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مۆپاسان

لە عەرەبییەوە: گەیالن محەمەد

بەڕێز )النتین( لە یەكێ  لە دانیشتنەكانی ماڵی جێگری بەرێوەبەردا چاوی پێكەوت و هەر لەگەڵ یەكەم 
بینیندا كەوتە داوی خۆشەویستییەوە. ئەو كچی پزیشكی گوندێكە بەر لە چەند مانگێك كۆچی دوایی 
هاوڕێیەتی و  پەیوەندیگەلێكی  كە  بژی،  دایكیدا  لەگەڵ  لەوێ   تا  )پاریس(  بۆ  هاتووە  ئێستا  ئەو  كردو 
دۆست و ناسیاویی دروستكردووە، بە ئومێدی ئەوەی كچەكەی بدات بەشوو، جوانی ئەو ئارام و جادوانییەو 
هەموو  لە  تاوانە  لە  دور  گیانێكی  پیشاندەری  بەجێنایەڵێت  لێوەكانی  كە  نائارامەی،  زەردەخەنە  بەو 
چواردەورەوە گوێبیستی ستایشكردنیەتی و خەڵكی بێزارنابن لە وتنەوەی ئەم گوزارشتە )چەند ئاسوودەیە 

ئەو پیاوەی كە لەگەڵ ئەودا دەبێت و هەرگیز ژن لەوە باشتر دەست ناكەوێت(.

بەردە گرانبەها ساختەكان
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 )700( مانگێ   هەموو  )النتین(  بەرێز  داهاتی 
بڕە  ئەو  كە  قەناعەتەی  ئەو  گەیشتۆتە  فرانكەو 
كەرەستەو  دابینكردنی  و  ماڵ  كردنەوەی  بۆ  بەسە 
ئارەزووی  لە كچە چووە پێشەوەو  پێویستییەكانی 
هەستی  بوو  ڕەزامەند  كردو  قبوڵی  ئەویش  دەكرد 
دەكرد  رادەبەدەر  لە  خۆشگوزەرانییەكی  بە 
رێك  ماڵەكەی  دارایی  كاروباری  توانیی  لەگەڵیدا و 
تەواو  كە  بەرچاو  دەهاتە  وا  بەشێوەیەك  بخات، 
دەدا  گرنگیی  زۆر  ئەو  دەژین.  خۆشگوزەرانیدا  لە 
لەگەڵیدا  بوو  جوان  شیرین و  گفتی  مێردەكەی و  بە 
ساڵ  شەش  ماوەی  بۆ  جوانییەكەی  تەلیسمی  بە 
ماڵەكەی  بوو  هاوسەرگیرییان  ژیانی  تەمەنی  كە 
كە  دەكرد  هەستی  وا  )النتین(  بەرێز  داپۆشیبوو. 
هاوسەرەكەی لە ئێستادا زیاتر لە هەر كاتێكی تر 
مانگی  رۆژانی  لە  زیاتر  تەنانەت  دەوێت،  خۆشی 
هەنگوینیش، بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەم خۆشەویشتییە 
گەورەیەدا تەنها لەسەر دوو شت گلەیی لێ  دەكرد، 
زۆری  حەزی  هەروەها  )شانۆ(وە،  بە  ئالودەبوونی 
تەقلیدكراو  گرانبەهای  بەردی  ساختەو  خشڵی  لە 
ئەفسەری  هاوسەری  كە  هاوڕێكانی،  لە  كۆمەڵێ  
لە  دەگرت  بۆ  شوێنیان  بەردەوامی  بە  پلەداربوون 
رووداوەكانی  تەماشای  تاكو  شانۆدا،  هۆڵەكانی 
نمایشدەكران،  كە  بكا  شانۆگەریانە  رۆمان و  ئەو 
ترشیی  بوایە و  خۆشی  مێردەكەیشی  ئەوە  لەبەر 
هەستی  بڕۆشتایە  بەناچاری  لەگەڵیدا  دەبوو  بوایە 
لە  درێژ  رۆژێكی  دوای  كاتێ   دەكرد،  بەبێزاری 
كاركردنی سەخت لە نووسینگەكەیدا رووبەڕووی ئەو 
حاڵەتە دەبووەوە. ئێستا ئەو خۆی دەڕازێنێتەوە، 
گوارەی بەردی گرانبەها ده كاتە گوێی و برسكەكەی 

