گاڵتەی بچووک
ئەنتوان چیخۆف

ًیىەڕۆیەکی هەتاویی زستاى بىو  ....کزەی سەرها بە جۆرێک کە
تفت هەڵذایە دەیبەست ،لە هەهىو جێگەیەکەوە دەیىژاًذ.
بەفرێکی ڕەًگ زیىیيً ،یطاًەکەی سەر لێى و پەرچەهی ًادیٌکا-
ی ،کە کەوتبىو بەسەر ًێىچەواًیذا ،پۆضیبىو .هي و ًادیٌکا بەسەر
گردۆڵکەیەکی بەرزەوە بىویي .ضیىێکی لێژ و خز لەژێر پێواًەوە تا
داوێٌی گردۆڵکەکە درێژ ببۆوە و هەتاوی بەسەر ڕووبەرە
ئاوێٌەئاساکەی خۆیذا ،ڕەًگ پێذەدایەوە .لەوالهاًەوە ،لەسەر
بەفرەکە،

هەڵخزەیەکی

بچىوک

هەبىو

کە

لەسەر

ضىێٌی

داًیطتٌەکەی پارچە خىرییەکی ئەستىوری ئەرخەواًیی ڕاخرابىو.
ڕووم کردە ًادیٌکا و بە تکاوە گىتن:
 ًادیژا پیترۆڤٌا ،وەرە سىار بیي و تا خىاری خىارەوەبخلیسکێیي .تەًها یەک کەڕەت ،باوەڕ بکە هیچواى لێ ًایە!
بەاڵم ًادیٌکا دەترسا .ضیىەکە کە لە ًىکی جزهەکاًییەوە
دەستی پێ دەکرد و تا داوێٌی گردۆڵکە بە بەفر پۆضراوەکە درێژ
دەبۆوە ،لەبەر چاوی ئەودا هەر دەتگىت خەرەًذێکی ترسٌاک و
بی کۆتاییە .هەر جارێک کە لە سەر گردۆڵکەکەوە تەهاضای
خىارەوەی دەکرد یاى هەر جارێک کە بە تکاوڕەجاوە داوام لێ
دەکرد سىار هەڵخزەکە بێت ،ئیذی هەًاسە لە گەروویذا دەتاسا
و هێٌذەی ًەدەها دڵی لە لێذاى بکەوێ .پێیىابىو هەر کە

بڕیاربذا سىار بێ ،ئیذی دەسبەجێ دەهرێ یاى ئەقڵی لە دەست
دەدا .هەهذیس بە دەًگێکی تکاکاراًە پێوگىت '':ترسی ًاوێ،
بٌیادەم ًابێ ئەوەًذەش بترسێ!''
سەرەًجام قاییل بىو .بەاڵم بە قاڵفەتییەوە دیاربىو ترسی
هەرگ زەًذەقی بردبىو .دەستین گرت و بە ڕەًگە پەڕیى و
جەستە لەرزلێهاتىوەکەیەوە لەسەر هەڵخزەکە داهٌیطاًذ.
باسکن

لە

ًێىقەدییەوە

ئااڵًذ

و

ئیذی

پێکەوە

بە

سەرەولێژکەکەدا هەڵخلیسکایي.
هەڵخزەکە وەک تیرێکی هاوێژراو وەجىوڵە کەوت .با قاهچی
لە ڕوخسارهاى دەسرەواًذ و لە گىێواًذا دەیگڤاًذ ،بە
تىوڕەیی چٌگی بە پێستواًذا دەکرد و قەستی بىو سەرهاى لە
لەضواى جیاکاتەوە .با ئەوەًذە خێرا بىو کە هەًاسەهاى بۆ
ًەدەدرا .هەستواى دەکرد ضەیتاى چەًگاڵی پێذاکردوویي و
فیکەفیک بەرەو دۆزەخواى دەبات .ضتەکاًی دەوروبەرهاى
ببىوًە پەتێکی درێژ و بە پەلەپەل  ...هەستواى دەکرد ئیذی
ئەوەًذەی ًەهاوە سەراًگرێ بیي .ڕێک لەو کاتەدا بە گىێی
ًادیٌکادا چرپاًذمً'' :ادیا ،خۆضوذەوێی!''
لە خێرایی ضێتاًەی هەڵخزەکە کەهبۆوە .گڤەی با و دەًگی
جیڕەجیڕی هەڵخزەکە بەسەر ڕووبەرە ضەختەبەًذەکەوە
هێىاضتر بۆوە و ئیذی ئەو ترسەی ًەهابىو ،دەهاًتىاًی بە
ئاسىودەیی

هەًاسە

بذەیي.

