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پیرەژنەکە و گوڵی سوور

دیونیسیوس کاالماڤرێزۆس*
لە یۆنایییەوە: د. هیوا پەناهی

)ئەمریکا(

هەروەهــا ئــەم چیرۆکــەش بەســەرهاتێکی ڕاســتەقینەیە لــە کــۆی خۆیــدا، چاومــان بــە پیرەژنێکــی کــەوت 
لــە کافــە و ڕســتۆرانی شــەقامی دووەم، دەوروبــەری هەژمــارە ٩٠، نیمەڕۆیەکــی شــەممە بــوو و خەریکــی 
وێنەکێشــانی گوڵــە ســوورێک بــوو بــە فڵچــە و بۆیــە و ئاوڕەنــگ. گوڵــە ســوورێک لــە نــاو گوڵدانێکــی 
ــدا لــە ســەر مێزەکــەی بەردەمــی دانرابــوو، قــەد قــەد بەســەرهاتی وا کــە بارتاقــای ئــەو  بچکۆلــەی جوان

هەمــوو لــە خۆبردووییــە، ئــەو هەمــوو جوانییــە و ئــەو هەمــوو نەهامەتــی و وێرانییــە...
ئــەو دەم ئێمــە هەمــوو نیمەڕۆکانــی شــەممە بــە ســەردان دەچوویــن بــۆ ماڵــی مارینــا یەســێنیا لــە ســێ 
ڕێیانــی دووەم و شــەقامی ٩١ی نیویــۆرک بــۆ وانــەی پیانــۆ، یــان باوکمــان، یــان دایکمــان دەیانبردیــن، بــە 
پێــی بەرنامــەی کاریــان و هەرکامیــان بپەرژایــە. وانــەی هەرکامەمــان ٤٥ خولەکــی پــێ دەچــوو. جاروبــارە 
مــن ســەرەتا دەســتم پــێ دەکــرد و جاروبــارەش ئایلۆلــی. لــەو نێوەشــدا مــن و خوشــکم لــە چاوەڕوانــی وانــە، 
یــان یەکتــردا کاتمــان لــە گــەڵ باوکــم، یــان دایکــم بەســەردەبرد لــە ئــەو ڕســتۆرانە و کافــە خنجیالنــەی 
شــەقامی ٩٠، ئەگــەر برســی بوایــەن، یــان ســاندویچ، یــان پیتزامــان دەخــوارد و شــۆکۆالتەی گــەرم، دایکــم 
و باوکــم کافەیــان دەخــواردەوە، یــان کتێبێــک، یــان قســەمان دەکــرد هەتــا ٤٥ خولەکەکــە تــەواو بێــت و 

نــۆرەی ئــەوی دیکەمــان بێــت. 
ئــەو ڕۆژە بــۆ وانــەی پیانــۆ الی مامۆســتا ماریانــا پشــکی ئایلۆلــی خوشــکم بــوو، مــن لەگــەڵ باوکــم 
لــە ئــەو ڕســتۆرانە لــە مێزێکــی دوو کەســیدا و نزیکــی پەنجــەرە دانشــتبووم. لــە دەرەوەی ڕســتۆران 
تاریکییــەک بــاوەی پــێ کــرد و هــەورەکان لــە یــەک ئــااڵن بــۆ بــاران بــە ســەر بااڵخانــە بەرزەکانــدا، مــن 
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ســەیری دەفتەرەکانمــم دەکــرد کــە بەشــکەم بڕێــک 
ــۆ  ــە ب ــەواو بکــەم ک ــم ت ــی بیرکاری ــە ڕاهێنانەکان ل
شــەممە و یــەک شــەممان پێمــان درابــوو و باوکیشــم 
ســەیری ئایپادەکــەی دەکــرد و هەواڵــەکان و ڕووداوە 
نوێیــەکان، بەتایبــەت بــە هەواڵــی لێکۆڵینەوەکانــی 
کــە  بــوو  ســەرقاڵ  فیــدراڵ  و  خۆجێیــە  دەوڵەتــە 
پیشــانیان دەدا والیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا 
خــاوی  ئابــووری  ســەدی  لــە  دە  خاوەنــی  دەبنــە 
ناوخۆیــی بــە هــۆی گۆڕانــی کەشــوهەوا و گــوێ 

