
تانک

حسەینمورتەزاییانئابکەنار
بۆکوردییناویین:سوورێنئیبراهیم

حسەینمورتەزاییانئابکەنار:چیرۆکنووسوفیلمنووسیدیاری
ئێرانیــی،خاوەنــىکۆچیرۆکــی›کۆنســێرتیتــارەقەدەغەکــراوەکان
وگــواڵویفهرهنســییو...›ـــیە،ئــەوفرەتــربەنۆڤڵێتی]دووپشــک،
لەســەرپلیکانەکانىوێســتگەىقیتاریئەندیمەشــکیانئەمقیتارە
خوێنــیلــێدەتکــێقوربــان[بەناوبانگــە،ئــەمڕۆمانــە›بــەڕۆژ
ئاکرەیی‹کردوویەتیبەکوردییودەزگهىئاراسچاپیکردووە.
ــیئیبراهیمــیســەعیدییو ئابکەنــار،نووســەریفیلمــی›ماندوو‹ـ
›کــەسئــاگایلــەپشــیلەئێرانییيــەکاننییە‹ـــیبەهمەنــیقوبادییــە...
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پێموت:ڕاستەدەڵێن،گوایەتۆدەڵێیتانکێکتقووتداوە؟
سەرەتاوتى:ها؟

پاشانوتى:بەڵێ،بەڕاستمە.
وتم:تانکیڕاستینە؟!

وتى:ئا.
کاتیقسەدەمىزۆردادەچەقاند.وتم:ئاخرچۆنچۆنین؟

وتى:منخەریکبوومهاوارمدەکرد...ئەوەنەمزانىداقورتایەگەرووم.
ڕوویترشاند،وتى:تاڵبوو!بۆکزیدەدا.

وتم:ئاخرمرۆڤچۆنتانکیبۆقووتدەدرێ؟
پێکەنی.وتى:ئەیمنگشتشتێدەخۆم.

وتم:گشتشتێ؟
وتى:ئەرێ.ئەحمەدیشهەمیشەنیوەىبەشەخۆراکەکەىدەدایەمن.ئاخربێزیلە

خۆراکیلەقوتوونراودەهاتەوە.دەڵێتامیگێلیی1دەدا.
وتم:دەىتانکجیاوازە!

چاوانیزڵتاند،وتى:چجیاوازییيەک؟!
زاقمابووەچاوانم.تیامابوومچیبێژم.وتم:بۆتانکەکەچەنێبوو؟

دەستەکانىلێکبەردان،وتى:زۆر...زلبوو!تانکێکیسەوزتۆخ.لەوانەىوالە
پشتەوەئەریاڵێکیدرێژیانهەیە...بەاڵمئەحمەدنەیتوانىبیخوات.دەمىداچەقاندبوو

-ئاوا-بەاڵمنەیتوانى.
وتم:بۆئەحمەدیشلەوێبوو؟

وتى:ها...؟بەڵێ.
چەنجارێسەریلەقاند.وتم:ئەویشبینی؟

وتى:نا.
وتم:بۆچی؟!

وتى:ئاخرچاوانینوقاندبوون...پاشانتانکەکەبەسەریاهات!
وتم:بەسەرئەحمەدا؟!

وتى:بەڵێ.خۆپێوپلیلەژێرتانکەکانەبوو...دواترڕووەومنهات.
وتم:چیڕووەوتۆهات؟

وتى:تانکەکە!
چاوانىئەبڵەقتربووبوون.وتم:ئەیتۆچیتکرد؟

وتى:هاوارمکرد.وتمدایە...بەاڵمخۆکەسدەنگمینەدەبیست.
وتم:خەریکبووڕووەوتۆدەهات؟

وتى:بەڵێ.نازانم.واتەخەریکبوودەهات.ئاخرمنچاوانملێکنابوون.دەىخەریک
بوومهاوارمدەکرد.ئەویشهەروادەهات...

