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ــی  ــان ده دا، من ــی ماتانی ــه ده رگای ماڵ ــه کان ل ــه ربازه  تورک ــک س کاتێ

ده کــرده ژێرزه مینه کــه  و خــۆی دارێکــی ئه گــرت به  ده ســتییه وه و 

ده مــی گێــڕ ده کــرد و بــه شه له شــه ڵ ده چــوو بــه ره و پیریــان، نازانــم 

چــۆن هه مــوو جارێــک بــه و شــێوه یه ئــه و ســه ربازانه ی ڕازی ده کــرد.

ــه داکه وتنــی نه خۆشــی و  ــه شــاری که رکــوک بێجگــه ل ئــه و ســااڵنه ل

گرانــی، چه تــه کان شــه وانه حاکمــی شــار بــوون، لــه و چه نــد ســاڵه دا 

ــه ده م  ــه رده وام ب ــان ب ــرد، مات ــان تااڵنک ــی ئێمه ی ــار گه ڕە ک ــوار ج چ

په یکه رتاشــییه وه تفه نگێکــی له شــاندابوو، به بیــرم دێــت 

دوو جــار چه نــد چه ته یــه ک هاتنــه  حه وشــه که و بانگیــان کردیــن، 

داوایــان لــێ کردیــن ڕووت ببینــه وه و خۆمــان بده یــن بــه ده ســته وه، 

ــه   ــه ماڵه ک ــر ل ــه ئاگ ــن، ک ــێ ده کردی ــان ل ــه ی ئه وه ی ــان هه ڕە ش پاش

ــردن  ــی تێک ــه ره وه ڕووی تفه نگ ــه په نج ــان ل ــک مات ــه رده ده ن، کاتێ ب

ــه وه. ــان بینین ــر نه م ــن و ئی ــه کان هه ڵهات ــردن، چه ت ــه ی لێک و ته ق

ئــه و چه نــد ســاڵه ی لــه که رکــوک نه خۆشــی ســکچوون و ڕشــانه وه لــه 

ئــارادا بــوو، بــه اڵ و ده رد تاکــو نــاو حه  وشــه ی ماڵــی ماتــان هاتبــوو، 

ماتــان داوای لێکــردم ئــاوی بیره کــه  نه خۆمــه وه  و له جیاتــی ئــاو 

ــه ختانه ی  ــه و ڕۆژە س ــوو ئ ــم هه م ــه وه، وابزان ــه راب بخۆم ــا ش ته نه

ــد. ــتی گوزه ران ــه مه س ــم  ب ــگ و گرانی ــااڵنی جه ن س
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ــاری  ــی ش ــه نه و خه ڵک ــتار حه س ــاوم س ــی، ›ن ــان گوت ــرای میوامن کاب

ــم.‹ بۆکان

کاتێــک هێنامانــه  ژووره وه و ماتــان دوو پارچــه  نانــی بــۆ هێنــا، 

ــتی  ــان د  ەس ــن، مات ــێ کردی ــاوی ل ــک ئ ــه ن داوای جامێ ــتار حه س س

خســته  ســه ر شــانی و پێیگــوت، ›ئــاوی خاوێــن شــک نابه یــن، بــه اڵم 

هه یــه!‹ شــه رامبان 

ــم  ــه و دونیایش ــۆ ئ ــوا ب ــووه، تۆخ ــس چ ــام له کی ــه م دنی ــه ڕاب، ئ ›ش

نایخــۆم.‹ و  حه رامــه   وه اڵ  ده رناکه یــت،  له ده ســت 

›ئــه رێ ڕێبــوار، ئــه وه  نییــه بــۆ ئــه وه ی ئــه م دنیــات له کیــس نه چێــت 

ــو  ــۆ وه ک ــه ر ت ــووی، ئه گ ــه کان هه  اڵت ــردن له ده ســت تورک له ترســی م

هاودینــه کان بــاوه ڕت بــه و دونیــات هه بوایــه ئــه وا له گــه ڵ تورکــه کان 

ــت و  ــه هه اڵتووی ــه بۆی ــاوه ڕت له ق ــاره ب ــت، دی ــاد ده چووی ــۆ جیه ب

نه چوویــت!؟‹ ســه فه ربه لیک  بــۆ 

›نا به خوای منداڵم ورده و بۆیه هه اڵتووم!‹

ــه وه باشــه،  ــه ڵ ده خۆیت ــم، شــه رامبان له گ ــه ی نازان ــن ئه وان ــا م ›ئینج

نایخۆیتــه وه هــه ر ئێســتا ده تبه مــه وه بــۆ به رده ســتی تورکــه کان، ئیــر 

که یفــی خۆتــه، الی مــن ئــه وه ی ناخــوات، ئیــر یه کێکیــان هه ڵبژێــره، 

خــوا یــان شــه راب.‹

›بــرا ده خیلتــم وای نه ڵێیــت، کــوڕە  به خــوای نــه ک شــه ڕاب ئامــاده م 

گــوی بخــۆم، به مه رجێــک له ده ســتی ئــه و تورکــه زاڵامنــه ڕزگارم 

بێــت و وه گه ڕێــم بــۆ واڵت و مه ســکه نی خــۆم.‹

ماتــان جامێــک شــه رابی بــۆ تێکــرد و له بــه ر خۆیــه وه بــه  ســتار 

ــه و  ــی ئ ــده ده ربایس ــار ئه وه ن ــم یه کج ــۆم زانی ــوت، ›خ ــه نی گ حه س

دنیــات نیــت و بــۆت ده رکه وتــووه هه مــووی درۆ و ده له ســه یه!‹

ــه شــه رابه که دا  ــه وه قومێکــی ل ــه ده م ســه ر له قاندن ســتار حه ســه ن ب

ــه.‹ ــی، ›به خــودای شــه ڕابی چاک ــه وه  گوت ــه ر خۆی و له ب

ماتــان ده ســتی خســته  ســه ر شــانی و لێــی پرســی، ›بــۆ پێشــر 

خواردۆتــه وه؟‹ شــه رابت 

›ئای بێقه زابیت، ئه ی چۆن!‹

›ئه ی بۆچی له  سه ره تاوه خۆت لێکردبووم به ئه سحابه ؟!‹

›ئــێ ئاغــا گیــان چیبکــه م، گۆتــم نه وه کــی خــوا نــه کات بێڕێــزی بێــت 

ــان.‹ ــه  جه نابت ب
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ــەوەی  ــە توان ــوو. بەفــر ب ــۆڕا ب ــوهەوا گ ــی زووەوە کەش ــەر لــە بەیان ه

دەگــۆڕدرا بــۆ ئاوێکــی پیــس. جۆگەلــە ئــاوەکان لــە پەنجــەرە بچووکەکــەوە 

کــە تــا ئاســتی شــان بــەرز بــوون بــە ئاراســتەی حەوشــەکە دەهاتنــە 

ــوو تاریــک دادەهــات،  ــا خەریکب ــە شــەقامەکەدا، دنی خــوارەوە. دەرەوە، ل

بەفــر لەژێــر تایــەی ئوتومبێلەکانــدا دەفلیقایــەوە. لــە ژوورەوەیــش تاریــک 

داهاتبــوو. پیاوەکــە لــە ژووری نوســن خەریکبــوو جلەکانــی دەخســتنە نێــو 

ــش دەرگا ڕاوەســتا. ــک ژنەکــەی هــات و لەپێ ــا کاتێ جانت

گوتــی: »خۆشــحاڵم بــە ڕۆیشــتنت! خۆشــحاڵم بــە ڕۆیشــتنیت! گوێــت لــێ 

بــوو چیــم گــوت؟«

پیاوەکە لە جل خستنەنێو جانتا بەردەوام بوو.

ژنەکــە گوتــی: »کــوڕی قەحبــە! زۆرم پــێ خۆشــە کــە خەریکــی دەڕۆیــت.« 

و دواتــر دەســتی کــرد بــە گریــان. گوتــی: »تــۆ ناتوانــی تەنانــەت لــە 

ــە؟« ــی. وا نیی ــم بڕوان چاوەکانیش

ــە  ــە لەســەر جێخەوەک ــان ک ــەی منداڵەکەی ــە وێن ــەوت ب ــە چــاوی ک ژنەک

ــی گــرت. ــوو، هەڵ ب

پیاوەکــە لــە ژنەکــەی ڕوانــی. چاوانــی پاککردنــەوە. پێــش ئــەوەی وەرگــەڕێ 

و بــەرەو ژووری میــوان بــڕوات، لــە پیاوەکــەی ڕوانــی.

پیاوەکە گوتی: »ئەوەم بەرێ.«

ــرە  ــرە و لێ ــان گ ــۆت هەڵی ــە خ ــن ب ــتانەی تایبەت ــەو ش ــی: »ئ ــە گوت ژنەک

بــڕۆرە دەرەوە.«

ــەر  ــی لەب ــری جانتاکــەی داخســت، چاکەت پیاوەکــە هیچــی نەگــوت. زنجی

کــرد و بەرلــەوەی گڵــۆپ بکوژێنێتــەوە تەماشــایەکی تــری ژووری نوســتنی 

کــرد. پاشــان ڕۆیشــت بــەرەو ژووری میــوان. ژنەکــە منداڵەکــەی لــە بــاوەش 

گرتبــوو و وەســتابوو لەنێــو دەرگای مەتبــەخ.

پیاوەکە گوتی: »منداڵەکەم دەوێت.«

-شێت بوویت؟

ــتی  ــەم سەرپەرش ــدا دەک ــێک پەی ــت. کەس ــەم دەوێ ــەاڵم منداڵەک ــا، ب -ن

ــکات. ب

ژنەکە گوتی: »دەست لەم منداڵە نادەیت.«

ــرد و  ــان. ژنەکــە بەتانییەکــەی لەســەر الب ــە گری منداڵەکــە دەســتی کــرد ب

لێــی ڕوانــی.

-ئای ئازیزم. مەگری. مەگری.

