تاوان
بێرنارد شیراخ
لە ئەڵمانییەوە ،باهۆز مستەفا
فریدهێلــم فێنــەر دوکتۆرێکــی دیــاری شــارۆچکەی ڕۆتڤایلــەر بــوو لــە هەرێمــی بادنڤوتنبێــرگ ،لــە
ئاهەنگــی ڕۆژی لەدایکبوونــی باوکــی لەگــەڵ ئینگریــد یەکتریــان ناســی.
دوای شــەوێک ،فێنــەر داوای هاوســەرگیری لــە ئینگریــد کــرد ،چونکــە ســۆزێکی زۆری پێدابــوو،
بــۆ شــەوی بووکێنــی ســەفەری میســریان کــرد ،شــەوی یەکــەم هەمــوو شــتێ بــاش بــوو ،بەیانییەکــەی
ئینگریــد دەســتی بەگریــان کــرد  ،دوکتــۆر فێنــەر واقــی وڕمــا ئــەوە چییــە؟ ئینگریــد پەیمانــم پــێ دەدەی
کــە بمپارێزیــت؟ فێنــەر ،چــۆن؟ لــە چــی؟ ئینگریــد ،ســوێند دەخۆیــت پەیمانــم پــێ بدەیــت؟ فێنــەر دوای
بیرکردنــەوە ،گوتــی :بەڵــێ پەیمانــت پــێ دەدەم .دوای گەڕانەوەیــان لــە میســر ،ئینگریــد لــە کاتــی نانخــوارد
بــە فێنــەری گــوت :چەقــۆ و چەتاڵەکــە جــوان بــە دەســتتەوە بگــرە! فێنــەر پێکەنــی و بــەردەوام بــوو ،وایزانــی
گاڵتــەی لەگــەڵ دەکات .ئینگریــد بــە تووڕەییــەوە دووبــارەی کــردەوە ،تکایــە چەقــۆ و چەتاڵەکــە جــوان
بگــرە! فێنــەر بــە سەرســوڕمانەوە گوێڕایــەڵ بــوو ،بەیانــی دوکتــۆر فێنــەر ویســتی بــۆ عیادەکــەی بــڕوا،
ئینگریــد بــە هاوارکردنــەوە :ئــەوە تــۆ عەقڵــت بــەوە ناشــکێ زبــڵ لەگــەڵ خــۆت ببەیتــە دەرەوە! ئیتــر ڕۆژانــە
ئینگریــد کێشــەیەکی لەگــەڵ فێنــەر دروســت دەکــرد ،وای لــێ هاتبــوو دەنگیــان زۆر بەرزدەبــووەوە ،لەســەر
هەمــوو شــتێک دەبــووە دەنگــە دەنــگ .ئینگریــد لــە کاتــی گواســتنەوەی ماڵەکەیــان هەمــوو قەوانەکانــی
دوکتــۆری فــڕێ دا ،پاشــان گلەیــی ئــەوەی دەکــرد کــە درەنــگ دێتــەوە و خیانەتــی لــێ دەکات ،هەروەهــا
بۆنــی ناخــۆش بــووە و قســەی قــۆڕ دەکات و ڕۆژنامــەکان جــوان هەڵناگــرێ و بــەس بیــر لــە خــۆی
دەکاتــەوە ،وای لــێ هــات شــەڕەکان ســەختتربوون و جێــگای نووســتنیان جیاکــردەوە.