گەییطتبىویٌە

داهێٌی

گردۆڵکەکەً .ادیٌکا ًیىەگیاى ببىو .ڕەًگی پێىە ًەهاو و
قىرس هەًاسەی بۆ دەدرا  ...یارهەتین دا تا لەسەر
هەڵخزەکە هەستێ و بە پێىە ڕاوەستێ .بە ًیگایەکی
زەًذقچىو الی بۆ کردهەوە و گىتی:

 ئیذی یەک جاری تر ئاهادە ًین لەو گردۆڵکەیە بێوەخىارەوە! بە هیچ کلۆجێک! ئەرێ خۆ ًیىە هردوو بىوم!
کاتێ کەهێ هەًاسەی وەبەردا هاتەوە ،بە ًیگایەکی
پرسیارئاهێز دیقەتیذام ،دەیىیست بزاًێ کە ئاخۆ هي ئەو
چەًذ وضەیەم پێگىتىوە یاى لەو هەراوزەًا و گڤەی بایەدا
گىێی زریٌگاوەتەوە .لە ًزیکییەوە ڕاوەستابىوم ،هژم لە
جگەرە دەدا و بە دیقەتەوە تەهاضای دەستکێطەکاًین دەکرد.
ًادیٌکا دەستی گرتن و هاوەیەک پێکەوە لە داوێٌی گردەکەدا
ڕێواى کرد .دیاربىو ئەو چەًذ وضەیە دڵی ڕاچەًاًذبىو .ئایا
ئەو وضاًەی لە زوباًی کەسێکەوە ژًەوتىوە؟ ئا یاى ًەء؟ ئا
یاى ًەء؟ ئەدی ئاخۆ هەر ئەو وضاًە ًیي کە ڕەگیاى لە
عیزەتی ًەفس و ضاًازیی و ژیاى و بەختەوەریی بٌیادەهذا
هەیە! بابەتەکە گریٌگە ،ئەوە گریٌگتریي بابەتێکە کە
دەکرێ ڕێکەوتی بکرێتً .ادیٌکا غەهگیي و بێ حەجویي ،بە
ًیگا بڕًذەکەی تەهاضای دەکردم و وەاڵهی ئەو پرسیاراًەی
کە دەیذاهەوە هیچیاى بەسەر هیچەوە ًەبىو .چاوەڕێ بىو
ئەو وضاًە لە زوباًی خۆهەوە بژًەوێ .وای  ....لە ڕوخساریذا
چ ضپرزەیی و چ پەرۆضییەک ًەخطی بىو! دەهبیٌی لەگەڵ
خۆیذا لە جەًگذایە ،لەوەدا بىو ضتێک بپرسێ بەاڵم ئەو
وضاًەی ًەدەدۆزیٌەوە کە دەیىیستي ،ضەرهی دەکرد.
دەترسا ،ضادهاًیی و وخرۆضاى ،زوباًیاى کلیلە کردبىو.
سەرەًجام لە کاتێکذا کەتەهاضای الیەکی تری دەکرد ،گىتی:
 هەر بەڕاستی ،دەزاًیت ..... چی؟ -وەرە با فەڕەیەکی تر خلیسکێٌە بکەیي.

