مەرگی ناوادە
ستیڤان شەمزینی
(سوێد)
لــە ژوورە ساردوســڕەکەی لەســەر کورســییەکی کۆنــی ڕزیــو وەک کۆتــری بەربــاران هەڵکوڕمابــوو،
بیــری لــە تابلۆیەکــی ئەفســووناوی دەکــردەوە ،وەک وێنەکێشــێک ناوبانگــی پــێ پەیــدا بــکات ،لــە
نــاکاو بیرۆکەیەکــی ترســناک بــە مێشــکیدا هــات ،تابلــۆی ئافرەتێــک لێوانلێــو لــە جوانــی و سەرســامکار
و باڵکێــش بکێشــێ! فڵچەکــەی خســتە کار ،نزیکــەی یــەک ســاڵ کاری لــە تابلۆیەکــدا کــرد بــە نــاوی
«شــازادەی خەونــەکان!» ،ئــەو تابلۆیــەی «شــاکار» کــە لــە نێــو خەڵکــدا بــە «شــاکاری دەســتڕەنگین»
ناوبانگــی ڕۆیشــتبوو ،نــەک بــووە جێگــەی ڕەزامەنــدی بینەرانــی ســێیەمین پێشــانگای ،بەڵکــوو ســەرنجی
خــودی خۆیشــی ڕاکێشــابوو ،بــە جــۆرێ ڕۆژانــە پێنــج جــار ،هــەر جــارەی بــۆ مــاوەی پێنــج خولــەک لــە
تابلۆکــەی دەڕوانــی.
شــاکار هەســتێکی ســەیری لــە هەمبــەر تابلۆکــەی هەبــوو ،زۆر جــار شــەوانە ســێ جــار لــە خــەو
ڕادەچڵەکــی ،هــەر جــارەو وەسوەســەیەک لــە بەرانبــەر تابلۆکــە ،لــە دڵیــدا دروســت دەبــوو ،جارێــک
بــە تابلۆکەشــییەوە ماڵەکــەی دەســووتا ،جارێــک الفــاو دەهاتــە ماڵەکەیــەوە و تابلۆکــەی دەخووســاند،
جارێکــی دی پۆلــە چەتەیــەک دەهاتنــە ســەری و تابلۆیەکەیــان لــێ دەدزی ،خــودی خۆیشــی ســەری لــە
جــادووی تابلۆکــەی دەرنەدەکــرد ،ئەوەنــدە لێــی ڕامابــوو ،پێیوابــوو ئــەو ژنــە لــە ژیانــی واقیعیشــدا هەیــە
و لــە دوورگەیەکــی دوورە ،هەنــدێ جاریــش بــەدەم هەڵدانــی پێکەکەیــەوە دەیگــوت مــن نازانــم چــۆن ئــەم
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خەیاڵــە ڕاســتییەم لــە بۆتــەی تابلۆیەکــدا ڕەنــگ
کــرد؟! هەمیشــە و هەمــوو کات لەگــەڵ خۆیــدا لــە
بــارەی تابلۆکەیــەوە دەدوا ،ئەوەنــدەش هۆگــری
بووبــوو ،لــە ترســی لەناوچوونــی کاتــی خەوتــن
لــە تەنیشــت خۆیــەوەی دادەنــا ،یــان کــە لــە
مــاڵ دەردەچــوو لەگــەڵ خــۆی دەیبــرد ،خەڵکــی
ئــەو کەنــارە «شــاکار»یان بــەوە دەناســییەوە
تابلۆیەکــی قەبــارە گــەورەی لــە بــن هەنگڵیــدا
هەڵگرتــووە ،کوڕوکاڵیــش بــە تەوســەوە دەیانــوت
کــوڕی تابلــۆی ژنــە جوانەکــە.