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لــە تەمەنــی  ٤٨ســاڵیدا دوکتــۆر باوکــی مــرد و
عیادەکــەی بــۆ بەجێمــا ،لــە  ٥٠ســاڵی دایکیشــی
مــرد ،دوکتــۆر فێنــەر بــە میراتەکــە خانوویەکــی لــە
کەنــار دەریــا کــڕی ،باخچەشــی هەبــوو ،پڕبــوو لــە
بەروبــووم ،ئــەو شــوێنە بــووە فریادڕەســی دوکتــۆر،
دوای دەوام و لــە کاتــی پشــووەکان خەریکــی
باخچەکــەی بــوو ،پاشــان کتێبخانەیەکــی دانــا و
گۆڤارەکانــی بــۆ دەهــات و خەریکــی خوێندنــەوەی
کتێبــی خەیاڵــی زانســتی بــوو ،تــا لــە شــەڕ
پێفرۆشــتنی ئینگرید ڕزگاری ببێ .وای لێهات بە
حەفتــە لــە عیادەکــەی دەمایــەوە و بەیانییەکانیــش
پێــش ئــەوەی ئینگریــد لــە خــەو هەڵســێ دەڕۆیشــت
و شــەوانیش کــە دەگەڕایــەوە ئینگریــد نووســتبوو،
ئێــوارەکان زۆر ناخــۆش بووبــوون ،دوکتــۆر زۆر الواز
و بێتاقــەت بووبــوو.
ئــەو ڕۆژەی تەمەنــی گەیشــتە شەســت ســاڵ،
دوکتــۆر تــا بەیانــی نەخــەوت ،وێنەکــەی لــە نێــو
زبڵــدان دەرێنــا کــە ئینگریــد لەگــەڵ شــتی تــر فڕێی
دابــوو ،وێنەیەکــی خــۆی و ئینگریدی بەدەســتەوەبوو
کــە لــە نزیــک ئەهرامەکانــی میســر گرتبوویــان،
لــە پشــتەوە حوشــتر و لــم دیاربــوون ،وێنەکــەی تونــد
گرتبــوو ،بــە نینــۆک دەموچــاوی ژنەکــەی ڕەش
کردبــۆوە!
لــەو ڕۆژەوە هەســتی کــرد کــە ژیانــی زیندانــە
و تــا کۆتایــی ژیانیشــی بــەردەوام دەبــێ ،چونکــە
لــە قاهیــرە پەیمانــی پــێ داوە و نابــێ لــە ڕۆژە
ناخۆشــەکان لــە بیــری بــکات ،پەیمانــدان بــەس بــۆ
ڕۆژە ناخۆشــەکان نییــە ،پاشــان لــە حەمامەکــە بــە
ڕووتــی چــووە بــەر ئاوێنەکــە و ســەیری خــۆی کــرد
و چــووە نێــو بانیۆکــە و بــۆ یەکــەم جــار دەســتی
کــردە گریــان.
فێنــەر لــە باخچەکــەی کاری دەکــرد ،تەمەنــی
گەیشــتبووە حەفتــا و دوو ســاڵ ،پێــش چــوار ســاڵ
عیادەکــەی فرۆشــتبوو ،وەک جــاران بەیانیــان
کاتژمێــر شــەش بەبــێ دەنگــی لــە ژووری مێوانانەوە

بــۆ باخچەکــە ،ئینگریــد هێشــتا هــەر نووســتبوو،
کەشــوهەوا نیمچــە تەمــاوی بــوو ،بــەم کەشــوهەوایە
و خونچــەی گوڵــەکان فێنــەر دڵــی زۆر خــۆش
بــوو ،هەروەهــا بەتامەزرۆییــەوە چاوەڕوانــی قــاوەی
پــاوزەی کاتژمێــر نــۆ و نیــو بــوو.
لــە نــاکاو ئینگریــد دەرگــەی تێڕاســەکەی بــە
تونــدی کــردەوە و هــاواری کــرد ،هــەی گەمــژە
دیســان بیــرت چــوو دەرگــەی ژوورەکــە داخــەی! ئــەم
هــاوارە وەک شــەقازللە وابــوو.