ــە ئــەم دیاردەیــە.  ــە پشــتگیری ل ــەدان ب ن
کاتێــک پــەرژام ســەرم بــەرز بکەمــەوە لەســەر 
کاغــەز و دەفتەرەکانــم ســەیری دەوروبەرمــم کــرد و 
ــە ســەرمێزی  ــە پیرەژنێکــی ســەیر کــەوت ل چــاوم ب
تەنیشــتمانەوە. دەبێ تەمەنی ســەرەوەی حەفتا ســاڵ 
بوایــە، پێســتی ســپی خەتــی قووڵــی چرچولۆچیــان 
تێکەوتبــوو، دیاربــوو ســیمای تێکشــکاوی بــە هــۆی 
ــۆم دەرکــەوت  ــر ب ــە، دوات ــەوە نیی ــی زەمان دەربازبوون
و  ئەســتەم  هــۆی  بــە  ســەیرانە  ئــەم چرچولۆچــە 
ڕەنجــی ڕۆژگارەوەن. ســەروقژی نــە کــورت بــوو 
ــە بڕێــک  ــەاڵم ل ــوو، ب ــژ، قــژی ســپی دیارب ــە درێ ن
شــوێندا وا دیــار بــوو ســەروقژی کاڵ بووبــووەوە، 
یــان ڕەنگــی کــردووە و نەیزانیــوە ڕەنگــی بــکات، 
ــە شــەوێک  ــوو ب ــان کردب ــن وای ــی ژی ــان ئازارەکان ی
ــەی  ــێ وێن ــی جوانییەکــی ب ــوون. چاوەکان ــپی ب س
شــاردبووەوە،  خــۆدا  لــە  هێشــتا  ســەردەمانێکیان 
ــی  ــەروقژکەیدا خەمێکــی یەکجــار قووڵ لەگــەڵ س
کۆنــی ڕۆژگاریــان ئاشــکرا دەکــرد. لەبەردەمیــدا 
وێنەکێشــانی  کاڤاڵێتیکــی  و  ڕەنــگ  و  فرچــە 
ــە.  ــەی لــە خوێندنگەکانــدا هەی هەبــوو وەک ئەوان
بــە ئەوپــەڕی شــارەزاییەوە خەریکــی وێنــەی کێشــان 
ئــەو  دەکێشــا،  ســووری  گوڵێکــی  وێنــەی  بــوو، 
گوڵــە ســوورەی لــە نــاو گوڵدانۆکــەی ســەر مێزەکــە 
دانرابــوو، ئــەوەی دەکێشــایەوە. ســاتێک ڕاوەســتا 
دەســتی و نیگاکانمــان یەکــی گرتــەوە و بزەیەکــی 
بــێ هێــزی بــۆ کــردم. لێوەکانــی زەرد هەڵگەڕابــوون، 

