شەقامی چوارباغ
هووشەنگ گوڵشیری
له فارسییەوه :هادی حەبیبی
(بۆکان)
دەمــەو ئێــواره بــوو کــه پیاوێــک ،بــه یەکێــک لــه چنارەکانــی شــاردا هەڵدەڕۆچــکا .دوو دەســتی خــۆی
بــه هێمنــی ،لــه لکــی دارەکــه گیردەکــرد و القەکانیشــی لــه دەوری چنارەکــه ،پاپۆکــەی دەخــواردەوه و
بــه قــەدی ویشــک و ڕزیــوی چنارەکــەدا هەڵدەزنــا .بــه پشــت نێفەکــی پانتۆڵەکەیــەوه ،دوو پینــەی هــەر
یــەک لــه ڕەنگێــک ،دەمیــان پــان کردبــووەوه و ڕێــک بنــی تایــەک لــه پێاڵوەکانیشــی ،کــون بووبــوون.
خەڵکەکــه کــه چاویــان لــه دووکانەکانیــان بــوو؛ کتوپــڕ ئاوڕیــان دایــەوه و ســەرنجیان بــۆ کابــرا ڕاکێشــا،
کــه بــه چنارەکــەدا وەســەر دەکــەوت .ژنێکــی جحێــڵ ،کــه باســکی ســپی و ناســکی لــێ هەڵماڵیبــوو،
دەســتی کــوڕه چکۆڵــه و خرپنەکــەی بــه دوو دەســت گــرت و چــاوی لــه کابــرا بــڕی ،کــه جــار لەگــەڵ
جــار زیاتــر وەســەر دەکــەوت ،الوێکــی کەڵەگــەت بــه دوو قامکــی دەســتی ڕاســتی ،گرێــی بۆینباخەکــەی
شــل کــردەوه و لــه کابــرا ورد بــووەوه؛ دواتــر گــەڕاوه و نیــگای بــه ســەر باســک و ســینگی ژنــەدا خزانــد.
کەلێــن و قوژبنــی ئاســمان ،بــه چەنــد پەڵــه هــەوری ڕەش و چڵکــن ،پینه کرابوون و پڕشــنگی خۆرەتاو،
نێوقــەدی چنارەکــەی ڕوونــاک دەکــردەوه .پیاوێــک کــه شــەپقەی بەســەر بــوو ،بــە سەرســوڕمانەوه
پرســی« :بــۆ گەیشــتووهتە ئــەو ســەره؟»
پیاوێکــی خەپەتۆڵــەی زگ زل ،کــه لــه تەنیشــتییەوه ڕاوەســتابوو ،لەبــەر خۆیــەوه بۆاڵنــدی« :نازانــم،
ڕەنگــه شــێت بــێ!»
الوه کەڵەگەتەکه هەڵیدایه« :نا کاکه! شێت نییه ،ڕەنگه بیەوێ خۆی بکوژێ!»
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پیاوێکــی درێــژی قەڵــەو کــه تووکــی بــه پێــش
ســەرەوه نەمابــوو ،بــه ناڕەزایەتییــەوه کوتــی:
«چــۆن کاکــه؟ کەســێک خــۆی بکــوژێ ،شــێت
نییــه؟ یانــی تــۆ پێــت عاقڵــه؟»
پاســەوانێک لەنێــو جەماوەرەکــەدا خۆیــا بوو و به
دەنگێکــی منگنــەوه پرســی« :چ باســه؟» ،بــەاڵم
خەڵکەکــه وەاڵمیــان نەدایــەوه و تەنیــا چاویــان
لــه ســەرەوه دەکــرد .کابــرا تــازه لــه ســێبەرەکه
تێپەڕیبــوو و تیشــکی خۆرەتاوەکــه ،بەســەر کــراس
و پانتۆڵــە خۆڵەمێشــییەکەیدا بــاو بووبــووەوه.
پاســەوانەکه کــه لەچوونەســەرێی کابراکــه ،بــه
ڕقــدا چووبــوو؛ ئەویــش بــه ڕۆژی ڕوون ،ســەری
تێاڵکــەی ڕاوەشــاند و نەڕانــدی« :هــۆی بارگیــن!
