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(لةذيَر ثيَست)1ي دوريس ليَسينط دا

ئيسماعيل ئيسماعيل زادة
"ماوةي ضل سالَ دةبي كة ناوم لة ريزي كانديداكاني خةآلتي نؤبيَلل دايلةه ملةم و
َخؤشب ونيش سن وريَكي مةية"..
َآ شاد و ثةشيمانيان كردوومةتةوةه دل
سال
َة و 74
ئةمةي سةرةوة وتةي ئةو نووسةرةية كة ئةميَستا ( ،)2224تةمةني نةةوةد سةال
َةكةة
كتيَبيشي لة بوارةكاني كورتة ضريؤك ،رؤمان ،شانؤيي ،وتار و شيعري لةسةةر يةةك كةل
كردووة .لة ماوةي ذياني نووسةرانةي خؤيدا دووجار شيعري بآلو كردؤتةوة كة يةكةمينيان لة
دةيةي  1452لة بةريتانيادا بآلو بؤتةوة و ئةوي ديكةيان بةرهةمي هاوبةشي بوو لةطةةلَ دوو
َي  2222لة اليةن بآلوكةرةوةي ثويتييك ثيشنس لة بةريتانيادا ضاث كرا،
شاعريي دي كة سال
بةآلم زياتر بة ضريؤكنووس ناسراوة.
دوريس ليَسينط ( )Doris May Lessingنووسةري بةناوبانطي ئينطليةيي لةة شةاري
كرماشاني رؤذهةآلتي كوردستاندا لةدايك بووة .دايكي ثةرستار و باوكي بة نيَةوي ئالفريَةد
كؤك تةيلؤر ( )Alfred cook taylorئةفسةري هيَييَكي داطريكاري ئينطليي بوو و شةةرِي
َتةزيَين شةرِ تووشةي
يةكةمي جيهانيي القيكي ليَ طل دابؤوة .ئالفريَد بة ديتين كارةساتي دل
خةمؤكي ببوو .ناوبراو بؤ دووركةوتنةوة لةو كةش و هةواية و بة هيةواي ضةاكبوونةوة ضةووة
ئيَران و لة كرماشان بوو بة بةرثرسي بانكي شاهي (.)Impereal Bank Of Persia
بانكي شاهي و بانكي رووس دوو بانكي بيةاني بةوون لةة ئيَرانةدا ،كةة ثةاش تة طةةرِي
َي 1452دا تةختةكران .هةربؤيةة
َيكردني نةوت لة سال
ناسيوناليسيت و هاوكات لةطةلَ خؤمال
 . 1ناوى بةشى يةكةمى ذياننامةى دوريس ليَسينط.
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َةكةةي طةرِايةةوة بةؤ بةةريتانيا .بةةآلم
د وريس لة تةمةني دوو سةا َل و نيويةدا لةطةة َل بنةمال
َة .ئةو ثاش نةوةد سالَ ذيان ،ذياننامةكةي تةرخان
بريةوةرييةكاني لة ئيَران زؤر زيندوو و قوول
كردووة بؤ وينةطةليك لة كرماشان و تاران كة زؤر وردبينانةيةة و دةري دةخةا كةة هةةر لةة
سةرةتاوة بة وردي سةرجنى داوة و روانطةى تايبةت بة خؤى هةبووة.
خاتوو ليَسينط لةة كتيَبةى لةة ذيةر ثيَسةتم ()Under My skinدا باسةي ضةووني
َةكةي كردووة بؤ كرماشان و نووسيويةتى:
بنةمال
َيَكي
بةجمؤرة دايك و باوكم كة هيَشتا هيالكي دةسيت كارةساتي شةرِ بوون ،ضوونة مال
بةرد يين طةورة لة شةاري بازرطةاني و كةؤني كرماشةان .ئةةم شةارة لةة دةشةتيَكي بةةرز
َكةوتبوو .من ليَرة لة 22ي  6ئؤكتؤبةري  1414دا لة دايك بووم .دايكم زؤري ذان هاتآ.
هةل
َةةي
لة دايكبوونيَكي تاقةتثرِووكيَن بوو .ضةندين سالَ ثاش لةدايكبوومن دموضاوم هيشتا ثةل
َيَي
َيَي ئةم لةدايكبوونة دذوارة كاري كردبيَتة سةر ضارةنووسي من؟ بل
بنةوشي ثيَوة مابوو .بل
َيَي كآ بيانآ؟
شويَين خستبيَتة سةر ئاكاري من؟ بل
َآ:
ليَسينط لة جيَيةكي ديكةدا دةل
بريةوةرييةكي ديكةم هةية سةبارةت بة خؤم ،ئةستيَريَكي مةلة ،ثرِ لة مرؤ ي ضوارشانة
و رووتوقوت و بريِةنط كة دةيانقريواند و خيَراخيَرا ئاوي سارديان ثيَدادةكردم .لةشي رووتي
دايك و باوكيشمم لةبةرضاوة ،هي دايكم كة بة قيذة و هةراوة ضيَذي لة مةلةكردن وةردةطرت و
هي باوكم كة خؤي بة ليَواري ئةستيَرةكةوة طرتبوو ،ضونكة نةيدةتواني بةو القة قرتاوةيةوة
َغ بوو.
َكي ديكةش لةوآ بوون ،ئةستيَرةكة قةرةبال
مةلة بكا .خةل
زؤرجاران دايكم نيشتةجيَبووني ئةوكاتي لة ئيَران بة خؤشرتين ساتةكاني تةمةني دةزاني و
دةيطوت:
هاوينان ،دوانيةوةرِؤي هةةموو رؤذآ ،دةضةووين بةؤ مةلةةكردن و كؤتةايي هةفتةة لةة
ئةستيَرةكةدا دةستةي مةلةكردمنان هةبوو .ئةو كاتانةي كة مةلةمان دةكرد زؤر خؤش بوو .تؤ
لة نيو ئةو دةستةيةدا هاروهاجيي زؤرت دةكرد .ئيَمةة تؤمةان دةهيَنايةة نيَةو ئاوةكةة...
دةتيريكانةةد ...ديسةةان دةمانةدييةةةوة ليَةةواري ئةسةةتيَركةكة و داماندةنيشةةاندي .ئةةاوي
ئةستيَركةكة زؤر سارد بوو ،بة توانةوةي بةفري شاخي ثرِ دةبوو .هةر كةسآ خؤي دةخستة نيَو
ئاوةكة بيَئيختيار دةييريكاند .
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َةكةةي
َي  1426هةاورِيَ لةطةةلَ بنةمال
خاتوو ليَسينط ثاش طةرِانةوةي بؤ بةريتانيا ،سال
ضوو بؤ رؤدزيا (زميبةابؤي ئةةمرِؤ) كةة داطريكةراوي ئينطليةي بةوو .بةاوكي لةةو َي خةؤي بةة
بةرهةمهيَناني طةمنةشامييةوة سةرقالَ كرد .دوريس كة بة وتةي خؤي سةةربييَو و خؤبةةزليان
بوو نيَردرايةة خويَندنطةةي سةةرةتايي كاسةؤليكةكان و دواتةرية ضةووة ناوةنةديي كضةانةي
َيدا وازي لة خويَنةدن هيَنةا .لةة
ساليسبووري (هةرارةي ئةمرِؤ) .بةآلم لة تةمةني سيَيدة سال
َيدا سةةري خةؤي
شويَنيَكدا طوتوويةتي :بؤخؤم بووم بة مامؤستاي خةؤم  .لةة ثةازدة سةال
َطرت .هةر لةوكاتةوة دةسةيت كةرد بةة خويَندنةةوةي بابةةتي سياسةي و كؤمةآليةةتي و
هةل
بةرهةمة ئةدةبييةكاني ئةوروثا و ئةمريكاي سةدةي نؤزدة .دوريس لةبةر دةسةتكورتي و بةؤ
َي  1433دةسيت كرد بةة كةاركردني وةك :لةلةيي(ثةرسةتاريكردني منةدالَ)،
خؤذياندن ،سال
َي  1434لةطةلَ ئةفسةريَكي هييي داطريكاري ئينطليي
كارمةندي تةلةفؤخنانة ،تايثيست .سال
ذياني هاوبةشيي ثيَك هيَنا .بةآلم ئةو ذيانة كة بةرهةمةكةي دوو مندالَ بوو ،زياتر لةة ضةوار
َماني بةنيوي ليَسةينط كةة ئةنةدامي
َي دواتر بوو بة ذني كؤضةريَكي ئةل
َي نةخاياند .سال
سال
َماني لة ضنطي نازييةكان راي كردبوو و هاتبووة
َمان بوو .ليَسينطي ئةل
حييبي كؤمؤنيسيت ئةل
َي دةرفةت ثةيَ نةةدرا .بةةآلم دوريةس كورِيةك و
ساليسبؤري  .ئةم ذيانةش زياتر لة ثيَنج سال
برِوايةكي كؤمؤنيسيت و نيَوبانطيَكي طةورةي لة ليَسينط ة وة ثيَ برِا .لةم بارةيةوة دوريةس
طوتوويةتي:
نيَوي ليَسينطم لةبةر ئةوة راطرتووة رةنطة بؤ طةشةي كاري نووسةريَتيم خيَري ثيَةوة
َبةت خيَريشي ثيَوة بوو.
بآ  .هةل
َةوة و جانتايةكي بة شةانةوة بةوو،
َي  1444منداَليَكي بة كؤل
هةر ضؤنيَك بوو دوريس سال
كة دوو رؤمةاني بآلونةةكراوةي تيَةدابوو طةرِايةةوة بةؤ بةةريتانيا و بةةهؤي هةذارييةةوة لةة
طةرِةكيَكي هةذارنشيين لةندةن نيشتةجآ بوو .دوريس دانيشنت لةطةةلَ هةةذارةكاني زؤر ثةآ
َةكاني
طرنط بوو ،لةبةر ئةوةي كةسايةتيي زؤربةي بةرهةمةكاني خؤي ليَرةدا دةناسييةوة .سال
ثاش شةرِ ،دؤخي ئابووريي بةريتانيا زؤر نالةبار بةوو .بةتايبةةت كةة ناوضةة داطريكراوةكةان
َدانة يةك لةدواي يةكةكاني بة سةربةخؤيي طةيشةنت و بوونةة هةرِةشةة لةسةةر
بةهؤي سةرهةل
ذيَرخاني ئابووريي بةريتانيا .دوريس لة ريَبازي هيريةي ميَةردي دووةميةدا الي كؤمؤنيسةيت
طرت .ئةو لة ئينطليي ثيَوةنديي كرد بة حييبي كؤمؤنيستةوة و تيَكؤشةاني لةةو حييبةةدا بةة
هيَرشي سوثاي يةكطرتووي وآلتاني كؤمؤنيسيت بةؤ سةةر ئةازادزوازاني هةةنطاريا ()1456
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كؤتايي هات .رووداوةكةاني هةةنطاريا بةوو بةة هةؤي دةسةت لةكاركيَشةانةوةي لةة حييبةي
كؤمؤنيست .دواتر سةبارةت بةم تيَكؤشانة كؤمؤنيستيية نووسي:
رةنطة مةزنرتين شيَتيم بووبآ لة ذيامندا .
َييةوة دذي نةذادثةرستيي لة ئةةفريقيا راوةسةتا .ئةةو لةة
دو ريس هةر لة سةرةتاي مندال
َي
يةكةم رؤمانيدا بة نيَوي سةوزةآلن طؤراني دةضرِآ ( )The Grass is Singingكة سال
 1452لة لةندةن بآلو بؤوة ،بة هيَنانةطؤرِيي ئةةوينيَكي ياسةال لةة نيَةوان رةش و سةثيدا،
جياوازيي سامناكي نةذاديي لة ئةفريقيا ئاشكرا كرد .دواتر مايكةلَ رةيبةؤرن لةة رووي ئةةم
ضريؤكةوة فيلميَكي ساز كرد و وةحشيطةري و نةذادثةرستيي بردة سةر ثةةردةي سةينةماكاني
دونيا.
لةم روانطةيةوة دةتوانرآ خاتوو ليَسينط بة يةكآ لة يةكةم تيَكؤشةراني هاورِيَي نيلسؤن
مانديال دابنرآ .رؤماني  The Grass is Singingو هةروةها فيلمة سةركةوتووةكةي لة
بازارِي ئةدةبياتي رؤذئاوادا شويَن ثيَيةكي بؤ نووسةر خؤش كرد ،تاكوو ئةو جيَيةي كة خةاتوو
ليَسينط دوو سالَ دواتر ( )1452بة هؤي بةرهةمة نويَيةكةي ئةوة بوو سةةرزةميين ئااةا
ثريةكة ( )This was the old chief `s coatryثارةيةكي بةدةستهيَنا و توانيي لة ريَةي
نووسينةكانييةوة خؤي بذيَينَ.
دوريس لة يةكةم بةرهةمةكانيدا كةمرت طرنطيي بة شيوازي دارِشنت و جواني نووسني دةدا و
َي ئةوة بوو هةتا بة ياسةا ئةقآلنييةةكان و دةروون شةيكاريي ورد و بةة وةبريهيَنانةةوةي
هةول
َيَنة ئةخالقييةكان ،دذايةتي و ثيَشةيَلكرانى ياسةا لةة ئةنديَشةةي هةةآلواردني رةطةةزي و
بةل
ثيَوةنديي ئااا و رةشاييدا ئاشكرا بكا.
َطاي ثياوسةاالريدا
ليَسينط توندوتيذيي شةرِي شةرمةزار دةكرد و رةجني ذناني لة كؤمةةل
زةق دةكةةردةوة .بةةة بآلوبوونةةةوةي دةفتةةةري بريةوةرييةةة زيَرِينةةةكان ( The Golden
َي 1462دا ناوي دوريس ليَسينط هةر ضوار قورِنةي دونياي تةنييةةوة.
 )Notebookلة سال
ثاش ماوةيةك نيَوى ئةم كتيَبةى طؤرِى و كردي بة نياي فيَمينيسةتةكان و بةوو بةة يةكةةم
ريَخؤشكةري خةباتي ئابووريي ذنان لة ثيَوانةي جيهانيدا و لةةم روانطةيةةوة بةة يةةكيَك لةة
كتيَبة ثرِفرؤشةكان ناوي دةركرد .ليَرةدا ئةمةمان نابآ لةبري بضآ كة دوريس ليَسةينط خةؤي
َي ناسازآ.
بة فيَمينيست نةدةزاني و ئيَستاكةش لةطةل
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َي  1464ليَسينط كتيَبى شاري ضةوار دةروازة ()The Four – Goted Cityي
سال
َةواني ئةم ضةريؤكة دوو هةةزار الثةرِةييةة ،ذنيَكةة بةة نيَةوي
لة ضةند بةرطدا بآلو كردةوة .ثال
مارتا كووست ( )Martha questكة نووسةر بة نووسيين ضارةنووسي ئةةو كةسةايةتيية،
ثيَوةندييةكاني نيَوان دةسةآلتي تاكي و طريوطرفيت كؤمةآليةتيي شةي دةكاتةةوة .بيةطةلةةوة
َكةكان بؤ زانيين زانياريي طشيت و هةةروةها بةة
دةتوانرآ ئةم بةرهةمة هاوتاي رؤمانة بةكةل
وتةي يةكيك لة رةخنةطران بة ثشكنيين سةدةيةك دابنرآ.
لةكؤتايي ئةم رؤمانة دوورودريَذةدا نووسةر بؤ ماوةيةك شيَوازي طؤرِي و شيَوازيَكي تةاقي
َيةدا ( .)Inner space Fictionئةةم
كردةوة ،كة بؤ خؤي ناوي نا لة ناخي كةشةي خةيال
شيَوازةي لة ثيَشدا لة كورتة رؤمانيَك بة نةاوي مةةرجي هاتنةة دةرةوة لةة جةهةننةمةدا
َي  1474لةة بريةوةرييةةكاني
( )Briefing For a Desce..t into Hellو ثاشةان سةال
رزطاربوويةك ()The Memories of a Survivorدا بةكارهينا .بةةآلم دووةم بةرهةةمي
َي  1482بةةجيا بةآلوي كردنةةوة .ثةاش ئةةم
خؤي لة كتيَبيَكي ثيَنج بةرطيدا نووسي و سةال
طةشت و سةيرانة لة خةياآلتي ئامسانيدا ،خاتوو ليَسينط ديسان بؤ دونياي راستةقينة هاتةوة
و لة بةرهةمةكانيدا شيَوةي ريال ة ي هةر وةكو ثيَشوو بةكارهيَنا.
َي  1483ذنيَك بة ناوي جني سامرز ( )Jane somersرؤمانيَكي لةذير سةةرديَرِي
سال
نووسينةكاني دراوسةيَيةكي بةاش ( )The Diary of a Good Neighbourبةؤ ضةةند
بآلوكةرةوة نارد و ويسيت بة نيَوي يةكةم بةرهةةمي ذنيَكةي رؤذنامةةوان ضةاثي بكةا .بةةآلم
هةموو بآلوكةرةوةكان و يةك لةوان بآلوكةرةوةي بةرهةمةةكاني ليَسةينط خؤيةان لةةو كةارة
بوارد .ثاش ئةمة خاتوو ل يَسينط رازةكةي ئاشكرا كرد كة جني سامرز هةر خةؤي بةووة و
ويستوويةتي ئةواني ثيَ تاقي بكاتةوة .ئةمة كيَشة و هةرايةكي طةورةي لة نةاو رؤذنامةة و
كؤبوونةوة ئةدةبييةكاني رؤذئاوادا ناوة و لة طشت اليةكةوة سيآلوي رةخنة بآلوكةرةوةكاني
طرتةوة ،بةم واتاية كة هيض دةسةآلتيَ كيان لة مةرِ ناسيين بايةخي هونةريي نيية و نةاتوانن
بيثاريَين و تةنيا بةدواي ناوبانطي نووسةرةوةن .ئةطةرضي بآلوكةرةوةي بةرهةمةكاني ليَسينط
لة بةريتانيا داواي ليَبوردني ليَكرد و نووسينةكاني رؤذانةي دراوسيَيةكي باش ي ضاث كةرد
َماني ،ئةو بةرهةمةي بة ناوي نووسينةكاني رؤذانةي جني سامرز
بةآلم ،بآلوكةرةوةيةكي ئةل
بآلو كردةوة تةاكوو بةةو زوانةة ئةةو ئامؤذطارييةةي كةة لةة اليةةن خةاتوو ليَسةينطةوة بةة
بآلوكةرةوةكان كرابوو لة بري نةضيَتةوة .دواتر ئةم نووسينانة لة اليةن نووسةرةوة بةردةوام بةوو
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و بةرطي دووةمي بة ناوي ئةطةر ئةةو ثريةثيةاوة دةيتةواني ()If the old couldي بةآلو
كردةوة .نووسةر لة بةرهةمي دوايي خؤيةدا بةة نةاوي رةشةةكوذي بةاش (The ( )1485
 )Good Terroristبة ثيَضةوانةي ئةم دوو بةرطة كة كةمرت رةخنةي كؤمةآليةةتيي تيَدايةة،
َي زياتري داوة تا سةرجني زيَدةتر بة بايةخي مرؤ ايةتي و طريوطرفيت كؤمةآليةةتي بةدا.
هةول
نووسةر لةم رؤمانةيدا بةسةرهاتي ذنيَكي طةنج دةطريِيَتةوة كةة دةبيَتةة ئةنةدامي طرووثيَكةي
تريؤريسيت .ناوبانطي ئةم رؤمانة ئيَستاش لةسةر زارانة .ئةم سةرجندانة تايبةتة بة طريوطرفيت
َي ثينةةةم ()The Fifth Childدا بةة شةيوةيةكي شةياوتر
كؤمةآليةةتيي و لةة منةدال
دةبيندرآ.
خاتوو ليَسةينط ثيَيوايةة كةة مةبةسةيت سةةرةكيي لةة نووسةني بةةهيَيكردني بايةخةة
كؤمةآليةتييةكان ة و هةر لة سةرةتاوة ئةم ويستةي لة بةرهةمةةكاني دذ بةة نةذادثةرسةتيي
خؤيدا راطةياندووة .ئةو لة هةمبةر ستةميَكي كة لة اليةن يةكيَيت سؤ ييةتي ثيَشووةوة ثاش
َكي ئةةو وآلتةة كةرا بيةدةنط نةةبوو .ليَسةينط لةة ثةايييي
داطريكراني ئةفغانستان ،بة خةل
 1486دا ضوو بؤ ثاكستان و لةطةلَ ثةنابةرة ئةفغانييةكاندا طفتوطؤي كرد و لة وتةكامنان بةة
بةا ة ضةوو ()The wind Blows away our wordدا ليَقةةوماويي ئةةواني بةة دونيةا
َي  1441نرخةةي
َي  1488كةؤي كورتةضةةريؤكةكاني لةة دوو بةرطةةدا و سةال
راطةيانةد .سةةال
َةكاني
هةقيقةت ()The Price of Truthي بآلو كردةوة .دوريس ليَسينط لة نيَةوان سةال
َيي خؤيدا ،ضوار جار ضوو بؤ زميبابؤي
 1482تا 1442دا بة دواي شويَن ثيَي بريةوةريي مندال
و بينيين خؤي سةبارةت بة طؤرِانةكان لةم وآلتة تازة سةربةخؤيةي لة قاقةاي ئةةفريقيايي
()Africa Laughtrدا شةتةكدا .بةشي يةكةمي ذياننامةكةي بة نيَةوي لةةذيَر ثيَسةتم دا
َي  1444و بةشي دووةمي بة نيَوي طةةرِان لةة نسةآ ()Wolking in the shadeدا
سال
َي  1447بآلو كردةوة .لة ذير ثيَستم ضريؤكيَكي ثرِ هةست و سةؤزة كةة داميةة لةطةةلَ
سال
رووداوي جؤراوجةةؤردا بةةة دةوري سةةآ بابةةةتي سةةةرةكيي دةخوليَتةةةوة :جيةةاوازيي نيَةةوان
َةي بنةرِةتيي ذيان و تيَكؤشان بؤ كةمكردنةوةي دذايةتييةكان  .ذياننامةي
مرؤ ةكان ،هةل
ليَسينط لةطةلَ ثيَشةوازيي طةةرمي رةخنةةطران رووبةةرِوو بةؤوة .دوابةرهةةمي بآلوكةراوةي
ليَسينط ( 2227و ).نيَوي رؤماني دةرووةكان ة.
بة كورتي ،ذياني ضريؤكيي دوريس ليَسينط بة سآ بةش دابةش دةكري:
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بةشي يةكةم لة نيَوان ساآلني  1444هةتا  1456ة ة .واتة كاتآ كة ليَسينط هةةر وةك
زؤربةي نووسةراني ديكةي جيهان تيَكةآلوي كؤمؤنييم ببوو و بة كاريطةريي وةرطرتن لة تيؤرة
َي :كؤمؤنييم قؤرِياتيَكةة كةة هةيض
كؤمؤنييمييةكان ضريؤكي نووسيوة .هةرضةند دواتر دةل
ثيَوةندييةكي بة ثرسةكاني جيهانةوة نيية  ،بةآلم شويَنةواري ئةوجؤرة بريكردنةوةية ئيَستاش
َةآ :بؤضةي هةةموو وا
ئاوقاي هيري ليَسينطة ،تةنانةت ئةطةر بؤخؤشي رةتي بكاتةةوة و بل
بريدةكةنةوة كة نووسةر دةبآ راسثيَردراو بآ  .ضونكة فةزاي كؤمؤنييم لةو سةردةمةدا طةىلَ
نووسةري لة دونيادا بة خؤيةوة سةرقالَ كرد و كةمرت نووسةريَكي طرنط وةبةرضاو دةكةويَ كة
لةم ياريية زةمانييةدا سةربةخؤ بريي كردبيَتةوة.
بةشي دووةمي ذياني ضريؤكيي ليَسينط دةطةرِيَتةوة بؤ ساآلني  1456هةتا  .1464لةم
َة كؤمةآليةتييةكان لة
َكةل
قؤنااةدا بووبة هؤطري دةروونياني و رةنطدانةوةي كةل
بةرهةمةكانيدا بة رووني دةبيندرآ .هةر لةم ساآلنةداية كة ثشتيواني لة خةباتي فيَمينيسيت
َيَك لة شؤرِشي
دةكا .كتيبى دةفتةري زيَرين ي كاتيَ بآلو دةبيَتةوة كة هيَشتا هةوال
َةكناسيي ثيَوةنديية
ذنساالرانة نةبووة .رةخنةطريَك طوتوويةتي :ئةم رؤمانة لة راستيدا رةضةل
مرؤ ييةكانة .
َديَين و لة
لة بةشي سيَهةمي ذياني ضريؤكيي ليَسينطدا ئايديؤلؤذيي سؤفيطةريي سةرهةل
َييةكانية.
َدا دةبيَتة هؤطري ضريؤكة زانسيت و خةيال
هةمان حال
بةآلم راستييةكةي ئةوةية كة كتيَبةكاني نووسةر ذياني خؤيةتي كة دايرِشتونةتةوة :ئةةو
َكردن دةتوانآ
رووداوانةي لة دونيادا روودةدةن هيَند نامؤ و سةرسوورِهيَنةرن كة تةنيا خةيال
دةرةقةتيان بآ و من ثيَمواية تةنيا نووسةرة كة دةتوانآ ئةم دوو دونياية ة دونياي راستةقينة
َي ة لة ضريؤكدا بطوجنيَنآ .
و خةيال
دوريس ليَسينط نووسةريَكي فؤرِم شكينة و يةكيَكة لة ثةرِ خويَنةةرترين رؤماننووسةاني
سةدةي بيستةم .هةر كةسةيَك بةة جؤريةك دةيناسةآ .طرووثيَةك ثيَيانوايةة كةة ئةةفريقيايي
َيَن سياسي نووس .بةشيَك ثيَيانواية كة رؤماني فةزايي دةنووسآ
دةنووسآ ،تاقميَكيرتية دةل
َيَن سؤفييانةنووس ،هةشن دةَليَن كة نووسةريَكي فيَمينيستة.
و تاقميَكية دةل
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َن .ئةةو لةة ذيَةر نسةيَي
طومان لةوةدانيية كةة نووسةينةكاني سةادة و بةآ طةرآ و طةؤل
داطريكاريي و نةذادثةرسيت و شؤرِشة كؤمةآليةتييةكاندا ،لةة دةرونيانيةي زمةان و ثيَوةنةديي
َيَتةوة و ئةطةرضي بةشيَكي مةزني بةرهةمةةكاني
َة و طؤرِانةكاريية شةخسييةكان دةكؤل
بنةمال
كاريطةريي لة ئايديؤلؤذيي جؤراوجؤرةوة وةرطرتووة ،بةآلم لة راستيدا هةمووي ئةم بةرهةمانة
َقووآلوي ذياني شةخسيي ئةون .لة ضريؤكي رياليستيي منداآلني توندوتيةذي دا بطةريِةوة
هةل
لة راستيدا ئاويَنةيةكي باآلنويَين كةسايةتيي سياسي و كؤمةآليةةتيي ليَسةينطة .مارطريةت
درابيل نووسةري ئينطليييي ،سةبارةت بةو طوتوويةةتي :ليَسينط لةو ضةند نووسةرةية كةة
َؤزتر لةوةية كة درك دةكرآ .
ناتوانن حاشا لةم راستيية بكةن كة دونيا ئال
َيَتةوة .بةآلم
كاتآ ثيَشنياري ثيَدةكرآ بضآ بؤ ئةمريكا و لة زانينطةكاني ئةويَدا وانة بل
من خويَندني زانكؤييم نيية و راستييةكةشي ئةوةية كة من برِوام بة خؤفريكردن هةية  .ئةو
َآ رةخنةطرة ئةمريكييةكامن زياتر خؤشدةوآ ،لةبةر ئةوةي
ناضآ بؤ ئةمريكا ،ئةطةرضي دةل
وردبينن .
كالر هانسن مامؤسةتاي ئةةدةبيات سةةبارةت بةة ليَسةينط طوتوويةةتي :ثةةجنا سةالَ
َطا ،نةتةوة ،دامةزراوة و ناكؤكيي نيَوان بريورِاكانى نووسي و ئةو
سةبارةت بة دونيا ،كؤمةل
شتانةي شيكاريى كرد كة هةرِةشة لة جيهان دةكةن .ليَسينط بة جيددي سةبارةت بة ثرسة
مرؤييةكان دةنووسآ .
َي ( )2227خةآلتي نؤبيَلي ئةدةبياتي وةرطرت .نووسةةريَك
ئةو يازدةيةمني ذنيَكة كة سال
لة وتوويذيَكي تةلة ييؤني بي بي سي دا طووتويةتي :بةخشراني خةآلتي نؤبيَل بةو ئةيرت زؤر
درةنطة  .بةآلم بة سةرجندان بةوةي كة جةؤيس كةةرؤلَ ئةوتس سةةردةمايةك سةةبارةت بةةو
طوتوويةتي ،رةنطة درةنطية نةبي :ثيَمواية كاريطةريي نووسةةرة مةزنةةكان لةة ئيَمةةدا
َي و رةنطة ضةندين سالَ تيثةرِ بآ تا تيَبطةين كة ئةوان ض شويَنةواريَكيان لة
درةنط دةجوول
سةر داناوين .دوريس ليَسينط بة هةستيارييةكي تاكانةوة لة ئةزموون و زةيين خؤي هةويَن
َدا رؤحي سةردةمي خؤي دةنويَنآ و ئةمةش زةوقيَكة
وةردةطرآ و د ةنووسآ و لة هةمان حال
كة ناتوانرآ ليَي تيَبطةين و تةنيا دةبآ ريَيي ليَبطرين .
ثوختةي ذياني داهيَنةرانةي دوريس ليَسينط:
 -2نسيَ :سيَبةر
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َفرِين ()1448
بةراز و هةل
َةمية ()1444
لة بن دةسيت مندا و ميوةي خؤل
سةوزةآلنيي طؤراني دةضرِي ()1452
ئريةكانة وآلتي بةرثرسي ثيَشوو بوو ()1451
مارتا كوييست ()1452
بةرطي يةكةمي منداآلني توندوتيذي ()1452
ثيَنج كورتة رؤمان ()1453
شوويةكي شايان ()1454
بةرطي دووةمي منداآلني توندوتيذي ()1454
جادةيةك بةرةو شاريَكي طةورة ()1454
هورووذمي نةرمى كوللةكان ()1455
تيَثةرِين بة تونيَل دا ()1455
قةدةاةكران لة ضوون بؤ ئةفريقياي باشووري ()1456
طةرِانةوة بؤ بيَتاواني ()1456
َةتي ئةشق ()1457
خةسل
طةرِانةوة بؤ نيشتمان ()1457
ثيشرِةويي رةشةبا ()1458
ضاردة شيعر ()1454
طةرِان بة دواي ئينطلييييةكاندا ()1462
دةفتةري بريةوةريية زيَرِينةكان ()1462
ثياويَك و دوو ذن ()1463
ضريؤكي ئةفريقاي ()1464
بةرطي ضوارةمي منداآلني توندوتيذي ()1465
وةرطيَرِاني شانؤيي رةشةبا ة ي ئاسرتؤفسكي ()1466
نؤ ضريؤكي ئةفريقيايي ()1468
شاري ضوار دةروازة ()1464
بةرطي ثيَنةةمي منداآلني توندوتيذي ()1464
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هاويَن لة ثشيت تاريكيدا ()1473
بريةوةرييةكاني بةجيَماويك ()1474
َبذاردةي كورتةضريؤكةكاني خؤي ()1476
هةل
بةرةو ذووري ذمارة )1478( 14
ئةستيَرةي داطريكراوي ذمارة ()1474
بريةوةرييةكاني دراوسيَيةكي باش (بة نيَوي خوازراوي جني ساميَرز)()1483
ئةطةر ثريةكان دةيانتواني (بةنيَوي خوازراوي جني سامرز) ()1484
رةشةكوذي باش ()1485
َمانبذاردووة ()1487
ئةو بةندزانةيةي ئيَمة بؤ ذيان هةل
َي ثيَنةةم ()1488
مندال
ياريي ئةشق ()1446
رؤماني مارا و دةن ()1444
خؤشرتين خةون ()2221
زيَرِي ئةفريقيا ()2222
دةرووةكان ()2227
خاتوو ليَسينط شانؤنامةشي نووسيوة و تا ئيَستا ضةندين شانؤنامةي هاتؤتة سةر شةانؤ،
هةروةها ئةو بة خةآلت و شانازييةكي زؤر طةيشتووة كة دةتوانني ئاماذة بكةين بة:
خةآلتي ئةدةبيي سامريست موام ( ،)1454خةآلتي نيَونةتةةوةيي نةمسةا بةؤ ئةةدةبياتي
ئةورووثا ( ،)1481خةآلتي شكسةثري لةة هةامبورط ( ،)1482خةةآلتي ئةةدةبيي دةزطةاي
بآلوكةرةوةي مسيت (بةريتانيا  ،)1486خةآلتي طرين زان كةاوؤر (ئيتاليةا  ،)1484خةةآلتي
ذني سالَ (نؤرويَذ  )1445و خةآلتي نيَونةتةوةيي كاتالؤن (ئيسثانيا  )1444و خةآلتي نؤبيَلي
ئةدةبيات (.)2227
خاتوو ليَسينط لة ضةندين زانينطةدا دوكتةؤراي شةانازيي ثيَبةخشةراوة و ئةميَسةتا لةة
هامثستيدي دة ةري لةندةن دةذي.
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ئةو ذنانةى ئةمةطيان بؤ رابوردوو هةبوو

َف و دوريس ليَسينط
هاوشيَوةكانى نيَوان ريجينيا وؤل

ليندا سكات
ليَسينط لة ذياننامةى خؤيدا هةةر هةيض نةةبآ هةةولَى داوة خؤيةةكانى رابةوردووى
بناسآ ،ض ونكة لةو خؤيانةدا كةسايةتى طةةليَك دةخولَقيَنةآ كةة وةك نووسةةر دةتوانةآ
يارييان لةطةلَدا بكا و بياخناتة بةر ليَكؤلَينةوة.
زؤربةى رةخنةطران وةكو رؤبيَرتا روبنشتاين  ،ماطاىل كورنيَر ميشيَل و كليَةر
سثريط ئاماذةيان بة هاوشيَوةكانى نيَوان ريجينيا وؤلَف و دوري س ليَسينط كردووة ،و
هةلَبةت ليَسينط لة كتيَبى دةفتةرى بريةوةريية زيَرِينةكان دا بة دركاندنى نةاوى ذنةة
هونةرمةندةكةى خؤى واتة ئانا وؤلَف  ،بةكردةوة بريئانينى وؤلَف دةخاتة روو .بةحمالَة
من لةم وتارةدا ئاماذة بةو شتانة دةكةم كة ثيَمواية بةهيَيترين و سةرجنرِاكيشرتين خالَةة
هاوبةشةكانى نيَوانيانة .ئةمةش هةمان بآ برِوايى هاوبةشى نيَةوان دوو نووسةةرة و لةة
هةمانكاتدا مةيلى ئةوانة بؤ جةؤرى نووسةينى بةريةوةرى و هةةروةها ئافرانةدنى واتةاى
شةخسيية لة تاكبوون .تاكبوونآ كة لة هةقيقةت و خةةيا ،،راسةتةقينة و واتايةةك لةة
هةقيقةتيَكى شةخسيى ثيَك هةاتووة .بةة بةرِواى مةن هةةردووكيان لةةو دةقانةة كةةلَك
وةردةطرن كة باسى سةربوردةى شةخسي يان دةقةى ذياننامةةيى دةكةةن ،ئةةوية وةكةو
ئةةامرازى دةرمانناسةةيى ليَكؤلَينةةةوة لةةة خةةود  ،هةةةتا دلَتةزيَنييةةةكانى رابةةوردوو
هةلَتةكيَنن و رابوردوو ريَةك خبةنةةوة و زةمةانيَكى ه ةنووكةةيى شةخسةى و ثةرِ واتةا و
هةروةها ضةمكآ لة هةقيقةت بئافريَنن .من لة سةرةتادا سةبارةت بةو شةيَوانة دةدويَةم
كة وؤلَف و ليَسينط بة ياريدةى ئةوانةوة هةقيقةت لة هةمبةةر خةةيا ،دادةنةيَن هةةتا
ضةمكيَكى واتادار لة خؤ خبولَقيَنن.
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ثيَمواية ئاورِدانةوةى وؤلَف لة ذيا ننامة و مةيلى بةؤ تةاكبوون و نووسةني و تةنانةةت
رةنطة شيَتييةكةشةى دةبيَتةة مرياتةى ليَسةينط .بةدلَنياييةةوة رةنطدانةةوة مانةايى و
دةروونيانييةكانى وؤلَف لة ليَسينط دا هةن .ليَسةينط بةة ئاسةانكردنةوةى وؤلَةف لةة
بةرهةمى خؤيدا بؤ منوونة لة ريَطةى خود خةيالَييةكةيةوة واتةة ئانةا لةة دةفتةةرى
بريةوةريية زيَرِينةكان دا تا رادةيةك ئةم برِوايةى وؤلَفى قةبوو ،كردووة كةة دةلَةىَ ئيَمةة
ئةطةر ذن بني لة ريَطةى دايكمانةوة بري لة رابةوردوو دةكةينةةوة .لةة ضةةند شةويَنيَكدا
ويَدةضآ كة ليَسينط را ةيةك لة وشةكانى وؤلَف يان النيكةم هةسةتةكانى ئةةو دةخاتةة
بةردةست ،بؤ منوونة وؤلَف لة بةرهةةمى بيةوطرافيى خؤيةدا بةة نيَةوى روخسةاريَك لةة
رابوردوو وةسفى ذيانى ثرِخؤشيى خؤى كردووة و دةلَآ :ئةوشتةى ئةميَستا دةينووسني
بؤ ئةوة نابآ سالَيَكى ديكة بينووسني .
ليَسينط لة كتيَبى لةذيَر ثيَستم دا دةنووسآ :من هةو ،دة دةم بة راستطؤييةوة ئةم
كتيَبة بنووسم ،بةآلم ئةطةر برِيار بوو لة تةمةنى هةشتاوثيَنج سالَيدا دةست بة نووسينى
بكةم بلَيَى ضةندةى جياوازيى هةبواية؟ ليَرةدا ئةمة دةردةكةةوآ كةة ليَسةينطية وةكةو
وؤلَف يادةوةر دةكاتة ئامراز و بة ناوردبينى دادةنآ.
ئةم دوو نووسةرة تةوا و ئاطادارى روانطة و هةقيقةتة بطؤرِةكةانى خؤيةان هةةن .ئةةم
ثرسة بؤ ليَسينط ،لة هةلَطةرِان بة كيَودا دةضآ كة روانطةى لة ئاستةكاندا دةطةؤرِدرآ.
هةروةها هةردووكيان دوودلَى و دلَةرِاوكيَى هاوشيَوةيان سةبارةت بة هةلَبذاردنى يادةوةر
و ثيَكهيَنانى تةاكبوون هةيةة .ئةةوا ن لةة نيَةو دةقةةكانى خؤيانةدا لةطةة ،ئةطةةرى
راستةقينةى هةزاران هةقيقةت يان خود كة بةقةد يةك برةويان هةية ،دةستةويةخة
دةبن .بؤ منوونة وؤلَف سةبارةت بة بريةوةرييةكانى خؤى ئاوا دةثةيظآ :ئةم بريةوةرييانة
وةك راثؤرتيَك سةبارةت بة ذيامن هةلَةبةرن ،لةبةر ئةوةى ئةو شتانة طرنطن كة نايةنةوة
ياد .طشت ئةو شتانةى فةرامؤشم كردوون زؤر بةبايةخرتن لةو شتانةى كة لة بريم ماون .
ضةندين سا ،دواتر هةر ئةم تيَكهةلَكيَشة لة نيَو بةرهةمى ليَسينطدا خؤنيشان دةدا:
كة دةست بة نووسني دةكةن دةستبةجآ ئةم ثرسيارة بيؤزة سةردةرديَنآ :بؤضى ئةمة وةبري
ديَننةوة يان نايهيَننةوة؟ بؤضى هةفتةيةك يان مانطيَكى رةبةق يان كةميَك زياتر وةبريى
ديَننةوة و دواتر وةستان و فةرامؤشى؟
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دةبينن كة بة ئاسانى دةتوانرآ هةستةكانى ليَسينط بة هةلَة خبريَتة ثةا ،وؤلَفةةوة و
هةروةها ئةمانة هةر وةك هةستةكانى ئانا وؤلَف لة دةفتةةرى بريةوةرييةة زيَرِينةةكاندا
هةن.
هةردوو نووسةر بة ئاشكرا طومان لة يادةوةر دةكةن .بة وتةى روبنشتاين ليَسينط
زياتر لة وؤلَف بة جؤريَكى هةستكردانة قةبوولَى دةكا كة يادةوةرى بضووك و ناسةقامطري
و بطؤرِة .
وةكو كةسايةتيى جانا لة بريةوةرييةكانى سامرزى ليَ سينطدا ،كة لة نيَو ضريؤكةكانى
ثرييَذنيَك بة نيَوى ماودى دا واز لة جياكردنةوةى هةقيقةةت لةة خيةالَكردن دةهيَنةآ،
وؤلَف و ليَسينط ية بة شويَنيَك دةطةن كة بريةوةريية شةخسةييةكان قةةبوو ،دةكةةن و
بةجيَى ئةوةى بة تةواويى دارِشتى ضريؤكيى بريةوةريى وةالبنيَن ،ثشرتِاستى دةكةنةوة .بؤ
منوونة ليَسينط لة لةذيَر ثيَستم دا بةم دةرةجنامة دةطا كة ئةجنامى شعور يان ثشتبةسنت
بة راستةقينةكان هةلَة نيية .ئةو سةبارةت بة رؤمانى مارتاكويست ى خؤى ئاوا دةنووسآ:
من رؤماننووسم نةك ثةيامنيَر ،بةآلم ئةطةر رؤمانى هةقيقةت ويشةك و بةآ رؤن نييةة،
د ةردةكةوآ كة لة فةزا و هةستى زؤر زياتر لةم نووسينى شيَوة راثؤرتييةدا كة هةو ،دةدا
ثشت بة راستةقينةكان ببةستآ ،هةقيقةت بوونى هةية .ليَسينط بة ئانقةست خةيا ،لة
بةرامبةر هةقيقةت دادةنآ.
شيَوازى ئوتوبيةوطرافيكى ليَسةينط ئيينةى ثيَةدةدا رووداوى طةرنطرت و بةريةوةرى و
هةستةكان لةتوكوت بكا ،بةآلم ضةشنآ كيَشةى دةقى لة نيَوان دوو طيَرِانةوةى هاوشيَوةدا
سةرهةلَدةدا :طيَرِانةوةى دايكى و طيَرِانةوةى خؤى .بة بؤضةوونى مةن زانيةاريى ئةةو لةة
بةرامبةر هةلَةى يادةوةر كة واتةاى خةود ى ة لةة روانطةةى ليَسةينطةوة ة لةة سةةر
دارِيَذراوة ،دةبيَت ة هؤى ضةشنآ هةستى لةخؤنامؤبوون بؤ نووسةر .بةةم ثيَيةة بةرهةمةة
خؤنويَن ةكانى ليَسينط و هةروةها بةرهةمة ئوتوبيوطرافييةكانى هةر وةك هى وؤلَف،
بةرهةمطةليَكى نؤستالؤذيكن ،ضونكة هةردووك نووسةر بةدواى داطريكردنى شةتيَكةوةن
كة قةت نادؤزريَنةوة .ثيَكةنينى ئةفريقيا و ضوار سةفةر بؤ زميبابؤى تا رادةيةةكى
زؤر شينطيَرِينة بؤ رابوردوو و بؤ دةستكاريكردنى رابوردوويةكى كة لة اليةةن زةمانةةوة
تاآلن كراوة .ليَسينط و براكةى كة ضيها سالَة ضاويان بةة يةةكرت نةكةةوتووة ،ئيَسةتاكة
هةولَدةدةن لة كاتآ بةيةك طةيشتندا قوولَرت لة روالَةت و ق سة ئاساييةكان ،لة يةكرت نييك
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ببنةوة و ئةمةش لة ريَطةى سةرزةمينيَكى ئوستورةييةوة دةبآ كة بؤتة مةزرا و ذيةانى
سةردةماى مندالَيى ئةو .بةداخةوة ئةوان تيَدةطةن كة ئةمة مةحالَة .لةبةر ئةةوةى ئةةم
بريةوةرييانة بة شيَوةيةكى نامؤ بؤيان جياوازة ،دةلَيَى ئةوان لة سةردةماى مندالَيدا زؤر
لة يةكرت نييك بوون .ليَسينط و هيَرى بريةوةريى بة طفتوطؤكانى خؤيانةوة زياد دةكةن و
هةركام لةوان هةو ،دةدا ئةو شتةى وةبريى ديَتةوة بةة سةةر ئةةوي ديكةةى داسةةثيَنآ.
سةرةرِاى ئةمانة زؤربةى دةنطبةرزكردنةوةى لةبريتة؟ تةنيا ئةمةى بة دوادا ديَت :نا
وةبريم نايةتةوة ،بةداخةوة بةم ثيَية رةنطة دةقة خؤنويَنةكانى ليَسينط ة ضةريؤكى يةان
ناضريؤكى ة وةك ئامرازيَكى دةقى دةر بكةون كةة ئةةو بةةديهيَناوة و بةة ليَهاتووييةةوة
بةكارى ديَنآ بؤ ئةوةى بتوانآ سةرلةنوآ هةنطاو بنيَتةوة نيَو رابوردوو .بة بؤضوونى من
ثيَكةنينى ئةفريقيا وةكو طشت بةرهةمة خؤنويَنةكانيرت يان ئوتوبيوطرافيكيى ليَسينط
النيكةم تارِادةيةك هةولَى ئةوة بؤ ناسينى خؤيةكانى رابوردوو :ضونكة ئةو لةةو خؤيانةة
كةسايةتى طةليَك دةئافريَنآ كة وةك نووسةر ،دةتوانآ كايةيان لةطةلَةدا بكةا و ليَكيةان
بداتةوة.
دةقة خؤنويَنةك انى ليَسينط بة برِواى من هةولَدانة بؤ ريَكخستنى رابوردوو بؤ ئةوةى
بتوانآ بةو جؤرة هةقيقةت خباتة روو كة تيَيدةطا .بةآلم هةقيقةت بؤ ليَسينط هةر وةكو
مرؤ ةكانى ديكة هةميشة لة حالَى طؤرِانداية ،بةجؤرآ كةة رؤمةان و وةسةفةكردنةكانى
سةبارةت بة رووداوى رابوردوو بؤ هة ميشة بةرةو ثوخت بوونن .لةبةر ئةوةى هةةو ،دةدا
ئةم هةقيقةتة ناسةقامطري و بيرة راو بكا .وؤلَف روودةكاتةة يةادةوةر و ضةريؤكةكان لةة
رابوردووةوة تا بة ئيَستا شى دةكاتةوة و دةياخنولَقيَنيَتةوة .بةم ثيَيةة بةة بؤضةوونى مةن
وؤلَةةف و ليَسةةينطية ئاطةةادارى بةهةلَةداضةةوون و الوا زى و بآمتمانةةةيى يةةادةوةرن و
هةركاميَكيان لة نيَو دةقة خؤنويَنةكانى خؤياندا دةيطؤرِن تا بة هةسةتيَكى دةرونيانانةة
بطةن .بة دلَنياييةوة كةسايةتييةكانى وؤلَف لة شةثؤلةكان دا بة مةبةسةتى طةيشةنت بةة
كامأل بوون دةنووسن .هةر نووسةريَك بة ئاطاداربوون لةو ضريؤكانةى تايبةةتن بةة ذيةانى
خؤيان و تايبةتن بة ذنةان و بةطشةتى جةةماوةر و نةطيَرِدراونةتةةوة ،بةةجؤرآ شةيَوازى
دارِشتى ضريؤكيى خؤيةان دةدؤزنةةوة هةةتا رابةوردوو و سةةربوردةى خؤيةان زينةدوو
بكةنةوة .ثيَمواية زؤربةى كةسايةتييةكانى وؤلَةف و ليَسةينط خؤيةة ضةريؤكييةكانى
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نووسةرن و دةقيَكى ليَوانليَو لة رابوردووى ضةند توآ ،كة هةر كاميان هةلَطرى هةقيقةتى
شةخسني و لة هةموو ساتيَكدا وةطةرِ دةكةون.
شول كيَند ثيَيواية كة وؤلَف رابوردوو بة هؤى خؤيةكانى ئيَستاوة دةثةالَيَوآ و
بة شيَوةيةكى هاوشيَوة هيَرتا نيومن رؤمانى شةثؤلةكان بة رؤمانيَكى دةرونيانانةة
دةزانآ كة طؤرِاوة و لة بنااةوة سيماكانى خؤى نوآ كردؤتةوة .ئةو ئاماذة بةوة دةكا كة
رةخنةطران شةش كةسايةتيى شةثؤلةكان بة يةكةم منوونةى وشةيارى و اليةةنى جيةا و
سيمبوليكيى ناخ دادةنيَن ة ئةليَكس زوردلنيط كة بة ثروتيةوس ئامةاذة بةة وؤلَةف
دةكا ،لةطة ،ئ ةم ضةشنة روانطةيةية سةبارةت بة وؤلَف.
لة كؤتايى دا دةبآ بطوترآ ليَسينط و وؤلَف دةقى خؤنويَن يان ئوتوبيوطرافيى ضةند
كةسايةتى و وتوبيَذى دةنووسن ،هةتا لة ئاراستةكردنى هةقيقةتى تاك خؤببويَرن كةة لةة
روانطةى ئةواندا ئةم هةقيقةتة لةبةر يةادةوةرى عةةينى ،نؤسةتالؤذيك و شةيَواوة .هةةر
بةوجؤرةى كة وؤلَف دةينووسى ،ليَسينط هةروا دريَذة بة نووسينةوةى دةدا .رابةوردوو و
بةم ثيَيةش ئيَستا كة لة رابوردوودا جيَطرية فرة دةبيَتةوة و بة ثيت دةبآ و لة ئةجنامةدا
ئةم رابوردووة فرةبووة ،بؤ هةر ذنيَك دةبيَتة هةقيقةتى شةخسى و ضريؤكي.
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ئةو ثرسيارانةى كة نابآ قةت لة نووسةرانى بكةى

