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بــە  بــووەوە.  خەبــەری  خراپــەوە  زۆر  سەرێشــەیەکی  بــە  یۆشــییا 
ــچ نەدەجــوواڵ.  ــی هی ــووی چەپ ــەوە؛ پێڵ ــی بکات ــی چاوێک ئەســتەم توان
ــووە  ــڕ ب ــوو، هەســتی دەکــرد شــەو پ ــورس ب ــدە ڕەق و ق ســەری هێن
لــە ددانــی کلــۆر. شــلەیەکی بۆگەنــی لینــج لــە شــەویلگەیەوە دەهاتــە 
دەرەوە، وەک ئــەوەی لــە نــاوەوە لــە مێشــکی خواردبێــت و لەگــەڵ 
خۆیــدا هێنابێتییــە دەرەوە. گــەر پشــتگوێی بخســتایە، ئــەوا بــێ مێشــک 
دەمایــەوە، ئــەوەش شــتێکی خــراپ نەبــوو. ته نیــا شــت، کــە پێویســتی 
پێــی بــوو: کەمێــک خــەوی دیکــە بــوو. بــەاڵم دەیزانــی ئــەوە ئەســتەمە. 

هەســتیکرد، لــەوە ناشــرینتر و قیزەونتــرە بخەوێتــەوە.
بــۆ  دیارنەمابــوو.  بــەاڵم  گــەڕا،  کاتژمێرەکــە  بــۆ  ســەرینەکەوە  الی 
لــەوێ نەمابــوو؟ چاویلکەکەشــی دیــار نەبــوو. ڕەنگــە فڕێــی دابێتنــە 

لەوجــۆرە ڕوویدابــوو. پێشــتر شــتی  شــوێنێکەوە. 
ــەوە،  ــی بەشــی ســەرەوەی جەســتەی بەرزبکات ــوو هەســتێت. توان دەب
یەکــدا،  بەســەر  شــێواند  مێشــکی  دیکــە  ئەوەنــدەی  ئەمــە  بــەاڵم 
ئۆتۆمبێلێکــی  بــووەوە.  نوقــم  ســەرینەکەیدا  نــاو  لــە  دەموچاویشــی 
بــەرز بــە کۆاڵنەکەیانــەدا هــات، تەنافــی تەلــی جــل وشــککردنەوەی 
دەفرۆشــت. کۆنەکەیــان لێدەســەندیتەوە و دانەیەکــی نوێیــان دەدا پێــت، 
بڵندگۆیه کــە بەوجــۆرە هاواریــان دەکــرد، نرخەکانیــش، هەمــان  بــە 
نرخــی بیســت ســاڵ بــەر لــە ئێســتە بــوون. دەنگــە ناخۆشــە درێژەکــە، 
هــی پیاوێــک بــوو لــە نیــوەی تەمەنیــدا. بــەو دەنگــە دڵــی بەیەکــدا هــات، 

بــەاڵم نەیتوانــی بڕشــێتەوە.
بــە پێــی قســەکانی هاوڕێیەکــی، باشــترین چارەســەر بــۆ سەرێشــەیەکی 
ئــاوا خــراپ، ئەوەیــە ســەیری بەرنامەیەکی چەنەبازیــی بەیانیان بکەیت. 
ــەو  ــەرز، ناخــۆش و قێزەونەکــەی پێشکەشــکارەکە، هەمــوو ئ دەنگــە ب
شــتانەی ناوزگــت دەهێنێتــە دەرەوە، کــە شــەوی پێشــتر خواردووتــن 
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و خواردووتنەتــەوە.
بــەاڵم یۆشــییا هێــزی نەبــوو خــۆی تــا الی تەلەفیزیۆنەکــە ڕابکێشــێت. 
ته نیــا هەناســەدانی تونــد، خــراپ نەبــوو بــۆی. بــەردەوام لــە بەرچاویــدا 
چەنــد ڕایەڵێکــی ڕووناکــی ڕوونــی پچڕپچــڕی تێکــەڵ بــە دووکەڵێکــی 
زەوی  ســەیری  و  تەخــت  دیمەنێکــی  ئەمــەش  دەخوالنــەوە،  ســپی 
نیشــاندەدا. هەســتی مــردن بــەم جۆرەیــە؟ باشــە. بــەاڵم یەکجــار بــەس 

بــوو. خودایــە گیــان، جارێکــی دیکــە وام لێمەکــەوە.
»خــودا« وایلێکــرد بیــر لــە دایکــی بکاتــەوە. دەســتیکرد بــە بانگکردنــی 
دایکــی بــۆ پەرداخێــک ئــاو، بــەاڵم بەیــادی هاتــەوە، کــە بەته نیــا لــە 
ماڵەوەیــە. دایکــی و ئیماندارەکانــی دیکــە، ســێ ڕۆژ پێشــتر چووبــوون 
بــۆ کانســای.1 جیهــان هەمــوو جــۆرە خەڵکێکــی تێدایــە: دایکــی ئــەم 
کــوڕە لەشقورســە، کــە ســەری خەریــک بــوو لــە تــاو ئــازاردا دەتەقــی، 
خزمەتکارێکــی خۆبەخشــی خــودا بــوو. نەیدەتوانــی هەســتێت. هێشــتا 
نەیدەتوانــی چــاوی چەپــی بکاتــەوە. بۆخاتــری دۆزەخ، دەبێــت لەگــەڵ 
کــێ بووبێــت وا هێنــدە زۆری لەگــەڵ خواردووەتــەوە؟ بەهیــچ جۆرێــک 
ــەوەی، مێشــکی وەک  لەیــادی نەمابــوو. هــەر هەوڵــدان بــۆ بەیادهێنان
بەرد ڕەق دەکرد. دەی کێشــە نییە لە ئێســتادا: دواتر بیری لێدەکاتەوە.
ــە  ــت، ک ــەو شــتە تێپەڕانەدابێ ــەاڵم ب ــت. ب پێنەدەچــوو هێشــتا نیوەڕۆبێ
لەودیــوو پەردەکــەوە دەیبینین، یۆشــییا هەســتی دەکــرد یازدە الیدابێت. 
بــۆ بەڕێوەبــەری ئــەو کۆمپانیــای باوکردنەوەیــەی کاری بــۆ دەکــرد، 
هەندێــک دواکەوتــن بــۆ ئەندامــە الوەکانــی ســتافەکەی، کێشــەیەکی 
وانەبــوو. هەمیشــە بــە کارکــردن تــا درەنــگ، قەرەبــووی ئــەو شــتانەی 
دەکــردەوە. بــەاڵم چــوون بــۆ کۆمپانیــا لــە دوای نیــوەڕۆدا، چەنــد 
قســەیەکی ڕەقــی بەڕێوەبەرەکــەی لێدەکەوتــەوە. دەیتوانــی هەمــوو 
ئەمانــە پشــتگوێ بخــات، بــەاڵم نەیدەویســت هیــچ کێشــەیەک بــۆ ئــەو 
ــوو. ــۆ پێشــنیاز کردب ــان ب ــەم کارەی ــکات، کــە ئ ــە دروســت ب ئیمانداران

کــە لــە مــاڵ چــووە دەرەوە، کاتژمێــر یــەک بووبــوو. هــەر ڕۆژێکــی 
دیکــە بووایــە، بەهانەیەکــی دەدۆزیــەوە و لــە ماڵــەوە دەمایــەوە. بــەاڵم 
دۆکیومێنتێــک لەســەر مێزەکــەی بــوو، دەبــوو ڕێکــی بخــات و هــەر 
ئەمــڕۆش پرێنتــی بــکات، كارێکیــش نەبــوو بــە کەســێکی دیکــە بکرێــت.
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لــە بااڵخانەکــە چــووە دەرەوە، ئــەو بااڵخانەیــەی لــە ئاســاگایا2 لەگــەڵ 
دایکــی بەکرێــی گرتبــوو. بــە میتــرۆی بەرزایــی چــوۆ3 دا چــوو بــۆ 
ــە درێژایــی  ــی ژێــر زەوی مارونۆوچــی،5 ب ــۆ هێڵ یۆتســویا،4 دەچــوو ب
ــەوە، جارێکــی دیکــە میترۆکــەی گــۆڕی،  ــەوەدا مای کاسومیگاســێکی6 ل
ئەمجــارە هێڵــی ژێــر زەوی هیبیــا،7 لــە کانییــا چــۆ8 دابــەزی. نزیکتریــن 
گەشــتیاری  ڕێبــەری  باوکردنــەوەی  کۆمپانیــای  لــە  بــوو  وێســتگە 
بیانیــی، کــە ئــەم کاری لێدەکــرد. بــە قاچــە لەرزۆکەکانیــەوە بــە پلیکانــە 

زۆرەکانــدا ســەردەکەوت و دادەبــەزی.
کاتێک کاتژمێر نزیکی دەی شەو بە هێڵی ژێرزەمینی کاسومیگاسێکیدا 
ــوو. قــژی  ــی نەماب ــی گوێ ــی، کــە نەرمای ــاوەی بین ــەو پی ــەوە، ئ دەگەڕای
نیــوە ماشــوبرنجی بــوو، پێدەچــوو لــە نیــوەی پەنجاکانــی تەمەنیــدا 
بێــت: بااڵبــەرز، بــێ چاویلکــە، چاکەتێکــی مۆدیــل کۆنــی قووماشــی 
خەتخەتــی لەبەردابــوو، بریفکەیســێک بــە دەســتی ڕاســتی. بــە هەنــگاوی 
خــاو دەڕۆیشــت، وەک کەســێک لــە بیرکردنەوەیەکــی قووڵــدا بێــت، لــە 
هێڵــی هیبیــاوە بــەرەو هێڵــی چــوۆ دەڕۆیشــت. یۆشــییا بــێ بیرکردنــەوە، 
ــی وەک پێســتێکی  ــرد قورگ ــوو هەســتی ک ــەوت. لەوکاتەداب شــوێنی ک

کــۆن وشــک بــووە.

