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تانک
حسەین مورتەزاییان ئابکەنار
بۆ کوردیی ناویین :سوورێن ئیبراهیم
حسەین مورتەزاییان ئابکەنار :چیرۆکنووس و فیلمنووسی دیاری
ئێرانیــی ،خاوەنــى کۆچیرۆکــی ‹کۆنســێرتی تــارە قەدەغەکــراوەکان
و گــواڵوی فهرهنســیی و‹ ...ـــیە ،ئــەو فرەتــر بە نۆڤڵێتی [دووپشــک،
لەســەر پلیکانەکانى وێســتگەى قیتاری ئەندیمەشــک یان ئەم قیتارە
خوێنــی لــێ دەتکــێ قوربــان] بەناوبانگــە ،ئــەم ڕۆمانــە ‹بــەڕۆژ
ئاکرەیی› کردوویەتی بە کوردیی و دەزگهى ئاراس چاپی کردووە.
ئابکەنــار ،نووســەری فیلمــی ‹ماندوو›ـــی ئیبراهیمــی ســەعیدیی و
‹کــەس ئــاگای لــە پشــیلە ئێرانییيــەکان نییە›ـــی بەهمەنــی قوبادییــە...
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پێم وت :ڕاستە دەڵێن ،گوایە تۆ دەڵێی تانکێکت قووت داوە؟
سەرەتا وتى :ها؟
پاشان وتى :بەڵێ ،بەڕاستمە.
وتم :تانکی ڕاستینە؟!
وتى :ئا.
کاتی قسە دەمى زۆر دادەچەقاند .وتم :ئاخر چۆنچۆنین؟
وتى :من خەریک بووم هاوارم دەکرد ...ئەوەنەم زانى داقورتایە گەرووم.
ڕووی ترشاند ،وتى :تاڵ بوو! بۆکزی دەدا.
وتم :ئاخر مرۆڤ چۆن تانکی بۆ قووت دەدرێ؟
پێکەنی .وتى :ئەی من گشت شتێ دەخۆم.
وتم :گشت شتێ؟
وتى :ئەرێ .ئەحمەدیش هەمیشە نیوەى بەشەخۆراکەکەى دەدایە من .ئاخر بێزی لە
خۆراکی لەقوتوونراو دەهاتەوە .دەڵێ تامی گێلیی  1دەدا.
وتم :دەى تانک جیاوازە!
چاوانی زڵتاند ،وتى :چ جیاوازییيەک؟!
زاق مابووە چاوانم .تیامابووم چی بێژم .وتم :بۆ تانکەکە چەنێ بوو؟
دەستەکانى لێک بەردان ،وتى :زۆر ...زل بوو! تانکێکی سەوزتۆخ .لەوانەى وا لە
پشتەوە ئەریاڵێکی درێژیان هەیە ...بەاڵم ئەحمەد نەیتوانى بیخوات .دەمى داچەقاندبوو
ئاوا -بەاڵم نەیتوانى.وتم :بۆ ئەحمەدیش لەوێ بوو؟
وتى :ها...؟ بەڵێ.
چەن جارێ سەری لەقاند .وتم :ئەویش بینی؟
وتى :نا.
وتم :بۆچی؟!
وتى :ئاخر چاوانی نوقاندبوون ...پاشان تانکەکە بەسەریا هات!
وتم :بەسەر ئەحمەدا؟!
وتى :بەڵێ .خۆ پێوپلی لەژێر تانکەکا نەبوو ...دواتر ڕووەو من هات.
وتم :چی ڕووەو تۆ هات؟
وتى :تانکەکە!
چاوانى ئەبڵەقتر بووبوون .وتم :ئەی تۆ چیت کرد؟
وتى :هاوارم کرد .وتم دایە ...بەاڵم خۆ کەس دەنگمی نەدەبیست.
وتم :خەریک بوو ڕووەو تۆ دەهات؟
وتى :بەڵێ .نازانم .واتە خەریک بوو دەهات .ئاخر من چاوانم لێکنابوون .دەى خەریک
بووم هاوارم دەکرد .ئەویش هەروا دەهات...