3

دوريس ليَسينط
َةت شاهيدى مردنى كؤمؤنييم بووين ،بةآلم شيَوةكانى ئةو هيرةي
ئةطةرضى ئيَمة بة روال
َبوونى كؤمؤنييمدا هاتنة ئاراوة يان كؤمؤنييم طةشةى ثيَدان ،ئيَستاش
كة لة سةردةمى زال
َبةت هةموويان كة يةكيَكن لة مرياتةكانى كؤمؤنييم ،دةستبةجآ
َن .هةل
بةسةر ذيامناندا زال
َى يةكةم :زمان ،ئةم بؤضوونة نوآ نيية
وةك شيَوازى دروستى سياسى ،روون و ئاشكرا نني .خال
كة كؤمؤنييم زمان و هاوكات لةطة ،ئةوية هيرى بآ ناوةرؤك و بآ برِشت كرد و
َيثريواند .كؤمؤنييم زاراوةطةىل تةكنيكيى تايبةتيى هةية كة دةستبةجآ ثاش رستةيةك
هةل
دةردةكةوآ .كةمرت كةسيَك لة ئةورووثا هةن كة سةردةميَك لة ذيانياندا زاراوةطةليَكى وةكو
َتة
هةنطاوى هةست ثيَكراو ،دذايةتيى ،مشتومرِى دوواليةنة و شتى لةم بابةتةى بة طال
دانةنابآ.
يةكةجمار كة زانيم ئةم درومشانةى بري و زةين طؤج دةكةن و هيَييَكى وايةان هةيةة كةة بةا،
دةرديَنن و لة شويَنى خؤيانةوة بةرةو شويَنى دوور بفرِن ،دةيةى  1452بةوو كةة لةةو كاتةةدا
وتاريَكم لة رؤذنامةةى تةامييى لةنةدةن خويَنةدةوة و بةكارهاتنةةكانيامن ديةت .نووسةرابوو
َن ةطرى دؤخى حةازر بةوو. ...
خؤثيشاندانى شةممةى رابوردوو هؤكارى حةمتى و حاشاهةل
َى نيَةو تةويلةة ،هةاورِآ لةطةة ،ئةنديَشةةكانيان طشةتطري
وشةكانى تايبةت بة ضةث و ئةاذةل
َةكانةةدا ضةةاومان بةةة هيَنةةديَك وتةةار دةكةةةوآ كةةة
بوونةةوة .لةةة بآلوكةةراوة ثةةاواخنواز و ليةال
 -3رؤذنامةى نيؤيؤرك تاميز ذه 31ه .7002
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نووسةرةكانيان نازانن كة ماركسيستييانة نووسيويانة .بةآلم ئةم مرياتة اليةةنيَكى ديكةشةى
هةية كة هةست ثيَكردنى زؤر زةمحةتة.
َى
تةنانةت هةتا ثيَنج شةش سا ،لةوة ثيَشية (دةقةى ئةةم بابةتةة دةطةرِيَتةةوة بةؤ سةال
 1442ة و .كوردى) ئييوستيا و ثراوادا و هةزار رؤذنامةى كؤمؤنيستيى ديكة بة شةيَوةيةك
دةنووسران كة ويَدةضوو مةبةستةكةيان رةشةكردنةوةى هةرضةى زيةاترى الثةرِةكانةة ،طةوتنى
َويَسةتيَك بطريَةت و ثاشةان دةبةوو
شتيَك ة ضونكة بةرِاستى مةترسيدار بوو كةة كةسةيَك هةل
بةرطريى ليَبكا ة ئةمرِؤكة طشت ئةو رؤذنامانة سةرلةنوآ بةكارهيَنانى زمانيان دؤزيوةتةةوة.
َى ئةو زمانة مردوو و بيَناوةرؤكة لة زانكةؤ و بةتايبةةتى لةة
بةآلم لةم سةردةمةدا تؤز و خؤل
َكى
َيَكى طةةجنم هةبووخةةل
َناسةى و دةروونيانةى وةبةرضةاو دةكةةوآ .هةة ال
بوارةكانى كؤمةل
يةمةنى باكووريى ،هةتا توانى ثارةى كؤ كردةوة بؤ ئةوةى بيَةت بةؤ بةةريتانيا و لةة لقيَكةى
َناسةةيدا خبويَنةةآ (بةةؤ ئةةةوةى بطةرِيَتةةةوة و) ضةةؤنييةتيى طةشةةةثيَدانى شةةارةزايية
كؤمةل
رؤذئاواييةكان فيَرى خؤجيَيية نةفامةكان دةكا .داوام ليَكرد سةيريَكى كتيَبى وانةكةى بكةةم،
كتيَبيَكى ئةستوورى نيشان دام ،هيَندة خراث نووسرابوو ،ئةوندة ثرِبوو لةة زاراوةى نالةةبار و
بيَنيَوةرؤكى تةكنيكى كة نةتدةتوانى ليَى تيَبطةى .ئةو ضةند سةةد الثةرِةيةة كةة ثرِبةوو لةة
زاراوة ،بة ئاسانى لة دة الثةرِةدا كورت دةكراوة.
َؤزكردنى هيرةكةان لةة ناوةنةدة زانكؤييةةكان
َآ دةزامن كة ثيَشنياركردنى بابةةت و ئةال
بةل
َآ اةدرى سةدةى حة دة و هةذدة) لةطة ،كؤمؤنييمةدا دةسةتى
(هةروةك جاناتان سويفت دةل
ثيَنةكردووة ،بةآلم خؤبةزليانى و ياريكردن بة وشة و دريَذدادرِيى كؤمؤنييمية لة زانكؤكانى
َيهيَناوة.
َداوة و ئةميَستا بؤتة ضةشنيَك برش 4كة دونيا هةل
َمانةوة سةرى هةل
ئةل
يةكيَك لة دذوازييةكانى ضاخى ئيَمة ئةوةية كة بؤضوونى قةوو ،سةةبارةت بةة ضةؤنيةتيى
َطاى ئيَمةة
ئاكار و بريكردنةوةى ئةم زيندةوةرةى بة مرؤ ناسراوة و ئيةدة بطؤرِةكةانى كؤمةةل
زؤرجاران بة زمانيَك دةردةبرِدرآ كة زؤر كةس ليَى تيَناطا.
َى يةكةم ،ئةوةية كة كاريطةريى بؤضوونة بةهيَيةكانى ئيَمةة
َى ثيَوةنديدار بة خال
دووةم خال
َسوكةومتان تةنيا لة رستةى كورت و تةنانةت لةة را ةة يةان وتةة درومشاوييةكانةدا
لةسةر هةل
دةردةكةون .وتوويَذكاران لة هةموو نووسةران دةثرسن ئاخؤ ثيَتانواية نووسةر دةبآ...؟ يان
 -4برش :كةرِوو
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َويَستة سياسييةكان،
ئاخؤ شايانة نووسةر  ...ثرسيارةكة هةميشة دةطةرِيَتةوة بؤ سةر هةل
ليَرةدا وادانراوة كة ئةم وشانة دةربرِى ئةوة بن كةة نووسةةر دةبةآ تاكةة كاريَةك بكةا ،بةةبيَ
سةرجندان بةوةى كة ئةو كارة ض بآ .رستةى ئاخؤ نووسةر دةبةآ  ...يةان ئةاخؤ شةايانة
نووسةر  ...ميَذوويةكى كؤنى هةية كة لةوة دةضآ بؤ كةسانيَكى كة بةبآ سةرجندان و هةةر
َيَن ة كة دةميَك نيية لةة
لة خؤوة بةكارى ديَنن نةطوجناو بيَت .واتايةكى درمشاويى ديكة بةل
مؤد كةوتووة .ثرسيار كرا ئاخؤ فآلن كةس نووسةريَكى بةَليَندةرة؟
َيَن بردنةسةرةوةى ئاستى وشياريية كة ئةوية مششيَريَكى دوو
يةكيَك لة بةديلةكانى بةل
َيَك زانيارييان ثآ بدرآ كة
دمة .5بةو كةسانةى ئاستى وشيارييان دةضيَتة سةرآ رةنطة كؤمةل
نيانة و ثيَويستيى تةواويان ثيَيان هةية يان لةكاتى ثيَويستدا دةبنة هؤى ورةثيَدان.
بةآلم باسةكة تارِادةيةكى زؤر هةميشةة بةجمؤرةيةة كةة تةةنيا ئةةو شةتانة بةة قوتةابيى
َيَن و
دةطوتريَتةوة كة مامؤستاكةى ثيَى باشبووة .بردنةسةريَى ئاستى وشيارية وةكةو بةةل
َةى
ئاراستةى دروستى سياسى ى دريَذةى هةمان ملهورِى الوازكوذى هةميشةيية واتةة هيَل
حييب .
لة رةخنةى ئةدةبيدا شيَوةيةكى زؤر باو هةية كة دةرناكةوآ يةكيَكةة لةة دةرةجنامةةكانى
َةيَن فآلنةة رؤمةان
كؤمؤنييم .بةآلم واية .هةموو نووسةريَك ئةم ئةزموونةى هةبووة كة ثيَى بل
يان ضريؤك سةبارةت بة فآلنة شتة .سةردةميَك مةن ضةريؤكيَكم بةةنيَوى ثيَنةةةمني منةدا،
َينةوى ذيَنيَتيكى يان فيَميَنيةيم
نووسى كة دةستبةجآ ئةويان لة دؤسييةى كيَشةى فةلةستني يان ليَكؤل
يان دذة جوولةكةيى يان منوونةكانى لةم ضةشةنةدا ئةرشةيف كةرد .رؤذنامةةوانيَكى فةرِةنسةةى هاتةة
َبةت دةزامن كة ثيَنةةمني مندا ،باسى ئةيةدز
ذوورى دانيشتنةكةم ،هيَشتا دانةنيشتبوو ،طوتى هةل
َنياتان دةكةم كة قسةيةك لةوة باشرت بؤ كؤتايى هيَنةان بةة طفتوطؤكةة نادؤزنةةوة .كةضةى
دةكا  .دل
َيَن ئةطةر مبويستبواية سةبارةت بة ئةيدز يان كيَشةى فةلةستني بنووسةم ناميلكةيةةكم رةش
ئةطةر بل
دةكردةوة سةرتان سوورِ دةميَنآ .ئةوةى كة كارى هونةريى بةرِاستى دةبةآ سةةبارةت بةة فآلنةة
شت بيَت ،يةكيَكة لة ثامشاوةكانى سوسيال ريالييم و ريالييمى سووسياليستى  .ضةريؤك نووسةني
َيَم دواكةوتوانةية النيكةم رابواردنة .ئةم فةرمانةة كةة
و ئةوية تةنيا لةبةر نووسينى ضريؤك ئةطةر نةل
َقوآلوى بريى كؤمؤنيستى و بةر لةوةش برييَكى ئايينييةة كةة
ضريؤك دةبآ سةبارةت بة شتيَك بآ ،هةل
 -5مششيَري دوودم :مششيَريَك كة هةر دوو بةرةكةي تيذة و دةبرِيَ .دوو دةمة.
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كتيَبطةليَكى سادة ة بة سادةيى ريَنويَنيى شيَوةى بةةكارهيَنان لةة سةةر قوتةووى كةلوثةةل ة بةؤ
ثاكذكردنةوةى ناخ دةخوازآ.
دةستةواذةى ئاراستةى دروستى سياسى لة سةردةميَكدا هاتة ئاراوة كة كؤمؤنييم بةرةو رمةان
َيَم كةة ئةاآلى كؤمةؤنييم ئةميَسةتا كةوتؤتةة دةسةتى
بوو و ثيَموانيية كة ئةمة ريَكةوت بووبآ .نةال
َيَم كةة عادةتةة هيرييةةكان بةآ ئةةوةى بيانةآ هةةر لةة خةؤوة
سياسيية ريفؤرخموازانةوة .دةمةوآ بل
وةردةطرييَن.
َسةوكةوت
َكيدا ،كة ضؤن دةبةآ هةل
طومان لةوةدا نيية كة دةسةآلتداريَيت و ئةمركردن بةسةر خةل
بكةن كاريَكى زؤر سةرجنرِاكيَة و خؤشة .من ئةم بابةتة بةجيَى ئةوةى بة زمانى رووناكبريانة دةربةةِم
َيَمةوة ضونكة ثيَمواية كة ئةمة ئاكاريَكى تايبةتة بة ساوايان .هونةر بةطشةتى
لة ئاستى ساواياندا دةيل
َةتى خؤيدا بيَياركةةرة .ئةةدةبيات بةتايبةةتى
هةميشة لةناكاو و سةرةرِؤ و سةركةش و لة باشرتين حال
َدانى كةسةانيَكى وةكةو ذيَةدانيَف و
َينةةوة و سةةرهةل
هةميشة بؤتة هؤى ثيَكهيَنةانى ليَذنةةى ليَكؤل
َةتيدا راوةدوونان و ئازار بووة .من لةوة ناراحةمت كةة
ورووذاندنى هةستى ئامؤذطارى و لة خراثرتين حال
َةت نازانن كة سةرمةشق و ثشتةكانيان كةآ بةوون و
اليةنطرانى ئاراستةى دروستى سياسى ى بةرِوال
تةنانةت نارِاحةترتم كة رةنطة بيانن و خؤى ىلَ طيَل بكةن.
َآ هةيةةتى .ضةونكة دةبيَتةة
بةآلم ئاخؤ ئاراستةى دروستى سياسى اليةنى ضاكيشى هةية؟ بةل
هؤى ئةوةى كة سةبارةت بةو شتةى كة بة مسؤطةري دادةنيَني ديسان بري بكةينةةوة و وردبينةةوة كةة
هةميشة كاريَكى بةنرخة .تووشةبوون ئةوةيةة كةة لةة طشةت تة طةةرِة جةةماوةرى و طشةتييةكاندا
كةمينةيةكى شيَت لةثةرِاويَيدا هةن كة خيَرا لة ثةرِاويَيةوة ديَنةوة نيَو جةرطةوة و كارةكةة بةدةسةتةوة
دةطرن .بة قةد هةر ثياو يان ذنيَكى كة هيَدى و ذيرانة لة فيكرى بةرباسى ئيَمةة بةؤ ثيَداضةوونةوة بةة
َباز و ثرِ هات و هاوار هةن كة هةيض
َك وةردةطرآ ،بيست كةسى فيَل
حةمتييةكان و طرميانةكانى ئيَمة كةل
َبازانةن كةة
َكانةش ديسان هةر ئةو فيَل
َكيدا نيية .ئةو خةل
َبوون بة سةر خةل
مةبةستيَكيان بيَةطةلة زال
خؤيان دذ بة رةطةزثةرةستى يان فيَميَنيست يان شتى لةو ضةشنة دةزانن.
يةكيَك لة برادةرةكامن كة مامؤستاى زانينطةية باسى ئةوةى كرد كةة طرووثيَةك لةة خويَنةدكاران
ثؤلةكانى ذيَنيَتيكيان بة نيشانةى نارِةزايةتيى ضؤ ،كرد و نةدةضوونة سةر ثةؤىل ئةةو مامؤسةتايانةى
بؤضوونيان لةطة ،ئايديالؤذيى ئةوان نةدةهاتةوة .هاورِيَيةكم بانطهيَشتى كةردن بةؤ طفتوطةؤ و ديتنةى
يديؤيةك بضنة ذوورةكةى كة راستةقينةكانى دةردةخست .شةش كةس لة خويَندكارةكان بة شةةلوارى
جني و تيشيَرتةوة كة ئةمرِؤكة بؤتة جؤريَك لة نيشانة ،ضوونة ذوورةكةى ،دانيشنت و لةة تةةواوى ئةةو
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ماوةيةى قسةى دةكرد متةقيان ليَوة نةهات و كاتآ يديؤكةى نيشاندان سةريان شؤرِكردةوة و ثاشةان
ثيَكةوة ضوونة دةرآ .ئةمة دميةن و ويَنةى ئاويَنةئاساى ئاكةارى كؤمؤنيسةتى و نوانةدنى بةةكردةوة و
ديتنى زةينة داخراوةكانى ضاالكة كؤمؤنيستةكان بوو .هةرضةند ئةطةر خويَندكارةكان طويَيان لة شةتى
وابواية ئةطةرى هةبوو حبةثةسيَن .زؤربةى جاران لةة بةةريتانيادا دةبيةنم كةة دةسةتوثيَوةندة ضةةتة و
َةكةةكان قةةث بةة القةى ئةنةدامانى
َكوةرطرتن لة ثيسرتين و قيَةيةونرتين فةيَأل و تةل
ريَطرةكان بةكةل
ئةجنوومةنى شار يان بةرثرسانى ذن و ثياو و مامؤستاى قوتاخبانةكان دادةكةن ،بانطةشةى ئةوة دةكةةن
كة قوربانيى دةستى ئةوان رةطةزثةرةست يان دواكةوتوو بوون .ديسان دةيان جار ديتوويانةة كةة ثةاش
ئةوةى دةسةةآلتى سةةرتر داواى ثيَداضةوونةوةى ئةةوانى بةةجيَهيَناوة روون بؤتةةوة كةة ئةةمان هةةر
تاوانبارن.
َنيام كة مليؤنان كةس ئيَستا كة كورسيى كؤمؤنييميان لة ذيَر دةرهاتووة ،شيَتانة و رةنطةة
من دل
بآ ئةوةى بؤخؤيان هةستى ثيَ بكةن بةدواى دؤزينةوةى ئايديالؤذييةكى دوطماتيستيى ديكةوةن.
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روخسارطةليَك لة بوهميا

دوريس ليَسينط
ئةو برِطانةى كة لةم دةفتةرةدان ،لة ثرؤ ةكانى ثيانيستيَك دةضن كة دةيهةوآ لة
داهاتوودا ببيَتة ذةنياريَكى ليَهاتوو .ناتوانني حاشا لةوانة بكةين ،لةبةر ئةوةى زؤر زيندوون و
َرِةقةكانى ئةو وةخؤ دةطرن .هاورِآ لةطة ،ليَكدانةوة و
بينينة خيَرا و جاروبارة دل
برِيار دانيَكى ثرِ وةسوةسةدا كة ضاوةرِوانيمان هةية ...بةآلم راوةسنت :لةوةدةضآ وشةى
َف بة سةليقةيةكى وردةوة بايةخى بة وةسوةسةكانى
برِياردان طوجناو نةبآ .ريجينيا وؤل
خؤى دةدا :ثيَمواية سةليقة و تيَرِوانينةكةى وردةكاريى تيَدا نةبآ ،كاتآ باسى مرؤ ةكانى
دةكرد ،لة شتى سواو دةدوا و روانطةيةكى سووكى دةردةخست .

"خاتوو ريوز":
لة زؤربةى بةرهةمةكانيدا ئةمة دةبيَتة شيَوازى دارِشتنى و ثيَداطرييةكةى ئةوة وةبري مرؤ
َى تةمةن
َف لة فيَةيوةرى 1412ةدا (لةحاَليَكدا كة  28سال
دةخاتةوة كة خودى ريجينيا وؤل
بوو .و ).لة فرتوفيََليَكى طةمذانةدا بةشداريى كرد و لةطة ،هة اآلنى وا خؤى نيشاندا كة
َى ئيتيؤثيية ،سةردانى ثاثؤرِيَكى سةربازيى ئينطلييى كرد ،لةطة ،هةمان
لةطة ،قةرال
هة اآلنى ئةو وشة قةمشةرييانةى لة سةر زار بوو كة تةنيا لة منداَليَكى قوتابى دةوةشيَتةوة
كة تازة فيَرى قؤرِيات بووبآ .هةروةها تارِادةيةك دذة جولةكة بوو ،بة جؤريَكى كة جاروبارة
ميَردة هاندةرةكةى كة ئاشقى بوو بة وشةى جولةكة بانطى دةكرد .لةم دةفتةرةدا بابةتى
َب ساز و توندى بة جولةكةكردنى
َبةاةل
َة نابآ ثيَرسؤناذى اةل
جولةكان ناخؤشة .بةحمال
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َف ئةوى خؤشدةوآ و
ذن لة دوايني رؤماني واتة ناوبرِةكان دا لةبري بةرينةوة ة ريجينيا وؤل
َة ،ئةمة
بة سؤزةوة تاريفى كردووة .بةم ثيَية نووسراوةكانى رةنطدانةوةى ريجينياى كرض و كال
لة كارة سةرةتاييةكانييةتى و رةنطة كةسانيَك ثيَيانوابآ كة بريا نةدؤزرابوايةتةوة .نا،
َيى نووسةريَك ببينني ،بؤ ئةوةى ثآ بيانني ضؤن طةشةى كردووة و بة
هةميشة باشرتة كرض و كال
ثوختةيى طةيشتووة.
َة كة ئةوان د ،و طةوهةرى بوهميا بوون هيضكام لة
بةبيَ وةبريهيَنانةوةى ئةم خال
هونةرمةندانى بلوميبرى (وؤلف و هاورِيَكانى) درك ناكريَن.
ئةمرِؤكة ئاراستةكانى بوهميا (ذيانى ثةرِاويَييى ،ذيانى ئاسايى) وةها ئاويَتةبوون كة
ناتوانني بيانني لةو سةردةمةدا تا ض رادةيةك لة ثيَوةرةكانى سةردةم دوور بوون .ئةندامانى
طرووثى بلوميبر بة ثيَضةوانةى نةياران و مرؤ ةطةليَكى دذوازى وةك تويَذى بازارِيى يان ثيشة
و سات و سةودا و هةستيار ،ئاشقى هونةر بوون .ئةى ئيَم .فاستيَر هاورِيَى خؤشةويستى
َةى يلكاكس
َف ،كتيَبى مردنى هاروارد ى تةرخان كرد بؤ دوذمنايةتيى بنةمال
ريجينيا وؤل
لةطة ،هونةر :لة بةرةيةكدا اليةنطرانى شارستانييةت و لة بةرةكةي ديكةدا نةيارانى هونةر.
اليةنطرانى بوهميا ثيَيان وابوو هةستيارى و بليمةتبوون هةمان خةباتة بؤ دريَذةدان بة ذيانى
َتةجارِى و سةقةت تيَطةيشنت و زؤرجارانية ستةم.
بايةخة راستةقينة و راستةكان و دذ بة طال
َسوكةوتى بةرةنطاربوونةوةيان
َة توورِةكان لةطة ،طةجنانى اليةنطرى بوهميا هةل
زؤربةى بنةمال
هةبوو.
َكو
بةآلم نة هةر يلكاكسةكان و مرؤ ة مؤن و سووك و ضروكةكانى ضينى مامناوةند ،بةل
َف و
طشت ئةو كةسانةى كة كاريان دةكرد نةيار بوون .ئيَستا لةخؤبايي بوونى ريجينيا وؤل
َكو نيشاندةرى نةفامى و
َتةجارِانةية بةل
هاورِيَكانى (كة كةسيان ثةسند نةدةكرد) نةتةنيا طال
بةرضاوتةنطيية و خةسارى ثيَدةطةيةنآ .لة كتيَبى مردنى هاروارد ى فاستيَردا دوو ذنى
طةجنى ئةريستؤكراتى بةديتنى ئازارى كارمةنديَك دةَليَن :هةستى جيايان هةية  ،ئةم
رستةية قسةكانى سثى ثيَستةكامن وةبري ديَنيَتةوة كة بة ديتنى هةذارى و بيَدةرةتانى
قولةرِةشةكان طوتيان :ئةوان لة ئيَمة ناضن ،ثيَستيان ئةستوورة .
َؤزييةك لة بايةخى برِياردانى ناخؤش دةبني كة
َف تووشى ئال
سةبارةت بة ريجينيا وؤل
بةشيَكيان ثيَوةنديى هةية بة سةردةم و ئةوانى ديكةشيان شةخسني .ئةم ثرسة ئيَمة ناضار دةكا
جاريَكى ديكة بضينةوة سةر خويَندنةوةى رةخنةى ئةدةبى .ئةو بةرهةمة رةخنةييانةى كة لة
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َة ئةو يةكاليةنة برِيارى دةدا ،راست
سةردةمى خؤياندا و ئيَستاكةش لة باشرتينةكانن .بةحمال
وةكو مرؤ يَكى راديكا ،يان سةر بة ضينيَك كة ثيَى واية ئةو راستةقينةيةى خؤى دةيناسآ
َف تةنيا وردةكارى و هةستياربوونى لة نووسيندا ثآ طرنط بوو .لةم
تاكة راستةقينةية .وؤل
َد بيَنت ،نةتةنيا هى بةرةى رابردوو بوون و وتةكانيان كؤن،
رووةوة نووسةرانيَكى وةكو ئارنؤل
َكو هةموو
َكو شايانى ئةوة بوون فةرامؤش بكريَن .ريجينيا برِواى ميانةرِؤيانةى نةبوو ،بةل
بةل
يان هيضى قةبوو ،بوو و لةطة ،ئةمة نةبوو كة كةسآ دةتوانآ بةرهةمةكانى بيَنت و
َف ى ثيَخؤش بآ .بةداخةوة روانطةى دوو
َف يان جيمي جؤيس و وؤل
رؤمانةكانى وؤل
َف زةبرى وةشاند و بؤ ضةند دةية
جةمسةربينني هةميشة زةبرى لة دونياى ئةدةب داوة :وؤل
بؤضوونة سةرةرِؤكانى لة نيَوةندة ديارةكانى رةخنةى ئةدةبيدا فيَةيوةر هةبوو (رةنطة لة
خؤمان بثرسني بؤضى ئةدةبيات بة ئاسانى دةكةويَتة ذيَر كاريطةريى روانطة نابةجآ و
َد بيَنت دةبآ وةال بنرآ و دواتر بة توندى
توندرِةوةكانةوة) .نووسةريَكى باشى وةك ئارنؤل
َف خراث.
َف دةيكرد :ئيَستا بيَنت ضاك بوو و وؤل
بةرطريى ليَبكرآ .راست بةو شيَوةيةى وؤل
َيى ئةم دذبةريية سرِدراوةتةوة.
ئةطةرضى ئةمرِؤكة ئيرت تال
َنيايى هاوسةردةمةكانى تووشى
َف بة جؤرآ نيشان دةدا كة بة دل
فيلمى كاتةكان ،وؤل
سةرسورِمان دةكرد .ئةم فيلمة وةكو ذنيَكى نووسةرى هةستيارى نيشان دةدا كة زؤر ئازار
َف قسةزل و دم شرِ
دةضيَذآ .ئةطةر واية ئةو ذنة بواياوى و ضاضنؤكة ضى ىلَ بةسةر هات؟ وؤل
بوو .ئةطةرضى بة زاراوةى ئةريستؤكراتةكان دةدوا .لةوةدةضآ مردن و تيَثةرِبوونى زةمان
وادةكا بابةتةكة جيَى ريَي بيَت و هةموو شتآ هيَور و خاويَن دةكاتةوة ،بةبيَ سةرجندان بةوةى
َى و دذةباوبوونةكةي ،سةرضاوة و ثاريَيةرى ئافراندن بووة.
رةنطة هةمان طرذى و كرض و كال
َف دواتر وةكو ذنيَكى نووسةرى ديار و ئةريستؤكرات بناسرآ
َبةت ئةوةى كة وؤل
هةل
َنةطر بوو ،بةآلم من ثيَموانيية كةسآ بريى لةوة كردبيَتةوة كة ئةكتةريَكى طةنج و
حاشاهةل
جوان و ئةمرِؤذين (نيكل كيدمةن) دةورى ئةو ببينآ ،دةورى ذنيَكى كة قةت ثيَنةدةكةنى و
َؤزى ئةوى نيشان دةدا .بةآلم خوايةطيان خؤ وا
طرذ و مؤنيية هةميشةييةكةى بريى قوو ،و ئال
نةبوو! ريجينيا كاتآ نةخؤش نةبوو ضيَذى لة ذيان وةردةطرت ،ئاشقى جيَذن و رابواردن و
هاورِيَكانى و سةيران و ثياسةكردن و طةرِان بوو .ئيَمة ضةندة ذنانى ستةمليَكراومان خؤش
دةوآ ،ذنانى قوربانيى دةستى ضارةنووس.
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َف توانى بؤ ئةدةبياتى بكا ئةزموون كردن بوو ،ئةو ئةزموونانةى كة لة
ئةوشتةى وؤل
تةواوى ذيانيدا دريَذةى هةبوو :دةيويست رؤمانةكانى وةكو تؤرِيَك ئةو شتانة بنويَنن كة بة
َف بة يارمةتيى هةستياربوونةكةى
راستةقينةى مةزنرتى ذيانى دةزانى .شيَوازةكانى وؤل
َى دةدا ئةوشتةى كة زيندووى كردبؤوة بيكاتة قاوايَكى درةوشاوة  .قاوايَكى كة
هةول
َآ وشياريى ئيَمة لةوجؤرةية نةك رةوتيَكى ئاسؤيى و شةكةتهيَنةر كة ثيَى وابوو
دةيويست بل
ثيَكهيَنةرى بةرهةمةكاني بيَنت ة ة.
كةسانيَك هةن كة يةكيَك لة كتيَبةكانى ئةويان خؤش دةوآ ،كةسانيَكى ديكة كتيَبيَكرتى
َة .تاقميَك رؤمانى شةثؤلةكان ستاية دةكةن .رؤمانيَكى كةة زيَةدةرِؤترين
ئةويان لةبةر دل
ئةزموونى ئةوى دةردةخست و بة بؤضوونى من ناسةةركةوتوو بةوو ،ئةطةرضةى بةة بويَرييةةوة
نووسرابوو .شةو و رؤذ دةستكردترين رؤمانى ئةو بةوو و مرؤ ةة ئاسةاييةكان بةة ئاسةانى
َيدا زياتر ليَى قوو ،بيَتةوة .لة يةكةم رؤمانةكةيةوة سةةفةر
هؤطرى دةبوون .بةآلم دواتر هةول
بؤ دةرةوة هةتا دوايني رؤمانى ،واتة ناوبرِةكان كة بة بؤضةوونى مةن مةؤركى هةقيقةةتى
ليَدراوة ،جارى واية ضةند بةشيَك و جارى واشة ضةةند وشةة يةان ضةةند رسةتةم لةةم رؤمانةة
ديَتةوةبري كة دةربرِى ثريبةوون يةان ذيةانى هاوبةةش بةوو يةان ئةةزموونى روانةني لةة ويَنةةى
َةف هةميشةة نووسةينى بةة ثيَشةرِةويكردن بؤنيَةو
خؤشةويستى وةخؤطرتبوو ة ريجينيةا وؤل
ئةزموونة بويَرانةكان دةزانى و ئةطةر بةرهةمةكانى ئةو بةةبيَ بايةةخ دادةنةيَن ة بةشةيَك لةة
َةكان بؤ خؤبةراوردكردن جيَى داخة ة دةبآ لةبريمان نةضيَتةوة كة بةبيَ ئةةو ،بةآ جيمةي
هةول
جؤيس (اليةنة هاوبةشةكانى نيَوان ئةم دوانة لةوة زيةاترة كةة هةةركام لةةوان باسةيان كةرد)
ئةدةبيات هةذارتر دةبوو.
َف نووسةريَكة كة كةسانيَك بة نةفرةتكردن ليَى ضيَذ وةردةطرن .كاتآ كةسآ
ريجينيا وؤل
َتةزيَنة .هةميشة هةو ،دةدةم
َآ ،بؤم دل
ة ويَرِاى ريَيم بؤ بؤضوونةكةى ة قسةى ناخؤشى ثآ دةل
رازيى بكةم :ضؤن تيَناطةن كة ئةو ذنيَكى سةرسورِهيَنةرة ...بة بؤضوونى من باشرتين
بةرهةمةكةى طاورالندؤ ية كة هةميشة وةثيَكةنينم دةخا ،كتيَبيَكى تةنياويية ،ثارضة
زيَرِيَكة ،هةروةها بةرةو فانؤسى دةريايى كة من ثيَمواية يةكيَكة لة باشرتين رؤمانةكانى
َة نةياران ناتوانن خاَليَكى ثؤزةتيظى تيَدا بدؤزنةوة .دةمةوآ
زمانى ئينطلييى .بةحمال
َف يان ئؤرالندؤى
نارِةزايةتيى دةربةِم و بة جيَى طوتنى رؤمانة سامناكةكانى ريجينيا وؤل
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َيَني :من ئؤرالندؤم ثيَخؤش نيية  ،من بةرةو فانؤسى دةرياييم
طةمذانة واباشرتة بل
َفم خؤش ناوآ .
ثيَخؤش نيية  ،من ريجينيا وؤل
ئاريشةيةكى ديكة كة تووشى ئةو بووة ئةوةية كة ئةطةر بةرهةمة ثوختةكانى وةالبنيَني،
دةبينني زؤرجاران بة سةر ليَواريَكى تيذدا دةرِوا ،ئةو شويَنةى كة وةآلم بة ثرسيارةكانى بةشة
َى 1424ى ئةودا برِطةيةكى بضووك هةية
نسيَ ئاساكانى ذيانى نةدراونةتةوة .لة دةفتةرى سال
لة ذيَر سةرديَرِى هؤَليَكى مؤديرِن سةبارةت بة ليدى ئؤتولني موريَل كة لة ذيان و
بةرهةمى زؤر يةك لة هونةرمةندان و نووسةرانى سةردةمى خؤيدا ،لة دى .ئيَض الريَنس
ةوة بطرة تا دةطاتة برتراند راسيَل رؤَليَكى طرنطى طيَرِابوو .لةو سةرةوة كة سةبارةت بة
َف
َف خبويَنينةوة .بة بؤضوونى وؤل
َف زؤر طوتراوة و نووسراوة ،ثيَمان خؤشدةبآ روانطةى وؤل
وؤل
ليدى موريَل خاتوونيَكى مةزنة كة لة ضينى خؤى بيَيار بوو و بةشويَن شتيَكةوة بوو كة لة
نووسةران و هونةرمةندا دؤزييةوة .ئةوان ئةويان بةشيَوةى رؤحيَكى بآ جةستة كة لة دونياى
خؤيةوة بةرةو هةوايةكى بيَطةرد رايكردووة دةديت .لةو سةردةمةدا ئةريستؤكراتةكان
َف
شكؤيةكيان هةبوو كة تا بة ئةمرِؤش لة ضةند دة ةريَكدا بؤيان ماوةتةوة و ليَرةدا وؤل
َيَتةوة .هةر
َدةدا لةم شكؤية و كاريطةرييةكانى لة سةر مرؤ ى تويَذى خوارةوة بكؤل
هةول
ضؤنآ بآ ليدى موريَل كة ئةوندة دست و د ،ئاواآل بوو و اليةنطريى ىلَ دةكردن ،لة اليةن زؤر
يةك لة اليةنطرانى بوهمياوة بة شيَوةيةكى كاريكاتيَرانة وةسف دةكرا.
بؤ نووسةران دذوارة كة بة شيَوةى بآاليةنانة لةسةر نووسةرانى ديكة بنووسن كة
َبةت نةك شيَوازى ئةزموونة
كاريطةريي طرنطى لة سةر من و نووسةرانى ديكةدا هةبووة .هةل
َكو بوون ،بويَرى ،بري و خيَرايى
نظيسارى يان وتةكانى كة جاروبارة لة زةمان بآ بةريي بوو ،بةل
َف
طواستنةوة و توانستةكةى بؤ بينينى بارودؤخى ذنان ،بآ ئةوةي ناخؤش بآ .كاتآ وؤل
دةستى كرد بة نووسني ،ريَذةى ذنة نووسةرةكان كةم بوون .تةنانةت لة سةردةمى منيشدا وا
نةبوو .لة يةكيَك لة برِطةكانى دةفتةرى 1424دا سةبارةت بة جيمي ستيَرضى و دؤستانى
َكو ،ئامادةبوومن دةبووة هؤى
زانينطةى كةمةيج دةنووسآ :ئاطادار بووم كة نةتةنيا وتةكامن بةل
رةخنةطرتنيان .ئةوان اليةنطرى هةقيقةت بوون و طومانيان لةوة هةبوو كة ذنيَك بتوانآ
َآ يان هةقيقةت هةبآ و دواتر بة ترسةوة دريَذةى ثيَدةدا :دةبوو لةبريم نةضووباية
هةقيقةت بل
َغ نةبووة!
كة مرؤ ى بيست و يةك سا ،لة ضاو تةمةنى ئةوان هيَشتا بة تةواوى بال
ثيَمواية ئةو زياتر لة بةر ئةمة توورِة بوو كة نووسني بؤ ذنان ئاسان نةبوو.
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هةموومان ئاواتةخوازين ئةو مرؤ ة ئايديال و منوونةيةى كة خؤمشان دةويَ ثيَطةيشتوو
و ثوخت بيَت ،جيَى داخة كة ريجينيا وؤلَف توو رِة و خؤبةزليان بوو .بةآلم دةبآ لةبةر
ئةوة كة بووينةتة هؤطرى بيبوورين .بة بؤضوونى من لة باشرتين حالَةتيدا هونةرمةنديَكى
مةزن بوو ،ئةوية تارِادةيةك لة بةر ئةوة كة وةكو هة اآلنى خؤى لة بوهميادا اليةنطرى
هةقيقةت بوو.