بــەاڵم جــوان بــوون، دووبــارە دەســتم کــرد بــە ســەر 
بــە  بــەاڵم  بیرکاریــم،  بابەتەکانــی  ســەر  خســتنە 
خەریکــە  کــە  بــوو  لــێ  ئــاگام  چــاو  گۆشــەی 
فرچەیــەک لــە پەرداخــە ئاوەکــەی دەدات و چارجی 
ئایپادەکــەی باوکــم تــەواو بــوو، کەوتــە گــەڕان بــە 
نــاو کەلوپەلەکانیــدا و لەبــەر خۆیــەوە وتــی »لــە 
ســەیرێکی  هێشــتووە«.  جێــم  ئۆتۆموبێلەکــە  نــاو 
منــی کــرد و پێــی وتــم »تــا الی ئۆتۆموبێلەکــە 
دەچــم کــە وایــەری ئایپادەکــە و چەنــد دانــە چەتــر 
بهێنــم، دیــارە بــەم زوانــە بــاران دادەکات. وشــیار بــە 
ــاش،  ــە ســەرم ئامــاژەم کــرد ب ــاش« ب ــا دێمــەوە، ب ت
ــت و  ــا بچێ ــێ نەدەچــوو ت ــرەی پ ــان چــاو. ف ــم ب وت
بێتــەوە لــە شــەقامی ٩٤ کــە جێگامــان دۆزیبــووەوە 
ــی ئوتۆموبێلەکەمــان. کــە باوکــم هەســتا  ــۆ دانان ب
ــە چەرمییەکــەی خــۆی لەبەرکــرد  ــە قاوەیی و کۆت
و کاوەکــەی لەســەر کــرد و ڕۆیشــت، نیــگای 
پیرەژنەکــەم بــەر نیــگا کــەوت، هــەر کــە باوکــم 
بــە  جوانەکــە«  کیــژە  »ســاو  وتــی  ڕۆیشــت 

دەنگێکــی نەرمــەوە هەوڵــی دا بــزەی بباتــەوە. 
ــە  ــە ئاســانی ســاو ل ــووم ب ــەو دەم ڕانەهاتب مــن ئ
بیاندوێنــم،  خۆماڵییانــە  هێنــدە  و  بکــەم  خەڵــک 
بەتایبــەت کــە دایکــم و باوکــم و لــە خوشکەکەشــم 
ئایلــۆل دەورم نەبــن، بۆیــە بــە فەرمــی وتــم »ســاو 
لــە ئێــوەش«. کاڤالێتــی وێنەکێشــانەکەی بــەرەو 
بــە میهرەبانییــەوە پێــی وتــم  الی مــن کــردەوە و 

»پێــت چۆنــە گوڵــە ســوورەکەم«؟
ــۆ  ــە تابلۆکــە ڕامــام، هــەوڵ و کۆششــەکەی ب ل
وێنەکێشان خراپ نەبوو، شێوازی وێنەکێشانەکەش 
جوان بوو، ئەندازە و قەبارەکەی لە بەرچاو گرتبوو، 
بــەاڵم ڕەنگەکــەی فــرە تاریــک و پەشــۆکاوبوو، 

وەک ئــەوەی گوڵەکــە بــێ ژیــن بێــت.
بە دوو دڵییەوە وتم »جوانە«.

وەک  گوڵەکــە  نەمتوانــی  ئەمــڕۆش  »بــەاڵم 
خــۆی دەربخــەم و بیکێشــم و ئەمــڕۆش گوڵەکــەم 
ــت و  ــەر وا دەبێ ــم ه ــارە«. ئیمســاڵیش ژین ژاکاو دی
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ــم لــەو خەتــا و چەوتییــەی  ــاز ب تواناییــم نابێــت دەرب
ــی. ــەوە وت ــەر خۆی ــە ب ــە« ل ــدا کردووم ــە ژیانم ل

و  دەکات  باســی چ  نەدەهــات  خەیاڵیشــمدا  بــە 
توانایــی دەرکــی ڕســتەکانیم نەبــوو، پێــم ناخــۆش 
لــە قســەی درامایــی زل و  بــوو، چونکــە حــەزم 

قــورس نەبــوو.
ــدووم کــردی،  ــە گرفتەکانمــەوە مان ببــوورە کــە ب
قســەم  بابەتگەلــە  ئــەم  ســەر  لــە  دەمێکــە  بــەاڵم 
نەکــردووە. بــە تێپەڕێنــی ڕۆژگار تواناییــم کــەم 
بــۆ  ســەرنەکەوم،  ئەگــەر  و  دەبێتــەوە  کەمتــر  و 
هەمیشــە گیــرۆدەی ئــەم تەڵەیــە دەبــم وا ڕۆژگار 
لــە  کــە  کیژۆڵەیــەک  تەنیــا  ناومەتــەوە  بــۆی 
ــەم  ــت ئ ــم بڵێ ــە پێ ــی هەی ــت توانای ــۆدا بێ ــی ت تەمەن
گوڵــە ســوورەی کێشــاومە ژاکاو نییــە. بــە نەرمــی 
و میهرەبانییــەوە ئەمانــەی وت و منیــش هەســتم 
بــە شــەپۆلێک خۆشویســتن لــە بەرانبەریــدا لــەال 