وەرە خــوارەوه! بــۆ گەیشــتوویە ئــەو ســەره؟»
پیاوێــک کــه بــه تازەیــی خــۆی گەیاندبــووه نێــو
جەماوەرەکــه؛ بــه وردی پێکەنــی .پاســەوانەکه لێی
گەڕایــەوە و مۆڕەیەکــی تونــدی لــێ کــرد و تێاڵکەی
بەرانبــەری ڕاوەشــاند و هەمدیســان ،نیــگای وردی
بەســەر خەڵکەکــەدا ســەپاند .دواییــش گوڕانــدی:
«چ خەبــەره؟ شــاییه ،وا کــۆ بوونەتــەوه؟»
ئەوجــار پاڵــی بــه چەنــد نەفــەرەوه نــا و چــاوی
لــه کابــرا کــرد ،که گەیشــتبووه نووچکــی چنارەکه.
بــه دوو قامکــی دەســتی ڕاســتی ،تووکــی ســمێڵی
کــه بەســەر لێــوی خوارەوەیــدا شــۆڕ بووبــووەوه،
هەڵپێچــا و بێدەنــگ ڕاوەســتا.
ژنێکــی شــڕۆڵ کــه منداڵێکــی زەردهەڵگــەڕاوی
بــه کۆڵــەوه بــوو ،لەنێــو جەماوەرەکــەدا تخێــڵ بــوو
و دەســتی بەرانبــەر بــه کەســێک گرتــەوه و کوتــی:
«کاکــه خێرێکــم پــێ بکــه!» ،بــەاڵم کاتێــک دیتــی
هەمــوو ،چــاو لــه ســەرێ دەکــەن ،ئەویش ســەرنجی
پووچەڵــی خــۆی ،بــەرەو چنارەکــه ڕاکێشــا.
چڵمــی منداڵەکــەی لــه دوو کونــه لووتییــەوه ،وەک
دوو کرمــی ســپی بــه لێــوی خوارەوەیــدا شــۆڕ
بووبــووەوه.
ژنێکــی چارشــێو بەســەر ،کــه دوو منداڵــی

ورد و درشــت بــه دوایــدا هەڵدەهاتــن ،لەوبــەری
شــەقامەکەوه هاتــه ئــەم بــەر و کاتێــک کابــرای
بەســەر نووچکــی چنارەکــەوه دی؛ واقــی وڕمــا
و کوتــی« :قــوڕم بەســەر! ئــەو پیــاوه زلــه بــۆ
چووەتــه ئــەو ســەره؟ هەربینــا بەربــووەوه!»
کــەس متەقــی لێــوه نەدەهــات ،تەنیــا ژنــه
ســواڵکەرەکه لــەو نێــوەدا دەســتی بــۆ کابرایــەک
گرتبــووەوه ،کــه کابــرا چاویلکەیەکــی لــه چــاو
دابــوو و پێداگرانــه چــاوی بــۆ نووچکــی چنارەکــه
دەگێــڕا .منداڵەکــەی سەرکۆڵیشــی ،بــەو چــاوه
ڕەش و زیتانەیــەوه ،ســەیری خەڵکــی دەکــرد و بــه
نووکــی زمانــی ،چڵمەکــەی دەلێســتەوه ،هەروەهــا
دەســته پیــس و زەردهەڵگــەڕاو و الوازەکــەی
دەجوواڵنــدەوه .چەنــد تــاڵ قــژ لەژێــر لەچکــه
چڵکنەکەیــەوه ،ســیخ بووبــوو و بــه ڕوخســاریدا
بــاو بووبــووەوە؛ ژنــه ســواڵکەرەکه چارشــێوەکەی
ڕاستەوپاســته کــرد .سەرپۆشــێکی چڵــک هەڵگــر،
کــه قژەســەری پــێ دەشــاردەوه ،بــه دەرزی لەژێــر
ملــی تونــد کردبــوو.
کابــرای چاویلکــه لەچــاو ،بــه کاوەخــۆ کوتــی:
«واچاکــه یەکێــک بچــێ بیهێنێتــه خــوارێ ،نــەکا
خــۆی فــڕێ دا!»
