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پێش وتار
زۆربەی پیاوان تەنها لەپێناو ئەوەی دڵدارێكیان هەبێت ،خیانەت لە
ژنەكانیان دەكەن ،بەاڵم باوكم بەهیوای ژیانێكی خێزانی شادتر ،ئەم رەفتارەی
بەرامبەر دایكم نواند .هەمیشە خەفەتم بۆ باوكم دەخواردو هەستمدەكرد،
دەبێت من ئەو بۆشاییانەی ژیانی بۆ پڕبكەمەوە .هۆنراوەكانیم كۆدەكردەوە،
گوێم لەخەمەكانی دەگرت و لەهەڵبژاردنی دیاریی گرانبەها_ لەسەرەتادا
بۆ دایكم و دواتر بۆ دڵدارەكانی_ یارمەتیم دەدا .لەم سااڵنەی دواییدا باوكم
دەیوت ،زۆریی پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو ژنانەدا سێكسی نەبوون ،بەڵكو
لەپای ئەو هەستی خۆشی گەرموگوڕی و پەسەندكردنە بوون ،كە لەمیانیدا
ئەزمونی دەك��ردن .پەسەندكردن! دایك و باوكم فێریانكردم كە ئ��ارەزوی
پەسەندكردن دەشێت چەندە بكوژ بێت.
وەك خێزانێك هەمومان حەزمان لە چیرۆك بوو .باوكم لەدوای خۆی،
كتێبێكی بیرەوەری چاپكراو و یەكێكی دیكەی باڵونەكراوەی _الی من
بەجێهێشت ،ئەمەیان زۆر سەرنجراكێشرت بوو ،زیاتر لە  1500الپەڕە بیرەوەریی
رۆژانەی خۆی تێدابوو .دایكم هیچی نەدەنوسی ،بەاڵم چیرۆكی رابردووی
خۆی بۆ دەگێڕاینەوە ،زۆربەی كاتیش بەم رستەیە چیرۆكەكەی تەواودەكرد:
بەاڵم من هەرگیز هیچم نەوت و بێدەنگیم هەڵبژارد .دایكم حەزی لێنەبوو
من بیرەوەرییەكانی رۆژانەم ،بەتایبەت باسی خێزانەكەم بنوسمەوە .بۆخۆشم
هەرگیز بە خەیاڵمدا نەدەهات ،رۆژێك بێت چیرۆكی ژیانی دایك و باوكم
بنوسمەوە .بەشێكی بەهێزی كولتوری ئێرانی ئەوەیە ،كە هەرگیز نابێت شتی
نهێنی و كەسیی خۆت بدركێنیت :ئێمە هەرگیز شتە نهێنییەكامنان بۆ خەڵك
باس ناكەین .بەبڕوای دایكم ژیانی نهێنیی خەڵك شتێكی بچوكە و ئەوەندە
بایەخی نییە لەسەری بنوسیت .چیرۆكی ئەو ژیانە سودبەخشانە شایەنی
باڵوكردنەوەن ،كە وەك بیرەوەرییەكانی باوكم وەهان( ،وەشانی كارتۆنی خۆی)،
لەدواهەمین ساڵەكانی ژیانیدا باڵوكرانەوە .ئیرت بڕواناكەم بتوانین بێدەنگ
مبێنین و هیچ نەڵێین .مببورن ئەمە دەڵێم ،بەاڵم هەرگیز ناتوانین هیچ شتێك
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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بشارینەوە .كەسایەتیی ئێستامانو شێوازی هەڵسوكەومتان پیشانیدەدات ،لەم
ژیانەدا چیامن بەسەرهاتووە.
كاتێك باوكم دەستیكرد بە نوسینی بیرەوەرییەكانی ،من چوار سااڵن بووم.
ئەم بیرەوەریانەی بۆ من نوسی .دوای سااڵنێكی زۆر و كاتێك خۆم منداڵێكم
هەبوو بەدیاری پێیدام .پەڕەكانی سەرەتای باسی ئەوە دەكات ،چۆن مرۆڤێكی
باش بیت ،خراپیت بۆ كەس نەبێت ،دواتر دەستدەكات بە گلەییكردن لەدایكم.
باوكم گازەندەی ئەوە لە دایكم دەكات ،كە لەبیری نەماوە رۆژێك حەزی
لەباوكم و هاوڕێیەتی باوكم بووە .لەشوێنێكی تر بۆی نوسیوم ،هەرچەندە
من هێشتا منداڵم ،بەاڵم تاكە خۆشی و پشتیوانی ئەوم .ئامۆژگاری ئەوەم
دەكات ،كە ئەگەر رۆژێك شومكرد ،هاوڕێیەكی راستەقینە و یاوەرێكی باشبم
بۆ هاوسەرەكەم .چیرۆكی رۆژێك دەگێڕێتەوە ،كە ئەو و دایكم دەمەقڕەیان
دەبێت و من وەك «فریشتەی ئاشتی» هەوڵی ئەوە دەدەم بە شتی ترەوە
سەرقاڵیانبكەم و شەڕەكەیان لەبیربەرمەوە .هاودەردییەكەی من وەك هەر
چاالكیەكی تری نهێنی مەترسیدار بوو .من و براكەم زۆر جەختامندەكردەوە،
تا هەردووكیان دڵخۆش بكەین ،بەاڵم چەندێك هەوڵامندەدا _لەڕاستیدا
زۆر هەوڵامندابوو_ بەاڵم هەرگیز بە پێكەوەبوون دڵخۆش نەبوون .دایكم
بۆ ماوەیەكی زۆر سەیری شوێنێكی دەكرد و سەری بۆ قسەكەرێكی نادیار
رادەوەشاند ،وەك ئەوە پێیبڵێت ،مەگەر پێم نەوتیت؟ نەموت؟ زۆر پێش
ئەوكاتەی باوكم خیانەتی لێبكات ،دەیزانی رۆژێك دێت ئیدی باوكم وەفادار
نامێنێت بۆی .دایكم هەستیدەكرد ئەم خەیااڵنەی ناو مێشكی هەقیقەتن،
كاتێكیش هەموو پێشبینییەكانی بەڕاست گەڕان ،هەستی بە خۆشییەكی نالەبار
دەكرد.
كاتێك دایكم نەخۆشكەوت ،چەند ساڵێك دوای ئەوەی لەگەڵ خێزانەكەم
رۆیشتین بۆ ئەمریكا ،پێیانراگەیاندم كە ناڕوات بۆ نەخۆشخانە و دەڵێت تا
كلیلی دەرگای شوقەكەی نەگوڕن ،بۆ هیچ جێیەك ناڕوات .لەپێش خۆیەوە
دەیوت ئەو پیاوە ژنە بێئەخالقەكەی دێنێتە ماڵەوە ،هەروەك پێشرت كردبوویان،
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ئەوەی بۆشم ماوەتەوە تااڵنیدەكەن« .ئەو پیاوەو ژنە بێئەخالقەكەی» باوكمو
ژنی دووهەمی بوون ،دایكم لەسەر هەموو شتێك لۆمەی دەكردن .بۆ ونبوونی
سكەكان و دوو سندوقی پڕ لە شمەكی زیوین ،سەرزەنشتی ئەوانی دەكرد،
هەڵبەت كەس بڕوای پێنەدەكرد .ئیرت لەگەڵ ئەم چیرۆكانەی دایكم راهاتبووین
و چاوپۆشیامن لێدەكرد.
هەموو ئەو فیگەرە سێبەرییانەی لەدەستیدابوو – دایكو باوكی ،هاوسەری
یەكەمی _ یەكبەیەك دەهێنایە بەرباسو ئێمەی بە بەرپرس دەزانی .هەڵبەت
هیچ كامێكامن هەرگیز نەمانتوانی لەو دنیا دروستكراوەی دایكم هەنگاوێك
بنێینەدەرەوە .ئەو دەیویست ئێمە نەك بۆخۆی ،بەڵكو بۆ چیرۆكەكانی وەفادار
مبێنینەوە.
چیرۆكەكانی باوكم زیاتر روون و راشكاو بوون ،النی كەم ماوەیەكی
زۆر من وامدەزانی .باوكم لەڕێی چیرۆكەكانی ژیانی خۆی ،خێزانەكەی و
ئێرانەوە،بابەتێك كە زۆر خولیای بوو ،پەیوەندی پێوە دەكردین .ئا بەمشێوەیە
من سەرەتا ئەدەب و مێژوی ئێران فێربووم ،پاشان باوكم لەڕوانگەی خۆیەوە
جارێكی تر چیرۆكەكانی دایكمی دەگێڕایەوە ،ئیدی ئێمە بەردەوام لەنێوان دوو
دنیای خەیاڵیدا دەجواڵینەوە.
منو براكەم خومانگرتبوو بەو چیرۆكانەی دایكو باوكم بۆیاندەگێڕاینەوە.
هەریەكەیان دەیویست ئێمە ئەوی تریان بەسودی ئەم سەركۆنە بكەین.
هەندێكجار هەستمدەكرد فێڵم لێكراوە ،چونكە هەرگیز نەیاندەهێشت
چیرۆكی خۆمامنان هەبێت ،بەاڵم ئێستا دەزانم كە چیرۆكەكانەی دایكو باوكم
چیرۆكی منیش بوون.
كاتێك كەسە نزیكەكامنان دەم��رن ،جیهانی ئێمەش دابەشدەكەن.
هەرچۆنێك بێت دواجار ملكەچی جیهانی زیندووەكان دەبین ،بەاڵم جیهانی
مردووەكان وەك هاوڕێیەكی خەیاڵی( ،یان دوژمن) ،یانیش دڵدارێكی نهێنی
بەردەوام كەسە بزربووەكامنان بیردەخەنەوە .بیرەوەری چیە ،جگە لەتارماییەك
كە دەخزێتە قوژبنێكی مێشكامنەوە ،جگە لە بچڕییەك لەژیانی رۆژانەماندا،
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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جگە لەشێواندنی خەومان بەس ،بۆئەوەی ئازارێكی ناخۆش ،یان خۆشییەك،
یاخود شتێكی كپكراو و پشتگوێخراوی ناو ناخامن ،بیربخاتەوە؟ ئێمە تەنها
بیری ئامادەگی ،یان ئەو هەستەی بەرامبەر ئێمە هەیانبووە ناكەین ،بەڵكو
دواجار بیری چۆنایەتی پرۆسەی هەستامن بەرامبەر بە خۆمان و لەئاست
ئەوانیش دەكەین.
دایكم چۆن دەیهێشت هەستامن بەرامبەری هەبێت؟ تەنها شتێك بتوانم
لەپای لەدەستدانی دایكم ،سەبووری خۆمی پێبدەم ،ئەم پرسیارەیە .جاروبار
لەخۆم دەپرسم ،لەوانەیە ئەوەندەش لەدایكم دوور نەبووبێتم ،بەاڵم ئەوكاتەی
زیندووبوو ،ئەوەندە بەرگریم دەكرد كە كاتێك بۆ تێگەیشنت نەدەما .كاتێك
باسی خۆی ،یان رابردووی دەكرد ،هەمیشە شتێكی خەمبار لەناو وشەكانیدا
هەبوو ،دەتگوت خۆشی دروستكرابوو الشەی ژنێكی تری داگیركردبوو و وەك
بریسكانەوەی فایرفالی( )1دەهاتە بەرچاومان .ئێستا بەدوای ئەو ساتانەوەم،
كە دایكم وەك فایرفالی بوو .ئەم فایرفالیانە چیان لەبارەی ئێمە و دایكمەوە
ئاشكرادەكرد؟
لەدواهەمین ساڵەكامندا لە ئێران ،چاوم بڕیبووە بیرەوەرییەكانی دایكم.
تەنانەت هەندێك لە وێنەكانیشیم هەڵگرت .هەستمدەكرد ئەمە تەنها رێگەی
گەیشتنە بە ڕابردووی دایكم .بە كۆكردنەوەی وێنەكانی دایكمو رەسمی تارانی
كۆن ،ئەو تارانەی كە دایكم تێیدا گەورەببوو ،شوی كردبوو ،منداڵی لەو شارە
هێنابووە دنیاوە ،ببوم بە دزی یادگارییەكان .حەزی دۆزینەوەی زانیاریم ببووە
خولیا .هەڵبەت هیچكام لەمانە یارمەتییاننەدام .وێنەكان ،وەسفەكان ،تەنانەت
هەندێك كات راستییەكانیش بەشی سوكنایی دڵ ناكەن .هەندێك شتی بچوك
ئاشكرادەكەن ،بەاڵم پارچە و كەرتی بێگیانن .ئەو شتەی من بەدوایدا دەگەڕێم
بۆشاییەكانە ،بێدەنگییەكانە .من رابردوو وەك گەڕان بەدوای شوێنەوارەكاندا
دەبینم .وردەبەردەكان دەبێژیتەوە ،چەند پارچەیەك لێرە هەڵدەگریتو چەند
پارچەیەك لەشوێنێكی تر ،نیشانەی بۆ دادەنێیتو لە چ شوێنێك دۆزیوتەتەوە
تۆماریدەكەیت ،ئاماژە بە بەروارو كاتی تەواوی دۆزراوەكەت دەكەیت .من
12
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تەنها بەدوای بناغەی شتەكانەوە نیم ،بەڵكو لەشوێن شتێكی هەستپێكراو
دەگەڕێم.
من نامەوێت ئەم كتێبە ببێتە شیكردنەوەیەكی سیاسی یان كۆمەاڵیەتی
یان چیرۆكی ژیانێكی بەكەڵك .دەمەوێت چیرۆكی ژیانی خێزانێك بنوسم كە
پەردە لەسەر شانۆی سەردەمێكی شڵەژاو لەمێژووی سیاسیو كولتوریی ئێراندا
ئاشكرادەكات .چیرۆكی زۆرمان هەیە دەرب��ارەی مێژووی نێوان سەردەمی
لەدایكبوونی دایەگەورەم ،سەرەتای سەدەی بیستەم ،لەگەڵ لەدایكبوونی
كچەكەم لەكۆتایی سەدەی بیستەمدا ،ئەو سەردەمە دوو راپەرین تێیدا روویدا
و شكڵ و شێوەی ئێرانی گۆڕی ،بووەهۆی كۆمەڵێك دابەشكاری و ناكۆكی.
شڵەژانی كاتی تاكە سیفەتی بەردەوامی ئەم سەردەمە بوو.
دایەگەورەم لەسایەی سیستمێكی پاشایەتی زۆردار لەئێران و لەژێر یاسا
توندە ئاینییەكانی وەك بەردبارانكردن ،فرەژنی و بەشودانی كچان لەتەمەنی
( )9ساڵیدا هاتەدنیاوە .ژنان بەدەگمەن دەیانتوانی لەماڵ بڕۆنەدەرەوەو
كاتێكیش دەڕۆیشنت ،دەبوو لەگەڵ ژنێك برۆیشتنایە دەرەوە و لە سەر تا
پەنجەپێ دابپۆرشایە .هیچ قوتابخانەیەك بۆ ژنان نەبوو ،بەس خانەوادە
دەوڵەمەندەكان مامۆستایان بۆ كچەكانیان هەبوو ،هەڵبەت لەماڵەو ،بەاڵم ئەم
چیرۆكە الیەنێكی تریشی هەبوو ،پرتەی زەردرەنگی داهاتوو خۆی لەنێو ئەو
تەنگژە سیاسیو كولتورییەدا نیشاندەداو بزردەبوو ،هێامی بە قۆناغێك دەكرد،
كە هەموو ئەم یاسا كۆنانە كۆتایی پێدێت .دایەگەورەم بەچاوی خۆی راپەرینی
()11 - 1905ی بینیبوو ،هەڵبەتە یەكەم راپەرینی لەجۆرەبوو
دەستوری
لە رۆژهەتی ناوەڕاستدا ،ئەمە راپەرین بوو بۆ ئێرانێكی مۆدێرن ،جموجوڵی
خستەناو چینەكانی كۆمەڵگا ،هەر لە لەئاینییە پێشكەوتنخوازەكانەوە بگرە
هەتا كەمینەكان ،هەندێك لەئەندامانی خانەدانەكان ،رۆشنبیرەكانو ژنان ،كە
دەستیانكردبوو بە پشتیوانی لەراپەرینخوازەكانو گروپی نهێنیان دامەزراندنبوو،
كەوتنە داخوازی خوێندن .ساڵی  1912مۆرگان شاستێر ،راوێژكاری دارایی
ئەمریكی لە ئێران ،سەریسوڕمابوو لەئاست ئەو هەنگاوانەی ژنانی ئێرانی بۆ
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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بەدەستهێنانی ئازادی لەماوەیەكی كورتدا هەڵیانگرت ،چونكە ئەم ئازادیانە بۆ
ژنانی خۆرئاوا سەدەها ساڵی خایاندبوو .مۆرگان وتی« :ژنانی ئێران ساڵی 1907
نەك هەر بوون بە شۆرشگێرترین ،بەڵكو بوون بە پێشكەوتنخوازترین ژنانی
جیهان».
چۆن بتوانم رسوشتی شكست ئامێز و ملمالنێكەری منداڵی و گەنجی
دایكم لەناوەڕاستەكانی 1920و  30وەسف بكەم ،لەسەردەمێكدا ،كە
چونەدەرەوە بۆ شوێنە گشتیەكان بەبێ پەچە ،رۆیشنت بۆ قوتابخانەیەكی
فەرەنسی ،چاوپێكەوتن و عاشقبوونی لەگەڵ مێردی یەكەمیدا لەكاتی
سەماكردن لە زەماوەنێكدا هەمووی بیست ساڵ نەدەبوو گوزەرابوو .لەگەڵ
ئەمەشدا سەردەمی دایكم روخسارێكی تری هەبوو :ڕەتكردنەوەی وازهێنان لە
رابردوو .ساڵی  1936رەزاشای پەهلەوی لەهەوڵەكانی بۆ خێراكردنی پرۆسەی
نوێخوازی ،فەرمانێكی دەركرد كە تێیدا دەبێت ژنان لە شوێنە گشتییەكان پەچە
نەكەنەسەریان و لەبەركردنی جلی سوننەتیش بۆ پیاوان قەدەغەیە .دایكی
باوكم وەك زۆر ژنی تری ئێرانی لەماڵ نەهاتەدەر .ئەم فەرمانەی رەزاشا
ساڵی  1941هەڵوەشێندرایەوە ،هەرچەندە ئایدیاكەی هێشتا پرسیاری تازە
دەوروژێنێت.
لەكاتی گەورەبوونی مندا ،لە سااڵنی  1950و  ،1960هەموو شتێك
وەك خوێندن ،كتێبەكامنان ،میوانی و سینەما لەبەردەستدا بوون ،ئێمە هیچ
بایەخێكامن پێنەدەدا .دەمانبینی ژنان لە هەموو بەشەكانی ژیان چاالكن و
بەشداریدەكەن ،دەبنە پارلەمانتار ،یەكێك لەو كەسانە دایكی خۆمە دەبێتە
وەزیر ،بەاڵم لە  1984كچەكەی خۆم كە پێنج ساڵ دوای ڕاپەرینی ئیسالمی
هاتەدنیا ،دەبێتە شایەتی گەڕانەوەی هەمان ئەو یاسایانەی لەسەردەمی
ژیانی دایكم و دایەگەورەم هەڵوەشێندرابوونەوە .كچەكەم بەناچاری لەپۆلی
یەكەمەوە دەبوایە پەچەی بەسەریدا بدایە ،خۆ ئەگەر لەشوێنی گشتی قژی
بەدەرەوە بوایە سزا دەدرا .هەڵبەت نەوەی ئەو لەئەنجامدا جۆرێكی تایبەت
بە خۆی لەغیرەتو بەرگری دۆزییەوە.
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حەزی من لەسەر كتێب ،خوێندنەوەی كاتە مێژوویەكان نییە ،بەڵكو لەسەر
ئەو بەیەكگەیشتنە ناسكانە ،یان ئەو شوێنانەیە ،كە ساتگەلێك لەكەسایەتی
و ژیانی تایبەتی تاكەكەسێك داگیردەكەن و دەبنە دەنگدانەوەی چیرۆكێكی
مێژووییو جیهانی تر.
كاتێك دەستمكرد بە نوسینی یەكەم كتێبم لەسەر ڤالدیمر نابۆكۆف لە
ئێران ،ئەو پێكداچوونانەی نێوان ژیانی تایبەت و گشتی كتومت ئەوەبوو ،كە
من بەدوای دا دەگەڕام .دەمەویست رۆمانەكانی نابۆكۆف لەبەر رۆشنایی ئەو
سەردەمە جیاوازانەدا راڤەبكەم ،كە كتێبەكەم تێدا خوێندبووەوە .ئەم كارە
مەحاڵ بوو ،نەك تەنها لەبەرئەوەی كە نەمدەتوانی راشكاوانە سەبارەت بە
هەقیقەتی سیاسیو كۆمەاڵیەتیی ژیان لەناو كۆماری ئیسالمیی ئێراندا بنوسم،
بەڵكو لەبەرئەوەش كە ئەو ئەزموونە كەسی و تایبەتانە الی حكومەت وەك
قەدەغە تەماشادەكران.
لەمكاتەدا دەستمكرد بە دروستكردنی لیستێك لە پەرتوكی بیرەوەرییەكانم
بەناوی «ئەو شتانەی من بەرامبەریان بێدەنگبووم» .لە ژێریدا نوسیم:
«ئەوینداربوون لە تاران ،رۆیشنت بۆ میوانی لە تاران ،سەیركردنی ماركس
برادێرز لە تاران ،خوێندنەوەی كتێبی لۆلیتا لە تاران» .پێشرت سەبارەت بە یاسای
زۆردارانە و لەسێدارەدان ،سەبارەت بە ڕقە گشتی و سیاسیەكان دەمنوسی.
دەرئەنجام بەالی نوسین لەسەر خیانەت ،لەالی هاوبەشی خۆم و ئەوانەی
بەشێوەیەك ،كە هەرگیز بە خەیاڵمدا نەدەهات نزیكبوون لێم ،المدا.
بێدەنگی شێوەی زۆری هەیە :بێدەنگییەك كە حكومەتە ستەمكارەكان
بەسەر هاوواڵتیانیدا دەسەپێنن ،بیرەوەرییەكانیان دەدزن ،چیرۆكەكانیان
دەنوسنەوە ،یان ئ��ەوەی ناسنامەیەكی دڵخوازی دەسەاڵتیان بەسەردا
دەسەپێنن ،یان بێدەنگی ئەو گەواهیدەرانەی كە فەرامۆشكردن ،یان
باسنەكردنی هەقیقەت هەڵدەبژێرن ،بێدەنگی ئەو قوربانیانەی كە هەندێكجار
لەو تاوانانەوە دەگلێندرێن ،كە بەرامبەریان ئەنجامدراوە .دواتر ئەو بێدەنگیانە
دێن ،كە ئێمە بەرامبەر بە خۆمان دەیاننوێنین ،ئەفسانە كەسیەكانی خۆمان
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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و ئەو چیرۆكانەی وا بەسەر ژیانی هەقیقی خۆماندا دەیسەپێنین .زۆر پێش
ئەوەی هەستبكەم چۆن حكومەتێكی دڵڕەق وێنەی خۆی بەسەر هاواڵتیەكانیدا
دەسەپێنێت ،ناسنامەیان دەدزێت و ناهێڵێت خۆیان بناسن ،ئەم سەپاندنانەم
لە ژیانی كەسایەتی خۆمدا چێژاوە ،مەبەستم ژیانی خۆمە لەناو خێزانەكەم .زۆر
پێشئەوەی تێبگەم چ مانایەكی هەیە بۆ قوربانییەك لە تاوانەكانی حكومەت
بەشداربێت ،لە بارودۆخێكی زۆر كەسیرتدا هەستم بە نەنگی بەشداری لە
تاواندا كرد .ئەم كتێبە وەاڵمێكە بۆ چاودێرو لێكۆڵەری ناو ناخی خۆم.
لەوانەیە ئاساییرتین چیرۆك ،چیرۆكی دیارنەمانی دایكو باوكو پێویستیی
بە پەلە بێت ،بۆ پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەی بەهۆی لەناوچوونیانەوە
درووستبووە .ئەم پرۆسەیە بەكۆتایی ناگات ،خۆ ئەگەر كۆتایشی هەبێت ،ئەوا
بۆ من نییەتی ،بەڵكو بە تێگەیشنت دواییدێت .ئەم تێگەیشتنە وەك پێویستی
لەگەڵ خۆی ئارامی ناهێنێت بەڵكو هەستێكت بۆ دەهێنێت ،كە دەڵێت
لەوانەیە ئەم چیرۆكە ،تەنها رێگەیەك بێت بۆ سوپاسكردنی دایكو باوكامنو
گەڕانەوەیان بۆ ژیان ،بەتایبەت ئێستا كە ئازادین سنوری چیرۆكی خۆمان فۆڕم
پێبدەینو فراوان بكەینەوە.
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1
سەیفی
زۆركات لەخۆم پرسیوە ،داخۆ چەندی ئەو چیرۆكانەی دایكم لەسەر
چاوپێكەوتنی لەگەڵ شوی یەكەمی بۆمانی دەگێڕایەوە ،دەبێت هەڵبەسرتاوی
خەیاڵی خۆی بووبێنت .ئەگەر وێنەكان نەبوونایە ،لەوانەیە تەنانەت گومانم لە
هەبوونی شوی یەكەمیشی بكردایە .جارێكیان هاوڕێیەكی دایكم وتی» چونكە
دایكت زۆر شتی لەژیاندا نەویستوە ،چیرۆكی بۆ ژیانی خۆی هەڵدەبەست و
ئەوەندە بەدڵنیاییەوە بڕوای پێیان هەبوو ،كە ئێمەی وا لێدەكرد لەو شتانەشی
كە دڵنیاین گومانبكەین».
لە مێشكی دایكمدا ،دڵ��داری لەگەڵ هاوسەری یەكەمی بە سەمایەك
دەستیپێكرد ،بەاڵم وابزانم دایكو باوكی سەیفی خوازبێنی كچەكەیان لە باوكی
دایكم كردووە .هاوسەرگیری ئاسایی بووە لەنێوان دوو خێڵی دیاردا ،وەك
پەیامننامەی تاران لە ساڵی 1940دا ،بەاڵم دایكم ،پێچەوانەی ئەو چیرۆكانەی
تری كە بەردەوام دەیگۆڕین ،هەرگیز چیرۆكی خۆشەویستیی خۆی لەگەڵ
سەیفی نەگۆڕی .لە شایی مامی بۆ یەكەمجار چاوی بە شوەكەی كەوتبوو.
هەمیشە كە چیرۆكەكەی دەگێڕایەوە ،بێئەوەی لەبیری بچێت ئاماژەی
بەوە دەكرد بەیانی ئەو رۆژە كراسێكی گوڵ گوڵی ئاوریشمی لەبەركردبوو،
ئێوارەكەیشی كراسێكی ساتەن .ئێوارەكەی پێكەوە سەمایان كردبوو (دەیوت»
هەڵبەت دوای ئەوەی باوكم دەڕۆیشت» ،جا دواتر ئەمەی ئەخستەسەر «
كاتێك باوكم هەیە هیچكەس نەیدەوێرا لەگەڵ من سەما بكات») .رۆژی دواتر
خوازبێنی دایكمی كردبوو.
سەیفی! هەرگیز لەبیرمنایەت ناوی خێزانی ئەومان لەماڵامن بەكارهێنابێت.
هەردەم وتومانە مێردی یەكەمی دایكم ،یان لەوانەیە بەتەواوی «سەیف املۆلك
بەیات» بانگامنكردبێت ،بەاڵم بۆ من هەمیشە سەیفی بوو .بەشێك بوو لەژیانی
رۆژانەمان .دروست وەك وێنەكەی ناو زەماوەندەكەیان كە لەپشتی دایكمەوە
زۆر ئاسایی وەستابوو ،هەروا ئاسایی لەناو ژیانی ئێمەشدا هەبوو .زۆر زیرەكانە
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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دایكمی لەئێمە دووركردبووەوە .لەرۆژی زەماوەندەكەیان دوو وێنەم هەیە،
وێنەی زەماوەندی دایكو باوكی خۆم نییە .سەیفی لە وێنەكەدا بە قژێكی كاڵ،
چاوێكی قاوەیی رۆشن زۆر رووخۆشو ئارام دیارە ،لەكاتێكدا دایكم كە لەنێوان
ئەو خەڵكە وەك بەشێكی هەرەگرنگی تاكی رەق وەستاوە ،بەاڵم لەوانەیە من
هەڵە بم و ئەو شتەی من لەدەموچاوی سەیفیدا دەیبینم هیوا نەبێت ،بەڵكو
نائومێدیێكی ڕووت بێت ،چونكە ئەویش نهێنی خۆی هەبوو.
تەنانەت ئەم چیرۆكەی دایكم كاتێك كە منداڵیش بووم شتێكی تێدا بوو
بێزاریدەكردم .زۆرتر لەوەی كە ناڕاست بێت هەڵەبوو .زۆربەی خەڵك بەو
كەسایەتییەی كە هەیانە و ئەو كەسایەتیە كە دەیانبێت ،توانا شاراوەكانی
خۆیان نیشاندەدەن ،ناڵێم دایكم توانای سەماكردنی نەبووە .شتەكە زۆر لەمە
خراپرتە .دایكم تەنانەت ئەگەر بە قسەی خۆی سەماكەرێكی باشیش بووبێت،
سەمای نەدەكرد .سەماكردن خۆشیو چێژ لەگەڵ خۆی دەهێنێتو دایكیشم
لەقەدەغەكردنی خۆشی بۆ خۆی ،هەمیشە هەستی بە سەربەرزی كردوە.
تەواوی تەمەنی منداڵی و گەنجێتیم ،تەنانەت ئێستاش لەم شارە كە
زۆر لە تاران دورە ،سێبەری تارمایی ئەو ژنەی كە سەمای دەكردو بزە لەسەر
لێوانی بوو ،ئ��ازاری بیرەوەریەكانم دەدات ،ئەو بیرەوەریانە كە دایكمی
تێدابوو .هەستدەكەم ئەگەر مبتوانیایە ،بزانم دایكم كەی بەتەواوەتی دەستی
لە سەماكردن هەڵگرت ،كەی ئیرت نەیویست سەما بكات ،دەمتوانی كلیلی
مەتەڵەكەی دایكم بدۆزمەوەو بە ئارامی بگەیێم .هەر لەسەرەتاوە بەرامبەر بە
دایكمو چیرۆكەكانی دەوەستام.
س��ێ وێ��ن��ەی دای��ك��م و سەیفیم ه��ەی��ە .دوو دان���ەی ئ���ەوەی رۆژی
زەماوەندەكەیانە ،بەاڵم من خۆم زۆرتر حەزم لە رەسمی سێهەمە ،وێنەیەكی
بچوكە ،رۆیشنت بۆ سەیران و لەسەر تاشەبەردێكدا دانیشتوون .هەردووكیان
سەیری كامێراكە دەكەن و زەردەخەنە بەسەر لێویانەوەیە .دایكم لەپشتەوە
زۆر بەسووكی باوەشی پیاكردووە ،وەك ئەو خەڵكانەی كە نزیكن لەیەكرت و
پێویستیان نییە زۆر بە توندی یەكرت لەباوەش بگرن .وادیارە الشەیان بەالی
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یەك رادەكێرشێت .كە سەیری ئەم وێنەیە دەكەم ،هەستدەكەم ئەم ژنە گەنجە
رۆژێك بەتەنها دەمێنێت.
لەم وێنەدا ئەو هەستیارییەی دەدۆزمەوە كە لەژیانی هەقیقی لەگەڵ
دایكم هەمیشە لێامن وونبوو .پێمدەوت ،كەی؟ كەی خوێندنی سەرەتاییت
تەواوكرد؟ چەند ساڵ دوای ئەوە ،شوت بە سەیفی كرد؟ ئیشی چی بوو؟
كەی بۆ یەكەمجار باوكمت بینی؟ هەرگیز بەتەواوی وەاڵمی ئەم پرسیارە
سادانەمی نەدایەوە .ئەوەندە لە دنیای ناخی خۆیدا نوقمبوو ،كە خۆی بەم
شتە وردانەوە بێزار نەدەكرد .بە هەر شێوەیەك لێم بپرسیایە ،دایكم هەر
هەمان ئەو چیرۆكانەی بۆ باسدەكردم ،كە خۆم هەموویانم لەبەربوو .دواتر
كە تارانم بەجێهێشت ،لەیەكێك لە خوێندكارەكانم تكام كرد ،لەگەڵ دایكم
چاوپێكەوتن بكاتو پرسیاری دیاریكراوی خۆمم پێدا ،تاوەكو پرسیاری لێبكات،
بەاڵم وەاڵمەكانی هەمان چیرۆكەكانی هەمیشە بوو .هیچ بەروارێك ،هیچ
هەقیقەتێكی راستی ،هیچ شتێك لە رێنوسە ئامادەكەی دایكم بەدەرنەدەكەوت.
چەند ساڵ لەمەوپێش لە كۆبونەوەیەكی خێزانیدا ،چاوم بە ژنێكی
نەمسایی كەوت ،هاوسەری یەكێك لەخزمەكامنان بوو ،لە زەماوەندی دایكم
لەگەڵ سەیفی ئامادە ببوو .یەكێك لەهۆكانی ئەوەی كە ئەم زەماوەندەی
بەباشی لەبیربوو ئەو شڵەژان و هەراسانییە بوو ،كە لە دیارنەمانی گوماناوی
بەڵگەی لەدایكبوونی بووكەوە دروستببوو( .لە ئێران هاوسەرگیری و مناڵ
لەسەر بەڵگەی لەدایكبوون تۆماردەكرێت) .بە زەردەخەنەیەكەوە پێیوتم،
كە دواتر زانیان بووك چەند ساڵێك لە زاوا گەورەترە .دواهەمین بەڵگەنامەی
لەدایكبوونی دایكم ،هیچ ئاماژەیێك بە هاوسەرگیری یەكەمی ناكات .بەپیێ
ئەم بەڵگەیە كە بەجێگەی ئەو دانەیەی دایكم ،دەڵێت ونبووە دەرچووە،
لەساڵی  1920هاتۆتەدنیا ،بەاڵم خۆی دەیوت كە لەهەقیقەتدا لە ساڵی 1924
لەدایكبووە و باوكی چوارساڵی خستوەتە سەر تەمەنی ،چونكە ویستوویەتی
زووتر لەكاتی خۆی بینێرێتە قوتابخانە .باوكم دەیوت دایكم لەكاتی دەرهێنانی
بەڵگەی تازەی لەدایكبوون چوارساڵی لەتەمەنی هەقیقی خۆی كەم كردۆتەوە،
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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چونكە بۆ داواكردنی مۆڵەتی لێخۆڕین پێویستی پێبووە .كاتێك هیچكام
لەڕاستیەكان لەگەڵ یەك رێك نەدەكەوتن ،دایكم دیسانەوە شتێكی تازەی
دەخستە سەرو نوێیدەكردەوە.
هەندێك لەڕاستیەكان تۆماركراون .خ��ەزوری :سەهەم سوڵتان بەیات،
پیاوێكی دەوڵەمەندی ئاغا بووە ،كە جێگۆڕكێی دەسەاڵتی قاجارەكان (1794
  )1925بە پەهلەویەكان ()1979 - 1925ی بینیوە ،تەنانەت سەهەم سۆڵتاننەك لەم گۆڕینی دەسەاڵتە مایەوە ،بەڵكو سەركەوتویش بوو ،دایكم هەندێ
جار خۆی هەڵدەكێشا كە لەالی دایكیەوە خزمی سەیفییەو هەردووكیان لە
وەچەكانی پاشاكانی قاجارن .لە ساڵەكانی 50و  60كە من تێیدا گەورە دەبووم،
پەیوەندی لەگەڵ قاجارەكان ،كە بەپێی كتێبە مێژووییەكان نوێنەری سیستمێكی
پاشایەتی زۆردار بوو ،هیچ مایەی خۆهەڵكێشان و فەخر نەبوو .باوكم بە
زۆرزانی و شەیتانییەوە بیری دەخستینەوە ،كە هەموو ئێرانیێك بەجۆرێك
لەگەڵ قاجارەكان پەیوەندیان هەیە .باوكم دەیوت لەراستیدا ئەوانەی هیچ
پەیوەندییەك نادۆزنەوە تایبەتن .قاجارەكان بۆ ماوەی  131ساڵ بەسەر واڵتدا
حكومڕانیان كردووەو كۆڵێك ژن و وەچەیان هەبووە .وەك هەموو پاشاكانی
پێشویان ،ژنەكانیان لەهەموو پایە و دەستەیەك حەزیان لێبوایە هەڵدەبژارد:
شازادەكان ،كچی باخەوانەكان ،كچی الدێ هەژارەكان هەموو بەشێكبوون
لە كۆمەڵەكەیان .دەڵێن فەتح عەلی شا ( 160 ،)1834 - 1771ژنی هەبووە.
باوكم كە هەمیشە بە دادوەریەوە بیریدەكردەوە دوای قسەكانی ئەمەشی
دەخستەسەری ،كە هەڵبەت ئەمە تەنها بەشێكە لە چیرۆكەكە ،چونكە بەتایبەت
لەواڵتی ئێمە هەمیشە سەركەوتوەكان مێژوو دەنووسنەوە ،بۆیە دەبێت بزانین
كە تۆزێك زلكردنەوەشی تێدایە ،هەرچی بێت ئێران لەكاتی دەسەاڵتی ئەواندا
بوو كە دەستیكرد بە نوێبوونەوە .قاجارەكانیش دۆڕاندبوویان ،بۆیە هەموو
شتێكیان لەبارەیانەوە دەوت .تەنانەت كاتێك كە منداڵیش بووم هەستم دەكرد
دایكم زۆرتر بۆ سوككردنی ژیانی ئێستای لەگەڵ باوكم باسی پەیوەندی لەگەڵ
قاجارەكانی دەهێنایە پێش ،نەك بۆ خۆهەڵكێشانی ڕابردوو .لەخۆباییبوونی
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دایكم زۆر ئارەزووكارانە بوو ،الیەنگریی بۆ یاساكانی پاشایەتی ،قەتیسی ناو
ناخی خۆی بوو.
سەهەم سۆڵتانی خەزوری دایكم ،لەچەند كتێبی مێژوویی و بیرەوەریی
سیاسی ،دێرێك لێرەو پەراگرافێك لە شوێنێكی تر ،جارێك وەك جێگری سەرۆكی
پەرلەمان ،دووجار وەك وەزیری دارایی لە سەرەتاكانی  1940و بۆ ماوەی
چەند مانگ ،وەك سەرۆك وەزیر لە ترشینی دووەم  1944تا نیسانی 1945
،واتە لەوكاتەی كە دایكم دەڵێت شوم بە سەیفی كردوە ،ناوی هێرناوە .وێڕای
ئەوەی ئێران بێالیەنی خۆی لە جەنگی جیهانیی دووەم راگەیاندبوو ،بەاڵم
رەزاشا هەڵەی گەورەی بە هاودەردی لەگەڵ ئەڵامنەكان كرد .هاوپەیامنەكان،
بەریتانییەكان و بەتایبەت شەورەوی كە چاویان لەسەر گرنگی جیۆپۆلەتیكی
ئێران بوو لەساڵی  1941ئێرانیان داگیركرد و رەزاشایان ناچاركرد واز لەپاشایەتی
بهێنێت ،ناردیان بۆ جۆهانسبۆرگ و كوڕە گەنج و گوێڕایەلەكەیان بەناوی
محەمەد رەزا لەجێگەی دانا .شەڕی دووەمی جیهانی بووەهۆی هەڵچونێك لە
ئێران كە لەنێوان سااڵنی  1944 - 1943چوار سەرۆك وەزیرو حەوت وەزیری
دارایی هەڵبژێندران.
دایكم نەیدەزانی و زۆر بەالشیەوە گرنگ نەبوو خەزوری سەرۆك وەزیر
چییە .گرنگ ئەوەبوو ئەو رۆڵی باوكێكی ئەفسانەیی دەره��ەق بەم حاڵە
شەرمەزارییەی بۆ كایە دەكرد .ئا بەم چەشنە زۆر كەسی گشتی و بەناوبانگ
هاتنە ناو ژیامنەوە و ناسیمن ،ئەمەش لەڕێگەی كتێبی مێژووەوە نا ،بەڵكو
لەرێگەی چیرۆكەكانی دایكو باوكمەوە.
بابەتی ئەوەی ژیانی دایكم لەگەڵ سەیفی چەند دڵرفێن بووە جێگەی
باسە .ئەو لەماوەی مردنی ژنی یەكەمی و هاوسەرگیری لەگەڵ ژنێكی زۆر
گەنجرت ،بەقسەی دایكم ژنێكی رقاوی ،لەماڵی سەهەم سوڵتان دەژیان .لە
نەبوونی خامنی ماڵ ،ئەم سەربەرزیە ببوو بە نسیبی دایكم .زۆر بەوردی
وەسفی جلەكەی و قسەكردنە فەرەنسییە بێعەیبەكەی بۆ ئێمە دەكرد «ئەو
شەوە هەموو خەڵك سەیری منی دەك��رد» .كە منداڵ بووم خەیاڵم دەكرد
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دەبێت بە كراسێكی سووری شیفۆنەوە ،لەقادرمەكان هاتبێتە خوار ،چاوە
رەشەكانی بریسكەیان دابێتو قژی زۆر بەجوانی داهێنابێت.
«یەكەم شەو دكتور میلسپۆ هات ...دەبوایە لەوێ بوایە!» .دكتور میلسپۆ،
سەرۆكی میشێنی ئەمریكی لە  ،1940لەالیەن رۆزڤێلتو ترومەن بۆ یارمەتی
گەیاندن بە تاران لە دروستكردنی دامەزراوە داراییەكان بەشێوەیێكی مۆدێرن،
دیاریكرابوو .دایكم هەرگیز هیچ هۆیەكی نەدەبینی پێامنبڵێت ئەم پیاوە كێ
بوو ،بۆماوەیەكی زۆر وامدەزانی خەڵكی بەلژیكە .دواتر جارێك كە سەیری
حیسابەكانی دایكم دەكرد ،بۆ میوانییە شەوانەكانی ،زۆر راچڵەكام كاتێك بینیم
لەهیچكامیاندا سەیفی بوونی نەبووە .باوكی و دكتور میلسپۆ و كەسایەتییە
گشتییە گرنگەكان ،هەمیشە بوونیان هەبووە ،بەاڵم سەیفی لەكوێ بوو؟ ئەوە
تراژیدیای ژیانی دایكم بوو :ئەو پیاوەی تەنیشتی هەرگیز ئەوە نەبوو ،كە
ویستبووی.
باوكم ،بۆ بەرتیلدان بە منو براكەم بە بێدەنگی بەرامبەر بە سەپاندنەكانی
دایكم و لەوانەشە بۆ قەرەبووكردنی گوێرایەڵی خۆی ،هەمیشە پێامنیدەوت
دایكم لەماڵی خەزوری وەك بەندكراوێك وابووە ،خۆجی ئیشكەری ماڵەكە ژنی
هەقیقی ماڵەكە بوو .تەنانەت كلیلی ئەمباریش لەدەست خۆجی بوو ،دایكم
ناچار بوو بڕێك ماستاو بۆ خۆجی بكات ،تا بیتوانیایە قوماشێكی لێوەربگرێت
و كراسێك بۆ خۆی دروستبكات .باوكم پێامنیدەوت دایكم پرت وەك میوانێكی
نەخوازراو سەیردەكرا ،تا وەك خامنی ماڵی خەزوری.
دایكم خۆی وەك بووكێكی گەنجو شادو دڵداریكەر لەگەڵ شۆڕەسوارەكەی
دەهێنایە بەرچاومان ،باوكیشم وەك قوربانییەكی دڕندایەتی خەڵكی تر وێنەی
دایكمی بۆ دەكێشاین .هەردووكیان دەیانویست وەشانی خۆیان بچەسپێنن.
دایكم بۆ گوناهباركردنی ئێستای ،رابردوی دەخستە بەرچاومان ،باوكیشم بە
هاندانی دڵسۆزی ئێمە ،ستەمكاری دایكمی لەسەر هەموومان پاساودەدا.
پێشربكێكردن لەگەڵ سەیفی زۆر قورس بوو ،سەیفی پیاوێكی مردوو قۆزبوو،
كوڕی سەرۆك وەزیر ،خاوەن توانا بوو بۆ ئەنجامدانی هەر شتێك دایكم خەیاڵی
24

ئازەر نەفیسی

بكردایە .زیرەكی و نیازپاكی باوكم ،دیمەنی داهاتوو بەرزیخوازییەكانی وەك
بەڕێوەبەرێكی ئومێدلێكراو لەوەزارەتی دارایی ،تەنانەت ئەم هەقیقەتەش كە
هەردووكیان لەدوو لقی جیاوازی خێزانێكی یەكجۆرەوە هاتون ،لەبەرچاوی ئەو
شتانە ،كە دایكم لەو بڕوایەدابوو سەیفی پێشنیاری كردووە ،زۆر كەم دەینواند.
دایكم لەپای سەركەوتنەكانی باوكم ،لەژیانی گشتیدا بۆڵەبۆڵی دەكرد ،دەتوت
زۆرتر لەوەی كە هاوشانی یەكرت بن ،ركابەری یەكرتن.
گرنگ ئەوەنییە دایكم چی وت ،بەڵكو ئەوە گرنگە چی لێ بەجێام.
باوكم بۆشاییەكانی پ��ڕدەك��ردەوە :سەیفی ،كوڕی یەكەمی پەسەندكراوی
ماڵ ،نەخۆشییەكی بێدەرمانی هەبوو ،هەڵئاوسانی گورچیلە ،دكتۆرەكان
دەستیان لێشۆردبوو .یەكێك پێشنیاری دابوو لەم سااڵنەی كۆتایی ژیانی حەز
لەهەرچی دەكات بیكات .سەرقاڵی بكەن ،بێڵن بەو شێوە كە خۆی دەیەوێت
ژیان بەرێتەسەر .هەر خۆشییەك حەزی لێبوو بۆیان دابیندەكرد ،چونكە
ماوەیەكی زۆری بۆ چێژ بردن لەژیان نەمابوو .كاتێك خوازبێنیان لە دایكم
كرد ،پێیاننەوت كە نەخۆشە .دایكم خۆی لەشەوی زەماوەندەكەیدا زانیبووی.
تەنانەت باوكم دەیوت هەرگیز جووتیش نەبوون .بۆ ماوەی دوو ساڵ دایكم
پارێزگاری لەشویەكی نەخۆش كردو هەر رۆژێكی شایەتی مردنی بوو .ئەمە
رۆمانسیەتی ژیانی دایكم بوو ،ئەمە ئەو پیاوە بوو ،كە دایكم دەیهێناو دەیربد،
تاكو كێامسییەكانی ئێمە بخاتەوە بیرمان!
هەندێكجار كە دایكم بەو روانینە خەیااڵویەوە باسی سەیفی دەكردو
نەیدەبڕاندەوە ،حەزمدەكرد بیشڵەقێنم و بڵێم ،نەخێر وانەبوو! بەاڵم هەرگیز
وامنەكرد .بەالی سەیفیەوە گرنگبوو چی بەسەر دایكم دێت ،كاتێك دایكم
بارودۆخەكەی زانی ،یان دوای ئەوەی كە دەمرێت ،دایكم چی لێدێت؟ دایكم
ئەوەندە لووتبەرزو خۆبەزلزان بوو ،كە حەزی لەزانینی ڕاستی نەبوو ،بۆیە
شوێنێكی هەقیقی و مێژوویی ،گۆڕییەوە بە خەیاڵێكی دروستكراوی مێشكی
خۆی .هەر لەوكاتەوە لەبیرمە من و براكەم و باوكم ،هەوڵامنداوە بزانین دایكم
بەتەواوەتی چی لەئێمە دەوێت .زۆر هەوڵامن لەگەڵ داوە سەفەر بكەین بۆ
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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ئەو شوێنەی تر كە هەمیشە چاوی لێبوو .ئەو شتە كە منی دەترساند ،توڕەیی
دایكم نەبوو ،بەڵكو ناخە بەستووەكەی بوو ،كە ئێمە هەرگیز نەماندەتوانی
بڕۆینەناوی .كاتێك كە زیندووبوو ،ئەوەندە سەرقاڵی ئەوە بووم ،خۆمی
لێ البدەم و لێیبێزار بووم ،كە نەمدەتوانی بزانم چەند لەژیانی هەستی بە
نائومێدی و تەنیایی كردوە .دایكیشم وەك زۆر ژنی تر هەروا كە مینا هاوڕێ
نزیكەكەی دایكم ،هەمیشە بە زەردەخەنەیەكەوە دەیوت» دیسانەوە ژنێكی
زیرەكی تر بەفیرۆ رۆیشت».
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2
جینە بۆگەنەكان
دایكم هەمیشە دەیوت تۆ لەیەكەم ساتی ژیانتەوە بەبەردەوامی لەگەڵ من
بەرانبەریت گرتووە .لەكاتی لەدایكبووندا خوێنم هەڵهێنابووەوەو وایانزانیبوو
دەمرم .دایكم هەمیشە حەزی دەكرد چیرۆكی ئەوە باسبكات ،چۆن لەكاتی
منداڵیمدا هیچم نەدەخواردو پەرستارم رەتدەكردەوە ،تەنها لەترسی دەرزی
دكتۆر ،یان شمشێری كلۆنێلێكی هاوڕێیان ،خۆم دەدا بەدەستەوەو ملمدەدا.
دایكم نەیدەهێشت خەیار یان چەرەس بخۆم .جارێكیان ئەوەندە رۆنی ماسیی
پێدام ،تا زیپكەم دەركرد .وەختێك منو براكەم نەخۆشی سورەگرانەتامنان گرت،
دایكم لەژورێكی تاریك ،چل رۆژ بەندیكردین ،چونكە دەیوت روناكی بۆ ئەو
مندااڵنەی سورەگرانەتایان هەیە ،دەبێتەهۆی كوێری .جارێكیان ئەوەندە ئاوی
ترێی پێدام هەڵمهێنایەوە .ماوەی سی ساڵ تەنانەت دەستیشم لە ترێ نەدا،
تا شەوێك لەماڵی هاوڕێیەكم بە هەوەس دوو دەنكم خستە ناو پەرداخی
شەرابەكەمو هەستمكرد وردكردنیان لەژێر ددانم چەند چێژێكی خۆشی هەیە.
زۆربەی جار لەسەر شاردنەوەی كەلوپەلی یاری منداڵیم لەناو چەكمەجەكە،
دەبوو بە شەڕمان .هەمیشە خۆی یاریەكامنی هەڵدەبژاردو جارجار دەیهێشت
تۆزێك یاریان پێبكەم .بووكەشوشەیەكی بچووكم هەبوو ،كە گاگۆڵكەی دەكردو
كەروێشكێكیش كە زۆر حەزم لێبوو ،هاوڕێكەی دایكم بە ناوی مونیر جون
لە پاریس هێنابووی .تەپڵی لێدەداو سپی بوو ،بەاڵم بەبۆنەی تەپڵەكەوە
نەتدەتوانی بە جوانی لەباوەشی بگریت .چەند حەزم لەو تووكە نەرمە سپییەی
ئەو كەروێشكە دوورەدەستە بوو! لەدوای ئەوەی ماڵیشم بەجێهێشت ،دایكم
هەر بووكی تری دەخستە سەر كلۆكسیۆنی بووكەكانو دەیوت رۆژێك دەبێتە
هی من .كاتێك كە دایكم مرد ،هیچ كەس نەیتوانی بووكەشوشەكان بدۆزێتەوە.
هەموویان لەگەڵ مافورە ئەنتیكەكانی ،سندوقی زیوەكانی ،سكە ئاڵتونەكانی،
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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قاپە فەخفوریەكانی لەزەواجی یەكەمی بەجێامو زۆربەی گەوهەرەكانی ونبوون.
یەكەمجار كە رێگەیان پێدام بەو بووكەشوشەی كە زۆر حەزم لێبوو،
بووكێكی چینی بوو بە چاوی شینو قژێكی بلۆندو كراسێكی پیرۆزەیی ،یاری
بكەم ،ئەوەندە هەڵمدایە ئاسامنو گرمتەوە تا لەدەستمكەوتو وردوخاش بوو.
هەمیشە كاتێك ئەو شتانەی كە بەالمەوە ئازیزبوون و پێیاندەدام ،بەتایبەت
لەالیەن دایكمەوە ،یان لێموندەبوون ،یان خراپمدەكردن .ئەنگوستیلەو گوارە،
چرای ئانتیك ،پەیكەری بچوك بچوك ،هەموویان هێشتا لەبەرچاومن .بزربوونی
ئەم شتانە لەالی من مانای چییە؟ ئایا من لەو كەسە كەمتەرخەمانە بووم ،كە
مرۆڤەكانیان لەدەستدەداو شتەكانیان لێ وندەبوو؟
دەتوانم شوێنی یەكەم ش��ەڕی راستەقینەمان لەسەر خواستەكامنان
بگەڕێنمەوە بۆ كاتێك چوار ساڵ بووم .ئەم شەڕمان لەسەر شوێنی دانانی
سیسەمەكەم بوو .من دەمەویست لەنزیكی پەنجەرەكە بێت ،زۆر حەزم لەو
پەنجەرەیە بوو ،چونكە رەفەیەكی گەورەی هەبوو دەمتوانی بووكەشوشەكانمو
سێتی چینییەكامنی بەڕیز تێدا دابنێم .دایكم دەیویست لەالی دیوارەكە ،نزیكی
دۆاڵبەكە دایبنێت .ئێوارەی رۆژێكیان كاتێك لەیاری لەگەڵ كچە ئەمریكییەكی
دراوسێامن هامتەوە ،كچێكی چوارساڵەی شەرمن بوو ،زۆر پێكەوە بووین ،دایكم
دیسانەوە سیسەمەكەمی گەڕاندبووەوە الی دیوارەكە .ئەو شەوە هەر گریام،
گریامو گریام ،تەنانەت نانی شەویشم نەخوارد .هەموو شەوەكانی تر ناچاری
دەكردم شتێك بخۆم ،بەاڵم ئەو شەوە هیچی نەكردو منیش لەگریانی خۆم
خەوم لێكەوت.
بەیانی رۆژی دواتر لەو قوژبنەی ژوورەكەم ،كە رقم لێی بوو ،بە چاوی
پڕ لە فرمێسك و توڕەییەوە لەخەو هەستام .باوكم بە زەردەخەنەیەكەوە
هاتە الی سیسەمەكەم .من و باوكم دەستامنكردبوو بە پەرەدان بە رۆتینێك:
هەمووشەوێك پێش خەو ،چیرۆكێكی بۆ دەگێڕامەوە ،بەاڵم بەیانی ئەو رۆژە
شتێكی تری فێركردم .پێیوتم ،لەهەمانكاتدا قاپێكی چكۆلەی فەخفوریی پڕ لە
شۆكۆالتەی خستەسەر مێزی الی سیسەمەكەم ،ئەگەر كچێكی باشبمو جوانرتین
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زەردەخەنەمی نیشانبدەم ،نهێنییەكم پێدەڵێت .چ نهێنییەك؟ بەاڵم باوكم خۆ
ناچێت نهێنی بۆ كچە ناشادو زیزەكان ئاشكرابكات .من زۆر كەللەڕەق بووم
و بەقسەیم نەكرد .دەبوو نهێنییەكەم بەبێ چاوەڕوانی و هیچ بەرامبەرێك
پێبڵێت .وتی دەی باشە پێتدەڵێم ،بەاڵم بەومەرجەی كاتێك پالنەكەم دەبیستی
پێدەكەنی.
پیالنبازانە وتی وەرە با شتێكی تازە بكەین .وەرە با خۆمان بۆ خۆمان چیرۆك
دروستبكەین .پرسیم ،چ چیرۆكێك؟ چیرۆكی خۆمان ،دەتوانین هەرشتێك
مبانەوێت دروستیبكەین .وتم من نازانم چۆن وا بكەم .نا دەزانیت ،بیربكەرەوە
حەزت لە چییەو دواتر چیرۆكێكی بۆ دروستبكە .ئێستا چیت دەوێت؟ وتم هیچ.
باوكیشم وتی ،لەوانەیە ئێستا بتەوێت سیسەمەكەت لەتەنیشت پەنجەرەكە
بێت ،بەاڵم دەزانی سیسەمەكەت چی دەوێت؟ شانم هەڵتەكاند .وتی بۆچی
ئێستا چیرۆكێك لەبارەی كچێكی منداڵ و سیسەمەكەی دروستنەكەین ....تا
ئێستا چیرۆكی ئەو سیسەمەت بیستووە كە قسەی دەكرد؟
ئاوا ئیرت ئەم رێورەسمە تازەیەمان داهێنا :لەو رۆژە بەدواوە ،من و باوكم
زمانێكی نهێنیامن لەنێوان خۆماندا پەروەردەكرد .چیرۆكامن بۆ گەیاندنی
هەستەكامنان و خواستەكامنان دادەهێنا و دنیای تایبەتی خۆمان دروستكرد.
هەندێكجار ئەو چیرۆكانەی دروستامن دەكرد ،زۆر دنیایی بوون .هەركاتێك
شتێكم دەك��رد ،كە باوكم لێی ناڕازیبوو ،ناڕازیبوونی خۆی لەچیرۆكێكدا
دەردەبڕی ،بە منونە دەیوت «پیاوێك بوو كە زۆر كچەكەی خۆش دەویست،
بەاڵم زۆر ئازاری دی ،كاتێك كچەكەی بەڵێنی پێدابوو لەگەڵ دایەنەكە نەیكات
بە شەڕ .»...دواتر شێوازی تری پەیوەندیامن لەگەڵ باوكم دروستكرد :هەركاتێك
شتێكی خراپم دەكرد ،باوكم پەنجەی شایەمتانی وەك نیشانەی ئاگاداری دەخستە
سەر لوتی .ئەگەر مبویستایە كارێكی گرنگم لەبیرمبێنێتەوە ،حەوت جار بەدوای
یەك دەمدا بەسەر لوتم و هەرجار ئەو شتەم دووپاتم دەكردەوە ،كە دەبێت
بیكەم ،ئێستاش لەم تەمەنەدا هەر ئەم فێڵە بەكاردەهێنم .لەم دنیا نهێنییەی
من و باوكمدا ،دایكم هیچ رۆڵێكی نەبوو .ئاوا تۆڵەی خۆمان لە ستەمكاریی
دایكم دەسەندەوە .ئیرت تۆزەتۆزە فێربووم هەركاتێك مبەوێت دەتوانم پەنا
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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بۆ ئەو دنیا دروستكراوەی خۆم ببەم ،دنیایەك كە نەك تەنها دەتوانم شوێنی
سیسەمەكەمی تیادا بگۆڕم و بیبەمە الی پەنجەرەكە ،بەڵكو دەمتوانی لە
پەنجەرەكە هەڵفڕمە دەرەوەو بڕۆم بۆ شوێنێك هیچكەس ،تەنانەت دایكیشم
نەتوانێ بێتەژوورەوەو ركێفی بكات.
لەسەرەتای نەوەدەكانەوە ،باوكم سێ كتێبی مندااڵنی بەپێی تێكستە
كالسیكەكان باڵوكردەوە .یەكێك لەو كتێبانە وەشانێك لە شانامە بوو ،كە لە
ئینگلیزیدا بە كتێبی پاشاكان دەنارسێتو هۆنراوەی شاعیری مەزن فیردەوسییە.
باوكم لە پێشەكی كتێبەكەیدا دەڵێت یەكەمجار ئەم چیرۆكانەی بۆ منداڵەكانی
خۆی لەتەمەنی سێ ساڵی و چوار ساڵی وتوەو دواتر شاكارەكانی ئەدەبی
كالسیكی فارسی پێ ناساندین وەك :مەسنەوی رومی ،گوڵستان و بوستان
سەعدی ،كلیلەو دمنە .دەڵێت كاتێك گەورەتر بووین خۆمان دەمانخوێندەوە.
ئەو شتەی باوكم لەپێشەكیەكەدا زۆر لەسەری دەڕوات ئەوەیە ،كە گەنجی
ئێستا دەبێت زۆرتر لەسەر باووباپیر و بایەخەكەی لەرێگای خوێندی شانامە
بزانن .باوكم دەڵێت پێخۆشحاڵە ،كە بەهۆی شتی لەم بابەتەوە «ئێران بیرناوە
و بیسرتاوە».
هەركاتێك باوكم لەسەر فیردەوسی قسە دەكات ،دەنگی ئاوازێكی رێزدار
بەخۆی دەگرێت .فێری كردین بۆ شاعیرەكان رێزێكی تایبەت و جیاواز لەو
رێزە كە بۆ مامۆستاكامنان یان منداڵەكامنان هەمانە ،دابنێین .جارێكیان وابزانم
تەمەنم چوار ساڵ بوو ،بە باوكم وت زۆرتر چیرۆكەكانی ئاغای فیردەوسیم
بۆبگێڕێتەوە .باوكیشم وتی مەڵێ ئاغا .بڵێ فیردەوسی شاعیر .بۆ ماوەیەكی زۆر
دوای ئەوە ،ئیرت دەموت چیرۆكەكانی فیردەوسی شاعیرم بۆ بگێڕێرەوە .یەكەم
تێگەیشتنی من بۆ ئێران لەرێگەی ئەو چیرۆكانەی باوكمەوە شێوەی گرت كە
لە شانامەوە بۆی دەخوێندمەوە.
لەوكاتەوەی لەبیرم بێت ،دایك و باوكم و هاوڕێكانی سەبارەت بە ئێران
وەك منداڵێكی ئازیز ،بەاڵم دەستباڵو كە بەردەوام لەسەر خۆشگوزەرانییەكەی
دەمەقاڵەیان ب��وو ،قسەیاندەكرد .لەهەموو ئەو سااڵنەدا ئێران بۆ من
ناسنامەیەكی ناكۆكی پەیداكردبوو :شوێنێكی راستی بوو ،پێناسەی هەبوو
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بەپێی ئەو شوێنەی تێیدا لەدایكبووم و ژیابووم ،ئەو زمانەی قسەم پێدەكرد،
ئەو خواردنەی دەمخوارد ،لەهەمانكاتدا بیرۆكەیەكی ئەفسانەیی بوو ،هاندەری
هەموو بایەخو بەهایەك بوو ،سەمبولێك بوو لەبەرگریو خیانەت.
بۆ دایكم هیچ واڵتێكی تر بوونی نەبوو .هەندێكجار باسی ئەو شوێنانەی
تری دەكرد ،كە سەفەری بۆكردبوو .ئەو واڵتانەی پەسەند دەكرد ،بەاڵم ئێران
ماڵی ئەوبوو .باوكم بەردەوام شەڕو ملمالنێی لەسەرئەوەبوو ،ئێرانیبوون چ
مانایەكی هەیە ،بەاڵم دایكم هیچكام لەم گرفتانەی نەبوو .هەندێك شت بۆ
دایكم نەگۆڕابوون .ئێرانیبوون لەخوێن و جینەكانیدا بوو ،وەك چاوە تۆخە
جوانەكانی ،ئەوەندە تۆخبوون كە بەرەو ڕەشی دەچوون ،یان قژە زەیتونییەكەی.
دایكم وەك هەر ئێرانییەكی تر ،رێزی بۆ فیردەوسی هەبوو ،بەاڵم گاڵتەی
بە سەرقاڵی ئێمە بە ئەدەبەوە دەكردو بەالیەوە بە فیرۆدانی كات بوو .دواتر
روونكردنەوەیەكی رەنگینرتم دۆزیەوە بۆ هەستی دوژمنایەتی لەگەڵ ئەوانەی
چیرۆك دروستدەكەن :دایكم ركابەری نەدەویست .ئەو دنیاو ئەفسانەی
تایبەتی خۆی دروستكردبوو ،هیچ پێویستێكی بە خەڵكی تر نەبوو چیرۆكی
بۆ دروستبكات.
كاتێك بیر لەباوكم دەكەمەوە ،یەكەم شت كە دێتەوەبیرم دەنگیەتی.
لە شوێن و كاتی جیاواز ،بەپێ رۆیشنت لە شەقامەكان ،دانیشنت لەناو باخ،
لەناو ماشین و كاتی خەو ،هێشتا ئەو ئارامییەی كاتی خوێندنەوەی چیرۆكی
هەستپێدەكەم .بەئەندازەیەك بایەخم بەم چیرۆكانە دەداو دەمكردنە هی
خۆم ،كە بۆ ئەزمونەكانی ژیانی راستەقینە وام نەدەكرد .دواتر باوكم دڵی
شكاندم ،چونكە خۆشم دەویستو بڕوام پێبوو ،ئەوەندە كە كەسی ترم
خۆش نەدەویست و بڕوام پێیان نەبوو ،منیش ئازارمداو دڵیم شكاند .ئەوەی
تاڕادەیەك لەمێشكمدا لێیخۆشدەبم بەهۆی چیرۆكەكانییەوەیەتی .تەنها ئەو
ساتی پێكەوەبوونانەیە لە خیانەتو تااڵنەكانی هەردووالمان بێپەڵە ماوەتەوە.
لەهەمانكاتدا لە ساردوسڕی و خواستە بەردەوامەكانی دایكم دەترسام،
بە بەردەوامی و لەقواڵیی ناخمەوە لە لەدەستدانی باوكیشم دەترسام .زۆر
شەوانم دێتەوەبیر لەالی پەنجەرەكەوە دادەنیشتم و چاوەڕواندەبووم باوكم
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بێتەوە بۆ ماڵ ،گوێم لەهەنگاوەكانی ناو هۆڵەكە دەگرت ،كە ئەمبیست ئینجا
دەمتوانی بخەوم .من باوەڕپێكراوترین هاوپەیامن و پشتیوانكەری باوكم
بووم .هەستمدەكرد باوكیشم وەك من قوربانی ستەمكارییەكانی دایكمە ،بۆیە
دەبێت لەتاوانەكانی خۆشبین .دایكم رقی لەم هاودەردیە دابەشكراوەمان بوو،
جارجار كە زۆر توڕەدەبوو بە من و براكەمی دەوت «ئێوە ،ئێوەش هەر لەو
جینە بۆگەنەی باوكتان دروستبوون»« .ئێوە هەموتان چاوەڕوانی مردنی منن
تا میراتەكەمتان پێبگات» .هەندێكجار لەخۆمم دەپرسی لەوانەیە راستبكات:
مەگەر من هەر لەو جینە گەنیوە دروست نەبووم؟
ئەگەر دایكم فەرمانێكی دەربكردایەو شتێكی بویستایە ،باوكم زۆر زوو
جێبەجێیدەكرد .پەیوەندیم لەگەڵ باوكم هەمیشە دۆستایەتی نهێنیێكی
دابەشكراوی هەبوو ،چ كاتێك لەشەقامەكان پێكەوە دەڕۆشتین و گوێم لە
چیرۆكەكانی دەگرت چ كاتێك پالمنان دادەڕشت تا دایكم دڵخۆش بكەین .باوكم
و من بەپیێ نهێنییەكامنانو ئەو دۆستایەتییەی بەپێی ساتەكانی چیرۆك بێژیامن
دروستامن كردبوو ،كە منی لەو دنیا هەقیقیەی دەوروب��ەرم ئازاد دەكردو
دەیربدمە جیهانێكی تازەی هەڵبەسرتاو بە چیرۆكە خەیاڵیانەوەكەی دەنگی
باوكم ،هاوسنوربووین .رۆژانی هەینی باوكم بەیانیان زوو لەخەو هەڵیدەستاندم
دەمیربدە دەرەوە پێكەوە پیاسە بەرێگەدا بكەین .بۆئەوەی بیانوی زۆری و
دووری رێگەكە نەگرم ،پەرداخێكی تایبەتی بۆ كڕیبووم ،تا بتوانین لەو كانییەی
سەر رێگەكەمان ،كە من زۆر حەزم لێبوو پڕیبكەین لە ئاو .كاتێك چیرۆكی بۆ
دەوتم و جاروبار دەوەستا تا دۆندرمە بكڕێت ،دەیوت ئەمە كاتی تایبەتی
خۆمانە .هەرچی دەرۆیشتمە پێشەوە لەگەاڵ كەسایەتیەكانی ناو شانامەی
فیردەوسی وەك خێزانێكی خۆم زۆرتر خووم دەگرت .نەمدەتوانی ژیانم بەبێ
ئەوان بێنمە بەرچاوم .شانامە ئەو شوێنە بوو ،كە حەزمدەكرد سەردانی بكەم،
دەمزانی هەركاتێك لە رۆژ دەتوانم لەدرگا بدەمو بۆخۆم تێیدا بگەڕێم .تەنانەت
تائێستاش وەك نەریتێك بۆم ماوەتەوە ،الپەڕەیەكی هەڕەمەكی لێدەكەمەوە
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و چیرۆكێكی لێدەخوێنمەوە .هەرگیز شانامەم بە تەواوی نەخوێندوەتەوە،
بیرم نەكردەوە شتێكی پسپۆرانەی لەسەر بنوسم ،لەوانەیە هۆكەی ئەوەبێت،
كە دەمەوێت ئەو هەستی سەرسوڕمانەی یەكەم جار لە دەنگی باوكمەوە
بیستومە هەر بۆم مبێنێتەوە .هەزارساڵ پێش ئێستا فیردەوسی چیرۆكی
ئەفسانەیی ئێرانی داڕشت .شانامەی فیردەوسی لەكاتی سەرەتای دروستبوونی
دنیا تا هێرشی عەرەبەكان لەسەدەی حەوت ،شەرمەزارترین دۆڕان��دن كە
كۆتایی ئیمپراتوری فارسی دیاریكرد و ئاینی خەڵكی لە زەردەشتییەوە گۆڕی
بە ئیسالم ،لەخۆدەگرێت .ئامانجی فیردەوسی زیندوكردنەوەی شانازییە بە
رابردوو لەناخی هاواڵتیانداو گەڕاندنەوەی هەستی شكۆداری و میراتە .باوكم
بەردەوام بیری من و براكەمی دەخستەوە ،كە مێژووی واڵتەكەمان پڕ لەشەڕ
و داگیركردنە ،پارسەكان لەگەڵ یۆنانییەكان ،رۆمەكان ،عەرەبەكان ،مەغۆلەكان
شەڕیانكردوە ،دەیوت لەدوای راپەرینی ئیسالمی رووبەروی خراپرتین داگیركەر
بووینەوە ،چونكە ئەم دوژمنەنانە ناوخۆیی بوونو لەگەڵ هاواڵتیەكانیان وەك
ماڵێكی داگیركراو مامەڵەیان كردوە.
عەرەبەكان بە هەموو شوێنێك باڵوببوەنەوەو لەناوبردنی تەواوی كولتوری
فارسی بەتایبەت زمانی نوسین ،ئامانجیان بوو .خەڵك لەسەردەمی ساسانی
ئەوەندە لە پاشاكانی ساسانی و قەشە دەسەاڵتدارەكانی ماندوو بووبوون،
یەزدگوردی سێهەم ،دواهەمین پاشای ساسانی ،بەدەست ئاشەوانێك لەو ماڵەی
پەنای بۆ بردبوو لە ساڵی  ،651كوژرا ،زۆربەی خەڵك ئەو دڕندانەیان لەبری
پاشاكانی خۆیان لەئامێزگرت .هێشتا ئەو چیرۆكانەم لەبیرە ،كە سەبارەت
بە حەزرەتی عومەر دەیانگێڕایەوە ،گوایە فەرماندەدات هەموو ئەو كتێبانە
بسوتێنن كە لە ئێران دەیدۆزنەوە .باوكم فێریكردین ئەم هەستی نەتەوایەتیە
بۆ ئێران زۆرتر لەپای هەستی دژە عەرەب بوونە .دەیوت ئێمەی ئێرانی زۆر
بۆمان گرنگە لەچاوی خەڵكی تری دنیا چۆن بنوێنین و دەمانەوێت لەچاوی
دنیا بێتاوان بنوێنین ،بۆیە زۆربەمان عەرەبەكان تاوانبار دەكەین .هەندێ كەس
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باسی رۆڵی خۆمان لەدۆڕاندنەكەمان دەكەن .كێ دەروازەی ئێمپراتۆری بۆ ئەو
دڕندانە كردەوە ،كێ ئاسانكاری بۆ هێرشەكەیان كرد؟
فیردەوسی لەو كتێبە مەزنەیدا بەدوای دواندنو هێشتنەوەی رابردویەكی
لەدەستچووەوەیە .دەیەوێت بۆ تێپەربوونی شارستانییەكی گەورە هەم جەژن
بگرێت ،هەم بگرین .فیردەوسی پارسی( )2كۆنی زیندووكردەوە .بەشی یەكەم
بە ئەفسانە دەستپێدەكاتو لەبەشی دووهەم هێرشی عەرەبەكان دادەڕێژێت.
فیردەوسی بەشێكی بێخاوەن لە كولتورو مێژوومان كۆدەكاتەوەو لەناو دنیای
شیعرەكانیدا ماڵێكی نوێیان پێدەبەخشێت .سەركەوتوویی فیردەوسی بەس
لە وێنەكێشانەوەی بەسەرهاتی نەتەوەیەكدا نەبوو ،بەڵكو لە پێشبینیكردنی
داهاتووشدا بوو .ل��ەدوای سەركەوتنی ڕاپەرینی ئیسالمی لەناو شیعری
شاعیرەكامنان بەتایبەت فیردەوسی بەدوای ئەو دەزووە هەستپێنەكراوەدا
دەڕۆم ،كە بۆتە هۆی دروستبوونی واڵتێكی ئیسالمی.
كە منداڵ بووم لە چیرۆكەكانی شانامەدا ،زۆرتر حەزم لەچیرۆكی رودابەو
خۆشەویستییەكەی لەگەڵ زاڵی قژسپی جەنگاوەر بوو .باوكم حەزی لەچیرۆكی
فەرەیدون و سێ كوڕەكەی بوو .ئەو چیرۆكە بۆ باوكم بەئەندازەی چیرۆكی
رودابە بۆ من ،الی باوكم تایبەتو پەسەند بوو .دەتوت لەرێگای ئەو چیرۆكەوە
خۆی رووندەكاتەوە و باسی خۆی دەكات.
باوكم بە شێوازێك چیرۆكەكانی بۆ دەگێڕامەوە ،كە تەنانەت ئەگەر جاری
هەزارەمیش بوایە ،هێند نوقمی چیرۆكەكە دەبوو ،هەستمدەكرد جاری یەكەمە
گوێم لێبێت .هێشتا ئەو ساتانە دێتە بەرچاوم ،كە دەستی دەگرتمو لەجادەی
شێمیران ،جادەیەك بوو بەرەو باكوری شاخە بەفراویەكان كە سێبەرەكانیم
لەبەركردوەو دەتوانم لەهەر شوێنێكی ئەم دنیایە بم بیهێنمە بەرچاوم ،هەروا
هێشتا چیرۆكەكانی باوكم لەبەرچاومە ،بەرێگەدا دەرۆیشتین و پیاسەمان
دەكرد.
چیرۆكی فەرەیدون ،پاشای دنیا ،بە رزگاركردنی مرۆڤ لەدەستی زوحاك،
پاشای ئەهریمەن ئەنگێزەی عەرەب ،كە باوكی خۆی كوشتو ئێرانی داگیركرد،
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دەستپێدەكات .لەسەر شانەكانی زوحاك ،لەو شوێنەی ئەهریمەن ماچی
كردبوو ،دوو ماری گەورە چەكەرەیان كردبوو ،دەبوو هەموو رۆژێك مێشكی
دوو كوڕی گەنج بخۆن .فەرەیدون لەبەرامبەر زوحاك دەوەستێتەوەو دوای
ئەوەی دەیرۆخێنێت ،زوحاك لە دامێنی «دەماوەند»ی بەرزترین شاخی ئێران
بەنددەكات.
فەرەیدون سێ كوڕی بە ناوەكانی سامل ،توور ،ئیرەج هەبوو .كاتێك پیربوو،
كاتی ئەوە هات مۆڵكی پاشایەتی دابەشبكات ،بڕیاریدا ئازایی كوڕەكانی
تاقیبكاتەوە ،بۆیە بەشەو پەالماریدان .دوو كوڕە گەورەكە ڕایانكرد ،بەاڵم
بچوكرتین كوڕ ،ئیرەج ،بەهێنانی ناوی باوكی ،خۆی بۆ شەڕ ئامادە دەكات.
فەرەیدون هەر كە بەمەبەستی خۆی دەگات ،لەدڵی شەودا بزردەبێت.
فەرەیدون بڕیار دەدات واڵتەكەی لەنێوان كوڕەكانیدا بكات بەسێ بەشەوە.
باوكم هەمیشە رووی دەكردە من و پرسیاریدەكرد «لەبیرتە چی بە كوڕەكانی
دا؟» منیش بە تامەزرۆییەكی زۆرەوە وەاڵممدەدایەوە و هەوڵمدەدا السایی
باوكم بكەمەوە« :بەڵێ خۆرئاوای بەخشییە ساملی كوڕە گەورەكەی .چین و
سەرزەمینی توركەكانیشی بەخشییە كوڕە ناوەنجیەكەی توور .پارسیشی كردە
دیاری بۆ منداڵرتین كوڕی».
باوكیشم دەیوت « ئافەرم دروستە ،پاشا بەنرخرتین موڵك و سامانەكانی
بەخشی بە ئیرەج :پارس ،واڵتی جەنگاوەران».
دوو كوڕە گەورەكەی ئیرەییان بە ئیرەج دەبرد ،كە باشرتین شوێنی بەنسیب
ببوو ،شەوو رۆژ لەدڵی خۆیان ئەم ئیرەییەیان دەهێشتەوە .پەیامنێرێكیان نارد
بۆ الی باوكیان و داوایانكرد« ،تاج لەسەر ئیرەج الببات و بینێرێتە قۆژبنێكی
تاریكی زەوی ،تا لەوێ بژیێت» .فەرەیدونیش لێیان تووڕەبوو و هاتە دەنگ.
ئیرەج بڕیاردەدات چاوی بە براكانی بكەوێتو قایلیان بكات ،بەاڵم ئیرەیی
و تەماح بەرچاوی سامل و تووری گرتبوو ،بەجۆرێك نەیانتوانی بایەخێك بە
پێشنیاری ئاشتی ئیرەج بدەن .باوكم كە دەگەیشتە ئێرە دیسانەوە روویدەكردە
من و دەیوت «لەبیرتە ئیرەج چییان پێدەڵێت؟» .منیش وتم «پێیاندەڵێت
نەیكوژن» .باوكیشم وەاڵمیدایەوە «نەخێر ،ئیرەج دەڵێت دەستی خۆتان بە
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خوێنی من پیسمەكەن» .كاتێك نیازی براكانی ئاشكراتر بوو ،ئیرەج وتی :ئێوە
خۆتان رۆحتان هەیە ،چۆن دەتوانن گیانی رۆحێكی تر بگرن؟ بەاڵم براكانی
گوێیان لەم قسانە نەبوو .توور خەنجەرەكەی دەرهێناو ئیرەجی كرد بە دوو
لەتەوە .ساملو توور سەری ئیرەج پڕ لە كافورو عەتر دەكەنو لەگەڵ پەیامێكی
چاوڕۆشنی دەینێرن بۆ باوكیانو نەمانی خوێنی شاهانەی ئیرەج دەكەنە جەژن
و بۆنەی بۆ سازدەكەن».
لەالی باوكم قارەمانی راستی فەرەیدون نەبوو ،بەڵكو ئیرەج قارەمانە
هەقیقیەكە بوو .دیسانەوە دەستیپێدەكرد «دەبێت لەبیرت مبێنێت ،ئیرەج یەكێك
لەباشرتین پیاوەكانی ناو شانامە بوو .ئیرەج ئامادەبوو دەستبەرداری ئێران بێت،
ئەویش نەك لەبەرئەوەی دەترسێ ،بەڵكو بۆئەوەی كە لەوبڕوایەدا بوو دنیا
ئەوەندەی ناوێت ببێتەهۆی رقو جیایی لەنێو براكانی .ئیرەج هەم لەشێكی ئازای
بوو ،هەم رەوشتێكی ئازا ،بزانە كە بەدەستهێنانی ئەم ئازایەتیە گەل ێ قورسرتە».
دواتر كە خۆم شانامەم خوێندەوە ،زانیم بۆچی باوكم یەكەم چیرۆكێك
كە لە شانامە هەڵیبژارد بۆم بگێڕێتەوە ،چیرۆكی ئیرەج بوو .ئەو یەكێك
لەو كەسایەتیانە بوو ،كە بە دوای تۆڵەسەندنەوەوە نەبوو .ئیرەج نەك بەس
چاونەترسو دادوەر بوو ،بەڵكو كەسایەتییەكی باشیشی هەبوو.
خاڵی الوازی باوكم «مرۆڤێكی باشبوون» بوو ،هەروا كە دایكم ئەم خاڵە
الوازەی بۆ «دروستیو راستی شتەكان» هەبوو .كاتێك براكەم گەنج بوو ،باوكم
چیرۆكێكی بۆ براكەم نووسی و ناوینا «پیاوێك كە دەیەویست باش بێت».
چیرۆكی ژیانی باوكم بوو ،كە چۆن هەمیشە دڵنیگەرانی و بێدادی بوو ،هەموو
هەوڵی خۆی دەدا پیاوێكی باش بێت .باوكامن هەمیشە پێیدەوتین نابێت
لەبیرمان بچێت بۆئەوەی ببین بە مرۆڤێكی باش ،ئەركامن لەسەرە .بەبڕوای
باوكم هەركەسێك دەتوانێت مانای «مرۆڤێكی باشبوون» بكات و هەڵبەت
هەرواشە ماناكردنی «باشبوون» ئەستەمە و ئاوارتەیە.
«براكانی ئیرەج تێنەدەگەیشنت كە دنیا چەند لەبەرامبەر بێدادیدا،
دەتوانێت بێبەزەیی بێت .ژنی ئیرەج بەناوی «مێیەئافەرید» كچێكی جوان
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بەدنیا دەهێنێت ،دواتر ئەو كچە كوڕەزای ئیرەج بەناوی «مەنوچەر» دێنێتە
دنیاوە .مەنوچەر لە شەڕێكی گەورەدا لە سەری توورو دواتریش سامل دەدات
و لەگەڵ پەیامێكی سەركەوتن دەیاننێرێت بۆ فەرەیدون» ،باوكم بەالی چاوەوە
سەیرێكی دەكرد ،تا بزانێت چۆن چیرۆكەكە وەردەگرم.
كاتێك فەرەیدون دەبیستێت تۆڵەی مەرگی كوڕەكەی كراوەتەوە ،تاج
لەسەر خۆی الدەباتو دەیبەخشێتە مەنوچەرو پاشاموەی ژیانی بۆ الواندنەوە
بۆ كوڕە مردوەكانی تەرخاندەكات.
لێرەدا دەبوو هەستم بە خۆشی بكردایە ،كە كەسە باشەكان دەیبەنەوە ،بەاڵم
باوكم هەرجار ئەم چیرۆكەی بۆمان دەگێڕایەوە ،دەیوت هەرچەندە كە ناو و
میراتی ئیرەج گەڕایەوە ،بەاڵم لەوكاتەوە ئیرت ئێران ئاشتی بەخۆیەوە نەدی.
«ئێران ئاوا لەدایك ببوو ،بۆیە تا ئەمڕۆ شەڕو ملمالنێ بەردەوامە .لە شانامەدا
زۆربەی ئێرانییەكان وەك كەسانێكی باش و الیەنگری ئیرەج و ئازاو دادوەر
باسدەكرێن .ئارەزووم دەكرد بۆ ئێستای ئێرانیش هەروا بڵێم ،ئێران لە هەقیقەتدا
ئێستا زۆرتر لەوەی واڵتی ئیرەج بێت ،واڵتی سامل و توورە» .بۆ چەند ساتێك
بەبێ ئەوە قسەیەك بكەین ،بەرێگەدا دەڕۆیشتین ،تا باوكم دەیوت «حەزت لێیە
دۆندرمەیەك بخۆین؟».
ئەو ئێرانەی فیردەوسی باسیدەكرد ،بەهەشتێكی نایاب بوو ،بەمنداڵی بڕوام
بەهەبوونی كردبوو .مێرگێكی سەوزی بێپایانی پڕ لەقارەمان و شاژن بوو .بۆ
ماوەیەك وامدەزانی ئێران هەروا كە شاعیرە گەورەكانی وەسفی دەكەن ،گەورەو
پڕشكۆیە.
هەتاهەتایە نەك بەس لوتكە بەفراوییكەی دەماوەند ،بەڵكو هەموو ئەو
شاخانە كە منو باوكم رۆژانی هەینی بۆیان دەڕۆیشتین ،لەگەڵ ئەو شێوانەی
باوكم رێكیدەخسنت لەبیرم دەمێنن .هەرگیز ئەو دنیایەی پشت شاخەكان ،ئەو
شوێنەی فەرەیدونو سێ كوڕەكەی ،ئەهریمەنی سپی ،پەلەوەری ئەفسانەیی
سیمۆرغو سودابەی تیادا ژیابوون ،لەالم ون نابنو بەردەوامی چیرۆكی خۆیانم
بۆ باسدەكەن.
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3
درۆ كردن
دەمێك س��اڵ لەمەوبەر ،دەروونناسێك پێیوتم ،س��ەرچ��اوەی گرفتە
دەروونییەكانم دەگەڕێتەوە بۆ كاتی لەدایكبوونی براكەم .دكتۆرەكە پێیوتم ئەم
روداوە بووەتە هۆی ئەوەی هەست بە «مردن» بكەم ،چونكە دایكم وەك
جاران گویێ بەمن نەداوە .ئەو دكتورە الیەنگری رەوتی «مێالنی كالین» بووو
منیش زۆر رقم لێیبوو ،چونكە وەك زۆر كەسی تر هەموو شتێك لەیەك پارچەدا
كورتدەكەنەوە ،بۆ مێالنی ئەو پارچەیە مەرگ بوو .چۆن هەرگیز دەتوانین
خۆمان لەمەرگ دەرمان بكەین؟ دوای ماوەیەكی كەم لەبری ئەوەی لەسەر
كێشەكانی من قسەبكەین ،لەگەڵ دكتۆرەكە باسی مێالنی كالینامن دەكرد.
لەدایكبوونی براكەم دەبێت شۆكێكی گەورە بووبێت بۆم .تەنانەت پێنج
ساڵیشم نەبوو ،بەاڵم ئەو شەوەم لەبیرە كە دایكمیان برد بۆ خەستەخانە .لە
ماڵەوە و لەالی ئەو ژنەی كە ئیشی بۆ دایكم دەكرد ،بەتەنها دایاننام ،دایكم
زۆر خۆشیدەویستو رێزی بۆ دادەنا ،ئێمەش بە «نەنە» بانگامن دەكرد .نەنە
تا بەرەبەیان لەسەر پیلكانەكان لەگەڵ خۆی داینام ،تا چاوەڕوانی هاتنەوەی
باوكم بكەین .نەنە جانتاكەی بەستبوو خۆی ئامادەكردبوو كە ئەگەر منداڵەكە
كچ بوو بڕوات .زۆر رقی لە كچ بوو بۆ ماوەی یەك ساڵ هەستم بەو رق لێبوونە
دەكرد .هەر دەڕۆیشتو لەبەرخۆیەوە دەیوت «كچ وەك مۆم لە رۆژی رۆشن
وایە و كوڕیش وەك گڵۆپ َێك لەشەودا» .هەرگیز منی بەناوی خۆمەوە بانگ
نەدەكرد ،هەمیشە پێیدەوتم «كچەكە» .دایكم ئەوەندە حەیرانی نەنە بوو ،كە
هەرگیز گویێ لە گلەییەكانی من نەدەگرت و هەمیشە الیەنی ئەوی دەگرت.
بەو ج��ۆرەی كە دایكم «محەمەد»ی خۆشدەویست ،هەرگیز منی خۆش
نەدەویست .جوان لەبیرمە كە دەیوت كاتێك محەمەد هاتە دنیاوە هەستیكرد
كوڕێكی هەیە ،كە ئاگای لێیدەبێت ،هەڵبەت دواتر دایكم نكۆڵی لەم قسەیە
دەكرد .هەمیشە شتێك كە زۆر بۆم سەرنجڕاكێش بوو ،ئەوە بوو دایكم كە
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هێندە لە دەستی پیاو ئازاری بینیوە ،چۆن دەتوانێت ئەوەندە بڕوای بە پیاو
هەبێت.
لەوە بەدوادا ئیرت زۆر كەم رێككەوت كە تەنهابین ،یان لەیەكەوە نزیكبین.
دایكم لەكەللەرەقیەكەم ،هەڵبەت بەقسەی ئەو من كەللەڕەق بووم ،بێزاربوو،
منیش لەو شتانە كە بەسەرمدا دەیسەپاند قەڵسبووم .دایكم منی دەخستە
الوەوەو منیش هەوڵمدەدا گلەییەكانی زۆر كاریگەریم لەسەر دانەنێت.
هەمیشە بەدوای وەرگرتنی رەزامەندی دایكمەوە بووم ،هەڵبەت هەرگیز
ئەو چێژەی پێ نەبەخشیم .دایكم ستایشی سەركەوتنەكانمو منرەكامنی دەكرد،
بەاڵم هەمیشە بەجۆرێكی وەسفنەكراو هەستمدەكرد نائومێدم كردووە.
دەمەویست خۆشیبوێم .جارێكیان كە حەوت ساڵم بوو خۆم لە پیلكانەكان
بەرەو حەوشە هەڵدایە خوارەوە .جارێكی تریان ،تۆزێك دوای خۆهەڵدانەكەم،
بیستم دایكم لەگەڵ هاوڕێیەكی باسی یەكێكیان دەكرد ،كە بە بڕینی جومگەی
دەستی خۆی كوشتوە ،بۆیە منیش ویستم وەك ئەو كەسە بەرامبەر ئاوێنەی
ژوورەكەم جومگەی دەستم بە گوێزانی باوكم ببڕم ،بەاڵم لەپڕ ئەو نەنە گۆشتاڵە
هاتە ژوورەوە و لەبری ئەوەی بەرم پێبگرێت ،رۆیشت و بانگی دایكمی كرد.
كەچی دایكم هەر هەستی نەجواڵو ناچاریكردم لە ژوورەكەی خۆم مبێنمەوە.
من تەمەنم لە دەوروبەری پێنج سااڵنو محەمەد پێنج مانگان بوو ،كاتێك
ماڵەكەمان تازە گۆڕیبوو .پەنجەرەكان سێبەراوی بوون و قاتی ئەرزیەكەی
زۆر فێنك و بێدەنگ بوو .دایكم منی لەسەر ئەرزەكە داناو خۆی بەرامبەرم
دانیشێت .ئینجا پێیوتم ،دەی ئێستا پێمبڵێ پێنج شەممەی پێشو لەگەڵ باوكت
بۆ كوێ رۆیشتبوون؟ منیش وتم ،رۆیشتین بۆ سینەما .كێتان لەگەڵ بوو؟ هیچ
كەس .دیسانەوە هەر ئەو پرسیارەی لێكردمەوە .پێیوتم ،دەزانی زۆر رقم لە
كەسی درۆزنە؟ هەمیشە هەوڵمداوە فێرتبكەم هەرگیز درۆنەكەیت .منیش
وتم ،درۆناكەم .هەست بە سەرماو ترس دەكەم .دەمەوێت مبكەیتە باوەش و
ماچم بكەی ،بەاڵم مۆنی كرد .وتی خەڵكی تۆ و باوكتیان لەگەڵ ژنێك بینیوە.
وتی ،پێم بڵێ ،پێم بڵێ :ئەو ژنە كێ بوو؟
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هیچ ژنێك بوونی نەبوو .ئێمە بەدزیەوە رۆیشتبووین یەكێك لە هاوڕ ێ
نزیكەكانی باوكم كە ژنی هێنابوو دایكم چارەی نەدەویست ،ببینین .دایكم
حەزی لێنەبوو چاوی پێیانبكەوێت ،بەاڵم باوكم زۆر ئەم دۆستەی خۆشدەویست
و بەدزیەوە دەیبینی.
تاچەند رۆژێك دوای ئەوە ،دایكم قسەی لەگەڵ نەدەكرد .لەبیرمدێت دایك
و باوكم بۆ یەكەمجار بە شێوازێكی نوێ شەڕیانكرد .دەیانقیژاندو هیچ بۆیان
گرنگ نەبوو ،من یان ئیشكەرەكان دەنگیان ببیستین .لە دەرگاكەوە گوێمدەگرت.
گوێم لە گفتوگۆ نهێنییەكانی دایكم لەگەڵ هاوڕێكانیو تەلەفونە پێالنگیڕییەكانی
دەگرت .ئەو «ژنە»ی دایكم گومانی لێدەكرد بینیبوومان ،لە راستیدا شوی كردبوو
بە هاوەڵێكی باوكم .ناوی «سیام خانم» بوو ،ژنێكی زۆر جوان و سێكسی،
پێچەوانەی دایكم بوو .بیستبووم كە پێش هاوسەرگیری دایكو باوكم ،ئەم سیام
خامنە نیوە دەستگیرانییەك لەگەڵ باوكم بەڕێدەكات ،بەاڵم لەناكاو كاتێك باوكم
لە سەفەرێكی بازرگانی دەبێت ،لەگەڵ نزیكرتین هاورێی باوكم رێكدەكەوێت
و شوی پێدەكات ،ئەمە یەكەم دڵشكانی هەقیقی باوكم بوو .دایكم گومانی لە
سكرێتێرەكەی باوكیشم هەبوو ،كە رۆڵی نێوەندگیرێكی هەبێت ،بۆیە لەویش
پرسیاری دەكردو دەیەویست بزانێت لەگەڵ سیام خانمو باوكم رۆیشتۆتە دەرەوە.
بێئەوەی ماناكەی بزانم ،هەستم بەو رقو قینە لەدەنگی دایكمدا دەكرد .من
پێنج ساڵ بووم .تەنانەت ئێستاش نازانم ئەو خیانەتەی باوكمی پێ تاوانباردەكرد،
بەتەواوەتی چی بوو .ئەو شتە كە خەمبارم دەكات دەمەقڕێ نەشاردراوەكانیانە،
نیگا دوژمنانەكانی دایكمە ،دەستهێنانی باوكم بە پرچمدا لەكاتێك خەیاڵی هەر
لەالی منیش نییە ،دەنگە پڕ لە سرتێسەكەی ،كاتی گێڕانەوەی چیرۆكی پێش
نوسنت .لەپڕ دایكم محەمەدی هەڵگرتو ماڵی بەجێهێشت .منی لەگەڵ باوكم
و ئەو نەنە خوێنتاڵە دانا .هەستمدەكرد بەجێاموم و كەس خۆشیناوێم .باوكم
زۆر پەرۆش بوو ،هەندێجار كە قسەی لەگەڵ دەكردم ،هەستمدەكرد خەریكە
لەگەڵ خۆی قسەدەكات .هەندێک رۆژیش دەیربدم بۆ ئۆفیسەكەیو ئەمجارە بە
چاوێكی تر سەیری ئەو سكرتێرە بەدجنسەیم دەكرد.
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وابزانم ئەوە یەكەم درۆ بوو ،كە بۆ دایكمم كرد .درۆیەكی پرت بوو،
بەاڵم بۆ من سادە نەبوو .دایكم لەماڵی هاوڕێیەكی بوو منیش رۆیشتبوم
چاوم پێیبكەوێت .زۆر خراپرت بووبوو ،هەر كە بینیمی بە پرسیار بۆمبارانی
كردم ،دەیەویست بەڵگە بەدەستبهێنێت .زۆر زیرەكانە پرسیارەكانی دەپرسی.
جاروبار خۆیو هاوڕێكەی سەیرێكی یەكرتیان دەكرد .زۆر خەمبارانە هەستم
بە تەنیایی و دوورکەوتنەوەم دەكرد .هەوڵیدەدا شتم لێدەربێنێت ،نیگاكانی
زۆر پیالنگێڕانە بوو .من بەس دەمەویست دیسانەوە ئەو ببێت بە دایكم،
لەگەڵم پێبكەنێت ،دەستم بگرێت ،بۆیە بڕیارمدا درۆیەك بكەمو بیگەڕێنمەوە
بۆ ماڵەوە .چیرۆكێكم لەباوكم دروستكرد كە چۆن بە»خانم جیهانگیری»،
سكرتێرەكەی ،لە ئۆفیسەكەی دەڵێت ،ئیدی هەرگیز نایەوێت ناوی هاوڕێكەی
بهێنێت .ئایا دایكم تێنەدەگەیشت كە باوكم «سیام خانم»ی بەس لەبەرئەوە
قبوڵكردووە ،كە هاوسەری نزیكرتین هاوڕێیەتی؟
زۆر سەیرە ،دەتوانین داهاتومان لەرێگای پەیوەندی لەگەڵ خەڵكی تر
پێشبینی بكەین .كاتێك دایكم منی بە درۆكەر و دەستتێكەڵی لەگەڵ باوكم
تاوانباركرد ،لەراستیدا بێ تاوان بووم ،بەاڵم زۆری نەخایاند تاكو ئەوەی دەیوت
ببێتە راست .دایكم هیچ رێگایەكی تری بۆ نەهێشتبوومەوە .هەرچەندێكیش
وەفادار بوومایە بۆ دایكم بەس نەبوو .لەراستیدا دایكم ئارەزوی شتێكی دەكرد،
كە ئێمە نەماندەتوانی پی ببەخشین .دوای ئەوە گەڕایەوە بۆ ماڵەوە ،بەاڵم هیچ
شتێك نەگۆڕابوو .لەگەڵ باوكم دەڕۆیشتم بۆ ماڵی هاوڕێكەیو دواتریش بووم
بە هاودەمی لە رۆیشنت بۆ ژوانگەكانی .ببوم بە متامنەپێكراوترین بەشداری
باوكم لە تاوانەكان .پەیوەندیەكەمان بەو هەژاریە دوالیەنە بەرامبەر بە دایكم
بەهێزتر ببوو.
هەتاهەتایە ئەو یەكەم جارەم هەر بیرناچێتەوە دایكم بردمیە قوژبنێكەوە.
رقم لێنەبوو ،بۆ ئەوە رقم لەكەسێك بێت زۆر منداڵ بووم .هەرگیز دەستی
لێ بەرزنەكردبوومەوە ،بەاڵم هەستم بە برینداری دەكرد .لەبیرمە دەمەویست
بگریم .نەمدەزانی چۆن بەرگری لەخۆم بكەم و هەستم دەكرد تاوانبارم.
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ئەگەر دانم بەو شتەدا بنایە ،كە دایكم دەیویست بیڵێم ،ئەگەر بە خراپی
باسی باوكمم بكردایە ،بۆ منوونە مبگوتایە ناچاری ك��ردووم ،چاوم بە سیام
خانم بكەوێت ،رزگارم دەبوو .هیچم نەوت .دوای ماوەیەك فێربووم چۆن
گوێی لێنەگرم .واخۆم نیشاندەدا گوێی لێدەگرم و سەرم رادەوەشاند ،بەاڵم لە
راستیدا هیچم نەدەبیست .دەنگی ئەهاتە ناو گوێمەوەو منیش پاڵم پێوەدەناو
لەمێشكی خۆمدا دەستمدەكرد بە قسەكردن لەگەڵ هاور ِیَیەكی خەیاڵی .ئەو
چیرۆكانە كە بیستبووم ،یان خوێندبومەوە ،یان خۆم دروستمكردبوو بۆ ئەو
هاوڕێ خەیاڵییە دەمگێڕاندەوە .لەناو خەیاڵی خۆمدا ،شوێنێكم دۆزیبووەوە،
كە دەمتوانی ببم بە شاژنی شانشینە گەورەو مەزنەكەی خۆم.
تەمەنم پێنج سااڵن بوو نزیكی ئێوارە بوو .باوكم تازە لەدەوام گەڕابووەوە،
لەگەاڵ دایكم لەهۆڵەكەداو لەپشت دەرگایەكی داخ�راوەوە شەڕیاندەكرد،
منیش خۆم لەهۆڵەكەدا مات دابوو ،بەاڵم دەمزانی شەڕەكەیان سەبارەت بە
منە .من و دایكم بەیانییەكەی شەڕمان ببوو .ئەو ئەهریمەنە كە گەورەكان
دەڵێن منداڵەكان هەڵدەخڵەتێنێ لەناخمدا جێگای گرتبوو ،هانیدەدام .لەسەر
جۆالنەكە دانیشتبووم و كاتێك دایكم وتی وەرە بۆ خواردنی نانی نیوەڕۆ،
نەڕۆیشتم .دەمزانی هەڵە دەكەم و تاوانەكەی ئەدەمەوە ،بەاڵم نەمدەتوانی
بەر بەخۆم بگرم.
هێشتا تاموچێژی ئەو تۆزە سەرپێچیكردنە ،لەكاتێكدا پشتمدابووەوە بە
جۆالنێكە و چێژی ئەو شنەبا نەرمەو هاتن و رۆیشتنی جۆالنێكەم لەبیرماوە.
لەكۆتاییدا دەستم شۆردو رۆیشتمە سەر مێزی نانخواردنی نیوەڕۆ ،دایكم زۆر
تووڕە بوو .جاران دەیهێشت كوڕی دراوسێكەمان بێت بۆ ماڵامنو لەگەڵ ئێمە
نانبخوات ،بەاڵم ئەو رۆژە نەیهێشت .كوڕەكەی ناردەوە ماڵی خۆیان .هەستم
بە شەرمەزاری دەكرد ،لەسەر مێزەكە دانیشتم و هیچم نەخوارد .هەرچەند
زۆرتر دەیوت بخۆ ،زۆرتر بێتوانا دەبووم ،كە بەقسەی بكەم .بە كەوچك و
چنگاڵەكەم یاریم دەكرد .بە نانەكە شتم دروستدەكرد .ویستم بڕۆمە دەرەوە،
فەرمانی پێدام بگەڕێمەو بڕۆمە ژووری خۆم .وتی «خۆ جەنابت گوێ لەمن
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ناگریت .بهێڵە باوكت بێتەوە ،بۆ دواهەمین جار كۆتایی بەم گرفتە دێنین .من
حەدم چییە بە تۆ بێژم چی بكەو چی مەكە؟».
هەموو رۆژەكە لەژوورەكەم مامەوە .بۆ شادكردنی دڵی خۆم هەر چیرۆكم
دروستدەكرد :رۆژێ لەڕۆژان كچێك هەبوو زۆر خەمبار بوو ...دوای ئەوە چی؟
رۆژێ لەڕۆژان ...دەستم كێشایەوە .لەبری چیرۆك گێڕانەوە ،هەر دەگریام و
سەیری كتێبە وێنەدارەكانم دەكرد.
كە باوكم لە هۆڵەكە دەرك��ەوت ،دەموچاوی زۆر تووڕە دیاربوو ،بەاڵم
دەمزانی لەم جۆرە بارودۆخانەدا دڵی لەگەڵ منەو تەنها بۆ ئارامكردنی دایكم
خۆی تووڕە نیشاندەدات .وتی»بۆچی بەقسەی دایكت ناكەیت؟» .هیچم
نەوت .باوكم وتی ،دەبێت داوای لێبوردنی لێبكەیت .هەر هێشتا بێدەنگبووم
و هیچم نەوت ،یان ئەوە بكە من دەیڵێم ،یان دەبێت بڕۆیتە ناو ژێر زەمینەكە
و مبێنیتەوە .دایكم دیارنەبوو ،بەاڵم دەرگاكە تۆزێك كرابووەوەو دەمزانی گوێی
گرتووە .هیچم نەوت .رۆشت بەرە و قادرمەكان .بەدەنگێكی بەرزو تۆزێك الواز
وتی ،من نامەوێت لە ماڵەكەم كەسێكی سەركێشو گوێ نەگرم هەبێت .لەگەڵ
ئەو هەموو شتەی دایكت بۆ تۆی كردووە ...بۆچی؟ لەكاتێكدا خەریكبووین
لە پلیكانەكانەوە دەڕۆشتینە خوارەوە ،دەنگی زۆر نەرمرتبوو .بەئەسپایی وتی
داوای لێبوردن بكە ،با كۆتایی پێبێت .دەی ئازی ،ماقوالنە بیربكەرەوە.
باوكم دەیزانی چەند لەو ژێرزەمینە دەترسم .شێدارو تەڕ و روناكییەكی
كەمی هەبوو .وەك ئەمبار بەكارماندەهێنا و زستانیش جلامن لەوێ
هەڵدەخست .قوژبنێكی خەڵوزدان بوو ،هەستمدەكرد بونەوەرێكی رقاوی و
پیس كە دایم هەڕەشەم لێدەكات لەوێ چاوەڕوانی منە .باوكم لەوێ بەجۆرێك
پشتم لە خەڵوزدانەكە بوو ،رایگرتم .هەستمدەكرد خەریكە سەیرمدەكات و
من ناتوانم بیبینم .باوكم وتی هەر لێرە بوەستە تا دێمەوە بەشوێنتدا .هەروا
وەستام .بەشێك لە وجودم هەستی بەجێهێشنت لەالیەن باوكمەوەی لەناخی
خۆیدا تۆماردەكرد ،پێشبینیی خیانەتەكانی داهاتووی دەكرد.
خۆشرتین بیرەوەریەكانم لەگەڵ دایكم هی كاتی گەڕامنانە لەشەقامەكانی
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تاراندا .یەكێك لەو شەقامانە ،كە هەتاهەتایە بەالی منەوە نوێنەری ئەو تارانەیە،
كە من حەزم لێیەتی و تەمەنا دەكەم بۆی بگەڕێمەوە ،تەنانەت ئێستاش كە
لەپشت ئەم مێزە لەشارێكێك كە زۆر لە واڵتەكەی خۆم بەخشەندەتر بۆم،
دانیشتوم .ناوی ئەو شەقامەم بەهۆی ئەوەی كە هاوناوی لەقەبی مێردەكەم
بوو ،لەبیرم ماوە :نادری.
هەستدەكەم زۆربەی ئەزموونی منداڵیم لەشەقامی نادریو ئەو شەقامانەی
تر ،كە لەوەوە پەرەیان سەندووە ،بینیوە .دوكانی پیراشكی و چەرەس ،ماسی
فرۆشی ،فرۆشگایەكی بۆن بەناوی ژیال كە دایكم لەوێ «ئەیردوتامپی نینا
ریچی» دەكڕی و دوكاندارەكە هەمیشە منونەیەكی بەالشی بۆ دادەنام (بەم
شتە بەالشە بچوكانە دەمانوت ئێشانتیۆن ،ئەم جۆرە شتانە هەمیشە فەرەنسی
بوون) هەموویان لەو شەقامە بوون .قاوە شۆپێكی لێبوو ناوەكەی بیانیانە بوو
(وابزانم ناوی «ئایبێتا» بوو) ،دایكم لەوێ شۆكۆالتی دەكڕی .لەو هەموو بۆن
و عەترەی لەو شەقامە دڵڕفێنە بۆنیان دەهات ،شۆكۆالت لەهەمووی زۆرتر
لەبیرم ماوە .لەتەنیشت ئەوێ دەرمانگەیەك هەبوو ،هەمووكاتێك لەوێ خۆمم
دەكوتی ،كارگەیەكی بچوكی شۆكۆالتی لێبوو دایكم دوای هەر كوتانێك وەك
پاداشت بۆمی دەسەند .لەوێ بوو یەكەمجار شۆكۆالتی سپیم تامكرد ،هەڵبەت
حەزم لێنەبوو ،هەرچەندە تامی باشرت بوو ،بەاڵم هەستمدەكرد تامەكەی زۆر
كتوپڕە.
شەقامی نادری دواتر گۆڕا بە ئیستامبۆل .لەالی چەپەوە جادەی اللەزار -
شەقامی گۆڵەباخی  -بوو .لەسەردەمی پاشایی قاجارەكان لەكۆتایی سەدەی ،19
ئەم پارچە زەوییە باخێكی گەورەی گوڵەباخ بوو .حكومەت لەنێوان ئەم باخەدا
شەقامێكی پانی كێشاو كردیە یەكێك لەقەرەباڵغرتین بەشە بازرگانییەكانی تاران،
بووە شوێنی شانۆ و سینەما .ناوێكی سەیربوو بۆ شەقامێكی ئاوا بازرگانی!
اللەزار هەمیشە پڕبوو لەبۆنی قاییش .منو دایكم لەو ێ سەردانی هەموو ئەو
دوكانانەی جلوبەرگ ،قۆماش و چەرم فرۆشیامن دەكرد .دایكم لەگەڵ هەموو
دوكاندارەكان قسەی خۆشی دەكرد ،وتو واتی دەكردو منیش بۆخۆم دەگەڕام
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و سەردانی ژوورەكانی پشتەوەم دەكردو حەزم لێبوو بزانم چۆن لەو قوماشانە
شت دروستدەكەن.
مانگی جارێک دەڕۆیشتین بۆ دوكانێكی یاری مندااڵن بەناوی «ئێران».
ئەم دوكانە بەالی دایكمەوە باشرتین دوكانی یاری مندااڵن بوو .دایكم خۆی
بووكەشوشە ،یان یارییەكی نوێی بۆ هەڵدەبژاردم و دواتر لەماڵەوە لەگەڵ
یاریەكانی ترم دەخرایە ناو چەكمەجەییەك .زۆر جوان نیشانەی نیۆنی
سەر دەرگای دوكانەكەم لەبیرماوە :سانتا كالوسێكی گەورەی رووخۆش بوو،
خەریكبوو ئاسكەكەی لێدەخوڕی .ناوی ئەم دوكانە یان ناوی زۆر لەرێستورانت
و سینەماكان بۆمان سەرسوڕهێنەر نەبوو :ریڤێریا ،نیاگارا ،رێكس ،مێرتۆپۆڵ،
رادیۆ سیتی ،مولەن روژ ،شاتانوگا .بۆمن «سانتا كالوس» بەئەندازەی وشەی
ئێران ئاشنابوو .ئێمە پێامن دەوت پاپانۆێل .هەموومان ئەمەمان وەك بەشێك
لە ئێرانی مودێرن پەسەندكردبوو »،مۆدێرن» خۆی یەكێك لەو وشە بیانیانە بوو،
كە لەدەرەوە وەرگیرابوو .باوكم بەگاڵتەوە دەیوت ئەمە نەرمی زمانی فارسییە و
هەڵبەت هۆكەی دەگەڕێتەوە بۆ نەرمی خەڵكەكە .لەراستیدا ئێمە چەند نەرم
بووینو چ نرخێكامن بۆ ئەم هەموو نەرمیە بەخشی بوو؟
لەشەقامی ن��ادری و دەورووب��ەرەك��ەی ،زۆرب��ەی دوك��ان��دارەك��ان ،یان
ئەرمەنی ،یان جولەكە ،یان ئازەری بوون .زۆربەی ئەرمەنییەكان لەسەدەی
شانزە لەسەردەمی شاعەباسی سەفەوی بەناچاری هێرنابوونە ئێران .هەندێك
لە ئەرمەنییەكانو جولەكەكان لەدوای راپەرین لە رووسیا كۆچیان كردبوو
ب��ەرەو ئێران ،هەندێكیشیان لە پۆلۆنیا و واڵتەكانی سەر بە سۆڤیەت،
لەدوای شەڕی دووهەمی جیهانی هاتبوون .هەر ئەوەندە كە ئاسایی بوو لە
دوكانی ئەرمەنییەكان دۆندرمەو شیرینی بكڕی ،یان قوماش و بۆن لەدوكانی
جولەكەكان ،ئەوەندەش ئاسایی بوو بۆ هەندێك خەڵك ،كە لە كەمینەكان خۆیان
دووربگرن ،چونكە بەالی ئەوانەوە «ناپاك» دەژمێردران .منداڵەكان دەڕۆیشنت
لەدەرگاكانیان دەداو ئەم شیعرەیان دەخوێند «ئەرمەنییەكان ،سەگی ئەرمەنی،
گسكی دۆزەخن» .بەالیانەوە جولەكەكان ،نەك تەنها پیس نەبوون ،بەڵكو
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خوێنی منداڵیشیان دەمژی .زەردەشتیەكان ئاگرپەرەست و خوانەناس بوون.
بەهاییەكان كە دەستەیەك بوون لە ئاینی ئیسالم ،نەك بەس كافرو هەڵگەڕاوە
بوون ،بەڵكو جاسوسی بەریتانیایش بوون ،كە دەبوایە مبرنو كوشتنیان حەاڵڵ
بوو .ئەم شتانە هەرگیز لەسەر دایكم كاردانەوەیەكی نەبوو .لەگەڵ ئەو هەموو
الیەنگرییە كوێرانەیە ،دایكم هەمیشە گوێڕایەڵی دنیای خۆی بوو ،دنیایەك كە
خەڵك تێیدا بەپێی دانپیانان بە دابونەریت و ئەندێشەكانی دایكم دادوەری
دەكران .زۆربەی خەڵك شوێنی خۆیان لەناو تۆی شتەكان پەسەند دەكەن ،تا
سااڵنێك دوای ئەوە رسوشتی خوێناوی ئەم ناكۆكییە شاردراوە خۆی ئاشكرا
نەكرد .لەدوای راپەرینی ئیسالمی لە  ،1979كاتێك ئیسالمییەكان هاتنە سەر
حوكم ئەرمەنیو جولەكەو بەهایی زۆر بەندكرانو كوژران .ئەو چێشتخانانەی
خاوەنەكەی موسوڵامن نەبوایە ،ناچاردەكران نیشانی «كەمینەی ئاینی» لەبەر
دوكانەكەیان هەڵواسن .ئێمە ناتوانین هەرچی تاوانە بخەینە ئەستۆی كۆماری
ئیسالمی ،چونكە ئەوان تەنها رەگەزپەرستییەك ،كە پێشرت بوونی هەبووە
ئاشكرایان كردو گەورەتریان كردەوە.
شەوانی پێنج شەممە  -سەرەتای كۆتایی هەفتە  -لەگەڵ باوكم لەو
شەقامانە دەگ��ەڕام .زۆرب��ەی كات سەردانی دوكانێكی خواردمنان دەكرد،
لەتەنیشت دوكانی قایشەكان و لەوێ سۆسێج ،هەمبەرگر ،یان مۆرتادێالمان
بۆ نانی بەیانی هەینی دەكڕی .دوای ئەوە بەدوای فیلمێك ،یان شانۆگەرییەكی
باشدا دەگەڕاین .دیمەن و دەنگی ئەو شەقامانە بەشەو دەگ��ۆڕا .هەموو
مەسافەی شەقامی نادری ،ئیستانبۆل و اللەزار پڕبوو لە چێشتخانە ،شانۆ،
سینەما و مەیخانە بە ستایلی ئێرانی و هەركامێكیان كڕیارو مشتەری جیاواز
لەكالس و كولتوری خۆیان هەبوو .ئەو یەكەیان كە زۆر سەردانیامن دەكرد
كافێی نادری  -ئەرمەنییەكان سەرپەرەشتییان دەكرد  -بوو .باخچەیەكی زۆر
جوانی هەبوو ،لەوەرزی هاوین هەمیشە گۆرانی و سەماكردنی تیادا دەكرا.
تەنانەت دایك و باوكم كاتێكیش كە زۆر منداڵ بووین ،دەیانربدین بۆ ئەو
شوێنە .هەرچەند دایكم جاروبار بیرمانی دەخستەوە ،كە كاتی خۆی چەند
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سەماكەرێكی باش بووە ،هەرگیز لەبیرم نایەت دایكو باوكم پێكەوە سەمایان
كردبێت .هەندێ جار منو منداڵەكانی تر لەگەڵ گەورەكان سەمامان دەكردو
لەگەڵ موسیقای چا،چا یان تانگۆ خۆمان دەجواڵند.
چەند دوكان ئەوالتر ،كافێیەكی سوننەتی تری لێبوو ،ناوەكەیم لەبیر نەماوە.
زۆربەی ئەو كەسانە بۆی دەڕۆیشنت پیاو بوونو موسیقاكەی زۆرتر فارسی بوو،
بەس هەندێ جار دەیكرد بە عەرەبی ،یان ئازەری .موسیقاكەی لەچا،چا یان
تانگۆكەی كافێی نادری زۆر شەهوانی تر بوو .ئەم كافێو كافێكانی تر كە لەم
بابەتە بوون ،بەردەوام پڕبوون لەخەڵكو زۆرتر بیرەو ڤۆدكا لەگەڵ كەبابی تێدا
دەخورا .ئەو پیاوانەی هاتوچوی ئەوێیان دەكرد ،حەیرانی گۆرانیبێژە ژنەكان
بوون .هەندێكیان وەك ئەفسانەیان لێهات ،وێنەی ڤێدیۆیان ئێستا لە یوتیوب
رابردووێكی دۆڕاو  -نەك وونبومان  -بیردەخەنەوە .شەقامەكانی بەرە و باشور
دەتوت تارانێكی ترە -ئاینی ،-لەخواترسو وەڕەس لەڕێ دەرچوونی كولتورێكی
بت پەرەست.
ناسازگاری ئەو هەموو دەنگە هەڵخەڵەتاویەی شەقامەكان ،بەرەبەرە
بەدەنگە لەسەرخۆكەی باوكم لەوكاتەی چیرۆكەكانی بۆ دەگێڕامەوە وندەبێت.
من دەبرام بۆ ئەو دنیایەی تر ،كە قارەمانەكان و ئەهریمەنەكانی فیردەوسی،
قارەمانە ژنە قژرەشەكانی لەتەنیشت پینۆكیۆی شەیتان ،تۆم سوێر ،گیاندارەكانی
الفۆنتێن و كچە شقارتەفرۆشەكەی هانس كریستیەن ئەندێرسۆن  -هێشتا
تارماییەكەی دوای ئەو هەموو ساڵە دەژێت ،چونكە ناتوانم قبوڵی بكەم ئەو
هەموو ئازارو برینەی لەسەر زەوی بە مەرگ پاداش بدرێت -ئەژیان.
هێشتا چوارساڵم بوو ،جارێكیان لەرێگای گەڕانەوەم لەخولی بالە ،دایكمم
لێ ونبوو .هەمیشە لەبەردەم یەكە یەكەی دوكانەكان دەوەستاین و سەیری
ڤیرتینەكەیامن دەكرد ،نازانم ئەو رۆژە چۆن لەپڕ دایكم لێ ونبوو .دەڕۆشتم
و دەگریام .شەقامەكەم جوان دەناسی ،هەر دوكانێك وەك وردە نان دەیربدمە
پێشەوە :دوكانی یاری مندااڵن ،دوكانی چۆكلێت فرۆشی ،ماسی فرۆشی ،دوكانی
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پێاڵو ،سینەماخانە ،ئاڵتون فرۆشی تا گەیشتمە ئەو شوێنەی زۆر حەزم لێبوو،
شیرینی فرۆشی نوشین .هەموو شتەكانی نوشینم حەز لێبوو ،بەتایبەت دۆندرمە
چۆكلێتیەكانی ،كە پێیاندەوت ڤیتاكرێم .هەرجارێك دەڕۆیشتینە ئەو دوكانە
خاوەنە ئەرمەنییە رووخۆشەكەی ،بەرەوڕوومان دەهاتو بەگاڵتەوە پێیدەوتم
كە چاوێكی لەسەر منە وەك بوكی داهاتوو بۆ كوڕەكەی .ئەم جارە پێش ئەوە
دەرفەتێكی بێت بەخێرهاتنم بكات وتم دایكم ونكردوەو دەستمكرد بە گریان.
دەیەویست ئاراممبكاتەوە ،بۆیە دۆندرمەیەكی بەالشی ڤیتاكرێمی پێشنیار
كردم ،بەاڵم من كچێكی بەڕەوشت بوومو هیچ شتێكم بەبێ رێگەپێدانی دایك
و باوكم قبوڵ نەدەكرد ،هەرچەند ئەوەندە ترسابووم ،كە تەنانەت تەنها شتێك
بیرم لێكردایەتەوە دۆندرمە بوو.
پەشۆكاوی لەچاوانی دایكم ،وروژاوی دەنگی ،بەبینینی من رەویەوە
لەپڕ بانگیكرد «ئازی» .هەرگیز ئەو نیگا نیگەرانەی دایكم لەبیرناكەم ،چونكە
لەسااڵنی دواتر ئەو نیگام لە روداوی بچوكرتیشدا دەبینی :كاتێك من یان براكەم
درەنگ بڕۆیشتینایەتەوە ماڵ ،كاتێك باوكم لەكاتی خۆی تەلەفونی نەكردایە،
یان كاتێك دایكم لەمیوانی بگەڕایەتەوەو ئێمە لەماڵ نەبونایە ئەو نیگایەم
دەبینییەوە.
لەدوای راپەرین كە گەڕامەوە بۆ تاران ،یەكێك لەو شوێنانەی كە چووم بۆ
زیارەتی ،ئەو شەقامانە بوون .هەستمدەكرد پێمناوەتە ناو الپەڕەی شیعرەكانی
فیردەوسی  -یەكێك لەو دیمەنانە ئەوەیە ،كە پاڵەوانی سەرەكی چیرۆكەكە
بەتەمای میوانییەكی خۆشە ،بەاڵم لەڕاستیدا خۆی لەداوی جادوگەرێكدا
دەدۆزێتەوە .تەنانەت لە كابوسەكانیشدا هەرگیز نەمدەتوانی بیهێنمە بەرچاوم،
رۆژێك دێت نادریو اللەزار دەبنە دیمەنی خۆپیشاندانی خوێناوی ،یان خۆم
ببینم لەدەست میلیشیاكان و پاسەوانەكان رابكەم و دوكانی یاری مندااڵن،
چۆكلێت فرۆشی ،چەرەس فرۆشی ،مەیتی ئەو سینەمایە یەكەم فیلمم تێدا
بینی ،بەبێ هیچ كاتێك بۆ بیركردنەوە تێپەڕبكەم.
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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4
ساتەكانی قاوەخواردن
لەوكاتەوەی بیرم بێت ،دایكم لە تاران هەمیشە خەڵكی زۆر جیاواز
جیاوازی بانگهێشت دەك��رد بۆ ماڵەوە .هەندێكجار بۆ نان خ��واردن بوو،
بەاڵم زۆرتر بۆ قاوەو شیرینی میوانی لێدەكردن .دایكم چەند دەستە كوپی
هەبوو بەپێی رێكەوتەكە هەڵیدەبژارد .ئەو كوپانەی رەنگێكی یەكدەستیان
هەبوو بە لێوارێكی ئەستوورتر بۆ هاوڕێ نزیكەكان و خێزانەكەی بوو،
ناسكەكان ،ڕەنگێكی شیری و داڕشتنەكەی گوڵگوڵی بوو ،یان چینی سپی
لەگەڵ لێوارێكی زێرین ،بۆ بۆنە فەرمییەكان بوو .ژۆرنالیستەكان ،شۆفێری
تاكسی ،ئارایشگەرەكەی هەموویان لەكاتی جیاوازی خۆیان دەهاتن و دایكم
بە شكۆیەكی تەواو بە قاوە مەیگێرەكەی سەرۆكایەتی دەكردن .گفتوگۆكان
بەپێی میوانەكە دەگۆڕاو منیش هەركامێكیانم پێخۆشبوایە بەشداریمدەكرد و
لە گۆشەیەكەوە دادەنیشتم و سەیری دایكم دەكرد ،كە قاوە بە هەموویان و
منیش دەدات .سااڵنێك دواتر كاتێك منیش منداڵی تەمەن چوارساڵم هەبوو،
قاوەی دەدا بە ئەوانیشو بەشان هەڵدانێك وەاڵمی ناڕەزایەتی منی دەدایەوە.
دەیوت «تكایە ،تكایە ،تۆ من فێرمەكە چۆن خواردن بە منداڵ بدەم» .بە
قاوەكەی دەستیەوە روویدەكردە منداڵەكانم ،هەڵبەت حەزیان لەقاوە نەبوو،
بەس شۆكۆالتەكە بۆیان بەتام بوو ،دەیوت« :گوێمەدەنە دایكتان .بەردەوامنب.
قاوەكەتان بخۆنەوەو شۆكۆالتەكەیشتان بخۆن».
كە منداڵ بووم خۆم لە حەوشی پشتەوە دەشاردەوەو بە بووكەشوشەكانم
یاریمدەكرد ،دواتر كە گەورەتر بووم ،خۆم بە كتێب یان گۆڤارێك سەرقاڵدەكرد.
ئەو رۆژانە كە بەینم لەگەڵ دایكم باش بوایەو لێم رازیبوایە ،جاروبار بەروویەكی
خۆش زەردەخەنەیەكی بۆدەكردم ،یان شیرینی پێدەدام ،دەیوت چەند ناحەزە
بۆ كچێكی گەنجی وەك من كاتی خۆی بۆ خوێندنەوەی كتێب تەرخانبكات.
هەڵبەت ئەو كاتانەیش كە لێم خۆش نەبوو ،هەر دەبوایە لەم رێورەسامنە
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بەشداریبكەم .لەراستیدا وادەزانم كاتێك لەوێ بومایە زۆر هەستی بە خۆشی
دەكرد .تووڕەییەكەی لەو شێوازە بوو ،كە پێویستی بە گوێگرێكی بەردەوام بوو.
النی كەم دووجار لەهەفتەیەكدا هاوڕێ ژنەكانی لەدەوری كاتژمێری
10ی بەیانی بانگهێشت دەكرد .كە دەهاتن دەستیاندەكرد بە وتو واتكردن،
چیرۆكیان دەگێڕایەوەو فاڵی قاوەیان دەگرتەوە ،چونكە دایكم كەسێك
بوو كە بە رۆژدا زۆر چاالكی و وزەی هەبوو ،تا دەیتوانی بەیانییەكانی بە
چاالكی كۆمەاڵیەتیی پڕدەكردەوە .لەم كۆبونەوانەدا ئیرت شوێنەوارێك لەو ژنە
دیكتاتۆرەی وا دەمناسی نەدەدۆزیەوە .كۆبوونەوەكانی دایكم بۆ خواردنەوەی
قاوە ،بۆنێكی كەرنەڤااڵنەی هەبوو ،دەتوت هەموویان كۆبونەتەوە تا باسی
نهێنییەكانی خەڵك بكەن« .بڕواناكەم لەگەڵی خەوتبێت؟»« ،ئایا ئەو شایەنی
ئەوەیە شویەكی ئەوەندە باش بكات؟»« ،چۆن پیاوان دەتوانن لەیەككاتدا
هەم بێڕەحم بنو هەم گەمژە؟» .هەموویان یەك تۆنیان هەبوو :هاوسەرێكی
گۆڕاو ،جیابوونەوەیەكی ناخۆش ،هەواڵی مردن و هەمووشیان بەیەك شێوە
باسدەكران .جاروبار لەنێوان خۆیان نیگایەكی ئاگادارییان بەرەو من دەهێناو
دەبردو دەنگیان نزمدەكردەوە .یەكێكیان بەرەو رووی من مەتەڵێكی فارسی
دەوت ،لەبیرمان نەچێت دیوار مشكی هەیەو مشكیش گویێ هەیە ،ئاماژەی
دەكرد بەوەی كە دەبێت ئاگایان لێبێت الی من چی دەڵێن.
هەندێك لەبیرەوەریە بەپێزەكانم لەگەاڵ دایكم ،هی كاتی چنینە .ئەو و
مونیرجون –هاوڕێ و دراوسێیەكی پێشرت ،لەنێوان یەكرت وتو واتیان دەكرد،
لەهەمانكاتدا شتیان دەچنی .دایكم لەهەموو وەرزەكان ،تەنانەت لە هاوینیش
چنینی دەكرد ،هەرچەند دەرئەنجامەكەیان هەمیشە نامسۆگەر بوون .زۆر
كەم رێكدەكەوت بەپێی پاتێرن پێش بڕوات ،حەزی لێبوو خۆی رەنگەكان
هەڵبژێرێتو دایانربێژرێت.
ئارایشتگەرەكەی دایكم ،ژنێكی گەنج بوو تازە لەمێردەكەی جیاببووەوە،
ناوی «گوڵی» بوو .گوڵی هەمیشە لەدەوروبەری بوو .یەكێك لەرۆڵەكانی
فاڵگرتنەوە ب��وو .دوای خ��واردن��ەوەی قاوەكەیان ،ژنەكان كوپەكانیان
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هەڵدەگەڕاندەوە ،بەرەو دڵ ،هەروا دایاندەنا تا بەكوپەكەوە وشك ببێتەوە.
گوڵی هەموویانی یەك بە یەك هەڵدەگرتو بەسەرنجێكی زۆرەوە ،هەموو دێڕ
و پێچو پەنایەك بە قاوەكە دروستببا دەیكردە چیرۆكی سەرنجڕاكێش سەبارەت
بە رابردوو ،ئێستا و خەم و خەفەتەكانی داهاتوو .دەموچاوێكی چوارگۆشەی
هەبوو ،چاوی گەورە و لێو باریك بوو .كاتێك كوپی قاوەكەی لەدەستیدا
هەڵدەگەڕاندەوە ،لێوی وەك خونچە كۆدەكردەوە ،زۆر حەزم لەم كارەی بوو،
بەردەوام چاوەڕوان دەبووم ،تا لێوی دەگەڕاندەوە شوێنی خۆی.
نیگاكانم لەسەر «مونیرجون» بەخێرایی دەڕۆیشت .مونیرجون ژنێكی
قەیرەی الواز بوو ،لوتێكی قوت ،چاو شین و قژی سوور و لول بوو .بەردەوام
رستەكانی زۆر كورت بوون« .فەخری جون»ی زۆر قەڵەو و سست لەبەرچاومە،
ئەویش خۆی فاڵگرێكی بەتوانا بوو ،كوپی قاوەكەی لەنێوان دەستە قەڵەوەكانی
و قامكە درێژەكانیدا هەڵەسووڕاند .دوای ئەو شیرین خامنی ئاینخواز هەبوو،
زۆربەی كات ئامادەگی ئەو دەبووە هۆی دوژمنایەتی ،چونكە كەم كەس
دەیتوانی چاوەڕێی وتە خۆبەڕاست زانینەكانی بوایە .دەمەوێت لەسەر «پوورە
مینا» بوەستم ،هەمیشە كورسییەكی لە كونجێكەوە دەدۆزیەوەو بەدەگمەن
بۆچونی خۆی دەگوت .زۆربەی كات كە میوانەكان دەڕۆیشنت ،ئەو بۆ نانی
نیوەڕۆ دەمایەوە .من و براكەم بە هاوڕێ نزیكەكانی دایك و باوكامن دەوت
پوور یان مام ،بەاڵم پوورە مینا زۆر تایبەت بوو ،هەروا كە دایكم دەیوت «مینا
ئەو خوشكە هەقیقیەیە كە هەرگیز نەمبوو» .دایكم خوشكێكی هەقیقی بوو،
زڕخوشكێك بەناوی «نەفیسە» ،كە هەمیشە پەیوەندییەكی سۆز و قینیان
لەگەڵیدا هەبوو.
دایكم و پوورە مینا لە خوێندنگەی ژاندارك ،یەكێك لەو قوتابخانانەی
تایبەت بە كچان بوو لە تاران و راهیبە فەرەنسییەكان بەڕێوەیان دەبرد،
پێكەوە لەیەك پۆل بوون .هەردووكیان قوتابی زۆرباش و پێشبڕكێكار بوون.
ئەم پەیوەندیە كەم كەم شێوازەكەی گۆڕا بۆ رێز .پێكەوە سەعیان دەكردو بوون
بە هاوڕێی گیانی بە گیانی یەكرت .بۆ سااڵنێكی زۆرو تا ئەو كاتەی شەڕیان
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بوو ،هەموو رۆژێك پوورە مینامان دەبینی .شام یان لەماڵی ئەو یان ئێمە بوو،
بۆ زۆربەی كۆتایی هەفتەكان ،یان پشوەكان و چاالكیەكامنان پێكەوە پالمنان
دادەنا.
پوورە مینا كەمێك قەڵەو بوو ،وای نیشاندەدا لەشی لەگەڵ پێی ،كە زۆر
جوان و باریك بوون ،گونجاوییەكی نییە .قژی درێژ ڕادەگرت و زۆر بە وردی
لەپشت ملی كاڵفەی دەكرد ،یان بە رۆڵی فەرەنسایی دەیبەست .هەڵبەت
هیچكام لەمانە ئەو شتە دایكم لەدەوری ئەو دروستی كردبوو ،ناخاتەدەر.
پ��وورە مینا لە منداڵیدا دایك و باوكی لەدەستدابوو ،مامێكی گ��ەورەی،
سیاسەمتەدارێكی مەزنو باڵوێزێكی كاریگەر بۆ رووسەكان ،خۆشی دوو كچی
هەبوو ،ئەمو خوشكەكەیو دووبراكەی دەباتە الی خۆی بژین .دایكم جاروبار
بە هاودەردیەوە دەیوت مینا زۆر بەدبەختە .ئامۆزاكانی رۆیشنت بۆ زانكۆ و
بوونە كەسی ئەكادیمی ،بەاڵم ئەو نەیتوانی لە ئامادەیی زۆرتر بخوێنێت.
لەرووی ناچاریەوە شویكرد بە پیاوێكی وەك مامی :بەرزیخواز ،رقئەنگێز و
سارد .خوشكە گەورەكەیو برایەكی لەگەنجیدا مردنو سێهەمیەكەیان بیست
ساڵ دواتر بە پەستانی دڵ مرد .بە مردنی ئەم برایە ،هەموو شتێك بە میرات بە
پوورە مینا دەگات ،بەاڵم چیرت درەنگە.
بەرزخوازییەكانی مێردی پوورە مینا ،تەنها نیوەی بە ئەنجام گەیشت ،بۆیە
دەیەویست لەماڵەوە دەسەاڵت و هێزی خۆی نیشانبدات .دایكم تەنانەت
لەگەڵ ئەو هەموو هەڵسوكەوتە فیزكەرانەی مێردەكەی ،لەگەڵ باوكم كە لە
قسەكردنیدا دەبیرنا ،زۆر مێردی پوورە مینای بەالوە گرنگ بوو .پوورە میناش
دەیزانی و بەئەم هەستە هاودەردیەی دایكم بۆ پیاوانی دەسەاڵتدار گاڵتەی
دەكرد .دەیوت «نێژهەت كوێرە و ناتوانێت الوازیان ببینێت» .من خۆم حەزم
لێ نەبوو ،چونكە زیاد لە ئەندازەی ئاسایی حەزی لەمن بوو .هەر كە بەتەنیا
دەیبینیم خەریكم سەرەخەوێك دەشكێنم ،یان لە هۆڵەكە لەگەڵ هاوڕێیەكم
بە تەلەفون قسەدەكەم ،دەیەویست مبگرێتە باوەشو پێمبێژێت چەند كچێكی
باشمو چەند خۆشیدەوێم .نەمدەتوانی الی دایكو باوكم گلەیی لێبكەم .بەس
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جەختم دەكرد خۆمی لێ دووربكەمەوە .جاروبار كاتێك دەمزانی دایكم چەند
هەڵەیە ،هەستم بەخۆشییەكی نامۆ دەكرد.
ئەم كەسە دەسەاڵتدارە بەهێزە چەند ساڵێك دواتر رۆژێك بەیانییەكەی
دەڕواتە ناو گەراجی ماڵەكەیانو تفەنگێك دەخاتە سەریو خۆی دەكوژێت.
لەو یاداشتە دوای خۆی بۆ ژنە تۆقیوەكەیو منداڵەكانی بەجێیهێشتبوو ،وتبووی
ئیدی لەمە زۆرتر ناتوانێت باری گرفتە داراییەكانی لەسەر كۆڵی بكێشێت .لە
سااڵنی كۆتایی ژیانی پشتی بە باوكم بەستبوو ،متامنەی پێدەكرد .لەدوای
مردنی ،باوكم كاروباری پرسەكەی رێكخست و جەختی زۆری كرد تاوەكو وەك
شارەوانی تاران دەسەاڵتەكەی بەكاربهێنێت ،بۆئەوەی لەناو رۆژنامەكاندا باسی
خۆكوشتنەكەی نەكرێت.
پوورە مینا لەگەڵ ئەوەشدا كە بێ دایكو باوك بوو ،سەردەمێكی منداڵی
باشرتی لەدایكم هەبوو ،لەكاتێكدا دایكی دایكم گەنجرت بوو مردبوو ،بەاڵم
برابوو بۆالی باوەژنێكی خراپ و باوكێكی كەمتەرخەم كە دیسپلینی لەتەك
میهرەبانیدا لێشێوابوو .لەهەمانكاتدا زڕخوشك و زڕبراكانی لەخۆشی و
ئاسوودەییدا دەژیان ،دایكم خرابووە ژورێك لەسەرەوەو ناچاربوو ددانی بە
سابون و ئاو بشوات .شتێك كە دایكمی زۆر خەمبار دەكرد ،ئەوە بوو وەك
خزمێكی دوور مامەڵەیان لەگەڵ دەكرد .تەنها رێگە بۆ چارەكردنی ئەو هەموو
رقو قینەی كە لەخێزانەكەی هەیبوو ،پەرەپێدان بوو بە هەستی لووتبەرزی.
پوورە مینا جارێكیان پێیوتم ئەوو دایكم كتێبەكانیان دابەشدەكرد( ،باوەگەرەم
لەبیری دەچوو پارە بدات بە دایكم بۆ كتێب) راهاتبوون لەگەڵ یەك سەعی
بكەن .دەیوت «ئاوا نزیكبووینەوە لەیەكرت»« .نێژهەت هەمیشە لەناو پۆل
یەكەم بوو ،زۆر پێشبڕكێكەر بوو .نەیدەتوانی لەجل یان شتی تر لەگەڵ ئەوانی
تر ركابەری بكات .تەنها مەودایەك دەیتوانی تیادا پێشربكێ بكات ،كە تیاشا زۆر
باش بوو ،لە خوێندن و بەتایبەت لە بیركاریدا» .لەكاتێكدا خوشك و براكانی
نێردرابوون لەدەرەوە بخوێنن ،دایكم ناچاربوو لەدوای ئامادەیی واز لەخوێندن
بهێنێت.
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دایكم دەیوت «دەمویست ببمە دوكتۆر»« .من زیرەكرتینو جێ ئۆمێدی
خوێندكارانی ناو پۆلەكەم بووم» .دایكم بیری من و براكەمی دەخستەوە
چۆن داهاتوی خۆی كردە قوربانی لە ماڵ مایەوە .دایكم زۆر شانازی بە
خۆیەوە دەكرد كاتێك دەیوت من «ژنی ناوماڵ» نیم ،كاتێك شومكرد تەنانەت
نەمدەزانی جێگاكەی خۆم چاكبكەمەوە .لە یەكەم چاوپێكەوتنیاندا ئەوەیان
راگەیاندبوو كە «كچی من ،گەورەكراوە ببێتە ژنێكی خوێندەوار نەك كۆیلە»،
بەاڵم هەرگیز دەستی لە گلەییكردن لەسەر ئیشكردنمو تەرخاننەكردنی كاتێكی
زۆرتر لەماڵەوە لەگەڵ منداڵەكانم هەڵنەگرت.
لەدوای مردنی دایكم زۆر سەری سوڕما كاتێك لەو ژنە نەمساوییە ،ئەوەی
كە لەزەماوەندی دایكم ئامادەبوو ،چونكە ببیستم نێژهەت ماوەیەك وەك
فەرمانبەری بانك ئیشیكردووە .ئەو ژنە نەمساویە پێیوتم دایكم زۆر كاریگەری
لەسەر هەبووە ،كە بینیویەتی وەك ژنانی تر نییە .نێژهەت زیرەكو قسەخۆش
بوو ،زۆر بەباشی فەرەنسی قسەیدەكردو لەهەمووی گرنگرت ئەوە بوو لەبانك
ئیشیدەكرد .لەو سەردەمە كچانی هاوئاستی ئەو ئەگەر ئیشیان بكردایە ،وەك
دكتۆر یان مامۆستا بوو .وادیارە دایكم لەدوای مردنی سەیفی حەزی نەكردووە
بە باوكی و باوەژنە خراپەكەی پشت ببەستێت ،بۆیە ئیشیكردووە .بەاڵم
هەمیشە ئەوەندە بەسەربەرزییەوە باسی بەرزیخوازیەكانی بۆ دكتۆربوون و
ئارەزوی سەربەخۆیی دەكرد ،كە هەرگیز رێكنەكەوت ئاماژەیەك بەمە بكات.
كات و دیسانەوە دایكم خۆی باسی ئەوەی دەكرد ،چۆن خزمێكیان ،ئاغای
خۆش كیش ،كە دواتر بوو بە سەرۆكی بانكی ناوەندی ئێران ،یەكێك لەدڵ
پیاچووەكانو خوازبێنەكانی بوو.
هەستدەكەم ئەو هەستە نائارامیە بەردەوامەی دایكم ،بەشێكی بەهۆی
هەستی قووڵی بێامڵی بوو .دایكم نە لەو ژنانە بوو ،كە ژنی ماڵ بوونو نە لە
تایپی ژنی ئیشكەری دەرەوە بوو .وەك زۆر ژنی تری سەردەمی خۆی ،ژنێكی
نێوان بوو ،كە هەستیدەكرد تواناو ئارەزوەكانی بەبۆنەی بارودۆخەكەییەوە
خنكاون .كاتێك چیرۆكی خۆی لەسەر منرەكان و ئەو داهاتووە روناكەی
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مامۆستاكان بۆیان پێشبینیكردبوو دەگێڕایەوە ،لەكۆتاییدا سەری رادەوەشاندو
دەیوت« :من ئەگەر پیاو بومایە!» .من بەمە دەڵێم سەندرۆمی «ئالیس جەیمس»
كە بیر لەزیرەكی هێرنی جەیمسو خوشكە دەردەدارەكەی دەكەمەوە ،تواناو
ئارەزووەكانی زۆر لەبارودۆخی هەقیقی ئێستای دوور بوو.
پوورە میناش زۆر زیرەك بوو .رێگایەكی بۆ بەردەوام بوون لە خوێندن
لەبەرپێ نەبوو ،بۆیە لەباتی خوێندن شویكرد« .ژنێكی زیرەكی تریش فەوتا».
پوورە مینا هەرگیز دەنگی بەرزنەدەكردەوە ،بەرز پێنەدەكەنی ،یان هەستی
خۆی نەدەخستەدەرەوە .پێچەوانەی دایكم ئاگری شەڕی دانەدەگیرساند،
تەنانەت لەوانەش كە نزیكی بوون ،دووریی دەكرد ،دەتوت دەیەوێت شتێكی
بەنرخ لەو دنیایە كە دانی بە بوونی ئەودا نەداوە ،بشارێتەوە .منرەكانی بە
بیرەوە هەڵدەبژێری :قوماریدەكرد و جگەرەی دەكێشا .دایكم شانازی دەكرد
كە لەهەردووكی چێژدەبینێت ،بەاڵم دەیوت نایەوێت بیانكات ،چونكە هەڵەیە.
بەردەوام لەسەر دەستهەڵگرتن لەم شتانە شەڕێكی خاچپەرەستانەی لەگەڵ
پوورە مینادا هەبوو .پوورە مینا بزەیێكی دەكردو بە تانەوە دەیوت «نێژهەت من
وەك تۆ ماسۆشیست( )3نیم» .تووڕەدەبوو كاتێك دایكم لەم كێشەنەدا الیەنی
«مەهبۆد» ،شوی پوورە مینای دەگرت .خۆی لە رووبەروبوونەوە بەدوردەگرت
و بەرێگەی خۆی دەڕۆیشت ،تەنانەت ئەگەر بەمانای شاردنەوەی كارەكانی
بێت لەو دوو كەسە نزیكەی ژیانی( :شوەكەیو نزیكرتین هاوڕێكەی).
پەیوەندی نێوان باوكم و پوورە مینا بەپێی نیگەرانییە هاوبەشەكانیان و
رقە هاوبەشەكانیان ،رۆژبەرۆژ زۆرتر دەبوو .هەڵبەت باوكم نەیدەتوانی پورە
مینا بە جوانییەكەیەوە فریوبدات .پوورە مینا دەیوت «ئەحمەد خان ،من لەو
ژنانە نیم تۆ بتەوێت بیبەیتەوە!» .باوكمی زۆر خۆشدەویست و دواتریش بۆ
پشتیوانی رویكردە باوكم ،بەاڵم هیچ كاتێك بایەخی زۆری بە گلەییەكانی باوكم
نەدەدا.
كە گەورەتر دەبووم ،دایكم هەمیشە باسی ئەوەی دەكرد« ،لەو سەردەمە»
عەقڵیەتی خەڵك وابووە تەنها كچانێك دەخوێنن ،كە ناتوانن شوبكەن .دەیانوت
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زۆربەی ژنانی خوێندەوار ناشیریننو خراپ مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا .هەندێك
بنەماڵە دەیانوت خوێندن و نوسین»چاو و گویێ كچ دەكاتەوە» و بەریان
بەڕەاڵ دەكات .باوە گەورەم ئەوەندە پێشكەوتنخواز بوو ،كە گوێ بەم شتانە
نەدا .خوشكە بچوكەكەی دایكمی ،نەفیسە ،ناردبوو بۆ ئەمریكا لەوێ بخوێنێت،
بەاڵم هەرگیز دەرفەتێكی وەها بە دایكم نەدرابوو .دەیوت «من هیچ كەسم
نەبوو پشتیوانیم لێبكات ،دایكم بۆی گرنگ نەبوو چی بەسەر من دێت» .دایكم
و پوورە مینا هەرگیز نەیانتوانی سەبوری خۆیان بدەن ،بۆچی توانا شارەوەكانیان
بەكارنەهێرناوە »،ئیمێلی دیكسۆن» بەم توانا شارەوانە دەڵێت «توانای لێڵ
بۆ باڵگرتن» .لەوانەیە ئەمە ببێتە هۆی ئەوەی ،لەگەڵ ئەو هەموو جیاوازیە
زۆرە لە میزاجو رسوشتدا ،تەنانەت پەسەندنەكردنی یەكرتیش ،باشرتوایە بڵێم
یەكرتیان بۆ تەحەمول نەدەكرا ،توانییان بۆ سااڵنێكی زۆر پێكەوە مبێننەوە.
دایكم شانازی بەخۆیەوە دەكرد» راشكاوو روو راستە» .هەندێكجار دایكم
دەیوت مینا زۆر فێڵبازە .دەیوت «وادیارە شاردنەوەی شت بەشێكە لەرسوشتی
مینا .ئەو دەزانێت روو راستی بۆ من چەند بەنرخە ،لەگەڵ ئەوەشدا یان درۆم
لەگەڵ دەكات ،یان هەقیقەتم پێناڵێت» .پوورە میناش دەیوت «دایكی تۆ
نازانێت لە دەوروبەری چ باسە ،تەنانەت نازانێت چۆن بژیت .ئەم ژنە كەسێكی
ئایدیالیستە .وەك منداڵێكی دوو ساڵە ساویلكەیە».
پوورە مینا تەحەمولی ئاشتەوایی و دڵفراوانی دایكمی نەبوو سەبارەت
بە شوی یەكەمی ،دایكم دەیوت «كاتێك بیردەكەمەوە سەیفی چۆن لەیەكەم
ساتەوە لەگەڵ من هەڵسوكەوتی كردووە و لەدوای من سەیری كەسی تری
نەكرد و ئێستاش .»...دەنگی لێرە نزم دەبووەوە ،پوورە مینایش نیوە بە تانەو
تەشەرو نیوەش بە زەردەخەنەیەكەوە دەیوت «ئێستا چی؟ ئێستا تۆ مێردێكی
باشو دوو منداڵی لەش ساخت هەیە .نێژهەت تۆ دەتەوێت بۆ هەتاهەتایە
لەناو خەونو خەیاڵ بژیت؟».
هەموو هەینییەك جۆرێكی جیاواز لەخەڵك لە هۆڵی ماڵەكەمان
ك��ۆدەب��وون��ەوە .ئەمانە زۆرت��ر ك��اروب��اری گرنگ ب��وون .میوانەكان زۆرتر
لەدەوری نیوەڕۆ كۆدەبوونەوەو هەردووكیان – دایك و باوكم ،سەرۆكایەتی
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كۆبوونەوەكەیان دەكرد .ژمارەی كەسەكان بەپێی رۆژ دەگۆڕا ،بەاڵم هەندێكیان
بەردەوام ئامادەبوون .پوورە مینا جاروبار بەشداریدەكرد ،بەاڵم زۆر بەكەمی
شتی دەوت .هەستدەكەم نیوەی بۆئەوە دەهات ،بزانێت خەبەروباس چییەو
نیوەشی لەسەر وەفاوە دەهات .جاروبار مەگەر بۆ دژایەتیكردن لەسەر بابەتێك
قسەیەكی بكردایە.
ئاغای خەلیقی ،هاوكارێكی باوكم بوو لەڕاژەی شارستانی ،هەم لەباری
پلەوە و هەم ساڵەوە لەباوكم بەرزتر بوو ،دێتەوەبیرم .باوكمی بینیبوو چۆن
سەركەوتبوو ،لەكاتێكدا خۆی لەهەمان جێگا وەك فەرمانبەرێكی ئاسایی
حكومەت ،تا خانەنشینی مابووەوە .وابزانم یەكەمجار كاتێك باوكم وەزیری
دارایی بوو ،چاویان بەیەك كەوتبوو ،دوای ئەوە كە باوكم لەوێ رۆیشتو ببوو
بەجێگری سەرۆكی رێكخراوی پالنو بودجە ،هەر هاوڕێیەتییەكەیان بەردەوام
بوو .ئەو هەموو سەركەوتنەی باوكمی بە بەخشەندەیەكی زۆرەوە دەخستەڕوو.
ئاغای خەلیقی ئەم دابەی هەبوو ،كە شیعری هەزەلی بۆ رێكەوتە جیاوازەكان
دەنووسی و هەركاتێك چاوی بە ئێمە دەكەوت دەیخوێندنەوە .زۆربەی كات
زووتر لە خەڵكی تر دەهاتو كەم رێكدەكەوت نەیەت .هەستمدەكرد ئاغای
خەلیقی پیر نابێت ،بەس تۆزە تۆزە چووە تەیەكو گرژبووەوە ،تا رۆژێك ئیدی
نەماو پێیانوتم مردوە.
یەكێك لەو كەسانەی تر كە بەردەوام ئامادەیی ،كۆلۆنێلێكی سوپا بوو ،كە
زوتر لەكاتی خۆی خانەنشین ببوو ،بەس بۆئەوەی دەیەویست چێژ لەژیانی
وەربگرێت .زۆر جوان و كەشخە بوو ،وەك ئەكتەرە كۆنە هۆلیودییەكان
وابوو .سمێڵیكی وەك «كالرك گەیبێل»ی هەبوو ،بەردەوام قژی بۆیە دەكرد و
لەگەڵیشیدا سمێلیشی بۆیە دەكرد .پێچەوانەی ئاغای خەلیقی ،كۆلۆنێل زۆربەی
كات بێدەنگ بوو ،هەمیشە بزەیەك لەژێر سمێلەكەیەوە خۆی دەشاردەوە.
گویێ لەو گفتوگۆیانە دەگرت ،كە جاروبار هەڵدەچوون ،بەاڵم دەتوت هیچ
ئارەزوی بەشداریكردنی نییە.
«شیرین خانم» ژنی كۆلۆنێل یەكەمجار بۆ ئەوە دەهات ،دڵنیابێت كۆلۆنێل
لەگەڵ «سۆزانی» نەڕۆیشتبێتە دەرەوە ،بەاڵم دواتر خۆشی بوو بە بەشدارێك
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لەگفتوگۆكان .پێچەوانەی شوەكەی ،حەزی لەهەموو بابەتەكان بوو ،لە
هەمویاندا بەشداریدەكرد .ژنێكی گەورە بوو ،واتە ئێسكی گەورە بوو ،زۆر لە
شوەكەی گەورەتر .دەنگێكی نزمی هەبوو ،هەرجارەی قسەی دەكرد ،دەتوت
ئێستا دەتەقێتەوە ،لەوانەیە جەستەی لەژێر سەرڕێژی هێز و كەسایەتییەك
بووبێت ،كە ئیدی ئەو جەستە گەورەیەی نەیتوانیوە خواستەكانی لەخۆیدا
رابگرێت .باری دارایی كۆلۆنێل زۆر باش نەبوو ،بۆیە شیرین خانم ناچار بوو
ئیش بكات .شیرین خانم خوێندنگەی دوراندنی هەبوو .لەوێ لەگەڵ ئەو
ژنە گەنجانە دەهاتنە ئەوێ ،تا شتێك فێربنب و ژیانیان ببەنە پێش ،دەیكردە
شەڕ .شیرین خانمو پوورە مینا ،خۆشییان لەیەكرت نەدەهاتو هەردووكیان بە
شێوازی خۆیان رووڕاستبوونو بە ئاسایی دەیانتوانی هەستەكانیان بشارنەوە.
هەمیشە چەند پیاوێكی گەنجی بەرزیخوازیش هەبوون ،كە بە ئۆمێدی
دۆزینەوەی پەیوەندی لەگەڵ خەڵكی دەسەاڵتدار دەهاتن .تێكەاڵوی ئەم
هەموو كەسانەی كە ئامادەبوون و ئەوانەی كە هێشتا نەگەیشتبوون ،شیرین
خامنی نائاسودە دەكرد .بڕوای بەكەس نەبوو ،دەیوت دایكم ئەوەندە میهرەبانە،
كە ناتوانێت مەبەستی خراپی خەڵك ببینێت .پیانیدەوت سواڵكەر ،وەهاش
دەیوت كە ئێمە و تەنانەت دایكیشم نەماندەتوانی وەاڵمیبدەینەوە .دەیوت
«نێژهەت خانم دڵی زۆر باشە .بەدوای گرفتدا دەگەڕێت».
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5
پەیوەندیی خێزانی
باوكم سااڵنێكی زۆر ئیشی لەسەر كتێبی بیرەوەریەكانی كرد .یەكەم
دەستنوسی پڕبوو لە چیرۆكی منداڵیی خۆی .كە تێیدا باسی ئەوەی كردبوو ،چۆن
خوشكە چوارساڵەكەی بەدەستی پیاوێك كوژراوە ،كە ویستویەتی گوارە زێڕەكانی
لەگوێ دەربێنێت .پیاوەكە بۆئەوەی دەنگی گریانەكەی خەفە بكات ،چەقۆی
لێدابوو .ئەم رووداوە وای لە باوكم كردبوو ،هەر لەتەمەنی منداڵییەوە دژی بێدادی
ژیان بوەستێت .چیرۆكێكی زۆر دڵتەزێن بوو ،زۆریش بەتینەوە نورسابوو ،بەاڵم
لەكاتی باڵوكردنەوەی كتێبەكەی ،پێیان گوتبوو باشرت وایە بەشە كەسایەتیەكانی
الببەی ،هەڵبەت بۆ گێڕانەوەی ژیانێك باسی كوشتنی خوشكەكەت گرنگ نییە،
بەڵكو گێڕانەوەی ئەو شتانە گرنگن كە لە بەشی گشتی ژیاندا پێیگەیشتویت.
كاتێك دواتر كتێبەكەم خوێندەوە –لە نەوەدەكاندا باڵوكرایەوە ،بینیم ئەو كتێبە
بەبێ چیرۆكەكە ،كەسایەتیەكانی چەن پووچەڵ دیارە .كتێبەكە پڕە لەباسی
پێشكەوتنە سیاسیە گرنگەكانو بەتاڵە لەو دەنگەی كە دەستی بەسەر بیرەوەرییە
باڵونەكراوەكانیدا داگرتووە .زانیارییەكی زۆر سەبارەت بە ژیانی سیاسی باوكم
دەخاتەڕوو ،بەاڵم زۆر كەم باسی دەروونی خۆی تێدایە.
زۆر پەشیامنم كە لەوكاتەی باوكم زیندوو بوو ،سەرنجی بیرەوەریەكانیم
نەدا .لەدوای راپەرین پێشنووسێكی پێبەخشیم .لەو سەردەمەدا بایەخێكم
پێنەدا و هەستم بە سادەیی باری ئەدەبی نووسینەكانی دەك��رد .لەدوای
مردنی كاتێك براكەم كتێبی بیرەوەریەكانی باوكم و كۆپی دەستنووسە
سەرەكییەكانی بۆناردم ،زانیم كۆمەڵێك شتی زۆرم لەدەستداوە .لەو كتێبە
بیرەوەرییە باڵونەكراوەی ،سەبارەت بە ئارەزووەكانی كاتی گەورەبوونی ،وەك
چاوبازییەكەی لەتەمەنی هەشت ساڵی لەگەڵ كچی دراوسێكەیان ،راستگۆیە،
بەبێ ئەوەی تەریقبێتەوە ،دڵداریەكانی لەگەڵ ئەو ژنانە باسدەكات ،وێڕای
گشت داخراوییەكی كۆمەڵگەو ئاین.
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كتێبەكە بە بۆماوەزانییەكی  600ساڵ لەمەوپێشی ،واتە تا ئینب نەفیس،
فیزیكزان ،حەكیمو زانا ،دەستپێدەكات .بۆ چواردە وەچە پیاوەكانی بنەماڵەكە
فیزیكزان بوون و ئامۆژگاری فەلسەفە و ئەدەب كرابوون و هەندێكیان
زانستنامەی گرنگیان نووسی .باوكم هەژمارێكی وردی دەستكەوتەكانی باب
و باپیرمان لە جیهانی زانست و ئەدەبدا دەكات( .یەكەمجار كە دەستم بە
مامۆستایی كرد لە زانكۆی تاران ،باوكم پێیوتم ئەو وێنە هەڵواسرتاوەی «ئینب
نەفیس» لەسەر دیواری زانكۆی یاسا و زانستە سیاسیەكان دەبێت ببێت بە
بیرخستنەوەیەك بۆ ئەو ئەركە گرنگەی من وەك مامۆستا و نووسەرێك كە
هەمە) .هەرگیز نەمزانی لەگەڵ ئەم باووباپیرە بەناوبانگانەم بەتەواوەتی
دەبێت چیبكەم .منو براكەم تایبەت بووین بە نەوەیەك ،كە بایەخێكی زۆری
بە ڕابردوو نەدەدا و باووباپیرەكانی زۆرتر وەك بار و هۆیەك بۆ شەرمەزاری
دەبینی ،تا وەك خاڵێكی سەركەوتوون .لەپڕ لەدوای راپەڕین رابردووی خێڵەكەم
بایەخی پەیداكرد لەالم .لە حاڵێكدا سەردەمی ئێستامان پوچەاڵ و گۆڕاو بوو،
رابردوو دەیتوانی ببێت بە خانووێكی جێگر.
باوكی باوكم» عەبداملەهدی» دكتۆر بوو ،هەرگیز هیچ بەرزیخوازیێكی
سیاسی لەخۆیەوە نیشاننەدا .ل��ەدوای مردنی ،یەكەم نەخۆشی واز لە
نەشتەگەری دەهێنێتو بۆ ماوەیەك دەیەوێت ببێت بە مامۆستاو دوای ئەوە
بڕیارێكی كارەساتبار دەدات :دەڕواتە ناو دنیای بازرگانی .دەڵێن دكتۆرێكی
باشو بازرگانێكی زۆر خراپ بووەو هەرگیز ئەوەندەی دەستنەكەوتوە ،تاوەكو
بتوانێت پشتیوانی ئەو خێزانە زۆرەی بكات .ژنێكی گەنج ،دایە گەورەم ،لە
خێزانێكی زۆر ئاینی دەهێنێت .دایە گەورەم لەتەمەنی  9سااڵن شویكردووەو
یەكەم منداڵی لە سیانزە ساڵەیدا لەدایكبووە.
«عەبدوملەهدی» پیاوێكی مۆن و توند بووە .هەڵسوكەوتە رووگرژەكەی
بەرامبەر بە جیهان ،لەوانەیە لە خواستە دڵڕەقەكانی لەخۆیەوە سەرچاوەی
گرتبێت .لەوێنەیەكی باپیرمەوە كە لەالی منە ،ئەشێت هەستبكەیت چەند
كەسێكی رق لەدڵ و گۆشەگیرە :كەسێكە هیچ شتێكی ناخی خۆی بە دنیا
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نیشاننادات .خێڵخانەی باوكم شەیخیس ،ئەندامی یەكێك لەو دەستە ئاینە
جیاوازانە بوون ،كە ڕكابەری ئاینی رەسمی ئێرانیان دەكرد .باپیرم ئامۆژگاری
رۆشنبیری ئەو بەشەی ئەسفەهان بوو.
ئەسفەهان بۆ دایەگەورەم شارێكی توندوتیژ و پڕلەترس بوو ،بەاڵم لە
دەفتەرە بیرەوەرییە باڵونەكراوەكانی باوكمدا ،ئەسفەهان شێوازێكی تری
هەیە .پڕە لەئاهەنگگێرانی سێكسی .فەرمانبەرێكی بااڵ لەنێوان دوو هاوسەرە
جوانەكەی دەخەوێت ،یەكێكی تریان كوڕە گەنجەكان ،یەكێكیان بریتییە لە
باوكم بۆ مەلەكردن دەیانبەن بۆ باخ ،فریویان دەدات .باوكم لێرەدا وچانێك
دەدات بۆ الدان لەسەر باسی بێبەری سێكسی لە ئێراندا ،بەتایبەت لەنێوان
پیاوی گەنج ،كە لە كۆتاییشدا سەر بۆ نەخۆشی پێدۆفیلیال دەكێشێت.
باوكم بەتینێكی زۆرەوە وەسفی فێستیڤاڵە ئاینییەكان و بەتایبەت
موحەرەم دەكات – كە شیعە لەم مانگەدا بۆ شەهیدبوونی ئیامم حوسەین
لە كەربەال ،دەگرین .-لەم رێوڕەسمەدا ،خەڵك دەڕۆنە ناو شەقامەكان بۆ
بینینی كاروانەكان ،سەدەها كەس ،یان هەزاران كەس لەناو جادەكان دەڕۆن
و بە قامچی -بۆ هاودەردیكردن لەگەڵ ئیامم حوسەینو یارەكانی -لەپشتی
خۆیان دەدەن .هەندێكیان كراسی رەش بە تڵیشەوە لە پشتەوە -ئەو شوێنە
قامچیەكان دێنە خوار-دەپۆشن .ئەوانی تر كفنی سپی لەبەردەكەن .ئەم كاتە
یەكێك لەو كاتە دەگمەنانە بووە ،ژنو پیاو لەشوێنی گشتی بەبێ ترسی تاوان
تێكەڵبوون .پرسەگرتن بۆ كەسێك كە  1300ساڵ لەمەوپێش مردووە ،لەوانەیە
وابێتە بەرچاومان بۆ دەربڕینی هەستی ئارەزووە لەبارچووەكان بێت ،بەاڵم
هەموو خەڵك بۆ سەیركردنی رێورەسمو شانۆی شەهیدبوونی ئیامم حوسەین
كۆدەبنەوە .ئامۆزایەكی باوكم بەناوی «یوسف» هەمیشە دەیوت ئەمە باشرتین
كاتە بۆ دەستبازی لەگەڵ كچانو چیرۆكی دڵخۆشكەرانەی بۆ باوكم باسدەكرد،
هەرچەندە ئەم كەینوبەینە لە دەست بەردەست كەوتنێك زیاتر نەبوو .تا
سەرەتاكانی سەدەی بیستەم ،باوكم بە ئێمەی دەوت مەالكان بەس پاسەوانی
ئاینو رەوشت نین ،بەڵكو پاسەوانی هەستو ژیانی كەسایەتی ئێمەیش هەن.
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