بەسەر گردۆڵکەکەدا هەڵزًیي و گەییطتیٌە سەرەوەً .ادیٌکا -م
ڕەًگ پەڕیى و هەڵلەرزیى لەسەر هەڵخزەکە داًیطاًذ و
هەهذیس بە خەرەًذەکەدا هەڵخلیسکایٌە خىارەوە .ئەهجارەش
وژەی با لە گىێواًذا دەیگڤاًذ و لەرەلەری هەڵخزەکە هەًاسەی
پێ ًەهێطتبىویي ،هي هەهذیس لەو هەراوزەًا و گڤەگڤی بایەدا
بە گىێی ًادیٌکا دا چرپاًذم:
 ًادیا ،خۆضوذەوێی!کە هەڵخزەکە وەستاً ،ادیٌکا تەهاضایەکی ئەو گردۆڵکەیەی
کرد کە چەًذ ساتێک لەوەوبەر لێیەوە هەڵخلیسکابىویٌە
خىارەوە ،پاضاى دیقەتی هٌی دا و گىێی لە دەًگی بێ گیاى و
بەتاڵ لە کەیف و خۆضیین ڕادێرا و واقىڕهاًێکی بی ئەًذازە و
بێ سٌىور سەراپای بىوًی ،تەًاًەت دەسکێص و کاڵوەکەضی
داگرت .وەک ئەوەی لە خۆی بپرسێ:
 یاًی چی؟ چوا ئەدی ئەو وضاًە لە زاری کێىە دەرچىوى؟ لەزوباًی ئەم پیاوەوە دەرچىوى یاخىد گىێن زریٌگاوەتەوە؟
ئەو هەتەڵە ًادیٌکای ًاڕەحەت کرد و واقی وڕهاًذ .چیذی
وەاڵهی پرسیارەکاًی ًەدەداهەوە ،دەهىچاوی بە یەکذا دا و
هێٌذەی ًەهابىو کىڵی گریاًی بەرببێ .گىتن:
 ًادیاً ،اتەوێ بۆ هاڵەوە بگەڕێیٌەوە؟سىور هەڵگەڕا ،گىتی:
 ڕاستییەکەی هي خۆضیین لەم یارییە دێً ،ایەیت فەڕەیەکیتر لێذەیي؟
سەیر ئەوەبىو کە '' خۆضیی '' لەو گەهەیە هاتبىو بەاڵم هەر
کە لەًێى هەڵخزەکەدا داًیطت ،وەک جارەکاًی پێطىو،

هەهذیس ڕەًگی پەڕی ،سەراپا جەستەی ًیطتە سەر لەرز و
لە ترسا هەًاسەی پێ ًەها.
هەڵخزەکە هەهذیس بۆ جاری سێیەم لە خەرەًذەکەوە
هەڵخلیسکایە خىارەوە ،دەهبیٌی ًادیٌکا چاواًی تێ بڕیىم و
بە هەهىو هەستی ئاگای الی لێىی هٌە .دەسەسڕەکەم گرت
بە دەهوەوە ،کۆکەیەکن کرد و کە گەییطتیٌە سەرەولێژەکە،
لە دەرفەتێکی کىرتذا ،بە گىێیذا چرپاًذم:
 ًادیا ،خۆضوذەوێی!هەهذیس هەتەڵەکە بە هەڵٌەهێٌراوی لەالی هایەوە .هیچی
ًەگىت و لە فیکرەوە چىو .تا هاڵەوەیاى گەیاًذم .هێذی هێذی
ڕێی دەکرد ،هەًگاوی هێىاضی دەًا و هەر چاوەڕێ بىو ئەو
وضاًە لە زوباًوەوە بژًەوێ .هەستن دەکرد ڕۆحی لە
گیروگازدایە و بەردەوام لێىی خۆی دەگەزێ تا کتىپڕ ًەڵێ:
 هەگەر ڕێی تێذەچێ ''با'' ئەو وضاًەی گىتبي؟ هەر هیچ حەزًاکەم ئەو وضاًە لە زاری با وە دەرچىوبي.
بۆ سبەیٌێ بەیاًی یاداضتێکن لە ًادیٌکا وە بەدەست
گەییطتً ،ىوسیبىوی '':ئەگەر ئەهڕۆ ویستت بۆ خلیسکێٌە
بڕۆیت ئەوا هٌیص لەگەڵ خۆتذا ببەً .ادیا '' لەو ڕۆژەوە
ئیذی لەگەڵ ًادیٌکادا بۆ خلیسیکێٌە دەڕۆیطتیي و هەرجارێ
کە

بە

خێراییەکی

ضێتاًە

لە

سەرەولێژکەکەوە

هەڵذەخلیسکایي ،بە گىێیذا دەهچرپاًذ:
 ًادیا ،خۆضوذەوێی!هێٌذەی ًەبرد وەک کەسێک خىوی بە هەی یاى هۆرفیٌەوە
گرتبێً ،ادیٌکا خىوی بەو وضاًەوە گرت ،تاهی ژیاى بەبێ
بیستٌی

ئەو

ڕستەیە

لە

دەهیذا

تاڵ

بىو.

