هونەری کوشتن

کۆرا ساندێل

لە نەرویجيەوە:

ئیسماعیل ئیسماعیل زادە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

فرانســین وهاڵم دهداتـهوه« :هممــم نــا خاتــوون ،خــۆ لـهو ه ماندووتــر نابـن

هەناســەیەکی هەڵکێشــا .فرانســین کەمێــک وەرســووڕا و ووتــی« :گەرمایــن

کــە مــن خەریکــی قاپوقاچــاخ و جلــی منداڵــم».

بــوو؟ خوشــکەکەی نەبــوو؟»

کەمێــک دادێتــەوە ،ســوور هەڵدەگەڕێــت ،بــەاڵم خێـرا هێــور دەبێتــەوە و

« ئەوان لە تەلەفۆنەکەدا ووتیان کە گەرماینە!»

خــۆی ســەرقاڵ دەکاتــەوە.

«باشــە» .فرانســین لــەو کەســانە نییــە کــە بــە هەســت هەڵســوکەوت

فرانســین خەرجــی منداڵەکــەی لــە ئەســتۆیە .ئــەو دەچێــت لــە

بــکات .نــە بــە وشــە دەریدەبــڕێ و نــە بــە دموچــاو دەریدەخــات .ئــەو

هاوینەهەوارەکانــدا کار دەکات و پارەکــەی وەردەگرێــت .کەســێکی ژیــرە و

هێــور بــوو و تاڕادەیەکیــش ئەرخەیــان .کەمێکیــش ســەیر دەهاتــە بەرچــاو.

جێمتامنــەی خەڵکــی .ئــەوان هەســتیان بــەوە کــردووە کــە ئــەو پیاوێکــی

بــەاڵم خــۆ گەرمایــن زەماوەنــدی نەکردبــوو ،ئــەوە خوشــکەکەی بــوو کــە

پیویســتە ،زۆری پێویســتە.

چەنــد منداڵــی وردی هەبــوو .فرانســین لــە الشــانەوە بــە باشــیی دیتبوونــی.

ئهمــڕۆ چاوهڕێــی نەبوویــن .هــەژدە کیلۆمەتــری بڕیــوە .نــۆ کیلۆمەتــر

بەداخــەوە هــەر وابــوو!

چــووه و نــۆش هاتۆتــەوە .ل ـه مهراســیمی ناشــتنی کەســێک بــووە .س ـهیر

پرسیم« :ئەرێ فرانسین! ئەو کێی لەگەڵ بوو؟ منداڵە ساواکە؟

نهبــوو کــه چووبــوو .ئێســتا ئــهو لــهوێ راوهســتاوه کەچــی تهقهتهقــی

«نازانــم خاتــوون ،ئــەو لــە نــاکاو مــرد ،ئــەوان فریــا نەکەوتــن هیــچ شــتێ

قاپوقاچاخهکانــی ئێمــه هــەر دێــت.

بڵێــن».

ئهوهیــان چاوهڕواننهکراوتــر لــ ه ههموویــان بــوو .چەنــد کەســێک بــه

فرانسین وسکوت بوو ،ئیرت منیش چی دیکەم نەپرسی.

ههناســهبڕکێوه ،لــە مەزراکــەوە را هاتــن .لــە الی فرۆشــیارەکەوە هاتــن

من گەرماینم دیتبوو .پارەکە بوو کە دیتم.

کــە بڵێــن «تەلەفۆنەکــە لــە کوێیــە» .خزمێکــی فرانســین ،کچەمامــی،

ئــەو بــە بارێــک ســێوەوە هاتبــوو بــۆ المــان .لــە الی ئــەو خەڵکانــەی

لهپــڕ مــرد .دهبــوو ئەمڕۆکــە بهیانیــی بــه خــاک بســپێردرێت .فرانســین

هێنابــوون کــە کاری بۆدەکــردن .ســێوەکان بــە قــەت ســەری منــداڵ زل

دهیویســت بچێــت بــۆ مەراســیمەکە؟ «مــن باشــم ».ئــەم وەاڵمــەی داوە،

بــوون .میــوەی چــاک .خــۆ باوەشــێک نەبــوون .ســەت دانــە بــوون.