63

چۆن دەمانتوانی پێشبینی بكەین ،رۆژێك دێت باوكم پرسیاری ئەوە
دەكات ،چی روودەدات كاتێك بۆنەكان ،دەنگەكان و تامەكان ،كاتێك شەراب
و رێستورانتەكان ،سەما و موزیكی بیانی ،پەیوەندی كراوە لەنێوان ژن و پیاو
لەگەڵ رێوڕەسمە كۆنەكان رقەبەری دەكەن ،تەنانەت پێشیش دەكەوێت؟
باوكم لە دەستنوسەكەیدا وەسفی ئەو كەسانە دەكات ،كە دنیایان بۆ قەرەباڵغ
كردبوو —دایكە گەنجە شەرمن و میهرەبانەكەی ،كە تەنانەت سەیری چاوی
منداڵەكانی خۆشی نەدەكرد ،مامە دەمارگیرەكەی كە هەمیشە دەیویست برازا
السارەكەی لەئاگری جەهەنەم رزگاربكات ،ئاینخوازە پێدۆفیلەكان ،كە ئامۆژگاری
بێفیزییان لەناو كۆمەڵگە دەكرد و لەنهێنیشدا دەستدرێژیان دەكردە سەر ناموسی
خوشكەزا و برازاكانی خۆیان .زۆر الم سەیرنییە شارێكی وەك ئەسفەهان ئەوەندە
ناكۆكی تیادایە —كام شار هەیە وا نەبێت— نەك تەنانەت دوڕووی��ی ئاینییە
توندڕەوەكان ،بەڵكو ئەو هەقیقەتە سەیرەی ،كە باوكم زۆر بەجدی بەنیاز بووە ئەم
چیرۆكانە باڵوبكاتەوە .ئازاییەكی زۆری دەوێت —یان لەوانەیە ناوی بنێی بێتاوانی—
بۆ پیاوێكی گشتی ئەو سەردەمە ،كە بیەوێت خۆی بەم شێوازە ئاشكرا بكات.
ئەگەر دایكم بایەخێكی زۆرتری بە چیرۆكەكانی باوكم بدایە ،لەوانەیە ئەو
شتانە كە ئارەزووی دەكرد ،لەناخی باوكمدا بیدۆزیبایەتەوە .بەالی منەوە ژیانی
باوكم زۆر لەژیانی «سەیفی» رۆمانسیرت بووە .باوكم لەناو ئەو خێزانە گەورەیەدا،
وەك سەركێشێك وابووە .برا گەورەكەی «ئەبو تۆراب» پیاوێكی زیرەك بوو ،ئیشی
پزیشیكی دەكرد ،بە رێكوپێكی ژنی هێنا و هاوسەرەكەی »-بەتوول» ژنێكی
ئاینخوازی زۆر باشی خزمی دایكی بوو -خۆشدەویست .باوكم منداڵی دووەم
بوو -نێوان «ئەوبو تۆراب» و «كەریم» هاتبوو -وەك منداڵێك زۆر گوێرایەڵ
بوو ،وەهایان پەروەردە كردبوو ،ببێتە ئایندارترین لەنێوان نۆ منداڵەكەیاندا.
باوكم كوڕە كەللەڕەقەكە بوو ،بەردەوام لەپای تاوانە بچوكەكانی سزا دەدرا.
لەدەفتەرە باڵونەكراوەكەی باسی ئەوە دەك��ات ،چۆن دژی مامە ئاینییە
توندرەوەكەی ،مامۆستا توندوتیژەكەی ،تەنانەت باوكیشی و دواتریش لەدژی
حكومەت دەوەستێت .دەتوت لەگەڵ سەركێشی و یاخیبووندا پەیوەندییەكی
64

ئازەر نەفیسی

باشی هەیە .پێیدەوتین كاتێك لەتەمەنی  18ساڵی بریاڕدەدات ئەسفەهان
بەجێبهێڵێت ،زۆر لەو كۆمەڵگە بەسرتاوەی ئەوێو ئامۆژگاریە توندەكانی باوكی
ماندوو بووە .بۆ مامە ئاینییە توندڕەوەكەی لە نامەیەكدا دەنوسێت ،ناتوانێت
ئیامن بە خودایەك بهێنێت ،كە بەس دەهێڵێت چەند سەد مسوڵامنێک بڕۆنە
ناو بەهەشتەكەی ،تەنانەت نەشیدەویست هاوسەرگیرییەكی لەپێش ئامادەكراو
بكات .لەوانەیە نیگای باوكم بۆ هاوسەرگیری ئەو كاتە بەرەوپێش چووبێت ،كە
هەوڵیداوە گەورەبوونە ئاینییەكەی لەگەڵ ئارەزووە رۆمانسیەكانی پێكبهێنێت.
دایك و باوكی هاوسەرێكی «گونجاو»یان بۆ دۆزیبووەوە ،بەاڵم رەتیدەكاتەوە
بیهێنێتو دواتریش ئەو كەسە شو بە برا بچوكەكەی باوكم دەكات.
دەبێت سوپاسی باوكی دایكم «لوقامن» بكەین ،كە ژیانی باوكمی لە
بنەڕەتەوە گۆڕیوە .باپیرەی دایك و باوكم ئامۆزای یەكرتبوون ،بۆیە یەك ناوی
خێزانیشیان هەبوو« .لوقامن نەفیسی» وەك سەرۆكی دەزگایەكی حكومی،
بۆ مەسەلەی بازرگانی سەردانی ئەسفەهان دەكات .لەو سەردەمەدا باوكم
لە دوكانی باوكی ئیشیدەكرد و خێزانەكەی تووشی قەیرانێكی دارایی ناخۆش
ببوون .زیرەكی و وزەی باوكم كاریگەرییەكی زۆر لەسەر «لوقامن» دەكات و
باپیرەم هانیدەدات لە بەشێكی دەزگاكەی داوای ئیش بكات .بەپێچەوانەی
باوكی ،باوكم« ،لوقامن» پیاوێكی رووخۆش -هەڵبەت تۆزێك زوو تووڕە دەبوو-
دەوڵەمەند ،بەرزیخواز بوو ،ژنێكی گەنجی جوانیشی هەبوو .قوماری دەكرد
و دەیخواردەوە ،بەاڵم خۆی بە مسوڵامنێكی پاك دادەنا و نوێژەكانی دەكرد
و زەكاتیشی دەبەخشی .شێوازی ژیانی جێگرێكی گەرم بووە ،بۆ ئەو ژیانە
سۆفیانەی لە ئەسفەهان هەیبووە .باوكم راوێژەكەی بۆ بێزاركردنی باوكی خۆی
قبوڵدەكات .ماوەیەك دواتر هاوكارەكانی رازیدەكەن ،هیچ داهاتوویەكی لە
ئەسفەهان نییە ،بەڵكو دەبێت بڕوات بۆ تاران .باوكم ئارەزو دەكات هەم
ئیشێك بدۆزێتەوە و هەم بتوانێت لە تاران خوێندن تەواوبكات .لەتەمەنی
هەژدە ساڵیدا بەبێ رەزامەندی دایك و باوكی و بە بێ پارە بەشێوازێكی
ئاسودەیی ئەوێ بەجێدەهێڵێت ،تەنانەت ناشزانێت چی چاوەروانی دەكات.
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سەرەتا لە تاران لەماڵی پووری دایكی دەژی .هەموو رۆژێك بۆ پشتیوانیكردنی
دارایی خۆی ئیشدەكاتو خۆی فێری ئینگلیزیو فەرەنسی دەكات .شەوان سەعی
دەكردو تا ئەو جێیەی بیتوانیایە سودی لە تواناكانی وەردەگرت ،بۆئەوەی خەوی
لێنەكەوێت ،لە حەوزێكی بچوكی ماڵی پووری دایكی دادەنیشت و كتێبەكەی
بە بەرزی دەگرتو بەتیشكێكی كەمی ناو حەوشەكە دەیخوێندەوە« .لوقامن»
بانگهێشتی دەكات بۆ ماڵی خۆی .هەڵبەت دایكم لەوێ نەدەژیا .لەدوای مردنی
«سەیفی» دایكم ماڵی سەیفی بەجێدەهێڵێت ،بەاڵم هەستدەكات زڕدایكی حەز
ناكات لەگەڵیان بژیت ،بۆیە دەڕوات بۆ ماڵ خزمێكیان -ژنو پیاوێك كە منداڵیان
نەبوو ،دایكم دەكەن بە منداڵی خۆیان .لەماڵی ئەوان باوكم بۆ یەكەمجار چاوی
بە دایكم دەكەوێت .باوكی دەبێتە هۆگری جوانیو خەمی ناوچاوانی دایكمو
لەوانەیە هۆگری ئەو توانا شاراوەیەش بووبێت ،كە یاری نێوان ئەوان پیاوێكی
گەنجو بەرزیخوازی وەك خۆی بخاتەڕوو.
هەر دوو خێزانەكە ناڕازیبوون دایكو باوكم بە هاوسەرگیری بكەن .دایك
و باوكی باوكم ئارەزوی هاوسەرگیرییەكی سوونەتیرتیان دەكردو «لوقامن»یش
كە كەسێكی پێشبینینەكراو بوو ،بەرهەڵستی ئەم هاوسەرگیرییەی دەكرد-
لەوانەیە لەسەر قسەی ژنەكەی بووبێت ،یان ئامۆزایەكی داماو و فەقیری
بەشایەنی كچەكەی نەزانیبێت .باوكی دایكم لەزەماوەندەكەدا بەشداریناكات،
بۆیە لەماڵی «پورە تووری» -ئەو كەسەی بەیەكی ناساندن -بەڕێوەدەچێت.
براكەی باوكم «مامە تۆراب» لە ئەسفەهانەوە تێلێگرامێك دەنێرێتو دەڵێت
باوكیان سوێندی بە قورئان خواردووە و وەاڵمەكەی دژی ئەم هاوسەرگیریەیە.
مامم لەكۆتاییدا دەڵێت لەگەڵ ئەمەیشدا بنەماڵەكەی هەموو بڕیارێكی ئەو
یان بەدڵەو داوای سەالمەتییان بۆ دەكەن .تێلێگرامەكە رۆژی زەماوەندەكەیان
دەگات ،بۆئەوەی كە هاوسەرگیریەكەیان یاسایی بێت ،دەبێت باوكی بووك
رەزامەندیی نوورساوی خۆی بدات،و چونكە نەیاندەتوانی ئیمزای «لوقامن»یان
هەبێت ،باوكم وا نیشانیدا تێلێگرامەكە -ئەویش هەر بەناوی نەفیسی ئیمزا
كرابوو -لەالیەن «لوقامن»ەوەیە .بەمشێوەیە ژیانیان بە درۆیەك دەستیپێكرد.
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6
پیاوە پیرۆزەكە
«حاج ئاغا قاسم» ئەوەندە پیرۆزبوو ،كە ناوەكەشی شایەتی بۆ دەدا.
هەموو كەس لە ئەسفەهان بە حاج ئاغا دەیانناسی ،نازناوێكە بەو كەسانە
دەدرێت كە دەڕۆن بۆ حەج .ئەو خزمێكی دوور و هاوڕێیەكی نزیكی مامی
باوكم بوو لە شیراز .وەك زانستكارێكی سۆفی و الواز وەها بوو .شێوازی
قسەكردنی جۆرێك بوو ،تەنانەت بێبەهاترین قسەكانیشی مانای دەبەخشی.
شتەكانی بە بڕینەوەی تەواوەتی و سوكایەتی بۆ دوێنەرەكەی ئاشكرا دەكرد.
وەك ئەو مامانەی كە ئیسالمیان شیدەكردەوە و دەگەڕان تا پەیوەندییەك
لەنێوان ئیامنیان و فەلسەفە و ژیان بدۆزنەوە ،رۆشنبیر نەبوو .حاج ئاغا
كاتی نوێكردنەوەی زانستی نەبوو ،وزەكەی بۆ گوتە كورتە هەمیشەییەكانی
دادەنا :نەدەبوو لەماڵەوە موسیقا هەبێت« .بەهائییەكان» ناوكی ئەهریمەنن.
راپەڕینی دەستوری نەخشەی بەریتانیەكان بوو.
لێوباریك ،تەنكەڕیشێكی كەم (نیشانەیەكی سەرەكی پیاوە مسوڵامنە
ئاینخوازەكان بوو) ،پانتۆڵ و كۆتێكی قاوەیی و لەژێریەوە كراسێكی سپی
دەكردەبەر و هەموو قۆپچەكانی تا ملی دەبەست .حەزی لەباوكم نەبوو،
هەرگیز سەیری ناوچاوی دایكمی نەدەكرد — نیشانەیەكی تری پیاوە
خواناسەكان بوو .جارێكیان لەگەڵی رۆیشتبووین بۆ بازاڕ ،ئامۆزاكانم چاویان بە
كۆمەڵێك كەوچكی زیو كەوتبوو ،دەیانویست بیكڕن ،حاج ئاغاش بە مۆنییەوە
بیریانی هێنایەوە لە ئیسالمدا خواردن بە شتی زیو قەدەغەیە .لەگەڵ ئەو
ئاینخوازیە توندەی زۆر فێڵبازانە خۆی خوێنشیرین نیشان دەدا -لەوانەیە
لەڕاستیدایش هەروا بووبێت.
دەتوانم ئەو كاتە بهێنمە بەرچاوم ،كە یەكەمجار لە ئەسفەهان بینیامن.
الی دایكم باسی ئاین ،باسی فامتە —كچی پێغەمبەر— و گوێرایەڵی بۆ باوكی
و مێردەكەی ،باسی مردنە ناخۆشەكەی لە تەمەنی هەژدە ساڵی و بێفیزیی
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خۆی دەكرد .بە نەرمیەك ،بەاڵم لەگەڵ بڕینەوەیەكی تەواوەتی دەیوت ،تۆش
خۆت دەزانی كە بێفیزی نابێتە بەرگرێك بۆ سودمەندبوون ،یان گرنگبوونی ژن.
ئەركی ژن لە ئیسالمدا پیرۆزە .زۆر بەالمەوە سەرنجڕاكێش بوو كە دایكم گوێی
لێدەگرت .دایكم لەگەڵ حاج ئاغا یەك بیروبۆچونی هەبوو :لەم رۆژگارەدا هیچ
كەس لە بەهای باری سەرشانی ژنان تێناگات —بەتایبەت منداڵەكانی .حاج ئاغا
بە مەراییكردنەوە دەیوت ،هیوادارم منداڵەكانی تۆ وەها نەبن .دایكم سەری بۆ
راوەشاند .ئەمە كاتێك بوو من شەش ساڵ و براكەم یەك ساڵ و دایكم هێشتا
هیچ نەبوو ،بەاڵم لەپێشەوە داهاتوویەكی رەش چاوەڕێی بوو.
باوكم گاڵتەی لەگەڵ حاج ئاغا دەكرد .ئەگەر ئاین سەبارەت بە ئەڤینی
مرۆڤە ،دەی بۆچی جوولەكەكان ،مەسیحییەكان ،زەردەشتییەكان ،بەهاییەكان،
بووداییەكان _تەنانەت كافرەكانیش_ بە پیس ناودەبرێن؟ ئایا ئەمە حەقیقەتی
هەیە ،كە بەس ئێمەی شەیخی دەڕۆین بۆ بەهەشت؟ باوكم زۆر مندااڵنە
نەقیزە لەو پیاوە ئاینخوازە دەدات ،بەاڵم ناتوانێت بیجوڵێنێت .مامە بچوكەكەم
قسەكە دەبڕێتو خۆی بەشداردەبێتو دایكیشم هەوڵدەدات بە چاو باوكم
بێندەنگ بكات .پێش ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ تاران ،دایكم بێ ئەوەی بە باوكم
بڵێت ،بە حاج ئاغا دەلێت ئەو كاتەی كە بۆ ئیشی بازرگانیی خۆی دێت بۆ
تاران ،لەماڵی ئێمە مبێنێتەوە.
كە منداڵ بووم ،ئەسفەهان لەخەیاڵمدا زۆر گەورە دەهاتە بەرچاو ،تەنانەت
ئێستاش شەقامە گەورە و خۆاڵوی و پڕ دارەكانی و پردە باشكۆكانی «سەر
زایەندەروود» -روباری سەرچاوە-م لەبیرە .سەردەمێك ئەسفەهان پایتەختی
سەفەویەكانو ماڵی پاشای دەسەاڵتدار «شا عباس» بوو .شا عەباس پەیكەری
گەورە گ��ەورە ،مزگەوت و پرد و شەقامی پڕ لەگەاڵی دروستكرد ،شایانی
باسە ،هێشتا ئەسفەهان بەهۆی ئەو كارانەوە بەناوبانگە .وەك شایەتێك بۆ
دەسەاڵت و شكۆی سەفەوییەكان ،بە ئەسفەهانیان دەگوت «نیوەی جیهان».
سەفەویەكان بۆ جیاكردنەوەی خۆیان لەدوژمنەكەیان –عوسامنییەكان -لە
سەدەی شانزە بڕیاریاندا ئاینی ڕەسمی ئێران لە سوونییەوە بكەن بە شیعە.
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ئەسفەهان زۆر لە تاران جیاوازتر بوو ،هەروەك چۆن بنەماڵەی باوكم لەگەڵ
بنەماڵەی دایكم جیاوازییان هەبوو .لە ئەسفەهاندا ،چینەكان رابردویەكی كۆن
و گونجانێكی نارێكن هەبوونیان لەالی یەكەوە هەبوو :لەالیەك خاپووری
پەرستگای زەردەشتییەكان ،لەالیەك گومەزێكی شینی مزگەوتو بینای گەورەی
پاشاكانی سەفەوی .بەپێچەوانەی تەبرێز ،شیراز ،یان هەمەدان ،تاران مێژووێكی
زۆری بۆ شانازیكردنە نییە ،تاران دێهاتێكی بچوك بووە و بە ڕەزەكانیو خەڵكە
توندو هارەكەی بەناوبانگ بووە ،لە سەدەی هەژدەدا دامەزرێنەری قاجارەكان
ئاغا محەمەد خان -كردیە پایتەخت .تاران بیرەوەریەكی كەمی لە داگیركردن،یان بەزاندن هەیە و تەنها لەسەردەمی «رەزا شای پەهلەوی» و كوڕەكەی
«محەمەد رەزا شا» گەشە پەیدادەكات و دەبێت بە شارێكی مۆدێرن .تاران
شكۆو گەورەیی ئەسفەهانی نەبوو ،بۆیە ئەو خەیاڵەی دروستكرد ،چونكە هیچ
رابردووێكی نییە لەگەڵی كێبڕكێ بكات ،دەتوانێت بە پێی خەیاڵی هەركەسێك
خۆی بگۆڕێت.
حەوت كوڕ لە شەش برای باوكم (خۆشكەكەی لە شیراز دەژی��ا) لە
ئەسفەهان دەژیان .ئێمە لەگەڵ «ئەبو تۆراب» زۆر نزیكبووین .ئەویش 9
منداڵی هەبوو :پێنج كوڕ و چوار كچ .هەمیشە لەماڵی ئەوەوە دەرۆیشتین
بۆ ماڵە بچوكەكەی دایە گ��ەورەم ،كە پڕبوو لە داری مێو و هەنار .هیچ
بیرەوەرییەكم لە باوەگەورەم نییە ،كە لە ساڵی  1948كۆچی دوایی كردووە.
فوارەیەك بە كاشی شینەوە لە ژێرخانە فێنكەكەی مامم دێتەوە بیر ،لە هاویندا
ناچاریان دەكردین نیوەڕوان سەرەخەوێك بشكێنین.
بنەماڵەی باوكم سەرقاڵی سۆفیگەری بوون ،لەكاتێكدا خێڵخانەی دایكم
بە شكۆی كۆمەاڵیەتی و رەوشتەوە خوویانگرتبوو .بنەماڵەی باوكم هەرگیز
دایكمیان بە تەواوەتی قبوڵنەكرد .هەڵبەت هەرگیز بەخراپی هەڵسوكەوتیان
لەگەڵ نەدەكرد -لەڕاستیدا زۆریش بەڕێز بوون ،-بەاڵم هیچ هەاڵتنێك لە
بێدەنگی نیشانەی ناڕازی بوونیان نەبوو .دایكیشم بەڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ
دەكردن.
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كاتێك دایكم لە من ،براكەم یان باوكم تووڕەدەبوو ،دەیوت ئێوەش
هەر چوونەتەوە سەر ئەو جیناتە بۆگەنە .كاتێك دەڕۆیشتین بۆ ئەسفەهان،
دیاربوو كام جینامتان هەڵدەبژارد .ژمارەی زۆری مام و ئامۆزاكان -النی كەم
بیست كەس بۆ ناهار یان شام هەمیشە ئامادەبوون -دەسەاڵتی دایكمیان
كەمدەكردەوە .هەڵبەت سەردانەكانی دایكم بۆ ئەسفەهان ،كەمرت و
كەمرتی دەكرد ،لە كاتێدا ئێمە لەگەڵ ئەو هەموو ناڕازیبوونەی دایكم ،زۆرتر
هاتوچۆمان دەكرد.
یەكەمجار كە «حاج ئاغا قاسم» لە تاران سەردانی كردین ،من شەش
سااڵن بووم .لەماڵەوە بەچاو بەدوام كەوت .بە رەوشتو ئاگاداری بە دایكمی
وت :ئەم جەسارەتەی من ببورن ،بەاڵم من تۆ وەك خوشكی خۆم دەبینم.
دایكیشم زۆر خزمەتگوزارانە زەردەخەنەیەكی بۆ كردو كوپی قاوەكەی دایە
دەستی .وتی :ئەم منداڵە ،سەیرێكی منی كرد ،لە تەمەنێكی مەترسیداردایە
و هەموو كەسێك وەك ئێمە لە خوا ناترسن .ئێوە خزمەتگوزاری پیاوتان هەیە
و لەوانەیە وەها باشرت بێت ،ئەم منداڵە جلی پۆرشاوتر بكاتە بەری و خۆی
بپۆشێت.
دایكم سەری سووڕما .ئەگەر هەركەسێكی تر بوایە ،دایكم شتی وای لێ
قبوڵ نەدەكرد ،بەاڵم بە حاج ئاغای وت خۆت راڕا مەكەو ئاسوودەبە ،چونكە
یەكەم شتێك فێرم كردووە ئەوەیە ،چۆن هۆشی بە خۆیەوە بێت «ئاگاداری
پیاوی نامۆ بە .مەهێڵە دەستت لێبدەن» .دایك و باوكم هەردووكیان زۆر
بەباشی لەگەڵی مامەڵە دەكەن .باوكم وەك خانەخوێیەك بەری خۆی دەگرت
زۆر بەرێز بێت (هەڵبەت جارجار بە نیگایەكی گاڵتەوە) كاتێك حاج ئاغا
وتەكانی بەهێمنی دەوت .دایكم دەستەمۆ بوە .ئێوارەیەكیان لەسەر مێزی
شام بە باوكمی وت «حەزم لە مروڤێكە كە رووڕاستە لەسەر ئەو شتەی
هەیە»« .هیوادارم هەموكەسێك بە ئەندازەی ئەو لە بیر و بۆچونەكانی قایم
و توند بێت» .تەنانەت ئەبو تۆرابیش كە زۆر ئاینییە و هەندێكیش بەالی
زانستەوە بوو ،دایكمی بەتەواوەتی قبوڵ نەكرد.
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كە دەمویست سەعی بكەم ،حاجیاغا لەپشتمەوە دەوەستا و خۆی
دەچەمانەوە سەیری دەفتەرەكەم بكات .لێیدەپرسیم چی دەنووسیت؟
لەوكاتەی ئەمەی دەوت ،كتێبەكەمی هەڵدەگرت و تەنوورەكەمی رێك دەكرد
و بەرێكەوت دەستی لە رانم دەخشاند.
ئەو شەوە دایك و باوكم رۆشنت بۆ میوانی .حاجیاغا زووتر رۆیشتەوە بۆ
ژووری خۆی .برا یەك ساڵەكەم لە ژووری نەنە خەوتبوو ،منیش وەك هەمیشە
كاتێك دایك و باوكم لەماڵ نەبووبان ،لەسەر سیسەمی ئەوان دەخەوتم .لە
دوای لەدایكبوونی براكەم ،پەرەم بەم نەریتە دابوو .هەمیشە دایكو باوكم لە
ماڵ نەبووایەن ،براكەم لە ژووری نەنە دەخەوتو منیش هەستم بە بەجێامن
و تەنهایی دەكرد .لە ژووری ئەوان دەخەوتم ،دواتر كە باوشیان پێدا دەكردمو
دەیانربدمە ژوورەكەم ،ئەمەش هەستی ئاسودەیی پێدەبەخشیم .زۆر حەزم لەو
سیسەمە گەورەیە هەبوو ،چێژم لێدەبینی ،القم لە شوێنە فێنكەكانی لێفەکە
دەخشاند.
بە دەنگی هەناسەیەكی نائاسایی تەنیشتم لە خەو هەستام .كەسێك
لەپشتەوە زۆر بەتوندی گرتبوومیە باوەش و دەستی دەهێنێت بە خوارەوەی
كەمەرمدا .بیجامەیەكی نەرم لە قاچە رووتەكانم دەخشا .زۆرتر لە دەست
ساویینەكە لە دەنگی هەناسەكەی دەترسام ،دەتوت توندتر دەبێت و كە
توندتر دەمگرێت هەناسەبڕكێی پێدەكەوێت .هەوڵمدا هەروا مبێنمەوە و
هەناسەنەدەمو چاوم بەست .لەوانەبوو ئەگەر بیبەستمو نەجوڵێمەوە خۆی
بڕوات .دڵنیا نەبووم چەندێك دەیەوێت خۆی بەمنەوە بنوسێنێت ،بەاڵم من
نەجواڵم تا خۆی لەپڕ هەستا .وەختێك رۆشت دەمتوانی دەنگی پێی ببیستم.
تەنانەت دوای رۆشتنیشی چاوم نەكردەوە ،چونكە دەترسام بگەڕێتەوە بۆم.
لەو شەوەوە نەمتوانی بەتەنیا بخەوم .دایكو باوكم وایاندەزانی دەمەوێت
سەرنجیان بۆالی خۆم رابكێشم .شەوان خەوم باش نەبوو .حاجیاغا شەوێكی
تریش لە ماڵامن مایەوە .نەمتوانی بە دایك و باوكم بڵێم ،بەاڵم خۆم لێدوور
گرت .كاتێك لێیپرسیم سەعیم كردووە ،خۆم وا نیشاندا كە نەمبیستووە .كاتی
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رۆشتنی دایكم بانگیكردم تا بێم و ماڵئاوایی لێبكەم ،بەاڵم من رۆیشتمە ناو
تەوالێتەكەو درگاكەی داخست .دایكم بۆ ئەم بێڕەوشتیەم هەڕەشەی لێكردم.
بە تووڕەییەوە وتی :چیم فێركردویت؟ «حاجیاغا قاسم» پیاوێكی زۆر باشە .وتی
ماڵئاواییت لێ بكەم .وتی تۆ منداڵێكی زیرەكی.
لەدوای ئەوە ،دوو سێ جاری تریش هات بۆ ماڵامن .هەمیشە هەوڵمدەدا
لێی هەڵبێم ،تەنانەت ئەو كاتەش كە خەڵكی تر لە ژوورەكەدا بوون .ئێستا كە
بیری لێدەكەمەوە ،ئەوەی بۆم جێگەی سەرنجە ،چۆن هەرگیز بە نیگایەك یان
نیشانەیەك ،كردارەكانی نیشاننەدا .هەمیشە هەر بە میهرەبانی قسەیدەكرد.
جارێكیان .لە حەوشە بووم لەپڕ گرمتی .حەزم لەو گوڵە كێویانە بوو كە لەوێ
دەڕوا .ئەو رۆژە سەرقاڵی یارییەكی خۆم بووم :ملم كۆدەكردەوە و سەیرم
دەكردن ،كاتێك دەیخەمە ناو ئاو چۆن رەنگیان دەگۆڕێت .زۆر بە هێواشی هات
و لە پشتمەوە هەڵرتوشكا و بە دەنگێكی نەرمەوە وتی «چی دەكەی؟ مەگەر
ئێستا كاتی سەعی كردن نییە؟» .داچڵكیمو ویستم هەستم ،بەاڵم لە كەمەرەوە
گرمتی و دەستی درێژكردەوە دەست بات لەزیخەكان .لەوكاتەدا دەستی لە
قاچە رووتەكامنەوە دەخشاند وتی «ئۆ چەند جوانن» .كە من هەستام ئەویش
هەستاو بەشێوازێك گرتبوومی كە تەنانەت ئێستاش بۆم قورسە وەسفی بكەم.
لە سەرەتا بیرمكردەوە و وتم كەسایەتیەكی خەیاڵی دروستدەكەم ،كە ئەم شتە
بۆ ئەو پێشهاتووە نەك من ،بەاڵم ئەم یارییەی منو باوكم بۆ چیرۆكێكی وا زۆر
سووك بوو .شەرمەزارییەكەی دەبوایە مبایەتەوە .دواتر فێربووم زۆر نائاسایی
نییە ،قوربانیش هەست بە تاوان بكات ،چونكە ئەویش بە بێدەنگییەكەیەوە
دەبێتە بەشداری تاوان .بێجگە لەوە هەستێكی تری نادیاری چێژی سێكسی لە
كردارێكدا هەیە ،كە داسەپانراوەو نەویسرتاوە.
«مەهێڵە خەڵكی نامۆ دەستت لێبدەن» .پێش ئەوەی ببم بە گەنجێك،
فێربووم ئەوانەی كە كەمرتین ئازارت پێدەگەیەنن ،خەڵكی نامۆن .هەمیشە
ئەوانەن كە زۆر لە ئێمەوە نزیكن :شۆفێرە چاكەكە ،وێنەگرە بەتواناكە ،مامۆستا
میهرەبانەكەی مۆسیقا ،شوی هاوڕێ بەرێزەكەو پیاوە لەخواترسەكە .ئەمانەن
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كە دایكو باوك بڕوای پێیان هەیەو بڕوا بە شتێك ناكەن كە دژی ئەوان بێت.
باوكم لە دەفتەری بیرەوەریەكەیدا باس لەباوی جۆرێك لە پێدۆفیلیا دەكات
لەكۆمەڵگەیو دەڵێت هۆكەی ئەوەیە «پەیوەندیی نێوان ژنو پیاو قەدەغەیە
و كوڕی هەرزەكار ناتوانێت بێجگە لە دایك و خوشك و پورەكانی ،لە ژنێكی
تر نزیكببێتەوە» .بەبڕوای باوكم «ریشەی زۆربەی شێتییەكان دەگەڕێتەوە
بۆ بێبەهرەیی سێكسی» .دەڵێت ئەم الساریانە بەس تایبەت نییە بە ئێران،
یان واڵتە مسوڵامنەكان ،بەڵكو لەهەر شوێنێك چەپاندنی سێكسی هەبێت
روودەدات -بۆ منونە لە كۆمەڵگە توندە كاسۆلیكەكان.
من ناتوانم زۆر بەخشەندە بم .بەهۆی عەقڵو بیرەوە ،دەتوانم ئاڵۆزییەكان
دەركبكەم -بیستومە سەردەمێك هێنانی كچێكی نۆ ساڵە ئاسایی بووە و
شتێكی نارشین نەبووە و دووڕوویی شێوازێك بووە بۆ مانەوە ،بەاڵم هیچكام
لەمانە سەبوریم نادات .ئەو شەرمە ناسڕێتەوە .سوپاسگوزارم كۆمەڵگەكان،
مرۆڤەكان ،یاساكان ،سوننەتەكان دەتوانن بگۆڕێن .سوپاسگوزارم دەتوانین
بەرگری لە سوتاندنی ژنان بەتاوانی جادوگەری بكەین ،بەرگری لە كوێلە راگرتن
و بەردبارانكردنی مرۆڤ بكەین .سوپاسگوزرام كە لەم سەردەمەدا مندااڵن
بەرامبەر بە دڕندەكان دەپارێزین .نەوەی دایك و باوكم لە شەبەقی ئەم
گواستنەوەیەدا ژیاون ،بەاڵم نەوەی من لە جیهانێكی جیاواز لەوەی «حاجیاغا
قاسم» گەورە بوون .شێوازی ژیانی ئەو بووە بە شتێكی نارشین ،هەروەك
چۆن كە پەیوەندیی سێكسی لەگەڵ ئەندامانی بنەماڵەدا ،رۆژگارێك لەنێوان
كۆمەڵگە كۆنەكان ،شتێكی ئاسایی بووە ،بەاڵم ئێستا تاوانە.
حاج ئاغا یەكەم ئەزموون و ناخۆشرتین بوو .ئەوانی تر ئاساییرت بوون،
هەرچەندە ئەوانیش زۆرتر پەرەیاندا بە هەستی شەرم ،تووڕەییو زەبوونیم.
نەمدەتوانی باسی هیچكامیان بۆ دایكو باوكم بكەم .بڕوایان بە من دەكرد،
یان حاجیاغا؟ ئەو پیاوەی دایكم گویێ لێدەگرتو رێزی بۆ دادەنا؟ كە گەورەتر
بووم فێربووم ،خۆم لەم ئەزموونە ناخۆشە بەدووربگرم .وا شیمدەكردەوە كە
ئەمە زۆرتر لەوەی ئەزموونێكی كەسی بێت ،نەخۆشییەكی كۆمەاڵیەتییە:
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ئەمە وایلێكردم هەستبكەم دەسەاڵتم بەسەر ئەو هەقیقەتانەدا دەبێت كە
ناتوانم كونرتۆڵیان بكەم .زانینی ئەم شتە ،كە بەس بۆ تۆ نییە و لە هەموو
دنیا روودەداتو تۆش هاوبەشی هەمان نهێنیت ،لەگەڵ كچێك یان كوڕێكی
گەنج لە نیویۆرك یان بەغدا ،هەم ئازاركوژە ،هەم ناخۆش ،بەاڵم حەپەسان
ئ��ازاری ئەم ئەزموونە ناگۆڕێت .تا ماوەیەكی زۆر بۆ كەسم باسنەكرد.
هەرگیز لە دەفتەری بیرەوەریەكامندا لەبارەی حاج ئاغاوە شتێكم نەنووسی،
هەرچەندە ئەو ئەزموونەم زۆرجار لە مێشكی خۆمدا دەهێنا و دەبرد،
تەنانەت ئێستاش كە تەواوی وردەكارییەكانیم بۆ روونبووەتەوە.
زۆرساڵ دواتر ئەم ئەزموونەم بۆ یەكێك لە ئامۆزاكانم باسكرد .پێیوتم
خولیای حاجیاغا بۆ منداڵ بەناوبانگ بووە ،هەرچەند زۆركەسی تری وەك ئەو
هەبوون .بۆ كوڕەكان خراپرت بوو ،چونكە زۆر ئاسانرت دەیتوانی بیانبات .ناچاری
دەكردن لەپشت مێزێك لە باوەشیدا دابنیشن ،كتێبێكی دەخستە بەردەمی و
وەها نیشانی دەدا خەریكە وانە دەڵێتەوە ،لەوكاتە دەستی بۆ دەبردیت و
توندتر دەیگوشیت .ئەمە بیست ساڵ دوای ئەو رووداوەی ژووری دایك و
باوكم بوو.
باوكم لە بیرەوەریەكانیدا نووسیویەتی چۆن ئەم شتە لە ئێران باوە،
بەتایبەت لەنێوان ئەو كەسانەی كە لەگەڵ خەڵكی گەنج زۆر سەروكاریان
هەبوو -وەك دوكانداری پاسیكیل ،كە پاسكیلەكانی بەكرێ دەدات بە كوڕی
گەنج .-باسی كابرایەك دەكات بەناوی «حوسەین خان» كە لە تەنیشت دوكانی
باوكی لە بازار ،پاسكیل فرۆشی هەبوو .تا نیوەی هەفتاكانیش هێشتا پێدۆفیلی
هەبوو ،دوكانەكەی بەڕێوەدەبرد.
ماوەیەكی زۆری خایاند تا قبوڵیبكەم ،خێڵی باوكیشم بۆ خۆیان نهێنی
و درۆ و دەلەسەیان هەیە .كە بە براكەمم وت هەڵەیە هەستی كەسێك تا
ئەو سنورە دامبركێنین ،وتی»لەوانەیە ،كە گەورە دەبین ئاوایە « « .مەبەستت
چیە؟»« ،ئێمە خۆمان بەپێی ئەو شتانە ماناداردەكەین ،كە دەیشارینەوە،
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نەك ئەوەی كە نیشانیدەدەین» ،بەاڵم هەمیشە بەالی منەوە ئەو شتەی
كە بە روونی نەوتراوە ،لەڕاستیدا بوونی نییە .هەڵبەت ئەو شتانەی كە
ناوترێن ،هەناسەبڕ دەكرێن و بە بێدەنگی دەمێننەوە ،هەر بەو ئەندازە
گرنگ دەبێت.
زۆربەی ناخۆشی شتەكە ئەوە نییە ،كە ئەم شتانە روودەدەن .ئاگادارم
كە دەستدرێژیكردنی سێكسی و دووڕوویی وەك عەشق و ئیرەیی ،شتێكی
جیهانییە ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی زۆر ناخۆشرتی دەك��ات ئەوەیە ،كە بەئاشكرا
باسناكرێت .باسنەكردنی شتە كەسیەكانە .هاوڕێكانی دایكم بە چپەچپەوە
لە كۆبوونەوەكانی قاوە خواردنیان چیرۆكی كچانێكیان دەگێڕایەوە كە
پێش زەواج نەشتەرگەری دەكەن .چیرۆكە خەیااڵویە پارێزراوەكان ،زۆر لە
هەقیقەت گرنگرت بوون.
دەیان ساڵ دواتر ،وەستان بەرامبەر بە پاسەوانە میلیشیاكان ،لەالم
زۆر ئاسانرتبوو وەك لە خەوتن بەتەنیا لە شەودا .ئەگەر «حاجیاغا قاسم»
ئێستا زیندو با ،دەمتوانی بەرامبەری بوەستم؟ ترسە كەسایەتیەكامنان و
هەستەكامنان لە مەترسیە ئاشكراكان بەهێزترن .بە هێشتنەوەیان وەك
نهێنییەك دەهێڵین هەروا بە زیانەوە لەناخامندا مبێنن .ئەگەر دەتەوێت
بڕوات ،دەبێت بتوانیت باسیان بكەیت ،بۆیە دەبێت دانی پێدابنێی كە
بوونی هەیە .دەتوانم باسی بێدادی سیاسەت بكەم و بەرامبەری بووەستم،
بەاڵم ناتوانم بەڕوونی باسی ئێوارەی ئەو رۆژە لە باخچەی ماڵی دایك و
باوكم بكەم .كە خۆم گەورە بووم ،بۆ سااڵنێكی زۆر سێكس بۆم وەك شتێكی
گوێڕایەڵی بوو ،جۆرێك لە هێمنكردنەوە بوو ،هەروەها بۆ سااڵنێكی زۆر
هەستم بە تووڕەییەكی نەوتراو دەكرد بەرامبەر بە دایك و باوكم -بەتایبەت
دایكم ،چونكە نەیپاراستبووم .دایكم دەیویست بە دوورگرتنی من لە
چاوپێكەوتنی كوڕانی هاوتەمەنی خۆم مبپارێزێت ،بەاڵم هەمیشە هەموو
ئەو پیاوانەی كە دایكم بەهێزبوونی كەسایەتیانی پەسەند دەكرد ،ئازاریان
پێگەیاندبووم.
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7
مەرگێك لەناو خێزاندا
دوای مردنی باوكی دایكم ،دایك و باوكم -هەركامێكیان لەچاو و ڕوانینی
خۆیەوە -بیریان لەوە دەك��ردەوە ،چەند دەكرا هەمووشتێك جیاوازبێت،
ئەگەر باپیرم زۆرتر بژیایە .دایكم هەندێك ئەركی تایبەتی بۆ باوكی هەبوو،
لەهەمانكاتدا هەم خۆشیدەویست ،هەم ڕقیشی لێیبوو :هەفتەی جارێك چاوی
پێیكەوێت ،رۆژ نا رۆژێك تەلەفون و قسەی لەگەڵ بكات ،باشبوون لەگەڵ
ژنی دووەمی ،داخ لەدڵییەكەی بە بێدەنگیێكی مانادار دەرببڕێت .لەپڕ ،كۆچی
دوایی كرد.
نزیكی كازیوە لەناكاو بە جەڵتەی دڵ مرد .ئەو  62سااڵن بوو ،منیش
دوانزە سااڵن .باوكم لەو كاتەدا بە ئیشی بازرگانی حكومەت لە ئەڵامنیا بوو.
بەیانی ئەو رۆژە رووم لەدایكم گرژكردبوو ،چونكە شەوەكەی من و دایكم
لەسەر بلوزێكی خوری كە بۆی دروستكردبووم ،بوو بە شەڕمان .دایكم ناچاری
كردم بیكەمە بەرم ،بەاڵم من حەزم لێنەبوو ،چونكە نە بە بەری خۆم بوو ،نە
رەنگەكەی بۆم جوان بوو .لە نیوەی خواردنی نانی بەیانیدا بووین ،بە دایكمیان
وت ،بە تەلەفۆنت داوات دەكات .كێ لەم كاتەدا تەلەفون دەكات؟
دایكم نەگەڕایەوە بۆ سەر مێزەكە ،بەاڵم ئیشكەرەكە گەڕایەوە .وتی
«منداڵەكان باش رەفتاربكەن ،كابانی ماڵەكە ئێستا سەرقاڵە» .سەرمان
بەرزكردەوە ،پەرێشان بووین ،چەند پارچەی بچووكی نامنان بۆیەكرت هەڵدا،
شەربەتی پرتەقاڵەكەمان خوارد و رۆیشتینە سەرەوە و چاوەڕوانی دایكامن
بووین .زۆر سەرم سوڕما كە دەموچاوە پڕ فرمێسكەكەیم بینی .بێئەوەی
تەلەفونەكە دابنێت وتی «ب��ڕۆن چاوەڕێی پ��وورە مینا بكەن» .ئێمەیش
بەپێچەوانەی ئەوەی كە هەمیشە پرسیارمان دەكرد ،هیچامن نەوت.
چۆن هەواڵی مەرگی كەسێكی نزیك بە منداڵێك دەڵێت؟ من سوپاسگوزاری
«پوورە مینا»م بۆ ئەو راستگۆیەی .بەهێواشی پێیوتین باوەگەورەمان مردوەو
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

77

دایكامن ئێستا زۆر خەمبارە .دەبوایە بەتایبەت ئاگامان لێبێت ،چونكە باوكم
نەبوو یارمەتیامنبدات .دەتوانین چاومان پێكەوێت؟ دەمانویست بزانین.
«ئێستا ناتوانن ،دەبێت بڕۆن بۆ قوتابخانە» .بۆڵەبۆڵامن كرد «بەاڵم ئاوایش
بڕۆین هەر درەنگە» .پوورە مینا وتی «پێویست ناكات خۆتان نیگەران بكەن،
نامەیەك بۆ سەرۆكی قۆتابخانەكەتان دەنوسم».
ورووژان��ی ئەم بارودۆخە نائاساییە ،هەستكردن بە تراژیدیایەك ،كە
هێشتا هەرسم نەكردوەو هەستی خۆ بە گرنگزان -شانازیكردن بە نیشاندانی
برینەكانت -لە مێشكمدا تێكەاڵو ببوون .دەمتوانی بە مامۆستاكەم و
هاوپۆلەكانم بڵێم ئەم بەیانییە درەنگ كەوتووم ،چونكە باوەگەورەم مردووە،
بەمە هەستی هاودەردی و زانینخوازیان بۆالی خۆم راكێشم .دواتر وتارێكم
لەسەر نوسی «ئەو رووداوە كە زۆرترین گۆڕانكاری لەسەر ژیانم هەبووە»و تا
ئەمڕۆش تا رادەیەك شەرمدەكەم بۆ ئەو ستایشەی لەپای وتارەكە وەرمگرت.
من باوەگەورەم خۆشدەویست؟ مردنەكەی خەمباری كردم؟ ئایا شتێكی لێوە
فێربووم؟ لە وتارەكەم وەاڵمی هەموو ئەو پرسیارانە ئەرێنی بوون .مامۆستاكەم
ناچاریكردم وتارەكەم لەناو پۆلدا بخوێنمەوە .دایكم تا ماوەیەكی زۆر ئەو
دەفتەرەی هەڵگرت ،كە ئەم وتارەم تێدا نوسیبوو .دەریدەهێناو بۆ هەندێك لە
میوانەكانی دەخوێندەوە .كاتێك ئەو وشانەی دەخوێندەوە ،كە زۆر بە وریایی
هەڵمبژاردبوو ،چاوی پڕ لە فرمێسك دەبوو.
ئەو رۆژە نەڕۆیشتینەوە بۆ ماڵی خۆمان .لەدوای خوێندنگە براین بۆ
ماڵی «پوورە مینا» ،كچەكانی»مالی»و «لەیال» هەمووشتێكیان لەبیربردینەوە.
هەمیشە جۆرێك ترسم لێیان هەبوو .هەندێجار دایكم گلەیی دەكرد ،بۆچی
من وەك ئەوان نیم .ئەوان هەموو ئەو شتانەیان هەبوو ،كە من نەبووم:
پیانۆیان دەژەند ،خوێندەوار بوون ،راست و سادە بوون .ئەهلی كتێب بوون،
بەاڵم زۆر كتێبخوێنیش نەبوون ،سەربەخۆ ،بەاڵم لەهەمانكاتدا چێشتلێنەرێكی
بەهرەمەندو كەیبانوویەكی بێگەرد بوون.
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ئایسكرێمامن خوارد ،شتی هەزەلیامن گێڕایەوە .برا شیرینو گوێڕایەڵەكەمان
مەكیاج كرد ،كاڵوێكی پوشی رازاوە بە رووبانی پەمەیی و گوڵی سووری
خستەسەری و ناچارمانكرد لەناو ماڵەكەدا بە جانتایەكی ژنانەوە بەرێگەدا
بڕوات .كاتێك پوورە مینا كەمێك پێش خواردنی نانی شەو گەڕایەوە ،هەموومان
هاتینەوە هۆشی خۆمان« .نێژهەت هێشتا لەوێیە ،دەیەوێت یارمەتیبدات».
هاوسەرەكەی پوورە مینا ،وتی «ئەركیەتی ،دەبێت بیكات» .پوورە مینا وتی:
«نێژهەت هەرگیز خۆی لە ئەركەكانی نادزێتەوە»« .ئەگەر شتێك هەبێت ،تێیدا
زیادەڕەوی بكات »...لێرەدا قسەكەی تەواو نەكردو روویكردە كچەكەیو وتی
«لەیال ،ئەم منداڵە ببە بۆ تەوالێت و ئەم پیسیە لە دەموچاوی پاككەرەوە».
سەیری براكەمی دەكرد ،دەنگی ئارام بوو« .تۆ ناچارنیت هەرچییەك ئەوان
دەیڵێن بیكەیت ،تێدەگەیت؟ تۆ بووكەشوشەی ئەوان نیت».
چەند رۆژ دواتر كاتێك وێنەی باپیرەم لەناو رۆژنامەیەكی سەر مێزی
ماڵی پوورە مینادا بینی ،دەستمكرد بە گریان .لەیال وتی «هەستناكەیت تۆزێك
درەنگە بۆ گریان؟» .زۆر ناشارەزایانە پێموت ،تا ئەمڕۆ كە چاوم بەمە كەوت،
مردنی باپیرەم زۆر بەالمەوە گرنگ نەبوو .لەڕاستیشدا هەر وابوو.
دوو رۆژ لەدوای مردنی ،هەموومان رۆشتین بۆ ماڵی باپیرم .بەیانی زوو
بوو ماڵەكەش ئارام .خوشكی زڕدایكی دایكم—ژنێكی میهربان بوو ،دایكم زۆر
خۆشیدەویست—لەگەڵ خوشكەكەیو پیاوێكی تری خزمی دایەگەورەم لەوێ
بوون .بۆ ماوەیەك لە هۆڵە تاریك و فێنكەكە دانیشتین .من هەر خەریكی
تەنوورەكەم بوومو رێكمدەكرد .براكەم زۆر بەڕەوشتەوە لە تەنیشتم دانیشت
و هەریەكەمان شیرینییەكی بچوكامن هەڵگرت ،هەرچەندە دەستامن لێنەدا.
محەمەد قاچی لە كورسییەكەی توند كردبوو .سەیری تاقی سەر كورەكەم
دەكرد .باپیرم بە كۆتێكی تۆخ و بۆینباخێكی گوڵبەست ،خاڵۆ عەلی قۆزەكەم
بە زەردەخەنەیەكەوە و پوورە نەفیسە بە قژێكی بەردراوە و جلێكی رەش
و یەخەبەندێكی ئەڵامس لەناو رەسمێكدا هەڵوارسابوون .لە یەكێكی تریان
پوورە نەفیسە خالۆزایەكمی لەباوەش بوو .چاوم كەوتە سەر وێنەیەكی كۆنی
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دایەپیارەم ،كاتێك كە هێشتا قژی قاوەییەكی رۆشن بوو ،شانە رووتەكانی
خستبووە دەر ،سەری بەرەو دوا دانابووو پێدەكەنی—نەك بزە بكات .لە هیچ
شوێنێك رەسمی دایكم ،یان ئێمە بوونی نەبوو.
لەدوای چەند هەوڵی بچربچر لە گفتوگۆكەدا ،دایەگەورەم بەو پیاوەی
دەوت كە «چۆن روویدا» ،هەڵسا و ئێمەی بردە سەرەوە بۆ ژووری باپیرم
و ئەو جێیەی تێیدا مردبوو .خۆی لە پێشەوە دەڕۆیشت و ئێمەیش بەدوای
كەوتبووین—دەتوت هاتوین بۆ گەشتی ماڵەكە .الی ئێوارە هەستی بە
نەخۆشی دەكرد .لە ژوورەكەی هاتە دەرەوە و رۆشت بۆ ژوورێكی بچووكی
تەنیشتی—ئەمە هەر ژوورەكەی خۆی نەبوو ،كە كردبویان بە دوو ژوور؟ لەم
ژوورە رۆشنە ،سیسەمێكی بچووك لەالی دیوارەكە هەبوو .دایە گەورەم وتی،
بانگی كردم و وتی حاڵم باش نییە .نازانم بۆچی هەر لەسەری دەچوو پێامن
بڵێت چۆن هات بۆ ژوورەكەی ئەوو لەخەو هەڵیساند ،چۆن تەلەفونی كرد بۆ
دوكتۆرەكەیو چۆن لەم ژوورە لەسەر ئەم سیسەمە تەسكە كە ئامێری فشاری
لەسەر بوو ،كۆچی دواییكرد.
چەند ساڵێك دواتر دیسانەوە ئەم دیمەنە هاتەوە بەرچاوم .رۆژێك دوای
ئەوە ،كە باوكم مردو تەلەفونم كرد بۆ تاران ،تا سەرخۆشی لە ژنی دووهەمی
بكەم .سەرخۆشیەكەمی قبوڵكرد ،بەاڵم هەرگیز نەیوت چەند بەداخە كە باوكم
مردوە ،یان سەرخۆشی لەمن و براكەم بكات .لەبری ئەوە باسی دوورودرێژی
ئەوەی دەكرد ،چۆن باوكم دەستیگرتووەو پێیوتوە ناراحەت مەبەو چەند خۆی
بە بەختەوەر زانیوە بۆ پشتیوانی ئەو لەژیانیدا .وەسفی دەموچاوو خەمباری
خۆی دەكرد .شتێك زۆرتر لە خەمباری تێدابوو ،كە دەنگی تەماحی تیادا بوو.
ئەو نەتەنها ببووە خاوەنی داراییەكانی ،بەڵكو ببوو بە خاوەنی باوكیشم .ئەو
لەوێ بوو .ئەو ژوورە ،دواهەمین وشەكانی ،هەژارییەكەی هەمووی هی ئەو
بوون .ئێمە بێگانە بووین.
باوكم دوای چەند رۆژێك گەڕایەوە ،بەاڵم ئەوەندە لەگەڵ دایكم سەرقاڵی
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رێكخستنی پرسە بوون ،كە ئێمە ناچاربووین زۆرتر لە ماڵی پوورە مینا مبێنینەوە.
دەنگی باوكمو پوورە مینام دەبیست« .باوكم بە پوورە مینای دەوت« ،پیاوێكی
باش بوو ،بەاڵم وەك نێژهەت سادە و هەستیار بوو .ئەو لەژێر دەسەاڵتی
ژنەكەیدا بوو ،بەاڵم لەم سااڵنەی دوایی پەشیامن بوو لە هەڵسوكەوتی لەگەڵ
نێژهەت ،دەیەویست چاكی بكاتەوە».
پوورە مینا وتی« :دایكت بە پەرۆشییەكی زۆرەوە خۆی خستۆتە ناو ئەم
پرسەوە»« .هەمیشە ئەوەندە لوتبەرز بوو ،كە دانیپیانەناوە ،بەاڵم ئەو هەرگیز
ماڵێكی هەقیقی نەبوو .ئەوان وەك خزمێكی هەژار لەگەڵی مامەڵەیان دەكرد،
بەاڵم ئەو رۆژانە تەواوبوونو ئیرت پێویستی پێیان نییە .لەوانەیە ئەگەر تووڕەیی
خۆی بە ئاشكرایی دەرببڕیایە باوكی زۆرتر گرنگی پێبدایە .دەقەیەك دواتر بە
بزەیەكی مەكربازانەوە وتی سێوەكەت بخۆ»« ،بەس چونكە دایكت لێرە نییە،
مانای ئەوە نییە دەتوانی لەم رەوشتە نارشینە هەڵبێیت».
دواتر لە عەقالنییەتی ئەو بۆچوونەی پوورە مینا تێگەیشتم .لە هەموو
خاڵەكانی ژیانی دایكم ،هەموو دەرفەتەكانی بۆ گۆڕین ،یان سەركەوتنی
پەیوەندی لەگەڵ زڕدایكی بەفیڕۆدابوو ،نەك لەبەرئەوەی ئەوان شێوازی
هەڵسوكەوتیان بەرامبەر بە دایكم نەدەگۆڕی ،بەڵكو دایكم نەیدەتوانی شێوازی
خۆی بگۆڕێت .تا كۆتایی ،دایكم توانای ئەوانی بۆ ئازاردانی خۆی هێشتبووەوە.
ئەو تووڕەییو شانازیەی ناخی ،ببوو بە بوونێكی كیناویو زیاندار.
چەند هەفتە دوای مردنی باپیرم ،لە رێگە بووین بۆ ماڵی باپیرم ،كاتێك
دایكم باسی ئەوەی كرد ،چۆن پشتیوانی لە دنیادا لەدەستداوە ،كە پورە مینا
ئیرت نەیتوانی بەرگە بگرێت .باپیرم بە نهێنی پشتیوانی چەند ماڵە هەژارێكی
دەكرد—ئەمە هەقیقەتێك بوو ،كە لە خێزانی خۆی شاردبوویەوە .ئەم
دۆزینەوەیە وای كرد ،دایكم زۆرتر لە خۆنەویستیی باوكی دڵنیابكات .دواتر
دایكم (بەنیگایەكی داخلەدڵەوە لەئێمە) دەیوت «خەڵك» لەرسوشتی راستگۆیی
كەڵكیان وەرگرتووە ،ه��ەروەك چۆن لە بەخشەندەیی باوكیشی سودیان
وەرگرتبوو .پوورە مینا بە مۆنییەوە وتی «باوكت دوای مردنی «سەیفی» چی
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بۆت كرد؟»« .پیاوێكی باش بوو ،بەاڵم بۆ تۆ باوكێكی باش نەبوو .وازی لێبێنە».
دایكم وتی «ناتوانم وازی لێبێنم»« .من قەرزاری ئەوم .كاتێك من گەنج بووم،
ئەو پشتیوانیی لێدەكردم .ئێستا هیچ كەسێكم نییە» .پوورە مینا ناوچاوی دا
بەیەكدا .دوای ئەوە دایكامن دابەزاندو رۆیشینەوە بۆ ماڵ ،پوورە مینا پێیوتم
«هیوادارم تۆ ژیانی خۆت بكەی»« .دایكت هەمووشتێكی لەبیرچووەتەوە .ئەم
باوكە باشەی بە شۆفێرێكەوە دەینارد بۆ خوێندنگە ،بەاڵم لەبیری دەچوو جلی
باشی بۆ بكڕێت .لەبیرمە جارێكیان لە خوێندنگە رەسمامن دەگرت و دایكت
تەنها كەسێك بوو ،كە چاكەتی لەبەرنەبوو .ناچاربوو چاكەتێك لە یەكێكی تر
بەقەرز وەربگرێت .زۆر لەبەری جوان بوو ،بەاڵم لەبیرمە چەند هەستی بە
سەرشۆڕی دەكرد».
دواتر باوكم لە سااڵنی كۆتایی ژیانی پێیوتم ،باپیرم هەستی بە تاوانێكی زۆر
كردووە ،لەپای ئەو هەڵسوكەوتانەی لەگەڵ دایكم گرتوونییەبەر ،بەاڵم بەڵێنی
دابوو هەقی بۆ بكاتەوە .پێشنیاری بڕینەوەی مووچەیەكی سااڵنەی بۆ دایك
و باوكم كردبوو ،تەنانەت پارەی دروستكردنی ماڵێكی تازەشی قبوڵكردبوو.
باوكم دەیوت «نێژهەت زۆر بێبەخت بوو ،ئەگەر زۆرتر بژیایە ،هەموو شتەكان
جۆرێكی تر دەبوون».
تا كاتێك باوكی زیندوو بوو ،ڕق و تووڕەیی دایكم ،ئامانجێكی زیندووی
هەبوو ،رۆمانسیرتین چیرۆكیش بەالیەوە ،چیرۆكەكەی بوو لەگەڵ «سەیفی».
«سەیفی» ئەو شازادەیە بوو ،كە ئەوی رزگاركردبوو .دایكم باوكی خۆشدەویست،
بەاڵم ب��ەردەوام بەربەستێكی بێبڕوایی و ئازاری بەرامبەری هەبوو .دایكم
كچێكی پاكو لەبیرچوو بوو ،هەرگیز داوای هیچ شتێكی نەكرد .تا ئەو كاتەی
زیندوو بوو ،لە ماڵەكەی شوێنێكی هەبوو ،بەاڵم ئێستا كە مردووە چی؟ بە پوورە
مینای دەگوت «ئەو ماڵە ،ئیرت هی من نییە» .پوورە میناش پێیدەوت «نێژهەت
بەشەكەت هەڵگرە و وەرەدەرەوە»« .ئەوان هەرگیز ئەو شتەت پێنابەخشن
كە تۆ بەهی خۆتی دەزانیت» .لە دوای مردنی ،ژنی باوكی جێگایەكی پیرۆزی
پەیداكردبوو ،بەجۆرێك دایكم نەیدەتوانی لەسەر بێدادەكانی ڕابردوو گلەیی لە
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باوكی بكات ،بۆیە لە جێگای ئەوان گلەیی لە هاوسەرەكەی دەكرد.
رۆژی هەینی دوای مردنی باوەگەورەم ،خەڵكێكی زۆر لە هۆڵەكە بۆ رێزلێنان
و سەرخۆشی كۆببوونەوە .خێرخوازییەكەی ستایش دەكرا و سەرەڕۆیە سیاسییە
سەرنەكەوتوەكانی بە منونەی شكۆمەندی ئەو قسەی لێدەكرا .تووڕەبوونی
بەنیشانەی رسوشتێكی راستگۆیی دانرا ،بە نەتوانینو بەرگەنەگرتنی دووڕوویی
لێكدەدرایەوە .دایكم لە باسكردنی ئەوەی چەند باوكێكی باشی هەبووە ،پێش
هەمووان كەوت ،چەند گرنگیداوە بە گەورەكردنی ئەو و خوشكو براكانی.
هەرگیز ئەو شێوازە كاریگەرەیم بیرناچێتەوە ،كاتی گێڕانەوەی گوتەكانی بەكاری
هێنا ،گوایە ساڵی پێشرت گوتبووی من خەرجی ئەو خانوە دەدەم ،كە دەتانەوێت
دروستیبكەن .ئێوە هیچ خەرجییەك مەكەن .دەمەوێت خانوویەكتان هەبێت،
كە شایەنتانە .بەگریانەوە وتی «ئێستا ،هەرگیز ناتوانم لەو ماڵە بژیم».
خانووەكە ببوو بە میتافۆرێك بۆ پەیوەندیەكانی لەگەڵ نزیكەكانی .هەموو
خێزانەكە كاتێكی زۆری بۆ دروستكردنەكەی دانا.
هەموو كونجێكی ماڵەكە ،هەموو باس و خواسێكی نێوان دایك و باوكم
و تەالرسازە گەنجەكە بیرخرایەوە .ئیدی ببوو بە دابێك بۆمان ،كە سەردانی
ئەو بینا ناتەواوە بكەین .تەنانەت جلێكی تایبەتیشم دەكردە بەرم ،بۆئەوەی
بە بۆیاخچیەكە بڵێم چ رەنگێكم دەوێ��ت بۆ ژوورەك��ەم .لەبیرمە لەالی
مەلەوانگە تازەڕەنگكراوەكە دانیشتبووم و سەیری مشكێكی سپیم دەكرد ،كە
بۆنی رەنگەكان گێژیان كردبوو .دەمێكیش ماڵەكە تەواوبووە ،دایكم هەموو
بیانوویەكی بەكاردەهێنا ،بەس بۆ ئەوەی نەگوێزێتەوە .كاتێك بە باوكمی
وت ناتوانێت لەوێ بژی ،چونكە بیری باوكی دەكەوێتەوە ،باوكم وتی خۆ
لەم ماڵەی ئێستاماندا بیرەوەری زۆرترمان هەیە .ئینجا وتی ماڵەكە زۆر لەناو
شارەوە دوورە .لە كۆتایدا ماڵەكەیان دا بەكرێو دواتریش فرۆشتیانو هەرگیز
نەڕۆیشتینە ناوی.
لەم كاتەدا ،واتە لە هاوینی  ،1960باوكم زۆر كەم لەماڵەوە بوو .پیاوێكی
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گەنجی بەرزیخواز بوو ،لە ڕاژەی شارستانیدا بەرەوپێش دەڕۆیشت و لەالیەن
شاوە كرایەوە سەرۆكی شارەوانی تاران .من و دایكم هەموو رۆژێك شەڕمان
دەك��رد .دایكم نەیدەهێشت لەگەڵ هاوڕێكانم بڕۆمە دەرەوە .دەفتەری
بیرەوەریەكەم پڕە لە نائۆمێدی و بەجێاموی .لە الپەرەیەكدا بە مێژووی 21ی
مارس  -دروست پێش لە جەژنی ساڵی تازە  -بڕیاربوو بۆ نەورۆز لەگەڵ ماڵی
پوورە مینا بڕۆین بۆ سێفید روود ،نووسیوومە« :كاتێك خەریك بووم ددانم
دەشۆرد ،بیستم دایكم بە براكەم دەڵێت ،ئیرت ناتوانم ،ئەو كچە ئابڕووی بردووم.
من لەگەڵ ئەو ناڕۆم بۆ سێفید روود .ئەو منی خۆش ناوێت و چاوەڕوانی
مردنی منە».
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پەرتووكی دووهەم
وانەكانو فێربوونەكان
ئایا كاتێك راستییەكان تێپەڕدەكەین،
ئیدی نابن بە خەونو خەیاڵ؟

