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وتەیەک
چیخۆف( )١٩١٤-١٨٦١یەکێکە لە چیرۆکنووسە هەرە دیارەکانی ڕوسیا و شۆرەت و
نێوبانگی جیهانی هەیە ،بۆ خۆی لە بواری چیرۆکی کورتدا خاوەنی ڕێبازی تایبەتی

بووە و بە دامەزرێنەرێکی هەرەگەورەی ژانری چیرۆکی کورت دەژمێردرێ و پاشان
بوو بە قوتابخانەیەکی ئەدەبی ئەوتۆ کە لە سەرانسەری دنیادا پەیڕەوانی خۆی هەبوو.
ئەم پیاوە هەرگیز تووشی غرور و خۆپەسەندی نەبوو ،وێڕای ئەوەی پتر لە ٤١١
بەرهەمی هەمەجۆری وەک :چیرۆک ،چیرۆکی درێژ و نۆڤڵێت ،شانۆنامە و یادداشت و
گوتار و نووسینی دی باڵوکردۆتەوە و پایەیەکی ئەدەبی یەکجار گەورەی هەبووە،
هەرگیز حەزی بە خۆنواندن نەکردووە ،حەزی نەکردووە باسبکرێ و پێیدا هەڵبگوترێ،
ئەم نامەیەی چیخۆف بەڵگەی ئەو قسەیەی سەرێمانە ،نامەکە وەاڵمی نامەی دۆستێکی
خۆیەتی بە ناوی دکتۆر ڕوسولیموف .کە هاودەورەی زانستگەی پزیشکی بوون.
چیخۆف لەو نامەیەدا دەڵێت ..." :داوات لێکردبووم ژیاننامەی خۆم بنووسم .من لەم
نەخۆشی ژیاننامە نووسینە زۆر بێزارم .هیچم لەوە ال ناخۆشتر نیە کە هەندێ شت
دەربارەی خۆم دەخوێنمەوە .خۆ لەوە ناخۆشتر ئەوەیە کە هەستم دەربارەی خۆم
بنووسم و چاپی بکەم .بەهەرحاڵ وا هەندێ شتی کەم ،بڕێ حەقیقەتی بێ ڕتووش و
بێ پەردەم دەربارەی خۆم لە پارچە کاغەزێکی جیادا بۆ نووسیوی و لەوەش پترم لە
دەست نایەت"...
خوێنەری بەڕێز بەندەش وا دەقی ئەو شتە کەمەی سەر کاغەزە جیاکە دەخەمە
بەردەستی ئێوەی هێژا ..." :من ،ئانتوان چیخۆف لە ١٨٦١/١/١٧دا ،لە تاگانرۆک هاتوومە
دنیاوە .سەرەتا چوومە قوتابخانەی یۆنانی (کڵێسای ئیمپراتۆر قەستەنتین) پاشان لە
قوتابخانەی تاگانرۆک درێژەم بە خوێندن دا .لە ساڵی  ١٨٧٩دا چوومە زانستگەی
مۆسکۆ ،خۆم لە کۆلێجی پزیشکی ناونووس کرد .لەو تەمەنەدا هێندە سەرم لە
کۆلێجەکان دەرنەدەکرد بیرم نییە بۆچی کۆلێجی پزیشکیم هەڵبژارد .بەاڵم پاشان لەم
کارەم ژێوان نەبوومەوە .لە یەکەم ساڵی زانستگەمەوە دەستم بە نووسین کرد.
نووسینەکانم لە گۆڤارە هەفتانەکان و لە ڕۆژنامەکاندا باڵودەکردەوە .کە زانستگەم
تەواوکرد ،نووسین بوو بوو بە پیشەم .لە ساڵی ١٨٨٨دا خەاڵتی پۆشكینم وەرگرت .لە
ساڵی ١٨٩١دا چووم بۆ تاراوگەی ساخالین تا کتێبێک لەمەڕ نەفیکراو و مەحکومانی
ڕژێمی تزاری بنووسم .لە ماوەی بیست ساڵەی ژیانی ئەدەبمیدا جگە لە ڕیپۆرتاژ،
یاداشت و ئەو گوتارانەی کە ڕۆژانە لە ڕۆژنامەکاندا باڵوم کردوونەتەوە و ئێستا
پەیداکردنەوە و کۆکردنەوەیان یەکجار زەحمەتە ،پتر لە  ٣١١چیرۆک و ئەفسانەم
نووسیوە و چاپم کردوون .هەروەها نمایشنامەشم ئامادەکردوە.

بێگومان خوێندنی من لە کۆلێجی پزیشکیدا کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر بەرهەمە
ئەدەبییەکانم هەبووە .زانیاری و شارەزایی پزیشکی زەمینەی بۆ خۆشکردم کە وردتر
سەرنجی شتەکان بدەم و زانیاریی سەبارەت بە جیهان و خەڵکی دەوڵەمەنکردووم.
بایەخی ڕاستەقینەی ئەو زانستە و کاریگەری و ڕەنگدانەوەی لە کارە ئەدەبییەکانمدا
تەنیا پزیشک پەی پێدەبات .کاریگەری ڕاستەوخۆی زانستی پزیشکی و ڕەنگدانەوەی لە
بەرهەمەکانمدا هێندە گەورە بووە کە لە زۆر هەڵەی پاراستووم .ئاشنایەتیم دەگەڵ
زانستە سروشتییەکان و ڕێبازی زانستیدا وای لێکردم هەرگیز لە مەنتیق النەدەم.
هێندەی بۆم کرابێ و دەسەاڵتم پێدا شکابێ هەوڵمداوە دەستور و بنەمای زانستی
ڕەچاو بکەم .هەر کاتێک پێ حەسیابم دەرەقەتی پەیڕەوکردنی ڕێبازی زانستی
نەهاتووم ،خۆم لەو بابەتە نووسینە بواردووە .پێویستە ئەمەش بڵێم کە داهێنانی
هونەری هەمیشە یان هەموو کاتێک لەگەڵ ڕێباز و دەستوری زانستیدا ناگونجێت .بۆ
نموونە مەحاڵە لەسەر شانۆ ،مردنی کەسێکی ژەهر خواردوو وەکو چۆن لە واقیعدا
ڕوودەدات ،نیشانبدرێ .بەاڵم دەکرێ بە زەبری ڕەچاوکردنی ڕێبازی زانستی ،ئەو
دیمەنە لە واقیع نزیک بخرێتەوە؛ بە جۆرێ خوێنەر یان بینەر لەوکاتەدا کە سوور
دەزانێ ئەو دیمەنە واقیعی نییە و دەستکردە ،ئەوەی بۆ دەربکەوێ کە مامەڵە لەگەڵ
نووسەرێکی شارەزادا دەکات .من بابایەکی ئەفسانە نووسی خەیاڵ پاڵو و خەیاڵباز نیم
کە لەبەردەم زانستەکاندا ڕێبازێکی سەلبی بگرمە بەرو نکوڵی لە زانستەکان بکەم.
هەروەها لەو نووسەرانەش نیم کە بەپێ خاوسی بەناودەکەون و لە مەنجەڵی هەموو
بابەتێکا ئەسکوێن".
خوێنەری هێژا ئەوە چیخۆف بوو ،ئێستاش با لەوەی پتر لە سەری نەڕۆین و با
چیرۆکەکانی ئەم کۆمەڵەیە بە خۆیان بێنە قسان و بۆ خۆتان یەکتر بخوێننەوە و یەکتر
کەشفبکەن.
حمە کەریم عارف

سەرچاوە:
دشمنان ،انتون چیخوف ،ترجمە سیمین دانشور،چاپ ششم١٣٦١:

دژمنان
دکتۆر کریلوف ،پزیشکی دەوڵەتی بوو ،تاقە کوڕێکی شەش سااڵنی هەبوو نێوی
ئاندرێ بوو ،نزیکەی سەعات دەی تاریکە شەوێکی مانگی نۆ ئەم تاقانەیەی بە نەخۆشی
ملە خڕە مرد .ڕێک لەو دەمەدا کە ژنەکەی دکتۆر لە بەردەم قەرەوێڵەی کوڕە
مردووەکەیدا بە چۆکا هات و یەکەمین شااڵوی نائومێدی بڕستی لێ بڕی ،لە زەنگی
دەرگاکەیان درا ،دەنگی زەنگەکە لە هۆڵەکەدا دەنگی دایەوە.
ماڵی دکتۆر هەرکە زانیان ملەخڕە لە ماڵیاندا پەیدابوو ،بۆ بەیانی هەموو نۆکەرەکانیان
ئیزن دا .کریلوف خۆی چووە بەر دەرگا .لە ماڵەوە چۆن بوو واهی چووە بەر دەرگا.
کراسێک و ئێلەکێکی لەبەر بوو ،نە دوگمەی ئێلەکەکەی داخست و نە دەست و
دەموچاوی وشک کردەوە .ئەسفەنیک دەستی سووتاندبوو .دااڵنەکە تاریک بوو .کابرا
هاتە ژوورەوە ،نەدەناسرایەوە ،هەر ئەوەندە دیاربوو کە میانە بااڵ ،ملپێچێکی سپی لە
مل و ڕەنگی پەڕی بوو .هێند ڕەنگی سپی ببوو کە وەژوور کەوت لە تۆ وایە دااڵنەکەی
ڕووناک کردەوە .کابرای میوان زمانی تێک ئااڵبوو ،بە هەزار حاڵ تا پرسی" :جەنابی
دکتۆر لە ماڵێیە؟"
کریلوف گوتی" :بەڵێ لە ماڵم ،چیت گەرەکە؟"
کابرای میوان گەشایەوە و گوتی" :تۆ جەنابی دکتۆری؟ زۆر خۆشحاڵم ".لە
تاریکییەکەدا دەستی بۆ دەستی دکتۆر گێڕا ،هەرکە دەستی دکتۆری بەردەستان کەوت
بە توندی گوشی و گوتی" :زۆر زۆر خۆشحاڵم ،جارێکی دیکەش بە خزمەتت گەییوم،
ئەگەر بیرت مابێ من (ئەبوگین)م ناوە .ئەم هاوینە لە ماڵی (گنوشیف) بە خزمەتت
گەیشتم .زۆر خۆشحاڵم کە وای لە ماڵ .مەعز بۆ ڕەزای خوا ،دەست نەنێی بە
ڕوومەوە و بڵێی بەم درەنگە شەوە لەگەڵت نایەم .ژنەکەم لەپڕ لە زریکەی دا و کەوت،
حاڵی خراپە .عەرەبانەشم لەگەڵ خۆ هێناوە"...

کابرای میوان بە قسە و ڕەفتاریا دیاربوو پەرێشان و خەمبارە .دەتگوت لە ئاگرێکی بێ
ئامان یا سەگێکی هار ترساوە و بە ئاستەم ڕۆحی پێ ماوە .تەنانەت نەیدەتوانی جڵەوی
هەناسە بڕکێیەکەشی بگرێ .بە دەنگی لەرزۆک و لێکدا لێکدا قسەی دەکرد .ڕاستگۆیی و
ترسێکی مندااڵنە لە قسەکانیا دیاربوو ،وەکو یەکێک زارەترەک بووبێ ،بە پچڕپچڕی و
تێکەڵ و پێکەڵی قسەی دەکرد و گەلێ قسەی بێ سەر و بەر و نەبەجێ لە زاری
دەردەپەڕین .لەسەری ڕۆیی" :هەر خەمی ئەوەم بوو کە خوا نەخواستە لە ماڵ نەبی .بە
درێژایی ڕێگا دڵم لە مەستما بوو ،هێزە خێراکە ،فریام کەوە جلەکانت لەبەرکە و با
بڕۆین .ئێوارە (پاپجینسکی) هاتە میوانیم ،پاشان ئەلکساند زیمیوفچیش هات ،هەڵبەتە
دەیانناسیت.
دانیشتبووین بۆ خۆ قسانمان دەکرد ،پاشان هەستاین بۆ چا خواردنەوە ،ژنەکەم
هاواری لێ هەستا ،دەستی بە دڵییەوە گرت و کەوت بەسەر کورسییەکەدا ،هەڵمان گرت
و بردمانە سەر جێگاکەی ،نێوچەوانیم بە دەرمان چەورکرد ،ئاوی ساردم بە
دەموچاویا پرژاند ،ئیدی بوو بە جەنازە و لەو گۆڕە کەوت .دەترسم دڵی وەستابێ،
خێراکە بابڕۆین ،بابیشی بە نەخۆشی دڵ مرد ".کریلوف مات و بێدەنگ گوێی گرتبوو.
هێند بێ دەنگ بوو دەتگوت تاقە وشەیەکی ڕووسی نەدەزانی .وەختێ ئەبوگین جارێکی
دی نێوی پاپچینسکی هێنا و باسی خەزروری کرد و جارێکی دی کەوتە گەڕان
بەدووی دەستی دکتۆرا .دکتۆر سەری بادا و هاتە قسان ،زۆر بەبێ ئارامی و بێ
قەراری قسەی دەکرد" :بم بوورە .ناتوانم لەگەڵت بێم ،چونکە هەمووی پێنج دەقیقە نابێ
کە کوڕەکەم مرد".
ئەبوگین تۆزێ کشایەوە و گوتی" :بەڕاست؟ خوایە لەم بەختە! چ ڕۆژێکی شوومە! چ
ڕێکەوتێکە! بەڵێ ئەمە ئیرادەی خوایە و گەڕانەوەی نیە!" ئەبوگین دەستی بە کێلونی
دەرگاکەوە گرت .سەری داخست و لە فکران ڕاچوو .دیاربوو نەیدەتوانی بەدەستی
بەتاڵ بگەڕێتەوە .دوودڵ بوو کە بڕوا یا هەوڵێکی دیکەش لەگەڵ دکتۆرا بدات .کەوتە
سەر دەست و پێی کریلوف و بە خەمبارییەوە گوتی" :دکتۆر من هەست بە وەزعی تۆ
دەکەم .خوا ئاگادارە خۆم بە شەرمەزار دەزانم لەم کاتەدا تەکلیفت لێ بکەم .بەاڵم چ
بکەم؟ من ناڵێم ،تۆ بڵێ ڕوو لەکوێ بکەم؟ جگە لە تۆ چ دکتۆرێکی دی لەم ناوە نییە.
بیکە بە خاتری خوا لەگەڵم وەرە .خۆت دەزانی شتەکە بۆ خۆم نییە ،من نەخۆش نیم"...

هەردوو بێدەنگ بوون .کریلوف پشتی کردە ئەبوگین .تۆزێک وێستا و ئەوجا بە
ئەسپایی لە دااڵنەکەوە خۆی بە ژووری میوانا کرد .وەزعی نائاسایی و ڕەفتاری ئامێر
ئاسا بوو .گڵۆپێکی کوژاوەی میزان کرد ،تەمەشایەکی کتێبێکی ئەستووری وازی سەر
مێزێکی کرد.
دکتۆر خۆشی نەیدەزانی بۆ ئەم کارانە دەکا ،چونکە لەو دەمەدا نە مەبەستێکی
تایبەتی هەبوو نە بیری لە شتێک دەکردەوە .هەر بیریشی نەمابوو کە کابرایەکی غەریب
لەبەر دااڵنەکە وێستاوە و چاوەڕوانی ئەوە .کپی و تاریکی ژوورەکە هێندەی دی
خەمبار و بێ تاقەتیان کرد .کە لە ژووری میوانەوە چووە ژووری کارکردنەکەی خۆی،
القی ڕاستی لەڕادەبەدەر قورس بوو .کەوتە لەپەکوتێ بە دووی کێلونی دەرگاکەدا،
ئازای لەشی سست و خاو بوو .وەکو یەکێک بەڕێکەوت ڕێی کەوتبێتە ماڵێکی بێگانە یا
بۆ یەکەمجار لەژیانیا مەست بووبێ ،گێژ و سەرسام کەوتبووە بەر شەپۆڵی کۆمەڵێ
هەست و سۆزی تازەوە .هێڵە ڕووناکییەک کەوتبووە سەر کتێبەکانی نێو تاقێکی
ژووری نووستنەکەی ،ئەم ڕووناکییە لەگەڵ بۆنی ئەسفەنیک و سپرتۆی ژووری
نووستنەکە ،تێکەڵ ببوو ...دکتۆر شەکەت و خەمبار خۆی دا بە کۆڵی کورسییەکی پشت
مێزەکەیا .بۆ ساتێ چاوانی گێژ و وێژی بڕینە کتێبەکان کە لەبەر ڕووناکییەکەدا
دەدرەوشانەوە .ئەوجا هەستا و چوو بۆ ژووری نوستن ،لێرەدا ،لە ژووری نوستندا
مەرگ باڵی بەسەر هەموو شتێکا کێشابوو .هەموو شتێک؛ بچووکترین شتی نێو
ژوورەکە باسی الفاو و تۆفانێکیان دەگێڕایەوە کە تێپەڕی بوو .مۆمێک لەنێوان کۆمەڵێ
شووشە و قوتو و گۆزەدا لەسەر تەپڵەکێ دانرا بوو و دەسوتا .چرایەکی گەورەش
لەسەر دۆاڵبێ دانرابوو .مۆم و چراکە تاقە رووناکی ژوورەکە بوون.
کوڕەکەیان لەسەر قەرەوێڵەیەکی نزیکی پەنجەرەکە ڕەق ڕاکشا بوو .چاوانی ئەبڵەق
ببوون و ماکی سەر سامییەک بە چارەیەوە دیاربوو .جوڵەی نەدەکرد ،پێدەچوو چاوە
ئەبڵەقەکانی سات بە سات تاریک و تاریکتر ببن و زیاتر بە قواڵ بچن .دایکی دەستی
خستبووە سەر لەشی کوڕەکەی و دەموچاوی لە چەرچەفەکانا نوقم کردبوو و بەرانبەر
قەرەوێڵەکەی چۆکی دادابوو .ئەویش وەکو کوڕەکەی بێ جوڵە بوو .بەاڵم ئازای بەدەنی
وەکو بێ نێو ئاو دەلەرزی! بە هەموو هێز و توانای باوەشی بە قەرەوێڵەکەدا کرد،
دەتگوت لەوە دەترسێت ئەو ئارامییەی باڵی بە سەرخۆی و هەموو شتێکا کێشاوە
بشێوێ و سەرلەنوێ بوروژێتەوە .پەتۆکان ،چەرچەفەکان ،قاپ و ئامانەکان ،ئەو دڵۆپە

ئاوانەی سەر عاردەکە ،ئەو فڵچە و مراکانەی لێرە و لەوێ کەوتبوون ،شووشەیەک
دەرمانی سپی ،هەوای ناخۆشی ژوورەکە هەر هەموو بێ گیان و مات و مردوو
دەهاتنە بەرچاو .دکتۆر کە چاوی بە ژنەکەی کەوت هەڵوەستەیەکی کرد .دەستەکانی
لەنێو گیرفانی پانتۆڵەکەیدا گرمۆڵە کردن .سەری دانەواند و سەیرێکی کوڕەکەی کرد .چ
شتێک لە سیمایدا بەدی نەدەکرا ،تەنیا ئەو فرمێسکانەی سەر ڕدێنی نەبێ کە ئەوەیان
نیشان دەدا کە تازە گریاوە.
ئەو ترسەی کە لە کاتی باسکردنی مەرگا بە خەیاڵماندا دێ لەو ژووری نووستنەدا
نەبوو .بێدەنگی و کپی ژوورەکە ،وەزعی دایکەکە ،سیمای باوکەکە ،هەر هەموو
سامێکی تایبەتیان دەخستە دڵ .ناسکی و حەساسی غەمێکی مرۆڤانەی لە وەسف
نەهاتووی ئەوتۆ لە ئارادا بوو کە مەگەر تەنیا مۆسیقا دەرەقەتی وەسف کردنی بێ.
کپی و بێدەنگییەکی یەکجار هەستیار و سەیر هەست پێدەکرا .کریلوف و ژنەکەی هێدی
و ئارام بوون ،نەدەگریان ،وەک بڵێی ئەوانیش ئیعترافیان بە وەزع و حاڵی شاعیرانەی
خۆ دەکرد .چونکە هەردووکیان چووبوونە ساڵەوە ،ئومێدی ئەوەیان نەمابوو منداڵی
دیکەیان ببێ.
دکتۆر چل و چوار ساڵە ،موی سپی بووە و لە تەمەنی ڕاستی خۆی پتر دەنوێنێ .ژنە
جەرگ سوتاوەکەشی هەرچەندە تەمەنی سی و پێنج ساڵە ،بەاڵم تەواو ژاکاوە و تێک
چووە .ئامدرێ نەک هەر تاقانەیان بوو بەڵکو دوا منداڵیشیان بوو.
دکتۆر ،بە پێچەوانەی ژنەکەیەوە لەو بابەتە مرۆڤانە بوو کە لەکاتی پەستی و
غەمباری و سەغڵەتی دا حەز بە جواڵن دەکەن .پێنج دەقیقەیەک بە دیار ژنەکەیەوە
وێستا و ئەوجا لە ژووری نووستن وەدەرکەوت .القی ڕاستی تەواو بەرزکردەوە ،خۆی
بە ژوورێکی چکۆلەدا کرد کە تاکە قەنەفەیەکی گەورە نیوەی پڕکردبۆوە .لەوێوە خۆی
بە موبەقەکەدا کرد .بە دەوری وەجاخەکەدا سوڕایەوە .دانەوییەوە و لە دەرگەیەکی
بچووکەوە هاتە بەر دااڵنەکە ،دیسان زەالمێکی مل پێچ لە مل و ڕەنگ پەڕیوی لێ
بەدیار کەوت .ئەبوگین هەناسەیەکی هەڵکێشا و گوتی" :هاتیت" کیلۆنی دەرگاکەی گرت
و گوتی! (فەموو با بڕۆین ".دکتۆر کەوتە لەرزین ،لێی ڕاما و گوتی.
 -ئەدی پێم نەگوتی ناتوانم بێم؟ چ کابرایەکی سەیری!

 دکتۆر ،ئاخر منیش بەشەرم .وەنەبێ بە وەزعی تۆ نەزانم ،باوڕبکە پڕ بەدڵهاوبەشی خەمتم ".ئەبوگین دەستی خستبووە سەر ملپێچەکەی و بەدەم تکا و ڕجاوە
دەیگوت" :خۆ من بۆ خۆمم ناوێی .رجات لێدەکەم ژنەکەم خەریکە دەمرێ .ئەگەر گوێت
لە ناڵە و هاواری دەبوو ،ئەگەر ڕەنگوڕویت دەبینی ئەوسا ناهەقت نەدەگرتم! سەیری
من کە ،وامزانی چوویت خۆت بگۆڕی! دکتۆر رجات لێدەکەم ،مەعز بۆ ڕەزای خوا،
پیاوی چا بە تا درەنگ نەبووە بابڕۆین".
کریلوف ماوەیەک بێدەنگ بوو ،ئەوجا گوتی" :ناتوانم لەگەڵت بێم" و خۆی بە ژووری
میواندا کرد .ئەبوگین دووی کەوت ،قۆڵی گرت و گوتی:
 دەزانم تۆش خەمباری و ناهەقت نییە .بەاڵم من بۆ کارێکی سوکەڵە بە دووتدانەهاتووم ،بۆ ئەوە نەهاتووم ددانێ چارەسەر بکەی یا گەواهینامەیەکی پزیشکگەرێکم
بۆ بنووسیت .هاتووم کە ژیانی مرۆڤێک ڕزگار بکەی ".عەینی گەدایان دەپاڕێمەوە:
"ژیانی مرۆڤێک کەم نییە ،لە هەموو غەمێکی شەخسی گەورەترە .تکات لێدەکەم هیمەتێ
بکە ،بە ناوی مرۆڤایەتییەوە تکات لێدەکەم.
کریلوف بە دڵتەنگییەوە گوتی" :ئاخر مرۆڤایەتی دوو سەرەیە ،بە ناوی هەمان
مرۆڤایەتییەوە تکات لێدەکەم کە لەگەڵ خۆتم مەبە .خوایە ،تووشی چ بووم! من بە
تۆبزی خۆ بە پێوە دەگرم و تۆش مرۆڤایەتیم بە گژا دەکەی .باوەڕ بکە بێشم هیچم پێ
ناکرێ بە کەڵکی چ نایەم ،ئاخر چۆن ژنەکەم بە تەنێ بەجێ بێڵم؟ نا ،نا"...
کریلوف دەستی هەڵتەکاند .پشتی کردەوە ئەبوگین ،لەسەری ڕۆیی :و ...لە من گەرەک
نییە ،بەداخەوەم ...بەپێی قانونی مەدەنی ،بەرگی سیازدە مەجبورم بێم و تۆش هەقی
خۆتە پشتی ملم بگری و بەزۆر لەگەڵ خۆتم بەری ،قەیدی نییە بمکوژە ،بەاڵم من
ناتوانم .تەنانەت ناتوانم قسان بکەم ،بمبورە ".ئەبوگین دیسان دەستە و دامێنی کەوتەوە
و گوتی" :خوا هەڵناگرێ بەم جۆرە وەاڵمم بدەیەوە دوای قانونی مەدەنی و بەرگی
سیازدە ببڕێتەوە .من هەقی ئەوەم نییە کە بە تۆبزی لەگەڵ خۆمت بەرم .ئەگەر دێی
وەرە ،نایەی هەواڵە بەخوا بی .بەاڵم من چ زۆرێکم نییە .رجات لێدەکەم .ژنێکی گەنج
خەریکە دەمرێ .تۆ خۆت دەڵێی تازە کوڕەکەت مردووە ،جا تۆیەک بەو هەموو خەمەوە
لە خەم و ترسی من نەگەی کێ لێم تێبگا؟

دەنگی ئەبوگین لە داخا و لە خەفەتا دەلەرزی .ئاوازی قسەکانی گەلێ لە خودی
قسەکان کاریگەرتر بوو .ئەبوگین یەکجار بە خەمەوەبوو .بەاڵم وشەکانی قەبە و قەڵەو
و بێ گیان و دەستکرد دەهاتنە بەرچاو .بە خۆیشی هەستی بەمە دەکرد جا بۆ ئەوەی
دڵی دکتۆر نەڕەنجێ هەوڵی دەدا ئەگەر بە وشە دکتۆری بۆ نەیەتە ڕەدا ئەوا بە ڕەفتار
و کروزانەوە لە وەتەری سۆزی بدا و قەناعەتی پێ بکا .بە شێوەیەکی گشتی وشە
هەرچەند جوان و ناسک بێ تەنیا کار لە کەسانی بێ خەم دەکەن .وشە هەمیشە ئەو
توانا و دەسەاڵتەی نییە کە خەڵکانی زۆر شاد یا زۆر خەمبار ڕازی بکا ،چونکە
باشترین دەربڕی خۆشحاڵی زۆر و غەمی زۆر بێدەنگییە .ئاشقان لە بێدەنگیدا باشتر لە
زمانی یەکدی حاڵی دەبن .وەعزدانێکی گەرم و گوڕی سەر گۆڕی مردوویەک تەنیا کار
لە بێگانان دەکا .ژن و منداڵی ئەو مردووە ،ئەو وەعزە گەرم و گوڕەیان بەالوە سارد و
هیچە ،کریلوف مات و بێدەنگ وێستابوو کە ئەبوگین پتر لەسەر پیرۆزی و فیداکاری
پیشەی دکتۆران ڕۆیی .دکتۆر گوتی :زۆر دوورە؟
 هەر سەعاتە ڕێیەکە .ئەسپەکانم ئەسپی چاکن ،دکتۆر وەعدی شەرەفت دەدەمێ کە بەسەعاتێ بت بەم و بت هێنمەوە.
ئەم قسانەی دوایی گەلێ زیاتر لە چەمکی "مرۆڤایەتی" و "پیشەی پیرۆزی دکتۆران"
کاری لە دکتۆر کرد .تۆزێ ڕاما و ئاهێکی هەڵکێشا" :چاکە ،بڕۆ با بڕۆین!"
بەپەلە ڕۆیی .بە دوودڵییەوە خۆی بە ژووری کارەکەیدا کرد و خێرا بە پاڵتۆیەکی
دەڵبەوە گەڕایەوە .ئەبوگین گەشایەوە ،کەوتە مەرایی دکتۆر ،یارمەتی دا تا پاڵتۆکەی
لەبەرکرد و ئەوجا بە دووقۆڵی لە ماڵ وەدەرکەوتن .دنیا تاریک بوو .بەاڵم هێشتاش لە
دااڵنەکەی ماڵی دکتۆر ڕوناکتر بوو .لە تاریکییەکەدا بااڵی بەرز و کەمێ کووڕی دکتۆر،
ڕدێنە تەنک و درێژەکەی ،کەپووە بەرانییەکەی بە ئاشکرا دیاربوو .لە تەنیشت
دکتۆرەوە ،دەموچاوی پان و بێ ڕەنگی ئەبوگین  ،کاڵوە بچوکەکەی کە بە هەزار حاڵ
کەللەی داپۆشی بوو دەبینرا .ملپێچەکەی هەر لە پێشەوە سپی دەچۆوە ،لە پشتەوە
وەبن قژە درێژەکەی کەوتبوو .ئەبوگین لەو دەمەدا کە یارمەتی دکتۆری دەدا تا
سەرکەوێ و لەنێو عەرەبانەکەدا جێگیر ببێ .بە ئەسپایی گوتی" :باوەڕبکە هەست بە
خەمی تۆ دەکەم ".و بە عەرەبانچییەکەی گوت" :باژۆ لیوکی ئازیز باژۆ ،تا دەتوانی خێرا
باژۆ".

عەرەبانچیەکە بەپەلە وەڕێ کەوت ،یەکەمجار گەیشتنە ئاستی ڕیزە خانوویەکی
ڕووت .ئەم خانووانە لەو دەوری حەوشەی خەستەخانەیەک گیرسابوونەوە .هەموو
الیەک هەر تاریک بوو ،تەنیا لەو سەری حەوشەکە نەبێ کە ڕووناکییەک لە پەنجەرەی
ژوورێکەوە دەبریسکایەوەو پەرژینی باخێکی ڕوناک کردبووەوە .سێ پەنجەرەی نهۆمی
سەرێی خانویەکی تەنیا لە تاریکییەکەدا بێ ڕەونەقتر دەیاننواند ،ئەوجا عەرەبانەکە
کەوتە نێو تاریکییەکی ئەنگوستەچاوەوە ،تەنیا خشەخشی گەاڵی درەختان و بۆنی
کارگ دەهات .دەنگی پێچکەی عەرەبانەکە .تەیر و توی خەبەر کردەوە و لەنێو لق و
پۆپی درەختەکانەوە جم و جوڵ و فریادی خەمناک ،وەک بڵێی دەیانزانی کوڕەکەی
دکتۆر مردووە و ژنەکەی ئەبوگین زۆر نەخۆشە .لە چڕە دارستانەکە ڕەت بوون ،تاک
و تەرا لێرە و لەوێ درەختان دەکەوتنە بەرچاو ،پاشان تاقە دەوەنێک پەیدا بوو.
حەوزەئاوێک بەحاڵ دەدرەوشایەوە و سێبەری گەورە لە باوەشیدا مت ببوون .ئێستا
عەرەبانەکە بە پێ دەشتێکی تەخت و هەمواردا دادەکشا .دەنگی تەیروتو زۆر لە دوور
دەهات .بەاڵم هەر زوو هەموو شتێک کپ و خامۆش بوو .کریلوف و ئەبوگین بە
درێژایی ڕێگە بێدەنگ بوون .تاقە جارێک ئەبوگین ئاهێکی قوڵی هەڵکێشا و لە بن
لێوەوە گوتی" :کە دەردێکی گرانە ،بنیادەم هیچکاتێ کەسوکاری بەقەد کاتی خەتەری
لەدەست دانیان خۆش ناوێ".
کاتێ عەرەبانەکە بە هێواشی لە چۆمێک دەپەڕییەوە .کریلوف لەپڕ ڕاپەڕی و ترسی
لێ نیشت .وەک بڵێی لە داکشانی ئاوەکە ترسا .بە خەم و کەسەرەوە گوتی" :ئا ڕێم
بکەن با بچم یەکێک بنێرمە کن ژنەکەم ،فەقیرە بەتەنیایە .پاشان دێمەوە خزمەتتان".
ئەبوگین بێدەنگ بوو .عەرەبانەکە بە لەقەلەق بەسەر بەردەکاندا ڕەت دەبوو ،لە
کەنارێکی قومەاڵن ڕەت بوو و کەوتە ڕێ .کریلوف ئالکاوی کول و کەسەری خۆی
بوو ،بەدەم خەم و خەفەتەوە دەیڕوانییە دەوروبەر ،کۆتایی جادەکە لەبەر تیشکی کزی
ئەستێرەکاندا نەدەبینرا .درەختی بی لە کەنارەکەدا ڕیزیان بەستبوو و غەرقی تاریکی
بوون .پێدەشتەکەی دەستی ڕۆژهەاڵت .بێ هەوراز و نشێو ،تەخت و ساف وەکو
ئاسمان بێ کۆتایی بوو .جارجارێ لێرە و لەوێ لە دوورڕا ڕوناکییەک بەرز دەبووەوە.
پێدەچوو لە کێڵگە و پەرێزەکاندا ئاگر بکەنەوە .بە دەستی ڕۆژئاوادا و شان بە شانی
جادەکە گردۆلکەیەکی بچووک قوت ببووە و بنچک و دەوەن بە سەرییەوە مت ببوون.
مانگ سوور و گەورە و بێ جوڵە لە ئاستی گرۆلکەکە بە ئاسمانەوە وێستابوو .لە تۆ

وایە ئێشکی دەگرن تا نەوەک لەپڕ ئاوابێ و لەدەست بچێ! سروشت و هەموو
دیمەنەکانی سارد و سڕ و خاڵی لە ئومێد دەهاتە بەرچاو .زەوی وەکو چۆن ژنێکی زیز
لە ژوورێکی تاریک و نوتەکدا بەتەنێ دادەنیشێت و هەوڵدەدا یادی ڕابردوو نەکاتەوە،
غەمبار و کەسەرداربوو .دەستی لە بەهار و هاوین شۆردبوو بە ناچاری چاوەنۆڕی
زستان بوو .تا چاو هەتەری دەکرد سروشت تاریک و سارد سڕ و پڕ کەندوکلۆ دەهاتە
بەرچاو .کریلوف و ئەبوگین مانگی سوور هەڵگەڕا و ئەم هەموو شتەیان نەدەبینی و
نەیان دەتوانی خۆی لێ ببوێرن .تا عەرەبانەکە نزیکتر دەبۆوە ،ئەبوگین بێ قەرارتر
دەبوو .هەڵدەستایە سەرپێیان ،لە پشت عەرەبانچییەکەوە دەیڕوانییە پێشی .ئەنجام
عەرەبانەکە گەییە بەر قاڵدرمەیەک کە کەپرێکی بە سەرەوە قوت کرابۆوە .ئەبوگین
ڕوانییە پەنجەرە ڕوناکەکانی نهۆمی ژێرەوە .بە ئاشکرا دەنگی هەناسەدان دەبیسترا.
لەگەڵ دکتۆرا وەژوورکەوتن ،بە غەمباریەوە دەستەکانی پێکدا ماڵین و گوتی" :ئەگەر
شتێ ڕوو بدا دەمرم "...گوێی بۆ کپی و بێدەنگی ماڵەکە هەڵخست و ئەوجا لەسەری
ڕۆی" :چ دەنگێ ناژنەوم ،یەعنی ساغ و سەلیمە؟! "...نە دەنگێ نەسەرتەیە لە دااڵنەکەوە
نەدەهات .هەرچەند چراکان رووناک بوون بەاڵم پێدەچوو هەموو ماڵەکە لە غورابی
خەودا بێ .ئێستا دکتۆر و ئەبوگین لەبەر رووناکییەکە یەکدییان بە جوانی دەبینی.
دکتۆر زەالمێکی بااڵبەرزی نەختێ کۆم بوو .بەخۆی سادە و جل و بەرگەکەی سادەتر
بوو .لێو ئەستور ،قۆڵنگە کەپوو ،دەموچاو ژاکاو ،نیگا سارد ،بەگشتی پیاوێکی بێباک و
بێ منەت بوو .قژی تەنکی ،چرچی و لۆچی دەموچاوی ،ڕدێنە تەنکە زوو سپی
بووەکەی ،ڕووی گرژ و مۆنی ،سارد و سڕی لەگەڵ خەڵکیدا  ،سەرسەختییەکەی و
هەر هەموو ئەمانە ڕۆژانی تاڵی ڕابردوو ،چارەنووسی پڕ جەور و جەفا و مەشەقەتی
ژیان و ڕەنج بێوەری مرۆڤی بیری بنیادەم دەخستەوە .گەر تەماشایەکی هەیکەل و
کەلەشیت کردبا باوەڕت نەدەکرد کە ئەم پیاوە ژنی هەبێ و توانیبێتی بەدیار جەنازەی
مناڵەکەیەوە گریابێ .بەاڵم ئەبوگین جیاوازبوو ،توند و تۆڵ و تۆکمە بوو ،قژ زەرد و،
کەللەزل بوو ،دەموچاوی هەرچەند پان و گەورەبوو  ،بەاڵم ناسکییەکی تایبەتی هەبوو.
جلەکانی هەڵبژاردە و لەسەر دوا مۆد بوو .بە جل و بەرگەکەیدا دیاربوو کە دارا و
دەوڵەمەندە .کە ڕێی دەکرد سەری قیت دەگرت و سینگی دەردەپەڕاند .دەم و لەبزی
شیرین بوو .کە ملپێچەکەی دادەکەند یا قژی ڕێک دەخست ناسکییەکی ژنانە لە
ڕەفتاریدا بەدی دەکرا .هەرچەندە بەدەم داکەندنی پاڵتۆکەیەوە بە ترسێکی مندااڵنەوە
دەیڕوانییە قاڵدرمەکە .بەاڵم ئەم ترسەش نەیدەتوانی بیگۆڕێ .یا خۆپەسەندییەکەی

وەشێرێ و لە شەوق و زەوقی بخا .لەو دەمەدا کە بە قاڵدرمەکەدا سەرکەوت گوتی:
"کەس دیار نییە ،چ دەنگیێ نایێ .خوایە خۆت ڕەحم بکەی".
دکتۆری لە ڕاڕەوەکەوە برد بۆ هۆڵێکی گەورە .پیانۆیەکی گەورە لە سوچێکی هۆڵەکە
دانرابوو ،چرایەک هەڵواسرابوو .لەوێوە چوونە ژوورێکی بچکۆلەی جوان؛ ژووری
دانیشتن بوو ،زۆر خۆش و دڵگیر بوو .ڕوناکییەکی خۆشی ئامال سوور ڕۆشنی
کردبۆوە .ئەبوگین گوتی" :جەنابت لێرە دانیشە با خەبەریان بدەمێ و هەر ئێستا دێمەوە
خزمەتت ".کریلوف بەتەنێ مایەوە .نە جوانی و ڕازاوەیی هۆڵەکە و نە ئەم ماڵە غەریب
و بێگانەیە شتاقیان کاریان تێ نەکرد .لەسەر کورسییەک ڕۆنیشت و ڕوانییە دەستە بە
سپیرتۆ سوتاوەکانی .نیو نیگایەکی گڵۆپە سورباوەکەی جانتای چەلۆکەی کرد ،و ئەوجا
کەوتە هەڵڕوانین بە دیوارەکانی ژوورەکەدا تا بزانێ سەعاتەکە لەکوێیە ،لەپر نیگای
لەسەر گورگێکی بە کا ئاخنراو گیرسایەوە کە وەکو ئەبوگین لەخۆڕازی و خۆپەسەند
بوو.
هەموو شتێک کپ و ئارام بوو ...لە شوێنێکی یەکجار دوورەوە ،لە یەکێک لە
ژوورەکانەوە کەسێک بە دەنگی بەرز ئاهێکی هەڵکێشا .دەرگایەکی شووشە چرکەیەکی
لێوە هات و ئیدی هەموو شتێک کپ و بێدەنگ بوو .پێنج دەقیقە ڕەت بوو .کریلوف
ئیدی نەیدەڕوانییە دەستی خۆی ،چاوی بڕییە ئەو دەرکەیەی کە ئەبوگین لێوەی ڕۆیی
بوو .ئەبوگین لەبەر دەرگا وێستا بوو .ئەبوگینەکەی جاران نەبوو .وەکو کەو چوو بوو
و خۆ پەسەندییەکەی نەمابوو  ،دەموچاو و دەستی ،وەزع و حاڵی تەواو گۆڕا بوون،
ئیدی یا لە ترسا بوو یا لەتاو ئازارێکی بەدەنی بوو .کەپووی ،لێوی ،سمێڵی و سیمای
دەلەرزین ،بەاڵم چاوەکانی بریسکەی ئازارێکی سەیریان دەدا.
ئەبوگین بە هەنگاوی قورس و هەڕاوەوە خۆی گەیاندە ناوەندی ژوورەکە! کووڕ
بۆوە ،نااڵندی و دەستی هەڵتەکاند .هاواری کرد" :فریودرام!" ئەو  ،تا هێزی تێدابوو دانی
بە وشەی ئەودا نا" :ئەو دێڵە فریوی داوم ،ڕۆییشتوە ،بە درۆ خۆی نەخۆش خست و
دەستی بە منەوە نا تا ڕەدووی ئەم کەرپیاوە "پاپچینسکی" بکەوێ! ئەی هاوار! هاوار لە
خۆم!"
بە سستی بەرەو الی دکتۆر چوو .دەستە سپی و نەرمەکانی گرت بە دەموچاوییەوە.
بەدەم داخ و خەفەتەوە لەسەری ڕۆیی" :ڕۆیشتووە ،فریوی داوم ،ئاخر ئەم درۆ
گەورەیە بۆ؟ ئەی خوای گەورە ،ئاخر من چیم لێکردووە؟ ڕەدوو کەوتووە!" فرمێسک

وەکو باران لە چاوانی دەباری .گەڕایەوە ،کەوتە هاتووچۆ بە ژوورەکەدا .ئەبوگین بە
چاکەتە کوڵ و پانتۆڵە تەسکەکەیەوە کە مۆدی ڕۆژ بوو ،القی لە چاو بەدەنیا یەکجار
باریک دەهاتە بەرچاو ،بەو قەد و قەاڵفاتەوە لە شێر دەچوو .دکتۆر لەپڕ پەلەپەلی پێ
کەوت ،هەستایە سەر پێ ،ڕووبەڕووی ئەبوگین وێستا و گوتی" :باشە نەخۆشەکە کوا؟"
ئەبوگین هاواری کرد ،قاقا پێکەنی ،هون هون گریا ،دەستی هەڵتەکاند" :نەخۆشەکە؟
نەخۆشەکە؟ نەخۆشی چی! مەلعونە ،ناچیزەیە ،نائینسانە ،شەیتانیش پەی بەم فەندە
نەدەبرد :دەستی بە منەوە نا تا بۆ خۆی ڕەدووی کەرپیاوێک بکەوێ ڕەدووی
قەشمەڕێ ،لۆتییە ،چەکلێک بکەوێ! خوایە چیم بەسەرهات ،خۆزی مردبا ،قەت ئەمەم
پێ قبوڵ ناکرێ ،نە بەخوا قبوڵ ناکرێ".
دکتۆر ڕەق ڕاوەستا .چاوی پڕبوو لە ئەشک .ڕدێنە تەنک و چەناگە باریکەکەی
کەوتنە لەرزین .بە سەرنجەوە ڕوانییە دەور و بەری خۆی و گوتی" :ئەم گاڵتە بازاڕە
چییە؟ مناڵەکەم مردووە ،ژنەکەم بەو هەموو کول و کەسەرەوە بەتەنێ لە ماڵەوە بەجێ
هێشتووە ،خۆم لەسەر پێیان ناگرم ،سێ دانە شەوە خەو نەچۆتە چاوانم ...و
لەوێندەرەوە منی هێناوە تا لەم کۆمیدیا بازاڕییەدا دەورم پێ ببینێ ...من لەمە تێناگەم،
نەخێر سەر لەمە دەرناکەم!" ئەبوگین یەکێک لە کۆڵە مستەکانی کردەوە ،کاغەزێکی
چرچ و لۆچ کەوتە سەر زەوی ،تا توانی پێی پێدانا ،دەتگوت پێ بە ژەنگە سوورەیەکدا
دەنێ ،بە ڕقەوە گوتی" :سەیری منی نەفام بکە ،چاوم کوێر ببوایە" دەستی گرت بە
سەرییەوە .دەتگوت فەالحێکە و تەبارە گەنمەکەیان پێ شێل کردووە ،لەسەری ڕۆیی:
"نەمدەزانی بۆ هەموو ڕۆژێ سەرمان دەدا ،نەمزانی بۆ ئەمڕۆ بە گالیسکە هاتبوو؟ تۆ
سەیری گیلی من کە! بەستەزمانی دڵپاک!"
دکتۆر کەوتە پرتە و بۆڵە" :من تێناگەم ،سەرم لەم شتە دەرناچێت ،ئەم فێڵ و
تەڵەکەبازییە یانی چی؛ یانی دەستخەڕۆ کردنی خەڵکی ،یانی گاڵتەکردن بە دەرد و
ئازاری خەڵکی .مەحاڵە ...من لە ژیانما شتی وام نەدیوە!".
دکتۆر گێژ و وێژ و سەرسام .سەرسام وەکو یەکێک لەپڕ هەست بکا کە زاڵمانە پێیان
ڕابواردووە .شانەکانی هەڵتەکاند ،دەستی بە یەکدا ماڵین .نەیدەزانی چ بڵێ و چ بکا .نیوە
گیان خۆی دا بە کۆڵی کورسییەکدا.
ئەبوگین بە چاوانی پڕ فرمێسکەوە قسەی دەکرد" :ئێستا باشە ،باش ،ئەوا منی خۆش
نەدەویست .دڵی بە پیاوێکی دیکەوە بوو .هەموو ئەمانە بەجێی خۆی ،بەاڵم ئەم فڕوفێڵە

بۆ؟ ئەم ڕیسواییە بۆ؟ ئاخر بۆ؟ لەپای چی؟ ئاخر من چ خراپەیەکم لەگەڵ کردبووی؟"
لە کریلوف نزیک بووەوە بە گەرمی گوتی:
"جەنابی دکتۆر گوێت لەبرای خۆت بێ ،تۆ بێ ئەوەی بتەوێ تازە بوویت بە شایەتی
ئەم کۆستەی من ،منیش نامەوێ چ شتێکت لێ وەشێرم .باوەڕ بکە ئەم پرچ بڕاوەم
خۆش دەویست ،بە دڵ و بە گیان ئاشقی بووم .هەموو شتێکم کرد بە قوربانی ئەو.
لەگەڵ کەسوکارمدا تێک چووم ،دەست بەرداری کارەکەم بووم و وازم لە موسیقا هێنا.
لە شتی وادا چاوپۆشیم لێکردووە کە لە دایک و خوشکی خۆمم نەکردووە .هەرگیز لێی
تووڕە نەبووم ،قەت لە گوڵ کاڵترم پێ نەگوتووە ،ئاخر ئەم فێڵە بۆ؟ ئاخر ئەگەر دڵت بە
منەوە نەماوە دڵت لە جێیەکی دییە ،ئەوا ڕێک و ڕەوان بیڵێ و تەواو .بەتایبەتی بە خۆت
دەتزانی کە من لێت تێدەگەم"...
ئەبوگین بەدەم فرمێسک هەڵڕشتنەوە هەموو نهێنییەکی خۆی بۆ دکتۆر هەڵڕشت .بە
گەرمی قسەی دەکرد و بە هەردووک دەستان دڵی دەگوشی .بێ سڵکردنەوە هەموو
نهێنییەکی خێزانداری خۆی هەڵڕشت .پێدەچوو خۆشحاڵ بێ بەمەی کە ئەم ڕازانە لە
دڵی وەدەرنێ .ئەگەر سەعاتێ – دووان بەو شێوەیە قسەی کردبا و داخی دڵی خۆی
هەڵڕشتبا بێگومان دڵی هێورتر دەبووەوە.
کێ دەڵێ گەر دکتۆر گوێی بۆ گرتبا و دڵی داباوە ،ئەبوگین شێتگیر نەدەبوو و کارێکی
گەوجانەی نەدەکرد؟ بەاڵم بە پێچەوانەوە وەختێ ئەبوگین قسەی دەکرد دکتۆر تەواو
گۆڕا ،توڕەیینیشتە سەر سیمای ،چارەی خەمبارتر وتووڕەتر بوو .کە ئەبوگین وێنەی
ژنەکەی خستە بەر دەستی دکتۆر و – ژنەکەی جوان و ئێسک سووک بوو ،بەاڵم
عەینی دنیا تەرک کردووان وشک و بێ دەماغ بوو – لێی پاڕایەوە کە سەیری ئەو
وێنەیە بکا و بڵێ کە ئایا دەشێت خاوەنی دەموچاوێکی ئاوا درۆیەکی ئاوا ڕێک بخا،
دکتۆر لەپڕ وەکو یەکێک حاڵی لێ بێ ،ئاگر لە چاوانی بێتەوە ،هەستایە سەر پێ و
گوتی" :لەگەڵ منتە؟ من نامەوێ گوێ بگرم! نا!" هاواری بە سەریا کرد و بە توندی
دەستی بەسەر مێزەکەدا کێشا" :من نامەوێ بە نهێنی هیچ و بێ مەعنای ئێوە بزانم.
نەفرەت لە خۆتان و نهێنیتان ...ئاخر تۆ بە چ ڕوویەکەوە ئەم قسە قۆڕانە بۆ من
دەکەی! یا الت وایە هێشتا تەواو پێت ڕانەبواردووم؟ چما من گاڵتەچی جەنابتم ها؟"
ئەبوگین ،پاشەوپاش کشایەوە و بە سەرسامی ڕوانییەوە کریلوف .دکتۆر بەدەم
ڕیشە لەرزێوە لەسەری ڕۆیی" :بۆچی منت بۆ ئێرە هێنا؟ تۆی بێ غیرەت بە ملی

شکاوت ژن دێنی ،تۆی نامەرد بە ئەستۆی وردت تووڕە دەبی و دەیکەی بەم هەرایە،
پێم ناڵێی من چمە لەم سەریەشەیە؟ داستانی ئاشقێنی ئێوە چ پێوەندییەکی بە منەوەیە؟
واز لە من بێنە و هەڕە بەردەوام بە لەسەر دزی ئابڕومەندانەی خۆت و تا دەتوانی دەم
لە بیر و باوەڕی مرۆڤ دۆستانە بکوتە!"
دکتۆر بە تیلەی چاوڕوانییە جانتای چەلۆکە و گوتی " :بڕۆ ساز و سەنتوری خۆت
لێبدە ،وەکو کەڵەشێری خەسیو خۆت پف بدە ،نەخەڵەتابی بە پیاوی ماقوڵ ڕابوێری.
ئەگەر ڕێزی ناگری ئەوا نەخەڵەتابی توخنی بکەوی!"
ئەبوگین سوور بۆوە و گوتی" :ئەم قسانە چییە؟"
 ئەم قسانە ئەوەیە کە بە خەڵکی رابواردن کارێکی نامەردانەیە .من بابایەکم دکتۆر.چما الت وایە دکتۆران و کاسبکارانی بەحورمەت کە وەکو ئێوە گەل بەرەاڵنین و بە
مۆزە مۆز دووی ئافرەتان ناکەون ،کرێگرتە و شاگردی ئێوەن .لە ئێوە کەمترن .خۆ
ئەگەر واش بیربکەنەوە هەقی ئەوەتان نییە کە بابایەکی کاسبکار دووچاری ئەم
سەریەشەیە بکەن.
ئەبوگین بەکاوەخۆ پرسی" :بە چ هەقێ ئەم قسانە دەکەی؟.
دکتۆر هەمدیس نەڕاندی بەسەریا و بە توندی دەستی کێشا بە مێزەکەدا:
 ئەدی تۆ بە چ هەقێک منت بۆ ئێرە هێنا؟ بۆیەت هێنام تا گوێ لە قسە قۆڕەکانتبگرم .بە خۆت نەتدەزانی لە چ وەزع و حاڵێک دام؟ بە چ هەقی گاڵتە بە خەم و
خەمباری خەڵکی دەکەی؟" ئەبوگین هاواری کرد" :تۆ شێتی ،پیاوێکی کەڵەمە ڕەقی ،من
یەکجار غەمگینم و ..و "...دکتۆر بزەیەکی کرد" :غەمگین! نۆبەتی ئەو قەوانەیە ،تۆ و خەم
کوجا مەرحەبا ،ئەو بەڕەڵالیانەش کە دەستیان دەکەوێتە ڕوو خۆ بە بەدبەخت و
غەمبار دەزانن ،کەڵەشێری نێرەموکیش غەمگینە .لە چەوری و قەڵەوی خۆی بێزارە.
هەی گەجەر و گوجەرانی بێ حورمەت!"
ئەبوگین هاواری کرد" :قوربان تۆ ئاگات لە خۆ بڕاوە ،ئەم جوێنانە زەالمیان لەسەر
دارکاری دەکرێ ،تێ دەگەی؟"

ئەبوگین دەستی بە گیرفانی بەر باخەڵەکەیا کرد ،دەفتەرچەیەکی دەرێنا ،دوو پارچە
پارەی کاغەزی دەرێنا و توڕی هەڵدانە سەر مێزەکە .پەڕەی کەپووی دەلەرزی و گوتی:
"فەرموو ئەوە پارەکەت ،ئەوە هەقی هاتنەکەت!"
دکتۆر ،پارەکانی تووڕدایە سەر زەوییەکە و گوتی" :بە چ ڕوویەکەوە پارەم دەدەیێ،
ئیهانەکردن بە پارە خۆش نابێتەوە؛ عورز لە قەباحەت خراتر ".ئەبوگین و دکتۆر
بەرانبەریان لێکدی گرت ،تا توانیان جنێوی سوکیان بە یەکدی دا ،کەسیان لە ژیانیانا
تەنانەت لە دنیای بێهۆشی و شێتیشدا جنێوی وا سووک و نەهەق و بێ جێیان بە زاردا
نەهاتبوو .غەمی هەردووکیان تەواو سەری کردبوو  ،لێو ڕێژ ببوو .خەڵکانی غەمگین،
خۆپەرست و ناڕەسەن و بێ ویژدانن و لە شێت شیتترن و چەند شێتان لێکدی حاڵی
دەبن ئەوانیش هەر ئەوەندە .غەم هەرگیز بەشەر یەک ناخا – بەشەر فێری دوو ڕوویی
و ڕییا دەکا .ئەگەر کەسێک وابزانێ خەم و خەفەت بەشەر یەکدەخا ،ئەوا غەدر دەکا و
بەهەڵەدا چووە .لەنێو خەڵکی غەمبارا زۆر و ستەم زیاتر ڕوودەدا تا لەنێو خەڵکانی بێ
خەم و بە کەیفدا.
دکتۆر پرزەی لێ بڕا ،گوتی" :رجات لێدەکەم بمنێرەوە بۆ وێرانەکەی خۆم ".ئەبوگین بە
توڕەیی لە زەنگی دا ،کەس بە دەنگییەوە نەهات ،جارێکی دی زەنگەکەی لێدایەوە و
ئەوجا بە تووڕەیی زەنگەکەی کێشا بە عاردیدا .زەنگەکە بێ ناز لەسەر مافورەکە کەوت
و دەنگێکی خەمناکی وەکو ناڵەی مەرگی لێوەهات.
نۆکەرێ وەژوور کەوت.
ئەبوگین بە مشتەکۆڵە تێی بەربوو" :باوە حیزی کەرانباوگاو پێم ناڵێی لە کوێ بووی!
هەڕەبێژە عەرەبانەیەک بۆ ئەم پیاوە حازربکەن و عەرەبانە تاک ئەسپییەکەش بۆ خۆم
ئامادەبکەن ".هەر کە نۆکەرەکە ویستی بڕوا گازی کردەوە:
"سەبر کە ،سبەی شتاقتان لێرە نامێنن ،نمەک حەرامینەی پێ نەزانینە ،باروبنەتان
وەپێچن و بڕۆن .پیاوی دی ڕادەگرم ،خوێڕییانە" ئەبوگین و دکتۆر هەردوو بێدەنگ و
ئارام چاوەڕێی گالیسکە بوون.
ئەبوگین ،گەڕایەوە سەرباری جاران ،خۆپەسەند و لەخۆرازی ،بە ژوورەکەدا
هاتووچۆی دەکرد .بە شێوەیەکی جوان ودڵگیر سەری بادەدا ،دیار بوو مژوولی دانانی
پیالنێکە ،هێشتا تووڕەییەکەی نەنیشتبووەوە .بەاڵم دەیویست وا خۆی بنوێنێ کە گوێ

بە دژمنەکەی نادا .دکتۆر بە پێوە وێستابوو ،دەستێکی لەسەر قەراخی مێزەکە بوو ،بە
نیگایەکی پڕگومان و قوڵ و ڕقنەوە دەیڕوانییە ئەبوگین؛ نیگایەک کە تەنیا خەڵکی
خەمبار و بێ ویژدان لە کاتی دیتنی جوانیدا دەیکەن.
دوای تۆزێک دکتۆر سوار بوو ،لەوێندەر دوور کەوتەوە ،هێشتا هەر ماکی ڕق و
تووڕەیی بە نیگایەوە مابوو .دنیا تاریک بوو .زۆر تاریکتر لە سەعاتێ بەر لە ئێستا کە
بەڕێوە بوون بۆ ئێرە .مانگی سورباو کەوتبووە پشت گردەچکۆلەکەوە .هەورەکان
ڕەوی بوونەوە ،لە تاریکییەکەدا گوم ببوون؛ لیرە و لەوێ دەوری ئەستێرەکانیان دابوو.
گالیسکە تاک ئەسپییەکە بە تەق و هۆڕ لە عەرەبانەکەی دکتۆر ڕەت بوو .ئەبوگین بە
سواری ئەو عەرەبانەیە دەڕۆیی ،دەڕۆیی تا هەر حەماقەتێکی لە دەست بێ بیکا .دکتۆر
بە درێژایی ڕێگا نە بیری الی ژنەکەی بوو نە الی ئاندرێ ،تەنیا بیری لە ئەبوگین و ئەو
کەسانە دەکردەوە کە لە ماڵەکەیدا دەژیان .بیر و بیرکردنەوەکانی ناڕەوا و نامرۆڤانە
بوو .تا توانی لە دڵی خۆیدا جوێنی بە ئەبوگین و ژنە بەد ڕەوشتەکەی و هەموو ئەو
کەسانەی لە ماڵیدا بوون ،دا .بە درێژایی ڕێگا نەفرەتی بۆ ناردون و هێشتاش هەر دڵی
ئاوی نەخواردەوە ،هەزار و یەک تانەو تانوتی لێدان ،تاوانباری کردن ،خەتاباری کردن
و پێدەچوو تا مردن ئەم ڕق و کینەیەی لە دڵ دەرنەچێ.
ڕۆژگار دەگوزەرێ ،غەمی کریلوف دەبڕێتەوە ،بەاڵم ئەم ڕق و کینەیە هەرچەند الیق بە
دڵی ئینسان نییە ،نابڕێتەوە ،نابڕێتەوە و تا مردن لە دڵی دکتۆر و لە بیری دکتۆر
دەرناچێ.

ڕێکەوتێکی هیچ
نیکووالی ئیلیچ بیەلیف یەکێک بوو لە موڵکدارانی پترزبورگ .ئاشقی ئەسپ سواری و
جریدبازی بوو ،خۆشی دەخوارد و چاکی دەدڕی .گەنجێکی سی و دوو ساڵەی گەنم
ڕەنگ بوو .ڕۆژێ دەمەوئێوارە خۆی گەیاندە خزمەتی خات "ئارنین" یانی خۆی گەیاندە
خزمەتی "ئولگانوڤنا" کە پێوەندی لەگەڵیا هەبوو ،یاخود خۆی گوتەنی "سااڵنێ لەوەپێش
کۆتی ئەشقی پڕ مەشەقەتی ئەوی لە گەردن کردبوو" هەرچەندە الپەڕەکانی هەوەڵی
ئەم دەفتەرە ،الپەڕەی گەرم و گۆڕ و پڕ لە جوانی و ئیلهام بوون ،بەاڵم ئەم الپەڕانە
لەمێژ بوو خوێندرابوونەوە و ئێستا هەرچەندە ناوەناوە هەڵدەدرانەوە بەاڵم ئەو گەرم و
گوڕییەی جارانیان نەبوو ،ئاسایی بوون.
نیکوالی ئیلیچ بیەلیف ،کە بینی ئۆلگائیڤانوڤنا لە ماڵ نییە ،خۆی بە ژووری میوانا کرد و
بەدەم چاوەڕوانییەوە لەسەر قەنەفەیەک ڕۆنیشت .لەپڕ دەنگی منداڵێک لە گوێیدا
زرینکایەوە" .نیکوالی ئیلیچ خێر هاتی ،هەنووکە دایکم دێتەوە .لەگەڵ "سونیا"دا چوونەتە
کن خەیات".
ئەلیوشای کوڕی ئۆلکاش لە هەمان ژووردا لەسەر قەنەفەیەک پاڵ کەوتبوو .تەمەنی
هەشت سااڵن بوو ،بەاڵم دیاربوو کە چاک خزمەت دەکرێ  .بە چاکەتە مەخمەل و
گۆرەوییە ڕەشەکانیا هەر لە وێنەی سەر پۆستکارت دەچوو .لەسەر سەرینێک پاڵ
کەوتبوو و السایی ئەو پەتبازەی دەکردەوە کە لە سێرکدا بینی بووی .هەرجارەی
القێکی هەڵدەبڕی ،کە القە ناسکەکانی ماندوو دەبوون ،دەستەکانی تەکان دەدان ،یا
ڕادەپەڕی و بە چوار چنگۆڵە دەڕۆیی ،دەیویست هەردوو القی هەڵبڕێ و لەسەر
هەردووک دەستی بوەستێ ،بە دڵ و بە گیان ئەم کارەی دەکرد ،هانکەهانکی پێدەکەوت
و دەتگوت لە لەشی خۆی بێزارە.
بیەلیف گوتی" :ئەدی تۆ چۆنی کوڕی باش؟ ئەمە تۆی ،نەم بینیت .دایکت چۆنە؟"
ئەلیوشا لەم کاتەدا تازە پەنجەی پێی چەپی بە دەستی ڕاستی گرتبوو و لە وەزعێکی
دژوارا بوو .سەری هەڵسوڕاندەوە تا گەییە پاژنەی پێی ،ئەوجا بازێکی دا و لە بیەلیف
ڕاما ،شانەکانی هەڵتەکاند و گوتی:

 بڵێم چی ،بەڕاستی دایکم هیچ کاتێ باش نییە .بە خۆت ژنان دەناسیت ،ئەویش وەکوهەر ژنێکی دی دایمە یەکێک لە بورغوەکانی سیالگە .بیەلیف بۆ ئەوەی خۆی مژول بکا،
کەوتە سەرنجدانی سیمای ئەلیوشا .بیەلیف کە ئولگای دەبینی ئیدی گوێی بە ئەلیوشا
نەدەدا و چ حیسابێکی بۆ نەدەکرد .وەرە کوڕێک لەبەرچاوتا بێ ،بەاڵم چ دەکا؟ چی
نیازە؟ قەت بیر لە وەاڵمی ئەو پرسیارە نەکەیەوە.
دەموچاو و هەنیەی سپی ئەلیوشا و جاوە گەش و ڕەشەکانی لەبەر بوڵێڵی خۆرئاوادا
"ئولگا ئیڤانوڤنا"ی وەبیر بیەلیف هێنایەوە ،بەاڵم ئۆلگائیڤانوڤنای یەکەم الپەڕەکانی
دەفتەری ئاشقێنیان .ویستی تۆزێ موجامەلەی ئەلیوشا بکا ،گوتی" :وەرە شەیتان ،وەرە
با لە نزیکەوە تێر تەماشات بکەم".
ئەلیوشا خۆی لەسەر قەنەفەکە هەڵدایە خوارێ و چووە الی بیەلیف ،بیەلیف دەستی
خستە سەر شانی ئەلیوشا و گوتی" :ئێ ،ئەدی خۆت چۆنی؟"
 بڵێم چی ،جاران زۆر باشتر بووم. چۆن؟ جاران من و سۆنیا تەنیا مۆسیقامان دەخوێند و دەرسی خوێندنەوەمان هەبوو ،بەاڵمئێستا دەبێ شیعری فەرەنسیش لەبەر بکەین .ئەوە تازە سەرت تاشیوە؟
 بەڵی ،زۆر نییە. نەک بڵێی .ڕدێنیشت کورت کردۆتەوە .دەستێکی لێ بدەم؟ نایەشێ؟ نەخێر. ئەوە بۆ وەختێ تاقە موویەک ڕادەکێشی دێشێت ،بەاڵم ئەگەر چەپکە موویەکڕابکێشی وەکو ئەوە وایە نەیەشێت .حەیفێ تۆ ردێنی ئەمال و ئەوالی ڕووت نایەڵێتەوە.
هەقی ئێرە و ئێرە بێڵییەوە و تەنیا ئێرە درێژ بکەیەوە ".ئەلیوشا هاتبووە تەنیشت
بیەلیف و کەوتبووە یاری کردن بە زنجیری سەعاتەکەی .گوتی" :کە گەورە بووم و
چوومە قۆناغی ناوەندی دایکم سەعاتم بۆ دەکڕێ ،پێی دەڵێم زنجیرێکی لەمەی تۆم بۆ
بکڕێ .قفڵەکەی چەند جوانە .بابیشم یەکێکی وای هەیە ،بەاڵم ئەمەی تۆ لێرەوە خەت

خەتە کەچی ئەوەی بابم لێرەوە پیتی لەسەرە و وێنەیەکی دایکیشمی تێدا داناوە .ئێستا
بابم زنجیرێکی تازەی کڕیوە ،ئەڵقە ئەڵقە نییە ،وەکو شریت سافە.
 تۆ چوزانی؟ چما بابت دەبینی؟ من ها! نەء! من!...ئەلیوشا سوور بۆوە .بۆ ئەوەی درۆکەی داپۆشێت ،پەرێشان و سەرسام کەوتە یاری
کردن بە قفڵی زنجیری سەعاتەکەی بیەلیف .بیەلیف چاوی بڕییە ئەلیوشا و گوتی" :تۆ
پێم بڵێ بابت دەبینی؟"
 نەء! بە شەرەفت ڕاست بڕۆ ،بە دەموچاوتدا دیارە کە ڕاست ناڕۆی ،زمان درۆ ناکا! پێمبڵێ بزانم بابت دەبینی ،دە پێم بڵێ خۆ من و تۆ دۆستین.
ئەلیوشا بە سەرسامی پرسی:
 ئاخر بە داکم ناڵێی؟ ئەوە قسەیە؟ ئاخر وەعدی شەرەفم دەدەیێ؟ وەعدی پیاو بێ. دە سوێنم بۆ بخۆ: سەیری ها!ئەلیوشا ڕوانییە دەوروبەری خۆی ،چاوەکانی زیت کردنەوە و کەوتە چپە دوو:
 بەاڵم توخوا بە دایکم نەڵێی ،چونکە نابێ نە دایکم و نە کەسی دی بەم نهێنییە بزانێ.خوانەکەران دایکم پێ بزانێ ئیدی وای بە حاڵی من و سونیا و پالگیەڤا .دەوجا گوێ
بگرە ،سونیا و من هەموو سێ شەمموان و جومعەیەک بابم دەبینین .پالگیەڤا بە ناوی
گەڕانەوە بەر لە نیوە ڕۆژە دەمانبات بۆ شیرینی خانەی "ئاپفل" و بابم لەوێندەر

چاوەڕوانمە .هەمیشە لە ژوورێکی جیا دادەنیشێت ،ژوورەکە مێزێکی مەڕمەڕی جوانی
تێدایە ،تەپڵەکێکی لە سەرە هەر لە تاژی بێ پشت دەچێ.
 لەوێ چ دەکەن؟ هیچ ،چاک و خۆشی لەگەڵ یەکدی دەکەین ،ئەوجا دادەنیشین و بابم قاوە و کێکمانبۆ دەکرێ .دەزانی سونیا کولیچەی ناوبەقیمە دەخوا ،بەاڵم من حەزی لێناکەم ،ئەگەر بە
کەلەرم و هێلکە دروست بکرێ تۆزێ باشترە! زۆر ناخۆین ،دەزانی بۆ؟ تا نیوەڕۆ کە
هاتینەوە نانمان پێ بخورێ و دایکم هەست بە هیچ نەکا.
 باشە لەوێ باسی چی دەکەن؟ لەگەڵ بابم؟ باسی هەموو شتێ دەکەین .بابم ماچمان دەکا ،نازمان دەکێشێ ،چیرۆکیخۆش خۆشمان بۆ دەگێڕێتەوە .دەڵێ کە گەورە بووین دەمانباتە الی خۆی تا لەگەڵ
ئەو بژین .سونیا پێی خۆش نییە .بەاڵم من دەڵێم" :باشە ،هەرچەندە بە بێ دایکم
ناخۆشە ،بەاڵم قەیدی نییە نامەی بۆ دەنێرین ".چەند خۆشە .دەتوانین لە تەعتیلەکاندا
سەری دایکم بدەین .ناتوانین؟ بابم وەعدی داوە ئەسپێک بۆ من بکڕێ .بابم پیاوێکی
چاکە ،بەاڵم نازانم بۆچی دایکم بەعزی کردووە و نایەوێ ئەویش بێتە الی ئێمە ،نازانم
دەڵێ ئێمە نابێ ئەو بدینین ،خۆ بابم دایکیشمی خۆش دەوێ .هەمیشە لە ئێمە دەپرسێت
حاڵی چۆنە ،خەریکی چییە؟ کە دایکم نەخۆش بوو سەری دنیای لێ هاتبۆوە یەک.
هەمیشە ئامۆژگاریمان دەکا کە بە قسەی دایکە بکەین و قەدری بگرین .ئەرێ ڕاستە
ئێمە بەدبەخت و نەگبەتین؟
 بۆ؟ بابم وا دەڵێ ،دەڵێ ئێوە منداڵگەلێکی بەدبەختن .من کە گوێم لەو دەبێ و دەڵێ ئێوەنەگبەتن ،من و دایکتانیش هەر نەگبەتین ،زۆرم پێ سەیرە .هەمووجار پێمان دەڵێ دوعا
بۆ خۆتان و بۆ ئەویش بکەن.
ئەلیوشا چاوی بڕییە باڵندەیەک کە پوشکەیەکی کەوتبووە نێوچاو ،لە فکران ڕاچوو.
بیەلیف بۆڵەیەکی لێوەهات - :یانی ئێوە ئەم کارانە دەکەن؟ دەچنە شیرینی خانە و
لەگەڵ بابتاندا دادەنیشن و دایکتان پێ نازانێ؟!

 نە! نە! لەکوێ بزانی؟ پالگیەڤا قسە ناکا پێرێ زەردەلوی بۆ کڕین .هێند شیرین بوودەتگوت مرەبایە ،دوو دانەی دایە من.
 باشە بابت قەت باسی من ناکا؟ تۆ؟ بڵێم چی؟ئەلیوشا شانی هەڵتەکاند و تەماشایەکی بیەلیفی کرد - :باسی تۆ!...
 چی دەڵێ؟ ئاخر زویر نابی؟ بۆ زویر دەبم؟ خۆ جوێنم پێ نادا؟ نە ،جوێن نا ،بەاڵم دەزانی ...زۆر لە تۆ تووڕەیە و دەڵێ هەمووی خەتای تۆیە کەدایکم بەدبەختە و تۆ ...تۆ ...تۆ دایکەت لە ڕێ دەرکردووە .بەاڵم من باسی تۆم بۆ کرد.
گوتم پیاوێکی باشە و قەت بەسەر دایکمدا نابۆڵێنێ .کەچی ئەو هیچی نەگوت ،تەنیا
سەرێکی لەقاند و تەواو...
 یانی ڕێک و ڕەوان دەڵێ من دایکتم لە ڕێ دەرکردووە؟ بەڵێ بەاڵم خۆ تۆ گوتت زویر نابی. زویر نیم ...ئەمەیان تۆ نایزانی ،تومەز وێڕای ئەوەی کەوتومە داوەوە خەتاباریشدەرچووم.
زەنگی دەرگا لێدرا .ئەلیوشا هەستا و دەرپەڕییە دەرێ .دوای تۆزێک ژنێک و
کیژۆڵەیەک وەژوور کەوتن .ژنەکە ،ئولگا ئیڤانوڤنای دایکی ئەلیوشا بوو .ئەلیوشا لە
دوای ئەوەوە بە هەڵبەز و دابەز و دەست هەڵتەکاندنەوە وەژوور کەوت.
بیەلیف کەوتە منجەمنج ،وەڵاڵ بابە خۆشت گۆ ئەدی وایە ،جگە لە من کێ تاوانبارە؟
هەق بەوە ،ئەو مێردێکی زوڵم لێکراوە.
ئولگا پرسی - :چی بووە؟

 چی بووە؟ گوێ لە وەعزدادانی مێردە ئازیزەکەت بگرە .یانی من کابرایەکی ئاژاوەچیو پیاوکوژم ،خووی تۆ و منداڵەکانتم شەڕ کردووە ،من لە ڕێم دەرکردوون .ئێوە
هەمووتان بەدبەختن و لەو ناوە هەر من لەوپەڕی بەختیاری دام ،زۆر زۆر بەختیارم!
 لێت تێ ناگەم نیکوال ،چی بووە؟بیەلیف ئاماژەی بۆ ئەلیوشا کرد و گوتی - :لەم برادەرە بپرسە.
ئەلیوشا سوور هەڵگەڕا ،لەپڕ ڕەنگی گۆڕا و ترس لە سیمای نیشت.
بە دەنگی بەرز گوتی - :نیکوالی ئیلچ قسە نەکەی!
بیەلیف بە دەنگی بەرز لە سەری ڕۆیی - :ئەگەر حەز دەکەی لەو بپرسە .پالگیەڤای
گەوج و خرف منداڵەکان لەگەڵ خۆی دەبا بۆ شیرینی خانە و لەوێندەر بابی بەڕێزیان
دەبینن .ئەمەیان هەرنەیسە ،گوایە بابی بەڕێزیان شەهید بووە و من شەهیدم کردووە.
من کابرایەکی ئاژاوەچیم و ژیان و گوزەرانی ئێوەم تێکداوە...
ئەلیوشا بە کەسەرەوە گوتی :نیکوالی ئیلچ خۆ تۆ قەولی شەرەفت دامێ...
بیەلیف دەستی هەڵتەکاند :وازبێنە ،ئەمە لە کێشی قەولی شەرەفدا نییە .چ شتێ نامکوژێ
دوو ڕوویی و درۆ نەبێ.
چاوانی ئولگا پڕ بوون لە فرمێسک" :من تێ ناگەم ".ڕووی کردە کوڕەکەی و پرسی:
"لیولکا ،ئێوە بابتان دەبینن؟" ئەلیوشا خۆی گێل کرد و بە ترسەوە ڕوانییە بیەلیف.
دایکی گوتی" :مەحاڵە ،دەچم لە پالگیەڤا دەپرسم".
ئولگا لە ژوورەکە وەدەرکەوت .ئەلیوشا لە حەژمەتاندا هەموو گیانی دەلەرزی ،گوتی:
"خۆ تۆ قەولی شەرەفت دامێ!"
بیەلیف دەستێکی هەڵتەکاند و کەوتە هاتوچۆ بە ژوورەکەدا .بیری لەوە دەکردەوە کە چ
تانەیەکی لێ دراوە .ئێستاش وەکو هەمیشە ئەلیوشای فەرامۆش کردبوو .ئەو ،ئەو
پیاوە گەورەیە هەقی بەسەر مناڵەکانەوە نەبوو .ئەلیوشا لە سوچێکا دانیشت و بە
ترسەوە بۆ سونیای گێڕایەوە کە چۆن هەڵخەڵەتێنراوە .دەلەرزی ،نزگرەی دەدا ،دەگریا،
یەکەمجاری بوولە ژیانیدا روو بە ڕووی درۆیەکی زاڵمانە بووبوو .بەر لەمە هەرگیز

باوەڕی نەدەکرد کە لەم دنیایەدا جگە لە زەردەلوی شیرین و کێک و سەعاتی گران
بەها ،گەلێ شتی دی هەن کە لە زمانی منااڵندا ناویان نییە.

زندە خەون
دوو سەرباز ،کابرایەکی ئاوارەیان گرتووە و وەپێش خۆیان داوە و بۆ مەرکەزی،
شاری دەبەن .ئەم کابرا ئاوارەیە نێوی خۆی لەبیر کردووە .یەکێک لە سەربازەکان
کەتەیەکی زەالمی ڕدێن ڕەشە .القی هێند کورتن ،لە دواوە لە مریشکی الق کوڵ دەچێ.
القی لە چاو القی هاوڕێکەیەوە هەر زۆر کوڵن .سەربازەکەی دی بااڵبەرزێکی الوازە و
وەکو دار ڕێک و ڕاست چووە بە ئاسماندا .سەربازی یەکەم گەاڵوگەڵ دەڕوا ،بەردەوام
دەڕوانێتە دەور و بەری خۆی .ناوبەناو قوڵی چاکەتەکەی دەخاتە دەمی و دەی مژێ.
یا دەست دەکێشێ بە ڕانیا و لەبەرخۆیەوە ورتەورت دەکا .تێکڕا لە پیاوێکی خۆشباوەڕ
و بێ سەروبەر دەچێ .سەربازی دووەم لە بنیادەمێکی قورس و سەالر دەچێ .بە

هەیکەل و سیمادا لە کەشیشێکی پڕ دیانەت و بە ویقار دەچێ .یا لەو سەربازە
جەنگاوەرانە دەچێ کە جاران لەسەر پارچە ڕەسم دەکران .سەربازی یەکەم نێوی
"ئاندروپتاکا"یە و دووەم نێوی "نیکاندر ساپوژنیکف"ە.
ئەو پیاوەی کە ئەم جووتە سەربازە گرتویانە و وەپێش خۆیان داوە هەرگیز لە چەکل
وبەرەڵالیان ناچێ .وردیلە و ناسکە .کەم نمود و بێ توانایە .ڕەنگوڕوو سیسەڵە و
چرچەڵەیە ،برۆی باریک ،نیگای جوانە ،هەرچەند بە ڕواڵەت لە سی ساڵ زیاترە بەاڵم
تازە سمێڵی بۆر کردۆتەوە .بە شەرمەوە ڕێ دەکا ،سەری داخستووە و دەستەکانی لە
قۆڵی چاکەتەکەیدا ون بوون .یەخەی چاکەتەکەی ،کە لە چاکەتی دێهاتیان ناچێ،
هەڵدراوەتەوە و لەگەڵ قەراخی کاڵوەکەیدا یەکیان گرتووە ،تەنیا کەپووە بچووکە
سوور هەڵگەڕاوەکەی بە دەرەوەیە .دەنگی گڕ و قسەی نەرمە ،دوای هەر قسەیەک
کۆکەکۆکی پێدەکەوێ .قەت لەوە ناچێ بابایەکی تەڵەکەباز و ساختەچی بێ و درۆ و بۆ
ڕی گومکێ وا خۆی بنوێنێ کە ناوی خۆی لەبیرکردبێ ،پتر لە کوڕە کەشیشێک دەچێ
کە لێ کەوتبێ و کەوتبێتە دەرۆزە و خوا غەزەبی لێ گرتبێ و فەرامۆشی کردبێ ،یا لە
کەشیشێک دەچێ بەهۆی بەد ڕەوشتییەوە تڕۆ کرابێ .هەروەها دەشێت بە کوڕە
بازرگانێ بشوبهێنرێ کە هەموو توانایەکی خۆی لە سەر شانۆ بەکارهێنابێ و ئێستا
بیەوێ بەدەم گەڕانەوەوە بۆ ماڵ ،دەوری کوڕێکی بەرەڵالی دەست باڵو ببینێ .ڕێو
ڕۆیشتنی بە نێو قوڕەلیتەی پایزدا لە ڕێو ڕۆیشتنی کابرایەکی دوودڵ و ڕاڕا دەچێ .لە
گەنجێ دەچێ کە پەروەردەی دێران بووبێ و سەرانسەری ڕوسیا تەی بکا و لەم
دێرەوە بۆ ئەو دێر بچێ و بە دڵ و بە گیان عەوداڵی "ژیانێکی ئارام و خاڵی لە هەموو
گوناهێک" بێ و هەرگیز نەیگاتێ و لێی نزیک نەبێتەوە.
ئەم سێ ڕێبوارە لەمێژە بەڕێوەن ،سەرەڕای ئەو هەموو ڕێکردنەیان هەر دەڵێی لەجێی
خۆ چەقیون و ناجوڵێن .دنیا تەم و مژە بە شەڕەشەق دە مەترێکی پێش خۆ دەبینن،
ئەو دە مەترەش قوڕە سوورێکی لینجە و بەراز لێی دەرناچێ .پشتەوەشیان هەر وایە
تیژترین چاو لە دە مەتر پتر بڕ ناکات .لە دە مەترەکەش بەوالوە چڕە تەمە .هەر
دەڕۆن و ڕێیان لەبەر ناچێ و لەجێی خۆیاندا گێرە دەکەن .تەم و مژەکە نزیکتر
نابێتەوە ،دەڵێی هەر لە شوێنی خۆیدایە .جارجارێ نەبێ شۆستەیەکی سپیواژی ناڕێک
و پێک وەدیاردەکەوێ ،یا قۆرتێکی سەر جادەکە دەردەکەوێ ،یا چنگێ کاوکۆتی لە
لۆریان ڕژاو دەردەکەوێ .یا بۆ ساتێکی کەمخایەن گۆالوێکی لێڵ دەبریقێتەوە .یا لەپڕ

سێبەرێک دیتە سەر ڕێگەیان و تا لێی نزیکتر دەبنەوە بچووک و تاریکتر دەبێ .نزیک و
نزیکتر دەبنەوە پالکارتێکی کیلۆمەترژمێری بە خەتێکی ناخۆش لەسەر نووسراویان لێ
بەدیار دەکەوێ وەکو ئەوەی گاڵتەیان پێ بکا وایە .یا درەختێکی خەمناکی ڕووت و تەڕ
چەشنی گەدا لە بەردەمیان قوت دەبێتەوە .درەختەکە ڕاز و نیاز لەگەڵ گەاڵ زەردەکانی
خۆی دەکا.
گەاڵیەک دەتۆرێ ،جیادەبێتەوە و بەدەم سەماوە دەکەوێتە سەر زەوی .هەمدیس تەم و
مژ و قوڕ و چڵپاوی کەناری جادەکە دەست پێدەکاتەوە .ئاونگی خەست بەسەر پەلکی
گیادا دەخزێ .ئەم ئاونگە ،لەو دڵۆپە ئاونگە دڵگیرانە نییە کە هاوینان لە ئاکامی پێک
شادبوونی زەوی و تیشکی هەتاو چێ دەبن و تینوێتی دەمەوبەیانی کاڵوکوڕە و
بولبول و پەپوەسلێمانی نازدار و دەنوک درێژ دەشکێنن .پێی ڕێبوارەکان تا ئەژنۆ لە
پاخوای قوڕە سووری لینج ڕۆ دەچێ و بە هەزار کولەمەرگی تا هەنگاوێ هەڵدێنن.
"ئاندروپتاکا" پیاوێکی چەقاوەسووە ،تا حەزبکەی سوێرە قسەیە ،حەز لە قسان دەکا.
دەیەوێ هەموو شتێکی ئەم پیاوە وێڵ و ئاوارەیە لە بنج و بناوان بکا و بزانێ چۆن
دەشێت پیاوێکی ماقوڵ و بێ وەی و گوێ ڕایەڵ ناوی خۆی لەبیربکا .دەپرسێ:
 تۆ ئەرتەدوکسیت؟کابرای ئاوارە لە کورتی دەی بڕێتەوە و دەڵێ" :بەڵێ ،ئەرتەدوکسیم".
 باشە ،تۆ غوسڵی تەعمید کراوی؟ ئەدی چۆن ،خۆ تورک نیم .دەچمە کڵێسا ،ڕۆژوو دەگرم ،ئەو کاتانەی گۆشتخواردن قەدەغەبێ ،دەمی بۆ نابەم.
 باشە ،بە چ ناوێ گازت بکەم؟ کەیفی خۆتە کاکە گیان!"پتاکا" شانەکانی هەڵدەتەکێنێ .بە سەرسامییەوە دەکێشێ بە ڕانی خۆیدا .سەربازەکەی
دی "نیکاندر" وەکو خۆی مات و بێ دەنگە .ئەم وەکو "پتاکا" ساویلکە نییە ،زۆر چاک
لەوە حاڵییە کە بۆچی کابرایەکی ئەرتەدۆکسی دەیەوێ ناوی خۆی بشارێتەوە .سیمای
جدی و وشکە .وا دێتە بەرچاو کەبیەو ێ بۆ هەموو کەسێک و هەموو شتێک و

تەنانەت بۆ تەمە چڕەکەشی بسەلمێنێ کە پیاوێکی فڕە گرینگ و وریایە .پتاکا لە سەری
دەڕوا" :مەگەر هەر خوا بزانێ تۆ چیت و چ کارەیت! ئایا دێهاتیت یا نا ،خانەدانی یا نا؟؟
یا دوڕەیت و ڕەگێکت دێهاتی و ڕەگێکت خانەدانە؟ جارێ تۆڕێکم خستە گۆلێکەوە،
حەیوانێکم گرت بە ئەندازەی قامکی خۆم ،بە گوێچکەیا ماسی بوو ،بەاڵم کلکی هەبوو،
لە دڵی خۆمدا گوتم دیارە دەبێ جۆرە ماسییەک بێ .پاشان جوان دیقەتم دا سەیرم کرد
پێی هەبوو ،خوا بمگرێ ئەگەر درۆ بکەم .نە ماسی بوو نە مارمێلکە .هەر خوا بۆ خۆی
دەزانێ چ بوو! تۆش وایت ،ئاخر تێم ناگەیەنی تۆ لە چ تیرە و تایفەیەکی ،سەر بە چ
چینێکی؟!"
کابرای ئاوارە ئاهێک هەڵدەکێشێ و دەڵێ" :ڕەگێکم جووتیارە ،دایکم کۆیلە بوو و لە
ماڵە گەورەکەیدا کارەکەی دەکرد .دایکم لەو ماڵە گەورەیەدا پەرستار بوو ،بۆ خۆی
نانی کەوتبووە ڕۆنەوە ،ئارەزووی لە چ بوایە لەبەر دەستیا بوو .منیش جگەرگۆشەی
ئەو بووم ،لە خوێن و گۆشتی ئەو بووم ،تا ئەو مابوو منیش لەو ماڵە بووم .خوا
هەڵناگرێ نازیان دەدامێ ،سەریان دەخستە سەرم ،لێیان دەدام تا بووم بە کوڕێکی تەوا
وەکو منداڵی خوا پێداوان و ماڵە گەوران لەسەر سیسەم دەنووستم .هەموو ڕۆژێ
خواردنی چاکم دەخوارد ،پانتۆڵم لەبەر دەکرد و پێاڵوی پاژنە نزمم لەپێ دەکرد .دایکم
هەرچییەکی خواردبا منیش دەمخوارد ،ئەو ماڵە جل بەرگیان دەدایە و بە منیشیان دەدا.
ژیانمان کۆڵی خۆش بوو! ئەو هەموو کێک و شەکرلەمانەی من بە منداڵی خواردوومن
ئەگەر ئێستابا دەشیا بە پارەکەی ئەسپێکی چاک چاک بکڕی .دایکم فێری خوێندن و
نووسینی کردم .هەر لە منداڵییەوە فێری لە خواترسی کردم ،ئەوەندە بە ڕێک و پێکی
پەروەردەی کردم کە تا ئەمڕۆ وشەیەکی دزێو یا قسەیەکی قۆڕی وەکو قسەی
دێهاتیان بە زارما نەهاتووە .من بابایەکی ئارەق خۆر نیم کاکە گیان! جلی پاک و خاوێن
لەبەردەکەم ،لەنێو کۆمەڵدا ڕێز و حورمەتی خۆم دەگرم .ئەگەر زیندووە یادی بەخێر و
خوا ئاگاداری بێ ،ئەگەر مردووشە خوا ڕەحمی لێبکا و ڕۆحی بەرەو حەوت تەبەقەی
ئاسمان ،بەرەو ئەو شوێنە ببا کە ڕۆحیانەتی چاکانی لێ دەهێورێ!"
کابرای ئاوارە سەری کۆت دەکا ،قژە زبرەکەی وەکو دڕک ڕەپ دەوەستێ .چاو
هەڵدەبڕێ و دەڕوانێتە ئاسمان ،دوو جاران نیشانەی خاچ دەکێشێ و بە دەنگێکی کشاو
دەڵێ" :خوایە بیخەیتە بەهەشتێ ،نەهەشتی بەرین و ڕازاوە جێی بێ" قسەکانی پتر لە
قسەی پیرێژنان دەچێ تا قسەی پیاو! و لە سەری دەڕوا" :خوایە کینیای کەنیزەکی

خۆت لە هەر شوێنێ هەیە بپارێزی .ئەگەر ئەو دایکە چاکەم نەبوایە ئێستا من
دێهاتییەکی نەفام دەردەچووم.
کاکە گیان هەر پرسیارێکت هەیە بیکە ،هەموو شتێ دەزانم ،ئایەتی ئینجیلی پیرۆز،
هەموو شتە پیرۆزەکانی خوا ،هەموو وێرد و دوعاکان ،زۆربەی پرسیار و وەاڵمە
ئاینییەکان ،گشت ئەمانە دەزانم .من بە گوێرەی ئینجیل دەژیم .خراپە دەرهەق بە کەس
ناکەم ،لەشم بە پاکی رادەگرم .ڕۆژوو دەگرم ،نانێ حەاڵڵ نەبێ نایخۆم ،هەندێ کەس
لەزەت لە ئارەق خواردنەوە و بەدمەستی دەبینن ،بەاڵم من دوورم لەو شتانە ،هەر
کاتێ بێ کاربم لە سوچێکا دادەنیشم و کتێبێ دەخوێنمەوە و بەدەم خوێندنەوەوە
فرمێسک دەڕێژم ،ئەسرین هەڵدەوەرێنم".
 باشە ئەوە زانیمان کتێب دەخوێنییەوە ،ئەدی بۆچی دەگری؟ چونکە ئەوەی لە کتێبەکەدا نووسراوە هێند مەحزونە هەر مەپرس .جاری وایە مرۆڤکتێبی بە " "٥کوپیکان دەکڕێ ،بەاڵم هێندە دەگری هێندە دەگری کە لە نائومێدی دا...
پتاکا پرسی" :بابت مردووە".
 باوەڕت بێ نازانم کاکە گیان .پیاو نابێ بە ناهەق چ گوناهێک وەشێرێ .من نازانمبابم کێ بووە؟ وا تێدەگەم حەرامزادە بم و هەر خوا و دایکم بزانن لە کێ بم .دایکم لە
ژیانیا هەر لەگەڵ پیاوانی بە حورمەت و بەقەدەر و نێودارا هەستاوە و دانیشتووە.
هەرگیز بەالی ئەوەدا نەچووە شوو بە کەڕە دێهاتییەکی پێ خاووس و لینگ ڕووت بکا.
پتاکا بەدەم پێکەنینەوە دەڵێ" :بۆیە بەرز فڕیوە و کاکی ئاغا پاک و پوختە هەپەی ناوە!"
 وایە ،بەاڵم دایکم ژنێکی لە خوا ترس بوو ،بۆیە ئەگەر من قسەی وا بکەم گوناحمدەگا .بەاڵم دەبێ ئەوەش بڵێم کە پێ دەچێ خوێنی ئاغا و ئەشراف زادە لە دەماری
مندا هەبێ .ڕەنگە سەر و سەکوتم دێهاتیانە بێ ،بەاڵم لەڕاستیا ڕەگ و ڕەچەڵەکم
بچێتەوە سەر خانەدانان و ئەشرافان.
هەموو ئەم قسانە بە دەنگێکی بەسۆز و هێدی و هێمن دەکا .نێوچەوانی گرژ دەکا،
فڕەفڕی کەپوە بچووکە سورەکەی سەعاتە ڕێیە دەڕوا .پتاکا بەدەم گوێگرتنەوە چاوی
دەبڕێتێ و دیسان شانەکانی هەڵدەتەکێنێ.

پاش ئەوەی چوار کیلۆ مەترە ڕێ دەڕۆن ،بە سێ قۆڵی لەسەر گردێک دادەنیشن تا
پشوویەک بدەن .پتاکا لە بن لێوانەوە دەڵێ" :سەیرە ،سەگ بە سەگی خۆی ناوێکی
هەیە .من ناوم "ئاندرو"یە ،ئەم برادەرە ناوی "نیکاندر"ە .هەر گووڕاوێکی خوا ناوێکی
هەیە و مەحاڵە یەکێک هەبێ ناوی خۆی لە بیر بکا! مەحاڵە!"
 جا ناوی من بە خەڵکی چی؟!کابرای ئاوارە ئاخێک هەڵدەکێشێ ،دەست دەگرێ بە ڕوومەتەکانییەوە و لەسەری
دەڕوا" :ئاخر بۆچی خەڵکی بم ناسن؟ چ قازانجێ دەکەم؟! خۆ ئەگەر ئازادیش بام و بە
کەیفی خۆ بەمال و بەوالدا ڕۆیشتبام وەزع و حاڵم لە ئێستا چاکتر نەدەبوو.
هاودینەکانم! من سەرم لە قانون دەردەچێ و کەمۆکەیەکی لێدەزانم ،ئێستا من بابایەکم
ئاوارە ،نێوی خۆم بیرچووە ،جا بەم حاڵەوە ئەگەر بشگیرێم ،ئەوپەڕی هەواڵەی
سیبریای ڕۆژهەاڵت دەکرێم و  ٤١ – ٣١جەڵدەم بۆ دەبڕدرێتەوە .بەاڵم ئەگەر ناوی
خۆمیان پێ بڵێم ئەوا دیسان هەمان بەزم و ڕەزم بەرۆکم دەگرێتەوە ،هەم حوکم
دەدرێم و هەم کاری سەختم بەسەردا دەدەن .ئەی مەعنای چی ،خۆم دەزانم!"
 یانی تۆ مەحکوم بوویت؟ بەڵێ برا ئازیزەکەم .سەریان تاشیم و چوار ساڵی خشت پێوەند لە پێ و کەلەپچەلەدەست.
 باشە لەسەر چی؟ لەسەر قەتڵ .کە منداڵ بووم ،تەمەنم هەژدە ساڵ بوو ،دایکم بە هەڵە لەبری سۆدە،زەرنیخی لە پەرداخەکەی ئاغا کرد .چونکە عەمارەکەیان پڕبوو لە پاکەتی هەمەجۆر
ئیدی هەڵەکردن کارێکی ئاسایی بوو!
کابرای ئاوارە ئاخێک هەڵدەکێشێ ،سەرێک بەمال و بەوالدا بادەدا و لەسەری دەڕوا:
"ئەلهەقی ژنێکی لە خوا ترسیش بوو ،بەاڵم کێ دەزانێ دەرونی مرۆڤ چی تێدایە؟!
دەرون جەنگڵستانێکی تاریکە .لەوەیە هەڵەی کردبێ ،لەوەیە بە ئانقەست ئەم کارەی
کردبێ؛ ئاغا خووی دابێتە کارەکەرێکی دی و ئەمی لەبەرچاو کەوتبێ و دایکیشم
غیرەتی زەدەدار بووبێ و ئەم تانەیەی پێ قبوڵ نەکرابێ .لەوەشە بە مەبەستێکی دی
زەرنیخی بۆ لە پەرداخەکە کردبێ ،مەگەر هەر خوا بۆ خۆی بزانێ! من ئەو دەمە منداڵ

بووم و سەرم لەم کارانە دەرنەدەچوو .بەاڵم ئێستا کە بیری لێ دەکەمەوە ،بە جوانی
دێتەوە خەیاڵم کە ئاغا دۆستێکی دیکەی گرتبوو و دایکم زۆری خەفەت دەخوارد.
مەحکەمەکەمان دوو ساڵ درێژەی کێشا .دایکم  ٢١ساڵ حوکم و کاری سەختی بۆ
بڕایەوە ،منیش لەبەر منداڵی حەوت ساڵ حوکم و کاری سەختم بۆ بڕایەوە.
 باشە کە قاتیلەکە گیرا ئیدی تۆ بۆ حوکم درای؟ بە تۆمەتی شەریکە تاوان .ئاخر من پەرداخەکەم بۆ ئاغا برد .هەمیشە هەر منپەرداخەکەم بۆ دەبرد .من ئەم قسانە الی ئێوە دەکەم ،بەاڵم توخوا با هەر بەینی
خۆمان بێ و کەس پێ نەزانێ...
پتاکا دەڵێ" :خەمت نەبێ نە ،کەس ئەم پرسیارە لە ئێمە ناکا و بە کرێش نەگیراوین لە
خۆوە باسی بکەین ...ئێ یانی تۆ لە زیندان هەاڵتووی؟"
 بەڵێ .چواردە کەس بووین ،خوا یار و یاوەریان بێ ،ئەوان هەاڵتن و منیشیان لەگەڵخۆدا هێنا .ئێستا کوڕەکە گیان من ناڵێم تۆ بڵێ ،پێویست دەکا ناوی خۆم بە کەس بڵێم؟
ئەگەر ناوی خۆم بڵێم دووبارە دەمگێڕنەوە بۆ زیندان و کاری سەخت .بە خۆیشت
دەمبینی چ زەالمێکم؟ بابایەکم نەخۆش ،بێ تاقەت و کەم جورم .حەزم لە خواردن و
جێ و ڕێی پاکوخاوێنە .حەزدەکەم چرایەکی چکۆڵە یا مۆمێ هەڵگیرسێنم و بکەومە
وێرد و پاڕانەوە .حەزناکەم لەکاتی نوێژکردندا دەوروبەرم قەرەباڵغ و پڕ هەرا و
هەنگامە بێ .حەزناکەم لەکاتی کڕنوش بردن و چوونە سوجدەدا سوجدەگاکەم پڕ لە
تف و بەڵغەم بێ .من بۆ ڕزگاریی دایکم شەو و ڕۆژی چل جاران دەچمە سوجدە".
کابرای ئاوارە کاڵوەکەی دادەکەنێ و هاوار دەکا" :ئەگەر حەزدەکەن با هەواڵەی
سیبریای ڕۆژهەاڵتم بکەن ،ترسم لەوێ نییە".
 چی؟ بۆ سیبریا باشترە؟ "ئەمەیان مەسەلەیەکی ئەالحەدەیە .کە مرۆڤ بە کاری سەخت حوکم دەدرێ لەقرژاڵی گیرۆدەی تۆڕ خراتری بەسەر دێ".
 -چی؟ بۆ سیبریا باشترە؟

دەوروبەری قەرەباڵغە .دەڵەکی دەدەن ،خۆی پێدا دەکێشن ،سوچێکی دەست ناکەوێ کە
هەناسەیەکی ڕەحەتی تێدا بدا .زیندان دۆزەخی سەر زەمینە ،خوا بە نسیبی کەسی نەکا!
مرۆڤ بە دڕندە دەزانن و ڕەفتاری دڕندەی لەگەڵ دەکەن .ژیانی لە ژیانی سەگ
خراترە ،خواردنت نادەنێ ،شوێنێ نییە تاوێ بخەوی ،یا وەکو بنیادەم نوێژەکەت بکەی.
بەاڵم دوورخستنەوە جیاوازە ،وردە وردە خۆت بەگەڵ جماعتێک دەخەی .دەوڵەت
مەجبورە زەویت بداتێ ،باوەڕبکە چۆنی دەڵێم وایە .بیستوومە زەوی لەوێندەر هەرزانە،
لە بەفر هەرزانترە .هەرچییەکت بوێ دەتدەنێ .پارچە زەوییەکم دەدەنێ .پارچەیەکیشیان
لێ وەردەگرم بۆ باغ و تۆزێکیش بۆ خانوو .ئەوجا وەکو هەر کەسێکی دی بۆ خۆ
دەکەومە کشتوکاڵ و شۆو بڕین .بەرەبەرە ڕانێک پێکەوە دەنێم ،هەنگ بەخێو دەکەم،
بۆ خۆ دەبم بە خاوەنی پەز و سەگ ،گوربەیەکی سیبریش ڕادەگرم و بەڕەڵالی گیانی
جرج و مشکی دەکەم تا نەیەڵێ ماڵەکەم بخۆن .بۆ خۆ خانویەک دروست دەکەم،
میحراب ڕۆدەنێم و ئەگەر خوا یاربێ و بە نسیبی بکا ژنێکی لێ دێنم و دەبم بە خاوەنی
ماڵ و منداڵ".
کابرای ئاوارە ئێستا لەبەر خۆیەوە دەدوێ و سەیری سەربازەکان ناکا .چاوی بڕیوەتە
شوێنێکی دوور دوور .هەرچەندە خەون و خەیاڵەکانی بێ سەر و بەرن بەاڵم هێندە بە
دڵ و کوڵ قسان دەکا پیاو ناتوانێ باوەڕی پێ نەکا!
سێبەری بزەیەک نیشتە سەر دەمە چکۆلەکەی .سیمای ،چاوی ،کەپووی هەر هەموو
گەشاوەی شادییەکی دوورە دەستن.
سەربازەکان گوێ دەگرن و بە نیگای پڕ بەزەییەوە سەیری دەکەن .ئەوانیش قسەکانی
بۆ دەسەلمێنن.
کابرای ئاوارە لەسەری دەڕوا" :بە هیچ جۆرێ لە سیبریا ناترسم ،سیبریا و ڕوسیا
وەکو یەکن .لەوێندەریش هەمان خوای ڕوسیا دەپەرستن ،گوێڕایەڵ و مل کەچی
فەرمانی هەمان تزارن .بە هەمان زمانی مەسیحیانی ئەرثەدۆکس دەدوێن ،یانی ئەم
زمانەی کە من لەگەڵ ئێوەدا قسەی پێدەکەم .بەاڵم لە سیبریا هەرزانییە ،خەڵکی
پارەدارترن .هەموو شتێکی لە ڕوسیا باشترە ،بۆ نمونە چۆم و ڕوبارەکانی ،چۆم و
ڕوباری ئەوێ هەزار هێندەی چۆم و ڕوبارەکانی ئێمە جوانن .ماسی ،ماسی! ڕاوەماسی
وێندەر هەر باس باکرێ! برادەرانی ئازیز بە الی منەوە لە ڕاوەماسی خۆشتر نەبووە و
نابێتەوە .بە پەت و قوالپ ،بە تۆڕ ماسی دەگرم .لەکاتی سەهۆڵ بەنداندا تۆڕی گەورە

بەکاردێنم ،هەڵبەتە بەتەنێ دەرەقەتی تۆڕی گەورە نایەم ،جا کابرایەکی دێهاتی بە ""٥
کوپیکان بەکرێ دەگرم ئیش و کاری ئەوەبێ کە تۆڕەکەم بۆ هەڵکێشێتەوە .کە خۆشە
خوایە! کە بۆ خۆ کەیف دەکەم ...بەاڵم هەر ماسییەک و جۆرە مامەڵەیەکی تایبەتی
دەوێ .هەندێ ماسی دەبێ وردە ماسی بۆ بکرێ بە چەشە .هەندێکی دی دەبێ کرمی
بۆ بکرێ بە چەشە ،بۆ هەندێکی دیکە دەبێ بۆق یان قالۆنچە بکرێن بە چەشە .دەبێ
هەموو ئەم فەند و فێاڵنە بزانی .بۆ نموونە مارماسی ،ماسییەکی درژ پەسەندە ،تەنانەت
دەتوانی مارمێلکەشی بۆ بکەی بە چەشە .ماسییە دەم درێژەکان حەز لە کرمی بۆر
دەکەن ،ماسییە دڕکاوییەکان حەز لە شەمشەمەکوێرە دەکەن .لە دنیادا چ شتێ لە ڕاوی
ماسی قەڵەوی نێو ئاوی خوڕ خۆشتر نییە .قالۆنچەیەک یان شەمشەمە کوێرەیەک
دەکەی بەسەری قوالپەکەتەوە و دەیدەیتە دەم ئاوەکەوە ،پەتەکەی بۆ شل دەکەی – ٢١
 ٣١مەترێک دوور دەکەوێتە ،ئەوجا پیرە پانتۆڵی لێ دادەکەنی و بە لینگی ڕووت وەنێو
ئاوەکە دەکەوی و وردەوردە دووی چەشەکە دەکەوی ،پاشان لەپڕ بە توندی پەتەکە
ڕادەکێشێ و تەماشا دەکەی ماسییەکی گەورە و قەڵەو بەسەری قوالپەتەکەوەیە .دەبێ
وریا بی لەکاتی خۆیدا پەتەکە ڕابکێشی ،دەنا هەم ماسییەکە و هەم چەشەکەت لە
دەست دەچێ ،هەر کە پەتەکە خوار بوو ،پێویستە ڕای بکێشی .نابێ تاقە دەققەیەکیش
ماتەڵ بی .وەختێ کە فیرار بووین و حوکمدراوەکانی دی لە پرخەی خەودا بوون ،من
خەوم لێنەدەکەوت و دەکەوتمە ڕی تا ڕوبارێ بدۆزمەوە .ڕوباری ئەوێندەر گەلێک پان
و خوڕن و کەنارەکانی نشێوییە .ڕاوەماسی لەوێ یەکجار زەحمەتە .سەرانسەری
کەنارەکان چڕە دارستانە .درەختەکان هێند بەرزن کە بتەوێ سەیری سەرەوەیان بکەی
کاڵوت لە سەر دەکەوێ .درەختی وای تێدایە لێرە بە  ١١ڕۆبڵێ نادەن".
کابرای وردیلەی مەینەتبار لەژێر فشاری خەون و خەیاڵی ڕابوردوو وزڕە ئومێدی
خۆشی ئایندەدا شەکەت دەبێ و لە قسان دەکەوێ .وەکو یەکێک ڕاز و نیاز لەگەڵ
خۆی بکا تەنیا لێوەکانی دەبزوون .سێبەری بزەیەکی پڕ شادی دەنیشێتە سەری
سیمای و خێرا ئاوا دەبێ .سەربازەکان چ شتێ ناڵێن ،سەریان داخستووە و لە فکران
ڕاچوون .کپی و خامۆشی پایز ،تەمی شێدار لە زەوی هەڵدەستێ و وەکو دیوار
لەبەردەم مرۆڤدا قوت دەبێتەوە و ئەو تۆزە ئازادییەی کە هەیەتی دەیداتەوە بە ڕویا،
ئاخ کە لەو دەمانەدا خەیاڵی چۆم و ڕوبارانی گەورە و خوڕ چەند خۆش و ئارام
بەخشە! چۆم و ڕوبارانێ کە کەناری ئاوەدان و پڕ درەختیان هەبێ! خەیاڵی ئاسودەیی.
خەیاڵ بە شێوەیەکی تایبەتی پیاوێک بەرجەستە دەکا کە وەکو خاڵێک بە ڕووی

کەنارێکی نشێوەوە ئارام و ئاسودە لە بەیانییەکی زوودا گیرساوەتەوە ،بەیانییەکی هێند
زوو کە هێشتا شوعلەی سپێدە لە ئاسۆ جیانەبۆتەوە .لەمبەر و لەوبەری ڕوبارەکە
دارکاژی بە دەماخ و پڕ ژیان ڕیزیان بەستووە و سەریان هێناوەتەوە یەک و بە چپە
یەکدی دەدوێنن و بەدڵ دەڕواننە ئەو پیاوە ئازاد و سەرفرازە .دەوەن و ڕەگوڕیشاڵ و
تاوێرە بەردی زەالم و بنچکی دڕکاوی ڕێی دەگرن ،بەاڵم ئەو پیاوە چ وەکو بەدەن و
چ وەکو ورە بەهێزە و لە هیچ ناترسێت .نە لە دارکاژەکان ،نە لە تاوێرە بەردەکان ،نە
لە تەنیایی و نە لە دەنگدانەوەی هەنگاوەکانی خۆی .خەیاڵی سەربازەکان ،ژیانێکی
ئازادیان لەبەرچاو بەرجەستە دەکا ،ئازادییەکی ئەوتۆ کە تەنیا ناویان بیستووە.
ئایا ئەوان ،وێنەی ئەو شتە خەیاڵیانە بەرجەستە دەکەن کە هەر ناویان بیستووە؟ یا
ئەم تاسە و خەیاڵی ئازادییە تێکەڵ بە خوێنیان بووە و لە باوباپیرانی کێوی و
دلێریانەوە بە میرات بۆیان ماوەتەوە؟ تەنیا خوا دەیزانێ!
"نیکاندر" کە تا ئێستا تاقە قسەیەکی نەکردبوو ،بێدەنگییەکە دەشکێنێ .ڕەنگە لە دڵی
خۆیدا بەغیلی بە خەون و خەیاڵی کابرای ئاوارە بەرێ .لەوەیە لە دڵی خۆیدا بڵێ ئەم
خەونە خۆشانە لەگەڵ ئەم تەم و مژ و قوڕە لیتەیەدا ناگونجێن .بەهەرحاڵ بە
پەستییەوە دەڕوانێتە کابرای ئاوارە و دەڵێ" :برادەر هەموو ئەمانە چاک و بەجێن،
تابڵێی جوان و دڵگیرن ،بەاڵم تۆ هەرگیز ناگەیتە ئەو شوێنە خۆش و بە بەرەکەتە .چۆن
دەیگەیتێ؟ تۆ بابایەکی بێ تاقەتی ،سی کیلۆمەتر بڕۆی دەمری .تۆ ئەمڕۆکە تەنیا چوار
کیلۆمەتر هاتووی وات بەسەرهاتووە! دەڵێی بە حەیاتت ئیسراحەتت نەکردووە؟
کابرای ئاوارە نیگایەکی "نیکاندر" دەکا ،ڕەنگ لە ڕووی نامێنێ و وەکو یەکێک بە
دزیەکەوە گیرابێ شەرمەزار و پەست سەرێکی بۆ دەلەقێنێ ،دیسان هەموو کڕوکپ
دەبنەوە .هەرکەسە و سەرگەرمی بیر و بیرکردنەوەی خۆیەتی ...سەربازەکان هەوڵ
دەدەن ئەو ماوە دوورەی نێوان خۆیان و ئەو سەرزەمینی ئازادییە خەیاڵییە بێننە
بەرچاوی خۆ .کۆمەڵێ وێنەی ئاشکراتر بەاڵم ترسناک تر لە مێشکی کابرای ئاوارەدا
دێ و دەچێ؛ هۆڵی دادگا ،زیندان ،دوور خراوە و مەحکومان ،قفڵ و دەرگا و زیندان،
پشوودانی ڕێگا ،سەرمای زستان ،نەخۆشی ،مەرگی هاوڕێیان ،هەر هەموو ئەم وێنانە
بە ئاشکرا دێنە بەرچاوی و بەرجەستە دەبن .چاوەکانی دەکەونە پرتەپرت ،دڵۆپە ئارەقە
زەنگۆڵ زەنگۆڵ دەنیشێتە سەر هەنیەی .بە سەری قۆڵی هەنیەی دەسڕێ و
هەناسەیەکی سارد هەڵدەکێشێ؛ دەڵێی تازە لە کوورە خانەیەکی گەرمی گەرمەوە

هاتۆتە دەرێ .هەمدیس هەنیەی بەسەری قۆڵەکەی دیکەی دەسڕێ و بە ترسەوە ئاوڕ
بۆ دواوە دەداتەوە.
پتاکاش قسەی هاوڕێکەی تەسدیق دەکا" :ڕاستە ،تۆ هەرگیز ناگەیە ئەوێندەر .تۆ ناتوانی
ڕێ بکەی ،تۆ سەیری خۆت بکە ،هەر پێست و ئێسکی! برا گیان تۆ هیچ نەتکوژێ ئەم
ڕێیە دەتکوژێ".
نیکاندر قسەکەی دەمی هاوڕێکەی دەقۆزێتەوە" :مەعلومە کە دەیکوژێ ،مەحاڵە ئەم
ڕێیەی پێ تەواو بکرێ ،یەکسەر دەینێرنە خەستەخانە؛ ئەمە دۆغرییەکەیەتی و چەند و
چۆن هەڵناگرێ.
کابرای ئاوارەی بێ ناو بە ترسەوە دەڕوانێتە سیمای هاوڕێ دێو سیفەتەکانی .ئەوجا
چاوی دادەخا ،بەپەلە دادەنەوێتەوە و بێ ئەوەی کاڵوەکەی لەسەری دابکەنێ .بە چۆکا
دێ .ئازای لەشی دەکەوێتە لەرزین ،سەری دەسوڕێ و وەکو کرمێک کە پێی پێدا بنرێ
دەکەوێتە هەڵپالن؛ نیکاندر هەڵدەسێتە سەر پێیان و هاواری بەسەردا دەکا" :هەستە،
هەستە بابڕۆین درەنگە!"
هەر سێ ڕێبوارەکە دوای تۆزێک دەکەونەوە ڕێ و قوڕ شێالن .کابرای ئاوارە سەری
داخستووە و دەستەکانی لە جاران زیاتر تەپاندونەتە نێو قۆڵی چاکەتەکەیەوە؛ بەاڵم
پتاکا مات و بێدەنگە.

زیک زیکە
""١

زەماوەندی ئولگا ئیڤانوڤنا بوو .دۆستان و ئاشنایان هەموو هاتبوونە داوەتەکەی .ئولگا
لێکدا لێکدا ئاماژەی بۆ شووەکەی دەکرد و بە ئاشنا و دۆستەکانی دەگوت" :ئەنگۆ
جوان سەرنجی بدەنێ ،شتێکی نادیار لە سیمایدا بەدی دەکرێ" .پێدەچوو بۆیە ئەم
قسەیە بکا تا نەوەک داوەتکراوان لە دڵی خۆدا بڵێن مێردەکەی چ نییە ،پیاوێکی ئاساییە
و بە هیچ جۆرێ مایەی سەرنج نییە.
شووەکەی "ئەسیپ ئەستپانوفچ دیموڤ" پزیشک بوو ،بەناو پلەی ڕاوێژکاری هونەری
هەبوو .لە دوو نەخۆشخاناندا کاری دەکرد .لە یەکەمیاندا نەخۆشانی دەبینی و لە
دووەمیاندا کاری نەشتەرگەری دەکرد .لە سەعات نۆوە تا نیوەڕۆ لە خەستەخانەی
یەکەم کاری دەکرد و نەخۆشانی ئاسایی دەبینی و لە هەموو بەشەکاندا کاری دەکرد،
کە کاری تەواو دەبوو سواری قیتار دەبوو ،دەچوو بۆ نەخۆشخانەی دووەم و
لەوێندەر سەرگەرمی کاری نەشتەرگەری دەبوو .دەرامەتی سااڵنەی کەم بوو ،نزیکەی
 ٥١١ڕۆبڵێک بوو .ئەمە دیموف بوو! بەاڵم دۆست و ئاشناکانی ئولگا خەڵکانی ئاسایی
نەبوون .هەر یەکەیان لە هونەرێکا بەنێوبانگ بوو ،نێو و شۆرەتیان هەبوو ،دیار و
ناسراو بوون .ئەگەر هەندێکیان هێشتا تەواو شۆرەتیان دەرنەکردبوو ئەوا ئومێدی
زۆریان بە ئایندە هەبوو .ئەمیان ئەکتەرێکی کارامە و هۆشیار و بەقەدر بوو .ئەویان
پیاوێکی زەریف بوو ،ئەوی دی مامۆستای هونەری خوتبەوێژی بوو و ئولگای فێر
کردبوو ،کە چۆن بەرهەمی ئەدەبی لەبەر بخوێنێتەوە .یەکێکی دییان دەنگبێژێکی شۆخ
و شەنگی ئۆپرا بوو ،هەمیشە داخی هەڵدەکێشا و گلەیی لە ئولگا دەکرد کە خۆی
ناناسێت و قەدری ئەو بەهرە چاکەی خۆی نازانێ و ئەگەر واز لە تەمەڵی بێنێ و
جڵەوی خۆی بگرێتەوە بێگومان دەبێ بە دەنگبێژێکی یەکجار نێودار و ناسراو.
ئاشناکانی دیکەی ئولگا چەند نیگارکێشێکیان تێدابوو کە ڕیابوسکی دیمەن ساز
سەرقافڵەیان بوو .ڕیابوسکی سروشتی بێ گیان و گیانداری دەکێشا .پیاوێکی قژ
زەردی قۆز ،تەمەنی  ٢٥ساڵ بوو .لە پێشانگایەکی نیگارکێشیدا شۆرەتی پەیدا کردبوو
و دوا تابلۆی خۆی بە  ٥١١ڕۆبڵ فرۆشتبوو .ڕیابوسکی دەستکاری سکێچەکانی ئولگای
دەکرد ،ڕێنوێنی دەکرد و پێشبینی ئایندەیەکی پڕشنگداری بۆ دەکرد .ئاشنایەکی دیکەی
ئولگا کابرایەکی چەلۆژەن بوو کە ئەو ئامێرەی دەهێنایە زمان .بە ڕاشکاوی ستایشی
ئولگای دەکرد و دەیگوت لەنێو ئەو ژنانەدا کە ئەم دەیان ناسێت ئولگا لە هەموویان
لەبارتر و کارامەترە بۆ هاو ئاهەنگی لەگەڵ ئامێرەکەی ئەودا .ئەدیبێکیش لە پێڕی

ئاشنایانی ئولگا بوو ،ئەم ئەدیبە هەرچەند هێشتا گەنج بوو ،بەاڵم سەبارەت بە کورتە
چیرۆک و شانۆنامەکانی شۆرەت و نێوی پەیدا کردبوو .کێی دی کێی دی؟ ئا ،بیرم
کەوتەوە؛ ڤاسیلی ڤاسیلوڤچ .ئەمیان کابرایەکی دێهاتی بوو .وێنە سازێکی بەهرەمەند و
ئاشقی شوێنەواری مێژووی و میللی بوو ،ئەم کابرایە ،ئاشقێکی گەورەی پیشە
کۆنەکانی ڕووس بوو ،هەر ئەم ئەشقە گەورەیە ببوو بە هاندەری و شاکاری واقیعی
لەسەر کاغەز ،چینی ،و قاپی گلین ڕەسم دەکرد.
لەنێو ئەم کۆمەڵە ئازاد و ناسک و بەڕێکەوت پوخڵەدا تەنیا جەنابی زاوا کابرایەکی
گومناو و پشت گوێ خراو بوو .زاوا لەنێو ئەم کۆمەڵەدا چ جێیەکی نەبوو .هەرچەندە
کابرایەکی بااڵ بەرزی ناوشان پان بوو ،بەاڵم بێ خێر و بێ مەعنا دەهاتە بەرچاو.
بیجامەکەی هێندە دەڵب و نالەبار بوو لە تۆ وایە بۆ یەکێکی دی دوراوە .ڕدێنی دەتگوت
ڕدێنی کاسبکارانە .گەر بهاتبا ئەم کابرایە نووسەر یا نیگارکێش با ئەوا ئەو دەمە
ڕدێنی ،ڕدێنی "زوال"ی دێنایەوە یادی مرۆڤ.
نیگارکێشەکە بە ئولگای گوت کە بە قژی لوول و پڕپێچەوە و بەم جلی بوکێنییەوە ڕێک
لە درەختێکی بەنازی ئالوباڵو دەچێ کە لە بەهارانا شکۆفەی سپی و جوان دەکا .ئولگا
دەستی کابرای نیگارکێشی گرت و گوتی" :تۆ گوێ بگرە بزانە ئەم شوکردنە لەنکاوە
چۆن ڕووی دا .گوێ بگرە ،گوێ بگرە .دیموف و بابم لە یەک خەستەخانەدا کاریان
دەکرد .کە بابم لە خەستەخانە کەوت ،دیموف شە و ڕۆژ لێی دوور نەدەکەوتەوە .کە
پیاوێکی دڵسۆزە! گوێ بگرە ڕیابوسکی ،تۆش گوێت لێ بێ جەنابی نووسەر،
چیرۆکێکی خۆشە ،وەرنە پێشترەوە ،ئەو هەموو دڵسۆزییە ،ئەو هەموو زەحمەتکێشانە!
بە خۆیشم شەوان نەدەخەوتم و تاکو بەیانی بەدیار بابمەوە دادەنیشتم لەپڕ ...دڵی
کوڕەی بێچارەم برد! ئیدی دیموف دیموف لە ئەشقدا غەرق بوو .شتەکان بە جۆرێکی
سەیر ڕێک کەوتن.
کە بابم مرد ،ئێمە لێکدی دانەبڕاین ،لە گەڕەک و بانا یەکدیمان دەدی .جارجاریش
دیموف دەهاتە دیدەنیم ،لەپڕ شەوێک داخوازی کردم ...ئەو شەوە تاکو بەیانی فرمێسکم
هەڵڕشت ،بە خۆیشم گرفتاری ئەشقی بووم و ئەوەتا بە خۆتان دەبینن کە شووم
پێکردووە .ئەرێ بەڕای ئێوە شتێکی نائاسایی لە سیمایدا بەدی ناکرێ؟! شتێکی بەهێز؛
وەکو بێباکی و دلێری شێر؟ جارێ دیار نییە ،نیوەی ڕووی لە ئێمەیە و ڕووناکییەکە
تەواو نییە .بەاڵم کە ئاوڕی دایەوە بڕواننە نێوچەوانی! ڕیابوسکی تۆ چ دەڵێی؟ دیومف

خەریکە باسی تۆ دەکەین .چوو مێردەکەی گاز کرد و گوتی" :دیموف وەرە ئێرە ،لەگەڵ
ڕیابوسکیدا ئاشنا بن!" دیموف بە زەردەخەنەیەکی سادە و بە ڕووی خۆشەوە دۆقەی
لەگەڵ نیگارکێشەکەدا کرد و گوتی" :خۆشحاڵم لە دانشگا ڕیابوسکییەکم لەگەڵ بوو،
خزمی تۆیە؟"
""٢
ئولگا  ٢٢سااڵن بوو و دیموف  ٣١ساڵ .پاش زەماوەندەکەیان بە خۆشی پێکەوە
دەژیان .ئولگا ژووری میوانی وەکو پێشانگا لێ کردبوو ،پڕی کرد لە تابلۆکانی خۆی،
تابلۆی دۆستەکانی .تابلۆی چوار چێوەدار ،و بێ چوارچێوەی لێرە و لەوێ هەڵواسی.
دەوروبەری پیانۆکە و شتەکانی دیکەی نێو ژوورەکەی بە چتر و سێپا ،تابلۆی ڕەنگین،
خەنجەر ،نیوپەیکەر و وێنە ڕازاندنەوە .هەندێ تابلۆی سادەی تری بابەتی زەوقی
دێهاتیانی لە ژووری نان خواردن هەڵواسی.
ژوورێکی دیکەی بە پێاڵو شەبقەی پوش و داس و شەن پڕ کردەوە ،ئەم ژوورەی بە
شێوەیەکی میللی ڕازاندەوە .بۆ وەی ژووری نووستنەکەی وەکو ئەشکەوت بنوێنێ ،بن
میچ و دیوارەکانی بە پارچەی ڕەش پۆشی ،فانۆسێکی لە سەرووی سیسەمەکەوە
هەڵواسی و لەبەر دەرگاشەوە پەیکەرێکی کوتەک بە دەستی دانا ،تێکڕا ڕایان وابوو کە
ئەم جووتە گەنجە خانوویەکی جوان و ڕێک و پێکیان هەیە.
ئولگا هەموو ڕۆژێ سەعات یازدە لە خەو ڕادەبوو ،تاوێ پیانۆی لێدەدا .ئەگەر دنیا
هەتاو با بۆیە زەیتییەکەی دەردێنا و دەکەوتە نیگارکێشان .سەعات یەکی پاش نیوەڕۆ
دەچووە نک خەیات .چونکە نە خۆی و نە دیموف هیچیان پارەدار نەبوون ،هەڵدەستا
فێڵێکی زیرەکانەی بەکار دێنا ،بۆ وەی جلێکی تازە و جوان و مایەی سەرنج و
پەسەندی هەمووان لەبەر بکا ،کۆنە پارچەی جوان ،پارچە تۆڕ ،پولەکە و دوگمە و
مورو ومەخمەل و ئاوریشمی دەبردە کن خەیات ،خەیاتی دەست ڕەنگینیش موجیزەی
لێ دروست دەکردن .جل ،جل نەبوو بەڵکو خەون و خەیاڵی شاعیرانە بوو.
کە ئیشی الی خەیاتی تەواو دەبوو دەچووە کن یەکێک لە ئەکتەرەکانی دۆستی تا
دەنگوباسی شانۆگەرییان بزانێ و بلیتی شەوی یەکەمی شانۆگەرییەکە پەیدا بکا،
لەوێندەر دەڕۆیی بۆ ڕەسم خانەی یەکێک لە نیگارکێشەکان یا دەچووە سەیری
پێشانگایەکی تابلۆسازی .ئەم هەموو هاتوچۆیە یا بەوە کۆتایی دەهات کە یەکێک لە

نێوداران دەعوەت بکا بۆ ماڵەوە یا بە گفتوگۆیەکی ئاسایی و سادە کۆتایی دەهات .ئەم
خەڵکانەی کە نێوداری دەزانین ،هەموو ئۆلگایان بەهاوتای خۆ دەزانی ،دەیانگوت گەر
ئۆلگا فرسەتی گونجاوی لە دەست نەدەدا و خۆی خەسار نەدەکرد ،زەوق و بەهرە و
هۆشیاری لە ڕادەیەکدایە کە بتوانێ کارێکی گەورە ئەنجام بدا .ئولگا گۆرانی دەگوت،
مۆسیقای لێدەدا ،نیگارکێشی دەکرد ،دەبوو بە مۆدێل ،وەکو هونەر دۆستێک لە
شانۆگەریدا بەشداری دەکرد ،هەموو کارێکی بە چاکی ئەنجام دەدا .بۆ نمونە ئەگەر
گڵۆپێ یا بالجکتۆرێکی دانابا ،کە خۆی ڕازاندباوە ،یا بۆینباخێکی بۆ یەکێک بەستبا ،بێ
چەند و چۆن شاعیرانە و جوان و بێ عەیب دەیکرد .بەاڵم هیچ بەهرەیەکی نەدەگەییە
بەهرەی دیدەنی و پێشوازی خەڵکانی نێودار هەرکە یەکێک کەمێ نێوی دەرکردبا یا
تەنیا نێوی کەوتبا سەرزاران ئەوا ئولگا لە ماوەی ڕۆژێکا دەی دۆزیەوە و بە دیداری
شاد دەبوو ،دۆستایەتی لەگەڵ دەگرت ،بۆ ماڵەوەی دەعوەت دەکرد .ئەو کاتەی خۆشی
بوو کە ئاشنایەکی تازە بگرێ .پیاوانی نێوداری دەپەرست ،شانازی بە ناسینیانەوە
دەکرد و بە درێژایی شەو خەوی پێوە دەدەین .بە هیچ جۆرێ دڵی دانەدەکەوت و
تینوێتی نەدەشکا .تاقمێکی کۆن دەکرد و تاقمێکی تازەی دەگرت ،زوو بە زوو لەگەڵ
تازەکاندا ڕادەهات و خووی پێوە دەگرتن ،زۆری نەدەبرد ئەوانیشی لەبەر چاو دەکەوت
و بە هەڵەداوان بە دووی تازەتردا دەگەڕا.
سەعات پێنج لە ماڵەوە لەگەڵ شووەکەیدا نانی دەخوارد .گەلێک لە هۆش و گۆش و
ڕەوشت جوانی مێردەکەی ڕازی بوو .لەسەر کورسییەکەی خۆی هەڵدەستا ،پڕی
دەدایە مێردەکەی ،سەری لە باوەش دەگرت و ماچ بارانی دەکرد! "دیموف تۆ چەند
پیاوێکی بە هۆش و شەریفی تەنیا یەک عەیبت هەیە ،ئەویش ئەوەیە کە زەوقی
هونەریت نییە .مۆسیقا و نیگارکێشی بە هیچ نازانی".
شووەکەی بە خۆشەویستییەوە وەاڵمی دەدایەوە" :من شارەزای مۆسیقا و نیگارکێشی
نیم .من هەموو تەمەنم لە خوێندنی زانست و پزیشکگەریدا بەسەر بردووە ،کاتی
خوێندنەوەی هونەرم نەبووە".
 دیموف ئەم ئیعترافە خەتەرە! بۆ خەتەرە؟ خۆ دۆستەکانی تۆش چ زانیارییەکیان لەمەڕ زانست و پزیشکگەری نییە،کەچی تۆ لۆمەیان ناکەی ،هەرکەسە و بە کاری خۆی! من سەر لە ئۆپرا و تابلۆیان
دەرناکەم .بەاڵم الم وایە کە:

خەڵکانی بەهرەمەند ژیانی خۆ بۆ ئەم جۆرە شتانە تەرخان دەکەن و خەڵکانێکی ئاقڵو هۆشیاریش پارەیەکی زۆر بەم شتانە دەدەن ،کەواتە دەبێ هونەر شتێکی زەروری و
پێویست و بە سوود بێ .بەاڵم چیبکەم من تێناگەم .دیارە تێ نەگەیشتن لە شتێک مانای
ئەوەی نییە کە بە هیچی نەزانی.
 دەستی شەریفت بێنە با بیگوشم.ئولگا پاش فراڤین دەچووە نک دۆستەکانی .پاشان دەچووە شانۆگەری یا ئاهەنگی
مۆسیقا و پاش نیوەشەو دەگەڕایەوە ماڵێ .ئەمە کار و پیشەی هەموو ڕۆژێکی بوو.
ڕۆژانی چوارشەممە ،نۆرە دەعوەتی شێو بوو .وەرق بازی قەدەغەبوو .خانەخوێ و
میوانان تێکڕا باسی هونەریان دەکرد .ئەکتەر پارچەیەکی لەبەر تەمسیل دەکرد ،دەنگبێژ
گۆرانی خۆی دەچڕی .نیگارکێشان تابلۆیان لەنێو ئەلبومە زۆر و زەبەندەکانی ئولگا
دەکێشا .خانەخوێ بە خۆیشی نیگاری دەکێشا ،دەبوو بە مۆدێل ،یارمەتی
مۆسیقازانەکانی دەدا ،گۆرانی دەگوت ،لە پاڵ ئەم کارە هونەرییانەوە ،باسی کتێبانی
تازە ،شانۆگەری و هونەریان دەکرد ،لەم میواندارییانەدا ژنان دەعوەت نەدەکران،
چونکە ئولگا  -جگە لە خانمانی هونەرمەند و خەیات  -حەزی لە چارەی ژنانی دی
نەبوو .کە زەنگی دەرگا لێدەدرا خانەخوێ ڕادەپەڕی و بە شانازییەوە هاواری دەکرد:
"خۆیەتی" و مەبەستی نێودارێکی تازەبوو کە بۆ یەکەمجار دەعوەتی کردبوو! دیموف
بەشداری ئەم کۆڕانەی نەدەکرد .بەاڵم دەوروبەری سەعات یازدە و نیو دەرگەی
ژووری نان خواردن دەکەوتە سەر پشت ،دیموف بە زەردەخەنەیەکی گەرمەوە بەدیار
دەکەوت ،دەستی پێکا دەماڵین و دەیگوت" :برادەران فەرموون شیو حازرە".
لەم کاتەدا هەموو ڕوویان دەکردە ژووری نان خواردن و هەمیشە هەمان شتەکانی
پێشتریان لەبەردەم خۆدا دەبینی :قاپێک سەدەف ،پارچەیەک گۆشتی بەراز یا گوێرەکە،
پەنیر ،خاویار ،کارگ ،فۆدگا و دوو شەربە ئاو.
ئولگا بە کەیفی ساز و زەوقی کۆکەوە دەستی تەکان دەدا و هاواری دەکرد" :میوانداری
ئازیزم! بەڕاستی تۆ شایانی پەرستنی! کوڕینە ئێوە بڕواننە نێوچەوانی .دیموف ڕوویان
تێ بکە .برادەران تەماشای بکەن ،دەموچاوی دەڵێی دەموچاوی پڵنگە .بەاڵم هەمان
دڵگیری و جوانی دەموچاوی ئاسکی هەیە ،ئازیزەکەم".

