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پەنابەر

کەریم تاقانە
)سوێد(

ســەعات دەی هەمــوو شــەوێک حەبێکــی خــەو دەخــۆم. مۆبایلەکەم دادەخــەم، پیلی ســەعاتە دیوارییەکە 
ــەی  ــە پێچەوان ــەو، ب ــەاڵم ئەمش ــەوم. ب ــەوە و دەخ ــەم دەکوژێنم ــەکان و تەلەڤیزیۆنەک ــم، گڵۆپ دەردێن
شــەوانی پێشــوو، پێڵــووم جــووت نابــن. « تــۆ دەبــێ ئــەم واڵتــە بــە جــێ بێڵــی. پەروەندەکــەی تــۆ، 
تــازە لــە الی ئێمــە نەمــاوە. نێردراوەتــە الی پۆلیــس. »دیــارە مــاوەی حەبــی خەوەکــەم بەســەر چــووە. 
دەچمــەوە متبــەق و چــاو لــە پاکەتــی حەبەکــە دەکــەم. ســاڵێکی دیکەیشــی مــاوە، واتــە هەتــا زســتانی 
داهاتــوو. حەبێکــی دیکــە قــووت دەدەم و دەگەڕێمــەوە ســەر تەختــی خەوەکــەم. هەســت دەکــەم پێڵــووم 

قــورس دەبــن.

دەرگا دەکرێتەوە. 
 ».Hush! Slowly, my friend is sleeping« :دەنگێک بە ئینگلیزی دەڵێ

ــیڕەی  ــە س ــم ل ــامی دا، گوێ ــی س ــە دوای دەنگ ــامی. ب ــە. س ــمەوە. هاوژوورییەکەم ــە دەناس دەنگەک
ــێ: ــە دەڵ ــە. دەنگەک ــی دیکەی ــی مرۆڤێک ــە و دەنگ ــی دیک پێاڵوێک

- کێ خەوتووە؟ خۆ تۆ گوتت تەنیام... نەکا ژن و منداڵیشت هەبێ، ساختەچی...
دەنگەکە، ژنانە و سوێدییە، پاشان دەڵێ:

- ئاخ...! ئاخ ئەژنۆم! 
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دەنــگ  هــەردوو  دااڵنەکەیــە.  لــە  کورســییەک 
ــی  ــە و دەنگ ــی ژنان ــن. دەنگ ــر دەب ــەی یەکت ئاوێت
بەالداکەوتنــی کورســی. نازانــم ئــەم کورســییە لــە 
کەیــەوە لــە دااڵنەکەیــە. بــەر لــە هەشــت ســاڵ 
ــەو  ــەوە ئێــرە، ئ کــە ئیــدارەی کــۆچ منیــان گوێزای

ــوو. ــەوێ ب ــەر ل ــش ه کاتی
دەنگە ژنانەکە دەپرسێ: 

- تــۆ گڵۆپێکــت لــەم ماڵــەدا نییــە دایگیرســێنی، 
هــا؟ ئاودەســتەکەتان کــوا؟

ــم  ــامی دەرگای ئاودەســتەکە دەکاتــەوە. گوێ س
ئاشــنایەتیی لەگــەڵ جیــڕەی دەرگاکانــدا پەیــدا 
ــامی  ــان س ــمەوە، پاش ــەکان دەناس ــردووە. دەنگ ک
گڵۆپــی ژوورەکــەم دادەگیرســێنێ و بــەرەو الی 
تەختــی خەوەکــەم دێ. ســەرم ڕاســت دەکەمــەوە.

- خێرە، سامی؟
ــە ســەر  ــدا دەچێت ــی خەوەکەم ــای تەخت ــە پەن ل

دوو چــۆکان.
ــدە  ــەتم ب ــردی. ڕوخس ــەوم ک ــە خ ــوورە ل - بمب
بــا بــۆ یەکەمیــن جــار هەســت بــە باوەشــی ژنێــک 
ــە دەرەوە چــاوم پێــی کــەوت. مەســت و  بکــەم. ل
ــەوێ.  ــی بخ ــە ئەمشــەو لێ ــوێنی نیی ــە. ش بێچارەی
منیــش گوتــم بــا بیبــەم پەنــای بــدەم. بــە چــاوی 
دایکــم قەســەم، هــەر ئەمشــەوە و ســبەینێ بــە 