32

َى بآ كتيَب و كتيَبخانةدا نةبوونةتة نووسةر
نووسةران لة مال

دووريس ليَسينط لة كاتى بةخشرانى خةآلتى ئلةدةبياتى نلؤبيَ ى 7002داه لةبلةر
نةخؤشيى نةيت انى ئاملادة بلآه بلةآلم دةئلى ئاخاكتنةكلةى للة آليلةن بةوكلةرةوةى
بةرمةمةكانييةوة خ يَندرايةوة و ئةمةش دةئةكةى:
لةبةر دةركة راوةستابووم و ضاوم لة هةورة تةماوييةكان دةكرد ،لة شةويَنيَك كةة هيَشةتا
دةست لة دارستانةكان نةدرابوو .دويَنةآ مةودايةةكى دوور و دريَةذم بةة نيَةو دارةبرِاوةكةان و
َى  1456جوانرتين دارستان بوو
َةميَشى ثامشاوةى ئاطردا تيَثةرِاند .ئةو شويَنةى كة سال
خؤل
َك ثيَويستييان بة خواردن و سووتةمةنى هةةبوو
كة ديتبووم .دارستان تيَك درابوو ،ضونكة خةل
بؤ ئاطركردنةوة.
سةرةتاكانى دةيةى هةشتا كة ضووبووم بؤ باكوورى رؤذئاواى وآلتى زميبابؤى ،ضاوم كةةوت
بة يةكيَك لة هة اآلمن .ئةو مامؤستاى قوتاخبانةيةكى شارى لةندةن بوو كة هاتبووة ئةةفريقيا
َكى ئةويَ بدا .كةسايةتييةكى ئارِماخنوازى هةبوو .بةة ديتنةى بةارودؤخى
هةتا يارمةتيى خةل
قوتاخبانةكة كاس و ورِ ببوو .ئةم قوتاخبانةيةش هةر وةك طشةت قوتاخبانةةكانى ديكةة ،ثةاش
سةربةخؤيى ئةفريقيا دروستكرابوو .قوتاخبانةيةك بة ضوار ثؤىل طةورةى بةخشت دروسةتكراو،
لة ريييَكدا .يةك ،دوو ،سآ ،ضوار و كتيَبخانةيةكى بضووكية كة كةوتبووة ثشتةوةى بيناكة.
ثؤلةكان لة تؤز و خؤ ،نوقم ببةوون .لةة هةةركام لةة ثؤلةكانةدا تةختةرِةشةيَكى ليَبةوو كةة،
مامؤستا طةضةكانى دةخستة طريفانييةوة هةةتا كةةس نةةتوانآ بيانةدزآ .قوتابييةةكان لةة
قوتاخبانةدا نة نةخشةى جوطرافيايان هةبوو ،نة طؤى زةوى ..تةنانةت كتيَبةى وانةة و كتيَبةى
َخةوازى قوتابييةةكانى تيَةدا نةةبوو .لةة
خؤرِاهيَنانيشيان نةةبوو .كتيَبخانةكةةش كتيَبةى دل
كتيَبخانةكةدا كتيَبى ئةستوور و قورسى زانينطةكانى ئةمريكاى ليَبةوو كةة لةبةةر قورسةيى
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تةنانةت ئةوبارةوبار نةدةكران .ئةم كتيَبانة لة كتيَبخانةةكانى سثيثيَسةتةكانةوة هيَنرابةوون.
كتيَبطةليَك كة ضريؤكةكانيان ثؤليسيى بوون بةم سةرديَرِانةوة :كؤتايى حةوتوو لةة ثةاريس
يان فيليسيتى بةدواى ئة ينةوة .
لة حةوشةى كتيَبخانةكةدا كاذيلةيةكى ليَبوو كة لةةنيَو طةذوطياى زةرد و سةيس بةةدواى
لةةةوةرِدا دةطةةةرِا .بةرِيَوةبةةةرى قوتاخبانةكةةة هةةةموو بودجةةةى قوتاخبانةكةةةى دةدزى و ئةةةم
َسةوكةوتى ئةمانةة بؤضةى ئاوايةة ،خةؤ ضةاك هةسةتيان
ثرسيارةمان بؤ دةهاتة ثيَة كة هةل
َكية ثيَيان دةزانن؟
ثيَكردووة كة خةل
َةكةم ئةطةرضى وانةى دةطوتةةوة بةةآلم بةآ ثةارة بةوو .قوتةابي و مامؤسةتاكانية
هة ال
قةرزيان ليَدةكرد و نةياندةداوة .تةمةنى قوتابييةكانى ئةم قوتاخبانةيةة لةة نيَةوان شةةش بةؤ
َدا بوو .هؤى ئةم جياوازيى تةمةنة ئةوة بوو كةة بةشةيَك لةة قوتابييةةكان
بيست و شةش سال
نةيانتوانيبوو ثيَشةرت خبةويَنن و ئةميَسةتاش دةيانويسةت قةةرةبووى بكةنةةوة .بةشةيَك لةة
قووتابييةكان لة شويَنى دوورةوة ،بةطةرما و سةرما دةهةاتن .طونةدةكان كارةبايةان نةةبوو و
َةوة مةشقى قوتاخبانة جيَبةجآ بكةن و خويَندنةوة لةبةر شةؤقى سةووتانى
نةياندةتوانى لة مال
درةختةكانية ئاسان نةبوو .كضةكان ثاش قوتاخبانة خةريكى ضيَشت ليَنان و ئاوهيَنان بوون لة
ئةستيَر و بةيانيى زوو ثيَة ضوون بؤ قوتاخبانة ناشتايان حازر دةكرد.
َةكةةم قسةةم دةكةرد .قوتابييةةكان بةة
لة ذوورى مامؤستاكان دانيشتبووم و لةطة ،هة ال
شةرمةوة سةردانيان دةكردم و داواى كتيَبيان دةكرد .يةكيَك لة قوتابييةةكان هاتةة ثيَشةآ و
طوتي :تكا دةكةم كاتآ ضوويةوة بؤ لةندةن كتيَبمان بؤ بنيَرة ،ئ ةطةرضى فيَرى خويَندنةوة و
نووسينةوة بووين ،بةآلم هيض كتيَبيَكمان نيية بيخويَنينةوة!  .ضاوم بة هةر كةسيَك دةكةوت
داواى كتيَبى دةكرد.
َووكة تةواو ببةوو .ئةاوى بريةكةة بةة هةؤى تيَكضةوونى
ضةند رؤذيَك لةوآ مامةوة .طيَذةل
ترومثاوة دابةزيبوو و ذنان ناضار بوون ديسان لة ضؤمييةوة ئاو بيَنن.
مامؤستايةكى ئارِماخنوازى ديكة كةلة لةندةنةوة هاتبوو لةة بةارودؤخى قوتاخبانةكةة زؤر
نارِازى و نيطةران بوو.
لة رؤذى كؤتايى كؤرسدا كاذيلةكةيان سةربرِى و ئةجننيان و خستيانة ثوتي(تةنةكة)يةةكى
َى
طةورة و بة طؤشتى كاذيلةكة شؤرباويان سةاز كةرد .ئةةم مةرِاسةيمة جيَةذنى كؤتةايى سةال
َى مةراسيمةكة بوون.
خويَندنى قوتابييةكان بوو .كاتآ ئةويَم بةجيَهيَشت ئةوان سةرقال
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لةوة ناضآ قوتابييةكانى ئةم قوتاخبانةية ببنة قوتابييةكى زيرةك.
ضةند رؤذيَك ثاش طةرِانةوةم بؤ لةندةن ،ضووم بؤ قوتاخبانةيةكى مؤديَرِن بة كتيَبخانةيةكى
َكةوتوو لة باكوورى شار ،كة كتيَبى تايبةت بة قوتابييةكانى تيَدابوو .هةموو
َةمةند ،هةل
دةول
هةفتةيةك كةسايةتييةكى ناسراو دةهات و بة قوتابييةكان دةناسيَندرا .ئةمة بؤ قوتابييةةكان
زؤر سةير و سةمةرة نةبوو .لةبةر ئةوةى ئةوان باوك يان دايةك يةان خيمةانى نييكةى خةودى
قوتابييةكان بوون.
بريةوةرييةكانى زميبابؤى ،قوتاخبانةيةةك لةة سةةر ريَةى رةشةةباكانى بةاكوورى رؤذئةاواى
زميبابؤى ،ميَشكمى بة خؤيةوة سةرقا ،كردبوو .لة ثؤلةكةمدا منداآلن ضةاوةرِوان بةوون هةةتا
بريةوةريى سةفةركردمن بؤ زميبابؤيان بؤ بطيَرِمةوة .قوتاخبانةيةةكى كةة هةيض ثيَداويسةتييةكى
فيَركردن و بارهيَنانى تيَةدا نةةبوو ،قوتابييةةكانية نةة كتيَبةى وانةةيان هةةبوو نةة كتيَبةى
َنةواسرابوو .قوتاخبانةيةك كة
خؤرِاهيَنان .تةنانةت لة ثؤلةكةشدا نةخشةيةك بة ديوارةكةدا هةل
مامؤستاكانى داواى كتيَبيان دةكرد هةتا شيَوازى وانةطوتنةوة فيَربن .ئةوان كاتآ دةستيان بة
وانةطوتنةوة دةكرد تةمةنيان تةنيا  18يان  14سا ،بوو .ثيَم طوتن :ليَرة هةركةس كة ضةاوى
َنياييةوة ئةةو
بة من دةكةويَت داواى كتيَبم ليَدةكا .ثةيظدارانيَكى كة ئامادةى ئةم كؤرِةن بةدل
ساتانة وةبريى خؤيان ديَننةوة كة ضؤن طويَطران بة سةرسوورِمانةوة طويَبيسةتى قسةةكانيانن.
ئةوان بةزةمحةت لة قسةكانى ئيَوة تيَدةطةن .ضةونكة راسةتةقينةطةليَكى ئةةوتؤيان ئةةزموون
نةكردووة يان نةيانديتووة و ناتوانن ثيَوةنديى لة نيَوان قسةكانى ئيَوة و ويَناكردنةكانى خؤياندا
ساز بكةن .درككردنى راستييةكان و بريةوةرييةكانى زميبابؤى كة ديتوومن بؤ قوتابييةكان زؤر
َةكاندا بةوو .ئةةو شةويَنةى كةة
سةخت بوو .قوتاخبانةيةكى كة لة سةر ريَى هةورة رةش و تال
دانيشتوانةكةى لة بآ ئاويدا ئازاريان دةضيَشت و ئةو قوتابييةكانيشى بة سةربرِينى كاذيلةةى
َي خويَندنيان دةطرت.
قوتاخبانةكةيان جيَذنى كؤتايى سال
ئاخؤ بةرِاستى ئةوان لةم بارودؤخة تيَناطةن؟
َمدا هةتا قوتابييةكان بتوانن لة بريةوةرييةكامن تيَبطةن و ئةوانية قوتةابيى
ئةوثةرِى هةول
ريَكوثيَك بوون و طويَيان لة هةموو قسةكامن دةطرت.
َبوونى بارودؤخيَكى ئاوا لةة زميبةابؤى ،هةميشةة ثيَموابةوو كةة بةشةيَك لةة
سةرةرِاى زال
قوتابييةكانى ئةوآ دةبنة قوتابيى سةركةوتوو.
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ثاش تةواوبوونى ثؤل مامؤستاكامن دةديت و ئةةوانية هةةر وةك هةميشةة سةةبارةت بةة
كتيَبخانة و ئةوةى كة ئاخؤ قوتابييةكان كتيَب دةخويَننةوة يان نا ،ثرسياريان دةكةرد .ليَةرةدا
َطا) و بةاقى
لةم قوتاخبانة تايبةتيية (قوتاخبانةى تايبةةت بةة ضةينى دةسرتِؤيشةتووى كؤمةةل
قوتاخبانةةة و زانينطةكانةةدا هةميشةةة بةةاس و خواسةةى هاوشةةيَوة لةةةبارةى خويَنةةدكارةكان
دةبيسةتمةوة .هةةر وةك دةزانةن زؤربةةى قوتابييةةكان كتيَةب هةةر ناخويَننةةوة و بةة ث َيةةى
َينةةةوةكامنان قوتابيةةانى ئةةةم قوتاخبانةيةةة تةةةنيا نيةةوةى كتيَبةةةكانى كتيَبخانةكةةةيان
ليَكؤل
خويَندؤتةوة.
َآ هةموومان ئاطادارى ئةم ضةشنة كيَشانة هةين.
خؤ ئةوة دةزانن! بةل
َنيابوومنانى سةبارةت بة كولتوورى ضةند
َوةشاوةدا دةذين كة دل
ئيَمة لة كولتووريَكى ليَكهةل
دةيةى رابوردوو تووشى طومان كردووة .زؤربةى خويَندكاران كة ضةندين سا ،خويَندوويانة و بة
ثلة ى بةرزى زانستيى طةيشتوون و سةووديان لةة زانسةتى نةوآ وةرطرتةووة ،هيَشةتا دونيةاى
دةوروبةرى خؤيان ناناسن و هيض كتيَبيَكيشيان لةو بارةيةوة نةخويَندؤتةوة و تةنيا زانسةتيَكى
كةميان لة لقة ثسثؤرِييةكانى وةك كؤمثيوتةر و باقى زانستةكاندا هةية.
داهيَنانى كؤمثيوتيَر ،ئينتيَرنيَت و تةلة يييؤن طرنطرتينى ئةةو طؤرِانكارييانةةن كةة لةةم
َيَم كة ئةمةة يةكةةم طؤرِانكارييةةك
َبةت دةبآ بل
ضةند دةيةيةى ئةم دوايانةدا رووى داوة .هةل
َطاى مرؤ ايةتى رووبةرِووى بؤتةوة .داهيَنانى ضاث ئةطةرضى ثيَوةنةديى بةةم
نةبووة كة كؤمةل
ضةند دةيةيةى رابوردووة نيية ،بةآلم تيَرِوانني و بريكردنةةوةمانى طؤرِيةوة .ئةطةرضةى زؤربةةى
كارةكانى رؤذانةمان بةيارمةتيى ئةم تيَكنؤلؤذييانةوة دةكةةين بةةآلم ،قةةت بةؤ سةاتيَكية
َوطؤرِ
نةبووة لةخؤمان بثرسني ،بة داهيَنانى ضاث ض طؤرِانيَك روويةداوة؟ ئينتيَرنيَةت ضةؤن ئةال
َكوةرطرتن لةم تيَكنؤلؤذيية نويَيةة واتةة
َك بة كةل
بةسةر بريورِاماندا ديَنيَت؟ بةآلم زؤربةى خةل
َكانى خاوةن بريية ددانيان بةوة داهيَناوة كة بوونةتة
ئينتيَرنيَت ضةواشة بوون .بةشيَك لة خةل
ديلى ئةم تيَكنؤلؤذيية نويَية و ناتوانن ليَةى دابة ِةيَن و جةارى وايةة بةآ ئةةوةى هةسةت بةة
تيَثةرِبوونى كات بكةن سةرلةبةرى رؤذةكةيان بةفريِؤ دةدةن!
ئةمرِؤكة هةموو كةسيَك ،تةنانةت كةسانى تارِادةيةك خويَندةوارية بؤ داهيَنان و فيَربوون
بايةخيَكى زؤر دادةنيَن و خؤيان بة قةرزدارى ثاراسةنت و ريَيطةرتن لةةم بةرهةمةة ئةدةبييانةة
َنياييةوة هةةموومان بةاش دةزانةني كاتةآ بؤضةوونى ئةرخةيانبةخشةى ئاوامةان
دةزانن .بةدل
سةبارةت بة ئةدةبيات هةية هةمووى وايدةنويَنن كة خةةريكى خويَندنةةوةن و لةة بةرامبةةر
36

َطةكان كارمةندى كتيَبخانة و دامةةزراوة و زانينطةةكانى
بةفريِؤضووندا وريان .بةآلم بةثيَى بةل
سةدةى  18و  14وايان دركاندووة كة ئةو كات ذنان و ثياوانى خاوةن ئية و كار ئاواتةةخواز
بةةوون كةةة كتيَبيةةان بوايةةة و بياخنويَندبوايةتةةةوة! راسةةتييةكةى ئةوةيةةة كةةة لةةة رابةةوردوودا
خويَندنةوةى كتيَب بةشيَك بووة لة ثةروةردةى طشتى!
كةسانى بةئةزموون كة بةردةنطةكانيان الوانن ،دةبآ ئاماذة بكةن بة ئاسةتى ثةةروةردة و
خويَندنةوةى كتيَب لة رابوردوو ،ضونكة الوان كةةم لةةرابوردوو دةزانةن .دةبةآ بةيانن ئةطةةر
كةسيَك ناتوانآ خبويَنيَتةوة لةبةر ئةوةية هيض كتيَبيَكى نةخويَندؤتةوة.
َة دةزانني بةآلم نازانني كة بةرةو كوآ دةرِوات.
هةموومان بةم ضريؤكة تال
َةمةنةد
َةآ خويَندنةةوة مةرؤ دةول
هةموومان ئةم ثةندةى ثيَشينيامنان بيسةتووة كةة دةل
دةكا  ،لة راستيدا مرؤ ةكان بة خويَندنةوةى كتيَب دةتوانن زانيارييةكى زؤر لةبارةى ميَذوو و
زانستة جؤراوجؤرةكان بةدةست بيَنن.
دةبآ بيانني كة ئيَمة تةنيا مرؤ طةليَك نني كة لةم عةردةدا دةذيني .ماوةيةك لةوة ثةيَة،
يةكيَك لة هة اآلمن كة سةفةرى كردبوو بؤ زميبةابؤى ،تةلةةفؤنى بةؤكردم و طةوتي :كاتةآ لةة
َكى طوندةكة سآ رؤذ بوو نانيةان نةةخواردبوو ،بةةآلم لةةبارةى ثةةروةردة و
زميبابؤى بووم خةل
فيَربوون و دابينكردنى كتيَب قسةوباسيان دةكرد.
من ئةندامى ئةجنوومةنيَكم لة لةندةن كة بؤ مةبةستى ناردنى كتيَبى قوتاخبانة بؤ طوند و
شويَنة دواكةوتووةكان دامةزراوة .طرووثيَك لةو كةسانةى كة سةفةريان كردبوو بؤ زميبابؤى بة
َكيَكى وشةيارن ،لةة طونةدةكان
ثيَضةوانةى قسةى ديةرتان ،رايانطةيانةد طوندييةةكان خةةل
مامؤستاى قوتاخبانةكان خانةنشني كراون ،مامؤستا و قوتابييةكان لةة ثشةوودان ،زؤربةةى
َكى زميبةابؤى بةؤ
َينةوةيةكم سةبارةت بةة مةةيلى خةةل
طوندييةكان بةتةمةنن  .كورتة ليَكؤل
َينةوةيةكى
كتيَبة جؤراوجؤرةكان ئةجنام دا و بةآلم دواتر تيَطةيشتم وآلتى سويدية ضةند ليَكؤل
َينةوةكان دةريدةخةن كة ئةوان ثيَياخنؤشة
ئةجنام داوة و بةدةرةجنامى يةكسان طةيشتووة .ليَكؤل
َى ة
ئةو كتيَبانة خبويَننةوة كة ئةورووثييةكان دةزويَننةوة .كتيَب طةليَك وةكو ضريؤكى خةةيال
زانستى ،شيعر ،ضريؤكى ثؤليسى ،شانؤيى ،كتيَبةكانى شكسثري و كتيَبةى ريَنةويَنى وةكةو
َبةت كةةمرت ثيَشةوازيى لةة كتيَبةى ريَنةويَنى دةكةرآ.
ضؤن حيسابى بانكى بكةينةوة  ،هةل
زؤرينةيان كتيَبةكانى شكسثري دةناسن .يةكيَك لة كيَشةكانى دةستنيشانكردنى كتيَبى طوجناو
بؤ طوندييةةكان ،نائاطةاداربوون بةووة لةة كتيَبةةكانى ئةةورووثا .كتيَبةةكانى قوتاخبانةة وةك
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سةرؤكى شارةوانيى كستيَربريج و رؤمانى مةزراى ئاذةآلن لةةو كتيَبةة ناسةراوانةن كةة
ثيَشوازييان ليَكراوة كة ئةمةش بة هؤى ئاطاداربوونيانة لةم ضةشنة كتيَبانة.
لةم ئةجنوومةنة بضووكةدا هةموومان هةو ،دةدةين لة هةر شةويَنيَك كةة دةتةوانني كتيَةب
َيَم كةة دابينكةردن و نةاردنى كتيَبيَةك لةة بةةريتانياى ثةيَة
دابني بكةين .بةآلم دةبآ ئةوة بل
َى )1482
َةتى زميبةابؤى لةة سةال
حكوومةتى سامناكى موطاب (يةكةم سةرؤك كؤمارى دةول
َئاوسةان لةة
بةقةد مووضةى مانطيَكى كارمةنةديَك بةوو .بةةآلم بةة سةةرجندان بةة رادةى هةل
َى كارمةنديَكةة .بةؤ نةاردنى كتيَةب بةؤ طونةدةكان دةبةآ
بةريتانيا بةقةد مووضةى ضةند سال
َسةتنةوة و طةيانةدنية وةبةرضةاو بطةرين كةة زؤر
كيَشةطةليَكى وةكو كةمبوونى بةزين و طوا
َدةوةشيَنةوة.
جاران لة نيَو ريَدا كتيَبة ثيَضراوةكان هةل
كتيَبخانةى طوندةكان زؤرجاران بة كؤلكةدار لة ذيَر درةختةةكان و لةة سةةر خشةت سةاز
َكى ديكةةيان
دةكرا .ثؤىل خويَندن هةفتةى جاريَك دادةنرا .ئةوانةى دةيانتوانى خبويَننةوة خةل
َكى خودى طونةدةكان بةوون .لةة يةةكيَك لةة طونةدة
فيَر دةكرد .قوتابييةكانى ئةم ثؤالنة خةل
دوورةكانى شارى تونقا بة هؤى نةبوونى كتيَبى ضريؤك ضةند الويَكى طوندةكة دةستيان كرد بة
نووسينى ضريؤك .لةة زميبةابؤى شةةش زاراوة و يةةك زاراوةى سةةرةكيى هةيةة .زؤر كتيَبةى
ضريؤكيى بة زمانى سةرةكيى زميبةابؤى نووسةراوة .كتيَبطةةليَك وةكةو رؤمةانى توندوتيةذى،
ثؤليسى ،كوشتار.
ئةم ئةجنوومةنة بة ثشتيوانيى وآلتى نةرويذ دةستى بةكار كرد و دواتر وآلتةى سةوودانية
ثشتطرييى ليَكرد .لةرِاستيدا بةبيَ ئةةم ضةشةنة ثشةتطرييانة نةمانةدةتوانى كتيَةب بنيَةرين.
زؤربةى ك تيَبة ضريؤكييةكان لة زميبابؤى ضاث دةكريَن و لةطة ،كتيَبى راهيَنان دةيةاننيَرين بةؤ
ئةوانةى وا مةيلى خويَندنةوةيان هةية.
َكى وآلتةكة زياتر بةرةو
َةتى زميبابؤى ،خةل
زؤر كةس برِواى واية كة بة هاتنةسةركارى دةول
َةتةكةيان دةطةرِيَتةوة .بةآلم مةن
كتيَب و خويَندنةوةى كتيَب ضوون و ئةمةش بؤ مةزنيي دةول
ثيَمواية كة ئةمة سةبارةت بة زميبابؤى راست نيية و دةبآ ئةوةمان لةبري نةضآ كة ئةم مةةيل
و ريَيطرتن لة كتيَب و خويَندنةوةى كتيَبة ثيَوةنديى بة سةردةماى حكةومتى موطابةةوة نييةة
َكو هى سةردةماى ثيَة ئةوة ،واتة حكوومةتى سثى ثيَستةكان لة زميبابؤى .جيَى سةرجنة
بةل
كة بيانني هؤطربوون بة كتيَب و خويَندنةوةى كتيَب لة هةموو شويَنى ئةةفريقيا ،لةة كينيةاوة
بطرة تا دةطاتة باشوورى ئةفريقيا دةبيندرآ.
38

خاَليَكى طرنطى كة دةبآ ليَرةدا ئاماذةى ثآ بكةم ثيَوةنديى نييكة لة نيَوان خويَندنةةوةى
َى 6دا طةورةبووم .لةم جؤرة كةويَآلنة لة هةموو
كتيَب و نووسةرييةوة .من لة كةويََليَكى كاطل
َةى خةاو و
شويَنيَكى زميبابؤيدا ساز دةكرآ .بةتايبةتيى لةو شويَنانةى كة قامية و طيةا و طل
َةةى
َةكانى ئةنطلؤساكسؤن .ئةةو كةويَل
َةكان هةبآ .وةكو كةويَل
دار بؤ سازكردنى ديوارى كةويَل
كة من تيَيدا ذيام ضوار هؤدةى بةسةر يةكةوة هةبوو نةك جيا جيا .بةآلم هؤدةكان ثرِبوون لةة
َةةكانى
َكو دايكيشةم بةؤ مندال
كتيَب .نةتةنيا باوكم لة بةريتانياوة كتيَبى بةؤ دةهيَنةاين بةةل
كتيَبى ئينطليييى رادةسثارد .كتيَبطةليَك كة ضاك دةثيَضرانةوة و كااةزةكانيشيان ضاك بوو.
َةني بةةآلم ثةرِ لةة
ئةم بريةوةرييانة لة باشرتين بريةوةرييةكانى سةردةمى الومية .كةةويََليَكى طل
كتيَبى جؤراوجؤر.
جارى واية نامةم لةو طوندييانةوة بةدةست دةطا كة لة طوندى بآ ئاو و كارةبةادا دةذيةن.
(وةكو ئةو طوندةى كة تيَيدا طةورة بووم) .نيَوةرؤكى زؤربةى نامةكان ئاواية :دةمةةوآ هةةر
َةدا دةذيم كة تؤش تيَيةدا طةةورة
وةكو ئيَوة ببمة نووسةر ،لةبةر ئةوةى منية هةر لةو كةويَل
بوويى .
بةآلم ليَرةدا شتيَك هةية ،وانيية!
َى بآ كتيَب و كتيَبخانةدا نةبوونةتة نووسةر!
نووسةران لة مال
جياوازييةكى زؤر لة نيَوان من و ئةواندا هةية ،لةرِاستيدا طرفتيَك هةية.
بةميوانة ثةيظداريى ضةند كةسيَكم لة خةآلتكراوان خويَندؤتةوة ،وةكو ثةامؤك كةة لةة
َآ باوكى  152هةزار كتيَبى لة كتيَبخانةكةيدا هةبووة .لة راستيدا ئةم توانستى
وتةكانيدا دةل
نووسةربوونة هةر لةخؤوة لةودا دروست نةبووة .ئةو بة نةريتيى مرياتطريى خويَندنةوةى كتيَب
َآ كة كتيَبى ثريؤزى
َةكةياندا طةورة بووة .يان نووسةرى ناودارى هيندى نيثا ،دةل
لة بنةمال
َةكةيان هةميشة دةياخنويَندةوة و تةنانةت زؤر
هيَندى ،واتة ودا لةو كتيَبانة بوو كة بنةمال
زياتر لة تواناى خؤيان لةبةريان بوو .باوكى ئةوى بؤ نووسني هةان دابةوو .كاتةآ بةة شةيَوةى
َك وةردطرآ .بةجمؤرة ئةةوية هةةر لةة
ياسايى ديَت بؤ بةريتانيا ،لة كتيَبخانةى نةتةوةيى كةل
َةكةيدا طةورة ببوو .جان كوتيى نووسةرى ناسةراوى
رووى نةريتى خويَندنةوةى كتيَب لة بنةمال
َكو
َةكةيدا نييك بةوو بةةل
ئةفريقياى باشوورى ،نةتةنيا لة نةريتى خويَندنةوةى كتيَب لة بنةمال
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َةكةى دابوو .ئةو لة شارى كية لةة ئةةفريقياى باشةوورى،
ئةوية دريَذةى بة نةريتى بنةمال
شويَنى نيشتةجيَبوونى ئةورووثاييةكان ،فيَرى ئةةدةبيات بةوو .هةميشةة بةةداخم كةة بؤضةى
نةمتوانى لة وانةكانى ئةم نووسةرة مةزنة سوود وةربطرم.
نووسةربوون و داهيَنانى بةرهةمة ئةدةبييةكان ثيَوةندييةكى نييكى لةطة ،كتيَب و كتيَةب
َيَكم لة زميبابؤى نووسةريَكى رةشثيَستة
خويَندنةوة و نةريتى خويَندنةوةى كتيَبدا هةية .هة ال
كة بة خويَندنةوةى كااةزى نووسراوى سةر قوتووى مرةبا و قوتووى ميةوة فيَةرى خويَندنةةوة
بوو .ئةو لة طونديَكدا طةورة بوو كة لة يةكيَك لة سةةفةرةكامن بةويَةدا تيَثةةرِ بةووم .طونةدى
َةكان ناخؤشةن .باشةرتين
قولةرِشةكان .ئةو شويَنة بة خؤ ،و بنضكى بضووك داثؤشراوة .كةويَل
ضارةسةر بؤ ثاراستنى كةويَلةكان نؤذةنكردنةوةيانةة .قوتاخبانةيةةكى كةة قوتابييةةكان لةةويَ
وانةيان تيَدا دةخويَن د ،وةكو قوتاخبانةيةك وابةوو كةة مةن باسةم كةرد .ئةةو ئةنسةكلؤثيدياى
َةكاندا دةدؤزييةوة و خؤى فيَرى خويَندنةوة دةكرد.
شرِوثةتؤرى قوتابييةكانى لة نيَو خؤل
لةكاتى سةربةخؤيى زميبابؤى ()1482دا نووسةةرانيَكى ناسةراو لةةوآ بةوون .ئةةوان لةة
باشوورى رودزيا ة نيَوة كؤنةكةى زميبابؤى ة طةورة ببوون و لة باشرتين قوتاخبانةى دامةزراوى
َةةتى موطةاب نةياخنويَنةدبوو ،لةبةةر
سثيثيَستةكاندا خويَندبوويان .ئةوان بة ثشةتيوانيى دةول
ئةوةى بة سةرجندان بة هةلومةرج و دةرفةتةكانى زميبابؤى ،كةس ناتوانآ ببيَتةة نووسةةريَكى
بةنيَوبانط.
طشت نووسةران ،ريَى رذدى خويَندنةوة و نووسينيان تيَثةرِ كردووة .ض بطا بة نووسةربوون!
خويَندنةوة و نووسني لة رووى نووسينةكانى سةر قوتةووى مرةبةا و ئةنسةكلؤثيدياى فرِيَةدراو
شتيَكى نائاسايى نةةبوو .ئيَمةة ليَةرةدا سةةبارةت بةة كةسةانيَك دةدويَةني كةة ئازاريةان لةة
ثيَوةرةكانى ثةروةردة دةديت و ئاستى ثةروةردة لة ثيَوةرة باوةكةان زؤر نةيمرتة .طوندييةةكان
َى زؤريان هةية كة هةموويان ثيَكةوة لةكةويََليَكدا دةذين .دايكان رؤذ هةتا ئيَةوارآ بةة
مندال
َةكانيان دابني بكةةن .سةةرةرِاى
سةختى كار دةكةن هةتا النيكةم خواردن و جلوبةرط بؤ مندال
َيَم
هةبوونى كيَشةى زؤر لة زميبابؤيدا ،بةآلم زؤر كةس لةويَ بوونةتة نووسةر و دةبآ ئةوةش بل
َوطؤرِى بةرضةاو لةويَةدا رووى
كة ئةطةر زميبابؤى لةطة ،سةد سا ،لةوة ثيَة بةراورد بكةين ئال
نةداوة .نةنك و باثريان لة زميبابؤى هةقايةتبيَذى عةشرية بوون .ئةم هةقايةتانة سنط بة سنط
طيَرِدراونةتةةةوة و لةةة بريةوةرييةكانةةدا ماونةتةةةوة و وةكةةو كتيَةةب بآلوكراونةتةةةوة .ئةةةوة
سةركةوتنيَكة جيَى ريَي!
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َى سثيثيَسةتةكاندا
راستييةكةى ئةوةية كة ئةةو كتيَبانةةى لةةوآ هةةن لةة تةنةكةة خةؤل
َطرياونةتةوة .ئةطةر بتانةوآ دةقيَةك ة نةةك دةقةى تةايثكراوى كتيَبةكةة ة بآلوبكةنةةوة
هةل
لةثيَشدا دةبةآ طريَبةسةتيَك لةطةة ،بآلوكةةرةوةدا واذؤ بكةةن .بآلوكةةرةوةش ثارةيةةك وةك
ثيَشةكى دةدا و دواتر ثاش بآلوبوونةوة باقى ثارةكةت دةداتآ .طةةىلَ راثةؤرمت سةةبارةت بةة
ضاثى كتيَب لةسةر روانطة و رووداوةكانى ئةفريقيا ثيَدةطا .ئةوة جيَى سةرجنة كة تةنانةت لةة
باكوورى ئةفريقيا ك ة كولتوور و دابونةريتى جياوازيان هةية و دةرفةةتى باشةيان لةبةردةسةت
َة و هيضى ديكة.
داية ،بةآلم ضاثى كتيَب تةنيا خةيال
ليَرةدا ئاماذة بةو كتيَبانة دةكةةم كةة قةةت نةنووسةراون .نووسةةران بةة هةؤى نةةبوونى
بآلوكةرةوة قةت نةيانتوانى كتيَبةكانيان ضاث بكةن .كةس كيَشة و نارِةزايةتييةةكانى ئةةوان
َةة .نووسةةر ثةيَة
َسةنطاندن و ناسينى توانستى بةفريِؤضووى نووسةةران مةحال
نابيستآ .هةل
نووسينى هةر كتيَبيَك ثيَويستيى هةية بة بآلوكةرةوة بؤ واذؤكردنى طريَبةسةت و ثشةتطريى و
هاندةر و شتى لةم بابةتة.
زؤربةى نووسةران سةبارةت بة شيَوازى نووسينى ضريؤكةكامن ثرسيارم ليَدةكةن! دةثرسن كة
َةم يان كؤمثيوتيَر ضريؤك دةنووسم؟ بةآلم ثيَمواية طةرنطرتين ثرسةيار ئةمةيةة
بة دةزطاى تاي  ،قةل
كة :ئاخؤ لةكاتى نووسيندا دةكةويية فةزايةكى بؤشةوة كة كاريطةةريى لةة سةةر ميَشةكت دابنةآ و
هةستت بورووذيَنآ؟ لةو فةزايةدا كة وةكو طوآ راطرتنة لة ويرةوير و هةستياربوون ،وشةةكان دةزيَنةة
نيَو ميَشكةوة .كةسايةتييةكانى ضريؤك قسةت لةطة ،دةكةن و ويَنا و سروشةةكانى نةاخ دةورووذيَةن.
ئةطةر نووسةريَك نةتوانآ بكةويَتة نيَو فةزايةكى ئةوتؤوة ،شيعر و ضريؤكةكانى نوآ نابن.
كاتآ نووسةران لةطة ،يةكرتى قسة دةكةن ثرسيارةكةيان لة يةكرت سةبارةت بةة فةةزاى نووسةينة:
ئاخؤ كةوتوونةتة نيَو فةزايةكى ئةوتؤوة؟ ئاخؤ خيَرا ثيَى طةيشنت؟ زؤر ضاكة ،بةا باسةى دؤخيَكةى
َةت جياوازى ديكة بكةين .ئيَمة لة لةنةدةن لةة يةةكيَك لةة شةارة طةةورةكانى ئةةويَني .كاتةآ
بةرِوال
َةةةكانى دةسةةت دةكةةةين
نووسةةةريَكى نةةوآ كتيَبيَةةك دةنووسةةآ ،بةةؤ دؤزينةةةوةى كةةةموكورِى و هةل
َينةوة و ثرسيار .ئةو ضؤن كةسيَكة؟ باآلى ضؤنة؟ ئةطةر ثياوة ،سةرجنرِاكيَشة؟ جوانة؟ ثيَتوايةة
بةليَكؤل
َنةطرة.
َتة دةكةم؟ نةخيَر ئةوة راستييةكى حاشاهةل
طال
ئةمة دياردةيةكى باوة لة نووسةرييدا و زؤر كةةس لةةم ريَطةيةةوة ثارةيةةكى زؤر ثةيةدا
َكى سادةدا بآلو دةبيَتةوة .هةةموان ريَةي لةةم
َى طةرماوطةرم لةنيَو خةل
دةكةن .دةنطؤ و هةوال
نووسةرانة دةطرن و بة بؤنةيانةوة جيَذن دةطرن و ثاشان سةبارةت بةة دونيةا دةدويَةن .ئيَمةةى
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نووسةرانى ثيَشوو كة دونيامان ديوة و لة سةفةرةكامناندا ئةزموونى زؤرمان كؤ كردؤتةوة ،بةؤ
ئةم نووسةرة كةم ئةزموونانة زؤر بةداخةةوةين ضةونكة بةرِاسةتيى لةة راسةتييةكانى دونيةاوة
دوورن! ئةوان كةسانيَكى ماستاوضى و قةمشةرن.
ئةطةر بة دريَذايى سا ،ليَيان بثرسى بري لة ضى دةكةنةوة دةَليَن :ئةمة سةخترتين كاريَكة
كة رةنطة بؤ من بيَتة ثيَة .
زؤربةى نووسةرة تازةكان كة ريكالمى باشيان بؤ كراوة ،ئيرت ضريؤكيَكيان نةنووسيوة و يان
َخوازى خؤيان بنووسن .ئيَمةى نووسةةرةكؤنةكان ئةاوا بةة طةويَى ئةةو
نةيانتوانيوة ضريؤكى دل
نووسةرانة دادةدةين :كة ئاخؤ فةزاى نووسينى ضريؤكتان دؤزيوةتةوة؟ دةطمةن بوونتان ،خةودى
َتان بدوآ ،لة تةنياييدا ،ئةو شويَنةى كة دةستةمالنى
خؤتان ،ئةو ثيَطةيةى كة دةنطتان لةطةل
خةيا ،بوون ،ئةم كةشوهةواية بثاريَين ،لةكيسى مةدةن.
َبةت دةبآ بؤ ئةمة فيَر بكريَن.
هةل
ميَشكم ثرِة لة بريةوةريية جوانةكانى ئةفريقيا و هةموو كاتآ ئةم بريةوةرييانةة زينةدوو و
ويَنا دةكةمةوة .رؤذئاوابوون ،رةنطة زيَرِينةكان ،بنةوش و نارجنى كة لة ئامسانا بآلوبوونةتةوة،
َى بؤخنؤش لة شارى كةهلارى ،يان دانيشنت لة
ثةثوولةكان و ميَروو و ميَشهةنطوين لة سةر طول
بةستيَنى دةرياى زامبييى ،ئةةو شةويَنةى كةة شةةثؤلةكان خةؤ بةة كةةنارة سةةوزةآلنييةكان
َةكانى ديكة .جةوانيى ئامسةان لةة شةةودا .ئامسةانى
َآ فيل ،زةرِافة ،شيَر و ئاذةل
دادةدةن .بةل
بيَطةرد ،قةترانى ،سةرسوورِهيَنةر ،ثرِ لةو ئةستيَرانةى جريوةيان دآ.
بةآلم بريةوةريى ديكةشم هةيةة ،كةورِيَكى طةةنج ،نييكةةى  18سةا ،،كةة و مةات لةة
كتيَبخانةكةيدا راوةستابوو ،كاتآ ميوانة ئةمريكييةكةة كتيَبخانةكةةى بةةبيَ كتيَةب ديةت،
كارتؤنيَكى كتيَب بؤ نارد .بةآلم ئةو كتيَبةكانى لة كارتؤنةكة دةريَنا و خاويَنى كردنةوة و بةة
ورياييةوة ثيَضانييةوة .طومتان :ئةم كتيَبانة بؤ خويَندنةوة نيَردراون؟ وةآلمى داوة :نا ،دةدرِيَن،
ضؤن كتيَبى ئا لةم جؤرةمان دةست دةكةةوآ! داواى ليَكةردين هةةتا لةة بةةريتانياوة كتيَبةى
سةبارةت بة وانةطوتنةوة بؤ بنيَةرين .مةن تةةنيا ضةوار سةا ،لةة كتيَبخانةةى بةتةمةنةةكان
خويَندوومة ،لة بارةى مامؤستايةتى و شيَوازى وانةطوتنةوة هيض خوليَكم نةديتووة.
لة زميبابؤى ضاوم بة قوتاخبانةيةك كةوت كة مامؤستاكةى كتيَبى راهيَنانى نةبوو ،تةنانةةت
تةباشرييشى نةبوو بؤ نووسني لة سةر تةختةرِةش .قوتابييةكان تةباشريةكانيان دزيبوو .مامؤستا
لة ثؤليَكدا وانةى دةطوتةوة كة تةمةنيان  16بؤ  18سا ،بوو .ئةو بةة خرِكةبةةردى تؤزاوييةةوة
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خشتةى زةربى فيَرى قوتابييةكان دةكرد و طشةت قوتابييةةكان دووثاتيةان دةكةردةوة دووجةار
دوو ...و تاد .لةوآ ضاوم بة كضيَكى بيست ساآلنة كةوت .كتيَبةى وانةة ،كتيَبةى خؤرِاهيَنةان،
َةم و شتى لةم بابةتةى نةبوو و لة ثؤليَكى تؤزاوى و بةداريَكةوة ئةى ،بى ،سى دةطوتةوة،
قةل
َيَسةى دةدا و خؤ ،بارينية بوو.
َيَكدا هةتاو بل
لةحال
َكى وآلتةانى
َكى ئةفريقيا تامةزرؤى فيَربوون و بارهاتنن .خةةل
بةوجؤرةى كة دةيبينن خةل
َةكانيان بنيَرنةة
َةكان هةو ،دةدةن مندال
جيهانى سيَهةم و يان لة هةر سوضيَكى دونيادا ،بنةمال
َةكان لة هةذاريى رزطار بةن .ثةةروةردى ئيَمةة لةة
قوتاخبانة ،فيَربن هةتا لةم ريَطةيةوة مندال
ئيَستادا مةترسيى لةسةرة.
َيَكدا كةة لةة دووكةانى ثيةاويَكى
ثيَمخؤشة خؤتان لة ئةفريقياى باشوورى ويَنا بكةن ،لةحال
َييةكى سةيريشة .لةوآ ريييَكةى دوور
هينديدا راوةستاون ،لةطةرِةكيَكى هةذار نشني ،ويشكةسال
و دريَذ طرياوة و زؤربةشيان ذنن .بة قاثى جؤراوجؤرةوة بؤ ئاو راوةستاون .ئةةم دووكانةة هةةموو
َكية ريي دةطرن بؤ وةرطرتنى ئاو.
دوانيوةرِؤيةك ئاو لة شارةوة ديَنآ و خةل
َى دابةؤوة ،لةة رييةكةةدا ذنيَكةى
ثياوة هيندييةكة كة لة ثيَشةوةى ذوورى دووكانةكةيدا ثال
َيَى
قولةرِةشى دةديت بة لةضكةى سثيى تؤزاوييةوة كة بةسةر هيَنديَك كااةزدا شؤرِبؤتةوة و دةل
ئةةةم كااةزانةةة لةةة كتيَبيَكةةى ئةسةةتوور ليَكراونةتةةةوة .ئةةةو خةةةريكى خويَندنةةةوةى ضةةريؤكى
ئاناكارنني بوو .لةبةر خؤيةوة دةزويَندةوة و ليَوةكانى دةجوآلنةوة .لة ضريؤكيَكى طران دةضوو.
َةكان توند القى دايكيان طرتبوو .ذنةكة زطى ثرِ بةوو.
َى هةبوو .مندال
ذنة قولةرِةشةكة دوو مندال
َطةرِا بةوو .ثياوةكةة
ثياوةكة لة جل و بةرطةكةى راما .لةضكة سثييةكةى بة تؤز و خؤ ،زةردهةل
بة ديتنى ئةم دميةنة خةفةت دايطرت .تؤز و خؤ ،ئازاى طيانى داطرتبوو .ثياوةكةة ثةشةؤكابوو.
رييةكة دوور و دريَذ و هةموو تينوو بوون.
ئاو بةشى هةموويانى نةةدةكرد .زؤر تةوورِة بةوو ،لةبةةر ئةةوةى دةييانةى لةوبةةرى هةةورة
َكانيَكى زؤر هةن كة لة توونيَتيان خةريكة خبنكيَن .برا طةورةكةى ئاطاى لة
تةماوييةكانةوة خةل
دووكانةكةى دةبوو .بةآلم لة ئيَستادا لة دووكان نةبوو .ثيَويستيى بةة حةسةانةوة بةوو .ضةونكة
ضووبوو بؤ شار و تينوويةتى برِستى ليَةِي بوو.
ثياوة هيندييةكة لة ذنةكةى ثرسى :ئةرآ دادة ض كتيَبيَك دةخويَنييةوة؟
ذنةكة طوتي :لةبارةى روسياوةية.
ثياوةكة حةزى كرد زياتر بيانآ :خؤ دةزانى روسيا لة كويَية؟
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ذنةكة ليَى راما و بة ضاوى سوورى تةمطرتوويةوة سةيريَكى ثرِماناى كرد و وةآلمى داوة:
من هةميشة قوتابيى يةكةمى ثؤل بةووم ،مامؤسةتاكةم هةميشةة دةيطةوت مةن هةميشةة
باشرتين قوتابيى ثؤلةكةم.
َيدا خيَرا دوابرِطةش خبويَنيَتةوة.
دريَذةى بة خويَندنةوةكةى دا و تامةزرؤيانة هةول
َةكانى دةكرد ،ضةةند سةاردييةكى هيَنةا هةةتا بيةدا بةة
ثياوةكة لةحاَليَكدا سةيرى مندال
َةكان ،بةآلم ذنةكة طوتي :سارديى ئةوان تونيرت دةكا .ثياوةكة دةييانى كة نابآ وا بكةا،
مندال
َةةكانى دا.
َطرت و ثرِى كردن لة ئاو و بة مندال
بةآلم لة ثشتةوةى دووكانةكة دوو ثةرداخى هةل
َةةكانى دةكةرد ثياوةكةةش ليَيةان رامةابوو.
لةحاَليَكدا دايكيان سةيرى ئاوخواردنةوةى مندال
َطرت و ثرِى كرد و داي بة ذنةكة .ذنةكة زؤري تينةوو
ثياوةكة ديسان ثةرداخيَكى ديكةى هةل
بوو و بة حةسرةتةوة دةزواردةوة .ثياوةكة بة ديتنى ئةم دميةنة تيَكضوو.
َةكانى لة
َة ثالستيكييةكةى ثيَدا تا بؤى ثرِبكات لة ئاو .ذنة طةجنةكة و مندال
ذنةكة سةتل
َؤثيَكية نةرِذيَت.
ثياوةكة رامابوون و ثياوةكةش بة ورياييةوة ثرِى كرد لة ئاو هةتا دل
ذنةكة ديسان سةرى خستة سةر كتيَبةكة .هيَدي دةزويَندةوة ،دوايني برِطة سةرجنى ئةةوى
راكيَشابوو ،ديسان دةستى كرد بة خويَندنةوة.
َةكانيشةى لةة ثةةناى
ورنيكا لةضكةيةكى سثى بةسةر زولفة رةشةكانى دادابةوو و مندال
َةةةكانى دةدوا و كايةةةى لةطةةة ،دةكةةردن .زؤر
راوةسةةتا بةةوون .بةةة ثيَكةنينةةةوة لةطةةة ،مندال
ورووذابوو .تةواوى هؤشى لة الى ئةو ثياوة بوو كةة ضةاوةديَريى دةكةرد .هةسةتيَكى سةةيرى
لةبةرامبةريدا هةبوو .هةر لةو ماوةيةدا بريى لة الى ئةو بوو و لة زةينيدا كاتيَكى ويَنا دةكرد
َيَكةدا بةة
كة ثياوةكة ثيَشنيارى زةماوندى ثيَبكا .ئةو زؤر سةرجنرِاكيَة بوو .كازنشيو لة حال
ثةناى ورنيكادا دةهات و دةضوو لة ضاوانى راما .هةستيَكى سةيرى بؤ ئةو هةبوو .هةستيَكى
كة بؤ يةكةجمار لةطةجنيدا ئةزموونى كردبوو .لةكاتى ئاشنابوونى لةطة ،ئةو و تةا بةئيَسةتاش
َيَكةدا
ئةم مةيلة طةرمرت ببوو و ئيَستاكة ئةم مةيلة بةوثةرِى خؤى طةيشتبوو .كازنشيو لةحال
َةى ورنيكةاوة،
كارطى طةورةى درةختى كاذى بة السكى باريك و كآلوى خرِةوة دةخستة قةرِتال
لة ضاوانى راما و هةستيَكى ئاويَتةى خؤشى و ترسى لة سيماى ورنيكادا ديةت .كازنشةيو ورِ
ببوو .لة بيَدةنطى و ئاراميدا بيةيةكى ثرِ واتاى هاتآ و هةموو هةستى خؤى دةربرِى.
لة دووكانةكةدا سةرةرِاى ئةم كتيَبة ،طؤ ارى كؤن و ضةند الثةرِةى رؤذنامة و ويَنةى ئةةو
كضانةى ليَبةوو كةة جلةى مةلةةيان لةبةةردابوو .دةبةآ هةرضةى زووتةر دووكانةكةةى بةةجآ
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هيَشتبواية و بطةرِابوايةتةوة بؤ طوندةكةيان كة ضوار كيلؤميرتيَك لةوآ دوور بوو .لة رييةكةدا
ذنان قيذة قيذيان بوو .دةبوو هةرضى زووتةر لةة رييةكةةدا هاتبوايةتةة دةرآ .بةةآلم ثياوةكةة
َى ئاوةكةى ثآ بداتةوة .ئةو ضاك دةييانةى كةة ئةةم ذنةة لةطةة ،دوو
نةيدةويست وا زوو سةتل
َةكةى كة ثيَوةى نووساون ،ضةند بةنرخن .ئةو دةقةكةى دا بة ذنةكةة كةة تامةةزرؤ بةوو
مندال
َةية بةةو زطةة طةورةيةةوة
بيخويَنيَتةوة .بةآلم بةرِاستى باوةرِى نةدةكرد كة ئةم ذنةة تيشةكةل
َى بآ.
بتوانآ لةم دةقة حال
رةنطة بثرسن بؤضى بةشيَك لة سآ بةشةةكةى كتيَبةى ضةريؤكى ئاناكةارنني لةةو دووكانةة
دوورةدةستةى ثياوة هيندييةكةية؟
هؤيةكةى رةنطبآ شتيَكى لةم ضةشنة بآ.
َيَن ثلةداريَكى فةرميى نةتةوةيةكطرتووةكان ئةم كتيَبةة ضةريؤكةى لةة دووكانيَةك
وةك دةل
كرِيوة هةتا كاتى سةفةركردنى بؤ وآلتة جؤراوجؤرةكان و تيَثةرِين بة ئؤقيانووس و دةرياكانةدا
َةتييةكانةدا
بيخويَنيَتةوة .ثاش ئةوةى سوارى فرِؤكة بوو ،لة كوشنى تايبةت بةة ثلةةدارة دةول
دانيشت .كتيَبةكةى كردة سآ بةشةوة .سةيرى دةوروبةةرى و موسةافريةكانى كةرد .دةييانةى
هةموو بة ديتنى ئةم كارة سةريان سةوو ِر دةميَنةآ .ثةاش ئةةوةى بةة تةةواويى جيَةى خةؤى
خؤشكرد ،قايشى كوشنةكةى بةست و بة دةنطيَكى بةرزةوة بةة موسةافريةكانى كةوت :مةن
هةميشة لة سةفةرى دوورودريَذدا ئةم كارة دةكةم ،ئيَوة خؤ ناتانهةوآ كتيَبى طةورة و قورس
َبطرن؟ بةرطى رؤمانةكة كااةزيى بوو .بةآلم بةرِاستى كتيَبيَكى قورس بوو .ئةو عادةتى
هةل
َك قسة بكا .من هةميشة لة سةفةرةكامندا وادةكةم .لةم دوايانةدا سةفةركردن
وابوو بؤ خةل
ناخؤش بووة  .كاتةآ موسةافريةكان لةة شةويَنةكانى خؤيانةدا دانيشةنت بةشةيَك لةة كتيَبةى
َداوة و دةستى كرد بة خويَندنةوةى .كاتآ موسافريةكان لة رووى سةةرنج يةان
ئاناكارنينى هةل
شتى ديكةوة شيَوازى خويَندنةوةى ئةويان ديت ،ئةوية شةيَوازةكةى ثةآ طةوتن :نةا ،ئةةو
شيَوازة تةنيا بؤ سةفةركردنة ...بة باشى رؤمانةكانى دةناسةى .خويَندنةةوةى رؤمةانى زؤر
ثيَخؤش بوو .ئةم شةيَوازة تازةيةة دةبةووة هةؤى ورووذانةى زيةاترى بةؤ خويَندنةةوةى كتيَبةة
بةناوبانطةكان.
كاتآ طةيشتة كؤتايى كتيَبةكة ط ارسؤنةكةى بةانط كةرد تةا بيةدا بةة سةكرتيَرةكةى لةة
كوشنةكةى دواوة .ئةو لة كوشنى دةرةجة دووى هةرزان بةايى دانيشةتبوو .كاتةآ لةة دواوةى
فرِؤكةكة بةشيَك لة رؤمانى ئاناكارنينى بةدةست دةطةيشت هؤطرى و مةيلى زيةاتر دةورووذا.
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كتيَبةكة ناتةواو بوو ،بةآلم شايانى خويَندنةةوة .ئةةم شةيَوة نويَيةةى خويَندنةةوةى رؤمةان و
بةتايبةتى رؤمانى ئاناكارنني زؤر شويَندانةر بوو و رةنطة ئةوانةى لةوآ بةوون قةةت لةةبرييان
نةضيَتةوة.
َةة ضكؤلةكانيشةى
َى داوةتةةوة و مندال
لة دووكانى ثياوة هيندييةكةدا ذنيَكةى طةةنج ثةال
داويَنييان توند طرتبوو .كراسى جينى لةبةر كردبوو .ئةطةرضى ذنيَكى ئةمرِؤذين بوو بةآلم بةة
َكيَشابوو .ئةمة جلى تايبةت بةةوان بةوو.
سةر جلةكانييةوة تةنوورةيةكى خوريى قورسى هةل
َةكان بة ئاسانيى داويَنى دايكيان دةطرت.
مندال
ذنة قولةرِةشةكة سوثاسى ثياوةكةى كرد ،ليَى رامةا ،دةييانةى كةة خؤشةى دةوآ و بةؤى
بةداخة .لة دووكانةكة هاتة دةرآ و بةرةو ئةو هةورانة ضوو كة بة دم باوة بوون.
َةكان دةطريان و طةروويان ثرِببوو لة خؤ.،
مندال
َآ سةخت بوو .بةرِيَدا رؤيشنت ،ئةمسةر و ئةوسةركردن ،لة نيَو تةثوتؤزدا و
سةخت بوو ،بةل
َكةى مل .تاقةت ثرِوكيَن ،تاقةت ثرِوكيَن ،بةآلم ئةو عةادةتى ثيَطرتبةوون.
هةستكردن بة تةثؤل
تةواوى هةستى لة الى ضريؤكةكة بوو .لةرِيَدا بريى لة ضةريؤكةكة دةكةردةوة و لةبةةر خؤيةةوة
َةكانيشةى بةوو .منةية
دةيطوت :لةمن دةضوو ،لةضكةى سثى لةسةردابوو و ئاطاى لة مندال
دةتوامن وةكو ئةو ذنة روسيية مب و ئةو ثياوةى كة خؤشى دةويست و زةماونةدى لةطةة ،دةكةا
َةةكامن ليَةرة
َآ ثياويَك ديَةت و مةن و مندال
(ئةو تةنيا برِطةيةكى لة ضريؤكةكة خويَندبؤوة) بةل
َآ منى خؤش دةوآ و ئاطاى لة من دةبآ.
دةبات .بةل
َى ئاوةكةش لة سةر شانى قورسايى دةكرد .بةآلم طويَى ثيَنةةدةدا.
هةروا بةرِيَوة بوو .سةتل
َكةى دانةا.
َةكانى دةنطى رذانى ئاوةكةيان دةبيسةت .لةة نيةوةى ريَةدا راوةسةتا .سةةتل
مندال
َى ئاوةكة دةدا .لةبةر خؤيةوة دةيطةوت :نابةآ سةةرى
َةكان دةطريان و دةستيان لة سةتل
مندال
َناطرم.
َةكة هةل
َآ سةرى سةتل
َووكةية .هةتا نةطةمةوة مال
َبطرم ،ضونكة طيَذةل
َةكة هةل
سةتل
َةكانى طوت :تاقةت بيَنن ،تاقةت بيَنن.
بة مندال
خؤى كؤكردةوة و وةرِآ كةوتةوة.
ديسان وةبريى كةوتةوة .مامؤستا دةيطوت لةوآ كتيَبخانةى طةورةى ليَية .طةةورةتر لةة
َةديناوة بةيةى
َيَكةدا كةة هةةنطاوى هةل
سوثةرماركيَتةكان .بيناى طةورةى ثرِ لة كتيَب .لةحال
دةهاتآ و تؤز و خؤ ،لة دموضاوى دةدرا.
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َةكانيشم هةر
من ذيرم ،م امؤستاكةم دةيطوت من ذيرم ،ذيرترين قوتابيى قوتاخبانة .مندال
وةكو من ذير دةبن .دةيانبةم بؤ كتيَبخانة .كتيَبخانةيةكى ثرِ لة كتيَب .دةياننيَرم بؤ قوتاخبانة
َةةكان
و دةبن بة مامؤستا .مامؤستا هةميشة دةيطوت من دةتوامن ببم بةة مامؤسةتا .مندال
َن و ثارةى زؤر ثةيدا دةكةن .لة نييك قوتاخبانةيةكى طةةورة دةذيةن .ذيةانيَكى
ئيَرة بةجآ ديَ ل
خؤشيان دةبآ.
رةنطة بثرسن ضؤن ئةو بةشة لة ضريؤكة رووسييةكة لة دووكانى ثياوة هيندييةكة بووة؟
ئةوةش بؤخؤى ضريؤكيَكى سةرجنرِاكيَشة .رةنطبآ كةسيَك ئةوة بيانيَت و بيطيَرِيَتةوة.
َةكانى و خواردنةوةى ئاو ئةوى
ذنى بةستةزمان هةروا بة ريَطةوة بوو .بريى ئاودان بة مندال
َووكةةى سةامناكى
َةآ .هةةروا لةة نيَةو طيَذةل
شيَلطريتر دةكرد هةتا خيَراتر بطةنةةوة بةؤ مال
َيى ئةفريقيادا دةرِؤيشت.
ويشكةسال
َتة بةة هةةموو
ئيَمة مرؤ ى ماندووين لة دونياى سامناكى زةماندا .ئيَمة بة ئاسانيى طال
شتيَك دةكةين و رةخنةي ليَدةطرين .زؤربةى ئةو وتة و برِوايانةى بةدةطمةن بةةكاريان ديَةنني،
ئةميَستاكة نةماون .بةآلم ئيَمة دةتوانني ئةو وتانة زيندوو بكةينةوة كة سيس و بآ برِشنت.
َةمةندمان هةية كة دةطةرِيَنةوة بؤ ميسر و يؤنةان و رؤم.
ئيَمة ميَذوو و ئةدةبياتيَكى دةول
ئةم خةزيَنةية ،ئةدةبيات لةويَوة ريَضكةى بةستووة و هةر مرؤ يَكى بةختةةوةر كةة بضةآ بةؤ
ئةوآ دةتوانآ ديسان بياندؤزيَتةوة .خةزيَنةيةك ،رةنطة ثيَتان وابآ كة شتيَكى ئةةوتؤ نةةبآ.
جا ئةوكات ئيَمة دةبينة مرؤ ى زؤر دةستكورت و هةذار.
ئيَمة مرياتطرى زمان و شيعر و ميَذووين كة قةت لة خاوةنداريَتييان مانةدوو نةابني .ئةةم
هةةةمووة خةزيَنةيةةة هةميشةةة لةةةويَن .زؤربةةةى ضةةريؤكى طةةوآ ئةةاطردان و ئةفسةةانةكان لةةة
هةقايةختوانانى رابةوردووةوة بةةجيَماون .نيَةوى تاقميَكيةان دةزانةني ،زؤر كةسةى ديكةشةيان
ناناسني .هةقايةتبيَذان دةطةرِيَنةوة بؤ ئةو سةردةمانةى كة مرؤ ةةكان لةجةنطةة ،دا ئاطريةان
دةكردةوة و جادووطةرةكان طؤرانييان دةطوت و سةمايان دةكرد .ئةم هةقايةتانة لة سةردةماى
ئاطر و جادووطةريى و دونياى رؤحةكانةوة بةجيَماون .ئةمرِؤكةة ئةةم هةقايةتانةة ديسةانةوة
دةطيَرِدريَنةوة.
َةيَن كةة:
ئةطةر لة ضريؤكنووسان ى ئةمرِؤكةة سةةبارةت بةة نووسةينى ضةريؤك بثرسةني دةل
هةميشة ضركة ساتيَك هةبووة كة ثيَوةندميان بة ئاطرةوة بووة .بةآلم ئةم سرووشانة دةطةرِيَنةوة
َبةندان و طظةةى رةشةةبا كةة بوونةتةة هةؤى
بؤ مرؤ ة سةرةتاييةكان ،ضاخى ئةاطر و سةةهؤل
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َدانى ئيَمة و دونيا .ضريؤكبيَذيى لةناخى هةموو مرؤ يَكدا هةية .هةميشة و لةطشةت
سةرهةل
َة .ويَناى بكةن كة وآلتةكةةمان كةوتؤتةة بةةر هيَرشةى دوذمةن.
شويَنيَك ضريؤكبيَذميان لةطةل
ترسيَكى كة بة ئاسانى ويَنا دةكرآ و يان سيَآلو بيَةت و لةة تةةواوى شةار بةدا ...ضةريؤكبيَذ
َمانةة .ويَناكردنةةكامنانن كةة شةونامسان ثيَةدةدةن .ئيَمةة بةؤ ضةاكة و خراثةة
هةميشة لةطةل
َقيَنن و دةثاريَين .كاتآ ثيَمانواية خةفةتبار و ضاوبةفرميَسك و تةنانةةت تيَكرِووخةاوين
دةخول
َقيَننةوة .هةقايةتبيَذان ،بطيَرِةوةى خةةون و
دةزانني ضريؤكةكامنان ة هةقايةتبيَذةكان ،دةماخنول
َقاند و بوونة هؤى ئةوةى لة ذياندا طةشبني
خةيا ،و ئةفسانةكان كةسانيَكن كة قةقنةسيان خول
و داهيَنةر بني.
َةةكانى
ذنةداماوةكة بةنيَو تةثوتؤزدا ملى بة ريَطاوة نابوو و بريى لة ثةروةردةكردنى مندال
دةكردةوة .ئاخؤ ثيَتانواية ئيَمة باشةرت لةةو ذنةة دةذيةن؟ ضةونكة زطمةان ثةرِن لةة خةواردن،
َةمةنديدا دةذيني؟
كومؤدةكامنان 7ثرِن لة جل و لة بةثيتى و دةول
ئةو كض و ذنةى سةبارةت بة كتيَب و خويَندنةوة و نووسني قسةيان دةكرد سآ رؤذى رةبةق
بوو هيضيان نةخواردبوو .رةنطة ئةمة ئيَستاش جياوازيى نيَوان ئيَمة و ئةوان بيَت.
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سةرودأل طرتن