شــاکار ،هەمــوو کات لەگــەڵ وەسوەســەکانی
خۆیــدا دەژیــا ،خەیااڵتــی ســەیری هەبــوو ،کاتێــک
پێشــبینی مەرگــی باوکــی کــرد ،چەنــد ڕۆژ دواتــر
باوکــی ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد ،جارێکــی تــر
مەرگــی «ملکــۆ»ی هاوڕێــی منداڵــی وەســتاندی،
پێیوابــوو تووشــی هەمــان ئــەو نەخۆشــییە دەبێــت
کــە ئــەو هەڤاڵــە دێرینــەی کوشــت ،کتومــت
دوای دوو ســاڵ ،هەمــان نەخۆشــی لــە جەســتەی
ئەویشــدا دەرکــەوت! ئــەو لــە کەنــاری دەریــا لــە
کووخێکــی ســارد و بچووکــدا دەژیــا ،لــە هەمــوو
کــەس دوور بــوو ،تەنیایــی لــە هەســتی ئــەودا بــوو،
چونکــە پێیوابــوو هیــچ کــەس ئەویــان وەک خــۆی
و بــاوەڕە ســەیرەکانی بــۆ قــووت نادرێــت ،هــەر لــە
منداڵیشــەوە دەریــای خۆشەویســت و حــەزی لــە
بینینــی شــەپۆلە تــووڕەکان دەکــرد .جارێــک لــە
ســیمینارێکدا گوتبــووی ،الی مــن دەریــا شــاعیرێکە
شــەپۆلەکان گەروویەتــی .لــەالی «ئەســکەندەر»ی
کتێبفرۆشــیش گوتبــووی دەریــا بەیانیــان لــە
کچێکــی شۆخوشــەنگ دەچێــت ،نــاز دەکات و بــە
لەنجــەوالرەوە خــۆی دەنوێنێــت ،شــەوانیش لــە
جەنەڕاڵێکــی چوارشــانەی گۆشــتنی تــووڕە دەچــێ
کــە هیــچ شــتێک لــە هێــرش و شــەپۆلدان ڕای

ناگــرێ.
ئێوارەیەکیــان کــە بــە ئــازاری نەخۆشــییەکەیەوە
دەتالیــەوە ،وەک پیشــەی بەردەوامــی خــۆی،
ســەیری تابلۆکــەی دەکــرد ،بــەاڵم ئــەوەی بینینــی
ئــەم جــارەی لەوانــی پێشــوو جیــا کــردەوە ،بــۆ
یەکــەم جــار عەشــق ختووکــەی دا ،بڕیــاری دا
عاشــقی «شــازادەی خەونــەکان» بێــت! گوتیشــی
«شــازادەی خەونــەکان لــە خــەو بێــدار دەکەمــەوە،
چونکــە ئەویــش پێنــج جــار منــی لــە خەونیــدا
بینیــوە ،هــەر بمبینێــت ،دەمناســێتەوە».
پێیوابــوو کچــی نــاو تابلۆکــە لــە واقیعــدا هەیــە
و چاوەڕوانــی دەکات .لــەم ئێوارەیــەوە «شــاکار»
ئاشــق دەبێــت و هــاوڕێ و ناســیاوەکانی هەســت
بــە شــێتبوونی دەکــەن .شــاکار ،هەمیشــە لــە
کاتــی ســەیرکردنی ئاوێنــەدا ،بەخــۆی سەرســام
دەبــوو ،بــە ئەندازەیــەک نەرگســی بــوو ،پێیوابــوو
بــەو هەمــوو قــۆزی و بەهرەیــەوە ،هیــچ کچێــک
لــە ئاســتی ئــەودا نییــە ،هــەر لەبــەر ئەمــە بــوو
لــە عەشــق دەســڵەمییەوە ،جــار جاریــش لەگــەڵ
خۆیــدا دەکەوتــە ورتــە ورت ،دەیگــوت «دڵــی مــن
لــە ئاوریشــمە ،بەرگــەی پــۆاڵی عەشــق ناگــرێ»،
یــان جارێــک بــە «خــەزاڵ» خانــی دراوســێی
پێشــوویانی گوتبــوو «هیــچ دەردێــک لــە عەشــق
کوشــندەتر نییــە ،دڵ قــەت نامــرێ مەگــەر بــە
شکســتی عەشــق نەبــێ»! .دەگێڕنــەوە بــە مــەال
«گــوروون»ی گوتبــوو «لــە دوعاکانتــدا نــزای
ئــەوە بکــە ،خــودا لــە عەشــق المــان بــات ،چونکــە
عەشــق خــودی خۆمانمــان لــە بیــر دەباتــەوە».