دروســت بــوو.
دۆســتانە پێــم وت »نــا خەمتــان نەبێــت بێزارتــان 
نەکــردووم دەبێــت ڕەنگــی ســووری تۆختــر بــەکار 

بهێنــن«
ــەوە بەســەر ســیما چرچــە  فرمێســکەکانی بەربوون
قووڵەکانیــدا و ڕووی وەرگێــڕا ســەرمێزەکەی خــۆی 

و کاڤالێــت و وێنەکــەی.
ئیتــر توانــای چاوەڕوانیــم نییــە، بــە بارتەقــای بــێ 
وادەیــی بــە هــۆی کــردەوە چەوتەکەمــەوە ئــازارم 
دیــوە، لــە ئــەو دەمــەوە ســەد و ســی ســاڵ تێپەڕیــون 
کــە گوڵــە ســوورەکە کــە بــە خوێنــی بلبــل ئاودرابــوو 

خــۆی لــە نــاو شــەقامدا بینییــەوە.
نەدەگەیشــتم،  تــێ  ڕســتەکانی  لــە  هیــچ  مــن 
ــەو ڕســتەگەلەی  ــە ئ ــم وای ــەو ســاتە. پێ بەتایبــەت ئ
بــە کار دەهێنــا کــە باســی شــتێک بــکات. هەســتی 
هەروەهــا  بــوو،  زیاتــر  ژنەکــە  بــۆ  خۆشەویســتیم 
گەرەکــم بــوو درێــژە بــە قســەکانی بــدات و بزانــم 

مەبەســتی چییــە و چ قەومــاوە. 
»لە کەنگێوە؟ مەبەستتان چییە؟« 

ــرە دوور  ــی خوشــکم ف ــتم دەکــرد کــە ئایلۆل هەس
نییە و لە ڕێگادایە و باوکیشــم خەریکی هاتنەوەیە 
ــەوە و  ــەری ئایپادەکــەی دۆزیوەت ــان وای ــێ گوم و ب
بــەم جــۆرە کــە بێنــەوە بــە ئاســوودەیی دەتوانــم لەگەڵ 
پیرەژنەکــە درێــژە بــە گفتوگۆکــەم بــدەم. ســاڵی 
وای  وتــی  دڵنیاییــەوە  ئەوپــەڕی  بــە  ١٨٨٨بــوو، 
کــرد گــوێ لــە درێــژەی بەســەرهاتەکەی بگــرم کــە 
باســی دەکــرد. چیرۆکەکــە ڕاســتەقینە، نۆرمــال 
دیاربــوو. »مــن خۆپەرســت،  پێــوە  و ڕاســتگۆیی 
خــۆ بــە زل زان و تەنیــا بیــرم لــە خــۆم دەکــردەوە، 
ئــەو دەم تەنیــا حەڤــدە ســااڵن بــووم، بــووم بــە هــۆی 
مرداربوونــەوەی بلبلەکــە و هــۆی ماڵوێرانــی ئــەو و 

ــی خــۆم.  و ماڵوێران
لــە ئــەو دەمــەوە ڕووی خۆشــی و خۆشەویســتیم 
ــی و ســەبر و  ــای قوربان ــوە و مان ــە خۆمــەوە نەبین ب
ســەبووری و ســادەیی و بــێ خەوشــی و هەڵمــەت و 
ــم و  ــم، دڵڕەقی ــووە. هەڵەکان ــێ ون ب ــم ل دڵ گەورەیی
خۆپەرەســتیم بــوون بــە مێــژوو، تەنیــا ئــەو بەشــەی... 