ــر  ــە ســیوپێنج ســاڵ زیات ــەاڵم ل ــوو، ب دایکــی یۆشــییا چلوســێ ســاڵ ب
دەرنەدەکەوت. ڕووخســارێکی پاک و کالســیکیی هەبوو، جەســتەیەکی 
زۆر جــوان و ڕێــک، کــە بــە پارێزێکی ســادە، ڕاهێنانی قورســی بەیانیان 
و شــەوان هێشــتبوویەوە، پێستیشــی تــەڕ بــوو. ته نیــا هــەژدە ســاڵ لــە 

یۆشــییا گەورەتــر بــوو، هەمیشــە وادەزانــرا خوشــکە گەورەیەتــی.
هەرگیــز هەســتی دایکایەتــی و هەبوونــی منداڵــی ئەزمــوون نەکــرد. بــە 
جۆرێــک نەدەژیــا، کــە منداڵێکــی هەیــە، یاخــود ڕەنگــە خــۆی ویســتبێتی 
دایکێکــی جیاوازبێــت. تەنانــەت دوای ئەوەی یۆشــییا چووە خوێندنگەی 
ناوەندیــی و دەســتیکرد بــە ســەرنجدانی بابەتــە سێکســییەکان، ئــەو 
هێشــتا بــە جلــی ژێــرەوەی تەســک و کورت بــە ماڵەکەدا دەســووڕایەوە 
ـــــ یاخــود هــەر هیچــی لەبــەر نەدەکــرد. بێگومــان، لــە دوو ژووری 
نووســتنی جــودا دەنووســتن، بــەاڵم هــەر شــەوێک هەســتی بــە ته نیاییــی 
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بکردایــە، بــە ڕووتــی خــۆی دەخزانــدە نــاو جێگەکــەی کوڕەکەیــەوە. 
وەک ئــەوەی ســەگێک، یاخــود پشــیلەیەک لــە ئامێــز بگرێــت، دەســتێکی 
لــە یۆشــییاوە دەئااڵنــد و دەخــەوت. دەیزانــی دایکــی هیــچ مەبەســتێکی 
ــوول  ــوو خــۆی ل ــوو. دەب ــە پەســت دەب ــەاڵم هێشــتا بەم ــە، ب ــەوە نیی ل
ــە دایکــی  ــا ڕەقبوونــی زەکــەری ل بــکات بــۆ شــێوەیەکی زۆر ســەیر، ت

بشــارێتەوە.
لەترســی کەوتنــە نــاو پێوه ندییەکــی کوشــندەوە لەگــەڵ دایکــی خۆیــدا، 
یۆشــییا بــەدوای شــێوازێکدا گــەڕا تــا لەوکاتانــەدا ڕەق نەبێــت. هــەرکات 
شــێوازێک ســەرینەدەگرت، دەســتیدەکرد بــە دەســتپەڕ کــردن. تەنانــەت 
ــکات و  ــەوەش ڕۆیشــت ســەردانی فرۆشــگە سێکســییەکان ب ــا ئ کار ت
ئــەو پارەیــەی لــە کارە الوەکییەکەیــدا دەســتی دەکــەوت، لــەوێ خەرجی 

بــکات، لــە کاتێکــدا هێشــتا خوێنــدکاری دواناوەندیــی بــوو.
ــان،  ــە ژی ــا دەســتبکات ب ــە ته نی ــت و ب ــوو ماڵەکــەی دایکــی جێبهێڵێ دەب
یۆشــییا دەیزانــی لــە کاتــە هەســتیارەکانی وەک چوونــە کۆلێــژ و کاتــی 
دەســتکردن بــە کارێکــی نــوێ، گینگڵــی لەگــەڵ بــژاردەی جێهێشــتنی 
ماڵــەوەدا دەدا. بــەاڵم ئەوەتــا بیســتوپێنج ســاڵ بــوو، بــەاڵم هێشــتا 
یەکێــک  دەکــرد  هەســتی  دووربکەوێتــەوە.  مــاڵ  لــە  نەیتوانیبــوو 
دایکــی  گــەر  نەیدەزانــی  کــە  بــوو،  ئــەوە  مانــەوە،  لــە هۆکارەکانــی 
بەجێبهێڵێــت، بەبــێ ئــەم چــی بەســەر دێــت. بــە درێژایــی ئــەو ســااڵنە، 
یۆشــییا زۆربــەی کات و ژیانــی خــۆی دابــوو بــە دایکــی، بەوهیوایــەی 
واز لــەو شــێتبوون و خۆوێرانکردنــە لەنــاکاو و کێویییانــە بهێنێــت، کــە 

بــەردەوام بەســەریدا دێــت )ئەگەرچــی دڵیشــی بــاش بــوو(.
تووشــی  دایکــی  کــە  بووبــووەوە،  یەکالیــی  ئــەوەش  هەروەهــا، 
ئــەم  نــاکاو  لــە  ئەگــەر  دەبێــت،  هستریائاســا  زۆر  تووڕەبوونێکــی 
ــدا  ــە مێشــکی دایکی ــز ب ــکات. دڵنیابــوو هەرگی باســی جێهێشــتنی مــاڵ ب
نەهاتــووە، کــە دەشــێت ڕۆژێــک لــە ڕۆژان لــە کوڕەکــەی جیاببێتــەوە. 
زۆر بــە ڕوونــی ئــەو دڵشــکانە کاریگــەر و غەمگینــەی لەیــاد بــوو، 
کــە دایکــی تووشــی بــوو، کاتێــک ئــەم لــە تەمەنــی ســێزدە ســاڵییدا 
ڕایگەیانــد، کــە وازی لــە ئیمانداریــی هێنــاوە. بــۆ دوو هەفتــەی تــەواو، 
یاخــود زیاتــر دایکــی هیچــی نەخــوارد، هیچــی نەگــوت، تەنانــەت یــەک 
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ــرەوەی  ــی ژێ ــە جلەکان ــا، ن ــژی داهێن ــە ق ــە خــۆی شــۆرد، ن ــش ن جاری
ــوو.  ــک دەب ــک لەگــەڵ ســووڕی مانگانەکــەی خەری ــا کەمێ گــۆڕی. ته نی
یۆشــییا هەرگیــز دایکــی بــەو شــێوە پیــس و بۆنناخۆشــییە نەبینــی بــوو. 
ــەوەی شــتێکی هاوشــێوە، ســنگی  ــە دووبارەبوون ــەوە ل ــا بیرکردن ته نی

یۆشــییای تووشــی ئــازار دەکــرد.

ــوو،  ــا دایکــی الب ــەوە ته نی ــە لەدایکبوونی ــوو. هــەر ل یۆشــییا باوکــی نەب
بــە منداڵیــی چەندیــن جــار و بــەردەوام بــە کوڕەکــەی دەگــوت، »باوکــی 
دەبــرد(«  خودایــان  نــاوی  جــۆرە  )بــەو  پەروەردگارەکەمانــە«  تــۆ 
پەروەردگاریــش دەبێــت لەســەرەوە بێــت لــە بەهەشــت؛ ناتوانێــت بێتــە 
خــوارەوە و لەگەڵمــان بــژی. بــەاڵم هەمیشــە چــاوی لێتــە و چاودێریــت 
ــاگاداری هەمــوو  ــەوە ئ ــە ڕێگــەی دڵت ــەو هەمیشــە ل دەکات. یۆشــییا، ئ

شــتێکی تۆیــە.«
بەڕێــز تاباتــا، کــە بــە منداڵیــی وەک »ڕێنیشــاندەری« تایبەتــی یۆشــییا 

خزمەتــی دەکــرد، هەمــان ئــەو شــتانەی پێدەگــوت:
گەورەبوونــدا  لەگــەڵ  جیهانــەدا،  لــەم  نییــە  باوکێکــت  تــۆ  »ڕاســتە، 
تووشــی چەندیــن جــۆر خەڵــک دەبیــت، کــە شــتی پــووچ و بێمانــا دەڵێــن 
لــەم بارەیــەوە. بەداخــەوە، چــاوی زۆربــەی خەڵــک هــەور گرتوویەتــی 
پەروەردگارمــان،  یۆشــییا  بــەاڵم  ببینــن،  ڕاســتییەکان  ناتوانــن  و 
باوکــی تــۆ، خــودی ئــەم جیهانەیــە. تــۆ بەختەوەریــت، کــە لــە ئامێــزی 
خۆشەویســتییەکەی ئــەودا دەژیــت. پێویســتە شــانازیی بــەوەوە بکەیــت 

و ژیانێکــی بــاش و ڕاســتەقینەش بژیــت.«
یۆشــییا دوای ئــەوەی چــووە خوێندنگــەی ناوەندیــی وەاڵمــی دایــەوە، 
»دەزانــم، بــەاڵم خــودا موڵکــی هەموو کەســە، وانییە؟ بــاوکان جیاوازن. 

هەمــوو کــەس باوکێکــی جیــاوازی هەیــە ڕاســتە؟«
»گوێم لێ بگرە یۆشییا. ڕۆژێک خودا، باوکت، خۆیت بۆ 

دەردەخات وەک باوکت، ته نیا و ته نیا باوکی تۆ. کاتێک دێت و 
چاوت پێی دەکەوێت، کە بە هیچ جۆرێک پێشبینیت نەکردووە. 

بەاڵم گەر گومانت هەبێت، یاخود واز لە ئیمانەکەت بهێنیت، ڕەنگە 
بەجۆرێک لێت دڵگران و بێهیوا بێت، هەرگیز خۆیت پێشان نەدات. 
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تێدەگەیت؟«
»تێدەگەم.«

»ئەوەی کە پێمگوتیت جوان لە مێشکتدا هەڵیدەگریت؟«
»جوان لە مێشکمدا هەڵیدەگرم بەڕێز تاباتا.«

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەوەی بەڕێــز تاباتــا پێی گوت، هیــچ مانایەکی نەبوو 
الی یۆشــییا، چونکــە نەیدەتوانــی بــڕوا بــکات، کــە ئــەو »منداڵــی تایبەتــی 
خودایــە.« ئــەو کوڕێکــی ئاســایی بــوو، وەک ئــەو کــوڕ و کچانــەی 
ــە ئاســاییش  ــک ل ــە کەمێ ــن، یاخــود ڕەنگ ــوو شــوێنێک دەیبینی ــە هەم ل
کەمتربێــت. خاوەنــی هیــچ شــتێکی تایبەتــی نەبــوو لەوانــی دی باشــتر 
بێــت، هەمیشــە لــە هەمــوو کارێکــدا تووشــی ئاڵۆزیــی و کێشــە دەبــوو. 
هەمــوو قۆناغــی ناوەندیــی بــەم جــۆرە تێپەڕانــد. نمرەکانــی خــراپ 
نەبــوون، بــەاڵم لــە وەرزشــدا کۆڵــەوار بــوو. قاچەکانــی باریــک، الواز 
و خــاو بــوون، چاوەکانــی کــز، دەســتی خــوار. لــە بەیســبۆڵدا، هەمــوو 
ــی  ــن. یاریزانەکان ــەم دەفڕی ــەرەو ئ ــەی لەدەســت دەدا، کــە ب ــەو تۆپان ئ

هاوڕێــی بۆڵەیــان دەهــات، کچــە بینەرەکانیــش قاقــا پێدەکەنیــن.
یۆشــییا هەمــوو شــەوێک کاتــی خەوتــن، لــە خــودا، باوکــی دەپارایــەوە، 
»بەڵێنــت دەدەمــێ لەســەر ئــەم ئیمانــەم بەردەوامبــم، ئەگــەر ڕێگــەم 
بدەیــت تۆپــە فڕیوەکانــی یــاری بەیســبۆڵ بگرمــەوە، ئەمــە ته نیــا شــتە 
داوای دەکــەم )لــە ئێســتادا(.« ئەگــەر خــودا بەڕاســتی باوکــی بووایــە، 
هیــچ نەبووایــە دەبــوو ئەوەنــدەی بــۆ بــکات. بــەاڵم ئــەو نزایــەی هەرگیــز 
دەکەوتنــە  دەستکێشــەکەی  لــە  بــەردەوام  تۆپــەکان  نەبــوو.  گیــرا 

خــوارەوە.
بەڕێــز تاباتــا بــە تووڕەیییــەوە گوتــی: »ئەمــە واتــا تــۆ خوداکەمــان 
تاقیدەکەیتەوە یۆشــییا، نزاکردن بۆ داواکردنی شــتێک هیچ کێشــەیەکی 
تێــدا نییــە، بــەاڵم تــۆ پێویســتە نــزا بــۆ شــتێکی لــەوە گەورەتــر بکەیــت. 

