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سەلمان ڕوشدی

لە ئەڵمانییەوە: پێشەوا فەتاح 

لە ڕۆژی دواهەمین سێشەممەی مانگدا، پاسی سپێدە، كە هێشتا گڵۆپەكانی ڕۆشن بوون، خانم ڕیحانای 
گەیاندە پێش دەروازەی باڵیۆزخانەی بەریتانی. پاسەكە لە وەستانیدا هەتا ئەو وەختەی خانم دابەزی، 
تەپوتۆزێكی هەستاند كە قەشەنگی خانمی لە پێش چاوی نامۆكاندا داپۆشی. پاسەكە بە نەخش و نیگاری 
ئاڵۆزو ڕەنگاوڕەنگی عه ره بی ڕوپۆشكرابوو. بەسەر نێوچاوانییەوە بە پیتی سەوزو ئاڵتونی نووسرابوو: 
»خۆت الدە دڵەكەم!«، بە پشتییەوە نووسرابوو »تاتا-باتا« و سەرەڕای ئەوەش »ئۆكەی، بەهیوای 

بەختێكی باش!«

لە یاقووت بەنرخترە
ئامۆژگاریی باش
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لە یاقووت بەنرخترە

خانم ڕیحانا بە شۆفێرەكەی گوت، پاسێكی ئێجگار 
جوانە، ئەویش دەستبەجێ هەڵبەزییە سەرپێ و بە 
خانم  كاتێك  ڕاگرت و  خانم  بۆ  دەرگاكەی  تەنتەنە 
لەپێش  زیادەڕەوی  ڕادەی  هەتا  جەستەی  دابەزی 

خانمدا نەوی كرد. 
هێند  ڕەش و  گەورەو  ڕیحانا  خانم  چاوەكانی 
كل و  هیچ  بە  پێویستیان  كە  بوون،  تروسكەدار 
ڕاوێژكاری،  پسپۆڕی  كاتێك  نەبوو.  كلدانێك 
بە  هەستی  بینی،  چاوانەی  ئەو  عەلی  موحەمەد 
گەنجبوونەوەی خۆی دەكرد. ئەو چاودێریی خانمی 
كرد چۆن لەگەڵ كەوتنی تیشكی ڕۆژدا لە دەروازەی 
باڵیۆزخانەكە نێزیك بووەوەو ڕووی لە اللە ڕیشن 
دەروازەكە  كەی  ئاخۆ  بپرسێت  لێی  تاوەكو  كرد، 
دەكرێتەوە؟ ئەویش بە بەرگە فەرمییە خاكییەكانی و 
سەر  نیشانەكانی  زێڕینییەكانی و  ڕەنگ  دوگمە 
جامەدانەكەی لەویادا وەستابوو. الال، كە ڕووگرژی 
خۆی لەگەڵ ئەو ژنانەی سێشەممان بۆ باڵیۆزخانە 
دەهاتن كردبووە خوو، بە چەشنێك وەاڵمی خانم 
ڕیحانای دایەوە، كە وەخت بوو لە پلەی »بەڕێزی« 
دیكە.  كاتژمێری  »نیو  وتی:  دەكەوتەوە.  نێزیك 
یاخود لەوانەشە دوو كاتژمێری دیكە. كێ دەزانێت؟ 

ساحیبەكان لە بەرچایین.«
پاسەكان و  وێستگەی  نێوان  تۆزاوییەكەی  مەیدانە 
باڵیۆزخانەكە هەر لە ئێستاوە لە ژنانی سێشەممان 
حیجاب  باش  خۆیان  هەندێكیان  دەهات،  جمەی 
كردبوو، تەنها هەندێكیان دەموچاویان تەواو بەبێ 
حیجاب بوو، وەك خانم ڕیحانا. زۆرینەیان ترسنۆك 
دەردەكەوتن و خۆیان بە قۆڵی مامێك، خاڵێك یان 
برایەكەوە هەڵواسیبوو، كە ئەوانیش هەر یەكەیان 
لەالی خۆیانەوە تەقەالیان بوو گومان لە نیگایاندا 

