كورد و كوردستان
لە ڕۆمانی

(تەلیسم)ی

واڵتەر سكۆت  -دا
موحسین محەمەد

ڕۆماننــووس واڵتــەر ســكۆت  1832-1771ســەرەتای ژیانــی بــە
نووســینی گۆرانــی میللــی دەســپێدەكات ،دواتــر بەهەمــان بەهــرەی
هونــەری دەچێتــە ســەر نووســینی ڕۆمــان .لــەم بــوارە ئەدەبییــەدا چەنــدان
ڕۆمانــی نووســیوە ،لەوانــە (تەلیســم) كــە بــاس لــە ماوەیەكــی كورتــی
هەڵمەتــی خاچهەڵگــران دەكات بــۆ ســەر خاكــی فەلەســتین .ڕۆمانەكــە
لــە ســاڵی  1832نووســراوە .لــە ســاڵی  1937دەكرێتــە عەرەبــی .ئێســتا
كــە ( )188ســاڵ بەســەر باڵوبوونەوەیــدا تێدەپــەڕێ ،ناوەرۆكەكــەی چەنــدە
گرنگــە بــۆ جیهانــی ئیســامی و ســكۆتلەندییەكان ،ئەوەنــدەش بــۆ ئێمــەی
كــورد گرنگــە  .نووســەر ڕۆمانەكــەی لەســەر ســێ كۆڵەکــەی مێژوویــی
بــە ســێ كەســایەتی بنیادنــاوە .ســوڵتان ســەاڵحەددینی ئەیووبــی كــوردە
پاشــای میســر و شــامە .ڕیچارد شــێردڵ پاشــای ئینگلتەرەیە ســەركردەی
خاچهەڵگرانــە .ئێــرڵ هانگتنگتــن شــازادەی ســكۆتاڵند ناســراو بــە خاوەنــی
پڵنــگ ،ســێر كەنــەس فەرمانــدەی كۆمەڵــەی ســوارانی ســكۆتالندە لەنــاو
ســوپای ئینگلتــەرە.
ئەوانــە هەرســێكیان ڕەهەنــدی مێژوویــی و دەروونــی جیاوازیــان هەیــە.
ڕۆمانەكــە بــۆ ئێمــە ،تێڕوانینــی نووســەرێكی ڕۆژئاوایــە بــۆ كــورد و
كوردســتان لــە هــزری ســەاڵحەددینی ئەیووبــی-دا .بــۆ ســكۆتلەندییەكان
بەرجەســتەكردنی قارەمانێكــی ڕاســتگۆ و ئــازا و خاكــی و بوێــرە لــە
هەڵمەتەكــەدا .بــۆ ئینگلیــزەكان دەرخســتنی شكســتی هەڵمەتەكەیــە،
بەهــۆكاری نەزانیــن و گەمژەیــی ،لەخۆباییبوونــی پاشــاكەیان .بــۆ
عەرەبەكانیــش ئایینــی ئیســام پەیامێكــی مەزنــە بــۆ توانــەوەی كولتــووری
نەتــەوەكان لــە شوناســی عەرەبــی ئیســامیدا .ڕۆمانەكــە بیســت و
هەشــت بەشــە ،لــە چەنــدان كەســایەتی مێژوویــی و دروســتكراو پێــك
دێــت .دەرهێنانــی ،یــان گۆڕینــی هــەر یەكێــك لــە و ســێ كەســە ،ئــەوە
ڕۆمانەكــە بەتــەواوی هەڵدەوەشــێتەوە .كات ماوەیەكــی كورتــی وەســتانی
شــەڕی خاچهەڵگرانــە .ڕووداوەكان هــزر و بیــری ئایینــی و دەروونــی و
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كۆمەاڵیەتــی ئــەو ســەردەمی دەردەخــەن .لــە بنیــادی
هونەریــدا ،ڕووداوەكان بــە زنجیــرەی یــەک بــەدوای
یەكدادێــن ،بڕیــن و بەیەكبەســتانەوە فالشــباكی تێــدا
نییــە .وەك كەموكووڕییەكــی هونــەری لــە گێڕانــەوەدا
چوونــە پێــش و گەڕانــەوە بــۆ دواوەی تێدایــە ،كــە زیاتــر
شــێوەی حەكایەتــی پێــوە دیــارە.
نووســەر ســەرەتا جێنــاوی نائامــادەی هەمووشــتزانە،
بــەاڵم لــە كۆتاییــدا دەبێتــە ئامــادەی هەمووشــتزان،
كەچــی لــە پێشــەكییەكەدا دەڵــێ :زۆر شــت لەبــارەی
كولتــووری ڕۆژهــەاڵت نازانــێ! ڕۆمانەكــە بــە
گەشــتێكی ســوارە ســكۆتلەندییەكە دەســت پــێ دەكات،
هــەر بــە ئەویــش كۆتایــی دێ .لــە ســێ بەشــی یەكەمــدا
ســوارەكە لــە گەشــتێكی ترســناكدایە لــە نێــوان ســوپای
خاچهەڵگــران و ســوپای موســڵمانان .ئــەو دەیــەوێ
نامــەی ئەنجوومەنــی میــر و پاشــایان بگەیەنێتــە قەشــە
تیۆدۆریك ناســراو بە ناســك لەالی عەرەبەكان .كڵێســای
قەشــەكە دەكەوێتــە پشــتی ســوپای ســەاڵحەددین.
لــە نزیــك كانــی (مــرواری بیابــان) ڕووبــەڕووی
ســوارێكی موســڵمانان دەبێتــەوە ،دوای كورتــە شــەڕێك
دەبنــە بــرادەر .ســواری ڕێگــر لــە نــاوی كریســتییانەكە
دەپرســێ ،ئەویــش دەڵــێ :لــە نــاو ســوپای خاچهەڵگــران
نــاوم كەنەســە (كنــث) خودانــی پڵنــگ .ئــەدی تــۆ ســەر
بــە چ هۆزێكــی عەرەبــی نــاوت چییــە؟ ئەویــش دەڵــێ:
مــن عــەرەب نیــم .ســەر بەكۆمەڵگەیەكــم لــە ئازایەتــی و
پەرۆشــی بــۆ جەنــگ هیچــی لــە عــەرەب كەمتــر نییــە،
لــە دەواری ماڵــی باوكــم حەریقــە ،لەمەیدانیــش نــاوم
شــێركۆیە ،واتــە شــێری چیــا .مــن خەڵكــی كوردســتانم
ل 42لــە دەقــە ئینگلیزییەكــەدا  derimبەكارهاتــووە
وەرگێڕەكــەش (الضریــم)ی بەكارهێنــاوە .بەبۆچوونــی
مــن ڕاســتییەكەی حەریقــە ،هەرچەنــدە یــەك مانایــان
هەیــە ،بــەاڵم لەنــاو كــوردان حەریــق بــەكاردێ.
شــاعیرێكی كالسیكیشــمان هەیــە بەنازنــاوی حەریــق.
كەنــەس دەڵــێ :بــۆ مــن ئەوهــا دیــارە ،ســوڵتانی مەزنتان
(مەبەســتی ســەاڵحەددینی ئەیوبی)یــە بــە خزمایەتــی
دەچێتــەوە ســەر ئــەو خانەوادەیــە .شــێركۆ دەڵــێ :ســپاس
بــۆ پێغەمبــەری خــودا كــە شــەرەفی بــە چیاكانمــان