پیاوەکە چوو بەرەو ژنەکە.

ژنەکە گوتی: »بیکە لە ڕێی خوا!« و هەنگاوێک ڕۆیشتە دواوە.

- منداڵەکەم دەوێت.

- لێرە بڕۆ دەرەوە.

ــە  ــەخ ل ــەیەکی مەتب ــە گۆش ــە ل ــی دا منداڵەک ــووڕا و هەوڵ ــە وەرس ژنەک

ــارێتەوە. ــاخ بش ــت تەب پش

پیاوەکــە هاتــە پێشــەوە و دەســتی بەســەر تەباخەکــەدا بــرد و منداڵەکــەی 

بەتونــدی گــرت.

گوتی: »وازی لێ بێنە.«

ژنەکە هاواری کرد: »بڕۆ ون بە! بڕۆ ون بە!«

ــە کاتــی ئــەو شــەڕەدا  منداڵەکــە ســوورهەڵگەڕا بــوو، هــاواری دەکــرد و ل

ئــەو گوڵدانــەی لــە پشــت تەباخەکــەوە هەڵوارسابــوو کەوتەخــوارەوە. ورد 

بــوو.

پیاوەکــە ژنەکــەی کێشــا بــە دیوارەکــەدا و هەوڵــی دا دەســتی ژنەکــە 
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ــە  ــوو ب ــەی گرتب ــوو. منداڵەک ــەدا کردب ــە منداڵەک ــە باوەشــی ب ــەوە ک بکات

ــا. ــوە دەن ــاڵ پێ ــۆ دواوە پ ــەی ب ــۆی ژنەک ــزی خ ــوو هێ هەم

پیاوەکە گوتی: »منداڵەکە بەردە.«

ژنەکە گوتی: »نا، خەریکی منداڵەکە عەزێت دەدەی.«

پیاوەکە گوتی: »عەزێتی نادەم.«

مەتبەخــە  لــە  نەدەهــات.  ڕووناکــی  مەتبەخەکــەوە  پەنجــەرەی  لــە 

نیوەتاریکەکــەدا پیاوەکــە بــە دەســتێک هەوڵــی دەدا دەســتی ژنەکــە 

ــە  ــت ک ــە بگرێ ــی دەدا منداڵەک ــش، هەوڵ ــە دەســتەکەی تری ــەوە و ب بکات

هــاواری دەکــرد.

ــتەکانی  ــەوە دەس ــتی پیاوەک ــزی دەس ــە هــۆی هێ ــرد ب ــتی ک ــە هەس ژنەک

دەکرێنــەوە. هەســتی کــرد منداڵەکــە لــە باوەشــی هەڵدەگیرێــت. هــەر کــە 

دەســتەکانی شــل بوونــەوە هــاواری کــرد: »نــا!«

دەیویســت، منداڵەکــەی دەویســت. دەســتی درێــژ کــرد تــا دەســتی 

منداڵەکــە بگرێــت. مەچەکــی منداڵەکــەی گــرت و بــۆ دواوە پاڵــی دایــەوە.

ــە  ــرد منداڵەک ــتی ک ــاکاو هەس ــەدەدا. ن ــەی بەرن ــە منداڵەک ــەاڵم پیاوەک ب

ــردە دواوە. ــۆی ب ــز خ ــت، بەهێ ــتی دەخزێ ــاو دەس لەن

لە وەها دۆخێکدا ئەنجامەکەی دیارە.

ــە و داســتانهای دیگــر، ریمونــد کارور، ترجمــە: مصطفــی  ســەرچاوە: فاصل

مســتور، نــر مرکــز، تهــران1380.



ئۆگنیەنئیسپاهیچ

ئەیووبعوسمان

ئیترڕیمۆندمانلەگەڵنییە،
کارڤەرمردووە
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شــەربەتی دەخــواردەوە. تەماشــای تەلەفیزیۆنیــان دەکــرد. تەلەفیزیۆنێکــی 

ــوو.  ــدا ب ــی خۆی ــە مانگ ــە ل ــرت. ژنەک ــی وەردەگ ــا دوو کەناڵ ــۆن تەنی ک

کۆتایــی حەفتــە بــاری ســووک دەبــوو. ژمێریــاری کارگــەی گۆرەویچنیــن و 

جلــی ژێــرەوە بــوو.

پیاوەکە گوتی: »ڕەنگە سەرێک لە ماڵی فالدیمێر بدەم.«

ژنەکەی ڕۆژنامەی هەڵ دەدایەوە و سەریشی بەرز نەکردەوە.

دوای خولەکێک گوتی: »ڕەنگە؟«

ســێ ڕۆژ بــوو بــەردەوام بــاران دەبــاری. لــە جێیەکــدا خوێندبوویــەوە 

ــاد  ــە ســەد زی ــە کەشــی شــێداردا حەڤــدە ل ــازاری منداڵبــوون ل ئەگــەری ئ

ــوو.  ــت ب ــەاڵم ڕاس ــەملیندرابوو. ب ــکییەوە نەس ــەی پزیش ــە ڕوانگ دەکات. ل

تاقیکردنــەوەی  بــوو  هیــوادار  هەبــوو.  تاقیکردنــەوەکان  بــە  بــاوەڕی 

ــت. ــا نەبێ ــارە وەه ئەمج

-ژمــارەی تەلەفــۆن لەســەر ســەالجەکەیە. هــەر کات پێویســتی کــرد، 

تەلەفــۆن بکــە.

- دەبێت ئەمشەو بێت؟

- دەبێت یانی چی؟

- دەبێت ئەمشەو بڕۆی؟

پیاوەکــە بــە دەم چاکــەت  لەبــەر کردنــەوە، گوتــی: »خــۆ تــۆ دەزانیــت بــۆ 

کــوێ دەڕۆم. ئیــر چ کێشــەیەک هەیــە؟«

نەیدەزانــی بــۆ کــوێ دەڕوات. تەنیــا لــە شــتێک دڵنیابــوو؛ کــە لــە کۆتاییــدا 

ــا و  ــا دەژی ــر تەنی ــت. فالدیمێ ــرەوە دەر دەهێنێ ــی فالدیمێ ــە ماڵ ــەر ل س

ــگ دەچــووە جێخــەو. درەن

ــەڵ  ــرت. لەگ ــەوە دەگ ــە کەمەریی ــتی ب ــتندا، دەس ــی ڕۆیش ــە کات ــە ل ژنەک

پیاوەکــەی تــا الی دەرگا بــۆ ئــەوەی دایبخــات، چــوو. بەرزبوونــەوەی ســکی 

ئاســایی دەهاتــە پێشــچاو. لــە نەخۆشــخانە پێیــان گوتبــوو منداڵبوونەکــەی 

رسوشــتییە؛ ڕێــک وەک ئــەوەی لــە کتێبــی خوێندنــدا ڕوون کرابــووەوە.

بــە  بەراوردکارییــە  لــەم  و  بــوو  دڵ  بــە  دکتۆرەکانــی  قســەی  ژنەکــە 

ــرد و  ــاک ک ــەی چ ــی مێردەک ــەی چاکەت ــوو. یەخ ــحاڵ ب ــەکان( خۆش )کتێب

گوتــی: »کتێبێکــم بــۆ بێنــە؛ بــا هەڵبــژاردەی فالدیمێــر بێــت. حــەز دەکــەم 

کتێبێکــی ســەرنجڕاکێش بخوێنمــەوە. باشــە؟«

پیاوەکە لە کاتی چەتر تاقی کردنەوە، گوتی: »بە دڵنیایی.«

ژنەکە گۆنای ماچ کرد و دەرگای داخست.

ــەک  ــە ی ــەم باران ــردەوە ئ ــری ک ــات. بی ــز دەه ــی می ــە بۆن ــەر پلیکان لەس

حەفتــەی تریــش خۆشــناکاتەوە و ســەری هەڵبــڕی –ئاســامن ڕەنگــی وەک 

ــوو. ــوژاوە ب ــی ک تەلەفیزیۆن

لەنێــو کــۆاڵن ســووڕێکی خــوارد و خــۆی گەیانــدە بلوارەکــە تاوەکــوو 

ــە  ــەو چاڵ ــت ل ــەران بێ ــرد نیگ ــر. پێویســتی نەک ــی فالدیمێ ــۆ ماڵ ــڕوات ب ب

ئاوانــەی بــاران دروســتی کردبــوو. پۆســتاڵی ئەمەریکــی دژەئــاوی لــە 

ــتکراوی  ــەکان دروس ــوون. گۆرەویی ــەڕ نەدەب ــی ت ــوون. گۆرەوییەکان ــێ ب پ

کارگــەی خۆماڵیــی بــوون، کاتێــک کــە تــەڕ دەبــوون، ڕەنگیــان دەدایــەوە. 

ــەوە. ــکی بهێڵرێن ــە وش ــەردەوام ب ــوو ب ــوو دەب ــە ب ــەر ئەم ــەر لەب ه

کاتێــک لەســەر کۆاڵنەکــە پێچــی کــردەوە، بیــری لــە منداڵەکــە دەکــردەوە و 

هەوڵــی دا شــێوەی بێنێتــە بەرچــاو و بزانێــت چۆنــە. بــەاڵم تەنیــا ڕەنگێکــی 

ــک  ــەوە. کاتێ ــە دەجووڵێت ــچاو ک ــە پێش ــای هات ــتێکی بێتوان ــو و دەس پەڕی

ــە  ــک نەهاتووەت ــتا منداڵێ ــە هێش ــردەوە ک ــری ک ــەوە، بی ــتە مارکێت ڕۆیش

ــت و  ــر دەکرێ ــۆ فالدیمێ ــەک ب ــاو. خواردنەوەی ــی بێن ــاوە- بوونەوەرێک دنی

خــۆی نایخواتــەوە.

- بیست دانە.
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دەســتی کــرد بــە گیرفانیــدا و جزدانــی پارەکــەی دەرهێنــا و پــازدە زیادتــری 

پێنەبوو.