دوای ئــەو ئێوارەیــە بڕیــار دەدات ،بــە دوای
«شــازادەی خەونــەکان» دەســت بــکات بــە
گــەڕان ،زۆر عــەوداڵ دەبێــت ،زۆر دەگەڕێــت بــێ
ئــەوەی هەســت بــە ماندووبــوون بــکات ،یــان
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تووشــی نامــرادی بێــت ،دوای ســێ ســاڵ «مەلــەک
ڕەیحــان» دەبینــێ ،زۆر شــێوە و ســیفاتی
«شــازادەی خەونــەکان»ی تێــدا دەبینێــت ،بڕیــار
دەدات لێــی نزیــک بێتــەوە ،پێنــج مانــگ لەگــەڵ
«مەلــەک» ســەرقاڵ دەبێــت ،هەســت دەکات ئەمــە
خــودی تابلۆکەیــە ،پێنــج ســاڵ پێکــەوە دەبــن،
مەلــەک لــەو ڕەفتــارەی «شــاکار» بێــزار دەبێــت
کــە دەیــەوێ هەمــوو جوانــی و ســیفاتەکانی تابلۆکە
لــەودا بدۆزێتــەوە ،پــاش ســێ مانــگ لــە دڕدۆنگی و
ســاردیی نێوانیــان« ،مەلــەک» بڕیــاری جێهێشــتن
دەدات ،پێــش ئــەوەی مەلــەک بــڕوات ،شــاکار
بــە قوڕگێکــی گریاناوییــەوە پێــی دەڵێــت «ژیــان
ڕێگــەی بینینــی تــۆی پێــدام ،بــەاڵم خۆشەویســتیت
نــا» ،بــەو هۆیــەوە مــاوەی ســێ ســاڵ «شــاکار»
لــە سەوداســەری و نیمچــە بێهۆشــیدا دەبێــت.
کــەس لــەو ســێ ســاڵەدا ،هیــچ تابلۆیەکــی
نوێــی لــێ نــەدی ،کەســیش نەیبینــی بگەڕێتــەوە
کەنارەکــە ،تەنیــا وەک دێوانەیــەک بــە کــۆاڵن و
شــەقامەکانی شــاردا بــە مەســتی دەســووڕایەوە،
شــەوانیش لەگــەڵ بێنەوایــان و ڕیســواکانی شــارە
جەنجاڵەکــە لەســەر پارچــە مقەبایــەک دەخــەوت،
ئــەو لــەو ســاتەی بێهۆشــی و سەرخۆشییانەشــدا
تابلۆکــەی هــەر پــێ بــوو ،هەمــوو شــتێکی لــە
دەســت دا ،تەنیــا «شــازادەی خەونــەکان»
نەبێــت .لــەو ســاتانەدا «موعتەســەم ئاغــا» وەک
فریادڕەســێک دێتــە ژیانییــەوە ،ئــەو یارمەتــی
دەدات تــا ژیانــی ئاســایی بکاتــەوە و واز لــە خەیــاڵ
بهێنێــت ،لەبەرئــەوەی بــە بۆچوونــی موعتەســەم،
شــازادەی خەونــەکان ،تەنیــا بەرهەمــی خەیاڵــی
هونەرمەندێکــە .هەرچەنــد «شــاکار» بــە ڕووکــەش
ســەر بــۆ قســەکانی ئاغــا دەلەقێنــێ ،بــەاڵم ئــەو
دەیــەوێ بــە ڕێگایەکــی تــر بــەدوای شــازادەکەیدا

بگەڕێــت .شــاکار لــە کارە هونەرییەکانیــدا بەردەوام
دەبێــت ،بەمــەش ناوبانــگ و داهاتێکــی زۆر پەیــدا
دەکات ،تــا ئــەو ســاتەی بــە ڕێکــەوت «فریشــتەی
ســپی» دەناســێت ،فریشــتە ئافرەتێکــی تەمــەن
منــداڵ و ئەقــڵ گەورەیــە ،زۆرزان و خوێن شــیرینە.
زوو وای لــێ دەکات وا هەســت بــکات ئــەو کەســەیە
کــە ئــەم بەدوایــدا دەگەڕێــت ،دوای پێنــج مانــگ
پەیمانــی خۆشەویســتی دەبەســتن.