دوو كويَرة رآ هةبوو كة يةكيان هيَندة بة ثيَى ثةتى ثيَيةدا رؤيشةتبوون رؤضةووبوو .ئةةو
كويَرة ريَيةى هيَنديَك زياتر رؤضووبوو بة ثةناى مةزرادا 8وةردةسوورِا و بةنيَو طذ و طياى بةرز
َطةرِاودا تيَثةرِ دةبوو و دةضؤوة سةر جادةكة .طةذوطياكان بةةهؤى نييكبوونيةان لةة
و زةردهةل
َيَك دةبوو.
َةكانةوة سيس و تؤزاى دةهاتنة بةرضاو .ئةم كةويَآلنة تةمةنيان بيست سال
كةويَل
ذنة خؤجيَيةكان ،ليَو بةبية ،وةك ثؤرِيَك توتيى هاروهاج ،مندا ،بة بةاوةش ،بةةو كةويَرة
ريَيةدا دةهاتن و زؤربةةى بةيانييةكةةيان لةة ثةةناى بريةئاوةكةةدا بةة قسةةى قةؤ ِر و زةمةى
ئةموئةوةوة تيَثةرِ دةكرد ،دةتطوت هاتوون مةرِاسيمى كؤمةآليةتيى بةجيَبيَنن نةك يةكيَك لة
كارةكانى رؤذانةيان.
دةستةيةك لةو ذنانة تةنةكةى سثى يان ذةنطاوييان بة دةستى بيؤز و سثيكةآلنة لةة سةةر
َرتوشةكابوون و
ئةو ثةرذينة بة طياضنراوانة راطرتبوو كة كردبوويانة سةريان .تاقميَكيشيان هةل
َة لةة نةاخى عةةردةوة
قوماشي سثييان بةو تةختةبةردانة دادةدا و دةيانشيَال كة ،ضةيها سةال
َةكانيان هةر ليَرة دةشووت و دةيانالواندنةوة يةان ئامؤذطارييةان
هاتبوونة دةرآ .ذنةكان مندال
دةكردن .جةرِةكانيشيان هةر ئا ليَرة ،سثى دةكردةوة و ثاشان خؤيان دةشووت و قذيان داديَنا و
ثياوانى بة باهؤيان وةبةر تانة و تةشةر دةدا كة لة ديتنى ئةم دميةنانة ورِ دةبوون.
هةرضؤنآ بآ ئةم برية هى ذنةكان بوو و ئةوانية بة ثيَكةنني و قريوة قريو و طؤرانى طوتن
و قوماشى قةدكراو و دةسرؤكةى سثي و جةرِة و شانةى ئاسنييةوة لة طرووثيَكى تةمة ،و بةة
نشة دةضوون و دةتطوت دةنطى بؤرِةبؤرِى طارِان و ترِةترِى تراكتؤر و طشت دةنطةةكانى مةةزرا
َويَنةانى ذنان لة بريةكة.
بوونةتة باطراوةندى ئةم دميةنة كؤن و لةميَذينةية ،دميةنى ئاوهةل
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َوذانةةى كةة تةامى طؤشةتى
َوذة .لةةو هةل
كاتآ ذنةكان دةضوون عةرزى ث ِر ببوو لةة هةةل
َى سةوز و طةشى ثرتةقالَ لةةوآ
ثةم ةييان نيَو زارى زؤر ئا ،دةكردةوة و يان فةرِشيَك لة تويَكل
رادةخرا .بةبيَ ذنان ئةو شويَنة زؤر ناخؤش و ضؤ ،و هؤ ،دةبوو.
طوريسيَك بة دةورى ضةرخى بريةكة ثيَضرابوو و بؤ قايم كاريي زياترية بة هؤى قوالثيَكى
َينةوة داثؤشةرابوو و نسةيَيةكى
َدةسوورِا ،بريةكةش بة كةثريَكى بضووكى كاطل
َييةوة هةل
ضنطال
زؤر تؤخى دةخستة سةر جادةكة .باقى شويَنةكانى ديكةش ويشك و كاكى بة كاكى .دةشةتى
ريَك و ويشك هةآلتوو بة هةتاو .دميةنى ئةو ذنة جوانانة بة هؤى ذنيَكى خيَلةوة دةشةيَوا كةة
هؤشى منيشى تيَك دةدا .ئةم ذنة هة ميشةة لةة ئةةوانى ديكةة وةدوادةكةةوت و هةةر خيَةل
َدةسةتاندم ،وابةيامن نيطةاى تةوورِة و
َكنةكةشةى رقةى هةل
بوونةكةى نا ،جةستة نا ِريَةك و كول
تؤسنيشى دةيرتساندم.
زؤربةى جاران ثشتويَنيَكى مؤديَل كؤن و شني و طو ،رةشى دةبةست كة لةة سةةرةوةي دوو
سيَطؤشةى ثان و ضرضى سينطى شؤرِ ببوونةوة.
بة تةنيا دةهاتة الى بريةكة و بةبيَ ئةوةى كةس يارمةتيى بكا جلةكانى دةشوت .ضةرخى
َى ئاوةكة هيَدى هيَدى و بة خولةخول دةهاتةة سةةرآ.
بريةكةى بة زةمحةت بؤ دةسوورِا و سةتل
َةكة دةهاتة سةرآ ،جةارى وابةوو بةة قةةراخى بريةكةة دادةدرا .هةةر كةة لةة كةاتيَكى
سةتل
َةكة بة لةرزة لةرز دةطةيشتة ليَوارى بريةكة و ئةاويَيان دةبةوو ،ذنةكةة شةانى
هةستيا ردا سةتل
َى ئاوةكةى رزطار دةكرد.
َةيةكى خيَرا و ترسناكةوة سةتل
وةبةر دةسكى ضةرخةكة دةدا و بة جول
َؤثة طةورةكانى ئاو دةكةوتنة نيَو بريةكة و لةويَدا دةنطي دةداوة و
َةكة كة خوار دةبؤوة دل
سةتل
لة بنى بازنةيى و ئاويَنةيى تاريكى بريةكةدا شةثؤىل دروست دةكرد.
َيَم ،خؤ هةر ضاوى خيَل نةةبوو،
ئةم ذنة دةستةوةستانة ،بةتةمنرتين ذنى لينطدريَذ دةل
َى ئيَمةةش بةوو .لينطدريَةذ زؤر الواز بةوو،
شةلية بوو ،كةضى ليَيانرتين شؤفريى زةويكيَل
َؤز.
بةآلم هيَندةش باآلبةرز نةدةهاتة بةرضاو .ئةو لةو مرؤ ة الوازانة بوو كة بآ ئةؤقرةن و ئةال
بؤ منوونة ،لة كاتى بة ِريَةدا رؤيشةتندا بةة دةسةتى طيةاى دةرِنييةةوة و شةانى بةة ريتميَكةى
َدةتةكاند .لة سةر قةآلفةتى باريك و بةهيَي و ثةتةوى لةةم جةؤرة ،كةللةة
سةيروسةمةرةوة هةل
سةريَكى بة قةد دةنكة نؤكيَك دانرابوو ،بة طويَى ثان و قوتيةوة ويَدةضوو كةة بةةردةوام طةوآ
قوآلل بآ .هةميشة طرذ و مؤن و شةرِانى بوو ،جا توورِة بواية يان دةم بة ثيَكةنني و يةان لةة
َؤز .لينطدريَذ زمانيَكى هةبوو كة طشةت كريَكارةكةانى
َةتة قؤرِة هةميشةييةكةيدا :ئال
حال
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َيدا زةردةيةكى ناخؤش دةكةوتة
َى بوون .تةنانةت باوكيشم ثاش مشتومرِ لةطةل
مةزرا طويَرِايةل
سةر ليَوى و دةيطوت :هةرضى بآ ئةوية ثياوة ،خؤ دةبةآ كةسةيَك ريَةيى ليَبطةرآ! قةةت
َىَ مشتومرِةكة بة قازاجنى تؤ تةواو بآ .ئةو خؤى لة بوارى هونةريشدا تاقى كردبةؤوة،
ناهيَل
َداريى .جوانةةطاكانى زؤر بةآ بةزةييانةة و مامؤسةتايانة كةؤنرتؤ ،دةكةرد كةة
هونةرى ئاذةل
سةيركردنيان ترسناك و سةرجنرِاكيَشية بوو .ئةطةر ضةند منداَليَكى جيقنةى سةآ سةاآلن كةة
دةيانهةوآ تامى يةكةم ليَخورِينى جوانةطاكان بكةن ،دةخرانة بةردةستى ئةو ،ضةندين سةعات
لةذيَر قرضةي هةتاودا ،لة كاتيَكدا كة لة ئارةقةدا دةخوسا ،ئةوانى بارديَنا و ثاشان ئةرخةيان
َةكان ،بة نةعرةتةيةةكى
و بة ضاوى نيطةران و شيَتانةوة سةيرى دةكردن .ثاش راهيَنانى مندال
كيَويالنة قةمضييةكةى دادةهيَناوة ،بةضةشنآ كة مانطاكان بريندار نةكا .دةتطوت بة زمانى
نيَوان ددانةكانييةوة بةراوردى دةكرد كة ضؤن دةبآ قةمضييان ليَبدا .بةآلم سةيركردنى شةازدة
جوانةطاى دةستةمؤكراوى ئةو ،شتيَكى ديكة بةوو ،لةة سةةيركردنى سةريك دةضةوو ،هةةمان
هةستية بؤ ئةوان هةبوو .قةمضى ليَنةدان لة جوانةطاكان تةنيا لةبةر خؤبةزليانييةكةى بوو،
هيض ثيَوةندييةكى بةوةوة نةبوو كة بةةزةيي بةةو بةسةتةزمانانةدا هاتؤتةةوة ،حةةزى دةكةرد
خؤبةزليانييةكةى بةهؤى ليَيانييةكةيةوة بشاريَتةوة.
لينطدريَةةذ هةةاورِآ لةطةةة ،دوو ريةةي مانطةةاى طةمةةذة كةةة بةزةمحةةةت خؤيةةان بةسةةةر
خرِكةبةةةردةكانى مةةةزرادا رادةكيَشةةا ،دةرِؤيشةةت و دةينةرِانةةد و قةمضةةيية دريَذةكةةةى وا
َدةسوورِاند كة باز نةيةكى رةش لة بةان سةةرييةوة دروسةت دةبةوو .ئةطةرضةى ئةةو وةكةو
هةل
شيَتةكان دةينةرِاند و بة تونديى قةمضييةكةى دادةهيَناوة و دةنطى لة سةرانسةرى مةزراكةدا
بة باشى دةبيسرتا ،بةآلم سةرة ئاسنينةكةى قةمضةييةكة تةنانةةت لةة ضةةرمى جوانةةطاكان
نةدةكةوت .كاتآ جوانةطاكانى لة طاسنةكان دةكةردةوة لةبةةر هيالكيةى طيَةرِ ببةوون ،بةةآلم
هيضيان بةهؤى قةمضى ليَدانةوة بريندار نةببوون و باوكيشم نارِازى نةبوو.
ئيَمةةة لينطدريَةةذ مان لةةة رووى ئةوشةةتانةوة دةناسةةي كةةة هاوآلتييةةةكانى لةبارةيةةةوة
دةيانطوت ،ئةو دةزانآ ضؤن جوانةةطاكان ىلَ خبةورِآ ،بةةآلم دةرةقةةتى ذنةةكانى نايةةت .
َبةت ضةند سا ،لةمةو ثيَشية لة ميوانييةكدا هةر بةجمؤرة باسى خؤى كردبوو.
هةل
َتةةوة ثيَيةان دةطةوت :ئيَسةتا
ثاش ماوةيةك بيربوونى ،كة دةهاتةوة بةؤ مةةزرا بةة طال
لينطدريَذ دةيهةوآ ضؤن حةرةمسةراكةى كؤنرتؤ ،بكا!!؟ هةميشة لةطة ،هةر سةآ ذنةكةةى
َى ئيَمة و لةطة ،باوكم دةردى دَليَكى باش بكات
كيَشةى هةبوو .عادةتى وابوو كة بيَت بؤ مال
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سةبارةت بة رابواردنى دوايني ذنةكةةى لةطةة ،كةورِى ئااةاى مةزراكةةى دراوسةيَى ضةارةكة
سةعاتيَك ئةوالتر ،يان سةبارةت بةوةى كة ذنى دووةمى ئيَرةيى ثيَةدووة و ئةوية ضؤن قاثى
َكردووة .ئيَوارانية هةر كاتآ بةاوكم ثةاش كةاركردن
سووربؤوةى هةويرى طةمنةشاميى تيَهةل
َتةى دةكةرد لةةوآ بةوو .ثةانتؤَليَكى بةؤرى لةثيَةدابوو و
دانيشتبوو و لةطة ،ئةوانى ديكة طال
َةى دةكرد.
لةبارةى ذنةكانييةوة ثرتة و بؤل
َةكةى كةميَك دةخييية خوارةوة و لة كةلةكة بؤ سةرةوةى كة رووت
زؤربةى كاتةكان ثانتؤل
بةةوو زيةةاتر دةردةكةةةوت .كاتةةآ هةةةتاو لةةة ثيَسةةتى رةشةةى تروسةةكةدارى دةكةةةوت لةشةةى
َةةكانى
َدةطةرِا و تيشكى هةتاوية خةرمانةيةكى بةدةوريدا دروست دةكةرد .ثرتةوبؤل
سوورهةل
كة تةواو دةبوو ثيَيوادةبوو كة بة قسةكانى باوكمى ماندوو كردووة ،بؤية خؤى واليَدةكرد كةة
باوكمى وةثيَكةنني دةخست .باوكم هيَندة ثيَدةكةنى كة لة ئارةقةدا دةخووسا و دةيطوت :ئةم
َنيام دةضووة سةةر
ثياوة كؤميدييةنيَكى زطماكة .ئةطةر بة رةنطيَكى ديكةوة لةدايك دةبوو دل
شانؤ  .بةآلم ئةو هيض لة كؤميَدييةنةكان نةدةضوو ،رةنطبوو بؤ باوكم كة كؤميَدى ثيَخشةبوو
َكردنى ئيَمةةة قةةةت وةكةةو هيَنةةديَك لةةة
كةةةميَك قةمشةةةريى بكردبوايةةة ،بةةةآلم بةةؤ سةةةرقال
َبةتية لة الى هاووآلتييةكانى خؤشةى
ئةفريقياييةكان السايي مةميوونةكاني نةدةكردةوة و هةل
َةةوة
َتةةكانى زبةر دةكةرد ئةةوية بةة تويَكل
كةسايةتييةكى كؤميَدييانةى نةبوو .شةتيَك طال
َى بةؤرى
َبةت بؤخؤشى ئةمةى دةزانى .رؤذيَكيان ضاوم ثيَى كةوت ،ثانتؤل
قسةكردنى بوو  ،هةل
لةثيَدا بوو كة سةةر ضةؤكةكانى شةى ببةؤوة ،قةمضييةكيشةى بةة دواى خؤيةدا رادةكيَشةا و
تةثوتؤزى وةرِآ خستبوو .خةريكبوو بةجادةكةدا دادةطةرِا و ضاوة ثرِ فيكرةكانى لة ثيَشةةوةى
برِيبوو .كة بة الى دةست ةى ذناندا رؤيشت تةنيا سةرى بؤ ضةند كةسيَك لة ذنةكان لةقاند كةة
ثيَيوابوو يةكيَك لة ذنةكانى لةطة ،ئةوانةة .دةتطةوت ئةةو ذنانةة قةمضةييان ليَةدراوة هةةتا
َيةان دةدا و ثاشةان زؤر بآشةةرمانة و ئاطالةخؤبرِاوانةة
دةستةمؤ بن ،بةةهؤى ذانةةوة جينطل
دةيانقيذاند بةسةريدا كة سةرجنيان ثآ بدا و بةآلم ئةو ،سةرى هةر وةرنةسوورِاند.
كاتآ كيَشةيةكى جيددى رووى دةدا باوكم زؤر زوو ماندوو دةبوو ،ئةو تةةنيا ثيَةى خةؤش
بوو كةمآ سةرقا ،بآ ،نةةك ئةةوةى بةة شةيَوةى جيةددى تيَكةةآلوى كيَشةة و كةار و بةارى
كريَكارةكانى بيَت .لينطدريَذ ثلةى بةرز ببوو و هةموو ئيَةواران دةهاتةة الى ئيَمةة .زؤربةةى
َكاوانةةة دةدوا و داواى لةةة بةةاوكم دةكةةرد كةةة بةةة ذنةةة
َمال
كاتةةةكان زؤر جيةةددى و رووهةل
َةكةى .ئةم ذنةة خةةريك بةوو
َآ كة بطةرِيَتةوة سةر ما ،و حال
بةتةمةنةكةى ،ئةوى خيَلةكة بل
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َةيةة لةة كيَضةى نيَةو لةةش دةضةآ ،دةتةوانى
وردة وردة شيَتى دةكرد .ئةةو ذنةة بةثرتةوبؤل
شويَنةكةى خبوريَنى ،بةآلم عةمجينى ىلَ برِاوة و هةتا نةيكوذى مات نابآ .
بةآلم تؤ ليَى ماندوو بوويى ،هةر بؤية ناتوانى بيهيَنييةوة .
َبةت لةوة دةضوو هيَنديَك شتى شاراوة و نارِوون هةبيَت .دوو ذنة طةجنرتةكة رقيةان لةة
هةل
يةكرتى بوو ،بةآلم لة شتيَكدا يةكيان طرتبوو و ئةوية ئةوة كة دةبوو ذنةة بةتةمةنرتةكةة لةة
َةةكان
َآ ئةو دةيكةردن .ئاطةاى لةة مندال
َنةوة ،لةبةر ئةوةى زؤربةى كاروبارى مال
ماَليَدا بهيَل
دةبةةوو ،باخضةةةكةى بةةذار دةكةةرد ،طةةذوطياى بؤخنؤشةةى ليَةةدةكردةوة .هةةةروةها قةآلفةةةتى
َتةجارِيَكى تةواو بوو .نةطبةتى بوو كة
تةشةدريَذيشى بةردةوام ئةوانى وةثيَكةنني دةخست .طال
َكانى سال و سةليم و لةبةةردآلن .لةةو كاتانةةدا
َتةجارِى دةستى خةل
زةمانة ئةوى كردبووة طال
َدةداوة كة بة ورديى باسةى دةكةردن ،ذنةى طةةجنرت
باوكم كتيَبى سةبارةت بة خؤجيَيةكانى هةل
دةبآ ئاطاى لة ذنى بةتةمةنرت بآ .ضونكة لةوةدةضآ ذنة بةتةمةنرتةكة ئةيرت نابيَتةة طليَنةةى
َةكةى لةطة ،ئةم بؤضوونة خؤشةة
َبةت كيَشةى لينطدريَذ و كاروبارى مال
ضاوى ميَردةكةى .هةل
بة تةواويى جياواز بوو .باوكم وةكو كةسيَكى كة لة كتيَبى دةرماندا بةةدواى ضارةسةةرييةكدا
دةطةرِآ و ناتوانآ دةرمانيَكى طوجناو بدؤزيَتةوة ،توورِة دةبوو .ثاش ضةند حةوتوو كةة بةاوكم
ديتى لينطدريَذ هيَشتا ثيَداطرة ،ثيَى طوت ئيرت بيَةدةنط بيَةت و هةةر خةؤى ذنةةكانى ريَةك
َيَكةدا طيةاى نيَةوان ددانيةي دةجةوو ،ليَيةدا
خباتةوة .لينطدريَذية هيَدى بةآلم توورِة ،لة حال
َة دةضوو كة لةويَدا
َةى دةكرد و بةرةو ئةو مال
رؤيشت بةرةو خوار .هةروا لة بن ليَوةوة ثرتةوبؤل
رةنطة دوو لة ذنةكانى خةريكى حيلك و هؤرِى طةمذانةى خؤيان بن و ذنة ثرية مؤنةكةةى كةة
َآ بوو ،هةر ئةةو ذنةةى
َة طةورةكانى بوو ،هةر وةك جاران خةريكى كاروبارى مال
دايكى مندال
كة ببووة نةهاتيى ذيانى .ضةند حةوتوو دواتر باوكم زؤر ناشارةزايانة لةة لينطدريَةذى ثرسةى:
ئةرِآ لينطدريَذ ..ضؤنى؟ هةموو شتآ لةسةر جيَى خؤيةتى؟
َآ طةورةم ئةو رؤيشتووة!
لينطدريَذ زؤر بة هيَمنى وةآلمى داوة :بةل
 يانى ضى ئةو رؤيشتووة؟َآ،
َطرتووة .بآ ئةوةى بةكةسيَك بل
َتةكاند و طوتي :سةرى خؤى هةل
لينطدريَذ شانى هةل
َدا بوو و بة ثيَيان هةتا ئةوآ ضةندين
َكى نياسال
ليَيداوة رؤيشتووة! لةو سةرةوة كة ذنةكةى خةل
َنياى بة تةنيا نةرِِِؤيشتووة؟ رةنطبةآ كةسةوكاريَكى هةةبووة كةة بةيَن
شةو و رؤذ رآ بوو ،دل
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بيبةنةوة؟ يان لةطة ،طرووثيَك لةو ئةفريقيانةدا رؤيشتووة كة بةويَةدا تيَثةةرِيون و ريَطاكةةيان
ئةوآ بووة؟
باوكم هيَنديَك ثيَى سةير بوو ،بةآلم كةميَك دواتر هةموو شتيَكى لةبري ضةؤوة .هةرضةؤنآ
بآ كيَشةكة كيَشةى ئةو نةبوو .ئةو لةوةى كة ليَيانرتين كريَكارةكةى بة ئةرخةيانيى هاتؤتةوة
َخةؤش بةوو كةة كيَشةةى لينطدريَةذ ثةيَة
َبةت زياتر بةوة دل
سةر كارةكةى رازى بوو .هةل
كيَشةى ساآلنةى ئاوهيَنان ضارةسةر بووة.
لةو نييكانة تةنيا دوو بريى ليَبوو و ديارة كةة خؤمةان بةرية نويَيةكةةمان بةةكارديَنا كةة
ئاوةكةى خؤش و خاويَن و روون بوو .بةآلم لة طةالويَذى هةموو ساَليَكدا ويَشك دةبةوو .ئةاوى
برية كؤنةكة ن اخؤش بوو و هيَنديَكية ليَأل ،بةآلم هةميشة ئاوى هةبوو .بةؤ سةآ يةان ضةوار
َكى
َدا بة ثيَى ريَذةى باران بارين ناضار بووين لة ئةاوى ئةةو بةريةدا لةطةة ،خةةل
مانط لة سال
مةزراكة هاوبةش بني.
لةم كاتانةدا لينطدريَذ لةوةى كة هةفتةى ضوار جار بة داشقةى ئاو بضةيَت ئاومةان بةؤ
بيَنآ توورِة دةبوو .ذنانى مةزراش لةوةى كة ناضار بوون لة كاتى ضوونةسةر بريةكةة ،تووشةى
َةيان بة سةر لينطدريَذ دا دةكرد .ئةمسا ،ئيَمة
داشقةى ئاوكيَشان بن بيَيار بوون و ثرتة و بؤل
هيَشتا ئاومان لة برية كؤنةكة نةهيَنابوو كة شكاتةكانيان دةستى ثيَكةرد :ئاوةكةة ناخؤشةة.
ئاااى طةورة دةبوو ضةند كةسيَكى بناردبواية بريةكة خاويَن بكةنةوة .بؤ بةيانييةكةى ضةند
َى ئيَمة .شةةش ذنيَةك لةة ثشةت دةركةةوة راوةسةتا بةوون و
كةس لة ذنانى مةزرا هاتنة مال
َةةكانيان نةةخؤش
مشتومرِيان لةسةر ئةوة بوو كة ئةطةر بريةكة زووتر خاويَن نةكريَتةوة مندال
َيَنى دا :زؤر ضاكة بؤ حةوتووى داهاتوو!
دةكةون .باوكم بة درِدؤنطييةوة بةل
بةيانيى رؤذى دواتر لينطدريَذ يةكةم نؤرةئاوى لة بريةكؤنةكةوة بؤ ئيَمة هيَنةا .سةةرى
َيَةدا بةآلو بةؤوة .بةؤ خواردنةوةشةى خةؤ ئيةدى
بةرميلةكامنان البرد ،بؤطةنةكةى بةة نيَةو مال
ثرسياركردن بآ مانا بوو .باوكم بةو ذنانةى كة لة ثشت دةركةى ئيَمةوة بة بيَتاقةتيى راوةستا
بوون ،طوت :بؤضى هةموو جارآ سةرى بريةكة نانيَنةوة؟ بةرِاستى تةوورِة ببةوو .جةارى
ثيَشوو كة بريةكة خاويَن كراوة ،ضاردة مشكة تؤثيو و ماريَكى مردووى تيَدا بوو .لة بريةكةى
ئيَمةدا شتى لةم ج ؤرة نادؤزييةوة ضونكة لةبريمان ناضآ سةرى بنيَينةوة  .بةآلم لةوة دةضوو
ئةوان سةرنانةوة و نةنانةوةى بريةكةيان بة كارى خودا دةزانى و هةيض ثيَوةندييةةكى بةوانةةوة
َمان دةدا هةميشة لةكاتى خاويَنكردنةوةى بريةكةدا بضني بةؤ ئةةوآ ،ضةونكة
نيية .ئيَمة هةول
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مةراسيمة ئايينيية كةيان زؤر سةرجنرِاكيَة بوو .وةكةو ئةةو مةراسةيمةى كةة بةؤ ثةاككردنى
َيَةى
طةرمةشانى بوويان يان بؤ بارينى يةكةم باران .راست لة كاتيَكى زيَرِينى سا ،دةضوو .دةل
شاريَكى طةمارؤدراو بؤ دابينكردنى ثيَداويستييةكاني ثالن دادةرِيَذآ.
ئةو رؤذة بةتايبةتى هةوا زؤر طةرم ببوو ،بة جؤرآ كة طةآل و دارةكان ئارةقةيان كردبوو و
ئةو طةآليانةى كة هةتاو طةرمى داهيَنابوون لة طةرمايةكى ئاوا ئاطريندا دةسووتان .هةتاوية
َبةت جيَى باسة كة ويشك و برينطيةى
لةو سةروانة ضووبووة ثشت تةميَك لة تةثوتؤزةوة .هةل
هةوا شتيَكى نوآ نةبوو .خاويَنكردنةوةى بريةكة ضةشنيَك مةراسيمى ئايينى بوو كةة لةويَةدا
َبةت ئةم مةراسيمة هيَنديَكية لة نارِةزايةتيى دةربةرِين دةضةوو.
ئيمانيان لة حمةك دةدا .هةل
سةر لةبةرى ثاشنيوةرِؤ لة هيض شويَنيَكى مةزرادا تةنانةت الويَضيَك ئاو دةسةت نةدةكةةوت.
برييَكيان كة بة تةواوى ويشك ببوو و ئةوي ديكةشيان بةة ثيَةى كةةم و زؤربةوونى ئةاوى بةن
عةرزى جؤما ،دةكرا .ئةطةر ئيَمةى لةم بآ ئاوييةدا بةجيَدةهيَشت ضيمان بكردبواية؟ هةةموو
َةرِاوكيَيةمان هةبوو و بةيانيى كاتآ كة لينطدريَذ لة ثشةت
َيَك لةم كاتانةدا هةر ئةم دل
سال
َةكة ئةةاوى تةةازة و خاويَنيةةان
دةركةةةوة رادةوةسةةتا و بةةة بيةيةكةةةوة دةيطةةوت كةةة بةةة سةةةتل
َويَنةاوة ،لة خؤشييانة دةبوو بة جيَذن.
هةل
َدةطرت .وةكةو هةميشةة ضةةند
بةآلم ئةجمارةيان بؤنى بريةكة بةرِاستى ميَشكى سةرى هةل
مشكيَكى ماسيومان 4دةديت كة لة سةر بةردةكانى دةورى بريةكةدا لةسةر يةةك دانرابةوون و
هةروةها ئيَسكى بينيَكى مردووشيان دةرهيَنابوو كة واديةاربوو لةة تاريكيةدا كةةوتبووة نيَةو
بريةكةوة.
ثاشان ئيَمة ئةويَمان بةجيَهيَشت .جادةيةةكى كةة تيَيةدا ثياسةةمان دةكةرد بةةهؤى ئةةو
سةتآلنةى ئاوى ليَأل و ثيس و بؤطةنيان ثآ رادةطويَيرا  ،ببوو بة ضؤميَك.
َدا ئةو قةآلفةتة
َةكامنان ثيَ بدا .ثاشان زؤرمان هةول
خودى لينطدريَذ بوو كة هات هةوال
َةدا ضؤن بوو .ويَدةضوو كة بة هةؤى
طوماناوييةمان وةبري بيَتةوة كة لة كاتى طوتنى ئةو هةوال
َةوة باسكى مرؤ يَكيان هيَنابووة دةرآ ،يان بة وتةيةكى ديكة لةتوثةتةكانى .ثاش
دوايني سةتل
ئةوةى كة لةتوثةتةكانيان هيَنايةة دةر آ زانييةان كةة تةةرمى ذنةة خيَلةكةيةة ،يةكةةم ذنةى

َمساو ،باكردوو
 -4ماسيو :هةل
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لينطدريَذ  .ئةويان لة رووى بازنةكانييةوة ناسيبؤوة .ثاش هةموويان لينطدريَذ بةوو كةة
ضووة نيَو بريةكة و كةللة سةريشى هيَنا دةرآ كة لةوة دةضوو تةواوكةرى ئةو لةتوثةتانة بيَت.
َى خؤيان؟
باوكم طوتي :من وا لة تؤ تيَطةيشتم كة ذنةكةت ضؤتةوة مال
 وام دةزانى كة رؤيشتؤتةوة .كويَى ديكةى هةبوو كة بضآ؟باوكم لة كؤتاييدا بيَيار لة هةموو شتآ طوتي :ئةطةر ئةو دةيويست خؤى بكوذآ خةؤى
َواسيبواية و ئاوةكةى بؤطةن نةكردبواية
بة داريَكةوة هةل
َخليسكابيَت و كةوتبيَتة نيَو بريةكةوة .
لينطدريَذ طوتي :رةنطة هةل
باوكم سةرى هةَليَنا و بؤ ضةند دةقةيةك ضاوى تيَةِى ،ثاشان طوتي :ئا ئا! ثيَموايةة هةةر
واى كردووة .
ثاش ماوةيةك لةطة ،خؤمان دةمانطوت كة :سةةيرة! خؤجيَيةةكانية خؤكةوذى دةكةةن؟!
رةنطة بانطةشةى ئةوة بكةن كة وةكو ئيَمة رؤحيَكى هةستياريان هةية .
بةآلم دواتر ئةطةرضى قسةيةكى تايبةت نةهاتبووة طؤرِآ ،بةآلم بيستم كة باوكم دةيطوت:
راستييةكةيت بوآ من لة هيض ئاطادار نيم ،تف لة من ئةطةر شتيَك بيامن ،بةآلم هةرضةى بةيَ
ئةو جووتياريَكي بآ ويَنةية.
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ثياوى بآ ذن