داواکردنــی شــتێکی کۆنکرێتیــی، لــە کاتێکــی دیاریکــراودا هەڵەیــە.«
کاتێــک یۆشــییا بــوو بــە حەڤــدە ســاڵ، دایکــی نهێنــی لەدایکبوونەکــەی 
بــۆ باســکرد )زۆروکــەم(. دایکــی گوتــی هێنــدە گەورەیــە پێویســت بــکات 

نهێنییەکــە بزانێــت.
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»لــە ســەرەتای باڵغبوونمــدا، لــە تاریکییەکــی قووڵــدا دەژیــام. ڕووحــم 
بــە جۆرێــک شــێوابوو، وەک ئــەوەی لــە زەریایەکــی بێبنــی قوڕاوییدابــم. 
نــووری حەقیقــەت لــە پشــتی چەنــد هەورێکــی تاریکــەوە بــوو. هەروەهــا 
لەگــەڵ هەندێــک پیــاودا خەوتبــووم، بێەوەی خۆشەویســتی لە نێوانماندا 

هەبێــت. دەزانیــت مەبەســتم لــە پێکەوەخەوتــن چییــە وانییــە؟
یۆشــییا گوتــی، کــە بەڵــێ لــە ڕاســتییدا دەزانێــت. کاتێــک باســەکە دەهاتــە 
ــەدا  ــەو کات ــا. ل ســەر ســێکس، دایکــی زمانێکــی زۆر کۆنــی بەکاردەهێن
یۆشــییا خۆشــی لەگــەڵ زۆر کچــدا خەوتبــوو، بێــەوەی خۆشەویســتیی 

لــە نێوانیانــدا هەبێــت.
ــە  ــە گێڕانــەوەی چیرۆکەکــەی، »یەکــەم جــار، ل دایکــی بەردەوامبــوو ل
قۆناغی دووی دواناوەندیی زگم پڕ بوو. ئەوکات زۆر باش نەمدەزانی 
زگپڕبــوون واتــای چییــە. هاوڕێیەکــم بــە پزیشــکێکی ناســاندم، توانــی 
منداڵەکــەم لەبــار ببــات. پزیشــکەکە پیاوێکــی زۆر میهرەبــان و زۆریــش 
ڕێگریــی  چۆنیەتــی  لەبــارەی  نەشــتەرگەرییەکە  دوای  بــوو،  گەنــج 
ــم، کــە نەشــتەرگەریییەکە  ــی گوت ــی کــردم. پێ ــەوە ئامۆژگاری منداڵبوون
نــە بــۆ جەســتەم بــاش بــوو، نــە بــۆ ڕووحــم، هەروەهــا پێشــی گوتــم، 
کــە دەبێــت ئــاگاداری نەخۆشــییە سێکســییەکان بــم، لەبــەر ئــەوە دەبێــت 

هەمیشــە کۆنــدۆم بەکاربهێنــم، پاکەتێــک کۆندۆمــی نوێشــی داپێــم.
»پێــم گــوت: کــە کۆندۆمــم بەکارهێنــاوە، بۆیــە گوتــی: ›کەوایــە کەســێک 
ــد کەســێکی  ــاوە، ســەیرە چەن ــەکاری نەهێن ــە شــێوەیەکی دروســت ب ب
ــم.  ــژە نی ــن گەم ــەاڵم م ــن.‹ ب ــەکاری بهێن ــن ب ــە دروســتی دەزان ــەم ب ک
زۆر ئــاگاداری ئەوەبــووم مەنــع بکــەم. ئــەو چرکەیــەی جلەکانمــان 
ــت  ــە نابێ ــەوە. چونک ــە پیاوەک ــرد ب ــەم ک ــن خــۆم کۆندۆمەک ــد، م داکەن
لــەو بابەتانــەدا متمانــە بــە پیــاوان بکرێــت. دەزانیــت کۆنــدۆم چییــە، 

وانییــە؟«
یۆشییا گوتی، کە دەزانێت کۆندۆم چییە.

»ئیــدی دوای دوو مانــگ، جارێکــی دی زگــم پــڕ بــووەوە. بــە ئەســتەم 
ئــاگاداری خــۆم بــووم.  لــە هــەر کات زیاتــر  بــڕوام بــەوە دەکــرد: 
هیچــم لەدەســت نەدەهــات، گەڕانــەوە نەبێــت بــۆ الی هەمــان پزیشــک. 
ســەیرێکی کــردم و گوتــی: ›پێــم گوتیــت ئــاگاداری خــۆت بــە. ئــەو 
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مێشــکەی تــۆ چــی تێدایــە؟‹ نەمدەتوانــی لــە گریــان بووەســتم. بــۆم 
ڕوونکــردەوە چەنــدە ئــاگام لــە خــۆم بــووە و هەمــوو کات مەنــع دەکــەم 
لــە ســاتی پێکــەوە خەوتنــدا، بــەاڵم بــڕوای پێنەکــردم. گوتــی، ›ئەگــەر بــە 
ــەدەدا.‹ زۆر تــووڕە  ــز ئەمــە ڕووین ــە، هەرگی ــەکارت بهێنای دروســتی ب

ــوو. بووب
»بــا چیرۆکــە درێژەکــە کــورت بکەینــەوە، نزیکــی دوای شــەش مانــگ، 
بــە چەنــد ڕێکەوتێکــی ســەیر، لەگــەڵ پزیشــکەکەدا دەســتمان کــرد بــە 
پێکەوەخەوتــن. ئــەوکات ســی ســاڵ بــوو، هێشــتا ژنــی نەهێنــا بــوو. 
قســەکردن لەگەڵیــدا کەمێــک ناخــۆش بــوو، بــەاڵم پیاوێکــی بــاش و 
ــە منداڵــی ســەگێک  ڕاســتگۆ بــوو. نەرمایــی گوێــی ڕاســتی نەمابــوو. ب
خواردبــووی. ڕۆژێــک بەســەر جادەیەکدا ڕۆیشــتبوو، ســەگێکی ڕەشــی 
گــەورە، کــە پێشــتر نەیبینــی بــوو، خــۆی بــۆ هەڵدابوو و قەپاڵــی کردبوو 
بــە نەرمایــی گوێیــدا. هەمیشــە دەیگــوت، کــە دڵخۆشــە ته نیــا نەرمایــی 
گوێــی بــووە. دەتوانیــت بــێ نەرمایــی گــوێ بژیــت، بــەاڵم ئەگــەر لــووت 

بووایــە قــورس دەبــوو. منیــش هــاوڕا بــووم لەگەڵــی.
لەگــەڵ ئەودابــوون، یارمەتــی دام خــودە کۆنەکــەم بەدەســتبهێنمەوە 
ســەرقاڵی  لەگەڵــی  جێگــە  لەســەر  کاتێــک  خــۆم.  بــە  ببمــەوە  و 
پێکەوەخەوتــن بــووم، هیــچ ڕاڕا نەبــووم. تەنانــەت وام لێهــات حــەزم لــە 
گــوێ بچکۆلەکــەی کــرد. هێنــدە پێوه ســت بــوو بــە کارەکەیــەوە، لــە نــاو 
جێخەوەکەشــماندا، وانــەی پێدەگوتــم لەســەر چۆنیەتــی بەکارهێنانــی 
کۆنــدۆم، وەک ئــەوەی چــۆن و کــەی دەبێــت پێــوەی بکرێــت و چــۆن و 
کــەی لێــی بکرێتــەوە. ڕەنگــە پێــت وابێــت ئەمــە مەنعکردنــی ئاســانکرد، 

ــڕ بــووەوە. بــەاڵم جارێکــی دی زگــم پ
ــی گــوت، کــە  ــۆ الی پزیشــکە دڵدارەکــەی و پێ دایکــی یۆشــییا چــوو ب
ڕەنگــە دیســان دووگیــان بێــت. ئەویــش پشــکنینی بــۆ کــرد و پێــی 
ڕاگەیانــد، کــە ڕاســتە دووگیانــە. بــەاڵم دانــی بــەوەدا نەنــا، کــە ئــەو 
باوکــی بێــت. پزیشــکەکە گوتــی: »مــن زۆر بــە ئەزموونــم، شــێوازەکانی 
ڕێگرییکردنــم لــە منداڵبــوون جێــی گومــان نیــن. کەوایــە پێدەچێــت تــۆ 

پێوه ندیــت لەگــەڵ پیاوێکــی دیکــەدا هەبووبێــت.«
»ئەمــە زۆر ئــازاری دام. قســەکەی زۆر تــووڕەی کــردم، نەمدەتوانــی 
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لــە لەرزیــن بووەســتم، دەبینیــت ئەمــە چەنــد قــووڵ ئــازاری داوم؟«
یۆشییا گوتی، کە دەیبینێت.

»کاتێــک لەگەڵــی بــووم، لەگــەڵ هیــچ پیاوێکــی دیکــەدا نەدەخەوتــم. 
تەنانــەت یــەک جاریــش. بــەاڵم وەک قەحبەیــەک بیــری لێکردمــەوە. 
ئــەوە دواجــار بــوو، کــە بینیــم. منداڵەکــەی زگیشــم لەبــار نەبــرد. بڕیــارم 
دا خــۆم بکــوژم. بڕیارەکەشــمم جێبەجــێ دەکــرد. ســواری کەشــتییەک 
دەبــووم بــۆ ئۆشــیما9 و لەســەر پشــتی کەشــتییەکەوە خــۆم فڕێدەدایــە 
نــاو دەریاکــەوە، ئەگــەر بەڕێــز تاباتا نەیبینیمایە، کە بەســەر شــەقامێکدا 
دەســووڕامەوە و قســەی لەگەڵ نەکردمایە. من هیچ ترســێکم لە مردن 
ــە  ــز نەدەهاتیت ــە، تــۆ هەرگی ــە بمردمای نەبــوو. بێگومــان، ئەگــەر ئەوکات
ئــەم دنیایــەوە یۆشــییا. بــەاڵم ســپاس بــۆ ڕێنوێنیەکــەی بەڕێــز تاباتــا، 
بــووم بــەو کەســە ڕزگاربــووەی ئەمــڕۆ دەمبینیــت. هیــچ نەبێــت توانیــم 
نــووری حەقیقــەت بدۆزمــەوە، بــە هــاوکاری ئیماندارەکانــی دیکــەش 