«ئێمیلی دیكنسۆن»
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8
بەجێهێشتنی ماڵەوە
لە حاڵێكدا لە ماڵەوە بە گوێڕایەڵبوون دایاندەمركانەوە ،بەاڵم لە قوتابخانە
بەپێچەوانەوە بووم .یەكچینەكەی قوتابخانەم هەمیشە لەكە و مەرەكەبی
بەسەرەوەبوو .منرەكانم باش بوون ،بەاڵم بەس حەزم لە ئەدەب ،مێژوو ،لەگەاڵ
بیركاری بوو ،ئەوانی ترم نەدەخوێند .من و چەند هاوڕێیەكی ترم ،گروپێكی
نهێنیامن بەناوی «ئەهریمەنە سوورەكان د «روستكردبوو ،ئەركامن سەركەشی
و تۆڵەسەندنەوە بوو لە مامۆستاكان .مامۆستای ئینگلیزیامن لەپۆلدا ،هەمیشە
قسەی لەبارەی مێردەكەیەوە دەكرد ،منیش وتم ئەمجارە وایكرد ،هەموومان
پۆل بەجێدەهێڵین.
من و هاوڕێكانم گۆرانیامن بۆ بەڕێوەبەرە توند و لوت پانەكەمان
«دوكتور پارسای» دروستكردبوو ،لە حەوشە دەمانوت .ئەو هەموو رۆژێك
بەیانیان لەبەردەم دەرگای قوتابخانە دەوەستا و دەیپشكنین .ئەو كەسانەی
یونیفۆرمەكەیان كورت بوو ،یان لە جێگەی گۆرەویی سپی ،گۆرەویی نایلۆنیان
لەپێ دەكرد ،یان ماكیاژیان كردبوو ،بۆیەیان لە نینۆكیان دابوو ،تانەیان لێدەدرا،
یاخود دەنێردرانەوە بۆ ماڵەوە .گاڵتەمان بە رووخساری دەكرد و بیرمان
دەكردەوە ،داخۆ لەگەڵ مێردەكەی سێكس دەكات؟ چۆن كەسێك دەتوانێ
خۆشیبوێت؟ جارێكیان كە هاوڕێیەكم لە پۆل دەركرا ،منو گروپی ئەهریمەنە
سوورەكان ،پۆلەكەمان بایكۆتكرد .بایكۆتەكەمان زۆرتر لە دوو رۆژی نەخایاند،
بەالی كەمەوە باوكم هەفتەیەك جارێك بانگدەكرا بۆ قوتابخانە ،بەاڵم ئەم جارە
بەڕاستیان بوو .پێیان وتین لەوانەیە رابگیرێینو دەربكرێین.
تا ماوەیەكی زۆر هەركاتێك ناوی «دوكتۆر پارسای»م دەبیست ،ئەو هەستی
رق و كینەی تیامدا بوو ،هەڵیدەدایەوە .ئەویش وەك دایكم خواوەندێكی
دەسەاڵت بوو ،منیش بە مەبەستەوە هاندەدرام سەرپێچی لێبكەم .بیرم لە سەدا
توندوتیژەكانی ،شێوازە سەرسەختەكانی دەكردەوە ،تۆنی فەرمانبەرانەی دەنگی
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وایلێدەكردم ،پۆلەكە بشێوێنم و ئەوانی تریش هانبدەم بۆ سەرپێچی .تەنها
لەدوای مردنی  -ساڵی  - 1979حەزمكرد بزانم ژیانی چۆن بووە .دەمزانی دایكی
یەكێك بووە لەو یەكەم ژنانەی ،شەڕی بۆ مافی ژنان كردووە لە ئێران ،بۆیە
چەندجار هەڵمەتی بۆ دەبەن ،تەنانەت بۆ ماوەیەكیش ئاوارەی دەكەن« .دوكتۆر
پارسای» یەكێك بوو لەو یەكەم ژنانەی ،كە رۆیشتبوونە پارلەمان .بۆ چەند ساڵ
سیناتۆر بوو ،لە هەفتاكاندا ببوو بە وەزیری پەروەردە .كتێبی قوتابخانەكانی
گۆڕیبوو ،ئەو بابەتانەی سوكایەتی بە ژنان و كچان كردبوو ،سڕیبویەوە .لە
دوای راپەرین گیراو بەپێی دادگاییەكی كورت ،بەتاوانی گەندەڵی لەسەر زەوی،
دژایەتی لەگەڵ خوا ،پەرەپێدانی لەشفرۆشی و هاوكاری لەگەڵ ئیمپریالیست
بە تاوانبار ناسێندرا .دەیانوت لەبەرئەوەی ژن بووە و نەدەبا دەستی بۆ بربێت،
خستبوویانە ناو جانتایەك .شێوازی كوشتنەكەی ئاشكرا نەبوو .هەندێك دەڵێن
بە گوللە دایان لەجانتاكەو هەندێك دەڵێن بە بەرد كوژرا .بەپێی بیۆگرافیەكی
تازە ،دەڵێن لە تەنیشت ژنێكی لەشفرۆشەوە لەسێدارە دراوە ،بەاڵم لەناو
بەڵگەنامەی مردنەكەی نورساوە «هۆی نەخۆشی :برینی گوللە» .ئایا ئەمەیە
كۆتایی ئەو ژنە زیرەكانەی ،كە تواناكانیان بەفیرۆ نەڕۆیشتووە؟
وەك زۆر خاڵی تری گۆڕینی ژیان ،بڕیاری دایكو باوكم بۆ ناردنی من بۆ
بەریتانیا لە قسەیەكی بچوكەوە دەستیپێكرد .باوكم پێیوتم «دوكتۆر پارسای»
دەڵێت باشرتوایە بینێرن بۆ دەرەوە تا لە «هاوڕێی خراپ» بەدوور بێت .دواتر
باوكم دەیوت دەمەویست تۆ لە دوژمنایەتی دایكتو رق و قینە بێپایانەكەی
رزگاربكەم .لەڕاستیدا دەبێت ئەم بڕیارەی دایك و باوكم ،كۆمەڵێك هۆیان
هەبووبێت .دەیانویست من «باشرتین خوێندن»م هەبێت ،بەاڵم دەیانوت
هاندەری ئەوان لەو خێزانە دەوڵەمەندانەی منداڵەكانیان دەنێرن بۆ خوێندنگە
بەناوبانگەكانی ئەوروپا و بەریتانیا ،جیاوازە .دایك و باوكم دەیانوت ئێمە
ئەوەندە دەوڵەمەند نین ،بۆیە دەبێت خۆیان بكەنە قوربانی .پارەنەبوون بوو
بە سیمبولێكی جێبەهاو نرخ لەناو خێزانەكەماندا .هەرگیز نەمدەزانی كەسێك
چەندێك پارەی هەبێت ،ئیدی بەسیەتی؟
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باسی خوێندنی من لە دەرەوە ،لە پۆلی هەشت بووم ،یەكەمجار باسی لە
خوێندن كرا ،دواتر بیر لە چۆنیەتیەكەی كرایەوە هەر رۆژ باسی ئەوە دەكرا
دەبێت بڕۆم بۆ كوێ؟ بۆ ماوەیەكی كورت ئەمریكایان هەڵبژارد .باوكم حەزی
لە ئەمەریكا بوو .لە پەنجاكان ،ئەوكاتەی لە وەزارەتی دارایی ئیشی دەكرد و بۆ
وەرگرتنی پلەی ماجستێر لە دارایی ،ناردبوویان بۆ واشینتۆن دی سی .رسوشتی
باش و میوانداری ئەو خەڵكەی كە بینیبووی ،هەروەها ئازادیی ئەوەی ،كە
دەتوانن بنب بە هەرشتێك و هەركەسێك بخوازن ،كاریگەرییەكی زۆری لەسەر
كردبوو .هەستیدەكرد ئەمەریكا بۆ كچێكی وەك من شوێنێكی باشە.
دایكم دژی رۆیشتنم بوو بۆ ئەمریكا :دەیوت خەڵكەكەی بەچاوو روون
و واڵتێكی زۆر دوورە ،بۆیە پێشنیاری سویرسا كرا ،بەاڵم ئەویش هەر و زوو
رەتكرایەوە ،چونكە زۆر گران بوو .زووزوو دەیوت «چەند شەرم دەكەم ئازی
ناتوانێت بە فەرەنسی قسەبكات ،ئەگینا براكەم دەیتوانی ئاگای لێبێت» .خاڵۆ
عەلی لە پاریس دەژیا و لەوێ پزیشكیی تەواوكردبوو ،بەاڵم لە ناخمەوە
هەستمدەكرد ،دایكم لەڕاستیدا نایەوێت من بڕۆم بۆ فەرەنسا ،یان فەرەنسی
فێرببم ،چونكە فەرەنسی هەرێمی ئەو بوو .كاتێك لە كۆلێج كۆرسی فەڕەنسیم
خوێند ،دەیوت «تكایە ،ئیرت بەو زاراوە هیچ مەڵێ ،یان بەجوانی و ئاوازی
دروستەوە بە فەرەنسی قسەبكە ،یان بەهیچ جۆرێك قسەی پێ مەكە» .دواتر
بۆ جاری هەزارەم دووپاتی دەكردەوە :كاتێك دووساڵ لەمەوپێش رۆیشتبووم
بۆ پاریس ،هەمووكەسێك سەری سووڕدەما و وایدەزانی فەرەنسی زمانی
دایكمە .هەڵبەت فەرەنسی بۆ من ،ئەو قەاڵیە بوو ،كە هەرگیز نەمتوانی
داگیری بكەم .كاتێك دەمەوێت بە فەرەنسی قسەبكەم ،سوور دەمبەوەو شەرم
دەكەم :هەرگیز لە وەاڵمدانەوەی سادەترین رستەشدا ،هەستم بە ئاسوودەیی
نەكردووە.
دایكم فەرەنسیەكانی بەتایبەت پیاوانی وەك «ناپلۆن» و «دۆگۆل»ی
خۆشدەویست ،بەاڵم خەڵكی بەریتانیا شتێكی تر ب��وون .بەریتانییەكان
زۆرزان و بەڕەوشت بوون ،هەرگیز ناخی خۆیان دەرنەدەخست .ئەگینا چۆن
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توانیویانە لەو دوورگە بچووكەیانەوە هەموو دنیا داگیربكەن؟ هێشتا گفتوگۆی
نێوان دایك و باوكمم لەبیرە لە دوای میوانییەك كە بۆ «لیندن جانسۆن»—
جێگری سەرۆكی والیەتە یەكگرتوەكان— رێكخرابوو .باوكم ئەو كاتە
سەرۆكی شارەوانی تاران بوو ،لەالیەن وەزارەتی دەرەوە بانگهێشت كرابوو.
دایكم پرسیاریكرد لە «جانسۆن» چ خوێندنگەیەكی باش لە ئەمریكا هەیە،
تا بتوانێت خوێندەوارییەكی باشی بەریتانی هەبێت .باوكم بە تووڕەییەوە
وتی «هەستناكەی ئەم پرسیارەت بۆ جێگری سەرۆكی ویالیەتە یەكگرتووەكان
ناخۆشە؟» .دایكم وتی «دەبێت هەست بەتایبەت بوون بكات» »،لەوانەیە
خۆشی ناردرابێت بۆ خوێندنگەیەكی باشی بەریتانی».
سۆزی دایكم بۆ دروستی بەریتانی لەوانەیە قایلی كردبێت من لەوێ
باش دەبم .لەكۆتایدا «عەمە هەمدەم»–ئامۆزایەكی ئازیز—بوو كە توانی
یەكالیامنبكاتەوە .منداڵەكانی هاوسەرەكەی لە ماڵی كابرایەكی بەڕێزی بەریتانی
بەناوی «مسرت كامپستای»—خانوویەكی گەورەی لە شاری النكاستێر بەناوی
سكات فورس هاوس هەبوو—میوان بوون .دەتوانم لەگەڵ ئەو مبێنمەوەو لەژێر
چاودێری ئەویش بڕۆم بۆ خوێندنگە .بڕیاردرا دایكیشم بۆ ماوەی سێ مانگ
لەگەڵم بێت ،تا بزانێت شتەكان بە باشی دەڕۆنو گرفتێكم نییە.
ئێوارەیەكیان لەگەڵ باوكم لە هەورەبانی ماڵی «پوورە نەفیسە» پیاسەمان
دەكرد بە شانازییەوە پێیوتم من زۆر بەختەوەرم و ئەو و دایكم هەرگیز
دەرفەتێكی وایاننەبووە ،هەرگیز كەسێكیان نەبووە ئەوەندە لەسەر داهاتویان
ورد بێتەوە و نیگەرانیان بێت .دەیەویست من ببمە كەسێكی خوێندەوار
و سەربەخۆ—دایك و باوكم هەردووكیان زۆر حەزیاندەكرد من ببمە
كەسێكی خوێندەوار و سەربەخۆ .باوكم دیسانەوە چیرۆكی بڕیاڕدانەكەی بۆ
بەجێهێشتنی ئەسفەهانو بەبێ پارەو بێ ئەوەی كەسێك بناسێت گێڕاندیەوە.
پێیوتم «شوێنەكەت لەناو كۆمەڵگەو ئەو رێزەی بەدەستیدەهێنی ،نابێت هیچ
كاریگەرییەكی لەسەر ئەوە دابنێت ،كە بە میرات بۆت ماوەتەوە .تۆ دەڕۆی بۆ
ئەوێ ،تا خوێندەوار بیت ،بەاڵم چاوەڕوانی گەڕانەوەتو خزمەت بە واڵتەكەت
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دەكەین—شوێنی تۆ ئێرەیە ،لەو واڵتە كە زۆر شتی پێت بەخشیوە» .جێگە و
شوێن لەناو كۆمەڵگە ،خزمەت بە واڵت—هەموشتێك لەناو خێزانی ئێمە بە
بایەخەوە ناو دەبرا.
مانگێك پێش رۆیشتنم بۆ میوانی و ماڵئاوایی .دەرۆیشتین بۆ ماڵی
خزمەكامنانو رێزی خۆمان نیشاندەدا .لە یەكێك لەم ئێوارانەدا دایكو باوكم
بردمیان تا چاوم بە برا گەورەكەی «عەمە هەمدەم» بكەوێت »-سەعید
نەفیسی» -كە پێامندەوت «عەموو سەعید»« .عەموو سەعید» لە ئەوروپا .لە
بواری ئەدەب و مێژوو خوێندبووی ،زۆر پسپۆڕ بوو ،یەكێك لە بەناوبانگرتین
رۆشنبیرە مۆدێرنەكانی ئێران بوو .بێجگە لە ژمارەیەكی زۆر لە ئیش لەسەر
مێژوو ،ئەدەبی ئێران ،چەند چیرۆك و فەرهەنگێكی فەرەنسی-فارسی و
كۆمەڵێك وەرگێرانی وەك ئێلیادەو ئۆدیسەی هۆمێری وەرگێڕابوو.
دایكو باوكم جاروبار دەیانربدم بۆ ماڵەكەی لە شەقامی نەفیسی —
شەقامێكی لەبیرچوو بوو ،جۆگەیەكی وشك لە ناوەڕاستیدا هەڵكەوتبوو.
خانوەكەی لە وەرزی زستان تۆزێك ساردو شێدار بوو .دەتوت خڵتەی گرتووە،
گرنگ نەبوو چ كاتێكی رۆژە ،چونكە لەوێ هەمیشە ئێوارە بوو .موبلیات و
ئەساسەكە لەناو شتەكانی دەرووبەری ونببوون ،واتدەزانی ئەو كورسیو مێزە
شڕانە تارمایین .هەستمدەكرد كۆمەڵێك نهێنی لەو خانوە بۆخۆیان دێن و
دەڕۆن.
تەنها ژووری روونی خانوەكە كتێبخانە بوو ،كە تێیدا كۆمەڵێك كتێب
رەفەكانیان پڕكردبوو ،هەندێكیان لەسەر یەك لە ئەرزەكەدا كۆببوونەوە.
هەستمدەكرد كتێبەكان وەك كیسەاڵ بە پشتی چوارگۆشە و قاچە نادیارەكانیانەوە
بۆم زیندوون .هەمووجارێك كە چاومان دەكەوت بە «عەمو سەعید» بە
بزەیەكی دەگمەنەوە لەپشت ریشە زۆرەكەیەوە دەیناردم بۆ كتێبخانەكەی ،تا
ئەو كتێبەی دەیەوێت بۆی بهێنم .لەوانەیە لەبەرئەمە بووبێت ،من هەمیشە
خەیاڵم ك��ردووە ،شكۆی ئەو شوێنە دڵفڕینانە لە نهێنییەكانی ناو قوژبنە
تاریكەكانی خۆی دەردەخات.
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«عەموو سەعید» خۆی رۆڵی جادووگەرێكی هەبوو ،كە مەتەڵی بۆ دادەنام
تا بیدۆزمەوە .بااڵی بەرزو الواز بوو ،الشەی زۆر كشاو بوو—دەتوت لە الستیك
دروستبووە .دەم و چاوی نە میهرەبان بوو نە سارد ،بەڵكو وەرگیرانە بوو،
بە چاوێكی گەورەی قاوەییەوە لە پشت چاویلكەكانییەوە وادیاربوو سەیری
شوێنێكی نادیار دەكات ،چونكە كەمجار هەبوو راستەوخۆ سەیری كەسێك
بكات ،ئەوی دەمبینی چەند وریایە ،هەمیشە جێگای سەرسوڕمان بوو بۆم.
«عەمو سەعید» بیست ساڵ لە باوكم گەورەتر بوو .لە گەنجیدا لە
سەردەمی راپەڕینی دەستووریدا ژیابوو—لەم راپەرینەدا دەسەاڵتی پاشا
و پیاوە ئاینییەكان كەمكرایەوە« .عەمو سەعید» بینیبووی چۆن قاجارەكان
بەدەست ئەفسەرێكی قەزاق «رەزا شا پەهلەوی» لەناو چووبوون« .رەزاشا»
دەستیكرد بە دروستكردنی دەوڵەتێكی یەكگرتوو ،دامەزراندنی دەزگا
مۆدێرنەكان ،دامەزراندنی سیستمێكی سیكوالری یاسایی ،ناوەندیكردنی
دەس��ەاڵت لەرێگەی هێڵی شەمەندەفەر و رێكخستنەوەی سوپا .ئێران
بەرەو پێشەوە دەڕۆیشت ،بەاڵم ئەو رەهابوونەی ( )ABSOLUTISMكۆن
بەتەواوی وننەبوو :لە فۆرمێكی گۆڕاودا هەنگاوی دەنا ،وەك دیكتاتۆرێكی
سیاسیی مۆدێرن ،كە بەردەوام دامەزراوەكانی خۆی و بەتایبەت پارلەمان و
دادوەری لەناودەبەن.
ساڵی « 1921عەموو سەعید» و كۆمەڵێك نوسەر و رۆشنبیری تر یانەی
«ئێرانی گەنج «یان دامەزراند ،ئامانجی ئەم گروپە ،هێنانەدی ئێرانێكی دیموكرات
بوو .داوای هەڵوەشاندنەوەی هەموو جیاوازیە یاسایی و دادوەرییەكانیان بۆ
بیانییەكان دەكرد ،دروستكردنی هێڵی شەمەندەفەر لە هەموو بەشەكانی واڵت،
قەدەغەكردنی تریاك ،خوێندنی گشتی بۆ هەموو كەسێك (هەموو كەسێك
دەبێت بەخۆڕایی بخوێنێت) ،ئاسانكردنی رۆشتنی گەنجەكان بۆ دەرەوەی
واڵت بۆ خوێندن ،دروستكردنی مۆزەخانە ،كتێبخانە و شانۆ ،ئازادیی ژنان،
بە وتەی خۆیان «وەرگرتنی الیەنە پێشكەوتوەكانی شارستانییەتی خۆرئاوا»،
دروستكردنی دەوڵەتێكی سیكوالر و لەیەك جیاكردنەوەی یاسا شارستانییەكان
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لە یاسا ئاینییەكان ،داواكاری و دوورمنای ئەوان بوون ،بەاڵم هەموشتێك بۆ
نەوەی دواتر گۆڕا .نەوەی دایك و باوكم ،ئەندامی هەمان یانەی «ئێرانی
گەنج» بوون ،بەاڵم لە كۆمەڵگایەكی چاالكی كولتوری و سیاسی ،گۆڕابوو بە
فاشیۆنێكی كۆمەاڵیەتیو یانەی قومار.
«عەمو سەعید» لەناو خێزانی ئێمەدا ،سەرچاوەیەكی هەمیشەیی
مشتومڕ بوو .كاتێك چیرۆكێكی راستەقینە بەناوی «لە نیوەی رێگای
بەهەشت» -ئاشكراكردنی پ��ووك��ان��دن��ەوەو لەدەستچونی سیاسی
ئێلیتەكانی( )4ئێران و وەفاداریەكەیان بۆ دەس��ەاڵت��دارە بیانییەكان،
بەتایبەت بۆ بەریتانیا -باڵوكردەوە ،ناوبانگی بە خراپ دەرچوو .ئەو
ئێرانییە ناودارانەی رێگەی فەرماسۆنیان قبوڵكردبوو ،وەك نوێنەری
حكومەتی بەریتانیا بەوێنە كێرشابوون .ئەم كتێبە پەیوەندیی «عەمو
سەعیدی» لەگەڵ براكەی —وەزیری دارایی— خراپكرد ،چونكە ئەم باسی
هاوڕێكانی ئەو بوو .هەڵبەت روانینەكانی لەسەر ئەم بابەتە جاروبار
زلكرابوون و نزیك لە پارانۆیی بوو.
مامەڵەكردن لەگەڵ «عەمو سەعید» ئاسان نەبوو .بنەماڵەكەی شانازییان
بەو ناوبانگە ئەدەبیەیەوە دەكرد ،بەاڵم «عەمو سەعید» بەردەوام دەرهەق بە
هەڵمەتەكانی بۆ سەر هاوڕێكانیان دڵیانی دەشكاند .دواتر بۆ ئەوەی بتوانێت
بنوسێت و خەرجی ژیانە كەم و كزەكەی دەربێنێت ،ناچاربوو ستایشی شا
بكات و تێبینییە رەخنەگرانەكانی بۆخۆی هەڵبگرێت .لەگەڵ ئەمەشدا و ئەم
هەقیقەتە كە زۆربەی ساڵەكانی لە دڵەڕاوكێ بۆ گرفتی دارایی گوزەرابوو (ببووە
هۆی ملمالنێی خێزانی و شڵەژانی مادی)« ،عەمو سەعید» گەلێ بە سام و
رێزگرتنەوە لەناو ماڵی ئێمەدا ناودەبرا .هیچكام لە گرفتە داراییەكان ،كەسیەكان
یان سیاسیەكان «عەمو سەعید»ی لە خەیاڵی من كە وەك جادووگەرێك وابوو،
دوورنەدەخستەوە.
ئەو ئێوارەیە كە رۆیشتین بۆالی« ،عەمو سەعید» ئاوڕێكی لێدامەوە،
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لە كاتێكدا چاوی بۆ خوارەوە بوو ،وتی «لەوانەیە ئەمە نەزانی ،بەاڵم كاتێك
منیان نارد بۆ ئەوروپا ،تەنها ژمارەیەكی كەم لە ئێران رۆشتبوونەدەر .دنیا،
دنیای ئێرەمان ،زۆر بچووكرت بوو .وەك كەسێكی برسی بەدوای خوێندنەوە
بووین .هیوادارم ئەو شتەی كە هەتە بە سوكی سەیر نەكەی» .بێئەوەی
چاوەڕوانی وەاڵمێك بێت ،وتی «باشە ،لە ئێستا بەدواوە ئیرت لەسەر پێی
خۆت دەبیت .بیرتلێكردۆتەوە ،دەتەوێت ببیت بە چی؟».
دەمەویست بڵێم ،دەمەوێ وەك تۆ بم ،بەاڵم وایدەزانی مەرایی دەكەم،
بۆیە وتم نازانم .وتی «دەبێت بۆ خۆت رۆڵو مۆدێلێكت هەبێت» .بەچپەوە
وتم نیمە .هەر كە وام وت —تەنانەت پێش ئەوەی كە قسەبكەم— زانیم
كێشەم دروستكردووە« ،باشە بەاڵم دەبێت كەسێك هەبێت تۆ حەزی لێ
بكەی ،كەسێك بتەوێت وەك ئەو بیت؟» .لە كۆتاییدا بیرم لە قارەمانەكەی
شانامەم كردەوە و وتم «روودابە».
وتی»ئم ئم ،رۆستەم نا ،روودابە ،هەڵبژاردەیەكی خراپ نییە»« ،جیێ
سەرسوڕمانە كە بیرت لەو كردەوە ،بڕۆ بۆ كتێبخانەكەم» .شوێنی كتێبێكی
پێیوتم .كتێبەكەی پێ بەخشیمو وتی « بە بۆنەی رۆیشتنت ئەمە دیاری منە
بۆ تۆ «« ،رۆژێك ئەم كتێبە دەخوێنیتەوە و لەوانەیە سوپاسم بكەیت .ئەم
كتێبەت پێدەبەخشم ،چونكە روودابەت خۆشدەوێت» .ئەو كتێبەی پێیدام
كتێبی «ویس و رامین»ی «فەخرەدین گۆرگانی» بوو ،كە هاوسەردەمی
(فیردەوسی) ژیابوو.
ئەو ئێوارەیە كاتێك دەڕۆیشتینەوە بۆ الی ئۆتۆمبێلەكە و لەناو ئەو
كۆاڵنە باریكە و بە جۆگەلە وشكەكەیەوە ،دەمتوانی هەستبكەم دایكم
بێتاقەتە .دەبوایە مبوتایە دایكم رۆڵ و مۆدێلمە .ئەو هەرگیز جیاوازیی
لەنێوان بابەتی بچوكو گەورە دانانێت .لە ئۆتۆمبێلەكەدا هەم ئەو ،هەم من
بێدەنگ بووین .ئەو بەهۆی تووڕەبوونەكەیەوە بێدەنگ بوو ،منیش چونكە
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دەمزانی هۆكاری تووڕەبوونەكەیم .باوكم هەوڵیدا بە شێوازە ئاشتكردنەوە
هەمیشەییەكەی ،بێدەنگیەكە بشكێنێت.
باوكم بەشێوازێكی ئامۆژگاریكردنی وتی «دەبێت بزانی كاتێك «عەمو
سەعید» منداڵ بوو ،هیچ قوتابخانەیەكی باش لەواڵتدا نەبوو .منداڵی
دەوڵەمەنەكان ،یان لەماڵەوە ،یان لە خوێندنگە -ژووری بچوك بچوك ،كە
خوێندكارەكان لە هەموو تەمەنێك لە بەیانییەوە تا ئێوارە ،كۆدەبوونەوە
و مەالیەكی پلەخوار وانەی تیادەوتەوە -دەیانخوێند« .عەمو سەعید»
لەو یەكەم كەسانەیە لە قوتابخانەی مۆدێرن خوێندویەتی .لەڕاستیدا،
باوكی —پزیشكی تایبەتی شا— یەكێك لەو یەكەم كەسانە بوو ،ئەمجۆرە
قوتابخانانەیان دامەزراند» .هیچ وەاڵمێك لەالیەن من یان دایكمەوە نەبوو،
باوكیشم دیسانەوە دەستیپێكردەوە« :عەقاڵنییەتێكی زۆر لە دووربینییەكانی
دایكت هەیە ،كە دەبێت مێژووی واڵتەكەت بزانی .بە تەمەنێك گەیشتوویت،
پێویستە ئەم شتانە بە جدی وەرگریت .نابێت بەس شانامە بزانی .دەبێت
هەوڵبدەین سەرنجێكی زۆرتر بخەیتە سەر مێژوی هەقیقی» .رقم لێبوو
كاتێك دەنگی والێدەكرد ،بەس بۆ ئەوەی دڵی دایكم رازی بكات—هەڵبەت
بەدەگمەن پێش دەهات بتوانێت دڵی رابگرێت .دایكم نیگایەكی پڕ لە قینی
لێكرد و سەری هەڵگەڕاندەوە بەرەو پەنجەرەی ماشێنەكە.
ئەو شەوە كاتێك ویستم ماچی كەم و شەوباش بڵێم ،رووی هەڵگەڕاند
و وتی «بڕۆ ماچی رۆڵ و مۆدێلە خەیاڵییەكەت بكە :روودابە» .رۆیشتم بۆ
ژوورەكەم ،بەرم بە فرمێسكەكانم دەگرت و كتێبەكەی «عەمو سەعید»یشم
بەدەستەوە بوو .چیرۆكی دوو دڵداری بەدبەخت بوو ،هەروەك چیرۆكی
روودابە .دەبوو چیبكەم لە چەند سەد الپەرە شیعر ،كە چەند سەد ساڵ
لەمەوپێش نوورساوە؟ ویستم لەناو جێگە بیخوێنمەوە ،بەاڵم قورس بوو ،بۆیە
گۆڕیم بەو كتێبەی وا بۆم ئاشناتر بوو .بیست ساڵ و یەك راپەرین ویست،
تا ئەوەی بزانم ئەو رۆژە «عەمو سەعید» چ دیارییەكی نایابی پێبەخشیوم.
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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9
چیرۆكی روودابە
هەمیشە زۆر بەباشی گوێم لە چیرۆكەكانی باوكم دەگ��رت ،بەاڵم بۆ
هەندێكیان تەنانەت بەرم بە هەناسەی خۆشم دەگرت و بیرم لە چیرۆكەكە
دەكردەوە .هەستێكی زۆرم بۆ چیرۆكی روودابە هەبوو—تەنانەت ئێستاش
هەر وام .ئەو كاتە ئاگام لە تووشبوونە قووڵرتەكانی نەبوو ،بەاڵم وەك هەندێك
بیروبۆچونی دڵنیا ،روودابە لە سەردەمانی جۆاروجۆر لە ژیانی مندا خۆی
نیشانداوە .تا كاتێك دەستم بە نووسینی ئەم كتێبە كرد لەبیرم نەمابوو بۆ
هاوڕێ خەیاڵیەكەم ناوی روودابەم هەڵبژرادبوو .كە دەستمكرد بە نووسین
لەپڕ بیر و یادی بە گلەییەوە هاتەوە خەیاڵم و داوای سەرنجێكی تەواوەتی
لێكردم.
روودابەو زاڵ دایكو باوكی رۆستەم سەرەكیرتین پاڵەوانی چیرۆكی شانامە
و تەنانەت دەتوانین بڵێین گرنگرتین قارەمانی ئەفسانەیی بوون لە ئەدەبی
فارسیدا .رۆستەم كە  400ساڵ دەژی ،ئازایی ئەشیل و فێڵبازی ئەولەسیسی
هەبوو ،لە پاشاكان گرنگرت بوو ،چونكە ئەو پشتگیریو بەرگری لێدەكرد ،بەاڵم
ئەمە رۆستەم نەبوو كە سەرنجی منی هەڵدەكێشا ،بەڵكو دایكو باوكی -زاڵی
سەرسپیو روودابە -بوون.
برۆی وەك «كەمان» بوو ،لووتی وەك» قامیشی زیو» و دەمە بچوكەكەی
وەك «دڵی هەڵقرچاوی پیاوێكی بێئومێد دەینواند» .باوكمم ناچاردەكرد
بەردەوام چیرۆكی روودابەو زاڵم بۆ بگێرێتەوە ،ئەوندە بۆی گێڕابوومەوە ،كە
لەبەرمكردبوو .روودابە یەكەم كەسایەتییە لەو دێڕە درێژەی كەسایەتیەكانی
ئەدەب ،كە من هەست بە نزیكی دەكەمو خۆمی تیادا دەبینمەوە.
كاتێك باوكم چیرۆكەكەی دەگێڕایەوە ،ئاوا دەستیپێدەكرد :سام —كوڕی
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نەریامن— بەهێزترین جەنگاوەری ئێران بوو .ژنەكەی منداڵێكی زۆر جوانی
هێنایە دنیاوە ،كە دەموچاوی هێندەی «خۆر رۆشن بوو» بەاڵم قژی وەك
پیاوێكی بەتەمەن سپی بوو .سام لە قژی سپی كوڕەكەی ترسا و فرمانی دا
بیبەنە ناو دارستان و بەجێیبهێڵن .دایكی ویستی بە بەجێهێشتنی زاڵ لە
تەنیشت لوتكەی كێوێكی بەرزەوەبێت ،ئەو شوێنەی سیمرغی _پەلەوەرێكی
ئەفسانەیی_ تیادا دەژیا ،تاوەكو رزگاری بكات .سیمۆرغ بەزەیی بە زاڵدا
دێتەوە و جێگە و خواردنی بۆ فەراهەمدەكات و لەتەك منداڵەكانی خۆیدا
گەورەی دەكات ،تا ئەوەی زاڵدەبێتە پیاوێكی گەنجی بەهێزو چاونەترس .ئەو
كاروانانەی وا لە كوێستانەوە دەڕۆیشنت ،ئاوازی زاڵیان باڵوكردەوە.
ه��ەروا كە فیردەوسی پێامندەڵێت «نەك باشی و نە خراپی هەر بە
شاراوەیی نامێنێتەوە» ،شەوێكیان سام —هەمیشە هەستی بە ئازاری ویژدان
دەكرد  -خەوی بینی كە كوڕەكەی زیندووە .شەوی دوایی لەخەویدا ئااڵیەك
لەسەر كێوێك بەرزبۆتەوەو كوڕێكی گەنج لەگەڵ قەشەیەكو پیاوێكی زیرەك
لەمال و ئەوالی فەرمانڕوایی سوپادەكات .سام لە فەرمانە بەپەلەكەی پەشیامن
بوو ،دوای راوێژكردن لەگەڵ وەزیرەكانی ،فەرمانی گەڕان بە شوێن كوڕەكەیدا
دەركرد .زاڵیان لە هەرێمی جادوویی سیمۆرغ دۆزییەوە و بانگهێشتی كرد و
داوای لێبوردنی لێكرد .زاڵ حەزی نەدەكرد سیمرغ بەجێبهێڵێت ،بەاڵم ئەو
پەلەوەرە مەزنە هەندێك لە پەڕەكانی خۆی پێدا و وتی هەركاتێك گرفتێكی
هەبوو ،یەكێك لە پەڕەكان بخاتە ناو ئاگر و بانگیبكات و ئەویش لە شكڵی
هەورێكی رەشدا دەردەكەوێت.
كاتێك مەنوچەر —كچەزای ئیرەج— فەرمانیدا سام بڕوات بۆ شەڕ ،سام
زاڵی لە جێگای خۆی دانا .سام بە زاڵی وت «چێژ لە ژیان وەرگرە و كەسێكی
بەخشەندەبە»« ،شوێن زانایی بكەوە و دادگ��ەر بە» .زاڵ لە راوێژەكانی
باوكی بەهرە وەدەگرێت و پیاوانی زانا لە هەموو بەشەكانی سەرزەوییەكەی
كۆدەكاتەوەو تا ماوەیەكی زۆر لەگەڵیان دەخوێنێت .دوای ئەوە بڕیاردەدات
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بەناو هەموو ئەو سەرزەوییەی وا فەرمانڕوای دەكات بگەرێت .لە سەفەرەكەی
زاڵدا ،سەردانی كابۆڵ (ئێستا پێیدەڵێین ئەفغانستان) پایتەختی فەرمانڕەوایی
پاشا مێهران دەكات.
كچی پاشا مێهران «شازادە روودابە» لەپشت دەرگاوە گوێ لە گفتوگۆی
نێوان دایكو باوكی دەگرێت .باسی جوانیو ئازایی زاڵ دەبیسێتو هۆگری
دەبێت .روودابە بە ئیشكەرەكانی وت «من ئەویندارم و ئەوینی من وەك
شەپۆلی دەریایە و بە بەهەشت دەگ��ات»« ،من دەخ��ەوم ،بەاڵم هەرگیز
بەجێمناهێڵێت .ئەو شوێنە لە دڵمدا كە دەبێت هەست بە شەرم بكات،
هەست بە ئەوین دەكاتو شەوو رۆژ بیر لەدەمو چاوی دەكەمەوە .ئێستا
یارمەتیمبدەن ،ڕاتان چییە؟ چیبكەم؟ دەبێت بیر لە پالنێك بكەنەوە ،رێگەیەك
بۆ رزگاركردنی دڵو رۆحم لە ئازاری ئەم پەرەستنە بدۆزمەوە».
ئیشكەرەكان پێیانوت «شەرم ناكەیت؟»« ،دەزانیت ئەمە الی باوكت واتە
چی دەگەیەنێت؟» .سەریان سووڕمابوو ،كە ئایا روودابە لەڕاستیدا ئامادەیە
باوەشبكات بە» كەسێك كە پەلەوەرێك لە شاخ گەورەی كردووە؟».
خزمەتكارەكان پێیانوت تۆ دەتوانیت هەر پیاوێك حەزت لێبێت هەتبێتو
نابێت بۆ كابرایەكی بیانی پیرو ئەوەندە سەیر خەفەت بخۆیت.
سەیربوونی زاڵ یەكێك بوو لەشتە سەرنجڕاكێشیەكانی بۆ من و زۆرتر
رێزی هەبوو كە پیاوێكی وای هەڵبژارد بوو .هەڵبەت ئەو شێوازەی كە باوكم
چیرۆكەكەی دەگێڕایەوە ،زۆرتر دەبووە هۆی ئەوەی من حەزی لێبكەم .باوكم
دەیوت «بۆ كچێك زۆر قورسە سەرپێچێی لە دایك و باوكی بكات .ئەگەر
بۆچونی تۆو دایكو باوكت جیاوازە ،دەبێت هۆیەكی باشت هەبێت».
بەاڵم روودابە بڕیاری خۆی دابوو« .هیچ ئامانجێكی نییە تا گوێ لەم قسە
گەوجانە بگرین .من ئێمپراتوری سین ،یان پاشای خۆرئاوا ،یان پاشای ئێرانم
ناوێت .من كوڕی سام ،زاڵم دەوێت .بەو هێزە شێرانەیەوە .چ بڵێن بەتەمەنە
چ بڵێن گەنجە ،ئەو رۆحو لەشی منە».
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هەموو ئەو دیمەنەم لەبەربوو ،كاتێك زاڵ یەكەمجار چاوی بە روودابە
دەكەوێت .ئەو دیمەنەم بەجۆرێك لە خەیاڵی خۆمدا دروستمكردبوو،
كە كاتێك یەكەمجار وشەكانی فیردەوسیم خوێندەوە ،نائۆمێد بووم .لە
پەنجەرەی بەرزی كۆشكەكەی ،رووداب��ە دەنگی زاڵ دەبیستێت و قژی
دەكاتەوە «وەك زنجیرێك ،وەك مار بەرەوخوار درێژدەبنەوە ،گرێ لەسەر
گرێ» .روودابە وتی «وەرە ،ئەم قفلە رەشانە كە هێناومەتە خوارەوە ببە
و لێیەوە سەركەوە» .زاڵ بە سەرسامیەوە سەیری دەموچاو و قژی دەكرد،
بەاڵم ئەوەی نەكرد كە روودابە داوای لێكردبوو .لە جێگەی ئەوە بێئەوەی
شتێك بڵێت ،پەتێكی هەڵگرت و گرێیدا و هاویشتی .پەتەكە لە سپێری
سەرقەالكە گیربوو ،لێیەوە سەركەوت .باوەشیان بەیەكداكرد ،ماچی یەكیان
كرد و شەرابیان خواردەوە.
هیچ الیەك حەزی لەم یەكگرتنەی زاڵ و روودابە نەبوو .هەرچەندە
واڵتی پاشایی باوكی رووداب��ە ،لەژێر دەسەاڵتی ئێران بوو ،بەاڵم ئەو
نەوەی رەزاقورسرتین دوژمنی ئێران —زوحاك— بوو ،هیچكامیان بڕوایان
بەیەكرت نەبوو .مەنوچەر و باوكی زاڵ بەسەر زاڵدا هاتن ،بۆئەوەی كە
دەیەوێت كەسێك لە توخمی زوحاك بهێنێت .ئەم دوو خۆشەویستە
ناچاربوون بەسەر زۆر بەربەست ،چاوپۆشی و تاقیكردنەوە زاڵبنب ،تا
بتوانن هاوسەرگیریبكەن.
لەدوای زەماوەندەكەیان روودابە دووگیان دەبێت .سكپڕبوونەكەی زۆر
قورس دەبێت ،ئەوەندە كە دەموچاوی وەك زەعفەران زەرد دەبێت .بە
دایكی دەڵێت هەست دەكات ناتوانێت ئەو شتە قورسەی ناو سكی ببات
و هەست بە مردن دەكات .رۆژێكیان لە هۆش خۆی دەچێت و هیچكام لە
دكتۆرەكان ناتوانن چاكیبكەنەوە .زاڵ كە زۆر بە پەرۆش دەبێت ،بیری ئەو
پەڕانەی دەكەوێتەوە كە سیمۆرغ پێیدابوو ،تا لەكاتی گرفتدا بەكاریبهێنێت.
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ئاگر لە پەڕێكیان دەدات .سیمۆرغ دەردەكەوێت .سیمرغ پێیدەڵێت دەبێت
جەژن بگریت ،چونكە دەبێتە خاوەن كوڕێك كە لە دنیادا لە ئازاییو باشیدا
بێهاوتایە.
 10ژنی شیردار دەبا تاوەكو شیری پێبدەن و كاتێك لەشیر بڕییانەوە بە قەد
 10پیاوی گەورەی دەخوارد .هەر وەك باپیرە قارەمانەكەی زۆر قۆز و بەهێز
و جەنگاوەرێكی باش بوو .بۆ ماوەی زۆرتر لە چوارسەد ساڵ ،رۆستەم قارەمان
و پشتیوانی ئێران بوو .بەبێ ئەو هیچ پاشایەك نەیدەتوانی بەئاسوودەیی
فەرمانڕەوایی بكات .ئازایەتییەكەی و زۆرزانییەكەی لە هەموو دنیادا بێهاوتا
بوو.
دواتر كە شانامەم خوێندەوە ،بیرم دەكردەوە چۆن باوكم رۆستەمی بێعەیب
نیشاندەدا ،بەاڵم روستەم بێهێزییەكی كوشەندەی هەبوو :ئەوەندە سەرقاڵی
كاروباری واڵت بوو ،كە جێگایەكی بۆ دڵداری نەبوو .رۆستەم بە هەڵە لە
شەرێكدا كوڕەكەی خۆی ،سوهراب دەكوژێت .حەزدەكەم وەها بیربكەمەوە،
بۆیە وای بەسەر هات ،چونكە جێگایەكی بۆ دڵی دانەنابوو ،بەاڵم ئەوەیان
چیرۆكێكی ترە.
پیاوانی ناو شانامە زۆرتر بە ئازاییەوە دەنارسێن .هەموویان جەنگاوەرن،
هەرچەندە كەسێك وەك ئیرەج ئاڵۆز و میهرەبان دەبێت بە ئازایەكی
بەرەوشتی ،بەاڵم ژنانی وەك روودابە ،خاوەنی شێوازێكی تربوون لە ئازایی.
روودابە هەستی كەسایەتی و سۆزی هێنایە ناو چیرۆكەكە ،كە پیاوانێكی
وەك رۆستەم دوورەپەرێزیان لێدەكرد .ئەو هەموو شكۆی جەنگاوەرانە
چەند بچوك دیارن ،لە كاتێكدا روودابە لەپێناو سۆز و ئەوینیدا ئامادە بوو
ژیانی خۆشی ببەخشێت.
روودابە یەكێك لە هەرە گرنگرتین ژنەكانی ناو شانامەیە ،كە بنچینەیەكی
بێگانەی هەیە .زۆرتر وەك دایكی رۆستەم دەنارسێت .خەزورەی ،شوەكەیو
دواتر كوڕەكەی دەڕۆن بۆ شەڕو شكۆو سەربەرزی بۆ واڵتەكەیان دەبەنەوە.
ئەوان شێوازێكی تر لە ئازایەتی نیشاندەدەنو لەسەر ئەو شتەی دەیانەوێت
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سوورن و ئەو پیاوانە هەڵدەبژێرن ،كە حەزیان لێیە .لە دنیای التەریبی
چیرۆك ،فیردەوسی ئەو كەسایەتیانەی دروستكردووە ،كە بەرەنگاری نۆرمی
كۆمەڵگەی خۆیان كرد و تابۆكانیان شكاند .ئەم ژنانە ،بە بێ دەركەوتنی
گشتی ،بە ئارەزوبازیی كراوەیان ،بەردەوامی لەسەر بۆچوونیان ،الی من زۆر
لە قارەمانە پیاوەكان رۆمانسیرتن.
ژنانێك لە شانامەدا هەن ،وەك گۆردئافەرین كە ئازایەتییەكی زۆر لەخۆی
نیشاندەداتو جلی پیاوانە لەبەردەكاتو دەڕوات بۆ شەڕ ،بەاڵم ژنانێك وەك
روودابە بوون ،كە لە مێشكی مندا ئایدیای شێوازێكی تریان لە ژن ناشت ،كە
لەڕووی كەسایەتییەوە خاوەن ئازایەتیین .بەبێ هیچ داواخوازییەكی گەورە،
بەبێ ئامانجی رزگاركردنی مرۆڤایەتی ،یان بەزاندنی هێزی ئەهرەیمەن ،ئەم
ژنانە سەرقاڵی سەركێشیو ئازایەتیەكی كپبوون.
كە گەورەتر دەب��ووم ،رۆڵ و مۆدێلەكانم ئەو ژنە خەیاڵیانەی ناو
چیرۆكەكانی باوكم بوون ،نەك قارەمانە سستەكانی ناو چیرۆكە پەرییەكان ،نەك
ئەو كچە»باشە»ی كە پاداشتی چاكیەكەی وەردەگرت ،بەڵكو ژنە شەهوانی
و ئارەزووبازەكانی فیردەوسی رۆڵ و مۆدێلم بوون .دواتر كە كتێبی (ویس و
رامین)م خوێندەوە —ئەو كتێبەی «عەمو سەعید» پێش رۆیشتنم بۆ بەریتانیا
پێیبەخشیبووم __ لەوەیشدا چیرۆكێكی ترم دۆزیەوە ،كە كاریگەرییەكی قوڵی
لەسەر دانام .چیرۆكی ویس و رامین ،چل ساڵ دوای شانامەی فیردەوسی
نوورساوە و ئەم كتێبەش دەگەڕێتەوە بۆ پێش ئیسالم و بەرهەمی سەردەمی
زەردەشتییەكانە ،دەیەوێت كولتوری رابردووی ئێران زیندووبكاتەوە و جەژنی
بۆ بگرێت .كتێبەكە زۆرتر لە روانینی قارەمانە جوانو ئازاكەیەوە ،كە (ویس)
ە باسدەكرێت .جۆرێك لە رەوانبێژی سادە ،سێكسیبوونێكی تەندروستانە لە
(ویس)دا هەبوو ،كە گۆشت و خوێنی دەدا بە ئەبسرتەكشێنی( )5شاعیر .لە
مێشكی خۆمدا دەموت سەیری ئەم هەموو ژنە مەزنە بكە ،كە لەم كۆمەڵگەنەدا
رقیان لە ژنەو بەپێی پلەوپایە دروستكراون .هەموو شتێك وادانراوە لە دەوری
قارەمانێكی پیاو بخولێتەوە ،بەاڵم ئامادەگی چاالكانەی ئەم ژنانە رووداوەكان
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ئاراستەدەكاتو ژیانی پیاوەكان لەو شێوازە سوننەتیەی الدەباتو وایلێدەكات
شێوازی هەبوونی خۆی بگۆرێت .لە سەرگوزەشتە ئێرانییە كالسیكەكاندا ،ژنان
حوكمرانی دیمەنەكان دەكەن ،ئەوانن دەبنە هۆی رودانی شتەكان .هەروا كە
بەردەوام بووم لە خوێندنی شیعری ئێرانی ،زۆر سەرم سوڕنەما كە هەزارساڵ
دوای ویس لە شیعری گۆرگانی ،ژنێكامن هەیە بە ناوی «فروغ فروخزاد»
كە شیعرەكانی بەبێ شەرمكردن لە هەست و بە راستگۆییەوە ئاهەنگ بۆ
خۆشەویستەكەی دەگێڕێت .باشرتین هۆنراوەكانی ئێمە لە یاساكان الیانداوە
و شكاندوویانە ،هەمیشە هەقیقەت و تێگەیشتنی ئێمەیان لە هەقیقەت
رونكردۆتەوە و شێوەیان پێبەخشیوە .شوێنەواری ئەم ژنە یاخییانە لە شاعیرە
مۆدێرنەكاندا دەدۆزمەوە .نەك بەس «فروغ فروخزاد» ،بەڵكو «ئەلەم تاج» و
«سیمین بێهبەهانی»و لەخۆرئاوادا (كاترین ئێرنشاوی ،ئێمێلی برۆنتی ،ئێلیزابێت
بێنێتی ،جەین ئاستۆن ،دۆرێتا بروكی ،جۆرج ئێلیۆت ،جەین ئەیری ،شارلۆت
برۆنتێ ،مادام دۆالمۆلی «ستێندهال» ،دەدۆزمەوە .تەنانەت لە تام جۆنز و
كالریسا هارلۆ بە وتنی «نا» بە دایك و باوكیان ،كۆمەڵگاكەیان و یاساكانی و
ویستی هاوسەرگیری ،لەگەڵ ئەو پیاوەی حەزیان لێیەتی خۆیان جیادەكەنەوە.
لەوانەیە هۆكارەكەی ئەمە بێت ،ژنان لە ژیانی راستەقینەدا ،ئەوەندە لەم شتانە
بێبەشبوون كە لەشانشینی چیرۆكدا یاخی دەبن و رەتیدەكەنەوە دەسەاڵتی
كەسێكی تر بەسەریاندا بسەپێنن ،بۆیە دێن پێكهاتە كۆنەكان دەشكێنن.
ئەو چەند هەفتەی پێش رۆشتنم بۆ بەریتانیا ،زۆر زوو تێپەر بوو .لەو
كاتەدا گۆرانییەكی بەناوبانگ باوبوو ،كە لەبارەی رۆشتنی خۆشەویستەوە
داڕێژرابوو .بە خۆشەویستەكەی دەوت «بەهارە تازە پێگەیشتووەكەم» لۆرە
بۆ رۆیشتنەكەی دەكات و هیوادارە بۆی مبێنێتەوە .هەرجار دایكم دەیبیست
سەیرێكی منی دەك��رد و چاوی پڕدەبوو لە فرمێسك .ئەوەندە سەرقاڵی
ئامادەبوون بوو بۆ سەفەرەكەمان كاتی شەڕكردنی نەبوو ،هەڵبەت هەر لەسەر
شتی بچوك بچوكی وەك جل ،چەنێك دەتوانم لەگەڵ هاوڕێكانم لە دەرەوە
مبێنمەوە و...تاد .دەبووە شەڕمان .دایكم و «مۆنیر جوون» سەرقاڵی چنینی
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شاڵ و چاكەت بوون ،ئەوەندەیان بۆ دروستكردم ،كە تا سااڵنێكی زۆر بۆم
مایەوە .دەیوت بەریتانیا ساردە و پێویستم بەهەمووی دەبێت .ئیرت براكەم
شەڕی لەگەڵ نەدەكردم و كاتێك لەگەڵ هاوڕێكانم بە تەلەفون قسەمدەكرد،
گوێی هەڵنەدەخست .هەمیشە جۆرێك لە رقەبەری لەنێوان منو «محەمەد»دا
هەبوو ،هەرچەندە لەهەمانكاتدا یەكرتیشامن زۆر خۆشدەویست .لەالیەن
منەوە بۆ ئەوە بوو ،كە هەستم بە بەخیلی دەكرد ،دەمبینی دایكم زۆرتر بایەخ
بەو دەدات .هەرچەندە ئەو زۆر میهرەبانرت بوو .جاری وا هەبوو من ئازارم
دەدا و دایكم هانیدەدا گلەییم لێبكات ،بەاڵم هەرگیز وای نەدەكرد .لەوانەیە
نەیویستبێت رقەبەریم لەگەڵدا بكات ،بەڵكو ویستبێتی لەو شتانەی من دەیكەم
ئەویش بەشداریبكات —هەرچی بێت من خوشكی گەورەی بووم .كاتێك لەگەڵ
هاوڕێكانم قسەم دەكرد گوێی هەڵدەخستو لەناو دەفتەری بیرەوەریەكەمدا،
بیرەوەریەكانی خۆی دەنوسیو الساییدەكردمەوە —هێشتا ئەو پەڕانەم هەیە،
كە تیایدا بە دەستنوسێكی مندااڵنەوە نووسیویەتی« :دەفتەری بیرەوەری
ئازیز ،من كوڕێكی نۆ ساڵەم و لە دەفتەری یاداشتی خۆشكەكەمدا خەریكم
دەنوسم« ،»...محەمەد» هەمیشە زۆر داهێنەر بوو ،دەیەویست بەیارمەتی
مامێكامن تاقیگەیەكی كیمیا ،یان كتێبخانەیەك دامبەزرێنێت .كەم كەم هەستی
رقەبەری ،جێگای خۆی بەخشی بە دابەشكردنی بەرژەوەندیە یەكسانەكامنان.
ئەو ساتانەی لە رۆژی رۆشتنم دێتە بیرم ،كۆمەڵێك ماڵئاوایی لەگەڵ
فرمێسكو ناڕازیبوونی هیسرتیانەیەو لەكۆتاییدا بێدەنگیێكی كتوپڕی فڕۆكەكە
بوو ،كە دەیوت ئیدی هیچ شتێك ناتوانێت روداوەكان هەڵگەڕێنێتەوە .بە نەرم
و نیانی الی پەنجەرەكەوە دانیشتمو لەپڕ هەستمكرد منو دایكم تەنها مرۆڤی
ئەم دنیایەین .دایكم نیشانیدام چۆن پشتێنی سەالمەتی ببەستم و دەستمی
خستە ناو دەستی خۆیو منیش هەوڵمدەدا بەر بە فرمێسكەكانم بگرم .دوای
ماوەیەك زۆر بەهێمنی دەستیكرد بە قسەكردن .وتی من زۆر بەختەوەرم كە
دایك و باوكێكم هەبوو گرنگییان پێدەدام و ئەوەندە خۆشیاندەویستم ،كە
ئامادەبوون ئەم دووریەم قبوڵبكەن ،لەكاتێكدا خۆیان هەرگیز تامی هەبوونی
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دایكی نەچێشتبوو .پێموتی «من هەموو ئەو شتانەی خۆم نەمبووە ،بۆ تۆ
دەمەوێت» .دوای ماوەیەك دەنگی تۆنێكی خۆشی وەرگرت و چیرۆكێكی بۆ
گێڕامەوە ،كە سااڵنی دواتر دیسانەوە بۆی دەگێڕامەوە.
دەستمی توند گرتبوو ،دەتوت نایەوێت لەپڕ بخزێت ،پێیوتم «من چوار
ساڵ بووم»« .لە خانوویەكی نێو باخێكی گەورەدا لە «كرماشان» دەژییان —
لەو سەردەمە لە كرماشان بووین—ئێستا لەو جۆرە خانووانە بەو باخە كۆنە
ئێرانیانە ،بەو دارە بەرزانە و جۆگەلەی ئاو و گۆڵە كێویانەی تەنیشتیان ،زۆر
كەم ماون .نیوەشەو لە دەنگی گریانی ژنان لەخەو راچڵەكیم .رۆیشتمە ناو
هۆڵەكە و پوورم ،نەنكم ،ئیشكەرەكانم بینی لەژوورەكە كۆبوونەتەوە .باوكیشم
لەوێ بوو .كەس بایەخی بە من نەدا .باوكم رۆیشتە بەرهەیوانەكە و منیش
بەدوایدا رۆیشتم .وابزانم مانگ بەدەرەوە بووم هەرچەندە زۆر تاریك بوو.
لە دارەكان و سێبەرەكانیان دەترسام ،بۆیە لە تەنیشتیەوە دەڕۆیشتم ئەویش
لەالی جۆگەلەی ئاوەكەوە دەڕۆیشت .لەپڕ وەستا .منیش وەستام .لەوێ ،لە
تەنیشت جۆگەلەكە لەشی دایكم كەوتبوو».
ئەمە تەنها بیرەوەری دایكمە واتە لە لە دایكی خۆی .دواتر هەرجار كە
ئەم چیرۆكەی دەگێڕایەوە ،تەمەنی خۆی كەم دەكردەوە ،لە چوارەوە بۆ سێو
لە كۆتاییدا بوو بە دوو .دایە پیارەكەم جارێكیان پێیوتم دایكم كچێكی حەوت
هەشت ساڵە بوو ،كاتێك دایكی مرد ،هەژمارەكەی دایكم لەگەڵ هەژماری
پووری دایكم—دژی دایەپیارەكەم بوو .ئەو دەیوت دایكم زۆر گەنج بووە،
كاتێك دایكی دەمرێت .تەمەنی دایكی گۆڕاو بوو :بەپێی هەندێك هەژمار
كاتێك مرد  18ساڵی بوو ،كەچی دایكم دەیوت شانزە ساڵی بووە ،بەاڵم ئەمە
گرنگ نییە ،ئەوە گرنگە لە تەمەنێكی زۆر كەمدا مرد ،كاتێك دایكم زۆر منداڵ
بوو.
دایكم لە هەموو ئەو سااڵنەی كە ئەم چیرۆكەی دەگێڕایەوە ،هەمیشە
بەیەك شێواز بوو .كاتێك دەیەویست باسی بیرەوەرییەك بكات ،كە ئێمە تێیدا
بەشدارنەبووین ،هەمیشە دەنگی بە تۆنێكی خەیاڵی دەگۆڕا .لەكاتێكدا ئەو ژنە
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وا لەگەڵ «سەیفی» سەمایكرد بۆ من نادیاربوو ،ئەم ژنەیان كە پڕفرمێسك بوو،
سەیری لەشە بێگیانەكەی دایكی دەكرد ،بۆم زۆر ئاشنا بوو.
هەمیشە چیرۆكەكەی لە خاڵی دۆزینەوەكەدا تەواودەكرد .لەو سەردەمەدا
خەڵكی دەوڵەمەند مردووەكانیان لە جۆگەلەی ناو باخەكانیان پێش بردنیان بۆ
مردوخانە دەشۆرد .زۆرجار ویستوومە ئەو دیمەنە لە مێشكی خۆمدا بهێنمە
بەرچاو ،بكەومە شوێنی دایكم ،تا لەشی دایەگەورەم دەیینم .هەوڵم داوە
خەیاڵ بكەم دوای ئەوە چی روویداوە؟ دایكم دەیزانی مانای چیە؟ باوكی
بایەخی پێدەداتو لەگەڵ خۆی دەیباتە ناوەوە؟ باوكی دایكم دەگرێتە باوەش؟
مردووەكان لەناو ئەو سندوقانەی بۆیان دروستدەكەین ،دەبەرسێن .هەروا
كە ئێمە دەگۆڕێین ئەوانیش دەگۆڕێن ،بەتایبەت ئەوانەی كە وەك «سەیفی»
یان دایەگەورەم بە گەنجی مردوون .نەك ئەوە كە دایەگەورەم مرد ،ئەوە بۆ
من نامۆیە ،كە هیچكەس هیچ بیرەوەرییەكی لەبارەوە باس نەدەكرد ،هەرگیز
نەیاندەوت دایەگەورەت زۆر حەزی لەم خواردن ،یان ئەو خواردن بوو ،من
دەخاتەوە بیری «شامۆلك خانم» .باوەگەورەم هەرگیز قسەیەكی لەبارەوە
نەكردووە .تەنانەت نازانین لە كوێ ناشتویانە .بڕواناكەم دایكم هەرگیز
رۆیشتبێتە سەر گۆڕەكەی ،یان بزانێت لەكوێیە .بۆ من زۆر ئازاربەخشە،
تەنانەت ئەو كاتانەشی لێی تووڕەدەبم ،دڵم بۆ دایكم دەسووتێت ،چونكە
تەنها شتێك لەبارەی دایكییەوە بیریبێت ،مردنەكەیەتیو هیچ شتێكی لە بارەی
ژیانی دایكییەوە لەیاد نییە.
بەبۆنەی چەند هۆیەكەوە ،ئەو فڕینەمان بۆ لەندەن لەبیرناچێت .ئەو
ساتانەی كە چیرۆكی بۆ گێڕامەوە ،گوشاری گرتنی دەستم لەناو دەستی و
بێدەنگیەكەی دوایی بۆ هەمیشە لەگەڵم مایەوە .هەستێكی زۆرم بۆ دایەگەورە
مردووەكەم ،كە هیچم لەبارەی نەدەزانی ،نەبوو .تەنها بەپێی زەمەن كەم كەم
ناسیم ،بەاڵم چیرۆكی مەرگەكەی كاریگەرییەكی دەردئاسای لەسەر هەستم
لەئاست دایكم دانا .وایلێكردم هاودەردی لەگەڵ بكەم و هۆی توڕەییەكانی
بزانم .ئارەزووم دەكرد مبتوانیایە دایەگەورەم زیندووبكەمەوە ،لەو ساتە و
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ئەو شەوەی مرد ،بیگەڕێنمەوە نێو ژیان .دەمویست دڵنەوایی دایكم بەمەوە.
زۆر پەشیامنم بۆچی هەرگیز دڵنەواییم نەدایەوە .لەبری ئەوە زۆر بێبایەخانە
پرسیم «دەی دواتر چی بوو؟» .هیچ وەاڵمێكی نەدایەوە .پێچەوانەی باوكم
كە چیرۆكی درێژدرێژی سەبارەت بە خۆی دەوت و هەمیشە شیدەكردەوە،
چیرۆكەكانی دایكم ،هەرگیز هیچ سەرەتا ،یان كۆتاییەكیان نەبوو .زۆربەی كات
بریتی بوون لە یەك روداوو رێكەوتێكی بایەخدار.
هەر وەك «سەیفی» ،نەبوونی دایەگەورەم وایكردبوو زۆرتر لەژیامناندا
ئامادەگی هەبێت .بەگوزەری كات زۆرت��ر زانیامن چۆن مەرگی دایكی
هەمووشتێكی لە ژیانی دایكم گۆڕی و بوو بەو كەسەی ئێستا هەیە .لە
چیرۆكی ساندرێال ،یان سپی وەك بەفر ،دایكە مردووەكە بیانویەكە ،نەبوونی لە
بوونی زۆر گرنگرتە .چیرۆكەكان پێویستیان بە ملمالنێو خەمە ،پێویستیان بە
ترسی لەدەستدان و هیوای دیسانەوە پێگەیشتنە .ئەگەر دایەگەورەم زیندوو
بوایە ،هیچ پێویستییەك بە باوەژن نەدەبوو .دایە پیارە زۆر گەشاوەیە ،زۆر
سەرنجراكێشانە زیندووە خراپییەكەی دەبێتە هۆی كۆمەڵێك كار و كاردانەوە.
دایكیشم رۆڵی ش��ازادەی چیرۆكەكەی دەگێڕا ،بەس شازادەكەی بەسەریا
دەمرێتو هیچ پاداشێك بۆ سەبوورییەكەی وەرناگرێت.
تەنانەت ساندرێالش بۆ راكێشانی شازادەكەی بۆالی خۆی ،دەبوایە بە
شێوازێكی تایبەت هەڵسوكەوتی بكردایە ،بەاڵم دایكی من ئەم توانایەی نەبوو.
هەرچی زۆرتر زەمەن بەرەو پێشەوە دەچوو ،تووڕەییەكەی لە رابردوو شێوەی
دەگۆڕا بە ناڕازیبوون لە ئێستای .بەجۆرێك لەدەستامندا .تارماییەكانی زۆرتر
بۆی هەقیقی بوونو ئێمەیش —خێزانەكەی— زۆرتر لێی دووردەكەوتینەوە.
دڵنیانیم چی دەبوو ،ئەگەر ئەو سێ مانگە لە النكێسرت لەگەڵ دایكم
نەبوومایە .لەو كاتەدا پێمنەزانی ،بەاڵم ئەزموونەكەی لەگەڵم مایەوە،
هەستێكی تازەی كردەوە .وەك جۆگەیەكی بچوك بوو ،كە بەڵێنی روبارێكی
گەورەو بەخشەندەی دەدا ،كە ئەگەر توانا شارەوەكانی دەربكەوێت ،هەرگیز
لەبیرناكرێت.
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10
لە ماڵی سكاتفۆرس
لە رۆژێكی هەتاودا گەیشتینە وێستگەی شەمەندەفەری النكێستێر .بارانی
بەردەوامو هەورە رەشەكان ،بێتاقەتی ماڵەوەیان دەكردم .لە وێستگە پیاوێكی
زلی خڕ بە دارشەقەوە لەگەڵ ئیشكەرەكەی «ئێتێل» چاوەڕوانی دەكردین.
دەیانوت «مسرت كرامپسی» یان «سكیپێر» لە روداوێكی ئۆتۆمبێل وەك
كاپتنی كەشتی لەكاتی شەڕدا برینداربووە ،بەاڵم لە هەمووی سەرنجڕاكێشرت،
چیرۆكی رۆمانسی ئەم كابرایە بوو ،لەگەڵ خاوەنی خانووی سكاتفۆرس .كە
ژنێكی دەوڵەمەند دەبێت و ئەوینداری یەكرتدەبن و وا دەكات لە «مسرت
كرامپسی» كە ماڵ و منداڵەكەی بەجێبێڵێت .كاتێك ژنەكە مرد ،خانو و
پارەكانی بۆ ئەو دەمێنێتەوە .تەنها جارێك كە خێزانە یەكەمەكەی «سكیپێر»م
بینی ،ئەو كاتەبوو كە مرد و هەموو شتەكانی بۆ «ئێتێل» بەجێهێشت.
دایكم هاتبوو بۆئەوەی یارمەتیمبدات تاوەكو چاو دەرسێتەوە ،بەاڵم
لەیەكەم ساتەوە كە گەیشتین ،بەردەوام بیانوی پێدەگرتن .دەیەویست من
لەو خانووەدا ئەو ئاسودەییەم هەبێت ،كە خۆی دەیەویست .دایكم بەهەمان
ئەو ئەندازەیەی دانیشتووەكانی سكاتفۆرس بە رەفتارەكانی قەڵسبوون ،لە
بارودۆخی سكاتفۆرس وەڕزبوو .دایكم رەخنەی لە هەموو شتێك دەگرت:
گەرماوەكە رژێنەی نییە ،حاجەتەكان هەرگیز بە جوانی ناشۆرێن .دەكەوتە
شوێن «كریستین» خزمەتكارە شەرمنەكەی ناو چێشتخانە و ناچاریدەكرد،
دیسانەوە بیشواتەوە ،بێئەوەی لە شۆرگەكە بكەوێت« .سكیپێر» بەڵێنیدا بۆ
بانیۆكە شتێك بكات ،بەاڵم نەیدەویست بۆ كرێنشینە كاتیەكەی رژێنەیەك
دامبەزرێنێت .لە كۆتاییدا دایكم خۆی رژێنەیەكی دەستی پالستیكی كڕی و
نەیدەهێشت لەناو بانیۆكەدا خۆمبشۆم.
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«ئێتێل» نانی بەیانی بۆ دەهێناین و «كریستین» مێزەكەی دەسڕیەوە.
دانەوێڵە ،دوو هێلكە كە هەر دووالكەی جوان سوور ببووەوە و لەسەر نانی
تۆستەكەم دەمگوشی ،لەگەڵ كەرە و مرەبای پرتەقاڵ و چایی دادەنران.
لە یەكەم رۆژی خوێندنگەدا كاتێك بۆ خواردنی نانی بەیانی دانیشتین،
دایكم سەیری كردم و پێكەنی .جلێكی یوونیفۆرمم پۆشیبوو :تەنوورەیەكی
سەوزباو ،كراسێكی سپی ،جاكەتێكی سەوزباو ،جاكەتێكی سووكی بێبەر بە
هێامی خوێندنگەوە و تەپلەیەكی سەوزبا و كە ڕقم لێیبوو .دایكم تەپلەكەی
هەڵگرت و خستیە سەر كورسی تەنیشت جانتاكەم .پێویست نییە لەسەر
مێزی نانی بەیانیش بیكەیتە سەرت ،هەرچەندە باشرتە رابێیت لەگەڵی.
بۆینباخەكەمی گرت ،سەیرێكی كردم و دیسانەوە پێكەنی .بە بەزەییەوە
پێیوتم «ئازیە هەژارەكە» .زۆر كەم رێكدەكەوت دایكم پێبكەنێت ،زۆرتر
بزە تاڵەكانی ،بیرخەرەوەی هەڵەكامنانم دەناسی .بە تووڕەییەوە وتم ،چییە؟.
چاوم پڕ ببوو لەفرمێسك و دایكم دەستیدەهێنا بە سەرمدا .دواتر فێربووم
چۆن لە «بێگانە بوونەكەم» سود وەرگرم .رۆژێك تەپلەكەم لەبیردەچوو،
رۆژێكیان بۆینباخەكەم خراپ دەبەست ،یان چاكەتە بێبەرەكەم نەدەكردە
بەرم.
دایكم زۆر بڕوای بە وەرزش هەبوو .لەوەتەی بیرمدێت ،بەیانیان هەموو
رۆژێك پەتپەتێنی دەكرد .لە النكێسرت تەنها شوێنێك كە دەیتوانی ئەم شتە
بكات ،شوێنێكی قیرتاو لە ژێر باخچەكەی پەنجەرەی ژوورەكەم بوو .هەموو
بەیانییەك پێش نانی بەیانی دەڕۆیشتە خوارو پەتپەتێنی دەكرد ،بەشانازیەوە
دەیوت هەر رۆژ هەزار جار .هەندێ جار الی پەنجەرەكەوە دەوەستام و
سەیرم دەكرد ،ئەویش سەیرێكی منی دەكرد و بزەیەك دەهاتە سەر لێوی و
دیاربوو خۆشحاڵە بینەری هەیە .ئەم وێنەی ناو مێشكم لەگەڵ وێنەیەكی
تر پێكداچوونەوەی هەیە .ئەویش كاتێك تەمەنم سێ یان چوارسااڵن بوو ،لە
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تەنیشت پەنجەرە مودێل فەرەنسیەكەی ژووری دایك و باوكم دانیشتبووم و
سەیری دایكم دەكرد ،لە بەیانییەكی هەتاوی زستان ،لە هەیوانەكە پەتپەتێنی
دەكرد .هێشتا زەردەخەنەكانی لەبەرچاومە ،لەوكاتەی كە چاوم لەگەڵ هاتنە
سەروو رۆیشتنە خواری دەجواڵ.
ئێوارە گەڕامەوە بۆ ژوورە گەورەكەم و دایكم قاپێك پڕ لە پرتەقاڵی
پاككراو ،نەستەلەو فستەقی پێدام ،بە دەموچاویدا دیاربوو بڕیارێكی
داوە .شەو لیستێك وشەی ئینگلیزیم پێدا و رۆژی دواتر لەسەر مێزەكەم
ئامادە دانرابوو ،مانای هەموو وشەكانی لە فەرهەنگ دەرهێنابوو .دایكم
یارمەتیدەدام ،پێویست بوو كاتژمێرێك دوای نانی شەو وشەكان لەبەربكەم.
سااڵنی دواتر هەمیشە دەیوت ئەگەر من نەبوومایەم هەرگیز فێری ئینگلیزی
نەدەبوویت .هەڵبەت ڕاستیش دەكات .كاتێك یەكەمجار لە پۆلی یەك دەستم
بە فێربوونی ئینگلیزی كرد دایكم تەنانەت یەك وشەشی نەدەزانی (زمانی
دووهەمی فەرەنسی بوو) .لەگەڵ ئەوەشدا هەر ڕۆژ لەگەڵ «پوورە نەفیسە»
ئەو الپەڕانەی دەبوایە مبخوێندایەوە ،دەیانخوێند و شەو لێیان دەپرسیمەوە.
كاتێك شتێكی بۆ ئێمە بویستایە ،بە وزە و تیشكۆیەكی سەر سووڕ هێنەرەوە
بەدوایدا دەڕۆیشت.
ئەم هۆگریە زۆرەی ،بەدواداچوونێكی بەوزەیە ،بەاڵم ب��ەرەو هیچ
ئامانجێكی تری دیاریكراو نەبوو—هەرچەندە بۆ چاوێكی رانەهێرناو،
بەئامانجەوە دەركەوتایە .هەمیشە دەتوت ئەو هەستی لەناوەوە هانیدەدا،
كە نایەوێت وەك خەڵكی تر بێت .حەزی لە جگەرە كێشان بوو ،بەاڵم
هەرگیز جگەرەی نەدەكێشا .حەزی لە یاری كۆنكەن بوو ،بەاڵم زۆر كەم
رێكدەكەوت یاریبكات .سەماكەرێكی بەهرەمەند بوو ،بەاڵم هەرگیز سەمای
نەكرد .دایكم وای لێكردبووین هەستبكەین ،كە هیچ كەسێك ئیشەكەی خۆی
بەتەواوەتی ناكات.
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ئەم هەستە وای لێدەكرد ،جاروبار شتی جیاواز جیاواز بكات ،كە هیچ
پەیوەندییەكیان لەگەڵ ئەوانی تر نەبوو .بۆ هەر ئەركێك ،چ شتێكی بچووك،
یان گرنگ بە دڵ و گیان خۆی بۆ تەرخاندەكرد .بۆ چەند ساڵێك كاتێك
من گەنج بووم ،ئامانجی سەرەكی ئەوە بوو ،بتوانێت بە ئینگلیزێكی باش
قسەبكات .تەنانەت بۆ ماوەی پێنج مانگ رۆشت بۆ لەندەن و لە هۆتێلێكی
بچووك مایەوە و هەموو كاتەكەی بە رۆیشنت بۆ خولی ئینگلیزی و قاڵبوون
پێیەوە دەبردە سەر .بۆ ماوەیەك دوای ئەوە رۆشت بۆ خولی چنینی گوڵ و
هەموو خانووەكەی پڕكرد لە دروستكراوەكانی ،تا ئەوەی رۆژێك لەم چاالكیە
ماندووبوو .هەر هەمان وزەی بۆ دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری بەكارهێنا،
هەرچەندە باوكم—هۆكارەكەیم لەبیر نایەت—دژی بوو( .دایكم ڕاستیدەكرد
كاتێك دەیوت باوكم تەنانەت هەوڵیداوە لە كاردانەوەكەی سود وەربگرێت
و رێگری لە دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری دایكم بكات).
لە هەموو پرۆژەكانیدا ،سەرەكیرتین ئارەزووی ،دروستكردنی خێزانێكی
منونەیی بوو .كاتێك منداڵ بوو ،هیچ كەس بایەخی بە تەندروستی دایكم
نەدەدا :داخۆ چی دەخوات ،ئایا وەرزش دەكات یان نا ،چی لەبەربكات.
ئێستا دایكم هەموو ئەم شتانەی بۆ ئێمە دەویست .لە هەموو شتێكدا
باشرتینی دەویست :باشرتین خێزان ،باشرتین هاوڕێ ،باشرتین واڵت .مێشكی
دیكتاتۆرانە ،نەك بەس بە سەپاندنەكانی دەڕوخێنێت ،بەڵكو بە میهرەبانییە
چاوەڕواننەكراوەكانیشی هەر دەتڕوخێنێت .ئەگەر لەسەر توندوتیژییەكانی
بەردەوام بوایە ،پچڕاندنی پەیوەندیی زۆر ئاسان بوو ،بەاڵم ئێمە هەمیشە
هەستامندەكرد كەوتوینەتە داوی ،هەرچەند دایكم حوكمرانی ژیانی ئێمە
بوو ،لەهەمانكاتدا زۆر دڵ ناسكیش بوو .یان هەرچەندە هەستمدەكرد
جارجار رقی لێمە ،بەاڵم زۆر شتی ژیانی خۆی لەبەر من كردە قوربانی.
دایكم دەیویست من جوان ،بریقەدار ،كارامە ،زیرەك ،كچێكی گوێگر ،ژنێكی
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ئیشكەری خوێندەواری سەركەوتوو بم .هەندێك جار هەستدەكەم من
گەورەترین نائۆمێدی دایكم بووم.
ئێستا زۆر ئ��ازارم دەدات ،كە دەزان��م كاتێك دایكم سەیری كردووم،
لەوانەیە ئەو ژنە گەنجەی بینیبێت ،كە خۆی بووە-واتە فەرامۆشكراو و
نەویسرتاو .لەوانەیە بەهۆی ئەم هەستەوە بووبێت ،كە هەندێ جار چاوێكی
پیادا دەخشاندم و چاوی پڕدەبوو لە فرمێسكی بریقەدار و بە لەقاندنێكی
سەر ،دەیوت «ئازیە هەژارەكەم ،ئازیە هەژارەكەم!».
لە سێهەم رۆژی قوتابخانەدا ،كاتێك گەڕامەوە بۆ ژوورەكەم و قاپی پڕ
لە پرتەقاڵ و فستقەكانم بینی ،دەستمكرد بە گریان .هەستم بە هەژاربوون
دەكرد .یەكەم پۆل ئەدەبی ئینگلیزی بوو ،ئەو كتێبەی دەبوو مبانخوێندایەوە
«دەنگو زەنای زۆر لە هیچەوە»( )6ی شكسپیر بوو .نەمدەتوانی خۆم لەگەڵ
ئەو مامۆستا وشكە «میس ویوێر» رێكبخەم ،پاشان تەنها شكسپیر نەبوو.
مامۆستا خوێن شیرینەكەی زیندەوەرزانی ،مامۆستا مڕومۆنەكەی موسیقا و
شۆفێری پاسەكە ،لە هیچ كامێكیان تێنەدەگەیشتم .مەگەر لە ئێران باشرتین
منرەی ئینگلیزی هی من نەبوو؟ دەی بۆچی نەمدەتوانی لەم خەڵكە تێبگەم؟
دایكم هات و زۆر بەهێواشی قسەی لەگەڵ كردم .دەستی بە قژمدا هێنا و
یارمەتیدام جلەكانم داكەنم و جلی تر لەبەربكەم ،پرتەقاڵە پاككراوەكانی
خستە دەمم و وتی «دەزانی ئەگەر ناتەوێت ،ناچار نیت لێرە مبێنیتەوە.
دەتوانم تەلەفون بكەم بۆ باوكت و بڵێم هەفتەی داهاتوو دەگەڕێتەوە بۆ
تاران».
وتم «وامزانی تۆ دەتەوێت من بێم بۆ ئێرە ،بۆئەوەی بۆ خۆم ببم بە
كەسێك» .چاوەكانی زۆر ئارام بوون و لەهەمانكاتیشدا پرتەقاڵ و فستەقی
دەخستە ناو دەمم .وتی «من ئەوەم بۆ تۆ دەویست ،كە خۆم نەمتوانی
هەمبێت»« ،دەزانی خۆم یەكەمی پۆل بووم .مامۆستاكەم «عەزرا خانم»
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منی لە هەموو قوتابیەكانی تر زۆرتر خۆشدەویست .چاوەڕوانیدەكرد وەك
ژنانی تری ناو خێزانەكەم ،لە خوێندن بەردەوام بم ،وەك «عەمە هەمدەم»
یان «ماهمۆنیر و هتد.»...
قسەیدەكرد تا من ئارام بكاتەوەو هاوكات سەردانێكی تارماییەكانی رابردوی
خۆشی بكات« .عەمە هەمدەم» یەكێك لە قارەمانەكانی دایكم بوو .یەكێك لە
یەكەم ژنانی ئێرانی بوو ،كە بۆ خوێندن لە ساڵەكانی  1920نێردرابووە ئەوروپا.
دوای گەڕانەوەی شوی نەكرد ،بەڵكو یەكڕاست دەستیكرد بە دەوام .یەكەمجار
وەك مامۆستا كاریكرد و دواتر وەك سەرۆكی ئامادەییەكی بەناوبانگی تاران.
زۆرباش «عەمە هەمدەم»م لەبیرە ،چونكە زۆر لەو ژنانەی تر جیاواز بوو ،كە
دەهاتن بۆ ماڵامن .زۆر كەم ماكیاژی دەكرد و هەمیشە جلەكانی قاوەییەكی
كاڵبوون .هەندێ جار كە دەڕۆیشتین بۆ ماڵی ،من لە كورسیە قۆڵدارەكەی
كە ڕەنگێكی قاوەیی رۆشنی هەبوو ،نوقم دەبووم و گوێم لە دەنگە ئارام و
دیكتاتۆرانەكەی دەگرت و لەخۆمم دەپرسی ،بۆچی ئەوەندە دەموروژێنێت.
ئایا بەهۆی چیرۆكەكانی لەبارەی ئەو ژنانەی هاوتەمەنی دایەگەورەم بووە،
كە لەژێر چارشێوە رەشەكانیان بۆ یارمەتی گەیاندن بە دەستوور خوازەكان
تفەنگیان هەڵگرتبوو؟ پێیدەوتم من زۆر قەرزاری ئەم ژنانەم ،چونكە ئەوان
بوون كە یەكەم قوتابخانەی گشتیان بۆ كچان لە ئێران كردەوە .لێیان درابوو،
لە كۆمەڵ دوورخرابوونەوە ،تەنانەت هەندێ جاریش لەشارەكەی خۆیان
بێبەریكرابوون .بە دەنگە هێمن و لەسەرخۆكەی دەیوت «ژنان هەمیشە
دەبێت بۆ ئەو شتانەی دەیانەوێت شەڕبكەن .ئەمە بەس بۆ واڵتی ئێمە نییە.
زۆر ساڵ بەسەر ئەوكاتەدا نەگوزەراوە ،كە ژنانی بەریتانی ناچاربوون هەموو
پارەو موڵكی خۆیان ببەخشن بە هاوسەرەكانیان» .بە دایكمی دەوت «ئەم
منداڵە دەبێت ئەرزشی هەموو ئەم دەرفەتانە بزانێت ،كە هەیەتی ،نابێت بە
سووكی سەیریان بكات».
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دواتر بوو زانیم چ شتێكی رۆمانسی لە «عەمە هەمدەم»دا هەیە و وەها
من بۆالی خۆی كێشدەكات :لە كۆمەڵگەیەكدا كە «مێینە» زۆرتر لە سنوری خۆی
قەتیسكراوە ،رەتكردنەوەی «عەمە هەمدەم» بۆ گوێڕایەڵی لەگەڵ بیرۆكەی ژن
بوون ،هەم چاونەترسانە ،هەم نائاسایی بوو .ژنانی وەك ئەو پێشەوا بوون
—زۆر خوێندەوار و زۆربەی كات هاوسەرگیرییان نەدەكرد— خۆیان بۆ ئیش
تەرخان دەكردو ستایلێكیان پەرەپێدەدا كە ژنانە نەبوو.
لەگەڵ ئەوەشدا بەزەییان بە «عەمە هەمدەم»دا دەهاتەوە .هەندێك
هەستیاندەكرد «عەمە هەمدەم» لەو ژنانەیە ،كە بە فیڕۆچوون ،چونكە
«ناژنانی» بوون .هەرچەندە ئەنجامەكانی زۆر دیاربوون ،بەاڵم لەباری لەشو
جەستەوە جوان نەبوو .لە هیچ كولتورێكی توندوتیژدا ،سێكس و رێز پێكەوە
بۆ ژنان ناگونجێن .كاتێك باسی ناردنی من بۆ دەرەوە لەئارادابوو ،هەندێك
لە هاوڕێكانی دایكم بە دایكمیان دەوت نابێت من هانبدات وەك «عەمە
هەمدەم» بم ،كە لە كۆتاییدا ناچاربوو لە  40ساڵیدا شو بە دەرمانسازێك بكات،
كە چوار منداڵی هەبوو .پێیاندەوتین ئەمە بەختی ژنانی زۆر خوێندەوارە:
دەبێت ببیە خاوەنی منداڵی یەكێكی تر .من هەرگیز نەمتوانی هەستی بەزەیم
بەرامبەری هەبێت .هاوسەرەكەی خۆشیدەویست و رێزی بۆ دادەناو «عەمە
هەمدەم»یش خۆی بۆ منداڵەكانی شوەكەی تەرخانكرد و ئەوانیش بۆ ئەو
هەروا بوون .تەنانەت زۆر لە هەموو ئەو كەسانەی تر خۆشرت دەژیا.
با بگەڕینەوە بۆ ئەو رۆژە لە النكستێر ،كاتێك دایكم و من لەو ژوورە
گەورەكەدا بووین ،بە كاغەز دیواریە گوڵ گوڵیەكەی ،فەرشە رەنگ و ڕوو
رۆشتووەكەی ،سیسەمە گەورەكەی و لێفە رەنگاورەنگەكەی رازابووەوە.
پێیوتم هەمیشە ئارەزووی بووە ببێت بە پزیشك-وەك براكەی ،وەك خاڵەكانی،
وەك زۆر كەسی تری ناو خێزانەكەی ،بەاڵم باوكی نەهێشتووە لەدوای
ئامادەیی چیرت بخوێنێت .هەندێك جار هەستدەكەم بە بۆنەی باوكمەوەیە،
بەهۆی چیرۆكەكانیو بیروبۆچوونی رۆشنبیرانەی خۆیو خێزانەكەیەتی كە من
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كەسێكی خوێندەوارم ،بەاڵم ئەمجارە ئەگەر بە بۆنەی دایكم ،تێگەیشتنەكەیو
ئەو چیرۆكانەی بۆی دەگێڕامەوە نەبوایە ،نەمدەتوانی بەردەوامبم .زانیم بوون
بە ژنێكی خوێندەوار ،هیچ پەیوەندییەكی بەوەوە نییە ،كە ئێرانییەكی باش
بیت ،یان شانازی بە خێزانەكەتەوە بكەیت .دەمتوانی دیارییەك بدەم بە دایكم.
دەمەویست ببم بەو ژنەی كە دایكم دەیەویست ببێت.
سەفەری بەریتانیا و ئەو سێ مانگەی پێكەوە ،بوونەمان بۆ هەموو ئەو
شتانە كە لە ناخی دایكمدا حەزم لێدەكردنو ئێستا تامەزرۆم بۆیان .هەركاتێك
من و «محەمەد» پێویستامن بە دایكامن بوایە ،دایكم دەگۆڕا و دەبوو بە
دایكێكی میهرەبان ،دەتوت جنۆكەكانی لە خەوێكی درێژ هەڵدەستان .دایكم
هەموو ئەو گرنگییەی بە خۆی نەدرابوو ،بە منی دەبەخشی ،بۆ ئەوەی ببم بەو
شتەی دایكم دەیویست ،ناچاربووم خۆمی لێدووربخەمەوە .نەمدەتوانی بووكە
شوشەكەی بم .كاتێك دواتر فێربووم خۆم ژیانی خۆم بەرەوپێش ببەم ،هەرگیز
نەیزانی چەند سەركەوتوو بووە.
ئێوارەیەكی كۆتایی مانگی دیسەمبەر ،دایكم النگستێری بەجێهێشت.
رۆژێكی ساردبوو ،بایەكی زۆر دەهات .لە رەسمەكەدا دیارە كەش و هەوا
چۆن بوو .من ریكۆتێكی قاوەییم لەبەرە ،دایكم بۆی كڕیبووم ،هەردووكیشامن
حەزمان لێبوو ،دایكیشم ریكۆتێكی رەشو سووری لەبەربوو .بەرەو من خۆی
كۆم كردۆتەوە و پێدەكەنێت .هیچ كامێكامن سەیری كامێراكە ناكەین ،جوان
دیارە دەزانین خەریكین رەسمامن دەگرن .دایكم دەستی خستۆتە پشتم و
سەیرمدەكات ،دەڵێی خەریكە پشتیوانیم دەكات .هەم شێوازی وەستانی
و هەم حاڵەتی بەو شێوازەیە ،كە دەیەوێت لەناو وێنەكەدا سۆزی خێزان و
نزیكبوونەكەیان بەیەك نیشانبدات.
پێیوتم «نامەوێت هەست بە خەمباری بكەی» .هێندە بە بەزەییەوە
سەیریدەكردم ،دەتوت نەخۆشیەكی كوشندەم هەیە .بەزەردەخەنەیەكەوە وتی
«پێش ئەوەی بە خۆت بزانی بۆ هاوین دەگەڕێیتەوە بۆ ماڵەوە» .ئەگەر ئێوە
لەجێگەی من بوونایە ،چیتان دەكرد؟
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11
سیاسەتو پالن
بۆماوەیەكی زۆر دوای ئەوە ،دایكم رۆیشت ،هەستم بە بێ رێو شوێنی
دەكرد .تەنها جیاوازی زمان ،كولتوورو رسوشت نەبوو ،كە النكێستێری لە تاران
جیادەكردەوە ،یان دڵتەنگی بۆ خێزان و هاوڕێكانم ،بەڵكو شۆكی ئەو گۆڕانە
كتوپڕە لە شێوازی ژیان بوو ،كە وەك هەورە ڕەشە بەردەوامەكانی النكستێر لە
ئاسامنی شین و هەتاوی تاران و نووكی سپی شاخەكانی لەیەك جیاواز بوون.
ژیانی من لە تاران بۆ خۆی شكڵێكی هەبوو و پشتگیریی لێدەكرا ،هەموو شتێك
حسابی بۆ كرابوو ،دایكم چاودێریی دەكرد چی دەخۆم و هەمیشە شۆفێرێك
دەیربدم بۆ خوێندنگە و دەیهێنامەوە ،بەبێ مۆڵەتی دایكم بۆ هیچ شوێنێك
نەدەڕۆیشتم .ئێستا لەگەڵ بەخێوكەرێك دەژیام ،كە نەیدەزانی چی دەكەم و
هەر بۆشی گرنگ نەبوو .بە تەنها بەجێامبووم.
زۆربەی ئەو ئێرانییە گەنجانەی كە دەنێردران بۆ دەرەوە ،دەڕۆیشنت بۆ
خوێندنگەیەك ،كە هەر لەوێ شوێنی خەوتنی هەبوو ،بەاڵم من نێردرابووم
بۆ قوتابخانەیەكی ئاسایی لە شارێكی بچووكدا ،بەجۆرێك زۆربەی خەڵكەكەی
تەنانەت ناوی ئێرانیان نەبیستبوو .من تەنها كەسێك بووم لەو خوێندنگەدا كە
خەڵكی دەرەوە بووم .مامۆستاكان زۆر بەتاقەت بوون لەگەڵمو هەڵسوكەوتی
هاوپۆلەكانم لەگەڵم زۆر سەیر و خۆش بوو لەالم .پرسیاری وایان لێدەپرسیم،
هەم بە گاڵتەوەو هەم بە جدی ،كە بۆم سەرسووڕهێنەر بوون :دایكو باوكت
چەند حوشرتیان هەیە؟ تائێستا كەسێك ماچی كردوویت؟ بۆیان زۆر خۆش
بوو ،كە من نەمدەزانی جێگای مانەوەی ماچ بەسەر گوپتەوە چیە ،یان ئەوەی
كە جارێك لە كچێكم پرسی تامی ماچكردن چۆنە ،بەاڵم زۆر زوو منیش وەك
ئەوانم لێهات .كۆمەڵێك كەسی نامۆ لەناو پۆلەكە هەبوون ،منیش بووم بە
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یەكێك لەوانە .هاوڕێی زۆریشم هەبوو« :شیال» هۆنەرمەندێكی هەستیار،
«ئیلیزابێت» گاڵتەچی« ،دایانا» زیرەكی پۆلەكە و «باربێرا» باشرتین هاوڕێم.
منو «باربێرا» زۆر نزیكبووینەوە لەیەك ،نەك بەهۆی ئەو شتانەی لەنێوامناندا
هەبوو ،بەڵكو لەپای جیاوازیەكامنان .باربێرا :كچێكی چاوشین بوو ،قژێكی كورتی
قاوەیی هەبوو ،هەمیشە بزەیەك بەسەر لێویەوە بوو .هاوڕێیەتی زۆر سادە
بوو ،چونكە ژیانی زۆر لە ژیانی من ئاسانرت بوو .دەیزانی چی دەوێت .دایكو
باوكێكی زۆر میهرەبانی هەبوو ،كە یەكرتیان خۆشدەویستو بە باشرتین شێواز
لەگەڵ خۆیانو منداڵەكانیان هەڵسوكەوتیان دەكرد .زۆر زیرەك بوو ،بەاڵم لە
تەمەنی چواردەساڵی كەپڵەكەی خوازبێنی لێكردبوو .باوكی «بارابێرا» كوڕەكەی
لەماڵ دەركردبوو .بەبێ هیچ هەستێكی پابەندی لەالیەن خێزانو واڵتەكەی بە
خۆشی دەژیا ،ئەو هەستەی من هەرگیز نەمبوو .كاتی شادی ،هەمیشە هەستم
بە تاوان و مەراق دەكرد .جۆرێك لە ڕێكی لە «بارابێرا»دا هەبوو ،كە حەزم
لێیبوو .هەڵبەت هیچ ژیانێك رێك نییە ،بەاڵم لەوكاتەدا من وا هەستم دەكرد.
بە رۆژ سەرقاڵی خوێندنگە و هاوڕێكانم بووم ،بەاڵم شەوانە زۆر تەنیا
بووم .زۆربەی كات لەدوای خواردنی نانی شەو ،لە دەوری كاتژمێر شەش و
نیو دەڕۆیشتمە ژوورەكەی خۆم .ژوورەكەم زۆر گەورە بوو .كاتێك دەمویست
بخەوم ،پەردەكانم دەكێشا و گلۆپەكەم رۆشن دادەنا .زۆربەی كات هەستم
بە تەنیایی ،خەمباری ،تەنانەت ترسیش دەكرد ،بۆیە كتێبم دەخوێندەوە ،هەر
كتێبێك لەبەردەستم بوایە دەمخوێندەوە .ژوورەكەم زۆر ساردبوو ،بۆئەوەی
گەرمی بكەم ،شیلینگم دەخستە ناو ئاگرەكە .ئەگەر نزیكی دابنیشتیتایە
دەتیسوتاند ،ئەگەر دوورت بگرتایە ،گەرمت نەدەبۆوە ،بۆیە لەناو جێگەكەمدا
دەستمدەكرد بە خوێندنەوەی كتێب .لەژێر لێفەكەم لەگەاڵ بۆتڵێك ئاوی گەرم
لە تەنیشتمەوە ،هەستم بە ئاسوودەییو گەرما دەكرد (لەو كاتەدا بوو كتێبێكم
خوێندەوە بە ناوی «چۆن ببین بە بێگانە» .هێشتا ئەو دێڕەم لەبیرە كە دەیوت
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«خەڵكی كیشوەری (ئەو واڵتانەی بەسەر رووبەری ئاویی گەورەدا ناڕوانن)
ژیانێكی سێكسیان هەیە ،خەڵكی بەریتانیایش بوتڵی ئاوی گەرم) .دوو دانە
كتێب هەمیشە لەالمەوە بوون :شیعرەكانی «حافز» و «فروغ فروخزاد»ی
شاعیری فیمینیست و هاودەم ،بەاڵم زۆرتر رۆمانم دەخوێندەوە .لەم شوێنە
جوانو شێدارە بۆخۆم خانووم دروستكردو ئەو ژوورە چۆڵەم بە خوێندنەوەی
«دیكینز»« ،دۆستۆیڤسكی»« ،ئۆسنت»و «ستاندال» پڕكردەوە.
كاتێك ئەو هاوینە بۆ پشو گەڕامەوە بۆ ماڵ ،ئامادەی ئەو دیمەنەی
رووبەڕووبوونەوە لە فڕۆكەخانە نەبووم .لەنێوان دەریای ئەو هەموو دەم و
چاوە كۆمەڵێك خەڵكی بێگانەی سەیریش هەبوون .توانیم دایكم و «پوورە
نەفیسە» ببینم ،كە لە تەنیشت پیاوێكی گەنجی رووخۆشەوە بە دەستەیەك
گۆڵەوە وەستابوون .ئارایشگەرەكەی دایكم «گوڵی» لەپشت ئەو پیاوەوە
وەستابوو ،دەستی بۆ رادەوەشاندمو پێدەكەنی ،بەاڵم نیگای من گەڕایەوە الی
ئەو پیاوەی گوڵی سەوسەنی لەدەستدابوو .دایكم ماچی كردمو وتی «ئەمە ئاغا
زیایە ،لەگەڵ باوكت ئیشدەكات»« ،پورە مینا»و كچەكەی «لەیال» لە تەنیشت
باوكم و براكەم وەستا بوون« .مامە رەزا»م بینی ،كە یەكێك لە برا گەنجەكانی
باوكم ،لە زانكۆی تاران وەرگیرابوو لە ماڵی ئێمە دەمایەوە .زۆر كەسی تریش
لەوێبوون كە من نەمدەناسین ،بەاڵم دەتوت هەموویان لە جۆرێك نهێنیدا
بەشداریدەكەن .دەمتوانی لە شێوازی وەستانەكەی دایكمو بزە مەراییكەرەكەی
«ئاغای زیایی» -دواتر زانیم سەرۆكی ستافەكەی باوكمە -ببینم شتێك رویداوە.
ئیشی تازەی باوكم وەك گەنجرتین سەرۆكی شارەوانی تاران ،كاریگەری كردبووە
سەر ژیامنان .لەو كاتەوە بۆ هەر شوێنێك دەڕۆیشتم كۆمەڵێك خەڵكی بێگانە
دەوروبەرمی دەگرتو وایاننیشاندەدا هاوڕێی زۆر نزیكن ،بەاڵم كاتێك باوكم لە
زستانی  1963خرایە بەندیخانە پرۆسەكە هەڵگەڕایەوە« .مامە رەزا» بە گاڵتەوە
چرپاندی بەگوێمدا« ،بەخێرهاتی بۆ تارانی باوكت!».
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باوكم بۆی نووسیبووم« :دایكت ئەوەندە بیرتدەكات ،كە مێشكامنی بردوە.
ناهێڵێت ماڵەكە گەرم بێت ،چونكە «ئازی هەژار» لە بەریتانیا لەو ماڵە گەورە
ساردە خەریكە لەسەرما دەلەرزێت» .دایكم كۆمەڵێكی زۆر نامەی دڵنەوایی بۆ
دەنوسیم ،پڕ لە پرسیار لەسەر تەندروستی و خۆشحاڵیم .باوكمی ناچاركردبوو
لەو بەشانەی گۆڤاری ژنان ،كە لەسەر بەهرەی ئاوی ترێو پاككردنەوەی بنی
قاچ بە بەردی پێبوو بۆم بنێرێت .باڵلووكی وشككراو ،قۆخو قەیسی ،گۆرەویی
دەستكردی لۆكە ،دەستكێشو بلوزی خوری -كە زۆربەی كات یان زۆر بچوك
بوون ،یان گەورە -بۆدەناردم .ئەمە وەك پاتێرنێكی لێهاتبوو :كاتێك لە یەك
دووربووین ،نیگەرانی یەكرت دەبووین و دوای چەند رۆژ پێكەوەبوون ،یان
هەفتەیەك دەگەڕاینەوە بۆ دابە كۆنەكامنان.
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود .كاتێك یەكەم هەینی دوای
گەڕانەوەم رۆیشتمە ناو هۆڵەكە ،دەنگێكی ئاشنام بیست ،كە ئەم دێڕە لە حافز
دەخوێنێت سەبارەت بە «پاشا ئێسحاق» كە پاشاییەكەی بەهۆی دوژمنەكانی
زۆر كورت بوو .حافز بۆ ئەستێرەی كورت ،بەاڵم رووناكی «شا ئێسحاق» لۆرە
دەكات.
زۆربەی ئەو كەسانەی هەمیشە لەوێ بوون :هاوڕێ كۆنەكانی باوكم
«ئاغای خەلیقی» ،ئارایشگەرەكەی دایكم «گوڵی» ،كۆلۆنێل ،هەروەها «مامە
رەزا» كە بە چپە بە منی دەوت لەم ئیشە تازەی باوكم شەرمدەكات ،نایەوێت
خەڵك بزانن برایەتی .بۆ زۆربەی ئێرانییەكان هەبوونی ئیشێكی پلەبەرز لەناو
حكومەت ،بەمانای فرۆشتنی رۆحت بە ئەهرەیمەن بوو« .پوورە مینا»یش
لەوێ بوو ،كاتێك چوومە ناوەوە ئاماژەی بۆ كردم تا لە تەنیشتیەوە دانیشم.
ژمارەیەك دەموچاوی تازەش لەوێبوون« :ئاغای زیا» لەسەر كورسیەكی
راست دانیشتبوو ،زووزوو دەخزی .تەنیشت ئەو پیاوێكی گەنجی الواز بوو،
دواتر زانیم ناوی «ئاغای مێشكین»ەو رۆژنامەنووسە ،پیاوێكی خاكی بە بزەوە
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لەوێ بوو ،بەناوی «ئاغای ئیسامعیلی» ،یەكێك بوو لە نوێنەرەكانی باوكم بۆ
كاروباری پاركەكانو شوێنە سەوزەكان.
ئەو دەنگە كە بیستم شیعری حافزی دەخوێندەوە ،دەنگی «ئاغای
خەلیقی» بوو ،دوای ئەوەی بەخێرهاتنی منی كرد ،قسەكانی درێژەپێدا« ،حافز
 700ساڵ لەمەوپێش ژیاوە ،بەاڵم ئەو شتەی سەبارەت بە پاشای بەدبەخت
دەڵێت بۆ ئێستایش بەكاردێت« .ئەحمەد»ی ئازیزی ئێمە گەنجو بەرزیخوازە.
هەموو ئارەزووەكانی زۆر جوان و باشن ،بەاڵم نازانێت لەم حكومەتە نیازی
باش جێگایەكی نییە .ناتوانی لەسەر نیازپاكی بە زیندوویی مبێنێتەوە».
باوكم بە پێكەنینەوە وتی «تۆ زۆر بڕوات بە من كردوە ،ئارەزووەكانم
مامناوەندنو من هیچ هەڕەشەیەكم بۆسەر ئەم جێنتڵامنانەی دەوری شا نییە».
هەستێكی سەرلێشێواوم بوو .باوكم وتی «هەرچی بێت شا خۆی دەزانێت ،هیچ
هۆیەكی نییە هەست بكات من هەڕەشەیەكم بۆی».
ئاغای خەلیقی وتی «پیاوە ئازیزەكەی من ،شا لە هەموو كەس دەترسێت.
تەنانەت لەوانەشە هۆیەكی باشیشی هەبێت .لەدوای «موسەدەق» ،شا ئیرت
ئەو تۆزە بڕوایەی هەیبوو لەدەستیدا ،بۆیە تۆ نابێت چارەنوسی خۆت بخەیتە
دەستی كەسێك ،كە بڕوای بە خۆشی نییە».
مەبەستی «موسەدەق» سەرۆك وەزیری كەللەڕەقی پەنجاكان بوو .كە
بۆ وەستانی بەرامبەر شا و میللیكردنی نەوت -لەو سەردەمە بە دەستی
بەریتانیاییەكان بوو -بەناوبانگە .ئەم بەرگریەی بووەهۆی ملمالنەیەكی
نێودەوڵەتی نێوان ئێران و بەریتانیا و بایكۆتكردنی نەوتی ئێران و گرفتی
ئابووری بۆ ئێران .شا ناچاركرا بۆ ماوەیەكی كورت واڵت بەجێبێڵێت .حیزبی
تودەی سەر سۆڤیەت ،كە لە پارلەمان نوێنەریان هەبوو ،گوشاریان كردبووە
سەر سوپاو لەم تەنگژە سودیان وەردەگرت .یەكێك لە ئامۆژگارەكانی «ئایەتواڵ
خومەینی» ،بەناوی «ئایەتواڵ كاشانی» یەكەمجار پشتی (موسەدەق)ی گرت،
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بەاڵم دواتر دژی وەستاو لەگەڵ الیەنگرەكانی شا رێكەوت .هەموو ئەمانە لە
كودەتایێكی سوپا لە ساڵی  1953دژی (موسەدەق) بە پشتیوانی ئەمریكیەكان
و بەریتانییەكان كرا و شا گەڕایەوە .ئێستاشی لەسەربێت ،ئەو كودەتایە و
موسەدەق بابەتی گفتوگۆن ،كێ راستبوو ،كێ هەڵە ،كێ خیانەتی كرد بە كێو
لەپای ئەم خیانەتانە ئێمە چ باجێكامندا؟
(موسەدەق) یەكێك لە خۆشەویسترتین سیاسەمتەدارەكانی ئێران بووە و
هەیە .دایكو باوكم لەگەڵی هاودەردیان دەكردو دایكم حەزی لێبوو چیرۆكی
رۆژی كودەتاكە و دادگاییكردنەكەی و دواتر ناردنی بۆ ئاواییەكەی بە ناوی
«ئەحمەدئاباد» بگێڕێتەوە .ئەم سەرۆك وەزیرانە بێئەنجامیو نادیموكراتیبوونی
ئێرانی بەرجەستەكرد« .موسەدەق» لەگەڵ خۆی جوانییەكی ژەنگگرتووی
ئارەزووە بەدینەهاتووەكانی برد .دوای ئەو هەموو ساڵە -ساڵی  1978-كاتێك
دەرفەمتان هەبوو «شاپووری بەختیار» -سیاسەمتەدارێكی لیرباڵی میللی و
دواهەمین سەرۆك وەزیری شا -الیەنگری «موسەدەق» هەڵبژێرین ،كەچی
زۆربەی خەڵك «ئایەتواڵ خومەینیان» هەڵبژارد .لەوانەیە كەسێك بپرسێت :تا چ
رادەیەك دەتوانین بڕوا بە خەڵكێك بكەین ،كە لۆرەیان بۆ «موسەدەق» دەكرد،
بەاڵم دەنگ بە خومەینی دەدەن؟
زۆرترین باسی ئەو بەیانییە ،لەسەر چارەنووسی خەڵكی ئێران بوو.
دەی��ان��وت هەموو بەدبەختیەكامنان دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ،بۆ پێوەلكامنان بەو
كەسایەتیەی لەدەوری شا دروستكراوە .یەكێك وتی هیچ كەس ناتوانێت بێ
مۆڵەتی شا ،تەنانەت پەرداخێك ئاو بخواتەوە« .ئاغای مێشگین»یش وتی»
ئەمە هەڵەی ئەو نییە»« ،لە خوێنامنایە ،هەمیشە وا وەاڵمی سەركردەكامنان
دەدەینەوە .پێیاندەڵێین شای شاهان ،سێبەری خوا لەسەر زەوی« .موسەدەق»
خۆی مەیلێكی زۆری بەالی ئۆتۆكراسیدا هەبوو» .روویكردە باوكم« :تۆ،
هاوڕێ خۆشەویستەكەم ،لە ئاسامندا كۆشك دروستدەكەی ،ئەگەر پشت بە شا
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ببەستی .تۆ فیردەوسی دەناسیت .لەبیرت بێت چەند جار پاشاكان خیانەتیان لە
راوێژكارەكانیان كردوە» .پێش ئەوە باوكم دەرفەتی هەبێت وەاڵمێك بداتەوە،
«ئاغای خەلیقی» رویكردە دایكم و وتی «نێژهەت خانم» هیوادارم لەگەڵ
من یەكڕابیت .زۆر پیاوی چاكی ناو خێزانەكەت پێشرت پاداشتی ئەو هەموو
باشییەیان لە شا وەرگرتووە».
دایكم بە درێژایی گفتوگۆكە بێدەنگ بوو ،هیچی نەوت ،سەرێكی لەقاند
و بە زەردەخەنەیەكی تاڵەوە سەیریكرد .وتی «من گویێ لێناگرم»« ،من تەنها
نرخەكەی ئەدەم»( .عەموو سەعید)یش زۆر هەوڵیدا ئەمە بڵێت» .گرنگ نییە
دایكم چەند حەزی لە نازناوە تازەكەی وەك ژنی سەرۆك شارەوانی هەبوو ،بەاڵم
ئایا لەبیری چووبوو چ بێدادێك بەرامبەر بە «نەفیسی»ەكانی تر كرابوو ،یان
لە ئیشەكەیان دەردەركران ،یان بەنددەكران ،یان دوورەواڵت دەكران .لەگەڵ
ئەو هەموو سەختیەش ،كە هێرنایە ناو ژیامنان ،ئەم روداوانە بە شانازیەوە
ناودەبران و ئەگەر كەسێكی بێگانە گوێی لە قسەكامنان بگرتایە ،وایدەزانی
باسی رێزو بەرزبوونەوەمان دەكرد.
باوكم وتی «شتەكان زۆر لەوە ئالۆزترن وا ئێوە بیر دەكەنەوە .من
«موسەدەق» نیم ،ئەو كاتە گوزەرا ،دەبێت ئەو شتە بكەین وا دەتوانین».
لە دەفتەری بیرەوەریەكانی باوكم لەو ساتە هەر هەمان خرۆشی بێدەنگ
دەدۆزمەوە ،كە لەو كاتەدا هەستم پێدەكرد .هەروا كە دواتر زانیم ،ئەم جۆشو
خرۆشە بەهۆی ئەوەوە نەبوو ،كە هەرچی شتە زۆر باش بەرەوپێش دەڕۆیشت،
بەڵكو لەوەوە سەرچاوەی دەگرت كە كۆمەڵێكی زۆر شت دەیتوانی زۆر باشرت
بكرێت و دەسەاڵت بە باوكم درابوو كە ئەو شتانە دروستبكات .لە كۆتاییدا
فێربووم لە بارودۆخێكی وا هەست بە پێویستبوونو شادمانی دەكەی ،هەست
دەكەیت توانستەكانت بێكۆتایین وەك منداڵێك كە كۆڵێك كەلوپەلی یاری
لێگۆی( )7پێدراوە و بەڵێنی دروستكردنی كۆشكی داوە .هەڵبەت هەمووی
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سەرئاویلكەیە .ئەركی ئەم رزگاربوون لە واهیمەیە ،ناتوانین بخەینە سەر شا،
یان خومەینیو ئەوان بە تاوانبار بزانین.
یاداشتەكانی باوكم پڕە لە وەسفی ئەو پالنانەی ،كە بۆ تارانی داناوە
دروستكردنی پارك و داڕشتنی یەكەم نەخشەی گشتی شار ،بنەمادانان بۆئەنجومەنی شارەكان ،شەڕ دژی گەندەڵی -گفتوگۆی بێپایان لەگەڵ شا.
نورساوەكانی پڕن لە چاالكی :كردارەكان پۆزیتیفنو وزە نیشاندەدەن .من ئەوم
لەو سااڵنەدا ئاوا لەبیرە .پڕبوو لە وزەیەك ،كە تەنها دواتر لە دروستكردنی
باخەكەدا بینیمەوە .باوكم متامنەی خۆی خستە سەر ئەو متامنەیەی كە شا پێی
هەیبوو .هەرچی شا زۆرتر خۆی نزیك نیشاندەدا ،باوكم زۆرتر بڕوای بەخۆی
پەیدادەكرد ،شانازیدەكرد كە ڕووراستەو كاسەلێسیی ناكات .لەبیرمە جارێكیان
بە سەربەرزییەوە دەیگێڕایەوە چۆن شا پێشنیاری زەوییەكی لە تەنیشت
دەریای خەزەرەوە بۆ كردوە داوە و باوكم رەتیكردۆتەوە» .باوكم دەیوت «من
خۆم لە رەخنە نادزمەوە ،بەرەو هەركەسێك كە هاوڕا نییە لەگەڵم ،كراوەم».
لە سەرەتاوە ناكۆكییەك لەنێوان باوكم و ئەفسەرە پلەبەرزەكانی تردا،
بەتایبەت سەرۆك وەزیر «ئەسەدواڵ عەلەم»و وەزیری ناوخۆ «سەید مەهدی
پیراستێ» هەبوو .دایكم دەیوت عەلەم «وەك رێوی فێڵبازە»« ،هەرگیز ناتوانم
بڕوا بەو پیاوە بكەم» .عەلەم زۆر بەناوبانگ بوو بە دڵرەقی .كۆمەڵێك زۆر
چیرۆك هەبوو لەسەر شێوازی تاكردنی لەگەڵ دوژمنەكانیو ئەو كەسانە كە
لە هێڵی ئەو الیاندابوو هەبوون .هەرچەندە باوكم ڕاستی دەكرد ،كە سوورە
لەسەر ئەوەی كە بەرزیخواز نییە ،لە راستیدا زۆر لە سەرۆك وەزیر و برا
گیانی بە گیانییەكانی بەرزیخواز بوون .هەستدەكەم تاڕادەیەك دەیویست
بیسەملێنێت ئەوان چەند بێبناغە بوونو ئەو شتانە كە بەدوایەوە بوون –پلە
و پارە -بۆ ئەو هیچ مانایەكی نییە .هەرجار كە پیاوەتیو پێشنیارەكانی شای
رەتدەكردەوە ،ئاستی ئەوانی لەچاو شا دەڕوخاند .هەڵبەت ئاستی خۆشی
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بنكەن دەكرد .دایكیشم شانازی دەكرد ،كە چۆن لەبەر هەندێك لە ئەندامانی
خێزانی شا و دوژمنەكانیان دەوەستێت .ئەمە گرفتی خێزانی من بوو:
دەسەاڵتیان بۆ هێنانەدی ئایدیالەكانیان دەویست ،بەاڵم لەهەمانكاتیشدا
نەیانەویست سیاسەت شانەی پرسیاریان لەسەر دابنێت .ئەمە كەمێك
بەسۆزی خولیاییەكەی دایك و باوكم بۆ ئەو كەسانە كە حكومەت حەزی
لێیان نەبوو -تەنانەت لەكاتێكیشدا كە خۆیان بەشێك بوون لە فەرمانڕەواكان-
روندەكاتەوە.
لەگەڵ ئەم دڵنیاییەی باوكم ،لە سەرتاسەری ئەم قۆناغەدا بەدوای
تەوژێكی شاراوەی مەراقی دەگەڕام ،كە خەونەكانیشمی گرتبووەبەر .جارجار
كە جیاوازییە سیاسییەكان حاڵەتێكی بەرەنگاری وەردەگرت ،باوكم پێیدەوتین
«نامەی دەستلەكاركێشانەوەم داوە  ،بەاڵم شا رەتیكردەوە» .هەرچەندە دایكم
دواتر دەیوت كە من پێشبینیم دەكرد ئەم كارەساتە بۆ باوكم روبدات ،بەاڵم
باوكم گرفتەكانی بۆ دایكم نەدەگێڕایەوە .ئەگەر باوكم دە خولەك درەنگرت
بهاتایەتەوە ،یان تەلەفونێكی چاوەڕواننەكراو بكرایە ،یان كەسێك شتێكی
بوتایە ،دایكم زوو دەیپرسی چیبووە؟ چی رویداوە؟
بەربەرەكانییە كۆنەكەی دایكم لەگەڵ باوكم و ناڕازیبوونی لە ژیانی،
نەیدەهێشت لەم بارودۆخە تازەیە بەتەواوی چێژ ببینێت ،بەاڵم حەزی لەو
دەسەاڵتە بوو ،كە لەگەڵیان هات .تەنانەت لەم ساتەیشدا لەبیری نەدەچوو ژیانە
خۆشەكەی لەگەڵ «سەیفی» لە ماڵی باوكیدا بیرمان بخاتەوە -دەتوت ئەگەر لە
ژیانی لەگەڵ باوكم رازی بێت خیانەت لە «سەیفی» دەكات .دەیوت «لە ماڵی
«سەهەم سۆڵتان» هەمیشە هاتوچۆو جوڵە هەبوو»« ،سیاسەمتەدارەكانی ئەو
سەردەمە جیاواز بوون ،ئازا بوون» .جارێكیان باوكم بە هێواشیو تانەوە وتی
«سەرنجتداوە هەرجار دایكت باسی رابردووە پڕشكۆكەی دەكات «سەیفی»
بزرە؟ ئەی «سەیفی» چی كرد؟ بێجگە لەوە كوڕی باوكی بێت ،ئایا هیچ شتێكی
لە ژیانی بەدەستهێناوە؟».
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هەندێك جار بیردەكەمەوە ئێمە زۆر پشت بەو خەیااڵنە دەبەستین،
كە خۆمان دروستامن كردوون ،بەجۆرێك كە ناتوانین دەستبەرداریان ببین.
دایكم لە سەرەتاوە بڕیاریدابوو كە هاوسەرگیری لەگەڵ باوكم هەڵە بووە و
بە یەك خولەكی ژیانی لەگەڵ «سەیفی» ناژیت ،گەرچی هەموو بەڵگەیەك
پێچەوانەكەی نیشاندەدا ،هەرگیز ئەو بیروبۆچوونەی نەگۆڕا« .پوورە مینا»
دەیوت دایكم لەڕاستیدا باوكمی خۆشدەویست ،بەاڵم نەیدەزانی چۆن سۆزی
خۆی نیشانبدات ،بۆیە بە شێوازی دڵەراوكێ بۆ ئاسایشی باوكم ،پشتیوانی
بێئەندازەی لە كردارە سیاسیەكانی باوكمو نیگەرانی بەردەوامی لە تەندروستی
باوكم ،گوزارشتی لێدەكرد .تەنها تووڕەییەكەی ئاگری لێدەباریو راست بوو.

126

ئازەر نەفیسی

12
شارەوانی تاران
باوكم هەر رۆژێك بەیانی لە كاتژمێر پێنجدا لە ماڵ دەڕۆیشتە دەرەوە.
پێش رۆیشنت بۆ فەرمانگە ،حەزیدەكرد بە ناوشاردا بگەڕێت ،لەپڕ سەردانی
وێستگەكانی ئاگركوژێنەوە و دەستەی تەندروستی گشتی بكات ،بازاڕی میوە
و سەوزە و سەرۆكەكەی «حاجی تەیب» بەسەربكاتەوە .باوكم شانازی دەكرد
بەخۆیەوە ،كە توانیبووی وابكات «حاجی تەیب» بەپیێ یاسا كاربكات.
دایكم سیخوڕی خۆی هەبوو ،بە یارمەتی ئەوان دەیتوانی دەستبخاتە ناو
كاروباری شارەوە .سەرتاسەری ژیانی تەمەنی گەورەیی دایكم بە شەقامەكانی
تاراندا گەڕابوو ،باشرتین مەتیریاڵەكانی دۆزیبووەوە ،باشرتین نرخەكان ،ماستاوی
كردبوو ،شەڕی كردبوو ،یان لەگەڵ دوكاندارەكان ببوو بە هاوڕێ .دەیزانی چۆن
میوەفرۆشەكان باشرتین میوەكانیان دەشارنەوە ،تا بە نرخێكی زۆرتر بە كڕیارە
دەوڵەمەندەكانیان بفرۆشن ،هاوڕێ و ئاشناكانی دایكم تەلەفونیان بۆ دەكرد
و راپۆرتیان لێیاندەدان .ئەو ئارەزووباویەی دایكم لە پەیوەندیە كەسیەكانیدا
نەیبوو ،بۆ بازاڕ هەیبوو ،لەوێ قسەی خۆشی دەكرد و ماستاوی بۆ دەكردن.
نائاسایی نەبوو الی ،ئەگەر نیوكاتژمێر بە قسەكردن لەگەڵ میوەفرۆشەكە بە
سێوێك ،یان پرتەقاڵێك لە دەستی ،بۆنكردنی ،پشكنینی و تامكردنی بەسەر
ببات .ئەو كاتانەو لەم هاتوچونانەدا لەگەڵی بووم ،هەستمدەكرد وەك منداڵی
خۆی لێیەوە نزیكرتم ،دەستمی توند دەگرت و لەم دوكان دەڕۆیشت بۆ ئەو
دوكان.
باوكم تارانی خۆشدەویستو حەزیدەكرد زۆرتر سەبارەت بە رابردووەكەی
بزانێت ،بەاڵم لە هەمانكاتیشدا تامەزرۆی ئەوەی هەبوو ،بەرەوپێشی ببات و
شوێندەستی خۆی بەسەرەوە بەجێبێڵێت .دایكم حەزی لە ئایدیای تاران بوو،
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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دابوونەریتەكانی ،رێورەسمەكانی ،كۆاڵنە خۆاڵویەكانی ،بەجۆرێك دەتوت
هەموویان بەو سوننەتانەوە سكیان هەیە و دایكم ناچارە هەرچۆنێك بووە
بیانپارێزێت .هەندێکجار دوكانەكان دەگەڕاین ،سەیری شتامن دەكرد و
دەستامن لێدەدا ،هەستمدەكرد دایكم دەیەوێت دڵنیابێت شتەكان هەروان ،كە
ئەو خەیاڵی دەكات .هەڵبەت دوژمنیشی بۆخۆی دروستدەكردو پشت سەری
قسەیان دەكرد ،بەاڵم النی كەم لێرە پێچەوانەی ماڵەوە گوێگرو رێزگر بوو.
حەزی لەوە بوو یاسا و دەستوورەكانی باوكم بەسووكی سەیربكات و
هەندێکجار دوكاندارە خۆشەویستەكانی خۆی بانگهێشتدەكرد بۆ ماڵەوە.
بەیانیانی رۆژانی هەینی ،بێجگە لە هەواڵنێرەكان ،میوەفرۆش و نانكەرە
ئەرمەنییەكانیش دەهاتن .باوكم كە دیاربوو پەستبووە ،بیری دایكمی
دەخستەوە ،كە لەوانەیە ئەمە بە نیشانەی خاترگیری دابنێن .دەیوت «من بە
بەرتیلدانو بەرتیل خواردن تاوانباردەكەن «« ،نابێت وا بكەیت» .باوكم ئەوەندە
وەڕس بوو ،كە بێ ئەوەی بهێلێت دایكم بزانێت ،پێیوتن ئیرت نەیەن بۆ ماڵامن،
بە هەمانشێوە بەرتیلی بە ئیشكەرەكان دەدا ،تاوەكو مبێننەوە و بیانووەكانی
خاتوونی ماڵەكە بە جددی وەرنەگرنو لە تووڕەبونەكانی ناڕەحەتنەبن.
سێ هەفتە دوای گەڕانەوەم لە النكسرت ،لەگەڵ دایكو باوكم رۆیشتین بۆ
ماڵی «عەمو سەعید»« .محەمەد»یش حەزیدەكرد لەگەڵامن بێت .ئیرت سۆزی بۆ
كیمیا تەواو ببوو ،هەنووكە پرۆژەیەكی تری لە مێشكدا هەبوو :دەستیكردبوو بە
دامەزراندنی كتێبخانەیەك .هێشتا هیچ نەبووبوو ،مۆرو ناوی بۆ دانابوو .ناوی
نابوو «ئێرانی سەركەوتوو» .ناوەكەی لە گۆڤارێكی باوكم وەرگرتبوو ،كە كاتێك
لەڕێكخراوی پالنو بوجە ئیشیدەكرد هەڵیبژاردبوو« .محەمەد» بێئەوەی شەرم
بكات —هەڵبەت بەالی منەوە شەرمی دەویست— داوای هاوبەشیی لە خزمو
هاوڕێكامنان كردبوو .دایكیشم هانیدەدا .دایكم كە هەمیشە بۆڵەبۆڵی دەكرد،
گوایە زۆر كتێب دەخوێنینەوە ،دەیوت ئەم كارەی «محەمەد» زۆر زیرەكانەیە
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و بۆ هەركوێ دەڕۆیشت شانازی پێوەدەكرد .خوێندن و سەرقاڵبوونی كتێب،
جیاوازە لە دروستكردنی كتێبخانەیەك ،كە تێیدا كتێبەكان بە رێكوپێكی دانراون.
«محەمەد» بۆ داواكردنی پشتیوانی لە «عەمو سەعید» هات  -لەالیەن «عەموو
سەعید»ەوە دوو كتێبی رۆمانو كتێبێكی فارسی لەسەر سۆفیگەری ،هەروەها
كۆڵێك سەرنج و هاندانیشی وەرگرت .ئەو رۆژە تەنانەت جادوی خانووی
«عەمو سەعید»یش نەیدەتوانی كاریگەری لەسەر هەستی تووڕەیم هەبێت.
هەموو بەیانی ئەو رۆژە لەگەڵ دایكم شەڕم كردبوو .دەمەویست شەوەكەی
بڕۆم بۆ ماڵی یەكێك لە هاوڕێ نزیكەكانم .ئەو هاوڕێیەم هەفتەیەكی تر
دەڕۆیشت و من و دوو هاوڕێی ترمی بانگهێشتكردبوو شەو پێكەوە بین .بە
دایكم وت «خۆ میوانی نییە ،هەموومان كچین» ،بەاڵم نازانم بۆچی دایكم وتی
دەبێت لە ماڵەوە بیت ،لەبەرئەوەبوو تاسەمی كردبوو .دروست نەبوو ،ئەو
هەموو كاتە منداڵەكان دوور لە دایكو باوكیانن ،كاتێكیش بۆ سەردان دێنەوە
هیچ كاتێك لەگەڵیان بەسەر نەبەن .زۆر لە دایكم پاڕامەوە «تكایە ،دایە تكایە».
دایكم بەتوندی وتی« :وتم نە ،ئیرت تەواو هیچ مەڵێ» .وەك هەمیشە تەواوبوو:
بە گریانەوە ،تاوانباركردنی یەكرتو بێدەنگیەكی درێژ ،كەشەكەی داگیركرد.
وەختێك لە ماڵی «عەمو سەعید» دانیشتین دەستیكرد بە گاڵتەپێكردن،
سەبارەت بە دواهەمین دەركەوتنم لەناو تەلەفزیۆن .چەند رۆژ پێشرت لەگەڵ
باوكم و كۆمەڵێك ئەمریكی بۆ چاوپێكەوتنێكی تاران پێكەوە رۆشتینە دەرەوە.
لە هەواڵەكاندا نیشاندرا و منیشی تێكەتبووم .باوكم وتی «زۆربەی كات كە
بێگانەكان سەردانی ئێران دەكەن ،دەیانبەن بۆ باشرتین شوێنەكانی شار ،بەاڵم
ئێمە لە هەژارترین بەشەكانی شار دەستامنپێكرد ،تا ئەم ئەمریكیانە تۆزێك
بیربكەنەوە .هەندێك سەریانسوڕما بینییان تاران چەند شارێكی گەنجە .كچەكەی
خۆشم بایەخی نەزانی ،بۆیە وابزانم پێویستی بە وانەیەكی فێركاری مێژوو هەیە».
«عەموو سەعید» بە هێمنی پرسی «راستە؟ كەس چاوەڕوانی شتێكی
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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وا لە كچێكی گەنجی خوێندەوار ناكات» .دایكم مۆڕەی لێدەكردم« .عەمو
سەعید»یش باسی دەستپێكرد و وتی چۆن پاشاكانی قاجار ئێرەیان وەك
پایتەخت لە سەدەی هەژدە هەڵبژاردووە ،تاران لەو سەردەمە دێهاتێكی
بچووكی پڕ لە باخی جوان بووە و خەڵكەكەی بۆ پاراستنی خۆیان لە دەستی
هێرشبەرەكان لەناو ئەشكەوتەكان دەژیان.
باوكم بەساردی وتی —دیاربوو دەیەویست ئەو تووڕەییە بێدەنگەی نێوان
منو دایكم بە رووی خۆی نەهێنێت__ «هەڵبەت لەو شارە كۆنە شتێكی زۆر
نەماوە»« .عەمو سەعید»یش وتی «ڕاستە»« ،بۆمان ئاسانرتە تەنها شانازی بە
شكۆی رابردوومان بكەین ،تا ئەوەی بیپارێزین .سەدەیەك لە البردنی قاجارەكان
تێپەڕنەبووە ،كەچی هەموو بیناكانیان بەناوی پ��رۆژەی مۆدێرنكردنەوە
لەناوچووە « .باوكم وتی كە هیچ پالنێكی گشتی بۆ شار نەبووە ،بەڵكە كوێرانە
گەورەبووەتەوە .باوكم بە شانازیەوە وتی ئەندازیارێكی بەویژدانی ئەڵامنی
وەرگرتووە ،تا نەخشەیەكی پێنج ساڵەو نەخشەیەكی  25ساڵەیان بۆ بكێشێت.
باوكمو «عەموو سەعید» پێكەوە قسەیان دەكردو جارجار روویاندەكردە
دایكم و دایكیشم دیاربوو زۆر ئارەزووی قسەكردنی نییە سەرێكی دەلەقاند،
منیش تاو تاو خۆم هەڵدەقورتانە ناو گفتوگۆكە و دەهامتەوەدەر .باسی تاران
لە سەردەمی راپەرینی دەستووری 1905و 1911دا كرا« .عەمو سەعید» پێیوتین
«هەر باخو پاركێك لەم شارە ،یادگارێكی لەو راپەرینە هەیە ،هیوادارم رۆحی
باوكەكامنان ئەم شارەیان بەجێ نەهێشتبێت».
زۆر لەسەر باخەكانی تاران قسەیان كرد —بەوپێیەی ببوون ،هەم بە
شوێنی پەناو هەم گۆڕ بۆ دەستوورخوازەكان— بەاڵم ئەو شەوە ،من بەس بیرم
لەوە دەكردەوە ،كە نەرۆیشتم بۆ ماڵی هاوڕێكەم .كاتێك ئامادەبووین بڕۆین،
بڕیارمدا هەرچی زووتر تاران بەجێبێڵم.
من ،باوكمو «پوورە نەفیسە» لەبەر هەیوانی رێستۆرانێكی شیك دانیشتین.
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وەك زۆر لە شوێنە شیكەكانی تری تاران ،ئەم رێستۆرانەیش ناوەكەی بیانی
بوو «سۆرێنتۆ» .نەمدەزانی دایكم لە كوێیە .ئەم ماوەیە باوكم و «پوورە
نەفیسە» زۆر پێكەوە نزیكبوون .لەو كاتەوە باوكم ببووە سەرۆكی شارەوانی و
پەیوەندییان نزیكرتببووەوە« .پوورە نەفیسە» حەزی لە میوانیو ستایشی پیاوە
دەسەاڵتدارەكان بوو ،جوانیش دەیزانی چۆن گەمەیان لەگەڵ بكات.
باوكم كە لەنێوان ئارەزووی تێگەیشنتو هاوكاریكردنی دایكمو رقهەڵگرتنی
لە هەڵسووكەوتی دایكم لەگەڵیدا گیری خواردبوو ،نائومێدیەكەی بە خەڵكی
ترەوە لەبیردەبردەوە .من هەستدەكەم بە ئەنقەست واینەدەكرد ،بەاڵم
بەمشێوازە دەیتوانی كەسێك پەیدابكات هاودەردی بكات .باوكم خوێنشیرین
و رووخۆش بوو ،زۆرتر لە دایكم خۆشی هەبوو ،بەاڵم دایكم دەتوت پەیامنی
بەستووە ،هەرگیز خاوەنی خۆشی نەبێت« .پوورە نەفیسە» حەزی لێبوو
پێبكەنێت ،بخواتەوە ،قومار بكات و بڕوات بۆ سینەما و مستقاڵ .چێژی لەو
ژیانە خۆشە وەردەگرت ،كە باوكم ئارەزووی بوو ،كاتێك دایكمی هێنا ،ئەو ژیانە
خۆشەی كە خێزانە وشكو توندەكەی لە ئەسفەهان بە توندی رەتیاندەكردەوە،
بۆیە لەو كاتەدا كە لەگەڵ دایكم هاودەردی دەكرد ،چیرۆكی ئەوەی بۆمان
دەگێڕایەوە ،كە چۆن باوەژنە خراپەكەی دایكم ،هەموو میراتەكەی بردووە.
لەگەڵ پووریشم گەمەی دەكردو ئەویش لە بەرامبەر دا گرنگیدەدا بە باوكم.
بەرامبەر من دانیشنت .هەستم بە بەڕێزیی دەكرد ،كە ئەو ئێوارەیە لەگەڵ
دوو كەس لە خۆشەویستەكامنم .هەرگیز لەگەڵ دایەپیارەكەم گەرموگوڕ نەبووم،
هەمیشە زۆر ساردوسڕ و بەونەهاد بوو ،بەاڵم زۆر حەزم لێبوو بڕۆم بۆ ماڵی
«پوورە نەفیسە» و دەمەویست خۆشحاڵی بكەم .چاوەكانیان دەگەشایەوە و
لەسەر من بوو ،چونكە ئێستا من ناوەندی ستایشەكانیان بووم ،بەاڵم لەو نێوانەدا
شتێك هەبووە ،كە هیچ پەیوەندییەكی بە منەوە نەبوو .وروژانێكی بێدەنگ
دەردەكەوت ،كە بەس پەیوەندی بەوانەوە هەبوو :پیاوێكی سەركەوتوو ،قۆزو
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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گەنج ،لەگەاڵ ژنێك كە كاتێكی خۆش بەسەردەباتو ئەوی تر ستایش دەكات.
هەرچەندە دەمزانی هیچ شتێكی خراپ ناكەین ،بەاڵم هەستێكی تاوان
پێمەوە لكابوو .پەیوەندییەكەیان لە سنورێكی تایبەتی هاوڕێیەتی پێشرت
نەڕۆیشت .بەاڵم شتێك كە گومانی دەهێنایە پێش نەبوونی دایكم بوو لەو
شوێنە .زۆر پێش ئەوەی كە باوكم خیانەت لە دایكم بكات ،دایك و باوكم
رێگاكەیان بە خیانەتی سۆزی قیرتاو كردبوو .جێگای «پوورە نەفیسە» ژنێكی تر
دەیگرێتەوە —سكرێرتەكەی باوكم ،هاوڕێیەكی دایكو باوكم— كە بەرامبەرم
لەسەر مێزێك دانیشتبوو ،ستایشیان دەكردم .زۆر سەیرە چۆن لەبیری مندا
هەموویان لەیەك دەچن ،بەرامبەرم لە تەنیشت باوكم دادەنیشن ،پێدەكەننو
لەبارەی منە بە سێهەم كەس قسەدەكەنو نازناوەكەم بەكاردەهێنن :ئازی .لەم
ساتەنەدا هەرچەند هەوڵمدەدا باوكم و ئەو ژنەی تەنیشتی خۆشحاڵ بكەم،
بەاڵم هەمیشە هەستم بە قورسی نەبوونی دایكم دەكرد.
چەند رۆژ دوای ئەو شەوەی رێستۆرانتی سورێنتۆ ،دایكمو «پوورە مینا»
و «مۆنیر جون» لە هۆڵەكەمان كۆبوونەوە .دایكم جەزوی قاوەكەی لەسەر
غازەكە گرتبوو ،قسە لەبارەی «پوورە نەفیسە» دەكەن« .پوورە مینا» دەڵێت
«نێژهەت ،تۆ هەرگیز بەرامبەر نەفیسە بۆ بابەتەكانی خێزانی نەوەستایت،
چەند خۆی و دایكی خراپ بوون لەگەڵت ،بەاڵم ئێستا جیاوازە .ئەمە مێردی
تۆیەو تۆ نابێت بێدەنگ بیت».
دایكم دەڵێت «بۆ من تەنانەت سوكایەتیە دانیشی پیابنێم ،باشرتین وەاڵم
ئەوەیە ،خۆم وا نیشانبدەم كە نەمزانیوە».
دایكم تێبینییەكەی «پوورە مینا» بە جواڵندنەوەی دەستی كۆتایی پێدێنێت
و ئەو چیرۆكەی چەندجار بۆی گێڕابووینەوە ،دیسان دەگێڕێتەوە .باسی ئەوە
دەكەن ،زڕدایكەكەی لە سەردەمێكدا پەیوەندی هەبووە .دەڵێن باوەژنەكەی
دایكم «فیردەوس» لەبەرچاو دایكم و گەنجرتین برای باوەگەورەم ریسوا
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دەبێت و هەڕەشەدەكات بە هاوسەرەكەی دەڵێت .بەپێی قسەی دایكم،
باوەژنەكەی روداوەكەی گۆڕی و وتی كە هێوەرەكەی لە پشت سەری قسەی
باڵوكردۆتەوە ،چونكە پێشنیارەكەی رەتكردۆتەوە .ئەم تاوانكردنەش بووە هۆی
دوورخستنەوەی هاوسەرەكەیو براكەی.
دایكم قاوەكە تێدەكاتە ناو سێ كوپی بچوكو لەوكاتەی دەیداتە دەست
«پوورە مینا» و «مۆنیر جوون» دەڵێت چۆن باوكی ئەو ئێوارەیە بێحەوسەڵە
لەناو باخەكە لەگەڵ دایكم دێت و دەڕوات و لێیدەپرسیت چی دەزانێت و
دایكم هیچ ناڵێت .دایكم بۆ ئەمە شانازی بەخۆیەوە دەكرد .دەیوت هیچم
نەدركاند .تۆنی دەنگی ،كە نیشانەی شانازی تێدا سەدای دەزرنگایەوە ،وەك ئەو
كاتەیە كە دەیوت حەزی لە بۆنی جگەرە هەیە ،بەاڵم هەرگیز جگەرەیەكیشی
نەكێشاوە .بۆچی؟ بۆچی هیچی ن��ەوت؟ ئەگەر لە باوكی ئەم نهێنییەی
شاردەوە ،بۆچی بۆ خەڵكی تری باسدەكات؟ هەندێجار لووتبەرزییەكەی لە
داخ لە دڵییەكەی جیانەدەكرایەوە.
لەخۆم دەپرسم ئایا بە نووسین سەبارەت بەو ،بە شكاندنی ئەو بێدەنگیە،
خەریكم نهێنییەكەی دەردەخەمو بۆ دواهەمین جار بەرامبەر دایكم دەوەستم.
ئێستا لەو بڕوایەدام كە ئێمە ناتوانین بەرامبەر بەو هەقیقەتانە كە دەیزانین
بێدەنگ بین .دایكم لە ڕاستیدا بێدەنگ نەبوو .بە شێوازی خۆی نهێنییەكەیانی
ئاشكرا كرد ،بە گێرانەوەی ئەو چیرۆكە كە چۆن بێدەنگ بوو بەرامبەر ئەو
رووداوە .بەاڵم چی ڕوی��دەدا ئەگەر بەرامبەر باوەژنەكەی بوەستایە و چ
هەستێكی دەكرد وا نیشانی بدات كە هیچ نەبووە؟ چی ڕویدەدا ئەگەر منیش
لەسەر ئەم بابەتە بەرامبەر باوكم بوەستایەم؟
ئەو شوێنەی ئیشی باوكم ،هیچ كاریگەری لەسەر دانەنابوو ،ئەسفەهان
بوو .كاتێك سەردانی خزمەكامنان دەكرد ،دەتوت بۆ چەند رۆژ هیچ شتێك
نەگۆڕاوە .من و «محەمەد» لە ماڵی ئەم خزمەمان دەڕۆیشتین بۆ ماڵەوە
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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ئەو خزمەكەی ترمان .ئامۆزاكانم و مامە گەنجەكانم گۆڤاری خۆیان هەبوو
باڵویاندەكردەوە و بە دەستی خۆیان دەیاننوسی .سیستمێكی كتێبخانەیی
كارامەیان دامەزراندبوو ،كە لە ماڵی دایە گەورەمانو دوو مامی گەورەم لقی
هەبوو ،هەفتانە كۆبوونەوەیان دادەناو زۆر بەجددی باسی ئەدەبو فەلسەفە
دەكرا .كاتێك ئێمە دەڕۆیشتینەوە بۆ ئەسفەهان ،رۆژانە ئەم كۆبوونەوانە
دەكران .لە كاتی نانی بەیانی و نیوەڕۆ ،لە شەقامەكان و رۆشنت لەم شوێنە
مێژووییانە بۆ شوێنێكی تر ،ئێواران لەسەر هەیوانەكە ،شەوان لە هەیوانی قاتی
سەرەوە و لەژێر ئەستێرەكان قسەمان دەكرد ،شیعرمان دەوت و گفتوگۆمان
دەكرد .بیرەوەرییەكانی من لە ئەسفەهان ئەمانەن :وەستان لەگەڵ «مەهدی»
ئامۆزام لەسەر قادرمەكانی ئەو هەیوانە ،كە دەڕۆیشتە ناو باخەكە ،بە دەنگی
بەرز خوێندنی شیعرەكانی «فروغ فروخزاد» ،رێڕۆیشنت لەو جادە گەورەی
تەنیشت زایەندەروود لەگەڵ «مەجید»ی ئامۆزام و گفتگۆكردن سەبارەت بە
شیعر ،وەستان لە تەنیشت مێزی نانخواردنی بەیانی لەگەڵ ئامۆزا «نەرسین»
لەو كاتە كە دایكی لەناو چێشتخانە دەهاتو دەرۆیشت ،باسكردنی سارتەر،
كامۆ و دۆستۆیڤسكی ،هەستێكی گوناه كە لە ئامادەكردنی نانی بەیانیدا
كۆمەكی ناكەم.
دوو ساڵ دواتر لەهەمان هەیوان ،مامم كۆبوونەوەیەكی خێزانی رێكخست،
تا وتارێكی «مەهدی» كە لەناو گۆڤارەكەیان نووسیویە بخوێنێتەوە« .مەهدی»
نووسیبووی «بۆئەوەی مرۆڤ بتوانێت بژێت دەبێت هیوای هەبێت ،ئێمە
هیوامان نییە .»...گلەیی لەو بارودۆخو جەوەی ئەسفەهان كردبوو ،كە ناهێڵن
گەنجەكان گەشەبكەن ،هاوكات لە چێژی گەنجبوونو ژیانێكی جیاواز لە دایك
و باوكیان بێبەش دەكرێن .مامم ڕوویكردە من و بەگاڵتەوە وتی با لەم خامنە
تارانییەوە دەستپێبكەین .ئایا دەتوانرێت شوێنێك كە ئەم چەشنە نوورساوانەی
تیادا بە ئازادی باڵودەكرێتەوە و گفتوگۆی لەسەر دەكرێت ،بخنكێرنێت؟
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دایكم هەمیشە لەم بیرەوەریانەمدا ئامادەگی نییە .دایكم حەزی لێ نەبوو
كە من ئەوەندە هۆگری خێزانی باوكم بووم .وایدەزانی خەریكم بەم شێوازە
بەرگری دەكەم .دواتر گلەیی ئەوەی دەكرد منو براكەم هەرگیز بۆ بنەماڵەی
دایكم ئەو رێزو سۆزە كە بۆ خێزانی باوكم هەمانبووە ،بۆ ئەومان نەبووە .بەاڵم
دیمەنێك هەیە هەرگیز لەبیری ناكەم .لە یەكێك لە سەردانەكانی هاوینانەماندا
بوو بۆ ئەسفەهان ،دوای خواردنی نانی شەو دایكم لە ژووری خواردن تا
هەیوانەكە بە قاپێكی بچووكی پڕ لە هەرمێی قاشكرواوەوە كەوتە شوێنم
و لەهەر مەودایەكدا دەوەستا تا بە چنگاڵەكە هەرمێیەك بكاتە ناو دەمم.
ئاگاداری نیگاكانی مامەكانم و ئامۆزاكانم هەم .لە كۆتاییدا بە ئاماژەیەكی
شانۆیی نیشامندا ،تكایە سەیری گرفتاری و دڵسۆزیم بكەن .خۆم دایە دەست
و بەرامبەری دانیشتم ،تا هەرمێكان بكاتە ناو دەمم .بزەی سەركەوتوانە و
ئەو چنگاڵەی وا دەڕۆیشتە ناو دەمم و دەهاتەدەر ،بەجوانی لەبیر ماوە .لە
یەكێك لە دەفتەری بیرەوەریەكامندا كە زۆر بۆم سەرسووڕهێنەرە ،چۆن دوای
ئەم هەموو ساڵە لەناو نەچووە ،نیو الپەڕەم بەمە پڕ كردەتەوە:
من رقم لە هەرمێیە
من رقم لە هەرمێیە
من رقم لە هەرمێیە
من رقم لە هەرمێیە
من رقم لە هەرمێیە
و نیوەی الپەڕەكەی تر نوسیومە:
من هەرمێ دەخۆم
من هەرمێ دەخۆم
من هەرمێ دەخۆم
من هەرمێ دەخۆم
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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من هەرمێ دەخۆم...
ئەم بیرەوەرییەیش بە بیرەوەریی تر شۆردراوەتەوە :شەپۆلی هاودەردیو
تێگەیشتنەكانی مامو ئامۆزاكانم .گفتوگۆ لەسەر حیجاب ،پەیوەندی نێوان ژن
و پیاو ،سۆز و هتد ...دەكەین.
هەفتەیەك پێش ئ��ەوەی بڕۆمەوە بۆ بەریتانیا ،خێزانەكەم سەردانی
پزیشكێكی دەرونناسیان ك��رد .لەڕاستیدا دەرون��ن��اس نەبوو ،پزیشكی
نەخۆشییەكانی دەمار بوو ،هاوكات كاری لەسەر نەخۆشیەكانی دەرونیش
دەكرد —زۆر بەناوبانگ بوو ،هاوڕێی زڕبراكەی دایكم «خالۆ عەلی» بوو .بێ
هیچ پێویستییەك هەروا هەڵامنبژارد ،یەكەم چونكە هەموومان ساخ بووین،
دووهەم چوون هیچ سوودێكی نییە ،سێهەم بۆچی كەسێك بیەوێت نهێنییەكانی
ژیانی كەسایەتی خۆی ئاشكرا بكات؟
هەموومان لە نوسینگەكەی لەگەڵ «خالۆ عەلی» دانیشتبووین .دوای
كاتی ئیشكردنی فەرمی خۆیەتی ،ئێمەش تۆزێك پەلەمانە (دایك و باوكم
دەبا لە كۆبوونەوەیەكدا بەشداریبكەن) .كۆمەڵێكی زۆر راوێژكاری باوكم
بەم دەرئەنجامە گەیشتبوون كە لەوانەیە راوێژی پزیشكی یارمەتی دایكم
بدات .هەستدەكەم لەو كاتەوە بووە بە سەرۆك شارەوانی و هەستی ئەوەی
كە دەتوانێت لە مەیدانی سیاسیدا گۆڕان دروستبكات ،ئەم هەستەشی بۆ
دروستكردووە ،كە دەتوانێت لە ژیانی كەسایەتی خۆشیدا گۆڕانێك دابێنێت.
هەر چوارمان لەوێ بووین ،چونكە دایكم بەهیچ جۆرێك رازی نەدەبوو،
خۆی بەتەنیا چاوی بە پزیشكی دەرونناس بكەوێت ،خاڵیشم لەوێیە ،چونكە
هاوڕێی دوكتۆرەكەیە و دایكم داوای لێكردبوو لەوێ بێت .بەم بیرۆكەیە
رازیامنكرد لەگەڵامن بێت ،گوایە قسەكردن لەگەڵ ئەو پزیشكە ،رەنگە گرفتە
هەرەوەزییەكامنان چارەسەربكات.
مام وتی ،دەزانی منداڵی هەرزەكار چۆنن و ناهێڵن پشویەك بدەین.
دایكیشم زۆر بێئارام وتی لە سەردەمی مندا ،تەمەنی هەرزەكاری بوونی نەبوو،
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سەیری وێنەكانی سەر دیوارەكانی دەكرد .ئێمە بێدەربەست لەوەی تەمەمنان
چەندە گوێڕایەڵی دایكو باوكامن دەكرد .ئێوەش بەو مێردە سەرقاڵەتانەوە....
دایكم وتی ،هەستدەكەی سەرقاڵە؟ ئەی من چی؟ ئەو لە بەناوبانگییەكەی
چێژ دەبینێت و رەخنەكانیش بۆ منن .ئیدارەی ماڵ و منداڵیشی بخەسەر.
خاڵۆ میهرەبانەكەم بە نەرمییەوە وتی هەموو ئەم شتانە باجیان دەوێت ،بۆیە
ئێستاش ئێمە لێرەین .خاڵم و «پوورە نەفیسە» بە دایكمیان دەوت «نێسی».
دایكم زۆر ئەو زڕبرایەی خۆشدەویست و خاڵیشم زۆر خوێنشیرین بوو.
شێوازی هەڵسوكەوتی لەگەڵ هەموو كەسێك بەیەك جۆر بوو :هەم سەربەخۆ
هەم هاودەرد بوو.
یەكەیەكە بانگدەكراین بۆالی دوكتۆرەكە .باوكم یەكەم كەس بوو .هەركە
باوكم هاتە دەرەوە ،دایكم كێشایە الی خۆیەوە و من بانگكرام .وەك باوكم
و براكەم منیش لەوێبووم ،تا پەیوەندیامن لەگەڵ دایكم بۆ دوكتۆرەكە
رونبكەینەوە .ئەمەش تەنها دە خولەكی خایاند ،لە راستیدا نوقم بووم لەو
روژاندا .منیش هەموو نارەحەتیدەكانم و گلەییەكانم بۆ دوكتۆرەكە وت و
لەگەڵ باوكم هاودەردیم كرد .وتم بەس خوا دەزانێت چ ژیانێكی هەیە لەگەڵ
ژنەكەی.
كاتێك براكەم هاتەدەر ،دوكتۆرەكە دایكمی بانگكرد و دایكیشم داوای لە
دوكتۆرەكە كرد بێتە دەرەوە .وتی هیچ شتێكی بۆ شاردنەوە نییە .پێچەوانەی
ئێمە ،ئەو هیچ نهێنییەكی نییە ،وتی لەوانەیە ئەوان گرفتیان هەبێتو بیانەوێت
باسیبكەن ،بەاڵم من نیمە .دایكم بە بزەیەكیەوە وتی خۆب «ئەحمەد خان»
كەسێكی گرنگە و كۆمەڵێك زۆر ئەركی هەیە .ئێستا ئەم خامنە —مەبەستی
من بوو— لەگەاڵ براكەی لەسەرەتای ژیانیاندان .نیگەرانی ئەزموونەكانیان و
داهاتوویانن ،هەروەها دەبێت زۆر بیر لە باوكە گرنگەكەشیان بكەنەوە ،چونكە
ئەو هەمیشە سەنتەری ژیانیان بووە .بەاڵم من ،من ژنە ماڵدارە هەژارەكەم .من
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

137

هیچ كەسێكم نییە .هیچ نیگەرانییەكم نییەو هەرگیز هەستم نەكردووە ،دەبێت
بۆ گرفتەكانم گلەیی الی پزیشكێك بكەم .دەستی درێژكردەوە بۆ پزیشكەكە و
بە بزەیێكی ژەهراوی سوپاس لێكرد ،پاشان رۆشتە دەرەوە ،ئێمەیش وەك مەڕ
و بزن كەوتینە شوێنی.
لەناو ئۆتۆمبێلەكەدا باوكم هەوڵیدەدا پاساو بهێنێتەوە بۆچوونی بۆالی
دوكتۆرەكە .كۆمەڵێك زۆر هۆ و بیانووی هێنایەوە و هەوڵیدا بیسەملێنێت كە
دایكم هەڵەیەو بۆ باشی هەموو خێزانەكەیە ،بۆیە رۆشتین بۆ الی دەرونناس.
جاروبار ڕوویدەكردە ئێمە ،تا پشتڕاستی قسەكەی بكەینەوە ،ئێمەش لەژێر
زوانەوە بەهێواشی شتێكامن دەوت ،دواتر ناچاربوون ئێمە لەماڵەوە دابنێنو
خۆیان بڕۆن بۆ كۆبوونەوەكە .چاوەڕوان بووم دایكم شتێك بكات ،بەاڵم هیچی
نەكرد .زۆر ساردوسڕ وەاڵمی نیگەرانییەكانی ئێمەی دەدایەوە ،كاتێك رۆشنت بە
ئاستەم دەنگی خواحافیزیەكەیم بیست.
وەك بەرگرییەك لە دژی دایكم« ،محەمەد» و من شێوازێكی گاڵتەكردمنان
پەیداكردبوو ،نیگەرانییەكامنان بە یاری و نوكتە دەردەبڕی .ئەو شەوە لە كاتی
خواردنی شێودا بە سەردانەكەماندا بۆالی دوكتۆرەكە چووینەوە« .محەمەد»
تا توانی قاپەكەی پڕ لە برنج كرد و وتی :باش رۆیشتە پێشەوە .قاپەكەم لەژێر
دەستیدەردەهێنا ،هەی! تۆزێكیش بۆ من بێهێڵەرەوە! «محەمەد» وتی ،ئێستا
چی؟ منیش وتم چی ئێستا چی؟ «محەمەد» پرسی ئێستا چی بكەین بۆ
دایكم؟ ئەو شەوە كۆمەڵێك پالمنان دانا :دەتوانین ڤالیۆم بكەینە ناو قاوەكەی،
دوكتۆرەكە بانگ بكەین بۆ ماڵامن و پێیبڵێین بێئەوەی بە خۆی بزانێت ،دایكم
تیامر بكات .دەتوانێ هیپنۆتیزمی بكات ...وتم ،ژەهر ،ئەی ژەهر چی؟ دەتەوێت
بیكوژیت؟ نە ،تۆزێكی پێدەدەین و دواتر رزگاریدەكەین .ئاوا ئیرت نرخی ژیان
دەزانێت ،ئیدی دەڵێت ،ئاە ،نەمدەزانی ژیان ئەوەندە بەنرخە .یان ئەی ئەگەر
هەرسێكامن ،باوكم ،تۆ و من خۆمان بكوژین .وا ئیرت فێردەبێت نابێ وا بكات.
بەڵێ ئەمە باشرتین چارەسەرە.
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13
مەشقكردن بۆ راپەڕینێك
لە كۆتایی ئەو هاوینەدا بەڵێنم بەخۆمدا ،جارێكیرت هەرگیز نەگەڕێمەوە
بۆ ماڵەوە .لە دواهەمین هەفتەمدا ،من و دایكم لەسەر رۆیشتنە دەرەوە
لەگەڵ هاوڕێكانم ،یان هاتنیان بۆ ماڵامن ،سەفەركردن بۆ ئەسفەهان ،رێزدانانم
بۆ دایكم و هتد ...هەموو رۆژێك بەشەڕ دەهاتین ،بەاڵم لەگەاڵ گەڕامەوە
بۆ النكسرت پالنی سەفەری داهاتووم بۆ ئێران داڕشت .دایكم لەنامەیەكی
خۆشەویستانەدا پێیوتم بەاڵڵوكی وشك ،گۆرەوی خوری (بۆ زستانە ناخۆشەكانی
بەریتانیا) ،چاكەتێك (بەڕەنگی شین ،ئەو ڕەنگەی زۆر حەزم لێبوو) بۆ ناردووم.
پرسیبووی هیچ شتێكی ترم دەوێت؟ هاوڕێیەكی خەریكبوو دەهات بۆ بەریتانیا،
بەنیازبوو لەگەڵی زنجیرێكی زێڕ بۆ رۆژی لەدایكبوونم بنێرێت.
هاوینی ساڵی داهاتوو ،كەمێك پێش كۆتایی وەرزی هاوین ،رۆیشتمەوە بۆ
تاران .بەتەواوی لەبیرم نایەت بۆچی ،بەاڵم پێدەچێت هۆكارەكەی ئەو ئاژاوەی
زستان و بەهاری 1962و  1963ئەو ساڵە بێت ،كە لە ناوەڕاستی مانگی مایدا
دەستیپێكرد و تەواوی موحەرەم درێژەی هەبوو .نائارامی لەپای تێپەڕاندنی
یاسای مۆڵەتدان بە ژنان بۆ دەنگدان و هەڵوەشاندنەوەی ئەو یاسایەی ،كە
هەموو ئەندامانی پارلەمان دەبێت
ئێستا كە تەماشای مێژووەكەمان دەكەم ،شتێك كە بۆم سەرسووڕهێنەر بێت
ئەوە نییە دەسەاڵتدارە ئاینییەكان ،چۆن بوون لە ئێراندا ،بەڵكو ئەوە سەرسامم
دەكات چۆن ئەوەندە زوو شێوازە سیكوالرە مۆدێرنەكان ،جێگەی خۆیان لە
كۆمەڵگەیەكی توندڕەوی ئاینی و سیاسەتێكی پاشایی رەه��ادا دۆزییەوە.
پەهلەوییەكان یاسا ئاینییەكانیان بە سیستمكی دادی مۆدێرن گۆڕی ،بەاڵم ئەو
بڕینەی لە دامەزراوە ئاینییەكان درا ،زۆر سەرەكیرت بوو لە تەنها ئەم یاسایە.
پێش راپەڕینی دەستوری ،مەالكان نەك تەنها سیتمی دادپەروەریان شیرازە
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دەكرد ،بەڵكو فەرمانیان پێدەدایت چۆن دەبێت لە دنیا بڕوانیت .لەهەمانكاتدا
هەندێك لە مەالكان دەیانویست سیستمە كۆنەكە بپارێزن ،لەوانەشە دروستبێت
گەر بێژین ،ئەگەر لەناوبچوایە ئەوانیش نەدەمان ،هەندێكی تریشیان گۆڕانیان
هەڵبژاردو زۆر چاالكانە لەم ملمالنێیەدا بەشداریانكرد.
لە سەردەمی راپەڕینی دەستووریەوە تا شۆڕشی ساڵی 1963و راپەڕینی
ئیسالمی  ،1979ئەو ملمالنێ توندوتیژو خوێناویانەی ئێرانیان دابەشكرد ،تەنها
سیاسی نەبوون ،بەڵكو كولتوریو ئایدۆلۆژیش بوون .ئێستا هەقیقەت ئەوەبوو
كە بزاڤی بەمۆدێرنكردن پێش پەهلەوەی هەبوو ،دوای ئەوانیش نەوەستا .مافی
ژنان ،مافی كەمینەكان و كولتور سەرەكیرتین مەیدانەكانی ناكۆكی بوون .لەو
هاوینە ڕەشەی 1963دا «ئایەتواڵ خومەینی» و پشتیوانەكانی جەوری سیاسی
و زاڵبوونی بێگانەكانیان پەیوەست دەكرد بە ستایلی ژیانی (شا)وە ،چوون
فەرمانی البردنی حیجاب لەالیەن باوكی شا ،حەزی شا لە یانەكان ،بەخێوكردنی
سەگ (لە ئیسالمدا دەڵێن گاڵوە) ئەدگاری ئەو بوون .ناڕەزایی خۆیان دژی فیلم
و سینەما ،موسیقاو رۆمان دەربڕیو ئایدیای مافی كەسایەتیان هەجوكرد.
حكومەت بە نائارامییەوە وەاڵمیدایەوە و ئەو یاسایەی پوچكردەوە ،بەاڵم
شا نەیدەویست خۆی بدات بەدەستەوە .دوای ماوەیەكی كورت پێشنیارێكی
گشتییرت و تازەتری هێنایە پێش :راپەڕینی سپی .شا بڕیاریدا بە ریفراندۆمێكی
گشتی خەڵك دەنگبدەن.
راپەڕینی سپی كۆمەڵێك كاری مۆدێرنی تیادابوو :دووبارە دابەشكردنی
زەوییەكان لەنێوان دێهاتییەكان ،دانی مافی دەنگدان بە ژنان و كاندیدكردنی
خۆیان وەك پارلەمانتار ،میللیكردنی سەرچاوە رسوشتیەكان ،دامەزراندنی
هەڵمەتی قەاڵچۆكردنی نەخوێندەواری بۆ خوێندەواركردنی خەڵكی شارو دێ،
سیستمێكی بەشداری لە بەهرەوەریدا ،كە بەپیێ ئەوە كرێكارەكان دەیانتوانی
لە بەهرەی كارگاكان بەشداریبكەن .دوژمنەكانی شا دەیانوت ئەم پالنە بە
پشتیوانی سەرۆك «كەنەدی» دەكرێت .هەندێ لە راپەرینی سپی پشتیوانیان
كرد ،چونكە لەو بڕوایەدابوون دەبێتە هۆی پێشكەوتن ،بەاڵم هاوكات لەو
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بڕوایەشدابوون ،كە راپەڕینێك لەالیەن چینی سەرەوە ئەنجامبدرێت ،گرفتەكانی
واڵت چارەسەر ناكات.
رۆژی  26ژانیوەری  1963بۆ رێفراندۆم دانرا .هاوكات میللیگەراكان و
چەپەكان بەهۆی كودەتای  1953كە «موسەدەق»ی البرد و شایان هێنایە
سەركار دیسانەوە الوازب��ب��وون ،مەالكان زۆر بە هێواشی پشتیوانیان بۆ
بازارییەكانیان كۆكردبووەوە .لە 23ی ژانیوەر ،الیەنگرانی «خومەینی» بۆ
دەڕبرینی ناڕەزایەتی دوكانەكانیان داخست .بەدوایدا خۆپیشاندانو ئامۆژگاری
هاندەر لەالیەن مەالكانەوە دەستیپێكرد .بەرەنگاری لەنێوان پۆلیس و خەڵك
دروستبوو ،بووە هۆی ناڕەزایەتیی توندوتیژتر لە شاری ئاینی «قوم»دا .دواجار
دەرئەنجامی ناڕەزایەتییەكە داخستنی خوێندنگە ئاینییەكانی لێكەوتەوە.
جیاوازی نێوان ژیان لەم سەردەمە مێژووییە و رەنگدانەوە لە ئەنجامی
كاردا ،سەرسووڕهێنەرە .لە بیری مندا زۆرێك لە رووداوەكانی ئەو بەهار و
هاوینە لە رۆژانی مانگی جون دەستیانپێكردو لە پێنجی مانگی جوندا ،گەیشتنە
لوتكە .ئەو كەسانەی لەو سەردەمەدا دەژیان نەیاندەتوانی بەتەواوەتی تێبگەن
دەیانەوێت چی نیشانبدەن .ئەو رۆژانە بۆ من ساتێكی زۆر شێتۆكە بوون،
چوارچێوەیەكی ناڕێك بوو ،پێویستی بە دەستكاری و جێبەجێكاری هەبوو،
تا مانایەك بدات .تەنانەت ئاشكرابو و شتێكی گرنگ خەریكە رودەدات .بۆ
یەكەمجار دەمتوانی كەلێنی نێوان دنیای سونەتی و مۆدێرن بدۆزمەوە،
هەڵبەت پێكەوە بوونو من هیچ نرخێكم بۆ دانەنابوو .ئێستا دەتوت هەموو
روداوەكانی راپەڕینی ئیسالمی  1979لە پێوەرێكی بچووكرتدا پێشوەخت
خەریك بوو خۆی نیشاندەدات.
بیرۆكەی من لەسەر مسوڵامنی سونەتی لە بنەماڵەی باوكمەوە وەرگیراوە.
لە بیر و بۆچونەكانیاندا توندبوون ،بەاڵم تاڕادەیەكیش بەرامبەر ئەزموونە
رۆشنبیرانەكەی منداڵەكانیان نەرمبوون .دایكی باوكم هەموو منداڵەكانی
خۆشدەویست ،هەم خواناسەكان هەم بێئاینییەكانی .ئامۆزاكانم لە ئەسفەهان
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دژی بەخشینی مافی دەنگدان بە ژنان نەبوون .ئەو كەسانە كێبوون كە
بەرۆكیان بە ژنانی وەك دایكم دەگرتو دەیانوت سۆزانی؟
تەنانەت كۆبوونەوەكانی ماڵی ئێمەش دەتوت وەك دۆخی واڵت هەڵچووە.
باوكم لە جارانی زۆرتر سەرقاڵبوو .بێجگە لە سەرۆكی شارەوانی ،ببووە سەرۆكی
كۆنگرەی ژنانو پیاوانی ئازاد :گروپێك بوون پشتیوانیان بۆ چاكسازیەكانی شا
دەدۆزییەوەو لیستێكیان لە كاندیداكانی حكومەتی تازە دروستكردبوو.
بابەتی ئێرانی هەقیقی ناوەڕۆكی هەموو باسەكانی دایك و باوكم و
هاورێكانیان بوو .كامیان یاساییرت بوو :سوننەتە كۆنەكان كە شا لەسەریان
دەسەاڵتی خۆی دامەرزاندبوو ،یان فەرمانە ئیسالمییە توندەكان ئێستا كە
سەبارەت بەو پرسیارانە دەنوسم دایك و باوكم زۆركات لە ژیامندا دووپاتیان
دەك��ردەوە ،حەزدەكەم چەند پرسیارێكی خۆشم بخەمە سەری :فیردەوسی
لەگەڵ ژنە ئارەزووبازەكانیو شاو قارەمانەكانی پێش ئیسالم دەیەوێت چیامن
پێبڵێت؟ یان ئیرەج میزا شاعیری گاڵتەباز بە تەنزەكانی بۆ مەالكانو دووڕوویی
ئاینی؟ یان عومەر خەیام شاعیر و ئەستێرەناس ،كە هامناندەدا بەرەنگاری
بەسەرچوونی ژیان بە خواردنەوەی شەراب و عەشقبازی بكەین ،یان شاعیرە
سۆفیەكانی وەك رۆمی و حافز كە لە شیعرەكانیاندا دژی توندوتیژی ئاین
شۆڕشیان كرد؟ ئەمانە چیامن بۆ دەخەنەڕوو.
«هەرگیز بەم ئاینییە فێڵبازانە بڕوا مەكە ،هەموو ژیانیان لەسەر گزیو فێڵە».
دەمتوانی دەنگەكان لە هۆڵەكە ببیسم« .چۆن دەتوانی بڕوا بە شا بكەی ،كاتێك
دەیەوێت ئازادی دەنگدان بە ژنان بدات؟ مەگەر پیاوەكان لەم واڵتەدا ئازادی
دەنگدانیان هەیە؟ لەم چەند ساڵەدا ،چەند هەڵبژاردنی ئازادمان هەبووە؟».
گفتوگۆكان هەروا بەردەوام دەبوو و دەگەڕا ،پرسیارەكان دەگۆڕان ،گەڕانەوە
بۆ پرسیاری بڕواو گۆڕانی خەڵكی ئێران ،كە بەتین پشتیوانی سەرۆكێك دەكەن
بەس ،بۆئەوەی دواتر لە خراپرتین دوژمنی پشتیوانی بكەن ،باسی گەرمیان بوو.
زۆركەس لە توندوتیژی الیەنگرەكانی «ئیسالمەكان» سەریان سوڕدەما .لە ژنانی
بێحیجابیان دەداو ئاگریان بەردەدایە دامەزراوە حوكمیەكان.
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شتێك كە زۆر باش لەو هاوینەدا لەبیرم ماوە —لەوانەیە لەبەرئەوە
زۆرباش لەبیرم مابێت ،چونكە تەنها دوای چەندین ساڵ دواتر هەقیقەتەكەیم
بۆ ئاشكرابوو— بۆچوونی «ئاغای مێشگینی» هەواڵنێر بوو .وتی «ئەوە
سەرنجڕاكێش نییە ئەم مەالیانە چەند بەهێزن ،بەڵكو ئەوە سەرنجڕاكێشە چۆن
لە ماوەیەكی كورتدا سیكوالرەكان توانیان بەسەر خەیاڵامندا زاڵنب»« .ئاغای
مێشگین» خۆی نەیتوانی بەچاوی خۆی هاتنەدی قسەكانی ببینێت —چەند
ساڵێك دواتر بە شێرپەنجە كۆچی دوایی كرد— بەاڵم تەنانەت دوای راپەڕینی
ئیسالمیش ،شانشینە ئەكادیمی و كولتوریەكان بە سەختی لەالیەن سیكوالر و
بێئاینەكانەوە حكومیان بەسەرەوە دەكرا .تەنها لەم بەشانەدا ئاینییەكان زۆر
الواز مانەوە و كەم كەم بەهۆی ئەوانەوە بوو سیكوالریزم دیسان هاتەوە و
ئیسالمیەكان دژیان وەستان.
لە یەكێك لەم كۆبوونەوە و گفتوگۆ گەرمانەدا بوو ،یەكەمجار چاوم بە
ئەندامێكی تازەی بازنەیەكی دایك و باوكم كەوت ،پیاوێكی سەرسوڕهێنەر
بوو ،قژی لە دواوە زۆر رووابوو ،دەنگێكی خواری هەبوو .زۆر حەزم لێنەبوو.
قەڵەوبوو .سكی لە كراسە سپیەكەیەوە هاتبووە دەر و بۆینباخەكەی زۆر
بەتوندی لە دەوری ملی بەستبوو .شتێك كە زۆرتر لەبیرم ماوە چاوەكانییەتی،
زۆر بە ئ��ارەزووەوە سەیری منی دەكرد .هەمووشتێكی دەتوت جۆرێك لە
وزەی شەیتانی تێدایە ،دەتوت جینێكی ئەهریمەنی ،دەیەوێت خۆی لەناوی
رزگاربكاتو بێتەدەر .وتیان ناوی «ئاغا رەحامن»ە.
بازرگانی فەرش بوو ،دەیانوت هێزی رۆحی هەیە :بانگی جنۆكەی دەكرد،
بەیارمەتی قورئان ،داهاتووی پێشبینی دەكرد .زۆر زوو بوو بەیەكەم كەسی
بڕواپێكراوی دایكم .لە رێگەی خزمێكامنەوە یەكەمجار دایك و باوكم بینیان.
دایكم كاتێك چاوی پێكەوت ،دەستبەجێ بزەیەكی بەخێرهاتن كەوتە سەر
لێوی .روخساری باوكم زۆرتر هەزەلی بوو .كاتێك «ئاغا رەحامن» هات بەرەو
رووم ،بۆ ماوەیەكی زۆر دەستمی توند لەناو دەستی خۆی راگرت .وتی «ئەمە
خامنە بچوكەكەیە ،بەراستی سەرنجراكێشە» ،دەستی تەڕبوو.
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«ئاغا رەحامن» لە سااڵنی داهاتوی ژیامناندا وەك پشیلەی چێشایر
دەردەكەوێت و وندەبێت .لە چەند شوێنێكی ناو بیرەوەریەكانی باوكمدا
ناویرباوە« :رەحامن بۆ چەند خولەكێك سەیری ناوچاومی كرد ،دواتر سەیری
ناو دەستمی كرد»« .چەند شتی سەبارەت بە كەسایەتی من وتو دوای ئەوە
دەستیكرد بە وتنی گرفتەكانم لە دەوام .ناوی ئەو كەسانەی برد ،كە دوژمنی
خوێنی مننو وتی شا الیەنی منەو خۆ نەدەمە دەست درۆو بۆختانی ئەو كەسانە
وا دژی منن ،بەاڵم لەم شەڕە دوژمنەكانم دەیبەنەوەو پێیوتم باشرتوایە واز لە
ئیشەكەم بهێنم» .باوكم زۆر ئاگای لە «ئاغا رەحامن» بوو ،شكی هەبوو ،چونكە
ئەم زانیارانەی بەبۆنەی دەسەاڵتە پێغەمبەرانەكەیەوە نەبوو ،بەڵكو بۆ دەزگای
زانیاری ساواك ئیشیدەكرد .باوكم لە دەفتەری بیرەوەرییەكەیدا نووسیویەتی،
كە «رەحامن» پێشرتیش وتبووی بەهۆی ناكۆكییەكانم لەگەڵ سەرۆك وەزیر
و وەزیری ناوخۆ «پیراستە» وازدێنم و «پیراستە»ی بەوە تاوانباردەكرد ،كە
مەالكان تێردەكات ،بەاڵم شا بەتوندی پێشنیارەكەی بۆ وازلێهێنان رەتكردبۆوە
«پیراستە»ی —سەرەكیرتین ركابەری باوكمی— ناچاركردبوو ،لەبەردەم وەزیری
داد داوای لێبوردن لە باوكم بكات.
لە بیرم نایەت بەتەواوی كەی ئاگری شەڕ لە نێوان دایكم و «ئاغای
خەلیقی»دا داگیرسا .وەهایان دانابوو ،كە دایكم لە هەڵبژاردنی داهاتوو لە
وەرزی پایزدا لە ریزی یەكەم كاندیدە ژنەكانی پارلەماندا بێت .دایكم لە
كرمانەوە —لەو شوێنەی لەدایكبووە و نەفیسیەكان خەڵكی ئەوێن— خۆی
كاندید دەكرد .لەپڕ بووە خۆشەویستی شا و بەرگەی ئەو شتانەی نەدەگرت
سەبارەت بە شا دەیانوت« ،ئاغای خەلیقی» وتی «تۆ نێژهەت خامنی ئازیز ،تۆ
لە هاوسەرەركەشت زۆر الوازتری ،تا بێیتە ناو ئەم مەیدانە».
دایكم نیازپاكییەكەی نەدەبینی و وەك نیشانەی سوكایەتی ئەمەی
قبوڵكرد .هیچ پاڕانەوەیەكیش بارودۆخەكەی چاكنەكردەوە .ئەو ئێوارەیە باوكم
زۆر هەوڵیدا دایكم رازیبكات .لەو رۆژەوە تا بەندبوونی باوكم ،واتە تا چەند
()8
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مانگێكی تر ،ئیرت چاومان بە «ئاغای خەلیقی» نەكەوت .هەرچەند باوكم وەك
زۆر هاوڕێو ئاشنای تری قەدەغەكراوی بەدزییەوە هەر دەیبینی.
پەیوەندی باوكم لەگەڵ زۆربەی ئاینییەكان ،بەتایبەت ئەوانەی كە بەالی
باوكمەوە پێشكەوتنخوازبوون ،زۆر باش بوو .س��ەرۆك وەزی��ر بە باوكمی
وتبوو كە حكومەت بڕیاریداوە زۆر بەجددی لە دژی ناڕازییەكان بوەستێت
و بە باوكمی وت باشرتوایە خۆت هەڵنەقورتێنی .فەرمانی پێدا رۆژی پێنجی
جوون دوكانەكان داخەن ،ئەو رۆژە ئیسالمیەكان بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین و
خۆپیشاندان هەڵیانبژاردبوو .باوكم سەرپێچیی ئەم فەرمانەی كرد و بڕیاریدا
بهێڵێت فرۆشگاكان زووتر لە كاتی خۆیان دوكانەكان بكەنەوە تا خەڵك بتوانن
شتە پێویستەكانیان بكڕن .سەنتەری فریاكەوتنی لە هەموو بەشەكانی شار
دروستكردو فەرمانی بە خەستەخانەكاندا ،ئامادەبن بۆ وەرگرتنی بریندارەكان.
بەیانی رۆژی 5ی جوون ،زوو لەخەو هەستاین .باوكم پێش هەاڵتنی خۆر
رۆیشتبوو ،دایكیشم تووڕەبوو ،چونكە نەیدەتوانی بە تەلەفون شوێنی باوكم
بزانێت .هەندێجار بەیانی زوو شۆفێرێك لە دائیرەوە دەهات ،بەس بۆئەوەی بە
دایكم بڵێت باوكم باشە و خەریكی گەڕانە ،بۆیە ناتوانێت تەلەفون بكات .لە
وێستگەی ئاگركوژێنەوە بوو—باوكم كردبووی بە یەكێك لە بارەگاكانی.
دایكیشم ب��ارەگ��ای خ��ۆی هەبوو ،لە هۆڵەكەمان ،ئ��ەو شوێنەی كە
سەرتاسەری رۆژ خەڵك دەهاتنو دەڕۆیشنتو دواهەمین هەواڵەكانیان پێبوو.
قۆری قاوەكەی بە بەردەوام ئیشیدەكرد .براكەم و «مامە رەزا» بەیانی زوو
رۆیشتبوونە دەرەوە ،بۆئەوەی ببینن لەناو شاردا خەریكە چی رودەدات .من
لە ماڵەوە مامەوە .بە كتێبێكەوە لەناو هۆڵەكە دەڕۆیشتمو دەهاتم ،دایكیشم
وەك سەرۆكێك دەیویست خۆی زۆر هێمن نیشانبدات ،بەاڵم لەژێرەوە زۆر
پەرێشانی باوكم و شارەكە و خەڵك بوو .دەیتوانی چی بكات لەو بارودۆخە،
بێجگە لەوەی كە بەهێزبێتو ئامادەبێت بۆ شتێكی بەپەلە؟ لەڕاستیدا دایكم
نیگەرانی باوكم بوو .هەروا كە «پوورە مینا» وردبینەكەم وتبووی زۆر ژنی
بینیبوە ،كە خۆیان وا نیشاندەدەن حەزیان لە شوەكانیانە ،لەكاتێكدا وانییە،
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بەاڵم هەرگیز كەسێكی بێجگە لە دایكم نەدیبوو ،كە تا ئەو ئاستە بایەخ بە
مێردەكەی بداتو خۆی وا نیشان بدات ،هیچ بۆی گرنگ نییە.
بیر لەو كەسانە دەكەمەوە ،كە ئەو رۆژە هاتبوون ،زۆر سەیربوو هەموویان
زۆر لە یەكرتی جیاوازبوون .سەرلەبەریان بەهۆی دایكمەوە لەوێ بوون .ئەمە
تایبەت بوو بەس بە دایكم :هیچ جۆرە ئامۆژگاریەك دایكمی قایل نەدەكرد،
كەسێك بۆ ئیش وەرگرێت ،یان بڕوات بۆ الی پزیشك ،یان ئارایشگا ،مەگەر دایكم
رەزامەندبوایە .دایكم بەشێكی لەبەرئەوە حەزی لەو خەڵكە بوو ،چونكە هەرچی
دایكم دەیوت ،ئەوانیش هاوڕابوون لەگەڵی ،نیوەشی لەبەرئەوە بوو ،دەیانزانی
چۆن دایكم بەكاربێننو وایلێبكەن بڕوابكات ئەوان الیەنی دایكم دەگرن .ئەم شتە
بەس بۆ ئەو كەسانە نەبوو كە دایكم دەیناسین ،زۆر خەڵكی نامۆ هەبوون ،كە
دەیاندا لە دەرگاكەمانو دەیانوت «خانم نەفیسی»یان لە دوكانێك ،ناو تەكسی،
یان ناو پاس بینیوەو داوای لێكردوون بێن سەریلێبدەنو قاوەیەك بخۆنەوە.
هەرچەندە زۆربەیان بیروبۆچونی سیاسیان نەبوو ،بەاڵم لە هۆڵەكەی
ئێمە ،دوچاری بابەتی سیاسی دەبوون .خێزانی ئێمە لە سیاسەتدا زۆر خراپ
بوو ،بەاڵم مێشكامن زۆر بە ژیانی شارو هاوواڵتییەكامنان سەرقااڵبوو .دەتوانم
بڵێم ئەمە لە هەموو خێزانێكی ئێرانیدا هەیە ،ئەو بارودۆخە ئامادەگییەكی وا
مشەخۆری هەبوو لە ژیامناندا ،كە هیچ هاواڵتییەكی ئێرانی ،نەیدەتوانی خۆی
لێالبدات ،بەاڵم دایك و باوكم حەزیان دەكرد بیر بكەنەوە و رووداوەكان بە
شێوازێكی جیاواز لە خەڵكی تر شیبكەنەوە .وەفاداریو خولیای «پوورە مینا»
كەسی بوو .دڵسۆزییەكەی بۆ خێزانەكەیو گروپێكی بچوك لە هاوڕێكانی بوو،
بەاڵم دایكم لە دڵەوە كەسێكی گشتیو لەڕووی سیاسیەوە بێالیەن بوو .حەزی
لە ئاڵۆگۆڕی جۆری چێشتلێنان نەبوو لەگەڵ هاوڕێكانیدا.
لە دەوری بەیانی میوانێكی چاوەڕواننەكراومان هەبوو« .پورە هەمدەم»
هەرگیز بەبێ ئەوە پێشرت بڵێت بۆ شوێنێك نەدەڕۆیشت ،لەپڕ پەیدابوو .وتی
پێویستە لەگەڵ دایكم قسەبكات .هەبوونی «پورە هەمدەم» هەمیشە منی
دەخستە داوەوە .هەوڵمدا خۆم نادیاركەم ،بەاڵم گوێمڕاخست .بە دەنگێكی
146

