ئاوێنەی شکاو
سادقی هیدایەت
له فارسییهوه :شەنگار سابیر

ئۆدیت ،وەک گوڵەکانی سەرەتای بەهار تەڕ و تازە بوو .بە جووتێک چاوی مەستی
ڕەنگ ئاسمانیی ،بە قژێکی کاڵی ڕستکراو ،کە لەسەر گۆنای ئاوێزان ببوو .بەدرێژایی
کاتژمێرەکانی نیوەڕۆ ،ڕەنگ پەڕیو لە بەردەم پەنجەرەی ژورەکەدا دادەنیشت ،قاچی
دەخستە سەر قاچی و ڕۆمانی دەخوێندەوە .گۆرەویەکانی درومان دەکرد ،بەتایبەتی
کاتێک ،کە "ڤاڵیس گریزلی*" بە ڤیۆلۆنەکەی دەژەند ،من دڵم لە شوێنی خۆی نەدەما.
پەنجەرەی ژورەکەی من ،بهرانبهر پەنجەرەی ژورەکەی ئۆدیت بوو .چەند دەقیقەیەک،
یان چەند کاتژمێرێک ،یان ڕۆژانی یەکشەممان لە پشت شووشەی پەنجەرەی
ژورەکەمەوە لێم دەڕوانی .بەتایبەتی ،شەوانە کاتێ گۆرەوییەکانی دادەکەنێت و بەرەو
تەختە خەوەکەی دەڕۆشت .بەم جۆرەش پێوهندی نادیار و لێڵی من و ئەو لەدایک بوو.
ئەگەر یەک ڕۆژ ئەوم نەدیبا ،وەک ئەوەی شتێکم ونکردبێت .کاتێک ڕۆژانە لەدەرەوە
لێم دەڕوانی ،هەڵدەستا و پەنجەرەکەی پێوە دەدا .دوو هەفتە بوو ،کە هەموو ڕۆژێک
یەکتریمان دەبینی ،بەاڵم ڕوانینی ئۆدیت سارد و کەمتەرخەمانە بوو .بێئەوەی
خەندەیەک بکات ،یان جووڵەیەک بکا ،کە مەیلی خۆی بۆمن ئاشکرا بکات ،لە بنەڕەتدا
ڕوخساری ئەو ،توند و جددی بوو .یەکەم جار ،کە لەگەڵ ئەو ڕووبەڕوو بوومەوە،
بەیانییەک بوو ،ڕۆشتبووم بۆ قاوەخانەی سەر سوچی کۆاڵنەکە ،تا ناشتایی بخۆم،
لەوێ ،کە هاتمە دەرەوە ،ئۆدیتم بینی ،جانتای ڤیۆلۆنەکەی بەدەستەوە بوو ،بەو
ڕێگەیەدا دەڕۆیش ،کە دەچووە سەر میترۆکە .ساڵوم لێکرد و ئەو خەندەیەکی کرد،
دواتر مۆڵەتم لێخواست ،کە هاوکاریی بکەم لە هەڵگرتنی جانتاکە ،لە وهاڵمی ئەوە
سەری لەقاند و وتی "مێخسی**" لە هەمان ئەو وشەیەوە ئاشناییمان دەستی پێکرد.
لەدوای ئەو ڕۆژە ،پەنجەرەی ژوورەکەم کردەوە و لەدوورڕا بەجووڵەی دەست و
ئیشارەت قسەمان دەکرد ،بەاڵم هەمیشە ناڕەزایەتی هەبوو بەوەی بێتە خوارەوە و لە
باغی لۆکسامبۆرگ یەکتر ببینین و دواتر بەرەو سینەما ،یان شانۆ ،یاخود کافێیەک
بڕۆین ،یان بەجۆرێکی تر ،چەند کاتژمێرێک پێکەوە بەڕێبکەین.
