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سالی غرای*

له  عه ره بییه وه : گەیالن محه مه د

)ئیموگن( زیاتر لە هەر ژنێكی دیكە كە بەدبەختی پێت ئاشنا دەكا لەخۆبایی بوو بە جوانییەكەی، بەر لە 
دەساڵ شوو دەكا بە )گریگۆری(ی خاوەن سامان و دەوڵەمەند، بەاڵم زۆر ئاشكرا دیار بوو كە خۆشەویستی 
نیشانەی ئەم هاوكێشەیە نەبوو، لەگەڵ ئەوەی كە )گریگۆری( زۆری ئەو خۆش دەویست، بەاڵم بەردەوام 
)گریگۆری(ی دەترساندو سوكایەتیی پێ دەكرد، لەگەڵ ئەوەشدا )ئیموگن( ئەكتەرێكی زیرەك بوو، لە 
بەرچاوی خەڵكیدا باوەشی بە مێردەكەیدا دەكردو بە شۆخییەوە رایدەوەشاند، بەاڵم بەدەر لەو كاتانە 

ئارەزوو
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مامەڵەی لەگەڵ ئەودا هەر سوكایەتی پێكردن بوو، 
لە )گریگوری( مێردیدا  تەنها شتێ  )ئیموگن( كە 
خۆشی دەویست حسابە بانكییە قەبەكەی بوو، ئەو 
هەموو  خاوەنی  بۆتە  باوكییەتی و  میراتگری  تەنها 
تا  بانكییەوە  حسابی  لە  هەر  ماڵێكی،  و  موڵك  
كۆشك و تەالرو ئوتۆمبێل و شتی تریش. )ئیموگن( 
تەمەنی بیست و دوو ساڵ بوو، كارێكی بێ  كەڵكی 
بەشێكی  لە  نییەو  باسكردن  شایەنی  كە  دەكرد 
لە  یەكێ   رۆژێ   بوو،  نیشتەجێ   ماڵێكدا  ئاسایی 
هاوڕێكانی قەناعەتی پێدەكا، كە لەگەڵیدا بچێ  بۆ 
یەكێ  لە یانە شەوانەكان، لەوێ  لەو یانەیەدا چاوی 
دەكەوێ  بە )گریگوری( هەر یەكسەر گریگۆری تا 
سەر ئێسقان پێی سەرسام دەبێت، بڕوای وابوو كە 
مرۆڤێكی بەهێزو جوانە، لەگەڵ ئەوەی هیچ لەمانە 

نزیك نەبوون لە راستییەوە.
)گریگۆری( زۆر بە دەستباڵوییەوە پارەی بۆ خەرج 
رێكخستنی  بە  هەڵدەستا  ئەویش  هەر  دەكرد، 
هۆكارێكی  هەموو  خواردن و  ئامادەكردنی  ئاهەنگ و 
خۆشنودی لە چێشتخانەو ئوتێلە گەورەكاندا، جگە 
لەوه ی له گەڵ خۆیشیدا دەیبرد بۆ دەرەوەی واڵت، 
هیچ كەس ناكاوگیرنەبوو كاتێ  )گریگۆری( داوای لە 
)ئیموگن( كرد ببێتە هاوسەری، تەنانەت )ئیموگن(
ئاسایی  بەالوە  زۆر  داواكارییەی  ئەو  خۆی  یش 
وای  چۆن  زانیی  سەرەتاوە  لە  هەر  چونكە  بوو، 
پەنجەیدا،  لە  بێت  ئه نگوستیلە  دەكا كە وەك  لێ 
بە  داواكارییەكانی  دەرنەچێت و  فەرمانی  لەژێر 
رێوڕەسمی  كە  هەر  بكات  جێبەجێ   چاوتروكانێك 
هاوسەرگیری كۆتایی هات، ئیتر )گریگۆری( وەك 
سەگ دەژیا، ئەگەرچی )ئیموگن( لە هەڵسوكەوت و 

وەك  ناسیاودا  كەسوكارو  لەبەرچاو  مامەڵەی 
راستی  بە  بەرچاو،  دەهاتە  نموونەیی  هاوسەرێكی 
ئەو شایەنی خەاڵی ئۆسكارە بۆ ئەو رۆڵەی كە زۆر 
بە جوانی لەبەرچاوی خەڵكدا دەینواند. )ئیموگن( 
بوایە  گران  پێاڵو  چەندە  بوو،  پێاڵو  شەیدای  زۆر 