گوتی: »لەسەر ئیزنتان بوتڵەکە دەخەمەوە جێی خۆی.«

بــە دوگمــەی ســندووقی  نــا  کاشــێرەکە گوتــی: »ئاســایییە.« دەســتی 

فرۆشــتنەکەدا.

ئەگــەر منداڵەکــە ڕۆژی پێنجشــەممە لــە دایــک بێــت، ڕۆژی لەدایکبوونــی 

ــە دەچــووە دەرەوە،  ــە ک ــە دوکانەک ــە ل ــەرگیرییان. ک ــە ڕۆژی هاوس دەکات

ــتیدا  ــە ڕاس ــەاڵم ل ــان. ب ــک و دوو نیش ــت! تیرێ ــی دەبێ ــردەوە چ ــری ک بی

ــایی  ــار ئاس ــۆ یەکەمج ــە ب ــرد. ڕەنگ ــی نەدەک ــە خۆش ــتی ب ــتا هەس هێش

بێــت. بیــری کــردەوە، بــەاڵم تاوەکــوو چــاوی بــە منداڵەکــە بکەوێــت و لــە 

ــای   ــت. تەماش ــت دەگۆڕدرێ ــوو ش ــکات، هەم ــی ب ــکات و بانگ ــی ب باوەش

ڕاســت وچەپی شــەقامەکەی کــرد.

ئــەو ڕۆژە ســەنتەری شــار قەرەباڵــخ نەبــوو. بیــری لــەوە کــردەوە دەبێــت 

ئــەم هەمــوو ئــاوە بڕژێتــە شــوێنێک. لــە تەنیشــت گۆماوێــک بــە نووکەپــێ 

ڕۆیشــتە ســەر شۆســتەکە، لەژێــر تاقێکــدا. بــا دوو تەلــی چەترەکەی شــکاند 

ــە کافێیەکــدا و قاوەیــەک  ــکات ب ــوو خــۆی ب و ئیــر ســوودێکی نەمــا. دەب

گارســۆنەکە  بــکات.  بــاران  خۆشــکردنەوەی  چاوەڕوانیــی  و  بخواتــەوە 

ئامــاژەی بــە ڕوومەتــی کــرد و گوتــی: »ڕوومەتــت بەڕێــز.«

بەشڵەژاوی پرسی: »ڕوومەتم چی؟«

- خوێناوییە.

دەســتی لــە لووتــی دا و بــە بینینــی خوێنــی لووتــی حاڵــی تێــک چــوو. تــازە 

زانــی ئــەو تامــە ناخۆشــەی دەمــی هــۆکاری چــی بــووە.

دەستەســڕی دەرهێنــا و گوتــی: »بــە هــۆی پەســتانی خوێنەوەیــە، جارجــار 

لووتــم دەپژێــت.«

کێلنکسیان بۆ هێنا؛ دنیایەک کلێنکس.

ــە  ــاوی ب ــە دەموچ ــرد. ک ــی دەک ــک ئیش ــا گڵۆپێ ــۆرییەکە تەنی ــە دەستش ل

ئــاوە ســاردەکە دەشــۆرد، ژن و پیاوێــک شــەڕیان بــوو. بــێ ئــەوەی گرنگــی 

بــە ئــەو بــدەن.

- بەالی کەمەوە دەبوو لە من بپرسی، من باوکی ئەو منداڵەم.

- نەفرەتی.

- ئەمە کوشتنی کەسێکە.

- پەیوەندی بە خۆمەوە هەیە.

- سەیرە! واتە پەیوەندی بە خۆتەوە هەیە.

- بێگومان.

بەلووعەی ئاوەکەی گرتەوە و دەستی بە کۆتا کلێنکس پاک کردەوە.

- وات بیر دەکردەوە منداڵەکەمان تەنیا پەیوەندی بە تۆوە هەیە؟!

- بەڵێ، لە سکی مندا بوو ئێستایش نییە. تێگەیشتیت؟

پیاوەکــە لەبــری وەاڵمدانــەوە شــەپازللەیەکی تونــدی پێــدا کێشــا. کــە بــۆ 

الی مێزەکــە دەڕۆیشــت، گوێــی لــە شــەپازللەی دووەمیــش بــوو. قاوەکــەی 

تــەواو کــرد و چــاوەڕوان بــوو ئــەو دوانــە لــە دەستشــۆرییەکە بێنــە دەرەوە. 

ــەی  ــە ژنەک ــت ل ــچ کات دەس ــۆی هی ــوو خ ــکات. دڵنیاب ــتێک ب ــوو ش دەب

ــەو  ــی ئ ــە لێدان ــوو ب ــەی خــۆش دەویســت و دڵنیاب ــەوە. ژنەک ــەرز ناکات ب

خــۆی لەنــاو دەبــات.

ــە  ــد. لەگــەڵ هــەر دەنگێــک تەلەفیزیۆنەک ــەور دەیگرمان لــە دەرەوە ه

بــوون.  ون  بێرگــامن  ئێنگریــد  و  بــووگارت  همفــری  دەبــوو.  خــراپ 

دا. جنێویــان  گاســۆنەکان 

ــە.  ــک، ژنەک ــد خولەکێ ــە دەرەوە و دوای چەن ــە هات ــار پیاوەک ــەم ج یەک

پیاوەکــە ســەفتەیەکی کــەم پــارەی بە دەســتەوە بــوو دەیژمــارد. عەینەکێکی 
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ڕەشــی گــەورە دەموچــاوی داپۆشــی بــوو. هــەر ئــەو شــەوە جارێکــی تــر 

ئەوانــی بینینیــەوە؛ دەستلەناودەســت، لەژێــر چەترێکــدا پیاســەیان دەکــرد 

و لــە جامخانــەی دوکانێکــی تەلەفیزیۆنیــان دەڕوانــی. تەلەفیزیۆنێکــی 

مامناوەنــد سەرنجکێشــی کردبــوون و ئێســتایش بزەیــان دەکــرد. بــەر 

لــەوەی بــڕۆن، ژنەکــە دەســتێکی هێنــا بــە ســەریدا. پیاوەکــە دەســتی بــۆ 

ــردن. ــە ڕێک ــە بێدەنگــی کەوتن ــەکان دا و ب ــەک ت کامێرای

فالدیمێــر لــە نهۆمــی پێنجەمــی باڵەخانەیەکــی تەنیشــت شــەقامەکە دەژیــا. 

فالدیمێــر نووســەر بــوو. تەمەنــی چلوســێ ســاڵ بــوو، بــەاڵم پیــر دیــار بــوو. 

ژنەکــەی تــەاڵق دابــوو، کچێکــی هەبــوو. ئێنس ـــی بچکۆالنــە لــە شــارێکی 

تــر لەگــەڵ دایکــی دەژیــا و مانگــی جارێــک دەهــات بــۆ ســەردانی.

لــە دەرگای دا و گوێــی لــێ بــوو کەســێک گوتــی: »هاتــم!« دواتــر دەنگــە 

گەرموگوڕەکــەی فالدیمێــری گــوێ لــێ بــوو: »فەرمــوو وەرە ژوورەوە!« 

تەوقەیــان کــرد و باوەشــیان کــرد بــە یەکــدا و کێشــایان بــە پشــتی یەکــردا. 

ــۆ ژووری نانخــواردن. ــردی ب ــرت و ب ــەوی گ ــر دەســتی ئ فالدیمێ

گوتی: »فەرموو دانیشە. ئێستا.«

کــە  کتێبەکانــی دەوروبــەری ڕوانــی  لــەو  لــە کۆمەڵێــک  و  دانیشــت 

ــوو  ــێ ب ــی کەڵەکەکــراو. حــەزی ل ــەوە؛ کتێب ــاو بووبوون لەســەر مێزەکــە ب

ــەی پشــتگوێ  ــەاڵم هاوڕێکــەی تەلەفیزیۆنەک ــکات، ب ــە هەڵب تەلەفیزیۆنەک

ــتبوو. خس

هەندێــک جــار دەیگــوت: »مــن وەک پیاوێکــی بــێ تەلەفیزیــۆن نــارساوم 

ــا؟« تاوەکــوو نووســەر. سەرنجڕاکێشــە، ن

لــە مەتبــەخ دەســووڕایەوە و دەنگــی پەرداخــەکان دەهــات. فالدیمێــر بــە 

دوو پەرداخــەوە لــە مەتبەخەکــە هاتــە دەرەوە و گوتــی: »شــەوێکی دڵگیــرە 

هاوڕێــی دێریــن. گەورەتریــن نووســەر ئیــر لەناومانــدا نییــە. کەســێک کــە 
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ــرۆک، ســەرداری  ــوو؛ پاشــای کورتەچی ــۆم واب ــاو دەســتیدا وەک م دەق لەن

هەجــوو...«

- بیبڕەوە. لە بارەی کێوە دەدوێی؟

- بەڕاست ئاگادار نیت؟

ــان  ــر ڕیمۆندم ــی: »ئی ــی گوت ــرد و بەئارام ــڕ ک ــەی پ ــر پەرداخەک فالدیمێ

ــرم نەچــووە  ــوو بی ــێ. بەڕاســت تاوەک ــردووە؛ بەڵ ــەر م ــە، کارڤ ــەڵ نیی لەگ

ــرد.« ــی ک ــەت تەلەفۆن ــە نازدارەک خێزان

- چــی؟ دەی بــۆ ئێســتا دەیڵێــی؟ شــێت بــووی؟ بۆچــی کــە هاتــم نەتگوت؟ 

تەلەفۆنەکــەم بــەرێ. دەزانــی کــە دووگیانە!

شەش.

دوو.

یەک.

ــە جێخــەوە زەردەکــەی منداڵەکــەی دەکــردەوە کــە ســەرچەفێکی  بیــری ل

تایبەتــی هەبــوو. ســااڵنێک بــۆ هەڵبژاردنــی بیریــان لــێ کردبــووەوە.

پێنج.

هەشت.

چوار.