ئازەر نەفیسی

هێواش قسەیان دەكرد و هەندێ شتم بیست« .پورە هەمدەم» وتی «بەاڵم
بەهۆی ئەوەوە نییە» .دایكیشم سەریدەلەقاندو دەیوت «بەڵێ هەیە ،هەرگیز
نەیویستوە من بگەمە شتێك .لەبیرتە كاتێك دەمەویست موڵەتی لێخۆڕین
وەربگرم؟ تەنانەت لەوەشدا خۆی تێهەلقورتاند».
گومانم كرد باوكم «پورە هەمدەم»ی ناردووە تا دایكم رازیبكات خۆی
بۆ پارلەمان هەڵنەبژێرێت .باوكم دەیزانی ناتوانێت بەهیچ شێوازێك دایكم و
زمانە سەركێشەكەی جڵەوبكات .دایكم وتی «تۆ لەهەر كەسێك باشرت دەزانی،
من بێبەشكرام لەوەی ،كە ببم بە ژنێكی ئیشكەر .دەمویست ببم بە پزیشك».
«پورە هەمدەم» بەدەنگێكی هێواش وتی «ئەمە جیاوازە ،ئەمانە وەك گورگ
وەهان ،هیچ بەزەییەكیان نییە».
دایكم هەر لەناو رشتەی بیری خۆیدا بوو .وتی براكەی «عەلی» بوو بە
دوكتۆر و پزیشكیی لە خوێنیایەتی« .من لە خوێندن زۆر باش بووم ،بەاڵم
نەیانهێشت درێژەی پێبدەم .دەزانی خۆ «سەیفی» نەخۆش بوو .نەمدەتوانی
بەجیێبێڵم و دواتریش ئیرت زۆر درەنگ بوو .ئێستا دەتوانم ئەوە بكەم كە
دەمەوێت ،بەاڵم ئەو ناهێڵێت» .هەموو ئەوكاتە كە ئەم قسانەی دەكرد،
سەیری جەوزی قاوەكەی دەكردو لە چاوەكانی «پورە هەمدەم» هەڵدەهات.
«پورە هەمدەم» كوپێك قاوەی گرتە دەستی و وتی «دەزانی من هیچ
كاتێك بێجگە لە باشیم بۆ تۆ نەویستووە ،بەاڵم ئەم ئیشە بێجگە لە خەم،
هیچ شتێكی تری بۆت نییە» .دایكم سەیرێكی كرد و وتی «چۆن دەتوانی
وابڵێیت؟ تۆ هەمیشە مۆدێلی من بووی»« .پورە هەمدەم» وتی كە ئەو بەس
مامۆستا بووەو هیچ كارێكی بەسەر حكومەتەوە نەبووە .ژنە كاندیدەكانی تر
بە جۆرێك كەسێكی گشتی بوون« .بڕوام پێبكە نێژهەت گیان ،من نەدەهاتم بۆ
ئێرە ،ئەگەر بڕوام نەبوایە ،ئەم ئیشە خەمو خەفەتت بۆ دەهێنێت».
دایكم ڕەقرت بوو .سەریدەلەقاند و دەیوت «دەبوو من پیاو بوومایە .ئەو
كات ئازادبووم هەرچییەكم دەوێت بیكەم .ئایا هەرگیز رۆژێك دێت ،كە بتوانم
ئەو شتە بكەم ،كە بۆی بەدنیا هاتوم؟»« .پورە هەمدەم» بە سەبورییەوە وتی
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«ئەمە هیچ پەیوەندییەكی بە ژنبوونی تۆوە نییە»« .بنەماڵەی ئێمە لە سیاسەتدا
باش نین .هیوادارم «ئەحمەد»یش لێی بێتەدەرەوە .سەیری «سەعید»ی برام
بكە .ئێستا بێئیشیان كردووە .خێزانە هەژارەكەی ناچارن ئازار بكێشن .سیاسەت
بۆ ئێمە باش نایهێنێت».
لەمەدا من الیەنی «پورە هەمدەم» بووم .باوكم پێشرت پێیوتبووم ،كە
نازانێت چۆن دایكم قایلبكات خۆی هەڵنەبژێرێت .تا ئەوكاتە ناوی دایكم
لە لیستی ئەو كەسانەدا پێشنیاركرابوو ،كە لەالیەن شاوە قبوڵكرابوون—هیچ
كاندیدێك بێ ئەم پرۆسەیە ،نەیدەتوانی خۆی هەڵبژێرێت .لە دەفتەری
بیرەوەریەكەیدا ،باوكم رونیدەكاتەوە ،كە ئەم دژبەرییەی لەپای ئەوەیە ،كە
دایكم هیچ ئەزموونێكی سیاسی نییەو زۆر زوو هەڵدەچێت .هەڵبەت دایكم
شتەكانی بەجۆرێكی تر دەدی :ئەمە تەنها دەرفەتی بوو ،تا خۆی لە مەیدانی
گشتیدا بسەملێنێت .دواتر ئەم لێكرتازانەی بۆ خۆهەڵبژاردنی لەبیرچووەوە و
دەیوت باوكم ناچاریكردووە خۆی هەڵبژێرێت .تەنانەت چیرۆكی ئەوەیشی
دەوت چۆن رۆشتووە شا ببینێت و داوایلێكردووە بەریبدات ،بەاڵم شا —كە
زۆر میهرەبان بووە لەگەڵی— ئاماژەی كردووە ئەمە هیوای هاوسەرەكەیەتی.
كاتێك ئێمە درۆمان لەگەڵ دەكرد دەمانزانی كە درۆ دەكەین ،بەاڵم دایكم بەبێ
زانیاری درۆی دەكرد ،بۆیە ڕاستی دەكرد ،كاتێك شانازی بە راستگۆییەوە دەكرد.
گفتوگۆكەیان بە گەیشتنی پەیامنێرێك لەالی باوكمەوە —ئەمجارە
لە وێستگەی ئاگركوژێنەوەوە -وەستا .دایكم بانگیكردە ناوەوە ،قاوەی بۆ
دروستكردو پرسیاربارانی كرد« .پورە هەمدەم» داوای لێبوردنی كردو رۆیشت.
دەوروبەری كاتژمێر سێ پزیشكی دیانەكەمان هات .ناچاركرابوو دوكانەكەی
زوو دابخات .وتی «قیامەت بەرپا دەبێت( ،حاجی تەیب)یان گرتووە» .سەرۆكی
بازاری سەوزە و میوەی تاران یەكێك لە رێكخەرە چاالكەكانی ئەم ناڕەزایەتیە
بوو ،بەاڵم هەروا كە دواتر دەركەوت ئەم قیامەت و تووڕەبوونە  16پێچوو
تا بەتەواوەتی بەرپابێت ،بەاڵم ئێمە ئەو رۆژە تا رادەیەك تامامنكرد ،كە چی
خەریكە دێتو بەڕێوەیە.
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نزیك نانی نیوەڕۆ «گۆلی»و «شیرین خانم» هاتن .دوای ماوەیەك رۆشنت.
دەتوت رۆژەكە كۆتایی پێنایەت .من لەناو هۆڵەكە دەهاتم و دەڕۆیشتم و
لەگەاڵ هەر زەنگێكی دەرگاكەدا كەسێكی تازە بە هەواڵی تازەوە دەگەیشت.
خۆپیشاندەرەكان هەڵمەتیان بردبوو بۆ وەزارەتی داد و وەزارەتی ناوخۆ و
خەریكبوون دەگەیشتنە وێستگەی رادیۆ .زۆرتر لە دووسەد كەس دەوری
ماڵی سەرۆك وەزیریان گرتبوو .ئاگریان بەردابووە زوورخانە ،ئەو شوێنەی
وەرزشە كۆنەكانی لێدەكرا .لە ژنانی بێحیجابیان دەدا و پێش ئەوەی باوكم
بگات هێرشیان بردبووە سەر وێستگەی ئاگركوژێنەوە .حكومەت لە وەاڵمدا
گوللەبارانی كردبوونو نەخۆشخانەكان پڕبووبوون لە خەڵكی كوژراو بریندار.
ئێوارە «پوورە مینا» بە پەرۆشو وروژانەوە (كە بۆ ئەو زۆر نائاسایی بوو)
هات .كوپێكی قاوەی گرتە دەستو بە دایكمی وت «یەك كاتژمێری خایاند تا لە
پارلەمانەوە بگەمە ئێرە» .سەیرێكی ژوورەكەی كردو وتی «نازانی لە دەرەوە چ
ئاژاوەیەكە .دەزانی ئەحمەدخان لەكوێیە؟»« ،نیگەرانیم .خەڵك دەڵێن هەموو
الیەنگرانی مەالكان ،ئەوانەی بۆ ئەم خۆپیشاندانە هاتوون ،چەكیان پێیە ،وت
و واتێكی زۆر سەیر لەنێوان خەڵك هەیە ،بیستوومە بەریتانیا بە نهێنی گروپێك
مەالی ساختەچییان چەكداركردووە ،تا سیاسەمتەدارە دیارەكان بكوژن».
دایكم لێوەكانی جزداو وتی «هەرچەند دڵنیام ئەمە هەمووی وتو واتە،
بەاڵم منیش نیگەرانم .وەلێ كەس گوێ لە من دەگرێت؟» .دوای تۆزێك لەگەڵ
ئەو بارودۆخە دەستیانكرد بە باسكردنی وتو وات لەسەر هاوڕێو ئاشناكانیان.
«لەگەڵ كۆلۆنێل لە شێوازێكی زۆر خراپ بیرنابوون» « ،هاوسەرەكەی كوێرە»،
«هەندێ پیاو چەند گەمژەن» .دایكم هەناسەیەكی هەڵمژیو وتی «بەڵێ».
لەنێوان ئەم هەموو قسە لەسەر سیاسەت و سێكس ،دایكم تەلەفونی
هەڵگرت و چەند تەلەفونێكی كرد تا شوێنی باوكم بدۆزێتەوە .لەپڕ زۆر
هەڵچوو ،چونكە پێیانوتبوو باوكم رۆشتووە بۆ سەردانی خەستەخانەكان و
ئەو شوێنانەی دەوری خەستەخانەكان و وێستگەی ئاگركوژێنەوە ،چونكە ئەو
ناوچانە زۆر مەترسیان لەسەربوو .منگەمنگی بوو كە لە باوكم پاڕابووەوە ئەم
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ئیشە وەرنەگرێت ،ئەگەر دایكمی بەالوە گرنگ نییە ،دەی منداڵەكانی بۆ گرنگ
بێت .هەناسەیەكی هەڵكێشا «دەزانم خۆشیدەوێن ،هەرچییەك بێژین لەسەری
دەزانم كە منداڵەكانی خۆشدەوێت».
بۆ ئێوارە دەتتوانی پەرۆشی بەئاشكرا لە دایكمدا ببینی .هیچ هەواڵێكی
لەباوكم نەبوو .جەرەسی دەرگا لێیدا و چەند خولەك دواتر «ئاغا رەحامن» هاتە
ژوورەوە ،پاڵی بەئیشكەرەكەوە ناو بەچاوە دەرپەڕیوەكانی هاتەدەر .منی لە
هۆڵەكە بە كتێبێكەوە لە دەستمدا گرت ،لەكاتێكدا خەریكبووم بڕۆم بۆ ژوورەكەم.
بەپەلە خۆی گەیاندە من و دەستمی لەناو دەستی گرت و وتی «بوەستە» .ئەم
سەرنجەی هەمیشە دەمی تۆقاند .كاری بەسەر «محەمەد»ەوە نەبوو ،بەاڵم
هەمیشە دەیەویست من بخاتە داوەوە .وتم «ئیشم هەیە» .وتی «هیچ ئیشێكت
نییە» .لە گوێمدا وتی «خەریكی شتی قۆڕ و بێامنا دەخوێنیتەوە ،بەاڵم من پێویستم
بە یارمەتی تۆیە»« ،باوكت منی ناردووە بۆ ئێرە تا لەگەڵ دایكت قسەبكەم و
منیش پێویستم بەتۆیە» .وتم «دایكم هەرگیز گوێ لە من ناگرێت»« ،بۆ من نا ،بۆ
دایكت لەوێبە ،هەبوونت شانسم بۆ دەهێنێت ،هێزم پێدەبەخشێت».
دایكم دەرگاری هۆڵەكەی كردەوە .رووی كرایەوە و پرسی «ئاغا رەحامن
چیدەكەیت لێرە؟»« .ئەحمەدخان ناردوومی .لەالی ئەوەوە دێم .نێژهەت خانم
چەند بەختەوەری ئەم روداوانەی ئەمڕۆت نەبینی» .بزە هاتە سەر لێوی دایكم
و رەحامن بێئەوەی دەستم بەربدات بەشوێن دایكمدا رۆیشتە ناو ژووری
وێنەكێشان .دایكم بە بزەیەكەوە وتی «هیچ شتێك نییە قاوە دەرمانی نەكات».
هەر كە رەحامن دانیشتە سەر كورسیەكەی ،دەستیپێكرد« :نێژهەت خامنی
ئازیز ،رۆژانێكی تاریكامن لەبەرە .تۆ هاوسەرێكی ئازات هەیە »...دەیبینی
دایكم هاوڕا نییە لەگەڵی« ،بەاڵم گەمژەیە» ،ڕوویكردە من و وتی «دایكت
بناغەی ئەم ماڵەیە ،بەبێ ئەو چی دەكەیت؟».
س��ەرم دان��ەوان��دب �وو خ��ۆم مژۆڵی كتێبەكەم ك��ردب �وو ،هەوڵمدەدا
فەرامۆشیبكەم .بە هەمان پرسیارەوە ڕووی كردە «پوورە مینا» ،بەاڵم «پوورە
مینا» بۆ ئەم پرسیارە جەوی نەبوو وتی ئیرت درەنگە ،ماڵئاوایی كردو رۆیشت.
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رەحامن وتی «ناتوانێت تەلەفون بكات ،چونكە تەلەفونەكان سەالمەت
نین .خەڵكێكی زۆر بریندار بوون .مەالكان بە كەرەستە و تفاقەوە هاتوون.
نێژهەت خامنی ئازیز ئەم خۆپیشاندانە پێشرت كاری لەسەركراوە و رێكخراوە.
مەالكان هەموو الیەنگرەكانیان چەكداركردووە .زۆر شوێنیان ئاگر تێبەرداوە.
لەنێوان خەڵك و بازار هاوپەیامنیان هەیە .سەدەها كەس بە كفنی سپی لە
دێهاتی وەرامینەوە بەرەو شار وەرێكەوتوون .هێرشیان بردۆتە سەر وێستگەی
پۆلیسو سوپاش دەیەوێت بەرامبەریان بوەستێتەوە .ئەحمەد خان شوێنەكەی
باشە لەم كاتەدا .چەندجار من و تۆ داوامان لێكرد وازبێنێت لەم پۆستە؟».
دایكم بە بۆڵەوە وتی ،هەرگیز نەیویستوە باوكم ئەم ئیشە وەربگرێت.
«بەڵێ ،ئەمڕۆ وام پێوت .مەترسی لە هەموو شوێنێكدا هەیە .جوان دەیبینم».
دایكم كوپێكی قاوەی دایە دەستمو سەریلەقاند .لە رەحامنی پرسی «لەناو
قورئاندا بینیوتە؟» .رەحامن بە قورئان ئیستخارەی دەكرد.
«بەڵێ لەناو قورئاندا بینیومە ،بەاڵم لەگەڵ خەڵكی زانایش قسەم كردووە.
سوپاس بۆ خوا كەسێك لەم خێزانە دروستبیردەكاتەوە .ئەمڕۆ بە هاوسەرەكەتم
وت ،بەس نییە نێژهەت خانم مێشكی ئیشیكردو خۆی هەڵنەبژارد بۆ پارلەمان».
دایكم بە تووڕەیی سەیرێكی كرد و منیش لێرەدا زۆرتر بایەخمدا بە
گفتوگۆكە .بە ساردوسڕی وتی« :ئەمە هیچ پەیوەندییەكی بەمنەوە نییە .من
لەناو بنەماڵەیەكی سیاسیدا هاتوومەتە دنیا .باوكم خۆی بۆ پارلەمان هەڵبژراد
و نەیربدەوە ،چونكە هاوڕێكانی خیانەتیان لێكرد .هاوسەرەكەم ....هاوسەرەكەم
«سەیفی» -زمانی تێكەڵ و پێكەڵ بوو -كوڕی سەرۆك وەزیر بوو .من لە
هاونشینی خەڵكێكی باشەی وەك «دوكتۆر میلسپۆ» بووم لەو كاتەوە  ...لێرەدا
بۆ ساتێك هیچی نەوتو دیسانەوە بەردەوام بوو –لەو كاتەوە كچێكی نۆزدە
ساڵە بووم .دەمتوانی ببم بە دوكتۆر ،بەاڵم ئێستا ئیرت بۆم دەستنادات».
رەحامن وتی «دەزانم ،دەزانم ،بەاڵم ئەم سەردەمە زۆر مەترسیدارە .بڕوام
پێبكە ئێمە پێویستامن پێتە .هاوسەرەكەت ئەندامی هیچ گروپێك نییە .ئەو
تەنهایە».
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دایكم بە تووڕەییەوە وتی «من دەبێت هەمیشە سزای هەڵەكانی ئەو
لەئەستۆ بگرم؟» .دواتر بە دەنگێكی هێواشرت وتی «ئەی شتێكت دەستكەوت
لەوەی داوام لێكردبوویت؟» .هەردووكیان ڕوویانكردە من و منیش زۆر
حەزمدەكرد بزانم چی دەبێت خۆم وا نیشاندا ،خەریكی خوێندنەوەی كتێبم.
دایكم وتی «ئازی ،دەمەوێت لەگەڵ ئاغا رەحامن بەتەنها قسەبكەم» .منیش
وتم «من كەسم بێزارنەكردووە» ،بەاڵم دەمزانی هیچ چارەیەكی ترم نییە بێجگە
لە رۆیشنت .كتێبەكەم هەڵگرت ،بە هێواشی رێدەڕۆیشتم ،لە ئاغارەحامن دوورم
گرتو دەرگاكەم لەپشت سەرم بە كراوەیی جێهێشت.
كاتێك باوكم ئەو شەوە لە دەوری كاتژمێر  10گەڕایەوە ،هەموومان زۆر
ماندووبووین .زۆر نیگەران بووم .جاروبار دەڕۆیشتمە الی دەرگاكە و سەیری
دەرەوەم دەكرد .لەگەڵ هەركەسێكی تازە كە دەهات قاوەم دەخواردەوە.
كە باوكم هاتە ژووری وێنەكێشان ئاغا رەحامن بە گلەییەوە وتی «باشە كە
گەڕایتەوە ئەحمەدخان ،ئەم ژنە هەژارە خەریكبوو لەتاو نیگەرانی شێت
ببێت» ،ئەو ژنە هەژارە بە ڕقەوە سەیریدەكرد ،دەتگوت باوكم لە جێژووان
هاتۆتەوەو هیچ تەلەفونێكی نەكردووەو وتویەتی درەنگ دێتەوە بۆ خواردنی
نانی شەو».
ئەو هاوینە بڕیاردرا دایكم لەگەڵ پێنج ژنی دیكە بۆ پارلەمان خۆیان
هەڵبژێرن .لە پایزی  1963رۆیشتە سەركار .دایك و باوكم بڕیاریاندا مبنێرن
بۆ خوێندنگەیەكی نێودەوڵەتی مۆدەو نایاب لە جەنەوا ،بەاڵم من بیری ئەو
النكێسرتە شڕ و خراپە و هاوڕێ گاڵتەبازەكانم دەكرد .ئەو رۆژە لە 5ی جونی
 ،1963یەكەم الپەڕەكانی دۆسیەی نهێنی لەسەر باوكم نورسا .لە دۆسیەكەدا،
لەالیەن نوێنەرە نادیارەكانەوە وترابوو باوكم لەگەڵ دوژمنەكانی شاو مەالكان
هاوكاریكردووە .لەو كاتەدا هیچ كامێكامن نەماندەتوانی پێشبینی بكەین،
ئەم چەند الپەرەیە چەند دەتوانێت كاریگەری لەسەر ژیامنان دابنێتو بیبات
بەرەو رێگەیەك ،كە هەرگیز خەیاڵیشامن نەدەكرد.
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پەرتووكی سێهەم
بەندكردنی باوكم
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14
تاوانباری گشتی
لە دیسەمبەری ساڵی  ،1963لە كاتی وانەی مێژوودا بانگیانكردم بۆ
ژووری بەڕێوەبەری قوتابخانەكەم .پێیانوتم لە یەكێك لە رادیۆ سویرسیەكاندا
هەواڵی ئەوە باڵوكراوەتەوە ،كە باوكم زیندانی كراوە .پرسیم «راپەڕین بووە؟».
هەرچەندە ئێمە خۆمان هەمیشە پەرۆش و نیگەرانی باوكم بووین ،بەاڵم
لەراستیدا هیچ هۆیەك نەبوو بۆئەوەی بخرێتە بەندینخانە.
هەموو شتێك بەباشی دەچووە پێشەوە .ئەو پایزە دەمبیست دەیانوت
گوایە باوكم بووە بە سەرۆكی زۆر شوێنی جیاواز جیاواز .سێ هەفتە پێشرت
وێنەیەكی گەورەی باوكم و «ژەنەڕاڵ دیگوڵ»م لە گۆڤاری «پاریس مەچ»
بینیبوو .هیچ خاوەن شكۆیەكی تر ،تەنانەت (شا)ش لە وێنەكەدا نەبوو .باوكم
سەرنجی «دیگوڵ»ی راكێشابوو .وابزانم هۆكارەكەی گوفتار و بەخێرهاتنی
باوكم بووبێت ،كە بە فەرەنسی بوو ،هاوكات باسی ئەدەبی فەرەنسی بۆ
كردبوو« .دیگوڵ» مەدالیای رێزی بە باوكم بەخشیبوو .كاتێك بە شەوقێكی
زۆرەوە ،تەلەفونم بۆ باوكم كردو باسی ئەو وێنەیەم لەگەاڵ كرد ،وتی «دەبێت
بەهایەكی زۆر بۆ ئەم وێنەیە هەبێت ،بۆیە با ئەوەندە زوو شادی نەگێڕین».
لە قوتابخانەكەی جەنەوا ژیانێكی دابڕاومان هەبوو .دەستم بە رۆژنامە
فارسییەكان نەدەگەیشت و پەیوەندی لەگەڵ دنیای دەرەوە و چاوپێكەوتن
لەگەڵ خزمو هاوڕێ چاودێرییدەكرا .كاتێك تەلەفونم بۆ دایكم كرد ،تا راستی
هەواڵەكە بپرسم ،دڵنیابووم هەمووی بەس وتو واتەو باوكم وەك هەمیشە
ئیشدەكات و بۆ پشو رۆشتووە بۆ ڤیالكەمان لە دەریای خەزەر« .پوورە مینا»
بۆی نووسیبووم ،كە پێشنیاری وەزارەتی ناوخۆ بۆ باوكم كراوە و چاوەڕوانی
منن تا بۆ پشوی نیوەی ساڵ بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە .وایاندانابوو بۆ كریسمس
بڕۆم بۆ فەڕەنسا ،بەاڵم وتیان پالن گۆڕاوەو دەتوانم بڕۆمەوە بۆ ئێران .هەموو
شتێك وەك پێشرت دیار بوو.
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پوورزاكەم «رەزا» (كوڕی پوورە نەفیسە) —ئەویش لە خوێندنگەی
لۆرۆسەی سویرسا دەیخوێند— كاتێك گەڕاینەوە بۆ تاران ،لە هەمان فرۆكەدا
بوو .هەر كە لەسەر كورسیەكامنان دانیشتین ،پێموت نازانم بۆچی پێیانوتم
وەرەوە بۆ ماڵەوە (گۆڕانكاری ناخافڵ لە پالنەكانی ئەویشدا كرابوو) ،وتم
لەوانەیە پەیوەندی بە باوكمەوە هەبێت .وتی ئەرێو رۆژنامەكەی دایە دەستم.
لە الپەڕەی یەكەمدا وێنەیەكی باوكم لەژێر سەردێڕی گیرانەكەیدا دانرابوو.
وتارەكە لیستێك لە تاوانی جۆراوجۆری وەك بەرتیلدانو خراپ بەڕێوەبردنی
ئابوونەی ریزكردبوو .نزیك چل كەسی تریش —زۆرتر بەڵێندەر بوون— لەگەڵ
باوكمدا گیرابوون .لە راپۆرتەكانی ساواكدا —پۆلیسی نهێنی— نوورسابوو باوكم
لەگەڵ دژبەرەكانی شا پەیامنی بەستووەو بەوە تاوانبار كرابوو ،لەگەڵ مەالكان
و «هەڵگەراوەكان» پەیوەندییەكی باشی هەیە .دوو سەرۆك وەزیر «ئەسەدواڵ
عەلەم»و جێنشینەكەی «حەسەن عەلی مەنسور» كە هاوتەمەنی باوكم بوون
و بە رواڵەت خۆیان هاوڕێی نیشاندەدا وتبویان باوكم «گرفتە» .یەكێكیان
وتبووی ناتوانێ لە لوتبەرزیی باوكم ببوورێ ،ئەویرتیان كە گەنج بوو ،باوكمی
وەك پێشبڕكێكەرێك بۆخۆی دەبینی.
بەیانی ئەو رۆژەی كە گەڕامەوە ،دەنگ و بۆنی ئامادەكردنی قاوە بۆ
ساتێك وایلێكردم ،هەستبكەم هیچ شتێك نەگۆڕاوە و دەڕۆمە ناو هۆڵەكە و
باوكم دەبینم بە بزەیەكەوە پێشوازی لە میوانەكامنان دەكات« .پوورە مینا»
لەوێ بوو« ،ئاغای خەلیقی» بۆ بەخێرهاتنم كتێبێكی شیعری بۆ هێنابووم،
لۆرەی ئەو هەقیقەتەی كرد ،كە باوكم ناتوانێت بێتە پێشوازی كچە ئازیزەكەی
لە فرۆكەخانە .روخسارە دڵتەنگەكەی «ئاغای مێشگین» تێكەاڵ بە بزەیەكی
ناچارانە دەكەوتەوە .كاتێك «شیرین خانم» تووڕەیی خۆی لەسەر پەهلەوییە
روو لە پووكانەوەچووەكان خاڵیدەكردەوە و باسی شێوازە خوانەناسەكانی
دەكرد «گوڵی» بزەیەكی گەرمو گوڕانەی پێبەخشیم.
«ئاغا رەح�مان» لە تەنیشت دایكمەوە دانیشت و چ��اوی لەسەرم
هەڵنەگرت .دڵنیابووم دەیەوێت بەم كارەی پەستم بكات« .رەحامن» ئێستا ئیرت
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بەفەرمی ببوو بە بەشێك لە دەوروبەرەكانی دایكم ،كەسێكی جێگیر بوو هەم
لە ماڵەوە هەم لەناو یاداشتەكانی باوكمدا« .رەحامن» دەیوت «مەنسوور»
ئێستا زۆر بەهێزە ،بەاڵم كێ دەزان�ێ چ چارەنوسێك لە پێشیدایە؟ دایكم
دەیوت كێ فەرامۆشی دەكات باوكی ئەم ،واتە دواین سەرۆك وەزیری باوكی
شا« ،رەزا شا»ی دایە دەست بەریتانییەكان؟ «بەاڵم كوڕەكەی كەمرت پشتیوانی
باوەڕپێكراوی لەناو ئەمریكیەكاندا هەیە و دەبینین چۆن خەریكە ناپاكی بە
واڵتەكەی دەكات؟».
«ئاغای بێهداد» ،پارێزەرێكی بەناوبانگ بوو ،دواتر بوو بە پارێزەری باوكم،
ئەو بەیانییە لەگەڵ «ئاغای ئیسامعیلی» ،سەرۆكی پاركەكانو شوێنە سەوزەكان
و هاوكاری باوكم بوو ،زوزوو سەردانی دەكرد ،هاتبوو .ئەوكاتەی بەندكرابوو،
هەموو رۆژێك ئینجانەیەك گوڵی تازەی بۆ باوكم دەنارد ،بەاڵم باوكم تەنها دوای
ئازادبوونی زانی كە «ئاغای ئیسامعیلی» بێئەوەی كەس بزانێت ئەم گواڵنەی
بۆ رەوانە دەكرد.
«زیا» دەیوت ئەگەر «نێژهەت خانم» بیتوانیایە چاوی بە سەرۆك وەزیر
بكەوێتو لە بێتاوانی سەرۆكی شارەوانی دڵنیای بكاتەوە (هەمیشە بە باوكمی
دەگوت ئاغای شارەوان) دەشیا باوكم زووتر ئازاد بكرایە« .ئاغای خەلیقی»
بە تووڕەییەوە وتی «ئەی كوڕی باش ،سەرۆك وەزیری ئەم خەڵكە زۆر باش
دەزانێت ،كە ئەحمەد بێتاوانە .دەڵێی ئێوە لەبیرتان چووە ئەوان ئەم تاوانانەیان
پێوە چەسپاندووە .ئێمە دەبێت بزانین هۆی سەرەكی بەندبوونەكەی چییە».
لەو قسانەدا بووین ،كە «پوورە نەفیسە» هاتە ناو ژورەكە و وایزانی
ئەم بێدەنگییە كتوپڕە بۆ رێزلێنان لە ئەوە« .پوورە نەفیسە» بۆ پشتگیری
باوكم كەمپینێكی رێكخستبوو .لەالیەن باوكمەوە سەردانی كاربەدەستەكانی
حكومەتی دەكرد ،بە بەردەوامی دەچووە سەردانی باوكم ،ئەو خواردنانەی
باوكم حەزی لێبوو بۆی دەنارد ،تەنانەت پێشنیاریكرد پارەی بەقەرز پێبدات ،تا
یارمەتیدەری ئێمە بێت لەو بارودۆخە قورسەدا .دوای سوپاسكردنو ماچكردنی
من ،روویكردە دایكم و «رەح�مان» .هاتنی «پوورە نەفیسە» بێدەنگیەكی
ناخۆشی بۆ هەموو ئەو كەسانەی لەوێ بوون هێنایە ئاراوە.
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لەو ماوەیەدا دایكم و «پوورە نەفیسە» لەبەردەمی دەروازەی پۆلیسی
بەندیخانە —شوێنی نیشتەجێبوونی كاتی بۆ تاوانبارانی ئاسایی— وەستابوون،
من تۆزێك لەوان دوورتر بوومو بزەیەكی ئازایانەی بچووكیش بەسەر لێومەوە
بوو .لەناو ماشینەكەدا و كاتێك هێشتا هیچ نەبوو شەڕی من و دایكم
دەستیپێكرد ،من دەموت لە تاران دەمێنمەوە و مامۆستا دەگرم بێتە ماڵەوە
و یارمەتیم بدات ،دایكیشم لەبەر هۆكارەكانی خۆی دەیوت هەرچی زووتر
باشرتە بگەڕێیتەوە .ئەوكاتەی ئۆتۆمبیلەكە لەبەردەم ئەو دەروازە گەورە
ئاسنینەی دەتوت دەڕواتە ناو دنیایەكی تر دایگرتین ،لەپڕ هەستی خەمێكی
ناخۆش دڵمی داگرت.
لەژووری سەرۆكی بەندیخانە چاومان بە باوكم كەوت ،ژوورێكی درێژ
و تەسك بوو ،بە رەنگێكی شین و خۆڵەمێشی بە قەراخێكی شینێكی تۆخ
بۆیەكرابوو .لە الیەكییەوە نزیك دیوارەكە مێزی سەرۆك بوو لەپشت مێزەكەش
پیاوێكی كەچەڵ بە یونیفۆرمێكی شینەوە هەستایە سەرپێ و بە پەرۆشەوە
بەخێرهاتنی كردین .لە تەنیشت دیوارەكەشەوە ریزێك كورسی بچووك و دوو
مێز دانرابوون.
دایكم و پوورم دەستیانكرد بە قسەكردن لەگەڵ «كۆلۆنێل خوڕەمی» و
منیش لە كونجێكەوە پشت بەو دیوارە خزانە دانیشتم و لە پەنجەرەكەوە
سەیری دەرەوەم دەكرد .وچانێك لە گفتوگۆكە :روومكردە كۆلۆنێلو لە گۆشەی
چاومەوە باوكمم بینی .الوازتر و گەنجرت بوو ،لەالی درگاكەوە بە بزەیەكەوە
وەستابوو ،دانەویمەوە .كۆلۆنێل بەڕەوشتەوە خۆی لە نیگای باوكم گێلكرد.
هاوارێكی بچووك لەالیەن پوورمەوە و نیگایەكی ناڕازیش لەالیەن دایكمەوە
روویان تێكردم .وەستام تا باوكم هات بەرەو رووم و گرمتیە باوەش و ماچی
كردمو بەچپە وتی «قەیناكە ،زۆر خۆشحاڵم دەتبینم».
قسەی گەورانەی دەكرد و منیش لەالیەوە دانیشتبووم و دەستیم گرتبوو،
كتومت بەو چەشنەی زۆرجار پێشرت و كە كچێكی منداڵ بووم دەمگرت .ئێستا
سەیری وێنەیەكی كۆنی خۆم و باوكم دەكەم ،چۆن دەمەوێت جۆرێك لە
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پەیوەندی جەستەیی لەنێوامناندا دروستبكەم :خۆم بۆ الی ئەو الركردۆتەوە،
سەرم خستۆتە سەر شانیو دەستم بەسەر قۆڵیەوە راگرتووە.
یەكەم شتێك كە پێموت دوای ماچكردنم ئەوە بوو «هەرگیز بێهێزیی
خۆت ،یان نیشانەی ئازار و شەرم نیشامنەدە .خۆ شەرم ناكەیت؟ ئەمە بەس
تاقیكردنەوەی ئارامی و خۆگرتنی ئێمەیە .ئێستا ئەوكاتەیە شانازی بكەیت».
ئێستا كاتی شانازیكردنە .ئەم رستەیەم زۆرجار لە دایك و باوكم بیستبوو .لەو
كاتەی باوكم شارەوانێكی گەنجی ئۆمێدلێكراو بوو ،الی شا ئازیز بوو ،ئێمە
هەموومان بەس تۆزێك شانازیامن دەكرد ،چونكە كاتێك دەتوانی شانازی
بكەیت ،كە ببیتە قوربانی دژی بێدادی.
لەو كاتەی دایكم و پوورم خەریكی گاڵتەكردن بوون لەگەڵ سەرۆكی
بەندیخانە ،باوكم بەچپەوە پێیوتم «لەبیرتە پێم دەوتیت تۆ هەمیشە دەتوانی
پشت بە من ببەستیت؟» « ،دەتوانی وەك سیمۆرغ كە پەرێكی خۆی دا بە زاڵ
لەناو شانامەدا ،پەرێك ئاگر تێبەربدەیت و من دێم و نەجاتت دەدەم .گرنگ
نییە من لەكوێ بم ،هەمیشە بۆ تۆ هەم ،بەاڵم ئێستا پێویستم بە یارمەتی تۆیە.
دەبێت ئاگات لە دایكت بێت .دەبێت لەگەڵی میهرەبان بیت» .باوكم وتی هەر
ئەم گوتانەشی بە براكەم وتوە .پێیوتبوو «تۆ ئێستا پیاوی ماڵەكەیت» و برا
پانزەساڵەكەیشم زۆر بەجددی وەریگرتبوو .سەیریكردمو وتی «دەبێت بەڵێنم
پێبدەیت ئاگات لە دایكت دەبێت .من نائۆمێدم كردووە و ئێستا پێویستم
بەتۆیە تا قەرەبووی بكەیتەوە .دەمەوێت بەڵێنم پێبدەیت ،كە نارەحەتی
ناكەیتو گوێی لێدەگری» .بەلێنم پێدا كە ئاگام لە دایكم دەبێتو وتم هەموو
هەوڵی خۆم دەدەم تا ئازاری نەدەم .ئەمە بەڵێنێك بوو ،كە زۆرجار دام و
شكاندم.
باوكم پێیوتم :بەجۆرێ خۆت نیشانبدە ،كە هیچ شتێك رووینەداوە .زۆر
هەوڵامندا كە ئاسایی بین ،ئەوەندەی خۆشامن بڕوامان كردبوو ،بەاڵم سەرباری
ئەوەش هیچ شتێك لە دنیادا ئاسایی نەبوو .ئەگەر خۆمان وا نیشان بدایە،
كە شەرمەزارین ،درۆمان دەكرد ،چونكە هیچ بڕوایەكامن بە تاوانەكەی نەبوو،
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هەروەها ئەگەر خۆمان وا نیشانبدایە كە ئەم بارودۆخە هیچ كاریگەرییەكی
لەسەرمان نەبووە ،دیسانەوە درۆ بوو .هەڵبەت بەشێوەیەكی گشتی درۆی
دووهەمامن هەڵبژارد ،بەاڵم لە ژیانی كەسایەتیامندا هەردووكامن تاقیكردەوە
و هیچكامی بەكەڵك نەهات.
هێشتا زۆر سوپاسگوزاری پوورمم ،كە لە رێگای گەڕانەوەدا و كاتێك
فرمێسك بە چاوما دەهاتە خوارەوە ،دەستی گرتبووم و دەیگوشی ،دایكیشم
خۆی لە نیگاكانی دەدزییەوە .لەوانەیە هەستی كردبێت ،ناتوانێت هەستی
هاودەردی بۆ كەسێكی تر ،تەنانەت كچی خۆشی هەبێت ،چونكە لە ڕاستیدا
ئەو قوربانیی سەرەكی بوو .هەرچەندە دایكم لەگەڵ باوكم خراپ بوو ،بەاڵم
هەرگیز گومانی لە وەفاداری گشتیی باوكم نەبوو .تەنها دواتر ئەو وتو واتانەی
دژی باوكمی دووپاتدەكردەوە ،كە خۆی جارێك زۆر بەجددی نكوڵی لێدەكردن
و وەفاداریو سەربەستی خێزانی «سەیفی» بیردەخستەوە .ئێستا ئەو ،بووكی
«سەهەم سۆڵتان» دەبێت لەم سووكایەتیە گشتیە ئازار ببینێت! توانای مرۆڤ
بۆ خۆفریودان چەند سەیرە :هیوای باوكم بۆ شادكردنی خەڵكەكەی (،)....
خولیای دایكم بۆ هاوسەرە لەدەستچووەكەی ،ئیامنی من و براكەم بەوە ،كە
ئەگەر بتوانین دایكو باوكم خۆشحاڵ بكەین ،دەتوانین لە یەكرت بیانپارێزین.
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15
یاداشتەكانی بەندیخانە
ئەو وەسفانەی بۆ بارودۆخەكامنان بەكاریدەهێنین »-تراژیدیانە»،
«گاڵتەخوازانە»« ،گاڵتەچی» -هەمیشە زۆر درەنگ پێامندەگەن ،واتە دوای
ئەوەی كە بەبێالیەنی دەگەین .ئێستا كاتێك بیر لەو رۆژانە دەكەمەوە،
هەندێك لەم وشانە بەتایبەت «تراژیدیانە»و «گاڵتەخوازانە» دێنەوە بیرم،
بەاڵم ئەوكات زۆرتر واقم وڕمابوو ،دەتوت لەناو تەمومژمدام .هیچ كەسێك
نەیدەزانی چی بەسەر باوكمدا دێت .هەندێ كەس دەیانوت بەیانی ئازاد
دەبێت و هەندێكی تر دەیانوت بڕیاری  14ساڵ بەندكردنی بۆ دەردەچێت
(ئێستا لەخۆم دەپرسم بۆچی  ،14ئەی بۆ  13یان  15نەبوو؟) یان لە زیندان
دەیكوژن و دوایی دەڵێن خۆیكوشتووە .ئەم جواڵنە بەردەوامە لەنێوان
دوو سەرچڵدا لە ماڵەوە دووپاتدەكرایەوە ،لەو شوێنەی دایكم ،براكەم،
هاوڕێكامنان ،خزمەكانو خەڵكی نامۆ دەهاتنو چیرۆكی هیواو خەفەتیان
دەچنی.
نۆ مانگ دوای گیرانی ،باوكم دیسان دەستیكرد بە نووسین لەناو
دەفتەری بیرەوەریەكەیدا :كاتێك گیرا ،ئیرت هیچی نەنووسی ،چونكە هەموو
رۆژێك وایدەزانی ئازاد دەكرێت .لە یەكەم الپەڕەدا نوسیویەتی «ئەمڕۆ
دەبێتە نۆ مانگ لەو كاتەوەی گرتوویانم»« .لە یەكەم رۆژەوە كە لەسەر
شتی درۆ و بوختان گیرام ،كارەساترتین شت ئەوەیە ،كە بەڵێنیان پێدام
ئازادم دەكەن .ئەم بارودۆخە لە كاتێكدایە ،كە حكومەتی تازە دەستبەكار
خراپرت بووە».
ئەم حكومەتە تازەی باوكم باسیدەكات ،دەوڵەتی هاوڕێ كۆنەكەی
«حەسەن عەلی مەنسور»ە كە لە جێگای «عەلەم» هاتبوو .بەرزبوونەوەی
«مەنسور» لە دەسەاڵت زۆر خێرابوو :لە تەمەنی  30ساڵیدا بووە سەرۆكی
ستافی سەرۆك وەزیر بوو ،دواتر لەساڵی  ،1957كاتێك كە نزیك  34ساڵی
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بوو ،بووە سەرۆكی كۆمەڵەی ئابوریو جێگری سەرۆك وەزیر بوو .بااڵیەكی
بەرز و سەرێكی كەچەڵی هەبوو ،چاویشی رەنگی هەنگوینی بوو .باوكم
هەمیشە بە بەخیلیەوە باسی «فەریدە ئێاممی» ژنی «مەنسور»ی دەكرد.
لە پێشچاوی مندا ژنێكی بچووك بوو ،بە قژێكی درێژی قاوەییەوە .دەتوت
هەمیشە بە پەتێكی نەبیرناو بە هاوسەرەكەیەوە نووساوە .هەركاتێك ناوی
«مەنسور» دەهات ،باوكم بە جۆرێك باسی ژنەكەشی دەكێشایە ناوەوە،
لەوە دەدوا ،كە چۆن بۆ مێردەكەیو ئیشەكەی خۆی تەرخانكردووە ،بەاڵم
خەڵكی تر وەك ژنێكی بەرزیخواز كە زیاد لە ئەندازە لە دەورووب��ەری
هاوسەرەكەیەتی و هەرگیز ئەو مێردە داماوەی بەجێناهێلێت ،باسیاندەكرد.
بیری میواندارییەكم كەوتەوە لە باخێكدا كە هەموو ژن و پیاوەكان
زۆر بەجوانی جلیان لەبەر كردبوو ،دەوری حەوزەكەی پڕبوو لە گڵۆپ:
«مەنسور» بەسەر چیمەنەكاندا دەهات ،بەنەرم و نیانی باوكم لەو گروپە
كە خەریكی قسەكردن بوو لەگەڵیان ،كێشایە دەرەوەو لەگەڵ خۆی بردیو
دەستێكی بەسەر شانییەوە دانابوو .سەیرم دەكردن ،دوو پیاوی گەنج بوون،
لەو شوێنە لێیوەستابوون بڕوایان بەخۆیان هەبوو ،دڵنیابوون دەیانەویست
بەرە و كوێش بڕۆن .تۆزێك دواتر ژنەكەی «مەنسوور»یش چووە الیان،
بەستایشەوە تەماشای هاوسەرەكەی كرد و خۆی نوساندبوو بە قۆڵیەوە.
«مەنسور» خەریكبوو دەبووە یەكێك لە گرێ دەرونییەكانی باوكم .لە
یاداشتەكانی زیندانیدا لە «دوژمنەكانی» تری زۆرتر باسی ئەو دەكات :زۆر
قورس بوو هاوڕێكەت لەپشتەوە خەنجەرت لێبدات .لە الپەڕەی 312دا
دەنوسێت « 25ساڵە كە دەیناسم .لەم چەند ساڵەدا زۆر نزیكرت بووینەوە
لەیەك .پیاوێكی بەسەلیقە ،بەتوانا ،بە ڕەوش��ت ،بێفیز ،بەاڵم درۆزن،
مەراییكەر و زیاد لە ئەندازە خۆ بە گەورە زان بوو .بۆ پێشكەوتنی خۆی
قوربانی بە هەموو شتێك دەكات .بەردەوام خەیاڵی سەرۆك وەزیربوونی
دەكرد و بۆ گەیشنت پێی ،هەموو شتێكی دەكرد .پێشرت زۆرم خۆشدەویست،
بەاڵم زانیم كەسێكی دووڕوو ،ساختەچییە .لەم سااڵنەدا زۆرتر منی وەك
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ركابەری ڕاستی خۆی دەبینی ،هەرچەند دەشیزانی كە من ئەو ئامراز و
پەیوەندیانەی ئەوم نییە».
دواتر باوكم لە رێگەی یەكێك لە ئاشناكانییەوە ،كە لە شوێنە بەرزەكان
سیخوڕی دەكرد ،بیستبووی كە «مەنسور» ئەو وەك ركابەری خۆی دەبینێت.
«مەنسور» و یەكێك لە باڵوێزخانەی ئەمریكی «ئاغای راكوێل» كۆمەڵێك
درۆیان چنی و (شا)یان پڕكرد و كەفوكوڵیاندا .ئەمریكییەكان سەركەوتنی
«مەنسور»یان گەرانتی دەكرد .شانسی پیاوێك وەك باوكم چی بوو ،پیاوێك
بەبێ هاوپەیامنێكی دەسەاڵتدار و پشتیوانێك لە دەرەوە ،چۆن دەیتوانی
لە بارودۆخێكی وەهادا بە زیندوویی مبێنێتەوە؟ باوكم ئەم پرسیارە لە
چەند گفتوگۆیەكدا لەگەڵ هاوڕێ و خێزانەكەی ،هەروەها لە دەفتەری
بیرەوەرییەكەیدا دەكات .ناوی «ئاغای راكوێل» دیسانەوە لە الپەڕەكانی
تریشدا دێتەوە و باوكم سەری سوڕدەمێنێت ،كە ئایا ئەم وت و واتانە
لەسەر پەیوەندی «مەنسور» لەگەڵ ئەو ڕاستە یان نا .ئایا لەبەرئەوە بوو،
كە حكومەتی ئێران ئەوەندە سوربوو لەسەر گواستنەوەی «ئاغای راكوێل»
پێش ئەوەی نوێنەری ئەمەریكییەكان لە پشوو بگەڕێنەوە؟
چەند هاوڕێیەكی تر راپۆرتی ئەوەیان لەسەر باوكم داب��وو ،كە بە
(شا)یان راگەیاندووە گوایە باوكم لیستێك لە ناوی كاندیداكانی پارلەمانی
بە ئەمەریكییەكان داوە (ئەو لیستە تا شا رەزامەند نەبوایە لەسەری
باڵونەدەكرایەوە) ،یان وتبوویان باوكم یەكێك لە گفتوگۆ نهێنییەكانی
نێوان خۆی و شای بۆ ئەمریكییەكان گێڕاوەتەوە .سەرنوسەری گۆڤاری
ئۆمیدی ئێران «ئاغای سەفی پوور» كە پیاوێكی باش بوو بە گاڵتەوە بە
باوكمی وت «ئەحمەد خان لەنێوان هاوڕێكانتدا راستیەكە بە ئێمە بڵێ،
بۆیە لە زیندانی ،چونكە پشتیوانیت لە لیستی ئەو كاندیدانەی پارلەمان
كردووە ،كە ئەمەریكییەكان حەزیان لێنەبوو ،یان بۆ دركاندی لیستەكە
بە ئەمەریكییەكان؟ ئەگەر ئەوەی دووهەمە ئێمە پەیوەندی بەو هاوڕێ
ئەمەریكیانەمانەوە دەكەین دەستیان دەڕوات ،ئەگەریش ئەوەی یەكەمە
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ئێمە لەگەڵ ئەمەریكییەكان لۆبی دەكەین ،بەاڵم ئەگەر هیچكامێكی
دروس��ت نییە —لێرەدا بە پێكەنینەوە وتی— لە راستیدا دۆسیەیەكی
هیوابڕاوت هەیە!».
بۆچی لە زیندان بوو؟ سەرپێچی لە شا كردبوو؟ رقەبەری بوو؟ بەهۆی
لوتبەرزییەكەیەوە بوو؟ هەندێك كەس بڕوایان بە تاوانەكانی كردبوو.
سەیر ئەوەیە كە دوژمنەكانی بڕاوایان نەدەكرد .سەرپێچی سیاسی لە
ئێران وەك شێوازێك لە تاوان سەیردەكرێت :زۆربەی سەرپێچیكاران بە
تاوانی ساختەچییانە دەگیرێن و مەیدانێكی زۆریان بۆ بەرگری لە خۆیان
نییە .ئەم هەقیقەتەی كە كەس تاوانەكانی بە جددی وەرنەگرت ،هەموو
بارودۆخەكەی ناڕاست و هەزەلی دەخستەڕوو .یەكەم وانە كە سیاسەتی
ئێران و ژیانی گشتی فێریكردم ئەوەبوو كە :هەقیقەت زۆر گرنگ نییە.
كەسانی پلە بااڵ سەردانی باوكمیان دەكرد و سەریان سوڕدەما لە
«راستی» گرتنی باوكم ،یان پەیامنێریان دەنارد ،تا پێیبڵێن ئێمە دەزانین هیچ
تاوانێكت نییە و نازانین لەپای چی گیراوی .باوكم لە الپەڕەیەكدا نوسیبووی
«نزیك ئێوارە دوكتۆر «جەمشید ئاموزگار» -وەزیرێكی كابینەكەیە و دواتر
دەبێت بە سەرۆك وەزیر -لەگەڵ «سەفی پوور» هاتن بۆ الم .باسی زۆر
شتامن كرد و دەیەویست هۆی دروستی گرتنەكەم بزانێت .وتی هەم لە
ناوەوەو هەم دەرەوەی كابینە ،هەموو كەسێك دەزانێت من دز یان پارەدز
نیم .بەپێچەوانەوە زۆر خزمەتم بە خەڵك ك��ردووە .وا بیردەكاتەوە كە
گرفتەكەم دەبێت سیاسی بێت« .ئاموزگار» و من هەرشتێك كە بەمێشكدا
بێت خستامنە بەر چاو و لێیكۆڵینەوە ،بەاڵم خوا دەزانێت نەمانتوانی بە
رسوشتی تاوانەكەم بزانین!» .چەند الپەڕە دواتر دەنوسێت «شەوان كە تەنیا
دەبم ،زۆر بۆ خۆم ،بۆ منداڵەكانم و ئەو واڵتە نەفەرەت لێكراوە دەگریم.
ئێستا كە دەرفەتی ئەوەمان هەیە بۆ ئەم خەڵكە هەژارە شتێك بكەین،
حكومەت كەوتۆتە دەست گەنجێكی زەرەرمەند و پەككەوتوو».
باوكم زۆر بە وردی دەیكۆڵیەوە لەوەی بۆچی بۆ «ئ��ەوان» ناشێت
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بڕوابكەن لە سندوقی حكومەت پارەی دزیوە ،چونكە دەیانتوانی دەستیان
بە حسابەكانی بكەوێت .تەنانەت قەرزەكان و ژمارەی موڵك و ماڵەكەشیان
دەزان��ی ،كە دوای  25ساڵ ئیش بۆ حكومەت -بێجگە لەو میراتیەی بە
ژنەكەی گەیشتبوو -ئەوەندە زۆر نییە .قسەی حاكمێك دەگێڕێتەوە ،كە
وتبوی ئەگەر «نەفیسی» بیویستایە پارە بدزێت ،ئەوكاتە دەی��دزی ،كە
جێگری سەرۆكی بەڕێوەبەرێتی پالن و بودجە بوو ،چوون هەموو بودجەی
واڵت لەوێ رێكدەكرا .دەڵێت شا خۆی زۆر باش دەیزانی ئارەزووی ئەوەی
نییە رۆژێك ببێت بە سەرۆك وەزیر .زۆر خۆشحاڵ دەبێت ،ئەگەر هەر
وەك سەرۆك شارەوانیی تاران مبێنێتەوە و ئەو شتەی كە دەستیپێكردبوو
تەواویبكات .ئاماژە بە رشیتێك دەكات كە دوژمنەكانی گفتوگۆیەكیان بە
درۆ سازكردووە ،گوایە تێیدا ئەو لەگەاڵ ژنێك لە میوانییەكدا دژی شا قسە
دەكەن.
هەرچەند ه��ەوڵ��دەدات ناتوانێت وەاڵم��ی دوو پرسیارە گرنگەكە
بدۆزێتەوە :بۆچی لە زیندانەو چی بەسەر دێت؟ ئیرت وای لێدێت پەنادەبات
بۆ دنیای خەیاڵ .وەك رۆماننوسێك كە —تازە كتێبێكی نوسیوەو نهێنییەكانی
باشرتین هاوڕێی تیادا ئاشكراكردووە— دەڵێت هیچكام لە كەسایەتییەكانی
وەك كەسایەتیی حەقیقی نین .باوكم دەڵێت :هیچ بڕوایەكی بە جادو و
پێشبینیكردن نییە ،بەاڵم هەموو دەفتەرەكەی پڕە لە خەوی خۆی و خەڵكی
تر .لەم خەونە هەزەلی و مەسخەرانە و هیواخوازانە دنیا لەو هەقیقەتەی
كە هەیە ،زۆرتر وریاتر و بڕواكەرترە .شایەك دەبینین كە ناچارە بەچاوی
عەقڵەوە سەیربكات ،دەسەاڵتدارێك كە شتێكی باش دەكات و باوكم لە
كۆتاییدا دەتوانێت دۆسییەكەی بە رێكوپێكی بباتەوە .گۆڕانكارییەك
كە لە دنیای هەقیقەتدا ناتوانێت رێكبكەوێت ،لەم خەونانەدا شتێكی
ئاساییە .دنیایەكی بەرابەرتر لەم دنیا هاوتەریبە دادەمەزرێت ،دنیایەك كە
خەڵكەكەی كراوەن و بیركردنەوەیان سەربەخۆیە .دەتوانن ئاگاداربكەنەوە،
راوێژ بدەنو تەنانەت فەرمان بە شا بدەن كارە دروستەكە بكات ،ئەویش
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دەیكات :گوێ دەگرێت ،قایل دەبێت.
باوكم لە ماوەی ئەو كاتەی لە زیندان دەیباتە سەر ،نزیكەی دووسەد
الپەڕە دەنوسێت «من یەكەمجار بۆ خۆمو دواتر بۆ كچو كوڕەكەم دەنوسم»،
«كاتێك كە لە ئێستا كاتی زۆرتر بە دەستیانەوەیە و توانای لێكۆڵینەوەیان
هەیە ،لەوانەیە ئەم یاداشتانە ببێتە سەرچاوەیەك بۆ رێگەپیشاندان» .پێنج
پەرتوك و نزیكەی  150الپەڕە لە یاداشتەكانی باوكم كە ماوەتەوە ،ژیانی
باوكم لە زیندان تا بەربوونی بەتەواوەتی دوای چوار ساڵ تۆماردەكات .باوكم
هەمیشە بە نیوە گاڵتەوە دەیوت سااڵنی زیندانی یەكێك لە بەبەرهەمرتین
سااڵنی ژیانی بووە .هەندێجار ئەمەی لە بەرامبەر ئەو زیندانەی دەوت كە
هەستیدەكرد دایكم بۆی دروستكردبوو ،بەاڵم ئەم قسەیە الیەكی تریشی
هەبوو ،ئەو الیە كە لە یاداشتەكانی و شیعر و رەسمەكانییەوە دەهاتنە
دەر و دەخوێندرانەوە ،باوكم لە بارودۆخی قورسدا توانایەكی زۆری بۆ باش
رەفتاركردن هەبوو .شتێك وای لێدەكرد هەرشتێكیش بێتە رێگەی بوەستێت،
بۆیە لە چاوەڕواننەكراوترین شوێنەكاندا چرۆی دەكرد.
بینینی باوكم لە چاوپێكەوتنە هەفتانەكامناندا لە ژوورێكدا بوو ،كە
هی خۆی نەبوو ،زۆر قورس بوو ئەزموونە راستەكانی ئەو كاتانەی ئێمەی
لێنەبووین خەیاڵ بكەم .ئێستا كە بیرەوەریەكانی دەخوێنمەوە ،دنیایەكی
تر دێتە بەرچاوم .دنیایەك لەگەڵ هەموو یاسا و رۆتینەكانی خۆی و
كەسە نیشتەجێكانی .ئەو شتەی باوكمی هێشتەوە ،جیا لە هیواو سۆزی
بۆ خێزانەكەی ،حەزی مەزنی بوو بۆ ژیان .زیندان هەموو سۆزی بۆ ژیان
گوشی و كردی بە هێزێكی نایاب ،بەو هێزە زمانی تازە فێربوو ،نوسی،
كتێبی خوێندەوە ،لە مێژوودا نوقم بوو ،وێنە و نیگاری كێشا و پرت لە نۆ
كیلۆگرام لە كێشی دابەزی.
لە بیرەوەریەكانیدا رۆتینێكی رۆژانەی شێتانە وەسفدەكات« .كاتژمێر
 4:30لەخەو هەڵدەستم ،دوای شۆردنی دەموچاوم لە ژوورەكەم تا كاتژمێر
 7بە رێگەدا دەڕۆم لەهەمانكاتدا (نهج البالغە) —یاداشتەكانی ئیامم
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عەلی— یان ئەو كتێبانە دەخوێنمەوە ،كە رشۆڤەی قورئان یان مێژوو یان
ئاینن .كاتژمێر حەوت لەگەڵ ئەفسەركانی زیندان نانی بەیانی دەخۆم و تا
كاتژمێر هەشت دەخوێنمەوە .لە كاتژمێر هەشت تا دە لە ژوورەكەم دێم و
دەچم و زمانی ئەڵامنی دەخوێنم .لەنێوان كاتژمێر دە و تا نیوەڕۆ زۆربەی
كات چاوپێكەوتنم هەیە ،یان ئەفسەرو زیندانییەكانی تر دێن بۆ الم .دواتر
تا كاتژمێر یەكی دوای نیوەڕۆ ،كە كاتی نانی نیوەڕۆیە ،یان دەخوێنم ،یان
دەنوسم .دوای نانی نیوەڕۆ پشودەدەم ،دەخوێنم و هەندێ جاریش تا
سێ سەرخەوێك دەشكێنم .لە سێ تا پێنج خۆم دەشۆم و لەهەمانكاتی
پیاسەكردنم زمانی فەرەنسی دەخوێنمەوە .لە پێنج تا شەش ،رۆژنامە
دەخوێنمەوە ،نانی شەو دەخۆم و لەگەڵ هەركەسێك بێت بۆ الم گفتوگۆ
دەكەم .لەو كاتەوە تا خەوم لێدەكەوێت ،یان گوێ لە رادیۆ دەگرم ،یان
دەخوێنمەوە».
لە باسی هەستی نائۆمێدی ،هەستی خیانەت و خەفەت ،دەڕوات
بۆ گفتوگۆكانی لەگەڵ ستافی زیندان ،زیندانییەكانی تر ،میوانەكانی،
خێزانەكەیو هاوڕێكانیو لەوێشەوە دەڕواتە سەر باسی بارودۆخی سیاسی
واڵت و رووداوەكانی ئەو بەشانەی تری دنیا—مردنی چەرچڵ لەساڵی
 ،1966شەڕی ڤێتنام .ئازادی خەڵكی ئەمریكا ،توانای سەرسووڕهێنەریان
بۆ دیسانەوە دروستكردنی خۆیان جەژن دەگرێت ،لەهەمانكاتیشدا بۆ
سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا دەگری .جارێك نامەیەكی كراوە بۆ سەرۆك
«جانسۆن» دەنوسێت ،تێیدا وتەی جان ئادامز ،فرانكلین رۆزوڤێلت ،دانیێل
وێبسرت و ئابراهام لینكۆڵن دەهێنێتەوە .باوكم دەڵێت خەریكە وەك كەسێك
دەنوسێت كە بەچاوی خۆی «پەرۆشیو ترسی لە دەموچاوی ئەو كرێكارانە
كە مانیان گرتووە لە دیرتۆیت ،لە قواڵیی درێژكێشان لەسەر قەراغەكان بە
بۆتڵی ویسكی ...بینا وێرانو دوكەاڵوییەكان لە هارلێمو شیكاگۆ ،خەفەتو
برسییەتی لە نیۆئۆرلیان و بالتیمۆر ...هەروەها بینا تازە جوانەكان بەو درگا
ئۆتۆماتیكیانەیان ،دوعای خێری بێپایانیانی ئازادییە كەسییەكان و جوانی،
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مورتاحی و كولتوری واڵتەكەی »...بینیوە .باسی ئەوە دەكات پێویستە
ئەمریكا دان بە قەرزەكانی بە واڵتەكانی تر بنێت و لە سەرۆك «جانسۆن»
داوا دەكات «فێڵی سیاسیە دیكتاتۆرەكانی واڵتەكانی تر نەخوات ،وا نەزانێن
ئەوانە وەك ئەو بیرناكەنەوە دوژمنن ،ئەو هەاڵنە ئەمریكا لە ڤێتنام كردی،
دوپاتنەكاتەوە و بەسوكی خێر بە واڵتەكانی تر نەكات— ئەگەر دەتەوێت
یارمەتیان بدەیت دەبێت بەپیێ بنەما بێتو وەك بەرابەر سەیریان بكات».
بۆ منداڵەكانی ،ژنەكەی ،هاوڕێ خۆشەویستەكانی و خزمەكانی شیعر
دەنوسێت .هۆگری سۆقرات ،ڤوڵتێر و بوودا دەبێت .شیعری «ئازادی» پۆل
ئێدوار ،ڤیكتۆر هۆگۆو كتێبێك لەسەر ئاناتۆمی الشەی مرۆڤ —زۆر سەیرە،
دیارە بۆی زۆر سەرنجراكێش بووە— وەردەگێڕێت .قوتویەكی كۆكردنەوە
بۆ یارمەتیدانی زیندانییەكانی تر ،بۆ ئەم مەبەستەش ناردنی دەستەبەرنامە
دروستدەكات ،فێری نیگاركێشان دەبێت ،ئەڵامنییەكەی رێكوپێك دەكات،
دەست بە فێربوونی زمانی تازە —رووسی و ئەرمەنی— لە هاوڕێیەكی
تری دەكات.
لە زیندان لەسەر سێ كتێب بۆ مندااڵن كاردەكات ،كە بیست ساڵی
تر باڵویدەكاتەوە :وەرگێراوێكی چیرۆكەكانی «الفۆنتێن» لەگەڵ رەسمی
كۆپیكراو لە ئۆریجیناڵەكەی ،چیرۆكی هەڵبژاردراو لە فیردەوسی و
هەڵبژاردەیەك لە چیرۆكەكانی شاعیری مەزنی فارس «نیزامی» باڵودەكاتەوە.
لە كتێبەكەیدا دەڵێت( :چۆن ئەم چیرۆكانەی كاتێك من و براكەم سێ چوار
سااڵ بووین فێریكردوین و چەند گرنگن .لە زۆربەی نورساوەكاندا تۆنێكی
رەنگدانەوەی هەیە ،بەاڵم بۆ فیردەوسی زمانی دەبەسرتێت .لە شوێنێكدا
دەنوسێت «هەر لە سەرەتاوە حەزم لە فیردەوسی بوو»« ،بە رای من
مەزنرتین شاعیری ئێرانییە لەسەر زەوی و شانامەی فیردەوسی بێهاوتایە.
سۆزی بۆ واڵت ،راشكاوی و هەقیقەت نیشاندەدات .هیچكەس ناتوانێت
باشرت لەو مرۆڤایەتی و میهرەبانیو چاكی فێربكات ....هەر ئێرانییەك دەبێت
رێزی بۆی هەبێت .دەمەوێت منداڵەكانم سۆز بۆ واڵت و مرۆڤایەتی فێربن
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و بەهای هەقیقی ئێرانی كۆن تێبگەن .هەموو قارەمانەكانی فیردەوسی
مرۆڤ بوون و لەخواترس بوون .هەرگیز دیكتاتۆرێكی ستایش نەكرد و هیچ
تایبەمتەندیەكی ئەهرەیمەنی بە قارەمانەكانی نەبەخشی».
بۆ ماوەیەك لەگەڵ هاوڕێیەكی تری زیندانی —ژەنراڵ بەهارماست—
كە پێیاندەوت ژەن��ەراڵ فیردەوسی ،هەر لەسەر فیردەوسی گفتوگۆیان
دەكرد .ژەنەراڵ بە تاوانی بێزاركردن گیرابوو ،بەاڵم بەپێی قسەی باوكم،
تاوانی هەقیقی ئەوە بوو ،كە راوێژكەری قانونی «حاجی تەیب» سەرۆكی
بازاری سەوزە و میوە بوو— حاج تەیب لە شۆڕشی پێنجی ژوون بەهۆی
پشتیوانی لە ئایەتواڵ خومەینی لەسێدارە درا.
خەڵكی بێگانە بە بەردەوامی لە الپەڕەكانیدا دێن و دەڕۆن :رەسامێكی
بەتوانا كە دەبێتە ئامۆژگاری باوكم ،پیاوێكی گەنج بە چ��وار سەد
هاوڕێی كچ و تاوانبار بووە بە كوشتنی یەكێكیان ،زیندانێكی پەرۆش كە
خۆی دەخنكێنێت ،ئەمریكییەك بە تاوانی كوشتنی ژنەكەی .ئاماژە بە
پیاوێك دەكات كە لەپڕ لە مردووخانە زیندوو دەبێتەوە .بەجێگەی ئەوە
ئەفسەرەكان ئاگایان لێبێت چاو دەبڕنە ئەو «موعجیزە» و پیاوە هەژارە
لەسەرما رەقدەبێتەوە .دێتە بیری چۆن لەو ژوورە كە بەندكراوە لە تەنیشت
مردووخانە زۆرساڵ پێشرت زیندانییەكی تری بەناوبانگی بینیوە .هەندێجار
گلەیی ئەوە دەكات خەڵك پێیدەڵێن —زۆربەی جار بۆ دڵ خۆشكردن— زۆر
شانسی هەیە كە لە زیندانە« .نێژهەت پێم دەڵێت من زۆر بەختیارم لێرەم
و ناچارنیم لەگەڵ ئەم دەوڵەتە تازە ئیشبكەم!»« ،رەحامن پێمدەڵێت زۆر
بەختیارم لە زیندانم ،ئەگینا دەكوژرام!» .باوكم خۆی هەمیشە پێیدەوتین
چەند بەختیارە ،كە ئەندامی حزبی دژبەر نەبوو ،یان وەك هەندێك لە
هاوڕێكانی پارە و ناوبانگێكی زۆری نەبوو ،تەنها هیوای لەسەر خوا بوو.
كاتێك بیرەوەرییەكانی لە زیندان دەخوێنمەوە ،ناتوانم بەر بەخۆم بگرم،
كە بیرنەكەمەوە —بەهەمان هەستی نائۆمێدی و گاڵتە— چۆن زیندان
لەڕاستیدا بۆ باوكم زۆر خێری هەبوو.
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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16
ژنێكی ئیشكەر
هەرچەندە هەردەم باوكم لە یادماندابوو ،بەاڵم ژیانی خۆشامن وەك
هەمیشە دەگوزەراند و ئەم هەقیقەتە تازە ببووە بەشێك لە رۆتینی ژیامنان.
وەك نەخۆشێك كە مەرەزێكی خراپی هەبێت ،دەڕۆشتین سەردامنان دەكرد،
پاش ماوەیەك بەجێامندەهێشت .زۆربەی چاالكییەكانی ژیامنان لە سەردەمی
باوكمدا بوو ،بەاڵم هەركامێكامن بەشێوازی خۆمان ژیامنان دەگوزەراند .بۆ ئەم
بەشەی چیرۆكەكەم ژیان بەبێ باوكم سەردێڕێكی توندوتیژ دەبێت .لەالیەك
هەستم بەهەتیوی دەك��رد ،چونكە چارەنوسی وەك چارەنووسی ئێمە بە
دەزوویەكەوە بەسرتابوو .باوكم لە دەفتەرەكەیدا نووسیبووی «زۆر خەفەت
بۆ ئازەر دەخۆم»« ،لەم تەمەنە كە پێویستی بە رێبەر و كەسێكی دڵسۆز
هەیە ،بەتەنها ماوەتەوە .لەگەڵ دایكی رێكناكەون .لەو كاتەوەی شەش حەوت
سااڵن بووە ،ویستوومە نێوانیان باشبكەم ،بەاڵم نەمتوانیوە .راستیەكەی ئەوەیە
زۆرم بەسەر ئازەردا سەپاندوەو فشارم بۆ هێناوە .نێژهەت نازانێت كە منداڵ
پێویستی بەوەیە ،مندااڵنە هەڵسوكەوت بكاتو كەسێكی گەنج وەك گەنجێك
بێت .نێژهەت لەگەڵ كچەكەی بەوچەشنەیە ،كە دایە پیارەكەی لەگەڵ خۆی
مامەڵەی كردووە .یەكێك نەزانێت دەڵێت نێژهەت دایكی ئەو كچە نییە».
ئەو زستانە دیسانەوە ناچاركرام تاران بەجێبێڵم .دایكم لەگەڵ ئەو هەموو
پاڕانەوەیەی من ،ناڕەزابوونی باوكمو ئەو هەقیقەتەی ،كە دەتوانم بە یارمەتی
مامۆستایەكی تایبەت لە تاران بخوێنم ،هەر ناردمیەوە بۆ خوێندنگە .تەنها
شتی دڵخۆشكەرم ئەوە بوو ،كە بەجێگەی ئەوە بڕۆمەوە بۆ ئەو خوێندنگە
سویرسییە بەو هەموو قوتابییە لەخۆباییانەوە ،دەگەڕامەوە بۆ النكێسرتە
شێدارەكەی خۆم .دو سێ مانگ دوای هاتنەوەم ،رۆژێكیان خەریكبووم لە قاتی
دووەمەوە بێمەخوار ،كەوتم و بڕبڕەی پشتم شكا —ژوورەكەی من لەسەر
هۆڵی «سكیپێر» بوو ،زۆرم حەزم لێبوو لەوكاتەی لەبەردەم پەنجەرەكەی
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دێمەخوار دەموچاوی بەخێوكەرەكەم ببینم .لەسەرەتا لە خەستەخانە مامەوە
و دواتر بۆ نزیكەی سێ مانگ لە ماڵەوە ،واتە رۆیشتنەوەی ئەو هاوینەم بۆ
مانەوە بوو.
«سكیپێر»م قایل كردبوو راستەوخۆ هەواڵەكە بە دایكم نەدات ،تاوەكو
نەترسێت .لەبری دایكم ،تەلەفونی كرد بۆ «پ��وورە نەفیسە» یان «پوورە
مینا»-لەبیرم نەماوە كامیان بوو« .رەحامن» دەیوت پێش ئەوە هەواڵەكە بەو
بگەیەنێت ،دەیزانی شتێكی وا ڕوویداوە .بە دایكمی وتبوو «شتێكت سەبارەت
بە ئازی پێدەڵێم .شتێك روویداوە ،بەاڵم نامەوێت برتسی» .هەرچەند لەڕاستیدا
زۆر ترساندی« .رەحامن» جانتاكەی دەستی دایكمی هەڵگرت و دایخست و
وتی «ئەو رووداوەی ئازی وەك كەوتنی ئەم جانتایەیە .چاك دەبێتەوە ،بەاڵم
دەبێت بیهێنیتەوە بۆ ماڵەوە .پێویستی بە دایكیەتی —زۆر بە زۆرزانییەوە
لەبری ئەوە بڵێت دایك و باوكی دەیوت دایكی .ئەو منداڵە پێویستی بە
چاودێریی زیرەكانەی دایكیەتی».
بەم شێوازە كە گەڕامەوە ،بەاڵم مانای ئەوە نەبوو ،هەموو شتێك بەپێی
پالنەكانی من بەرەوپێش دەڕوات .نەبوونی باوكم وەك میانگیرێك ،وایكردبوو
من و دایكم لە نزیكییەكی ناڕووندا بژین .ئەگەر مبویستایە بڕۆمە دەرەوە،
دەبا بپاڕێمەوە .هەندێجار خۆم هیسرتیك نیشاندەدا ،یان دەبوورامەوە —وا
قوواڵیی هەژاریی خۆمم دەسەملاند .بەمجۆرە دەیهێشت بڕۆم .جارێكیان كاتێك
نەیهێشت بڕۆم بۆ میوانی ،بە دایكم وت خانەخوێكە هەتیوە و هەست بە
كەمی دەكات ،ئەگەر من نەڕۆم بۆ میوانی ماڵئاوایی لێكردنی .دروستە كە
هەتیو بوو ،بەاڵم هەرگیز هەستێكی وای نەبوو ،لە راستیدا زۆر حەزیكرد،
كە گێڕامەوە چۆن دایكم نەرم بووە و هێشتوویەتی من بێم ،ئەویش نەك
لەبەرئەوەی خۆشم لێبگوزەرێت ،بەڵكو بۆ ئەوەی هەستی ناسكی منداڵێكی
هەتیو ئارامبكەمەوە .هەمیشە نەخۆشی و هەژاریم بۆ بەدەستهێنانی منرەی
زۆرتر بەكاردەهێنا.
ئیرت من و براكم لەگەڵ مەیلو ئارەزووەكانی دایكمدا راهاتبووین :وەك
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ئەو كەسانەی مادە هۆشبەرەكان بەكاردێنن ،پێویستامن بە تۆزێك دراما بوو تا
رزگارمان ببێت .كاتێك دەیقیژاندو تاوانباری دەكردین بە سەرپێچییەك ،خۆمان
شێت دەكرد ،دەگریاین ،جلەكامنان دەدڕاند ،تەنانەت چەند جاریش پێشهات كە
خۆمان ئازاری جەستەیی خۆمان بدەین .لەو كاتەی كە ئێمە بەڕاستی نیگەرانی
باوكم بووین ،دایكم دەتوت رزگاریی پەیداكردووە ،كە باوكم زیندانی كراوە.
دایكم —زۆر حەزی لە دیكتاتۆرەكان بوو— حەزی لەو بارودۆخە بەردەوامە
پەلە و خێرایە بوو ،دواتر لەدوای راپەڕینی ئیسالمییەوە باوكم هەمیشە بە گاڵتە
دەیوت ئێمە بە بۆنەی ئەو ماوەیەوە لەگەڵ دایكم ژیاین ،پێشرت خۆمان بۆ
سەردەمێكی وا ئامادەكردبوو .گرفتی بارودۆخەكە ئەوە نەبوو ،كە ئەو شتەی
حەزت لێبوو بەدەستت نەدەهێنا —هەندێکجار بەدەستتدەهێنا— بەڵكو
هەوڵدان بۆ ئارامكردنەوە ،یان بەرگری بەرامبەر فەرمانەكان ،ئەوەندە ماندوی
دەكردیت ،كە هیچ بواری نەدەهێشتەوە تاوەكو چێژێك ببینیت .تا ئەم رۆژە
چێژلێربدنێكی سادە بەنرخی تاوانباری —تووشی تاوانێكی بووم— بۆم تەواو
دەبوو.
بەاڵم لە زۆربەی كاتدا ،ئەم چیرۆكە الیەنێكی تریشی هەبوو .دایكیشم
دەبا لەپای چارەنووسی باوكم سەریلێبشێوێت .هەرچەند لوتبەرزییەكەی
نەیدەهێشت خۆی وا نیشانبدات ،كە نیگەرانە بۆ باوكم ،بەاڵم بەردەوامی
پەرێشان بوو ،كاتێك ئەو كارەساتەی كە بەسەر من و براكەشمدا هات
دەیهێنایە بەرچاوی خەریكبوو باڵبگرێت .نەمدەتوانی برۆم بۆ شاخ ،چونكە
لەوانە بوو ملم بشكێنم« ،محەمەد» نەیدەتوانی ئیرت سواری پاس بێت ،یان
بڕوات بۆ یاری دووگۆڵی ،چونكە لەوانەبوو دوژمنەكانی باوكم بیدزن ،هەروەها
بابەتی ئیشەكەیشی بوو .ئێستا لە پارلەمان ئیشیدەكرد و بۆ یەكەمجار لە
ژیانیدا ئیشێكی هەبوو (بێجگە لەو ماوە كورتەی لە بانك ئیشیكرد) ،شتێكی
هەبوو دەیتوانی بیسەملێنێت ،بەرزیخوازییەكانی بۆ ژیان هەموو بەفیڕۆ
نەڕۆیشتووە ،بەاڵم بەبۆنەی بارودۆخی باوكمەوە ،نەیتوانی بەتەواوەتی چێژ
لەم سەركەوتنەی وەربگرێت .هەموو چاالكیەكانی لە پارلەمان دیاریكرابوو،
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چونكە هەموو كەسێك ،تەنانەت خۆشی دەیانزانی باوكم لە زیندان بارمتەیە.
هەموو كەسێك هەر لە بەڕێوەبەری قوتابخانەی پێشومەوە «دوكتۆر پارسا»
كە ئێستا سێناتۆر بوو بە دایكمیان وتبوو وریابێت و خۆی ئەوەندە نەخاتە
بەرچاو .دایكم گلەیی لەم راوێژانە دەكردو زۆر كەم گویێ پێدەدان .لەڕاستیدا
هەركاتێك دەرفەتی هەبووایە ،قسەكەرترین ئەندامی بەرهەڵستكاران بوو .ئایا،
وەك هاوڕێ و خزمان دەیانوت ،ئەمەش نیشانەیەكی تری لەبیرخۆبردنەوەی
خۆپەرەستانەی بارودۆخەكەی باوكم نەبوو؟ یان رەنگدانەوەیەك لە هەستی
سەربەستی بوو ،سووربوون لەسەر ئەنجامدانی شتە دروستەكە ،ئەویش بەهەر
نرخێك بوایە؟ وا هەستدەكەم هەردووكی بوو.
لە حاڵی نەبوونی باوكمدا ،دایكم دیسانەوە كۆبوونەوەكانی خواردنی
قاوەی داڕشتەوە ،بەاڵم گۆڕانێك كە تیادا هاتبووە گۆڕێ .ئەندامەكان لە ژنانی
پچەپچكەرەوە گۆڕابوو بە پیاوی بۆینباخ بەستوو .جاروبار وەك سەرۆكێك لە
كۆبوونەوەكانیدا لەگەڵ رۆژنامەنوسەكان دادەنیشت و پێیدەوتن «هاوڕێ
پیاوەكانم»( .دایكم بەشانازیەوە دەیوت «لەگەڵ هاوڕێ پیاوەكامندا ،زۆر باشرت
لە ژنەكان رێكدەكەوم») .زۆربەی ئەو پیاوانە دەهاتن بۆ ماڵامن ،دەیانویست
بزانن چارەنوسی باوكم چی لێدێت ،هەرچەندە هەندێكیشان دەهاتن ،چونكە
دایكم كاریگەری لەسەریان هەبوو .لەو كاتەوەی لە پایزی ساڵی 1963ەوە
كە دایكم چووە ناو پارلەمان —چەند مانگێك پێش ئەوەی باوكم بگیرێت—
دەیوت پەیوەندییە سیاسەكانی تاڕادەیەكی زۆر ،بە هۆی رۆڵی گشتی خۆیەوە
بووە« .ژەنراڵ پاكرەوان»ی —سەرۆكی پێشینی وەزارەتی زانیاری— بە هاوڕێی
خۆی ئەژماردەكرد .باسیدەكرد شا چی پێ وتووە ،چۆن لەگەڵ شا مشتومڕی
كردووەو چۆن ئەمەو ئەوە لەنێوانیان هاتۆتە ئاراوە.
ئەم كۆبوونەوانەی خواردنەوەی قاوە جیاوازبوو لە كۆبوونەوە قەرەباڵغو
بەدەنگەكانی رۆژانی هەینی ،كە تێیدا «ئاغای خەلیقی» لە سیاسەتەوە بازیدەدا
بەرە و دنیای شیعر .ئەوانیش وەك «سەفی پوور» یان «ئاغای مێشگین»ی جددی
رۆژنامەنوس بوون .پارێزەرە بەناوبانگەكان وەك «ئاغای بێهداد» و «ئۆوەیسی»
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و «صادق وەزیری» —دواتر دەبوون بە پارێزەری باوكم— كارمەندی حكومەت
و ئەندام پارلەمان بوون .لەم كۆبوونەوانەدا پیاوەكان راست دادەنیشنت ،وەك
كوڕی قوتابی لە خوێندنگە كە چاوەڕوانی بانگكردنن .دایكم بە سۆزێكی
زۆرەوە قسەیدەكرد ،حكومەتی لە سەرۆك وەزی��رەوە دەشكاند و دڵنیابوو
بەریتانی و ئەمركییەكان پشتی دەگرن «هەڵبەت ئێمە دەزانین ،كە پشتگیری
ئەم ئاغایانە دەكات» ،تا دادگەری (دزی هەقیقی ،لە وەزیرەوە بەرەوخوار).
زۆربەی تێبینییە جەرگبڕەكانی لەسەر «ژەنراڵ نەسیری» —سەرۆكی پێشینی
پۆلیس ،كە ئێستا ببوو بە ئەندامی ساواك— لەگەاڵ «پیراستە»—وەزیری ناوخۆ
و دوژمنی یەكەمی باوكم— بوو .دایكم دڵنیابوو كە ئەم دوو كەسە دۆسیەكەی
باوكمیان لە دژی تێكەڵكردووە .دەیوت «من لەم ترسنۆكو الوازانە ناترسم».
«ئاغای ئەمیرانی» تەنها جارێك یان دووجار هات .سەرنوسەری گۆڤارێكی
بەناوبانگ بوو ،بەناوی «خاندەنیها» .لەسەر وتارەكانیدا زۆر بە ئازاییو نەترسی
حكومەتی تەمبێ دەكرد .دەیانوت تەنها كەسێك كە لە قەڵەمی ئەو دەردەچێت
و پارێزراوە شایە« .ئاغای ئەمیرانی» بڕیاریدابوو الیەنی باوكم بگرێت ،تەنانەت
چەندجاریش نوورساوەكانی باڵوكردەوە .لەبیرم نایەت ئەوكاتەی باوكم لەسەر
كاربوو بینیبێتم ،بەاڵم لەو كاتەوە باوكم گیرابوو باسیامن دەبیست .باوكم
لە دەفتەری بیرەوەرییەكانیدا نووسیبووی «ئەگەر نووسین وەك «ئەمیرانی»
شیاوبێت ،بۆچی خەڵكی تریش وا ناكەن؟ ئەگەر شیاونییە چۆن دەتوانێت وا
بنوسێت؟» .رۆژنامەی «خاندەنیها» سەروتارێكی بۆ پشتیوانی باوكم باڵوكردەوە،
كە زۆر دەنگیدایەوە .باوكم لە یاداشتەكانیدا ئاماژەی كردووە كە «پیراستە»
پێشنیاری بۆ «ئەمیرانی» كردووە ،كە دە هەزار متەنی دەداتێت ،ئەگەر الیەنی
ئەویش لەو چیرۆكە باڵوبكاتەوە ،بەاڵم «ئەمیرانی» رەتیكردبووەوە« .ئەمیرانی»
لە باڵوكردنەوەی ناردراوەكانی باوكمدا ،بەردەوام پشتیوانی لێدەكرد .باوكم
زۆر حەزی لێبوو ،كە «ئەمیرانی هەرگیز هیچ دێرێكی لە وتارەكان النەدەبرد.
بۆ باوكم ئەو شتە كە نەنوورسابوو ،ئەو شتە كە هەڵگیرابوو زۆر لەوەی
باڵوكرابووەوە گرنگرت بوو.
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«ئاغای ئەمیرانی» الواز و سەر روتاوە بوو ،بە چاوێكی زیتەوە لە پشت
چاویلكەكانییەوە سەیریدەكرد .دەم و چاوی الوازب��وو ،ئەمەش سیامیەكی
پسپۆڕانەی پێدەبەخشی .هەمیشە منی بیری كوندەپەپوێكی لەڕ و الواز
دەخستەوە .دایكم زۆر شانازی دەكرد بە هەبوونی پەیوەندیی لەگەڵیدا
—سووربوو لەسەرئەوەی كە «ئاغای ئەمیرانی» هاوڕێی بووە و دەیوت
پشتیوانییەكەی لە باوكم بە هۆی كاریگەری دایكمەوە بووە لەسەری .ئەو
شێوازەی دایكم لەبەرامبەر ئەم پیاوە كاریگەرانە پێشبڕكێی لەگەڵ باوكم
دەكرد ،ئەمەش شتێكی زۆر نارشین بوو .چەند ساڵ دواتر ئەو دەموچاوە الواز
و تیژەی «ئەمیرانی»م لەالی وێنەی ئارامی سەرۆكی پێشوی ئاسایش «ژەنراڵ
پاكرەوان»ەوە —ئەو بوو ،كە لەدوای شۆڕشی 5ی ژونی  1963رزگاركرا .دواتر
هەردووكیان لە سێدارەدران.
ئەم كۆبوونەوانە هەمیشە دوای خۆیان هێزێكی زۆری��ان بە دایكم
دەبەخشی .زۆربەی كات لەدوای ئەم كۆبوونەوانە ،تەلەفونەكەی هەڵدەگرتو
بەهەرکەسێك كە گویێ لێبگرتایە راوێژی دەكرد .دەیوت «لەوانەیە هاوسەرێكی
زۆرباش نەبێت ،بەاڵم هەمیشە باوكێكی باشو دڵفراوانو پیاوێكی پاكبووە».
ژمارەیەكی لێرەدا و هاندەرانە دەیوت «من دەزانم الیەنگرەكانی «ئاغای
نەسیری» گوێدەگرن ،بۆیە بهێڵن بە ئێوەی تاوانكار ،قەساب ،ناوبانگ خراپكەری
ژنان بڵێم .»...تەلەفونی بۆ هەركەسێك دەكرد هەوڵیان دەدا ئارامی بكەنەوە،
بەاڵم هەروا بەردەوام دەبوو .دواتر خەڵك دەڕۆیشنت بۆ زیندان و داوایان لە
باوكم دەكرد ،بەر بە ژنەكەی بگرێت ،دەیانوت ئەوە هۆی ئەوەیە ئەوەندە
ماوەی زیندانی بوونەكەی درێژبووە ،بەاڵم بەر بە دایكم نەدەگیرا .هەركەس
الی خۆیەوە ،وەك بۆمبێكی مەترسیدار پاسی دەكرد بۆ ئەوی تر ،بەهیوای
ئەوەی لە شوێنێكی تر بتەقێتەوە.
دایكم رۆژێك بەیانییەكەی پێیوتم هەموو كەسێك بابی ئەو شتانە دەداتەوە،
كە كردونی .رۆژێكیان لە كۆنگرەدا و بە ئامادەیی چەند ئەندام پارلەمانێك،
لەنێویاندا دایكم ،بە «پیراستە»یان وتبوو دەنگی بەرزتربكاتەوە« .پیراستە»
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بە زەردەخەنەیەكەوە ڕوویكردبووە دایكم و وتبووی «ئەگەر كەمێك سەبرت
هەبێت ،خۆی بەرزدەبێتەوە ،یاری بە وشەی»بەرز» كردبوو ،مەبەستی شتێكی
نارشینی تر ببوو .ئەمەش ببووە هۆی هەرا و دەنگەدەنگ .كۆبوونەوەكە
تێكچووبوو ،هەمووان داوای لێبوردنیان لە دایكم كردبوو .هەر لەدوای ئەم
رووداوەش «ئاغای ئەمیرانی» وتارێكی رەخنەگرانەی لەسەری باڵوكردبوویەوە.
هەندێجار بیردەكەمەوە ئەو سااڵنە باوكم لەزیندان بوو —زۆربەی ئەوكاتە
دایكم لەپارلەمان بوو— باشرتین ساڵی ژیانی دایكم بوو .دایكم ئیشەكەی
زۆر بەجدی وەرگرتبوو :هەروا كە هەمووشتێكی دژوار و یەكالدەكردەوە بۆ
ئیشەكەیشی هەمان چەشن بوو .زۆر شانازی بەوەوە دەكرد ،كە بۆ سكرتێری
پارلەمان هەڵبژێردراوە .باوكم دەیوت كە هاوكارە پێشوەكانی زۆر سەریان
سووڕماوە ،نێژهەت ئیشەكەی ئەوەندە بەجددی وەرگرتووە ،دەڕوات بۆ
ناوچەی دەنگدەرەكانی لەشاری «بافت» —پارێزگای كرمان— بە رەخنەكانی
لە كەمتەرخەمی حكومەت و بەڵێنەكانی گۆڕانكاری بۆ ژیانێكی باشرت
تێكیاندەدات .هەمیشە دەیوت هەرچەندە چارەنوس نەیهێشتووە ببێت بە
دوكتۆر ،النی كەم ئێستا دەرفەتی ئەوەی پەیدا كردووە ،مافی خۆی نیشانبدات.
یەكێك لەو یەكەم كەسانە ،كە خودی ئەم مافەی ئەزموونكرد ،سەرۆك وەزیری
تازە «حەسەن علی مەنسور» بوو.
باوكم گومانی دەكرد ركابەرەكانی ،بەتایبەت «مەنسور» الی خۆیان
وایانداناوە ،كە دایكم بەبۆنەی ئەو ئیشەوە كە پێیانبەخشیوە ،ئیرت وەك
هۆكارێكی لێدێت لە دەستی ئەواندا .چەند هەڵە بوون! دایكم خولیای ئەوە
بوو ،باسی ئەو كاتە بۆ خەڵك بكات ،كە لەگەڵ هاوكارەكانی بانگهێشتكرابوو
لەگەڵ «شازادە ئەرشەف» —خوشكی بەهێزی دوانەی شا ،دەیانوت لەگەڵ ئەو
كەسانە نزیكە ،كە باوكمیان خستووتە زیندان (وەك پیراستەو باهیری وەزیری
داد)— نانی نیوەڕۆ بخۆن .بە شانازیەوە دەیگێڕایەوە چۆن بانگهێشتكرابوو
لەسەر مێزی شازادە نان بخوات ،بەاڵم رەتیكردۆتەوە .لە هاوكارەكانی —كە
هەستدەكەم هەموو هەوڵی خۆیان دەدا خۆیان لە دایكم جیاوازبكەن—
دەپرسی ،بۆچی نانخواردن لەگەڵ شازادە ئەوەندە مایەی شانازییە؟
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لە ساڵی  ،1962پێش ئەوە «مەنسور» ببێت بە سەرۆك وەزیر ،خۆی بۆ
پارلەمان هەڵدەبژێرێتو دەبێت بە دووهەم نوێنەری تاران لەدوای «عەبدواڵ
ریازی»ی وتەبێژی پارلەمان .مەنسور بە سەرۆك حزبی ئێرانی نوێ هەڵبژێردرا.
یەكەم جواڵنەوەی بەرەنگارانەی دایكم كاتێك بوو «مەنسور» حزبێكی تازەی
بەناوی (ئێران نۆوین) دەمەزراند« .مەنسور» چاوەڕوانی دەكرد ،ئەندامەكانی
پارلەمان ببنە ئەندامی حزبەكەی—هەرچەندە زۆربەیان بوونو حزبەكەی بوو
بە حزبی زۆرینە .دایكم نەك تەنها نەڕۆیشتە ناو حزبەكەی ،بەڵكو وایكرد كە
رەتكردنەوەكەی بەباشی لەناو خەڵكدا دەنگبداتەوە .دایكم شانازی دەكرد ،كە
كاتێك «مەنسوور» وتویەتی تەنانەت (شا)ش دەیەوێت دایكم پشتیوانی لە
ئێران نوێ بكات ،دایكم وەاڵمیداوەتەوە كە خاوەن شكۆ خۆی ئەگەر حەز
بكات ،راستەوخۆ بەخۆم دەڵێت.
«مەنسور» بۆ ماوەیەكی زۆر حزبی زۆررینە نەبوو« .مەنسور» لەو
كاتەوە كە «عەلەم» لەساڵی  1963وازیهێنا ،بوو بە جێنشینی «عەلەم» .هەر
لەسەرەتاوە دەوڵەتی «مەنسور» ورووژێنەربوو .لەدوای هاتنە سەركار ،نرخی
گازۆلینی بەرزكردەوە ،تا پاساو بۆ كەمبوونی بودجە بهێنێتەوە ،كە بووەهۆی
ناڕەزایەتییەكی زۆر و ناچاربوو بڕیاڕەكەی هەڵبوەشێنێتەوە .لە پایزی ساڵی
 ،1964دەوڵەتی «مەنسور» الئیحەیەكی وروژێنەری هێنایە ناو پارلەمان بەناوی
یاسای كاپیتۆالسیۆن —بەرگریی دیپلۆماتیكی دەبەخشی بە پێرسۆنێلی سوپای
ئەمەریكی ،واتە لە دەسەاڵتی دادوەری دادگای ئێرانی بۆ تاوان و سكااڵی
مەدەنی بێبەریدەكردن .دایكم و چەند كەسی تر (دایكم دەیوت تەنها یەك
كەسی تر) رەتیانكردەوە پشتیوانی لەم یاسایە بكەن .دایكم بە بێزارییەوە
دەیوت ئەوانەی كە دەنگیاندا بەم یاسایە ،هیچ شانازییەكیان بۆ واڵتی خۆیان
نەبوو .لەسەرەتاوە بەریتانییەكان بوون و ئێستاش ئەمریكیەكان ،بۆیە هیچ
جێگەی سەرسووڕمان نییە پیاوە رووڕاست و دڵسۆزەكان ،لە زیندانن هیچ
پەیوەندییەكیان بە دەسەاڵتە بێگانەكانەوە نییە.
زۆر كەس ستایشی دایكمیان دەك��رد ،كە دژی یاسای كاپیتۆالسیۆن
دەنگیداوە ،بەاڵم دواتر بە بڕیاری دایكم بۆ بەرهەڵستی دژی یاسای پاراستنی
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خێزان لەساڵی 1967دا سەرسامبوون .ئەم یاسایە تەالقی نا یاسایی البرد ،بەپێی
بارودۆخێكی تایبەتی ،مۆڵەتی بە چەند ژن دەدا و دادگای تایبەت بە خێزانی
دادەمەزراند .ئەم بڕیارەی ئابڕووی ئەو كەسانەی برد ،كە بۆ مافی ژنان شەڕیان
دەكرد .دایكم دەیوت زۆر دووڕووییانەیە یاسایەك هەبێت بڵێت پشتیوانی لە
ژن دەكات ،بەاڵم مەرجێك هەبێت هێشتا ژن پێویستی بە مۆڵەتی دادنوسانەی
مێردەكەی بێت ،تا لە واڵت بڕواتە دەرەوە .دایكم زۆر توند یان لەوە رەقرت بوو
رەزامەندی دووالیەنە لەم چەشنە قبوڵبكات ،بەالیەوە باشرت وابوو دژی ئەو
یاسایە دەنگ بدات ،تا نیوەی مافەكانی قبوڵبكات .من خۆم زۆر بۆچونم لەگەڵ
دایكم لەسەر ئەم یاسایە جیاوازە ،تەنانەت هێشتاش هەر جیاوازە ،بەاڵم ناتوانم
ئەم سەرسەختیە سەربەخۆیانەی ستایش نەكەم.
دواتر دایكم دەڵێت پێشبینیدەكرا .هەناسەیەكی قوڵی دەكێشا و دەیوت
«من پشتیوانی مەنسوور نەبووم»« ،من هەر یاسایەك مەنسور بیهێنایە بۆ
پارلەمان رەمتدەكردەوە .مەنسور زۆر بە رەوشت بوو ،وەك ئەو پیراستە گەمژە
نەبوو ،كە هیچی لە ڕەوشت نەدەزانی —لە كوێ خوێندبووی؟ بۆتم باسكردوە
لە پەرلەمان چی كرد ،مەگەرنا؟ ئەوكاتە وا ئابڕوومی برد؟ خەڵك پیراستەیان بەو
شتەیان وەك خۆی دەبینی ،بەاڵم مەنسور جیاوازبوو .پیاوێكی ئاغاو جوان بوو.
هەرگیز نەتدەزانی لەكوێ لەگەڵی وەستاوی.
بەردەوام بوو لە قسەكردن «لە پارلەمان رۆیشتبوومەدەر و لە دوكانی
شیرینی بوو .لەبیرتە چەند حەزت لە شیرینییە خامەییەكان بوو؟ دوكاندارەكە
زۆر تۆی خۆشدەویست .لەبیرتە؟»« ،بەڵێ دایە ،ئاغای تاجبەخش» « ،هەمیشە
شیرینییەكی خامەیی بەالشی بە تۆ دەدا .من لەوێ وەستابوومو لەگەڵ ئاغای
تاجبەخش قسەمدەكرد ،كە بیستم كەسێك لە پشتمەوە وتی «دەتوانم منیش
خۆمی تێهەڵقورتێنم؟ بینیم ئاغای تاجبەخش لەپڕ لەجێی خۆی وشكبوو،
گەڕامەوە و مەنسور وەستابوو ،بەو زەردەخەنە جوانانەی سەیرمی دەكرد.
هەڵبەت هەرگیز كاریگەری لەسەرم نەدەكرد .مەنسور دەڵێت ،دەتوانم بۆ
ساتێك لەم كارە گرنگەتان بیرتان بگرم؟ منیش پێموت ،بەدڵنیاییەوە گرنگە.
دەمباتە الی درگاكەو پێمدەڵێت ،دەتوانم بانگهێشتان بكەم بۆ خواردنی نانی
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نیوەڕۆ؟ نە ،ناتوانن .راستە كە ئەو سەرۆكی حزبی زۆرینە بوو ،بەاڵم نابێتە
هۆی ئەوەی كە من هەست بە شانازی بكەم ،دەیەوێت لەگەڵم نانبخوات.
پێیدەڵێم ،تكایە هەرچییەك هەیە هەر لێرە پێمبڵێن .لەوێ وەستاین ،لە
دەرەوەی ئەو دوكانە .مەنسور دەڵێت ،من هەمیشە وامدەزانی تۆ هاوڕێی
منی .منیش پێموت ،ئەرێ بەاڵم زۆر بەسەیری نیشانی دەدەیت .ئەحمەد هیچ
یارمەتییەك بە دۆسییەكەی ناكات ،حەزدەكات دوژمن بۆ خۆی دروستبكات.
من هیچ ناڵێمو هەر سەیریدەكەم .دەزانی نیگام چۆنە كاتێك دەزانم كەسێك
دەیەوێت چی بكات؟»« ،بەڵێ دایە ،دەزانم»« ،هەڵبەت من لەتەك كەسانی
سیاسی گەورە بووم—باوكی خۆم كاتێك بۆ كرمان خۆی هەڵبژارد و سەهەم
سۆڵتان.»...
«پاشان پێموت ،دەتەوێت تانە لە خێزانی من بدەیت؟ دەتەوێت بڵێیت
هاوسەری من بەرپرسی گەورەترین داوی مێژووی ئەم واڵتەیە ،تاوانباركردنی
ئەحمەد بە دزینی پارە لە رێكخراوە موفلیسەكان ،یان تاوانباركردن بە پالنگێری
دژی شا داوبوو .باوكت هەرچییەكی بەسەر مندا هێنابێت —روویكردە من—
من هەمیشە دادوەر بووم لەگەڵی».
بە هێواشی وتی»نێژهەت خانم ،من لەگەڵ تۆ قسە دەكەم ،نەك ژنی
ئەحمەد ،لەگەڵ هاوكارێك ،هاوكارێكی بەرێز .با بۆ ساتێك قسەی ئەحمەد
نەكەین .بۆ ناتوانین لەگەڵ یەك ئیشبكەین؟ لەڕاستیدا من دەمتوانی لەگەڵ
ئەو ئیشبكەم .ئەگەر مبویستایە دەمتوانی .شا الی منی دەگرت .من دەستم
لە هەمووی هەڵگرت .دەستم لێهەڵگرت ،چونكە لوتبەرزیم بواری نەدەدام
پشتی مێردەكەم نەگرم! ئەم قوربانیبوونەشم ال گرنگ نەبوو ئەگەر باوكت
سوپاسگوزاربا ،یان النی كەم دانی پێدا بنایە ...مەبەستم ئەوەیە من بە قسەیم
نەكردو ئەویش لێم زویر بوو ،هەرچەندە زۆر هەوڵیدا خۆی وا نیشان نەدات،
بەاڵم لەو رۆژەوە زۆركەم پێش دەهات قسەم لەگەڵ بكات ،هەرگیز ئیرت نزیكم
نەبوو ئێستاش ئەمە!».
مەبەستی دایكم لە «ئێستاش ئەمە» دەگەڕێتەوە بۆ تیرۆری «مەنسور»
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بە دەستی پیاوێك بەناوی «محەمەد بخاری» كە دەیانوت ئەندامی گروپێكی
ئیسالمی بووە ،ئەم گروپە لیستێكیان دروستكرد لەو كەسانە كە دەبێت تیرۆر
بكرێن ،لە (شا)وە بگرە تا سیانزە كەسایەتی لەناو حكومەتەكەیدا ،دوكتۆری
تایبەتی ژەنراڵ ئەیادی ،دەیانوت بەهاییە بۆیە ناویان خستۆتە ناو لیستەوە،
ژەن��ەراڵ نەسیری —سەرۆكی ت��ازەی دەزگ��ای زانیاری— یانزە كارمەندی
حكومەت ،سەرنوسەرانی رۆژنامەكان ،شۆڕشی ی 5ژون دامركابووەوە ،بەاڵم
ئەو ئاینییە بەرهەڵستكارانە دانەمركابوون.
بڕێك لە یاداشتەكانی باوكم« :هەینی ،یەكی بەهمەن22( 1343 ،ی ژانویە
 .)1965ئەمڕۆ الی نیوەڕۆ بوو ،بیستم لە مەنسووریان داوە .یەكەمجار بڕوام
نەكرد .بەدبەختانە ئەم رۆژانە وت و وات لە دەوری حكومەت زیادیكردووە،
بەاڵم زۆر زوو هەواڵەكە دووپاتكرایەوە .دەڵێن نزیك كاتژمێر 10ی بەیانی،
پیاوێكی گەنج چوارجار تەقەی لێكردووە ،بەاڵم وادیارە گوللەكان كوشندە
نەبوون .ئەمڕۆ لە رادیۆ وتیان دوكتۆرەكانی دەڵێن فشاری خوێنی لەسەرەوەیە
و تا مانگێكی تر چاكدەبێتەوە .دڵم بۆی دەسوتێت ...خۆی لە بنەڕەتدا پیاوێكی
خراپ نەبوو .نەیدەویست ناپاكی بە واڵتەكەی بكات ،بەاڵم ئەزموونی كەمی
هەبوو ،زۆر بەرزیخوازو خێرابوو.»...
چەند رۆژ دواتر باوكم نووسیویەتی «حەسەن عەلی مەنسور ،سەرۆك
وەزیری گەنجی ئێران ،دوای هەفتەیەك كەوتە كۆماوە ،بە ئازارو ئەشكەنجەوە
لە چوارشەمە ( 27ژانویە  )1965ئەم دنیایەی بەجێهێشت .دوو رۆژ لەمەوبەر
دەیانوت مردووە .لە واڵتێكدا كە حكومەت هەرگیز رووڕاست نەبووە بەرامبەر
بە خەڵكەكەیو هەواڵە هەقیقیەكان بە نهێنی دەمێننەوە ،وتو وات جێگەی
هەقیقەت دەگرێت .لە سەرەتاوە دیاربوو ئەو گولالنە كوشندەن ،بەاڵم تا
رۆژێك پێش مردنی لە هەواڵەكاندا دەیانوت ،خەریكە رۆژبەرۆژ باشرت دەبێت.
تەنانەت رۆژی هەینی باڵویانكردەوە كە ئیرت مەترسی لەسەر نەماوە».
باوكم لە یاداشتەكانیدا باس لەوە دەكات چۆن لە تەنیشت پەنجەرەی
ژوورەكەیەوە ،كە بەرەو هۆڵی مردووخانە دەكرایەوە ،وەستابوو ،تا تەرمی
مەنسور بگات« .مردنەكەی زۆر خەمباری كردم ،فرمێسكی هێنایە چاوم .شەو
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خەوم نەبوو ...ساڵ و نیوێك پێش ئێستا ،هەردووكامن لەنێو بەناوبانگرتین و
گەنجرتین پیاوانی ئەم واڵتەدا بووین .چاوێكی زۆرمان لەسەربوو .ئەمشەو
یەكێكامن ،لە سایەی دوژمنە بێشەرمەكامنانەوە ،لە زیندانەو ئەوی تریش سێ
مەتر لەوالتر و لەناو خوێنی خۆیدا لەناو ساردكەرەوەی مردووخانە دانراوە.
ئەمە وانەیەكی باشە بۆ ئێمە .لەوانەیە هەردووكامن بۆ واڵتەكەمان بەسود
بووبێتین».
لەدوای ئەوە «مەنسور» هەموو بیری باوكم دەگرێت .كەس نەیدەتوانی
بڕوا بكات «مەنسور» كوژراوە ،ئەو كەسەی دەیانوت زۆر بەختەوەرە ،ئەو
كەسەی كە بەڵێنی هیوای دابوو ،ببووە هۆی كۆمەڵێك زۆر مشتومڕ لەو ماوە
كورتەی سەرۆك وەزیریدا ،ئەو كەسەی هەمیشە لەگەڵ «جان ئێف كێنێدی»
گەنجو قۆز بەراورد دەكرا .مەزارگەیەكیان بۆ گۆڕەكەی دروستكرد.
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17
خوازبێنییەكی شیاو
باوكم لە دەفتەری بیرەوەریەكانیدا لە پایزی  1964نووسیویەتی« ،نێژهەت
ئەمڕۆ هات بۆ الم چاوی پێمكەوێت»« ،دیسانەوە تووڕەو پەرۆشە .بۆچی ئازەر
ناڕوات بۆ بەریتانیا؟ بۆچی من لە زیندانم؟ بۆچی دنیا بە مەیلی ئێمە نییە؟
نێژهەت یەكێك لەو كەسانەیە وا هەستدەكات هەڵبژاردەی خوایە و هەرگیز
هەڵە ناكات .هەرشتێكی خراپ كە روودەدات ،وادەزانێت هەڵەی كەسێكی
ترە .لەمەدا من بەالیەنی تاوانبار دەزانێت» .تۆنی دەنگی كاتێك سەبارەت بە
شاو حكومەت دەنووسێت ،پڕە لە بەرەنگاریو تووڕەیی ،بەاڵم كاتێك باسی
دایكم دەكات ،خەفەتی تیادایە.
«ئەو رۆژە كە گیرام ،خۆشحاڵبووم ،چونكە وامدەزانی نێژهەت تەمێ
دەبێت و دەست لەو خەیاڵە هەڵدەگرێت ،كە دنیا دەبێت لە خزمەتی ئەودا
بێت .وامدەزانی كاتێك من لە زیندان ببینێت ،ئەو شتانە تێدەگات ،كە كاتی
ئازادیم تێنەدەگەشت ،بەاڵم ئەمڕۆ زانیم ئەو بەدوای ژیامنەوەیە ،هەموو
هەبوونم —نەك هیچ شتێك فێر نەبووە ،بەڵكو هەستیش دەكات من لە
باشرتین شوێندامو قەرزاری ئەوم».
زۆربەی پیاوان ژنەكانیانو خێزانەكەیان بۆ مەبەستی سیاسی بەكاردەهێنن،
بەاڵم دایك و باوكی من ئەوەندە بەپێی جیاوازییەكانیان هاوپۆل بوون ،كە
ئارەزویان دەكرد ژیانی سیاسییان هەموو گرفتەكانی ناو ماڵەوە چارەسەر
بكات .جارێك بیستم باوكم بە هاوڕێیەكی دەوت ،پەیوەندی لەگەڵ دایكم
دەیخاتە بیر چیرۆكێكی «عەتتار» ،عەتتار شاعیری سەدەی دوانزە بوو ،پیاوێك
زۆر ئازایانە سوار شێرێكی دڕندە دەبێت .كاتێك چیرۆكبێژ دوای ئەم پیاوە ئازایە
دەكەوێت بۆ ماڵەوە ،زۆر سەری سوڕدەمێنێت ،چەند الی ژنەكەی دەستەمۆیە.
چۆن پیاوێك كە لە دڕندەیی شێرێك ناترسێت ،ئەوەندە لە ژنەكەی دەترسێت؟
هاوڕێكەیشی پێیدەڵێت :ئەگەر بەهۆی رووداوەكانی ماڵەوە نەبوایە ،هەرگیز
نەمدەتوانی سوار شێرێك بم.
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دایكم زۆر بەجددی پێیدەڵێت «تۆ بۆ خۆت لێرەی دوور لە هەموو گرفتەكان
و هەرچی حەزدەكەی دەیكەیت و باری هەموو شتێكیش لەسەر منە» .كاتێك
دایكم وایدەوت ،منو براكەم زۆرتر هاندەدراین،پشتیوانی لە باوكم بكەین .ئەو
شتانەم بۆ باوكم دەكڕی ،كە حەزی لێبوو ،ستایشی ئەو دیارییانەم دەكرد ،كە بۆ
دایكم دەیكڕیو دڵنەواییم دەكرد .كێكم بۆ دروستدەكردو یاداشتم بۆ دەنووسی،
كە چەند شانازی پێوە دەكەم .بەدرۆ پێمدەوت هەموو شتێك لە ماڵەوە باشە—
هەڵبەت هەموو ئەم وتانەم بە گلەییەكامندا دەردەكەوت ،كە درۆیە.
لە شوێنێك نوسیبووی «نێژهەت ئەمڕۆ داوای لێكردم بە ئازەر بڵێم ،كەمرت
چاوی پێمبكەوێت»« .كەس هەیە شتێك لەمە پێكەنیناوی تری بیستبێت؟».
باوكم سەری سووڕمابوو چۆن ببوو بە «نەك تەنها هاوسەر ،بەڵكو هاوڕێیەتی،
راوێژكاریی ،ژمێریارییو كرێكاریشی بۆ كردووە» .باوكم شیعری بۆ دەنووسی
و دایكم هەر بایەخی پێنەدەدا .من بە تاسەیەكی زۆرەوە دەمخوێندنەوە و
هەموویانم كۆدەكردەوە.
پانزە ساڵم بوو كاتێك دایكی «بێهزاد ساری» خوازبێنی لێكردم .باوكی
«بێهزاد» كە ماوەیەكی زۆر نەبوو مردبوو ،حاكمێكی بەڕێز و بەناوبانگ بوو،
دایكی پێچەوانەی ئێمە خێزانێكی رێكوپێكی هەبوو .دایك ساالرێكی هەقیقی
بوو ،بە مشتێكی ئاسنی فەرمانی بەسەر خێزانەكەیدا دەدا .دایكم هاوڕێ
پیاوەكانی بوو ،باوكیشم هاوڕێ ژنەكانی ،كە بۆ كەسایەتیو هێزیان ستایشیان
دەكردن« .پەروین دەوڵەت ئابادی» —شاعیرێكی بەناوبانگ— یەكێك لەو
كەسانە بوو« ،خانم ساری» دایكی «بێهزاد» یەكێكی تریان بوو .هەڵسووكەوتی
زۆر خاتوونانە بوو ،هەڵبەت من زۆر حەزم لێ نەبوو ،لەوانەیە هۆكەی ئەوە
بێت ،شتێكم تیادا دەبینی ،كە لە دایكی خۆشمدا ئامادەگی هەبوو :خواستی
كونرتۆڵكردن —تەنها جیاوازیان ئەوە بوو ،لە دایكی من زۆر سەركەوتووتر بوو.
ژنێك بوو دەتتوانی سەرسەختانە بەرهەڵستكار یان دژی بوەستیت .بنەماڵەی
«ساری» خۆیان بۆ پێگەی كۆمەاڵیەتییان زۆر تەرخاندەكرد ،بەاڵم لە بنەڕەتدا
خەڵكێكی باش بوون.
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كاتێك لەالیەن كوڕەكەیەوە خوازبێنی كرد ،باوكم هێشتا سەرۆكی شارەوانیی
تاران بوو .خێزانەكامنان زۆر لە لێکنزیكببوونەوەو بەردەوام جارێک تا دووجار
لە حەفتەیەكدا چاومان پێیاندەكەوت« .بێهزاد» تەمەنی  27ساڵ بوو ،نە جوان
بوو نە نارشین ،كەسێكی ژیر و سەختكۆش .دایك و باوكم هەستیاندەكرد
بەڕێزەوە هەڵسوكەوتم لەگەڵ دەكات .من هیچ گلەییەكی دیارم نەبوو ،وەلێ
هەستمدەكرد كەسێكی ماندوكەرەو خۆشم نەدەویست .هەڵبەت دایكو باوكم
بەهۆی پەیوەندیی نزیكی نێوان خێزانەكامنانەوە ،حەزیان لەم هاوسەرگیرییە
بوو .وەاڵمێكی سەرڕاستیان نەدایەوە و بە «خانم ساری»یان وت ئازی خۆی
دەتوانێ بڕیاربداتو منیش زۆر گەنجم بۆ بڕیاردان ،بەاڵم هانیاندا هەستبكات
بەپێی كات ،دەشێت گۆڕانێك هەبێت.
كاتێك باوكم زیندانكرا ،خاڵێكی باش بۆ خێزانی «بێهزاد» ئەژماردەكرا،
كە هێشتا دەیانویست من بخوازن .بانگهێشتیان دەكردم بۆ ماڵیان و دیاریان
پێدەبەخشیم و ستایشێكی بێئەندازە دەكرام« .خانم ساری» منی بە وردی
دەپشكنی و بە كچەكەی دەوت «هەمیشە وامدەزانی بەس لێویەتی ،بەاڵم
سەیری ئەو لوتە بكە» .هەستمدەكرد الشەیەكم لە پۆلی ئاناتۆمی .هەركاتێك
«بێهزاد» نزیكم دەبوو ،خۆمم بە خوشكەزا یەكساڵەكەیەوە خەریكدەكرد.
هەموو شتێكیان بەرەسمی دەكرد ،بێجگە لەو خوشكەزاو چیرۆكە ئاودارانەی
سەبارەت بە خوشكەكەی «بێهزاد» كە بە ئاسانی دەیتوانی رۆڵی دایەیەكی
شەیتان كایە بكات .دەمو چاوێكی زۆر بێگوناهی هەبوو ،دەمو چاوێكی خڕ،
چاوێكی شینی كاڵ ،پێستێكی ناسك .دەیانوت كە لەگەڵ یەكێك هەاڵتووە،
بەاڵم دایكی گەڕانویەتییەوەو هاوسەرگیرییەكی بەپەلەی بۆ سازكردووە.
براكەی هیچكام لەم تایبەمتەندیانەی نەبوو .ئەندازیارێكی سەركەوتوو و
خۆگرتوو بوو ،بۆیە دایك و باوكم خۆشیان دەویست .كاتێك بە باوەشێك لە
گوڵی رۆزەوە هات بۆ ماڵامن ،تا دواهەمین وەاڵمم بزانێت ،ترسامو وتم «من
هێشتا نامەوێت هاوسەرگیری بكەم .هۆكەی تۆ نیت ،بەس من خۆم هێشتا
ئامادەنیم» .منی راوەستان ،دەتوت نەیبیست چیم وت و وتی «من خەریكە
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تەمەنم دەڕواتە سەرەوە ،لەمە زۆرتر ناتوانم بوەستم .دەبێت ئێستا بزانم.
زوو» .بەسۆزی ناو چاوەكانی ئاگاداری كردمەوە.
پێش ئەوەی باوكم زیندانی بكرێت ،دایكو باوكم دەیانوت من هێشتا زۆر
گەنجم تا شوبكەم .هەردووكیان بە «بێهزاد» و خێزانەكەی وتبوو ،ئەگەریش
هاوسەرگیری بكەم ،بەو مەرجەیە كە بهێڵن لە خوێندن بەردەوامبم ،بەاڵم
لەناكاو شۆكی گیرانی باوكم هەمووشتێكی گۆڕی .ئەگەر لە دنیایەكدا بژیاباین،
كە بگونجایە بەخت بەبێ زۆر دروستبكرێتو نەهێڵدرێت ،ئیرت ئەو كچانەی
دەیانویست لە خوێندن بەردەوامنب ،دەیانتوانی لە شانزە 17 ،یان  18ساڵیدا
هاوسەرگیری بكەن ،نە تەنها لەبەرئەوەی كە ئەوینداربوون ،بەڵكو بۆ ئەوەی كە
كوڕێكی باش لە خێزانێكی باش بەڵێنی ئارامی پێداون .كەس ناچاری نەدەكردم،
بەاڵم كەسیش نەیدەهێشت لەگەڵ كوڕانی هاوتەمەنم بڕۆمە دەرەوە .دوای
ئەوەی رەمتكردەوە ،هەم خێزانی من و هەم خێزانی ئەو نائومێد بوون ،بەاڵم
هەمیشە بەڕێز بوون لەگەڵم .هەقیقەت ئەوە بوو ،كە من هۆگری پیاوێكی
تر بووم ،پیاوێك بەتەواوەتی پێچەوانەی «بێهزاد» .بااڵبەرز ،قۆز ،رۆمانسی و
بڕوای بەخۆی زۆر بوو .بە دەنگێكی نەرمو نیانەوە ،باسی لە فەلسەفەو شیعر
دەكرد .لە هەمووی گرنگرت ئەوە بوو ،ئەم پیاوە خۆی هۆگری كەسێكی تر بوو،
ئەمەش وای لێكردبوو زۆرتر خواسرتاوو فێڵبازانە بێت.
زۆربەی ژنان بە دەموچاو جەزبی پیاودەبن ،بەاڵم گفتوگۆش بەهەمان
ئەو ئەندازەیە ،دەتوانێت مرۆڤ راپێچبكات .جارێكیان لەگەڵ هاوڕێیەكم
زۆرساڵ لەمەوبەر گفتوگۆمان دەكرد —لە قاوەخانەیەك لە تاران دوای راپەڕین
دانیشتبووین و لەفەی بەرازمان دەخوارد ،كە هەڵبەت قەدەغەكرابوو ،بەس
بەو كەسانە دەفرۆرشا ،كە بڕوایانپێیان هەبوو ،باسی فیلمی «شەوێك لە ئۆپێرای
جانی گیتار»مان دەكرد -ئەو گفتوگۆیە ئەوەندە فێاڵوی بوو ،كە لەو ساتە
ئامادەبووم دەنگی بۆ بدەم ،ئەو كەسەی كە بەالی منەوە زۆر ئاسایی بوو
فریودەرترین پیاوی دنیا بوو .پێیوتم «من هەرگیز ژنێكم نەبینیوە ،كە بە گفتوگۆ
لەسەر «وودی ئالێن» هەستی بگۆرێت».
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راستی دەكرد .هەمیشە ئەو پیاوانە سەرنجیان رادەكێشام ،كە مێشكمیان
دەخستە ئیش .دەتوانم بڵێم ئەمەم لە دایكو باوكم وەرگرتبوو .باوكم حەزی
لە فەلسەفە و ئەدەب بوو ،دایكیشم حەزی لە گفتوگۆی سیاسی بوو لەگەڵ
«هاوڕێ پیاوەكانی»دا .ئێستا كە نامەكانی ئەو كاتە دەخوێنمەوە ،كە گەنج
بووم و لە بەریتانیا بووم ،سەرمسووڕدەمێنێت چەند هەوڵمداوە سەرنجی
باوكم بە قسەكانم سەبارەت بە كتێب رابكێشمو كاریگەری بخەمە سەری.
گفتوگۆكەم لەسەر «وودی ئالێن» ماوەیەكی زۆری برد .لەنێوان ئەو
ئەكتەرانە ،كە حەزم لێبوو «یول برینێر» بوو ،ئەویش چونكە حەزی لە «دێبۆرا
كیێر» بوو .وێنەكانیم كۆدەكردەوە .باوكم حەزی لەم كارەم نەبوو ،رۆژێك
ئێوارە وێنەیەك لەو كتێبەی بەدەستمەوە بوو كەوتەخوارو باوكم ناچاریكردم
هەموو وێنەكانی «یۆل» بهێنم و هەموویانی دڕاند .بۆ ماوەیەك شەیدای
«دێرك بۆگارد» بووم (هەندێجار هەستدەكەم هێشتا شەیدایم) بەو بزە نهێنی
و چاوانەیەوە ،كە لەو التەوە سەیردەكات .تەنانەت دواتریش كە زانیم هیچ
هەستێكی بۆ ژن نییە ،هیچ كاریگەرییەكی لەسەر هەستم دانەنا .دواتر لە
تەمەنی بیست ساڵیدا ،هۆگری «ودی ئالێن» بووم .هاوپۆلەكانم بە بەزەییەوە
سەیریاندەكردمو سەریان سوڕدەما ،بەاڵم من هەستم بە بڵندی دەكرد .مەگەر
دەسەاڵت چی بوو ،هەروەك زۆر ساڵ دواتر ئەم مامۆستا گەورە وتی ،دڵ ئەوە
دەكات وا دڵ هەستیپێدەكات.
كاتێك هۆگری «مێهران ئۆسولی» بووم لە كاتی گۆڕانی نێوان «یول برینێر»
و «دێرك بۆگارد» بووم .هەستدەكەم «مێهران» جوڵە و رۆیشتنمی بەرەو «ودی
ئالێن»ی خێراتر كرد ،هەرچەند هیچ هاوسەنگییەكیان نەبوو .بااڵبەرز ،قۆز ،بە
چاوو قژێكی قاوەیی رۆشنو دەنگێكی خۆشو ئارامەوە .تۆزێك لە یاریزانێكی
ئەمریكی تۆپی پێ دەچوو ،یەكێك وا دەیەوێت ببێتە فەیلەسوف .شەیداییم
كاتێك دەستیپێكرد من  15ساڵ بووم ئەویش —21قوتابی ساڵی دووەمی
یاسا بوو لە زانكۆی تاران .ژنی یەكێك لە مامە گەنجەكانم چوار برای قۆزی
هەبوو ،هەموو كچێك حەیرانیان دەبوون« .مێهران» لە هەموویان جدیرت بوو.
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زۆر حەزی لە خۆشەویستی و دڵداری نەبوو .دەتوانم ئەو شەوە بە جوانی
بهێنمەوە بیرم كە هۆگری بووم .لەگەڵ «مامە حسین» و ژنە گەنجەكەی لە
ماڵ «مێهران» بووینو گفتوگۆمان لەسەر رسوشتی عەشق دەكرد .لە سەرەتاوە
«مێهران» زۆر جیاواز دیاربوو .لەو كاتەی هەموومان بە بەردەوامی قسەی
یەكرتمان دەبڕاند ،ئەو پاڵی دابووەوە و جارجار شتێكی دەوت .ئەو دەنگە
جوانەی هەناسەی پێدەبڕیم .هەرچی شەو زۆرتر دەڕۆیشتە پێشەوە دەتگوت
بەس من و ئەوین كە قسەدەكەین .باسی رووداب��ە و زاڵی شانامە ،ماتیلد
و جولیێن سۆرێل لە كتێبی رەش و سپیم كرد و لەپڕ مێهرانیش مەتەڵێكی
بەناوبانگی فارسی هێنایەوە .وتی «برسییەتیت نەچێشتووە تا عەشق لەبیر
بكەیت» ،یانی عەشق بۆ بێئیشێكی تێرە.
دوای ئەوە ویستی بڕوات .بۆ من ئەم قسەكردنە پڕ لە مانای شاراوە بوو.
قایل ببووم كە مەبەستی من بووە و ئەو شتە مەبەستی بووە پێچەوانەی
مەتەڵەكەیە.
مێهران ئەم رۆڵەی وەك قارەمانێكی رۆمانتیك زۆر تامدار كرد .پێیوتم كە
ئەوینداری خوشكە گەورەی باشرتین هاوڕێیەتی .ئاوا بوو پەیوەندییەكەمان
دەستیپێكرد :بە وتنی وردترین شتەكان سەبارەت بەو كچە« .مێهران» حەزی
لە ئایدیای خۆشەویستییەكی یەكسەری هەبوو .من بەتەواوەتی دەستەمۆی
ببووم و قسەكانی كاریگەری خستبووە سەرم .ئەو شتە كە دێتەبیرم زۆرتر لە
گێڕاندنەوەكەی ئەو ،خودی رووداوەكە بوو .دەتوت من لەوێ بوومو هەموو
شتێكم لەپشت پەردەی ژووری نانخواردن بینیوە .لەدوای نانی نیوەڕۆ ،هەموو
كەسێك بێجگە لە دووكەسیان ،دەڕۆن .گۆرانییەكی رۆمانسی بەناوبانگ
دەخوێرنێت-هێشتا ئەو گۆرانییەم لەبیرە .لە تەنیشت مێزی نانخواردن
وەستاونو كچەكە دەیەوێت بڕوات ،كە مێهران دەڵێت «راوەستە ،دەمەوێت
شتێك بڵێم» .لە خەیاڵی من كچەكە سەری هەڵدەگەڕێنێتەوە ،لەوانەیە بە
سەرسووڕماوی ،لەوانەیشە وا نەبێت ،بەاڵم بزەیێكی نهێنی بەسەر لێویەوەیە.
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لەم ساتەنە دڵدارەكەی هەمیشە بێدەنگە ،هەمیشە وەرگری دڵداری بەسۆزی
«مێهران»ە.
ئێستا كە سەیردەكەم دەبینم كە چیرۆكەكانی «مێهران» لە رووخساری
زیاتر منیان بەرەو ئەو كێشدەكرد .بۆ ماوەیەك بە بەردەوامی دەمبینی.
هەموو رۆژێكی هەینی لەم چەند كاتژمێرە كورتەدا بە رێگا دەڕۆیشتین
و تۆزێك دوورت��ر لەوانی تر قسەماندەكرد .كە بەسەر بەردێكی سەختدا
سەردەكەوتم ،دەستی دەگرتم تا یارمەتیمبدات .لە سەرەتاوە رەمتدەكردەوە،
هەستم بە ئازایەتی و سەربەخۆی دەكرد ،بەاڵم دوای ماوەیەك قبوڵمكرد و
ئەویش زۆرتر لە ئەندازەی خۆی دەستی دەگرتم .هەندێکجار كە دەستی
وێڵدەكردم ،بە نیگایەكی پڕ لە میهرەبانیو نیگەرانی چاوی دەخستە ناو چاوم،
دەتوت من بوونەوەرێكی ونبووم و لە ناخی چیرۆكێكی ئەفسانەییەوە دەر
هاتووم .لەسەر شوێنێكی بەرز ،كە دەوەستاین سەیری تاران بكەین« ،مێهران»
ناوی ئەو كچەی بە دارێك دەنووسی و دواتر بە بووتەكانی دەیسڕیەوە .من
لە تەنیشتیەوە وەستابووم ،وڕبوو هەموو هەوڵێكم دەدا دیارنەبێت ،كە من
گرنگی پێدەدەم .هەرگیز نەمزانی بۆچی ئەم ژنەی خۆشدەویست .هەرگیز
وەك ژنێكی جوان ،یان زیرەك یان كەسێك كە خاوەنی تایبەمتەندییەكی باش
بێت وەسفینەدەكرد .ئەو كچە بەس خوشكە گەورەكەی باشرتین هاوڕێی بوو.
وردە وردە دەستگرتنەكان زۆرتر بوون و كەمرت قسەمان لەبارەی ئەو
كچەوە دەكرد .بەجێگەی ئەوە باسی «بارودۆخی» منامن دەكرد ،چونكە
لەگەڵ دایكم بارودۆخم هەبوو .من وەك خوشكە بچوكەكەی ڕەفتارمدەكرد
و ئەویش راوێژی پێدەبەخشیم و یاداشتی بچوكی خنجیالنەی بۆ دەنووسیم.
ئیرت وای لێهات من جێگای خوشكە گەورەكەی هاوڕێكەیم گرت ،گۆڕانێك كە
بە ئێرەییەكی بێئەندازە و هەستی خاوەنداریو دیاریبەخشینی وەرگێڕاوێك لە
خراپرتینو بەسۆزترین كتێبی هێمینگوەی بەناوی «لە تەنیشت رووبارو بۆ ناو
دارستان» نیشانیدەدا« .مێهران» منی وەك كچەكی ناو چیرۆكەكە دادەنا ،بەاڵم
ئەمە زۆر دواتر بوو.
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هەندێ خێزان هەوڵدەدەن ،تا ناكۆكیەكانیان لەبەرچاو خەڵكی بێگانە
نیشاننەدەن ،بەاڵم بۆ دایكم ئەم شتانە هەبوونی نەبوو .لەهەر شوێنێك بوایە
هەستی خۆی دەردەبڕی .نەمەویست دایكم بزانێت «مێهران»م خۆشدەوێت،
بەاڵم دایكم واڕسكی راوچیانەی هەبوو ،خۆی هەستی بەهەموو نهێنییەكانم
دەك��رد .واڕسكی لەمەدا بەپێی خۆتێهەڵقورتانی رۆژان��ە لە كەسایەتیرتین
كونجەكانی ژیانی منداڵەكانی ،یاریدەی دەدا .گوێی لە تەلەفونەكانم دەگرت،
نامەكان و بیرەوەریەكامنی دەخوێندەوە و هەركاتێك بیویستایە دەهاتە ناو
ژوورەكەمو دەڕۆیشتە دەرەوە .هەرگیز نەمتوانی بزانم زۆرترە ڕقم لە كامیانە،
راستە ،كە بیرەوەریەكانم و نامەكانم دەخوێنێتەوە  ،یان هەرگیز ناهێڵێت بۆ
كارەكانی هەست بە كینە بكەم :بەڵگە تازەكامنی وەك بەڵگەی خیانەتەكانم
بەكاردەهێنا.
با باسی رۆژێكی تایبەت بكەم .لە كۆتاییەكانی پایزدا بوو ،كاتێك سەرمایەكی
وشك بەسەر گەاڵكانەوە جێدەگرێت .هەستەكانی من لەگەڵ گۆڕانی وەرزەكان
هارمۆنییان هەبوو .پایزی تاران زۆر جوانە ،بەاڵم من حەزم لە زستانەكانی
بوو ،بەتێكەاڵوییەك لە خۆر و بەفرەوە ،كاتێك دەتوانی هەست بەفێنكی
هەوا بكەیت .ئۆتۆمبێلەكە لە زیندانی باوكمەوە بردمی بەرەو شەقامی شاپور.
پارلەمان كۆبوونەوەی هەبوو ،بەاڵم دایكم ئۆتۆمبێلی ناردبوو بە شوێنمدا .بە
شۆفێرەكم وت مببات بۆ ماڵی «مێهران» .زۆر ئاسایی پێموت «پێویست ناكات
چاوەڕوانم بیت ،چەند شتێك لێرە هەڵدەگرم و لێرەوە دەڕۆم بۆ قوتابخانە».
دایكم حەزی لێنەبوو من چاوم بە مامەكانم ،یان «مێهران» بكەوێت ،بەاڵم من
هەمیشە دەمبینین .جارێكیان كە زانی من بەبێ مۆڵەتی ئەو رۆیشتووم بۆ
ماڵی «مێهران» هاتە بەردەرگای ماڵیانو فەرمانی كرد دەبێت لەگەڵی بڕۆمەوە.
ئەو یەكەمجارە زۆر شەرممكرد ،بەاڵم دواتر هەموو كەسێك كە گیروگرفتی منی
بینی ،بوونە هاودەردم .چۆن گرفتەكانی ئازەر لەگەڵ دایكی چارەسەر بكەین،
ببووە بابەتێك بۆ گفتوگۆ .ئەوان بەس هاوڕێ نەبوون ،بەڵكو هاوپیالنبازیش
بوون.
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دڵم لەسەرمای پایز دەلەرزێت .كۆتێكی سوری كاڵم لەبەركردبوو ،یەخەكەیم
هەڵدابووەوە تاوەكو پێستم خراپ نەكات .بارودۆخەكە زۆر رۆمانسیو هەژێن
بوو .بە شۆفێرەكەم وت لەبەردەم كۆاڵنە تەسكەکە دامگرێت .ئێرە بەشە
كۆنەكەی تاران بوو ،پڕبوو لە دوكانی بچوكی ئاڵەتفرۆشی ،كۆاڵنی خۆاڵوی و
جۆگەلەی وشكبوو ،دیواری بەرزی ماڵەكان .هەر كە نزیكی ماڵەكەیان بوومەوە،
شوشەیەكی بچوك لە بۆنم -بۆنەكە نینا ریچی بوو -دەرهێنا و لە خۆمم دا.
دام لە درگا .دەرگاكە كرایەوەو من چەند هەنگاوێك رۆشتمە خوارەوە بۆ ناو
حەوشە خزەكە ،كە تێیدا بەو داری كۆن ،سێاڵوێكی خڕی بچووك و ژوور لە
دەوری حەوشەكە بوونیان هەبوو.
كاژێرێك دواتر دەنگی درگا هات .دڵم راوەستا .دەمزانی دایكمە .لە
شۆفێرەكەی پرسیبوو لە كوێم .بەدەنگی بەرز قیژاندی «لە كوێیە؟ دەزانم
لێرەیە» .برا بچوكەكەی «مێهران» ،مۆراد وتی»لێرە نییە ،خۆت دەتوانی بێیتو
تەماشا بكەیت» .ئیرت فێر ببووین چی بكەینو ئەمجارە نەتوانێت مبدۆزێتەوە.
دوای ئەوە كە دەڕۆشت نزیك دە خولەكێك وەستام ،ئینجا رۆشتم .بەناو كۆاڵنە
پێچو پەنادارەكان رۆشتمە سەر شەقامی سەرەكی-لەوێ دایكمم دەبینی.
درۆ ئەكەم (ئێستا زۆر باشم لە درۆكردن) .وتم لە پیاسەم تا چەند كتێبێك
بهێنم —كتێبەكانم نیشاندا و وتم ئێستا لە درگام دا ،وتیان دایكت هاتووە
بەدواتدا ،بۆیە منیش بەپەلە هامتەوە .دایكیشم خۆی نیگەران نیشان نەداو وتی
»ئەی پێش ئەوە چیت دەكرد؟»« ،من ...من رۆیشتم پیاسەبكەم» .ئەمە هیچ
یارمەتییەكی نەدام ،بەاڵم هەمووی بۆ ئەوە بوو ،كۆتایی پێ بێنێت .تەنانەت
بیشیزانیایە درۆدەكەم —كە دەیزانی— دەبا لەسەر چیرۆكەكەی خۆم بم .دوای
ماوەیەك بێامناترین درۆ ،ڕەنگی راستی لەخۆ دەگرێت .دوای چەندین ساڵ
ئەزمونێكی ترم وەرگرت .ئێمە یاری ئەوامنان دەكرد .پێچەوانەترین چیرۆكامن
دروستدەكرد ،بۆئەوەی بڵێین بۆچی هەناسەمان بۆنی كهول دەدات ،بۆچی
لێومان ماكیاژی پێوەیە ،رشیتی گۆرانیبێژێكی قەدەغەكراوی بیانی لە داشبۆردی
ئۆتۆمبیلەداكەدا چێ دەكاتو بە پێشنیاركردنی پارە بەپێی خراپی بارودۆخەكە
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رزگارمان دەب��وو .چەند هەفتە دوای میوانییەكان ،ئەم سەركەوتووییە
كاریگەرەمان دەبووە بابەتێك بۆ گاڵتەكردن.
یەكەم شتێك دایكم پێیوتم پێش ئ��ەوە ،لەبەردەم پۆلی ئینگلیزی لە
كونسوڵخانەی بەریتانیا دامبەزێنێت ،ئەوە بوو كە ئیرت رۆژانی هەینی ناتوانم
برۆم بۆ شاخ .ناتوانم الی باوكم گلەیی بكەم ،چونكە نەمەویست بە شەڕەكامنان
بزانێت هەرچەندە دەمزانی جاری داهاتوو كە چاوی بە باوكم كەوت بۆی
باسدەكات( .باوكم لە چەند شوێن لەناو دەفتەری بیرەوەریەكەیدا دەنوسێت
«نازانم بۆ نێژهەت وا دەزانێت من ئەم كچەم لە ژنێكی تر بووە؟») ،بەاڵم
تەنانەت لە زیندانیش ،لەگەڵ گلەییەكانو شەڕەكامنان باوكم لە بیری ناچێت
پێمبڵێت ،كە دایكم لە بارودۆخێكی ناخۆشدایەو پێویستی بە خۆشەویستیەو
من دەبێ لێیتێبگەمو پشتیوانی لێبكەم.
كاتێك رۆژی دواتر لەخەو هەستام ،بینیم سەرقاڵی خۆئامادەكردن بوو بۆ
قاوەخواردنەوە .لەدوایەوە لە ژووری نانخواردن بۆ چێشتخانە و ژوورەكەی
رۆشتم و لێیپاڕامەوە تا رێگەمبدەن بچم بۆ شاخ ،بەاڵم گوێی لێنەگرتم .لەپڕ
هەڵگەڕایەوە و وتی «بۆ ئاگاداریت ،ئیدی هەرگیز بۆ ئەم سەفەرە هەزەلیانە
ناڕۆیت» .پێموت تۆ چ مۆڵەتم پێبدەیتـ ،چ نەدەیت من دەڕۆم .دایكم
دەستیكرد بە قیژە «چیت لە من دەوێت؟ تا من نەمرم تۆ ئارام ناگریت؟».
هەروا سەیرمكردو هیچم نەوت ،بەاڵم مێشكم پڕبوو لە قسە .هەستم دەكرد
دەمەوێت شتێكی ناخۆش بكەم—پەرداخێكم هەڵدا بەرەو دیوارەكە ،ئەوەندە
گریام تا نوزە نوزەكانم جێگەی خۆیان دا بە منگە منگو دایكم دڵی بۆم سوتا
و هات بۆ الم .وتی» ئەهااا ،مەگری».
بە توڕەیی وتی «تۆ كچی من نیت» .لە مێشكمدا وێنەی ماتێڵدم
لە كتێبی رەش و سور خەیاڵدەكرد ،كە تێیدا سەری جولیێن سۆرێل لەسەر
باوەشی دەگرێت .دایكم قیژاندیو وێنەكەی ناو مێشكم زۆرتر رەنگو بۆنی
دەگرت « تۆو باوكت .»...ماتیلد لەناو گالیسكەكەو دەنگی ژێرپێی ئەسپەكان
192