ئەو بەتەنیا لە ماڵەوە بوو ،چون باوەپیارەکەی و دایکی ڕۆشیتبوون و ئەویش بە هۆی
کارەوە لە پاریس مابوەوه .ئەو زۆر کەمقسە بوو ،بەاڵم ئەخالقی مندااڵنە بوو ،السار و
کەللەڕەق بوو ،هەندێک جار منی دەرەکەرد .دوو مانگ بوو ،ببووین بە هاوڕێ ،ڕۆژێک
بڕیارماندا ،کە شەو بڕۆین بۆ سەیری هەفتەبازاڕ*** ،ئەو شەوە ئۆدیت کراسێکی شینی
لەبەرکردبوو ،خۆشحاڵتر لەهەر کاتێک دەردەکەوت.

کاتێک لە ڕێستۆرانتەکە هاتینە دەرەوە ،بە درێژایی ڕێگهی میترۆکە لەبارەی ژیانی
خۆیەوە قسەی کرد ،تا ئەوەی لەبەردەم لۆناپارکدا لەمیترۆکە دابەزین .خەڵکانێکی زۆر
هاتبوونە ئەوێ ،هەردوو هێڵی شەقامەکە پڕبوون لە کەرەستەی سەرگەرمکردن و
یاری یانسیب ،شیرینیفرۆش ،سێرک و ئۆتۆمۆبێلی بچووک ،کە بەهێزی کارەبایی
بەدەوری یەکدا دەخوالنەوە ،باڵۆنگەلێک لە دوورڕا دەچەرخین ،ژووری دانیشتنی
جووڵه و نمایشی جۆراوجۆر هەبوو .قیژەی کچەکان ،پێکەنین ،قسەکردن ،دەنگی ماتۆڕ،
مۆسیقا و هەموو شتەکان بەگژ یەکدا دەچوونەوە .بڕیارماندا سوار ڤارگۆنە
زرێپۆشەکە ببین ،کە وەک ژوورێکی جوواڵو وابوو بە دەوری خۆیدا دەسووڕایەوە و
لەکاتی سووڕانەوەدا پارچەیەک لە ڕووپۆشەکەم گرت ،کە وەک کرمێکی سەوز وابوو،
کاتێک ویستمان سەربکەوین ،ئۆدیت جانتا و دەستکێشەکانی دامێ ،تاکاتێ ،کە تەکان
دەدات و دەکەوێتە جووڵە لەدەستی نەکەوێت .ئێمە تەواو بەیەکدا پەستێورابووین و
دانیشتین ،ڤارگۆنەکە کەوتەڕێ و ڕووپۆشە سەوزەکە بەرزبووهوە و پێنج دەقیقە ئێمە
لەچاوی تەماشاکارەکان ونبووین .ڕووپۆشی ڤارگۆنەکە کاتێک بۆ دواوە دەڕۆیشت،
لێوەکانی ئێمە بەیەکەوە لکابوو ،من ئۆدیتم ماچ کرد و ئەویش بەرگری نەکرد .دواتر
دابەزین و لەڕێدا باسی ئەوەی بۆ کردم ،کە ئەمە سێیەم جارە دێتە هەفتەبازاڕ ،چونکە
دایکی ڕێی ئەوەی لێگرتبوو.
بۆ سەیرکردنی چەندین شوێنی دیکە چووین ،شەو درەنگی کردبوو ،ئێمەش ماندووو
هیالک بووین ،بەاڵم ئۆدیت ،دڵی هەڵنەدەکەندرا و الی هەر شتێک دەوەستا و منیش
ناچار بووم ،کە بووەستم.