نائارامانــە پێــی بــە زەویــدا دەکوتــا: »هەڵیگــرە، بــۆ خاتــری خــوا.« 

تەلەفۆنەکــە حــەوت زەنگــی لێــدا. نیگەرانــی ئــەوە بــوو درەنــگ بێــت و 

ــەوەک  ــان ن ــت، ی ــەوێ بێ ــە ل ــی منداڵەک ــی لەدایکبوون ــە کات ــت ل نەتوانێ

ئێســتا لــە نەخۆشــخانە بێــت، یــان بــە بێهۆشــی لــە ئاپەرمتانەکــەدا 

کەوتبێــت.

دواتر دەنگێکی خەواڵوو هات: »بەڵێ، فەرموو.«

هاواری کرد: »خۆتی؟«

- باشە چاوەڕوانی چیت دەکرد؟ چی بووە؟

- باشی؟ منداڵەکە چۆنە؟ هەموو شتێک باشە؟

- هەموو شتێک باشە. یەعنی چی؟

- جارێکی تر بیڵێرەوە.

ــتێک ڕووی  ــی؟ ش ــۆ دەپرس ــتا ب ــە. ئێس ــتێک باش ــوو ش ــم، هەم ــۆ گوت - خ

داوە؟

دەســتی خســتە ســەر جێدەمــی بیســتۆکەکە. فالدیمێــر پاڵــی بــە دەرگاکەوە 

ــاو و سەرســووڕماو  ــی داچەق ــە دەســتەوە و چاوەکان ــک ب ــوو، پەرداخێ داب

بــوون.

و  گوێیــەوە  بــە  نووســاند  بیســتۆکەکەی  و  هەڵکێشــا  هەناســەیەکی 

گوتــی: »هیــچ نەبــووە، لــە خــۆڕا ترســابووم.« ژنەکــەی لێــی پرســی بــۆ وا 

دەســتەپاچە بــووە، گوتــی نازانــم بــۆ وا شــڵەژاوە، تەلەفۆنــی بــۆ فالدیمێــر 

کردبــوو لــە بــارەی کتێبەکــەوە لێــی بپرســێت. فالدیمێــر گوتبــووی کتێبــی 

ــت. ــۆ دەنێرێ ــی ب ــەرێکی ئەمەریک نووس

ژنەکە گوتی: »وا بزانم نووسەرەکەی ئەمڕۆ مردووە، نا؟«

- بەڵێ، ئەمڕۆ مردووە.

ــەوە کــە لەوســەری  ــی نووســەرێک بخوێنیت ــی: »زۆر خۆشــە کتێب ــە گوت ژن

ــازە خرابێتــە نێــو تابووتــەوە.« ــاوە ت دنی

ــتێ و  ــەوە هەڵدەس ــەری ئۆقیانووس ــەم لەوس ــە خ ــەورە ل ــەپۆلێکی گ - ش

ــت. ــووس دێ ــەری ئۆقیان ــەرەو ئەمس ب

ژنەکە گوتی: »کاتێک تەلەفۆنم کرد، تۆ لەوێ نەبووی.«

- لە سەرڕێ چووم بۆ کافەیەک قاوە بخۆمەوە.

- تەڕ بووی؟

- بەڵێ، خووسام.
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- وای منداڵەکە جوواڵ. هەست دەکەم دەجووڵێت. ختووکەم دەدات.

- ئاسایییە. شتێکی وای نەماوە کە بێ.

مەکــەوە.  درەنــگ  »تکایــە  گوتــی:  شــادییەوە  و  خۆشــی  بــە  ژنــە 

نەچێــت.« بیــر  کتێبەکەیشــت 

گوتی: »زوو دێمەوە.« دەستی بۆ پەرداخە پڕ لە بیرەکە درێژ کرد.

کاتــی ڕۆیشــن کارڤــەری خســتە گیرفــان. بیــری کــردەوە شــێوازێکی ژیانــی 

ئەمەریکایانەمــان هەیــە، شــێوازێک، مردنــی ئەمەریکایــی!

ــێ  ــت پ ــەوە دەس ــی ناخۆش ــا ئاوهەوایەک ــە وەه ــن ب ــە هاوی ــۆش نیی خ

بــکات. بارانێکــی گــەرم و بێزارکــەر. ژنەکــەی ناتوانێــت لــەم کەشــوهەوایەدا 

بچێتــە دەرەوە. هــەر ئەمــە کەمێــک جــەوی گــرت. تاوەکــوو ئێســتا 

دەمەقاڵێیــان نەبــووە. بیــری کــردەوە ژیانێکــی ڕێــک و بێکێشــەیان هەیــە. 

ــەر  ــتنیانی چارەس ــک تێنەگەیش ــەکان و لێ ــی کێش ــە، باقی ــش هەبوای پارەی

دەکــرد. لــە شــەقامەکەوە، کاتێــک لــە شــووقە کرێیەکــەی خۆیانــی ڕوانــی، 

وای بــە مێشــکیدا هــات کــە باشــە، وەهایــش هــەر باشــە. هێشــتا پەردەیــان 

ــێ  ــا ج ــەو بەتەنی ــوو ئ ــە نەدەب ــات ک ــردا ه ــە بی ــاکاو وای ب ــوو. ن نەکڕیب

ــا  ــەوە؛ بــەالی کەمــەوە شــەوان بەتەنی ــارە ناکات ــر ئەمــە دووب بهێڵیــت. ئی

ــکات.  ــی و ئاســایش ب ــە ئارام ــت هەســت ب ــە دەبێ ــت. ژنەک ــی ناهێڵێ جێ

ــەوە.  ــەم هۆی ــک ب ــەدات، ڕێ ــێ ن ــەری پ ــری کــردەوە ئەمشــەویش کارڤ بی

چیرۆکەکانــی کارڤــەر ئینســان دادەڕووخێنێــت. جۆرێکــی تایبــەت لــە 

ــە. ــتەقینە نزیک ــی ڕاس ــە ژیان ــە ئینســانەوە. زۆر ل ــێ دەڕژێنێت دڵەڕاوک

ــرد  ــای ک ــی گۆن ــک ماچ ــرد. کاتێ ــدا ک ــی پێ ــردەوە و باوەش ــە دەرگای ک ژن

ــا  ــە ســکە هەڵتۆقیوەکــەی لەســەر ســکی پیاوەکــەی کــرد. دڵنی هەســتی ب

ــوو. وەک  ــەڕ ب ــە ت ــاوی ژنەک ــکات. دەموچ ــەوە ب ــەز ل ــە ح ــوو پیاوەک نەب

ــت. ــی فرمێســک بێ ــەوەی تەڕی ئ

ژنەکــە پێــش ڕۆیشــن بــۆ ســەر تەختەخــەو تەماشــای تەلەفیزیۆنــی دەکــرد. 

گڵۆپــی دەکوژانــدەوە و لەســەر قەنەفــە ڕادەکشــا.

تەلەفیزیۆنەکــەدا  ڕووناکیــی  لــە  بۆیاخکــراو  تــازە  دانیشــتنی  ژووری 

ــی ســوور و ســەوز بەســەر شــتی  ــە ڕووناکی ــک ل ــوو. خەرمانێ ــم بووب نوق

ــاو  ــەوەی ن ــرد. تەقین ــەدا ســەمایان دەک ــە و دەموچــاوی ژنەک ــاو ژوورەک ن

ــاو  ــاری ن ــەوە؛ ســەرمای نادی ــی دەدای ــەدا ڕەنگ ــە چــاوی ژنەک ــە ل فیلمەک

ــە. فیلمەک

پرسی: »کتێبەکەت هێنا؟«

ــرد  ــۆت ک ــک تەلەف ــوو. کاتێ ــرم چ ــی: »وای بی ــە گوت ــی مەتبەخەک ــە ڕێ ل

ــم.« ــوو بیهێن ــرم چ ــوو. بی ــوباو ب ــکم پەرش مێش

- بۆچی درۆ دەکەی؟ لە گیرفانتایە هەستم پێ کرد.

- دەزانی، حەز ناکەم ئەمشەو کارڤەر بخوێنیتەوە.

ژنە ڕۆیشتە هۆڵەکە و کتێبەکەی هەڵگرت.

ژنەکە گوتی: »لێواری کتێبەکە تەڕ و ساردە.«

دانیشت و پەڕەکانی هەڵدایەوە.

- لەسەر مێزەکە دایبنێ.

ژنەکە گوێی پێ نەدا و یەکەمین دێڕی چیرۆکەکەی خوێندەوە.

دەنگــی بــەرز کــردەوە: »بیکــە لــە ڕێــی خــوا الیبــە. پێویســتت بەم هەســتە 

نییــە. نــە تــۆ و نــە منداڵەکەیــش پێویســتتان نییە.«

ــان  ــی نەرێنی ــی کارڤــەر کاریگەری ــردەوە چیرۆکەکان ــر ک ــە وای بی پیاوەک

چیرۆکەکانــدا  لــە  ڕوویەکــەوە.  چ  لــە  نەبــوو  دڵنیــا  بــەاڵم  هەبێــت. 