الوه کەڵەگەتەکــه وەاڵمــی دایــەوه« :ناکــرێ...
تــا یەکێــک دەگاتــه ئەوســەره ،ئــەو خۆیشــی
بەرداوەتــەوه ،».دواتــر بەرانبــەر بــه ژنــه
ســواڵکەرەکه کــه ڕووبــەڕووی چەقــی بــوو ،کوتــی:
«وردەم پــێ نییــه!»
ئۆتۆمبێلــەکان لەنێــو شــەقامەکەدا ،یــەک
بــه دوای یەکــدا ڕیــز دەبــوون .لــه ســەیارەکەی
پێشــەوه ،کچۆڵەیــەک ســەری هێنابــووه دەرێ و
لــه کابرایەکــی دەڕوانــی ،کــه بەســەر نووچکــی
چنارێکــەوه دەجوواڵیــەوه .پیاوێکــی ورگــن کــه
بۆینباخێکــی پــان ،لەژێــر یەخــه ســپییەکەیەوه
شــۆڕ بووبــووه ،لــه ســەیارەکه دابــەزی و بــەرەو
حەشــیمەتەکه هــات .چەنــد پاســەوان گەیشــتنێ و
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خەڵکیــان گەمــارۆ دا .پاســەوانەکان باڵوەیــان بــه
خەڵکــی کــرد ،بــەاڵم حەشــیمەتەکه پــاش و پێــش
بــوون و هەمدیســان کــۆ بوونــەوه .پیــاوه ورگنەکــە
لــه پۆلیســه ســمێڵییەکەی پرســی« :چ باســه؟
ئــەو هەتیــوه لــەو ســەره چ دەکا؟»
پاســەوانەکه بــه ترســەوه ،هــەردووک پاژنــەی
پێــی بــه تونــدی لــە یــەک دا و بــه ڕێــزەوه
ڕاوەســتا .دواتــر لەژێــر لێویــەوه کوتــی« :جەنــاب
ســەرهەنگ! دەیــەوێ خــۆی ب ...بکــوژێ!»
خەڵــک ســەرنجیان لــه پاســەوانە ســمێڵییەکەوه،
بــەرەو پیــاوه قەڵــەوه تەڕپۆشــەکه ڕاگوێســت و
ئەوکات ،هەمدیســان ســەرگەرمی تەماشــای کابراکە
بــوون ،کــه لــه نووچکــی دارەکــەوه خــۆی خــوار
کردبــووەوه.
لەپــڕ دەنگــی ڕۆژنامەفرۆشــێک ،لەنێــو ئاپــۆرەی
خەڵکــدا بــەرز بــووەوه:
«هەواڵــی گرنگــی ئــەوڕۆ! کوژرانــی دوو ژنــی
خراپــە ،بــه دەســتی الوێــک ،».دوای ماوەیەکــی
کــورت ،دەنگــی ڕۆژنامەفرۆشــەکه ،لەنێــو هــەرا و
هەنگامــەی خەڵکیــدا ،نوقــم بووبــوو .بیرۆکەیــەک
هاتــه نێــو مێشــکمەوه؛ ســەرم هەڵێنــا و بەرانبــەر
بــه کابــرا ،هــەرام کــرد« :هــۆی کاکــه گیــان!
ئێمــه هــاوکاری ماڵیــت دەکەیــن و پــارەت بــۆ کــۆ
دەکەینــەوه؛ تــۆش واز بێنــه! »
دەنگــم بەســەر حەشــیمەتەکەدا بــەرز بــۆوه.
دواتــر دەســتم بــه گیرفانمــدا کــرد و دوو تمەنــی
زیــوم دەرهێنــا و فڕێــم دا بــەر القــم .یەکێــک
لــه تمەنییــەکان ،خلــۆر بــۆوه و لەژێــر القــی
جەماوەرەکــەدا ون بــوو .خەڵکــی بــه پاڵەپەســتێ،
تمەنەکەیــان دۆزییــەوه و ئەوجــار هەریەکــەی
لەبەرخۆیــەوه ،قەرەپووڵــی دەرهێنــا و پــاره
هەڵچنــدرا .قەرەپــووڵ زرنگــەی دەهــات ،کابــرا
خەپەتۆڵەکــه هەرچەنــده خەریکــی گیرفانــی بــوو،
هیچــی وەبەردەســت نەهــات ،بــه دوای ئــەوەدا ،بــه
ئارامــی و بــه چەشــنێک کــه مــن گوێــم لــێ بــێ،

کوتــی« :بــه زیــاد نەبــێ! وردەم پــێ نییــه»...