بە  بەپێچەوانەوە  ڕیحاناش  خانم  دەرنەكەوێت. 
تیا  ترسی  شێوەیەكیش  هیچ  بە  و  هاتبوو  تەنها 
بەدی نەدەكرا. موحەمەد عەلیش دەستێكی بااڵی 
لەوەدا پەیدا كردبوو قسە لەگەڵ ئەوانەدا بكات، كە 
لەهەمووان گومڕاترو پڕگومانتر دەردەكەوتن و هەموو 
هەفتەیەك دەهاتن تەكیبر وەربگرن، بەاڵم لەناكاو 
هەستی كرد پێیەكانی بەبێ خواستی خۆی بەرەو 
ئەو خانمە گەنجە سەیرە، چاو گەورەو پڕمتمانەیە 
هەڵی دەگرن. بەم شێوەیە دەستی پێكرد: »خانم، 
پێموایە ئێوە لەبەر مۆڵەتنامە بۆ لەندەن هاتوون.«
كۆمەڵێك  تاون«،  »شانتی  الی  ڕۆیشتبووە  خانم 
كوختەی لە دار دروستكراوی شڕوپڕ بەسەر قەراغی 
دوكانێكی  لەپێش  خۆی  بۆ  لەوێ  مەیدانەكەوە، 
دەجوو.  پاكۆراس«ی  »چیلی  ئاسوودە  لەفەدا 
نێزیكەوە  لەو  چاوەكانی  دایەوە،  ئاوڕی  خانم  كە 

یارییەكی خراپیان بە كۆئەندامی هەرسی كرد. 
»بەڵێ ڕاستە.«

باشتان  ئامۆژگارییەكی  دەدەن  پێ  ڕێم  »تكایە 
بكەم؟ زۆر ناكەوێت.«

باش  وتی: »ئامۆژگاریی  كردو  بزەی  ڕیحانا  خانم 
ناتوانم  بەداخەوە  بەاڵم  بەنرخترە،  یاقووت  لە 
هه قده ستتان بدەمێ. من بە هەتیوی گەورە بووم و 
لێیان  ئێوە  كە  نیم،  زەنگینانە  خانمە  بەو  سەر 

ڕاهاتوون.«
بە  نەهێنا: »متمانەتان  لێ  وازی  عەلی  موحەمەد 
من  ئامۆژگارییەكانی  هەبێت!  سپییەكەم  سەرە 
لەسەر بنچینەی ئەزموونێكی دەوڵەمەندن. دڵنیام 

گلەییتان نابێت.«
خانم سەری ڕاوەشاند: »ئێ منیش پێتان دەڵێم، 
من كەسێكی نەدارم. ئێرە ژنی لێن لەگەڵ پیاوی 
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پەیدا  باش  پارەیەكی  بێگومان  كە  خزمیاندان 
باش  ئامۆژگاریی  ئەوانە!  الی  بۆ  بڕۆن  دەكەن. 

شایەنی پارەی باشە!«
موحەمەد بەخۆی وت، خۆ من شێت بووم، چونكە 
گوێی لە دەنگی خۆی بوو خۆبەخۆ وتی: »خانم، 
قیسمەت ڕەوانەی الی ئێوەی كردووم. ئیدی چی 
ببینین.  یەكدی  لێرە  نووسراوە  بۆمان  بكەم؟ 
ئێوە  بۆ  بەاڵم  هەژارم،  پیاوێكی  تەنها  منیش 

ئامۆژگارییەكانم بەالشن.«
لێی چاكتر  بزە: »كەوابێ  دووبارە كەوتەوە  خانم 
قیسمەت خەاڵتی  ئەوەی  ڕادێرم.  بۆ  گوێیان  نییە 

بكات، تەنها چاكە بەشێتی.« 
موحەمەد عەلی  خانمی بۆ الی مێزە تەختە نزمەكەی 
لەبەشی  بوو  قوژبنێكدا  لە  كە  بەڕێكرد  خۆی 
لوولە  لە  ڕێگاوە  بە  ئەویش  تاون«دا.  »شانتی 
ڕۆژنامەكەوە »پاكۆراس«ی دەخوارد. فەرمووی لە 