میوانەکان ژەمبردە ئاسا شانیان لە نان خواردن قایم دەکرد و دیقەتی دیموفیان دەدا،
بەاڵم هەر زوو فەرامۆشیان دەکردەوە و بایان دەداوە سەر باسی شانۆگەری ،مۆسیقا
و هونەر.
ئەم دوو گەنجە تەباو گونجاو بوون .ژیانیان زواڵڵ و سازگار بوو .بەاڵم لە سێیەم
هەفتەی مانگی هەنگویندا پەڵە هەورێک بە ئاسمانی ژیانیاندا تێ پەڕی ،دیموف لە
خەستەخانە کەوت و قژە جوانەکەی هاتە تراشین .ئولگا بە دیارییەوە دانیشت ،بە کوڵ
گریا .وەختێ ڕووی کردە چاک بوونەوە یەشماغێکی سپی لەسەر بەست و وەکو
عەرەبی خێوەتنشینی لێکرد و پۆرترێتێکی بۆ کێشا و هەردووکیان خۆشحاڵ بوون.
دیموف چووە سەر دەوامی خۆی .پاش سێ ڕۆژان بەدبەختییەکی دی ڕووی تێکردن.
کە دانیشتنە سەر نیوە ڕۆژە گوتی" :نازە پێدەچێ بەخت پشتی تێکردبین .ئەمڕۆ ٤ - ٣
عەمەلیاتم هەبوو ،دوو قامکی خۆم بڕی ،ئائێستا پێم زانیوە .ئولگا ترسا ،بەاڵم پێکەنی.
ئەمەی بە ڕووداوێکی ئاسایی وەرگرت و گوتی کە زۆر جاری دیکەش دەستی خۆی
بڕیوە .ئەوجا لەسەری ڕۆیی" :کە دەکەومە ئیشکردن ئاگام لە خۆ نامێنێ".
ئولگا خەمی ئەوەی بوو کە برینەکانی پەنجەی کێم بکەن و لێی پیس بکەن ،شەوێ
دوعای بۆ کرد .بەاڵم برینەکانی دیموف چاک بوونەوە .ژیانی شاد و بەختەوەریان بێ
گرێ دەڕۆیی .ئێستایان خۆش بوو ،بەهاریش بەڕێوەبوو .بەهار ڕۆژ بە ڕۆژ نزیک
دەبۆوە .سەرەتاتکێی دەکرد و مژدەی هەزاران خۆشی و شادی دەدا .مزگێنی شادمانی
بێ سنوری دەدانێ .سێ مانگەی بەهار لە شار وەدەردەکەون و بە گەڕان و سەیران،
خوێندنەوە و لەگەڵ ئاوازی بولبوالندا دەیبەنەسەر .لە مانگی شەشەوە تاکو پایز
سەیران و موتااڵی هونەری لە کەناری ڕوباری ڤۆڵگادا ئەنجام دەدرێ .ئولگا وەکو
ئەندامی ئەنجومەنی هونەرمەندان لەم موتااڵ هونەریانەدا بەشداری دەکات .ئولگا دوو
دەست جلی چیتی گران قیمەتی دایە درون ،بۆیە و فڵچە و ئەلبوم وقەرەوێڵەیەکی
سەفەری پەیدا کرد .ڕیابوسکی هەموو ڕۆژێ دەهات تا بزانێ کە کاری نیگارکێشی
ئولگا گەییوەتە کوێ ،کە ئولگا کارە هونەریەکانی خۆی نیشان دەدا ،ڕیابوسکی
دەستەکانی دەتەپاندنە گیرفانی ،لێوی هەڵدەقورتاند و دەکەوتە پرتە و بۆڵە" :ئاوا! ...ئەم
هەورانە زەوقیان تێدا نییە و ئەم ڕووناکییە گونجاو نییە.

زەمینەکەی پچڕ پچڕە تێدەگەی ...کەوێڵەکە گرمۆڵە بووە ،دەبێ ئەو سوچەی تاریکتر
بێ .بەاڵم بە گشتی خراپ نیە .پەسەندی دەکەم ".هەرچەند قسەکانی ڕیابوسکی ئاڵۆزتر
و نامەفهومتر دەبوو ،ئولگا باشتر تێیان دەگەیی.
""٣
پاش فراڤینی ڕۆژی دووەمی هەفتەی سێیەم ،دیومف کەمێ خواردەمەنی و شیرینی
کڕی ،سواری قیتار بوو کە بڕوا بۆ ڤیالکەیان .دوو هەفتەی تەواوبوو کە ژنەکەی
نەدیتبوو ،زۆری بیر دەکرد .کە دابەزی بەپێیان وەنێو جەنگەڵە گەورەکە کەوت ،بەدەم
ڕێگاوە هەستی بە برسێتی و ماندوێتی کرد ،دڵخۆشی خۆی بەوە دەدایەوە کە ئێوارێ
لەگەڵ ژنەکەی نان دەخوا و تێر تێر دەخەوێ .کە دەیڕوانییە پریاسکە پڕەکەی و
دەستی بە بەستە خاویار و پەنیر و ماسییە سپییەکاندا دێنا ،خۆشی و شادی بەسەردا
دەباری.
بەر لەوەی بگاتە ڤیالکە خۆرئاوا ببوو ،نۆکەرە پیرەکە گوتی کە خانم لە ماڵێ نییە،
بەاڵم زوو دەگەڕێتەوە ،هەمان ڤێالی ناڕێک و پێک بوو ،دیوارەکانی نزم ،بە کاغەزی
نووسین داپۆشرابوون ،سێ ژووری تێدابوو .ژورێکیان سیسەمێکی تێدابوو .ژووری
دووەم ئەلبوم و فڵچەی دان ،فڵچە ،کاغەزی پیس و جل و شەپقەی پیاوانەی تێدابوو کە
بە ناڕێکی لێرە و لەوێ ،لەنێو دەرگا و پەنجەرەکاندا تووڕ درابوون .دیموف سێ پیاوی
بێگانەی لە ژووری سێیەمدا بینی ،دوانیان ڕیشن و ڕەشتاڵە بوون و سێیەمیان کە
دیاربوو ئەکتەرە ،زەالمێکی کەتەی ڕدێن تاشراوبوو ،کابرای ئەکتەر بە دەنگێکی گڕ
پرسی :چیت گەرەکە؟
مۆڕەیەکی لە دیموف کرد و لەسەری ڕۆیی" :ئولگات گەرەکە هەنووکە دێتەوە.".
دیمۆڤ بە دەم چاوەڕوانییەوە ڕۆنیشت .یەکێک لە پیاوە ڕەشتاڵەکان بەساردییەوە
نۆڕییە دیمۆڤ وگوتی چای دەخۆی؟پەرداخەکەی خۆی پڕکرد.
دیموف حەزی دەکرد هەم شتێ بخوا و هەم شتێکیش بخواتەوە؛ بەاڵم دەترسا
ئیشتیهای بتۆرێ؛ بۆیە چایەکەی نەویست .پاش تۆزێ دەنگی هەنگاو و پێکەنینێکی
ئاشنای هاتەگوێ .دەرگا کرایەوە ،ئولگا بە شەپقەیەکی زلەوە وەژوور کەوت.
زەمیلەیەکی بە دەستەوە بوو .ڕیابوسکی لە دوای ئەوەوە بە گۆنای ئاڵەوە ،چەترێ بە

دەستێکییەوە و کورسییەکی سەفەری بە دەستەکەی دییەوە ،بە شادی و پێکەنینەوە
وەژوور کەوت.
ئولگا ئیڤانوڤنا ،لە خۆشی و شادیا سوورهەڵگەڕا و هاواری کرد" :دیموف" هەردوو
دەستی خستنە سەر شانی دیموف ،سەری بە سینگییەوە ناو گوتی" ،ئەمە تۆی ،ئەدی
بۆ زووتر نەهاتی؟ ئاخر بۆ؟ دیموف گوتی" :نەم پەرژا نازێ ،دایمە سەرم قاڵە و کە لە
ئیش دەبمەوە ئیدی فریای قیتار ناکەوم تا بێم ".ئولگا گوتی" :زۆر زۆر بەخێرهاتی.
مەگەر خوا بزانێ چەندم پێخۆشە! خەوم پێوە دەدی .دوێنێ شەو تا بەیانی هەر بیرم
الی تۆ بووە .خۆزگە دەتزانی چەندم خۆش دەوێی و چەند لە کاتی خۆیدا هاتی!
بەڕاستی تۆ ڕزگارکەری منی .سبەی زەماوەندێکی خۆشمان بەدەستەوەیە "...بە
پێکەنینەوە بۆینباخەکەی بۆ شووەکەی ڕێک خستەوە و لەسەری ڕۆیی" :کوڕێکی
تەلەگرافچی گەنج کە نێوی چیکاالیفە و لە وێستگادا کار دەکا دەیەوێ ژن بێنێ،
کوڕێکی چاکە ،هەر لە خۆیەوە دەچێتە دڵەوە ،کابرایەکی ئێسک سووک و
خۆشەویستە ...زۆری یارمەتی داوین و چەندین جار لە بەردەممانا دانیشتووە و بووە
بە مۆدێل تا پۆرترێتی ڕووسیای کۆنی لەسەر بکێشن .هەموومان خۆشمان دەوێ و
قەولمان داوەتێ کە بچینە زەماوەندەکەی ...کوڕێکی دەستکورت و بێکەس و کار و
هەندێ شەرمنە ،گوناحە ئەگەر نەچینە زەماوەندەکەی و لە قسەی خۆ ژێوان بینەوە...
پاش تەواوبوونی مەراسیمی کڵێسا ،شاییەکە دەست پێدەکات .هەموو دەچنە ماڵی
بووکێ ...تێدەگەی حەیاتم ...لەوێندەر .لە لێرەواران ...لەنێو ئاوازی پڕ خرۆشی باڵندان
لە نێو سەوزەجاڕی هەتاو لە ئامێز گرتوو ،بە خۆشمان چەشنی پەڵەی ڕەنگاوڕەنگی
سەوز و جوان ...شتێکی یەکجار جوان و تازەیە ،کوت و مت بە شێوەی نیگارکێشانی
ئیمپرسیونیستی فەرەنسایی ،بەاڵم دیموف گیان من چ لەبەر بکەم؟ جل و بەرگم لەگەڵ
خۆدا نەهێناوە .هەر هیچم پی نییە؛ نە جلێ ،نە گوڵێ ،نە دەستکێشێ! ...مەگەر هەر تۆ
فریام بکەوی .هاتنی تۆ لەم کاتەدا نیشانەی بەختیاری منە .ئەمەش کلیلەکانە حەیاتم!
هەر ئێستا سواری قیتار بەو خۆت بگەیەنە ماڵ و جلە سوورەکانم لەنێو کەنتۆرەکە
دەربێنە و لەگەڵ خۆتا بیهێنە .دەزانی کامە دەڵێم؟ لە یەکەم خانەی کەنتۆرەکەیە ،پاشان
چەکمەجەی خانەی دواوە ڕاکێشە ،دوو جانتای تێدایە ،هەندێ ئۆیە و شڕە و پڕە
لەسەر جانتاکانە ئەوانە نا ،لەژێر جانتاکاندا گوڵ هەیە ،هەموو گوڵەکان لەگەڵ خۆت
بێنە! ...شتاقیانت بیر نەچێ! ...چونکە نازانم کامیان بەکاردێنم ...کە هێناتن لێرە لێیان
هەڵدەبژێرم .جووتێ دەستکێشیشم بۆ بکڕە".

دیموف گوتی" :زۆر چاکە سبەی دەچم دەیانهێنم".
ئولگا گوتی" :سبەی چی؟" ورد ورد دیموفی بە نیگا دابێژت و لەسەری ڕۆیی" :سبەی
فریا ناکەوی .چونکە یەکەم قیتار سەعات نۆ دەردەچێت و شاییەکە سەعات یازدە
دەست پێدەکات ،ئەو شەو بڕۆ حەیاتم! ئەگەر زانیت سبەی ناتوانی بگەڕێیتەوە ئەوا بە
یەکێکا بینێرە .دەی خێراکە ،نەوەک فریای قیتارەکە نەکەوی حەیاتم".
 بە چاوان. چەندم پێ ناخۆشە کە دەت نێرمەوە .بڵێ بۆ وەکو شێت قەولم بە تەلەگرافچییەکە داکە بچمە داوەتەکەی؟ و فرمێسک لە چاوانی قەتیس ما.
دیموف بەپەلە چایەکی هەڵقوڕاند .بە ڕووخۆشی و ڕەزامەندییەوە بەرەو وێستگاکە
گەڕایەوە .ئەو خواردن و پەنیر و ماسییانە"ی هێنابوونی بوون بە قسمەتی کابرای
ئەکتەر و دوو زەالمە ڕەشتاڵەکەی کە وەکو ژەمبردە بەپەلە خواردیان.
""٤
شەوێکی هەیڤەشەوی کپ و خۆشی مانگی شەش بوو .ئولگا لەسەر کەشتییەکەی نێو
ڕوباری ڤۆلگا وێستابوو .جارێ دەیڕوانییە ڕوبارەکە و جارێ سەیری کەنارە دڵگیر و
جوانەکانی ڤۆلگای دەکرد.
ڕیابوسکی لە تەنیشتی وێستابوو و دڵنیای دەکرد کە" :ئەم سێبەرانە سێبەری تاری
ئاوەکە نین .بەڵکو خەو و خەیاڵن .ئەم ڕوبارە ئەفسوناوییە بریقەدارە ،ئەم ئاسمانە بێ
پایانە ،ئەم کەنارە چاو بە گریانە .هەموو دەڵێی لەتاو بێهودەیی ژیان دەناڵێنن .هەموو
دەربارەی بوونەوەرێکی بااڵتر و بەهێزتر ،دەربارەی شتێکی سەرمەدی نەمر دەدوێن و
بەرەو مەرگ گازمان دەکەن .ڕابووردوو چ نییە ،ئایندەش بێ مەعنایە.
ئەم شەوە پڕ ڕازە ،ئەم تەنیا شەوەی تەمەنیش بە زوویی تێدەپەڕێ و ئالکاوی
ئەبەدییەت دەبێ ،کەواتە بۆچی بژین؟"
ئولگا گوێی ڕادەدێرا .هەوەڵجار گوێی بۆ ڕیابوسکی گرت و پاشان بۆ کڕ و کپی شەو.
وای هاتە بەرچاو کە هەرگیز نامرێ ،ڕەنگی وەنەوشەیی ڤۆڵگا ،ئەو ڕەنگەی کە لە
ژیانیا نەی دیبوو ،ئاسمان ،کەنارەکان ،سێبەرە تاریکەکان و ئەو خۆشییە سەیرەی کە

دڵی پڕ کردبوو ،هەر هەموو ئەمانە بە گوێیاندا دەچرپاند کە ڕۆژێ لە ڕۆژان دەبێ بە
کەڵەنیگارکێش و شانازی و شۆرەت و خۆشەویستی ژیان لە هەموو شوێنێ
چاوەڕوانین؛ لە شوێنانی دوور ،لە پشت شەوانی هەیڤە شەو ،لە هەموو دنیا
چاوەڕوانیین وەختێ بە تاسەوە چاوی خەیاڵی بڕییە ئایندەی دوور ،ئاپورای خەڵک،
ڕوناکی و تیشکی گڵۆپان ،مۆسیقای غەمگین و هاواری شادی و لەزەتی هێنایە بەر
چاوی خۆی ،خۆی لە جلێکی سپیدا بینی کە هەرچوار دەوری هەر گۆڵە و گۆڵ .خەڵکی
بێ ئختیار بەرەو پیری دێن .قەناعەتی تەواوی ال پەیدا بوو کە هەنووکەش پیاوێکی
بەڕاستی گەورە ،بلیمەت ،هەڵبژاردەی خوای لەالوە وێستاوە .پیاوێک کە حاڵی حازر،
خاوەنی گەلێ کاری جوان و نائاساییە و ئەگەر عەمر باقی بێ و تەمەن مەودا باو
درەختی بەهرەی شکۆفە بکا و گوڵ بگرێ ئەوا شۆرەتی دنیا دەگرێ .ئەمە لەنێو
چەوانی نووسراوە و بە ڕاشکاوی لە سیمایدا دیارە ،ئەو باسی سێبەر ،ڕەنگی شەو،
هەیڤە شەو دەکا و نازانی کە بەهرەی وی ،وەستایی و دەسەاڵتی ڕازئامێزی ئەو
سنووری سروشتی بەزاندووە .ئەو بابایەکی قۆزە ،ژیانی وەکو ژیانی باڵندەیەکی
ئازادی بێ پەروا وایە و لە وردە شتەکانی ژیان بێگانە و نامۆیە ،ئولگا بەدەم
موچڕکەیەکەوە گوتی" :خەریکە ساردی دەکا".
ڕیابوسکی ،پاڵتۆکەی بۆ کردەوە ،ڕایکێشایە ژێر پاڵتۆکەی و بە سۆزێکی گریان
ئامێزەوە گوتی:
 خۆم لە تۆدا دەبینم ،بەندەی تۆم ،بۆچی ئەو شۆ هێندە جوان و دڵرفین بووی؟نیگایەکی سەیری کرد ،چاوانی هەندە بە سام بوون کە ئولگا نەیوێرا سەیری بکا.
گەرمی هەناسەی ختوکەی گۆنای ئولگای دەدا ،بەگوێیدا چرپاند" :خۆشم دەوێی ،بۆت
شێت بووم .تەنیا قسەیەک بکە ،تاقە قسەیەک و چیدیم ناوێ ،ژیانم ناوێ ...تەنانەت
هونەرەکەشم ناوێ".
بەو پەڕی غەمگینییەوە هاواری کرد" :خۆشت بوێم ،خۆشت بوێم".
ئولگا گوتی" :واز لەم قسانە بێنە ،ئەم قسانە خەتەرن ،ئەدی دیموف؟" ئەوجا چاوەکانی
نوقاندن.

 دیموف دەکاتە کێ؟ من هەقم چییە بەسەر ئەوەوە؟ ئۆلگا ،جوانی ،ئەشقی خۆم ،ئەوحاڵەی لێم هاتووە ...ئەمانە شتن ...دیموف هەر نەبووە و نابێ ...ئاخ ،من ئەمە نازانم،
ڕابووردووم ناوێ ،تەنیا یەک ساتم پێ ببەخشە ...یەک دەقیقە.
دڵی ئولگا بە توندی کەوتە لێدان ،هەوڵی دا بیر لە شووەکەی بکاتەوە .بەاڵم هەموو
ڕابووردووی خۆی ،شوکردنەکەی ،دیموف ،تەنانەت میوانداری و شەوکۆڕییش بێ
بایەخ ،قێزەوەر ،بێ فایدە و بێ مەعنا هاتبە بەر چاوی .لەڕاستیشا ...دیموف دەیکردە
کێ؟
ئەو چ پێوەندییەکی بە دیموفەوە هەبوو؟ ئایا بەڕاستی دیموف هەبوو یا تەنیا خەون و
خەیاڵ بوو؟
چاوی نوقاندن و لە فکران ڕاچوو" :ئەم پیاوە ئاساییە بەشی خۆی و بگرە زیاتریش
ڕای بواردووە ".و" :نەفرەتم دەکەن ،لۆمەم دەکەن با بیکەن ،من هەموو لەزەتێک
دەچێژم و بال پاشان بمرم ،تۆزم نەمێنێ .ئا دەیچێژم و ئەوجا دەمرم ...ئێمە دەبێ
هەموو الیەنێکی ژیان بجڕبێنین .خوایە چەند بە ئازار و لە عەینی کاتدا بەلەزەتە!"
ڕیابوسکی باسکی لە قەدی ئااڵند ،وەکو تامەزرۆ کەوتە ماچکردنی دەستی ئولگا.
ویستی دەستی البەرێ.
ڕیابوسکی گوتی" :باشە تەگبیر؟ چ بکەم؟ خۆشت دەوێم؟ بەڵێ؟ چ شەوێک ،چ شەوێکی
خواییە!" ئولگا کەوتە ورتەورت" :شەو ئەمما شەو!" ڕوانییە چاوانی فرمێسک تێزاوی
ڕیابوسکی ،ئەوجا بەهەر چوار دەورا هەڵی ڕوانی ،باسکی لە ملی وەرینا تا خوا هێزی
دابوێ لێوی مژی ،دەنگێک لەوسەری کەشتییەکەوە گوتی :گەییوینەتە نزیکی کنیشما.
دەنگی هەنگاوی سست و خاو لە پشتیانەوە دەهات ،فەڕاشێک لە باڕەکەوە
وەدەرکەوت ،ئولگا لە کەیفان هەم پێدەکەنی و هەم دەگریا .پڕ بە زاری هاواری کرد:
"ئەهای ...شەرابمان بۆ بێنە".
ڕیابوسکی ،شڵەژاو و ڕەنگ پەڕیو لەسەر کەرەویتەیەک ڕۆنیشت و مەمنون و منەتبار
کەوتە ڕوانینی ئولگا .بەاڵم پاش کەمێک ،چاوی نوقاند ،بزەیەک لەسەر لێوی تاسا و
گوتی" :ماندووم" و سەری نا بە قەراخی کەشتییەکەوە.
""٥

ڕۆژی دووەمی مانگی نۆ بوو .دنیا گەرم و بای نەدەهات .هەر لە بەیانی زووەوە تەنکە
تەمێک سەری ڕوباری ڤۆڵگای گرتبوو .سەعات نۆی بەیانی باران دایکرت ،پێ نەدەچوو
وا زوو خۆش بکاتەوە.
ڕیابوسکی بەدەم قاوەڵتییەوە بە ئولگای گوت کە نیگارکێشی قۆڕترین هونەرە ،هەروەها
گوتی من نیگارکێش نیم و خەڵکانێکی گێل و گەوج وا دەزانن هونەرمەندم و بەهرەیەکم
هەیە .ئەوجا دەستی دایە کێردێک و باشترین سکێچی خۆی دادڕی .پاش تاشت
خواردن عەینی کوند مۆنی کرد و لەبەر پەنجەرەکە هەڵکوڕما و چاوی بڕییە ڕوبارەکە،
گەییە ئەو قەناعەتەی کە ڤۆڵگا چ نییە ،بێ تام و ئاڵۆز و سارد و سڕە .هەموو شوێنێکی
ئەو ناوە دەتگوت باسی گرژ و مۆنی پایز و نزیک بوونەوەی دەکا .وا دەهاتە بەرچاوی
کە مافوری دڵگیری کەنارەکان ،بریسک و هۆڕی ئەڵماس ئاسای ئاو ،ئاسمانی ساماڵ و
شین و بێگەرد ،هەموو شکۆ و جوانی سروشتی لە ڤۆڵگا ساندۆتەوە و لە قاسەیەکی
ناوە بۆ بەهار .ئەو قەل و دااڵنەی کە بەسەر ڕوبارەکەدا دەفڕین دەتگوت گەمەی
پێدەکەن.
ڕیابوسکی گوێی بۆ دەنگی قەلەکان ڕادێرا ،ماندوو و وەڕەز و بێ تاقەت سەری
داخست و لە فکران ڕاچوو .هەموو کارێکی ئەم دنیایەی بە گەوجانە زانی ،گلەیی لە
خۆی کرد کە نەدەبوو خۆی بەم ژنەوە هەڵواسێ و ببێ بە سەربار .بە کورتی
ڕیابوسکی غەمگین و بێ کەیف بوو.
ئولگا لەسەر قەرەوێڵەیەک کە لە پشت پەردەیەکەوە بوو ،ڕۆنیشتبوو ،دەستی بە قژە
جوانەکەیدا دێنا .ماڵەکەی خۆی دێناوە بەرچاو :ژووری میوان ،ژووری نوستن و
پاشان نووسینگەی مێردەکەی .خەیاڵ وردە وردە هەڵیگرت و بردی بۆ شانۆگەری،
خەیاتخانە و الی دۆستەکانی .ئاخۆ نووکە دیموف لە چ حاڵێکدایە؟ بیری ئولگا دەکا؟
بیری ئولگا دەکا؟ دیموفی ئازیز بە چ سۆز و پاڕانەوەیەکی منااڵنەوە لە نامەکانیا لەم
دەپاڕایەوە کە بگەڕێتەوە بۆ ماڵێ؟ مانگانە هەفتاوپێنج ڕۆبڵی بۆ ئولگا دەنارد.
کە ئولگا بۆی نووسی سەد ڕۆبڵی لە نیگارکێشەکان قەرز کردووە یەکسەر سەد
ڕۆبڵەکەشی بۆ نارد .چ پیاوێكی باشە ،چەند داڵوا و بەخشندەیە! ئولگا تەواو لە گەشت
و گوزاری هونەری بێزار ببوو ،خودا خودای بوو زووتر لە دەستی دێهاتیان ،لە دەستی
ڕوبار ،لە دەستی ئەم سەرگەردانییە هەڵێ و ڕزگاری بێ .ئەگەر ڕیابوسکی قەولی بە

ئەندامانی ئەنجومەنی هونەری نەدابا کە تا بیستەمی مانگی نۆ دەمێننەوە هەنووکە
هەموو دەڕۆیشتنەوە .خۆرزی قەولی نەدابا و هەنووکە ڕۆیشتبانەوە!
ڕیابوسکی بێزار و بێتاقەت گوتی" :خوایە چ بکەم ،تۆ بڵێی هەتاو دەرنەکەوێ ،بەبێ
هەتاو چ دیمەنێکم بۆ ناکێشرێ!" ئولگا لە پشت پەردەکەوە وەدەرکەوت و گوتی" :بیرتە
ئەها دیمەنێکت کێشابوو کە هەوری بە سەرەوە بوو ،ئەوەی الی ڕاستی درەخت و الی
چەپی مەڕومااڵت بوو؟ ئەو دیمەنە تەواو بکە".
ڕیابوسکی ڕووی گرژ کرد" :چی؟ تەواوی بکەم ،پێت وایە هێندە گەوجم کە نەزانم چی
بکەم!" ئولگا گوتی" :ئەوەندە دەزانم بەرانبەر بە من گۆڕاوی" و ئاهێکی هەڵکێشا.
 بەڵێ .ئەم قسەیە دروستە.ئولگا کەوتە لەرزین ،چوو بەالی سۆپاکەوە و دەستی بە گریان کرد.
 هەر لە گریانمان کەم بوو! بەسە بیبڕەوە! گریان بۆ من باشە کەچی ناشگریم.ئولگا هاواری کرد" :بۆ تۆ باشە ها! دەزانم هۆیەکەی ئەوەیە کە لە من وەڕەز بووی" و
بەدەم گریانەوە لەسەری ڕۆیی" :با ڕێک و ڕاست لە قولی مستتی نێم کە تۆ
شەرمەزاری ئەوەی کە ئاشقی من بووی ،دەتەوێ ئەم ئەشقە وەشێری و کەس پێی
نەزانێ ،بەاڵم تازە کار لە کار ترازاوە و لەمێژە هەموو دەیزانن".
ڕیابوسکی کەوتە پاڕانەوە" :ئولگا تکات لێدەکەم ،من تاقە یەک شتم لە تۆ گەرەکە" و
هەردوو گوێی گرت و بەردەوام بوو" :تەنیا یەک شتم لە تۆ دەوێ ،شەرمەزارم مەکە،
لە دینم دەرمەکە ،لەمەی پتر چ شتێکی دیم لە تۆ ناوێ".
 دە باشە سوێندم بۆ بخۆ کە هێشتا خۆشت دەوێم.ڕیابوسکی دانەکانی ڕیچ کردنەوە" :ئا ئەمە پیاو دەکوژێ" و لەجێی خۆی ڕاپەڕی" :وام
لێدەکا بڕۆم خۆم بخەمە ڕوبارەکەوە یان شێت ببم و بدەمە کێوان ،وازم لێ بێنە!"
ئولگا هاواری کرد" :کەواتە وەرە بمکوژە ،بمکوژە ،بمکوژە" .چووە پشت پەردەکەوە،
خۆی دا بەسەر قەرەوێڵەکەدا و دەستی بە گریان کردەوە.

لە سەربانی کوختەکەوە دەنگی باران دەهات .ڕیابوسکی سەری خستبووە نێو هەردوو
دەستی و بەنێو کوختەکەدا دەهات و دەچوو .پاشان وەکو یەکێک لێبڕابێ شتێک
بسەلمێنێ ،شەپقەکەی کردە سەری ،تفەنگەکەی هەڵگرت و لە کوختەکە وەدەرکەوت.
کە ڕیابوسکی ڕۆیی ،ئولگا لەسەر قەرەوێڵەکە دانیشت و تا توانی گریا ،بیری لەوە
کردەوە هەندێ ژەهر بخوا تا ڕیابوسکی بەسەر جەنازەی سارد و سڕیا بێتەوە .بەاڵم
زوو بە زوو خەیاڵ فریای کەوت :ژووری میوان و نووسینگەی مێردەکەی هێنانەوە
بەرچاو .هەستی کرد هێمن و ئارام لە پاڵ دیموف دانیشتووە ،ئیسراحەت و پاکوخاوێن
لە هیچی کەم نییە .ئەو شەوانەی بیرکەوتەوە کە گوێی لە مۆسیقا دەگرت .ئارەزووی
ژیار و شارستان و خەڵکانی نێوداری شار باڵی بە سەریا کێشا .ژنە دێهاتییەک
وەژوور کەوت و بەوپەڕی بێ تاقەتییەوە سۆپاکەی بۆ فراڤین لێنان ئامادەکرد .دووکەڵ
و تەنی ژوورەکەی تەنی بوو ،پاشان چەند نیگارکێشێک بە پێاڵوی قوڕاوییەوە وەژوور
کەوتن .باران سەروگوێالکی تەڕ کردبوون ،ڕوانینە تابلۆ و وێنەکان و دڵخۆشی خۆیان
بەم قسەیە دایەوە کە ڕوباری ڤۆڵگا لە ڕۆژانی بارانیشا جوانیی تایبەتی خۆی هەیە.
سەعاتە چاڵمە هەرزان باییەکە هەر چرکەچرکی بوو .پێشکەی سەرما بردەڵە لە دەوور
و بەری سۆپاکە خڕ ببوونەوە و ویزەویزیان بوو .سیسرکان بە بن تەختەکاندا فڕکان
فڕکانیان بوو.
ڕیابوسکی ئێوارێ گەڕایەوە .کاڵوەکەی تووڕ دایە سەر مێزەکە ،ڕەنگ وڕوو سیسەڵە،
شەکەت و قوڕاوی خۆی دا بەسەر کەروێتەیەکدا و چاوی نوقاند .چارەی بە یەکا دا و
گوتی" :ماندووم" .ویستی چاوی هەڵێنێ .ئولگا ئاشت ببۆوە و چی لە داڵ نەمابوو ،بۆ
وەی ئەمە بسەلمێنێ و خۆشەویستی خۆی بۆ بنوێنێ ،هاتە بەرەوە و بە ئەسپایی
ماچی کرد و کەوتە دەست هێنان بە قژە زەرد و لوولەکەیدا.
ڕیابوسکی وەکو یەکێک شتێکی ساردی بەرکەوتبێ ،ڕاچڵەکی ،چاوی هەڵێنا و گوتی" :چ
دەکەی؟ وازم لێ بێنە ،توبی خوا دەست بەردارم بە".
بە هەر دووک دەستان ئولگای دایە دواوە ،سیمای تووڕە و دڵی تۆرا بوو .ژنە
دێهاتییەکە قاپێ شۆربای هێنا و لەبەردەمیا داینا .قامکە پیسەکانی لە شۆرباکە ڕۆچوو
بوو ،ڕیابوسکی بە تاسوقەوە کەوتە خواردنی .ئولگا دڵی لە هەموو شتێک تێکهەڵدەهات،
لە ژنە ورگ زلەکە ،لە قامکە پیسەکانی ،لە کوختەکە کە هەوەڵجار زۆری بە الوە دڵگیر
و شاعیرانە بوو .بە ساردیەوە گوتی:

 ئێمە دەبێ بۆ ماوەیەک لێکدی دوور بکەوینەوە .دەنا هەر ئەمە حاڵمان دەبێ و لەخۆڕایی شەڕ بە یەکدی دەفرۆشین و هۆیەکەی ماندوویەتییە .من تەواو بێتاقەت بووم
و ئەوڕۆ دەڕۆم...
 دەڕۆی؟ بە کەشتی دەڕۆی؟ ئەوڕۆ پێنج شەمەیە و سەعات نۆ و نیو کەشتییەک دێ. "جا لەوە باشتر دەبێ ،جێی خۆیەتی ،زۆر چاکە بڕۆ" .ڕیابوسکی بە نەرمی ئەمەیگوت و داوای خاولییەکی کرد بۆ سفرە سڕین و گوتی" :ئێرە بە کەڵکی تۆ نایەت ،چ
کارێک نییە بیکەی .کوڕم دەوێ بتوانێ دڵی تۆ ڕابگرێ ،دوای بیستی مانگی نۆ یەکدی
دەبینین.
ئولگا بە خۆشییەوە جلەکانی خستە جانتاکەیەوە ،گۆناکانی لە شادیا سوور هەڵگەڕان،
لە دڵی خۆیا دەیگوت" :تۆ بڵێی ئەو ساتە بێ؟ تۆ بڵێی بەم زووانە بگەمەوە ژووری
میوان ،بێخەم لێی دانیشم و نیگارکێشی بکەم ،لەسەر سیسەمێکی ڕێک و پێك و ماقوڵ
بخەوم و دانیشمە سەر سفرەی پاکوخاوێن و تێڕوپڕ بخۆم؟" کەمێک دڵی فێنک بۆوە،
ڕقەکەی نیشتەوە ،ڕووی کردە ڕیابوسکی و گوتی:
"ڕیابوشا ،بۆیە و فڵچەکان بۆ تۆ بەجێ دێڵم ،ئاگادار بە تەمبەڵی نەتگرێ ،هەموویان
لەگەڵ خۆت بێنەوە .کە من ڕۆیشتم خەم دات نەگرێ و دەستە و ئەژنۆ دانیشی ،ئیش
بکە ،باشە ڕۆحەکەم!"
ڕیابوسکی ،سەعات دە خواحافیزی لێکرد و لەبەر دەرگای کوختەکەدا ماچی کرد ،ئولگا
بە خۆی دەیزانی بۆیە لەوێندەر ماچی کرد ،چونکە نەیدەویست لە کانارەکەدا و لەبەر
چاوی خەڵکی ماچی بکا.
کەشتییەکە گەییە جێ ،ئولگا سوار بوو و کەوتە ڕی .پاش دوو ڕۆژ و تاقێک گەییەوە
ماڵێ بە هەمان کاڵو و شانێلی بارانییەوە خۆی بە ژووری میواندا کرد ،ئەوجا خۆی
گەیاندە ژووری نان خواردن.
لە خۆشیان هانکەهانکی پێکەوتبوو .دیموف بە تۆی کراسێک و ئێلەکێکی دوگمە
دانەخراوەوە لە پشت مێزەکە دانیشتبوو و کێردێکی تیژ دەکرد .کەڵەشێرێکی
سوورەوەکراوی لەبەر دەما بوو .ئولگا بڕیاری دابوو هەقیقەت لە مێردەکەی بشارێتەوە

و پێی وابوو دەرەقەتی ئەم کارە دێ و هۆش و توانای شاردنەوەی هەیە .بەاڵم هەرکە
بزەی شیرین و چاوانی پرشنگدار و پڕ شادمانی دیموفی بینی هەستیکرد کە
هەڵخەڵەتاندنی ئەم بابەتە پیاوە ئەستەمە ،ئەوپەڕی نزمییە و ئەم کارە هاوتای مرۆڤ
کوژی ،دزی و تاوانە ،لەپڕ لێبڕا سەر لەبەری حەقیقەتەکە بۆ مێردەکەی بگێڕێتەوە.
وەختێ مێردەکەی لە هەمێزی گرت و ماچی کرد ،ئولگا بە چۆکا هات ،دەموچاوی لەنێو
هەردوو لەپی دەستیا شاردەوە.
دیموف بە نەرمی گوتی" :نازێ ئەوە چیتە؟ ماندوو بووی؟!"
ئولگا دەموچاوی لە شەرما سوور هەڵگەڕاوی هەڵبڕی و وەکو تاوانباران چاوی پڕ
پاڕانەوەی بڕییە دوڕ چاوی مێردەکەی ،بەاڵم ترس و شەرم ڕێیان نەدا حەقیقەتەکە
بگێڕێتەوە .گوتی" :هیچم نییە ،تەنیا "...دیموف قۆڵی گرت ،لەسەر کورسییەکی کەنار
مێزەکە داینیشان و گوتی" :لێرە دانیشە ،ئۆخەی کە پێک گەیینەوە! نانەکەت بخۆ ،دیارە
ڕوحەکەم برسێتی".
ئولگا بە تاسەیەکی تایبەتیەوە هەوای ماڵەکەی خۆی هەڵمژی و دەستی بە نان خواردن
کرد .دیموف بە حەزێکی هەڵچووەوە سەیری دەکرد و بەوپەڕی شادیەوە بۆی
دەگرژایەوە.
""٦
دیموف لە ناوەندی زستاندا بۆ یەکەمجار دڵی لە ژنەکەی پیس کرد .ڕەفتاری گۆڕا،
پێدەچوو بە ئازار و سوێی ویژدانەوە بتلێتەوە .وەکو جاران ڕاستەوخۆ نەیدەڕوانییە
چارەی ژنەکەی .کە ژنەکەی دەهاتەوە وەکو جاران بە بزەی گەرم و ناسک پێشوازی
نەدەکرد .بۆ وەی هەر خۆی و ژنەکەی دوو بەدوو نەکەونە ماڵەوە بە زۆری
"کوستلوف"ی هاوکاری بۆ نیوە ڕۆژە لەگەڵ خۆدا دەهێنایەوە .کوستلوف پیاوێکی قژ
کورت و دەموچاو تێک قوپاو بوو .لە حوزوری ئولگادا هەستی بە گێژی و بیرباڵوی
دەکرد.
ئەم هەستەش بەوەدا دەردەکەوت کە ئولگای دەبینی الیەکی سمێڵی بەدەمدا دەبرد و
دەکەوتە جوینی .لێکدا لێکدا دوگمەی چاکەتەکەی دەکردەوە و دای دەخست.

هەردوو دکتۆر بەدەم نیوە ڕۆژەوە قسانیان دەکرد .دەیانگوت ئەگەر حیجابی حاجز بە
شێوەیەکی نائاسایی بەرزبێتەوە ئەوا دڵ هەندێجار بێ قاعیدە لێدەدا :دەیانگوت لەم
ڕۆژانەدا نەخۆشی ئەعساب زۆر بووە ،هەروەها باسی دوا ئیکتشافی دیموفیان دەکرد
کە لەکاتی عەمەلیاتێکا پەی پێ بردووە ،ئەم عەمەلیاتە ،عەمەلیاتی شێرپەنجەی
گەدەببوو کە پزیشکانی دی بە هەڵە بە نەخۆشی "کەم خوێنی کوشندە" دەست نیشانیان
کردبوو .دیاربوو ئەم جووتە دکتۆرە بۆیە سەبارەت بە پزیشکگەری قسانیان دەکرد تا
ئولگا بێدەنگ بێ و فشە نەکا .پاش فراڤین "کورستلوف" دەچوو بەالی پیانۆکەوە و
دیموف ئاخێکی هەڵدەکێشا و دەیگوت" :ئاخ ،برای ئازیز شتێکی غەمگینم بۆ لێ بدە".
کورستلوف شانەکانی هەڵدەتەکاند ،دەستەکانی باڵو دەکردنەوە و چەند ئاهەنگێکی
لێدەدا و بە دەنگی نزم گۆرانی دەچڕی "تەنیا شوێنێکمان نیشان بدە کە جوتیاری
ڕووسی تیا شاد بێ و بۆ بەختی خۆی نەناڵێنی" و دیموف ئاهێکی دی هەڵدەکێشا،
سەری دەخستە نێو هەردوک دەستی و لە فکران ڕادەچوو .ئولگا دەمێ بوو دەستی لە
خۆی بەردابوو .هەموو بەیانییەک بە پەستی و بێزارییەوە لە خەو ڕادەبوو ،هێندەی بیر
لەوە دەکردەوە کە ڕیابوسکی چیدی خۆشی ناوێ و گۆڕاوە تا بە هیالک دەچوو.
پاشان هەر خۆی دڵخۆشی خۆی دەدایەوە کە باشتر؛ خۆشی بوێ یا نەوێ وەکو یەکە
و هەموو شتێک بە نیسبەت ئەمەوە تەواو بوو ...بەاڵم هەرکە قاوەکەی دەخواردەوە
دیسان لە فکران ڕادەچوو ،قەناعەتی بە خۆ دەکرد کە ڕیابوسکی ئەمی لە مێردەکەی
کردووە و ئێستا لە هەردوو دینان بووەو هی کەسیان نییە .ئەوجا قسەی یەکێک لە
دۆستەکانی بیردەکەوتەوە کە گوایە ڕیابوسکی سەرقاڵە و خەریکە تابلۆیەکی جوان بۆ
پێشانگایەک ئامادە دەکا .ئەم تابلۆیە تێکەڵەیەکە لە دیمەن و مرۆڤ و حەیوان .لەسەر
شێوازی "پلیونوف" دروست کراوە و بینەر شەیدا دەکا .کە دەگەییە ئێرە کەیفی بەوە
دەهات کە ڕیابوسکی ئیلهامی ئەم تابلۆیەی لەوەوە وەرگرتووە و کاریگەری ئەو
نەبوایە ئەم تابلۆیەی بۆ ئەنجام نەدەدرا .ئەی ئافەرین بۆ کاریگەری ئەو .کەواتە
ڕیابوسکی بە شێوەیەکی گشتی باشتر بووە و ئەگەر ئەو ،ئەم کاریگەرییەی نەبوایە
ئەوا ڕیابوسکی بە تەواوی حیسابی ڕۆیی بوو .ئەوەی بیرکەوتەوە کە ئاخر جار
ڕیابوسکی هاتبووە دیدەنی ،چاکەتێکی جوانی لەبەرکردبوو ،بۆینباخی تازەی بەستبوو،
لە ئولگای پرسی بوو" :ئەرێ قۆزم؟" بەڕاستیش ڕیابوسکی بە جلی پۆشتە و پەرداخ ،بە
چاوی شین و بە قژی لوول درێژەوە قۆز بوو ،یا ڕەنگە هەر لەبەر چاوی ئەو قۆز
بووبێ ،ئەو ڕۆژە بە گەرمی و ڕووخۆشییەوە چاکوچۆنی لەگەڵ ئولگا کردبوو .ئولگا

دوای ئەم هەموو لێکدانەوە و حیسابکردنە ،جلی لەبەر دەکرد و بە کوڵ و کەسەرێکی
زۆرەوە دەچوو بۆ ڕەسمخانەکەی ڕیابوسکی.
ڕیابوسکی بە کەیف بوو .دڵی بە تابلۆکەی خۆش بوو .هیوای گەورەی لە دڵ بوو.
وەکو گێلە پیاوان ڕەفتاری دەکرد و بە سوعبەت و شۆخییەوە وەاڵمی پرسیارە
جدییەکانی ئولگای دەدایەوە .ئولگا بەغیلی پێ دەبرد .چاوی بەرایی نەدەدا تەماشای
تابلۆکە بکا .بۆوەی گلە و گازاندەی نەیەتە سەر پێنج دەقیقەیەک بە دیار تابلۆکەوە
وێستا و هەناسەیەکی هەڵکێشا و لە بن لێوانەوە گوتی" :تۆ جاران بەمجۆرە کارت
نەدەکرد .هەر ئەمەش بنیادەم دڵتەنگ دەکا".
ئەو ساڵە ڕیابوسکی دەپاڕایەوە کە خۆشی بوێ .کە وازی لێ نەیەنێ کە بەزەیی بەو
گووراوە بەدبەختەدا بێتەوە! دەستی ماچ دەکرد ،بەسەریا دەگریا ،ناچاری دەکرد
سوێندی بۆ بخوا کە هێشتا خۆشی دەوێ.
شانازی بەوەوە دەکرد کە ئەگەر وی نەبوایە ڕیابوسکی لە ڕێ دەردەچوو و بەتەواوی
تیا دەچوو .بەو جۆرە هەم لە زەوقی ڕیابوسکی دەدا و هەم خۆی سووک وسەلیم
دەکرد .ئەوجا لەوێندەرەوە دەچووە کن خەیات یا دەچووە نک یەکێک لە دۆستە
ئەکتەرەکانی تا بلیتی شانۆگەرییەک پەیدا بکا.
جارێک ڕیابوسکی لە ماڵ نەببوو ،کاغەزێکی بۆ نووسیبوو سوێندی خواردبوو کە
ئەگەر خێرا نەیگاتێ ،زەهر دەخوا .ئەویش بە ترسەوە هات و نیوەڕۆش لە ماڵی ئولگا
مایەوە .بێئەوەی چ حیسابێک بۆ مێردەکەی بکا بەوپەڕی ڕاشکاوییەوە قسەی لەگەڵ
کرد .ئولگایش بە هەمان ڕاشکاوی وەاڵمی دایەوە .نە بێ یەکدی هەڵیان دەکرد و نە بێ
شەڕیش دادەنیشتن .بەوپەڕی بێ شەرمییەوە قسانیان دەکرد.
تەنانەت کورستلوفی فەقیرۆکەش هەستی بەم ڕووهەڵماڵڕاوی و بێ شەرمییەیان
دەکرد .ڕیابوسکی پاش نیوە ڕۆژە و بەپەلە خواحافیزی کرد و ڕۆیی.
ئولگا لێی پرسی" :کێوە دەچی؟" لە ڕاڕەوەکەدا وێستا و بە نەفرەتەوە سەراپای بە نیگا
دابێژت.
ڕیابوسکی .چارەی دا بەیەکا و نێوی ژنێکی ئاشنای برد ،دیاربوو دەیویست ئولگا ئازار
بدا و لەزەتی لەم ئازاردانە دەبینی .ئولگا چووە ژووری نووستنەکەی خۆی ،خۆیدا

بەسەر سیسەمەکەیدا .لە ڕقا ،لە شەرمەزاریا ،لە بەغیلی و خۆ بە سووک زانیا قەپی بە
پشتییەکەدا دەکرد ،بە دەنگی بەرز کەوتە گریان ،دیموف کورستلوفی بەجێ هێشت و
چوو بەالی ئولگاوە ،گێژ و وێژ و خەمبار ،بە ئەسپایی گوتی:
 نازێ دەنگ هەڵ مەبڕە ،گریان بە چی دەچێ؟ ئێمە نابێ دەنگمان دەرچێ ...نابێخەڵکی بەم ڕیسواییەمان بزانن ،بە خۆت دەزانی ئەوی چوو دەچێ و ناگەڕێتەوە.
ئولگا هەرچی دەکرد نەیدەتوانی بەسەر خۆیدا زاڵ بێ و ئەو بەغیلییە بشارێتەوە کە لە
ناخیا گینگڵی دەدا .لە فکران ڕاچوو ،وای بۆ دەچوو کە ئەوەی چووە دەگەڕێتەوە.
هەستا ،دەموچاوی شت .سوراو و سپیاوی کرد .بەپەلە بەرەوالی یەکێک لە دەستە
خوشکەکانی وەرێ کەوت .کە ڕیابوسکی لەالی ئەو نەبینی ،بەهەڵەداوان چوو بۆ الی
یەکێکی دی .کە لەوێس نەبوو ،چوو بۆ الی سێیەم.
لە سەرەتادا شەرمی لەم دیدەنییە کوتوپڕانەی خۆی دەکرد .بەاڵم هێندەی پێ نەچوو
کە شەرمی شکا ،تاقێکی بە دیدەنی دەستە خوشکانی بردە سەر و ئاکامیش ڕیابوسکی
نەبینی و هەموو دەستە خوشکەکانیشی هەستیان بەوە کرد کە ئەم ماستە موویەکی
تێدایە.
الی ڕیابوسکی گازاندەی لە مێردەکەی دەکرد و دەیگوت:
 ئەم پیاوە بە سەبر وچاوپۆشی دەمکوژێ .هیچ نامکوژێ بێدەنگی و چاوپۆشی ئەمپیاوە نەبێ.
ئەم قسانەی هێند بە ئاو وتاو دەگوت ،هێندە بە زاری خۆش بوون تەنانەت الی
نیگارکێشەکانی دیکەش دەیگوت و دەیوتەوە" :هیچ نامکوژێ سەبر و چاوپۆشی ئەم
پیاوە نەبێ ".بەگشتی چ گۆڕانێک بەسەر ئەتوار و ڕەفتاریدا نەهاتبوو .شەو کۆڕی
چوارشەمموان وەکو جاران گەرم بوو.
ئەکتەر تەمسیلی دەکرد .نیگارکێش سکێچی خۆی دەکرد .چەلۆژەن ،ئامێری خۆی
دەژەند .دەنگبێژ گۆرانی دەچڕی .وەکو جاری جاران سەعات یازدە و نیوی شەو
دەرکەی ژووری نان خواردن دەکرایەوە ،دیموف لەبەر دەرکەوە و بزە لەسەر لێو
دەیگوت" :برادەران فەرموون شیو حازرە".

ئولگا وەکو جاران هەڵوەدای پیاوانی نێوداربوو .جونێکی بەردەدا و جونێکی تازەی
دەگرت .وەکو جاران درەنگ دەهاتەوە بۆ ماڵ .بەاڵم دیموف وەکو جاران نەدەنووست.
لە نووسینگەکەی خۆیدا ڕۆدەنیشت و کاری دەکرد .سەعات سێ دەچووە نێو جێگەوە
و سەعات هەشت لە خەو ڕادەبوو.
جارێک ئولگا لەبەردەم ئاوێنەکە وێستابوو ،خۆی دەگۆڕی تا بچێ بۆ شانۆگەرییەک.
دیموف بە جلی ڕەسمی و بۆینباغی سپییەوە خۆی بە ژووری نووستنا کرد .سێبەری
بزەیەکی بێگەرد و شیرین کەوتە سەر لێوی ،بە تاسەیەکی تایبەتییەوە ڕوانییە ژنەکەی.
دەموچاوی پێدەکەنی .دانیشت؛ بەدەم شێالنی القییەوە گوتی" :ئا ئێستا لە موناقەشەی
نامەکەم بوومەوە".
ئولگا گوتی -:چی؟ نامە؟!
دیموف پێکەنی" :بەڵێ" .لە ژنەکەی هاتە پێشێ تا دەموچاوی لە ئاوێنەکەدا بدینێ.
ژنەکەی هەر بەو دەقەوە کە پشتی لەوبوو ،بەردەوام بوو لەسەر ڕێکخستنی قژی.
دیموف دووبارەی کردەوە" :بەڵێ دەزانی چییە؟ بەتەمام کارنامەی پزیشکگەری تایبەتی
لە نەخۆشی گشتیدا وەربگرم ،ئەمەش بۆ خۆی شتە".
بە سیمایا دیاربوو کە ئەگەر ئولگا بەشداری سەرکەوتن و شادییەکەی کردبا ئەوا
دەیبەخشی و چاوی لە هەموو شتێ دەپۆشی .بەاڵم "پزیشکگەری تایبەتی" و "نەخۆشی
گشتی" بەالی ئولگاوە بێ مەعنا بوو ،ئەمە جگە لەوەی دەترسا کە فریانەکەوێ و
شانۆگەرییەکەی لەدەست بچێ ،بۆیە هیچی نەگوت .دیموف چەند ساتێ بە بێدەنگی
دانیشت ،بزەیەکی سارد نیشتە سەرلێوی و لە ژوورەکە وەدەرکەوت.
" "٧
ئەو ڕۆژە ،ڕۆژێکی شووم بوو.
دیموف سەری دێشا ،نە قاوەڵتی خوارد و نە چووش بۆ خەستەخانە ،لەسەر قەنەفەی
ژوورەکەی خۆی کەوت .ئولگا ،سەعات یەک چوو بۆ الی ڕیابوسکی تا ئەو "دیمەنە
سروشتییەی" کە کێشابووی نیشان با و گلەییشی لێبکا کە بۆ دوێنێ نەهاتووە بۆ
ماڵیان؟ ئولگا بەخۆی دیمەنەکەی بەالوە چ نەبوو ،هەر بۆئەوەی دروست کردبوو تا
بەو بیانووەوە بچێتە دیدەنی ڕیابوسکی.

بە بێدەنگی خۆی بە ماڵەکەی ڕیابوسکیدا کرد .گەییە ڕاڕەوەکە ،لەو دەمەدا کە خەریک
بوو پێاڵوە الستیکەکانی دادەکەند .گوێی لە دەنگی پێ و خشەخشی جلی ژنێک بوو کە
بەپەلە خۆی کرد بە ڕەسم خانەکەی "مرسم" ڕیابوسکی دا .خۆی بە ڕەسم خانەکەدا
کرد ،چمکی تەنوورەیەکی قاوەیی بەرچاو کەوت ،تەنوورە لەبەرەکە خۆی لە پشت
تابلۆیەکی گەورەدا وەشارد .ئەم تابلۆیە لەسەر سێ پایەک دانرابوو و پەردەیەکی
ڕەشی پێدا درابوو .ئولگا گومانی لەوە نەما کە ژنێک لەوێندەر خۆی شاردۆتەوە،
چونکە ئولگاش زۆرجار خۆی لەوێندەر دەشاردەوە :ڕیابوسکی گێژ و سەرگەردان
هەردوو دەستی بەرەو ئولگا درێژ کرد ،وەکو یەکێک ئەم هاتنە ناوەختەی پێ سەیر بێ،
بە تۆبزی بزەیەکی بۆ کرد و گوتی :بەخێرهاتی سەرچاوانم ،خێرە؟"
ئولگا شەرمەزار و تووڕە ،فرمێسک لە چاوی قەتیس ما .بەو بایە مردبا نەک لەبەردەم
ژنێکی بێگانەدا قسە بکا ،جا چ ژنێکیش؟!
ژنێک کە ڕەقیب و خەنیمی ئەوە ،کاڵوی کردۆتە سەری ،لە پشت تابلۆکەوە خۆی
وەشێردوو بێگومان هەر بە زۆڵێتی پێدەکەنێ .بە دەنگێکی نزم ،شەرمەزار و ترسنۆکانە
گوتی" :وێنەکەم هێناوە" بە لێوە لەرزێ لەسەری ڕۆیی" :دیمەنی سروشتی بێ گیانە".
 چی؟ چی؟ دیمەن؟ .وێنەکەی لە دەست وەرگرت ،تەماشایەکی کرد و ئامێر ئاسابەرەو ژوورێکی دی وەڕێکەوت ،ئولگاش بە ناچاری شوێنی کەوت.
بە دەنگی بەرز گوتی" :سروشتی بێ گیان" وەکو یەکێک بۆ قافیە بگەڕێ ،تۆزێ داماو
لەسەری ڕۆیی" :لەسەر وەزنی ئاسمان ...سەربان ...نەردەوان"...
لە ڕەسم خانەکەوە دەنگی هەنگاوی بەپەلە و خشەخشی تەنوورە هات ،ژنەکە بوو و
ڕۆیی .بە ئولگا بوایە پڕ بە زاری هاواری کردبا وبەربوایەتە سەر و گوێالکی
ڕیابوسکی .بەاڵم فرمێسک بەرچاوی گرتبوو ،هێندە شەرمەزار بوو هەر ئەوە بوو
نەدەتوایەوە.
هەستی کرد ئیدی ئولگای نیگارکێش نییە بەڵکو زیک زیکەیەکە.
ڕیابوسکی دەنگی لە تێرییەوە دەهات ،گوتی" :ماندووم" و چاوی بڕیە ئولگا و سەرێکی
لەقاند .وەکو ئەوەی بیەوێ خەواڵویی خۆی بڕەوێنێتەوە بایەکی باڵی خۆ بدا و لەسەری
ڕۆیی" :جوانە ،بەاڵم سکێچە و نەت توانیوە گەشەی پێ بدەی ...پاریش هەروا بوو،

مانگێکی دیکەش هەروا دەمێنێتەوە .نازانم چۆن تاقەتت لێی ناچێ؟ من لەجێی تۆ بام
وازم لە نیگارکێشی دێنا و خووم دەدایە مۆسیقا یا شتێکی دیکە .تۆ نابی بە نیگارکێش،
تۆ مۆسیقا زانی .ئای کە ماندووم .با بنێرم چایمان بۆ بێنن .باشە؟
لە ژوورەکە دەرکەوت .ئولگا گوێی لێ بوو کە داوای چای دەکرد .ئولگا بۆ ئەوەی چیتر
ماتەڵ نەبێ و ئەرکی خودا حافیزیش لە کۆڵی خۆی بکاتەوە و بۆوەی لە سەاڵی
گریانێ نەدا ،بەپەلە خۆی گەیاندە ڕاڕەوەکە ،خێرا پێاڵوە الستیکەکانی لەپێ کرد و بۆی
دەرچوو .کە گەییە دەرێ هەناسەیەکی ساردی هەڵکێشا .هەستی کرد بۆ هەتا هەتایە لە
شەڕی ڕیابوسکی و نیگارکێشی ڕزگاربووە و ئیدی هەموو شتێ تەواو بوو ،لەوێوە
چوو بۆ الی خەیات .ئەوجا خۆی کرد بە موغازەیەکدا کە ئامێری مۆسیقای هەبوو.
بەدرێژایی ئەم ماوەیە بیری لەوە دەکردەوە کە چۆن ئەم داخە بە ڕیابوسکی بڕێژێ و
کاغەزێکی سارد وتووڕەی بۆ بنوسێت .کاغەزێ کە بیسەلمێنێ ئەو  -ئولگا -
بنیادەمێکی کەم نییە.
بیری لەوە کردەوە کە ئەم بەهار و هاوینە لەگەڵ دیموفدا دەچێتە دورگەی قرم و
کەوڵی ڕابوردوو لە خۆی دادەماڵی و ژیانێکی نوێ دەست پێدەکا.
وەکو هەمیشە درەنگە شەوانێ گەییەوە ماڵ .هەر بەو جالنەوە لە ژووری میوان
ڕۆنیشت و خۆی بۆ نووسین ئامادە کرد .ڕیابوسکی پێی گوتبوو :نیگارکێش نییە.
ئەمەی لە دڵ دەرنەدەچوو ،دەیویست بەهەر جۆرێ بووە تۆڵەی خۆی بکاتەوە و بۆی
بنووسێت ڕیابوسکی بە خۆی هیچ نییە .ساڵی تاقە تابلۆیەک دەکێشێ ،ئەویش
کاوێژکردنەوەی هەمان بابەتی سارد و سڕە ،وێڕای ئەو هەموو خۆ ماندوو کردنەش
ناتوانێ کارێکی هونەری نایاب ئەنجام بدا .دەیویست بۆی بنووسێت لەو کارانەشدا کە
تا ئێستا کردونی قەرزارباری ئولگایە ،دەیویست بۆی بنووسێت کە ئەگەر هەڵەیەک
لەمەوە  -ئولگا  -ڕووی دابێ ئەوا خەتای ئەو ژنە بەرەڵاڵ و بێ سەروبەرانە بووە کە
لە پشتی تابلۆکانیا خۆ دەشارنەوە .دیموف ،لە ژوورەکەی خۆیەوە بێ ئەوەی دەرگا
بکاتەوە گازی کرد" :نازێ!"
 چییە؟ نازێ مەیە ژوورەوە ،وەرە بەر دەرگا ،ئە ئاوا .پێرێ لە خەستەخانە تووشیملەخڕە"وەناق" بووم و هەنووکە ...حاڵم خەراپە ،خێرا بنێرە بە دووی کورستلۆف دا.

ئولگا ،مێردەکەی و ئاشنا پیاوەکانی خۆی بە نێوی شۆرەتیانەوە گاز دەکرد .حەزی لە
شۆرەتی "ئەسیپ" نەدەکرد ،چونکە "ئەسیپ"ە کەی گوگوڵ و ئەو وشە قورسانەی
بیردەکەوتەوە کە کردبوونی بە قافیەی .بەاڵم ئەمجارەیان هاواری کرد:
 ئەسپ وانەڵێی! بنێرە بە شوێنیا ،نەخۆشم".ئولگا لە پشت دەرگەوە گوێی لێ بوو کە دیموف ڕۆیی لەسەر قەرەوێڵەکەی ڕاکشا و
بە دەنگە گڕەکەی گوتی" :بنێرە!"
ئولگا زۆر ترسا ،بیری کردەوە" :دەبێ چۆن تووش بووبێ؟ کە خەتەرە!"
بێ وەی چ مەبەستێکی هەبێ ،مۆمێکی هەڵگرت و چووە ژوورەکەی خۆی ،تیا مابوو چ
بکا .خۆی لە ئاوێنەکەدا بینی .کە دیقەتی دا؛ ڕەنگی زەرد و سیمای ژاکاو ،قۆڵی
چاکەتەکەی دەڵب ،پەڕی زەردی بە یەخەیا کردبوو ،تەنوورە دڕاو ،کە خۆی بەو جۆرە
بینی لە خۆی ترسا ،لەپڕ دڵی بە دیموف سوتا ،خەمێکی زۆری بۆ ئەشقی بێ پایانی ،بۆ
خێر لە خۆ نەدیوی ،بۆ سیسەمە تەنیاکەی کە ماوەیەک بوو دیموف لەسەر
نەدەنووست ،خوارد .بزە ناسک و ڕاستگۆکانی بیر کەوتەوە .بە کوڵ گریا و نامەیەکی
پڕ پاڕانەوەی بۆ کورستلوڤ نووسی .سەعات دووی بەیانی بوو.
" "٨
ئولگا ،وەختێ سەعات هەشتی بەیانیی ڕۆژی دوایی ،خەواڵۆ و پەشێو ،وەکو تاوانباران
لە ژووری نووستن وەدەرکەوت ،لە ڕاڕەوەکەدا تووشی پیاوێکی ڕدێن ڕەشی بێگانە و
نەناس بوو کە بە سیمایا دیاربوو دکتۆرە .بۆنی دەرمان دەهات ...کورستلوڤ لە پشت
دەرگای نووسینگەکەی دیموف وێستا بوو ،بەدەستی ڕاستی سمێڵی چەپی بادەدا.
نیگایەکی نەفرەت ئامێزی ئۆلگای کرد و گوتی" :ببوورە ،ناتوانم ڕێگات بدەم کە بچییە
ژوورەوە .لەوەیە تۆش تووشی ملەخڕە ببی و ئەوە جگە لەوەی چوونەکەت بێسوودە،
چونکە دیموف هۆش و هەستی نییە".
ئولگا لەبن لێوانەوە گوتی" :یانی بەڕاستی ملەخڕەی گرتووە؟"

کورستلوف بێ وەی گوێ بە پرسیارەکەی ئولگا بدا ،گوتی" :هەموو کارێکی گەوجانە
باجی خۆی هەیە .دەزانی چۆن بووە؟ ڕۆژی سێ شەممە بە سۆندەیەک کێمی گەروی
کوڕێکی هەڵمژیوە ،وەکو شێت ملی پێوە ناوە ،ئاخر بۆ؟!"
ئولگا پرسی :خەتەرە؟ زۆر؟
بەڵێ ،دەڵێن زۆر خەتەرە و پێویستە بنێرین بە دووی "شەرەک"دا .پێویستە...هەوەڵجار پیاوێکی وردیلەی قژ سووری قژ درێژ و کەپوو درێژ کە بە دەمودوویدا لە
جوولەکە دەچوو وەژوور کەوت .پاشان پیاوێکی شپڕێوی بااڵبەرزی کۆماوەی وەک
حاخامی گەورە ،وەژوورکەوت .پاش هەمووان پیاوێکی سوورەی گەنجی کەتەی
عەینەک لە چاو هاتە ژوورەوە ،هەموو ئەم دکتۆرانە هاتبوون یارمەتی هاوپیشە
نەخۆشەکەیان بدەن و بەسەری بکەنەوە ،کورستلوف کە درێغی نەکردبوو ،دەبوا بڕوا
پشوویەک بدا ،کەچی نەڕۆی و لەوێندەر مایەوە ،وێڵ و سەرگەردان حەوانەوەی نەبوو،
لە چ شوێنێ ئۆقرەی نەدەگرت .کارەکەرەکە سەری قاڵ بوو ،پێیەکی لە موبەقەکە بوو
کە چا بۆ دکتۆرەکان داکا و پێیەکی لە دەرمانخانە بوو ،کەسێ نەبوو دەستێ بە
ژوورەکاندا بێنێ و ڕێکیان بخا .هەموو شتێک مات و غەمگین بوو.
ئۆلگا لە ژوورەکەی خۆی ڕۆنیشتبوو ،لە فکران ڕاچوو بوو ،پێی وابوو چونکە فێڵ و
خیانەتی لە دیموف کردووە ،خوا بەم جۆرە تۆڵەی لێکردۆتەوە .ئەو پیاوە ئارام و
هێمنە ،ئەو پیاوەی کە لە وەسف کردن نایە ،کە چ گلەییە ناکا ،ئەو پیاوە فیداکارەی
دەڵێی لە دڵسۆزی و دڵپاکی و چاکی خۆیدا پوکاوەتەوە و الواز بووە ئێستا لەسەر
قەنەفەیەک کەوتووە و ئازار دەچێژێ و تەنانەت ناڵەیەک ناکا .چونکە ئەگەر بەدەم بێ
هۆشی و تاوە ،گلەییەک؛ گازاندەیەک بکا ،ئەوا دکتۆرەکان هەست بەوە دەکەن کە تەنیا
ملەخڕە بکوژی ئەو نییە ،ئەوجا لە کورستلوف دەپرسن و ئەویش هەموو ورد و
درشتێک دەزانێ و ...بیری کردەوە کە بێ هۆ و لە خۆڕایی نییە کە لە کورستلوف
دەپرسن و ئەویش هەموو ورد و درشتێک دەزانێ و ...بیری کردەوە کە بێ هۆ و لە
خۆڕایی نییە کورستلوف بە ڕقەوە دەڕوانێتە ژنی هاوڕێکەی وەکو ئەوەی ژنی
هاڕێکەی بە گوناحکار و تاوانباری ئەسڵی بزانێ و ملەخڕەکەی تەنیا بە یارمەتیدەر و
شەریکە تاوانی ئەو بزانێ ،ئیدی بیری ئەو هەیڤە شەوەی نێو ڕوباری ڤۆڵگای نەکرد،
بیری بەالی پەیمانی ئاشقانە و ماچی بەر دەرکەی کوختەکەدا نەچوو .هەر ئەوەی لە
بیر بوو کە بەهۆی هەوەسبازی و خۆپەرستی خۆیەوە هێندە لەوتاوە کە ئاوی هەموو

دنیا پاکی نەکاتەوە .کە ئەشقی شێتانەی خۆی دەربارەی ڕیابوسکی هێنایەوە بەرچاو
گوتی" :ئاخ کە کاڵوم کردە سەری .نەفرەتی خوا لە ڕیابوسکی".
سەعات چوار لەگەڵ کورستلوفدا نانی خوارد .کورستلوف چارەی دابوو بەیەکدا و جگە
لە تۆزێ شەرابی سوور چیدی نەخوارد .ئولگاش چی وای نەخوارد .لە دڵی خۆییدا لە
خوا دەپاڕایەوە و شەرتی کرد ئەگەر ئەمجارە دیموف چاک بێتەوە ،خۆشی بوێ و
ژنێکی بە وەفا و ئەمەک بێ لەگەڵی .پاش تۆزێ خۆی لەبیر کرد .ڕوانییە کورستلوف و
لە فکران ڕاچوو! "چەند ناخۆشە بنیادەم وەکو ئەم کورستلوفە دڵڕەق و خەڵەفاو و
سادە و گومناو بێ ،تا ئەم ڕادەیە غەشیم بێ و ئاگای لە پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
نەبێ" .وای هەست دەکرد خوا بۆیە ئەم نەهامەتییەی بەسەردا هێناوە چونکە مێردەکەی
پشت گوێ خستووە .کول و کەسەر باڵی بەسەرا کێشا ،هەستی کرد تەالری ژیانی
وێران بووە و هێزی نییە ئاوەدانی بکاتەوە.
ئولگا ،پاش فراڤین خۆی بە ژووری میوانا کرد ،کورستلوف لەسەر کەرەوێتەیەک
خەوتبوو ،سەری خستبووە سەر پشتییەک و بە دەنگی بەرز دەی پرخاند.
دکتۆرەکان یەک یەک دەهاتن ،شتاقیان ئاوڕی لە شپڕێوی ژوورەکان نەدەدایەوە.
پیاوێکی بێگانە لە ژووری میوان خەوتبوو وپڕخوهۆڕی بوو .تابلۆی قەد دیوارەکان،
ڕازانەوەی سەیر و سەمەرەی ژوورەکە ،قژی شێواو و جل و بەرگی لە ئوتو نەدروای
کارەکەرەکە شتاقیان سەرنجی کەسیان ڕانەدەکێشا ،کەس بە کەس نەبوو.
یەکێک لە دکتۆرەکان پێکەنی ،بەاڵم پێکەنینەکەی هێندە بە شەرمەوە بوو بە حاڵ
دەبیسرا.
ئولگا کە جاری دووەم هاتە ژوورەوە ،کورستلوف هەستابوو ،هەستایە سەر پێ،
جگەرەیەکی داگیرساند و بە ئەسپایی گوتی" :ملەخڕەی گرتووە .هەردوو کونە کەپوی
پڕ بووە لە کێم ...دڵی سستە ...وەزعی خراپە".
ئولگا گوتی" :واچاکە بنێرین بە دووی شەرەک دا".
 شەرەکیش هاتووە ،ئەویش دەڵێ نەخۆشییەکە سیرایەتی کردووە و خەریکە کەپویدەگرێ .تازە شەرەک چی بۆ دەکرێ؟ شەرەکیش هیچی دەسەاڵت نییە ،تەنیا ناوەکەی
هەیە .جیاوازی من و ئەو هەر ئەوەیە ئەو شەرەکە و من کورستلوف!...

زەمەن تێکەڵ بە نەبڕانەوە دەبوو .ئولگا هەر بە جلەکانییەوە خۆی دا بەسەر
قەڕەوێڵەکەیدا و خەون و خەیاڵ بردییەوە .هەستی دەکرد دێوێکی ئاسنین بەر دەرکەی
لێ گرتوون ،هەرکە ئەم دێوە البچێ ئیدی هەموو شتێکی وەکو جارانی لێ دێتەوە .بەاڵم
کە بە خۆیدا هاتەوە ،بۆی دەرکەوت کە چ دێوێک لە ئارادا نییە و تەنیا دیموف
نەخۆشە.
بیری کردەوە" :سروشتی بێ گیان" و دیسان ئاگای لە خۆ بڕا" :ئاسمان ...سەربان...
نەردەوان ،ئەدی شەرەک؟ لە هزری خۆیدا شەرەکی لەسەر وەزنی گورگ ،ورگ ،گۆلک
ڕێک خست .پاشان بیری کردەوە" :ئایا هەنووکە دۆستەکانم لە کوێن ،ئاگایان لەم خەمە
گەورەیەی من هەیە؟ خوای گەورە فریامان بکەوە ،ڕزگارمان بکە! شەرک ،گورگ"...
دیسان دێوی ئاسنین .زەمەن تێکەڵ بە نەبڕانەوە دەبوو ،سەعاتی ڕاڕەوەکە چەند
جارێک لێی دا .ناوە ناوە زەنگی دەرگا لێدەدرا.
دکتۆران دەهاتن ...کارەکەرێک وەژوور کەوت ،سینیەک و پەرداخێکی خاڵی بە دەستەوە
بوو گوتی:
 خانم سیسەمەکە ڕێک بخەم؟چونکە چ وەاڵمێکی نەدرایەوە ،لە ژوورەکە وەردەرکەوت.
دیسان سەعاتەکە لێێ دایەوە ،دیسان خەون و خەیاڵ تێکەڵ بە بارانی سەر ڕوباری
ڤۆلگا بوونەوە.
دیسان یەکێک وەژوور کەوت ،ئەمجارەیان لە بێگانە دەچوو .ئولگا هەستایە سەرپێ و
کورستلوفی ناسییەوە .پرسی سەعات چەندە؟
 نزیکەی سێیە. باشە چی بوو؟ چی بوو! هاتووم کە پێت بڵێم لە حاڵی مەرگ دایە.بەدەم گریان و هەنسک هەڵدانەوە لە سووچێکی قەرەوێڵەکەی ئولگادا ڕۆنیشت و بە
قۆڵی چاکەتەکەی فرمێسکەکانی سڕی .ئولگا لە سەرەتادا حەپەسا ،پاشان گێژبوو و لە
جێی خۆی لوول بوو.

کورستلوف بە دەنگێکی ناسک دووبارەی کردەوە و بەدەم گریانەوە گوتی" :دەمرێ،
خەریکە دەمرێ ،خۆی فیدا کرد! ماڵی وێرانم بۆ ئەو زیانەی لە دنیای زانست دەکەوێ!"
ئەوجا بە کول و کەسەرەوە لەسەری ڕۆیی" :ئەم پیاوە لە هەر هەموومان گەورەتر
بوو ،پیاوێکی بێ هاوتا بوو .یەکپارچە بەهرە بوو! چەندی هاندەداین!" کورستلوف
کۆڵەمستی گوشی" :خوایە ،خوای گەورە تا دنیا دنیایە زانایەکی وا هەڵناکەوێتەوە.
ئوسکادیموف ،ئوسکا دیموف ئاخر تۆ چت کردبوو؟ خوای گەورە؟ بە نائومێدییەوە
لەسەری ڕۆیی" :جا ڕەوشت پاک ،دڵسۆز ،مرۆڤدۆست! ئینسان نەبوو پارچە زێڕێکی
خالیسە بوو! چ خزمەتێکی بە دنیای زانست کرد! چۆن لە پێناوی زانستدا خۆی دانا!
شەو و ڕۆژ سەرگەرمی کارکردن بوو .جا بێ تەماح ،هیچی بۆ خۆی نەدەویست ،ئەم
زانا الوە ،ئەم پڕۆفیسۆری ئایندەیە ئیسراحەتی لە خۆی حەرام کردبوو ،تەنانەت
شەوانیش هەر خەریکی وەرگێڕان بوو تا پارەی ئەم ...ئەم شتە قۆڕانە ،ئەم پارچە
کۆنانە دابین بکا" .کورستلوف بە گومانەوە چاوی بڕییە ئولگا ،بە هەردوو دەست پڕی
دایە چەرچەفەکە و پارچەپارچەی کرد ،دەتگوت چەرچەفەکە تاوانبارە نەک ئولگا.
 ...دیموف هەرگیز خەمی خۆی نەبوو" ...کەسیش خەمی ئەوی نەبوو تازە دوای چی؟
بەچی دەچێ؟ دەنگێکی بەرز لە ژووری نان خواردنەوە هات" :پیاوێ بوو لە نێو سەد
پیاوا هەڵت بژاردبا" .ئولگا ژیانی خۆی و دیموفی هێنایەوە بەرچاو ،هەستی کرد کە بە
ڕاستی مێردەکەی پیاوێکی هەڵبژاردە بووە ،لە هەر هەموو دۆستەکانی ئەم پیاوتر و
گەورەتر بووە .ئەوەی بیر کەوتەوە کە بابی چ ڕایەکی دەربارەی دیموف هەبوو.
هاوپیشەکانی دیموف چۆن ستایشیان دەکرد .چ شۆرەت و نێوبانگێکیان بۆ ئایندەی
دیموف پێشبینی کردووە .دیوارەکان ،بن میچەکان ،گڵۆپەکان ،مافورەکان تێکڕا مۆڕەیان
لێدەکرد و لێویان لێ هەڵدەقورتاند ،وەکو ئەوەی پێی بڵێن" :هەموو خەتای تۆ بوو ،تۆ
بە ئانقەست بەرەڵاڵت کرد تا بەم دەردە بچێ! تا دیق بکا و خۆی بفەوتێنێ!" بەدەم
هاوارەوە لە ژوورەکە وەدەرکەوت .بە ژووری نان خواردنا تێ پەڕی ،دڕی بە خەڵکەکە
دا و خۆی بە ژووری مێردەکەیا کرد .دیموف سارد و سڕ بێ جوڵە لەسەر قەنەفەکە
کەوتبوو ،چەرچەفێکی پێدا درابوو ،تەنیا سەر و چاوی بە دەرەوە بوو .دەموچاوی
الواز ،ڕەنگی زەرد .دیموفەکەی جاران نەبوو ،تەنیا برۆ ڕەشەکانی و زەردەخەنە
ناسکەکەی وەکو خۆیان مابوون .ئولگا دەستی خستە سەر سینگی ،ئەوجا سەر
نێوچەوانی و پاشان سەر دەستی.

هێشتا سینەی گەرم بوو ،بەاڵم تەوێڵی و دەستی ڕچی بوون.
چاوە نیمچە وازەکانی لە ئولگا نەبوو ،بەڵکو ڕێک لە چەرچەفەکە بوو  .ئولگا پڕ بە
زار هاواری کرد - :دیموف! دیموف!
پڕ بە دڵ حەزی دەکرد تێی بگەیەنێ کە ئەوەی چوو ،چوو هەمووی هەڵە بوو ،کە
هێشتا فرسەت ماوە و هەموو شتێ لە دەست نەچووە ،کە دەشێت ژیان بگەڕێتەوە و
پڕ ببێ لە خۆشی و جوانی ،کە لەمڕۆ بەدواوە مێردەکەی دەپەرستێت ،خۆی وەقفی
ڕێزگرتنی ئەو دەکا ...هاواری کرد" :دیموف!" و شانی ڕاتەکاند و نەیدەویست قەناعەت
بکا کە ئیدی دیموف هەرگیز بێدار نابێتەوە" :دیموف! دیموف!" کورستلوف لە ژووری
میوانا بە کارەکەرەکەی دەگوت :پرسیاری نابەجێ مەکە ،خێرا هەڕە نک پاسەوانی
کڵێسا و ئەدرەسی ژنەکانی لێ وەربگرە ،ئەوان بە خۆیان دەیشۆن و ئامادەی دەکەن و
هەرچییەک پێویست بێ جێ بەجێی دەکەن".

ماچ
سەعات هەشتی شەوی بیستەمی مانگی پێنج بوو .تێکڕای ئەفسەرانی هەر شەش
لقەکەی هێزی تۆپخانەی "ن" خۆیان بە گوندی مێستچکیدا کرد .ئەم گوندە لەسەر
ڕێگای ئوردوگاکەیان بوو ،بەو مەبەستە ڕوویان کردە ئەوێندەر ،تا شەوێ وەمێنن و
پشوویەک بدەن.
ئەفسەرەکان کردبوویان بە هەرا و هەنگامەیە ئەوسەری دیار نەبوو ،هەندێکیان
خەریکی تفەنگەکانیان بوون ،هەندێکی دی لەگەڵ ئەفسەری ئێشکچیدا سەرگەرمی ڕێک
خستنی جێگای قۆشەنەکە بوون .ئەوان هەموو سەرگەرمی کاری خۆ بوون کە لەپڕ
لەپشت کڵێساکەوە سەروسەکوتی پیاوێکی مەدەنی پەیدا بوو کە بەسەر ئەسپێکی
بەرچاوییەوە بوو .ئەسپەکەی ئەسپێکی بچکۆلەی کلک کورت بوو .گەردنە جوانەکەی بە

شێوەیەکی تایبەتی دەجواڵند و بە نێسکە نێسک دەهاتە پێشێ .القەکانی لە سەمایەکی
سەیرا بوون .دەتگوت یەکێک لە دواوە دەکێشێ بە سمەکانیا ...سوارەکە هەرکە گەییە
بەردەم ئەفسەرەکان ،جڵەوی ڕاکێشا ،کاڵوەکەی لەسەر داکەند و بە ڕێزێکی تایبەتییەوە
گوتی" :قوربان ،جەنەراڵ (فنرابک) کە ماڵەکەی ها لەم نزیکانە ،دەیفەرموو بۆ چا
خواردنەوە تەشریف بێننە ماڵی ئەو و گەورەی بکەن ".ئەسپەکە سەرێکی تەکان دا،
بەدەم سەما و لەنجەوە بەرەو دوا جما .سوارەکە هەمدیس کاڵوەکەی لەسەر داگرتەوە،
سەری ئەسپەکەی وەرگێڕا و لە پشت کڵێساکەوە گوم بوو.
هەموو ئەفسەرەکان هاواریان کرد" :عەمری نەمێنێ" و سەرگەرمی کاری خۆ بوونەوە:
"ئێمە لە ماندوێتیدا چاومان هەڵنایەت و جەنابی فنرابک دەعوەتی چایمان دەکا .لەم
جۆرە دەعوەتەمان زۆر دیوە!"
ئەفسەرەکان هێشتا بیرەوەری دەعوەتەکەی جاری پێشوویان لەیاد مابوو .لەکاتی دوا
مانۆریاندا لەگەڵ هاوڕێ سەربازەکانیاندا لە ماڵی نێودارێکی گوندا کە کۆنە ئەفسەرێکی
خانەنشین بوو و جەنابی کونتی پێدەگوترا دەعوەتی چای کرابوون .خانەخوێیەکەیان
پیاوێکی زیتەڵە و ڕووخۆش بوو ،زۆری خزمەت کردبوون و بە دەوریاندا هاتبوو،
خوڵقی گەرمی کردبوون و وێڵی زۆری نواندبوو .هێندە خواردن و ڤۆدگای دەرخوارد
دابوون مڕی کردبوون .ئەویش شەوێ دەعوەتی کردبوون ،هەڵبەتە ئەفسەرەکان لەمە
بە گلەیی نەبوون .بەاڵم پیرە ئەفسەری خانەنشین هەقی ئەوەی لێکردبوونەوە کە زیاد
لە پێویست بە دەوریاندا هاتبوو؛ تا بەرەبەیان سەربهوردی خۆی بۆ گێڕابوونەوە و
خەوی لێ حەرام کردبوون .بە هەموو ژوورەکاندا گێڕابوونی .تابلۆی گران بەها.
بەردی تاشراوی کۆن و چەکی گران بەهای نیشان دابوون ،هەر هەموو ئەو نامانەی بۆ
خوێندبوونەوە کە لە پیاوانی نێودارەوە بۆی هاتبوون .ئەفسەرەکان کە ماندوێتی زۆری
بۆ هێنابوون ،خوا خوایان ببوو خانەخوێیەکەیان لێ بێتەوە و سەرخەوێ بشکێنن،
هێندەیان باوێشکیان دابوو ،هەموو شەویالگەیان ڕەق ببوو .وەختێ خانەخوێیەکەیان لێ
ببۆوە ئیدی کاتی خەوتن نەمابوو.
ئایا فنرابکیش لە بابەتی هەمان کۆنتی پیرە؟ لەوەیە .خۆ ناشکرێ نەچن .ئەفسەرەکان
تەراشیان کرد ،خۆیان تاس و لوس دا ،جلیان لەبەرکرد و بەرەو ماڵی فنرابک وەڕێ
کەوتن .کە گەیینە مەیدانی کڵێساکە ئەوجا بۆیان دەرکەوت کە دەبێ بە گردەکەدا نشێو
ببنەوە و بگەنە کەناری چۆمەکە و لەوێوە بەرەو باخەکانی جەنەراڵ داگەڕێن و ئیدی

لەوێندەرەوە ڕاستە شەقامێک جیادەبێتەوە و ڕێک دەگاتە بەر ماڵی جەنەراڵ .خۆ ئەگەر
بشیانەوێ بە گردەکەدا هەڵگەڕێن ئەوا دەگەنە عەمارەکانی جەنەراڵ کە نیو فرسەخێک
لە گوندەوە دوورە ،ئەفسەرەکان ئەم ڕێگەیەیان گرتە بەر .یەکێکیان پرسی" :ئەرێ ئەم
فنرابکە کێیە؟ خۆ ئەوە نییە کە لە پلونا فەرماندەی هێزی سوارە بوو؟"
 نەء؟ نەء .ئەو ڕابکی ڕووت بوو. هەواکەی زۆر خۆشە ها!کە گەیینە ئاستی یەکەمین عەمار ،دوو ڕیانێکیان هاتە پێش ،ڕێیەکیان بەرەو تاریکی
دەکشا و ئەوی دیکەیان کە بە دەستی ڕاستدا پێچی دەکردەوە بەرەو ماڵی جەنەراڵ
دەچوو .ئەفسەرەکان تا نزیکتر دەبوونەوە هێواشتر قسانیان دەکرد ،ئەمبەر و
ئەوبەریان یەکپارچە عەماری بە خشت دروستکراوبوو ،سەربانی عەمارەکان بە ڕەنگی
سوور بۆیەکرابوو ،لە دوورەوە لە سەربازخانەی شارەکان دەچوو .پەنجەرە
ڕوناکەکانی ماڵی جەنەراڵ فنرابک لە دوورەوە گازی دەکردن.
ئەفسەرێکی گەنج هاواری کرد" :کوڕینە بەختمان یارە! بڕوانن سەگە بە بۆنەکەمان
چۆن پێشکەوتووە .پێدەچێ بۆنی شتێکی کردبێ".
ئەفسەرە گەنجەکە مەبەستی مالزم لبێتکف بوو .لبێتکف ئەفسەرێکی بااڵبەرزی مل
ئەستوور بوو ،بە جۆرێ خۆی تاس و لوس دابوو و ڕدێنی تراشی بوو ،کێچ لەسەر
ڕووی هەڵدەخلیسکا ،هەرچەند تەمەنی  ٢٥ساڵ بوو ،بەاڵم لەنێو هاوڕێکانیا بە مێباز
ناسرابوو ،مێبازێکی وا کە لە دوورەوە بۆنی ژن بکا و هەر بە بۆن بزانێ ژن لەو
شوێنە هەیە یا نە .کە گوێی لە پالری هاوڕێکەی بوو ئاوڕێکی دایەوە و گوتی" :ڕاست
دەکا ،پڕە لە ژن .دڵم وا دەڵێ".
کابرایەکی شەست ساڵەی جوان بە جلی مەدەنییەوە هاتە پێشوازییان .ئەو پیاوە فنرابک
بوو .بەدەم تەوقەکردن و خێرهاتنەوە پێی ڕاگەیاندن؛ کە هەرچەندە بە دیداریان
خۆشحاڵە .بەاڵم داوای لێبوردنیان لێدەکا چونکە جێی مانەوەی شەوی ئەوانی نییە ،و
هەردوو خوشکەکەی و منداڵەکانیان و براکەی و چەند دراوسێیەکیش ئەو شەو میوانن
و ژووری چۆڵیان بە دەستەوە نییە .هەرچەند بە گەرمی تەوقەی لەگەڵ کردن و

عورزی بۆ هێنانەوە و بە ڕویانەوە پێکەنی ،بەاڵم ئاشکرابوو کە بە ئەندازەی نیوەی
کۆنتەکەی پار بە دیداریان خۆشحاڵ نییە و تەنیا بۆ ناو و لەبەر ئەتەکێتی کۆمەاڵیەتی
دەعوەتی کردوون! ئەفسەرەکان بە قاڵدرمەکاندا سەرکەوتن .قاڵدرمەکان بە قاڵی و
مافوری نەرم
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خانەخوێیەکەیان شل کردبوو و ئەوەیان بۆ دەرکەوت کە هاتنەکەیان مایەی ناڕەحەتی
و سەربارێکی نابەجێن ،لە دڵی خۆیاندا دەیانگوت باشە کەسێک دوو خوشک و هەموو
خوشکەزاکانی و برایەکی و کۆمەڵێ دراوسێی بۆ دەعوەتێکی خێزانی دەعوەت کردبێ
چۆن کەیفی بە  ١٩ئەفسەری بێگانە دێ کە لە ژیانیدا نەیدیتوون؟
ژنێکی بااڵ بەرزی بەتەمەن ،خۆش هەیکەل و دەموچاو درێژکۆلەی برۆ ڕەش لەبەر
دەرگای ژووری میوانەوە خێرهاتنی کردن ،لە ڕووی نەزاکەتەوە و بە هەیبەتێکی
تایبەتییەوە بزەیەکی ناسکی بە ڕوویانا دا .ئەویش دووبارەی کردەوە کە بە دیداریان
خۆشحاڵ و تەنیا خەجاڵەتی ئەوەیە کە جێگای مانەوەی شەویان نییە ،بەاڵم هەرکە
ڕووی وەرگێڕا ،زەردەخەنە پڕ نەزاکەت و بە شکۆکەی سەر لێوانی هەڵفڕی .بە ئاشکرا
دیاربوو کە لە سەردەمی خۆیدا گەلێک ئەفسەری دیتوون و ئەم ئەفسەرانەی ئێستای
بە الوە غەریب و سەیر نین و بۆیەی دەعوەت کردوون کە پلە و پایەی خۆی وای
خواستوە .دە ،ژن و پیاو لە ژوورێکی گەورەی نان خواردندا لە دەوری مێزێک
ڕۆنیشتبوون و چایان دەخواردەوە .لە پشتی ئەوانەوە چەند پیاوێکی گەنج لەنیو
چەڕەدووکەڵی جگەرەدا بە پێوە وێستابوون و ئامادەی خزمەت بوون .یەکێک لەو
پیاوانە الوازێکی سمێڵ سووربوو کە بە دەنگی بەرز و بە زمانێکی پس بە ئینگلیزی
قسانی دەکرد .ئەفسەرەکان لە دەرکەیەکی وازەوە ژوورێکی ڕوناکیان بینی کە بە
کاغەزی شینی ئاسمانی پۆشرابوو .جەنەراڵ بە زمانێکی شیرین و ڕێزێکی تایبەتییەوە
گوتی" :برایان ،لەبەر ئەوەی ژمارەتان زۆرە و ناکرێ یەک یەک تەعاروفتان پێ بکرێ.
تکا دەکەم خۆتان یەکدی بناسێنن.
میوانەکان ،هەندێکیان بە کەش و فشەوە ،هەندێکیان بەدەم زەردەخەنەی دەستکردەوە
و هەموو ناشیانە سەریان دانەواند و پاشان لە دەوری مێزەکە و هەرکەسە و لەجێی
خۆی ڕۆنیشت.
لە هەموویان ناشرینتر نەقیب "ڕیابوفچ" بوو ،کە کابرایەکی بااڵ کوڵ و شان و شەپیلک
داتەکیو بوو .عەینەکی لەچاو کردبوو ،ڕدێنی هێشتبووەوە .وەختێ هاوڕێ ئەفسەرەکانی

بە سیمای جدی و بەدەم زەردەخەنەی دەستکردەوە دانەوینەوە سیمای ئەم جەنابی
نەقیبە .بە عەینەک و ڕدێنەکەیەوە وا دەهاتە بەرچاو کە هاوار بکات" :من لەنێو
هێزەکەدا لە هەموویان کەمڕووتر و شەرمنۆکترم ،لە هەموویان بێ قەدرترم ".پاش
ئەوەی لەجێی خوێ ڕۆنیشت تا ماوەیەکی زۆر نەیتوانی سەرنجی بخاتە سەر شتێکی
تایبەتی .سیمای خەڵکەکە ،جل و بەرگ ،بوتڵە کۆنیاک و پەرداخ ،ئەو پیااڵنەی کە
هەاڵویان لێ هەڵدەستا ،نەخش و نیگاری گەچینی تاقەکان ،هەر هەموو ئەمانە هەستێکی
ترسناکیان لەالی وڕوژاند .پڕ بە دڵ حەزی دەکرد سەری بخاتە نێو هەردوو دەستی،
عەینی خوتبەوێژێکی بێ ئەزموون هەموو شتێکی لەبەردەم خۆیدا دەبینی ،بەاڵم چ
شتێکی بۆ دیاری نەدەکرا.
ڕیابوفچ .بەرەبەرە بەسەر شەرمنۆکی خۆیدا زاڵ بوو و توانی دەوروبەرەکەی دیاری
بکا و بکەوێتە هەڵڕوانین .چونکە بەخۆی کابرایەکی شەرمن و گۆشەگیر بوو ،بەر لە
هەموو شت سەرنجی لەسەر جورئەتی لە ڕادەبەری دۆستە تازەکان گیرسایەوە.
فنرابک .ژنەکەی ،دوو ژنی دیکەی بەتەمەن ،کیژێکی شینپۆش ،پیاوە سمێڵ سوورەکە،
وای دەهاتە بەرچاو کە "فنرابک" گەنجە .هەموو بێ باک و بێ چ شەرمێک لە نێو
ئەفسەرەکاندا ڕۆنیشتبوون .وەکو ئەوەی پێشتر مەشقیان کردبێ زوو بە زوو
ئەفسەرەکاندا کەوتنە قسە و باس و میوانەکانیان سەرگەرم کرد .کیژە شینپۆشەکە
پاش گفتوگۆیەکی زۆر ئەوەی سەلماند کە ئەفسەری تۆپچی لە ئەفسەری سوارە و
پیادە چاکترە .فنرابک و ژنە بەتەمەنەکانیش قسەکەی ئەویان سەلماند .باسەکە تەواو بێ
سەر و بەر ببوو ،ریابوفچ گوێی بۆ کیژە شینپۆشەکە ڕادێرابوو ،ئەو کیژە هێند بە ئاو
وتاو قسەی دەکرد بەتۆ بوایە هەر گوێی لێ بگری .بەاڵم مخابن باسی شتی وای دەکرد
کە ڕیابوفچ نەحەزی لێدەکرد و نە سەری لێ دەردەکرد ،هەستی دەکرد کە بزەی لە
وەخت و لە ناوەختدا دەکەوێتە سەر سیمای و ئاوا دەبێ.
هەرچەند خانەوادەی فنراک بە باسی عەمەلیاتی سوپایی میوانەکانیان سەر گەرم
دەکرد ،بەاڵم چاویان لە هەموو پەرداخ و دەمێکیش بوو تا بزانن هەموو میوانەکان
چایان خواردۆتەوە یا نا ،خەمی ئەوەیان بوو نەبادا چایەکان تاڵ بن" :قوربان بۆ
پسکیت نافەرمووی؟ حەز لە کونیاک دەکەی؟" ریابوفچ تا پتر گوێی دەگرت و تەماشای
دەکرد زیاتر دڵبەندی خانەوادەی بەتەربێتی فنرابک دەبوو.

میوانەکان چایان خواردەوە ،هەستان و چوونە ژووری میوان ،غەریزەی لبتیکف درۆی
نەکردبوو .ژووری چی! پڕبوو لە ژنی گەنج و ناسک و کیژی جوان و نەشمیل ،هێشتا
دەققەیەک تێ نەپەڕی بوو کە مالزمە بە بۆنەکە خۆی گەیاندە تەنیشت کیژێکی جوانی
قژ زەردی ڕەشپۆش .دانەوییەوە و بە شێوەیەکی زۆر تایبەتی دەستی خستە سەر
شانی .بێگومان بێ تامترین قسانی دەکرد .چونکە کیژە قژزەردەکە زۆر بە ساردی
گوتی :بەڕاست! ئەم وشەیەی هێند بە ساردی گوت کە دەبوایە سەگە بە بۆنەکە تەواو
دڵنیابێ بە هەڵەچووە و لە هەموو هەورێ باران نییە.
مۆسیقا دەستی پێکرد .هەرکە ئاهەنگی مۆسیقای سەمایەکی خەمناک لە پەنجەرە
وازەکەوە چووە دەرێ ،تەواوی میوانەکان وایان هەست کرد کە لە دەرێ ڕا بەهارە و،
باوەشی بۆ شەوی جوانی مانگی پێنج گرتۆتەوە .دنیا پڕبوو لە بۆنی گەاڵی درەختان و
گواڵڵە و وەنەوشە .مۆسیقاکە و بەهار هەردوو بێ ئەندازە دڵگیر بوون .ڕیابوفچ کە
مەستی ئاهەنگەکە و کۆنیاک بوو .بە زەردەخەنەوە ڕوانییە پەنجەرەکە ،ئەوجا سەرنجی
لە سەر سەمای ڕێک و پێکی ژنەکان گیرسایەوە ،بۆی دەرکەوت کە بۆنی گواڵڵە و
وەنەوشە و درەختان لە دەرێ ڕا نایەت و بەڵکو لە دەموچاو و جل و بەرگی ژنەکان
دێ.
سەما دەستی پێکرد و فنرابک دوو تاو لەگەڵ کیژێکی زۆر الوازدا بە دەوری
ژوورەکەدا سوڕایەوە .لبیتکف چووە کن کیژە شینپۆشەکە و تاوێک لەگەڵی ڕەقسی.
ڕیابوڤچ لەبەر دەرگا و لەپاڵ دیوارە گڵەکاندا وێستابوو و بەکاوەخۆ دیقەتی هەموویانی
دەدا .عاجباتی لە جورئەتی پیاوەکان دەما کە چۆن بە بەرچاوی ئەو خەڵکەوە دەست لە
قەدی ژنێکی بێگانە دەئاڵێنن و سووڕ دەدەن .زۆری هەوڵدا خۆی لە حاڵ و بارێکی وادا
بێنێتە بەرچاوی خۆی ،بەاڵم بێهودە بوو.
سەردەمانێ بەغیلی بە جورئەت و ڕووداری هاوڕیکانی دەهات و زۆری خەفەت لە
شەرمنی خۆی و شان و شەپیلکە داکەوتووەکەی دەخوارد ،زۆری لەبەر گران بوو کە
کەس حیسابی بۆ نەدەکرد ،خەفەتی لەوە دەخوارد کە ناشرین و ڕدێن هاتووە .بەاڵم بە
تێپەڕبوونی ڕۆژگار لەگەڵ ئەم وەزع و حاڵەی خۆیدا ڕاهات .بەاڵم ئیستا کە ڕوانییە
ئەم بەزمی سەماو سوڕو چەقەنەیە چ بەغیلیەکی نەهات .بەاڵنەکی هەستێکی غەمگین
دایگرت.

کە یەکەم تاوی سەما تەواو بوو ،فنرابک هات و ئەو دوو ئەفسەرەی کە سەمایان
نەدەکرد ،لەگەڵ خۆیدا بردنی بۆ یاری بیلیارد .بە سێ قۆڵی لە ژوورەکە وەدەرکەوتن.
ڕیابوڤچ بێ کار و بەتەنێ وێستابوو ،هەستی کرد کە دەبێ بەشداری شتێک بکا ،بۆیە
لەگەڵ ئەواندا ڕۆیی .ژووری نان خواردنیان بەجێ هێشت ،بە ڕاڕەوێکی باریکدا ڕەت
بوون ،گەیینە ژوورێکی دی ،سێ پێشخزمەتی خەواڵو بەرزەپێ ڕاپەڕین .ئەو
ژوورەشیان بەجێ هێشت و خۆیان کرد بە ژوورێکی بچووکدا کە ژووری بلیاردەکە
بوو.
فنرابک و دوو ئەفسەرەکە دەستیان بە یاری خۆ کرد .ڕیابوڤچ کە تەنیا یاری وەرەقی
دەزانی لە نزیکی مێزەکە وێستابوو و بە ساردیەوە سەیری دەکردن .یاری کەرەکان
دوگمەی چاکەتەکانیان کردبۆوە ،دار بە دەست ئەمال و ئەوالیان دەکرد .بەدەم
سوعبەت و گاڵتەوە زاراوەی هونەری یارییەکەیان بەکار دێنا.
کەس ئاگای لە ڕیابوڤچ نەمابوو .مەگەر جارجار یەکێک لە یاری کەرەکانی بەرکەوتبا و
پێی گوتبا" :ببوورە" .تەواو بێتاقەت بوو ،یاریەکەی بەجێ هێشت و لێبڕا بگەڕێتەوە بۆ
ژووری میوان ،لە ژووری یاری وەدەرکەوت .هێشتا تەواو دوور نەکەوتبووە هەستی
کرد ڕێیەکەی لێ تێک چووە .باش بوو ئەو ژوورەی بیرمابوو کە سێ پێشخزمەتەکەی
لێ دانیشتبوون .پێنج  -شەش ژووری بڕی ،هەستی کرد ڕێیەکەی گوم کردووە .بەپەلە
گەڕایەوە و بەدەستی چەپا پێچی کردەوە ،خۆی لە ژوورێکی تاریکدا بینییەوە کە پێشتر
نەیدیتبوو .هەڵوەستەیەکی کرد .بەلەپەکوتێ دەستی گەیاندە یەکەم دەرگا و کردییەوە؛
تاریکستانێ بوو بۆ خۆی .ڕوناکییەک لە درزی دەرگایەکی بەردەمییەوە دەیدا لە
ژوورەوە .ئەم ژوورەش عەینی ژووری میوان پەنجەرەکانی کرابوونەوە و بۆنی گەاڵی
درەخت و گواڵڵە سوورە و وەنەوشەی لێدەهات.
ڕیابوڤچ نەیدەزانی چ بکا ،بۆیە بێدەنگ بوو .بێدەنگی بۆ چەند ساتێ باڵی بەسەر هەموو
شتێکدا کێشا .پاشان دەنگی پێی یەکێک هاتە گوێ کە بەپەلە دەهات ،نەخێر خشەخشی
جلیش هاتە گوێ ،ئەوجا دەنگی ژنێک کە هانکەهانکی پێ کەوتبوو ،هاتە گوێی!
"ئاخرییەکەی! "...لەپڕ دوو بازووی لە بۆنا هەڵکشاوی نەرم و شل کە بێ چەند و چون
بازووی ژن بوون لە گەردەنی ئااڵن .گۆنایەکی گەرم لەگەڵ ڕوومەتیا جووت بوو و
ماچێکی دەنگدار لەسەر لێوی نەخش بوو .هێشتا ماچەکە بەتەواوی لە ژوورەکەدا
دەنگی نەدابۆوە کە ژنە نەناسەکە بەپەلە کشایەوە و هەڵهات .ڕیابوڤچ وای زانی قێزی

لێی هاتەوە بۆیە هەڵهات .ڕیابوڤچ خەریک بوو هاوار بکا ،بەپەلە بەرەو ئەو ڕوناکییەی
کە لە درزی دەرگاکەوە دیاربوو ،تاوی دا.
کە گەیشتەوە ژووری میوان هێشتا دڵی هەر ترپە ترپی بوو ،دەستەکانی بە ئاشکرا
دەلەرزین ،ناچار خستنییە پشت سەری و تێکی ئااڵندن .هێند شەرمەزار بوو ،پێی وابوو
هەموو میوانەکان پێیان زانیوە کە هەنووکە ژنێک باوەشی پێدا کردووە و ماچی
کردووە .لە سوچێکا دانیشت و بە ترس و لەرزەوە ڕوانییە دەوروبەری خۆی ،کە دیتی
میوان و خانەخوێ هەموو سەرگەرمی سەما و قسەن ،ترسەکەی ڕەوییەوە و خۆی
دایە دەم هەست و خەیاڵێکەوە کە یەکەمجار بوو لە هەموو ژیانیدا بەو جۆرە باڵی
بەسەردا کێشابوو .بەسەرهاتێکی بێ وێنە ڕووی دابوو .گەردنی ،کە تازە لەژێر دوو
قۆڵی گۆشتنی نەرم و شلی لە بۆنا هەڵکشاو هاتبووە دەر دەتگوت بە ڕۆن چەور
کرابوو .نزیکی سمێڵی چەپی؛ شوێنی ماچەکە ،فێنک و خۆش بوو ،وەکو ئەوەی چەند
دڵۆپە ئاوی پونگەیان پێداکردبێ وابوو .سەرپا غەرقی هەستێکی نائاسایی ببوو ،ئەم
هەستە نائاساییە سات بە سات و دەم بەدەم گەشەی دەکرد و گەشەی دەکرد ...پڕ بە
دڵ حەزی دەکرد هەستێ و وەکو ئەو خەڵکە بڕەقسێ ،تا دەتوانێ بەنێو باخەکەدا
غاربدا ،لە قاقای پێکەنین بدا ،هەر بیری نەمابوو کە شان و شەپیلکی داتەکیوە ،لە
هێزەکەیاندا کەس حیسابی بۆ ناکا ،ڕدێنی هەیە و هەمیشە هەستی بە کەمی کردووە.
ئەم هەموو هەست و خەیاڵە خۆشانە بەرەکەتی گەرم و گوڕی لێوی ژنێک بوو کە
ماچی کردبوو ،کە ژنەکەی فنرابک بە تەنیشتیدا ڕەت بوو ،ئەم هێند بە مەمنونی و
منەتبارییەوە بە ڕوویدا گرژایەوە کە ژنە ناچار ئاوڕێکی لێ دایەوە و نیگایەکی پرسیار
ئامێزی کرد .ئەمیش بەپەلە عەینەکەکەی ڕێک خستەوە و گوتی" :خوا تێکی نەدا
خانوویەکی خۆشتان هەیە!" ژنەکەی فنرابک بە ڕووخۆشی و زەردەخەنەوە وەاڵمی
دایەوە کە خانووی بابێتی ،ئەوجا لێی پرسی کە ئایا ئەو دایک و بابی ماون؟ چەندە لە
سوپادا خزمەت دەکا؟ ئەدی بۆ ئەوەندە الوازە؟ پاش ئەوەی وەاڵمەکانی ئەوی گوێ لێ
بوو لێی دا ڕۆیی .هەرچەند قسەیان تەواو ببوو بەاڵم ڕیابوڤچ خێرا خێرا بزەی بۆ
دەکرد و بیری لەوە دەکردەوە کە ئاشنا تازەکانی چەند باش و میوان پەروەرن.
کە شێو هات ،ڕیابوڤچ هەرچییەکیان لەبەردەمی دانا وەکو مەکینە خواردی و
خواردییەوە ،گوێی لە چ قسەیەک نەبوو .هەموو هۆش و گۆشی الی ئەو بەسەرهاتە
ئاشقانەیە بوو .بەسەرهاتەکە چۆن ڕووی دابوو؟ دیاربوو کە یەکێک لە کیژەکان  -بە

لێکدانەوەی ڕیابوڤچ  -ژوانی لەگەڵ خۆشەویستەکەی هەبووە و بە هەڵە ڕیابوڤچی ماچ
کردووە .بە بیری کێدا هاتووە ڕیابوڤچ ڕێ هەڵەبکا و لەو ژوورە تاریکەدا بگیرسێتەوە!
کەواتە تا ئێرە چ نهێنییەک لە کارەکەدا نییە و تەواو ڕۆشنە .ڕیابوڤچ لەخۆی دەپرسی:
دەبێ کامە کیژیان بووبێ؟ بە چاوی کڕیارەوە کەوتە ڕوانینی دەموچاوی ژنەکان.
بێگومان گەنج بووە ،چونکە پیرێژنان ئەم جۆرە ڕەفتارانەیان نییە .کارەکەرەش نەبووە؛
چونکە بۆن و بەرامەی عەتر و خشەخشی جل و بەرگ و دەنگە ناسکەکە لە هی
کارەکەران نەدەچوو.
هەوەڵجار ڕوانییە کیژە شینپۆشەکە ،زۆر بە دڵ بوو .شان و بازووی سفت و سپی و
جوان ،دەموچاوی ساف و زێتەڵە ،دەنگی ناسک و زواڵڵ بوو .ڕیابوڤچ خۆزی
دەخواست کە خۆی بووبێ.
بەاڵم کە بزەیەکی دەستکردی بۆ کرد ،چرچ و لۆچ کەوتە کەپووە درێژەکەی ،وەکو
پیرێژن هاتە بەرچاوی .ڕیابوڤچ خێرا ڕووی لەو وەرگێڕا و چاوی بڕییە کیژە قژ زەردە
ڕەشپۆشەکە .کیژە قژ زەردەکە بچووکتر و ناسکتر و سادەتر و لەبەرداڵنتر بوو .قژی
لوول و جوان؛ هێندە بە ناز و عیشوەوە پێکەکەی بۆ لێوی دەبرد پیاوی مەست و
خومار دەکرد .ڕیابوڤچ خواخوای بوو کە ئەمیان بووبێ .بەاڵم کە بە جوانی دیقەتی دا
سەیری کرد دەموچاوی سافە .چاوی بڕییە کیژەکەی تەنیشتی ئەو ،لە فکران ڕاچوو:
"سەیرە .ئەگەر شان و بازووی کیژە شینپۆشەکە و قژی زەرد و لوولی ڕەشپۆشەکە و
چاوانی کیژەکەی تەنیشت لبیتکف و"...
بە خەیاڵ هەموو ئەو جوانیانەی لێکدا و مونتاژێکی تەواوی کرد و کیژی دڵخوازی
خۆی دروستکرد ،ئەو کیژەی کە ماچی کردبوو .بەاڵم ئەم کیژە تەنیا لە خەیاڵی
ڕیابوڤچدا بوونی هەبوو.
شیو تەواو بوو .میوانەکان هەموو رازی و مەست ماڵئاواییان کرد .خاوەن ماڵ و
ژنەکەی بە جووتە داوای بوردنیان لە میوانەکانیان کرد کە جێگایان نییە تا شەوێ
گلیان بدەنەوە.
جەنەراڵ گوتی" :زۆر بەخێرهاتن ،گەلێ گەلێ خۆشحاڵ بووم" .ئەمجارەیان پێدەچوو بە
ڕاستی بێ ،چونکە خواحافیزی کردن و بە ڕێکردنی میوانانی نەناس لە خێرهاتن و
پێشوازی کردنیان ئاسانترە.

جەنەراڵ گوتی" :بەڕاستی خۆشحاڵ دەبم لە گەڕانەوەشتاندا گەورەمان بکەن .ماڵی
خۆتانە ،شەرم مەکەن .لەکوێوە تەشریف دەبەن؟ لە گردەکەوە ،یا لە خوارەوە؟ نا ،نا لە
خوارەوە بڕۆن ،بەنێو باخەکەدا تەشریف بەرن نزیکترە".
ئەفسەرەکان بەگوێی ئەویان کرد .باخەکە لە چاو ئەو ماڵە قەرەباڵغ و چراخانەدا ،تاریک
بوو .تا بەر دەروازەی باخەکە کەس ورتەی لێوە نەهات .کپی و ئارامی و سامی شەو
ئەم پیاوە ناسک و نیوە مەستانەی خستبووە دنیای بیر و خەیاڵی قوڵەوە.
هەر هەموویان هەمان پرسیاری ڕیابوڤچیان لە خۆ دەکرد" :ئایا ڕۆژێ دێ منیش وەکو
فنرابک خانوویەکی گەورە و خێزانم ببێ؟ باخم هەبێ؟ میوانداری خەڵکی بکەم؟ چش با
ئەم میواندارییە لە دڵیشەوە دەرنەچێ ،پێشوازی خەڵکی بکەم ،ڕازی و مەست و تێر و
پڕ بەڕێیان بکەم؟"
هەرکە لە باخەکە ڕەت بوون ،هەموو دەمیان کرایەوە و کەوتنە قسان ،لەپڕ و بێ چ
هۆیەک لە قاقای پێکەنینیان دا .ڕێیەکەیان دەچۆوە سەر چۆمەکە ،کەناری چۆمەکە
دەوەنە جارێکی چڕوپڕ بوو ،هەمووی چاڵ و چۆڵ و کەند بوو .شۆڕە بی و سوورە
چناری کەنارەکە بەخێرایی لەبەر چاوی ئەفسەرەکان بەجێ دەمان .تەنیا ڕێگاکەی
بەردەمیان بەتەواوی دیاربوو .ئەوبەری تاریکستانێ بوو چاو چاوی نەدەبینی! ناوە
ناوە چۆمەکە وێنەی ئەستێرە ڕوناک و پرشنگدارەکانی دەنواندەوە و ئەمە تاقە
نیشانەی خوڕی ئاوی چۆمەکە بوو .لەوبەری چۆمەکەوە مەلێکی خەواڵو بۆ تاقە
جارێک نااڵندی و لەجێی خۆی کڕبوو .لە کەناری ڕێبازەکاندا و لەنێو لق و پۆپی
دەوەنێکەوە بولبولێک بێ ئاگا لەو ئاپۆرایە بە دەنگی بەرز دەیخوێند .ئەفسەرەکان
کۆبونەوە و کەوتنە ڕاوەشاندنی دەوەنەکە .بەاڵم بولبولەکە خۆی شێلو نەکرد و لەسەر
خوێندنی خۆی بەردەوام بوو .هەموو کەوتنە ستایشی بولبولەکە :پیری خۆشخوان،
دنیای داوەتە بەر کلکان ،خۆزگەم بە خۆی.
گەیشتنە سەر جادەکەی مەیدانی کڵێسا .هەموو ماندوو ببوون .لەسەر پەڵە گیایەک
دانیشتن و کەوتنە جگەرەکێشان .ڕووناکییەکی ئاماڵ سوور لە دوور دیار بوو.
ئەفسەرەکان لەبەرئەوەی چ قسەیەک نەبوو بیکەن کەوتنە باسی ئەم ڕووناکییە؛ ئایا
ڕووناکی ئاگرێکی هەاڵیساوە یا ڕووناکی گڵۆپی ماڵێکە ،یا هی شتێکی دییە؟! ڕیابوڤچ
سەری هەڵبڕی ،ڕوانییە ڕوناکییەکە ،هەستی کرد بەو پێدەکەنێ و چاوی لێ دادەگرێ،
وەک بڵێی لە کەین و بەینی ماچەکە ئاگادار بێ.

گەیشتنەوە جێی خۆیان .ڕیابوڤچ بەپەلە جلەکانی داکەند و لەسەر تەختەکەی خۆی پاڵ
کەوت .ڕیابوڤچ هاو ژووری لبیتکف و موالزمێکی دیکە بوو بە ناوی "مرزلیاکف" کە
پیاوێکی وردیلەی بێدەنگ و سەالر بوو .ئەم موالزمە پیاوێکی زۆر خوێندەوار بوو ،بۆ
هەر شوێنێ چوبا کتێبی "پەیامبەری ئەوروپا"ی لەگەڵ خۆدا دەبرد و هەمیشە موتااڵی
دەکرد .لبیتکف بە تۆی کراسێک بەنێو ژوورەکەدا دەهات و دەچوو .خواڵمەکەی نارد
کە بیرەی بۆ بێنێ.
مرزلیاکف لەسەر پشت ڕاکشا ،گڕی مۆمەکەی چاک کرد ،کتێبی "پەیامبەری ئەوروپا"ی
بە دەستەوە گرت و کەوتە موتااڵکردنی .ڕیابوڤچ لە دڵی خۆیدا گوتی :دەبێ ئێستا
لەکوێ بێ؟ چاوی بڕییە بن میچە دووکەاڵوییەکە .هەستی دەکرد جێ ماچەکە هێشتا
هەر فێنکە و تەزوویەکی خۆشی پێدا دێ ،دیمەنی کیژەکان یەک یەک وەکو شریت بە
مێشک و خەیاڵیا ڕەت دەبوون .شان و بازووی کیژە شینپۆشەکە ،قژی لوول و چین
لەسەر چینی کیژە ڕەشپۆشەکە ،چاوانی گەش و خوماری کیژەکەی دی ،کەمەری
باریکی ئەوانی دی ،بەرمور و تەوقە و قردێلەی کیژەکانی دیکە تێکڕا چاوشارکێیان
لەگەڵ دەکرد .هەوڵی دەدا هەر هەموو ئەم دیمەنانە لە هزر و بیریا وێنە بگرێ و بە
ئامان و زەمان دەست بەرداریان نەبێ.
بەاڵم بێهودە ،دیمەنەکان بۆ تاوێ دەدرەوشانەوە ،چاوبڕکێیان لەگەڵ دەکرد و پاشان
ئاوا دەبوون .کە ئەم دیمەنانە لە تاریکییەکەدا ون دەبوون ،گوێی بۆ دەنگی هەنگاوی
گورج و سرکی ژنێک هەڵدەخست ،گوێی بۆ خشەخشی ژێر کراسی ژنانە و
دەنگدانەوەی ماچەکە شل دەکرد.
خۆشی و لەزەتێکی بێهودە سەراپای داگرت .لەم خەیاڵە خۆش و بەلەزەتەدا بوو کە
خواڵمەکەی لبتیکف بە دەستی بەتاڵ گەڕایەوە و ڕایگەیاند کە بیرە دەست ناکەوێ.
لبتیکف بە نیگەرانییەوە کەوتە هاتوچۆ بە ژوورەکەدا .لەپێشا چووە نزیکی ڕیابوڤچ،
پاشان لە تەنیشت مرزلیاکف وێستا و گوتی" :هەتیوێکی گەوجە .کەر پیاوی وا لە کوێ
بیرەی پێ پەیدا دەکرێ .خوێڕی!"
مرزلیاکف بێ ئەوەی چاو لەسەر کتێبی "پەیامبەری ئەوروپا" هەڵبڕی ،گوتی "بەم شەوە
لەکوێ بیرە لێرە پەیدا دەبێ ".لبتیکف هاواری کرد" :تۆش باوەڕت کرد ،لەسەری
مانگیش بم .لە ماوەی پێنج دەقیقەدا هەم بیرە و هەم ژنیش پەیدا دەکەم .لەبنی عێزیشا
بێ پەیدای دەکەم .گەواد بم ئەگەر پەیدای نەکەم!"

بە بێدەنگی خۆی گۆڕی ،جگەرەیەکی داگیراند و وەدەرکەوت .لە ڕاڕەوەکەدا
هەڵوەستەیەکی کرد و لەبن لێوانەوە کەوتە ورتە ورت" :ڕابک! گرابک! البک! ...بەتەنێ
ناڕۆم ،هەر دێو کەوڵم دەکا .ڕیابوڤچ وەرە با پیاسەیەک بکەین .چی؟" چونکە چ
وەاڵمێک نەدرایەوە ،گەڕایەوە .بە ئەسپایی جلەکانی داکەند و ڕاکشا .مرزلیاکف
هەناسەیەکی هەڵکێشا ،کتێبەکەی داخست و مۆمەکەی کوژاندەوە.
لبتیکف دووکەڵی جگەرەکەی کرد بەنێو تاریکییەکەدا و لەبەر خۆیەوە گوتی :تەگبیر؟!
ڕیابوڤچ خۆی لەژێر چەرچەفەکەیدا گرمۆڵە کرد ،هەوڵی دەدا بە خەیاڵ هەموو
دیمەنەکان لێک بدا و وێنەیەکی جوان جوانیان لێ دروست بکا ،بەاڵم خەون و
خەیاڵەکان سرک و سڵ بوون و بۆی ڕام نەدەبوون هەر زوو خەوی لێکەوت .چونکە
قەت نازی بە خۆوە نەدیتبوو زۆر شاد و خۆشحاڵ بوو بەوەی ژنێک ئاوڕی لێ
داوەتەوە و نازی کێشاوە ،ئەم بیر و خەیااڵنە لە خەویشا هەر دەست بەرداری نەبوون.
کە لە خەو ڕابوو ،نە چەوریەکەی قەد ملی و نە فێنکایی جێ ڕامووسانەکە نەما بوون.
بەاڵم لەزەت وەکو دوێنێ شەو بە هەموو دەمارەکانیا دەگەڕا .جامی پەنجەرەکە لەبەر
تیشکی هەتاوەکەدا دەبریسکایەوە ،گوێی بۆ دەنگەدەنگی دەرێ هەڵخست .یەکێک لە ژێر
پەنجەرەکەدا و بە دەنگی بەرز هەژدەر هەژدەر قسەی دەکرد؛ دەنگی "لبدتسکی"
فەرماندەی هێزی تۆپخانە بوو کە تازە لە ڕێوە هاتبوو .نەڕەیەکی کرد و گوتی:
 چی دی؟ دوێنێ لە کاتی ناڵ کردنی ئەسپەکاندا ،سمی ئەسپەکەی "گولوبچیک" کون بوو.بەیتاڵەکە دەستوی دا کە لە گەچ و سرکە بگیرێ .هەروەها قوربان دوێنێ شەو
"ئارتمیڤ"ی میکانیک سەرخۆش بوو و جەنابی سەروان دەستوری دا کە بیخەنە سەر
پێشی عارەبانەی تۆپەکە تا بێتەوە سەر خۆی.
سەر لقەکە لەسەر قسەکەی ڕۆیی" :کاریف بیری چووە سنگی خێوەتەکان و پەتی
ڕاکێشانی تۆپەکان بێنێ .ئەفسەرەکانیش شەوێ لە ماڵی جەنەراڵ فنرابک میوان بوون".
لیدتسکی بە خۆ و ڕدێنە سوورەکەیەوە لەبەر پەنجەرەکەدا قوت بۆوە ،چاوە نزیک
بینەکانی بڕیە نێو ژوورەکە .جماعەت هێشتا سست و خەواڵو لە نێو جێگاکانیاندا بوون.
چاک و خۆشی لەگەڵ کردن و پرسی" :ئایا هەموو شتێک دورستە ،خۆ چ
کەموکوڕییەکتان نییە؟"

لبتیکف گوتی" :پشتی ئەسپەکەم ڕوشاوە؛ نیرە نوێیەکە گرتویەتی ".فەرماندە
هەناسەیەکی هەڵکێشا ،تۆزێ داما و گوتی" :بەتەمام بچمە الی (ئەلکساندرا یگوزڤنا) و
بیبینم ،خواحافیز .شەوێ لە ڕێگادا پێتان دەگەمەوە".
پاش چارەکە سەعاتێک هێزەکە کەوتە ڕێ .وەختێ گەیشتنە ئاستی عەمارەکانی فنرابک،
ڕیابوڤچ ئاوڕێکی دایەوە و ڕوانییە ماڵی فرانبک ،پەردەی پەنجەرەکان دادرابوونەوە،
دیاربوو هەموویان خەوتوون .ئەویش ،ئەویش کە پێش چەند سەعاتێ ئەمی ماچ
کردبوو ،هەنووکە لە غوڕابی خەودایە .هەوڵیدا بە خەوتووی بیهێنێتە بەرچاوی خۆی.
پەنجەرەی ژوورەکەی ئەوی هێنایە بەرچاوی خۆی کە لق و پۆی سەوز لە پەنجەرە
وازەکەوە سەریان بردۆتە ژوورێ .فێنکی و خۆشی هەوای سپێدە ،بۆنی سوورەچنار،
وەنەوشە و گوڵی سوور ،سیسەم ،کورسی ،ئەو جلە جوانانەی دوێنێ شەو ،جوتێ
پاپوجی بچکۆلە ،سەعاتێ کە لەسەر مێزێک چرکەچرکی دەکرد ،هەر هەموو ئەمانە
لەبەر چاویا بەرجەستەبوون ،بەاڵم سیمای ،بزە تەڕ و ناسک و پڕ مەحەبەتەکەی؛ واتە
ئەوەی کە گرینگ بوو ،وەکو چۆن جیوە لە دەستی بنیادەمدا ناوەستێ ،لە خەیاڵی ئەودا
بەند نەدەبوو ،پاش ئەوەی نیوقۆناغەرێ ڕۆییشتن ،ئاوڕێکی دی دایەوە .کڵێسا زەرد
باوەکە ،ماڵەکە ،باخەکە و چۆمەکە یەکپارچە غەرقی ڕووناکی بوو ،ئاسمانی ساف و
شین ،ڕەخی یەکپارچە سەوزی چۆمەکە کە تیشکی زیوینی ڕۆژی گرتبووە باوەش،
لەڕادەبەدەر جوان بوو .ڕیابوڤچ دوا نیگای کردن و وەکو لە شتێکی یەکجار ئازیز و
خۆشەویست دابڕابێ هەستی بە خەمێکی گەورە کرد.
ڕیابوڤچ بست بە بستی ڕێگاکە شارەزابوو ،ئەمبەر و ئەوبەری ڕێگاکە کێڵگەی گەنمی
پڕ لە مرۆر بوو .قەل و داڵ بەسەر کێڵگەکاندا دەفڕین و دەنیشتنەوە .بەردەمی تەپوتۆز
و پشتی زەالم بوو ،پشتەوەی تەپوتۆز و دەموچاوی زەالم بوو .چوار سەربازی
شمشێردار لەبەردەم هێزەکەوە دەڕۆیشتن؛ ئەوانە پێشقەرەوڵ و پاسەوانی هێزەکە
بوون .لەدوای ئەوانەوە دەستەی کەڕەنا و مۆسیقا بوو .پێشقەرەواڵن و دەستەی جۆق
و مۆسیقا وەکو دەستەی بەڕێکردنی جەنازە کەوتبوونە پێشەوە و گوێیان بە ڕێک و
پێکی ڕیزەکە نەدەدا .ڕیابوڤچ " "٥تۆپی لەبەردەم خۆیەوە دەبینی .بۆ بابایەکی نەشارەزا،
ئەم کۆڕەوە سەخت و دوور و درێژەی هێزی تۆپخانە شتێکی سەیرە ،بابایەکی
نەشارەزا قەت لەوە تێ ناگا کە بۆ دەبێ تاقە تۆپێک ئەم هەموو پاسەوانەی لەگەڵ بێ!
یا ئەم هەموو ئەسپەی بۆ چییە؟ بەاڵم بۆ یەکێکی وەکو ڕیابوڤچ کە سەری لەو کارانەدا

سپی کردبوو ببوو بە کارێکی ڕۆتینی و بە هیچ جۆرێ مایەی سەرنج نەبوو .ئەو دەمێ
ساڵ بوو دەیزانی کە بۆچی دەبێ سەر لقێکی شەیپوڕچی قوت و قیت بە سواری
ئەسپ لە پشت ئەفسەری هەر تۆپخانەیەکەوە بڕوا ،دەیزانی بۆ بەم سەر لقە دەڵێن
"ئارداڵ" ،دەیزانی بۆچی ئەفسەران و ڕێنوێنان لە دوای ئەوەوە دەڕۆن.
ڕیابوڤچ دەیزانی کە بۆچی ئەسپە نزیکەکان پێیان دەگوترێ ئەسپی سواری و ئەسپە
دوورەکان پێیان دەگوترێ ئەسپی یەدەک .هەڵبەتە ئەم زانیاریانە بۆ بابایەکی نابەڵەد و
نەشارەزا و ئاسایی مایەی سەرنجن .سەبازێک بەسەر ئەسپێکەوە بوو هێشتا
تەوپوتۆزی دوێنێی پێوەبوو ،بەلەکپێچێکی لە القی ڕاستی شەتەک دابوو کە تەواو
بێفایدە و بێ مەعنا دەهاتە بەرچاو .بەاڵم ڕیابوڤچ کە سوودی ئەم پوزەوانەیەی بە
چاکی دەزانی بە الیەوە بێفایدە و مەعنا نەبوو .عەرەبانچییەکان خۆبەخۆ قامچییەکانیان
ڕادەوەشاند و شریخەیان لێ هەڵدەستاندن و هەندێ جاریش هاواریان دەکرد .تۆپەکان
لەخۆوە سەرنجیان ڕادەکێشا .توورەکەی مشەما و جاوی پڕ کاو و جۆ لە پێشی
عەرەبانەی تۆپەکان بارکرابوون .مەقەڵی و کاسە و گۆزە و قۆری بە تۆپەکانەوە
هەڵواسرابوون .تێکڕا تۆپەکان لە حەیواناتی بێ ئازار دەچون کە لەبەر هۆیەکی نادیار
لەالیەن زەالم و ئەسپەکانەوە دەپارێزران و شەش تۆپچی بە تەنیشت تۆپەکەوە
دەڕۆیشتن و بازوویان بادەدا .لەدوای هەر تۆپێکەوە فەرماندە و ئەفسەران و سەرلق
دەڕۆیشتن .تۆپەکانی دیکەش بە هەمان دەستور دەهاتن .تۆپەکانی دواوە ناشیرین
بوون و شتاقیان سام و تامی تۆپی یەکەمیان نەبوو .چونکە هەر لقێکی تۆپخانە چوار
تۆپی هەبوو ،و تێکڕای هێزەکە شەش لقی تۆپخانەی هەبوو بۆیە هێزەکە مەودای
نیوفەرسەخێکی گرتبۆوە.لە کۆتایی هێزەکەوە عەرەبانەیەک هێدی هێدی دەهات.
ئەسپێکی مەجەڕی لەژێردا بوو ،یەکێک لە فەرماندەکانی هێزی تۆپخانە ئەم ئەسپەی لە
تورکیاوە هێنابوو .ئەسپەکە سەری نەوی کردبوو؛ و دەتگوت بیر دەکاتەوە.
ڕیابوڤچ خەیااڵوی دەجووە پێشێ .جارێ دەیڕوانییە بەردەمی و شان و ملی تۆزاوی
ئەوانەی پێشەوە و جارجارێ ئاوڕی دەدایەوە دەیڕوانییە چارەی ئەوانەی دواوە ،هێشتا
هەر لە نەشئەی ئەو ڕێکەوتەی دوێنێ شەوا بوو دەنا وانەبا ئێستا وەنەوزی دەدا.
ئێستا غەرقی خەیاڵی خۆش و تازە بوو ،ئەو ڕۆژە کە هێزەکە کەوتبووە ڕێ قەناعەتی
تەواوی بە خۆی کردبوو کە مەسەلەی ماچەکە تەنیا ڕێکەوت بووە و هیچی دی،
بەخۆی دەیزانی کە ئەم ماچە چ بایەخێکی واقیعی نییە و ئەگەر بە جدی بیگرێ و بە

قووڵی بیری لێبکاتەوە ئەوا خۆی دەخەڵەتێنێ .کەچی زوو بە زوو ئەقڵ و هۆشی
باریان کرد و تەسلیمی خەیااڵت و زندە خەون بوو.
بە خەیاڵ خۆی لە ژووری نان خواردنی فنرابکدا دەبینییەوە کە سەرگەرمی قسە و
باسە لەگەڵ جوانێکا کە جوانی و ناسکی کیژە شینپۆشەکە و کیژە قژە زەردەکە و کیژە
ڕەشپۆشەکەی لە خۆدا کۆکردبووەوە .چاوی دەنوقاند و ئەمجارەیان خۆی لەگەڵ
کیژێکی بێگانەی دیدا دەبینییەوە ،نازی دەکێشا ،بەسەر شان و ملیدا دادەنەویەوە.
ئەوجا خەیاڵی شەڕ و جیابوونەوەی بەسەردا هات ...ئەوجا دیدار و پێک گەیشتنەوە...
هەرجارێ کە دەگەیشتنە سەرگردێک ئەم فەرمانە لە گوێی هەموواندا دەنگی دەدایەوە:
"لەسەر خۆ بڕۆن" ڕیابوڤچش هەمان فەرمانی دووبارە دەکردەوە" :لەسەر خۆ بڕۆن".
هەر جارێ کە فەرمانەکەی دووبارە دەکردەوە ترسی لێدەنیشت کە نەبادا تەلیسمی
ئەفسونەکە بشکێ و دنیای خەیاڵی لێبشێوێ.
ئەم تەلیسمە تا نزیکی نیوەڕۆ نەشکاو باڵی بەسەر هزر و بیریدا کێشا ،نیوەڕۆ
لەوسەری هێزەکەوەو بە دەنگی بەرز جاڕی فەرمانێک درا" :ئەفسەرەکان وریابن!
بڕواننە ڕاست!" جەنەراڵی بەرپرسی هێزەکە بە گالیسکەیەکی دوو ئەسپیی سپییەوە
وەدەرکەوت ،چەند ئەفسەرێک کە ریابوڤچش یەکێک بوو لەوانە غاریان دا .جەنەراڵ
گوتی" :کار و بارتان لە چ دایە؟" ئەوجا چاوە سوورەکانی تروکاندن و لەسەر ڕۆیی:
"خۆ کەس نەخۆش نییە؟!" جەنەراڵی وردیلەی الواز پاش ئەوەی وەاڵم درایەوە ،کەمێ
تێفکری و ڕووی کردە ئەفسەرێک و گوتی" :ئەوە بۆ ئەسپ سواری تۆپی سێیەم
زەنگاڵەکەی داکەندووە و بە تۆپەکەوەی هەواڵسیوە؟ خوێڕی سزای بدە؟!" پاشان
ڕووی کردە ڕیابوڤچ و گوتی :زینی ئەسپەکانی لقەکەی تۆش لە شل و شێواو دەچێ.
چەند شتێکی تری لەو بابەتەی گوت و ئەوجا ڕووی کردە لبتیکف و بە پێکەنینەوە
گوتی" :مالزم لبتیک ئەوە بۆ وا چارەت داوە بە یەکدا ،بیری خاتوو (لوپوخوف) دەکەی
ها؟ کوڕینە وادیارە بیری خاتوو لوپوخوف دەکا".
خاتوو "لوپوخوف" ژنێکی بااڵبەرزی قەڵەو بوو ،تەمەنی نزیکەی پەنجا دەبوو .چونکە
جەنەراڵ بەخۆی حەزی لە ژنی قەڵەو دەکرد و هێندە گوێی بە تەمەن نەدەدا ،وای
دەزانی ژێر دەستەکانیشی هەمان زەوقیان هەیە .ئەفسەرەکان بەڕێزەوە پێکەنین.
جەنەراڵ زۆری کەیف بەوە هات کە قسەیەکی خۆشی بۆ ئەفسەرەکانی کردووە.
دەستێکی دا بە پشتی گالیسکەچییەکەدا و ساڵوێکی کرد و گالیسکەکە ڕەت بوو.