ژنــه چارشــێوییەکه ،توورەکــه چڵکنەکــەی لەنێــو
لینگــی دەرهێنــا و دوو شــایی ڕەش بــۆوەی ،فــڕێ
دا ســەر قەرەپووڵــەکان .لەپــڕ دەنگــی کابرا لەســەر
چنارەکــه ،وەک دەنگێــک لەبنــی چااڵوێکــەوه،
زایەڵــەی هــات:
«مــن پــارەم نــاوێ ...بیــدەن بــه کفــن بــۆ
باوکتــان!»
نــەڕەی کابــرا دەنگــی دەدایــەوه؛ بــەاڵم جــوان
دیــار بــوو دەنگەکــه دەلــەرزی .ئیتــر کــەس وردەی
بــۆ نەهاویشــت .ژنــه ســواڵکەرەکه ،چــاوی لــه
قەرەپووڵــەکان بــڕی و لەپێــش چــاوان ون بــوو.
کابــرا تەڕپۆشــەکه ،قســەیەکی بــه گوێــی پاســەوانه
ســمێڵییەکەدا چرپانــد ،پاســەوانەکەش گەڕایــەوه
و بــەرەو ســەرێ نەڕانــدی« :هــۆی مامــه گیــان!
وەره خــوارەوه! جەنــاب ســەرهەنگ ئامادەیــه،
هەمەجــۆره یارمەتیــت بــدات!»
ئەفســەرێکی کورتەبــااڵ کــه تــازه خەتــی دابــوو؛
لەپشــتەوه پاڵــی بــه خەڵکــەوه دەنــا و پــاش و
پێشــی پــێ دەکــردن .کاتێــک نزیــک بــۆوه ،بەســەر
پاســەبانەکاندا گوڕانــدی« :زووکــەن! باڵوەیــان پــێ
بکــەن!»
دەنگــی کابــرا لەســەر چنارەکــەوه خزییــه
خــوارەوه« :ماڵتــان بــه قــوڕ گیــرێ! خێــرم پــێ
دەکــەن؟!»
ئەفســەرەکه کــه بــه تازەیــی گەیشــتبووه شــوێنی
ڕووداوەکــه ،لــه پاســەوانەکانی  -کــه خەبــەردار
وێســتابوون  -پرســی« :ئــەوه چ دەکا لــەو ســەره؟»
یەکیــان ،لەبەرخۆیــەوه وەاڵمــی دایــەوه:
«گــەورەم! دەیــەوێ خــۆی بکــوژێ!»
ئەفســەرەکه دەســتبەجێ هاتــه جــواب« :دەیجا؟
خۆکوشــتن ،کۆبوونــەوەی دەوێ؟ ،یاڵــا باڵوەیــان
پــێ بکــەن» ،دواتــر ڕووی لــه خەڵکەکــه کــرد
و کوتــی« :کاکــی خــۆم بــۆ کــۆ بوونەتــەوه؟
هەرئێســتا ئێــره چــۆڵ کــەن!».
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ڕاســت لــەو کاتــەدا چــاوی بــه ســەرهەنگ کــەوت،
خــۆی کــۆ کــردەوه و خەبــەردار وێســتا و ســاوی
کــرد.
پاســەوانەکان تێیــان کەوتــن .دەنگــی فیقــەی
پۆلیســی هاتوچــۆ  -کــه بــەزۆری ئۆتۆمبێلەکانیــان
ناچــار بــه ڕۆیشــتن دەکــرد  -گوێچکــەی کــەڕ
دەکــرد .قەرەپــووڵ کەوتبــووه ژێرالقــی خەڵکــی و
هەندێــک دانەویبــوون و پارەیــان کــۆ دەکــردەوه.