 -1کاڵوخاو
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چاوانى لێکنابوون .پاشان گەردنی لە شانی هەڵچەقاند .بە ئارامیی وتى :ئەوکات لەپڕ
ون بوو !...زانیم لەپێشم وەستاوە ...هێواش چاوانم کردنەوە .دیم لوولەئاسنەکەى ڕێک
لە ڕاسەرمە...
ئازا وتم :پاشان چی بوو؟
وتى :پاشان هاڕژنێک هات ،لێی دا :بممم ...هێشتان هاڕەى لەنێو سەرمە.
دەستی خستە سەر سەری و دیسان چاوانی نووقاند .وتم چۆنچۆنیی هاتە نێو سکت؟
وتى :ها...؟ دەى لە دەممەوە! هێشتاش گرنجی زنجیرەکانى لەسەر زمانمە .ها
ئهمهسانێ .بڕوانە...
تا بن زمانى دەرکێشا و نیشانى دام .زەرد بوو .پاشان وتى :یەکڕا دڵم گەرم داهات.
زۆر گەرم بوو ...هەنگینێ چاوم کردەوە ئەڕوانم تانکەکە دیار نییە !...دووکەڵ لە
دەممەوە دەردەپەڕی! زانیم چووەتە نێو سکم .بۆکڕووزیش دەهات...
ڕووەو پێش نووشتابووەوە و دەمی داچەقابوو .وتى :تەنانەت نەمدەتوانى ببزووم.
گەر جوواڵبام ،هەڵمدەهێناوە.
دەستی لەسەر زگی نا و لەپڕ سەری هێنایە پێش .چما هێقی بکاتەوە.
وتم :هێشتاش لە زگتایە؟
چەرچەفەکەى خستە ال ،وتى :نا ،کاکی پزیشک لە سکمی دەرهێنا.
بینیم لەسەر زگی ئەندازەى بستێک جێنەشتەرە! هێشتا تەقەڵەکانیان دەرنەهاوردبوو.
پزیشک دەیوت :شهوان لە تاو ئازار خەوی نەبوو ،هەر هاواری لە زگی دەکرد...
دەیگوت دەنگێلێ لە زگمەوە دێن...
پاشان کلکی چاویلکەکەى گرت و سەری سووڕاند .کلکەکەی لە مووەکانی گیراند.
وتی :ناچار نەشتەرگەرییم کرد.
پێم وت :ئیسەتێ ئەو تانکە لەکوێیە؟
پێی سەیر بوو .وتى :نەتدی؟
وتم :نا.
وتى :لە دەرێ ،لە گۆڕەپانەکە! دەى ئەوە تانکەکەیە.
پاشان خۆی کوشمەڵە کرد و بێدەنگ ما .پشتی لە من بوو ،بەاڵم دیار بوو لە
پەنجەرەوە تەماشای دەرێ دەکات .لێم پرسی :ئێستا زگت ژان ناکا؟
بەاڵم هیچی نەگوت.

کاتــێ لــە بااڵخانەکــە هاتمــە دەر ،هۆشــم بــە دەوروبەرمــەوە هــەر نەبــوو .هــەر لــە بیــری قســەکانیا
بــووم .گۆڕەپانەکەیــان چیمەنکاریــی کردبــوو .ســەرم لــە خــوار بــوو ،هەینــێ دەڕۆشــتم یەکــڕا چــاوم
بــە داربییــەک کــەوت .شــتێ لــە پشــت درەختەکــەوە بــوو .کاتــێ ورد تێــم نــواڕی ،دیتــم تانکێکــە! چمــا
لــە پشــت لکوپۆکانــەوە وەســتابێ .هێــواش بــەرەو الی چــووم .ڕەنگــی ســەوزتۆخ بــوو ،لــە بــڕێ جــێ
ڕەش دهچــووەوە! ئەریاڵەکــەى پشــتەوەى لــە گەرمــاى زۆر ،داچەمیبــوو! لوولەئاســنەکەى ڕێــک
ڕووەو من بوو .ڕۆشــتمە پێشــتر .ســامێکی هەبوو .گەرەکم بوو دەســتی لێ بخشــێنم ،بەاڵم ترســام.
شەهریوەری ١٣٧٩
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بۆ هونەرمەندی گەورەی کورد‹ :ڕەشۆ› ،لە هەرکوێیەک بێت.