بــۆ چاوتروکانێــک دەســتی لــە کارهکـهی راگــرت و بیــری لـه خــۆی کــردهوه

فرانسین خەرجێکی چاکی کردبوو.

کــە بچێــت یــان نەچێــت .بــە هــەر تــک دەســتی خــۆی تونــد رێکدەگوشــی.

گهرمایــن کچێکــی جــوان و رووخــۆش بــوو بـهاڵم خــۆی زۆر بــەدڵ نەبــوو.

ئــەوکات پێامنــوت کــە ئەمــڕۆ دەتوانێــت دەســت لــە کارەکــەی هەڵگرێــت

قــەت لــە خــوارەوە دانەدەنیشــت ،کەمــدوو بــوو ،گاڵســێک شـهڕابی ســێوی

و بچێتــەوە ماڵــێ .رەنگبــێ بیهــەوێ تەلەفــۆن بــکات بــۆ کــۆڕی پرســەکە.

دەخــواردەوە .پێیخــۆش بــوو یاریدەمــان بــدات بــۆ ئــەوەی ســێوەکان

ئــەو بــە «نــا -ســوپاس» وەاڵمــی داوە .بــە پێویســتی نەزانــی .بــە نەرمیــی

بەرینــە ژوورێ و پاشــان دواتــر دەســتبکاتەوە بــە لێخوڕیــن.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دهڵێم« :فرانسین! خۆ تۆ دەزانی کە ئەوان لەوێن ،زۆر ماندوو نابن؟»

بــوودە لەســەر کورســییەکەی تەنیشــت دەرکــەی چێشــتخانەکە دانیشــت و

چیرۆک

فرانسین دێت.

ئاخێکــان هەڵکێشــا ،فرانســین بەڕاســتیی پێویســتێتی.
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ووتــم« :بـهاڵم بــۆ ســاتێکیش بێــت ئــەو دەبــێ پشــوو بــدات .خــۆ ئەســب

بەجێهێشــتنی کوڕێــک لــە پــاش خــۆی ..رەنگــە لــە زۆر رووەوە خــراپ

نییــە!؟»

بێتــە بەرچــاو کــە ئــەم دایکــە لەوانــی دیکــە ناچێــت .مــن ئاڵــۆز بــووم و

فرانســین ووتــی« :لــە پێچەکــەی هــۆوێ پشــوو بــە ئەســبەکەی دەدات».

قڕوقەپــم کــرد.

وشــەیەکی بــۆ هەرکیــان بەکارهێنــا« :لەوێکانــە ناســیاوی خــۆی هەیــە».

ئێســتاکە فرانســین دەیــەوێ بابەتەکــەم زیاتر بــۆ روون بکاتــەوە« :هەڵبەت

گەرمایــن بــەرەو ئــەوێ چــوو و فرانســین ئەوەشــی درکانــد« :ئــەو شــەرمن

کوڕەکــە لــە ماڵــی بنەماڵــەی دایکێتی».

و کەمێکیــش دوورپەرێــزە خاتــوون!».

ئەی ئەو چی کرد یان لە کوێیە؟

«چۆن؟ خۆ کچێکی جوانه!»

«باوکــی؟ مەلەوانێکــی بیانییــە» پێــش ئــەوەی کــە زیاتــر بپرســین ،ووتــی:

«ئیــر ئــهو ئاوایــه« فرانســین ئــەوەی ووت و هــهردووک شــانی بــهرهو

«گەرمایــن چووبــوو بــۆ ســەفەر ،بــەرەو لۆریــەن و بەمجــۆرە ئیــر»..

ســهرهوه ههڵکێشــا.

فرانسین دیسان ههردووک شانی هەڵدەکێشێتەوە.

«ئێستاکه ئهو لە ژێر گڵە .بۆخۆی حەساویەوە».

«ئێستا ئەو چوو بۆ دەرێ و و دانەیەکی ساز کرد؟»

توانیم خۆم رابگرم.