ئازەر نەفیسی

زۆرتر دەبێت ،دەنگی دایكم دەبیستم ،دەنگی ژێرپێی ئەسپەكان و بێدەنگی
ماتێڵد ،هاوزەمان .تۆزە تۆزە بەسەر خۆمدا دەهامتەوە ،بەاڵم چونكە دایكم بە
ئامانجەكەی نەگەیشتبوو —كەمكردنی گریانە هیسرتیكەكانم— تا دوو رۆژ
قسەی لەگەڵ نەكردم.
وتم «من دەڕۆم و تۆ ناتوانیت بەرم پێبگریت» .ئێستا هەردووكامن
خەریكبووین دەمانقیژاند .دەنگی جەرەسی دەرگا هات ،بەاڵم هیچ بایەخێكامن
پێنەدا .وتی منی گەورە نەكردووە ،تا ببمە ژنێكی داوێنپیس .بە تووڕەیی
وتی»بڵێ بزانم بۆچی دەتەویست لە تاران مبێنیتەوە؟ بۆ باوكت نەبوو ،بۆ ئەوە
نەبوو هەستت بۆی هەبوو ،بۆ ئەوە بوو بتوانی لەناو شار لەگەڵ كوڕی بەرەاڵ
بگەڕێیت» .لەپڕ دیسانەوە گریام .وتم «من ئیرت ناتوانم لەم ماڵەدا بژیم»« ،ئیرت
ناتوانم بچمە ژێرباری ئەو هەموو دژوارییە» .نە براكەمم دەبینی كە لەناو
هۆڵەكەدا وەستابوو ،نە دەنگی دەرگاكەمان دەبیست.
چەند دەقە دواتر «پوورە مینا» هاتە ژوورەوە .هێشتا دەگریام .دایكم «پوورە
مینا»ی ماچكردو «پوورە مینا» دەستمی گرت .وتم «من ناتوانم تەحەمول بكەم،
ئیرت نامەوێت لێرە مبێنمەوە» .پوورە مینا وتی»باشە خۆت ناڕەحەت مەكە».
بە ئارامی بردمیە ناو ژوورەكەم و براكەمی نارد ،پەرداخێك ئاوم بۆ بهێنێت.
دەنگە تووڕەكەی دایكم دەبیست كە بەرەو چێشتخانەكە دەڕۆیشت و كەمرت
دەبوویەوە« .پوورە مینا» دانیشتو وەك كەسێكی گەورە قسەی لەگەڵم دەكرد،
وەك كەسێك كە لە نهێنییەكدا بەشدار دەبێت .وتی »نازانم نێژهەت چۆن
دەتوانێت ئەوەندە بەرامبەر خۆی و ئەو كەسانە وا خۆشیاندەوێت بێبەزەیی
بێت» .بە تێكەڵ و پێكەڵی وتم «بەناوی خراپ بانگم دەكات ،دەڵێت گوایە
چاوەڕوانی مردنی ئەوم» .پوورە مینا بەهێواشی وتی «هیچ مەبەستێكی نییە».
پەرداخە ئاوەكەی دایە دەستمو بە براكەمی وت بڕوات« .بەڵێ هەیەتی .ئێژێت
منیش وەك ئەوانی ترم ،بەس بەدوای پارەی ئەوەوەم» .پوورە میناش وتی»ئەمە
دەڵێت ،چونكە ناتوانێت بەو كەسانەی بڵێت كە لەڕاستیدا ئازاری دەدەن».
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دایكم باشرتین و خراپرتینی لە ناخی ئێمەدا گۆش و گەورە كردووە .بە
نەهێشتنی بۆشاییە كەسییەكان ،ناچاربووین دنیای نهێنی بۆ خۆمان لەناو
خەیاڵامن دروستبكەین .باوكم بۆ دنیای باخەكەی ،شیعرەكانی و ئیشەكەی
رایدەكرد .هێشتا دەتوانم ئەو ساتانە بێنمەوە بەرچاوم ،كاتێك باوكم قاپێك
پڕ لە پەڕەی بۆن خۆشی یاسەمینی دەهێنا ،یان كاتێك لە سەفەرەكامنان بۆ
ڤێالكەمان لەالی دەریای خەزەر لەپڕ ماشێنەكەی دەوەستاند و دەڕۆیشتە
ناو دارەكان ،تا گوڵێكی وەحشی بدۆزێتەوە و لەناو باخەكە بینێژێت .جارجار
بانگی دەكردم ،من نوقمی رۆمانێك بووم ،كە دەمخوێندەوەو لەسەر قەنەفەكە
درێژ ببووم ،تا سەیری دەرەوە بكەمو گوڵ ببینم خەریكن خونچە دەدەن .من
رامدەكرد بۆ ناو چیرۆكەكانم :روودابە رۆل مۆدێلی من بوو ،جولیێن سۆرێل
خۆشەویستەكەم بوو ،ناتاشا رۆستۆوا ،ئیلیزابێت بێنێت ،كاترین ئێرنشاو و
كۆمەڵێكی زۆری تری لە قارەمانە ژنەكانی ناو ئەدەب ،كە چاوەڕوان بوون
یارمەتیم بدەن ناخی فێڵبازانەم بدۆزمەوە .دنیای خەیاڵ بەراورد بەو دنیایەی
ئێمە تیادا دەژین ،چەندە جیاوازو سەرسووڕهێنەرە!
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ژنێكی لەو چەشنە!
ئەم ماوەیەم زۆرتر بە خوێندنەوەوە دەبردەسەر .شیعرەكانی شاعیرە
دڵخوازەكەم «فروغی فروخزاد»م دەخوێندەوە و لەژێر ئەو پارچانە ،كە حەزم
لێبوو هێڵم دەكێشا و لەناو دەفتەری بیرەوەریەكەمدا دەمنوسینەوە« :تەواوی
ژیانی من گورانییەكی تاڵە ،كە تۆ لەگەڵ خۆیدا دەبات بەرەو گەشەبوونێكی
هەتا هەتایی» .بەیانیانی رۆژانی هەینی ،لە كاتی كۆبوونەوەكانی دایكمدا
بۆ خواردنەوەی قاوە و گفتوگۆكردن بە كتێبێكەوە دەڕۆیشتمە ژوری میوان.
دایكم هەمیشە بە تانە و تەشەرەوە شتێكی دەوت .بە سووكی سەیریدەكرد.
هەڵبەت هەرگیز نەیدەتوانی دەست بنێتە سەر ئەوەی ،كە بۆچی حەزی من
بۆ خوێندنەوەی كتێب كارێكی هەڵەیە .بیانووەكەی ئەوە بوو ،كە من زۆر
پەرۆشی كتێبم ،بەاڵم هەرگیز نەیتوانی روونیبكاتەوە ،كە بۆچی ئەو كتێبانەی
من دەمخوێندەوە ،لەالی ئەو وەك یاخیبوون وایە.
ئەو كاتەی بە دایكمم گوت من نابم بە ژنی «بهزادی ساری» ،چونكە
هەستێكم بۆی نییە ،لۆمەكەی خستە سەر كتێبە شیعرەكانم و پالنگێری
لەگەڵ بنەماڵەی باوكم ،گوایە حەزیان لێنەبوو من شو بكەم بەو كوڕە.
هەڵبەت لە الیەكەوە دروست بیری دەكردەوە .شیعرەكانی «فروغ فروخزاد»
بەرجەستەبوونی ئەو توانا شاراوەیە بوون ،كە من لەناو قارەمانە مێینەكاندا
بەدوایدا دەگەڕام« .فروغ» لە ناخی هەموو ئەو بارودۆخانەدا ژیابوو ،كە باسی
لێدەكردن ،لەپێناویدا زۆر شتی لەكیسدابوو .دەزویەكی نادیار «رودابە»ی بە
«فروغ»ەوە لكاندبوو .ئەو شتە هاوبەشەشیان چاونەترسی و كراوەیی بوو لە
ناخی كولتورێكدا ،كە هەموو ئەمانەی بە قەدەغە دەزانی.
«فروخزاد» لە ساڵی  1935لەدایكبووە ،لە تەمەنێكی زۆر گەنجدا شوی
كرد .شوكردنەكەی لەسەر ناچاری نەبوو .حەزی لە «پەرویز شاپور» -پیاوێكی
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بەناوبانگی ناو نێوەندی رۆشنبیری -كردبوو ،كە شانزە ساڵ لەخۆی گەورەتر
بوو .لەدوای بەدنیا هاتنی كوڕەكەی «كامیار» خێزانەكەی بەجێدەهێڵیت.
هەندێ كەس دەڵێن هۆی ئەم بەجێهێشتنەی ،پەیوەندی دڵ��داری بووە.
باقی ژیانی خۆی دەبەخشێ بە شاعیریی و دواتر بە دروستكردنی .لەساڵی
 1967لە رووداوێكی هاتووچۆدا و لە تەمەنی  32ساڵیدا كۆچی دواییكردوە.
زۆربەی شیعرە سەرسوڕهێنەرەكانی —كە بەهۆی ئەوانەوە ناوبانگی بەخراپی
دەرچوو— ئاهەنگگێڕیی بوون بۆ پەیوەندی دڵداریی .هەڵبەت بە سۆزێكی
زۆرەوە لە كۆتاییەكانی ژیانییەوە لەسەر سیاسەتو كۆمەڵگەش شیعری نوسی.
زۆر ئازایانە و بەبێ شەرمكردن ،دانی بە پەیوەندیە خۆشەویستیەكانیدا دەنا.
زۆركەس بەم بۆنەوە هەم خۆشیاندەویستو هەم رقیان لێبوو« .فروغ» یەكەم
كەس بوو ،كە بیرۆكەی «تاوانی» كەسیی (تاوانم كرد ،تاوانێكی زۆر خۆش ،لە
باوەشێكدا كە گەرمو ئاگرین بوو) وەك بەرەنگارییەك بەرامبەر بە دەسەاڵت،
بەتایبەت خودا داهێنا.
«تەنها دەنگەكە دەمێنێتەوە» .ئەمە سەردێری شیعرێكی «فروغ فروخزاد»
بوو ،من لەسەر الپەڕەیەكی دەفتەری بیرەوەرییەكەم نوسیبووم و دووجار
هێڵم بەژێردا كێشابوو .لەژێرەوە نوسیبووم ئەمڕۆ لەسەر «فروغ» (هەمیشە
بە «فروغ» ناویاندەبرد ،ئازادییەك كە دەتوت بەس بە شاعیرە نێرەكانیان
دابوو) لەگەڵ دایكم شەڕێكی گەورەم هەبوو .بە بەردەوامی دەیوت من تۆم
وا بەخێونەكردوە ،كە پێبنێیتە جێپێی «ژنێكی وا» .لەدەفتەری بیرەوەریەكەمدا
نووسیم ،كە ئەگەر دایكم «ژنێكی وەها» بوایە ،ژیانی هەمومان زۆر خۆشرت
دەبوو.
چەند رۆژ دواتر ،لە دوای گەڕانەوەم لە پۆلی ئێوارانی زمانی ئینگلیزی
لە كونسوڵخانەی بەریتانیا ،بانگهێشتكرام بۆ ناو كتێبخانە .دایكم لەسەر
قەنەفەیەكی ناسكی قایش دانیشتبوو« .رحامن» لەسەر كورسیەكو بەتەنیشت
دایكمەوە بوو« ،پوورە مینا» بەرامبەری دانیشتبوو ،دیاربوو دڵی ئاسوودە نییە.
تاوانبارەكەیش ،دەفتەری بیرەوەرییەكەم ،بە بەرگە رەشە پالستیكیەكەیەوە
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لەسەر مێزەكە دانرابوو ،بەجۆرێك كە هەموو بیبینن« .كاك رح�مان» بە
زەردەخەنەیەكەوە مۆڕەی لێدەكردم ،وەك یەكێك بڵێت دەزان��م .زۆربەی
جارەكان بەرگری لە من دەكرد ،بەاڵم ئەمجارە هیچی نەوت ،بەس جارجار
چاوە بلۆقاویەكانی بە فیتنەییەوە دەتروكاند.
دایكم دەیویست بزانێت چۆن دەتوانم —ه��ەروا لەناو دەفتەری
بیرەوەریەكامندا وتبووم—بڵێم ژنێكی تر بەسەر دایكی خۆمدا پەسەند دەكەم.
«پورە مینا» هەوڵیدەدا رۆڵی ئاشتكەرەوەی هەبێت .منیش دەمویست بزانم،
بۆچی دایكم دەفتەری بیرەوەریەكامنی خوێندۆتەوە .چۆن مافی ئەوەی بەخۆی
داوە ،كە نوورساوی كەسی و تایبەتی من بخوێنێتەوە« .رحامن» دەیوت دایك
مافی ئەوەی هەیە بەرگری لە تاوانێك بكات .لە ئیسالمدا تەنانەت خەڵكی
بێگانەش مافی ئەوەیان هەیە .هەرچی زۆرتر هەستم بە زەبونی دەكرد ،زۆرتر
تڕۆ دەبووم .تەنها شتێك بۆ بەرگری لەخۆم هەمبوو ،ئەوە بوو باسی گرنگی
شیعرەكانی» فروغ»یان بۆ بكەم.
لێرەدا دایكم تۆنێكی ناكەسیانە ،ناخۆش و گاڵتەكەرانەكەی خۆی
خستەكار .بەگاڵتەوە وتی»بێگومان تۆ راستدەكەیت»« ،تۆ گەنجینەیەكی پڕ
لە زانیاریت .چۆن ژنێكی نەزانی وەك من دەتوانێت بەهیوای گەیشنت بەو
ئاستە بەرزەوە بێت!» .دایكم لە كاتی وادا ،زۆر بە ساردی و ئاوازێكی فەرمی
قسەی لەگەڵامن دەكرد .هەروەك لە كاتی نووسینی یاداشتی تەمبێكردندا بە
«خانم» بانگهێشتی دەكردم ،هەركاتێك شتێك رویبدایە ،نامەیەكی دەنووسی
و لەماڵەوە بەجێیدەهێشت .خێزانەكانی تر گفتۆگۆیان دەكرد ،بەاڵم ئێمە بە
نوسین قسەمان دەكرد :سەبارەت بە هەر شتێك كە ناڕەحەتی بكردینایە ،یان
ئارەزومان بوایە ،شتەكان بە شێوازێكی تر بوایە یان گلەییەكامنان —هەموومان
دەنوسی ،دەتوت توانای ئەوەمان نەبوو سەیری چاوی یەك بكەین و گفتوگۆ
بكەین.
بۆ رۆژی لەدایكبوومنان ،یان س��ەری س��اڵ ،دایكم كاتێك دەیویست
پیرۆزبایامن لێبكات ،یاداشتێكی كورتی بۆ دەنووسین ،ب��ەاڵم زۆرب��ەی
جارەكان كاتێك دەینوسی ،كە دڵی لە شتێك پڕبوایەت .نامەكەی بە تانە و
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تەشەرەوە دەستپێدەكرد :مێردە شازەكەی من ،منداڵە سوپاسگوزارەكانم ،كچە
گوێرایەڵەكەم .شتێكی زۆر ئاسایی بوو بۆ دایكم ،كە یەك بەیەكی هەموو ئەو
فیداكاریانەی بۆی كردووە بژمێرێتو بڵێتەوە .لە یەكێك لە نامەكاندا نوسیبووی
«ئیشی دایك ئەوەیە منداڵەكانی بەباشی پەروەردە بكات .»...لە یاداشتێكی
تردا سەرەتاكەی ئەوا دەستپێدەكات «زۆر ئاسوودەم كە دوو كەسایەتی باشم
گەورە كردوە» .دایكم هەرگیز «دەستكەوتەكان»مانی فەرامۆش نەدەكرد و
ئاماژەی پێدەكردن .لە كۆتایشدا ئاوا نامەكەی تەواودەكرد «مببورن كە دایكێكی
شایەن نەبووم .دەزانم لەم خێزانەدا منتان ناوێت و من وەك بێگانەیەك
تەماشادەكەن .بەهیوای باشرتینم بۆ هەرسێكتان» .لە سااڵنی دواتردا ناوی
كوڕەزا و كچەزاكانیشی دەخستە سەر لیستی تاوانبارەكان.
دەبوو مبزانیایە شتێكی بنەڕەتیی ونە« .هەڵبەت گومانی تێدا نییە ،كە ئازەر
خوێندكارێكی زۆر زیرەكە» ،بە ئەنقەست لە نامەكانیدا هەست و ئیحساسی
الدەبرد ،یان «ئیشی سەرەكی دایك ،خۆبەخشینی خۆیەتی بە منداڵەكانی».
ئێستا زۆر خەمۆكی ئەم ئەوینە دورەم .لەو سەردەمە ئەوەندە بەم یاداشتانە
راهاتبووین ،كە نەماندەتوانی هۆی ئازارەكە بزانین.
ئەو رۆژە من تەمبێكرامو دوای لێبوردنێكی دووداڵنە و پڕگریان بۆ ژوری
خۆم دوورە واڵت كرام .زۆر بەڕوونی ئەو رۆژەم لەبیرماوە :هەموو رۆژەكە
لە ژوری خۆم بووم ،نە شتێكم خوارد ،نە وەاڵمی تەلەفونم دایەوە .دایكم
ئیشكەرەكانی نارد ،براكەمی نارد و دواتریش پورم تا بڕۆم و خواردن بخۆم،
بەاڵم هەر نەڕۆشتم .بەچاوی پڕ ئەرسینەوە پێداچونەوەم بۆ هەموو شتەكانی
ناو مێشكم دەكرد و بەزەییم بەخۆمدا دەهاتەوە .تەنانەت «مهران»یش
نەیدەتوانی مبهێنێتە سەر زەوق .بیرم لە رەتكردنەوەی خوازبێنییەكەی «بهزاد
ساری»ش نەدەكردەوە .چی دەبوو ،ئەگەر مبتوانیایە لە دنیایەكی ترو جیاواز
لەمەدا بژیم؟ چی دەبوو ئەگەر ژیانێكی ئاساییم ببوایە؟ نازانم چۆن بەم
دەرئەنجامە گەیشتم ،بەاڵم لە كۆتایی ئەو رۆژەدا بەخۆمم وت ،كە شوی
پێدەكەم.
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«دوێنێ نێژهەتو ئازەر هاتن بۆ الم» ،باوكم لە دەفتەری بیرەوەرییەكەی
نوسیبووی« .خوازبێنیكەرێكی نوێ هاتبوو بۆ ئازەر .تا ئێستا چەند كەسێكی
رەتكردبووەوە .ئەم دانەیان ناوی (مەهدی مەزهەری)یە ،كوڕی (عەقید
مەزهەری)یە ،بنەماڵەیەكی باشنو زۆربەیان دەناسم .لە ئازەربایجان نارساون،
بەاڵم هەڵسووكەوتی دایكی ،گیروگرفتی خۆم و ساویلكەیی و بێئەزموونی
ئازەر و خەم و خەفەتی لە ماڵەوە ،زۆر پەرۆشم دەكات .لەوانەیە بەبۆنەی
ئەم بارودۆخەی ماڵەوە ئەم هاوسەرگیریە بكات ...دایكی زۆر پەلەیەتی ،كە
بیدات بە شو .حەزدەكات تا لەپارلەماندایە ئەم هاوسەرگیرییە رێكبخات .ئازەر
بەردەوام چاوی پڕ ئەرسینە و زۆر خەمۆكە .نایەوێت تا كاتێك من رزگاردەبم
شوبكاتو منیش خۆم نازانم كەی لە زیندان ئازاد دەكرێم».
«مەهدی مەزهەری» لە بنەماڵەیەكی سەربازییەوە هاتبوو ،زۆر پێچەوانەی
بنەماڵەی ئێمەیە .لە بچوكرتین كچی ماڵەكە بچوكرتەو تاقە كوڕی خۆشەویستی
دایكی بوو .كاتێك كە «مەهدی»م بینی ،خوێندكاری ئەندازیاری ئەلكرتونیك
بوو لە زانكۆی ئۆكالهۆما .گۆرانیبێژی دڵخوازی «فرانك سیناترا» بوو ،زۆر چێژی
لێدەبینی .بەالی ئەوەوە «سیناترا» نیشانەی :سامان ،جوانی ،سەركەوتوویی،
گارسۆنەكانی سەرمێزی رێستورانەكان بوو .بنەماڵكەی زۆر بێشەرمانە ماددی
بوونو بنامڵەی منیش پێچەوانەی ئەوان بوون.
یەكەمجار پێشنیارەكەیم زۆر بەجددی وەرنەگرت .حەزم لێنەبوو .تەنانەت
لە باری سێكسیشەوە هیچ هەستێكم بۆی نەبوو .تەنها داواكاری بەردەوامم
«بێهزاد» بوو ،كە هەرگیز بەجدی وەرمنەگرت .تا ئەو كاتەی «مەهدی» چیدی
گرنگی پێنەدام ،ئەو سەرنجمی رانەكێشابوو .تەنها كوڕێك كە لە تەمەنی خۆمدا
دایكم دەیهێشت لە دەوروپشتی بم كوڕی هاوڕێیەكی بوو بەناوی «بەهمەن».
دایكم زۆر بڕوای پێبوو .الی دایكم هیچ كام لە خزمەكانی باوكم باش نەبوون.
«بەهمەن» و هاوڕێكانی الی دایكم بە ئاسایشەوە سەیر دەكران( .مەهدی)
هاورێی (بەهمەن) بوو.
لەدوای خواردنی نانی شەو «مەهدی» بانگیكردم بۆ ژوری نانخوارن .من
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

199

بەپێوە وەستابووم و ئەویش دانیشتبوو .دەستیگرتم و پێیوتم «ئەمەوێت تۆ
ببی بە ژنی من».
هیچم نەوت .وتی «چاوەڕوانی شتێكی وا نەبووی؟» ،وتم «راستیت دەوێت،
هەرگیز بیرم لێ نەكردبۆوە »،وتیهەمیشە ویستوویەتی لە تەمەنی گەنجیدا
ژنێك بهێنێت ،كە بتوانێت لەگەڵی پێبكەنێت .دەیوت دایكو باوكی بەتەمەنن
و ئەمیش تاقە كوڕیانەو حەزیان لێیە پێش مردن ژنهێنانو منداڵەكانی ببینن.
هۆكەی بۆ خۆشەویستی من ئەوە بوو كە لە خێزانێكی باش گەورە ببووم
و پەیوەندیم لەگەڵ خەڵك باش بوو ،هەرچەندە حەزی لە پەیوەندی نێوان
دایك و باوكم نەبوو( .دەیوت تەنها یەك كەس لەم خێزانەدا دەبێت پانتۆڵ
لەپێبكات ،كە بەدڵنیاییەوە باوكت نییە)« .مەهدی» دەیوت كاتێك یەكەمجار
دەمبینێت حەز لەدەموچاوم دەكات .منیش پێموت «ئەو كچانەی كە تۆ حەزت
لەدەموچاویانە زۆرن؟ « ،وتی «بەڵێ ،بەاڵم تۆ زۆر پاكی .تۆ رۆیشتوویت بۆ
بەریتانیا ،بەاڵم هێشتا نازانیت كە ماچی فەرەنسی چییە» .دوای ئەوە پێیوتم
كەسێكی زۆر پەرۆشە .وتی»كاتی خەوتن دەمانچەكەم لەژێر سەرینەكەم
دادەنێم» .دیسانەوە چووە سەر بابەتی بنەماڵەكەم« :سەرباری هەموو ئەو
شتانەی بەسەر باوكتدا هاتوون ،بەاڵم خێزانێكی باشن»« ،خێزانێكی باش و
بەناوبانگن» .لەبری ئەوەی درەنگرت وەاڵمیبدەمەوە هێشتم ماچم بكات .دوایی
كە بیرمدەكردەوە ،هەستمكرد خوازبێنییەكەی ئاگاداركردنەوە بۆ روودانی زۆر
شت .هەستمدەكرد وەك خوازبێنی (مسرت كالینز) لە (ئێلیزابت بێنت)ە لە
كتێبی «شانازی و كوێرباوەڕی»دا( . )9بەداخەوە ناتوانم بڵێم كە رەوشت و
رەفتاری منیش لە «ئێلیزابت بێنت» دەچوو.
ئەو شەوە درەنگ رۆیشتمەوە بۆ ماڵەوە .دایكم بەخەبەر بوو .خەریك
بووم دەڕۆیشتمە ژووری خۆم ،كاتێك دایكم بانگی كردم .ژوورەكەی تاریكبوو،
لەناو جێگەكەیدا درێژ بووبوو،
پێیوتم «چی بوو؟»،
منیش وتم «داوای لێمكرد»،
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»داوای چی لێتكردیت؟»،»كە شوی پێبكەم»،»ئەی تۆ چیت وت؟»،»هیچ»،»بۆچی هیچت نەوت؟»،»لەبەرئەوەی دەمەوێت لەپێشدا بیری لێبكەمەوە».دایكم لە بڕیاری مندا بۆ شو كردن بە «مەهدی مەزهەری» تاوانبارە.
هەمووی پەنی ئەو بوو ،چونكە شەو دەیناردم بۆ ماڵیان تا گوێبگرم بزانم باسی
چی دەكەن ،چونكە بێ رەزامەندی من چاوی بە باوكم كەوت و ئەوەندەی
بۆڵە بۆڵی بەسەردا كرد ،تا بهێڵێت ماڕەبرینەكە بە خێرایی ئەنجام بدرێت،
چونكە بە مەكربازی خۆی لە داواكاریەكەی باوكم الدا بۆ وەرگرتنی رێنامیی
لەبرا گەورەكەی لە (ئەسفەهان)،
هەروەها بەتایبەت لۆمەی «مهران»یش دەكەم.
دواتر زانیم كە بێدەنگی خۆمو هەڵسووكەوتم وای لێكردبوو كە وا بكات.
كاتێك باسی داواكارە تازەكەم بۆ «مێهران» كرد ،زۆر پێی ناخۆش بوو ،دەیوت
كە من نابێت شو بە «مەهدی» بكەم ،چونكە هەمیشە ئاگای لێمبووەو بۆ من
بووە—هەڵبەت ئیرت زۆر درەنگ بوو.
مایەی ئارامییە بۆ مرۆڤ كاتێك لەگەڵ كەسێكە كە لەخۆی زۆرتر یەكالیی
كەرەوەیە« .مەهدی» دەیزانی چی لە ژیان دەوێت و منیش هەستم بە
خۆشییەكی گەوجانە دەكرد لە بەخشینی ژیانم بە دەستی ئەو .هەمیشە
حەزم لەو پیاوانە بوو ،كە وەك باوكم بوون ،لەو پیاوە رۆشنبیرانە كە بۆ خۆیان
ئەركێكی تایبەتیان هەبوو ،لەو پیاوە جوامێرانە كە (هەڵبەت بەس لە دنیای
تیۆریدا) نەرم و تەندەر بوون .هەڵبژاردی «مەهدی» لەبەرئەوە نەبوو ،كە
پێویستم پێیبوو ،بۆئەوە بوو كە دەمویست لە ناخی ئەو رۆڵەدا كە «مەهدی»
بۆی داناوم رۆڵم هەبێت .تازە ئامادەییم تەواوكردبوو ،دەمویست لە زانكۆی
«سانتا باربارا»ی كالیفۆرنیا لەبەشی ئەدەبیت بخوێنم .ئەویش لە ئۆكالهۆما
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ئەندازیاری كارەبای دەخوێند و وەك دایكم لەو بڕوایەدا بوو ،كە من كاتێكی
زۆر بۆ كتێب تەرخاندەكەم .شوكردنم بە «مەهدی» پڕبوو لە دوودڵی .بیرۆكەی
«مەهدی» لەسەر هاوسەرگیری زۆر توندبوو ،دەیەویست یاسا توندوتیژەكانی
لە ژیانی ژنو مێردیدا بسەپێنێت .خۆم رازیكردبوو كە «مەهدی» بۆ من باشە،
هەرچەندە جاروبار بیرم لەوە دەكردەوە ،كە من خەریكم دەبم بە «ژنێك كە
تواناكانی بەفیڕۆ دەڕوات».
خاڵی سەرنجراكێش ئەوە بوو ،هەم من ،هەم دایكم هەردووكامن بۆ
یەك هۆ هەڵامنبژارد« :مەهدی» دەیزانی چی دەوێت و لە تاقیكردنەوەكەی
دایكمدا سەبارەت بە داواكارەكانی ترم دەرچووبوو .لە یەكەم دیداردا دایكم
پێیوت «كچی من وا بەخێونەكراوە ببێتە ژنی ماڵ ،دەبێت خوێندن تەواوبكات»،
«مەهدی»ش بە دایكمی وت ،ئەگەر دایكو باوكی پارەی خوێندنەكەی بۆ بدەن،
هەبوونی ژنێكی خوێندەوار بۆ ئەو زۆر خۆشە .ئێستا لە بواری هەڵسووكەوتی
پیاوە «بڕیاردەرەكان»دا بوومەتە شارەزا و پسپۆر .ئەم جۆرە پیاوانە بەس بە
ڕواڵەت قایم و توند دیارن ،بەاڵم لە راستیدا وەها نین .بۆ هەموو شتێك یەك
فۆرمولەیان هەیەو بەزۆر بەسەرتا دەیسەپێننو زۆر بڕوایان بە خۆیان هەیە،
بەاڵم توانای روبەڕوبوونەوەیان لەگەڵ شتی لە ناكاودا نییە .لە تەنگەژەدا هەر
ئەو ژنە ناكارایانە بوێرترن —هەڵبەت بەالی ئەوانەوە ناكاران— كە بەردەوام
دەیكەنە شەڕ لەگەڵیانو لە ناخەوە لێیان دەترسن.
هەڵبەت «مەهدی» شتێكی هەبوو ،كە من لێی بێبەش بووم :خیزانێكی
شاد و توندوتۆڵ .زۆر لە خێزانی من جیاواز بوو .هیچ نائارامییەك لە ژیانی
ئەواندا نەبوو .هەموویان لە دەوری مێزی خواردن كۆدەبوونەوە و پێكەوە
پێدەكەنین یان توڕە دەبوون .لە كاتی پشودا هەموویان بەیەكەوە دەڕۆیشنت بۆ
سەفەر .خێزانی منیش دەتوت غەمباری كوشتویەتی .ئێمە بە شێوازی خۆمان
خۆشەویستیامن بۆ یەك هەبوو ،بەاڵم هەمیشە نائارامی لەگەڵدا بوو.
من هەر ئەو كارەم كرد ،كە دایكم وتی بیكەم .دواتر نكوڵی لێدەكرد و
دەیوت كە من هەر لە سەرەتاوە دژی شوكردنی تۆ بە «مەهدی» بووم ،بەاڵم لە
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دەفتەری بیرەوەری باوكمدا لە چەند شوێن ئاماژەی بەوە كردوە دایكم حەزی
لەم هاوسەرگیریەیە و پەلەیەتی .باوكم دەیویست ئاهەنگەكە دوابخات و بە
دایكمی وت تا وەاڵمی پاڕانەوەی براكەی بە قورئان دوای بخاتو پەلەنەكات.
منی پەراوێزخست و خۆی هەموو شتەكانی كرد .كەمرت لە دوو مانگ دوای
بڕیارەكەم بۆ شوكردن بە «مەهدی» جلێكی سپیم لەبەردابوو بە چاوێكی
گریان و كێكێكی بچووكەوە لەناو دەستمدا .چووم بۆ زیندان بۆ الی باوكم.
بڕیارمدابوو كە چەند كاتژمێر پێش ئاهەنگەكە —لە ماڵی ئێمە بوو— چاوم
بە باوكم بكەوێت .شەوی پێش زەماوەندو ئەوكاتەی رۆشتم بۆ الی باوكم زۆر
گریام.
لە رۆژی زەماوەندەكەمدا دایكم بەردەوام دەیوت بەختی هەردووكامن
لەیەك دەچێت :باوكی ئەویش لە كاتی شوكردنەكەیدا ئامادەنەبوو .باوكم لەناو
دەفتەری بیرەوەریەكەیدا نوسیبووی ،كە بەختی هەردوكامن «بەیەكەوە ئااڵوە»،
چونكە منیش هەڵەكەی ئەوم كردبوو .لە یەكێك لە پارچەكانی دەفتەرەكەیدا
لە زمانی كەسی سێهەمەوە نوسیبووی« :لە كۆتاییدا بەختی ئازەریش وەك منی
لێهات .خۆی بە زۆر كردە تووشی هاوسەرگیریەوە .ئەویش بەهۆی ناشادی ماڵ
و نەبوونی باوكی لە ماڵەوە ،كە شوكردنی لەو ژیانە پێخۆشرتە .تەنها كەسێك كە
بە بەردەوامی بیری لێدەكردمەوە ،ئێستا خەریكە هەموو سۆزی دەگوێزێتەوە
بۆ كەسێكی تر» .براكەم بەشێك لە پشوی هاوینەكەی لە ئەسفەهان بەسەربرد.
چەند رۆژ پێش ئاهەنگەكە بانگكرا تا بێتەوە بۆ تاران ،كاتێك كە هاتەوە هەر
لەناو حەوشەدا دەهات و دەڕۆیشت و هەوڵیدەدا من رازیبكات ،كە ئەم
هاوسەگیریە نەكەم .وەاڵمی تەلەفونەكانی «مێهران»م نەدایەوە .ئەویش وەك
هەموو بنەماڵكەم پێیوابوو من و «مەهدی» هیچ شتێكی هاوبەشامن نییە و
سەری سووڕمابوو لەم هەڵبژاردنەم.
نزیك بە دەساڵ پێش ئەوكاتە ،باوكم پێیوتم تۆ ناتوانی بەس لە دژی شتێك
كەللەرەق بیت ،بەڵكو دەبێت بۆ شتێكیش ،كە حەزت لێیە كەللەڕەق بیت.
رودابە شوی نەكرد بە زاڵ ،چونكە دەیەویست لەبەر خواستی دایك و باوكی
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بوەستێت ،یان بۆئەوەی كە خەمبار بوو ،یان قینی لە كەسێك بوو ،بەڵكو چونكە
خۆی حەزی لە زاڵ بوو .زۆر درەنگ لەم قسەی باوكم تێگەیشتم.
هەموو شتەكانی ئەم هاوسەرگیریە ئەویندارانە بوو« .مێهران» و براكەم
لێم دەپاڕانەوە كە بڕیارەكەم بگۆڕم .چەند رۆژ بەر لە ئاهەنگەكە «عەمو
ئەبوتۆراب» تەلەفونی كرد بۆ دایكمو وتی كە نزای بە قورئان كردەو وەاڵمەكەی
باش نییە« .لەیال» كچی «پوورە مینا» دەیوت من ئێستا بووم بەو كەسە كە
دایكم هەمیشە دەیەویست :خاتوون .من ئەركم بە سەرەوەیە و دەبێت
بەباشی ئەنجامیبدەم .سەرم بۆ رادەوەشاند بەو مانایەی قسەكانت دروستە،
هەروەك ئەو كاتەی كە لەسەر ئەركەكانی ژن وانەی بۆ دادەهێنام .دەبوایە لە
«لیال»م بپرسییایە چی پێشنیاردەكات بۆ كچێكی ترساو و سەرسووڕماو ،كە وەك
ژنێكی پێگەیشتوو میكیاج كراوە؟
بۆ مانگی هەنگوینی لەگەڵ ماڵی مێردەكەم ،رۆشتین بۆ ڤیالكەی ئێمە
لە زەریای خەزەر .سێ خوشكەكەی و مێردەكانیان و منداڵەكانی لە ڤیالیێكی
نزیكی ئێمەوە مانەوە .باوكم ئەم باخەی زۆر پێش ئێستا ،كە هێشتا پێشكەوتوو
نەبوو ،كڕیبوو .باوكم زۆر حەزی لەو شوێنە بوو ،هەر لەگەاڵ بوارێكی بۆ
دەڕەخسا ،دەڕۆیشت بۆ ئەوێ .باوكم رۆحی خۆی خستە ناو ئەو باخەوە.
كەناری زەریای خەزەر لە دنیادا بێهاوتایە—هەڵبەت من بەس وتەكانی
باوكم ئەڵێمەوە .باوكم دەیوت تەنها هەندێ شوێن لە دنیادا ئەوەندە پیرۆزن،
كە لە الیەكیەوە زەریا و جەنگەڵە ،لە الیەكی دیكەوە هەمووی شاخە .كاتێكی
زۆری تەرخاندەكرد ،بۆئەوەی بڕوات بۆ جەنگەڵو لەوێ بەدوای گوڵو داری
سەیروسەمەرەدا بگەڕێت بۆ ناو باخەكەی .هیچ هاوڕێیەك نەیدەتوانی بە
ئەندازەی ئەو باخە ،بەخۆیەوە سەرقاڵی بكات .لەبیرمە كە لە گەرمەی هاوین،
یان چلەی زستاندا چوار كاتژمێر و نیو رێگەی دەگرتەبەر —تەنانەت ئەگەر
كاتێكی كەمیشی هەبوایە— دەڕۆیشت بۆ باخەكە تا ئیشی تیادابكات .كەم
كەم خەڵكی بەناوبانگ زەوییەكانی تەنیشت باخەكەیان كڕیو ئیرت دەوروبەری
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باخە سادەكەی ئێمە پڕبوو لە خانو و ڤیالی گران بەها .دایكم حەزی لەوێ
نەبوو .خۆی بە مناڵی شار دەزانی و نائارامیەكەی بە ب��ەردەوام لەگەڵیدا
بوو .گوڵ بۆ ئەو وەك ریكالمێكی دیكۆر بوو .هەر كە دەگەیشتینە ئەوێ،
باخەوانە فەقیرەكەی و تەواوی خێزانەكەی بۆ پاككردنی شوێنەكە دەخستە
ئیش .باوكم كەسێكی كۆمەاڵیەتی بوو .حەزیدەكرد هاوسێكامنانو هاوڕێكامنان
بانگهێشتبكات بۆ باخەكە ،بەاڵم دایكم هەموو شتێكی بە قورسی وەردەگرت.
هەمیشە نیگەرانی ئەمە بوو ،كە بۆ خواردن چی لێبنێت و بانگی كێ بكات.
نەیدەزانی چۆن مەلەبكات .نەیدەزانی چۆن خۆی ئارامبكاتەوە.
ئەگەر مبتوانیایە چاوم ببەستم و خۆم لە شوێنێكدا خۆم لە شوێنێكدا
وێنابكەم ،كە بتوانم بە ئارەزووی خۆم پشوبدەم ،بێشك ئەو خانو و ئەو باخە
هەڵدەبژێرم .بۆنی زەریا و مل ،سێبەری دارەكان و تەڕی هەوا ،زەردەخەنە
سەركەوتووانەكەی باوكم لە كاتی دۆزینەوەی شتێكی تازە ،گوڵێكی رەنگ
ئاوری بەناوی فیردەوس گوڵێكی تر بە چرۆیەكی زۆر الوازەوە ،كە وەك ترێ
شۆڕدەبێتەوە بەناوی پەلكەی بووك .بۆ مانگی هەنگوینی رۆیشتین بۆ ئەم
باخە .خراپرتین شوێنێك بوو كە هەڵامنبژارد.
ل��ەو كاتەوە هەمیشە ویستومە ب��ی��رەوەری دوو ش��ەوی یەكەم ،كە
پێكەوەبووین لە مێشكی خۆمدا بسڕمەوە .لەبیرمە كە نەمدەتوانی لەگەڵی
بخەوم .زۆر ترسابوومو هەستم بە تەنیاییەكی زۆر دەكرد .لەناكاو هەستم بەوە
كرد ،كە چەند منداڵم .حەزم دەكرد بڕۆمەوە .بیرم لە دایك و باوكم و براكەم
دەكردەوەو نەمدەتوانی هیچ شتێك بكەم« .مەهدی» نە نەرم بوو لەگەڵم نە
توند .بە جوانی نایەتەوە بیرم ،كە چۆن بوو لەگەڵم .بەس ئەو تەنیا ئەو شتەی
دەویست كە هەستی پێدەكرد.
ترسابوومو لە راستیدا زۆر خەمۆك بووم ،بەاڵم ئەو تێنەدەگەیشت .پێیوابوو
بۆ ئەوە نامەوێت سێكسی لەگەڵدا بكەم ،چونكە كچ نیم ،واتە فریویاندا بوو؟
لە خەیاڵمدا دیمەنێكی سافی رەش و سپی دێتە بەرچاوم :هەوا شێی هەیە،
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شێوەی زۆر روونە ،بە رۆبێكی سپی لەبەریدا ،لە تەنیشت درگاكەوە وەستاوە
و خەیاڵ بردویەتەوەو جگەرە دەكێشێت .من لەكوێ بووم؟ دەبێت لە الیەوە
وەستابووبێتم و بۆم روونكردبێتەوە ،دڵنیامكردبێت كە بە راستی من كچم.
شەوێ دوای ئەوە ،لە جەرگەی پێكەنینو ئاهەنگدا بە خوشكە بچوكەكەی وت
«پێیبڵێ چی بكات» .ئەویش هەڵگەڕا و بەڕوویەكی خۆش -هەمیشە هەروا
رووخۆش بوو -پێیوتم «بەس چاوت ببەستەو خۆت بەرەاڵ بكە .بێنە بەرچاوت
لە شوێنێكی تری .دەتوانیت هەر شتێك بێنیتە بەرچاوت ،بێنە بەرچاوت هێلكە
و تەماتە دەخۆیت».
هەر ئەو شتەم كرد كە خۆشكەكەی پێیوتم .خەیاڵمدەكرد لە شوێنێكی ترم،
هەرچەندە نەمدەتوانی بیر لە هێلكە و تەماتە بكەمەوە .بڕواناكەم توانیبێتم
زۆر لەم خەیاڵكردنە بە ئەندازەی ئەوكاتەی كە دایكم شتێكی پێدەوتم ،یان
شتێكی دەكرد ،كە ئازاری ئەدام منیش خۆم لە خەیاڵدا لە شوێنێكی تر دادەنا،
سەركەوتوو بووبێتم .بەاڵم خۆمم لە الشەم بزركرد .لەو كاتەوە بۆ سااڵنێكی
زۆر ،بۆ ئەوە سێكسم دەكرد ،چونكە شتێك بوو لێیان داوادەكردم ،بۆئەوەی
كە نەتدەتوانی بڵێیت نا ،بۆئەوەی حەزت لێنەبوو ،نەدەتوانی حەزت لێبێت،
چونكە شەرمتدەكرد .هیچ كام لە ئەزموونەكانی منداڵیم ،كە هەستێكی
ناخۆشی خستبێتە سەرم،بەقەد ئەزموونی خەوتنم لەگەڵ مێردەكەم ،هەستی
پیسیو تاوانباری پێمنەبەخشیوە .لە هەڵبژاردنی «مەهدی»دا بۆ هاوسەرگیری،
من درۆم لەگەڵ خۆمدا كردبوو ،پاشان بە ئایدیای ئەو ژنانەی حەزم لێیانبوو
خیانەتم كردبوو —ئەو سۆزە بەتینە كە بۆ «رودابە» و «فروخزاد» هەمبوو،
ئێستا ئیدی وەرگەڕابووە سەر قواڵییەكی بچوك.
یەكەم جار كە پاش مانگی هەنگوینی ،چاوم بە باوكم كەوت ،چاویلكەی
هەتاوی رەشم كردبووە چاو و المنەدەبرد ،بۆ ماوەیەكی زۆر لە ماڵیشەوە
دەمكردە چاو .شەرمدەكەم كە بۆ ماوەیەكی زۆر نەمكردە چاوم.
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19
ژیانی هاوسەرێتی
لە مانگی سێپتەمبەردا گەیشیتینە نۆرمان .من لە زانكۆی ئۆكالهۆما ناوم
نوسی و «مەهدی»ش دەیویست خوێندنەكەی تەواوبكات .سەرسوڕمانێكی
زۆر چاوەڕێی دەكردم .هەرگیز باسی هەندێ شتی نەكردبوو ،بۆ منوونە:
بۆ ماوەی چوار ساڵ لەگەڵ ژنێكی ئەمریكی ژیابوو ،خەڵكیش وایاندەزانی
كە هاوسەریەتی .ئەو جۆرە پیاوانەی ،كە لە دەرەوە دەرسیان دەخوێند و
لەگەڵ ژنێكی ئەمریكی دەژیانو چێژێكی زۆریان لە پەیوەندی سێكسی ئەو
ژنانە وەردەگرت زۆر لەالم سوكبوون ،تەنانەت ئەو پەیوەندییە رۆحییەش
لەگەڵ ئەو ژنانە هەیانبوو ،هەرگیز لەگەڵ ئەو كچە چاوبەسرتاوانەی كە
دەیانهێنان ،ئەزموونیان نەدەكرد—هەرگیزیش ئامادەنەبوون ئەم دۆستە
بیانییانە بهێنن ،چونكە هەروەك دایكم دەیوت ئەوان بەس «هاوڕێی كچیان
بوون نەك ژن ».من هەرگیز خۆم وەك ئەو كچە چاوبەسرتاوانە نەدەبینی.
بۆچونی جیاوازمان لەسەر پارە هەبوو« .مەهدی» زۆر خولیای ئەو
شتانە بوو ،كە دەیتوانی بە پارە بیكڕێت و هەمیشە بەگومانەوە وتەكانی
منی لەسەر ئەوەی كە باوكم هەرگیز پارەی حكومەتی بۆ خۆی هەڵنەگرتووە
و نەدزیوە وەردەگرت .باوكم دواجار ناچاربوو بارودۆخی دارایی بۆ باوكی
«مەهدی» و مامی روونبكاتەوە و وتی هەرگیز پارەی حكومەتی بۆ خۆی
نەبردووە و لەو كاتەشەوە لە زیندانە بەس لە براكانی پارەی قەرز كردووە.
باوكم لە دەفتەری بیرەوەرییەكەیدا لەدوای ئەم باسانە نوسیبووی «ژەنراڵ
مەزهەری داوای لێبوردنی كردووە و دوای ئەوە كە قسەكامنان تەواوبوو
چاوی پڕبووە لە فرمێسك ».تا رادەیەك گلەییەكانیان بەجێبوو .دایكم لە
سەرەتادا رازیبوو لەسەر ئەوەی كە تێچوونی ژیانم لە ئەمریكا بدات،
بەاڵم رێكخستنەكەی تێكدابوو بارودۆخەكەی بۆ من ناخۆش كردبوو،
هەرگیز پارەكەی لە كاتی خۆیدا نەدەنارد .مێردەكەم النی كەم دوو شەو
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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لە هەفتە یاری پۆكەری دەكرد ،كە هەندێجار تا دەمەوبەیانی دەخایاند.
ناچاری كردبووم قژە رەشەكانم بۆیە بكەم و هەموو هەفتەیەك بڕۆم بۆ
ئارایشگا (دەیوت ژن هەمیشە دەبێت جوان بێت) ،هەرگیز نەیدەهێشت
جگەرەبكێشم ،یان بخۆمەوە .هەرچەند خۆی هەموو ئەم شتانەی دەكرد.
شەوێكیان لە میوانییەكدا گالسێك شەرابم قبوڵكرد ،كاتێك قسەم لەگەڵ
هاوڕێكەمدا دەکرد :هات بەرەو روومان و گاڵسەكەی لە دەستم وەرگرت و
شەرابەكەی رژانە ناو شۆرگەكە .ئیدی زانیم ئەوكاتەی كە دەیوت كەسێكی
ئیرەیی بەرە ،بەڕاستی بووە .هەڵبەت لەوەیان راستی نەدەكرد ،كە دەیوت
لەژێر سەرینەكەی تفەنگ دادەنێت .جارێكیان لە كتێبخانەی زانكۆ منی
لەگەڵ هاوپۆلێكی پیاومدا بینی ،ئەگەر بیتوانیایە دەیكوشت.
وێنەكانی ئەوكاتە وام نیشاندەدەن ،كە زۆر خۆشحاڵم و خەریكی
سەمام لەگەڵ مێردەكەم و قژە زۆر رەشەكانم بەجوانی بەستووە .ئەو ژنە
كێ بوو؟ كەسایەتییەكی هاوڕێكم دروستكردبوو ،كە لە دورەوە بە ترس و
شتێكی سەیروسەمەر ،سەیرم دەكرد .ئەو شێوازە سۆزمەندانە كە لەدوای
مانگی هەنگوینی بە چاویلكە هەتاوییە رەشەكەم بەخۆم گرتبووم وەك
سیخوڕێك كە خودی راستیەكانی دەشاردەوە و هەستێكی تاوانباری هەبوو،
دوای ماوەیەك بوو بە بەشێك لەناو دەروونم .یاداشتم بۆخۆم دەنووسی
—هێشتا ئەو یاداشتانەم ماوە بۆ ئەوە هەمیشە لەگەڵم بێت« :بە وتنی
بەردەوامی بۆچوونە جیاوازەكانی خۆت لوتبەرزیەكەی مەشكێنە»« ،كاتێك
كە بۆچوونێكی جیاوازت هەیە ،شتێكی ستایشكەرانە بڵێ و دوای ئەوە رای
خۆت بڵێ» ،یان نوسیبووم« :گاڵتە بە بیروبۆچوونەكانی مەكە ،یان هەرجار
كە یاری پۆكەر دەك��ات ،شەڕی لەگەڵ مەكە» .راوێژەكانم بەئەندازەی
جورناڵی «خانوی خاتوونەكان» بەنرخ بوو ،بەاڵم هەرگیز خۆم گوێم بۆ
راوێژەكانی خۆم نەدەگرت.
رقم لەوە بوو لە كونجی ژووری میواندا لەگەڵ ژنەكانی تر ،كە هەر
خەریكی وت و واتن بخرێمە ناو قەفەس ،لە كاتێكدا پیاوەكان تا شەشی
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بەیانی خەریكی پۆكەر بوون .بێتاقەتم لە ئایدیاكانی و حەزەكانی —
شۆفێرێك بەدەستكێشی رەشەوە— بێگومان هەرگیز بەو ئەندازەیە ئەو
حەزی دەكرد ،گوێ رایەڵ نەبووم بۆی.
لەگەڵ ئەو هەموو یاداشتە ،كە بۆ خۆمم نوسیبوو ،هەر نەبووم بەو ژنەی
كە «مەهدی» حەزی لێیبوو .ئەو كتێبە شیعرەی «فروخزاد» بەناوی لەدایك
بوونێكی تر ،هەمیشە لەتەنیشتم بوو« .فروخزاد» تۆزە تۆزە خەریكبوو
جێگەی «رودابە»ی لەناو ژیامندا داگیردەكرد .چەند پارچەیەكم لە شیعری
«خەیاڵی خاوی سەوز» —باسی ژنێكی دەكرد لە تەنیشت پەنجەرەی
ژوورەكەی دادەنیشت و سەیری دنیای دەكات ،كە بەالیدا تێدەپەرێ—
نیشان كردبوو .چەند جارێك خەتم بەژێر دێڕی یەكەمدا كێشابوو.
تەواوی رۆژەكە بەرامبەر بە ئاوێنەكە گریام،
تەواوی رۆژەكە چاوم سەیری
چاوەكانی ژیامنی دەكرد،
سەیری ئەو دوو چاوە نائارامە پڕ لەترسە
كە لەنیگای من خۆیان دەدزییەوە
و لەناو پێڵوی ئارامیدا چاویان بەدوای پەنادا دەگێڕا
وەك درۆزنەكان.
زۆر سەرسامی ئەو وێنەیەبووم ،كە «فروغ» لە خۆیدا دروستیدەكرد،
تێیدا خۆی وەك بوونەوەرێكی جوان ،كە لەهەمانكاتدا وەك بێگانەیەك
تۆقیوە و جوتەچاوێكی دادوەر نەفرەتی لێدەكەن و بە تاوانباری دەزانن.
رەتكردنەوەی ژیانی خێزانی ،بەجێهێشتنی مێرد و منداڵ ،وازهێنان لە
ئاسایشی هاوسەرگیری ،...هەموو ئەمانە هەڵبژاردنێكی ئاسان نەبوون،
بە پێچەوانە هەڵبژاردنێكی لێنەبوراو بوون .دەیزانی كە سەركەوتنی وەك
ژنێكی ئازادیخواز ،هەروك لە یەكێك لە شیعرەكانی دەڵێت بە «ساختە»
سەیردەكرێت.
بە بڕوای «فروغ» مانەوە لەناو ژیانێكی هاوسەری ،بەبێ سۆز و ئەوین
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209

تاوانە .بەجێهێشتنی ماڵ و ئەركەكانی وای لێكردبوو ،كە هەست بەتاوانێكی
گەورەبكات و خۆی بەتەنها بزانێت .لە شیعری «دەموچاوی سامناك» و
یەكێكی تردا باس لە كەسایەتییەكی تری خۆی دەكات ،ئەو كەسایەتییەی كە
كاتێك سەیری ئاوێنە دەكات بە تاوانباریو بێ هیچ سۆزێك سەیریدەكاتەوە.
دواتر ئەم بابەتی كەسایەتی لەناو ئاوێنەیەم لە شیعرەكانی «ئەلەم تاج»دا
ئەو ژنە شاعیرەی دوو نەوە لە «فروخزاد» كۆنرت بوو ،بەزۆر دابوویان بەپیاوێك كە دوو بەرابەری تەمەنی خۆی دەبوو هەروەها لەباری جەستەییش
زۆر بێزراوبوو -دۆزییەوە .شیعرەكانی —زۆرت��ر لەسەر تاوانباركردنی
دووڕوویی ئاین ،هاوسەرگیری بێ ئەوین ،ژیانە بەفیڕۆچووەكان— لەنێوان
دیوانی شیعرەكانی شاعیرە كالسیكەكانی وەك حافز ،سەعدی و نزامی
دەش��اردەوە .دوای مردنی كوڕەكەی شیعرەكانی دۆزیبووەوە .لە هەموو
شیعرەكانیدا ،گلەیی لە بارودۆخی ژنانی وەك خۆی دەكات ،ئەو ژنانە كە
بێ رەزامەندییان بە شو دەدرێن ،هەرگیز ناتوانن خۆشەویستی ئەزموون
بكەن ،لە شیعرێكیدا بەناوی «پێشبینی ئازادی ژن» ،خەون بەو رۆژەوە
دەبینێ ،كە ژنەكانی واڵتەكەی ئازاد دەبن .دەڵێت كە «ئازادی سبەینێ»
وەك منداڵێكی شیرخۆرەیە ،كە لەسەر دامێنی نووستوە .بەالی ئەوەوە ئەم
شێوازە هاوسەرگیریە وەك زینا وەهایە .رقی لە خۆیەتی ،چونكە شەوانە
لەگەڵ پیاوێك دەخەوێت ،كە حەزی لێنییە ،چونكە منداڵێك لە هاوسەرگیری
بێخۆشەویستییەوە گەورە دەكات «نە لەڕووی خۆشەویستی ،بەڵكو لەڕووی
واڕسكەوە» ،هەروەك چوارپێیەك .ئەویش شیعرێكی هەیە باس لە ئەزموونی
نیگاكردن بە بێگانەیەك ،كەسایەتییەكی تر ،كەسایەتییەكی شكێندراو لەناو
وێنەی ئاوێنەوە دەكات .رقی لەخۆیەتی ،رقی لەو بارودۆخەیە ،كە ئەمانەی
بەسەردا سەپاندوە ،ئەو بارودۆخەی كە ناتوانێت هیچی لەگەڵدا بكات .ئەم
وێنەی دەموچاوە تاوانبارە ،كە لەناو ئاوێنەدا دەبیرنێت لەدوای شوكردنم
لەگەڵ مندا مایەوە.
هاوینی دوای ئ��ەوە ،كە گەڕاینەوە بۆ ت��اران ،ئامادەبووم داوای
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جیابوونەوە بكەم ،بەاڵم كە چومەوە هەستمكرد دایك و باوكم نیگەران
دەك��ەم .دۆسیەكەی باوكم هیچ بەرەوپێشچوونێكی بەخۆوە نەبینیوە.
هەر چەند جارێك پرسیاری لێدەكرا و بەدرۆ بەڵێنیانپێدەدا و هیوایەكیان
پێدەبەخشی ،بۆیە منیش نەمویست زۆرتر لەمە بە گرفتە كەسییەكامنەوە
نیگەرانیان بكەم .گوشاری بەسەر دایكم بۆ پارە بەس بوو ،تا دایكم
بێزاربكات .دایكم دەیوت ئێستا دەزانم دایك و باوكی چەند چڵێسن و
دەیوت «مەهدی بێڕێزە» .چۆن چاوەڕوانی ئەوەی دەكرد تا «مەهدی»
رێزی بگرێت ،كاتێك كە كچەكەی خۆی هەرگیز بەرگری لە دایكی نەكردوە.
دایكم دەیوت «تۆ بەبێ رەزامەندیی من شوتكرد بە (مەهدی) و هێشتا
من دەبێت باجەكەی بدەم» .ئەم قسەیە ئەوەندە بۆم سەرسووڕهێنەر بوو،
كە نەمدەزانی چی بڵێم .زۆر بەساردوسڕی و سوكایەتی سەیری «مەهدی»
دەك��رد و زۆر بەخراپی ش��ەڕی لەگەڵ دەك��رد ،هەمیشەش لە كۆتایی
شەڕەكانیاندا ،دوا ئاگاداری خۆیی پێدەدام ،كە یان «مەهدی» هەڵبژێرم،
یان دایكم .نازانم دایكم چۆن بیری دەكردەوە ،كە دەیویست من هەروا
هێند ئاسان لێیجیاببمەوە .پێیدەوتم كە ئەگەر «مەهدی» هەڵبژێرم ،دەبێت
شتەكانم كۆبكەمەوە و لەم خانووە بڕۆین.
ئەگەر بتوانم هەستی ئەو رۆژەم پەیوەستكەم بە شتێكی دیارەوە ،
پەیوەندیدەكەم بە رەنگی ئەو جلەوە ،كە كردبوومە ب��ەرم .كاتێك كە
پێیوتم بڕۆم لە ژوری وێنەكێشان بووم و پشتم لە پەنجەرەكە بوو .كە
دەڕۆیشتمە سەرەوە بۆ ژوورەكەم ،دەنگی كەم دەبوەوە و لەناكاو هەستم
بە ئازارێك كرد لە قاچمدا —ئەگەر مبتوانیایە هەندێك گۆشت و الشە بدەم
بە هەستەكانم ،ئێستا ئەوەندە خاو نەدەبوون ،بەاڵم هەموو ئەو شتەی
كە دەتوانم بیڵێم ئەوەیە ،كە رۆیشتمە ژوورەكەم و شتەكانم پێچایەوە و
بە گوێڕایەڵی دوای مێردەكەم كەوتم و لە خانوی دایكم هامتە دەرەوە و
رۆیشتم بۆ ماڵی دایك و باوكی مێردەكەم .دنیای ئێمە زۆر جیاوازبوو لە
یەكرت ،هەرگیز نەماندەتوانی بەیەك زمان قسەبكەین .هیچ وەاڵمێكم پێنەبوو
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بۆ پرسیارەكانی .دەیوت بۆچی ئەم هەموو ئازادیە بە دایكم دراوە؟ بۆچی
باوكم ئەوەندە بێدەسەاڵتە؟ بۆچی هەموو رۆژێك دەڕۆم بۆ زیندان ،تا چاوم
بە باوكم بكەوێت؟ بۆچی كتێب ئەوەندە بەالمەوە گرنگە؟ ئەم پرسیارانەی
بێزاری دەكردم .ژیان لەگەڵ خێزانەكەی ئاسان نەبوو .هەرچەندە هەرگیز
راستەوخۆ كەسیان هیچیان لەسەر ئەم هاتنە دەرەوەیەم نەدەوت ،بەاڵم
هەستم بە شەرمەزاركردن و تا رادەییەكی زۆرتر خەمباری دەكرد.
ئەو هەفتەیەی كە دەمانویست بگەڕێینەوە ،باوكم لە دەفتەری
بیرەوەرییەكەیدا نووسیبووی «دووشەمە ،شەشی ژونی  .1966ئەمڕۆ نزیكی
نیوەڕۆ ئازەر و مێردەكەی هاتن بۆ الم»« ،ئەو كچە شاد و پڕ هیوایە ،بۆتە
ژنێكی گەنجی سەرلێشێواو و نائارام» .چەند رۆژ دوای ئەوە خۆم بە تەنها
رۆیشتم بۆالی لە زیندان و یەكەم پرسیار كە لێیكردم ئەمە بوو« :لەگەڵ
ئاغای مەزهەری ناشادی؟ من نامەوێت بەهۆی ژیانێكی ناشاد دوابكەویت.
باشرتە زووتر بێیتە دەرەوە» .لە تەنیشتمەوە دانیشت ،دروست وەك ئەو
كاتانەی دەیویست گفتۆگۆ لەسەر شتێك بكات« .دەبێت زووتر و پێش
ئەوەی منداڵت هەبێت جیاببیتەوە» .دایكم وەك هەمیشە رۆیشتبوو
بۆالی و پێیوتبو زۆر نیگەرانی منە و ئەو شەوە هەر بۆم گیریاوە .باوكم
نوسیبووی «پێموت كە دروست نییە دایك و باوك بۆ منداڵەكەیان بگرین،
لەهەمانكاتیشدا منداڵەكەیان بكەنە گریانەوە».
پێموت بۆ ئەوە شومكرد بە «مەهدی» كە لە ماڵەوە رابكەم ،لە
هەمانكاتیشدا هیوای ئەوەم بوو ،كە سەركەوتووبم لە ژیانی پێكەوەبوومناندا.
وتم «من ئەو دەگۆڕم ،وای لێدەكەم تێبگات» .باوكم لەناو دەفتەرەكەیدا
گفتۆگۆكانی ئەو رۆژەمانی نوسیبوو .نووسیویەتی زۆر نیگەرانی منە.
«بەداخەوە ئەم چیرۆكە هیچ كۆتاییەكی خۆشی نییە».
رۆژێكیان براكەم لەسەر هەبوونی خوا پرسیاری لەباوكم كرد( .كتێبی
بێرتراند راسڵی دەخوێندەوە و لەگەڵ ئامۆزاكامنان كە نوقمی ژان پۆل سارتر
ببوون ،گفتۆگۆی دەكرد) .باوكم لەخۆی دەپرسی ،بۆچی دەبێت كوڕەكەی
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بڕوای بە هەرچیەك بێت كە ئەو دەیڵێت .هەموو ژیانی خۆی لەسەر ئەوە
دانابوو ،كە واڵتێكی باشرت پێكبهێنێت .هەمیشە پێیدەوتین كە لە كۆتاییدا داد
سەركەوتوو دەبێت ،بەاڵم ئێستا بەڕوونی دەمانبینی ،كە داد نەیربدۆتەوە.
ئەو ساڵە لە دەفتەری بیرەوەریەكانیدا ،ئەندێشەكانی لەسەر هەڵەكانی
ئەمریكا لە ڤێتنام ،شەڕە قسەی بەردەوامی ئێران و عێراق ،شیعر و گەمژەیی
رادۆزی زیندان بوو ،هەندێجار لە یەكێك لە دێڕەكاندا دەینووسی «رقم لە
خۆمەو حەزناكەم بژیم» .رۆژ بە رۆژ زیاتر خەفەتی دەخوارد .لە شوێنێكدا
نووسیبووی «ژنەكەم وا لەگەڵم هەڵسوكەوت دەك��ات ،كە دەڵێی من
لێیدەترسم»« ،دەترسم داوای چاكەیەكی لێبكەم چونكە هێند درەنگ بۆت
دەكات و سوكت دەكات ،كە چیرت حەزت بۆی نامێنێت .ئەمڕۆ بە نفیسەم
وت ،لەوانەیە خودا ژنەكەم بۆ تاقیكردنەوەی من بەكاربهێنێت» .لەدوای
چاوپێكەوتنی لەگەڵ یەكێك لە بەڵێندەرەكانی شارەوانی بۆ قەرزكردنی
پارە دەنووسێت «ئەو كەسەی كە من بەرتیلە میلیۆنییەكانیم ،رەتدەكردەوە
ئێستا دەیەوێت  5000متەن ،واتە نزیكەی  700دۆالر قەرزم پێبدات ،چونكە
دەزانێت ئێستا پارەم نییە .نەفرەت لەم ژیانە .بۆ دەبێت شەرمەزارییەكی
وەها بچێژم؟ خوایە ئەم ژیانەم لێبسێنیت».
لەپڕ ئاوازی یاداشتەكانی لە جوالی  1966دەگۆڕێت .دەڵێن لەوانەیە
بە وەسیقە ئازادبكرێت .خەڵك پێیاندەوت نامەیەكی لێبوردن بنوسێت و
پێشكەشی بكات .وایاندەزانی وەها هەم ناوبانگی حكومەت خراپ نابێت،
هەم زووتریش دەتوانن ئازادی بكەن .ئەڵبەت باوكم ئەم پێشنیارانەی
رەت��دەك��ردەوە .دەی��وت حكومەت ب��ەدوای رێگایەكی دەرچوونەوەیە
و نایەوێت رێگایەكی ئاسان بخاتە بەردەستیان ،هەروەها هەستی
لووتبەرزیەكەیشی لە هەمووی گرنگرتبوو.
ل��ەوەوە دەستیپێكرد ،كە یەكێك لە راپۆرتنوسە بەناوبانگەكانی
واشنتۆن پۆست بەناوی «ئەلفرێد فرێندلی» وتارێكی درێژ لەسەر ئێران
باڵودەكاتەوە و تیادا باسی باوكیشم دەكات .باوكم لە هاوینی  1966لە
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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دەفتەری بیرەوەریەكەیدا نوسیبووی «دوێنێ وەشانی وەرگەڕاوی وتارەكەی
ئەلفرێد فریندلی بۆ رۆژنامەی واشینتۆن پۆست باڵوكرایەوە»« ،وتارێكی
سەرنجراكێشە .لەهەمانكاتدا ستایشی شا دەكاتو ئاماژە بەو پرۆژانە دەكات،
كە بوونەتە هۆی پێشكەوتن ،بەاڵم زۆر گەشبین نییە لەمەڕ داهاتووی ئێران.
تەنانەت لێشی دەترسێت ...نیگەرانییەكانی لەسەر دوو بنەمایە :بارودۆخی
دارایی و تەنگژەیەك كە بەدوایدا دێت ،لەگەاڵ ئاریشەكانی جێبەجێكردنی
داد .لێرەدا ئاماژە بەناوی من دەكات .هەرچەندە ئەو شتانە ئەو باسیدەكات
زۆر كورتە»« .فرێندلی» كۆمەڵیك گوڤاری لەسەر ئێران نووسیوە .لە
یەكێكیاندا كە لە  6جواڵی 1966دا باڵوكرایەوە نوسیویەتی :تاوانبار كردن
بە درۆ.
ناخۆشرتین دۆسیەی ئێستای ئێران ،دۆسیەی زیندانیبوونی  32مانگی
بەبێ دادگاییكردنی سەرۆكی شارەوانی تاران «ئەحمد نفیسی»یە« ،نفیسی»
كە كاتی خۆی زۆر خۆشەویستی شا بوو ،ئێستا تاوانباركراوە (دادوەرانە
یان نادادوەرانە ،بەستە بەوە گوێ لەكام الیەن بگریت) ،بە پارە خواردن لە
چەندین گرێبەستی شارەوانیدا .دوژمنە سیاسی و كەسیەكانی بە بوختان
تاوانباریان كردووە .چەند حەفتە لەمەوپێش دوای  2000الپەڕەی پرسیار،
دادگا هیچ شتێكی دژ بە نفیسی نەدۆزیەوە ،بەاڵم لەبری ئەوەی كە ئازادی
بكەن ،ئاكامەكەی ئەوە بوو ،كە سەرلەنوێ دەستیانكرد بە پرسیاركردن.
لەوانەیە نفیسی بۆ چەند ساڵ بێ دادگاییكردن لە زینداندا مبێنێتەوە.
«ئاغای ئەمیرانی» وەرگێڕاوێكی لە وتارەكەی «فرێندلی» لە گوڤاری
«خاندەنیها»دا باڵوكردەوە .دەڵێن پۆلیسی نهێنی نەیهێشتووە باڵوبكرێتەوە،
بەاڵم «ئەمیرانی» رۆشتووە بۆالی شا و گلەیی كردووە ،چونكە لە وتارەكەدا
باسی لە ئەجێندای چاكسازی كردووە و شا حەزی لێكردووە و فەرمانی
داوە باڵوبكرێتەوە .وتارەكە ویزەیەكی خستە ناو بازنەی سیاسەتەوە .لە
كولتورێكدا كە پشت دەبەستێت بە وت و وات و كورتە باس ،ئەوی كە
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هێشتیان جارێكی تر وتارەكە باڵوبكرێتەوە ،بە نیشانەی ئەوە دادەنرێت
كە دۆسیەی باوكم دووب��ارە دەخرێتەوە ئیش .ه��اوڕێ وروژاوەك���ان و
ئازادیخوازەكانی كە دەڕۆیشنت بۆالی ،پێیانوابوو كە لە زووترین كاتدا
ئازاد دەبێت .لەگەڵ ئەو رەشبینییەیشدا ئەم پێشبینییە متامنەپێكراوانە
كاردانەوەی خۆی هەبوو .هەندێجار دەیانخستە دڵەراوكێ .چی بكات؟ بۆ
كوێ بڕوات لەدوای ئازادبوونی لە زیندان؟ هەموو ژیانی لەناو حكومەتدا
ئیشیكردووە و پێشكەوتووە ،بەاڵم ئێستا چی؟ لەپاش ئەمە بەوەدا كە ئیشی
نییە ،دەبێت هەتاهەتایە قەرزداری ژنەكەی بێت؟
«ئاغای جەهانبینی» هاوڕێیەكی باوكم و هاوكارێكی نزیكی سەرۆك
وەزیر «ئەمیر عەباس هویدا» بوو ،لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ باوكم پێیوت،
كە «ئەمیرعباس» ساڵو و رێزی بۆت ناردووە ،چونكە هەموو «بەهەڵە لەیەك
تێگەیشتنەكان» چارەسەربوون حكومەت دەیەوێت دۆسیەكەت ببەستێت
و تۆش بگەڕێیتەوە سەر ئیشەكەت .باوكم لە دەفتەرەكەیدا نووسیبووی
«ئەگەر تەنها بۆ دە رۆژ لە زیندان بیانهێشتامیەتەوە ،ئەگەر تەنها بیست
یان سی فایلیان لە دژی من دابتاشیایە ،ئەگەر زۆرتر لە  300كارمەندی
شارەوانی و ستافەكەی بازخواست نەكرابایە ،هەڕەشەیان لێنەكرابایە و
لە رووی ناچارییەوە لەالیەن دەزگای دادەوە پرسیارنەكرابایە ،ئەگەر ئەو
پارەیە كە حكومەت دەڵێت براوە  600ملیۆن متەن نەبوایە ،لەوانەیە
ئەم پێشنیارەی سەرۆك وەزیر مانایەكی ببایە» .یەك مانگ دواتر «ئاغای
جەهانبینی» چاوی بە باوكم كەوتو وتی شا فەرمانی بە دەزگای داد داوە،
كە پێڕەوی بڕیاری یاسا بكەن :لە زیندان بەمەرجی زەمانەت ئازاد بكرێتو
بە شێوازێك دادگایی بكرێت ،كە بتوانێت بەرگری لە خۆی بكات .دایكم بە
وروژانەوە بە باوكمی وت ،كە خۆی لە دەم خەسوی شا بیستوویەتی ،كە شا
فەرمانی كردووە كە سەرۆك وەزیر لێكۆڵینەوەی لەگەڵ بكرێت« .رەحامن»
لەدوای سەردانی بۆ ئەسفەهان گەڕایەوەو وتی كە لەگەڵ رۆحیانەتی باپیری
وتووێژی كردووە و وتوویەتی كە ئەم ماوەیە لە زیندان بووە ،بۆ باوكم زۆر
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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بەسوود دەبێت .بەپێی قسەی «رەحامن» رۆحی باپیرە دەڵێت باوكم دەبێت
زۆرتر بایەخ بە دایكامن بدات.
لەم قەیرانەدا «ژەنراڵ نەسیری» سەرۆكی دەزگای مەنفووری پۆلیسی
نهێنی ،كە رۆڵێكی چاالكی هەبوو لە تووشكردنی باوكمدا ،رۆژێكیان رۆشت
بۆ زیندان تا چاوی بە باوكم بكەوێت .دەیوت باوكم بەهۆی كەللەرەقی
خۆیەوە لە زیندانە .دواجار بە باوكمی وت كە نامەیەكی پەشیامنی بۆ شا
بنوسێتو دەیوت تەنها ئەمە دەبێتە هۆی ئازادبوونی .باوكم لە كتێبەكەیدا
ئەو نامەیە كە بۆ شای نوسیوە باڵودەكاتەوە .لە نامەكەیدا باسی هەموو
تاوانەكانی دەك��ات و دەڵێت هەمووی بوختان و درۆی��ە .دەنووسێت
«داوای لێبوردن دەكەم بۆ هەموو ئەو تاوانانەی كە نەمكردووە یان هەر
ئاگایشم لێنەبووە ،چونكە ئارامی مێشكی خاوەن شكۆم تێكداوە .تاوانبارە
راستەقینەكان دەسپێرمە خوا ،چونكە خوا لە قورئاندا دەڵێت ئەو كەسانەی
كە هەڵدەخڵەتێنن ،دەبێت بزانن كە دەسەاڵتێكی گەورەتر لە خوا بوونی
نییە و میوەی خیانەتەكەیان دەرخوارد بە خۆیان دەدرێتەوە».
«ژەنراڵ نەسیری» بە باوكمی وت ئەم نامەیە زۆر بە ئاشكرا دیارە ،كە
نامەی لێبوردن نییەو هیچ كێشەیەك چارەسەرناكات .لەبری ئەوەی لێبوردن
بكات ،حكومەت و شای تاوانباركردووە .دوای ئەوە كە باوكم لە زیندان بە
زەمانەت ئازادكرا ،ژەنەراڵ كورتە نامەیەكی بۆ باوكم نارد و تێیدا وتبوی
بەهۆی ئەو نامەیە بووە ،كە كاتی سەرباری لە زینداندا بە سەربردووە.
«ژەن �راڵ نەسیری» و «پیراستە»ی وەزی��ری ناوخۆ دوو كەسی زۆر
مەنفور بوون لەناو بنەماڵەی ئێمەدا .كاتێك كە «نەسیری» بوو بە سەرۆكی
ساواك ،رقی لێبوونەكەمان چووە ئەوپەڕی هەموو شتەكانەوە .هەرگیز ئەم
مرۆڤەم وەك كەسێك كە دڵی هەیە سەیرنەكردووە .كەچی لەناو دەفتەری
بیرەوەرییەكانیدا ،باوكم وەك كەسێكی ساویلكەو سادە ،كە بۆ ئەوەی چاوی
بە باوكم بكەوێت فرمێسك دەرێژێت ،ناوی دەبات .فێربووم روداوەكان لەو
شتەی من بیری لێدەكەمەوە ئاڵۆزترن ،چۆن ئەو پیاوانە كە فرمێسك دەڕێژن،
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دەتوانن نابەكار و نا ِڕەوابن .لەدوای شۆڕش كاتێك كە وێنە شكێندراوەكەیم
لەناو شاشەی تەلەفزیۆن بینیو دواتریش الشەكەی لەالی ئەو حكومەتانەی
ترەوە كە خنكێندرابوون ،هەستم بە خەمێكی گەورە كرد .بۆ سااڵنێكی زۆر
خەونم بە تۆڵەكردنەوە دەبینی ،نەتەنها بۆ باوكم ،بەاڵم بۆ هەموو ئەو
كەسانەی كە زیندان و ئەشكەنجە درابوون ،بۆ ترسی خەڵك لە ساواك ،كە
چووبووە ناو هەموو گیانیانەوە .بۆ سااڵنێكی زۆر وەك پیاوێكی زۆرداری
بێرنخ سەیرم دەكرد و چاوەڕوانی تۆڵەسەندنەوە بووم .كاتێك لە تەلەڤزیۆن
بینیم ،زانیم بۆ ئێمە چەند ئاسانە بەقەد ئەوانەی كە بە تاوانباریان دەزانین،
قین لەدڵ و دڕندە بین.
باوكم لە كۆتایی ئۆگەستی 1966دا بەزەمانەت ئازادكرا .دادگا بۆئەوەی
شتەكانی بۆ قورس بكات ،زەمانەتەكەی بە  55.5ملیۆن متەن (نزیكەی 6.5
ملیۆن دوالر) دانا .باوكم بە وروژانێكی زۆر و شانازیەوە دەنووسێت ،كە
سەری سوڕما كاتێك چاوی بەو خەڵكە كەوت كە هاتبوون زەمانتەكەی
ئەو كەمبكەنەوە .نووسیبووی «چاوەكانم پڕن لە فرمێسك ،هەرگیز بڕوام
نەدەكرد ،خەڵكی تاران ئەوەندە بە بەزەیی بن .ئەم میلەتە زۆر سەیرە.
بەبێ دەنگی سەیری ستەم دەكات و جاروباریش خواستی راستەقینەی
خۆیان نیشاندەدەن و بەرهەڵستیدەكەن بەرامبەر بە جەور و ستەم .لە
هەموو ئاینەكانەوە خەڵك بۆ پشتگیریكردن لە من هاتبوون :لە كابرای
میوەفرۆشەوە بگرە تا خاوەنی ئێران سوپەرماركێت ،كە پیاوێكی جولەكە
بوو و سەدان ملیۆن سەرمایەی هەبوو .هاوڕێكانم ،هاوكارەكانم ،خزمە
نزیك و دوورەكانم ،هەموویان لەوێبوون .لە نزیكی نیوەڕۆ  120ملیۆن
متەنیان پێشنیاركرد» .لە دەفتەری بیرەوەریەكەیدا ناوی چەند كەسی
بردووە ،بۆئەوەی ئێمە -منداڵەكانی -دوایی سوپاسیان بكەین.
لە كۆتاییدا بە مەرجی زەمانەت و دادگاییكردنێكی ترئازادكرا .هیچ
كاتێك بۆ دادگاییكردنەكەی دیارینەكرا .من و مێردەكەم دەگەڕاینەوە بۆ
ئۆكالهۆما ،شەوان خەوم نەبوو لەتاو ئەوەی كە نەكات پێش ئەوە بڕۆمەوە
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باوكم ئازادنەكرێت و چاوم پێینەكەوێت .لەكەڵ دایكم ئاشتببووینەوە و
رۆیشتبوومەوە بۆ ماڵی خۆمان .تەلەفونەكەمان بە بەردەوامی زەنگی لێدەدا
و خەڵك دەهاتن بۆ ماڵامن« .پوورە نەفیسە» بە رۆژ الی ئێمە ئەمایەوە و
«رەحامن»یش هەر دەستمی دەگرت و پێیدەوتم «من بەڵێنت پێدەدەم،
پێش ئەوە بگەڕیتەوە باوكت ئازاد دەكرێت ،ئەگەر وابو چیم پێدەدەیت؟».
وت و واتێك لەناو خەڵكدا بوو ،كە سەرۆكی تازەی بازاری میوە و
سەوزە بۆ پێشوازی لە باوكم ،لە رۆژی ئازادی ئاهەنگێك رێكدەخات .دادگا
پڕبوو لە پشتیوانەكانی باوكم .ماوەیەكی زۆر چاوەڕوانی ئەم ساتەبووین،
هەر وەك خەیاڵ وابوو بۆمان .دڵەڕاوكێیەكی زۆرم هەبوو ،نەمدەتوانی لە
شوێنێك بوەستمو ئۆقرە بگرم .هەستمدەكرد سڕبووم ،نەمدەزانی دوای سێ
ساڵ چی بكەم .كەی دەگاتە ماڵەوە؟ هەموومان وەك بینەری ڤیستڤاڵێكی
قەرەباڵخ سەرمان لێشێوابوو .لە دەوری 11ی شەو بوو كە ئازادكرا .لەگەڵ
ئەوەشدا كە درەنگ بوو ،باوكم لەناو دەفتەری بیرەوەرییەكەیدا نوسیبووی،
خەڵكێكی زۆر لە بەردەرگای زیندان چاوەڕوان بوون .حكومەت بە باوكمی
وتبوو لە رووی ئەمنییەوە باشرتە ،كە راستەوخۆ نەڕۆیتەوە بۆ ماڵەوە .بۆیە
لە پێشەوە رۆیشت بۆ ماڵی «پوورە نەفیسە» .دایكم پێیخۆش نەبوو ،چونكە
«پوورە نەفیسە» زڕخوشكی بوو .هەر جارێك كە شەڕیان دەكرد بۆ چەند
مانگ قسەیان لەگەڵ یەكدا نەدەكرد و دواتریش كە ئاشتدەبوونەوە دایكم
هێند مەرایی دەكرد بۆ پوورم ،كە من و براكەم شەرمامن دەكرد.
لە دوای ئازادكردنی باوكم رۆیشتینەوە بۆ ئۆكالهۆما .شەوی یەكەم
لە ماڵی «پوورە نەفیسە» بوو ،رۆژی دوایی هاتەوە بۆ ماڵی خۆمان و
خەڵك دەهاتن بۆ الی .دواهەمین شەو لە ماڵی خۆمان مامەوە ،تا بتوانم
لە باوكمەوە نزیك بم .باوكم لە دەفتەرەكەیدا نوسیبووی «بەیانی رۆژی
پێنج شەمە ئازەر گەڕایەوە بۆ ئەمریكا»« ،نێژهەتو زاواكەی لە فرۆكەخانە
دەمەقڕەیان هەبوو .بەداخەوە ئەم كوڕە پێچەوانەی ئازەر زۆر هۆگری
ماددەیە .دەترسم لە كۆتاییدا ناچاربن لەیەكرت جیاببنەوە».
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جیاوازی من و مێردەكەم دەگەڕایەوە بۆ شێوازی جیاوازی دنیابینیامن،
هەركامێكامن بەجۆرێك شتەكامنان بۆ خۆمان روون��دەك��ردەوە ،بۆیە
ئاشتكردنەوە چارەسەری كێشەكامنانی نەدەكرد ،جیابوونەوە چارەسەر بوو.
هەستمدەكرد ئیرت ناتوانم بەردەوامبم .نەك بۆئەوەی ئیرت تەحەمولی
خۆمم نەبوو ،بەڵكو لەبەرئەوەی كە ئیرت خۆمم بۆ تەحەمول نەدەكرا .ئەگەر
زۆر زوو بەجێمنەهێشت بۆ ئەوە بوو ،كە هەستم بە تاوانی ئەوە دەكرد،
رووڕاس��ت نەبووم .كاتێك كە شومكرد زۆرب��اش كەسایەتی «مەهدی»م
دەناسی .هەرگیز خواستەكانی خۆی لە من نەشاردبوویەوە .دروستە كە
پێشرت باسی ئەو كچەی بۆ نەكردبووم ،كە لەگەڵی ژیابوو ،بەاڵم كاتی خۆی
من بڕیاری خۆمم بەچاوی كراوەوە —هەڵبەت بە چاوێكی پڕ گریانەوە—
دابوو.
پێیوتبووم لەدوای تەواوكردنی خوێندنەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ئێران،
چونكە دەیەوێت لە دایك و باوكە پیرەكەیەوە نزیك بێت .نەیدەویست
تا ئەوكاتە من خوێندن ت��ەواودەك��ەم بوەستێت ،لە هەمانكاتیشدا
نەیدەویست من بە تەنها لە ئەمریكا مبێنمەوە .هەستم بە ماندویی دەكرد،
لەو رۆڵ��ەدا هەموو رۆژێك كایەم دەك��رد .بۆخۆم هاوڕێم دۆزیبووەوە.
هاوڕێكانم وەك من هەموو هەفتەیەك نەدەڕۆیشنت بۆ ساڵۆن و زۆریان
خوێندكاری فەلسەفە و ئەدەبی ئینگلیزی بوون .شیعری «فیرلینگێتی» و
«گینسبێرگ»یان دەخوێندەوە .منیش وەك كچەكانی پۆلەكەم ،شەیدای
یەكێك لە خوێندكارەكان بووم بەناوی «چارلی» ،خۆی وەك پاڵەوانەكەی
«رۆبێرت هانلن» لە «نامۆیەك لە وشكاییەكی نامۆدا» دەگۆڕی .مێردەكەم
حەزی لە هاوڕێكانم نەبوو ،حەزی لێنەبوو چاوم پێیانبكەوێت ،بۆیە ئەو
فێڵەم دەكرد ،كە لەگەڵ دایكم فێریبووم :كاتێك كە دەهات بە شوێنمدا،
هاوڕێكانم پێیاندەوت من لەوێ نیم.
هەموو رۆژێك شەڕماندەكرد .دەمویست بوو بەئازادیەوە كراسی درێژ
لەبەربكەم .یاداشتەكانم لە «ژۆرناڵی خاتونی ماڵ» بەرەو «بتی فرایدن»
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دەڕۆیشت ،كە تاڕادەیەك كاردانەوەی مامۆستایەكم بوو ،كە بوو بە هاوڕێ
و ئامۆژگارم .هەمیشە بابەتی تورنسلی تاقیكردنەوەی ئەوینداریەكەیم
لەبیرە .بە زەردەخەنەیەكی زۆر شیرینەوە دەیوت ،كاتێك دەزانیت بەراستی
خۆشتدەوێت ،ئیدی تەنانەت گۆرەویە چڵكنەكانیشیت خۆشبوێت .ئەگەر
گۆرەویە چڵكنەكانیت پێ تەحەمول ناكرێت ،دەبێت وازی لێبێنیت.
«م��ەه��دی» ح��ەزی لێنەبوو قسەی جیابوونەوە بكات .لە یەكەم
رۆژەكاندا پێیدەوتم تۆ بەجلی سپی هاتوویتە ماڵی منەوە و بە كفنی
سپیشەوە دەڕۆیتە دەرەوە (هەڵبەت ماڵی ئەو نەبوو ،باڵەخانەیەك بوو ،كە
بەكرێ گرتبووی و منیش نیوەی كرێكەم دەدا) ،بۆیە منیش تۆڵەی خۆمم
كردەوە .ئەو شتەم دەكرد كە حەزم لێبوو ،بۆیە لەبری ئەو جالنەی ئەو
حەزی لێبوو لەبەری بكەم ،مۆكاسین و جینم لەبەردەكرد .نەدەڕۆیشتم بۆ
سالۆن و بوتڵی شەرابم هەبوو ،بەجۆرێك هەركاتێ حەزم لە خواردنەوە
بوایە دەمخواردەوە.
ئێوارەیەك لەنێوان شەڕدا زللەیەكی لێدام .دوای ئەوە بەجێمهێشت.
پێموتبوو كە ئەگەر ئێمە دەنگامن لە یەك بەرزبكەینەوە ،ناتوانین هەرگیز
لەگەڵ یەك بژین ،كە وایكرد پەیوەندییەكەمان زۆر لە پێشرت خراپرت بوو.
بێئەوەی هۆكارە راستەقینەكە بۆ بەجێهێشتنی نۆرمان بە دایك و باوكم
بڵێم ،شتەكانم كۆكردەوە و بەدوای هاوڕێ مامۆستاكەمدا _كە دەیویست
ببێت بە سەرۆكی بەشی فەلسەفە لە زانكۆیەكی بچووكدا— رۆیشتم بۆ
نیومەكسیكۆ.
لە الیەكەوە دڵم بۆ «مەهدی» دەسووتا ،چونكە ئەوشتەی كە ئەو
سەودای كردبوو بە دەستی نەهێنابوو .پێیدەوتم «دەمزانی تۆ هەرگیز نابیت
بە كەیبانوویەكی باش ،بۆیە من تۆم لەبەر ئەو تایبەمتەندییەت نەهێنا،
بەڵكو خۆتم دەویست» .ناخۆشییەكەی ئەوە بوو ،كە بڕوای پێدەكردم.
ئەوكاتەی لە نیومەكسیكۆ بووم ،دادگاییكردنی باوكم دوای یەك ساڵ
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ئازادبوون لە زیندان ،لە سێپتەمبەری1967دا دەستیپێكردەوە .دادگاییەكە
داخراوبوو ،هەرچەند حكومەت رایگەیاندبوو كە دادگاییەكی كراوە دەبێت.
تەنانەت نەیانهێشتبوو مامیشم بەشداریبكات .زۆربەی ئەو بەڵگانەی كە
پێشكەشكران پێكەنیناوی بوون .داواكاری گشتی رشیتێكی دروستكراوی
لە دەنگی باوكم و رەخنەگرە گەورەكەی «سید مەهدی پیراستە» وەزیری
ناوخۆی ئێران خستەڕوو ،نە تێیدا باوكم قسەی نارشین بە شا دەڵێت.
ئامانجی تۆماركردنە بۆ سەملاندنی یاخیبوونی باوكم بوو .دەنگی «پیراستە»
هی خۆی بوو ،بەاڵم دەنگی باوكمیان دروستكردبوو.
باوكم بەرگرییەكەی خۆی نووسی كە  128الپەڕەیە .بە شیعرێكی
فیردوسی دەستپێدەكات و لە هەندێ شوێندا چیرۆكی كورت لە رومی،
سەعدی و شاعیرە كالسیكەكانی ئێران ،هەروەها ئیامم علی ،قورئان ،ڤوڵتێر
و كانت باسدەكات .باوكم دەیوت بە ئەنقەست ئەمانەی هەڵبژاردبوو:
بۆئەوەی كە بە دوژمنەكانی بڵێت ،ئەوان كوڕە راستەقینەكانی ئەم واڵتە
نینو ئێران دابونەریتی تری هەیە ،بایەخێكی تری هەبووەو باوكم نوێنەری
ئەم دابوونەریەتانە بووە.
لە شوێنێكیدا باس لە چیرۆكێكی «مەال نەرسەدین» —شێوەیەكی
خۆشەویست و گاڵتەیی هەڵبەسرتاو— دەكات .رۆژێكیان «مەال نەرسەدین»
بۆ پێشكەشكردنی وتارێك بانگهێشتدەكرێت .كاتێك دەڕواتە سەر مینبەر،
لە گوێگرەكانی دەپرسێت ئایا دەزانن دەیەوێت باسی چی بكات .ئەوانیش
دەڵێن نا« .مەال نەرسەدین»یش پێی ناخۆش دەبێتو دەڵێت ،كەواتە بۆچی
بۆ خەڵكێكی وا نەزان قسەبكەم .رۆژی دوایی هەمان پرسیار دەكاتەوە.
هەندێك لە گوێگرەكان دەڵێن بەڵێو هەندێكیشیان دەڵێن نا .ئەمجارە مەال
دەڵێت «كەواتە ئەوانەی كە دەزانن من دەمەوێت چی بڵێم بە ئەوانەی كە
نازانن بڵێنەوە» .رۆژی سێهەم هەمان پرسیار دەكاتەوەو هەموویان دەڵێن،
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كە دەزانن دەیەوێت چی بڵیت« .مەال نەرسەدین»یش لە كاتی هاتنەخوار لە
مینبەر دەڵێت «دەی ئیرت بۆچی كاتی خۆم بۆ شتێك كە ئێوە دەیزانن بەفیڕۆ
بەم؟» .باوكم بە دادگا وتی كە ئەمە چیرۆكی منە« :نازانم بۆچی گیرام.
ئەگەر كەسێك نازانێت بە مانای ئەوەیە كە هەموومان لە یەك بەلەمداین.
ئەگەریش كەسێك هەیە كە دەزانێت باشرت وایە بە ئێمەیش بڵێت» .باوكم
دادگاكەی بە تاوانبار زانی و چەند كەسێكی ناو دەزگای حكومەت وەك
«پیراستە» بە پالنی نهێنی كیناوی بە تاوانبار دانا .بەسەر یەك بە یەكی ئەو
تاوانانەدا رۆیشتەوە و هەموویانی بە درۆ دانا و بە شیعرێك كە خۆی بۆ
ئەم دەرفەتە نوسیبووی ،قسەكانی تەواو كرد.
دادگاكە لە 27ی نۆڤەمبەری  1967كۆتایی پێهات .باوكم لە هەموو
تاوانەكان بێجگە لە تاوانی یاخیبوون ،كە بەهۆیەوە ئیرت نەیدەتوانی
ئیشی حكومی بكات ،بێبەری بوو .هەڵبەت ئەم بڕیارە لە دادگای سەرەوە
هەڵوەشێندرایەوە .دەزگای راگەیاندن وەك (سپید و سیاە)( ،خاندنیها) و
(ئۆمێدی ئێران) الیەنی باوكمیان دەگرت .لە دوای بێبەری بوونی باوكم،
سەرۆك وەزیر پێشنیاری ئیشێكی بۆ دەكات ،بەاڵم باوكم رەتیدەكاتەوە.
بڕیاریدا كە هەرگیز نەگەڕێتەوە بۆ ناو دەزگای حكومەت.
لە نیومێكسیكۆ بووم كاتێك باوكم تەلەفونی بۆ كردم ،تا ئەم هەوااڵنەم
پێبدات .پیرۆزبایم لێكرد و لە دوای كەمێك لەپڕ بەدەنگێكی بێالیەن و
رەسمی وتم «دەمەوێت لە مەهدی جیاببمەوە» .نەمەویست زۆر بە
هەستەوە قسەبكەم .باوكیشم هەستی پێكردبوو .دوای چركەیەك وتی
«دڵنیایت؟»
منیش وتم «دڵنیام»،
»داوای لێبوردن دەكەم نەمەویست ئەم بابەتە دوابخەم»،»هەڵبەت دەمەویست لێتبپرسم لە نیومێكسیكۆ چی دەكەیت ،بەاڵمراڕا مەبە دواجار قسەی لێدەكەین».
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جێی سەرسووڕمان بوو بۆم ،كە نە باوكم نە دایكم پێیان نەوتم جارێكیرت
بیر لە بڕیارەكەت بكەرەوە .هاوینی ئەوساڵە كاتێك كە من و مەهدی
گەڕاینەوە بۆ تاران ،دایك و باوكم هەوڵی زۆریان دابوو ،كە ئیشەكەم
بۆ ئاسان بكەن .لە سەرەتاوە مەهدی نەیەویست جیاببێتەوە .باوكم بە
مێردەكەمی وت كە ئازەر دەتوانێت هەر كاتێك كە حەز بكات داوای
مارەیی بكات ،تەنانەت ئەگەر جیایش نەبووبێتنەوە .ماڕەیی لە ئێران ئەو
پارەیە كە هەردووال لەسەری رێكدەكەون ،تا لە كاتی جیابوونەوە پیاوەكە
بیدات بە ژنەكە ،هەڵبەت ژن هەر لە كاتی پێكەوە ژیانیش دەتوانێت
داوای بكات .زۆر ژن ئەمە وەك كەرەستەیەك بۆ هاتنەدەر لە ژیانی ژن و
مێردی بەكاردێنن .لە كۆتاییدا لەسەر ئەوە رێككەوتین كە ئەگەر «مەهدی»
بە جیابوونەوە رازیبێت ،منیش هەموو مارەییەكەمی پێدەبەخشم .دایك
و باوكم زۆریان پشتیگرتم ،بەجۆرێك كە هەر لەبیرم چوو شومكردووە و
جیاشبوومەتەوە .دایكم بەچاوێكی پڕ لە بەزەییەوە سەیریدەكردم و دەیوت
«كچە هەژارەكەم ،هەرگیز چێژت لە ژیانت نەبردووە .هەر دەمزانی ئەم
هاوسەرگیریە بە كەڵك نایەت .مەهدی هەر بە كەڵكی ئێمەی نەدەهات،
بەس كەس گوێ لە من ناگرێت».
ئەو چوار ساڵە كە باوكم لە زیندان بوو ،ژیانی هەموومان گۆڕا .بۆ
یەكەمجار زانیامن كە ژیان چەند بە ئاسانی دەتوانێ بگۆردرێت و هەموو
ئەو شتانەی كە هەتە لەدەستیبدەیت .دایكم زۆر گۆڕابوو .لە مانگەكانی
دواتر ،كە ژیامنان روتینی نوێی خۆی پەیداكرد ئەو شیعرانەی باوكم بۆی
نووسیبوو بە فرمێسكەوە دەخوێندەوە .تەنانەت هەوڵیدەدا لەگەڵ باوكم
سەیری ئەو پرۆگرامانە بكات ،كە حەزی لێبوو ،هەرچەندە زۆربەی كات لە
نیوەیدا خەوی لێدەكەوت .ترسەكانیو نائارامییەكانی مانەوە :ئەگەر تۆزێك
درەنگ باوكم بگەڕایەتەوە بۆ ماڵەوە ،یان نیوەشەو دەنگی تەلەفون بهاتایە،
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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یان دەنگی زەنگی درگا لە بەیانی زوو ،سەریانهەڵدەدایەوە .ئەو پیاوە
دەسەاڵتدارانەی واڵت توانیان خەونی باوكم بۆ ژیانێكی شاد بهێننەدی.
ئێستا دەیتوانی بە سەربەرزی سەیری ئەو رۆژە بكات كە  18ساڵ بوو لە
ماڵەوە رۆیشت تا ئەو ژیانەی هەبێت ،كە خۆی حەزی لێیەتی.
با دووبارە دەستپێبكەمەوە:
بەندكرانی باوكم دەستپێكردنی سەردەمێكی تازەبوو لە ژیانی ئێمەدا.
شومكرد و جیابوومەوەو متامنەم بە هاوسەرگیریو پاكی ژیانی هاوسەرێتی
لەدەستدا .وابزانم كاتێك بوو باوكم ویستی خیانەت لە دایكم بكات .هەموو
هیواكانی بۆ ژیانێكی گشتی لەدەستدابوو .هیشتا گەنج بوو —نەگەیشتبووە
 50ساڵ .منو «محەمەد» گەورە ببووین .كاتێك كە ئازادبوو ،زانی سیاسەت
بۆ ئەو ئیرت بوارێك نییە و باشرت وایە خەونی ژیانێكی شاد بكاتە راستی .بەاڵم
دایكم نەگۆڕابوو .هەروەك دواتر دەردەكەوێت ،بەندكردنی باوكم بێجگە لە
بواری سیاسی ،ئاكامی كەسیشی هەبووە .هەرچەند ئێمە لەدوای  11ساڵ
زانیامن.
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20
خێزانێكی بەختەوەر
لە دوای جیابوونەوەم لە زانكۆی كالیفۆرنیا لە سانتا باربارا وەرگیرام.
هەمیشە پێموابوو بەشی ئینگلیزیەكەی زۆر باش و بەهێزە .هەر پێش
ئەوەیش شو بە «مەهدی» بكەم ،حەزم لەوێ بوو .رۆژی وەرگیرانەكەم
لە ژوورەكەی خۆم راكشابووم و نامەی وەرگیرانەكەم بەدەستمەوە بوو،
كاتێك باوكم هات ب��ۆالم .الی قەرەوێلەكەم دانیشت و وتی ئەگەر لە
ناوەندی خوێندنەكەتدا بڕۆیتە زانكۆیەكی دیكە منرەی زۆرت لێدەشكێت
و درەنگ تەواوی دەكەیت .حەزی لێبوو لە زانكۆی ئۆكالهۆما خوێندنەكەم
تەواوبكەم .بە باوكم وت هەمیشە حەزم لێبووە بڕۆم بۆ سانتا بارابارا .باوكم
دەیویست پێمبڵێت حەزدەكات پێش ئەوەی تەمەنی زۆربێت ،زۆرتر كاتم
لەگەڵ بباتەسەر ،بۆیە دەیەویست خوێندنەكەم تەواوبكەم و لە زووترین
كاتدا بگەڕێمەوە بۆ الی .وتی لەبیرت دێت یەكەمجار نەتەویست ئێمە
بەجێبێڵیت .پەردەكانی ژوورەكەم كێشابوو ،جگە لە چرای الی قەرەوێلەكەم،
هیچ چرایەكی تر دانەگیرسابوو .باوكم لە خوار قەرەوێڵەكەم دانیشتبوو،
منیش لەسەر ئانیشكێكم پاڵكەوتبووم .وێنەیەكی جوان بوو ،باوك و كچێك
كە بەنوری دەستكردی چرایەك روناك ببوونەوە.
لە زانكۆی ئۆكالهۆما مامەوە .پەشیامن نیم لە كردەكەم ،بەاڵم ئەگەر
بڕۆیشتامیە بۆ زانكۆی سانتا باربارا زووتر دەگەڕامەوە بۆ ئێران ،چونكە لەوێ
جواڵندنەوەی خوێندكارە ئێرانییەكانی تێدا نەبوو ،منیش تووش نەدەبووم و
زۆرتریش سەرقاڵی خوێندن دەبووم نەك سازكردنی خۆپیشاندان.
ژیانی كەسی خۆم لە ئۆكالهۆما دووبارە دەستپێكردەوە .هەستمدەكرد
هەرگیز شوم نەكردووە—هەڵبەت ئەمە تێگەییشتنی خۆم بوو خەڵك وایان
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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هەستنەدەكرد .هەندێك لە هاوڕێ و خزمە كۆنەكامنان ،ژنەكەیان بەدوور
دەگرت لە من ،نەكا كاردانەوەی خراپم لەسەریان هەبێت« .مەهدی»ش لە
ئێرانەوە نامەی خۆشەویستانەی بۆ دەنووسیم و ئامۆژگاری دەكردم ،چۆن
هەڵسووكەوت بكەم ،بۆ چ شوێنێك بڕۆم ،چی بكەم و چۆن سەربەستی
خۆم رابگرم.
هاوینی ئەو ساڵە كە گ��ەڕام��ەوە ،باوكم ئەو ژن��ەی پێناساندم ،كە
خۆشیدەویست .لە دەفتەری بیرەوەریەكەیدا لە كاتی زیندان نوسیبووی
«نێژهەت بەدوای خۆدی لێونبوو و نادیاری خۆیدا دەگەڕێت»« ،هەندێجار
لە رۆژی یەكەمەوە وندەبێت و نازانێت چۆن بیدۆزێتەوە .لەوانەیە ئەو
شتە ونە من بم ،بەاڵم من نیم .لەوانەیە منداڵەكان بن ،بەاڵم ئەوانیش
نین .لەوانەیە پێگەكەی ،سامانەكەی ،یان ناوبانگەكەی بێت .من نازانم
چیە .نێژهەت هەمیشە نائارام ،گرژ و بێقەرارە .خۆی وەك سەنتەری دنیا
دەبینێت! دەبێت چی بكەم؟» .لەنێوان هەموو خۆشك و براكانی تەنها
باوكم مەترسیی ئەوەی كرد كە شێوازی ژیانی باوكی رەتبكاتەوە .پێویستبوو
ئەو خەونەی —دۆزینەوەی ئەو ژنە كە خۆشیدەوێت— كە بەپێی ئەوە لە
هەژدە ساڵی ئەسفەهانی بەجێهێشتبوو بهێنێتەدی .نووسیبووی «ئارەزووم
دەك��رد خۆشەویستەكەم بدۆزیایەتەوە و بۆشاییەكانی ژیانم لەگەڵی
پڕبكردایەتەوە ،بۆ یەكرت دڵسۆز و دڵخۆش باین ،بەاڵم بەداخەوە تەمەنم
خەریكە پیر دەبم و دەترسم ئەم ماوەیەی لە ژیانم ماوە بڕوات و بەس
خەونی ئەو شتانەی كە ویستومن مبێننەوە بۆم».
ماوەیەك دوای ئازادكردنی ،بەڕێوبەرایەتی كارگەیەكی كوتاڵی هاوڕێیەكی
خۆشەویستی كە تازە كۆچی دوایی كردبوو ،وەرگرت .لەم كارگەیەدا بۆ
یەكەمجار چاوی بە «شەهین» كەوت ،لەوێ سكرێرتی بوو .دواتر كە بوو بە
جێگری سەرۆكی بانكی ئێرانی« ،شەهین»یش لەوێ ئیرت ئیشی نەكرد.
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چەند رۆژ دوای گەڕانەوەم بۆ تاران ،چاوم بە «شەهین» كەوت .چامان
خوارد و لەسەر شیعری مۆدێرن بە تایبەت ئەحمەد شاملو —بەبڕوای من
كاریگەرترین شاعیری زیندووی ئێرانە— دەنگی دووانەی دووڕوویی و
ماددەگەرایی قسەمانكرد .گفتۆگۆیەكی ئاسایی پڕ لە وشەی گەورە گەورە
و بێتام بوو ،لەو شێوازە گفتوگۆیانە بوو ،كە بەس بۆ ئەوە دەیكەیت ،تا
بڵێیت كەسایەتی هەردووال وەك یەكن .نازانم بە ئاگاداریەوە بوو یان نە،
بەاڵم هەردووكامن دەمانەویست حەز لە یەكرت بكەین ،تا بتواین باوكم
شادبكەین .باوكیشم لەم حەزكرنە دووالیەنە خوشحااڵ بوو.
«شەهین» بە ئەندازەی دایكم جوان نەبوو ،بەاڵم لە دایكم گەنجرتبوو،
متامنەی زۆرتری بەخۆی هەبوو .لەوانەیە وشەی «لەخۆ دڵنیا» جوانرتین
وەسف بێت .بەبڕوای من ئەو شتە كە سەرنجی باوكمی راكێشابوو ،ئەوە
بوو كە «شەهین» بەشداری لەو شتانە دەكرد ،كە باوكم حەزی لێبوو:
شیعرەكانی كۆدەكردەوە ،لە پالنەكانیدا بەشداریدەكرد و تێبینی زیرەكانە،
كە لە كتێبە سایكۆلۆژیەكان وەردەگرت ،بۆ باوكم پێشنیار دەكرد .باوكم
لە دەفتەرەكەیدا نووسیبووی « لەگەڵ هاوڕێ خۆشەویستەكەم ،كە هەم
جوانە و هەم زیرەك ،لەسەر ئەمە قسەمكرد»« ،لە روانینی سایكۆلۆژییەوە
دەیوت ژنان ،لەدوای تەمەنێك ئیرت جوان نین ،بۆیە بۆ راكێشانی سەرنجی
شوەكانیان ،هەرشتێك دەكەن ،تەنانەت ئەگەر بەمانای ئارەزوی مەرگی
شوەكانیشیان بێت».
زۆر كۆمیدیە كە هەمیشە دۆستە ژنەكانی باوكم یەكەمجار لەالیەن
دایكمەوە پێشوازی دەكران .دایكم قبوڵیدەكردن .ئەوانیش دایكمیان تەحەمول
دەكرد ،چونكە حەزیان لە باوكم بوو .هیچ كام لە دۆستەكانی باوكم لەگەڵ
دایكم شتێكی هاوبەشیان نەبوو ،بەاڵم دایكم هەموو هەوڵی خۆی دەدا ،تا
پەیوەندییەكی كەسی لەنێوان خۆیاندا دروستبكات .دایكم نەیدەزانی كە بە
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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باسكردنی ئاشكرای «سەیفی» بێوەفایی هەستی خۆی نیشاندەدات .دایكم
هەموو رۆژێك دەڕۆیشت بۆ ئۆفیسەكەی باوكم .هەر لەوێبوو «شەهین»ی
بینی و حەزی لێكرد .لەچاو دایكم «شەهین» كچێكی جوان ،دڵڕفێن ،بە وزە
و بەباشی پەروەردەكراو بوو .دایكم زۆربەی كات بۆ نانی نیوەڕۆ ،یان قاوە
بانگیدەكرد .زۆر بەباشی ئەو رۆژەم لەبیرە لە هۆڵە روناك و گەورەكەمان،
باوك و دایكم و من و «شەهین» دانیشتبووین« .شەهین» كوپە شوشەكەی
قاوەكەی خستە سەر مێزەكە و زۆر ب��ەوردی گوێی لە دایكم گرت و بە
دەنگێكی نزم جاربەجار وەاڵمیدەدایەوە .قاتێكی قاوەیی رۆشنی لەبەركردبوو،
قژی لە پشتەوە زۆر بە رێكوپێكی بەستبوو .گوارەیەكی زەردی گەورە
لەژێر قژە رەشەكانی دەدرەوشایەوە :خامنانە ،دڵرفێنانە و وریایانە .دایكم
زەردەخەنەیەكی خۆشەویستانە بۆ پارێزگاری لە «شەهین» لەسەر لێوی بوو.
بە جێگەی هاودەردی كردن لەگەڵ دایكم ،دڵم بۆ «شەهین» دەسووتا كە
دەبوایە تەحەمولی ئەمەی بكردایە .جارجار روویدەكردە الیەكی تر ،نە بۆ
ئەوەی سەیری باوكم بكات ،بەڵكو بۆئەوەی لە نیگاكانی دایكم هەڵبێت .لەو
كاتەی باوكیشم سەیری هەمان خاڵی دەكرد ،نیگاكانیم گرت .دیم زەردەخەنەی
شادییەكی سەیر لەسەر لێوی باوكم بوو.
ل��ەدوای شەڕێكی گەورە و ناخۆش لەگەڵ دایكم ،لە نیوەی مانگی
ئۆگەست گەڕامەوە بۆ ئۆكالهۆما .سوێندم خوارد كە هەرگیز ناگەڕێمەوە
بۆ تاران و دواتریش نامەیەكی بەسۆزم بۆ باوكم نووسیو وتم دایكم شێتە.
دایكم نامەكەی دۆزیەوەو بێ مۆڵەتی باوكم كردیەوەو دنیای هێنایە خوار.
ئەم ئاشكراكردنانە بە الی دایكمەوە بەڵگە بوو بۆئەوەی كە بڵێت ئەها من
هەمیشە دەموت وایە .تەنانەت سااڵنێك دوای ئەوەش هەر كۆپیەك لەو
نامەیەی هەڵگرتبوو ،جارجار دەیهێنایە بەرچاوم و بیرمی دەخستەوە.
تۆزێك دوای ئەوە بوو ،كە بە «شەهین»ی زانی .باوكم دوودڵ بوو لەسەر
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دەستپێكردنی ژیانێكی تازە .هەمیشە هەر هەڕەشەی دەكرد بەوەی دەڕوات،
بەاڵم هەر نەدەڕۆیشت .جارێكیان ماڵی بۆ ماوەیەك بەجێهێشت و دایكمی
رازیكرد لێیجیاببێتەوە ،بەاڵم لە خولەكی كۆتایی ،یان دایكم پەشیامن دەبێت
یان باوكم قایلدەبێت كە بگەڕێتەوە .باوكم لە دەفتەرەكەیدا نووسیبووی
«ژنەكەم دەڵێت كە هەرگیز بە جوداییەكی هەتا هەتایی رازی نابێت ،چونكە
بۆ من بەختەوەری دێنێت و ئەویش نایەوێت من بەختەوەر بم» .دواتر
باوكم رۆژێك كە بۆ نانی نیوەڕۆ چووبووینە دەرەوە ،پێیوتم دوای ئەوەی
كە «شەهین» وەاڵمی پەیوەندی سێكسی لەگەڵ «رەحامن»ی رەتكردوە،
«رەحامن»یش رۆشتوە و بە دایكمی وتووە من پەیوەندیم لەگەڵی هەیە.
باوكم ئەمەی لە هاوینی ساڵی  1973لەدوای مردنی كتوپڕی «رەحامن»
پێوتم .باوكم زۆر بە مردنی «رەحامن» دڵگرانبوو ،هەستیدەكرد ،كە ئەگەر
«رەح�مان» لەو توانا سەیرەی پێیدرابوو ،سنوورەكانی تێپەڕ نەكردایە،
لەوانەبوو بۆ خۆیو ئەو كەسانەی كە هاوڕێی بوون ،زۆرتر بەكەڵك بهاتایە.
ئەجی مەجی التەرەجی :ئەم وشە بێ مانایانە دەبیستم ،كە «رەحامن» دەیوت،
بە مەبەستی ئەوەی كە جادووە ،دەستمی دەگرت و پێدەكەنی .ئەوەندە لەباری
جەستەییەوە بوونی هەبوو ،كاتێك دەڕۆیشتە ناو ژوورێك ،دەتتوانی هەست بە
جەستە گەورەكەی بكەی ،چۆن هەموو ژوورەكە داگیردەكات .هەندێكجار بیری
دەكەمو هەست بە نەبوونی ئەو و چۆڵی دەكەم .ئەگەر بۆشایی خۆی كۆیەكی
هەبوایە ،كەرتێك لە شكڵی «ئاغا رەحامن» بە مەقەست دەردەچوو.
دایك و باوكم  10ساڵی تریشی لەالی یەك مانەوە« .شەهین» شوی
بە پیاوێكی زۆر دەوڵەمەند كرد ،كە دواتر دەیوت قوماربازە و ناهێڵیت
«شەهین» دەستبگرێت بەسەر پارەكانیدا ،چونكە دەترسێت ئەگەر
دەستی پێبگات بەجێیبه َێڵێت .باوكم دەیوت زۆربەی كات لە دەرەوە
دەژیان.
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21
خۆپیشاندان
لە ئەمریكا بووم حەزم لە «تێد» دەك��رد« ،تێد» كتێبی «بێكێت»ی
دەخوێندەوە و گیتاری دەژەن��ی .یەكەم كتێبی نابۆكۆڤ «ئ��ادا» ،ئەو
پێیبەخشیم .بەیانیان «تێد» كامێراكەی دەهێنا و پێكەوە دەڕۆیشتین بۆ
خۆپیشاندان لە دژی شەڕی ڤێتنام .دەڕۆیشتین شەرامبان دەخوارد ،سەیری
فیلمی «ئێنگامار برێگمەن» و «فیلینی»مان دەكرد« .تێد» لە ئامادەكردنی
فیلمێك بۆ یەكێك لە وانەكانم لەسەر بنەمای هاوسەرگیری ناشاد یارمەتیدام
و مامۆستاكەشم پێیوتم ئەم فیلمە لە ستایلی بێرگمەن دەچێت و منرەی
بااڵی پێدام .رۆژەكانم ئاوا تێپەڕدەبوون .كاتێ كە لە «تێد» جیابوومەوە
گەیشتمە ئەو بڕوایەی ،پەیوەندی خۆشەویستی نێوان دوو كەس ،هەرگیز
زۆر ناخایەنێت.
ساڵی  ،1971لە تەلەفزیۆنی ئەمەریكاوە تەماشای جەژنی  2500ساڵەی
ساڵیادی ئیمپراتۆری ئێرانم لە نزیكی پاشاموەكانی پێرسپۆلیس دەكرد—
ئەسكەندر لە دوای دۆڕانی ئێران لە ساڵی  330پ.ز .ئاگری تێبەردا .كەسە
بەناوبانگەكان و شاهانەكانی وەك شازادە فیلیپ ،شازادە چارلزی بەریتانیا،
شازادە راینیر و شازادە گرهیسی موناكۆ و پاشا هایلی سێالسی ئەسیۆپی لە
نواندنێكی گرانبەهادا لە شارێكی بە چارۆكە داپۆرشاو لە نزیكی پێرسپۆلیس
 فەرەنسیەكان بۆ ئەم بۆنەیە ئەم شارەیان داڕشتبوو— بەشداریانكرد.هەموو خ��واردن و شەرابەكان لە فەرەنساوە هێرنابوو .خەڵكی ئاسایی
ئێرانیش نەیاندەتوانی بێنە ناو ئەو شارە دروستكراوە .كاروانێك لە پیاو كە
وەك سەربازەكانی هەخامنشی خۆیان گۆڕیبوو ،لەبەردەمی خانەدانەكان بە
ریزەوە پیادەر رێ دەڕۆیشنت .شا لە گوتارێكدا بۆ كۆرش ،پاشای گەورەی
هەخامنشی —دوات��ر بوو بە نوكتە لەنێوان ئێرانییەكاندا— رسوودێكی
خوێندەوە و وتی»كۆرش تۆ بەئارامی بخەوە ،ئێمە بەخەبەرین».
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لەو ساڵەدا ئەو گروپانەی دژی شا بوون ،لە ڕەوشتی ئاشتیخوازانە
هەڵگەڕانەوە و دابەشبوون بۆ دوو گروپی چەكدار ،هەڵبەت زۆرتر
وەك میلیشیا بوون :ماركسیستەكان و مسوڵامنەكان .لە سەرهەڵدانێكی
چەكدارانەدا لە گوندێك بەناوی «سیاكەل» ،گروپێك لە گەریال ماركسیستەكان
بەناوی «فیداییانی خەلق» —هەموویان گەنج و خوێندەوار و لە ئاستی
ناوەندی كۆمەڵگە لە ژن و پیاو بوون— لە پێكدادانێكدا لەگەڵ پۆلیس
كوژرانو ئەوانی تریش گیرانو دواتر لەسێدارەدران .لەهەمانكاتدا گروپێكی
مسوڵامنی میلیشیا بە ناوی «موجاهدینی خەلق» جاری شەڕی لەگەڵ
حكومەتدا راگەیاند.
سەرەتای ساڵەكانی  70ئێران پڕبوو لە ناكۆكی :بەبۆنەی سەركەوتنی
بەهای نەوت لە رووی ئابوورییەوە زۆر پێشكەوت (كە هەڵبەت دواتر
دەبێتە هۆی كێشە) .لە یەك كاتدا جەمسەر دەگرێت و لەباری سیاسیەوە
دەبەسرتێت .ئاستی ناوەندی كۆمەڵگە ،كە لە گۆڕینی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
زۆرترین سودی بینی ،بەم دامركاندنە زەرەرمەند بوو .لە مارسی ساڵی
1975دا شا سیستەمی دوو حزبی البردو داوایكرد بنب بە یەك حیزب بەناوی
«رەستاخیز» (بەمانای سەرهەڵدانەوە یان زیندوبوونەوە) .ئەو كەسانەی كە
ئامۆژگاریان دەكرد ،بەو هیوایە بوون كە هەموو حزب و فراكسۆنەكان بنب
بە یەكێك .ئەم حزبەی شا هەر لە یەكەم رۆژەوە رەزاتاڵ بوو ،ئاگاداریەكی
دەركرد كە هەركەس دژی ئەم حزبەیە ،دەتوانێت واڵت بەجێبهێلێت .ساڵێك
دواتر بڕیاریدا ساڵنامەی ئیسالمی —كە لە كۆچی پێغەمبەر بۆ مەدینە
دەستپێدەكات— بە ساڵنامەیەكی تر لەسەر بنەمای دامەرزاندنی ئێمپراتوری
ئێران لە كاتی كۆرش  1355بوو بگۆڕن بە  .2535مێژووی ئێران لەنێوان دوو
هێزی سیاسیدا دابەشبوو« :شا» كە هەموو دەستوورەكانی لەسەر مێژووی
كۆنی پێش ئیسالم دادەنا و «دامەزراوەی ئاینی» كە مێژووی ئێرانی تەنها
لەدوای داگیركردنی ئیسالمەوە دەناسی.
چاالكیەكانی ئێمەش لە ئەوروپا و ئەمریكا ،زۆرتر خووی میلیشیای
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گرتەبەر و جەمسەری گ��رت .لە حەفتاكان بۆ گەنجێكی ئێرانی كە لە
دەرەوەی��ە ئاسان بوو دژی حكومەت بێت ،هەڵبەت لە ئێران چیرۆكەكە
بە شێوازێكی تر بوو .كەم كەم منیش رۆیشتمەوە ناو كۆنفێدراسیۆنی
خوێندكارانی ئێرانی ،كە یەكێك لە چاالكرتین جواڵندنەوە زانكۆییەكان بوو لە
ئەمریكادا .لەوێ وەك ژنێكی گەنجی تازە تەاڵقدراو سەیر نەدەكرام ،بەڵكو
بۆ بەشداریكردن لە خوێندنەوەی گرووپی نورساوەكانی ئەنگلس ،ستالین
و لینین بانگهێشتدەكرام .ئەوەندە حەزم لە هەندێ لەو كتێبانە بوو كە
هەمیشە پێش ئەوە دەستپێبكات ،من هەموویانم خوێندبووەوە.
كۆنفدراسیۆن رێكخراوێكی چەتری بوو ،لە گرووپی جیاواز جیاواز بە
ئایدیۆلۆژیای جیاوازەوە پێكهاتبوون ،بەاڵم دوای ماوەیەك بەتایبەت لە
ئەمریكا زۆرتر ئایدیۆلۆژیە توندڕەوەكان و میلیشیاكان زاڵبوون .لە گرووپی
ئێمەدا ،وەاڵم بۆ هەمووشتێك هەبوو :دنیا كونرتۆلدەكرا ،بریقەداردەكرا و
توانای ئەوەی هەبوو پاكببێتەوە .سنورێكی روون لەنێوان مرۆڤە خراپەكان
—شاو سەردارە ئیمپریالیستەكان— لەگەاڵ مرۆڤە باشەكان —ئەمانەی وەك
ئێمە پارێزەری چەوساوەكان بوون— دەبیرنا .لە ئایدۆلۆژیاكانی ئەو ساتە
ماندوو ببووین و ئامۆژگاریەكانی چێ گیڤارا ،ستالین ،ماو ،بە شێوازێكی
رۆمانسیرت لە ڕاپەرین دەگۆڕی.
هاوارێكی دوور لە شیعری ئازادیخوازانەی (ف��روغ ف��روخ �زاد)دا!
جواڵندنەوە فێمینیستیەكانی لەالیەن بەشە میلیشیاكانی كۆنفدراسیۆن بە
بۆرژوا ناودەبرا .ژنەكان هاوڕێبوون و ئەو وێنانەی سەر پۆسرتەكانی چین
كە دیارنەبوون ژنە یان پیاو ،ئایدیای ئێمە بوون .بەاڵم مرۆڤ ناتوانێت
بەس بە ئایدۆلۆژی بژیت ،حەزم لە شتی تر بوو وەك :پەیوەندی ،هەڵبەت
دەمشاردەوە و بە خۆمم دەگوت ئەمە بەس بۆ باشیی جواڵنەوەكەمانە.
هەموو ئەو كێشانەی لە منداڵیەوە دەستیان پێكردبوو ،بە شوكردنەكەم
خەسترت ببوو ،حەشارگەیەكی بۆ داڕزاندن بەبێ ملمالنێ دۆزییەوە.
جاروبار باوكم دەیوت دایكتم بۆ ماوەیەك لێ دووربخەرەوە تا بتوانێت
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«تۆزێك هەناسە هەڵكێشێت» .لە ئۆكالهۆما بە جانتایەك پڕ لە ناوك،
بەاڵلووكی وشككراو ،قاوەی توركی ،شاڵ و بلوزی خوڕی لە فرۆكە دابەزی و
هەر نەگەیشتە بەرۆ دەستیكرد بە پاككردنەوەی باڵەخانەكەمو دروستكردنی
خواردن .تێكەڵی هاوڕێكانم ببوو ،بانگهێشتی دەكردن بۆ قاوە خواردن و
گاڵتەی بە چاالكیەكامنان دەكرد .لەم كاتەدا من یاریدەدەری مامۆستابووم
لە بەشی ئینگلیزی زانكۆكەمدا« .محەمەد» لە زانكۆی ئۆكالهاما بۆ ساڵێك
ناوی نووسیو دواتر یەكەمجار رۆیشت بۆ پاریسو دواتر زانكۆی «كانت».
لەوێ پێش ئەوە بگەڕێتەوە بۆ ئەمریكا ،منرەی لە لێكۆڵینەوەی كۆمەاڵیەتیدا
بەدەستهێنا.
سەرسووڕهێنەر بوو كە دایكم هیچ شتێكی لەسەر چاالكیە سیاسیەكانم
نەدەوت ،لەگەڵ ئەوەشدا كە سیاسەت هەمیشە لە ماڵی ئێمەدا ئاژاوەی
سازكردبوو .باوكم لەالیەن پۆلیسی نهێنی بانگهێشتكرابووو ناچاركرابوو
سەبارەت بە رەوشتی من لە داهاتوو بەڵێنبدات .من لە گروپێك بەناوی
كۆمیتەی دنیای سێهەم زۆر چاالك بووم ،ئەم كۆمیتەیە لەالیەن خوێندكارێكی
چینی دامەزرابوو ،زۆر بێدەنگ و بەردەوام بوو .هەموومان ببووین یان بە
ئەوینداری خودی سەرۆك ماو ،یان بەالی كەمەوە ئەویندارێكی رۆمانسیی
ئەفسانەكەی .ئەوكاتەی كە ماو لە ساڵی  1976مرد ،دایكم لە ئەمریكا بوو.
لیستێكامن بۆ دروستكردبوو ،بە دەنگی بەرزەوە بۆی دەگریانو كۆبونەوەی
یادكردمنان بۆی رێكدەخست .ئەو زاراوە ریسوایەی دەموچاوی دایكمم
لەبیرە ،كاتێك بەچاوی گڕیان و دڵێكی شكاو رۆیشتمەوە بۆ ماڵەوە .بێ
ئەوەی تێبگات وتی «تۆ وا دەگریت دەڵێیت دایك و باوكت مردوون».
یەكەمجار كە «بیژەن ن��ادری»م بینی ،سەرۆكی فراكسیۆنی بارەگای
سەركردایەتی خوێندكاران بوو لە كالیفۆرنیا ،بۆ هاوكاری لەگەڵ كۆمیتەی
خۆمان هەڵامنبژاردبوو .گروپەكەی ئەو لە فراكسیۆنەكانی تر ،زۆرتر
بەناوبانگ بوو ،كەمرتیش توند بوو زۆرتر بڕوای بە خۆی هەبوو ،هەروەها
چەند ئەندامی لەناو ئەمریكادا هەبوو .هەر لەسەرەتاوە هیچ خۆالدان و
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شاردنەوەیەك لەگەڵ «بیژەن» نەبوو .بەالیەوە سەرسوڕهێنەر نەبوو كە من
لە «تاكە هاوسەرێتی» دەترسم ،یان پەیوەندی نهێنیم هەبوو .پەیوەندی من
و «بیژەن» لەدوای پەیوەندیم لەگەڵ «تێد» یەكەم دانەبوو لەالی خەڵك
دانم پێدانا .تا ئەوكاتە هەر لەو بڕوایەدا بووم ،كە ژیانی هاوسەرێتی زوو
كۆتایی دێت و ئەوانەش كە كۆتایی ناهێنن ناشادن .هەرگیز پێینەوتم بۆچی
بڕیاریداوە من ببم بە هاوسەری .پێیدەوتم «ئاشكرا نییە؟» .زۆری لەسەر
ڕابردووم و بارودۆخی ژیانم نەدەزانی .شتێك پەستی دەكردم ئەوە بوو كە
حەزی لێنەبوو لەسەر یەكەم هاوسەرم بزانێت .بەپێی قسەی خێزانەكەی،
باوكی «بیژەن» لەو پیاوە میهرەبانانە بووە ،كە زوو هەڵدەچن .باوكی رۆژێك
شتەكانی كۆدەكاتەوە و ماڵ بەجێدەهێڵێت و هەرگیز ناگەڕێتەوە .لەدوای
خۆی نامەیەكی كورت بۆ «بیژەن» دادەنێت كە داوای لێدەكات ئاگای لە
دایكو خوشكەكەی بێت .هەموو ئەو شتە كە لەگەڵ خۆی دەبات جانتایەك
و جلەكانی بەری بووە .دواتر چاوەروانی خوشكە گەورەكەی «مانی» دەبێت
شوبكات و «بیژەن» لە تەمەنی هەڤدە ساڵیدا لەگەڵی بڕوات بۆ الی ئەو لە
ئەمریكا .خوشكە بچوكەكەی «تەرانە» ،دەخرێتە ژێر چاودێری خاڵی .باوكی
«بێژەن» هەرگیز نادۆزرێتەوەو هەرگیز كەسیش بەخراپی باسی ئەم ونبوونە
غەریبەی نەكرد.
دایكم لە  1976لە دواهەمین سەفەری بۆ ئۆكالهۆما ،چاوی بە «بیژەن»
كەوت .دایكم حەزی لێكرد و دەیوت هەستدەكەم كەسێكی لێپررساوە ،لە
ئامۆزاكەم «مەهدی» —ئەویش لە هەمان جواڵنەوەی خوێندكارەكانی بیژەن
بوو— زۆرتر «پێكەوە» بووین .دایكم زۆر هەوڵیدەدا من لە بنەماڵەی باوكم
بپارێزێتو خۆشڕووییە زۆرەكەی بۆ «بیژەن» بەمانای توڕەكردنی «مەهدی»
بوو .پێموت «بیژەن بەس هاوڕێمە» .دایكم دەیەویست «بیژەن» لە
هاوڕێیەك زۆرتر بێت و هەركاتێك پێكەوە تەنها دەبووین ئاماژەی پێدەكرد.
لەكاتی خواردنی ئێواران ئیرت زۆر گران بوو نەهێڵی دایكم قسەی «بیژەن»
بكات .من سەیری قاپەكەم دەكرد ،لەپڕ دەیوت «بیژن ئیشی هەیە»« ،وەك
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