گالیسکەکەی جەنەراڵ تەپوتۆز و گەردەلوولی لە دوای خۆیەوە هەستاند .ڕیابوڤچ
بەدەم تەماشاکردنی گەردەلوولەکەوە لە فکران ڕاچوو" :تومەز ئەوەی الی من خەیاڵە،
لەالی خەڵکی ئاساییە و زۆر کەس پێی گەیشتوون .ئەم ڕێکەوتە ،هەموو ڕۆژێکی خوا
ڕوودەدا و هەر هەموویان ماچیان جەڕباندووە .بۆ نموونە ئەم جەنەراڵە پیرە لە
گەنجیدا بەقەد تووکی سەری من ئاشقێنی کردووە و ئێستاش ژن و منداڵی هەن .نەقیب
 فاشتر -ش ژنی هەیە و ژنەکەشی خۆشی دەوێ ،خۆ چارەشی دوو فلسی قەڵبنایەنێ ...سلمانوف پیاوێکی تووڕە و تڕۆیە و هەر لە مەغولیان دەچێ کەچی بە
ئاشقێنی ژنی خواستووە! ...یانی ئەم شادییە هەر بۆ خەڵکی ڕەوایە؟ من پێی ناگەم؟! نا،
نا منیش درەنگ یا زوو هەر پێی دەگەم" .دڵخۆشی خۆی بەوە دایەوە کە ئەویش وەکو
خەڵکییە و لە هیچ کەسێک کەمتر نییە ،ئەمجارەیان بە جورئەتەوە جڵەوی بۆ خەیاڵ شل
کرد و ،ئەو و خۆی هێنایە بەرچاو کە لەوپەڕی خۆشی و شادیدا بوون.
دمەوخۆرئاوا هێزەکە گەیشتەجێ و الیدا .ئەفسەرەکان هەموو شەکەت و ماندوو لە
خێوەتی خۆدا لێی کەوتن .بەاڵم ڕیابوڤچ ،مرزلیاکف و لبیتکف سەندوقێکی پڕیان کرد
بە مێز و شێوەکەیان لەسەر خوارد .مرزلیاکف بەدەم نان خواردنەوە کتێبەکەشی
دەخوێندەوە ،لبیتکف هەژدەر هەژدەر قسەی دەکرد و بیرەی لە پەرداخەکەی خۆی
کرد .ڕیابوڤچ کە گێژ و کاسی زندە خەوی بەردەوامی ڕۆژ بوو ،بە بێدەنگی نانی
دەخوارد .پاش پێکی سێێەم مەست بوو ،گیانی سست بوو ،شەرمی شکا و کەوتە
گێرانەوەی بەسەرهاتەکەی خۆی" :کوڕینە من لە ماڵی فنرابک تووشی شتێکی سەیر
بووم" دەیویست وا خۆی بنوێنێ کە ئەم شتانەی بە الوە ئاساییە و گاڵتەی پێ دێ:
"ویستم لە ژووری بیلیاردەکە بێمە دەر کەچی لە ڕێگادا "...بە ئاو وتاو هەموو ورد و
درشتێکی ماچە مێژووییەکەی گێڕایەوە .بەو بوایە گێڕانەوەی ئەم داستانە خۆشە هەر
تەواو نەبوایە و تا بەیانی درێژەی بکێشایە.
وەختێ ڕیابوڤچ لە گێرانەوەی بەسەرهاتەکەی بووەوە ،لبتیکف کە بەخۆی پیاوێکی
درۆزن بوو و باوەڕی بە قسەی چ کەسێک نەدەکرد ،لە ڕووی نەباوەڕییەوە پێکەنی.
مرزلیاکف برۆکانی وێک هێنایەوە و بەدەم موتااڵکردنەوە و بەبێ موباالتییەوە گوتی:
"خوادەزانێ کێ بووە؟ وتت خۆی پێتا هەڵواسی و هاواریشی نەکرد؟ یا دەبێ ئەقڵی
سووک بووبێ یا شێت بووە؟!" ڕیابوڤچ گوتی" :قسەی تۆیە ڕەنگە شێت بووبێ".

لبیتکف گوتی" :ئەوە منیش جارەک شتێکی ،وام لێهەڵکەوت .دەچووم بۆ "کوڤنو" سواری
قیتار بووم و بلیتی نمرە دووم بڕی بوو .فارگۆنەکە پڕپڕ بوو ،خەوم نەدەهات .هەستام
ڕۆبڵێکم دایە پاسەوانی قیتارەکە ،جانتاکەی هەڵگرتم و بردمییە فارگۆنێکی نمرە یەک.
لەوێ ڕاکشام و پەتۆکەم بە خۆمدا دا ،زۆر تاریک بوو .لەپڕ هەستم کرد یەکێک دەستی
خستە سەرشانم ،نەخێر هەناسەی بەر دەموچاوم کەوت .دەستم درێژکرد ،بەر
ئانیشکی کەوت .چاوم هەڵبڕی چ ببینم! ژنێ بوو چاوانی ڕەش وەکو زوخاڵ ،لێوی
سوور عەینی یاقووتی ئاڵ ،هەناسەی بۆنی ئەشقی لێدەهات مەمکی قوت و توند"...
مرزلیاکف بە هێمنی قسەکەی پێ بڕی" :دە فشەفش! سەبارەت بە مەمکەکانی هەرچییە
بڵێی ڕەنگە باوەڕت پێ بکرێ ،بەاڵم کە زۆر تاریک بوو ،چۆن لێوە سوورەکانیت بینی؟"
لبیتکف بۆ ئەوەی درۆکەی خۆی پینە بکا پێکەنی .ریابوڤچ زانی گاڵتەی پێدەکا ،بۆیە
ناڕەحەت و دڵتەنگ هەستا و چوو لەسەر تەختەکەی خۆی ڕاکشا و سوێندی خوارد کە
ئیدی هەرگیز باوەڕ بە کەس نەکا.
ژیانی ئوردوگاکەیان بە شێوەیەکی ئاسایی دەڕۆیی ،ڕۆژان چون یەک تێدەپەڕین.
ڕیابوڤچ ئاشقانە بیری دەکردەوە .بەیانیانی زوو کە خواڵمەکەی ئاوی ساردی بۆ دێنا و
ئەو دەموچاوی پێ دەشت لەپڕ ئەوەی بە بیرا دەهات کە" :ژیانی گۆڕاوە و ئەو دنیا
چۆڵ و هۆڵەی جاران نییە".
شەوان کە هاوڕێکانی باسی ئاشقێنی و ژنانیان دەکرد ،ئەو لەنێو کورسییەکەی
دەخزی ،و دەتگوت سەربازێکی پیرە و باسی ئەو جەنگانە دەگێڕێتەوە کە بەشداری
تێدا کردوون .هەندێجار ئەفسەرەکان ،مالزم لبیتکفی مێبازیان دەدایە پێش خۆ و
دەچوون بۆ مێبازی .ریابوڤچ بە ناچاری بەگەڵیان دەکەوت ،بەاڵم ویژدانی ناڕەحەت
بوو ،ڕەفتار و ئەتواری سارد و سڕبوو ،لە دڵی خۆیدا پۆزشی بۆ "ئەو" یانی دەنکە
خەیاڵییەکەی دێناوە .ئەو شەوانەی کە خەوی دەڕزا و مێشکی پڕدەبوو لە بیرەوەری
منداڵی ،باوکی و دایکی و هەموو شتێکی دیکەی دڵگیری بیر دەکەوتەوە .ئاکام بەوە
دەشکایەوە کە یادێکی میستچکی ،ئەسپە جوانەکە،فنرابک ،ژنەکەی کە دەتگوت شای
جوانانە ،ژوورە تاریکەکە ،ڕووناکییەکەی درزی دەرگای گۆڕین بکاتەوە و بیرەوەرییە
خۆشەکانی پێ بڕازێنێتەوە.
لە  ٥/٣١دا ڕیابوڤچ لەگەڵ دوو مەفرەزەدا گەڕایەوە ،ڕیابوڤچ وەکو چۆن
دوورخراوەیەک بۆ واڵتی خۆی بگەڕێتەوە لە خۆشیان لە پێستی خۆی نەدەهێوری و

بەردەوام زندەخەونی دەبینی ،تامەزرۆی دیداری ئەسپەکە ،کڵێساکە ،فنرابک ،تامەزرۆی
ژوورە تاریکەکە بوو .تامەزرۆی ئەو دەنگە نەمرە بوو کە لە گوێی هەموو ئاشقاندا
دەنگ دەداتەوە و ئاشقانی دابڕاو لە یار فریودەدا .ئەو دەنگە نەمرە کە لە گوێیدا دەنگی
دەدایەوە و دڵنیای دەکرد کە" :جارەکی دیکە دەیبینێتەوە" .بەاڵم گومان بە هیالکی
دابوو .چۆن دەیبینێتەوە؟ چی پێ بڵێ؟ ئاخۆ ماچەکەی بیرماوە؟! ئەدی ئەگەر بۆ
نەگبەتی هەرگیز نەیبینێتەوە؟هەر خۆی دڵخۆشی خۆی دەدایەوە کە "جارێکی دی خۆی
بە ژوورە تاریکەکەدا دەکاتەوە و هەرنەبێ یادێکی گەرم و گوڕی شەوی گۆڕین
دەکاتەوە".
دەمەوئێوارە ،عەمارە سپییەکان و کلێساکە لە دوورەوە بەدیار کەوتن .دڵی ڕیابوڤچ
کەوتە پەلەپەل .ئەفسەرەکەی تەنیشتی قسەی دەکرد .بەاڵم ئەم گوێی لێ نەبوو .ئاگای
لە دنیا نەمابوو .بە تاسە و ئەڵهایەکی سەیرەوە چاوی بڕییە ئەو چۆمەی کە لە
دوورەوە دیاربوو و لە دیاری مەحبوبەدا دەبریسکایەوە .ڕوانییە سەربانە سەوزەکان،
ڕوانییە ئەو کۆترخانانەی کە کۆتری جوان جوان بە سەریاندا دەفڕین و هەتاوی
دەمەوئێوارە تیشکی زێڕینی دابوو لە باڵیان.
ڕیابوڤچ ڕووی ئەسپەکەی کردە کڵێساکە ،دیسان دەنگە گڕەکەی ئەفسەری دارایی لە
گوێچکەیدا گیرسایەوە ...بەتەمابوو لە ئان و ساتدا سوارێ لە پشت پەرژینەکانەوە
دەرکەوێ و دەعوەتی چایان بکا .بەاڵم ئەفسەری نێوبراو قسەکەی خۆی تەواو کرد،
ئەفسەرەکانی دی بەپەلە ڕوویان کردە گەندەکە و چ هەواڵێک لە ئەسپ سواری
گۆڕینەوە نەبوو.
ڕیابوڤچ بەوە دڵی خۆی دەداوە کە" :ئەگەر فنرابک پێ بزانێ کە گەڕاوینەتەوە دەنێرێ
بە شوێنماندا" هێند لەم مەزەندەیەی خۆی دڵنیا بوو کە وەختێ خۆی بە کوختەکەیدا
کرد پێی سەیر بوو هاوڕێکانی مۆمیان هەاڵیساندوە و دەستور بە خۆاڵمەکانیان دەدەن
سەماوەر پێبکەن!
ئارەزوویەکی پڕ سوێ ناڕەحەتی کردبوو ،لەسەر تەختەکەی پاڵکەوت .پاش تۆزێک
هەستا تا بزانێ سوارەکە دەرکەوت یا نە؟ چ سوارێ دیارنەبوو ،دیسان پاڵ کەوتەوە.
هەمدیس هەستایەوە .ئەمجارەیان بەرگەی نیگەرانی نەگرت و کەوتە کوچە و کۆاڵنان و
ڕووی کردە مەیدانی کڵێساکە .مەیدانەکە تاریک و چۆڵ و هۆڵ بوو .سێ سەرباز هێدی

و ئارام لەسەر گردەکە وەستابوون ،کە ئەویان بینی ڕەق ڕاوەستان و سەالمیان بۆ
کرد .سەالمەکەی سەندنەوە و بە ڕێگای خۆیدا نشێو بووەوە.
پەڵە هەوری ئەرخەوانی بە ئاسمانی پشت چۆمەکەوە دیاربوو .مانگ وردە وردە
بەرزبووەوە و لەنێو ئەو پەڵە هەورە ئەرخەوانیانەوە بەدیارکەوت .دوو ژنە دێهاتی
بەدەم قسەکردنەوە بەنێو بێستانێک کەوتبوون و گەاڵ کەلەرمیان دەکردەوە .ماڵەکانیان
کەوتبووە پشتەوە و لە تاریکییەکدا مت ببوون .کەناری چۆمەکە هەروەکو خۆی وابوو،
هێشتا هەر سەوزبوو ،بنجک و دەوەنەکان وەکو خۆیان بوون .بەاڵم ئەمجارەیان
چریکەی بولبول نەدەهات و بۆنی درەختی چنار و گیای تازە کەم ببوو.
ڕیابوڤچ گەییە ئاستی ماڵی فنرابک ،چاوی نا بە کونی دەروازەی باخەکەوە و
دزەنیگایەکی کرد .هەموو شتێک هەر بێدەنگ و تاریک بوو .لێرە و لەوێ کۆتەرە دارێک
بە ئاستەم سپی دەچووەوە .باخەکە کش و مات بوو .ڕیابوڤچ گوێی هەڵخست ،چاوی
بڕییە ژوورەوە؛ نزیکەی چارەکە سەعاتێک بەو دەقەوە مایەوە ،پاشان بێ ئەوەی
دەنگێ بژنەوێ یا ڕوناکییەک بدینێ ،شەکەت و خەمبار گەڕایەوە.
گەیشتە قەراغ چۆمەکە ،گەرماوەکەی جەنەراڵ لە بەردەمیدا بوو ،خاولی سپی و توکن
درابوون بەسەر تەیمانی پردەکەدا ،لە پردەکەوە سەرکەوت و تاوێک وێستا .دەستێکی
لە خاولییەکان دا! تەڕ و سارد بوون .لە سەرێڕا ڕوانییە چۆمەکە ،چۆمەکە بە خێرایی
دادەکشا .هاڕە و هاژەی ئاوەکە لە غەڵبەغەڵبێکی نامەفهوم دەچوو؛ وەک ئەوەی جنێو
بێ و بە پایەی گەرماوەکە بدرێ! بە دەستی چەپا و لە سووچێکەوە تریفەی سورباوی
هەیڤ لەنێو ئاوەکە عەکس ببووەوە .شەپۆلی چۆمەکە ،جارێ ئەم ڕووناکییە
سوورباوەی لە ئامێز دەگرت ،جارێ وەکو شمشێر دوو لەتی دەکرد و جارێ ورد و
خاپوری دەکرد و چەشنی ئاوماڵکە و نەمامی بچووک ڕای دەماڵی.
ڕیابوڤچ چاوی بڕییە شەپۆلە خێراکان و گوتی" :چەند بێهودەیە! ئەرێ وەڵاڵ بێهودەیە!
خوایە؛ هەموو شتێک پوچ و بێ مەعنا و بێهودەیە!"
وەختێ هیوای لەدڵدا نەما ،ناچار لە ئەسپی خەیاڵ دابەزی .مێژووی ماچەکە ،بێ
قەراری خۆی ،گڕی ئەشقەکەی .ئارەزووە ئاڵۆزەکانی ،سەرلەبەر کەوتنە بەر
ڕووناکییەکی ئاشکرا ،دەستی لە هاتنی سوارەکە و دیتنی ژنەکە شۆرد؛ ...ئەو ژنەی کە
بەڕێکەوت ئەمی لەبری یەکێکی دی ماچ کردبوو.

ئاوی چۆمەکە بەتەنیشتیا دەڕۆیی ،کەس نەیدەزانی بۆ کوێ دەڕوا .مانگی پێنج بوو
وکەچی ئاوەکە هەر خێرا دادەکشا ،ئیدی چۆمە و عەوداڵی ڕوبارە ،ڕوبارە و ئاشقی
دەریایە ،دەریایە و ئالکاوی تەم و مژ و شەپۆلی زەالمەکە لەوەیە ئەم ئاوە هەمان ئاوی
گۆڕین بووبێ کە ئێستا بەمجۆرە بە بەرچاوی ڕیابوڤچەوە دەڕۆیی .بەاڵم بۆ؟
مەبەستی چ بوو؟ سەرلەبەری دنیا و ژیان لەبەرچاوی ڕیابوڤچ تاریک بوو و بێهودە
دەی نواند.
چاوی لە چۆمەکە گواستنەوە و ڕوانییە ئاسمان .ئەوەی بیری خۆی هێنایەوە کە چۆن
قەدەر بۆ تاقە جارێک بەسەری کردەوە و ژنێکی نەناسی ڕەخساند کە ماچی بکا .چ
خەون و خەیاڵی شاعیرانەی هەبوون وەکو فیلم بۆ خۆی لێدایەوە و سەیری کرد
سەرلەبەری تەمەن و ژیانی پوچ و بێهودە و بێ مەعنا بووە .کە گەیشتەوە کوختەکەی
خۆیان ،هاوڕێکانی لەوێندەر نەبوون.
خواڵمەکەی پێی ڕاگەیاند کە" :هەموو چوونە بۆ ماڵی جەنەراڵ فنرابک ،جەنەراڵ
سوارێکی بەدووادا ناردبوون و دەعوەتی کردبوون ".گەشکەیەکی کورت خایەنی کەوتە
نێو دڵ و دەروون .بەاڵم ڕیابوڤچ ئەم گەشکەیەی سەرکوت کرد و دای مرکاندەوە؛
بەدەم گلەیی کردنەوە لە بەختی خۆی ،خۆی دا بەسەر تەختەکەیدا و وەکو یەکێک
بیەوێ تۆڵە بستێنێ ،خۆی لە دەعوەتەکە کەڕ کرد و گوێی نەدایێ.

هەاڵتن
سەربهوردێکی بێ کۆتایی بوو .پاشکا و دایکی لە باراندا تەڕببوون ،چەندین قۆناغ بە
پێیان هاتبوون .دەشت و پەرێزیان بڕی بوو .ئەوجا گەییبوونە سەر جادە
جەنگەڵییەکان .جادەکان یەکپارچە گەاڵی ڕژاوی درەخت بوو .تاکو سپێدە هەر بە پێیان
هاتبوون .پاش ئەو هەموو ڕێکردنە دوو دانە سەعاتی خشت لەبەر دەرگای عیادەدا
وەستابوون و چاوەنۆڕ بوون دەرگایان لێ ڤەبێ .هەڵبەتە ژێر کۆڕنیشی دەرگاکە لە
دەرێ گەرمتر و وشکتر بوو .بەاڵم وادیاربوو بایە السارەکە ئەوێشی پێ ڕەوا
نەدەبینین و پڕوشە بارانی لەگەڵ خۆدا دێنا .هەرکە ژێر کۆڕنیشەکە پڕبوو لە نەخۆش
و دەردەداران ،پاشکا خۆی بە نێو ئاپوراکەدا کرد و دەموچاوی کرد بەژێر چمکێکی
فەروەکەیدا کە بۆنی ماسی خوێکراوی لێدەهات ،خەو بردییەوە.
ئەنجام دەرگە کرایەوە ،پاشکا و دایکی خۆیان لە هۆڵی چاوەڕوانیدا بینییەوە ،دیسان
چاوەڕوانی ...نەخۆشان لەسەر تەخت و کەرەویتەکانی نێو هۆڵەکە ڕۆنیشتن .کەس
جوڵەی نەدەکرد .کەس زاری هەڵنەدەهێنا .پاشکا ئەبڵەق و واق وڕماو چاوی بڕییە
ئاپوراکە .هەرچەندە زۆر شتی سەیر و پێکەنین هێنەری بەرچاو کەوت ،بەاڵم لێوی
لەبەر یەک هەڵنەهێنان .تەنیا جارێک نەبێ کە کوڕێک بە تاقە القێکەوە و بە هەڵقون
هەڵقون وەژوور کەوت ،پاشکا ژەنییە قەپرغەی دایکییەوە و سەری وەبن فەروەکەی
خست و بە پێکەنینەوە گوتی" :دایکە تەمەشا ،حاجی لەقلەق"
 -کڕبە ڕۆڵە.

لە پشت پەنجەرەیەکی بچووکەوە ،سەروسەکوتی خەواڵۆی پزیشکیارەکە وەدیار کەوت
و گوتی" :وەرن ناوەکانتان بنووسم".
نەخۆشەکان تێکڕا و لە هەموویان دیارتر کوڕە یەک القەکە بەرەو پەنجەرەکە هێرشیان
هێنا .پزیشکیارەکە ناو و شۆرەت و ناوی گوند و نەخۆشی هەر یەکێکیانی دەپرسی و
وردە پرسیاری دیکەشی لێدەکردن .پاشکا بە وەاڵمەکەی دایکیا بۆی دەرکەوت کە ناوی
"پاڤل گاالکتیونف"ە ،عەمری حەوت سااڵنە ،لە جەژنی ئیستەرەوە تا ئێستا نەخۆشە.
نەخۆشەکان ناونووس کران ،هەر یەکە و چاوەڕوانی نۆرەی خۆی بوو .دکتۆرەکە بە
بەرکۆشەی سپییەوە و خاولییەک بەسەر شانییەوە لە هۆڵی چاوەڕوانییەوە تێ پەڕی.
کە گەییە ئاستی کوڕە یەک القەکە دەستێکی دا بەسەر شانیدا و گوتی" :عەجەب
واڵغێکی ،توخوا تۆ واڵغ نیت؟ من پێم گوتیت دوو شەممە وەرەوە کە چی جومعە
هاتویتەوە .من لە تۆ پتر خەممە .ئەگەر ئاگات لە خۆت نەبێ القت لە دەست دەدەی ،ها!"
کوڕە یەک القەکە گرژ بوو ،وەکە گەدایان کەوتە پاڕانەوە" :ئیڤان نیکوالڤیچ ...مەعز بۆ
خوا"...
دکتۆرەکە بە سەرزەنشتەوە گوتی" :ئیڤان نیکوالڤیچی چی! پێم گوتیت دوو شەممە.
دەبێ بە قسەم بکەی .بەاڵم فایدەی نییە تۆ واڵغیت قسە ناچێ بە گوێتدا".
دیداری نەخۆشان دەستی پێکرد .دکتۆر لە ژووری خۆی ڕۆنیشت و کەوتە گازکردنی
نەخۆشەکان ،لە ژووری دکتۆرەکەوە دەنگی گریانی مندااڵن ،ئاهوناڵەی نەخۆشان ،گلە
و گازندەی تووڕەی دکتۆر دەهاتە گوێی" :هاوار مەکە ،خۆ ناتکوژم ،ئارام دانیشە!"
ئاخری نۆرەی پاشکا هات .دکتۆر گازی کرد" :پاڤل گالکتیونڤ" .دایکی پاشکا هەوەڵجار
گێژ بوو ،بەاڵم خێرا هاتەوە سەرخۆ ،دەستی پاشکای گرت و بردی بۆ ژووری دکتۆر.
دکتۆر لە پشت مێزێک دانیشتبوو ،ڕاستەیەکی بە دەستەوە بوو وخۆ بە خۆ دەیکێشا بە
کتێبێکی ئەستوردا.
دکتۆر بێ ئەوەی سەری هەڵبڕێ و سەیریان بکا گوتی" :چییەتی؟"
دایکی پاشکا گوتی" :ئانیشکی کوڕەکەم لووی لێهاتووە" بەجۆرێ دەموچاوی گرژبوو
وەکو ئەوەی بەخۆی ئازاری لوی کوڕەکەی بچێژێ.

دکتۆر گوتی" :جلەکانی داکەنە ".پاشکا بە هانکەهانک مل پێچەکەی کردەوە .کەپووی
بەسەری قۆڵی سڕی و دوگمەی پاڵتۆکەی ترازاند.
دکتۆرەکە بە تووڕەییەوە گوتی" :خاتوون خۆ نەهاتویتە میوانی؟ بۆ پەلە ناکەی ،خۆ
هەر تۆ چاوەڕوان نیت؟"
پاشکا بەپەلە چاکەتەکەی داکەند و فڕێی دایە سەر عاردەکە و بە یارمەتی دایکی
کراسەکەشی داکەند .دکتۆر بە ساردییەوە کەوتە سەیرکردنی ،ئەوجا کێشای بە ورگیدا
و گوتی" :کاکە پاشکا گەورەش بووی!" ئەوجا گوتی" :ئادەی ئانیشکت ".باشکا کە چاوی
بە جامێکی خوێناوی کەوت ترسی لێنیشت! چاوی بڕییە بەر کۆشەی دکتۆرەکە و
دەستی بە گریان کرد .دکتۆر بە گاڵتەوە گوتی :ئای لەوە ،شەرم ناکەی ،بڕوانە بڕوانە
تۆ وەختی ژن هێنانتە و کەچی دەگریت ،عەیب ناکەی لە خۆت!"
پاشکا دەیویست بەسەر گریانەکەیدا زاڵ بێ .چاوی بڕییە دایکی .سیمای دەیگوت:
"دایکە کە چووینەوە الی کەس نەڵێی لە خەستەخانە گریاوم".
دکتۆر تەماشای ئانیشکی پاشکای کرد .یەک – دوو جار نووشتانییەوە ،ئاهێکی
هەڵكێشا؛ لێوی هەڵقورتاند و دووبارە دەستی بە ئانیشکی پاشکادا هێنا .گوتی" :خانم
خاس هەقی بەرد بارانت بکەن ،بۆ زووتر نەتهێناوە؟ بازووی منداڵەکەت فەوتاوە ،تۆ
تەماشاکە کەرە ،نابینی جومگەکەی فەوتاوە ".دایکی پاشکا وتی" :تۆ باشتر دەزانی باوکە
گیان".
 باوکە گیان! بازووی منداڵەکەی فەوتاندووە و لە باوکە گیان باوکە گیانی خۆیناکەوێ! ئەوە ئەگەر بە ئاستەم سەری کەپوی ئاوسابا هەر لەوێوە تا ئێرە بە غار
دەهاتی .بەاڵم لەبەرئەوەی بازووی بە دەرەوە نییە داش بڕزێ ،کرمێ بێ گوێی نادەیێ.
ئێوە هەمووتان وەکو یەکن!"
جگەرەیەکی داگیراند ،بەدەم دووکەڵی جگەرەکەوە شەڕی بە دایکی پاشکا دەفرۆشت.
لەبن لێوانەوە ورتە ورتێکی کرد ،ئەوجا سەری هەڵبڕی و لەفکران ڕاچوو .پاشکا بە
ڕووت و قووتی لەبەر دەمیا وێستا بوو ،گوێی بۆ ورتە ورتەکە ڕادەدێرا و چاوێکی لە
دووکەڵی جگەرەکە بوو .کە جگەرەکەی تەواو بوو ئەوجا بەکاوەخۆ کەوتە قسان" :گوێ
بگرە خانم ،چەورکردن و دەرمان بێفایدەیە ،دەبێ لێرە بیخەوێنی".

 تۆ چۆنت پێ چاکە با وابێ. دەبێ عەمەلیات بکڕێ" ...تۆش پاشکا دەبێ لێرە بمێنییەوە!"ئەمەی گوت و دەستێکی پڕ سۆزی بە شانی پاشکادا دا و لەسەری ڕۆیی" :دایکت
دەنێرینەوە تۆ الی من دەمێنییەوە .ئێرە ناخۆش نییە ،من لێرە دار و درەختیشم هەن،
هەرکە تۆزێ چاکتر بووی پێکەوە دەچینە ڕاوە کێشکە .ئەوجا ڕێویت نیشان دەدەم.
باشە؟ دەمێنییەوە؟ دایکیشت سبەی دێتەوە بۆ الت".
پاشکا نیگایەکی پرس ئامێزی دایکی کرد .دایکی گوتی" :دەبێ وەمێنی ڕۆڵە".
دکتۆر بە ڕوو خۆشییەوە گوتی" :ئا ،ئا دەمێنێتەوە ،ئاقڵە ،جا ڕێوییەکی زیندوو
زیندووی نیشان دەدەم .پێکەوە دەچینە بازاڕ و شەکرلەمەی بۆ دەکڕم .ماریا دنیستونا،
بیبە سەرێ".
دکتۆر بە زمانی شیرین پاشکای ڕام کرد .پاشکا هەرگیز نەچوو بووە جومعە بازاڕ،
ڕێوی زیندووی نەبینی بوو ،زۆری دڵ پێوەبوو کە جومعە بازاڕ و ڕێوی زیندوو بدینێ.
بەاڵم دڵێکی هەر الی دایکی بوو ،چۆن تەگبیری ئەمە بکا؟ لە دڵی خۆیدا تەگبیرێکی
باشی بۆ ئەمەش کرد ،لێبرا تکا لە دکتۆر بکا کە بێڵێ دایکیشی لەگەڵیا بمێنێتەوە .بەاڵم
بەرلەوەی زار بکاتەوە ،پەرستارەکە ڕای ڕفاندە سەرێ .حەپەساو و ئەبڵەق کەوتە
هەڵڕوانین .قاڵدرمەکان ،دیواری ڕاڕاوەی ژوورەکان ،دەرگا و پەنجەرەکان هەموو بە
بۆیەیەکی زەردی جوان بۆیە کڕابوون .لە هەموو الیەکەوە بۆنی دا و دەرمان دەهات،
دەتگوت بۆنی کەرەیەکە و زۆر ماوەتەوە.
فەرش و مافور لە هەموو شوێنێ ڕاخرابوو ،بۆری سپی و بریقەداری ئاو بە قەد
هەموو دیوارێکەوە بوو .بەاڵم پاشکا لە هەموو ئەمانە پتر دڵی بە جێگەکەی دەکرایەوە.
لێفەیەکی توکنی کەوەیی بە سەرەوە بوو .کە دیقەتی پشتی و سەرین و لێفەکانی دا،
گەییە ئەو قەناعەتەی کە دکتۆر ماڵێکی چاک و پۆشتەی هەیە.
ژوورێکی چکۆڵە بوو ،سێ تەختی تێدابوو ،تەختی یەکەم چۆڵ بوو ،دووەم هی پاشکا
بوو ،تەختی سێیەم پیرەمێردێکی لەسەر ڕۆنیشتبوو .چاوەکانی تەڵخ و لێڵ ،لێکدا لێکدا
دەکۆکی و تفەکەی ڕۆ دەکردە کاسەیەکەوە .پاشکا لەسەر تەختەکەی خۆیەوە دوو
تەختی نێو ژوورەکەی بەرانبەریشی لێوە دیاربوو.

پیرەمێردێکی الوازی ڕەنگ و ڕوو سیسەڵە و چرچەڵە کە کیسەیەک سەهۆڵی لەسەر
سەر دانرابوو لەسەر یەکێکیان ڕاکشابوو .تەختی دووەمیش دێهاتییەکی سەر پێچراوی
بە سەرەوە بوو چۆنت دیقەت دەدا هەر لە پیرێژن دەچوو.
پاشکا هەرکە گەییە سەر تەختەکەی خۆی ،پەرستارەکە بەجێی هێشت و خێرا بەدەستێ
جڵەوە گەڕایەوە و گوتی" :ئەمە هی تۆیە هەستە لەبەریان بکە".
پاشکا جلە کۆنەکانی داکەند ،جلە تازەکانی لەبەرکرد ،ئەوجا ڕۆبە کەوەکەی بەسەریانا
لەبەر کرد .بە شادییەوە ڕوانییە خۆی ،چەند حەزی دەکرد بەم جلە تازانەوە بە کوچە
و کۆاڵنانی گوندەکەی خۆیاندا بسوڕێتەوە .جڵەوی بۆ خەیاڵ شل کرد ،دایکی هێنایە
بەرچاوی خۆی کە ئەمی ناردووە بۆ باخەکەی کەناری چۆمەکە تا گەاڵ کەلەرم بۆ
بەرازەکەیان بێنێ ،کوڕ و کچی گوندەکەیان دەوریان داوە و بە بەغیلییەوە لێی ڕاماون
و ئەبڵەق ئەبڵەق دەڕواننە ڕۆبەکەی.
پەرستارەکە کە جاری دووەم گەڕایەوە دوو قاپ و دوو مراک و دوو پارچە نانی
لەگەڵ خۆ هێنابوو .یەکێکیانی دا بە پیرەمێردەکە و ئەوی دیکەیانی دایە پاشکا و گوتی:
"بخۆ" .پاشکا لە قاپەکە ورد بووەوە ،سەیری کرد پڕە لە گۆشتاوی چەور ،و گرتکە
گۆشتێکیشی لەبن دایە ،دیسان لە دڵی خۆیدا گوتی کە ژیانی ئەم دکتۆرە خۆش و
ئاسوودەیە .وەکو بە ڕواڵەت تووڕە دیارە نابێ وابێ ،چونکە ئەم ناز و نیعمەتە و
تووڕەییان نەگوتووە! گۆشتاوەکەی بە تاسوقەوە خوارد ،هەموو جارێکیش مراکەکەی
بە لەزەتەوە دەلستەوە .کە هەموو گۆشتاوەکەی خوارد و تەنیا گرتکە گۆشتەکەی
لەبەردەمدا ما ،لەبن ڕا نیگایەکی پیرەمێردەکەی کرد و پڕ بە دڵ بەغیلی پێ برد ،ئاهێکی
هەڵکێشا .کەوتە سەر گۆشتەکە ،هەوڵی دا تا دەتوانێ درەنگتر بیخوا و تەواوی بکا.
بەاڵم بێفایدە بوو ،گۆشتەکەی پاکودا .ئەوجا نۆرەی نانەکە بوو .نانی بێ پێخۆر خۆش
نییە .چاری نەبوو و ئەویشی خوارد .هەرکە لێبوەوە پەرستارەکە بە دوو قاپی دیکەوە
گەڕایەوە الیان .ئەمجارە گۆشتی گوێرەکەی سوورەوەکراو و پەتاتەیان تێدابوو.
پەرستارەکە ڕووی کردە پاشکا" :کوا نانەکەت؟ پاشکا چ وەاڵمێکی نەدایەوە ،گوپەکانی
پڕکردن لە هەوا و پوپ دەری پەڕاند .پەرستارەکە بە خەمبارییەوە گوتی" :ئەویشت
خوارد؟ ئەدی ئەم گۆشتە بە چییەوە دەخۆی؟" ڕۆی و پارچە نانێکی دیکەی بۆ هێنا.
پاشکا لە ژیانیا گۆشتی گوێرەکەی سوورەوەکراوی نەخواردبوو .زۆری ال خۆش و
بەلەزەت بوو .لە ماوەی چەند دەققەیەکدا گۆشتەکەی خوارد و نانەکەی هێشتەوە.

پیرەمێردەکە کە لە نان خواردن بووەوە ،نانە زیادەکەی لە چاوی مێزەکەیدا قایم کرد.
پاشکاش لێبڕا چاو لەو بکا .بەاڵم پاش تۆزێک بیرکردنەوە نانەکەشی خوارد!
پاش فراڤین هەستا و کەوتە گەڕان .لە ژوورەکەی بەرانبەردا ،جگە لەو تەختەی لە
ژوورێڕا دیتبوونی .چوار پیاوی دیکەی بینی .تەنیا یەکێکیان سەرنجی ڕاکێشا ،ئەم
یەکەیان کابرایەکی دێهاتی بااڵبەرز بوو .هێندە باریک و بنێس بوو پێستی بەسەر
ئێسکییەوە هیشک ببوو ،دەتگوت لە قەبر دەرهێنراوەتەوە .دەموچاوی توکن و گرژ بوو.
لەسەر تەختەکەی ڕۆنیشتبوو و سەرە لەقێی بوو ،بازووەکانی وەکو بەندۆڵی سەعات
بەمال و بەوالدا دێنا و دەبرد .پاشکا نەیتوانی چاوی لێ وەگوێزێ .هەوەڵجار وای زانی
هەر بۆ گاڵتە و سەرگەرمی خەڵکەکە وا دەکا .بەاڵم کە تەواو زەینی دایێ بۆی
دەرکەوت کە ئەم ڕەفتارەی کاردانەوەی ئازارێکی دژوار و سەختە .زۆری دڵ پێ
سووتا .ئەوجا خۆی کرد بە ژووری سێیەمدا ،دوو پیاوی سورفلی تێدابوو.
دەموچاویان هێند سوور بوو دەتگوت بە گڵە سوور تەڕاوکراون .بێ جوڵە لەسەر
تەختەکانیان ڕۆنیشتبوون.
سیمای سەیر و سەمەرەیان لە خواوەندی بت پەرستان دەچوو .پاشکا لە
پەرستارەکەی پرسی" :ئەرێ پورێ ئەمانە بۆ وان؟"
 ئەوە ئاوڵەیان دەرداوە ڕۆڵە.پاشکا گەڕایەوە ژوورەکەی خۆی .لەسەر تەختەکەی دانیشت ،چاوەڕێ بوو دکتۆر بێ
و پێکەوە بچنە ڕاوە کێشکان یا جومعە بازاڕ .بەاڵم دکتۆر نەهات .پزیشکیارەکە تۆزێ
لەبەر دەرگای ئەو بەرەوە وێستا ،بەسەر ئەو نەخۆشەدا ،کە کیسە سەهۆڵەکەی
خرابووە سەر سەر ،دانەویەوە و بانگی کرد ...میخایلوف!" میخایلوف ئاگای لە دنیا
نەبوو ،ورتەی لێوە نەهات .پزیشکیارەکە دەستێکی هەڵتەکاند و ڕۆیی.
پاشکا هەر بە دەقی خۆیەوە چاوی بڕی بووە دراوسێکەی ،بەتەمای هاتنی دکتۆر بوو.
پیرەمێردەکەی دراوسێی لێکدا لێکدا دەکۆکی و تف و بەڵغەمەکەی ڕۆ دەکردە
کاسەکەی تەنیشتی .خیزە خیزی سینگی لە دوورەوە دەبیسترا .کە لە کۆکە کۆک
دەکەوت و هەناسەی هەڵدەکێشا شتێک لە سینگیدا دەنگی دەهات ،پاشکا زۆری پێ
سەیر بوو ،خۆی پێ نەگیرا و پرسی" :باپیرە ئەوە چییە لە سینگتا فیکە لێدەدا؟" کابرای

پیرەمێرد وەاڵمی نەدایەوە ،پاشکا کەمێک بێدەنگ بوو ئەوجا پرسی" :باپیرە ڕێوی
لەکوێ هەیە؟"
 ڕێوی چی؟ ڕێوی زیندوو. لەکوێ هەیە؟ لە چەم و بێشاندا هەیە.کات تێدەپەڕی و دکتۆر دیارنەبوو .پەرستارەکە چای بۆ پاشکا هێنا .پزیشکیارەکە
گەڕایەوە ،ویستی میخایلوف بێدار بکاتەوە .گڵۆپەکان هەڵبوون ،دکتۆر هەر دەرنەکەوت.
ئیدی درەنگ ببوو ،زەحمەت بوو فریای ڕاوە کێشکان یا جومعە بازاڕ بکەون .پاشکا
لەسەر تەختەکەی ڕاکشا و لە فکران ڕاچوو .خەیاڵ هەڵیگرت .ئەو شەکرلەمەیەی هاتە
بەرچاو کە دکتۆر قەولی دابوو بۆی بکڕێ ...ڕەنگ و دەنگی دایکی هاتەوە بەرچاو.
کوخە تاریک و نوتەکەکەی خۆیانی بیرکەوتەوە ،بیری شەڕە منداڵی "یگورفنا"ی کرد.
لەپڕ ماندوو و بێ تاقەت خەم دایگرت ،بەوە دڵخۆشی خۆی دەداوە کە سبەی دایکی
دێتەوە بۆ الی بەدەم ئەو خەیااڵنەوە خەوی لێکەوت.
لە دەنگە دەنگ و غەڵبە غەڵب خەبەری بۆوە .چەند پیاوێک لە ڕاڕەوەکەدا بوون و هەر
ورتە ورتیان بوو .شەو بوو .لەبەر ڕۆشنایی گڵۆپەکاندا سێ تارمایی بە دیار تەختەکەی
میخایلوفەوە دیاربوون .یەکێکیان پرسی" :بە دۆشەکەکەوە هەڵیگرین یا هەروا؟"
 هەروا ،هەروا ،لەوێندەر جێی دۆشەک نییە .کە لە وەختێکی خراپا مرد ،خوا عافویبکا .ئەوجا یەکێک لە هەردوو شانی و یەکێکی دی لە هەردوو القی نەوین و هەڵیان
گرت .دەڵنگی بیجامەکەی شۆڕ ببۆوە و تەکەتەکی بوو .زەالمی سێیەم کە لە پیرێژنە
دێهاتیان دەچوو دانەویەوە ،بە سێ قۆڵی و بەدەم پێگیربوونیان لە دەلنگی بیجامەکەی
میخایلوفەوە ڕایانڕفاند و لە ژەەرەکە وەردەرکەوتن.
خیزەخیزی سینگی کابرای پیرەمێرد سەعاتە ڕێیە دەڕۆیی .پاشکا کە گوێی لێبوو
خەریک بوو زراوی بتۆقێ .لەجێی خۆی ڕاپەڕی ،بە ترسەوە ڕوانییە پەنجەرە
تاریکەکان ،بە نیگەرانییەوە لە تەختەکەی هاتە خوارێ پڕ بە زاری هاواری کرد :دایکە!
بێ وەی چاوەڕێی وەاڵم بێ خۆی کرد بە ژوورەکەی ئەوبەرا .ڕووناکی گڵۆپەکان دڕی
بە تاریکی شەو دابوو .نەخۆشەکان هەموو مات و خەمبار لە شوێنی خۆ کز

دانیشتبوون .هەموو سەر و قژ شێواو دەتگوت دێو ودرنجن .هەموو گەورە و زەبەالح
دەهاتنە بەرچاو .زۆر لەوالتر کابرایەکی دێهاتی لە سووچێکی تاریکدا ڕۆنیشتبوو و
بازووەکانی وەکو بەندۆڵی سەعات دێنا و دەبرد .پاشکا دەرکەکەی بە وازی جێ
هێشت .لە ژووری ئاوەڵەدارەکانەوە خۆی گەیاندە ڕاڕەوەکە و لەوێوە خۆی بە
ژوورێکی بێ کۆتاییدا کرد .هێند تاریک و نوتەک بوو ،هێند ترسناک بوو ،لە تۆ وایە
پڕە لە خێو و دێو و درنج .ئەوجا خۆی وە ژوورێکی ژناندا کرد و لەوێندەرەوە دیسان
بۆ ڕاڕەوەکە ،بە قاڵدرمەکاندا بەرەو نهۆمی خوارەوە داگەڕا .کاتێکی بەخۆ زانی ها لە
ژووری چاوەڕوانی .وەکو کێوی کەوتە گەڕان بەدووی دەرگادا .کیلۆنی دەرگایەک
دەنگی لێوەهات ،کزەبایەکی سارد هوڕوژمی هێنایە ژوورێ .پاشکا سەرەسمێکی دا و
دەرپەڕییە نێو حەوشە .تەنیا هەاڵتنی لەبیربوو .هەرچەندە نابەڵەد بوو بەاڵم پێی وابوو
چ چارێکی نییە غەیرە هەاڵتن ،تەنیا هەاڵتن دەیگەیەنێتەوە نک دایکی .مانگ لە بەینی
پەڵە هەورەکانەوە سەرەتاتکێی بوو.
پاشکا هەر القێکی کرد بە دوو .تاوێکی باش بە دەوری پەرژینێکدا غاری دا ،ئەوجا
هەڵوەستەیەکی کرد ،پاشان بەرەو نەخۆشخانەکە گەڕایەوە ،تاوێک بە دەوری ئەویشدا
غاریدا .لەپڕ بە دوو دڵییەوە وێستا ،هەر کە چاوی بە خاچە سپییەکانی گۆڕستانەکە
کەوت ،پڕ بە زاری هاواری کرد :دایکە! دیسان گەڕایەوە .پەنجەرەیەکی ڕووناکی لێ
بەدیارکەوت.
لەو تاریکییە بێ سنوورەدا ،ئەم پەڵە ڕووناکییە سوور باوە سامناک دەهاتە بەرچاو.
بەاڵم پاشکا کە لە ترسا تەواو پەشۆکابوو و نەیدەزانی کێوە بچێ .بە ئاسوودەییەوە
ڕووی کردە ئەم پەڵە ڕووناکییە .قاڵدرمەیەکی چەند پلەیی و دەرگایەک لە پاڵ
پەنجەرەکە هەبوو ،ئیعالنێک بە دەرگاکەوە چەسپێنرا بوو .پاشکا بە پلەکاندا سەرکەوت،
لە پەنجەرەکەوە تەماشایەکی کرد ،شادییەکی کوت و پڕ ئازای گیانی داگرت؛ دکتۆرە
ڕووخۆشەکە لە ژوورێ دانیشتبوو و کتێبێکی بە دەستەوە بوو .پاشکا لە خۆشیا
پێکەنی ،ویستی هاوار بکا ،بەاڵم هێزێکی نادیار بینی گرت ،القی سست بوو ،سەری
سوڕا و لەسەر پلەکان کەوت.
کاتێ بە هۆش هاتەوە دەوروبەری تەواو ڕووناک بوو .ئەو دکتۆرەی کە قەولی دابوو
پێی بیبا بۆ جومعە بازاڕ و ڕاوە کێشکان و ڕێوی زیندووی نیشانبدا دەمی نابوو بە
گوێیەوە و دەیگوت" :پاشکا تۆ واڵغی ،هەر بە ڕاستی واڵغی ،پێویستە قەساس بکرێی"...

گرانهتێ
کلیموفی ئهفسهری الو له فارگۆنێکی دوکهاڵوی قیتارێکی پۆستهبهردا دانیشتبوو.
قیتارهکه له پترۆزبۆرگهوه بۆ مۆسکۆ دهچوو .پیرهمێردێک بهرانبهری دانیشتبوو،
سهرو سیمای له دهریاوان دهچوو .ڕدێنی هێنده له بنڕا تراشی بوو ،دهموچاوی ئاوسا
بوو .بهڕواڵهت له مل ئهستوور و پاره دارهکانی خهڵکی سوید یان فنلهنده دهچوو
بهدرێژایی ئهو ماوهیه ههر سهبیلی دهکێشاو لهسهر یهک بابهتی تایبهتی دهڕێسا.
ئهها! تۆ ئهفسهری؟ برایهکی منیش ئهفسهره ،بهاڵم ئهو له هێزی دهریاییه ،دهریاوانه.دهریاوانهو له (کرونشتات) کاردهکات ،بۆچی دهچیت بۆ مۆسکۆ؟
بهماموری دهچم. ژنت هەیە؟نهء ،لهگهڵ خوشکهکهم و میمکمدا دهژیم.براکهی منیش ئهفسهره ،بهاڵم ئهو ژن و منداڵی ههیه .ئهها!کابرای فنالندی ههندێجار لهخۆڕا سهرسام دهبوو ،وهختێ وشهی ئههای بهکاردێنا،
بهخۆ پهسهندی و السارییهوه پێدهکهنی و بهردهوام مژی له سهبیلهکهی دهدا ،کلیموف
بێتاقهت بوو ،بههیچ جۆرێ حهزی نهدهکرد قسانی لهگهڵ بکات ،پڕ بهدڵ ڕقی لێی بوو.
چهندی حهزدهکرد ئهو سهبیله نهحلهتییهی لهدهست ڕاپسکێنێ و تووڕی بداته ژێر
کورسییهکه! چهندی حهز دهکرد ئهم کابرا فنالندییه تووڕ بدرێته فارگۆنێکی دییهوه و
لهم چهنهبازییهی ڕزگار بێ ..لهبهر خۆوه تێفکری" :ئهم فنالندییایه یا تۆ بڵێ ئهم
یونانیانه چهند خهڵکێکی میمڵ سیفهت و ترسناکن! چهند تهمهڵ و موفتهخۆر و ئێسک
قورسن! دایمه بارن بهسهر خهڵکییهوه .ئاخر فایدهیان چیه" که بیری له فنالندی و
یونانیان کردهوه دڵی تێک ههڵهات .ههوڵیدا لهگهڵ فهرهنساوی و ئیتاڵییهکاندا
بهراوردیان بکات ،بهاڵم ئهم بیرهش ههستێکی ناخۆشی لهالی بێدار کردهوه ،یهکسهر
ئهو ئۆرگ لێدهر ،ژنانی ڕووت ،چهقهنه لێدهرو ئهو وێنه ڕهنگاو ڕهنگانهی که لهسهر

پارچه نهخشێنرابوون ،بیرکهوتهوه ،که لهماڵی میمکی به بهزهییهوه و لهسهروی
ڕهفهکان ههڵواسرابوون ..ههرچهنده ههموو جێگهی دانیشتنهکه هی خۆی بوو ،بهاڵم
وهکو ئهوهبوو جێگاکهی تهنگ بێ و نهتوانێ دهست و القان ڕاکێشێت .دهمی وشک و
تاڵ بوو .سهری قورس بوو ،بیری ئاڵۆزی ئاوارهو سهرگهردان بوو .بیری پهشێوی
لهسهر چ شتێکی دیاریکراو نهدهگیرسایهوه .دنیا لهبهرچاوی تاریک دهبوو ،تارمایی
کورسی و خهڵکانی سهیر سهیری دههاته بهرچاو .ژاوهژاو و غهڵبه غهڵب و دهنگه
دهنگی تێکهڵ و پێکهڵ له مێشکی دا دهزرنگایهوه.
دهنگی پێچکهو تایهی عهرهبانان ،دهنگی پێکادانی دهرگا ،دهنگی زهنگی دوور ،دهنگی
شاورو پۆلیسی ڕێگاوبان ،دهنگی پێی هاتوو چۆکهرانی زۆر و زهوهند گوێیان
دهزرنگاندهوه .کات بهخێڕایی دهبووری .وای دههاته بهرچاو که قیتارهکه ههر سا
ناساتێ له وێستگایهکدا دهوهستێ و پیاوێک سهردهکهوێ و دهپرسێت-:
پۆستهکه حازره؟ و یهکێک وهاڵم دهداتهوه - :حازره! وای دههاته بهرچاو که پیاوی
بهرپرسی پلهی گهرمای فارگۆنهکان زوو زوو وهژووردهکهوێ و تهمهشای
"گهرماپێو"هکه دهکات .ههروهها وای ههست دهکرد قیتارهکانی دی ههرگیز ناوهستن و
یهک یهک قیتارهکهی ئهم بهجێ دێڵن .قیتارهکهی ئهمیش شهقه شهق ڕێڵهکان
دهپێچێتهوه ،دهنگ ،شووتی قیتار ،پیاوه فنالندییهکه ،دووکهڵی سهبیل ،ههر ههموو
ئهمانه لهبهرچاوی بوون بوون به تارمایی جۆراو جۆر و بهدووم و وهکو مۆتهکه
چۆکیان بهسهر سینگیدا دادابوو .بهدهم ئازارو ژانه سهرهوه سهری ههڵبڕی و ڕوانییه
ئهو گڵۆپهی که کۆمهڵێک سێبهر و تاریکی ترسناک گهمارۆیان دابوو .تینووی بوو،
بهاڵم زمانی وشک بوو ،بههیچ جۆرێ له دهمیا نهدهگهڕا ،تهنانهت تاقهتی ئهوهشی
نهبوو وهاڵمی پرسیارهکانی کابرای فنالندی بداتهوه ،ههوڵیدا ڕابکشێ و بخهوێ ،بهاڵم
نهیتوانی .کابرای فنالندی چهندین جار خهوی لێکهوت بێداربووهوه .سهبیلهکهی
پێکردهوه ،بهههمان (ئهها!) لهگهڵ ئهودا دهستی به قسان کردهوه و دیسان خهوتهوه.
کلیموف ،هێشتا نهیتوانی بوو شوێنێک بدۆزێتهوه و القهکانی درێژ بکات .بهردهوام
تارمایی ترسناک دههاتنه بهرچاوی و شێوهیان دهگۆڕا .که گهیینه (سپیرۆف) له
فارگۆنهکه وهدهرکهوت تا تۆزێ ئاو بخواتهوه ،کۆمهڵێکی بینی که له دهوری مێزێک
کۆبوونهوه و بهپهله نانیان دهخوارد .لهفکران ڕاچوو" :چۆن نانیان پێ دهخورێ!"
ههوڵیدا بۆنی گۆشتی سوورهوهکراوی بهسهردا نهیات ،ڕووی لهو دێهاتیانه وهرگێڕا که

خێرا خێرا نانیان دهخوارد ،ژنێکی جوان لهگهڵ ئهفسهرێکی کاڵو سووردا قسانی دهکرد،
بهدهم قسهکردن و زهردهخهنهوه ددانه سپی و جوانهکانی بهدیار دهکهوتن.
زهردهخهنهکهی ،ددانهکانی و خودی ژنهکهش ههمان ههستی قێزهوهری گۆشته
سوورهکراوهکهی لهالی کلیموف بێدار کردهوه.
تێنهدهگهیی چۆن ئهو ئهفسهره کاڵو سووره دهتوانێ لهپاڵ ئهو ژنهدا دانیشێ و
بڕوانێته دهموچاوی ناسک و پڕخهندهی .ههرکه تۆزێ ئاوی خواردهوه گهڕایهوه
شوێنهکهی خۆی .کابرای فنالندی دانیشت و سهبیلهکهی پێکرد .دهنگێکی ناخۆش له
سهبیلهکهیهوه دههات؛ دهنگێک ڕێک وهکو فڵچه فڵچی قۆندهرهیهکی الستیکی کون کون
که بهنێو قوڕو چڵپاوا پێوهی بڕۆیت .بهسهرسامییهوه پرسی" :ئهها ،ئێره چ
وێستگایهکه؟" .کلیموف وهاڵمی دایهوه" :نازانم" ڕاکشا و دهمی خۆی گرت تا تام و بۆنی
تاڵی دوکهڵی بهزار و گهرودا نهچێت.
کهنگێ دهگهینه تور؟نازانم ،ببووره ،من ،من ناتوانم قسان بکهم ،حاڵم باش نییه .سهرمام بووه.کابرای فنالندی سهبیلهکهی به چوارچێوهی پهنجهرهکه تهکاندو دیسان کهوتهوه
چهنهبازی دهربارهی براکهی .کلیموف چیدی گوێی نهدایێ .بهدهم ئازارهوه کهوته بیری
جێگای نهرم و شل و پاک و خاوێن و بوتڵی ئاوی تهزی و (کوتی)ی خوشکی که چاک
دهیزانی چۆن به تهنگییهوه دێ و خزمهتی دهکات و دهروو ژووری پێدهکات .تهنانهت
وهختێ که (پاڤل)ی خواڵمی بیرکهوتهوه که چۆن پێاڵوه قورس و تهنگهکانی لهپێ
دادهکهنێ و ئاوی بۆ ئاماده دهکات و لهسهر مێزهکه دای دهنێ ،له دنیای خهیاڵدا بوو،
وای دههاته بهرچاو ئهم هیچی لهسهر نیه تهنیا ئهوه نهبێ بچێته ناو جێگاکهوه و
ههڵبهته ئاوهکهشی بۆ خۆی بخواتهوه ،ئهوسا بێگومان ئهم مۆتهکه ترسناکانهی لهکۆڵ
دهبێتهوه و خهوێکی خۆشی لێدهکهوێت .دهنگێکی دوور و نامهفهومی بهرگوێ کهوت- :
پۆسته حازره؟ دهنگێکی بهرز و گڕ له پهنجهرهکهی تهنیشتیانهوه وهاڵمی دایهوه- :
حازره! .دووهم یان سێیهم وێستگای پاش سپیرۆف بوو .کات بهخێرایی دهبووری ،لهتۆ
وایه بهچوار ناڵه دهڕوات .بهاڵم دەنگی زهنگ و شووت و برێک کردنی ههر
نهدهبڕایهوه ،کلیموف بهنائومێدییهوه دهموچاوی له گۆشهیهکی پشتییهکهی توند کرد.
سهری خسته نێو ههردوو دهستی و دیسان کهوته خهیاڵی خوشکهکهی و پاڤڵی

خواڵمی ،بهاڵم ههم خوشکهکهی و ههم خواڵمهکهی لهگهڵ تارمایی دیکهدا تێکهڵ بوون.
لهبهرچاوی سوڕان و ون بوون .ههناسهی ،که لهپشتیهکهی دهدا و دهگهڕایهوه ،هێنده
گهرم بوو ههر ئهوه نهبوو دهموچاوی بسوتێنێ .القهکانی دهیهشان .دهتگوت بایهکی
سارد له پهنجهرهکهوه دێ و لهپشتی دهدا .ههرچهند زۆر کهسیرهو نهخۆش بوو ،بهاڵم
نهدهیویست و نهدهیتوانی ئهو حاڵهی بگۆڕێ.
ئازای گیانی سست و خاو بووهوه و ئاگای لهخۆ نهما .کاتێ لهپڕ سهری ههڵبڕی و
تهمهشای کرد ،بینی فارگۆنهکه بهتهواوی ڕووناک بووهتهوه .خهڵکی خهریک بوون
پاڵتۆکانیان لهبهر ههڵدهکێشاو کهوتبوونه جموجوڵ .قیتارهکه وێستا .حهماڵهکان
بهخۆیان و بهرکۆشی سپییهوه و به نمرهی بهر بهرۆکیانهوه ،بهدهوری ڕێبوارهکاندا
دههاتن و جانتاکانیان لهدهست دهقۆستنهوه.
کلیموف ،خۆ بهخۆ پاڵتۆ قورسهکهی دا به شانیاو له قیتارهکه دابهزی ،باوهڕی نهدهکرد
که ئهمه خۆیهتی و خهریکه ڕێ دهکات ،وای دههاته بهرچاو که پیاوێکی دیکهیه،
پیاوێکی بێگانهیه ،ههروهها وای ههست دهکرد که گهرمی نێو قیتارهکه ،تینوێتی،
تارمایی و شهبهنگی نهگریسی جۆراوجۆر که بهدرێژایی شهو خهویان لێ حهرام
کردبوو ،هێشتا دهست بهرداری نهبوون! بێ ئختیار له جانتاکهی نهوی و عهرهبانهیهکی
بهکرێ گرت.
عهرهبانچییهکه داوای ڕۆبڵێک و  ٢٥کوپیکی کرد تا بیگهیهنێته گهڕهکی (پاورسکا) ،بهاڵم
ئهو چ مامهڵهیهکی لهگهڵ نهکرد .کوێرانه خۆی بهنێو عهرهبانهکهدا کرد و لێی دانیشت...
هێشتا توانای ئهوهی مابوو ههست به کهمی و زۆری پارهکه بکات و بزانێ چ کاڵوێکی
لهسهرنراوه ،بهاڵم پارهی مهبهست نهبوو؛ خوا خوای بوو بگاتهوه ماڵێ .که گهییهوه
ماڵێ ،میمکی و خوشکهکهی (کیژێکی ههژده سااڵن بوو) .به پیرییهوه هاتن.
خوشکهکهی دهفتهر و قهڵهمێکی بهدهستهوه بوو .ساڵوی لێکرد و چاک و خۆشی و
دهستوموچی لهگهڵ کرد .کلیموف بیری کهوتهوه که خوشکهکهی خۆی بۆ
تاقیکردنهوهی بوونه مامۆستای ئامادهیی ،ئاماده دهکات .کلیموف گوێی به ئهحوالپرسی
و پرسیارهکانی نهدا .لهگهرما هانکه هانکی پێ کهوتبوو .بهنێو ژورهکاندا کهوته ڕێ،
گهییه ژوورهکهی خۆی و خۆی بهسهر جێگاکهیدا دا .کابرای فنالندی ،ئهفسهره کاڵو
سوورهکه ،ژنه ددان سپیهکه و بۆنی گۆشته سوورهوه کراوهکه و ئهو سێبهرانهی
گهمارۆی گڵۆپهکهیان دابوو ،مێشکیان پڕ کردبوو.

ئاگای لهخۆ بڕابوو ،غهڵبه غهڵب و دهنگه دهنگی ترسناکی دهوروبهرهکهی بۆ
جیانەدهکرایهوه .وهختێ بههۆش هاتهوه ،خۆی لهنێو جێگاکهیدا بینی .جلهکانیان
داکهندبوو .سهرنجی لهسهر بوتڵێکی ئاوو پاڤڵی خواڵم گیرسایهوه ،بهاڵم ئهمانهش چ
ئاسوودهییهکیان پێ نەدهبهخشی ،دهست و القی دهتگوت هاڕدراون.
زمانی بهمهاڵشویهوه نووسابوو ،هێشتا دهنگی مژلێدانی سهبیلهکهی کابرای فنالندی له
مێشکیدا دهزرنگایهوه .دکتۆرێکی ڕدێن ڕهشی مل ئهستوور لهپشت سهری پاڤڵهوه
بهدیارییهوه وهستابوو و ورته ورتی دهکرد" :ئافهرین کوڕی خۆم ،ئافهرین چاک بوو".
دکتۆرهکه پێی دهگوت "کوڕی خۆم" ،ههر دهیگوت و دهیگوتهوه" :بهڵێ ،بهڵێ! چاک
بووه ،نائومێد مهبن!"
دکتورهکه خێرا و خۆمانه قسانی دهکرد .دهموچاوی گۆشتن و دهنگه دۆستانهکهی که
به کلیموفی دهگوت کوڕی خۆم ،کلیموفی دههری کرد .لهپڕ نااڵندی "بۆ پێم دهڵێی
کوڕی خۆم؟ یانی چی ئهوهنده خۆمانه دهدوێی؟ ههی دواتان بڕێتهوه" خۆی له دهنگی
خۆی دهترسا .دهنگی هێنده وشک و الواز بوو که به خۆیشی نهیناسییهوه .دکتۆرهکه
نهسهخڵهت بوو ،و نه ڕهنجاش ،لهسهری ڕۆیی" :ئافهرین ،بهڵێ! بهڵێ! نابێ توڕهببی".
لهماڵیشهوه ،کات بهههمان خێرایی نێو قیتارهکه دهڕۆیی و دهتگوت چوار ناڵه دهکات
لهشکری ڕۆژ بهره بهره پاشهکشهی دهکرد و لهشکری شهو بهکاوهخۆ دههاته پێشێ.
پێدهچوو دکتۆرهکه لهجێی خۆی نهجوڵێ و ههر سانا ساتێ دهمڕێژێ بهڵێ ،بهڵێی
بهگوێچکهیدا دهکرد .زنجیرهیهک تارمایی و شهبهنگی لهبن نههاتوو ،له ژوورهکهدا
ڕیزیان بهستبوو :پاڤڵ ،کابرای فنالندی ،موالزم یارشوفیچ ،نهقیب ماکزیموف ،ئهفسهره
کاڵو سوورهکه ،ژنه ددان سپییهکهو دکتۆر ،ههر ههموو ئهمانه سهرگهرمی قسان
بوون ،ئهمریان دهرکرد ،دهستیان ههڵدهتهکاند ،سهبیلیان دهکێشاو شتیان دهجوو،
کلیموف ڕۆژێک لهبهر ڕۆشنایی ڕۆژ ،کهشیشی ناوچهکهی بینی .بابی ڕوحانی جهنابی
کهشیش ،کتێبی پیرۆزی بهدهستهوه بوو .له نزیکی جێگاکهی کلیموف وهستابوو و
لهبهر خۆوه ورته ورتی دهکرد.
سیمای حاڵهتێکی وههای دهنواند که کلیموف ههرگیز ئهو حاڵهتهی نهدی بوو ،کلیموف
ئهوهی بیرکهوتهوه که بابی ڕوحانی ههمیشه به ئهفسهرانی کاتولیک مهزهبانی دهگوت
پۆاڵندی :ویستی بیهێنێته پێکهنین ،گوتی" :بابه! دهزانی یارسوفچی پۆاڵندی سهری خۆی
ههڵگرتووه و ڕووی کردۆته لێڕهوار!" بهاڵم بابی ڕوحانی که پیاوێکی ڕووخۆش و دهم

به پێکهنین بوو ،پێ نهکهنی ،بگره سیمای گۆڕاو خهمێکی سهیری لێ نیشت .خاچهکهی
له کلیموف برده پێشهوه.
شهوان دوو سێبهر ،یهک لهدووی یهک ،بهئهسپایی دهخزینه ژورهوه ،ئهم دوو سێبهره
خوشکهکهی و میمکهکهی بوون ،سێبهری خوشکهکهی چۆکی دادهداو دوعای دهکرد و
دهپاڕایهوه ،سهری دادهنهواندو سێبهره بۆرو چهماوهکهی دهکهوته سهر دیواری
ژوورهکه .بهههرحاڵ ههردوو سێبهرهکه ههر دهپاڕانهوه .بهدرێژایی ئهم ماوهیه بۆنی
گۆشتی سوورهوەکراو و سهبیلی کابرای فنالندی له کهپووی نهبڕا ،بهاڵم لهپڕ بۆنێکی
ئاشکرای بخوردی پیرۆز بهدهم و کهپوویدا چوو .خهریک بوو بڕشێتهوه ،هاواری کرد:
"بخوڕده! الیبهن لێره!" کهس وهاڵمی نهدایهوه .تهنیا دهنگی ئاوازی کهشیشانی دهژنهوت
که بهئهسپایی سرودێکیان دهگوتهوه ،لهپڕ وای ههستکرد یهکێک بهغاردان به
قالدرمهکاندا سهر دهکهوێ.
کلیموف ،که هاتهوه سهرخۆی ،سهیری کرد ژوورهکهی چۆڵ و هۆڵه ،ههتاوی بهیانی
لهپشت پهردهی پهنجهرهکهوه داوییه لهناو ژوورهکه ،تیشکێکی باریک و تیژ چهشنی
شمشێر لهناو بوتڵێک ئاودا دهلهرزێ .گوێی بهدهنگی پێچکهی عهرهبانان زرینگایهوه.
بهمهدا زانی که بهفری کوچهو کۆاڵنهکان ،تواوهتهوه .بهدیقهت ڕوانییه تیشکی ههتاو،
کهلوپهل و شتومهکی نێو ژوورهکهو دهرگاکه .یهکهمین ئارهزووی ئهمه بوو که له
قاقای پێکهنین بدات ،قاقایهکی بهرز سینگ و سکی خسته سهمایهکی شیرین و
بهلهزهت ،ئازای لهشی پڕ بوو له خۆشی و شادییهکی بێ سنوور .ئهم خۆشی و
شادییه عهینی ئهو خۆشی و شادییه بوو که مرۆڤ یهکهمجار دهکهوێته سهرپێ و دنیا
لهبهردهم خۆیدا دهبینێ .کلیموف ،پڕ بهدڵ ئارهزووی دیداری خهڵکی و جموجوڵ و
قسهکردنی کرد .بهدهنی سست و بێ جوڵه بوو ،بهاڵم دهیتوانی دهستهکانی بجوڵێنێ،
بهاڵم خۆی بهمهی نهدهزانی .چونکه بیری لهالی شتی دیکه بوو .ههناسهدان و
پێکهنینهکهی خۆی لهگیان خۆش بوو .بهدیتنی بوتڵه ئاوهکه ،بن میچهکه ،تیشکی ههتاو
و پهردهی پهنجهرهکه شادبوو.
دنیا تهنانهت لهو گۆشه تهنگهی ژورهکهشیا جوان و دڵخۆشکهر دههاته بهرچاوی.
وهختێ دکتۆرهکه هات ،کلیموف بیری لهوه دهکردهوه که دهرمانهکانی چهند بهکهڵک
بوون ،خۆی چهند دڵسۆز و میهرهبان بووه و ههموو دهوروبهرهکهی دڵسۆزانه
بهخهمییهوه بوون .دکتۆرهکه گوتی" :چاکه! چاکه! ئافهرین ،خوا زۆر شوکر که چاک

بوویهوه!" ،کلیموف بهدهم گوێ شل کردنهوه بهکوڵ پێکهنی .کابرای فنالندی
بیرکهوتهوه.
ژنه ددان چهرموهکهی وهبیرهاتهوه .قیتارهکهی بیرکهوتهوه و حهزی دهکرد جگهره
بکێشت ،گوتی" :دکتور پێیان بڵێ چاو خواردنم بۆ بێنن" .دکتۆر قاییل نهبوو ،پاڤڵ
ئهمرهکهی بهجێ نههێناو نهچوو نانی بۆ بێنێ ،کلیموف ئهمهی زۆر لهبهرگران بوو،
وهکو منداڵی وڕکن کهوته هات و هاوار.
دکتۆرهکه بهدهم پێکهنینهوه کهوته السایی کردنهوهی" :بهبه! دایکه ،مهمه دهخۆم".
کلیموف دهستی به پێکهنین کردهوه ،که دکتۆرهکه ڕۆیی ،خهوێکی چاکی لێکهوت و
پاشان بهههمان ههستی پڕ شادییهوه ڕابوو .میمکی لهپاڵیدا دانیشتبوو .زۆر خۆشحاڵ
بوو ،پرسی" :میمکه گیان ئهوه چیم بوو؟"
گرانهتێبهڕاست! بهاڵم ئێستا چاک بوومهتهوه ،بهتهواوهی چاک بوومهتهوه ،ئهدی (کوتی)لهکوێیه؟
لهماڵ نیه ،پێم وایه تاقیکردنهوهی داوهو پاشان چووه بۆ الی یهکێک.پیرهژن که ئهو قسهیهی کرد ،دوو لۆ نوشتایهوه ،دهستی بۆ گۆرهوییهکانی برد ،لێوی
کهوتنه تهتهڵه .ڕووی وهرگێڕاو لهپڕ دایکورکاند .خهم و کهسهری دڵی،
ئامۆژگارییهکانی دکتۆری بیربردهوه و بهدهم گریانهوه گوتی" :ئۆو ،کوتی ،کوتی،
فریشتهکهمان ڕۆیی! "...گۆرهوییهکانی داکهند و لهههمان شوێندا نوشتایهوه .کاڵوهکهی
بهربوهوه .کلیموف ،چاوی بڕییه قژه بۆزهکهی ئهو ،هیچی بۆ مهعلوم نهبوو ،دڵی کهوته
وهسوهسهو پرسی" :میمکه گیان کوتی له کوێیه؟!"
پیرێژن که ههموو شتێک و تهنانهت کلیموفشی لهبهر خهمی خۆی بیرچوو بوو گوتی:
"کوتی ،لهتۆوه گرانهتای گرت و مرد ...پێرێ به خاکمان سپارد"...
ئهم ههواڵه ناخۆش و کوتوپڕه کلیموفی هێنایهوه سهرخۆ .ههرچهنده ههواڵێکی دڵتهزێن
و ناخۆش بوو ،بهاڵم ههر نهیتوانی ئهو شادییهی باڵی بهسهر کلیموفی تازه چاکهوه
بوو! کێشا بوو ،بڕهوێنێتهوه .تێر گریا .پاشان پێکهنی و ئهوجا کهوته گلهیی ئهوهی که
بۆ شتێکی نادهنێ بیخوا.

پاش ههفتهیهک ،جلێکی دهڵبی لهبهرکراو بهیارمهتی پاڤڵ ورده ورده کهوته ڕێ کردن.
خۆی گهیانده بهر پهنجهرهکه و ڕوانییه ئاسمانی ساف و بێگهردی بههار .له دوورهوه
گوێی له تهقه تەقی شڕه قیتارێک بوو .خهم دڵی گرت ،فرمێسک لهچاوی قهتیس ما.
تهوێڵی بهتوندی نا بهپهنجهرهکهوه و لهبن لێوانهوه گوتی "چهند دڵم تهنگه ،خوایه چهند
غهمبارم!" خۆشی و شادی کشانهوه و خهم و بێتاقهتی ههواری ههڵداو له کانگای
دڵهوه ههستی به لهدهست دانی خوشکهکهی کرد.
*-میمک :خوشکی دایک ..پور :خوشکی باب.

ڕهبهنی ڕهشپۆش
""١
"ئاندری ڤسیلیوڤچ" کاورین ،مامۆستای زانستگه بوو ،زیاد لهپێویست خۆی ماندوو و
ئهعسابی هیالک کردبوو ،بهاڵم هیچ ههوڵێکی نهدا که بهباشی خۆی تیمار بکات.
بهڕێکهوت پاش ئهوهی قاپێک شهرابی خواردهوهو لهگهڵ جهنابی دکتۆری دۆستیدا
ههندێ دهرده دڵی کردو دۆستهکهشی ،جهنابی دکتۆر ئامۆژگاری کرد که بههارو
هاوین له زۆزان بگوزهرێنێ .ڕیک لهو کاتانهدا کاغهزێکی دوورو درێژی له "تانیا
پسوتسکی"یهوه پێگهیی که داوهتی کردبوو بچێ بۆ گوندهکهی ئهوان و ماوهیهک له
"بوریسوکا" لهگهڵ ئهو و بابیدا وهمێنێ .کاورین لێبڕا بچێ ،بهاڵم بهرلهوهی بچێ بۆ
ئهوێندهر "مانگی نیسان بوو" سهرێکی "کاورینکا"ی زێدی خۆی داو سێ ههفتهی
لهوێندهر گوزهراندن .که دنیا خۆش بوو ،ئهوجا ڕووی کرده گوندهکهی ماڵی

(پسوتسکی) باخهوانی نێوداری ڕوس" .پسوتسکی" گهورهی کردبوو ،و به نیسبهت
کاورینەوە لهجێی باب بوو .مهودای نێوان "کاورینکا" و "بوریسوکا" که ماڵی پسوتسکی
لهوێندهر بوو نزیکهی ههفتا میل بوو ،سواری عهرهبانهو بههار و ڕێگا ،مژدهی
خۆشییهکی ڕاستهقینهیان بهکاورین دهدا.
دیوهخانی پسوتسکی له بوریسوکادا گهوره بوو .ههیوانێک لهبهردهم ئاپارتمانهکهدا که
بهشێره گهچینه ڕازا بووهوه ،بهاڵم ئهم پهیکهره گهچینانه ههندێکیان ڕوشابوون و
پارچهیان لێ بهربوو بوهوه .خۆاڵمێک بهجل و بهرگی مهیتهرهوه لهبهر دهرگا وێستا
بوو .باغێکی کۆنی تاریک ،لهسهر شێوهی باخی ئینگلیزان و بهدرێژایی فهرسهخێک،
لهبهر ماڵهوه تا قهراخ چومێک داکشابوو و ،لهوێندهرهوه دهچۆیهوه سهر نشێوێکی پڕ
گوڵ و گوڵزار .ئهم نشێوییه بهڕیز دارکاژی لێ ڕوابوو که ڕهگهکانیان بهدهرهوه بوون
و ههر لهچنگی تێک ئااڵو دهچوون .چۆڵه چۆمێک بهقهراخ ئهم نشێوییهدا دادهکشا و له
دوورهوه دهبریسقایهوه .باڵندهی دهنووک درێژی زۆنگاوان به جوکهجوکی غهمگین
بهسهر چۆمهکهدا دهفڕین .تێکڕای ئهم دیمهنانه ڕێبواریان گاز دهکرد کهبێ دانیشێت و
چامهیهک بهۆنێتهوه ،بهاڵم باخ و بێستانانی میوه که تێکڕای بهدێراوی جوان ڕێکخرابوو
و نزیکهی  ٨١١ههزار مهتر دووجای گرتبووهوه ،ههستێکی تهواو جیاواز تری
دهوڕوژاند .ههمیشه ڕوناک و ڕهونهقدار بوون و ههستی شادی و خۆشییان لهدڵی
مرۆڤدا بێدار دهکردهوه .گوڵ و گیای جۆراو جۆر وههمهڕهنگ ،لهسپی سادهوه بیگره تا
ڕهشی ڕهش ،ئهو ههموو شکۆفه ناسک و نازدارانه ،ئیدی بهههشتێک بوو که کاورین له
ههموو ژیانیدا ئهو تهرحه جوانییهی نهدیتبوو.
بههار ،له ههوهڵی بوو .گیاو گوڵی کهم وێنه لهژێر شووشهی گوڵخانهکاندا خۆیان
مهاڵس دابوو ،بهاڵم ههر بهستێن و دێراوێکت گرتبایه هێندهی گوڵ و شکۆفه لێ
ڕوابوو هیچ بارهگایهکی پاشایهتی له ڕازاوهیی و بۆن خۆشیدا بهتۆزی پێیدا نهدهگهیی.
ئهم کۆمهڵهیه بهیانیانی زوو له ههموو کاتێک جوانتر بوون .یانی ئهو دهمانهی که
ئاونگ وهکو ئهڵماس و مرواری بهسهر پهڕهی گوڵ و پهلکی گیادا دهدرهوشایهوه.
کاورین ،که منداڵ بوو ،جوانی ئهم باخه کارێکی ئهفسانهیی لێدهکرد .کهچی "پسوتسکی"
ههر بۆ تانه بهم جوانییهی دهگوت "زڕوزبل" ،بهاڵم لهڕاستیدا هونهر و سهنعهت چ
پهڕجوویهکی درستکردبوو! چ کارێکی گهورهی له کتێبانهوه ڕاگوێزابوو و چۆن بهسهر
سروشتدا زاڵ ببوو ،دهستهمۆی کردبو! مهیدانی پڕ له درهختی میوه ،دارههرمێیهکی

بااڵبهرزی قوچهکی ،دار بهڕووی بازنهیی ،زهیزهفۆن ،دار سێو ،خانوو ،تامی چلچرا.
مێژووی ساڵی  ١٨٦٢که بهداری ئاڵوباڵو نووسرابوو ،واتا ئهو ساڵهی دهنواند که
پسوتسکی بۆ یهکهمجار دهستی دابووه بێستانکاری زانستانه .ههر ههموو ئهمانه جوان
و شیرین و دڵڕفێن بوو .درهختانی ڕازاوهو لق و پۆ پهرچکراو ،بهقهدی ساف و
ڕاستهوه وهکو قهدی درهختی خوڕما ڕێک و ڕاست چوو بوون بهئاسماندا ،بهاڵم که
بهوردی زهینهت دهداێی و سهیرت دهکرد درهختی مێو یان توو دهردهچوون ،بهاڵم
ئهوهی گیانی دهخستهبهر ئهم باغهو نهوای شادی ئامێزی پێدهبهخشی ،هاتوچۆی
بهردهوام و ههوڵ و کۆششی بێوچانی باغهوانهکانی پسوتسکی بوو .لهبهیانی زوهوه تا
درهنگه شهوان لهم درهختهوه بۆ ئهم درهخت ،لهم شهتڵهوه بۆ ئهو نهمام ،لهم دێراوی
پڕ گوڵهوه بۆ ئهو گوڵزار ،زهالم دهگهڕان و وهکو مێروله به مهکینهی دهستی و بێڵ و
ئاو پڕژێنهوه ئهم بهرو ئهو بهریان دهکرد.
کاورین ،سهعات نۆی شهو گهییه گوندی "بوریسوکا" .وهختێ گهییه ئهوێندهر ،سهیری
کرد تانیاو بابی بێ تاقهتن .ههوای سافی شهوو ئهستێرانی بهجریوه ،ترسی زوقوم
کهوتنی سپێدهی دهخسته دڵهوه" .ئیڤان کارلیڤچی سهر باخهوانیش چوو بووه شاری و
کهسێکی دهستپاک و خهمخۆرو جێ متمانهیان شک نهدهبرد که باخهکهی پێ بسپێرن.
قسهو باسی سهر نان خواردنی ئێوارهیان ههرباسی زوقوم و زوقوم کهوتن بوو،
ئاقیبهت لێبڕان که تانیا ئهو شهوه نهخهوێ و سهعات یهکی شهو سهرێکی باخهکه بدات
و دڵنیا بێ لهوهی که ههموو شتێک وهکو خۆیهتی یان نا" .یگور سمیوونوڤیچ"ش
سهعات سێ یان زووتر لهخهو ڕابێ و بێ بۆ باخهکه.
کاورین ،بهدرێژایی شهوهکه لهگهڵ تانیادا دانیشت و سهعات یهکیش له گهڵیا هات بۆ
باخهکه .بۆسۆیهکی توند دههات له ڕهزهکانهوه که ناویان نابوو "تیجارهتخانه" و ساڵی
ههزاران ڕۆبڵ دهرامهتیان ههبوو ،دووکهڵێکی چڕو خهست سهر زهوییهکهی گرتبوو،
ئهم دوکهڵه دهبوایه گیاو گهاڵ و گوڵهکان به جۆرێک داپۆشێت که نهیهڵێ زوقوم
بیانبهستێت .درهختهکان وهکو بهردی شهترهنج بهڕیز وێستابوون ،وهکو ڕیزه
سهربازان ڕێک و پێک بوون .ئهم بهڕیز وهستان و هاوبااڵییهی درهختهکان ،باغهکهیان
تا ڕادهیهک ناخۆش دهنواند .کاورین و تانیا سهری سهراپای باخهکهیان دا .چوونه
سهر ئهو ئاگرهی که له پهین و کاوپوش بهر ببوو .بهڕێکهوت تووشی یهکێک لهو
کرێکارانه دهبوون که وهکو سێبهر بهنێو چهڕه دوکهڵهکهدا له هاتوچۆدا بوون ،تهنیا

درهختانی ئاڵوباڵوو قۆخ و چهند دار سێوێک غهرقی شکۆفه بوون ،ئیدی تهواوی
باخهکه غهرقی دووکهڵ بوو .که گهیینه دێراوه تازهکان ئهوجا کاورین توانی
ههناسهیهکی ڕهحهت بدات .شانهکانی ههڵتهکاند و گوتی" :بیرمه ،به منداڵی به دووکهڵ
دهپژمیم ،بهاڵم تا ئێستا نهمزانیوه که چۆن دوکهڵ گیا و گهاڵیان لهبهستن دهپارێزێ".
تانیا وهاڵمی دایهوه :که دنیا ههور نهبێ ،دووکهڵ جێگهی ههوران دهگرێتهوه.
ههور بۆچی باشه؟ئهگهر دنیا ههورو ههاڵبێ ،زوقوم ناکهوێ و درهختهکان نایبهستێ.بهڕاستته؟کاروین ،ئهمهی گوت و پێکهنی .دستی تانیای گرت .دهموچاوی پان و پۆڕو ڕچیوی
تانیا ،برۆ چڕو پهیوهست و رهشهکانی ،یهخهی سفت و ڕهقی چاکهتهکهی که
نهیدههێشت به ئاسانی ملی بجوڵێنێ ،جلهکانی که لهشهونمدا ههڵکشا بوون و بهژن و
بااڵی ڕیکوپێکی سهرنجیان ڕاکێشا .لهدڵی خۆیدا گوتی" :ماشهڵاڵ چهند گهوره بووه".
ئهوجا به تانیای گوت ٥" :ساڵ لهمهوپێش که من لێره بووم ،تۆ مناڵ مناڵ بوویت ،
الواز بوویت ،القهکانت درێژو هێشتا خڕو پڕ نهبووبووی ،شۆرتێکی کورتت لهپێ بوو..
بزانه بهم  ٥ساڵه چهند گۆڕاوی"!
تانیا ئاهێکی ههڵکێشا :بهڵێ پێنج ساڵ! لهم پێنج ساڵهدا زۆر شت ڕووی داوه.
بهخۆشیهوه ڕوانییه دهموچاوی کاورین و گوتی :ئاندرێ ڕاستم پێ بڵێ ،ئایا ههست
دهکهی که ئیدی له ئێمه دابڕاویت و چ پهیوهندییهکت پێمانهوه نهماوه؟ بهاڵم بۆ ئهم
پرسیاره دهکهم؟ تۆ پیاوێکی کاروباری تایبهتی خۆت ههیه ...تۆ ...ئهگهر تۆزێ نامۆیی
بکهیت و ئێمه به بێگانه بزانی کارێکی ئاساییه ،بهاڵم ئهگهر وابێ یان وانهبێ ئاندریوشا،
تکات لێدهکهم که تۆ ئێمه به بێگانه نهزانیت و وهکو خزم و کهسوکاری خۆتمان حسێب
بکهی ،ئێمه ههقی خۆمانه ئهم داوایهت لێبکهین".
ههرواشه تانیا!.بهشهرهفت؟-بهشهرهفم.

پێت سهیره که ئهم ههموو وێنەیەی تۆمان ههیه ،بهاڵم بێگومان بهخۆت دهزانی کهبابم چهندی خۆش دهوێی .ههر به پهرستن دهتپهرستێ .تۆ پیاوێکی زانایت ،پیاوێکی
ئاسایی نیت .تۆ پایهیهکی پڕشنگدارت بۆ خۆت بهدهست هێناوه و بابه پێی وایه
سهرکهوتنی تۆ دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی که بهخۆی پهروهردهی کردوویت .من نامهوێ
ئهو خهیاڵهی لێ تێکبدهم و دڵی بشکێنم ،چ قهیدییه با وا بیربکاتهوه!
بهیانی دا ،ڕهنگی ئاسمان ڕوون بووهوه .تهنکه ههوران ڕهوینهوه .بولبوالن کهوتنه
خوێندن .دهنگی کاڵوکوڕه له کێڵگهو مهزراکانهوه بهرز بووهوه.
تانیا گوتی :ئیدی کاتی خهوه .ساردیشه .دهستی کاورینی گرت و گوتی :ئاندریوشا،
زۆر مهمنونتم که لهگهڵم هاتی .بێزار بووین ئهوهنده لهگهڵ ئاشنایانی تاقهت بهردا
ههڵسوکهوت بکهین .ژمارهشمان کهمه .ههموو ژیانمان هاتوته سهرباخ و باخ و باخ و
هیچی دی .ههموو قسهو باسێکمان هاتۆته سهر کۆتهرهو چاڵن ،سێوی موتوربه و
سێوی شیرین ،چوزهرهدان و چرۆکردن ،قهڵهم کردن و موتوربه کردن .ههموو ژیانمان
بووه به باخهکه .تهنانهت که دهشخهوین ههر خهون به سێوو ههرمێوه دهبینین.
ههڵبهته ههموو ئهمانه پڕ سوودو باشن ،بهاڵم ههندێجار بهدهستی خۆم نیهو حهز
دهکهم گۆڕانێک له ژیانمدا بکهم .له یادمه جاران که تۆ دههاتی یه دیدهنیمان و پشووی
هاوینت لهکن ئێمه دهگوزهراند ،وهکو ئهوه بوو ماڵهکهمان خۆشترو ڕوناکتر ببێ .وهکو
ئهوه بوو یهکێک ڕوپۆشی سهر شتهکانی ماڵهکهمان البهرێ .من ئهو کاتانه منداڵ
بووم ،بهاڵم تێدهگهیشتم"...
تانیا ههژدهر ههژدهرو بهگهرمی قسهی دهکرد .کاروین لهپڕ ئهمهی هات به خهیاڵدا
که لهوهیه ئهم پشووی هاوینه دڵی بچێته سهر ئهم زهعیفه وردیلهو ناسکه زۆر بڵێیه.
لهوانهیه بهتهواوی ئاشق و شهیدای بێ .بۆ وهزع و حاڵی ئهوان چ شتێک لهم کاره
ئاسایی ترو له گوینتر بوو؟ ئهم بیرهی پێخۆش بوو .ئهم بیره مژولی کردو ههرکه
دانهوییهوهو ڕوانیه دهموچاوی پڕ میهرو ڕهنجاوی تانیا ،لهبن لێوانهوه ئهم دێڕهی
پوشکینی گوتهوه:
"ئونیژین ،من ئهوه ناشارمهوه که بۆ تانیا دێوانهم".
کاتێ گهیینهوه ماڵێ ،یگورسیمیونوفیچ لهخهو ڕاببوو .کاورین ،خهوی نهدههات .لهگهڵ
پیرهمێردا سهرگهرمی قسان بوو و لهگهڵیدا گهڕایهوه بۆ نێو باخهکه ،یگورسیمونوڤیچ،

پیاوێکی بااڵبهرزی چوارشانهی قهڵهو بوو .ههرچهنده دووچاری تهنگهنهفهسی ببوو،
بهاڵم ئهوجاش هێنده گورج و گۆڵ بوو ،زهحمهت بوو لهڕێگهوباندا پێیدا بگهی .سیمای،
پهلهکردنی بهردهوامی دهنواند ،وادههاته بهرچاو که ههمیشه وابیردهکاتهوه که ئهگهر
تۆزێ ماتهڵ بێ و درهنگ بگاته سهر کارهکهی ئیدی ههموو شتێکی وێران دهبێ و
ئاداری بهسهر پادارییهوه نامێنێ.
بزانم دهزانی نهێنی ئهمه چیه؟ ههڵوهستهیهکی کرد تا ههناسهیهک تازه بکاتهوه وئهوجا لهسهری ڕۆیی:
وهکو دهبینی زهوییهکه بهستوویهتی ،بهاڵم ئهگهر گهرما پێوهکه بخهیته سهردارعاساکهت ،یانی مهتر و نیوێک له سهروی ئهرزهکهوه ،سهیر دهکهی تهواو گهرمه.
ئهمه بۆ وایه؟
کاروین به پێکهنینهوه گوتی :ڕاستت دهوێ نایزانم.
نهء! ...تۆ ناتوانی ههموو شتێک ههر بزانی .گهورهترین کهللهش ناتوانێ ههموو شتێکههربزانێ ..ئایا هێشتا ههر سهرگهرمی فهلسهفهیت؟
بهڵێ ،بهزۆری خهریکی موتااڵکردنی فهلسهفهو دهرونناسیم.بێتاقهتت ناکات؟بهپێچهوانهوه ،بێ فهلسهفه ههڵناکهم.یگورسیمیوڤیچ ،سمێڵه قیتهکانی ڕێک خست و گوتی:
 ،ماشهڵال ،ماشهڵال! زۆرم دڵ بهکاروبارهکانت خۆشه ،بهڕاستی پێم خۆشه.لهپڕ گوێی ههڵخست .ترسێک نیشته سهر سیمای .ههر پێیهکی کرد بهدووان و بهغار
بهشهقامی نێو باغهکهدا بۆی دهرچوو .لهپڕ لهنێو چڕی درهختهکان و چهڕه دوکهڵدا ون
بوو.
دهنگێکی نائومێدانه لهگوێی کارویندا زرینگایهوه- :کێ ئهم ئهسپهی بهدرختهکهوه
بهستۆتهوه ،چ ناکهس بهچهیهک ،چ دهست بڕێک زاتی ئهوهی کردووه ،ئهم ئهسپه
تۆپیوه بهم دار سێوهوه ببهستێتهوه .هاوار بهماڵم ،وێران بوو! وێران بوو! باخهکهم
وێران بوو .هاوار بهماڵم ،چیبکهم خوایه!

که گهڕایهوه الی کاروین ،زۆر پهرێشان و پهست دیار بوو .دهستهکانی دهدا بهیهکداو
دهیگوت :پیاو نازانێ لهگهڵ ئهم خهڵکه نهحلهتیهدا چ بڵێ؟ چییان لهگهڵ دهکهی؟
ئهستپکا ،دوێ شهو عهرهبانهیه پهینی هێناوه بۆ ئێره و ئهسپهکهی بهدارهکهوه
بهستووهتهوه .کهر پیاوه،هێنده ڕهشمهی ئهسپهکهی توند بهستووه که لهسێ شوێنهوه
توێکڵی دارهکه بریندار بووه .پیاو نازانێ چ لهگهڵ ئهم خهڵکهدا بکات؟ که قسهی لهگهڵ
دهکهی چاوی حیز دهکات و خۆیت لێدهکات به کهڕهی شهربهت ،پێویسته ههڵیواسی.
که تهواو هێدی بووهوه ،کاروینی له ئامێز گرت و ڕوومهتی ماچکرد و گوتی:
ماشهڵال ،ماشهڵال ،بهڕاستی بههاتنت خۆشحاڵم ،هێند خۆشحاڵم ناتوانم به زمان بۆتی
دهربڕم ،زۆر زۆر مهمنوونتم"! ئهوجا بهههمان خێرایی جارانهوه کهوتهوه ڕێ .لهگهڵ
کۆنه شاگردهکهیدا ههموو باخهکه گهڕان ،نارنجستانهکه و ههموو شوێنهکانی دی،
سهرێکی دوو کووره ههنگهکهشیان دا که خۆی گوتهنی "پهڕجووی ئهم سهدهیه" بوو.
بهدهم پیاسهکردنهوه ڕۆژیان لێ ههاڵت و تیشکی ڕۆژ باخهکهی ڕوناک کردهوه .دنیا
گهرم بوو .کاروین کهوته بیرکردنهوه له ئایندهی پرشنگداری خۆی .بیری لهوه کردهوه
که تازه سهرهتای مانگی پێنجهو هێشتا هاوینێکی دوور ودرێژو خۆش بهدهستهوهیه.
لهپڕ ههستێکی خۆشی وهکو ئهو ههستانهی که به منداڵی لهم باخهدا تووشی دهبوون،
ئازای گیانی داگرت .ئهویش کابرای پیرهمێری له ئامێز گرت و به ئهسپایی ماچی کرد.
بیرهوهری ڕابردوو باڵی بهسهر ههردووکیاندا کێشا .دوو به دوو گهڕانهوه بۆ ماڵێ و
چاو قهیماغ و پسکیتیان خوارد .ئهم وردهشتانهش بیرهوهری ڕۆژانی منداڵیان وهبیری
کاورین هێنایهوه .خۆشی و شادی ئێستا تێکهڵ به بیرهوهری ڕابردوو بوو و ههستێکی
شادمانی قوڵیان لهدڵیدا جۆش دا.
چاوهڕوانی کرد تا تانیا بێدار بووهوەو قاوهی لهگهڵ ئهویشدا خوارد .ئهنجام چوو بۆ
نێو باخهکهو ماوهیهک لهوێندهر پیاسهی کرد .پاشان چوو بۆ ژورهکهی خۆی و کهوته
کارکردن .بهوردی کتێبی دهخوێندهوه و یادداشتی تۆمار دهکرد .جارجارێ چاوی
لهسهر کتێبهکهی ههڵدهبڕی و له پهنجهرهکهوه دهیڕوانییه مێزهکهی که هێشتا ئاونگیان
بهسهرهوه بوو .ههستی کرد ههموو دهمارهکانی لهشی لهخۆشی و شادیدا دهلهرزن و
سهما دهکهن.
""٢

کاورین ،له گوندیشدا ههمان ژیانی پڕ مهشغهڵهتی شاری درێژه پێدا .مێشک و
ئهعسابی ماندووتر کرد .لهجاران پتر دهیخوێندهوه .دهینووسی و خۆی فێری زمانی
ئیتاڵیش دهکرد .کاتێ که بۆ پیاسهش دهچووه دهرێ هۆش و گۆشی ههر الی کارهکهی
و گهڕانهوه بوو .هێنده کهم دهخهوت که خانه خۆییهکانی پێیان سهیر بوو چۆن
ههڵدهکات .ئهگهر بهڕێکهوت ،ڕۆژێک نیو سهعاتێک خهوتبایه ئهوا بهدرێژایی شهوهکه
خهوی دهزڕا ،بهاڵم لهگهڵ ئهم ههموو بێ خهوییهشهدا ههر چاالک و پڕ کارو بهکهیف
و بهدهماغ بوو.
زۆری قسه دهکرد ،زۆری دهخواردهوه ..جگهرهی زۆر دهکێشا .بهزۆری و ڕۆژانه
کچۆاڵنی گوندهکانی ئهو دهوروبهره دههاتن بۆ بوریسوکاو لهگهڵ تانیادا دادهنیشتن و
گۆرانیان دهگوت .جار جاریش کوڕێکی گهنج ،که درواسێیان بوو ،دههات .کهمانچه
ژهنێکی کارامهو لێهاتوو بوو .کاورین گوێی لهسازو ئاوازی وان دهگرت .بهاڵم ماندوو
دهبوو .بێ ئیختیار چاوهکانی دههاتنهوهیهک و ملی بهسهرشانیدا شۆڕ دهبووهوه.
کاورین ،عهسرانێک پاش چا خواردنهوه لهبهر ههیوانهکە دانیشتبوو کتێبێکی
دهخوێندهوه ،تانیا له ژوری میوان و لهگهڵ یهکێک له دۆستهکانی و دوو گۆرانی بێژدا
که یهکێکیان دهنگی بهرزو ئهوی دیکهیان دهنگی نزم بوو ،بهیارمهتی کهمانچه ژهنهکه
پرۆڤهی گۆرانییهکیان دهکرد .کاورین گوێی بۆ وشهکان ڕادهدێرا .ههرچهند وشهکان
ڕوسی بوون ،بهاڵم له ماناکانیان تێ نهدهگهیی ،ئهنجام کتێبهکهی لهالیهکهوه داناو
بهوردی گوێی ههڵخست .ئهمجارهیان تێگهیی .گۆرانییهکه بریتی بوو لهوهی که :کیژێک
بهخهیاڵ ،له نیوه شهودا دهنگێکی نهێنی ئامێز لهنێو باخهکه دهژنهوێ .ئهم دهنگه هێنده
ناسک و دڵگیره که کچه خۆی ناچار دهکات که شکۆ و پیرۆزی و گونجانی ئهو دهنگانه
که بۆ ئێمهی خهلقهندهی فانی نایهته دهرک کردن ،دیاربکات .کچه پاش ئهوهی ڕازی
دهنگهکان ههڵدێنێ و دیارییان دهکات ،دهست بهجێ دهمرێ و روحی دهفڕێ بۆ
ئاسمان" .پێڵوی چاوانی کاورین قورس بوون ،ههستایه سهرپێ .بهبێ تاقهتی بهژوری
میواندا تێ پهڕی و خۆی کرد به بهردااڵنهکهداو لهوێندهر کهوته هاتوچۆ .که کۆڕی
مۆسیقا تهواو بوو ،دهستی تانیای گرت و لهگهڵ خۆیدا بردییه بهر ههیوانهکه و پێی
گوت :له بهیانی زوهوه فیکر و خهیاڵم مژولی ئهفسانهیهکی سهیره .ناتوانم خۆم له
شهڕی ئهو ئهفسانهیه ڕزگار بکهم .نازانم لهکوێ خوێندومهتهوه .یان لهکێ و لهکوێم
بیستووه؟ بهاڵم چیرۆکێکی دڵگیر و سهرنج ڕاکێشه .ههرچهند زۆریش هاوئاههنگ نیه.

دهبێ لهههوهڵهوه ئهوهت پێ بڵێم که زۆریش ساده و ڕوون نییه .ههزار ساڵ لهمهوبهر
ڕهبهنێکی ڕهشپۆش له بیابانی سورریا یان عهرهبستان سهرگهردان بوو ...چهندین
قۆناغ لهو الی ئهو بیابانانهوه ،ماسیگران ڕهبهنێکی ڕهشپۆشی دی دهبینن که
بهئهسپایی بهسهر دهریاوه سهما دهکات .ڕهبهنی دووهم تارمایی ڕهبەنی یهکهم بوو.
ئێستا تۆ ههموو یاسایهکی دهروونناسی لهمێشکی خۆت دهربکهو ،چونکه لهم ئهفسانه
کۆنهدا بههیچ جۆرێ ڕهچاونهکراوه ...گوێ بگره .له تاپۆی یهکهمهوه ،تاپۆیهکی دی
کهوتهوه .له دووهمهوه سێیهم کهوتهوه ...هتد .چونکه وێنه و سێبهره ،واتا تارمایی
ڕهبهنه ئهسڵییهکه ،زیندوو نهمر ههر جارهی له شوێنێکدا دهردهکهوت .جارێ ئهم
تارماییه له ئهفریقا ،جارێ له ئهسپانیاو ،پاشان له هندستاندا و جارێکیش له قوتبی
باکوردا بینرا .ئاقیبهت له سنووری زهمین دهرچوو .بهاڵم ئهم دهرچوونه ههرگیز
نهیکرده کارێک که ئهم تاپۆیه چیدی دهرنهکهوێ .لهوهیه ئهم تاپۆیه ئێستا له ههسارهی
مهریخ ،یان لهوهیه له کۆ ههسارهکانی باشووردا که لهشێوهی خاچ دایه ،ببینرێ .ئێستا
خاڵی بنهڕهتی و سهرهکی ئهم ئهفسانهیه لهم پێشبینییهدایه که "ڕێک پاش ههزار ساڵ
دوای ئهو مێژووهی که ڕهبهنهکه له بیاباندا وێڵ بوو ،تاپۆکه دێتهوه سهر زهوی و
خۆی نیشانی تیرهی بهشهر دهدا" .ههنوکه پێدهچێ که ئهم ههزار ساڵه تهواو بووبێ...
بهپێی ئهم ئهفسانهیه بێ دهبێ ئهمڕۆ یان سبهی چاوهڕوانی ڕهبهنی ڕهشپۆش بین".
تانیا ،ئهم ئهفسانهیهی بهدڵ نهبوو ،گوتی :ئهفسانهیهکی سهیره.
کاروین پێکهنی و گوتی :لهمه سهیرتر ئهوهیه که من بیرم نیه چۆن ئهم ئهفسانهیهم
لهمێشکدا چهسپیوه .ئایا له شوێنێکدا خوێندومهتهوه؟ ئایا له کهسێکم بیستووه؟ یان
دهشێت هاتبێته خهونم؟ بیرم نیهو نازانم .بهاڵم ئهم ئهفسانهیه تێکهڵ به ههستم بووهو
له بهیانییهوه تا ئێواره بیر له هیچ ناکهمهوه ،ئهمه نهبێ".
تانیا ،گهڕایهوه بۆالی میوانهکانی ،کاروین ،لهماڵ وهدهرکهوت بێ تاقهت و غهرقی
بیرو خهیااڵن بهکهنار تهاڵنی گوڵهکاندا کهوته پیاسهکردن .ههتاو بهتهواوی ئاوا ببوو.
بۆنێکی یهکجار خۆش لهگوڵه تازه ئاودراوهکانهوه دههات .لهماڵهوه ،مۆسیقا سهرلهنوێ
جۆش و خرۆشی به دهنگی گۆرانی بێژهکان دهدا .کاروین ،بهدهم بیرکردنهوه و گهڕان
بۆ سهرچاوهی ئهفسانهکه ،بهرهبهره ههموو باخهکهی بڕی و پاشان بێ وهی بهخۆی
بزانێت و مهبهستی بێت بهکهناری چۆمهکهدا نشێو بووهوه.

بهنێو ڕهگ و ڕیشاڵی وهدهرکهوتووی درهختهکاندا دهگهڕاو کاتێکی بهخۆ زانی گهییه
ڕهخ ئاوهکه .مهلی زۆنگاوهکان سڵهمینهوهو دوو سۆنه ناڕهحهت بوون .لق و پۆپی
چڕو تاریکی دار کاژهکان لهبهر تیشکی ئاسۆدا هێشتا بریقهیان دهدایهوه .بهاڵم ئاوی
چۆمهکه تاری ببوو .کاورین ،لهچۆمهکه پهڕییهوه .مهزرایهکی گهورهی مرۆری تازه
ڕواو لهبهردهمیدا بوو .شوێنهواری ژیان لهو دهوروبهرهدا بهدی نهدهکرا .پێدهچوو ئهم
ڕێیه بچێتهوه سهر سهر زهمینێکی ڕازئامێزی ئهوتۆ که ههرگیز پێی ئادهمیزادی پێ
نهکهوتبی .بچێتەوە سهر خۆرنشینێک که تازه خۆر چوبێته زهردهو هێشتا دوا
تیشکهکانی بهنازو شکۆوه لهوێندهر بدرهوشێتهوه و ببریسکێنهوه.
کاورین ،ملی ئهو ڕێگایهی گرت و له فیکران ڕاچوو :چ سهرزهمینێکی فراوانه! چهند
کپ و ئارام و ئازاده! دهڵێی ههموو جیهان له کون و قوژبنی ئهم سهرزهمینه فراوانهدا
پهنهان بووهو له حهشارگهی خۆیهوه دهڕوانێته من و چاوهڕوانی منە تابچم و
سهرلهنوێ بیدۆزمهوه!
شنهیهکی خۆش مهزرا مرۆرهکهی خسته کهروێشکه .شنهی فێنک و خۆشی ئێوارێ،
سهری کۆتی کاورینی فێنککردهوه .تۆزێک تێپهڕی و شنهباکه ههمدیس ههڵیکردهوه.
ئهمجارهیان توندتر بوو .مرۆرو گیایهکان سهریان هاتهوهیهک و لهپشت ئهوانهوه
خشهی چپه ئاسایی پهلکی دارکاژهکان هاته گوێ .کاورین بهسهرسامی وێستا .لهالی
ئاسۆوه لولهیهکی تاریکی گهردهلول ئاسا یان شهپۆل ئاسا بهدیارکهوت .ئهم لوله
تاریکه ئاسمان و زهوی لێک دهدا .قهوارهی ئهم لوولهیه دیار نهبوو ،بهاڵم ههر لهیهکهم
تهماشاکردنهوه دیار بوو که لهجێی خۆی نهوهستاوه .بهڵکو زۆر خێرا بهرهو کاورین
دێت .ئهم تاریکیه تا نزیکتر دهبووهوه بچووکتر دهبوهوه .کاورین بهپهله خۆی الداو
ڕێی بۆ ئهم تاریکییه کردهوه .ڕهبهنێکی سهراپا ڕهشپۆش ،قژ ماش و برنج ،ئهبرۆ
ڕهش ،دهستهکانی لهشێوهی خاچدا خستبوونه سهرسینگی ،لهوێوه تێپهڕی .پێیه
خاوسهکانی لهسهر زهوی بوون .بیست شهقاوێک له کاورین دوورکهوتهوه و ئهوجا
گهڕایهوەو تهمهشای ئهوی کرد .سهری لهقاندو بزهیهکی پڕ میهرو بێباکانهی بهڕوویدا
دا .دهموچاوی الواز و بێ ڕهنگ بوو .کاتێ که له کاورین ڕهتبوو ههمدیس گهورهتر
بووهوه .له چۆمهکه پهڕییهوه .به بێدهنگی خۆی ههڵدایه سهر ڕهخی چۆمهکهو بهنێو
دارکاژهکاندا ڕهتبوو و ،دووکهڵ ئاسا لهچاو ون بوو.

کاورین ،بهشڵهژاوییهوه گوتی :بینیت ،خۆ بهچاوی خۆت بینیت که ئهفسانهکه ڕاستهو
درۆی تێدا نیه .بێ ئهوهی ههوڵ بدات سهر له نهێنی ئهم تاپۆ سهیره دهربکات،
خۆشحاڵ و ڕازی بوو لهوهی که نهک ههر تهنیا له نیزکهوه به تهواوی جله ڕهشهکانی
بینی ،بهڵکو سیماو دهموچاوی ڕهبهنهکهی بهتهواوی بینی ،شڵهژاو لهههمان کاتدا
خۆشحاڵ گهڕایهوه بۆ ماڵێ .میوانهکان ،هێدی هێدی لهباخهکهدا پیاسهیان دهکرد.
کۆڕی مۆسیقا ،لهماڵهوه هێشتا ههر بهردهوام بوو .کهواته ههر خۆی ڕهبهنه
ڕهشپۆشهکهی دیتوه ،پڕ بهدڵ حهزی دهکرد چیرۆکی بینینی ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه
بگێڕێتهوه .بهاڵم ترسا که لهدڵی خۆیاندا گاڵتهی پێبکهن و بڵێن چاوی ڕێشکهو پێشکهی
کردووه .بۆیه لێبڕا ئهم نهێنییه الی خۆی بپارێزێت و بۆ کهسی نهدرکێنێ .قاقا پێکهنی.
ههڵیکرده گۆرانی .کهوته سهماو سوڕدان .خۆی لهجاران بهکهیف ترو شادتر بینی.
میوانهکان و تانیا شادی و ئیلهامێکی تایبهتیان له سیمایدا بهدی کرد.

""٣
که شێو تهواو بوو و ،میوانهکان ڕۆیشتن ،کاورین هاته ژوورهکهی خۆی و لهسهر
قهنهفهیهک پاڵکهوت .دهیویست بیر له ڕهبهنهکه بکاتهوه ،بهاڵم دوای تۆزێک تانیا
وهژوورکهوت و گوتی :ئاندریوشا ،تاقهتت ههیه گوتارهکانی بابم بخوێنیهوه.
گوتارهکانی بهرزن .شتی چاک دهنووسێت.
یگورسیمیونوفیچ ،دوا بهدوای تانیا وهژورکهوت و بهدهم بزهیهکی دهستکردهوه
گوتی :بهڕاستی بهرزن .گوێ بهقسهی تانیا مهده .ئهگهر دهشتهوێ بیان خوێنییهوه،
ئهوا شهوێ بیانخوێنهوه ،دهرمانی خهونه.
تانیا بهو پهری متمانهوه گوتی :ئاندریوشا ،گوتارهکان بخوێنهوه و بابم ناچار بکه که
پتر بنوسێت .بابم دهتوانێت نامهیهکی ئهکادیمی تێروتهسهل لهمهڕ باغداری بنووسێت.
یگورسیمونوڤیچ پێکهنی .سووربوهوه .وهکو ههر نووسهرێکی بێ فیز و شهرمن
شپرزه بوو و نهیدهزانی چ بڵێ ،ئهنجام تهسلیم بوو.
بهدهستی لهرزۆک چهند کاغهزێکی جیاکردهوهو گوتی :ئهگهر دهتهوێ گوتارهکانم
بخوێنییهوه ،ههوهڵجار ئهم گوتارانهی "گاشه و سهرگوتاره ڕوسیانه بخوێنهوه.

پێویسته بزانی که من وهاڵمی چم داوهتهوه .بهاڵم ئهم گوتارانه بۆ تۆ خۆش نین...
یهکهم بێ سهروبهرن و دووهم تازه کاتی خهوه.
تانیا ،له ژوورهکه وهدهرکهوت .یگورسیمیونوفیچ ،له قهراخ قهنهفهکهو لهپاش
بێدهنگییهکی زۆر گوتی :ئاخ برای ئازیز .من گوتاران دهنوسم .له پێشانگهی کشتوکاڵیدا
بهشداری دهکهم و ههندێ جاران خهاڵت و میداڵ وهردهگرم .ههموو خهڵکی دهڵێن
پسوتسکی سێوی وای ههن ههریهکهی به ئهندازهی سهری ئادهمیزادێک ...پسوتسکی،
سهروهت و سامانێکی وههای له باخهکانی وهدهست هێناوه که .. .خۆاڵسه بهدهردی
"کوشوبی" شاعیر گوتهنی :ههم پارهدارو ههم خاوهن پایهو شکۆ.
بهاڵم حهزدهکهم لهتۆ بپرسم که بهچی دهچێت؟ باخهکانم بێ چهندو چون جوان و
عالن .باخی نموونهین ...باخ نیه بهڵکو موزهخانهیهکی بێ هاوتایه .دهزگایهکه که جگه له
جوانی بایهخێکی سیاسی زۆریشی ههیه .ههنگاوێکی تازهیه بهرهو سهنعهتی کشتوکاڵی
هاوچهرخی ڕوسیا ...بهاڵم بهچ دهچێت و ئاکامهکهی چ دهبێ؟ ..ئامانجی سهرهکی ئهم
کاره چیه؟!
وهاڵمی ئهم پرسیاره ئاسانه.مهبهستم ئهو وهاڵمه نیه .دهمهوێ بزانم دوای مردنی من چی بهسهر ئهم باخه دێت؟پێموایه یهک مانگ پاش مردنی من ،باخهکه تیا دهچێت .ههڵبهته لهبهر ئهوهنا که باخهکه
گهورهیهو کرێکارو باخهوانی زۆری ههیه ،بهڵکو لهبهر ئهوهیه که من ئاشقی ئهم کارهم.
حاڵی عهرزم ههیت؟ من ئهم کارهم خۆش دهوێ .لهوهیه له خۆمم پتر خۆشبوێ .من
ڕۆژ تا ئێوارێ کار دهکهم .ههموو کارهکان بهدهستی خۆم جێبهجێ دهکهم .قهڵهم لێدان،
موتوربه کردن ،ناشتن .ههر ههموو ئهم کارانه بهدهستی خۆم دهکهم .ئهگهر یهکێک
یارمهتیم بدات بهغیلی پێدهبهم و هێنده تووڕه دهبم که ههندێجار له سنوری ئهدهب
دهردهچم ،ههموو نهێنییهک له ئهشقی کاردا خۆی حهشارداوه .لهچاوی تیژی
وهستایهکدا ،لهدهستی کارامهی وهستایهکدا خۆی حهشارداوه .که دهچمه دیدهنی
دۆستێک و نیو سهعاتێک دادهنیشم ههست دهکهم دڵم له جێیهکی دیه .ههمیشه ترسی
ئهوهم لهدڵه نهک باخهکه شتێکی بهسهربێ .ئهوجا وهره بیری لێبکهوه که سبهینێ من
مردم کێ جێم دهگرێتهوه؟ کێ ئهم کارانه جێبهجێ دهکات؟ باخهوانهکان؟ یان
کرێکاران؟ ڕاست و دۆغری خهمی گهورهی من ئهمهیه که سبهی باخهکانم بکهونه

دهستی بێگانان ،دهنا چ ترسێکم له کهروێشک و کرم بڕهو سههۆڵبهندان نیه .ترسی
گهورهم ئهوهیە که باخهکانم بکهونه دهستی بێگانان...
کاورین گوتی :خوا نهیبڕێ تانیا ههیه ...به پێکهنینهوه لهسهری ڕۆیی :مهعلووم له
کهروێشکان خهتهرتر نیه ...ئهویش حهز لهکار دهکات و چاکیش سهری لێی دهردهچێت.
بهڵێ تانیاش شارهزایهو سهری له کارهکانی دهردهچێت .خۆزگه دوای من باخهکهبکهوتبایه دهستی ئهو! جا لهوه باشتر دهبێ! بهاڵم ...خوا بهو ڕۆژه نهکات ،ئهگهر هاتوو
شوی کرد.
یگورسیمیونوڤیچ ،بهچاوانی ترس لێ نیشتووهوه ڕوانیه کاورین و به ئهسپایی گوتی:
نهگبهتیهکه لهوهدایه که تانیا شوو بکات و پاشان منداڵی ببێ و ئیدی فریای باخهکه
نهکهوێ .ئهمه خۆی لهخۆیدا کارێکی زۆر خراپه ،خۆ لهمهش خراپتر ئهوهیه شوو به
پیاوێک بکات کهچاوی له ماڵهکهی بێ و تهنیا لهبهر سهروهت و سامانهکهی بیخوازێ و
ئیدی به ساڵێک باخهکه لهدهست دهچێت .ئاخر ههر لهبهر دووشتی وایه که دهڵێن :ژن
قامچی خوایه! ژن نهحلهتی خوایه!
یگورسیمیونوفیچ ،ئاهێکی ههڵکێشاو پاش کهمێک بێدهنگی گوتی:
ڕهنگه تۆ ئهمه به خۆپهرستی بزانیت ،بهاڵم من حهزناکهم تانیا شوو بکات .ئهو ههتیوهجیقنه دهبینی که هاتووچۆی ئێره دهکات و ههمیشه خهریکی کهمانچهلێدانه؟ من دڵنیام
که تانیا ههرگیز شووی پێناکات ،بهاڵم دیسان ههر خۆشیم بهچارهیدا نایهت .ئیدی برای
ئازیز منیش بۆ خۆم بهشهرێکم و له فیکری خۆم حاڵی دهبم.
یگورسیمیونوڤیچ ههستا ،به نیگهرانییهوه کهوته هاتووچۆ به ژوورهکهدا دیار بوو
شتێکی پێ بوو ،بهاڵم نهیدهتوانی بیدرکێنێ .دهستهکانی تهپاندنه گیرفانییهوهو گوتی :من
بابایهکم حهز به پێچ و پهنا ناکهم و ههرچیهکم لهدڵدا بێ بهڕاشکاوی دهیڵێم ،بهکورت
و کرمانجی تۆ تاقه پیاوێکی ئهگهر تانیا بخوازی لێت ناترسم .تۆ پیاوێکی هوشیارو به
ویژدانی و ،ههرگیز ڕازی نابی ڕهنجی ژیانی من بهفیڕۆ بچێ .ئهمه جگه لهوهی من تۆم
وهکو کوڕی خۆم خۆش دهوێ و شانازیت پێوه دهکهم .بۆیه ئهگهر خوا بکات ،تۆو
تانیا بۆ یهک ببن ،زۆر خۆشحاڵ دهبم.

کاورین ،بزهیهکی بۆ کرد ،یگورسیمیونوڤیچ دهرگاکهی کردهوهو دهیویست بڕوا...
بهاڵم لهپڕ لهنێو دهرگاکهدا ههڵوهستهیهکی کردو گوتی :ئهگهر کوڕێکتان ببێ ،ئهوا وهکو
پسپۆڕێکی کاروباری کشتوکاڵ پهروهردهی دهکهم ..لهسهری ڕۆیی:
 ...بهاڵم ههموو ئهمانه خهیاڵی خاوه! شهو باش!کاورین ،پاش ڕۆیشتنی ئهو ،به ئیسراحهت لێی ڕاکشاو کهوته خوێندنهوهی
گوتارهکانی خانهخوێیهکهی .یهکهم گوتار به ناونیشانی "کشتوکاڵی سهدهکانی
ناوهڕاست" بوو .دووهم گوتار بهناونیشانی "کورته وهاڵمێکی ڕێزدار ز .دهربارهی
رهمهعهل هێنانی خاکی باخێکی تازه ".گوتاری سێیهم بهناونیشانی "چهند سهرنجێک
لهمهڕ موتوربهکردن" و گوتارهکانی دیکهش ناونیشانی لهو بابهتانهیان ههبوو .بهاڵم
چهشنه شپرزهییهکی گیانی باڵی بهسهر ههموو گوتارهکاندا کێشا بوو ،تهنانهت ئهو
گوتارهش که بهناونیشانی "دار سێوی واڵتی ڕووسیا" بوو ،ههر لهو شپرزه گیانییه
بهدهرنهبوو .یگورسیمیونوڤیچ وتارهکانی بهم ڕسته التینییه دهست پێدهکرد "گوێ له
قسه موخالیفانیش بگره" و بهم ڕستهیه کۆتایی پێ دێنا "کهسێ کهسه ئهلفێکی بهسه".
لهنێوان ئهم ڕستانهدا که بهزمانی التینی دهینووسین ،یهک دنیا قسهی ڕهق و ناشیرین
بهدی دهکرا که ڕاستهوخۆ دژی "جههالهت و نهزانی پسپۆڕانی کشتوکاڵی که لهپشت
کورسی ئهکادیمیاوه دهیانڕوانییه سروشت" نووسرابوون .بهتایبهتی دژی ئاغای "گاشه"
بوو که "شۆرهتی خۆی لهسهر بناغهی کفرکردن و بهرهڵاڵیی ڕۆنابوو" کاورین ،ئهنجام
تووشی ههندێ بابهتی بێ سهروبهرو دهربڕینی پڕ داخ و کهسهری بێڕهحمانهی
نووسهری گوتارهکان بوو ،نووسهر داخی لهوه دهخوارد که جهڵدهلێدانی ئهو
دێهاتیانهی میوه دهدزن یان درهخت دهشکێننهوه بهپێی یاسا قهدهغهکراوه .لهفکران
ڕاچوو "کارهکهی کارێکی چاکه .کارێکی ماقوڵ و ڕێکوپێکه .بهاڵم پیاو لهم دهقانهدا جگه
له دڵڕهقی و شهڕفرۆشتن چ شتێکی دی بهدی ناکات .پێم وایه له ههموو شوێنێک
ههروایه .له ههموو کاروپێشهیهکدا خاوهن نهزهران خهڵکانێکی تووڕهو له ڕادهبهدهر دڵ
ناسکن و دهبن به قوربانی ههست و دڵ ناسکی خۆیان ،پێم وایه دهبێ ههر واش بی".
بیری له تانیا کردهوه .ئهو تانیایهی که لهڕادهبهدهر دڵبهندی گوتارهکانی بابی بوو،
ئهوجا بیری له یگورسیمیوڤیچ کردهوه .تانیا کیژێکی وردیله ،ڕهنگ کاڵ ،چاپوک و
گورج و گۆڵ ،ئێسکهکانی سینگی بهدهرهوه بوون .چاوه ڕهشه درشتهکانی وهکو
ئهوهی تاقیبی شتێک بکهن ،بهردهوام دهگێڕا .ههموو ئهمانه سهرنجی کاورینیان ڕاکێشا.

ئهوجا یگورسیمیونوڤیچی به القه کورتهکانییهوه هێنایه بهرچاوی خۆی .دیسان
گهڕایهوه سهر تانیا .تانیا زۆر حهزی له گفتوگۆو موناقهشه دهکرد و ههمیشهو
بهشێوهیهکی زۆر تایبهتی قسهکانی دهکرد "تووڕه ،پێم وایه له ڕادهبهدهر تووڕه بێ".
دیسان کهوتهوه خوێندنهوه ،بهاڵم هیچ تێ نهگهیی و کتێبهکانی تووڕدا .ههستێکی
خۆش دایگرت ،ههستی سهماکردن و گوێگرتن له مۆسیقا .ههستێک که ههزاران بیری
له مێشکیدا وڕوژان .ئهوهی به بیردا هات که ئهگهر ئهم ڕهبهنه سهیرو نائاساییه تهنیا
ئهم دیتبێتی و کهسی دی نهی دیبێ ئهوا ئهم نهخۆشهو نهخۆشێکی وههایه که تاپۆو
شهبهنگانی دێنه بهرچاو .ئهم بیره کهمێک ترساندی.
لهسهر قهنهفهکه دانیشت و سهری خستهنێو ههردوو دهستی .ههواڵیدا زاڵ بێ بهسهر
ئهو نهخۆشییهدا که باڵی بهسهریدا کێشا بوو .پاش تۆزێک هاتووچۆ بهژورهکهدا،
گهڕایهوه سهر کارهکهی خۆی ،بهاڵم بابهتی کتێبهکه تێنوێتی و ئارهزووی نهدهشکاند.
ئهو عهوداڵی شتێکی نادیارو سهرسوڕهێنهرو مەزن بوو .دهمەو بهیان خۆی گۆڕی و
به نهبهدڵییهوه چووه نێو جێگاکهی .ههستی دهکرد پێویستی به ئیسراحهته .ئاخری که
گوێی له دهنگی یگورسیمیوڤیچ بوو که دهچوو بۆ نێو باخهکه ،له زهنگی داو پێش
خزمهتهکهی گاز کرد که شهرابی بۆ بێنێ ،چهند پێکێکی ههڵداو کهمێک مهنگ بوو و
خهوی لێکهوت.

""٤
یگورسیمیونوڤیچ و تانیا بهزۆری شهڕیان بوو وقسهی ناشیرینیان بهیهکدی دهگوت.
ئهو ڕۆژهش بهیانییهکهی شهڕیان ببوو و تانیا دهستی بهگریان کرد بوو و چوو بووه
ژوورهکهی خۆی و نهبۆ فراڤین و نهبۆ چای خواردن نههاتبووه خوارێ.
یگورسیمیونوڤیچ ههوهڵجار بهڕهزامهندییهوه کهوتبووه هاتوچۆ به ژوورهکهدا  .وهکو
بیهوێ بۆ ههموو کهسێکی بسهلمێنێ که عهدالهت و زهبت و ڕهبت بهالی ئهوهوه
بهرزترین بناغهو دهستوری ژیانه ،بهاڵم نهیتوانی لهسهر ئەم وهزع و حاڵه بڕواو
بهردهوام بێ ههر زوو دڵی تهنگ بوو و له ئهسپی غرور دابهزی .لهکهری شهیتان هاته
خوارێ .سهرگهردان و وێڵ به باخهکهدا دهسوڕایهوه و ههر پهکو پۆی بوو :ئاخ خوایه!

نیوهڕۆ هیچی پێنهخورا ،بهئهسپایی له دهرگای داخراوی ژورهکهی تانیای داو
بهشهرمهزارییهوه گازی کرد :تانیا! تانیا!
لهپشت دهرگاکهوه دهنگێکی کزو گریاناوی هاته گوێ :وازم لێ بێنه ..تکایه وازم لێ
بێنه.
زویربوونی باب و کیژ له ههموو ماڵهکهدا ڕهنگی دابووهوهو تهنانهت کاری کردبووه
سەر باخهوان و کرێکارانی باخهکهش .کاورین ،وهکو جاران سهرگهرمی کارهکانی
خۆی بوو ،بهاڵم ئهنجام ئهویش ماندوو و ناڕهحهت بوو .لێبڕا بکهوێته بهینیانهوهو ئهم
ههوری زیزبوونه بهر له شێو بڕهوێنێتهوه .له دهرگای ژورهکهی تانیای دا .ڕوخسهتی
لێوهرگرت و وهژوورکهوت ،بهشۆخیهوه گوتی:
وهره ،وهره .شهرم ناکهیت!..بهسهرسامی ڕوانیه دهموچاوی فرمێسکاوی و تۆراوی تانیاو گوتی :یانی شهڕهکهتان
ئهوهنده جدییه؟ جوانه ،جوانه.
تانیا گوتی :ئهگهر دهتزانی چی پێکردووم! ئهمەی گوت و فرمێسک وهکو بارانی بوهار
لهچاوه درشتهکانییهوه دابارین .دهستهکانی دان بهیهکداو لهسهری ڕۆیی :ههر
کوشتمی ،باوهڕبکه چ قسهیهکی غهڵهتم نهکردووه ...تهنیا ئهوهندهم گوتووه که پێویست
ناکات ئهم ههموو کرێکاره ڕابگرین ...ئهگهر ...بکرێ به ڕۆژانه کرێکاران بگرین باشتره..
تۆ نازانی ئهو کرێکارانه یهک ههفتهیه چ کارێکیان نهکردووه .من ،من تهنیا ئهوهندهم
گوت ،کهچی لێم ڕاپهڕی و ...ههزارو یهک جنێوی سهربهکوڵکهی دامێ ..جا جنێوی
ناشیرین ..له پێناوی هیچیش".
کاورین ،قژی تانیای ڕێک خستهوهو گوتی :گوێ مهدهیێ ،بهشی خۆت شهڕت کردوهو
فرمێسکیشت ڕشتووه .بهسه ئیدی ،خۆ ههتا ههتایه ههر ناتۆرێی ...بڕوا بکه بابت
زۆری خۆش دهوێی.
تانیا بهدهم ههنسک ههڵدانهوه لهسهری ڕۆیی :ژیانی لێ تاڵ کردووم قسهی خۆشی
جوێنه .عهرزهتمه قسهیهکی خۆشی لێ بژنهوم .بهجۆرێ سهیرم دهکات وهکو ئهوهی
لهم ماڵهدا بێگانهبم .کهیفی خۆیهتی با وابکات .ههڵبهته بیانوویهکی ههیه .من سبهی ئهم

ماڵه بهجێ دێڵم و دهڕۆم کارێک بۆ خۆم دهدۆزمهوه ،دهبم به تهلهگرافچی .قهیدی نیه
با بهدڵی خۆی بکات.
وهره گیانه وهره ،مهگری تانیا .گریان بهچی دهچێ؟ ئێوه ههردووکتان تووڕه و دڵناسکن و خهتای ههردووکتانه ،وهره با ئاشتتان بکهمهوه.
کاورین ،نهرم و لهسهرخۆ قسهی دهکردو تانیا کوڵی گریانی نهدهنیشتهوه .شانهکانی
کووڕ دهکردهوه و دهستی دهدان به یهکدا ،لهتۆ وایه نهگبهتییهکی گهوره بهرۆکی
گرتووه .کاورین لهوه دڵگیربوو که ئهم ههموو بشێوێنی و خهم و خهفهته لهسهر
شتێکی هیچ بوو .چ ڕووداوێکی هیچ و بێ بایهخ ئهم بهستهزمانهی بهدرێژایی ڕۆژێک
یان خۆی گوتهنی بهدرێژایی ههموو تهمهنی وا کڵۆڵ و داماو کردبوو! لهو دهمهدا که
دڵخۆشی تانیای دهدایهوه ئهوهی به بیردا هات که لهم دنیایهدا جگه لهم باب و کیژه چ
کهسێک نیه که ئهوی وهکو خزم و کهسی نزیک خۆش بوێ .ئهگهر ئهمان نهبوایهن ئهو
ههر له منداڵیهوه بێ باب و دایک ،ویڵ و سهرگهردان دهبوو و ،له ههموو ژیانیدا
عهزرهتی سۆزێکی دڵسۆزانه دهبوو و ،ههرگیز تامی خۆشهویستی نهدهچهشت ،ئهو
خۆشهویستیهی که تهنیا له کهسوکاری دڵسۆز چاوهڕوان دهکرێ .کاورین ههستی کرد
که ئەعسابی ماندووی وهکو موگناتیس بهرهو ئهم کیژه چاو به فرمێسکه دهکشێ،
ههروهها ههستیکرد ههرگیز ناتوانێ ژنێکی قوت و قهڵهوی گۆنا ئاڵی خۆش بوێ .بهاڵم
ئهم تانیا ڕهنگ کاڵ و الوازو کهمجورمه تهواو دڵی بردووه .که دهیڕوانییه شان و مل
و قژی تانیا ،له ناخدا گهشکهی دهکرد .دهستهکانی تانیای گوشی و فرمێسکهکانی بۆ
سڕی ...ئاخری تانیا ژیر بووهوه .بهاڵم هێشتا گلهیی له بابی و له ژیانی ناڕهحهتی
خۆی دهکردو له کاورین دهپاڕایهوه کهلهم وهزع و حاڵه ڕزگاری بکات .ئهوجا تانیا
بهرهبهره گهشایهوه و بزه کهوته سهر لێوانی و کهوته گلهیی له بهختی خۆی که خوا
بۆچی بهمجۆره دروستی کردووهو بۆ هێنده دڵی ناسکه .پاشان له قاقای پێکهنینی داو
گوتی من شێتم و بهغار له ژوورهکه وهدهرکهوت .کاورین ،دوای تۆزێک چوو بۆ
باخهکه .سهیری کرد یگورسیمیونوڤیچ و تانیا وهکو ئهوهی هیچ ڕووی نهدابێ ،شان
بهشانی یهکدی به شهقامی نێو باخهکهدا پیاسه دهکهن و نانیان دهخوارد .ههردووکیان
زۆریان برسی بوو.

""٥

کاورین ،زۆر خۆشحاڵ بوو بهوهی که توانی بووی یگورسیمیونوڤیچ و تانیا ئاشت
بکاتهوه ،بهدهم ئهو خۆشیهوه چوو بۆ باخهکه .لهسهر تهخێک دانیشت و چووه ژێری.
لهپڕ گوێی له دهنگی تهقه تهقی عهرهبانهیهک و پێکهنینی ژنێک بوو ،دیار بوو دیسان
میوانه .دهنگی کهمانچه بهرزبووهوه .دهنگی نامهفهومی ژنێک گهیشته گوێ .ئهم دهنگانه
ڕهبهنه ڕهشپۆشهکهیان وهبیر کاورین خستهوه .لهکوێ ،له چ واڵتێک ،لهسهر کام
ههساره ئهم بوونهوهرهی ،هاتۆته بهرچاو .بهزهحمهت ئهم ئهفسانهیهی وهبیر خۆی
هێنابووهوهو خهریک بوو ئهو تاپۆڕهشهی که له مهزارهکهدا دیتبووی له خهیاڵی خۆیدا
بهرجهسته بکات .لهپڕ لهپشت دارکاژهکانی بهرانبهرییهوه پیاوێکی دهستهبااڵ ،بهبێ
خشپهو بێ ئهوهی بچووکترین سرتهی لێوه بێ وهدهرکهوت .قژی بۆز بوو بوو .کاڵوی
لهسهر نهبوو .دهموچاوی هێنده بێ ڕهنگ بوو ،ههر له دهموچاوی مردوان دهچوو .یهک
دنیا خاڵی ڕهشی ناشیرین بهڕوویهوه بوو .کابرای غهریب یان کابرای سواڵکهر به
ئهدهب و نهزاکهتهوه سهری دانهواند و به بێدهنگی هاته پێشهوهو لهسهر تهختهکهی
کاورین دانیشت .کاورین ،ڕهبهنه ڕهشپۆشهکهی ناسییهوه .تاوێکی باش لێکدی ڕامان،
کاورین بهسهرسامی و

ڕهبهنهکه بهخۆشهویستییهوه ،وهکو جاری یهکهم ،بهاڵم

چهشنه ڕهندی و بێ موباالتییهک بهسیمایهوه دیار بوو ،کاورین گوتی:
تۆ بوونهوهرێکی خهیاڵیت ،بۆچی هاتووییه ئێرهو بۆچی له شوێنێکدا دانیشتووی ،ئهمکارهی تۆ لهو کۆنه ئهفسانهیه ناچێت".
ڕهبهنهکه به هێمنی وهاڵمی دایهوه :فهرق ناکات.
ڕووی کرده کاورین- :ئهفسانه ،بوونهوهری خهیاڵی ،من ،ههر ههموو ئهمانه زادهی
خهیاڵی وڕوژاوی تۆن .من شهبهنگم.
کاورین گوتی :یانی دهتهوێ بڵێی که چ بوونێکت له دهرێی خهیاڵدا نیه؟
چۆنت ئارهزوو لێیه وای بیر لێبکهوه .من له خهیاڵی تۆدا ههم .چونکه خهیاڵی تۆبهشێکه له تهبیعهت ،کهواته من دهبێ له تهبیعهتیشدا ههبم .ئهمهی گوت و سوکه
بزهیهک کهوته سهر لێوی.
کاورین گوتی :هوشیارو بهدهماغ دیاری .پێموایه له دنیای واقیعدا پتر له ههزار ساڵ
تهمهنت رانیوه .من نهم دهزانی خهیاڵم توانای ئهفراندنی دیاردهیهکی وای ههیه .بۆ
واسهیرم دهکهی؟ خۆشت دهوێم؟

بهڵێ ،چونکه تۆ لهو خهڵکه کهمانهی کهبهڕاستی دهکرێ نێوی ههڵبژاردهی خوات لێبنرێ .تۆ خزمهتی حهقیقهتی نهمر دهکهی ،بیرو بیرکردنهوهی تۆ ،مهبهست و
ئارهزووی تۆ ،بههرهو زانیاری تۆ ،ههموو ژیانی تۆ مۆری خوایی لێدراوه .به ئاشکرا
مۆری خوایی پێوه دیاره .ههموو شتێکی تۆ له قهبێڵی ئهقڵ و جوانی کراوه ،واتا بۆ
جیهانی ئهبهدی و پایهدار تهرخانکراوه.
باسی "حهقیقهتی نەمر"ت کرد ،ئایا تیرهی بهشهر ،بهشهری فانی دهگاته حهقیقهتینهمر؟
ڕهبهنهکه گوتی :ژیانی نهمر ههیه.
تۆ پێت وایه بهشهر بونهوهرێکی نهمره؟ههڵبهته ،ئایندهیهکی جوان و بهشکۆ چاوهڕوانی ئێوهیه .چاوهنۆڕی تیرهی بهشهره .تاجیهان ،پیاوانی وهکو تۆی زۆر ههبێ ،زووتر دهگاته ئهم ئایندهیه .بهبێ تۆ و نموونهی
وهکو تۆ که بههوشیاری و وریاییهوه دهژین ،که سهربهرزو ئازادن ،که خاوهنی
سهرهتای بهرزو جوانن ،بهشهرییهت چ مهعنایهکی نیهو بهپێی دهستووری تهبیعی
دهبێت دهستهو ئهژنۆ دانیشن و چاوهڕوانی کۆتایی مێژووی خۆ بکهن ،بهاڵم تۆو
نمونهی وهک تۆ  ،بهدرێژایی ههزاران ساڵ تیرهی بهشهر دهگهیهننه حهقیقهتی نهمر.
خزمهتکردن و ئهرکی بهرزو پیرۆزی ئێوه ئهمهیه .ههرچی بهرهکهت و فهڕێک کهخوا
وهعدی به بهندهکانی داوه له بوونی تۆدا بهرجهسته بووه.
کاورین پرسی :ئامانجی تهمهنی جاویدان چیه؟
ئامانجی تهمهنی نهمر وهکو ههموو ژیان خۆشییه .خۆشی ڕاستهقینهش له زانستدایه،ژیانی نهمر سهرچاوهی لهبن نههاتووی زانست بۆ تیرهی بهشهر دهڕهخسێنێ .ههر
لهبهر ئهمهشە گوتویهتی" :ماڵی بابی من پڕه له قهسرو کۆشکان"...
کاورین ،بهخۆشیهوه دهستهکانی دان بهیهکداو گوتی :دهزانی زۆرم کهیف به قسهکانت
دێت؟!
-سوپاس.