راستەقینە  ئەڵماسی  لە  بەرچاوكە  واتدێنێتە 
دروستكرابێ . زۆرجار ملوانكەكەی دەهێنا بە گەردنی 
بە سەرسوڕماوییەوە  پێدەكەنی و  قوڵ  مێردەكەیداو 
رۆحسوك  پێكەنیناوی و  چەند  سەیركە  دەیوت 
بۆ  رۆیشت  زستاندا  ئێوارەیەكی  لە  بەرچاو،  دێیتە 
تەماشاكردنی ئۆپێرا. ئەو شەوە ساردو تا دەهاتیش 
فەوتووشی  لە  هەستا  كە  بەیانی  دەبوو  ساردتر 
ئەم  زیاتر  رۆژدا  هەشت  ماوەی  لە  بووبوو  كۆكە 
هەوكردنێكی  كردە  لێی  تا  سەندو  پەرەی  حاڵەتە 
توند لە سیەكانیداو دواجار كۆچی دوایی كرد. بەرێز 
ماوەی  لە  دایگرت،  پەژارە  خەم و  تەواو  )النتین( 
بەردەوام دەگریاو خەم و  بوو،  مانگێكدا قژی سپی 
خەفەت دڵی پارچە پارچە كردبوو. بیرەوەرییەكانی 
دەنگ و  وێنەو  بیردەهاتەوەو  خێزانەكەیدا  لەگەڵ 
لە ئەقڵیدا جێگیر بوو بوو،  زەردەخەنەی شیرینی 
كۆچكردووەكەی  ژنە  جوانیی  تەلیسم و  هەموو 
وەك  هاوسەرەكەی  ژووری  ناچار  بەرچاو.  دەهاتە 
خۆی هێشتەوەو هیچ شتێكی لێنەگۆڕی، وایشی دانا 
خۆیشی هەر لەوشوێنەدا بمێنێتەوە، بەاڵم زۆری پێ  
نەچوو ژیانی گۆڕا بۆ ملمالنێ ، ژنەكەی كە هەموو 
شتێ  بوو بۆ ئەو تەواوی موچەكەی هەموو مانگێ  
پێداویستییەكانی  سەرجەم  دەستی و  بەر  دەخستە 
ئێستا  كەچی  پڕدەكردەوە،  پێ   بەباشی  زۆر  ماڵی 
هەر هەمان موچەیە زۆر بە زەحمەت و زۆر لەخۆكردن 
بنەڕەتییەكانی  پێداویستیییە  خەرجی و  بەشی 
دەكات. سەری سوڕماوە چۆن دەیتوانی ئەو خواردنە 
نایاب و گرانبەهایانە بكڕێ  یان ئەو شتە دانسقانەی 
كە ئێستا ناتوانێ  هیچیان بسەنێ  بەو داهاتە كەمەی 