بێهوودەیــی و ڕووتییەکــی ئاشــکرا بوونــی هەبــوو، کــە بــە دڵــی نەبــوو. لــە 

ــرد. ــێ ک ــتی ت ــە پش ــەاڵم ژنەک ــت، ب ــەوە دانیش ــت ژنەک تەنیش



پێکانیفیلێک1936
جۆرجئۆروێڵ

لەئینگلیزییەوە:ساڤانئاکۆ
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ــەو  ــدا، بەهــۆی ئ ــە ژیامن ــم ل ــگ بووبێت ــەر گرن ــک گ ــە جارێ ــۆوە، تاک ــان لێمدەب ــک ڕقی ــە خەڵ ــی زۆر ل ــا، ژمارەیەک ــن، خــوارووی بۆرم ــە مۆملێ ل

ــات.  ــەرمدا ه ــە بەس ــوو ک ڕووداوەوە ب

ــتی  ــی هەس ــە هەبوون ــی بەزەیی ــە جێ ــێوازێک ک ــە ش ــت و ب ــێ مەبەس ــووم، ب ــارۆچکەکە ب ــی ش ــی الوەک ــتێکی پۆلیس کاربەدەس

دژە ئەوروپایــی زۆر تــاڵ بــوو. هیــچ کەســێک ئازایەتــی ئــەوەی تێــدا نەبــوو ئاشــوبێک بگێڕێــت. بــەاڵم ئەگــەر ئافرەتێکــی 

ئەوروپــی بەتەنهــا بــە نــاو بــازاڕدا بڕۆیشــتایە، کەســێک شــەربەتێکی هــەر دەڕشــت بــە کراســەکەیدا. بەهــۆی ئــەوەی 

کاربەدەســتێکی پۆلیــس بــووم ئامانجێکــی دیاربــووم  و هەرکاتێــک بۆیــان بلوایــە مــن گاڵتەمپێدەکــرا لەالیــەن ئەوانەوە. 

ــدا، ناوبژیوانەکــە  ــە زەوی ــە قاچــم گیرکــرد و دامــی ب ــە مەیدانــی تۆپێنەکــەدا قاچــی ل ــە ل کاتێــک بورماییەکــی زیتەڵ

ــۆرە  ــەم ج ــە. ئ ــی گاڵتەجاڕان ــە پێکەنینێک ــە دایان ــەوالدا، خەڵکەک ــرد ب ــوو، ڕووی ک ــە ب ــی دیک ــەر بورماییەک ــە ه ک

مامەڵەیــە بــۆ زیاتــر لــە جارێــک ڕوویــداوە. لــە کۆتاییــدا ڕووخســارە زەردهەڵگــەڕاوە گاڵتەجاڕەکانــی پیــاوە الوەکان 

کــە لــە گشــت جێیــەک ڕووبــەڕوم دەبــۆوە و ئــەو ســووکایەتییانەی وەک زوڕنــا بەدوامــدا لێیانــدەدا هــەر کــە لــە 

مەودایەکــی پارێــزراودا بــوون، خــراپ بێــزاری کردبــووم. لــە وانــی دیکەیــان خراپــر قەشــە بوداییــە گەنجــەکان 

بــوون. لــە شــارۆچکەکەدا چەندەهــا هــەزار دانــە هەبــوون و هیچیشــیان واپێنەدەچــوو هیــچ کارێکیــان هەبێت 

جگــە لــە وەســتان لەســەر ســوچی کۆاڵنــەکان و ڕابــواردن بــە ئەوروپاییــەکان.   

گشــتی ئەمانــە بێزارکــەر و سەرلێشــێوێنەر بــوون. لەوکاتــەدا مــن خــۆم یــەکال کردبــوەوە لەســەر 

ــی  ــدەم و زوو لێ ــەی خــۆم قووتب ــر کارەک ــا زووت ــزم شــتێکی نەگریســە و ت ــەوەی ئیمپێریالی ئ

ــۆ  ــن خــۆم ب ــی، م ــە نهێن ــە و ب ــێوەیەکی بیردۆززیان ــە ش ــەوە ب دەربچــم باشــرە. بەدڵنیایی

بورماییــەکان تەرخــان کردبــوو و تــەواو دژی زۆردارەکانیــان بــووم کــە بەڕیتانییــەکان 

بــوون. بــە نیســبەت کارەکەمــەوە کــە دەمکــرد. خراپــر  لــەوەی بتوانــم ڕوونــی بکەمــەوە 

ــەوە گشــت کارە  ــەیەکی نزیک ــە گۆش ــێوەیەدا، ل ــەو ش ــی ل ــە کارێک ــوو. ل ــی ب ــم لێ ڕق

قێزەونەکانــی دەســەاڵت دەبینیــت. ئــەو زیندانییــە داماوانەی لــە قەفــەزە بۆگەنەکانی 

تاوانبــارە  تۆقیوەکانــی  و  ڕەساســی  ڕووخســارە  بێدەنگکــراون.  زیندانییەکــەدا 

ــدراون،  ــش لێ ــە قامی ــە ب ــەی ک ــەو پیاوان ــاوەکانی ئ ــە ترس ــەییەکان و قنگ هەمیش

ــوار دەچەوســاندەوە.  ــە تاوانێکــی ناهەم ــە هەســتکردن ب ــان ب ــە منی ــوو ئەمان هەم

ــە بەرچــاو. ــچ شــتێک بخەم ــی هی ــەاڵم نەمدەتوان ب
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هــەرزەکار بــووم و هەروەهــا پەروەردەیەکــی نەخۆشــم هەبــوو، دەبــوو لــە 

بێدەنگییەکــی تــەواودا، کــە لــە خۆرهــەاڵت بەســەرهەر تاکێکــی ئینگلیزیــدا 

تەنانــەت  بکەمــەوە.  دەردەســەرییەکانی خــۆم  لــە  بیــر  ســەپێندراوە، 

ــتاش  ــە، هێش ــەر لەناوچوون ــی لەس ــەاڵتی بەڕیتان ــە دەس ــمدەزانی ک نەش

نەمدەزانــی کــە باســێکی گرنگــە و لــەو دەســەاڵتە هەرزەکارانــەی شــوێنی 

دەگرنــەوە باشــرە. هەمــوو ئــەوەی دەمزانــی ئەوەبــوو کــە لەنێــوان 

ڕقەکــەم بەرامبــەر بــەو دەســەاڵتەی خزمەتــم تێــدا دەکــرد و توڕەییەکــەم 

ــەم  ــدەدا کارەک ــەیتانیانەی هەوڵیان ــە ڕۆح ش ــدە بچوک ــەو دڕن ــەر ب بەرامب

ئەســتەم بکــەن گیرمخواردبــوو. بــە الیەکــی ســەرم بیــرم لــە دەســەاڵتداری 

ــا، وەک مامەڵەکردنێکــی  ــردەوە وەک ســتەمکارییەکی ناکۆت ــی دەک بەڕیتان

توندوتیژانــە، لــە ســایکوال ســایکولۆروم، بەســەر ویســتی خەڵکانــی کەوتــوو 

ــژ  ــن چێ ــە گەورەتری ــردەوە ک ــرم دەک ــە بی ــەی دیک ــە الیەک ــدا. ب ــە زەوی ب

لــە جیهانــدا ئەوەیــە ڕمێــک بچەقێنیتــە هەنــاوی قەشــەیەکی بودایــی. ئــەم 

ــە  ــزم، ل ــی ئیمپریالی ــە الوەکییەکان ــە بەرهەم ــێکن ل ــتانە بەش ــۆرە هەس ج

هــەر هیندێکــی ئینگلیــزی دەپرســیت بپرســە ئەویــش گــەر توانیــت دوور 

ــە کارکــردن چــاوت بــە چــاوی بکەوێــت.  ل

لــە یەکێــک لــە ڕۆژەکانــدا ڕووداوێــک ڕوویــدا، کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی 

ــەاڵم  ــوو، ب ــی بچــووک ب ــدا ڕووداوێک ــە خۆی ــوو. خــۆی ل ــەرەوە ب ڕووناکک

ســەرنجێکی باشــری دامــێ لــەوەی کــە پێشــووتر هەمبــوو ســەبارەت بــە 

ــە  ــەبارەت ب ــی س ــی هەقیق ــزم، هاندەرێک ــی ئیمپێریالی ــتی هەقیق رسوش

کــرداری  ســەپێنەری دەســەاڵت. دەمــەو بەیانییــەک پشــکنەرێکی الوەکــی 

وێســتگەی پۆلیــس لــە بەشــی خــوارووی شــارۆچکەوە پەیوەنــدی پێوەکــردم 

ــکا  ــە ت ــا ب ــازاڕ کاول دەکات. ئای ــاو ب ــە ن ــک خەریک ــەوا فیلێ ــی ک و گووت

دەتوانــم بێــم و شــتێک لــەم بارەیــەوە بکــەم؟ نەمدەزانــی دەمتوانــی چــی 

ــە ســواری بنــە  بکــەم، بــەاڵم دەمویســت ببینــم کــە چــی روودەدات،  بۆی

ئەســپێک کەوتــم و کەومتــە ڕێ. تفەنگەکەمــم بــرد، تفەنگێکــی کۆنــی 

عەیــارە ٤٤، هەرچەنــدە بچووکــرە لــەوەی فیلێکــی پــێ بکوژرێــت، بــەاڵم 

پێــم وابــوو ڕەنگــە دەنگەکــەی ســوودی هەبێــت لــە ترســاندنیدا. چەندیــن 

ــی  ــی کردەوەکان ــتاندم و باس ــە دەیانوەس ــەر ڕێگ ــی لەس ــی بورمای خەڵک

ــۆ دەکــردم.   ــان ب فیلەکەی

ــە  ــە ل ــوو ک ــی ب ــی ماڵ ــوو، دانەیەک ــوی نەب ــی کێ ــەوە فیلێک ــە دڵنیایی   ب

دۆخــی هاربوونــدا بــوو. زنجیرکرابــوو هــەروەک فیلــە ماڵییــەکان هەمیشــە 

زنجیردەکرێــن کــە کاتــی دۆخــی هاربوونیــان بــۆ دێــت. بــەاڵم لــە شــەوی 

تاکــە  فیلەوانەکــەی،  ڕایکردبــوو.  و  ڕابــردوودا زنجیرەکانــی شــکاندبوو 

ــۆ  ــووە ڕێ ب ــدا، کەوتب ــەو دۆخەی ــکات ل ــی ب کــەس کــە دەیتوانــی کۆنتڕۆڵ

ــتاش  ــتبوو و ئێس ــەدا ڕۆیش ــتەیەکی هەڵ ــە ئاڕاس ــەاڵم ب ــتە ب ــەو مەبەس ئ

مــاوەی دوانــزە کاتژمێــر دووربــوو. لــە بەیانیشــدا فیلەکــە لەنــاکاو دووبــارە 