ژنــه جحێڵەکــه کــه جێــی ڕاوەســتانەکەی
پــێ لێــژ بووبــوو؛ پــڕی دا منداڵەکــەی و لەنێــو
حەشــیمەتەکه هەاڵتــه دەرێ .الوه کەڵەگەتەکــەش
خێــرا بــه دوایــدا ون بــوو.
یەکێــک بــه منگەمنگــەوه گوڕانــدی« :چۆنــی
بگرینــەوه؟ خــۆ تۆپ نییه!» ،دوایەش دەســڕەکەی
بــه لووتییــەوه نــا و دوو ســێ جــاری فنەفــن کــرد.
خەڵکــی نێوچاوانیــان لــێ تێــک نــا ،بــەاڵم کابــرا بــه
بــێ ئــەوەی گوێیــان بداتــێ ،دەســڕەکەی پێچــاوه و
لــه گیرفانــی ئاخنــی و هەمدیســان هۆشــی چــووەوه
ســەر دارەکــه.
لەوبــەری جەماوەرەکــەوه ،الوێکــی چوارشــانه کــه
جگــەرەی دەکێشــا ،کوتــی« :بێتــو بەربێتــەوه،
دوان  -ســێیانێکمان پــان و فڵیــچ دەکاتــەوه!
بــەاڵم وادیــاره هیــچ بــۆی گرنــگ نییــه ،لەوســەرەوه
خەریکــه گاڵتەمــان پــێ دەکا ،».دوایــی بەرانبــەر
بــەو کەســەی کــه لەپشــتەوه پاڵــی پێــوه دەنــا،
کوتــی« :بــۆ پــاڵ دەنێــی؟ ناتوانــی ڕاســت
ڕاوەســتی؟»
پیاوێــک کــه منداڵێکــی کردبــووه قەاڵندۆشــی،
هەوڵــی دەدا ســەرنجی منداڵــه قژکاڵەکــەی ،بــەرەو
ســەرێ ڕابکێشــێ« :بــه قوربــان ،چــاو لــه ســەرێ
کــه ،چــاو ،لەســەر نووچکــی چنارەکەیــه!»
لەوالتــرەوه کابرایەکــی الواز ،لووتیــت گرتبایــه
گیانــی دەردەچــوو ،بــه گۆڤارێــک  -کــه وێنــەی
ژنێکــی ســینگ ڕووت و لێــو بــه بــزەی بەســەرەوه
بوو  -خۆی باوەشــێن دەکرد .لەپشــت چنارەکەوه،

خەڵکــی وەســەر شــان و کۆڵــی یەکتــر دەپەڕیــن و
لــه نووچکــی چنارەکەیــان دەڕوانــی .ئۆتۆمبێلــەکان
بــەدوای یەکــدا دەهاتــن و دەچــوون و لەپشــت
شووشــەکانیانەوه ،موســافیری سەرســوڕماو،
چاویــان لــه چنارەکــه زەق کردبــووەوه .پۆلیســی
هاتوچــۆ بــەردەوام فیقــەی دەکێشــا و چەنــد
پاســەوانی دیکــەش ،لەنێــو خەڵکــدا جموجۆڵیــان
بــوو.
لەنێــو ئاپۆرەکــەدا ،مێرمنداڵێــک بــه گاڵتــەوه
کوتــی« :کابــرا پێیوایــه چنــار ،قســنه .چــووه بــۆ
زیارەتــی».
هەمدیســان نەڕانــدی« :هــۆی خاڵــه گیــان وریــا
بــه ،بەرنەبییەوه...دەقەڵەشــێی!»
چەنــد کەســی دەوروبــەری ،ڕوویــان لێ گــرژ کرد،
ئەویــش بێدەنــگ بــوو .هەندێــک لــه خەڵکەکــه،
تاکولــۆک بۆڵەیــان کــرد و ڕۆیشــتن .ئەوانــەی
تــازەش دەگەیشــتنێ ،دەیانپرســی« :ئــەوه چ
باســه؟» و بــەدوای ئــەم قســەیەدا ،چاویــان لــه
نووچکــی چنارەکــه دەبــڕی.