ــەم. ــی دەک ڕێ
نزیــک  ڕوخســارم  لــە  ڕوخســاری  ســامی 
کردووەتــەوە. یەکــەم جــارە بــەو جــۆرە دەموچــاوی 
دەبینــم. ســەرتاس، چــاو دەرپۆقیــو، بــەران لــووت، 
ڕیــش ماشــوبرنج و ددان زەرد. لیــکاو خەریکــە بــە 
الدەمیــدا بێتــە خوارەوە. ســامیم وەک نێچیرەوانێک 
ــە  ــێ ب ــۆی داب ــری خ ــە نێچی ــاو ک ــش چ ــە پێ دێت
ــە  ــەوە ک ــری کردبێت ــە دەم ڕێگــەوە، بی شــاندا و ب
ــە ســەر ڕێ، چــۆن  ــەر کەســێکی دژەڕاوی هات ئەگ
ــەوە و  ــەی بێنێت ــۆ خســتنەداوی نێچیرەک ــاو ب پاس

ــکا. ــی کەســەکە ڕازی ب دڵ
ــە  ــە ئێســتا ل ــەر ل ــج ســاڵ ب ســامی چــل و پێن
لــە دایــک دەبــێ. باوکــی، پیاوێکــی  ئیســپانیا 
بــووە.  ئیســپانیایی  ژنێکــی  دایکــی،  عــەرەب و 
وەختایــەک حــەوت، هەشــت ســااڵن دەبــێ، باوکــی 
ــەڵ  ــی خــۆی و )ســامی(یش لەگ ــەوە واڵت دەگەڕێت
خــۆی دەبــا، بــەاڵم ســامی بــەردەوام دڵــی الی 
ــووە  ــەردەوام داڵغــەی ئــەوەی هەب ــووە، ب دایکــی ب
بگەڕێتــەوە ئیســپانیا بــۆ الی دایکــی. ئــەم خەونەی 
درەنــگ دێتــە دی. ســاڵ و نیوێــک بــەر لــە ئێســتا، 
وەختایــەک دایکــی خــۆی بینیــوە، کــە دایکــی 
ــی  ــی دایک ــامی بانگێک ــووە. س ــەرەمەرگدا ب ــە س ل
ــاو  ــی چ ــاڵ توانیویەت ــە ح ــی ب ــردووە و دایکیش ک
ــۆ  هەڵبێنــێ و ســامی ببینــێ. ئەمەیــش، ڕەنگــە ب
ــوڵ بەســەر  ــە ک ــەوە ب ــێ. دوای ئ ســامی زۆر بووب
الشــەی دایکیــدا گریــاوە. بــۆ خۆیشــی دەڵــێ: تــا 
ــە بیــر ناچێتــەوە.  ــەو نیگایــەی دایکمــم ل ــەد ئ ئەب
ئێســتایش وەختێــک ســوێند بخــوا و بەڵێنێــک بــدا، 

ــە چــاوی دایکــم قەســەم. ــێ: ب دەڵ
- ئەوە کێیە خەوتووە؟

ــە.  ــتی دەرگای ژوورەکەم ــە نێوەڕاس ــە ل دەنگەک
دەنگــی ژنێکــە. ژنەکــە خــۆی دەگەیەنێتــە تەختــی 
ــم  ــە. لێ ــی ســامی ی ــو قۆڵ ــی لەنێ ــەم. قۆڵ خەوەک

دەپرســێ:
- تۆ... کێی؟ 

- مرۆڤێکی پەنابەر. 
لــە چەشــنی برووســکە.  دەنگــی پێکەنینێــک 

دەســت بەنێــو قــژی خۆیــدا دەکا. دەڵــێ:
- مــن پەنابــەرم خــۆش دەوێــن. بزانــە پرچــم 

چــۆن ڕەش کــردووە. 
هەســت دەکــەم تاڵەمــوو دەوەرن و دەکەونــە 
ســەر ڕوومەتم. ســەرنجێکی سەروســیما و جلەکانی 
گوێیــەوە  دەوری  و  الجانــگ  بــە  بۆیــە  دەدەم، 
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ــو  ــەوە و لەنێ ــتووە، کل تواوەت ــاوی ڕش ــارە. چ دی
ــدا وشــک بووەتــەوە،  ــر چاوی چرچولۆچییەکانــی ژێ
دەڵێــی چەنــد ســەعاتێک بــەر لــە ئێســتا گریــاوە. 
ــە  ــە ڕەنگــی پرچــی خــۆی ل کــراس و دامەنێکــی ل
بەردایــە. گەردنــی، لــە لقــی دارســێوێک دەچــێ، بــە 

ــەوە. دوو ســێوی بڵ
لــە لێــواری تەختــی خەوەکەمــدا دادەنیشــێ. 