ــان  ــچ چەکێکی ــا هی ــتوانی بورم ــارۆچکەکەدا. دانیش ــە ش ــەوە ل دەرکەوتۆت

ــە دۆخەکــە. تاکــو ئێســتا کوخــی  ــەر ب ــوون بەرامب ــێ چــارە ب ــوو و ب پێنەب

قامچــی کەســێکی ڕووخاندبــوو، مانگایەکــی کووشــتبوو، هێرشــی کردبــووە 

ســەر چەنــد مێزێکــی میــوە و خەزنەکانــی لەنــاو بردبــوو، هەروەهــا 

ــۆی  ــۆفێرەکە خ ــک ش ــارەوانی و کاتێ ــی ش ــی زبڵ ــە ئوتومبێل ــتبوو ب گەیش

ئوتومبێلەکــەی  پێیەکانــی،  ســەر  کەوتۆتــە  و  خــوارەوە  هەڵداوەتــە 

ــردووە. ــەڵ ک ــەی لەگ ــی مامەڵ ــە دڕندەی ــەوە و ب هەڵگەڕاندۆت

ــەکان  ــە هیندیی ــە پۆلیس ــک ل ــەکان و هەندێ ــە بورمایی ــکنەرە الوەکیی پش

ــرد.  ــان دەک ــی منی ــرا، چاوەڕێ ــوە دەبی ــەی لێ ــە فیلەک ــە گۆشــەیەکەوە ک ل

گۆشــەیەکی تــەواو خــراپ بــوو، ڕێگەیەکــی ئاڵــۆزی پــڕ لــە  کوخی قامیشــی 

ــە  ــت بایەک ــێنی پێدەکرێ ــۆرەی باوەش ــەو ج ــا ل ــەاڵی دارخورم ــە، گ وردەڵ
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بەدرێژایــی گــردە لێژەکــەدا وەک کەپردەیهێنــا و دەیــرد. بیرمــە بەیانییەکــی 

هــەوراوی تــووڕە بــوو لەســەرەتای دابارینــدا. دەســتامن کرد بە پرســیارکردن 

لــە خەڵکەکــە ســەبارەت بــەوەی فیلەکــە بۆکــوێ ڕۆیشــتووە و وەک 

هەمیشــە، شکســتامنخوارد لــە بەدەســتهێنانی زانیاری ورددا. لــە خۆرهەاڵت 

دۆخ بــەردەوام بــەم جۆرەیــە؛ چیرۆکێــک هەمیشــە لە مەودایەکــی دوورەوە 

ــر  ــە نزیک ــی ڕووداوەک ــە دیمەن ــت و ل ــا بێ ــەاڵم ت ــت، ب ڕوون دەردەکەوێ

بیتــەوە، ئاڵۆزتــر دەبێــت.

هەندێــک دەیانگــووت فیلەکــە بــە ئاڕاســتەیەکدا ڕۆیشــتووە و هەندێکییــان 

ــی  ــە زمان ــک ب ــتووە، هەندێ ــەدا ڕۆیش ــتەکەی دیک ــە ئاڕاس ــووت ب دەیانگ

خۆیــان دەیانگــووت کــە ئەســڵەن هیچیــان نەبیســتووە ســەبارەت بــە هیــچ 

ــە  ــە ل ــەواوی چیرۆکەک ــە ت ــووەوە ک ــەکال کردب ــۆم ی ــر خ ــن ئی ــک. م فیلێ

درۆیــەک زیاتــر هیچــی تــر نییــە، لــەو کاتــەدا بــوو لــە مەودایەکــی کەمێــک 

دوورەوە گوێــامن لــە دەنگــی هــاوار بــوو.  

ــەرە دەیگــووت »منداڵەکــەم دووربکــەوەرەوە،  ــەرزی ئابڕووب هاوارێکــی ب

دارێکــی  بــە  پیــر  ژنێکــی  هەروەهــا  دووربکــەوەرەوە«  ئێســتا  هــەر 

قامچیــەوە لەدەســتیدا بــە دەوری گۆشــەی کوخەکــەدا هــات، بــە توونــدی 

ــە  ــدا، ب ــک ژن بەدوای ــرد. هەندێ ــی ڕووت دەک ــێ منداڵ ــە کۆمەڵ کشــەی ل

ــە  ــە ک ــان و هــات و هــاوارەوە؛ ئاشــکرابوو شــتێک هەی ــی زمانی کرتەکردن

نەدەبــوو منداڵــەکان بیبینــن. بــە دەوری کوخەکەدا ســوڕامەوە و جەســتەی 

ــتێکی  ــابوو. کاربەدەس ــەدا ڕاکش ــاو قوڕاوەک ــی لەن ــم بین ــردووی پیاوێک م

ــوو  ــوو، پێدەچ ــەن ڕووت ب ــوو. تەقریب ــی ب ــی دراڤیدیل ــتی هیندی ڕەشپێس

چەنــد خولەکێــک بێــت کــە مردبێــت. خەڵکەکــە دەیانگــووت کــەوا 

فیلەکــە لەودیــو کوخەکــەوە لەنــاکاو بەســەریدا هاتــووە، لــە ناوقەدییــەوە 

گرتووێتــی و پێیەکانــی خســتۆتە ســەر پشــتی و چەقاندوێتــی بــە زەویــدا. 

ــێ  ــەک پ ــوو و رووخســاری ی ــەرم ب ــە ن ــوو و خاکەک ــاوی ب وەرزێکــی باران

ــوو. ــەی ب ــەک درێژییەک ــد پێی ــوو و چەن ــاوەوەدا چووب بەن

لەســەر ســکی ڕاکشــابوو و قۆڵەکانــی بــە شــێوەی خاچی و ســەری بــە تیژی 

ــی  ــوو، چاوەکان ــوڕ داپۆرشاب ــە ق ــاری ب ــدا. ڕووخس ــە الیەک ــوو ب وەرگەڕاب

ــگار زۆر  ــی بئێج ــی ئازارێک ــە دەربڕین ــی ب ــوون، ددانەکان ــراوە ب ــەواو ک ت

ــن، کــە  ــم مەڵێ ــز پێ ــوو. )بەهەرحــاڵ، هەرگی ــان وەرگرتب شــیوەی قاقایەکیی

مــردووەکان ئاشــتەوا دەردەکــەون. زۆرینــەی ئــەو الشــانەی مــن بینیومــن 

ــە  ــدە گەورەک ــن.( لێکخشــانی قاچــی دڕن ــەیتان دەردەکەوت ــک وەک ش ڕێ

ــە وردی پێســتەی  ــە ب ــوو هــەروەک کەســێک ک پێســتی پشــتی هەڵکەندب

ئاژەڵێــک دەکات. هــەر کــە پیــاوە مردووەکــەم بینــی فرمانــم نــارد بــۆ ماڵــی 

ــە  ــل بپێکێــت. ئەســپەکەم ڕەوان ــی تفەنگێــک فی ــۆ قەرزکردن ــەک ب هاوڕێی

کردبــوو، نــەک چــاوەڕێ بــم تــا لــە ترســدا تووشــی شــێتی بێــت و هــەر کــە 

بۆنــی فیلەکــەی کــرد هەڵمبداتــە خــوارەوە. 

ــک و  ــە تفەنگێ ــک ب ــد خولەکێ ــوو دوای چەن ــم پێکردب ــەی فرمان ئەوکەس

پێنــج فیشــەکەوە گەڕایــەوە، لــەو ماوەیــەدا چەنــد بورماییــەک گەیشــتبوون 

ــە،  ــی خوارەوەدای ــی چەڵتوک ــە مەیدان ــە ل ــن فیلەک ــان ڕاگەیاندبووی و پێی

کــە تەنهــا چەنــد ســەد پێیــەک دوور بــوو. کاتێــک بــە پراکتیکــی کەومتــە 

ڕێ گشــت دانیشــتوانی ئــەو ناوچەیــە لــە ماڵەکانیــان هاتنــە دەرەوە 

و بــەدوام کەوتــن. تفەنگەکەیــان بەرچاوکەوتبــوو و بــە تامەزرۆییــەوە 

هــاواری ئەوەیــان دەکــرد کــەوا مــن فیلەکــە دەپێکــم. ئەوکاتــەی فیلەکــە 

ــەدا ، بــەاڵم  ــان پیشــان ن ــە تامەزرۆیی ماڵەکانیانــی کاول دەکــرد بــەو ڕادەی

ئێســتا جیــاواز بــوو کــە خەریــک بــوو دەکــوژرا. بــۆ ئــەوان کەمێــک مایــەی 

ــەوەش،  ــە ل ــت. جگ ــش هــەر وا دەبێ ــی ئینگلیزی ــۆ ئاپۆڕایەک ــوو، ب ــژ ب چێ

ئــەوان گۆشــتەکەیان دەویســت. زۆر نــا ئاســوودەی کردبــووم. هیــچ نیازێکم 
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نەبــوو تەقــە لــە فیەکــە بکــەم، تەنهــا لەبــەر ئــەوەی ئەگــەر پێویســتی کــرد 

ــا  ــەدا. هەروەه ــەدوای تفەنگەک ــووم ب ــەم ناردب ــۆم بک ــە خ ــگاری ل بەرەن

هەمیشــە ورە دابەزێنــەرە کــە ئاپۆڕایەکــی خەڵــک دوات بکــەوێ. بــە 

گردەکــەدا خلــۆر بوومــەوە، وەک گەمژەیــەک دەردەکەوتــم و هەســتم بــە 

گەمژەیــی دەکــرد، بــەو تفەنگــەوە بــە شــامنەوە و لەشــکرێک لــە خەڵــک 

کــە بــەردەوام لەزیــاد بوونــدا بــوون لەگــەڵ پێیەکامنــدا هەنگاویــان دەنــا. 