بەخشــی ،پیاوێكــی ئەوهــا ســەركەوتوو و پابەنــد بــە
ناوچەكــەی لــە هەناویــدا هەنــاردووە .ل .42لێــرەدا
نووســەر هیــچ گومانێــك ناهێڵێتــەوە ،ســەاڵحەددینی
ئەیووبــی كــوردە و خەڵكــی كوردســتانە .هــەردوو
ســوارەكە لــە ڕێــگادا بــە (دۆڵــی مــردووان)دا تێدەپــەڕن.
شــێركۆ گۆرانــی دەڵــێ .ســوارەكە ســكااڵی لــێ دەكات،
كــە بــۆ گۆرانــی دەڵــێ ،چاكتــر وایــە نزابــكات  ،كــە
بــەو شــوێنە ترســناكەدا تێدەپــەڕن ،پــڕە لــە ئیبلیــس و
شــەیتان .شــێركۆ دەڵــێ :ئــەی كریســتیانی ئەوهــا باســی
جــن مەكــە ،بزانــە كــە تــۆ ڕووی ئاخاوتنــت لــە پیاوێكــە
خــۆی و نەتەوەكــەی دەچنــەوە ســەر ڕەگەزێكــی نەمــر.
ل 49ســوارەكە :دەزانــم  -دەچنــەوە ســەر شــەیتان ،كــە
دەســتی یارمەتــی بــۆ درێژكــردوون ،توانیتــان دەســت
بەســەر ئــەم خاكــە پیــرۆزەی فەلەســتیندا بگــرن .ئــەوە
ســەیر نییــە كــە ئێــوە دەچنــەوە ســەر شــەیتان ،ســەیر
ئەوەیــە شــانازی پێــوە دەكــەن .دەبینیــن نووســەر لێــرەدا
چەنــد لــە كــورد تووڕەیــە كــە لەوســەری چیــاكان
هاتــوون دەســتیان بەســەر فەلەســتیاندا گرتــووە .شــێركۆ
بــە گەڕانــەوەی بــۆ ئەفســانە ،ئــەوە دووپــات دەكاتــەوە،
كــورد ڕەگەزێكــی كۆنــە و جیایــە لــە نەتــەوەی عــەرەب.
دەڵــێ :شــانازی بــە بەهێزتریــن و بوێرتریــن بوونــەوەر
دەكەیــن .ئــەدی ســەر بەكــێ بیــن گــەر ســەر بــە ئیبلیــس
نەبیــن؟  ..ئیبلیــس ڕیســوا و قێزەونــە ،بــەاڵم الیەنێكــی
بەسامیشــی هەیــە .وەك ئیبلیــس ،ئێمــەی كوڕانــی
خەڵكــی كوردســتان .لێــرە نووســەر دەیــەوێ لــە ســەر
زاری شــێركۆ بــە ڕوانینــی ئیســامی و عەرەبــی
ڕەچەڵەكــی كــورد بگەڕێنێتــەوە بــۆ جــن .ســوارەكە
داوا لــە شــێركۆ دەكات باســی ڕەچەڵەكــی خــۆی
بــكات .ئەویــش دەڵێــت :زوحــاك یەكێــك لــە كوڕانــی
جەمشــید كــە چــووە ســەر تەختــی پاشــایەتی فــارس
بــە نهێنــی لەگــەڵ كۆمەڵــەی شــەیتانەكان كۆبــووەوە.
دوو نەهەنگــی دڕنــدەی هەبــوو ،ڕۆژانــە خوێنــی
مرۆڤیــان بــۆ دەبــرد .خەڵــك هەراســان بــوون ،یاخــی
بــوون .ئاســنگەری بوێــر (مەبەســت كاوەی ئاسنگەر)ـــە
و فەرەیــدوون توانییــان پاشــای ســتەمكار لەســەر تەخــت
الببــەن .فەرەیــدوون زوحاكــی لــە ئەشــكەوتێكی تاریكــی
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چیــای (ڕامۆنــد) زیندانــی كــرد( .ڕەنگــە مەبەســتی
چیــای دەماوەنــد بــێ) زوحــاك پێــش ئــەوەی لەســەر
تەخــت الببــررێ ،دەســتە دزێكــی یاوەرانــی خــۆی نــاردە
ئــەو شــوێنە بــۆ ئــەوەی ڕۆژانــە قوربانــی بــۆ بهێنــن.
حــەوت خوشــكی زۆر جــوان بــران بــۆ ئــەوێ ،كچــی
پیاوێكــی حەكیــم بــوون ..هــەر حەوتیان بەیــەك دەچوون.
خوشــكەكان جلەكانیــان لەبەركــردەوە ،تەنیــا كراســێكی
ئاوریشــمی ســپی نەبــێ .لــە جوانــی ئــەوان برووســك
لێیــدا ،دیــوار درزی دا ،پیاوێــك بــە جلــی ڕاوچییــان
و بــە تیروكەوانــەوە لــە درزەكــە هاتــە دەرەوە ،دوای ئــەو
شــەش بــرا لــە درزەكــە هاتنــە ژوورەوە .ســەردارەكەیان بــە
خوشــكی گــەورەی گــوت :زەینــەب مــن (كوپــره بــم)
پاشــای جیهانــی خــوارەوەم  ،ســەرۆكی بــااڵی جنەكانــم،
خــودا براكانمــی لــە ئاگــری یەكــەم دروســت كــردوون .بــە
فەرمانــی خــودا ڕازی نەبــوون ،ســوجدە بــۆ بوونەوەرێــك
ببــەن كــە لــە قــوڕ دروســتی كردبــوو ،نــاوی نــا مــرۆڤ.
گوێــت لــێ بــووە كــە ئێمــە شــەڕ دەخەینــە دەروونــی
مرۆڤــەوە .ئەمــە ڕاســت نییــە ،سروشــتی ئێمــە
بەخشــندەیی و میهرەبانییــە ،ئــەوەی بڕوامــان پــێ
بــكات دەبینــە دڵســۆزی .باوكــت لــە (میثــراب)
نــزای بــۆ كردیــن ،ئێمــە نزاكەمــان پەســەندكرد ـــــ تــۆ
خوشــكەكانت لەســەر لێــواری مردنــن ،ئەگــەر هــەر
یەكێــك لــە ئێــوە تاڵــە موویەكــی جوانــی خۆتــان بدەنــە
ئێمــە ،ئــەوە ئێــوە هەڵدەگریــن دەتانبەینــە شــوێنێكی
ئــارام ـــــ بــەو شــێوەیە كچــەكان گەیشــتنە كۆشــكی
ئەفســوونی لەســەر چیــای تەجــرەت لــە كوردســتان ـــــ
دوای ســەردەمێكی زۆر ،حــەوت جــەوان كــە هاتبوونــە
دۆڵەكانــی كوردســتان ،هــەر حــەوت خوشــكیان كــردە
ژنــی خۆیــان ،ئــەوان بوونــە باوكــی حــەوت هــۆز .ســوارە
كریســتانییەكە بەسەرســامییەوە گوێــی لــە چیرۆكەكــە
گــرت ،كــە تــا ئێســتا كاریگــەری لەســەر خاكــی
كوردســتان مــاوە .بێگومــان لێــرەدا نووســەر مەبەســتی
نــەورۆز و ئەفســانەی زوحاكــە .لەســەر زاری شــێركۆ
دەڵــێ :كــورد عــەرەب نییــە ــــ عەرەبــەكان لــە بیابانــەوە
هاتــوون ـــــ كــوردەكان ڕەچەڵەكــی ئــەو ئەفســانەن كــە لــە
چیــاكان ڕووی داوە نــەك لــە بیابانــەكان .لــەو دیــوی

دێڕەكانــی ڕۆمانەكــە ،نووســەر دەیــەوێ بڵــێ ،ئێــوە
ئەمەتــان بــۆ خۆتــان نەكــردووە ،بەڵكــوو بــۆ ئیســام و
عــەرەب ئەمەتــان كــردووە ،هــەر بۆیــە كەســایەتییەكان بــە
موســڵمان و عــەرەب دەناســێنێ .دەڵــێ ،عەرەبەكــە وتــی.
یــان ســوارە عەرەبەكــە وەاڵمــی دایــەوە .كریســتیانەكە
دەپرســێ ،ئــەدی بۆچــی بــوون بــە موســڵمان؟ شــێركۆ
دەڵــێ :پێغەمبــەر دروودی خــودای لــێ بــێ ئایینێكــی
بەخێرتــری لــە ئایینــی بــاوك و باپیرانمــان بــۆ هێنایــن.
هــەر لــەو بەشــە هەســت و ســۆزی نەتەوەیــی شــێركۆ
دەورووژێنــێ ،دەڵــێ ،ســوارە عەرەبەكــە ســروودێكی
بــە زبانــی زۆر كــۆن چــڕی .ســروودەكە لــە دەقــە
عەرەبییەكــەدا بەنــاوی (ئەهرەمانە)یــە بێگومان هەڵەیە،
ڕاســتییەكەی ئەهریمەنــە لــە دەقــە ئینگلیزیەكەشــدا بــە
ئەهریمەن نووســراوە ( .)AHRIMANزمانە كۆنەكەش
بــێ گومــان هــەر دەبــێ زمانــی كــوردی بــێ .ســروودەكە
بــەم كۆپلەیــە دەســتپێدەكات:
ئەهریمەن
ئەی ئەهریمەنی ڕەش،
ئــەی ئــەوەی عێــراق وەك ســەرچاوەی ئاشــووب و
نەخۆشــی دەبینــی،
گــەر لــە پەرســتگەكەت كڕنۆشــمان بــرد ،هەمــوو
جیهــان بەچــاوی كــز دەبینیــن،
ئەوســا دەزانیــن لــە ژێــر ئاســماندا شانشــینێك نییــە
لــە شانشــینی تــۆ بــكا!
كۆتایی سروودەكەش بەم شێوەیەیە:
هــەر لــەو ســاتەی خــودا فــووی ژیانــی بەبــەردا
كردیــن،
چارەنووســی لەســەر زەوی پــێ دایــن ،تــۆی كــە
كۆتایــی بــە پیــاوان دەهێنــی،
مردن لە كاتی خۆیدا دێ ،ژانەكە لە تۆوە دێ،
ئــەی ڕەوانــی تاریكــی دەســەاڵتی تــۆ لەســەر زەوی
كۆتایــی هاتــووە
سەیرە ،كێ وەاڵمدەداتەوە!
ســوارە ئیســكۆتلەندیەكە دەیــەوێ بگاتــە قەشــە
تیۆدۆریــك ،كــە الی موســڵمانەكان بــە ناســك ناســراوە
دیتە ســەر ڕێگەیان ،لەدژی گۆرانییەكە هێرش دەكاتە