بهاڵم با ئهوهشت پێ بڵێم که تۆ بڕۆیت ئیدی له بوونت دهکهومه گومانهوهو گوماندهمکوژێ .تۆ تاپۆو شهبهنگی ،زینده خهون و خهیاڵی ،دیتنی تۆ نیشانهی ئهوهیه که من
نهخۆشم و له حاڵێکی ئاساییدا نیم.
جا چ قهیدییه با نهخۆش بی؟! نابێ ئهمه ساردت بکاتهوه .تۆ نهخۆشیت چونکه زیاد لهپێویست کار دهکهیت .چونکه سهالمهتی خۆت کردۆته قوربانی ئامانجێک و ڕۆژهک دێ
که نهک ههر سهالمهتیت بهڵکو ژیان و ژینت لهم پێناوهدا فیدا بکهیت .لهوهی پتر چت
دهوێ؟ ئهمه ههمان ئهو شتهیه که ههموو تهبیعهتێکی ههڵبژاردهو عال بهتاسهیهوهن.
بهاڵم ئهگهر نهخۆش بم چ متمانهیهکم بهخۆ دهبێ؟بهچ مهعلوم ههموو ئهو بلیمهتانهی که بوونه مایهی متمانهی ههموو جیهان ،سوودیانله خهون و خهیاڵ نەبینیوه .ئێستا به تۆ دهڵێن که بلیمهتی زۆر لهشێتیهوه نزیکه.
بلیمهتی و شێتی زۆر لێکدی دوور نین .باوهڕبکه خهڵکانی ساغ ،خهڵکانێکی ئاسایین،
ڕان و پهزن ،ترسان له نهخۆشی ئهعساب ،له پیربوون و پهککهوتن تهنیا ئهو کەسانه
ئازار دهدات که ئامانجی ژیانیان له حاڵی حازردایه نهک له ئایندهداو ئهمانهش ههمان
ڕان و پهزن ،خهڵکانی ئاسایین.
بهاڵم گوتهی "ئهقڵی ساغڵهم له بهدهنی ساغڵهم دایه" ئامانجی ڕۆمیانی کۆن بووه.مهرج نیه ههرچییهک ئهوان گوتبێتیان دروست بێ .خوپهرو ههڵچوون ،تاسهو ئهڵها،بهرزهفڕی ،حاڵ و جهزمه ،ههموو ئهم خهسێتانهی که شاعیران ،پهیامبهران و
شههیدانی ڕێگهی ئامانجی بهرز ،له خهڵکانی ئاسایی جیادهکاتهوه ،لهگهڵ ژیانی ئاژهڵیدا
ناگونجێ ،واتا لهگهڵ سهالمهتی بهدهن و ساغی بهدهندا ناگونجێ .جارێکی دیکهش پێت
دهڵێمهوه ئهگهر دهتهوێ ساغ و ئاسایی بیت ئهوا ببه به یهکێک له ڕەشه خهڵکهکه ،ببه
به یهکێک له پهزهکه.
کاورین گوتی :سهیره ،ههرچییهک بهخهیاڵی مندا هاتووه و چهندین جار بیرم
لێکردۆتهوه تۆ گوتت .وهکو ئهوهی تۆ ههمیشه ئاگات له من بووبێ و گوێت له بیرو
خهیاڵه نهێنییهکانم بووبێ ،بهاڵم بهسه باسی من مهکه ،تۆ مهبهستت له ههقیقهتی نهمر
چیه؟ چۆنی لێک دهدهیتهوه؟

ڕهبهنهکه وهاڵمی نهدایهوه .کاورین تهماشایهکی کرد ،بهاڵم نهیتوانی دهموچاوی
بهجوانی ببینێ .سیمای دیار نهمابوو .سهرو دهستی دیار نهمان ،ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه
بهتهواوی دیاری نهماو لهچاو ون بوو.
کاورین ،بهپێکهنینهوه گوتی :حهیفێ لهچاو ون بوو.
به کهیفخۆشی و چاالکییهوه بۆ ماڵ گهڕایهوه .قسهی ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه ڕوح و گیانی
لهڕادهبهدهر شاد کردبوو ،بوونه ههڵبژارده ،خزمهتکردنی ههقیقهتی نهمر .دانانی له
ڕیزی ئهوانهی که ههزاران ساڵ ژیانی مرۆڤ پێش دهخهن ،دانانی له ڕیزی ئەوانهی که
مرۆڤ له گرفتاری و گوناحی ههزاران ساڵ ڕزگار دهکهن ،ئهوانهی ههموو شتێکی خۆ
له ڕێی ئامانجێک دادهنێن ،گهنجییان ،تواناو سهالمهتیان دهبهخشن و لهپێناوی شادی
کۆمهڵدا دهمرن ،چ ئامانجێکی پیرۆزه .چ پلهو پایهیهکی مهزن و بهرزه ،وهختێ به ژیانی
ڕابردووی خۆیدا چۆیهوه ،ژیانی بێ رتوش و بێ غهل و غهش و پڕ کارو کۆششی
خۆی هێنایهوه بهرچاو ،وهختێ ئهوهی فێری ببوو و ،خهڵکانی دیکهی فێرکرد بوو بهیاد
هێنایهوه ،گهییه ئهم ئهنجامهی که قسهکانی کابرای ڕهبهن موبالهغهیان تێدانیه.
تانیا که بهدوویدا دهگهڕا ،له پارکهکهوه وهدهرکهوت و بهرهو الی ئهم هات .جلێکی
تازهی لهبهر کرد بوو .ئهو جله نهبوو که کاورین ئاخرجار لهبهریدا دیتبوی .هاواری
کرد :ئهوه لێرهی؟ خۆ ههموومان بهدوی تۆدا دهگهڕاین ...وی ئهوه چیه؟ بهسهرسامی
ئهو پرسیارهی کردو چاوی بڕییه سیمای پرشنگداری و چاوانی فرمێسک تێزاوی و
گوتی :ئاندریوشا ،چیت بهسهرهاتووه زۆر گۆڕاوی؟!
کاورین دهستی خسته سهرشانی تانیاو گوتی :من زۆر شادم ،له شادیش زیاتر،
بهختیارم .تانیای ئازیز ،تۆ بێ ئهندازه ئازیزو خۆشهویستی .تانیا زۆر خۆشحاڵم.
بهگهرمی ههردوو دهستی تانیای ماچکردو لهسهری ڕۆیی:
ئێستاکێ ،لهوپهڕی ههوای خۆدا بووم .له لوتکهی شادیدا بووم .له ژیانمدا ئهوهندهشاد نهبووم ،بهاڵم ناتوانم ههموویت بۆ بگێڕمهوه .چونکه بهشێتم دهزانی .باوهڕ به
قسهکانم ناکهیت .بابێینه سهر باسی تۆ .تانیا من تۆم خۆش دهوێ و دهمێکه خۆشم
دهوێی ،نزیک بوونهوهو دیتنی تۆ بووه بهشێک له ئهرکهکانی ژیانم نازانم که
بگهڕێمهوه چۆن بهبێ تۆ ههڵبکهم.

تانیا به پێکهنینهوه گوتی :بهو خهستییهش نا .دوای دوو ڕۆژ له بیرت دهچمهوه .ئێمه
خهڵکانی بچوکین و تۆ پیاوێکی گهورهی .کاورین گوتی :بێ سوعبهت ،بهتهمام لهگهڵ
خۆمت بهرم تانیا ،باشه؟ لهگهڵم دێی؟ تۆ دهبی بههی من!
تانیا هاواری کرد :چی؟ ویستی پێبکهنێ ،بهاڵم پێکهنین چووه قاتی و نهکهوته سهر
لێوانی .لهجێی پێکهنین ڕومهتی سوور ههڵگهڕا ،ههناسهی سوار بوو و ،بهپهله بهرهو
باخهکه ڕۆیی .دهستهکانی ههڵگڵۆفتن و بهنهباوهڕییهوه گوتی :باوهڕ ناکهم .ههرگیز لهم
باوهڕهدا نهبووم ...ههرگیز...
بهاڵم کاورین بهپهله بهدوویدا چوو بهههمان سیمای نورانی و پرشنگدارو حاڵ
لێهاتنهوه لهسهری ڕۆیی :من عهوداڵی ئهشقێکم ههموو بوونم فهتح بکات .تهنیا تۆ ،تهنیا
تانیا ئهم ئهشقه بهمن دهبهخشێ .من زۆر بهختیارم ،که بهختیارم!
تانیا ،تهسلیم بوو ...کووڕ بووهوه ،تێک چوو ،لهتۆ وایه به ئهندازهی ده ساڵ پیرتر بوو،
بهاڵم لهبهرچاوی کاورین یهکجار جوان بوو .به دهنگی بهرز گوتی :چهند جوانه!

""٦
یگورسیمیونوڤیچ ،که زانی کاورین نهک ههر ئاشقی تانیا بووه ،بهڵکو لێبڕاوه بشی
خوازێ ،تهواو شپرزه بوو .چووه سوچێکهوه و ههوڵیدا شپرزهیی خۆی وهشێرێ.
دهستهکانی دهلهرزین ،گهردنی وهکو ئهوهی بای کرد بێ شین ههڵگهڕابوو .دهستووری
دا که ئهسپهکان بێنن و عهرهبانهکهیان لێ ببهستن .سوار بوو و ڕۆیی .تانیا که بینی
چۆن ئهسپهکان بهر قامچیان دهداو کاڵوهکهی تا سهر گوێی داگرتووه ،ئیدی له وهزع و
حاڵی تێگهیی .خۆی بهژورهکهی خۆیدا کرد .دهرگاکهی لهسهر خۆی داخست و
بهدرێژایی ئهو ڕۆژه گریا .له نارنجستانهکهدا ،ههموو قۆخ و ههڵوژهکان بهتهواوی
پێگهیی بوون .دهبوایه زۆر بهوریایی لێبکرێتهوه و له سهندوقان بخرێن و بنێردرێن بۆ
مۆسکۆ .چونکه دنیا زۆر گهرم ببوو .دهبوا ههموو درهختهکان ئاو بدهن .ئهم کاره
وهختی زۆری دهویست .ئهمه جگه لهوهی درهختهکان کرمیان ههڵێنا بوو .ههرچهند
کاورین زۆری قێز له کرمهکان دهکردهوه ،بهاڵم چار نهبوو ،کرێکارهکان و تهنانهت
یگورسیمیونوڤیچ و تانیاش به بهرچاوی ئهوهوه بهدهست کرمهکانیان دهفلیقاندهوه.

خهڵکی لێکدا لێکدا دهیانکرده سهریان و میوهیان بۆ وهرزی پایز ڕادهسپارد .ئیدی
وهاڵمدانهوه و ڕازیکردنی ئهو خهڵکهش ببوو به سهرباری کارهکانی دی .گهرمهی
کارکردن بوو .کهس نهیدهپهرژا سهری خۆی بخورێنێ .لهم گهرمهی کارکردنهدا ،کاری
مهزراکانیش دهستی پێکرد .نیوهی کرێکارانی باخهکه ،باخهکهیان بهجێ هێشت.
یگورسیمیونوڤیچ که تاوه سووت ببوو ،قسهی لهگهڵ بهکردن نهدههات .ههمیشه
تووڕه بوو .پێیهکی له مهزرا بوو ،پێیهکی له باخهکه بوو ،بهردهوام خوتهو بۆڵهی بوو:
گیانم دهرچوو .به هیالک چووم کار وابڕوات ڕۆژێ دێت خۆم بکوژم.
سهرباری ئهم ههموو کاره ،بهزم و ڕهزمی جیازی کڕینی تانیاش لهوالوه بوهستێ کە
بنهماڵهی پسوتسکی زۆر بهخهمییهوه بوون .لهالیهک جل بڕین بوو ،لهالیهک خهیاتانی
تووڕهو تڕۆ .ئیدی کهس بهکهس نهبوو .میوانیش لهوالوه بوهستێ .خهڵکی ماڵهکه
مهجبور بوون پێشوازی میوانهکان بکهن .شیرینی و شهربهتیان بۆ دابنهن و جێ و ڕێ
بۆ مانهوهی شهویان دابین بکهن.
بهاڵم وێڕای ئهو قهرهباڵغی و سهرقاڵییه ،کارهکان به خۆشی و شادی ڕادهپهڕێنران و
کهس ئاگای لهماندوو بوون نهبوو .تانیا ،ههستی دهکرد که ئهشق و بهختهوهری لهپڕ
له دڵیدا شکۆفهی کردووه .ههرچهند له چوارده ساڵییهوه دهیزانی که یان بۆ کاورین
دهبێ یان بۆ گڵ ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ههر نیگهران و دوو دڵ بوو .ههندێجار بهجۆرێ
مهستی شادی و خۆشی دهبوو که پێی وابوو دهبێ له کهیفان بفڕێ و خۆی بگهیهنێته
ئامێزی ههوران و نوێژان دابهستێ .بهاڵم که بیری لهوه دهکردهوه دهبێ مانگی ههشت
به بووکی بڕوات و بابی و ئهم ماڵه بهجێ بێڵێ ،ئهم ماڵهی که ههموو تهمهنی خۆی
تێدا گوزراندووه ،ترسێکی نامهفهومی لێ دهنیشت .خوا دهزانێ چهندین جار ئهم بیرهی
بهسهردا دههات که ئهم له پیاوێکی مهزنی وهکو کاورین بچوکترهو شایستهی ئهو نیه.
که ئهم خهیاڵهی بهسهردا دههات به پهله خۆی به ژورهکهی خۆیدا دهکرد ،دهرگاکهی
لهسهرخۆی دادهخست و چهندین سهعات به کوڵ دهگریا .لهنێو میوانهکاندا تهنیا
کاورینی لهبهرچاو قۆزو جوان بوو .ههستی دهکرد ههموو ژنهکان بهغیلی پێ دهبهن.
لهم ساتانهدا دڵی پڕ دهبوو له غرورو شادی و وهکو ئهوه بوو ههموو جیهانی بۆ خۆی
داگیر کردبێ .خۆ ئهگهر کاورین ،زاتی کردباو لهگهڵ ژنێکدا پێکهنیبا ،ئهوا تانیا له
حهژمهتاندا دهلهرزی و بهپهله دهچووه ژوورهکهی خۆی و دیسان دهستی به گریان
دهکرد! ئهم ههستانه باڵیان بهسهریا کێشابوو .وهکو مهکینه کاری دهکردو یارمهتی

بابی دهدا ،بهاڵم له ههمان کاتدا ئاگای نه لهکرم ،نه له کارهکهران ،نه له کرێکاران و نه
تێ پهڕبوونی وهخت نهبوو.
باری دهروونی یگورسیمیونوڤیچش وهکو تانیا بوو .ئهویش له بهیانییهوه تا شهو
کاری دهکرد .له باخهکهدا ئهم بهرو ئهو بهری بوو .تووڕه دهبوو جنێوی دهدا ،بهاڵم
لهگهڵ ئهوهشدا خهون و خهیاڵێکی ئهفسوناوی باڵی بهسهریا کێشابوو ،ههستت دهکرد
قاڵبێکی توند و تۆڵهو دوو کهسی گرتۆته خۆ .یهکێکیان یگورسیمیونوڤیچی واقیعی بوو
که لهگهڵ باخهوانێکا قسهی دهکرد ،که گوێی له قسهکانی ئیڤان کارلوڤیچ دهگرت لهمهڕ
بێ زهبت و ڕهبتی باخهکه ،دین دهبوو و قژی خۆی دهڕنییهوه .ئهوی دیکه
یگورسیمیونوڤیچی ناواقیعی بوو .پیرهمێرێکی نیمچه مهست بوو .قسهی زۆر گرینگی
دهبڕی .خۆی له قسان ههڵدهقورتاند .یهخهی باخهوانهکهی دهگرت ،ڕای دهتهکاند و
دهیگوت:
تۆ ههرچییهک دهڵێی ،بیڵێ ،بهاڵم به بێژنگ بهری ههتاو ناگیرێ .دایکی یهکێک بوو لهژنه ههره نهجیب و زیرهکهکان .دهموچاوی هێنده پاک و نورانی بوو لهتۆ وایه
فریشتهیه .نیگارکێشی دهکرد .شیعری دهگوت پێنج زمانی دهزانی و گۆرانی دهگوت...
بهستهزمانه ،خوا عافوی بکات ،تووشی سیل بوو و مرد.
ئهم یگورسیمیونوڤیچه ناواقیعیه ئاهێکی ههڵدهکێشاو لهسهری دهڕۆیی ..که له ماڵی مندا
بوو ،ڕۆژ به ڕۆژ ههڵی دهداو گهوره دهبوو .ههمان دهموچاوی نورانی فریشته ئاسای
دایکی ههبوو .تهمهشا کردنهکهی ،ههڵسوکهوت و ڕهفتاری ،قسه نهرم و خۆشهکانی
ههمووی لهدایکی دهچوو .جا زیرهکییهکهی بۆ ناڵێی! به بهالش پلهی مامۆستایی
وهرنهگرتووه ،بهاڵم هێشتا له کوێیهتی ئیڤان کارلوڤیچ ،تۆ ده ساڵی دی بیبینه بزانه
دهبێ بهچی! لهگهڵ ئێستایدا ههر بهراورد ناکرێ! که دهگهییه ئێره ،ههڵوهستهیهکی
دهکردو دهبووەوە به یگورسیمیونوڤیچی واقیعی .قژی خۆی دهڕنییهوه ،دهی نهڕاند:
کهرانباوگاوانهی باوهحیزینه! بهستویهتی ،وێران بوو .وێران بووه! باخهکه وێران بوو،
باخهکهم فهوتا.
کاورین ،بهههمان شهوقی ئهشقی ههوڵهوه کاری دهکردو ههراو ههنگامهو بهزم و
ڕهزمهکهی دهوروبهری کاریان تێنهدهکردو ساردیان نه دهکردهوه .ئهشق تاقه هاندهرو
پشتیوانی بوو .پاش ههر ژوانێک لهگهڵ تانیادا بهخۆشی و شادی دهگهڕایهوه
ژوورهکهی و دهستی بهکار دهکردهوه .بهههمان ئهشقهوه که تانیای ماچکرد بوو و،

سوێندی ئهشقی بۆ خواردبوو ،کتێب و دهستنووسهکانی له ئامێز دهگرتن و مژولیان
دهبوو .قسهکانی ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه دهربارهی :ههقیقهتی نهمر ،ئایندهی پرشنگدارو
شکۆداری مرۆڤایهتی ،دهربارهی ئهو که بهندهی ههڵبژاردهیه  -ناسکی و جوانییهکی
تایبهتی و نائاسایی بهکارهکانی دهبهخشی ههفتهی جارێک یان دووجار ڕهبهنه
ڕشپۆشهکهی له پارکهکهدا یان لهماڵهوه دهبینی و چهندین سهعات قسهی لهگهڵ دهکرد.
بهاڵم ئهم دیاردهیه نیگهرانی نهدهکرد ،بهڵکو به پێچهوانهوه شادو خۆشحاڵی دهکرد،
چونکه ئێستاکێ تهواو قهناعهتی کردبوو که ئهم جۆره تارماییانه تهنیا دێنه دیدهنی
خهڵکانی ههڵبژاردهو ههڵکهوتووی ئهوتۆ که خۆیان به فیدای ئامانج و ئاواتهکانیان
دهکهن.
جهژن و ئاههنگی ماره بڕین بهسادهیی و ئاسانی تهواو بوو ،بهاڵم جهژنی زهماوهندهکه
بهدڵی سازنەکرا .یهکێک بوو لهو جهژن و ئاههنگه بێ مهعنایانهی که دوو ڕۆژ و دوو
شهوان درێژهی کێشا .سێ ههزار ڕۆبڵ تهنیا مهسرهفی خواردن و خواردنهوه بوو،
بهاڵم لهبهر قهرهباڵغی و غهڵبهغهڵب و بهزم و ڕهزمی مۆسیقاو ههروا ههنگامهی
چێشت لێنان و هاتوچۆی نۆکهران و ژنانی عهبا بەسهر و ههراو هۆریا و سهغڵهتی و
تهنگی جێگا ،چ کهسێک ئاگای له شهرابی گرانبههای عهسران نهبوو که لهموسکۆوه
هێنرابوو.

" "٧
شهوێکی درێژی زستان ،کاورین لهسهر تهختێک ڕاکشابوو ،چیرۆکێکی به زمانی
فهرهنسی دهخوێندهوه ،تانیای بهلهنگاز که بهژیانی شارستانی ڕانههاتبوو ،ههموو
شهوێک تووشی ژانهسهر دهبوو .ژمێژ بوو نووستبوو و بهدهم خهوهوه وڕێنهی
دهکرد.
سهعاته چاڵمهکه سێ جاران لێی دا .کاورین ،مۆمهکهی تهمراندو ویستی بنوێ.
ماوهیهک چاوی نوقاند و ههر بهتهمای خهو بوو ،بهاڵم گهرمی ژوورهکهو وڕینهی
تانیا ،نهیان دههێشت خهوی لێبکهوێ .سهعاتی ژوورکهو وڕێنهی تانیا ،نهیان دههێشت
خهوی لێبکهوێ .سهعات چوارونیو مۆمهکهی ههاڵیساندهوه .ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه له

تهنیشتییهوهو لهقهراخ تهختهکه دانیشتبوو .ڕهبهنهکه ساڵوی لێکردو پاش دهمێک
بێدهنگی پرسی :ئێستا بیرت لهچی دهکردهوه؟
کاورین گوتی :بیرم له شۆرهت دهکردهوه ئێستا خهریکی خوێندنهوهی چیرۆکێکی
فهرهنسی بووم .قارهمانی چیرۆکهکه پیاوێکی گهنجهو گهلێک کاری گهوجانه دهکات و
ئاقیبهت بهداخ و سوێی شۆرهتهوه دهمرێ .ئهم کهڵکهڵهو ئارهزوه بهالی منهوه چ
مهعنایهکی نیه.
چونکه تۆ پیاوێکی ئاقڵی و شۆرهت به گاڵتهی مندااڵن نازانی تاکو سهرنجت ڕابکێشێو بکهویه خولیایهوه .تۆ گوێ به شۆرهت نادهی.
وایهشۆرهت بهالی تۆوه شتێکی خۆش نیه .ئاخر پیاو چ خۆشی و لهزهتێک لهوه دهبینێکه بزانێ دوای مردنی ناوی لهسهر گۆڕهکهی ههڵدهکهندرێ؟ لهکاتێکدا مهعلومه که
ڕۆژگار درهنگ یان زوو ئهو ناوهو ههموو نووسینهکانی دی دهسڕێتهوه .بهڵێ،
خۆشبهختانه ناوی خۆت ئاسا زۆر زۆرهو هزری بیری بهشهریش کورته ناتوانێ یادی
ههموو ناوهکان بکاتهوه.
کاورین گوتی :ههڵبهته وایه .ئهمه جگه لهوهی که سوودی یادکردنهوه چیه؟ بهاڵم با
بێینه سهر باسێکی دی .بۆ نموونه باسی خۆشی .خۆشی چیه؟
که سهعات پێنج لێیدا ،کاورین لهسهر تهختهکهی خۆی دانیشتبوو ،پێی به مافورهکهی
ژێر پێیدا دهخشاند .سهری بردبووه بناگوێی ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه و دهیگوت :له زهمانی
کۆندا پیاوێک ههبووه که خۆشی و شادی ههراسانی کردووه .خۆشی و شادی ئهو
کابرایه لهڕاده بهدهر بووه .جا بۆ ئهوهی غهزهبی خواوهندان له خۆی دوور بخاتهوه،
ئهنگوستیلهیهکی جوانی دهبێ که زۆری له دڵ شیرین دهبێت ،دهیکات به قوربانی بۆ
خواوهندان .ئهم چیرۆکهت بیستووه؟ منیش ئێستاکێ وهکو "پولی کرات"

م لێ

بهسهرهاتووه و له کهیف و خۆشیاندا له پێستی خۆم ناهێورم .لهبهیانی زوهوه تا
شهوێ خۆشی دهجهڕبێنم .خۆشی باڵی بهسهر ههموو ههست و ئارهزوویهکی دیکهمدا
کێشاوه .مهعنای خهم و ڕهنج و ماندوویهتی نازانم .ڕاست و دۆغری گومانم لێ
نیشتووه.

ڕهبهنهکه بهسهرسامی پرسی :بۆچی تۆ پێت وایه خۆشی و لهزهت ههستێکی
میتافیزیکییه؟ پێت وایه ئهم ههسته ڕهنگدانهوهیهکی ئاسایی شتهکان نیه؟ تا مرۆڤ
لهباری فیکری و ئهخالقییهوه پتر پێش بکهوێ ئازادتر دهبێ و پتر له ژیان ڕازی دهبێ
سوکرات ،دیوجین ،مارک ئورول ههموویان شادییان دهناسی و له غهم بێ ئاگابوون و
گوتهی یهکێک له یاوهرانی مهسیحه :تا دهتوانی شادبه ،شادی و خۆشی بکه .کاورین به
شۆخییهوه پێکهنی و گوتی :ئهو ساکه لهپڕ خواوهندان ڕقیان ههڵدهستێ و زهوقی من
ئهمه پهسند ناکات که خواوهندان ببن به دزی خۆشی و شادی و مرۆڤ ناچار بکهن له
خهما بلهرزێ و لهبرسان بمرێ.
تانیا ،خهبهری بووهوه ،به ترس و سهرسامییهوه ڕوانییه شووهکهی .شووهکهی قسهی
دهکرد .ڕووی دهکرده کورسییهکه .له خۆڕا پێدهکهنی .چاوهکانی دهبریسکانهوهو
پێکهنینهکهی دهنگێکی سهیری ههبوو .تانیا ،دهستی شووهکهی گرت که بهرهو الی
ڕهبهنهکه درێژی کرد بوو ،گوتی :ئاندریوشا ،لهگهڵ کێ قسه دهکهیت ،ئاندریوشا ئهوه
کێیه؟ کاورین وهاڵمی دایهوه :چی کێیه؟ ڕهبهنهکهیه .ئهوهتا لهوێ دانیشتووه .ئاماژهی
بۆ الی ڕهبهنه ڕهشپۆشهکه کرد.
کهس لهوێ نیه ،ئاندرویوشا تۆ نهخۆشیت.تانیا باوهشی به مێردهکهیدا کردو هێند بهتوندی گوشی بهخۆیهوه له تۆ وایه دهیهوێ
له تاپۆکهی بپارێزێ .دهستی خستهسهر چاوی مێردهکهی .ئازای گیانی هاتبووه لهرزین
و هۆن هۆن دهگریا :تۆ نهخۆشیت بمبووره ئازیزهکهم! ماوهیهکه ههستم دهکرد مێشکت
بهرهو تێکچوون دهچێت ...تۆ نهخۆشیت ...تووشی نهخۆشی دهرونی بویت ...ئاندریوشا.
کاورینیش کهوته لهرزین .جارێکی دی ڕوانییه کورسییهکه ،ئێستا کورسییهکه بهتاڵ
بوو ،ههستی کرد باسک و القی بێتاقهت و سستن .دهستی کرد به خۆگۆڕین .هێشتا
ههر دهلهرزی .به زمانی تێک ئااڵوهوه دهیگوت :تانیا ...چی نیه نه ،ههست دهکهم کهمێک
وهزعم ناتهواوه .ئیدی کاتی ئهوه هاتووه مشوورێکی خۆم بخۆم و بزانم چ
نهخۆشییهکه.
تانیا که ههوڵیدهدا جڵهوی گریانهکهی بگرێ ،گوتی :من ماوهیهکه ههستم بهمه
کردووهو بابیشم ههستی پێکردووه .تۆ بهشێوهیهکی سهیر قسه لهگهڵ خۆت دهکهیت.
لهخۆڕا پێدهکهنی و شهوانیش ناخهوی .خوایه ،خوای گهوره فریامان بکهوه.

بهدهم کوڵی گریانهوه لهسهری ڕۆیی :بهاڵم مهترسه ،ئاندریوشا توخوا مهترسه.
تانیاش خۆی گۆڕی ...کاورین به تهماشاکردنهکهی تانیادا بۆی دهرکهوت که حاڵی
زۆر خراپهو گفتوگۆکردنی لهگهڵ ڕهبهنه ڕهشپۆشهکهدا نیشانهی ئهوهیه که شێت بووه.
ههردووکیان خۆبهخۆ خۆیان گۆڕی و چوونه بهردااڵنهکه .یهکهمجار تانیاو پاشان
کاورین

چوو.

یگورسیمیونوڤیچ

بهخۆو

ڕۆبهکهیهوه

لهوێندهر

وێستابوو.

یگورسیمیونوڤیچ لهگهڵ ئهواندا دهژیاو له گریانی تانیا بهخهبهر هاتبوو  .تانیا دهیگوت:
مهترسه ئاندریوشا .ئهمهی دهگوت و خۆیشی وهکو نۆبهتای لێ هاتبێ لهترساندا
ههڵدهلهرزی .لهسهری ڕۆیی :مهترسه بابه ...ئهم ئاریشهیهش تهواو دهبێ.
کاورین وهها پهشۆکا بوو نهیدهتوانی قسان بکات ،بهاڵم ههوڵیدهدا شتهکه بهههند
ههڵنهگرێ .ڕووی کرده خهزوری و ویستی بڵێ :پیرۆزباییم لێبکهن .پێم وایه ئهقڵهکهم
لهدهست داوه .بهاڵم لێوهکانی به ئاستهم جواڵن و بزهیهکی تاڵیان کهوته سهر.
سهعات نۆ جلهکانکیان گۆڕی .پاڵتۆکهیان لهبهر کرد .چهرچهفێکیان پێدا داو
بهعهڕهبانه بۆ الی دکتۆریان بردو دهستیان به زنجیرهیهک مالیجهکرد.

""٨
هاوین بوو ،دیسان کاورین له سهر دهستووری دکتۆر بۆ گوند گهڕایهوه .وهزعی
تهواو باش ببوو ئیدی ڕهبهنه ڕهشپۆشهکهی نهدهبینی .تهنیا ئهوهندهی مابوو بهتهواوی
ڕهنگ و ڕوو ههڵێنێ و لهباری بهدهنییهوه ببوژێتهوه .له ماڵی خهزوری دهژیا .شیری
زۆر دهخوارد و ڕۆژی تهنیا دو سهعات کاری دهکرد ،دهمی بۆ مهشروب نهدهبردو
جگهرهی ترک کردبوو.
شهوی نۆزدهی مانگی حهوت ،شهوێک بهر له جهژنی "الیاه" کۆڕی نوێژ و زیکرو
دوعای ئێواره لهماڵهوه سازدرا .ههرکه کهشیش بخوردهکانی ههاڵیساند و دااڵنهکه بۆن
و بهرامهی کڵێسای گرتهخۆ ،کاورین تاقهتی چووهوه ،ڕۆیی بۆ نێو باخهکه بێ ئهوهی
ئاوڕ لهو ههموو شکۆفه ناسک و جوانانهی دهوروبهری بداتهوه دهستی کرد به پیاسه.
تۆزێک لهسهر تهختێک دانیشت و ئهوجا ههستاو بهرهو باخه کۆنهکه نشێوبووهوه.
بهکهناره نشێوهکهدا هات و له قهراخ چۆمهکه بهئارامی وێستاو نیگای پڕ پرسیاری

بڕییه چۆمهکه .دارکاژه زهالمهکان بهڕهگ و ڕیشاڵی تێک ئااڵوهوه ،ئهو دارکاژانهی که
پار ئهویان بهو ههموو چاالکی و شادی و بهزهوقییهوه دیتبوو وهکو منداڵی ساوا
بهڕویا دهگرژانهوه ،ئێستا ههموو بێ جوڵهو بێ خشپه ڕاوهستا بوون و زهق زهق
سهیریان دهکرد .پێدهچوو نهیناسنهوه ...بهڕاستیش لهچاو پاردا زۆر گۆڕا بوو .بهو قژه
کورهتهیهوه ،بهههنگاوی خاوو سستییهوه .بهدهموچاوی گۆڕاوییهوه بهو بێتاقهتی و بێ
ڕهنگییەوە لهکهم شوێندا دهناسرایهوه.
لهچۆمهکه پهڕییهوه ،ئهو مهزرایهی پار کرابوو به چاودار ،ئێستا ببوو به
خهرمانجاڕی جۆ .بهڕیز خهرمانی جۆ قوتکرابوهوه .ههتاو ئاوا ببوو .ئاسۆی سوورباو
پێدهچوو تۆف و بۆرانی پێ بێ .ههموو شتێک ئارام بوو .کاروین چاوی بڕییه ئهو
شوێنهی که پارهکه ڕهبهنه ڕهشپۆشهکهی تێدا بینی بوو .تا زهردهی خۆر به تهواوی له
ئاسماندا ون نهبوو ،چاوی لهو شوێنه نهگواستهوه .پهست و هیالک و ماندوو بۆ ماڵ
گهڕایهوه .یگورسیمیونوڤیچ و تانیا لهسهر قاڵدرمهی بهر ههیوانهکه دانیشتبوون چایان
دهخواردهوه .پێکهوه قسهیان دهکرد .بهاڵم که کاورینیان بینی قسهکهیان بڕی .کاورین
به سیمایاندا زانی کهباسی ئهویان دهکرد .تانیا ،بهشووهکهی گوت-:وهره شیرهکهت
بخۆ ،ئێستا وهختێتی.
کاورین لهسهر دوا پلهی قاڵدرمهکه دانیشت و گوتی :نا ،هێشتا وهختی نیه ،تۆ بخۆ
من شیر ناخۆم.
تانیاو بابی تهمهشای یهکتریان کردو ئهوجا وهکو یهکێک خهتایهکی کردبێ گوتی:
دهزانی شیر بۆ تۆ زۆر باشه!
کاورین پێکهنی و :بهڵێ ،ههر زۆریش باشه! با مژدهشت بدهمێ که له ڕۆژی ههینییهوه
تا ئێستا یهک کیلۆ زیادم کردوه.
ئهوجا سهری خسته نێو دهستی و بهکهسهرهوه گوتی :ئاخر بۆ؟...
بۆ بردمه الی دکتۆر؟ ئیسراحهت کردن ،بێکاری ،حهمامی گهرم ،پارێز ،چاودێری
کردنی ههر ههنگاوێکم ،ئهم کارانه ئاقیبهت شێتم دهکهن .ئیدی بێتاقهت بووم .من شێت
و ئاشقی گهورهیی بووم ،ههر بههۆی ئهم "گهورهیی"یهوه بوو که چاالک ،بهکهیف و
دهماخ ،شادو خۆشحاڵ بووم ..من بابایهک بووم دیارو بهرچاوی ،له خهڵکانی ئاسایی
نهدهچووم ..ئێستا بووم به بوونهوهرێکی وشک و ساردو سڕ ،وهکو ههر بهنی

ئادهمێکی ئاسایی ئهم دنیایه ،ئێستا بووم به کابرایهکی بێ تام و بازاڕی و من لهگهڵ
ئهم جۆره ژیانهدا ههڵناکهم ..ئاهـ چ زوڵمێکتان لێکردم که بردمتانه الی دکتۆر! ڕاسته
من دووچاری مۆتهکه ببووم ،تاپۆو شهبهنگم دهبینی ،بهاڵم ئهمه چ زیانێکی بهکهس
دهگهیاند؟ ئێوه بڵێن چ زهرهرێکی به کهس دهگهیاند؟!
یگورسیمیونوڤیچ ،ئاهێکی ههڵکێشا :مهگهر ههر خوا له مهبهستت تێ بگات؟ تهنانهت
گوێ گرتنیش له تۆ کارێکی گهوجانهیه.
پێویست ناکات گوێ بگری!کاورین ،زۆری پێناخۆش بوو که یگورسیمیونوڤیچ لهوێندهر بوو ،زۆر بهساردی و
وشکی و بێ ئهدهبیهوه وهاڵمی خهزوری دهدایهوهو به ڕقهوه سهیری دهکرد.
یگورسیمیونوڤیچ ،نهیدهتوانی دان بهههڵهی خۆیدا بنێ .وڕوکاس لێکدا لێکدا دهکۆکی.
تانیا ،بێ ئهوهی هۆی ئهم گۆڕانه کتوپڕهی بابی و کاورین بزانێ ،پاڵی دا بهبایییهوهو
بهترسهوه ڕوانییه چاوهکانی ،الی مهعلووم بوو که پهیوهندی ئهوان و شووهکهی ڕۆژ
به ڕۆژ بهرهو خراتر دهچوو .بابی تهواو پیر ببوو .شووهکهشی دڵی ناسک و دهم
دهمی و تووڕه ببوو ،کوڕم دهویست لهگهڵیا ههڵبکات .تانیا مات و خهمگین نه
پێدهکهنی ،نه گۆرانی دهگوت ،نه خواردن و خهویشی مابوو .ههمیشه لێو بهبارو
بێتاقهت و دڵگیراو بوو ،هێنده خهم و خهفهتی دهخوارد که پاش نیوهڕوان وهکو جهنازه
بێ ههست و خوست لێی دهکهوت .که کۆڕی دوعاخوانی لهماڵهوه بهرپا دهکرا ،دهیبینی
که بابی دهگری ،ئێستا که لهبهر ههیوانهکهدا دانیشتبوو ههوڵی دا ئهم خهیااڵنه له خۆی
بتارێنێ.
کاورین گوتی:باوەڕبکه بوداو محەمهد و شهکسپیر خهڵکانی بهختهوره بوونه .نهخزم
و کهسوکاره دڵسۆزهکانیان و نه دکتۆرهکانیان ههوڵی چارهسهرکردنی ئیلهام و
سروش و خورپهیانیان نهداوه .پزیشکان و کهسوکاری دڵسۆز ههوڵی ئهوه دهدهن که
تیرهی بهشهر بهرهو گهوجی و بێهۆشی بهرن .ڕۆژێ دێ که گهوجی شوێنی بلیمهتی
بگرێتهوه و مرۆڤایهتی لهنێو بچێ .ئهگهر ئێوه یهک تۆز ئهقڵتان ههبوایه ،تاقه تۆزقاڵێک
مێشکتان ههبوایه ،من زۆر زۆر مهمنوون دهبووم.
لێرهدا به خهم و ئازارهوه قسهکانی تهواو کرد .ههستی به ئازارێکی زۆر کرد ،بۆ
ئهوهی خۆی له ههرزهوێژی بپارێزێ ،ههستاو چووه ژوورهوه ،شهوێکی کپ و

خامۆش بوو ،هااڵوی دهم با نهیدهبرد .له پهنجهرهکهوه بۆنی توتن دههات .تریفهی
مانگ دابووی لهناو ژوورهکهو زهوییهکهو پیانۆکهی ڕووناک کرد بووهوه .کاورین،
خۆشیهکانی پار هاوینی بیرکهوتهوه .که ئهوساش وهکو ههنوکه دنیا پڕ ببوو له بۆنی
گیاو تریفهی مانگ له پهنجهرهکانهوه ڕژابووه ژورێ ...بۆ ئهوهی ئهو وهزع و حاڵهی
پار لهخۆیدا بێدار بکاتهوه ،چووه ژورهکهی خۆی ،جگهرهیهکی یهکجار تیژو کهسکونی
پێکردو بهخزمهتکارهکهی گوت که شهرابی بۆ بێنێ ،بهاڵم جگهرهکه له دهمیدا تاڵ و
ناخۆش بوو .شهرابهکهشی ئهو نهشئهو خهیاڵهی پاری نهدایێ .ئاخر شت تهر کردن
مهعنای چییه؟! به جگهرهیهک و دوو فڕ شهراب سهری کهوته سوڕان و ناچار بوو
حهب بخوات پیش ئهوهی بچێته ناو جێگاکهیهوه ،تانیا پێی گوت :ئاندرویوشا ،بابم تۆی
خۆش دهوێ و زۆری خاترت دهوێ ،بهاڵم لهسهر شتی هیچ و پوچ تێکی دهدهیت و
دهتۆرێی .بابم ئهمهی پێ ناخۆشه ،تۆ دیقهتی دهموچاوی بده ڕۆژ بهڕۆژ وسهعات به
سهعات پیرتر دهبێ .ئاندریوشا تکات لێدهکهم ،بیکه بهخاتری مهسیح ،تۆ گۆڕی بابت،
لهبهر خاتری من ،لهگهڵ بابمدا ئاشت بهرهوه.
ناتوانم.بۆ؟ ئاخر تێم بگهیهنه بۆ؟تانیا ،ههموو گیانی کهوته لهرزین.
چونکه حهزم له چارهی نیهو تهواو.کاورین ،ئهمهی بهبێ موباالتییهوه گوت و شانهکانی ههڵتهکاند و لهسهری ڕۆیی:
چاکتر وایه قسهی لێ نهکهین و ههرچییهک بێ بابی تۆیه.
ئاخر من تێناگهم ئهمه بۆ.تانیا ،دهستهکانی بۆ نێوچهوانی برد .نێوچهوانی گوشی و چاوی بڕیه خاڵێک و گوتی:
لهم ماڵهدا شتێکی سامناک ،شتێکی نامهعقووڵ ڕووی داوه .ئاندریوشا تۆ گۆڕاوی و
ئاندریوشاکهی جاران نیت .تۆ که کابرایهکی زیرهک و ههڵبژاردهی ،زوو لهسهر شتی
بێ بایهخ دهڕهنجێی و دڵت دهشکێ .ههندێجار لهسهر شتی ئهوهنده هیچ و پووچ تووڕه
دهبی که ئهگهر لهکاتیکی دیدا بێ بهخۆیشت باوهڕ ناکهیت .نا تووڕه مهبه ...تووڕه
مهبه.

دهستهکانی کاورینی ماچ کردو لهسهری ڕۆیی :تۆ پیاوێکی هوشیار و باش و
شهریفی .غهدر له بابم ناکهیت ..بابم ئهوهنده باشه که..
نهخێر باش نیه ،ڕواڵهت بازییه ،بهاڵم خۆی باش دهنوێنێ .ئهم پیرانهی که لهنمایشنامهی سهتیردا بهشداری دهکهن ،ئهم خهڵکانهی که وهکو بابتن ،ئهم خهڵکانهی
تێرن و دهزانن چۆن چارهیان دهگۆڕن و زوو دهمولچیان دهدهن به یهکهدا ،کهسانێکی
تایبهتین که ماوهیهکی زۆر پێیانهوه مژول بووم ،له ئهفسانهدا ،له نمایشی سهتیرداو
تهنانهت له ژیانی واقیعیشدا سهرنجیان ڕاکێشام ،بهاڵم ئێستا لێیان بێزارم.
ئهوانه خهڵکانێکی تا بڵێی خۆپهرستن ..ههموو ڕواڵهت بازو نهوسن و ورگ پهروهرن.
تانیا ،لهسهر تهختهکه دانیشت و پشتی دا به پشتییهکهوهو گوتی:
ئهم قسانه بنیادم دهکوژێ ..بهدهنگیدا دیاربوو که زۆر ماندووهو به تۆبزی قساندهکات .گوتی :له زستانی پارهوه تاکو ئیستا دهقهیهک ئیسراحهتم نهبووه .چی بکهم
خودایه...
بهڵێ ،ههڵبهته بهنده خهتابارم و بابی بهڕێزت له منداڵی ساوا بێ گوناحتره!دهموچاوی لهبهرچاوی تانیا ناشیرین و بێ تام بوو .تانیا ههستی کرد که دهموچاوی
تێکچووه .لهو ساوه که قژی تاشی بوو دهموچاوی گۆڕابوو .تانیا پڕ بهدڵ حهزی
دهکرد جنێوبارانی بکات ،بهاڵم باش بوو جڵهوی خۆی گرت و بهدهم خهم و پهژارهو
ترسهوه ژوری نوستنهکهی بهجێ هێشت.

""٩
کاورین .کورسییهکی مامۆستایی بهدهست هێنا .دهبوو له  /٢دیسمبرا یهکهم
موحازهره بڵێتهوه .ههر بۆ ئهم مهبهسته ڕاگهیەنراوێک به ڕاڕهوهکانی زانستگهدا
ههڵواسرابوو ،بهاڵم له ڕۆژی دووی مانگدا کاورین ،بروسکهیهکی بۆ بهرپرسانی
زانستگه ناردو داوای لێبوردنی کرد که لهبهر نهخۆشی ناتوانێ موحازهرهکان بڵێتهوه.
خوێنی ههڵدههێنا .که تفی دهکرد ،تفهکهی ههر خوێن بوو .له ماوهی مانگێکدا
دووجاران خوێنی ههڵێنا .ههستی دهکرد بهرهبهره الوازو بێتاقهت دهبێ و زۆر جاریش

دهبوورایهوه ،لهو نهخۆشیه نهدهترسا ،چونکه دهیزانی دایکی مهرحومیشی ههمان
نهخۆشی بووهو زیاد له  ١١ساڵ بهم نهخۆشییهوه ژیاوه .پزیشکانیش دهیانگوت
وهزعی خهتهر نیه .تهنیا ئامۆژگاری ئهوهیان دهکرد که ههڵنهچێ و تووڕه نهبێ و کهم
قسان بکات و تا دهتوانێ هێمن و لهسهر خۆبێ.
مانگی یهکیش لهبهرههمان نهخۆشی موحازهرهکهی دواخست و مانگی دوو ،ئیدی
درهنگ بوو بۆ موحازهرهکه .بۆیه موحازهرهکهی خرایه ساڵی ئاینده.
ئێستا لهگهڵ تانیادا نهدهژیا .لهگهڵ ژنێکی دیکەی زۆر لهخۆی گهورهتر دهژیا .ئهم
ژنه وهکو منداڵ سهرپهرشتی دهکردو ئاگاداری دهکرد .کاورین تهواو هێمن و ئارام
ببوو ،تهواو هاتبووهوه سهر ڕێگه .وهختێ ئهم ژنه "ڤارڤارانیکو الیوڤنا" پێشنیازی کرد
که بیبات بۆ قرم ،کاورین قاییل بوو ،ههرچهنده خۆی دهیزانی که گۆڕینی ئاوو ههواش
دادی نادات و چاک نابێتهوه.
درهنگه شهوێک گهیشتنه سباستپول ولهوێ الیاندا ئیسراحهتێ بکهن و سبهی بهرهو
یاڵتا بڕۆن .ڤارڤارانیکوالیوڤنا چای خواردوو چوو بخهوێ ،بهاڵم کاورین نهخهوت،
سهعاتێک بهرلهوهی لهماڵ بێنه دهرێ و بچن بۆ وێستگهی قیتار ،نامهیهکی له تانیاوه
پێگهیی بوو ،و ئهم نامهیهی نهخوێندبووهوه .ئهم کاغهزه تهواو ناڕهحهت و نیگهرانی
کردبوو .زۆر چاکی دهزانی که خواستنی تانیا کارێکی ههڵه بووه و ئهو چاتر که لێکدی
جیابوونهوه ،بهاڵم بیرکهوتنهوهی ئهم ژنه ،ئهم ژنهی که لهم ئاخرو ئۆخریهدا بوو بوو
به مۆمیایهکی زیندووی پڕ جمجوڵ  ،ئهم ژنهی که تهنیا چاوه درشت و زیتهڵهکانی
بهزیندوێتی مابوون ،یادکردنهوهی ئهم ژنه ،داخ و بهزهیی له دڵیدا دهوڕوژاند و ڕقی
لهخۆی دهبووهوه ،ئهدرهسی سهر زهرفهکه دوا دوو ساڵی ژیانی لهگهڵ تانیادا،
بیرهێنایهوه .ئهو دوو ساڵهی که ههمیشه بهبێ ویژدانی و ستهم تاوانباریان دهکرد و
ئهوئیش تۆڵهی تهنیایی خۆی و بێزاری و وهڕزی خۆی له ژیان ،له کهسانێک دهکردهوه
که چ گوناحێکیان لهم ڕووهوه نهبوو .زۆر بهبێ ئینسافی تۆڵهی لێدهسهندن ..بیری
کهوتهوه که چۆن جارێک دهستنوسهکهی پارچه پارچه کردبوو و ههموو ئهو
گوتارانهی که دوای نهخۆشییهکهی نووسی بوونی دڕی بوو .بیری کهوتهوه که ورتکه
کاغهزهکانی له پهنجهرهکهوه تووڕدابوونه دهرێ و پارچه کاغهزهکان بهدهم باکهوه
کهوتبوونه سهماو لهسهر درهخت و گوڵهکان گیر سابوونهوه ،له ههر الپهڕهیهکدا
ڕاوبۆچوونی بێ سهرو بهرو سهیرو سهمهرهی تۆمار کردبوو ،له ههموو

نووسینهکانیدا ڕهنجی بێهودهو شهیدایی له پێناوی "گهورهیی" دا بهدی کرد ،ههر ههموو
ئهم شتانه گهیاندیانه ئهو قهناعهتهی که ئهوهی ئهو نووسیویهتی گهرچی خهتاو
ههڵهکانی خۆی بووهو نووسینهکانی ڕهنگدانهوهی شهخسیهته نهخۆشهکهی بووه ،بهاڵم
کاتێ که دوا نووسینی خۆی دڕی و له پهنجهرهکهوه تووڕی دا ،ههستی به ناڕهحهتی و
نیگهرانی کرد ،له داخا چووه گیان ژنهکهی و بێ ویژدانانه کهوته دواندنی .خوایه چۆن
ژیانی ئهم ژنهی شێواندبوو! بیری کهوتهوه که چۆن جارێک بۆ ئهوهی دڵی تانیا به
ناههق بشکێنێ ،پێی گوتبوو که بابی تانیا له زهماوهندی ئهواندا دهورێکی نا ئاسایی
گێڕاوهو تهنانهت بابی لهو پاڕاوهتهوه که کیژهکهی بخوازێ .یگورسیمیونوفچ که
بهڕێکهوت ئهم قسهیهی بیستبووهوه و خۆی به ژورا کردبوو ،هێند سهرسام بوو بوو
که نهیتوانی بوو تاقه قسهیهک بکات .تهنیا ئهوهندهی پێ کرابوو که بهتوندی پێی
بهعاردیدا دابوو و هاوارێکی ئهوتۆی کردبوو له تۆ وایه زمانیان لهبنهوه بڕی بوو .تانیا
حهپهساوو داماو ڕوانی بویه بابی و به دهنگێکی دڵتهزێن گریا بوو و بێ جوڵه لهسهر
عاردی کهوتبوو.
دهست خهتی سهر زهرفهکه ههموو ئهم بیرهوهریانهی له هزرو بیریدا بێدار کردبووهوه.
چووه باڵکۆنەکە ،دنیا گهرم و بێدهنگ بوو .بۆنی شۆراوک له دهریاوه دههات .تریفهی
مانگ و تیشکی گڵۆپهکانی کهناری دهریاکه له ئاوهکهدا عهکس بوو بووهوه .ئاوهکه
ڕهنگێکی سهیری ههبوو .لهههندێ شوێن شینێکی تێری ئاماڵ سهوز بوو .له ههندێ
شوێنی دی له زاخی سهوز دهچوو .لهههندێ شوێنی دی لهتۆ وایه تریفهی مانگهشهوه.
ئهم ڕهنگانه سام و تام و شکۆیهکی بێ وێنهیان دهنواند.
دیاربوو له نهۆمی خوارهوهی ئوتێلهکهو لهبن بالکۆنهکهدا ،پهنجهرهکانیان کردۆتهوه،
چونکه به ئاشکرا دهنگی ژنان و حیلکهی پێکهنینیان دههات .دیاربوو له خوارهوه کۆڕی
میوانداری گهرم بوو .کاورین ،ئاقیبهت بهسهر خۆیدا زاڵ بوو ،کاغهزهکهی کردهوه،
گهڕایهوه ژورهکهی خۆی و دهستی به خوێندنهوهی کرد" :بابم ئێستاکێ مرد ،ههڵبهته
مردنهکهی لهچاوی تۆ دهزانم ،چونکه تۆ کوشتت .باخهکهمان بهرهو وێران بوون
دهچێ .کهوتۆته دهستی بێگانان .ئهوهی بابم لێی دهترسا ،ئاخری ڕوویدا ،دیاره
ئهمهشیان ههر لهچاوی تۆ دهزانم ،پڕ بهدڵ ڕقم لێته .ئاواته خوازی مهرگتم! ئاخ که
گهلهک کهسهردارم! که دهردی دڵم گرانه دهک خێر لهخۆ نهبینی و بهر نهفرهتی خوا

بکهوی! من تۆم وهکو پیاوێکی ههڵبژاردهو بلیمهت پهسند کرد ،کهچی شێت و دێوانه
دهرچوویت."...
کاورین نهیتوانی لهوهی پتر بخوێنێتهوه .کاغهزهکهی دڕی و پارچهکانی تووڕدا.
پهشێوی و نیگهرانی باڵی بهسهریدا کێشا .ترسی لێ نیشتبوو .ڤارڤارانیکوالیوڤنا،
لهپشت پهردهکهوه نوستبوو .کاورین گوێی له دهنگی ههناسهدانی دهبوو .له نهۆمی
خوارهوه دهنگی قاقای ژنان دههات ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا کاورین ههستی کرد که
غهیزهر خۆی چ زیڕۆحێ لهو ناوه نییه .ناوهڕۆکی نامهکهی تانیا تهواو برینداری کردو
بهترسهوه چاوی بڕییه دهرگاکه .دهتگوت لهوه دهترسێت که نهبا ئهو هێزه نادیارهی که
دوو ساڵی تهمهنی به فیڕۆداو خۆشهویسترین کهسانیشی وێران کرد ،بگهڕێتهوه.
بهتهجرهبه بۆی دهرکهوتبوو که کاتێک ئهعساب دهوڕوژێ ،باشترین ڕێگهی
هێورکردنەوەی ،کارکردنه .کاورین ،لهکاتی وههادا لهپشتی مێزهکهی دانیشت و بیری له
شتێکی تایبهت دهکردهوه .دهفتهرچهیهکی له جانتا سوورهکهی دهرهێنا که سهره
قهڵهمی پرۆژهی کتێبێکی بچوکی تێدا تۆمار کردبوو ،و بهتهمابوو لهماوهی مانهوهی له
قرم ئهگهر دهستی گهیی و پهرژا تهواوی بکات .له پشت مێزهکه دانیشت و کهوته
بیرکردنهوه لهم پرۆژهیهو ههستی کرد بچووکترین و ئاسایی ترین بهرژهوهندی ژیان،
یهکجار زۆر لهسهر بهشهر دهکهوێ .پاش چل ساڵ ژیان و الف و گهزافی زانست و
زانایی ،تازه به تازه کورسییهکی مامۆستایی بهدهست هێنابوو ،ئهوجاش مامۆستایهکی
ئاسایی .تهفسیرکردنی فیکری ئاسایی ئهوجاش خۆزگه تهفسیری فیکری خۆی بوایه،
نهک تهفسیری فیکری خهڵکانی دی .بریا تهفسیرێک با بهزمانێکی سووک،نەک بە
زمانێکی قورس وتاقەتبەر،یانی بەکورتی وەدەسهێنانی پلهیهکی هاکهزایی ..ئهوجاش
ئهمه چهند لهسهری کهوتبێ!  ١٥ساڵی ڕهبهق دهرسی خوێند بوو .له ژن هێنانا
تێکهوتبوو .ماڵی خۆی و نزیکترین کهسوکاری خۆی وێران کردبوو له بری ههموو
پاداشتێک تۆمهتی شێتی و بێ ویژدانی و ...درابووه پاڵ .ئاخ ،ئێستا کێ بهتهواوهتی
ههستی دهکرد که پیاوێکی مام ناوهندی و ڕۆژە ڕهشهو بهوپهڕی قهناعهتهوه دانی بهم
حهقیقهتهدا نا ،چونکه دهیزانی دهبێ ههموو کهسێک وهکو چۆن ههیه ئاوا خۆی بدینێ و
قاییلیش بێ.
پرۆژهی کتێبهکه ،هێوری کردهوه ،بهاڵم پارچهی کاغهزه دڕاوهکهی تانیا که لهو ناوه
کهوتبوو ،بیرو حهواسیان پهرت دهکرد .ههستایه سهرپێ ،پارچه کاغهزەکانی

کۆکردهوه .له پهنجهرهکهوه فڕێی دانه دهرێ .بهاڵم شنهبایهک له دهریاوه ههڵیکرد و
پارچه کاغهزهکانی گهڕانهوه بهر پهنجهرهکهو دیسان نیگهرانییهکی ترسامێز باڵی
بهسهریدا کێشاو وای ههست کرد که جگه لهخۆی چ کهسێک له ئوتێلهکهدا نییه ...چووه
بالکۆنهکه .دهریا وهکو گیانلهبهرێکی زیندوو ،به ههزاران چاو ،چاوی ڕۆشن ،چاوی
شینی تێر ،چاوی پیرۆزهیی و چاوی ئاگرین تهمهشای ئهوی دهکرد .ئیشارهتی بۆی
دهکرد .دنیا گهرم و تاقهتبهربوو ،ههستی کرد ئێستا مهله خۆشه! ؛لهپڕ لهژێر
پهنجهرهکهوه دهنگی کهمانچهیهک بهرز بووهوهو دوو ژن ههڵیانکرده گۆرانی .ئهم
ئاوازو گۆرانییهی دهناسییهوه .گۆرانییهکه باسی کیژێکی گهنجی دهکرد:
"کیژێ که نهخۆشی خهیاڵی بوو ،کیژێ که شهوێکی درهنگ له باخێکدا ،دهنگانی نهێنی
ئامێزی ژنهوت و ئهم دهنگانه هێنده سازگارو گونجاوو کاریگهر و سوفیانه بوو که
ئێمهی بهشهری فانی ههرگیز لێی تێناگهین ".کاورین ،ههستی ڕاگرت ،دڵی دایێ و ئهو
خورپه پڕ ڕازو لهنکاوهی که ماوهیهک بوو له بیری چوو بوو ،دووباره ئازای گیانی
هێنایهوه لهرزین.
لوولهیهکی بهرزو ڕهشی وهکو گهردهلول ،یان وهکو شهپۆلی دهریای سهرههڵگرتوو له
کهنارهکهی ئهو بهرهره ههستا .بهخێراییهکی لهڕادهبهدهر دهریاکهی بهیهکاداو بهرهو
ئوتێلهکه هات .بچوک و بچوکتر بوهوه .کاورین .وهالکهوت تا ڕێگای بدات .ڕهبهنهکه ،به
قژی بۆز .بهسهری کۆت .به برۆی چڕی ڕهشی ڕهشهوه ،به پێی پهتی و به بازوانی
تێک ئااڵوی عهینی خاچهوه ،به تهنیشتیدا ڕهت بوو و لهناوهندی ژوورهکهدا وهستا.
نیگایهکی پڕ نهوازشی کاورینی کردو به دهنگێکی خهمبار گوتی:
بۆ باوهڕت به قسهکانی من نهکرد؟ ئهوسا من پێم گوتیت تۆ بلیمهت و ههڵکهوتویت،ئهگهر باوهڕت پیم کردبا ئهم دوو ساڵهی تهمهنت بهمجۆره خهمناک و بێ بهر
نهدهڕۆیی.
کاورین ،دیسان هاته سهر ئهو باوهڕهی که ههڵبژاردهی خوایه و بلیمهته .ههموو
قسهکانی کابرای ڕهبهنی وهبیر خۆی هێنایهوهو پڕ بهدڵ حهزی دهکرد بتوانێ وهاڵمی
بداتهوه ،بهاڵم خوێن وهکو بهلوعه له گهرویهوه هاته خوارێ و بهسهر سینگ و
بهرۆکیدا ڕژاو بێ ئهوهی بهخۆی بزانێ چ دهکات دهستی بۆ سینگی بردو ههردوو

دهستی لهخوێنا سوور بوون ،ویستی ڤارڤارانیکوالپوڤنا گازبکات .ڤاراڤارا نیکوالپوڤنا
لهپشت پهردهکهوه خهوتبوو .ویستی ئهو گاز بکات .پڕ بهزاری هاواری کرد:
تانیا!کهوته سهر زهوی ،دهستهکانی ههڵبڕین و دیسان هاواری کرد:
تانیا!تا هێزی تێدا بوو ،هاواری بۆ تانیا کرد .هاواری بۆ گوڵهکان برد .هاواری کرده باخه
کۆنهکه .هاواری کاژه ڕهگو ڕیشاڵ تێک ئااڵوهکانی کرد .لێیان پاڕایهوه .هاواری
مهزرای چاوداری کرد .هاواری بۆ زانست و زانایی خۆی برد .هاواری کرده ئازایهتی
خۆی .خۆشی و شادی لهدهست چووی ،ژیانی جوان و دڵگیری .هاواری کرده ههر
ههموو ئهوانه.
ئهستێڵێکی گهورهی خوێنی لهبهردهم خۆیدا بینی .لهبهر بێتاقهتی و بێ توانایی نهیتوانی
تاقه قسهیهک بکات ،بهاڵم خۆشییهکی له وهسف نههاتوو ،خۆشییهکی بێ سنور ،ئازای
گیانی داگیرکرد .لهژێر بالکۆنهکهوه ئاوازهکه ههر بهردهوام دههاته گوێ و ڕهبهنه
ڕهشپۆشهکه به گوێیدا دهچپاند که بلیمهت بووهو چونکه بهدهنی فانی و الوازی
هاوسهنگی خۆی لهدهست داوه ،دهمرێ و ههروهها گوتی که ئهم بهدهنه لهوهی پتر
ناتوانێ ئهم چهشنه بلیمهتییه له ئامێز بگرێ.
کاتێ ڤار ڤارانیکوال پوڤنا ،لهخهوا ڕابوو ،و لهپشت پهردهکهوه وهدهرکهوت ،کاورین
مردبوو ،بهاڵم بزهیهکی له سڕینهوه نههاتووی پڕ لهزهت و خۆشی نیشتبووه سهر
سیمای..

هاملێتی مۆسکۆیی
بهنده هاملێتی مۆسکۆییم .بهڵێ .دهچمه ههر شوێنێ ،مااڵن ،موغازهو پێشانگایان،
هوتێالن ،باڵوهخانهی چاپهمهنیان و ههر شوێنکی دی ،ئهم قسهیه دهڵێم و دهڵێمهوه:
"ئهمه چ حاڵێکه خودایه .بهڕاستی مایهی ناڕهحهتی و بێزارییه .مرۆڤ تاقهتی له ههموو
شتێک دهچێت؟" .خهڵکیش ئهم وهاڵمه دهدهنهوه:

"ئهشهدو وایه .مایهی ناڕهحهتی و بێزارییه!".
ئیدی ئهمه بووه به پیشهی شهو و ڕۆژم .که شهوان دهگهڕێمهوه ماڵێ تاریک و نوتهک
و ههر بهو تاریکییه لهسهر جێگاکهم ڕادهکشێم ،لهخۆ دهپرسم" :ئهرێ من بۆ هێنده
بێتاقهت و بێزارم؟" ههست به ژاوهژاوێکی تایبهتی دهکهم و ئهوهم بیردهکهوێتهوه که
ههفتهی پێشوو له یهکێک له ماڵهکاندا پرسیم" :نازانم ،چ ههشێک بهسهری خۆدا بکهم.
تا لهم بێزارییه ڕزگار بم؟ پیاوێکی نهناس ،که پێنهدهچوو خهڵکی مۆسکۆ بێ ،لهپڕ
ڕووی کردمێ و بهدڵتهنگییهوه گوتی" :جا لهوه ئاسانتر ههیه .پارچه وایهرێکی تهلهفۆن
پهیدا بکهو ههرکه گهیشتییه یهکهم عامودی تهلهفۆن له مل خۆتی بکهو خۆت لهسێداره
بده ،ئهمه تاقه ڕێگاو تاقه چارهته!" بهڵێ ،بهدرێژایی شهو بیردهکهمهوه.
وام دێت به خهیاڵدا که خهریکه هۆی ئهم ناڕهحهتی و بێزاریهم بدۆزمهوه ،بۆ ،بۆ؟
الم وایه هۆکهی ئهمه بێ ...ئهگهر له ههوهڵیهوه دهست پێبکهم هیچ شتێک نازانم .چهند
ساڵێکی مهکتهبم خوێندووه ،بهاڵم بێفایدهیه! لهوهیه هۆی بێزارییهکهم ئهمه بێ که ئهو
زانیاریانهی ههمن بێفایدهن و به کهڵکم نایهن! ئاخر جۆ من نامهوێ ههمو ساتێک
ئهمهریکایهک کهشف بکهم .بۆ وێنه ههرکاتێ پێم دهڵێن که مۆسکۆ پێویستی به
زێرابێکی چاک ههیه یا که دهڵێن تۆوی کێوی ناڕوێ و بهر ناگرێ ،بهسهرسامی
دهپرسم" :بهڕاست؟!".
لهوهتهی هاتومهته دنیاوه ،ههر له مۆسکۆدا ژیاوم ،بهاڵم خوا عالیمه من ڕیشهو ئهسڵی
مۆسکۆ نازانم .بوونی ،فایدهی ،پێویستییهکانی چییهو چی نیه ،نایزانم و سهری
لێدهرناکهم .له ئهنجوومهنی شارا دهربارهی بهڕێوهبردنی شار لهگهڵ ئهندامانی
ئهنجوومەندا قسان دهکهم ،بهاڵم نازانم ڕووبهری مۆسکۆ چهنده .ئاماری خهڵکهکهی
چهنده .ژمارهی مردوان و لهدایکبووانی چهندن .دهرامهت و سهرفیاتی شار چییه و
چۆنه .بازرگانیمان لهگهڵ کێ ههیه؟ مۆسکۆ دهوڵهمهندتره یان لهندهن؟ ئهگهر مۆسکۆ
دهوڵهمهندتره هۆیهکهی چییه؟ مهگهر ههر خوا بیزانێ! کاتێ له ئهنجوومهندا باسی
یهکێک دهکرێت ،من خۆم سهغڵهت دهکهم و بهر له ههموو کهسێک هاوار دهکهم:
"پێویسته ئهم بابهته به کۆمیتهیهکی تایبهتی بسپێردرێ! ئا ،به کۆمیتهیهکی تایبهتی!".
ناوه ناوه بهگوێی بازرگانهکاندا دهچپێنم که ئێستا وهختێتی ڕوسیا پهیوهندی بازرگانی
لهگهڵ چین و ئێراندا ببهستێ .کهچی ناشزانم چین و ئێران کهوتونه کێوه؟ ئایا ئهم دوو

واڵته جگه له ئاوریشمی خاوی کرمخواردووی شێدار ،شتی دیکهشیان ههیه؟
لهبهیانییهوه تا ئێوارێ له چاخانەی "تیستف" دا چهنهبازی دهکهم و نازانم بۆ ئهم
چهنهبازییه دهکهم و چ دهڵێم .ههندێجار له نمایشێکدا ،دهورێک وهردهگرم ،بهاڵم نازانم
نمایشهکه چییه؟ دهچمه ئۆپرا تا گوێم له "داپیره پیک" بێ ،کهچی کاتێ پهرده الدهبرێ
ههنگینێ بیرم دهکهوێتهوه که ئهم چیرۆکه به نێوبانگهی پۆشکینم ،نهخوێندوهتهوه ،یان
ئهگهر خوێندبێتمهوهش لهبیرم چوهتهوه.
نمایشنامهیهک ئاماده دهکهم و دهیخهمه سهر شانۆ ،که نمایشهکهم دووچاری بێ
بازاڕی دهبێت و بهساردی پێشوازی لێدهکرێ ئهوجا تێدهگهم که وێنهی نمایشنامهکهی
من پێشتر لهالیهن "و .ئالکساندروف"هوه نووسراوهو پێش ئهویش لهالیهن "فدوتف"و
پێش "فدوتف"ش "ئهسفازیتسکی" عهینی نمایشنامهکهی منیان نوسیوه! من ناتوانم قسه
بکهم .یان باسێک بکهمهوه یان سهره باسێک بگهینمه کۆتایی .که چهند کهسێک
دهکهونه باس و گفتوگۆ لهسهر بابهتێک که من چ زانیارییهکم دهربارهی نییه ،خێرا
دهکهومه قسه هاوێشتن ،ڕووی خۆم گرژ دهکهم و خهم لهخۆم دێنم .ددانم لێکدی
دهسووم .یهخهی بهرانبهرهکهم دهگرم و دهڵێم" :برای ئازیز! ئهم بابهته کۆن بووهو
باوی نهماوه!" یان دهڵێم" :کاکی خۆم تۆ قسهی بێ سهرو بهر دهکهیت .له دهرفهتێکی
تردا دێینهوه سهر ئهم بابهته ناسک و حهساسه و قهناعهت بهیهکدی دەکهین ،بهاڵم
توخوا پێم بڵێ بزانم تۆ "یوگمن"ت دیوه؟ "..ئهمه بابهتێکه که ڕهخنهگرانی مۆسکۆیی
زۆریان لهسهر گوتووهو دهتوانم پیشانتی بدهم! .کاتێ که دهچمه کۆڕی باسی
نمایشنامهی هاوچهرخهوه وا دهزانم گوێزم بۆ دهژمێرن ،بهاڵم خۆم له گوره نابهم و
بۆ وهاڵم دانامێنم .ئهگهر یهکێک ڕام بپرسێت خێڕا وهاڵمی دهدهمهوه!" کوڕینه من چ
ناڵێم .بهاڵم پێم بڵێن نێوهڕۆکی مهبهستهکه لهکوێیه؟ فیکرو مهبهستی نووسهر چییه؟"
یان پاش ئهوهی ههناسهیهک ههڵدهکێشم دهڵێم" :مولیری نهمر لهکوێی ،گۆڕ ههڵتهکێنه؟"
و به خهمبارییهوه دهست دهدهم بهیهکداو بۆ ڕۆژێکی دی دهچم.
شانۆنامهنووسێکی داماو ههیه بهنێوی "لوپ دو –ڤگا" وابزانم دانیمارکییه ،ئهوم
کردووه بهداردهستی خۆم و دهمی گوێگرهکانمی پێ دادهخهم .دهم وهپهنا گوێی ئهو
کهسهی تهنیشتمهوه دهنێم و بهچپه دهڵێم" :ههر بهینی خۆمان بێ "کالدرون" ئهم
ڕستهیهی له "کوپ دو –ڤگا" دزیوه "..ئهوانیش بێ چهندو چۆن باوهڕ دهکهن؛ باشه
تهقوو هات بهسهریانداو بچن تاقیب بکهن!

وێڕای ههموو نهزانی و جههالهتێکم ،تهربیهتیش نهدراوم .ڕاسته بهگوێرهی مۆد
جلوبهرگ لهبهردهکهم .له دهالکخانهی "تیودور" سهر دهتاشم  .ڕواڵهتی ماڵهکهم جوانه،
بهاڵم هێشتا ههر ئاساییم و زمانم نهگۆڕاوه.
سهر مێزهکهم ،دایمه پڕه له کاری نهکراو و نیوهچڵ ،مێزهکه بهخۆی چوار سهد ڕۆبڵ
دێنێ .پهردهکانم ههموو بهجێی خۆی ،بهاڵم کونی سۆپاکهم بهکراسی ژنێک گرتووه ،له
ههموو ماڵهکهمدا قاپێکی خاوێن بهچنگ ناکهوێ .هاوڕێکانیشم لهخۆم باشتر نین! لهالی
قاڵدرمهکانهوه بۆنی گۆشتی سوورەوەکراو دێت .سهرپهرشتیاری موبهقهکه خهواڵووه.
موبهقهکه زۆر پیسه .ژێر سیسهم و کهرهوێتهو ناو تاقهکان ههر

گهردو تۆزه.

جۆاڵتهنه ،کۆنه پێاڵوی کهڕو لێداو و کاغهزه شڕ که بۆنی پشیلهی تۆپیوی لێدێ،
ههمیشه شتێکی ماڵهکه سهقهت و خراپه ،یان دوکهڵکێشی سۆپاکه دوکهڵ دهکات یان
با ،لهالی دهستشۆرهکهو ئاو دهستهکهوه دێته ژورێ ،یان سهری کاڵوڕۆژنهکه
نانرێتهوه ،منیش بۆ ئهوهی باسریشک نهیهته نووسینگهمهوه ،نزیکترین سهرینی
بهردهستم ههڵدهگرم و دهیتهپێنمه کاڵوڕۆژنهکهوه .ههندێجار ژورێکی موبیلهدار بهکرێ
دهگرم .لهسهر تهختێکی ژوورهکهم پاڵدهکهوم و بیر له بابهتی "ناڕهحهتی و بێزاری"
دهکهمهوه .له ژورهکهی الی ڕاستمهوه ،ژنێکی ئهڵمانی کرێنشین هێلکهو ڕۆن لهسهر
سۆپایهکی زوخاڵی بهرد ،دروستدهکات .لهژوورهکهی الی چهپمهوه ههندێ کچۆڵه به
بوتڵه بیره بهردهبنه یهکدی ،له ژوورهکهمهوه دهکهومه تاوتوێکردنی "ژیان" چاو له
ههموو شتێک دهپۆشم و تهنیا سهبارهت به ژنه ئهڵمانییهکه ،کیژۆڵهکان و دهستهسڕی
سفره پیسهکان شت دهنووسم ،خۆم لهم نوسینانهدا دهوری مهستان یان ئایدیالیستانی
بێ ڕهونهق و لهڕهواج کهوتوو دهبینم ،گرنگترین بابهت که بایهخی دهدهمێ ،خانووی
کرێی ههرزانهو ڕۆشنبیرانی بێکارو دهستبهتاڵه .لهگهڵ ئهمهشدا ههست به هیچ ناکهم.
بهتهواوی خۆم لهگهڵ حاڵه نزمهکهم ،لهگهڵ سیسرکی ڕهش ،لهگهڵ شێ و تهڕهشوع،
لهگهڵ دۆستانی مهیخۆرمدا که بهپێاڵوی پیسهوه لهسهر تهختهکهم ڕادهکشێن،
ڕادههێنم .نه گهرد و تۆز ،نه دهرگا پیسهکان ،نه تابلۆی بێزهونی ئیعالنات ،نه
دهرۆزهکهران ،هیچیان و بههیچ جۆرێ ههستی جوانیناسی من ناتۆرێنن و ناڕهنجێنن،
وهکو سام لێنیشتوو و له عهرهبانهیهکی تهنگ و باریکدا کزو بێدهنگ دادهنیشم ،با ،له
ههموو الیهکهوه هێرشم بۆ دێنێ ،کابرای عهرهبانچی بێئهوهی پێیبزانێ قامچییهکهی
بهمنیشدا دهکێشێت؛ ئهسپه لهڕو الوازهکانی بهههزار حاڵ ههنگاو ههڵدێنن ،بهاڵم من
ههقم بهسهر ئهمانهوه نییه ،من ههقم چییه؟ دهڵێن تهالرکارانی مۆسکۆیی لهبری خانوو،

قاڵبی سابونیان دروستکردووه ،بۆیه شار هێنده شپڕێو و ناپوختهیه ،بهاڵم بهدڵی من
قاڵبی سابوون شتێکی خراو نییه ،دهڵێن موزهخانهکانمان ههژارانهیه ،زانستانه نین و
بهکهڵکی هیچ نایهن .خۆ ناچمه موزهخانان ،گلهیی دهکهن ،که گوایه یهک گهلهری
چاکمان ههیهو ،ئهویش "تریتاکف" دایخستووه .خوای دهکرد دهرگاکهشی ههڵدهچنی .من
ههقم چییه؟
هۆی دووهمی بێزارییهکهم ئهمهیه که دڵنیام یهکجار زرنگ و فامیدهم .که دهچمه
ماڵێک ،یان قسهیهک دهکهم ،یان بێدهنگ دهبم یان له کۆڕێکی ئهدهبیدا شیعرێک
دهخوێنمهوه ،یا له چایخانهی تبستفدا ههرزه وێژی دهکهم ،ههموو ئهم کارانه به
غروورێکی تایبهتییهوه ئهنجامدهدهم .باس نییه خۆی تێههڵنهقورتێنم ،لهههموو
مهنجهڵێک ئهسکوێمه .ڕاسته که قسهی ماقووڵ به گوێمدا ناچێت ،بهاڵم دهتوانم دەتوانم
زەردەخەنەی تەوسامێز بکەم .دەتوانم بە تەوسەوە شان هەڵتەکێنم.دەتوانم تیرو توانج
بهاوێژم .من که لهناخی ناخدا کێویم و بابایهکی ئاسایی تهربیهت نهدراوو ڕام نهبووم و
بهههموو شتێک ڕازی و قاییل دهبم .ههمیشه وا دهنوێنم و خۆم نیشاندهدهم که
ههندێجار خهریکه خۆشم باوهڕ بهخۆم دهکهم .کاتێ نمایشنامهیهکی کۆمیدی
نیشاندهدهن ،پڕ بهدڵ حهز به پێکهنین دهکهم ،بهاڵم خێرا جڵهوی خۆم دهگرم ،خوا نهکا
ڕێگهی تاقه بزهیهکیش بدهم که بکهوێته سهر لێوانم :ئاخۆ ئهوهی تهنیشتم چ دهڵێ؟
یهکێک له پشتمهوه پێدهکهنێ .ئاوڕدهدهمهوه و مۆڕهیهکی لێدهکهم ،ئهفسهرێکی
بهدبهخته ،هاملێتێکی خۆم ئاسایه ،غوزر دێنێتهوه ،بۆ ئهوهی پاساوی پێکهنینه
نابهجێیهکهی بداتهوه دهڵێ" :چ ساردوسڕه ،دهڵێی بوکهڵه بازییه!"
لهناوهندی پهردهکاندا سهرێ به بارهکهدا دهکهم و به دهنگی بهرز دهڵێم" :که
تهمسیلێکی قۆڕو قێزهوهره .بهڕاستی حهیابهرهیه!"
یهکێک لهوالوه ههڵدهداتێ" :بهڵێ ،بوکهڵه بازییهکی ئاساییه ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا
شتێکی پێیه ،بیرێکی تێدایه".
بهاڵم ،ئهم بیره کۆنه ،چهندین ساڵ لهمهوپێش "لوپ دوو ڤگا" ئهم بیرهی خستۆته ڕووو بههیچ جۆرێ لهگهڵ ئهمهدا بهراورد ناکرێ .ئهمهیان بهڕاستی بێزهوهره! تهحهمول
ناکرێ!

بهاڵم له "ایموگن" هێنده باوێشکان دهدهم ،شهویالگهم دێته ژان ،چاوانم له ناڕهحهتیدا
بهقواڵ دهچن ،زارم هیشک دهبێ .بهاڵم ماکی بزهیهکی شادمانی دهکهوێته سهر ڕوم.
لهبن لێوانهوه دهڵێم" :ئهمه ،الساییکردنهوهیهکی ڕیالیزمه ،له مێژه لهزهتی وههام
بهخۆوه نهدیوه".
ههندێجار دێ بهسهرمدا که کهرێتییهک بکهم و له نمایشێکی کۆمیدیدا دهورێک
وهربگرم زۆر حهز دهکهم ئهم کاره بکهم و دهزانم که بۆ ئهم ڕۆژه تاریک و خهمناکه،
ئهمه چاکترین چارهو دهوای دهردی منه ،بهاڵم لهکۆڕی هونهرمهندان و ئهکتهراندا چم
پێدهڵێن؟ نا ،نا .خوا نهکا..
له گهلهرییاندا ،به ئانقهست چاوان خێل و قیچ دهکهم و وهکو خهڵکانی زانا سهر
دهلهقێنم و بهدهنگی بهرز دهڵێم" :لێرهدا ههموو شتێک بهرچاو دهکهوێ ،جهو ،حاڵهت،
ئاههنگ و ...هتد ،بهاڵم حهقیقهت و جهوههری ئهسڵی کوا؟ فیکر و بیری بنهڕهتی
لهکوێدایه؟ من ناڵێم ،ئێوه بڵێن فکر لهمهدا کهی ههیه؟".
دهمهوێ ڕۆژنامهکان داکۆکی له پرهنسیپی ئابڕومهندانه بکهن .ههر بهوهوه ناوهستم،
دهمهوێ ههموو گوتارهکان لهالیهن پرۆفیسۆرانی گهورهوه یان لهالیهن ئهو کهسانهوه
بنووسرێن که تاراوگهی سیبریایان دیوهو جهڕباندووه .کهسێک بۆ سیبریا نهفی
نهکرابێ ،یان پرۆفیسۆر نهبێت چوزانێ گوتارنووسین چییه؟
دهمهوێ که تەنیا "مهدام یرملوف" دهوری کیژانی نموونهیی ببینێ .کیژانێک که ههرگیز
له بیست و دوو سااڵن تێنهپهڕن .سوورم لهسهر ئهوهی ئهو ئهکتهرانهی که دهوری
قۆشهنکێشی دەبینن

دهبێ شارهزای ئهدهبیات و شهکسپیر بن .تا ئهگهر بۆ وێنه

ئهکتهرێک لهسهر شانۆ بڵێ" :شهوباش برناردو" ههموو تهماشهکهران ههستبکهن که
ئهو ئهکتهره ههر ههشت بهرگه گهورهکەی "بنهمای ڕهخنه"ی خوێندۆتهوه.
بهردهوام سهری چاپخانه دهدهم .بۆ وێنه دوێنێ چوومه نک باڵوکهرهوهی گۆڤارێکی
مانگانهو لێم پرسی که ئایا ئامادهیه کتێبێکی نۆسهد الپهڕییم ههیه ،بۆم چاپبکات؟
کابرای باڵوکهرهوه به شپرزهییهوه گوتی" :بهڕاستی نازانم چبکهم؟ بهخۆت دهزانیت که
زۆر درێژهو وهختی دهوێت و ماندوومان دهکات".

گوتم" :ڕاسته ،بهاڵم کتێبێکی واقیعییه" .باڵوکهرهوهی بێنهوا به نهبهدڵیهوه ڕازی دهبێت:
باشه .چاپی دهکهم.
دۆستهکهم و ژنانی دیکهی ئاشنامش لهخوا بهزیاد بێ ههموو زرنگ و بههۆش و
فامیدهن .ههموو وهکو یهکن .جلوبهرگ ،قسهکردن و ڕهفتاریان وهکو یهکه .تهنیا
جیاوازییان لهوهدایه که لێوی یهکێکیان لهشێوهی دڵدایهو یهکێکی دیکهیان که پێدهکهنێ
زاری وهکو تۆڕی ماسییانی گهوره دهکرێتهوه.
کیژه لێو دڵهکه دهپرسێت :دوا گوتاری پروتوپوپوفت خوێندوهتهوه؟ گوتار نییه،
یهکپارچه ئیلهامه.
کیژه دهم زلهکه دهڵێت :باوهڕ بکه که ئیڤان ئیڤانوفچ ئیڤانوف به گوتاره بهتامهکانی،
بلینسکی وهبیری مرۆڤ دێنێتهوه .من تهنیا ئومێدم بهوه ئهگهر شتێک بکات.
دهبێ ئهوهش بڵێم که سهردهمانێک بهینم لهگهڵ "ئهودا" ههبوو ،تهنانهت ئهوهشم لهیاده
که چۆن ئاشقێنیمان پێکهوه دهکرد .ئهو لهسهر قهنهفهکه دادهنیشت .ههمان کیژ که
لێوی لهشێوهی دڵدا بوو ،جلوبهرگهکهی ساکارو ناشیرین بوو – له ڕواڵهتبازی بێزاره
 قژی شێواو شانه نهکراو بوو .دهست لهقهدی دهئاڵێنم ،مهمکلغهی لهبن دهستمدادهپچڕێ .گۆنای ڕادهموسم ،سوێره .بیری ئاڵۆزه .گێژو وێژه .جڵهوی لهدهست بهر
بووه .دهڵێت" :خوایه چۆن دهکرێ ڕیشهو سهرهتا ئابڕومهندهکان لهگهڵ شتێکی
نابهجێی وهکو ئهشقدا تێکهڵ بکرێ؟ ئهگهر پروتوپوپوف ،بهم حاڵهوه بماندینێ چدهڵێت؟
وازم لێبێنه با بڕۆم .دۆستایهتییهکهمان تێک مهده"
وهاڵمی دهدهمهوه" :من به دۆستایهتی ڕووت قهناعهت ناکهم ".ئهوجا قامکهکانی تێک
دهئاڵێنێ و دهڵێ" :بهمهرجێ خۆشمدهوێی که ههمیشه ئامادهو لهسهر پێ بێ ".که له
ئامێزی دهگرم دهڵێ" :وهره با پێکهوه بین"
ئیدی پێکهوه دهژین ورده ورده بۆم دهردهکهوێ که کونی دوکهڵکێشی سۆپاکه به
بلوزێکی ئهو گیراوه .کاغهزهکانی بن تهختهکهی بۆن تهگهوڕی لێدێت .ئهویش له
موناقهشهو قسهکردندا قسهی به توێکڵ دهکات و قسان دههاوێت .لهگهلهریدا تووتی
ئاسا باسی "جهو و حاڵهت" دهکات .دیاره دهبێ ئهویش فیکرێکی ههبێ! بهدزییهوه
ڤۆدگا دهخواتهوه .بهرلهوهی بخهوێ به کرێمێکی تاڵ دهموچاوی سواغ دهدات تا
گهنجتر بنوێنێ .موبهقهکهی پڕه له پاکهته شڕی کلینکس و پیسی دیکه .که ئاشپهزهکهی

کولیجه دروستدهکات به شانهکهی سهری ههویرهکه دهنهخشێنێ و ئهوجا دهیخاته نێو
مێزهکه .که کێک دروستدهکات به تف کشمیشهکانی بهههویرهکهوه دهلکێنێ .ئهوجا من
ناچار ههڵدێم و خۆشهویستهکهم لێدهبێت به شهیتان و جنۆکه .ئهویش که فامیدهو
زرنگ و زماندرێژه ڕوودهکاته ههر شوێنێک بهخراپه باسم دهکات و دهڵێت:
"لهپرهنسیپهکانی خۆی ههڵگهڕاوهتهوه .پرهنسیپه بنهڕهتییهکانی خۆی پێشلێکردووه".
سێیهمین هۆی ناڕهحهتی و بێزاریم ،حهسودی و بهغیلی لهڕادهبهدهرمه .که دهبیستم
"فاڵن،
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بهدهستهێناوه"و "ی – دوسهد ههزار ڕۆبڵی له قورعهکێشیدا بردۆتهوه"و "خوتبهکهی –
ن کاریگهرییهکی زۆری بووه" چاوم دهپهڕنه تهوقی سهرم .چاوهکانم دهنوقێنم و دهڵێم:
"پێم خۆشه .باشبوو ئهمهی بۆ ڕێکهوت ..دهزانی لهساڵی ٧٤دا لهسهر دزی گیرابوو.".
له حهژمهتاندا دین و هار دهبم .لهناخی ناخهوه قین لهکابرای سهرکهوتوو ههڵدهگرم و
لهسهری دهڕۆم" :زۆر خراپه لهگهڵ ژنهکهیدا! سێ "دۆستی" ههیه .تێکڕا کابرایهکی
ناجسنه .چیرۆکهکهی خراپ نییه ،بهاڵم دزێویهتی ،پیاوێکی هیچ و پوچ و فشهکهره.
ئهوی ڕاستی بێ ،من لهم چیرۆکهشیدا شتێکی جوان و ماقوڵ نابینم ،بهاڵم ئهگهر
شانۆنامهی یهکێک الواز بێ و خهڵکی لێی بخوێنن ئهوا خێرا الیهنی نووسهرهکهی
دهگرم و هاوار دهکهم" :نه ،برادهران .نه .وانییه ،بۆ خۆی شتێکه ،بهههرحاڵ ئهدهبیات
ههر ئهوهیه".
ئایا دهزانن که ههر دهنگۆ وشتێکی خراپ دهربارهی خهڵکی مۆسکۆ دهکهوێته سهر
زاران .له منهوه باڵوبووهتهوهو داهاتووه؟ بڕۆن به بهرپرسی شار بڵێن که ئهگهر
ڕێگاوبانی چاکمان بۆ دروستبکات ،من ڕقی لێههڵدهگرم و لێی دهکهم به قاو که شای
دزانه .ئهگهر ببیستم ڕۆژنامهیهک ههزار خوێنهری ههیه ،ئیدی تهپڵی بۆ لێدهدهم و
بهخهڵکی دهڵیم که جڵهوی خاوهنهکهی بهدهستی ژنێکهوهیه.
سهرکهوتنی خهڵکی مایهی پهستی و شهرمهزارییه بۆ من .دڵم ئهنجن ئهنجن دهکات.
ڕهنگه بپرسن ئهدی ویژدانی کۆمهاڵیهتی و سیاسیت؟ ویژدانی چی! ئهگهر ڕۆژێ له
ڕۆژان ویژدانم بووبێ ئهوا دهمێکه خۆرهی بهغیلی و حهسودی تێی داوهو وێرانی
کردووه! بهم ههموو نهزانی و بێ تهربیهتی و بهخهیاڵی خۆم زرنگی و هوشیارییهوه،
بهم دنیا بهغیلی و حهسودییهوه ،به ڕهنگی زهردو ،بهسهری بۆزو کهچهڵمهوه،
ماڵهوماڵ دهگهڕێم و ژیان لهبهرچاوی خهڵکی دهخهم .دهچمه ههر ماڵێک ،زهردی و

تاریکی و کهچهڵی لهگهڵ خۆدا دهبهم و بهوپهڕی نائومێدییهوه شهکران دهشکێنم" :ئهمه
چ حاڵێکه خوایه ،بهڕاستی مایهی ناڕهحهتی و بێزارییه ،بنیادهم نازانێ چیبکات ،تاقهتی
له ههموو شتێ دهچێت!" وهکو ههاڵمهت و پهسیو و ئهنفلۆنزا بهخێرایی باڵو دهبمهوه.
له "بێزاریدا" دهناڵێنم ،دادو بێدادمه ،ژیر و فامیده دهنوێنم و کارێکی وههادهکهم دۆستان
و ئاشنایانم پهی بهو بهغیلی و حهسودییهی ناخم ههر نهبهن ...ئیدی ئهوهتا قوتابییهکی
گهنج وهکو ئهوهی ههنگوینی لهدارا دۆزیبێتهوه ،قسهکهی من ههڵدهگرێتهوه ،به بێزاری
و بێتاقهتییهوه ،کتێبهکهی تووڕ دهدات ،به نائومێدییهوه سهری دهخاته نێو ههردوو
دهستی و دهڵێ" :ههموو قسهی ڕووته .بنیادهم تاقهتی له ههموو شتێک دهچێت!" .وهکو
من چاوانی بچووک دهکاتهوهو دهڵێ" :مامۆستایان کهوتونهته خوتبهخوانی تا پیتاک بۆ
زهرهرمهندانی قاتوقڕی و گرانی کۆبکهنهوه .دهترسم نیوهی پارهو پیتاکهکه بڕژێته
گیرفانی موبارهکیانهوه!".
وهکو سێبهر دهسوڕێمهوه .چ کارێک ناکهم .جگهرم ڕۆژ به ڕۆژ پتر دهئاوسێت و
گهوره دهبێت کات دهگوزهرێ و دهگوزهرێ .پیرو کهنهفت بووم .ئاقیبهت ڕۆژێک
ئهنفلۆزا دهگرم و دهمبهن بۆ گۆڕستانی "واگانکف" .دۆستهکانم یهک دوو ڕۆژێک بیرم
لێدهکهنهوهو پاشان لهبیرم دهکهن و چ دهنگ و ڕهنگێکم نامێنێ.
تهمهن ههرگیز دووباره نابێتهوه .ئهگهر له ڕۆژی خۆیدا نهتوانی بهدروستی بژیت ،ئهوا
حیسابی لهدهست چوو بۆ تهمهنت بکه .بهڵێ بهفیڕۆچوو و گوم بوو! لهگهڵ ئهمهشدا،
من دهمتوانی ههموو شتێک فێرببم .ئهگهر ئهم بونهوهره "ئاسیاییه"م لهخۆ
دوورخستباوه دهمتوانی مهدهنیهتی ئهوروپایی ،تیجارهت ،سهنعهت ،کشتوکاڵ،
ئهدهبیات ،مۆسیقا ،نیگارکێشی ،تهالرکاری ،تهندروستی ئهوروپاییم خۆشبووێ و فێری
ببم .دهمتوانی ڕێگهی گهوره و شهقام و جادهی پانو بهرین لهمۆسکۆدا چێبکهم.
پهیوهندی بازرگانی لهگهڵ چین و ئێراندا بهرپا بکهم .مهرگ و مردن کهم بکهمهوه .دژی
جههالهت بجهنگم .دژی ههموو کۆسپ و تهگهرهیهک بخهبتم که ئێمهی لهکاروانی ژین
و ژیان دواخستووه .دهمتوانی بابایهکی بهتهربێت و به ئهدهب ،نهجیب و داڵواو پڕ
هیوابم .دهمتوانی لهزهت و سوود له سهرکهوتنی خهڵکانی دیکه ببینم ،چونکه
"بچوکترین سهرکهوتن خۆی لهخۆیدا ههنگاوێکه بهرهو بهختهوهری و حهقیقهتناسی.".
بهڵێ ،دهمتوانی .دهمتوانی ،بهاڵم من پهڕۆکۆنێکی پیسم .زڕو زبڵێکی بێفایدهم .خهوم
لێناکهوێ .بهدرێژایی شهو بیر دهکهمهوه که لهبهرچی هێنده پهستوو بێزارم؟ ئهم

وشانه تاکو سپێده لهگوێمدا دهزرنگێتهوه" :پارچه وایهرێکی تهلهفۆن پهیدا بکهو خۆت
بگهیهنه نزیکترین عامودی تهلهفۆن و خۆت لهسێداره بده .ئهمه تاقه ڕێگهو چارهو
دهوای دهردته".

جۆزیف
()١
دنیا تاریک بوو بوو .لهشکری شهو لێکدا لێکدا دههاته پێشێ .جۆزیف ،سهرباز بوو،
دهچووه مادونی .لهسهر جۆالنهکهی خۆی پاڵکهوتبوو .کهمێ خۆی بهرز کردهوهو لهبن
لێوانهوه گوتی" :گوێت لێمه پاڤل ئیڤانوڤچ؟ له (سوشان) سهربازێک پێی گوتم که
ماسییهک قایهغهکهیانی ههڵ لوشیوهو لهپشتی ماسییهکهوه دهرچووه!"
ئهو کابرایهی که جۆزیف قسهی بۆ دهکرد ،له نهخۆشخانهی کهشتییهکهدا بوو.
ههموو کهسێک ههر پێی دهگوت پاڤل ئیڤانوڤچ .بێدەنگ بوو و خۆی گێلکرد وهک بڵێی
گوێی له قسهکهی جۆزیف نهبووبێ.
دیسان بێدهنگی باڵی بهسهرا کێشان .با بهگڤ و هوڕ خۆی به چارۆکهی کهشتییهکهدا
کرد .جهڕو بورغوی کهشتییهکه کهوتنه جیڕهجیڕ .شهپۆالن ،ههر یهکهی به بااڵی
زهالمێک دههاتن و خۆیان به کهشتییهکهدا دهکێشاو دهیانشۆردهوه ،جۆالنهکانی
کهوتبوونه جیڕهجیڕ .بهاڵم ئهوان له مێژ بوو گوێیان بهم ههراو ههنگامهیه ڕاهاتبوو و
پێیان وابوو ههموو شتێک ئارام و خامۆشه .وهزع و حاڵێکی خهماوی بوو .سێ کهس
له نهخۆشهکان (کهشتیوانێک و دوو سهرباز) که بهدرێژایی ڕۆژ وهرهقبازیان کردبوو،
ههنوکه نوستبوون و بهدهم خهوهوه ئهمدیوو ئهو دیویان دهکرد.

کهشتییهکه ،کهوته تهکاندان .جۆالنهکهی جۆزیف بهئهسپایی دههات ودهچوو .دهتگوت
لهههر هاتوچۆیهکدا دهڵێ :یهک ،دوو ،سێ .شتێک کهوته سهر زهوی و شکا .شتێک به
قوڵپه قوڵپ ڕژا ،پێدهچوو گۆزهی ئاوهکه بوو بێ.
جۆزیف بهدهم گوێ ههڵخستنهوه گوتی" :جڵهوی بایهکهیان بهرداوه".
ئهمجارهیان پاڤل ئیڤانوڤچ کۆکهیهکی بۆ کردو به بێزارییهوه وهاڵمی دایهوه" :تۆزێ
لهمهوپێش گوتت ماسییهک کهشتییهکی ههڵ لوشیوه ،و ئێستا دهڵێی جڵهوی بایهکهیان
بهرهڵاڵ کردوه ،چما با حهیوانه تا جڵهوی ههبێ؟"
خهڵکی وا دهڵێن.خهڵکیش وهکو تۆ نهفامن .جا خهڵکی چ ماوه نهیڵێن؟ پیاو دهبێ مێشکی ههبێ وبیربکاتهوه ،گهوجه!
پاڤل ئیڤانوڤچ ،ههمیشه لهدهریادا تێک دهچوو .که کهشتییهکه دهکهوتهڕێ بهدهم
شهپۆالنهوه دهبوو به بووکه سهماکهره ،تووڕه دهبوو ،و به بچوکترین شت پهست
دهبوو .جۆزیف نهیزانی پاڤل ئیڤانوڤچ بۆچی وهها دههری بوو .چما شتێکی خراپی
لهمهڕ ماسی و جڵهو بهربوونی با گوتبوو که دهماری ئهوی گرتبێ؟ " -وای دابنه
ماسی به ئهندازهی کێوێک بێ و پشتی بهقهد ئهستووری و قایمی پێستی سهگی ئاوی
بێ ،وای دابنه ئهو سهری دنیا شوورهی بهردبێ و ئهم بایهی که بهگڤ و هوڕ دێت
لهوێندهر جڵهو کرابێ .ئهگهر یهکێک جڵهوی بهرنهدات ناتوانێ بهمجۆره ناخۆشی بکات
و وهکو سهگ پهالمار بدات و ههموو شتێک بخاته لهرزه؟ باشه ئهگهر با جڵهو نهکرابێ
بۆچی له پڕا دهوهستێ و بێدهنگ و خامۆش دهبێت؟"
جۆزیف ،ماوهیهکی زۆر بیری له زل ماسییهکی کێوئاسا کردهوه پاشان بیری له
زنجیری ئهستوری ژهنگکرتوو کردهوه .که ماندوو بوو کهوته خهیاڵی گوندهکهی خۆی.
ئهو گوندهی ،که ههنووکه و پاش پهنجا ساڵ خزمهت له ڕۆژههاڵتی دوور ،بۆی
دهگهڕایهوه.
بهخهیاڵ حهوزه گهوره پڕ بهفرهکهی گوندی هێنایه بهرچاوی خۆی الیهکی حهوزهکه،
کوورهخانهیه .دووکهڵکێشهکهی چووه به حهل حهلهی ئاسماناو دووکهڵێکی ڕهشی
بهسهرهوهیه .گوندهکهش کهوتۆته الیهکهی دیکهی حهوزهکهوه .حهوشهی پێنجهم ماڵی

ئهوانه .ئهلکسیی برای له سوچیکی حهوشهکهوه به خۆو خزاکەکەیەوە وهدهردهکهوێ.
کوڕه چکۆلهکهی "ڤانکا" لهپشتییهوه دانیشتووهو جوتێ پۆتینی لبادی لهپێیه ،کیژهکهشی
"ئاکولکا" پۆتینی لبادی له پێکردووه .ئهلکسی مهسته .ڤانکا پێدهکهنێ و دهموچاوی
"ئاکولکا" دیار نییه ،دهمامکی کردووه .جۆزیف لهدڵی خۆیدا گوتی" :ئهو مندااڵنه
سهرمایان دهبێ .خوایه دهست به باڵیانهوه بگری و هێندهیان ئهقڵ و ئاوهز بدهیتێ که
حورمهتی داک و بابیان بگرن و لهداک و بابیان باشتر دهربچن".
لهم کاتهدا کهشتیوانه نهخۆشهکه هاواریکرد" :دهبێ جێیهک بۆ ئهم پێاڵوانه چاکبکرێ!"
پهتی بیرکردنهوهو خهیاڵی جۆزیف پچڕاو لهبری حهوزهکه ،لهپڕ سهروکهلهی گایهکی
بێچاو لهبهرچاوی بهرجهسته بوو .ئهسپ و خزاکەکه له جێی خۆ وهستان و چیدی
نهچوونه پێشێ .له جێی خۆ خوالنهوهو لهنێو تهمێکی خهستی ڕهشدا لهچاو گومبوون.
بهاڵم لهگهڵ ئهمهشدا ،جۆزیف دڵخۆشبوو بهوهی که لهدنیای خهیاڵدا کهسوکاری خۆی
بینی بوو .له کهیفان پێکهنی .ئازای لهشی کهوته مێرووله و قامکهکانی کهوتنه لهرزین.
بهدهم خۆ دواندنهوهو بهو تاریکییه کهوته چاو گێڕان بۆ ئاوی خواردنهوه .ئاوی
خواردهوهو لهجێیهکهی خۆی ڕاکشایهوه .جارێکی دیکهش خزاکەکه بهخهیاڵیدا تێپهڕی،
پاشان سهری گایه بێچاوهکهو ئهوجا دوکهڵه ڕهشهکه ،یهک له دووی یهک به بهرچاویا
هاتن و ڕۆیین ،تاکو سپێده بهم حاڵهوه تالیهوه.

()٢
ههوهڵجار ،لهنێو تاریکییهکهوه تهنیا بازنهیهکی شینباوی کاڵو ڕۆژنهی کهشتیهکه
دهرکهوت .پاشان جۆزیف ،بهرهبهره پاڤلیڤانوڤچی بینی که لهسهر جۆالنهکهی خۆی و
بهدانیشتنهوه خهوی لێکهوتبوو .بۆیه بهدانیشتنهوه خهوتبوو ،چونکه گهر ڕابکشایه دڵی
تێکدهچوو و ههناسهی بۆ نهدهدرا .ڕهنگی زهردو کهپووی درێژو چاوانی درشت بوو.
به خۆیشی تا بڵێی باریک و بنێس بوو .دهموچاوی درابوو بهیهکداو ڕدێنێکی تهنکی
ههبوو .بهاڵم بههیچ جۆرێ پایه چینایهتییهکهی له سیمایدا نهدهخوێنرایهوه ،ئایا خانهدان
و دهوڵهمهند بوو .بازرگان بوو ،دێهاتی و جووتیار بوو؟ بهڕوواڵهت و قژه درێژهکهیدا
له ڕهبهنێکی گۆشهنشین دهچوو .یان بهالی کهمهوه له گۆیهندهیهکی کڵێسا دهچوو.
بهاڵم دهم و دووی لهدهم و دووی کهشتیان نهدهچوو .کۆکه و نهخۆشی و گهرمای

لهتوانا بهدهر هێزو پرزهی لهبهر بڕی بوو .بهههزار حاڵ ههناسهی پێدهدرا .لێوه
وشکهکانی بهردهوام دهبزوان .که ههستیکرد جۆزیف سهیر دهکات ،ڕووی تێکردو
گوتی:
ئێستا خهریکه تێدهگهم که..لهچی تێدهگهی پاڤل ئیڤانوڤچ؟بهڵێ .ههوهڵجار عهجایهبم ما که ئێوهی نهخۆش لهبری له خهستهخانهو شوێنیئیسراحهت پهرستاری بکرێن .لهم کهشتییهدا وێڵیان کردوون .ئاخر ئهم کهشتییه گهرمه،
ئهم ههڵبهزو دابهزه بۆ ئێوه گهل یهکجار خهتهره ،دهتانکوژێ .بهاڵم ئێستا له ههموو
شتێک حاڵی بووم .ههموو شتێکم بۆ ڕونبووهتهوه .بهڵێ ،دکتۆرهکان بۆیه ئێوه دهنێرنه
ئێره تا له دهستتان ڕزگاربن .دکتۆرهکان له ڕهفتارو ئهتواری ئێوهی کێوی بێزار دهبن.
خۆ ئێوه پارهیان نادهنێ .بۆیه ئێوه بهالی ئهوانهوه وەکو پهز وان ،رادانتان بۆ ئهوان
کارێکی ئاسانه ،هیچی ناوێ تهنیا ئهوه نهبێ ههندێ بێویژدان و کهمێک دڵڕهق بن و
سهبارهت به خاڵی یهکهم داشیان سواره ،واتا له بێویژدانیدا بسپۆرن و کهس بهتۆزی
پێیاندا ناگات .بهاڵم سهبارهت بهخاڵی دووهم ئهوا پێویستی به ههندێک پرۆڤه ههیه.
لهنێوان چوارسهد نهفهر سهربازی ساغ و کهشتیوانی مل ئهستووردا ،پێنج نهخۆشی
دهغهزار ههر دیار نابێ .بهئاسانی تێکهڵ به سهربازه ساغهکان دهکرێن ،ئهم ههموو
سهربازهی که ئهوەنده بهپهله سهرژمێر دهکرێن ،ئاگایان له هیچ نییه .بهاڵم که
کهشتییهکه دوور دهکهوێتهوه ،لهپڕ بۆیان دهردهکهوێ که خهڵکی سیالوی و نهخۆش
لهسهر کهشتییهکه ،شهکهت و ماندوو بوراونهتهوه".
جۆزیف ،سهری لهم قسانهی پاڤل ئیڤانوڤچ دهرنهکرد .بهاڵم پێی وابوو مهبهستی ئهوە
جا بۆ ئهوهی داکۆکییهک له خۆ بکات گوتی" :من لێره ،نهخۆشکهوتم چونکه که له
قایهغهکه هاتینه دهرێ سهرمام بوو ".پاڤل ئیڤانوڤچ گوتی" :سهیره! کارهساتهکه
لهوهدایه که خۆیان زۆر چاکدهزانن ئێوه بڕناکهن و ناگهنه کۆتایی سهفهرهکه و کهچی
ههر دهشتان نێرن .ڕهنگه ههموو ئۆقیانووسی هند ببڕن .بهاڵم ئهدی پاشان! ئا ئهمهیه
پاداشتی خزمهتی بێ غهل و غهشتان! بهمجۆره چاکهتان دهدهنهوه ،پاڤڵ ئیڤانوڤچ زۆر
تووڕه دههاته بهرچاو .کێشای بهنێوچهوانی خۆیداو ،پێکهنی" :دهبێ ئهمانه
لهڕۆژنامهکاندا ڕیسوا بکرێن و دهستیان بخرێته ڕوو ".دوو سهربازه نهخۆشکهو

کهشتیوانهکه ههنوکه ههستا بوون و دهستیان کردبووهوه به کاغهزبازی .کهشتیوانهکه
لهسهر جۆالنهکهی خۆی دانیشتبوو و سهربازهکان به زهحمهت لهسهر عهردهکه پان
بوبوونهوه .یهکێک لهسهربازهکان دهستی ڕاستی بهگهردنییهوه ههڵبهستبوو ،مهچهکیان
به سارغییهک توندتوند بهستبوو ،بۆیه یان دهبوو بهدهستی چهپ یاری بکات یان
کاغهزهکان له پێچی ئانیشکیدا بگرێ .کهشتییهکه هێنده خێرا ههڵبهز و دابهزی دهکرد که
مهحاڵ بوو کهسێک بتوانێ ههستێ و چایهک یان دهرمانێک بخوا .پاڤل ئیڤانوڤچ له
جۆزیفی پرسی" :تۆ خواڵمی؟"
بهڵێ.پاڤل ئیڤانوڤچ بهوپهڕی خهمبارییهوه گوتی" :ئهی خوایه ،وهره پیاو لهشاری خۆی
دووربخهنهوه ،پازده ههزار میل لهئاو وخاکی خۆی دوور بکهوێتهوه ،له شوێنێکی
پیسی پڕ میکرۆبی سیل ،بهرهڵاڵی بکهن و ئهوجاش جهنابی ،خواڵم و موراسیل بێ،
خواڵمی فاڵن موالزم یان فیسار سهرتیپ نازانم شعوریان لهکوێیه؟".
جوزیف گوتی" :کارێکی خراو نییه پاڤل ئیڤانوڤچ .پیاو بهیانی زوو لهخهو ڕادهبێت.
پۆستاڵهکان بۆیاخ دهکات .سهماوهرهکه دادهگیرسێنێ ،ژورهکه ڕێک دهخات و ئیدی چ
کارێکی دیکهی نییه جهنابی ئهفسهر ڕۆژ تا ئێوارێ خهریکی نهخشهدانانه .پیاو ئهگهر
خۆی بیهوێت دهتوانێت بهدرێژایی ڕۆژ نوێژ بکات و وێردان بخوێنێ .یان کتێبێک
بخوێنێتهوه یان بۆ خۆی پیاسهی کوچهو کۆاڵنان بکا .ژیانێکی باشه.".
بهڵێ ،زۆرچاکه جهنابی ئهفسهر نهخشه دادهنێ و تۆش بهدرێژایی ڕۆژ له موبهقهکهداکهوتووی حهسرهت بۆ گوندهکهی خۆتان ههڵدهکێشیت ،نهخشه! نهخشه چ نییه .ژیان،
ژیانی مرۆڤ گرینگه! ژیان دووباره نابێتهوه ،مرۆڤ دهبێ به تهنگییهوه بێت".
پاڤل ئیڤانوڤچ .مرۆڤی بهدو خراو ،خێرو خۆشی نابینێ جا چ له مااڵ بێ چ له دهرێیماڵ .بهاڵم ئهگهر مرۆڤ بۆ خۆی ڕاستگۆو گوێڕایهڵ بێ ،کهس ههقی نییه بهسهرییهوه.
ئهوانه خهڵکانی ماقوڵن و چاکو خراو دهناسن ،پهنجا ساڵی خشته من ئێستاش ڕۆژێ
زیندانم نهدی .تهنیا تاقه جارێک لێدانم خواردووه .پهنابهخوا! خۆم به چاوهوه نهکهم.
-لهسهر چی لێدانت خوارد؟

شهڕم کرد ،پاڤل ئیڤانوڤچ من دهستم قورسه چوار کهسی چینی هاتبوونه حهوشهمان.باش لهبیرم نییه ،پێموایه چیلکهیان هێنابوو .من وهزعم تهواو نهبوو ،چووم به گژیانداو
خوێنی کهپووی یهکێکیان بهربوو .جهنابی موالزم له پهنجهرهکهوه ئهمهی دیتبوو و
دارکارییهکی چاکی کردم".
پاڤل ئیڤانوڤچ لهبن لێوانهوه گوتی" :ئهی گهوجی بهستهزمان له هیچ تێناگهی!" و پاش
تۆزێک پرسی" :بۆ لهگهڵ ئهو چینیانهدا بهشهڕ هاتی؟"
لهخۆڕایی .ئهوان هاتنه حهوشهکهمانهوه و منیش تێیان کهوتم.بێدهنگی باڵی بهسهردا کێشان .قوماربازهکان دودانه سهعاتی خشت یارییان کرد.
ناڕهحهت بوون و جنێویان دهدا .ههڵبهزو دابهزی کهشتییهکه ماندووی کردن.
وهرهقهکانیان فڕێداو ڕاکشان وخهیاڵ جارێکی دی جۆزێفی بردهوه بۆالی حهوزه
گهورهکه ،کوورهخانهکهو گوندهکهیان ،جارێکی دی عهرهبانهکه به شاشهی خهیاڵیدا
ڕهت بوو ،جارێکی دی ڤانکا بۆی گرژییهوهو ئاکولکا پاڵتۆ چهرمهکهی کردهوه.
القهکانی درێژ کرد و واهاته بهرچاوی جۆزیف که دهیگوت" :تهماشا بکهن ،ههژارانی
داماو! پۆتینهکهی من نفت و نوێیه ،وهکو ئهوهی ڤانکا کۆن نییه".
جۆزیف گوتی" :خهریکه پێ دهنێته شهش سااڵن ،بهاڵم زۆر بێ شعوره ،له بری ئهوهی
پێاڵوهکانت نیشانبدهی بۆ ناچی ئاو بۆ مامه قۆزاقهکهت بێنی؟ شتێکی چاکت دهدهمێ".
ئهوجا "ئاندرێ"ی هاته بهرچاو که تفهنگێکی له شان بوو و کهروێشکێکی کوشتبوو
وبهدهستییهوه بوو" .تیشک" به شهله شهل بهدوویدا دههات .دهیویست به پولکه
سابونێک کهروێشکهکهی لێ بسهنێ .گوێرهکه ڕهشهکهیان له حهوشهدا بهسترابووهوه.
و "دوما" خهریکی پینهکردنی تهنورهیهک بوو و بهدهم تهقهڵ و دورمانهوه هێواش
هێواش دهگریا .دیسان سهری گایه بێ چاوهکهو دوکهڵه ڕهشهکه لهبهرچاوی
بهرجهسته بوون .لهسهروی ئهوانهوه دهنگه دهنگ و هاوار بوو و کهشتیوانهکان بهپهله
غاریان دهدا .دهنگی ڕاکێشانی شتێکی قورس لهسهر کهشتییهکه دههاته گوێ .وهک بڵێی
له پڕ شتێک شکا .دیسان دهنگی پێی خهڵکانێک دههات که غاریان دهدا .جۆزیف لهدڵی
خۆیدا گوتی" :چی بووه"؟ تهواو گوێی ههڵخست .سهری ههڵبڕی :دوو سهبازهکهو
کهشتیوانهکه هێشتا ههر قوماریان دهکرد .پاڤل ئیڤانوڤچ دانیشتبوو و لێوی دهلهرزین.
دنیا زۆر گهرم بوو .جۆزیف ههناسهی سوار دهبوو .تینووی بوو .بهاڵم ئاوهکه هێنده
گهرم بوو نهدهخورایهوه .ههڵبهزو دابهزی کهشتییهکه هێدی تر بوو بوو .لهپڕ یهکێک له

سهربازهکان به جۆرێکی سهیر گۆڕا ،گوتی" :نهقش!" حیسابهکهی لهدهست دهرچوو و
کاغهزهکانی تووڕ دایه سهر زهوی .له جێی خۆی ڕاپهڕی و دهستی به پێکهنین کرد،
پێکهنینێکی گهوجانه .ئهبڵهق ئهبڵهق دهیڕوانییه دهوروبهری .گوتی" :دهقیقهیهک سهبر
بکەن ،برادهران!" ئهمهی گوت و لهسهر عاردهکه ڕاکشا ،ههموو گێژو وێژ بوون.
هاواریان لێکرد .بهاڵم بهرد وهدهنگ هات ئهو وهدهنگ نههات .ئهو سهربازهی که
مهچهکی پێچرابوو گوتی" :ستیفن نهخۆشیت؟ که شیشت بۆ بانگ بکهم؟ ها؟".
کهشتیوانهکه گوتی" :ستیفن ههسته ئاو بخۆوه وهره ئاو بخۆوه گیانهکهم".
جۆزیف تووڕه بوو و هاواریکرد" :ئاوی چی؟ نابینن گهوجینه؟".
چی؟-چی ،چی؟ لێبۆتهوه .مردووه .خوایه لهم قهلپیاوانه!

()٣
ههڵبهزودابهزی کهشتییهکه هێدی تر بووبوو .پاڤل ئیڤانوڤچ هاتهوه سهرخۆ ..تایهکهی
نهمابوو .سیمای بێباک دههاته بهرچاو .دهتگوت ڕستهیهکی لهسهر زارهو دهیهوێ بڵێ:
"چیرۆکێکتان بۆ دهگێڕمهوه که له پێکهنیندا ببورێنهوه" کاڵوڕۆژنهی کهشتییهکهیان واز
بوو و شنهیهکی فێنک و خۆشی له دهموچاوی پاڤل ئیڤانوڤچ دهدا .غهڵبه غهڵبی خهڵک
و شپڵه شڵپی سهوڵ و ئاو دههاته گوێ .لهژێر پهنجهرهکهوه دهنگێکی ناسک و سامناک
دههاته گوێ ،دهتگوت کابرایهکی چینییهو ستران دهبێژێت.
پاڤل ئیڤانوڤچ گوتی :ههنوکه واین له بهندهردا" و بزهیهکی تهوساوی بۆ کرد و:
"مانگێکی دی دهگهینه ڕوسیا ئهی جهنگاوهرانی دلێرو نهجیب ڕاسته من دهچمه
ئۆدیساو لهوێندهرهوه یهکڕاست دهچم بۆ خارکوف له خارکوف دۆستێکم ههیه که
ئهدیب و نووسهره دهچمه نک وی و پێی دهڵێم :دۆستی ئازیز بهسه واز له چیرۆکی
ئاشقانهی بازاڕی و حهیابهره بێنه ،واز له وهسفی سروشت و ئهم شتانه بێنه ،لهبری
ئهوه پۆخڵهواتهکانی ئینسانی دووپێ بخهڕوو .من یهک دنیا بابهتم پێیهو دهیخهمه

بهردهستت بیکه به ههوێنی نوسینهکانت" کهمێ لهفکرانڕاچوو و ئهوجا گوتی" :جۆزێف
دهزانی چۆنیان ههڵخهڵهتاندم؟".
مهبهستت کێیه پاڤل ئیڤانوڤچ؟ههموویان .دهزانی له کەشتیدا تهنیا ئهوانه سواردهکهن که بلیتی نمره یهک و نمرهدوو دهبڕن و تهنیا جوتیاران بۆیان ههیه بلیتی نمره سێ ببڕن .ئهگهر سهروسیمات
ڕێکوپێک بێت و وهکو خانهدان بێیته بهرچاو ئهوا مهجبووری بچییه نمره یهک ،لهوهیه
ئیفالس بکهی بهاڵم ئهمهو ئهوهی بۆ نییهو " ...دهبێ  ٥١١ڕۆبڵی کاش بدهی .من پرسیم.
مهبهستتان لهمه چییه؟ دهتانهوێ پلهو پایهی خهڵکی بهرزبکهنهوه؟ گوتیان نهخێر تهنیا
لهبهر ئهوه ڕێگهت نادهین بچییه نمره سێ ،چونکه نمره سێ بۆ پیاوی ڕێکوپێک و پاکو
خاوێن بهکهڵک نایهت .نمره سێ جێگهی الت و لهوێر و خهڵکی ڕووتهیه .گوتم :ههقی
خۆتانه به ڕاستی به تهنگی خهڵکی پاکو خاوێن و خانهدانهوهن .بهاڵم وێڕای ئهمهش
من  ٥١١ڕۆبڵم نییه چونکه نه گهنجم دۆزیوهتهوه و نه کهسم تااڵنکردووه ،نه مامهڵهی
قاچاغم کردووه و نهکهسم به کوشتداوه .پێموایه ئهم پێشهکییه بهس بێ بۆ ئهوهی
ڕێمبدهن به نمره سێ سهفهر بکهم و ببم به هاوڕێ و هاودهرهجهی ڕۆشنبیرانی
ڕوس" .بهاڵم گوێ له کهس دهگرن؟ منیش ناچار بووم بکهومه فڕوفێڵ ،پاڵتۆیهکی
دێهاتیانهم لهبهر کردو جووتێ پێاڵوی گهورهم لهپێکرد و خۆم مهست و گهوج نواند
وهکو الت و لهوێران خۆم به نووسینگهکهیاندا کرد و گوتم "قوربان بلیتێکم بدهنێ"
بهرپرسی نووسینگهکه گوتی "ئیشت چییه؟"
گوتم :سکرتێر .بابم کهشیشێکی شهریف بوو و چونکه درۆی نهدهزانی و ههمیشه
ڕاستی دهگوت ،زۆری چهرمهسهری بینی" پاڤل ئیڤانوفچ هیالک بوو .ههناسهی سوار
بوو .بهاڵم درێژهی بهقسهکهی خۆیدا" :بهڵێ من کابرایهکی ڕاستگۆم  .ههمیشه قسهم له
ڕووهو له هیچکهس و هیچ شتێک ناترسم ،بهینی من و ئێوه زۆره ،ئێوه گهوج ،دڵڕهق و
گێلن چ شتێک نابینن و ئهگهر بشبینن ئهقڵتان پێیدا ناشکێت پێتان دهڵێن جڵهوی با
بهربووه ،دهڵێن ئێوه حهیوانن و له حهیوان کهمترن و باوهڕیش نهکهن دارکاریتان
دهکهن و ئهوجایش دهستیان ماچ دهکهن ،کردهی ئێوهیهو بردهی ئهوان ،تۆزێ پارهتان
بۆ فڕێ دهدهن و ئێوهش دهڵێن "قوربان با دهستتان ماچ بکهم ئێوه له ههموو شوێنێک
ههر ڕهتێنراو و ڕهنجهڕۆن من وهکو ئێوه نیم من به ئهقڵ دهژیم من ڕێک وەکو
ههڵۆیهک که ههڵدهفڕێ له بهرزییهوه دهڕوانمه ههموو شتێک و له ههموو شتێک

تێدهگهم ،من کابرایهکی خهباتگیڕم ستهم و زوڵم دهبینم .دژی دهوهستم .فێڕوفێڵ و
تهزویر دهبینم .دژی دهوهستم که دهبینم بهرازسیفهتان سهرکهوتوون ،دژیان دهجهنگم
من بابهیهکی کۆڵنهدهرم نهئهشکهنجهو ئازاردان ،نه دادگای تاقیب کردنی بیرو باوهڕ
ناتوانن زمانم بگرن گهر زمانم ههڵکێشن به ئیشارهتی دهست و سهر ناڕهزایی خۆم
دهردهبڕم گهر حهپسم بکهن ،هاوارێکی وهها دهکهم که دهنگم سهعاته ڕێیهک بڕوات
یان مان دهگرم و دهم بهزهوادهوه نادهم تا باری وێژدانی ڕهشیان قورستر بێ ئهگهر
بشمکوژن ،ڕوحم لێیان ههڵدهگهڕێتهوه ههموو ئاشناکانم دهڵێن :پاڤل ئیڤانوفچ تۆ
کابرایهکی کهڵهمه ڕهقی ،کهس لهگهڵت ههڵناکات .من شانازی بهم شۆرهتهوه دهکهم ٣
سااڵن له ڕۆژههاڵتی دووردا خزمهتم کردووهو بهشی سهد سااڵن ئهزموونی تاڵم ال
کۆبۆتهوه .من ههر لهسهر ههڵوێستی خۆم مامهوه ،دۆستهکانم له ڕووسیاوه نامهم بۆ
دهنووسن "مهیه" بهاڵم من دهڕۆم و عینادییان لهگهڵ دهکهم ،بهڵێ ئهمهیه ژیان ،من
تێدهگهم بهمه دهگوترێ ژیان"
جۆزیف ،گوێی نهدهگرت بهاڵم له پهنجهرهی کهشتییهکهوه دهیڕوانیه دهرێ .بهلهمێک
بهسهر ئاوه پیرۆزهییهکهوه خنهخن دهڕۆیی ،بهلهمهکه لهبهر تیشکی ڕۆژدا
دهدرهوشایهوه پیاوێکی چینی قوت و قهڵهو لهسهری دانیشتبوو .به دوو چیلکهدار
برنجی دهخوارد ئاوهکه کشومات تهیروتوی دهریایی بهسهرییهوه له فڕین و
نیشتنهوهدا بوون .جۆزیف ،نیگایەکی کابرای چینی کرد .باوێشکێکی داو لهفکرانڕا چوو:
"چهند خۆشه زللهیهکی مزر به بناگوێی ئهم زهالمه زلهدا بکێشم" و به خۆیشی کهوته
وهنهوزدان ،وای هاته بهرچاو که ههموو جیهان لهشیرین خهودایه .کات بلهز دهبووری
بێئهوهی به خۆبزانێ شهو دههات و ڕۆژ دهچوو کهشتییهکه ،ههرچهنده بهتهکان
بهرهوپێشێ دهڕۆیی ،بهاڵم لهتۆ وایه له جێی خۆی چهقیوهو ناجوڵێت.

()٤
دوو ڕۆژان بووری ،پاڤل ئیڤانوفچ ههڵنهسا .یهک تهخته ڕاکشابوو چاوی نوقاندبوون.
کهپووی لهجاران درێژتر دههاته بهرچاو  .جۆزیف ،گازی کرد "پاڤل ئیڤانوفچ ،پاڤل
ئیڤانوفچ" پاڤل ئیڤانوفچ چاوانی ههڵهێنان و لێوهکانی جواڵند
-چییه؟ وهزعت باش نییه؟

پاڤل ئیڤانوفچ بهههناسه بڕکێوه وهاڵمی دایهوه- :ترسم نییه .هیجم نییه .نا زۆر باشترم
ئهوهتا بهخۆت دهبینی که دهتوانم ڕابکشێم حاڵم زۆر باشتره.
پاڤل ئیڤانوفچ شوکری خوا بکه!کهخۆم لهگهڵ ئێوهدا بهراورد دهکهم دڵم پێتان دهسوتێ سی پهالکم سپ و ساغن
کۆخهکهم خهتای بهد ههرهسییه لهم دۆزهخهدا ههڵدهکهم .بهاڵم نێوی دهریای سوورم
النهیهنن .ئهمه جگه لهوهی که من دژی نهخۆشیش دهجهنگم سهنگهری بهرگریم لێی
گرتووه ،گاڵتهم پێی دێت وهکو چۆن گاڵتهم بهدهواو دهرمانهکانم دێت .بهاڵم ئێوه ،ئێوه
جاهیلن .کاری ئێوه زهحمهته ،زۆریش زهحمهته.
کهشتییهکه هێدی هێدی دهڕۆیی هێدی و ئارام بوو ،بهاڵم هێنده گهرم بوو لهتۆ وایه
گهرماوی ڕۆژههاڵتییه قسهکردن زهحمهته و گوێگرتن زهحمهتتر بوو .جۆزیف
ئهژنۆکانی له باوهش گرتن .سهری خستنه سهریان و کهوته بیرو خهیاڵی زێدی
خۆیهوه "خوایه لهم گهرمایه ،خۆزگهم به بهفرو سهرماکهی الی خۆمان" به خهیاڵ
خۆی لهسهر "خزاکێک" بینییهوه و لهپڕ ئهسپهکانی ڕهوینهوه ،نهگوێیان به جاده ،نه به
کهندو دۆاڵن نهدا .وهکو شێت و هاران به چوار ناڵه بهرهو گوند بوونهوه .له حهوزه
گهوره ،له کوورهخانهکه تێپهڕین و ملیان نا به کێڵگه و مهزراکانهوه خهڵکی و ڕێبواران
هاواریان کرد "جڵهوهکهیان ڕاکێشه .جڵهوهکهیان ڕاکێشه" بهاڵم بۆ جڵهویان بگرم؟ با
بای تهزی له دهموچاو ودهستهکانت بدات .واز بێنه با بهفری پهڕیوی ژێر سمی
ئهسپهکان پتر به ئاسماندا بچێ و بهسهرو گوێالکتدا بێته خوارێ و بهگهردن و سینگتدا
داگهڕێت .واز بێنه با ئهوانهی بهغاردان خۆ لهبهر ئهسپهکان الدهدهن بپلیشێنهوه با،
زین و ههوساری ئهسپهکان پارچه پارچه ببێ .چهند خۆشه عەرەبانهکه وهگهڕێ و
پیاو بکهوێته چاڵه بهفرێکهوه ودهموچاوی لهبهفر بچهقێ و سهراپای سپی سپی ببێ و
سمێڵی بیبهستێ ،کاڵوهکهی ئێره و هۆ ئهوێ

بپهڕێ ،دهستکێشهکانی لهدهست

دابکهندرێ و پشتێنهکهی بکرێتهوه ،خهڵکی له قاقای پێکهنین بدهن و کسۆکان بکهونه
حهپه حهپ."!..
پاڤل ئیڤانوفچ ،بهال چاوێکهوه ڕوانییه جۆزیف و به ئهسپایی لێ ی پرسی-:جۆزیف،
فهرماندهکهی ئێوه دزی دهکرد؟
-پاڤڵ ئیڤانوفچ ،من چوزانم ئێمه مانان شتی وا نابیستینهوه.

ماوهیهک به بێدهنگی بووری ،جۆزیف بیری کردهوه ،چووه ژێری لهگهڵ خهیاڵدا ژیا،
ئاوی خواردهوه قسهکردن زهحمهت و گوێگرتن زهحمهتتر بوو .دهترسا کهسێک قسهی
لهگهڵدا بکات .سهعاتێک بووری.سهعاتی دووهم و سێیهمیش تێپهڕین .خۆراوا بوو،
شهو داهات .بهاڵم ئهو بهدهقی خۆیهوه دانیشتبوو و به خهیاڵی بهفر دهژیا .لهپڕ گوێی
له هاتنی چهند کهسێک بوو .غهڵبه غهڵب و دهنگه دهنگ ههستا بهاڵم دوای پێنج دهقیقه
ههموو شتێک بوو به ئاشی ئاولێکهوتوو.
سهربازه مهچهک پێچراوهکه گوتی "خوا عافووی بکات ،پیاوێکی چهتوون و بزێو بوو".
جۆزیف پرسی:
چییه؟ کی؟مردووه ههنووکه بردیانه سهرێ.جۆزیف ،باوێشکێکی داو گوتی "ها ،باشه باخوا عافوی بکات" سهربازه مهچهک
پێچراوهکه پاش ماوهیهک پرسی:
جۆزیف بهڕای تۆ دهچێته بهههشت؟کی؟پاڤل ئیڤانوفچ!بهڵێ دهچێته بهههشت .زۆری ڕهنجکێشا .ئهمه جگه لهوهی کوڕه کهشیش بوو ،وکهشیشان کهسوکاریان زۆره .ههموویان لهخوا دهپارێنهوه که بیبهخشێت".
سهربازه مهچهک پێچراوهکه لهسهر جۆالنهکهی جۆزیف دانیشت و به دهنگی نزم
گوتی:
جۆزیف تۆش نۆرهت هاتووه ،ههرگیز ڕووسیا نابینی.جۆزیف گوتی" :دکتۆرهکه یان پهرستارهکه هیچیان پێگوتویت؟
نهء ،کهس هیچی پێنهگوتووم .خۆم دهزانم پیاو دهتوانێ بزانێ کێ زوو دهمرێ .تۆ نهنان دهخۆی و نه ئاو ،هێنده الواز بوویت پیاو دهترسێت سهیرت بکات ،تۆ سیلته .من
که ئهمهت پێدهڵێم ،بۆ ئهوه نییه که ناڕهحهتت بکهم .بهاڵم گوتم ڕهنگه بتهوێ تۆبه

بکهیت و کهشیش بێته دیارت .ئهگهر پارهو مارهیهکت ههیه وا چاکه الی فهرماندهکه
دایبنهیت.
من چ وهسێتنامهیهکم بۆ کهسوکارم نهناردووه و له نامهکانمدا باسی مردنمنهکردووه ،دهترسم بمرم و ئهوان پێنهزانن.
کهشتیوانهکه گوتی" :پێدهزانن .که مردین دهتخهمه تابووتێکهوهو له ئودیسادا
یاداشتنامهیهک دهدهن به فرمانداری سوپایی و ئهوانیش یاداشتنامهکه وهکو خۆی
دهنێرن بۆ گوندهکهی خۆت یان بۆ زێدی خۆت له ههر کوێیهک بێت.
ئهم گفتوگۆیه جۆزیفی غهمبار کردو ئارهزوویهکی ئاڵۆز باڵی بهسهریدا کێشا.
ههستیدهکرد حهزی له شتێکه .ئاوی خواردهوه ،ئهو شته ئاو نهبوو .خۆی گهیانده بهر
کاڵوڕۆژنهی کهشتییهکه .ههندێ ههوای گهرم و شێداری ههڵمژی ،ئهو شته ههوا
نهبوو .ههوڵیدا خۆی به زێدی خۆی و بهفرهوه مژوول بکات ،ئهویش ههو نهبوو.
ئاقیبهت ههستیکرد که ئهگهر یهک تۆزی دی له نهخۆشخانهی کهشتییهکهدا وهمێنێ،
دهخنکێ" .برادهران حاڵم خراپه .دهمهوێ بچمه حهوشهی کهشتییهکه ،بیکهن بهخاتری
عیسا بمبهنه حهوشی کهشتییهکه".
جۆزیف ،باسکی خسته سهر ملی سهربازه مهچهک پێچراوهکه و سهربازهکهش به
دهسته ساغهکهی بن باڵی گرت و له ڕاڕهوهکهوه بردی .له حهوشی کهشتییهکهدا،
کهشتیوانان و سهربازان بهڕیز خهوتبون .هێنده زۆر بوون ڕێنهبوو به نێویاندا ڕهتبێ
سهربازە مهچهک پێچراوهکه گوتی" :ڕێک بوهسته کراسهکهم توند بگرهو هێواش
هێواش بهدوومدا وهره ".دنیا تاریک بوو .پاسهوانێک لهپێشی کهشتییهکهوه وهکو
پهیکهر بێ جووڵه ڕاوهستابوو .پێدهچوو بهپێوه خهوتبێ .کهشتییهکه وهکو ئهوه بوو
بهرهڵاڵ کرابێ و به ئارهزووی خۆی بڕوات .سهربازه مهچهک پێچراوهکه گوتی:
"دهیانهوێ پاڤل ئیڤانوفچ بخهنه دهریاکهوه .دهیخهنه تهلیسهوهو لهسهر کهشتییهکهوه
تووڕی ههڵدهدهن.
ئا ،وایه ،وای لێدهکهن،مردنیش لهشوێن و ڕێی خۆتدا باشتره .ههر نهبێ دایکت دێته سهر گۆڕهکهت و بۆتدهالوێنێتهوه.