ڕاســت دەبمــەوە و لێــی دەپرســم:
- ئەی تۆ کێی؟

- من کێم؟
- ئا. 

قامکەکانــی هــەردوو دەســتی لەســەر الجانگەکانی 
ــێ.  ــاو دەنووقێن ــەوە، چ ــان دێنێت ــێ و وێکی دادەن

شــەقار و چرچولۆچــی.
ــرم  ــە بی ــم. ل ــا؟ نازان ــم؟ ه ــن کێ ــە ڕاســت م - ب
ــە دایکــم  ــۆ ڕاوەســتە... پێــم وای ــەاڵم ت نەمــاوە، ب
ئــا... دەیگــوت  ئــا،  باســی تورکیــای دەکــرد. 
کەوتــەوە...  بیــرم  بەڵــێ،  تورکیایــە.  خەڵکــی 
ــۆ  ــێ، خ ــێ ب ــووی ت ــە. گ ــی تورکیای ــم خەڵک دایک
زۆریــش دڵنیــا نیــم. بــەس بــۆ باوکــم، نازانــم. کــێ 

ــێ! ــم بڵ ــۆ پێ ــە؟ ت ــی من باوک
- مــن نازانــم کــێ باوکــی تۆیــە. هــەر چــۆن بــێ، 

هەڵبــەت پیاوێکــە.
- هەڵبەت خوێڕییەکە.

دێنێتــەوە  هەورەتریشــقە  پێکەنینــی،  تریقــەی 
ــم: ــی دەڵێ ــاد. پێ ی

ــتا  ــە ئێس ــەاڵم ئەم ــێ، ب ــەک ب ــە خوێڕیی - ڕەنگ
ــە.  ــگ نیی گرین

- ئەی چی گرینگە؟ 
بیــر دەکەمــەوە بزانــم چــی گرینگــە. چــی دەکــرێ 
لــەم کاتــەدا بــۆ ئــەو گرینــگ بــێ. شــتێکی ئەوتــۆم 

بــە خەیاڵــدا نایــە. دەڵێــم:
- گرینگ ئەوەیە تۆ مافی مانەوەت هەیە.

- مافی مانەوە... لە کوێ؟
- لەم ماڵەدا. 

دەگەشێتەوە. دەپرسێ:
- لەگەڵ تۆ؟ 

پێدەکەنم. دەست دەخەمە سەر شانی سامی.
- لەگەڵ سامی. 

- بەاڵم من حەزم لێیە لە الی تۆ بخەوم. 
ئاماژە بۆ سامی دەکا و دەڵێ:

- ئەوم ناوێ. 
ــاژەکان  ــە ئام ــەاڵم ل ــێ، ب ــوێدی نازان ــامی س س
ــەوی  ــارەی ئ ــش چ ــەم ژنەی ــت دەکا ئ دەگا. هەس

ــاوێ. ن
ژنەکــە لەســەر تەختــی خەوەکەمــدا ڕادەکشــێ و 
ــرە  ــی بی ــە و بۆن ــی عارەق ــێ. بۆن ــک دەن ــاو لێ چ
بــە ســامی  وڕوگێــژم دەکــەن.  ئارایشــتەکەی  و 
ــی خەوەکەمــی  ــا. ســامی لەســەر تەخت ــم بیب دەڵێ
ــە دەم  ــش ب ــرێ و ژنەی ــی دەگ ــتێنێ، قۆڵ هەڵدەس
گۆرانییــەک  دەڕوا.  لەگەڵــی  ورینگەورینگــەوە 
دەڵێتــەوە کــە مــن لــە وشــەکانی ناگــەم. لــە دەم 
ــێ:  ــک دەکا و دەڵ ــەی ســامی گتێ دەرگای ژوورەک

- لە بیرت بێ کە هەموومان پەنابەرین. 

ژوورەکــەی مــن دیســان تاریکــە. بەفــر هێشــتا لــە 
دەرەوە دەبــارێ، کڕێوەیــە، منیــش دەبــێ بخــەوم.

٢٠٢٠