ژ (٢٠٢١ /٦ - ٥ /٥ )٢٨٤/٢٨٣

149

ســەر شــێركۆ ،بــەاڵم ســوارە ســكۆتلەندییەكە هەڕەشــەی
لــێ دەكات وازی لــێ بهێنــێ ،ئیــدی هەموویــان
بەیەكــەوە دەچنــە ئەشــكەوتەكە .بەشــی چــوارەم و
پێنجەمــی ڕۆمانەكــە لەنــاو كڵێســاكەی تیۆدۆریكــە.
دوای پشــوودان هەردووكیان دەكەونە خەو .لەبەرەبەیاندا
قەشــە و ســوارە كریســتیانەكە بــە ئاگادێنــێ بــۆ ئــەوەی
ڕاوێــژ لەســەر ئــەو نامەیــە بكــەن كــە ئەنجوومەنــی
خاچهەڵگــران ناردوویەتــی .ســوارەكە كەژاوەیەكــی
ژنــان دەبینــی ،كــە یەكێكیــان شــاژن برنگاریــا شــاژنی
ڕیچــارد شــێردڵە و ئــەوی دیكــە ئەدیــس (ادیــث) ی
ئامــۆزای پاشــایە بــە مۆڵەتــی ســوڵتان ســەاڵحەددینی
ئەیووبــی بــۆ نزاكــردن هاتوونەتــە كڵێســاكە ،بەڵكــوو
هاوســەرەكەی لــە نەخۆشــییەكەی چــاك بێتــەوە.
ســوارەكە بــە هاتنــی ئــەوان نازانــێ .ئەدیــس هــەر لــەوێ
ئاشــقی ســوارەكە دەبــێ .لــە بەشــی شەشــەمدا نووســەر
دەچێتــە نــاو خێوەتەكــەی شــا ڕیچــارد شــێردڵ .پــەردە
لەســەر ناكۆكــی نێــوان میــر و پاشــایانی هەڵمەتەكــە
الدەدات .لووتبــەرزی و لــە خۆبایبوونــی ڕیچــارد،
ئــازاری دەروونــی میــر و پاشــایان دەدات ،چونكــە
ئــەوان لــە هونــەری جەنگــدا نەدەگەیشــتنە ڕیچــارد.
ئەمــە هــۆكاری لێكترازانــی ســوپاكەیە ،ڕۆژ بــە ڕۆژ
هیــوای ســەركەوتنی تێــدا دەكوژاندنــەوە .پێچەوانــەی
ئەمــە خۆڕاگــری ســوڵتان ســەاڵحەددین ،بــە ئەقڵێكــی
سیاســی نــوێ و تواناییەكــی دیپلۆماســی و بڕوایەكــی
ئایینــی بەهێــز ،ســپای خاچهەڵگرانــی شــەكەت كردبوو.
نووســەر دەڵــێ :لــە تۆمــاری مێژوویــی ڕۆژهەاڵتــدا،
كەســێك نییــە نــاوی لــە ســەرووی نــاوی ســەاڵحەددینەوە
بێــت .پاشــایانی خاچهەڵگــران بەناچــاری داوای
شــەڕ ڕاگرتنیــان لــە ســوڵتان ســەاڵحەددین كــردووە،
ئەویــش پەســەندی كــرد ،تــا ئــەو كاتــەی ڕێكدەكــەون،
یــان جەنــگ هەڵدەگیرســێتەوە ،هــۆی ســەرەكیش بــۆ
نەخۆشــییەكەی ڕیچــارد شــێردڵ دەگەڕێنێتــەوە.
ئەقــڵ و دادپــەروەری ســەاڵحەددین دەڵــێ :ئەگــەر
دوژمنەكــەت نەخــۆش بــوو ،توانایــی ئامادەیــی تــەواوی
تێــدا نەبــوو پێویســتە جەنــگ بوەســتێ .ئــەم بۆچوونــەی
ســەاڵحەددین ئەوپــەڕی ئەقڵــی دادپەروەرییــە لــە

هونــەری جەنگــدا .لــە نەریتــی سوارچاكیشــدا ئەوپەڕی
شــكۆیە ،ســوڵتان خــۆی دەیــەوێ شــا ڕیچــارد شــێردڵ
چــاك بكاتــەوە ،ئەوجــا ئەگــەر ئــارەزووی ئاشــتی نەبــوو،
ئــەوە لــە مەیدانــی جەنگــدا ســەری بپەڕێنــێ .ئەمــە
تێكشــكاندنی شــكۆ و ئەقڵــی ڕۆژئاوایــە لــە دەقەكــەدا.
لــە ســەرەتای ڕۆمانەكــەدا نووســەر دەڵــێ :عەرەبــەكان
لــە بیابانــەوە هاتــوون ،ئەمــە ڕوانینــی نووســەرێكی
ڕۆژئاوایــە بەرانبــەر بــە ئیســام و عــەرەب و ئیســام.
كۆتایــی ڕۆمانەكــە شــتێكی دیكەیــە ،پێوەنــدی بــە
ئەقڵــی كوردییــەوە هەیــە ،كــە ئەقڵــی عەرەبــی نییــە.
نەخۆشــییەكەی ڕیچــارد و مۆڵەتەكــەی ســەاڵحەددین
بــۆ ژنەكــەی و ڕەزامەنــدی لەســەر وەســتانی شــەڕەكە،
تەفــرەی ڕۆحیەتــی پاشــا دەدات .گیانــی ســوارچاكی
ختووكــەی شــێردڵ دەدات .داوای وەســتانی شــەڕ بــە
دڵــی ئــەو نییــە ،بــەاڵم ناچــارە لەبــەر ئــەوەی نەخۆشــە.
هاوڕێكــەی ناســراو بــە دیڤــۆ ،ڕۆژانــە چاودێــری
نەخۆشــییەكەی دەكات .پێــی دەڵــێ :شــاژن چووەتــە
عەیــن جــدە بــۆ الی قەشــە تیۆدۆریــك تــا نــزات بــۆ
بكــەن  .پاشــا سەرســام دەبــێ ،چــۆن شــاژن ئــەو گەشــتە
پــڕ مەترســییەی كــردووە؟ چــۆن توانــی بچێتــە نــاو
ســوپای موســڵمانان؟! ئەویــش دەڵــێ ،ســەاڵحەددین
مۆڵەتــی پــێ داون پارێزگاریتــان لــێ بــكات .پاشــا
دەڵــێ :بەڕاســت؟ كەواتــە مــن خراپــەم بەرانبــەر
ســەاڵحەددین كــردووە ،مــن قــەرداری ئــەوم .ڕیچــارد
متمانــەی بــە پاشــایانی ڕۆژئــاوا نییــە ،دەڵــێ :شــا
فیلیــپ پاشــای فەڕەنســا لــە جیاتــی ئــەوەی بڕیــار
بــدات بچنــە پێشــەوە بــۆ فەلەســتین ،بڕیــار دەدات
بگەڕێنــەوە پاریــس .لەبەشــی حەفتەمــدا ســوارەكە
گەڕاوەتــەوە ،داوا لــە دیڤــۆ دەكات بەڵكــوو ڕێگــەی
پــێ بــدات چــاوی بــە شــا ڕیچــارد شــێردڵ بكــەوێ،
نامەیەكــی لــە ئەنجوومەنــی زانایانــی كریســتیانی
پێیــە ،هەروەهــا حەكیمێكــی لەگــەڵ خــۆی هێنــاوە كــە
ســوڵتان ســەاڵحەددین ناردوویەتــی بــۆ چاكردنــەوی
پاشــا ،لەبەشــەكانی دواتــردا دەردەكــەوێ حەكیمەكــە
خــودی ســەاڵحەددینەو خــۆی گۆڕیــوە .دیڤــۆ دیدارەكــە
و حەكیمەكــە ڕەت دەكاتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی مەترســی
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هەیــە كــە ئەمــە پیــان بــێ لــە دژی پاشــا .لــە بەشــی
هەشــتەمدا دیڤــۆ هەواڵەكــە بــۆ ڕیچــارد دەگێڕێتــەوە،
كــە چــۆن ئەنجوومــەن ســوارەكەیان بــۆ الی تیۆدرۆیــك
لــە عەیــن جــدە نــاردووە ،لــە ڕێگــەدا میرێكــی عەرەبــی
بینیــوە (مەبەســتی شــێركۆیە) ئەویــش كــە زانیویەتــی
پاشــا نەخۆشــە و بــە حەكیمەكانــی ئێــرە چــاك نابێتــەوە،
بەڵێنــی پــێ داوە حەكیمــی تایبەتــی ســەاڵحەددینی بــۆ
بنێــرێ .ئێســتا ئــەو حەكیمــە بــە خــۆی بــە یاوەرەكانــی
گەیشــتوونەتە ئۆردووگاكــە ،ســوارەكە نامەیەكــی لــە
ســەاڵحەددین هێنــاوە .پاشــا نامەكــە دەخوێنێتــەوە ،لــە
نامەكــەدا هاتــووە :دەزانــم ناتــەوێ وەك نەخۆشــێك لە ناو
جێگــەدا بمــرێ ،دەمــەوێ چــاك ببیتــەوە ،ئەوجــا ،یــان
بــە یەكجــاری ڕێــك دەكەویــن ،یــان لەمەیدانــی جەنــگ
ســەرت دەپەڕێنــم .پاشــا دەڵــێ :هــەر ئێســتا دەمــەوێ
ئــەو حەكیمــە ببینــم تــا داواكــەی ســەاڵحەددین بەجــێ
بهێنــم لــە مەیدانــی جەنــگ ســەری بپەڕێنــم .دیڤــۆ
متمانــەی نییــە .دەچێتــە الی گــەورەی ئەســقۆفان لــە
شــاری ســوور ،بــۆ ئــەوەی پــرس و ڕای پــێ بــكات.
ئایــا دەكــرێ پاشــای كریســتیانی بخرێتــە بەردەســتی
حەكیمــی موســڵمان ،ئەویــش دەڵــێ بــۆ كاتــی پێویســت
دەكــرێ ،بــەاڵم ئەویــش متمانــەی نییــە ،بۆیــە لەگــەڵ
دیڤــۆ دەچنــە الی حەكیمەكــە .هەردووكیــان دەبینــن
كــە چــۆن ئەدۆنبــەك /دكتــۆری تایبەتــی ســوڵتان
چارەســەری خزمەتــكاری ســوارە ئیســكۆتلەنیدییەكە
دەكات .دیڤــۆ كــە دەبینــی خزمەتكارەكــە تایەكــەی
بــەرداوە ،داوادەكات یەكســەر بچنــە الی ڕیچــارد بــۆ
چارەســەری نەخۆشــییەكەی .لەبەشــی نۆیەمــدا ،دیڤــۆ
و حەكیمەكــە و ســێر كەنــەس لــە خێوەتــی پاشــادان.
شــێردڵ چەنــدان پرســیار لــە ســوارەكە دەكات لەوانــە:
ئایــا شــاژن و ئەدیســی بینیــوە؟ ســوارەكە بەكورتــی
وەاڵمــەكان دەداتــەوە و خــۆی لــە بابەتــی شــاژن و
ئەدیــس دەدزێتــەوە  .پاشــا زانیارییــەكان بــە ناتــەواوی
وەردەگــرێ .لــەو كاتــەدا جڵــز ئامــۆری ســەرۆكی
ســوارانی پەرســتگە و مەركیــز مینســترا دێــن داوا لــە
پاشــا دەكــەن خــۆی نەخاتــە بەردەســتی دوكتۆرێكــی
موســڵمان ،بــەاڵم هەمــوو ئەمانــە ســوودی نابــێ.