«شــاکار» مەســتی «فریشــتە» دەبێت و بەدوای
شــێوە و ئــەو ســیفاتە خەیاڵیانــە لــە فریشــتەدا
دەگــەڕێ کــە بــۆ شــازادەی خەونەکانــی داتاشــیوە،
هەرچەنــد تــەواو هۆگــری بــووە ،بــەاڵم دەیەوێــت
ببێتــە شــازادەکەی ،ئــەم جــارەش بــۆ بەختــی
ڕەشــی «شــاکار» دوای ســێ ســاڵ «فریشــتە»
بڕیــاری دوورکەوتنــەوە دەدات لێــی! چونکــە
فریشــتە وای دەبینــی ،شــاکار لەنــاو نێرڤانایەکــی
پەرژینکــراو بــە وەهمەکانیــدا دەژی ،چەنــد
جارێکیــش بــە زمانــی گلەییــەوە پێــی گوتبــوو «لــە
دنیــای خــۆت وەرە دەرەوە» .شــاکاریش هەمــوو
کات یــەک وەاڵمــی هەبــوو« :تــۆ پێــم دەڵێیــت بــەو
شــێوەیە ســەیری دنیــا مەکــە کــە خــۆت دەتەوێــت،
منیــش پێــت دەڵێــم تــۆش بــەو شــێوەیە ســەیری
دنیــا مەکــە کــە هەیــە» .دوای ئــەم جیابوونەوەیــە،
شــاکار سەرشــێت و وێــڵ دەبێــت ،بــەاڵم هێشــتا
ســەرکێش و بزێــوە ،پێیوایــە هەڵەتێگەیشــتن
هەبــووە ،ئەگینــا «شــازادەی خەونــەکان» هەیــە
و ئــەم دوو هەڵبژاردەیــەی پێشــووی بــە ســەهوو
بــووە .هەمــوو کات مۆنۆلۆگــی لەگــەڵ خــۆی دەکرد
و بــە خــۆی دەوت «هــا ،شــاکار» بــۆ دنیــای
خــۆت وێــران کــردووە؟ ئــەوە ژنێکــی مــردووە لــە
تابلۆیەکــدا ،چــۆن دەکرێــت زینــدووی بکەیتــەوە».
بزەیــەک دێتــە ســەر لێــوی و ڕوودەکاتــە تابلۆکــە و

ژ (٢٠٢٢ /٤ - ٣ /٥ )٢٩٤ /٢٩٣

19

دەنگــی بەرزتــر دەکاتــەوە و دەڵێــت «گــەر واز لــە
هەمــوو شــتێک نەهێنــم ،نابمــە خاوەنــی دڵــی تــۆ،
مــن ناتوانــم خاوەنــی دنیــا و تــۆش بــم».
پــاش دابڕانــی دووەم ،شــاکار ،بێدەنگییەکــی
ترســناک قووتــی دەدات ،هیــچ کــەس ورتــەی
لــێ نەبیســت تــا لــە نــاکاو لــە ســیمینارێکی
«پرۆفیســۆر ســوارە»دا کــە تایبــەت بــوو بــە
عەشــق ،دەردەکەوێتــەوە ،بــە چەنــد وتەیــەک
ســەرنجی ئامادەبــووان ڕادەکێشــێت ،لــە قســەکانیدا
گوتبــووی «عەشــق زۆرانبازییــە لەگــەڵ مــەرگ و
چارەنــووس ،ئــەوەی لــە مــەرگ بترســێ ،هیــچ کات
ناتوانێــت ببێتــە عاشــق» ،یــان ئەوەشــی گوتبــوو
«عەشــق ،واتــە هەالهەالبــوون ،واتــە برینداربــوون
لــە ســەد الوە ،عاشــق خوێنــی ئاڵتــرە لــە خوێنــی
خەڵکانــی ئاســایی» .لەدواییــن دێڕەکانیــدا
گوتبــووی «عەشــق بریتییــە لــە هونــەری
ئازارچەشــتن ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هەرچــی تامــی ئــەو
ئــازارە بچێژێــت ،هەمیشــە حــەزی پــێ دەکاتــەوە،
ئەمــەش پێچەوانــەی یاســاکانی سروشــتە ،چونکــە
مــرۆڤ لــە هەمــوو ئازارێــک هەڵدێــت ،جگــە لــە
ئــازاری عەشــق» .بــەدەم جێهێشــتنی هۆڵــی
سیمینارەکەشــەوە بــە شــێوەیەکی هیســتریانە
هــاوار دەکات «مــرۆڤ زۆر بــێ عەقڵــە ،خــۆی و
چارەنووســی داوەتــە دەســت عەقــڵ».