«خاتــوون! ئــەو بــەس منداڵێکــی دیکــەی دەویســت بەخێــوی بــکات .لــەم

فرانسین هیچی دیکە ناڵێت .چۆته ناوخۆیهوه و بهخۆیهوه سهرقاڵه.

مانگــەی ئاخریشــدا ئیــر هــەر لــە ماڵــێ بــوو».

بــهاڵم مــن گهرماینــم دیــت ،زۆر لەســەرەخۆ نەبــوو ،واچاکــە خــۆم لــە

«نەخۆش کەوتبوو؟»

باســەکە هەڵقورتێنــم.

زهردهیـهک دهکهوێتـ ه سـهر لێوانــی فرانســین ،بــەاڵم وا خێـرا کاڵ دەبێتــەوە

«بۆ دایک و باوکی زۆر قورس بوو ،فرانسین».

کــە کــەس پێــی نازانێــت« :مەگــەر ئــەوان بیانهەوێــت وابێــت خاتوون».

فرانســین دهســتبهجێ وهاڵمــی نهدای ـهوه .دواتــر ووتــی« :بەڵــێ هەروایــە،

وهاڵمێکــی لێــڵ .وادیــارە فرانســین نایهەوێــت زیاتــری لەســەر بدوێــت.

ئـهو کچیــان بــوو!»

لــەوێ زۆر نەخۆشــیی دیکــەش هــەن .منیــش ئــەوەم پــێ زیــاد کــرد:

«بهڵــێ» بــە پەرێشــانییەوە درێــژەم دایــە؛ مــن باســی ئــەو منداڵــە

«هێشــتا باشــە کــە ئــەو کــوڕە ماڵــی هەیــە!»

دەکــەم کــە تووشــی قســە و قســەڵۆک بــووە« :کاتێــک ئــەم گوناهــە

« بەڵــێ بـه دڵنیاییــەوە» فرانســین دانــی پێدانــا« :تــەواو هــاوڕام» .ویســتی

ساڵی سێیەم

بچووکانــە هەبــن دەبــێ چاوەڕوانــی شــتی ئــاواش بیــن ».فرانســین ســەری

درێــژەی پێبــدات بــەاڵم بێدەنــگ بــۆوە .لەبــەر ئــەوەی شــتەکان هێنــد

وەردەســووڕێنێت و بــۆ چەنــد ســاتێک ســەیری مــن دەکات .زەردەیــەک

ئاڵــۆزن کــە پێکەوەگرێدانیــان کەمێــک زەحمەتــە .دۆســییەکە دەیــان

ژمارە

لــە ســەر لیــوی بــوو .منــی بــە گەمــژە دەزانــی« :هەروەهــا کوڕێکیشــی لــە

الپــەڕە دەبێــت .دەشــتوانی خۆتــی لــێ نەبــان بکەیــت .دەڵــێ« :دیســانیش

پــاش خــۆی بەجێهێشــتووە ،خاتــوون! تەمەنــی پێنــج ســاڵە».

چاکــە» .ئــەم خەڵکــە ئەگەرچــی ســەرو خانــوو ،مەزرایەکــی بچــووک ،دوو

لــەوێ وەرمگــرت .بــە بەرچــاوی خەڵــک نــا ،ئەونــدەش ئاســان نییــە!

مانــگا و بەرازێکیــان هەیــە بــەاڵم هێشــتا دەســتەنگن .هەڵبــەت فرانســین
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پرســیارێکی قــۆڕ لــە زارم دەرپــەڕی .قســەکانی فرانســینیش خــۆ بــۆ

«چی؟ کامه؟»

بەقاکــردن نابــن .چــاک بــوو کــە هیچــی نــەووت « :فرانســین! ئــەوان خــۆ

«ئهو به تەنێ کردوویەتی خاتوون! دەڵێن خۆی کووشتووە».

ئەمجارەیــان پێــی خۆشــحاڵن؟ بــه کوڕهکــه؟ ماڵهکــهی مــهزرا؟»

«ب ـهاڵم تــۆ ئــەو خودایــەی دەیپەرســتی فرانســین ،پێــان بڵــێ ئ ـهو زۆر

«ئـهوان لهگـهڵ ئـهودا خـراپ نهبــوون ،خاتــوون »،فرانســین بـه متامنــەوە

قوڕبەســەر بــوو؟»

وهاڵم دهداتهوه.