حەكیمەكــە هەندێــك تــۆز دەردەهێنــێ و دەیخاتــە نــاو
جامــە ئاوێــك و دەیداتــە پاشــا ،ئەویــش دەڵــێ :دیڤــۆ
ئەگــەر مــردم ئــەو حەكیمــە بەڕێــزەوە بگەڕێننــەوە بــۆ
الی ســەاڵحەددین .دەرمانەكــە دەخواتــەوە ،ئیــدی
پاشــا پشــوو دەدات و دەچێتــە خەوێكــی قــووڵ .لــە
بەشــی دەیەمــدا ،ئــۆردووی ســەربازان لــە كەشــێكی
ماتەمینیدایــە ،ســەرۆكی ســوارانی پەرســتگە و
مەركیــز مینســترا دۆخەكــە بەدەرفــەت دەزانــن گفتوگــۆ
لەســەر پالنگێــڕی دەكــەن .ســەرۆكی ســوارەكان مەركیــز
تەفــرە دەدا ،ئەویــش لەگەڕانەوەیــدا ئــااڵی شــەكاوەی
ئینگلەتــەرە لەســەر لووتكــەی ســەنت جــۆرج دەبینــێ،
پالنــی دزینــی ئااڵكــە دەچێتــە ســەری.
لەبەشــی یــازدەدا مەركیــز خوانێكــی گــەورە بــۆ دۆقی
نەمســا ســازدەكات ،لەكاتــی خواردنــەوە تەفــرەی دەدات،
لەســەر ئــەوەی ڕیچــارد خــۆی بەســەر هەمووانــدا
ســەپاندووە ،دۆقیــش هەڵدەســتێ ئااڵكــەی دەبــات لــە
تەنیــش ئــااڵی ئینگلتــەرە هەڵــی دەدا .هــەر لــەو كاتــەدا
دوكتۆرەكــە ڕیچــارد بــە ئاگادێنــێ ،تایەكــە بــەری
داوە و نەخۆشــییەكەی نەمــاوە .لــەو كاتــەدا دەنگــی
هەراوزەنــای یاوەرانــی دۆقــی نەمســا بەرزدەبێتــەوە،
پاشــا زۆر تــووڕە دەبــێ ،بەتایبەتــی كــە دەزانــێ
دۆق ئــااڵی خــۆی لــە تەنیشــت ئــااڵی ئێنگلتــەرەوە
هەڵــداوە ،ئەویــش بــە تووڕەیــی دەچێتــە ســەر لووتكەكــە
و ئااڵكــەی نەمســا فــڕێ دەدات  ،دۆق زۆر تــووڕە
دەبــێ ،بــەاڵم هیچیــان پــێ ناكــرێ .پاشــای فەڕەنســا
دێــت ،دۆخەكــە هێوردەكاتــەوە .ئیــدی ڕیچــارد شــێردڵ
و ســێر كەنــەس دەكاتــە پاســەوانی ئااڵكــە.
لــە بەشــی دوازدە ،كاتەكــە شــەوە ســوارەكە و
ســەگەكەی پاســەوانی ئااڵكــەن  ،كورتــە بااڵكــە دێتــە
الی و داوای لــێ دەكات هــەر ئێســتا بچێتــە خێوەتــی
شــاژن و لەبەرئــەوەی ئەدیــس دەیــەوێ بیبینــێ ،ئەویــش
بڕوانــاكات و نایــەوێ ئێشــكگرییەكە جــێ بهێڵــێ ،بەاڵم
كــە ئەنگوســتیلەكەی شــاژنی نیشــان دەدات ،ئەویــش
بــڕوادەكات ،ئیــدی ئااڵكــە بــە ســەگەكەی دەســپێرێ
و دەڕوا.
لەبەشــی ســێزدە ســوارەكە دەچێتــە نــاو خێوەتەكانــی
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شــاژن لەســەر داوای كورتەبااڵكــە لــە یەكێــك لــە خێوەتــە
نزیكــەكان چــاوڕێ دەكات ،لــەو كاتــەدا دەنگــی شــاژن
و ئەدیــس دەبیســتێ بــۆی دەردەكــەوێ كــە ئــەوە پیالنــە،
بۆیــە هــەر زوو بڕیــاردەدات بگەڕێتــەوە شــوێنی خــۆی،
لــە هەمــان كاتیشــدا هەســت دەكات ئەدیــس تاوانــی
نییــە .شــاژن بــە ئەدیــس دەڵــێ ئــەوە مەرجەكــەت
دۆڕانــد ،ســوارەكە ئەركــی خــۆی جێهێشــت ،ئەویــش
دەڵــێ ئــەوە تــۆ بــووی مەرجــت كــرد ئەنگوســتیلەكەت
لەپەنجــەی مــن كــردەوە .ســوارەكە لــە ڕاســتی ڕووداوەكە
دەگات ،چــاوڕێ دەكات تــا بزانــێ چــی ڕوودەدات.
ئەدیــس دەچێتــە خێوەتــی ســوارەكەو داوای لــێ دەكات
بگەڕێتــەوە شــوێنی خــۆی .ســوارەكە دەكەوێتــە ســەر
چــۆك ئەنگوســتیلەكەی دەداتــەوە ،بــەاڵم ئەو داوای لێ
دەكات وەك دیــاری بیپارێــزێ .ســوارەكە دەگەرێتــەوە،
بــەاڵم چــی دەبینــێ؟ ئااڵكــە دزراوە و ڕمەكــە فــڕێ
دراوە و ســەگەكەش زامــدار بــووە .بــە چــاوی گریانــاوی
بەدیــار ســەگەكەو ڕمەكــەوە دادەنیشــێ ،هەســت بــە
شــەرمەزاری دەكات .بەشــی چــواردە هەمــان شــوێنە،
حەكیمەكــە دێتــە الی و دڵــی دەداتــەوە ،پێشــنیاری
بــۆ دەكات بچێتــە الی ســەاڵحەددین ،ئەویــش بــە
تونــدی ڕەتــی دەكاتــەوە .پێــی دەڵــێ ســەاڵحەددین
بەنیــازی ڕێككەوتنــە لەگــەڵ پاشــایانی كریســتیانی.
ڕیچــارد دەیــەوێ ئەدیــس بداتــە ســەاڵحەددین .ســوارەكە
بەتووڕەییــەوە دەڵــێ :چــۆن كریســتیانییەك دەدرێتــە
موســڵمانێك؟ ئامادەیــی خــۆی بــۆ ســزا نیشــان دەدات
و دەچێتــە خێوەتــی پاشــا .لــە بەشــی پــازدەدا ســوارەكە
لەبــەردەم پاشــادا دان بــەوەدا دەنــێ لــە پاراســتنی ئااڵكــە
كەمتەرخــەم بــووە ،بــەاڵم دەڵــێ ئــەوە پیالنێكــە لــە دژی
ئینگلتــەرە .هەرچــی دەڵــێ پاشــا ڕەتــی دەكاتــەوە،
بــەاڵم تێــدەگات نهێنییــەك لــە ڕووداوەكــەدا هەیــە .داوا
لــە دیڤــۆ دەكات قەشــەی بــۆ ئامــادە بــكات ،تــا بــەر
لــە ســزادانی ددان بــە گوناحەكەیــدا بنــێ .لەبەشــی
شــازدەدا ئەدیــس شــاژن ناچــار دەكات هەڵەكــەی ڕاســت
بكاتــەوە و بچێتــە الی مێردەكــەی و داوای لێبــوردن بــۆ
ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە بــكات .شــاژن دەزانــی ئەدیــس
ســوارەكەی خــۆش دەوێ ،ئەدیســیش دەزانــێ پاشــا لــە