1-کاڵوخاو
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چاوانىلێکنابوون.پاشانگەردنیلەشانیهەڵچەقاند.بەئارامییوتى:ئەوکاتلەپڕ
ونبوو...!زانیملەپێشموەستاوە...هێواشچاوانمکردنەوە.دیملوولەئاسنەکەىڕێک

لەڕاسەرمە...
ئازاوتم:پاشانچیبوو؟

وتى:پاشانهاڕژنێکهات،لێیدا:بممم...هێشتانهاڕەىلەنێوسەرمە.
دەستیخستەسەرسەریودیسانچاوانینووقاند.وتمچۆنچۆنییهاتەنێوسکت؟

وتى:ها...؟دەىلەدەممەوە!هێشتاشگرنجیزنجیرەکانىلەسەرزمانمە.ها
ئهمهسانێ.بڕوانە...

تابنزمانىدەرکێشاونیشانىدام.زەردبوو.پاشانوتى:یەکڕادڵمگەرمداهات.
زۆرگەرمبوو...هەنگینێچاومکردەوەئەڕوانمتانکەکەدیارنییە...!دووکەڵلە

دەممەوەدەردەپەڕی!زانیمچووەتەنێوسکم.بۆکڕووزیشدەهات...
ڕووەوپێشنووشتابووەوەودەمیداچەقابوو.وتى:تەنانەتنەمدەتوانىببزووم.

گەرجوواڵبام،هەڵمدەهێناوە.
دەستیلەسەرزگیناولەپڕسەریهێنایەپێش.چماهێقیبکاتەوە.

وتم:هێشتاشلەزگتایە؟
چەرچەفەکەىخستەال،وتى:نا،کاکیپزیشکلەسکمیدەرهێنا.

بینیملەسەرزگیئەندازەىبستێکجێنەشتەرە!هێشتاتەقەڵەکانیاندەرنەهاوردبوو.
پزیشکدەیوت:شهوانلەتاوئازارخەوینەبوو،هەرهاواریلەزگیدەکرد...

دەیگوتدەنگێلێلەزگمەوەدێن...
پاشانکلکیچاویلکەکەىگرتوسەریسووڕاند.کلکەکەیلەمووەکانیگیراند.

وتی:ناچارنەشتەرگەرییمکرد.
پێموت:ئیسەتێئەوتانکەلەکوێیە؟

پێیسەیربوو.وتى:نەتدی؟
وتم:نا.

وتى:لەدەرێ،لەگۆڕەپانەکە!دەىئەوەتانکەکەیە.
پاشانخۆیکوشمەڵەکردوبێدەنگما.پشتیلەمنبوو،بەاڵمدیاربوولە

پەنجەرەوەتەماشایدەرێدەکات.لێمپرسی:ئێستازگتژانناکا؟
بەاڵمهیچینەگوت.

کاتــێلــەبااڵخانەکــەهاتمــەدەر،هۆشــمبــەدەوروبەرمــەوەهــەرنەبــوو.هــەرلــەبیــریقســەکانیا
بــووم.گۆڕەپانەکەیــانچیمەنکاریــیکردبــوو.ســەرملــەخــواربــوو،هەینــێدەڕۆشــتمیەکــڕاچــاوم
بــەداربییــەککــەوت.شــتێلــەپشــتدرەختەکــەوەبــوو.کاتــێوردتێــمنــواڕی،دیتــمتانکێکــە!چمــا
لــەپشــتلکوپۆکانــەوەوەســتابێ.هێــواشبــەرەوالیچــووم.ڕەنگــیســەوزتۆخبــوو،لــەبــڕێجــێ
ڕەشدهچــووەوە!ئەریاڵەکــەىپشــتەوەىلــەگەرمــاىزۆر،داچەمیبــوو!لوولەئاســنەکەىڕێــک
ڕووەومنبوو.ڕۆشــتمەپێشــتر.ســامێکیهەبوو.گەرەکمبوودەســتیلێبخشــێنم،بەاڵمترســام.


شەهریوەری1379

٧0

گۆڤاری کەلێن                                                                                                                                           چیرۆک