فرانسین وشەی قوڕبەسەر زۆر سەیر مانا دەکاتەوە .دەڵێ کە:

«ئەوان دەیانتوانی تەنیا بۆی خەمبار بن».

«بێگومــان نــا خاتــوون ،ئــهو قوڕبەســەر نهبــوو .بــهاڵم کــە جارێکــی

ئهوان کریستیانن».

دیکــە لێــی روودابــۆوە ،دایــک و باوکــی وایــان پــێ وتبــوو .ئـهو خــۆی بــۆ

«بێگومان ..فرانسین»

هــەر تــک منداڵــەکان ئامادهکردبــوو .هــەم بــۆ ئــەوە و هــەم بــۆ ئــەوەی

«ئەو بێتاوانە»

پێشــوویان».

« رێک وایە»

«دەی دواتر؟ رێک هەر وەکوو ئەمەیان بوو؟ ئەو هەر وابوو؟»

«بهاڵم ئهو منداڵێکی بیژووه ،وانییه؟ ئهوه کارهساتێکی هەمیشەییە».

«بهڵێ خاتوون ،وا وێدهچوو».

لــەوەدا تــەواو هــەق بــە فرانســینە .وشــەکانیش جگــە لــەم راســتییە هیــچ

دانیشــتووم .بــە روونیــی گەرمایــن دەبینــم .هەمــوو شــتێکی ئــەوم لەبیــر

مانایەکــی دیکەیــان نییــە .هەبوونــی بیژوویــەک کارەســاتە .تهنان ـهت بــۆ

نەمــاوە .وام لەبیــر نییــە کــە رەنگپەڕێــو بووبێــت ،پەشــۆکاو بووبێــت،

ئەوانــەش کارەســاتە کــە ماڵیــان هەیــە .قــەت حاشــای لێناکــرێ .بــهاڵم

تــرس بــە چاوییــەوە یــان بــزەی تاڵــی لەســەر لێوانــی بووبێــت.

ئێســتا ئــەوان درک دەکرێــن  -بـه شــێوهیهک درک دەکرێــن ،بـه جۆرێــک -

«بهاڵم فرانسین! دڵنیام کە ئەوکات قوڕبەسەر بوو!»

خۆزگـه مــن هیچــکات لهگـهڵ فرانســینی پیتــۆڵ قسـهم نهکردبووایـه .ئـهو

«ئهو قوڕبەسەر نهبوو» فرانسین بە پێداگرییەوە دەیڵێت.

هەمیشــە پێیخۆشــە بــە مانــا قســە بــکات ،ئەوانیــش بـه زۆر شــێوه دەتوانن

«ئەی بنەماڵەکەی یان باوکی منداڵەکە..؟»

راڤــەی بکــەن ،رێــک وهکــوو ئهوانـهی دێڵفــی .ههروههــا لــوت لــەو کــوڕە

«ئ ـهو ب ـه شــێوهیهکی گونجــاو ههڵســوکهوتی کردبــوو .ئێم ـه بەجۆرێکــی

بێدایــک و باوکــە وەردەســووڕێنن ،لــە چارەڕەشــێکی پێنــج ســااڵن .باشــە

دیکــە دەیکەیــن و ئەویــش دەیتوانــی وەکوونــێ ئێمــە بووایــە».

ئاخــر چــۆن دڵیــان دێــت وا بکــەن!

خەریکــە بڵێــم کــە ئــەوە خــۆ زۆر ئاســانە ،بــەاڵم نــا ،لــە بــارەی باوکــی

ههڵدهســتم کــە بــڕۆم .فرانســین بــە دەنگێکــی گەرموگــوڕەوە دەڵــێ کــە

منداڵەکــەوە دەپرســم« .ئــەو نەیدەتوانــی وەخــۆی بگرێــت؟ ئەرکــی ئــەو

بــە هیــچ شــێوەیەک لــە کارەســاتەکەمان وەرنــادات:

نەبــوو؟»

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەژاریــش نیــن .گهرمایــن دەیتوانــی کوڕەکــەی بەخێــو بــکات.