‹وەرگێڕ›
ڵ
گەنج و گەوهەران کوا وان لە ما�ن
گەنجەکەى ئێمە ها لە کەالوان
شەوێ لە شەوانى مانگی خەرمانانی ساڵی دووهەزار ،پاولۆ کۆیلۆ نووسەری بەناوبانگ
و ڕەشۆکپەســەندی ئەمریــکای التیــن ،میوانــى ئێرانییــەکان بــوو ،ئێوارەخوانێــک لەســەر
شــەڕەفی ئــەو لــە کۆشــکی نیــاوەران ســاز درابــوو .زۆر کەســیان بانگهێشــت کردبــوو،
بانگهێشتنامە بۆ منیش هاتبوو :دیداری پاولۆ کۆیلۆ لە کۆشکی نیاوەران بە ئێوارەخوانەوە.
کۆیلــۆ لەدایکبــووی ســاڵی ١٩٤٧ـــی ڕۆدۆژانیــرۆی بەڕازیلــە .واڵتــێ ،کــە تۆپێنەکــەى
لــە ئەدەبییاتەکــەی گرینگتــرە ،لــە پێشــەکیی یەکــێ لــە پەڕتووکەکانیــدا هاتــووە ،ئــەو لــە
خێزانێکــی مامناوەنــد ،لــە باوکێکــی ئەندازیــار و دایکێکــی پەڕگیــری ئایینیــی بــە دنیــا
هاتــووە .دایبابــی ئەویــان لــە فێرگــەى عیســاییيەکان ناونــووس کــردووە ،فێرگەیــەک،
کــە بــە ســەختگیریی بەناوبانــگ بــوو .پاولــۆ ،لێــرە تەکووزیــی و بەرگەگرتنــی ســەختیی
هەڵێنجــا ،بــەاڵم بــڕوای بــە مەســیح نەمــا .پاشــان ڕۆشــتە زانســتگەى مــاف ،بــەاڵم هــەر
زوو دەســتبەرداری بــوو .حــەزی بێســنووری بــۆ هونــەر ،بــووە هۆی ئەوەى بە خواســتی
دایبابــی ســێ جــاران لــە نەخۆشــخانەى دەروونییــان خەوانــد .بــەاڵم ســەرەنجام ئــەو
لــەوێ هــەاڵت ،پاشــان خــووی دایــە مارکــس ،ئەنگڵــس ،چــێ گــوارا و بەشــداریییەکى
چاالکانــەى لــە خۆنیشــاندانی شــەقامەکان هەبــوو ،لەگــەڵ ئــەم گــۆڕان و پێشــوەچوونانە،
دووچــاری گێژاوێکــی دەروونیــی بــوو ،کــە بێئیمانییەکــەى دەبــردە ژێــر پرســیار .لــەم
ڕووەوە ئەزموونیکی تازەى مانەویی هەڵگۆزی :پەنای بۆ ماددەى هۆشــبەر و ئایینزای
جۆراوجــۆر هێنــا و بــە شــوێنپێی قەشــە کارلــۆس کاســتێندادا ســەرپاکی کیشــوەری
ئەمریــکای التینــی پــەی کــرد و جادووبــازی چەشناوچەشــنی ناســی .پاشــان ڕۆشــتە
بەریتانیــا و لــەوێ خجڵــی نووســینەوەى یادداشــتەکانى بــوو .ئــەم کارە ســاڵێکی لــێ بــرد،
تــا ئــەوەی ڕۆژێ دەستنووســەکەى لــە قاوەخانەیــەک بیــر چــوو .پــاش ســێ زەماوەنــدی
ناکام ،ساڵی  ١٩٨١زەماوەندی لەگەڵ کریستینا کرد .کۆیلۆ لە تەمەنى سیوچوارساڵییدا
ئیمانــی کاســۆلیکییانەى بەدەســت هێنایــەوە؛ ئــەو ئیمانــەى ســااڵنێ بــوو لەدەســتی
دابــوو .ئــەوکات گەشــتی حەوتســەتکیلۆمەتریی جــادەى ســەن ژاک دوو کەمپۆســتاڵی
کــرد .ڕێگەیــەک ،کــە لــە ســەتە ناوەندییەکانــدا ســۆفیییەکی زۆر ملیــان پێــوە نابــوو.