تــا کاتێــک کــە گوڵەکــە خــۆی دەرخســت...«.
وەبیرهێنامــەوە.  شــتێکیان  بەرەبــەرە  قســەکانی 
ئــاگای لێبــوو بیــر لــە چ دەکەمــەوە و زانــی بیــر لــە 

ــەوە. چــی دەکەم
بەهــاری ســاڵی ١٨٨٨ بــوو، شــازادە جەژنێکــی 
خوێندکارێکــی  جەژنەکــەدا  لــە  ڕێکخســتبوو، 
بەشــی فەلســەفە هەبــوو لــە شــاری جیرانــەوە داوای 
لێکــردم پێکــەوە بچیــن بــۆ جەژنەکــە و لــە گەڵــم 
ــی  ــە مەرجێــک گوڵ ــم وت ب ــت، منیــش پێ هەڵپەڕێ
ــی  ــوو گوڵ ــەو دەم زەحمــەت ب ــت. ئ ــۆ بهێنێ ســوورم ب
ســوور دەســت بکەوێــت و فڕۆکــە و شــتی واش 
نەبــوو کــە ئاســانکاری بکــەن، گوڵــی ســوور لــە 
گوڵفرۆشــییە گەورەکانیــش دەســت نەدەکــەوت تەنیــا 
لــە لەنــدەن نەبێــت. بلبلێــک گوێــی لــە گفتوگــۆی 
نێــوان مــن و خوێنــدکارە گەنجەکــە دەبێــت و خــۆی 
دەکاتــە قوربانــی بــۆ ئێمــە، قوربانــی بــۆ مــن و 
ــە  ــتێک ک ــە، ش ــی ئێم ــۆ دڵ بــۆ خۆشەویســتی و ب
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و  مانــا  لــە  شــێوەیەک  هیــچ  بــە  مــن  دەم  ئــەو 
قوواڵیــی تــێ نەدەگەشــتم. خوێندکارەکــە دەســت 
دەکات بــە گــەڕان بــە ئــەم بــەر و ئــەو بــەردا بــۆ 
گوڵــی ســوور. لــە بتــەی گوڵــە ســوورە ژاکاوەکــەی 
ــەوە ســەر ئەمــە کــە  ــاو باخچــە و ئاخــری دەمێنێت ن
ئەگــەر بلبــل بــە درێژایــی شــەو بخوێنێــت و دڕکــی 
گوڵــە ژاکاوەکــە لــە دڵــی خــۆی بنێــت و مانگیــش 
ــە  ــی گوڵ ــت، بەیان ــی ئاســمانەوە ورشــەی بێ ــە تاق ب
ســوور ژیــن دەگرێــت، خوێندکارەکــە ئــەو دەم نازانێــت 
بلبــل گیانــی بەخــت کــردووە و بــە هەڵــەداوان خــۆی 

ــە.  ــی ئێم ــدە ماڵ گەیان
کــە  دێتــەوە  شــینەکەت  کراســە  لــە  »زۆر 
و  جــوان  بــزەی  و  ئاســمانەوە  ڕەنگــی  ئاودامێنــی 
دێــت« ورشــەیان  ســەوزایی  بــە  چاوەکانیشــت 

بــۆ خوێندکارەکــە ئیتــر درەنــگ بــوو، چونکــە 
کــوڕە  لەگــەڵ  شــایی  بــۆ  بچــم  بڕیاربــوو  مــن 
مــرواری  و  زێــڕ  کــە  دروســتدا  دەوڵەمەندێکــی 
ــەوە و پێــم وت  ــووم. ڕەتــم دای ــۆ هێناب فرەوفراوانــی ب
لــە مــن نایەتــەوە و زێــڕ و مــرواری زۆرم  هیــچ 
هەیــە و خوێندکارەکــەش بــە تووڕەییــەوە گوڵەکــەی 
هاویشــتە نــاو شــەقام و گالیســکەیەک بــە ســەریدا 
تێپــەڕی و لەخۆبردوویــی بلبــل بــە فیــڕۆ چــوو.