ئهدی مهعنای چی.بۆنی کاو پهین دههات .گایهکی زۆر له تهویلهی حهیواناتهکهدا وهستابوون .یهک ،دوو ،
سێ .ههشت دانه بوون .ئهسپێکی چکۆلهشیان لهوێندهر بهستبووهوه .جۆزیف ،دهستی
برد که بیالوێنێ ،بهاڵم ئهسپهکه قواڵغ بووهوه ،دهمی داچهقاندو ویستی قۆڵی جۆزیف
بهدهمدا بهرێ .جۆزیف به تووڕهییهوه هاواری لێکرد" :عهمرت نهمێنێ! زریکهم لێدایت!"
جۆزیف و سهربازهکه هێواش هێواش خۆیان گهیانده بهرایی کهشتییهکه .پشت له
تهویلهی حهیوانهکان و ڕهوهو دهریا ڕاوهستان و مات و بێدهنگ کهوتنه تهماشاکردن.
ئاسمان ،بهسهر سهریانهوه ستێرانی بهجریوهی گرتبووه باوهش ،بێدهنگی و ئارامییهکی
تایبهتی ههبوو .ڕێک وهکو ئاسمانی گوندهکهی خۆیان وابوو .بهاڵم ژێر پێیان
تاریکییهکی بێڕهزا بوو .شهپۆالنی ڕازئامێز وهکو مناره بهرز دهبوونهوه .شەپۆل به
شهپۆلی دهگوت بهوالوه .شهپۆلهکان له پاڵه پهستۆدا بوون .یهک ،یهکی دهدایه دواوه.

بهاڵم ههمدیس شهپۆالنی تازه دههاتنه پێشێ و بێباک و ناشیرین خۆیان به شهڕگهکهدا
دهکرد.
دهریا نه بهزهیی ههیهو نههیچ دهچێت بهگوێیدا .ئهگهر کهشتییهکه تۆزێ بچوکتر باو له
ئاسن دروست نهکرابوایه ،ئهوا شهپۆلهکانی بێ سێ و دوو ،و بێ پهشیمانی ههم
کهشتییهکهو ههم خهڵکهکهی نێو کهشتییهکهیان له چاو تروکانێکدا ههڵدهلوشی.
کهشتییهکهش بێگوێ و ملهوڕ دههاته بهرچاو .ئهم دێوه کهپووه زهالمه
وهپێشدهکهوت و لهنێو ملیۆنان شهپۆلدا ڕێی خۆی دهکردهوه.
نهخهمی تاریکی بوو و نهبا ،نه ترسی تهنیایی ههبوو نه ترسی کات وشوێن .گوێی له
هیچ نهبوو .ئهگهر دهریا لهجێی ئهو باو خهڵکهکهی ههڵگرتبا ئهوا ئهم دێوه "کهشتییهکه"
تێیان دهوڕوکا و شهلم کوێرم ،چاکو خراپ نابوێرمی ههڵدهلوشی.
جۆزیف پرسی- :ئێستا لهکوێین؟
نازانم .له ئوقیانوسداین.-وشکاییهک دیار نییه.

دهڵێن تا حهوت ڕۆژی دی وشکانی نابینین.جۆزیف و سهربازهکه چاویان بڕییه ئهو کهفه سپییانهی که دهبریسکانهوه .جۆزیف،
بێدهنگییهکهی شڵهقاند و گوتی" :ڕاستت دهوێ چ شتێک سامناک نیه ،بهاڵم پیاو وهکو
ئهوهی له جهنگهڵێکی تاریک و نوتهکدا بێ ،ههست به ناڕهحهتی دهکات.
ئهگهر بهلهمێکیان دێناو به منیان دهگوت سهد میل لێخوڕهو پاشان بۆ خۆت ڕاوه
ماسی بکه ،دهمکرد .ئهگهر کهسێکم دیتبا بکهوتبا دهریاکهوه خۆم ههڵدهدایه دهریاکهوهو
ڕزگارم دهکرد .ههڵبهته ئهگهر چینی یان ئهڵمانی بوایه خۆم لێ به ساحێب نهدهکرد،
بهاڵم ئهگهر ڕوسی بوایه بێ چهندو چوون فریای دهکهوتم.
له مردن ناترسیت؟چۆن ناترسم .خهمی کهس وکارهکهممه .تاقهبرایهکم ههیه .پیاوێکی ڕێکو پێک نییه.مهشروب دهخواتهوهو له خۆڕایی ژنهکهی دارکاری دهکات .ڕهنگه پیره داک و بابهکهم
خراویان بهسهر بێت.
بهاڵم ئێستا القهکانم دهلهرزن و ناتوانم خۆم به پێوه بگرم.
ئێرهش زۆر گهرمه برای ئازیز ،بابڕۆم بخهوم.

()٥
جۆزیف ،گهڕایهوه و لهسهر جۆالنهکهی خۆی ڕاکشا .وهکو پێشوتر ئارهزوویهکی
ئاڵۆز ئازاری دهدا .خۆیشی نهیدهزانی ئارهزووی چدهکات ،خڵت و خاشهیهکی زۆر
سینگی گرتبوو .سهری زرینگهی دههات .دهمی هێند وشک بوو هێنده وشک بوو زاری
نهدهگهڕا ،وهنهوزی دا ،خهیاڵبردییهوه ،له گهرما ،له کۆکه ،لهو تارماییانهی دههاتنه
بهرچاوی وهڕز بوو .تا نزیکی سپێده که خهوی لێکهوت ههر خهونی بینی" :له خهونیدا
له سهربازخانهیه تازه نانیان له تهنوور دهرهێناوه .لهو خهوهدا به سینگه خشکێ خۆی
خزانده نێو تهنورهکهو خۆی دایه دهم گڕی ئاگرهکهوه ،پاشان دوو ڕۆژی تهواو
خهوت.

ڕۆژی سێیهم دوای نیوهڕۆ دوو کهشتیوان هاتن و لهو بهشهیان برده دهرێ .تهپاندیانه
نێو قوماشێکی ئهستوورهوه و ئهوجا دورییان ،بۆ ئهوهی قورستر بێ ،دوو پارچه
ئاسنیان پێوه بهست ،لهنێو پارچهکهدا وهکو بنجه توورێکی لێهات بوو .سهری زل و
قهدی باریک بوو .بهر لهخۆراوا بردیانه حهوشی کهشتییهکه و لهسهر تهختێک دایان نا.
سهرێکی تهختهکه بهسهر تهیمانی تهویلهی حهیوانهکانهوه بوو .سهرهکهی تری
خرابووه سهر جانتایهک و جانتاکه لهسهر تهپڵهکێکی قایم بوو .سهربازی نهخۆش و
بێتاقهت له دهوری وێستابوون .کهشیشهکه دهستی پێکرد" :خوا بهڕوحمی خۆی ڕهحمی
لێبکات ".سێ کهشتیوان گوتیان" :ئامین" سهربازو شاگردانی کهشتییهکه دانهوینهوهو
بهالچاو تهماشایهکی شهپۆلهکانیان کرد .زۆر سهیر بوو که پیاو له پارچه
موشهمایهکهوه بدورون و تووڕی بدهنه دهریاوه! ئایا تا ئێستا کهس وایکرد بوو؟
کهشیشهکه ،جۆزیفی به خاک تهبهڕوک کردو دانهوییهوه .سرودێک خوێنرا .یاساوڵهکه
سهرێکی تهختهکهی ههڵبڕی .جۆزیف ،بهسهر سهردا تل بووهوه .له ئاسماندا تهقڵهیهکی
داو ئهوجا شڵپ کهوته ئاوهکهوه .له کهفی دهریاکهدا ونبوو  .شهپۆالن وهبنیان خست.
خهریک بوو بهرهو بنکی دهریا دهڕۆیی ...ئایا دهگاته بنکی دهریا؟ دهڵێن دهریا یهکجار
قوڵهو ناگهیته بنکی .ئهو ،شهست ههفتا پێیهک چوبووه خوارێ .ئهوجا ورده ورده
چووه خوارێ و بەمالو بهوالدا تلی دهدا .ڕێک وهک ئهو کاتهی خهریک بوو بیری
دهکردهوه .ئهوجا شهپۆلی ئاوهکه لهگهڵ خۆیدا بردی .پتر بهم الو بهوالدا دهیبرد تا
بهرهو بنکی دهریا .بهاڵم لهپڕ پۆله ماسییهکی ڕهنگاو ڕهنگی بینی .ماسییهکان که
جهستهیهکی تاریکیان بینی تۆزێ سڵهمینهوه ئهوجا لهپڕ ههموو بهرهو پاش گهڕانهوه.
پاش کهمتر له دهقیقهیهک وهکو گولله بهرهو جۆزیف هێرشیان هێنا .بهدهوریدا دههاتن
و دهچوون .پاشان شتێکی بۆری زهبهالح هات .سهگی دهریایی بوو .بێباک و بێسڵکردن
دههاته پێشێ .وهکو ئهوهی چ کارێکی به جۆزیف نهبێت ،به مهله خۆی بهژێریدا کرد .به
پشتا مهلهی کردو ورگی هێنایه سهرهوه.
له ئاوه گهرم و ڕوونهکهدا خۆی خاو کردهوه .پاشان به ئهسپایی دهمی کردهوه .دوو
ڕیز ددانی پێوه بوو ههر مهپرسه .ماسییه ڕهنگاو ڕهنگهکان که نهوسیان بزوا بوو،
وهستان تا بزانن چیدهبێت .سهگه دهریاییهکه لوتێکی له جهستهکه دا .ئهوجا به ئهسپایی
دهمی کردهوه .ددانهکانی له جهنازهکه سوو ،ئهوجا تهقهڵهکانی لهسهرێ تا خوارێ
ههڵپجڕی .یهکێک له پارچه ئاسنهکان کهوت .ماسیهکان ههاڵتن و پارچه ئاسنهکه کهوت
به قهبرغهی سهگهکهداو بهرهو بنی ئاوهکه داکشا"...

لهسهر دهریاش ،ههوران دهوری ههتاوی تازه ئاوابویان گرتبوو .ههر پهڵه ههورێک
به شێوهیهک دههاته بهرچاو ،پهڵهیهک له شێر و یهکێکی دی له تاقی سهرکهوتن و
یهکێکی دی له مقهست دهچوو .لهپشت ههورهکانهوه رستێکی ڕووناکی سهوزباو تا
ناوهندی ئاسمان ههڵکشابوو .تۆزێ لهوالترهوه ڕووناکییهکی وهنهوشهیی هات و باڵی
بهسهر ڕوناکییه سهوزهکهدا کێشاو ئهوجا ڕوناکییهکه ڕهنگێکی دی گرته خۆ ،بوو به
زهردو مهیلهو

سوورو ئهنجام ئاسمان شین و ساف و جوان بوو .ئۆقیانووسی

گهورهش له ههوهڵهوه لهژێر ئاسمانی دهرخشان و جواندا مۆنی کردو شێوا .بهاڵم
هێندهی پێنهچوو ئهویش ڕهنگی ههڵێنا ،ڕهنگی دڵگیر ،جۆراو جۆر ،و لهزهتبهخشی گرته
خۆ .ڕهنگی وههای ههڵێنا و گرته خۆ که مهحاڵه له زمانی مرۆڤدا ناویان ههبێ و
ناویان بۆ بدۆزرێتهوه.

له دهفتهری بیرهوهری کیژێکهوه
 /١٣ئۆکتوبهر
ئهوڕۆ گهلهک بهکهیفم ..ئاقیبهت ئهشق ڕووی کرده دڵم .لهچاوی بهد بهدوور هیچ
ناچێته ئهقڵهوه .ئهوهتا لهبهیانی زووهوه .پیاوێکی بااڵ بهرزی موو ڕهش به بهر
پهنجهرهی ژورهکهمدا دێت و دهچێت .سمێڵی جوانه! چهند ڕۆژیکه له بهیانی زووهوه،
تا ئێوارهیهکی درهنگ به بهر پهنجهرهی ژوورهکهمدا پیاسه دهکات و بهردهوام
دهڕوانێته پهنجهرهی ژوورهکهم .منیش بهڕواڵهت وا دهنوێنم که ئاگام لێی نییهو گوێ
به نیگا کردنهکهی ئهو نادهم.
/١٤ئۆکتۆبهر
ئهوڕۆ ،باران وهکو سێالو له سپێدهوه تا شهوێ بهردهوام دهباری .بهاڵم ئهو پیاوه
بهستهزمانه وهکو ڕۆژانی پێشوو ،لهبهیانی زووهوه خۆی گهیاندبووه بهرامبهر
پهنجهرهی ژوورهکهم و وهکو ڕۆژان خهریکی پیاسهکردن بوو .دڵم پێی دهسووتا ،ههر
بۆ ئهوهی دڵی خۆشبکهم و سارد نهبێتهوه ،چاوێکم لێداگرت و ماچێکی هواییم بۆ

ههڵدا ،ئهویش به بزهیهکی شیرن وهاڵمی ماچهکهی دامهوه .من نایناسم و نازانم کێیه.
"ڤاریا"ی خوشکم وا دهزانێت که ئهو پیاوه موو ڕهشه ئاشقی ئهو بووه؛ بۆیه ئهمڕۆ پێی
گوتم:
ئهشقی من وای لێکردووه لهو بهر بارانه بوهستێت ،ههرچهنده سهراپای تهڕ تهڕبووه ،کهچی ههر لهبهر پهنجهرهکه دوورناکهوێتهوه...
پێم وایه ڤاریا کیژێکی بێئاوهزه ،دهنا چۆن دهشێت پیاوێکی موو ڕهش ئاشقی کیژێکی
چاوو ئهبرۆ ڕهش ببێ؟
دایکم بهمهسهلهکهی زانی .من و ڤاریا به تهگبیری ئهو باشترین جلکی خۆمان لهبهر
کرد ،سهرو سیمای خۆمان به جوانترین شێوه ئارایشت کردو لهبهر پهنجهرهکه لێی
دانیشتین .دایکم گوتی:
لهوهیه ئهم پیاوه ،مرۆڤێکی فێڵباز و دهستبڕبێت ،لهوهشه مرۆڤێکی لهبارو باشبێ.بهاڵم ههرچۆنێ بێت ،دهبێ ئێوه زیاتر سهرنجی ڕابکێشن.
من گوتم- :دایکه تۆ سههویت ،مرۆڤێکی فێڵباز نییه.
/١٥ئۆکوبهر
ڤاریا ،زۆر ناڕهحهته .الی وایه من ڕێی بهختهوهری ئهوم گرتووه .باوهڕی وایه من
سهرچاوهی ههموو ناڕهحهتییهکی ئهوم .بهاڵم من چ تاوان و گوناحێک لهخۆمدا شک
نابهم؛ من چیبکهم کابرای موو ڕهش ڤاریای ناوێ و ئاشقی منه.
دهمهو عهسر ،کاغهزێکم نووسی و بۆ کابرای مووڕهشم ههڵدایه خوارهوه ...کابرا
کاغهزهکهی ههڵگرت و خوێندییهوه ،بهاڵم دیاره که کابرایهکی زۆر فێڵبازه؛ پارچه
دهباشیرێکی له بهڕکی دهرهێناو لهسهر قۆڵی چاکهتهکهی به پیتی درشت نووسی:
(جارێ) .چهند دهقیقهیهک به بهر پهنجهرهکهدا پیاسهی کردو ئهوجا خۆی گهیانده
شۆستهکه ئهوبهرو به دهباشیرهکه لهسهر دیوارهکه ،نووسی" :به پێشنیازهکهت قاییلم،
بهاڵم جارێ "...پاش ئهوهی نووسینهکهی ئهوم لهسهر دیوارهکه خوێندهوه ،بلهز
سڕییهوه .نازانم بۆچی دڵم بهو توندییه کهوته لێدان؟!.
/١٦ئۆکتوبهر

ڤاریای خوشکم ئهمڕۆکه له بهغیلی و حهسوودی خۆیدا سیخورمهیهکی توندی
بهسینگمدا کێشا .ژانی برده دڵمهوه کیژێکی شووم و پیسه ،زۆر کینه لهدڵه.
کابرای موو ڕهش ،ئهمڕۆش وهکو ڕۆژانی پێشوو به بهر پهنجهرهکهدا پیاسهی دهکرد.
تهنانهت چهند جارێک پهنجهرهی ژوورهکهمی بهپاسهوانی گهڕهکهکه نیشاندا .بۆ چهند
دهقیقهیهک قسهی لهگهڵدا کرد .لهوهیه ستایشی منی لهال کردبی .یان ویستبێتی فێڵ و
دههۆیهک ساز بکات .یان بهقسهی لووس و زمانی تهڕو بهڵێنان دڵی کابرای پاسهوان
نهرم بکات و بیکات به دۆست و ئاشنای خۆی ..ئامان لهدهست تیرهو توخمی پیاوان..
ئێوهی پیاو لهڕادهبهدهر ناجسن و فێڵبازو زاڵمن ،بهاڵم لهگهڵ ههموو زاڵمی و
ناجسنییهکتاندا ،بوونهوهرێکی هێنده بێ هاوتان ههر شایهنی پهرستنن.
/١٧ئۆکتوبهر
دوێنێ شهو ،براکهم لهسهفهر گهڕایهوه .فریای چوونه نێو جێ و خهوتن نهکهوت،
پۆلیس گرتیان و حهپسکرا.
/١٨ئۆکتوبهر
ئهو پیاوه خوێڕییه ،چهپهڵ و ناکهسبهچهیه ،تازه بۆم دهرکهوت که لهو ماوهیهدا نه
لهبهر خاتری من دههاته بهر پهنجهرهکهو نه لهبهر خاتری ڤاریا .بهڵکو بۆ گرتنی
برایهکهم ،که پارهی دایهرهیهکی دزی بوو ،دههاته ئهوێندهر و تاقیبی دهکرد.
بهڕیکهوت ،ئهمڕۆش کابرای موو ڕهشم لهبهر پهنجهرهکهدا بینی .چهند ساتێک
بهشهقامهکهدا پیاسهی کرد .پاش ئهوهی شهقامهکه چۆڵ بوو ،لهسهر دیوارهکه نووسی:
"لهمڕۆوه دهستم بهتاڵهو کارێکم نییه ،ئامادهی فرمانی تۆم".
لهتووڕهییدا ،دهموچاوم گرژ کرد .مۆڕهیهکم کرد .زمانم لێدهرهێنا ...حهیوانی پیس ،
خوێڕی.

تازیهباری

دنیا گورگ و مێشه .گڵۆپی شهقامهكه تازه ههڵكراون ،كلوه بهفری درشت به
دهوری گڵۆپهكاندا گێژ دهخواو وهكو كاژێكی نهرم و ناسك له سهربان ،پشتی ئهسپان،
شانو ملو سهرو گوێالك و كاڵوی بنیادهمان دهنیشێتهوه .ئهیونا پوتاپۆفی گالیسكهچی
له بهفرا نقوم بووه ،له تاپۆیان دهچێ .تا حهزبكهی خۆی كۆماندووهتهوه .لهسهر
كورسییهكهی خۆی دانیشتووهو كهمترین جوڵه ناكات .كه كلو بهفرێك به روویدا
دهڕژێ ،به ئاستهمیش خۆی تێك نادات ،له تۆ وایه به پێویستی نازانێ له خۆیی
بتهكێنێ .ئهسپه چكۆلهكهشی یهكپارچه بهفره ،له جێی خۆی رهق راوهستاوه ،القهكانی
هێنده راستو رهقو بێ جوڵهن ئێژی له تهخته دروست كراون .له نزیكهوه له ئهسپه
دارینهی یهك كۆپیكی مندااڵن دهچوو .ههڵبهته به قووڵی له فكران ڕاچووه .ئهگهر تۆش
له خزمانی خۆت ،له دهوروبهری ئاشنای خۆت ،جیایان كردبایتهوهو تووڕیان دابایته
ئهم زهلكاوهوه كه پڕه له گڵۆپی دێوئاسا ،ژاوه ژاوو ههراو ههنگامهی تاقهت بهرو
خهڵكانی بزێوو بهلهز ،چ كارێكت له دهست دههات جگه لهوهی له فكران ڕابچی .ئهیوناو
ئهسپه چكۆلهكهی ماوهیهكی زۆره له جێی خۆیان نهجواڵون .بهر له شام له ماڵ وهدهر
كهوتوون و تا نهۆ تاقه رێبوارێ بهالیاندا نههاتووه .تهمتومانی ئێوارێ بهسهر شاردا
دادهڕژێ ،تیشكی سپیواژی گڵۆپی شهقامهكان درهخشان تر دهبێ .جمو جۆڵو ههراو
هۆریا پتر دهبێ .ئهیونا لهنكاوا دهنگێ دهژنهوێ!
گالیسكهچی بۆ جادهی ڤیبورگم بهره ،گالیسكهچی؟
ئهیونا له جێی خۆی رادهپهڕێ .له نێوان برژانگه بهفراوییهكانییهوه ئهفسهرێكی پاڵتۆ
لهبهر دهبێنێ ،كه كاڵوی پاڵتۆكهشی لهسهر كردووه.
ئهفسهرهكه دووبارهی دهكاتهوه" :بۆ جادهی ڤیبورگ! ئهوه خهوتووی هاپۆ؟ جادهی
ڤیبورگ!".
ئهیونا ،سهرێكی بۆ دهلهقێنێو وا دهنوێنێ كه گوێی لێیهتی ،ههوساری ئهسپهكه به
دهستهوه دهگرێ ،توێژاڵه بهفری سهر پشتو سهرو گهردنی ئهسپهكه دهخزێ.
ئهفسهرهكه له گالیسكهكهدا جێی خۆی دهگرێ.
گالیسكهچییهكه ،دهكهوێته نچ نچ تا ئهسپهكهی بخاته سهر زهوق .گهردنی وهكو قاز
قوت دهگرێو قیت دادهنیشێ .ئهوجا وهكو خووی ههمیشهیی دهكهوێته قامچی بادان.

ئهسپه چكۆلهكهش گهردنی رادهكیشێو القه تهخته ئاساكانی دهجوڵێنێو به ناچاری
وهڕێ دهكهوێ.
ههركه وهگهڕ دهكهون ،ئهیونا ،له نێو ئاپۆرای بێ سهروبنی خهڵكهكهوه كه عهینی مێرو
دێنو دهڕۆن ،دهنگێك دهژنهوێ" :ئهوه چ دهكهی گوێرهكه؟"
"بۆ كوێ ،خوا بتباتهوه؟! دهسته راست بگره".
ئهفسهرهكه بهتووڕهیی" :گالیسكهڕانی نازانی! دهسته راست بگره".
گالیسكهیهكی تایبهتی تێدهپهڕێ ،گالیسكهچییهكهی دهم رێژێك جنێوی بۆ رهوانه
دهكات .رێبوارێك به پهله له شهقامهكهوه دهپهڕێتهوه .شانی بهر قهپۆزی ئهسپهكه
دهكهوێ .بهفرهكانی سهر قۆڵی دهتهكێنێو مۆڕهیهك له كابرای گالیسكهچی دهكات.
ئهیونا وهكو لهسهر دهرزیو دڕو دانیشتبێ ،له جێی خۆی توێتكه ناگرێ .وهكو كهسێك
بیهوێ هاوسهنگی خۆی بپارێزێ ،دهستهكانی دهجوڵێنێ .وهكو كهسێك دووچاری
ههناسهبڕكێ بووبێ به زاری بهشهوه دهڕوانێته دهوروبهر .ئهفسهرهكه بهسوعبهتهوه
دهڵێ" :كه خهڵكێكی ...هیچ و پوچن! له تۆ وایه ههموو تهگبیریان كردووه كه خۆیان به
تۆدا بكێشن یان خۆیان بخهنه ژێر ئهسپهكهتهوه".
ئهیونا ،سهری وهردهگێڕێ .نیگایهكی ئهفسهرهكه دهكا .لێوهكانی دهبزوێن ،وا دیاره
دهیهوێ شتێك بڵێ .بهاڵم تهنیا دهنگێكی نامهفهوم له زاری دێته دهرێ.
ئهفسهرهكه دهپرسێت" :ئهوه چ دهڵێی؟"
ئهیونا .به تۆبزی پێدهكهنێ .به دهنگی گیراوو زۆر به زهحمهت دهڵێ" :كوڕهكهم.
بارین ،ههفتهی پێشوو ،عهمری درێژی بۆ تۆ جێهێشت".
"ئهها ،یانی مرد ،بۆ مرد؟"
ئهیونا ،ههموو لهشی روهو نهفهرهكه وهردهگێڕێو دهڵێ" :خوا دهیزانێ! گوتیان
گرانهتایهتی .سێ رۆژان له خهستهخانه كهوت و سهری چوارهم رۆژ مرد ...ئیدی ئهوه
ڤیانی خودێ بوو".
یهكێك له نێو تاریكییهكهوه هاواری كرد" :وریابه بارگیر هۆشت له كوێیه پیری
خهڵهفاو؟ چما كوێری؟"

ئهفسهرهكه دهڵێ" :خێراكه خێرا ،دهنا تا سبهینێ ناگهینه جێ .كهمێك لهزێكه!"
گالیسكهچییهكه ،دووباره گهردن درێژ دهكاتهوه ،قیت دادهنیشێتو بهبێ تاقهتییهوه
قامچییهكهی بادهدا .چهندین جاری دی سهر وهردهگێڕێو نیگای نهفهرهكهی دهكات.
بهاڵم نهفهرهكه چاوانی نوقاندونو پێدهچێ حهز نهكات گوێی لێبگرێ .گالیسكهچییهكه،
نهو نهفهرهكهی له شهقامی ڤیبورگ داگرتووه.
لهبهر مهیخانهكهدا دهوێستێ .له سهر كورسییهكهی ههڵدهكوڕمێو جوڵه له خۆی
دهبڕێ ،جارێكی دی بهرف خۆیو ئهسپهكهی دادهپۆشێ .سهعاتان تێدهپهڕن ،سهعاتێ،
دووان ....سێ كوڕی ههرزهكار ،بهالره الرو له كاتێكدا دهنگی پێاڵوه قورسهكانیان ،لهو
شهوهدا دهنگ دهداتهوه ،لهوبهری شۆستهكهوه دێن .دووانیان بااڵ بهرزو باریكهلهن و
سێیهمیان كورته بااڵیهكی قهمووره .قهمورهكهیان .به پچڕ پچڕی دهڵێ" :گالیسكهچی،
بمان به بۆ پردی پۆلیس .به ههر سێكمان دوو "گریڤنیك"ت دهدهینێ".
ئهیونا ،ههوسارهكه دهگرێو نچ نچێك له ئهسپهكهی دهكات .دوو گریڤنیك كهمه.
بهاڵم بۆ بابایهكی وهكو ئهو یهك رۆبڵ یان پێنج كۆپیك ،فهرق ناكا .مادامێكی ئهم چهن
نهفهرهی چنگ كهوتووه ،ئیدی كهمی یان زۆری پارهكه گرینگ نییه .ههرزهكارهكان به
دهم شهڕهشانو جنێوبارانی یهكدییهوه له گالیسكهكه نزیك دهبنهوهو دهیانهوێ
ههرسێكیان لهسهر كورسییهكه دانیشن ،كێیان به پێوه بوهستێ؟ لێیان دهبێ به قڕه قڕ.
پاش ههراو ههنگامەو جنێوو قسهی ناشیرین ،لێدهبڕێن كه هاوڕێ قهموورهكهیان لهبهر
ئهوهی بچووكتره ،به پێوه بوهستێ.
كابرای قهمور له پشت گالیسكهچییهكهوه دهوهستێو ههموو ههناسه گهرمهكهی به
پشت مل و سهرو گوێالكی گالیسكهچییهكهدا دهچێ .لێكدا لێكداش به دهنگێكی مینگن
دهڵێ" :خێراكه ،پهلهكه پیرهمێر ،توخوا ئهمهش بوو به گالیسكه! بڕوابكه له ههموو
پتروزبورگدا لهمه فریشقهتر پهیدا نابێ"....
ئهیونا ،له بن لێوانهوه پێدهكهنێ" :ها .ها .ها! ها ،ها! دهورو زهمانهیهكی سهیره"....
"بڕۆ بابه ،زهمانه زهمان .لهزێكه .به تهمای به خاوه خاوه بڕۆی؟ ...وا دیاره شهپهاڵغت
دهوێ؟".

یهكێك له دوو ههرزهكارهكهی دی دهڵێ" :سهرم دێشێ .دوێنێ شهو من و ڤاسكا له
دونكماسۆڤ ،چوار قاپ كۆنیاكمان خواردهوه ".ههرزهكارهكهی دی گوتی" :بریا
دهمزانی بۆ درۆدهكهی!"
"خوا كوێرم بكات ئهگهر درۆ بكهم".
"بهڵێ ،پێویست به سوێند ناكا ،كهی شهممه له مانگ بڕا باوهڕ دهكهین".
ئهیونا ،له بن لێوانهوه پێدهكهنێ" :ها ،ها .كه كوڕگهلێكی به دهماخو به كهیفو
سوعبهتچین!"
قهموورهكه ،بهپهستییهوه دهڵێ" :رێكه هاپۆ".
"تۆ دهتهوێ بمانگهیهنی یان نا ،پیره سهگ؟ توخوا ئهمهش بوو به گالیسكهڕانی؟
قهمچییهكهت تۆزێ با بده .توندتر ،توندتر ،پشتی ئاگرده!
ئهیونا ،لهپشتهوه ههست به ههڵچوونو لهرزینی دهنگی كوڕه قهموورهكه دهكات.
گوێی لهو جنێوه مزرانه دهبێ كه ههواڵهی دهكرا .خهڵكی دهبینێ ،بهره بهره ههستی
تهنیاییهكهی لێ دهڕهوێتهوه.
كوڕه قهموورهكه هێشتا ههر جنێو دهدا ...واز له گالیسكهچییهكه دێنێو به نوكتهیهكی
هاوڕێیهكی هێنده دهكۆكێ ،دهكۆكێ ،خهریكه بخنكێ .دوو ههرزهكارهكهی دی دێنه
سهر باسی ئافرهتێك بهنێوی نادیا پتروفنا .ئهیونا ،چهند جارێك ئاوڕی پاشهوه
دهداتهوهو سهیریان دهكات ،چاوهرێی كهمێك بێدهنگی دهكات ،ئهوجا دووباره
ئاوڕدهداتهوهو به دهنگێكی تكا ئامێزهوه دهڵێ " :ئهم ههفتهیه كوڕهكهی من ...ئهم
ههفتهیهی پێشوو مرد".
قهموور،پاش چهند كۆكهیهك ،دهمو لێوی پاك دهكاتهوهو ،ئاهێك ههڵدهكێشێو دهڵێ:
"خێراكه هاپۆ ،مردن برا گهورهیه ،ههموومان ههر دهمرین .كوڕینه بهڕاستی تاقهتم
چوو ،ئهمه نهبوو به گالیسكهڕانی .ئهم كابرایه كهی دهمانگهیهنێ ،خوا بیباتهوه؟"
" گهردنی لهبهر دهستته ،ماتهڵی چیت؟"

پیره سهگ ،خۆ گوێت لێیه چ دهڵێ؟ حهزدهكهی گهردنت بشكێنم! پیاو بهپێ بڕوا لهم
حاڵه چاكتره ،گوێت لێمه؟ هاپۆ یادگار ،خهوتووی یان بێدار؟ خۆ ناشێت لهم گوێیهتهوه
بێتو لهوی دییهوه بڕوات".
ئهیونا ،لهبری ئهوهی بهو ههموو تهوسو تانهو تهشهرهیان دڵگران بێ ،كه گوێی له
دهنگیان دهبێ ،به پێكهنینهوه دهڵێ" :ها ،ها .كه گهنجی قۆشمهو سوعبهتچین ،خوا له
كهموكوڕیتان ببورێ!"
یهكێك له ههرزهكارهكان دهپرسێت" :گالیسكهچی تۆ ژنت ههیه؟"
"من؟ ها ،ها ،الوانی بێخهم! ژنی من تهنیا بستێك زهوی شێداره ...ههی داد و بێداد...
مهبهستم گۆڕه گۆڕ .كوڕهكهم قهزاو بهاڵی ئێوهی برد ،كهچی من ماوم ...سهیره ،مهرگ
به ههڵه له دهرگای داوه ،له بری من بهرێتهوه ،كوڕهكهمی بردهوه"....
ئهیونا ،روو وهردهگێڕێ تا سهربردهی مهرگی كوڕهكهی بگێڕێتهوه ،رێك لهم كاتهدا
قهموورهكه ههناسهیهك ههڵدهكێشێو دهڵێ" :سوپاس بۆ خوا ،ئاخرییهكهی گهیشتین".
ئهیونا ،كرێكهیان لێ وهردهگرێ .تا له تاركییهكهدا ون دهبن .ههر تهمهشایان دهكات..
جارێكی دی تهنیاییو بێدهنگی گهمارۆی دهدهنهوه .ئهو خهمهی كه بۆ ماوهیهكی كهم
رههای كردبوو ،بۆی دهگهڕێتهوهو له جاران توندتر چنگ دهخاته دڵی .بهنیگای
نیگهرانو لهزهوه ،چاو به نێو ئاپورای خهڵكهكهی ههردوو بهری شهقامهكهدا دهگێڕێ،
تا كهسێك پهیدا بكات كه گوێی لێ بگرێ .خهڵكی بێ گوێدان بهو و بهنیگهرانی ئهو
بهپهله تێدهپهڕن .خهمی ئهو ،بارێكی له ڕاده بهدهر گرانه ،لهوهیه ئهگهر دڵی شهقبهرێ
و خهمهكهی ههڵبڕێژێ ،ههموو دنیا غهرق بكات .كهچی ئهو خهڵكه تێدهپهڕن و ههست
به كڵۆڵی ئهو ناكهن .خهم له جێیهكی وههادا خۆی قایم كردووه كه هیچ كهسێك،
تهنانهت به رۆژی روناكیش ،نهتوانێ بیدینێ.
ئهیونا ،كۆڵبهرێك له پهنای چهند گۆنییهكدا دهبینێ و لێدهبڕێ ،قسهی لهگهڵدا بكات.
دهرگاوانێك دهبینێ...
 هاوڕێ سهعاتمان كردووه به چهند؟ -له نۆ رهت بووه .ئهوه بۆ لێره وهستاوی .بچۆ ئهوالتر.

ئهیونا ،تۆزێ دور دهكهوێتهوه .دوولۆ دهبیتهوهو تهسلیمی خهم دهبێ .ههست دهكات،
رووكردنه بنیادهمان و چاوهڕوانی كۆمهك لهوان بێهودهیه .دوای پێنج دهقیقه ،قیت
دادهنیشێت ،وهكو یهكێك ئازار كهوتبێته گیانی ،سهرههڵدهبڕێ و تهكانێك به
ههوسارهكه دهدا .ئیدی سهبری لهبهر دهبڕێ .تهویلهی بیر دهكهوێتهوه .ئهسپه
چكۆلهكهشی وهكو ئهوهی له مهبهست و نیازی حاڵی بووبێ ،به چوار ناڵه دهكهوێته
ڕێ.
ئهیونا ،پاش سهعات و نیوێك ،لهبهر سۆپایهكی گهورهی پیسدا رۆدهنیشێ .خهڵكی به
چوار دهوری سوپاكهو لهسهر تهختهكاندا له پرخهی خهودان .هااڵوی گهرمی سۆپاكه،
پیاو تهنگه نهفهس دهكات.
ئهیونا ،نیگایهكی خهڵكه نوستووهكه دهكات ،بهدهم خۆ خوراندنو ههڵكڕاندنهوه،
پهژیوان دهبێ لهوهی كهوا زوو هاتووه .له دڵی خۆیدا دهڵێ" :تهنانهت پارهی
ئالیكهكهشم پهیدا نهكرد .ئهمهیه خهمی گهوره ،كه پیاو ئهركی خۆی جێبهجێ بكا ههم
خۆی تێر دهخواو ههم ئهسپهكهی ههست به ئاسودهیی دهكات .خهڵكی كه تێر بهسكی
خۆیان خواردبێ و ئهسپهكانیان تێربێ ،باشیش دهخهون".
گالیسكهچییهكی گهنج ،له خهو ڕادهبێو بۆ شوێنی ئاوی خواردنهوه دهچێ.
ئهیونا ،دهپرسێت" :تینوته؟"
 بهڵێ ،دهمهوێ ئاو بخۆمهوه. نۆشی گیانت بێ ..دهزانی هاوڕێ ،كوڕهكهم مرد ...گوێت لێم بوو؟ ئهم ههفتهیه لهنهخۆشخانه ..بهسهر هاتهكهی دورو درێژه".
ئهیونا ،تاوێك سهیری دهكات ،تا كاریگهری قسهكانی خۆی بهدی بكات .بهاڵم چ
شتێك له گۆڕێ نییه ،كوڕه گهنجهكه سهری خۆی داپۆشیوهو خهوتوهتهوه.
پیرهمێردهكه ئاهێك ههڵدهكێشێ و سهری دهخورێنێ .چهند كوڕه گهنجهكه تینوی ئاو
بوو ،ئهمیش ئهوهنده تێنوی قسه كردنه .چی وای بۆ ههفتانهی مهرگی كوڕهكهی
نهماوه .كهچی تانهو نهیتوانیوه باسی مردنهكهی بۆ چ كهسێك بكات .مرۆڤ دهبێ به
هێواشیو بهوردی باسی بكات و بیگێڕێتهوه :چۆن له پڕ كهوت و ئیدی ڕاست
نهبووهوه ؟

چ دهردو ئازارێكی بهسوێی چهشت؟ بهر له مردن چ قسه گهلێكی كردو چۆن مرد؟
پیاو ،دهبێ بهوردی باسی كفن و دفنهكهی بكات ،ههورهها باسی چوونی خۆی بۆ
خستهخانه تا جلو بهرگی كوڕهكهی وهربگرێتهوه .ئانیسیای كیژی له گوند ماوهتهوه،
دهبێ باسی ئهویش بكات .ئایا ئهم شتانه شایانی باس كردن نین؟! بێگومان گوێدێر
نارهحهت دهبێ ،ئاه ههڵدهكێشێ ،هاوخهمی لهگهڵ ئهودا دهكات .واچاكه دهردی دڵی
خۆی بۆ ژنانیش ههڵڕێژێ ،چونكه ئهوان ئهقڵیان خهفیفهو به دوو كهلیمه قسه دهكهونه
گریان و لوشك و هوڕ.
ئهیونا ،له فكران ڕا دهچێ" :بابچم بهالی ئهسپهكهمهوه ،وهخت زۆره بۆ نوستن.
پاڵتۆكهی لهبهر دهكات و روهو تهویلهكان بۆ الی ئهسپهكهی وهڕێ دهكهوێ ،بیر له
زورات ،له كاو له ههوا دهكاتهوه .له تهنیاییدا ،ناوێرێ بیر له كوڕهكهی بكاتهوه .ههر
كهسێكی لهگهڵدا بێ ،دهتوانێ باسی كوڕهكهی خۆی بۆ بكات .بهاڵم له تهنیاییدا و
بیركردنهوه لهو و بهرجهستهكردنی ئهو لهبهر چاوی خۆی ،زۆر لهبهری گران و
بهسوێیه.
ئهیونا ،سهیرێكی چاوه گهشو درشتهكانی ئهسپهكهی دهكات و دهپرسێت" :چ دهكهی؟
خهریكه تێربی ،دهبخۆ دهی .كه پارهی زوراتت پێ پهیدا نهكرێ ،دهبێ به گیا قاییل بی.
بهڵێ من زۆر پیرو كهنهفت بووم ،گالیسكهڕانی لهمن نایهت ،له كوڕهكهم دههات ...بریا
دهما!"
ئهیونا ،تاوێ بێدهنگ دهبێ ،ئهوجا لهسهری دهڕوات" :ئهمهیه دهردی من ئهسپه
پیرهكهم .ئیدی كوزما ئایونیچ نهما .بهجێی هێشتین ،رۆیی .جا تۆ وهره بهێنه بهرچاوی
خۆت كه جوانوویهكت ههیه ،باوكی بووی ..له پڕ جوانووهكهت وهغر بكاو بهجێت بیڵێ،
خهفهتی بۆ ناخۆێ؟!"
ئهسپه چكۆلهكه ،سهرقاڵی جوینه ،گوێ دهگرێ .ههناسهكهی بهردهستی خاوهنهكهی
دهكهوێ.
ئهیونا ،بهرگهی بیرو خهمهكهی خۆی ناگرێ ،شانی لێ قایم دهكاو له نووكهوه تا
كۆتایی ،سهربردهی كوڕهكهی خۆی بۆ ئهسپه چكۆلهكه دهگێڕێتهوه.

مهرگی فهرمانبهرێک
له شهوێکی سایهقهی خۆشدا ،کارمهندێک بهنێوی ئیڤان دمیتریچ چرڤیاکوڤ ،که
لهوپهڕی ههوای خۆیدا بوو ،لهسهر کورسییهکی ڕیزی دووهمی شانۆدا دانیشتبوو،
دووربینێکی نابوو به چاویهوه و سهرگهرمی تهمهشای ئۆپهرێتی "زهنگهکانی
کورنیلوڤ" بوو ،چاوی بڕیبووه سهر شانۆکه و لهوپهڕی ههوای خۆیدا بوو و شای
بهسهپان نهدهگرت .بهاڵم لهناکاوا ....بهڕاستی زۆر جار له چیرۆکهکاندا تووشی
دهستهواژهی "لهناکاوا" دهبین .نووسهران نهههقیان نییه ئهم دهستهواژهیه بهکاربهرن،
چونکه ژیان پڕه له بویهر و ڕووداوێن لهناکاو و چاوهڕوان نهکراو! ...بهاڵم لهناکاوا
دهموچاوی گرژ بوو ،چاوانی کهوتنه مۆلهق و ههناسهی گیراو ...ههپژم!!! وهکو
مهالحەزه دهفهرموون ،پژمی .ئیدی ئهمه پژمینه ،شهرمی له کهس نییه ،که هات
هیچکهسێک ،چ دێهاتی ،چ شاری یا کهالنتهر یا بهڕێوهبهری بێ ،ناتوانێ جڵهوی بگرێت،
واته پژمین مافی ههر کهسێکه .چرڤیاکوف ،پژمینهکهی بهالوه ئاسایی بوو ،ههستی به
هیچ شهرمهزاری و له ڕوودامانێک نهکرد ،به دهستهسڕهکهی دهم و لووتی سڕی و
وهکو ههر مرۆڤێکی به نهزاکهت ڕوانیه دهوروبهری خۆی ،تا دڵنیا ببێت که کهسی
بێزار نهکردووه .بهاڵم ڕێک لهم ساتهدا ههستی به جۆره حهرهجێک کرد ،چونکه
پیاوێکی به تهمنی بینی ،که لهڕیزی پێشهوه ،رێک لهبهردهم ئهودا ،دانیشتبوو خهریک
بوو سهرە ڕووتاوهکهی وپشت ملی بهدهستکێشهکهی دهسڕی و لهبن لێوانهوه
دهیبۆاڵند .چرڤیاکوف ،به یهکهم نیگا کابرای ناسییهوه و زانی جهنهڕاڵ بریزجالوفی
بهڕێوهبهری گشتی وهزارهتی ڕێگاو بانه .لهدڵی خۆیدا گوتی" :چ کارێکی خراپم کرد،
بهسهروکهللهی ئهودا پژمیم!ههرچهنده بهرپرسی ڕاستهوخۆی من نییه ،بهاڵم کارێکی
خراپم کرد ...پێویسته عوزرخوایی لێبکهم".
چرڤیاکوف ،کهمێک سهری برده پێشهوه ،سووکه کۆکهیهکی بۆ کرد و لهبن لێوانهوه
بهگوێی جهنهڕاڵیدا چرپاند:
 ببووره قوربان ،بهسهر تۆدا پژمیم ...بهدهست خۆم نهبوو ئهزبهنی...کابرای جهنهڕاڵ قسهکهی پێ بڕی و گوتی:
-گوێ مهدهیه ،گرینگ نییه...

توزاتی خوا بمبووره ...عهرزی جهنابی با سهعادهتم کردیت بهدهست خۆم نهبوو ،بهئانقهستم نهبوو.
جهنهڕاڵهکه بهرسڤی دایهوه:
گرینگ نییه ،خهمت نهبێ! بێزهحمهت بێدهنگ به ،باگوێ بگرم!چرڤیاکوف ،ههستی به جۆره شهرمهزاری و له ڕوو دامانێک کرد ،بزهیهکی
شهرمهزارانهی بۆ کرد و چاوی بڕییه تهختهی شانۆیهکه ،ههرچهنده تهماشای
شانۆیهکهی دهکرد و ئهکتهرهکانی دهبینی ،بهاڵم ههستی نهدهکرد بهختهوهرترین
مرۆڤه .خهم و پهژاره ،عهزابی ڕوحی دهدا .له پشووی نێوان دو پهردهدا چوو بۆالی
یارۆی جهنهڕاڵ ،چهند چرکهیهک بهدهوروبهریدا سوڕایهوه ،سهرهنجام بهسهر شهرم و
ترسهکهی خۆیدا زاڵ بوو و بهدهم مینگه مینگهوه گوتی:
پایهبهرز بهسهر تۆدا پژمیم ...قوربان بمبوره ،بهدهست خۆم نهبوو ،به خۆت دهزانی،که بهئانقهستم نهبوو...
جهنهڕاڵ بریزجالوف که له پهستی و بێتاقهتیدا لێوی شۆڕ بوو بووهوه ،گوتی:
ئاهـ ،بهسه برادهر! ...تهواو من ههر له بیرم نهما ..بهسه ئیدی...چرڤیاکوف ،الکهوت ،به گومان و دوودڵییهوه چاوی بڕینه جهنهڕاڵ و له دڵی خۆیدا
گوتی :دهڵێت" :له بیرم نهما" بهاڵم تووڕهیی له چاوانیا پرشنگ دهدات .نایهوێ تاقه یهک
قسهم دهگهڵدا بکات .دهبێ بۆی ڕوون بکهمهوه که هیچ نیازێکی خراپم نهبووه...
پێویسته تێی بگهیهنم که پژمین کارێکی ئاساییه ،دهنا لهگینه وا وێنا بکات که بهئانقەست
ویستوومه تف بهسهر و گوێالکیدا بکهم ..ئهگهر ئهمشهویش وا وێنا نهکات ،سبهینێ وا
وێنای دهکات!...
دوای تهواوبوونی نمایشهکه ،بۆ ماڵ ڕۆییشتهوه و حیکایهتی پژمینه نهنگین و بێ
ئهدهبانهکهی خۆی بۆ ژنهکهی گێڕایهوه .ژنهکهی ،ههڵبهته به گومانی چرڤیاکوف،
مهسهلهی پژمینهکەی زۆر به ههند وهرنهگرت ،ههوهڵجار کهمێک ترسا ،بهاڵم کهزانی
جهنهڕاڵ بریز جالوف ،بهرپرسی خهڵکی دییه نهک بهرپرسی ڕاستهوخۆی چرڤیاکوف،
هێور بووهوه و گوتی:

وێڕای ئهمهش بچۆ خزمهتی و تهوازی بۆ بێنهوه ،دهنا لهوهیه وا وێنا بکات تۆکابرایهکی دووری له ههر ئهتهکێتێکی کۆمهاڵیهتی.
وهاڵمی دایهوه و گوتی - :منیش ههمان ڕای تۆم ههیه ...ههڵبهته تهوازیم بۆ هێنایهوه
بهاڵم کابرایهکی سهیره! هیچ وهاڵمێکی تهواوهتی نهدامهوه ...ئهلههقی دهرفهتی
پێویستیش نهبوو ...بۆ قسهکردن.
چرڤیاکوف ،بۆ سبهی جلکه نوێیه فهرمییهکانی خۆی لهبهر کرد ،قژی چاک کرد و به
نیازی پاکانه و عوزر خوایی به ههشتاو بۆ خزمهتی جهنهڕاڵ ڕۆیی .هۆڵی
پێشوازیهکهیان له موراجیعدا جمهی دههات .خودی بریزجالوف ،که بهکارو سکااڵی ئهو
خهڵکه ڕادهگهیی و دهست بهکار بوو بوو ،لهنێو قهرهباڵغیهکهدا دهبینرا .ئهنجام نۆره
هاته سهر چرڤیاکوف و جهنهڕاڵ ،نیگای پرس ئامێزی تێ بڕی .چرڤیاکوف ،دهستی به
قسان کرد:
 دوێشهو ،له شانۆی "ئارکادی"دا – ههڵبهته ئهگهر جهنابت لهبیرت مابێ – بهندهپژمیم و ...جهنابتم بهبێ مهبهست ...تهڕ ...ببوورن...
جهنهڕاڵ ،به پهستی وهاڵمی دایهوه- :گرینگ نییه ...ئهمه چ قسهیهکه ،تۆ خۆتیش
نازانی چ دهڵێی!
ئهوجا ڕویکرده ،موراجعێكی دیکهو پرسی- :فهرموو ،تۆ چیت دهوێ؟
چرڤیاکوف ،خهمین و پهشێو ،له دڵی خۆیدا گوتی" :نایهوێ قسهم دهگهڵدا بکات،
وادیاره لێم تووڕهیه! ...نا ،نابێ ئهم کاره فهرامۆش بکرێت ...پێویسته بۆی ڕوون
بکهمهوه"...
کاتێ که جهنهڕاڵ کاری دوا مراجیعی ڕایی کردو ویستی له هۆڵی پێشوازی
وهدهربکهوێ ،چرڤیاکوف ،دووی کهوت و بهدهم مینگه مینگهوه گوتی:
ئهزبهنی ،پایهبهرز ،ههستی پهشیمانی وای لێکردووم ،بهگۆساخی و الساری خۆم،جهنابتان بێزار بکهم ...مهعلومی جهنابتانه که هیچ نیاز خراپییهک لهئارادا نهبووه!
جهنهڕاڵ ،خهریک بوو له داخا دهگریا ،بهدهست الیدایه الوهو گوتی- :ئاغا ،تۆ پێم
ڕادهبوێری!

ئهوسا ڕۆیی و دهرگاکهی له ڕووی داخست
چرڤیاکوف ،لهدڵی خۆیدا گوتی" :ئاخر من و ڕابواردن؟ من و شۆخی؟ بۆچی دهبێ
پێی وابێ ڕادهبوێرم؟ تۆ بڵێی بابایهکی جهنهڕاڵ (گهوره فهرمانبهر) جیاوازی له نێوان
قسهی جدی و سوعبهت و شۆخیدا نهکات؟ که مهسهلهکه وای لێهات ئاماده نیم چیتر
تهوازی بۆ ئهم کابرا به فیز و ڕوح زله بێنمهوه! ڕهزای قورسی بمرێ ،بهزاتی خوا
چیتر عوزر خوایی بۆ ناکهم!"
بهدهم ئهو بیر و خهیااڵتهوه بۆ ماڵ گهڕایهوه ...دهیویست نامهیهک بۆ جهنهڕاڵ
بنووسێت ،بهاڵم دهسبهرداری ئهو بیرۆکهیهش بوو – چهندی بیرکردهوه نهیتوانی
ناوهڕۆکێکی گونجاو بۆ نامهکهی بدۆزێتهوه و بیخاته سهر کاغهز .بۆیه ناچار بوو،
ڕۆژی دوایی بچێت بۆ خزمهتی جهنهڕاڵ و مهسهلهکهی بۆ ڕوون بکاتهوه.
ههر که بریزجالوف ،نیگای پرسیار ئامێزی تێ بڕی ،چرڤیاکوف ،بهدهم مینگه مینگ و
زمانه الڵکێوه گوتی - :قوربان ،ئهزبهنی ،پایه بهرز ،من دوێنێ که بوومه مایهی بێزاری
تۆ ،بهو مهبهسته نهبوو ،که وهکو جهنابت تهسهورت کردبوو ،پێتان ڕابوێرم ،بهڵکو بهو
مهبهسته بوو که داوای بوردنتان لێبکهم که ئهو شهوه ،بهسهر جهنابتدا پژمی بووم...
بهنده ههرگیز نیازی ڕابواردنم نهبوو ...ئاخر من چۆن زاتی کاری وادهکهم ،من و
شۆخی و ڕابواردن!؟ خۆ ئهگهر ههر بهندهیهکی وهکو من ،بکهوێته ڕابواردن به گهوره
پیاوان ،هیچ ڕێز و حورمهتێک بۆ بهرپرسان ...نا ...مێ...
جهنهڕاڵ ،که ئازای له تووڕهییدا دهلهرزی و دهموچاوی شین ههڵگهڕابوو ،بهتوندی
هاواری کرد:
بۆ دهرهوه! بڕۆ گوم به لهبهر چاوم!!چرڤیاکوف ،که سهراپای کهوته لهرزین ،به لێوه لهرزێ ،لهبن لێوانهوه گوتی:
چیتان فهرموو؟جهنهڕاڵ ،پیی کوتا به عاردیدا و ههمدیس هاواری کرد:
-بڕۆ ،ههیدێ گوم به لهبهرچاوم!!

چرڤیاکوڤ ،ههستی کرد شتێک له ناخیا پچڕا ،ههرهسی هێنا ،وهکو یهکێک بینایی و
بیسنایی لهدهست دابێ ،پهشێو و پهرێشان پاشهو پاش بهرهو دهرگای دهرهوه ڕۆیی،
گهییه سهر جادهکه و لۆژ لۆژ و بهپێ خشکان بهرهو ماڵ گهڕایهوه ...کاتێ به ههنگاوی
لهرزۆک و میکانیکیهوه گهییه ماڵهوه ،ههر بهجله فهرمییهکانیهوه لهسهر قهنهفهکه
ڕاکشاو ...مرد.

سهرچاوه:
-١ڕوایات الهالل ،العدد  /١٩٩٧/٧/٣٤٣ق و روایات قصیرة /الجزء االول ،بقلم تشیکوف/
ترجمة :دکتور محمد القصاص.
 -٢مجموعه اثار انتون پاولویچ چخوف (جلد اول) داستانها کوتاه ترجمه سروژ
استپانیان (از متن روسی) چاپ دوم /بهار  .١٣٨١انتشارات توس/تهران.

ڤانکا
ڤانکا ژوکوڤ ،منداڵێکی نۆ سااڵن ،نزیکهی سێ دانه مانگ بوو بهشاگردی لهالی
ئالیاخینی قۆندهرچی کاری دهکرد .له شهوی کریسمسدا به هیچ جۆرێ نهخهوت.
چاوهڕوانی کرد تا ئاغاو ئاغا ژن و شاگرده گهورهکانی دیکهی موغازهکه بۆ نوێژ و
نزا و ئهنجامدانی ڕێوڕهسمی ئاینی چوون بۆ کڵێسا و ئهویش له دۆاڵبهکهی ئاغایدا
شووشهیهک مهرهکهب و قهڵهمێکی نووک ژهنگنی دهرهێناو ،پارچه کاغهزێکی چرچ و
لۆچی لهبهردهم خۆیدا ڕاخست و خۆی بۆ نووسین ئاماده کرد .بهرلهوهی یهکهمین
وشهی نامهکهی بنووسێت ،به ترس و دوودڵییهوه ڕوانیه دهرگا و پهنجهرهکان ،چهند
جارێک ڕووانیه ئهو ئیکۆنهیهی که ئهم الو ئهوالی یهکپارچه تاقچهی پڕ له قاڵبی
قۆندهر بوون ،ههناسهیهکی قوڵی به سوێی ههڵکێشا .کاغهزهکهی لهسهر تهختهکه پان

کردبووهوه ،بهخۆیشی له بهردهم تهختهکهدا چۆکی دادابوو .بهم جۆره دهستی به
نووسینی نامهکه کرد:
"باپیرهی ئازیزم کونستانتین ماکاریچ ،وا خهریکم ئهم نامهیهت بۆ دهنووسم.
ساڵوهگهڕی لهدایک بوونی مهسیح و جهژنی سهری ساڵت لێ موبارهک دهکهم ،له خودا
دهپاڕێمهوه ههموو ئاوات و ئارهزووهکانت بێنێتهدی .من که نە بابم ههیه و نه دایک،
تاقه پشت و پهنام لهم دنیایهدا ههر تۆیت"...
ڤانکا سهری ههڵبڕی ،چاوی بڕیه شووشهی تاریکی پهنجهرهکه ،که ڕوناکی کزی
مۆمهکهی عهکس دهکردهوه و یهکسهر وێنهی کونستانتین ماکاریچی باپیری ،که
پاسهوانی ماڵباتی ژیڤاروڤ بوو ،هێنایه بهرچاوی خۆی .باپیری ،پیاوێکی الوازی کورته
بااڵی ،زیتهڵی ،چاالک و گورج و گۆڵ بوو ،ڕوو خۆش و دهم به پێکهنین بوو ،ههمیشه
مهست و چاو خواڵوو بوو ،تهمهنی نزیکهی شهست و پێنج ساڵ دهبوو .به ڕۆژهوه له
موبهقی تایبهتی ئاشپهز و کارهکهرهکاندا دهنووست یا سهری دهخسته سهر
کارهکهرهکان و سوعبهت و شۆخی دهگهڵ دهکردن .شهوان فهروهیهکی دهڵب و پان و
پۆڕی لهخۆیهوه دهپێچا و بهدهوری ماڵ و باخ و مهزرای ئاغایدا دهسوڕایهوه و ههر
تاو نا تاوێک شاورێکی لێدهدا .دوو سهگیش – یهکێکیان ناوی کاشتنکا بوو و پیر بوو،
ئهویتریان گۆڵێکی ڕهشی قهد باریک بوو ،له ڕاسو "خورماپێچان" دهچوو ،بۆیه پێیان
دهگوت ڤیون (چاپوک) ئهم جوته سهگه سهریان شۆڕ دهکرد و دوای دهکهوتن .ڤیون
سهگێکی میهرهبان و قهدر زان بوو ،ڕهفتاری لهگهڵ ئاشناو بێگانهدا وهکو یهک بوو،
بهههمان ئهندازه مهرایی دهکردن ،وێڕای ئهمهش کهس ئیحتوباری بۆ دانهدهنا ،جێگهی
متمانه نهبوو ،چونکه لهپشت پهردهی ئهم قهدرزانی و گوێڕایهڵیه ڕواڵهتیهوه،
ئهستورترین ڕق و کینه و ڕوبینی و دڵڕهشی پهنهان بوو .هیچ سهگێک وهکو ئهو
بهڵهدا نهبوو که لهکاتی خۆیدا و به نهێنی پهالماری القی ڕێبواران بدات یا شتێک له
عهماری ماڵێکدا بڕفێنێ یا مریشکێک له ماڵه وهرزێرێک بدزێت.
زۆرجاران له کلکی گهڕابووهوه که القی وردو خاش بکهن ،یهک دوو جاریش دارکاریان
کردبوو و ههموو ههفتهیهکیش بهجۆرێ بهر دهبوونه گیانی که نیوه گیان دهبوو ،بهاڵم
ههموو جارێکیش گیانی وهبهردههاتهوه و زامهکانی ساڕێژ دهبوونهوه.
ڤانکا بهخهیاڵ بابه گهورهی هێنایه بهرچاوی که له بهردهرگا گهورهکهی باخهکه
وهستاوه و به چاوانی نیوه نوقاوهوه ،دهڕوانێته شووشه ئامال سوور و ڕهخشانهکانی

کڵێساکه ،به چهکمه لبادهکانیهوه ئهم پێ و ئهو پێ دهکات و به شۆخی و سوعبهتهوه
سهر دهخاته سهر کارهکهرهکان( .چێوخەبەر)ەکەی بهناوقهدییهوه بهستووه ،دهستهکانی
به یهکدا دهماڵێت ،لهسهرما خۆی کز دهکات ،وهکو پیرهمێردان پێدهکهنی جارێ نوقورچ
له کارهکهرێک دهگرێ و جارێک له ئاشپهزێکی دی .قوتووه سعوتیهکهی (بڕنوتی) بۆ
کارهکهرهکان ڕادهگرێت و فهرموویان لێدهکات:
 فهرموو تۆزێکی لێ بکه به لووتتهوه.ژنهکان ،ههر یهکه بهقهد سهره پهنجهیهکی لێ ههڵدهگرن و بۆنی دهکهن و دهکهونه
پژمین .باوهگهوره له خۆشیاندا دێته جۆش ،ئیدی له پێکهنیندا بهمالو بهوالدا دێت هاوار
دهکات:
ورچ تهرهکی!ئهوسا قوتووه بڕنوتیهکه لهبهر لووتی سهگهکاندا ڕادهگرێت .کاشتانکا دهپژمێ ،لووتی
وهردهگێڕی ،بێزار و تووڕه له بابهگهوره دوور دهکهوێتهوه .بهاڵم ڤیون ،له ڕووی
ویقارهوه جڵهوی پژمهکهی خۆی دهگرێت و تهنیا کلکی دهلهقێنێ  .ئهم ئێوارهیه
ههواکهی خۆشه -دنیا ئارام و ساف و کهمێک سارده! شهوهکهی ههرچهنده تاریکه،
بهاڵم گوندهکه به ههموو سهربانه بهفرپۆشهکانیهوه ،بهو لووله دووکهاڵنهوه که له
دووکهڵکیشهکانهوه تهنوورهیان دهبهست و دهچوون به ئاسماندا بهههموو ئهو دارو
درهختانهوه ،که لهژێر بهفردا عهینی زیو دهبروسکانهوه ،ههر ههموو ئهو دیمهنانه
بهڕوونی دیار بوون .ئاسمان سایهقه و ئهستێره باران بوو ،ڕێگای کاکێشان هێنده
ساف و ڕووناک دهنوێنێ ،له تۆ وایه پێش یادی لهدایکبوونی مهسیح ،به بهفر
شوردبوویان و سیقاڵیان دابووهوه ...ڤانکا ئاهێکی ههڵکێشا و نووکی قهڵهمهکهی به
شووشه مهرهکهبهکهدا کرد و درێژهی به نووسین دا:
"دوێنێ کوتهکێکی باشم خوارد .وهستام ،چنگی نایه قژم و بردمیه ناو حهوشهکهو به
قامچی کهوته گیانم و ئازای بهدهنی شین و مۆر کردمهوه؛ ئهمه چیه بهدهم ڕاژهنینی
جۆالنهی منداڵه جیڤنهکهیهوه خهوم لێکهوتبوو .ههفتهی ڕابردووش وهستا ژن داوای
لێکردم ماسی بۆ پاک بکهم ،من له کلکیهوه دهستم پێکرد ،ماسییهکهی له دهستم
ڕاپسکاند و تا توانی سهری ماسیهکهی له دهم و قهپۆزم ههڵسوو .شاگردهکانی دیکه
بهردهوام گاڵتهم پێدهکهن  ،دهمنێرن بۆ دوکانی مهیفرۆشی تا ڤۆدگایان بۆ بکڕم .پاشان

ناچارم دهکهن له عهمارهکهی وهستا خهیارشۆریان بۆ بدزم و وهستاش ،بهههرچیهکی
بێته دهست ،لێم دهدات .باسی فراڤین و شیو ههر مهکه .بهیانیان یهک پارچه نانی
وشک ،نیوهڕوان شیر برنج ،ئێوارانیش نانی وشک ،چای و گۆشتاو تهنیا خۆیان
قوزهڵقورت و زڵفنجی دهکهن .من لهڕاڕهوهکهدا دهخهوێنن و خۆ ئهگهر منداڵه
جیقنهکهیان ههڵبستێت ،ئیدی خهوم لێ حهرام دهبێ ،پێویسته بچم ڕای بژهنم .باپیره
گیان ،بیکه به خاتری خوا لێرهم ڕزگار بکه ،بمبهرهوه بۆ گوندهکهمان .بهڕاستی لهوهی
پتر ههڵناکهم ...باوهگهوره ،تکات لێدهکهم ،لێت دهپاڕێمهوه ،القت ماچ دهکهم ،تا ماوم
دوعای خێرت بۆ دهکهم ،لێرهم ڕزگار بکه دهنا دهمرم"...
لێوی ڤانکا کهوته تهتهڵه ،بهمسته ڕهش و پیسهکهی کهوته ههڵگڵۆفینی چاوهکانی و
بهدهم ههنسک ههڵدانهوه لهسهر نووسین بهردهوام بوو:
"تووتنت بۆ ههڵدهوڵێنم و دهکوتم ،دوعای خێرت بۆ دهکهم ،ئهگهر ههر سهرپێچییهکم
کرد ،به دڵی خۆت دارکایم بکه .ئهگهر وا وێنا دهکهیت له گوندیدا کار بۆ من دهست
ناکهوێ ،دهچم بۆ الی گزیرو لێی دهپاڕێمهوه ،بهخواو به مهسیح سوێندی دهدهم که
ڕێگهم بدات پێاڵوهکانی بۆ بۆیاخ بکهم ،یا له فیدکا ،دهچمه الی شوانهکان و شاگردییان
دهکهم .باپیره گیان تهواو تاقهتم چووه ،ئهگهر لێره وهمێنم تیا دهچم ،دهمرم .به نیاز
بووم ههڵێم و بهپای پیاده خۆ بگهیهنمهوه گوندی .بهاڵم پێاڵوم نهبوو ،لهترسی بهفرو
بهستهڵهک نهوێرام .بابه گهوره بهڵێنت دهدهمێ ،که گهوره بووم نان و ئاوت دهدهمێ،
بهخێوت دهکهم ،خزمهتت دهکهم و ئاگام لێت دهبێت .نایهڵم کهس ئازارت بدات،
کهمردیت دوعا و نزا بۆ ڕوحت دهکهم ،وهکو چۆن ئێستا دوعا بۆ گیانی پالگیای دایکم
دهکهم".
"بهاڵم موسکۆ زۆر گهورهیه .خانووی ئاغایانهی زۆر تیایه .ئهسپیشی زۆره ،بهاڵم
پهزی تیا نییه ،سهگهکانی دڕ نین ،خهڵکی ناگرن .لێره له شەوی نۆئیل دا ،مندااڵن به
مهبهستی پاره کۆکردنهوه ناگهڕێن ،له کڵێساکاندا ڕێگهی غهواران نادرێت خۆیان تێکهڵ
به دهستهی ئاوازخوانانی کڵێسا بکهن .ڕۆژێک لهپشت جامخانهی دوکانێک جۆرهها
قوالپم بینی که پێکهوه دهگهڵ داری ماسیگریدا دهیانفرۆشت ،بۆ ڕاوی ههموو جۆره
ماسییهک ،جا دارو قوالپی قایم ،ڕهخته ،تهنانهت قوالپێکم بینی که بهکهڵکی ڕاوکردنی
ماسیهکی پێنج مهنیش دههات .دوکانی وا ههن که جۆرهها تفهنگی تیا دهفرۆشن،
تهنانهت تفهنگی وهکو تفهنگهکهی وهستاشم ،که لهوهیه ههر یهکێکیان بایی سهد ڕۆبڵ

بێت .له گۆشت فرۆشیهکانی ئێرهدا ،ههر جۆره گوشتێکت بوێ ههیه ،له گۆشتی
کهڵهبابی کێویهوه بیگره تا سوێسکهو کهروێشک ،بهاڵم دوکاندارهکان ،ڕاوگهی ئهمانه
بهکهس ناڵێن".
"بابهگهوره گیان ،له ماڵی ئاغای خۆمان ،کاتێ درهختی نوئێل دهڕازێننهوه ،لهبیرت
نهچێ که گوێزێکی زێڕین له درهختهکه بکهیتهوه و له سهندوقه سهوزهکهتدا بۆمی
تاقهت بکه .به خانمی چکۆله ئولگا ئیگنا تیڤنا بڵێ که گوێزت بۆ ڤانگا دهوێ".
ڤانکا که گهییه ئێره ههناسهیهکی کهسهرداری ههڵکێشاو جارێکی دی ڕوانیه
پهنجهرهکه .بیری کهوتهوه که باپیری ههموو ساڵێک بۆ هێنانی درهختی نوئێل بۆ ماڵی
ئاغای ،دهچوو بۆ لێڕهوارو ئهمیشی دهگهڵ خۆیدا دهبرد .که ڕۆژانێکی خۆش بوون!
ئیدی باپیرە بهدهمی دهیقڕان ،بهستهڵهک و سههۆاڵن لهبن پێیاندا دهکهوتنه قرچه قرچ،
ڤانکاش بهچاولێکهری وی دهکهوته قڕاندن .بابهگهوره ههندێجار پێش ئهوهی دهست به
بڕینهوهی دارهکه بکات ،سهبیلێکی تێدهکرد ،تۆزێک بڕنوتی ههڵدهمژی ،بهدهم ڤانکاوه،
که لهسهرما ههڵدهلهرزی پێدهکهنی .دارکاژهکان ،که سهراپا لهبهفرا سپی سپی
دەچوونەوە ،ڕهق ڕاوهستا بوون و چاوهڕوان بوون تابزانن مهرگ بهسهر کامیاندا
دهدات .لهناکاوا کهروێشکێک لهسهر خهرمانه بهفرێک دهردهکهوێت و لهچاوتروکانێکدا
وهکو تیر بۆی دهردهچوو و پێی وهغارێوه دهناو دهڕهڤی ...بابهگهوره خۆی
پێنهدهگیراو ،له دواوه هاواری دهکرد:
"بیگرن! نهڕۆی! ...بیگرن! ئاهـ ئهی شهیتانی کلک بڕاو!"
باوهگهوره ،پاشان دارکاژهکهی به ڕاکێش ڕاکێش دهگهیاندهوه ماڵی ئاغاو لهوێندهر
دهستیان به ڕازاندنهوهی دهکرد ...ئولگا ئیگنا تیڤنا – که ڤانکا له ههموو ئهوانی دیکهی
خۆشتر دهویست – له ههموو ئهوانی دی به هیمهت تر بوو بۆ ڕازاندنهوهی دار
کاژهکه .کاتێ پالگیای دایکی ڤانکا هێشتا لهژیاندا بوو و له ماڵی ئاغا کارهکهری دهکرد،
ئولگا ئیگناتیڤنا نوقڵ و نهباتی به ڤانکا دهدا ،له بێکاریدا و بۆ سهرگهرمی خۆی ،فێری
خوێندن و نووسین و ژمارهی دهکرد .تهنانهت فێری سهماشی دهکرد .بهاڵم دوای
مردنی پالگیای دایکی ،ئیدی ڤانکایان نارده ژووری خزمهتکاران بۆ الی باوهگهورهی و
دوای ماوهیهک لهوێندهرهوه بۆ موسکۆیان ،بۆالی وهستا ئالیاخینی قۆندهرچیان ڕهوانه
کرد ...ڤانکا لهسهر نووسینهکهی خۆی بهردهوام بوو:

"باپیره گیان ،فریام کهوه ،وهره بۆالم ،بیکه بهخاتری خواو مهسیح ،فریام بکهوهو لێرهم
دهرباز بکه .بهزهییت به منی ههتیوی بهدبهختدا بێتهوه ،دهنا ههموو ڕۆژێک دارکاریم
دهکهن ،نانم نادهنێ ،ههمیشه برسیم دهکهن .دڵم هێنده تهنگه ههر مهپرسه .بهردهوام
دهگریم .لهم ڕۆژانهدا ،وهستام ،دهستی دایه قاڵبه قۆندهرهیهک و ڕێک کێشای
بهسهرمدا؛ یهکسهر تهختی عاردی بووم و به ههزار حاڵ وهخۆهاتمهوه .ژیانێکی زۆر
خراپم ههیه ،خراتر له ژیانی کسۆکان .ساڵوم به ئالیناو ویگورکای یهکهڵه چاو و
عهرهبانچیهکهی ئاغا بگهیهنه .ئۆکۆردیۆنهکهم مهده بهکهس .نهوهی تۆ ،ئیڤان ژوکوف.
باوهگهوره گیان ،به زووترین کات وهره بهدوومدا".
ڤانکا نامهکهی چوار قهد کردو لهناو زهرفێکی نا که دوێنێ به کوپیکێک کڕی بووی...
ههڵوهستهیهکی کرد ،کهمێک له فکران ڕاچوو .نووکی قهڵهمهکهی له مهرهکهبهکه
ههڵکێشاو ئهدرهسی باوهگهورهی لهسهر زهرفهکه نووسی:
"بۆ خزمهتی باوهگهورهم له گوندی "...ئهوسا سهری خوراند ،بۆ دهمێک دهبیرهوه چوو
و ههنگێ بهردهوام بوو" :کونستانتین ماکاریچ" .زۆر خۆشحاڵ بوو که کهس نههاتبوو
بهسهر نامه نووسینهکهیدا ،ئهوسا ههستا کاڵوهکهی لهسهر کردو بێ ئهوهی پاڵتۆ
چهرمهکهی لهبهر بکات ،به تۆی تاقه کراسێک بهرهو دهرهوه غاریدا...
دوێنێ که له شاگرد قهسابهکانی سهری کۆاڵنهکهی پرسی بوو ،چۆن نامه فڕێ
دهکرێت ،پێیان گوتبوو که نامه دهخرێته سهندوقی پۆستهخانهوه و ئهوسا ئیدی
پۆستهچیان به خۆیان ،لهسهندوقهکانی دهردێنن و لهالیهن دوو عهرهبانچی پۆسته
بهرهوه و له ترۆیکایهکی(عهرهبانهی سێ ئهسپه) زهنگۆڵهدار بار دهکرێت و بۆ
ئهوسهری دنیاش بێ دهیبهن .ڤانکا به ههشتاو چوو بۆ نزیکترین سهندوقی پۆسته و
نامه ئازیز و پڕ بههاکهی له درزی سهندوقهکهوه خسته ناو سهندوقهکهوه.
دوای سهعاتێک ،ڤانکا بهدهم الی الیهی خهون و خهیاڵی شیرینهوه ،خهوێکی قووڵی
لێکهوت.خەونی بینی کە باوهگهورهی لهسهر سهکۆی موغهیرییهکدا دانیشتووهو القه
ڕووتهکانی شۆڕ کردنهتهوه و خهریکه نامهکهی ئهو بۆ کارهکهرهکان دهخوێنێتهوهو...
ڤیون بهکلکه سووتێ به بهر موغهیرییهکهدا دێت و دهچێ.

سهرچاوه:

-١مجموعه اثار /انتون پاولویچ چخوف (جلد سوم) داستانهای کوتاه ،ترجمه سروژ
استپانیان (از متن روسی) چاپ دوم /بهار  /١٣٨١انتشارات توس/تهران.
-٢روایات الهالل /العدد  ١٩٩٧/٧/٣٤٣قصص و روایات قصیرة /الجزء االول ،بقلم
تشیکوف/ترجمة الدکتور محمد القصاص.
خانم و سهگه چکۆلهکهی
""١
دهیانگوت له شهقام و کۆڕنیشهکهی شاردا ،سیمایهکی تازه پهیدا بووه ...خانمێک به
خۆ و سهگێکی چکۆلهوه .دیمیتیری دیمیتریچ گوروف که دوو ههفتهیهک دهبوو هاتبوو
بۆ یاڵتا (یاڵتا :شارێکی گهشتیاریه له نیمچه دوورگهی قرم) و لهگهڵ شوێنهکهدا
ڕاهاتبوو ئیدی وهکو ههر خهڵکێکی شار ،بایهخی به سیمای تازه دهدا .که له کهپرێکی
باخی ڤیرن دانیشتبوو ،خانمێکی گهنجی ،قژ زهردی ،دهسته بااڵی ،بینی به پیاسه به
کۆڕنیشهکهدا دهڕوات و سهگێکیش به دوویدا غاری دهدا.
لهوه بهدواوه دیمیتری دیمیتریچ ڕۆژی چهند جارێک له پارکی سهرهکی شاردا،
تووشی ههمان ژنی گهنج دهبوو .ئهم ژنه ههمیشه به تاقی تهنیا پیاسهی دهکرد و
ههمیشه ههمان بێری لهسهر بوو و ههمیشه سهگه چکۆله سپیهکهی بهدواوه بوو .جا
لهبهرئهوهی کهس نهیدهناسی ،ناویان نا "خانم و سهگه چکۆلهکهی" گوروف له دڵی
خۆیدا گوتی" :ئهگهر بهبێ مێردهکهی و بهبێ ئاشناو بناژۆ بۆ ئێره هاتبێ ،ئهوه دێنێ
تهعاروفی لهگهڵ دا بکهم".
دمیتری دیمیتریچ ،ههرچهنده هێشتا تهمهنی نهگهیی بووه چل سااڵن ،بهاڵم کیژێکی
دوازده سااڵن و دوو کوڕی مهکتهبلی ههبوو .زوو ژنیان بۆ هێنابوو ،له قۆناغی
دووهمی زانستگهبوو ،ژنهکهی زۆر لهخۆی گهورهتر دیار بوو ،له ئافرهتێکی شهست
ساڵه دهچوو .ئافرهتێکی درێژی ،چاو و برۆ ڕهشی ،ڕهق و تهق ،قسه لهڕوو و لووت
بهرز و سهنگین و خۆی گوتهنی بیرمهند بوو ،زۆری دهخوێندهوه .له نامهکانیا پیتی ""b
نهدهنووسی (جاران ئهم پیته له کۆتایی ئهو وشه ڕوسیانهدا که به پیتی بێدهنگ
کۆتاییان دههات دهنووسرا ).له جیاتی مێردهکهی به "دمیتری" بانگ بکات به "دیمیتری"
بانگ دهکرد .بهاڵم گۆرۆڤ ،لهدڵی خۆیدا به ژنێکی کورت بینی ،نازیرهکی ،زبری
ناشیرینی دهزانی ،لێی دهترساو حهزی نهدهکرد زۆر لهماڵهوه وهمێنێ ،دهمێک بوو

خیانهتی لهم ژنهی دهکرد ،زۆری خیانهت لێدهکرد .لهوهدهچێ ههر لهبهر ئهمه بووبێ،
که دانی خێری به ژناندا نهدهنا .ههر کاتێ الی ئهو باسی ژنان بکرایه .به "خێڵی
خوێڕیان" ناوی دهبردن.
وای وێنا دهکرد که ئهزموونی تاڵی خۆی دهگهڵ ژناندا ،ئهو ههقهی دهداتێ که به
ئارهزووی خۆی ههر ناو و ناتۆرهکیان لێبنێت ،بهاڵم وێڕای ئهوهش نهیدهتوانی دوو
دانه ڕۆژیش بهبێ ئهم "خێڵی خوێڕیانه" ههڵبکات .لهکۆڕو مهجلیسی پیاواندا ههستی به
بێزاری دهکرد و زۆر کهم قسهی دهکرد ،بهاڵم ههر که ڕێی دهکهوته کۆڕو مهجلیسی
ژنان ،ئیدی ڕووی دهگهشایهوه و ههستی به ئازادی دهکرد و دهیزانی دهبێ چ بکات و
چ بڵێت .تهنانهت بێدهنگیشی له گیان خۆش بوو ،له کۆڕی ژناندا ههستی به ئاسوودهیی
دهکرد .له ڕوڵهت و تایبهتمهندییهکانیا ،بهشێوهیهکی گشتی له تهبع و تهبیعهتیدا شتێکی
دڵگیری پهنهان ههبوو که سهرنجی ژنانی ڕادهکێشا ،بهخۆیشی بهمهی دهزانی و
هێزێکی پهنهان بهرهو خێڵی ژنانی ڕادهکێشا.
ئهزموونی دوورو درێژ و ،له ڕاستیدا تاڵ ،له کۆنهوه ئهوهی فێر کرد بوو که ههر
جۆره نزیک بونهوهیهک – نزیک بوونهوهیهک که له ههوهڵهوه جۆره چاالکی و
خۆشیهک به ژیانی مرۆڤ دهبهخشێت و وادهردهکهوت که جۆره سووکه ڕیسکێکی
ڕهوتهنی و دڵگیره -الی خهڵکانی ماقووڵ و سهنگین ،بهتایبهتی لهالی مۆسکۆییانی دو
دڵ و کهم جوڵه له ئهنجامدا دهبێت به کێشهیهکی ئاڵۆز و گۆنگ و خهمناک و پڕ
سهریهشه .بهاڵم ههر جارێ تووشی ژنێکی جوان و سهرنج ڕاکێش دهبوو ،ههموو ئهو
ئهزموونه تااڵنهی فهرامۆش دهکرد ،ئیدی ههواو ههوهسی ژیان و ڕابواردنی دهکهوته
سهرو ههموو شتێکی بهالوه ئاسان و ئاسایی و سهرگهرمکهر دهبوو.
دهمهو ئێوارانێک ،که له کهپری باخهکهدا سێوی دهخوارد ههمان خانمی بێریه لهسهر،
بهکاوهخۆ هات و له مێزهکهی تهنیشت ئهوهوه دانیشت .ههموو شتێکی ئهم ژنه ،له
سیمایهوه بیگره تا ڕهفتار و جل و بهرگ و ئارایشت و تهسریحهکهی ،ئهوهیان دهنواند
که لهخانهوادهیهکی ئابڕومهند و بهڕێزه ،ژنێکی به مێرده ،دیار بوو ئهمه یهکهم
سهفهرێتی بۆ یاڵتا و بهتاقی تهنیایه و زۆر ههست به تهنیایی و دڵتهنگی دهکات.
زۆربهی ئهو دهنگۆ و قسه و قسهلۆکانهی که دهربارهی گهندهڵی و ههرزهیی ئهخالقی
خهڵکی شار ،دهماو دهمیان دهکرد ،له ڕاستییهوه دوور بوون .گۆرۆف ،ئهم قسهو
قسهڵۆکانهی پێ ناخۆش بوو و دهیزانی کهسانێک ئهو دهنگۆیانه باڵو دهکهنهوه که

ئهگهر دهرفهت و دهلیڤهیان بۆ ههڵکەوتبا ،سڵیان له هیچ خهتاو گوناحێک نهدهکردهوه.
بهاڵم ههرکه ژنهی تاین ،لهسێ ههنگاوی ئهودا ،لهپشت مێزهکهوه دانیشت ،یهکسهر
حیکایهت و چیرۆکی گهشت و گهڕانی ئاسانی زۆزانانی بیر کهوتهوه .یهکسهر
بیرۆکهیهکی تهماح بزوێنی کهوته سهر که پهیوهندییهکی ئاشقانه دهگهڵ ژنێکی نهناسدا،
بێ ئهوهی تهنانهت ناو و نیشانی بزانێ ،ببهستێ.
به میهرهبانیهوه سهگه چکۆلهکهی بانگ کرد ،ههر که سهگهکه لێی نزیک بووهوه،
پهنجهی لێ ڕاوهشاند و ههڕهشهی لێکرد .سهگهکه بهتووڕهیی وهڕی .گوروف دیسان
ههڕهشهی لێکرد .ژنه ،تهمهشایهکی کرد ،بهاڵم زوو چاوی داخست .دهموچاوی سوور
بووهوه و گوتی:
گاز ناگرێتقهیدی نییه ئهگهر ئێسقانێکی بدهمێ؟دوای ئهوهی ژنه سهری ڕهزامهندی لهقاند ،گوروف بزهیهکی بۆ کرد و پرسی:
دهمێکه تهشریفتان بۆ یاڵتا هێناوه؟تهنیا پێنج ڕۆژه.من خهریکه ههفتهی دووهم لێره بهڕێدهکهم.بۆ ماوهیهکی کهم بێدهنگ بوون .ژنه گهنجهکه بێئهوهی تهمهشای گوروف بکات
گوتی:
کات لێره زۆر خێرا دهڕوات .کهچی ئینسان بێتاقهت دهبێ!ئیدی ئهمه لهشارا باوه که بگوترێ ئینسان بێزار و بێتاقهت دهبێ .بۆ نموونه کهسێکله ماڵی خۆیدا ،له شوێنێکی وهکو بیلیڤ یان ژیزدرا دهژی و هیچ ههست به بێزاری و
بێ تاقهتی ناکات ،بهاڵم ههر ئهو کهسه ،وهختێ دێت بۆ ئێره وهکو ئهوهی له غرناتهو
ئهسپانیاوه تهشریفی هێنا بێ ،هاواری لێ ههڵدهستێت که" :ئاهه چهند ناخۆشه! چ
تهپۆتۆزێکه!"
ژنهی گهنج پێکهنی .ئهوجا به بێدهنگی ،وهکو دوو کهسی نهناس کهوتنه شێو خواردن.
بهاڵم دوای نان خواردن ،شان بهشانی یهکدی کهوتنه پیاسهو ڕاوێچکه .ئیدی

گفتوگۆیهکی شیرین و دڵگیر و شۆخی ئامێز کهوته بهینیانهوه ،ههمان گفتوگۆی
خهڵکانی ئازاد و خۆشگوزهران ،ئهو خهڵکانهی که بهالیانهوه گرینگ نییه کێوه دهچن و
باسی چی دهکهن .بهدهم پیاسهوه باسی درهوشانهوهی سهیر و عهنتیکهی دهریا ،باسی
ڕهنگی وهنهوشهیی و ئارامی و گهرمی ئاوی دهریا ،باسی تریفهی زیوینی مانگیان
دهکرد که بهسهر ئاوهکه و پهخش بوو بوو .باسی ههوای شێداری دوای ڕۆژێکی
گهرمیان دهکرد ...گوروف ،گوتی خهڵکی مۆسکۆیه ،دهرچووی کۆلیجی ئهدهبیات ،بهشی
زمانه ،بهاڵم له بانقێکدا کار دهکات .زهمانێک به نیاز بوو له ئۆپهرایهکی تایبهتیدا ببێت
به گۆرانی بێژ و بهاڵم وازی لهو خولیایه هێنا بوو و ئێستا له مۆسکۆ خاوهنی دوو
خانووه ...به قسهکانی ژنهکهدا بۆی دهرکهوت که له پتروسبۆرگ گهوره بووه و له
شاری (س) شووی کردووه و دودانه ساڵه لهوێندهر دهژی و قهراره یهک مانگی دی له
یاڵتا وهمێنێ و لهوهیه مێردهکهی – ئهویش پێویستی به ئیسراحهته -بێت بۆ یاڵتا و
پێکهوه بۆ شارهکهی خۆیان بگهڕێنهوه .ژنهی تاین ،بههیچ جۆرێ نهیدهتوانی باسی
شوێنی کاری مێردهکهی بکات .بهدروستی نهیدهزانی که کارمهندی پارێزگا بوو یا
کارمهندی ئهنجوومهنی ههرێم ،بهخۆیشی پێکهنینی بهم نهزانینهی خۆی دههات .ئیدی
گۆروف لهم کهین و بهینهدا ،ئهوهشی بۆ دهرکهوت که ژنهی تاین ناوی ئانا
سیرگییڤنایه.
ئهو شهوه پاش ئهوهی بۆ ئوتێل گهڕایهوه هێشتا ههر بیری لهو ژنه گهنجه دهکردهوه
و ئومێدی ئهوهی ههبوو که سبهیش بیدینێ ،ههر دهبوایه واش بێ ،کاتێ چووه ناو
جێگای خهوهوه لهدڵی خۆیدا بیری لهوه کردهوه که ئانا سیرگییڤنا تا ماوهیهک
لهوهپێش هێشتا خوێندکاری زانکۆ بووه و وهکو کچهکهی ئهم "گوروف" خهریکی
خوێندن بووه ،بیری کردهوه که بێگومان ئهمه یهکهمجاره خۆی لهم جۆره ههڵوێستهدا
دهبینێ – ههڵوێستێ که پیاوان دوای دهکهون و چاوی لێناگوازنهوه و به نیازی
گاڵوهوه دوای دهکهون و قسهی دهگهڵ دهکهن و دهیانهوێ له خشتهی بهرن ،کهچی
ئانا سیرگییڤنا ههر ههستیشی پێناکات .ئهوسا کهوته یادی مله باریک و چاوه کهوهییه
جوانهکانی گوروف ،بهدهم وهنهوزهوه گوتی" :وێڕای ئهمهش شتێکی تیایه که مایهی
بهزهییه" ئهوسا خهوی لێکهوت.
""٢

ههفتهیهک بهسهر تهعاروفی ئهم دووانهدا بووری .ڕۆژی پشووی یهک شهممه بوو.
ههوای ژوورهکان گهرم و خهفه بوو .له دهرێ ڕا ڕهشهباو گێژهڵوکه ،کاڵوی سهری
ڕێبوارانی دهبرد .گوروف بهدرێژایی ئهو ڕۆژه لهزگ بوو له تینواندا بخنکێ ،زوو زوو
دهچووه کهپرهکه و ئانا سیرگییڤنای دهعوهتی شهربهتی میوه و ئایس کرێم دهکرد .له
گهرما پهرێشان بوو بوو .هیچ شوێنێک نهبوو بۆی بچێت.
دهمهو ئێوارێ ،کاتێ ههوا کهمێک هێور بووهوه ،بهرهو کهناری دهریا ڕۆیشتن ،تا
تهمهشای کهشتییهک بکهن که قهرار بوو بگاته بهندهرهکه .حهشیمهتێکی فره لهسهر
ئهسکهلهکه خڕبوو بوونهوه ،ههموو چهپکه گوڵیان بهدهستهوه بوو ،دیار بوو
چاوهڕوانی هاتنی کهسانێک بوون .لێرهدا دوو خهسڵهتی تایبهتی یاڵتاییانی بۆشناخ و
شیک پۆش دیار بوو :یهکێکیان ئهوه بوو که ژنانی بهتهمهنیش وهکو ژنانی گهنج جلیان
پۆشی بوو و دووهمیان ئهوه بوو ژمارهی جهنهڕااڵن یهجگار زۆر بوو .کهشتیهکه
بههۆی ههڵچوون و شهپۆلی دهریاوه ،دواکهوت .یانی دوای خۆرئاوا گهییه بهندهرهکه و
پێش ئهوهی له بهندهرهکهدا لهنگهر بخات ،ماوهیهکی زۆر سوڕایهوه .ئانا سیرگییڤنا
بهدووربینهکهی خۆی دهیڕوانیه کهشتیهکه و نهفهرهکانی  ،وهکو ئهوهی چاو بۆ
کهسێکی ناسیاو بگێڕێت ،ههر جارێ که ڕووی بۆ الی گۆرۆف وهردهگێڕا و قسهی
دهگهڵدا دهکرد .چاوهکانی دهبریسکانهوه .ئهو ڕۆژه ،له ڕۆژانی پێشوو پتر قسهی کرد،
پرسیارهکانی زۆر کورت بوون و یهکسهر له بیری دهچوونهوه ،ئهنجام لهو
قهرهباڵغییهدا دووربینهکهشی ون کرد.
حهشیمهته بۆشناخ و شیک پۆشهکه بهره بهره باڵوهیان لێدهکرد ،دنیا بهرهو تاریکی
دهچوو ،دهموچاوهکان بهزهحمهت دهبینران و جیادهکرانهوه .بایهکەی به تهواوهتی
خست .بهاڵم گوروف و ئانا سیرگییڤنا بهدهقی خۆیانهوه وهستابوون ،دهتگوت
چاوهڕوانن که کهسێکی دیکه له کهشتیهکه دابهزێت .ئانا ئێستا بێدهنگ بوو .بێئهوهی
تهماشای گوروف بکات ،چهپکێک گوڵی چکۆلهی به دهستهوه بوو و بۆنی دهکرد.
گوروف گوتی:
 جهوهکهی خۆش کرد .ئێستا بۆ کوێ بڕۆین؟ چۆنه گالیسکهیهک بگرین و بۆخۆ بۆشوێنێکی ئارام بڕۆین؟

ئانا سیرگییڤنا هیچ وهاڵمێکی نهدایهوه ،گوروف ،چاوی تێبڕی و دوای تۆزێک لهناکاوا
له ههمێزی گرت ،بهخۆوهی گوشی و لێوهکانی مژی .بۆنی گوڵهکانی چوون به کهپووی
گوروف دا ،ئهوسا بهترس و نیگارانیهوه ڕوانیه دهوروبهری خۆی تا دڵنیا ببێت که
کهس نهیدیوون .ئهوجا لهبن لێوانهوه گوتی:
بابچین بۆ ئوتێلهکهی تۆ...ههردووکیان به ههشتاو کهوتنهڕێ.
بۆنی ئهو گوڵه جۆراو جۆرانهی که له فرۆشگای ژاپۆنیهکان کڕی بوو ،ژوورهکهی
ئانای پڕو خهفه کردبوو .گوروف که چاوی بڕی بووه ئهم ژنه لهدڵی خۆیدا گوتی" :له
ژیاندا زۆرجار ڕێکهوت خهڵکانێک پێ دهناسێنێ که له خهوی خاویشدا به بیرتا
نههاتووه!" زۆر بیرهوهری دهربارهی ژنانی بێ خهم و خهیاڵ و دڵپاکی له زهیندا
مابووهوه ،لهوانه ژنانێک که مهمنوونی ئهو ئهشق و لهزهته دهبوون که ئهم بۆ
ماوهیهکی کهم پێێ دهبهخشین .یا ژنانێکی وهکو ژنهکهی خۆی که ههر بهدهمی و به
درۆوه وشێتانه ههوڵیان دهدا ،بۆی بسهلمێنن کهتهنیا بۆ سێکس و حوب حوبێنه
خۆشیان ناوێ ،بهڵکو خۆشهویستیان بۆ ئهو لهو جۆره پهیوهندییانه بااڵتره .پاشان
کهوته یادی دوو سێ ژنی دیکه  -ژنانی زۆر جوانی ،مجێز سارد و سڕ که لهناکاودا
دهبوون به دهعبایهکی دڕندهی تهماعکاری ئهوتۆ بهوان بوایه ههموو ژیان بۆ خۆ قۆرخ
بکهن ،شتێک له ژیان بپچڕن ،که لهتوانای ژیاندا نهبێت بیانداتێ ،ئهمانه ژنانێک بوون
تهڕ پیر ،ههوهسباز ،بێ فکر ،نازیرهک ،سهڵیته و زاڵ .کاتێ که گوروف ،پهیوهندی
دهگهڵ ئهمجۆره ژنانهدا بهرهو ساردی دهچوو ،قێزی له جوانیهکهیان دهبووهوه و که
پولهکهی سهر دهرپێکانیانی دهبینی ،پولهکهی ماسی بیر دهکهوتهوه.
بهاڵم ئێستا و لێرهدا له بهردهم شهرم و دوو دڵی و سهرسامی و بێ ئهزموونی
گهنجێک وهستا بوو ،وهکو ئهوهی لهناکاوا یهکێک له دهرگای دابێ ،ههستی به پهشۆکان
و شپرزهیی کرد .ئانا سیرگییڤنا – "خانمێک لهگهڵ سهگه چکۆلهکهیدا" – بهشێوهیهکی
تایبهتی و زۆر بهجدی دهیڕوانیه ئهو شتهی که لهنێوان ئهو و گوروف دا ڕووی دابوو،
خۆی بهناو زڕاو دهزانی .گوروف وای ههست دهکرد .ئهو ڕهفتارهی ئانای بهالوه
سهیرو نابهجێ بوو .سیمای ئانا ژاکاو شۆڕبووهوه ،قژه درێژهکهی به ههردوو الی
دهموچاویهوه پهخش بووهوه ،ئانا سیرگییڤنا به خهمباری له فکران ڕاچوو ،بهو حاڵهوه
له وێنهی ناو تابلۆیهکی کۆن دهچوو .دوای بێدهنگیهکی کهم گوتی:

ئهمه کارێکی باش نهبوو .تۆ ئێستا یهکهم کهسیت که چیدی حورمهتم ناگریت ،بێحورمهتیت پێکردم.
کاڵهکێک لهسهر مێزی ناو ژوورهکه بوو ،گوروڤ قاژێکی لێکردهوه و بهکاوهخۆ
کهوته خواردنی .ههردووکیان بێدهنگ بوون ،نزیکهی نیو سهعاتێک بهو بێدهنگیه
مانهوه.
ئانا سیرگییڤنا ،ژنێکی زۆر ههستیار بوو و ههمان پاکی و سادهیی و بێئهزموونی
ژنانی نهجیبی ههبوو ،ئهو ژنانهی که ژیانیان نهجهڕباندبوو .ئهو تاقه مۆمهی که کزکز
لهسهر مێزهکه دهسووتا ،بهئاستهم دهموچاوی ڕوناک دهکردهوه .بهاڵم دیار بوو لهناخا
عهزاب و ناڕهحهتیهکی زۆری دهکێشا .گوروف لێی پرسی:
 بۆچی وا تهسهور دهکهی که ئیدی حورمهتت ناگرم؟ تۆ خۆشیت نازانی چ دهڵێی.به چاوانی تهژی ڕوندکهوه گوتی:
هیوادارم خوا له گوناحم ببورێ .کارێکی نهنگین بوو.تۆ بهجۆرێ قسه دهکهی وهکو ئهوهی بتهوێ خۆت پاک بکهیتهوه .پاکانه بۆ خۆتبێنیتهوه.
چۆن دهشێت خۆم پاک بکهمهوه؟ من ژنێکی سووکم ،من قێزم لهخۆ دێتهوه ،بیر لهههنجهت و پاکانه ناکهمهوه .من نهک مێردهکهم ،بهڵکو خۆمم ههڵخهڵهتاندووه .نهک ههر
ئێستا ،بهڵکو دهمێکه ههڵی دهخهڵهتێنم .ڕهنگه پیاوهکهم ،پیاوێکی ئابڕوومهند و باش بێ،
بهاڵم بابایهکه پڕ خزمهت و نۆکهر ئاسا .من نازانم له شوێنی کارهکهیدا چ دهکات و
چۆن خزمهت دهکات ،تهنیا ئهوهنده دەزانم که به تهبیعهت به خزمهت و نۆکهر سیفهته.
که شووم پێکرد تهمهنم بیست سااڵن بوو .ئهوکاته ههستی کونجکاوی وهکو مۆرانه و
خۆره دابویه گیانم ،حهزم دهکرد ژیانێکی باشترم ههبێت .به خۆم دهگوت" :ژیان ههر
ئهمه نییه ،بێگومان ژیانێکی دیکهش ههیه" دهمویست بژیم ،بژیم بژیم ...ئیدی کونجکاوی
وهکو ئاور بهربووبووه ئازام ...تۆ لهم شتانه حاڵی نابیت ،بهاڵم خودا شایهده
نهمدهتوانی خۆم کۆنتڕۆڵ بکهم ،گۆڕانێکی سهیر له بوونما ڕووی دهدا ،هێز نهبوو ڕام
بگرێت .به مێردهکهم گوت که نهخۆشم و بۆ ئێره هاتم ...لێرهش وهکو شێتان ،بهم الو
بهوالدا ،وێڵ و سهرگهردان دهسوڕامهوه و جێم بهخۆ نهدهگرت ...ئهوهتا ئاقیبهت بووم

به ژنێکی سووک و بازاڕی ،ژنێک که ههموو کهسێک بتوانێ به چاوی سووک
تهمهشای بکات و بیبیزرێنێ.
گوروف ،له قسهکانی ئهو بێزاربوو ،قسه سادهو ساکارانهکانی ئهو و ئهم پهشیمانیه
لهناکاوه و نابهجێیه ،پهستی دهکرد .ئهگهر ڕوندکهکانی چاوانی نهبوایه ،لهوه بوو وا
تهسهور بکات که ئاناسیرگییڤنا ،شۆخی دهکات یان نمایش دهکات .گوروف به ئهسپایی
گوتی:
ئێستاش تێنهگهییشتم که تۆ چیت دهوێ؟ژنهکه ،دهموچاوی نا بهسینگ و بهرۆکی ئهوهوه و گوتی:
باوهڕبکه ...تکایه باوهڕم پێ بکه ...من حهزم له ژیانی ئابڕومهندانهیه و حهزم له داوێنپاکیه ،بهڕاستی حهز له گوناح و داوێن پیسی ناکهم .خۆیشم نازانم چی دهکهم .خهڵکی
سادهو ئاسایی لهم جۆره ههڵوێستانهدا دهڵێن" :شهیتان فریوی داین" منیش دهردهکهی
ئهوان مهگهر بڵێم :شهیتان فریوی دام.
گوروف لهبن لێوانهوه گوتی:
بهسه ...بهس...دهیڕوانیه چاوه بێ جوڵهو تهژی ترسهکانی ئانا ،ماچی دهکرد و بهدهنگی نزم قسهی بۆ
دهکرد .ژنه بهرهبهره ئارام بووهوه و گهشایهوه و هاتهوه تایم و ههردووکیان دهستیان
به پێکهنین کرد.
دوای تۆزێک له ئوتێلهکه هاتنه دهرێ ،کۆڕنیشهکه چۆڵ و هۆڵ بوو ،کهس به
جادهکهوه نهبوو .شار بهدار سهرووهکانیهوه له شاری مردوان دهچوو ،بهاڵم دهریا له
هاژه هاژی خۆی نهکهوتبوو و خۆی به کهنارهکهدا دهکێشا ،تاقه بهلهمێک بهدهم
شهپۆلهکانهوه دهڕهقسی و فانۆسه چکۆلهو خهواڵوهکهی به حاڵ دهتروسکایهوه.
گالیسکهیهکیان گرت و چوون بۆ ئاریاندا(ئاریاندا:شوێنێکی سازگاروگەشتیاریە لە
دەورو بەری یاڵتا) گوروف گوتی:
تۆزێک بهرلهوهی له ئوتێلهکه وهدهرکهوین ،ناوی شۆرهت و فامیلی تۆم زانی ،لهسهرتابلۆی ناوی ڕێبوارانی ئوتێلهکه نووسرابوو :فۆن دیدریتس .چما مێردهکهت ئهڵمانیه؟

نهخێر ،بهاڵم وابزانم باپیری ئهڵمانی بوو .بهاڵم خۆی ڕووسی ئهرتهدۆکسیه.که گهیینه ئاریاندا ،لهسهر تهختێکی نزیکی کڵێساکه دانیشتن  .لهو سهرهوه ،به
بێدهنگی کهوتنه تهماشای دهریاکه .باڵتا لهنێو تهم و مژی بهرهبهیاندا بهئاستهم دهبینرا،
پهڵه ههورێن سپی ،بهبێ جووڵه به لوتکهی چیاکانهوه گیرسابوونهوه .گهاڵی هیچ
درهختێک نهدهجوواڵ .زیک زیکه کهوتنه زیکه زیک ،هاژه هاژی مهندو یهکهاوی و یهک
نهوای دهریا که لهخواری خوارهوه دههاته گوێ ،خهوی ئهبهدی و ئهو ئارامیهی وهبیر
دێنایهوه که چاوهڕوانی ههموو کهسێکه .دهریا ،لهخواری خوارهوه ،بهرلهوهی یاڵتا یان
ئاریاندا بێنه ئاراوه ،ههر ههمان هاژه هاژی خۆی کردووه ،و له ئایندهشدا ،لهدوای
نهمانی ئێمهش ،بێ خهم و خهیاڵ ،لهسهر هاژه هاژی خۆی بهردهوام دهبێت .ڕهنگه
ههمان ئهبهدیهت و بهردهوامی و بێ موباالتی ڕەها دهرههق به مهرگ و ژیانی ههر
یهکێک له ئێمه ،خۆی له خۆیدا زامنی بزووتنهوهی بهردهوامی ژیان و پهرهسهندنی
ههمیشهیی ژیان بێت .گوروف که له تهنیشت ژنه گهنجهکهوه دانیشتبوو ،ئهو ژنهی که
لهباوهشی سپێدهدا زۆر جوان دیار بوو ،له بهرانبهر ئهم دیمهنه ئهفسانهییهی دهریاو
چیاو ههورو ئاسمانی بێ سنووردا ،دانیشتبوو ،ههستی بهوپهڕی ئارامی و ئاسوودهیی
دهکردو بیری لهوە دهکردهوه که ئهگهر بهڕاستی ورد بڕوانین بۆمان دهردهکهوێت که
ههر ههموو شتێکی ئهم دنیایە ،جوان و بااڵیه ،تهنیا ئهو بیرو کردهوانهمان نهبێ که له
دهمانی غافڵ بوونمان له بااڵترین ئامانجێن ژیان و کهرامهتی مرۆڤانیماندا ،بیریان
لێدهکهینهوه و ئهنجامیان دهدهین.
کابرایهک ،کهدیار بوو شهوگهڕه ،بهرهو الی ئهمان هات ،تهمهشایهکی کردن و ڕۆیی.
تهنانهت ئهم ڕوداوه بچووکهش ،له نۆڕین و دیدی گوروفدا ،جیلوهیهکی دڵگیر و ئاڵۆزی
ههبوو .کهشتیهک که له سهمتی فیودوسیاوه دههات و لهگهڵ ههوهڵێن دهمی
بهرهبهیاندا ،گڵۆپهکانیان کوژاندبووهوه ،له ئاسۆوه بهدیار کهوت.
ئانا سیرگییڤنا دوای بێدهنگیهکی کهم گوتی:
 ئاونگ نیشتووهته سهر گیایهکان...بهڵێ ،با بگهڕێینهوه.بهرهو شار گهڕانهوه.

لهوه بهدواوه ،ههموو ڕۆژێک دهوری نیوهڕۆ ،له کۆنیشهکهدا یهکیان دهبینی و فراڤین
و شیویان پێکهوه دهخوارد و پیاسه و ڕاوێچکهیان دهکرد ،لهزهتیان له تهمهشای دهریا
دهبینی .ئانا ،گلهیی له بێ خهوی و نیگهرانی دڵی خۆی دهکرد و ههمیشه -ههندێجار له
غیرهو حهسوودیدا و ههندێجار له ترسی ئهوهی که لهبهرچاوی گوروف کهوتبێ و
وهکو پێویست حورمهتی نهگرێ و قهدری نهزانێ ،گلهیی دهکرد .گوروف ،ههرکاتێ
لهپارکدا ،یا لهباخی شاردا ،ههستی بکردایه دهوروبهریان چۆڵهو کهسیان لێوه نزیک
نییه ،ئانای له ههمێز دهگرت و بهتاسهو تامهزرۆییهوه ڕایدهمووسی .ئهم بێکارییه
ڕههایه ،ئهو ماچانهی که بهڕۆژی ڕوناک و بهترس و دوو دڵییهوه لهئانای دهکرد،
ههوای گهرم ،بۆنی دهریاو دیتنی ههندێ خهڵکی بێکارهو بۆشناخ و خۆش خۆرو تێر و
پڕ ،ههر ههموو ئهمانه دهتگوت تین و تاو و گوڕێکی تازهیان به بهر گوروف کرد بوو.
بهردهوام باسی جوانی ئاناسیرگییڤنای دهکرد ،و بهجۆرێ ئالودهی شورو شههوهت
بوو بوو ،بهسات له ئانا دوور نهدهکهوتهوه .بهاڵم ژنهی گهنج ،زۆربهی کات له فکران
ڕادهچوو ،داوای له گوروف دهکرد که ڕاستی پێ بڵێ و ئیعترافی بۆ بکات که نه
حورمهتی دهگرێت و نهخۆشی دهوێ و بهژنێکی ههرزهو سووکی دهزانێت و شایستهی
هیچ ڕێزێک نییه .زۆربهی شهوان ،سهعاتێک دوای خۆرئاوا ،گالیسکهیهکیان بهکرێ
دهگرت و دهچوون بۆ ئاریاندا یان تاڤگهکان؛ و ئهم پیاسهو دهرچونانهیان پێخۆش بوو
و ههموو جارێکیش دهکهوتنه ژێر کاریگهری بهرجهوهن و دیمهنه جوان و دڵگیرهکان.
قهرار بوو مێردهکهی ئانا بۆ یاڵتا بێت ،بهاڵم نامهیهکی ناردبوو که بههۆی
چاویهشهیهکی توندهوه ناچاره دهستبهرداری سهفهرکهی یاڵتا ببێت و لهکۆتایی
نامهکهدا تکای لهئانا کردبوو که بهزووترین کات بۆ ماڵ بگهڕێتهوه .ژنه پهله پهلی
پێکهوت که بگهڕێتهوه .به گوروفی گوت:
زۆرباشه ،من دهبێ بگهڕێمهوه ،ئهمه حکومی قهدهره.گالیسکهیهکیان بهکرێ گرت ،هێدی هێدی ڕۆیشتن تا گهیینه وێستگهی قیتار ،کاتێ له
زهنگی دووهمی قیتارهکه دراو ئانا دهیویست سورای فارگۆنهکه ببێت ،ڕووی کرده
گوروف و گوتی:
-کوا با جارێکی دی تهمهشات بکهم ...جارێکی دیکه بتبینم ،ئاوها.

ئانا ،نهگریا ،بهاڵم خهمبار بوو ،لهوه دهچوو نهخۆش بێ ،ههموو ماسولکهکانی
دهماوچاوی دهلهرزین .گوتی:
ههرگیز لهیادت ناکهم ...یادت دهکهمهوه .خودا ڕاوهستاوت بکات .گلهیی بهجێ بهێڵه..بهیهکجارهکی لێکدی جیا دهبینهوه ،پێویسته جیاببینهوه ،نهدهبوو یهکدی بدینین .خوا
پشت و پهنات بێ ...خودا حافیز.
قیتارهکه به ههشتاو کهوتهڕێ ،زوو بهزوو گڵۆپهکانی دیار نهمان ،دوای دهقیقهیهک،
دهنگه دهنگهکهشی دامرکایهوه ،لهتۆ وایه ههموو شتهکان بهئانقهست دهستیان تێکهاڵو
کردبوو ،تا بهزووترین کات کۆتایی بهم فهرامۆشیه شیرینه و بهم شێتاتییه بێنن.
گوروف که بهتاقی تهنیا لهسهر شۆستهی قیتارهکه وهستابوو و چاوی بڕی بووه
تاریکیهکه ،به جۆرێ گوێی له زیکه زیکی سیسرکان و وژه وژی تهلی دارتهلهکان
دهگرت وهکو ئهوهی تازه لهخهو ڕابووبێ .لهدڵی خۆیدا گوتی" :ئهمهش ڕیسکێکی
دیکهی ژیانم .ڕیسکێک که تهواو بوو و مهگهر تهنیا وهکو بیرهوهریهکی ڕهوتهنی بمێنێ
و هیچی دی ".دڵتهنگ و خهمین بوو و ههستی به سووکه پهشیمانیهک دهکرد .ئاخر ئهم
ژنه گهنجه ،که جارێکی دی ههرگیز نای بینێتهوه ،لهگهڵ ئهودا خۆشبهخت و ئاسووده
نهبوو .ڕاسته که گوروف لهگهڵیا ڕاستگۆ و میهرهبان بوو ،بهاڵم وێڕای ئهوهش ،جۆره
تهوس و توانج و خۆبهلزانی و زبری پیاوێکی خۆشبهخت ،که دوو تهمهنی ئهوی
ههبوو ،له ڕهفتار و گوفتار و نهوازشتهکانیا بهرانبهر به ئانا سیرگییڤنا ،ههبوو .ئانا
ههمیشه ئهوی به پیاوێکی میهرهبان و خۆشهویست و شهریف دهزانی .بهاڵم ژنهی
گهنج بهههڵهدا چوو بوو ،ئهو و کهسایهتی ڕاستهقینهی ئهوی وهکو چۆن له واقیعدا
ههبوو نهناسی بوو ،بۆیه بتهوێ و نهتهوێ ژنهی تاینی ههڵدهخهڵهتاند ...دنیا ساردی
کرد ،بۆنی پاییز له وێستگهکهدا باڵوبووهوه ،گوروف کهوتهڕێ و لهدڵی خۆیدا گوتی:
"کاتی ئهوه هاتووه منیش بۆ باکوور بگهڕێمهوه .بهڵێ کاتی ڕۆیشتنه!"
""٣
له مۆسکۆدا ههموو شتێک بۆنی هاتنی زستانی لێدههات .سۆپا پێ کرابوون ،منداڵه
مهکتهبلی لهتاریک و ڕونی بهیانیدا لهخهو ڕادهبوون و کارهکهران ناچار دهبوون
چرایان بۆ پێبکهن تا تێشت و نانی بهیانیان بخۆن .ئیدی سهرهتای ڕۆژانی زوقم و
سههۆڵبهندان بهره بهره دهستی پێدهکرد .کاتێ که یهکهم بهفری زستان دهکهوێت و
لهیهکهم ڕۆژا که ئینسان سواری خزاک دهبێت و بهفر زهوی و سهربانان دەگرێت،

بهڕاستی دیتنی ئهو دیمهنانه جوان و لهزهت بهخشه .لهم کاتانهدا ،ئینسان نهرم و
ڕهحهت ههناسه دهدات و له خۆڕا دهورانی منداڵیهتی وهبیر دهکهوێتهوه .درهختانی
کۆنساڵی زهیزهفۆن و بهتوالو غانی سپی پۆش دیمهنێکی هێنده جوان و دڵگیر پهیدا
دهکهن ،که زۆر له سهرو و دارخورما جوانتر دهنوێنن .له نزیکی ئهمانهوه ئینسان
ئارهزووی ئهوهی نامێنێ که یادی چیاو دهریا بکاتهوه.
گوروف ،مۆسکۆیی بوو .ئهو ڕۆژهی که بۆ مۆسکۆ گهڕایهوه دنیا زۆر سارد بوو،
کاتێ پاڵتۆی فهرووی لهبهر کردو دهستکێشی ئهستووری لهدهست کردو پیاسهیهکی
شهقامی پیتروفکای کرد و که ئێوارهی شهممه گوێی به زهنگی کڵێساکان زرینگایهوه.
لهزهت و خۆشی سهفهرهکهی یاڵتا و ناوچه سیحراویهکانی دهوروبهری یاڵتا ،کاڵ
بووهوه .بهرهبەره دهستی به ژیانهکهی جارانی کردهوه .ڕۆژانه سێ ڕۆژنامهی
دهخوێندهوه و هێشتاش دهیگوت ڕۆژنامهکانی مۆسکۆی به دڵ نین و لهناچاریدا دهیان
خوێنێتهوه .ئێستا پای بۆ خوارنگهو یانهو دهعوهتی خواردن و ئاههنگی ساڵوهگهڕان
کرابووهوه و زۆر شانازی بهوهوه دهکرد که پارێزهران و ئهکتهرانی مهنشور و
بهنێوبانگ هاتوچۆی ماڵهکهیان دهکرد و خۆیشی چونکه لهیانهی پزیشکاندا قوماری
دهگهڵ پرۆفیسورێکدا دهکرد ،ناوی دهرکردبوو .ئێستا ئیدی دهیتوانی به یهک ژهم ،یهک
تاوه ماسی سورهوهکراو بخوات...
وای خهیاڵ دهکرد ،ئهگهر کار وابڕوات له ماوهی یهک دوو مانگدا ،تهم و مژ یادو
بیرهوهری ئانا سیرگییڤنا له یادگهیدا دادهپۆشێت و مهگهر بەدهگمهن و جار جارێک
وهکو ژنانی دیکهی پێش ئهو ،سیمای ژنه گهنجهکه و بزهو خهنده ئهفسووناوییهکهی،
له زهینیدا زندوو ببێتهوه .بهاڵم پتر له ههیڤێک بووری ،زستان گهییه نیوهی دووهمی،
بهاڵم یادی ئانا ،بهڕادهیهک له زهین و یادگهیدا زندوو بوو دهتگوت دوێنێ لێکدی
جیابونهتهوه .ئاگری بیرهوهری ئهو ڕۆژانه ،ڕۆژ به ڕۆژ پتر بڵێسهی دهسهند.
ئهوهندهی بهس بوو که له بێدهنگی شهودا گوێی له دهنگی منداڵهکانی بێت که مژوولی
ئامادهکردنی وانهکانیان بوون ،یا گوێی لهگۆرانیهکی دڵداری بێ ،یا دهنگی ئۆرگێک له
خوارنگهیهکهوه بگاته گوێی ،یا با بهلووره لوور خۆی به دووکهڵکێشی موغهیریهکهدا
بکات ،تا ههموو شتێک لهزهین و یادگهیدا زندوو ببێتهوه:هەر لهتهم و مژی بهیانیانی
سهر چیاکانهوه بیگره تا ئهوهی لهسهر کۆڕنیشی دهریاکهدا ڕوویدا بوو ،تا چاوهڕوانی
ئهو کهشتیهی که له فیودوسیاوه دههات و تا ئهو ماچ ماچێنهی لهنێوانیاندا ڕووی

دابوو ،ههر ههمووی له زهین و یادگهیدا زندوو دهبووهوه .به سهعاتان به ژوورهکهی
خۆیدا دههات و دهچوو ،ڕۆژانی ڕابردووی وهبیر دێنانهوه و بزهی دههاتێ .ئیدی
بیرهوهریهکانی دهبوون به ئارهزوو و ،له خهیاڵیا ڕابردوو تێکهڵ به ئاینده دهبوو .ئانا
سیرگییڤنا نهک ههر دههاته خهون و خهیاڵی ،بهڵکو له ههموو شوێنێکدا ،وهکو سێبهر
دووی دهکهوت و لێی نهدهبووهوه ،ههرکه چاوانی لێکدهنا ،ئانا بهزیندوویهتی
لهبهرچاوی بهرجهسته دهبوو و ههموو جارێکیش جوانتر و گهنجتر و ناسکتر له جاران
دههاته بهرچاوی .ئیدی سهبارهت بهخۆیشی ههستی دهکرد ،لهوسا زۆر باشتره که له
یاڵتا بوو .که خۆر ئاوا دهبوو و شهو دادههات ،ئانا له سوچی کتێبخانهکهیهوه ،له
موغهیرییهکهوه ،له گۆشهی ژوورهکهوه تهمهشای دهکرد ،بهو حاڵهوه گوێی له
ههناسهی دهبوو ،گوێی له ورشهو پرشهی دڵگیر و دڵنهوازی جلهکانی دهبوو.
بهئومێدی ئهوهی که کهسێکی وهکو ئانا بدینێ ،له کوچهو کۆاڵناندا به نیگا تاقیبی ژنانی
دهکرد...
وای لێهاتبوو ،پڕ بهدڵ حهزی دهکرد ،بتوانێ لهگهڵ کهسێکدا دهرده دڵ بکات،
یادگاریهکانی خۆی بۆ بگێڕێتهوه .ههڵبهته مهحاڵ بوو بتوانێ له ماڵهوه باسی ڤیان و
ئهڤینداری خۆی بکات .له دهرێی ماڵهوهش کهسێکی وای شک نهدهبرد که گوێی
لێبگرێت .ئاخر چۆن دهیتوانی گرێی دڵی بۆ خانهوادهکهی ،یا هاوکارانی بانقی خۆی
بکاتهوه؟ چما پهیوهندی ئهو و ئانا ،شتێکی جوان و شاعیرانه و پهندئامێز و تهنانهت
سهرنجڕاکێشی تیا بوو که شایستهی گێڕانهوه بێ؟ ناچار بوو ههندێ عمومیاتگۆیی
ئاڵۆز و گونگ دهربارهی ڤیان و ژنان بداته دهم یهکهوه و کهسیش لێی تێنهگات و
گوێی نهداتێ تهنیا ژنهکهی برۆ ڕهشهکانی ههڵدهبڕین و دهیگوت:
گوێ بگره دیمیتری ،تۆ بههیچ جۆرێ دهوری ههرزهکار و فشهکهر و خۆههڵکێشتلێنایهت.
ئهنجام شهوێک ،که لهیانهی پزیشکان ،به ڕێکهوت لهگهڵ فهرمانبهرێکی دایهرهی خۆیدا،
لهسهر قومار ههستابوون ،و دههاته دهرێ ،خۆی پێنهگیراو گوتی:
خۆزگه دهتزانی که له یاڵتا ،دهگهڵ چ شۆخه ژنێکی ئهفسووناویدا ئاشنایهتیم پهیداکردبوو!

فهرمانبهرهکهی هاوڕێی ،سواری خزاگ بوو و کهوتهڕێ ،بهاڵم لهناکاوا ئاوڕی دایهوه و
هاواری کرد:
دمیتری دمیتریچ!چیه؟قسهکهی سهعاتێ لهمهپێشت دروست بوو :ماسییهکه بۆگهن بوو.ئهم قسه زۆر ئاساییه ،کهس نهیزانی لهبهرچی گوروفی زۆر پهست و تووڕه کرد ،به
تهوهین و سووکایهتیهکی پیسی زانی ،له دڵی خۆیدا گوتی" :چ خهڵکانێکی هۆڤی و
کێوی ،چ خوو خدهیهکی هۆڤیانه! چ شهوێکی بێ مانا ،چ ڕۆژانێکی بۆش و بهتاڵ و
ڕۆتینی و تاقهتبهر! قوماری شێتانه ،پڕ خۆری ،بادهنۆشی ،قسهی سواوی دووباره،
لێدانی ههمان قهوانی شکاو ،کارێن بێهوده و قسهێن دووباره و دهباره ،باشترین کاتی
تهمهن و باشترین هێز و توانای پیاوانی وهکو گوروف ،به فیڕۆ دهدهن و سهرهنجام چ
شتێکیان بۆ نامێنێتهوه جگه له جۆره ژیانێکی بۆش و بهتاڵ و بێ سهروبهر ،وهکو
ئهوهی بهخورتی له شێتخانان دابنرێن یا بخرێنه زندانهوه.
گوروف ئهو شهوه خهو نهچووه چاوانی ،لهداخا گینگڵێ دهدا ،بۆ سبهیش ،بهدرێژایی
ڕۆژهکه ،ژانه سهرێکی توندی لهگهڵدا بوو .شهوانی دواتریش خهوی دهزڕا ،لهنێو
جێگاکهیدا دادهنیشت ،دهبیرهوه دهچوو ،یا بهنێو ژوورهکهدا دههات و دهچوو .له
منداڵهکانی خۆی ،لهو بانقهی که کاری تیا دهکرد بێزار و وهڕز بوو بوو .نه حهوسهڵهی
ئهوهی ههبوو بۆ شوێنێک بڕوات نه قسه دهگهڵ کهسێکدا بکات.
له پشوو و ئاههنگهکانی مانگی دیسامبهردا ،بارگهی سهفهری تێک ناو به ژنهکهی
گوت ،که بۆ پتر سبۆرگ دهڕوات تا واسیته بۆ گهنجێک بکات که لهکارێک دایمهزرێنێ،
بهاڵم له جیاتی پتروسبۆرگ ،له شاری "س" سهری دهرهێنا .بۆچی؟ خۆیشی
بهتهواوهتی نهیدهزانی بۆ .حهزی دهکرد ئانا سیرگییڤنا بدینێ و قسهی دهگهڵدا بکات و
ئهگهر بکرێت قهول و قهرارێکی دهگهڵدا ببهستێ.
بهیانی گهییه شاری "س" ،له باشترین ئوتێلدا ژوورێکی گرت .زهمینهی ژوورهکه ،له
جیاتی فهرش ،به ماهووتێکی سوپایی خاکی فهرش کرابوو ،شووشه مهرهکهبێک
بهسهرمێزهکهوه بوو که له گهرد و تۆزا قاوهیی بوو بوو ،وێنهی سوارێکی چکۆلهی بێ

سهری بهسهرهوه بوو که دهستی ههڵبڕی بوو و کاڵوێکی لێوداری بهدهستهوه بوو.
پێشخزمهتی ئوتێلهکه زانیاری پێویستی دایه :فون دیدریتس ،له شهقامی ستارو –
گونچارنایا له ماڵه تایبهتیهکهی خۆیدا دهژی که زۆر له ئوتێلهکهوه دوور نییه.
کاروباری خراپ نییه ،ماڵ و حاڵێکی ههیه ،خاوهنی چهندین سهر ئهسپه و گالیسکهی
تایبهتی خۆی ههیه و ههموو خهڵکی شار دهیناسن .ئهوهشمان لهبیر نهچێ که یارۆی
پێشخزمهتی ئوتێلهکه ،ناوی مێردهکهی ئانای بهغهڵهت دهبرد و دهیگوت :دریدیریتس.
گوروف ،بهکاوهخۆ بهرهو شهقامی ستارو –گونچارنایا ڕۆیی و ماڵهکهی دۆزییهوه.
تهیمانێکی دارینی نوک تیژ – درێژ و و قاوهیی ،بهدهوری ئهم ماڵهدا کێشرا بوو.
گوروف که جارێک دهیڕوانیه پهنجهرهکانی ماڵهو ،جارێ دهیڕوانیه تهیمانه دارینهکه،
لهدڵی خۆیدا گوتی" :پیاو دهبێ خۆی لهم جۆره تهیمانانه بپارێزێت"...
بهدهم ڕێوه بیری دهکردهوه :ئهمڕۆ یهک شهممهیه ،دهبێ مێردهکهی لهماڵ بێ .ههر
ماقولیش نیه بهبێ ئاگاداری بچم بۆ ماڵیان و ئیحراجیان بکهم .خۆ ئهگهر نامهش بۆ ئانا
ڤڕێ بکهم ،زۆر نزیکه بکهوێته دهستی مێردهکهی و ههموو شتێک کهشف ببێت و...
کهواته باشترین شت ئهوهیه که چاوهڕوانی ڕێکهوت بکهم و شتهکه بهڕێکهوت بسپێرم.
به جادهکهدا و بهپاڵ تهیمانهکهدا کهوته پیاسه و چاوهڕوانی ئهو ڕێکهوتهی دهکرد.
دهرۆزهکهرێکی بینی که خۆی به حهسارهکهی ماڵی ئانادا کرد و سهگهل ،بهدهم
سهگوهڕهوه بۆی هاتن .دوای سهعاتێک نهوای پیانۆی –کزو گۆنگ – هاته گوێ .لهدڵی
خۆیدا گوتی :بێگومان ئانا سیرگییڤنایه که پیانۆ لێدهدا .لهناکاوا دهرگای سهرهکی ماڵهکه
کرایهوه ،پیرهژنێک هاته دهرهوه ،سهگه چکۆله سپیهکهی ئانا ،بهغار دووی کهوت و
هاته کۆاڵن .گوروف ،ویستی سهگهکه بانگ بکات ،بهاڵم دڵی به جۆرێ داخورپا و
کهوته لێدان و پهرێشان بوو که ناوی سهگهکهی بیر چووهوه.
ئیدی بهدهم پیاسه و ڕاوێچکهوه ،سات بهسات پتر ڕقی له تهیمانه قاوهییهکه
ههڵدهستا .بهدڵی خهمین و کهسهردارهوه ،لهدڵی خۆیدا بیری لهوه دهکردهوه که ئانا
سیرگییڤنا ،فهرامۆشی کردووه و بێگومان ههنووکه دهگهڵ پیاوێکی دیکهدا دهستی
تێکهڵ کردووه و ،دیاره ئهمه بۆ ژنێکی گهنج ،کهناچاره لهبهیانیهوه تا ئێوارێ،
لهچوارچێوهی ئهم تهیمانه نهحلهتیهدا زندانی بێ ،زۆر ئاساییه .بۆ ئوتێلهکه گهڕایهوه،
ماوهیهکی زۆر لهسهر قهنهفهکه دانیشت و پاڵی دایهوه .نهیدهزانی چ بکات .پاشان
فراڤینی خوارد و ماوهیهکی زۆر خهوت.

دوای خۆرئاوا خهبهری بووهوه .چاوی بڕینه پهنجهره تاریکهکانی ژوورهکه و لهدڵی
خۆیدا گوتی" :چ کهرێتییهکم کرد! ئهم ههموو خهوه چ بووه؟ شهوێ چۆن خهوم لێ
بکهوێ؟" له قهراغ تهخته خهوهکه ،که پهتۆیهکی ههرزان بههای قاوهیی ،وهکو پهتۆیانی
نهخۆشخانانیان ،پێدا دابوو ،دانیشت و به کهسهرهوه کهوته سهرکۆنهی خۆی که:
"فهرموو ئهمهش بهزمی خانم و سهگه چکۆلەکهی ...ئهمهش بهزمی ئاشقێنی جهناب
عالیت ...دهبخۆ دهی ...بۆ خۆت لێره دانیشه و باوێشکان بده!"
بهیانی ئهو ڕۆژه ،له وێستگهی قیتاردا ،ئاگادارییهکی شانۆی شاری بینی بوو که
بهخهتی درشت نووسرا بوو" :ههوهڵین شهوی نواندنی گیشا "ئۆپەرێتێکی سیدنی
جۆنسۆنی موزیسێنی ئینگلیزە" ئهو ئاگادارییهی بیرکهوتهوه و گالیسکهیهکی بهکرێ
گرت و چوو بۆ شانۆیهکه .لهدڵی خۆیدا دهیگوت" :دوور نییه ئاناش له شهوی یهکهمی
نمایشهکهدا لهوێ بێت".
شانۆیهکه قهرهباڵغ بوو .لێرهش وهکو شانۆی ههموو شارۆچکه و ناوچهکانی دی،
تهم سهرووی بالجکتۆر و گڵۆپهکانی پڕ کردبوو ،خهڵکی له ڕاڕهوهکاندا کردبوویان به
ههراو زهناو قهرهباڵغی و ژاوهژاو ،کهشخه و شیکپۆشانی شار ،پێش ئهوهی نمایشهکه
دهست پێبکات ،له ڕیزهکانی پێشهوهی شانۆکهدا وهستابوون و دهستیان خستبووه
پشتیان .له لۆجی تایبهتی فهرمانداردا ،کیژهکهی له ڕیزی پێشهوه لهسهر مۆبیلهیهک
دانیشتبوو و فهرویهکی ناسکی کهوڵهڕێوی بهشانیا دابوو ،بهاڵم فهرماندار لهڕووی
تهوازوعهوه ،لهپشت پهردهی دهرگای لۆجهکهوه وهستابوو و تهنیا دهستهکانی دیار
بوون ،پهردهی شانۆکه دهجواڵیهوه و دهنگی کۆک کردنی ئامێره موزیکیهکان دههاته
گوێ .بهدرێژایی ئهو ماوهیهی که تهمهشاڤانان دههاتنه هۆڵهکهوه و له جێگای خۆ
دادهنیشتن ،گوروف بهتاسهوه دهیڕوانیه دهوروبهری خۆی و به چاو تاقیبی دهکرد.
ئهنجام ئانا سیرگییڤناش خۆی به هۆڵهکهدا کرد و له ڕیزی سێیهمدا دانیشت ،ههرکه
گوروف ئانای بهدی کرد ،دڵی داخورپا و بهڕوونی بۆی دهرکهوت که ئانا ،ئازیزترین و
نزیکترین و گرنگترین کهسی ئهم دنیایهیه بۆ ئهو .ئهم ژنه وردیلهیهی ،که لهنێو ئهم
حهشیمهته قهوغایهدا ،له دهرزییهکی گوم بووی ناو یهک خهرمانه کا دهچوو ،ئهم ژنهی
که هیچ شتێکی ناوازه و سهرنجڕاکێشی نهبوو ،ئهم ژنهی که کامێرایهکی ههرزان
بههای بهدهستهوه گرتبوو ،ئێستا ههموو ژیانی گوروفی پڕ کردبووهوه و بوو بوو به
خهم و شادی و تاقه بهختهوهری و خولیا و ئارهزووی ئهو .گۆروف ،بهدهم ئاوازی

ناخۆشی گۆرانی بێژهکان و دهنگی ناسازی ئامێره بازاڕییه خراپهکانهوه ،تهنیاو تهنیا
بیری له جوانی ئانا دهکردهوه .بیری دهکردهوه و خهونی دهبینی.
دهگهڵ ئانادا ،گهنجێکی درێژ داهۆڵی کەمێک پشت کۆماوهی الجانگ کورت وهژوور
کهوت و له تهنیشت ئهوهوه دانیشت .سهری کابرای گهنج لهگهڵ ههر ههنگاوێکدا به
جۆرێ دهجواڵ که لهتۆ وایه بهردهوام لهحاڵی ئیکالم کێشاندا بوو .لهوه دهچوو
مێردهکهی بێ ،ئهو مێردهی که لهیاڵتادا به بێزاری و وهڕزییهوه باسی دهکرد و
دهیگوت نۆکهر سیفهته .و بهڕاستی جۆره نیشانهیهکی خواڵم سیفهتی ،بهبااڵ درێژ و
نێوچهوانه کهم مووهکهی و الجانگ و ڕدێنه کورته کهیهوه بهدی دهکرا ،بزهیهکی
شیرین بهسهر لێویهوه ههبوو ،میدالێکی زانستی به یهخهی جاکهتهکهیهوه دهبریقایهوه،
زیاتر له نیشانهی سهریهخهی پێشخز مهتان دهچوو.
کابرا له یهکهم پشوودا چووه دهرێ تا جگهره بکێشێت و ئانا ،له جێی خۆی بهتهنیا
مایهوه .گوروف که چهند ڕیزێک لهدواترهوه دانیشتبوو ،چوو بۆ الی ئانا ،به تۆبزی
بزهیهکی بۆ کرد و به دهنگێکی لهرزۆک گوتی - :ساڵو!
ئانا تهمهشای کرد و ڕهنگی ههڵبزڕکا .جارێکی دی به ترس و نیگهرانیهوه تهمهشای
کردهوه ،باوهڕی به چاوی خۆی نهدهکرد ،باوهشێن و کامێراکهی لهنێو دهستیا گوشی.
به ئاشکرا دیار بوو که ههوڵی دهدا نهبورێتهوه .ههردووکیان بێدهنگ بوون .ئانا
دانیشتبوو و ئهو بهپێوه وهستا بوو .گوروف که له پهشۆکان و شپرزهبوونهکهی ئانا
ترسا بوو ،زاتی نهدهکرد دانیشێت .سازڤانهکان خهریکی کۆک کردنی سازهکانیان
بوون ،ئهم دووهش له ناکاوا ترسیان لێنیشت ،وایان ههست دهکرد له ههموو
لۆجهکانهوه تهمهشای ئهمان دهکهن .ئانا ههستاو به ههشتاو بهرهو دهرگای چوونه
دهرهوهی هۆڵهکه ڕۆیی" ،گوروف"ش شوێنی کهوت .ههردووکیان ،بێئهوهی هیچ
ماقولیهتێک لهکارهکهیاندا ههبێت ،بهڕاڕهوهکاندا کهوتنه هاتوچۆ .به قاڵدرمهکاندا
ههڵدهگهڕان و دادهگهڕان .خهڵکانی جیاواز به جل و بهرگی تایبهتی قازییان و
مامۆستایان و فهرمانبهرێن دهوڵهتیهوه -ههموو میداڵ بهبهرۆکهوه -بهالیاندا
تێدهپهڕین .بهاڵم ئهوان بێ گوێدان به دهوروبهری خۆ و بێ گوێدان بهو ژنانهی
تێدهپهڕین و بهو جێ جالنهی که جۆرهها پاڵتۆی چهرم و فهرویان پێوه ههڵواسرابوو،
پیاسهی خۆیان دهکرد .بایهک له شوێنێکهوه دههات یهکپارچه بۆنه دووکهڵی جگهره

بوو .گوروف ،که دڵی به توندی لێی دهدا ،له دڵی خۆیدا گوتی" :ئهرێ ئهم قهرهباڵغی و
ئۆرکسترایه چیه ،به کهڵکی چی دێت"...
لهو ساتهدا ،ئهو ئێوارهیهی بیرکهوتهوه که چوو بوو بۆ وێستگهی قیتار تا ئانا بهڕێ
بکات .ئهو ڕۆژه له دڵی خۆیدا گوتبووی تهواو ،ههموو شتێک تهواو ،ئیدی ههرگیز
یهکدی نابیننهوه .بهاڵم ئێستا وای ههست دهکرد ئهم ڕێگایه زۆر دوور ودێژه و بهم
زووانه نابڕێتهوه.
له سهر قاڵدرمهیهکی تهنگ و نیمچه تاریکدا ،که له سهروویهوه نووسرابوو "تایبهت
به نواندن" وهستان .ئانا که هێشتا شپرزه و پهشێو بوو ،لهکاتێکا به زهحمهت ههناسهی
بۆ دهدرا گوتی:
ئاهـ ،چهند ترسام! بهڕاستی ترساندمت! لهزگ بوو بمرم! بۆچی هاتوویت؟ بۆچی؟گوروف ،به پهلهو لهبن لێوانهوه گوتی:
ئانا ،له حاڵم بگه ،لێم تێبگه ،تکات لێدهکهم لێم حاڵی به...ئانا به نیگایهکی ئاوێته له ترس و پاڕانهوه و خۆشهویستیهوه دهیڕوانیه گوروف ،بۆ
ئهوهی زیاتر سیما و تهرح و دیداری گوروف ،به زهینی خۆی بسپێڕێت .بهاڵم بێئهوهی
گوێ له قسهکانی گوروف بگرێت ،لهسهری ڕۆیی:
من زۆر ناڕهحهتم! بهدرێژایی ئهم ماوهیه ههر بیرم له تۆ دهکردهوه ،له بیرو خهیاڵلهگهڵ تۆدا دهژیام ،لهگهڵ بیرهوهریهکانی یاڵتادا دهژیام .دهمویست لهبیرت بکهم ،له
بیرت بکهم ،پێم بڵێ بۆچی هاتی؟ ئاخر بۆ؟
دوو خوێندکاری گهنج ،له پاگهردی قاڵدرمهکه وهستا بوون ،بهدهم جگهرهکێشانهوه
تهمهشای خوارهوهیان دهکرد .گوروف ،بێئهوهی گوێ بهو دوانه بدات ،باوهشی به ئانا
سیرگییڤنادا کرد و دهموچاو و گۆنا و دهستهکانی غهرقی ماچ و ڕامووسان کرد .ئانا به
ترسهوه ،له کاتێکا ههوڵی دهدا ئهو له خۆی دووربخاتهوه گوتی:
ئهوه چی دهکهی؟ چ دهکهی؟ من و تۆ شێت بووین .ئهمڕۆ ...ههر ئێستا لهم شارهبڕۆ ...بهههموو قهدیسان سوێندت دهدهم ،لێت دهپاڕێمهوه ،بڕۆ ...نهبا یهکێک بێ
بهسهرمانا ...پێدهچێ یهکێک بۆ ئێره بێت!