تــۆم هێنایــە ئــەم دنیایــەوە.«

بەقسەکانی دایکی یۆشییا، بەڕێز تاباتا گوتبووی:
»تــۆ ئاگاییتریــن شــێوازەکانی مەنعــت بەکارهێنا، بەاڵم هێشــتا دووگیان 
ــت.  ــان بووی ــەک دووگی ــۆ ســێ جــار لەســەر ی ــە ڕاســتییدا ت ــت. ل بووی
پێــت وایــە شــتێکی لــەو جــۆرە بــە ڕێکــەوت ڕوودەدات؟ مــن بــۆ یــەک 
جاریــش بــڕوا ناکــەم ئەمــە ڕێکــەوت بێــت. ســێ جــار ›ڕێکــەوت‹، چیتــر 
ــەوەی لەالیــەن  ڕێکــەوت نییــە. ژمــارە ســێ هیچــی دیکــە نییــە، جگــە ل
پەروەردگارمانــەوە بــۆ مــژدە بەکارهاتــووە. بــە مانایەکــی دیکــە خاتــوو 
ئۆســاکی، ئــەوە ویســتی پەروەردگارمانــە، کــە تــۆ منداڵێکــت ببێــت. ئــەو 
منداڵــەی لــە زگتدایــە، منداڵــی هیــچ کەســێک نییــە، خاتــوو ئۆســاکی: 
ئــەوە منداڵــی پەروەردگارمانــە لــە بەهەشــتەوە؛ منداڵێکــی نێرینــە، نــاوی 

دەنێــم یۆشــییا، بــۆ ›باشــییەکەی‹«
دواتــر وەک بەڕێــز تاباتــا پێشــبینی کردبــوو، منداڵەکــە کــوڕ بــوو، 
ــا،  ــکاری خــودا ژی ــی یۆشــییاش وەک خزمەت ــا یۆشــییا، دایک ــان ن ناوی

چیتــر لەگــەڵ پیاوانــی دیکــەدا نەدەخــەوت.
یۆشــییا بــە کەمێــک دڕدۆنگییــەوە بــە دایکــی گــوت، »کەوایــە لــە ڕووی 
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بایۆلۆژیییــەوە، باوکــی مــن ئــەو پزیشــکی منداڵبوونەیــە، کــە ... لەگەڵــی 
دەخەوتیت.«

»ڕاســت نییــە،« دایکــی بــە چــاوی کــراوە و تووڕەبوونــەوە گوتــی، 
ــوو.  ــدە شــارەزا ب ــت هێن ــەو ناکرێ ــە شــێوازەکانی مەنعــی ئ »گومــان ل
لــە  تــۆ  تــۆ پەروەردگارمانــە.  باوکــی  تاباتــا ڕاســت دەکات:  بەڕێــز 
بــە  بەڵکــو  دنیــاوە،  نەهاتویتــە  ئیرۆتیکــی  ئەزموونێکــی  بەرەنجامــی 

پــەروەردگار.« ئەکــت و ویســتی 

دایکــی ئیمانێکــی یەقینــی هەبــوو، بــەاڵم یۆشــییا دڵنیــا بــوو، کــە باوکــی 
ئــەو پزیشــکی منداڵبوونەیــە. کۆندۆمەکــە کێشــەیەکی هەبــووە. هیــچ 

شــتێکی دیکــە ڕێگــەی تێناچێــت.

»پزیشکەکە زانی، کە منت هێناوەتە دنیاوە؟«

»پێــم وانییــە، هەرگیــز نەمبینییــەوە،« دایکــی گوتــی، »بــە هیــچ 
جۆرێــک پێوه ندیــم پێــوە نەکــردەوە. ڕەنگــە نەزانێــت.«

ــۆ ئەبیکــۆ. یۆشــییا  ــی شــەمەندەفەری چــوۆدا چــوو ب ــە هێڵ پیاوەکــە ب
بەدوایــدا چــووە نــاو ڤارگۆنەکــەوە. ئــەوە دوای دە و نیــوی شــەو 
ــە شــەمەندەفەرەکەدابوون. پیاوەکــە  ــد سەرنشــینێکی کــەم ل بــوو، چەن
دانیشــت و گۆڤارێکــی لــە بریفکەیســەکەی دەرهێنــا. لــە باوکراوەیەکــی 
پڕۆفیشــناڵ و فەرمــی دەچــوو. یۆشــییا به رانبــه ری دانیشــت و وا خــۆی 
نیشــاندا، کە ڕۆژنامەکەی دەســتی دەخوێنێتەوە. پیاوەکە جەســتەیەکی 
باریــک، دەموچاوێکــی تیــژ و ڕووخســارێکی جــدی هەبــوو. شــتێکی 
تێدابــوو وەک پزیشــک دەری دەخســت. تەمەنــی لــە گونجــاو دەچــوو، 
نەرمایــی گوێیەکیشــی نەمابــوو. گوێــی ڕاســتی. ڕەنگــە ســەگێک گازی 

لێگرتبێــت.

یۆشــییا هەســتێکی دڵنیایی هەبوو، کە ئەم پیاوە باوکە بایەلۆژیییەکەی 
خۆیەتــی. ڕەنگــە ئــەو پیــاوە هێشــتا نەشــزانێت، کــە کوڕێکــی هەیــە. 
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ڕەنگــە پێشــی خــۆش نەبێــت لــەو ســات و شــوێنەدا ئــەو ڕاســتییەی بــۆ 
ــە  ــوو، ک ــک ب ــی ئەزموونێ ــت. دواجــار پزیشــکەکە خاوەن ئاشــکرا بکرێ

شــێوازەکانی مەنعکردنــی جێــی گومــان نیــن.

شــەمەندەفەرەکە شــین-ئۆچانۆمیزو، ســێنداگی و هێڵــی ژێــر زەوی 
ماچیــای تێپەڕانــد و پێــش ئــەوەی بگاتــەوە ســەر ڕووی زەوی، لــە 
ــە هــەر وێســتگەیەک، ژمــارەی سەرنشــینەکان  وێســتگەیەک وەســتا. ل
لەســەر  ســەری  شــێوەیەک  هیــچ  بــە  پیاوەکــە  دەبــووەوە.  کەمتــر 
ڕۆژنامەکــەی بــەرز نەکــردەوە و هیچیــش پێــوەی دیارنەبــوو بیەوێــت 
بــەو نزیکانــە کورســییەکەی جێبهێڵێــت. لەکاتــی چاودێریيکردنــدا لــە 
ســەروو ڕۆژنامەکەیــەوە، یۆشــییا هەندێــک بەشــی شــەوی ڕابــردووی 
بەیادهاتــەوە. لەگــەڵ هاوڕێیەکــی کۆنــی زانســتگه  و دوو کــچ، کــە 
هاوڕێکــەی دەیناســین، چووبــوون بــۆ ئۆپۆنگــی10 بۆ خواردنــەوە. بیری 
ــە باڕێکــەوە چووبــوون بــۆ یانەیــەک، بــەاڵم بیــری نەدەهاتــەوە  بــوو ل
دواجــار  ڕێککەوتبــوو.  لەگەڵــی  کــە  کچــەدا خەوتبێــت،  ئــەو  لەگــەڵ 
ــە  ــوو: ب ــت. زۆر ســەرخۆش ب ــی نەخەوتبێ ــە لەگەڵ ــە ڕەنگ ــدا، ک بڕیاری

ــت. ــی خەوتبێ ــت لەگەڵ ــەی تێناچێ ــک ڕێگ ــچ جۆرێ هی

ڕۆژنامەکــە لێوانلێــو بــوو لــە چیرۆکــی زەمینلەرزە نائاســایییەکە. دایکی 
و ئیماندارەکانــی دیکــە لــە کڵێســایەکی بەشــی ئۆســاکا ماونەتــەوە. 
هەمــوو بەیانییــەک، تیاکۆکــەی11 پشــتیان پڕپــڕ دەکــەن لــە پێداویســتیی 
و لەگــەڵ ئــەو کەســانەی دیکــەدا دەچــن بــۆ جێبەجێکردنــی ئەرکەکەیان، 
چەنــد بتوانــن بــە شــەمەندەفەر دەڕۆن، دواتــر بــە تاوەڕێگــە وێرانەکــەدا 
بــە پــێ دەچــن بــۆ کــۆب.12 لــەوێ پێویســتییەکانی ڕۆژانــە بەســەر 
قوربانیانــی بومەلەرزەکــەدا دابــەش دەکــەن. بــە تەلەفــۆن پێــی گوتبــوو، 
کــە تیاکۆکــەی نزیکــی ســیوپێنج پاوەنــد قورســە. یۆشــییا وای هەســت 
دەکــرد کــۆب چەندیــن ســاڵی ڕووناکیــی لێــوەی دوورە. پیاوەکــەی 
ــە گۆڤارەکەیــدا نوقــم بووبــوو و چــاوی هەڵنەدەبــڕی. به رانبه ریشــی ل

تــا ئەوکاتــەی قۆناغــی ناوەندیشــی تەواوکــرد، یۆشــییا هەفتــەی جارێــک 
لەگــەڵ دایکــی بــە کارێکــی خێرخوازییــی کڵێســا دەڕۆیشــتە دەرەوە. 
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ئەندامانــی  نێــوان  لــە  دەهێنــا  بەدەســت  ئەنجامــی  باشــترین  دایکــی 
واشــدەردەکەوت  و  بــوو  جــوان  و  گەنــج  زۆر  کڵێســاکەدا.  دیکــەی 
زۆر بــاش پــەروەردە کرابێــت )هــەر واش بــوو( بۆیــە خەڵکــی هەمــوو 
بەدڵیــان بــوو. منداڵــە جوانەکەشــی لەگــەڵ بــوو. زۆربــەی خەڵکــی 
زۆر  پێنەدەچــوو  تیژدەکــردەوە.  چاویــان  دایکیــدا  ئامادەبوونــی  لــە 
پەرۆشــی دینبــن، بــەاڵم حەزیــان دەکــرد گــوێ لــە دایکــی بگــرن. دایکــی 
لــە ماڵێکــەوە دەچــوو بــۆ ماڵێكــی دیکــە بــە قاتێکــی ســادە )بــەاڵم شــیاو(
ـــەوە، نامیلکــەی دابەشــدەکرد و بــە ئارامیــی ستایشــی خۆشــیی و 

ــردن. ــۆ دەک ــی ب ــی ئیمان چێژەکان

ــن، »بێگومــان  ــی دەگوت ــە چــاوی درەوشــاوە و دەنگــی گەرمــەوە پێ ب
هــەرکات ڕووبــەڕووی هــەر ئاســتەنگ و ئازارێــک بوونــەوە، دەتوانــن 
ســەردانمان بکــەن. ئێمــە هەرگیــز زۆریــی لــە کــەس ناکەیــن، ته نیــا 
ئامۆژگاریــی پێشــکەش دەکەیــن. ســاتێک لــە ژیانــی منیشــدا هەبــوو، کــە 
ڕووحــم لــە نــاو قووڵتریــن تاریکیــدا نوقــم بــوو بــوو، تــا ئــەو ســاتەی 
ئــەم وانانــە ڕزگاریــان کــردم. ئــەم منداڵــەم لــە زگــدا بــوو، خەریــک بــوو 
خــۆم فڕێبدەمــە زەریــاوە. بــەاڵم دەســتەکانی پــەروەردگار ڕزگاریــان 
کــردم، ئــەو پــەروەردگارەی لــە فیردەوســە، ئێســتا مــن و کوڕەکــەم لــە 