ئــەم جــارە لــە دوای ســێ ســاڵ لــە ڕۆیشــتنی
فریشــتە ،هــەروەک دوو جارەکــەی پێشــوو ،بــە
ڕێکــەوت لــە پێنجەمین پێشــانگای تایبەتــی خۆیدا،
چــاوی دەچێتــە ســەر «پــەری دەریــا» .پــەری
ژنێکــە تەمەنــی چەنــد ســاڵ لــە خــۆی زیاتــرە،
هەموو ســیفاتەکانی «شــازادەی خەونــەکان» لەودا
دەبینێتــەوە ،بۆیــە بــە پاســاوی جگەرەکێشــانەوە
دەچێتــە دەرەوەی گەلەرییەکــە و بــەدەم خۆیــەوە و

وەک کەســێک ببزڕکێنێــت و تــازە لــە نەشــتەرگەری
هۆشــی هاتبێتــەوە ،دەڵێــت «بوونــی مــن بــۆ
ئــەوە بــوو تــۆ بدۆزمــەوە ،بوونــی تــۆش بــۆ ئــەو
مەبەســتە بــوو خۆمــت تێــدا ون بکــەم!» لەســەر
الپەڕەیەکیــش لەنــاو دۆاڵبــە کۆنەکەیدا نووســیبووی
کــە لــە نەنکییــەوە بــۆی بەجــێ مابــوو «پــەری
دەریــا هــەر ئــەو شــازادەیە پێــش چەنــدان ســاڵ،
بــە فڵچــەی خەیــاڵ ڕەنگــم کردبــوو ،کەچــی ئەوەتــا
لــە واقیعــدا دۆزیومەتــەوە» ،یــان لەســەر پشــتی
تابلۆیەکــی تــری نووســیبووی «مــن خەیاڵــم کــرد
بــە واقیــع ،شــازادەی خەونەکانــم کــرد بــە ڕاســتی،
کەواتــە هیــچ خەیاڵێــک نییــە بــێ وێنەیەکــی
واقیعــی ،بــەاڵم ڕەنگــە هەنــدێ جــار ئــەو وێنەیــە
بــە تەڵخــی ببینیــن».
شــاکار و پــەری دەریــا ،زۆر لەگــەڵ یەکتــر
ئاســوودەبوون ،هەردووکیــان لــە خەیااڵتــی
خۆیانــدا دەیانــوت لــە کۆتاییــدا شــازادەی
خەونەکانــی خۆمــان دۆزیوەتــەوە ،بــەاڵم کۆســپ و
تەگــەرەی زۆریــان بــۆ دەهاتــە پێــش ،زۆرجاریــش
سەرکێشــییەکانی شــاکار دەبــووە سەرئێشــە بــۆ
پــەری ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ کات نەیاندەتوانــی
بــێ یەکتــر هەڵبکــەن .تــا لــە کۆتاییــدا «شــیرینی
جادووگــەر» جــادووی ڕەشــی لــێ کــردن ،وردە
وردە دڵــی پــەری دەریــای ڕەش کــرد ،دەیویســت
بیباتــەوە بــۆ باوەشــی «ئەفراســیاو»ی هاوســەری
کــە دەمێــک بــوو وەک هاوســەر پێکــەوە نەمابــوون،
تەنیــا لــە ڕووکــەش وا دەردەکــەوت هاوســەر
بــن .بەیانییەکــی شــووم پــەری دەریــا ماڵئاوایــی
یەکجاریــی لــە شــاکار کــرد ،بەمــەش خەونــی
«شــازادەی خەونەکان»یــش هەرەســی هێنــا.