من جانى بلةك وؤرتي م ديتبوو .سةرةتاى ذيامن بوو .دةوروبةةرى دة دوازدة سةاآلن ،لةة
سةرةتاى دةيةى سى دا بوو كة ئةمة روويدا .كاتآ قةيرانى ئةابووريى ئةةمريكا طةيشةتبووة
َكانةة
وآلتى ئيَمة لة نيَوةرِاستى ئةفريقيا ،يةكةم نيشانةى قةيرانةكة زؤربوونى ريَذةى ئةةو خةل
بوو كة يان بة ئاوارةيى و بآ هيوايى دريَذةيان بة ذيان دةدا يان بة زيرةكى.
َكةةوتبوو .بةة نيَوةرِاسةتى
َى ئيَمة لةسةر طرديَك لة بةرزترين شويَنى مةزراكةمان هةل
مال
مةزراكةدا تةنيا جادةيةك تيَثةرِ دةبوو .جادةيةكى ثيس كة لة حةوت كيلؤمةتريى ويَسةتطةى
قةتار و دايرةى ثؤسةت و فرؤشةطةى ئيَمةة بةةرةو مةةزرا دوورةكانةةوة ليَةدرابوو .نةييكرتين
دراوسيَكامنان سآ يان ضوار هةتا حةوت كيلؤمةتر ليَمان دوور بوون .لة سةر طردةكةةوة ئيَمةة
تةثوتؤزيَكمان دةديت ئاراستةى ماشيَنةكان و قةتارى دةردةخست .رةنطةة لةبةةر خؤمانةةوة
دةمانطوت :ئةمة دةبآ فآلنى بيَت كة دةضيَت بؤ هيَنانى خةواردن  .يةان كريةل دةطةوت:
طاسنةكة شكاوة و دةبآ ثارضةكانى بطؤرِدرآ و ئةوةش هةمان ثارضةية كة ديَت .
َى ئيَمة دةهات ،دةرفةةتى
َدةستا و بةرةو مال
ئةطةر لة جادةى سةرةكييةوة تةثوتؤزيَك هةل
َةآ .لةةكاتى
ئةوةمان هةبوو كة ئاورِيَك خؤش بكةين و كرتييةكةى لةسةةر دانةيَني هةةتا بكول
كاركردنى جووتياراندا ئةمة بة دةطمةن رووى دةدا .تةنانةت لة كاتى قةيرانةكةشدا حةةوتووى
زياتر لة سآ ضوار ماشيَن بة جادةكةةدا تيَثةة ِر نةةدةبوو و قةةتارية هةةر ئةاوا بةوو .سةثي
ثيَستةكان زياتر بة جادةكةدا هاتووضؤيان دةكرد .ئةفريقييةةكان زيةاتر بةة ثيَيةان سةةفةريان
دةكرد و بة جادةى كورت مةودا و نييكدا دةرِؤيشنت .ريَذةى ئةةو سةثى ثيَسةتانةى بةة ثيَيةان
َى ئيَمةيان دةكرد كةم بوون و لة كةاتى قةيرانةة ئابوورييةكةةدا زؤر كةةمرتية
هاموشؤى مال
بؤوة.
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كاتى ضوونةسةر طردةكان بوو كة ضةاوم بةة ثياويَةك كةةوت .بةة بوخضةةيةك لةة شةان و
تفةنطيَك بة دةستييةوة بةرةو الى ئيَمة دةهات .بوخضةكةى هةميشة تاوةيةةك ،دوو طؤشةتى
قوتوو يان ئةجنيل ،شقارتة و قوتوويةةك طؤشةتى وردكةراوى تيَةدابوو .جةاريواش بةوو ثيةاوة
موسافريةكة بةردةستيَكى قولةرِةشيشى لةطة ،بةوو .ئةةجمؤرة ثياوانةة هةميشةة خؤيةان وةك
َى طةرِان
ثشكيَنةر دةناساند و ئيشيَكى ديار و خاوةن جيَطة و ثيَطة بوو .زؤربةى ئةوان لة حال
و ثشكنني دابوون .زياتر بةدواى زيَرِدا دةطةرِان.
َى ئيَمةوة ثياويَكى باآلبةةرز و ثشةت
ئيَوارةى رؤذيَك كة رؤذئاوا بوو ،لة جادةى ثةناى مال
كؤم هات .جليَكى بؤرى لةبةردا بوو و تفةنطيَك و بوخضةيةكية بةشانييةوة .زانيمان كة بةؤ
شةوآ م يوامنان دةبآ .نةريتى ميوانداريى ئةوة بوو كة دةركة لةسةر ئةو كةسانة دانةخةين كة
َى ئيَمة .خواردمنان بة هةةموويان دةدا و دةيةانتوانى تةا ئةةو
لة دارودةوةنةكانةوة ديَن بؤ مال
كاتةى ثيَيان خؤش بآ لة المان مبيَننةوة.
جانى بلةك وؤرتى تاوةسووت ببوو ،مةيلةو قاوةييةكى تؤخ .بةة دموضةاويَكى ضةرض و
َةميَشيى .هةتاو زياتر سثى ثيَستةكانى دةسووتاندةوة .ضةاوانى لةة
ويشكةوة ،ضاوانيشى خؤل
َةبوو و طوتي كة بةميوانة نةخؤشةيى
ذيَر تيشكى هةتاودا وةكو مستيَك ويَك دةهيَنا .تيشكةل
ماالرياى طرتووة .ثري و تيَكشاو ،هةر بة هؤى هةتاوةوة دةموضاوى ضرض و لؤض نةبوو ،ثرييةة
َةمةيةةكى بضةووك،
ببوو .لة نيَو بوخضةكةيدا بيَةطةلة تاوة كة لة ثيَويسةتييةكان بةوو ،قابل
نيوكيلؤ ضايي ،نةختيَك شريى ويشك و ضةند جليَكى ديكةش هةبوون .ثانتؤَليَكى دريَذى بؤر و
َى لةبةر دةكرد بؤ ئةوةى جةستةى لة درِكودا ،بثاريَيرآ
كراسيَكى بؤرى تايبةت بة نيَو درِكودال
َةكان ثآ بوو .لةة نيَةو بةاقى شةتومةكةكانيدا
و هةروةها بلوزيَكى بؤرى بؤ شةوة سارد و سؤل
هيَنديَك طةمنةشاميى هارِدراويشى ثيَبوو .هةر ئةم طةمنةشاميية هارِدراوة نيشةانةى خةواردنى
هةميشةيى ئةفريقييةكان بوو ،خواردنيَةك بةوو هةةرزان و بةئاسةانى دةسةت دةكةةوت و زوو
دةكوآل و وزةبةخشية بوو .بةآلم سثى ثيَسةتةكان نةيانةدةخوارد ،النيكةةم وةك خةواردنيَكى
ئاسايى و رؤذانة .لةبةر ئةوةى ثيَيةاخنؤش نةةبوو ببنةة هاوشةانى قولةرِةشةةكان .لةبةةر ئةةم
َييةى بة ثياوةكةبوو ،باوكم لةكاتى قسةكردن لةطةة ،دايكمةدا طةوتي :رةنطةة
خواردنة خؤمال
وةكو خؤجيَيةكانى ليَدآ .مةبةستى لةم قسةية ئةوة نةبوو كة رةخنة لة بلةك وؤرتى بطرآ
يان هةمان مةبةستى هةبآ كة سثى ثيَستةكان لةكاتى دركاندنى وتةيةكى ئةوتؤدا هةيانةة و
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لة كاتى توورِةبووندا دةَليَن :بؤتة خؤجيَيي يان لة بارودؤخى جؤراوجؤر و بةة تيَطةيشةتنى
جياوازةوة ئةم وتةية بة ئيَرةيى ثيَةدنيَكى بةرضاوةوة دةدركيَنن.
َبةت داوا لة جانى بلةك وؤرتى كرا كة شةةو نةةرِوات و نةانى شةةوةخوامنان لةطةة،
هةل
َكراو لة ثشت ميَييَكى ثرِ لة ضيَشتى جؤراوجؤردا طوتي ضةةند
َؤثى هةل
بكات .شةوآ لةذيَر طل
ضاكة كة ديسانةوة ضاوى بةم هةموو خواردنةةوة دةكةةويَت .بةةآلم ئةطةرضةى ئةةم قسةةيةى
بةئةدةب و بة هيَنديَك نارِوونييةوة طوت ،بةآلم دةتطوت كةة دةيةةوآ هةسةتى سةةبارت بةة
خواردنةكان وةبري خؤى ديَنيَتةوة.
قاثةكةى ثرِبوو و ئةوية دةزوارد .بؤ ماوةيةك لةبريى ضؤوة كة خةريكة ضيَشت دةخةوا و
دايكم بة ثيَدانى هيَنديَك سؤسى طؤشت و طيَيةر و ئةسةثةنال كةة بةرهةةمى بيَستانؤضةكةى
خؤمان بوو ،وةبريى هيَناوة كة نانةكةى خبوات .بةآلم بةطشتيى ئةو زؤر كةم نانى خواردبةوو و
زؤريشى قسة نةكردبوو .ضونكة خواردنةكة ببووة هؤى ئةةوةى لةةكاتى خواردنيشةدا قسةةش
بكا .راست وةكو ئةو رؤذةى كة بة رِؤذوو بةووين ،كةة هةةم برسةيى بةووين و هةةم تاسةةباري
وةآلمدانةوة بةو ثرسيارانةى كة هةمان بوون.
بةتايبةتيى ئيَمة دوو مندا ،بووين كة ثرسيارى زؤرمان هةةبوو و دةمانةويسةت زانيةاريى
زياترمان سةبارةت بة ذيانى ثياويَكى ئا لةم جؤرة هةةبآ .ثيةاويَكى كةة بةة تةةنيايى و بةة
ئارام يى جارى وابوو نييك بة بيست كيلؤمةتر بةةنيَو دارودةوةن و طذوطياكانةدا دةسةوورِاوة و
َدا و
بةتةنيا لة ذيَر تيشكى هةتاو يان مانطةشةودا دةخةوت و يان لة وةرزى جؤراوجؤرى سةال
هةر كاتآ كة ثيَى خؤش بواية خةريكى ثشكنني دةبوو و كاتآ ثيَويسةت بةوو دةسةتى لةةكار
َدةطرت و خؤى دةحةساندةوة .ذيانى لةوضةشنة بآ ئةوةى شتيَكمان لة بارةيةةوة بيسةتبآ
هةل
َةآ
دةبووة هؤى ئةوةكة ئيَمة بري لة ذيانيَكى جياواز لةوة بكةينةوة كة لةة قوتاخبانةة يةان مال
ثيَيان طوتبووين.
َى بةوو ،تةمةةنى لةة
دةمانيانى كة ئةو زؤر لة ثيَشووترةوة تا بةئيَستا كةة شةسةت سةال
جادةكان دا تيَثةرِ كردووة و دةمانيانى كة ئةو لةة باشةوورى بةةريتانيا ،نييةك كةانتيَربيَرى
لةدايك بووة و سةرلةبةرى تةمةنى لة سةروو يةان خةوار و دةوروبةةرى ئةةفريقياى باشةوورى
خةريكى طةرِان و ثشكنني بووة .بةآلم وشةيةكى كةة ئةةو بؤخةؤى بةةكارى دةهيَنةا طةةرِان و
َبةت تا كاتآ كة
ثشكنني نةبوو ،ئةمة ئةو وشةية بوو كة ئيَمةى مندا ،بةكارمان دةهيَنا ،هةل
هةستمان كرد ئةم وشةية بيَيارى دةكا.
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لة كانيَكدا كارى كردبوو و لة راستيدا لة كانيَكدا كة بؤخؤى خاوةنيى بةووة .جووتيةاريى
كردبوو ،بةآلم لةمةياندا سةركةوتوو نةبووة .دةستى داوةتة كارى جؤراوجؤر و لةو سةرةوة كةة
ثيَى خؤشبوو ئااا و كويَخاى خؤى بيَت ،دووكانيَكى دانابوو .بةآلم لةمةةش مانةدوو ببةوو و
ديسان دةستى كردبؤوة بة سةفةر و طةرِان و ثشكنينةكانى.
ئيَستا شتيَك نةمابوو كة ئيَمة سةبارةت بة ذيانى نةمانبيسةتبآ .لةة راسةتيدا وةخةت و
َى ئيَمة .لة راسةتيي ذيةانى ئةةودا شةتيَكى
َآلى وةكو ئةو دةهاتة مال
ناوةخت كةسيَكى بةرِةل
دةطمةن و نائاسايى نةبوو .رةنطة بةوجؤرةى كة دواتر زانيمان كةة ئةةو تةنانةةت تاوة شةى
ثيَنةبووة ،ئةو تاوةيةى كة زؤربةى ثشكيَنةران ثيَيانة .قةةتية داواى لةة بةاوكم نةكردبووكةة
ئيينى ثيَبدا لة زةوييةكانيدا خةريكى ثشكنني بآ .هيض ثشكيَنةريَكمان نةدةناسى كة مةةيلى
نةبووبآ مةزراكةمان بثشكنآ ،لةبةر ئةوةى مةزراى باوكم ثرِبوو لة تاشةبةردى تاشةراو ،لةة
َكانيَك دةيانطوت دةطةرِيَتةةوة بةؤ سةةردةمى فينيقييةةكان.
خةندةك و ستوونطةليَك كة خةل
مرؤ ناتوانآ سةدان كيلؤمةتر بة دواى زيَرِدا بضآ و نيشانةى كؤنة و نوآ بوونى ثةآ طةرنط
نةبآ .بةم ناوضةيةيان دةطوت بانكيَت  .لةبةةر ئةةوةى تاشةةبةردة بةةرزةكانى ئةةوآ لةةو
َكةوتوو لة ناوضةى ريَنةد  ،هةةبوون .ئةةو نةاوة
تاشةبةردانة دةضوون كة لة بانكيَت  ،هةل
وةكو تابلؤى ئةدةرس ثيَدان دةربرِى ئةوشويَنة بوو ،بةآلم جانى طوتي كة بةيانيى زوو لةطة،
خؤرهةآلت دةرِوا.
رؤييشتنيم لة جادةى بةر هةتاو ديت كة اليةكى رييى دارةكان بوو .وردة وردة لة ضاو بير
َة و باآلبةرزةكة نةختيَكية كؤم ببةؤوة ،بةة جلةى شةرِ و تيتةؤلَ تيتةؤلَ و
بوو .ثياوة تيشكةل
كةوشى ضةرمى.
ضةند مانط دواتر ثياويَكى بيَكارى ديكة كة بؤ ثشكنني هاتبوو ،لة وةآلمى ئةو ثرسيارة
َآ .
كة جاني ى ديتووة و دةيناسآ ،طوتبووى :بةل
بة توورِةييةوة ئةوةشى طوتبوو كة جانى لةو دةربةندةدا تيَكةآلوى خؤجيَييةكان بةووة.
نيطةرانبوونةكةى هةر لة خؤوة بوو .لةبةر ئةوةى بؤضوونى ئيَمةة وابةوو كةة بؤخؤشةى بؤتةة
َكى
خؤجيَيى و يان ئةوةى كة ثيَى خؤشة ببآ ،يان دةتوانآ ببيَتة خؤجيَيى و ذنيَكى هةبآ خةل
ئةو دارسةتانة .بةةآلم جةاني ى خةؤ تةاوةى ثةآ نةةبوو و طةمنةشةاميى هةارِدراو و جةؤرى
سةيركردنى ميَيى شةوةخوانيَكى كة ثيَى نائاسايى بوو ،هةموو نيشاندةرى ئةوة بوون كة بؤتة
خؤجيَيي .ثياويَكى كة هاتبوو طوتي كة لةطة ،زؤر ذن بةووة و بةةآلم ئةميَسةتا عادةتةكةةى
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وةالناوة .ثيَة ئةوة دةبوو لة كاتى خؤيدا مبطوتبواية كةة لةةكاتى ديةدار لةطةة ،جةاني دا
َةكاند.
شتيَك ئيَمةى داضل
سآ رؤذ ثاش رؤيشتنى جانى  ،نامةيةكى بؤ ناردين .لةبريمة باوكم ضاوةرِآ بوو كة لةم
نامةيةدا جانى داواى لة باوكم كردبآ رازيى بآ بؤ ثشكنينى مةزراكة .بةآلم هةرضؤنآ بآ
ئةم نامةية نامةيةكى نائاسايى بوو .فؤرمى نامةكة و جؤرى نووسينةكةى لةوة نةدةضةوو لةة
َآلى وةكةو جاني يةةوة بةآ .كااةةزى نامةكةة شةني بةوو ،مةاركى
اليةن كةسةيَكى بةةرةل
طيَروكسلى لةسةر بوو .ثاكةتةكةشى هةر شني بوو ،بة هةمان ماركةوة .نامةكة بة جوانى و
ريَكوثيَكى نووسرابوو .وةكةو نووسةينى منةداآلن .نامةيةةك بةوو كةة زؤر بةة ئاسةايى ليَةى
نووسرابوو كة ضيَذى لة ميوانداريَتيى ئيَمة وةرطرتووة و هةروةها لةة ضيَشةت ليَنةانى كابةانى
َآ و لةو دةرفةتةى كة بؤى رةخسابوو بؤ ئاشنابوونى لةطة ،ئيَمة ،سوثاسةى كردبةوو و لةة
مال
كؤتاييدا نووسيبووى :بة هيواى سةركةوتنى زياترةوة ،دؤستى ئيَوة جانى بلةك وؤرتى .
َةيةكى طونديى ئينطليييةى
سةردةميَكية ئةو ميَرمنداَليَكى ضاكى ثةروةردةكراوى بنةمال
بووة كة ثيَيان كوتبوو :جانى ئةتؤ هةميشة دةبآ ثاش ئةوةى ميواندارييان ليَكردى ،نامة
بنووسى و سوثاس لة خانةخوآ بكةى  .بؤ ماوةيةكى زؤر لةبارةى نامةكةوة قسةمان كةرد.
َئاوايى ليَكردنى لة ئيَمة ،لة نييةك دووكانةكةةى الى بةاكوور ثؤسةت
دةبآ نامةكةى ثاش مال
َى ئيَمة نييكةى بيست كيلؤمةتريَك دوور بوو .ئةةو دةبةآ كااةةزيَك يةان
كردبآ كة هةتا مال
َبةت فرؤشتنى ئةةم
ثاكةتيَكى لة بةشى تايبةت بة قولةرِةشةكان ،لة دووكانةكة كرِى بآ .هةل
شتة بضووكانة قازاجنيَكى زؤرى بؤ دووكانةكة هةية.
دةبآ ثوليَكى كرِى بآ و رؤيشتبآ بؤ ثؤستخانة هةتا بيدات بة كارمةندى دايرةكة .ثاشان
لةبةر ئةو شتانةى بةجيَي هيَشتبوون ،هةروةها نامةيةكى كة نووسيبووى و باقى ئةو شةتانةى
َةة ئةفريقييةةكانى ثشةت
كة بؤ قولةرِةشةكان ياسااة ،ديسان ضووبيَتةوة بؤ نيَةو هةةمان خيَل
دايرةى ثؤست ،واتة ئةو شويَنةى كة ليَيى دةذيا.
بة ثيَداضوونةوةيةكى ديكة كة بة سةر ذيانى ئةم ثياوةدا بووم ثيَم وانةبوو كة بؤضةوونةكامن
سةبارةت بةو راست بن .ثاش ضةندين سا ،كة ببووم بة ذنيَكى طةنج ،لة ميوانييةةكى ضةايي
َيَيى و بآلوكردنةوةى دةنطةؤ بةوو ،لةةو سةةرةوة كةة ئيَمةة ذنةة
خواردنةوةدا كة شويَنى زؤربل
الوةكان شوومان كردبوو زؤربةى قسةكامنان سةبارةت بة ثياوان و زةماوةند بوو .كضيَكية كة
َيَك لة شووكردنةكةى تيَثةرِ نةدةبوو و هيَشتا ئاشقى ميَردةكةى بوو و ثيَةى خةؤش نةةبوو
سال
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ميَردةكةى بةختى كؤبوونةوةكة بكا ،دةهات و سةبارةت بة ثوورى قسةى دةكرد كة لة ئؤرنج
فرى ستيت دا دةذيا .ئةو طوتي كة ثوورى بؤ ضةندين سا ،لةطة ،ميَرديَكى بةرِاسةتى خراثةدا
َطرت و رؤيشت و تةةنيا خةبةةريَكى كةة ليَةى
دةذيا .ئاخرييةكةى ميَردةكةى سةرى خؤى هةل
هةبوو نامةيةك بوو .دةزانن كة نامةيةك وةكو ئةو نامانةى ثاش ميوانييةك و هاوشةيَوةكانى
دةينووسن .ئةو لة نامةكةيدا نووسيبووى بؤ ئةو ساتة باشانةى كة هةمبوو سوثاست دةكةةم.
خؤدةزانن! ثاش ماوةيةك ثوورم زانى كة شووكردنةكةى هةر نابةجآ بةووة و لةة تةةواوى ئةةو
ماوةيةدا ئةو ثياوة لةطة ،ذنانى ديكة زةماوةندى كردووة .
يةكيَك ثرسى :بةختةوةر بوو؟
َآ كة باشرتين ساتى ذيانى هةر ئةو كاتة بووة .
كضةكة طوتي :ئةو شيَتة و دةل
ة لة ض شتيَك طلةيى و طازندةى هةبوو؟
َيَني ئةطةرضى لة تةواوى ئةو ماوةيةدا ميَردى هةةبووة ،بةةآلم كارةكةشةى بةة
ة دةكرآ بل
ضةشنآ نابةجآ بووة هةتا ئةوةى كة ئةو نامةية هات و توورِةى كةرد .نامةيةةكى كةة تيَيةدا
نووسرابوو دةبآ بنووسم و سوثاست ىلَ بكةم و شتيَكى لةم بابةتة .
لةناكاو شتيَك بة ميَشكم طةيشت و ثرسيم :نيَوى ضى بوو؟ .
ة لةبريم نيية ،جانى  ،نازامن ضى و شتيَكى لةم بابةتة.
ئةمة تةواوى ئةو شتة بوو كة لةو ميوانيية بةرضاوةى ئةفريقياى باشةووريدا روويةدا :لةة
ميوانييةكدا بؤ ضايي خواردنةوةى ثيَة نيوةرِؤ ،لة هةةيوانيَكى طةةورةى بةةر سةيَبةردا ،بةة
سينيى ثرِ لة كيَك و بيسكويت .شويَنيَك كة ذنان لة هةةمان كةاتى سةةيركردنى يةاريكردنى
َةةكانيان
َةكانيان ضةقةسرؤييان دةكرد و ذيانى بآ قازاجنى خؤيان بةر لة طةرِانةوة بةؤ مال
مندال
ثرِدةكردةوة .ئةو شويَنةى كة ضيَشةتةكانيان ليَنةابوو ميَةيى خةوانى نيوةرِؤيةان رازانةدبؤوة و
ميَردةكانيشيان ضاوةرِيَى هاتنةوةيان بوون .ميوانييةكة دةطةرِاوة بؤ سى سا ،لةمةةو ثةيَة و
َةآ ماشةيَن
هيَشتا شارةكة هيَندة طةورة نةببوو كة ثياوان نةتوانن لة شويَنى كارةوة هةتا مال
َةةى سةثى
َبةةت مةبةسةتم بنةمال
َةةيان نةان خبةؤن .هةل
ليَبخوورِن و لةطة ،ئةندامانى بنةمال
ثيَستةكانة.
بةشى كؤتايى ئةم نهيَنيية ضةريؤكيَك بةوو كةة لةة رؤذنامةةى هةةريَميى يَلةى ئيةدؤر
تايييَر دا خويَندمةوة كة لةة تةرياذى دة هةزاردانةةدا بآلودةبةؤوة .ضةريؤكيَك بةوو بةة نيَةوى
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كةتريةى رةشى بؤخنؤش لة نووسينى ئاليَن طليَنرى كة ضريؤكةكة خةةآلتى رءذنامةكةةى
وةرطرتبوو:
كاتآ كاريَكى تايبةمت نيية ،ثيَم خؤشة بة ثياسة لة شةقامى ميدل سرتيت ةوة بضةم بةؤ
َةكانى رؤذ بيَت .كةميَك قسة بكةم و سةبارةت بةو شتانةى كةة
خوارووى شار ،ئاطام لة هةوال
َك ضيَذ لة رووداو وةردةطرن .دةبيَتة هؤى ئةوةى قسةيةكيان بؤ
بيستوومة ضريؤك بنووسم .خةل
طوتن ثآ بآ .بةآلم كاتآ ريَذةى رووداوةكان زؤربآ هةستيَكى نةاخؤش بةةدى ديَةت و دةبيَتةة
هؤى ئةوةى مرؤ ى ذير هةست بة ناخؤشيى بكا.
َفرؤشييةوة دةستى ثيَكرد كة لةويَدا
ئةم بةيانيية لةم جؤرة بوو .ضريؤكةكة لة دووكانى طول
ذنيَك بة تؤماريَك لة ثيَويستييةكانييةوة لةة فرؤشةيارى دةثرسةى :ئيَةوة كةةتريةى رةشةتان
هةية؟
واديار بوو مةبةستى جؤريَك خواردن بيَت.
َى طةش و جةوامن هةيةة .دةتةوامن
فرؤشيارةكة طوتي :نيَوةكةيم نةبيستووة .بةآلم من طول
ثيَشنيارى تابلؤيةكت ثآ بكةم كة ويَنةى باخيَكى كويَستانيى تيَدابآ .
ة نا ،نا ،نا من كةتريةى رةشى سادةم ناوآ ،هةموو جؤرةكةانيم كرِيةوة ،كةةتريةى رةشةى
بؤخنؤشم دةوآ.
دة دةقة دواتر كاتآ لة الى فرؤشيارى كةلوثةىل جوانكاريى دةرمانفرشةى طةةرِةك ،واتةة
َضةى ددان بووم ،طويَم لةة دةنطةى ذنيَةك بةوو كةة
دةرمانفرؤشيى هارى ضاوةرِيَى كرِينى فل
شووشةيةك كة تريةى رةشى دةويست .ثيَم وابوو كة لة ناكاو ئةم كةترية رةشة بؤتة بةشيَك لةة
ذيانى من.
كضة فرؤشيارةكة طوتي :شتى وامان نيية .
َى
واييانى كة كةتريةى رةش جؤرة عةتريَكة .بؤية عةترى ثآ ثيَشنيار كرد وةك عةترى طول
َة فرؤشيى بووم كة طويَم ىلَ بوو
َة باخ ،نيو سةعات دواتر لة دووكانى دانةويَل
سوور ،ياس ،طول
َيشتان هةية؟ ثاشان تيَطةيشتم كة ضةى
ذنيَك بة دةنطى نةرم و ناسكةوة دةيطوت :ئيَوة طول
روودةدات .ثيَة ئةوةش بؤم رووي دابوو .بةآلم كةى و لة كوآ..؟ ثيَة ئةةوة قةةت نيَةوى
كةتريةى رةشى بؤخنؤشم نةبيستبوو  .ئيَستا لة ماوةى سةعاتيَكدا سآ جار دةمبيست و كاتآ
ئةو ذنة رؤيشت ،لة فرؤشيارةكةم ثرسى :ئةرآ شتيَك بةة نيَةوى كةةتريةى رةشةى بؤخنةؤش
هةية؟
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َك هةميشة بةدواى ئةو شتانةوةن كة بةدةستهيَنانيان
طوتي :قسةكةت راستة بةآلم ،خةل
زةمحةتة .
َى دةنطةة برسةيية بةيؤزةم بيسةتووة.
لةم ساتةدا بوو كة وةبريم هاتةوة لة كةوآ ئةةم تةال
َة دةنطيَك كة واتاكةى ئةوة بوو كة كةتريةى رةشةى بؤخنةؤش
(دةنطيَك كة دةبيسرتا) ضةند تال
طشت ئاواتةكانى مرؤ وةدى ديَنآ.
ئةم بابةتة دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى ثيَة شةرِ و كاتآ كة من لةة كية تةاون بةووم و
دةبوو بضم بؤ نايروبى .ثيَة ئةوة ،من لةو جادةيةدا ماشيَنم ليَخورِيبوو و ئيَستاش ثيَم خؤش
بوو بطةمة ئةوسةرى جادةكة .جادةيةك كة تيَيدا هةر دوو سآ سةعاتيَك بة ثةناى طونديَكةدا
َك لةة قاوةخانةكانةدا
تيَثةرِ دةبآ كة هةموويان لةيةك دةضن .طةرم و نووقمى تةةثوتؤز .خةةل
بةستةنى دةخؤن .سةبارةت بة مةاتؤرِ و ئةكتةةري و فةيلم قسةة دةكةةن .لةة نادييةكيشةدا
َةةتكوذ .بةردةسةتةكان
َى خواردنةوةن .ئةطةر ريستوورانتيَكية كراوةيةة خراثةة و روال
سةرقال
تةنيا بة رؤذ لةسةر كارن و بة شةو دةبآ خؤيان بطةيةننةة شةارة طةةورةكان و وا باسةى شةار
َيَى باس باسى ثاريس و لةندةنة .بةآلم ثاش دووسةت يةان ثيَةنج سةةت كيلؤمةةتر
دةكةن دةل
دةطةى بةوآ ،بة ضاكي دةبينى كة طونديَكى طةورةية .بةهةمان دارودةوةنى تؤزاوى .هةةمان
قاوةخانةكان ،هةمان نادييةكان ،بة ثيَنج هةزار جةماوةرةوة بةجيَى ثيَنج سةد كةس.
ئيَوارةى رؤذى سيَيةم لةة ترانسةواى بةاكووريى بةووم .كاتةآ دةمويسةت شةةو لةةوآ
َدا وةك ثتةةى خةويَن وابةوو و شةةقامى سةةرةكيى
مب يَنمةوة ،هةتاو لة ثشت تةمى تؤز و خؤل
َى بوو .هةموو هؤتيَلةكان ثرِ ببوون.
َى كشتوكال
شارةكة ثرِ بوو لة مرؤ و ئاذة .،كاتى فستيظال
خاوةنى هؤتيَلةكة طوتي ذنيَك هةية كة لة كاتى ثيَويستدا ذوور بةكرآ دةدا.
َغى تةم طرتوودا ،لة ذيَر ثؤليَةك لةة دارةكةانى
َى ذنةكة لة كؤتايى شةقاميَكى قةرةبال
مال
جاكاراندان بوو .ماَليَكى بضووك بوو .بة داربةستيَكى رةنط ضؤكؤالتى .ميضةى هةةيوانى
َة كااةزينة سوورةكان زطى دابوو .ئةوةى دةركةى كةردةوة ذنيَةك
َةكة لة ذيَر قورسايى طول
مال
َبيَنةيةكى ثةمةييةوة و دةستةكانى بة هؤى ضيَشت ليَنانةةوة
بوو خريالنة ،قذ رةش ،بة بةرهةل
ئارداويى ببوو .طوتي كة ذوورى ئامادةمان نيية .طومت كة هةر لة بةيانييةوة بلوم فونتةين
وةرِآ كةوتووم ،ئةو طوتي :وةرة ذوورآ ،ميَةردى دووةمةم يةكةةم رؤذ لةة بلةوم فونتةينةةوة
هاتبوو بؤ ئيَرة.
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َآ ،طشت شويَنآ تةث و تؤز و رؤذ زؤر طةةرم و ئةازاردةر بةوو ،بةةآلم نيَةو
دةرةوةى مال
َةكة ئارام و بيَدةنط .طو ،و ثشتيى ليَبوو و قاث و قاضااى ثشت شووشةبةندية .هةموو
مال
َةكة ثرِ بوو لة ويَنةى ثياويَك .نةتدةتوانى لةة ضةنطى رابكةةى .لةة سةةر
طؤشة و قوذبنى مال
ديوارى حةمامةكةوة بيةى بؤ دةكردى و ئةطةر دةركةى كمؤدةكةت بكردبوايةتةوة ديسان هةر
لةوآ بوو .ضووبووة نيَو قاثةكانةوة.
َيَكةدا كةة بةةردةوام
دوو سةعاتيَكى ثيَضوو هةتا ضيَشت ليَنانى ذنةكة تةواو بوو .لةة حال
قسةى دةكرد و دةيطوت كة ضؤن دةبآ ذن تةواوى رؤذةكةى بؤ ضيَشت ليَنةان تةةرخان بكةا و
ثاش ثيَنج دةقةش خبوريَت .ثرسيى كة ض ضيَشتيَكم ثيَخؤشةة و يةةك دوو جةارية يارمةةتيى
َةةدا سةةبارةت بةة ميَردةكةةى دوا .دةتطةوت كةة ثياوةكةةى هةفتةةى
كردم و هةر لةةو حال
َة.
َى هاتؤتة ئةو شارةوة و لة جيَخةويَكدا طةرِاوة و رووى كردؤتة ئةو مال
َى كشتوكال
فيَستيظال
َتةكان
ئةو بيَوة ذنيَك بوو كة بةتةنيا دةذيا و لةبةر ئةوةش ثيَى خؤش نةبوو كة بةة ثيةاوة سةةل
ذوور بةكرآ بدا .كةيفى بة دموضاوى ثياوةكة هاتبوو و هةفتةى دواترية ثيَكةوة زةماوةنديان
كردبوو.
يازدة مانطى سةرةتا لة خةون و خولياى ليَورِيَةذ لةة شةادمانى دابةوون .دواتةر ثياوةكةة
ليَيدابوو رؤيشتبوو و ذنةكةى بة تاك و تةنيا و بةبيَ ئاطاداريى بةجيَهيَشتبوو .تةاكو ئةةوةى
َسةؤزييةكانى ذنةكةة كردبةوو.
كة نامةى ناردبوو .نامةيةك كة تيَيدا سوثاسى لةة هةةموو دل
ذنةكة دةيطوت :نامةكة راست وةكو زللةيةك وابوو كة لة مرؤ ى بدةن .خؤ كةسيَك سوثاس
َسؤزيى بةؤ
لة ذنةكةى ناك ا كة ثيَى وابووبيَت وةكو خاوةن ميواخنانةيةك ريَيى ليَطرياوة و دل
َى دواتةر ،كةاتى
كراوة  ،دةيكا؟ و كارتى كريسمةسى بؤ نةانيَرآ  .بةةآلم ئةةو ثيةاوة سةال
كريسمةس كارتى ثريؤزبايى بؤ ذنةكةى نةاردبوو .كارتيَةك لةة ثةةناى سةؤبةكة بةوو و تيَيةدا
ثريؤزبايى هاتنى كريسمةسى ثيَطوتبوو .بةآلم ذنةكة دةيطوت :ثياويَكى ضاك بوو و هةرضى
كاسثيى دةكرد دةيدا بة من .ئةطةرضى من ثيَويستيم ثيَى نةبوو و ميَردةكةى ثيَشووم بة ثيَى
ثيَويست ثارةى بؤ بةجيَهيَشتبووم .
َى شةةمةندةفةردا كةارى دةكةرد ،ذنةكةة
ثياوةكة لةوآ وةكو بةرثرسى كريَكارةكان لة هيَل
وةكو هةموو ئةو ذنانةى شتيَك لة ذيان تيَطةيشتنب ،سةيرى هيض ثياويَكى ديكةةى نةةدةكرد.
َةى دةكرد .ثياويَةك بةوو بةآ ئةؤقرة و
َبةت ئةو ثياوةش وةك هةموو ثياوةكانى ديكة هةل
هةل
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وازوازيى .12بةآلم سةرةرِاى ئةوة ئاشقى ذنةكةى بةوو .شةتيَكى كةة ذنةكةة دةركةى دةكةرد.
بيَةطةلة ئةوانةش ،ئةو ثياوة ثياوى كار و ذيان بوو.
َةباب خويَندى .دموضاوم لةبةةر
ذنةكة هةروا لةسةر يةك قسةى دةكرد هةتا بةيانيى و كةل
باويَشكدانى زؤر ديَشا .كة هةوا رووناك بؤوة بةرةو باكوور وةرِيَكةومتةوة و بؤ شةو طةيشةتمة
َكةكةةى بةة
رودزياى باشووريى .ضوومة نيَو شارؤضكةيةكةوة كة ثرِبوو لةة تةؤز و خةؤ .،خةل
جوانرتين جلةكانيانةوة لة نيَو طارةطارى بةراةلدا بوون.
َيان نةةبوو .ناضةار بةووم ديسةان ذووريَةك لةة
كاتى جيَذن بوو و هؤتيَلةكانية هؤدةى ضؤل
َةكة كةوت ثيَم وابوو كةة زةمةان بيسةت و ضةوار
ماَليَكدا بةكرآ بطرم .كاتآ كة ضاوم بة مال
سةعات طةرِاوةتةوة بؤ ثاش .لةبةر ئةوةى قورسايى رووةكةكان طوشارى خستبووة سةر ميضى
َةكة دابوو و تؤز و خؤَليَكى سوور
َةكة و زطى ثآ دةرثةرِاندبوو .دابةستيان لة هةيوانى مال
مال
هةموو هةيوانةكةى نوقم كردبوو.
ذنيَكى سةرجنرِاكيَة كة هاتة بةر دةركةكة ،ذنيَك بوو ئةمسةر و لة ثشت سةرييةوة ويَنةةى
هةمان ثياوةكةى ثيَشووم ديت .ثياويَكى طةنج بوو ،قذى بؤر ،بةة هةةمان ضةاوى رةش و بةة
َيَك ياريى دةكرد و لة هةمان ويَنةة دةضةوو.
تاوةسووت بوونى دةموضاوى .لة ذوورةكةدا مندال
باسم كرد كة لةكويَوة هاتووم و طوتي كة ميَردةكةشى سةآ سةا ،لةمةةو ثةيَة هةةر لةةويَوة
َةكةش لةةو ماآلنةةى ديكةة دةضةوو.
هاتووة .هةموو شتيَك لة يةك دةضوو .تةنانةت نيَو مال
َغ و هةموو شتيَك لة سةر جيَى خؤى بوو.
خؤش بةآلم قةرةبال
نانى شةومان خوارد و ئةو باسي ميَردةكةي كرد .ميَردةكةةى هةةتا كةاتى لةةدايكبوونى
َةكةى و تةنانةت هةتا ضةند حةوتوو دواترية هةر لةوآ بووة .ذنةكة بة هةمان هيَدى و
مندال
هيَمنى و حةسرةت و ئازارةوة قسةى دةكرد كة ذنةكةى شةوى ثيَشووش دةيكرد .بةة هةةمان
َسؤزييةوة طويَم لة قسةكانى رادةطرت ،لة راستيدا خةيانةةمت بةة
شيَوة كة دانيشتبووم و بة دل
ذنى بآ ثةناى شةوى ثيَشوو دةكرد.
َبةت ذنةكة طوتي كة بؤخؤشى بيَتاوان نةبووة .ئةو جاروبارة زؤرى دةخةواردةوة .بةةآلم
هةل
ناتوانى يارمةتيى ثياويَك بدةى كة ببيَت بة ثياو .جارى وابوو بؤ ضةندين حةوتوو لة خةةون و
َةكانيدا نووقم دةبوو و قسةى كةسى نةدةبيست .بةآلم بةطشتى ميَرديَكى باش بوو و لةة
خةيال
 -12وازوازي/وازي وازي :كةسيَك كة هةر ساتةي لةسةر هةوايةك بيَ.
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َيدا ئيشيَكى بةرِيَوجيَى هةبوو و خةؤى هةيالك
بةشى فرؤشتنى دووكانى كةرةستةى كشتووكال
َةكةمان لةدايك بوو زؤر خؤشحا ،بوو ...و ثاشان ئةويَى بةجيَهيَشةت
دةكرد و كاتآ كة مندال
َسةؤزييةكانى
َةآ كةة قةةت دل
و بؤ جاريَك نامةيةكى نووسى ،نامةيةكى دوور و دريَذ ،هةتا بل
ذنةكةى لةبري ناضيَتةوة .ذنةكة لةم نامةية زؤر بريندار ببوو و طوتي :شتيَكى قؤرِة ،وانيية؟
ثارشيَو و ئةو دةورووبةرة بوو كة من ضووم هةتا لةكاتى خؤيةدا لةة ذيَةر هةةمان ويَنةةى
طةورةى رةنطيى ثياويَكدا خبةوم كة لة ديتنى بيَتاقةت دةبووم .دةتطوت كة كةسيَك خةريكةة
لة خةودا سةيرم دةكا.
ئيَوارةى رؤذى دواتر كاتآ كة بة ماشيَن لة رودزياى باشوورييةوة بةرةو رودزياى باكووريى
َة بضووكانةم دةكرد كة لة تةميَكى تؤز و خةؤ ،دا
دةضووم ،بة طؤشةى نيطاوة سةيرى ئةو مال
تووشم ببوون .لةوةدةضوو كة هؤيةكى نيية هةتا لة نيَو ريَدا تووشى دميةنى ئاوا ناحةز نةيةم.
َغ
َت ى رودزياى باكووريى بوو كة ضوومة نيَو شارى قةرةبال
بةآلم رؤذى دواتر لة كوثيَر بيَل
و ثرِ لة ماشيَن.
َثةرِن .هؤتيَلة طةورةكان طريابوون .ذنيَكةى
برِيار وابوو كة ئةو شةوة بيكةن بة جيَذن و هةل
َةآ و لةةبيخؤش.
َةو و نةرمونؤ .،قذ سوور ،زؤربل
َةكةى خؤى ذنيَك بوو قةل
كة منى برد بؤ مال
َةكةةى بةةكرآ بةدا.
طوتي ئةطةرضى ثيَويستييةكى ثيَى نيية ،بةآلم ثيَى خؤشة كة شةوان مال
ئةوية لةحاَليَكدا كة ميَردةكةى ثيَى خؤش نةبوو كة وادةكا( .ئةمةى بة جؤريَك بييارييةةوة
كوت) .ميَردةكةى لة طةراجيَكدا فيتةر بوو و ثارةيةكى باشةى ثةيةدا دةكةرد .ذنةكةة ثةيَة
َةكةى بةكرآ دةدا و ئةاواش بةوو كةة لةطةة ،ميَردةكةةى
شووكردنى ،بؤ دابينكردنى بذيو مال
َةآ ،باسةى
ئاشنا ببوو .ذنةكة لةحاَليَكدا ضاوةرِآ بوو ميَردةكةى بؤ ناخنواردن بيَتةةوة بةؤ مال
ئةوى كرد و طوتي :هةموو شةوآ هةر ئةم كارة دةكا .هةموو شةوانى ذيامن .دةزانةى خةؤ
َآ و هةموو
ثيَويست نيية داواى ليَبكةى هةموو شةوآ سةرى سةعاتى ناخنواردن بيَتةوة بؤ مال
شتيَكية تيَك و ثيَك بدا .بةآلم ه ةر كاتآ لةطة ،ثياوانى ديكة بضآ بؤ خواردنةوة ،ئيرت كةس
ناتوانآ بيهيَنيَتةوة دةرآ.
لة قسةكردنيدا ئةو تةمةت نةدةديت كة لة دةنطى دوو ذنةكةى ديكةدا هةبوو .تةنيا لةوة
َى
َيى .زؤرجاران ئاهيَكى قةوول
نيطةران بوو كة لة ذياني ئةويشدا اياب ببيَتة مايةى خؤشحال
َتى ،حةز دةكةى ذيانى هاوبةشيى ثيَك بيَنى،
َدةكيَشا و دةيطوت :كاتآ كة بةتةنيا و سةل
هةل
كاتآ كة زةماوةندت كرد ثيَت خؤشة جيا ببيةوة و تةنيا بى  .ئةو ثيَشرت شووى بة ثياويَكى
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ديكة كردبوو و دةبآ هةر ئةم ئةزموونة بؤ ئةو بةس بآ .بةطشتى ئةمةيان زؤر لةوة باشرت بوو
كة تةآلقى ليَوةرطرتبوو.
ثياوةكة تا كاتآ نادييةكان دانةخرا نةهاتةوة .ئةو هيَندة قؤز نةةبوو كةة لةة ويَنةكانيةدا
دةركةوتبوو .و ئةمةش لة راستيدا لةبةةر ئةةوة بةوو كةة بةة طريسةى مةاتؤ ِر ضةةور ببةوو و
دموضاويشى رؤناويى .ذنةكة ئةوى لةبةر درةنط هاتنةوةى سةركؤنة كةرد و هةةروةها لةبةةر
ئةوةى كة بؤخؤى دانيشتووة .بةآلم طشت وةآلمى ثياوةكة ئةوة بوو :هةةو ،مةةدة كةة مةن
َآ بكةى .
طريؤدةى مال
ثاش شةوةخوان ذنةكة طوتي كة بؤضى دةبآ تةواوى تةمةنى بؤ ضيَشت ليَنةان و كؤيلةةيى
بؤ ثياويَك تةرخان بكا كة بؤى طرنط نيية ضى دةخوات و ثياوةكة طوتي كة نيطةةران نةةبآ،
لةبةر ئةوةى كة بةرِاستيى بؤى طرنط نيية كة ضى دةخوا .ثاشان ثياوةكة بؤ من سةرى ريَةيى
َآ ضووة دةرةوة و شةودرةنطان بة ضاوى خومار و طيَذ و ويَذ هاتةوة بؤ
دانةواند و ديسان لة مال
َى طةةرمى ذيَةر
َآ و لةطة ،خؤى شةثؤليَك لة هةةواى سةاردى شةةوانةى هيَنةاوة بةؤ مةال
مال
َؤث.
رووناكيى طل
َآ؟
ذنةكة بة طلةييةوة طوتي :واديارة برِيارتدا كة بطةرِيَيةوة بؤ مال
ثياوةكة طوتي :لة مةزرا هيَنديَكم ثياسة كرد .مانطةشةو هيَندة خؤشة كة دةتوانى لة
ذيَر تيشكيدا كتيَب خبويَنييةوة .باة دآ و باران دةبارآ .
ثاشان دةستى خستة نيَو قةدى ذنةكة و بؤى ثيَكةنى و ذنةكةش بة بيةيةك وةآلمى داوة و
َآ.
ناخؤشييةكانى لةبري خؤى بردةوة .هةرضى بآ ثياوة ئاوارةكة هاتبؤوة بؤ مال
***
من نامةيةكم بؤ ئاليَن مةطينرى نووسى و ليَم ثرسى كة ئاخؤ ضريؤكةكةى لة رووى ذيانى
كةسيَكةوة نووسيوة؟ بؤم نووسى كة لةبةرضى دةمةوآ ئةمة بيامن و سةبارةت بةة ثريةثياويَةك
َى ئيَمة .هؤيةةك نةةبوو كةة
بؤم نووسى كة ثازدة سا ،لةوة ثيَة لة دارستانةوة هاتبوو بؤ مال
ثياوى ضريؤكةكة هةمان ثياوى جيَى مةبةستى من بيَةت ،تةةنيا بابةةتى نووسةينى نامةةكان
نةبآ ،نامةى ئاسايى وةكو هةموو ئةو نامانةى كة هةر كةسيَك ثاش ميوانيى يان ديةدار بةؤ
كةسيَكى دةنووسآ .مةطينرى لة وةآلمى نامةكةمدا نووسةى :سةوثاس بةؤ نامةكةةت و
هةروةها بةؤ سةةرنج و مةةيلت و ئةةو زانيارييانةةى كةة دابةووت .بؤضةوونى ئيَةوة راسةتة،
ضريؤكةكةى من بةثيَى ذيانى راستةقينةى كةسيَك نووسراوة ،بةةآلم لةة زؤر شةويَنيدا راسةت
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َى خؤم طؤرِيوة و كاتى ضريؤكةكةم طةرِاندؤتةوة زؤر ثيَشةرت
نيية .من زة مانى ضريؤكةكةم بة دل
َكو ضةةند سةا ،و شةويَنى رووداوةكةشةم
َبةت ضةند دةية نا ،بةل
لة رووداوة راستةقينةكة .هةل
هيَناوةتة سةردةمى ئيَستا .لةبةر ئةوةى جانى بلةك وؤرتى ئاشقى طةىلَ ذن دةبوو و ثاشان