ــنینی  ــی ئاس ــەوە ڕێڕەوێک ــەکان دوردەکەوتیت ــە کوخ ــک ل ــوارەوە کاتێ لەخ

ــی  ــوڕاوی چەڵتووک ــێ ق ــی هــەزار پ ــە درێژای ــەوە ب ــو ڕێگەک ــوو، لەودی لێب

بەخەســاراچووی لێبــوو. هێشــتا هەوجاڕنەکرابــوو بــەاڵم بــە دابارینــی 

ــا زبرەکــەدا تێکئااڵبــوو. فیلەکــە   ــاران خووســابوو و لەگــەڵ گژوگی یەکــەم ب

ــی  ــوی چەپ ــەوە و دی ــێ دوور وەســتابوو لەڕێگەک ــەودای هەشــت پ ــە م ب

ــەوەی  ــە نزیکبوون ــتی ب ــش هەس ــەت بەحاڵی ــوو. تەنان ــە ب ــە ئێم ڕووی ل

ئاپۆڕاکــە نەدەکــرد. خەریکبــوو چەپکــی گــژ و گیــای دەڕنییــەوە، دەیکێشــا 

ــاو دەمــی.    ــی بۆن ــەوە و دەیئاخن ــان بکات ــو پاکی ــدا تاک ــە ئەژنۆی ب

بــەاڵم لــەو ســاتەوەختەدا ئاوڕمدایــەوە و تەماشــای ئــەو ئاپۆڕایــەم کــرد کــە 

ــەوە دوو  ــی کەم ــوون، بەالیەن ــەالح ب ــی زەب ــوون. ئاپۆڕایەک ــەدوام کەوتب ب

هــەزار دەبــوون و هەمــوو ســەرە خولەکێک زیادیــان دەکرد. بــۆ مەودایەکی 

دوور لەهــەردوو الوە ڕێگاکەیــان داخســتبوو. تەماشــای ڕووبارێــک لــە 

ڕووخســاری زەردمکــرد بەســەر ڕووخســارە موهەریجییەکانیانــەوە، هەمــوو 

دڵخۆشــبوون و تامەزرۆبــوون بــەم خۆشــییە بچووکــە، هەموویــان دڵنیابوون 

لــەوەی فیلەکــە دەپێکرێــت. بەوجــۆرەی لــە جادووگەرێــک کــە خەریکــی 

پێشکەشــکردنی فێڵبازییــەک بێــت بڕوانــن، لــە منیــان دەڕوانــی.

منیــان خۆشنەدەویســت، بەاڵم بــەم تفەنگە ئەفســانەییەوە لە دەســتەکامندا 

و لــەم ســاتەدا شــایەنی ئــەوە بــووم تەماشــا بکرێــم. لەنــاکاو بــۆم دەرکەوت 
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کــە لــەدوای هەمــوو ئــەم شــتانەوە هــەر دەبێــت تەقــە لــە فیلەکــە بکــەم. 

هەمــوو خەڵکەکــە ئــەو چاوەڕوانییەیــان لێــم هەبــوو و دەبــوو هــەر 

ــان بکــەم  ــە هــەر دووهــەزار داخوازییەکانی ــی هەســت ب بیکــەم. دەمتوان

ــاتەدا  ــەم س ــەوە. ل ــەرەو پێش ــان دەدام ب ــت هانی ــەوەی مبەوێ ــێ ئ ــە ب ک

بــوو، لەوێــدا وەســتابووم و تفەنگەکــەم لەدەســتدا بــوو، ســەرەتا بەتااڵیــی 

هەڵگــرت.  ڕۆژهەاڵتیــم  سپیپێســتی  پیــاوی  دەســەاڵتدارێتی  وئاواتــی 

ئەوەتــام، ســپی پێســتێک بــە تفەنگەکەیــەوە، لەبەردەمــی ئاپــۆڕا ڕەســەنە 

ــەری ســەرەکی شــانۆکە  بــێ چەکەکــەی وەســتاوە، عەالســاس وەک کارەکت

ــە  ــووم، ب ــووچ ب ــەگێکی پ ــە س ــتیدا بەچک ــە ڕاس ــەاڵم ل ــت، ب دەردەکەوێ

ویســتی ئــەو ڕووخســار زەردانــەی پشــتمەوە هانــدەدرام و ئاڕاســتە دەکرام. 

لــەم ســاتەدا زانیــم کاتێــک ســپی پێســتێک دەبێــت بــە ســتەمکار، یەکــەم 

شــت کــە لــە ســەدتی دەدات ئــازادی خۆیەتــی. دەبێــت بــە جۆرێــک لــە 

بۆشــایی، بوکەڵەیەکــی وەســتاو، فیگەرێکــی الســاییکەرەوەی خاوەنەکــەی. 

ــۆی  ــی خ ــت ژیان ــە دەبێ ــتوورەکەیەتی ک ــی دەس ــەوەی مەرجێک ــەر ئ لەب

ــان  ــتوانەکەی تەرخ ــوڕماندنی دانیش ــردن و سەرس ــۆ ڕازیک ــدان ب ــە هەوڵ ل

ــە  ــکات ک ــەوە ب ــت ئ ــاتێکدا دەبێ ــەر کارەس ــە ه ــەش ل ــۆ ئەم ــکات و ب ب

دانیشــتوەکانی چاوەڕوانــی لێدەکــەن. ماســکێک دەپۆشــێت وتــا دێــت  

ــەر  ــم. ه ــە بپێک ــوو فیلەک ــکەکەی دەکات. دەب ــڕی ماس ــاری پڕاوپ ڕووخس

لــەو ســاتەوەی ناردبــووم بــەدوای تفەنگەکــەدا خــۆم بــەم کارە ســپاردووە. 

ــەرەوە  ــت یەکالک ــکات، دەبێ ــار ب ــت وەک ســەرۆک ڕەفت  wســەرۆک دەبێ

دەرکەوێــت، دەبێــت ئــاوەزی خــۆی ناســێت و کــرداری دیاریکــراو بــکات. 

ــەزار  ــەڵ دووه ــت، لەگ ــە دەس ــگ ب ــت، تفەن ــە ببڕی ــوو ڕێگای ــەو هەم ئ

ــاڵ  ــتی بەت ــە دەس ــش ب ــن، دواتری ــم کەوت ــەدوای هەنگاوەکان ــک ب خەڵ

بگەڕێنــەوە ، بــە دەســتی بەتــاڵ، نەخێــر. ئــەوە مەحــاڵ بــوو. ئەگــەر 

وابووایــە ئاپۆڕاکــە گاڵتەیــان پێدەکــردم. لەکاتێکــدا هەمــوو ژیانــم و ژیانــی 

هەمــوو پیاوێکــی سپیپێســتی خۆرهــەاڵت، کێشمەکێشــمێکی بــەردەوام  

ــت.  ــان پێنەکرێ ــە گاڵتەم ــەوەی ک ــوو ل ب

ــەرقاڵەی  ــە س ــەوە داپیرەیی ــەو ج ــم. ب ــە بپێک ــت فیلەک ــەاڵم نەمدەویس ب

فیلــەکان هەیانــە ، چەپکــە گیایەکــەی دەکێشــا بــە ئەژنۆکانیــدا و تەماشــام 

ــە.  ــەم لێبکردای ــەر تەق ــوو ئەگ ــتار دەب ــەوە وەک کوش ــەالی من ــرد. ب دەک

ــووم،  ــدە واس واس نەب ــدا هێن ــتنی ئاژەڵ ــتی کوش ــە ئاس ــەدا ل ــەو تەمەن ل

بــەاڵم هەرگیــز فیلــم نەکوشــتبوو و هەرگیزیــش نەمدەویســت فیلێــک 

بکــوژم. بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان هەمیشــە کوشــتنی ئاژەڵێکــی زەبــەالح 

هەســتکی خراپــرە. جگــە لــەوەش، خاوەنــی زەبەالحەکــە هەبــوو و دەبــوو 

ڕەچــاو بکرێــت. فیلەکــە بــە الیەنــی کەمــەوە بــە زیندوێتــی نرخــی ســەد 

پاوەنــد دەبــوو. بــەاڵم دەبــوو بــە خێرایــی مامەڵــە بکــەم. ڕوومکــردە چەنــد 

جۆرجئۆروێڵ
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بورماییــەک کــە وا پێدەچــوو ئەزموونیــان هەبێــت و کــە ئێمــە گەیشــتین 

ئــەوان لــەوێ بــوون و پرســیم کــە مامەڵــەی فیلەکە چــۆن بــووە. هەموویان 

هەمــان شــتیان دەگــووت: ئەگــەر وازی لێبهێنیــت هەســت بەبوونــت 

نــاکات، بــەاڵم ئەگــەر زۆر نزیــک بیتــەوە لێــی ڕەنگــە هێرشــت بکاتــە ســەر. 