ژێــر نــووری ئــەودا دەژیــن.«

ماڵــە  لەدەرگەدانــی  لــە  شــەرمی  هیــچ  دایکیــدا،  لەگــەڵ  یۆشــییا 
نەناســراوەکان نەدەکــرد. ئــەو ســاتانەش لــە هــەر کات دایکــی شــیرینتر 
ــوون. ســات  ــی، دەســتەکانی هەمیشــە گەرمب ــوو لەگەڵ ــر ب و میهرەبانت
ــردن.  ــە دەری دەک ــەاڵم خــاوەن ماڵەک ــك، ب ــۆ ماڵێ ــوو دەچــوون ب هەب
ئــەم دەرکردنانــە وایــان لــە یۆشــییا کردبــوو چێــژی زیاتــر لــەو وشــە 
میهرەبانــە وەربگرێــت، کــە بــە دەگمــەن و جارجــار دەیبیســتن. بــەو 
ئیماندارێکــی  و  بەدەســتبهێنن  هەمــووان  متمانــەی  توانییــان  جــۆرە 
نــوێ بهێننــە کڵێســاکەوە، ئەمــە یۆشــییای لــە شــانازییدا نوقــم کــرد. 
بیــری دەکــردەوە، ڕەنگــە ئێســتە خــودا، باوکــم، وەک کــوڕی خــۆی 

بمناســێتەوە.
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ماوەیەکــی زۆر بەســەر چوونــە ناوەندییــدا تێنەپــەڕی بــوو، کــە یۆشــییا 
دەســتبەرداری ئیمانەکــەی بــوو. کاتێــک لــە بــوون و ئازادییــی خــودی 
ئیگۆکــەی خــۆی بــە ئاگاهاتــەوە، زۆر بــۆی ئەســتەم بــوو بــەو ئیمانــە 
و بــڕوا پتــەوەی ئیمانــدارەکان قایلبێــت، کــە لەگــەڵ بەهــا ئاســایییەکاندا 
نەدەگونجــان. بــەاڵم لــە هەمــوو هــۆکارەکان گەورەتــر و ســەختتر، ئــەو 
ــی،  ــوو: تاریکی ــی ب ــە باوک ــوو، ک ــەو کەســە ب ــەی ئ ســاردییە بێکۆتاییی
ســەختیی، بێدەنگییــی بەرداســای دڵــی. دەســتبەرداربوونی یۆشــییا لــە 
ئیمانەکــەی، بــووە مایــەی بێتاقەتیییەکــی زۆر قــووڵ بــۆ دایکــی، بــەاڵم 

ئــەوە هیــچ کاری نەکــردە ســەر بڕیارەکــەی.

شــەمەندەفەرەکە چووبــووە دەرەوەی تۆکیــۆ و یــەک دوو وێســتگە 
بــەر لــەوەی لــە ویالیەتــی چیبــا13 بچنــە دەرەوە، پیاوەکــە گۆڤارەکــەی 
خســتەوە نــاو بریفکەیســەکەی و هەســتایە ســەر پــێ، بــەرەو دەرگەکــە 
بــە  پیاوەکــە  کــەوت.  شــوێنی  وێســتگەکە  نــاو  بــۆ  یۆشــییا  چــوو. 
ــە  ــوو ل ــەاڵم یۆشــییا دەب ــەوە چــووە دەرەوە، ب ــە دەروازەک ــی ل خێرای
ــەی  ــاوە زیادەی ــەو م ــۆ ئ ــدات ب ــر ب ــارەی زیات ــدا بوەســتێت و پ ڕیزێک
خــۆی  توانــی  بــوو  هەرچۆنێــک  مابــووەوە.  شــەمەندەفەرەکەدا  لــە 
بگەیەنێتــە ئــەو تەکســییانەی بــە هێــڵ وەســتابوون و پیاوەکــە چووبووە 
یەکێکیانــەوە. ســواری تەکســی دواتــر بــوو و پارەیەکــی نوێــی دەهــەزار 

ــا. ــە جزدانەکــەی دەرهێن ــی ل یەن

»دوای ئەو تەکسییە بکەوە.« 

شۆفێرەکە بە گومانەوە سەیری کرد، دواتر چاوی بڕییە پارەکە.

»هێی برادەر، ئەمە كارێکی مافیاییی نییە؟«

»خەمت نەبێت، ته نیا دوای کەسێک دەکەوم.«

شــۆفێرەکە کاغــەزە دەهــەزار یەنەکــەی وەرگــرت و لــە شۆســتەکە 
دەوێــت.  خۆمــم  کرێکــەی  هێشــتا  بــەاڵم  »باشــە،  دوورکەوتــەوە، 

دەڕوات.« مەترەکــە 
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هــەردوو تەکســییەکە لــە کۆاڵنێکــی پــڕ لــە فرۆشــگەی داخــراودا خاویان 
کــردەوە، بــە الی چەنــد گۆڕەپانێکــی تاریــک و چۆڵــدا ڕۆیشــتن، چەنــد 
پەنجەرەیەکــی ڕووناکــی نەخۆشــخانەیەکیان تێپەڕانــد، دواتــر بــە نــاو 
پڕۆژەیەکــی نوێــی پــڕ لــە خانــووی پاکەتــی و بچــووک دروســتکراودا. 
ــۆ یۆشــییا دروســت  ــچ کێشــەیەکی ب ــە هی ــاوە، ن ــەو پی شــوێنکەوتنی ئ
کردبــوو، نــە هیــچ خۆشیەکیشــی پێدابــوو. شــۆفێرەکەی یۆشــییا هێنــدە 

ژیربــوو مــاوەی نێــوان خــۆی و تەکســییەکەی پێشــەوەی بپارێزێــت.

»لە پێوه ندیدان یان چی؟«

»نــا پیــاو ڕاودەکەیــن، دوو کۆمپانیایــن شــەڕ لەســەر یــەک کــەس 
دەکەیــن.«

»بەڕاســت؟ بیســتبووم کۆمپانیــا هەیــە بــە دوای خەڵکــدا ڕادەکــەن، 
ــت.« ــەم جــۆرە خــراپ بێ ــوو ب ــم وانەب ــەاڵم پێ ب

لەســەر  دەبینــرا  مــاڵ  ئەســتەم  بــە  شــوێنێک،  گەیشــتبوونە  ئێســتە 
شــەقامەکە، دواتر گەیشــتنە بانکی ڕووبارێک و چوونە ناوچەیەکی پڕ 
لــە کارگــە و کۆگــه ی گــەورەوە. ته نیــا شــت، کــە بۆشــایییە خاڵییەکــەی 
نێوانیانــی نیشــانە دەکــرد، ڕووناکــی گڵۆپــە نوێکانــی ســەر شــەقامەکە 
بــوون، کــە لــە زەوییەکــەوە دەرپەڕیبــوون. لــەو شــوێنەدا، کــە دیوارێکی 
بــەرزی کۆنکرێتــی بــە درێژایی جادەکە درێژبووبووەوە، تەکســییەکەی 
بەگالیتــی  یۆشــییا  شــۆفێرەکەی  کاتێــک  وەســتا.  لەنــاکاو  پێشــەوە 
ئۆتۆمبێلەکــەی پێشــەوەی بینــی، ســەت یاردێــک لــە پشــتی ئــەوەوە 
ــە وەســتا و الیتەکانــی کوژانــدەوە. تیشــکە بەهێــز و تووڕەکــەی  بەپەل
ــری ســەر  ــەر قی ــە ســەرەوە ب ــی ســەر شــەقامەکان، ل ــی گلۆپ ڕووناکی
جادەکــە دەکەوتــن. هیــچ شــتێ نەدەبینــرا، بێجگــە لە دیوارەکــە و نووکی 
تەلــە زییەکانــی ســەری، کــە وا پێدەچــوو بەرەنگاریــی هەمــوو دنیــا 
بکــەن. دوور لــەوان، دەرگــەی تەکســییەکە کرایــەوە و پیــاوە بێنەرمایــی 
گوێکــە دابــەزی. یۆشــییا دوو کاغــەزی دیکــەی دەهــەزار یەنــی دا بــە 

شــۆفێرەکە، بێجگــە لــە دەهــەزار یەنــی کرێکــەی.
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ــەم  ــت ل ــاوە تەکســیت دەســتناکەوێت، دەتەوێ ــەم ن ــز ل ــز هەرگی »بەڕێ
دەوروبــەرە چاوەڕێــت بکــەم؟«

»قەیناکە،« یۆشییا وایگوت و لە تەکسییەکە دابەزی.

پیاوەکــە دوای ئــەوەی لــە تەکســییەکە دابــەزی، بێــەوەی ســەیری هیــچ 
شــوێنێکی دیکــە بــکات، بــە هەمــان ئارامیــی و هەنــگاوە بااڵنســەکانیەوە، 
بــە  ڕاســتەوخۆ  شــەمەندەفەرەکە،  وێســتگەی  ســاتەی  ئــەو  وەک 
لــە  کــرد.  ڕۆیشــتن  بــە  دەســتی  کۆنکرێتییەکــە  دیــوارە  درێژایــی 
دروســتکرابێت  شــارەزایانە  زۆر  دەچــوو  میکانیکیــی  بووکەڵەیەکــی 
و لــە الیــەن موگناتیســێکی گــەورەوە ڕابکێشــرێت. یۆشــییا هــەردوو 
وەک  قووڵــی  هەناســەیەکی  و  بەرزکــردەوە  چاکەتەکــەی  ملیوانــی 
هەورێکــی ســپی لــە بۆشــاییی نێــوان ملیوانەکانیــەوە دایــەوە. لەکاتێکــدا 
شــوێن پیاوەکــە کــەوت، ماوەیەکــی لــە نێــوان هەردووکیانــدا پاراســت، 
پێــاوە  دەنگــی  لێبــوو،  گوێــی  شــت  ته نیــا  پێنەکرێــت.  ده رکــی  تــا 
چەرمەکانــی پیاوەکــە بــوو لەســەر قیرەکــە. پێــاوە نەرمەکانــی یۆشــییا، 

ــوون. ــگ ب بێدەن

هیــچ ئاماژەیــەک نەبــوو مرۆڤێــک لــەوێ بــژی. شــوێنەکە لــە ســتەیجێکی 
ــە  ــوارە کۆنکرێتییەک ــەو شــوێنەی دی ــک دەچــوو. ل ــاو خەونێ ــی ن خەیاڵ
لــە  شــاخێک  لێبــوو:  ســکرابکردنی  گۆڕەپانێکــی  دەبــوو،  تــەواو 
ئۆتۆمبێلــی کەڵەکــە کــراو، بــە ســیم پەرژینکرابــوو. لەژێــر ڕووناکــی 
فالتــی گڵۆپەکانــی ســەر شــەقامەکەدا، کانــزا کەڵەکەبــووەکان، وەک 
یــەک شــێوەی نائەندازەییــی بێڕەنــگ دەردەکەوتــن. پیاوەکــە بــەردەوام 

ــەرەو پێشــەوە. ــە ڕێکــی ب ــە ڕۆیشــتن ب ــوو ل ب

ــە تەکســی  ــاوە مەبەســتی ب ــەو پی ــت ئ ــردەوە دەبێ ــری دەک یۆشــییا بی
هاتــن بــۆ ئــەم شــوێنە دوورەدەســتە چــی بێــت. پیاوەکــە بــەرەو ماڵــەوە 
نەدەڕۆیشــتەوە؟ یاخــود ویســتبێتی لــە ڕێگــەی مــاڵ البدات و ســەردانی 
کەســێک بــکات. هەرچەنــدە شــەوانی فێبریــوەری لــەوە ســاردتربوو 
بتوانیــت پیاســە بکەیــت. جارجــار بایەکــی ســارد لــە پشــتەوە دەیــدا لــە 
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یۆشــییا و شــەقامەکەی بەرەوخــوار دەبــڕی.