یهکێک به پلهکاندا سهردهکهوت .ئانا بهدهم پاڕانهوه و له بن لێوانهوه لهسهری ڕۆیی:
دهبێ لێره بڕۆیت ،گوێت لێمه دمیتری دمیتریچ؟ بهخۆم دێم بۆ مۆسکۆ ،دێم بۆ الت.من ههرگیز خۆشیم به خۆوه نهبینیوه و خۆشیش بهخۆوه نابینم ،کارێکی وامهکه
لهوهش خراترببم ،بهڵێن دهدهم که دێم بۆ مۆسکۆ بۆالت .بهاڵم ئێستا با لێکدی
جیاببینهوه گیانهکهم ،ئازیزه میهرهبانهکهم ،دهبێ لێکدی دووربکهوینهه!
دهستی گۆروفی گوشی ،لهکاتێکدا سات بهسات ئاوڕی پاشی دهدایهوه و سهیری
ئهوی دهکرد ،به ههشتاو له قاڵدرمهکانهوه داگهڕا  .به چاوهکانیا دیار بوو که بهڕاستی
ژنێکی بهختهوهر نهبوو ...گوروف ،کهمێک له ههمان جێگادا وهستا ،کهمێک گوێی
ههڵخست ،که بێدهنگی بهتهواوهتی بهرقهرار بوو ،پاڵتۆکهی دۆزییهوه و له شانۆیهکه
وهدهرکهوت.
""٤
پێی ئانا سیرگییڤنا بۆ مۆسکۆ کرایهوه .ههر دوو سێ ههیڤان جارێک به بیانووی
سهردانی پزیشکی تایبهتی ژنانهوه له شارۆچکهی "س"هوه دههات بۆ مۆسکۆ و
مێردهکهی باوهڕی به قسهکانی دهکرد و نهدهکرد .ئانا که دهگهییه مۆسکۆ ،دهچووه
ئوتێلی "سالڤیانسکی بازاڕ" و خێرا یهکێک له بۆیهکانی ئوتێلهکهی به کاڵوێکی
سوورهوه -ئهمه نیشانهی قهرارداری نێوانیان بوو – بۆ الی گوروف دهنارد و گوروف
به ههشتا و دهڕۆیی بۆ الی و له سهرانسهری مۆسکۆدا کهس بهم کهین و بهینهی
نهدهزانی.
گوروف بهیانیهکی زستان دهچووه دیدهنی ئا (ئێوارهی پێشوو ،ئهو بۆیهی که پهیامی
ئانای پێ دهگهیاند ،چوو بوو بهاڵم نهیدۆزی بووهوه) .کیژهکهی گوروف دهگهڵ بابیا
دهبێت .به تهمابوو لهسهر ڕێگای خۆیهوه تا قوتابخانهی (ئامادهیی) بگهیهنێت .بهفرێکی
قورس و تهڕ دهباری .گوروف به کچهکهی گوت:
ههرچهنده پلهی گهرما سێی سهرووی سفره ،کهچی بهفر دهبارێ .بهاڵم ئهم گهرمایهتهنیا لهسهر ئهرزی وایه .دهنا له ئاسماندا پلهی گهرما زۆر نزمتره.
-باوکه ،بۆچی له زستاندا ،ههورهتریشقه و تهشبریق نییه؟

گوروف ،ههندێ شتی لهو بارهیهوه بۆ ڕوون کردهوه .لهکاتێکا دهگهڵ کیژهکهیدا
قسهی دهکرد ،له دڵی خۆیدا دهیگوت" :ههرچهند دهچمه ژوان ،بهاڵم چ کهسێک بهم
نهێنییهی من نازانێت و ڕهنگه ههر نهشزانێ ".ئێستا دوو ژیانی ههبوو ،یهکێکی دیار که
له الی ههموو کهسێک عهیان و ئاشکرا بوو و ههر کهسێک بیویستایه دهیتوانی بیدینێ
و سهری لێدهربێنێ .ئهم ژیانه وهکو ژیانی دۆست و ئاشناکانی خۆی تهژی بوو له
حهقیقهتی ڕێژهیی و فریوی ڕێژهیی .ژیانێکی دیکهی ههبوو ،پهنهان و ژێراو ژێر ،دوور
له چاوێن ئهغیار درێژهی بهبوونی خۆی دهدا .ئیدی بهگوێرهی ڕۆژگار ،ئهوهی بهالی
ئهوهوه گرینگ و خۆش و پێویست بوو ،ئهوهی ئامیان و ههوێنی ڕاستهقینهی ژیانی
ئهوی پێکدێنا ،ههر ههمووی به پهنهانی و دوور له چاوی خهڵکی ئهنجام دهدا ،بهاڵم
شتهکانی دی ،ئهوهی درۆ و نێرهنگ بوو ،ههر ههمووی پهردهیهک بوو حهقیقهتی خۆی
لهژێردا دهشارهوه -بۆ نموونه وهکو کارهکهی بانق ،یا گهنگهشه و گفتوگۆکانی لهیانهدا
یا "خێڵی خوێڕیانهکه"ی یا ئهو ئاههنگانهی که دهگهڵ ژنهکهیدا بۆی دهچوو – ههر
ههموو ئهمانهی بهئاشکرا دهکرد و ئهنجام دهدا .چونکه لهخۆیهوه تهمهشای خهڵکی
دهکرد و خۆی دهکرد به محهکی ههڵسهنگاندنی ههر کهسێک ،باوهڕی به ڕواڵهت
نهدهکرد و باوهڕی وابوو ،که واقیعی ترین و خۆشترین ژیانی ههر کهسێک له تاریکی
شهو و لهپشت پهردهوه دهگوزهرێ .یانی ژیانی تایبهتی ههر کهسێک بهنده به
نهێنیانهوه .ڕهنگه ههر لهبهر ئهمهش بێ که خهڵکانی ڕۆشنبیر و شارستانی ،حهز
نهکهن پهرده له ڕووی نهێنییانی شهخسی خهڵکی ههڵماڵن و له قاوی بدهن.
گوروف ،که کیژهکهی گهیانده قوتابخانه ،بهرهو ئوتێلی "سالڤیانسکی بازاڕ" کهوتهڕێ
له خوارهوه پاڵتۆکهی داکهند و به قاڵدرمهکاندا سهرکهوت و به ئهسپایی لهدهرگای دا،
ئانا سیرگییڤنا ،به کراسه کهوهییهکهیهوه ،که گوروف حهزی لێدهکرد ،له دوێنێ
ئێوارهوه ،که ماندووی سهفهر و چاوهڕوانی بوو ،چاو لهڕێی ئهو بوو .ڕهنگی زهرد
بوو ،تهمهشای دهکرد و پێنهدهکهنی ،ههر که گوروف وهژوورکهوت ،ئانا باوهشی پێدا
کرد و خۆی به سینگ و بهرۆکیهوه قرساند .ڕامووسانێکی هێنده دوورو درێژیان کرد،
له تۆ وایه دوو دانه ساڵه یهکدییان نهبینیوه.
گوروف لێی پرسی:
حاڵ و ڕۆژگاری ئهوێندهرت چۆن دهقهتێ؟ چی ههیه چی نیه؟-پهله مهکه ،ئێستا بۆتی باس دهکهم ...جارێ ناتوانم...

لهڕاستیدا نهیدهتوانی قسه بکات ،چونکه دهگریا .ڕووی بۆ الی پهنجهرهکه وهرگێڕا و
فرمێسکهکانی سڕی .گوروف لهدڵی خۆیدا گوتی" :با کهمێک بگری .من جارێ لێره
دادهنیشم ".لهسهر کورسیهک دانیشت .ئهوسا له زهنگی داو داوای چایهکی کرد،
لهکاتێکا ئهم چایهکهی دهخواردهوه ،ئانا هێشتا به پیوه و ڕوو له پهنجهرهکه
وهستابوو ...ئیدی له نیگهرانیدا دهگریا ،ئهم ژیانه خهمناکهی که تووشی بوو بوون و
دهبوایه وهکو دزان خۆ له خهڵکی بدزنهوه و تهنیا به نهێنی یهکدی بدینن ،زۆر نیگهرانی
دهکرد ،ئاخر ئهمهش بوو به ژیان؟
سهرهنجام گوروف گوتی- :مهگری ...بهسه!...
وهکو ڕۆژی ڕوون لێی عهیان بوو که ئهم ئهشق و ڤیانهیان بهم زووانه کۆتایی
نایهت و هیچ دیار نییه کهی تهواو دهبێت .ئانا سیرگییڤنا له جاران زیاتر ئاشقی بوو
بوو ،بهپهرستن دهیپهرست .بۆیه هیچ ماقووڵ نهبوو ،پێی بڵێ ئهم ئهشق و ڤیانهش،
ڕۆژێ له ڕۆژان کۆتایی دێت .ئاناش باوهڕی به قسهی وا نهدهکرد.
گوروف ،لێی نزیک بووهوه ،دهستی خستنه سهر شانهکانی تا نهوازشیان بکات ،ڕێک
لهودهمهدا سیمای خۆی له ئاوێنهکهدا بینی :قژی خهریک بوو ماش و برنج دهبوو .پێێ
سهیر بوو که لهزهرفی ئهم چهند ساڵهی دواییهدا ،بهم ڕادهیه پیر و ناشیرین بوو بوو.
شانهکانی ئانا گهرم بوون و لهژێر دهستهکانی گوروفدا دهلهرزین .خهفهتی بۆ ئهم
ژیانه هێشتا گهرم جوانهی ئانا دهخوارد – ئهم ژیانهی که بهرهو ئهوه دهچو وهکو
ژیانی ئهو (گوروف) بهرهو ژاکان و چرمسین و دامرکانهوه بڕوات .ئاخر ئانا بۆچی
ئهوهندهی خۆش دهویست؟ ههمیشه بهشێوهیهکی جیاوازتر له حهقیقهتی خۆی دههاته
بهرچاوی ژنان ،ژنان خودی ئهویان خۆش نهدهویست ،بهڵکو ئهو شۆڕه سواری
خهیاڵی خۆیان ،خۆش دهویست که لهودا دهبینییهوه ،ئهو شۆڕه سوارهی بهدرێژایی
تهمهنی به خۆیان بەتامهزرۆییهوه بۆی دهگهڕان .خۆ ئهگهر پاشان پهیان به ههڵهی
خۆیانش ببردایه ههر خۆشیان دهویست .هیچ ژنێک لهگهڵ ئهودا ههستی به بهختهوهری
و ئاسوودهیی نهکرد بوو .ڕۆژگار تێ دهپهڕی و ئهو ئاشنایهتی و دۆستایهتی دهگهڵ
جۆرهها ژندا پهیدا دهکرد ،ماوهیهکی لهگهڵدا ڕادهبواردن و پوولی پێوه دهنان ،بهاڵم به
تهمهنی خۆی بۆ تاقه جارێکیش ئاشق و شهیدای شتاقیان نهبوو ،له ژیانیا تامی ئهشقی
نهکرد .ئهوهی دهگهڵ ژناندا دهیکرد ههموو شتێک بوو تهنیا ئهشق نهبێ .بهاڵم ئێستا که
بهفری پیری بهرهبهره سهری دادهپۆشی ،بۆ یهکهمجار له ژیانیا ئاشق و شهیدای ئانا

بوو بوو .ئهمانه وهکو دوو دۆستی گیانی بهگیانی ،وهکو دوو خزمی زۆر نزیک ،وهکو
ژن و مێرد یهکیان خۆش دهویست ،بهخۆیان پێیان وابوو ،چارهنووس بۆ یهکی
دروست کردبوون و به ئهقڵی خۆشیاندا نهدهچوو که گوروف ژنی ههبێ و ئانا مێرد.
ئهمانه له دوو باڵندهی کۆچهری دهچوون ،یهکێکیان نێر و ئهویتریان مێ .بهداوهوه بوو
بوون و ناچاریان کردبون ،دوور له یهکدی له دوو قهفهزی جیادا بژین ،ئیدی له ههموو
ئهو شتانهی یهکدی بوردن که لهڕابردوودا مایهی شهرمیان بوو ،له ههموو خهتایهکی
ئێستای یهکدی خۆش بوون و وایان ههست دهکرد ئهشق و ڤیانهکهیان ههردووکیانی
گۆڕیوه.
گوروف ،جاران که خهم دایدهگرت و خۆی به ههر بیرێکهوه که به مێشکیدا دههات
مژوول دهکرد ،بهاڵم ئێستا بیری له هیچ نهدهکردهوه .ههستی به هاوخهمیهکی قووڵ
دهکرد ،پڕ بهدڵ حهزی دهکرد میهرهبان و ڕاستگۆ بێت...
به ئانای گوت:
 بهسه گیانهکهم ،بهسه ،زۆر گریایت ...وهره با کهمێک قسان بکهین ،بهڵکو بتوانینچارێکی حاڵی خۆمان بکهین.
ماوهیهکی زۆریان بهدهم ڕاوێژ و گفتوگۆوه برده سهر که چۆن خۆیان لهم ڕهوشە
نالهباره ڕزگار بکهن ،نهیاندهویست لهوهی پتر پهیوهندی خۆیان بشارنهوه و بهناچاری
پهنا وهبهر درۆ و نێرهنگ بهرن و بهناچاری له دوو شاری دوور له یهکدی بژین و به
ههیڤان له دیداری یهکدی مهحرووم بن .چۆن و به چ شێوازێک دهیان توانی ئهو ههموو
کۆت و زنجیره له تهحهمول بهدهره ،بپچڕن؟ گوروف ،سهری دهنێو ههردوو دهستی
ناو گوتی:
چۆن؟ ئاخر چۆن؟وایان دههاته بهرچاو که لهههر ئان و ساتێکدا چارهسهری کێشهکهی خۆیان
دهدۆزنهوه ،ههنگێ دهست به ژیانێکی جوان و تازه دهکهن .بهاڵم ههردووکیان چاک
دهیانزانی که ئهمه هێشتا سهرهتاو دهستپێکی دژوارترین و ئاڵۆزترین قۆناغی ژیانیانه
و ،هێشتا ڕێگایهکی زۆر دوورو درێژیان بۆ کۆتایی کارهکه لهپێشه.
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سهعات دهی شهو بوو ،مانگی چوارده بهسهر باخهکهوه دهدرهوشایهوه .لهماڵی
خاتوو شۆمینادا ،تازه نوێژ و نزای شهوێ که لهسهر داوای داپیره مارفا میخائیلوڤا
بهرپا کرابوو ،تهواو بوو بوو .نادیا ،دوای تهواوبوونی ڕێوڕهسمی نوێژ و نزایهکه،
بهچهند دهقیقهیهک ،به نیازی ههوا گۆڕکێ هاتبووه ناو باخهکه .لهوێوه پێشخزمهتهکانی
له ژوورهوه دهبینی که چۆن خوانهکهیان به جۆرهها خواردنی بهلهزهت دهڕازانهوه و
ههروهها داپیرهشی دهبینی که چۆن بهکراسه ئاوریشمه جوانهکهیهوه دههات و دهچوو
و ئهمری به پێشخزمهتهکان دهکرد که ئهمه بکهن و ئهوه بکهن .لهم بهینهدا نینا
ئیڤانوڤنای دایکی خۆیشی بینی که له ژووری میواندا ،دهگهڵ ئاندرێی قهشه باشی
کڵێسادا ،سهرگهرمی گفتوگۆ بوو ،سهیر ئهوه بوو که دایکی لهپشت پهنجهره
ڕووناکهکهی ژووری میوانهوه زۆر گهنج دیار بوو" .ئاندرێ ئاندریچ"ی کوڕی ئاندرێی
قهشه باشیش بهدیاریانهوه وهستا بوو و گوێی له قسهکانیان دهگرت.
کهش و ههوای باخهکه ئارام و سارد بو ،لێره و لهوێ پهڵه سێبهرێکی تۆخ بهسهر
ئهرزهکهوه پان بووبووهوه .قیڕه قیڕی قوڕباقان له شوێنێکی دوورهوه،زۆر دوورەوە،
پێدهچوو لهو دیوی شارهوه بێ ،دههاته گوێ .ههموو شتێک بۆنی بههاری لێدههات،
بههاری دڵگیر و خۆشهویست .لهم جۆره کهش و ههوایهدا ئینسان ههناسهی قووڵتر
ههڵدهکێشێت و حهز دهکات وا وێنا بکات که ژیانی بههاری نهک لێرهدا ،بهڵکو له
شوێنێکی دیکهدا ،لهژێر گومەزی ئاسماندا ،لهسهر ترۆپکی درهختاندا ،لهشوێنێکی
دووری شاردا ،له دهشت و دهرا ،لهمهزراو لێڕهواراندا ،ژیانی بههاری ،گۆنگ و ئاڵۆز،
جوان ،پڕ بهرهکهت و پیرۆز ،دوور له ئیدراکی مرۆڤی الوازی تاوانبار دهستی
پێکردووه .نادیا بهوجۆره بیری دهکردهوه ،خۆیشی نهیدهزانی لهبهرچی دڵی مهیلی
گریان دهکات.
نادیا ،تهمهنی بیست و سێ سااڵن بوو .له تهمهنی شازده ساڵییهوه ،ههموو خهم و
خولیا و ئارهزوویهکی ئهوه بوو که شوو بکات ،ئێستا وا ئاواتهکهی هاتووهته دی و
ماره بڕ و دهزگیرانی "ئاندرێ ئاندریچ"ه ،ئهو کوڕهی که لهپشت پهنجهرهی ژووری

میوانهکهوه وهستاوه -نادیا کوڕهی تاینی بهدڵ بوو و قهرار بوو له /٧تهمووزدا
زهماوهندی لهگهڵدا بکات ،کهچی وێڕای ئهوهش خۆشحاڵ نهبوو ،خهوی خراپ بوو،
زهوق و کهیفهکهی جارانی نهما ...لهژێر خانهکهوه ،که موبهقهکهش لهوێ بوو ،له
پهنجهره کراوهکهی موبهقهکهوه ،دهنگی پهله پهلی هاتوچۆ و تهقو هوڕی چهقۆ و
چهتاڵ و پێکادانی دهرگا هاته گوێ .بۆنی قهلهموونی سوورهوهکراو و ترشیاتی ئاڵوباڵو
و گێالس ههموو شوێنێکی پڕ کرد .نادیا له خهیاڵی خۆیدا وای وێنا کرد – ههڵبهته
بێئهوهی هۆیهکی تایبهتی بۆ ئهو خهیاڵه لهئارادا بێ –کهسهرانسهری ژیانی بهمجۆره،
به ڕۆتینی و بێ هیچ گۆڕانێک و بێ کۆتایی ،بهسهر دهچێت!
کهسێک ،له ژوورهوه هاتهدهرێ و لهبهر دهرگا وهستا .ئهم کهسه ئهلکساندهر
تیموفیچ ،بهکورتیهکهی ساشابوو ،ساشا میوان بوو ،ده ڕۆژێک بوو له موسکۆوه
هاتبوو .کاتی خۆی ،زوو زوو ،ژنێکی وردیلهی ،الوازی ڕهنگ و ڕوو سیسهڵه و
چرچهڵه ،نهخۆش و لهشبهبار ،بهناوی ماریا پتروڤنا ،که نهجیمزادهیهکی لێکهوتبوو و
خزمایهتیەکی دووری لهگهڵ داپیرهدا ههبوو ،جار جار به ئومێدی وهرگرتنی خێرێک یا
سهدهقهیهک سهری داپیرهی دهدا .ئهم ژنه کوڕێکی ههبوو بهناوی ساشا ،که نازانم
بۆچی دهیانگوت نیگارکێشێکی بهسهلیقهیه .دایه گهوره ،پاش مردنی ماریا پتروڤنا ،به
خێری خۆی ،به ساقهسهری خۆی ،ساشای بۆ مۆسکۆ نارد ،تا له هونهرستانی
کومیساروفسکویه بخوێنێ .ساشا ،دوای نزیکهی دوو ساڵ چووه پهیمانگهی
نیگارکێشی و نزیکهی پازده ساڵ لهوێ درێژهی به خوێندن داو سهرهنجام به ههزار
حاڵ و به جڕه جڕ کولیجی تهالرکاری تهواو کرد ،بهاڵم کهم و زۆر مومارهسهی
پیشهی تهالرکاری نهکرد ،بهڵکو له یهکێک له چاپخانهکانی چاپی بهردین له مۆسکۆ
دهست بهکار بوو .ئهم کوڕه تهقریبهن ههموو هاوینێک- ،ههڵبهته نهخۆش و لهشبهبار
 دههات بۆ موڵک و مهزارهکهی دایهگهوره ،تا کهمێک بحهسێتهوه و شیفای بۆ بێت.ئهو شهوه نیو کۆتێکی دوگمهدار و پانتۆڵێکی کهتانی ئهستوری نیوداشت و دهلنگ
تاڵکێشی چرچ و لۆچ و کراسێکی ئوتو نهکراوی لهبهربوو ،زۆر سیسهڵه و چرچهڵه
دیار بوو ،الواز ،چاو گهوره ،قامکهکانی شووش و باریک ،ڕیشن ،ڕهشتاڵه ،بهاڵم بهو
حاڵهشهوه ههر جوان و قۆز بوو .بهجۆرێ خووی به خانهواده و ماڵباتی شومیناوه
گرتبوو ،وهکو ئهوهی یهکێک بێت له ئهندامانی ئهو ماڵباته ،که دهچووه ماڵی ئهوان ،وای

ههستدهکرد که لهماڵی خۆیدایه .ئهو ژوورهی که لێره بۆ ئهو تهرخان کرابوو و له ههر
سهردانێکیا تیای دهژیا ،له مێژ بوو ناو نرابوو "ژوورهکهی ساشا".
ساشا له شوێنهکهی خۆیهوه نادیای بینی ،چوو بۆ الی و گوتی- :ئێره چهند جوان و
خۆشه!
بهڵێ جوانه .خۆزگه تا پاییز لێره دهمایتهوه.بهڵێ ،پێدهچێ ناچاربم وابکهم .لهگینه تا مانگی نۆ لێره بمێنمهوه و بۆ مۆسکۆنهگهڕێمهوه.
ههنگێ بهبێ هۆ ،پێکهنی و له تهنیشت نادیاوه ڕۆنیشت.
نادیا گوتی- :من لێره دانیشتووم و تهمهشای دایکم دهکهم .لێرهوه زۆر گهنج دیاره!
کهمێک بێدهنگ بوو و ئهوسا لهسهری ڕۆیی:
ههڵبهته دایکم ههندێ خاڵی الوازی ههن ،بهاڵم بهوحاڵهشهوه ههر ژنێکی ژنانهیه.ساشا ،قسهکانی بۆ سهلماند و گوتی:
بهڵێ ،ژنێکی چاکه ...دایکت ههم ژنێکی باشه و ههم زۆر میهرهبانه ،ههڵبهته بهشێوازیتایبهتی خۆی .بهاڵم ...نازانم چۆنت بۆ ڕوون بکهمهوه؟ ئهم بهیانیه چوومه مووبهقهکه،
چوار کارهکهرم بینی که لهسهر ئهرزهکه نووستبوون ،کهتیان (تهخته خهو) نهبوو .له
جیاتی نوێن ،جل و پهاڵس ،پهڕۆ شڕیان ڕاخستبوو ...بۆن بۆگهنی و مێشووله و
سیسرک ...ههمان وهزع و حاڵی بیست ساڵ لهمهپێش ،بێ هیچ گۆڕانێک بهرقهرار
بوو ....ئهمه سهبارهت بهدایه گهوره ،جێگای گلهیی نییه ،گازانده لهو ناکرێت ،ئهو تازه
پیر بووه .بهاڵم سهبارهت به دایکت ،الی خوایه زمانی فهرهنسی دهزانێت و بهشداری له
نواندنی شانۆییدا دهکات ...دهبێ ههست بهو شتانه بکات.
ساشا ،عادهتی وابوو که قسهی بۆ کهسێک دهکرد ،دوو قامکی باریک و درێژی بۆ
گوێگرهکهی درێژ دهکرد ،کهمێک بێدهنگ بوو و گوتی:
ههموو شتێکی ئێرهم پێ نامۆیه .ههموو شتێکی ئێرهم پێ سهیره ،لهم ماڵهدا کهسبهکهس نییه ،کهس هیچ کارێک ناکات .دایکت له بهیانییهوه تا شهوێ خهریکی پیاسهو

گهڕانه ،لهتۆ وایه کچه سوڵتانه ،دایه گهورهش دهست به هیچهوه نادات .تۆش وهکو
ئهوانی تریت ،دهزگیرانهکهشت ،ئاندرێ ئاندریچ ،هیچ ناکات.
نادیا ،پارو پێراریش ههمان ئهو قسانهی بیستبوون و دهیزانی که ساشا ناتوانێ
بهشێوهیهکی دی بیر بکاتهوه ،جاران پێکهنینی بهقسهو گهنگهشهکانی دههات .بهاڵم
ئێستا ،خۆیشی نهیدهزانی بۆ ،بهقسهکانی ساشا پهست و خهمبار دهبوو.
نادیا بهدهم ههستانهوه گوتی:
ئهم قسانه کۆن بوون و لهمێژه دڵم پێیان دهگوشرێ و لێیان وهڕزبووم .خۆزگه دووقسهی تازه فێر دهبوویت.
ساشاش ،بهدهم پێکهنینهوه ههستا ،به دووقۆڵی بهرهو ماڵ بوونهوه ،نادیای بااڵ بهرز
و بهژن زراڤی خۆش ئهندام و شووش و باریک له تهنیشت ساشاوه ،سهالمهت و گهش
و بهکهیف و بهدهماخ دهینواند .ناددیا بهخۆیشی ههستی بهمه دهکرد و دڵی به حاڵی
ساشا دهسووتاو بهخۆیشی نهیدهزانی بۆچی ههستی به جۆره شهرمهزاری و
حهڕهجێک دهکرد .ئهوسا گوتی:
تۆ له ڕادهبهدهر قسهی زیاد دهکهیت .بۆ نموونه تۆزێک لهمهپێش باسی ئهندرێیدهزگیرانمت کرد ،بهبێئهوهی کهم و زۆر بیناسیت.
ئاندرێی دهزگیرانت! واز لهباسی ئهندرێی دهزگیرانت بێنه ،من دڵم به گهنجێتی تۆدهسووتێت.
کاتێ ئهمان خۆیان به هۆڵهکهدا کرد ،میوانهکان له دهوری خوانهکه دانیشتبوون،
ئامادهی شیو خواردن بوون .بابولیا – خهڵکی ماڵهکه به دایه گهورهیان دهگوت بابولیا
– که ژنێکی قهڵهوی ،ڕهزا قورسی ،ئهبرۆ چڕی ،برۆ پهیوهست و لێو تووکن بوو ،به
دهنگی بهرز قسهی دهکرد ،به جۆری قسهکردنهکهیدا دیار بوو که سهرگهڤار و خودان
ماڵه .ههرچهنده له بازاڕا چهندین دوکان و موغازهی ههبوو خانوو بهرهیهکی کۆنی
ئهستوندار و باخێکی ههبوو ،کهچی ههموو بهیانیهک بهچاوانی گریانهوه ،بهدهم نوێژ و
نزاوه له قاپی خوا دهپاڕایهوه که دووچاری نابووتی نهکات .بووکهکهشی ،واته نینا
ئیڤانۆڤنا ،دایکی نادیا ،لێره بوو ،ئهمه ژنێکی قژ زهردی بهژن زراڤ بوو ،عهینهکی چێوه
کانزایی لهچاو دهکرد ،ههر قامکێکی موستیلهیهکی ئهڵماسی نقێم کارهبای پێوه بوو.

قهشه ئاندرێش لهوێ بوو ،ئهمه پیرهمێردێکی الوازی بێ ددان بوو ،سیمای وای دهنواند
که بیهوێ حیکایهتێکی یهجگار سهیر بگێڕێتهوه .کوڕهکهی قهشه باشی ،واتا ئاندری
ئاندریچ ،دهزگیرانهکهی نادیا ،گهنجێکی جوان و کهمێک گۆشتن ،و قژ لوول بوو و
زیاتر له ئهکتهر و نیگارکێش دهچوو .باس و گفتوگۆیهکهیان لهسهر نواندنی موگناتیزی
بوو.
بابولیا ڕوی کرده ساشا و گوتی:
ئهگهر الی من وهمێنی لهزهرفی یهک ههفتهدا چاک دهبیتهوه و عهلهمت نامێنێ.بهمهرجێ باش بخۆیت.
ئهوسا ،ئاهێکی ههڵکێشا و لهسهری ڕۆیی:
تهمهشا چیت بهسهر هاتووه! بنیادهم لێت دهترسێت! که کوڕێکی ناڕهسهنی!بابا ئاندرێ ،بهکاوه خۆ ،لهکاتێکا بزه له چاوانیا شهپۆلی دهدا گوتی:
ئهو مهلعوونه دهگهڵ چوار پێیاندا چووه لهوهڕ ههرچی ماڵ و میراتی بابی ههبوو ،بهفیڕۆی دا...
ئاندرێ ئاندریچ ،دهستی خسته سهرشانی بابی و گوتی:
چهندم بابهگیان خۆشدهوێ ،پیرێکی چاکه ،پیرهمێرێکی میهرهبانه!ههموو بێدهنگ بوون ..ساشا لهناکاوا پێکهنی و خاولی سهر مێزهکهی بهدهمیهوه
گرت.
بابا ئاندرێ ،له نینا ئیڤانوڤنای پرسی:
یانی تۆ باوهڕت به نواندنی موگناتیزی (هیپنوتیزم) ههیه؟نینا ئیڤانۆڤنا ،سیمایهکی جدی و بگره گرژی لهخۆ هێناو بهرسڤی دایهوه:
ناتوانم بهدڵنیاییهوه بڵێم باوهڕم پێیهتی ،بهاڵم دهبێ دان بهوهدا بنهم که سروشت پڕهله دیاردهێن نامهفهووم و پهنهان و نهێنی ئامێز.

له گهڵتام ،بهاڵم پێویسته ئهوه بڵێم که ئیمان ،بهشێوهیهکی بهرچاو ،ڕادهی دیاردهپهنهانهکان کهم دهکاتهوه.
لهم کاتهدا پێشخزمهتهکان ،قهلهموونێکی سوورهوهکراوی گهورهی قهڵهوی چهوریان
هێنایه ژوورهوه و لهسهر مێزهکهیان دانا .نینا ئیڤانوڤنا و قهشه ئاندرێ ،درێژهیان به
گفتوگۆیهکهیان دا .موستیله ئهڵماسهکان به قامکهکانی نیناوه دهبریسکانهوه ،پاشان
ڕوندک زاییه چاوهکانی ،به پهشۆکاوییهوه گوتی:
ههڵبهته من خۆم بهوه نازانم که گهنگهشهت دهگهڵ بکهم ،بهاڵم هیوادارم لهوهداهاوبیرو بۆچوونی من بی که ژیان پڕه له مهتهڵ و لیچاڕی له ههڵهێنان نههاتگ!
بهنده دڵنیات دهکهم ،که هیچ مهتهڵێکی له ههڵهێنان نههاتگ له ژیاندا نییه.دوای شێو ،ئاندرێ ئاندریچ کهوته وێڵون ژهندن و نینا ئیڤانوڤناش به پیانۆ کهوته
شان به شانی .ئاندریچ ،پێش دهسااڵن ،کۆلیچی پهروهردهی مامۆستایانی تهواو
کردبوو ،بهاڵم دانهمهزرا بوو و هیچ کارێکی دیاریکراوی نهبوو .تهنیا ههندێجار ئهویش
بهدهگمهن ،لهو کۆنسێرتانهدا ،که لهالیهن ئهنجوومهنانی خێرخوازییهوه ساز دهکران،
بهشداری دهکرد .خهڵکی شار ناویان نابوو "هونهرمهند"
ئاندرێ ئاندریچ ،خهریکی وێڵون ژهندن بوو و ئهوانی دی ههموو بێدهنگ و ئارام
گوێیان دهگرت .سهماوهرهکه ،لهسهر مێزهکه ،هێدی هێدی دهکواڵ ،کهس چای
نهخواردهوه تهنیا ساشا نهبێت کاتێ سهعاته دیواریهکه ،نیوهشهوی ڕاگهیاند ،ژێیهکی
وێڵونهکهی ئاندرێ پچڕا .ههموو پێکهنین و میوانهکان ههستان و کهوتنه مااڵوایی.
نادیا دوای ئهوهی "ئاندرێ ئاندریچ"ی بهرێکرد ،چوو بۆ ژوورهکهی خۆی له نهۆمی
دووهم ،که لهگهڵ دایکیدا له ههمان ژوور دهژیا( .نهۆمی خوارهوه هی داپیره بوو)
پێشخزمهتهکان ،له خوارهوه خهریکی کوژاندنهوهی چراکانی هۆڵهکه بوون ،بهاڵم
ساشا ،هێشتا ههر دانیشتبوو و خهریکی چا خواردنهوه بوو .وهکو مۆسکۆییهکان
بهدرێژا دادهنیشت و چای زۆری دهخواردهوه ،له ههر دانیشتنێکدا نزیکهی حهوت
کووپ چای دهخواردهوه .نادیا ،له ژوورهکهی خۆیدا ،خۆی گۆڕی ،چووه جێگاوه ،بهاڵم
تا ماوهیهکی زۆر گوێی له دهنگه دهنگی پێشخزمهتهکان بوو که ئامانهکهنیان
کۆدهکردهوه ،داپیرهش تووڕه بوو و ههر هاواری دهکرد .پاشان بێدهنگی باڵی بهسهر

ههموو شتێکدا کێشا ،تهنیا ناو بهناو دهنگی کۆکه کۆکی ساشا ،له قاتی خوارهوه
دههات.
""٢
دوو سهعاتێک له نیوهشهو بوری بوو که نادیا له خهو بێدار بووهوه -بهیان له
ئونگاوتندا بوو .تهقه تهقی دار دهستی حهس حهسی شهو ،لهدوورهوه دههاته گوێ .
نادیا مهیلی له خهو نهبوو .ئهگهر بڵێی جێگاکهشی زۆر نهرموو ڕهحهت بوو ،بهاڵم
حهزی نهدهکرد بخهوێ .ئیدی وهکو ههموو شهوانی مانگی مایوی ڕابردوو ،لهناو
جێگاکهیدا دانیشت و له فکران ڕاچوو .بهاڵم بیرهکانی ههمان بیری شهوی ڕابردوو
بوو .بیری ڕۆتینی یهکنهواو بێهوده و وهسوهسه ئهنگێز ،بیری له ئاندرێ ئاندریچ
دهکردهوه که چۆن دهورو خولی دابوو و مهرایی دهکرد و خوازگاری کرد بوو و چۆن
ئهم ڕازی بوو بوو و بهره بهره ئهو مرۆڤه میرهبان و زیرهکهی ناسی بوو و ڕێز و
حورمهتی گرتبوو .بهاڵم ئێستا که کهمتر له مانگێک بۆ زهماوهندهکهیان مابوو،
بهخۆیشی نهیدهزانی لهبهرچی ئهوهنده ههست به نیگهرانی و ترس دهکات ،وهکو
ئهوهی چاوهڕوانی پێشهاتێکی ناخۆش و ناواده بێت .دهنگی تهقه تهقی دار عاسای
شهوگهڕهکه بهردهوام بوو :تهق ،تهق ،تهق ،تهق ،تهق"...
لهپهنجهره گهوره و کۆنهکهی ژوورهکهیهوه باخهکهی دهبینی ،کهمێک لهوالترهوه،
هێشوه گوڵی یاس ،که لهسهرما ملیان الر کردبووهوه و خهواڵو دهیان نواند .تهمێکی
سپی چڕ و شیر ئاسا ،بهرهو داریاسهکه به شهپۆل دههات و دهیویست سهراپای
دهوهنهکه داپۆشێت .قهلهڕهشانی خهواڵو ،لهسهر درهخته دووره دهستهکانهوه
دهیانقڕاند .نادیا لهبن لێوانهوه گوتی" :خودایا ،بۆچی ئهوهنده ههست به دڵ تهنگی
دهکهم؟"
ڕهنگه ههموو کچێک له ڕۆژانی پیش زهماوهندیا ،ههمان ههستی البێ .کێ چوزانێ! یا
لهوهیه هۆی ئهم دڵتهنگیهی ،قسهکانی ساشا بێ؟ بهاڵم خۆ ساشا ،چهندین ساڵه ههمان
ئهو قسانه دهکات و ههمان قهوان لێدهداتهوه ،له تۆ وایه دهقێکی نووسراوه و ئهزبهری
کردووه ،که قسان دهکات زۆر ساویلکه و سهیر دێته بهرچاو .بهاڵم بۆچی ساشام
لهبیر دهرناچێ؟ بۆچی؟

سهعاتێک دهبێت که تهقه تهقی دار عاساکهی شهوگهڕهکه نهماوه .مهالن ،له باخهکه و
ژێر پهنجهرهی ژوورهکهی ئهودا ،دهچریکێنن ،تهمی سهرباخهکه ڕهویوهتهوه،
ڕوناکیهکی بههاری ،وهکو زهرده خهنه باڵی بهسهر ههموو شتێکدا کێشاوه .زوو به
زوو پرتهوی گهرم و کتوپڕی ههتاو ،گیانی وهبهر سهرانسهری باخهکه خست ،دڵۆپه
ئاونگی ئهڵماس ئاسا ،بهسهر لق و پۆپی درهختهکان و السک و گهاڵی گیاوه ،کهوته
درهخشانهوه .ئهم بهیانیه باخه کۆن و پیرهکه ،ئهو باخهی کهله مێژ بوو فهرامۆش
کرابوو ،زۆر گهش و تازه دهینواند.
بابولیاش ،لهخهو ڕابوو .دهنگی وشکه کۆکهی ساشا ،بهرزبووهوه .له ژوورهکانی
قاتی ژێرهوه ،دهنگی پێشخزمهتهکان دههات که سهماوهریان پێدهکرد و کورسیهکانیان
ڕێکدهخست.
کات به خاوی دهبووری .نادیا سهعاتێک پتر بوو که لهباخهکهدا پیاسهی دهکرد ،بهاڵم
کات نهدهڕۆیی ،بهیانی هێشتا ههر له سهرهتادا بوو ،لهتۆ وایه نایهوێ جێ بۆ نیوهڕۆ
چۆڵ بکات .نینا ئیڤانوڤناش بهچاوانی گریاناویهوه ،پهرداخێک ئاوی مهعدهنی به
دهستهوهیه .ماوهیهک بوو خووی دابووه ئامادهکردنی ڕوحان و گیا دهرمانی .زۆری
دهخوێندهوه ،حهزی دهکرد باسی ئهو گومان و وازوازیانه بکات که بهرۆکیان دهگرت و
نادیا وای وێنا دهکرد که ئهم ڕهفتارانه حیکمهت و نهێنییهکی قووڵیان تێدایه .دایکی ماچ
کرد و کهوته شان به شانی و پرسی:
دایکه بۆچی دهگری؟دوێشهو دهستم به خوێندنهوهی ڕۆمانێک کرد که باسی پیرهمێردێک و کچهی دهکات.یارۆی پیرهمێرد ،له شوێنێکدا ،شوێنهکهم بیر نهماوه ،کارمهند بوو .سهرۆکی
دایهرهکهی حهز له کیژهکهی ئهم دهکات .ههڵبهته هێشتا ڕۆمانهکهم تهواو نهکردووه،
بهاڵم گهییمه شوێنێک که نهمتوانی جڵهوی گریانی خۆم بگرم..
نینا ئیڤانۆڤنا ،قومێکی له ئاوه مهعدهنیهکه خواردهوه و لهسهری ڕۆیی:
ئهم بهیانیهش که ئهو چیرۆکهم بیرکهوتهوه ،ههمدیس گریام.نادیا ،کهمێک بێدهنگ بوو و گوتی:

دایکه ،من ئهم ڕۆژانه ههست به خهمینی دهکهم .شهوان خهو له چاوم ناکهوێت ،نازانمبۆچی؟
نازانم گیانهکهم .بهاڵم من کاتێ خهوم دهزڕێ ،چاوم توند دهنوقێنم ،ئه ئاوا ،ئاناکارینینا(شا قارەمانی ڕۆمانەکەی تۆلستوی یە،کە ڕۆمانەکەی بە ناوی ئەوەوە ناو ناوە)
دێنمه بهرچاوی خۆم که چۆن ڕێی دهکات و قسه دهکات .یا شتێکی مێژوویی دنیای
کۆن دێنمه بهرچاوی خۆم...
نادیا ،بۆی دهرکهوت که دایکی نهلێی دهگات و نه دهتوانێ لێی تێبگات .ههستی کرد
ئهمه یهکهمجاره له ژیانیا ڕوو بهڕووی ئهم جۆره کێشهیه دهبێتهوه .دووچاری ترس
بوو .حهزی دهکرد پهنایهک وهدۆزێ و خۆی تیا بشارێتهوه ،بۆیه بلهز بۆ ژوورهکهی
خۆی گهڕایهوه.
نزیکی سهعات دووی دوانیوهڕۆ ،لهسهر سفره و خوانی نیوهڕۆژه دانیشتن .ڕۆژی
چوارشهممه ،واته ڕۆژی ڕۆژوو و پارێزی باوهڕداران بوو ،بۆیه شۆربای کهلهرمی بێ
گۆشت و ماسی سیمیان به ساوارهوه بۆ داپیره لێنابوو
ساشا ،بۆ ئهوهی سهر بکاته سهر دایه گهوره ههم له شۆربا چهورهکهی خۆی و ههم
له شۆربا بێ گۆشت و چهوریهکهی ئهویشی دهخوارد .بهدرێژایی ماوهی فراڤینهکه،
سوعبهت و شۆخیانی دهکرد ،بهاڵم چونکه سوعبهتهکانی له قاڵبی وهعزی ئهخالقی
دابوون ،له گیان قورس و ناخۆش بوون .ههر جارێ که قامکه زۆر باریک و درێژهکانی
بهرز دهکردهوه تا قسهیهکی خۆش بکات ،کهس پێنهدهکهنی .بهاڵم کاتێ پیاو بیری لهوه
دهکردهوه که زۆر نهخۆشه و لهگینه بهو زووانه بمرێت ،دڵی به حاڵی دهسووتا.
ههر که لهفراڤین بوونهوه ،دایه گهوره بۆ ژوورهکهی خۆی ڕۆیی تا ئیسراحهت بکات.
نینا ئیڤانوڤناش کهمێک پیانۆی ژهند و ئهویش ڕۆیی .ساشا ،دهستی به قسه
ههمیشهییهکانی دوای نیوهڕۆژهی خۆی کرد:
ئاهـ نادیا گیان ،خۆزگه بهگوێی منت دهکرد! خۆزگه!نادیا ،چاوانی لێک نابوون و لهسهر مۆبێلهیهکی کۆن پاڵی دابووهوه ،ساشاش به
هۆڵهکهدا دههات و دهچوو ،دهیگوت:

خۆزیا درێژهت بهخوێندن دهدا! دهزانی تهنیا خوێندهواران و ڕۆشنبیران جێگای ڕێزنو به کهڵک دێن .تا ژمارهی ئهو جۆره خهڵکانه زۆرتر بن ،دنیای ئێمه ،ئهم دنیایه زووتر
دهبێت به بهههشتی خوا .ههنگێ بهرهبهره بهردێکی ئهم شارهی ئێوه بهسهر بهردهوه
نامێنێ ..ههموو شتێک ژێر و بان دهبێت .وهکو ئهوهی جادوو لێی دابێ بهو ئاوایه
دهگۆڕێت .ههنگێ لهجیاتی ئهم خانووه کۆن و داڕوخاوه ،ئهپارتمانی گهوره و بهشکۆ
دروست دهکرێت ،باخ و باخاتی سهیر و فوارهی جوان دروست دهکرێت ،خهڵکانی
شایسته دێنه دنیاوه ...بهاڵم ئهمه گرینگ نییه ،گرینگ ئهوهیه ،که ئهم خهڵکه ڕهش و
ڕووت و به ئاژاوهو بێ سهروبهره  -بهو مانایهی که ئهمڕۆ الی ئێمه باوه  -نامێنێ.
چونکه ههنگێ ههر ئینسانێک ئیمانی خۆی دهبێت و دهزانێ بۆچی دهژی ،قهدری ژیان
دهزانێت و کهس پشت به ڕووت و ڕهجاڵ نابهستێت .نادیا گیان ،لێره بڕۆ ،سهفهر بکه،
بۆ ههمووانی بسهلمێنه که ئهم ژیانه یهکهاوی و یهک نهوا ڕۆتینی و پڕ تاوان و
گوناحه ،بێزاری کردوویت ،بهالی کهمهوه ئهمه بۆ خۆت بسهلمێنه!
ساشا ،شتی وا نابێت ،من خهریکه شوو دهکهم.وازبێنه! ئاخر شوو کردن به کهڵکی چی دێت؟بهجووته بۆ باخهکه چوون و کهمێک پیاسهیان کرد .ساشا لهسهر قسهکانی ڕۆیی:
بهههرحاڵ گیانی من ،تۆ دهبێ بیر بکهیتهوه ،لهوه بگهیت که ئهم ژیانه پووچ و بێمانایهی ئێستات چهند ئالوده و پیس و نا ئهخالقیه .ئاخر بۆ لهوه ناگهی کاتێ که تۆ و
دایکت و بابولیا ،بێهوده دهسوڕێنهوهو ،دهست به هیچهوه نادهن .مانای وایه خهڵکانی
دیکه له جیاتی ئێوه کار دهکهن و ئێوه ژیانی ئهوان به فیڕۆ دهدهن؟ ئایا ئهم ڕهفتار و
ههڵوێسته به گوناح و خهتا نازانیت؟ ئهمه بێ شهرهفی نییه؟
نادیا دهیویست بڵێت" :بهڵێ ،دروسته" ،دهیویست بڵێت ههست بهوه دهکات ،بهاڵم،
ڕوندک له چاوانیدا قهتیس ماو لهناکاوا بێدهنگ بوو و چووهوه قاوغهکهی خۆی بۆ
ژوورهکهی خۆی ڕۆیی.
ئاندرێ ئاندریچ ،کهمێک بهر له ئێواره هات ،وهکو خووی ههمیشهیی نزیکهی
سهعاتێک وێڵۆنی ژهند .ئهندرێ بهشێوهیهکی گشتی کهسێکی کهم دوو بوو ،لهوهیه ههر
لهبهر ئهوهش ،حهزی لهوێڵۆن بووبێ ،که دهیتوانی یهک دانه سهعات وێڵۆن بژهنێ و
تاقه قسهیهک نهکات .دهوروبهری سهعات یازده ئاندرێ پاڵتۆکهی لهبهر کرد و به نیاز

بوو که بڕوات ،نادیای له ههمێز گرت و به تاسهوه کهوته ڕامووسانی دهموچاو و شان
و مل و دهستهکانی نادیا و لهبن لێوانهوه دهیگوت:
گیانهکهم! نازدارهکهم! ...چهند خۆشحاڵم! خهریکه له خۆشی و شادیدا شێت دهبم!نادیا ،وای ههست دهکرد ،ئهم قسانه تازهنین ،زۆر لهمهپێش لهم جۆره قسانهی
بیستووه .یا ڕهنگه له کۆنه کتێبێکدا خوێندبنیهوه ...له ڕۆمانێکی کۆندا ،دڕاو و فهرامۆش
کراودا خوێندبنیهوه.
ساشا له هۆڵهکهدا شانی دادابووه سهر مێزهکه و ژێر پیاڵهکهی نابووه سهر نووکی
ههر پێنج قامکه درێژو باریکهکهی و چای دهخواردهوه .بابولیا ،دهستیهک وهرهقی
لهسهر مێزهکه ڕیز کرد بوو و خهریک بوو فاڵی بۆ خۆی دهگرتهوه .نینا ئیڤانوفنا،
سهرگهرمی خوێندنهوهی کتێب بوو .پڵیتهی چرای ئیکۆنهکه دهگڕا و دهنگی لێ بهرز
دهبووهوه ،پێدهچوو جهوهکه ئارام بێ .نادیا خواحافیزی له ههمووان کرد و سهرکهوت
و چوو بۆ ژوورهکهی خۆی .خێرا چووه ناو جێگاکهیهوه و یهکسهر خهوبردییهوه.
بهاڵم وهکو دوێشه و بهر له سپێده لهخهو ڕابوو .خهوی زڕا ،ههستی به خهم و
نیگهرانی دهکرد .دانیشت ،سهری نایه سهر ئهژنۆی و بیری له دهزگیرانهکهی و له
زهماوهندهکهیان دهکردهوه ...به خۆیشی نهیزانی بۆچی ئهوهی بیرکهوتهوه که دایکی
ههرگیز مێرده ڕهحمهتیهکهی خۆی خۆش نهویستبوو و ئێستاش دهستی له ههموو
شتێک بهر بوو بوو لهسایهی خهسویدا ،لهسایهی دایه گهورهدا دهژیا .نادیا چهند بیری
دهکردهوه .نهیدهزانی بۆچی تا ئهم ساتهش دایکی به ژنێکی گهوره ،نا ئاسایی دهزانی
و ،به ژنێکی ساده و ئاسایی و نهگبهت و قهرهبهختی نهدهزانی.
ساشاش ،له خوارهوه ،له ژوورهکهی خۆیدا نه نووستبوو ،لهوێندهرهوه دهنگی کۆکه
کۆکی دههات .نادیا دهبیرهوه چوو" :ساشا کهسێکی ساویلکه و سهیره ،له ههموو
خهون و خهیاڵهکانیا ،له ههموو باخه سهیرهکانیا ،له فواره خهیاڵیهکانیا جۆره
ساویلکهیی و گهوجایهتیهک بهدی دهکرێت ،بهاڵم ئهم ساویلکهیی و گهوجێتیهی –
نازانم بۆ – ئهوهنده جوانه که بیرم لهوهکردهوه لێره بڕۆم و درێژه به خوێندن بدهم،
سهراپای بوون و دڵم هاته لهرزین و له شادی و خۆشیدا سهر ڕێژ بوو".
ههنگێ لهبن لێوانهوه گوتی:
-باشتر وایه بیرنهکهمهوه ..پێویست ناکات بیر لهم بابهته بکهمهوه.

له دوورهوه ،وهکو دوێشهو ،دهنگی دار دهستی شهوگهڕهکه بهرز بووهوه :تهق –
تهق ...تهق –تهق ...تهق – تهق...
""٣
ساشا ،له نیوهی مانگی حوزهیراندا ،ههستی به جۆره دڵتهنگی و ترسێک کرد ،لێبڕا
خۆی کۆبکاتهوه و بۆ مۆسکۆ بگهڕێتهوه .به پهستیهوه گوتی:
من لهم شاره ههڵناکهم ...نه ئاوی لوولهکێشی تیایه نه زێرابی تیایه ،مووبهقهکهتانهێنده پیسه ،که دهمهوێ نان بخۆم دڵم تێک ههڵدێت...
دایه گهوره ،به چپه ،دیار نهبوو بۆ بهچپه؟ بهرسڤی دایهوه:
پهله مهکه نهگریس ،جارێ مهڕۆ! له حهوتی مانگی تهمووزدا شاییمان ههیه.نا ،دهڕۆم.ئهدی قهرار نهبوو تا مانگی ئهیلول لێره بیت؟با ،بهاڵم ژێوان بوومهتهوه ،دهبێ کار بکهم!تاوسانی ئهو ساڵه شێدار و سارد بوو ،درهختهکان له باراناودا ههڵکشابوون ،باخهکه
سارد و ناخۆش بوو ،بهڕاستی وهختی کار بوو .له ههموو ژوورهکانی ههردوو نهۆمی
سهرهوه و خوارهوه ،دهنگی ژنانی نهناس دههات .مهکینهی خهیاتیهکهی داپیره کهوته
کارکردن ،له پهستاو بێ پسانهوه کاری دهکرد :پهله پهلیان بوو که بهزووترین کات
جیازی بووکهخان ئاماده بکهن .ئهو جیازیهی که بۆ بووکێیان فهراههم دهکرد یهجگار
زۆر بوو .بۆ نموونه شهش دانه پاڵتۆی فهروویان بۆ کڕی بوو ،که نرخی ههرزانتر
ینیان ،به گوتهی دایه گهوره ،سێ سهد ڕۆبڵ بوو! ئیدی ئهو ههموو ههراو زهنایه،
ساشایان بێتاقهت کرد بوو .له ژوورهکهی خۆیدا دانیشتبوو و خۆی دهخواردهوه .بهاڵم
وێڕای ئهوهش قهناعهتیان پێکرد که وهمێنێ و بۆ مۆسکۆ نهڕواتهوه و ئهویش بهڵێنی دا
که تا کۆتایی حوزهیدان وهمێنێ و سهفهر نهکات.
کاتهکه بهخێرایی دهڕۆیی .له /٦/٢٩دا که ڕێکهوتی جهژنی سان پیوتهری دهکرد،
ئاندرێ ئاندریچ دهگهڵ نادیادا ،له دوای فراڤین پیاسهیهکی شهقامی موسکوفسکایایان
کرد تا تهمهشایهکی ئهو خانووه بکهن که دهمێک بوو بۆ ئهوانیان ،بووک و زاوایان

بهکرێ گرتبوو .ئهم خانووه دوو نهۆم بوو ،بهاڵم جارێ تهنیا ژوورهکانی قاتی
سهرهوهیان موبێلمان کرد بوو.

زهمینهی هۆڵهکه پارکێت (تهخته پۆش) کرا بوو،

کورسی حهیزهرانی تیا دانرابوو ،پیانۆیهکی گهورهی تیا بوو ،ستاندێکی نۆتهی
کهمانچهی تیادانرا بوو ...بۆنی بۆیه ژوورهکانی پڕ کردبوو .تابلۆیهکی گهورهی
چوارچێوه زێڕینی ،ڕهنگینی ئافرهتێکی ڕووت بهالی گوڵدانێکی وهنهوشهیی دهسک
شکاوهوه ،به دیوارهکهوه ههڵواسرابوو .ئاندرێ ئاندریچ لهبن لێوانهوه گوتی- :زۆر
نایابه!
ئهوسا ههناسهیهکی ههڵکێشا و بهڕێزهوه ناوی نیگارکێشهکهی برد:
تابلۆیهکی جوانه ،کاری شیشماچیفسکی یه.ئهوسا چوونه ژووری میوان .مێزێک و قهنهفهیهک و ڕیزێک کورسی ،بهرگ شینی
درهخشانی تیا بوو .وێنهیهکی فۆتۆگرافی گهورهی بابی ئاندرێ ،بهکاڵوی تایبهتی
کهشیشان و میداڵی شانازییهوه ،له سهرووی قهنهفهکهوه ،بهیوارهکهوه ههڵواسرا بوو.
ئهوسا خۆیان به ژووری نانخواردندا کرد ،بۆفیهکهی ئاماده کرا بوو .ئهوسا له ژووری
نوستنهوه سهریان دهردێنا .نیمچه تاریک بوو .دوو کهتی (تهختهخهو) به تهنیشت
یهکهوهی تیا بوو .پێدهچوو که کاتێ ئهم ژوورهیان موبێله کردووه ،وایان تهسهور
کردبێ که ئهم ژووره دهبێ ههر وابێ و لهوهی باشتر تهرتیب ناکرێت .ئاندرێ ئاندریچ،
نادیای لهم ژوورهوه بۆ ئهو ژووره دهبرد و به درێژایی ئهو ماوهیه باسکی له قهدی
ئااڵند بوو .بهاڵم نادیا ههستی بهالوازی و گوناح دهکرد ،له ژورهکان و کهتهکان و
ههموو موبێلمانهکان بێزار بوو ،دڵی له دیتنی تابلۆی ژنه ڕووتهکه تێک ههڵدههات.
ئێستا بهتهواوهتی بۆی دهرکهوتبوو که چیتر ئاندری ئاندریچی خۆش ناوێ و ڕهنگه
ههرگیز خۆشی نهویستبێ .ههرچهنده شهو و ڕۆژ بیری لهم مهسهلهیه دهکردهوه ،بهاڵم
نهیدهزانی چۆن ئهم شته بدرکێنی و بهکێی بڵێ و چۆنی بڵێ و بۆ بیڵێ ...ئاندرێ
ئاندریچ ،دهست له کهمهری نادیا ،بهژوورهکاندا دهیگێڕا و به نهرمی و
خۆشهویستییهوه دهیدواند و له کانگای دڵیهوه ههستی به شادی دهکرد .بهاڵم نادیا
گاڵتهی بهههموو ئهو شتانه دههات ،به زیاده مهسرهفێکی گهوجانه و ساویلکانهی له
تهحهمول بهدهری دهزانی ،ههستی دهکرد باسکی ئاندرێ ،وهکو قهیدی دهوری پیپ و
بۆشکه ،ساردو سڕ له قهدی ئااڵوه .ئامادهبوو له ههر ئان و ساتێکدا ههڵێت ،یان له
هۆڕژنی گریان بدات و خۆی له پهنجهرهوه ههڵبدێرێ .ئاندرێ ئاندریچ ،حهمام و

تهوالێتهکهشی نیشان دا ،ئهو شێرهیهی که لهدیوارهکهدا قایم کرابوو باداو ،لهناکاوا ئاو
هاته خوارهوه .ئاندرێ بهدهم پێکهنینهوه گوتی:
چۆنه؟ بهدڵته؟ بهخۆم پێمگوتن که تهنکیهیهکی ههزار لیتری لهسهربان دابمهزرێنن .بۆئهوهی ههمیشه ئاومان ههبێ و ئاومان لێ نهبڕێت.
پاشان ،پیاسهیهکیان بهنێو حهوشهکهدا کرد و ئهوسا چوونه سهر جادهکه،
گالیسکهیهیان بهکرێ گرت و ڕۆیشتن .دنیا تهپ و تۆز بوو ،لهوه دهچوو ،ههر ئان و
ساتێک باران دابکات .ئاندری ئاندریچ .لهبهر تۆزو بایهکه چاوی داخست و گوتی- :تۆ
سهرمات نییه؟
نادیا ،وهاڵمی نهدایهوه .ئاندرێ دوای کهمێک بێدهنگی گوتی:
 لهبیرته دوێنێ ساشا ،سهرکۆنهی کردم که هیچ کارێک ناکهم؟ ههق بهوه! زۆریشههق بهوه! من هیچ کارێک ناکهم ،ناشتوانم بیکهم .هۆی ئهمه چیه گیانهکهم؟ نازانم
بۆچی که بیر لهوه دهکهوه کاڵوێکی فهرمی لهسهر بکهم و له وهزیفهیهکی حکومهتی
دابمهزرێم .قێزم له خۆ دهبێتهوه؟ نازانم بۆچی که چاوم به قازییهک ،یا مامۆستایهکی
زمانی التینی یا ئهندامێکی ئهنجوومهنی شار دهکهوێ ،دڵم دهگوشرێ ،قێزم دێتهوه؟ وا
وهیال به حاڵی ڕووسیای دایکمان! ئهی ڕووسیای دایکمان! چهند زۆرن ئهو کهسانهی
بهسهر خاکی تۆوه ،بێکارو بار ،بێ کهڵک و فایده دهسوڕێنهوه! ژارۆ ڕووسیا ،کڵۆڵ
خۆت ،سهد حهیف و مخابن که خهڵکانی وهکو من له باوهشی خۆیدا بهخێو دهکات!
بێکاری خۆی بهدیاردهیەکی گشتی دهزانی و به یهکێک له تایبهتمهندییهکانی
سهردهمی خۆی دهزانی.
ئهوسا لهسهری ڕۆیی- :ئازیزهکهم دوای زهماوهندهکهمان دهچین بۆ گوندی و بۆ
خۆمان لهوێندهر کار دهکهین! موڵکێک به باخ و ئاوهوه دهکڕێن و کاری لهسهر دهکهین
و ژیان و بژێوی خۆمان دابین دهکهین ...بهڕاستی ژیان و گوزهرانێکی خۆشمان دهبێت!
ئاندرێ ئهو قسهیهی کرد و قژهکهی به بایهکه سپارد .نادیا ،بهدهم گوێگرتن له
قسهکانی ئهوهوه له دڵی خۆیدا دهیگوت" :خودایا! حهز دهکهم بۆ ماڵ بڕۆمهوه خودایا
فریام بکهوه!" له نزیکی ماڵی دایهگهورهدا تووشی بابا ئاندرێ بوون .ئاندرێ ئاندریچ،
کاڵوهکهی ههڵبڕێ و به خۆشحاڵییهوه گوتی:

ئهوهش باوکمه! که باوکه گیانم خۆش دهوێ!لهکاتێکا کرێی گالیسکهچیهکهی دهدا ،لهسهری ڕۆیی- :پیرهمێردێکی باشه،
پیرهمێردێکی میهرهبانه!
نادیا ،شهکهت و تووڕه ،نهخۆش و لهشبهبار ،خۆی به ماڵدا کرد .بیری لهوه
دهکردهوه که دهبێ تا حهوت نیوهشهو به میوانانهوه مژوول بێ ،سهرگهرمیان بکات،
بهدهمیانهوه پێبکهنێت و گوێ له وێڵۆن و ههر توڕههاتێکی دیکه بگرێت و تهنیا باسی
شایی و زهماوهند بکات .دایه گهوره که لهکراسه ئاوریشمهکهیدا بهخۆی دهفشی و
بهههمان کهش و فشهوه که ههمیشه له حوزووری میواناندا ههی بوو ،لهپای
سهماوهرهکه دانیشتبوو .دوای تۆزێک پاپا ئاندرێ ،وهژوور کهوت ،ڕووی کرده
دایهگهوره و بهدهم بزهیهکی ڕووبینانهوه گوتی:
زۆر خۆشحاڵم ،که بهساغ و سهالمی دهتبینم.زۆر زهحمهت بوو که بزانیت ئاخۆ سهعبهتی دهکرد یا بهجدی ئهو قسهیهی دهکرد.
""٤
بایهکه خۆی به پهنجهرهکان و سهرباندا دهکێشا ،خۆی به دووکهڵکێشی سوپاکهدا
دهکرد و دهیلوراند ،به ئاوازێکی خهمناک و پڕ سۆزهوه دهیلوراند .تازه شهو له نیوه
بووری بوو .ههموو چووبنه جێگاوه ،بهاڵم کهس نهخهوتبوو .نادیا وای گومان دهکرد
که یهکێک له خوارهوه وێلۆنی دهژهند .لهناکاوا دهنگێکی توند بهرزبووهوه ،لهوه دهچوو
بایهکه تاکی پهنجهرهکهی شکاندبێ .دوای تۆزێک نینا ئیڤانوفنا ،به مۆمێکهوه و بهتۆی
کراسێک ،خۆی به ژوورهکه نادیادا کردو پرسی- :ئهوه دهنگی چی بوو نادیا؟
دایکی بهو توفه شهو و باپێچه ،بهزهردهخهنه ترس ئامێزهکهیهوه ،بهقژه لووله تێک
ئااڵوهکهیهوه ،پیرتر و ناشیرینتر و کورته بااڵتر له ههمیشه دههاته بهرچاو .نادیا ،بیری
کهوتهوه که تا ماوهیهکی کورت لهمهپێش ،دایکی بهژنێکی گهوره ،نائاسایی دهزانی و
بهشانازییهوه گوێی له قسهکانی دهگرت .بهاڵم ئێستا بههیچ جۆرێ توانای ئهوهی نهبوو
ئهو قسه غروور ئامێزانه وهیاد بێنێتهوه ،ئهوانهشی که وهیادی دههاتنهوه ،ههر
ههمووی قسهی بۆش و بهتاڵ و ،بێتام و بێهوده دههاتنه بهرچاو.

بایهکه بهجۆرێ خۆی به دووکهڵکێشی سۆپاکهدا دهکرد و دهیلوراند وهکو ئهوهی
چهندین دهنگ پێکهوه یهک بگرن و هاوار بکهن" ،ئهی خودایا" نادیا ههستی کرد ههر
بهڕاستی هاوارێکی وهها دێت .نادیا لهناو جێگاکهیدا دانیشت ،لهناکاوا چنگی نایه قژی
خۆی و لە هۆڕژنی گریانی دا:
دایکه ،دایکه ،دایکه گیان ،خۆزگه ئاگات له دڵم دهبوو! تکات لێدهکهم ،لێت دهپاڕێمهوه،ڕێگهم بده لێره بڕۆم ،سهفهر بکهم! تکات لێدهکهم!
نینا ئیڤانوڤنا که سهری له قسهکانی ئهو دهرنهدهکرد ،پرسی:
بۆ کوێ؟ بۆکوێ بڕۆیت؟نادیا ،بۆ ماوهیهکی زۆر گریاو نهیتوانی تاقه یهک وشه بڵێ .ئهنجام گوتی:
ڕێگهم بده لهم شاره بڕۆم! من نامهوێ ئهم زهماوهنده بکهم ،ناشی کهم! تکایه لێمتێبگه! من ئهم کهسهم خۆشناوێ ...تهنانهت ناتوانم باسیشی بکهم.
نینا ئیڤانوڤنا ترسی لێنیشت و بلهز گوتی:
نا ،گیانهکهم ،نا! هێور بهوه ،هۆی ئهمه تێکچوونی مجێزی خۆته ،بهاڵم گرینگ نیه،بهسهر دهچێت .ئیدی ههندێجار ئهو شتانهش دهبێت .ناشێ دهگهڵ ئاندرێ دا دهمهقاڵت
بووبێ؟ بهاڵم ئهوهش بزانه که شهڕی دوو دهزگیران ،زوو دهبڕێتهوه و یهکتریان زیاتر
خۆش دهوێ.
نادیا ،بهدهم گریانهوه گوتی- :باشه ،بڕۆ دایکه ،بڕۆ!
نینا ئیڤانۆڤنا ،دوای بێدهنگییهکی کهم گوتی:
بهڵێ تۆ تا دوێنێ منداڵ بووی ،کچۆڵه بوویت ،بهاڵم ئێستا بووی به بووک ...ئیدی دنیاله گۆڕاندایه ،تهبیعهت له گۆڕانی بهردهوامدایه؛ کاتێ به خۆ دهزانی وهکو من دهبی به
دایک و پیرهژن ،وهکو من دهبی به خاوهنی کچێکی گوێ نهبیست.
بهاڵم دایکه ،گیانهکهم تۆ ژنێکی ئاقڵیت ...ژنێکی نهگبهت ،زۆر نهگبهت ...بۆ ئهم قسهتوڕههاتانه دهکهیت؟ بۆ خاتری خوا ،بۆ؟

نینا ئیڤانوڤنا ،دهیویست شتێک بڵێت ،لێ زمانی چووه کلیله ،ههر ئهوهندهی بۆ کرا،
بهدهم گریانهوه بۆ ژوورهکهی خۆی بگهڕێتهوه .دهنگه بهرزهکه ،دیسان له
دووکهڵکێشی سۆپاکهوه لوراندی و نادیا ترسی لێنیشت ،له کهتهکهی دابهزی و بلهز
بۆالی دایکی چوو .نینا ئیڤانۆڤنا له جێگاکهی خۆیدا ڕاکشا بوو ڕوندک له چاوانیدا
قهتیس مابوون ،پهتۆیهکی بهخۆدا دابوو و کتێبێکی بهدهستهوه بوو .نادیا گوتی:
گوێ بگره دایکه! تکایه گوێ له قسهکانم بگره ،لێم تێبگه! مهگهر ئاگات لهم ژیانه هیچو نهنگینهی ئێمه نییه .تهواو تازه چاوم کرانهوه ،ئێستا ههموو شتێک دهبینم .ههمووان
دهبینم .ئاخر ئهم ئاندرێ ئاندریچهی تۆ هیچ نییه ،پیاوێکی گهمژهیه دایکه! خودایا خۆت
فریام بکهوه! دایکه تۆ دهبێ تێبگهی که پیاوێکی کهره!
نینا ئیڤانوڤنا ،بلهز لهسهر جێگاکهی دانیشت و بهدهم پهڵمه پهڵمی گریانهوه گوتی:
تۆ و دایه گهورهت عهزابم دهدهن ،ڕۆژگارم ڕهش دهکهن! من دهمهوێ بژیم! بژیم!یهک دووجار کێشای به سینگی خۆیدا و دووبارهی کردهوه:
ژیان! وازم لێ بێنن! ئازادم بکهن! من هێشتا گهنجم ،به بهرمهوه ماوه ،دهمهوێ بژیم!بهاڵم ئێوه کردووتانم به پیرهژن!..
به کوڵی گریانهوه ،له جێگاکهی خۆیدا ڕاکشا ،پهتۆکهی به خۆیدادا و لهژێر پهتۆکهوه،
القهکانی لهژێر خۆیدا ڤانگڵه کرد .لهژێر پهتۆکهوه زۆر بچکۆلهو کڵۆڵ دیار بوو و
مایهی بهزهیی بوو .نادیا چوو بۆ ژوورهکهی خۆی ،جلهکانی گۆڕی و لهبهر
پهنجهرهکهدا ،بهدهم چاوهڕوانی ههاڵتنی خۆرهوه دانیشت .بهدرێژایی شهوهکه ،بهدهم
بیرکردنهوه و هزرینهوه لهوێندهر دانیشت .یهکێک له خوارهوه ،لهناو حهوشهوه ،پهیتا
پهیتا به پهنجهرهکهیدا دهکێشا و دهیلوراند.
بهیانی دایه گهوره کهوته پهکوپۆ که ڕهشهبایهکهی شهوێ ههموو بهری
دارسێوهکانی خستووه و یهکێک له پیرهدار ههڵوچهکانیشی شکاندووه .دنیا ههور بوو،
دڵ دهگوشرا ،ئهوهنده تاریک بوو ،دهبوا چرا ههڵکهن .باران بهلێزمه دهباری و له
شووشهی پهنجهرهکانی دهدا و ههمووان سهرمایان بوو .نادیا ،دوای خواردنی تێشت
(نان و چای بهیانی) چوو بۆ ژوورهکهی ساشا ،له سووچێکدا و لهبهر قهنهفهکهدا،
بێئهوهی فزه بکات ،به چۆکدا هات و دهم و چاوی لهنێو ههردوو دهستی نا.

ساشا ،پرسی- :چ بووه؟
نازانم ...تێناگهم ...سهردهرناکهم ...چۆن توانیومه تا ئێستا لێره بژیم! له دهزگیرانهکهمبێزارم .لهخۆم بێزارم ،لهم ژیانه بۆش و بهتاڵه ،لهم ژیانه بێ مانایه بێزارم...
ساشا ،که هێشتا نهیدهزانی مهسهله چیه ،گوتی:
 دهی دهی ،گرینگ نیه ،گوێ مهدهیه ،بهخۆی چاک دهبێ..بهاڵم نادیا لهسهری ڕۆیی:
لهم ژیانه وهڕز بووم .ناتوانم تاقه یهک ڕۆژی دی لێره ههڵکهم .سبهینێ دهڕۆم .بیکهبهخاتری خوا لهگهڵ خۆتم ببه!
ساشا ،بۆ ماوهی دهقیقهیهک به حهپهساوی لێی ڕوانی ،سهرهنجام له مهبهستی
قسهکانی حاڵی بوو و وهکو منداڵ گهشایهوه و خۆشحاڵ بوو .کهوته دهست جواڵندن
و بهجۆرێ پێیهکانی بهعاردیدا دهدا وهکو ئهوهی لهخۆشیاندا بڕهقسێت .ئهوجا بهدهم
دهست ههڵگڵۆفتنهوه گوتی- :که باشه! خودایا چهند باشه!
نادیا ،بهچاوانی درشتی لێوان لێوی ئهشقهوه ،بێ ئهوهی چاو بتروکێنێ ،وهکو
ئهفسوونکراوان تهمهشای دهکرد ،له تۆ وایه چاوهڕوانه که ساشا لهو دهمهدا شتێکی
گرینگی پێ بڵێ .بهاڵم وێڕای ئهمهش نادیا وای ههست دهکرد ئێستا دنیایهکی نوێ و
بێ سنوور ،دنیایهک که پێشتر هیچ وێنایهکی له ههنبهریا نهبوو ،له بهردهمیا دهکرێتهوه.
به چاوانی تهژی چاوهڕوانیهوه تهمهشای ساشای دهکرد و بۆ ههموو شتێک ،تهنانهت
بۆ مردنیش ئاماده بوو .ساشا کهمێک له فکران ڕاچوو و گوتی:
من سبهینێ لێره دهڕۆم .تۆ بهناوی خواحافیزییهوه تاکو وێستگه لهگهڵما وهره...شتهکانت دهخهمه جانتاکهی خۆمهوه ،بلیت بۆ تۆش دهبڕم .کاتێ که زهنگی سێیهمیان
لێدا ،ڕێک خۆت به فارگۆنهکهدا دهکهیت و ...پێکهوه دهڕۆین .تا مۆسکۆ لهگهڵ مندا
دێیت و لهوێ بهوالوه ،خۆت به تهنیا بۆ پتروسبۆرگ دهڕۆیت .تهسکهرهو ناسنامهت
پێیه؟
بهڵێ.ساشا ،بهجۆش و خرۆشهوه گوتی:

سوێندت بۆ دهخۆم که لهم کارهت ژێوان نابیتهوه .لێره بڕۆ ،بڕۆ بۆ خۆت بخوێنه،قهدهر ئاگای لێت بێ .که ژیانت گۆڕی ،ههموو شتێک دهگۆڕێت .گرینگ ئهوهیه که
مرۆڤ ژیانی خۆی بگۆڕێت ،ئیدی شتهکانی دی گرینگ نییه .دهی باشه ،کهواته سبهی
دهڕۆین ها؟
بهڵێ .سوێندت بۆ دهخۆم!نادیا ،ههستی به نیگهرانییهکی زۆر دهکرد ،دڵی دهگوشرا ،هیچ کاتێکی دی دڵی بهو
شێوهیه نهگوشرا بوو ،دهبوا له ئێستاوه تا ڕۆیشتنی ،بهدهم بیرکردنهوه و نیگهرانیهوه
بتالیهتهوه .بهاڵم ههر که چووه ژوورهکهی خۆی و لهسهر جێگاکهی ڕاکشا .به چاوانی
به گریان و لێوانی به بزهوه ،خهوێکی قووڵی لێکهوت و تا ئێوارێ له خهو ڕانهبوو.
""٥
یهکێکیان بهشوێن گالیسکهدا نارد .نادیا ،کاڵوهکهی لهسهرو پاڵتۆکهی لهبهر کرد و
چوو بۆ سهرهوه تا تهمهشایهکی دایکی و شتهکانی خۆی بکات .بهدیار جێگه و بانهکهی
خۆیهوه ،که هێشتا گهرم بوو وهستا ،تهمهشایهکی دهوروبهری کرد و ئهوسا به ئارامی
بۆ ژوورهکهی دایکی چوو .نینا ئیڤانوڤنا له غوڕابی خهودا بوو ،بێدهنگی باڵی بهسهر
ژوورهکهیدا کێشا بوو .نادیا دایکی ماچ کرد ،قژهکهی ڕێکخستهوه و نزیکهی دوو
دهقیقهیهک بهدیاریهوه وهستاو ...ئهوسا بهکاوهخۆ بۆ قاتی خوارهوه دابهزی..
بارانێکی توند دهباری  .گالیسکه چادردارهکه لهبهر دهرگا وهستا بوو ،سهراپای بوو
بوو بهئاو .کاتێ خزمهتکارهکه ،جانتاکانی له گالیسکهکه بار دهکرد ،دایه گهوره گوتی:
نادیا ،جێی ههردووکتان له عهرهبانهکهدا نابێتهوه .چ پێویست دهکات بهم بارانه بهڕێیبکهیت؟ بۆ له ماڵهوه داناسهکنی؟ نابینی چ بارانێکه؟!
نادیا ویستی شتێک بڵێت ،بهاڵم نهیتوانی .ساشا ،ئهوی سواری گالیسکهکه کرد و
چهرچهفێکی تهنکی بهسهر القیا دا ،ئهوسا بهخۆیشی سوار بوو و له تهنیشت نادیاوه
دانیشت .دایه گهوره لهبهر دهرگای ژوورهوه به دهنگی بهرز گوتی:
سهفهر بهخێر! خوا ئاگادارت بێ! ساشا له مۆسکۆوه نامهمان بۆ بنێره!-بهسهرچاو ،خودا حافیز بابولیا.

مریهمی پیرۆز ،پشت و پهنات بێ!ساشا لهبن لێوانهوه گوتی:
چ کهش و ههوایهکی بۆگهنه!نادیا ،دهستی به گریان کرد .ئێستا ،به پێچهوانهی ئهو کاتهی که خواحافیزی له
دایهگهوره دهکرد یا له سیمای دایکه نوستووهکهی ورد دهبووهوه ،دڵنیا بوو که ماڵ و
شارهکهی بهجێدێڵێ .خواحافیزی شارهکهم!
لهناکاوا ههموو شتێکی بیرکهوتهوه :ئاندرێ ،و بابی و شوقه تازهکهیان و وێنهی ژنه
ڕووتهکهی کهنار ئینجانه دهسک شکاوهکهی بیرکهوتنهوه .بهاڵم ئێستا هیچ یهکێک
لهمانه دووچاوی ترسیان نهدهکرد ،بهڵکو له جاران زیاتر کاڵ دهبوونهوه و لهو دوور
دهکهوتنهوه .کاتێ سواری فارگۆنهکه بوون و شهمهندهفهرهکه کهوتهڕێ ،ئهم ڕابردووه
گهورهیهی که ئهوهنده به گرینگی دهزانی ،ورده ورده بچووک بووهوه و بوو به پڕ
چنگیک و ئهو ئایندهیهی که تاکو ئێستا بایهخێکی زۆر کهمی پێدا بوو ،ئێستا بهره بهره
لهبهرچاوی گهوره دهبوو و بایهخی پێدهدا .باران له پهنجهرهی فارگۆنهکهی دهدا،
دهشت و سهوزهزارێکی بهرین لهبهرچاوی بهرجهسته دهبوو ،دارتێل و باڵندهی
ههڵکوڕماوی سهر تهلهکان ،خێرا دهردهکهوتن و زوو ون دهبوون .له ناکاوا ئۆخژنی
شادی له دڵ و دهروونی گهڕا .بیری کهوتهوه که بهرهو ئازادی دهڕوات ،دهڕوات بۆ
خوێندن ،و به گوتهی پێشینان دهڕوات ببێت به قوزاق .پێدهکهنی و دهگریا و و نوێژ و
نزای دهکرد .ساشا ،بهدهم بزهوه و لهبن لێوانهوه دهیگوت- :قهیدی نییه! زۆر باشه.
""٦
پایز و زستان دوا به دوای یهک تێپهڕین .نادیا ههستی به غوربهت و دڵتهنگیهکی
سهخت دهکرد ،ڕۆژ نهبوو بیر له دایکی و دایه گهوره و ساشا نهکاتهوه .تۆن و زمانی
ئهو نامانهی که له خانهوادهکهیهوه پێی دهگهیین ،نهرم و میهرئامێز بوو و وادیار بوو
که ههڵوێستهکهی نادیایان فهرامۆش کرد بوو و بهخشی بوویان .له مانگی پێنج دا
دوای کۆتایی تاقیکردنهوهکان ،خۆشحاڵ و بهکهیف بهرهو شارهکهی خۆیان کهوتهڕێ،
لهسهر ڕێگای خۆیهوه ،لهمۆسکۆ الی دا تا ساشا بدینێ .ساشا وهکو جاران ،عهینی
هاوینی ڕابردوو ،هیچ نهگۆڕا بوو :ڕیشن ،سهروقژ شێواو و بژ ،ههمان نیوکۆت و
پانتۆڵه کهتانه ئهستوورهکهی لهبهر بوو و ههمان چاوانی درشت و جوان .بهاڵم ڕهنگ

و ڕوو سیسهڵه و چرچهڵە بوو ،نهخۆش و شهکهت دیار بوو ،بهردهوام و لهیهکبینه
دهکۆکی .نادیا لهم دیدارهدا ،دیارنهبوو لهبهرچی ،ئهوی وهکو پیاوێکی ڕهشۆکی دێهاتی
هاته بهرچاو.
ساشا ،بهشادیهوه پێکهنی و گوتی- :خودایا .نادیا هاتووه! ئهی کۆتره ماڵییهکهم!
له چایخانهیهکدا که یهکپارچه دووکهڵ و بۆنی خنکێنهری بۆیه بوو دانیشت .دوایی
چون بۆ ژوورهکهی ساشا .یهکپارچه بۆنه جگهره بوو .زهمینهکهی ههمووی تف و
بهڵغهم بوو .لهسهر مێزهکه ،له تهنیشت سهماوهره سارد و سڕهکهوه ،قاپێکی لێوار
پهڕیوو و کاغهزێکی ڕەش دانرابوو .سهر مێزهکه و ناو ژوورهکه پڕ بوو له مێشی
مردوو .ههموو شتێک لێرهدا ئهوهی نیشان دهدا که ژیانی ساشا ،بێ سهروبهر و بێ
بهرنامهیه .کهمترین گرینگی به ژیانی تایبهتی خۆی نادات ،ئیدی ههر چۆنێ بوایه ژیانی
بهڕێ دهکرد و ئاسوودهیی وخۆشگوزهرانی نهکرد بوو بهخهم .ههر کهسێک باسی
بهختهوهری و ژیانی تایبهتی ئهو و ڤیان و ئهشقی ئهوی ،لهگهڵدا بکردایهتهوه ،هیچ
وهاڵمێکی نهدهدایهوه ،تهنیا پێکهنینێکی به ڕوویدا دهدا و تهواو .نادیا بهلهز بۆی
گێڕایهوه که:
بهشێوهیهکی گشتی خراپ نیه .ههموو شتێک بهسهالمهتی تێپهڕیوه.پاییزی ڕابردوو دایکم هات بۆ پتروسبۆرگ و سهری دام؛ گوتی دایهگهوره هێور
بووهتهوه و تووڕهییهکهی دامرکاوهتهوه ،بهاڵم ههمیشه دهچێته ژوورکهی من و
نیشانهی خاچ بهسهر دیوارهکاندا دهکێشێت.
ساشا ،به چاوانی شادهوه ،تهمهشای نادیای دهکرد ،بهاڵم بهردهوام دهکۆکی و که
قسهی دهکرد دهنگی دهلهرزی .نادیاش چاوی بڕی بووه ئهو و سهری لهوه
دهرنهدهکرد که ئایا ساشا به ڕاستی نهخۆشه یا لهبهرچاوی ئهو نهخۆش دیاره .گوتی:
ساشا ،ئازیزهکهم ،تۆ نهخۆشیت!نا ،هیچ نییه .نهخۆشم ،بهاڵم زۆر نا...نادیا ،پهشۆکاو گوتی- :ئهی خودایا .بۆچی ناچیت خۆت چارهسهر بکهیت؟ بۆچی
خهمی سهالمهتی خۆت ناخۆیت؟ ساشا گیانهکهم

بهدهم ئهو قسهیهوه ڕوندک لهچاوی هاته خوارێ و ،خۆیشی نهیزانی بۆچی وێنهی
ئاندرێ ئاندریچ و تابلۆی ژنه ڕووتهکه و گوڵدانهکه و ههر ههموو ئهو ڕابردووهی که
لهبهرچاوی خهیاڵی ،وهکو منداڵیهتی ،دووری دوورکهوتبووهوه ،له ههستیا زندوو
بوونهوه .هۆیهکی دیکهی گریانهکهی نادیا ئهوه بوو ،که ساشای ،به پێچهوانهی پارهوه،
وهکو مرۆڤێکی تازه و ڕۆشنبیر و لهبهرداڵن نهدهبینی .نادیا دوای سووکه بێدهنگیهل،
لهسهری ڕۆیی:
ساشا ،گیانهکهم ،تۆ زۆر زۆر نهخۆشیت .نازانم چی بکهم تا ئهم الوازی و ڕهنگزهردیهت لهکۆڵ ببێتهوه .من قهرزار باری تۆم! تۆ خۆتیش نازانی چهندت چاکه بهسهر
منهوه ههیه! تۆ سهبارهت به من نزیکترین و ئازیزترین کهسیت.
نزیکی یهک دانه سهعات بهدهم قسهوباسهوه دانیشت .نادیا دوای ئهوهی زستانێکی
لهپتروسبورگ بهسهر بردبوو ،خودی ساشا و جۆری گوفتار و کردار و پێکهنینهکهی
و ،سهرو سیمای کۆن و نامۆدێرن دههاته بهرچاوی و وهکو ئهوه بوو بهسهرچووبێ و
له گۆڕنرابێ.
ساشا وتی:
 دووسبهی سهفهری ڤۆلگا دهکهم ،دهمهوێ بڕۆم بۆ پاوان و یهڵخییهکان ،حهزدهکهمشیری ماین بخۆمهوه .لهم سهفهرهدا برادهرێک و ژنهکهیم لهگهڵدان .ژنهکهی مرۆڤێکی
زۆر باشه ،ههمیشه بهگوێیدا دهخوێنم که بڕوات بخوێنێ .حهزدهکهم ژیانی خۆی
بگۆڕێت.
پاشان چوون بۆ وێستگهی قیتار .ساشا ،دهعوهتی چاو شێوی کرد .کاتێ قیتارهکه
وهڕێکهوت ساشا بهدهم زهردهخهنهوه دهستهسڕهکهی بۆ تهکان دا .تهنانهت بهالق و
ڕێکردنهکهشیا دیار بوو که زۆر نهساغه و پێناچێ زۆر بژی.
نادیا ،بۆ نیوهڕۆ گهیشتهوه شارهکهی خۆی .کاتێک له وێستگهکهوه بۆ ماڵ دهڕۆیی.
ههستی دهکرد جادهو بانهکان فراوان بوون و خانووهکان بچووک و نزم بوونهتهوه.
کوچه و کۆاڵنهکان چۆڵ بوون .نادیا تهنیا پیانیسته ئهڵمانیهکهی بینی که پاڵتۆیهکی
کاڵهوه بووی ئامال زهردی له بهردا بوو .ماڵهکهیان دهتگوت خۆڵی بهسهرا کراوه .دایه
گهوره ،وهکو ههمیشه قهڵهو و دزێو بوو و ،له پار پیرتر بوو ،نادیای له ههمێز گرت و
سهری نایه سهر شانی نادیا و ماوهیهکی باش بهسهریا گریا .نینا ئیڤانوڤناش پیرتر و

ناشیرین تر بوو بوو ،بهاڵم هێشتا وهکو جاران بااڵی بهرز بوو و موستیله ئهڵماسهکان
به قامکهکانیهوه دهدرهوشانهوه.
له کاتێکا ئازای دهلهرزی ،له یهکبینه دهیگوت- :کچهکهم ،گیانهکهم! عهزیزهکهم!
پاشان ،بهسێ قۆڵی دانیشتن و هێدی هێدی و به بێدهنگی گریان .دیار بوو که
دایهگهوره و نینا ئیڤانوڤناش ،ههستیان دهکرد که ژیانی جارانیان ڕۆیی ،بۆ ههمیشه
بهسهرچوو و جارێکی دی ناگهڕێتهوه :ئهو پێگهو ئیحتوبارهی جارانیان لهنێو خهڵکیدا
نهماوه و ئیدی ناتوانن ،هیچ کهسێک دهعووهت بکهن بۆ ماڵهوه .وهزع و حاڵیان ،له
وهزع و حاڵی پیاوێکی دهوڵهمهند دهچوو ،که لهناکاوا پۆلیس بدات بهسهریا و
دهربکهوێت که پیاوێکی قهڵبهزهن و دز بووهو ...ئیدی بهدوعا ئهی ژیانی ئاسووده و
بێ خهم و خهفهت!
نادیا چوو بۆ ژوورهکهی خۆی ،ههمان کهت و تهخته خهو ،ههمان پهنجهره به
پهردهی سپی و سادهوه ،لهپشت پهنجهرهکانهوه ،ههمان باخی نوقمی ههتاو ،ههمان
جوانی و ژاوهژاوی بینی .دهستێکی به مێزهکهی خۆیدا هێنا ،ئهوسا دانیشت و ماوهیهک
له فکران ڕاچوو .ئهو ڕۆژه فراڤینێکی باشی خوارد ،چای به سهرتوێژهوه خوارد .بهاڵم
ههستی کرد له شتێکی کهمه ،که ژوورهکان چۆڵن ،که میچ و ساپیتهکان نزمن ...شهوێ
چووه ناو جێگاو خزییه ژێر لێفهکهیهوه .نهیدهزانی بۆچی وای دههات بهخهیاڵیدا ،که
نووستن لهناو جێگایهکی نهرم و گهرمی وادا ،مایهی پێکهنینه.
نینا ئیڤانوڤنا ،بۆ چهند دهقیقهیهک هاته ژوورهکهی ئهو و وهکو کهسێک ههست به
تاوان و خهتایهک بکات ،به تهریقی و شهرم وپارێزهوه دانیشت .دوای بێدهنگییهکی کهم
پرسی:
نادیا ،چۆنی؟ لهوهزعی خۆت ڕازیت؟ زۆر ڕازیت؟بهڵێ .ڕازیم دایکه.نینا ئیڤانوڤنا ،ههستا ،نیشانهی خاچی بهسهر نادیاو پهنجهرهکاندا کێشا و گوتی:
وهکو دهبینی من ئێستا زۆر بهدین بووم .دهزانی ئێستا ئاشقی فهلسهفهم و بهردهوامبیردهکهمهوه و بیر دهکهمهوه ...زۆر مهسهلهم وهکو ڕۆژی ڕوناک بۆ ڕوون بووهتهوه.

پێموایه ژیان ههر ههمووی دهبێ به جۆرێ بگوزهرێت وهکو ئهوهی بهمهنشورێکدا تێ
بپهڕێت.
دایکه ،حاڵی دایه گهوره چۆنه؟خراپ دیار نیه .کاتێ تۆ لهگهڵ ساشادا ڕۆیشتی و بروسکهیهکی تۆمان پێگهیی وداپیره خوێندیهوه یهکسهر کهوت .سێ دانه ڕۆژ ،بێ هیچ جوڵهیهک له جێدا کهوت.
پاشان بهردهوام نوێژی دهکرد و دهگریا .بهاڵم ئێستا خراپ نییه.
له دهرێ ڕا ،دهنگی دارهتهقێی شهوگهڕهکه دههات .نینا ئیڤانوڤنا که ههستا بوو و به
ژوورهکهدا دههات و دهچوو ،لهسهری ڕۆیی:
بهڵێ کچهکهم ،ژیان دهبێ به جۆرێ بگوزهرێ وهکو ئهوهی به مهنشورێکدا(هاوێنە)تێپهڕێت ،به گوتهیهکی دی ژیان له ههست و هۆشی ئینساندا دهبێ بهسهر ڕهگهزه
ههوهڵینهکانی خۆیدا ،وهکو حهوت ڕهنگه سهرهکییهکه ،دابهش ببێت و ههر ڕهگهزێک له
ڕهگهزهکانی بهجیاو ئهالحهده بخرێته بهر وردەبینی ههڵسهنگاندن و لێکۆڵینهوهوه.
نادیا ،زوو خهوی لێکهوت ،و نهیزانی پاشان دایکی چی گوت و کهی له ژوورهکهی
ئهو دهرکهوت.
مانگی پێنج تێپهڕی ،نادیا بهره بهره دهگهڵ ماڵهکهی خۆیاندا ڕاهاتهوه .دایه گهوره
لهپاڵ سهماوهرهکهدا دادهنیشت و ئاهی قووڵی ههڵدهکێشا .شهوان ئیڤانوڤنا ،باسی
فهلسهفهکهی خۆی دهکرد .تا ئێستاش مێمڵ ئاسا دهژیا ،تهنانهت بۆ سووکه خهرجیش
دهستی له دایهگهوره پان دهکردهوه .ماڵهکه یهکپارچه مێش بوو ،وا دههاته بهرچاو که
میچ و ساپیتهی ژوورهکان ڕۆژ به ڕۆژ نزمتر دهبنهوه .بابولیا و نینا ئیڤانوڤنا .لهماڵ
نهدهچوونه دهرێ ،نهبا لهدهرهوه تووشی پاپا ئاندرێ یان ئاندرێ ئاندریچ ببن .نادیا به
ئارهزووی خۆی به باخهکهدا دهسوڕایهوه ،پیاسهی ناو شاری دهکرد .دهیڕوانیه
ماڵهکان و موحهجهرهو تهیمانه قاوهییهکان .وای ههست دهکرد ههموو شتێک له شاردا
پیر بووه و چاوهڕوانی مهرگی خۆیهتی یا چاوهڕوانی سهرهتای ژیان و شتێکی تازهیه.
خۆزگه ئهو ژیانه نوێ و ڕوناکە زووتر دههات و ئینسان دهیتوانی بوێرانه چاو ببڕێته
ناو چاوی چارهنووسی خۆی و ههست به حهقانیهتی خۆی بکات و شادو ئازاد بژی!
بهڵێ ئهم ژیانه ڕوناکە زوو یا درهنگ ههر دێت! سهرهنجام ڕژێک دێت که هیچ
شوێنهوارێکی ماڵهکهی دایه گهوره ،که بهحوکمی سیستهمی بهڕێوهبردنی ماڵهکه،

دهبوو چوار دانه کارهکهر لهژێر زهمینێکی پیس و پهرپووتدا بژین ،نامێنێ و هیچ
کهسێک یادی ناکاتهوه .تاقه سهلواو سهرگهرمی نادیا ،مندااڵنی دراوسێکانیان بوو .ههر
جارێ که نادیا بهناو باخهکهدا پیاسهی دهکرد .به دارهکانیان دهیانکێشا به پهرژین و
تهیمانهکهداو گاڵتهیان پێدهکرد و هاواریان دهکرد- :بووکهخان! بووکهخانم!
نامهیهکی ساشا ،له شاری ساراتوڤهوه هات .به خهته خۆش و بهرز و نزمهکهی
خۆی نووسیبووی که سهفهرهکهی ڤولگای زۆر خۆش بووهو زۆری لهزهت لێ دیتووه،
بهاڵم له ساراتوف ،سهرمای بووه و کهمێک نهخۆش کهوتووه و دوو ههفتهیه له
نهخۆشخانه کهوتووه .نادیا له مانای نامهکه تێگهیی .ههست و گومانێکی یهقین ئاسای
ال دروست بوو .زۆری پێناخۆش بوو که وهکو جاران ،نیگهرانی ساشا نهبوو .حهزی
دهکرد بژی و به زووترین کات بۆ پترسبورگ بگهڕێتهوه .ئیدی ئاشنایی و دۆستایهتی
دهگهڵ ساشادا بهرهو ئهوه دهچوو به تهواوهتی کاڵ ببێتهوه و ببێت به ناسکه
بیرهوهرییهکی دوورو دێرین! بهدرێژایی شهو خهو له چاوانی نهکهوت ،بهیانیش لهبهر
پهنجهرهکه دانیشت و گوێی ههڵخست .بهڕاستی ههندێ دهنگ لهقاتی خوارهوه دههاته
گوێ .دهنگی شپرزهی دایه گهوره بوو که بهپهله ههندێ پرسیاری لهکهسێک دهکرد.
ئهوسا دهنگی گریه و زاری کهسێکی هاته گوێ ...نادیا چووه خوارهوه دایهگهورهی
بینی که به چاوانی گریانهوه له سووچێکدا وهستاوه و نزاو نوێژ دهخوێنێ.
بروسکهیهک بهسهر مێزهکهوه بوو.
نادیا ،ماوهیهکی زۆر بهدهم هاتوچۆوه گوێی له گریانی دایه گهوره گرت .ئهوسا
بروسکهکهی لهسهر مێزهکه ههڵگرت و کهوته خوێندنهوهی .ناوهڕۆکی بروسکهکه ئهوه
بوو که دوێنێ بهیانی ئهلکساندر تیموفیچ ،واتا ساشا ،له نهخۆشخانهی ساراتوف ،به
نهخۆشی سیل کۆچی دوایی کردووه.
دایه گهوره و نینا ئیڤانوڤنا چوون بۆ کڵێسا تا ڕێوڕهسمی پرسهی بۆ دابنهن ،بهاڵم
نادیا لهماڵ مایهوه و بهدهم بیرکردنهوه و هزرینهوه به ژوورهکاندا هاتوچۆی دهکرد.
به ئاشکرا ههستی بهوه دهکرد که ژیانی وهکو چۆن ساشا حهزی دهکرد ،گۆڕاوه و
ئێستا لێرهدا کهسێکی تهنیا ،نامۆ و زیاده بوو و به کهڵکی کهس نایهت .ههستی دهکرد
ههرچیهک لێره ،لهم شارهدا ههیه به کهڵکی ئهو نایهت .و ژیانی ڕابردووی بهجۆرێ لهو
دابڕاوه و جیابووهتهوه وهکو ئهوهی پاکی سووتابێ و بووبێ به خۆڵهمێش و بهر
ڕهشهبا کهوتبێ .خۆی به ژوورهکهی ساشادا کرد ،چهند دهمێک لهوێندهر وهستاو لهبن

لێوانهوه گوتی" :خودا حافیز ساشا گیان!" له فکران ڕاچوو ،ژیانێکی تازه ،بێ سنووری
هێنایه بهرچاوی خۆی ،ژیانێک که هێشتا نادیار و ئاڵۆز بوو ،بهرهوخۆی بانگی دهکرد.
ئهوسا چوو بۆ ژوورهکهی خۆی تا بارگهی سهفهر تێک بنێ .بۆ سبهینێ بهیانی،
شادو بهکهیف ،خودا حافیزی له کهسوکارهکهی کرد و شاری – بهخهیاڵی خۆی بۆ
یهکجاری – بهجێهێشت.

سهرچاوه:
-١مجموعة آثار آنتون پاڤلوفیچ چیخوف (جلد چهارم) ترجمة سروژ استپانیان (از متن
روسی)/چاپ دوم /تهران :توس .)٢١١٢( ١٣٨١
-٢انتون تشیخوف/مولفات مختاره/المجلد الثالث /دار التقدم ،موسکو/١٩٨٢/ترجمة د.
ابوبکر یوسف.

قاوشی ژماره شەش
(())١
له نێو بیناو حهوشی نهخۆشخانهكهدا ،ژوورێكی چكۆلهی التهریك ههیه كه
دهوراندهوری یهكپارچه پنجه دڕكهزیو دڕكه ئاسنینهو چهقڵه شینكهو گیاكهڵهیه،
دڕووهاڵنێكه لهو گۆڕه ،ساپیته شیروانییهكهی ژهنگنو ژهنگگرتوو ،دووكهڵكێشی
بوغارییهكهی كۆنو داڕوخاو ،پێبیلكهكانی شێدارو درز بردوو ،قڕێژه بهردو خهنهتیلكه
له درزهكانییهوه سهری دهرهێناوه.

گهچكاری دیوارهكانی له ناوهوه بهری داوهو

بهئاستهم ،لێرهو لهوێ شوێنهواری گهچكارییان پێوه ماوه ،رووكاری پێشهوهی ،روو له
نهخۆشخانهكهیه ،به هۆی تهیمانێكهوه كه به بزماری دارینی سهر به قوببه قایم كراوه،
له دهشتهكه جیا دهبێتهوه .تهیمانو بزمارهكان كه نووكه تیژهكانیان روو له ئاسمانهو
،تهنانهت ژوورهكهش ههمان دیمهنی شوومو نهفرهت ئهنگێزیان ههیه ،كه تهنیا له بینای
نهخۆشخانهو زیندانهكاندا دهبینرێت.
ئهگهر له دڕووان و چهقڵه شینكان ناترسیت ،فهرموو با لهم باریكه رێگایهوه كه
دهچێت بۆ ژوورهكه ،بڕۆین تا تهمهشایهكی ناوهوهی بكهین .كه دهرگاكه دهكرێتهوه،
دهچینه ناو یهكهم دااڵنو ڕاڕهوهوه .لێرهدا ،له پاڵ دیوارهكان و له نزیك بوغارییهكهوه
(موغهیری) خهرمانێك لهجلی كۆنو شڕ ،دۆشهكو كۆنه پاڵتۆی شڕ ،دهرپێو
دیزداشهی خهت خهتی شینباوی بێ كهڵك و پێاڵوه شڕی كۆنو بێ كهڵك،
ههڵدراوهتهوه ،ئهم شڕو شیتااڵنه بهسته بهستهو بهچرچو لۆچیو تێكهڵو پێكهڵیو له
سوچێكدا بهسهریهكا ههڵڕژێنراوهو بۆن بۆگهنی دنیای پڕكردووه.
نیكیتای دهرگاوان ،كه ههمیشه سهبیلێكی به دهمهوهیه ،لهسهر ئهم شڕهو پڕهیه
دادهنیشێت ،سیمای زبرو تاوهسووتی ،كهپووه سوورهكهی و ،برۆ چڕو ئاوێزانهكانی،
سیمای سهگی پاسهوانی پێدهبهخشێت .پیاوێكه كورته بااڵ ،باریك و بنێس ،بهدمجێز،
بهاڵم دهموچاوی دڵگیرو دهستهكانی زهالمو بههێزن .نیكیتا یهكێكه لهو زهالمه
خۆشباوهڕو چاالك و چهلهنگو كورت بینو خڕفانهی كه نهزمو تهكووزی لهم دنیایهدا
به ههموو شتێك دهزانن و ،باوهڕیان وایه كه كوتهك دهزانێ قۆناغ له كوێیهو ،دهبێ له
پێناوی بهرقهراری نهزمو تهكووزیدا ،لێدانو تهمێكاری بهدهنی بهكارببرێت ،بۆیه بێ

جیاوازی ،دهموچاو ،سینگ و بهرۆك ،پشت و خالیگهو ههر شوێنێكی تری لێوه نزیك
بێت ،پێیدا دهكێشێت و قهناعهتی وایه ،بهبێ ئهم كاره نهزم و تهكووزی ،لهو شوێنهدا
بهر قهرار نابێت.
لهوێ تێپهڕیت ،دهگهیته ژوورێكی گهوره ،ئهگهر راڕهو،و دااڵنهكهی لێدهربكهی،
پانتایی ههموو بینایهكه دهگرێتهوه .دیوارهكانی ئهم ژووره به بۆیهی شینی تۆخ بۆیه
كراوه ،تۆزاوی و پیسه .میچو ساپیتهكهی یهكپارچه تهنییهو به باشی دیاره كه
بوغارییهكانی (موغهیری) ئهم ژووره بێ دووكهڵكێشن وله زستاندا دووكهڵ دهكهن و،
سیان و تهنی له سهراپای دهنیشێت .پهنجهرهكانی ناقۆاڵن ،له دیوی ناوهوه كهتیبهی
ئاسنی ناڕێك و پێكیان بۆ كراوه كه هێندهی دی ناشیرینو بێ نموودی كردووه،
زهمینهی ژوورهكه كه تهختهپۆشە بۆرو چڵكن ،شهقی بردووه .بۆنی كهلهرمی شۆرو
ترشاوو دووكهڵی چرای نهوتیو ئامونیاك و نۆشاتر دنیای پڕكردووه ،گهنهو مێشووله
تهراتێنیانه ،كه ههوهڵجار ئهم بۆنهت بهسهرا دێت ،له تۆ وایه چوویتهته باخی
گیانلهبهرانهوه.
لهم ژوورهدا چهند تهخته خهوێك به ریزی یهكهوه دانراوه ،ههر یهكهیان زهالمێكی
لهسهره كه به دیزداشهی شینباوی نهخۆشخانهو ،به كلێتهو شهوكاڵوی مۆد كۆنهوه،
دانیشتووه یان پاڵكهوتووه.
تێكڕا پێنج نهفهرن ،تهنیا یهكێكیان سهر به چینی دهوڵهمهنده ،ئهوانی دی ههموویان
رهشوڕووتی پیشهوهرو كاسبكارن .لهسهر تهختی یهكهم كه رێك بهتهنیشت
دهرگاكهوهیه ،كهسێكی باریك و بنێسی ،سمێڵ سوورو بریقهداری ،چاو به فرمێسك
دانیشتووه ،سهری له نێو ههردوو دهستی داناوهو له پهستاو بێ پسانهوه دهڕوانێته
یهك خاڵی بهردهم خۆی .شهوو رۆژ سهر دهجوڵێنێ ،ئاخ ههڵدهكێشێ ،بزهیهكی تاڵی
بهسهر لێوهوهیهو ئالكاوی خهم و پهژارهیه .بهدهگمهن بهشداری گفتوگۆی ئهوانی دی
دهكات ،عادهتهن وهاڵمی ئهو پرسیارانهش ناداتهوه كه لێی دهكرێن .ههركاتێ خواردنی
بدهنێ ،بێ چهندوچوونو به شێوهیهكی میكانیكی ههڵی دهقوڕێنێ .به كۆكه كورتو
دژوارهكهیا ،به گۆنا الوازو سوور ههڵگهڕاوهكانیا ،دیاره كه تازه تووشی نهخۆشی
دهرده باریكه (سیل) بووه.
له تهختهكهی ئهوالی ئهوهوه ،پیرهمێردێكی كورته بااڵی ،زیتهڵهو چهڵهنگی ،ردێن
تیژی قژ رهشی قژ لوولی وهكو قوڵهڕهشان ،دهبینرێت .به رۆژهوه ،به بهر پهنجهرهكانی

ژوورهكهدا پیاسه دهكات ،یان وهكو توركان دهستهوئهژنۆ لهسهر تهخته خهوهكهی
خۆی دادهنیشێت و پهیتا پهیتا دهجوڵێت ،فیكه دهكێشێت و سۆزه دهكاتو نهرمه
گۆرانی دهڵێت.
شهوانیش ،كاتێ بۆ عیبادهتی خوا ههڵدهستێ ،ههمان شهنگوڵیو شادمانی مندااڵنهو
زیتهڵهیی بهسیمایهوه دهردهكهوێ .عادهتی وایه به مشت دهكێشێت به سینگ و بهرۆكی
خۆیدا ،قهست دهكات بهسهری قامكان دهرگاكه كون بكات ،ئهم پیاوه دێوانه موسای
ناوهو جولهكهیه .نزیكهی بیست ساڵێك لهوه پێش ،كه كارگهی كاڵودۆزی دهبێت،
كارگهكهی گڕ دهگرێتو دهسووتێت ،له حهژمهتاندا تێكدهچێت ،شێت دهبێتو بۆ ئهم
نهخۆشخانهیهی دێنن.
له نێو ههموو دانیشتووانی قاوشی ژماره شهشدا تهنیا رێگه بهو دهدهن له قاوشهكه
بچێته دهرێ،و تهنانهت له نهخۆشخانهكهش بچێته دهرێ و له شهقامهكاندا
بسووڕێتهوهو پیاسه بكات .ههڵبهته سهرچاوهی ئهم ئیمتیازه دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی كه
ئهم پیاوه له مێژ بوو وهكو نهخۆشێكی به درێژاو پێشینهدارو  ،شێت و دێوانهیهكی
ئارام و بێوهی ،به لیبۆك و گاڵتهچی شار ناسرابوو .دهمێ بوو خهڵكی شار بهوه
ڕاهاتبوون كه له شهقامهكانی شاردا ،له نێو كۆمهڵێك منداڵو پۆلێك له كسۆكاندا
بیدینن .ئهم پیاوه به دیزداشهو شهوكاڵوه سهیرهكهیهوه ،به نهعل و سۆلهوه ،ههندێجار
به پێ خاوسی و تهنانهت بهبێ دهرپێ له شهقامهكاندا دهسوڕێتهوه ،لهبهر ماڵ و
دوكانهكاندا دهوهستێ و داوای چهند كۆپیكێك دهكات .ئیدی له شوێنێ كواسی (كۆال)
دهدهنێ ،له جێیهكی دی نان یان چهند كۆپیكێكی پێ دهبهخشن ،ههنگێ بهسكی تێرو
بهڕكی پڕهوه بۆ قاوشهكه دهگهڕێتهوه .بهاڵم ههرچییهك لهگهڵ خۆیدا دێنێ ،نیكیتا نهك
به خۆشی بهڵكو بهوپهڕی تووڕهیی و به تۆبزی لێی دهسێنێ ،بهدهم به تاڵكردنهوهی
گیرفانهكانی دیوانهوه ،سوێند دهخوات و خوا به شایهد دهگرێت كه چیتر رێگهی ئهم
جولهكهیه نادات بچێته دهرێ و به نێو شهقامان بكهوێ .چونكه بهالی ئهوهوه هیچ
شتێك له دنیادا ،له بێ نهزمی و پاشاگهردانی خراتر نییه.
موسیكا(موسا) ،پیاوێكی خۆشخزمهته ،حهزدهكات خزمهتی خهڵكی بكات ،ئهگهر
هاوڕێیانی ژوورهكه تینووبن ئاویان دهداتێ ،كه دهنوون ،دایان دهپۆشێت ،بهڵێنیان
دهداتێ كه یهكی چهند كۆپیكێكیان بۆ پهیدا بكات ،شهوكاڵوی تازهیان بۆ دروست بكات.
به مراك خواردن بهدهمی ئهو پیاوهی دهستهچهپی خۆیهوه دهكات ،چونكه ئیفلیجه.

ههڵبهته ئهم كاره له ڕووی هاوسۆزی یان ههر ئهنگێزهیهكی دیكهی مرۆڤانییهوه ناكات،
بهڵكو زیاتر السایی كردنهوهیهكی كوێرانهی گرۆمۆفه ،گرۆمۆف یهكێكه له هاو
قاوشهكانی خۆی ،كه له تهخته خهوهكهی دهسته ڕاستیدایه.
ئیڤان دمیتری گرۆمۆف ،گهنجێكی تهمهن سی و سێ ساڵهیه ،له ماڵباتێكی ڕۆشنبیره،
جاران دادسێن و سكرتێری پارێزگا بووه ،پاشان تووشی شێتییهك بووه كه وای
ههست كردووه ههمیشه به دوایهوهن و تاقیبی دهكهن .ئهم پیاوه به زۆری خۆی
گرمۆڵه دهكات و لهسهر جێگهكهی دهكهوێت یان به قاوشهكهدا دێت ودهچێت ،به
دهگمهن دادهنیشێت .ههمیشه پهریشان و نیگهرانه ،چاوهڕوانی بویهرو قهوماوێكی
چاوهڕوان نهكراوی ترسناكه .چ قورهته ژاوه ژاوێك له دااڵنهكهوه بێت ،یان دهنگ و
بانگێك له حهوشهكهوه ههستێ ،ملی قوت دهكاتهوه ،گوێچكهكانی ههڵدهخات" :تۆ بڵێی
له دووی ئهو هاتبن؟ ئایا تاقیب و سۆراخی ئهو دهكهن؟" لهم كاتانهدا شوێنهواری
ناڕهحهتیو بێزارییهكی نا ئاسایی به سیمایهوه دهردهكهوێ.
دهموچاوه پان و الوازهكهی دایمه زهردههڵگهڕاوه ،به ئاشكرا شوێنهوارو ماكی
نهگبهتیو بهدبهختی پێوه دیاره ،وهكو ئاوێنهیهك ،ئازاری روحی و ترسی ههمیشهیی
ئهو ،دهنوێنێ .من ئهم پیاوهم خۆش دهوێ ،ئهداو ئهتواری نهرم و مایهی سهرنجه ،ئهو
چرچه باریكانهی كه به هۆی رهنجو ئازارێكی قووڵهوه كهوتووهته سیمای ،ههستیاری
و زیرهكی و هۆشمهندی ئهو دهنوێنێ .پرشنگێكی فێنك و جوان له چاوهكانیهوه
ههڵدهقوڵێت .من ئهم پیاوهم زۆر بهدڵه ،چونكه پیاوێكه له ڕادهبهدهر به ئهدهب و
نهزاكهت و بێ فیزو به سۆزو میهرهبانه ،جگه له نیكیتا ،ههموو ئهوانی دی رێزی
دهگرن .ههركاتێ دوگمهیهك یان كهوچكێك له دهستی كهسێك بهربێتهوهو بكهوێته
عاردی ،خێرا له تهختهخهوهكهی خۆی دێته خوارێ ،ههڵی دهگرێتهوهو دهیداتهوه
دهستی خاوهنهكهی .ههموو بهیانییهك كه له خهو ڕادهبێت ،ڕۆژ باش له هاوڕێكانی
دهكات و ،شهوێش كه دهچووه نێو جێگا شهو باشی لێدهكردن.
ئهم پیاوه تهنیا به دهموچاو ،بهو پهرێشانی و نیگهرانییه ههمیشهییو حهرهكاتانهوه
كه به سیمایهوه دهردهكهوت شێت نهبوو،بهڵكو شێتاتی وی زیاتر له كردارهكانی
دیكهیدا دهردهكهوێ ،بۆ نموونه ههندێ شهو ،دیزداشهكهی توند له خۆیهوه دهپێچێتو
جهستهی وهكو بی دهلهرزێت و دهكهوێته دانهچیڕێ ،بهلهز به ناو قاوشهكهدا یان به
بهینی تهختهخهوهكاندا دێتو دهچێت .له تۆ وایه تایهكی توندی لێهاتووه .له پڕ

دهوهستێ ،دهڕوانێته هاوڕێكانی ،له تۆ وایه گهرهكیهتی بابهتێكی زۆر گرینگیان بۆ
بگێڕێتهوه ،بهاڵم زۆری پێ ناچێ ،وهك بڵێی ههست بكات كه كهس گوێ له قسهكانی
ناگرێت ،یان كهس لێی تێناگات .به بێزاری و بێتاقهتی سهر بادهدات و درێژه به
پیاسهكهی خۆی دهدات .وێڕای ئهوهش زوو به زوو ئارهزووی قسهكردن ،بهسهر ههر
خولیاو ئارهزوویهكی تریدا زاڵ دهبێت ،جڵهو بۆ خۆی شل دهكات و بهوپهڕی ئاو وتاو
و تامهزرۆیی دهكهوێته قسان .قسهكانی وهكو وڕینهی خهڵكی تا لێهاتوو پچڕ پچڕو
زۆرجار نا مهفهوومن .بهاڵم وشهكانی و ،ئاههنگی دهنگی ،مایهی سهرنجی گوێگرن .كه
دهكهوێته قسان و گوێی لێدهگریت ،ههم به شێت و ههم به ئاقڵی دهزانیت ،ههردوو
حاڵهتهكهی تیا بهدی دهكهیت .ههڵبهته گێڕانهوهو شرۆڤهی قسه وڕێنه ئامێزهكانی وی
یهجگار دژواره .باسی بچووكیو دونیهت و بێ فهڕی بهشهر ،باسی ئهو زۆردارو
ستهمكارانه دهكات كه حهقیقهت و دادپهروهری پێشێل دهكهن ،باسی ئهو ژیانه
درهخشان و شكۆداره دهكات كه خهڵكانی ئاینده لهم جیهانهدا دهیانبێت ،باسی ئهو
پهنجهره شیشبهندو دهرگا ئاسنانه دهكات ،كه ههمیشه گهوجیهتی و دڵڕهقی زۆردارانو
ستهمكاران وهیاد دێننهوه ،قسان دهكات و قسهكانی ههندێ بهندی گۆرانی ئازادی،
ههندێ بهندی ئهو سرووده كۆنانه وهبیر دێننهوه ،كه هێشتا تا كۆتایی نه گوتراون.
(())٢
نزیكهی دوازده ،پازده ساڵێك لهوهپێش ،فهرمانبهرێك به نێوی گرۆمۆف ،كه پیاوێكی
بهڕێزو دهوڵهمهند بوو ،له شهقامی سهرهكی شاردا خانوویهكی خۆی ههبوو ،دهگهڵ
خانهوادهكهیدا لهو خانووهدا دهژیان .گرۆمۆف ،دوو كوڕی ههبوون به نێوی سێرگی و
ئیڤان .سێرگی ،له قۆناغی چوارهمی خوێندنی ئامادهیی بوو كه به نهخۆشی دهرده
باریكه مرد ،ئیدی ئهم مهرگه بوو به سهرهتاو دهستپێكی زنجیره بهدبهختی و
نهگبهتیهك كه له ناكاودا رووی له ماڵباتی گرۆمۆف كرد .ههفتهیهك دوای مهرگی
سێرگی ،بابه پیرهكهی به تۆمهتی تهزویرو پارهدزی گیراو درایه دادگا ،زۆری نهبرد ،له
نهخۆشخانهی زینداندا به نهخۆشی تیفۆس(گرانهتێ) مرد .ماڵهكهی و ههرچی دارو
نهداری ههبوو ،خستیانه ههڕاجهوهو ئیڤان دمتریچ و دایكی كهوتنه سهر ساجی عهلی و
هیچ سهرچاوهیهكی رزقو رۆزییان نهما.
ئیڤان ،تا بابی مابوو ،له زانستگهی پترسبۆرگ دهیخوێندو مانگانه شهست حهفتا
رۆبڵی له بابی وهردهگرت و به هیچ كلۆجێ ههستی به ئاتاجی و نهداری نهدهكرد .لێ

نها ناچاربوو ڕهوش و ڕهوتی ژیانی بهتهواوهتی بگۆڕێت .ناچار بوو له بهیانییهوه تا
ئێوارێ به كرێیهكی زۆر كهم و ناچیز ،دهرسی تایبهتی بڵێتهوه یان سهنهدو دیكۆمێنتان
پاكنووس بكاتهوه .وێڕای ئهم ههموو ههوڵ و كۆششهش ،ههر له نهداری و برسیهتی
نهدهخهلهسی ،چونكه ههرچییهكی دهست دهكهوت ،بۆ ژیان و گوزهرانی دایكی تهرخان
دهكردو بۆ ئهوی دهنارد .ئهنجام ئیڤان دمتریچ ،نهیتوانی باری ئهم ژیانه سهخت و
قورسه ببات ،ورهی لهق بوو ،خهم و پهژارهیهكی گهوره نیشته سهر دڵی ،زانستگهی
تهرك كردو بۆ ماڵ گهڕایهوه .لهوێ ،له شاره چكۆلهكهی خۆیدا ،توانی له رێگهی
ههندێ دۆستانی دهستڕۆوه ،به مامۆستای سهرهتایی دابمهزرێت .بهاڵم ههرچی دهكرد
دهگهڵ هاوكارهكانیا نهدهسازاو نهیدهتوانی دڵی قوتابیهكان بۆ خۆی ڕاكێشێت ،بۆیه
زوو به زوو دهستبهرداری ئهم كارهش بوو .دایكی مرد ،نزیكهی شهش مانگێك بێ كار
بوو ،به درێژایی ئهو ماوهیه خواردنی نانی وشك و ئاو بوو ،تا ئهنجام له دادگای
شاردا به پلهی سكرتێر دامهزراو تا لهبهر نهخۆشی دهریان نهكرد ،ههر له ههمان
پۆستدا مایهوه.
ئیڤان هیچ كاتێ ،تهنانهت به قوتابیهتیش كهسێكی ساغو سهالمهت دیارنهبوو .ههمیشه
كهسێكی رهنگزهردو الواز بوو ،بهكهمترین سهرما نهخۆش دهكهوت و تووشی پهسیڤ
دهبوو ،خواردنی كهم بوو ،خهوی باش نهبوو .به پێكێ شهراب سهرهگێژكهی پێدهكهوت
و دهكهوته بزڕكان ،زۆر حهزی دهكرد ،پهیوهندی دهگهڵ دۆست و ئاشنایاندا ببهستێ،
لێ به هۆی بهدگومانی و بهدمجێزی خۆیهوه ،نهیدهتوانی دۆستایهتی نزیك و ڕاستهقینه
دهگهڵ هیچ كهسێكدا بكات .زۆر به خراپی باسی خهڵكی شاری دهكردو به سووكی
تهمهشای دهكردن ،دهیگوت جههلو نهزانیو ژیانی حهیوان ئاساو سست و خهواڵویان،
پهست و بێزاری دهكهن و مایهی نهفرهتهو ،نزم و سووك و بازاڕی دێنه بهرچاوی.
دهنگی بهرزو تیژ بوو ،ههمیشه یا به دهنگی ڕهساو هێواش یا به دهنگی گهرم و گوڕو
ئاشوفتهو شڵهژاو قسانی دهكرد .قسهكانی ههمیشه راشكاوو راستگۆیانه بوون ،باسی
ههر شتێكت دهگهڵدا بكردایه ئهنجام سهری قسهكهی دێنایهوه سهر بابهته دڵخوازهكهی
خۆی كه:
"ژیان لهم شارهدا ناخۆشو تاقهتبهره ،له كۆمهڵگهی ئێمهدا هیچ ئامانج و بههایهكی
بهرز نییه ،ژیانی خهڵكی نادیارو گونگ و ئاڵۆزو بێ ئامانجه .زۆرداری و گهندهڵی و
ههلپهرستیو دوو رووییو دهڵهچهیی و ڕووبینی خهڵكی ،ژیان دهكوژێت .خهڵكی

بودهڵهو بێ ئابڕوو له خۆشیو ئاسایشدا دهژین .خۆشخۆرو تێرشۆرو پۆشتهو
پهرداخن ،بهاڵم خهڵكانی ئابڕوومهندو داوێنپاك ،نانیان به دۆیان ناگات .نانی وشكیانیش
به ئاسانی دهست ناكهوێت .ئهم كۆمهڵگهیه پێویستی به قوتابخانانو ڕۆژنامانو شانۆو
كتێبخانانی گشتی ههیه ،بهو مهرجهی به مهبهستی باڵوكردنهوهی تهزویرو قهڵبكاری و
درۆو ناپاكیو بێ شهرهفی نهیهنه دامهزراندن .پێویسته ڕۆشنبیران وهكو هێزێكی
یهكگرتوو له دهوری یهكدی خڕ ببنهوه .ههڵبهته دهبێ كارێ بكرێت كه كۆمهڵگه له
كێماسییهكانی خۆی ئاگادار بێت و هان بدرێ كار بۆ نههێشتنی كهم و كوڕییهكانی
خۆی بكاتو له ئایندهی ترسناكی خۆی بترسێت و خهمی بخوات".
كه دههاته سهر باسی خهڵكی و خوو خهسڵهتیان ،ئامانی نهبوو ،وهكو نیگاركێشێك
كه تهنیا ڕهنگێن زهقی سپی و رهش بهكار بێنێ و هیچ ڕهنگێكی دیكه شك نهبات،
میانڕهوی نهدهزانی ،به باوهڕی وی خهڵكی دوو دهسته بوون :دهستهی یهكهم
ئابڕوومهندو دروستكار بوون و دهستهی دووهم چهپهڵو نهگریس و ناپاك بوون .زۆر
به ئاو و تاو وگهرمو گوڕی باسی ژنان و ئاشقێنی دهكرد ،كهچی به خۆی بۆ تاقه
جارێكیش ئاشق نهبوو بوو.
ههرچهنده پیاوێكی تونده تهبیعهتو بهدمجێز بوو ،بهاڵم خهڵكی شار خۆشیان
دهویست و له پاشملهیان نهدهگوت و به میهرهبانییهوه پێیان دهگوت " :ڤانیای ئازیز".
روح سووكی ،مهیلی خزمهتكردن و به دهنگهوه چوونی خهڵكی ،به نهزم و
زاكوونیهكهی ،ئاكار بهرزییهكهی ،سهرباری چاكهته كۆنهكهی و دیمهن و ڕواڵهتی
ماندوو و،نهخۆشی ،ئهو نهگبهتیو بهاڵیانهی به سهر ماڵباتهكهیدا هاتبوون ،كردبوویانه
كارێك كه خهڵكی بهزهییان پێدا بێتهوهو هاوخهمی دهگهڵ بكهن.
سهرباری ئهمانهش ،خوێندهوارێكی تهواو بوو وهاوشارییهكانی باوهڕیان وابوو
ههموو شتێكی دهزانیو بهو چاوه سهیریان دهكرد كه قامووسێكی گهڕۆكه .زۆری
دهخوێندهوه ،زۆربهی كاتی خۆی به خوێندنهوهوه بهسهردهبرد .به سهعاتان له یانهدا
دادهنیشت و به تووڕهیی ڕدێنی خۆی رادهكێشاو كتێب و گۆڤارانی تهمهشادهكرد .به
دهموچاویا دیاربوو كه به تامهزرۆییهوه تهمهشای وشهكان دهكات و زیاتر قووتیان
دهدات تا بیانخوێنێتهوهو ماناكانیان ههرس بكات .ههموو كهسێك دهیزانی كه
خوێندنهوهی لهال بووه به خوو و نهخۆشی ،چونكه بهههمان تاسهباری و تامهزرۆییهوه
ههر شتێكی بهر دهست كهوتبا ،با رۆژنامهو ساڵنامهی پارش بوایه ،دهكهوته

خوێندنهوهی .ئهوهندهی له ماڵهوهش بوایه ،ههمیشهو به دهم پاڵكهوتنهوه ،خهریكی
خوێندنهوه دهبوو.
(())٣
بهیانییهكی رۆژێكی پاییز بوو كه ئیڤان دمتریچ ،یاخهی پاڵتۆكهی ههڵدابووهوهو به ناو
سیاناو و قوڕاوی گهڕهك و كوچهوكۆاڵنان كهوتبوو تا تهبلیغی دادگا بۆ كابرایهكی
كاسبكار كه غهرامهی هاتبووه سهر ،بهرێت و به وهسڵ غهرامهكهی لێوهربگرێت .ئهو
بهیانیهش وهكو زۆربهی بهیانیانی دی پهست و خهمبار دهینواند .له یهكێك لهم
الكۆاڵنانهدا رێكهوتی دوو زندانیی دهست به كهلهپچهی كرد كه به چوار سهربازی
تفهنگ به دهست پێشیان دابوون .ئیڤان دمتریچ .بهمجۆره دیمهنانه ،یانی دیمهنی
زاندانییان ،كه خهمبارو پهشێوو پهریشانیان دهكردو سۆزو بهزهییان دهوڕوژاند،
ڕاهاتبوو ،بهاڵم ئهمڕۆكه دیمهنی زاندانییهكان ،كارێكی تایبهتی و سهیریان تێكرد .له
ناكاودا ،بێ هیچ هۆیهكی دیار ،وای هات به خهیاڵدا كه لهگینه رۆژێك له رۆژان ئهویش
كۆت و زنجیر بكهن و به ههمان شێوه ،به كوچهو كۆاڵنه قوڕاوییهكاندا ،بهرهو زندانی
ببهن.
پاش ئهوهی له نك كابرای كاسبكارهوه بهرهو ماڵ دهگهڕایهوه ،له نزیكی
پۆستهخانهدا ،تووشی موفهتیشێكی ئهمن بوو ،كه ئاشنایهتی دهگهڵیا ههبوو .یارۆی
موفهتیش پاش چاكوخۆشیو ههواڵپرسی چهند ههنگاوێك لهگهڵیا هات .ئهم رهفتاره
بووه بایسی بهدگومانی گرۆمۆف .كه گهییهوه ماڵ ،بهدرێژایی ئهو رۆژه ،خهیاڵی ئهو
سهربازه چهكدارو زندانیانهی لێ دوور نهدهكهوتهوه ،ئهم نیگهرانییه دهروونییه كردیه
كارێك كه تهركیزی پێ نهكرێت و نهتوانێ بخوێنێتهوه .كه شهو هات و دنیا تاریك بوو،
چراكهی پێنهكرد .تا بهیانی خهو نهچووه چاوانی ،به دهم ئهو بیرو خهیاڵهوه دهتالیهوه
كه نهبادا ئهویش بگرن و كۆت و زنجیری بكهن و بۆ زندانی ببهن.
زۆر چاك دهیزانی هیچ تاوان و خهتایهكی نهكردووه ،دڵنیاش بوو له خۆی كه له
ئایندهشدا ههرگیز پهنا بۆ پیاوكوژی وساختهچیاتی ،تاوان و دزی نابات .بهاڵم باشه
ئهگهری ئهوه له ئارادا نییه پیاو بهبێ ویستی خۆی و له نهزانستهو به رێكهوتهكی
تاوانێك بكات؟ باشه دهشێت جڵهوی بوختان و ئیفترای درۆزنان و ئهنجام ههڵهو
سههۆی دادگا بگیرێت؟ مهگهر سهدان ساڵه به تهجرهبه دهرنهكهوتووه كه دهربازبوون
له ههژاری و بێنهوایی و زندان مهحاڵه؟ ئهمه جگه لهوهی دادگاكان بهم ڕهوش و

ههلومهرجه كۆمهاڵیهتی و رێنمایی و یاسایانهی ئهمڕۆیانهوه ،زۆر به ئاسانی دهكهونه
ههڵهو سههووهوه" .وهكو چۆن ههرگیز سهیر نییه ئهگهر بێتاوانێ حوكم بدرێت.
خهڵكانی وهكو قازی و پۆلیس و پاسهوانان و پزیشكان كه كارهكهیان وا دهخوازێت
سهرو كاریان دهگهڵ عهزاب و ئازارو بهدبهختی و نهگبهتی خهڵكیدا ههبێت ،بهره بهرهو
به دیتنی ئازارو عهزابان ،بهڕادهیهك دڵیان ڕهق دهبێت ،كه ئهگهر بهخۆشیان بیانهوێ،
ناتوانن جگه له شێوهی فهرمی رۆتینی ،به هیچ شێوهیهكی دی ڕهفتارو مامهڵه له تهك
تاوانباران و موراجیعاندا بكهن و ،لهوهیه له ڕاستیدا هیچ جیاوازییهكان دهگهڵ ئهو
قهسابانهدا نهبێت ،كه گاو گۆتااڵن دهكوژنهوهو گوێ به ڕشتنی خوێنی ئهو گیانلهبهرانه
نادهن و زهڕهیهك ڕهحم و بهزهییان به دڵدا نایهت .جا قازی و دادوهران ،بهو رهفتاره
بێ بهزهیی و رۆتینیانه ،بۆ ئهوهی كهسێكی بێ گوناح له ههموو مافێكی كۆمهاڵیهتی و
حهیاتی مهحرووم بكهن،و مهحكومی بكهن و بهدهستی جهالدانی بسپێرنو له
گرتووخانهی بێگارهزندانی بپهستن ،تهنیا پێویستیان به كاتی تهواوه تا بتوانن بڕیارو
تهشریفاتی غهڵهت و رۆتینی ،له رێگهی مهحكووم كردنی ئهو پیاوه بێ تاوانهوه
جێبهجێ بكهن،و بهوه مووچهكهیان حهاڵڵ بكهن ،چونكه تهنیا لهسهر ئهوه مووچه
وهردهگرن .وهختێ كه ئهم بڕیارو تهشریفاته پهیڕهوكراو ئهنجام درا ،ئیدی تهواو،
ههموو شتێك دهبڕێتهوه .ههنگێ كوڕ ههیه بتوانێ لهم شاره چكۆلهو پیسهدا ،كه له
نزیكترین مهحهتهی قیتارهوه دوو سهد فرسهخ دووره ،دهنگ ههڵبڕێ ،داوای ههقی
خۆی بكات ،دادخوازی بكات و بكهوێته تاقیبی پارێزهرو پشتیوانێك! ئایا له
كۆمهڵگهیهكدا ههموو جۆره نه ههقیو زۆردارییهك به ئاساییو لۆژیكیو تهنانهت به
زهروری و پێویست بزانێت و به ههر كارێكی خێرخوازی و باش و میهرئامێزی ،بۆ
نموونه وهكو ڕههاكردنی تۆمهتبارێكی بێتاوان و گوناح ،قهڵس و تووڕه ببێت و به ڕقو
كینهو ناڕهزاییهوه پێشوازی بكات ،ئایا له كۆمهڵگایهكی وههادا دادخوازی و ههق جۆیی
كارێكی كۆمیدی نییه؟
ئیڤان دمتریچ ،ههر چۆنێ بوو ئهو شهوهی ڕۆژكردهوه  ،بهیانی بهترس و لهرزێكی
زۆرهوه له خهو رابوو ،ئارهقهیهكی سارد نیشتبووه سهر ههنیهی .ئیدی به تهواوهتی
لهوه دڵنیا بوو كه ههر ساتێ بیگرن دهیگرن ،له دڵی خۆیدا دهیگوت" :مادامێكی ئهو
خهیااڵت و بیرۆكه تاریكانهی دوێ شهو بهرۆكی بیریان بهر نهداوم ،كهواته گومانی تیا
نییه كه دهبێ ماكێكی ڕاستییان تێدابێ .دهنا هیچ ماقووڵ نییه ئهو خهیاڵ و بیرانه
بهمێشك و خهیاڵدانی مندا بێن".