237

ئەو بێجێگا و شوێنەكانی تر نییە كە بۆ خوێندن نێردراون بۆ ئەمریكا تا بنب
بە ئەندامێكی بەسود بۆ كۆمەڵگە و ئێستاش لێرە خەریكی چین؟ پانتۆڵی
پینەكراو دەكەنە پێ و وەك رێگڕە نەخوێندەوارەكان هەڵسوكەوت دەكەن،
بەاڵم بیژەن ئیشی هەیە ،وا نییە؟» ئەمانەی لەدوای منەوە كە قاپەكانم
دەبرد بۆ چێشتخانە بەدوای یەكدا دەگوتەوە .دواتر وەك شتێكی گرنگ و
بەپەلە دەیوت «نا ،نا ...یەكەمجار شۆرگەكە بشۆ»« ،ئاخر دایە بۆچی دەبێت
شۆرگەكە بشۆم؟» .دایكیشم هەر لەدنیای خۆیدا دەپرسێت «ئیشەكەی
باشە؟».
بۆ بێدەنگكردنی دەنگی ،چەكێكی باشم دۆزیبووەوە —فیلدینگ ،لنین،
وارتن .كە دانیشتم بە كتێبێكەوە لەسەر دەستم دووبارە بە پرتەقاڵێكەوە
لە دەستیدا پرسیاریدەكرد «ئیشەكەی باشە ،وا نییە؟» .منیش بە كتێبەكەوە
لە دەستمدا كە دەتوت بۆ پاراستنی خۆم دامناوە لە كۆتاییدا وتم «بەلێ
دایە»« .بیژەن ئەندازیاری شارستانییە و من حەزم لە ئەندازیارەكان نییە».
دایكیشم بەنەڕاندنێكەوە وتی «ئەی حەزت لەچیە؟»« ،چاوەڕوانی سەرۆك
ماوێكی تری؟».
لەدوای مارەبڕینێكی كورت رۆژی شاییەكەمان خستە 9ی سێپتەمربی
 .1977دایكو باوكم هاتن بۆ واشینتۆن دی سی .محەمەد و هاوڕێ كچەكەی
«جانێت» ،لە نیویۆركەوە هاتن .دایكم بە كۆمەڵێك پالنو وزە گەیشتو منی
وەها دەكێشایە ئەو الوەوە ،كە یەكێك نەیزانیایە وایدادەنا كە شایی دایكمە.
دایكم هەموو ئەو شتانەی دەویست كە من گەرەكم نەبوو :مارەیەكی یاسایی،
جلی بووك و شاییەكی گونجاو ،ئەنگوستیلەیەكی ئەڵامسی گونجاو .لەگەڵ
خۆی هەموو ئەو شتانەی كە پێویستیی شایەكی ئێرانی سونەتی بوو هێنابوو
—گواڵو ،خشتەكی شەكری گەورە ،گەوهەر -بە تۆڵەوە رێكیدەخسنت .زۆری
پێنەچوو كە زانیم شایی زەماوەند پێچەوانەی ئەو شتانەیە ،كە دەبێت ببێت:
خۆشی و ئاهەنگێرانی گونجاوی خۆشەویستی و خێزان.
ه��ەر لە یەكەم رۆژەوە ،پەیوەندییەكی خۆشەویستانە لەگەڵ
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خێزانی «بیژەن» بەتایبەت دوو خوشكەكەی دەستیپێكرد .زۆر حەزم
لە بەخشەندەییە بێفیزەكەیان و هەستی سەربەستیان بوو .لە كاتی ئەم
ئامادەكاریە شەڕەنگێزەدا ،دایكی «بیژەن» و خوشكەكانی لەگەڵ من وەك
بێگانەیەكی خۆشەویست مامەڵەیان دەكرد .لێمدەپاڕانەوە كە دواكاریەكانی
دایكم بەجێبهێنم .خەسوم لەدوا ئاگادارەكانی نێوان من و دایكم پەرێشان
دەب��وو« .مانی» و «تەرانە»ی وەك پۆلیسی نهێنی ئاشتی دیاریكردبوو.
دەنگی هەنگاوەكانی «مانی» لەگوێمدایە كە لە قادرمەكان دێتەخوار و
منیش بەرامبەری دایكم دانیشتم و ئامادەم داواكاریەكانی بەهۆكانی خۆم
بەرەنگاری بكەم .لە پشت دایكمەوە «تەرانە» دەبینم ،كە بەدەنگێكی
نەرم دەڵێت «ئازی جان» ،دواتریش «مانی» كە بەوە بەناوبانگە خۆی یان
نزیكەكانی بخاتە بەردەم گورگ بەس ئەگەر ئاشتی بهێنێت دەڵێت «هەموو
دایكەكان هەروان ،سەیری ئافاق جان بكە» .مێردەكەی «مانی» كە ناوی
«كیومەرس»ە (هەموومان بە كیو بانگی دەكەین) باشرتین شوی دنیایە،
بەاڵم ئەگەر هاورێیەك لە خراپی و كەمتەرخەمی مێردەكەی گلەیی بكات،
«مانی» بە هاودەردییەكی تەواو دەڵێت «دەزانم چی دەڵێیت»« ،تەرانە»
قسەكە دەبڕێت و دەڵێت «با هەموومان بڕۆینە دەرەوە و جلێك بكڕین،
ئیرت بەسی بكەین»« ،مانی»ش بۆ ئەوەی بەرتیلم پێبات ،كە لەگەڵیان بڕۆم
دەڵێت «دەتوانین لە وایت فلینت مۆڵ قاوە بخۆینەوە» .نیوكاژێر دواتر
وەك ژەنراڵێكی شكێندراوی سوپاییەكی دۆڕاو لە قادرمەكانەوە دەڕۆنەوە
سەرەوە.
«بیژەن» لێمدەپاڕێتەوە كە بهێڵم دایكم داواكاریەكانی جێبەجێبكات
و پێمدەڵێت كە ئەم كەللەڕەقییە بەس دەبێتە هۆی ئاڵۆزییەكی گەورەتر.
دایكم بە گاڵتەوە دەڵێت «چ��ی؟ ناچاری هەموو ئەم شتانە بڵێیت؟
من و تۆ دەبێت قسەبكەین»« ،بیژەن»یش سەری رادەوەشێنێت و بە
زەردەخەنەیەكەوە كە بڵێت دایكم راستدەكات دەڵێت باشە قسەدەكەین و
دوای ئەوە ئیرت وندەبێت .لە كۆتاییدا ئەوەندە ماندووبووم ،كە دەستبەرداری
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بووم و دایكم بردیەوە« .دوای وەاڵمی هەموو ئازاركێشانەكانت ئەدەمەوە،
بەاڵم تكایە ئێستا كچی باشبە و رێگە بدە شتەكان بچنە پێشەوە» ،بیژەن بە
زەردەخەنەوە ئەمەی وت.
سێ رۆژی تەواو خوشكەكانی «بیژەن» لەگەڵم هەموو واشنتۆن دی سی
لە مۆنتگۆمری مۆڵ تا وایت فلینت مۆل منیان گەڕاند ،تا پێاڵو و جلی بوكامن
دەستبكەوێت .ئەو شتانەی دەمانبینی ئایدیالی من نەبوون ،بۆ چەشنی من
زیاتر لە میزانی خۆی جوان بوون .شاییەكە هەروا كە پالن دانرابوو رۆیشتە
پێشەوە .لەگەڵ ئەو هەموو شەڕە كە لە پێشەوە كرا ،خودی ئاهەنگەكە
گەرموگۆڕ و خۆش بوو.
بەیانی رۆژی ئاهەنگەكە پێش شاییەكە رۆیشتین بۆ شارەوانی ،تا
هاوسەرگیری فەرمی بكەین .لەوێ لەپڕ پێكەنینێكم بۆ هات ،كە نەمدەتوانی
بەری پێبگرم .تا ئەم رۆژەش هێشتا نەمدەزانی بۆچی لەو رۆژەدا وەها
پێدەكەنیم ،هەڵبەت ب��ەالی كەمەوە لە چ��اوە پڕ ئەرسینەكانی رۆژی
ئاهەنگەكەی یەكەمم باشرتبوو« .مانی» بە جێگەی من شەرمی دەكرد.
«بیژەن» زۆر خراپ سەیرمی دەكرد و هاوڕێ كچەكەی «محەمەد»« ،جانت»
كە یەكێك لە شایەتەكان بوو ،لەگەڵ من دەستیكرد بە پێكەنین.
بەیانی ئەو رۆژە لە دوای هاوسەرگیرییە فەرمییەكە ،دوو ئاهەنگی
تریشامن گێرا .یەكیان ئاهەنگێكی بەهایی بوو ،كە ژنێكی هیندی بەڕێوەی
دەبرد و ئەوی تریش موسوڵامن بوو .بنەماڵەی «بیژەن» بەهایی بوونو زۆر
بەالمەوە سەیربوو ،كە دایك و باوكم رازیبوون .ئەو شەوە نزیكەی  20كەس
لە هاوڕێ و خزم و كەسوكار لە ماڵی «مانی» كۆبوونەوە .دشەكانم سەمایان
دەكرد و بنەماڵەی ئێمەیش بە زەردەخەنەیەكی بێرنخانە لە سووچێكەوە
وەستابوون و بەڕێزەوە سەیریان دەكرد .لەوانەیە تۆزێكیش بەخیلییان
بردبێت بە توانایان لە سەماكردندا.
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22
شۆڕش
لەدوای زەماوەندەكەمان ،بیژەن رۆشت بۆ پاریس ،تا لەوێ لەگەڵ سەرۆكی
گروپەكەمان قسەبكات .دایكم بۆ ماوەی دوو مانگ مایەوە .باڵەخانەیەكی لە
نیویۆرك —براكەم لەوێ دەیخوێند— بەكرێ گرتبوو ،چونكە من و «بیژەن»
هێشتا كاتی ئەوەمان نەبوو بەدوای خانوودا بگە ِڕێین ،رۆشتم بۆ الی دایكم،
بۆئەوەی تا ئەوكاتەی «بیژەن» دەگەڕێتەوە ،كار لەسەر دكتۆرانامەكەم ئبكەم.
نیویۆرك ،شوێنی توندڕەوترین چاالكیەكان بوو ،بۆ من باشرتین شوێن بوو
توێژینەوەكەم لەسەر «مایك گۆلد» و نووسەرە پرۆلێتاریەكانی سیەكان بنووسم.
دایكم بەردەوام بنەماڵەی «بیژەن»ی سەرزەنشت دەكرد ،لەپای ئەوەی
لەدوای ئاهەنگەكەی رۆیشت بۆ پاریس .بە دەنگێكی كزەوە دەیوت «دوو
هەفتەیە هاوسەرگیری كردووە و كچەكەمی هەروا بەجێهێشتووە ،ئیرت كوڕ هەر
دەڕواتەوە سەر باوكی ،شوێنی خۆی ونناكات» .تەلەفونی بۆ دایكی دەكرد و
دەیوت كچەكەم ناسازەو زۆر ئیشدەكات ،ئەگەر خۆم لێرە نەبوومایە ،كێ ئاگای
لە كچەكەم دەبوو« .ئەمە ئەو شتەیە چاوەڕوانی كچەكەم دەكات؟» .دایكی
«بیژەن» خۆی لەخۆیدا باش نەبوو ،چونكە هەر خەمی ئەوەی بوو ،ئاژانسە
حكومییەكان «بیژەن» بكوژن ،بەتایبەت لە ئێستادا كە چووە بۆ ئەوروپا.
ئەو ساڵە سەرۆك جیمی كارتەر ،فەرمانگەیەكی مافی مرۆڤی دامەرزاند،
پەیامی گۆڕانكاری لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكادا رادەگەیاند .لە دوكانێكی
هەویركاری هەنگاریدا لە شەقامی ئەمسرتدام نزیكی زانكۆی كۆلۆمبیا ،من
و هاوڕێكانم كاردانەوەكانی «دیموكراسی»مان لە بزوتنەوی ناكۆكی ئێراندا
باسدەكرد .گروپێك لە نەتەوەپەرستەكان نامەیەك بۆ شا دەنووسن و داوای
لێدەكەن كە دەستوور جێبەجێبكات و رۆڵی پاشا كەمبێتەوە .كۆمیتەیەكی
مافی مرۆڤ لە ئێران دامەزرابوو ،داوای جێبەجێكردنی مافەكانی مرۆڤیان،
بەپێی یەیامەكەی سەرۆك «كارتەر» ،دەكرد .هەندێك لە زیندانە سیاسیەكان
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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ئازادكران و باشرت لەگەڵ زیندانەكان مامەڵەیان دەكرد .كۆمەڵەی نووسەران
شەوانی خوێندنەوەی شیعریان لە ئەنستیتۆی گۆتە لە تاران دامەزراند ،لەوێ
نەبوونی ئازادی بەیان ،سەرزەنشتدەكرا .لە دواهەمین شەودا ،سەربازەكان لە
دەرەوە لەژێر باران وەستابوون لە هەمانكاتدا شاعیر و نووسەرەكان لەسەر
ستەم و چەوساندنەوە قسەیاندەكرد .سەربازەكان ئاگادارکرابوونەوە چەك
بەكارنەهێنن ،بۆیە ئەو ئێوارەیە بەبێ كێشە تەواوبوو ،بەاڵم ساواك بەری بە
زنجیرەی دووهەمی شەوە شیعریەكان گرت ،لە زانكۆی ئاریامهر.
لەگەڵ ئەوەی هێزە سیكوالرەكان دەستیان بە ناڕازیبوون كردبوو ،بەاڵم
«ئیسالمیەكان ناوبانگیان پەیداكردبوو .ئەوەندە لووتبەرز بووین ،كە وەك
سەرچاوەی هەڕەشە سەیرمان نەدەكردنو پالنەكانیامن بەجددی وەرنەدەگرت
و پشتگیریامن دەكردن .كەچی هەمووشتێك لەبەرچاومان بوو تا بیبینین:
كتێبێك باسی لە دروستكردنی حكومەتێكی ئاینی بە نوێنەرایەتی كەسێك
لەالیەن خوداوە دەكات .مافی دەنگدانی ژنانی وەك شێوەیەك لە لەشفرۆشی
دادەناو وتەی بێشوماری دژی كەمینەكان بەتایبەت بەهاییەكانو جولەكەكان،
باڵودەكردەوە .حەزمان لە قسەی توندوتیژبوو لە دژی ئیمپریالیست و شا.
ئەو زۆر زیرەكانە نەیهێشت كە زۆر بەپالنەكانی بزانن .لە یەكێك لە بەیاننامە
گشتیەكانیدا ئاماژە بەوە دەكات ،كە كاتێك بگەڕێتەوە بۆ ئێران دەروات بۆ
«قۆم» و لەوێ خانەنشین دەبێت و كاروباری سیاسی بۆ سیاسەمتەدارەكان
بەجێدەهێڵێت.
لە دەساڵی سەرەتای سەدەی بیستەمدا «عەمو سعید» و نەوەكانی —وەك
دهخدا ،هیدایت ،نیام ،دەولەت ئابادی ،رەفعت ،ئیرەج میرزا ،عشقی ،هەمویان
زۆرب��اش لە كاردانەوەی رۆڵی ئاینكارەكان تێدەگەیشنت .زۆربەیان تەنزی
جەرگبڕانەیان دەنووسیو رەخنەیان لە دووڕویی ئاینییەكانو دواكەوتووییان
دەگرت .ئێمەش وەك شۆڕشگێڕە گەنجەكان نووسینی خۆمان هەبوو ،بەاڵم
لەو كاتەدا وەك سەرخۆشامن لێهاتبوو سۆزمان كوێری كردبووین ،بۆیە كاتێك
كە سەرهەڵدانەكە گەیشتە شارە گەورەكانی وەك «قۆم» و «تەبرێز» لەساڵی
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1978دا ئێمە لە نیویۆركو واشنتۆنو بێركلی ئەوامنان وەك هێزەكانی «خۆمان»
سەیردەكرد« .پۆڵ سویزی» و «هاری مگدۆف» (سەرنووسەری مانتلی ریڤیو) لە
یەكێك لە میوانییەكانی براكەمو هاوماڵەكەی لە نیویۆرك بادەكەی بەخۆشیی
«یەكەم شۆڕشی راستەقینەی كرێكاران» خواردەوە .هەڵبەت ئەم وەهمەمان
زۆری نەخایاند .دووساڵ دوای ئەوە ،یەكەم وتاری ئینگلیزیم لە «نیو لیفت
ریڤیو» ،لەسەر بارودۆخی خراپی ژنان لە دوای راپەڕین نووسیوو بەناوی
«ئاز» واژووم كرد.
كۆنفدراسیۆنی خوێندكارە ئێرانییەكان ،نەخشەی خۆپیشاندانێكی گەورەیان
لە واشنتۆن دی سی بۆ رۆژی 15ی نۆڤەمبەری  ،1977لە كاتی سەردانی شادا
كێشا« .بیژەن» تازە لە فەرەنسا گەڕابۆوەو رۆیشت بۆ واشنتۆنو منیش لەوێ
رۆشتم بۆ الی .نزیكەی  2000خوێندكار لە دەوری كۆشكی سپی كۆبوونەوە
و بە دەوریاندا پۆلیسی ئامادە ،ئەڵقەیان بەستبوو .من لەگەڵ دوو ژنی تر لە
فراكسیۆنێكی جیاواز گوتارمان خوێندەوە و بە دەنگی بەرز دروشمو هوتافامن
دەگوتەوە .هەندێك لە بەرگرەكانی شا لە نزیكی كۆشكی سپی كۆبوونەوە،
بەاڵم بەهۆی دروشمەكانی ئێمەوە دەنگیان خنكێندرا :خوا شا بكوژێت ،خوا
مەمئورەكانی سی ئای ئەی بكوژێت ،ئێران ڤێتنامێكی ترە ،ئەمریكا لە ئێران
بڕۆرە دەرەوە.
رۆژی دواتر واشنتۆن پۆستو وێنە بەناوبانگەكەی شا و «جیمی كارتەر»ی
لە كۆشكی سپی باڵوكردەوە .غازی فرمێسك رێژ دژی خۆپیشاندەرەكان
بەكارهێرنا ،لە حەوشەی كۆشكی سپیشدا باڵوكرایەوە و شا سەریدانەواند و
دەسڕێكی لەبەرچاوی دانا .كەسێك ئاگای لە بارودۆخەكە نەبوایە وایدەزانی
دەگری .كەس نەیدەزانی شا تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بووە .دەبێت چەند
لە ناخەوە شڵەژابێت كە بینیویەتی هەزاران كەس كە وایدەزانی دڵسۆزی
ئەون ،ئێستا خەریكن ناڕازیبوونی خۆیان بەرامبەر فەرمانەكانی دەردەبڕن.
رۆژی دواتر كە گەڕامەوە بۆ نیویۆرك ،دەنگم دەرنەهات .بەشداریبوونەكەم
لەم خۆپیشاندانەدا لە دایكم شاردەوە ،زۆر دژی خۆپیشاندانەكە بوو .دیسانەوە
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تەلەفونی كرد بۆ دایكی «بیژەن» تاوەكو لەبارەی بارودۆخە الوازەكەی كچەكەی
و فەرامۆشی شوەكەی بۆ سازكردنی ژیانێكی ئارام و بەختەوەر بۆ ژنەكەی،
گلەیی لێ بكات.
چەند رۆژ دواتر رۆشتەوە بۆ ئێرانو منیش دیسانەوە گەڕامەوە بۆ واشنتۆن
و الی «بیژەن» .لەكۆتاییدا لە واشنتۆن نیشتەجێبووینو خانومان گرت« .بیژەن»
لە كۆمپانیایەكی ئاوەدانكردنەوە ئیشیدەكرد و منیش هەموو تەركیزی خۆم
لەسەر نامەی دكتۆراكەم دانابوو .هۆڵی خانوەكەمانم كردبوو بە نووسینگەكە.
بەیانیان هەر كە لەخەو هەڵدەستام خۆمم دەشت ،كوپی قاوەكەم دەگرتە
دەستم و دەڕۆیشتمە ناو جێگاكەم و هەواڵی ئێرانم دەخوێندەوە .كونجی
ژوری خەوتنەكەمان پڕببوو لە ژمارە كۆنەكانی واشنتۆن پۆست و نیویۆرك
تایمز .هەندێجار بەیانیان دەڕۆیشتم بۆ كتێبخانەی كۆنگرێسو كاتێكی خۆشم
بە سەیركردنی فیلمە میكرۆ كۆنەكان و باڵوكراوەكانی تری سااڵنی سی ،كە
سەبارەت بە دكتۆرانامەكەم بوون دەبردسەر .زۆربەی جار دوای دەوام «بیژەن»
دەهات بەشوێنمدا و بەپێ دەڕۆیشتین بۆ دوپانت سیركڵ و لەوێ شتێكامن
دەخواردو دوایی دەڕۆیشتینەوە بۆ ماڵەوە.
لە ئۆگەستی ساڵی 1978دا سینەما رێكسی ئابادان —شارێكی بەندەری لە
لێواری كێڵگە نەوتیەكان— بە دەست ئەنقەست ئاگری تێبەردرا و نزیكەی 400
كەس سوتان .حكومەتی شا نكۆڵی لێكردو بە ئیشی ئۆپۆزیسیۆنە ئاینییەكانی
دانا .ئۆپۆزیسیۆنە ئاینییەكان و سیكوالرەكان حكومەتیان تاوانباركرد ،كە شا
دەیویست ئەمە بخاتە سەر ئێمە ،تا لەناو خەڵكدا مبانشكێنێت .ئەم كارەساتە
لە مانگی پیرۆزی رەمەزاندا روویدا .خەڵكێكی كەم بە قسەكەی حكومەت
بڕوایانكردو ئەم دڕندایەتیە بوو بە نیشانەیەك ،كە ئەم حكومەتە بۆ پاراستنی
خۆی هەموو شتێك دەكات .بۆ ماوەی چەند هەفتە ،سینام رێكس هەر ئەوەی
دەهێنایەوە بیرمان ،كە جێگای هیچ وتووێژێك و سازانێك لەگەڵ رژیمێكی وا
دڕندەدا نەماوە .وێنەكانی ئەم قوربانییە بێتاوانانەی رۆیشتبوون ئەو ئێوارەیە
سەیری فیلم بكەن لەالپەڕەی یەكەمی رۆژنامەكانو نامیلكەكاندا باڵوبوویەوە،
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دەتگوت سەیری ئێمەیان دەكردو تاوانبارەكانی ئەم تاوانەیان لۆمە دەكرد .ئەم
كارە دڕندەو دڵرەقانە ،بوو بە بیانویەكی تر بۆ بەزاندنی رژێمی شا.
لەدوای راپەرین ،خێزانی قوربانییەكان داوای دادپەروەرییان دەكرد،
بەاڵم حكومەتە ئیسالمیە تازەكەش ،پشتگوێی خسنت :هێرشیان دەكردە سەر
دانیشنت و ناڕەزایەتی دەربڕینەكانیان ،چەند كەس لە داواكارە گشتیەكان لە
سەروبەندی دادگاییكردنەكەدا ،داوای دەستلەكاركێشانەوەیان كرد .بەهۆی
فشاری گشتی خەڵكێكی زۆر ،تاوانبار و بێتاوان ،دەگیران و دەك��وژران .لە
هەندێك لە دۆسیەكاندا بەئاشكرا دەتزانی كە تاوانەكان بەدرۆ هەڵبەسرتابوون.
یەكێك لەو فەرمانبەرانەی لە كاتی رووداوەكەدا لەسێدارەدرا ،هەر لەناو شاردا
نەبوو .پیاوێكی گەنج كە تاوانبار بوو دەیوت كە من تاوانبارم ،بەاڵم حكومەت
نایەوێت من بگرێت .هیسرتیا و تووڕەیی هەموو هەقیقەتەكانی دادەپۆشی.
خەڵك بڕوای بەو شتە دەكرد ،كە دەیویست بڕوای پێبكات.
دواتر دەركەوت كە ئاگر تێبەردانەكە ئیشی حكومەتی شا نەبووە ،بەڵكو
ئیشی ئاینییە دڵسۆزەكان بووە .وایان هەستدەكرد ،ئەگەر ئەمە بكەن پرۆسەی
راپەڕین توندتر دەبێت .بەهۆی شێواندن و سەرلێشێوانی لێكۆڵینەوەكان،
راستیەكان زۆر درەن��گ و پارچەپارچە دەركەوتن .حكومەتی ئیسالمی و
دەنگوباسە رەسمیەكان ،هەموو بەڵگەكانیان ش��اردەوە و هەوڵیاندەدا شا
تاوانبار نیشانبدەن .گەورەترین تاوانی دەزگای پۆلیسی شا ،بڕیاری خراپ بوو.
زۆر بەترسو سەرلێشێواویو گەوجانە چوونە پێشەوە .كاتێك پۆلیس دەبینێت
گروپێك خەڵك دەیانەوێت ئاگربكەنەوە بۆ ئەوەی كە نەهێڵن تاوانبارەكان
هەڵبێن ،فەرمان دەكەن كە دەرگاكان دابخەن ،تا ئەو كاتەی كە ئاگركۆژێنەوە
دەگات .تا ئەوان دەگەن ئاگر هەموو شوێنەكەی دەگرێتەوە و زۆرینەی خەڵكە
دەسوتێن.
من لە كوێ بووم كاتێك كە راستیەكەمان زانی؟ چیم كرد؟ رۆژنامەكانم
دەخوێندەوەو لەگەڵ هاوڕێكانم باسامندەكردو توڕەبوونی خۆمان دەردەبڕی
و دواتر رۆیشتمو دۆندرمەم خوارد؟ ئایا ئەو رۆژە بوو كە زۆر بە خۆشحاڵیەوە
گەڕامەوە ماڵەوە ،چونكە لە وانەكەم كە لەسەر «تۆم جۆنز» بوو زۆر باش
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بووم؟ خراپرتین شت لە رووداوێكی وەهادا ئەوەیە ،كە هیچ كەسێك بەبێ تاوان
جێناهێڵن :هەموو كەس هاوبەشە لە تاوانەكەدا ،تەنانەت قوربانییەكانیش یان
ئەو كەسانەی كە وەك من بەس سەیریان كردووە.
دوای كارەساتی سینەما رێكس« ،بیژەن» دیسانەوە رۆیشتەوە بۆ پاریس
تا باسی داهاتوی گروپەكەمان بكات .ئەو ماوەیە كە «بیژەن» لە پاریس بوو،
دایكی تووشی نەخۆشی شێرپەنجەی منداڵدان ببوو ،بەجۆرێك بە مێشكیشی
گەیشتبوو .هەندێك لە هاوگروپەكانی نەخۆشكەوتنی دایكی «بیژەن»یان دژی
ئەو بەكارهێنا و تاوانباریان كرد ،كە لەسەر پێداگریە سیاسیەكانی سوور نییە،
بۆئەوەی كە لەالی دایكی بێت .بە الی ئەوانەوە ئەم سەرنجە زۆرە بۆ دایك
وەك بەشێك لە بۆرژوایی سەیردەكرا.
بۆ كەسێكی راسپێردراو و وەفادار بەباوەڕە سیاسیەكانیو خێزانەكەی وەك
«بیژەن» ،ئەمە زۆر گران بوو .هەڵبەت زۆر كەم باسیدەكرد ،بەاڵم شەوانە زۆر
نەدەخەوت .دایكی لە ماوەی چەند مانگێكدا گیانی سپارد .منیش ئەوەندە
لەژێر فشاردا بووم ،دەمتوانی لەنێوان راسپاردە سیاسەكانم و وەفاداریم بۆ
«بیژەن» یەكێكیان هەڵبژێرم .لە كۆتاییدا هەردووكامن دووركەوتینەوە و
لێكدابڕاین .پێموایە دكتۆراكەم قەرزاری ئەم لێربانەیە ،چونكە توانیم بەس
لەسەر ئەوە سەرنجم چڕبكەمەوە.
هەرچەنێك زۆرت��ر لە دكتۆرانامەكەم دەكۆڵییەوە ،زۆرت��ر ش��ارەزای
توێژینەوەكە دەب��ووم —نووسەرانی پرۆلیتاری سیەكان و هەڵوێستی
ئایدیۆلۆژیكیان .دەستمكرد بە خوێندنەوەی «ریچارد رایت»« ،ئارتۆر كۆیستلر»
و «ئیگنازیۆ سیلۆ» ،ئەزموونەكانیان لە كۆمۆنیزمدا زۆر لە چاالكیەكانی من
دەچ��وو لە بزوتنەوەی خوێندكاریمدا .لە خۆمم دەپرسی ،چۆن كەسێك
دەتوانێت بە ئیدیالە بەرەوپێشچووەكانی یەكێكی تر بەبێ بەستنەوەی خۆی
بە ئایدۆلۆژیایەكی خراپكەرەوە بەوەفاداری دەمێنێتەوە؟
لە مانگی ژانیوەر ،وەزیری داد لە تاران وتارێكی بەناوی «ئیمپریالیزمی
رەش و سوور» لە رۆژنامەی ئیتالعاتدا باڵوكردەوە .دوژمنەكانی دیموكراسی
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و ئازادی ،كۆمۆنیستەكان بوون (ئیمپریالیزمی سوور) .وتارەكە بووە هۆی
خۆپیشاندان ،شەش كەسیش تێیدا گیانیان لەدەستدا .چل رۆژ دوات��ر ،لە
بازنەی پرسەكان ،خۆپیشاندانێكی تر لە «تەبرێز» هەڵیدایەوە و لەوێش سێ
كەس مردن .لە خۆپیشاندانەكەی «یەزد» لە چلەمین رۆژیادی قوربانییەكانی
«تەبرێز» خۆپیشاندەرەكان دەیانگوت شا وەك یەزید -بكوژی ئیامم حوسەین-
وایە .بە درێژایی ساڵی  1978شا لەنێوان بە توندوتیژی جواڵندنەوە و ئاشتیدا
دوودڵ بوو .لە 6ی سێپتەمبەر چەند هەزار كەس لە خۆپیشاندانی جەژنی
رەمەزان بەشدارییان كرد .كۆمەڵگای هاوپەیامنی ئیسالم بە دروشمی «ئازادی
و سەربەخۆیی» ،دەستەواژەی «حكومەتی ئیسالمی»یان خستە سەر زمانی
خەڵك.
باوكم ئەو كاتە بۆ ئیشی بازرگانی لە پاریس بوو .دیاربوو ئەم گۆڕانكاریانە
لە ئێران زۆر وروژاندبوویان .بە بەردەوامی دەیوت بۆ چەند سەدە ئێران لەژێر
دەستی شا زۆردارەكان ئازار دەكێشێت و ئێستا هەلی ئەوەمان هەیە ،كە لە
دەستی رزگارمان بێت .باوكم دەیوت «زۆر داخ بۆ شا دەخۆم كە ئەو هەموو
كاسەلێسە بە دەوریەوەنو پێیدەڵێن كە ئەو سێبەری خودایە لەسەر زەوی».
بە دەست نەخۆشی شێرپەنجەوە ،سەرلێشێواو و ئازاردیدە لە كاردانەوەی
خەڵك ،دودڵ لە پشتیوانی نێودەوڵەتی ،بەتایبەت ئەمەریكا وا دیاربوو كە شا
هەموو هیوای خۆی لەدەستدابێت .شا ئیرت لەمە زۆرتر توندوتیژی نەدەویست
و پێشنیاری ئەو كەسانەی كە دەیانوت بە توندوتیژی لەگەڵ خۆپیشاندانەكان
مامەڵە بكات و بهێڵێت سوپا ئیشی تیادا بكات رەتدەكردەوە ،بەاڵم هەروەك
زۆر كەس لەو كاتەدا دەیانوت ،بۆ ئەم نیازپاكییە درەنگ بوو.
لە 16ی ژانیوەری 1979دا ،شا ئێرانی بەجێهێشت .پێش ئەوەی بڕوات بۆ
ئارامكردنەوەی بەرهەڵستكاران هاوپەیامنێكی نەتەوەپەرەستی ئازادیخوازی
«موسەدیق» ،بەناوی «شاپوور بەختیار» بۆ سەرۆك وەزیری دیاریكرد .لەم
كاتەدا بوو كە من گەورەترین شەڕم لەگەڵ «بیژەن» هەبوو—هەڵبەت ئەگەر
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بتوانین ناوی شەڕی لێبنێین .مانگێگ پێش ئەوە شەڕێكی زۆر قورسامن بوو،
كە ئێستا هۆكارەكەیم لەبیرنایەت .لەدوای ئەوە «بیژەن» ئیرت بە بێدەنگیی
مامەڵەی لەگەاڵ دەكردم .نە شەڕی دەكرد نە دەیقریشكاند ،بەس دەكشایە
دواوە .كە دەڵێم دەكشایە دواوە مەبەستم بەس لە شەڕ نییە ،بەڵكو لە هەموو
شتێكدا .بەیانیان بە ماندوویی لە خەو هەڵدەستام ،چونكە شەوانە شەڕمان
پێكەوە دەكرد .ئەم بارودۆخە ناخۆشە وای تێدەگەیاندم ،كە ژیانی هاوسەریەتی
هەرگیز سەركەوتوو نابێت .بەالی كەمەوە بۆ من وایە ،ئەگەر بۆ خەڵكی تر
وانەبێت .بیرم دەكردەوە ،كە باشرت وایە ئەو كاتە كە دەتوانێت جیاببێتەوە.
ئەو شەوە بەبێ ئەوەی لەگەڵ یەك قسە بكەین ،رۆیشتین بۆ ماڵی
هاوڕێیەكامن .لە كاتی نانخواردندا زۆربەی كات دەبوو بە مشتومڕ .هەموومان
لە دەوری تەلەفیزیۆنەكە كۆبووینەوە ،تا گوێ لە هەواڵی دانانی «بەختیار»
بۆ پۆستی سەرۆك وەزیری بگرین—پنجەمین و دوا سەرۆك وەزیر لە كەمرت
لە دوو ساڵدا« .بیژەن» بە نەرمی ،بەاڵم قایمی وتی «ئەگەر هێزە چەپەكان
و سیكوالرەكان دانا بن ،لە پشتی بەختیار دەوسنت .بەختیار دیموكراتێكی
راستەقینە و سیاسەمتەدارێكی باشە .هەموومان دەبێت پشتیوانی لێبكەین».
منیش وتم «ئەمە قسەیەكی قۆڕ و بێامنایە»« .بەختیار خۆفرۆشە».
بیژەنیش پرسیاریكرد «چی فرۆشتووە؟»« ،خەریكە ساواك هەڵدەوەشێنێتەوە،
ئەو حكومەتێكی ئازاد دەهێنێتە ئاراوە» ،بەاڵم من وەك زۆر كەسیرت حەزم لە
دابڕانێكی تەواو لە شا بوو .بەس روخانی رژیم ئارامی دەكردینەوە .دەستمكرد
بە ژماردنی ئەو تاوانانەی كە شا كردوویەتی« .بیژەن» سەیریكردمو بە بێزەوە
وتی پێویست ناكات خۆت بخەیتە ئازارەوەو تاوانەكانی شام پێبڵێیت .ئەمەش
زۆرتر ئازاری دام.
لە رێگەی ماڵەوە ل��ەدوای بێدەنگیێكی زۆر وت��م «م��ن دەمەوێت
جیاببمەوە»« ،بیژەن» ئەوەنەی تر بێدەنگ بوو .شۆك گرتبووی .چاوەڕێی
هەر شتێكی كردبێت ،چاوەرێ ئەمەی نەكردبوو .وتی «بۆچی؟ بۆچی بیر
لەجیابوونەوە دەكەیتەوە؟ پەیوەندی ئێمە زۆر خۆشە» ،منیش وتم «یەك مانگە
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بەجوانی پێكەوە قسەمان نەكردوە» .هەوڵیدا رازیم بكات ،كە هەمیشە منی
خۆشویستوە و هەرچەند هەندێجاریش لێم دڵپڕ بووبێت -كاتێك كە تووڕە
دەبوو نەیدەتوانی لەبارەیەوە قسە بكات -هەرگیز تەنانەت بۆ چركەیەكیش
بیری لە جیابوونەوە نەكردبوەوە .بە ناڕاحەتییەوە وتی «رێگای تریش بێجگە لە
قسەكردن بۆ خۆ دەڕبڕین هەیە».
لە فێربیوەری 1979دا« ،خومەینی» گەڕانەوەیەكی سەركەوتووی بۆ تاران
ئەنجامدا .ملیۆنەها كەس لە جادەكان بۆ بەخێرهاتنەوەی ئەو وەستابوون.
كاتێك كە رۆژنامەنووسێك لێی دەپرسێت لە دوای هەژدە ساڵ دووربوون چ
هەستێكی هەیە كە گەڕاوەتە بۆ ئێران ،دەڵێت «هیچ».
ئامۆزاكەم «حەمید» كە سیاسی نەبوو ،دوای ئەوە كە بڕوانامەی ماستەری
لە میدیا و فیلم لە زانكۆی «یوسی ئێل ئەی» وەرگرت ،گەڕابووەوە بۆ ئێران
تا لە دروستكردنی بەشی فیلم و میدیا لە «زانكۆی ئازاد» یارمەتیبدات ،ئێستا
هەستیدەكرد بۆ خۆی و ژنە ئەمریكیەكەی «كێلی» لە ئێران جێگەیەك نییە،
بۆیە گەڕانەوە بۆ ئەمریكا ،لەهەمانكاتدا برا گەنجەكانی «مەجید»و «مەهدی»
لەگەڵ گروپێكی رادیكاڵی ماركسیست هاوكارییان دەكرد -لە ئەمریكاوەگەڕانەوە بۆ ئێران .بۆ نەوەی گەنج یانی نەوەی من ،كە تامەزرۆییەكی
رۆمانسیامن بۆ راپەڕین و هەڵچون هەبوو ،ئەو وێنەیە كە لەناو مانگدا
دەمانبینی ،ئەو داهاتووە بوو كە لەناویدا لەگەڵ پرۆلتاریا یەكامن دەگرت و
واڵت ئازاد دەبوو ،بە خۆشی تا كۆتایی دەژیان .تەنها ئاستەنگ ئەوە بوو ،كە
وادەردەكەوت شتێكی زۆر هەڵە لە شێوازی دروستبوونی ئەم خەونەدا هەبێت.
«مەهدی» كە سەرنجی هەموو كەسێكی بەهۆنراوە لەخۆ گەورەترەكانی ڕا
كێشابوو ،بوو بە هیوای گەنجی گروپێك لە رۆشنبیرەكان لە شاری ئەسفەهان.
«مەهدی» ئازادیخوازێكی هەمیشەیی بوو ،هەرگیز نەدەڕۆیشتە ژێر ئاینی دایك
و باوكیو شێوازی ژیانیان« .مەجید» هەرگیز هیچ شتێكی بە نیوەیی نەدەكرد.
بیست سااڵن بوو ،كە دەستی لە شیعر هەڵگرت و چووە ناو دنیای سیاسەت.
شۆڕشگێڕانەترین جۆری ماركسیستی هەڵبژارد .بەڵێنیدا تا راپەڕینی كرێكاران
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شیعر نەڵێت .پێش ئەو كاتە كە تەنانەت بە خەیاڵیشامندا نەدەهات راپەڕین
ببێت ،زۆر بە جددی لێی دەپرسیم «بۆ راپەڕین چیتان كردووە؟» .الی ئەو
خوێندن و ئەدەب هەموو ئەمانە بۆرژوازیی و دژی راپەڕین بوون .جارێكیان
دەمەقاڵێیەكی سەختامن لەسەرئەوە بوو ،كە ئوتوكردن كارێكی بۆرژوازییە.
منی شێت دەك��رد ،بەاڵم هەمیشە لە ناخەوە پتەویی و یەك بیرییەكەیم
پەسەند دەكرد .بەدڵ و گیان بەدوای شیعردا چوو ،دواتریش سیاسەت .ئێستا
ئارەزوو دەكەم لێم بپرسیایە «بۆچی دنیای شیعرت بەجێهێشت؟ چۆن لەبیرت
نییە كە لە گەورەترین گۆڕانكاریەكانی ئەم واڵتەدا بە ئەندازەی سیاسیەكان،
شاعیرەكانیش بەشداربوون».
«مەجید» لە تاران لە رێگەی چاالكیەكانییەوە بۆ راپەڕین ئەوینداری
ژنێكی گەنج دەبێت بە ناوی «عێزەت» .خوشكە بچوكەكەیشی بەناوی
«نووشین» هەروا یەكەمجار لەگەڵ مێردەكەی «حوسەین» ئاشنا دەبێت .لە
ساڵی  1977هەر چواریان لە سەرهەڵدانەكەی گەڕەكی هەژاران لە دەوری
تاران بەشداریانكرد« .مەجید» لە دەستنوسێكدا كە بۆ ژنەكەی نووسیبوی ،باس
لەوە دەكات كە چۆن خۆشەویستییەكەیان گەشەیكردووە .هەرگیز چاوم بە
«عیزەت» نەكەوت .لە وێنەكانیدا ژنێكی الواز و كوڕانە دیار بوو « .عیزەت»
وەك كچێكی كوڕانی بە ملێكی باریكو كزەوە ،كە وەك خوشكەكەی «نفیسە»
بااڵی كورت نەبوو ،دەچوو .لە شیعرێكدا «مەجید»« ،عیزەتی» لەناو چاكەتێكی
خاكی گرتووە «بچوك ،الواز ،بە گۆنایەكی ئێسقانیو هێسكنەوە».
لە 8ی فیربیوەری« ،مەجید» و دوان��زە خوێندكاری زانكۆ ،رۆشنت بۆ
كارگەیەك لە دەوری تاران .بەهۆی نائارامییەكانەوە كارگەكە هەشت مانگ
بوو هیچ شتێكی نەفرۆشتبوو ،خاوەنەكەی موچەی كرێكارەكانی نەدابوو .دوو
كرێكار خاوەنەكەیان هێنابووە ناو حەوشەكە« .مەجید» دەنوسێت« :پیاوێكی
قەڵەو و درێژ بوو بە گۆنایەكی س��وورەوە»« ،زۆر ترسابوو ،نەیدەتوانی
قسەبكات .نەماندەزانی چی بكەین .هەندێك لە كرێكارەكان بە بێشەرمی
قسەیاندەكرد و ئەویش بە رەوشتەوە گوێی لێدەگرتن .حكومەت خەریكبوو
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لەناودەچوو ،نەیدەتوانی چیرت پشتی بگرێت ،بەاڵم كرێكارەكان پشتیوانی
ئێمەیان هەبوو .لە كۆتاییدا بڕیاری ئەوە درا ،كە كرێكارەكان كۆمەڵەیەك بۆ
بەڕێوەبردنی بەرهەمهێنانو فرۆشنت هەڵبژێرن» .كاتێك «مەجید» رۆشتبۆوە بۆ
ماڵەوە ،گروپێك سەرباز تیریان بە هەوا تەقاندبوو ،هەندێك ماتۆڕسوار بەدەم
و چاوێكی پۆرشاوەوە كە سەر بە «فیداییانی خەڵق» بوون ،دەسوڕانەوە و
بە خەڵكیان دەوت بڕۆن بۆ سەربازگەی «فەرەح ئاباد» بۆ پشتیوانیكردن لە
هەڵچوونی فڕۆكەوانە شۆڕشگێڕەكان« .مەجید» رۆشتبوو بۆالی پیاوێك ،كە
خوێندكارە هۆگرەكانی فێری چۆنییەتی دروستكردن كۆكتێل مۆلۆتۆف دەكرد.
رۆژی دواتر ژنەكەی لە ئەسفەهان هاتبوویەوە« .عیزەت» لە سەرما لەرزیبوو،
«مەجید» دەیگرێتە باوەش .دەنووسێت «كاتی شۆڕش گەیشتبوو» .شۆڕش و
ئەوین ،چی دەتوانێت لەمە رۆمانسیرت بێت؟
ئەو رۆژە «مەجید»« ،ع��ی��زەت»« ،حوسەین» و «نووشین» سواری
ماتۆڕەكانیان دەبن ،تا بۆ پشتیوانی بڕۆن بۆ سەربازگەی «فەرەح ئاباد».
دەڕۆنە سەر تانكێكو دەڕۆن بۆ زیندانە ترسناكەكەی «ئەوین» ،كە ناڕازییەكان
دەستیان بەسەرداگرتبوو .پاسەوانی زیندانییەكان بەپەلە دەرچووبوون .لە
چێشتخانەكەی سەبەتەی زۆر زلیان دۆزیبووە ،تا نیوە پڕبوون لە برنجی شۆراو.
دەنوسێت «گروپێك لە خەڵكە چەكدارەكە دەیانویست خەڵك بكەنە دەرەوە و
خۆیان كونرتۆڵی زیندانەكە بگرنەدەست»« ،هەوڵیاندەدا یەكەم بەشی زیندانی
حكومەتی تازە رێكبخەن» .دوای ئەوە رۆیشنت بۆ زیندانی «قەرس»« ،زانیم
كە دەسەاڵت دیارییەكی ئاسامنی نییە .جادووەكە رۆیشتبوو .زیندانییەكان،
سەربازگەكان و كۆشكە شاهانەكان هەمویان ببوون بە بیناگەلی چۆڵ بەبێ
ئەوی هیچ پاسەوانێكیان هەبێت .شا ،وەزیرەكان ،فەرمانبەرەكانی ساواك و
ژەنەراڵەكانی سوپا ،هەموویان لە رەگەزی مرۆڤن و هیچ خوێنێكی جیاوازیان
تیانەبوو .دەسەاڵتی تازە ئێستا جادوویەكی تازەی لەناو خەڵك باڵوكردبوویەوە.
پۆشاكو سەربەندێكی ئاینی دەكەنە بەریانو ریشیان دەهێڵنەوە ،تا رەگەزی
مرۆڤبوونەكەیان بشارنەوە».
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لەوكاتەی ئێمە سەرقاڵی یاریكردن بووین لە دەوری تانك و كۆكتێل
مۆلۆتۆف ،دروشمەكان لەسەر «ئایتواڵ خومەینی»و رۆڵی وەك تەنها سەرۆكی
شوڕش جێگەی خۆی ك��ردەوە و رۆژب��ەرۆژ زۆرتر دەب��وو .سەرۆكی حیزبە
نەتەوەپەرەستەكان ،كە ئامۆژگاری «ئایتواڵ خومەینی»« ،ئایتواڵ كاشانی»
خیانەتی لە ئامۆژگارەكەیان ،واتە «موسەدق» كردبوو ،هاوپەیامنە كۆنەكەیان
«بەختیار» بەجێهێشتو لە دەوری « ئایتواڵ خومەینی» كۆبوونەوە.
«بەختیار» خۆی شاردەوەو چەند مانگ دواتر بەنهێنی ئێرانی بەجێهێشت.
ئاژاوەیەكی زۆر لەناو شارەكان دەستیپێكرد و تەنها هێزێك كە دەیتوانی
دیسپلینو ئارامكردنەوەی خەڵك ڕابگرێت سوپای بەشبەشبوو ،كە میلیشیاكان
هێرشیان دەبردە سەر سەربازگەكانیان .لە  8فێربیوەری « ئایتواڵ خومەینی»
حكومەتێكی كاتی بە سەرۆكایەتی مسوڵامنێكی میانڕەوی بەرهەڵستكار،
«مەهدی بازرگان» راگەیاند .لە گوفتارەكەیدا لە كاتی ناساندنی «بازرگان»،
خۆی وەك كەسێك ناودەبرد ،كە دەسەاڵتی «لە رێگەی خەلیفەیەك (ویالیەت)
كە لە خاوەن شەرعی پیرۆز پێدراوە» .دەیوت دەبێت گوێبدرێت بە حكومەتە
كاتیەكەی ،چونكە ئەمە حكومەتێكی ئاسایی نییەو «یاخیبوون دژی حكومەتی
خوا ،یاخیبوونە دژی خوا و یاخیبوون دژی خواش كفركردنە» .بۆ بەهێزكردنی
دەسەاڵتەكەی دەستیكرد بە دروستكردنی رێكخراوی هاوتەریب بە سوپا و
هێزی پۆلیس :لە سەرەتاوە كۆمیتەی شۆڕش گروپێكی بچووك بوو ،رۆڵەكەی
یارمەتیدان بوو بۆ دامركاندنەوەی ئاژاوە و پارێزگاری لە كۆمەڵەكان ،لەگەاڵ
گرتنی خەڵكی دژە راپەڕین .
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23
ژنەكەی تر
دوای ئەوەی دكتۆرانامەكەم لە هاوینی  1979تەواوكرد ،لەگەڵ «بیژەن»
گەڕاینەوە بۆ ئێران .دایك و باوكم بانگكرابوون بۆ دادگای راپەڕین .بڕیاریاندا
بەسەر دایكمدا تا هەموو ئەو موچانەی كە وەك ئەندام پارلەمان وەریگرتوە،
بداتەوە و زۆربەی موڵكەكانیان دەستی بەسەرداگیرا ،هەڵبەت وەك زۆربەی
هاوپەیامنەكانیان ،كە لە دیوانی حكومەت ئیشیاندەكرد زیندانی یان لە
سێدارە ن��ەدران .دەنگدانەكانی دایكم دژی یاسای كاپیتۆالسیۆن و یاسای
پارێزگاری لە خێزان ،وەك خاڵێكی باش بۆی لەقەڵەمدرا .گیانی باوكیشم
بەهۆی زیندانیبوونەكەی لە سەردەمی حكومەتی شا و تۆمارەكانی پۆلیسی
نهێنی ،كە هاودەردییەكەی بۆ ناڕازییەكانی شۆڕشی جونی  1963دەردەخات،
پارێزرا .هەندێجار باوكم دەیوت «رەحامن» هەمیشە پێیدەوت ئەو ماوەیە
لە زیندان بووە ،لە كارەساتێكی گەورەتر لە ژیانیدا پاراستوویەتی .دایكیشم
سەری بەمانای ئەوەی كە بڵێت دەزانم رادەوەشاندو دەیوت «بەاڵم كێ بڕوای
پێدەكرد؟»« ،كێ بوو ئەوەی دەیویست لەم ماڵە بهێڵێتەوە ،سەرباری ئەو
هەموو هەوڵەی تۆ بۆ دەركردنی؟».
كاتێك لە ئەمریكا بووم دایك و باوكم خانویەكی تازەیان لە باكوری تاران
كڕیبوو ،بەرامبەری خەستەخانەی ئەمریكی و ئەو شوێنەی دواتر بوو بە
خەستەخانەی جەنگاوەرانی شەڕی ئێرانو عێراق .كە گەڕاینەوە بۆ ئێران منو
«بیژەن» بڕیارماندا لە ماڵی دایكو باوكم مبێنێنەوە .پالمنان وابوو بە كاتی الی
ئەوان مبێنینەوە ،تا كاتێك ئیش دەدۆزینەوەو شوێنی خۆمامنان دەبێت ،بەاڵم
وەك زۆر پالنی كاتی دیكە ،گۆرا بە شتێكی ئاسایی« .محەمەد» خانووی خۆی
هەبوو ،بەاڵم زۆربەی كات تەنانەت رۆژانی هەینی بۆ كاتی قاوە خواردن دایك
و باوكم ،سەردانی دەكردین.
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ژووری گ��ەورەی قاتی یەكەمی خانووە تازەكە ،گفتۆگۆی زۆر گەرمی
بەخۆیەوە بینیوە :بەختی واڵت لە مەترسیدا بوو ،هەموو كەسێك بێجگە لە
عەقیدە قۆزو خاوو سستەكەمان ،شتێكی بۆ وتن هەبوو .باوكم هێشتا هیوای
زۆری بۆ ئەم راپەرینە هەبوو .بەردەوام تێزەكەی دووبارەدەكردەوە ،كە ئەگەر
بتوانین لەم دوو هێزە ستەمكارە رزگارمان بێت ،واتە سیستمی پاشایی بێسنور
و هێزە ئاینییەكان ،دەكەوینە سەر ڕواڵەتێكی باش.
لەم كاتەدا «شیرین خانم» و دایكم «خومەینی»یان زۆر پەسەند دەكرد.
دایكم زۆر بە توندی بەرامبەری ئێمە ،من و براكەم و هاوڕێكامنان ،كە بە
رەشبینی سەیرمان دەكرد بەرگری لێدەكرد .دایكم نەیدەتوانی هیچ شتێكی
هەڵە لە سەرۆكێكدا بدۆزێتەوە ،كە هەروەك خۆی دەیوت ئاینەكەی ئەوی
جێبەجێدەكرد.
دایكم بە قاپێكی میوە لە دەستیو بەدەم دابەشكردنی قاوەو شیرینییەوە،
ئەم مەزەندانەی رەتدەكردەوە .دەیوت «دروستنییە كە وتو وات باڵوبكرێتەوە
و بڕوای پێبكەیت»« ،قورس و قایمە ،دەزانێت چۆن فەرمانڕەوایی بكات».
سووربوو لەسەر ئەوەی كە توندوتیژییەكە خواستی «خومەینی» نەبووە ،بەڵكو
ئیشی چەند توندڕەوێكە كە زۆر زوو سزادەدرێن.
لە 4ی نۆڤەمبەری 1979دا باڵوێزخانەی ئەمریكا لە تاران گیرا و كابینەی
سەرۆك وەزیرە میانڕەوەكە «بازرگان» شكستی ،مانگی هەنگوینی دایك و
باوكیشم لەگەڵ راپەڕیندا تەواو بوو.
لە یەكەم هەینی دوای گەڕانەوەمان بۆ تاران دایكم حەزیدەكرد من بە
میوانێكی تازە بناسێنێت .پێیوم ئەم ژنە هاوكاری «خالۆ عەلی» ،سەرۆكی
خەستەخانەیەكی بەناوبانگە لە تاران« .زیبا خانم» بە زەردەخەنەیەكی پڕماناوە
پێیوتم «باسی تۆم زۆر بیستوە» .دوای ئەوە كە میوانەكانی تر رۆیشنت ،ئەو بۆ
خواردنی نانی نیوەڕۆ مایەوە و مێردەكەشی و كچە  10ساڵەكەی —كچێكی
جوان و شەرمن بوو ،دایكم هەر شۆكۆالتی پێدەدا— هاتن .لەدوای خواردنی
نانی نیوەڕۆ ،باوكم بردینی بۆ ناو باخەكە« .زیبا خانم» كە دیاربوو بە دڵیەتی
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وتی «باوكت كاتێكی زۆری بۆ ئەم باخە تەرخانكردووە ،یەكە بە یەكەی ئەم
گواڵنە خۆی ناشتوونی».
دایكم یەكەم ك��ەس ب��وو كە «زیبا خ��ان��م»ی دۆزی��ی��ەوە .ئ��ەوی لە
چاوپێكەوتنێكدا لە خەستەخانەی «خالۆ عەلی» كە وەك ستافی بەڕێوبردن
ئیشیدەكرد ،بینیبوو .هەر لەوێ بەدڵیببوو ،دواتر خۆیو خێزانەكەی بۆ ماڵامن
بانگهێشتكرد .كە گەڕاینەوە بۆ ئێران «زیبا خانم»و شوەكەی ببوون بە هاورێی
نزیكی دایك و باوكم .وادیارە پەیوەندیەكەیان كاتێك زۆرتر گەشەیكرد ،كە
باوكم و «زیبا خانم» گلەییان لە هاوسەرەكانیان بۆ یەكرت باسدەكرد .باوكم بە
متامنەیەكی زۆرەوە پێیدەوتم «ئەو زۆر ساردە و زۆر جێی سەرسووڕمانە ،كە
زۆر لە ژنە جوانو بە سۆزەكەی جیاوازە» .هیچ شتێك بەقەد ژنو مێردێك كە
یەكرتیان بەدڵ نییە پالنی نهێنی دڵداری ناهێنێتە پێش.
«زیبا خانم» لە «شەهین» جوانرت و ئاساییرت بوو .تۆزێك لەش پڕبوو ،زۆر
جوان جلی دەكردە بەر ،چێشتلێنەرێكی باش و كەیبانویەكی كارامە بوو ،زۆر
ئیشی دەكرد .پێچەوانەی نواندنەكانی «شەهین» بوو .لە دەستپێكی راپەڕیندا،
كاتێك حكومەت فەرمانبەرەكانی رژیمی پێشوی دەگرت و دایك و باوكم
دەترسان باوكیشم تووش ببێت« ،زیبا»و مێردەكەی بۆ چەند رۆژ باوكمیان لە
ماڵی خۆیاندا پەنادا.
«شەهین»مان زۆرتر دەبینی تا «زیبا» ،چونكە زیبا هاوڕیێ خێزانەكەمان
و دۆزراوەی دایكم بوو .كاتێك كە من لە ئێران نەبووم دایكم و «پورە مینا»
شەڕێكی خراپیان ببوو .كە لە دایكمم پرسی زۆر بەنادیاری وەاڵمیدامەوە ،وتی
ئیرت لەمە زۆرتر ناتوانێت قبوڵی بكات و درۆی لەگەڵم كردووە .دایكم زۆر
حەزی لە «هەڵسوكەوتە خامنانەكەی» ،رێزلێنانەكەی و جیاوازیەكەی «زیبا
خانم» بوو ،ئەوەندە كە جێگای «پورە مینا»ی گرتبوویەوە .زۆر پەستی دەكردم،
كاتێك دەمبینی دایكم چۆن زۆر سادەو بەردەوام هۆگری ئەم ژنەو خێزانەكەی
بووە .هەموومانی —بیژەن ،محەمەد ،دواتر ژنەكەی محەمەد كە زۆر زوو بوون
بە برادەر— پەستكردبوو چونكە دەمانزانی شتەكە چیە.
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24
كاتێك هەستدەكەیت ماڵەكەت چیرت ماڵەكەی جاران نییە
دەتوانم بڵێم رۆژی دەستپێكردنی شەڕی عێراقو ئێران ( 22ی سێپتەمبەری
 )1980و تەواوبوونی (20ی ئۆگەستی  )1988بوو ،دەتوانم بڵێم قوربانییەكان
زۆر بوون ،بەاڵم هەست بە زەبوونی دەكەم ،كاتێك دەمەوێت وەسفی ئەو
گۆڕانكارییە وردانە بكەم ،كە شێوازی ژیامنانی گۆڕی .بەهەمان شەقامەكانی
منداڵیمدا دەڕۆشتم ،بەاڵم هەستمدەكرد لەناویدا بێگانەم .لە دەفتەری
بیرەوەریكەمدا كە لە پایزی ساڵی 1980دا دەستمپێكرد ،لە شوێنێكدا لەنێوان
یاداشتەكانی مامۆستایم بۆ «هاكلبێری فین»« ،گاتسبی مەزن» و «دایكی
گۆركی» نووسیومە «ئیدی ئێرە جێگەی من نییە» .ژیامنان گۆڕابوو ،نەك تەنها
بەهۆی ئەو كارەسات و قەسابخانەیەی ،كە رێكیانخستبوو ،زۆرتر بەهۆی ئەو
توندوتیژییە هەستپێنەكراوەوە بوو ،كە خۆی خزانبووە ناو ژیانی رۆژانەمانەوە.
وەك ئامۆزاكەم «مەجید» ،كە بە هیوای دروستكردنی راپەڕین جادەكانی تاران
دەگەڕا ،منیش خەونی گۆڕانم لەناو سیستمی سیاسیدا هەبوو ،بەاڵم هەمیشە لە
ناخمەوە حەزمدەكرد ،جارێكی تر بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە ،بۆ شاخەكانی ئێران،
بۆ ژێر ئەو ئاسامنەی كە منداڵ بوومو شەوانە لەژێریدا دەخەوتم ،بۆ شەقامی
نادریو بۆنی ماسی ،قاییش ،قاوەو نەستەلە ،بۆ سینەماو رێستورانتو كافێ
و موسیقای زیندوو ،بۆ ئەو كاتەنەی باوكم دەستیدەگرتم و لەناو جادە پڕ لە
دارەكانی رێگای دەماوەنددا پێیدەوتم «هۆیەك كە وامان لێبكات خوا هەیە
ئەوەیە كە شاعیری وەك (فیردەوسی و رۆمی)مان هەیە» .هیچ شتێك لەوە
ناخۆشرت نییە ببینی ئەو شتانەی چاوەڕوانت دەكرد نەهاتنەتە دی.
ئاین تەنها بەشێك نەبوو لە كولتوری خەڵكی ئێران ،بەڵكو شكڵی بە كولتور
دەبەخشی .سەردەمو «ئایەتواڵ خومەینی» ئەوەیان دەخستەوە بیرمان ،كە نەك
تەنها ئێران بەڵكو ئیسالم ماڵی ئێمەیەو سنوری ئیسالم ئێرانیشی تێپەڕكردووە
و دنیای گرتۆتەوە.
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كاتێك بیر لە شەڕی ئێران و عێراق دەكەمەوە ،ناتوانم لەبیری خۆمی
ببەمەوە ،كە ئەم شەڕە شەڕی نێوان دوو حكومەت بوو« ،ئایەتواڵ خومەینی»
دەیوت ئەم شەڕە شەڕی خێرە .بەالی ئەوەوە ،ئێستا هەموو نەتەوەكە لە دژی
داگیركەرە بێگانەكان كۆدەبوونەوە .لەو هەشت ساڵەی شەڕدا ،تاران چەندین
جار بۆمباران كرا ،هەڵبەت بەقورسی بۆمبارانی شارە سنووریەكان وەك
پارێزگای «خوزستان» .لە مەودای بۆمبارانەكاندا تەنها ترس لە مێشكی خەڵكدا
دەمایەوە .هەر جارێك لە رادیۆوە مارشێكی سەركەوتنامن دەبیست ،دەیوت
ئێران «هێالنەیەكی تری سیخوڕەكانی» عێراقی لە بەغدا بۆمباران كردووە،
هەموومان دەمانزانی ئەو سیخوڕانە خەڵكی ئاسایی وەك ئێمەن و تاران
بۆمباران دەكرێتو «سەدام»یش روخاندنی «هێالنەی سیخوڕەكان» لە تارانی
رادەگەیاند .هەستم بە هاودەردییەكی زۆر دەكرد بۆ ئەو خەڵكە ئاساییەی
عێراق كە بە ناچاری كرابوون بە دوژمنامن.
لەدوای مانگێك كە گەڕامەوە بۆ تاران ،دەستمكرد بە مامۆستایەتی لە
زانكۆی تاران و كۆلێژی كچان-ناوە گۆڕاوەكەی بوو بە نیشانەی گۆڕانكاریە
بەردەوامەكانی مێژوو :لە سەردەمی حكومەتی شا ناوی فەرەح پەهلەوی
(ژنی شا) بوو ،دواتریش موتەحیدین (ژنێكی ئەندامی رێكخراوی میلیشیای
موجاهیدینی خەلق كە لە سەردەمی شا تیرۆر كرابوو) .كاتێك جیاوازی نێوان
رژێمی تازە و موجاهیدین قوڵرت بوو ،ناوی كۆلیژەكەیان دیسانەوە گۆڕی بە
«ئەلزەهرا» ،بەیادی كچی «حەزرەتی محەمەد» .یەكەم رۆژ كە رۆیشتمە ناو
هۆڵە كونكونەكەی كۆلێژی ئەدەبی فارسی زانكۆی تاران ،سەرم لەو هەموو
ویزەویزەی دەنگە جۆراوجۆرەكان سووڕدەما .چەند مێز دانرابوو ،باڵوكراوە
لەسەریان دانرابوو .هەر مێزێك نوێنەری گروپێكی سیاسی بوو .زوو لەگەڵ
دەنگەكە راهاتم.
لەدوای ماوەیەك خۆشم بووم بە بەشێك لە جواڵنەوەكە :لە كۆبوونەوەیەكەوە
دەڕۆیشتم بۆ كۆبوونەوەیەكی تر ،ناڕازیبوونی خۆمم دەردەخست بۆ دەركردنی
مامۆستا ،لە خۆپیشاندان و دانیشتنەكاندا بەشداریمدەكرد ،بەاڵم هەمیشە
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تیشكم دەخستە سەر پۆلەكانم .لە یەكەم چركەوە كە بە ترس و لەرزەوە
رۆشتمە ناو پۆلەوە ،تا وانەی «لێكۆڵینەوە» بڵێمەوە لەسەر بۆردەكە نووسیم
«بەسارهاتەكانی هاكل برێفین» ،هەستمكرد لە ماڵەوەم .لەگەڵ ئەو هەموو
گۆڕانەی بەسەر ئەم زانكۆیەدا هاتبوو ،بەاڵم ئەم كتێبانە توانیبوویان لە شەڕ،
برسیەتی و راپەڕین گیان بەدەر ببەن .پێش ئەوەی ئێمە بێینە دنیا هەبوون و
دوای ئێمەش هەر دەمێننەوە( .بۆچی فردوسی وتبووی «هەرگیز نامرم ،ئەم
شتە من دامچنیوە ناوی من بۆ هەمیشە زیندو دەهێڵێتەوە») .رۆمانەكانی
جۆرج ئیلیۆت ،جەین ئۆسنت ،فلۆبێرو تۆڵستۆی بوون بە شتێك بۆ دەرخستنی
پێداویستی پەروەردەكردنی دیموكراسی دەنگەكان« .تۆم جۆنز» بایەخی
گاڵتەوگەپی فێركردین .هەر رۆمانێك كە دەمانخوێندەوە شتێكی فێردەكردین
لە ئاڵۆزی هەڵبژاردە رەوشتیەكامنان و بەرپرسی كەسایەتیامندا .هەموویان
بە شێوازێك لەگەڵ هەقیقەتی ئەو كاتەی تێیدا دەژیان ،پەیوەندییان هەبوو.
هەندێجار ئیشە ئەدەبیە فارسیەكانی تر وەك كتێبی «كوندەپەپووی كوێر»ی
(سادقی هیدایەت)« ،لەدایكبوونێكی تر»ی «فروغ فەروخزاد» یان كالسیكە
كۆنەكانم تێكەاڵو دەكرد و باسی شیعرەكانی رومی و حافزم دەكرد .لەسەر
ستەمكاری ئەو نووسەرە خراپانە كە دەنگی خۆیان دەخستەسەر كاراكتێرەكان
و مافی هەبوونیان لێدەسەندەوە قسەماندەكرد .بۆچی لەو رۆمانانەدا كە
پەیامێكیان هەیە پیاوە خراپەكان ئەوەندە كەم دەبنەوە دەڵێیت بە نیشانەیەكەوە
لەسەر تەوێڵیان دەڵێن :بەئاگابە! من ئەهریمەنم؟ قورئان ناڵێت كە ئەهرەیمەن
فریودەرێكە بە زەردەخەنەیەكەوە ،كە هەمیشە بەسەر لێویەوەیەتی؟
رۆژێك خەریك بووم لە زانكۆی «ئەلزەهرا» دەڕۆیشتمەوە بۆ ماڵەوە و
لە خەیاڵی خۆمدا ستایشی ئەوەم دەكرد ،چەند گیاكانی باخەكە و گۆڵەكانی
بەوردی رێكخراون ،وای نیشاندەدا هەر خۆی وا پێكەوە دانراوە و هەستی
ئاسایش و ئاسودەیت لەنێوان ئەم هەمووە ئاژاوەی دەرەوەی دەرگای زانكۆ
پێدەبەخشێت ،لەپڕ یەكێك بە چپەیەكی بەرزەوە لەپشتەوە بانگی لێكردم و
وتی «مامۆستا!».
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نەمزانی كە كەسێك بەدوامەوەیە و داچڵەكام ،كاتێك ئاوڕمدایەوە
بینیم لە پشتمەوە وەستاوە .وتی «دەتوانم قسەت لەگەڵ بكەم؟» .منیش
وتم «بە دڵنیاییەوە» .وتی «ئەو رۆژە كە لەگەڵ خامنی باقری لەسەر كتێبی
(بەرزاییەكانی بەر با) قسەتدەكرد ،منیش لەوێ بووم» .ئەو رۆمانە هەستی
ناسكی «خامنی باقری» —پشتیوانكەرێكی شەڕخوازی ئاكار بوو لە زانكۆ—
روشاندبوو .رۆژێك لەدوای تەواوبوونی پۆلەكە رێگای پێگرتم تا ناڕازیبوونی
خۆی سەبارەت بە كتێبەكە دەرببڕێت :وتی ئەم كتێبە منونەیەكی خراپە ،چونكە
لێخۆشبوون لە زینا نیشاندەدات .منیش لە وەاڵمیدا وتم «رۆمانەكان باسی ژیان
دەكەن ،هەموو روخسارەكانی ژین دەگرنەبەر» .دواتر پرسیم « كاتێك شانامەی
فیردەوسی دەخوێنیتەوە ،داخۆ بڕوا دەكەیت كە ئەهریمەن بوونی هەیە،
یان مرۆڤەكان چوارسەد ساڵ دەژین؟ دوای خوێندنەوەی كتێبی مۆبی دیك
بڕیاردەدەیت بڕۆیت و راوی نەهەنگ بكەیت؟»( ،خانم باقری) وتی «ئەمە
جیاوازە ،زینا تاوانێكی گەورەیە» .منیش پێموت «دەی خاڵی سەرەكی رۆمانیش
هەر ئەوەیە ،تەنها شتی پیرۆزیان ئەوەیە ،كە بەرسوشت خۆیان كفرئامێزن.
چیرۆكێكی گەورەی خۆشەویستیە .دەتوانیت ناوی چیرۆكێكی خۆشەویستی
شازم پێبڵێیت ،كە بەپێی یاسا دەڕوات؟» .لە كۆتایی وەرزی خوێندندا هەر
ئەم «خامنی باقری»یە بەجۆشە پێیوتم ئێستا ئەوەندە حەزی لە «كاترین» و
«هیسكلیف»ە كە كچەكانی بەشی ناوخۆیی گاڵتەی پێدەكەن.
كچەكە وتی «دەی ئێستا دەمەوێت بزانم مەبەستت چی بوو كاتێك كە
وتت تەنها شتی پیرۆزی ئەم رۆمانە ئەوەیە كە كفردەكات» .چارۆكەیەكی
رەشی دابوو بەسەریداو تەنها دەمو چاوی بەدەرەوە بوو ،ناوچاوانێكی گەورە،
زەرد ،كەمخوێنو ئێسكنی هەبوو .چاوی بەپێچەوانەی خوێندكارەكانی تر زۆر
جددی بوو ،راستەوخۆ سەیریدەكردیت .ناوەكەیم لەبیرنەماوە .زۆر لە «خامنی
باقری» جیاوازتر بوو .شێوازێك لە پێداگریو كەللەڕەقی تێدابوو ،كە زۆر حەزم
لێبوو .بیروبۆچونی خۆی تا چەند مانگیش لەسەر كتێبی «بەرزاییەكانی بەر
با» نەگۆڕی .پێداگریەكانی لە ئیرەیی ،یان باوەڕە ئاینییەكانییەوە وەرنەگرتبوو.
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هەستمدەكرد هەوڵدەدات بە قسەكردن لەگەڵ من شتێك لە مێشكی خۆیدا
چارەسەربكات .لەگەڵ هەموو باوەڕەكانیشیدا ،دەتوت لە ناخیەوە بیر لە
شتێكی زۆر دەكاتەوە و لەناو دنیای خۆیدایەتی .وەستانی نێوان دوا رستەی
منو وەاڵمەكەی ئەو هێندە درێژبوو ،كە وامزانی لەبیریچۆتەوە ئێمە خەریكی
گفتوگۆین .ئەوەندە جددی بوو كە من هەستم بە گەمژەیی دەكرد .ویستم
گاڵتەیەك بكەم و باری سووكبكەم .وەك گفتۆگۆكانی تر نەبوو كە لەگەڵ
خوێندكارە ئاینییەكانم سەبارەت بە رەوشتی ئەدەب دەمكرد —زانیم كە
گفتگۆكانی چەند وەڕزكارانە هاوسەنگە لەگەڵ گفتگۆكانی من و هاوڕێكانم،
كاتێك كە چاالكێكی رادیكاڵ بووم و چۆن هەموو شتێكی دنیای ئەدەب لە
پەیامێكی ئایدۆلۆژیدا كورتدەكەنەوە.
پێموت «ئەگەر منو تۆ دانیشینو قسە لە بێڕەوشتی ئەم رۆمانە بكەین،
دەشێت مەبەستەكەم روونرت بێت» .داوای لیستێك ناوی كتێبی لێكردم .وتی
كە شیعرەكانی «فروغ فروخزاد»ی خوێندوەتەوە و منیش بیرمهێنایەوە كە
شیعرەكانی «فروغ» قەدەغەیە .وتی «بەڕای من هەموو شتێك رێپێدراوە ئەگەر
بۆ زانست بێت» .رۆشنت بە دوای زانست! «بەهەر حاڵ فروغ فروخزاد زۆرتر
رۆژئاواییە .بەدوای سونەتەكانی ئێمەدا نەڕۆشتووە» .پێشنیارم بۆ كرد ،جارێكی
تر چاوێك بە ژنەكانی ناو شانامەو چیرۆكە كالسیكەكانی تردا بخشێنێت .نە زینا
نە خۆشەویستی سازدانی رۆژئاوا نییە .لە چیرۆكی «ویس و رامین» ،ئەم دوو
دڵدارە بەئاشكرایی زینادەكەن ،بۆئەوەی كە بەرپرسی سەرەكیان خۆشەویستی
دەڕبرینە ،بەاڵم ئێستا كە خەریكین لەسەر زیناو رۆمان قسە دەكەین چۆنە بە
«مادام بۆڤاری»و «ئانا كارنینا» دەستپێبكەین؟
لە دوو مانگدا من و ئەم خوێندكارەم بەالی كەمەوە هەفتەی جارێك
یەكرتمان دەبینی .یان لەسەر گژو گیاكان دادەنیشتین ،یان بەشەقامە پڕگەالكەی
زانكۆدا رێدەڕۆیشتین .دوو سێ جار لەگەڵ خۆم شیرینیم بردو ئەویش جاری
دوایی شیرینی هێنا .كتێبی «مادام بۆڤاری» و «ئانا كارنینا»ی خوێندبوویەوە.
پێیوتم كە ئەم ژنانە لە كۆتاییدا تۆبەكار بوون .منیش وتم «مەڵێ توبەكار ،بڵێ
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بێهیوا .دڵی (ئانا) شكابوو (ئێام)ش بەكۆتایی گەیشتبوو»« ،تۆ وتت سەبارەت
بە ئەڤینە»« .ئەمە و ئەویشە ،بەاڵم چیرۆكی ئێام زۆرتر وەهم بوو ،لەسەر ئەو
خەونانەی كە ئێمە دەیخەینە سەر حەقیقیەتێكی وشك و رەق .ئێام بۆ ئەو
خەونە شویكردو هەر بەهۆی ئەو خەونەیشەوە فێڵی لێكرد .رۆمانی رۆمانسی
زۆری خوێندبۆوە ،حەزی دەكرد ببێتە قارەمانێكی رۆمانسی».
وتی «ئەو بەڵێنەكەی خۆی شكاند» .بە دەنگێكی نزم وتم «ئەرێ شكاندی،
بەاڵم (چارڵز بۆڤاری)ش تا رادەیەك بوو بە قوربانی وەهمە رۆمانسییەكانی
خۆی .هەر ئەوەندە حەزی لە ئایدیای ئێام بوو ،كە ئێامی خۆشدەویست .ئەو
نەیدەتوانی ببینێ كە ئێام كێیەو چی لەو دەوێت».
پرسیارمكرد «بۆچی وا بیردەكەیتەوە ،كە ئەو ژنانە بێ خۆشەویستی
شودەكەن زیناكارن؟ بەالی منەوە لە زیناكار زۆر خراپرتن» .ئەویش وتی
«بەپێی بەرپرسی بوونەكەیان سنورداركراون ،درۆ ناكەن» .منیش وتم «درۆ
شێوازی زۆری هەیە ،ژنێك دەناسم كە زۆر رەوشتی باشە و هەرگیز بیری لە
زینا نەكردوەتەوە ،بەاڵم نزیكەی  40ساڵە بە بیركردنەوە لە شوی یەكەمی كە
مردووە ،خیانەت لە مێردی دووهەمی دەكات»( .جارێكیان لە دایكمم پرسی
كە بۆچی هەرگیز لەدوای سەماكەی لەگەڵ سەیفی ئیرت سەمای نەكردەوە،
دایكم وتی «چونكە كەسێك نەبوو لەگەڵی سەمابكەم») .كە باسی ئەو ژنەم بۆ
خوێندكارەكەم كرد ،وتی «هەم بۆ ئەو ژنەو هەم بۆ كەسانی تر دڵگرانم .ئەم
ژنە كە تۆ باسی دەكەیت ،ئازار بۆ نەبوونی خۆشەویستی دەكێشێت»—بەالی
خوێندكارەكەمەوە نەبوونی سۆز لە ژیاندا نەخۆشی بوو .ئەو رستەیەم نووسی،
جارجار كە بیری ژیانی دایكم و «پورە مینا»ی دایەگەورەم و «ئەلەم تاج»ی
شاعیر زۆر ژنی تریش دەكەومتەوە ،ئەمان هەستیان دەكرد ژیانیان بەخۆرایی
بەسەرچووە -نەك بەس بۆ نەگەیشنت بە بەرزیخوازیە كۆمەاڵیەتییەكانیان،
بەڵكو لەپای نەبوونی خۆشەویستیش لە ژیانیاندا -دەگەڕامەوە و تەماشام
دەكرد.
لێرەوە باس گەشتە سەر مانای رێزلێنان لە خۆت و وەف��اداری و ژنانی
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ئەوروپا ،ئەمریكا ،میرس و توركیا—هەروەك هەمان شەڕەكانی ئێمەیان
كردبوو ،هەمان شەرمەزاریەكانی ئێمەشیان چەشتبوو .پرسیاری ئەوەی لێكردم
«بۆچی ئەم شتانەمان پێنەوتراوە؟ بۆچی هەرگیز لە قوتابخانە بۆیان باس
نەكردووین؟» .لەسەر ژنانی واڵتی خۆمان قسەمان كرد ،بە جۆرێك دەتوانن
بڕۆن بۆ قوتابخانە و كتێبی «بەرزاییەكانی بەر با» بخوێننەوە ،بەاڵم لە
هەڵبژاردنی شتە سەرەكیەكانی ژیانیان بێبەشن :شو بە كێ بكەن ،چۆن جل
لەبەربكەن ،لەكوێ ئیشبكەن .چاوە زیرەكەكانی تیشكێكی تازەی گرتەخۆی.
وتی «ئێستا زۆر سەیرە بەالمەوە ،كە بیری لێدەكەمەوە .پێش راپەڕین بەس بۆ
ئەوە بوو ،كە پێچەوانەی حكومەت بم .وابزانم ئەم رۆمانەش ئەوەی دەوێت،
كە ئێمە بیر لەم شتانە ،یان شتی وەك ئەمە بكەینەوە».
لەپڕ ئیرت نەما و نەهات بۆ پۆلەكەم و وەرزی خوێندنەكەیش كۆتایی
پێهات« .زانكۆی ئەلزەهرا»م بەجێهێشت و زۆر سەرقاڵی شەڕی ناو زانكۆ
بووم ،بەوپێیەی پێشرت لە زانكۆی تاران هەڵگیرسابوو .دەمویست سەبارەت
بەو كچە لە «خامنی باقری» بپرسم ،بەاڵم نەمپرسی .جارجار بیرم دەكەوتەوە و
حەزمدەكرد بزانم چی بەسەرهاتووە .شوی بەو كەسە كرد ،كە خۆی هەڵیبژارد؟
هەرگیز بە ئایدیای پیاوێكی تر یان ژیانێكی تر هەڵخەڵەتا؟
زۆربەی بەیانیان بە هەواڵی نوێ و رووداوی چاوەڕواننەكراو لە خەو
هەڵدەستاین .سەرچاوەكانی دایكم (لە هەموو شوێنەكان وەك ئیمپراتور
دارویش «چاو و گوێ»ی هەبوو) پێیانوتبوو شتەكان گۆڕانكارییان بەسەردا
دێت .چاوی لە شوەكەم دادەگرت و پێیدەوت ئاغای چەرچڵ .چەرچڵ الی
دایكم پیاوێكی مەكربازو دیپلۆماتیك بوو .دایكم لەسەر بیژەن دەیوت «بیژەن
زۆر دیپلۆماتیكە .هیچ شتێك ناڵێت بەس زەردەخەنەیەك دەكات ،كە زۆر
مەترسیدارە.
هەڵبەت هەروایش بوو .زۆربەی ئاینییەكان لەو بڕوایەدا نەبوون ،كە
ئاین دەست بخاتە ناو كاروبارەكانی حكومەت .سەدان ساڵ بوو كە ئاینییەكان
دەسەاڵتی خۆیان بە فشار لەسەر حكومەتو سەملاندنی خۆیان وەك پشتیوانی
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خەڵكی فەقیر و هەژار بەكارهێنابوو .هەڵبەت دەسەاڵتی ئایین بەناوی
سونەتەوە وەرگرت .لێكدانەوە ئایدولۆژیەكەی لە باسی ئایندا مۆدێرن بوو،
هەندێك كەس دەڵێن كە دژە سونەتە و كاردانەوەی لە ئایدۆلۆژی مۆدێرنی
توتالیتارەوە وەرگرتووە.
دایكم رۆژبەرۆژ زۆرتر حەزی لە چاالكیەكانی من دەكرد لەناو زانكۆدا.
ئێستاكە منیشی بانگهێشتدەكرد تا لەگەڵ هاوڕێكانی قاوە بخۆمەوە و دەیوت
«پێمبڵێ لە زانكۆكان چی بەسەر ئافرەت دەهێنن؟» .هەموو بێدادییەكانی
دژی ژنانم دانەدانە دەژمارد :قەدەغەكردنی ژن لە گەیشنت بە پۆستی حاكم،
بەشداریكردن لە وەرزش ،هەڵوەشاندنەوەی یاسای پشتیوانی لە خێزان (لەبیری
چووبوو ،كە خۆشی دژ بەم یاسایە دەنگی دابوو) ،نزمكردنەوەی تەمەنی
هاوسەرگیری و زۆر شتی تر .دواتر هەڵدەگەڕایەوە و پێیدەوتم «پێیانبڵێ»،
دەیویست من وەسفی خۆپیشاندانەكانو ئەو دانیشتنانە بكەم ،هەر بۆ ئەوەی
مبهێنێتە ناو بابەتەكەوە پرسیاری دەكرد «دەی دواتر هاورێكەت هایدە ،چی
بە كۆمیتەی راپەڕینی كولتوری وت؟» منیش پێش ئەوەی فریابكەومو وەاڵمی
بدەمەوە خۆی بە دەنگێكی سەركەوتووانە دەیوت «ئەم ژنە ،هاوڕێكەی ئازەر،
هەڵدەستێت و دەڵێت ئێوە زانكۆكانتان كردووە بە شوێنی تر ،هەڵبەت ئەو
كچە و ئازەر و دوو هاوڕێی تری بەبێ چارۆكە رۆشتبوون بۆ دانیشتنەكە».
دواتریش بە شانازییەوە دەیوت « كچە هەژارەكەم ،ژیانی خۆمم تەرخانكرد ،بۆ
ئەو تا بخوێنێت بۆ ئەمانە؟».
دواتر كە زۆرتریش توڕەبوو وتی «ئەم خەڵكە ئێرانیی راستەقینە نین».
بێئەوەی بهێڵێت كەس قسەبكات بیری دەهێناینەوە كە بۆ  2000ساڵ ئێمە
زەردەشتی بووین .چەند ساڵی تر دایكم بە گاڵتەوە بە دایەنی منداڵەكامنی دەوت،
كە ئەویش زەردەشتی بوو« ،تەهمینە خانم لە هەموومان ئێرانیرتە ،تۆ دەبێت
واڵت بگریتە دەستی خۆت» « ،ئەگەر من لە ئاینەكەی تۆ لە دایكدەبووم. »....
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25
خوێندنو بەرگری
ل��ەدوای داخستنی زانكۆكان لەساڵی 1981دا ،من و كۆمەڵێك لە
هاوكارەكانم گروپێكامن سازكرد و هەر دوو هەفتە جارێك كۆدەبووینەوە .لە
كاتی بەرەنگاری لەگەڵ زانكۆدا زۆر لەیەك نزیككەوتینەوە و بۆ چاوپێكەوتن
و دانانی پالن بۆ جوالنەوەكانی داهاتوومان دەڕۆیشتین بۆ رێستۆرانت ،یان
قاوەخانە .كاتێك ئیرت هۆی دانیشتنەكامنان نەما ،چونكە یان دەركرابووین،
یان خۆمان دەستامن هەڵگرتبوو ،ئیرت شتەكە بوو بە خێزانی و تێكەاڵوییەكی
زیاتر« .بیژەن» هەفتانە لەگەڵ هاوڕێ پیاوەكانی پۆكەریان دەكرد و منیش
هەفتانە لە ئێواران شێوازێكی نوێ لە خواردنەوەی قاوەم لەگەڵ دایكم لە
رۆژانی هەینی—هاوكات لەگەڵ ژنەكانی گروپەكەمان چاوپێكەوتنامن هەبوو.
لەسەر راب��ردوو ،دایكامن ،شوەكامنان و خۆشەویستەكامنان ،گرفتەكامنان و
هەندێ جاریش وت و وات قسەماندەكرد .دواتر لە سااڵنی كۆتایی ژیانم لە
ئێران چوومە ناو گروپێكی تریش ،هەر وەك ئەمەی خۆم .لەسەر قسەكردن
سەبارەت بە خۆمان و دواتر بابەتە سیاسیەكان ،یان روشنبیرییەكان راشكاو
بووین .هەندێجار وادەردەكەوت لەگەڵ ئەوەی كە لە دایكەكامنان ئازادی و
دەرفەتی زۆرترمان هەبوو ،بەاڵم گرفتەكامنان هەر هاوشێوەبوون :شوی خراپ،
خۆشەویستییەكی بێسوود ،هەست بە تاوانكردن لەنێوان ئیشو خێزان ،گرفتی
سێكسی چارەسەرنەكراو و بێزاری .ئەم دوو گروپە جیاوازە بوون بە خێزانی
جێگر ،هەندێكیان نزیكرتو هەندێكیشیان دوورتر .پێكەوە ئەویندار دەبووین
و لەبیرمان دەڕۆیشتەوە ،پێكەوە سەفەرمان دەكرد و منداڵەكامنان پێكەوە
گەورە دەبوون.
یەكشەمەیەكی پایزیی ساڵی  ،1979من و هاوكارەكەم «هایدە»
خەریكبووین لە زانكۆ دەڕۆیشتینە دەرەوە ،كە پیاوێكی الواز بە رۆخسارێكی
تاریك ،قژێكی رەشی پێچراو و سمێڵێكی زۆرەوە كەوتە دوامان و داوای لە
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«هایدە» كرد بڕواتە ناو گروپە ئەدەبیەكەیانەوە .چاوەكانی تەنانەت لە پشت
چاویلكەكەشیەوە پڕ لە كەیف و خۆشی بوون ،دەتوت خەریكە گفتگۆیەكی
شاردراوە لەگەڵ جنۆكەیەكی هاردا دەكات ،لە كاتێكدا پاشاموەی جەستەی
لەهەمان دنیا ئاساییەكەماندا سەیریدەكرد .كە یەكەمجار چاوم بە «هوشەنگ
گۆڵشیری» ،یەكێك لە نووسەرە بەناوبانگەكانی ئێران كەوت« .هوشەنگ» لە
ئەسفەهان لەدایكببوو ئەندامی یەكێك لە گروپە رۆشنبیریەكان و نوسەرەكان
بوو ،كە لە ساڵەكانی شەست و هەفتا كاردانەوەیەكی زۆریان لەسەر ئەدەبی
ئێران هەبوو« .گۆڵشیری»و گروپەكەی بۆ یەكەمجار ئامۆزاكەم «مەجید»یان،
دۆزیەوەو هانیان دابوو شیعر بنووسێتو باڵویبكاتەوە.
«هایدە» هەرگیز نەڕۆیشتە ناو گروپەكەی «گۆلشیری» .ئەوەندە سەرقاڵی
ملمالنێی سیاسی بوو ،كە كاتی ئەوەی نەبوو توانا زۆرەك��ەی لە ئەدەبدا
بەكاربهێنێت ،بەاڵم من رۆشتم .پێویستییەكی زۆرم بەو گفتوگۆیانە هەبوو ،كە لە
كۆتاییدا بە ئایدیۆلۆژیایەكی پووچەاڵ نەدەگەیشت .زۆر بە فیكرەی پەیوەندی
نێوان دیموكراسی و رۆمان سەرقاڵ بووم و بەوە گەیشتبووم كە پێشكەوتنی
رۆمان لە ئێراندا هاوكاتە لەگەڵ خواستی ئازادیو دیموكراسیدا .هەستمدەكرد
دەبێت پەیوەندییەك لەنێوان بەرزبوونەوەی دەنگە كەساییەتەكان لەناو رۆمان
و فرەدەنگی كۆمەڵگەیەكی دیموكراسیكدا هەبێت .لەو كاتەدا ئامادەدەبووم
بۆ وانەكانم و بە حەزێكی زۆرەوە ئەدەبی مۆدێرنی ئێرانم دەخوێندەوە و
شتم لێ یاداشت دەك��رد .هەندێجار «بیژەن»م شێت دەك��رد .دەوروژام،
ماچمدەكرد و وەك شێتەكان باسی نوێرتین دۆزینەوەم بۆ دەكرد«( .راپەڕینی
دەستور بەس هەڵچونێكی سیاسی نەبوو» ،بە هەناسەبڕكێ دەموت «دەزانیت
چەند دەمەقاڵێی گەورە لەسەر زمان كراوە ،لە «محەمەد علی جامل زادە»وە
دەستیپێكرد و پێیداگرتبوو ،كە دەبێت زمانێكی دیموكراسی نوێ بدۆرزینەوە.
سەیری «دهخدا» و «هدایەت» بكە ،بۆ دروستكردنی ئەم زمانە دیموكراتە
تازەیە یارمەتیێكی زۆریاندا .ئەمە كاتێك بوو رۆمانەكان ،شانۆگەریەكان
و رۆژنامەنوسی هاتنەئاراوە ،بۆیە نیشانەكردنی رژێمی ئیسالمی بۆ سەر
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كولتور لەخۆرایی نەبوو ...خەریكن دەگەڕێنەوە بۆ سەرچاوەكەی ،دەتوانیت
تێبگەیت؟) ئەو ئێوارەیە پێموت ،كە چاوم بە «هوشەنگ گۆڵشیری» كەوتووە.
بەڵێ هەر ئەو «گۆڵشیری»یەی كە كتێبی «شازدە ئیحتیجاب»ی نووسیوە.
یەكەمجار كە ناوی كتێبی «شازدە ئیحتجاب»م هێنا لەالی باوكم توڕەبوو،
وتی «نا ،كوندەپەپوی كوێر بەس نەبوو؟» .دەیویست بزانێت بۆچی من لەسەر
دوو كتێبی تەنك ئەوەندە پێداگرە« .واڵتەكەمان خەریكە سەگ دەیخوات و
كچەكەی منیش لەسەر ئەم دوو گەنجینە ،ئەم رۆمانە وروژاوە ،یەكێك نەزانێت
ئەم رۆمانانە چارەسەری گرفتەكامنانن» .منیش دەموت «بەس دەتوانی لۆمەی
خۆت بكەیت».
راستیدەكرد :واڵتەكەمان كەوتبووە دۆخێكی خراپەوە ،هەستامندەكرد شەڕ
هەرگیز تەواونابێت .زۆر لە خزم و هاوڕێكامنان یان خۆیان شاردەوە ،یان لە
واڵت دەرچوون ،یان لە زینداندا بوون .دوای ماوەیەك من و «هایدە» وەك
زۆر لە هاوكارەكامنان دەركراین و خەونی مامۆستاییم فەوتا .دەستیان بەسەر
پاسپۆرتەكەمدا گرتبوو ،نەمدەتوانی بڕۆمە دەرەوە .زووزوو فشاری توڕەیی باڵی
بەسەردا دەكێشام.
لەو كاتەوەی كە توانیم وەك مرۆڤێك لەگەڵ باوكم پەیوەندیم هەبێت،
ب��ەردەوام چیرۆكی بۆ گێڕابوومەوە .فێریكردم لە واڵتەكەم ،مێژووەكەی و
كولتورەكەی لەناو شیعرەكانی فیردەوسییەوە تێبگەم ،ئەدەب وەك شتێكی
رابردوو ،نە بەڵكە وەك شێوازێكی روانینو تێگەیشنت لە دنیا —بە كورتی بڵێم
وەك شێوازێكی بوون لە جیهاندا— پێبەخشیم .ئێستا كە دنیا زۆر ئاڵۆزابوو،
پڕبوو لە شەڕ ،بۆكوێی تر دەمتوانی بڕۆم؟ بۆ باوكم فیردەوسی كلیلی رابردوو
بوو .شانامە تەنها بەڵگەیەك بوو ،كە شكۆی ئیمپراتوری پارسی نیشاندەدا .چی
لەكتێبی (كوندەپەپوی كوێری )1936ی سادقی هیدایەت یان(شازادە )1969ی
گولشیریدا هەبوو ،كە توانی ئێرانی ئەو كاتە روونبكاتەوە؟ ئەم رۆمانانە زۆر
وشك («لەم سەردەمەدا ،وشكیو مۆدێرنیتە پێكەوە دەڕۆنە پێش» وەك باوكم
دەیوت)و پێچبوون بۆ چەشتی ئەو .بە میهرەبانییەكی زۆرەوە دەیوت «ئەگەر
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بە كتێبی شەڕو ئاشتی یان چیرۆكی دووشار دەڵێیت رۆمان ،ئیرت ناتوانی بەم
كتێبە بێنەخشەو كاراكتەرە لێاڵنە بڵێیت رۆمان».
لە هەندێ كتێبدا وەك كتێبەكانی «سادقی هدایەت» نوسەر شێت و
شەیدای ئێرانی پێش ئیسالم بوو .هەستی دژی ئیسالمبوونی «سادقی هدایەت»
هەندێجار بەقەدەر روانگەی لە ئێرانی پێش ئیسالم —كە بەڕای ئەو رۆمانسی
و نۆستالژی بوو— توندوتاڵ بوو.
وابزانم لە پانزە ساڵیمدا بوو ،كە كتێبی «كوندەپەپوی كوێر»م خوێندەوە.
لەو سەردەمەدا بوو كە دەستمكردبوو بە خوێندنەوەی كتێبی «دڵشێواوی»ی
(ژان پۆل سارتەر) یان كتێبی «بێگانە»ی (ئەلبێرت كامۆ) .وەك هەموو
گەنجەكانی تری هاوتەمەنی خۆم لە خێزانی باوكم ،هەستم بەنزیكایەتی
لەگەڵ ئەم دەقە سەیر و سەمەرانە دەكرد« .كوندەپەپوی كوێر» یەكێك لەو
كتێبانە بوو ،كە دایك و باوكەكان نەیاندەهێشت منداڵەكانیان بیخوێننەوە.
«سادقی هیدایەت» لە ساڵی  1951لە پاریس خۆی كوشت .هەندێ كەس
خۆكوشتنەكەیان لەگەڵ كتێبەكە پەیوەستدەكرد .دەیانوت ئەم كتێبە وا لەگەنج
دەكات خۆی بكوژێت ،یان تریاك بكێشێت ،یان زۆر شتیرت بكات .هەموو ئەم
شتانە هەم كتێبەكە و هەم نوسەریان كردبووە شتێكی سەیر« .كوندەپەپوی
كوێر» زۆر بەوە بەناوبانگ بوو كە لە ئێكسپێرسیۆنیزمی ئەوروپی دەچێت.
رەخنەگرەكان باسیان لە كاریگەری «نۆڤالیس»« ،نێرڤال» و خۆشەویستەكەی
«هیدایەت» واتە «كافكا» دەكرد ،بەاڵم كاتێك دیسانەوە خوێندمەوە ،سەیرمكرد
رەشبینییە ناودارەكەی ،یان پەیوەندیەكەی لەگەڵ بیری مۆدێرنی رۆژئاوایی بەو
شێوازە نییە كە دەیانوت ،بەڵكو نزیكیەكەی لەگەڵ دەقە كالسیكەكان زیاتر
سەری سوڕماندم .هەمان هەستیشم بۆ كتێبی «شازادە» هەبوو .دەزوویەك
ئەم دوو كارە مۆدێرنەی پێكەوە لكاندبوو :وەك كۆپیەكی ترسناكی چیرۆكە
كالسیكەكانی دڵدارە بێبەختەكان وەك «ویسو رامین» یان «لەیالو مەجنون»
وەهابوو ،بۆیە دەڵێم ترسناك ،چونكە نەخشەی خراپكراوی ئەزمونی بەهێزی
رابردوویان دیسانەوە دروستكردبوویەوە.
لەكاتێكدا كە گۆرگانی ،فیردەوسی و شاعیرە كالسیكەكانی تر ،زۆر
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بەئاشكرایی ئاهەنگیان بۆ خۆشی ژیان لە دنیایەكی خاكیدا دەگێڕا ،دواتر شیعری
هێامیی ئەم دنیایە گۆڕا بە دنیایەكی ئاسامنی ،بەاڵم لە كتێبی «کوندەپەپوی
كوێر» و «شازادە» ،هەم بەهەشت و هەم زەوی هەردوكیان خاپورن .دنیای
رۆحیانەت هەڵوەشێندراوەتەوە و هەقیقەت پووچەڵكراوەتەوە لە خۆشی و
پڕە لە مەترسی« .هیدایەت»و «گولشیری» هەردووكیان زۆر لەژێر كاردانەوەی
بیرۆكەی مۆدێرنی رۆژئاواو ئەدەبی كالسیكی فارسیدا بوون ،لە تێكەاڵوكردنی
ئەم دوانەدا توانایەكی بێهاوتایان هەیە.
نەخشەی رووداوەك��ان��ی ه��ەردو رۆمانەكە بە دەوری پەیوەندی یان
ناپەیوەندی كاراكتەری سەرەكی پیاو —پیاوێكی سەرلێشێواوو بێهێز— لەگەڵ
دوو ژن ،كە یەكیان نوێنەری ژنی ئایدیاڵی دوورە دەستە (لە كوندەپەپوی كوێردا
پێیدەڵێ «ئاسامنی»)و ئەوی ترشیان سیمبوڵی ژنی دنیای شەهوانییە (پێیدەڵێن
خراپ) .لە هەردوو چیرۆكەكەدا ئەم پەیوەندیەو ئارەزووی بێهیوای كاراكتەری
سەرەكی بۆ بەدەستهێنانی ژنەكان ،دەبێتە هۆی ئەوەی خۆیان لەناوبچن.
هەستێكی بێهیواییو داماوی لە هەردوو چیرۆكەكەدا هەیە ،هەستێكی وەها
كە دەڵێیت رابردوو لەدەستیان چووەو ئێستاشیان زۆر ئاڵۆز و ترسناكو نەیارە.
پێچەوانەی دەنگی فیردەوسیە ،كە شانازی بە رابردووەوە دەكرد.
لە كتێبەكەی «گولشیری»دا وەك كتێبەكەی «سادقی هیدایەت» ،هیچ
دێڕێك نییە گفتوگۆی نێوان چیرۆكبێژە پیاوەكەو كاراكتەرە ژنەكان نیشانبدات:
هەموو وتووێژەكە شیبووەتەوە و بووە بە ترس ،بە توڕەیی و جۆرێك لە
ستەمكاری ،كە بەس مرۆڤە الوازەك��ان دەتوانن وابن .چی بەسەر پاڵەوانە
ژنەكانی «شانامە» و «ویس و رامین»دا هاتووە ،كە بە مەمكی هەناری و
لێوی یاقوتییانەوە هەبوونی خۆیان بە راگەیاندنی ناوەكانیانو بێباكانە بەزمان
هاوردنی ئەو شتانە ئارەزویان لێیە ،رادەگەیێنن؟
بەالی منەوە دەرونناسی ئەم سەردەمە سیاسییەی ئێستامان ،دەتوانێت
بە تیشكە زیاندەرەكەی ئەم چیرۆكانە روونبكاتەوە .لێرەوە بۆ كوێ دەڕۆین؟
دەبێت شتێكی نوێ بوترێت .كێشەیەكی بەپەلە بوو ،هەر ئەوەندە كە 1000
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پێشرت بۆ فیردوسی پێویستبوو وەاڵمیداگیركردنی پارس بداتەوە ،بۆ «هیدایەت»و
زۆر نوسەرو شاعیری تر پێویستبوو وەاڵمی راپەڕینو گۆڕانكاریە توندڕەوەكان
بدەنەوە .پێویستامن بە شۆڕشێكی كولتوری بوو ،نەك وەك ئەوەی كە رژێم
بەدرۆ بەسەرماندا سەپاندبووی ،بەڵكو شۆڕشێكی راستەقینە.
لە هەشتاكاندا كە لە زانكۆی تاران دەركرام« ،گولشیری» پێشنیاری بۆ كرد،
خولێكی بچوك لەسەر «كوندەپەپوی كوێر» بۆ گروپێك گەنج بكەمەوە .چەند
ساڵ پێشرت خوێندكارێكی ئەم كۆرسە كۆپییەك لە یاداشتەكانی خۆی بۆ ناردبووم.
 75الپەڕە بوو ،كە بە قەڵەمێكی شین نورسابوو .لەسەر الپەڕەی یەكەم نورسابوو
«كوندەپەپوی كوێر ،رۆمانێك سەبارەت بە هوشیاری ،دكتۆر ئازەر نەفیسی» .كە
سەیری ئەو الپەڕانەم دەكرد ،دەمتوانی ئەو وروژانە ساویلكانەمان ببینم ،كە
كاتێك لە فیردەوسیو زەردەشتیو ئەفسانەی یەكەم ژنو پیاو ،كە لەسەرەتا
لە یەكدار دروستببوون تا مۆدێرنیزمی «هدایەت» و كاردانەوەی «نێرڤال» و
«نۆڤالیس» هەستپێبكەم.
لەدوای ئەو خولە ،چەند وتارێكم لەسەر چیرۆكی مۆدێرنی فارسی نووسی
و رۆشتمە ناو گروپە ئەدەبیەكەی «گولشیری» ،هەڵبەت لە شاگردەكانی
پێكهاتبوو .هەموو هەفتەیەك نوسەرێك بانگهێشتدەكراو باس لەسەر كتێبەكەی
دەكرا .هەندێجار ئەو نوسەرانەی كە بانگهێشتی دەكردن بەو شێوازە رەقەی
كە ئەو مامەڵەی لەگەڵیان دەكرد ،نارەحەت دەبوون .زۆربەی جاریش ئەو
هەموو هەڕەشە و ئازارەی بەرامبەر بە ئێمە هەبوو ،وایلێكردبووین بەرامبەر
یەك یەكگرتوو بین ،بەاڵم ركابەریو كینە هەر دەكەوتە نێوامنان.
لەهەمانكاتدا لە گروپێكی تریشدا بەشداریم دەكرد ،پێكهاتبوو لە كۆمەڵێك
هاوڕێ و برادەر—زۆربەیان هاوڕێی ئەكادمیم بوون— وەك «محەمەد»،
«شەهران»« ،فەرزانە تاهیری»و ژنەكەی گولشیری ،كە وەرگێڕێكی بەناوبانگ
بوو ،ئەدەبی ئینگلیزی لە زانكۆی تاران تەواوكرد بوو .هەندێكیان گروپەكەیان
بەجێهێشت ،چونكە كۆچیانكرد بۆ دەرەوەی واڵت ،بۆیە ئەندامی نوێامن
وەرگرت .زۆر سەرسوڕهێنەرە چۆن دوای ئەم هەموو گۆڕانە هەمیشەییە،
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كە بەسەرمان هات ،گروپەكەمان هەر بەردەوام بوو .لە سەردەمی راپەڕیندا
ژیان بە شێوازێكی تر بوو ،هەموو هەقیقەتەكان بێبایەخبوون و هەموو ئەو
شتانەی لێی دڵنیا بووین ،پرسیاریان لەسەر دەكرا ،بۆیە ئێمەش لە تەنگەژەكاری
چیرۆكەكاندا ئاسوودەییامن بۆ خۆمان دەدۆزیەوە.
شیعری شاعیرە كالسیەكامنان —حافز ،سعدی ،فیردەوسی— دەخوێندەوە،
بەاڵم بابەتی تر دەهاتە پێشەوە و گفتوگۆی گروپەكەمان تا شەوی دەخایاند.
«گولشیری» دەیوت دەبێت بەسەرە دێڕبەدێڕی ئەو پارچانەی خۆی دایناوە
بیخوێنینەوە .هەندێجار ئەم شتە بێتاقەتی دەكردم :من خوێندكارە سەركێشەكە
بووم ،ئەوەی كە كاری ماڵەوەی بەتەواوی نەدەكرد و كاتێك كە دەیانویست
بخوێننەوە ،گاڵتەی دەك��رد .دوات��ر زۆر سوپاسگوزاری شێوازەكەی بووم:
خوێندنەوەی شیعر بە دەنگی بەرز هارمۆنییەكی جوانی رێكدەخست ،ئەو
شێوازەی كە وشەكان دەجواڵنەوە و مانای خۆیان دەگەیاند ،زۆر بەالمەوە
خۆشبوو .ئێستا كە حافز ،یان فیردەوسی دەخوێنمەوە ،بۆ تامكردنی
ئاهەنگەكەی بەدەنگی بەرز دەیخوێنمەوە .بەس جوانی زمانەكە نەبوو ،یان
هونەری پێكهاتەكەی ،یان بیرۆكەكەی .زانیم فێڵبازی ئەم دەقە بڕوا پێكراوانەیە
كە جوانە« .تێری ئیگلتۆن» رەخنەگری گ��ەورەی ئەدەب نووسیویەتی كە
چیرۆكی مەزن هەمیشە پاڵ بە سنورەكانی هەقیقەتە هەبوونەكانەوە دەنێت.
بە خوێندنەوەی ئەدەبی كالسیكی فارسی لەنێوان دیوارە شكاوەكانی هەقیقەتی
سەردەمی ئێستاماندا ،سەرنجێك لەو دنیا روناكەی خەیاڵی شاعیرامنان بەدەست
دەكەوێت.
زۆرجار پرسیارم لەخۆم كردووە ،ئایا ژیانی من بریتی بووە لە قۆناغە
جیاوازاەكانی كۆبوونەوەكانی دایك و باوكم بۆ قاوە خواردنەوە؟ لەبەرئەوەی
كە هەموو شێوەكانی ژیانی گشتی قەدەغەكرابوو ،شوێنە تابەتیەكامنان ،ببوون
بە جێگرەوەی شوێنە گشتیەكان .ماڵەكامنان ببوون بە رێستورانت ،باڕ ،سینەما
و شانۆ ،هۆڵی كۆنسێرت ،سەكۆی گشتی ئەدەبی ،هونەری و سیاسی .راستە
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كە ئەم هەرێمە ئازادانەمان بە بەردەوامی لەالیەن حكومەتەوە هەڕەشەیان
لێدەكرا و دەیانتوانی شەو ،یان رۆژ هەڵمەت ببەنە سەری و دەستبەسەر
كحول ،وەرەقەی قومار ،مكیاژ ،كتێبە قەدەغەكراوەكان و ڤیدیۆكامناندا بگرن.
دەیانتوانی بە تاوانی بێرەوشتی مبانگرن ،بەاڵم لە پشت ئەو هەموو ترسەوە
ورووژانێكی سەركوتكراو هەبوو ،كە ترسی دادەپۆشی .لەكاتێكدا واڵت بە
بۆنەی شەڕ و شۆڕەوە وڕبووبوو.
ئەم كۆبوونەوانە ی��ادەوەری ئەو میتینگانەی سەدەی نۆزدە و هەژدە
بوو ،كە لە كتێبەكاندا دەمخوێندەوە یان بیستبووم .سەردەمێك كە شانۆگەری
لە خانووە تایبەتیەكانی خەڵك نیشاندەدرا و ژنان لە دەركەوتن لە شوێنە
گشتیەكان قەدەغەكرابوون .وەك شۆڕشگێڕەكان ،خەڵك بەبۆنەی كۆبوونەوە
شاردراوەكانەوە رزگار دەبوون« .عەمو سەعید» لە دەفتەری بیرەوەریەكانیدا
باسی ئەو خۆشی و دڵەراوكێیە دەكات ،كە یەكەمجار رۆیشتە ماڵی ژنێكی
بەناوبانگی چاالكی مافی ژنان «مەستورە ئەفشار» ،هەستیپێكردوە .دەڵێت كە
چەند مەترسیدار بووە بۆ پیاوێكی گەنج لەگەڵ ژنان بەشداری لە میتینگێكدا
بكردایە .دەڵێت سەردەمێك بوو راڕەوەكان جیابوونو ژنان ناچاربوون لە شوێنە
گشتیەكاندا چارۆكەیەكی رەش بدەن بەسەریاندا .لە دەفتەرەكەیدا دەنوسێت
«ئایا من دەمەوێت كەسێك بدزم؟ ئایا ژیان و سامانی كەسێك دەخەمە
مەترسیەوە؟ هیچكام لەم شتانەم نەدەكرد ،بەاڵم ئەمەی كە دەمكرد لە تاوان
كەمرت نەبوو»« ،عەموو سەعید» لە شادمانی شتێكدا كە پێشرت ئامادەگی نەبوو
بەشداربوو ،بەاڵم ئێمە دەمانویست ئەو شتەی كە لێامنیان یاساخكردووە
بپارێزین ،وەلێ بێهیواییەكی زۆری تێدابوو .راپەڕینەكەی ئێمە دەرگایەكی
بەستبوو كە پێشرت شەڕی زۆرمان بۆ كردبوو .بە قۆناغێك گەیشتبووین ،كە بەس
دەمانەویست ئەو شتەی كە بوومانە بپارێزین.
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26
خەونە تێكشكاوەكان
راپەڕین بۆ خزمەكانی باوكم ،دەبوو بانگكەری سەردەمێكی نوێ —
سەردەمی ئەوان— بووایە .رەخنەی زۆریان لە شا دەگرت و ئاینییەكی
بەهێز بوون .ئێستا شا رۆیشتبوو حكومەت ئیسالمی بوو .لە یەكێك لە
چاوپێكەوتنەكانم لە ئەسفەهان لەدوای راپەڕین دەمتوانی دوبەرەكی و
دوژمنایەتی لەنێوان ئامۆزاكانم و مامەكانم كە پێكەوە لە نزیكایەتییەكی
زۆردا ژیابوون ،ببینم .وشەی نارشین لەنێوان ئامۆزایەكم «ساعید» كە
پشتیوانی موجاهیدینی خەلق بوو لەگەاڵ ئامۆزایەكی ترم «عەمو حسین»
پشتیوانی توندی ئیسالمیەكان ،بەردەوام دەهات و دەڕۆیشت .چەندساڵ
پێش ئەوكاتە لە بێركلی كالیفۆرنیا كچەكەی «عەمو حوسەین»م بە جلێكی
بێقۆڵ و پانتۆڵی جینەوە بینی بوو ،ئێستا چارۆكەی دەدا بەسەریدا و ناوی
خۆی لە «شادی»ەوە كردبوو بە «زەهرا» —ناوی كچی حەزرەتی محەمەد—
و شوی بە ئەندامێكی میلیشای راپەڕین كردبوو .ئەو درزەی جاران وا دیاربوو
چاكدەبێتەوە ،ئێستا ئیدی بێچارەسەر دیاربوو.
«ساعید» بۆ ماوەی حەوت ساڵ —لەو كاتەوە كە رۆژێكیان لەگەڵ من و
براكانی «محەمەد»و «مەجید» هاتبوو بۆ رێستورانت (لەو كاتەدا  13سااڵن
بوو) و ئێمەی لەسەر خواردنەوە و خوێندنەوە و ئۆركێسرتا لۆمەدەكرد—
قسەی نەكردبوو .دوای ئەوە ئیرت لەگەڵ هیچ كامێكامن قسەی نەدەكرد.
الپەڕەی درێژ درێژی لەسەر تاوانباربوونی رۆشنبیرە پوكاوەكان دەنوسی و
لە ماڵەوە بەجێیدەهێشت ،تا ئێمە بیخوێنینەوە .بۆ ماوەی دووساڵ بەتاوانی
چاالكییەكانی لە حزبی موجاهدینی خەلق بەندكرا .كاتێك لەدوای راپەڕین
بینیم ،پایزی  1979میهرەبانرت بووبوو .ژنێكی خزمی خۆمان بەناوی «فەریبا»ی
هێنابوو .وا دێتە بیرم كچێكی الواز و شەرمن بوو ،كراسێكی درێژ و پانتۆڵی
فراوانی لەبەربوو .لە خانوویەكی بچوك لە باخەكەی ماممدا دەژیان.
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پێویستی بەماوەیەكی زۆر نەبوو ،تا ئەو كەسایەتییە ئیسالمیانەی وەك
«ساعید» هەستبكەن خیانەتیان لێكراوە .بڕیاربوو ئەمە راپەڕینی ئەوان
بێت .ئێمە وەك سیكوالرێكی پووكاوە ،لە یاریەكەدا دۆڕابووین و كەسێكی
وەك «ساعید»یش خرابووە الوە .ئەم راپەڕینە زۆرتر بۆ ئیامندارەكان ئازاری
هەبوو ،تا بێئیامنەكان »-ساعید»و سازمانەكەی ،بۆ ئەو مسوڵامنە ئایندارانەی
هیچ ئەجێندایەكی سیاسییان نەبوو ،وەك دایكو باوكی «ساعید» .رێكخراوی
موجاهیدینی خەلق لەدوای بەرەنگارییەك لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ،كە
بووە هۆی خۆپیشاندانێكی خوێناوی ،زۆر لە پشتیوانەكانی ،یان گیران یان
لەسێدارەدران و قەدەغەكرا .موجاهیدینی خەلق چەكداربوون و تۆڵەیان لە
زۆرێك لە كاربەدەستانی دەسەاڵتو ئەو كەسانەی پشتیوانیان بوون كردەوە
و تیرۆریان كردن .كاتێك بارەگای سەركردایەتی حیزبی كۆماری ئیسالمی
بۆمباران كرا و نزیكەی  80كەس ،لە چەند كاربەدەستی بەرز و سەرۆك
گیانیان لەدەستدا ،راگەیاندرا كە موجاهدین لێپررساوی ئەم بومببارانەیە و
موجاهدینیش نە نكۆلی كرد ،نە رایگەیاند كە ئیشی ئەو بووە .دوای ئەمە
زۆر لە سەرۆكەكانی موجاهدین وەك «حەسەنی بەنی سەدر» —یەكەم
سەرۆكی ئێران— لە ئێران هاتنە دەرەوە.
دوای یەك ساڵ لە راپەڕین «ساعید» و «فەریبا» ناچاربوون خۆیان
بشارنەوە .لە ئەسفەهان هاتنەدەرەوە و رۆشنت بۆ تاران .ببوون بە پەنابەر،
شەو و رۆژیان لە ماڵە ئەمنە جیاوازەكاندا بەسەردەبرد« .ساعید» پێگەیەكی
بەرزی لەناو رێكخراوەكەدا بەدەستهێنابوو .بۆ گروپەكەی زۆر پتەوو توندبوو،
ماوەیەك بەرپرسیاری زۆرێك لە بۆمببارانەكان و تیرۆری كاربەدەستانی
حكومەت و یارمەتیدەرەكانیان بوون .ئەو شتەی كە خۆشەویستی ئامۆزای
بۆی چارەسەر نەكردبووین ،ئەم راپەڕینە كردی :یەك دوژمنامن هەبوو.
كۆمەڵێك لە خزمە ئاینییەكانی «ساعید» وەك ئامۆزا و مامە كە «ساعید»
لەگەڵیان ژیابوو ،ئێستا «ساعید»یان پێ خوانەناس و شایەنی خراپرتین سزا
دەناسی .سەیربوو ئێستا خزم و هاوڕێ خراپەكان و خوانەناسەكان بەڕێگای
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ئەواندا دەڕۆشنت و لە هەمان دەمانچە دەترسان و لە ماڵی خۆیان پەنایان
پێدەدان.
لە تاران بۆ چەند مانگ لەالی هاوڕێیەكامن مانەوە .ئەم هاوڕێیانەمان
وەك ئێمە سیكوالربوون و دژی ئایدۆلۆژیا و تاكتیكەكانی موجاهدین بوون.
بەاڵم لە سەردەمێكدا كە غیرەتی هەركەسێك تاقیدەكرێتەوە ،دەتوانرێت
میهرەبانی و یەكگرتوویی لە چاوەڕواننەكراوترین شوێندا بدۆزرێتەوە،
هەست بە هاوڕێیەتی نزیك لەگەڵ ئەو بێگانانەدا بكەیت ،كە دژی ئەو
شتەن تۆ بۆی دەجەنگی ،بەاڵم لە ماڵی خۆیان هەرچەندە دەزانن چەند
مەترسییەكی گەورەیە بۆ ژیانیان ،پەنات پێدەدەن.
دوو شەو لە ماڵی ئێمەش مانەوە« .ساعید» بەراورد بە جاران بۆ رەخنە
قبوڵكردن زۆر بە تاقەترت و خەمبارتر دیاربوو .لەهەموو ژیانیدا هەرگیز
وەك ئەرستۆكراتەكانی كۆمەڵگە جلی لەبەرنەدەكرد ،بەاڵم ئێستا بۆئەوەی
خۆی لە كادری موجاهدین كە كراسی درێژ لەسەر پانتۆڵیان لەبەر دەكرد
جیاوازبكاتەوە ،قاتی لەبەردەكرد .قاتێكی قاوەیی رۆشنم لەبیرە ،كە رەنگی
چاوە قاوەییە رۆشنەكانی زۆرتر خستبووە دەر .لە تەنیشتیەوە «فەریبا»
دانیشتبوو ،جوانو گونجاو وەك خوێندكارێكی تازە دەرچوی ئامادەیی وەها
بوو .دەتوت هێشتا ستایلی خۆی لە تەنورە لۆچە سەوزەكەی ،كراسە سپیە
قۆڵدارەكەی و سەرپۆشە رۆشنەكەی ،كە تۆزێك قژیشی لێوە بەدەرەوە بوو،
نەدۆزیوەتەوە .سوراوێكی پەمەیی كاڵی لێدابوو ،زوزوو گازێكی لە لێوی
دەگرت ،دەتوت دەیەوێت سوراوەكە بسڕێتەوە.
دایكم كە زۆر كەم رێكدەكەوت لەگەڵ خزمەكانی باوكم گەرم بگرێت،
ئێستا بەزەیی پێیاندا دەه��ات��ەوە .لەبیرمە دایكم لەگەڵ خۆی لەسەر
سینییەك قاوەی توركی هاوردە سەرەوە بۆ من و «بیژەن» و «ساعید» و
«فەریبا» .گاڵتەیان لەگەڵ دەكرد و دوای خواردنەوەی قاوەكەش پیاڵەكانیان
هەڵگەڕانەوە ،تا دایكم فاڵیان بۆ بگرێتەوە .ئاوا دەستیپێكرد «سەفەرێكی
دورو درێژت بۆ شوێنێكی دوور دێتە بەر پێ»« ،سەیركە ،وەرە نزیكەوە،
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شەرم مەكە منیش وەك دایكت وام ،ئەو هێاڵنە دەبینی؟ ئەو شێوە دەبینی؟
وشرتێكە .سەفەر دەكەیت .داهاتوت زۆر رۆشنە .لەیەك الی پیاڵەكەوە
دڵەڕاوكێ هەیەو لەالیەكی ترەوە هیچ شتێك نییە .ئەمە بەمانای سامان ،یان
خۆشەویستییە .من هەستدەكەم بۆ تۆ خۆشەویستیە» .هەردوكیان پێكەنین
و «فەریبا» زۆر بەپەرۆشەوە دەستی درێژكرد و شەكرۆكەیەكی هەڵگرت.
ئەوە دواهەمین شەوێك بوو ،كە پێكەوە بووین .بەیانی رۆژی دوایی
لەسەر قادرمە پێچاوپێچەكەمان —هەرچەندە بەركەوتنی دەستت لەگەڵ
پیاو قەدەغەبوو ،تەنانەت ئەگەر ئامۆزاشت بووایە -دەستامن دایەوە .زۆر
فەرمی دەستامن دایەوە .دوای ئەوە لە قادرمەكان رۆشتنە خوارەوە .منیش
وەستابووم و سەیرم دەكردن ،لە هەر چەماندنێكی دیوارەكەدا دەردەكەوتن
و دیسانەوە دیارنەدەمان ،تا دەنگی درگاكەم بیست ،كە پێوەدرا .وەك دوو
منداڵی هەتیو وا بوون ،لەناو چیرۆكێكی ناخۆشدا بن .لە تەنیشت یەكەوە
رێگە دەڕۆیشنت« ،ساعید» بە كراسێكی رەش و «فەریبا»ش بە سەرپۆشێكی
چەند رەنگەوە .هەرگیز ئیرت چاومان پێیان نەكەوتەوە.
«ڤیرجیل ئانێس» وتویەتی« :كەلوپەلەكانیش دەتوانن خەمبار بن» .ئەم
رستەیە دەنوسمەوە ،هەروەك زۆر وشە و رستەی تر كە بەجێمناهێڵن بەبێ
بیركردنەوە دەنووسمەوە .لەبەردەممدا بڕوانامەیەكی لەدایكبوونی قاوەیی
رەنگی چڵكنم داناوە ،وێنەیەكی لەسەرە سەیرمدەكات .وێنەی «فەریبا»یە
بە سەرپۆشێكی رەشەوە و بێ زەردەخەنە گیراوە .هەڵبەت ناوەكەی سەر
ئەم بڕوانامەیە هی ئەو نییە :ئەو ناوی «فەریبا مروەت» بوو ،شوی كردبوو
بە «ساعید نەفیسی» ،بەاڵم لێرە نوورسابوو «فرشتە باقری» و شویكردووە
بە «عەبدواڵ سەعیدپور» .بڕوانامەیەكی ساختە بوو .رۆژی لەدایكبوون:
 ،1956رۆژی هاوسەرگیری ،1975 :رۆژی مردن :بەتااڵ .چۆن ئەم بڕوانامەیە
گەیشتوەتە دەستی من؟ لەبیرم نایەت .لەناو كۆمەڵێك یاداشت و دەفتەری
بیرەوەریدا دۆزیمەوە ،كە لە تارانەوە لەگەڵ خۆم هاوردبووم .چ فرمێسكێك
لەناو ئەم الپەڕەیەدا شاردراوەتەوە؟
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بۆ نزیكەی دوو ساڵ دایك و باوكیان لە ئەسفەهانەوە دەهاتن بۆ تاران
و دەڕۆشنت بۆ زیندانی «ئەوین» تا لەسەر «ساعید»و «فەریبا» زانیارییەكیان
دەستبكەوێت .ئایا هەاڵتن؟ ئەگەر وایە پەیامێكیان بۆ خێزانەكەیان دادەنا،
بۆئەوەی بزانن و ئاگادار بن ،لەبیرمە كە دەهاتن بۆ تاران ،زۆربەی جار
لە هۆتێلێكی بچوك دەمانەوە .لە كاتی دیاریكراو تاكسییەكیان دەگرت و
دەڕۆشنت بۆ ئەو زیندانە ،پاش چاوەڕوانێكی زۆر ،بۆئەوەی پێیان بگوترێت
زانیارییەكی نوێیان لە منداڵەكانیان نییە .هەر ئەوەندە كە زانیارییەكی
زۆرتر نەبوو ،هیواییەكی زۆرتر دەهاتەوە بەریان ،بەاڵم ئەگەر زیندوو
بوون ،بۆچی تەلەفونیان بۆ ماڵەوە نەدەكرد؟ رۆژانێكی زۆر ناخۆش بوو.
بەرەنگاری گەیشتبووە ناو شەقامەكان .موجاهدین قەدەغەكرابوو .رۆژانە
خەڵك دەگیران و دەكوژران .زۆر خەڵك لەناو خزمەكان و هاوڕێكامندا ،یان
كوژران ،یان لە واڵت هەاڵتن.
ل��ەدوای ه��ەژدە مانگ پێانوترا كە منداڵەكانیان لەالیەن سەربازە
شوڕشگێرەكانەوە لە پایزی ساڵی 1982دا بیرناون ،لە بەرەنگارییەكدا لەگەڵ
میلیشیاكان لەناو شەقامەكاندا ك��وژراون .دایكی «فەریبا» نەیدەویست
بڕوابكات .بەردەوام دەیوت ئەوان سەالمەتن ،بەس نایانەوێت گرفت بۆ ئێمە
دروستبكەن ،چونكە تەلەفونەكان كۆنرتۆڵ دەكرێن.
پرسە دانان قەدەغەبوو ،بەاڵم خێزانەكەیان پرسەیەكی ئەهلیان بۆ
«ساعید» و «فەریبا» دانا .دوو دانە لە مامەكانم و ئامۆزاكانم نەڕۆشنت
بۆ پرسەكەیان و سەرخۆشیان نەكرد —یەكێك لە مامەكانم تەلەفونی كرد
بۆ دایك و باوكی «ساعید» و پیرۆزبایی لێكردن ،كە كوڕەكەیان مردووە.
وتی «شایەنی ئەوە بوون ،كە بە كافری مبرن ،ئێستاش دادگەرانە سزادراون،
لەوانەیە لە ژیانی ئەو دنیا لێیانببورن و لە دۆزەخ رزگاریان ببێت» .دواتر
كە «مام تۆراب» ئالزایمری گرت —هەمیشە بە بیرەوەییە بەهێزەكانی
بەناوبانگ بوو— یەكێك لە كورەزاكانی دەیوت «مام تۆراب» بە ئەنقەست
خۆی والێكرد ،تا لەدوای مردنی «ساعید» و «فەریبا» شتی لەبیر نەمێنێت.
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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باوەڕی بەخوا لەپێناو لەدەستدانی بیرەوەریدا لەدەستنەدا.
زۆر باش ئەو رۆژەم لەبیرە كە منداڵەكەی «نوشین» ،كە ناوی «چێشمە»
بووو هێنایان بۆ ماڵی براكەم .مام و پورم هاتبوون بۆ تاران تا منداڵە
یەك ساڵەكە ببەنەوە ،دایكی كە وێنەكێش بوو ،چەند دانە ملی بچوكی
نیگاركێرشاوی خستبوە ناو گیرفانی .چەند ساڵ دواتر بە لێیخۆشبوون و
ئازادكرا .دەیوت ئەو بەیانییە كە بانگیانكرد نەیدەزانی ئازاد دەكرێت ،یان
لەسێدارە دەدرێت.
«عیزەت» ،واتە ژنەكەی «مەجید» لەسێدارە درا ،تەمەنی  24ساڵبوو.
«مەجید» لە یاداشتەكانیدا دەنوسێت ،دوای گیرانی «عیزەت» لەناو شاردا
دەگەڕام ،ئەو شارەی كە خۆی و هاوڕێكانی وایاندەزانی بەزاندوویانە .ئێستا
ژنەكەی لە زیندان بوو .دوای مردنی لە گۆڕستانێكی تایبەت نێژرا .لەم
گۆڕستانەدا ،مردووەكانیان دەخستە ناو گۆڕە بێناو و نیشانەكانەوە .باوكی
«عیزەت» گۆڕەكەی بە «مەجید» نیشاندا .گۆڕەكەی هەشت هەنگاو لە
درگاكەوە و  16هەنگاو لە دیوارەكەوە دوور بوو« .عێزەت» لەگەڵ دوو
ژنی تر لەسێدارەدرابوو ،هاوڕێ لەتەك پەنجا پیاوەوە نێژرابوو .تا ماوەیەك
كۆپییەك لە وەسیەتنامەكەیم ،لە چەكمەجەی مێزەكەمدا راگرتبوو ،جارجار
دەرمدەهێنا و دەمخوێندەوە .دواتر لێمونبوو ،پاشان لە دەستنووسەكانی
«مەجید»دا دۆزیمەوە:
ناو :عێزەت تابیان
ناوی باوك :سەعید جەواد
ژمارەی بڕوانامەی لەدایكبوون31171 :
ساڵو...
ژیان جوان و دڵخوازە .وەك هەموو كەسێك حەزم لە ژیان بووە.
هەرچەند كاتێك دێت دەبێت ماڵئاوایی لە ژیان بكەیت .ئەوكاتە بۆ من
گەیشتووە و منیش بەخێرهاتنی دەكەم .هیچ میراتییەكی تایبەتم نییە ،بەس
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دەمەوێت بڵێم جوانییەكانی ژیان ،هەرگیز فەرامۆش ناكرێت .ئەوانەی كە
زیندوون دەبێت تا دەتوانن زۆرترین چێژ لە ژیانیان وەرگرن.
دایكو باوكی خۆشەویستم،
ساڵو...
ئازارێكی زۆرتان بینیووە تا من گەورە بكەن .هەتا دواهەمین سات دەستە
پیرەلۆکەکانی باوكم و دەموچاوە زەحمەتكێشیەكەی دایكم لەبیرناچێت.
دەزانم باشرتین شتتان بۆ كردوم ،بەاڵم كاتی جیابوونەوە هاتووە .ناتوانیت
بەریلێبگریت .لەناخمەوە خۆشمدەوێن و لە شوێنێكەوە ،كە ناتانبینم
ماچتاندەكەم .رێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ خوشك و براكانم .بەجێگای
من ماچیان بكەن .خۆشمدەوێن .خەم بۆ من و نەبوونی من مەخۆن و
خۆتان ئازارمەدەن .هەوڵبدەن ژیانتان وەك هەمیشە بە سۆز و میهرەبانی
بەسەرببەن .ساڵوی من بە هەموو ئەو كەسانە بگەیەنن كە هەواڵم دەپرسن.
مێردە خۆشەویستەكەم،
ساڵو...
ژیانێكی كورتم هەبوو ،لەگەڵ تۆشدا ئەوەندەی تر كورترت بوو .ئارەزوم
دەكرد مبتوانییایە زۆرتر لەگەڵت بژیم ،بەاڵم دەسەاڵتم نییە .دەست دەگوشم
و ساڵوم هەیە بۆ هەموو ئەو كەسانەی خۆشمویستوون ،خۆشمدەوێن و
دەبێت خۆشمبوێن.
خوات لەگەڵ
7ی ژانیوەری 1982
عیزەت تابیان
ئێستا كە خەریكم ل��ەب��ارەی ئ��ەو س��ااڵن��ەوە دەن��وس��م ،بیری باوكم
كەوتۆتەوە ،ئەو هەمیشە چەند پارچەیەكی شانامەی لە بەشی دۆڕاندنی
ئێران بە عەرەبەكانی لە س��ەدەی حەوتدا دەخوێندەوە« .رۆستەم»ی
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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جەنگاوەر كوڕی «هۆرمۆزد» گوفتارێكی توند دەڵێت و ئەنجامی شەڕەكە
—شەری قادسیە— پێشبینیدەكات .باوكم دەیوت كێ چوزانێت سەردەمی
ئێستامان پێشرت نەنورساوە؟
«مەجید»یش دوای ماوەیەك خۆشاردنەوە لە ئێران هەاڵت .رۆیشت
بۆالی برا گەورەكەی «حەمید» ،لەشاری لۆس ئانجلوس .لەساڵەكانی 70دا
رۆشتە ناو دنیای سیاسەت ،ئیرت شیعری نەنوسی .سێ رۆژ لەدوای مردنی
«عیزەت» لەگەڵ هاوڕێكانی بۆ رێزگرتن لە «عیزەت» رۆیشنت بۆ شاخی
«ئەلبۆرز»و لەوكاتەوە دەستی بە نوسین كردەوە .ئێوارەكەی لەگەڵ براكەی
دانیشتبوو ،فرمێسك لە چاوانی دەهاتەخوار ،نۆ شیعری بۆ «عیزەت» نوسی.
«دەمەویست تۆڵەی مەرگی تۆ بكەمەوە .دەمەویست نزیكم بیت .تۆ
لەرێگای خواوەندی شیعرو موسیقاوە لەگەڵم قسەدەكەیت .بە «مەهدی»م
وت ئێستا دەزانم بۆچی مرۆڤی كۆن ئەو گا كێویانەیان لەسەر دیواری
ئەشكەوتەكان دەكێشا».