قســەی شــاژن دەرناچــی ،بۆیــە دەچنــە الی پاشــا.
لەبەشــی حەڤــدەدا ،شــاژن تــكا لــە پاشــا دەكات
لــە ســوارەكە ببــوورێ ،بــەاڵم پاشــا مكــوڕە لەســەر
جێبەجێكردنــی بڕیارەكــەی ،ئەوجــا ئەدیــس خــۆی
ناگــرێ و بەچۆكــدا دەكەوێــت ،تــكای لــێ دەكات لــە
ســوارەكە ببــوورێ .ئیــدی الی پاشــا ئاشــكرا دەبــێ
كــە ئــەو دووانــە یەكتریــان خــۆش دەوێ .پاشــا تووڕەتــر
دەبــێ لەبــەر ئــەوەی ئــەو لــە پێگــەی شــاهانەدا نییــە،
چــۆن ئــەوەی كــردووە؟ دەڵــێ :هیــچ شــتێك ڕێگــر نییــە
لــە پێشــم ســەری بپەڕێنــم .ئەدیســیش دەڵــێ ئەگــەر
بــە مــەرگ ســزا بــدرێ ،ئەویــش لەپێناویــدا دەمــرێ،
دواییــن كــەس حەكیمەكــە دێ .لــە بەشــی هــەژدەدا
پاشــا دەیــەوێ پادداشــتی حەكیمەكــە بــكات ،ئەویــش
داوای ئازادكردنــی ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە دەكات،
كــە دەزانــێ داواكــەی هیــچ ســوودی نییــە ،پێــی دەڵــێ:
لــە ئەوروپــا ،لــە ئاســیا ،لــە نــاو موســڵمانان بــاوی
دەكاتــەوە ،كــە پاشــا كەللــەڕەق و بیرتەســكە ،ئەویــش
تــووڕە دەبــێ و یەكســەر بــۆی دەنووســێ ئــەوە ســوارەكەم
وەك كۆیلــە دا بــە تــۆ ،چــی لــێ دەكــەی بیكــە ،ئەوجــا
حەكیمەكــە سپاســی دەكات و دۆخــی پاشــا هێــور
دەكاتــەوە .پاشــا بیــری هــەر لــەالی دزینــی ئااڵكەیــە،
بەدیڤــۆ دەڵــێ ،دۆقــی نەمســا ئــاگادار بكاتــەوە گــەر
نكوڵــی كــرد ،ئــەوە خــۆی بــۆ شمشــێربازی ئامادەبكات.
لــە بەشــی نــۆزدەدا ئەســقۆفی شــاری ســوور هەواڵــی
كۆتایــی جەنگــی خاچهەڵگــران بــە شــا ڕیچــارد شــێردڵ
دەگەیەنێ ،كە میر و پاشــایان بڕیاریان داوە بگەڕێنەوە
واڵتانــی خۆیــان ،ئەگــەری ئــەوە هەیــە شــێردڵ بــە
تەنیــا بمێنێتــەوە .ئەویــش تــووڕە دەبــێ و هەموویــان بــە
ترســنۆك و خایــن ناودەبــات .لــە هەمــان كاتــدا دڵنیــای
دەكاتــەوە كــە ڕێككەوتنێــك لەگــەڵ ســەاڵحەددینی
ئەیووبــی هەیــە ،بەیتولمەقــدس دەگەڕێتــەوە ،وەك
هاوپەیمانــی ســەاڵحەددین .بــە هاوســەرگیری لەگــەڵ
هاوخوێنــی پاشــا پیرۆزدەكــرێ .پاشــا سەرســام دەبــێ،
دەزانــێ ئەنجوومــەن چاوەڕێــی وەاڵمــی ئــەوە ،ئیــدی
هەردووكیــان بەیەكــەوە دەچنــە ئەنجوومــەن .لــە بەشــی
بیســتدا ســەاڵحەددین كۆیلەیــەك بــە نــاوی نۆبــی ،یــان
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ئەتیوبــی كــە الڵــە بــە دیــاری بــۆ شــا ڕیچــارد دەنێــری،
ســوڵتان نامەیەكیشــی نــاردووە.
ڕاســتییەکەی دواتــر دەردەكــەوێ ئــەوە كۆیلــە نییــە،
بەڵكــو ســوارە ئیســكۆتلەندیەكەیە مكیــاژ كــراوە  .لــە
بەشــی بیســتویەكدا دوای ئــەوەی كۆیلەكــە پاشــا لــە
هێرشــی پیاوێكــی تــورك دەپارێــزێ خۆشــی برینــدار
دەبــێ ،پاشــا لێــی دەپرســێ دەتوانــێ ئــەو كەســەی
ئااڵكــەی دزیــوە ئاشــكرا بــكات ،ئەویــش بــە نووســین
وەاڵمــی دەداتــەوە ،پاشــا زۆر سەرســام دەبــێ بیــر لــەوە
دەكاتــەوە لەكاتــی ڕیزلێنــان لــە هەڵدانــەوەی ئــااڵی
ئینگلتــەرە كۆیلەكــە دەتوانــێ ئاشــكرای بــكات ،ئەوجــا
بــە نڤیــڵ دەڵــێ ،نۆبــی نامەیەكــی ســەاڵحەددینی
پێیــە بــۆ ئەدیــس لەگــەڵ خــۆی بیبــات بــۆ خێوەتــی
شــاژن ،بەڵكــوو نامەكــە بگەیەنــێ .لــە بەشــی بیســت
و دوودا نووســەر جارێكــی دیكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ
ئــەو ســاتانەی حەكیــم و یاوەرانــی دەگەڕێنــەوە نــاو
ســوپای ســەاڵحەددین .ســوارە ئیســكۆتلەندییەكەش وەك
كۆیلەیــەك دراوە بــە حەكیمەكــە .لــە ڕێــگادا هێرشــیان
دەكرێتــە ســەر ،لــە كۆتایــی ڕۆمانەكــەدا دەردەكــەوێ
كــە ســەرۆكی ســوارانی پەرســتگە پالنــی هەبــووە،
حەكیمەكــە و ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە بكــوژن ،بــەاڵم
ئــەوان توانییــان خۆیــان ڕزگاربكــەن ،كــە دەگەنــە الی
كانــی (مــرواری بیابــان) پشــوودەدەن .لــەم بەشــەدا
ئاماژەیــەك هەیــە ،حەكیمەكــە گیراوەیەكــی ئەفیوونــی
دابێتــە ســوارەكە ،بۆیــە دەكەوێتــە خەوێكــی قووڵــەوە.
لــە بەشــی بیســت و ســێدا دیســان گەڕانەوەیــە بــۆ
دواوە ،ســوارەكە لەنــاو خێوەتێكــی شــاهانە خەوتــووە ،بــە
ئــاگای دەهێنــن ،بــە چــاوی خەواڵــوەوە ،جلوبەرگــی
(باوكــی حەریــق) پیــاوە كوردســتانییەكە دەبینــێ.
شــێركۆ هانــی دەدا زوو لەنــاو نوێنەكــەی بێتــە دەرەوە،
ئــەو ئێســتا لەنــاو ســپای ســوڵتان ســەاڵحەددینی
ئەیوبییــە .شــێركۆ پێــی دەڵــێ حەزدەكــەی ئــەو كەســەی
ئااڵكــەی ئینگلتــەرەی دزیــوە ئاشــكرابێ؟ دەڵــێ چــۆن،
شــێركۆ دەڵــێ ســەگەكە دەتوانــێ تاوانبارەكــە بناســێتەوە،
ســوارەكە پێدەكەنــێ كــە ئەوهــا گەمــژە بــووە بیــری
لەمــە نەكردووەتــەوە ،بــەاڵم چــۆن بچێتــە نــاو ئــۆردووی