بةجيَى دةهيَ شنت و ئةمةةش كةاريَكى زؤر خراثةة و ئةةم رووداوة بةؤ سةةردةميَكى زؤر كةؤن
دةطةرِيَتةوة و بيَةطةلة ثريةكان نةبآ دةنا لةةبري ضةؤتةوة .ئةمرِؤكةة هةةموو ئاسةانكارييةك
هةية ،واتة شارستانييةتى مرؤ يى بةسةةرماندا زا ،بةووة .بةةآلم مةن دةترسةام كةة ئةطةةر
َةوانى ضةريؤكةكةم لةة هةةم ان كةاتى راسةتةقينةى خؤيةدا نيشةانى بةدةم ،لةة روانطةةى
ثال
خويَنةرةكانى ئةمرِؤى ضريؤك ،سةيروسةمةرة بيَت .ئةوان تةنيا لةبةر ئةوة ئةم كورتةضريؤكةى
من خبويَننةوة كة رووداويَك بووة و لة رابوردوودا روويداوة و ثيَيان وابةآ كةة لةة كةسةايةتيى
ضريؤكةكةى من سةرجنرِاكيَشرت بيَت.
ثاش دةستثيَكى شةرِى بؤير ةكان بوو كة من بةهؤى ورووذانيَكى كة لةة شةةرِدا هةيةة
وةكو هةر الويَكى خؤبةخة لة شةرِدا بةشداريم كرد و نةمدةزانى كةة هةقيقةتةكةةى ضةيية.
ثاشان برِيارم دا ،كة ئيدى نةضمةوة بؤ بةريتانيا .وام بة باش زانى كة خةريكى ثشكنينى كان
مب .بؤية ضووم بؤ ذوهانسبورط و لةوآ لةطة ،ليَناى ذمن ئاشنا بووم كة ضيَشتليَنةر و نيطابانى
َيَكى لةة
ثانسيونيَكى ثياوانة بوو .كاريَكى سةةخت لةة سةةردةميَكى سةةختدا .ئةةو منةدال
جانى هةبوو و ثيَى وابوو كة ذنى جاني ية .لةم بارةيةوة ثرسيارم كةرد ،ئةةو قةةت شةووى
َطةى شووكردنةكةى دروست كراوة .بة كردةوة ئةمة بوو بة ئاسانكاريى بؤ ئيَمة و
نةكردووة و بةل
لة روانطةيةكيشةوة دةيتوانيى كارةساتبار بيَت و ببووة هؤى شيَوانى ذيانى ليَنا .مةن دةترسةام
َسوكةوت بكةم .بةآلم ثيَكةوة زةماوةندمان كرد و مةن بةووم بةة بةاوكى
َى هةل
نةكا خراث لةطةل
َةكة و ليَنا بوو بة منوونةى سةرةكيى ذنى دووةمى ضريؤكةكةى مةن .لةة ضةريؤكةكةدا ئةةو
مندال
وةكو ذنيَكى ئاشقى ما ،و ذيان و بةسةليقة ناسيَندراوة .تةنانةت كاتآ كة بؤ هةموو كريَكارانى
َةكةى بةةخيَو دةكةرد و
كانةكة ضيَشتى ليَدةنا و بةو مووضة كةمةى كة وةريدةطرت خؤى و مندال
َة هةميشةة خةاويَن و جةوان
لة هؤدةيةكدا دةذيا كة زؤر لة كوالنةى سةط طةورةتر نةبوو .بةحمال
َةيَم
َنياييةةوة بل
بوو و ئةمة شتيَك بوو كة يةكةجمار بووة هؤى ئةوةى من هؤطرى مب .دةتوامن بة دل
كة ئةوشتةى سةرجنى جاني شى راكيَشابوو هةر ئةوة بوو.
َةكةة طةةورة بةوو
زؤرى خاياند ...زؤر ثاش ئةوة و ثاش شةرِى طةةورة ،كاتةآ كةة مندال
بةرِيَكةوت لة ذنيَك ضةند شتيَكم سةبارةت بة جانى بلةك وؤرتى بيست .ئةوية شووى بةة
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جانى كردبوو .قةت من و ليَنا ثيَمان وانةبوو كةة جةانى خةيانةةتى بةة ذنةى ديكةةش
َيَم .بةآلم
كردبآ .من ثاش بريكردنةوةيةكى زؤر بةم دةرةجنامة طةيشتم كة ئةمةيان بة ليَنا نةل
من دةبوو ئةوة بيامن .ثاش ئةوة خةريكى كشتوكا ،بووم .ثامشاوةى ضريؤكةكة كاتآ روويدا كة
لة كي ثرونيس بووم و ضريؤكةكةم لة زمانى ذنيَكةوة بيست .ئةو ذنةةى كةة يةكةةم ذنةى
َةكة .كاتةآ شةووى بةة جةانى كةرد كضةى
َةو و نةرمونؤل
ضريؤكةكةى منة .هةمان ذنة قةل
بؤيريَكى خةاوةنى زةوى و زار بةوو .لةة ضةريؤكةكةدا نةةمطوتووة كةة ئةمةة زةماوةنةديَكى
نائاسايية ،ئةمة راست ثيَة دةستثيَكى شةرِى بويَرةكان روويدا .كاتى شةرِ و نةطبةتيى نييك
بوو و ئةوية كضيَكى بويَر كة شووى بةة ئينطلييييةةك كةرد .بةاوك و دايكةى كضةةكة بةةم
َخؤش نةبوون ،بةآلم كاريَكى باشيان كرد كة ثاش ئةوةى ميَردةكةى كضةةكةيانى
زةماوةندة دل
َى خؤيان .هةموو شتيَك ياسايى بوو و شووكردنى كضةكة
بةجيَهيَشت ،ديسان برديانةوة بؤ مال
لةطة ،جانى زةماوةنديَكى رةمسيى بوو ،ئةوةية لة كةنيسة .وابيامن ئةةوة يةكةةم ئةشةقى
َكيَكى سادة و سةاويلكةى
جانى بوو .د واتر كضةكة تةآلقى لة جانى وةرطرت كة بؤ خةل
َك نةازانن كةة ثيَشةرت ضةةندة
وةكو ئةوان كارةسات بوو .ئيَستا هةموو شتيَك طةؤرِاوة و خةةل
ساويلكة بوون و ضةندةش دةروةستى كةنيسة .ئةم تةآلقة ذيانى ذنةكةى خةسار كرد .نا ،ئةةم
ذنة ثيَى خؤش نةبوو تةآلق لة جانى وةربطرآ و لةبةر ئةمةةش لةطةة ،دايةك و باوكيشةى
بةكيَشة هاتبوو كة طوتبوويان دةبآ تةآلق وةربطرآ .جا لةبةر ئةمةش ثيَى خؤش بوو شوو بة
َطا طوندى
َدا بكا .لةو كؤمةل
كةسيَكى ديكة بكاتةوة ،بةآلم كةس حازر نةبوو زةماوةندى لةطةل
َكةوة ئةو ذنيَكى خراثةكار بةوو .خراثةكارييةكةشةى
و دواكةوتووةدا ،لةو كاتدا ،لة ديدى خةل
َةكاند ئةوة بوو كةة
ئةوة بوو كة ئةو بةرِاستيى ذنيَكى جوان بوو .بةآلم ئةوشتةى كة منى راتل
َية
ئةو بةطشتى ثاشةملى جانى قسةى نةدةكرد .تةنانةت ثةاش تيَثةةرِبوونى بيسةت سةال
ئةوى هةر خؤش دةويست .ثاش ئةو بووة كة بةةدواى ثامشةاوةى ضةريؤكةكةدا ضةووم و لةطةة،
ذنةكةم بةطشتى ضوار ذمن لة ذيانى جانيدا دؤزييةوة كة لة ضريؤكةكةمدا كردمن بة سآ كةس.
ذيان هةميشة ثرِة لة ضريؤك و ريَكةوت و زؤر زياتر لةوةى كةة ضةريؤكنووس بتوانةآ بياخناتةة
سةر كااةز.
ذنى قذسوورى ضريؤكةكة طارسؤنى هؤتيَليَك بوو و لة جانى بيَيار .بةآلم من نةمدةزانى
كاتآ كة جانى لة دةركةى هؤتيَلةكةوة بيَتة ذوورآ ،ضى روو بدا.
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بة ذنةكةمم طةوت كةة مةن راوضةييةكى طةةورة بةووم ،بةةآلم ثيَمخةؤش نةةبوو شةاديية
لةميَذينةكان تيَك بدةم.
كاتآ كة ذنةكةم مرد من ضريؤكى سةفةر لة ذنيَكةوة بؤ ذنيَكى ديكةم نووسى كة طشتيان
كامأل بوون و شووشيان بة جانى كردبوو .بةآلم دةبوو فةزاى ضريؤكةكةم بطؤرِيبواية و ض خيَةرا
هةموو شتيَك طؤرِا .من دةبوو بة باشى و دةمارطرذانة باسى بويَرةكان و ذيانيانيامن لة مةزرادا
بكردبوايةة ،ئةةةوان زؤر سةةاويلكة و دواكةةةوتوو بةةوون .دةبةوو بةةة خراثةةة باسةةى كضةةةكةيامن
بكردبواية .ئيَستا ئيدى كضيَك وةكو ئةةو وةدةسةت ناكةةوآ .تةنانةةت لةة ثةرسةتطةكاندا.
ئةميَستا لة كويَى دونيا كضيَك دةست دةكةوآ كة ساويلكة و مؤن بةآ ،هةةر وةكةو كضةانى
ثةجنا سا ،ثيَة لة مةزراى بويَرةكان باردةهاتن .تازة ئةوية كضةيَكى كةة بويَريَةت شةوو بةة
ثياويَكى ئينطلييى بكا كة شتيَكى سةير و سةمةرةية.
ثاش ئةوة من دةبوو سةبارةت بة كريَكارةكانى كان لة ذوهانسةبورط قسةةم بكردبوايةة و
ثاش ئةوية لة ذيانى ذنيَك بدوايةم كة شةووى بةة خةاوةن دووكةانيَكى نيَةو دارسةتان كةرد.
شويَنيَكى كة نييكرتين دراوسيَكةيان ثةجنا كيلؤمةتر لةوانةوة دوور بوو .لةو سةردةمةدا ئةوان
ماشيَنيان نةبوو .لة كؤتاييدا سةبارةت بة سةاآلنى كؤتةايى بوال ةايؤ دةدوام كةة ئةةوية
سةبارةت بة كاتآ كة زياتر لة ضادراايَك 11دةضوو نةةك شةار .ئةمةة خةودى جةانى بلةةك
وؤرتى بوو كة سةرجنى منى بؤالى خةؤى راكيَشةا و بةووة هةؤى ئةةوةى ضةريؤكةكةى وةكةو
ضريؤكيَكى ئةمرِؤذين بنوومسةوة ،بةضةشنآ كة خويَنةرةكانى ئةمرِؤ بة خويَندنةوةى ضريؤكةكة
لةوة نارِاحةت و نيطةران نةبن كة سةردةمى رووداويَكى ئاوا بةسةرضووة.
\***
بةسةرهاتى رؤذةكانى كؤتايى ذيانى جانى بلةك وؤرتةي م لةة هاورِيَيةةكى ئةةفريقياييم
بيست و ئةو طوندةى دةناسى كة ليَى مرد .جانى ضووبووة ئةو طوندة و داواى كردبوو هةتا
ضاوى بة كةزوداى طوندةكة بكةوآ و كاتةآ كةةزودا داواى مانةةوةى جةانى لةةو ديَيةة وةك
ئةفريقياييةك نةك سثي ثيَست هيَنا ئاراوة ،هةموو كارةكان بة بةرِيَوجيَ و بةباشي كران .بةآلم
َى رديَن سثييةكانى طوندةكةة .ئةةم طونةدة لةة شةويَنيَكى دوورةدةسةت ،لةة
نةكةوتة بةر دل
َكى
َكةوتبوو و ذيانى سووننةتيى خةل
ناوةندى ذيانى سثى ثيَستةكان لة نييك زامبيَسى هةل
 -11ضاردال :كةثر ،سةيوان
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َةكانى نييك ناوةندةكانى ذيانى سثى ثيَسةتةكان
طوندةكة هةر وةك خؤى مابؤوة .نةك وةك خيَل
َكى ئةم طوندة خؤيان لة سةثى ثيَسةتةكان
كة بة تةواويى ثيَكهاتةى خؤيان لةكيس دابوو .خةل
ثاراستبوو و لة هاتنى ئةوان دةترسان و رديَن سثييةكانى طوندةكةش هةر ئةو كارةيان دةكرد.
َكى
َطةيةكى دذ بة طةاني يان نةبوو و بةثيَضةوانةشةوة ئةو لة هةموو خةل
لةحاَليَكدا هيض بةل
ئةو طوندة مرؤ رت دةهاتة بةرضاو ،بةآلم ئةوان ثيَيان خؤش نةبوو لة ذيانيانةدا سةثى ثيَسةتيَك
هةبآ ،بةآلم دةيانتوانى ضى بكةن.
نةريتى ميوانداريَتييان زؤر بةهيَي بوو ،دةبوو شويَنيَكيان بةة بيَطانةةكان ،موسةافريةكان،
ئةوانةةةى بةةؤ سةةةردان دةهاتنةةة طوندةكةةة بدابوايةةة و ميوانةةدارييان ىلَ بكردبوايةةةن .ئةةةوان
مرؤ طةليَك بوون ئازاد .هةر كةسآ بةة ثيَةى باوةرِةكانييةةوة ضةاك و بةةنرخ بةوو و نةةدةكرا
َطا دةربكرآ .رةنطة ئةوان هيَنديَك خؤثاريَي بةوون و
َةى طشتةوة لةكؤمةل
كةسيَك بة هؤى هةل
ئةو ثياوة سثى ثيَستانةى كة ئةوان ديتبوويانن زؤربةيان يان ثياوى باج و دةرامةت بوون يةان
َةتى ناوضةكة ،كة هةموويان سةرةرِؤ و ديكتاتؤر بوون.
دةستوثيَوةندى دةول
َسةوكةوتى دةكةرد و بةة هيَمنييةةوة لةة
بةآلم ئةم سثى ثيَستة هةر وةكو داواكاريَةك هةل
دةرةوةى طوندةكة و لة ثشت كةويََليَكى طوندى و لةذيَر دارةكان نيشتةجآ ببةوو و ضةاوةرِوانى
َبةت بةومةرجةى كة
برِيارى ئةجنووم ةنى رديَن سثييةكان بوو .كة لة ئةجنامدا رازى بوون ،هةل
َكى طوندةكة بكا .ئةوان ثيَيان وابوو كةة بةةم مةرجانةة
لة هةموو روويةكةوةى هاوكاريى خةل
َى كؤتايى ذيانى لةو
َة ئةو شةش سال
لةئاكامدا بة سةر ثياوة سثى ثيَستةكةدا زا ،دةبن .بةحمال
طوندةدا بةسةر برد ،سةفةرى كورختايةنى بؤ دةوروبةرى دةكرد بةؤ ئةةوةى بةة خةؤي و ذيةانى
َى ئيَمةة و
َوةشاوةى رابوردوويدا بضيَتةوة .لة يةكيَك لةم سةفةرانةدا بوو كة هاتبوو بؤ مال
هةل
َماندا مابؤوة.
بؤ شةو لةمال
ئةفريقييةكان ثيَيان دةطوت توورِة و تؤسن و ئةمةة نيشةاندةرى ئةةوة بةوو كةة تةةنيا
َةتةش لةبةر ئةوة بةوو كةة عةادةتى وابةوو نيَوضةاوانى
دموضاوى توورِةوتؤسن بوو .ئةم حال
َت يةان
َكى طوندةكةة بةة نيَةوى ثيةاوى سةةل
تيَكنآ و ثاشان خؤى طرذ بكا .هةروةها خةل
ثياوى بآ ما ،و حا ،بانطيان دةكرد .سةرةرِاى تةمةنى شةست ساآلنى ،لة روانطةى ذناندا
َةكةيدا دةسوورِانةوة ،زؤريان ليَدةطوت و
ثياويَ كى سةرجنرِاكيَة بوو .ذنان بة دةروروبةرى كةويَل
ديارييان بؤ دةبرد .جاروبارة ثيَشنيارى زةماوةنديان ثيَدةكرد و تةنانةت بةشيَك لةة كضةانية
هةروا.
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كةزودا و رديَن سثييةكانى طوندةكة ديسانةوة لة بن دارةكةى نيَوةرِاستى ئةوآ كؤبوونةوة
و دةستيان كرد بة راويَذ و بريورِا طؤرِينةوة و ثاشان بانطيان كرد هةتا طويَى لة برِياريان بيَت.
طوتيان كة ئةو ذنى ثيَويستة و سةرةرِاى طشةت نارِةزايةتييةةكانى مةةرجى ثيَويسةت بةؤ
َبذارد كة ميَردةكةى بةةهؤى
َيان بؤ هةل
مانةوةى لةوآ ،زةماوةندكردن بوو .ئةوان ذنيَكى كامل
َيشى نةبوو .طوتيان لة ثياويَكى بةو تةمةنةى وةك ئةو ضاوةرِوان نني
تاووياوةوة مردبوو و مندال
َيدا لة خةودى ئةةم ثيةاوة سةثى ثيَسةتةى
َى ببآ .بةوجؤرةى كة هاورِيَكةم لة مندال
كة مندال
َةى لة جؤرى ذيانى خؤيان ثةآ باشةرت بةووة .جةانى و ذنةة
بيستبوو ،جؤرى ذيانى ئةو خيَل
تازةكةى هةتاسةر لة تةبايى و خؤشيدا دةذيان.
كاتآ كة من ئةم ضريؤكةم دةنووسى شتيَكى ديكةشم وةبري هاتةوة و ئةةوية ئةوةيةة كةة
كاتآ مندا ،بووم لة ساليسبورى دةضووم بةؤ قوتاخبانةة ،لةة قوتاخبانةكةة كضةيَكى ليَبةوو
بةنيَوى ئاليسا بلةك وؤرتى كة تةمةنى ثازدة سا ،بوو و لةبةراورد لةطةة ،منةدا كضةيَكى
طةورة بوو .ئةو لةطة ،دايكى لة قةرال شاردا دةذيا و زرِبةاوكى بةةجيَى هيَشةتبوون .دايكةى
ماَليَكى ضكؤلةى هةبوو بة باايَكى طةورةوة و ئةويَى بة موسافريةكان بةةكرآ دةدا .يةةكيَك
لةو موسافريانة جانى بووة كة بة تونديى تووشةى نةخؤشةيى ماالريةا ببةوو و لةة سةةروو
زامبسى وةك ثؤليسى دارستان كارى دةكرد .دايكى ئاليسا ثةرستاريى ىلَ كردبوو و ثاشان
َيى طشتيى شةار كةارى
ذيانى هاوبةشيان ثيَكةوةنابوو و ئةوية وةكو ذميَريارى دووكانى بةقال
دةكرد .ئاليسا دةيطوت كة ئةو ثيةاويَكى سةامناك بةوو و ميَرديَكةى خةراثية بةؤ دايكةى.
َرِةق و سةارد و سةرِ بةوو.
كيَشةكة ثارة نةبوو ،ثارةيةكى ضاكى ثةيدا دةكرد ،بةآلم ثياويَكى دل
دادةنيشت و هةر كتيَبى دةخويَندةوة و طويَى لة راديؤ رادةطرت .يان سةرلةبةرى شةو بةتةةنيا
ثياسةى دةكرد و قةتية ريَيى بؤ ئةو كارانة دانةدةنا كة بؤيان دةكرد.
ئاخ ،ضةندة ئيَمةى قوتابيى رقمان لةو ديَوةزمةية بوو و ئةوية ض بوونةوةريَكى بآ هةست
بووة.
َى
بةآلم بةوجؤرةى كة نووسةرى ضريؤكةكة ديتوويةتى و دةيطيَرِيَتةوة ،جانى ضةوار سةال
كؤتايى تةمةنى لة ماَليَكى كثى شاريدا تيَثةرِ كردبوو و ضوار دةورى بة بةاخى ئةةو ناوضةةية
َى
طريابوو .ئةو لة سةعاتى هةشتى بةيانييةوة هةتا ضوارى دوانيوةرِؤ كةلوثةىل بة ذنانى تةمةل
َى بةدةستى
َآ ئةو ثارة و ثارضة زيَرِانةى كة بة حةمال
طةرِةك دةفرؤشت .كاتآ دةهاتةوة بؤ مال
هيَنابوون خةرجى دةكردن و دةيدان بة ضؤكؤليَت و طؤ ار و جل و ثةتى قذ بؤ زرِكضة بةشاريى
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ب ووةكةى .بانطهيَشتيان دةكرد هةتا رؤذى سآ جار لة سةر ميَيى ثرِ لة ضيَشتى ثرِ لة طؤشتى
َى دةدا هةتا فةلسةفةى
سوورةوةكراو و مريشك و كةيك و بيسكويت دابنيشآ .بةآلم ئةو هةول
ذيانى خؤى بؤ ئةوان بطيَرِيَتةوة.
ة من عادةمت وابوو خواردنى هةفتانةم بة دة شيلينط دابني بكةم.
ة بةآلم بؤ ،لةبةر ضى؟ مةبةستت ض بوو؟
ة بؤ ئةوةى كة ئازاد مب و ئةمة بؤضوونى من بوو .ئةطةةر مةرؤ ثةارةى زؤر خةةرج نةةكا
ثيَويست نيية بةدواى ثارةى زؤردا بطةرِآ .هةر بؤية مرؤ ي ئازاد هةية .بؤضةى دةبةآ مةرؤ
ثارةكةى بؤ كرِينى ئةم هيضكة و ثوضةكةية خةرج بكا .مرؤ دةتوانآ بة سآ شيلينط سينط
بكرِآ و لةطة ،ثيواز ليَيبنآ و بؤ ماوةى ضوار رؤذ ثيَى بذيت و مةرؤ تةنانةةت دةتوانةآ بةة
خواردنى طةمنةشاميى هارِدراوية بذيت.
ة طةمنةشاميى هارِدراو .نا من نامةوآ ضيَشتى خؤجيَييةكان خبؤم.
ة بؤضى؟ ض عةيبيَكى هةية؟
ة ئةطةر تؤ نةتيانيوة كة ض عةيبيَكى هةية ،بةداخةوةم ،من ناتوامن يارمةتيتان بكةم.
رةنطة ئةليَرةوة بووة و لةطة ،دايكى ئاليسا كة بؤ يةكةم جار ضريؤكى بةخؤجيَيى بوون بؤ
جانى هاتبوو و بة هاوارةوة طوتبووى :بؤضى دةبآ رؤذ هةتا ئيَوارة ضيَشت ليَنيَم ،بؤضى دةبآ
ئةم هةموو جلة نويَية بكرِدرآ .بؤضى دةبآ ثةردةكان بطةؤرِدريَن ،مةطةةر تيشةكى هةةتاو ض
عةيبيَكى هةية؟ تروسكةى ئةستيَرةكان ض زيانيَكيان هةية؟ بؤضةى دةتانةةوآ بةةريان بطةرن؟
بؤضى؟ بؤضى؟
َى رةبةق كة هةمووى بة شةرِ و كيَشةوة
َى خاياند .ضوار سال
ئةم زةماوندةى جانى ضوار سال
َطرت بةرةو باكوور و دةرةوةى شارى سثيى ثيَستةكان و
تيَثةرِ بوو .دواتر جانى سةرى خؤى هةل
ضوو بؤ ئةو شويَنانةى كة بةسةر سثى ثيَستةكاندا داخراو بةوو .ئةةو شةويَنانةى كةة هيَشةتا
ئةفريقييةكان تيَيدا دةذيان .ئةطةرضى ئةم شيَوازة سووننةتييةى ذيانى ئةوان زؤرى نةخايانةد،
َخةوازى خةؤى دؤزييةةوة و
بةآلم هةر لةوآ بوو كة لة ئاكا مدا جانى بلةك وؤرتى ذيةانى دل
َسؤزانة ذيا.
َى بة دل
ذنيَكى هيَنا و لةطةل
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َفرِيـن
هةل
َينةةدي
هيَالنةةةى كؤترةكةةان لةةة بةةان سةةةرى ثريةثياوةكةةةوة بةةوو ،قةفةةةزي تةةؤرِي ء بل
َى خؤيان دةرِازانةدةوة .تيشةكي هةةتاو لةة
سةردةستةكةكان ثرِبوو لةو مةلة بةنازانةى كة بال
َةميَشيي مةلةكان دةدرا و دةبووة كؤلكة زيَرِينةيةكى ورد.
سينطي خؤل
لة حاَليَكدا كة طمةى كؤترةكان طويَي دةالواندةوة ،دةستى بؤ سةرآ ،بؤ كؤترة نامةبةر ء
َنيشةت.
َة ضاويَكي لة ثرية ثياوةكة كةرد ء بيَةدةنط هةل
تاقانةكةى برد ،مةلي الو ء خةثةتؤل
ضةندين جار ضاوي ثرِ تروسكة ء زيتى ترووكاند.
ثريةثياوةكة طوتى :وةرة كؤترة جوانةكةم ،وةرة ئيَرة  .كةاتيَ كةة كؤترةكةةى طرتبةوو ء
دةيهيَنا دةرآ ،هةستى كرد ثةجنة سرِةكانى كة رةنطيان ضيَرةيي بةوو ،قةامكي تونةد دةطةرن.
َى بةداريَكةوة دا و لةءثةةرِى كؤترخانةكةةوة ء لةة ئيَةوارةى سةاودا لةة دميةةنى سروشةتى
ثال
دةرِوانى.
َمتك و تؤز و
َدراو ،لةطة ،طل
لةتوثةتيى هةتاو ء سيَبةر ،ثانتايي خاكي سوور ء تؤخ ء كيَل
خؤ ،هةتاكو ئاسؤى دوور بةردةوام بوو .دارةكانى سةر ريَةى و ضةيمةنى سةرسةةوز ،دريَةذايى
ريَطاى نيشان دةدا.
َةوة دةثيَوا .لةم كاتةدا نةوةكةةى دى
روانينى ثريةثياوةكة دريَذايى ئةم ريَطايةى بةرةو مال
َواسيبوو .زولفى كيةذى جةوان و
كة خؤى بة مةحةةرةى دةرطاى باخى ،لة ذيَر دارياسةكة هةل
طةنج لة ذيَر تيشكى هةتاودا شةثؤىل دةدا و بة سةر ثشةتيدا رذا بةوو .بةلةةكى ريَكةوثيَكى
كضةكة لة لقى بيَ طةآلى دارياسةكة دةضوو كة بةة رةنطةى قةاوةيى كةا ،لةة نيَةوان نيطةارى
شكؤفةى رةنطةكان خؤى دةنواند.
َةى قةةتاردا
َى كارمةنةدانى هيَل
َة ثةمةييةكانى كةنار مةال
روانينى كضةكة بة قةرااى طول
َةذا .بةئانقةست دةسةتى
تيَثةر بوو و سةرجنى بةرةو ريَطاى ئاوةدانيي راكيَشرا .ثريةثياوةكة شل
َكردنةةوةدا رفانةد .لةة ذيَةر
َندةكةةى لةة كةاتى بال
َبفرِآ ،بةةآلم بال
َندةكة ه ةل
هةَليَنا تاكو بال
َندةكةة دةكةرد .لةةناكاو بةة
َةةى بال
َة و تةقةلالى لةشى خةثةتؤل
قامكةكانيدا هةستى بةجوول
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تورِةييةكى توندوتيذانةوة مةلةكةى لة ضوارضيَوةيةكى ضكؤلةدا زيندانى كرد .لةكاتيَكةدا كةة
توند دةرطاكةى دادةخست ،لة ذيَر ليَوةوة طوتى:
ئيَستا تؤ ليَرة دةميَنييةوة .
ثاشان ثشتى لة قةفةزى مةلةكة كرد و بة ورياييةوة ،هيَور هيَور بؤالى نةوةكةى ضوو كةة
خؤى بة سةر دةستةكى دةرطاكةدا دابوو و سةرى خستبووة سةر باسةكى و طةؤرانى دةطةوت.
َندةكانةدا تيَكةةآلو دةبةوو و رقةى
دةنطى خؤش و نةرمى كيذةكة كة لةطة ،دةنطةةدةنطى بال
َدةستاند.
ثريةثياوةكةى زياتر هةل
ثريةثياوةكة طورِاندى:
هؤى! .
َبةزييةوة .ئاورِى داوة و رووى كردة باثريى .ضةاوى نوقانةد و
كيذةكة كاتآ باثريى ديت هةل
بة دةنطيَكى بويَر و ئازايانةوة طوتي:
باثرية سآلو .
بة تامةزرؤييةوة ديسان ضاويَكى لة ريَى ثشت سةرييةوة كرد و بةريَيةوة ضووة الى باثريى.
ثريةثياوةكة لة حاَليَكدا قامكةكانى وةكو ضنطا ،لة دةستى رؤدةكرد ،ثرسى:
بيَطومان ضاوةرِيَى ستؤن ة ى ،ئةرآ!؟ .
دواى ماوةيةك كضةكة طوتي:
مةطني عةيبيَكى هةية؟
َنةدة خؤرِازيَنةكانةةوة
ثريةثياوةكة واى هةست كرد كة هةرضى شتى دةوروبةرييةتى ،لة بال
َةى دايةة .ضةاوى
َةكان ،وةكو طريَيةكى سةخت و بةةذان لةة دل
بطرة هةتا تيشكى هةتاو و طول
بضووك كردةوة و شانى هيَناية خوارآ ،هاتة سةر ريَى كضةكة و طوتي:
ثيَتواية بةو تةمةنة طةيشتوويى كة دةرطا لة سةر خوازبيَنيى بكةيةوة؟
َةكة رووى وةرسورِاند و طوتى:
كيذؤل
ئاخ باثرية!
َنةطرت:
ثرية ثياوةكة دةستى هةل
َآل لة باخيدا بسوورِيَيةوة؟
برِيارة وةدةركةوى ،ها؟ وادةزانى كة دةتوانى شةوانة بةرِةل
ثيَكةنينى كضة الوةكة بووة هؤى ئةوة كة لة روانطةى ثريةثياوةكةدا هةر ئةو جؤرة بآ كة
لةم رؤذة طةرمانةى هاويندا هةموو ئيَوارةيةك لة سةر ريَى ئاوةدانيدا ديتوويةتى:
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َكن و ثيَسةت
دةست لة نيَو دةستى بةرثرسى ثؤسةتدا ،واتةة هةةر ئةةو كةورِة الوة كةول
سوورة .
هةموو ذانى ناخى طةييشتة الجانطى و هاوارى كرد:
َيَم
بة دايكت دةل
كضة الوةكة بة ثيَكةنينةوة طوتى:
َآ
زؤر باشة بضؤ ثيَى بل
لةحاَليَكدا بة دةنطى بةرزةوة طؤرانى دةطوت بؤ ئةوةى ثريةثياوةكةة طةويَى ليَبةآ ،بةةرةو
باخى طةرِايةوة.
لة خانةخانةى بوومندا تؤم دؤزييةوة
لةنامخدا هيَالنةت كرد
ثريةثياوةكة هاوارى كرد:
َيت ،بآ شةرمى
َيت و ثل
قسةى هيض ،هةل
َةةدا طةرِايةةوة .ئةةو لةطةة،
َة بؤ الى كؤتر خانةكة كة تةنيا ثةناى بوو لةو مال
بة ثرتةوبؤل
َة ضؤ ،دةبوو،
َةدا ذياون .بةآلم بةم زوانة ئةم مال
َةكانياندا لةو مال
كضةكةى و زاواكةى و مندال
طشتيان دةرِؤيشنت .كضة طةجنةكان لةطةة ،ثيَكةةنني و شةةرِ و شةؤخييةكانيانةوة دةرِؤيشةنت و
ئةوية لة الى ئةو ذنة نيَوضاوان تةخت و نيطا هيَمن ة كضةكةى ة تاك و تةنيا دةمايةوة.
َرتووشةكا .تةنانةةت لةة هةةراوهورياى شةادى
ثريةثياوةكة لةة كةةنار كؤترخانةكةةوة هةل
َى ثرِ بوو.
مةلةكانية دل
كضة طةجنةكة لة دةم دةرطاوة هاوارى كرد:
َآ ،برِؤ دةى ،ضاوةرِوانى ضى؟
برِؤ بيل
َةةتيَكى
ثريةثياوةكة بة نيطاى ثةيتا ثةيتا و ثرِ لةقينةوة لة كضةةكةى دةرِوانةى و بةة حال
َةوة رؤيشت .بةآلم كضةطةجنةكة بةهيض ضةشنآ سةرجنى دةوروبةةرى نةةدا.
بيؤزانةوة بةرةو مال
َةتى تيَكضووى كضةكة ،هةستيَكى خؤشةويستى و ثةشيمانى خستة نيَو
لةشى سةركةش و حال
َى ثريةثياوةكةوة .راوةستا و لةبةر خؤيةوة طوتي:
دل
مةبةستم ئةمة نةبوو كة ...
راوةستا تاكو كيذةكة بطةرِيَتةوة و بيَتة الى:
مةبةستم ئةوة نةبوو كة..
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بةآلم ئاليس نةطةرِاوة .باثريى لةبري ضووبؤوة .لة ريَدا ستؤنى الو دةهات بؤالى كةة
َيَى دياريى بآ بؤ ئاليس؟
شتيَكى بة دةستةوة بوو .بل
كا تآ ثريةثياوةكة ديتى كة دةرطا كراوة و ثيَوةدراوة و دواتر ئةوان ليَك نييك بوونةوة ،لةة
جيَى خؤى ويشك بوو.
ئيَستا لة ذيَر جووآلنةوةى سيَبةرى دار ياسةكاندا نةوةى خؤشةويست و تاقانةى ،دةستى لة
نيَو دةستى كورِى بةرثرسى ثؤستخانة داية و بسكى بةسةةر شةانى و ملةى كةورِة طةجنةكةةدا
شؤِربؤتةوة.
ثرية ثياوةكة بة رق و قينةوة نةرِاندى:
ئةوة من دةتانبينم .
َى بضووك
ئةوان متةقيان لة خؤيان برِى .ثريةثياوةكة بة هةنطاوة قورسةكانييةوة بةرةو مال
و ثاك و خاويَنيان ضؤوة .ئةو بة توورِةييةوة جريِةجريِى ئةةو تةختانةةى دةبيسةت كةة عةةرزى
هةيوانةكةى داثؤشيبوو .كضةكةى لةو ديوةى ثيَشةوة خةريكى دروومان بوو .لة ذيَر رووناكيدا
دةرزى راطرتبوو تاكو دةزووى ثيَوة بكا.
ثريةثياوةكة ديسةان راوةسةتا ،دةيرِوانييةة بةاخى ثشةت سةةرى .ئيَسةتا ئةةوان لةة نيَةو
َديَناوة و ثيَدةكةنني .لةو كاتةدا ئةو ضةاوى ليَةدةكردن.
بنضكةكاندا بة ئاراميى هةنطاويان هةل
َةكاندا وةدواى كةوت .ثريةثياوةكة
لة ثرِ كضةكة لة ضنطى كورِةكة هةآلت .كورِةكة لة نيَو طول
هةراوهوريا و ثيَكةنني و قيذةيةكى بيست و دواتر بيَدةنطى.
ثريةثياوةكة داماوانة ثارِايةوة:
بةآلم ئةمكارة دروست نيية ،ئةمة دروست نيية ،بؤ تيَناطةى؟ ه ةآلتن و ثيَكةنني  ...تؤ
تووشى شتى ديكة دةبى .
ئةو بة ضاوى تةوساوييةوة ديرِوانيية كضةكةى ،تةنانةت رقى لة خؤشى بوو .هةةردووكيان
َدةهات.
طريؤدة ببوون و دةرةتانيان نةبوو .بةآلم ئاليس بة ئازادييةوة هةل
لة ناخيدا دةنطيَك لة نةوةكةى دةثرسى:
ناتوانى تيَبطةى؟
َةكةة لةطةة ،كةورِى بةرثرسةى ثؤسةتخانة لةة نيَةو سةةوزةآلنيدا
بةآل م لةةم كاتةةدا كيذؤل
دةسورِايةوة.
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كضةكةى بة نيطايةكى ماندوو كة بتوانآ تاوانةكةى ثآ دابثؤشآ برؤكةانى هةةَليَنا و بةؤ
َنوايى ثرسى:
دل
مةلةكانت حةواندةوة؟
ثريةثياوةكة بةبيَ ئؤقرةييةوة طوتى:
ضةند بة مةكرى...
ة باشة ض بووة؟
لةطة ،ستؤن لة باخيية.
ة ئيَستا دانيشة ضايةك خبؤوة.
َة دادةدا كة عةرزى داثؤشةيبوو و
َؤل
ثريةثياوةكة لةحاَليَكدا ثةيتاثةيتا القى بةو تةختة هل
َثى ليَدةهات طورِاندى:
َثةتل
تل
َيَم ،بةم زوانة شووى ثيَدةكا...
ئةو شوو بةو كورِة دةكا! ئةوة من ثيَت دةل
كضةكةى يةك ثيَ هةستا .ضايةكى بؤ هيَنا و قاثيَكى لة ثيَة دانا.
َيَم ضايى ناخؤم.
ة ضايى ناخؤم .ثيَت دةل
كضةكةى بة هيَمنييةوة طوتى:
ئارام بة ،ئارام .ضايى بؤ خراثة؟ بؤ نازؤى؟
َم بوو كة ميَردم كرد .ثةشيمانية
َة ،تةنيا هةذدة سا .،من حة دة سال
تةمةنى هةذدة سال
نةبوومةتةوة.
ة درؤزن .تؤ درؤ دةكةى .ئةطةر وابآ دةبآ ثةشيمان بى .بؤ كضةكانت بؤ شةووكردن هةان
دةدةى؟ ئةطةر وابآ هةموو شتيَك لة ذيَر سةرى تؤداية .بؤ وا دةكةى؟ ئاخر بؤ؟
هةر سيَكيان بةختةوةر بوون .شووى باشيان كردووة .بؤضى ئاليس ية وانةبآ؟
ثريةثياوةكة بة طريانةوة طوتى:
ئاخر ئةو ثاشةبةرةية .ناكرآ كةميَك زياتر لة الى خؤمانى رابطرين؟
ة ئيَستا بابة ،تؤ لةوة طةرِآ .ئةو هةر ليَرة لة خوار ريَطاكةوة ما ،ساز دةكا .هةر ليَرانةة
هةموو رؤذآ سةرت ليَدةدا.
ة بةآلم ئةو لةطة ،ئةوانيرت جياوازيى هةية.
ثريةثياوةكة سآ نةوةكةى وةبري هاتةوة .دواى تيَثةرِبوونى ضةند وةرزيَك لة منداَليَكى هار
و جاجنروكةوة بوونةتة دايكانى طةنج و لةخؤبايى.
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كضةكةى طوتى:
تؤ هيضكات ثيَتخؤش نةبوو ئيَمة شوو بكةين .بةرِاستى بؤ؟ هةموو جاريَك هةر ئاواية.
َم دةجووآليةوة دةتطوت تاوان دةكةةم .بةؤ كضةكانيشةم
كاتآ دةمويست شوو بكةم وةها لةطةل
هةر ئاوا بووى .بةم كارة تةنيا ئةوانت خستة طريان و ئازارت دان .لة ئاليس طةةرِآ .ئةةو
َة .
خؤشحال
َكيَشا .ضاويَكى لة باخى بةر هةتاو كرد و دةستى ثيَكردةوة:
دوايى ئاخيَكى هةل
وةرزى داهاتوو ئةو شوو دةكا .هيض بيانوويةك نيية كة دةست رابطرين .
ثيَرةثياوةكة بة سةرسوورِمانةوة طوتى:
تؤ ئيينت ثيَداون كة شوو بكةن؟
كضةكةى بة ئارامى وةآلمى داوة:
َآ باوكة ،جا بؤ نا؟
بةل
دروومانةكةى بةدةستةوة طرت.
ضاوى ثريةثياوةكة دةبرذاوة .ضووة بةرهةيوانةكة .كاتآ ضةنةى تةرِ بوو دةسرةيةكى دةريَنا
َوهؤَ ،بوو.
و دةموضاوى ثآ سرِى .باخى ضؤل
لة قوذبنيَكى باخييةوة دوو دةزطريانى طةنج وةديار كةوتن .بةآلم سيمايان تةوورِة و تؤسةن
نةدةهاتة بةرضاو .بيَضووة كؤتريَك لةسةر دةستى كورِى بةرثرسى ثؤستخانةكة بةوو .تيشةكى
َى دةدا هةستيَتة سةر ثآ.
هةتاو لة سةر سينطى دةتالوة .هةول
ثريةثياوةكة فرميَسك بة ضةنةيدا دةهاتة خوارآ ،ثرسى:
بؤ منة؟ هى منة؟
َةكة دةستى طرت و طوتي:
كيذؤل
خؤشت دةوآ؟ ئةمة هى تؤية باثرية .ستؤن بؤ تؤى هيَناوة .
َنواييةةوة فرميَسةكةكانى
َيانةدا هةةتا بةة دل
دواتر دةستيان خستة نيَو دةستييةوة و هةول
بسرِن .هةر كام لة طةجنةكان لة اليةكةوة ثيلةى ثريةثياوةكةةيان طةرت و بةؤ الى كؤترخانةكةة
َنواييان دةكرد .وايان دةسةملاند كة هيض شةتيَك نةاطؤرِدرآ.
ضوون .لة ريَدا دةيانالواندةوة و دل
َى دةبن .روانينى بةختةةوةريان و ئةةو
َوطؤرِى بةسةردا ناية و هةمووكات لةطةل
هيض شتيَك ئال
َندةيةى كة بة زؤرى دةيانداية ،نيشانةى وتة نةوتراوةكانيان بوو.
بال
باثرية بيطرة هى تؤية ،بؤ تؤمان هيَناوة.
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كاتآ ثريةثياوةكة كؤترةكةى لة سةر دةستى دانا ،ثشتى حةريرى و طةرميى دةالوانةدةوة.
َةكة بة ميَهرةبانييةوة طوتي:
الوةكان راوةستان هةتا ضاوى ليَبكةن .كيذؤل
َةكةيةتى .
دةبآ بؤ ساتيَك بيخةية نيَو قةفةزةوة تاكو بيانآ كة ئيَرة مال
ثريةثياوةكة بة كةميَك توورِةييةوة طوتي:
سةيركة ضؤن ضؤلةكةى ئةمسا ،ضؤلةكةى ثار فيَر دةكا
دوو طةجنةكة لةم توورِةيية دةستكردةى ئةو حةسانةوة و بة ثيَكةنينةوة دةستيان لةة كةؤ،
كردةوة:
َة .
ثيَماخنؤشة كة ئةم كؤترةت بة دل
َنياييةوة بؤ الى دةرطاى باخةكة رؤيشنت و لةوآ لة سةر مةحةةرة ،ثشةت لةة
دواتر بة دل
ثياوةكة بة ئارامى لةطة ،يةكرتى دةدوان .بةر لة هةموو شتيَك ئةم ثيَطةيينة كة لة رةوشةتى
ئةواندا بوو ثريةثياوةكةى لةوان جيا دةكردةوة و طؤشةطريى دةكرد .بةآلم لة اليةةكى ديكةةوة
ئةم رةوشتة هيَمنانةية ئةوى دةحةساندةوة و ماندوو نةدةبوو كة سةيرى سوورِانةوةيان بكا لةة
نيَو طذوطياكاندا.
ئةو خؤى لةوة نةدةطةياند كة:
ديسان لةبري ضؤتةوة ،دةيبا لةبرييان بضيَتةوة .
هةستى بةوةكرد كة طريان لة طةروويدا قةتيس مةاوة و ليَةوى لةراندؤتةةوة .مةةىل تةازة
ثيَط ةيشتووى خستة بةةر دةمةى هةةتا تووكةة هاوريشةمينييةكةى بالويَنيَتةةوة .دواتةر لةة
قةفةزيَكدا زيندانيى كرد و كؤترة جوان و تاقانةكةى دةريَنا.
ثريةثياوةكة بة دةنطيَكى بةرزةوة طوتي:
َبفرِى .
ئيَستا تؤ دةتوانى هةل
لة حاَليَكدا كة ضاوى لة دةرطاى باخ و كض و كورِةكة بوو كؤترةكةى لة سةر دةستى دانا بؤ
َفرِين.
هةل
َكرانةوةكةى كةرد.
َندةكةى سةر دةستى هةَليَنا و ضاوى لة بال
دواتر بة ذانيَكى كارييةوة بال
َنةدة هةسةتا و لةة ئامسةانى
َكرانةوة و بالَ ليَدان لة كؤترخانةوة ،هةوريَك لةة بال
بة دةنطى بال
ئيَوارةدا بةرز بؤوة.
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لة بةر دةركةى باخةكةدا ئاليس و سةتؤن قسةةكانيان لةةبري بةردةوة و ضةاويان لةة
َندةكان كرد .لة بةر هةيوانةكة كضةكةى لة حاَليَكدا دةستى كردبوو بة سيَبةر بةؤ ضةاوى و
بال
دروومانى بة دةستةكةى ديكةيةوة بوو ،بة سةرسوورِمانةوة راوةستا بوو.
ثريةثياوةكة واى هةست كرد كة لةو دوانيوةرِؤيةدا طةردوون لة سوورِان و تةنانةةت طةةآلى
دارةكان لة جووآلن كةوتوون ،هةتا شاهيدى داسةثانى خؤى بة سةر هةستةكانى بآ.
َكيَشا و ضاوى لة ئامسانى
ئارام ،ضاوانى ويشك ،دةستى شؤرِ كردةوة و لةشى بؤ سةرآ هةل
بةرز برِى.
َةكانيانةوة بة سةر زةوى تؤخى
َندة زيَوينةكان كة لة هةور دةضوون بة دةنطى بال
كؤماى بال
َدراو و رييى تؤخرتى درةختةةكان و ثانتةاى ميَرطةدا تيَثةة ِر دةبةوون و بةؤ سةةر و سةةرتر
ك َيل
َدةفرِين .وةكو هةوريَك لة تةثوتؤز لة نيَو تيشكى هةتاودا مةلةيان دةكرد.
هةل
َيان خوار دةكردةوة
َندةكان بة دةورى جةاييَكى طةورةدا دةسوورِانةوة و هةركاتآ كة بال
بال
تيشكيَكى ثرِشنطداريان ليَدةبؤوة .دواتر يةك لة دواى يةك لة فةزاى هةتاوى ئامسانى بةرينةدا
نيم بوونةوة و ديسان يةك لة دواى يةك بة سةر درةخت و سةوزةآلنى و مةزراكاندا طةرِانةوة بؤ
عةرزى ،هةتاكو شةوآ لة داويَنى دةربةنددا ثةنا بطرن.
َندةكان سةرانسةرى باخةكة ثرِ بوو لة جؤش و خرؤش و طةمةةطم و دواى
بة طةرِانةوةى بال
ئةوةش بيَدةنطى و ئامسانيَكى ضؤ ،و هؤ.،
ثريةثياوةكة بة ئارامى طةرِاوة ،ثةلةى نةبوو .ضاوى لة ئامسان كرد و بة سةةربةرزييةوة بةؤ
نةوةكةى كة لةة خةوار باخةكةةوة راوةسةتابوو ثيَكةةنى .كضةة طةجنةكةة ضةاوى ت َيةِيبةوو و
ثيَكةنينيَكى لة سةر ليَو نةةبوو .ضةاوةكانى واق ورِمةاو و روومةةتى لةة سةةرماى سةيَبةردا
رةنطةثةرِيو بوو .ثريةثياوةكة ديتى فرميَسك لة ضاوى كضةكةى ديَتة خوارآ.
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ئةو رؤذةى ستالني مرد