كاكی ڕاوێژكار  نەكرد. 
ئەرزە  لەسەر  پشتییەكی  عەلی  موحەمەد 
تەپوتۆزاوییەكە دانا: »تكایە دانیشن!«، خانمیش 
قسەی نەشكاند. اللە لەكاتێكدا چوارمشقی لە پشت 
كە  ئاشكرابوو  بۆی  دانیشت،  نووسینەكەوە  مێزی 
دوو هەتا سێ دەرزەن چاوی نێرینە بە ئیرەییه وە 
سەرجەمی  كە  بوو  دیار  دەكرد،  چاودێرییان 
پەرییە گەنجەیان دەكرد،  ئەو  تەماشای  پیاوەكان 
كە ئەو ساختەچییە سەرسپییە كەوڵەكۆنە تەفرەی 
هەناسەیەكی  بگرێتەوە  ئارام  تاوەكو  اللە  دەدا. 

قوڵی هەڵكێشا. 
»ناوتان تكایە!«

لە  دار  موستەفا  دەزگیرانی  ڕیحانا،  »خانم 
برێردفۆرد، لەندەن.«

كردەوە:  ڕاست  بۆ  هەڵەكەی  خۆشڕوو  اللەش 
شارێكە  تەنها  لەندەن  ئینگلستان.  »برێدفۆرد، 
وەك مولتان یاخود باهاڤالپور. ئینگلستان واڵتێكی 
مەزنە، ساردترین خەڵكی سەر ڕووی ئەم زەمینە 

نیشتەجێین.«
»ئاوها؟ سوپاستان دەكەم.«، خانم هێند بەجدی 
وەاڵمی دایەوە، كە اللە دڵنیا نەبوو ئاخۆ گاڵتەی 

پێ دەكات.
»داوانامەكەتان پڕ كردووەتەوە؟ چونكە دەمەوێت 

بیبینم، بە ئەرك نەبێت.«
خانم زەرفێكی قاوەیی دایە دەستی، كە كاغەزەكەی 

ناوی زۆر بە ئابوتاب قەد كرابوو. 
یەكەمینجار  بۆ  هەیە؟«،  كەموكوڕییەكی  »هیچ 
ئاماژەیەك لە خەم لە سەدای مەدامدا بەدیدەكرا. 

دەرئەنجامی  عەلی  موحەمەد  كۆتاییدا  لە 
نییە،  »عەیبی  ڕاگەیاند:  خۆی  لێكۆڵینەوەكەی 

هەمووی تەواوە.«
بۆ  دەكەم  سوپاستان  »زۆر  وتی:  خانم 
هەستێتە  كرد  ئامادە  خۆی  و  ڕاوێژییەكەتان« 
سەرپێ، »ئێستا دەڕۆم بۆ الی دەروازەكەو لەوێ 

چاوەڕێ دەكەم.«
 ئەمیش هاواری لێ هەستا: »مەگەر ئێوە پێتان 
نێوچاوانی  بەسەر  كێشا  دەستی  و  چۆنە؟«  وایە 
داوانامەكەتان  ئاسانە؟  هەروا  دەزانن  »وا  خۆیدا، 
بزەیەكی  بە   – تەواو  ئیدی  دەدەن  بەدەستەوە 
دۆستانەوە مۆڵەتنامەی گەشتكردن دەخەنە قولی 
دەڵێم،  پێتان  من  ڕیحانا،  خانم  ئۆه  مشتتانەوە؟ 
وێستگەیەكی  لەهەر  كە  جێگایەكەوە  دەچنە  ئێوە 

پۆلیسیی سەر ئەم دنیایە خەراپترە.«
»بەڕاست؟«

دهق
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دیاربوو دەموپلی كاری تێكردبوو. ئێستا گوێگرێكی 
دەیتوانی  شێوەیە  بەو  دۆزیبووەوەو  بەسەرنجی 