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لەم سەفەرەدا ،کە چەشنی کراسگۆڕکێ بوو ،یەکەمیین دەقی ئەدەبیی ئەو بە ناوی
‹سۆفییەکەى کەمپۆستاڵ› ،ڕسکا .پەڕتووکی ‹کیمیاگەر›ـی پاش ئەوە نووسی و
پاشان پەڕتووکەکانى تری‹ .کیمیاگەر› ،بەسەرهاتی شوانێکە بە ناوی سانتیاگۆ،
کە شەوێ لە کەالوەیەک دەخەوێ و جێوڕێی گەنجێکی شاراوەى پێ دەڵێن .ئەو
بۆ دۆزینەوەى گەنجەکە ملی ڕێ دەگرێ و دواجار هەر لەو کەالوەیە گەنجەکە
دەدۆزێتەوە .هەڵبەت هاوتای ئەم دەقە بە بەرباڵویی لە وێژەی ئێران هاتووە؛ بۆ وێنە
لە شیعری مەوالنادا هەمان چیرۆک دەبینرێ .کۆیلۆ لە ئێران خوێنەری زۆرە و فرە
پڕفرۆشە ،بە چاپی چەشناوچەشن و گیرفانیی و گەورە و گرانبەها ،کۆیلۆ دەڵێ بە
ئەندازەى سێ ژیانى تر پارەی هەیە ،بەاڵم ئەو وای پێ باشە ساڵی چوارسەت هەزار
دۆالر لەو پارەی وا لە بەرهەمەکانی دەستی دەکەوێ ،بداتە ئەو بونیادەى بە ناوی
خۆیەتی و کاترینا بەڕێوەی دەبا.
ئەو شەوە ئاهەنگێکی شکۆدار ساز درابوو .زۆر کەس هاتبوون .وەزیری ئیرشادیش
لەوێ بوو .دەی کاتێ میوانەکان کۆیلۆیان دیت ،چەپڵەیان بۆ لێ دا ،ئەویش هەروا کە
پەرداخە ساردییەکەى لە دەست بوو ،لە باخەکەدا پیاسەى دەکرد و تەوقەی لەگەڵ
خەڵکان دەکرد...
ئەو شەوە گوڵشیریی لە نەخۆشخانەى ئێران میهر بێهۆش کەوتبوو.
ئەوەى وا گەنجە لە خەیاڵی تۆ
خەیاڵ گم دەکا گەنجەکە لە تۆ
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لەپــەوڕوو خــۆی بەســەر جێخەوەکــەدا دا .قــژە ڕەشــەکەی بەســەر چەرچەفــە ســپییەکەدا
پەخشــان بــوو .بۆنــی ئارەقــەی کۆنــەى گیانــی و ئــەو عەتــرەی  لــە جەســتەیەوە لەســەر
چەرچەفەکــە جــێ مابــوو بــە لووتیــا هــات .نێولەپەکانــى کردنــەوە و تونــد قوڕانیشــەکانى
لــە تەنیشــتی گیرانــد .پشــتی تەقانــد و ئەژنۆیەکــى هەڵبــڕی .کراســخەوە پەمەیییەکــەی
تــا بنڕانــی داخــزا ...بــە بزاوتێکــی نــەرم کەمــەری لــە تەختەکــە گیرانــد و هێــواش
ئەژنــۆی بــۆ بانوخــوار کــرد  ...پاشــان زیاتــر ســەری لــە چەرچەفەکــە ڕۆ بــرد و ســەری
هەڵچەرخانــد و ورشــەی تاریکوڕوونــی گڵۆپخەوەکــەى لــە نێــوان تاڵەقژەکانیــەوە دی.
دەیزانــی هێشــتان چارەکەســەعاتێکی مــاوە تــا تەپــەی پێــی لــە پلیکانەکــەوە بژنەفــێ .لــە
تڵپــەی هێــواش و جکــی کەوشــەکانى گومانــى بــرد کەتــە و زراڤ بــێ :یــەک یــەک پلەکانــى
دەبــڕی و لەســەر پێماڵەکــە پلوپــای بــوو ،لــە پێــش دەرگــەى ئاپاڕتمانــی ڕووبــەڕوو
ئیســتێکی دەکــرد و لــە گیرفانیــدا لــە دەســتەکلیلەکەى دەگــەڕا ...دووجــار خرچــەی کلیــل
لــە کێلۆنــی دەرگــە بیســترا و پاشــان تەقوهــوڕی ئاڵقەڕێــزی دەرگــە کــە دەلەنگایــهوە.