هێنــدە بــە ئەوپــەڕی ڕاســتگۆییەوە باســی ئــەم 
دەکــرد  هەســتی  مــرۆڤ  کــە  دەکــرد  بابەتــەی 
بەشــێکە لــە ئــەم بەســەرهاتە، وەک بەســەرهاتی 
کــە  وایڵــد  ئوســکار  چیرۆکەکــەی  نــاو  کچــی 
باوکــم لەگــەڵ کۆمەڵــە چیرۆکــی جوانــی دیکــەدا 
لــە چیــن بــۆی دەخوێندینــەوە. زۆر سەرســام بوویــن 
بــە جوانــی ئــەم چیرۆکــە، هەروەهــا بــە کۆتاییــە 

تاڵەکەشــی. 
ئــەم بەســەرهاتە ئــەو دەم کۆتایــی پــێ نەهــات 
»پیرەژنەکــە درێــژەی بــە قســەکانی دا«، درێــژەی 
ئــەم بەســەرهاتە تەنیــا چەنــد کەســێک دەیزانــن، 
ــە  ــان ب ــم و باوەڕی ــێ گرت ــان ل ــەی گوێی ــا ئەوان تەنی
قســەکانم هێنــا. ئــەو دەم کــە گالیســکەکە بەســەر 

گوڵــە ســوورە جوانەکــەدا دەربــاز بــوو کــە بــە خوێنــی 
دڵــی بلبــل ئــاو درابــوو، ئــەو دەم لــە دەروونی منیشــدا 
شــتێک شــکا و پەشــیمان بوومــەوە لــە ئــەو هەمــوو 
خۆپەرســتی و خــۆ بــە زل زانینــەم، بــەاڵم درەنگــە 
ئیتــر قەرەبــووی ئــەو دەم بکەمــەوە. خوێندکارەکــەش 
بڕیــاری دا بیــر لــە خــۆی و ســەرکەوتنی کارەکانــی 
بکاتەوە و ڕێگای خۆی گرت، دەستی بە خوێندنی 
ــر خۆشەویســتی و  بەشــی میتافیزیــک کــرد و ئیت
واتایــان  ئەویشــەوە  بــەالی  دیکــە  هــی  و  جوانــی 
ــە نووســەرێکی گرینگــی بەشــەکەی  ــوو ب نەمــا. ب
ــدا و خەڵکانێــک کــە بەشــی  ــە زانکۆکان خــۆی ل
ئەمیــان بــەالوە گرینگــە نــاو بــە نــاو کتێبەکانــی 
بــەاڵم ژیانێکــی وشــک و ژاکاوی  دەخوێننــەوە، 
بــۆ ئەویــش...وەک ژیانــی خۆم...قــەت نەمتوانــی 
کەســم خــۆش بوێــت و کــەس خۆشــی بوێــم، هەمــوو 
هەوڵــم ئەمــە بــوو کــە ئارامــی بدۆزمــەوە و خــۆم 
بــە کاری مرۆڤدۆســتانەوە خەریــک کــرد، چــووم 
بــە بــێ بەرانبــەر بــۆ نەخۆشــخانەکان کاربکــەم، 
ــەاڵم  ــم کــرد، ب ــێ کەســوکار و هەژاران ســەردانی ب
ــدم کــە  ــی و ئومێ ــەوە نەبین ــە خۆم ــم ب ــەت هێمنی ق
گوناحەکــەم بســڕێتەوە و بحەســێمەوە بــە نائومێــدی 