شیریی
ڵ
هەزار پەیڤ دەربارەی گول

يادداشت

حسەین مورتەزاییان ئابکەنار
بۆ کوردیی ناویین: سوورێن ئیبراهیم

بۆ هونەرمەندی گەورەی کورد: ›ڕەشۆ‹، لە هەرکوێیەک بێت.
›وەرگێڕ‹

ن
ڵ

گەنج و گەوهەران کوا وان لە ما�
گەنجەکەى ئێمە ها لە کە�وان

شەوێلەشەوانىمانگیخەرمانانیساڵیدووهەزار،پاولۆکۆیلۆنووسەریبەناوبانگ
وڕەشۆکپەســەندیئەمریــکایالتیــن،میوانــىئێرانییــەکانبــوو،ئێوارەخوانێــکلەســەر
شــەڕەفیئــەولــەکۆشــکینیــاوەرانســازدرابــوو.زۆرکەســیانبانگهێشــتکردبــوو،
بانگهێشتنامەبۆمنیشهاتبوو:دیداریپاولۆکۆیلۆلەکۆشکینیاوەرانبەئێوارەخوانەوە.
کۆیلــۆلەدایکبــوویســاڵی1947ـــیڕۆدۆژانیــرۆیبەڕازیلــە.واڵتــێ،کــەتۆپێنەکــەى
لــەئەدەبییاتەکــەیگرینگتــرە،لــەپێشــەکیییەکــێلــەپەڕتووکەکانیــداهاتــووە،ئــەولــە
خێزانێکــیمامناوەنــد،لــەباوکێکــیئەندازیــارودایکێکــیپەڕگیــریئایینیــیبــەدنیــا
هاتــووە.دایبابــیئەویــانلــەفێرگــەىعیســاییيەکانناونــووسکــردووە،فێرگەیــەک،
کــەبــەســەختگیرییبەناوبانــگبــوو.پاولــۆ،لێــرەتەکووزیــیوبەرگەگرتنــیســەختیی
هەڵێنجــا،بــەاڵمبــڕوایبــەمەســیحنەمــا.پاشــانڕۆشــتەزانســتگەىمــاف،بــەاڵمهــەر
زوودەســتبەرداریبــوو.حــەزیبێســنووریبــۆهونــەر،بــووەهۆیئەوەىبەخواســتی
ــەو ــەاڵمســەرەنجامئ ــد.ب ــانخەوان ــەنەخۆشــخانەىدەروونیی ــارانل ــیســێج دایباب
لــەوێهــەاڵت،پاشــانخــوویدایــەمارکــس،ئەنگڵــس،چــێگــواراوبەشــداریییەکى
چاالکانــەىلــەخۆنیشــاندانیشــەقامەکانهەبــوو،لەگــەڵئــەمگــۆڕانوپێشــوەچوونانە،
ــەم ــرپرســیار.ل ــردەژێ ــەىدەب ــەبێئیمانییەک ــوو،ک ــیب ــیدەروونی دووچــاریگێژاوێک
ڕووەوەئەزموونیکیتازەىمانەوییهەڵگۆزی:پەنایبۆماددەىهۆشــبەروئایینزای
جۆراوجــۆرهێنــاوبــەشــوێنپێیقەشــەکارلــۆسکاســتێنداداســەرپاکیکیشــوەری
ئەمریــکایالتینــیپــەیکــردوجادووبــازیچەشناوچەشــنیناســی.پاشــانڕۆشــتە
بەریتانیــاولــەوێخجڵــینووســینەوەىیادداشــتەکانىبــوو.ئــەمکارەســاڵێکیلــێبــرد،
تــائــەوەیڕۆژێدەستنووســەکەىلــەقاوەخانەیــەکبیــرچــوو.پــاشســێزەماوەنــدی
ناکام،ساڵی1981زەماوەندیلەگەڵکریستیناکرد.کۆیلۆلەتەمەنىسیوچوارساڵییدا
لەدەســتی بــوو ئیمانــەىســااڵنێ ئــەو ئیمانــیکاســۆلیکییانەىبەدەســتهێنایــەوە؛
دابــوو.ئــەوکاتگەشــتیحەوتســەتکیلۆمەترییجــادەىســەنژاکدووکەمپۆســتاڵی
کــرد.ڕێگەیــەک،کــەلــەســەتەناوەندییەکانــداســۆفیییەکیزۆرملیــانپێــوەنابــوو.
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لەمسەفەرەدا،کەچەشنیکراسگۆڕکێبوو،یەکەمییندەقیئەدەبییئەوبەناوی
›سۆفییەکەىکەمپۆستاڵ‹،ڕسکا.پەڕتووکی›کیمیاگەر‹ـیپاشئەوەنووسیو
پاشانپەڕتووکەکانىتری.›کیمیاگەر‹،بەسەرهاتیشوانێکەبەناویسانتیاگۆ،
کەشەوێلەکەالوەیەکدەخەوێوجێوڕێیگەنجێکیشاراوەىپێدەڵێن.ئەو
بۆدۆزینەوەىگەنجەکەملیڕێدەگرێودواجارهەرلەوکەالوەیەگەنجەکە