كە وەریدەگرێ .
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هەژارییەوە  كەوتەچاڵی  بوو  قەرزاربار  لێهات  وای 
رۆژێكیان عانەیەكی لەگیرفاندا شك نەدەبرد، بۆیە 
بڕیاری دا شتێ  لە ماڵەكەیدا بفرۆشێ ، یەكسەر ئەوە 
بەبیریدا هات یەكێك لەخشڵە ساختەكانی ژنەكەی 
هەبوو  رقێكی  ناخیشیدا  لە  هەر  چونكە  بفرۆشێ ، 
نرخدارە  بەردە  كەلوپەلە جوانكاری و  ئەو  بەرامبەر 
تەقلیدكراوەكان. بەردەوام نیگەران بوو پێیان و هەر 
بیرەوەری شیرینی  كەڕەتێكیش دەكەوتە بەرچاوی 
ئەو  دەكرد،  تاڵ  لێ   خۆشەویستەكەی  هاوسەرە 
كڕینیان  لە  بوو  بەردەوام  لەژیانیدا  رۆژی  دوا  تا 
هەموو ئێوارەیەك بەردێكی گرانبەهای لەگەڵ خۆیدا 
ملوانكەیەكی  دا  بڕیاری  )النتین(  دەهێنایەوە. 
هاوسەرەكەی  لەالی  كە  بفرۆشێ   گەورە  قورس و 
)التنین(  تری  شتەكانی  هەموو  لە  بوو  پەسەندتر 
لەو بڕوایەدا بوو النی كەم شەش حەوت فرانكێكی 
بۆ دەكا راستە تەقلیدكراوە، بەاڵم ئیشی دەستەو 
بەوردی دروستكراوە ملونكەكەی خستە گیرفانییەوەو 
دەستی كرد بە گەڕان بەدوای دوكانی زەرەنگەریدا. 
بەخۆ  هەستی  هەژاریدا  لە  دوكان و  یەكەم  چووە 
بەكەم زانین دەكرد، كە وای لێهاتووە شتێكی بێ  
بەرێز  وتی:  دوكان  خاوەن  روویكردە  بفرۆشێ   نرخ 
ئەكەم  حەز  بزانم  ملوانكه یە  ئەم  نرخی  ئەمەوێت 
لە  ملوانكەكەی  پیاوەكەیش  چەندە؟  بایی  بزانم 
دەست وەرگرت و ئەمدیو و ئەودیوی دەكردو جوان 
لەگەڵ  كردو  بانگ  یاریدەدەرەكەی  كرد،  تەماشای 
ملوانكەكەی  مشتومڕ  بەم  كرد  دەستیان  خۆیاندا 
لەدوورەوە سەیری دەكرد  داناو  تەرازووەكە  لەسەر 
تا بە وردی سەرەنجی بدات .)النتین( وەڕس بوو 
بڵێ  ئۆف دەبەسە  بوو  بەم وردو درشتەو خەریك 
من دەزانم هیچ ناكا، بەاڵم دەنگی كابرای زەرەنگەر 

بە ئاگای هێنایەوە كاتێ  وتی ئەم ملوانكەیە بایی 
دوانزە هەزار تا پانزە هەزار  فرەنكەوە لێ  زەحمەتە 

بتوانم بیكڕم تا پێم نەڵێیت لە كوێ  هێناوتە.
كابرای بێ ژن چاوی داچەقاندو سەری سوڕما نەیتوانی 
لەوە تێبگا كە خاوەن دوكانەكە مەبەستیەتی، بەاڵم 
هەرچۆنێ بێ  زمانی هاتە گۆو وتی: تۆ دەڵێیت.. ئایا 
بە دەنگێكی وشكەوە  تۆ دڵنیایت؟ خاوەن دوكان 
وەاڵمی دایەوە، دەتوانین لە هەرشوێنێكی تر پرسیار 
بكەیت ببینیت بزانی زیاترت پێنادەن، من ئەوەندەی 
دەتوانی  فرەنك.  هەزار   )15( دەڵێم  پێدەدەم و 
بەرزتریان  لەمە  نرخێكی  ئەگەر  الم  بۆ  بگەڕێیەوە 
لە  وەرگرتەوەو  ملوانكەكەی  )النتین(  نەدایتێ.  
بەوەی  نەدەكرد  باوەڕی  دەرەوەو  هاتە  دوكانەكە 
كاتی  ئەوەی  بۆ  دەخواست  هیوای  بیستبووی. 
زیاتری هەبێ  تاكو وەاڵمی هەبێت و تا لە دەرەوەی 
تێ پەرێنێ .  شۆكبوونە  حاڵەتی  ئەو  دوكانەكەیش 
دواتر خەریك بوو پێكەنین بیگرێ  و لەبەر خۆیەوە 
جیاوازی  ناتوانێ   كە  چییە  بازرگانە  ئەم  دەیوت، 
لە نێوان ئەڵماسی راستەقینەو تەزویردا بكا. زۆری 
نەبرد تا خۆی كرد بە دوكانێكی تردا، هەر ئەوەندەی 
ملوانكەكە  بە  كەوت  چاوی  دوكان  خاوەن  كابرای 
ئەم ملوانكەیە  باربلو( من چاك  هاواری كرد )ئاه 

دەناسمەوە، هەر لەم دوكانەیشەوە فرۆشراوە.
بەڕێز )النتین( سەری سوڕماو وتی بایی چەندە؟

 )20( بە  خۆم  من  دایەوە:  وەاڵمی  دوكان  خاوەن 
بە  ئامادەم  ئێستایش  فرۆشتومە،  فرەنك  هەزار 
بڵێیت  پێم  ئەگەر  بیكڕمەوە،  فرەنك  هەزار   )18(
رێوشوێنێكی  ئەمەیش  تۆو  موڵكی  بۆتە  چۆن 