چەند خولەكێكی دیكە لە جوانییەكەی بڕوانێت. 
لە پاش هەناسەیەكی قوڵی دیكەی ئارامهێن قسە 
پێی  وەالناو  خۆی  ستانداردەكانی  هەمیشەیی و 
درۆزن و  بە  ژنانە  ئەو  هەموو  ساحیبەكان  وت، 
تەڵەكەباز لە قەڵەم دەدەن كە ڕۆژانی سێشەممان 
لێرە پەیدا دەبن و دەڵێن، گوایە خزم و كەسوكاری 
وەك شۆفێری پاس لە »لوتۆن« و ژمێریاریان لە 

»مێنچستەر« هەیە.
»دە منیش سوكوئاسان پێیان دەڵێم كە من وەك 
ئەوانی دیكە نیم.«، خانم بەم شێوەیە بەرپەرچی 

دایەوە.
بە  تەزووی  موچوڕك و  خانم  ساكارییەكەی  سادەو 
چۆلەكەیەكن  ئێوە  وت،  پێی  دەهێنا.  پیرەمێرددا 
بە  هەن  پیاوانێك  ژوورەوە  لە  بەاڵم  خۆتان،  بۆ 
جووتە چاوی تاریكەوە، هەروەك هەڵۆ. بۆی خستە 
دەكرێت  لێ  پرسیاری  ژوورەوە  لە  كە  بەڕە،  سەر 
– پرسیارگەلێك كە تەنانەت براش زات ناكات لە 
خانمە خوشكێكی خۆی بكات. لێی دەپرسن، ئاخۆ 
دەستگیرانەكەتان  ئەگەرنا  ماون ،  پاكیزە  هێشتا 
خووەكانی لەسەر جێگا چۆنن و لەسەر جێگا لەگەڵ 
نازناوێكتان  و  ناو  جۆرە  چی  دەستگیرانەكەتاندا 

لەیەك داهێناوە. 
توندوتیژی  وشەی  ئانقەست  بە  عەلی  موحەمەد 
بەكاردەهێنا، بۆ ئەوەی ئەو شۆكەی كە لە ژوورێ 
تووشی دەهات، ئەگەر بەڕاستی كار بگەیشتایەتە 
توندی  بە  هێند  جۆرە،  لەو  شتی  یاخود  ئەوە 

نەیپێكێت.
كە  دەستەكانی،  بەاڵم  مایەوە،  ئارام  نیگای  خانم 

كەوتنە  بوون،  نووسینەكە  مێزی  قەراغی  لەسەر 
لەرزین. 

خانووی  دەپرسن،  »لێت  پێدا:  درێژەی  اللە 
چ  دیوارەكانیان  ژوورە،  چەند  خانەوادەكەتان 
دووهەم  فڕێدەدەن.  خۆڵ  ڕۆژێكدا  لە چی  ڕەنگەو 
شووەكەتان  دایكی  ئامۆزای  سێهەم  زڕكچی  ناوی 
موستەفا  لە  پرسیارانە  ئەو  هەموو  دەپرسن.  لێ 
دارەكەی برێدفۆرتیشتان كراوە. گەر یەك هەڵەش 

چییە بیكەن، ئەوا لێبوونەتەوە.«
كە  دەیبیست  پیرەمێردیش  »بەڵێ«،  وتی:  خانم 
خانم چەندێك لە هەوڵ و تەقەالی ئەوەدابوو تۆنێكی 
ئێوە  ئامۆژگاریی  »ئەی  دەنگی،  بە  بدات  جێگیر 

چییە، پیاوی چاك؟«
كەوتە  فشارەوە  بە  عەلی  موحەمەد  جێیەدا  لەو 
چپەچپ و بە خانمی وت، گوایە پیاوێك دەناسێت، 
باڵیۆزخانە  لە  كە  ڕووخۆش  زۆر  مرۆڤێكی 
پیاوەوە  ئەو  لەڕێی  دەتوانێت  دەستبەكارەو 
-بەبڕێكی دیاریكراو – كاغەزە پێویستەكان بە مۆرو 
مامەڵەیەكی  بەڕاستی  ئەوە  بەدەستبخات.  واژۆوە 
ژنان  نەبوو  دەگمەن  شتێكی  چونكە  بوو،  باش 
بدەنێ  زێڕی  بازنەیەكی  یاخود  ڕوپێ  سەد  پێنج 
بۆی  ئاسوودە  ئەوەشدا  لەگەڵ  زەحمەتەكانی و  بۆ 