ــەوە الم. ــاری دووبــارە دەگەڕای و گوناحب
ســاڵی ١٩٣١ ســەردەمی ئابوورییــە شــێواوەکەی 
ئەوســا  ئاخــر  ئەمریــکا  هاتمــە  هەســتام  ئەوروپــا 
خۆمــم  ڕۆژانــە  نەدەبــووەوە،  جێگــەم  ئەوروپــا  لــە 
دەخــواردەوە و هیــچ ئومێدێکــم نەبــوو، تێگەیشــتی 
ــووم.  ــک ب ــە دای ــاڵی ١٨٦١ ل ــە؟ س ــدەم تەمەن چەن
لــێ بڕابــوو، نەمدەزانــی  توانایــی قســە کردنــم 
چــی بڵێــم، هەرچەنــدە ســەیر و بــەاڵ جــەوی هاتبایــە 
ــانۆیی  ــەاڵم پیرەژنەکــە نمایشــێکی ش ــی، ب بەرگوێ
بــۆ کچێکــی تەمــەن کاڵــی وەک  بــێ وێنــەی 
مــن کردبــوو و هەوڵــی دا کــە چیرۆکەکــەی بــە 
وایڵــدەوە  ئۆســکار  قارەمانەکانــی  ســەرهاتەکەی 
ببیســتێتەوە و منیــش نەمدەزانــی بۆچــی ناتوانــم 
بــاوەڕ بــە هەمــووی بکــەم، یــان دەبــا بــاوەڕم کردبــا.
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»لــە ئــەو دەمــەوە هەوڵــم ئەمەیــە کــە بــەردەوام 
بــم لــە وێنــە کێشــانەوەی گوڵــە ســووردا و بچمــە 
ماڵــی بــە ســااڵچووەکان و ئاگامــان لێیــان بێــت، یــان 
ــدارەکان بدوێنــم  ــێ کەســوکارە برین ســەربازخانە و ب
ــەوەی  ــۆ ئ ــاز بکــەم ب ــان س ــۆ زامەکانی ــوان ب و هەت
خــۆم هەســت بــە ڕزگاری بکــەم لــە دەســت ئــەم 
کارەســات و شــەڕەی دەروونمــدا و نازانــم چ بڵێــم و 

چ بکــەم...«
بــە بیســتنی ئــەم هەمــوو ســەیر و ســەمەرانەی 
بــۆی گێڕامــەوە زمانــم لــە گــۆ چووبــوو لــە نــاکاو 
ڤیڤالــدی  »بەهــاران«ی  مۆســیقای  کونســێرتی 
بەرگــوێ دەهــات لــە نــاو ئــەم کافــە –ڕســتۆرانە 
بچووکەیــەدا. مۆســیقاکەم ناســییەوە، چونکــە ئــەو 
لــە ســەرکردبوو.  لــە خوێندنــگا کارمــان  دەمانــە 
ــی  ــرم دەکــردەوە فنجان ــەروبەندەدا کــە بی ــەم س ــە ئ ل
بۆشــی شــوکۆالتەکەم کەوتــە ســەر عــەرد و پــەراش 
کــە  بجووڵێمــەوە  چــۆن  نەمدەزانــی  بــوو،  پــەراش 
کــە  فنجانەکــە  پەلــی  دوو  دانــەوی  پیرەژنەکــە 
کەوتبوونــە الی ئــەو بــەرز کــردەوە. یەکێــک لــە 
ــاو قاوەخانەکــە ئــاگای  گەنجــە خزمەتکارەکانــی ن
ــازی  ــوو چ قەومــا هــات و گســک و خاکەن لــێ ب

ــوو. ــوودە ب ــم ئاس ــە. دڵ ــی نیگــەران مەب ــاو وت هێن
کــە  کــرد  ژنەکــەم  ڕاســتی  دەســتی  ســەیری 
خوێنــی لــێ دەهــات و دڵۆپــەی دەکــرد. دەســتتانی 
بریندارکــرد؟ »شــتێک نییــە، هیچــم لــێ نایــەت«. 
ئەمــە وتــەی پیرەژنەکــە بــوو و بزەیەکــی تــەژی لــە 
خــەم ســیمای داگــرت. بــە ئارامــی بــە کلینکســێک 
خوێنــی دەســتی پــاک کــردەوە. ئــاوازی بەهــاری لــە 
بڵندگۆکانــی کافەکــەوە قــووڵ دەبــووەوە. بارانێکــی 
بەلێزمــە بەســەر دەنگــی بلبــل و موســیقادا زاڵ بــوو.
ڕۆژەکــەم داگیرکردیــت و بێــزارم کردیــت »وتــی 
پیرەژنەکــە، هەســتم کــرد دەبێــت لــە گەڵــت قســە 
ــەم جێگــەی  ــۆ ئ ــد ب بکــەم و هەســتم دەکــرد خواوەن