ڕووناکییــەک ،تیشــکی خســته ســەر چرابەرقــەکان.
چەنــد کەســێکی دووچەرخەســوار ،لەوبــەری
شــەقامەکەوه دابەزیــن و بــەرەو ئــەم بــەر هاتــن.
پۆلیســی هاتوچــۆ ،پێشــی بەوانیــش گــرت .جارجــار
بــای تەگــەری دووچەرخەیــەک ،فســەیەکی دەهــات و
بــێ دەنــگ دەبــوو ،بــه دوای ئەویشــدا ،پرتەوبۆڵــەی
دووچەرخەســوارەکه ،گوێــی خەڵکەکــەی ئــازار دەدا.
کابــرای ســەر چنارەکــه ،جووڵەیەکــی کــرد و خــوار
بــووەوه؛ لەتــاوان دەســتی بــه لکێکــی چنارەکــەوه
گــرت و خــۆی گرتــەوه .کــەس دەنگــی لێــوه
نەدەهــات .تێکــڕا چاویــان لــه ســەرێ دەکــرد .لەپــڕ
کابــرا خەپەتۆڵەکــه ،زاری بــه گوێچکەمــەوه نــا:
«ئــەوه ئێســتا خــۆی بەرناداتــەوه ،ڕادەوەســتێ چــۆڵ
بــێ»...
لــه ســەرووی جەماوەرەکــەوه ،ملــم قــوت
کــردەوه و دیتــم ئۆتۆمبێلــە ســوارییەکه ڕۆیشــتووه
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و شــەقامەکه ،خەریکــه چــۆڵ دەبــێ ،بــەاڵم
پیادەڕێکــه بــه ڕێبــوار و دووچەرخەســوار ئاخنرابوو
و ســرتەیان دەگەیشــته گوێــی مــن.
وەڕەز بووبــووم ،بــەزۆری لەنێــو خەڵکەکــەدا
خــۆم دەربــاز کــرد .دوو ســێ کەنیشــک لەپشــت
جەماوەرەکــەوه وێســتابوون ،یەکیــان زۆر جــوان
بــوو ،خاڵێکــی ڕەش بەســەر لێویــەوه بــوو.
دووبــاره نیــگام بــەرەو ســەرەوه ســووڕاند ،کابــرا
لــەو بەرزاییــەوه ،پشــتی لــه شــەقامەکه کردبــوو
و لەحاســت خۆیــەوه ،چــاوی لەپشــت دووکانــەکان
دەکــرد ،شــەکەت و مانــدوو ،دەورانــدەوری
شــەقامەکەم پێــوا .کاتێــک ئــاوڕم دایــەوه؛ دیتــم
چۆڵتــر بــووه ،بــەاڵم کابــرا هــەروا لەســەر نووچکــی
چنارەکــه هەڵنیشــتووه.
لــەو دەوروبــەره ،پســوولەیەکی ســینەمام کــڕی
و خــۆم ون کــرد ،بــەاڵم وێنــەی کابرایــەک  -کــه
لەســەر چەقــی شــەقامەکه ،پــان بووبــووه و خوێــن
لــه کونــی گــوێ و لووتییــەوه دەهــات  -لەپێــش
چــاوم ون نەدەبــوو .ماوەیــەک خــۆم لــێ بــێ خەیاڵ
دەکــرد ،بــەاڵم دیســان هەمــان قەاڵفەتــه شــڕۆڵەکه،
بــه ســەری شــکاو و مێشــکی پــڕژ و بــاوی ،لــه
نێوەڕاســتی شــەقامەکەدا ،دەهاتــەوه بەرچــاوم.
هیــچ لــه فیلمەکــه تێنەگەیشــتم .کاتێــک هاتمــه
دەرێ؛ شــەقامەکه ،پەپــوو لێــی دەخوێنــد ،بــەو
حاڵــەش دووکانــەکان کرابوونــەوه .جەماوەرەکــە
بــاوەی کردبــوو ،شاگردشــۆفێرەکان بــەو دەنگــه
گــڕ و ناخۆشــەیانەوه هاواریــان دەکــرد« :مزگەوتــی
جامیعــه ،پەهلــەوی ،کاکــه ســوار نابــی؟ ...زووکه،
بــه جــێ دەمێنــی!»