دووسێ جار قۆڵیم گرت و بەزۆر ڕامدەکیشا ،ئەویش بە نابەدڵی لەگەڵ مندا ڕێی
دەکرد ،تا ئەوەی لەبەردەم بازاڕی کەسێکدا وەستا ،کە گوێزانی دەفرۆشت،
فرۆشیارەکە قسەی دەکرد و پیاوەکانی بانگهێشت دەکرد بۆ کڕینی گوێزان ،دەستمکرد
بەڕۆیشتن و قۆڵیم ڕاکێشا و گوتم "ئەوە ئیتر پێوهندی بە ژنانەوە نییە ".بەاڵم ئەو قۆڵی
لەدەستم ڕاپسکاند و وتی "خۆم دەزانم ،دەمەوێت سەیر بکەم ".من بێئەوەی وهاڵم
بدەمەوە ،بەئاڕاستەی میترۆکە ڕۆیشتم و بەرەو ماڵ بەڕێکەوتم .کۆاڵنەکە تاریک و
بێدەنگ بوو ،پەنجەرەی ژوورەکەی ئۆدیت تاریک بوو ،چوومە ژوورەکەی خۆم و
گڵۆپەکەم هەڵکرد و پەنجەرەکەم کردوە ،چونکە خەوم نەدەهات .مودەتێک کتێبم
خوێندەوە ،بەتەواوی گەیشتبووە نیوەشەو ،ڕۆیشتم پەنجەرەکە دابخەم و بخەوم،
کاتێک بینیم ئۆدیت هاتووهتە ژێر پەنجەرەکە الی گڵۆپە غازیەکەی کۆاڵن وەستاوە .من
لەو ڕەفتارەی تووشی سەرسووڕمان بووم ،پەنجەرەکەم بەجۆرێک پێوەدا و هەمان
ئەوکاتەی هاتم جلەکانم دەربێنم ،تێگەیشتم ،کە کیفەکەی و دەستێکشەکانی ئۆدیت لە
جانتاکەی مندایە و زانیشم کلیل و پارەکانی لە کیفەکەدایە ،شتەکانیم کۆکردەوە و
لەپەنجەرەکەوە بۆم فڕێدایە خوارەوە .سێ هەفتە تێپەڕی لە تەواوی ئەو ماوەیەدا ،من

هیچ ئاگایەکم لێی نەبوو و خۆم لێدەدزیەوە ،وەختایەک پەنجەرەی ژوورەکەی
دەکردەوە ،من پەنجەرەی ژوورەکەی خۆم دادەخست.
لەو سەروەختانە ،سەفەرێکم بەرەو لەندەن بۆ هاتە پێش ،ڕۆژێک پێش ئەوەی بڕۆم
بەرەو ئینگلتەرا ،لەسەر سوچی کۆاڵنەکە ،ڕووبەڕووی ئۆدیت بوومەوە ،کە جانتای
ڤیۆلۆنەکەی بەدەستەوە بوو ،بەرەو میترۆکە دەڕۆیشت .دوای ساڵوکردن ،هەواڵی
ڕۆیشتنەکەی خۆمم پێدا و لەو ئەتوارەی ئەوشەوەش ،کە دەرحەق بە ئەو کردم ،داوای
بەخشینم کرد.
ئۆدیت بە خوێنساردییەوە کیفەکەی کردەوە و ئاوێنەیەکی بچووکی دایە دەستم ،کە لە
ناوەڕاستەوە شکابوو" :ئەو شەوە ،کە جانتاکەمت لە پەنجەرەکەوە فڕێدا ئەمە ڕوویدا،
دەزانی ئەمە بەدبەختی دەهێنێت".
من لە وهاڵمدا پێکەنیم و ئەوەم بە خوڕافەپەرست ناو برد و بەڵێنم پێدا ،کە پێش
ڕۆیشتن دووبارە بیبینمەوە ،بەاڵم بەدبەختانە لەوەدا سەرکەوتوو نەبووم .بە نزیکەیی
مانگێک دەبوو لە لەندەن بووم ،کە نامەیەکی ئۆدیت بە من گەیشت.