دەڕۆیشتنەوە ماڵێ. 
دەهاتن  وەهاوە  هەرێمی  لە  بەگشتی  چونكە 
–هەمیشە  بوون  دوور  لێرەوە  میل  سەدان  كە 
دەست  لەوەی  بەر  دەكردەوە  دڵنیا  لەوە  خۆی 
بوو  ئەستەم  ئیدی  بكات–  گەرم  فریودانیان  لە 
جارێك  چەند  فرتوفێڵەكانی  ئاشكرابوونی  لەپاش 
یان  »سارغۆدا«  بۆ  دەگەڕانەوە  سەری.  بێنەوە 
كۆكردنەوەی  بە  دەكرد  دەستیان  »اللوخێت«، 
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چی  لە  نەبوو  گرنگ  ئیدی  باروبوخچەكانیان، 
وەختێكدا هەستیان بەوە دەكرد كە كاكمان قۆڵی 
لە بندا بۆ بڕیبوون – لە هەموو حاڵەتەكاندا ئەوەی 

چووبوو چووبوو. 
هەبێت  شتێك  دەشبێت  خۆ  ئێ  سەختەو  ژیان 
پیرەمێردێك خۆی لەسەر بەخێو بكات. ئاخر پێم 
ناڵێن موحەمەد عەلی لە بەرچی ڕەحمی بەم ژنانەی 

سێشەممان بكردایە؟
بەشێوەیەك  دایەوە،  فریوی  دەنگی  دووبارە  بەاڵم 
كە لەجێی ئەوەی دەست بە خوتبە هەمیشەییەكەی 
ڕیحانا  خانم  الی  خۆی  نهێنییەكەی  بكات،  خۆی 

دركاند، كە لە هەر شتێك زیاتر پاراستبووی.
موحەمەد عەلی، وتی: »خانم ڕیحانا، ئێوە مرۆڤێكن 
من  خۆتان،  بۆ  گەوهەرێكن  دەگمەنە،  چەشنتان 
كارێكتان بۆ دەكەم، كە ڕەنگە بۆ كچەكەی خۆشمم 
كە  گەیشتووە،  كاغەزێك  بە  دەستم  نەكردبایە. 
یەكجارەكی هەموو كێشەكانتان چارەسەر دەكات.«
پێی  ئاشكرا  چاوەكانی  هەنووكە  كە  خانم، 
پەرجووكارە  كاغەزە  »ئەو  پرسیی:  پێدەكەنین، 

چییە؟«
»پاسپۆرتێكی  بوو:  كز  تەواو  تەواو  اللە  دەنگی 
ئەسڵ،  سەد  دەر  سەد  ڕیحانا.  خانم  بەریتانی، 
هەیبەتی لەسەروو هەموو گومانێكەوەیە. هاوڕێیەكی 
باشم هەیە وێنەو ناوی ئێوەی دەخاتە سەرو ئیدی، 

ئینگلستان خۆت بگرە وا هاتم!«
شتەكەی وت و كار لە كار ترازا!

ئەمڕۆ، لەم ڕۆژی شێتییەدا دەشیا هەر شتێك ڕوو 
بەالش  بە  ئەسڵەن  وانێكەكەی  بوو  ڕەنگ  بدات. 
بداتێ و دواتر لەداخی ئەوە ساڵێك شەق لە قونی 

خۆی هەڵدات.

بە خۆی وت، هەی شێتی كەوڵەكۆن! شێتە هەر 
منداڵترین  دەكەن  خۆیان  لە  وا  هەمیشە  پیرەكان 

كیژۆڵە كەریان بكات. 
خانم وتی: »با بە دروستی لێتان حاڵی بم. ئێوە 
یاسا  لە  سەرپێچی  من  دەكەن  ئەوە  پێشنیاری 

بكەم...«
پیرەمێرد قسەكەی پێ بڕی: »سەرپێچی نا، تەنها 

ڕێگایەكی ئاسانتر.«
ئەو  بەوە  لەندەن و  برێدفۆرد،  بۆ  قاچاخ  بە   ...«
بیروڕا خراپە پشتڕاست بكەمەوە كە ساحیبەكانی 
باڵیۆزخانە سەبارەت بە ئێمە هەیانە. بابوجی پیر، 