ــت« ــت بکەوێ ــا چــاوم پێ ــت ت ناردووی
و  دەســتەوە  بــە  گــرت  فرچەکــەی  دووبــارە 

ســەری خســتەوە ســەر تابلۆکــەی و دەســتی کــرد 
خوێنــی  ســوورەکەی.  گوڵــە  وێنەکێشــانی  بــە 
پەنجــەی ڕاســتی تێکــەڵ بــە فرچــە و ئــاو. لــە 
ــی نەخشــاند، ســوور  ــاکاو گوڵێکــی ســووری جوان ن
وەک خۆرنشــینی دەریــای ناوەڕاســت، ســوور وەک 
ئێوارانــی مانگــی گواڵنــی کەنــار دەریــا، ســوور 
وەک قاچــی کۆتــرەکان، ســوورتر لــە مــوورووی 
ملوانکــەی کچــان، ســوورتر لــە مەرجانەکانــی نــاو 
ــا. بڵندگــۆکان ســترانێکی خۆیانیــان  قوواڵیــی دەری

دەگوتــەوە.
وایــەری  بــوو  باوکمــان  کرایــەوە،  دەرگاکــە 
ــوو.  ــێ ب ــری پ ــە چەت ــد دان ــاد و چەن ــای ئایپ کارەب
ــە  ــم کــرد، پیرەژنەکــە ل ــارە ســەیری دەوروبەرم دووب
هیــچ کوێیــەک دیــار نەبــوو. گوڵێکــی جوانــی 
ســووری ســوور، ســوور وەک ئــاور جــوان لــە تەنیشــت 
نیمچــە  و  خــەت  هیــچ  کــە  بــوو  کاڤاڵێتەکــەی 

نەبــوو. خەتێکــی بەســەرەوە 
باوکــم کاڤالێتەکــەی بینــی وتــی »دەبــێ هــی 
وایــە  پێــم  بیــری چــووە.  بێــت، دیــارە  پیرەژنەکــە 
لێــرەوە دوور نەبێــت« ســەیری کاتژمێرەکــەی کــرد. 
بەرەبــەرە نــۆرەی مــن بــوو بچــم بــۆ وانــەی پیانــۆ 

الی مارینــا و خوشــکم ئایلــۆل تــەواو بــوو.
بــەاڵم دڵنیــا بووم کــە ئیتر پیرەژنەکە ناگەڕێتەوە. 

بووبوو بە گوڵە ســوورێک.

دوورگــەی  لــە  کاالماڤرێــزۆس  دیونیســیس   *
زاکینســۆس لــە دایــک بــووە و ســاڵی ١٩٨٧ دەســتی 
ــی ئەســینا یاســای  ــە زانکۆکان ــە نووســین کــردووە و ل ب
تــەواو کــردووەو لــە لەنــدەن پێوەندییــە نێــو دەوڵەتییــەکان و 
لــە ســۆربۆن- پاریــس ئابــووری خوێنــدووە و بــە یەکێــک 
لــە قەڵەمــە بەهێزەکانــی چیــرۆک و ڕۆمانــی نوێــی 
ــزی و  ــۆ ئینگلی ــی ب ــت و کارەکان ــار دەکرێ ــان ئەژم یۆن
ڕووســی وەگێــڕدراون و وەک گــەورە دیپلۆمــات و زانــاش 

پلەیەکــی تایبەتــی لــە دنیــادا هەیــە.
نیویۆرک