دەدۆزێتەوە.هەڵبەتهاوتایئەمدەقەبەبەرباڵوییلەوێژەیئێرانهاتووە؛بۆوێنە
لەشیعریمەوالناداهەمانچیرۆکدەبینرێ.کۆیلۆلەئێرانخوێنەریزۆرەوفرە
پڕفرۆشە،بەچاپیچەشناوچەشنوگیرفانییوگەورەوگرانبەها،کۆیلۆدەڵێبە

ئەندازەىسێژیانىترپارەیهەیە،بەاڵمئەووایپێباشەساڵیچوارسەتهەزار
دۆالرلەوپارەیوالەبەرهەمەکانیدەستیدەکەوێ،بداتەئەوبونیادەىبەناوی

خۆیەتیوکاترینابەڕێوەیدەبا.
ئەوشەوەئاهەنگێکیشکۆدارسازدرابوو.زۆرکەسهاتبوون.وەزیریئیرشادیش
لەوێبوو.دەیکاتێمیوانەکانکۆیلۆیاندیت،چەپڵەیانبۆلێدا،ئەویشهەرواکە
پەرداخەساردییەکەىلەدەستبوو،لەباخەکەداپیاسەىدەکردوتەوقەیلەگەڵ

خەڵکاندەکرد...
ئەوشەوەگوڵشیرییلەنەخۆشخانەىئێرانمیهربێهۆشکەوتبوو.