زیاتر حەزی لێ دەكرد.
هەر كە پێاڵوێكی نوێی دەسەند، دڵی دەحەوایەوە. 
هەموویان  كە  دانابوو،  پێاڵوی  جووت  سیانزە 
ماركەی ئیتاڵی و لەسەر هەمان شێوەو دیزاین بوون، 
بیستویەتی كە  ئێستا  بوو.  تەنها رەنگیان جیاواز 
كەوتووه تە  پێاڵوە  جۆرە  لەو  چواردەهەم  رەنگی 
بوو.  پشوو  رۆژی  كە  رۆژەدا  لەو  هەر  بازارەوە 
بۆ  چڕوپڕی  خشتەیەكی  هەستاو  خەو  لە  نیوەڕۆ 
ئەو رۆژە دانا، خێرا ئوتۆمبێلێكی تایبەتی بەكرێ  
خۆی  ئارایشتگه و  بچیتە  سەرەتا  ئەوەی  بۆ  گرت 
پێاڵوە  لەوێ   بازاڕ،  بچێتە  پاشان  بڕازێنێتەوە، 
پێشوو  شەوی  )گریگۆری(یش  بكڕێ.   ئیتاڵییەكە 
ترس و دڵەڕاوكێ  دایگرتبوو، خەوی لێ نەدەكەوت و 
لەبەر خۆیەوە تكای دەكردو دەپاڕایەوە، كە ژنەكەی 
خەرجییەكانی كەم بكاتەوە. دوای هەستی بە شەرم 
كردو تەریق بووەوەو وتی چ ئابڕوچونێكە؟ نەخێر 
بێگومان پیاو دەبێ  هەمیشە خێزانەكەی بە جوان و 
قەشەنگی دەركەوێت، هەرچۆنێك بێت مافی ئەوەی 
هەیە چێژ لە ژیان وەربگرێت و هەندێ  جاریش هەوڵ 
بۆ ئەو وەك  دەدات هاوسەرێكی باش بێت. ئەمە 
ئەركێك وایە، كە زۆر بە زەحمەت ئەنجامی دەدات. 
)گریگۆری(یش بەردەوام بەشێوەیەكی رۆمانسییانە 
مامەڵە دەكا ئایا. ئەم الیەنە گرنگترین الیەن نییە 
ئەنجامی  )ئیموگن(  كە  شت  دوا  هاوسەریدا؟  لە 

دەق
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لە  دواتر  بوو،  بەنرخەكانی  لێوە  سوراوكردنی  دا 
ئاوێنەدا بە خۆشەویستی  و سەرسامییەوە تەماشای 
ئەو  ئەوەی  وەك  بەڵێ،   بەڵی  وتی:  كردو  خۆی 
دۆالرو  ملیون  یەك  بە  بێت  یەكسان  سەیركرنە 
كە  بوو،  كەشخەیە  سەیارە  ئەو  سواری  پاشان 

قەیرێكە چاوەڕێی دەكا.
كابرای شۆفێر هاواری كردو بە سەرسامییەوە ساڵوی 
ئاستەی  ئەو  ناهێنێتە  خۆی  ئەو  بەاڵم  كرد،  لێ  
وەاڵمی ساڵوی كەسێكی ئاسایی بداتەوە. گەیشتنە 
لوتبەرزی و  بە  دابەزێ،   بەرلەوەی  ئارایشتگه و 
دەستی داپۆشراوی بە خشڵ و زێڕ برێك پارەی پێدا 
)سەیر ئەو گاڵتەجاڕییە كاتێ  منداڵ بووم كچێكم 
پەرپوتی  بەشێكی  لە  لەم دەچوو،  تەواو  دەناسی 
ئەو خانوەدا دەژیا، كە من تێیدا نیشتەجێم. شتێكە 
ئەقڵ نایبڕێ  و پێكەنیناوییە(، بەمجۆرە شۆفێرەكە 