گەرچی

هەڵخلیسکاى لە گردەکەوە زەًذەقی دەبرد بەاڵم هەهاى ترس

کە سەرچاوەکەی ًادیار و ڕۆحی ئازار دەدا ،دڵٌەوایی پێ
دەبەخطی .گەرچی ًادیٌکا گىهاًی لە دوو ضت – لە هي و لە
با – هەبىو و ًەیذەزاًی کاهواى ئاضقی ئەویي ،بەاڵم ئیتر بە
الیەوە جیاوازی ًەبىو .چىًکە ضتێک کە گریٌگە سەرهەستییە
ًەک ئەو جاهەی کە بٌیادەم بادەکەی پێ دەخىاتەوە.
دەهەوًیىەڕۆیەکیاى ،بە تاقی تەًها ،بۆ ضىێٌی خلیسکێٌەکە
ڕۆیطتن .لە ًاو خەڵکەکەدا بىوم کە کتىپڕ ًادیٌکا – م بیٌی
بەرەو الی گردۆڵکەکە دەهات و بە دوای هي دا دەگەڕا...
ئەوسا بە هەهاى ترس و لەرزەوە لە پێپلیکاًەکاى سەرکەوت.
ئاخر هەر بە ڕاستی خلیسکێٌە بە تاقی تەًها زۆر دڵەڕاوکە
وروژێٌە! ڕوخساری لە ترسذا وەک بەفر سپی هەڵگەڕاو و
وەک ئەوەی بەرەو پیری هردى بچێ ،وەک ضەقطەقە
دەلەرزی .بەاڵم بێ ئەوەی ئاوڕ لە دواوە بذاتەوە ،ضێلگیراًە
درێژەی بە ڕێگەکەی دا و بە گردەکەدا سەرکەوت .دیاربىو
بڕیاری دابىو تەًهای تەًها خلیسکێٌە بکا تا بۆی دەرکەوێ
ئاخۆ ئەو ڕستە لە داڵضیریٌە دەژًەوێ یاى ًاً .ادیٌکا – م
بیٌی بە ڕوخسارێکی ڕەًگ پەڕیى و دەهێکی لە ترسذا
داپچڕاوەوە لەسەر هەڵخزەکە داًیطت ،چاوی ًىقاًذ و بۆ
هەهیطە خىاحافیزیی لە دوًیا کرد و غلۆر بۆوە  '' ....غ .....
ژ  ...ژ  ....ژ  ....ژ  ....ژ'' جیڕەجیڕی هەڵخزەکە لە گىێوذا
دەًگی دەدایەوە .ئاخۆ ڕستە لە داڵضیریٌەکەی گىێ لێ ببىو؟
ًازاًن .تەًها بیٌین کە ضەکەت و الواز لەسەر هەڵخزەکە
هەستا .بە ڕوخسارییەوە دیاربىو خۆیطی ًەیذەزاًی ئاخۆ
ڕستە لە داڵ ضیریٌەکەی بیستىوە یاى ًا .ترسێک کە
خلیسکێٌەکە