ــەوە  ــەرەو پێش ــوو ب ــەم. دەب ــی بک ــوو چ ــە دەب ــۆم ک ــوو ب ــەواو ڕوون ب ت

بچــم، بــا بڵێیــن نزیکــی بیســت و پێنــج پــێ دوور لــە فیلەکــەوە و تێســتی 

ــاوم؛  ــەک به ــی فیش ــرد، دەمتوان ــی ب ــەر هێرش ــەم. ئەگ ــی بک مامەڵەکردن

ئەگــەر هیــچ تێبینــی نەکــردم، ئــەوا پارێــزراو دەبــوو وازی لێبهێنــم هەتــا 

فیلەوانەکــەی دەگەڕایــەوە. بــەاڵم باشــیش دەمزانــی کــە بەهیــچ شــێوەیەک 

شــتی لەوجــۆرە ناکــەم. مــن فیشــەکێکی الواز بــووم بــە تفەنگێکــەوە 

و زەویەکــە قوڕاوێکــی شــل بــوو کــە ئەگــەری هەبــوو لەگــەڵ هــەر 

هەنگاوێکــدا هەرکەســێک نغــرۆ ببێــت. ئەگــەر هــات و فیلەکــە هێرشــی 

کــرد و مــن هەڵــە پێــکام، هــەر بەقــەد بۆقێکــی ژێــر باگردێنێکــی بەهێــزی 

هەڵــم چانســی دەربازبوونــم دەبــوو.  بــەاڵم لەوکاتەشــدا بــە تایبەتــی بیــرم 

لــە پێســتی خــۆم نەدەکــردەوە، تەنهــا بیــرم لــە ڕووخســارە زەردەڵەکانــی 

ــەرمبوو.  ــان لەس ــە چاوی ــە ئاپۆڕاک ــاتە ک ــەو س ــۆ ئ ــردەوە. ب دواوەم دەک

ــە  ــا بوومای ــەر بەتەنه ــەر وەک ئەگ ــم، ه ــایی ناترس ــی ئاس ــۆم کات ــن خ م

نەدەترســام. پیاوێکــی سپیپێســت نابێــت لەبــەردەم دواکەوتەکانــی برســێت 

ــەرمدا  ــەوە لەس ــە بیرکردن ــە. تاک ــنۆک نیی ــتیش ترس ــە گش ــا ب و هەروەه

ئەوەبــوو کــە ئەگــەر شــتەکان هەڵــە بــرۆن ئــەو دوو هــەزار بورماییــە وەک 

ــراو و پێشــێلکراوێک دەمبینــن و وادەزانــن پاشــاموەیەکی  شــوێنکەوتە، گی

مەیتــی هــاڕدراوم وەک پیــاوە هیندیەکــەی ســەروو گردەکــە. ئەگــەر ئــەوە 

ڕوویبدایــە کێشــە دەبــوو و هەندێکیــان پێمپێدەکەنیــن. ئــەوەش هەرگیــز 

بــاش نییــە.  

تەنهــا یــەک جێگــرەوە هەبــوو. فیشــەکەکانم بــەرەو نــاو گۆڤارەکــە پاڵنــا و 

لەســەر زەویەکــە پاڵکەوتــم تــا ئامانجەکــەم ڕوونر بێــت. ئاپۆڕاکــە بێدەنگ 

وەســتان و ئاهێکــی قوڵــی هێواشــی پــڕ خۆشــی ئــەو خەڵکانــەی لەکۆتاییدا 

بینــەری الدرانــی پــەردەی شــانۆییەکە بــوون، لــە قورگــە بێشــوومارەکانەوە 

هەڵدەکێــرا. ئیــر لەکۆتاییــدا چێژەکــەی خۆیــان دەبینــی. تفەنگەکــە 

ــە  ــوو. ئەوکات ــەر ب ــانەگرەوەی لەس ــوو و نیش ــوان ب ــی ج ــتێکی ئەڵامنی ش

ــە  ــە خەیاڵیی ــەو تووڵ ــت ئ ــدا دەتوانی ــی فیلێک ــی پێکان ــی لەکات نەمدەزان

ببڕیــت کــە لــە نێــوان کونێکــی یــەک گــوێ و کونێکــی گوێچکەکــەی 
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دیکەدایــە. بۆیــە کــە فیلەکــە لەســەر ال وەســتابوو، بــە پێویســتم زانــی ڕێک 

ــەو  ــکام ب ــرەوە پێ ــە پێش ــک ل ــد ئینچێ ــەاڵم چەن ــی ب ــە گوێچکەکان بیگرم

ــە پێشــەوەتر بێــت.   خەیاڵــەی کــە مێشــکی ل

ــود  ــم لــە تەقینەکــەی یاخ ــتنەکەدا گوێ کاتێــک پەنجــەم نــا بــە هاویش

ــەی  ــە پێکانەک ــی ل ــت گوێ ــەس ناتوانێ ــز ک ــوو، هەرگی ــەی نەب بەرکەوتنەک

ــوو  ــەیتانیییە ب ــەڕە ش ــەو ن ــم ل ــەاڵم گوێ ــە، ب ــەی بەڕێگەوەی ــت لەوکات بێ

ــی زۆر  ــە کاتێک ــاتەدا، ل ــەو س ــک ل ــووەوە. ڕێ ــەوە بەرزب ــە ئاپۆڕاک ــە ل ک

ــە  ــا دەگات ــە فیشــەکەکەش ت ــەت ل ــەوە، تەنان ــی بیربکەیت ــدا، دەتتوان کورت

ئــەوێ، گۆڕانێکــی نادیــاری تۆقێنــەر بەســەر فیلەکــەدا هــات. ئەویــش نــە 

ــاکاو  ــەاڵم گشــت هێڵەکانــی جەســتەی گــۆڕا. لەن ــە وروژا.، ب هەســتیکرد ن

وەک تووشــبوویەک، پــووکاوە و تــا ڕادەیەکــی زۆر پیــر دەردەکــەوت.  

ــە ســەر زەوی.  ــوو بەبــێ ئــەوەێ بکەوێت هێڕشــی فیشــەکەکە شــەلی کردب

لــە کۆتاییــدا، لــەدوای ئــەوەی وەک دەردەکــەوت کاتێکــی زۆر تێپەڕیبێــت، 

ڕەنگــە پێنــج چرکــەش بووبێــت، ددانــی دەتوانــم بڵێــم شــل و الواز کەوتــە 

ــگار  ــی ئێج ــوار. خەڵەفاوییەک ــە خ ــدا دەهات ــە دەمی ــک ب ــۆ. لی ــەر ئەژن س

ــی هەزارەهــا  ــە تەمەن ــت ک ــی بیخەمڵێنی ــوو. دەتتوان زۆر بەســەریدا زاڵ ب

ــەی  ــە تەق ــکا. ل ــم پێ ــان ئامانج ــارە هەم ــی دی دووب ــت. جارێک ــاڵ بێ س

دووەمــدا تێکنەشــکا بەڵکــو بــە هێواشــییەکی بێــزارەوە هەســتایەوە ســەر 

ــەری  ــاوە و س ــی چەم ــە دوو قاچ ــتا. ب ــک وەس ــە الوازی ڕێ ــی و ب پێیەکان

ــکای.  ــەکە پێ ــەم فیش ــر ئ ــەم کرد.ئی ــێهەم تەق ــاری س ــۆ ج ــۆڕبوەوە. ب ش

ــزی  ــد و دوا هێ ــە گشــت الشــەی لەرزان ــی ک ــازارەی ببین ــەو ئ ــی ئ دەتتوان

قاچەکانــی لــە کارخســت. بــەاڵم لــە کاتــی کەوتنیــدا بــۆ ســاتێک وا 

ــکا و  ــدا تێکش ــی دوواوەی لەژێری ــە قاچەکان ــتێتەوە ک ــەوت هەس دەردەک

وا دەردەکــەوت بــەرەو ســەرەوە بەرزبێتــەوە هــەر وەک بەردێکــی گــەورە 

ــۆ  ــەوە. قــەدی وەک درەختێــک ڕووەو ئاســامن وەســتا. ب کــە هەڵدەگەڕێت

یەکەمجــار و تەنهــا جــار تێکشــکا، پاشــان کەوتــە ســەرزەوی، ســکی ڕووەو 

ــەو  ــا ئ ــەت ت ــدەوە تەنان ــە زەوی دەلەران ــەوت ک ــک ک ــوو کەوتنێ ــن ب م

ــابووم.  ــێ ڕاکش ــی ل ــوێنەی منیش ش

لــە کۆتاییــدا چیــدی نەمتوانــی بەرگــە بگــرم وڕۆیشــتم. دواتــر بیســتمەوە 

کــە مردنەکــەی  نیــو کاتژمێــری پێچــووە. تەنانــەت پێــش ڕۆیشــتنی 

منیــش بورماییــەکان دەســتیان کردبــوو بــە هێنانــی خەنجــەر و ســەبەتە و 

ــوە. ــقان هەڵدڕی ــەر ئێس ــا س ــتەیان ت ــوارە جەس ــاوەک ئێ ــم ت پێانگووت

ــە  ــوو ســەبارەت ب ــا هەب ــەوە، گفتوگــۆی زۆر و ناکۆت ــەوە، بەدڵنیایی دوای ئ

پێکانــی فیلێــک، خاوەنەکــی شــێتگیر بووبــوو بەاڵم تەنهــا هیندییــەک بوو و 

نەیدەتوانــی هیــچ بــکات. جگــە لــەوەش، بەپێــی یاســا مــن شــتە ڕاســتەکەم 

کردبــوو لــەو ڕووەوەی کــە فیلێکــی شــێتگیر دەبێــت بکوژرێــت هــەر وەک 

ــەی شکســت  ــدا خاوەنەک ــت، لەکاتێک ــە تووشــی هــاری بووبێ ســەگێک ک

ــروڕاکان دابــەش  ــدا بی ــوان ئەوروپییەکان ــدا. لەنێ ــە کۆنتڕۆڵکردنی بهێنێــت ل

بووبــوون. پیــاوە پیــرەکان دەیانگــووت کــە مــن ڕاســت بــووم، گەنجەکانیش 

ــک  ــک فیلێ ــتنی کرێکارێ ــەر کوش ــە لەب ــێ مانای ــەواو ب ــە ت ــووت ک دەیانگ

ــدی.  ــی هین ــە کرێکارێک ــرە ل ــی زۆر زیات ــک نرخ ــە فیلێ ــت، چونک بکوژی

هەروەهــا دواتــر زۆر خۆشــحاڵبووم کــە کرێکارەکــە کوژرابــوو؛ ئــەوە بەپێــی 

یاســا منــی لــە دیــوە ڕاســتەکەدا ڕاگرتبــوو و بیانوویەکــی باشــی دابوومــێ 

بــۆ پێکانــی فیلەکــە. زۆرجــار بیردەکەمــەوە ئاخــۆ هیــچ کام لەوانــی دیکــە 

ئەوەیــان بــۆ دەرکەوتــووە کــە مــن ئەمــەم تەنهــا لەبــەر ئــەوە کــرد تــا وەک 

گەمژەیــەک دەرنەکــەوم؟