دیوارێکــی  بــوو،  تــەواو  ســکرابەکە  ناوچــەی  کــە  شــوێنەدا،  لــەو 
بــە  ناوبەنــاو  ته نیــا  دەبــووەوە  درێــژ  دیکــە  عەبوســی  کۆنکرێتــی 
کۆاڵنــی باریــک دەبــڕدرا. ئەمــە واپێدەچــوو ئــەم شــوێنە ئاشــنابێت بــۆ 
پیاوەکــە: بێدوودڵــی لەســەر ســووچەکە ســووڕایەوە. کۆاڵنەکــە تاریــک 
ــد  ــدا. بــۆ چەن ــە قوواڵیییەکەی بــوو. یۆشــییا نەیتوانــی هیــچ بەدیبــکات ل
خولەکێــک ڕاڕابــوو، دواتــر هانــگاوی نــا و بــە دوای پیاوەکــەدا ڕۆیشــت. 

ــەوە. ــرە پاشــگەز ببێت ــوو لێ ــادە نەب ــوو، ئام ــرە هاتب ــا ئێ ت

ڕێکەکــە  ڕێــڕەوە  الی  هــەردوو  درێژایــی  بــە  بــەرزەکان  دیــوارە 
درێژدەبوونــەوە. بــە ئەســتەم جێگــە دەبــووەوە دوو کــەس بــە الی 
ــوو.  ــک ب ــاش تاری ــی دەری ــدەی نیوەشــەوێکی بن ــەڕن و هێن ــدا تێبپ یەک
یۆشــییا ته نیــا بــە دوای دەنگــی پێاوەکانــی پیاوەکــەدا دەڕۆیشــت. 
تەقــەی پێــاوەکان بــەردەوام و بــە جێگیــری لــە پێشــیەوە دەڕۆیشــت، 
دەنگەکــە،  شــوێنکەوتنی  بــە  ته نیــا  بگۆڕێــت.  بااڵنســەکەی  بێــەوەی 
ــە.  ــە بێڕووناکیی ــەو جیهان ــەرەو ئ ــەرەو پێشــەوە ڕۆیشــت، ب یۆشــییا ب

دواتــر دەنگیــش بوونــی نەمــا.

بڵێیــت پیاوەکــە هەســتی بەوەکردبێــت، کــە شــوێنی کەوتــوون؟ بڵێیــت 
ئێســتە لــە شــوێنێک بێجووڵــە وەســتابێت، هەناســەکانی ڕاگرتبێــت، چــاو 
و گوێــی هەڵخســتبێت تــا بزانێــت کــێ بــە دوایەوەتــی؟ دڵــی یۆشــییا 
لــە تاریکییەکــەدا گوشــرا، بــەاڵم ترپــە بەرزەکانــی لــە ســنگیدا نوقــم 
بیــری  وا  بــە دۆزەخ،  دەبێــت  بــوو. هەرچــی  بــەردەوام  کــردەوە و 
کــردەوە. ئــەی ئەگــەر بەســەرمدا قیژانــدی بۆچــی شــوێنی کەوتــووم؟ 
یەکســەر ڕاســتییەکەی پێدەڵێــم. ئــەوە خێراتریــن شــێوەیە تــا شــتەکان 
دەرنەدەچــوو،  داخرابــوو و  دواتــر کۆاڵنەکــە  بــەاڵم  ڕوونبکەمــەوە. 
تــا  چــوو  پــێ  کەمێکــی  یۆشــییا  داخرابــوو.  ئاســن  پەرژینێکــی  بــە 
ــوە  ــدەی کەســێکی پێ ــوو هێن ــەک ب ــەوە، کرانەوەی بۆشــایییەکەی دۆزی
بــە پشــتا چەماندبــووەوە. خــوارەوەی  بچێــت، کەســێک ئاســنەکەی 
چاکەتەکــەی کۆکــردەوە و خــۆی گوشــی و بــە بۆشــایییەکەدا تێپــەڕی.
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پەرژینەکــەوە  لەودیــوی  فــراوان  و  کــراوە  گــەورە،  بۆشــایییەکی 
ــە گۆڕەپانــی یــاری دەچــوو.  ــی نەبــوو، ل کرابــووەوە. گۆڕەپانێکــی خاڵ
یۆشــییا لەوێــدا وەســتا، لــە ژێــر ڕووناکــی مانگــدا بــۆ هــەر شــتێک 

دیارنەمابــوو. پیاوەکــە  دەگــەڕا. 

یۆشــییا لــە گۆڕەپانێکــی یــاری بەیســبۆڵدا وەســتابوو، شــوێنێک لــە 
دەرەوە، لــە ناوەڕاســتی ناوچەیەکــی کــراوە و گــەورەی گیــا پانــەوە 
بــوو و بەژێــرەوە بــوو دا. لــە ناوەڕاســتی گۆڕەپانەکــەدا وەک هەمیشــە 
کەمێــک لــە چیمەنەکــە ڕووتابــووە، وەک جێبرینێــک دەردەکــەوت. دوور 
لەســەر هــۆم پلەیتەکــە،14 شــەبەکەی پەرژینەکــە15 باڵەکانــی کرابــووەوە، 
ــک  ــوو، کەمێ ــک ب ــەوە16 نزی ــە شــوێنی لێدانەک ــی ڕەش. ل وەک دوو باڵ
بەرزەکــە،  کانزایییــە  پەرژینــە  بەرزبووبــووەوە.  زەوییەکــەوە  لــە 
دەوری تــەواوی گۆڕەپانەکــەی دابــوو. شــنەیەک دەیــدا لــە گیــاکان، 
لەگــەڵ خۆیــدا زەرفێکــی چپســی پەتاتــەی لەگــەڵ خۆیــدا هێنــا و بــەرەو 

جێیەکــی نادیــار بــردی.

یۆشــییا هەردوو دەســتی خســتە ناو گیرفانی چاکەتەکەی و هەناســەی 
ڕاگــرت، چاوەڕوانــی کــرد شــتێک ڕووبــدات. بــەاڵم هیــچ ڕووینــەدا. 
چــەپ،  الی  ئــەوەی  دواتــر  پشــکنی،  ڕاســتی  الی  گۆڕەپانەکــەی 
دواتــر شــوێنی تۆپهەڵدانەکــە و زەوییەکــەی ژێــر پێــی، بــەر لــەوەی 
ــە هەورێــک  ــد تۆپەڵ ســەربەرزبکاتەوە و ســەیری ئاســمان بــکات. چەن
بەوێــوە هەڵواســرابوون، لێــوارە تیژەکانــی مانگیــش ڕەنگێکــی ســەیریان 
هەبــوو. کەمێــک بۆنــی گــووی ســەگ، تێکەڵــی بۆنــی گیــاکان بووبــوو. 
پیاوەکــە دیارنەمابــوو، بێــەوەی شــوێنەوارێک جێبهێڵێــت. ئه گــەر بەڕێــز 
تاباتــا لــەوێ بوایــە، ئــەوا دەیگــوت، »ئێســتا بینیــت یۆشــییا، خالــق لــە 
چاوەڕواننەکراوتریــن شــێوەدا خــۆی دەردەخــات.« بــەاڵم بەڕێــز تاباتــا 

مردبــوو.

کۆچــی  میــز  بــۆری  شــێرپەنجەی  بــە  ئێســتە  لــە  بــەر  ســاڵ  ســێ 
دواییــی کــرد. بینینــی دوا مانگەکانــی ئازارچەشــتنی، زۆر بــە ئــازار 
بــوو. بــە درێژایــی ئــەو هەمــوو کاتــە، تەنانــەت یــەک جاریــش خــودای 
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تاقینەکــردەوە؟ تەنانــەت یــەک جاریــش بــۆ شــیفایەکی بچــووک لــە 
خــودا نەپاڕایــەوە تــا لــەو ئــازارە قورســە ڕزگاری بــکات؟ بەڕێــز تاباتــا 
ئیمانەکــەی زۆر تونــد و پتــەو بــوو، زۆر ئــاگاداری ڕاســپاردەکان بــوو. 
ــدا لەگــەڵ خــودا  ــە پێوه ندییەکــی بەهێــز و قووڵ بەوردیــی، بێــالدان و ل
ژیــا، ئــەو لــە هەرکــەس زیاتــر شــیاوی ئــەو نزایانــە بــوو بیانــکات 
لەگــەڵ ئەوەشــدا، یۆشــییا  بــن(.  )هەرچەنــدە کۆنکرێتیــی و کاتیــش 
بیــری کــردەوە، ئەگــەر بــۆ خــودا ڕەوابێــت مــرۆڤ تاقیبکاتــەوە، بۆچــی 

هەڵەبــوو مــرۆڤ خــودا تاقیبکاتــەوە؟

یۆشــییا لــە هــەردوو الی ســەریەوە هەســتی بــە لێدانــی ترپەکانــی 
بــە  و  ڕابــردووە  شــەوی  سەرێشــەکەی  ئــەوە  نەیدەزانــی  دەکــرد، 
باشــی بــەری نــەداوە، یاخــود شــتێکی دیکەیــە. بــە بێزاریــی و ڕقێکــەوە 
هــەردوو دەســتی لــە گیرفانــی چاکەتەکــەی دەرهێنــا، دەســتیکردەوە بــە 
ــەرەو ماڵەکــە17 ڕۆیشــت.  ــگاوی خــاو و گــەورەوە ب ــه  هەن ڕۆیشــتن، ب
ــە  ــەو ماندووبوون ــە مێشــکیدا ئ ــا شــت ل ــک پێشــتر، ته نی ــد خولەکێ چەن
ــەوەش  ــت، ئ ــی بێ ــە پێدەچــوو باوک ــک، ک ــۆ شــوێنکەوتنی پیاوێ ــوو ب ب
ــز  ــە گەڕەکێــک، کــە پێشــتر هەرگی ــە ل ــی یاریی ــەم گۆڕەپان ــۆ ئ ــای ب هێن
نەیبینــی بــوو. ئێســتا، کــە کەســە نەناســەکە دیارنەمابــوو، هەرچۆنێــک 
بێــت، گرینگــی ســەرکەوتنی ئــەو کارەی، کــە هێنــدە دوور هێنابــووی، 
ــە  ــک لەدەســتدا، ک ــە جۆرێ ــەی ب ــاڕوون. ماناک ــە شــتێکی ن ــوو ب الی ب
هەرگیــز جارێکــی دی، وەک خــۆی لێنەیەتــەوە، وەک ئــەو پرســیارەی 
پێشــتر لــە خــۆی دەکــرد، ئایــا دەتوانێــت تۆپێکــی یــاری بەیســبۆل 
ــی  ــان و مردن ــەوە کــەوت پرســیاری ژی ــر ل ــا، چیت ــەوە، یاخــود ن بگرێت

بێــت.