بەڕاستی ئەوە ئامۆژگارییەكی باش نییە!«
ڕاستكردەوە:  بۆ  هەڵەكەی  غەمگینانە  ئەو 
»برێدفۆرد، ئینگلستان. ڕەوا نییە ئێوە دیارییەكەی 

من بەو شێوەیە ببینن.«
»ئەی چۆنی ببینم؟«

دیارییەشتان  ئەو  بیبی،  هەژارم،  پیاوێكی  »من 
پێشكەش دەكەم، لەبەر ئەوەی هێندە جوانن. تف و 
نەفرەت لە دڵگەورەییەكەم مەكەن. كاغەزەكەم لێ 
ماڵەوەو  بۆ  بڕۆنەوە  وەریمەگرن،  یاخود  وەرگرن! 
ئینگلستان لەبیر بكەن! هێندە هەیە مەڕۆنە ناو ئەو 
شكۆمەندیتان  تەنها  تیادا  كە  جێیەك،  بینایەوە، 

لەدەست دەدەن و هیچی تر!«
بەاڵم خانم لە جێگای خۆی هەڵبەزیبووە سەرپێ، 
پشتی تێكردبوو و بەرەو پیری دەروازەكە دەچوو، 
كۆبووبوونەوە،  لەوێ  ژنەكان  نێوەندەدا  لەو 
سەبریان  دەدا  دەستووری  ڕەقی  بە  اللەیەكیش 

هەبێت، ئەگەرنا گوایە هیچیان ناكرێنە ژوورێ. 
هەر  كەوابێ  لێكرد: »دە  هاواری  عەلی  موحەمەد 

خۆتان فریودەن. بە باو و باپیرانی من چی؟« 

دهق

سەلمان ڕوشدی 
نووسەری ئینگلیز 

بە ڕەگەز هند 
١٩٤٧ لە شاری 

بۆمبای لە 
هندستان لەدایک 
بووە. یەکێکە لە 

گرنگترین نوێنەرانی 
ئەدەبی سەردەم. 

چیرۆکەکانی 
تێکەڵەیەکن لە 

چەمکی ئەفسانەیی 
لەگەڵ فەنتازیا 

و دنیای واقیعدا. 
ناوبانگی جیهانی 
لەساڵی ١٩٨٣دا 
بە باڵوکردنەوەی 
ڕۆمانی )مندااڵنی 

نیوەشەو( 
بەدەستهێنا. 
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)مەبەستی لەوەبوو بە ئەو چی.(
خانم ئاوڕی نەدایەوە.

موحەمەد عەلی دەیشیڕاند: »ئەوە دەردی میللەتی 
ئێمەیە. كەرو نەزانین و نامانەوێت هیچ فێر ببین.«

موحەمەد  لە  هاواری  ئەوالوە  گوێزفرۆشەكەی  ژنە 
دیارە  خانم  عەلی،  موحەمەد  »هێی  كرد:  عەلی 

مەیلی لە پیاوانی گەنجترە.«
چواردەوری  لە  تەنها  عەلی  موحەمەد  ڕۆژەدا  لەو 
چەندینجار  كەوتبوو.  باڵیۆزخانەكەدا  دەروازەی 
لێرە  و  بڕۆ  دەیگوت،  دەكردەو  لە خۆی  نەفرەتی 
مەمێنە هەی كەرە پیر! خانم چیدیكە نایەوێت قسە 
لەگەڵ تۆدا بكات. بەاڵم خانم كاتێك هاتە دەرێ، 
بینیی موحەمەد لەوێ چاوەڕوان بوو، ساڵوی لێكرد: 

»سەالم، خاڵی ڕاوێژكار.«
خانم زۆر ئارام دەینواندو لەوە دەچوو چیدیكە لێی 
تووڕە نەمابێت. موحەمەد بەخۆی وت، خودایە، یا 
ئەڵاڵ، خانم ڕزگاری بووە! ساحیبە بەریتانییەكانیش 
لە چاوەكانی خانمدا نغرۆ بوون و موڵەتنامەكەی بۆ 