لەگەڵ خۆیدا دەدوا.
خاوەن  بە  دا  جونەیهی  نەوەت  )ئیموگن( 
گێژەڵوكە  كە  لولخواردوو  قژێكی  بە  ئارایشگاكەو 
كە  بوو،  تەوقە  هەمووی  چونكە  نەیدەجواڵند، 
ئیتاڵییەكانە،  پێاڵوە  ئێستا سەرەی  دەرەوە  هاتە 
ئیتاڵییەكان  دوكانە  گەورەترین  خانەی  لەسەر  كە 
هیچ  ئارەزووی  )ئیموگن(  )نوفیوریتشی(  دانراوە. 
ناكا، جگە لە كڕینی ئەو جووتە پێاڵوە،  كە بۆنی 
لێ  وای  تا  كردو  خراپتر  باری  زیاتر  چەرمەكەی 
هۆشبەرەكان  مادە  فێری  كەسەی  ئەو  وەك  هات 
دەبێت پێویستە هەموو رۆژێ  بیخوات، ئەویش بەو 
یەكێ   جامی  لە  پێاڵوبوو،  كڕینی  ئالودەی  جۆرە 
كردو  خۆی  سەیری  بازرگانییەكاندا  دوكانە  لە 
پێویستییەتی  ژن  كە  ئەو شتەی  هەموو  پێكەنی. 
ئەم خاوەنییەتی. برۆی جوان و دەموچاوێكی توندو 

كۆالجین و  سیلیكون و  بە  سنگ  بەرزكردنەوەی 
بەكار  جوانكاری  بۆ  كە  كەرەستانەی  ئەو  تەواوی 
دێت. دوای ئەوە خاوەنی ماڵێكی جوان و هەروەها 

)گریگۆری(شە.
)گریگۆری( تەواو وەرس بوو، هەستی بەوە دەكرد 
تێكشكاوە، كارەكەی تا دەهات روو لە خراپی بوو، 
خاوه ن قەرزەكان هەموو رۆژێ  دەرگای كۆمپانیایان 
هاوسەریی  هەستی  )یموگن(  ئەگەر  دەگرت،  پێ 
هەبوایەو بیزانیایە كە ئەو ژیانی گرێدراوە بە پیاوێكەوە 
)گریگۆری(دا  بەسەر  كە  بەوەی  دەكرد  دەركی 
هاتووەو هەوڵی دەدا رەفتاری خۆی بگۆڕێ ، بەاڵم 
لە خەرجكردن هەر بەردەوام بوو هەرچەندە پارەی 
خەم و  )گریگۆری(  زیاتر  بكردایە،  خەرج  زیاتری 
خەفەت دایدەگرت. رۆژێك خۆی كرد بە دوكانێكداو  
دەستی كرد بە كەڵەكەكردنی پێاڵو، هەروەك پڵنگ 
راوی نێچیرەكەی دەكرد. یەكێ  لە فەرمانبەرەكان 
هەمووە  ئەو  پارەی  چۆن  پرسی،  لێی  و  هات  
دەدەیت؟ ئایا رێگەیەكی تر هەیە؟ بێگومان بەكارت 
پارەكەی دەدەم. فەرمانبەری دوكانەكە كارتەكەی 
لێ  وەرگرت و بە ئامێرەكەدا هێنای و بردی و هاتەوە 
روخسارییەوە  بە  دڵخۆشی  )ئیموگن( و  الی.  بۆ 
دیاربوو، خانمەكەم كارتی بیمەكردنەكەت ناشێ  بۆ 
هاواری  رقەوە  توڕەیی  و  بە  )ئیموگن(  كاركردن. 
بە  مەبەستت چییە  دەموچاوی سوربووەوە.  كردو 

ئاسمان سوێنت دەدەم ئەی گێژە؟
بێگومان  دەكەم،  بازارش  لێرە  ساڵێكە  چەند  من 
چێژی  زۆر  كچەكە  بەاڵم  كردووە،  هەڵەت  تۆ 
وەرگرت كاتێ  بۆ خاتوو )ئیموگن(ی روونكردەوە، 
پارە  هەموو  ئەو  بەهۆی  نەشیاوە.  كارتەكەی  كە 
بەوەی  نادات  رێگە  سەری،  هاتووه تە  كە  زۆرەی 
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هیچ شتێكی تر بكڕێت )ئیموگن( وا دەهاتە بەرچاو 
ئەقڵی  تەواو  یان  بتەقێتەوە  ئەوەی خەریكە  وەك 