ئةو رؤذة ثورم لة باوريَن ماوت ةوة نامةيةكى ناردبوو كة بيَتاقةتى كردم .لة نامةكةيدا
َيَنم داوة جيَسى كضى ثورم سةعاتى ضوارى دوانيوةرِؤ
ئةوةى وةبري هيَنابوومةوة كة بةل
َيَنم دابوو و هةر لة بريم نةمابوو .سةعاتى ضوارى دوانيوةرِؤ برِيار بوو
ببةمة ويَنةطرى .بةل
َبوةشيَنايةوة.
ضاوم بة بيل بكةوآ ،بةآلم دةبوو تةلةفؤمن بؤ بكردبواية و برِيارةكةم هةل
بيل فيلمنامةنووسيَكى ئةمريكي بوو كة ليَذنةى ضاالكيية نائةمريكييةكانى مةك
َى دةدا
كارتى خستبووية ليستى رةشةوة .ئيرت نةيدةتوانى لة ئةمريكادا كار بكا ،هةول
ئيينى نيشتةجآ بوون لة بةريتانيا وةربطرآ .بة دواى سكرتيَريَكدا دةطةرِا .ثيَشرت ذنةكةى ئةو
كارةى دةكرد ،بةآلم ثاش بيست سا ،ثيَكةوة ذيان بة هؤى ليَك تيَنةطةيشنت و جياوازيى برِواوة
ليَك جيابوونةوة .دةمويست بة بيَئاتريس ى بناسيَنم.
َكى ئةفريقياى باشوورى و ثاسثؤرتةكةى
َة كؤنةكانى من ،خةل
بيَئاتريس لة هة ال
بةسةرضووبوو .نيَويان خستبووة نيَو ليستى كؤمؤنيستةكانةوة و دةييانى ئةطةر بطةرِيَتةوة ئيرت
سةفةرى ىلَ ياسال دةكةن .دةيويست شةش مانطى ديكة لة بةريتانيادا مبيَنيَتةوة .ثارةى
ليَةِابوو .دةبوو كاريَكى بدؤزيبوايةوة .ثيَموابوو بيل و بيَئاتريس زؤر ليَك نييكن ،بةآلم
َة و بة
دواتر دةركةوت يةكرتيان خؤش نةويستووة .بيَئاتريس دةيطوت كة بيل طةندةل
نيَوى خوازراوةوة بؤ تةلة يييؤنى كؤميَديية بآ ئةخالقييةكان دةنووسآ و لة فيلمة
حةيابةرةكاندا رؤ ،دةطيَرِآ .بيَئاتريس ثاساوى بيل ى قةبوو ،نةدةكرد كة دةيطوت مرؤ
خؤدةبآ لة شويَنيَكةوة بذيو دابني بكا .لة اليةكى ديكةوة بيل كةسيَك نةبوو كة لةطة ،ذنى
َة خؤشةويستةم زانى .بؤ
َبكا .بةآلم من دواتر بةو نةسازانةى ئةم دوو هة ال
سياسييدا هةل
َى
ئةوةى بيامن بيل لة كويَية سةردانى زؤر شويَنم كرد ،لة ئاكامدا ئةوم لة ذوورى كؤنرتؤل
ستؤديؤيةكدا دؤزييةوة كة ثرِؤ ةى فيلمى ليدى هةميلتؤن ى دةكرد .كاتآ بةسةرهاتةكةم
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َى كرد .هةروةها طوتي كة برِيارةكةى هةر لة بري ضؤتةوة .بيَئاتريس ة ية
بؤ طيَرِاوة قةبوول
تةلةفؤنى نةبوو .تيَليَطرافم بؤ نارد.
بةجمؤرة دوانيوةرِؤ دةرفةمت بوو لةطة ،جيَسى كضة ثورم مب .خؤم ئامادة دةكرد كة هة ا،
َيَك بوو
جني تةلةفؤنى كرد و طوتي كة دةيةوآ كاتى نانى نيوةرِؤ مببينآ .جني ضةند سال
كة بة خواستى خؤى دةيويست روانطةى سياسيى من سال بكاتةوة .ئةوةى راستيى بآ دةبآ
َيَم ئةو يةكيَك لةو ضةندين كةسانة بوو كة دةيانويست روانطةى سياسيى من سال بكةنةوة.
بل
َةى كورتةضريؤكةكامن ،جني هةموو بةيانييةك دةستى لة
ثاش بآلوبوونةوةى يةكةم كؤمةل
َدةطرت و دةهات بؤالم هةتا تيَمطةيةنآ كة لة يةكيَك لة ضريؤكةكانيدا كة
ئيشةكةى هةل
ئيَستاكة لةبريم نيية كامة ضريؤكة ،ليَكدانةوةيةكى راستم لة سةر خةباتى ضينايةتيى نةبووة.
ئةو كاتانة ثيَموابوو كة قسةكةى زؤرية بآ جآ نيية.
ئةو رؤذةى كاتى نانى نيوةرِؤ هات سةندةويضةكةشى لة ثاكةتيَكدا هيَنابوو .قاوةيةكم بؤ
َى كرد .طوتي كة هيوادارة كاتى نةطرتبآ .وادياربوو لة زمانى منةوة
هيَنا و ئةوية قةبوول
شتيَكيان بؤ طيَرِابؤوة ئةوية طلةيى هةبوو.
َطةيةك بةدةستةوةن
وادياربووة كة هةفتةى رابوردوو لة كؤبوونةوةيةكدا طوتبووم ضةند بةل
َةت قسةيةكى
كة رووداوطةليَكي شةرمنانة و قيَيةون لة يةكيَتى سؤ يةتدا لة ئارادان .بةرِوال
َم طوتووة.
ناماقول
جني كضيَكى وريا و ثيتؤ ،و عةينةك لةضاو ،ئؤسقؤفيى بوو و سى سا ،كاركردن لة حييبدا
َسوكةوتى
َسؤزييةوة هةل
َيَنى ئةوى بة ضينى كريَكار دةردةخست .هةميشة لةطة ،من بة دل
بةل
دةكرد و دةيطوت :هة ا !،رووناكبريانيَكى وةكو تؤ لة ضاو باقى ئةندامانى حييبيى زؤر زياتر
َيى سةرمايةداريى دان .تؤ تاوانبار نى .بةآلم دةبآ وريا بى .
لة ذيَر طوشارى طةندةل
ثيَم طوت كة ثيَموابوو وريا هةم ،بةآلم جارى واشة وا هةست دةكةم ميدياكانى
سةرمايةداريى بآ ئةوةى بيانةوآ ،نةختيَك لة راستييةكانية ئاشكرا دةكةن.
جني بة سةرجنةوة سةندةويضةكةى خوارد و عةينةكةكةى ئةوبارةوبار كرد و سةبارةت بة
ثيَويستيى وشياربوون لةبارةى ضينى كريَكار ضةند وتةيةكى كورتى هيَناسةر زمان و طوتي كة
دةبآ برِوات ،لةبةرئةوةى ناضارة سةعات دووى تةواو لة نووسينطة بآ .دةيطوت تةنيا ريَطةى
َويَستى راستى ضينايةتى ،ضاالكيى جيدديية لة
رووناكبرييَكى وةكو من بؤ طةيشنت بة هةل
حييبدا و تيَكة ،بوونة لةطة ،ضينى كريَكار و بةجمؤرة ضريؤكةكانى من دةبيَتة ضةكيَكى
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راستةقينةى دةستى ضينى كريَكار بؤ خةباتى ضينايةتى .طوتي كؤثييةك لة رةوتى
دادطاييةكانى ساآلنى دةيةى سى ة م بؤ دةنيَرآ هةتا بة خويَندنةوةيان طومانةكانى من لة
َةت لة يةكيَتى سؤ يةت برِةويَتةوة .طومت كة زؤر زووتر ئةوامن خويَندؤتةوة و
سةر عةدال
راستييةكةى ئةوةية كة رازييان نةكردم .طوتي كة نيطةران نةمب ،اليةنطريية راستةقينةكانى
ضينى كريَكار وردة وردة خؤدةطرآ.
ئةمةى طوت و رؤيشت .وةبريم دآ كة لةبةر هؤيةك بيَتاقةت بووم.
هةتا ويستم دةست بة كارةكةم بكةمةوة ،تةلةفؤن زةنطى ليَدا .جيَسى كضةثورم بوو.
دةيطوت كةناتوانآ بيَت بؤ ئاثارمتانةكةم ضونكة دةيةوآ جليَك بكرِآ و ويَنةى ثيَوةبطرآ.
داواى ليَكردم ئةطةر بكرآ هةتا بيست دةقةى ديكة لةبةر دةركى دووكانى جل فرؤشيى مب.
وازم لة كارى دوانيوةرِؤم هيَنا و تةكسى ة م طرت.
َةت
لة تةكسييةكةدا لةطة ،شؤفيَرةكة سةبارةت بة خةرجى طرانى ذيان و سياسةتى دةول
دوايني .دةركةوت هاورِاين .دواتر باسى كضة تاقانةكةى كرد كة دةيهةوآ لةطة ،باشرتين
َكردنى ئةمة بؤ
هاورِيَكةى كة ثياويَكى ضل و ثيَنج ساآلنة زةماوند بكا .دةيطوت كة قةبوول
ئةو سةخت بوو ضونكة كضةكةى و هةروةها ضاكرتين هاورِيَكةى لةكيس داوة .لةوةش خراثرت،
وتاريَكى سةبارةت بة دةروونيانيى خويَندؤتةوة كة لة طؤ اريَكى ذنانةدا ضاث كرابوو .ثاش
خويَندنةوةى ئةو وتارة بةو دةرةجنامة طةيشتبوو كة كضةكةى كةوتؤتة ذيَر كاريطةريى
خؤيةوة .طوتي :لةو كاتةوةى كة وتارةكةم خويَندؤتةوة تيَكضووم ،زؤر خراثة كة مرؤ لةناكاو
بةو دةرةجنامة بطا  .ماشيَنةكةى بؤ الى قاناوةكة 12الدا .لة بةر دووكانةكة دابةزيم.
طومت :تيَناطةم بؤضى دةبآ ثيَتناخؤش بآ ،سةير دةبآ كة مرؤ نةكةويَتة ذيَر كاريطةريى
باوكييةوة .
َيَن .دايكم هةميشة دةيطوت
دةستى دريَذكردبوو هةتا كريَكةى وةربطرآ .طوتي :وامةل
كة من هييل م لةرِادةبةدةر طريؤدةى خؤم كردووة ،ئةوشتةى كة ئازارم دةدا ئةوةية كة
راستى طوتووة .
ثياويَكى خرِيالنة و رةزا طران بوو ،سةرى لة ليمؤ دةضوو رةنطة لة بادام زةمينية .ضاوة
ورد و شينةكانى لة بريياريَك دةضوو.
 -12قاناو :خةرةند .جؤطةلةي قوولَ ك ئاوي ثيَدا برِوات.
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َةكةى زؤر خؤش بوآ نةك كةم؟
طومت :باشة ،باشرت نيية ثيَمانوابآ كة مرؤ دةبآ مندال
طوتي :خؤشويسنت؟ ض خؤشويستنيَك؟ ئةطةر لة من بثرسى هيض بايةخيَكى نيية.
هيييَل سآ مانط لةوة ثيَة لةطة ،هاورِيَكةى من جؤرج رؤيشت و تةنانةت كارت
ثؤستاَليَكيشى نةناردووة كة بيامن لة كويَية و ض دةكا .
طومت :ذيان زؤر دذوار بووة .هةركةسآ بة شيَوةيةك تووش بووة .
َيَم .
طوتي :ض بل
ئةطةر مبويستبواية قسةكامنان دريَذةى ثيَدةدرا .جيَسى ى ثورمم ديت كة لةوالوة
َئاواييم لة شؤفريةكة كرد و بة نيطةرانييةوة بةرةو
راوةستابوو و سةيرى منى دةكرد .مال
جيَسى ضووم.
جيَسى طوتي :تؤم ديت .ديتم كة لةطة ،ئةو قسةت دةكرد .باشرتين كارت كرد.
َةكةي فيَر بووم .كاريَكم بة دووربوونى شويَن نيية،
ماوةيةكة زؤر بيَشةرم بوون .من فيَل
بيَةطةلة كريَكةى ،شةش ثةنس ية دةستخؤشانة دةدةم .هةر دويَنآ بوو يةكيَك لةوانة لة
ثشت سةرمةوة دةينةرِاند .خؤ دةبآ لةبةرامبةرياندا راوةستني .
َة ،بةآلم لة هةذدة ساآلن
جيَسى ى ثورم باآلبةرز و ضوارشانةية .بيست و ثيَنج سال
َةكانى لة سةر دموضاوى شؤخوشةنطى ثةخة و ثةريَشانة .ضاوة
دةضآ .بسكة قاوةيية كال
طةورة شينةكانى طرذييةكى كضانة دةردةخةن .تارِادةيةكى زؤر لة كضى وايكينطةكان دةضآ،
َطرةكان بةشةرِ دآ.
بةتايبةتى كاتآ لةطة ،شؤفري تةكسى و شاطردى ثاش و كاميؤنة بارهةل
َطادا شةرِى ثارتيياني
ئةو و ثورة ئيَما م بةردةوام لةطة ،ضينة دةستكورتةكانى كؤمةل
َكردنة ئةوامن سةركؤنة نةدةكرد ضونكة ذيانيَكى زؤر شةكةتهيَنةريان
هةبووة .بؤ ئةم سةرقال
هةية .هةروةها بةرامبةرةكانى ئةوانية ثيَيانناخؤش نيية .وةبريم دآ جيَسى ى ثورم لة
يةكيَك لة دمةقاَليَكانى لةطة ،شؤفرييَكى تةكسيدا ،بة زيرةكييةكى تةواوةوة خؤى طيَل كرد و
رؤيشت .شؤفيَرةكة قاقايةكى كيَشا و طوتي :ئةمانة ئيدى خاراون ،13ئيدى ئةجمؤرة كةسانة
ناكةونة داوةوة .
ثرسيم :كراسةكةت كرِي؟
طوتي :ئةمةية كة لةبةرم كردووة .
 -13توند و تؤكمة و ثتةو بوون.
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جيَسى هةميشة ئاوا جلى لةبةر دةكرد .ضاكةت و تةنوورةى جوان ،لةطة ،بلوزى
مليوان خرِ و ملوانكةى مرواريد ،زؤريشى ليَى دةكاآلوة.14
طومت :ئةطةر واية با بضني كؤتايى بة كارةكة بيَنني .
بةثةلة وةآلمى داوة :دايكيشم دةيةوآ بيَت .
طومت :زؤر ضاكة با بيَت .
َم بيَت .طومت بيَتة ئيَرة و ثيَكةوة
طوتي :بةوم طوت كة ثيَويست ناكا بؤ جل كرِين لةطةل
َبذيَرآ .
دةرِؤين .ثيَم خؤش نيية ئةو جلم بؤ هةل
طومت :ئاوا! .
ثورة ئيَما لة ضازانةى طؤشةى شةقامةكةوة بةرةو الى ئيَمةوة دةهات .ديار بوو بؤ
تيَثةرِكردنى كات ضؤتة ئةوآ .ذنيَكى طؤشنت بوو كة جلى شينى لةبةر دةكرد و ملوانكةى
مرواريدى لةمل دةكرد و دةستكيَشى سثى لة دةست دةكرد ،راست وةكو ثؤليسةكانى هاتؤضؤ
لة شويَنةكانيان .دموضاوى نيطةران و طؤنا و بةرخةبةبةى و نيطا خةمؤكةكةى هةميشة
بةدواى كضةكةيةوة بوو.
كاتآ جلةكةى جيَسى ي ديت طوتي :ضاكى! ئيَستا ئةطةر لةطة ،من هاتبوايةى ليَت
كةم دةبؤوة؟
جيَسى بة توندى طوتي :ضؤن؟
دايكى طوتي :ئةم بةيانيية ضووم بؤ دوكانى ريَنآ  ،طومت كة تؤ دةتةوآ بيَى و ويستم
ئةم جلةت ثآ نيشان بدةن .تؤش هةر ئةوت كرِيوة .من سةليقةى تؤ دةزامن .خؤشم دةناسم،
ئيَستا تيَطةيشتى؟ .
َطةرِا و دةيوست ضةلةحانيَى لةطة ،بكا ،بةآلم دايكى بة
جيَسى دموضاوى سوور هةل
نةرمييةكى ئاويَتةى سةركةوتنةوة سةرى داخست و بة نوكى ضةترةكةى لة بةردضنةكانى
دةطوتا.
طومت :واباشة وةرِآ بكةوين .
ثورة ئيَما و جيَسى ى ثوورم توورِةيى خؤيان خواردةوة و هاتنة ئةم شانةوشانى من
و وةرِيَكةوتني.
 -14ليَي دةهات .ليَي جوان بوو.
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طومت :لةوسةر دةتوانني سوارى ثاس بني .
َآ ،واباشرتة .تاقةمت نيية لةطة ،شؤفري تةكسى ضةنة ليَدةم .
ثورة ئيَما طوتي :بةل
جيَسى طوتي :منية هةروا .
ضووينة نهؤمى دووةمى ثاسةوة كة ضؤ ،بوو و لة رييى ثيَشةوة لة الى يةكرتى دانيشتني.
ثورة ئيَما طوتي :هيوادارم ئةو دؤستة ويَنةطرةى تؤ ويَنةيةكى جوانى جيَسى بطرآ .
طومت :منية هيوادارم  .ثورة ئيَما ثيَيواية طشت نووسةرةكان لة كاتى وتوويَذى
رؤذنامةوانى و ميوانداريَتيى بآلوكةرةوةكان دةكةونة طةمارؤى ويَنةطرةكانةوة .ثيَيوابوو من
َة دةكا .وةآلمى داوة ئةمة ضكؤلةترين كاريَكة
باشرتين ويَنةطرم ثيَشك دآ .ثيَمطوت كة هةل
كة دةتوامن بيكةم .جيَسى كة هةميشة بة رستةى كورت و ناتةواوةوة قسةى دةكرد،
دةتطوت بةشةرِ دآ ،لةو ذانة دةروونيية ناراحةت بوو كة نةيدةويست دةرى خبات .طوتي:
بةهةر حا ،طرنط نيية .
واديار بوو ثورة ئيَما و جيَسى لة ثانسيؤنيَكدا دةذيان و هةر لةويَدا ثريةثياويَكى ىلَ
بوو كة براكةى بةرهةمهيَنةرى تةلة ييؤنى بوو .جيَسى لة شانؤييةكدا بة نيَوى بوكيَكى
َى دةطيَرِا .ثورة ئيَما ثيَيوابوو ويَنةيةكى جوانى جيَسى بطريآ بؤ
ئارام و بيَدةنط رؤل
ئةوةى كاتآ بةرهةمهيَنةرى تةلة يييؤنى ديَت بؤ بينيى براكةى ،ويَنةكةى ثيَنيشان بدا و
ببينآ كة جيَسى لةبةردآلنة و لةطة ،خؤى دةيبا بؤ لةندةن و دةيكا بة ئةستيَرةى
تةلة يييؤنى.
راستييةكةى من نةمدةزانى جيَسى لةم بارةيةوة ضؤن بري دةكاتةوة .قةتية
َى بكردبواية،
تيَنةطةيشتم كة لة ثالنةكانى دايكى بؤ داهاتووى ضى دةزانآ .رةنطة قةبوول
ئةطةرى نا ة ش هةبوو .بةآلم هةميشة بة متمانة و بة هيَند وةرنةطرتنةوة وةآلمى دةداوة.
ثورة ئيَما طوتي :كضةكةم ،ئاوا نابآ .باش نيية كة ئاوا لةطة ،ويَنةطرةكة
َسوكةوت دةكةى .
هةل
جيَسى طوتي :دايكة! ديسان دةستت ثيَكردةوة .
َى هات و طوتي :ئةمةش لة شاطردى شؤفري ،تةنانةت
ثورة ئيَما ثيَكةنينيَكى تال
ثيَنييةكية زياتر لة جارى ثيَشوو نادةم .كرآ ثاس لة نايتس بريج ةوة هةتا شةقامى ليتل
دوشيَس سآ ثيَنى ة ية .
طومت :ثورآ طيان كرآ طران بووة .
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ثورة ئيَما طوتي :من هيض زياتر نادةم .
بةآلم شاطردى شؤفيَرةكة نةبوو .دوو كةسى ويَضوو بوون كة لة ثليكانةكانةوة هاتنة سةرآ
و دانيشنت .بةآلم نةك لة الى يةكرت .ئةم لة ثشت سةرى ئةو .زؤرم ثآ سةير بوو .ذنةكة
داهاتةوة بةرةو ثيَشةوة ،بةدةنطى بةرزةوة لة شيَوةى توتى ،طوتي :لةبريت نةضآ! ئةطةر بؤ
َيَم كة ريَت
جاريَكى ديكة ماسيية سوورةكةم لة دةرةوةى ذورةكةم دابنيَى بة خاوةن ما ،دةل
ثآ نةدا .
ثياوةكة سيمايةكى تيَكشكاوى هةبوو و لة ضرضولؤض و تيَكتةثيو دةضوو ،بة هةر
َبةزين و دابةزينيَكى ثاسةكة سةرى رادةوةشا و سةيرى ثيَشةوةى خؤى دةكرد.
هةل
َةك بووة ،وانةزانى كة نازامن ضى بةسةرهاتووة؟
ذنةكة طوتي :ماسيية داماوةكةم بةل
ثياوةكة لةثرِ وةقسة هات :ئةو هةمووة ماسيية لة بنى دةريا هةية ،ئةو طشتة ماسيية.
ئةو هةمووة بؤمبةمان ثيَدادان ،وادةزانى ليَمان دةبوورن كة ئةو هةموو بؤمبةمان
تةقاندؤتةوة ،ئةو ماسيية بةستةزمانانةمان لةتوكوت كردووة ،هيض كات نامانبوورن .
ذنةكة بة لةحنيَكى ئاشتبوونةوةوة طوتي :من قةت بريم لةوة نةكردبؤوة  .دواتر هةستا
سةر ثآ و ضووة الى ثياوةكة دانيشت.
دةميانى كة دوانيورِؤى ئةو رؤذة جاروبارة نةمدةتوانى سةرجنم كؤنرتؤ ،بكةم ،بةآلم ئةم
ضةشنة مشتومرِانة منيان ثةشؤكاند .كاتآ ثورة ئيَما قسةى كرد هيَور بوومةوة .ثورم
َةتى حييبى كريَكار لةوة ضاكرت
َكانةمان نةبوو .دةول
طوتي :فةرموو! ثيَشرت لةجمؤرة خةل
نابآ .
جيَسى طوتي :بةسة دايكة! ئةم ئيَوارةية هةر تاقةتى باسى سياسيم نيية .
كة طةيشتينة مي ،،دابةزيني .ثورم نؤ ثيَنى بؤ كريَى هةر سيَكمان دا ،شاطردةكة متةقى
ليَوة نةهات و وةرى طرت.
ثورم طوتي :ئةوانة عورزةشيان نيية .
باران منة منة دةبارى و هةوا بةرةو ساردبوون دةضوو .سةرمان خستبووة ذيَر ضةترى ثورمةوة
و دةرِؤيشتني.
لة ثرِ ضاوم بة كؤشكى رؤذنامةفرؤشيةكة كةوت ،بةم مانشيَتة طةورةية :ستالني لة
ئاويلكةدا  .ضةترةكة بةبيَ من لة ثيَيانرِآ دةرِؤيشت .رؤذنامةفرؤشةكة ئاشناى كؤمن بوو.
َبى بانطةشةية طوتي :مامة يؤسف
َبةاةل
ثرسيارم ليَكرد ديسان ضى روويداوة؟ حةمتةن اةل
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ئيرت تةواو .ئةطةر لة من بثرسى بةو ذيانةى كة ئةو هةيةتى سةير نيية .ئاخرييةكةى بة
سووك و ضروكييةكةى دةطةيشت .بؤلدوزيَرية بيَت لةكار دةكةوآ  .رؤذنامةيةكى نوشتاندةوة
َة و بآ
و داية دةستم :بة بؤضوونى من ئةم ضةشنة ذيانة هةر لة خؤوة قورسة .كارى بآجوول
ئاكام .خويَندنةوةى راثؤرت و بةشداريكردن لة كؤبوونةوةكان خؤ نةبوو بة كاركردن .ئيشةكةى
َدةكيَشم .
خؤمم ثيَخؤشة .هيض قازاجنيَكى نةبآ هةناسة هةل
ضةند هةنطاو ئةوالتر ثورم و جيَسى لة ذيَر ضةترى باراناوييةوة سةيرى منيان دةكرد.
ثورم هاوارى كرد ضى روويداوة ئةزييم؟ .
جيَسى بة توورِةيية طوتي :دةبينى كة دةيةوآ رؤذنامة بكرِآ .
رؤذنامةفرؤشةكة طوتي :ئةو كة برِوات زؤر شت دةطؤرِيَت .ثيَتوانةبآ كة من اليةنطرييان
ىلَ بكةم ،بةآلم ئةوان عادةتيان بة دميوكراسيى نيية ،وانيية!؟ مةبةستم ئةوةية كة مرؤ ئةطةر
َيشى بؤى ليَنادا .
عادةتى بة شتيَك نةبآ دل
لة ذيَر بارانةكةدا رامكرد ،هةتا بطةمة ضةترةكة .طومت :ستالني لة ئاويلكةداية .
ثورم بة رةشبينييةوة ثرسى :ضؤنت زانى؟
طومت :لة رؤذنامةدا نووسيوويانة.
ثورم طوتي :بةيانى نووسيبوويان نةخؤش كةوتووة .بةآلم بة بؤضوونى من ثرِوثاطةندةية.
هةتا نةيبينم برِوا ناكةم .
جيَسى طوتي :دايكة ضةند سادةى! ئاخر ضؤن دةتوانى بيبينى؟
وةرِيَكةوتينةوة .ثورم طوتي :بة بؤضوونى تؤ واباش نةبوو كة جيَسى دةستآ جلى
جوانى كرِيبواية؟ .
جيَسى طوتي :دايكة! مةطةر نازانى كة ئةو نيطةرانة ،مردنى ستالني بؤ ئةو وةكو
مردنى ضيَرضيل واية بؤ ئيَمة .
َة! .
َيَى ضى رؤل
ثورم لةثرِ واقورِما و طوتي :ئاى ..ئةوة دةل
يةكيَك لة طؤشةكانى ضةترةكة سةرى جيَسى ة ى بريندار كرد و ئاخى ثيَطةييشت.
جيَسى دةستى بةسةرييةوة طرت و طوتي :ضةترةكة دادةوة دايكة! مةطةر نابينى كة باران
ليَى كردؤتةوة؟ .
ثورة ئيَما بةزةمحةت ضةترةكةى داداوة .جيَسى ية ليَى وةرطرت و دازست .ثورة
َطةرِا ،دواتر ثرسيارى كرد :ثيَتاخنؤشة ضايةكى طةرم خبؤينةوة؟ .
ئيَما توورِة بوو و سوور هةل
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طومت :جيَسى وةدرةنط دةكةوآ  .راست لةبةر دةركى ويَنةطرييةكةدا بووين.
ثورة ئيَما طوتي :خؤزطة ئةم بةرِيَية دةيتوانى ويَنةيةك لة جيَسى بطرآ كة هةستى
تيَدابآ .تا بة ئيَستا كةس نةيتوانيوة ويَنةيةكى لةجمؤرةى ليَبطرآ .
َةتيَكى لةخؤباييانة لة ثيَة ئيَمةوة بة ثليكانةكاندا وةسةر كةوت .لة
جيَسى بةحال
نهؤمى سةرةوة جيَسى لةخؤباييانة دةركةيةكى كردةوة ،دةنطى مؤسيقاى سرتا ينسكى
َةميَشى و
بةرزبؤوة .بةدواى ئةودا ضووينة ذووريَكى طةورة بة كااةزديواريى سثى و خؤل
زيَرِينةوة .ئاوازى بةهارانة ى سرتا ينسكى ئاويَيانةكانى بلورى ضلضراى دةلةرزاندةوة .هيضمان
َيى رةشةوة وةذوور كةوت ،بة بيةيةكةوة داواى
نةطوت .تا ئةوةى ويَنةطر بة ضاكةتى مةمخةل
ليَبووردنى كرد و دةزطاكةى كوذاندةوة.
ثورم طوتي :هيوادارم ئةو شويَنةى كة دةمانةوآ ئيَرة بيَت .دةمةوآ ويَنةى كضةكةم
بطرن .
َبةتة كة ئيَرةية .طةورةتان كردم! دةستى دةستكيَة لةدةستى
كورِة طةجنةكة طوتي :هةل
َطةرِا .كورِة طةجنةكة سةيرى منى دةكرد،
ثورمى طرت و ئةوى بةرةو كاناثة برد .ثورم سوور هةل
َةتيَكى شارةزايانةوة سةيريَكى
بة خيَرايى لة سةر كاناثةيةكى ديكة دانيشتم .ثياوةكة بة حال
جيَسى كرد و بيةى هاتة سةر ليَو .جيَسى زؤر جيددى و مؤن دةستى لةنيَو دةستى خؤى نابوو
و وةكو دةرياوانيَك سةيرى ئةوى دةكرد.
ويَنةطرةكة بة هيَمنى بة جيَسى طوت :لةوة دةضآ باش نةبى خامن .هةتا كةيف ساز
نةبى ويَنةكةت جوان نابيَت .
َةكةم نةباشة! .
جيَسى طوتي :من باشم .كضة خال
طومت :ساز و ناسازبوونى من قةيناكا ،خؤ برِيار نيية ويَنةى من بطرآ .
لة هةمان كاتدا كتيَبيَك لة شانى ئةو كاناثةيةى لة سةرى دانيشتبووم كةوت :قولةرِةشة
َد فيَر بيَنك  .ويَنةطرةكة بة نيطةرانييةوة خيَرا بةرةو كتيَبةكة رؤيشت.
فرِفرِة ،بةرهةمى دؤنال
لة منى ثرسى :بةرهةمةكانى رؤن دةخويَنييةوة؟ .
طومت :جاروبارة .
طوتي :من بؤ خؤم هيض شتيَكى ديكة ناخويَنمةوة .هةتا ئةو جيَيةى من تيَطةييشتووم
يةكةم قسة و دوايني قسةى طوتووة .هةر كاتآ كتيَبيَكى ىلَ دةخويَنمةوة ،ديسانةوة دةست بة
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َةم ببا خؤى ناوزرِاو
خويَندنةوةى دةكةمةوة .ثاش فيَر بيَنك ئةطةر كةسيَك دةست بؤ قةل
دةكا .
َى بدويَم.
هةر بآ هيواى كردم ،ئيرت ثيَم خؤش نةبوو لةطةل
ويَنةطرةكة طوتي :با ضايي بيَنم .ئةطةر ثيَتان خؤشة ليَيدةنيَم .ئيَوة ثيَتان خؤشة
َبكةم؟ .
طرامافؤنةكة هةل
جيَسى طوتي :مؤسيقاى مؤديَرِمن بة هيض جؤرآ ثيَخؤش نيية .
ويَنةطرةكة طوتي :واية ،سةليقةى هةموان وةكو يةك نيية  .بةرةو دةركةى ثشتةوة
دةرِؤيشت كة دةركاكة كرايةوة و طةجنيَكى ديكة بة سينييةك ضاوة هاتة ذوورآ .ئةوية وةكو
َيَكى رةشى لةثيَدابوو و بلوزيَكى
َةتيَكى ئارامى هةبوو .ثانتؤل
هاوكارةكةى ثيتؤ ،و روال
َى ريَكى ضةوركراو لة سةر سةرى تروسكةى دةهات.
ئةرخةوانيشى لةبةردا .قذى وةكو دوو بال
خانةخويَكةى ئيَمة بة هاورِيَكةى خؤى طوت :دةستت خؤش بآ! .
رووى كردة ئيَمة و طوتي :ئييمن ثيَبدةن جةكى مسيت دؤست و هاوكارى خؤمتان ثآ
بناسيَنم .خؤشم خؤ دةناسن .ئيَستا بة فينةانيَك ضايى دةحةسيَينةوة و ديَينةوة سةرةخؤ .
جيَسى بآ ئةوةى ئاطاى لة خؤى بآ لة نيَوةرِاستى ذوورةكةدا راوةستابوو .ثياوةكة
فينةانيَك ضايي بؤ برد .جيَسى بة سةر ئاماذةى بؤ من كرد و طوتي :بةوى بدةن  .ئةوية
ضايةكةى هيَنا و داى بة من.
ثرسى :ضى روويداوة ،ناخؤشييةكت هةية؟ .
رؤذنامةكةم دةخويَندةوة و طومت :نا ،بةثيَضةوانةوة زؤر سازم .
ثورم طوتي :ستالني لةسةرة مةرطة .يان النيكةم دةيانةوآ واى بآلو بكةنةوة .
خانةخوآ ثرسى :ستالني؟
َآ ،هةر ئةوةى وا لة رووسياية .
ثورة ئيَما طوتي :بةل
ئةها ،تيَطةيشتم ،مامة جؤو .خوا ليَيخؤشبآ .
ثورة ئيَما واقورِما .جيَسى بة سةرسوورِمانةوة دموضاوى ثيَكدادا .جةكى مسيت
هات و لة الى من دانيشت و رؤذنامةكةى خويَندةوة .دةى ،دةى سةرجنرِاكيَشة ،نؤ دوكتؤر.
ثةجنا دوكتؤريشيان بردبواية بآ سوود دةبوو .
َيَم .
طومت :ضى بل
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جةكى مسيت طوتي :اودةى سةرةتان بوو .دةبوو ضةند سا ،ثيَشرت كؤتاييان ثيَهيَنابواية.
شةرِ كة تةواو بوو ،ئةوية فت ببوو ،ثيَتان وانيية؟ .
طومت :طوتنى زؤر سووك و ئاسان نيية .
خانةخويَكةى ئيَمة فينةانةكةى بة دةستيَكييةوة بوو و دةستةكةى ديكةى بة نيشانةى
َيَنا و طوتي :هةر ثيَمخؤش نيية طويَم لةم شتانة بيَت .تاقةتيم نيية .خودا
ئةمركردن هةل
َت
َم لة هةموو سياسةتيَك تيَكة ،ديَت .بةآلم لة كاتى شةرِدا مامة جؤو و روز يَل
شاهيدة دل
َةوانة خؤشةويستةكانى من بوون .
ثال
َضوو و طوتي :دةكرآ ئةم
جيَسى ى ثورم كة دانةدةنيشت و ضايشى نةدةخواردةوة هةل
َمة طةشة كضانةكةى
كارة قؤرِة تةواو بكةن ،يان هةر دةتانهةوآ خؤى ىلَ طيَل بكةن؟!  .كول
شؤقى دةداوة و خةميَك لة ضاوةكانى دا هيَالنةى كردبوو.
َبةت هةر ئيَستاكة تةواوى دةكةين.
َبةت ،هةل
ويَنةطرةكة فينةانةكةى خؤى وةالنا :هةل
ئةمر دةفةرموون!  .سةيرى هاوكارةكةى كرد ،بة بيَيارييةوة رؤذنامةكةى وةالنا و هةستا سةر
ثآ و ثةتى ثةردةكةى كيَشا و ذووريَكى ثرِ لة كاميَرا و دةزطا دةركةوتن .هةرووكيان بة ورديى
َيَى ويَنةكةت بؤ ض كاريَك دةوآ،
سةيريَكى جيَسى يان كرد .ويَنةطرةكة طوتي :ئةطةر ثيَمان بل
باش دةبآ .بؤ خؤشةويستى؟ خؤنواندن؟ يان بؤ دؤستة بةختةوةرةكانتان؟ .
جيَسى ى ثورم طوتي :نازامن و هيض بؤم طرنط نيية .
ثورة ئيَما هةستا سةر ثآ و طوتي :دةمةوآ ويَنةيةكى ىلَ بطرى كة هةستى تيَدابآ .
جيَسى دةستى بةرةو ثورة ئيَما ويَكهيَنا.
طومت :ثورآ طيان! وا باشرتة من و تؤ بضينة دةرةوة .
ثورم طوتي :بةآلم ئاخر. ...
ويَنةطرةكة دةستى خستة سةر شانى ثورم و بة هيَمنى ئةوى بةرةو دةركةكة رةوانة كرد و
طوتي :لةوآ كةميَك حبةسيَنةوة .مةطةر ئيَوة ناتانةوآ كارةكةى من ضاك بآ؟ من لة بةر دمى
باشرتين بينةرانيشدا ناتوامن بة باشيى كار بكةم .
َطةرِا .من شويَنى ثياوةكةم لة ثةناى ئةو طرتةوة .جةكى
ثورة ئيَما ديسان سوور هةل
مسيت بة جيَسى طوت :لةطة ،مؤسيقا ضؤنن؟ .
جيَسى طوتي :بيَيارم لة مؤسيقا .
جةكى طوتي :من ثيَموانيية مؤسيقا خراث بيَت ،لة راستيدا يارمةتيدةرة. ...
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دةركاكة داخرا و من و ثورة ئيَما لة الى ثةجنةرةوة راوةستاين و سةيرى شةقاممان كرد.
ثورم ثرسى :ئاخؤ ئةم طةجنة تا بة ئيَستا ويَنةى تؤى طرتووة؟ .
طومت :نا .بةآلم ناوبانطيم بيستووة .
دةنطى مؤسيقا بةرزبؤوة .ثورم ثيَى لة عةرزيى كوتا و طوتي :طيلبيَرت و سوليوان ة ة،
جيَسى ئةم مؤسيقايةى ثيَناخؤش نيية .مةطةر ئةوةى بيانوو بطرآ .
جطةرةيةكم داطريساند .مؤسيقاى ئؤثيَراى ضةتةكانى ثيَنيانس لة ناكاو برِا.
ثورة ئيَما لة رووى شةيتانييةوة طوتي :دةى نازدارةكةم ،باسى ذيانى ثرِ لة رووداوت
ناكةى؟ .
َم دةدا باسى ئةو بريةوةرييانة بكةم كة ئةو ثيَى
ثورة ئيَما ثيشةى هةميشةيى بوو .من هةول
خؤشة.
كةومتةوة بريى بيل  .يادى بيَئاتريس و هة ا ،جني.
طومت :لةطة ،كضى ئؤسقؤفيَك نانى نيوةرِؤم خوارد .
ثورة ئيَما بة سةرسورِمانةوة سةيرى كردم :بةرِاستة؟
ديسان دةنطى مؤسيقا بةرزبؤوة .كول ثورتيَر  .ثورم طوتي :بة هيض جؤرآ ئةم
مؤسيقايةم ثيَخؤش نيية .مؤسيقاى مؤديَرِنة ،وانيية؟ .
َضووبوو و طوتي :بآ سوودة دايكة! تاقةتيم
ديسان مؤسيقا برِا .جيَسى دةركاى كردةوة .هةل
نيية .
بةآلم باوامن ،ئيَمة هةتا ضوار مانطى ديكة نايةينةوة بؤ لةندةن .
خانةخويَكةى ئيَمة و هاوكارةكةى لة ثشت سةرى جيَسييةوة دةركةوتن .هةردووكيان بيةيان
دةهاتآ .جةكى مسيت طوتي :واباشرتة كة وازى ليَبيَنني .
ويَنةطرةكة طوتي :با ليَيطةرِيَني بؤ كاتيَكى ديكة .كاتآ كة هةموو كةيف ساز بن .
جيَسى ئاورِى لةو دوانة دايةوة و دةستى بؤ ليَكدانةوة برد و بة شةرم و حةياى كضانةيةوة
طوتي :ببوورن لة كامت طرتن .بةرِاستى داواى ليَبووردنتان ليَدةكةم .
َيان ليَيداوة و طوتي :بؤ ضايى و
ثورة ئيَما ضووة ثيَشةوة و بةرةو ئةوالوةى برد و لةطةل
ميوانداريتان سوثاستان دةكةم .
جةكى مسيت رؤذنامةكةى منى بةرزكردةوة و رايوةشاند و طوتي :ئةمةت لةبري ضوو .
طومت :شايانى نيية ،بؤخؤتان .
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َةكانى ثيَوةنديدار بةو باسة
طوتي :دةستتان خؤش بآ .ئيَستا دةتوامن طشت هةوال
خبويَنمةوة  .دةرطاكة داخرا و ثيَكةنينة دؤستانةكانى ئةوانى شاردةوة.
ثورة ئيَما طوتي :هيض كات هيندةم شةرم نةكردبوو .
جيَسى بة توورِةييةوة طوتي :من بة هيَندى وةرناطرم ،طرنط نيية .
كة ضووينة سةر شةقام دةستمان ليَكداوة ،يةكرتميان ماض كرد و سوثامسان لة يةكرتى كرد.
َيَنا .تةكسييةكيان راطرت .منية سوارى ثاس بووم.
ثورة ئيَما و جيَسى دةستيان هةل
َآ ،تةلةفؤنةكة زةنطى ليَدا .بيَئاتريس بوو .دةيطوت كة تيَليَطرامةكةى
كة طةرِامةوة مال
منى ديتووة بةآلم دةبآ مببينآ .طوتي بيستووتة كة ستالني لة سةرة مةرطة.
َآ بيستوومة .
طومت :بةل
طوتي :دةبآ لة كؤبوونةوةكةدا باسى بكةين .
طومت :بؤضى؟ .
َك روون نابيَتةوة .كةسيَك دةبآ باسى بكات .
طوتي :ئةطةر ئيَمة باسى نةكةين ،بؤ خةل
طوتي تا سةعاتيَكى ديكة دةطاتآ .ماشيَنى تايثم ئامادة كرد هةتا كار بكةم .تةلةفؤنةكة
َةكةت بيستووة؟
زةنطى ليَدا .هة ا ،جني بوو .طوتي :هةوال
هة ا ،جني كاتآ مريدةكةى لة كاتى هاوثةميانيى هيتليَر ة ستالني دا ،بوو بة ئةندامى
َيَكى يةك هؤدةدا دةذيا .تةنيا نان و
حييبى كريَكاران ،تةآلقى ىلَ وةرطرت و لةوكاتةوة لة مال
َكةيةوة بوو.
رؤن و ضايي دةخوارد و ويَنةى ستالني لة بان قةرةويَل
َثةى طريان دابوو .دةيطوت :سامناكة ،كارةساتة .ئاخرييةكةى كوشتيان .
لة قول
طومت :كآ ئةوى كوشت؟ ضؤن دةزانى؟
طوتي :سيخورِ و دةستوثيَوةندةكانى سةرمايةداريى ئةويان كوشت .وةكو رؤذ روونة .
طومت :تةمةنى حةفتاوسآ سا ،بوو .
طوتي :خؤ ئينسان لةخؤوة نامرآ .
َيدا مرؤ هةر دةمرآ .
طومت :لة تةمةنى حةفتاوسآ سال