ئینگالند چنگ كەوتووە. 
دەكرد.  بزەی  بەدەمییەوە  پڕهیوایانە  موحەمەد 
بزەكەی  وەاڵمی  كراوەوە  ڕۆحێكی  بە  ئەویش 

دەدایەوە.
موحەمەد عەلی وتی: »خانم ڕیحانا، موبارەك بێت 
سەركەوتنتان  ساتی  دیارە  كە  ساتەی  ئەو  كچم 

بووە.«
خانم لە پڕتاو دەستی دایە قۆڵی پیرەمێردو وتی: 
بەوە  تاوەكو  دەكەم،  پاكۆراتان  داوەتی  »وەرن، 
ئامۆژگارییەكانتان و سەرەڕای  بۆ  بكەم  سوپاستان 
ئەوەش بۆ بێڕێزییەكەم داوای بەخشینتان لێبكەم.«
مەیدانی  لەسەر  دوانیوەڕۆدا  تەپوتۆزەی  لەو 

خەریكی  كە  وەستابوون،  پاسەكەوە  تەنیشت 
پڕچەككردنی بوون بۆ دەرچوون. حەماڵ دۆشەكیان 
بە  دەستگێڕێك  دەكرد.  توند  چەمچەكەیەوە  بە 
خۆشەویستی و  ڕۆمانی  دەدا  هەوڵی  هاتوهاوار 
هەردووكیان  بفرۆشێت –  بە سەرنشینەكان  حەب 
دژە خەمناكی بوون. خانم ڕیحاناو موحەمەد عەلی 
پێشەوەی  دەعامیی  لەسەر  هەروەك  بەختەوەر 
پاسەكە دانیشتبوون و پاكۆرایان دەخوارد. موحەمەد 
فیلمێكی  ئاوازی  هێواش  مینگەمینگێكی  بە  عەلی 
گەرماكەی  ئەمڕۆ  بۆ  ئیدی  دەبالۆراند.  لەبەرخۆوە 

خستبوو. 
خانم ڕیحانا كەوتە گێڕانەوە: »هاوسەرییەكەی من و 
موستەفا دار كارێكی بڕێنراوە بووە. من نۆ سااڵن 
بووم كە دایك و بابم هەموو شتێكیان بڕاندووەتەوە. 
موستەفا دار هەر ئەوكات تەمەنی سی ساڵ بووە، 
مشوورم  بتوانێت  ویستووە  پیاوێكی  باوكم  بەاڵم 
بخوات، هەروەك چۆن خۆی هەمیشە مشوورخۆرم 
بووە. موستەفاش پیاوێك بووە كە بابەگیان وەك 
پیاوێكی پشتپێبەستراو ناسیوویەتی. پاشان دایك و 
ڕۆیشت  دار  موستەفا  كرد.  دواییان  كۆچی  باوكم 
خۆی  دوابەدوای  من  دا  بەڵێنی  ئینگلستان و  بۆ 
ڕاكێشێت. ئەوە چەند ساڵێكی بەسەردا تێپەڕیووە. 
من  بۆ  موستەفا  بەاڵم  الیە،  موستەفام  وێنەیەكی 
پیاوێكە تەواو نامۆ. تەنانەت دەنگیشی لە تەلەفوندا 

ناناسمەوە.«
ئەو دانپێدانانە موحەمەد عەلی سەرسام كرد، بەاڵم 
بە ڕووخسارێكەوە سەری دەلەقاند، كە هیوادار بوو 

ژیری و دانایی لێ دابارێت. 
وتی: »لەگەڵ ئەوەشدا، سەرەڕای ئەوەش، دایك و 
باوكی  دایك و  منداڵەكانیانن.  بۆ  هەمیشە  باوكان 