لە دەست بدات.
رووی  )بانك(دا  لە  هەڵەیەك  بێگومان  نەخێر،  نا 
بكەم  وا  بدەم و  دەركردن  بە  یەكێ   دەبێ   داوە، 
لە  داوای  )ئیموگن(  بدات.  دەست  لە  كارەكەی 
حسابی  لەسەر  كڕاوەكانی  كەلوپەلە  كرد  كچەكە 
مێردەكەی بنووسێ،  ئەویش بەوپەڕی چێژوەرگرتن 
بەداخەوە  وتی  دەیڵێت  كە  وشەیەك  هەموو  لە 
ئێمە  الی  حسابەكەی  هاوسەرەكەت  خانمەكەم 
ئاراستە  نامەیەكی  رۆژ  سێ   لە  بەر  داخستووە، 
نرخی  لە  قرشێك  كە  كردینەوە  ئاگاداری  كردین و 
هیچ  ئەو  دەیكڕی و  كە  نادات،  شتومەكانە  ئەو 
وەك شێت چووە  )ئیموگن(  لێی.  نییە  بەپرسیار 
پارە  گۆڕینەوەی  ئامێری  الی  بەرەو  دەرەوەو 
كە  بوو،  شۆك  تووشی  دیكە  جارێكی  رۆیشت، 
بینیی ئەو پارانەی كە لە حسابەكەیدا بووە، جگە 
نەماوە. مێردەكەی  لە )30( جونەیه، هیچی تری 
هەموو حسابەكەی بلۆك كردبوو، ئەوەی )ئیموگن( 
بوو،  كەم  زۆر  دەیزانی  لەبارەی »گریگۆری«یەوە 
راستە ئەو داماو و بێ  دەسەاڵت دەردەكەوت، بەاڵم 
بە )گریگۆری( و  تر هەیە گرنگی دەدات  كەسێكی 
ژنەكەی  تەماعی  الساری و  توندوتیژی و  خەم و  لە 
»غروبر«ی  خاتوو  كەسە  ئەو  دەكاتەوە.  كەم 
خەمی  پێدەدات و  بایەخی  ماوەیەكە  سكرتێریەتی و 
شێوەیەك  هەموو  بە  دەخوات،  كاروبارەكانی 
)گریگۆری(  بۆ  دەرخست  ئەوەی  دێت،  دەربەسی 
بەكاری  خۆی  تایبەتی  مەرامی  بۆ  ژنەكەی  كە 
دەهێنێت و پێی پێدەكەنێ  و بڕوای پێ هێنا ئەوەی 
كە  بایەخپێدانییەتی،  تەنها  پێویستییەتی  ئەو 

سەرنجی  دەكاو  دەستبەر  بۆی  سكرتێر  وەك  ئەو 
مانگی  لە  هەر  )ئیموگن(  كە  راكێشا،  ئەوە  بۆ 
پێاڵوی چەرم  كڕینی  بۆ  زۆری  پارەیەكی  رابروودا 
خەرج كردووە. ئەمە وای كرد لە )گریگۆری( بڵێ  
)ئیموگن( شێتەو هەستی كرد باری ئابووریی زیاتر 
ناجێگیرو شلوق دەبێ  داوای كرد لە ژنەكەی ئیمزا 
هەردووكیانی  )بانك(،  لە  بكا  نموونە  دوو  لەسەر 
هەموو  لە  بوو  وازهێنان  یەكێكیان  كرد،  ئیمزا 
گواستنەوەی  بۆ  دووەمیشیان  موڵكەكەی،  و  ماڵ 
بااڵنسەكەی بوو بۆ حسابی تایبەتی خۆی بەناوی 
سكرتێرەكەی  )گریگۆری( و  كاتەدا  لەو  خۆیەوە. 
ئەوروپا.  بۆ  بوون  فڕۆكە  سواری  هەردووكیان 
دڵەوه   لە  گرتی و  زەردەخەنەیەك  )گریگۆری( 
پێدەكەنی، راستە خاتوو )غروبر( وەك )ئیموگن( 
جوان و شۆخ و شەنگ نەبوو، بەاڵم یەزدانی گەورە 
كە  پێبەخشیو و،  تایبەتی  خەسڵەتی  كۆمەڵێ  

جێگەی ئەو شۆخ و شەنگییەی بۆ گرتبووەوە.
ئێستا گریگۆری بووه تە پیاوێكی بەختەوەرو ئازاد 
تاوا  لە  )ئیموگن(یش  قەرزاربارییەك.  هەموو  لە 
رایدەكردو  بە توڕەییەوە بە رێگە قەرەباڵەغەكاندا 
ژیانی  داو  لێی  نەفەرهەڵگر  پاسێكی  لەپڕێكدا 
كۆتایی پێهات، ئەمە لە رۆژی هەینی )13(ی ئەو 
مانگەدا رووی دا، پێشبینیی چی تر دەكەی ژمارەی 

ئەو پاسەیش كە لێیدا سیانزە بوو.

سەرچاوە:
دبی الثقافی، 2011/3/1

*ژنە نووسەرێكی ئوستكولنوی هاوچەرخە.
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