خــۆی کردوویەتــی».

چیرۆک

زۆر لــەوە کەمدووتــرە .تاکــە جارێکــی قســە کــردووە .لەراســتییدا ئــەوان

«زۆر پیــاو ئهمهیــان بــە خێرایــی ئهنجــام دراوه ،بــەاڵم ئــەو بــە تەنــێ
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«ئــۆف» فرانســین دهفرێــک دەســڕێت ،لهبــهر رووناکییهکــه ســهیری
دهکات و دیســان دهیســڕێتهوه ،رێکوپێــک و وردە« :پیاوێکــی پیــر بــوو».
پیرهپیاوێــک .بــۆ چرکهیــهک الڵ بــووم ،دواتــر ووتــم« :هەرچــی بێــت
النیکــەم خــۆ دەیتوانــی بەخێــوی بــکات ،جــا بــا پیریــش بێــت».
«خاتــوون! ئــەو لــەو مەزرایــەدا دەژیــا کــە کاری تێــدا دەکــرد .پیرەپیــاو..
دەڵێــن کــە بــەردەوام بــە دوویــەوە بــووە».
نازانــم چیدیکــە بڵێــم .بەداخــەوەم .دواتــر دەڵێــم« :کچــی بەســتەزمان».
ئــەوەش زۆر مانــا هەڵدەگرێــت.
بــەاڵم فرانســین دهرکێکــی ســهیری ههیــه .دەڵــێ کــە ئــەو بۆخــۆی
هەڵیبــژارد کــە وای لــێ بەســەر بێــت« :ئــەو پەشــیامن نەبــوو .دەیتوانــی
هەڵســوکەوتێکی باشــی هەبێــت .ئێمــە بــۆی بــەداخ بوویــن چونکــە
رەفتــاری جــوان نەبــوو .هەروەکــوو جــاران وابــوو .لــە پێنــاو بەخێوکردنــی
منداڵەکەیــدا هەمــوو شــتێکی دەکــرد».
«دواتر لێی بێزار بوون».
«بێزاربوون کە نا ،تەنیا بۆچوونی خۆیان ووت».
«فرانسین! ئهو خەرجی منداڵەکەی خۆی کێشاوە».
ئەونــدەی توانــی خەرجــی کێشــا .تــا رادەیــەک دەیتوانــی فریــای منداڵەکەی
بکەوێــت .دەشیویســت کــە بیکات بــە دووان.
«ل ـه ئێســتادا ئ ـهوان کوڕەکەیــان لەســەر دەســت ماوەتــەوە ».مــن ئ ـهوه
ساڵی سێیەم

ژمارە
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دهڵێــم و قیــن لهدڵییــش دهناســم.
«دەکــرا زیاتریــش بێــت خاتــوون .ئیــر ئــهو ئــاوا بــوو .کەچــی بــە
زەحمەتیــش منداڵێکــی بــۆ بەخێــو دەکــرا».
فرانســین بــه ئاشــکرا الی رای زۆرینــە دەگرێــت .ئــهو ئێســتاش لەســەر
قســەی خۆیەتــی و کــەس پشــتی مردووەکــە ناگرێــت .وا هەســت دەکات

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

تێداچــوو بــوون .رەنگــە دەبــوو دەســتی لــێ بشــۆیەوە .دەیویســت کــە لــە

نەهــات .پــاش چەنــد خولــەک چەنــد کەســێک چووبوونــە ژوورێ و

هەمــوو شــتێکدا ســەرتۆپ بێــت .بــەاڵم هەرچــی دەکات لێــی هیوابــڕاو

دۆزیبوویانــەوە .تــەواو ببــوو .زۆر بــە گورجــی کارەکــەی کردبــوو .ئــەوان

دەبێــت.

هــەر خۆیــان پەتەکەیــان لەوێکانــە شــۆڕ کردبــۆوە و ئەویشــیان بــە پیــل

فرانســین باســەکەی زیاتــر روون کــردەوە« :خەســارەکە زۆر گــەورە نەبــوو،

بردبــووە ئــەوێ».