ساڵی ١٩٨٩ بە 
باڵوکردنەوەی 
)ئایەتە 
شەیتانییەکان( 
ناوبانگی بەرفروانتر 
بوو و هاوکات 
لەالیەن سەرکردەی 
شۆڕشی ئیسالمی 
ئێران، ئایەتواڵ 
خومەینی فەتوای 
کوشتنی لەسەردرا. 
نێزیکەی دە ساڵ 
لەژێر پارێزگاری 
دەزگای سیخوڕی 
ئەمەریکی )سی 
ئای ئەی( دا لە 
خۆحەشارداندا 
بوو. هەردوو 
وەرگێڕی تورکی 
و یابانی ئایەتە 
شەیتانییەکان 
لەپێناو ڕێبەری 
فەتواکەدا 
تیرۆرکران.
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ئێوە پیاوێكی چاك و ڕاستگۆی بۆ دۆزیونەتەوە، كە 
پەیمانی خۆی بردووەتە سەرو دەیەوێت ڕاتانكێشێت. 
ئێستاش تەواوی تەمەنتان لەپێشتاندایە بۆ ئەوەی 

بیناسن و فێری ئەڤینی ببن.«
ئەو تاڵییەی كە لەناكاو پەڕییە ناو بزەی خانمەوە، 

سەری لە موحەمەد عەلی شێواند. 
خانم ڕیحانا وتی: »هەی پیاوی چاك، بۆچی هەر 
ئینگلستانتان  گەشتەكەی  ڕەوانەی  ئێستاوە  لە 

كردووم؟«
خۆی  لەجێی  داخورپاوەوە  دڵی  بە  پیرەمێرد 

هەڵبەزییەوە.
»ئێوە هێند بەختەوەر دیار بوون... النی كەم وا 
دەهاتە پێش چاوی من... بمبەخشن خانم، بەاڵم 

ئاخۆ ڕەتیان كردنەوە؟«
وەاڵم  هەڵە  بە  پرسیارەكانم  »هەموو  وتی:  خانم 
گۆنایەكی  سەر  بۆ  هەڵەم  نیشانەی  دایەوە. 
تەواو  جۆرێكی  بە  حەمامەكەم  هەڵدا،  پێچەوانەی 
بەسەر  بەردم  دارو  ئەسڵەن  كرد،  وەسف  جیاواز 

یەكدا قڵپكردەوە. تێدەگەن؟«
چیتان  پاشان  دەكەن؟  چی  ئێستا  ئەی  »بەاڵم 

بەسەر دێت؟«
كاری  ئیش و  سەر  بۆ  الهۆرێ،  بۆ  »دەگەڕێمەوە 
لە ڤێالیەكی گەورەدا وەك دایەنی سێ  خۆم. من 
غەمگین  زۆر  ئەوان  دامەزراوم.  شیرین  زۆر  كوڕی 

دەبوون گەر بەجێم بهێشتنایە.«
لەو  »ئەی  سكااڵ:  كەوتە  عەلی  موحەمەد 
كارەساتە! خودایە، تەنها بەگوێی منتان بكردایە! 
ئەوەش  كە  بڵێم  پێتان  دەبێت  بەداخەوە  بەاڵم 
تۆماركراوە،  داوانامەكەتان  ئێستا  لەدەست چووە. 
لێكۆڵینەوەو  شتێك  هەموو  دەتوانرێت  ئێستا 

پاسپۆرتەكەش  ئێستا  بكرێت،  لەگەڵدا  پشكنینی 
تەواو، هەموو شتێك  نەماوە.  بۆتان  فەڕێكی  هیچ 
ئاسان  چەند  كارێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ  نەجات. 
دەبوو، گەر ئامۆژگارییەكەی منتان لە كاتی خۆیدا 

بەجێبهێنایە!«
ئێوە  پێموایە،  بەڕاستی  »پێموایە،  وتی:  خانم 

پێویست ناكات بەزەییتان بە مندا بێتەوە.«
دواهەمین بزەی خانم ڕیحانا، كە موحەمەد عەلی لە 
مەیدانی پێش باڵیۆزخانەكەوە بەر لەوەی تەپوتۆزی 
شت  شادیبەخشترین  بینیی،  دایپۆشێت،  پاسەكە 
سەخت و  دڕندەو  درێژو  ژیانە  لە  هەرگیز  كە  بوو 

بێئەوینەكەی خۆیدا بینیبووی. 
   

دهق