بەهیوابــووم چــی لەمــە بەدەســت بهێنــم؟ لەکاتێکــدا بــەرەو پێشــەوە 
هەنــگاوی دەنــا، لەخــۆی پرســی. دەمویســت دان بــەو پێوه ندییــەدا بنێــم، 
کــە لێرەبوونمــی دەکــرد بــە شــتێکی شــیاو؟ بەهیوابــووم ببمــە بەشــێک 
لــە پلۆتــی چیرۆکێکــی ئاڵــۆز، ڕۆڵێکــی نــوێ و باشــترم پێبدرێــت؟ 
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نەخێــر، بیــری کــردەوە، ئــەوە هۆکارەکــە نییــە. ئــەوەی لــەم بازنانــەدا 
ــت.  ــەی ناخــم بێ ــەو تاریکیی ــت تەواوکــراوی ئ ــووم، دەبێ شــوێنی کەوت
ته نیــا نیگایەکیــم بینــی و شــوێنی کەوتــم، تونــد خۆمــم پێــدا هەڵواســی، 
لــە کۆتایییــدا بەرمــدا تــا زیاتــر بفڕێتــە نــاو قوواڵیییەکــی تاریکتــرەوە. 

ــز نایبینمــەوە. ــام جارێکــی دی هەرگی دڵنی

ڕووحــی یۆشــییا ئێســتا زیاتــر لــە ئارامیــی و جێگیرییــی یەکێــک لــە کات 
و شــوێنەکانی بوونــدا مایــەوە. ئــێ چــی دەبــوو ئەگــەر ئەو پیــاوە باوکی 
ــک نەرمایییەکــی  ــە ڕێکەوتێ ــە ب ــان خــودا، یاخــود نەناســێک، ک ــت، ی بێ
گوێــی لەدەســتداوە؟ چیتــر هیــچ جیاوازیییەکــی نەدەبــوو بــۆ ئــەو، ئەمــە 
ــدا مانەفێســت بــوو، ئاهەنگێکــی پیــرۆز بــوو: پێویســتی  ــە خۆی خــۆی ل

دەکــرد بــە گۆرانیییــەوە ستایشــی بــکات؟

چــووە ســەر شــوێنی لێدانەکــە، لەســەر جــێ پێکانــی وەســتا، خــۆی 
کشــاندەوە و ڕێــک وەســتا. پەنجەکانــی کــردن بــە نــاو یەکــدا، هــەردوو 
قۆڵــی بــۆ ســەرەوە بەرزکــردەوە، پــڕ بــە ســییەکانی هــەوای ســاردی 
ــۆ مانــگ بەرزکــردەوە. زۆر  شــەوی هەڵمــژی، جارێکــی دی ســەری ب
گــەورە بــوو. بۆچــی مانــگ هەندێــک کات گەورەیــە و هەندێکــی دی 
بچــووک؟ کورســی دانیشــتنی تەختــەی ســادە بــە درێژایــی ڕیــزی 
یەکــەم و ســێهەمی هێڵەکانــی گۆڕەپانەکــە درێــژ بووبوونــەوە. هەمــوو 
خاڵیبــوون، بێگومــان: نیــوە شــەوێکی فێبریــوەری بــوو. ســێ ڕیــزی 
کورســی تەختــە بــە ڕێکــی بــە یــەک لــە دوای یــەک بــە هێڵــی درێــژ و 
ســارد بەرزبووبوونــەوە. چەنــد بااڵخانەیەکــی بێپەنجــەرە، تاریــک –
پێدەچــوو کۆگــه ، یاخــود شــتێکی لــەو بابەتــە بــن- پێکــەوە گردبوونــەوە 

ــگ. ــێ دەن ــێ ڕووناکــی. ب ــە پشــتی پەرژینەکــەی دواوە. ب ل

لەســەر شــوێنی تــۆپ هەڵدانەکــە وەســتابوو، بەشــێوەیەکی بازنەیــی 
دەســتەکانی بــرد بــۆ ســەرەوە. لەگەڵیــدا قاچەکانیشــی جواڵنــد، بــۆ 
پێشــەوە و بــۆ الکان. لەگــەڵ ئــەم جوڵــە سەمائاســایەدا، جەســتەی 
ــی لەشــی هەســتی  ــەوە و هەمــوو ئەندامەکان ــە گەرمبوون دەســتیکرد ب
زیندووبوونەوەیــان بــۆ گەڕایــەوە. پێشــتریش هەســتیکردبوو، کــە هیــچ 
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سەرێشــەکەی نەمــاوە و ڕۆیشــتووە. بــە درێژایــی ســااڵنی کۆلێــژ، 
هــاوڕێ کچەکــەی بــە یۆشــییای دەگــوت ›بۆقــە گەورەکــە‹. چونکــە 
کاتــی ســەماکردن لــە بۆقێکــی زۆر گــەورە دەچــوو. کچەکــە زۆر حەزی 
لــە ســەما بــوو و هەمیشــە ئەمیشــی ڕادەکێشــایە دەرەوە و دەیبــرد بــۆ 
یانــەکان. بــە یۆشــییای دەگــوت، »ســەیری خــۆت بکــە، زۆرم حەزلێیــە، 
کــە ئــاوا دەســت و قاچــە درێژەکانــت دەجوڵێنیــت! لــە بۆقێکــی ژێربــاران 

دەچیــت!«

ــەاڵم  ــازاری دا، ب ــوو و ئ ــی ناخــۆش ب ــە وای پێگــوت، پێ یەکەمجــار، ک
کاتێــک زیاتــر پێکــەوە ژیــان، یۆشــییا حــەزی بە ســەماکردن کرد. کاتێک 
ڕێگــەی بەخــۆی دەدا بــڕوات و جوڵــەی جەســتەی دەدایــە دەســت 
بــەو هەســتەی، کــە ڕیتمــە سروشــتییەکەی  مۆســیقاکە، دەگەیشــت 
ناخــی، لەگــەڵ ڕیتمــە بنچینەیییەکانــی جیهانــدا بــە پێرفێکتــی گونجــاون. 
گیاکانــدا،  بەســەر  ڕەشــەبا  ســەمای  دەریــا،  داچونــی  و  هەڵچــوون 
درەوشــانەوەی ئەســتێرەکان لــە بەهەشــتەوە: دڵنیابــوو لــەوەی ئــەم 
شــتانە لــە شــوێنێکەوە ڕوودەدەن، کــە هیــچ پێوه ندییەکیــان بــە ئەمــەوە 

نییــە.

هــاوڕێ کچەکــەی هەمیشــە کێــری یۆشــییای دەگــرت و پێیدەگــوت، 
کــە هەرگیــز هــی وا زلــی نەبینیــوە. لــە کاتــی ســەماکردندا ڕێگــەی 
ــەی لێناگــرێ.  ــە ڕێگ ــەوە، ک ــر، یۆشــییا وەاڵمــی دەدای ــت؟ نەخێ لێناگرێ
ڕاســتە، ئــەوەی ئــەم زۆر گــەورە بــوو. بــە منداڵیــش هــەر گــەورە 
بــووە. ئەگەرچــی بیریشــی نایــەت هەرگیــز ســوودێکی پێگەیاندبێــت. 
لــە ڕاســتییدا، زۆر کــچ ڕەتیانکــردەوە سێکســی لەگــەڵ بکــەن، چونکــە 
هینەکــەی زۆر گــەورە بــوو. لــە ڕووی ئیســتاتیکییەوە، لــە شــتێکی خــاو، 
ناشــرین و گەمــژە دەچــوو. بۆیــە بــەردەوام هەوڵــی دەدا بیشــارێتەوە. 
دایکــی بــەردەوام زۆر بــە دڵنیایییــەوە دەیگــوت: »شــتە گەورەکــەت 
ئاماژەیــە، ئــەوە نیشــان دەدات، کــە تــۆ منداڵــی خودایــت.« ئەمیــش 
بــڕوای کــرد. بــەاڵم ڕۆژێــک شــێتیەتی شــتەکەی لێیــدا. ته نیــا شــت، 
ــەاڵم  ــوو، ب ــی بەیســبۆڵ ب ــەوە تۆپ ــای گرتن ــت، توان ــزای بۆکردبێ ــە ن ک
لــە وەاڵمــی ئــەو نزایــەدا، خــودا شــەرەفی پێدانــی ئــەو شــتە زلــەی 
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لــەم ســەودا و  بــوو.  لــە هــی هــەر کەســێک زلتــر  پێبەخشــی، کــە 
مامەڵەیــەوە، چ جیهانێکــی گەمژانــە بەدەســتهات؟

یۆشــییا چاویلکەکــەی داکەنــد و کردیــە نــاو کیفەکەیــەوە. ســەما، هــم؟ 
بیرێکــی خــراپ نییــە. هیــچ خــراپ نییــە. چــاوی داخســت و لەســەر 
ــا دەســتی  ــە ته نی ــگ کــرد، ب ــی ســپی مان ــە ڕووناکی پێســتی، هەســتی ب
کــرد بــە ســەماکردن. هەناســەیەکی قووڵــی پــڕ بــە ســییەکانی هەڵمــژی 
و بــە قووڵیــش هەناســەکەی دایــەوە. نەیتوانــی بیــر لــە هیــچ گۆرانییــەک 
بکاتــەوە لەگــەڵ مەزاجیــدا بگونجێــت، لەگــەڵ جوڵــەی گیــا و ڕۆیشــتنی 
ــە شــوێنێک  ــرد کەســێک، ل ــرد. هەســتی دەک ــدا ســەمای دەک هەورەکان
پێیــان  ئێســکەکانی،  پێســتی،  جەســتەی،  هەمــوو  دەکات.  تەماشــای 
گــوت، کــە لــە نــاو جوگرافیــای نیگاکانــی کەســێکدایە. جــا چییــە؟ بیــری 
کــردەوە. لێیانگــەڕێ چۆنیــان پێخۆشــە تەماشــابکەن، هــەرچ کەســێکن. 

هەمــوو مندااڵنــی خــودا دەتوانــن ســەما بکــەن.

باڵەکانــی  و  دەنــا  هەنــگاوی  زەوییەکــەدا  بەســەر  ئارامیــی  بــە 
دەســووڕاندەوە، هــەر جوڵەیەکــی ئــارام و جــوان، بــە ئەســپایی جوڵــەی 
ــە  ــرد، بێبچــڕان، جەســتەی ب ــدا بانگهێشــت دەک ــەدوای خۆی ــری ب دوات
جوڵــەی پــالن بــۆ دانەنــراو، شــوێن نەخشــەیەکی ئەندازەیــی دەکــەوت، 
جوڵەیەکــی  هــەر  لەگــەڵ  بــوو.  نادیــاردا  ڕیتمێکــی  ناوەڕاســتی  لــە 
خــراپ لــە خاڵێکــی ســەماکەیدا، دەیتوانــی لەگــەڵ جوڵەکانــی پێشــتر 
و دواتــردا بیانبەســتێتەوە پێکــەوە و تێکەڵیــان بــکات. ئاژەڵــەکان لــە 
وێنەیەکــی  لــە  ئــەوەی  وەک  ماتدابــوو،  خۆیــان  دارســتانەکەدا  نــاو 
کۆالجکراودابــن، هەندێکیــان دڕنــدەی مەترســییداربوون، کــە پێشــتر 
نەیبینیبــوون. دەبــوو بــە خێرایــی بــە الی دارســتانەکەدا تێبپەڕێــت، 
بــەاڵم هەســتی بــە هیــچ ترســێک نەکــرد. بێگومــان دارســتانەکە لــە نــاو 
ــە. دڕنــدەکان  ئەمــدا بــوو، دەیزانــی، ئــەوە کردبــووی بــەوەی، کــە هەی

ئەوانــە بــوون، کــە داگیریــان کردبــوو.