بــەاڵم بــۆ ئــەو زۆر ســەیر رووی دا».

مــن ناتوانــم حاشــای لێبکــەم .پێــش هەمــوو کــەس دایکــی خــۆی پشــتی

«ئهوان دهڵێن چی فرانسین؟»

تێکــردووە! ئــاوڕی هــەر لێنەداوەتــەوە .واتــە ئەویــش کارەکــەی کــردووە.

« دهڵێــم ئهمجارهیــان ئــهو ســهیر و ســهمهره ببــوو .کاتێــک ئــهوان

پــاش قەدەرێــک وهخــۆ هامت ـهوه و پێموابــوو ک ـه ئهم ـه رهنگ ـه باشــرین

قسـهیان بــۆ دهکــرد ئــەو قڕوقەپــی کردبــوو .دەتــوت کــەس نابینێــت .کــە

کار بێــت .ئ ـهو زۆر چاکــی کــرد .ئەوانیــش هــەر ئەوەیــان لــێ دەویســت.

بــە رێــدا دەڕۆییشــت دەتــوت گێــڕ بــووە .وەکــوو دەڵێــن ســڕ ببــوو ،بــێ

لــە بیرەکەشــدا خــۆ ناتوانــێ رابــکات .ئــەو پەتەکــەی دیتبــوو کــە لــە

هەســت و خوســت .ئەگــەر یەکەمجــار بووایــە کەمێــک باشــر دەبــوو! «

مجرییەکــەدا بــوو و دەیزانــی کــە بــە کەڵکــی ئــەم کارە دێــت.

فرانســین واز ناهێنێــت .ئ ـهو دهیویســت چــی دیکــە بــکات؟ مــن دهبــێ

«خەســارەکە زۆر گـهوره نهبــوو ،خاتــوون!» درێــژەی پێــدەدات« :ئیــر کـه

لــەوە تێبگــەم کــ ە ئهرخهیانــی و ئاســوودهیی کۆڵەکــەی بنەماڵــەن.

مــرۆڤ ســڕ بــوو ئــاوای لێدێــت»..

بۆچــی هێندێــک شــت ب ـهو جــۆرە نیــن کــە دەبــێ بــن؟ شــوورەیی ئــاوا

فرانســین دهفرهکانــی بـه ئارامــی لهسـهر یهکرتیــدا دادهنــێ و دەیانباتــەوە

قــورس و بــەو تێچــووە گرانــەش؟ ناتوانــی هاتوهــاوار نەکــەی .بــەس نییــە

شــوێنی خۆیان.

کەســیش ناگریــت!

¤¤¤

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کــە تەنیایــی وەکــوو سەرماوســۆڵە گەمــارۆی داوە .لــەو کەســانە بــوو کــە

بــۆ هــۆدە بچووکەکــە .دەرکەکــەی نیوەک ـراوە بــوو .دواتــر متەقــی لێــوە
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بــهاڵم لەبــەر ئــەوەی کــە شــتە ورد و بچووکــەکان بایەخــی تایبــەت بــە
خۆیــان هەیــە ،فرانســین دەڵێــت« :ئ ـهو خــۆی هەڵواســی .ئ ـهو پهتێکــی
ل ـه ملــی کــرد و خــۆی هەڵواســی .چــاوەڕوان ک ـراو بــوو خاتــوون! بــاش
بــوو کــە نهکهوتـه نــاو بیرەکــەوە .ئـهوان زراویــان لــەوە چووبــوو کـه ئـهو
کهوتبێتــه ئهوێــوه .بیــر – زۆر خێــرا تێدەکــەوت!»
بیــر ل ـه چــی دهکهم ـهوه و بــۆ پرســیاری بێجێــی دیکــه دەکــەم!
«نــا خاتــوون نــا .دایکــی خۆشــی پشــتی تێکردبــوو .ئــەوکات ئــەو چووبــوو

چیرۆک

«ئ ـهوه بــۆ ئــەوە نەبــوو کــە خەڵکــی بیبینــن؟» بــۆ ماوهی ـهک مــن نازانــم