شــاکار ،تابلۆکــەی ســووتاند ،وەک شــێت و
دێوانــە بــە مــەی و شــەرابەوە بــە شــەقامەکانەوە
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هاتوچــۆی دەکــرد ،لەبــەر خۆیــەوە دەیگــوت «ئــای
شــازادەی خەونەکانــم ،خۆزگــە لــە کۆتــا ڕۆژی
ژیانمــدا تــۆم بدۆزیبایــەوە ،چونکــە بــۆ ئامانجێــک
دەژیــام ،کەوابــوو ئێســتا هیــچ پاســاوێک بــۆ
ژیانــم نەمــاوە» .جارێــک «تەیفــوور»ی ئامــۆزای
دایکــی لــە «شــاکار»ی بیســتبوو کــە گوتبــووی
«لــە نێــوان مەرگــی مــن و ژیــان لەگــەڵ پــەری
دەریــا ،ڕێگــەی ســێیەم نییــە» .لــە نامەیەکیشــدا
بــۆ «شــالیار»ی هاوڕێــی نزیکــی نووســیبوو «ژیان
چەنــد بــێ تامــە بەبــێ ئامادەیــی ئــەو کەســەی
خەونــی پێــوە دەبینیــت ،چەنــد ســامناکە مــرۆڤ
هەســت بــکات هیــچ خەونێکــی نەمــاوە ،یــان ئیــدی
نەتوانێــت خــەون ببینــێ» .ئەوەشــی نووســیبوو
«ژیــان بریتییــە لــە هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەی نیــوە
ناتەواوەکــەت ،هەرکات دۆزیتــەوە ،دەگەیتە کەماڵ،
ئەگــەر نەیدۆزیتــەوە هــەر بــە هیــوای دۆزینــەوەی
دەژیــت ،بــەاڵم کــە دۆزیتــەوە و جارێکــی دی لێــت
کرایــەوە ،ئیــدی دەمریــت ،چونکــە ئــازاری ئــەو
لەتبوونــە دەتکــوژێ ..دەتکــوژێ ..دەتکــوژێ».
نامەکەشــی بــەم ڕســتەیە کۆتایــی پــێ هێنابــوو
«شــێوەکاری شکســتخواردوو لــە عەشــقدا ،خاوەنی
ســەرکەوتووترین تابلۆیــە».
ســێ ڕۆژ دوای ئــەم نامەیــە تەرمــی «شــاکار»
لــە کووخەکــەی خۆیــدا لــە کەنــاری دەریاکــە،
بــە مردوویــی دۆزرایــەوە .ڕۆژنامەنووســەکان
بەپەلەپــرووزێ مایکیــان دەخســتە بــەردەم
ئەفســەری لێکۆڵینــەوەی پۆلیــس کــە هــۆکاری
مەرگــی ئــەو هونەرمەنــدە گەورەیــە چییــە؟ ئایــا
کــوژراوە؟ ئەگــەر کــوژراوە کێــی لــە پشــتەوەیە؟.
ئایــا خــۆی کوشــتووە؟ بۆچــی خــۆی کوشــتووە؟.
ئەفســەرەکەش بــە خوێنســاردییەوە دەیــوت جــارێ
لــە لێکۆڵینەوەدایــن ،بــەاڵم کۆچکــردوو بەســەر

تابلۆیەکــەوە ڕوحــی دەرچــووە .تــا ئێســتاش
نەزانــراوە ئایــا خــۆی کوشــت ،یــان لێکردنــەوەی
لەتەکــەی تــری کوشــتی؟ ئەمــە کۆدێکــە زەمەنێکــە
نەکراوەتــەوە و کەســیش نایەوێــت بکرێتــەوە .دوای
پێنــج ســاڵ بەســەر مەرگــی «شــاکار»دا ،زانــرا
ئــەو تابلۆیــەی بەســەریدا مــردووە ،کارێکــی «پەری
دەریــا» بــووە کــە پێکــەوە وێنــەی هەردووکیــان
بــووە ،لــە دوایەمیــن دێــڕی ژیانیشــدا بــە ســووراوی
ژنــان کــە هەمیشــە «پــەری» نــاوی «شــاکار»ی
پــێ دەنووســی ،لەســەر دیــواری ماڵەکەیــدا
نووســیبووی «هیــچ کات ناگەینــە خەونەکانمــان،
لــێ گەڕێــن بــا هــەر خــەون بــن».
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