کاتێــک گەیشــتمه بــن چنارەکــه ،چۆڵوهــۆڵ
بــوو و کابــراش لــەوێ نەمابــوو .بەرانبــەر بــه
چنارەکــەش ،دوو پیــاو وێســتابوون و قســەیان
دەکــرد .لــه یەکیــان ،کــه مــوو بــه تەپڵەســەریەوه
نەمابــوو و دەســته بــە مووەکانیشــی هەتــا
ئەنیشــکی هەڵکردبــوو ،پرســیم« :کاکــه بووبــووره!

ئــەو هەتیــوه ،چــی بەســەر هــات؟»
کابــرای ســەرتاس ،بــه بــێ حاڵــی چاوێکــی لــێ
کــردم و کوتــی« :کاکــه بــه تــۆ چــی؟ کاتێــک
دیتــی شــەقامەکە چــۆڵ بــووه ،هاتــه خــوارەوه و
ویســتی بــڕوا ،کەچــی»...
کابــرای تەنیشــتی کــه دەتکــوت بــه حــەوت
مانگــه لــه دایــک بــووه ،هەڵیدایــه« :کاکــه! هــەر
بــه ڕاســت ،بــۆ چووبــووه ئــەو ســەره؟»
ئاواڵەکــەی ،وەاڵمــی دایــەوه« :بــه خــودا نازانــم،
ڕەنگــه بەتەمــای خۆکوشــتن بووبــێ ،دوایــەش
پەژیــوان بووبێتــەوه».
شــاگردی دووکانێــک کــه تازەالوێــک بــوو ،بــه
گاڵتــەوه ســەری لەنێــو دووکانەکــه دەرهێنــا و
کوتــی« :ڕەنگــه چــاوی لــه فیلمەکــه کردبــێ!»
کابــرا سەرتاســەکه ،بــه بــێ حاڵییــەوه منگانــدی:
«قــوڕ بــە تەوقــی ســەری!...دەبێ جــارێ لــه
گۆشــەی بەندیخانــەدا بکــەوێ ،بــا فێــر نەبــێ چــاو
لــه فیلمــی بــەالش بــکا!»
بــۆ ســبەینێ بەیانــی ،چەنــد کــەس لــه زبــڵ
ماڵەکانــی شــارەداری ،کۆنەچنــاری «شــەقامی
چوارباغ»یــان دەبڕییــەوه.
هووشــەنگ گوڵشــیری ،چیڕۆکنووســی مــەزن و نــاوداری
فــارس ،ژیانــی خــۆی بــۆ زیاتــر بەرەوپێــش بردنــی
ڕەوتــی چیڕۆکنووســی لــه ئێــران ،تەرخــان کــرد .ئــەم
نووســەره هەروەهــا ،گەلێــک بەرهەمــی پــاراو و بەهێــزی
لــەم بــوارەدا ،لــه گۆڤــاری وەک «پیــام نویــن»« ،لــوح»
و...دا بــاو کــردەوه .گوڵشــیری وێــڕای ئــەوەی هەمیشــه
لەگــەڵ ڕەگــەزی وەک «زمــان»و «پێکهاتــەی چیــڕۆک»
و، ..لــه پێوەندییەکــی وشــیارانەدا بــووه؛ لەگــەڵ ئەوەشــدا
«ســاکاربوون»ی وەک ئەســڵێک ،بــۆ تێگەیشــتنی گشــتی
ڕەچــاو کــردووه .چیڕۆکــی شــەقامی چواربــاغ ،بــه ئاشــکرا
و بــه زمانێکــی ســاکار ،مــەودای نێــوان ڕۆشــنبیر و چینــی
ڕەشــۆکی کۆمەڵــگا ،پێشــانی بەردەنــگ دەدا.
ســەرچاوه :نیمــەی تاریــک مــاه ،داســتانهای هوشــنگ
گلشــیری ،تهــران ،نیلوفــر ،1380 ،الپــەڕەی.4١- 35
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