(پاریس ١٢ی سێپتامبەری )٢٣٩١

پەراوێزهكان:
* ڤاڵس گریزلی :مۆسیقایەکە و دروستکردنی لەالیهن "یوگینی گرینکۆ"وە بووە و
نووسیویەتی.
** مێخسی :مێرسی .واته سوپاس.
*** هەفتەبازاڕ :لە ڕۆژئاوا ،هەفتەبازاڕ تەنیا بۆ شتکڕین نییە ،بەڵکو هەموو جۆرە
شتێکی تێدایە ،وەک سینەما ،شانۆ و گرووپی گەورەی مۆسیقیی.

جەمشید گیانم:
نازانیت چەندێک تەنیام ،ئەو تەنیایییە ئازاری من دەدات .دەمەوێت ئهمشەو لەگەڵ تۆدا،
کەمێک قسان بکەم ،چون کاتێک نامە بۆتۆ دەنووسم ،وەک ئەوەوایە ڕاستەوخۆ لەتەک
خۆتدا قسان بکەم .لە نامەکەدا نووسیومە "تۆ" بمبەخشە ،ئەگەر دەتزانی دەردی
ڕووحی من ،تا چ ئەندازەیەک زۆرە!..

ڕۆژەکان هێندە درێژن ،وەک چۆن کاتژمێرەکان هێندە خاو جووڵە دەکەن ،کە نازانم
چیبکەم .بە بڕوای تۆ دەکرێت کات هێندە درێژ بێت؟
پێدەچێت لەوێ ،لەگەڵ کچێکدا یەکتان ناسیبێت ،ئەگەرچی من دڵنیام تۆ هەمیشە سەرت
لەسەر کتێبە ،هەمان ئەو جۆرەی لەپاریس بووی .ئەو ژوورە سادەیەی ،کە بەردەوام
چاوم دەچێتە سەری ،ئێستا کراوە بە پۆلێک ،کە خوێندکاری چینیی تێدایە ،بەاڵم من
پارچەیەکی ئهستوورم داوە لە پشتی پەنجەرەکەم ،تا دەرەوە نەبینم ،چون ئەو کەسەی،
کە خۆشمدەویست ،ئیدی لەوێ نییە ،هەمان جۆر ،کە گۆرانییەکە دەڵێت "ئەو باڵندەیەی
بەرەو مەملەکەتێکی تر ڕۆیشت  ..هەرگیز ناگەڕێتەوە".
دوێنێ لەگەڵ هێلن ،لە باغی لۆکسامبۆرگ پیاسەمان دەکرد .بە نزیک بەردی
دادوەریەکەدا تێپەڕیین ،یادی ئەو ڕۆژەم کەوتەوە ،کە لەسەر ڕووی هەمان بەرد
دانیشتبووین و تۆ دەربارەی مەملەکەتی خۆت قسهت دەکردن و هەموو ئەو بەڵێنانەی
بەمنت دەدا ،بڕوام بە هەموو ئەو بەڵێنانە دەکرد ،ئەمڕۆش بوومەتە کەرەستەی
گاڵتەپێکردنی هاوڕێکانم و بوومەتە باسی سەر زمانیان.