ئەمــە دوکتــۆر فێنــەری لــە ناخــەوە هەژانــد،
نەیدەتوانــی وەســفی حاڵەتەکــەی خــۆی بــکات ،ئــەو
بەیانییــە نەیدەزانــی بیــر لــە چــی دەکاتــەوە ،بانگــی
ژنەکــەی کــرد کــە بێتــە ژێــر زەمیــن لــە ژوورەوەڕا،
خۆیشــی لــە دەرگــەی دەرەوەی ژێــر زەمینەکــە
چــووە ژوورێ ،تەورەکــەی لــە دیــوار کــردەوە و بــە
هەمــوو هێــزی لــە نێوچەوانــی ژنەکــەی دا ،تــا نــاو
مێشــکی ڕۆیــی ،ئەوجــا پێــی لەســەر ملــی دانــا
تــا تەورەکــە دەربێنــێ ،پاشــان دەســت و پێکانیشــی
پەڕانــد ،دواتــر دادوەری پزیشــکی دەری خســت کــە
حەڤــدە تــەوری لــێ داوە ،ئەوجــا بــە هەناسەســواری
کەمێــک لەســەر کورســییە بچووکــە دارینەکــە
دانیشــت ،دوایــی هەســتی بــە برســیەتی کــرد و
هەڵســا بــە هێمنــی دەســت و دەموچــاوی هــەر لــە
دەستشــۆرەکەی ژێرزەمیــن شووشــت ،چــووە ســەرەوە
و دەرگای ژێرزەمینەکــەی قفــڵ دا.
جلەکانــی گــۆڕی و قاتەکــەی لەبەرکــرد و
تەلەفۆنــی بــۆ پۆلیــس کــرد ،نــاو و ناوونیشــانی
خــۆی دا و گوتــی :ئینگریــدی ژنەکــەم بچــووک
کــردەوە زوو وەرن.
دوای چەنــد خولەکێــک پۆلیســەکان گەیشــتن،
پۆلیســێک بیســت و نــۆ ســاڵ خزمەتــی هەبــوو،
هەروەهــا خــۆی و هەمــوو خێزانی نەخۆشــی دوکتۆر
فێنــەر بــوون ،کلیلــی ژێرزەمینەکــەی لــێ وەرگــرت
و هیــچ پرســیاری لــێ نەکــرد.
دادگاییکردنەکــەی چــوار ڕۆژی پــێ چــوو،
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دادوەرێکــی خــاوەن ئەزمــوون ســەرۆکایەتی
دادگاکــەی دەکــرد و دوکتــۆر فێنــەری بــاش
دەناســی ،هەروەهــا زانیــاری دەربــارەی ئینگریــدش
هەبــوو ،شــاهێدێکی زۆریــش هاتبــوون کــە
هەردووکیانیــان بــاش دەناســین و زانیارییــان هەبــوو،
پۆســتەچییەکە دوکتــۆری بــە کەســێکی پیــرۆز و
پەرجــوو دادەنــا ،دەروونناســەکان پشــتگیریان کــرد
کــە کەســێکی بێتاوانــە و کاریگــەری بیرکردنەوەی
لەســەرە.
دادوەری گشــتی داوای کــرد هەشــت ســاڵ
زیندانــی بکرێــت ،چونکــە بکوژەکــە کاتێکــی
زۆری پــێ چــووە و بــە دیــار خوێنــەوە دانیشــتووە،
هەروەهــا ڕێــی تــر هەبــووە ،دەیتوانــی تەاڵقــی بــدات،
بــەاڵم دادوەری گشــتی لەمــە هەڵەبــوو ،چونکــە
فێنــەر نەیدەتوانــی تەاڵقــی بــدات.
فێنــەر بکــوژ نەبــوو ،هەروەهــا پەیمانــی خــۆی
بردووەتــە ســەر ،ژیانــی زیندانــی بــووە و نەیتوانیــوە
خــۆی ڕزگار بــکات ،چونکــە بــە خیانەتــی دانــاوە،
بۆیــە کوشــتنی پــێ باشــتربووە لــەوەی هەمــوو
ژیانــی بــە ســوێند و پەیمانێــک ببەســترێتەوە.