ئەوەىواگەنجەلەخەیاڵیتۆ

خەیاڵگمدەکاگەنجەکەلەتۆ)2(

***

2-مەوالنا
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وی فه ره نسیی
ڵ

گو�

حسەین مورتەزاییان ئابکەنار
بۆ کوردیی ناویین: سوورێن ئیبراهیم

لەپــەوڕووخــۆیبەســەرجێخەوەکــەدادا.قــژەڕەشــەکەیبەســەرچەرچەفــەســپییەکەدا
پەخشــانبــوو.بۆنــیئارەقــەیکۆنــەىگیانــیوئــەوعەتــرەیلــەجەســتەیەوەلەســەر
چەرچەفەکــەجــێمابــووبــەلووتیــاهــات.نێولەپەکانــىکردنــەوەوتونــدقوڕانیشــەکانى
ــەی ــڕی.کراســخەوەپەمەیییەک ــىهەڵب ــدوئەژنۆیەک ــد.پشــتیتەقان ــەتەنیشــتیگیران ل
هێــواش و گیرانــد تەختەکــە لــە کەمــەری نــەرم بزاوتێکــی بــە داخــزا... بنڕانــی تــا
ئەژنــۆیبــۆبانوخــوارکــرد...پاشــانزیاتــرســەریلــەچەرچەفەکــەڕۆبــردوســەری
ــەوەدی. ــوانتاڵەقژەکانی ــەنێ ــەىل ــیگڵۆپخەوەک ــدوورشــەیتاریکوڕوون هەڵچەرخان
دەیزانــیهێشــتانچارەکەســەعاتێکیمــاوەتــاتەپــەیپێــیلــەپلیکانەکــەوەبژنەفــێ.لــە
تڵپــەیهێــواشوجکــیکەوشــەکانىگومانــىبــردکەتــەوزراڤبــێ:یــەکیــەکپلەکانــى
دەبــڕیولەســەرپێماڵەکــەپلوپــایبــوو،لــەپێــشدەرگــەىئاپاڕتمانــیڕووبــەڕوو
ئیســتێکیدەکــردولــەگیرفانیــدالــەدەســتەکلیلەکەىدەگــەڕا...دووجــارخرچــەیکلیــل
ــهوە. ــەدەلەنگای ــەک ــزیدەرگ ــەبیســتراوپاشــانتەقوهــوڕیئاڵقەڕێ ــیدەرگ ــەکێلۆن ل
خــۆیگرمۆڵــەکــرد،چەرچەفەکــەیلۆچــیبەســتولێــیپێچیــا.هــەرڕێیــەکــەتلــیدەدا
چەرچەفەکــەقایمتــرلــەدەوریپشــتیدەپێچیــا...بۆســاتێهەروامایهوە.پاشــانیەکڕێ
هەناسەیداوەوهەڵسا.سەرشانیکراسخەوەکەىلەسەرشانەوەترازاند.کراسەکەى
تــاخــوارپێــیداخــزا.پێــیلــەسەرشــانیکراســەکەیدەرکێشــا.ڕووەوگەرماوڕۆیشــت.
دەرگــەىگەرمــاویکــردەوەوپێــیلــەنێــوبانیــۆبچکەڵەکــەنا.دەرگەشهــەرواوازبوو.
شــێریئــاوەســاردەکەىبــەرداوە.بــەهــەردوودەســتقژەکــەیهەڵپێچــاولــەڕاســەری
تۆپەڵــیکــردوبــەدەســتێڕایگــرت.قاچێکــیخســتەبــەرئــاوەســاردەکەوهەســتیکــرد
مووچڕکىتێدەگەڕێ.قاچیبردەپێشتروتابانڕانیتەڕکرد...دووشەدەستییەکەى
هەڵگرتولەســنگیگیراند.نەختێهەناســەبڕکەىپێکەوت،خســتییەســەرشــانەکانى
وشــۆالوەىســاردیئاوەکــەىتــاخــواربڕبڕەکانــیپشــتیهەســتپــێدەکــرد...
شــێریئاوەکــەىگرتــەوە،لــەبانیــۆهاتــەدەرێولەســەرپێماڵێکــیمووتەڵــە3وەســتا
کراســە دەرکــەوت... گەرمــاو لــە و شــانیا بــە دا خاولییەکــەى بێتــەوە. وشــک تــا
پیاوانەکــەىلەســەرکورســییەکەهەڵگــرت.پشــتیڕاســتۆکــردوشــانیکشــانەوەو
خاولییەکــەیبــۆســەرئــەردبــرکدا.پاشــانیــەکیــەکدەســتەکانىلــەســەرقۆڵەکان
نیشــت. جەســتەی لەســەر و داخــزا کراســەکە هەڵبــڕی دەســتی کــە هەڵکێشــا.
الچاوێــک بــە تەنیــا نەکــرد. خــۆی ســەیری و تێپــەڕی ئاوێنەکــەدا پێــش بــە
ڕادەبــووری. ئاوێنەکــەدا بــەر بــە کاتــێ دیــت کراســەکەی ســووریی
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لــە لێــوی تەختەکــە دانیشــت و ڕوومــەىت لەنێــوان دەســتەکانیا گــرت. ماوەیــە هــەر وا مایــه وە. پــاش تــۆزێ ســەری 

هەڵبــڕی و بــە پەنجــەی دەســتێکی قژی بۆ پاشــێ هەڵــداوە. تەماشــایەکی گواڵوە فه ره نســییەکەى الکەشــی مێزەکەی 

کــرد. شووشــەکەی نێوەپــڕ بــوو. دەیزاىن ئیــرت نزیکی هاتنێتی. هەڵســا و عەترەکەى هەڵگــرت. ورد ڕووەو دەرگە ڕۆی. 

دەرگــەى ترازانــد و لــە شــیپانەی دەرگەوە ســەری کێشــا. ســەیرێکی دەرگــەى ئاپاڕمتاىن به رانبــه ری کرد، کــە داخرابوو، 

هێواشــێک هاتــەوە نــاو. دەســتی هەڵبــڕی و بــە پەنجــەی دۆشــاومژەی پرژێنەرەکــەی داگــرت، بــە بزواتــی دەســتی 

جوغزێــک لــە تــۆزی گــواڵوی لــە هــەوا پڕژانــد... دەرگــەى پێــوە دا، پشــتەودەرگە، ئێســتێکی کــرد و هەناســەی داوە. 

گــەڕاوە بــۆ ژووری نووســن و لەســەر پشــت خــۆی باوێژتــە ســەر نوێنکــە و دەســتەکاىن لێــک بــەردان.

٦ی تیرماهی 1٣٧8

سەرچاوە:

http://hosseinabkenar.com
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