خاچهەڵگــران .شــێركۆ پێــی دەڵــێ :ئــەوە بــە مــەرج
دەبــێ ،گــەر نامەیــەك لــە ســەاڵحەددین بــۆ ئەدیــس
ببــەی ،ئەویــش دوای بێدەنگــی ڕازی دەبــێ .شــێركۆ
پێــی دەڵــێ وەرە بــۆ خێوەتەكــەی مــن .ســوارەكە بــە
پەرۆشــەوە لەگەڵــی دەڕوا .لــە پشــتی دێــرەكان ئەوهــا
دەردەكــەوێ كــە ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە لــە خێوەتــی
شــێركۆ بەسەرپەرشــتی ئــەو شــێوەی گــۆڕاوە بــۆ
كۆیلەیەكــی ئەفریقــی ،هەروەهــا سەگەكەشــی مكیــاژ
كــراوە بــۆ ئــەوەی نەناســرێنەوە.
لە بەشی بیست و چواردا گەڕانەوەیە بۆ بەردەوامی
ڕێتمــی گێڕانــەوەی پەیژەیــی چیرۆكەكــە .كەژاوەیەكــی
گــەورە بــۆ میــر و پاشــایان ڕێكخــراوە بــۆ ڕیزگرتــن
لــە شــكۆی ئــااڵی ئینگلتــەرە .پاشــا پێشــوازییان لــێ
دەكات ،كۆیلە نۆبی و سەگەكەی چاودێری كەژاوەكان
دەكــەن .میــر و پاشــایان تێدەپــەڕن ،لەوكاتــەدا مەركیــز
كۆنــراد دێ ســەگەكە تــاوی دەداتــێ لەســەر پشــتی
ئەســپەكە دەیــەوێ بیخنكێنــێ ،ئیــدی ئاشــكرا دەبــێ،
پاشــا پێــی دەڵــی تــۆ خایــن و غــەداری و بــە دزینــی
ئااڵكــە تۆمەتبــاری دەكات .دەچنــە كۆبوونــەوەی میر و
پاشــایان ،ڕیچــارد بــە ڕوونــی مەركیــز كۆنــراد تۆمەتبار
دەكات ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی پاشــا فەرمانــدەی ســوپای
خاچهەڵچگرانــە ڕازی دەبــێ لەســەر ئــەوەی یەكێكــی
دیكــە لەجیاتــی ئــەو شمشــێربازی بــكات ،مەركیزیــش
بــۆ ســەلماندنی بــێ تاوانیــی خــۆی ڕازی دەبــێ.
فیلیــپ پاشــا ئــەو داوەرییــە دەكات ،دۆزینــەوە جێگــەی
گونجــاو دەبێتــە كێشــە ،ڕیچــارد شــێردڵ دەڵــێ بــا ئەمــە
بــۆ ســەاڵحەددینی ئەیووبــی جــێ بهێڵیــن.
لــە بەشــی بیســت و پێنجــدا پاشــا لــە خێوەتەكــەی
خــۆی دەستخۆشــی لــە نۆبــی دەكات ،داوا لــە نڤێــل
دەكات كۆیلــە نۆبــی بباتــە الی شــاژن و ئەدیــس بــۆ
ئــەوەی نامــەی ســەاڵحەددین بیگەیەننــە ئەدیــس،
لــە خێوەتەكەیــدا ئەدیــس بەچراكــەی لــە ســوارەكە
نزیــك دەبێتــەوە ،یەكســەر دەیناســێتەوە كــە ئــەوە ســوارە
ئیســكۆتلەندییەكەیە خۆی گۆڕیوە ،ئەدیس پەشــیمانی
خــۆی دەردەبــڕێ كــە نەیتوانــی بــۆ ڕزگاركردنــی شــتێك
بــكات ،ئــەو هیــچ قســە نــاكات ،چونكــە بەڵێنــی بــە
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پاشــا داوە ،ئەدیــس تــووڕە دەبــێ ،نامەكــە فــڕێ دەداتــە
ســەر زەوی و دەڵــێ بــە ســەاڵحەددین بڵێــن ئەدیــس
ڕقــی لــە موســڵمانێكە نەبووبێتــە مەســیحی .ئیــدی
نڤێــڵ و ســوارەكە دەگەڕێنــەوە.
لــە بەشــی بیســت و شەشــدا شــا ڕیچــارد شــێردڵ
لــە خێوەتەكــەی ئاهەنگێكــی بچــووك بــە خۆشــی
ڕۆژی شمشــێربازییەكە ســازدەكات ،بڵندڵــی گیتــارژەن
گۆرانــی كراســی خوێنــاوی دەچــڕێ ،شــاژن و ئەدیــس
دێنــە خێوەتەكــە .دوای تەواوبوونــی ئاهەنگەكــە شــاژن
و ئەدیــس دەگەڕێنــەوە خێوەتــی خۆیــان ،پاشــا یــاوەری
ئەدیــس دەكا ،لــە ڕێگــە پێــی دەڵــێ چ وەاڵمێكــت
بــۆ ســەاڵحەددین پێیــە ،ئەویــش دەڵــێ :هاوســەرگیری
لەگــەڵ هەژارێكــی مەســیحی خێرترە لە هاوســەرگیری
ســوڵتانێكی موســڵمان .پاشــا ئــاگاداری دەكاتــەوە كــە
ناســك پێشــبینی ئــەوەی كــردووە ،ســەاڵحەددین بەهــۆی
ئــەو هاوســەرگیرییەوە دەبێتــە مەســیحی .ئەدیــس بــڕوا
نــاکات ،هۆشــی هــەر الی ســوارە ئیســكۆتلەندییەكەیە.
ئیــدی پاشــا بــە تەنیــا دەگەڕێتــەوە.
بەشــی بیســت و حــەوت پــڕە لــە ڕووداوی
یەكالییكــەرەوە ،پاشــای فەڕەنســا و میــر و پاشــایانی
دیكــەی خاچهەڵگــران ڕیچــارد ئاگاداردەكەنــەوە كــە
بەنیــازن بگەڕێنــەوە بــۆ واڵتەكانیــان .شــا ڕیچــارد
هەســت بــە نائومێــدی دەكات ،حاجــی عەبدوڵــا
باڵیــۆزی ســەاڵحەددین دەبێتــە میوانــی پاشــا و بــاس
لــە ئامــادەكاری و شــوێنی زۆرانبازییەکــە دەكات،
ئەویــش لــە خۆشــی شمشــێربازییەكە هەمــوو شــتێك
لەبیــردەكات .ئــەو شــەوە بەیەكــەوە دەخــۆن و دەخۆنــەوە،
لــە ڕۆژی دواتــر حاجــی عەبدوڵــا دەگەڕێتــەوە الی
ســەاڵحەددین .شــا ڕیچــارد شــێردڵ و میــر و پاشــایان
بــەڕێ دەكــەون بــۆ شــوێنی شمشــێربازییەكە ،هــەر كــە
دەگەنــە كانــی (مــرواری بیابــان) دەبینــن چەنــدان
خێــوەت بــە ئــااڵی ڕەنگاوڕەنــگ ڕازاوەتــەوە ،چەنــدان
ســوار پاســەوانی شــوێنەكە دەكــەن .شــاژن و ئەدیــس
دەترســن ئــەوە دەرفەتێــك بــێ بــۆ لەناوبردنــی ســوپای
خاچهەڵگــران.
لــە پێشــوازی ئەوانــدا چەنــدان ئەعــراب و كــورد