280

ئازەر نەفیسی

27
رۆشتنی باوكم
هاوینی ساڵی  ،1982باوكم دایكمی بەجێهێشت .دایكم «سەیفی» ،خاڵی
و دایكی خۆی لەدەستدابوو ،بەاڵم هەرگیز بڕوای نەدەكرد باوكم لەدەستبدات.
رۆژێكم لەبیرە كە لەناو چێشتخانەكەدا بەسەریاندا رۆیشتم .دایكم كراسێكی
پەمەیی لەبەردابوو ،باوكیشم چەقۆیەكی گرتبوو بە دەستیەوە و دەیەویست
خۆی بكوژێت .لەدوای ئەو رۆژە ،هەموو جارێك ئەمەی وەك بەڵگەیەك دژی
باوكم بەكاردەهێنا ،بۆئەوەی بڵێت ئەها شێتە ،ئەها كۆنرتۆڵی بەسەر خۆیدا
نییە .دایكم نەیدەتوانی ببینێ باوكم ،من یان براكەمی تا لێواری خەمۆكی
پەلكێشابوو .لەبیرم نییە لەسەر چی شەڕیان دەكرد .گرنگ نەبوو .هەردووكیان
وەك شایەت كە بڵێت ئەها ئەوی تر چی دەكات رویانكردە من .باوكم دەیوت
«ئەمە دواهەمین جارە كە ئەم بێڕێزییە قبوڵدەكەم» ،دایكیشم بەدەنگی بەرز
دەیوت «بێ رێزیی! پیاوێك لە تەمەنی تۆدا ،چۆن بە چەقۆ هەڕەشە دەكات»،
باوكیشم دەیوت «هەڕەشە لەخۆم دەكەم نەك لە تۆ».
لەدوای ئەم هەموو شەڕە لە كۆتاییدا ژوری خۆی جیاكردەوە (دایكم ناوی
نابوو ،دواهەمین شەرمەزاری) و دەیوت بۆ ئەوە جیایدەكەمەوە كە شەوانە
خەوی پێدا نەكەوێت ،چونكە دایكیشت خەوی سوكە وا ناراحەتی دەكەم.
هەموو شەوێك لەدوای خەوتنی دایكم ،باوكم دەستیدەكرد بە تەلەفون و
قسەكردن لەگەڵ «زیبا خانم» .دایكم رەخنەی لەم ڕەوشتە مندااڵنەیەی
باوكم دەگرت .دەیوت «ئەڵێی باوكت لە تەمەنی هەرزەكاریدایە ،ئەویندار
دەبێت ،بە  70ساڵ تەمەنەوە شەرم ناكات» 70 .ساڵیش نەبوو  62ساڵ بوو.
هەردووكیان وەك منداڵێكی هەرزەكار مامەڵەیان دەكرد .پەیوەندییە بەئەنجام
نەگەیشتوەكان وا لە مرۆڤ دەكات ،كە بۆ هەمیشە ناباڵخ و پێنەگەیشتوو
بێت .بۆ گەورەبوون دەبێت هەموو قۆناغەكان تێپەڕبكەین .دایكم لەدوای
مردنی «سەیفی» وەك سەهۆڵ بەستبوویو باوكیشم هەرگیز خەونی گەنجێتی
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بەرنەدابوو ،بۆیە وەك گەنجێكی بیست ساڵە ،كە دەیویست ببێتە مێردی كچی
خەونەكانی رەفتاری دەكرد ،دایكیشم وەك بووكێك كە مێردەكەی لەناكاو
بەجێهێشتوە هەڵسوكەوتی دەكرد.
رۆژی دواتر باوكم رۆیشت .پێشرتیش رۆیشتبوو ،بەاڵم هەرگیز زۆرتر لە
دوو سێ مانگ دوورنەكەوتبۆوە .چەندجار ویستیان لێكجیاببنەوە ،بەاڵم باوكم
هەرجارە و قسەی خۆی دەشكاند و دەگەڕایەوە .لەڕاستیدا دایكم هەرگیز
نەیدەویست بە بەردەوامی لە باوكم جیاببێتەوە 10 .ساڵێك بەسەر ئەو كاتەدا
تێپەڕیبوو ،كە باوكم لە دەفتەری بیرەوەریەكەیدا نووسیبووی ،دەترسم مبرم
و ئەزمونی خۆشەویستییەكی راستەقینەم نەبێت .ئەم شەڕانە بۆ دایكم وەك
رێوڕەسمێكی پێویستو بۆ باوكیشم وەك ژەهرێكی كوشندە وابوون .وەك زۆر
ژنو مێردی تر ،دایكم باوكمی بە هیچ دەزانی.
باوكم بۆچی لەو كاتەدا دایكمی بەجێهێشت؟ ئەگەر راپەڕین نەبوایە
دەڕۆیشت؟ لە دەفتەری بیرەوەریەكانیدا دەڵێت ،هەرجارێك دەمویست
بڕۆم ،چەند شتێك بەری پێدەگرتم .یەكەم ئەوەی كە منداڵەكانی زۆر گەنج
بوون ،دووەم دروستنەبوو ژنێك كە هەمیشە لە ناخۆشی ژیان لەگەڵی بووە
بەجێبێڵێت ،بەتایبەت لەو كاتەی لە زیندان بووە .پێش راپەڕین جیابوونەوەی
لە دایكم ،بەمانای رەنجاندنی ئەو گروپە كۆمەاڵیەتییە بوو ،كە هەردووكیان
تێیدا بەشداربوون .لەوانەیە بۆ پیاوێكی تر ئەم شتە گرنگ نەبێت ،بەاڵم بۆ
باوكم گرنگ بوو .باوكم لەو وێنەیەی خۆی وەك پیاوێكی باش كە هەیبوو،
كەوتبووە داوەوە .مەگەر پیاوێكی باش هەرگیز ژنەكەی بەجێدێڵێت؟ راپەڕین
و تێكچوونی باری كۆمەاڵیەتی بڕیاردانی لەدوای 10ساڵ بۆ باوكم ئاسانكرد.
دەمێك بوو پالنی بۆ دانابوو .دوای ئەوەی من و «بیژەن» لە ئەمەریكا
هاتینەوە ،باوكم خانوەكەی فرۆشت و خانویەكی سێ قاتی بۆ دروستكردین،
بۆ من و براكەم و دایكم .هەڵوێستەكەی ئەمە بوو ،كە سااڵنێكی زۆرە ئاگام
لێیەتی و ئێستا سەرەی تۆیە .براكەم هەرگیز نەڕۆیشتە ناو ئەو خانووە .ئەو
كاتەی لە تاران بوون ،خانوویەكیان بەكرێ گرت و لەساڵی  1986رۆشنت بۆ
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بەریتانیا .ئەركەكەم بەبێ پرسیار وەرگ��رت .دڵم نەهات بە باوكم بڵێم نا،
هەڵبەت «بیژەن»یش حەزی لێنەبوو لە نزیكی دایكم بژین .دەیوت ئەگەر
دوریش بین هەر دەتوانین ئاگامان لە دایكت بێت ،بەاڵم ئیرت باوكم ماڵەكەی
دروستكردبوو ،ئێمەش لەوێبووین .رێگای ئەو بریتیبوو لە چێشتخانە و هۆڵەكە
بەرەو قادرمەكان .دەرگاكەم دانەدەخست ،چونكە دایكم پێیناخۆش بوو،
وایدەزانی مەبەستم ئەوەیە كە دەرواتە ناو ژورەكەم.
بۆ  30ساڵ لەگەڵ باوكم هاودەرەدیم دەكردو هیوام وابوو رۆژێك كەسێك
بدۆزێتەوە ،كە رێزی لێبگرێت .بیرم لەوە نەدەكردەوە داخۆ چی بەسەر دایكم
دێت .ئێستا كە باوكم بەجێیهێشتبوو زۆر ناڕەحەت بووم بۆ دایكم .هەموو
جارێك كە لە دایكم تووڕە دەبووم «بیژەن» و «شەهران» وەك شایەتێكی
دادوەر پێیاندەوتم «شتەكان وەها نین ،كە تۆ دەیانبینی»« ،باوكت كەسێكی
سەرنجڕاکێشە و بە سەرنجڕاکێشی خۆی هەموو ئیشە خراپەكانی پەردەپۆش
دەكات.
«شەهران» كە ببوو بە چاوی سێیەمم ،بەشێك لە دایكمی دەبینی ،كە
من هەرگیز پێمنەزانیبوو .پێیدەوتم «تۆ رێز لە راستگۆیی دایكت ناگری»،
«دایكت لەالیەن هەموو دەوروبەرەكانییەوە ،یان درۆی لەگەڵ كراوە یان بە
فەرامۆشی سپێردراوە .لە ماڵی باوكیەوە دەستی پێكردووە ،بەاڵم تراژیدیاكە
ئەوەیە ،كە تەنانەت «سەیفی»ش بەشاردنەوەی نەخۆشیەكەی لەگەڵ دایكت
درۆی كردووە .من باوكتم خۆشدەوێت و حەزدەكەم كاتێكی زۆرتری لەگەڵ
بەسەربەرم ،بەاڵم دڵم لەالی دایكتە».
دایكم لەپڕ تەنیا كەوتبوو .راپەڕین گروپە پشتیوانە هاوتەمەنەكەی،
ئازادیەكەی وەك ژنێك و ئێستاش شوەكەی ،كە بۆ سااڵنێكی زۆر وەك باوك،
ژمێریار ،ئیشكەر و هاورێ ئیشی بۆ كردبوو ،لەپڕ لێ بردبوو .مێردەكەی
دەیتوانی بەجێیبهێڵێتو ژیانێكی نوێ لەگەڵ ژنێكی زۆر گەنجرت دەستپێبكات،
بەاڵم ئەو نەیدەتوانی .هیچ رێگایەك بۆ بەرهەمهێنانی ئارەزووە تامەزرۆكانی
نەبوو .دایم دەیوت «من دەبوایە پیاو بوایەم .هەمیشە دەمویست لە خوێندن
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بەردەوامبمو بڕۆم بۆ كۆلێژی پزیشكی» ،باوكم دەیوت من هەمیشە هامنداوە،
كە ئیشێك بدۆزێتەوە زۆرتر پێی خۆشحااڵ بێت .ئەندامبوونی لە پارلەمان كاتی
بوو .كۆتاییەكەی زۆرتر داخی كرد بە دڵیدا .لووتبەرزیەكەی ،توڕەییەكەی و
هەستی بێدادی بۆ بەجێامبوو .مەگەر هەرگیز پشتیوانیامن كردبوو؟ هەرگیز
لەگەلێ هاودەردیامن كردبوو؟
تا ماوەیەك لەدوای رۆیشتنی باوكم ،دایكم هەقیقەتی قبوڵنەدەكرد و
هەموو ئازارەكانی بۆ «زیبا خانم» باسدەكرد .دایكم لەبەرچاوی زیبا خانم
نەفرەتی لە باوكم دەكرد و بە «زیبا خانم»ی دەوت دەمزانی «شەهین»ی
خۆفرۆش دیسانەوە هاتوەتە ناو ژیانییەوە« .زیبا» لە مێردەكەی جیابوویەوە،
ئیرت سەردانی دایكمی نەدەكرد .دواجار دایكم لۆمەی دەكردین لەپای ئەوەی
بۆچی پێشرت پێامن نەگوتووە لەكاتێكدا دەمانزانی ،ئێمەیش نكوڵیامن دەكرد
لەوەی گوایە دەزانین.
كاتێك باوكم رۆیشت ،بێدەنگییەكی مەزن وەك بێدەنگی دوای تەقینەوەیەك
هەژموونی بەسەر هەمووماندا كێشابوو .دەستمكرد بە پرسینی پرسیارەكانی
دایكم .چی دەبوو ئەگەر پیاو بوایە؟ چی دەبوو ئەگەر بیخوێندایە؟ چی دەبوو
ئەگەر هەرگیز شوی نەكردایە؟ چی دەبوو ئەگەر وازی لە سەماكردن نەهێنایە؟
لە ساڵی 1982دا «سەنەم»ی كچی «شەهران» دوو مانگ زووتر هاتە دنیا.
دوكتۆرەكان دڵنیانەبوون منداڵەكە زیندوو دەمێنێت ،كاتێك هەواڵەكەم بیست،
نەڕۆشتم بۆ خەستەخانە ،دەتوت ئەگەر من نەڕۆم شتی خراپ روونادات.
كە رۆشتم یەكەم كەس لەوێ بینیم براكەم بوو .منی برد بۆ ئەو ژورە كە
كچەكەی لێبوو .وتی «منداڵە قارەمانەكەمان كۆڵی نەدا ،دیارە كەسێكی زۆر
كۆڵنەدەرە» .ئاوا بوو كە هاتە دنیا ،كۆڵنەدەری و پەلە بۆ هەمیشە لەگەڵی
مانەوە .منداڵێكی بچوك بوو هەرجارێك سەیرمدەكرد دڵمی دەشكاند .زۆرم
خۆشدەویست .كاتێك دوو سااڵن بوو دەست لەناو دەستی یەك لە هۆڵە
پێچاوپێچەكەوە دەڕۆیشتینە خوار و سەروژوری دایك و باوكی ،كتێبخانە و
ژووری دایەگەورەمان بەرە و ژورەكەی خۆی تێپەردەكرد ،دواتریش چیرۆكم
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بۆ دەوتو ئەویش گویێ لێدەگرت ،سەری دادەنەواندو چاوی دەبڕیە زەوی
و دەستی بە قایمی دەگوشیم .ئەو رۆژەی كە رۆیشتین بۆ خەستەخانە بۆ
الی «شەهران» دایك و باوكیشم لەگەڵ دایكی «شەهران» لەوێبوون .جوان
دەمزانی هەستی دایكو باوكم چۆنە .جاربەجار دایكم سەرنجێكی دڵپڕانەی لە
باوكم دەكردو باوكیشم دەیەویست لێیهەڵبێت .هەموو جارێك كە دەڕۆیشتینە
بۆنەیەك دەموت «ئەها ...دیسانەوە دەستیان پێكردەوە».
دووساڵ دوای «سەنەم» ،لە ژانیوەری ساڵی  1984كچەكەمان «نیگار»
هاتەدونیاوە .یەكەم شت پێش لەسەرخۆچوون لە دكتۆرەكە بیستم ئەوە بوو
كە وتی «چاوەكانی كراوەن» .وەك بەچكە پشیلەیەك لەملیەوە گرتبوویان،
چاوی كراوەبوون ،زۆر وریا دیاربوو ،ئەمە دواهەمین وێنەیەك بوو ،كە لەگەڵ
خۆم بردم ،كاتێك كە لەهۆش خۆم چووم .ئەو شەوە پێش ئەوەی كە بڕۆم
بۆ خەستەخانە ،باوكم تەلەفونی كرد .دایكم لە ماڵی ئێمە بوو ،تەلەفونەكەی
هەڵگرت .زریكاندی «ئەی زۆڵی حەرامزادە» .زانیم كە باوكمە .وتی «خانم ،بۆ
ئێوەیە» .دەسكی تەلەفونەكەی وەك شتێكی پیس گرتبوو .باوكم وتی «مافی
ئەوەشم نییە تەلەفون بكەم بۆ كچەكەم!» .دەنگی زۆر داخ لەدڵ دیاربوو .زۆر
قسەمان نەكرد .بۆڵە بۆڵی دایكم بواری پێنەداین.
تەمەنی «نیگار» سێ مانگ بوو ،رۆژێك دوای ئەوە ،كە شیرم پێدابوو
خەریك بووم دەمگۆڕی ،لەسەر سیسەمەكەم درێژ ببوو بە نیگایەكی جدیەوە
سەیریدەكردم ،ئەوە یەكەمجار بوو كە هەستمكرد «نیگار» دیاریەكە و بۆم
هاتووە .كە «نیگار»م ناسی زانیم من ناتوانم ئەوەندە كەسێكی خراپبم،
ئەگەر ئەم شتە بچووكە ئەوەندە منی خۆشبوێت و بە منەوە بەسرتابێتەوە.
«دارا»ی كوڕم كاتێك هاتە دنیا لە 15ی سێپتەمبەری  ،1985بۆمبارانی تاران
دەستیپێكردبوو .مانگەكانی پێش لەدایكبوونی لە ترسدا دەژیام و دەترسام
شتێكی لێبێت .دەیانوت ئەو ژنانەی كە دڵەڕاوكەیان هەیە ،منداڵەكانیان ئیفلیج
و مێشك ناتەواو دەردەچن .لە كاتی بێكارەباییدا شەوان نەدەخەوتم .لەژێر
تیشكی مۆمدا كتێبم دەخوێندەوە ،لە كتێبی «رەیمۆند چاندلر»ەوە دەرۆیشتم
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بۆ «هرنی جەیمز» ،لە «سادقی هدایەت»ەوە بۆ «بەهرام صادقی» .دەستێكم
دەخستە سەر سكم ،دەتوت وەها دەتوانم نەهێڵم منداڵەكەم ئەو شتانەی كە
روودەدات ببینێت ،یان ببیستێت .لەپڕ فۆبیای ئەوەم بۆ هات كە چی دەبێت
ئەگەر منداڵەكەم لەباربچێت؟
لەبیرمە شەوێكیان وامزانی كە جەڵتەی دڵ لێیداوم .نەمدەتوانی هەناسە
بدەمو بیرم لە مێردەكەم نەدەكردەوە ،لەبیری دایكمدا بووم .مۆمێكم هەڵگرت
لە قادرمەكانەوە رۆشتمەخوار (كاتێك لە ماڵ بوایە دەرگای ژورەكەی كراوە
دەبوو) .لە دەرگام نەدا ،هەروا رۆشتمە ناوەوە و لە خەو هەڵمساند .لێی
نەپرسیم بۆچی بەو نیوەشەوە خەبەرم كردەوە .تەلەفونی كرد بۆ دكتۆرێكی
دڵی خزمامن و نیشانەكانی بۆ رونكردەوە .دوای تەلەفونەكە بە پەرداخێك
ئاو و ڤالیۆمێكەوە گەڕایەوە و وتی «ئێستا چاك دەبیت»« ،بەس ئەم حەبە
بخۆ ،یەك حەب ئازار بە منداڵەكەت ناگەیەنێت» .لە المەوە دانیشتو پشتی
بۆ شێالم .وتم «دایە چی دەبێت ئەگەر منداڵەكەم ئازاری پێگەیشتبێت؟ چی
دەبێت ئەگەر لەبارچوو بێت؟» .دایكم پێكەنی و وتی «تا كاتێك دایك هیچی
لێنەهاتبێت ،منداڵیش هیچی لێنایەت .تۆ دەبێت ئاگات لە خۆت بێت» .ئەو
شەوە منی لەسەر قەرەوێڵەكەی خۆی خەواند و خۆشی لەخوار قەرەوێلەكە
خەوت .لەدایكبوونی «دارا» كۆتایی ترسەكانم بوو .شەڕ بۆ سێ ساڵی تر
هەر بەردەوام بوو .تاران لە دواهەمین ساڵی شەڕدا ببووە ئامانجی سەرەكی
بۆمبارانەكان و خەڵكێكی زۆر هەاڵتن ،بەاڵم ئێمە ماینەوە .ئیرت هەرگیز وەك
سااڵنی پێش لەدایكبوونی «دارا» لەبۆمباران نەدەترسام .پێچەوانەی پێشبینییە
رەشبینەكەم «دارا» نەك تەنها تەندروست بوو ،منداڵێكی زۆر هێمن و
میهرەبانیش بوو (دایكم دەیوت لە محەمەد دەچێت) .بۆ هەندێ شت ئەوەندە
ئارام بوو ،یان سۆزێكی بەردەوامی هەبوو ،كە سەرمان سوڕدەما .لە تەمەنی
دوو ساڵیدا هەمووكاتێك سەیری وێنەیەكی دەكرد یان دەیویست بڕواتە ناو
كتێبەكە یانیش شتەكانی ناو كتێبەكە بگرێت بەدەستیەوە .زۆر حەزی لە
مانگ بوو .نەیدەهێشت پەڕەكە بگۆڕم ،هەر دەستی بۆ مانگ درێژدەكرد و
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دەیوت «مانگ ،مانگ» .هێشتاش هەر نەگۆڕاون« ،نیگار» بە حەزی زانینخوازی
بێپایانیو «دارا»ش بە حەزی گرتنی مانگەوە گرتوویانە.
هەركاتێك بیر لەخەونی باوكم بۆ ژیانێكی ژن و مێردێكی بەختەوەر
دەكەمەوە ،بیری بابەتێك لە دنیای چیرۆك دەكەومەوە :چۆن دنیای هەقیقی،
خەونەكامنان راو دەكات؟ ئەگەر باوكم هەرگیز دایكمی بەجێنەهێشتایە،
لەوانەیە ژیانی كەسایەتی باوكم زۆر تراژیدی بوایە ،بەاڵم ئێستا كە ئەم
هەنگاوەی ناوە —زۆر درەنگ هەم هەلەكەی لەدەستدابوو هەم ناویشی
بە خراپ دەرچوبوو .هەردوكیان دەیانویست شتەكە بەس لەنێوان خۆیاندا
بێمێنێتەوە ،وەلێ دایكم ئەوەندە الی خەڵكی بێگانە قسەی دەكرد ،باوكم
نارەحەتی خۆی دەردەبڕی ،كە هەموو كەسێك قسەی لەبارەوە دەكەنو بووە
بە شتێكی گشتی .باوكم دەیوت «رۆژانە پیاوێكی زۆر ژنەكانیان بەجێدەهێڵنو
دوای ئەوەش هەر پێكەوە هاوڕێن .بەاڵم من هەرگیز لە نێژهەت رزگارم نابێت
و تا كۆتایی ژیانم هەر دەبێت كۆیلەی ئەو بم».
رۆژێكیان پێیوتم سوپرایزێكی گەورەم بۆت هەیە و بردمی بۆ هۆتێل
ئیستقالل —هۆتێل هیلتۆنی پێشو .كاتێك گەیشتین بینیم «شەهین» لەوێ
دانیشتووە و زۆر شیك و شادمانە .كەمێك سەرم سوڕما چونكە وامدەزانی
دەیەوێت «زیبا خانم» بهێنێت .باوكم وتی كە «شەهین» و مێردەكەی لە
لەندەن بوون .بە دەنگێكی هاودەردانەو تێگەیشتوو وتی چۆن مێردەكەی زۆر
خراپ بووەو هەمو پارەكانی لەسەر قومار سەرفكردووەو هیچی بەو نەداوە،
چونكە ترساوە ئەگەر پارەی بداتێ بەجێیدێڵێت .خۆی لە ئاپارمتانێك لە تاران
دەژیاو مێردەكەشی لە دەرەوەی ئێران.
دوانزە ساڵ تێپەڕیبوو بەسەر دوایەمین جاردا كە بینیبووم .ئیرت قسەكردن
لەسەر مادەگەرایی و رۆحانی خۆش نەبوو ب��ۆم« .زیبا خانم»م زۆرتر
پەسەنددەكرد ،ئەوەندە خۆی نیشاننەدەدا و بە راستی حەزی لە باوكم بوو.
«زیبا خانم» ژیانی هاوسەرێتی خۆی شێواندبوو ،كاتێك مەترسی ئەوە بوو
سەربازەكانی راپەڕین ،باوكم بگرن لە ماڵی خۆی هێشتبوویەوە و دواتریش
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بردبووی بۆ دادگای راپەڕین .هێشتاش نەوای دەنگی لەگوێامیە كە قسەی ئەو
رۆژە دەكات باوكمی دەبردو چاوی پڕببوو لە فرمێسكو باوكیشم نەیدەزانی
چارەنووسی چی دەبێت .لە «شەهین»دا خۆشەویستییەكی وەهام نەبینی بوو.
«بیژەن» كە یەكەمجار بینی وتی «زۆر حەزی لە خۆیەتی» .جارێكیان لەگەڵ
باوكم دەڕۆیشتینەوە لەپڕ لێی پرسیم «كامیان پەسەند دەكەیت ،شەهین یان
زیبا؟» .پرسیارەكەی دایچڵەكاندم .وتم «نازانم دوو كەسی زۆر جیاوازن».
دەمویست لێیبپرسم بۆچی ئەمەم لێدەپرسێ ،مەگەر نەیەویست «زیبا خانم»
بهێنێت؟ بەاڵم هیچم نەوت و ئەویش ئیرت هیچی نەوت .چەند هەفتە دوای
ئەوە كە لە «زیبا» جیابووەوە سەرم زۆر سوڕما .دواتر هۆكەیم لێپرسی ،وتی
بەخیلی بە خۆشەویستی من بۆ منداڵەكانم دەبرد.
دوای ئەوە ،باوكم كاتێك مێردەكەی «شەهین» لێرە نەبوو —وادیاربوو زۆر
كەم لە ماڵەوە بێت— منو منداڵەكانی دەبرد بۆ ماڵی «شەهین» .خواردمنان
دەخوارد و سەیری ئەو جالنەمان دەكرد ،كە خۆی دایڕشتبوون .بە ستایلێكی
فارسی دیزاینی بۆ جلوبەرگ دەكرد .چەند دانەیەكم لێ كڕی .هەستم بە
تاوان دەكرد .لەپێشەوە باوكم پارەی بۆ پێشانگای نیشاندانی جلەكانی دەدا،
دواتریش «شەهین» لەگەڵ دایكی ئاپارمتانێكی بچووكیان كڕی و باوكم بە
دیاری پێداویستیەكانی بۆ كڕین .باوكم دەیەویست من رازیبكات كە «شەهین»
قوربانی دەستی مێردە خراپەكەی بووە و نەیهێشتووە بەهرە لە تواناكانی
ببینێت .باوكم هەمیشە لە پەیوەندیەكانیدا بەدوای بیانوودا دەگەڕا .لەگەاڵ
دایكم بیانووی دایكە مردوەكەی ،باوەژنە خراپەكەی ،هاوسەرە مردوەكەی
دەگرت .بۆ «زیبا» جیاوازیەكەی لەگەڵ مێردەكەی و ئێستایش بۆ «شەهین»
مێردە قوماربازەكەی ،باوكە خراپەكەی ،برا هۆگرەكەیی و دایكێك —بە
زەردەخەنەیەكەوە دەیوت وەك دایكی تۆ ،تۆ و شەهین زۆر لەیەكدەچن—
كوڕەكەی زۆرتر لە كچەكەی خۆش دەویست ،هەرچەند ئەمیان ژیانی خۆی
بۆ تەرخان كردبوو.
دایكم لیستێكی گەورەی سكااڵی دروستكردبوو .بۆ دەستپێكەرەكان دەیوت
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تەاڵقەكەیان یاسایی نەبووە :هەرگیز پێی رازی نەبووە .دەیوت «لە شوێنە
گرنگەكاندا هاوڕێی هەیە ،پەڕاوی جیابوونەوەی ساختەیان بۆ دروستكردووە».
دادگا تێبینی زۆری بۆ ن��اردوە و ئەویش هەموویانی پشتگوێخستووە .لە
دواهەمین تێبینیدا پێیانراگەیاندوە ،كە ئەگەر لە دادگا ئامادە نەبێت ،دادگا
خۆكارانە دۆسیەكە دەباتە پێشەوە .دەتوانم وێنایبكەم چەندە هەستی بە
شەرمەزاری كردووە ،كاتێك لەالیەن مێردەكەی خۆیەوە بانگكراوە بۆ دادگا.
تەنها شتێك دایك و باوكم هەرگیز لەسەری ناكۆكیان نەبوو ،پارە بوو.
هەندێ جار لەپای ئەوەی كە باوكم لەبەرچاوی باوەژنەكەی بەرگری لە دایكم
نەكردوە بۆ میراتی باوكی بۆڵەبۆڵی دەكرد ،یان ئەوكاتەی لە بەندینخانە بوو
بۆ پارە سەری دەخستە سەری ،بەاڵم هەرگیز داوای سامانی باوكمی نەدەكرد.
دایكم بڕوای پێی هەبوو ،هەرگیز داوای بەڵگەنامە ،یان دۆسیەی نەدەكرد.
بێزكردنەكەی دایكو باوكم لە پارە ،منو براكەمی والێكردبوو ئێمەش بەرامبەر
پارە هەروا كەمتەرخەم بین .نەماندەزانی میراتی زەوی بە دایكم گەیشتووە.
دەمانزانی باوكامن ڤیالكەی زەریای خەزەری بە پارەی خۆی كڕیوە ،یان دوو
دورگەی تر كە لەگەڵ هاوڕێكانی بەشداربوو ،هەندێ زەوی تر لەالی دەریای
خەزەرەوە موڵكی ئەو بوون .هەرچەندە دوای ئەوە لە زیندان ئازادكرا بۆ
قەرزەكانی فرۆشتنی .لە كار و كاسبییەكەیدا پارەی زۆرتری بەدەستهێنا بەراورد
بەو كاتەی لە حكومەتدا ئیشیدەكرد .منو براكەم دەمانزانی دایكو باوكامن
زۆربەی موڵك و زەوی و زارەكانیان كردووە بەناوی ئێمەوە ،وەك ئاپارمتانێكی
گەورە لە شوێنێكی باشی پاریسدا .دایكم لەو باوەڕەدابوو كە هەموویان
بەناوی ئێمەوە بن ،چونكە بەهەر حاڵ لە كۆتاییدا هەر هی ئێمەن .هەمیشە
سەرم سوڕدەما چۆن ئەم ژنە ئینجانەیەكی دڵخوازی خۆی لە ترسی ئەوەی
كە نەیشكێنم نەدەدایە دەستم ،بەاڵم هەموو ماڵەكەی دەكرد بەناومانەوە.
هەڵبەت لەدوای راپەڕین بۆ ئەوە وایانكرد ،چونكە دایكو باوكم نەیاندەتوانی
موڵكەكانیان بفرۆشن ،تەنانەت هەندێكیان لەالیەن رژێمی ئیسالمیەوە
دەستیان بەسەردا گیرا.
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باوكم لە شوقەیەكدا دایكمی بەجێهێشت ،كە هی خۆی بوو .مانگانە
مووچەی بۆ دەنارد .زۆر سوكایەتی بوو دایكم كە باوكم مانگانە پارەی بۆ
دەنارد .دایكم بۆ یەكەمجار داوای بەڵگەنامەی موڵكەكانی لە باوكم كرد.
باوكیشم بۆی روونكردەوە كە هەموو تەمەنی ژمێریاری دایكم بووە و بەشی
خۆی هەڵگرتووە و بەشی دایكیشمی داناوە .چەند نامەی دورودرێژی لەو
شتانەی كڕیویەتی و ئەو پارانەی ،كە سەرفی كردوە بۆ دایكم نارد و زۆر
سوربوو لەسەرئەوەی كە هیچی لەگەڵ خۆی نەبردوە .منو براكەمی بە تاوانبار
دەزانی —لەدوای رۆشتی براكەم لە ئێران بەس منی بە تاوانبار دەزانی —كە
پشتیوانیامن لێنەكردوەو لەگەڵ باوكم پالنی ئەوەمان داناوە هەموو پارەكانی
ببەین .لەگەڵ ئەوەشدا بۆ یەكەمجار هەستمكرد ناڕەحەتییەكەی رەوایە ،بەاڵم
هەر نەمدەتوانی خۆم لە رۆڵی پاراستنی باوكم دەربهێنم.
باوكم زۆر ئاگای لێبوو كە پەیوەندی لەگەڵ ئێمە نەچڕێت .هەموو رۆژێك
بەتایبەت لە ئۆفیسەكەیەوە تەلەفونی بۆ دەكردم .بێجگە لە سەردانی هەفتانە،
هەندێجار لە ئێواران یان كۆتایی هەفتەدا كە مناڵەكامنان دەبرد بۆ پارك دەهات
لەگەڵامندا .كاتێك «نیگار» سێ سااڵن بوو كەنارییەكی بۆ كڕی« .نیگار» دەیوت
هەر كاتێك «بابایی» (نازناوێك بوو منداڵەكان بۆ باوكم بەكاریاندەهێنا)
دێت و فیكە بۆ كەناریەكە لێدەدات ،كەناریەكەش لە وەاڵمی فیكەكەی
ئەودا دەستدەكات بە جریوەجریو .رۆژێكیان كەناریەكەی بە مردوویی لەناو
قەفەسەكەیدا بینی و یەك شەوورۆژی تەواو گریا .رۆژی دوایی سەری ساڵی
ئێرانی بوو ،باوكم «نیگار»ی برد بۆ ناو باخەكە و كەناریەكەیان لەالی ئەو
گۆڵەوە ناشت كە زۆر حەزی لێبوو .بەڵێنی پێدا یەكێكی تازەی بۆ بكرێت،
بەاڵم شەوەكەی «نیگار» ،منی لە خەو هەڵساندو وتی «من كەناری ،یان هیچ
ئاژەڵێكی ترم ناوێت ،چونكە دەمرن».
بیرمە رۆژێكیان لە سەرەتای بەهاردا هەوا زۆر سارد بوو« .دارا»ش هەر
دەگریا و نەیدەهێشت چاكەتەكەی بۆ لەبەربكەین« .نیگار» چاكەتێكی
سووری چرناو بەگۆڵی زەردی بچوكی لەبەردابوو (مامان نێسی —منداڵەكانم
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بە دایكمیان دەوت نێسی— بۆی دروستكردبوون) زۆر بە گوێڕایەڵی وەستابوو.
ئامادەی رۆیشنت بوو سەیری «دارا»ی دەكرد ،وەك كەسێك بڵێت ئەها من جلم
كردووەتە بەرم و بیانووش ناگرم .باوكم پرسیاری كرد «ئەم منداڵە بۆ چی وا
دەكات؟ هەرگیز وا نەمبینیوە»« .نیگار»یش وتی «جلی زۆرۆی دەوێت» .زۆرۆ؟
وا دیارە یەكێك لە منداڵەكان لە باخچەی مندااڵن بە جلی زۆرۆوە هاتۆتەوە.
دارا كوڕێكی زۆر میهرەبان بوو ،یاریەكانی هەمیشە بەخۆڕایی دەبەخشی بە
هاوڕێكانی .بەس جاروبار بە شتێكەوە دەیگرت —دووگۆڵی ،بووتی سور ،پایپە
سوورەكەی باوكی ،مانگ ،هتد .دەتوت شەیتانێكی بچوك جێگەكەی دەگرێت،
گۆنا قەڵەوە نەرمەكەی لەخۆشیدا دەردەك��ەوت ،چاوی بریسكەی دەدا و
دەتگوت هەموو لەشی لەسەر ئەو شتە قەراری گرتووە ،كە ئەم دەیەوێت.
وتم «زۆر دراوە بە دەمیەوە ،زۆر هاروحاجە» .دایەنەكەی «تەهمینە» ،كە
نەیدەتوانی فرمێسك لە چاوانی «دارا»دا ببینێت ،خۆشی دەستیكرد بە گریان.
بە چاوێكی گریاوەوە خەریكبوو قۆبچەكانی چاكەتەكەی دادەخست (ئەم
چاكەتەی تریش دیاری مامان نێسیە .شینێكی تۆخ بوو ،سەگێكی سووریش
لەسەر سنگی راستی چرناوبوو ،دوو گیرفانی بچوكیشی هەبوو تەهمینە جون
پڕی كردبوون لە شۆكۆالت) وتی»هانێ بیكەرە بەرت ،خۆم جلێكی زۆرۆ و
سۆپەرمانت بۆ دروستدەكەم ،با برۆین بۆ بازاڕ شتەكانی بۆ دەكڕین».
ئیرت «دارا» تەواو ئارامبووە و لەگەڵ باوكم قسەی «سۆپەرمان»و «زۆرۆ»ی
دەكرد .دەیوت «حەزدەكەم گەورە بووم وەك ئەوانم لێبێت» .باوكیشم بە
بێباوەڕییەوە دەیوت «بۆچی زۆرۆ؟ ئەم هەموو قارەمانە ئێرانییە هەیە ،بۆ
حەزت لە رۆستەم یان كاوە نییە؟ دەزانی كاوە كێیە؟ كاوە ئەو كەسەیە ئێرانی
لەژێر دەسەاڵتی زوحاكی دڕندە رزگاركرد .كە تۆ هاتیتە دنیا حەزم لێبوو ناوت
بنێن كاوە».
«دارا» دەیوت «حەزم لە قارەمانە ئێرانییەكان نییە ،ئەوان دایكم ئازار
ئەدەن ،دەمانچەیان پێیە و دەیانەوێت ئێمە بكوژن» .باوكم سەری سوڕمابوو .بە
دەنگێكی ئارام دەیوت «هەمیشە وا نەبووە ،دایكت كاتێك منداڵ بوو دەیتوانی
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بۆ هەركوێ حەزدەكات بڕوات»« .دارا»ش وتی «دەی كەواتە دەمەوێت وەك
ئەوانم لێبێت».
وابزانم ئەم رەفتارەی «دارا» سەرچاوەكەی بەهۆی رووداوێكی چەند
هەفتەی پێشرتەوە بوو .رۆژی نیشتامنی بوو من و «بیژەن» بڕیارمان دابوو
منداڵەكان ببەین بۆ شاخەكانی نزیك دێهات ،لە ماڵی ئێمەوە  20دەقە دوور
بوو .رۆژێكی خۆش بوو ،منداڵەكان گۆرانییان دەوت« ،بیژەن» قسەی خۆشی
دەكرد ،كەبامبان دەخوارد ،هەرچەندە كە كەشەكەی ساردبوو ،بەاڵم لەدرەوە
دانیشتبووین .لە خێزانێكی بەختەوەر دەچووین.
كاتێك دەڕۆیشتینەوە من و «نیگار» لە پێشەوە بووین .كچەكەم خەریك
بوو چیرۆكی كەڵەشێرێكی فشەكەری بۆ دەوتم ،كە لەپڕ دەنگێكی بەرز
وتی «ئاگات لە چارشێوەكەت بێت» .هەڵگەرامەوە و روانیم پیاوێكی گەنج
لە نزیكامنەوە دەڕۆیشت .چاوم لێپۆشی و دەستی «نیگار»م توندتر گرت و
خێراتر رۆیشتین« .هۆی ،گوێت لێم نەبوو؟ دەڵێم قژت داپۆشە»« .نیگار» بە
ترسەوە سەیری دەكردم .وتم «گوێیمەدەرێ بەس خێراتر هەنگاو هەڵبنێت».
قیڕاندی»هۆی ،هۆی تۆ دەڵێم ،مەگەر كەڕی؟» .وەستامو وتم «كەڕ نیم ،هیچ
پەیوەندی بە تۆوە نییە من چۆن سەرپۆشەكەم دەدەم بەسەرمدا» .نازانم
بۆ وامكرد .هەندێ جار دەڵێم باشە بۆچی سەرپۆشەكەم بەجوانی نەدەدا
بەسەرمداو دەمم دانەدەخستو ئەوەم نەدەكرد كە ئەوان دەیانگوت.
وتی «ئێمە لەم واڵتە سۆزانیامن ناوێت ،نەتبیستووە راپەرین بووە؟».
ئەوكاتە بوو كە دەستمكرد بە قیژاندن« .بیژەن» و «دارا» خێرا خۆیان
گەیاندە ئێمە« .بیژەن» كەسێكی ئارامە و توڕەنابێت .هەم «بیژەن» و هەم
سەردەم پێیانوتبووم كە دەبێت قبوڵیبكەم لە كوێ دەژیم و ناڕازی بوونی
خۆم بە شێوازێكی تر دەرببڕم .كاتێك «بیژەن»م بەوە تاوانباردەكرد ،كە لەگەڵ
گیروگرفتی من وەك ژنێك لەم واڵتەدا بێهەستە ،دەبووە شەڕمان .ئەویش
بە ئارامیەوە —ئارامییەكەی وای لێدەكردم زۆرتر تووڕە ببم— دەیوت من
بە دروستی بیرناكەمەوە و وەكو منداڵ هەڵسوكەوت دەكەم ،هەرگیز شتە
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باشەكان نابینم .ئەویش بە ئەندازەی من رقی لەم پیاوكوژانە بوو ،بە دەنگێكی
داماوەوە دەیوت ،بەاڵم «ئازی گیان» ئەمە واڵتی ئێمەیە .من خۆشمدەوێت،
هەم شتە خراپەكانی وەردەگرم ،هەم شتە باشەكانی و تێدەكۆشم بیگۆڕم،
بەاڵم ئەم جارەیان «بیژەن» زۆر هێمن نەبوو .هەڵگەڕایەوە بە رووی پیاوە
گەنجەكەداو وتی «چۆن دەوێریت شتی وا بكەی؟».
پیاوەكەش زۆر بە نارشینی وتی «بۆ شتێك لە ژنەكەت ناكەیت؟ ئەمە
ئەركی تۆیە كە جڵەوی بكەیت» .لەم الوە منو «نیگار»و «دارا» وەستابووین
و سەیری مێردەكەمم دەكرد كە زۆر تووڕە بووە.
پیاوەكە وتی «با ئەمە ببەین بۆ كۆمیتە» .رژێم هاوواڵتیە راستكردارەكانی
هاندەدا ،كە ئەركی ئاینی خۆیان بەجێبهێنن .كۆمیتەی راپەڕین لەالی دێهاتی
دەرەكە نزیكی پاركینگەوە بوو .پیاوەكە لە پێشەوە دەڕۆیشتو منو «بیژەن»
و منداڵەكانیش بەدوایەوە .یەكەمجار «دارا» و دواتر «نیگار» دەستیانكرد بە
گریان .ئێمە دەمانربدن و ئەوان نەیاندەویست بێن .من و «بیژەن» خەریكی
دەمەقاڵێ بووین .مشتەریەكانی ناو چایخانەو رێستورانەكان ،كە دیاربوو زۆر
دیمەنی وەها دەبینن هاتنە دەرەوە و هوهایان بۆ ئێمە دەكێشا و فیكەیان بۆ
هێرشبەرەكە لێدەدا.
بەختامن هەبوو :هەموویان بۆ خۆپیشاندانێكی گ��ەورە رۆیشتبوون
بۆ شار .پیاوەكە وتی «لێرە بوەسنت ،ئێستا دەگەڕێمەوە» .بۆ چەند خولەك
وەستیان و دوای ئەوە دەرگاكەمان كردەوە و رامانكرد بۆالی ئۆتەمبیلەكەی
خۆمان .منداڵەكان بە چاوێكی پڕ ئەرسینەوە لە كورسی دوای ئۆتومبیلەكەدا
دانیشتبوون ،من و «بیژەن»یش دەمانوت چەند بەختامن هەیە كە توانیامن
رابكەین .هەڵگەرامەوە و بە «نیگار»م وت گۆرانییەكەی «خروس زەری»م بۆ
بڵێت .شتێكی دەبەنگیشم بە «دارا» وت .منداڵەكان زۆر هێمن ببوونەوە.
بۆیە وا هەستدەكەم ئەو رۆژە كە «دارا» زۆرۆی بەسەر كاوەو رۆستەمدا
پەسەندكرد ،بیری لە ڕۆژی رۆشنت بۆ شاخەكە كردبۆوە .باوكم دەیوت
«منداڵەكان هەر لەو خاكەدا هاتوونەتە دنیا ،كە تۆ ،باوكت ،باپیرت و پێش
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

293

ئەویش باوانتی لێ لەدایكبوون .هەموومان ناخۆشیامن چێشتووە ،كاتی خۆش
و ناخۆشامن گوزەراندووە ،بەاڵم هەرگیز وای لێ نەكردووین لە واڵتی خۆمان
هەڵبگەڕێینەوە .ئەم رژێمە دەتوانێت موڵكامن داگیربكات ،بەاڵم نابێت
ببوێرین كولتورو باوەڕمان لێبسێنێت».
لە هەموو ماوەی هەشت ساڵی شەڕی ئێران و عێراقدا (كاتێك تاران
ئامانجی بۆمببارانەكان بوو) ،تەنانەت لەدوای ئەوەش رۆكێتێك دای لە نزیكی
ئۆفیسەكە و هەموو پەنجەرەكانی شكاند« ،بیژەن» بەردەوام دەڕۆیشت بۆ
ئیش .ئێستا كە سەیری رووداوەكان دەكەین ،دەتوانین پەیوەندیەكانیان لەگەڵ
یەك ببینین ،بەاڵم لەو سەدەمەدا هەموو شتێك بچڕبچڕ دیاربوو.
لە ساڵی 1987دا دیسانەوە دەستمكرد بە پیشەی مامۆستایی .لەو كاتەوە لە
ساڵی  1982لە زانكۆی تاران دەركرابووم ئیرت وانەم نەوتبوویەوە ،هەر خەریكی
نوسین بووم ،لەسەر ئەدەبی مۆدێرنی ئێران .هەرگیز نەگەڕامەوە بۆ زانكۆی
تاران (بیرەوەری زۆر ناخۆشم لێی هەبوو) .زانكۆی «عەالمە تەباتەبایی»م
(پێكهاتبوو لە كۆمەڵێك كۆلێژی بچوك كە ل��ەدوای راپەرین كۆبوونەوە)
هەڵبژارد .ئەم زانكۆیە لەوانی تر ئازاتر بوو ،سەرۆكی بەشی ئینگلیزی زانكۆكە
زمانەوانێكی شاز بوو ،زۆر تێدەكۆشا ئاستی كۆلێژەكە بەرزبكاتەوە .لە كاتی
شەڕەكەدا پۆلەكان هەموو رۆژەكان دەوامیان نەدەكرد ،من النی كەم هەفتانە
دوو رۆژ دەرسم هەبوو ،كاتەكانی تریشم بە نوسین و ئامادەكارییەوە بۆ
كالسەكان بەسەردەبرد.
دوو مانگ پێش واژووكردنی پەیامنی ئاشتی ،عێراق بۆمببارانی شارەكان
بەتایبەت تارانی زۆرتر كرد .هەندێجار لەیەك كاتدا شەش رۆكێتی ئاراستەی
تاران دەكرد .ئەوانەی كە شاریان بەجێ نەهێشتبوو چییان دەكرد؟ هەندێكیان
لەژێر ماڵەكانیاندا پەناگایان دروستدەكردو هەندێ خەڵكیش وایان نیشاندەدا،
هیچ شتێكی نائاسایی نەكەوتووە و هەموو شتێك ئاساییە :بێ كارەبایی،
كۆبوونەوەكان لەگەڵ هاوڕێو خزم ،كە بۆ سەردان هاتبوونو ئێستا دەبوایە
شەویش لەوێ بەسەربەرن ،بەتانییەكان لە پەنجەرەوە بە شێوازی نەشتەگەری
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هەڵوارسابوون تا نەهێڵێت شوشەی شكاو بكەوێتە ناو ماڵەكانەوە ،دەنگی
شوتەی وریاكردنەوە (زۆربەی جار كاتێك دەنگی شوتەكە دەهات ،كە هێرشەكە
پێشرت كرابوو).
زۆر سەیر بوو ،ژیان رواڵێكی ئاساییو خۆشی لە جەنگەی ئەو ئاژاوەیەدا
بۆخۆی هەبوو .دراوسێ و هاوڕێ لە دەوری یەك كۆدەبوونەوە .لە تاریكیدا
سەیری فیلمامن دەكرد ،ڤۆدكای قاچاخ و شەرابی دەستكردمان دەخوارد و
هەوڵامندەدا بەهۆی ئەم نزیكبوونەوەیەمانەوە لەیەكرت هەست بە ئاسایش
بكەین .من یان لە ژوری منداڵەكان ،یان هۆڵێكی بچوكی نێوان ژوری خۆمان
و منداڵەكان دەخەوتم .هۆڵەكە پەنجەرەی تێدا نەبوو ،لە كاتی تاریكیدا
دەمتوانی لەژێر تیشكی مۆمدا كتێب بخوێنمەوە .دەمەویست لە هەر
روداوێكدا لەگەڵیان هاوبەش بم ،دڵەراوكێی سەرەكیم ئەوە بوو ،نەكات لە
بەختیان بەشدارنەبم .هەموو جارێك لەدوای بومبباران دایكم لە هەر كاتێكی
شەو یان رۆژ بوایە دەهاتو دەیدا لە دەرگاو دەیوت «باشن؟ مەترسن هیچ
نییە».
یەك رۆژ بۆمبباران وەستا .مۆمەكامنان خستە ناو چەكمەجەكان .ئیرت
تاریكی نەبوو ،دەنگی فیكەكان بۆ بۆمبباران نەمابوو ،بەڵكو دەنگی ئۆتۆمۆبیلی
فریاكەوتن دەهات ،بەاڵم ترس هەر مابوو بەجێی نەهێشتبووین .دەتوت
شتێكی فێڵبازانە لە ناخی هەستی تازەی ئاسایشامندا هەیە .ئەو بێدەنگیەی
ئاشتی لەگەڵ خۆی هێنابووی ،وەك بومبارانەكان قورس بوو .ئێران پەیامنی
ئاشتی واژۆك��رد ،ئایەتواڵ خومەینی وتبووی واژۆكردنی ئەم پەیامنە وەك
خواردنەوەی پەرداخێک ژەهر وایە.
ئێستا چی دەبێت؟ گفتوگۆكانی كاتی نانخواردمنان ،یان كۆبوونەوەكامنان
بۆ قاوە لەسەر گۆڕانكاریەكانی نێوان رژێم بوو .ئێستا كاتی ئەوە بوو لە
واهیمە رزگارببین و لە خەو هەستین ،راپەرینێك كە سەركەوتوو نەبوو،
سەرۆكە گەندەڵەكان ،كە نەیانتوانیبوو ئازادی و بوژانەوەی ئابووری بۆ واڵت
بهێنن .پەیامنی ئاشتی نێوان ئێران-عێراق هیوای ئەو كەسانەی ،كە بڕوایان
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وابوو ئێران لەم شەڕە سەركەوتوو دەبێت ،پووچەڵكردەوە .تەنها سیكوالرەكان
نەبوون كە هەستیان دەكرد زوڵمیان لێكراوە ،بەڵكو شۆڕشگێرەكانی پێشوش،
ئەوانەی لە جادەكاندا بە چەكەوە دەوەستان ،ئەوانەی دەیانویست زانكۆكان
لەو كەسانەی حەزیان لێنەبوو پاكبكەنەوەو رۆیشتبون بۆ شەڕو بە شەلیو
بەبێ هیوا گەڕابونەوە ،هەستیان بە بێوەفایی دەكرد .لۆمەی كێ بكرێت؟ چیرت
نەیاندەتوانی لۆمەی ئیمپریالیستو دەزگاكانی دەرەوەو دەستی بێگانە بكەن.
لەوانەیە تا ئەندازەیەك گاڵتەئامێز بێت بەاڵم بەئاگاهێنانەوە هەندێجار
هیوابەخشە .هەندێك لە شوڕشگێڕە گەنجەكان چوون بەالی ئایدیای تازەوە و
الیەنگریان لە تێڕوانینی كافرەكان دەكرد ،وتەی «سپینۆزا» و «كارڵ پۆپەر»یان
دەوت��ەوە ،رەخنەیان لە ئایدیا ئاینییەكان دەگرت و حەزیان بەالی رۆشنبیرە
سیكوالرەكاندا هەبوو .بەشێك لەو جواڵندنەوەدا بوون ،كە دواتر پێیاندەوتن
جواڵندنەوەی پاكسازیی .ئەو شتەی لە سەرەتای راپەڕیندا —سیكوالریزمو ئایدیای
خۆرئاوایی— دوورەپەرێزیان لێدەكرد ،ئێستا ئەو بابەتە بوو كە دوایكەوتبوون.
كاتێك هەستیان بە بیانیبوونی خۆیان لەو دنیا بەهێز كرد ،بەدوای خزمایەتی تازەدا
دەگەڕان .هەندێك لەنێو رۆشنبیرە سیكوالرەكاندا رەقی ئایدیۆلۆژیاكانی خۆیان
خستە بەر پرسیارو گفتوگۆی تازەو پێشوازییان لە ئاڵوگۆڕ كرد .ئەو رۆشنبیرانەی
موریدی رۆشنبیری ئیسالمی بوون وەك «عەبدولكەریم رسوش» وتاری رۆشنبیرە
سیكوالرەكانیان باڵودەكردەوە .لەنێوان وتارەكانی منیش لەسەر مۆدێرنیزم،
فۆرمالیزمو «ڤالدیمێر نابۆكۆڤ»یشی تیادا بوو ،هەروەها وەرگێڕاوی ئیشەكانی
بیریارە لیرباڵەكانی رۆژهەاڵتیشیان باڵودەكردەوە.
هەقیقەت ئەوە بوو ،لە ئێراندا ژنان زۆرتر لە ئاستی كۆمەڵگەدا بەرچاو
دەكەوتن.
ئێمە دەبێت سوپاسگوزاری ئەم سیستمە بین بۆ لەخەوهەستانی
گەنجەكانی واڵتو شوڕشگێرەكانی پێشو .ئەو ئایدۆلۆژیایەی سنورەكانی دنیای
بەشكردبوو بۆ رۆژهەاڵت و رۆژئاوا ،خودی و بیانی لە روخاندا بوو .بەالی
باوكمەوە ،وەك راپەرینی دەستوری ،گۆڕان لە ئێراندا تەنها بە هاوپەیامنی هێزە
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سیكوالرەكانو ئاینییەكان دەهاتەدیو هیچ گۆڕانێكی سیاسی راستەقینە بەبێ
بەشداری ئەم دوو هێزە بێئاكام بوو.
باوەڕم بە بیروبۆچوونەكەی باوكم هێنابوو« .شیرین عەبادی» -بەپێی
یاسای تازە ،كە ژن نەیدەتوانی ببێت بە دادوەر لە پێگەكەی خۆیدا -وەك
حاكمێك البرا و ئێستا ببوو بە پارێزەری مافی مرۆڤ ،یان «مێهرەنگیز كار»
رۆژنامەنوس و پارێزەری بەناوبانگ ،نەك تەنیا لە دادگا شەڕی دەكرد ،بەڵكو
هاوكاری ئاینییەكی گەنجی كرد بە ناوی «موحسن ساعیدزادە» لە نوسینی وتارە
هەڵئاوساوەكاندا سەبارەت بە مافی ئافرەت .هەڵبەت بووە هۆی ئازارێكی
بێپایان لەسەر كار و خێزانەكەی ،هەروەها بەندكردن و لە قەشەیی البردنی
«ساعیدزادە»ی بەدوای خۆیدا هێنا« .ئەكبەر گەنجی» رۆشنبیرێكی ئاینی
بوو ،لە سەرەتای راپەریندا بۆ بەئیسالمیكردنی زانكۆكان و دامركاندنەوەی
سەرپێچیكەرەكان و جێبەجێكردنی یاسای ئیسالمی شەڕی دەكرد ،لەدوای دە
ساڵ هەستی بە نزیكی لەگەڵ ژنێكی جولەكەی ئەڵامنی دەكرد .یان «موحسین
مەخمەڵباف» —لە سەرەتای راپەڕیندا فیلمی نیشانی بەندكراوە سیاسیەكان
دەدا ،بەهیوای ئەوەی بیانگۆڕێت ،لە وتوێژێكدا دەڵێت ئەو فیلمسازە كۆنانەی
كاتی شا دیاربوون شایانی لە سێدارەن— ئێستا باسی گۆڕانێك لە هەڵوێستیدا
بۆ دەكردم و دەیوت «لەوانەیە هونەر توانستی ئەوەمان پێببەخشێت ،كە
چەند جارێك بژین .هەر كەسێك دەتوانێ تەنها یەكجار و لەیەك روانگەوە
بژیت .هونەر دەتوانێ چەندجار ژیان و روانگە دروستبكات» .هەر جارێك
بیر لەم وشانە دەكەمەوە ،سوپاسی كۆماری ئیسالمی دەكەم :بۆ بێبەشكردنی
ئێمە لە شادی خەیاڵ ،سۆزو كولتور كە ئێمەی بەرەو الی خۆیان دەكێشا .هیچ
هێزێك ،هیچ دەسەاڵتێك نەیتوانی ئەم جنۆكەیە بگەڕێنێتەوە بۆ ناو بوتڵەكەی.
دو رۆژ دوای دواهەمین ئاگربەست لەگەڵ باوكم بۆ ماوەی سێ رۆژ
رۆیشتین بۆ دەری��ای خ��ەزەر .لەوبەری جادەكەدا قەرەباڵغییەكی زۆری
ئۆتۆمبێلی ئەو تارانیانە كە گردببوونەوە ،كە كاتی شەڕ الی دەریای خەزەر
پەنایان گرتبوو ،ئێستاش دەگەڕانەوە بۆ ماڵ .باوكم وەك سەردەمی منداڵیم
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زوزوو لە جادەكەدا دەوەستاو سەیری گوڵو گیاكانی دەكرد .منیش لە پشتەوە
لەگەڵ منداڵەكان دانیشتبووم.
سەفەرێكی خۆش و ناخۆش بوو .خۆش بوو ،چونكە شەڕ تەواو ببوو،
ناخۆشیش بوو ،چونكە بیری ئەو كاتە خۆشەی پێش راپەرینی خستمەوە .ئەو
شوێنە خۆشە وای لێهاتبوو دەتوت تااڵنكراوە .هەم رسوشت و هەم راپەڕین
رۆڵیان هەبوو .ئاوی دەریا هاتبووە پێشەوەو زۆر لە ڤێالكانی گرتبوو .دیواری
باخەكان وێرانكرابوو ،هەندێ لە خانووەكان تااڵنكرابوون .كەناری دەریاكە
پڕبوو لە جل و پێاڵوی فڕێدراوی خەڵك .رێستورانەكان و هاوینەهەوارەكان
داخرابوون .مۆتێل «قوو»م لەبیرە ،لە ئێراندا یەكەم شوێن بوو هاوینە هەوارێكی
گەورەی هەبوو بە كۆڵەكەی گەورەو یاری قومارو میوانی شەوانەوە لە كەنار
دەریادا .دیوارێكی ناشیرنیان بە دەوردا كێشابوو ،ببوو بە بارەگای سەركردایەتی
سوپای راپەڕین .فولكە بچوكەكەی لە وەرزی توریستی دەبوو بە سەنتەری
شانۆگەری ،دوكانی بچوك و قاوەخانە ،وەلێ ئێستا ببوو بە جێگای ئۆتۆمبێلی
هێزی رەوشت (گەشتی ئێرشاد) .لە جێگای موسیقای جەماوەری ،مارشی
چەكداری ،یان وێردی ئاینی لە بڵندگۆی كونجی فولكەكانەوە دەهاتەدەر .ژنو
پیاوەكان بەو جلە رەشەی بەرامبەر بە دلۆپەكانی دەریا پۆشیبوویان زۆر ناڕێك
و ناهارمۆنی دەكەوتنەوە.
باوكم ڤێال خۆشەویستەكەی پێش راپەڕینی فرۆشت .بە زۆرەملێی من،
رۆشتین تا چاومان پێیبكەوێتەوە .ماشینەكەمان لە گۆشەیەكەوە پارككرد و بەپێ
رۆیشتین بۆ الی خانووەكە .باخە گەورەكە بەشكرابوو ،دیوارەكانی البرابوون.
باشرتین بیرەوەریەكانی تەمەنی هەرزەكاریم ،بریتیبوون لە سەفەرەكامنان بۆ
دەریای خەزەر .حەزم لە سەوزییەكەی دەكرد ،نزیكبوونی لە دەریا ،هەواكەی،
شێداریەكەی كە لەشی تەڕدەكردی ،هێمنییەكەی ،گۆڵەكانی (گەورترو رووناكرت
بوون) دەتوت لە ناخەوە رووناك دەبوون .لەدوای راپەڕین ئیرت حەزم لێنەبوو
بڕۆم بۆ دەریای خەزەر .ناوچەی خەزەر ببوو بە ئامانجی توڕەبوون .نەمدەویست
پەناگە خۆشەویستەكەی خەیاڵم ببینم ،كە ببوو بە شوێنێكی شڕو خراپ.
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28
خواوەندی هەواڵی ناخۆش
لە سەرەتای ساڵی 1990دا ،بۆ چەندین كۆنفرانس چووم بۆ تەكساس
و دواتریش لۆس ئەنجلس .دوو رۆژ دوای هاتنەوەم ،باوكم بۆ نانی ئێوارە
هات بۆ ماڵامن .زوو هات .وڕ و وروژاو دیاربوو« .نیگار» بەو دیاریانەوە
كە بۆمكڕیبوو رۆشتە ژوری دانیشنت و «دارا»ش بە جلی زۆرۆكەیەوە بە
دەستیەوە ،كە وەك ئااڵ گرتبووی كەوتە شوێنی .باوكم ماچیكردن و وتی
«دەمەوێت لەگەڵ دایكتان قسەبكەم .هەواڵی خۆشم هەیە بۆی» .رۆشتینە
ناو كتێبخانەكە .من لەسەر قەنەفەكە دانیشتم ،ئەویش كورسیەكەی هێنایە
پێشەوە ،خۆی دانەوانەوە بۆالی منو پێیوتم لەگەڵ «شەهین» هاوسەرگیری
كردووە.
سەرمسوڕمابوو .دەمزانی كە زۆر كەم باسی هاوسەرگیری دەكەن و
جاروبار «شەهین»مان دەبینی .تەنانەت چەند جارێكیش بۆ دیكۆری
خانووەكەم رێنامیی كردبووم .باوكم هەرگیز پێی نەوتبوو پالنی بۆی هەیە.
هەستمدەكرد چاوەڕوانی كردووە من بڕۆمە دەرەوەی واڵت ،ئینجا ژن
بهێنێت .وتم «تۆ لە منت شاردەوە .دەتزانی دەتەوێت ژن بهێنیت» .باوكم
وتی لەبەر تۆ وامكرد ،چونكە پێت وتبووم ئیدی نامەوێت سەبارەت بە
پەیوەندیەكانت لەگەڵ ژنە دۆستەكانت لەگەاڵ دایكم درۆ بكەم .دوای ئەوە
وتی «نە شەهین نە هیچ ژنێكی ترم نەدەهێنا ،ئەگەر مبزانیایە تۆ پێت خۆش
نییە .وامدەزانی ئێوە هاوڕێن» .وا هەستدەكەم ئەمە بوو بەهۆی ئەوەی
گومان لە رووڕاستی باوكم بكەم ،بەاڵم چۆن ئەم هەموو ساڵە كوێربووم و
نەمبینی كە بەشدارم لە دروستكردنی چیرۆكی درۆدا بۆ دایكم ،دواجاریش
رۆژێك دەگات باوكم بۆ هێمنكردنەوەی خۆم چیرۆكی درۆ دروستبكات؟
لەو باوەڕەدام باوكم لەگەڵ «شەهین» زۆرتر شادبوو وەك لەگەڵ دایكم،
هەرچەند پەیوەندیەكەیان بەرەو هەمان شێوازی نارساو رۆشت :باوكم بوو
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بە هاوڕێی ،باوكی ،ژمێریار و پاسەوانی .باوكم بازاڕی دەكرد و لە ئیشی
ماڵەوەدا یارمەتیدەدا .لەالی «شەهین» نامەی بۆ برا هۆگرەكەی دەنوسی و
بە سەریدا دەهات .باوكم بەڵێنی پێدابوو ،پێش ئەوەی مبرێت ،ئەو ژیانەی
كە شایەنییەتی بۆی دابینبكات و ئەمەش بە مانای بەكارهێنانی دەسەاڵتی
پارێزەرەكەی بوو بۆ فرۆشتنی هەموو شتەكامنان ،بۆئەوەی موڵكەكامنان لە
ژێردەستی حكومەت دەربهێنێت وەك شێت لەگەڵ ئەو كەسانە مامەڵەی
دەكرد ،كە هەموو ژیانی لێیان دەترسا .هەڵسوكەوتی «شەهین» لەگەڵ
باوكم وەك دایكم بوو .هەرگیز لەگەڵ خێڵخانەی باوكم گەرم نەبوو و پور
و مامەكامنی دەشكاندەوە .هەركاتێك دەڕۆشتین بۆ ماڵیان بۆ بۆنەیەكی
وەك جەژنی نەورۆز ،یان هەر شتێكی تر بەردەوام دەترسا منداڵەكان شتێك
بڕژێنن .هەرگیز هەستامن بە ئاسوودەیی نەدەكرد .هەم چاوچنۆك بوو هەم
زیاد لە ئەندازە ئاگای لە براند و ناو بوو .جارێكیان هاوڕێیەكم وتی وەرە
سەیری ئەو بلووزە كە «شەهین» بۆ جەژنی لەدایكبوونم پێیداوم :ماركەكەی
لێكردبوویەوە و لۆگۆیەكی بەناوبانگی بە سەرقۆڵەكەیەوە دوریبوو .باوكم
پشتیوانی لێدەكرد و بیریدەخستمەوە چەند حەزم لێبووە ،ئەگەر بیزانیایە
من رازی نیم ،هەرگیز هاوسەرگیری نەدەكرد .هەندێجار چاوی پڕ دەبوو
لە فرمێسك ،نەیدەتوانی بڕوابكات من بڕوای پێناكەم .من باوەڕپێكراوترین
كەسی بووم ،بۆیە زۆر ئاساییە ئەگەر كاتێك درۆم لەگەڵ بكات ئەوەندە
ئازاری هەبێت.
«پەری» هاورێم —بۆ دڵخۆشكردنی من— پێیوتم «تەنها لە دوو ساڵی
كۆتایی ژیانی بوو كە ئاغای نەفیسی ناشاد بوو ،ئەگینا ژیانی لەگەڵ ئەو
خۆش بوو» .دوو ساڵی كۆتایی «شەهین» فشاری زۆری هێنایە سەری،
تاكو یەكێك لە دوورگەكان كە بە ناوی من و براكەمەوە بوو حكومەت
داگیریكردبوو بفرۆشێت« .شەهین» دەترسا ئەگەر باوكم مبرێت سامانەكەی
یان بڕوات بۆ حكومەت ،یان ئێمە و هیچ شتێك بەو نەگات .تەنانەت
لەو كاتەشدا بە نەخۆشی دڵەوە هەفتەی دووجار دەڕۆشت بۆ خەزەر بۆ
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ماستاوكردن و پارەدان بەو خەڵكەی موڵكەكەیان داگیركردبوو ،پێمدەوت
دەست لەو دورگە هەڵبگرێت .دەموت «نە ئێمە پێویستامن بە پارەیە ،نە
تۆ پێویستت بەم سەرئێشەیەیە» .نەمدەتوانی پێیبڵێم نەنگییە بۆ كەسێك
كە هەمیشە شانازیكردوە كە لەبەردەم شا دانەنەویوەتەوە ،ئێستا بۆ پارچە
زەوییەك منەتی هەر كەس و ناكەسێك بكێشێت.
لە یەك شت زۆر دڵنیام ،ئەویش ئەوەیە كە باوكم «شەهین»ی
خۆشدەویست .ل��ەوان��ەی��ە «شەهین»یش باوكمی ب��ەش��ێ��وازی خۆی
خۆشویستبێت .پێچەوانەی دای��ك��م «ش��ەه��ی��ن» ،نرخی دڵ��س��ۆزی و
خۆتەرخانكردنەكانی باوكمی دەزانی ،بەاڵم باوكم هەرگیز ئەو ئارامییەی
بۆی دەگەڕا ،نەیدۆزیەوە .هەفتەی یەكجار لەگەڵ ئێمە شەوان خواردنی
دەخوارد .هەمیشە بە پەرێشانی و راڕاییەوە دەگەیشتە المان .دەیەویست
من ژنەكەیم خۆشبوێت ،بەس تەنها رێزم بۆی نەبێت ،بەڵكو خۆشمبوێت.
(«لە ماڵی خۆیانەوە تەلەفونی بۆ دەكردم و دەیدایە دەستی شەهین و
دەیوت «وەرە ،ئازی دەیەوێت قسەت لەگەڵ بكات ،بیرت دەكات») .زۆر
نیگەرانی پارە بوو.
هەموو ژیانی ،تەنانەت تا چەند رۆژ پێش مردنیشی ،رۆژانە سەرلەبەیانی
دەرۆشت بۆ دەوام .ئەوەندە پارەی هەبوو ،كە بتوانێت بە ئاسایشەوە
بژیت ،بەاڵم بۆ «شەهین» بەس نەبوو .دەیوت «بە شەهینم گوتوە ئاگام
لێی دەبێت ،بەڵێنم پێداوە» .وازی لە دیزاینی جلوبەرگ هێنابوو ،باوكم
یارمەتی دابوو بزنسی دیزاینی ناوەوەی ماڵ بكاتەوە .رۆژێكیان بردمی
بۆالی دادنوس بۆ تازەكردنەوەی نوێنەرایەتی فرۆشتنی موڵكێكی تر .لەبەر
چەند هۆیەك باوكم و «شەهین» دەیانویست قایلامن بكەن «شەهین»
نانپەیداكەری سەرەكییەو بزنسی دیكۆرەكەی تا ئەم ئاستە گەشەی كردووە.
لە دواهەمین دەفتەری بیرەوەریەكەیدا ،كە چەند مانگ پێش مردنی
نوسیویەتی ،یاداشتێك هەیە «بۆ شانی ( :)10ئەگەر وا سەیری هەقیقەت
بكەیت ،كە لەڕاستیدا هەیە ،هەڵەی كەمرت دەكەیت .گرفتی تۆ ئەوەیە
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دنیای راستیو خەونەكانت لێ تێكەڵ بووەو خەوت لێكەوتووە» .لەوانەیە
ئەم یاداشتەی بۆ خۆشی نوسی بێت.
«شەهین» وەك دایكم لە دنیای فانتازیادا دەژیا ،بەاڵم وەك دایكم
هەستیار نەبوو .بەدبەختییەكانی بۆ ئامانجەكانی خۆی بەكاردەهێنا .ئەو
پارێزەی «شەهین» بەدوایدا دەگەڕا سۆز ،یان سوپاسگوزاری نەبوو ،بەڵكو
زۆرتر بۆ مادە بوو .هەستی تەماحی هیچ رەمز و رازێكی نەبوو .رەنگە
لەبەرئەم هۆیە بێت ،كە ئەو بەو شتانە گەیشت كە دەیویست و دایكم
پێینەگەیشت.
ماوەیەك لەمەوپێش خزمێكی نزیكامن پێیوتم «باوكم شتێكی هەڵەی
نەكردووە .وامەزانە پیاوەكانی تر پەیوەندییان نییە ،بەڵكو هەیانە و تەنانەت
زۆرتر لە ئەحمد هەیانە ،بەاڵم ئەوان لە خێزانو هاوڕێكانیان جیایدەكەنەوە.
دەزانن چۆن ڕەفتاربكەن .ژنهێنانی ئەحمد هیچ مانایەكی نەبوو .پیاو بۆیە
لەگەڵ ژنی گەنجرت هاوسەرگیری دەكات ،یان بۆ سێكسە ،یان بۆئەوەیە لە
تەمەنی پیریدا ئاگای لێیبێت .لەو خانووەدا ئەحمەد هەمو شتێكی دەكرد.
بازاڕی دەكرد ،كەلوپەلی دەشۆرد ،جانتای ژنەكەی هەڵدەگرت و بەردەوام
بە تەنها دەینارد بۆ سەفەر ،تا خانم پشویەك بدات» .ئەم پیاوە دەیویست
بزانێت بۆچی باوكم نەیدەتوانی وەك پیاوێكی ئاسایی هەڵسوكەوت بكات.
بۆچی پەیوەندیەكەی بوو بە خەونێكی ئاوا شپرزە؟ هەندێ جار خۆشم
سەرم لەمە سوڕدەمێنێت .ئایا زۆرتر خۆشمدەویست ،ئەگەر وای نەكردایە؟
وانازانم .خۆشمدەویست ،چونكە هەڵەكانی ئاسایی نەبوون ،چونكە
هەستی بە تاوانباری دەكرد و نەیەویست پەیوەندی هەبێت ،بەڵكو نیازی
بوو ئەویندار بێت .دواهەمین دەفتەری بیرەوەریەكەی پڕە لە نیگەرانی لەو
«بەڵێن»انەی بە «شەهین»ی دابوون ،هەڵبەت دوای مردنی زانیامن زۆرتر
لە جێبەجێكردنیشدا رۆشتووە و لە هەندێك شوێن ،تەنانەت زیادەڕۆیشی
كردووە.
لە ژیانی كەسێتیدا م��رۆڤ وەك دنیای سیاسەت ،ی��ان یاساكان
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پەسەنددەكات ،یان بە ڕاشكاوی لە دژیان دەوەستێت .لە هەردووكیاندا
دەبێت قوربانی بدەیت .ئەوەی باشە كەس بە ئازادی ناڕوات ،بەاڵم چ
قوربانییەك؟ باوكم نرخێكی دوو قاتی دا .باوكم نە ئارامی لە پەیامنەكەی
وەرگ��رت نە لە شكاندنەكەی .لە هەموو یاداشتەكانیدا دوو خواستی
پێچەوانەی هەبوو :یەكەم ئ��ارەزوی راك��ردن و گەیشنت ب��ەو ژیانەی
دەیەویست ،دووەم ترسی ئەوەی كە چی روودەدات ئەگەر وابكات.
دایكم بە وزەیەكی كۆڵنەدەر ،شوێنی دەكەوت ،تەلەفونی بۆ شوێنی
ئیشەكەی دەكرد ،لە هاوڕێو برادەرەكانی سەبارەت بە چاالكیەكانی دەپرسی
و منی تاوانبار دەكرد بە نەپاراستنی دایكم و فرۆشتنی «بەم پیاوە و ژنە
داوێنپیسەكانی» .بێئەوەی من بزانم تەلەفونی دەكرد بۆ هاوڕێكەم «پەری»،
هەم بۆ گلەییكردن هەم بۆ گرتنی سەنەدەكانی موڵكەكەی .كاتێك زانی
باوكم ژنی هێناوە ،ژیانی لێكردین بە دۆزەخ .پێموت هیچ پەیوەندییەكی
بە منەوە نییە و هاودەردیم لەگەڵ كرد و بەڵێنم پێدا ،هەرگیز لە ماڵی
خۆمان چاوم پێنەكەوێت .دەمویست راستگۆ بم لەگەڵی ،بەاڵم كارساز
نەبوو .لە هەموو ئەم سااڵنەدا ،بێباوەڕی زۆر لە نێوامناندا روویدابوو .شتێك
كە سەرسوڕهێنەر بوو بۆم ،ئەوە بوو ژنێكی وەك دایكم بەو لووتبەرزی و
رەوشتە رەقەیەوە ،بۆچی خۆی پێشرت داوای جیابوونەوەی نەدەكرد؟ ئاخۆ
هۆكەی ئەوە بوو كە بیری دەكردەوە ئەگەر جیاببێتەوە زۆرتر شەرمەزار
دەبێت ،لەوەی ئەم ژیانە ناخۆشە درێژە پێبدات؟ یان لەوانەیە پێچەوانەی
ئەو شتەی دەیوت لەڕاستیدا باوكمی خۆشدەویست؟
دەیوت هەر لە یەكەم رۆژەوە دەمزانی «ژنی تر» لە ژیانیدا هەیە و
لە «زیبا خانم» جیانابێتەوە .لە رۆژە هێمنەكاندا منی دەكرد بە چاو و
گوێی .دەیەویست من ژمارەی تەلەفونەكانیانی پێبدەم .منیش دەموت
«من نیمە» .داوای لە «بیژەن» ،منداڵەكان و هاوڕێكانیشی دەك��رد ،تا
ژمارەكانیانی دەدۆزیەوە و شەو و رۆژ تەلەفونی بۆ دەكردن و هەڕەشەی
لێدەكردن .هەموو كەسێك پێی دەوت وێڵی بكە .خۆشحاڵبە كە ئەم منداڵ
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و كچەزا و كوڕەزا جوان و دڵسۆزانەت هەیە .بە زەردەخەنەیەكی رقاویەوە
دەیوت «دڵسۆز؟».
خەڵك بەهۆی جیاوازەوە كۆكەر دەبێت ،بەاڵم زۆربەی جار ئامانجێكی
تیادایە ،یان بەس لەسەر یەك شتە ،وەك ئەوانەی كە قاوغەشقارتە ،یان
تەپڵەكی جگەرە ،یان شتی هونەری كۆدەكەنەوە ،بەاڵم دایكم زۆرتر
لەوەی كۆلۆكسیۆنێك دروستبكات شتی دەخستە گەنجینەوە ،ئەویش ئەو
شتانەی ،كە هیچ كەڵكێكیان نەبوو .دەمێك گەنجرت بووم دایكم بە پارچە
كۆنەكان جلی بۆخۆیو من دروستدەكرد ،بەاڵم دواتر بەس مۆڵی دەكردنو
بەدیقەتەوە یەك لەسەر یەك دەیپێچانەوە.
ژوری گەنجینە وەك دڵی خانوەكە وەها بوو :سەرشار بوو بە پارچە،
جل ،ئەو دیاریانەی بۆ باوكم ،براكەم و منی سەندبوو ،زیو ،فەخفوریەكانی
هاوسەرگیری یەكەمی تیادا گردكردبوویەوە .شانازی بەوەوە دەكرد ،كە
برنج و شەكری پێش راپەڕینی الیە .جۆرێك لە مورەبای هەڵدەگرت ،كە
هەرگیزیش بەكارینەهێنا .وا هەستدەكەم ئەم ژورانە جۆرێك لە ئاسایشیان
پێدەبەخشی ،بەاڵم تا ئەو رۆژەی مرد نەیزانی چۆن ئەم شتانە لە ژیانیدا
رێكبخات :زیوەكان نیشانبدات ،لە قاپە فەخفوریەكانیدا خواردن بخوات،
چاكەتە فەروەكانی بكاتەبەر ،بهێلێت بە بازیچەكامنان یاری بكەین و
بیانشكێنین .هەندێجار لەپڕ هەموو ئەو شتانەی كە كۆی كردبوونەوە
دەبەخشی ،ئەویش نە بە ئێمە ،بەڵكو بە خەڵكی نامۆ .دەتوت هەرشتێك
من حەزم لێبێت ئەو لێی یاساغدەكردم.
هەر بەو چەشنەی كە شتی دەخستە گەنجیەوە ،خەڵكیشی وا لێدەكرد.
لەم سااڵنەی كۆتاییدا چیرۆكی تاوانەكانی رژێمی ئیسالمی كۆدەكردەوە.
بۆ ئەم شتانە زۆر بەخشەندە بوو .زۆرجار دەبوو ،كە شەو درەنگ دەهاتە
ژورەكەمان یان شەو لە میوانی دەهاتینەوە ،دەهاتو دەیوت «بیستوتە چی
بووە؟» دەستیدەكرد بە گێڕانەوەی چیرۆكەكە .وەك خودای هەواڵی ناخۆش،
نیگەرانی ئەوە بوو نەكا ئێمە لەبیرمان بچێت .كاتێك درۆشاندنم لەچاویدا
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دەبینی و وروژاندنم لە دەنگیدا دەبیست ،دەمزانی ئێستا دیسانەوە بە
هەواڵێكی كوشنت دڵخۆشامن دەكات .لە روونكردنەوەكانیدا زۆر ورد بوو:
بۆ بەردەباران كردن ،پیاو تا كەمەریان چاڵدەكەن و ژنیش تا ملیان دەخەنە
ناو خۆڵ ،بەردەكان دەبێت نە بچوك بێت نە گەورە .پیاوێك كە توانیبووی
رابكات بەخرشابوو ،چونكە ئەگەر بتوانی هەڵبێیت دەبەخرشێت .یان باسی
لەسێدارەدانی خەڵكی لەناو جادەدا دەكرد تا ببێتە منونەیێك بۆ خەڵكی
تر .دواتر دەیوت بیهێنە بەرچاوت «نیگار» و «دارا» رۆژێك لە خوێندنگە
بێنەوە و چاویان بە شتێكی وەها بكەوێت .یان چیرۆكی ژن و پیاوێك كە
لە گەراجی ماڵی خۆیان سەریان بڕدرابوو( ،نازانم بۆچی هێشتا ناوی ژنەكە
لە مێشكمدایە ،فیروزە سەنایی) یان ژنێكی بە تەمەن كە دوای ئەوەی
شتەكانیان بردبوو كوشتبوویان— تانە و توانجێك بوو بۆ ئێمە كە بۆ سەفەر
دەڕۆیشتین و تەنیا دەمایەوە.
هەرجارێك دەڕۆیشتم بۆ كۆنفراسێك لە دەرەوەی ئێران ،دایكم چەند
رۆژ پێشرت دەستیدەكرد بە كەمپەین .تەقەیەكی لە درگاری چێشتخانەكە
لێدەداو بێ ئەوە چاوەڕوانی وەاڵم بێت دەهاتە ژورەوەو دەیوت «لەبیرت
نەچێت پێیانبڵێیت ،هەموو شتێكیان پێبڵێ» .دەیویست من هەموو
شتێك بگێڕمەوە و بخەمەڕوو .گوێی لە رادیۆ بیانییەكانی وەك «دەنگی
ئەمەریكا» و «بی بی سی» دەگرت و دواتریش بۆ ئێمەی دەگێڕایەوە.
دەیوت «دیسانەوە دەستی بەریتانییەكانی تێدایە ،ئاوەكە لێڵدەكەن ،ئەم
بەریتانیانە درۆدەكەن ،لەگەڵ ئەم رژێمە دەستیان لەناو دەستی یەكدایە».
تەنانەت لیستێكیشی لەو كەسانەی بەدەستی رژێم لە دەرەوەی ئێران
كوژرابوون ،هەبوو :سەرۆك وەزیری پێشو «بەختیار» ،هاوكارە نزیكەكەی
«عەبدولرەحامن برومەند»« ،ف��ەرەی��دون» براكەی «ف��روغ فرۆخزاد».
هەندێكجار بانگهێشتی دەكردم بۆ خواردنەوەی قاوە و فەرمانی پێدەدام
گوێ لە قسەی هاوڕێیەكی ،یان بێگانەیەك سەبارەت بە رژێم بگرم.
یەكەمجار وتی پێیانبڵێ من گوتوومە ،منیشوتم «بە كێ بڵێم دایە؟»« ،ئەو
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كەسانەی بانگهێشتیان كردووە ،مەهناز»« .مەهناز ئەفخەمی» وەزیری
پێشوی كاروباری ژنان بوو لە حكومەتی (ش��ا)دا .پەیوەندیامن پێكەوە
هەبوو .خوشكە بچوكەكەی «فەرەح» كە هەر وەك من لە كۆنفیدراسیۆنی
خوێندكارانی ئێرانیدا چاالك بوو ،هاورێی منداڵیم بوو .لە سەردەمێكدا من
و «فەرەح» لە دژی «مەهناز» بووین ،بەاڵم ئێستا هەردوو خوشكەكە یەك
چارەنوسیان هەبوو« .مەهناز» كە لە حەفتاكاندا یەكێك لەو كەسانە بوو لە
پرۆژەو دواتریش جێبەجێكردنی یاسای پاراستنی ژناندا ئیشی كردبوو ،ئێستا
لەو كەسانە بوو ،كە لەناو لیستی رەشی رژێمدا ناویان هاتبوو« .مەهناز»
بە ناچاری لە ئەمریكا دەژیا و دواتریش «فەرەح» دوای لەسێدارەدرانی
مێردەكەی بە منداڵێكی هەشت مانگانەوە لەسكیدا و كچێكی سێ ساڵەوە
رۆشت بۆ الی «مەهناز» .هەرجارێك دەڕۆیشتم بۆ كۆنفرانس دایكم ساڵو
و رێزی خۆی بۆ «مەهناز» دەنارد و دەیوت پێیبڵێم خەڵك بایەخی ئەو
شتانە دەزانن ،كە ئەو دەیانكات .دایكم بە گلەییەوە دەیوت «تۆ گاڵتەت
بە كەسی وەك مەهناز دەهاتو بەالتەوە گرنگ نەبوو» .دەمەویست بیری
بهێنمەوە كە خۆی بوو «مەهناز»ی پەسەند نەدەكرد .هەستی رێزلێنانی
دایكم شتێكی تازەبوو .دەیوت «ئەوان گوێی لێدەگرن».
هێشتا وێنەی ئەو رۆژەم لەبەرچاوە كە دایكم لە خ��وارەوە لەالی
گەراجەكەدا بۆ جێبەجێكردنی رێوڕەسمی ماڵئاوایی وەستا ب��وو ،بە
سینییەكەوە بەدەستیەوە و قورئانێك و قاپێكی ئاوی لەسەر بوو .پێش
رژاندنی ئاوەكە لەدوای من بۆ سەفەرێكی سەالمەت و بەختی باش ،لە
گیرفانی كراسەكەی الپەرەیەكی دەرهێنا و پێیدام .وەك كەسێك كە داوای
داد دەكات وتی «ناوی ئەو كەسانەم نووسیوە ،كە لە بەندن ،یان كوژراون.
بیدە بە هاوڕێكانت»« .باشە دایكە» .دایكم لەو كاتەی سواری ماشینەكە
دەبووم ،بڕۆم وتی»هیوادارم ئەم باش وتنەت لەو باشانە نەبێت ،كە شتێكت
لێ داوادەكەم و ناتەوێت بۆم بیكەیت».
هەندێجار هەستدەكەم دەبێت زۆر سوپاسگوزار بم ،ئەوەندە نزیك لە
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دایكم دەژیام .كاتێك «نیگار» و «دارا» منداڵبوون ،بۆ خەوی نیوەڕۆ دایكم
چیرۆكی بۆ دەوتن .بەتانییەكی گەورەی لەسەر زەویەكە دادەخست ،لەگەڵ
سێ دانە سەرین و هەرسێكیان لەسەری پاڵدەكەوتن .لەبیرمە «نیگار» بە
پشتەوە پاڵدەكەوتو پەنجە گەورەكەی لە دەمیدا بوو ،سەیری بنمیچەكەی
دەكرد و دەتوت هەر لەم دنیایەشدا نییە« .دارا»ش وەك هەمیشە لە كتێبە
وێنەدارەكاندا داوای ئەو شتانەی دەكرد ،كە حەزی لێبوو :دەیوت «من
ئەو مانگەم دەوێت» .كە گەورەتر بوون فێری یاری وەرەقی كردن .ئێواران
بانگی دەكردن بێنە خوارەوە بۆ یاری .بە منداڵەكانی دەوت چۆن باوكی ،كە
قوماربازێكی گەورە بوو ،لەگەڵی یاریدەكرد ،چونكە تەنها دوو كەس بوون
دەیانكرد بە دوبل ،ئەمە پرۆسەیەك بوو من هەرگیز تێنەگەیشتم .هەمیشە
وایدەكرد بیدۆڕێنێت ،بە بۆنەی بردنەوەشەوە شۆكۆالت ،یان پارەی دەدا بە
منداڵەكان .دەنگی ئەو رۆژانە كە لە میوانی یان كۆبونەوە دەهامتەوە بۆ
ماڵ و دەمبینی دایكم و منداڵەكان لە دەوری مێزی چێشتخانەكە دانیشنت
و پێدەكەنن هێشتا لە گوێمدایە.
هەمیشە دیاری بۆ دەكڕین ،شتی ئاڵتونی بچوك بچوك بۆ «نیگار» و
بازیچەش بۆ «دارا» .هێشتا لەناو چەكمەجەكەمدا زنجیرێكی ئاڵتونی درێژ
بە كۆڵێك مەدالیاوە هەیە :دڵێكی بچوك ،هەنارێك ،نەعلێك ،كلیل و خودای
باڵداری زەردەشتی لەسەر نەخشكراوە .گۆرەوی رەنگین ،دەستكێش و
سەرپۆشی دەچنی بۆ منداڵەكان و بەیانیان بە پیلكانەكاندا دەهاتە سەرەوە
و بانگی دەكرد «وەرنە خوار و خواردن بدەن بە باڵندەكان» .دوای ئەوەی
ئێرامنان بەجێهێشت و رۆشتین بۆ ئەمریكا لە ساڵی  ،1997هەرجارێك
تەلەفونی دەكرد دەیوت «بە دارا بڵێ ئاگام لە پەلەوەرەكانییەتی».
هەردووكیانی خۆشدەویست ،بەاڵم «دارا»ی زۆرتر پەسەنددەكرد.
تەنانەت هەندێجار ئێمەی بەوە تاوانبار دەك��رد ،كە بەهۆی رسوشتی
خۆشی «دارا» ،دەیخەڵەتێنین .وا بیریدەكردەوە «دارا» لە براكەم دەچێتو
«نیگار»یش لە من ،هەڵبەت منداڵەكانی خۆی قۆزترن .هەمیشە لەگەڵ یەك
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كاتێكی خۆشیان بەسەردەبرد ،تەنها ئەو كاتانە نەبێت ،كە داخی دڵی خۆی
لە باوكم بەسەر منداڵەكانیشدا دەڕشت .هێشتا دەفتەری بیرەوەریەكانی
«نیگار»م لەالیە ،تێیدا نووسیەتی «ئەمڕۆ مامان نێسی پێیوتین ئیرت نابێت
چاومان پێیبكەوێت ،وتی ئەو دایەگەورەی ئێمە نییە ،بەڵكو ژنێكی تورك
بەناوی شەهین ئێستا دایەگەورەمانە .من زۆر گریام ،بەاڵم وتی دایكتان
وای دەوێت».
هەندێجار كە ئێمە لە ماڵ نەبووین دەهاتەسەرو «بازیچە باشەكانیانی»
كۆدەكردەوە— دیاری رۆژی لەدایكبوون ،یان بۆنەكانی تر و دەیشاردەوە،
تا نەتوانن یاری پێبكەن و بیشكێنن .هێشتاش جێگەی سەرسوڕمانی منە،
كە بیرۆكەی خۆشی و چێژ الی دایكم بیرۆكەیەكی نامۆیە ،ئەوەندە بۆی
بێگانەبوو ببووە مایەی ناخۆشی و ئازار بۆی .جارێكیان كە دایكم لەماڵ
نەبوو «تەهمینە خانم» ،كە هەموو كەلوپەلە كۆنەكانی خانوەكەی دایكمی
دەزانی ،من و «نیگار» و «دارا»ی بردە خوارەوە .دەرگای دۆاڵبێكی كردەوە
و بە سەرسامیەوە بینیم دۆاڵبەكە پڕە لە تێدی بێر ،باڕبی ،ئوتۆمبێل و زۆر
شتی تر كە خوشەكەكانی بیژەن لە ئەمریكاوە بۆیان ناردبوو .منداڵەكان
دەستیانكرد بە پێكەنین ،تەنها ئەو یارییە منااڵنەی هەڵگرت ،كە زۆر
حەزیان لێبوو ،چونكە دڵامن نەدەهات هیچی بۆ نەهێڵینەوە .كاتێك لە
پیلكانەكانەوە بەدەستی پڕەوە دەرۆیشتینە سەرەوە «نیگار» وتی «ئەها
ئێمەت تاوانبار دەكرد بازیچەكان ون دەكەین».
لە ساڵەكانی كۆتایی ژیانیدا دایكم لە ژوری وێنەكێشان ،تەنیشت
ژووری خەوەكەی ،زۆربەی كاتی خۆی بەسەردەبرد .ئەو ژوورە لەگەڵ
ئەوەی كە هەمیشە خۆری تێدەكەوت و پەنجەرە فەرەنسییەكانی بەرەو
باخەكە دەكرایەوە ،منی خەمباردەكرد .وێنەكان بێ پەیڕەویكردن لە قەبارە
یان شكڵ دانرابوون و هیچ كامێكیان راست دانەنرابون .دەتوت چەند
سەرخۆشێكی بێگانەن و لە باڕێكدا بەسەر یەكرتدا الربوونەتەوە.
لەم ژوورەدا قاوە بەناوبانگەكانی بۆ میوانەكانی پێشكەش دەكرد،
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هەروەك نیگارەكانی بە ناڕێكیەوە هەڵ بژاردبوو .بێجگە لە پاسەوانەكانی
نەخۆشخانەكەی تەنیشتامن ،خزمەكانی «سەیفی» ،خوێندكارەكانم و
دراوسێكامنان ،خەڵكی بێگانەش كە لە ماڵی هاوڕێیەكی چاوی پێیدەكەوت،
یان لەناو تاكسی ،یان پاس دەیبنی دەبوون بە میوانی قاوەكەی .هەندێك جار
نرخێكی زۆری بۆ ئەم چاوپۆشیە دەدا وەك «ئەحمەد ئاغا» كە بۆ ماوەیەك
زۆر پەسەندی دەكرد .بۆ ماوەیەك «ئەحمەد ئاغا» رۆژانە دەڕۆشت بۆ الی،
دواتر دەرچوو راپۆرت لەسەر چاالكیەكانی كەسانی دژی رژێم دەدات.
هەموو رۆژێ��ك دایكم چیرۆكەكانی «ئەحمەد ئاغا»ی بە وروژان
و متامنەیەكەوە دەگێڕایەوە ،كە بواری ئەوەی بە ئێمە نەدەدا راستی
چیرۆكەكانی بخەینە ژێر پرسیار .هەوڵامندەدا لە رێگای دیپلۆماسیەوە وریای
بكەینەوە ،بەاڵم وەك هەمیشە كەڕ بوو لە ئاست رەخنە دژی ئەو كەسانەی
ئەو پەسەندیدەكردن« .ئەحمەد ئاغا» بە ناوی بەخشین بە قوربانییەكانی
رژێم و جەنگاوەرەكانی رێگای ئازادی پارەیەكی زۆری لە چنگ دەردەهێنا
و كاتێكیش لەپڕ ونبوو لەگەڵ خۆی زیوێكی زۆری یادگاری دایكی و شوی
یەكەمی و فەرشی رەسەنی برد .وەك هەموو ئەو كەسانەی تر ،كە دزییان
لێدەكرد ،ئەویش دەیزانی شتە بەنرخەكانی لە ژێرزەمین الی گەراجەوە
دەشارێتەوە .خەڵەتاندنی دایكم زۆر ئاسایی بوو ،بەس ئەگەر بتزانیایە چی
دەڵێیت .ئەگەر بێمەرجو بەتوندی دژی رژێمی ئیسالمی خۆت نیشان بدایە
دەرۆیشتیتە سەروی لیستی كەسە پەسەندكراوەكانییەوە .ئەگەریش الی
دایكمت بگرتایە لە دژی باوكم ،ئیرت دەتوانی هەرشتێكی لێ داوا بكەیت
و ئەویش بۆت بكات .هەستیدەكرد دەتوانێ متامنە بەو كەسانە بكات ،كە
لەگەڵ ئەو یەك رایان هەبێت.
لەدوای ئەوەی «پورە مینا» لەگەڵ دایكم بوو بە ناخۆشیان ،من هەر
سەرملێدەدا .لە هەشتاكانەوە «پورە مینا» توشی نەخۆشی ببوو .بیرمە
رۆژێكیان بیری شتی كۆنی دەك��ردەوە و بۆ یەكەمجار بڕیاریدا الیەنی
خۆی لە چیرۆكەكەم بۆ بگێڕێتەوە .لەسەر كورسیەكەی هەستا تا وێنەكانم
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بۆ بهێنێت و وتی «دایكت كەسێكی سەیرە ،تۆ بە خراپرتین تاوانەكان
تاوانباردەكات و هەموو پەیوەندیەكان دەپچڕێنێت و چەند هەفتە دواتر
چاوەڕوانی ئەوە دەكات ،وا نیشانبدەیت هیچ شتێك رووینەداوە .هەندێ
جار بیردەكەمەوە ،دایكت لە دروستكردنی دیمەن و وروژاندنی سۆزدا
سەركەوتووە».
«پورە مینا» دەیوت «گرفتی دایكت ئەوەیە ،كە لە هەموو شتێكدا
توندڕەوی دەكات .زۆر مرۆڤێكی میهرەبانو یارمەتیدەرەو دەزانێ ،هەرگیز
ناتوانی وەاڵمی میهرەبانییەكانی بدەیتەوە ،بەاڵم لەپڕ دەبێت بە كەسێكی
دیكە ،كەسێكی خوازە لۆك و لوتبەرز»« .پورە مینا» پێیوتم زۆربەی جار
لەگەڵ دایكت لەسەر هەڵسوكەوتی بەرامبەر بە تۆ دەبوو بە دەمەقاڵێامن:
«زۆرجار كە دوای پشوی هاوین دەگەڕایتەوە بۆ ئەمریكا یان ئینگەلتەرا،
نێژهەت ئەوەندە دڵی لێت پڕبوو نەفرەتی لێدەكردیتو هیوای دەخواست
فرۆكەكەت بكەوێتە خوارەوە».
«پورە مینا» دەیوت «نازانم كامیان خراپرت بوو ،خۆكوژی دایكی ،یان
پێزانین لە شەوی هاوسەرگیری ،كە سەیفی نەخۆشییەكی زۆر خراپی
هەیە؟»« .خۆكوژی؟» ئەمە یەكەم جاربوو ،كە دەمبیست یەكێك دەڵێت
دایەگەورەم خۆی كوشتووە ،چونكە ئەگەر وابوایە هەر یەكێك باسی دەكرد.
«دڵنیا نیم چی بوو ،وت و واتی زۆر لەسەربوو— لەدایكبوونی منداڵ،
چڵك كردن ،یان ئەوەی كە باوەگەورەت كوشتوویەتی ،یان خۆی كوشتووە
چونكە ناشاد بوو .خۆ دەزانی خۆشكەزاكەی ،فەخری ،هەندێ نەخۆشی
رەوانی و خەمۆكی هەبوو .وانازانم نێژهەت ویستبێتی راستیەكە بزانێت و
ئێستاش ئیرت گرنگ نییە» .هەر ئەوەندە بۆم سەرسوڕهێنەر بوو ،كە شێوازی
گێڕانەوەكەی لەالیەن «پورە مینا»وە بوو بۆ من .ئەمە پارچەیەكی ونبوو بوو
لە پازڵێكدا و من بەدویدا دەگەڕام.
«پورە مینا» وتی «هەندێ جار كە بیردەكەمەوە وا هەستدەكەم سەیفی
بۆ دایكت زۆر خراپ بوو»« ،لەدوای مردنی ئەو هەرگیز چاك نەبۆوە.
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بۆ ماوەیەكی زۆر رەشی دەپۆشی»( .باوكم لە دەفتەری بیرەوەریەكانیدا
نوسیبووی ،یەكەمجارە دایكم دەبینێت رەشی لەبەر بووەوە و خەمۆكی
هێشتا لە دەموچاویدا دی��ارب��ووە)« .ئیرت هەرگیز تەندروستی خۆی
پەیدا نەكردەوە» .هەروەك خوێندكارەكانم دەیانوت لەوانەیە نەبوونی
خۆشەویستی هۆی نەخۆشی دایكم بووبێت .ژنێكی زۆر ئەم ئ��ازارە
دەچێژن .وەك «پورە مینا» ،دایە گەورەم و تەنانەت هەندێك لە خوێندكارە
گەنجەكانیشم« .پورە مینا» بە زەردەخەنەیەكی فیتنەچیانەوە دەیوت
«دایكت ئەو پیاوەی كردووە بە خودا ،هیچ پیاوێك شایانی ئەوە نییە،
هیوادارم لە دایكت شتێك فێر بووبیت».
نەمدەتوانی لە دایكم بپرسم ،كە ئایا دایەگەورەم خۆی كوشتووە
یان ،بۆیە لە باوكمم پرسی .باوكم وتی «نازانم لە ڕاستیدا چی بوو ،وت
و واتی زۆری لەسەربوو .كەس ئەوەندە گرنگی بەو ژنە هەژارە نەدا تا
بزانن هۆكەی چیبووە» .سااڵنی دواتر لە ئامۆزاكانی دایكیشم پرسی ،بەاڵم
كەس هیچی نەدەزانی ،بۆیە تەنها رێگایەك بۆ ئەوە خۆم ئارام بكەمەوە،
لەم هەقیقەتە كە كەس هیچ شتێك لە ژیانی دایەگەورەم نازانێت یان لە
بیری نییە تۆماركردنی ئەو شتانەیە سەبارەت بە ژیانی ئەوەوە لێی دڵنیاین.
رۆژێكیان هاورێیەكم لێی پرسیم بۆچی هەقیقەت بەالتەوە ئەوەندە گرنگە.
وتی «هەقیقەت هەمیشە لەگەڵ خۆی ئاسوودەیی ناهێنێت ،تەنانەت
بەقەدەر لەبیربردنەوە و درۆكردن ئارامی نابەخشێت».
یەك ساڵ دوای ئەم چاوپێكەوتنە «پورە مینا» مرد .ماوەیەكی زۆر توشی
نەخۆشی شێرپەنجەی ڤۆڵۆن ببوو .زۆر الواز ببوو ،وای لێكردبوو شەنگرت
ببێت .لەگەڵ ئەوەیشدا كە نەخۆش بوو دایمە جلی جوانی دەكردە بەریو
شوقەكەی بە شتی ئەنتیكە رازاندبوویەوە .پێچەوانەی خانووەكەی دایكم،
خانووەكەی ئەو هارمۆنی هەبوو ،رێكوپێك بوو .دایكم پێیناخۆش نەبوو،
كە سەرم لە «پورە مینا» دەدا و خۆشی سەردانی نەدەكرد .زۆربەی جار
بۆئەوەی دایكم وا لێبكەین دوژمنایەتی لەگەڵ كەسێكدا لەبیربەرێتەوە
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پێامندەوت ئەو كەسە نەخۆشە ،بەاڵم «پورە مینا» نەخۆش بوو ،خەریك
بوو دەمرد ،كەچی دایكم هیچ هاودەردییەكی نیشان نەدەدا .بە دەنگێكی
بێباك دەیوت «بیستومە لە یاری وەرەقدا گزی دەكات .من پشتیوانیم لێكرد،
بەاڵم دەزانی خۆ چی دەڵێن ،بۆیە گزی دەكات ،چونكە كەس حەزی لێنییە
یاری لەگەڵ بكات».
هەمیشە زۆر هەستی بە لوتبەرزی دەكرد بڵێت ،بەردەوام لە كاتی
خەمدا بەدەم هاوڕێو خزمەكانییەوەیە .هەمیشە زۆر تووڕە دەبووم ،كە بە
شانازیەوە دەیوت زۆر كەم لە شایی بەشداریدەكات ،بەاڵم بۆ پرسە وانییە.
هەڵبەت كاتێك باوەژنەكەی مرد زۆر بەدەم «پورە نەفیسە»ەوە بوو ،كاتێكی
زۆری لەگەڵ بەسەربرد ،بەاڵم خەمێكی كەمی نیشاندا .لە پرسەكەدا بە
دەنگی بەرز قسەیدەكرد ،تەنانەت هەندێجار پێشدەكەنی« .پورە نەفیسە»
زۆر حەزیدەكرد لە كاتی وادا پێیبڵێت «نێژهەت خانم ،تكایە.»...
كاتێك «پورە مینا» لە خەستەخانە بوو ،زوو زوو دەڕۆیشتم بۆ الی.
لە دواهەمین رۆژەكانی ژیانیدا لە (ئای سی یو) بوو .لەبیرمە لە پشتی
پەنجەرەی ژورەكەیەوە ،لەگەڵ كچەكانی دەوەستاین و سەیرمان دەكرد.
زۆر بێتاقەت بوو ،هەر جوڵەی دەكرد و ئێمەش بێهیوا وەستابووین و
هیچامن پێنەدەكرا .دوای ئەوەی كە مرد لەگەڵ «لەیال» -كچە چكۆلەكەی-
رۆیشتین بۆ سەرقەبران و لە پشت پەنجەرەوە دەمانبینی ،كە دەیشۆن و
ئامادەی دەكەن بۆ ناشتنی بەپێی یاسای ئیسالم .كاتێك بە دایكمم وت،
لەسەر قەنەفەكە بە جلێكی سەوزی كاڵەوە دانیشتبوو .هیچی نەوت .بەس
لە كۆتاییدا وتی «لەیال هەمیشە كچێكی باش بوو ،خۆشمدەوێت».
دوای تۆزێك لەسەر جێگەكەی هەڵسا و وتی «حەزت لە قاوە هەیە؟»
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29
رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دنیا
باوكم لەنێوان دایكم و دنیادا رۆڵێكی نێوەندگیری هەبوو .هەر شتێك
ببایە وەك دامەرزاندنی بۆریی ئاو و گرفتەكانی خانوو ،یان باخەكە،
ئیشكەرەكان ،دەبایە باوكم كێشەكە چارەسەربكات .ئەگەر دایكم بیویستایە
سەفەربكات ،باوكم پاسپۆرت و تكتی بۆ دابیندەكرد .ئەگەر لە میوانییەكدا
خزمێك ،یان هاوڕێیەك شتێكی بگوتایە ،كە پێیخۆش نەبوایە و باوكم
«پشتیوانی» لێنەكردایە ،زۆر تووڕە دەبوو .لە سەرەتای راپەڕیندا ،كاتێك
رژێمی تازە ئاگاداری باڵوكردەوە پارلەمانتارە كۆنەكان دەبێت راپۆرت بە
دادگا بدەنەوە و موچەكانیان بگەڕێنەوە ،باوكم لە جێگەی ئەو رۆیشت بۆ
كۆبوونەوە سەرەتاییەكانو پارەكانی دایەوە .پشتیوانی كردنو پارێزەریكردن
لە ژنێك كە زۆر حەزی لە سەربەخۆیی بوو لە سەرەتادا ئەركی باوكم بوو،
دواتر بوو بە ئەركی من و براكەم.
ئێستا كە باوكم رۆیشتبوو دایكم پشتی بە ئێمە ،زۆرتر «بیژەن» بەستبوو.
باوكم الیەنە داراییەكانی دۆسیەكەی خۆی لە دادگا یەكالیی كردبوویەوە،
بەاڵم ئێستا دایكم بۆ لێپرسینەوە بانگهێشتكرابوو-هەڵبەت زۆرتر رواڵەتكاری
بوو .بەبێ باوكم چۆن ئەم شتەی دەكرد؟ هەم من هەم هاوڕێكانم پێشنیارمان
كرد لەگەڵی بڕۆین بۆ دادگا ،بەاڵم رەتیكردەوە .وتی «هیوادارم هەرگیز ئەو
رۆژە نەیەت ،كە دەبێت بۆ هەموو شتێك پشت بە كەسێك ببەستم» .كاتێك
وتم با هەر بێم لەگەڵت ،زۆر بە ساردوسڕی و لووتبەرزیەوە وتی «تكایە
خۆت مەخەرە نارەحەتییەوە ،من خۆم دەتوانم ئاگام لەخۆم بێت .تا ئێستا
هەروا ژیاوم ،لەسەر پێی خۆم .ئەمە بەشی خۆمە».
هەڵبەت دەركەوت دایكم پێویستی بە من نەبوو .بە سەربەرزیەوە
گەڕایەوە و وتی زۆر بێباكانە لە دادگا وتومە هیچ شتێكم نەبووە شەرمی
لێبكەم .بە شانازیەوە باسی ئیشەكەی سەردەمی پارلەمانتاربوونی كردبوو.
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