پاسهوانێك به كاوهخۆ به بهر پهنجهرهی ژوورهكهیدا تێدهپهڕێ .بێگومان مهبهستێكی
ههیه ،ئهم كاره بێ مهاڵمهت نییه .دوو زهالم لهبهر ماڵهكهیدا ،به كڕی و بێدهنگی
دهوهستن ،بۆچی بێدهنگن؟.
لهوه به دواوه ،ئیڤان دمتریچ نه شهوی شهو بوو ،نه رۆژی رۆژ ،ئۆقرهی لهبهر
ههڵگیرا ،ههر كهسێك به بهر پهنجهرهی ماڵهكهیدا تێپهڕیبا ،یان پێی نابایه حهوشهكهی
به جاسوس و ئهمنی دهزانی .ئهفسهری بهڕێوهبهری گشتی ئاسایشی ناوچهكه ،ههموو
رۆژێ له كاتی نیوهڕۆدا به گالیسكه دوو ئهسپییهكهی ،له باخ و موڵكهكهی خۆیهوه ،كه
له دهرێی شار بوو ،بهو شهقامهدا ،كه ماڵهكهی ئیڤان دمتریچی لێ بوو ،دهگهڕایهوهو
بۆ دایهرهی ئاسایش دهچوو .لێ ئیڤان دمتریچ ههر كهڕهتێ كه ئهوی دهبینی و سیمای
لهبهر چاویا جۆرێكی دهنواندو گالیسكهكهی زۆر خێرا داژۆت ،وای وێنادهكرد بۆیه
پهلهیهتی تا ئاسایش ئاگادار بكاتهوه كه تاوانبارێكی زۆر ترسناك له شاردایه .ئیڤان
دمتریچ ،وای لێهات له دهنگی ههر زهنگ و تهقولبابێك ڕادهچڵهكی و ترسی لێدهنیشت.
ههر كاتێ خاوهن ماڵهكه میوانێكی هاتبا كه ئهم نهیناسیبا ،تهواو دهپهشۆكاو قوشقی
دهبوو .كه تووشی پۆلیسێك یان پاسهوانێك بوایه ،به درۆوه بزهی له خۆ دێناو
دهكهوته فیكه لێدان تا خۆی بێ منهت و بێ خهم و خهیاڵ و ترس بنوێنێ .به درێژایی
شهو ،له ترس و به خهیاڵی ئهوهی ههر ساتێ بدهن به سهریاو خانهبگیری بكهن،
نهدهخهوت ،بهاڵم به دهنگی بهرز دهی پرخاندو ههندێجار ههناسهی قووڵی ههڵدهكێشا
تا ژنهی خاوهن ماڵ ،وا وێنا بكات كه گوایه نوستووه .چونكه وای خهیاڵ دهكرد كه
ئهگهر خاوهن ماڵهكه بزانێت ئیڤان دمتریچ به شهوان ناخهوێت ،بێگومان هۆی خهو
زڕان و بێ خهوییهكهی دهگێڕێتهوه بۆ عهزابی ویژدانو ئازاری دهروون .ئهوجا نۆبهتی
ئهو قهوانهیه! حهقیقهت و بیركردنهوهو لۆژێكی دروست قهناعهتیان پێ دێنا كه ههموو
ئهم ترس و نیگهرانییهی ئهو ،شتێكی بێهودهو بێ بنج و بناوانه .ئهوه ساغ بووهتهوه كه
كهسێك ویژدانی ئاسووده بێت ،پێویست ناكات هیچ ترسێكی له گرتن و حهپس ههبێت.
بهاڵم تا ئاقاڵنهترو واقیعبینانهترو لۆژیكیانهتر بیری دهكردهوه ،نیگهرانترو شپرزهتر
دهبوو .كێشماكێشی دهروونی ئهو ،له كاری پیاوێك دهچوو كه بیهوێ به تاقی تهنیا
درهختانی بێشهیهكی چڕه دارستان ببڕێتهوهو تا زیاتر ههوڵبدات و تهور بوهشێنێ،
درهختهكان زیاد بكهن كهم نهكهن .كاتێ ئیڤان دمتریچ بۆی دهركهوت ئهم كێشماكێشه
دهرونییهی ئهو بێ سوودو ئاكامه ،ئیدی وازی له بیركردنهوه هێناو خۆی به ترس و
نائومێدی سپارد.

بهره بهره كهوته گۆشهگیری و دوورهپهرێزی له خهڵكی .جاران كه له كاروخزمهتی
فهرمی حكومهتی بێزار بوو ،ئێستا لێی بوو بوو به كۆڵێ شێرو له ژێریا دهری نهدهبرد.
لهوه دهترسا ،داوێكی بۆ بنهنهوهو فریوی بدهن :بۆ نموونه بهبێ ئهوهی پێ بزانێت
پارهیهك بخهنه گیرفانییهوهو پاشان به بهرتیلخۆری تۆمهتباری بكهن یان به خۆی له
نووسینی نامه ئیدارییهكاندا ،له نهزانسته ههڵهیهك بكاتو ئهمهی لێبكهن به
تهزویركردنی بهڵگهنامهی حكومهتی ،یان پارهی ئهو خهڵكانهی كه به ئهمانهت بهوی
دهسپێرن ،ون بكات و به تۆمهتی ساختهچیاتی و دزی بكهونه تاقیب و سۆراخی ،سهیر
ئهمه بوو كه پێشتر هیچ كاتێك وهكو ئهمڕۆ ،ههر سهعاتهی ههزارو یهك داڵغهی
بهمێشكدا تێ نهدهپهڕی كه نهبادا ئازادیی و ئابڕووی لهكهدار ببێت .ههرگیز به
ئهندازهی ئێستا پهریشان و پهشێو نهبووه .ئهم داڵغهو نیگهرانییه ،به ئاشكرا پهیوهندی
وتهماسی ئهویان به دنیای دهرهوه كزو كهم دهكرد ،ئیدی ئارهزووی خوێندنهوهی
نهبوو ،بهره بهره زاكیرهی له دهست دهداو دهیدایه كزی.
له رۆژێكی سهرهتای بههاردا ،كه بهفرێكی قورس كهوتبوو ،له كهندێكی كهناری
گۆڕستانهكهدا ،دوو جهنازهی كۆن دۆزرایهوه .یهكێكیان هی پیرهژنێك و ئهویتریان هی
منداڵێكی بچووك بوو كه شوێنهواری مهرگی نائاسایی بهههردوو جهنازهكهوه دیاربوو.
ئیدی باسی دۆزینهوهی ئهم جهنازانهو ههبوونی بكوژێكی نه ناسراو له شاردا بوو به
وێردی سهر زاران .جا ئیڤان دمتریچ بهو مهبهستهی كه خهڵكی گومان لهو نهكهن و
ئهو به بكوژ نهزانن ،به شهقام و جادهكاندا دهسوڕایهوهو بزه له لێوانی نهدهبڕا ،بهاڵم
ههركه ئاشنایهكی دیتبا ،ڕهنگێكی دێناو ڕهنگێكی دهبردو ههوڵی دهدا بۆی بسهلمێنێ كه
له دنیادا هیچ تاوانێك له كوشتنی خهڵكی سڤیلو بێ دهسهاڵت نامهردانهتر نییه .بهاڵم
زوو به زوو لهم درۆبازیه بێزارو بێتاقهت بوو ،دوای ماوهیهك بیركردنهوه لێبڕا كه
باشترین شت ئهوهیه خۆی له ژێرخانی خاوهن ماڵهكهیدا وهشێرێت ،شهوێك و دوو
رۆژان له ژێر خانهكهدا مایهوه! خهریك بوو له سهرما ڕهق ههڵێ ،رۆژی سێیهم كه
دنیا تاریكی كرد ،وهكو دز ،به نهێنی بۆ ژوورهكهی خۆی ،دزهی كرد .بێ ئهوهی له
جێی خۆ ببزوێ تا بهیانی له نێو ژوورهكهدا بهدهم ڕاوهستانهوه ،گوێی بۆ ههر دهنگێك
ههڵدهخست و به بچووكترین دهنگ گوێ قواڵغ دهبوو ،بهیانی زوو ،پێش خۆركهوتن،
چهند سۆپاسازێك خۆیان به حهوشهدا كرد ،ئیڤان دمتریچ زۆر چاك دهیزانی كه
هاتوون بوغاری بۆ موبهقهكه دابنهن .لێ ترس و وازوازی دهروونی پێی دهگوت
ههبێو نهبێ ئهمانه ئاسایشن و خۆیان گۆڕیوهو جلی بوغاری سازیییان لهبهر كردووه.

بهخشكهیی و بێئهوهی فریابكهوێ كاڵوو پاڵتۆكهی لهبهر بكات ،له حهوشه وهدهركهوت،
ههركه گهییه سهر جادهكه دهستی بهڕاكردن كرد .سهگ و كسۆكان به دهم حهپینهوه
دووی كهوتن ،كابرایهكی دێهاتی له دواوه هاواری لێدهكرد ،وژه وژی با له گوێیدا
دهنگی دهدایهوه .بهاڵم ئیڤان دمتریچ وای وێنا دهكرد ههر ههموو هێزی دنیا دوای ئهو
كهوتووهو تاقیبی ئهو دهكهن.
ئهنجام چهند كهسێك گرتیانهوهو بۆ ماڵیان هێنایهوهو خاوهن خانووهكهی ناردی به
شوێن دكتۆردا .دكتۆر ئاندرێ ییفیمیچ ،كه پاشان به دوورو درێژی دێمه سهر باسی
ئهویش ،هات و دهستووری دا كه پهرۆی تهڕ لهسهر سهری دابنهن و ئاوی گهاڵی
مۆرتكی دهرخوارد بدهن .پاشان بهداخ و كهسهرهوه سهرێكی باداو رۆیی ،له كاتی
رۆییشتنهكهیدا بهخاوهن ماڵهكهی گوت كه چیتر به دوویدا نهنێرێت ،چونكه كابرا بهرهو
شێتی دهڕوات و ،نابێ ئهزیهت و ئازار ببینێ .جا چونكه ئیڤان دمتریچ ،پارهی ژیان و
مهسرهفی عیالجی نهبوو ،بۆ نهخۆشخانهیان برد ،له قاوشی نهخۆشانی دهروونی،
خهواندیان .شهوان نهدهخهوت ،بیانووی دهگرت و نهخۆشهكانی دیكهی ناڕهحهت و
بێزار دهكرد .دوای چهند رۆژێك به دهستووری دكتۆر ییفیمیچ ،بۆ قاوشی ژماره
شهشیان گواستهوه.
ساڵێك بووری ،خهڵكی ،ئیڤان دمتریچیان له بیرچووهوه .بهاڵم كتێبهكانی ،كه خاوهن
ماڵهكه ،ههڵی ڕشتبوونه ناو سهندوقۆكهیهكهوهو له دااڵنهكهدا دای نابوون ،ههر
ههمووی مندااڵنی گهڕهك بردیان.
(())٤
وهكو پێشتر گوتم ،هاوتهختی دهستهچهپی ئیڤان دمتریچ ،موسیكای جولهكه بوو،
بهاڵم هاوتهختی دهستهڕاستی دێهاتیهكی قوت و قهڵهوه ،دهموچاوە سپیهكهی به
ئاشكرا شوێنهواری بێ فیكری و بێهوشی تهواوهتی پێوه دیاره ،ئهم حهیوانه تهمهڵ و
چهپهڵو چڵێس و زۆر خۆره ،له مێژه توانای هزرین و ههستكردنی له دهستداوه.
دایمهی خوا بۆنێكی كهسكون و ناخۆشی لێدێت.
نیكیتا ،كه پهرستاری ئهو پیاوهی پێ سپێردرا بوو ،بێ ئهوهی بهالی كهمهوه بهزهیی
به دهستهكانی خۆیدا بێتهوه ،زۆر خراپی لێدهدات .لێدانهكهی نیكیتا زۆر گرینگ نییه،
چونكه لهگینه بابایهكی گوندی بهو جۆره لێدانه ڕاهاتبێت ،بهاڵم ئهوهی مایهی سهرنجه

ئهمهیه كه ئهم بوونهوهره گهوج و كهودهنه لهههنبهر بۆكسهكانی نیكیتادا نه فزهیهك نه
جوڵهیهك ناكات ،بهڵكو تهنیا وهكو بهرمیلێكی قورس ،لهسهر تهخته خهوهكه گینگڵێك
دهدات و هیچی تر.
پێنجهمین و دوایهمین نهفهری قاوشی ژمارهی شهش ،خزمهتگوزاری دایهرهیه ،كه
پێشتر كاری پۆستهبهری كردووه ،پیاوێكی كورته بااڵی سیسهڵهی موو زهرد .جووتێ
چاوی میهرهبان بهاڵم فێاڵوی ههیه .به چاوه ئارام و زیتهڵ و پرشنگدارو روونهكانیا،
كه به شادمانی دهڕوانێته دهوروبهر ،وادیاره كه نهێنییهكی زۆر گرنگ و خۆشی له دڵی
خۆیدا حهشارداوه .ههمیشه شتێك له ژێر دۆشهكهكهی خۆیدا دهشارێتهوه ،ئهم كارهی
له ترسی ئهوه نییه كه نهبادا شتهكهی لێ بدزن یان لێ بڕفێنن ،بهڵكو لهبهر شهرمنی
خۆی ئهو شته به هیچ كهسێك نیشان نادات .ههندێجار دهچێته بهر پهنجهرهكه ،پشت
دهكاته هاوڕێكانی ،شتێك به بهرۆكی خۆیهوه دهكات ،سهر دادهنهوێنێتو تهمهشای
دهكات .ئهگهر لهم كاتهدا كهسێك لێی نزیك ببێتهوه ،یهكسهر دهپهشۆكێ و شپرزه
دهبێتو ئهو شتهی كه له بهرۆكی خۆی داوه ،له ناو دهستیا دهشارێتهوه ،ههڵبته پهی
بردن به نهێنییهكانی وی كارێكی زۆر ئهستهم نییه.
زۆرجار روو دهكاته ئیڤان دمتریچ ودهڵێت:
پیرۆزباییم لێبكه! بۆ میداڵی (ستانیسالفی ئهستێرهداری نمره دوو)،كاندید كراوم.میداڵی نمره دووی ئهستێرهدار تهنیا به فهڕهنگیان و بێگانان دهدرێت ،بهاڵم لهبهر
هۆیهكی تایبهتی منیان لهو مهرجه بواردووه.
ئهوجا بهدهم بزهوه ،بهسهر سامی شانهكانی ههڵدهتهكێنێو لهسهری دهڕوات و
دهڵێت:
پیاو ڕاست بڵێ چاوهڕوانی ئهو رێزو قهدرزانیه نهبووم.ئیڤان دمتریچ ،به پهستی و گرژی وهاڵم دهداتهوه- :من سهر لهم شتانه دهرناكهم.
لێ كۆنه پۆستهبهر ،چاوه مهكراوییهكانی بچووك دهكاتهوهو لهسهر قسهكهی خۆی
دهڕوات و دهڵێت:

دهزانی كه له ئایندهی نزیكدا ،به چ میداڵێك موشهڕهف دهبم؟ ئهسهح میداڵی(ئهستێرهی قوتبی)م دهدهنێ ،ئهو میداڵه ههموو زهحمهتێك دێنێ ،خاچێكی سپیه به
نهوارێكی رهشهوه ...میداڵێكی زۆر جوانه.
ئهلههقی ژیان له هیچ شوێنێكی دیكه ،وهكو ژیانی ناو قاوشی شهشهم ،یهكهاوی و
ناخۆش و تاقهتبهر نییه .بهیانیان جگه له دوو كهس ،پیرهمێردهكهو دێهاتیه قهڵهوهكه،
ههموو نهخۆشهكان دهچنه دااڵنهكهو له كۆله ئاوێكی گهورهدا دهست و دهم و چاویان
دهشۆن و به داوێنی جبهكانی بهریان دهستو دهموچاویان وشك دهكهنهوه .دوای ئهوه
له كوپی تهنهكهدا چای دهخۆنهوه .نیكیتا ،له بینا سهرهكییهكهی نهخۆشخانهكهوه چایان
بۆ دێنێ و یهك كوپ چای به ههر یهكێكیان دهدات .نیوهڕوان سوپ و شلهی
كهلهرمیان دهدهنێ ،ئێواران پاشمهنهی خواردنهكهی نێوهڕۆیان دهدهنێ .باقی كاتهكان
دهخهون ،لهسهر جێگاكانیان پاڵدهكهون ،له پهنجهرهكهوه تهمهشای دهرێ دهكهن ،به
ناو قاوشهكهدا پیاسه دهكهن .ئیدی ئهمه بهرنامهی ههموو رۆژێكیانه .تهنانهت
كۆنهپۆستهبهرهكهش ههمیشه باسی میداڵ و نیشانهكانی خۆی دهكات و دهكاتهوه.
له قاوشی ژماره شهشدا بهدهگمهن كهسێكی تازه دهبینرێ .دكتۆر دهمێكه دهستووری
داوه كه نهخۆشانی تازه وهرنهگرن .ئهمه جگه لهوهی ژمارهی ئهوانهی كه دهیانهوێ
سهری شێتخانان بدهن ،له ههموو دنیادا ههر كهمه( .سیمیون الزاریچ)ی بهربهر
ههردوو مانگ جارێك سهری قاوشی ژماره شهش دهدات .ههڵبهته باسی ئهوهی كه
ئهم بهربهره چۆن سهری نهخۆشهكان چاك دهكات و ،چۆن نیكیتا یارمهتی دهدات و
ههروهها چۆن كاتێ نهخۆشهكان چاویان بهم بهربهره خهنۆل و خهندهران و مهسته
دهكهوێ دههاڕوژێن و زاره تهرهك دهبن ،شتێكی زیادهو پێویست ناكات.
جگه له بهربهرهكه كهسی دی بۆ ئهم قاوشه نایهت .بۆیه نهخۆشهكان مهحكومن
بهوهی ههموو رۆژێ تهنیا سیمای نیكیتا بدینن و تهواو .بهاڵم دهنگۆیهكی سهیر له
نهخۆشخانهكهدا داكهوتووه ،دهڵێن گوایه دكتۆرهكه كهوتووهته هاتوچۆی قاوشی ژماره
شهش و به بهردهوامی سهری نهخۆشهكان دهدات.
(())٥
ئهلههقی دهنگۆیهكی سهیر بوو!

دكتۆر ئاندرێ یفیمیچ راگین ،له پێستی خۆیدا پیاو وپیاوانه دیار بوو .دهڵێن له تافی
الویدا زۆر به دین بووهو حهزی كردووه بچێته سنفی ڕۆحانیانهوه ،كه له ساڵی
١٨٦٣دا خوێندنی ئامادهیی تهواو كردووه ،به نیاز بووه بچێته ئهكادیمی زانسته
ئاینییهكان ،بهاڵم بابی پزیشك و جهڕاح بووه ،زۆری گاڵته پێكردووهو به ئاشكرا پێی
گوتووه كه ئهگهر بچێته ناوهندهی ڕوحانیان و ببێ به قهشه ئهوا حاشای لێدهكات و به
كوڕی خۆیی نازانێت .من نازانم ئهم قسهیه تا چهند ڕاسته ،بهاڵم زۆر جار بهخۆم له
(ئاندرێ ییفیمیچ)م بیستووه كه گوتوویهتی كه قهت رۆژێ له رۆژان ههستی نهكردووه
حهزی له دكتۆری و زانستێن پزیشكی بێت .به ههرحاڵ پاش تهواو كردنی كۆلیجی
پزیشكی نهبوو به كهشیش .له سهرهتای ژیانی دكتۆریشیدا ،خووی نهدایه دینداری و
ههروهكو ئهمڕۆكه له كابرایهكی ڕۆحانی نهدهچوو.
به ڕواڵهت زیاتر له فهالحێكی تۆكمهو زبر دهچوو .سهرو ریشی زبرو قهدو قهاڵفاتی
تۆكمهو دزێوی ،مهیخانهچیانی گۆساخ و بێ ئهدهبی بهینی جادهكانی وهبیر پیاو دێناوه.
دهموچاوی زبرو یهكپارچه دهماری شین بوو ،جووتێ چاوی چكۆلهو كهپوویهكی
سووری پێوهبوو .زهالمێكی كهتهی بااڵ بهرزی ناوشان پان ،دهست و مهچهك قهوی و
ئهستووری ئهوتۆ بوو ،وات وێنا دهكرد ئهگهر مستێك به ههر كهسێكدا بكێشێت ،ڕوح
دهرنابات .بهاڵم زۆر ئارام بوو ،به پارێزو سڵكردنهوه رهفتاری دهكرد .ئهگهر له ڕاڕهوه
تهنگهكهی نهخۆشخانهكهدا تووشی كهسێكی دی بوایه ،بهو مهبهستهی رێگهیان بكات،
دهوهستا ،نهك به دهنگێكی قهبه وهكو تهسهور دهكرا ،بهڵكو به دهنگێكی نزم و نهرم و
ناسك دهیگوت" :ببورن!" لوویهكی گهوره بهگهردنییهوه بوو ،بۆیه نهیدهتوانی كراسی
ملیوان ڕهق لهبهر بكات و ههمیشه كراسی چیت یان كهتانی نهرم و ناسكی بێ
ملشۆی(یەخە) لهبهر دهكرد .یانی به شێوهیهكی گشتی به جل و بهرگ و پۆشاكیا له
دكتۆران نهدهچوو .دوو دهست جل بهشی دهساڵی دهكرد .ئهگهر جلی تازهی
پێویستبایه له دوكانی كابرایهكی جولهكهی دهكڕی ،ههر به چرچ و لۆچی لهبهری
دهكردو سهد خۆزگهی به جله كۆنهكانی ،جلی لێنهدههات .ههر بهو جالنهوه پێشوازی
له نهخۆشان دهكرد ،نانی پێوه دهخواردو دهچووه میوانیش .ههڵبهته ئهمهی لهبهر
پیسكهیی یان ههژاری و نهداری نهدهكرد ،بهڵكو زادهی خهمساردی و بێ موباالتی و
به خۆڕانهگهییشتن و گوێ نهدان به رواڵهتی خوی بوو.

كاتێ كه ئاندرێ ییفیمیچ ،به وهزیفه هات بۆ شارهكهی ئێمه ،ئهو (دهزگا
خێرخوازییه)ی كه بهو سپێردرا بوو ،وهزع و حاڵێكی زۆر خراپی ههبوو .بۆنی بۆگهنی
سهعاته ڕێیهك دهڕۆیی ،كوڕم دهویست له قاوشهكاندا ،له ڕاڕهوهكاندا ،له حهسارو
حهوشهی نهخۆشخانهكهدا ،بتوانێ لهبهر بۆنی بۆگهنی به ئاسانی ههناسه بدات.
خزمهتگوزارانی نهخۆشخانهكه ،پهرستارهكان و منداڵهكانیان ،دهگهڵ نهخۆشهكاندا له
یهك شوێن دهخهوتن .ههر ههموو دادو بێدادیان بوو كه بهدهست سیسركهو پێشكهو
ئهسپێ و مشكانهوه ،حهوانهوهیان لێ ههڵگیراوهو ژیانیان زۆر خراپه.
له سهرانسهری خهستهخانهكهدا تهنیا دوو نهشتهرو یهك قیڕات ههبوو .تهشتهكانی
گهرماوهكهیان كردبوو به عهماری ههڵگرتنی پهتاته .پاسهوان و جل شۆرو پزیشكیاری
نهخۆشخانهكه ،ههر ههموویان دزییان له نهخۆشهكان دهكردو تهماحیان دهكرده
خۆراكی وان ،سهبارهت به دكتۆرهكهی پێشوو ،یانی ئهوهی پێش ئاندرێ ییفیمیچ ،به
دزییهوه كحول و سپرتۆی نهخۆشخانهكهی دهفرۆشتهوهو له سیستهران و ژنانی
نهخۆش ،حهرهمسهرایهكی تهواوی بۆ خۆی دروست كردبوو .خهڵكی شار به باشی
ئاگایان لهم ئاژاوهو پاشاگهردانیه ههبووو ،تهنانهت به موبالهغهشهوه باسیان دهكرد،
كهچی وایان دهنواند ههر ئاگاشیان لێ نییه .تاقمێك پاكانهیان بۆ سهبهبكارانی ئهم
پاشاگهردانییه دهكردو دهیانگوت نهخۆشانی ئهم نهخۆشخانهیه ههر ههموویان له چینی
كاسبكارانی الت و لهوێرو خهڵكانی ڕهش و ڕووتن و ،چونكه ژیانیان له ماڵی خۆیاندا
زۆر لێره خراتره بۆیه نابێ لهم وهزعه نا ڕازی بن .نهخۆشخانه چییان لێ بكات ،خۆ
كهو و سوێسكهیان دهرخوارد نادات! تاقمێكی دی دهیانگوت له شارێكی وا بچووكدا
چۆن بهبێ كۆمهكی دهستڕۆ و دهوڵهمهندانی ناوچهكه ،دهكرێت نهخۆشخانهیهكی تازهو
شایسته دروست بكرێت .لهالیهكی دیكهشهوه حكومهت بهم ههنجهتهی كه شارهكه
نهخۆشخانهی تیایه ،ئاماده نهبوو بچێته ژێر باری ئهوهی نهخۆشخانهیهكی دیكه له
شارهكهو دهوروبهری شارهكه دابمهزرێنێ.
ئاندرێ ییفیمیچ ،پاش ئهوهی گهشتێكی به ناو نهخۆشخانهكهدا كرد ،گهییه ئهو
قهناعهتهی كه ئهم نهخۆشخانهیه سهرچاوهی بهدئاكارییهو زیانی بۆ سیحهتی خهڵكی
شار ههیه ،قازانجی نییه .یانی خێری نییهو شهڕی به پای سهگ .بهڕای وی باشترین
كار ئهوهیه نهخۆشهكان ئیزن بدرێن و دهرگای نهخۆشخانهكه دابخهن .بهاڵم كه بیری
كردهوه ،سهیری كرد ئهم كاره له الیهكهوه تهنیا له دهسهاڵتی ئهودا نییهو ههر به

ویستی ئهو نایهته ئهنجامدان و له الیهكی ترهوه كارێكی بێهودهیه ،چونكه ئهگهر
نهتوانن نهخۆشی خهڵكی ڕیشهكێش بكهن و جڵهوی گهندهڵی ئهخالقی بگرن ،ئهوا
بێگومان ئهم نهخۆشیانه بۆ شوێنی دی تهشهنه دهكهن .كهواته دهبێ سهبر بكرێ تا ئهو
نهخۆشیانه خۆ بهخۆ لهناو بچن و نهمێنن .لهمهش بترازێ ،مادامێكی خهڵكی ،ئهم
نهخۆشخانهیهیان له شاردا دامهزراندووهو بهو حاڵهوه پێی قاییلن ،مانای وایه
پێویستیان پێیهتی.
به قهناعهتی ئهو ههر ههموو ئهم پۆخڵهوات و نهگریسی و كمی و كێماسی و
بهدئاكاری و دهست پیسیانهی كه لهالیهن خهڵكییهوه مومارهسه دهكرێن ،زهرورییه،
چونكه وهكو ئهو پهینهی كه به زهوی كشتوكاڵییهوه دهكرێت ،ڕۆژێ له ڕۆژان
دهگۆڕێت و دهبێت به شتێكی بهسوودو پڕ بهها ،بۆیه لهم دنیایهدا هیچ شتێكی باش
نییه كه سهرچاوهكهی گهندهڵیو پۆخڵهوات نهبێت.
بهڵێ ئاندرێ ییفیمیچ دهست بهكار بوو ،بهاڵم به رواڵهت گوێی لهو ئاژاوهو
پاشاگهردانییه نهبوو كه باڵی بهسهر نهخۆشخانهكهدا كێشابوو .تهنیا داوای له
كارمهندان و كارگوزاران و سیستهرهكان كرد كه چیتر له قاوشی نهخۆشهكان نه
نوون ،دوو دۆاڵبی بۆ ئامێره پزیشكیو نهشتهرگهرییهكان جیاكردهوهو له ژوورهكهی
خۆی داینان .دهرگاوان و سهرپهرشتیارو جلشۆرو پزیشكیارهكهو ...وهكو جاران له
شوێنی خۆیان هێشتهوه.
ئاندرێ ییفیمیچ ،ئابڕو وشهرهف و دهستپاكی له ههموو شتێك بهالوه گرینگتر بوو،
بهاڵم نه پیاوێكی جددی و به نهزم وبهزاكون بوو ،نه بهو ئهندازهیه باوهڕو متمانهی به
ماف و دهسهاڵتهكانی خۆی ههبوو كه بتوانێت ژیان ،له ژینگهی كارهكهی خۆیدا ،له
سهر بنهماكانی مرۆڤپهروهری و ئابڕوومهندی ،رێك بخات .لهو پیاوانه نهبوو كه بتوانێ
ئهمرو نههی بكات ،یان سوور بێ لهسهر ئهنجامدانی كارێك .له كاتی قسهكردندا ،وهكو
ئهوهی وهعز دابدا ،ههرگیز دهنگی بهرز نهدهكردهوه ،فرمانی ئهمری له قسهكانیا بهكار
نهدهبرد ،زۆری بهالوه ئهستهم بوو بڵێ "ئهوهم بدهیه" یان "ئهوه ببه" .ئهگهر برسیبایه،
به دوو دڵی كۆكهیهكی بۆ دهكردو به ئاشپهزهكهی دهگوت" :چۆنه چایهك بخۆمهوه؟"
یان "چۆنه نیوهڕۆژه بكهم ".بههیچ جۆرێ زاتی ئهوهی نهبوو به سهرپهرشتیارهكه بڵێ:
"دزی مهكه!" یان ئهم كاره زیادهیه الببات و ئهم پیاوه مشهخۆرو بێكاره دهربكات .كاتێ
خهڵكانێك به درۆو به مهبهستی فریودان ،مهراییو روپاماییان (ئاندرێ ییفیمیچ)یان

دهكرد یان لیستێكی حیساباتی ساختهیان بۆ دێنا تا ئیمزای بكات ،له شهرماندا وهكو
كیژانی نهبالق سوور ههڵدهگهڕاو وای ههست دهكرد كه به تاوانێكهوه گیراوه .لێ
وێڕای ههموو ئهوهش لیستهكهی ئیمزا دهكرد ،ئهگهر نهخۆشهكان گلهیی ئهوهیان لهال
كردبا كه خواردنهكهیان كهمهو برسیانه ،یان كارمهندان و سیستهرهكان دهگهڵیاندا
خراپن ،دهپهشۆكا ،شپرزهو نیگهران وهكو گوناهكاران له بن لێوانهوه دهیگوت:
 باشه ،باشه ،بیرێكی لێدهكهمهوه ...ههڵبهته دهبێ ههڵهو سههویهك ڕووی دابێت..ئاندرێ ییفیمیچ ،له سهرتاوه بهوپهڕی جددی كاری دهكرد .ههموو رۆژێ له
بهیانییهوه تا نیوهڕۆ پێشوازی له نهخۆشان دهكرد .كاری نهشتهرگهری ئهنجام دهداو
تهنانهت ههندێجار به كاری مامانیشدا ڕادهگهیی .ژنان و خانمان دهیانگوت دكتۆرێكی
چاك و وردو به ئهزموون و كارامهیهو بهباشی جۆری نهخۆشیان ،به تایبهتی
نهخۆشی مندااڵن و ژنان ،دهست نیشان دهكات .بهاڵم دوای ماوهیهك به هۆی
رۆتینیهت و بێهودهیی ئهم كارهوه به تهواوهتی سارد بووهوه .بۆ نموونه رۆژێك
پێشوازی له سی نهخۆش دهكردو سهیری دهكرد بۆ رۆژی دوایی ژمارهیان بووه به
سیو پێنج نهفهرو بۆ ڕۆژی دواتر بوون به چل نهفهرو بهمجۆره ژمارهیان ڕۆژ به
ڕۆژو ساڵ به ساڵ زیادی دهكرد .نه ڕێژهی مردن له شارهكهدا كهمی دهكردو نه
ژمارهی ئهو نهخۆشانهی سهردانی خهستهخانهیان دهكرد كهم دهبووهوه .چما
دكتۆرێك دهكارێت له بهیانییهوه تا نیوهڕۆ چل دانه نهخۆش به دروستیو جددی
ببینێو دهرمان بكات؟ ههڵبهته چونكه دهرهقهتی ئهم كاره نهدههات ،ئیدی ناچار بوو ،به
پێچهوانهی مهیلو ویستی خۆیهوه ،نهخۆشان فریو بدات .یانی بهم پێوهرو پێوانهیه له
ساڵێكدا بهالی كهمهوه ،دوازده ههزار نهخۆشی دهبینی ،ههڵبهته ئاشكرایه كه پێشوازی
و دهرمانی دوازده ههزار نهخۆش یهكسانه به فریودانی دوازده ههزار كهسی بێ
سووچ و بێ گوناح .ههروهها نه ڕێساو رێنماییان و نه زانست رێگهیان نهدهدا
نهخۆشانی تازه له نهخۆشخانهكهدا وهربگرن .چونكه ڕێساو رێنماییانی زۆر ههبوونو
هیچ زانستێكیش له ئارادا نهبوو .خۆ ئهگهر بیهوێ چاوپۆشی له الیهنی تیۆری و
فهلسهفی زانستهكهش بكات و ،وهكو ههموو دكتۆرهكان ،كوێرانه تهنیا پهیڕهوی
رێنماییه رۆتینی و تهشریفاتیهكان بكات ،ئهوا ئهمهش ،بهر له ههر شتێك پێویستی به
تههویهی دروست و پاكی و خاوێنییه نهك ئهم پیسیو پۆخڵییه .دهبێ خواردنی پاك و

به سوود به نهخۆشهكان بدرێ نهك شۆربای كهلهرمی ترشاوو گهنیو ،پێویست
بهپزیشكیاران و پهرستاران و سیستهرانی باش ههیه نهك به دزو تااڵنچیان.
سهربای ههموو ئهمانهش ،ئهگهر مردن به كۆتایی ئاساییو سروشتی ههموو
گیاندارێك بزانین ،ئیدی پێویست بهوه ناكات ڕێ له مردنی خهڵكی بگرین .گریمان
ئهگهر بابایهكی كاسبكار یان كارمهندێكی دایهره ،پێنج ساڵ یان ده ساڵ زیاتر ژیا ،چ
سوودێك له ژیانی ئهو به دهست دێ؟ خۆ ئهگهر مهبهست و ئامانجی زانستی پزیشكی
لهوهدا ببینم كه دهیهوێ به زهبری دهرمان ،دهردو ئازاران كهم بكاتهوه ،لهم حاڵهدا ئهم
پرسیاره دێته پێشێ بۆچی دهبێ دهردو ئازار سووك بكرێت؟ یهكهم وهكو دهڵێن
رهنجو ئازار ،مرۆڤ بهرهو كهماڵ و پوختهبوون دهبات و ،دووهم ئهگهر مرۆڤ
بهڕاستی بتوانێت دهردو ئازاری خۆی به حهب و شروبان نههێڵێ و له ناو بهرێت ،ئهوا
به جارێ له ئاین و فهلسهفه ،كه تا ئێستا نهك ههر به بهاڵگێڕی ههر بهاڵو بهدبهختیو
نهخۆشییهكی خۆیان زانیوه ،بهڵكو به سهرچاوهی ههموو بهختهوهری و
خۆشنوودیهكی خۆیانیشیان زانیوه ،تهوهلال دهبن .پوشكین لهسهره مهرگا ژان و
ئازاری دنیای چهشت ،هاینهی داماو چهندین ساڵ به ئیفلیجیو كهفتهكاری له جێدا
مایهوه ئهوسا مرد .باشه چی تیایه كه فاڵن ئاندرێ یفیمیچ یان فیسار ماتریونا سافیشنا
كه ژیانێكی بێ ناوهرۆك و بێهودهیان ههیه،وئهگهر دهردو ئازار نهبێت ژیانیان له ژیانی
ئهمیبیا بێ سهمهرو بێهودهتر دهبێت ،نهخۆش بكهون و ئازاربچێژن ؟
ئاندرێ یفیمیچ له ژێر باندۆرو كاریگهریی ئهم جۆره هزرو هزرینهو ،له سایهی ئهم
جۆره داوهریانهدا ،دهستهكانی ههڵدهتهكاندو رێی دهكردو وای لێهات زۆربهی ڕۆژان
بۆ نهخۆشخانه نهدههات.
(())٦
بهرنامهی ژیانی رۆژانهی بهمجۆره بوو :بهیانی سهعات ههشت له خهو ڕادهبوو،
خۆی دهگۆڕی ،جلكی لهبهر دهكردو چای دهخوارد .ههنگێ یا له ژوورهكهی خۆی
دادهنیشتو دهكهوته خوێندنهوه یان بۆ نهخۆشخانه دهڕۆیی و لهوێندهر دهی بینی كه
نهخۆشان له راڕهوه تهنگهكاندا دانیشتوونو چاوهڕوانی ئهوهن دكتۆر بیاندینێ.
ههروهها خزمهتگوزاران و پهرستارانی دهبینی كه بهخشهخشی پێاڵوهكانیانهوه بهمالو
بهوالدا ڕایان دهكرد ،جهندهكی مردووان و لهگهنی پیساییان دهبرد ،نهخۆشانی ڕهنگ و
ڕوو سیسهڵهو چرچهڵه به دیزداشهی خهت خهتهوه ڕێیان دهكرد ،مندااڵن دهگریان و

سهرباری ئهو حاڵهش بایهكی توند به نێو ڕاڕهوهكاندا دههات .ئاندرێ ییفیمیچ چاك
دهیزانی كه ئهم وهزعو حاڵو ڕهوشه بۆ ئهوانهی گرانهتاو سیلیان بوو ،بۆ ههموو ئهو
نهخۆشانهی كه نهخۆشیهكانیان سهختهو الوازو بێ توانان ،جۆرێكه له عهزاب .بهاڵم
نهیدهزانی چاره چییه؟ كه بۆ نهخۆشخانه دههات( ،سێرگی سیرگیوڤیچ)ی یاریدهدهری
دكتۆر ،خێرا ،بهپیرییهوه دهچوو وله هۆڵی پێشوازیدا ،خێرهاتن و پێشوازی دهكرد.
سێرگی سێرگیوڤیچ ،پیاوێكی كورته بااڵو قهڵهو بوو ،دهموچاو گۆشتنێكی ،ڕدێن
تاشراوی پاك و خاوین بوو ،رهفتار سووك و ناشیرین بوو ،بااڵپۆشێكی تازهو دهڵبی
لهبهر دهكرد ،زیاتر له سیناتۆران دهچوو تا له پزیشكیاران .له شارا عیادهیهكی
گهورهی ههبوو ،بۆینباخێكی سپی له مل دهبهست ،خۆی له ههر دكتۆرێكی تازهو كهم
ئهزموون ،به كارامهترو زاناتر دهزانی .له سوچێكی هۆڵی پێشوازی نهخۆشاندا،
ئیكۆنهیهكی گهوره له میحرابهكهدا دانرا بوو ،فانۆسێكی گهوره له بهردهمیا دهسووتاو
له نزیكی فانۆسهكهوه ،شهمدانێكیان له سهر مێزێكی چكۆله دانابوو كه پهردهیهكی سپی
پێدا درابوو .ههندێ وێنهی گهوره ئهسقوفان ،دهگهڵ نیگاری دێری سفیاتو گورسك و
تاجهگوڵینهی مێخهكی وشكدا ،به دیوارهكانهوه ههڵواسرابوو.
ههڵبهته سێرگی سێرگیوڤیچ پیاوێكی بهدین بوو و حهزی له شكۆو جهاللی ئاینی بوو.
ئهم ئیكۆنهیه وههموو وێنهكانی تری ئهم ژووره ،به پارهی ئهو كڕدرا بوو و لهوێندهر
دانرا بوو .رۆژانی ههموو یهك شهممهیهك یهكێك له نهخۆشهكان به ئهمرو دهستووری
ئهو ،له هۆڵی پێشوازیدا بهدهنگی بهرز بهرز دوعای (ئاكافیست)ی دهخوێندو پاش ڕێو
ڕهسمی ئهم دوعاخوانی وسروودخوانییه  ،سێرگی سێرگیوڤیچ بهخۆی بۆ ژوور به
ژووری نهخۆشخانهكه دهچوو و داری عودی دادهگیرساند.
ژمارهی نهخۆشان زۆرو  ،كات كهم بوو ،بۆیه دكتۆر ههر فریای ئهوه دهكهوت چهند
پرسیارێكی كورت له نهخۆشهكان بكات و دهرمانێكی سادهی وهكو شهربهتی هازیمه
یان ڕۆن گهرچهكی بۆ بنووسێت .ئاندرێ ییفیمیچ دهستی دهنایه ژێر چهنهی و
دادهنیشت و به دهم ئهندێشهو خهیاڵهوه ،میكانیكیانه پرسیاری له نهخۆشهكان دهكرد.
سێرگی (سێرگیوڤیچ)ش له پاڵ ئهودا دادهنیشت ،دهستهكانی پێكدا دێناو ههندێجار،
بهشداری گفتوگۆی دكتۆرو نهخۆشهكانی دهكردو دهیگوت:
 ههژاری و نهخۆشی ئێمه ،هی ئهوهیه كه وهكو پێویست خوای دهههندهو دلۆڤانناپهرستین ،بهڵێ مهسهلهكه ئهوهیه!

ئاندرێ ییفیمیچ ،له كاتی دیتن و معایهنهی نهخۆشاندا به هیچ جۆرێ دهستی بۆ
نهشتهرگهری نهدهبرد .له مێژ بوو كاری نهشتهرگهری تهرك كردبوو ،چونكه به دیتنی
خوێن تێك دهچوو .سهری دهسوڕا .كاتێ كه ناچار دهبوو زاری منداڵێك بۆ معایهنهی
گهرووی بكاتهوه و منداڵهكه هاواری پێدهكهوت و دهگریاو به دهسته چكۆلهكانی
بهرگری له خۆی دهكرد ،بهو هاوارو گریانه سهرهگێژهكهی پێدهكهوت و ڕوندك له
چاوانیا قهتیس دهما ،بلهز ڕهچهتهیهكی دهنووسی و بهدهست ئاماژهی دهكرد كه دایكی
منداڵهكه خێرا منداڵهكهی له ژوورهكه بباته دهرهوه.
پێشوازی نهخۆشان و شهرم و ترس و گهوجێتیان ،بوونی سێركی سێرگیوڤیچی
دیندارو ،نیگارو وێنهو شهمایالنی قهد دیوارهكان ،پرسیاره رۆتینییهكانی خۆی ،كه
بیست دانه ساڵی خشت دووبارهی كردبوونهوه( ،ئاندرێ ییفیمیچ)ی بێزارو بێتاقهت
دهكرد ،بۆیه دوای معایهنهی پێنج شهش نهفهران ،هۆڵی پێشوازی بهجێدههێشت و
معایهنهی نهخۆشهكانی دیكهی بۆ یاریدهدهرهكهی (پزیشكیار) به جێدههێشت.
ئاندرێ ییفیمیچ ،له دڵی خۆیدا مهمنونی خوا بوو كه عیادهی تایبهتی نییهو ئیدی هیچ
كهسێك بێزارو بێتاقهتی ناكات ،ههركه دهگهییه ماڵهوه ،یهكسهر دهچوو له پشت مێزی
كاركردنهكهیهوه دادهنیشتو دهستی به خوێندنهوه دهكرد .زۆری دهخوێندهوهو
لهزهتێكی له ڕادهبهدهری له خوێندنهوه دهبینی .نیوهی مووچهكهی به كتێبان دهدا،
ماڵهكهی شهش ژوور بوو ،لهو شهش ژووره ،سیانیان پڕبوو له كتێب و گۆڤارو كۆنه
ڕۆژنامان ،زیاتر حهزی له كتێبی مێژوو و فهلسهفه دهكرد ،بۆیه له ههموو گۆڤاره
پزیشكییهكاندا تهنیا گۆڤاری (پزیشك)ی دهكڕی ،كه ههمیشه له كۆتایی گۆڤارهكهوه
دهستی به خوێندنهوهی دهكرد .كه دهستی به خوێندنهوه دهكرد ،بێ ئهوهی ماندوو
ببێت ،سێ چوار سهعاتی ڕهبهق لهسهر خوێندنهوه بهردهوام دهبوو .بهاڵم وهكو ئیڤان
دمتریچ ،به پهلهو درشتی نهیدهخوێندهوه ،بهڵكو به ئارامی و وردی موتااڵی دهكرد،
زۆرجار لهسهر ئهو بابهتانهی كه به دڵی بوایهن یان باش لێیان حاڵی نهبوایه،
دهوهستاو ههڵوهستهی دهكرد .ههمیشه ،له پاڵ كتێبهكاندا ،قاپێ ڤۆدگاو بڕێك
خهیارشۆرو قهیسی خوسیاگ ،به ڕووتی لهسهر ماهوتی مێزهكهیدا دهبینرا .ههر نیو
سهعات جارێك ،بێئهوهی چاو لهسهر كتێبهكه ههڵگرێت ،پێكێ ڤۆدگای تێدهكردو ههڵی
دهداو ئهوسا بێئهوهی تهمهشا بكات ،دهستی بهسهر مێزهكهدا دهگێڕا تا پارچهیهك
خهیارشۆر ،وهكو مهزه له زاربنێ.

دهوروبهری سهعات سێ ،به ئهسپاییو به پارێزهوه بۆ مووبهقهكه دههات و به دوو
دڵییهوه نهرمه كۆكهیهكی بۆ دهكردو دهیگوت - :داریوشكا! وهختی نیوهڕۆژه نییه،
دهڵێی چی نانێ بخۆم؟...
ئاندرێ ییفیمیچ ،پاش ئهوهی فراڤینێكی زۆر خراپی نیوهكواڵوی بێ تامی دهخوارد،
دهستانی لهسهر سینگی تێك دهئااڵندو ،به ژوورهكاندا دهكهوته پیاسه .جاری وا بوو
تاسهعات چوارو پێنجیش بهدهم هزرینهوه ههر پیاسهی دهكرد .جارجار جیڕهیهك له
دهرگای مووبهقهكه دههات و دهموچاوه سوورو ههاڵوساو و خهواڵووهكهی داریوشكا
دهردهكهت و به نیگهرانییهوه دهیپرسی:
 ئاندرێ ییفیمیچ! وهختی ئهوه نههاتووه بیرهیك بخۆیتەوه؟! نا! هێشتا وهختی نههاتووه ...پهلهم نییه ...جارێ....دهمهو عهسر( ،میخاییل ئاڤریانیچ)ی سهرۆكی پۆستهخانه ،كه تاقه كهس بوو ئاندرێ
ییفیمیچ ،له دۆستایهتی و هاونشینیی بێزار نهدهبوو .دههات بۆالی .میخاییل ئاڤریانیچ
كاتی خۆی یهكێك بووه له موڵكداره گهورهو دهوڵهمهندهكان و له سوپای سوارهدا
كاری كردووه ،بهاڵم دوای ماوهیهك نابووت دهبێت و به ئاخری پیری له ئاتاجیدا ،له
دایهرهی پۆستهدا دادهمهزرێت .بهسهرو سیمادا به گۆڕو ساغو سهالمهت دیاربوو،
ڕدێنێكی چڕی ماشوبرنجی ههبوو ،رهفتارو ئهتواری جوان و پهسندو ،دهنگی نهرم و
خۆش و بهرز بوو .ههرچهنده تونده مجێز بوو ،بهاڵم پیاوێكی دلۆڤان و ههستیار بوو.
چ قورهت بوو یهكێك گلهییهك له دایهرهی پۆسته بكات ،یان به كارێك رازی نهبێت ،یان
بیهوێ ڕهخنهو ئیرادێك بگرێت ،یهكسهر میخاییل ئاڤریانیچ سور دهبووهوه ،ئازای
گیانی دهكهوته لهرزین و به دهنگێكی تهشبریق ئاسا به ڕوویا ههڵدهشاخی" :بێدهنگ!".
بۆیه دایهرهی پۆستهخانه تا ماوهیهكی زۆر بهوه ناوی ڕۆیی بوو كه شوێنێكی
ترسناكه .میخاییل ئاڤریانیچ ،بۆیه (ئاندرێ ییفیمیچ)ی خۆش دهویست و رێزی دهگرت،
چونكه پیاوێكی خوێنهوارو نهفس بهرز بوو .بهاڵم باقی خهڵكی شاری ،وهكو ئهوهی
بهر دهستی ئهو بن ،به گهجهرو گوجهر دهزانی و به چاوی سووك سهیری دهكردن.
ههركه خۆی به ماڵهكهی ئاندرێ ییفیمیچدا دهكرد ،ههر له ڕێوهو به دهنگی بهرز
هاواری دهكرد:
 -ئهوه منم ،ساڵو برای ئازیز! پێدهچێ لێم بێزار بیت! ها؟

دكتۆر بهرسڤی دهدایهوه:
 حهیفت نهكرد ،به پێچهوانهوه زۆر خۆشحاڵم! من ههمیشه بهدیتنی تۆ خۆشحاڵ دهبم.ئهم جووته برادهره ماوهیهك له ژوورهوهو لهسهر قهنهفهكه دادهنیشتن ،به بێدهنگی
سیغاریان دهكێشا .پاشان دكتۆر بانگی دهكرد - :داریوشكا! چۆنه تۆزێ بیرهمان
بدهیتێ.
بوتڵی یهكهمیان به بێدهنگی دهخواردهوه .دكتۆر لهفكران ڕادهچوو و میخاییل
ئاڤریانیچ به سیمایهكی شادو شهنگوڵهوه وهك بڵێی باسێكی زۆر جوانی پێ بێت.
ههمیشه دكتۆر سهری قسهی دهكردهوه ،بهدهم سهر لهقاندنهوهو ،بێئهوهی بڕوانێته
چاوی بهرانبهرهكهی (قهت نهیدهڕوانییه چاوی بهرانبهرهكهی) به كاوهخۆ دهیگوت:
 بهڕاستی مایهی داخه( ...میخاییل ئاڤریانیچ)ی ئازیز! یانی جێی داخ نییه كه لهمشارهی ئێمهدا به هیچ جۆرێ خهڵكانێك نهبن كه حهزبكهن یان بتوانن دهربارهی
بابهتێكی ئهقاڵنیو جوان گفتوگۆو گهنگهشه بكهن .بهڕاستی ئهمه كێماسییهكی گهورهی
جڤاكییه .تهنانهت خوێنهوارو رۆشنبیرهكانیشمان ،ناتوانن له باسی بابهته كۆن و سواوو
بازاڕییهكان هێوهتر بچن .من دڵنیات دهكهم كه ئاستی پهروهردهو كهماڵی فیكری
ئهوانیش ( ڕۆشنبیرانمان) ،جیاوازییهكی ئهوتۆی له هی ڕهمهكی مهردمهگه نییه.
 زۆر ڕاسته! ههق به تۆیه ،منیش دهگهڵ تۆدام.دكتۆر ،به دهنگه نهرمهكهی ،هێدی هێدی لهسهری دهڕۆیی:
 ههڵبهته تۆش دهزانیت كه لهم دنیایهدا جگه له دیاردهو دهسكهوته بهرزهكانی ئهقڵیبهشهری هیچ شتێكی دیكه نه بایهخی ههیهو نه لهزهت .تهنیا ئهقڵه كه به سهرحهدی
نێوان ئینسانیهت و حهیوانییهت دێته ژماردن ،ههر ئهقڵه كه بهشهر دهكات به گهورهو
ئهشرهفی بوونهوهران و دهیگهیهنێته قۆناغی كهماڵ و پوخته بوون و پایهی خوایهتیو،
چونكه وهكو ههموو بوونهوهرانی دی دهمرێت ،تا ڕادهیهك نهمرو جاویدانی دهنوێنێ.
جا ئهگهر ئهمهمان سهلماندو ئهمه وابێ ،ئهوا ئهقڵ دهكاته تاقه سهرچاوهی لهزهته
بهشهرییهكان .بهاڵم چونكه له دهوروبهری خۆماندا نه خهڵكانی ژیرو ئاقڵ دهبینینو نه
گوێمان له قسهی ئاقاڵنه دهبێت ،بۆیه له ههر جۆره لهزهتێك بێبهشین ،راسته ئێمه
كتێبان دهخوێنینهوه ،بهاڵم كتێب جێگهی قسهكردنی زندوو وتێكهڵ بوونی جڤاكی،

ناگرێتهوه ،زۆریان فهرقه ،ئاسمان و ڕێسمانن .جا ئهگهر یارمهتیم بدهیت دهمهوێ
لێرهدا بهراوردێك بكهم ،ههرچهنده رهنگه بهراوردهكهم زۆر دروست نهبێت ،بهاڵم به
یارمهتی تۆ دهمهوێ بڵێم ئهگهر كتێبان به نۆتهی مۆزیك بچوێنین ،ئهوا گفتوگۆو قسان
دهكاته گۆرانی.
 زۆر تهواوه ،دهقاو دهق وایه.دوای ئهوه،كهمێك بێدهنگ دهبوون ،داریوشكا له مووبهقهكه وهدهردهكهوت ،به
سیمای خهمبارهوه دهستی دهخسته ژێر چهنهی و له ئاستانهی دهرگاكهدا دهوهستاو
گوێی بۆ قسهكانی وان ههڵدهخست.
میخاییل ئاڤریانیچ ئاهێكی ههڵدهكێشا:
 ئاه! چاوهڕوانی چی له ههست و ئهقڵی خهڵكی ئهم زهمانه دهكهیت!ئهوسا ،دهكهوته باسی ئهوهی كه خهڵكی جاران چۆن ژیانیان بهخۆشیو شادی
گوزهراندووه ،ژیانیان چهند خۆش و بهلهزهت بووه ،خوێنهوارو رۆشنبیرانی ئاقڵی
جارانی روسیا چۆن بوون و چهند به خهمی شهرهف و دۆستایهتیوه بوون .متمانهیان
به یهك دهكرد ،بێ هیچ سهنهدو قهواڵهیهك قهرزیان به یهك دهدا،و له كاتی پێویستدا
یارمهتی یهكیان دهدا ،دهستگیرۆیی ئاتاج و نهدارایان دهكردو دهست نهگرتنی
لێقهوماوانی هاوڕهگهزی خۆیان به شهرم و نهنگییهكی گهوره دهزانی .داب و نهریت و
پهیوهندی و دۆستایهتی و كردارو گوتیاریان زۆر باش بوو! دۆستایهتیان دهفامی،
دۆستی گیانی به گیانی و یهكڕهنگ و یهك دڵ پهیدا دهبوون ،جا چهند ژنی جوانیان
ههبوو! دهڤهری قهفقاز ههر باسی مهكه واڵت بوو نه گاڵته! ژنی یهكێك له
سهرههنگهكانی لهشكری مه ،كه ژنێكی سهیر بوو ،بهبێ رێنوێن و بهڵهد ،دهیدایه ئهو
شاخ و كێوانه .خهڵكی دهیانگوت گوایه پهیوهندی ئاشقێنی دهگهڵ میرزادهیهكی گومناوی
یهكێك لهو گوندانهی ئهو ناو چیایانهدا ههیه.
داریوشكا ئاهێكی ههڵدهكێشا - :ئهی دایكی پیرۆزی ئاسمانی! ...ئهی مهریهمی پاكیزه.
میخاییل ئاڤریانیچ دوای ههڵوهستهیهكی كهم لهسهر قسهكانی خۆی دهڕۆیی:
 جا خواردن و خواردنهوهیان بۆ ناڵێی! ڕابواردنیان بۆ ناڵێی! سهفهرو گهڕانیان ههرباس ناكرێ! چ خهڵكانێكی ئازادو ئازا بوون!

ئاندرێ ییفیمیچ ،ههر به رواڵهت گوێی لێدهگرت ،دهنا بهدهم بیره خواردنهوهوه ،بیری
له شتێكی دی دهكردهوه ،له پڕ قسهكهی به میخاییل ئاڤریانیچ دهبڕی و ههڵیدهدایه:
 من زۆرجار خهون بهوهوه دهبینم كه دۆستایهتیو تێكهاڵوی خهڵكی ئاقڵ بكهم،گفتوگۆو گهنگهشهیان دهگهڵ بكهم .بابم باشی پهروهرده كردووم ،بهاڵم له ژێر باندۆرو
كاریگهری هزرێن كۆمهاڵیهتی باوی سااڵنی ١٨٦١ -١٨٥١دا بوو ،ناچاری كردم ببم به
دكتۆر ،تهسهور دهكهم كه ئهگهر ئهوسا به گوێی ئهوم نهكردبایه ،ئێستا ئهندامی
دهستهی مامۆستایانی یهكێك له كۆلیجه رۆحانییهكان دهبووم و له ناو جهرگهی
بزووتنهوه فیكرییهكهدا دهبووم .ههڵبهته ئهقڵیش ئهبهدی نییه ،بهڵكو وهكو ههر شتێكی
تری ئهم دنیایه ڕهوتهنیه .بهاڵم پێشتر بۆم باس كردوویت كه بۆچی ئهوهنده مایل به
ئهقڵم و ئهقڵ دۆستم .ژیان داوێكی به ئازاره .كه پیاوی هزرڤان و بیرمهند فامی
كردهوهو له ڕووی ئهقڵییهوه پێ گهییو تێگهیی ،خهمڵینی ئهقڵی پهیدا كرد ،ئیدی خۆی
له ناو داوێكا دهبینێتهوه كه ڕێگهی دهرچوونی نییه .ئهلههقی مرۆڤ بهبێ ویستی خۆی
و له ئهنجامی زنجیرهیهك ڕووداوهوه ،هاتووهته ئاراوه ،هاتووهته دنیاوه .بۆچی؟ دیار
نییه! ههڵبهته دهیهوێ هۆو ماناو ئامانجی دروستبوونی خۆی بزانێت ،یان وهاڵمی
پرسیارهكانی نادهنهوه یان كۆمهڵێك وهاڵمی بێ ماناو توڕههاتی دهدهنهوه ،له ههر
دهرگایهك بدات ،لێی ناكرێتهوه ،ئهنجام مهرگ ،كه ئهویش بهبێ مهیلو ویستی ئهوه،
دهگاته سهری و قیڕهبڕی دهكات .لهبهر ئهمه وهكو چۆن زندانیان كاتێ دهگهڵ
هاوزندانیانی خۆیاندا به كۆمهڵ ڕێ بكهن ،وا خهیاڵ دهكهن كه ئازادترو ئاسوودهترن،
به شهریش بهو ئاوایه ئهگهر له ژیاندا بكهونه شیكردنهوهو لێكدانهوهی هزریو پێكڤه
ههڕنه پێشێ و كاتی خۆیان به گۆڕینهوهی هزرێن ئازادو بهنرخ بهرنه سهر ،ئیدی
ئاگایان له داوهكهی ژیان نامێنێ .جا لهم ڕوانگهیهوهو بهم چهمك و مانایه ئهقڵ و فیكر
لهزهتێكی بێ هاوتای دهبێت.
 دهقاو دهق وایه ،ڕاسته فهرموویت !ئاندرێ ییفیمیچ ،بێ ئهوهی تهمهشای چاوانی هاونشینهكهی بكات ،به كاوهخۆ،
بههێمنیو ،ورده ورده درێژهی به باسهكهی دهربارهی پیاوانی ئاقڵو لهزهتی گفتوگۆ
دهگهڵ ئاقاڵندا ،دهداو (میخاییل ئاڤریانیچ)ش گوێی لێدهگرت و ناو بهناو به ڕسته
باوهكهی خۆی بۆی دهسهلماند:
 -دهقاو دهق وایه! ڕاسته فهرموویت!

له پڕ سهرۆكی پۆستهخانه لێی دهپرسی - :باشه دكتۆر تۆ باوهڕت به ژیانی ئهبهدی
و جاویدانی ڕوح نییه؟
 نا! میخاییل ئاڤریانیچی ئازیز! "نه باوهڕم پێیهتیو نه هیچ بهڵگهو بیانوویهكم پێیه كهباوهڕم پێ ههبێ".
میخاییل ئاڤریانیچ ههڵدهداتێ و دهڵێت:
 منیش ههرچهند وا ههست دهكهم كه ههرگیز نامرم ،كهچی ههر بهینی خۆمان بێتگومانم له ژیانی ئهبهدی و مانی ڕوح ههیه .زۆرجار بهخۆم دهڵێم دهی پیرهمێری
فهڕتووتی زۆرهان ،بهسه ،ئیدی كاتی مردنت هاتووهو دهبێ غهزهلی خوداحافیزی
بخوێنیت! بهاڵم دهنگێكی كز له ناخی دڵمهوه بهرسڤ دهداتهوه" :باوهڕ مهكه ،تۆ ههرگیز
نامریت!".
نزیكی سهعات دهی شهو ،میخاییل ئاڤریانیچ ههڵدهستاو دهڕۆیی .كه دهچووه
ڕاڕهوهكه ،بهدهم لهبهركردنی پاڵتۆ چهرمه قورسهكهیهوه ئاهێكی قووڵی ههڵدهكێشاو
دهیگوت:
 تۆ تهمهشا چارهنووس فڕێی داوینهته چ گۆشهیهكی دووره دهستهوه! داخ ئهو داخهیهكه دهبێ له ههمان شاردا بمرین .ئاخ دنیای بێ وهفا!
(())٧
ئاندرێ ییفیمیچ ،پاش ئهوهی دۆستهكهی بهڕێ دهكرد ،دووباره دهگهڕایهوه پشت
مێزهكهی و دهستی بهخوێندنهوهو موتااڵ دهكردهوه .هیچ سهدایهك بێدهنگی شهوی نه
دهشڵهقاند ،بچووكترین سرته خامۆشی شهوی دهشڵهقاند .پێدهچوو كه زهمانیش
وهستابێ تا تهمهشای دكتۆرو كتێبهكهی بهردهمی بكات كه بهوپهڕی خامۆشی و كڕی
و كپی سهری بهسهریا داژهندووه .دهتگوت دنیا جگه لهم كتێبهو لهم المپا بلور
كهسهكه ،هیچ شتێكی دی تیا نهبوو .لهم كهش و ههواو هاماجهدا ،سیمای زبروسادهی
دكتۆر بهرهبهره دهگهشایهوهو پاراوتر دهبوو،و شوێنهواری شادی و خۆشی
لێدهردهكهوت ،ههمان ئهو شادی و جۆش و خرۆشه بوو ،كه له سهرهتاو دهستپێكی
بزاوتنی فیكرا ،بهرۆكی مرۆڤ دهگرێت ،له دڵی خۆیدا دهڵێت" :حهیفێ بۆچی بهشهر
دهمرێت ،بۆچی نهمرو جاویدان نییه؟ باشه ئهم مێشك و ئهم ههموو پێچهلپێچهی

مێشك ،ئهم ههستی ئهقاڵنییه ،ئهم نێروی نوتقو دهربڕینه ،ئهم سۆز ههستانه ،ئهم
ههموو بلیمهتی و توانا بهشهرییه له پای چی و سوودی چیه ،كه چارهنووسی ئهوه
بێت بفهوتێو نهمێنێ ،ههموو ئهو ئیمتیازانه دهگهڵ جهندهكی ویدا وهژێر گڵی ڕهشهوه
بكرێت و بلێونان ساڵ دهگهڵ عاردیدا ،بێ هیچ مهبهست و ئامانجێك به دهوری ڕۆژدا
بسوڕێتهوه؟ خۆ ئهگهر مهبهست له دروستبوونو دروستكردنی بهشهر تهنیا ئهمه بوو
كه سهرهنجام بمرێت و نهمێنێ ،هیچ پێویستی نهدهكرد كه بهم هزرو ئیدارهكه بهرزو
نیمچه خواییهوه له نهبوونهوه بێته بوون و پاشان به شێوهیهكی گاڵتهجاڕانه ،به نهمان
و عهدهمی بسپێرنهوه " . ".گۆڕانی بهردهوامی ماده! گوایه ئهمه ئهلتهرناتیفی نهمری و
جاویدانییه! ،ئهمه ئهوپهڕی ترسنۆكییه بێین بهم هزره بێ مانایانه ،بهم تیورییه
كۆمیدیهی ههرمان ،دڵخۆشی خۆمان بدهینهوه! ئهم پرۆسهی گۆڕان و گۆڕانكارییه ،ئهم
كارو كاردانهوه الشعورییهی كه له تهبیعهتدا ڕوو دهدات ،له حهماقهته بهشهریهكانیش
بێ بایهختره .چونكه حهماقهته بهشهرییهكان ههر چۆنێ بێ ،كهمۆكهیهك ههست و
ئیرادهیان تیایه ،بهاڵم لهم ڕووداوو دیارده سروشتیانهدا نه ههست بهدی دهكرێت و نه
ویست و ئیراده .تهنیا ئهو بنیادهمه ترسنۆك و قهلهزراوهی كه ترسی مهرگ بهسهریا
زاڵ دهبێت و ههموو شههامهت و پیاوهتییهك له دهست دهدات ،دهتوانێ دڵخۆشی خۆی
بهم بیره بداتهوه كه جهستەی وی تا ههتا ههتایه له گیایهكدا ،له بهردێكدا یان له
بۆقێكدا ...دهژی .ههڵبهته ئهم قسهیهی كه گۆڕان خۆی له خۆیدا جۆره جاویدانییهكهو
ههرمان و ئهبهدیهتی بهشهر دهنوینێ ،هیچی لهو گاڵتهجاڕی و گهوجێتییه كهمتر نییه،
كهسێك دوای شكان و وردبوونی وێڵۆنێكی گرانبهها ،پێشبینی ئایندهیهكی گهش بۆ
قاڵۆرو قاوغهكهی بكات".
ههر سهره سهعاتێك كه سهعاتی قهد دیوارهكه زهنگی لێدهدا ،ئاندرێ ییفیمیچ پشتی
به كورسیهكهیهوه دهداو چاوانی دهنوقاند ،تاباشتر بیربكاتهوه .له پڕو بێ ویستی خۆی
دهكهوته ژێر باندۆرو كاریگهریی ئهو بیره بهرزانهی كه له كتێبهكهدا خوێندبوویهوهو
چاوێكی به رابردوو،و ئایندهی خویدا دهخشاندهوه ،رابردووی قێزهون و پهشم ،دههاته
بهرچاو ،به شایستهی بیرلێكردنهوهی نهدهزانی .بهاڵم سهبارهت به ئاینده ههستی
دهكرد هیچی له ڕابردوو جیاوازتر نییه .تهسهوری دهكرد لهو دهمهدا كه ڕوحی وی
دهگهڵ گۆی ساردو سڕی زهویدا بهدهوری ههتاودا دهسوڕێتهوه ،هێشتا ههر خهڵكانی
نهخۆش و دهردهدار دهسته دهسته روو دهكهنه ماڵ و عیادهی دكتۆران .رهنگه لهو
زهمان و رۆژگارهشدا ،دهقاو دهق وهكو ئهمڕۆ نهخۆشان له تاو ئازارو ژان ،خهویان

لێنهكهوێت ،بهردهوام له قاوشانی پیس و پۆخڵی نهخۆشخانهكاندا ،له شهڕی پێشكهو
مێروواندا بن .له دنیای خهیاڵدا ،به چاوی خهیاڵ نهخۆشێكی دهبینی كه سیمای به دهم
ئازارهوه دهگۆڕێت و له تاو بهستنی توندی زامهكهی دهناڵێنێ .ڕهنگه ئهو رۆژو
رۆژگارهش نهخۆشان دهگهڵ پهرستاران و سیستهراندا قومار بكهن و ڤۆدگا بخۆنهوه.
رهنگه ئهو سهردهمهش ،ئاماری سااڵنه ئهوه نیشان بدات كه دكتۆرێك ،دوانزه ههزار
نهخۆشی ،له جیاتی چارهسهر ،فریوداوه .ڕهنگه لهو زهمان و رۆژگارهشدا ،ههموو
كاروبارانی نهخۆشخانهكان وهكو ئهمڕۆ بهدزی و ساختهچیاتی ،ههڤڕكی و ملمالنێو
فیتنهبازی ،دووزمانی و درۆزنی ،واسیتهكاری و سهرسهریاتی ،بهڕێوه بچن.
نهخۆشخانهكان وهكو رابردوو ببن به بنكهو مهڵبهندی باڵوبوونهوهی گهندهڵی و
بهدئاكاری و زیانۆكی(بە زیان) تهندروستی گشتی هاوواڵتیان.
دكتۆر ئاندرێ ییفیمیچ زۆر چاك دهیزانی كه نیكیتا له قاوشی ژماره شهشدا ،لهو دیوی
پهنجهره ئاسنهكانهوه ،له نهخۆشهكان دهدات و ههموو رۆژێ موسیكا جوو ،بۆ سواڵ
و سهدهقه بۆ ناو شار دهنێرێت.
ههروهها ئهوهشی دهزانێ كه زانستی پزیشكی لهم بیست و پێنج ساڵهی دواییهدا گۆڕان
و پێشڤهچوونی چاك و گرینگی بهخۆوه بینیوه .ئاندرێ ییفیمیچ كاتێ كه له زانستگهدا
دهیخوێند .وای تهسهور دهكرد كه زانستی پزیشكی بهو زووانه بهههمان مهرهدی
كیمیاگهری و میتافیزیك دهچێت ودهبێ بە هاوچارهنووسی وان .بهاڵم ئهمێستا كه
شهوان سهری دهكرده خوێندنهوهو موتااڵ ،پێشكهوتنو تهرهقیاتی تازهی دنیای
پزیشكگەری زۆری كار تێدهكرد،و دڵی پڕ دهبوو له خۆشیو شادی .له ڕاستیشدا
پێشكهوتن و شۆڕشێكی یهجگار گهوره و سهیر بوو! به فهزڵی دهرمان و كهشفیاتی
تازه ،دهكرا نهشتهگهری و عهمهلیاتی ئهوتۆ بكرێت كه خودی پروگۆفی مهزن تهنانهت
له خهویشدا زاتی نهدهكرد خۆی له قهرهی ئهم جۆره نهشتهرگهری و عهمهلیاتانه بدات
و ،بگره به مهحاڵیشی دهزانی .كار گهییوهته ئهوهی پزیشكانی ئاسایی ،بێ ترس و به
ئاسانی عهمهلیاتی كهشكهژنۆ دهكهن ،لهو نهخۆشانهی كه عهمهلیات و نهشتهرگهری
برینی گهدهیان بۆ دهكرێ ،رهنگه تهنیا له سهدا یهكێكیان زایه ببێت ،خۆ نهخۆشی
بهردی میزڵدان به رادهیهك ئاسان مالیجه دهكرێت ،كه له گۆڤارانی پزیشكیشدا
لهسهری نانووسن .نهخۆشی سیفلیس ههر به تهواوهتی دهرمان دهكرێت .تۆ تهمهشا

تیۆری تازه دهربارهی ویراسهت ،هیپنۆتیزم ،كهشفهكانی باستوورو كوخ له كوێ و
پزیشكی واڵتی ئێمه له كوێ! چ جیاوازییهكی زۆریان ههیه!
نهخۆشیانی دهروونیو جۆره پۆلێن كراوهكانی نهخۆشی دهروونیو شێوازی
دۆزینهوهو چارهسهریان ئهوهنده پێشكهوتووهو گهشهی كردووه كه لهگهڵ جاراندا ههر
بهراورد ناكرێت ..ئهمڕۆكه نهخۆشانی ئهقڵی بهو جۆره مالیجهو دهرمان ناكرێن كه
ئاوی ساردیان پێدا بكرێ ،بخرێنه بهر ئاوی ساردو ،بهخورتی و تۆبزی كراسێن
گهرمیان لهبهر ناكهن ،وهكو خهڵكانی ئاقڵ و بێ عهیب مدارایان دهكهن و ،تهنانهت
وهكو له رۆژنامهكاندا دهنووسرێت ،ئاههنگی شانۆیی و كهڕهنهڤاڵی بالیهو رەقسیان بۆ
ساز دهكهن تا بێزار و بێتاقهت نهبن .ئاندرێ ییفیمیچ زۆر چاك دهیزانی ،به بهراورد
دهگهڵ تێوری و باوهڕو كهشفكاری و سهلیقهی ئێستادا ،ئهو كاره دزێوو نهنگینانهی له
قاوشی ژماره شهشدا دهكرێن ،تهنیا له شارێكی دوو سهد فهرسهخی نزیكترین
وێستگهی قیتاردا جێی دهبێتهوه كه بهڕێوهبهرو ئهندامانی ئهنجوومهنی شار ،لهو نهزان
و كۆڵكه خوێنهوارانه بن كه دكتۆران به كهشیشان دهزانن و باوهڕیان وایه دهبێ
كوێرانهو بێ چهندو چوون به گوێیان بكرێ و پهیڕهوی دهستوورو رێنماییهكانیان
بكرێت ،ئیدی خوای دهكرد قوڕقوشمی تواوهیان به گهرووی خهڵكیدا دهكرد .ئهگهر ئهم
نهخۆشخانهیه ،كه خۆی له خۆیدا باستیلێكی بچووكه ،له ههر شارو شوێنێكی دیكه
بوایه ،تا ئێستا دهمێ بوو لهالیهن جهماوهری خهڵكییهوه به كۆمهكی رۆژنامان تهختی
زهوی كرابوو.
ئهوسا ئاندرێ ییفیمیچ ،چاوهكانی دهكردنهوهو له خۆی دهپرسی" :بهاڵم چاره چیه؟
بهچی دهچێ؟ چ سوودێكمان له ههر ههموو ئهمانه بینی؟ موعهقیمات و دهرمان و كوخ
و پاستوریش هیچ گۆڕانكارییهكی جهوههریان نهكردووه ،ڕێژهی نهخۆشی و مهرگیان
كهم نهكردووهتهوه .ڕاسته ئاههنگی شانۆییو كهڕنهڤاڵی بالیهو ڕهقسان بۆ شێتان
سازدهكرێ ،بهاڵم ئازادیان ناكهن به كهیفی دڵی خۆیان بكهن ،به گوێرهی حهزو ویستی
خۆیان ڕهفتار بكهن ،كهواته ههر ههموو ئهمه بێفایدهو بێبایهخهو ،هیچ جیاوازییهكی
جهوههری له نێوان خهستهخانهكهی من و باشترین خهستهخانهی شاری ڤێنادا نییه".
بهاڵم پهڵه خهمێكی سهیرو ههستێكی بهغیلی ئاسا ،كردیانه كارێك كه ئاندرێ ییفیمیچ
نهتوانێ به یهكجارهكی دستبهرداری ئهم بیرو هزره تاریك و ڕهشانه ببێت ،پێدهچوو
ئهمه زادهی ماندوویهتی ئهعساب بێت .سهری قورسی بهسهر كتێبهكهدا دادههاتهوه،

دهستهكانی دهنانه ژێر چهنهی تا كهمتر ههست به قورسایی سهری بكات ،دووباره له
فكران ڕادهچوو و له دڵی خۆیدا دهیگوت:
"ئهم خزمهتهی من كارێكی پڕ زیانه ،من مووچهی خۆم له خهڵكانێك وهردهگرم كه
فریویان دهدهم ،من پیاوێكی شهریف نیم ،بهاڵم من به تهنیا هیچم له دهست نایهت و
ناكهمه هیچ ،من تهنیا گهردیلهیهكم لهو شهڕو گهندهڵییه كۆمهاڵیهتییهی كه لهبن نایهت.
تهنیا یهك گهردیلهی گهندهڵی كۆمهاڵیهتی بههۆی منهوه دروست دهبێت ،چونكه ههر
ههموو كارمهندانی ناوچهكهو شارهكان ،خهڵكانی بهزیانن و بهبێ ئهوهی هیچ خێرێكیان
ههبێ ،هیچ كارێك بكهن ،به خوت و خۆڕایی ،له بهالش مووچهو مانگانه وهردهگرن...
كهواته گوناحی ئهم گهندهڵی و ماڵ وێرانییه له ئهستۆی من نییه ،بهڵكو له ملی سهردهم
و رۆژگاره ...خۆ ئهگهر دوو سهد ساڵێك دواتر له دایك بوومایه ،بێگومان ئهم كهسهی
ئێستا نهدهبووم ،بهڵكو كهسێكی دی دهبووم".
له سهعات سێی بهرهبهیاندا ،به دهم زهنگی سهعاتهكهوه ،ئاندرێ ییفیمیچ چراكهی
خامۆش دهكردو،دهچووه ژووری نوستن ،بهاڵم خهو نهدهچووه چاوی .
(())٨
نزیكهی دوو ساڵێك لهوهپێش ،دهستڕۆ ودهوڵهمهندانی ئهنجوومهنی ههرێم ،ڕهحمیان
تلیسایهوهو بڕیاریان دا تا كاتی دروستكردن و كردنهوهی نهخۆشخانهی دهوڵهتی،
سااڵنه سێ سهد رۆبڵ بۆ ئاوهدانكردنهوه وگهورهكردنی نهخۆشخانهكهو كۆمهكی
كارگوزارانی نهخۆشخانهكه تهرخان بكهن .ئهوه بوو ،ههر له پارهی ئهو كۆمهكه،
دكتۆرێكی ناوچهكهیان ،به نێوی یفگینی فیدورڤیچ خروبوتوف ،بۆ شار هێنا تا یارمهتی
ئاندرێ ییفیمیچ بدات .یفگینی فیدورڤیچ گهنج بوو ،سی ساڵی پڕ نهكردبووهوه ،بااڵ
بهرزێكی گهنمڕهنگی مووزهرد بوو ،دهموچاو پانێكی چاو چكۆله بوو .لهوه دهچوو
ئهسڵ و فهسڵی فهڕهنگی بن .به تاقه جانتایهكهوه خۆی به شارا كرد ،تاقه كۆپیكێكی له
بهڕكدا نهبوو .ژنێكی گهنجی ناشیرینی دهگهڵدا بوو و دهیگوت گوایه كارهكهرو
چێشتچیهتی ،ئهم ژنه منداڵێكی شیرهخۆرهی بهر مهمكهی به باوهشهوه بوو .یفگینی
فیدورڤیچ كاڵوێكی قووچی لهسهر دهناو جووتێ پووتی ملدرێژی له پێ دهكرد .زستانان
به پۆستینێكی تیسكنهوه دهسوڕایهوه .زۆری پێنهچوو ،دۆستایهتیهكی گهرمی دهگهڵ
سێرگی سیرگیوفیچی یاریدهدهری دكتۆرو ،سهندوقداری خهستهخانهكهدا پهیدا كرد،
بهاڵم خۆی له باقی كارمهندهكان ،كه مهگهر ههر خۆی بزانێ بۆچی به ئهشراف و

ئهرستۆكراتی ناو دهبردن ،دوور دهگرت .تهنیا یهك كتێب له ماڵهكهیدا ههبوو ،به
ناونیشانی "دوا ڕهچهتهو رێنوێنییهكانی خهستهخانهی ڤێنا ،چاپی ساڵی  ."١٨٨١بهبێ
ئهم كتێبه نهدهچووه معایهنهی هیچ نهخۆشێك .زۆرجار شهوان له یانهدا یاری بلیاردی
دهكرد .حهزی له وهرهقبازی و قومار نهبوو .ههمیشه ئهم جۆره قسانهی بهسهر
زارهوه بوو "ههر ئێستا .مرۆڤ بۆ ئهوه دروست بووه ،بۆ خۆی ڕابوێرێ ،كهیف
بكات!"و  ...هتد.
ههفتهی دووجار بۆ نهخۆشخانه دهچوو ،ماوهیهك به ژوورو قاوشهكاندا
دهسوڕایهوهو معایهنهی نهخۆشانی دهكرد .نهبوونی موعهقیمات و دهرمانی
پاقژكردنهوهو زۆری باكێش له خهستهخانهكهدا پهست و بێزاری دهكرد ،بهاڵم له ترسی
ئهوهی نهبا ئاندرێ ییفیمیچ زویر بێت ،ههوڵی نهدهدا رێبازێكی تازه له خهستهخانهكهدا
دابێنێ و بگرێتهبهر .ئاندرێ ییفیمیچی هاوكارو هاوپیشهی خۆی به ساختهچی و دزێكی
پیرو دهوڵهمهند دهزانی ،له دڵی خۆیدا بهغیلی پێدهبردو حهزی دهكرد جێگای ئهو
بگرێتهوه.
(())٩
شهوێكی بههار بوو ،ئاخرو ئۆخری مانگی مایس بوو ،بهفرو شوێنهواری بهفر به
زهوییهوه نهما بوو،ڕهشۆڵهو تهیروتو ،له باخهكهدا دهیان خوێند ،دكتۆر له ژوورهكهی
خۆی هاته دهرێ تا میخاییل ئاڤریانیچی برادهری تا بهر دهرگای حهوشه بهڕێ بكات.
لهم كاتهدا موسیكای جوولهكه ،كه له دهرۆزه دهگهڕایهوه ،خۆی به حهوشهدا كرد.
موسیكا كاڵوی لهسهر نهبوو ،جووتێ سۆلی السیكی شڕی له پێدا بوو ،كیسهیهكی
چكۆلهی پێ بوو كه پڕ بوو لهو خێرو سهدهقانهی كه سواڵی كردبوو.
موسیكا ،له كاتێكا له سهرما ههڵدهرزی ،بهدهم بزهیهكهوه به دكتۆری گوت - :له ڕای
خوا كوپیكێكم بدهیه!
ئاندرێ ییفیمیچ كه ههرگیز نهیدهتوانی دهست به ڕووی كهسهوه بنێت و داوای كهس
ڕهت بكاتهوه ،سكهیهكی نیو ڕۆبڵی دایه .ئهوسا نیگایهكی پێیه رووت و قڵیشاوهكانی
كردو له دڵی خۆیدا گوتی" :چهند داماوه! بهم سهرمایه پێی دهتهزێ".
ئاندرێ یفیمیچ كه ههم بهزهیی پێیدا دههاتهوهو ههم قێزو بێزی لێدهكردهوه ،بهرهو
قاوشهكه دووی كابرای جولهكه كهوت ،جارێ تهمهشای سهره تاسهكهی و جارێ

تهمهشای پێیه ڕووت و قڵیشاوهكانی دهكرد .ههركه دكتۆر وهژوور كهوت ،نیكتیا به
پهله لهسهر كۆمهڵه شڕۆشیتاڵهكان ههستاو جووته پێ له بهردهمیا وهستا.
ئاندرێ ییفیمیچ ،به دهنگه ئارام و نهرمهكهی گوتی:
 شهو باش نیكیتا! چۆنه جووتێ پێاڵو بهم جولهكهیه بدهی؟ لهوهیه سهرمای ببێت. ئهمرهكهی ئهزبهنی .ههر ئێستا به سهرپهرشتیارهكه دهڵێم. بێزهحمهت به ناوی منهوه پێی بڵێ .بڵێ من داوام كردووه كه پێاڵو بهم جولهكهیهبدهن.
دهرگای نێوان ڕاڕهوهكهو قاوشی ژماره شهش كرا بووهوه .ئیڤان دمتریچ ،لهسهر
جێگاكهی خۆی راكشا بوو وخێرا خۆی خسته سهر ئانیشكهكانی و گوێی ههڵخست
تابزانێ ئهم دهنگه غهریبه ،دهنگی كێیه ،له ناكاو دكتۆری ناسییهوه ،له كاتێكا ئازای
بهدهنی له تووڕهییدا دهلهرزی .خۆی له تهخته خهوهكهی ههڵدایه خوارهوه ،به
دهموچاوی سوور ههڵگهڕاوی پڕ ڕق و كینهو ،به چاوانی ئهبڵهق و دهرپۆقیوهوه ،تا
ناوهندی قاوشهكه رای كردو ،لهوێندهرهوه هاواری كرد - :دكتۆر هات!
ئهوسا له قاقای پێكهنینی داو گوتی:
 كوڕینه پیرۆزباییتان لێدهكهم ،ئاخری دكتۆر هات! وادیاره دكتۆر به بهشهرماندهزانێ ،به شایستهی ئهوهمان دهزانێ سهرمان بدات!
بهاڵم له ناكاو بهوپهڕی تووڕهیی و ههڵچوون و ڕهفتارو ئهتواری سهیرهوه هاواری
كرد - :ماری نهعلهتی!
ئهوجا القی به عاردیدا داو گوتی:
 ئهم ماره نهعلهتییه بكوژن! نا ،كوشتن بۆ ئهو كهمه ،شهرهفه! بیخهنه بیریئاودهسهكهوه.
ئاندرێ ییفیمیچ كه گوێی لهم قسهیه بوو ،له ڕاڕهكهوه سهری كێشایه ژوورهوهو به
هێمنی پرسی:
 -بۆچی؟

ئیڤان دمتریچ ،به سیمای ههڕهشه ئامێزهوه بهرهو دكتۆر چوو ،له كاتێكا كه ئازای
بهدهنی له نێو بااڵپۆشه درێژهكهیدا دهلهرزی ،هاواری كرد - :بۆچی؟
ههنگێ لێوهكانی هێنانهیهوه یهك ،وهك بڵێی بیهوێ تف بكات و ،به نهفرهتهوه گوتی:
 ههی دز! هێشتا تۆ دهپرسیت بۆچی؟ ههی جهالد! شهالتی!سێ بهندی!ئاندرێ ییفیمیچ ،به دهم بزهیهكهوه وهكو ئهوهی خهتابار بێت و بیهوێ داوای بوردن
بكات ،گوتی:
 تووڕه مهبه ،ئارام به! دڵنیات دهكهم كه له ژیانما دزیم نهكردووه ،هیچ شتێكمنهدزیوه .پێموایه تۆ زیادهڕۆیی دهكهی .وادیاره زۆر له من پڕیت ،زۆر ڕقت لێمه .تكایه
ئهگهر دهتوانی كهمێك خۆت هێور بكهوهو به ئارامی پێم بڵێ بزانم بۆچی ئهوهنده
تووڕهیت؟!.
گوتی - :تۆ بۆچی منت لێره داناوه ؟
 چونكه نهخۆشیت. بهڵێ! نهخۆش! باشه دهزانی دهیان ،بگره سهدان شێت و دێوانه ،به كهیفی خۆیان،ئازادانه دهسوڕێنهوه؟ تهنیا لهبهر ئهوهی كه تۆ لهوه نهزان تری بتوانی له خهڵكی
ئاسایی و ساغ جیایان بكهیتهوه .ئیدی بۆچی دهبێ له نێو ئهو ههموو شێتانهدا ،تهنیا
من و ئهم قهرهبهختانه ناچار لهم زندانهدا بین؟ جا تۆو یاریدهدهرهكهت و
سهرپهرشتیارهكهو
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نهخۆشخانهكهی تۆدا كار دهكهن ،له ڕووی پێوهری ئهخالقی و خوڵقییهوه زۆر له ئێمه
كهمترن ،ئیدی بۆچی دهبێ ئێمه لێره زندانی بین و ئێوه به ئازادی بگهڕێن؟ ئاخر ئهمه
چ لۆژیكێكه ؟
 ئهمه هیچ پهیوهندییهكی به پێوهری ئهخالقیو لۆژیكییهوه نییه .ههموو شتێك بهنده بهشانس و رێكهوتهوه .كهسێك كه به رێكهوت بكهوێته زندانهوه ،دهبێ زندانی بێت.
كهسێكیش كه نهكهوێته زندان ،دهتوانێ به ئازادی بسووڕێتهوهو تهواو .دكتۆریی من و
شێتاتی تۆ ،پهیوهندییان نه به ئهخالقهوه ههیهو نه به لۆژیك و ،بهڵكو تهنیا زادهی
شانس و رێكهوت و بویهره كۆمهاڵیهتییهكانه.

ئیڤان دمتریچ ،له قهراخ تهختهخهوهكهی دانیشت و به دهنگێكی نوساو گوتی:
 من سهر لهم قسه ههلهق و مهلهقانهی تۆ دهرناكهم.موسیكای جوولهكه ،كه ئهمشهو نیكیتا لهبهر دكتۆر رووی نههاتبوو ،گیرفانهكانی و
تورهكهكهی به تاڵ بكاتهوه ،به دهم دهرهێنان و ریزكردنی نان و خواردنی سواڵی و
ورتكه كاغهزو ئێسقان و ناوكه بادهم و ههڵوژهوه لهسهر قهرهوێڵهكهی ،له حاڵێكا كه
هێشتا له سهرما ههڵدهرزی به پهلهو له بن لێوانهوه به زمانی عیبری سۆزهی دهكرد،
وادیار بوو له دڵی خۆیدا وای تهسهور دهكرد كه موغازهیهكی كردووهتهوهو خهریكی
كارو كاسبیه.
ئیڤان دمتریچ ،به دهنگێكی لهرزۆك گوتی - :ئازادم بكه! لێمگهڕێ با بڕۆم!
 ناتوانم. بۆچی؟ لهبهرچی ناتوانی؟ چونكه له دهسهاڵت و توانای مندا نییه .تۆ خۆت بڵێ ڕههاكردنی تۆ سوودی چییه؟گریمان من رێم دایت لێره بڕۆیت ،یهكسهر خهڵكی شار یان پۆلیس دهتگرن و دووباره
بۆ ئێرهت دێننهوه.
ئیڤان دمتریچ ،بهدهم ههڵگڵۆفتنی نێو چهوانییهوه گوتی:
 بهڵێ! بهڵێ! ههق به تۆیه ...بهڕاستی كارهساته! ئهدی من چبكهم؟ .ها؟دهنگی ئیڤان دمتریچ و سیمای گهنجانهو هۆشمهندی ،وێڕای گرژ بوون و خاو
بوونهوهی ،كاریان له ئاندرێ ییفیمیچ كرد ،زۆری حهز لێبوو كه دڵخۆشی ئهم گهنجه
بداتهوهو هێوری بكاتهوه ،بۆیه له قهراخ تهختهكهی و له تهنیشتیهوه دانیشت و دوای
بیركردنهوهیهكی كهم گوتی:
 دهپرسیت چی بكهی؟ بۆ تۆ باشترین كار ئهوهیه لێره ههڵێی .بهاڵم مخابن ئهمكارهش سوودی نییه .چونكه دهتگرن .كاتێ كه كۆمهڵگه لێبڕا خۆی له تاوانباران و
نهخۆشانی دهروونی و ئهقڵی ،بهشێوهیهكی گشتی له خهڵكانی ناباب بپارێزێ و جیا
بكاتهوه ،ئیدی كهس باری نابات ،نه نهرم دهبێت و نه لهشكان دێت! جا تۆ یهك چارهت

ههیه ،ئهویش ئهوهیه خۆت لهگهڵ ئهم بیرهدا رابێنی كه گلدانهوهو ڕاگرتنی تۆ لهم
شوێنهدا پێویست و مهسڵهحهته.
 ئاخر مانهوهی من لێرهدا پێویست نییه. كه زندان و شێتخانانیان دروست كرد ،دهبێ خهڵكانێكیشی تێبخهن .ئیدی ئهو خهڵكهیان تۆ ،یان من یان خهڵكێكی دی دهبن .تۆ چاوهڕوان بكه ،كهمێك سهبرو حهوسهڵهت
ههبێ ،تا له ئایندهدا هیچ زندان و شێتخانهیهك نامێنێ .ههنگێ نه پهنجهران شیشبهند
دهكهن و نه دیزداشهی شۆڕ لهبهر تۆ دهكهن .بێگومان ،درهنگ یا زوو ئهو سهردهم و
رۆژگاره ههردێت.
ئیڤان دمتریچ ،بهدهم بزهیهكی تهوسامێزهوه به ئاستهمێك گرژییهوهو گوتی:
 گاڵته دهكهیت .خهڵكانی وهكو تۆو نیكیتای هاودهست و یارمهتیدهرتان ،هیچ كارێكتانبه كاری ئایندهوه نییه .بهاڵم جهناب ،دڵنیابه كه دهوران و رۆژگارێكی باشتر بهڕێوهیه!
گریمان من وڕینه دهكهم،دهبزڕكێنم ،دهتوانیت به قسهكانم پێبكهنی ،به قسهی پوچو بێ
مانایان بزانیت ،بهاڵم سپێدهی ژیانێكی نوێ له ئهنگوتندایهو حهقیقهت و عهدالهت
سهردهكهوێ و وهكو دهڵێن شاییو ههڵپهڕكێ له گهڕهك و كۆاڵنی مهش بهرپادهبێت،
خهڵكی شارهكهی ئێمهش ئاههنگی سهركهوتن دهگێڕن! دهزانم كه من ئهو رۆژه نابینم،
تا ئهو رۆژه دهتۆپم ،بهاڵم نهوهی خهڵكانێك دهمێنن و ئهو رۆژه دهبینن ،بهشداری ئهو
ژیانه پڕخۆشی و شادییه دهكهن ،له كانگای دڵمهوه ساڵویان بۆ دهنێرم ،هاوبهشی
خۆشیو شادیان دهكهم ،شادم به شادییان! هاوڕێیان ههڕنه پێش ،خوا یارو یاوهرتان
بێت!
ههنگێ چاوهكانی پرشنگیان دا ،لهجێی خۆی ڕابوو ،دهستهكانی بهرهو پهنجهرهكه
راكێشانو به دهنگێكی ههیهجان ئامێزهوه لهسهری ڕۆیی.
 له پشت شیشبهندی ئهم پهنجهرهیهوه دوعای خێرتان بۆ دهكهم ،پایهدار بێ حهقوعهدالهت ،بژی ئازادی! خودایا چهند شادمان و خۆشحاڵم!
ئاندرێ ییفیمیچ ،كه ئهداو ئهتواره پڕجۆش و مهیلهو شانۆییهكهی ئیڤان دمتریچ،
سهرنجی راكێشا بوو و بهالیهوه جوان بوو ،ههڵیدایهو گوتی:

 من بهش به حاڵی خۆم هیچ هۆیهك بۆ شادمانی نابینم .دروسته كه زندان وشێتخانان نامێنن و خۆت گوتهنی ههقو عهدالهت سهردهكهوێ ،بهاڵم جهوههرو
ماهیهتی مادهو شتان ناگۆڕێت و یاساكانی تهبیعهت و سروشت به ههمان دهقی
خۆیانهوه دهمێنن و وهكو ههمیشه به نهگۆڕیی دهمێننهوه .خهڵكی له ئایندهشدا ،وهكو
ئهمڕۆ نهخۆش دهكهون ،پیرو فهڕتووت دهبن و سهرهنجام دهمرن .گریمان سپێدهیهكی
بهشكۆش ژیانی ڕوناك كردنهوه ،كردی به چراخانێكی بێ وێنه ،له ئهنجامدا ههر بهوه
كۆتایی دێت و دهبڕێتهوه كه جهنازهكهت له تابوتێك دهنهن و بۆ ناو چاڵی گۆڕی شۆڕ
دهكهنهوه.
 كهواته بهم حیسابه زندوو بوونهوهو ژیانی ئهبهدی نییه ؟ ئاه ،بهسه! بیبڕهوه! تۆ باوهڕت پێی نییه؟ كهیفی خۆته ،بهاڵم من باوهڕم پێیهتی .یهكێك له قارهمانهكانینازانم دۆستویفسكییه یان ڤولتیره دهڵێت ئهگهر خواش نهبوایه ،بهشهر بهخۆیان
خوایهكیان دادههێنا .من بهش به حاڵی خۆم باوهڕی تهواوم بهمه ههیه كه ئهگهر
نهمرییو جاویدانیش له حاڵی حازرشدا نهبێت ،ئهوا ئهقڵی گهورهی بهشهری دهرنگ یان
زوو دای دههێنێ.
ئاندرێ ییفیمیچ ،بزهیهكی شادمانی بۆ كردو گوتی:
 دهم خۆش! پێم خۆشه كه باوهڕت پێیهتی ،ئهمه بۆ تۆ باشتره ،كهسێك كه باوهڕیههبێ ،ئهگهر بیخهنه درزی دیواریشهوه ،دهتوانێ بێ خهم و خهیاڵ بژی .بهاڵم پێموایه
تۆ پیاوێكی خوێنهواری ،له كوێ خوێندووته؟
 له زانستگهی پترزبۆرگ ،بهاڵم نهمتوانی تهواوی بكهم. تۆ مرۆڤێكی بههۆش وبیری .دهتوانی دهگهڵ ههر ڕهوش و ههلومهرجێكا ،به ئارامیو ئاسوودهیی ههڵبهكهی .ئهندێشهی ئازادو قوڵ دهربارهی ژیان و تێگهییشتن له
مهسهلهو نهێنییهكانی ژیان ،لهگهڵ دووره پهرێزی له شته بچووك و تووڕههات و
گیروداره گهوجانهكانی دنیا ،دوو گهورهترین نیعمهتن كه تا ئێستا مرۆڤ پێیان گهیی
بێ .جا تۆ یهكێكی لهوانهی بتخهنه پشت سێ شیشبهندی ئاسنیشهوه ،ههر دهتوانی ئهم

دوو بههرهو نیعمهته بهدهست بێنی .دیوجین له نێو خهمڕهدا دهژیا ،وێڕای ئهوهش له
گشت سوڵتانانی دنیا بهختهوهرتر بوو.
ئیڤان دمتریچ ،به ڕوویهكی گرژو پهستهوه گوتی - :دیوجینهكهی تۆ بنیادهمێكی كهر
بوو.
ئهوهی گوت و له پڕ به تووڕهیی ههستایه سهر پێیان و ،لهسهری ڕۆیی:
 ئهم قسه قۆڕانه چیه كه دهربارهی دیوجین و تێگهییشتنی مهسهلهو نهێنییهكانی ژیانبۆ منی دهكهی .من حهزم له ژیانه ...ئاشقانه حهزم له ژیانه! .من تووشی وههمی
چهوسانهوه بووم ،له

من وایه بهردهوام تاقیبم دهكهن ،كون به كون به شوێنما

دهگهڕێن ،ههمیشه له ترس و دڵهڕاوكهدام ،له رهنجو عهزابدا دهژیم .بهاڵم ههندێجار
عهشقی ژیان سهراپام دادهگرێت ،رێك لهم ساتانهدایه كه دهترسم شێت بم .من زۆرم
حهز له ژیانه ،بێ حهد تینووی ژیانم!
ئهوسا به دهم ههڵچوونهوه به نێو ژوورهكه كهوت و به ئهسپایی گوتی:
 ههر جارێ كه خهون و خهیاڵ دهمگرێت ،تارمایی و تاپۆیان دهورم دهدهن ،لهمجۆره كاتانهدا خهڵكانێكی نهناس دهبینم كه لێم دێنه پێشهوه ،دهنگی جیاوازو
جۆراوجۆر ،نهوای موزیكی ڕوحنهواز دێنه گوێم و وام دێته بهر خهیاڵ كه له بێشهو
جهنگهاڵنی جوان و لهبهستێن و ڕهخێن دهریادا پیاسه دهكهم ،لهم حاڵهدا پڕ به دڵ
حهزدهكهم كاربكهم ،زهحمهت بكێشم و ڕهنج بدهم  ...تۆ پێم بڵێ ،خهبهرو باسی تازهی
ئهوێم بۆ بگێڕهوه ،خهبهری تازهی ئهوێندهر چیه.؟
 مهبهستت خهبهرو باسی شاره ،یان خهبهرو باس بهگشتی؟ با جارێ له خهبهری شارهوه دهست پێبكهین ،پاشان بێینه سهر خهبهرو باسیگشتی.
 چی بێ له تۆ نهێنی؟ ژیان لهم شارهدا عهزابه ،پیاو ماندوو ودڵتهنگ دهكات ...نهكهسێكی تیایه كه بتوانی قسهی بۆ بكهیت یان گوێی لێبگریت ،كهسی تازهشی بۆ
نههاتووه ،تهنیا دكتۆرێكی گهنج نهبێ به نێوی خوبوتوف.
 -بهڵێ! دهزانم ،كه هات من لهوێ بووم ،پێت وانییه كابرایهكی زبرو بێ تهربێت بێ ؟

 ڕاسته ،كابرایهكی خۆش تهربێت و خوێنهوار نییه .دهزانی زۆر سهیره ...به ڕواڵهتپایتهختهكانی* ئێمه ،بزوتنهوهی فیكری و رۆشنبیریی گهورهیان تێدایه ،یانی بهم پێیه
دهبوایه پڕ بوونایه له خهڵكی واقیعبین و مرۆڤی تازهو مودێرن ،كهچی نازانم بۆچی
ههر كهڕهتێ كه سهر دێته سهر ئهوهی كهسێك بۆ شارهكهی ئێمه بنێرێن ،دهگهڕێن
خراپترین و ناشایستهترین كهس ههڵدهبژێرن .كهسێكم بۆ دهنێرن حهزناكهم سهیری
چڕوچاویشی بكهم .بهڕاستی شارێكی نهگبهت و بێ نازمان ههیه!
ئیڤان دمتریچ ئاهێكی ههڵكێشاو به دهم پێكهنینهوه گوتی:
 بهڵێ ،بهڕاستی شارێكی نهگبهته! دهی ههنووكه خهبهره گشتییهكان چیه؟ رۆژنامهوگۆڤارهكان چ دهنووسن؟
ئیدی ،دنیا تاریك بوو بوو ،تاریكی باڵی بهسهر قاوشی ژماره شهشدا كێشا بوو.
دكتۆر ههستاو ههر بهسهر پێوه ،باسی ههواڵ و گوتارێن ڕۆژنامه ناوخۆیی و
دهرهكییهكان و ئهو رێبازه فكریه تازانهی كرد كه مۆدو باویان پهیداكردبوو .ئیڤان
دمتریچ به وردی گوێی له قسهكانی دكتۆر دهگرت و ناو به ناو پرسیارێكی دهكرد.
بهاڵم له ناكاودا وهكو ئهوهی شتێكی ترسناكی بیر كهوتبێتهوه ،سهری نایه نێو ههردوو
دهستی،و پشتی كرده دكتۆرو لهسهر تهختهكهی ڕاكشا.
ئاندرێ ییفیمیچ پرسی - :چیته؟
ئیڤان دمتریچ ،به دهنگێكی خهمناك و گیراو گوتی:
 ئیدی ئاماده نیم یهك قسهت دهگهڵدا بكهم! لێمگهڕه بهحاڵی خۆمهوه. ئاخر بۆچی ؟ مهگهر چ بووه؟ پێمگوتی وازم لێ بێنه! عهجهب شهیتانێكه!دكتۆر شانهكانی ههڵتهكاند ،ئاهێكی ههڵكێشاو له قاوشهكه وهدهركهوت .كه به
ڕاڕهوهكهدا تێ دهپهڕی ،رووی كرده نیكیتاو گوتی - :چۆنه ئێره خاوێن بكهیتهوه!...
بۆنێكی ناخۆشی لێدێ!
 -ئهمرهكهی ئهزبهنی ،به چاوان.

ئاندرێ ییفیمیچ .له كاتێكا بهرهو ماڵ نشێو دهبووهوه ،بهدهم ڕێگاوه له دڵی خۆیدا
دهیگوت:
"ئهم ئیڤان دمتریچه چهند گهنجێكی باش و ماقووڵه .لهوهتای لهم شارهدا دهژیم،
تووشی ههزاران كهس بووم ،كهچی ئهو تاقه كهسێكه پیاو بتوانێ قسهی دهگهڵدا بكات.
ئهم گهنجه توانای بیركردنهوهو قهزاوهتی ههیه ،قسهو بۆچوونهكانی لۆژیكی وماقووڵن،
تهنیا بایهخ به شته گرینگ و پێویستهكان دهدات.
ئهو شهوه ،چ له كاتی خوێندنهوهو موتااڵداو چ ئهو كاتهی چووه ناو جێگاوه ،ههر
بیری لهالی ئیڤان دمتریچ بوو .بهیانیش كه له خهو ڕابوو ،جارێكی دی بیری كهوتهوه
كه دوێ شهو ئاشنایهتی دهگهڵ پیاوێكی ئاقڵ و زیرهكدا پهیدا كردبوو ،بۆیه له دڵی
خۆیدا بڕیاری دا ههركه دهرفهتی بۆ ههڵكهوت ،یهكهم ئیشی ئهوه بێت ،جارێكی دی
بچێته سهردانی.
*  -مهبهست له مۆسكۆ وپترسبۆرگه.
(())١١
ئیڤان دمتریچ ،وهكو دوێنێ شهو ،سهری له نێو ههردوو دهست و ،ئهژنۆكانی بهسنگی
خۆیهوه نابوون و به جۆرێ لهسهر تهختهكهی پاڵكهوتبوو ،كه دهموچاوی دیارنهبوو.
دكتۆر خۆی به قاوشهكهدا كردو گوتی - :ساڵو دۆستی ئازیز! خۆ نه نوستوویت؟
ئیڤان دمتریچ ،ههر بهو دهقهوه كه دهموچاوی به بالیفهكهیهوه نابوو ،وهاڵمی دایهوه:
 یهكهم من دۆستی تۆ نیم ،دووهم تۆ به خۆڕایی خۆت ئهزیهت دهدهی ،چونكهئامادهنیم تاقه یهك قسهشت دهگهڵدا بكهم.
ئاندرێ ییفیمیچ ،به سهرسامی و شپرزهیی و لهبن لێوانهوه گوتی:
 زۆر سهیره! ...دوێنێ هێدی و هێمن و دۆستانه پێكهوه گفتوگۆمان دهكرد ،نازانمبۆچی له پڕێكا زویر بوویت و گفتوگۆكهت بڕی ...ناشێ قسهیهكی خراپم كردبێت ،یان
قسهكانم دژی بیرو بۆچوونهكانی تۆ بووبن.
ئیڤان دمتریچ ،ههر له سهر تهختهكهیهوه نیمچه ئاخیزێكی بۆ كرد ،نیگای چاوه سوور
ههڵگهڕاو مهخسهره ئامێزو ئاشوفتهكانی بڕییه دكتۆرو گوتی:

 به تهمای بهو ئاسانییه باوهڕ به قسهكانت بكهم؟ باشتر وایه بڕۆی له شوێنێكی دیكهجاسوسیو ههواڵدزی خۆت بكهی! لێره هیچ به هیچ ناكهیت .من دوێ شهو زانیم كه به
چ مهبهستێ بۆ ئێره هاتبوویت.
دكتۆر به دهم زهردهخهنهیهكهوه گوتی:
 ئهمه چ وههمێكی سهیره! یانی تۆ من به جاسووس دهزانی؟ بهڵێ! ...كهسێك بۆ ئهوه دانرابێ كه من تاقی بكاتهوهو قسهم لێ دهربێنێ و ئازاریڕوحم بدات ،چ دكتۆر بێ و چ جاسووس ،فهرقی چییه؟
 ئاخ! بهڕاستی تۆ چ  ...ببووره ...بنیادهمێكی سهیریت!ههنگێ دكتۆر لهسهر تهپڵهكێكی كهنار تهختهخهوهكه دانیشت ،سهرێكی گلهیی ئامێزی
بۆ لهقاندو گوتی:
 با وای دابنهین ههق به تۆ بێ ،وای دابنه من به قهستی خیانهت دهمهوێ قسهت لێدهربێنم و خهبهری پۆلیست لێبدهم تا بتگرن ،پێت وایه چ دهبێ؟ ئهوپهڕی دهتگرن،
حوكمت دهدهن و دهتخهنه بێگاره زندانهوه .تهسهور دهكهیت وهزعت له دادگا یان له
زنداندا لێره خراتر دهبێت؟ خۆ ئهگهر حوكمی زندان یان بێگاره زندانیش بدرێی ،هێشتا
وهزع و حاڵت ،له وهزع و حاڵی ئێره ههر خراتر نابێت .نا ،تهسهور ناكهم خراتر بێت...
كهواته تۆ له چی دهترسیت؟
دیار بوو ئهم قسانه كاریان له ئیڤان دمتریچ كرد ،چونكه ههستاو به ئارامی لهسهر
تهخته خهوهكهی دانیشت.
دهوروبهری سهعات پێنجی دوا نیوهڕۆ بوو ،یانی ئهو كاته بوو كه دكتۆر رۆژانه له
ژوورهكانی ماڵهكهی خۆیدا پیاسهی دهكردو داریوشكا دههات و لێی دهپرسی" :ئایا
كاتی ئهو نههاتووه بیرهیهك بخواتهوه؟" هێشتا زوو بوو ،دنیای دهرهوه ڕوناك و ئارام،
ئاسمان شین و ساف بوو .دكتۆر گوتی:
 من دوای نیوه رۆژه حهزم كرد پیاسهیهك بكهم ،ئیدی له ماڵ هاتمه دهرێ و ویستملهسهر رێگای خۆمهوه سهرێكی تۆ بدهم .بهڕاستی بههارێكی جوانه!
ئیڤان دمتریچ پرسی - :له چ مانگێكداین؟ مانگی مارسه؟

 بهڵێ ،ئاخرو ئۆخری مارسه. بێگومان حهوشهو بانهكهو كۆاڵن و جادهكان هێشتا قوڕو قوڕاوه. زۆریش نا .باریكه رێگای ناو باخ و باخچهكان وشك بوونهتهوه.ئیڤان دمتریچ وهكو یهكێك تازه له خهو ڕابووبێ ،چاوه سوورهكانی ههڵگڵۆفت و
گوتی:
 چهند خۆشه پیاو لهم كات و ههوا خۆشهدا گالیسكهیهك بگرێت و گهشتێكیدهرهوهی شار بكات و پاشان بگهڕێتهوه بۆ ژووره گهرم و گوڕو خۆشهكهی خۆی و...
ئهوجا بۆ چارهسهری ژانهسهرهكهی بچێت بۆ الی دكتۆرێكی كارامهو لێزان ...زۆر
دهمێكه وهكو بنیادهم نهژیاوم .بهڕاستی ئێره شوێنێكی پیس و ناخۆشه! یانی
ناخۆشیهكهی له كێشدا نییه.
دوای ئهو هاڕوژانهی كه دوێ شهو تووشی بوو بوو ،پهژمردهو ماندوو دههاته
بهرچاو و ،بهبێ مهیلی قسانی دهكرد .قامكهكانی دهلهرزین و به سیمایدا دیاربوو كه
ژانه سهرێكی قورسی گرتووه.
ئاندرێ ییفیمیچ گوتی:
 هیچ جیاوازییهك له نێوان ژووری گهرم و گوڕو خۆش و ،ئهم قاوشانهدا نییه،بهشهر دهبێ له ناخی خۆیدا بۆ ئاسوودهیی و ئارامی بگهڕێت نهك له دهرهوه.
 یانی چۆن؟ تۆ تهمهشا ،خهڵكی ئاسایی له دهرێی خۆیدا ،واته له شتانی وهكو گالیسكهو ژووریكاركردن و ئهو شتانهدا بۆ چاكی و خراپی دهگهڕێت ،بهاڵم خهڵكی فامیدهو ژیر له
ناخی خۆیاندا بۆ چاكی و خراپی دهگهڕێن.
 بڕۆ ئهم فهلسهفهیه له یۆناندا ،كه ئاو وههواكهی فێنك و خۆشهو یهكپارچه بۆن وبهرامهی نارنجه ،باڵوبكهوه .ئهم فهلسهفهیهی تۆ به دهردی ئێره ناخوات ،لهگهڵ ئاوو
ههوای ئێرهدا ناگونجێت .نازانم لهگهڵ كێدا بوو كه باسی دیوجینم دهكرد؟ لهگهڵ تۆدا
بوو؟
 -بهڵێ! دوێ شهو باسمان كرد.

 دیوجین ،پێویستی به ژووری خۆش و شوێنی گهرم نهبوو ،چونكه ئاوو ههوایواڵتهكهی بهجۆرێ بوو كه بهبێ ئهو شتانهش ئاسوودهو ڕهحهت بوو ،له ناو
خهمڕهكهی دادهنیشت و ههر پڕتهقاڵ و زهیتونی دهخوارد .بهاڵم ئهگهر له روسیادا
بوایه به جۆرێ سهرما زهیفی لێ دهسهند كه دهبوا نهك ههر له مانگی دیسامبهردا،
بهڵكو له مانگی مایسشدا ،له خهڵكی بپاڕێتهوه كه ژوورێكی گهرم و گوڕی بدهنێ،
بێگومان له سهرما ڕهق دهبووهوهو ئهعسابی تێك دهچوو.
 نا ،نا وانییه! سهرماش وهكو ههر دهردو ئازارێكی دی دهشێت مرۆڤ ههستیپێنهكات ،فهرامۆشی بكات .مارك ئورلیوس* دهڵێت" :دهردو ئازار ،وێنایهكی زندوو
وبهرجهستهی خودی ئازاره ،ههركهسێك بیهوێ ئهو وێنایه بگۆڕێت ،دهبێ غیرهت و
وره بنێته بهرخۆی ،بیری لێنهكاتهوه ،دادو بێداد نهكات ،خۆی بۆ شل نهكات ،بێ
چهندوچوون ئهو دهردو ئازارهی دهپهڕێتو له كۆڵی دهبێتهوه ".ئهم وتهیه زۆر
دروسته .جیاوازی خهڵكی زانا یان خهڵكی هۆشن دهگهڵ خهڵكێن ئاساییدا لهمهدایه كه
له دهردو ئازار ،بێباكن ،به چاوی سووك تهمهشای دهكهن ،خۆی بۆ شل ناكهن ،ئهوانه
ههمیشه خۆشحاڵن و ،بێ منهتن و سهریان له هیچ پێشهاتێك ناسوڕمێ.
 كهواته من چونكه ئازار دهچێژم و ،دڵم خۆش و شاد نییه ،سهرم له كهمی وناڕهسهنی خهڵكی سوڕ دهمێنێ ،دهبێ كابرایهكی گهوج بم.
 نا ،مهبهستم ئهمه نهبوو .دهردو ئازارهكهی تۆ بێهودهیه .چونكه ئهگهر كهمێك قووڵتربیر بكهیتهوه ،ههنگێ بۆت به دیاردهكهوێ ،كه ههر ههموو ئهو فاكتهره دهرهكیانهی
بهمجۆره هێناومانیهته وڕوژان ،چهند سواوو بێ بایهخن .ههوڵی ڕاستهقینهی مرۆڤ له
پێناوی ئهوهدایه به دروستی له چهمك و مانای ژیان بگات ،كه نهجاتی واقیعی مرۆڤ
لهمهدایه ،ئهمه خۆی له خۆیدا گهورهترین نیعمهته.
ئیڤان دمتریچ ،برۆی وێكهێنایهوهو گوتی:
 چهمك ...فاكتهرێن دهروونی ...بێرونی ...ببوره من سهر لهم قسانهی تۆ دهرناكهم.ئهوسا ههستایه سهر پێیان ،نیگایهكی پڕ تووڕهیی دكتۆری كردو لهسهری ڕۆیی:
 من ئهوهنده دهزانم كه خواوهند منی له خوێنی گهرم و دهمارو ئهعساب دروستكردووه .جا ئهگهر تانوپۆی بهدهن ،ژیانی تیابێ ،زندوو بێت ،دهبێ له ههنبهر ههر

كارێكدا كاردانهوهی خۆی ههبێت .منیش له ههنبهر ههر كاریگهرییهكی دهرهكی و
بێرونی كاردانهوهم دهبێت ،له بهرانبهر دهردو ئازارا ،ناڵهو هاوارو گریانم دهبێت ،له
ههنبهر كمی و نزمی ،بێزاریی ،له ههنبهر بهدئاكاری و بێ فهڕی و ناڕهسهنیدا قێزو
بێزم ههیه .بهبۆچوونی من ئهم كاردانهوانه ،ژیانه .تا ئۆرگانیزمی بهدهن نزمترو الوازتر
بێت ،ئهوهنده ههستیاریی له ههنبهر باندۆرێن بێرونی الوازتر دهبێت و كاردانهوهی
كهمتر دهبێت .به پێچهوانهشهوه تا ئۆرگانیزمی بهدهن بهرزترو ئاڵۆزتر بێت ،ئهوهنده له
ههنبهر ڕووداوهكانی دهوروبهری خۆیدا ،له ههنبهر باندۆره دهرهكییهكاندا ،ههستیارترو
پڕ كاردانهوهتر دهبێت .چۆن تۆ ئهمانه نازانیت؟ پیاو دكتۆر بێت و ئهم شته سادهو
ئاساییانه نهزانێت؟! ئهگهر كهسێك بیهوێ دهردو ئازار به ههند نهگرێت و به چاوی
سووك تهمهشای بكات و ههمیشه به ههر پێشهاتێك رازی و قاییل بێت دهبێ ...له
كاتێكا بهدهست ئاماژهی بۆ ئهو دێهاتییه زهالم و قهڵهوه دهكرد كه لهسهر تهختهكهی
ڕاكشا بوو ،دهكرد ..لهسهری رۆیی:
 ...دهبێ یان به مهرهدی ئهمه بچێت ،یان بهڕادهیهك خوو به دهردو ئازارهوه بگرێتكه ههستی پێ نهكات و ههموو ههستیارییهكی خۆی له دهست بدات ،به كورتیهكهی
فڕی بهژیانهوه نهمێنێ.
ئهوسا به توڕهیی و ههڵچوونهوه لهسهری ڕۆیی:
 ببووره ،من نه زانام و نه فهیلهسوف ،زانیارییهكی ئهوتۆم لهمهڕ ئهم مهسهالنه نییه،وله وهزعو حاڵێكی ئهوتۆشدا نیم بتوانم ئهكادیمیانه بیربكهمهوهو به بهڵگهوه
گهنگهشهیان لهسهر بكهم.
 نا ،به پێچهوانهوه ،تۆ زۆر بهچاكی مهسهلهكان له بنج و بناوان دهكهیت و داوهریانلهسهر دهكهیت!
 ڕهواقیهكان ،كه تۆ ڕێك السایی ئهوان دهكهیتهوه ،خهڵكانێكی زۆر باش بوون ،بهاڵمفهلسهفهكهیان ،له وهتای دوو دانه ههزار ساڵه نهك ههر لهجێی خۆی وهستاوه ،بهڵكو
له پاشی داوهو نهك تاقه زهڕهیهك پێش نهكهوتووه ،بهڵكو له ئایندهشدا پێش ناكهوێت،
چونكه دیدو بۆچوونهكانیان نهك ههر پراكتیكی نهبووه ،بهڵكو بۆ ژیانی بهشهریش
پێویست و زهرووری نهبووه ..ئهم دیدو بۆچوونانه تهنیا الی كهمینهیهكی كهم،
بایهخدارو پهسند بووه ،كه ژیانی خۆیان وهقفی فێر بوونی زانیاری و فهلسهفهی

جۆراوجۆر كردووهو لهزهتیان لێ بینیوه ،دهنا ئهم فهلسهفهیه لهالی زۆرینهی خهڵك
ناكاته هیچ و مانایهكی نییه .فهلسهفهیهك داوا له خهڵكی بكات كه گوێ به ماڵ و
سهروهتی دنیاو خۆشگوزهرانی نهدهن ،كه باكیان به دهردو ئازارو مهرگ نهبێت ،لهالی
زۆربهی جهماوهری خهڵكی ،هیچ ماناو چهمكێك ناگهیهنێ ،چونكه ئهم زۆرینهیه هیچ
كاتێك نه دهوڵهمهند بووه نه خۆشگوزهران .دیاره له ڕوانگهی ئهم زۆرینهیهوه ،گوێ
نهدان به دهردو ئازار ،سووك تهمهشاكردنی دهردو ئازار ،هاوتای سووك
تهمهشاكردنی خودی ژیانه ،چونكه سهرانسهری بوونی بهشهری بریتییه له زنجیره
ههستێكی وهكو ههستی برسێتی ،سهرما ،رهنج و ئازار،و ترس له مردن – ههمان ئهو
ترسهی كه هاملێت گرفتاری بوو بوو -بهڵێ! ژیانی بهشهر لهم ههستانهدا پهنهانه .بۆیه
دهشێت كهسێك له ژیان تێرو بێزار ببێت ،بهاڵم ناتوانێ بیبێزرێنێ ،به سووكی
تهمهشای بكات .بۆیه دووبارهی دهكهمهوه كه فهلسهفهی ڕهواقی هیچ ئایندهیهكی
گهشو درهخشانی نابێت ،بهاڵم وهكو دهبینی ،له وهتای سهدان ساڵهوه تا ئهمڕۆ،
ملمالنێ ،ههستیاریی له ههنبهر دهردو ئازار ،توانای كاردانهوه له ههنبهر فاكتهرانی
دهرهكی و بێرونیدا ههبووهو بهردهوام له پێشكهوتندا بووه...
له پڕ زنجیرهی بیرهكانی ئیڤان دمتریچ پسایهوه ،ههڵوهستهیهكی كرد ،به كهسهرهوه
دهستێكی به تهوێڵی خۆیدا ماڵی و گوتی:
 دهمویست باسی بابهتێكی گرینگت لهگهڵدا بكهمهوه ،بهاڵم سهری كاڵفهكهم لێ ونبوو .ئهرێ بهڕاست باسی چیم دهكرد؟ ئا ،بیرم كهوتهوه .دهڵێن یهكێك له ڕهواقیهكان،
بۆ ئهوهی یهكێك له خزمهكانی خۆی له كۆیالیهتی ئازاد بكات ،به خوایشتی خۆی و بۆ
ههتا ههتایه تهوقی ئهسارهت و دیلی له گهردنی خۆی كردبوو .مالحهزه دهكهی كه
تهنانهت كهسێكی پابهندی فهلسهفهی ڕهواقیش ،له ههنبهر تووڕهیی و باندۆری بێرونیدا
چۆن كاردانهوهی نیشان داوه ،چونكه دهبێ بۆ ئهنجامدانی كارێكی جوامێرانهو
هیمهتێكی پیاوانهی لهو بابهته ،یانی خۆ فیداكردن له پێناوی هاوڕهگهزێكی ئازیزی
خۆتا ،دهبێ ڕوحێكی سهرڕێژ له هاودهردی و هاوخهمی و هاوسۆزیت تیابێ .من
ههرچیم دهزانی و فێری بوو بووم ،لهم زندانهدا له بیرم چوونهتهوه ،دهنا لهوه بوو
نموونهی زندووترو به سوودترم بۆت هێنابایهوه .بهڕاست وهره با حهزرهتی عیسا به
نموونه بێنینهوه ،تهنانهت كاردانهوهی ئهویش له ههنبهر ڕووداوهكانی ژیانا ،ههر گریان
و خهنده،و خهمینی،و تووڕه بوون ،و تهنانهت خهفهت خواردن بووه .ههرگیز به

پێكهنین و خۆشیهوه بهرهو پیری دهردو ئازار نهچووه ،مهرگی به سووك و كهم
نهزانیوه ،تهنانهت بۆ ئهوهی لهم چارهنووسه خهمناكه ڕزگاری بێ ،له باخی جنسیماندا
كهوتبووه دوعاو نزاو پاڕانهوه.
ئیڤان دمتریچ ،لێرهدا كهوته پێكهنین ،دانیشت و لهسهری رۆیی:
 گریمان تۆ راست دهكهی ،ئاسوودهیی و ئۆقرهی بهشهر له ناخی خۆیدایه ،نهك لهدهرهوهی خۆی .گریمان دروست ئهوهیه گوێ به دهردو ئازار نهدرێت و به سووكی
بگیرێ و تهمهشا بكرێت ،ببیزێنرێ و هیچ پێشهاتێك به سهیر نهزانرێ و به ههند
نهگیرێت .بهاڵم تۆ به چ ههقێك ڕێ به خۆت دهدهی ئهم رێبازو فهلسهفهیه باڵو
بكهیتهوه؟ مهگهر تۆ هزرڤان و فهیلهسوفیت؟
 نهخێر! من فهیلهسوف نیم ،بهاڵم پێویسته لهسهر ههر مرۆڤێك ئهم فهلسهفهیهباڵوبكاتهوه ،چونكه دهگهڵ ئهقڵ و لۆجیكدا تێكدهكاتهوه.
 نا! من دهمهوێ بزانم بۆچی له مهسهله لۆژیكی و ئهقڵیهكاندا ،له مهسهلهی بێزراندنیئازارو دهردو ئهو شتانهدا خۆت به پسپۆرو شارهزا دهزانیت؟ تا ئێستا ڕهنجت
كێشاوه؟ ئایا له چهمكی دهردو ئازار تێدهگهیت؟ باشه پێمان بڵێ ئاخۆ به منداڵی شهالق
كاریان كردوویت؟ بهر شهالقیان داویت؟
 نهخێر ،باوك و دایكم باوهڕیان به هیچ سزایهكی بهدهنی نهبوو. بهاڵم بابی من زۆر بێ ڕهحمانه بهر شهالقی دهدام ،بابم كارمهندێكی زبرو توندهتهبیعهت بوو ،كهپوویهكی درێژو ملێكی زهردی ههبوو ،مایهسیرییهكی قورسی لهگهڵدا
بوو ،بهاڵم با واز لهو بێنین و بێینه سهر باسی تۆ .به عهمراتت كهسێك پهلهپیتكهیهكی
لێ نهداوی ،كهس چاوی لێ سوور نهكردوویتهوه ،كهس ههڕهشهی لێنهكردویت ،كهس
نهی چهوساندویتهوه ،تۆكمهو سهالمهت و قهڵهو دهڵێی گامێشی .له ژێر پهڕو باڵی
باوكتا گهوره بوویت ،به پارهی ئهو خوێندنت تهواو كردووهو ئهوسا یهكسهرو به
واسیتهكاری كارێكی پڕ دهرامهت و كهم زهحمهتیان بهبێ ئهوهی موستهههق بی،
داویتێ .پتر له بیست ساڵه له خانوویهكی گهرم و گوڕو روناكدا ،دهژی كه نه له ئاوی
كهمهو نه له كارهبا ،تاقه پولێك كرێ نادهی .كارهكهری خۆڕاییت ههیه ،سهرباری
ئهوهش ههم دهسهاڵتت ههیهو ههم ههق ،كه به كهیفی دڵی خۆت دهوام بكهیت یان
نهكهیت ...بۆیه تۆ پیاوێكی تهمهڵ و تهوهزهلیت ،به جۆرێ ژیانی خۆت رێك خستووه،

كه هیچ شتێك نهتوانێ ناڕهحهتت بكات ،یان بتهاڕوژێنێ ،ههموو كارهكانی خۆت داوه
بهسهر یاریدهدهرهكهت و گهجهرو گوجهرو الت و لهوێرهكانی تری نهخۆشخانهكهداو
به خۆت له ژوورێكی گهرم و گوڕو گهورهدا پاڵت لێداوهتهوهو پاره دهخهیته سهر
یهك ،كتێب دهخوێنیتهوه ،بیر له شتی توڕههات و گهوجانه دهكهیتهوه...
نیگایهكی كهپووه سوورهكهی دكتۆری كردو لهسهری رۆیی:
 ..به كامی دڵ بیره دهخۆیتهوه .به كورتیهكهی تۆ له ژیاندا هیچت نهدیتوهو ،هیچت
دهربارهی ژیان نهزانیوهو نهجهڕباندووه ،تهنیا زانیارییهكی تێوری سهرڤه سهرڤهی
رووتت دهربارهی دنیای واقیع ههیه .بۆیهش خهمساردو بێ موباالت ،چ به ڕاست و چ
به درۆ دهردو ئازار دهبوغزێنی ،به سووك تهمهشای دهكهیت ،چونكه نهخۆشی و
مردن ،لۆژیك و ئهقڵ ،شادمانی ڕاستهقینهو ئهم فهلسهفه رێسییه به زیانانه ،لهبارترین
فهلسهفهن بۆ پیاوی تهمهڵ و ئیش نهكهر .بۆ نموونه تۆ ئهگهر جووتیارێك ببینی له
ژنهكهی دهدات .له دڵی خۆتا دهڵێی" :بۆچی داكۆكی لهم ژنه بكهم؟ با لێی بدات! هیچ
گرینگ نییه ،چونكه درهنگ یان زوو ههردووكیان دهمرن ،لهم حاڵهتهدا كابرا خۆی ئازار
دهدات نهك ژنهكهی ،واته كارهكهی سووكییه بۆ خۆی نهك بۆ ژنهكهی ".تۆ پێت وایه
مهیخۆری و بهدمهستی كارێكی زۆر گهوجانهو ناشیرینه ،بهاڵم پیاو چ بخواتهوهو چ
نهخواتهوه له ئهنجامدا ههر دهمرێت .نموونهیهكی دی ،ئهگهر پیرهژنێك تووشی ددان
یهشه بووبێت ،بۆ چارهسهرو دهرمان بێته الی تۆ ...پێی دهڵێی" :مهگهر چ قهوماوه؟
ئازار و نهخۆشی دهكاته تهسهوری خودی ئازار و ،نهخۆشی دهكاته سێبهرو نمای
ئازار .خۆ لهم دنیایهشدا سهر بێ سهریهشه نابێ ،كهس بهبێ ئازار نابێت و
ههمووشمان ههر گیای مردنین .دهیسا بڕۆ پیرهژن ،ههیدێ لهبهر چاوم گوم به ،وازم
لێبێنه با بۆ خۆم بیربكهمهوهو ڤۆدگا بخۆمهوه ".یان ئهگهر گهنجێكی بێ ئهزموون بێت
و ڕاوێژت پێبكات كه لهم دنیایهدا چ بكات و چۆن بژی؟ تۆ یهكسهرو بێ هیچ ڕامانێك
پێی دهڵێی" :بڕۆ له ڕای دهركی مهعنهویات یان خۆت گوتهنی سهعادهتی ڕاستهقینهدا
تێ بكۆشه!" بهاڵم ئهم سهعادهته واقیعیو ئهفسانهییه چییه؟ بهخۆتیش نایزانیت .بۆ
نموونه ئێمه لێرهدا ،له پشت ئهم شیشبهندانهوه حیجز دهكهن ،ئهشكهنجهو ئازارمان
دهدهن ،لێرهدا دامان دهڕزێنن ،بهاڵم ئهم كاره له ڕوانگهی تۆوه كارێكی تهواو ئاقاڵنهو
لۆژیكیه ،چونكه بهتهسهوری تۆ هیچ جیاوازییهك له نێوان ئهم قاوشه پیس و پۆخڵهو
ئۆفیسێكی گهرمو گوڕو پاك و خاوێن وڕهحهتدا نییه .بهڕاستی فهلسهفهیهكی لهبارو بێ

خهوشه! به شهرت فهلسهفهیه! تۆ به پشتیوانی ئهم فهلسهفهیه به تیرێ چهند نیشان
دهشكێنێ :ههم هیچ كارێك ناكهیت ،ههم ویژدانت پاك و ئاسوودهیهو ،ههم خۆت
بههزرڤان دهزانێت ...نا! برادهری ئازیز نا ،خهیاڵت خاوه ،ئهم كاره فهلسهفهو هزرو
بۆچوونی ناوازهو دهوڵهمهند نییه  ،بهڵكو تهمهڵی و گۆشهگیری و قهدهریهت و سست
ئهقڵییه...
ئیڤان دمتریچ ،ههڵوهستهیهكی كرد ،به نهفهسێكی تووڕهترهوه لهسهری رۆیی:
 بهڵێ ،تۆ گوێ بهدهردو ئازار نادهیت ،به گرینگی نازانیت ،بهاڵم ئهگهر پهنجه توتهتبه دهرگاكهوه بێت ،تاهێز له گهرووتایه هاوار دهكهیت.
ئاندرێ ییفیمیچ ،نهرمه بزهیهكی بۆ كردو گوتی - :لهوهشه هاوار نهكهم!
 مهحاڵه هاوار نهكهیت ،به دهنگی بهرزیش هاوار دهكهیت! یان ئهگهر خۆت ئیفلیج وزهوینگیر ببیت یان گریمان كهسێكی خۆسهری گۆساخ ،به پشتیوانی پلهو پایهی بهرزی
خۆی ،بهبهرچاوی خهڵكییهوه سووكایهتیت پێبكات و سوور بزانیت لهسهر ئهم كارهی
سزا نادرێت ،ههنگێ تێدهگهی كه ئامۆژگاری كردنی خهڵكی بۆ "دهركی مهعنهویات و
سهعادهتی ڕاستهقینه" چ تامێكی ههیه!
ئاندرێ ییفیمیچ كه قسهكانی ئهوی له گیان خۆش بوو و ،له خۆشیاندا پێدهكهنی و
دهستهكانی لێكدی دهخست ،گوتی:
 قسهكانت جوان و تازهن! بهڕاستی بۆچوونهكانت خۆشحاڵم دهكهن .ئهو وهسفهی كهئێستا دهرههق بهمن كردت ،بهڕاستی جوان بوو ،ئهلههقی قسه كردن دهگهڵ تۆدا
یهجگار خۆشه .من تائێره گوێم له تۆ گرت ،جا ئێستا نۆرهی تۆیه كه لوتف بفهرموویت
و گوێ له قسهكانی من بگریت....
* -ئۆرلیۆس :ئیمپراتۆری ڕوم (١٢١-١٨١ز)

(())١١
ئهم گفتوگۆیه نزیكهی یهك سهعاتی دی بهردهوام بوو ،ئهم گفتوگۆیه كارێكی قووڵی
له ئاندرێ ییفیمیچ كرد .بۆیه لهو رۆژه به دواوه ههموو رۆژێ بهیانیان و دوا

نیوهڕۆیان دهچوو بۆ قاوشی ژماره شهش و زۆرجار تا ئێوارهیهكی درهنگ گفتوگۆی
دهگهڵ ئیڤان دمتریچدا دهكرد .ئیڤان دمتریچ له سهرهتاوه سڵی له دكتۆر دهكردهوه ،له
نیازپاكی وی به گومان بوو ،و به ئاشكرا بێزاری و نهیاری خۆی دهردهبڕی ،بهاڵم
دوای ماوهیهكی كهم لهگهڵیا ڕاهات ئهو رهفتاره توندو زبرهی جارانی نهما ،شێوازێكی
بهتهوسی مدارا ئامێزی گرتهبهر.
ئیدی خێرا له سهرانسهری نهخۆشخانهكهدا باڵوبووهوه كه ئاندرێ ییفیمیچ ،ڕۆژانه
سهری قاوشی ژماره شهش دهدات .هیچ كهس – نه یاریدهدهری دكتۆر ،نه نیكیتاو نه
پهرستارهكان  -سهریان لهوه دهرنهدهكرد كه بۆچی دكتۆر بۆ قاوشی ژماره شهش
دهڕۆیی ،بۆچی به سهعاتان لهوێندهر دادهنیشت و باسی چی دهكرد؟ ئهگهر بهمهبهستی
معایهنهی نهخۆشهكان دهڕۆیی ،بۆچی ڕهچهتهی دهرمانی بۆ پڕ نهدهكردنهوه .خواڵسه
ڕهفتاری دكتۆر گۆڕابوو و سهیرو سهمهره دههاته بهرچاو .رێك به پێچهوانهوهی
جارانهوه ،میخاییل ئاڤریانیچ ،زۆربهی كات دكتۆری له ماڵهكهی خۆیدا نهدهبینی،
داریوشكا ،زۆر نیگهران و پهریشان بوو ،چونكه دكتۆر وهكو جاران له كاتی خۆیدا
بیرهكهی نهدهخواردهوه ،تهنانهت ههندێجار بۆ نیوهڕۆژهو فراڤینیش له جاران درهنگتر
بۆ ماڵ دهگهڕایهوه.
رۆژێك ،كه دهوروبهری ئاخروئۆخری مانگی تهمووز بوو ،دكتۆر خوبوتوف ،به
كارێك چوو بۆ دیدهنی ئاندرێ ییفیمیچ ،چونكه له ماڵهوه نهبوو ،ئیدی بۆ تاقیبی وی به
ناو حهساری بینایهكه كهوت ،لهوێندهر پێیان گوت كه دكتۆری پیر چووهته معایهنهی
نهخۆشه دهروونیهكان .كاتێ كه خوبوتوف گهییه ڕاڕهو و دااڵنهكه ،گوێی له ئیڤان
دمتریچ بوو كه به دهنگێكی نیمچه تووڕه دهیگوت:
 من و تۆ ههرگیز ڕێك ناكهوین ،مهحاڵه بتوانی بمهێنیته سهر بیروباوهڕی خۆت .تۆفڕت به واقیعهوه نییهو هیچ له واقیع نازانی ،له ژیانتا ئازارو ناخۆشیت نهچهشتووه،
تهنیا وهكو زهروو خوێنی خهڵكیت مژیوه .بهاڵم من لهوهتای چاوم به دنیادا ههڵیناوه
تاكو ئهمڕۆ ،ههمیشه له مهینهتیو ئازارو ئهشكهنجهدا بووم ،بۆ ساتێ له دهست ئازار
ڕهها نهبووم ،بۆیه ڕێك و ڕهوان دهیڵێم كه خۆم له تۆ به زیاتر دهزانم ،له ههموو
ڕوویهكهوه خۆم له تۆ به شارهزاترو كارامهتر دهزانم .بۆیه تۆ ئهوه نیت من
ئامۆژگاری بكهیت.