ئامادەبــوون ،مۆســیقای ســەربازی دەژنــەرا ،ســوڵتان
ســەاڵحەددین عەمامەیەكــی ســپی بریســكەداری لەســەر
نــاوە ،ئەســپێكی ســپی عەرەبــی لەژێردایــە ،هــەر وەك لــە
نێوچاوانــی نووســرابێ (ئەمــە پاشــایە) .ســوڵتان و شــا
ڕیچــارد ســاو لەیــەك دەكــەن .پاشــا داوا لــە ســوڵتان
دەكا حەكیمەكــەی بــۆ بهێنــن لەبــەر ئــەوەی دیــاری بــۆ
هێنــاوە .ســەاڵحەددین عەمامەكــەی لەســەر دەكاتــەوە،
هەمــوو دەحەپەســێن ،دەڵێــن ئەمــە جــادووە ،ئاشــكرا
دەبــێ حەكیمەكــە خــۆی ســوڵتان ســەاڵحەددین بــووە،
خــۆی گۆڕیــوە و چووەتــە نــاو ســوپای خاچهەڵگــران
و پاشــای لــە نەخۆشــی تــا چاکكردووەتــەوە .پاشــا
دەڵــێ ئــەوە تــۆ بــووی نێوەندیگیریــت بــۆ ڕزگاركردنــی
ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە كــرد؟ كەواتــە ســبەی خــۆی
بــۆ زۆرانبازییەکــە ئامــادە دەبــێ .ســوڵتان مۆڵــەت لــە
پاشــا دەخــوازێ بــۆ بەخێرهێنانــی مەركیــز مینســترا
میوانەكانــی دیكــە .حاجــی عەبدوڵــا باڵیــۆزی ســوڵتان
لەگــەڵ شــێردڵ دەمێننــەوە ،دەخــۆن و دەخۆنــەوە ،پاشــا
داوا لــە حاجــی عەبدوڵــا دەكات جامێــك شــەراب
بخواتــەوە ،ئەویــش دەڵــێ كــێ دەتوانــێ؟ ســوڵتان ســزای
تونــدی دەدات .پاشــا تێــدەگات كــە مەحاڵــە ســوڵتان
ســەاڵحەددین ببێتــە مەســیحی ،پێشــبینی قەشــە
تیۆدۆریــك هەڵــە بــوو.
بەشــی بیستوهەشــت كۆتایــی ڕۆمانەكەیــە ،لــەو
بەشــەدا شمشــێربازییەكە چەنــدان ڕاســتیی گرنــگ
هەڵدەماڵــی .هــەردوو ســوارەكە ســێر كەنــس لــە جیاتــی
شــا ڕیچــارد ،مەركیــز مینســترا وەك تۆمەتبــار
ڕووبــەڕووی یــەك دەبنــەوە .مەركیــز گورزێكــی بەهێــز
لــە قەڵغانەكــەی ســێركەنەس دەدا ،ئەویــش ڕمێكــی
بەهێــز لــە ســینگی گیــردەكات و لەســەر پشــتی
ئەســپەكەی بــەری دەداتــەوە ،بــە شمشــێرەكەی دەچێتــە
ســەری و دەڵــێ :ئێســتا دان بەگوناحەكەتــدا بنــێ ـــــ
پاشــا داوا لــە ســوڵتان دەكات بیبــەن بــۆ چارەســەری
بــۆ ئــەوەی دان بــە گوناهەكەیــدا بنــێ ،بــەاڵم ســەرۆكی
ســوارەكانی پەرســتگە ڕازی نابــێ كریســتیانێك بــۆ
موســڵمانێك دان بەگوناهەكەیــدا بنــێ ،ســەاڵحەددینیش
ڕەزامەنــدی نیشــان دەدات .مەركیــز مینســترا دەبــەن بــۆ
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خێوەتەكــە .پاشــا ڕووی لــە ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە
دەكات پێــی دەڵــێ :ئــەی ســواری پڵنــگ تــۆ وەك
نۆبــی كۆیلــە دەتوانــی پێســتی خــۆت بگــۆڕی .دەتبــەم
بۆ الی شــاژن تا پەســەندی ســوارچاكیت بكات .پاشــا
داوا لــە ســوڵتان دەكات بێــت بــۆ الی شــاژن بــۆ ئــەوەی
سوپاســگوزاری ئــەو خزەمەتەتــان بــكات ،ئەویــش
پەســەندی نــاكات ،چونكــە تێگەیشــت ئەدیــس ئامــادە
نییــە هاوســەرگیری لەگــەڵ بــكات .دەڵــێ :پێویســتە
بچــم مەركیــز چارەســەربكەم ،پێــش ئــەوەی ســوڵتان بــڕوا
دەڵێــت :متمانــەم هەیــە هەمووتــان بانگهێشــتكردنەكەم
پەســەند دەكــەن لەژێــر دەوارێــك لــە پێســتی حوشــترێكی
ڕەش ،كــە دەواری ســەرۆكێكی كوردســتانە .
لە دەقە ئینگلیزییەكەدا بەم شێوەیە هاتووە:

I trust ye will all accept collation under
the black camel – skin tent of a chief
Kurdistan.

لــە دەقــە عەربییەكــەدا دەڵــی (زعیــم) مــن زعمــاء
كردســتان .نووســەر وشــەی ()chiefی بەكارهێنــاوە،
بــەڕای مــن لێــرەدا مەبەســتی ســەرۆكی كاروبــاری
مەدەنییــە ،ڕەنگــە مەبەســتی شــێركۆ بــێ .ســەركردە
و (زعیــم) بــۆ كاروبــاری سیاســی بــەكاردێ .دەزانیــن
لــە ڕۆمانەكــەدا هاتــووە ســەاڵحەددین پاشــای پاشــایان
بەزێنــەری بەزێنەرانــە .شــا ڕیچــارد و یاوەرەكانــی
دەچنــە خێوەتــی شــاژن ،ئیــدێ لــەوێ هەمــوو شــتێك
لەبــارەی ســێر كەنــەس ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە ئاشــكرا
دەكات ،كــە ئــەو خــۆی بــۆ كۆیلــە نۆبــی گۆڕیــوە،
كەچــی ئــەو شــازادەی ئیســكۆتلەندەیە نــاوی ئێــرڵ
هنگتنگتنــە ،لەگــەڵ چەنــد ســوارێكی ئیســكۆتلەندی
بــۆ یارمەتیدانــی ئــەوان لــە جەنگــی خاچهەڵگــران
هاتــوون ،بــەاڵم ئــەو نەیویســتوە خــۆی ئاشــكرا بــكات،
ئەوجــا داوای دەســتی ســوارەكە و ئەدیــس دەكات بــۆ
ئــەوەی بەیەكیــان شــاد بــكات ،بــەاڵم ئەدیــس دەســتی
نــادات و دەڵــێ :ئــەی تــۆ نەتگــوت هاوســەرگیری
لەگــەڵ ســوڵتان ســەاڵحەددین دەكــەی ،پاشــان خــۆی
و هەمــوو ســەربازەكانی دەبنــە كریســتیانی؟ ئەویــش
دەڵــێ پێشــبینییەكە هەڵــە بــوو .ئیــدی ناســك بــۆ