شكڵییە؟
ئیتر لەم كاتەدا بەرێز )النتین( لە سەرەتادا هێزی 

دهق
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قسەكردنی لەدەست داو دواتر بە سەرسوڕماوییەوە 
وتی: بەاڵم نایپشكنی و تاقیی ناكەیتەوە؟

تا ئێستا وام دەزانی ساختەیە؟
كابرای خاوەن دوكان وەاڵمی دایەوە: گەورەم ناوت 

چییە؟
-النتین من فەرمانبەرم الی وەزیری ناوخۆ لە شەقامی 

)ریودی مارتیرز(ی ژمارە )16(ە نیشتەجێم.
كابرای خاوەن دوكان دەستی كرد بە هەڵدانەوەی 
ناونیشانی  كڕیارو  ناوی  كە  دەفتەرەی  ئەو  پەڕەی 
دۆزییەوەو  ناوەكەی  دەنووسی و  تێدا  كڕیارەكانی 
وتی ئەم ملوانكەیەم ناردووە بۆ ناونیشانی خاتوو 
)النتین( لە شەقامی 16 ریودی مارتیرز بە مێژووی 
20 یولویوی ساڵی )1876(. هەردووكیان چاویان 
سەری  بێ ژنە  كابرای  هەڵنەدەگرت،  لەسەریەك 
سوڕمابوو نەیدەتوانی زمانی ببزوێنێ  بۆ قسەكردن، 
دەكرد،  دزیی  خیانەت و  بۆنی  دوكانیش  خاوەن 
ملوانكەیە  ئەم  وتی  دەنگیەكەی شكاند،  بێ   دواتر 
بێخەم  كاتژمێر   ماوەی )24(  بۆ  بەجێبهێڵە  لێرە 
یەكسەر  )النتین(  پێدەدەم  وەسڵێكت  بەلەوەی 
وەسڵەكەی  دواتر  بێگومان  بەڵێ   دایەوە:  وەاڵمی 
بە  بەجێهێشت  و  دوكانەكەی  گرفانییەوەو  خستە 
ئامانج  بێ   سەرگەردان و  دەگەڕاوە  شەقامەكاندا 
دا  هەوڵی  تەواو شۆكابوو.  ئەقڵی  كاتێكدا  لە  بوو 
تێگەیشتن  لە  بدات  یارمەتیی  بدۆزێتەوە  لۆژیكێك 
ئەم  نەبووە  توانایدا  لە  ژنەكەی  روویداوە.  لەوەی 
بەڵێ   بكڕێ ،  گرانبەهایانە  جوانكاریە  كەرەستەی 
دیاری  دەكرێ   بەاڵم  نەبووە،  توانایدا  لە  بێگومان 
بێت؟ دیاری؟ بەاڵم لەكێوە؟ بۆچی ئەم دیارییانەی 
ناوەڕاستی  لە  خۆیدا  شوێنی  لە  دەكا  پێشكەش 
كردە  دزەی  ترسناك  گومانێكی  چەقی،  رێگەكەدا 

كەواتە  دیاری؟  بوو،  تێیدا جێگیر  ئەقڵییەوەو  ناو 
هەموو ئەو خشڵ و زێرانەی ئەو دیاری بووە؟