تیایذا

چاًذبىوی،

وای

کردبىو

ًەتىاًێ

دەًگەکاى لە یەک جیا بکاتەوە و تەًاًەت گىڕی درک
کردًیطی لێ زەوت کردبىو.
هاًگی ئازار ،یەکەهیي هاًگی بەهار ،هات  ...هەتاو کەوتە
ًەوازضکردًەکاًی .گردۆڵکە پۆضراو بە بەفرەکەی ئێوە
درەوضەی خۆی لە دەست دا و وردە وردە ڕەًگی زەوی گرت تا
بەفرەکەی تەواو تەواو بىوە ئاو و ًەدەکرا خلیسکێٌە بکرێت.
چیذی جێگەیەک ًەها ًادیٌکای بەستەزهاى ڕستەکەی تێذا
بژًەوێ و کەسیص ًەبىو ئەو ڕستەیەی بە گىێذا بچرپێٌێ.
چىًکە ًە با هەڵیذەکرد و هٌیص دەهىیست بۆ هاوەیەکی درێژ
و ڕەًگە تا ئەبەد بەرەو پیتەرسبۆرگ بڕۆم.
دوو سێ ڕۆژ بەر لە ڕۆیطتٌن بۆ پیتەرسبۆرگ ،لە بىوهەلێڵی
ئێىارەدا ،لە باخچەیەک داًیطتبىوم کە تەًها پەرژیٌێکی
بەرزی داریي باخچەکەی لە هاڵی ًادیٌکا جیادەکردەوە.
هەوا هێطتا کەهىزۆر سارد بىو .لێرە و لەوێ پەڵەی سپی
بەفر دەبیٌرا ،درەختەکاى ڕووتەڵ بىوى بەاڵم بۆًی بەهار لە
هەهىو ضىێٌێکەوە دەهات و قژقڕەکاى بە قاژەقاژ بۆ
هێالًەکاًیاى دەگەڕاًەوە .لە دیىارە داریٌەکە ًزیک
بىوهەوە و هاوەیەک لە قەڵەضی دارەکاًەوە تەهاضام کرد.
ًادیٌکا لە هاڵەکەیاى هاتە دەرەوە و لە هەیىاًەکە ڕاوەستا،
ًیگا غەهگیٌەکەی لە ئاسواى بڕی  ...زوڵفە پەخطاًەکەی
ئەوەی ًیطاى دەدا کە ضٌەی بای بەهار گەهە لەگەڵ
ڕوخساری ڕەًگ پەڕیى و غەهگیٌیذا دەکات .ئەو بایەم
هاتەوە بیر کە لەکاتی خلیسکێٌەکەهاًذا ،دەیگڤاًذ و
هەًاسەی لەبەر دەبڕی و ڕستەکەی بە گىێیذا دەدا .غەم
ڕوخساری ًادیٌکای پۆضی و دڵۆپە فرهێسکێکی لە چاواى
ڕژاًذ  ..کچەی بەستەزهاى دەستی ڕایەڵ کرد ،وەک بڵێی داوا

لە با بکا کە هەڵبکا و سێ وضەکە بە گىێیذا بچرپێٌێ .هي
چاوەڕواًی هەڵکردًی با بىوم ،ئەوسا بە چرپە گىتن:
 ًادیا خۆضن دەوێی!خىدایە کتىپڕ چی بەسەر ًادیٌکا دا هات! وە هاوار کەوت،
پێکەًی و بە هەستێک لە بەختەوەری و وەجذ و ضادهاًیی،
دەستەکاًی بەرەو با ڕایەڵتر دەکرد ...
هي بۆ پێچاًەوەی جاًتاکاًن بۆ هاڵەوە گەڕاهەوە.

هەًىوکە سااڵًێک بەسەر ئەو ڕووداوەدا تێذەپەڕێ .ئێستا
ًادیٌکا ژًێکی بە هێردە .بیستن هێرد و سێ هٌاڵی هەى کە دیار
ًییە ئاخۆ خۆی هێردەکەی هەڵبژاردووە یاى خەڵکاًی تر بۆیاى
هەڵبژاردووە ،وی کارهەًذی بەرێىەبەرایەتی سەروساهاًی
ئەضرافزادەکاًە .بەاڵم ضتێک کە ًایزاًن ئەوەیە ئاخۆ هێطتا
گىێ لە چرپەی با ڕادەدێرێ تا ڕستە لە داڵ ضیریٌەکەً '':ادیا،
خۆضوذەوێی!'' بژًەوێ یاى ًا!
*****
سەرچاوە :اًتىاى چخىف
بهتریي داستاى کىتاٍ
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