خــۆی لێكدانەوەكــەی دەگێڕێتــەوە ،ئــەو ســەردانەكانی
ســەاڵحەددین بــۆ كڵێســاكەی ئەوهــای لــە ئەســتێرەكان
بینیــوە ،بــەاڵم ئــەوە بەهەڵــە دەرچــوو .هــەر لــەم
بەشــەی ڕۆمانەكــەدا نووســەر دەچێتــەوە خوانەكــەی
ســەاڵحەددین ،نووســەر دەڵــی :ســوڵتان لــە خێوەتێكــدا
ئەوەنــدە جیــاوازی نەبــوو لــە خێوەتەكانــی خەڵكانــی
كــورد و عــەرەب.
لــە خوانەكــەدا كــە میــر و پاشــاكان جامــی شــەراب
هەڵــدەدەن ،ســوڵتان زۆر بەخێرایــی ســەری ســەرۆكی
ســوارانی پەرســتگە دەپەڕێنــی ،هەمــوو تووشــی شــۆك
دەبــن ،هاواردەكــەن ،خیانــەت و غــەدر .ڕیچــارد و
ئەوانــی دیكــە دەســت بــۆ شمشــێرەكانیان دەبــەن ،بــەاڵم
ســوڵتان زۆر بــە ئاســایی هێوریــان دەكاتــەوە كــە ئــەو
چەنــدان خیانەتــی كــردووە ،تەنانــەت هــەر ئێســتا هەواڵێ
پــێ گەیشــت كــە چووەتــە خێوەتــی مەركیــز مینســترا
و كوشــتوویەتی نەبــادا تاوانەكانــی ئاشــكرابن .ســوڵتان
باسی تاوانەكانی دەكات كە چۆن لە بیابانەكە هێرشی
كردووەتە ســەر خۆی و ســوارە ئیســكۆتلەندییەكە ،بەاڵم
ئــەوان توانییــان خۆیــان ڕزگاربكــەن ،هەروەهــا چــۆن
ویســتوویەتی پاشــا بكــوژێ ،ئێســتاش دەیویســت ژەهــر
لەگــەڵ شــەراب بپژێنــێ ،بۆیــە ناچــار بــووە ،ئەوهــا
بیكــوژێ ،ئیــدی هەمــوو متمانــە بــە قســەی ســوڵتان
دەكــەن ،الشــەكەی فــڕێ دەدەنــە دەرەوە.
هــەر لــە خوانەكــەدا هــەوەس و شــێتی شــا ڕیچــارد
شــێردڵ بــۆ شمشــێربازی تەفــرەی دەدەن ،ڕووی دەمــی
دەكاتــە میــر و پاشــایان و پێیــان دەڵــێ ئێســتا لەیــەك
جیادەبینــەوە ،باشــترە كارێــك بكەیــن كۆتایــی بــە
جەنگــی فەلەســتین بهێنیــن ،ئەوجــا ڕووی گوتــاری
بــۆ شمشــێربازی لــە ســوڵتان ســەاڵحەددین دەكات و
دەڵــێ :لــە نــاو موســڵمانان لــە ســوڵتان پاڵەوانتــر نییــە
بــۆ بەدەســتهێنانی بەیتولمەقــدس .ســوڵتان ماوەیــەك
بێدەنــگ دەبــێ ،پاشــان دەڵــێ :مــن شــەڕ لەپێنــاو
شــاری پیــرۆزدا دەكــەم ،گومانــم نییــە خــودا پشــتیوانم
دەبــێ ،ئەگــەر كەوتیشــم هیــچ مردنێــك لــەو مردنــە
شــەرافەتمەندانەتر نییــە ،خــودا بەیتولمەقدســی بــە
موســڵمانان داوە .شــاڕیچارد دەڵــێ :بــا لەپێنــاوی
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خۆشەویســتی بــۆ شــەرەف بــە ڕمــی ددانــدار ســێ جــار
ڕمبــازی بكەیــن .ســوڵتان دەڵــێ :ئەمــەش شــەرعی
نییــە ،گــەورەكان شــوان بــۆ مێگــەل دادەنێــن ،نــەك بــۆ
شــوانەكە ،ئەگــەر كوڕێكــم هەبوایــە لــەدوای كەوتنــم
قەڵغانەكــەی منــی هەڵگرتبایــەوە ،ئــەوە مــن ئــازاد
دەبووم .لە ئینجیلی ئێوەشــدا هاتووە ،شــوان كە لێی درا
مێگەلەكــە پەرتــەوازە دەبــێ .شــاڕیچارد هەڵدەســتێتەوە
بــۆ ماڵئاواییكــردن ،ســوڵتان دەســتی دەگــرێ و دەڵــێ:
مــن بــاش دەزانــم كۆمەڵەكــەت پەرتەوازەبــوون و ناتوانــی
كۆیــان بكەیــەوە ،مــن ناتوانــم بەیتولمەقدســت پــێ بــدەم،
ئــەو شــوێنە بــۆ ئێمــە و بــۆ ئێــوەش پیــرۆزە ،داوای هــەر
شــتێك دەكــەی وەك كانــی ئــاو دەڕوا ،تەنانــەت گــەر دوو
تیرهاوێــژت لەبیابــان لەگەڵــدا بمینــێ .ڕیچــارد هیــچ
قســەیەك ناكاو لە خوانەكە دەڕوات ،لە ڕۆژی دووەمدا
پاشــا دەگەڕێتــەوە ئۆردووگاكــەی .بــە ماوەیەكــی كــەم
ســوارەكە هاوســەرگیری لەگــەڵ ئەدیــس بالنتاجنــت
دەكات .ســوڵتان ســەاڵحەددین تەلیســمەكەی بــە دیــاری
بۆ دەنێرێ .زۆر كەس لە ئەوروپا پێی چاك بوونەتەوە.
ئێــرڵ ســوارێكی ئــازای لــە كوڕانــی ئیســكۆتالند
جێهێشــت كــە (ســیمین لی)یــە .ئــەو خانەوادەیــە تــا
ئێســتا شــەرەفی ئــەو تەلیســمەیان پاراســتووە ،كــە بــۆ
جۆرێــك لــە نەخۆشــی خوێنبەربــوون و نەخۆشــی شــێتی
ســەگ بەكاردەهێنرێ ،بەاڵم وەك ســوڵتان ســەاڵحەددین
بەباشــی بەكارنەهاتــووە .چیرۆكەكــە لێــرەدا تــەواو
دەبــێ .ئــەوەی كــە لــە ڕۆمانەكــەدا هەرگیــز بــۆ ئێمــەی
كــورد تــەواو نابــێ ،تێڕوانینــی نووســەرێكی ڕۆژئاوایــە
بــۆ كــورد و كوردســتان لەبابەتێكــی زۆر هەســتیاردا.
بێگومــان بنیــادی ئــەو ســێ كەســایەتییە ،بەتایبەتــی
ســەاڵحەددین ،لــە ڕاســتییەكانی قۆناغــە مێژووییەكــە
وەرگیــراوە ،نووســەر هــەر وا لــە خــۆڕا ئــەو شــتانەی
نەداوەتــە پــاڵ ئــەو پاشــایە.
ئــەوەی كــە وامــان لــێ دەكات هەڵوەســتەی زۆری
لەســەر بكەیــن و بچینــە چینەكانــی ژێــرەوەی ئەقڵــی
ئــەو نووســەرەوە ،هــزری ســەاڵحەددینە كــە نووســەر
بەهیــچ شــێوەیەك نایگەڕێنێتــەوە بــۆ كولتــووری
عەرەبــی ،یــان ئایینــی ئیســام .ڕۆمانەكــە زۆر شــتی

تێدایــە ،لەوانــە :هونــەری خۆگۆڕیــن (تنكــر) هونــەری
مكیــاژ ،هونــەری ڕیكخســتنی ئاهەنگی شمشــێربازی،
لــە هەمــوو ئەمانــەش گرنگتــر ئەوەیــە ،نووســەر پێمــان
دەڵێـت :ســوڵتان ســەاڵحەددینی ئەیووبــی كــوردە خەڵكی
و چیاكانــی كوردســتانە ،ئــازا و بوێــر و دادپــەروەرە،
هــەوڵ دەدات دوژمنەكــەی بكاتــە دۆســتی خــۆی.
تێبینی و سەرچاوە:
الطلســم ،تالیــف والتــر ســكوت ،تعریــب محمــود محمــود
محمــد ،لجنــة التألیــف والترجمــة والنشــر ،سلســلة عیــن االدب
الغربــي ،القاهــرة . 1938 ،الكتــاب االكترونــي إعــادة نشــر
مؤسســة الهنــداوي.
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3ـ لــە زۆربــەی بابەتەكانــم لەبــارەی مێــژووی شــانۆی
كوردییــەوە لەوانــە( :ســێ تێڕوانینــی جیــاواز لــە ســێ
شــانۆگەریی ســەاڵحەددینی ئەیوبــی-دا كــە لــە ژمــارە
 232ســاڵی  2016گۆڤــاری ڕامــان باڵوكراوەتــەوە ،ئامــاژەم
بــۆ ئــەم ڕۆمانــە كــردووە .ســەرچاوە عەرەبییــەكان دەڵێــن:
شــانۆگەرییەكە لــەم ڕۆمانــە وەرگیــراوە .مێژوونــووس و
ڕەخنەگــری شــانۆیی محەمــەد تەیمووریــش شــانۆگەرییەكە
بــۆ ئــەم ڕۆمانــە دەگەڕێنێتــەوە .لــە ئاییندەیەكــی نزیكــدا
بــەراوردی نێــوان دەقەكــە و ڕۆمانەكــە و جیاوازییەكانــی
دەخەمــە ڕوو .بێگومــان ســوودی زۆری بــۆ مێــژووی شــانۆی
كــوردی دەبــێ ،بەتایبەتــی ســەرەتای پەیدابوونــی هونــەری
شــانۆ لــە هەولێــر.
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