خــۆی گرمۆڵــە کــرد ،چەرچەفەکــەی لۆچــی بەســت و لێــی پێچیــا .هــەر ڕێیــە کــە تلــی دەدا
چەرچەفەکــە قایمتــر لــە دەوری پشــتی دەپێچیــا ...بۆ ســاتێ هەروا مایهوە .پاشــان یەکڕێ
هەناسەی داوە و هەڵسا .سەرشانی کراسخەوەکەى لە سەرشانەوە ترازاند .کراسەکەى
تــا خــوار پێــی داخــزا .پێــی لــە سەرشــانی کراســەکەی دەرکێشــا .ڕووەو گەرماو ڕۆیشــت.
دەرگــەى گەرمــاوی کــردەوە و پێــی لــە نێــو بانیــۆ بچکەڵەکــە نا .دەرگەش هــەروا واز بوو.
شــێری ئــاوە ســاردەکەى بــەرداوە .بــە هــەردوو دەســت قژەکــەی هەڵپێچــا و لــە ڕاســەری
تۆپەڵــی کــرد و بــە دەســتێ ڕایگــرت .قاچێکــی خســتە بــەر ئــاوە ســاردەکە و هەســتی کــرد
مووچڕکى تێ دەگەڕێ .قاچی بردە پێشتر و تا بانڕانی تەڕ کرد ...دووشە دەستییەکەى
هەڵگرت و لە ســنگی گیراند .نەختێ هەناســەبڕکەى پێ کەوت ،خســتییە ســەر شــانەکانى
و شــۆالوەى ســاردی ئاوەکــەى تــا خــوار بڕبڕەکانــی پشــتی هەســت پــێ دەکــرد...
شــێری ئاوەکــەى گرتــەوە ،لــە بانیــۆ هاتــە دەرێ و لەســەر پێماڵێکــی مووتەڵــە  3وەســتا
تــا وشــک بێتــەوە .خاولییەکــەى دا بــە شــانیا و لــە گەرمــاو دەرکــەوت ...کراســە
پیاوانەکــەى لەســەر کورســییەکە هەڵگــرت .پشــتی ڕاســتۆ کــرد و شــانی کشــانەوە و
خاولییەکــەی بــۆ ســەر ئــەرد بــرک دا .پاشــان یــەک یــەک دەســتەکانى لــە ســەرقۆڵەکان
هەڵکێشــا .کــە دەســتی هەڵبــڕی کراســەکە داخــزا و لەســەر جەســتەی نیشــت.
بــە پێــش ئاوێنەکــەدا تێپــەڕی و ســەیری خــۆی نەکــرد .تەنیــا بــە الچاوێــک
ســووریی کراســەکەی دیــت کاتــێ بــە بــەر ئاوێنەکــەدا ڕادەبــووری.
-3بچووک
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چیرۆک

گۆڤاری کەلێن

لــە لێــوی تەختەکــە دانیشــت و ڕوومــەىت لەنێــوان دەســتەکانیا گــرت .ماوەیــە هــەر وا مایـهوە .پــاش تــۆزێ ســەری
هەڵبــڕی و بــە پەنجــەی دەســتێکی قژی بۆ پاشــێ هەڵــداوە .تەماشــایەکی گواڵوە فهرهنســییەکەى الکەشــی مێزەکەی
کــرد .شووشــەکەی نێوەپــڕ بــوو .دەیزاىن ئیــر نزیکی هاتنێتی .هەڵســا و عەترەکەى هەڵگــرت .ورد ڕووەو دەرگە ڕۆی.
دەرگــەى ترازانــد و لــە شــیپانەی دەرگەوە ســەری کێشــا .ســەیرێکی دەرگــەى ئاپاڕمتاىن بهرانبـهری 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 ١٣٧٨

سەرچاوە:
http://hosseinabkenar.com
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