لەژێریدا  ئەرزەكە  نەدەبینی،  بەرپێی  چاوی 
دەلەرییەوە لەوكاتەدا لە نزیكییەوە  كۆتەرە دارێ  
هەندێ   بورایەوە.  كەوت و  مەچەكی  بەر  كەوت و 
رێبوار هەڵیان گرت و بردیانە دەرمانخانەیەكی نزیك 
تا هۆشی هاتەوەو دواتر بردیانەوە بۆ ماڵەوە. چووە 
ماڵەوەو دەرگای لەسەر خۆی داخست و دەستی كرد 
بە گریان. دوایی زۆری لە خۆی كردو خۆی هەڵدایە 
ناخۆشی  ترسناك و  شەوێكی  لەوێدا  جێگاكە  سەر 
بردە سەر. بەیانی هەستاو خۆی ئامادەكرد بچێت 
بۆ دوكانی زێرفرۆشەكە، لە سەرەتا حەزی نەدەكرد 
لەو  واز  نەیدەتوانی  بڕوا، بەاڵم دیارە  بەرەو ئەوێ  
ملوانكەیە بهێنێت و بەجێبێڵێت لەو دوكانەدا. لەبەر 
ئەوە جلەكانی لەبەركردو رۆیشت، بەخێرایی گەیشتە 
وت  دەی  خۆیەوە  لەبەر  زەرەنگەرەكان و  شەقامی 
)18( هەزار فرەنك. كە گەیشتە بەردەمی دوكانەكە 
هەر دەیویست بچێتە ژوورەوەو هەر لەڕووی نەدەهات. 
شەرمی  كەرەتێ   هەموو  هەولێداو  كەڕەت  بیست 
دەكرد بچێتە ژوورەوە. برسییەتی ناوسكی دەگەزی، 
بە  بەخێرایی و  ژوورەوە،  بچێتە  دا  بڕیاری  دواجار 
ئەوەی  كاتی  تاكو  ژووردا  بە  كرد  خۆی  قەڵەمباز 
نەبێ  پەشیمان بێتەوە. كابرای دوكاندار راستەوخۆ 
تا  ئەوجەوە  بەوپەڕی  دانا،  بۆ  كورسییەكی  هات 
فەرمانبەرەكەیشی  تەنانەت  دابنیشێ ،  لەسەری 

سەیری دەكرد وەك ئەوەی بیناسێ .
هەموو  )النتین(  بەڕێز  وتی:  زەرەنگەرەكە 
ئارەزووی  ئێستا  ئەگەر  كردووە،  بەدواداچوونێكم 
فرۆشتنی ملوانكەكە دەكەی ئەوە من ئامادەم ئەو 
برە پارەیە بدەم، كە لەسەری رێكکەوتین. )النتین( 
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زەرەنگەرەكە  گەورەم.  بێگومان  دایەوە:  وەاڵمی 
بڕە پارەكەی لە چەكمەجەكە دەرهێناو ژماردی بۆ 
لەرزۆكەوە  دەستێكی  بە  ئەویش  )النتین(،  بەڕێز 
پارەكەی  وەرگرتن و  وەسڵی  لەسەر  كرد  واژۆی 
گەڕایەوە  بەاڵم  بڕوا،  هەستا  گیرفانییەوەو  خستە 
بۆ الی خاوەن دوكانەكە، كە هێشتا زەردەخەنەی 
بەخێرهاتنەكە لەسەر لێوی بوو وتی: خشڵ و زیوی 

ترم لە هەمان سەرچاوەوە هەیە، ئایا دەیكڕیت؟
بێگومان  وتی  نوشتایەوەو  بەرێزەوە  دوكاندارەكە 
گەورەم. )النتین( بە خەمبارییەوە وتی: هەموویت 
بۆ دەهێنم. گەڕایەوەو دوای سه عاتێك هەموو خشڵ و 
بەردە گرابەهاكانی هەڵگرت و چووەوە بۆ دوكانەكە.
بوو،  فرەنگ  هەزار   )20( بایی  ئەڵماسەكە  گوارە 
دواتر  بوو،  هەزار  بایی )16(  بازنەكەیشە  هەرچی 
نرخەكەی  تر  وردەواڵەی  كۆمەڵێ   عاج و  تاقمی 
گەیشتە )10( هەزارو هەروەها زنجیرە سولیتیرەكە 
 )140( دەگاتە  هەمووی  هەزار،   )40( گەیشتە 
هەزار فرەنك. لەپڕدا كارەكەی بیركەوتەوەو بەرەو 
نوسینگەكە كەوتە ڕێ  بەبێباكییەوە ووتی گەورەم 
لەكاركێشانەوەم  دەست  ئەوەی  بۆ  هاتووم  من 
پێشكەش بكەم )300( هەزار فرەنكم بە میرات بۆ 
ماوەتەوە تەوقەی لەگەڵ هاوڕێكانیدا كردو لە بارەی 
هەندێ  لە پرۆژەكانی داهاتوویەوە قسەی بۆ كردن 
دوای شەش مانگ ژنی دووەمی هێنا بەاڵم خانمێكی 
مایەی  بووە  بوو  توڕە  كاتدا  هەمان  لە  خانومان و 

زۆرێك لە خەم و پەژارە بۆی.
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