چەنــدە بــە ســەماکردن ڕۆیشــت، نەیدەزانــی. بــەاڵم هێنــدە زۆر بــوو، کە 
بنباڵــی ئــارەق بکاتــەوە. دواتــر بیرکردنــەوە لــەوەی، کــە لــە قوواڵیییەکی 
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دادەنێــت،  قاچەکانــی  ئارامیــی  بــە  ئــەم  لــەو شــوێنە  ژێرزەوییدایــە، 
وەک برووســکە لێیــدا: تاریکییــە قووڵــە قەترانیییــە مەترســییدارەکە، 
ڕووبــاری نهێنــی، کــە خولیاکانــی لــە نــاو خۆیــدا پەنهــان کــردووە، 
جوڵــەی بوونــەوەری بچــووک، النــەی بومەلــەرزەی ئامــادە بــۆ گۆڕینــی 
شــارێکی تەواوەتیــی بــۆ خــۆڵ و خاشــاک. ئەمانیــش هاوکاربــوون 
ئینجــا  وەســتا،  ســەماکردن  لــە  زەویــدا.  ڕیتمــی  دروســتبوونی  لــە 
هەناســەکانی ڕاگــرت، لــە زەوییەکــەی ژێــر پێــی ڕامــا، وەک ئــەوەی 

ــکات. ــن ب ســەیری کونێکــی بێب

بیــری لــە دایکــی کــردەوە لــە نــاو ئــەو شــارە وێرانبــووەدا. بیریکــردەوە 
چــی دەبــوو، ئەگــەر خــۆی وەک ئێســتە بمابایــەوە، بــەاڵم زەمەنــی 
بگەڕاندبایــه وە و چــاوی بــە دایکــی بکەوتبایــە ئــەو ســاتەی هێشــتا 
گەنــج بــوو و تاریکیــی بوونــی داگیرکردبــوو؟ گومانــی تێــدا نەبــوو، 
ــم  ــدا نوق ــاو پیســیەتی نائاگایان ــە ن ــان ل ــەک، خۆی ــەردوو وەک ی ــە ه ک
دەکــرد و بــە چەنــد شــتێکی شــێتانە ئــازاری یەکتریــان دەدا، دواتریــش 
ــە  ــن ل ــە؟ »ســزا؟« م ــەوە. جــا چیی تووشــی ســەختترین ســزا دەبوون
مێــژە چاوەڕوانــی ســزام. شــارەکە دەبــوو ماوەیەکــی زۆر بــەر لــە 

ئێســتە پارچەپارچــە و هەالهــەال بووبووایــە.

لێکــرد  داوای  كچەکــەی  هــاوڕێ  زانســتگه ،  تەواوکردنــی  دوای 
هاوســەرگریی بکــەن. »دەمەوێــت شــوو بــە تــۆ بکــەم بۆقــە گەورەکــە. 
ــۆ ببێــت. کوڕێکــم لێــت ببێــت،  ــە ت ــم ل ــت بژیــم و منداڵ دەمەوێــت لەگەڵ

هینەکــەی بەقــەد ئــەوەی تــۆ زل بێــت.«

یۆشــییا گوتــی، »ناتوانــم هاوســەرگریت لەگــەڵ بکــەم، دەزانــم دەبــوو 
ــم  ــی خــودام. مــن ناتوان ــەاڵم مــن منداڵ ــای، ب ــێ بگوتب ــر ئەمــەم پ زووت

هاوســەرگریی لەگــەڵ کــەس بکــەم.«

»بەڕاست؟«

»بەڵێ، بمبوورە.«
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چــووە ســەر چــۆک و پــڕ مشــتێک لمــی لەســەر زەوییەکــە هەڵگــرت، لــە 
نێــوان پەنجەکانیــدا ڕشــتنیەوە بــۆ ســەر زەوی. چەنــد جارێکــی دیکــە 
هەمــان شــتی دووبــارە کــردەوە. دەســتدان لــە خۆڵــە ســارد و زبرەکــە، 
ــە ئامێــز گــرت،  دواهەمیــن ســاتی بەیادهێنایــەوە، کــە بەڕێــز تاباتــای ل

دەســتە الواز و بێهێزەکــەی تاباتــا.

بەڕێــز تاباتــا بــە دەنگێکــی زبــر و تونــدەوە گوتــی، »یۆشــییا، زۆرم 
نەمــاوە لــە ژیانــدا.« یۆشــییا ناڕەزایــی دەربــڕی، بــەاڵم بەڕێــز تاباتــا بــە 

جوڵەیەکــی دەســتە الوازەکــەی وەســتاندی.

ــازار  ــە ئ ــە خەونێکــی کــورت و ب ــە ل ــچ نیی ــان هی »گوێــی مــەدەرێ، ژی
زیاتــر. ســپاس بــۆ ڕێنیشــاندەریییەکانی خــودا، کــە توانیــم بگەمــە ئێــرە 
و ئێســتا. بــەر لــەوەی بمــرم، شــتێک هەیــە دەمەوێــت پێــت بڵێــم. شــەرم 
ــن جــار  ــە: چەندی ــچ چارەیەکــی دیکــەم نیی ــەاڵم هی ــی دەکــەم، ب ــە وتن ل
ــەوە. وەک  ــە دایکــت کردووەت ــرم ل ــە شــێوەی زۆر شــەهوەتبازانە بی ب
دەزانیــت، مــن خێزانێکــم هەیــە، کــە لــە ناخــی دڵمــەوە خۆشــم دەوێــت، 
ــە  ــەاڵم هێشــتا، هــەر شــێتانە و توندوتیژان ــە، ب دایکیشــت ژنێکــی دڵپاک
تامــەزرۆی جەســتەی بــووم، تامەزرۆیــی و ویســتێک، کــە هەرگیــز 
نەمتوانــی کپــی بکەمــەوە و خامۆشــی بکــەم. دەمــەوێ لێــت بپاڕێمــەوە 

تــا لێــم خۆشــببیت.«

بەڕێــز  بکەیــت  کــەس  لــە  لێخۆشــبوون  داوای  نــاکات  پێویســت 
تاباتــا. تــۆ ته نیــا کــەس نیــت، کــە بــە شــێوەیەکی شــەهوانی بیــرت 
جــار  هەندێــک  خــۆی،  کوڕەکــەی  منیــش،  تەنانــەت  لێکردبێتــەوە. 
شــوێن حــەزە خراپەکانــم کەوتــووم ... یۆشــییا ویســتی بــەم جــۆرە 
ــە هــۆی  ــا دەبێت ــەوە ته نی ــە ئ ــی، ک ــەاڵم دەیزان ــژێ، ب ــۆ هەڵبڕێ ناخــی ب
زیاتــر تووڕەکردنــی بەڕێــز تاباتــا. دەســتی بەڕێــز تاباتــای گــرت و 
ــوو  ــە ب ــەو هیوای ــدا هێشــتییەوە، ب ــە دەســتی خۆی ــا ماوەیەکــی زۆر ل ت
بیرکردنەوەکانــی نــاو ســنگی، لــە دەســتییەوە قســە لەگــەڵ دەســتی 
ــە تێپەڕبوونــی  ــە. ڕەنگــە بــەرد ب ــا بکــەن. دڵمــان بــەرد نیی ــز تابات بەڕێ
کات لێــی هەڵبوەرێــت، بڕووشــێت، شــیببێتەوە و فۆرمەکــەی لەدەســت 
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ــچ شــێوەیەکیان  ــە دەرەوە هی ــز ناڕووشــێت. ل ــەاڵم دڵ هەرگی ــدات، ب ب
نییــە، گــەر میهرەبــان بــن یــان شــەڕانگێز، هەمیشــە دەتوانیــن پێوه ندیــی 
بــە یەکــەوە بکــەن. هەمــوو مندااڵنــی خــودا دەتوانن ســەما بکــەن. ڕۆژی 

دواتــر، بەڕێــز تاباتــا دوامیــن هەناســەی هەڵكێشــا.

لەســەر شــوێنی تــۆپ هەڵدانەکــە لەســەر ئەژنــۆ بــوو، بــە تێپەڕینــی کات 
خــۆی هەســتاندە ســەر پــێ. لــە شــوێنێکی دوورەوە، گوێــی لــە دەنگــی 
ــاکار بــوو. ڕەشــەبایەک هــات و گیاکانــی خســتە ســەما و  فیکــەی وری

ئاهەنــگ گێــڕان، ئینجــا خامــۆش بــوو.

یۆشییا گوتی، »ئای خودایە،«

په راوێزه كان:

Kansai -1

Asagaya -2

Chuo -3

Yotsuya -4

Marunouchi -5

Kasumigaseki -6

Hibiya  -7

Kaniya-Cho -8

Oshima -9

Oppongi -10
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11- تیاکۆ: جانتا

Kobe -12

Chibs Prefecture -13

14- پارچــە کانزایەکــی شــێوە مەیلەوسێگۆشــەیە، لــە یــاری بەیســبۆڵدا 
یاریزانێــک لەســەری دەوەســتێت و بــە دارێــک لــە تۆپەکــە دەدات و بــە 

ســەر هێڵەکــەدا ڕادەکات و دەبێــت بێتــەوە ســەر هەمــان خــاڵ.

15- لــە هەندێــک گۆڕەپانــی یاریکردنــدا، پەرژینێک بە شــەبەکە دروســت 
دەکرێــت، تــا تۆپەکــە نەچێتــە ناو ئامادەبووانــەوە و بیانپارێزێت.

16- ئــەو یاریزانــەی، کــە تۆپەکــە هەڵــدەدات، لــە خاڵێکــدا دەوەســتێت، 
ــە تــەواوی گۆڕەپانەکــە بەرزتــرە. کەمێــک زەوییەکــەی ل

17- ئــەو شــوێنەی، کــە پارچــە کانزاکــەی لێیە )هۆم پلەیــت( پێیدەوترێت 
مــاڵ. دوای ئــەوەی یاریزانەکــە بــە دارەکــە لــە تۆپەکــە دەدات، دەبێــت 

بــە بەســەر هێڵەکــەدا بــە ڕاکــردن بــڕوات و بگاتــەوە هەمــان خــاڵ.

سه رچاوه :

After the Quake. Haruki Murakami. Vintage Interna-
.tional. New York. Iris Weinstein2003
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