313

نەیانتوانی هیچ شتێكی خراپ لە دۆسیەكەیدا بدۆزنەوە ،چونكە دژی
هەردوو یاسای كاپیتۆالسیۆنی ئەمریكی و پاراستنی خێزان دەنگیدابوو ،ئەم
رژێمەیش هەردوو یاساكەی پوچەڵكردبۆوە .دایكم وتی «پێموتن ئەگەر
عەقلیان هەبێت ،دەبێت پەیكەرێكی من لە زێر دروستبكەن ،هەرچەندە
دەزانم هەرگیز شتی وا ناكەن! بە پرسیارەكەرەكەم وت —بۆ زانیاریت
كابراكە مەالش نەبوو— پێش ئەوەی تۆ بێیتە دنیا من مسوڵامن بووم ،وەك
دایكت وەهام ،بۆیە تكایە ئارامبە و لەسەر ئاین ئامۆژگاریم مەكە.
پرسیم «دایە ئەی ئەو چی وت؟»« ،وەك پیاوەكانی تر نەبوو ،لەوانەیە
لە دڵ��ەوە رقی لەم رژێمە بووبێت .پیاوەكە پێكەنی و وتی دەزان��م تۆ
مسوڵامنێكی باشی و هیچ مەبەستێكت نییە لەو شتانەی كە دەیڵێیت.
منیش وتم نا! زۆریش بە جدیمە ئەم قسانە ،ئەگەر رۆژێك بێیت بۆ ماڵم بۆ
خواردنەوەی قاوە هەمووت بۆ رووندەكەمەوە» .پێش ئەوەی بڕواتە دەرەوە
بە كابرای پشكنەرم گوت باوكم قوماری دەكرد و دەیخواردەوە بەاڵم لە
زۆربەی سەرۆكەكانی ئێستامان مسوڵامنرت بوو ،چونكە باوەڕە سەرەكیەكانی
ئیسالمی لە بابەت خێرخوازی بەرابەر خەڵكی جێبەجێ دەكرد.
ئەو رۆژە زۆر وروژابوو ،دەتوت توانا شاراوەكانی خۆی دۆزیوەتەوە.
دەت��وت پێویستی بە نێوەندێك لەنێوان خۆی و دنیای هەقیقیدا نییە.
هەرچەند تۆزێك درەنگ بەم توانایەی زانیبوو« .ئەم پیاوە كە تا دوێنی
لەبەر شا دانەدەنەوییەوە ،ئێستا كاسەلێسی بۆ ئەم خەڵكە دەكات ،تەنیا
لەبەرئەوەی كە پێویستی بە پارەیە بۆ ئەو ژنە قەحبەیە».
چەند رۆژێ��ك پێش ساڵی ت��ازەی  1990بۆ كۆنفرانسێك رۆیشتم بۆ
ئەمریكا و ئەوروپا .خانووی خۆمان و منداڵامن هەبوو ،مێردەكەم ئیشێكی
هەبوو ،كە حەزی لێبوو ،منیش وتارم باڵودەكردەوە .نزیكەی بیست ساڵ
—لە هەشتاكانەوە تا هاوینی ساڵی  1997كە لە ئێران رۆشتین— من لەسەر
ئەدەبی ئێران دەمخوێندەوە و دەمنوسی .لە منداڵیەوە بینیبووم چۆن باوكم
چیرۆكەكانی شانامە و ئەدەبی كالسیكیامن وەك فێربوونی مێژوی ئێران بۆ
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باسدەكات ،ئێستاش وەك رسوشتی دووهەمی لێهاتبوو .لە ئەدەبی مۆدێرن
و شیعردا ،بەدوای ئەوەدا دەگەڕام ،چۆن لە هەقیقەت ڕادەكەین ،چۆن
ئەزمونەكامنان دەنوسین ،بۆئەوەی خۆمان بشارینەوە .دڵنیابووم هەروەك
ئێستا دڵنیام بە سەیركردنی چیرۆكی ئێرانی هاودەم ،دەتوانم تێگەیشتنێك لە
روداوە كۆمەاڵیەتییەكان و سیاسیەكان پەیپێببەم.
لەپڕ هەستمكرد بوون بە رەخنەگری ئەدەبی بەس نییە .نوسینی
وتاری ئەكادیمی ئاسان بوو ،بەاڵم هەستمدەكرد زۆرتر و زۆرتر خەریكم لە
نوسینەكامندا لە رێگای راستی ئەم رژێمە الدەدەم .بەوەدا خوێندكارەكانم
حەزیان لە ئیشەكانی «ڤالدیمێر نابۆكۆف» بوو ،دەستمكرد بە نوسین
لەسەر ئەو .دەتوت هەردووكامن دوودڵییەكامنان وەك یەك بوو .سەرقاڵی
دوورەواڵتی ،بڕوا بە دنیای خەونو تواناو دەسەاڵتی ئەدەب ،كە دەتوانێت
شتێكی ناشیرین بگۆڕێت بە شتێكی جوان.
زۆربەی ئەو شتانەی كە بۆ مێشكێكی دیكتاتۆرانە مەترسیدارن ،دەشێت
لە رۆمانەكانی «نابۆكۆف»دا ببیرنێت :رێز بۆ كەسایەتی ،خۆشەویستی
شەهوانی ،قەدرزانی بۆ پەیوەندی ئاڵۆزی نێوان قوربانی و جەالد ،هتد.
«نابۆكۆف» بەوە گەیشتبوو ،كە دەتوانی هەقیقەت لە رێگای خەیاڵەوە
كۆنرتۆل بكەیت.
كتێبەكەم بەناوی «ئانتی تێرا» لە ساڵی  1994باڵوبوویەوە ،چەند مانگێك
دوای ئەوە وازم لە ئیشەكەم هێنا .حەزم لە مامۆستایی بوو ،بەاڵم هاوزەمان
لەگەڵ خۆشویستنی پۆلەكانم سەرۆكی زانكۆ زۆرتر فشاری دەخستە سەرم.
پرۆگرامێكی تایبەتم دانابوو ،تێیدا نوسەرە بەناوبانگەكان ،دەرهێنەرەكان،
هونەرمەندەكانم بانگهێشتدەكرد ،تا بێن و قسە لەگەڵ خوێندكارەكاندا
بكەن .یەكەم وتاربێژ دەرهێنەری بەناوبانگ «عەباس كیارۆستەمی»
بوو ،ئەمە یەكەم گوفتاری گشتی بوو لە دوای راپەرینەوە .یەكێك لە
خوێندكارەكانم بە ناوی «ئاغای فۆرسەتی» سەرۆكی كۆمەڵی خوێندكارە
ئیسالمیەكان ،زۆر حەزی لە دنیای فیلم بوو ،بە جێگەی من خەریك بوو،
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تا بتوانێت زنجیرە پرۆگرامەكان بە سەركەوتوویی رێكبخات .سەدەها كەس
بۆ گوێگرتن لە وتارەكەی هاتبوون .دەرهێنەری دواتر ،كە بانگهێشتامن كرد
«بەهرام بەیزایی» ،یەكێك لە رەخنەگرەكانی رژێم بوو .لە سەرەتای راپەڕیندا
شانۆیەكی زۆر بەناوبانگی سەبارەت بە مردنی دواهەمین پاشای ئیمپراتوری
فارس «یەزدگورد» -بەدەستی ئاشەوانێك پێش هێرشی عەرەبەكان كوژرابوو-
نوسیبوو .ل��ەدوای وت��اری «بەیزایی» ،من و «ئاغای فورسەتی» خەریك
بووین لە پلیكانەكانەوە دەرۆیشتینە خوار كاتێك وتی «دەبێت بزانی ئەم
كۆبوونەوانە كۆتایی پێدێت .بەیزایی دواهەمینە .بەڕێوبەر هەست دەكات
بابەتەكان تێكدەر و سیاسی بوون».
لە زانكۆكانی تریشەوە خوێندكار دەهات ،تا بەشداری لە پۆلەكامندا
بكەن .بوارم دەدا بەشداری بكەن ،چونكە لەو سەردەمەدا لە تاران شوێنی
زۆر بۆ گفتۆگۆی ئازاد لەسەر ئەدەب نەبوو .چۆن دەمتوانی بەرگری كەسێك
بكەم ،كە دەیویست لەكاتی ئازادی خۆی باس لەسەر «تۆم جۆنز» یان
«بەرزاییەكانی بەر با» بكات .سەرۆكی كۆلیژەكە زۆر جوامێر نەبوو .بڕیاریدا
كەس نەتوانێ لە دەرەوە بێتە ژوور .یاسایەكی تازەی دانا كە هەركەسێك
بیەوێت چاوی بە من بكەوێت دەبێت لە ئۆفیسی ئەوەوە رێگەی پێبدرێت.
هەموو رۆژێك یاساو قەدەغەی زۆرتریان دادەنا .سەرەتا دڵنەواییان دەكردمو
دواتر چاالكیەكامنیان قەدەغەكرد .رۆژێك هەستمكرد من پرت لەوەی سەرقالی
ئیشی خۆم بم خەریكی شەڕكردنم .نامەیەكی دەستلەكاركێشانەوەم لە
ئیشەكەم پڕكردەوە ،بەاڵم تا دوو ساڵ قبوڵیان نەكرد .ئەوان هیچ گرفتێكیان
نەبوو لەوەی من دەربكەن ،بەاڵم من خۆم پێ كێبوو كە دەمویست وازبهێنم؟
بۆ خۆم وا رووندەكردەوە .بۆ ئەو دوو ساڵە خولێكی تایبەتم بۆ حەوت دانە
لە خوێندكارە كچەكانم و پیاوێك دانا.
ماوەیەكی زۆری پێچوو تا من و شوەكەم بڕیارماندا ئێران بەجێبهێڵین.
بۆ ماوەیەكی زۆر لەسەر داهاتووی خۆمان ،منداڵەكامنان و ئەوەی ،كە چۆن
دەتوانین بە باشرتین شێواز خزمەت بە واڵتەكەمان بكەین گفتوگۆمان كرد.
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ئەم قسانە لەنێوان هاوڕێكامنان ،خێزان و خزمەكامناندا ببوو بە شتێكی
ڕوتین« .بیژەن» بیری دەهێنامەوە من هەمیشە خەونی گەڕانەوەم بۆ
ئێران هەبووە .دەمەویست منداڵەكانیشم ئەو هەالنەیان هەبێت ،كە ئێمە
هەمانبوون ،دنیا ببینن و خۆیان بڕیار لەسەر ژیانیان بدەن .دەمەویست
هەم نوسەر بم ،هەم مامۆستا .ئیشی «بیژەن» زۆر تێكەاڵوی رژێم نەبوو.
لە كۆمپانیایەكی بیناسازی لەگەڵ كۆمەڵێك هاوكار ئیشی دەكرد ،كە زۆر
رێزیان دەگرت و خۆشیاندەویست .كۆمپانیاكەش پڕۆژەی گەورە گەورە و
زۆر سەرەنجراكێشی هەبوو .سەرەڕای ئەوەش بیرم دەخستەوە ،كە ئەو پیاوە
و شتەكان بۆ ئەو جیاوازترن .دەیویست بە باسكردنی ئەزموونەكانی لەوەی
چۆن لە یاساكانی رژێم الیداوە یارمەتیم پێبگەیەنێت.
ئەوە نەبوو بڵێم «بیژەن» رای جیاواز بوو .لەوكاتەوە كە گەڕابوومەوە
بۆ تاران ،هەستمدەكرد ئێرە ئیرت ماڵی من نییە و هۆكەی تا رادەیەك رەگەز
و ئیشەكەم بوو ،بەاڵم ئەو بەپێچەوانەوە هەستی بە بێگانەبوون نەدەكرد و
خەونی هەبوونی ماڵێكی هەتاهەتایی هەبوو—خەونێك كە لە تەمەنی 17
ساڵیی لە ئێران رۆیشتە دەرەوە لەگەڵی بوو .هەژدە ساڵ دوای گەڕانەوەمان،
خانویەك یان باشرت وایە بڵێین دورگەیەكی هەبوو پڕ لە خێزان و هاوڕێ و
هاوكار .ئێستاش داپچڕان لەم هەموو شتە و بەجێهێشتنیان زۆر قورس بوو
بۆی.
شەوێكیان ،كاتێك «ب��ی��ژەن» لە میوانی دەه��ات��ەوە ،میلیشیاكانی
راپەڕین بەر رێگەیان پێگرت .تاوانی خواردنەوەیان لێدا ،هەڵبەت خۆی
رەتیدەكردەوە .بردبوویان بۆ بارەگای سەركردایەتی كۆمیتەی راپەڕین و
شەوی لەگەڵ چەند تلیاكیو كوڕی گەنجی تر بەهەمان تاوانەوە بەسەربرد.
بەیانییەكەی لەگەڵ چەند بەندكراوێكی تردا بران بۆ كۆمیتە .زۆربەی كات،
كە كۆمیتە كەسێكی دەگرت بە مینی پاس دەیانربد بۆ دادگا ،بەاڵم ئەفسەرەكە
بە «بیژەن»ی وتبوو ،دەتوانێت یان بە پاس یان تاكسی بڕوات ،هەڵبەت
دەبێت پارەی تاكسیەكەش بدات ،یان دەتوانێ تەلەفون بكات بۆ ماڵەوە—
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ئاماژەیەكی نادیاربوو ،بۆئەوەی ئەگەر بەرتیلێكی باش بدات دەتوانێ بڕوات.
لە تاكسیەكەدا ئەفسەرەكە بیری خستبوویەوە ،كە پێویستی بە پشكنینی
خوێنە ،داخۆ حەزدەكات تەلەفون بۆ هاورێیەكی یان خزمێك بكات ،تا دواتر
بێن بە شوێنیدا؟ بیژەن بەرتیلێكی باشی دابوو بە ئەفسەرەكە و شۆفێرێكی
نوسینگەكە بەجێگەی ئەو خوێنی دابوو« ،بیژەن»یش ئازادكرابوو .هەڵبەت
هەموو كەسێك ئەوەندە بەختدار نەبوو .هاوڕێامن هەبوو ناچاركرابوون
ئاودەستی بەندیخانە پاكبكەنەوە ،یان لێدرابوون و باجیان لێسەندرابوو.
بۆ منونە لە دوو روداوی جیاوازدا چەند كوڕێكی گەنج لە میوانییەكدا
هەوڵیاندابوو لە هێرشی پۆلیس ڕابكەن ،بەاڵم لە پەنجەرەوە كەوتبوونە
خوارەوە و مردبوون.
كاتێك لەم دەستتێكەڵی و بێدەنگییەمان بەرامبەر بەم تاوانانە گلەییم
دەكرد« ،بیژەن» دەیوت ،بەاڵم ئێرانییەكی زۆر رادەستی فەرمانەكانی رژێم
نەبوون .خەڵك لەروەوە یاساكانیان قبوڵدەكرد ،بەاڵم لە ژێرەوە دەیانشكاند.
بەرەنگارییەك هەبوو ،حكومەت هیچ دەسەاڵتێكی لە بەرامبەریدا نەبوو.
هەرچەندە نرخی ئەم یاخیبوونانەی خەڵكم دەزانی ،بەاڵم لەالیەكەوە ئەم
شێوازی بەرەنگارییەم پێ خۆش نەبوو ،چونكە وام هەستدەكرد شێوازێكە
لەڕێكەوتنی بێدەنگ لەنێوان خەڵك و رژێمدا .بەالی منەوە بێدەنگی وەك
بەشداریكردن لە تاواندا وایە .گرنگە سەرپێچی لە یاساكان بكەیت ،بەاڵم
دانی پێدابنێت كە مافی خۆتە وەها بكەیت .بە «بیژەن»م دەوت «دایكم
نەیدەهێشت زۆر شت بكەین ،بەاڵم ئێمە هەر دەمانكرد .هەستامن دەكرد
مافی خۆمانە درۆی لەگەڵ بكەین و هەستامن بە گوناه نەدەكرد ،چونكە
وەك دیكتاتۆر هەڵسوكەوتی دەكرد .وادەزانی ئەمە وایكردوە كە درۆكردن
ئاسایی بێت؟ ئەمە نەخۆشیەكە لە كۆمەڵگەی ئێمەدا ،قوربانی لەو تاوانانەی
بەرامبەری دەكرێت دەبێتە بەشداری تاوانەكە ،چونكە هەر بیانویەكی
بۆ بێنینەوە من و تۆ مادام یاریەكەی ئەوان بكەین درۆزن و ساختەچین.
دەزانی چی لە هەمووی خراپرتە؟ ئەوەی كە هەستدەكەین ئاساییە».
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هەم من راست بوومو هەم «بیژەن» ،بەاڵم بڕیاری ئەوەی كە مبێنینەوە،
یان بڕۆین زۆر تایبەت بوو ،بۆ هەركام لەم بڕیارانەش دەبوو نرخێكامن
بدایە .من زۆر بەختەوەر بووم ،كە ئیشێكم هەبوو لە هەركوێی ئەم دنیایە
بووایە دەمتوانی بیكەم .دەمتوانی هەم بنوسم هەم مامۆستا بم و گرنگ
نەبوو لەكوێ بژیم .بەس هەستم بە گوناه دەكرد ،كاتێك بیرم لە بەجێهێشتنی
دایك و باوكم دەكردەوە .حەزم نەدەكرد بە تەنیا جێیانبهێڵم .زۆر كەسی
هاوتەمەنی ئەوان منداڵەكانیان بەجێیان هێشتبوون و ئێستا كەس نەبوو
ئاگای لێیانبێت .باوكم ژنی هێنابوو ،بەاڵم ئەی دایكم چی؟
زۆرجار باسی رۆشتنم بۆ باوكم كردبوو .دەیوت باشرتوایە كە بڕۆین،
گەر بۆ ماوەیەكی كەمیش بێت .پێموت بیری دەكەم .وتی «من باوكمم
لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا بەجێهێشت ،دنیا هەروایە .پێویستە بیر لەخۆت
بكەیتەوە» .پێیوتم تەنانەت خۆیشی بیر لەوە دەكاتەوە لە ئێران بڕوات.
بەیانییەك كە ئیرت دڵنیا ببووین دەڕۆین ،رۆشتم بۆ شوقەكەی دایكم .لە
چێشتخانەكە دانیشتبوو .لە ژورەكەدا دەرۆیشتم و سەیری وێنەكانم دەكرد:
«نیگار» بە جلێكی سورەوە لە تەنیشت دارێكەوە وەستابوو« ،دارا» بە گوپی
پڕ و قەڵەویەوە ،وێنەی من و «محەمەد» بە رەشوسپی كاتێك من حەوت
سااڵن بووم و ئەویش چوار .بە دوو كوپ قاوە و پسكیتەوە هات بۆالم.
باسی دواهەمین سەفەرم بۆ ئەمریكا بۆ كرد .وتم پێشنیاری هاوكاریم لەگەڵ
زانكۆی «جان هاپكینز» لە زانكۆی خوێندنی نێودەوڵەتی بۆ ماوەی دوو ساڵ
پێدراوە .بە وچانێكەوە وتی «هەواڵێكی باشە» .بیری ئەو كاتەی خستمەوە
كە بردمی بۆ بەریتانیا .وتی «بۆچی منداڵەكانت هەمان ئەو دەرفەتەی تۆیان
نەبێت؟ خۆ بۆ هەمیشە ناڕۆیت» .وتم «نامەوێت تۆ بە تەنیا جێبهێڵم ،بۆچی
لەگەڵامن نایەیت؟» .زەردەخەنەیەكی كردو وتی «ئێرە ماڵی منە .بەهەرحاڵ
من ناتوانم بڕۆم .ئاغای باوكت لەوە دڵنیابووە».
بابەتی رۆشتنی دایكم لە ئێران زۆر پێشرت باسكرابوو« .محەمەد» و
«شەهران» دە ساڵ پێش ئەوكاتە رۆیشتبوونو زۆر لێی پاڕانەوە لە بەریتانیا
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سەردانیان بكات .هەر بیانوویەكی بهێنایە ،هەمیشە ئەمەی دەوت كە ئەوان
هەرگیز بەپێی یاسا جیانەبوونەتەوە ،بۆیە ناتوانێت واڵت بەبێ بەڵگەی
رەزامەندی باوكم بەجێبهێڵێت .دەیوت «هەرگیز داوای هیچ شتێك لە باوكت
ناكەم ،تەنانەت ئەگەر لەسەر دەروازەی مردنیش بم»« ،زۆر ناخۆشە من كە
دژی یاسای پاراستنی خێزان دەنگمدا —هەر بۆ ئەم هۆیەی كە ژن بۆچی
بۆ دەرچوون لە واڵت دەبێت پێویستی بە رەزامەندی مێرد هەبێت— ئێستا
دەبێت ئەم سوكایەتیە قەبواڵ بكەم» .هێند بەدڵنیاییەوە قسەیدەكرد ،كە
ئێمە بڕوامان پێدەكرد ،بەاڵم دواتر زانیامن جیابوونەوەكە لەسەر بەڵگەنامەی
لەدایكبوونی تۆماركراوە :واتە ئازاد بوو.
هەندێکجاریش بیانووی ئەوەی دەگرت «بەهەرحاڵ من بەڵێنمداوە بە
خۆم ،كە هیچ شتێك لەم رژێمە داوا نەكەم ،بۆیە ئێستا بۆ پاسپۆرتێك لێیان
ناپاڕێمەوە ،تەنانەت ئەگەر بەمانای ئەوەش بێت ،هەرگیز نەتوانم چاوم
بە منداڵەكانم و كوڕەزا و كچەزاكانم بكەوێت» .منیش وتم «بەاڵم دایە،
مافی خۆتە پاسپۆرتت هەبێت .تۆ ناپاڕێیتەوە ،داوای مافی خۆت دەكەیت».
مشتومڕەكامنان هەمیشە ،یان بە رەتكردنەوە كۆتایی دەهات ،یان بەوەی
لەوانەیە بڕوات ئەگەر ئەوان بڕۆن .ئەم جارە هیوام نەبوو .بیرم دەكردەوە،
ئەگەر مبانتوانیایە مبانهێنایە بۆ هەموومان باش دەبوو .لە كۆتاییدا رازی بوو
بیری لێبكاتەوە ،لەدوای «سەرپەرشتیكردنی كۆمەلێك كاروباری گرنگ» .زۆر
بە راستیەوە دەیوت «ئەمە واڵتی منە ،بە ئەندازەی منداڵەكانم بۆم گرنگە.
ئەركی نیشتامنی خۆمم هەیە» .هەندێ جار هەستامندەكرد لەراستیدا
راسپاردە سیاسیەكانی ناهێڵن لە واڵت بڕواتە دەر.
بۆ ماوەیەك دایكم زۆر بە رۆشتنەكەی ئێمە خۆشحاڵ بوو .بەردەوام بۆ
خەڵكی باسدەكرد .هەڵدەگەڕا و لێیدەپرسیم «لە كام زانكۆ وەرگیراوی؟»،
«جان هاپكینز دایكە» .گوێم لێیە دەڵێت «ئا ئا جان هاپكینز ،خەستەخانەكە
نە زانكۆكە ،زانكۆیەكی زۆر بەناوبانگە» .كە تەلەفونەكەی دادەنا پێیدەوتم
«راستی وتت ئەم هاوكارییەت لەگەڵ ئەو زانكۆیەدا بۆ چیە؟» .دواتر
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بەدەنگێكی نزمەوە «قەینا هەمووی دوو ساڵە ،دوای دوو ساڵ دەگەڕێیتەوە.
دوێنی ئەحمەد ئاغا لێرەبوو ،دەیوت خەڵك لە بازار زۆر لەم رژێمە پەسنت.
ئەرێ زوو دەگەڕێیتەوە .ئەم رژێمە دەرووخێت»( .دەتوت رۆژێك دێت ئەم
مەالنە جانتاكانیان هەڵبگرن و بڵێن «دەی باشە ئیرت ئێمە دەڕۆین .لەوانەیە
دواتر یەكرت ببینین و لەوانەشە نەبینین») .دیسانەوە دەیوت «دوو ساڵی تر
دەتوانی بێیتەوە ،مەگەر نا؟» .منیش بە دەنگێكی بێهیواوە دەموت «بەڵێ
دەتوانم».
لەپڕ دەستمكرد بە گریان .وتی «بۆچی دەگری؟ كچە هەژارەكەم هەمیشە
لە شوێنێكەوە دەڕوات بۆ شوێنێكی تر .هەرگیز لە جێیەكدا ناحەسێتەوە.
هەرگیز چێژت لە ژیانت وەرنەگرتوە» .دواتر پێیوتم بە دنیا بڵێ چی لە ئێران
روودەدات .بە دەنگێكی نزمەوە دەیوت «ئەركی نیشتامنیت لەبیرنەكەیت.
خۆم زانیاریت بۆ دەنێرم»« ،هەڵبەت ناتوانین لە تەلەفوندا بە ئازادی قسە
بكەین ،بەاڵم زمانی تایبەتی خۆمان دادەهێنین .بۆ منونە ئەگەر بڵێم ئاغا
نەخۆشە ،ئەوە یانی سەبارەت بە رژێم قسەدەكەم» ،بەاڵم لەگەڵ گوزەری
كاتدا زۆرتر نیگەران دەبوو .لەپڕ بەبێ هیچ هۆیەك ئیرت قسەی لەگەڵم
نەدەكرد ،یان گلەیی دەكرد جارێكیرت لە ژیانیدا خەریكن لەم شوقە زلەدا
تەنیا بەجیێدێڵین .پێمدەوت خەسوی «محەمەد» لە شوقەكەی «محەمەد»
دەژیت و ئێمەش ئەوەی خۆمان بەكرێ داوە بە هاوڕێیەكی «بیژەن»« ،من
چی بكەم كە تۆ لێرە نەبیت و ببم بەجێگەی بەزەیی بۆ ئاغەی باوكت؟»،
«دایە گیان پەری هەم هاورێمە هەم پارێزەرمە ،لە تەك ئەو بیت پێویستت
بە هیچ شتێك نابێت»« ،دەی باشە ،بەاڵم قەینا پێش ئەوەی برۆی بەڵگەی
ئەرزەكانم بۆ بهێنیت؟ ئەم ئیشە بچوكەیشم بۆ بكەیت» .لەگەڵ ئەوەشدا كە
سور دەمزانی هەرگیز ورەی ئەوەم نییە داوای بەڵگەكان لە باوكم بكەم وتم
«دڵنیابە» .دایكیشم وتی «ئەوكاتەم هاتەوەبیر ،كە گەنج بوویت—دەنگی
لێرەدا دەتوت بۆ ساتێك شكا— لەو ماڵە شێدارە گەورەی النكەستێر دەژیای،
زۆر ترسابووی .كاتێكی زۆرم تەرخاندەكرد ،تا لەناو فەرهەنگدا بەدوای
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وشەكاندا بگەڕێم ،ئێستاش.»...
هەرچی كاتی رۆیشتنامن نزیكرت دەبوویەوە دەمویست زۆرتر كاتم
لەگەڵ ئەودا بەسەربەرم .كاتێكی زۆر لە ژووری نیگاركێشان دادەنیشتم
بەس بۆئەوەی چیرۆكەكانی ژیانیم بۆ باسبكات .لە ژورەكە هەڵدەسوڕێت
و سەبارەت بە رەسمەكان پرسیارم لێدەكرد« .دایكە ئەمە وێنەی كێیە؟»،
«سەیری خۆتو پورە مینا بكە»« ،هیچ وێنەی خۆتو سەیفیت لەال نییە؟».
هەموو وەاڵمەكانی روتینی بوون و كاتێك سەبارەت بە «سەیفی» یان
دایەگەورەم پرسیارم دەكرد ،هەر هەمان چیرۆكی دەگێڕایەوە ،كە پێشرت بۆی
باسكردبووم ،تەنانەت هەر هەمان وشەشی بەكاردەهێنایەوە.
بەیانییەكیان جانتایەكی بچوكی لە ژووری گەنجیەنە دەرهێنا .پڕبوو
لە وێنەی كۆن ،هەموویامن لەسەر عەردەكە باڵوكردەوە .دەنگی «نیگار»
و «دارا»م دەبیست ،لە باڵكۆنەكە وەستابوون و پێدەكەنین .پەنجەرە
فەرەنسیەكەمان كراوەبوو ،یارییان بە وشە دەكرد .جاروبار شتێكی كۆمیدییان
دەوتو دەستیاندەكرد بە پێكەنین .دایكم الی منەوە دانیشت .من تەماشای
وێنەكانم دەكرد و ئەویش جاروبار لەسەر هەر وێنەیەك بۆچونێكی دەوت.
هەندێك وێنەم خستە ئەو الوە .دەمزانی هیچ رێگایەك نییە ،بتوانم ئەم ساتە
رابگرم و بیپارێزم :دەنگی پێكەنینی منداڵەكانم لە هەیوانەكە ،من و دایكم
ئاوا بەخۆشیەوە الی یەكەوە دانیشتبووین ،دۆستایەتی نزیك و ئاسودەییەك
بوو دەمێك بوو هەستم پێنەكردبوو .دایكم بە سینییەكەوە هاتە ژوورەوە و
«نیگار» و «دارا»ی بانگكرد «نیگار ،دارا ،قاوە و شۆكۆالتەكەتان ئامادەیە».
دەمەویست بڵێم «دایە قاوەیان پێمەدە هێشتا زۆر منداڵن» ،بەاڵم دەمزانی
بەس دەڵێت «پێویست ناكات پێمبڵێن چی بۆ منداڵ باشەو چی باش نییە».
زۆرم حەزمدەكرد راب��ردووی بزانم ،بیناسمو بزانم چی وایلێكردبوو
هەم زۆر لێامن دووربێت و هەم نزیكامن بێت .زۆر قورس بوو لەگەڵی
قسەبكەیت .هەرگیز نەمدەتوانی وشەی دروستی بۆ بدۆزمەوە .نەمدەتوانی
بڵێم «دایە ،دەزانم بۆچی وا هەستدەكەیت و زۆر سوپاسگوزاری ئەو كاتەی
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النكەستێرو زۆر شتی ترم ،بەاڵم باوكیشم خۆشدەوێت» .نەمدەتوانی پێیبڵێم
زۆرتر لە هەموو شتێك دەمەویست بەس خۆشی بوێم .دەمەویست مبگرێتە
باوەش ،ئەویش نەك بۆ ئەوەی كە بەزەیی پێمدا دێتەوە ،بەڵكو بۆئەوەی
خۆی وای دەویست .حەزم دەكرد بپرسم «دایە ،چیت دەوێت؟» ،بەاڵم زۆر
شتی باسنەكراومان هەبوو.
چەند مانگی كۆتایی ژیامنان لە تاران ببوو بە نۆستالژی ،دەتوت دەمی
ئێستا لەناو رابردوودا پووكاوەتەوە .لەبیرمە رۆژێكیان بانگیكردمە خوارەوە
بۆ خواردنەوەی قاوە .كە رۆیشتمە خوارەوە بینیم لە چێشتخانەیە ،پێیوتم
بڕۆمە ژووری وێنەكێشان چاوەڕوانی بكەم .لەو كاتەی چاوەڕێم دەكرد،
هەستمكرد شتێك لە ژوورەك��ەدا گ��ۆڕاوە ،كە پێشرت سەرنجم نەدابوو.
هەمیشە حەزیدەكرد بۆ بەسەربردنی كات لەگەڵ میوانە نزیكەكانی ژورێكی
بچووكرتی هەبێت .لە سەرەتادا هەموو شتێكی بردبوو بۆ ژوورەكەی خۆی،
ژورەكەی تەنیشتیشی ،كە ژووری باوكم بوو ،كردبوو بە ژووری وێنە .دوای
ئەوەش سیسەمەكەی بردە ژووری تازەی وێنەكێشان ،لە رۆژدا وەك قەنەفە
و لە شەویشدا وەك سیسەم بەكاریدەهێنا .لەو سەردەمەدا هەموو كاتی
لەو ژوورەدا بەسەردەبرد .تەنانەت لەناو وێنەكانیشدا گۆڕانكاری هاتبوونە
ئاراوە .لەو كاتەوە لەبیرمە هەمیشە وێنەی هەرچوارمانی لێبوو .وێنەی
خێزانی تریشی لێبوو ،لە وێنەكەدا «محەمەد» هێشتا هەرزەكارە .وێنەگرەكە
زۆر هەوڵیداوە جوانرت نیشامنان بدات بە رۆشنكردنی چاومان ،بەجۆرێك
رەنگی چاوم ببوو بە سەوز ،بەاڵم ئێستا دایكم هەموو ئەو وێنانەی كە
باوكمی تیادابوو هەڵگرتبوو.
ژورەكە پڕببوو لە وێنەی منداڵ و كوڕەزا و كچەزاكانی .لەنێوان وێنە
رەنگاوڕەنگەكانی «نیگار» و «دارا»دا وێنەیەكی ڕەشوسپی كەوتە بەرچاوم.
بووكێكی گەنج بە قژێكی رۆشنەوە لەگەاڵ زاوایەكی لێوبەخەندە .وێنەی
دایكمو «سەیفی» بوو .لە مێزەكەی الی دەستیەوە دوو كتێبی منی لێبوو .لەو
كتێبانەی بە منداڵی زۆر حەزم لێبوو .یەكێكیان كتێبێك بوو لە تەمەنی یانزە
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ساڵیدا ببووم بە ئەوینداری« .لەیال» بۆ جەژنی لەدایكبوونەكەم پێیدابووم،
منیش بەشانازیەوە دەموت تا ئێستا دوانزە جار خوێندومەتەوە .ناوی كتێبەكە
«دێزیرە» بوو .بە شێوازی دەفتەری بیرەوەری نورسابوو .ڤێرژنی رۆمانسیكراوی
ژیانی «بێرناردین دێزیرێ كلەی» كچی بازرگانێكی دەوڵەمەندی خەڵكی
مارسەی بوو ،پێش ئەوە «ناپلیۆن» ببێت بە كەسایەتی دیار ئەوینداری بوو،
بەاڵم دواتر لەگەڵ «جۆزێفین» رێدەكەوێتو ناپاكی لە «دێزیرە» دەكات.
لەكۆتاییشدا شودەكات بە یەكێك لە ژەنراڵەكانی «ناپلیۆن»و دەبێت بە شاژنی
سوید .كتێبەكە وێنەی ئەو فیلمەی لەسەر دروستكراوە كە تیادا «مارلۆن
براندۆ» و «جین سیمۆن» كایە دەكەن ،یەكەم رستەی ئاوا دەستیپێدەكرد
«بەبڕوای من ژنی مەمك گەورە سەرنجڕاكێشرتە ،بۆیە منیش هەموو سینگی
خۆمم پڕكرد لە دەستەسڕ» .دایكم ئەم كتێبە و كتێبێكی تری منداڵیمی بەناوی
«كابینەی مام تۆم» ،هەڵگرتبوو وەك مێژووی راستەقینە دەیخوێندەوە.
هەوڵمدەدا تێیبگەیێنم كە ئەم كتێبانە رۆمانن بەاڵم حەزی نەدەكرد وا بزانێت
ئەمانە هەقیقەت نین بۆیە ئیرت منیش وازم لێهێنا .باسی «هەریێت بیچر
ستۆڤ»و ژنانی تری وەك ئەوم بۆ دەكرد كە بۆ مافی ژنان و دژی كۆیالیەتی
شەڕیان كردبوو ،هەستمدەكرد چەند خەباتەكەیان لەوەی ئێمەوە نزیكە.
هەروەها پێمگوت چۆن یەكەمجار رۆیشتم بۆ پاریس بەدوای ئەو پردەدا
گەڕام كە شوەكەی «دێزیرە» لەوێ گەرەكی بوو خۆی بكوژێتو بەهۆی
بیستنی هەواڵی هاوسەرگیری «ناپلیۆن» و «جۆزێفین» پەشیامندەبێتەوە.
بە دایكم وت دەمەوێت كتێبێ بنوسم و پێشكەشی بكەم بە ئەو .وتی
«ناوی كتێبەكەت چیە؟»« .ژنانی بێشەرم»« ،تۆ وادەزانی من حەزم لە كتێبێكە
كە سەردێرەكەی ئەوە بێت؟»« ،نە دایكە گیان ،مەبەستم ئەوەیە لەبیرمە
تۆو پورە مینا پێامنتان دەوت فێركردنی خوێندن و نووسین ژنان دەكات بە
جیهانی و هانیاندەدات نامەی ئەویندارانە بۆ پیاو بنوسن و بێشەرم بن.
دەمەوێت كتێبێك لەسەر ئەوە بنوسم ،لەسەر ئەوەی چۆن هەندێ خەڵك لە
خوێندەواربوونی ژن دەترسن» .باسی چیرۆكێكی «شەهرنوش پارسیپور»م بۆ
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كرد .رۆژێكیان باوكی قارەمانی چیرۆكەكە كە ئەدیب بووە لە جادەیەكەوە
دەڕوات و هەر لە خەیاڵی خۆیایەتی .بێگانەیەك —ئینگلیزێك— لەسەر
ئەسپێكدا رایدەوەستێنێت .ئەو كابرا ئینگلیزە هیچوپوچە كە لە بێرێزی
ئەدیبەكە توڕەبووە بە قامچی دەداتە سەر دەموچاوی .ئەم روداوە دەبێتە
هۆی ریسواییەكی گەورە .وا رێكیدەخەن كابرا بیانییەكە بڕوات بۆ ماڵی
ئەدیبەكە و داوای لێبوردن بكات .ئەم روبەڕووبونە سادەیە لەوانەیە لەسەر
ژیانی ئینگلیزەكە وەك پەراوێزێك بێت ،بەاڵم ژیانی توێژەرەكە بۆ هەمیشە
دەگۆڕێت .گۆڕان سەرەتا لە شتی بچوكەوە دەستپێدەكات .لەو سەردەمەدا
زۆرب��ەی ماڵی ئێرانی كورسی و موبیلیاتیان نەبوو ،تەنانەت خەڵكە
ساماندارەكەش هەر لەسەر ئەرزی فەرشكراو دادەنیشنت و بە پشتی زۆر
گەورە پاڵیان دەدایەوە .ئەدیبەكە بۆ ئەوە ئەم كابرا بیانییە دێت ناچار دەبێت
موبیلیاتی رۆژئاوایی بەقەرز بگرێت .ئەمە یەكەم نیشانەی هێرشی بێگانەیە
لەسەر ژیانی ئێمە .كابرا ئینگلیزەكە یاسایەكی تریش دەشكێنێت .ئێستاش
لەزۆربەی ماڵی ئێرانیدا واباوە پێاڵوەكانت پێش چوونە ژورەو دابكەنیت،
بەاڵم ئەم كابرا بێئاگاو نەزانە لەم دابونەریتە بە چەكمەكانییەوە دەڕواتە
ژورەوە .بەم شێوەیە رێورەسمی لێبوردن دەبێت بە هێامیێك لەبەرزی ئەو.
گرنگرتین ئەنجامی ئەم بەرەوڕووبوونەوەیە دۆزینەوەی ئەدیبەكە لەسەر
خڕیی زەویە .پێشرت وا پەسەندی دەكرد خۆی بە نەزان دابنێت كە عەرز
خڕە .بۆ چەند رۆژ لەم دۆزینەوەی خۆی بیردەكاتەوە .بۆی دەردەكەوێت
پەیوەندیێك لەنێوان ئێستای ئەم بێگانەیە ،خڕبوونی زەویو گۆڕانەكانی
داهاتوو لەگەاڵ هەڵچونەكاندا هەیە .لەكۆتاییدا دەڵێت «بەڵێ ،زەوی خڕە،
ژنان دەست بە بیركردنەوە دەكەن و هەر كە دەستیپێبكەن بێشەرم دەبن».
بە دایكم گوت «مەبەستم ئەوەیە كاتێك باسی ژنانی بێشەرم دەكەم —
ژنانی وەك تۆ ،پورە هامدەم ،مامۆستاكەت عۆزا خانم— چۆن شەڕیانكرد تا
بتوانن بخوێنن .دەمەوێت لەسەر ئەمە و ژنانی ناو چیرۆكە خەیااڵوییەكانی
ناو ئەدەبەكەمان بنوسم».
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پێمنەگوت دەمەوێت لەسەر ژنانی نەترسی وەك رودابە ،ویس ،فروغ
و ئەلەم تاج بنوسم .چۆن دەمتوانی بیڵێم؟ ئەو ژنانەی لە شەهوانی بوون
ناترسن .دەمەویست لێیپربسم ئایا هیچ جیاوازییەك لەنێوان ژنێكی خوێندەوار
یان دوكتۆرێك و ژنێك كە حەزی لە سەماكردن بووە هەیە؟
دایكم بەدوای شتەكانی ناو مێشكی خۆیدا دەرۆشت .وتی «من هەمیشە
دەمەویست تۆ ژنێكی خوێندەوار بیت ،مرۆڤێكی سودمەند بۆ واڵتەكەت
لێدەربێت .هیچ نەبێت بەوە گەیشتم .ئەو دایك و باوكانەی منداڵێك
بەباشی بەخێودەكەن ئەرزشیان نازانن .دەبا مبگوتایە «بەڵێ تۆ ئەوەت بەمن
بەخشی ،تۆ روناكبینی و پەروەردەییت بە ئێمە داو ئەم جێگایە ئێستا منی
لێم لە سایەی تۆوەیە .تۆ خەونەكانی خۆتت بۆ من ویست» .دەبا دانم پێدا
بنایە ،بەاڵم تۆزێك درەنگ بوو.
حەزمدەكرد ئیرت هەمیشە پەیوەندی من و دایكم ئاوا خۆش بێت .بەاڵم
لە رۆژی دواتردا دیسانەوە گەڕاینەوە بۆ پەیوەندیە ئاساییەكەمان .رۆژێكیان،
لە كاتێكدا میوانەكامنان لە ژوری میوان دانیشتبون و خۆیان وا پیشاندەدا
گوێیان لە هیچ نییە ،هاتە ناو چێشتخانەكە و دەستیكرد بە قسەی ناخۆش.
دوای ئەوە كە زانیبووی لەگەڵ باوكم قسەدەكەم دیسانەوە بۆ هەزارمین
جار داوای بەڵگەی ئەو زەوییانەی كرد خۆی و باوكم پێكەوە خاوەنی بوون.
منیش هیچم نەوت .دوای ئەوە پێیوتم قەینا هەر ئەوەندەت لێدێت چونكە
لەو جینە گەنیوە دروستبوویت.
رۆژێكیان ،هەفتەیەك بەر لە رۆشتنامن ،بەیانی زوو هات بۆ شوقەكەی
ئێمە .وتی شتێك هەیە دەمەوێت نیشانت بدەم .زۆر توڕە دیاربوو ،فایلێكی
گەورەی دا بەدەستمەوە .وتی «هەرگیز نەتویستوە ئەمانە نیشانی من
بدەیت» .هەموو وتارەكامنی پێبوو .تەنانەت كۆپییەك لەو پێشەكییەی بۆ
وەرگێڕانی كتێبی «برسییەتی ئەمریكایی» ریچارد رایت نووسیبوم ،لەالبوو.
هەموو نامەو شیعرەكانی خوێندكارەكامنی چوارگۆشە گرتبوو .وتی «ئەوانەی
كە تۆ فڕێت داب��وو» .كۆپی ئەو وتارانەی ئێرانم زۆرتریان ئەوانەن ئەو
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پێیدام« .لەم كتێبە تازەیەتدا لەبارەی ئەم كابرا روسیە تێناگەم .نازانم بۆ
لەبارەی ئەوەوە دەنوسیت ،بەاڵم خۆشحاڵم ئەو شتە دەكەیت كە خۆت
دەتەوێت .ئەمە دواهەمین شتێكە دەی بەخشم بە تۆ .لەسایەی ئاغای
باوكتو دۆستەكەیەوە ئیرت سامانێكم نییە ،بەاڵم شادم لەوەی كە شتێكم بۆ
منداڵەكانم بەجێهێشتووە كەس ناتوانێت لێیان بسێنێت».
دواهەمین بەیانی كە بۆ ماڵئاوایی هاتە ناو گەراجەكە جلە سەوزەكەی
لەبەربوو ،زۆر توڕە دیاربوو ،بە زەحمەت وەاڵمی خواحافیزیەكەمانی
دایەوە .كاتێك ویستم ماچی بكەم هەڵگەرایەوە .وەك هەمیشە بۆ سەفەر
سەالمەتی قاپێك ئاو بەگولێكی بچوكو قورئان بەسەریەوە بەخوای سپاردین.
ئاوەكەی بۆ بەختیاری بەدواماندا رژاند .بەاڵم ئەو شتە زۆرتر لەبیرم ماوە
دەڕبڕینی داخلەدڵی و ئازار بوو.
كاتێك ئۆتۆمبێلەكە رۆیشت دایكم هێنایە بەرچاوم ،فێڵێك كە كاتێ
گەنجبووم دەمكرد—سەیری مەنزەرەكە بكە ،چاوت داخەو بیهێنە بەرچاوت
و دیسانەوە بیكەرەوە .هەڵگەڕامەوە و دیسانەوە سەیرم كرد ،بە كراسە
سەوزەكەی بەریەوە دیم كە بەهۆی سێبەری گەراجەكەوە تاریك دیاربوو.
لەپڕ هەستمكرد چەند پیربووە ،دەم و چاوی پڕبووە لە پەڵە و خاڵ ،بەاڵم
قژە خۆڵەمێشیەكەی ،ئێسقانە بەرزەكەی گۆنای و چاوە بریقەدارەكەی
هێشتا هەر جوانن .پیربوونی دایك و باوكامن هەر بەئەندازەی گەورە بوون
و باڵخبوونی منداڵەكامنان تووشی شۆكامن دەكات .تەنیا جیاوازی ئەوەیە
هیچ خۆشییەكی تیادا نییە ،بەس ناشادت دەكات .هەستمكرد چەند تەنیا
و هەناسەساردە .بیرێك هاتە مێشكم و ریشەی داكۆتا .هەستمكرد زۆر
زوو لە دەستی دەدەم .دایكم و باوكم هەردووكیان شتێكیان پێدابووم كە
لەدەستمدەدا .خەفەتم بۆ دەخوارد ،هەڵبەت نەك بە ئەندازەی باوكم كە
تا رادەیەك خەونەكەی هێنابووە دی .خەفەتم بۆ دەخوارد چونكە هیچ
شتێكی نەبوو لەدەستی بدات ،دایكی زۆر زوو لەدەستدابوو ،لەگەڵ رۆشتنی
باوكیشم ئەو شتەی كە ماڵەكەی بۆ مابوو لەدەستیدا .ئەم بیرە بۆ پێنج ساڵ
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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لە كونجی دڵمدا خۆی شاردەوە و لەدوای مردنی لەپڕ هێرشی هاوردە سەرم.
تۆزێك زووتر لەكاتی خۆی رۆشتین بۆ فڕۆكەخانە .باوكم لە فڕۆكەخانە
چاوەڕوانی دەكردین ،تا هەم مبانبینێ و هەم لە جانتاكامناندا یارمەتیامن
بدات .لە گومركدا خەڵكی دەناسی تا ئەگەر شتێك پێشهات یارمەتیامن
بدەن ،منیش بەردەوام نیگەرانبووم شتێك پێش بێت .بەاڵم هیچێك نەبوو:
كەس هەراسانی نەكردین .بیرم دەكردەوە كە هەموو ژیانم لە مردنی باوكم
ترساوم و لەوانەیە ئەمە دواهەمین جار بێت چاوم پێیبكەوێت.
باوكم چیرۆكەكانی پێبەخشی بووم—منیش ماڵی هەڵگرتنیان بووم.
لەگەڵ دایكم ئاڵۆزتر بوو .بەبۆنەی دایكمەوە پەنام بۆ دنیای كتێبەكانم و
پیشەكەم و تەنانەت خێزانەكەشم هاوردبوو .سەیربوو لەكۆتاییدا ببووم بەو
شتەی كە دایكم دەیویست ،یان ئەوەی كە خۆی حەزیدەكرد ببێت :ژنێكی
رازی لە خێزان و ئیشەكەی« .نیگار» ،كچەكەم بوو بەو شتەی دایكم هیوای
بوو :رۆیشت بۆ كۆلێژی پزیشكی و دەخوێنێت تا ببێت بە پزیشك« .نیگار»
دەیوت «دایە من یەكەم كچی خێڵخانەكەمانم كە دەبم بە دوكتۆر .مامان
نێسی ئەگەر زیندوو بوایە زۆر خۆشحاڵ دەبوو».
مرۆڤ دەبێت بۆ ئەو كەسایەتییەی كە هەیەتی سوپاسگوزاری بكرێت،
دەبێت ببیرنێت و بۆ ئەو شتەی كە هەیە خۆشامنبوێت تا بتوانن بە باشرتین
شێواز خۆیان نیشانبدەن .چۆن دەمانتوانی سوپاسگوزاری ئەو بكەین؟ چاكی
و خراپیەكان باوكم دیاریكراو و تایبەت بوون .دەمانتوانی خۆشامنبوێت،
توڕەبین لەدەستی و سوپاسگوزاری لێبكەین .بەاڵم لەگەڵ دایكم بابەتەكە
وانییە .دەتگوت كاتێك سەیری ئاوێنە دەك��ات بەس بەتاڵی دەبینێت.
هەندێکجار كە لە ئاوێنەدا سەیری خۆم دەكەم دایكم دەبینم .هەرگیز بیرم
نەكردبوویەوە لەوەی كە لە دایكم دەچم ،كاتێك خەڵك پێیان دەوتم لە
دایكت دەچی ،زۆر بەتوندی رەمتدەكردوە .پێمدەگوتن نا لە باوكم دەچم.
هەرچی زۆرتر دەڕۆشتە پێشەوە زۆرتر ئەم تێبینییەم دەبیست ،تەنانەت لە
كچی خۆشمەوە—كە لەخۆم دەچوو .بەس لە رەنگ و شێوازی چاودا نەبوو
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لەیەكبچین ،لەیەكچوونەكەمان لەمە قوڵرتبوو .دایكم لەئاوێنەكەدا وەستابوو
نە بەمیهرەبانیو بەخشەندەیی بەڵكو بە ساردی و دڵڕەقیەوە.
كە لە ئێران دەرچووم پارچەیەكی رزیوی سەوز بە نورساوی «مزەفەرەدین
شا» ،شای قاجار لەگەڵ خۆم برد .هی دایكی دایكم —لە وەچەی ئەم
شایە— بوو هەر دەستت بۆ بربدایە دەدڕا .ئەم پارچە سەوزە دڕاوە زۆرتر لەو
پارچە كۆنانەی دایكم پێیدابووم دەیخستمە بیر دایەگەورەیەك كە هەرگیز
نەم بینیبوو .هەروەها هێرشم بردە سەر جانتا كۆنەكەی ژووری گەنجینەو
هەموو ئەو وێنانەی دەمتوانی هەڵمگرت .كاتێك لەئەمەریكا نیشتەجێبووین
هەموویانم دەرهێنا و بۆ چەند كاژێر تەنها سەیرمكردن .هەموو هێامكانی،
جۆری پێالوەكانی كە دەیكردە پێی ،جۆری گوارەكانی ،شێوازی كۆمبوونەوەیم
لەبەركرد.
چەند ساڵ لەمەوپێش هاوكارێكی «بیژەن» كە خانوەكەمانی بەكرێ
گرتبوو لەسەفەرێكیدا بۆ واشنتۆن دی سی هات بۆ ماڵامنو باسی كرد كە
دایكم خۆیو خێزانەكەی بۆ خواردنەوەی قاوە بانگهێشتكردووە .دەیوت
«زۆر سەیربوو ،نێژهەت خانم هەر باسی مێردی یەكەمی و خێزانەكەی
دەك��رد ،باسی میهرەبانی باوكی دەك��رد و ئ��ەوەی كە چۆن نێژهەتی لە
منداڵەكانی تری پرت پەسەند دەكرد .زۆر سەیربوو كە بەردەوام دەیوت بڕوا
بە كەس مەكەن ئەگەر وتیان زڕدایك لەگەڵامن باش نەبوون .زڕدایكم منی
وەك كچی خۆی خۆشدەویست ،زۆر باش بوو لەگەڵم».
دایكم لەگەڵ دەنگێكدا لەناو مێشكی خۆی قسەی دەكرد .ئێستا كە باوكم
بەجیێهێشتبوو پێویستی بەوە بوو میتۆلۆژیە كۆنەكەی خۆی پاڵپشتبدات.
پێویستی بەوە بوو هەستبكات ئەگەر زیندووەكان حەزی لێنەكەن ،لەالی
مردووەكان وانەبێت .دەمەویست بزانم چی بووەتە هۆی ئەوە دایكم
لەدوای یەكەم سەمای لەگەڵ «سەیفی» ئیرت هەرگیز سەمای نەكرد .وەاڵمی
خۆمم هەبوو :هەرگیز دەستی لەیەكەم سەما هەڵنەگرت هەروەها دەستی
«سەیفی» بەرنەدا .بۆچی «پورە مینا» دایم دەیوت «وازی لێبێنە نێژهەت،
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وازی لێبێنە» .یەكەم هەنگاو لە سەماكردن دەست هەڵگرتنە ،ئەو شتەیە كە
دایكم هەرگیز نەیكرد.
منیش دەبوایە دەستم لێهەڵگرتایە ،وازم لێبهێنایە و بەرگریكردنی
ئەوم لە هەر شتێكدا بوەستاندایە .سەرەڕوو هەڵگەڕامەوە بە هاوكارەكەی
«بیژەن» بڵێم ،هەروەك پێشرت وامدەكرد «نە ،وا نەبوو كە ئەو دەڵێت ،دایكم
دیسانەوە خەیاڵدەكات» .بەاڵم هیچم نەوت .بیرمكردەوە لەوانەیە لەم
قۆناغەدا تەنها رێگا بۆ ئەوەی زیندو مبێنێت سەفەركردن بۆ ئەو رابردووەیە
كە حەزی لێبوو ،رێكخستنی دنیایە بەو شێوازەی خۆی حەزی لێبوو .با بێڵین
لەو دنیایە بژیت كە باوكی میهرەبانە لەگەڵی ،زڕدایكی وەك دایكی خۆی
هەڵسوكەوتی لەگەڵ دەكات ،خۆشكەكەی وەك هاوریێ وایەو مێردەكەی تا
هەتاهەتایە لەگەڵی سەما دەكات .دەور تا دەوری ژورەكە لەو خانووە كە
ئیرت نەماوە سەمابكەن.
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30
دواهەمین سەما
كاتێك دایكم لە رۆژی  2ژانیوەری 2003دا مرد ،خەریكی نووسینی
سوپاسگوزاری بووم بۆ دواهەمین كتێبم .پێشكەشم كردبوو بە دایكو باوكمو
خێزانەكەم ،لەپای شێوازی سادەی هاندانو جۆشی دایكم بۆ سەركەوتنەكانم
سوپاسگوزاریم دەكرد .بەاڵم ئێستا هەستمدەكرد دەبێت هەموو شتێك بگۆڕم.
چۆن دەبێت لە دایكم سوپاسگوزاری بكەم؟ چۆن دەتوانم بەڕاستیو دروستی
لەبارەیەوە بڵێمو بنوسم؟
ماوەیەكی زۆر پێش مردنی ب��ەردەوام شیوەنم بۆ دەك��رد .رۆژێكیان
هاوڕێیەكەم «پ��ەری» ،لە تارانەوە تەلەفونی بۆ كردم و وتی دایكت لە
خەستەخانەیە .دەنگی «پەری» بەئەنقەست زۆر ئاسایی دیاربوو .وتی «ئێستا
هەموو شتێك باشە .دیسانەوە بووەتەوە بە «خانم نەفیسی»ەكەی جاران.
پەرەستارەكانی بانگهێشت دەكات لەگەڵی چاو شۆكۆالت بخۆن .بڕوابكە
هەڕەشەی لێ دەكردین ئەگەر ئامێری دروستكردنی قاوەكەی و پەرداخی بۆ
نەبەین بۆ خەستەخانە ،ناتوانین لەالی مبێنینەوە».
دڵنەوایی نەكردم .كاتێك تەلەفونەكەم دانا وتم «خەریكە دەمرێت» .بۆ
چەند رۆژ هەر لەدەوری ماڵەكە دەرۆیشتم و شیوەنم دەكرد و سەیری ئەو
وێنانەم دەكرد كە لەگەڵ خۆمدا لە ئێرانەوە هێنابوومن .هەموویان دەیانزانی.
بەهێواشی لەدەورم دەڕۆشنت و هیچ شتێكیان نەدەگوت كە من بۆچی چەند
كاژێر بەس بە سەیركردنی وێنەكانەوە دەبەمە سەر یان باڵنجەكەم دەگرتە
دەستمەوەو سەیری شوێنێكی دوورم دەكرد .سەیری وێنە رەشو سپیەكانی
دایكمم دەكرد.
رابردوو بەم شێوازە بەرەوڕوومان دێت ،بە رێكوپێكی نایەت بەڵكو وەك
چەقۆیەك لەپڕ دێتەوە .بە پەرشوباڵوی و پارچە پارچە دێت .هەوڵدەدەیت
پارچەكانی بخەیتەوە دەم یەك ،بەاڵم تەنها دەتوانی لێی تێبگەیت ئەگەر
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رسوشتە پەرشوباڵویو لەدەستچوونەكەیت قبوڵ بێت.
ئەو رۆژە هەرچەندە دایكم نەمردبوو بەاڵم شیوەنم بۆ كرد .هەموو رۆژێك
یان خۆم تەلەفونم بۆ تاران دەكرد یان تەلەفونیان بۆ دەكردم و لەسەر باری
سەالمەتی راپۆرتیان پێدەدام .تیشكی ئێكسیان لێگرتو ناردیانەوە بۆ ماڵەوە.
كەسێك شەوو رۆژ لەگەڵی بوو .لە دواهەمین رۆژەكانیدا گواستبوویانەوە بۆ
ماڵی «تەهمینە»ی دایەنی منداڵیامن ،ئێستا ببوو بە هاورێیەكی زۆر نزیكی.
هەموو كەسێك هەوڵی دەدا دڵنیای بكاتەوە .پێشنیاری مەحاڵم پێدەدا ،وەك
ئەوەی كە بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە ،یان پاسپۆرتی بۆ وەرگرمو بیهێنم بۆ واشنتۆن.
كە قسەم لەگەڵ دەكرد هەندێ جار دەیناسیمو هەندێ جار نەیدەزانی لەگەڵ
كێ قسەدەكات.
رق و داخ لەدڵیەكەی لەوكاتەوەی تارامنان بەجێهێشتبوو ،نەمابوو .لە
تەلەفوندا ئەوەندە میهرەبان دەبوو كە هەرگیز لە ماڵەوە نیشانی نەدابووم.
هەمیشە دەی��وت «هەرچەندە تەنهامو زۆر بیری منداڵەكانمو ك��وڕەزاو
كچەزاكانم دەكەم ،بەاڵم خۆشحاڵم هیچكامتان لێرە نین .هەست بە سەربەرزی
دەكەم دوو منداڵی تایبەمتەندو خاوەن بیرو ڕای راستم بەخێوكردووە» .هەندێ
جار دەیوت «دوێنێ شەو دەنگتم بیست» .مەبەستی لە چاوپێكەوتنەكانم
بوو لە «دەنگی ئەمریكا» و «بی بی سی»دا .دەنگی بە شێوازێكی پیالنگێڕ
نزمدەكردەوەو دەیوت «ئەو شتەی كە وتت بیسرتا .تێدەگەیت؟»« .بەڵێ
دایكە»« .هەمیشە هەقیقەت بڵێ .هەرگیز منداڵەكانم فێری نەكردووە درۆ
بڵێن».
دیسانەوە دەیوت «بەم زووانە هەواڵم بۆت دەبێت .ئەو كەسەت لەبیرە؟».
«بەڵێ بەدڵنیاییەوە» .دڵنیا بووم ئەگەر كەسێك گوێ لەتەلەفەنەكەمان بگرتایە
دەیزانی «ئەو كەسە» رژێمە« .دەزانی باسی كێ دەكەم؟»« .بەڵێ دایكە».
«دەی زۆر نەخۆشە ،زۆر زۆر»« .بە راستە؟»« .ئەرێ ،هاوڕێكانم پێمدەڵێن هیچ
هیوایەكیان پێی نییە».
لەپڕ ئاوازی دەنگی دەگۆڕی و دەیوت «دارا چۆنە؟ پێیبڵێ بەجێگای ئەو
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خواردن دەدەم بە پەلەوەرەكان .ئێستا كە تەنیایە ئازاری ئەو مناڵە داماوە
مەدەن» .لەكۆتایی هەموو تەلەفونەكانیدا دەیوت «چیت بۆ بنێرم؟ گوێز؟
پێوستت بە چیە؟» .هەندێ جار كە كەسێك لە ئێرانەوە دەهات دایكم پیادا
گوێزو بەاڵڵووكی وشكو مەدالیای زێری بچوكی بۆ منداڵەكان دەنارد.
ئەم جارە كە لە خەستەخانە قسەم لەگەڵ كرد دەنگی بە جۆرێكی تر بوو.
زۆر گلەیی نەكرد ،بەاڵم لەبیریچوو لێم بپرسێت چیت دەوێت بۆت بنێرم .وتم
«دایە گوێ لە دوكتۆرەكان بگرە»« .بە دارا بڵێ خواردنم داوە بە پەلەوەرەكان.
دارا ئازار مەدە ،ئەو كوڕە داماوە ئێستا تەنیایە ،هیچكامتان رێزی ناگرن .بەڵێ
من تەنیام بەاڵم شانازی دەكەم دوو مناڵی خوێندكارو خاوەن بیروڕای راستم
هەیە ،خۆشحاڵم هەرگیز كۆڵت نەدا» .پێمگوت «دایە گێالسی وشكم بۆ بنێرە».
«ئەی گوێز؟»« .ئەرێ ،ئەرێ گوێزیش .زۆر حەزم لەگوێزە».
دواهەمین جار تەلەفونم بۆ كرد الوازت��ر ببوو ،بەاڵم دەنگی تینێكی
پەیداكردبوو .دیاربوو خۆشحاڵە كە دەنگم دەبیسێت .وتی «ئازی ،ئەمە تۆی؟».
«بەڵێ دایكە منم ،دایە زۆر بیرت دەكەین .دایە من زۆر قەرزاری تۆم ،تۆ لەگەڵم
هاتی بۆ النكستێرو شەوان بەخەبەر دەمای» .بەاڵم گوێی لەمن نەبوو .وتی
«چیت دەوێت بۆت بنێرم؟ هێشتا گوێزت ال ماوە؟»« .بەڵێ دایكە ،تكایە بینێرە
بۆم .»...دەمتوانم پێیبڵێم دایكە تكایە مەمرە؟ ئیرت پێویستی بە سوپاسگوزاری
نەبوو .پێشرت كە تەلەفونم دەكرد زۆر قسەی لەگەڵم دەكرد و نەمدەویست
ئەوەندە قسەبكات .ئێستا حەزم لێبوو قسە بكات ،بەاڵم نەیدەكرد .دەبێت زۆر
تەنیا بووبێتو ئێستا ئیرت پێویستی پێامن نەبوو.
ئەو رۆژە هەواڵی مردنی دایكم پێگەیشت بەفر دەباری .تەنهابووم لە
ماڵەوە و چاوەڕوانی هاورێیەكم دەكرد بێت بەشوێنمدا ،لەپڕ تەلەفونەكە
زەنگی لێدا .دوای ئەوەی تەلەفونەكەم داخست .ماوەیەكی زۆر مردنەكەیم
خەیاڵكردبوو بەاڵم نەمدەتوانی بڕوا بكەم« .دێزیرە» ئەو كاراكتەرەی لە
منداڵیمدا زۆر حەزم لێبوو چی وتبوو؟ هیچ خەمڕەوێن نییە گەر ،پێتبڵێن
هەموو كەسێك دەمرێت .هەستمكرد باوكیشم دەمرێت.
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بۆچی بایەخی زۆرتر نادەین بەو كەسانەی حەزمان لێیە؟ بۆچی لەبارەی
شتی بچوك بچوك ،منداڵیان ،هەستیان ،خەونەكانیان پرسیاریان لێناكەین؟
ئەگەریش ماندوونو نایانەوێت قسەبكەن بۆچی پێداگر نابین لەسەری؟ بۆچی
هەموو وێنەكانیان هەڵناگرین؟ بیرەوەریەكانیان نانوسین؟ بۆچی لەخەڵكی تر،
ئەوانەی پێشرت لەئێمە ژیاونو ئەو شتانەی دەیزانن و ئێمە نایزانین پرسیار
ناكەین داخۆ چی دەزانن؟
نازانم بۆچی دەترسام باسی مردنی لەگەڵ خەڵكی تردا بكەم .تەنانەت
نەمدەویست تەلەفون بكەم بۆ براكەم لە لەندەن یان بە شوەكەمو منداڵەكان
بڵێم .كۆمەڵێك شت هەبوون ،پێویستم بوو بزانم پێش ئەوەی دان بە مردنیدا
بنێم.
ئەو دانیشتووە نادیارانەی لە رابڕدووی خۆی خەڵقی كردبوون هاورێی ئەم
دنیایەی هەبوون ،لەپای لەدەست چونیان وایلێكردبووین هەست بە لێپررساوی
بكەین .هەر دەبوو ئەو شەبەحانەی سااڵنێكی زۆر لە ساحیل دانرابووون
بێنە دەرەوە ،ئەوانیش وەك من چیرۆكی خۆیان هەبوو .ئێستا هەرجارێك
مبەوێ پێشەكی بۆ كتێبەكەم بنووسم و بە «دایكم نێژهەت» دەستپێبكات،
ئەو تارماییانە لەسێبەرەوە دەردەكەون و لێمدەپرسن «دایكت چی؟ دەی بۆ
جارێكیش بووە ڕاستیەكەمان پێبڵێ».
ئایا هەر بەو شێوازەی كە ژیا مرد ،واتە لەدنیای وەهمەكانیدا؟ ئەو
وەهامنەی لە ژیانیدا وێرانكەربوونو لەكۆتاییدا بەفریای كەوتن« .پەری»
پێیوتم لە ساتە دواهەمینەكانیدا بە دایكمیان گوتووە رژێم لەناوچووە و من
و خێزانەكەم لە زوترین كاتدا دەگەڕێینەوە .دایكم پرسیاری چەند كەسێكی
تایبەتی حكومەتی كردبوو .دەیەویست بزانێت چی بەسەر «رەفسنجانی»،
سەرۆكی پێشوو «ئایەتواڵ خامنەیی»دا هاتووە .پێیانگتبوو هەردوكیان
چاوەڕوانی دادگایی كردنن .وتبوویان هەمووشتێك بەخۆشی كۆتایی هات،
كتومت بەو چەشنەی تۆ هەمیشە دەتگوت .كاتێك ئەمانەم بیست بیرمكردەوە
هیچ نەبێت لەكۆتاییدا قبوڵی ئەو شتەی نەكرد كە نەیەویست .هەمیشە
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بەرامبەر «نەخواسرتاو» بەرگریكرد.
هەفتەكانی دوای مردنی دایكم دەڕۆیشتمە ناو ژورەك��ەم و هەموو
وێنەكانم باڵودەكردەوە و بە دیقەتەوە بە چاویلكەیەكی گەورەكەرەوە
لێمدەڕوانین .سەراپای خێزانەكەم لە هەڵسوكەوتەكانم پەشۆكا بوون ،بەاڵم
الی خۆم زۆر هەستم بەهێمنی دەكرد .شەوێكیان «نیگار» و «دارا»ش هاتن.
دەمتوانی ترپەترپی دڵەراوكێ لە چاوانیان ببینم كە دەیانەویست مببەنە خوار و
وەكو هەمیشە لەگەڵیان سەیری «ساینفێلد» بكەم .كە نەیانتوانی مببەن لەسەر
سیسەمەكە دانیشنتو سەیری وێنەكانیان دەكرد لەگەڵم ،جارجار تێبینییەكیان
لەسەری دەدا وەك ئەوەی كە «مامان نێسی» چەند گەنج دەنوێنێ لەوێنەكاندا.
«دارا» بە منو «نیگار»ی گوت بیری دانانی خواردن بۆ پەلەوەرەكان دەكات
لەگەڵ دایكمدا ،هەرچەندە ئەمە هەمیشە ئایدیای دایكم بوو و «دارا» بەس
بۆ دڵخۆشی ئەو دەیكرد« .دارا» دەیوت «مامان نێسی زۆرتر لەوە خواردن
بدات بە پەلەوەرەكان ،شۆكۆالتو برمەی دەدا بەمن« .نیگار»یش وتی «بڵێ بۆ
مامان نێسی ئەوەندە تۆی خۆش دەویست .من خۆشەویستی باوەگەورە بووم.
پێیدەوتم ئازی_ە بچوك .هەمیشە چیرۆكی شانامەی بۆ دەگێڕامەوەو لەناو
باخچەكەدا گۆڵی لەگەڵم دەناشت( .مامان نێسی)ش چیرۆكی بۆ دەگێڕامەوە.
زۆربەی چیرۆكەكانی چیرۆكی پەریو ئەفسانەیی بوو ،بەاڵم لە هەمویان زۆرتر
حەزم لە چیرۆكی یەكەم چاوپێكەوتنی لەگەڵ سەیفی بوو»« .نیگار» لێیپرسیم
ئایا ئەو چیرۆكەم لەبیرە كە چۆن جلێكی زۆر جوانی كردبووە بەریو سەمای
دەكرد .دەستی دەجواڵند و دەیوت «دەور تا دەوری ژورەكە» .دیسانەوە بۆ
جارێكی تر ویستم ئەو ئاهەنگەی دەنگی لە مێشكمدا زیندوو بكەمەوە ،ئەو
ئاهەنگەی دەتگوت لە شوێنێكی دورەوە دێت كاتێك باسی ئەو رۆژە جادوویەی
دەكرد ،ئێستاش دەتگوت ئیرت بەستوویەتی وەك ئەو چیرۆكانە وەهایە كە بۆ
منداڵەكامنی باسدەكرد:
«لە زەماوەندی ماممدا چاوم بە سەیفی كەوت .ئەو كاتە نۆزدە ساڵم بوو
زۆر گەنج بووم .ئەو رۆژە دوو ئاهەنگ هەبوو ،یەكیان لە ناوەڕاستی رۆژدا
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كە جلە ئاوریشمەكەم لەبەركردبوو ،ئەویرتشیان لەئێوارە بوو من كراسێكی
ساتەنم كردبووە بەر .سەیفی زۆر قۆز بوو .كوڕی سەرۆك وەزیر بوو ،وەك خۆم
لەبنەماڵەی قاجار بوو .هەر سەیری دەكردم ،هەڵبەت كاتێك باوكم لەوێ بوو
ورەی ئەوەی نەبوو بێتە پێشرتەوە .هیچ پیاوێكی تر بێجگە لە مامم كە یەكەم
سەمام لەگەڵ ئەو بوو ،نەیدەوێرا .لەگەاڵ باوكم رۆشت سەیفی هاتو داوای
كرد لەگەڵی سەما بكەم .چوار جار سەمامان كرد تا مامم چاوی لێهەڵگرتم.
رۆژی دواتر خۆیو خێزانەكەی هاتن بۆ ماڵامنو خوازبێنیان لێكردم.»...
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31
مروارییەكانی خۆشەویستی
كاتێك لە ئێران رۆشتین زۆر هەوڵمدا وێنەیەكی باوكم ،لە كاتێكدا فرۆكەخانە
كە وەستابوو سەیری ئێمەی دەكرد ،لەمێشكمدا بپارێزم .هەستمكرد هەرگیز
چاوم پێیناكەوێتەوە .وەختێك لە پۆتۆماك ،مەریلەند دەژییان زۆر بیرمدەكرد،
بەاڵم هەمیشە ئەو پەیامیدەنگی لە ئینتەرنێت دادەناو هەستمدەكرد دەنگی
زۆر ناڕەحەتە .تەلەفونی دەك��رد و دەی��وت «بەس دەمەویست دەنگتان
ببیستم» ،یان «رۆژی لەدایكبوونی نیگارە» ،یان «بەس لە دەنگی ئەمەریكا و
بی بی سی دەنگت دەبیسمو لەپشت تەلەفون هیچ» .كاتێك یەكەم جار كتێبی
«خوێندنەوەی لۆلیتا لە تاران» باڵوكرایەوە ،كۆپییەكم بۆ باوكم نەنارد .لە ڤۆیس
مەیلەكەدا وتی «بیستومە كتێبەكەت باڵوكراوەتەوە .خەڵك لێمدەپرسن و من
نازانم چیان پێبڵێم .وادیارە باوكت دواهەمین كەسە كە دەزانێت» .بیستنی
دەنگی بەو چەشنە جەرگمی سوتاند ،بەاڵم هەر نەمدەتوانی بە جوانی وەاڵمی
بدەمەوە.
جارجار منیش تەلەفونم بۆ دەكرد .ئەو زۆرتر لە ئۆفیسەكەیەوە تەلەفونی
بۆ دەكردم و منیش تەلەفونم هەر بۆ ئەوێ دەكرد .كاتێكی زۆر قسەمان
دەكردو زۆر بیرم دەكرد و بەڵێنمدەدا بۆی بنوسم .پێمگوت ئەو وتارانەت بۆ
دەنێرم كە لەسەر كتێبەكەم نورساوە .هەندێجار فاكسی بۆ دەناردمو داوای
لێدەكردم لەگەڵ ژنەكەی میهرەبان بم ،دەیوت من بەڕاستی خۆشمدەوێتو
هەمیشە وا هەستمكردووە تۆش خۆشتدەوێتو بەیەكەوە هاوڕێن .زۆربەی
جار دوای ئەم فاكسانە تەلەفونم بۆ دەكرد .بەپەرۆشەوە پرسیارم دەكرد «باوكە
دڵنیای ئاسودەی؟».
دواهەمین جار لەهاوینی ساڵی _2003دا لە لەندەن ،لەكۆبونەوەیەكی
خێزانیدا باوكم بینی« .شەهران» و «محەمەد» لێکجیاببوونەوە و «محەمەد»
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لەگەڵ ژنێكی زۆرباش بەناوی «جۆرجی» هاوسەرگیری كردبوو .هەموومان
هێشتا لەگەڵ «شەهران» هاوڕێ بووین و ئەویش لە لەندەن دەژیا .ئەو
هاوینە باوكم زۆر الواز دیاربوو .هەڵبەت وەهاش هەر قۆزو دڵڕفێن دیاربوو،
بەاڵم هەستتدەكرد خەریكە دەشكێت .كاتێك یەكامن بینی هەردووكامن
دەستامن كرد بە گریان ،لەو شەش رۆژەی لەوێ بووین هەركاتێك دەستامن
بە قسە دەكرد لەپڕ فرمێسك بەچاویدا دەهاتە خوارەوە .دەمەویست دڵنیابم
كە ئاسوودەیە ،هەرچەند هەموو جارێكیش دڵنیای دەكردمەوە كە ئاسودە و
بەختەوەرە .زۆر پەرۆش دیاربوو .وتی پێویستییەتی هەندێك زەوی بفرۆشێت.
بەڵێنی بە «شەهین» دابوو ئاسایشی بۆ بەرهەمبهێنێت .وتی دڵنیایە منداڵەكانی
باشنو لەباری داراییەوە كێشەیان نییەو خێزانێكی بەختەوەریان هەیە ،بەاڵم
«شەهین» هیچكام لەمانەی نییە .بێجگە لەدایكی كە ئەم دواییانە كۆچی دوایی
كرد هیچكەسی تر لەژیانی بەو شێوازەی ئەو شایانییەتی هەڵسوكەوتی لەگەڵدا
نەكردوە ،تەنانەت دایكیشی كوڕەكەی زۆرتر لە «شەهین» خۆشدەویست.
ئەم قسانە ئاشنابوون بۆم ،ئەگەر تەواوی ژیانی ئەم قسانەی لەگەڵ دایكمدا
دووبارە نەكردایەتەوە لەوانە بوو بڕوای پێبكەم .هەروەها وتی دەیەوێت
لە ئێران بڕوات تا بتوانێت دواهەمین ساڵەكانی ژیانی لەگەڵ ئێمەدا بێت.
لەمەیاندا هەم من هەم براكەم زۆر هامنان دابوو .كاتێك باوكم گەڕایەوە
«محەمەد» وتی دەستدەكەم بەهێنانی باوكمو دواتریش ژنەكەی بۆ ئینگلتەرا.
لە پاركی فینزبێری بووین ،براكەم لەگەڵ كوڕەكەی یاری دەكرد و من و
باوكیشم لەدەوری دەریاچەكەوە پیاسەمان دەكرد .باوكم وتی «من هەرگیز
پیاوێكی مێباز نەبووم .تەنها جارێك لەتەك دایكتان وەفادار نەبووبم لەگەڵ
زیبا و شەهین بوو .دایكتان ژنێكی دڵباش بوو بۆیە هەمیشە ئەوەندە بۆم
قورس بوو بەجیێبێڵم .هەوڵمدا ،زۆر هەوڵمدا ،بەاڵم ئەو الی من ونبوو،
هەموو ئەو شتانە الی ئەو گرنگ بوو پێش ژیانی پێكەوەبوومنان بۆ نێژهەت
ڕوویدابوو».
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لە پایزی ساڵی  ،2004براكەم و ژنەكەی وایان رێكخست بۆ كریسمەس
لەگەڵ ئێمە بن .دەیانویست هەموومان برۆین بۆ نیوئۆرلیان .لەپڕ براكەم
تەلەفونی كردو وتی هاتنەكەیانی هەڵوەشاندوەتەوە چونكە باوكم نەخۆشە،
جەڵتەی دڵ لێیداوە« .محەمەد» كاتێك زانی دەستبەجێ رۆیشتەوە بۆ
تاران .پێچەوانەی نەخۆشیەكەی دایكم ،لەپێشەوە بەئارامی بەرامبەریم كرد.
هەموو ژیانم لەوە ترساوم باوكم لەدەست بدەم .هەستمدەكرد پەرۆشییەكەم
من دەیپارێزێت —دەتگوت ئارەزووی من بۆ هەمیشە زیندووبوونی باوكم
زنجیرێك لەدەوری دروستدەكات— ئەو لە مردن رزگاردەكات .تا ئەو رۆژەی
كە بردیان بۆ خەستەخانە هەموو رۆژێك بەیانی زوو دەڕۆیشت بۆ ئیش و
هەفتەیەك دووجار بۆ دەریای خەزەر تا ئەرزەكان بفرۆشێت بۆ ژنەكەی.
لەگەڵ كۆمیتەی راپەرین ،خەڵكی ناوخۆ كە دوای راپەڕین زەوییەكانیان
داگیركردبوو مەالكان و هەركەسێك بیتوانیایە بەرتیلی بدایە شەڕو لێدوانی
دەكرد .دواهەمین دەفتەری بیرەوەریەكەی پڕە لە پەرۆشی لەسەر ئەم
ئەرزانە .باسی «محەمەد»« ،جۆرجی» و دایكی دەكات كە سەردانی ئێران
دەكەن .لەشوێنێكدا بە دەستنووسێكی لەرزۆك باسی ئەوە دەكات من و
«محەمەد» دەمانەوێت باوكم ئێران بەجێبێڵێت و لەگەڵ «محەمەد» لە
لەندەن بژیت .نووسیبووی ئەمە ئەو شتەیە لە ژیانیدا زۆر ئارەزوومەندیەتی.
هەروەك كاتی بەندبوونی لەبارەی ئێران و ئێرانییەكان دەینووسی ،لێرەش
سەبارەت بە بارودۆخی ئێران و ئەوەی كە بەرەو كوێ دەڕوات نووسیبووی.
لە خەستەخانە تەلەفونم بۆ كرد .وتم «ساڵو باوكە»« ،محەمەد ئەمە تۆی؟»،
«نە باوكە ،منم ئازی»« ،ئۆ ئازی ،ئێستا خەریك بووم كتێبەكەتم دەخوێندەوە.
سەدوپەنجا الپەڕەم لێخوێندۆتەوە»( .لە گۆشەیەكی دەفتەری بیرەوەریەكەیدا
نووسیویەتی «ئانتی تێراو خوێندنی لۆلیتا لە تاران :كتێبەكانی ئازەر) .وتی زۆر
باشرتە ئێستاو لە زووترین كات دەگەڕێتەوە بۆ ماڵ .بەڵێ هەر كە دكتۆرەكان
هێشتیان گەڕایەوە ماڵ.
چەند رۆژ دوای ئەوە باوكم لە خەستەخانە دەركرا« .محەمەد» گەڕایەوە
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بۆ لەندەن تا ئیشەكانی هاتنی باوكم رێكبخات .خانووەكەیان پیلكانەی زۆر
بوو .ئەو خانووەیان فرۆشتو بەپەلەو زەرەر خانووێكی تریان كڕی كە بۆ
باوكم گونجاوتر بوو« .محەمەد» تەلەفونی كردو وتی باوكم لە مانگی ژانیوەری
دەگاتە لەندەنو منیش دەبێت ئەو كاتە بڕۆم بۆ لەندەن .ئەوكاتە زۆر سەرم
قاڵ بوو ،لەبیرمە ئارەزووم دەكرد دێرتر یان دوومانگی تر بووایە .چۆن دەتوانم
لەجەنگەی ئەم هەموو ئیشەدا برۆم بۆ لەندەن؟ بە تەلەفون لەگەڵ باوكم
قسەم كرد و وتی زۆر باش بووە .وتی «بەزوویی دەتبینم» .دوو رۆژ دواتر
«محەمەد» تەلەفونی كرد .رۆژێ دوای ئەوە كە دوكتۆر گوتبووی باشە و
دەتوانێ بڕوات بۆ لەندەن مرد.
بەهۆی هاورێكامنەوە زۆر بەوردی دەزانم دواهەمین رۆژەكانی ژیانی
دایكم چۆن بووە .بەاڵم نازانم باوكم چۆن رۆژە دواهەمینەكانی بەسەربرد.
لە هەموو ماوەی نەخۆشیەكەیدا لەالیەن مام و ئامۆزەكانم كە پزیشك بوون
چاودێری دەكرا .راپۆرتە پزیشكیەكانی و دەستنیشانەكانی نەخۆشیەكەیم بۆ
ناردبوون .باوكم تەنانەت لەدوای بەربوونی لەخەستەخانە رۆیشتبوو بۆ دەوام.
مامم وتی دڵەراوكێ و سەفەرەكانی بۆ دەریای خەزەر بارودۆخەكەیان زۆر
خراپ كردبوو ،بەاڵم هەرچی بێت زۆر ئازاری نەچێشتووە .هەرگیز نەیەویست
تووشی نەخۆشییەك بێت كە خەڵكی تر بێزاربكات .لەوانەیە بۆ ئەوە مردبێت
كە نەیدەویست پالنەكانی كچەكەی تێكبدات.
كاتێك لەخەستەخانە هاتەدەر لەژورێكی جیا لەژنەكەی مایەوە ،چونكە
نەیەویست لەنیوەی شەو نارەحەتی بكات .شەوی مردنەكەی ،لەدەوری
نیوەشەو هەست بەنەخۆشی دەكات ،زۆر پێش ئەوەی ژنەكەی پێیبزانێت.
لەكاژێری شەشی بەیانی مردنی ڕاگەیاندرا.
بەو كاتانەو بەو رۆژانەدا دەڕۆمەوەو هەوڵدەدەم خەیاڵبكەم چ هەستێكی
بووە .ترسابوو ،هەروا كە لە رستەیەكدا لەناو دەفتەرەكەی وتبووی هەر خەمی
«شەهین»ی بوو .ئایا ئاسوودە بوو هەروەك زۆرجار خۆی یان لە شیعرەكاندا
كە بۆ سەر گۆڕەكەی نوسیبووی گوتبوونی؟
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هەموو هاورێكانم پێمدەڵێن هەڵەی من نەبووە كە كاتی مردنی دایكو
باوكم لەالیان نەبووم .هیچكام لەم قسانە ئارامم ناكاتەوە .ئەمە حاڵم باشرت
ناكات ،چونكە دەزانم لەڕاستیدا سیاسەت بوو منی لەبیننی دایكو باوكم
كرد .یان وتنی ئەم قسەیە كە كچی خەڵكی لەمە زۆرت��ر ئازاریان بینیوە
ئارامم ناكات—وەك منداڵەكانی قوتابخانە كۆنەكەم كە ئەو كاتەی دایكیان
لە جانتایەك پێچرابوون یان خنكێندرابوون یان دەستەیەك كوشتبوویان ،لەوێ
نەبوون .هەموو ئەو رژێمە تۆتالیتارانە نەفرەت دەكەم كە هاوواڵتیەكانی
بەشتێكی زۆر قووڵ لەناخیان راگیردەكەن (بۆ من ئەوە دایك و باوكم بوون).
ئەم ڕاپەرینە فێری كردم بەهەژاری خەڵكی تر دڵنەوایی نەدرێمەوە ،هەست
بە سوپاسگوزاری ناكەم لەبەرئەوەی خەڵكی تر زۆر لەمە خراپرتیان بەسەر
هاتووە .ئازار و زیان وەك ئەڤین و شادی بێهاوتایە و كەسایەتیە .بەراوەرد
لەگەڵ خەڵكیرت ناگۆڕێت.
دواتر رۆیشتم بۆ لەندەن« .محەمەد»و «جۆرجی» لە خانووە تازەكەیاندا
ژورەكەی باوكمیان پێدام .تەنها ژوورێك بوو كە بەتەواوی دامەرزابوو .هێشتا
لە ژووری دانیشنت سندوقی تیابوو .ژوورێكی بچوك لە قاتی یەكەم بوو
كەوانتەرێك ،ئینجانەیەك و پەنجەرەیەكی بەرامبەر باخچەیەكی بچووك تیادا
بوو .سیسەمەكە زۆر گەورەبوو ،تەواوی ژورەكەی گرتبوو .كاتێك هامتەوە
و لە فرۆكەخانە ماڵئاوایم لە براكەم كرد ،محەمەد وتی « ئێ ...ئێستا ئێمە
پیرەكانین».
لەدوای مردنی باوكم «محەمەد» رۆیشتەوە بۆ تاران تا لە پرسەكەیدا
بەشداری بكات .تەلەفونی ك��ردو وتی لەسەر ئێمەیە ئەگەر مبانەوێت
پەیوەندیێكی دۆستانە لەگەڵ «شەهین خانم» بهێڵینەوە .باوكامن «شەهین»ی
خۆشدەویست و حەزیدەكرد گرنگی پێبدەین .تەلەفونم بۆ «شەهین» كرد
سەرخۆشی لێبكەم ،قسەیەكی زۆرمان كرد .دەیوت چۆن باوكم لە دواهەمین
كاتەكانیدا دەستیگرتوە و پێیوتووە چەند خۆشیدەوێت و سوپاسیكردوە بۆ
ئەو شتانەی بۆی كردووە .داوام لێكرد كۆپی هەندێك لەو شیعرانەی باوكم
كە نەمان بوو ،بەتایبەت ئەوانەی پێشكەشی كردبوو بە دایكامن لەگەڵ چەند
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دانە لە تابلۆكانی بە «محەمەد» بنێرێت ،هەموو ئەمانە لەدوای مردنی دایكم
گەڕابونەوە الی باوكم ،تیادا وێنەی دایكم« ،محەمەد»و منیش هەبوون .چەند
رۆژ دواتر تەلەفونی بۆ كردم ،دەنگی بەشێوازێكی نائاسایی میهرەبان و بە
بەزیی بوو .كۆپییەكی بەڵگەی لەدایكبوومنی بۆ وەرگرتنی خانەنشینی باوكم
دەویست .دیسانەوە داوای كۆپی شیعرو رەسمەكانی باوكمم كرد .هەروەها
داوای چەند یادگاری باوكمم كرد .هەر كە بەڵگەی لەدایكبوونەكەم گەییشتە
دەستی چاویلكەكانی باوكم ،دوو بۆینباخو قایشێكی بۆ ناردم .كۆپی شیعرو
رەسمەكانی بۆ نەناردین .ئەم كارە نارشینەی ئەو پەیوەندیە الوازەشی پچڕی
كە لەنێوامنان هەبوو.
زۆر ساڵ لەمەوبەر لەیەكەم روبەروونەوەی راستیمدا لەگەڵ دایكم ،لە
تەمەنی چوار ساڵی ،بە غەریزەو تا رادەیەك بێهیواییەوە تێگەشتم تەنانەت
لەناو ژورەكەی خۆشمدا دەسەاڵتی گۆڕینی جێگەی سیسەمەكەم بۆ شوێنێكی
تر نییە ،باوكم فێری كردم بە سەفەر بۆ ئەو دنیایەی تر كە كەس ناتوانێت
لێم بسێنێت كونرتۆڵم بەسەر خۆمدا هەبێت .لەدوای راپەرینی ئیسالمی
زانیم ئەم ژیانە دنیاییە زۆر ناسكە .هەموو ئەو ئارامشەی پێیدەڵێیت ماڵ،
هەموو ئەو شتانەی كە ناسنامەت پێدەدەن ،هەستی خۆت و كەسوكارەكانت
پێ دەبەخشێ ،دەشێت لێتبسێندرێتەوە .فێربووم ئەو شتەی باوكم لەرێگای
چیرۆكەكانییەوە پێیبەخشیم رێگایەك بووە بۆ دروستكردنی خانوویەك بۆ
خۆم كە سەر بە هیچ شوێنێك یان میللەتێك یان هەرشتێكی تر نییە و كەس
ناتوانێ لێم زەوت بكات .ئەم چیرۆكانە نەیانتوانی من لەبەرامبەری ئازاری
لەدەستدانی دایكو باوكم بپارێزن ،هیچ سەرخۆشییەك یان كۆتایی پێهێنانێكیان
پێنەبەخشیم .بەس لەدوای مردنیان زانیم هەركامێكیان بەشێوازی خۆی ماڵێكی
پێداوم كە دەتوانم بۆ هەر شوێنێك حەزبكەم لەگەڵ خۆم بیبەم ،خانووێك كە
یاد دەپارێزێتو بەرگرییەكی بەردەوامە لە دژی مرۆڤو زەمەن.
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سوپاسگوزاری
ئەم كتێبە پێشكەشە بەیادی دایكو باوكم ،نێژهەتو ئەحمەد نەفیسی-
لەگەڵ رێز و خۆشەویستیدا .حەزدەكەم سوپاسگوزاری لەبرای وردبین،
بەخشەندەو بەڕێزم بكەم .هەرچەند منو محەمەد لە زۆربەی ئەم ئەزمونانەدا
پێكەوە بەشداربووین ،بەاڵم پێویست بە وتن ناكات بڵێم ئەمە گێڕانەوەی منە،
مێردەكەم ،باشرتین هاوڕێو رەخنەگرم ،بیژەن نادری ،منداڵەكانم نیگارو دارا
نادری ،بۆ خۆشەویستییان ،لەسەرخۆبوونیان ،پشتگیرییان ،بۆ ئەو چیرۆكانەی
پێكەوە تێدا بەشداربووین و بۆ هەمواركردنەوەی خەیاڵی شتی ئەستەم .بۆ
بریس نەفیسی نادری بۆ ئەو هەموو كاتە خۆشەی هاوڕێیەتی.
هەروەها حەزدەكەم سوپاسگوزاری لە برازا خۆشەویستەكانم بكەم:
سەنەم بانو و نەفیسی بۆ ئەو هەموو چیرۆكەی پێكەوە هەمانە ،سینا نەفیسی
چیرۆكبێژی تازەی خێڵخانەكەمان ،جۆرجیانا پێری كروك ژنربا و هاوڕێی
باشم( ،هەمیشە ئەو ژوورە پڕ لە گۆڵەی لەبیرمدایە) .شەهران تەبەری كە
بە خۆشەویستی و بەدڵەوە هەمیشە دەستنوسی كتێبەكەمی دەخوێندەوە.
سوپاسگوزاری دووربینیی و پێشنیارەكانی و وەك هەمیشە هاورێیەتی و
خۆشەویستیەكەیم.
زۆر خەڵكی تری ناو خێزانەكەمان هەن كە پشتیوانی ئەوان نووسینی
ئەم كتێبەی ئاسانرتكرد :هاورێ و دشە خۆشەویستەكانم مانی و كیو ئاغازادە،
تەرانێ شەمسزاد و بەیادی هاورێی خۆشەویستامن محەمەد شەمسزاد
بۆ بەخشەندەییەكەی ،میهرەبانییەكەی و زانیخوازیەكەی .ئامۆزام حەمید
نەفیسی ،كە وێنەیەكی دەستنووسی خوێندەوە ،سوپاسگوزارم بۆ كاتەكەی و
تێبینییەكانی .هاوڕێی خۆشەویستامن «فەریار».
لەپای سۆزیان ،پشتیوانییان ،جادوی هاورێیەتی و گفتوگۆیان حەزدەكەم
سوپاسگوزاری بكەم لە :جوان لیدم ئاكێرمەن ،الدەن برومەند و ئامۆزاكەم
عەبدی نەفیسی( ،بۆ ئەوەی وایكرد ئەگەر لە پاریسیش نەبم ،هەستبكەم
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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لە پاریس ئەژیم) ،فەرەح ئێرباهیمی ،مام و پورم رێزا و ئەرشەف نەفیسی،
ئامۆزاكانم نادێر و كورۆش نەفیسی ،سامانتا پاوێر ،ئالبێرتۆ مانگوێل« ،پەری»،
(كە سۆزە بێمەرجەكەی و بەخشەندەییەكەی بەرامبەر من و خێزانەكەم
ناتوانرێت بە وشە یان سوپاسگوزاری گوزارشتی لێبكرێت) ،سۆفی بێنینی
پیێرتۆمارچ ،جاكی الیدن ،هایدێ داراگاهی ،ستیڤێن باركلەی ،ئەو خەڵكە
دڵڕفێنەی دەزگای ستیڤین بێركلیو ئەندامە تازەكەی میلۆ.
سوپاسێكی زۆر بۆ هاوڕێكانم ،هاوكارەكانم و ئەو پەیامنگایانەی بۆ
لێكۆڵینەوە لەسەر هەندێ مەتریاڵ یارمەتییان دام :هاوڕێی خۆشەویستم
مەهناز ئەفخەمی (كە هەمیشە بۆ راوێژ ،یارمەتیو هاورێیەتی لە زەمەنێكی
تەنیاو قورسی ژیامندا لەگەڵم بوو) ،بۆ پشتیوانیو یارمەتیدانی لە دەستپێگەیشنت
بە خوێندنگە و كەیسی ناو دەزگاكە .هاوڕێ و هاوكارم هۆرمۆز حیكمەت،
سەرنوسەری ئێران نامێ ،لە كاتو سەرچاوەكانی خۆی بۆ من زۆر بەخشەندە
بوو ،دابینكردنی كتێب ،زانیاری بەنرخ و یارمەتی لە رەوتی مێژووییدا .زۆر
سوپاسگوزاری هاوڕێم (ئازەر ئەرشەف)م ،یاریدەری تایبەتی كتێبخانەی زانكۆی
پرینستۆن ،بۆ دابینكردنی بەڵگەو سەرچاوە.
مەعسومێ فەرهاد ،لێپررساوی گالێری فرییر و سەكلێر لە ئێسمیسۆنیان،
كە نەتەنیا هاورێیەتی ،دووربینی و پشتیوانییەكەی بەخشەندەبوو ،بەڵكو لە
دابینكردنی ئارشیفی وێنەی كۆنی ئێرانو زەمەنی قاجاریشدا بەخشەندە بوو.
هەروەها سوپاسگوزاری هاوڕێی خۆشەویستم (رۆیا برومەند)م كە بۆ جارێكیرت
بیری خستمەوە .دەم��ەوێ لە رۆیا و دەزگ��ای برومەند بۆ بەرزكردنەوەی
دیمۆكراسی لە (ئێران)( )11دا بۆ دابینكردنی زانیاری لەسەر تراژیدیای سینەما
رێكسی ئابادان سوپاسگوزاری بكەم.
هالێ ئێسفەندیاری زۆر لە دابینكردنی زانیاریدا لەسەر سەیفی و گەنجی
دایكم یارمەتیی دام ،فانی ئێسفەندیاری « ژنە نەمساییە جوانەكە»ی ناو
چیرۆكەكەمە.
مەجید نەفیسی بۆ وتەی وەرگیراو لەوتارێكی «خۆشەویستی و راپەرین»
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كە لە  3ژانیوەری  )12( 2008باڵوكرایەوەو كۆپی نورساوی وەسیەتنامەی ژنەكەی
عیزەت تابیان لە كتێبەكەیدا بە فارسی «رفتم گالب بچینم» (ستۆكهۆڵم ،سوید:
چاپخانەی باران.)2000 ،
ژیاننامەنوسی دوكتۆر فرۆخرو پارسا ،مەنسوری پیرنیا بۆ زانیاریو وێنەكانی
دكتۆر پارسا.
وەرگێڕی شیعرەكانی شانامەی فیردەوسی لە كتێبی دیك دەیڤیس—
وەرگێڕی بەراوردنەكراوی باشرتین ئەدەبی كالسیكی فارسی وەرگیراوە .وەرگێڕانی
شیعرەكانی فروغ فرۆخزاد لە كتێبی ژیاننامەی میكاییل هیلامن ،ژنێكی تەنها
وەرگیراوە .بیرەوەریەكانی سەعید نەفیسی لە «بی روایت سعید نفیسی :خاترات
سیاسی ،ئەدەبی ،جوانی .سوپاسگوزاری كتێبی باقێر مۆعین بی ناوی خۆمەینی:
ژیانی ئایەتواڵ بۆ ئەو زانیاریانەی سەبارەت بە راپەرینی ئیسالمی بۆی فەراهەم
كردم.
هەروەها حەزدەكەم سوپاسی كتێبخانەی سایس ماسۆن لە زانكۆی جان
هاپكینز ،كتێبخانەی گێلامن لە زانكۆی جۆرج واشینتۆن ،كتێبخانەی گشتی
واشنگتۆن دی سی ،چاپخانەی بیجسرتیت ،بكەم.
سارا چالفانت ،كە لە كاتی گفتۆگۆ لەسەر هرنی جەیمز هاوڕێیەكی دەگمەن
و دانا بوو.
دەمەوێ جارێكیرت رێزی خۆم بۆ كتێبخانەی سایس جان هاپكینز دەرببڕم كە
كاتو فەزای پێبەخشیم تا بتوانم لەسەر ئەم پرۆژەیە وەك هەموو پرۆژەكانی ترم
لە سایس ئیشی لەسەر بكەم .سوپاسم هەیە بۆ سەرۆكی زانكۆ جێسیكا ئینهۆرن،
تام كەینی سەرۆكی پێشینی دەزگای سیاسەتی دەرەوە ،تێد بەیكێر سەرۆكی
ئێستای زانكۆكە .یارمەتی دەزگای سمیس ریچاردسۆن بەردەوامی لە نووسینی
ئەم كتێبەدا بۆ من ئاسان كرد .زۆر سوپاسگوزاری بەخشەندەبوونیان دەكەم.
لەیال ئاستین وەك یاریدەدەر لەگەڵم دەستی بە ئیشكرد ،بەاڵم لەم سێ
ساڵەدا پەیوەندییەكەمان بووە بە هاوورێیەتییەكی ب��ەردەوام .لە زۆر لە
قۆناغەكاندا بۆ لێكۆڵینەوە ،فەرهەنگۆك و رەوتی زەمەن یارمەتی داوم و ئەم
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ئەركەی وەك هەموو ئیشەكانی تری خۆی بە باشی كردووە.
لە راندۆم هاوس سوپاسگوزارم ،كەیت مێدینا زۆر پشتیوانی ئەم كتێبەی
كرد .زۆر دڵخۆشم كە كتێبەكەم لەالی ئەو بوو .هەروەها سوپاسگوزاریم
هەیە بۆ میلیسێنت بێنێت بۆ ئەو هەموو كاژێرەی شەوو رۆژ كە یارمەتیی
دام ،سەبوریەكەی لەوەدا كە توانیم لەهەر كاتێكدا بێت دەستنوسەكە بدەم
پێی .ئێمە بەدەگمەن لە ئیش و خۆبەخشی تاكەكەسەكانی پشتی شانۆوە
سوپاسگوزاری دەكەین ،كە باڵوكردنەوەی ئەم كتێبە چكۆلەیان ئاسانكرد.
حەزدەكەم بە تایبەت لە چاپكەرەكەم جینا سێنرتێلۆ و ستافی راندۆم هاوس:
تام پێری ،سالی ماروین ،الندن كینگ ،بێنجامین درێیر ،وینسێنت السكاال ،كارۆڵ
شنایدێر ،سانیۆ دیلۆن ،ئاویدێ بەشیراد ،جۆئیێل دیۆ ،كلەیر تیسن ،رەیچێل
بێرنستاین ،ئێلیزابێت پاولسۆن ،دێبی ئلرۆف ،جین میلدۆفسكی ،لۆرا گۆڵدین،
ریچارد ئێلمەن ،فرانكی جۆنز ،رەیچل ئۆمانسكی ،كەیت نۆریس ،ئەلیسۆن
مێریل ،جێنیفر سمیسو كارۆل پۆتینسی سوپاسگوزاری بكەم.
جۆی دومێنیل ،لەهەموو سااڵنی قورسی ژیامندا هەم سەرنووسەرێكی باش
بووە هەم هاورێیەكی باش .ناتوانم سوپاسگوزاری خۆم بۆ پشتیوانییەكەیو
وردبینیو پێشنیارە بێهاوتاكانی ،هەستی بەرپرسیارێتی بەتەواوی دەرببڕم.
لەدایكبوونی ئەم كتێبە لەگەڵ لەدایكبوونی كچەكەی جۆیی ،سیسیلی لوویس
ریید جەژن دەگێڕم.
بیرەوەریە خۆشەكانی سەبارەت بەم كتێبە ئەشێت هی ئەو كاتە بێت كە
وەك نوسەر لە ئاكادیمی ئەمریكی لە رۆم لە بەهارو هاوینی 2005و كۆمپانیای
یادۆ لە جوون 2007دا ئیشم دەكرد .سوپاسگوزاری خۆم بۆ هەردوو ئەم
دەزگانەو پاساوانە تارماییەكانیان دەردەبڕم.
لەكۆتاییدا بەشێكی زۆری ئەم كتێبە لەشوێنە جیاجیاكانی نزیك شاری
خۆم واشنگتۆن دی سی ،نوورساوە .حەزدەكەم سوپاسگوزاری لەمانەش بكەم:
كۆلێكسیۆنی فیلیپ ،گالێری نیشتامنی هونەرو قاوەەكانیان ،سۆهۆ كافێ،
ستارباكسی جادەی واتێرفرانت ،بارنس&نۆبڵ لە جۆرج تاونو بۆردێرز.
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لیستی پێشنیاركراو بۆ خوێندن
ئەمە هەڵبژاردەیێك لەو كتێبە ئەدەبیانەیە لە كتێبەكەم ئاماژەی پێكراوە
یان پەیوەندییان بە بیرەوەریەكانی منەوە هەیەو بە ئینگلیزی دەستم كەوتوون.
هۆنراوەكان
سیمین بێهبەهانی ،قاپێك لە تاوان :هۆنراوە هەڵبژاردراوەكان (وەرگێر:فەرزانێ میالنیو كاوێ سەفا).
فروغ فەرۆخزاد ،تاوان :شیعرە هەڵبژاردراوەكانی فروغ فرۆخزاد (وەرگێر:شۆلێ ئۆڵپی) و بووكی ئەقاییەكان( : )13شیعرە هەڵبژاردراوەكانی فروغ
فرۆخزاد(زنجیرەیەك لە ئەدەبی فارسی مۆدێرن).
فەخرەدین گۆرگانی ،ویسورامین (وەرگێر :دیك دەیڤیس) عەبدولقاسێم.فیردەوسی ،شانامە :كتێبی فارسی پاشاكان ( وەرگێر دیك دەیڤیس).حافز.مەجید نەفیسی ،پێاڵوە قۆڕاوییەكان.چوارینەكانی عۆمەری خەیام (وەرگێڕ :ئێدوارد فیتزجێراڵد).رومی.سەعدی ( وەرگێر :رالف واڵدۆ ئێمێرسۆن).سۆهراب سێپێهری :خۆشەویستی هەموو كاتێك تەنیایە (وەرگێر :كەریمئێاممی).
ئەحمەد شاملو ،هۆنراوە دڵداریەكانی شاملو(وەرگێر :فیروزێ پاپیم_مەتینو ئارتور لەین).
چیرۆكە خەیاالویەكان
سیمین دانێشوەر ،سووەشون (وەرگێر :م.قانونپەروەر).هوشەنگ گۆلشیری ،شازادە( وەرگێر :جەیمز بوچان).سادق هێدایەت ،كوندەپەپوی كوێر.ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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مەنوچەر ئیرانی( ناوی هونەری گۆلشیریە) ،پاشای تاریك (وەرگێر :عەباسمیالنی).
شەهرنوش پارسیپور ،ژنان بەبێ پیاوان (وەرگێر :كامران تەالتۆف وجۆسێلین شارلێت).
ئیرەج پێزێشكزاد ،خالۆ ناپلیۆن( وەرگێر :دیك دەیڤیس).زەمەنی بێگانە ،ئازیزەكەم ،مرۆڤناسی قەڵمی ئەدەبی ئێستای فارسی.(دەستكاریكەر :ناهید موزەفەریو ئەحمەد حەكیمی حەكاك).ئالیس سێبۆڵد ،بەختەوەر.گۆلی تەرەقی ،عیامرەتێك لە ئاسامندا (وەرگێر فەرەیدون فەرۆخ).عۆبەید زاكانی ،رەوشتی ئاریستۆكراتو ئیشە هەزەلیەكان.چیرۆكی هەقیقی
عەباس ئەمانەت ،بیرەوەریەكانی تاج السەالتێنێ ،پۆڵ ئاستێر ،داهێنانیتەنیایی.
نەجمێ بامتانگلیج :لە ئێرانەوە بۆ ناپا ،شەراب لەسەر مێزی فارسی.ئێدمۆند گۆس ،باوكو كوڕ.میكاییل هێلامن ،ژنێكی تەنیا :فروغ فەرۆخزادو هۆنراوەكانی.دانیێل مێندێلسۆهن ،وون بوو :گەڕان بۆ شەش لە شەش ملیۆندا.نیگل نیكڵسۆن ،وێنەی ژیانێكی هاوسەریەتی.ئۆرهان پاموك ،ئێستانبۆل.-لێۆن وایسێلتییر ،كادیش.
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ساتێك لە مێژوی سەدەی بیستی ئێران
ئەمانەی خوارەوە هەڵبژاردەییەك لە مێژوی سەدەی بیستی ئێرانە كە ئەم
كتێبەدا باسكراون:
 :11_1905موزەفەرەدین شا ،پاشای ئێران یاسای دەستور—یەكەم كەسە
ئەم شێوازە لە خۆڕهەاڵتی ناوەڕاست—واژودەكات لە وەاڵمی ناڕەزایەتی خەڵك
بەرامبەر بە سیستمی پاشاییدا .نارەزایەتیەكە لەالیەن ئەندامانی مەالكان،
بازارییەكان ،رۆشنبیرەكانی ئێران كە ژنیشی تیادا بووە ،بەرێوە دەچێت .یاساكە بە
توندی دەسەاڵتی شا كەمدەكاتەوە ،پارلەمان دادەمەرزێنێتو بە فەرمی شا دەخاتە
ژێر چاودێری یاساوە .لە  1909شێخ فەزل اللەنوری ،رۆحانییەكی كۆنەپارێزە ،كە
بەرگری لەم چاكسازیانە دەكرد ،لە سێدارە دەدرێت لەپای بەرهەڵستیی .دواتر
لەالیەن ئایت اللەخۆمەینیو ئاینییە كۆنەپارێزەكانەوە بە شەهید ناودەنرێت.
 :1921لە فەزاێكی شڵەژاوی ناوخۆی سیاسی ،دابەزینی باری داراییو
خۆتێهلقورتانی بێگانە لە كاروباری ناوخۆیی ئێران ،عەقیدێكی مەشقكراو لە
هێزی ئێرانی قەوقاز بەناوی رەزاخان كودەتایەكی سەركەوتوو دژی فڕمانرەوایی
قاجارەكان دەباتە سەر .دەبێتە فەرماندەی سوپاو وەزیری شەڕ لە ژێر چاودێری
سەرۆك وەزیری تازەدا ،سەید زیائۆدین تەباتەبایی.
 :1925رەزاخان بەناوی رەزاشای دامەزرێنەری فەرمانڕەوای پەهلەویەكان،
پەهلەوی تاج دەنێتە سەر .لە ماوەی  16ساڵی دەسەاڵتیدا ،یەكەمجار لەسەر
دروستكردنی حكومەتێكی ناوەندی بەهێز ،پاڵپشتیكردنی یەكگرتووییو
سەربەخۆیی ئێران ،دانانی دامودەزگ��ای بەرێوبەری ،قانونیو پەروەدەیی
كە بۆ چونەژورەوەی ئێران لە دنیای مۆدێرن پێویستە ،ئیشیكردو سەرەنجی
چڕكردەوە.
 :1935لەكاتی دەسەاڵتی رەزاشادا ناوی واڵت بەڕەسمی لە پارس_ەوە
بوویە ئێران .لە هەوڵێكدا بۆ بەمۆدێرنكردنی ئێران حكومەت چارۆكەكردنە
سەری لە شوێنی گشتیدا لە ساڵی  1936قەدەغە كرد ،ئەمە یەكێك بوو لەو
شتانەی دژی ئاین بوو .هەڵبەت دواتر ئەم فەرمانە لە  1941بەپیێ فشاری
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
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گشتی پووچ بوویەوە .یەكەم زانكۆی ئێران بەشێوازی خۆرهەاڵتی ،زانكۆی
تاران ،دامەزرا.
 :1941هەر لەمێژەوە رووسیاو بەریتانیا لە ئێران بەرژەوەندیان هەبوو،
لەشەڕی دووهەمی جیهانیدا هێزەكانیان بۆ نەهێشتنی دەستگیری ئاڵامنەكان
بەسەر سەرچاوەنەوتیەكاندا هێنایە ناو ئێران .رەزاشا_ش لەبەر ئەوەی زۆرتر
بەالی ئاڵامنەكاندا بوو ،لە پاشایی الدەبەنو كوڕەكەی محەمەدرەزا لە جێگەی
دادەنێن .دەینێرن بۆ جوهانسبێرگو لە  1944دەمرێت.
 :1943ئێران دژی ئاڵامن شەڕ رادەگەیەنێتو شایستەی ئەندامبوونی
دەبێت لە نەتەوە یەكگرتووەكاندا .سەرۆكی والیەتە یەكگرتوەكان فرانك
رۆزڤێلت ،سەرۆك وەزیری بەریتانیا وینستۆن چرچیلو ستالین لە مانگی
نوڤامرب لە تاران كۆبوونەوەو رەزاشا_یان دڵنیاكردەوە كە بە سەربەخۆیی ئێران
هێشتا هاوئاهەنگن.
 :46_1945هەرچەند جاڕنامەی  1943سێالیەنەی تاران لەالیەن هێزە
یەكگرتووەكان سەربەخۆیی ئێرانیان لەدوای شەڕ گەرەنتی كرد ،لە 1945
رووس��ەك��ان لە سنوری باشوری ئێران نەچوونە دەرەوەو تەنانەت دوو
جواڵندنەوەی جیاجیایان لە ئازەربایجانو كوردستان هاندا .لە  1946ئەم
حكومەتە سەربەخۆ لەالیەن رووسیا لە ئەنجامی فشاری شورای ئەمنییەتی
والیەتە یەكگرتوەكان پشتگیریكرا .سەنەم سۆڵتان (باوكی سەیفی) بۆ ماوەیەكی
كەم لە _1945دا دەبێتە سەرۆك وەزیر.
 :53_1951محەمەد مۆسەدیق دەبێتە سەرۆك وەزیرو نەوتی ئێران میللی
دەكات .لەگەڵ شا هەندێك دەمەقڕەیان دەبێتو شا لە سەرۆك وەزیری
الیدەبات ،بەاڵم بەهۆی خۆشەویستی لەناو خەڵكدا دیسانەوە دایدەنێتەوە.
هەروەها مۆسەدێق شا وەك نیوە دورەواڵتێك دەنێرێتە رۆم .لە پایزی 1053
مۆسەدیق بە كودەتایەكی پشتگیركراو لەالیەن سی ئای ئەی الدەبرێتەوەو شا
دەنێردرێتەوە جێگەكەی.
 :1961باوكی نوسەر دەبێتە شارەوانی تاران.
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 :1962وەك بەشێك لە چاكسازییەكی گەورەی كۆمەاڵیەتیو داراییو
لەژێر سەردێڕی» راپەرینی سپی» ،شا یاسای چاكسازی زەوی ،بەخشینی مافی
دەنگدان بەژنانو رێگەپێدان بە ئەوانەی كە مسوڵامن نین بتوانن لە پارلەمان
خزمەت بكەن ،باڵودەكاتەوە.
 :1963حەسەن علی مەنسور دەبێتە سەرۆك وەزیر .دایكی نوسەر یەكێك
لەو شەش ژنەیە كە لە ئەندامی راپەرینی چاكسازی—رێگە بە ژنان دەدات
بۆ یەكەمجار لە مێژوی ئێراندا لە هەموو گۆڕپانەكانی سیاسیو كارگێڕی
بەشدارببێت—بۆ پارلەمان هەڵدەبژێردرێت .سەرۆكی قوتابخانەی نوسەر،
دوكتور پارسا دەبێتە ئەندامی پارلەمانو دواتر دەبێتە وەزیری خوێندن .وەك
بەشێك لە بەرگرییەكی ئاینی گەورەتر بەرامبەر بە راپەرینی سپی ،ئایەتوڵاڵ
خومەینی دەڕبرینی نارەزایی دژی رسوشتی چاكسازیەكانی حكومەت
هاندەدات .خومەینی لە دوای ئەم ناڕەزایەتیانەی شۆرشی  5جون بەنددەكرێت.
باوكی نوسەر لە دێسامرب بەنددەكرێت.
 :1964یاسای كاپیتۆالسیۆن فەرماندەدات سەربازە ئەمریكیەكان لەناو
خاكی ئێران بەرگری دیپلۆماتیكیان هەبێت .ئەمە دەبێتە هۆی توڕەبوونو
دواتریش دژەحكومەت بوونی خەڵك .ئایت اللەخومەینی بەندكراویش
دورەواڵت دەكرێت بۆ توركیا .دواتر دەڕواتە عێراق.
:1965سەرۆك وەزیر مەنسور لە رێگای پارلەماندا تیرۆر دەكرێت.
 :1967یاسای پشتگیری خێزان لە پارلەمان پەسەند دەكرێت .ئەم یاسایە
ئازادییەكی زۆرتر دەبەخشێتە ژنانو كۆنرتۆڵی یاسایی زۆرتر بەسەر منداڵەكانیاندا
پێدەبەخشێ .دادگاییكردنی باوكی نوسەر لە مانگی سێپتەمرب بۆ نوامرب درێژەی
دەبێت .لەهەموو ئەو تاوانانەی دراونەتە پاڵی بە ئەستۆ پاكی دەرباز دەبێت.
دوكتور فەرخ رو پارسا دەبێتە وەزیری خوێندن .دوكتور پارسا هەموو پیشەی
كاری خۆی لەسەر یەكسانی جێندەری لە ئێران تەرخانكرد .لەدوای وەرگرتنی
پلەی پزیشكی لە خوێندنگەی ژانداركی تاران بایۆلۆژی گوتەوە .لە  ،1963دوكتور
پارسا لە پارلەمان هەڵبژێردراو دەستیكرد بە سكااڵ بۆ مافی دەنگدانی ژنانو
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هاندانی یاسادانو پوارچێوەی یاسایی بۆ چاككردنی یاساكانی سەبارەت بە ژنانو
خێزان .لە  1965بوو بە جێگری وەزیری خوێندنو لە  1968بوو بە یەكەم ژن كە
توانی شوێنێك لە ئەنجومەنی وەزیراندا وەك وەزیری خوێندن بەدەستبهێنێت.
فەرخ رو پارسا لە  1980لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە لە سێدارە درا.
 :1971پاشای ئێران جەژنێكی گەورەی بەبۆنەی ساڵیادی  2500ساڵبوونی
ئێمپراتوری پارسەوە بەدەستی كورشی گەورە سازكرد .ئەم ئاهەنگانە كە لە
پێرسپۆلیس بەرێوە چوو ،دە ساڵ پێشرت ئامادەكاری بۆ كراو زۆرتر لە 120$
خەرجی هەبوو .سەرنجێكی زۆری لە سەرتاسەری دنیادا راكێشاو زۆر لە پاشاو
شاژنەكانی واڵتەكانی تر بەشداریان تێدا كرد .ئەم جەژنە رەخنەیەكی زۆری
ناوخۆییو دەرەوەی تووشی خۆی كرد.
 :1975دروستكردنی سیستمی تاكحیزبی بەناوی حیزبی رەستاخیز،
(لەدایكبوونی دووب��ارە) لە الیەن شا راگەیەندرا .هەڵبەت ،ئەم هەوڵە بۆ
یەكگرتویی واڵت لە ژێر شێوەی واڵتێك كە بەشداربووی زۆر هەیە ،سەرنجێكی
زۆری رانەكێشا .هەرچەن ئێران لەباری كۆمەاڵیەتی زۆرتر ئازاد دەبوو ،لە باری
سیاسی زۆرتر دادەخراو چینی مامناوەندی دەڕەنجاند.
 :1976شا ساڵنامەی خۆری ئێران كە لە هیجرەتی حەزرەتی محەمەد
لە مەكەوە بۆ مەدینە بونیادنراوە بە دامەرزاندنی ساڵنامەیێك بەپیێ مێژوی
ئێمپراتوری پارس لە  558پێش زایین دەگۆرێت .ئەم هەوڵە بۆ جەختكردن
لەسەر مێژوی ئێرانی پێش ئیسالم ئاینییەكانی زۆر توڕە كرد .مەهناز ئەفخەمی
دەبێتە وەزیری كاروباری ژنان .پشتوانیكردنی مەهناز لە مافی ژنان دەگەڕێتەوە
بۆ سەردەمی سەرۆكایەتیەكەی لە رێكخراوی ژنان لە ئێران ل ساڵی _1970دا.
لەكاتی خاوەنداریەتی وەك سەرۆكی ئەم رێكخراوە ،بۆ پێداچوونەوە لەسەر
یاسای پشتگیری لە خێزان ئیشی كرد .لە  1976بوو بە وەزیری كاروباری ژنانو
تا راپەرینی ساڵی ئێران  1978لەم پۆستەدا ماوەیە .لەكاتی ئەودا مافی ژنان لە
بواری موچەی بەرابەر بۆ ئیشی بەرابەر ،ئیشی نیوكات بەموچەی كارمەندێكی
تەواوكات بۆ دایكانی تازە منداڵ بوو ،دروستكردنی سەنتەری ئاگاداری لە منداڵ لە
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شوێنی ئیش لە بەرهەمەكانی ئەون .لە ساڵی  ،1978داواكرا لە مەهناز چاودێری
كۆمیتەیەك بۆ چاودێری پێشكەوتن لە بواری بەشداری تەواوی ژنان لە ڕاستای
داخوازی پالنی ناوخۆیی بكات.
 :1977سەرۆكی والیەتەیەكگرتوەكان جیمی كارتر ئۆفیسی مافی مرۆڤ
لە بەشی كاروباری دەرەوە دادەمەرزێنێتو مۆمی شەپۆلێكی داخوازی مافی
مرۆڤ دژی حكومەتی ئێرانی دادەگیرسێنێت .هەندێك بەندكراوی سیاسی لە
ئەنجامی ئەم فشارانە ئازاد دەكرێن .شا چاوپێكەوتنێكی ڕەسمی لە ئەمریكا
دەكات كە دەبێتە هۆی كۆمەڵێك ناڕەزایەتیو خۆپیشاندان .نوسەر یەكێك لە
بەشداربووەكانی ئەو خۆپیشاندانانەیە.
 :1978موخالیفەی سیاسی باڵوكراو دژی شا دەبێتە هۆی ئ��اژاوە لە
سەرتاسەری ئێرانو جێگە بۆ راپەرینی ئیسالمی خۆشدەكات .لە مانگی
ئۆگەست سینەما رێكس لە ئابادان لەالیەن الیەنگرەكانی خومەینی گڕدەگرێتو
 430كەس دەمرن .ئەم ئاگرتێبەردانە بەدرۆوە دەخرێتە سەر ساڤاك .ئەم
تۆمەتە هەڵبەسرتاوە هەستی گشتی خەڵك لەدژی شا زۆرتر دەكاتو رێگە
بۆ شۆڕشێكی ئاینی كە لەالیەن زۆر لە رۆشنبیرە سیكوالرەكانیشەوە پشتیوانی
دەك �را ،خۆشدەكات .عێراق خومەینی دەردەك��ات .خومەینی دەروات بۆ
پاریسو لەوێ سەرنجێكی جیهانی زۆر بۆ پەیامە راپەڕینییەكەی لە دژی رژێم،
بەدەستدەهێنێت.
 :1979لە وەاڵم��ی ئەم ناڕەزایەتیانە شا لە مانگی ژان��ی��وەری ئێران
بەجێدێڵێتو شاپور بەختیار دەكات بە سەرۆك وەزی��ر .بەختیار ناتوانێ
كونتڕۆڵی بارودۆخەكە بكات .خومەینی لە مانگی فێربیوەر دەگاتە تارانو
راپەرینی ئیسالمی دەستپێدەكاتو واڵت لە  2500ساڵ سیستمی پاشایی بە
كۆمارێكی ئیسالمی لە ژێر حكومەتی ئایەتوڵاڵ دەگۆڕێت .یاسا شەرعیەكانی
ئیسالم دیسانەوە دادەمەزرێنەوە ،یاسای پشتیوانی خێزان الدەبرێتو كاردانەوە
خۆرئاواییەكان قەدەغەدەكرێت .حكومەتی ئیسالمی لە یەكی ئەپریل
دادەمەرزێت .بەختیار خۆی دەشارێتەوەو لە كۆتاییدا لەساڵی  1991لە پاریس
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تیرۆر دەكرێت .شۆرشگێڕەكان بەندیخانەی ئێوین داگیردەكەن .پاش شكاندنی
یاسای كاپتۆالسیۆن كە بەرگری دیپلۆماتی دەبەخشی ،هەندێك خوێندكار
هەڵدەكوتنە سەر باڵوێزخانەی ئەمریكاو چەن دیپلۆماتێك بارمتە دەگرن .ئەمە
دەبێتە هۆی توڕبوونێكی نێودەوڵەتی ،بەاڵم بارمتەكان تا  1981ئازاد ناكرێن.
 :88_1980لە سێپتەمبەری  ،1980هێزەكانی عێراق بە سەرۆكایەتی
س��ەدام لە جەختێك بۆ داگیركردنی ناوچە نەوتخیزەكانی خوزستانو
داسپاندنی كونرتۆڵی عێراق بەسەر هەردوو الی ئاوەریێ شەت العەرەب كە
لە نێوان سنووری هەردوو الدایە ،بەشێك لە رۆژهەالتی ئێران داگیردەكەن.
لەدوای داگیركردنێكی كورتی خورەمشەهر ،هێزەكانی عێراق بەرەو دواوەوە
دەكێرشێنەوە .لەمكاتەدا هەردوو واڵتە هێرشی موشەكی بۆ شارەكانو بینا
نەوتیەكانی یەكرت بەكاردەهێنن .لە  ،1988دوای هەشت ساڵ شەڕ عێراق
بەمەرجەكانی ئێران بۆ چارەسەركردنی شەڕ ،رازیدەبێت :كێشانەوەی هێزەكانی
عێراق لە ناوچە داگیركراوەكانی ئێران ،دابەشكردنی دەسەاڵتداری بەسەر
ئاوەریێ شەت العربو گۆرینەوەی بەندكراوەكانی شەڕ.
 :1989ئایەتواڵ خومەینی یەك ساڵ دوای كۆتایی شەڕی ئێرانو عێراق
دەمرێت.
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فەرهەنگۆك
هەخامەنشینی :دەگەڕێتەوە بۆ ئێمپراتوری هەخامەنشینی ( 330_550پێش
زایین) ،یەكەمین ئێمپراتوری فارسە بەسەر واڵتێكی زۆردا دەسەاڵتی هەبووە.
كورشی گەورە دامەزرێنەری ئەم ئێمپراتوریە بووە .سەردەمی هەخامێنێشیەكان
وەك سەردەمێكی ئارامو ئاسودە لە مێژوی خۆرهەالتی ناوەڕاستدا ناو دەبرێت،
ئەمە بەهۆی ئاوێتەبوونی كولتورێكی زۆری جیاواز لە سێ قاڕەو ئاینو بیروڕای
جیاواز جیاوازەوە هاتۆتە كایە .هەخامێنێشیان هەروەها بە پالنو شارەزایی
لەبواری بەرێوبەری واڵتو شەڕو لەهەمووی گرنگرت روانینە مرۆڤپەروەرانەكەیان
بەناوبانگن.
ئەدیب :وشەیێكی فارسیە بەمانای كەسێكی ئەدەبی ،رۆشنبیرو توێژەر لە
بواری شیعر.
عەممە :لە فارسیدا بەمانای خوشكی باوك بەكاردەهێرنێت.
عەمو :لە فارسیدا بەمانای برای باوك بەكاردەهێرنێت.
بەهایی :الیەنگری بەهائەدینو ئاینی بەهاییە .ئاینی بەهایی لە سەدەی
 19لە ئێران پەیابوو ،ئاینێكە لەسەر یەكگرتنی رۆحی هەموو مرۆڤ .ئەم بیرە لە
سەرتاسەری مێژووی زۆربەی ئاینەكانی دنیادا لە بنەڕەتدا یەكشنت .بەهاییەكان
لەو بڕوایەدان كە هەموو پێغەمبەرەكان پێكەوە بەسرتاون .ئەم دەستەی
ئاینییە كە بەشێكە لە شیعە ،یەكێك لەو شتانەیە كە بەردەوام كۆماری ئیسالمی
دەیچەوسێنێتەوە ،زۆرتر لەبەر ئەوەیە دەڵێن بەهائەدین «ئیاممی شاراوەیە».
ئەم گوزارەیە لەالی شیعە وەك كوفر وایە.
بەهمەن :یازدەهەمین مانگی ساڵنامەی خۆری ئێرانە(رێبەندان).
بازاری :گروپێكی كۆمەڵگەی ئێرانییە ،بریتیە لە بازەرگانەكان ،سەندیكاكانو
پیشەسازەكانە لە بازەرگانی سونەتی ناو بازار .ئەم گروپە هەر لە مێژەوە زۆرتر
لە ژن بەژن بە پیاوە ئاینییەكانەوە بەسرتاون .یەكێك لە بەشداربووە گەورەكانی
راپەرینی  1979ئێران بازاریەكان بوون.
چ��ادۆر :پۆشاكێكی دەرەكییە یان عەبایێكی كراوەیە ،كە هەندێك لە
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ژنانی ئێرانی لە شوێنە گشتیەكان دەیانكردە بەریان .پارچەیەكی تەواوقەدی
ناوگۆڤەندە ،لە پێشەوە كراوەیە ،چادۆر دەكرێتەسەر.
ئەسفەهان :پایتەختی پارێزگای ئەسفەهانەو سێهەمین شاری گەورەی ئێرانە.
دەكەوێتە  340كیلۆمرتی تاران .بۆ دوسەدسااڵ پایتەختی ئێران بووە ،بەهۆی
بیناسازی ئیسالمییەوە ،پردە سەرپۆرشاوەكانی ،كۆشكەكانی ،مزگەوتەكانیو
منارەكانی بەناوبانگن .لە الیان یونێسكۆ_وە بە شوێنێكی میراتی جیهانی
دیاریكراوە.
بەندیخانەی ئەوین :گرتووخانەیەكە لە تاران كە بۆ بەندكراوە سیاسیەكانی
ناوی بە خراپ دەرچ��ووە .زۆرلە بەندكراوە سیاسیە نارساوەكان هەم پێش
راپەرینو هەم لەدوای راپەرین لەم زیندانەدا بوون.
حاجی ئاغا :ناونیشانی پیاوێكە(ئاغا) كە رۆیشتووە بۆ مەككە (حاجی).
هەمێدان :پایتەختی پارێزگای هەمێدانە ،لەنێوان ساڵی 3000و  1100پێش
زایین دروستكراوە .هەمێدان یەكێكە لە شارە كۆنەكانی ئێرانو جیهان.
ئیرانێ ج��ەوان :گروپێكە لە چاالكە سیاسیەكان ،زۆرب��ەی ئەندامەكانی
نوسەرو رۆشنبیرەكانن .لەساڵی  1921بەهیوای هاوردنی دیمۆكراسی بۆ ئێران
دامەزرا .یەكەمین بەرهەمی ژۆرناڵی ئایەندەیە .لەم ژۆرنالەدا باسی «یەكگرتنی
ناوخۆیی» ئێران دەكرێت.
جان(گیان) :وشەیێكە بۆ خۆشەویستی بەكاردەهێرنێت .ب��ەدوای ناوی
كەسەكەدا بەمانای «ئازیزەكەم» بەكاردێت .بەزمانی گفتوگۆ دەبێتە جون.
جیمۆكراسی :بەمانای گۆڕانكاریی جیمی كارتر سەرۆكی ئەمەریكا ،لە
سیاسەتی دەرەوەی والیەتە یەكگرتوەكان دێت ،كاریگەرییەكی زۆری لەسەر
ئێرانیش هەبوو.
كەربەال :دەكەوێتە  100كیلۆمرت دوور لە بەغداوە لە عێراق .ئەم شارە
لە الی شیعەكان پیرۆزترین شارە لە دوای مەككە ،مەدینە ،قودسو نەجەف.
شەڕی كەربەال لەم شوێنە بووە .لەم شەڕەدا ئیامم حوسەین ئیاممی دووهەمی
شیعەكان شەهید دەكرێت .موحەررەم یادی سااڵنەی ئەم رۆژە تراژدییە.
خان :ناونیشانێكە وەك «كاك».
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خاندەنیها :هەفتەنامەیەك بوو لەبواری لێكۆڵینەوی رەخنەگەری سیاسی،
لەساڵی  1940لەالیەن علی ئەسغەر ئەمیرانی ب�ڵاودەك�رای��ەوە .زۆرب��ەی
ناوەرۆكەكەی بریتی بوو لە وتاری فارسیو بیانی ،هەروەها شیكردنەوەی
ئەمیرانی.
خانوم :ناونیشانێكە بۆ «خانم».
خوێندنگە :ژوری بچوكو تەسك ،وەك قوتابخانەی سەرەتایی مسوڵامنەكان
بەكاردەهێرنا .لەم شوێنە كوڕەكان خوێندنەوەی قورئان ،نوسینو رێزمان
فێردەبوونو زۆربەی مامۆستاكان مەالی پایە نزمن.
مولال :ناونیشانێكە بە ئاینكارە مسوڵامنەكان یان ئیاممی مزگەوت لە ئێران
دەدرێت .هەروەها وەك ناونیشانێكی سووك بە هەندێك لەو ئاینكارە ئیسالمیانە
كە بەقەد مەالكانی تر خوێندكارو پسپۆر نین ،دەگوترێت.
نۆروز :ساڵی تازەی ئێرانییەكانە ،لە یەكەم رۆژی بەهارو سەرەتای ساڵنامەی
ئێرانیدا دەستپێدەكات .ئەم جەژنە لە پێش ئیسالمەوە هەبووەو لەو رۆژە شەو و
رۆژ یەكسان دەبن ،یانی  21سیپتەمرب دەستپێدەكات.
ئۆمید ئیران :گۆڤارێكی بەناوبانگی ئێران بوو لەساڵەكانی .1960
پەهلەوی :ئەم وشە بەمانای پاشایی پەهلەویە ،لەكاتی تاجگوزاری رەزاشا
پەهلەوی تا بەزاندنی محەمەد رەزا شای كوری لە راپەرینی ساڵی  1979بەسەر
ئێراندا حوكمرانییان دەكرد .رەزاشا ئێرانی بەرەو نوێخوازیێكی گەورە ،چاكسازیو
ناوەندیێتی دەوڵەت برد .محەمەد رەزا شا ئەم سیاسەتی چاكسازیانەی بە
بەردەوامی بردە پێشو سوپایەكی بەهێزی دروستكردو لەگەڵ خۆرئاوا لەكاتی
شەڕی س��ارد_دا پەیوەندییەكی باشی راگ��رت .لەناوچونی پەهلەوی دەبێتە
كۆتاییەك بۆ دابونەریتی كۆنی سیستمی پاشایەتی لە ئێراندا .بۆ زانیاری زیاتر
تكایە سەیری «چەن كاتێك لە سەدەی بیستەمی مێژوی ئێرانی» بكەن.
پاسور :یارییەكی ئێرانییە بە كۆنكەن كە چوار كەس یاری تێدا دەكەن.
قاجار :دەگەرێتەوە بۆ پاشایی قاجارەكان لە ساڵی  1794بۆ  .1925یەكێك
لەو رێكەوتە گرنگانەی ئەو سەردەمە راپەرینی دەستوربوو ،بەپیێ ئەو یاسایە
هەبوونی ئازادی راگەیاندن ،گوفتارو پێكەوە بوون ،ئاسایشی ژیانو ماڵوموڵك
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دەبێتە كۆتاییەك بۆ سەدەی ناوەراستی پارس .بەدوای داگیركردنی پارس لە
شەڕی یەكەمی جیهانیدا ،سوڵتان ئەحمەد شا لەگەڵ هاتنی رەزاشا لەساڵی 1925
لەناودەچێتو فەرمانڕوایی قاجار كۆتایی پێدێت.
بەندخانەی قەرس :یەكێك لە بەندیخانە كۆنەكانی ئێرانە لە شاری تاران .ئەم
بەندیخانە یەكەم بەندیخانەیەك بووە كە زیندانییەكانی مافی یاسایی خۆیان
وەرگرتووە.
رەمەزان :بەجێهێنانێكی ئاینی مسوڵامنەكانە لە نۆیەمین مانگی ساڵنامەی
مانگی ئیسالمیدا .لەم كاتەدا قورئان بۆ حەزرەتی محەمەد هاتە خوارەوە .لە
مانگی رەمەزاندا مسوڵامنەكان لە خۆرهەاڵتەوە تا ئەو كاتەی خۆر ئاوادەبێت
هیچ ناخۆن .ئەمە بۆ فێركردنی سەبرو فیداكاریە .هەروەها كاتێكە بۆ عیبادەتو
پارانەوە لە خوا بۆ گوناهی پێشوو رێنامییە بۆ داهاتووە.
رەستاخیز :حزبی»زیندوبوونەوە» ،لە 2مارچی  1975لە لەیان محەمەدرەزا
پەهلەوی وەك تاكە حزبی سیاسی كە هەموو ئێرانییەك بەشێكبوون لێی ،بونیادنرا.
ئەم حزبە جەختێك بوو بۆ ئارامكردنەوەی خەڵك لە رێگای شێوازێك لە بەشداری
سیاسی دیاریكراوەوە .ئەم سیستمی تاك_حزبیە زۆر كورت بوو .لە ساڵی 1978
یانی لەوكاتە راپەرین پەرەی دەسەند كۆتایی پێهات .ئەمرۆ حزبی رەستاخیز وەك
حزبێكی پاشایەتی ئێرانی دژی كۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی ئێران دەژیت.
سەفەوییە :خێزانێكی دەسەاڵتداری شیعەی ئێرانی بوون ،لەساڵەكانی
1500بۆ  1722بەسەر ئێران حكومەیان دەكرد .لەم سەردەمەدا بوو سەفەویەكان
شیعەبوونیان كرد بە ئاینی ڕەسمی هەموو ئێمپراتوریەتەكە .ئەمە یەكێك لە
هەوڵەكانیان بوو بۆ یەكگرتنی ئێرانێكی هەمەجۆر.
سێفیدروود :یەكێك لە زێ سەرەكیەكانی روب��اری تاجانە ،كە لە ناو
قەمسەڕەوە دەروات .ئەم ناوە بە ناوچەیەك لەم رووبارە دەگوترێت.
شیعە :دوهەمین لقی گەورەی ئیسالمە .جیاوازیەكەی لە سوننی لەسەر
دەسەاڵتی سێ خەلیفەی یەكەم دەستپێدەكات .بەپیێ بیروبۆچوونی شیعە
خێزانی پێغەمبەرو نەوەكانی(نارساو بە ئیامم) جێنشینی حەقیقی پێغەمبەرن.
بەالی شیعەوە ئیامم بێتاواننو هیچ مەعسیەتێك ناكەن .گەورەترین لقی شیعە،
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شیعەی دوانزە ئیاممیە كەبەسەر ئێراندا حكوم دەكەن ،دەڵێن مەهدی دواهەمین
پێغەمبەرە كە ئێستا شاراوەیەو ئێمە نایبینین ،لە دواهەمین رۆژی جیهاندا بۆ
سەروەركردنی دادپەروەری دێتە سەرزەوی.
سوننە :گەورەترین گروپی ئیسالمە ،بەمانای»ئەسڵ» یان»رێگا» .بەبڕوای
سوننی چوار خەلیفەی یەكەمی مسوڵامنان جێگرە حەقیقیەكەی پێغەمبەربوون،
چونكە خوا هیچ كەسێكی دیارینەكردوەو خەڵیفە دەبێت هەڵبژێردرێت .سوننی
ئێستا بووە بە چوار لق :مالیكی ،شافیعی ،حەنەفیو حەنبەلی.
حزبی ت��ودە :حزبێكی ئێرانی كۆمۆنیستە ،لەالیەن حزبی كۆمۆنیستی
سوڤێتەوە لە  1941دامەزراوە.
متەن :تا ساڵی  1932دراوی ئێران بوو .هەڵبەت لە  1932ریاڵ جێگای متەنی
گرتەوە .هەر یەك متەن بەرامبەرە بە  10ریاڵ .زۆربەی ئێرانییەكان هێشتا وشەی
متەن بەكاردەهێنن.
زایەندێ رود :یەكێكە لە گەورەترین رووبارەكانی ناوەندی ئێران .ئەم رووبارە
دەكەوێتە الی ئەسفەهانەوە.
زۆرخانە :زۆرانبازی سوننەتی ئێرانییە كە بەپیێ ئەوە «پاڵەوان»(پیاوێكی
خێرخواز كە لەباری جەستەییو رۆحیشەوە بەهێزبووە) یان رادەهێنا .خولەكان
بە دەه��ۆڵو گۆرانی ریتمیكی شانامەی فیردەوسی سازدەكرێت .ژنان لە
چونەژورەوەو بەشداریكردن لە رێورەسمە وەرزشیەكان قەدەغەكرابوون.
زەردەشتی :ئاینی یەكەمی ئێرانییەكانە .زەردەشتی لەسەر فەلسەفەو
ئامۆژگاریەكانی زەردەشت پێغەمبەر كە دنیای وەك ملمالنێی گەردوونی خەیرو
شەڕ دەبینی ،بونیادنراوە .فەلسەفەی ئاینی زەردەشت لەسەر ئایدیای ئەوەیە كە
ئامانجی مرۆڤ وەك هەموو گیانلەبەرەكانی تر هێشتنەوەی ئەسایە( پێكهاتەیێك
لە دروستكردن ،هەبوونو ئازادی هەڵبژاردن) .مرۆڤ لە رێگای بەشداریكردنی
لە ژیانو راهێنانی بیركردنەوەی نیك ،قسەكردنی نیكو هەڵسوكەوتی نیك
دەگەیەت .زەردەشتی پێش هەڵمەتی عەرەبو هاتنی ئیسالم ئاینی زاڵی ئێران
بوو .لەوكاتەوە ژمارەی زەردەشتیەكان لە سەرتاسەری ئێراندا بۆ  200000كەس
كەمیكردووە.
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پەراوێزەکان:
 -1جۆرە باڵدارێكە لەچەشنی مێش ,كە لەكاتی سێكس كردندا بەشی دواوەی
لەشیان وەكو گلۆپ دادەگیرسێت
-2ناوی ئێران بە مانای سەرزەویی ئاریاییەكان ،سەدەها ساڵە بوونی هەیە.
یۆنانیەكان بەو ناوچەی كە لە سەردەمی كۆن شوێنی ئێمپراتۆریای گەورەی پارس بووە
دەیانوت پارس .بریتانیەكانیش بە ناوچەی پارس دەیانناسی .لە ساڵی  1931رەزاشا،
دامەزرێنەری پاشایی پەهلەوی بە ڕەسمی ناوی پارسی گۆڕی بە ئێران .نووسەر
 -3ماسۆشی :چێژبینین لەئازاردانی خود.
 -4كەمینەی خاوەن ئیمتیاز,تایبەت
ABSTRACTION - 5
MUCH ADO ABOUT NOTHING -6
 -7كارگەیەكی بەناوبانگی كەلوپەلو یاری منااڵنە .وەرگێڕ
 -8كەسایەتییەكی خەیاڵیەناوكتێبی «ئالیس لە سەرزەوی شتە سەیرەكان».
وەرگێڕ
PRIDE AND PREJUDICE -9
 -10شەهین
BOROUMAND FOUNDATION FOR PROMOTION OF -11
DEMOCRACY IN IRAN
HTTP://WWW.IRANIAN.COM/MAIN/2008/LOVE-AND- -12
REVOLUTION
-13جۆرە درەختێكی گوڵ زەردە
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

2

ئازەر نەفیسی

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

بووم
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

ئازەر نەفیسی

4

84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

107

114
115
116
117

366

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

2016

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر

 6نەفیسی
ئازەر

206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135

یاداشتەکانیجەنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016

7
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