من هەمیشە بەیادی تۆ "ڤاڵس گریزلی" دەژەنم .وێنەیەک ،کە لە بێستانی ڤنسن گرتمان،
لەسەر مێزەکەمە .کاتێک لە وێنەکەت دەڕوانم ،هەمان دڵگەرمیی بەمن دەدەیت .بەخۆم
دەڵێم" نا ،ئەوە ئەو شەوەیە ،کە ئاوێنەکەم شکا ،هەمان ئەو ئاوێنەیەی ،کە تۆ خۆت دات
بەمن ،دڵم گەواهی هاتنی شتێکی ناخۆشی دەدا ،کۆتا ڕۆژ ،کە یەکمان بینی و وتت
دەڕۆم بەرەو ئینگلتەرا ،دڵم بە منی وت :کە تۆ زۆر دوور دەڕۆیت و هەرگیز یەکدی
نابینینەوە .ئەوەی ،کە لێی دەترسام بەسەرم هات .مادام بورڤل بەمنی گوت( :بۆ هێندە
دڵتەنگی؟) دەیهەویست بمبا بۆبەریتانیا ،بەاڵم من لەگەڵی نەڕۆیشتم ،چونکە دەمزانی
زۆر زیاتر ماندوو دەبم .بالێی بگەڕێین ،ئەوەی ڕۆی ڕۆی .ئەگەر نامەیەکی توندم
نووسیوە ،ئومێدەوارم ،کە فەرامۆشی بکەیت ،نامەکانم لەتوپەت بکە و فڕێیان بدە،
هەمووی هەر ئەوەنییە جیمی؟
ئەگەر دەزانی ئەم کاتژمێرانە چەند تۆقێنەر و دەرد هێنەرن ،لە هەموو شتێک بێزارم ،بە
کاری ڕۆژانەی خۆمەوە سەرقاڵم .بەوێنەیەک ،کە پێشتر بەو جۆرە نەبوو .من ئیتر
ناتوانم بێكار دابنیشم ،ئەگەرچی هۆکاری نیگەرانییەکان زۆرن ،ئەم هەموو نیگەرانییە
بەرگەی ناگیرێت ،پالنم داناوە ،کە ڕۆژی یەکشەممە پاریس جێبهێڵم .کاتژمێر شەش و
سیوپێنج خولەک ،شەمەندەفەرەکە بەڕێدەکەوێت و منیش بەرەو کااڵس دەڕۆم.
کۆتا شار ،کە تۆ لێوەی تێپەڕیت ،ئەوکاتە ئاوی شینی دەریا دەبینم .ئەو ئاوە هەموو
بەدبەختییەکان لەناو دەبات و هەرچرکەیەکیش ڕەنگی دەگۆڕێت بە تووڕەیی و
ئەفسوونییەوە دێتە الی کەنارەکان و لمی کەنارەکە دەخوات .کەف دەکات ،ئەو کەفە
زۆرانەش ڕەشەبایەکی تووڕەی لماویی دروست دەکەن و پاشان نزم دەبنەوە ،دواتر
شەپۆلەکانی دەریا ،دواهەمین بیری من ،بۆخۆیان دەبەن .چون ئەگەر کەسێک بە مەرگ

پێبکەنێت ،بەو پێکەنینە ،ئەو بەرەو خۆی دەبات و لەخۆی نزیک دەخاتەوە ،ڕەنگە بڵێیت:
کارێکی وا ناکات ،بەاڵم دواتر دەبینیت ،کە من درۆ ناکەم!..
ماچەکانی من لەم د وورەوە پەسەند بکە
ئۆدیت السور
________________
دوو نامەم بۆ ئۆدیت نووسی و وهاڵمم دایەوە ،بەاڵم یەکەمیان بێوهاڵم مایەوە و
دووەمیشیان گەڕایەوە بۆ ئەدرەسەکەی خۆم ،کە مۆرەکەی هەر پێوە بوو "گەڕایەوە
بەبێ هۆکار".
ساڵی دواتر ،کە بەرەو پاریس گەڕامەوە ،بەخێرایی و هەرچی زووتر بوو ،بەرەو
کوچەی سان ژاک ڕۆشتم ،هەمان شوێن ،کە ماڵە کۆنەکەمی لێبوو .ژوورەکەی من
خوێندکاری چینی تێدا بوو ،کە ڤاڵس گریزیلیان دەژەنی ،بەاڵم پەنجەرەی ژوورەکەی
ئۆدیت بەسترا بوو .بەدەرگهی خانووەکەشەوە ،کاغەزێک هەڵواسرابوو ،که لەسەری
نووسرابوو" :ئەم خانووە بۆ کرێ"یه.
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