ئاندرێ ییفیمیچ ،كه تهسهوری دهكرد ،ئیڤان دمتریچ ،نایهوێ له مهبهستی ئهو حاڵی
ببێت ،به ئهسپایی و به دهنگێكی خهم ئامێزهوه گوتی:
 نا ،من به هیچ جۆرێ مهبهستم ئهوه نییه كه بیروبۆچوونی خۆمت بهسهردا بسهپێنم.برادهری ئازیز! مهسهلهكه ئهوه نییه كه تۆ ڕهنجت كێشاوهو من ڕهنجم نهكێشاوه ،رهنج
و شادی دوو حاڵهتی ڕهوتهنین ،جێگیرو پایهدارنین ،پێویست ناكا باسیان بكهین .گرینگ
ئهمهیه من و تۆ توانای بیركردنهوهمان ههیه ،من و تۆ له جوملهی ئهو خهڵكانهین كه
دهتوانن بیربكهنهوه ،دیاردهو رووداوهكان تاوتوێ بكهن و داوهری بكهن .جا ئهمه
خۆی لهخۆیدا ،چهند له بیركردنهوهشا لێكدی جیاواز بین ،جۆره پهیوهندییهكی
مهعنهویمان له نێواندا چێدهكات .برادهری ئازیز ،خۆزگه دهتزانی من چهند له نهفامی و
گێلی و نهزانی خهڵكی بێزارو بێتاقهتم ،بریا دهتزانی ههر جارێ كه دهگهڵ تۆدا گفتوگۆ
دهكهم چهند خۆشحاڵ و كهیف خۆش دهبم .تۆ پیاوێكی زیرهكی بۆیه زۆر لهزهت له
تێكهاڵوی تۆ دهبینم ،دۆستایهتی تۆم له گیان خۆشه.
خوبوتوف ،به ئاستهم درزێكی خسته دهرگاكهو تهمهشایهكی نێو قاوشهكهی كرد.
دكتۆری پیرو ئیڤان دمتریچ كه شهوكاڵوێكی لهسهر بوو ،له تهنیشتییهكهوه لهسهر
تهختهخهوهكه ڕۆنیشتبوون! دیقهتی دا كابرای شێت بهدهم سیماگۆڕكێوه خۆی
دهجواڵندو شانهكانی ههڵدهتهكاند ،و بهردهوام دیزداشهكهی توند وتوندتر له خۆیهوه
دهپێچا .كهچی دكتۆر سهری داخستبوو و بهبێ جوڵه دانیشتبوو ،سیمای سوورو
شهكهت و خهمناك دههاته بهرچاو .خوبوتوف ،بهدهم شان ههڵتهكاندنهوه ،پۆزخهنێكی
بۆ كردو تهمهشایهكی نیكیتای كرد.
نیكیتاش شانێكی بۆ ههڵتهكاند.
ڕۆژی دوایی خوبوتوف ،پزیشكیارهكهی دهگهڵ خۆیدا هێنا ،به دوو قۆڵی له
ڕاڕهوهكهداو له پشت دهرگای قاوشی ژماره شهشهوه وهستان و گوێیان ههڵخست.
پاش تۆزێك لهوێندهر وهدهركهوتن ،خوبوتوف به دهم ڕێوه به پزیشكیارهكهی گوت:
 وا تهسهور دهكهم بابه گهورهمان به تهواوهتی تێكچووه.سێرگی سێرگیوفیچی خۆشپۆشیش ،كه ههوڵی دهدا به هێواشی بهالی گۆالوهكاندا
تێپهڕێت تا پێاڵوه بۆیاخكراوو بریقهدارهكانی قوڕاوی نهبن ،ئاهێكی ههڵكێشاو گوتی:

 خودای گهوره! له گوناحی ئێمهی داماو خۆش به! ئاغای یڤگینی فیدورڤیچ ،چی بێ لهتۆ نهێنی ،من له مێژه چاوهڕوانی ئهم پێشهاته بووم.
(())١٢
لهوه به دواوه دكتۆر ئاندرێ ییفیمیچ ،بهره بهره كهوته نامۆیی ،ههستی دهكرد له
كهش و ههواو ژینگهیهكی گۆنگ و نهێنی ئامێزدا دهژی .كارمهندان و پهرستاران و
نهخۆشانی خهستهخانهكه ،كه دهیان بینی به گومانهوه سهیریان دهكردو له بهینی
خۆیاندا دهكهوتنه چپه چپ .ماشا ،كیژه چكۆلهكهی سهرپهرشتیاری دارایی و
خهرجیات ،كه دكتۆر زۆری خۆش دهویست و ههرجارێ له حهساری خهستهخانهكهدا
دیتبای دهچوو بۆ الی و دهستی نهوازشتی بهسهریدا دێنا ،ئهمێستا ههركه چاوی به
دكتۆر دهكهوت ،كهس نهیدهزانی بۆچی قوشقی دهبوو و ههڵدههات ،میخاییل ئاڤریانیچ،
سهرۆكی پۆستهخانه ،ئێستا كاتێ كه گوێی له قسهكانی دهگرت ،وهكو جاران به ئاوو
تاو نهیدهگوت" :دهقاودهق وایه ،ڕاسته فهرموویت" بهڵكو به پهریشانی و نیگهرانی و به
بێتاقهتی و له بن لێوانهوه مینگه مینگێكی بۆ دهكرد" :بهڵێ! بهڵێ! "...حایرو خهمبار
دهیڕوانییه دۆستهكهی ،بهردهوام ئامۆژگاری دهكرد كه خۆی له خواردنهوهی بیرهو
ڤۆدگا بپارێزێ ،بهاڵم چونكه پیاوێكی ناسك و به ئهدهب بوو ،ئهمهی به ئاشكراو زهقی
پێنهدهگوت ،بهڵكو به ئاماژهو كینایه تێی دهگهیاند .جا بۆ ئهم مهبهسته جارێ
سهرگوزشتهی فهرماندهیهكی سوپاییو جارێ سهربهووردی كهشیشێكی بۆ
دهگێڕایهوه كه چۆن به هۆی زیادهڕۆیی له بادهنۆشیدا نهخۆش كهوتوون و چۆن كه
تهركیان كردووه چاك بوونهتهوهو عهلهمیان نهماوه .لهم بهینهدا دكتۆر خوبوتوف-ش
دوو سێ جار هاته دیدهنیو ئامۆژگاری كرد كه خۆی له خواردنهوهی مهشرووبات و
كهولیات دوور بگرێتو به خوت و خۆڕایی ،پێشنیازی بۆ دهكرد كه برومیدی پوتاسیوم
بهكار بێنێت *.
ئاندرێ یفیمیچ له مانگی ئابدا ،نامهیهكی له سهرۆكی ئهنجوومهنی شارهوه پێگهیی ،كه
داوای لێكرد بوو به مهبهستی گفتوگۆ لهسهر كارێكی گرینگ  ،سهری ئهنجوومهنی شار
بدات .كاتێ له وهختی دیاریكراودا چوو بۆ ئهنجوومهن ،سهیری كرد فهرمانداری
سوپایی ،سهرۆكی دایهرهی پهروهرده ،یاریدهدهری ئهنجوومهنی شار ،خوبوتوف و
پیاوێكی قهڵهوی موو زهرد كه به دكتۆر بانگیان دهكرد ،ههموو لهوێندهر ئامادهن .ئهم
ئاغای دكتۆره كه ناوی شۆرهتی له وشهێن پۆاڵندی پێكهاتبوو و گوتنی لهسهر زمان

زۆر قورس بوو ،له ئیدارهی چاكسازی نهژادی ئهسپ ،كه له سێ فهرسهخی شاردا
بوو كاری دهكردو ههر لهوێندهر ئاكنجی بوو ،به تهما بوو چهند ڕۆژێك لهم شارهدا
بمێنێتهوهو بهسهر بهرێت .دوای سهالم و چاك و خۆشیو یهكتر ناسی ،ههموو له
دهوری مێزێك دانیشتن ،یاریدهدهری ئهنجوومهن رووی كرده ئاندرێ یفیمیچ و گوتی:
 یاداشتنامهیهكمان لهالیه كه بڕێك پهیوهندی به كارهكانی تۆوه ههیه ،یفگینیفیدوروڤیچ دهڵێت كه شوێنی دهرمانخانهكه له بینای ئهسڵی خهستهخانهكهدا زۆر
بچووك وتهنگه ،پێویسته بگوازرێتهوه بۆ یهكێك له قاوشهكان ،ههڵبهته گواستنهوهی
دهرمانخانهكه كارێكی زۆر قورس و زهحمهت نییه ،كێشهی گهوره لهوهدایه كه
قاوشهكه پێویستی به نۆژهنكردنهوه ههیه.
ئاندرێ یفیمیچ ،تاوێك له فكران ڕاچوو و گوتی:
 بهڵێ ،ههق به تۆیه ،بهبێ نۆژهنكردنهوه به كهڵك نایهت .بۆ نموونه ئهگهر بمانهوێئهو ژوورهی دهستهچهپی بینا سهرهكیهكه بكهین به دهرمانخانه .پێموایه بهالی كهمهوه
پێنج سهد ڕۆبڵی دهوێ بۆ نۆژهنكردنهوه ،كه مهسرهفێكی بێفایدهیه.
بێدهنگی ،بۆ ماوهیهكی كورت باڵی بهسهر ههموواندا كێشا .ئاندرێ یفیمیچ هێدی
هێدی درێژهی به قسهكهی خۆی داو گوتی:
 من شانازی بهوه دهكهم كه ده ساڵ لهمه پێش خهبهرم دایتێ كه ئهم نهخۆشخانهیهبهم وهزع و حاڵهی ئێستایهوه نوقستانی یهجگار زۆره ،زیاده مهسرهفێكه كه شار
دهرهقهتی نایهت .ئهم نهخۆشخانهیه له ساڵی  ١٨٤١دا هاتووهته دامهزراندن و  ،ئهوسا
ئهم ئامێرو ئیمكاناتهی ئهمڕۆ له ئارادا نهبوون .ئهم شاره پارهیهكی یهجگار زۆر له
دروستكردنی بینای نا زهروری و كاروباری زیاده خهرج دهكات ،به بۆچوونی من
دهشیا بهم پارهیه ،له ههلومهرجێكی جڤاكی دیكهدا ،بهالی كهمهوه دوو نهخۆشخانهی
نموونهیی ،بێ هیچ كهموكوڕییهكی پزیشكی ،دروست بكرێتو بهڕێوه ببرێت.
یاریدهدهری ئهنجوومهن به گهرم و گوڕی گوتی:
 دهیسا ،وهرن با ئهم ههلومهرج و پالنه نوێیه بڕهخسێنین!ئاندرێ یفیمیچ ،گوتی:

 بهنده ههر زوو پێشنیازی ئهوهم كرد كه با ئیدارهو سهرپهرشتیو بهڕێوهبردنیدهزگا تهندروستییهكان به ئهنجوومهنی شار بسپێردرێت.
دكتۆره موو زهردهكه له قاقای پێكهنینی داو گوتی:
 بهڵێ ئاغا ،بودجهی خهستهخانهكان بخهنه بهر دهستی ئهنجوومهنی شار تا دوا پولیبدزن و بخۆن.
نوێنهری ئهنجوومهنی شارهوانیش پێكهنی و قسهكهی دكتۆری تهسدیق كرد:
 بێگومان ،دزییان دهگهڵ شیر مژتوه.ئاندرێ یفیمیچ ،نیگای پهژمردهو خهمناكی بڕییه دكتۆره موو زهردهكهو گوتی:
 پیاو نابێ بهخۆڕایی له عهلهیی خهڵك بڵێ ،ئینساف شتێكی باشه.دیسان بێدهنگی باڵی بهسهردا كێشان .چایان هێنا ،فهرمانداری سوپایی ،به
شپرزهییهكی زۆرهوه ،دهستی بهسهر مێزهكهدا درێژكردو خستیه سهر دهستی ئاندرێ
یفیمیچ و گوتی:
 دكتۆر ،وادیاره بهتهواوهتی ئێمهت فهرامۆش كردووه .وهكو ڕهبهن و تهركه دنیایاندهژیت ،توخنی وهرهق ناكهوی ،حهز له ژن و ژنبازی ناكهیت ،وادیاره به تێكهاڵوی
خهڵكی وهكو ئێمه بێتاقهت دهبیت.
ئیدی ههموو ئامادهبووان ،یهك یهك كهوتنه باسی ئهوهی كه پیاوی ماقووڵ و رێك و
پێك لهم شارهدا بێتاقهت دهبێت .چونكه نه شانۆی تیایه ،نه موزهخانه،و نه كۆنسێرتی
تیادهكرێت ،تهنانهت لهو دوا كۆڕو ئاههنگی سهمایهشدا كه له یانهكهدا كرابوو ،تهنیا
بیست ژن و دوو پیاو ئاماده بوو بوون ..گهنجهكان ناچنه كۆڕی سهما .یان له
مهیخانهكاندا كهوتوون یان خهریكی قومارن .ئاندرێ یفیمیچ ،بێئهوهی تهمهشای كهس
بكات ،هێدی و هێمن دهستی به قسان كردو داخ و كهسهری بۆ ئهوه دهخوارد كه
خهڵكی شار ،ههموو هۆش و گۆش و ههست و نهستیان به قومارو غهیبهت ،به فیڕۆ
دهدهن .نایانهوێ و ناتوانن وهختی خۆیان به گفتوگۆی جوان و باش و خوێندنهوهو
موتااڵی كتێبان بهرنهسهر ،نایانهوێ سوودو لهزهت له داهێنانهكانی ئهقڵی بهشهری
وهربگرن .تهنیا ئهقڵ ودهسكهوته ئهقڵییهكان شتن ،ئهوی دی ههمووی پهشمه.

دكتۆر خوبوتوف كه به وردی گوێی له قسهو بۆچوونهكانی ،هاوكارهكهی دهگرت ،له
ناكاودا پرسی:
 ئاندرێ یفیمیچ ،ئهمڕۆ چهندی ههیڤه؟پاش ئهوهی ئاندرێ یفیمیچ ،وهاڵمی دایهوه ،خوبوتوف و دكتۆره موو زهردهكه ،وهكو
ئهوهی پهیان به بێ مانایی پرسیارهكهی خۆیان بردبێ و ،بۆ ئهوهی تهریقیی خۆیان
بشارنهوه ،كهوتنه كۆمهڵێك پرسیاری تری وهك :ئهمڕۆ چ ڕۆژێكه؟ یان ساڵ چهند
رۆژه؟ یان ئایا ڕاسته پێغهمبهرێكی شایستهو بهڕێز له قاوشی ژماره شهشدا دهژی؟
ئاندرێ یفیمیچ ،به دهم وهاڵمدانهوهی دوا پرسیارهوه سوور بووهوهو گوتی:
 بهڵێ ،ههرچهنده نهخۆشه ،بهاڵم بهڕاستی گهنجێكی شایستهیه .ئیدی پرسیاریدیكهیان لێنهكرد.
لهو كاتهدا كه ئاندرێ یفیمیچ له دااڵنهكهدا مژوولی لهبهركردنی پاڵتۆكهی بوو،
فهرمانداری سوپایی دهستی خسته سهر شانی و ئاهێكی ههڵكێشاو گوتی:
 وهختی ئهوە هاتووه ئێمهی پیر خانهنشین ببین و ئیدی ئیسراحهت بكهین.كاتێ ئاندرێ یفیمیچ ،له بینای ئهنجوومهنی شار دههاته دهرێ ،یهكسهر زانی ئهم
كۆبوونهوهیه بۆ تاقیكردنهوهی حهواس جهمی و توانای فیكری ئهو ساز درابوو ،ئهو
پرسیارانهی وهبیر خۆی هێنایهوه كه لێیان كردبوو ،ڕهنگی سوور ههڵگهڕاو بۆ
یهكهمین جار له ههموو تهمهنی خۆیدا بهزهیی به حاڵی زانستی پزیشكیدا هاتهوه.
له كاتێكا بیری لهوه دهكردهوه كه چۆن ئهو دكتۆرانه ئهویان تاقی كردووهتهوه ،له
دڵی خۆیدا گوتی" :خودایه ،خۆ ئهمانه به ناخێریان زۆر نییه بهشی دهروونناسی
پزیشكییان تهواو كردووه ،ئیمتیحانیشیان تیا داوهو دهریش چوون ،باشه بۆچی
ئهوهنده نهزان و جاهیلن؟ بۆچی كهمترین زانیارییان لهمهڕ نهخۆشی دهروونی نییه؟
دكتۆر ئاندرێ یفیمیچ ،بۆ یهكهمجار له ژیانی خۆیدا ههستی به سووكایهتی كرد ،له
دڵی خۆیدا زۆر تووڕه بوو.

ئێوارهی ههمان ڕۆژ ،میخاییل ئاڤریانیچ هات بۆ الی ،بێ ئهوهی ساڵوو ئهحواڵپرسی
بكات ،خۆی گهیانده ئاندرێ یفیمیچ ،ههردوو دهستی وی له نێو دهستهكانی خۆی ناو
به شپرزهییو نیگهرانی گوتی:
 برادهری ئازیز! گیانهكهم! بۆمی بسهلمێنه كه تۆ ،من بەدۆستی خۆت دهزانی ،متمانهتبه دڵسۆزی و دۆستایهتیم ههیه ...دۆستی ئازیز!
ئهوسا بێئهوهی دهرفهتی قسهكردن به ئاندرێ یفیمیچ بدات ،لهسهر قسهكانی خۆی
ڕۆیی و گوتی:
 من بۆیه تۆم خۆش دهوێ چونكه كهسێكی خوێنهوارو دڵپاك و میهرهبان و بهبهزهیی و به تهربێتی .گیانهكهم! گوێ له من بگره بزانه چ دهڵێم! ئیتیكی پیشهیی
وادهخوازێت كه دكتۆرهكان ،حهقیقهت و ڕاستیهكان له تۆ بشارنهوه .بهاڵم من به
حوكمی ئهوهی سهربازم ،رێك و رهوان و بێ پهرده پێت دهڵێم كه تۆ نهخۆشیت.
برادهری ئازیز بمبووره! بهاڵم ئهم مهسهلهیه حهقیقهتێكه ئاو لێڵ ناكات و ههموو
ئهوانهی دهوروبهرت ماوهیهكه پهیان به نهخۆشییهكهت بردووه .ئهمڕۆكه دكتۆر یفگینی
فیوروفیچ پێی گوتم كه تۆ بۆ سهالمهتی و ساغڵهمی خۆت پێویستت به ئیسراحهت و
گهڕانه .ههڵبهته ههق بهوه! جا من به تهمام لهم ڕۆژانهدا ،مادوونی وهربگرم و بچمه
گهڕان و ههوایهك بگۆڕم .جا تۆش بیسهلمێنه كه بهڕاستی دۆستی منیت و لهگهڵما
وهره .بڕۆین و به یادی رۆژگاری گهنجی ،بای باڵێكی خۆمان بدهین.
ئاندرێ یفیمیچ بۆ ساتێك له فكران ڕاچوو و گوتی:
 به پێچهوانهوه ،ههست دهكهم عهیبم نییه ،ساغ و سهالمهتم .من ناتوانم لهگهڵتا بێم،بهاڵم رێم بده با بهشێوهیهكی دیكه دۆستایهتی و دڵسۆزی خۆمت بۆ بسهلمێنم.
ئهم سهفهره كوت و پڕهو ،بۆ شوێنێكی نادیارو ،بهبێ هیچ هۆیهكی تایبهتی و ،بهبێ
كتێب و بهبێ داریوشكاو بهبێ مهشرووب و بیره ،دهیكرده شێوانی نهزم و زاكوونی
ژیانی ئهو ،ئهو ژیانهی كه بیست دانه ساڵی خشت بوو ،خووی پێوه گرتبوو! له
سهرهتادا ،تهنانهت وێناو تهسهوری ئهم كارهشی بهالوه زۆر سهیرو خهیااڵوی و
زهحمهت بوو .بهاڵم له ناكاودا ،گفتوگۆی كۆبوونهوهكهی ئهنجوومهنی شارهوانیو ئهو
خهم و پهژارهیهی كه له رێگای گهڕانهوهیدا بۆ ماڵهوه ،سهرو دڵی گرتبوو ،وهبیر
هاتهوهو ئهمه وای لێكرد ،بیر لهوه بكاتهوه بۆ ماوهیهك لهو شاره بڕوات ،له شارێك كه

دهستهیهك خهڵكی كهودهن و گهوج و جاهیل و نهزانی ئهوێندهر ،بهشێتیان دهزانی.
بۆیه له میخاییل ئاڤریانیچی پرسی:
 به تهمای بۆ كوێ بڕۆیت ؟ بۆ مۆسكۆ ،پترزبۆرك و بۆ وارشۆ .من خۆشترین پێنج ساڵی ژیانم له وارشۆقهتاندووه .بهڕاستی شارێكی خۆش و ئهفسوناوییه! دهی گیانهكهم ،بڕیاری خۆت بدهو
لهگهڵما وهره.
(())١٣
دوای یهك ههفته داوایان له ئاندرێ یفیمیچ كرد كه بچێته ماڵهوهو ئیسراحهت بكات،
یانی به گوتهیهكی دی ئیستیقاله بدات و دهستبهرداری كارهكهی ببێت.
دكتۆر بهوپهڕی خوێنساردی و بێ منهتی ئهم ههڵوێستهی قهبووڵ كردو ،ههفتهی
دواتر ،دهگهڵ میخاییل ئاڤریانیچدا ،سواری گالیسكهكهی پۆستهخانه بوو و،بهرهو
نزیكترین وێستگهی قیتار كهوته ڕێ .دنیا فێنك و مایل به سهرما بوو ،ئاسمان ساف و
شین بوو .ئاسۆی دوور ڕوناك دهینواند .به دوو ڕۆژان ،دووسهد فهرسهخهكهی نێوان
شارو وێستگهی قیتارهكهیان بڕی ،بهاڵم شهوێ له دوو قۆناغی پۆستهخانهدا بۆ
ئیسراحهت و نووستن الیان دا.
ئهگهر له قۆناغهكاندا چایان له كوپی پیسدا بۆ هێنابان ،یان درهنگ ئهسپهكانیان
داكردبا ،یان له گالیسكهكهیان بهستبا ،میخاییل ئاڤریانیچ دههری دهبوو ،سیمای سوور
ههڵدهگهڕاو دهلهرزی و هاواری دهكرد" :بێدهنگ! گوێم له قسهتان نهبێ!" له نێو
گالیسكهكهشدا ،بۆ تاقه ساتێ دهمی لێك نهدهنا ،لێكدا لێكدا باسی سهفهری خۆی ،بۆ
قهفقازو واڵتی پۆاڵندا ،دهكرد ،باسی ڕیسك و ڕیسككاریهكانی خۆی ،دهكرد .باسی ئهو
خهڵكانهی دهكرد كه ئاشنایهتی دهگهڵ پهیدا كردبوون .ههموو ئهوانهی به دهنگی بهزر
دهگێڕایهوهو به دهم قسهكردنهوه ،چاوی به شێوهیهكی حیرهتامێزی ئهوتۆ دهكرانهوه،
كه گوێگر وای تهسهور دهكرد كه درۆو فشان دهكات .ئهمه جگه لهوهی كاتێ كه قسهی
دهكرد ههناسهی بهر دهم و چاوی ئاندرێ یفیمیچ دهكهوت و له پهنای گوێی ئهودا ،له
قاقای پێكهنینی دهداو ،ئهمهش دكتۆری بێزارو ناڕهحهت دهكردو نهیدهتوانی حهواس و
بیرێن خۆی جهم بكات.

له درێژهی سهفهرهكهیانداو بۆ ئهوهی كهمێك پاشهكهوت بكهن بلیتی نمره سێی
قیتاریان بڕی بوو .فارگۆنێكیان ههڵبژارد كه سیغاركێشان تیایدا قهدهغه بوو .نیوهی
رێبوارهكان خهڵكی پۆشتهو پهرداخو پاك وخاوێن بوون .میخاییل ئاڤریانیچ زوو به
زوو ئاشنایهتی دهگهڵ ههموویاندا پهیدا كردو لهم تهختهوه دهچوو بۆ ئهو تهخت و به
دهنگی بهرز دهیگوت" :ههق نییه خهڵكی بهم جاده نا ئهمنانهدا سهفهر بكهن ،پیاو لهبهر
دزو درۆزن جێ بهخۆی ناگرێت! سهفهر به گالیسكه سهد قاتی سهفهر به قیتار ،باشتر
و ئهمینتره .ئهگهر رۆژی سهد فهرسهخیش ببڕیت ،ههست به بێتاقهتیو ماندوو بوون
ناكهیت .هۆی وشكه ساڵی ناوچهكه ئهوهیه كه مرداو و قۆپییهكانی پینسكایایان وشك
كردووه .بهشێوهیهكی گشتی بێ نهزمیو پاشاگهردانی و ئاژاوهیهكی سهیرو ترسناك
باڵی بهسهر ئهم واڵتهدا كێشاوه .".ئیدی ئهم پیاوه سوور دهبووهوهو تووڕه دهبوو و
ههژدهر ههژدهر قسهی دهردهفرتاندو دهرفهتی قسهكردنی به كهس نهدهدا ،چهنهبازی
بێ پایان و قاقای پێكهنین و جواڵندنی دهست و سهری ،بهجۆرێ ئاندرێ یفیمیچی
جاڕزو وهڕزكرد ،كه به كهسهرو داخێكی زۆرهوه ،له دڵی خۆیدا دهیگوت" :توخوا كێمان
شێتین؟ من شێتم كه ههوڵدهدهم به هیچ كلۆجێ رێبوارانی ناو فارگۆنهكه بێزارو
ناڕهحهت نهكهم یان ئهم پیاوه خۆپهسنده ،كه له ناو ئهو خهڵكهدا له ههمووان خۆی پێ
زاناترهو ئیسراحهتی لێ ههڵگرتوون؟"
كه گهییشتنه مۆسكۆ ،میخاییل ئاڤریانیچ ،جلكی سوپایی لهبهر كرد :به چاكهتێكی بێ
كهتافیهو قهیتانی الباڵ ،پانتۆڵێكی به قیراچی سوورو كاڵوێكی سوپاییهوه رێی دهكردو
سهربازان ههركه به رێكهوت دهیانبینی ،ئیكالمی سوپاییان بۆ دهكرد .دكتۆر وای
ههست دهكرد كه ئهم پیاوه ههرچی سیفهت و خهسڵهتی پهسندو پیاوانهی دێهاتیانهی
ڕابردووی خۆی ههیه ،فهرامۆشی كردووهو تهنیا سیفهته خراپهكانی پاراستووه.
میخاییل ئاڤریانیچ حهزی دهكرد كه خهڵكی تهنانهت له كاتی نازهرورییشدا خزمهتی
بكهن .بۆ نموونه ئهگهر شخارتهیهك لهسهر مێزهكهو لهبهر چاویا بوایهو دهستیشی پێ
گهییشتبا ،پێشخزمهتهكهی بانگ دهكرد كه شخارتهكهی بداته دهست .به بهرچاوی
كارهكهره گهنجهكانهوه ،به تۆی دهرپێ قوتهیهكهوه دهسوڕایهوهو هیچ تهریق
نهدهبووهوه ،ههموو پێشخزمهتهكانی بێ ریزپهڕ ،تهنانهت ئهگهر پیرهمێرێكی ههفتا
ساڵهش بوایه به ناوی ڕووتی خۆیانهوه بانگ دهكردو كاتێ كه تووڕهش بوایه
ههزارویهك جنێوی سهر به كوڵكهی وهك "كهره"و "گهوجه"ی پێدهدان .ئاندرێ یفیمیچ

دهیزانی ههر ههموو ئهم رهفتارانه ،رهفتاری ئاغایهكی دێهاتیه ،بهاڵم قێزی لێی
دههاتهوهو به ڕهفتارێكی نابهجێ و نا پهسندی دهزانی.
میخاییل ئاڤریانیچ ،ههركه گهیینه مۆسكۆ ،بهر له ههر شتێك دكتۆری بۆ كڵێسای
(ئیڤرسكایا) برد ،لهوێندهر دوعاو نزای كرد ،پاڕایهوه ،كڕنووشی بۆ ئیكونهی پیرۆز
برد ،فرمێسكی ههڵڕشت و گریا ،كاتێ كه نوێژو نزای تهواو بوو ،له كانگای دڵهوه
ئاهێكی ههڵكێشاو گوتی:
 ئهگهر ئینسان باوهڕو ئیمانیشی نهبێت ،دوای ههر نوێژو نزایهك ههست به ئارامی وئاسوودهییهكی زیاتر دهكات .برای ئازیز تۆش ئهم ئیكۆنهیه ماچ بكه ،كڕنۆشی بۆ ببه.
دكتۆر ،بهو قسهیه له ڕوو داما ،به ههر شهرم و ڕووگیرییهك بوو كڕنۆشی بۆ
ئیكۆنهكه برد ،بهاڵم میخاییل ئاڤریانیچ ،دهم و لێوی هێنایهوه یهك ،به كوڵ و دڵ كهوته
سهر بادان و وێرد خوێندن،و ڕوندك له چاوانی هاتنه خوارێ .پاشان چوون بۆ
كۆشكی كرملین و لهوێندهر تهمهشای گهورهترین تۆپ و گهورهترین زهنگیان كرد كه
به شای تۆپان و شای زهنگان به ناوبانگ بوون .نهك ههر تهمهشایان كردن بهڵكو
دهستیانیش پێدا هێنان ،ئهوسا چوونه تهمهشای روباره جوانهكهی مۆسكۆ ،پاشان
چوون بۆ پهرستگهی سپاستیل و موزهخانهی رومیانتسفسكی.
له میوانخانهی تستوف نیوهڕۆژهیان كرد .میخاییل ئاڤریانیچ كه پهیتا پهیتا دهستی به
ڕدێنی خۆیدا دێنا ،ماوهیهك تهمهشای لیستی خۆراكهكانی كرد ،ئهوسا وهكو كهسێكی
خۆشخۆرو به سهلیقه ،ئاسوودهو ڕهحهت وهكو ئهوهی له ماڵی خۆیدا بێت به
گارسۆنهكهی گوت:
 فریشتهكهم! حهزدهكهم بزانم ئهمڕۆ چ خواردنێكمان دهدهیتێ!(())١٤
دكتۆر له هیچی كهم نهبوو ،پیاسهی دهكرد ،دهگهڕا ،تهمهشای دهكرد ،دهیخوارد،
دهیخواردهوه ،بهاڵم ههستی دهكرد دهگهڵ میخاییل ئاڤریانیچدا بێتاقهته ،لێی بێزاره،
حهزی دهكرد ساتێ به تهنیا بێ و پشوویهك بدات ،له هاوڕێكهی جیا بێتهوهو خۆی لهو
بدزێتهوه .بهاڵم هاوڕێكهی به پێچهوانهوه ،خۆی بهوه دهزانی كه له سهرێتی بهبست
لێی دوور نهكهوێتهوهو ئهوهندهی دهتوانێت ،زهمینهی سهرگهرمی كهیف و خۆشی بۆ

فهراههم و خۆش بكات .ئهگهر بۆ شوێنێكیش نهڕۆیشتبان ،ههوڵی دهدا دكتۆر به قسهو
گفتوگۆیان سهرگهرم و مژوول بكات .ئاندرێ یفیمیچ ههر تا دوو رۆژ ئهو وهزع و
حاڵهی تهحهمول كرد ،رۆژی سێیهم به هاوڕێكهی خۆی گوت كه نهخۆشهو حهزدهكات
ئهو رۆژه تا ئێوارێ ههر له ماڵهوه بێت .بهاڵم هاوڕێكهی گوتی كهواته ئهویش ناچێته
دهرێ و ،مرۆڤ پێویسته پشوویهكیش بدات دهنا له پهلوپۆ دهكهوێ .ئاندرێ یفیمیچ
لهسهر موبیلهكه ،ڕوو له دیوارهكه ڕاكشا ،ژێراو ژێر دانهكانی لێكدی دهسوو و به
بێزاری گوێی له قسهكانی هاوڕێكهی دهبوو ،كه زۆر به كوڵ و بهجۆش ،به ئاو وتاو
ههوڵی دهدا پێی بسهلمێنێ كه بێگومان فهرهنسا درهنگ یان زوو ،بهسهر ئاڵمانیادا زاڵ
دهبێت  ،كه ژمارهی دهستبڕو گیرفانبڕ له مۆسكۆدا یهجگار زۆره ،كه ئهسپ به ڕهنگ
و رواڵهت نایهته ههڵسهنگاندن.
دكتۆر بهره بهره ههستی دهكرد گوێی دهزرنگێتهوه ،دڵی كهوتووهته تهپه تهپ ،بهاڵم
ئهوهنده به ئهدهب و نهزاكهت بوو .دڵی نهدههات به هاوڕێكهی بڵێ كه به تهنیا جێی
بێڵێ یان بهالی كهمهوه تۆزێ بێدهنگ بێت و ئهوهنده قسان نهكات .خۆشبهختانه
میخاییل ئاڤریانیچ ،له ئوتێل بێتاقهت بوو و دوای فراڤین چووه دهرێ تا كهمێك بگهڕێ
و سڕی پێی دهربكات.
ئاندرێ یفیمیچ ،كه تامهزرۆی ئیسراحهت بوو ،كاتێ به تهنیا مایهوه ،به تهواوهتی
خۆی رادهستی ئهو ئارهزووهی كرد .ئهلههقی پاڵكهوتن بهبێ جوڵهو ،ههست كردن به
تهنیایی ،شتێكی یهجگار خۆشه! شادمانی ڕاستهقینه بهبێ گۆشهگیری و تهنیایی مهحاڵه.
بێگومان ،ئههریمهن ،ئهو فریشته تڕۆكراوه ،لهبهر ئهمه خیانهتی له یهزدان كرد ،چونكه
یهجگار تاسهمهندو تامهزرۆی تهنیایی بوو و ،عهوداڵی ئهم نیعمهته گهورهیه بوو ،كه
فریشتهكان لێی بێبهش بوون .ئاندرێ یفیمیچ دهیویست له تهنیاییدا بیر لهو شتانه
بكاتهوه كه لهو چهند رۆژهی ڕابردوودا دیتبوونی و بیستبوونی ،بهاڵم نهیدهتوانی،
چونكه ههمیشه سهروسیمای میخاییل ئاڤریانیچی له بهرچاو بوو،و بهغهم و كهسهرهوه
به خۆی دهگوت" :باشه تۆ بڵێی ئهم پیاوه تهنیا لهبهر خاتری دۆستایهتی و له ڕووی
جوامێری و پیاوهتییهوه ،مادوونی وهرگرتبێ و ملی بهم سهفهرهوه نابێ! بهاڵم له دنیادا
هیچ شتێك له سایهداری دۆستانه قۆڕتر نییه! دروسته میخاییل ئاڤریانیچ ،پیاوێكی
میهرهبان و دلۆڤان و خۆش مهشرهب و جوامێره ،بهاڵم مێشكی سهرت دهبات و پیاو

بێتاقهت دهكات .ئهم جۆره خهڵكانه ههمیشه ههوڵدهدهن كه قسهی جوان و ئاقاڵنه بكهن،
لێ گوێگر یهكسهر ههستدهكات كه ئهوانه كهودهن و گهوجن".
ڕۆژانی دواتریش ئاندرێ یفیمیچ ،ههر به درۆ خۆی دهكرد به نهخۆش و له
ژوورهكهی خۆی نهدهچووه دهرێ .ههرجارێ ئاڤریانیچ ههوڵی دابا سهرگهرمی بكات و
قسانی بۆ بكات ،لهسهر كهتهكه(تهخته خهو) دهكهوته سهر الو ڕووی دهكرده دیوارهكه
و ناڕهحهت دهبوو ،لێ ههركه ئاڤریانیچ دهچووه دهرێ ،ههناسهی ئۆخهی ههڵدهكێشاو
خۆشحاڵ دهبوو ،ودهكهوته سهرزهنشتی خۆی كه بۆچی ملی بۆ ئهم سهفهره دابوو و
كه دهیبینی هاوڕێكهی رۆژ به رۆژ چهنهبازترو ،سوێره قسان تر دهبێت ،دڵتهنگ و
خهمبار دهبوو .بۆیه به هیچ جۆرێ نهیدهتوانی حهواسی خۆی جهمو بیری كۆنترۆڵ
بكات و بیر له بابهتێن جددی و گرینگ بكاتهوه.
ئاندرێ یفیمیچ ،كه له وهزع و حاڵو خوڵقو خووی خۆی بێزار دهبوو ،لهفكران
ڕادهچوو و ،له دڵی خۆیدا دهیگوت" :لهوه دهچێ ،قسهكانی (ئیڤان دمتریچ)م لێ بێنه دی.
بهاڵم نا! بێهوده خۆم نیگهران دهكهم ....ههر ئهوهندهم ئهستهمه تا دهگهڕێمهوه ماڵێ،
ئیدی ههموو شتێك دهگهڕێتهوه سهر بارو دۆخی جارانی خۆی"...
له پترسبۆرگیش ههمان تاس و ههمان حهمام بهردهوام بوو ،به رۆژهوه له
ژوورهوهكهی خۆی نهدهچووه دهرێ .لهسهر كهتهكه ڕادهكشا ،مهگهر بۆ بیره
خواردنهوه ههستابا دهنا له جێی خۆی نهدهجواڵ.
میخاییل ئاڤریانیچ ،بهردهوام پهلهی لێدهكرد تا ههرچی زووتره بگهنه وارشۆ .لێ
دكتۆر ،به پاڕانهوه لێی دهپاڕایهوهو تكای لێدهكرد كه:
 برادهری ئازیزم! ئاخر من چ ئیشم له وارشۆیه؟ خۆت به تهنیا بڕۆ ،با من بۆماڵهكهی خۆم بگهڕێمهوه .تكات لێدهكهم ،رێگهم بده كه بۆ ماڵ بگهڕێمهوه!
لێ میخاییل ئاڤریانیچ ،بهرپهرچی دهدایهوهو دهیگوت:
 نا ،به هیچ جۆرێ به تهنیا جێت ناهێڵم .تۆ نازانی وارشۆ چ شارێكی جوان و پڕئهفسوونه .من خۆشترین پێنج ساڵی تهمهنم لهوێندهر قهتاندووه.
ههڵبهته دكتۆر ،ئهوهندهی ئیراده نهبوو كه بتوانێ قسهی خۆی بباته سهر ،بۆیه ناچار
بهرهو وارشۆ بهگهڵ هاوڕێكهی كهوت .لهوێش له ژووری ئوتێل نهدههاته دهرێ،

لهسهر كهتهكهی (تهخته خهو) ڕادهكشاو ،له دهستی خۆی و میخاییل ئاڤریانیچ و
گارسۆن وبۆیه پۆاڵندییهكان ،كه بهوپهڕی سهر سهختی و عینادی نهیاندهویست له
زمانی روسی بگهن ،بێزارو تووڕه دهبوو .بهاڵم میخاییل ئاڤریانیچ وهكو ههمیشه
چاالك و چهلهنگ و گهش و تهندروستو دڵتهڕ دههاته بهرچاو له بهیانییهوه تا شهوێ
بهناو شارا دهسوڕایهوهو تاقیب و سۆراخی كۆنه دۆست و ناسیاوهكانی خۆی دهكرد.
چهند شهوێكیش تاكو بهیانی بۆ ئوتێل نهگهڕایهوه .دوای شهوێك كه دیار نهبوو له
كوێ وچۆنی بهسهر برد بوو ،له سپێدهدا بۆ ئوتێل گهڕایهوه ،دهموچاوی سوور
ههڵگهڕا بوو ،سهرو قژی شێوا بوو و ،غهزهب و تووڕهیی لێدهباری .ماوهیهكی زۆر به
ژوورهكهدا كهوته هاتوچۆ ،له بن لێوانهوه مینگه مینگێكی نا مهفهوومی دهكرد ،پاشان
وهستاو گوتی:
 شهرهف و ئابڕووی مرۆڤ له سهروو ههموو شتێكهوهیه.دووباره به ژوورهكهدا كهوته هاتوچۆ ،دهستی نایه قژی خۆی و به خهمینیهكی
زۆرهوه گوتی:
 بهڵێ ،شهرهف و ئابڕوو له سهرووی ههموو شتێكهوهیه! نهفرهت لهو ساتهی ،كهبیری سهفهری ئهم وێرانهیهم (بابل) كهوته سهرم.
ئهوسا رووی كرده دكتۆر و گوتی:
 برادهری ئازیز ،تا دهتوانی سهر كۆنهم بكه! چونكه ههرچی دارو نهدارم ههیه لهقومارا دامناوه! پێنج سهد رۆبڵم به قهرز بدهیه!
ئاندرێ یفیمیچ ،بێ ئهوهی هیچ قسهیهك بكات پێنج سهد ڕۆبڵی ژماردو دایه دهستی
هاوڕێكهی .میخاییل ئاڤریانیچ كه هێشتا دهموچاوی له شهرماو له قارا سوورههڵگهڕا
بوو ،بهدهم ورته ورتێكی نا مهفهووم و پچڕ پچڕهوه ههندێ سوێندی بێهودهو نابهجێی
خوارد .كاڵوهكهی له سهر كردو بهلهز له ژوورهكه وهدهركهوت .دوای دوو سهعاتان
بۆ ئوتێل زڤڕییهوه ،خۆی دا بهسهر كهتهكهدا .ئاهێكی قووڵی ههڵكێشاو گوتی:
 باش بوو حهیاو حهیسیهتی خۆم كڕییهوه ،برادهری ئازیز! واچاكه تا زووه لێرهبڕۆین! حهز ناكهم بۆ تاقه دهقیقهیهكیش لهم شاره شوومهدا بمێنم .ههموویان دهستبڕو
دزن! جاسووس و ههواڵدزی نهمسان!.

مانگی یازده بوو ،بهفرێكی قورس جادهوبانی گرتبوو ،كه جووته هاوڕێ بۆ شارهكهی
خۆیان گهڕانهوه .پۆست و كارهكهی (ئاندرێ یفیمیچ)یان به دكتۆر خوبوتوف
سپاردبوو .هێشتا له خانووهكهی جارانی خۆیدا بوو ،چاوهڕوان بوو ئاندرێ یفیمیچ له
سهفهرهكهی بگهڕێتهوهو ژوورهكانی نهخۆشخانهكهی بۆ چۆڵ بكات .ئهو ژنه
ناشیرینهی ،كه خوبوتوف له ههموو شوێنێ باڵوی كردبووه گوایه چێشتچییهتی ،له
یهكێك له شوقهكانی نهخۆشخانهكهدا ئاكنجی بوو بوو.
له شارا دهنگۆیهكی تازه دهربارهی وهزع و حاڵی نهخۆشخانهكه دهماو دهمی دهكرد.
دهیانگوت كه ئهم ژنه ناشیرینه دهگهڵ سهرپهرشتیاری نهخۆشخانهكهدا به شهڕ
هاتووهو دهمهقاڵهو قهرقهشهیان بووهو له ئهنجامدا یارۆی سهرپهرشتیار ،خۆی لهبهر
پێیانی هاویشتووهو داوای بوردنی كردووه.
ئاندرێ یفیمیچ ،ههر له یهكهم رۆژی هاتنهوهیدا بۆ شار ،ناچاركرا ،بچێ بۆ خۆی
ماواو سوكنهیهك پهیدا بكات .سهرۆكی پۆستهخانه به شهرم و شكۆوه لێی پرسی:
 دۆستی ئازیز! داوای بوردن دهكهم و نهبێ بهبێ ئهدهبێ ،حهزدهكهم بزانم وهزعیداراییت چۆنهو چیت ههیه؟.
ئاندرێ یفیمیچ ،بێ چهندوچوون پارهكانی ژمارهدو گوتی:
 ههشتاو شهش ڕۆبڵم ههیه.میخاییل ئاڤریانیچ ،كه له مهبهستی دكتۆر تێ نهگهیی بوو ،به شهرمێكهوه گوتی:
 مهبهستم ئهو بڕه پارهیه نییه كه پێته ،دهمهوێ بزانم كۆی ههموو پارهكانت چهنده. عهرزم كردیت كه له دارای دنیادا تهنیا ئهو ههشتاو شهش رۆبڵهم ههیه....میخاییل ئاڤریانیچ ،ههرچهنده دكتۆری به پیاوێكی شهریف و پاك و دروستكار
دهزانی ،بهاڵم وێڕای ئهمهش پێی وابوو كه دهبوایه بهالی كهمهوه خاوهنی بیست ههزار
رۆبڵی وشهكه بێت .بهاڵم نها كه پهی به دهستكورتی و نهداری ئاندرێ یفیمیچ بردبوو،
له پڕێكاو ،بێ هیچ هۆیهكی دیار ،له هۆڕژنی گریانی داو ،دهستی له ملی هاوڕێكهی
وهرینا.
(())١٥

ئاندرێ یفیمیچ ،گواستیهوه خانووهیهكی چكۆله ،كه سێ پهنجهرهی ههبوو ،ئهم
خانووه هی بێوهژنێكی كاسبكار بوو به نێوی بلیۆڤایا .ئهم خانووه چكۆلهیه بریتی بوو
له سێ هۆدهو مووبهقێك .دكتۆر ئهو دوو ژوورهی بهكرێ گرت ،كه پهنجهرهكانیان
دهیانڕوانیه سهر جادهكه .داریوشكاو خاوهن ماڵهكهو سێ منداڵهكهی له ژووری سێیهم
و مووبهقهكهدا دهژیان .ههندێجار ماشوق و دۆستی بێوهژنهكه ،دههات كه شهو دهگهڵ
ئهودا ڕابوێرێ .ئهمه كه بابایهكی فهالحی بهدمهست و بهدفهڕو شهڕهنگێز بوو،
نیوهشهو دهیكرد به ههراو ههنگامهو ریسواییهكی ئهوتۆ كه داریوشكاو منداڵهكانی له
ترسا شپرزهو پهریشان دهبوون .ئهم پیاوه ههركه سهروسهكوتی پهیدا دهبوو و،
دهچوو له مووبهقهكه دادهنیشت و داوای ڤۆدگای دهكرد ،ههموو زیڕهیان لێدهكرد،
دكتۆر له ڕووی دلۆڤانی و بهزهییهوه منداڵه چاو به گریانهكانی خاوهن ماڵهكهی
دهبردنه ژوورهكهی خۆی و له عاردهكه جێگهی بۆ ڕادهخستن و دهی خهواندن و ،زۆر
دڵی بهم كاره خێرهی خۆی خۆش بوو.
ئاندرێ یفیمیچ ،وهكو جاران سهعات ههشتی بهیانی له خهو ڕادهبوو و دوای نان و
چای بهیانی ،دهكهوته خوێندنهوهی كۆنه كتێب و گۆڤارهكانی خۆی ،چونكه ههنووكه
ئهو پارهیهی نهبوو كه كتێب و گۆڤارێن تازه بكرێت .ئێستا خوێندنهوه وهكو جاران
سهرنجی ڕانهدهكێشاو ،زوو ماندوو دهبوو ،ئیدی دیار نهبوو ،لهبهر كۆنی كتێبهكان بوو
یان لهبهر نالهبهری ژیانی تازهی بوو .جا بۆ ئهوهی كاتهكهی به فیڕۆ نهچێ و ههست
به بێكاری نهكات ،كهوته سهر ئهوهی پێڕستێك به ناوی گشت كتێبهكانی خۆیهوه چێ
بكات و ناونیشانی ههر یهكێكیانی له پارچه سرێشێكی چكۆلهدا دهنووسیو له سهمتی
جزو بهندهكهدا ،دهینا به پشتی كتێبهكهوه .ئهم كاره بهدهنییه زهحمهت و بێ سوودهی
له موتااڵو خوێندنهوه پێ خۆشتر بوو .چونكه كاری یهكهاوی و رۆتینی و دهستگیرو
بێ سوود ،ئارامییهكی هزری ئهوتۆی پێدهبهخشی كه ئیدی بیری له هیچ شتێكی دی
نهدهكردهوهو كاتهكهشی بلهز لێ دهڕۆیی .تهنانهت ئهوهشی پێ خۆش بوو كه بچێت بۆ
مووبهقهكهو دهگهڵ داریوشكادا دانیشێت و پهتاته پاك بكات یان مرۆر له ساوار
ببژێرێت .ڕۆژانی شهممهو یهك شهممه دهچوو بۆ كڵێسا ،لهوێندهر پشتی به
دیوارهكهوه دهداو چاوانی دهنوقاندو گوێی بۆ ئاوازی سروودی ئاینی دهگرت و بیری
له باوك ،دایك ،زانكۆو ئۆل و ئاینه جۆراو جۆرهكان دهكردهوهو له كانگای دڵهوه
ههستی به جۆره ئارامییهكی خهمناك دهكرد ،كه له كڵێساش وهدهردهكهوت ،ههمیشه
خهفهتی ئهوهی دهخوارد كه بۆچی نوێژو نزاو رێوڕهسمهكه وا زوو تهواو بووه.

لهم ماوهیهدا دوو جاران چوو بۆ نهخۆشخانهكه تا ئیڤان دمتریچ بدینێو
دهمهتهقهیهكی دهگهڵ بكات ،بهاڵم ههردوو جارهكه ئیڤانی به پهشێوی و پهریشانی و
تووڕهیی بینی ،تكای دهكرد كه به تهنێ بهجێی بێڵن و دهیگوت :دهمێكه له خهڵكانی
بودهڵهو هیچ و پوچ ،له چهنهبازی بێهودهو بازاڕی بێزار بووه ،دهیگوت له ههنبهر ئهو
ههموو ڕهنجهی داویهتی هیچ پاداشتێكی لهو خهڵكه هیچ و پوچه ناوێ ،تهنیا ئهوه نهبێ
كه بیخهنه زندانی ئینفرادییهوه ،بهاڵم دهترسا ئهو داوا بچووكهشی پێ ڕهوا نهبینن!.
ههردوو جارهكه ،كه دكتۆری پیر ،له كاتی رۆییشتنا خودا حافیزی و شهوباشی لێكرد،
ئیڤان دمتریچ ،زۆر به ڕهقی وهاڵمی دایهوه.
 دهڕۆی به جهههنهم!بۆیه ئاندرێ یفیمیچ ،دوو دڵ بوو لهوهی كه بۆ جاری سێیهم بچێته سهردانی یان نا؟
 ههڵبهته به دڵ حهزی دهكرد ئهم دیداره تازه بكاتهوه.ئاندرێ یفیمیچ ،جاران عادهتی وابوو دوای فراڤین ،به ژوورهكهیدا پیاسهی دهكردو به
دهم پیاسهوه له فكران ڕادهچوو ،بهاڵم ههنووكه له نیوهڕۆوه تا عهسر لهسهر كهتهكهی
ڕادهكشاو رووی دهكرده دیوارهكهو له دهریای هزرو بیری پوچ و بێ سهمهردا نقوم
دهبوو ،و ههرچی دهكردو دهكۆشا نهیدهتوانی ئهو بیرانه له مێشك و خهیاڵی خۆی
بتارێنێ .زۆری خهفهت بهوه دهخوارد كه دوای پتر له بیست ساڵ خزمهت ،نه
مووچهیهكی خانهنشینیان بۆ بڕی بووهوهو نه پاداشتێكیان دابوویه ،ئهم كارهی به
سووكایهتیهكی گهوره دهزانی .ڕاسته خۆی بهوه نهدهزانی كه له كارهكهیدا پاك و
دروستكار بووبێ ،بهاڵم مووچهی خانهنشینی به ههر كارمهندێك دهدرا كه ماوهیهكی
لهكارو خزمهتدا بهسهر بردبا ،ئیدی ئهو كارو خزمهتهی به پاكی و دڵسۆزی كردبا ،یان
به ناپاكی و نا دڵسۆزی .یاساو رێساو دادپهروهری جڤاكی رۆژگاری ئێمه وادهخوازێت
كه پایهو میداڵ و نیشان و مووچهی خانهنشینی ،له ههنبهر خزمهتی كارمهندا ،ئیدی
ههر جۆره خزمهتێك بێ ،چاك یان خراپ ،بدرێت ،نهك لهسهر تایبهتمهندی ئهخالقیو
تواناو بههرهو دڵسۆزی ئهو كارمهنده ،باشه بۆچی تهنیا ئهویان لهم یاساو ڕێسایه
پهڕاندووه؟
ئاندرێ یفیمیچ تاقه پولێكی پێ نهما بوو ،شهرمی دهكرد به بهر دوكانهكاندا تێپهڕێت
و تهمهشای دوكاندارهكان بكات ،ههر قهرزی بیرهی گهیی بووه سی و دوو رۆبڵ.
ههڵبهته قهرزاری خاوهن ماڵهكهش بوو .داریوشكا له بهرهوهو ،به دزی دكتۆرهوه جله

كۆنهكانی و كتێبهكانی دهفرۆشت و به درۆ به خاوهن ماڵهكهی دهگوت كه دكتۆر بهو
زووانه پارهیهكی مۆڵی بۆ دێت.
ئاندرێ یفیمیچ ،خهفهتی لهوه دهخوارد بۆچی لهم سهفهرهی دواییهدا ،ئهو ههزار
رۆبڵهی كه به زهحمهتێكی زۆر پاشهكهوتی كردبوو ،بهخوت و خۆڕایی خهرج كردووه،
ئهگهر ههنووكه ئهو پارهیهی مابا ،چ خهمی بوو! چ گرێ کوێرهیهكی بۆ نهدهكردهوه!
زیاتر لهوه پهست و ناڕهحهت بوو كه خهڵكی وازیان لێنهدههێنا بۆ خۆی دڵڕهحهت و
ئاسووده خهیاڵ بژی .دكتۆر خوبوتوف ،به ئهركی خۆی دهزانی ناو به ناو سهری
هاوكاره نهخۆشهكهی بدات .ئاندرێ یفیمیچ ڕقی له پێستی سهری بوو ،ڕقی له ههموو
شتێكی بوو ،له دهموچاوه گۆشتنهكهی ،له دهنگه ناسازگارو غروور ئامێزهكهی ،له
ڕهفتاری ریابازانهی ،له وشهی (هاوكار) كه دهرههق بهو بهكاری دهبرد ،له پوته
درێژهكانی پێی ،لهمانهش زیاتر ڕقی لهوه بوو كه خوبوتوف به ئهركی خۆیی دهزانی
كه معایهنهو دهرمانی ئاندرێ یفیمیچ بكات و وای وێنا دهكرد كه بهڕاستی دهرمان و
چارهسهری دهكات .ههر كهڕهتێ كه دهچوو بۆ دیدهنی ،شووشهیهكی پڕ له پرومیدی
پوتاسیوم و پاكهتێ حهبی دیكهی بۆ دهبرد.
ههروهها میخاییل ئاڤریانیچش به ئهركی خۆی دهزانی بچێته دیدهنی هاوڕێكهی و
سهرگهرمی بكات و نهیهڵێ بێتاقهت بێت .ههرجارێ كه خۆی به ژوورهكهی ئاندرێ
یفیمیچدا دهكرد ،به درۆ به ڕوویهوه پێدهكهنی و دهیویست قهناعهت به دكتۆری پیر
بێنێ و دڵنیای بكات كه بهڕهنگ و روویا ،ئهمڕۆكه له دوێنێ باشترهو شوكر
نهخۆشییهكهی روو له باشییه .بهاڵم تۆنی دهنگی ئهوهی دهنواند كه به تهواوهتی له
وهزع و حاڵی دۆستهكهی نائومێدو هیوا بڕاوه .هێشتا ئهو پارهیهی نهدابووهوه كه له
وارشۆ لێی قهرزكردبوو ،بۆیه ههر كاتێ (ئاندرێ یفیمیچ)ی دهبینی ههستی به تهریق
بوونهوهو شهرمهزاری دهكرد ،جا بۆ شاردنهوهی ئهمه ههوڵی دهدا به دهنگی بهرزتر
قاقا لێبداتو نوكتهو چیرۆكی كۆمیدیتر بگێڕێتهوه ،نوكتهو چیرۆكهكانی كۆتاییان نهبوو،
بهاڵم ئیدی ئهو نوكتهو چیرۆكانهی كه دهیگێڕانهوه ،نه لهالی ئاندرێ یفیمیچ تام و
لهزهتیان مابوو نه لهالی خۆی ،زۆر ڕۆتینی و یهكهاوی و سواو دههاتنه بهرچاو.
ئاندرێ یفیمیچ ،ههركه هاوڕێكهی دههات بۆ الی ،له سهر تهخته خهوهكهی ڕادهكشا،
ڕووی دهكرده دیوارهكهو به دهم دان جیڕكردنهوه گوێی دهگرت ،ههستی دهكرد خهم و
پهژارهیهكی نا ئاسایی لهسهر دڵیا كهڵهكه دهبوو و ،له گهڵ ههر هاتنێكی میخاییل

ئاڤریانیچدا بۆ الی ،ئهم خهم و پهژارهیه ڕوو لهزیادی دهڕۆیی و لهزگ بوو ئهوكی
بگرێت و خهفهی بكات.
بهو ئومێدهی ئهم هرزو ههسته پوچ و بێهودانه له خۆیدا خهفه بكات ،له دڵی خۆیدا
بیری لهوه دهكردهوه كه ههم خوبوتوف ،ههم میخاییل ئاڤریانیچ و ههم خودی خۆی،
بیانهوێ و نهیانهوێ ،درهنگ یان زوو دهبێ بارگهی ژیان تێكبنهن و بهرهو مهنزڵی
مهرگ بڕۆن ،بهبێ ئهوهی لهم دنیایهدا شوێنهوارێك له دوای خۆ به جێ بێڵن ،ئهگهر به
خهیاڵ و له جیهانی خهیاڵدا وێنای ئهوه بكهین كه دوای یهك ملیۆن ساڵی دیكه،
روحێكی سهرگهردان له ئاسمانی بێ كهوشهن و سنوورهوه بهسهر گۆی زهویدا
بسووڕێتهوه ،بێگومان جگه له خاكی ساردو ،ههڵدێران و ،تات و تاوێران و ،بیابانی
رووتهنو چۆڵوهۆڵ هیچی دی نابینێ .كهواته ئهم شهرمهزاری و خهجاڵهتبارییه له
ههنبهر یارۆی دوكاندارو ئهم ناڕهحهتیه كه خوبوتوفی هیچ و پوچ و بودهڵهو ،ئهم
دۆستایهتیه پڕ عهزابهی میخاییل ئاڤریانیچ له پای چی؟ ههر ههموو ئهمانه پوچ و بۆش
و بهتاڵه.
بهاڵم ئهم جۆره هزرین و ئهم چهشنه داوهرییهش فایدهی نهبوو ،چونكه ههركه به
خهیاڵ ،گۆی زهوی پاش یهك ملیۆن ساڵی دی دێنایه بهرچاوی خۆی ،یهكسهر سهر
وسهكوتی خوبوتوف ،به پوته درێژهكانییهوه ،له پاڵ تاوێرێكی وشك و برینگدا لهبهر
چاویا بهرجهسته دهبوو ،یان قهدو قهاڵفاتی میخاییل ئاڤریانیچ ،به قاقای پێكهنینهكهیهوه
له پشت تاوێرێكهوه دهردهكهوت و گوێی لێی دهبوو كه به دهنگێكی نهرم و پچڕ پچڕو،
شهرهمهزاری و خهجاڵهتبارییهكی زۆرهوه دهیگوت" :گیانهكهم ،خهمت نهبێ ،لهم
ڕۆژانهدا ئهو قهرزهت ،كه له وارشۆ لێم كردبوویت دهدهمهوه ....دڵنیا به دهتدهمهوه".
(())١٦
ڕۆژێك دهمهو عهسر بوو ،ئاندرێ یفیمیچ له سهر قهنهفهكه ڕاكشا بوو ،میخاییل
ئاڤریانیچ خۆی به ژوورا كرد .به رێكهوت (خوبوتوف)ش له ههمان وهختا ،بهخۆو
شووشهیهك پرۆمیدی پۆتاسیومهوه خۆی به ژوورا كرد .ئاندرێ یفیمیچ ،به
زهحمهتێكی زۆر ،خۆی راستكردهوهو لهسهر قهنهفهكه دانیشت و ههردوو دهستی
خستنه سهر پشتی قهنهفهكه .میخاییل ئاڤریانیچ سهری قسهی كردهوهو گوتی:

 گیانهكهم ،ئهمڕۆ ڕهنگ و ڕووت زۆر باشتره له دوێنێ .گهنج بوویتهوه .خودایه چهندگهنج بوویتهوه!
(خوبوتوف)ش به دهم باوێشك دانهوه گوتی:
 هاوكاری ئازیز ،ئیدی كاتی ئهوه هاتووه چاك ببیتهوه ،بێگومان خۆتیش لهم وهزع وحاڵ و گۆشهگیرییه بێزار بوویت!
میخاییل ئاڤریانیچ ،به خۆشی و شادییهوه گوتی:
 ئهرێ  ،چاك دهبێتهوه! سهد ساڵی دیكه دهژی!خوبوتوف ،وهكو ئهوهی بیهوێ دڵخۆشی كهسێك بداتهوهو ورهی بهرز بكاتهوه،
گوتی:
 بۆ سهد ساڵ نازانم ،سهد ساڵ زۆره ،بهاڵم بهالی كهمهوه بهشی بیست ساڵی پێوهماوه .هاوكاری ئازیزم! هیچ نییه! گوێ مهدهیه ،پێویست ناكات وره بهربدهی ....هیچ
خهمت نهبێ ...ئیدی واز لهم گۆشهگیرییه بێنه.
میخاییل ئاڤریانیچ بهدهم قاقای پێكهنینهوه ،دهستی نایه سهر ئهژنۆی هاوڕێكهی و
گوتی:
 من و دكتۆر تازه ههوهڵمانه ،بزانه چۆن هاوینی داهاتوو ،ئیشهلاڵ به دوو قۆڵیسهفهری قهفقاز دهكهین و لهوێندهر ههموو رۆژێ ئهسپ سواری دهكهین ...هۆپ،
هۆپ ،هۆپ ...ههموو ئهو دهڤهره تهی دهكهین و ،كه لهوێش گهڕاینهوه ،كێ چوزانێ؟
لهوهیه زهماوهند بكهین.
به دهم ئهو قسهیهوه چاوێكی داگرت و لهسهری رۆیی:
 ژنت بۆ دێنین دۆستی ئازیز! ...دهتكهین به زاوا.ئاندرێ یفیمیچ ،له ناكاو ههستی كرد بهو قسهیه سهرو دڵی گیرا ،ههناسهی تهنگ
بوو ،دڵی كهوته پرته پرت ،له پڕ و بلهز له جێی خۆی ههستا ،بهرهو پهنجهرهكه ڕۆیی
و گوتی:
 -قسهی قۆڕو بێ مانا! یانی ئێوه به خۆتان نازانن چ ناماقووڵییهك دهكهن؟

دهیویست به نهرمی و به نهزاكهتهوه لهسهر قسهكانی بڕوات ،بهاڵم به دهستی خۆی
نهبوو ،كۆڵهمستی گوشی و بهرزی كردهوه ،له كاتێكدا له داخا سوور بوو بووهوهو له
حهژمهتاندا دهلهرزی ،به دهنگێكی نائاسایی و گیراو گوتی:
 وازم لێ بێنن! بۆ دهرهوه! ههردووكتان بۆ دهرهوه!میخاییل ئاڤریانیچ و خوبوتوف ،به ههشتاو ههستانه سهر پێیان و ههوهڵجار به
حیرهت و سهرسامی و پاشان به ترسهوه لێیان ڕوانی ،بهاڵم ئاندرێ یفیمیچ پهیتا پهیتا
هاواری دهكرد:
 ههردووكتان بۆ دهرهوه! بهڕاستی خهڵكێكی كهرو گهوجن! نه ئاتاجی دۆستایهتی تۆمو نه دهواو دهرمانی تۆی گهوج و كهودهن! بهڕاستی خهڵكێكی گهوج و كهرن ،بهڕاستی
چهورهن ،خوێڕیهتیش بهم ڕادهیه!
خوبوتوف و میخاییل ئاڤریانیچ ،پهشێوو پهریشان ،مودهتێك ڕوانیانه یهكدی ،پاشان
بهلهز له دهرگای ژوورهكه وهدهركهوتن و خۆیان گهیانده راڕهوهكه .ئاندرێ یفیمیچ
ههر پڕی دایه شووشه پڕومید پۆتاسیومهكهو تێی سرهواندن ،شووشهكه شڵپ كهوت
به ال شیپانهی دهرگاكهداو وردو خاش بوو ،ههنگێ بهرهو ڕاڕهوهكە تهكانی داو ،له
كاتێكدا تووڕهیی و گریان ئهوكیان گرتبوو ،دیسان هاواری كرد:
 بڕۆن ،حهوت بهرد له شوێنتان! ....بڕۆن ،بهر نهكهن به دواوه!پاش رۆییشتنی میوانهكان ،وهكو یهكێك لهرزی لێهاتبێ ،به پهله چوو لهسهر قهنهفهكه
پاڵ كهوت و ،لێكدا لێكدا دهیگوت و دهیگوتهوه:
 هیچو پوچ و ،ئهحمهقینه! كهرینه!لێ ههركه هێور بووهوه ،له دڵی خۆیدا ژێوان بووهوهو بیری لهوه دهكردهوه كه
ڕهنگه ههنوكه (میخاییل ئاڤریانیچ)ی داماو ،زۆر تهریق و خهجاڵهت بێ ،ئهمهی زۆر
لهبهر گران و ناخۆش بوو .پێشتر ههرگیز شتی وا ڕووی نهدابوو .ئهدی ئهقل و
نهزاكهتهكهی كێوه چوو بوو؟ حیكمیهت و خوێناساردییه فهلسهفیهكهی له كوێ بوو؟
دكتۆر ،ئهو شهوه تاكو بهیانی ،له تهریقی و شهرهمهزاریدا ،خهو نهچووه چاوانی.
بهیانی له خهو ڕابوو ،دهوروبهری سهعات ده چوو بۆ پۆستهخانه تا عوزرخوازی له

میخاییل ئاڤریانیچی دۆستی بكات .میخاییل ئاڤریانیچ ،كه داخ و كهسهر به روویهوه
دیاربوو ،بهوپهڕی گهرم و گوڕی دهستهكانی گوشی و ئاهێكی قووڵی ههڵكێشاو گوتی:
 ئهوهی چوو چوو ،باسی مهكه.بهاڵم له ناكاو ،به دهنگێك كه ههموو كارمهندان و موراجیعهكانی هێنایه لهرزه،
هاواری كرد:
 لیوباوكین! كورسییهك بێنه!ئهوسا ،بهسهر پیرهژنه دێهاتییهكدا ،كه دهیویست له بهینی شیشبهندی موحهجهره
ئاسنهكهوه ،نامهیهكی سڤارشی بداتێ ،نهڕاندی و گوتی:
 سهبرت بێ پیرهژن! مهگهر نابینی كه سهرقاڵم ؟دوای ئهم هات و هاوارانه ،دووباره ڕووی كردهوه دكتۆرو بهوپهڕی نهرمی و
نهرمكێشییهوه گوتی:
 ئا ،ئهوهی چوو چوو ،با له بیری بكهین! دۆستی ئازیزم تكا دهكهم كهرهمكه دانیشه!دوای ساتێك بێدهنگی ،دهستی بهسهری ئهژنۆكانی خۆیدا هێناو گوتی:
 باوهڕ بكه به خهیاڵیش زویر نیم ،دهزانم كه نهخۆشی گاڵته نییه .باوهڕبكه ههڵچوونو تووڕه بوونهكهی دوێ شهوت ههم من و ههم دكتۆریشی ترساند ،تا ماوهیهكی زۆر
لهوه دواش ههر باسمان كردوویت .برادهری ئازیز بۆچی حهزناكهیت نهخۆشیهكهت به
تهواوهتی و به جددی چارهسهر بكهن؟ ئاخر ژیان بهو جۆره دهگوزهرێ؟
ئهوسا ،دهنگی نزم كردو له بن لێوانهوه گوتی:
 ببوره كه من له ڕووی دۆستایهتیهوه به ڕاشكاوی قسان دهكهم ،ههر بهینی خۆمانبێ ئهوه ژیان نییه كه تۆی تیای .شوێنهكهت تهنگ و بچووكه ،پیسه ،كهسێك نییه
خزمهت و پهرستاریت بكات ،چاوی تێتهوه بێ و خزمهتێكت بكات ،ئاخر لهو وهزع و
حاڵهدا چارهسهری تۆ مهحاڵه ...برادهری ئازیزم! منو دكتۆر خوبوتوف ،دڵسۆزانه
تكات لێدهكهین كه به گوێمان بكهیتو بچیت له نهخۆشخانه بخهوی! خواردنی ئهوێندهر
باشو خاوێنه ،باشتر پهرستاریت دهكهنو ههرچهنده یفگینی فیدوروفیچ ،بنیادهمێكی

عهبوس و گۆساخ و بێ ئهدهبه ،بهاڵم بهینی خۆمان بێت ،دكتۆرێكی به ئهزموون و
شارهزایه و متمانهی پێدهكرێت .بهڵێنی به من داوه كه چارهسهرت بكات.
غهمخۆری ڕاستگۆیانهو ئهو چهند دڵۆپه فرمێسكهی كه لهپڕ به گۆنای سهرۆكی
پۆستهخانهوه هاتنه خوارێ ،كارێكی زۆریان له ئاندرێ یفیمیچ كرد ،دهستی خسته سهر
دڵی خۆی و زۆر بهنهرمی و هێوری گوتی:
 دۆستی ئازیزم! باوهڕ به قسهكانی دكتۆر مهكه! به هیچ كلۆجێ باوهڕی پێ مهكه،دهیهوێ تۆ بخهڵهتێنێ ،پیاوێكی دهغووڵ و فریبۆكه .نهخۆشییهكهی من تهنیا ئهمهیه كه
بیست دانه ساڵه لهم شارهدا دهژیم ،دوای ئهم ههموو ساڵه ،تهنیا یهك پیاوی زیرهك و
ئاقڵم پهیدا كردووه ،كه ئهویش شێته .ئهمهیه نهخۆشییهكهی من ،جگه لهمه هیچ
نهخۆشییهكی ترم نییه ،به كورتیهكهی كهوتوومهته ناو بازنهیهكی بۆش و به تاڵهوهو
رێگهی دهرباز بوون نا دۆزمهوه .به ههرحاڵ ئیدی بۆ من هیچ فهرقێك ناكات ،تۆ
ههرچییهك بڵێی به گوێت دهكهم.
 برادهری ئازیزم ،كهواته بڕۆ له نهخۆشخانه بكهوهو لهوێ ئیسراحهت بكه. بۆ من هیچ فهرقێك ناكات ،بۆ ههر گۆڕێك بڵێی دهڕۆم. گیانهكهم ،بهاڵم قهولم بدهیه كه یفگینی فیدوروفیچ ههرچییهكی گوت به گوێی دهكهی. بهڵێن دهدهم ،بهاڵم دووپاتی دهكهمهوه كه من نهخۆش نیم ،بهڵكو خراومهتهبازنهیهكی سیحرئامێزی ئهوتۆوه ،كه تهنانهت هاودهردی راستگۆیانهی دۆستهكانیشم
بهرهو نهمانم دهبات .من بهرهو نهمان دهچم ،لهم دنیایه دهڕۆم ،بهاڵم شههامهت و
پیاوهتی ئهوهم تیایه كه دان بهم مهسهلهیهدا بنهم.
 برادهری ئازیز ،دڵنیابه كه چاك دهبیتهوه.ئاندرێ یفیمیچ به تووڕهیی گوتی:
 ئهم قسانه بهچی دهچێ؟ ئهوهی كه ههنووكه من ههستی پێدهكهم ،ئهو ئاستهنگهیمن تێی كهوتووم ،كهم كهس ههیه له ئاخرو ئۆخری ژیانیدا ههستی پێنهكات .كاتێ پێت
بڵێن گورچیلهت نهخۆشهو خهریكه دهوهستێ ،دڵت ئاوساوهو دهبێ فریای خۆت بكهوی
یان پێت بڵێن شێتی و تهنانهت تاوانباریت ...به كورتی كاتێ خهڵكی له پڕ به تۆوه

بیگرن ،سوور بزانه كهوتوویته بازنهیهكی سیحرئامێزهوه كه ههرگیز ناتوانی لێی
دهرباز ببیت .تا زیاتر ههوڵ بدهیت لهو بازنهو ژینگهیه دهربازبیت ،پتر له پێچ وپهناكانیا
وێڵ و گومڕا دهبیت .كهواته باشتر وایه به یهكجارهكی و تهواوهتی مل بدهیته خهت،
چونكه هیچ هێزێكی بهشهری ناتوانێ ڕزگارت بكات .جا ئهمه رهئی و بۆچوونی منه".
كاتێ كه ئهم جووته دۆسته پێكهوه ئهو قسانهیان دهكرد ،موارجیعان له پشت
شیشبهندهكانهوه كهڵهكه بوو بوون .ئاندرێ یفیمیچ بۆ ئهوهی دۆستهكهی لهوه پتر
مژوول نهكات و كاری ئهو خهڵكه دوا نهخات ،ههر ههستاو خودا حافیزی له
دۆستهكهی كرد .میخاییل ئاڤریانیچ دووباره قهولی شهرهفی لێوهرگرت كه بچێت له
نهخۆشخانه بكهوێت و ،پاشان تا دهرگای دهرهوهی دایهرهكه بهڕێی كرد.
عهسری ههمان ڕۆژ ،خوبوتوف به فهروهو پووتی درێژهوه ،بهشێوهیهكی چاوهڕوان
نهكراو ،هاته دیدهنی ئاندرێ یفیمیچ و بهدهنگ و سهدایهك وهكو ئهوهی دوێ شهو هیچ
شتێك نهبووبێ ،گوتی:
 هاوكاری ئازیز ،هاتووم داوایهكم له خزمهتت ههیه .هاتووم بۆ كۆبوونهوهیهكیڕاوێژكاری پزیشكی دهعوهتت بكهم .نازانم ئاخۆ دهعوهتهكهم قهبووڵ دهكهیت؟ ئایا
حهزدهكهی بهشداری تیا بكهیت؟
ئاندرێ یفیمیچ ،بهو خهیاڵهی كه خوبوتوف دهیهوێ بۆ گهڕانی ببات ،یا رهنگه راست
بكات و پێویستی به ڕاوێژو كۆمهكی ئهو ههبێت،و بیهوێ دكتۆری پیر سووكه
دهرامهتێكی دهست بكهوێ ،بلهز خۆی گۆڕی و دهگهڵ ئهودا له ماڵ وهدهركهوت .زۆر
شاد و خۆشحاڵ دههاته بهرچاو ،چونكه وای وێنا دهكرد كه دهرفهتێكی باشی بۆ
ڕهخساوه ،تا پۆزش بۆ ئهو كاره دزێوهی دوێنێ شهوی خوێ بێنێتهوهو داوای بوردن
له هاوكارهكهی خۆی بكات و ئاشتی بكاتهوه .له دڵی خۆیدا سوپاسی خوبوتوفی دهكرد
كه تهنانهت ئاماژهیهكی چكۆلهشی بۆ ئهو رووداوهی دوێنێ شهو نهكرد ،وادیار بوو
فهرامۆشی كردبوو و له دڵی نهگرتبوو ،ئاخر چاوهڕوانی ئهم ههموو نهزاكهتهی له
كهسێكی بێ تهربێتی نا ڕۆشنبیر نهدهكرد.
ئاندرێ یفیمیچ ،له رێگا پرسی:
 -نهخۆشهكهتان له كوێیه؟

 له خهستهخانهیه ...ماوهیهكه به نیازبووم پیشانتی بدهم ...حاڵهتێكی زۆر غهریب وسهرنجراكێشه.
به جووت خۆیان به حهساری نهخۆشخانهكهدا كرد ،به دهوری بینا ئهسڵیهكهدا
سوڕوانهوهو بهرهو بهشی تایبهتی شێتهكان رۆییشتن ،به درێژایی ئهم ماوهیه لهبهر
ههر هۆیهك بوو ،ورته له كهسیانهوه نههات .ههركه خۆیان بهو بینایهدا كرد ،نیكیتا
وهكو ههمیشه بهرزه پێ له بهریان ههستا.
كه چوونه ژوورهوه خوبوتوف* ،به ئهسپایی به (ئاندرێ یفیمیچ)ی گوت:
 سیپهالكی یهكێك لهمانه ئاوساوه ،تۆ لێره بوهسته تا ئێستا دێمهوه .دهچمسهماعهكهت بۆ دێنم.
ئهو قسهیهی گوت و له بینایهكه وهدهركهوت.
* -خوبوتوف :به زمانی روسی مانای( قورتمی فیل) دهگهیهنێت.
(())١٧
دهمهو ئێواره بوو ،دنیا ڕوو له تاریك بوون دهچوو! ئیڤان دمتریچ ،لهسهر تهخته
خهوهكهی خۆی ڕاكشا بوو و سهروچاوی له بالیفهكهی چهقاندبوو ،پیرهمێره ئیفلیجهكه
بێ جووڵه له جێی خۆی ڕۆنیشتبوو ،هێدی هێدی بهدهم گریانهوه لێوی دهبزواند .بهاڵم
فهالحه قهڵهوهكهو ،پۆستهبهرهكهی جاران خهوتبوون .بێدهنگی و خامۆشی تهواو باڵی
بهسهر قاوشهكهدا كێشا بوو.
ئاندرێ یفیمیچ له قهراخی تهخته خهوهكهی ئیڤان دمتریچ دانیشتبوو و چاوهڕوانی
گهڕانهوهی خوبوتوف بوو .بهاڵم دوای نزیكهی نیو سهعاتێك ،له جیاتی خوبوتوف،
نیكیتای دهرگاوان و پاسهوان خۆی به قاوشهكهدا كرد ،جبهیهك و دهستێك كراس و
دهرپێ و جووتێ سۆلی له ژێر باخهڵ بوو .ههركه وهژوور كهوت ،به ئهسپایی و
كاوهخۆ گوتی:
 فهرموو ،ئهزبهنی ئهمانه لهبهر بكه!.ههنگێ به دهست ئاماژهی بۆ تهخته خهوێك ،كه دیار بوو تازه بۆ قاوشهكهیان هێنا
بوو ،كردو گوتی:

 ئهمهش جێگهی تۆیه ،فهرموو بچۆ ئهوێ ،خهفهت مهخۆ ،ئیشهلاڵ خودا شیفات دهدات.ئاندرێ یفیمیچ ،پهی به ههموو شتێك برد ،لێ بێئهوهی وشهیهكی له زار بێته دهر
چوو بۆ الی ئهو تهخته خهوهی كه نیكیتا نیشانی دابوو و ،لهسهری دانیشت ،بهاڵم كه
دیتی نیكیتا وهستاوهو چاوهڕوانی ئهوه ،له جێی خۆی ههستا ،جلهكانی خۆی داكهندو
سهراپا ڕووت بووهوه .كه خۆی بهو ڕووتیه له بهردهم نیكیتادا بینییهوه ،زۆر به خۆیدا
شكایهوه .ئهوسا جلكی نهخۆشخانهی لهبهر كرد .دهرپێیهكهی زۆر كورت و كراسهكهی
زۆر درێژ بوو ،بااڵ پۆشهكهشی بۆدڕی ماسی بۆدراوی لێدههات.
دیسان نیكیتا گوتی:
 ئیشهلاڵ بهو زووانه چاك دهبیتهوه.دوای ئهو قسهیه ،جلهكانی (ئاندرێ یفیمیچ)ی نایه ژێر باڵ و له قاوشهكه وهدهركهوت
و دهرگاكهی له دوای خۆیهوه داخست.
ئاندرێ یفیمیچ ،بااڵپۆشهكهی له خۆیهوه پێچا ،بهو جالنهوه خۆی وهكو بابایهكی
زندانی دههاته بهرچاو ،له دڵی خۆیدا دهیگوت" :چ قهیدییه! ههمووی ههر یهكه ،چ جلی
فهرمی ،چ ئهم جالنه ،ههمووی ههر یهكه"....
ئهدی سهعاتهكهی كوا؟ ئهدی ئهو دهفتهرچهیهی كه له بهڕكی بهرباخهڵهكهی دانا بوو
و ورده یاداشتهكانی تیا دهنووسییهوه چی بهسهر هات؟ ئهدی قوتووه سیغارهكهی
كوا؟ نیكیتا جلهكانی بۆكوێ برد بوو؟ لهوهیه جارێكی دی به عهمراتی نهتوانێ چاكهت
و پانتۆڵ و ئێلهك و پێاڵوهكانی خۆی لهبهر بكات.
ههموو ئهم ڕووداوانهی ،له سهرهتاوه بهالوه نهك ههر سهیر بوو ،بهڵكو
نامهفهوومیش بوو .ئاندرێ یفیمیچ هێشتا قهناعهتی وابوو كه هیچ جیاوازییهك له نێوان
ماڵهكهی بیلوڤیای بێوهژن و قاوشی ژماره شهشدا نییه ،چونكه جیهان و ههموو شتێكی
ئهم جیهانهی به پوچو بێ مانا دهزانی .كهچی وێڕای ئهمهش دهستهكانی دهلهرزین،
القهكانی ڕچی بوون و نیگهرانی ئهوه بوو كه بهو زوانه ئیڤان دمتریچ خهبهری
ببێتهوهو بهو جله شۆڕانهوه بیدینێ .لهسهر تهخته خهوهكه ههستا ،چهند جارێك به
قاوشهكهدا هاتوچوو و ،دووباره دانیشتهوه.

نیو سهعات تێپهڕی ،نهخێر بووبه سهعاتێ ،به تهواوهتی له دانیشتن وهڕهزو بێتاقهت
بوو .ئاخر پیاو چۆن بتوانێ رۆژێك ،ههفتهیهك ،یان ساڵێك یان چهند ساڵێك وهكو ئهم
خهڵكه لێرهدا بگوزهرێنێ؟ لێكدا لێكدا دادهنیشت و ههڵدهستایهوه ،ئۆقرهی نهدهگرت،
كهمێك به قاوشهكهدا دههات و دهچوو ،ئهوجا دادهنیشتهوه .له دڵی خۆیدا دهیگوت:
"دهشێت پیاو بچێته بهر پهنجهرهكهو لهوێندهرهوه بڕوانێته دهرێ ،به ناو قاوشهكهدا
پیاسه بكات ،لهم سوچهوه بۆ ئهو قوڕنه بچێت ،ئهدی پاشان؟ مهگهر دهشێت پیاو وهكو
پهیكهر بێ جوڵهو ههمیشه له جێی خۆی دابنیشێت و لهگژ فكران ڕابچێ؟ نا ،نا ،ئهمه
مهحاڵه!"
ئاندرێ یفیمیچ ناچار لهسهر تهخته خهوهكهی ڕاكشا ،بهاڵم یهكسهر ههستایهوه.
بهسهری قۆڵی كراسهكهی ،ئارهقه ساردهكهی سهر ههنیهی سڕی و ههستی كرد
دهموچاوی بۆدڕی ماسی لێدێت .له تهختهكه هاته خوارهوه ،دووباره كهوته پیاسه به
قاوشهكهدا ،به دهم دهست بادانهوهو لهبهر خۆوه دهیگوت و دهیگوتهوه" :بێگومان بهد
حاڵی بوونیك لهم كارهدا ههیه ،نابێ ،شتی وا نابێ ،دهبێ قسهیان دهگهڵ بكهم ،بۆیان
ڕوون بكهمهوه كه ههڵهیهك ،بهدحاڵی بوونێك لهم مهسهلهیهدا ههیه".
لهم كاتهدا ئیڤان دمتریچ ،له خهو ڕابوو ،لهسهر تهخته خهوهكهی دانیشت و
دهستهكانی نایه ژێر چهنهی ،تفێكی ڕۆكرده سهر ئهرزهكه ،به تهمهڵی و سستی ڕوانییه
دكتۆر ،وادیاربوو له ساتهكانی ههوهڵهوه ههستی به هیچ نهكرد ،بهاڵم زوو به زوو
شوێنهواری ڕكونی و تهوس له سیمای خهواڵویدا دهركهوت .چاوێكی نوقاندو به
دهنگێكی خهواڵووهوه گوتی:
 ئاه! تۆشیان بۆ ئێره هێنا؟ بهڕاستی خۆشحاڵم! رۆژانێك تۆ خوێنی خهڵكیت دهمژی،ئێستاش نۆرهی خهڵكییه كه خوێنی تۆ بمژن ،زۆر جوانه!
ئاندرێ یفیمیچ ،بهو قسانه ترسی لێنیشت و گوتی:
 نا! ئهمه تهنیا بهدحاڵی بوونێكهو هیچی تر.ئهوجا شانهكانی ههڵتهكاندو دووبارهی كردهوه - :بهڵێ ،بهدحاڵی بوونه...
ئیڤان دمتریچ ،دووباره تفێكی ڕۆكرده سهر زهوی ،ڕاكشاو له بن لیوانهوه گوتی:

 نهفرهت لهم ژیانه! ئهوهی زۆر خراپ و نهنگینه ئهمهیه كه ئهم ژیانه وهكو شانۆ ،بهشكۆو جهاللهوه كۆتایی نایهت ،پاداشتی ئهو كهسهی ههموو تهمهنی خۆی له ڕهنج و
ئهشكهنجهدا بردۆته سهر ،جگه له مهرگی شووم و ترسناك هیچی تر نییه ،كه دهمرێت،
چهند فهالحێك دێن ،له دهست و القی دهنهون و دهیخهنه ژێر خاكهوه ،قهیدی نییه باوا
بێ! ...له تۆڵهی ئهمه ئهو دنیامان ههیه ...من دهبم به سێبهرو تاپۆیهك و لهو دنیاوه
دێمهوه بۆ ئێرهو خۆم نیشانی ئهم خهڵكه قێزهونه دهدهم ،وایان دهترسێنم كه سهریان
سپی ببێت و له حهژمهتاندا ڕوح دهرنهبهن.
لهم كاتهدا موسیكای جوولهكه له سواڵ گهڕایهوه ،ههركه چاوی به دكتۆر كهوت،
خۆی گهیاندێ و دهستی لێ پان كردهوهو گوتی - :ساقه سهری خۆت كۆپیكێكم بدهیه!
(())١٨
ئاندرێ یفیمیچ چووه بهر پهرنجهرهكهو كهوته تهمهشای مهزراكانی ئهو ناوه .دنیا
بهره بهره خهریك بوو تاریك دهبوو .مانگی ساردو ئامال سوور ،بهكاوهخۆ له ئاسۆوه
بهرز دهبووهوه .لهو دیوی تامانی نهخۆشخانهكه ،به دووری دوو سهد مهترێك،
بینایهكی سپی ،بهرز ،بهدی دهكرا ،دیوارهكانی له بهرد دروست كرابوو ،ئهمه بینای
زندانی شار بوو .ئاندرێ یفیمیچ ،كه ئهم دیمهنانهی بینی له دڵی خۆیدا گوتی" :بهڵێ،
ئهمه یهكێكه له حهقیقهتهكانی دنیای واقیعی!"
ئهوسا ترس له سهراپای نیشت .مانگهكه ،بینای زندانهكه ،بزماره تیژهكانی سهر
تامانهكه ،ئهو ئاگرهی كه له دووری دوورهوه له كارخانهی جهالتین سازییهكه بهرز
دهبووهوه ،ههر ههموو ئهمانه ترسناك دههاتنه بهرچاو .له ناكاو یهكێك له پشتیهوه
ئاهێكی قووڵی ههڵكێشا .ئاندرێ یفیمیچ ،ئاوڕی پشتهوهی دایهوه ،یارۆی پۆستهبهری
جارانی بینی كه سینگ و بهرۆكی یهكپارچه ئهستێرهو میداڵ و نیشانانی بریقهدار بوو،
بزهیهك بهسهر لێوییهوه بوو و به شێوهیهكی قێزهون چاوی دادهگرت .قهدو قهاڵفاتی
ئهویش ترسناك دههاته بهرچاو.
ئاندرێ یفیمیچ ،ههوڵی دهدا قهناعهت بهخۆی بێنێ كه نه مانگهكه ترسناكهو نه بینای
زندانهكه .دهیویست قهناعهت به خۆی بێنێ كه خهڵكانی ئاقڵیش میداڵ و نیشانان به
بهرۆكی خۆوه دهنهن .دهیویست قهناعهت بهخۆی بێنێ ،كه به تێپهڕبوونی رۆژگار،
ههموو شتێك دهڕزێ و دهگهنێ و ڕوو له نهمان دهچێ و دهبێ بهخاك و خۆڵ ،بهاڵم

له ناكاو نائومێدی باڵی بهسهردا كێشا ،به ههردوو دهست شیشبهندی پهنجهرهكهی
گرت ،به ههموو هێزی خۆیهوه ڕایتهكاند ،بهاڵم شیشهكان لهوه قایمتر بوون بهو
بجوڵێن.
ئهوسا ،بهو نیازهی ترسی خۆی بڕهوێنێتهوه ،بهرهو تهخته خهوهكهی ئیڤان دمتریچ
ڕۆیی ،له قهراخ تهختهكهی ئهوهوه دانیشت ،ئازای دهلهرزی ،دهست دهست ئارهقهی
دهردهدا ،بهدهم سڕینی ئارهقهكهی سهر ههنیهیهوه ،له بن لێوانهوه گوتی:
 من ورهم ڕوخاوه گیانهكهم ...بهڵێ نهترهم بهرداوه.ئیڤان دمتریچ ،به تهوسهوه بهرسڤی دایهوه:
 چۆنه بۆ خۆت كهمێك فهلسهفه ڕێسی بكهیت.ئاندرێ یفیمیچ ،به دهنگێك وهكو ئهوهی بیهوێ بگری یان بهزهیی بهرانبهرهكهی
بهاڕوژێنێ ،بهرسڤی دایهوه:
 خودایا ،ئهی پهروهردگار! بهڵێ ،بهڵێ! ...له بیرمه رۆژێك تۆ دهتفهرموو كه لهڕوسیادا ههر چهنده هیچ قوتابخانهیهكی فهلسهفی نییه ،بهاڵم ههر لهم ڕوسیایهدا
ههموو كهسێك ،تهنانهت ڕهمهكی مهردمیش ،ڕهش و ڕووتیش فهلسهفهڕێسی دهكهن.
باشه فهلسهفهڕێسی ئهم خهڵكه عهوامه هیچ زهرهرو زیانێك به كهس دهگهیهنێ؟ ئیدی
ئهم پێكهنینه تهوس ئامێزو ڕكونیهی تۆ له پای چیه گیانهكهم؟ جا خهڵكێكی عهوام و
نهزان كه له ههموو شتێكی كهم بێت ،هیچ شتێك نهبێ مایهی ڕهزامهندی ئهو بێت،
بۆچی فهلسهفهڕێسی نهكات ،ئهگهر فهلسهفهڕێسی نهكات چ بكات؟ لهم واڵتهدا پیاوی
زانا و خوێنهوارو سهربهرزو ئازادیخواز ،هیچ چارێكی نییه جگه لهوهی وهكو دكتۆر
بڕوات بۆ شارێكی دووره دهستی چكۆلهی پیسی پاشكهوتوو ،عومرێك دهگهڵ
حهجامات و زهروو ولهگهنی پیساییو گمێزدا بهسهربهرێت! بهچاوی خۆی ههرچی
سهرسهریاتی و كورت بینی و پاشڤهڕۆییو سووكیو چروكیهك ههیه بدینێ! ئاه
خودایا! ئهمه چ ژیانێكه!
ئیڤان دمتریچ گوتی:
 تۆ قسهی قۆڕ دهكهی .كه دكتۆریت به دڵ نهبوو ،بۆچی كارێكی ترت ههڵنهبژارد؟ خۆببویتایه به وهزیر.

 نا ،ئهگهر كارێكی دیكهشم ههڵبژاردایه ههر وادهبوو .گیانه ئێمه خهڵكانێكی الوازو بێتواناین ...من بابایهكی خوێنساردو بێ موباالت بووم ،به ڕاستگۆیی و لۆژیكانه مامهڵهم
لهگهڵ مهسهله جۆراو جۆرهكاندا دهكرد .بهاڵم ههركه ژیان ڕووی دزێوو زبرو ڕهقی
خۆی نیشان دام ،به جارێ نهترهم بهردا ...بهڵێ ئێمهمانان خهڵكی بێ ورهو الوازو بێ
تواناین ...تۆش وایت هاوڕێ گیان! تۆ پیاوێكی زیرهك و میهرهبان و نهجیبی:
خێرخوازی و خۆشهویستی و دلۆڤانیت به شیری دایكهوه مژتووه ،لێ ههركه پێت نایه
مهیدانی ژیانهوه ،یهكسهر ماندوو بوویت و نهخۆش كهوتیت ...بهڵێ تۆش الوازی ،الواز.
لهگهڵ ئاوا بوونی ڕۆژدا ،جگه له ترس و دڵهڕاوكێ ،شتێكی دیكهش چینهی له ههست
و نهستی ئاندرێ یفیمیچ دهكردو ئازاری دهدا .ئهنجام وای تهسهور كرد كه هۆی ئهم
ترس و دڵهڕاوكێیه ،هۆی ئهم نیگهرانیه ،ئهمهیه كه ئهمڕۆ نه بیرهی خواردووهتهوهو نه
سیغاری كێشاوه .ئیدی ڕووی كرده ئیڤان دمتریچ و گوتی:
 گیانهكهم! من دهچمه دهرێ و دهستوور دهدهم كه چرایهك پێبكهن ...من تهحهمولیئهم ژیانه ناكهم.
به دهم ئهو قسانهوه بهرهو دهرگاكه چوو و ،كردییهوه ،لێ نیكتیا یهكسهر له جێی
خۆی ڕاپهڕی و ڕێی لێگرت و گوتی - :بۆ كوێ دهڕۆیت؟ نابێ ،قهدهغهیه! ئیدی كاتی
خهوه.
دكتۆر به پهشۆكاوی گوتی - :دهمهوێ ،بۆ یهك دهقیقه پیاسهیهكی ناو حهشهكه
بكهم ،تهنیا یهك دهقیقه.
 نابێ ،نابێ! تۆ له من باشتر دهزانی كه ڕێگهی كاری وا نادهن.نیكیتا دوای ئهو قسهیه دهرگاكهی توند داخست و پشتی خۆی پێوهدا .ئاندرێ یفیمیچ،
شانهكانی ههڵتهكاندو پرسی:
 باشه چوونه دهرهوهی من زهرهر به كهس دهگهیهنێت؟ به ڕاستی سهر لهمهدهرناكهم ،هیچ تێناگهم.
ئهوسا بهدهنگێكی لهرزۆك گوتی:

 گوێ بگره نیكیتا! من دهبێ بچمه دهرێ .پێویستم بهوهیه بچمه دهرێ .ههر دهبێبچمه دهرێ!
نیكیتا به مكوڕییهوه گوتی - :ئاژاوهمان بۆ مهنێوه! ئهمه كارێكی باش نییه!
له پڕ ئیڤان دمتریچ هاڕوژا ،له جێی خۆی ڕاپهڕی ،پڕ به زار هاواری كرد:
 ئهم گاڵته بازاڕه چییه؟ به چ ههقێك نایهڵێ خهڵكی بچنه دهرهوه؟ به كام یاسا ئێمهیانلێره حهپس كردووه؟ ئهوهندهی من بزانم ،قانون ڕێگه نادات به بێ حوكمی دادگا،
ئازادی له هیچ كهسێك زهوت بكرێت! ئهمه نهههقیهكی زهق و ئاشكرایه ،زوڵم و
بێدادییه ،ئهمانه خۆسهری دهیكهن.
ئاندرێ یفیمیچ ،كه ئهم ههڵوێستهی له ئیڤان دمتریچ بینی ،زاتی پهیدا كردو گوتی:
 ههڵبهته كه زوڵم و ناههقیه! من دهبێ بڕۆمه دهرێ ،پێویستم به چوونه دهرهوهیه...دهبێ برۆمه دهرێ! ئهو بۆی نییه رێگهم لێبگرێ .پێمگوتی دهرگام بۆ بكهوه!.
ئیڤان دمتریچ ،به دهم هاوارهوه ،به مست بهر بووه دهرگاكه:
 حهیوانی كهودهن! گوێت لێیه؟ بیكهوه دهنا دهی شكێنم! ههی جهالد!.(ئاندرێ یفیمیچ)ش كه هاڕوژا بوو و ،سهراپای دهلهرزی ،هاواری كرد:
 من ئهمرت پێدهكهم ،دهرگاكه بكهوه!نیكیتا له پشت دهرگاكهوه بهرسڤی دایهوه:
 ههر هاوار بكه ،ئهوهنده هاوار بكه تا... بهالی كهمهوه بڕۆ یفگینی فیدوروفیچ بانگ بكه! به زمانی منهوه تكای لێبكه ،كهتهشریف بۆ ئێره بێنن ...تهنیا بۆ یهك دهقیقه تهشریف بێنن.
 پێویست به بانگ كردن ناكات ،سبهی بهیانی به خۆی تهشریف دێنێ.لهم بهینهدا ئیڤان دمتریچ ،لێكدا لێكدا هاواری دهكرد:

 ههرگیز نایهڵن لێره بچینه دهرێ! بۆ خۆمان لێرهدا بۆگهن دهكهین و لێدهبینهوه .ئۆفخودایا ،تۆ بڵێی لهو دنیا دۆزهخێك نهبێ و ئهم تاوانبارانه ،ئهم بێ حورمهت و
قێزهونانه ،به سزای خۆ نهگهن؟ ئهدی دادو عهدالهت و میهری تۆ له كوێیه؟
بهم حاڵهوه به دهنگێكی لهرزۆك و نوساو گوتی - :دهرگاكه بكهوه نامهرد! خهریكه
دهخنكێم!
بهدهم ئهو قسانهوه ،تا هێزی تیا بوو خۆی به دهرگاكهدا كێشاو هاواری كرد:
 پیاوكوژانه ،جهالدینه! ئهوهنده سهری خۆم به دهرگاكهدا دهكێشم تا مێشكم دهپژێ!نیكیتا له پڕ دهرگای كردهوه ،به شهقو زلله (ئاندرێ یفیمیچ)ی توڕ دایه سوچێكهوه،
ئهوسا مستی بهرز كردهوهو تا توانی كێشای به دهموچاویا ،ئاندرێ یفیمیچ ،گێژو وڕ
بوو ،وای ههست دهكرد كه شهپۆلێكی گهورهی سوێر ،سوێر وهكو ئاوی دهریا ،ههڵی
گرتوو ،بهرهو سهر جێگاكهی برد .بهڕاستیش ،سوێرییهكی نا ئاسایی دهم و زاری پڕ
كردبوو .چونكه بۆكسهكه دهمی پڕ كردبوو له خوێن ،و خوێن له ددانهكانی
دههات.وهكو یهكێك بیهوێ بهدهم مهلهوه ،خۆی له خنكان رزگار بكات و بكهوێتهوه
سهر ئاو ،بهو ئاوایه دهست و باسكه بێ هێزهكانی خۆی جواڵندو دهستی گهیانده
یهكێك له تهخته خهوهكان ،رێك لهم كاتهدا ههستی كرد دوو بۆكسی دیكهی نیكیتای
وهپشت كهوت ،و گوێی به هاواری ئیڤان دمتریچ زرینگایهوه كه دیاربوو ئهویشیان
گرتبووه بهر شهق و بۆكس.
دوای تۆزێك ،بێدهنگی باڵی بهسهر ههموو شتێكدا كێشا .تریفهی زهردو كزی مانگ له
شیش بهندی پهنجهرهكهوه دهیدا له نێو قاوشهكهو ،سێبهری شیشبهندی پهنجهرهكه
تۆڕ ئاسا له ئهرزهكهدا بهرجهسته بوو بوو.
دیمهنی قاوشهكه زۆر ترسناك بوو .ئاندرێ یفیمیچ ڕاكشا بوو ،ههناسهی له خۆ بڕی
بوو و ،بهترس و لهرزهوه چاوهڕوانی ئهوه بوو ،حهسیرمهیانێكی دیكهی بكهنهوه .وهكو
یهكێك داسێكیان به ورگیا كردبێ و بێ ڕهحمانه به ههناویا بیگێڕن و بای بدهن ،له تاو
دهردو ئازار قهپی به بالیفهكهیدا دهكردو ددانهكانی به چیڕهوه دهبرد .له ناكاودا له
جهرگهی ئهم ههراو ههنگامهیهوه بیرێكی ترسناك و بهترهف به مێشكیدا هات .له دڵی
خۆیدا گوتی" :بێگومان ،ئهم خهڵكهی كه ههنووكه لهبهر تریفهی مانگهكه له سێبهرو
تارمایی ڕهش دهچن ،دهبێ به درێژایی ڕۆژان ،ههیڤان و بهڵكو سااڵن ههمان دهردو

ئازاری ئێستای منیان چهشتبێ .زۆرم پێ سهیره بۆچی دهبێ به درێژایی ئهم بیست
ساڵه نهمتوانی بێ ههست بهمه بكهم یان نهم ویستبێ تێی بگهم؟" دڵخۆشی خۆی بهوه
دهدایهوه كه مادامێكی پهی به ئازارو دهرد نهبردووه ،هیچ زانیارییهكی دهرباره نهبووه،
تێی نهگهییشتووه ،كهواته هیچ گوناح و تاوانێكی نییه ،گلهیی لێناكرێت.
بهاڵم ئهم پاكانهیه سوكنایی پێ نهدهبهخشی .ویژدانی – ویژدانێك كه وهكو نیكیتا
دڵڕهق و سهرسهخت و سهختگیر بوو  -عهزابی دهدا ،كردیه كارێك كه سهراپای له
ئارهقه بنیشیت ،ههست به شهرمهزاری بكات .بۆیه له ناكاو ڕاپهڕی و ههستایه سهر
پێیان .پڕ به دڵ حهزی دهكرد ،تا هێز له ئهوكیدایه هاواربكات ،له قاوشهكه
وهدهربكهوێ و ههرچی زووتره نیكیتاو خوبوتوف و سهرپهرشتیاری دارایی و
پزیشكیارهكهو ،خۆیشی بكوژێت .بهاڵم هیچ دهنگ و سهدایهك له سینهیهوه دهرنههات،
القهكانی كهوتنه لهرزین و له دووی نههاتن ،ههستی كرد ،ههناسهی دهرنایهت ،چنگی له
یهخهی جبهو كراسهكهی گیركرد ،سهراپای دادڕی و له هۆش خۆی چوو وكهوته سهر
تهخته خهوهكه.
(())١٩
بهیانی رۆژی دوایی بهدهم ژانه سهرێكی زۆر توندهوه ههستا ،خهریك بوو مێشكی
دهتهقی .ژاوه ژاوێكی ئهوتۆ له گوێیدا دهنگی دهدایهوه ،خهریك بوو كهڕی دهكرد،
ئازای گیانی له تاو ئازار هاواری دهكرد .هیچ شهرمهزاری ئهو ههڵوێسته الوازەی دوێ
شهوی خۆی نهبوو .دوێ شهو به جۆرێ گیرۆدهی ترسنۆكی و نهترهبهردان بوو بوو
تهنانهت له ههیڤهشهوهكهش ،له تریفهی مانگهكهش دهترسا ،جڵهوی بۆ هزرو ڕهفتاری
ئهوتۆ شل كردبوو كهجاران ههرگیز به خهویش وێنای نهدهكرد ئهو جۆره ڕهفتارو
حهرهكاته لهو بوهشێتهوهو ئهم جۆره هزرین و بۆچوونانهی ههبێت .یهكێك لهو
بیرانهی ئهمه بوو ،كه ناڕهزایی ڕهمهكی مهردم له كۆمهڵگه ،وایان لێدهكات بكهونه
فهلسهفهڕێسی .بهاڵم ئێستا گوێی به هیچ نهدهداو ههموو شتێكی بهالوه یهكسان بوو
بوو.

نه خواردنی دهخواردو نه ئاوی دهخواردهوه ،بێ جوڵهو یهك تهخته لهسهر جێگاكهی
ڕاكشا بوو ،ورتهی لێوه نهدههات ،ههر كاتێ پرسیاریان لێكردبا ،له دڵی خۆیدا دهیگوت:

"ههموو شتێك بۆ من یهكسانه ،وهاڵمی پرسیارهكانیان نادهمهوه ...ههموو شتێك بۆ من
یهكسانه"...
پاش نیوهڕۆی ئهو ڕۆژه میخاییل ئاڤریانیچ هاته دیدهنی ،تۆزێ چای وشك و كهمێك
مرهبای لهگهڵ خۆیدا بۆ هێنا بوو! داریوشكاش هاته دیدهنی ،نزیكهی یهك دانه سهعات،
به خهمینی و بێدهنگی بهدیارییهوه دانیشت .ئهوسا سهروسهكوتی دكتۆر خوبوتوف
پهیدا بوو ،شووشهیهك پرومیدی پۆتاسیومی بۆ هێنا بوو ،دوای معایهنه كردنی
دهستووری بهنیكیتا دا كه بخورد و داری عود له قاوشهكهدا دابگیرسێنێت.
عهسرێكی درهنگی ههمان ڕۆژ ئاندرێ یفیمیچ به سهكتهی دهماغ گیانی سپارد.
ههوهڵجار بهر لهوهی گیانی دهربچێ ،ههستی به سهرمایهكی نائاسایی دهكرد ،دڵی تێك
ههڵدههات ،وای ههست دهكرد شتێكی لینجی قێزهوهر ،بهئازای بهدهنیا ،باڵوبووهتهوهو
تاوهكو سهر قامكهكانی هاتووه .لهگهدهیهوه دهستی پێكردو بهرهو سهری كشاو به ناو
چاوی و گوێچكهكانیا باڵوبووهوه .رهنگێكی تاریكی ئاماڵ ڕهش بهری چاوی گرت.
ئیدی ئاندرێ یفیمیچ حاڵی بوو ،كه دوا دواییهتی و لهو دهمهدا بیری كهوتهوه كه ئیڤان
دمتریچ و میخاییل ئاڤریانیچ و ملیونان كهسی دی باوهڕیان به ئهبهدیهت و ههرمان
ههیه .تۆ بڵێی شتی وا ههبێت؟ بهاڵم به خۆی هیچ ئارهزویهكی ئهبهدیهت و ههرمانی
نهبوو ،شتێك بوو ههروا المسهرالیی و بهڕهوتهنی به بیریدا هات .لهپڕ ڕهوه حهیوانه
كێوییهكی یهجگار جوان ،كه دوێنێ شهو وهسفیانی له كتێبێكدا خوێندبووهوه ،بهالیدا
تێپهڕین .ئهوسا پیرهژنێكی دێهاتی ،نامهیهكی سفارشی (راسپاردن) بۆ درێژ كرد...
میخاییل ئاڤریانیچ ،شتێكی گوت ...ئهوسا ههموو شتێك لهبهر چاوی ون بوو و ئاندرێ
یفیمیچ بۆ ههتا ههتایه خۆی له بیركرد.
دوان له پێشخزمهتهكان هاتن ،له دهست والقی نهوین و جهندهكهكهیان بۆ نوێژخانهی
خهستهخانهكه برد .به چاوانی كراوهوه لهسهر مێزێك كهوتبوو،و تریفهی مانگ له
جهنازه بێ گیانهكهی دهداو ڕوناكی دهكردهوه .بۆ بهیانی سێرگی سیرگیوفیچ خۆی
گهیانده نوێژخانهكه .ماوهیهك چهلیپا بهدهست ،بهدڵ و كوڵ و ئیماندارانه وێردو دوعای
خوێندو ئهوسا چاوانی سهرۆكهكهی جارانی خۆی داخست.
رۆژی سێیهم (ئاندرێ یفیمیچ)یان به خاك سپارد ،تهنیا میخاییل ئاڤریانیچ و داریوشكا
له رێوڕهسمی ناشتنهكهیدا ئاماده بوون.

١٨٩٢
تێبینی :رۆژی  ٢١١٣/٨/٩له سلێمانی ،گهڕهكی رزگاری ،له پاچڤهی ئهم بهرههمه
بوومهوه كه
لهم سهرچاوهیهوه كراوه به كوردی:
* -انتون چیخوف  /اتاق شماره ( )٦و چند داستان دیگر ترجمهی كاڤم انصاری ،چاپ
هفتم  /١٣٨٩ /چاپ گلشن.
ههروهها دهگهڵ ئهم دوو سهرچاوهیهی خوارهوهشدا بهراوردم كردووه كه نهك ههر
زۆرم سوود لێیان وهرگرتووه ،بهڵكو ههندێجار ،لێرهو لهوێ ،كهم تا زۆر ،دهستهواژهو
ڕستهو پهرهگرافم راستهوخۆ لێیانهوه پاچڤه كردووه ،جا ئهگهر ئهمه بووبێته هۆی
ئهوهی ههندێ دهستهواژهو ڕستهو پهرهگرافی دهقه كوردییهكه ،له ڕواڵهت و شێوهدا
تهواو دهگهڵ سهرچاوهی یهكهمدا تێك نهكاتهوه ،ئهوا لهگهڵ دوو دهقهكهی تردا ،تهواو
تێك دهكاتهوهو به دڵنیاییهوه دهیڵێم كه دهقه كوردییهكه هیچی لهو دهقانهی تر كهمتری
نییهو بێ چهندو چوون ڕووی مهجلیسی دهقانی ههیه.
* -روایات الهالل ،العدد  – ٣٤٣یولیه -١٩٧٧ -رجب  ١٣٩٧ص  ،٢٢٥ -١٦٢الجناح رقم
 ٦ترجمه دكتور محمد القصاص.
* -مجموعه اپار چیخوف ،جلد چهارم ،داستانهای كوتاه ( )٤ترجمه سروژ استپانیان
"از متن روسی" چاپ دوم :بهار .١٣٨١

حهمه كهریم عارف
* كهركووكییه و له ساڵی ١٩٥١دا لهدایك بووه.
•

له ساڵی  ١٩٧٥كۆلیژی ئهدهبیاتی بهغدای تهواو كردووه.

•

یهكهم بهرههمی شیعرێكه بهناوی (ههڵبهستێكی ههتیو كهوتوو) كه له ژماره

( )١٧١رۆژنامهی هاوكاری له  ١٩٧٣/٦/٨باڵوبووهتهوه.
•

له ساڵی ١٩٧٥هوه به بهردهوامی نووسین و بهرههمی ئهدهبی باڵو دهكاتهوه.

•

سهرنووسهر یان بهڕێوهبهری نووسین یان سكرتێری نووسین یان ئهندامی

دهستهی نووسهرانی ئهم گۆڤار و باڵوكراوانه بووه :گۆڤاری گزنگی نووسهرانی
كهركووك ،نووسهری كوردستان ،كهلتوور،نووسهری كورد ،گواڵنی عهرهبی ،ئااڵی
ئازادی تا ژماره  ،٢٢٢گۆڤاری نهوشهفهق.
* جگه له ناوی خۆی ،به تایبهتی له گۆڤاری گزنگی نووسهرانی كهركووك،نووسهری
كوردستان ،كهلتوور ،رۆژنامهی ئااڵی ئازادی تا ژ ٢٢٢ :بهناوی گۆڤهند ،زنار ،سیپان،
پاكزاد ،محهمهدی حاجی ،سیروان عهلی ،دیدار ههمهوهندی ،هێژا ،ح .ع ،هامون زێباری،
با زهوان عهبدولكهریم،قەرەمیرزا ،ڕەندی عارف زادە ،حەمۆکە بهرههمی باڵو
كردووهتهوه.
*له ساڵی ١٩٧٥ – ١٩٧٤دا پێشمهرگهی شۆڕشی كوردستان بووه ،له ههشتاكاندا بۆ
ماوهی نۆ ساڵ ،بێ وابهستهگی حیزبی پێشمهرگه بووه و وهكو بهشدارییهكی مهیدانی
و ویژدانی له خهباتی رهوای نهتهوهی كوردا شانازی پێوه دهكات و منهت بهسهر
كهسدا ناكات ،چونكه باوهڕی وایه كه رۆڵهی میللهتی مهزڵوم مهحكومه به
پێشمهرگایهتی.

•

له ههشتاكانهوه تا ٢١١١/٨/٢١راستهوخۆ سهرپهرشتی و سهرۆكایهتی لقی

كهركووكی یهكێتیی نووسهرانی كوردی كردووه.
•

زۆر بهرههم و كتێبی چاپ و باڵو كردووهتهوه ،لێ زۆربهی ههره زۆریان ،به

تایبهتی ئهوانهی له چیادا چاپ بوون به نوسخهی هێنده كهم باڵوبوونهتهوه،له نرخی
نهبوو دان و ههر ئهوهندهیه كه له فهوتان رزگار بوون .ههندێك له وانه:
-١

تیڕۆژ ،كۆ چیرۆك ،چاپی یهكهم ١٩٧٩

-٢

كۆچی سوور ،رۆمان ،چاپی یهكهم،١٩٨٨،چاپی سێیهم ٢١١٧

-٣

بهیداخ ،چیرۆك ،چاپی یهكهم ١٩٨٨

-٤

داوهتی كۆچهرییان ،كۆ چیرۆك ،چاپی دووهم ٢١١٥

-٥

له خۆ بێگانه بوون ،كۆمهڵه چیرۆك،چاپی یهكهم ( )١٩٩٩دهزگای گواڵن

-٦

كوچ سرخ ،كۆ چیرۆك ،به فارسی ،وهرگیڕان چاپی یهكهم  ١٩٨٧شاخ

-٧

نینا ،رۆمان ،سابت رهحمان ،چاپی یهكهم،شاخ ١٩٨٥،چاپی سێیهم ٢١١٥

-٨

نامۆ ،رۆمان ،ئهلبیر كامۆ ،چاپی یهكهم ،شاخ١٩٨٧چاپی چوارهم

٢١١٩

وهشانخانهی سایه،سلێمانی
-٩

رێبهر ،رۆمان ،مههدی حسین ،چاپی یهكهم (شاخ)  ،١٩٨٣چاپی دووهم٢١١٧ ،

-١١شكست ،رۆمان ،ئهلكساندهر فهدایهف ،چاپی شاخ (راه كارگر) ،چاپی دووهم٢١١٩ ،
خانهی وهرگێڕان.
 -١١هاوماڵهكان ،رۆمان ،ئهحمهد مهحمود ،چاپی دووهم  ٢١١١دهزگای گواڵن
 – ١٢بێناسنامهكان ،رۆمان ،عهزیز نهسین ،چاپی سێیهم ٢١١٦
 -١٣قوربانی ،رۆمان ،هیرب میدۆ ،چاپی یهكهم  ٢١١٤دهزگای شهفهق
 -١٤دووره واڵت ،رۆمان ع .ڤاسموف ،چاپی یهكهم ٢١١١دهزگای گواڵن

 -١٥ئازادی یا مهرگ ،رۆمان ،كازانتزاكیس ،چاپی یهكهم  ٢١١٣كتێبخانهی سۆران،
چاپی دووهم٢١١٨ :
 -١٦چیرۆكهكانی سهمهدی بیهرهنگی ،چاپی دووهم ٢١١٤ ،كتێبخانهی سۆران ههولێر
 -١٧ئامانجی ئهدهبیات .م .گۆركی ،چاپی شاخ ١٩٨٥
 -١٨ئهو رۆژهی كه ونبووم (كۆمهڵه چیرۆكی بیانی) چاپی یهكهم٢١١٦،
 -١٩جێ پێ (كۆمهڵه چیرۆكی فارسی) چاپی یهكهم ،٢١١٦نووسهرانی كهركوك
 -٢١زنده خهون ،كۆمهڵه چیرۆك ،چیخۆف،چ،١دهزگای موكریانی
 -٢١چیرۆكستان ،كۆمهڵێك دهقورهخنهی جیهانی چ،٢١١٥، ١نووسهرانی كهركوك
-٢٢دیدارو دهقو رهخنه،چ١،٢١١٥
-٢٣دیداری چیرۆكڤانی ،چ١،٢١١٥
-٢٤ئهو بهرخهی كه بوو به گورگ ،چ١،٢١١٨نووسهرانی كهركوك
 -٢٥میوان ،چیرۆك،ئهلبێر كامۆ
______________________
 -٢٦مهسهلهی كورد له عێراقدا،عهزیز شهریف،چاپی دووهم ٢١١٥
 -٢٧مێژووی رهگ و رهچهڵهكی كورد ،ئیحسان نوری پاشا،چ١ ١،١٩٩٨
 -٢٨كورد گهلی له خشتهبراوی غهدر لێكراو ،د .كوینتهر دیشنهر ،چاپی سێیهم ٢١١٤
 -٢٩له مههابادی خوێناوییهوه بۆ كهنارێن ئاراس ،نهجهف قولی پسییان ،چاپی یهكهم
٢١١٦
 -٣١كورد له سهدهی نۆزدهوبیستهمدا،كریس كۆچرا،چاپی شهشهم ٢١١١
– ٣١كورد له ئینسكلۆپیدیای ئیسالمدا،چاپی یهكهم ١٩٩٨
 -٣٢چینی كۆن ،چ )٢١١٩ (١دهزگای موكریانی

______________________
 -٣٣دلێریی خۆراگرتن ،ئهشرهفی دههقانی
 -٣٤خهباتی چهكداری ههم تاكتیكه ههم ستراتیژ ،مهسعودی ئهحمهد زاده
______________________
 -٣٥ڤنسنت ڤان گوگ ،شانۆنامه ،باول ئایز لهر
 -٣٦به دوعا شاعیرهكان ،شانۆنامه ،جهلیل قهیسی (گزنگ ژ)١٢:
 -٣٧جولهكهكهی ماڵتا ،شانۆنامه،كریستۆفهر مالرۆ.
 -٣٨دادپهروهران ،شانۆنامه ،ئهلبیر كامۆ
 -٣٩بهد حاڵی بوون ،شانۆنامه ،ئهلبیر كامۆ.
 -٤١چاو به چاو ،شانۆنامه ،گهوههر مراد (غواڵم حسهینی ساعیدی)
 -٤١ریچاردی سێیهم ،شانۆنامه ،شهكسپیر.چاپی یهكهم  ،٢١١٩باڵوهخانهی سایه،
سلێمانی
 -٤٢گهمهی پاشا و وهزیر ،شانۆنامه ،عهبدوڵاڵئهلبوسێری..
_______________________
 -٤٣منداڵه دارینه ،چیرۆكی درێژ بۆ مندااڵن.
 -٤٤فاشیزم چییه؟ كۆمهڵه چیرۆك بۆ مندااڵن ،یهلماز گونای
 -٤٥شوانه بچكۆلهكه ،چیرۆكێكی درێژی چینی یه بۆ مندااڵن
 -٤٦زارۆكستان (چوار شانۆنامه بۆ منااڵن)
 -٤٧چهند چیرۆكێك له ئهفسانهی یونانی كۆنهوه (٢٣ئهفسانه)
______________________
 -٤٨له گهنجینهی حیكایهتی توركمانییهوه( .ئهفسانهی ئهسپی ئاشق)چاپی یهكهم٢١١٨

 -٤٩ئهفسانهێن گریكی و رۆمانی ،چاپی یهكهم ( )٢١١٤كتێبخانهی سۆران ،ههولێر
 -٥١ئیلیاده ،هۆمیرۆس ،چ،١دهزگای سهردهم ٢١١٩
______________________
 -٥١گۆڤهند و زنار (فهرههنگی فارسی – كوردی) حهمه كهریم عارف ،چ-٢١١٦(١
)٢١١٨دهزگای موكریانی
-٥٢چۆنیهتی فێربوونی زمانی فارسی ،چ٢١١١ ،١
______________________
 -٥٣چرنیشفسكی ،فهیلهسوف و زانای گهورهی میللهتی روس
 -٥٤چایكۆ فسكی ،ژیان و بهرههمی.
 -٥٥ئیدگار ئالین پۆ ،ژیان و بهرههمی.
 -٥٦جاك لهندهن ،ژیان و بهرههمی
 -٥٧گوگول ،نووسهری ریالیست
 -٥٨یهڵماز گونای ،ژیان و بهرههمی
 -٥٩سادقی هیدایهت ،ژیان و بهرههمی
 -٦١خافروغ له شیعر دهدوێ ،ژیان و بهرههمی
______________________
 -٦١راگهیاندن له پهراوێزی دهسهاڵتدا (به شهریكی) چاپی یهكهم ( )٢١١١دهزگای
گواڵن
-٦٢راگهیاندن له نێوان حهقیقهت بێژی و عهوام خهڵهتێنی دا ،حهمه كهریم
عارف،چ(٢١١٥،)١
______________________
 -٦٣مێژووی ئهدهبیاتی جیهان (له كۆنهوه تا سهدهكانی ناڤین).چاپی یهكهم٢١١٨

 -٦٤مێژووی ئهدهبیاتی جیهان (له سهردهمی رینیسانسهوه تا ئێستا).چاپی یهكهم٢١١٨
 -٦٥مێژووی ئهدهبیاتی جیهان (ئهدهبیاتی ئینگلیزی زمان -ئهمریكاو ئینگلیستان له
سهرهتاوه تا ئێستا).چاپی یهكهم٢١١٨
 -٦٦ریالیزمودژه ریالیزم له ئهدهبیاتدا،سیروس پرهام،چ،١،٢١١٤دهزگای سپیرێز
 -٦٧قوتابخانه ئهدهبییهكان،رهزا سهید حسهینی ،چ١،٢١١٦دهزگای موكریانی
 -٦٨مێژووی ئهدهبیاتی روسی ،سهعیدی نهفیسی
 -٦٩لێكدانهوهیهك لهمهڕ نامۆ  ،لویس ریی ،چ٢١١٦ ،٢
 -٧١هونهرو ژیانی كۆمهاڵیهتی ،بلیخانۆف ،چ)٢١١٥(١دهزگای موكریانی
 -٧١گوزارشتی مۆسیقا،د .فوئاد زكریا ،چ،١یانهی قهڵهم ٢١١٦
 -٧٢رێبازه هونهرییهكانی جیهان
 -٧٣پێكهاتهی بهدهنی و چارهنووسی ئافرهت(،چ٢١١٦ )١
 -٧٤شیعر كوژی..حهمه كهریم عارف ،چ/٢١١١ /١كۆمهڵهی روناكبیری و كۆمهاڵیهتی
كهركوك ،ژماره()٧١
 -٧٥دهربارهی رۆمان و چیرۆك ،حهمهكهریم عارف،چ٢١١٨ ،١
 -٧٦مهرگی نووسهرو چهند باسێكی دیكهی ئهدبی-رۆشنبیری،حهمهكهریم عارف،چ،١
٢١١٥نووسهرانی كهركوك
 -٧٧ناودارانی ئهدهب ،حهمه كهریم عارف( ،چ )١دهزگای موكریانی٢١١٩،
 -٧٨پهیڤستانی من ،حهمه كهریم عارف،چاپی یهكهم()
 -٧٩پهڵكه رهنگینه ،حهمه كهریم عارف،چ٢١١٤ ،١
 -٨١خیانهتی حهاڵڵ ،حهمه كهریم عارف
-٨١بووكی ههزار زاوا(،جانتا) كۆچیرۆك ،بوزورگی عهلهوی
-٨٢ئهبوزهر ،د.عهلی شهریعهتی

-٨٣ریوایهت ،ڕۆمان ،بزورگی عهلهوی
-٨٤وقفات فی رحاب الپقافه الكوردیه ،حهمه كهریم عارف
-٨٥ههژاران ،ڕۆمان ،دوستوفسكی
-٨٦دهیڤد كۆپهرفیلد( ،رۆمانی كورتكراوه بۆ نهوجهوانان) چارلس دیكنز
-٨٧ئۆدیسه ،داستان ،هۆمیرۆس
-٨٨ڤل الصوت و قصص اخری ،تقدیم و ترجمه جالل زنگابادی
-٨٩شازاده و گهدا ،رۆمان ،مارك توین
-٩١توحفهنمای ئهدهبیاتی جیهانی
-٩١سفرهی فهقیران حهمه كهریم عارف
-٩٢باڵندهكهی من

رۆمان ،فریبا وفی

 -٩٣نامهكانی تولستۆی
 -٩٤جهمیله ،رۆمان

جهنگیز ئایتماتۆف

 -٩٥حهفتا چیرۆكی چینی بۆ منااڵنی كورد
 -٩٦الرحیل الدامی....تقدیم وترجمه :جالل زنگابادی
 -٩٧كۆڵوانه سوور ...كۆچیرۆك بۆ مندااڵن
 -٩٨ئهو پیاوهی كه سێبهری خۆی فرۆشت ..رۆمان..شامیسۆ
 -٩٩دكتۆر...شانۆنامه...برانسیالڤ
 -١١١با خهییام باش بناسین /جهالل زهنگابادی
 -١١١دۆزهخی پیرۆز ،رۆمان ،برهان شاوی
 -١١٢من و نهنكم و ئیالریون و ئیلیكۆ  /رۆمان  /نودار دومبادزه
 -١١٣یادگارییهكانی خانهی مردووان /دۆستویفسكی

-١١٤مێژووی رۆمانی توركی
 -١١٥دیوار...كۆچیرۆك.................كۆمهڵێك نووسهر
 -١١٦كۆكۆرۆ...............ڕومان.........ناتسومی سوسكی
 -١١٧كانییه قارهمان....كۆچیرۆك بۆ مێرمندااڵن /حهمهكهریم عارف
 -١١٨ئهودیوی مهرگ............حهمهكهریم عارف/چ /١٢١١١موكریانی
 -١١٩قاوشی ژماره شهش /چیخۆف /پێشهكی و پاچڤهی :حهمهكهریم
عارف
 -١١١گهمژه ،ڕۆمان ،دوو بهرگ ،دۆستۆیفسكی
 -١١١دهربارهی هۆزان و هۆزانڤانی...
 -١١٢ساڵنمای ژیان و بهرههمی...
 -١١٣تاراس بۆڵبا /ڕۆمان /گۆگۆل
 -١١٤له زمانی چیرۆكنووسانهوه
 -١١٥جیهانی چیرۆك ( كۆمهڵێك دهق ورهخنه)
 -١١٦رۆبینسۆن كرۆزۆ /ڕۆمان /دانیل دیفۆ
 -١١٧ههزار پیشه................حهمهكهریم عارف
 -١١٨چیخۆف...هنری ترۆیا
 -١١٩دۆنی ئارام١/
 -١٢١دۆنی ئارام٢/
 -١٢١دۆنی ئارام٣/
 -١٢٢دۆنی ئارام٤/
 -١٢٣دهربارهی ئۆدێسه

 -١٢٤دهربارهی نامۆكهی ئهلبیر كامۆ
-١٢٥ژیان و بهرههمهكانی دۆستۆیفسكی
-١٢٦گهنجینهی ئهدهبیاتی كالسیكی جیهان
-١٢٧بهنگكێشێكی عهوداڵی بهههشت"ڕۆمان"
 -١٢٨ماینی چل جوانوو " كۆ حیكایهت"
 -١٢٩بیرهوهرییهكانی ئانا گریگۆریڤنا دۆستۆیفسكی
 -١٣١ڕهبهنێكی ڕهشپۆش ،کۆچیرۆک :چیخۆف
 -١٣١گۆگۆل ،دامهزرێنهری ریالیزمی ڕهخنهیی