پارێزەرەکــەی هەســتی دەکــرد کــە هیــچ شــتێک
نییە بۆ بەرگریکردن ،بەدوای بەهانەیەک دەگەڕا،
بۆیــە پێیوابــوو ئەمــە کێشــەیەکی فەلســەفییە،
ســزای بــۆ چییــە؟ بــۆ ســزا دەدرێیــن؟ کۆمەڵێــک
تیــوری هەیــە ،ســزا دەبــێ ئێمــە بترســێنێ ،ســزا دەبێ
بمانپارێــزێ ،ســزا دەبــێ لــە تــاوان دوورمــان بخاتــەوە
و جارێکــی تــر دووبــارەی نەکەینــەوە ،ســزا دەبــێ
نایەکســانی نەهێڵێــت ،یاســاکان لەســەر ئەمانــە
کۆکــن ،بــەاڵم ئەمانــە هیچیــان بــۆ ئــەم کەیســە
گونجــاو نیــن ،چونکــە فێنــەر ئامــادە نییــە جارێکــی
تــر کــەس بکوژێــت ،تاوانەکــە ڕوونــە.
دوا وتــە بــۆ تاوانبــار فێنــەر بــوو ،چونکــە دادەوەر
دەبــوا قســەی ئەویــش بــۆ گفتوگــۆی خۆیــان
وەرگــرێ .فێنــەر دەســتەکانی لەســەر یــەک دانــاو
بەبــێ ئــەوەی خــۆی بــۆ قســەکردن ئامادەکردبــێ،

گوتــی :مــن ژنەکــەی خــۆم کــە دواجــار لــە
کۆتاییــدا کوشــتم خــۆش دەویســت .هێشــتاش هــەر
خۆشــم دەوێــت ،مــردن هیــچ لــە بابەتەکــە ناگۆڕێــت،
مــن پەیمانــم بــەو دابــوو ،ئــەو هێشــتا هــەر ژنــی منــە
و تــا مردنیشــم ئــەوە ناگۆڕێــت .مــن پەیمانەکــەی
خــۆم شــکاند ،بۆیــە دەبــێ لەگــەڵ تاوانەکــەم ڕابێــم.
فێنــەر بــە هێمنــی لــە شــوێنی خۆیــدا دانیشــتەوە،
بێدەنگــی هۆڵــی دادگای داپۆشــی .دادوەر
ڕوونکردنــەوەی دا کــە بۆ گفتوگۆکردنی کەیســەکە
لــە چەنــد ڕۆژی داهاتــوودا بڕیــار دەدەن.
پارێزەرەکــە ئێــوارە لــە زینــدان ســەردانی فێنــەری
کــرد ،هەرچەنــدە هیــچ شــتێک نەبــوو بــۆ قســە
لەســەرکردن .فێنــەر زەرفێکــی نامــەی کــراوەی
البــوو کــە وێنــەی ســەفەری مانگــی هەنگوینــی
خــۆی بــوو ،لــە وێنەکــە دەموچــاوی ئینگریــدی
ڕەش کردبــۆوە.
فێنــەر بــە ســێ ســاڵ زیندانــی ســزادرا ،پاشــان
بڕیــاردرا بــە شــەو لــە زینــدان بــێ و بەڕۆژیــش
لــە دەرەوەی زینــدان بــە ئــازادی بســووڕێتەوە،
بــەاڵم کاری پزیشــکی لــێ قەدەغەکــرا و دەبــوا
پیشــەیەکی تــر بدۆزێتــەوە ،ئەمــەش بــۆ کەســێکی
حەفتــا و دوو ســاڵی زەحمــەت بــوو ،دوایــی بــە
هــاوکاری خوشــکی توانــی کارێــک بدۆزێتــەوە،
ئەویــش فرۆشــتنی ســێوی باخچەکەیــان بــوو.
دوای چــوار مانــگ ،پاکەتێــک بــە پۆســت
گەیشــتە نووســینگەی پارێزەرەکــەی کــە دە ســێوی
ســوور و نامەیــەک ،لــە نامەکــە نووســرابوو :ئــەم
ســاڵ ســێوەکان زۆر بــاش بــوون.
فێنەر.
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