طوتي :دةبآ كاريَك بكةين كة شايانى ئةو بني .
طومت :حةمتةن هةر واية .
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َآل و ئاطا لةخؤبرِاوة ،كضيَكى ضةند سةرةرِؤية! ئةوة ئةو رستةية بةوو كةة
كضيَكى بةرةل
دايكم سةبارةت بة من بةو ميوان و ثةؤليس و دراوسةيَيةى دةطةوت كةة لةبةةر كيَشةةيةكى
َيَى لةبةةر ئةةوة ئةةو قسةانةى دةكةرد كةة بةرِواى بةة
َى ئيَمة .بل
مةزراكةيان هاتبوون بؤ مال
َةيَن :هةاوذينى مةن
ضاوثيسى بوو؟ نا .ئةو ضينييانةى كة (وايةان بةؤ ئيَمةة طيَرِاوةتةةوة) دةل
َيَى لةبةر ئةوة ئةو قسةيةيان دةكرد كةة
َكة ،كورِةكةم بةكارى هيض نايةت .بل
كةسيَكى بآ كةل
َسةؤزانةوة باسةى منةى
لة ضاوةزار بةدوور بن .دايكم زؤرجاران بة زةردةيةةكى نائاشةكرا و دل
دةكرد و دةيطوت :ئةم كضة زؤر هار و هاجة! بةرِاستى دايكم بؤ واى دةطوت؟ بةآلم ثرسةيارى
راستةقينة زؤر دواتر كرا ،ضونكة ئةوكاتةى مرؤ سيَيدة ضاردة سةاآلنة ثيَةى وايةة قسةةكانى
دايكى تةواو راسنت .ئةم خواست و ثيَويستى و توورِةبوون و وردبوونةوة و عاتيفة ثةريَشانة لة
راستيدا بؤ ئةوةية كة منداَليَكى طيَذ و ناكارامةى .دواتر كاتآ طةورةتر بووم ئةم ثرسيارةم لة
َآ كة بةة
ال ورووذا كة دايكى من بةرِاستى ضؤن دةيتوانى وشةطةليَكى لةم جؤرة بةو كضةى بل
شيَوةيةكى جيددى بؤتة خؤرةى كتيَب؟ ئةمةم بؤ روون نةبؤتةوة .ئاخؤ بةؤ ئةةوةى خةؤم طيَةل
نةكةم ثيَى دةطومت كة دةبآ لة يةكةم رؤذةوة هةتا كؤتايى ئاطام لة مريشكة بةكوركةكة بيَت؟
ئةو دةيويست من فيَر مب ئةرك وةخؤ بطرم؟ بةآلم مةن هةةر لةة سةةرةتاوة لةة خيمةةت ئةةو
مريشكة دابووم ،لةبةر كوالنة قةفةزييةكةيدا ضؤكم دادةدا ،بؤ ماوةى يةك دوو سةعات و بةة
تونديى لةطة ،ئةم بوونةوةرة ديلة هةستم بة هاوشيَوةبوون دةكرد ،ئةم مريشكة وا خةووى بةة
هيَلكةكانييةوة طرتبوو ،دةتطوت بةوانةوة نووسةيَندراوة .ئةةو بةةنيَوان شيشةى قةفةسةةكةدا
سةيرى دةرةوةى دةكرد و هاوكات ضةندين سةعات و ضةندين رؤذى دوورودريَذ لة مةزراكةمان
لة باشوورى رودزيا (نيَوى كؤنى زميبابؤى) تيثةرِ دةبوو.
بةر لةوةى دايكم ئةركى ئةو مريشكة خباتة ئةستؤم ،من بؤخؤم هيَلكةةكامن كةؤدةكردةوة.
مريشكةكة بةثيَى سروشتةكةى لةذيَر بنضكيَكدا هيَلكة دةكا و هةةر بةةم شةيَوةية يةةكيَكى
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ديكة ،بةآلم ئةطةرى زؤر كةمة كة هيَلكةيةك بةبيَ ثاريَيطارى و ضاوةديَرى ليَكردن زيةاتر لةة
َؤ ،بوونةوةرى بضووكى ديكة هةميشة لةة
يةك دوو رؤذ مبيَنيَتةوة .ثشيلةى كيَوى ،ذيشك ،هةل
نيَو بنضكةكاندا وريا بوون .هيَلكةي مريشكيان دةديةت و قةةثيان ثيَةدادةكرد و شةويَنةوارى
هيَلكةكانيان بةجيَدةهيَشت يان ئةوةى كة هيَلكةكانيان خلؤر دةكردةوة بةرةو هيَالنةى خؤيان.
َنيشتبواية دةبوو نيَو بنضةكةكان
ئةطةر بتويستبواية مريشك ةكة لة سةر ضةند هيَلكةيةك هةل
بطةرِابوايةى و هيَلكةكانت دؤزيبوايةتةوة ،بتثاراستبوايةن و دواتةر كاتةآ بةةرِادةى ثيَويسةت
طةيشتبوايةن جا ئةوانت ثيشانى مريشكةكة دةدا .ئيرت ئيَستا مريشكةكة يان بةكورك بوو يان
َيَك مريشةكةكة بةةكورك بكريَةت ،ئةةوية بةة دةرخةواردى
َبةت دةكرا بة فرتوفيَل
نةبوو .هةل
كةوضكيَك شةربةتى تايبةت بةة مريشةكةكة دةكةرا بةؤ هةميشةة بةة كةورك بكريَةت .لةةم
بارودؤخةدا دةيطاراند و دةنطى دايكانةى دةرديَنا و وةكو ذنيَكى ئاقأل لة خؤى دةثرسةى ضةى
بة سةر ئةو هيَلكانةم هاتووة ة كة بة طوومةانى خةؤى لةة شةويَنيَكى طوجنةاوى دانةابوون ة.
هيَلكةكان هةموو لة الى يةكرتى بوون .بةرِةنطى قاوةيى و سثى و قةاوةيى مةيلةةو زةرد كةة
النيكةم بةشيَكيان هى خؤى بوون! ئةم مريشكة هةى ئةيالةةتى  Rhode islandبةوو .لةةو
َنيشآ ،هيَلكةكانية
مريشكة زل و قورسانةبوو كة دةيتوانى لة سةر شازدة حة دة هيَلكة هةل
َبةت نةك وةك ئةو هيَلكة طةورانةى لة نيَو سةوثةرماركيَتةكانن،
لةو هيَلكة طةورانة بوون هةل
ضونكة بة نيوةى ئةو هيَلكانة نةبوون .نةذاديَكى ديكة لة مريشك بة نيَةوى لطهةورن كةة لةة
َنيشآ.
َكةكان دةذيا دةيتوانى تةنيا لة سةر  12هيَلكةدا هةل
تةثؤل
ئةم ه يَلكانة بيَةطةلة بوون بة جوضكة هيض ضارةنووسيَكى ديكةةيان نةةبوو .دةزطايةةكى
تايبةت بة جوضكة هةَليَنان ،كة بة هيض شيَوةيةك كارا نةبوو ،لة مةقةبايةك دروسةتكرا بةوو
َى هيَلكةكان لةة
كة لة نيَويدا شويَن بؤ هيَلكةى طةورة و بضووك وةبةرضاو طريابوو .قاثى قوول
هيَالنةى بة كادروستكراوى مريشكةكان و هةروةها ئةو مقةبايانةة لةطةة ،مؤميَةك ضةاوةرِوان
بوون .هةر كام لة هيَلكةكان بة ثيَى طةورة و بضووكى لة يةكيَك لة كونةةكانى نيَةو مقةباكةة
َدةكرد و ثاشان لة بؤشايى نيَو هيَلكةكةدا دةكرا
دادةنران و مؤمةكةيان لةذيَر ئةو مقةباية هةل
رةطيَكى زؤر بضووك ببيندرآ كة دروست بووة ،رةطيَك كة نيشانةى توو بوو و ثاشان لة هةمان
َةى بضووكةوة خويَنى جوضكيَك دروست دةبوو .مريشكةكة دةزطةا دةسةتكردةكةى ئيَمةةى
ثةل
قةبوو ،كرد ،ضونكة ئةو هةر لةسةرةتادا هةموو هيَلكةكانى وةرطرتبوو .طاراندى و ضووة نيَةو
َنيشت و خؤى قرذ كردةوة .بةآلم ئةةو مريشةكة لةةذيَر بنضةكيَك يةان قةةدى
كوالنةكةى هةل
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َكةندراودا نةبوو كة لةذيَريدا  5دةقة تاقةت نةةهيَنآ .كوالنةكةةى لةة ثشةت
درةختيَكى هةل
شيشةكانى قةفةزيَكةوة بوو و ئةمةش هةم بؤخؤى و هةم بؤ هيَلكةكانى ضاك بوو.
َةدةداوة و ئةةوية بةة ورياييةةوة لةة سةةر
رؤذى جاريَك دةركةى تةؤرِيي قةفةزةكةةم هةل
َدةستا و لة قةفةزةكةوة دةهاتة دةرآ و لة قوتوويةكى خواردندا كة تةازة ئةاوى
هيَلكةكان هةل
َةى دةخوارد (زؤرى نةدةخوارد) و دواترية القةى دةكيَشةاوة و
تيَكرابوو ئاو و هيَنديَك دانةويَل
َةدةهات و لةةكاتى
َةكانى ليَك دةدا و (لةحاَليَكدا مةن ضةاوةرِوانى ئةةم دميةنةة بةووم) هةل
بال
َة داماوةكانى كة رةنطة رةق بووبن و ذانى تيَدا طةرِابآ ليَكدةدا و ضةةند مةةتريَك
هةآلتندا بال
َبفرِآ ،بةةآلم نةا ،ئةةم بوونةةوةرة مريشةك بةوو و
َدةهات ،وةك ئةوةى كة هةل
َةتة هةل
بةم حال
َطرتةوة.
َةى هةل
َبفرِآ .كةميَك دةنووكى لةمبةروئةوبةر دا و دانةويَل
مريشكية خؤ ناتوانآ هةل
كةميَكى ديكةى ئاو خواردةوة و دواتر ثاش تيَثةرِبوونى رةنطة نيةو سةةعاتيَك نةةرم نةةرم و
بةورياييةوة طةرِاوة بؤ كوالنةكةى .ئاخؤ لةو كاتةى كة من دةمويست دةركى قةفةزةكة داخةم
ئةو لةبةر خؤيةوة دةيطوت :تكات ليَدةكةم دةركةكة دامةخة؟! كةضى من دةركى قةفةزةكةةم
داخست .بةآلم ئيَوارآ بةر لةوةى هةوا تاريك دابآ دةركةةى قةفةزةكةةم بةؤ جةاريَكى ديكةة
كردةوة ،كةضى زؤر جاران ثيَى خؤش نةبوو كة لة قةفةزةكةة بيَتةة دةرةوة .ئةةو سةةرلةبةرى
َنيشةتبوو ،ضةاويَكى
َيَت ،لة سةر هيَلكةكان هةل
رؤذآ لةبةر طةرما و سةرمادا بآ ئةوةى جبوول
طةرم دةكرد ،بةآلم هةميشة وريا بوو.
َك دانةابوو .لةوةدةضةوو
قةفةزى مريشكةكةمان بة ئانقةست لة سةر ريَى هاتوضةؤى خةةل
خودى مريشكةكة شويَنيَكى تاريكى ثيَ خؤشرت بآ كة لةبةرضاو نةبيَت ،بةآلم شويَنيَكى ئةوتؤ
َؤيةةكمان
ئةوى زؤر سةرجنرِاكيَة نيشان دةدا .مشكةكامنان دةديت كة خؤيان مات دابةوو ،هةل
لة ئامساندا دةديت لةحاَليَكدا نسيَكةى لة سةر عةرزى دةجووآلوة ،سةيرى خوارةوةى دةكرد تا
َؤكةة بةوو بؤيةة لةةوةدا دةبةووة ركةبةةرى
مريشكةكة بدؤزيَتةةوة .مريشةكةكة نيَضةريى هةل
مشكةكة .بةآلم مةترسيى راستةقينة مارةكان بوون .ضونكة مارةكةان دةيةانتوانى بةة نيَةوان
تؤرِى قةفةزةكةدا بضنة ذوورآ و ئاواش مريشكةكة ناتوانآ هيض بكا.
لة سوضيَكى قةفةزةكةدا قوتوويةكى ث ِر لةة ئاومةان دانةابوو ،نةةدةكرا ثيَمةان وابةآ كةة
َنيشيَت ،بةآلم ئةطةر ئاوةكة لةة
مريشكةكة شةو و رؤذ بة تونييةتى لة سةر ئةو هيَلكانة هةل
قةفةزةكةدا بواية ،ئةم مةترسيية هةبوو كة مار بؤ خواردنةوةى ئاو بضيَتة نيَةو قةفةزةكةةوة.
كاتآ بريمان كردةوة كة قاثيَك ئاو كةميَك لة دوورةوةى قةفةزةكة بؤ مارةكان دابنةيَني هةةتا
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بةوجؤرة فريو خبؤن ،خيمةتكارةكان وشياريان كردينةوة كةة ئةةم كةارة دةبيَتةة هةؤى ئةةوةى
ما رةكان لة نيَو بنضكةكاندا بيَنة دةرآ .واباشرت بوو كةة لةةم كاتانةةدا ثشةتمان بةة سةةطةل
َةكامناندا رادةكشاين و دةنطى
ببةستني ،سةطةكان بؤ شةوان بةردةدران .شةوان كاتآ لة قةرةويَل
سةطوةرِمان طوآ ليَدةبوو بريمان دةكردةوة :يانى سةطةل ماريان ديتووة؟ منةية رةنطةة لةةو
بارودؤخةدا لة تاريكى يان مانطةشةودا ضووبايةمة دةرةوة ،ثيَم وادةبوو مةاريَكم ديتةووة كةة
دةخوشآ .هةموو رؤذآ كاتآ مريشكةكة بؤ ئةجنامى ثرؤ ةكانى نيو سةعات لة قةفةزةكةةى
َى هيَلكةكان ناسك ببنةوة
دةهاتة دةرآ ،ئاوى شيلةوطةرمم بة هيَلكةكان دادةكرد هةتا تويَكل
و يارمةتيى جوضكةكان بؤ هاتنة دةرةوة بكةم .ذنى جووتيارةكان هةر هةموويان وايان دةكرد.
لةبريمة لة خؤمم دةثرسى ئةطةر مريشكةكة ثيَويست بواية لةة نيَةو بنضةكةكاندا ئاطةاى لةة
هيَلكةكانى بيَت ئاخؤ جوضكةكانى نيَو ئةو هيَلكانة لة بةراورد لةطة ،ئةو هيَلكانةى كة ئيَمة
ئيَستا دةمانثار اسنت و هةموو رؤذآ لة نيَو ئاوى طةرمدا بوون ،بة زةمحةتى زياترةوة دةهاتنةة
دةرآ؟ لةوة دةضوو مريشكةكة لةوةى كة هيَلكةةكانى تةةرِ ببةوون درِدؤنةط نةةدةبوو ،بةةآلم
َنيشنت بة ئانقةست يةكيَك لة هيَلكةكانى لة نيَو ثؤليَك لةو هيَلكانةى
هيَنديَك جار لةكاتى هةل
لة بن زطى داب وون دةتالنةدةوة و دواتر ئةويرتيشةيان .منةية ئةةو هيَلكةيةةى لةة بةن زطةي
هاتبووة دةرةوة ديسان دةخمستةوة بن زطى ،ضونكة نيطةران بووم كة نةكا جوضكةكانى نيَو ئةم
هيَلكانة مبرن .بةآلم مريشكةكة ديسان ئةو هيَلكانةةى دةتالنةدةوة و لةة طةةرميى جةسةتةى
َطرمةةوة و
دوورى دةخستنةوة و ئيَستا ئةركى مةن بةوو كةة ئةةو هيَلكةة مةحكوومانةة هةل
بياخنةمة نيَو بنضكةكان .ئةو هيَلكانة لة راستيدا ثيس ببوون و مريشكةكة ئةةوةى دةزانةى.
َثةةيان
ئةو هيَلكانةم كاتآ فرِيَدةدا و بة تةختةبةرديَك و عةرزى و نيَو قةدى داريَك دادةدران تل
َةوة شكان كة من هاوشيَوةى ئةو دةنطةةم ضةةندين سةا ،دواتةر
دةهات .بة دةنطيَكى ثرِ زايةل
بيستةوة ،رؤذيَكيان لة شةقامى تاتنهام كورت دا راوةستابووم كة لة ثرِ ديتم ثياويَكى طةنج
لة سةر سوكانى ماتؤرِة طةورةكةى نووشتاوةتةوة و ضةةندمةتريَك ئةةوالتر بةة ماتؤرِةكةيةةوة
كةوت و سةرى بة ليَوارى ثيَيانةرِيَيةكةدا درا .دةنطى كآلوةكةى وةك دةنطى شةكانى هيَلكةة
ثيسةكانى نيَو بنضكةكان وابوو.
بيست و يةك شةو و رؤذى ثيَدةضآ هةتا هيَلكةكان برتوكيَن و بنب بة جوضك و مريشكى زل
و مؤن كة لةو ماوةيةدا منى وةك ثاريَيةريَك و زيندانظانيَك قةةبوو ،كردبةوو ،لةة سةةر ئةةو
َدةنيشآ .جاروبار كة دةستم دةخستة بن زطييةوة هةتا بيامن هيَلكةكان لة شويَنى
هيَلكانة هة ل
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خؤيانن يان نا ،دةنووكى لة دةستم دةدا ،من كاتةآ دةسةتم دةبةردة بةن زطييةةوة لةة تينةى
جةستةى سةرم سوورِ دةما .لة سةر مةضةك و ثشتة دةستم جآ دةنووكى ئةوى ثيَوة بوو ،بةآلم
لةوة دةضوو كة بيانآ من بآ وةييم بؤ ئةو.
َدةنيشآ زؤر بة خاوى تيَثةرِ دةبةآ .ئةاخؤ لةة
كات بؤ مريشكيَكى كة لة سةر هيَلكة هةل
سآ هةفتةى كؤتاييدا زةمان بؤ ئةو بةخيَرايي دةرِوا؟
سآ ضوار رؤذ بةرلةوةى كارةكة كؤتايى ثآ بيَت هةستم كرد كة لة يةكيَك لة هيَلكةكانةدا
كة ويَدةضوو زؤر قورس و ضارةنووسسازة ،دةنطى تةقة تةقى سةةركةوتن دةبيسةتم .ويَدةضةوو
ئةو هيَلكةية كة دةنطى ترثةى تيَدا خةريكة دةبيسرتآ ،بوونةوةريَك لة نيَويةدا بةوونى خةؤى
َدا من كة ئةو هيَلكةيةم لة بنا طةويَم راطرتبةوو و طةويَم ثيَةدةدا
رادةطةيةنيَت .لة هةمان حال
مريشكةكةش سةيرى دةكردم و دواتر كاتآ بؤ بن زطيم تالندةوة دةنووكى لةدةستمدا .ئيَسةتا
َةت دةييانةى زؤرى نةةماوة كةة
تةنيا سآ رؤذى مابوو ...تةنيا دوو رؤذ ..مريشكةكة بة روال
جوضكةكانى لة هيَلكة بيَنةدةرآ .ئةو بةة دةنةووكى هيَلكةةكانى لةة بةن القةة طةورةكانيةدا
ئةوبارةوبار دةكرد .ئيَمة ثيَمةان وابةوو ئةةو بةةو هؤيةة هيَلكةةكان ئةةوبارةوبار دةكةا هةةتا
جوضةكةكان سةةراوبن لةة هيَلكةة نةيةنةة دةرآ .ئيَمةة وامةان بةري دةكةردةوة ،بةةآلم ئةةاخؤ
مريشكةكةش هةرواى بري دةكردةوة.
َرتووشكا بووم و نةةدةجووآلم،
ئيَستا ئيرت رؤذيَكى مابوو .منية لة ثةناى قةفةزةكةوة هةل
لةئاكامدا كاتآ يةكيَك لةو هيَلكانةم لةبناطويَم راطرت ،دةنطى دةنووكى جوضكيَكم بيست كة
َى هيَلكةكة لوسرت دةهاتة بةرضاو .ئةمة هةمان شويَن بوو كةة
لة نيَوى دابوو .اليةكى تويَكول
جوضكةكة دةنووكى لة هيَلكةكة دةدا و دةهاتة دةرآ.
َيَكةدا
مريشكةكة ئةميَستا ثيَى خؤش نةبوو كة من دةست لة هيَلكةكانى بدةم .ئةو لةحال
سةيركردنةكةى ثرِبوو لة وشيار كردنةوة سةيرى دةكردم.
ويَدةضوو كة هةةموو ضةاوةرِوانن و سةةير دةكةةن .سةةطةل لةة مةودايةةكى نييةك بةةوآ
دانيشتبوون .خيمةتكاران بة هةر بيانوويةك بووبآ خؤيان لة مريشكةكة نييك دةكردةوة .من
دواتر مريشكةكةم هيَنديَك بةرز كردةوة و لة بن زطى دةنطى دةنووك ليَةدانى جوضةكةكان لةة
َة هيَلكةكة دةهات .لة ئةجنامدا كاتآ مريشكةكةم تةواو بةةرز كةردةوة ئةةو هيَلكانةةم
تويَكل
َيَكى زؤر ترووكابوو و يةكةم
ديت كة هيَشتا جوضكةكانى نيَويان نةهاتبوونة دةرآ ،بةآلم تويَكل
جوضكم ديت ،دايناسؤرِيَكى بضووك ،بةو القة زالنةييةوة زؤر ناشريين بوو و تووكيشةى تةةرِ.
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زؤرى نةخاياند كة هةر ضوار دةورى مريشكةكة ثرِ بوو لة سةرة جوضك كة بة تةووكى نةةرم و
َى ثريؤزبايي و رؤذذميَر جوان بوون!
زةردةوة داثؤشرابوون و بؤ سةر كارت ثؤستال
مريشكةكة هةروا دانيشت هةتا ئةوةى كة دوايني جوضكية لةة هيَلكةة هاتةةدةرآ ،مةن
دواتر دةركةى قةفةزةكةم كةردةوة ،ئةةوية هةسةتا سةةر ثةآ و دةنطيَكةى تايبةةت و طةرِى
ليَوةهات كة مريشكى خاوةن جوضك لة نيَو طةروويةوة دةرى ديَنآ .مريشكةكة لة كوالنةكةة
َى دةجووآلن .هيَلكةيةك مابؤوة .جوضكةكةى نيَوى نةةهاتبووة
هاتة دةرآ و جوضكةكان لةطةل
دةرآ .ئةو جوضكة بةضةند هؤيةك لة بن مريشكةكةدا مردبوو .بةآلم ئيَستا مريشكةكة تةواو
َبطرنةوة ،ئةةو
َة هةل
َى ئةوة بوو كة جوضكةكانى فيَر بكا ضؤن ئاو خبؤنةوة ،ضؤن دانةويَل
سةرقال
بةنيَو جوضكةكانيدا دةرِؤيشت و لة نيَو قوتةووى ئاوةكةةدا ئةاوى دةخةواردةوة ،دةنةووكى لةة
َدةطرتةوة و بؤى دةبردن .ئيَمة و هةروةها سةطةل سةيرى
َةى بضووكى هةل
عةرزى دةدا و دانةويَل
ئةةةو مريشةةكة سةةةربةرزة و جوضةةكةكانيمان دةكةةرد و دةمةةانيانى راوضةةييةكان ضةةؤن لةةةنيَو
َؤكانية لة ئامسانةوة سةيريان دةكرد.
بنضكةكاندا لة دةرفةت دةطةرِيَن .هةل
مريشكةكة لةطة ،جوضكةكانى لة سةر طردةكة دةسوورِاوة ،جوضكةكان هةموو رؤذآ كةةم
دةبوونةوة! مريشكةكة شةوان دةطةرِاوة بؤ كوالنةكةى خؤى و لةوة دةضوو ثيَى نةاخؤش نةةبآ
كة دةركةى لةسةر دادةخةين.
َؤيان لة سةر عةةرزيى دةديةت
زؤر زوو جوضكة بضووكةكان طةورة بوون و كاتآ نسيَى هةل
َةةباب و
بةو القة دريَ ذانةيانةوة خيَرا راياندةكرد .ئةو جوضةكانة ئيَسةتا بوونةتةة بيَضةووة كةل
َنيشت .بةشةيَك
مريشكى طةنج ،مريشكيَكى ديكة لة نيَو قةفةزةكةدا لة سةر هيَلكةكان هةل
َينانى
َيَنانيان هةبوو بةآلم دةزطايةةكى جوضةك هةةل
َكى دةزطاى دةستكردى جوضك هةل
لة خةل
ضاك بةرِاستى ئامرازيَكى طرانبايي بوو.
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رامـان
َيَم و هةروا سةيرى دةكةم.
َآ :تؤ سةيرى بكة .من هيض نال
هيَليَن دةل
َيَى نهيَنييةكى طةورة ئاشكرا بكةا .هةميشةة بةةوجؤرة
ميَرى وا ليَى زيت بؤتةوة كة دةل
سةيرى هيَليَن دةكا .دةثرسآ:
ئةى دواتر ئةو ضيدةكا؟
َآ :واز ديَنآ.
هيَليَن ثيَدةكةنآ و دةل
َى ميَةرى دةلةةرزيَنى و داطةريى دةكةا .هيَلةيَن ريَةك
ثيَكةنينةكةى هةر وةك هةميشة دل
دانيشتووة و بيةى ديَتآ .واديارة بري لة ضيَشتيَكى بةتام دةكاتةوة.
َكى يؤنانة و ذنى تام ،تامية ئينطليييية .لةة ناكسةوس ،لةة ريسةتورانتيَكى
هيَليَن خةل
بضووكى يؤنانيدا يةكرتيان ناسيوة .هيَليَن بة جؤريَك خواردنى بؤ تام و موسةافريةكانى ديكةة
َى
دةهيَنا دةتطوت ريَييَكى طةورةى ليَدةنان .تام ئاشقى هيَليَن بةوو و سةازى كةرد كةة لةطةةل
بضيَت بؤ ئينطليي .ئينطليي زؤرية بؤ هيَليَن نامؤ نةةبوو .خةيم و كةسةوكارى لةة يؤنةانى و
قيةيسييةكانى دانيشتووى ئينطليي لة كيمدن تاون بوون و ئةوية هاوينيَكيان ضوو بؤوة بؤ
سةردانيان .ميَرى هاوذينى ئينطليييى دمييرتيوسة .لة ئةندروس يةةكرتيان ناسةيوة .ميَةرى و
ضةند دةستة خوشكى ضووبوون بؤ سةيران و دمييرتيوس لة كؤفييةكى رووةو دةريا كارى دةكةرد
و هةر كة ضاوى بة ميَرى كةوت ئاشقى بوو .دمييرتيوسية لة لةندةن كةسوكارى هةبوو .ئيَستا
لة ريَستورانتيَكى يؤنانيى لة ئروناتس كار دةكا و دةيهةوآ بةم زوانة ريستورانتيَكى تايبةةت
بة خؤى بكاتةوة و نيَوى دمييرتيى لة سةر دابنآ .ئةوة نيَويَكة كة ميَرى بانطى ثيَدةكا .جارآ
َيى تامى ميَردى هيَليَندا دةذين هةتا ئةو كاتةةى دةسةتيان
لة نيَو دوو هؤدةى سةرةوةى بةقال
ئاواآلتر دةبآ .ميَرى و هيَليَن دانى بةيانييان ثيَكةوةن .زةمى ئةم و ئةو دةكةةن و دةضةن بةؤ
َى بووة ،زؤربةى رؤذةكان دةضنة ثرميورس هيةل .لةسةةر
شت كرِين .لةو كاتةوةى هيَليَن مندال
كورسييةك دادةنيشن و كاليسكةكة لة بن سيَبةريَك رادةطرن .جاري واشة خةاتوونى يؤنةانى و
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َيَةى نةؤرة ميةوانى ذنانةةيان
قيةيسيى ديكة ديَنة اليان و قريوة قريويَكى وا سةاز دةبةآ دةل
وةرِيَخستووة .هيَليَن و ميَرى هةميشة ثيَكةوةن .جاروبار شةوانة ضواربةضوار دةضنة كؤفى يان
َكى بيَياركةرى كةرودون
َبذاردنةكةى رازيية .هةرضى بآ لة خةل
ريستورانتيَك .ميَرى لة هةل
َةيَن و
َسوكةوت دةكا كة بة ئاسانيى ثيَدةكةنن و طؤرانى دةل
رزطار بووة و لةطة ،كةسانيَك هةل
سةر لةبةرى شةوآ سةما دةكةن و تةنانةت ئةطةر بيانةةويَت خةؤ فرِيَدةدةنةة سةةر ميَيةكةة.
َة سةردانى يؤنان نةكات ،يان ملكةضةى قسةةى دايةك و
ئةطةرى ئةوة بوو كة هاوينى ئةو سال
َآ.
باوكى بيَت و نا بة دمييرتيوس بل
َةآ .دةضةيَت و لةبةةر
َ و زرووقانةوةوة دةطةرِيَتةوة بةؤ مال
َثة هةل
ئةو رؤذة ميَرى بة هةل
َة
ئاويَنةكة دادةنيشآ و وةكو هةميشة لةخؤى ورد دةبيَتةوة .شؤخ و شةنطة ،كةميَك خةثةتؤل
َيى روومةتةكانى دموضاوى جوان كردووة .دمييرتى بة
َ مة سوور .قذى لوول و رةشة و قوول
و كول
َآ ئةطةر ضاوة بآ هةست
َةميَشني و دمييرتى دةل
شاتووة جوانةكةم بانطى دةكات .ضاوةكانى خؤل
َةكيى ئينطليييية .ضاوانى دميةيرتى
و خوستة ئينطلييييةكانى نةبواية برِوات نةدةكرد كة رةضةل
َيَسةة دةدا و يةان ثةرِ دةبةآ لةة
رةش و طةشن .جارى واية بةطةرموطورِيى سةيرت دةكةا و بل
سووكايةتيى .ميَةرى بةةنيَوان شووشةة عةةتر و ماتيةك و كةلوثةلةةكانى سةوراو و سةثياودا
داديَتةوة و هةو ،دةدا بة سةيركردنييةوة هةستيَك بنويَنآ .بةبيَ بية لةخؤى زيت دةبيَتةوة .لة
روانينى خؤى دةترسآ .ضاوةكانى ويَكديَنآ و هةو ،دةدا نيطاى هيَليَن ويَنا بكا .بةآلم ناتوانآ
لةبةر ئةوةى هةميشة زةردةيةتى .تةنانةت ئةطةةر مبانةةوآ بابةتةكةة زؤر طةةورة نةكةينةةوة
َآ .جاريَكيان دمييرتى شتيَكى طةوت كةة
َيَني كة ميَرى ئافةرين بة هيَليَن دةل
ديسان دةتوانني بل
ميَرى لة مةبةستةكةى تيَنةطةيشت و بؤ ئةوةى لة قسةى دمييرتى تيَبطا ضوو بؤ كتيَبخانةة و
كتيَبيَكى بة نيَوى ئةفسانةى يؤنانيى بؤ منداآلن وةرطرت .لةو كتيَبةدا خويَندييةوة كة هيَليَن
ذنيَكى زؤر جوان بووة و هةزاران سا ،ثيَشرت ثياوان لة سةر ئةو شةرِيان كرد.
َةكانيان دادةنيَن ،وةكو بيَتةى
ة لة يؤنان زؤ ربةى دايك و باوكان نيَوى هيَليَن لة سةر مندال
و جوان.
هيَليَن بة ميَرى طوت كة ميَرى نيَوى دايكى خواية ،بةآلم ميَرى وةآلمى داوة كة ئةو قةت
كةسيَكى ئايينى نيية.
باشة بؤضى هيَليَن دةيةوآ روانينى سارد و سرِى ميَرى لة سةةر دميةيرتى تةاقى بكاتةةوة؟
كيَشةى سةرةكيى هةر ئةوةية .ميَرى زؤر لةة ذيةانى رازى نييةة .لةة طشةت شةتآ تةؤرِاوة و
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دةشياخناتة ئةستؤى ميَردةكةى .بؤخؤشى ضاك نازانةآ بؤضةى وا بريدةكاتةةوة ،بةةآلم برِيةارى داوة
َى
َوطؤرِ بةسةر ذيانى دابيَنآ .لةو سةريشةوة دمييرتى نارِازيية لةبةةر ئةةوةى ثيَةى خؤشةة منةدال
ئال
َآ :نةا دميةيرتى،
َيان هةية .بةآلم ميَرى دةل
ببآ ،بةتايبةتيى ئةميَستا كة تام و هيَليَن دةبينآ مندال
ماوةيةك راوةستة ،بؤضى ثةلةتة؟
َى ببآ ،بةآلم دةترسآ دةرةقةتى نةيةةت .سةةيرى ئةةو ذنانةة
ديارة كة ئةوية دةيهةوآ مندال
َيَكيان هةية و ...مةن
َآ :هةر واية ئيرت ،مندال
َى خؤيدا دةل
دةكا كة هةموو رؤذآ دةيانبينآ و لة دل
ثيَم خؤش نيية وامب .بةآلم هيَليَنية وانيية ،يان رةنطة وابيَت.
بةآلم لةوةدةضآ مندا ،لة ئامسانةوة بةربؤتةوة نيَو باوةشةى هيَليَنةةوة .ميَةرى حةةب دةخةوا و
َةآ:
شةويَكية لةبريى ناضةآ و حةبةكةةى لةة كةاتى خؤيةدا دةخةوات .دميةيرتى جةاري وايةة دةل
ئاخرييةكةى من رؤذيَك ئةم طةندوطووة فرِآ دةدةم.
َيَسةةى ضةاوى لةةو كاتةةدا ميَةرى وةبةري
لة كاتى طوتنى ئةم رستةيةدا دةنطى طة ِر دةبةآ و بل
رؤذةكانى سةرةتاى ثيَكةوةبوون دةخاتةوة.
َت؟
لة هيَليَن دةثرسآ :تام ئيَستاش هةر وةكو جارانة لةطةل
َةآ كةة ذيةانيَكى تايبةةتيي
َيَى دةيةوآ بة ميَرى بل
هيَليَن دةستبةجآ تيَيدةطا و ثيَدةكةنآ .دةل
طةرموطورِى هةية ،بةآلم ميَرى زؤر لةوة كاس و ورِترة كة تيَبطا.
ة هةرضؤنآ بآ تام ئينطليييية ،دةزانى كة يانى ضى؟ لة سةرةتاشةوة كة دةستمان ثيَكرد هةةر
وابووة.
بة نيطايةكى ثاكةوة سةيرى ميَرى دةكا .ميَرى لة سةرةتاوة ثيَةى وابةووة كةة سةةيركردنةكةى
سارد و سرِة .هيَليَن دريَذةى ثيَدةدا :تؤ لة شتيَك باش تيَنةطةيشتوويى .ثيةاوانى يؤنةانى يةكةةجمار
َسةوكةوت دةكةةن .هةةمووى مةاض كردنةة .بةةقوربان و سةةدةقةى
كة دةيانبينى زؤر ئاشقانة هةل
َى سةرتةوة هةتا بنى ثيَت .بةةآلم كاتةآ
َيَن .لة تةثل
َدةل
سةرتاثيَت دةبن .بة هةموو شويَنيَكتدا هةل
زةماوةندت لةطة ،كردن تةنيا دةبية ذنيان و هيضى ديكة.
َى
هاوينيَكيان كة ميَرى ضووبوو بؤ ئةندروس ،دمييرتيوس ضةثكة طو ،و سابوونى بؤخنؤش و نوقل
بؤ دةكرِى و هةميشة دةيطوت ميَرى ضةندة جوانة و ئةو قةت ذنيَكى بةجوانى ئةةو نةةديتووة .لةة
ذيَر مانطةشةودا ماضى دةكرد و تةنانةت شةويَكيان دةستةكانى ميَرى بة فرميَسكى ئةو خووسةان.
ميَرى دةييانى كة ئةمة سةرجنرِاكيَشرتين شتيَك بووة كة تا ئةوكات بؤ ئةو روويداوة و رةنطةة لةةوة
باشرتيشى تووش نةيةت .ئيَستا مانى طرتبوو كة بةرِاستيى خةريك بوو واى ليَبيَت .دمييرتيوس بةؤ
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واى ليَهاتووة؟ ثيَى وابوو كيَية؟ كاتآ خةوتبوو سةيرى دةكرد و ثيَى وابوو :بؤضى ئةاواى ليَهةاتووة؟
دةكةوتةوة بريى سآ هاوين ثيَشرت و ئةوةش كة ،دمييرتيوس ئةوكات ضؤن ئةاويَيانى دةبةوو .ئيَسةتا
وةكو ثياوة ئينطلييييةكان تةواو لةسةرةخؤ بووة و جياوازييةكى ئةوتؤى لةطة ،تةام نةةبوو .هيَلةيَن
َدةكيَشا و دةيطوت :ديسان شوكور بةؤ خةودا كةة لةة جيَطاكةةدا
لةهةمان كاتدا كة هةناسةى هةل
خؤش رادةبويَرآ ،دةنا ثيَم وادةبوو كة منى خؤش ناوآ.
َآ ضى .هةرضى بريى ليَدةكاتةوة تيَناطات هيَليَن بؤضى ئا ة ى بةة
ميَرى ضاك دةزانآ هيَليَن دةل
َةآ ثيَكةةنينم بةةكارةكانى
َبةت تام ثياويَكى ضاكة .ناشريينية نييةة .هيَلةيَن دةل
تام طوتووة .هةل
ديَت.
مةطةر دةبآ هيَليَن لة تام بيَتاقةت نةبآ! ئةى دمييرتى ضى؟ ئيَستاش ئاشقى ميَريية؟
ئةو شةوةى دمييرتى كاتآ لة جيَطادا بةرةو ميَرى وةرسوورِا ،ميَرى طوتي :تاقةتيم نيية!
َسوكةوت بكا ،كاتآ كة سةرى دةخستة سةر سينطى و دةستى لةة
َى دةدا وةكو هيَليَن هةل
هةول
ملى دةكرد .بةآلم بؤخؤى تيَطةيشت كة خؤنواندنةكةى ديارة ،تا بة ئةوكات قةت ناى بةة دميةيرتى
َيدا ضيَذى وةردةطرت .دمييرتى وا ورِما كة دةتطوت ميَرى داواى تةةآلقى
نةطوتبوو .لة تالنةوة لةطةل
ليَكردووة .ثرسى :شتيَك روويداوة؟
لةرِاستيدا دةبوو بيثرسيبواية :شتيَكى خراثم كردووة؟
ئةطةرضى ميَرى نةيدةزانى كة ئةطةةر ئةةم بيثرسةيبواية ض وةآلميَكةى بدايةتةةوة .ثشةتى لةة
َى هيَشابوو .ثشتى هةسةتى بةة نيطةاى رامةاو و
دمييرتى كرد .بؤخؤشى لةم كارة بةقةد دمييرتى دل
نيطةرانى ئةو دةكرد .دمييرتى خةوى ليَنةدةكةوت ،ميَرية هةر وا ،بةآلم خؤى لةخةو كرد .بةةيانى
َدةكيَشا و بة نيطا ساردةكانييةوة ميَرى تاوانبار دةكرد .بةريَكةوت ئةةو
دمييرتى بةردةوام ئاخى هةل
رؤذة شةممة بوو و لةطة ،هيَليَن و تام ضوون بؤ ريَستوورانتيَكى كةة باخضةةيةكى بضةووكى هةةبوو،
هةتا ثيَكةوة خبؤنةوة و دواتر لةو ريَستوورانتةى كة دمييرتى كارى تيَدا دةكرد نانى شةويَيان خةوارد.
َغ دةبةوو و
ئةو شةوة دمييرتى ثشووى بوو .ميَةرى و هيَلةيَن جاروبةارة كةة ريسةتوورانتةكة قةةرةبال
ثيَويستييان بة يارمةتيى هةبوو لةوآ كاريان دةكرد و هةر بؤيةةش هةةموو دةيانناسةن و ضةؤنى و
َةكةى ببينن كة لة نيَو كاليسكةكةدا خةوتبوو.
ضاكييان لةطة ،كردن .ضةند كةسيَكية هاتن مندال
َةآ خةةويان
َى تامدا نووساوة و دةييانةى كةة تةا بطةنةةوة مال
ميَرى دةيديت كة هيَليَن ضؤن بة قؤل
َيَى
َآ ،دمييرتى طوتي :هيوادارم كةة ئةمشةةو نةةل
ليَدةكةوآ .كاتآ ميَرى و دمييرتى طةيشتنةوة مال
تاقةتيم نيية!
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تانةليَدانةكةى ناشارةزايانة بوو .ميَرى طوتي :نازامن ..رةنطبآ تاقةتيم هةبآ يان نةبآ!
بةآلم لة سةر جيَطاكة دمييرتى لةثرِ خؤى خستة سةر ميَرى .ميَةرى ويسةتى قسةة بكةا بةةآلم
َآ كة تاقةتى نيية ،ئةوية كاتآ كة ضاك ديار بوو بؤخؤشى تامةزرؤية و هةردووكيشةيان
نةدةكرا بل
ضاك ئةوةيان دةزانى.
َيَكم دةدةيةى؟
دمييرتى ثرسى :كةى مندال
َقةى ثةجنةى دةستى ميَرى دةسوورِاند .ميَةرى ئةةو كةارةى
كةيفةكةى كردبوو و خةريك بوو ئةل
ئةوى ثيَخؤش بوو و ثيَى وابوو هةستى دةبيويَنآ ،بةآلم نةختيَكية دةترسا .دةتطوت ئةطةةرى زؤر
َقةكة دةربيَنآ و فرِيَى بدا .ميَرى طوتي :ئيَستا ..با بيامن ضؤن دةبآ.
بوو برِيار بدا ئةل
دةييانى كة قةت ئا بةجمؤرة سةرى نةخستؤتة سةرى .دواتر دمييرتى دةستدريَذيى كةردة سةةرى.
هيض وشةيةكى ديكة ئةو رووداوةى كة هاتة ثيَة دةرنابرِآ .ئةطةر جةستةى ميَرى لةضةاو كةةرِةتى
ثيَشوو تةرِ و ليضق نةبوو ،رةنطبوو دمييرتى بييانيبوايةة كةة ضةةندة ترسةاو و حةثةسةاوة و ئةطةةر
َى ديكةة!
َم دةوآ ،هةر ئيَستاكة نةك دة سال
دمييرتى بةردةوام بة طويَى دادابوو :سةرشيَت! من مندال
َمان بيَت.
َم مندال
َآ :دةيباشة ،دةهيَل
ئةطةرى ئةوة هةبوو ئيَستا نا ئيَستا رازيى بيَت و بل
سبةينيَكةى ميَرى لة سةر ناشتاية قرِ و قةثى كردبوو ،بةآلم دمييرتى هةستى ثيَنةكرد .لةةكاتى
خؤيدا نان و مرةباكةى بة قاوةوة خوارد .دةبوو سةعات  11بضيَتةوة سةةر كارةكةةى .لةةم كاتةةى
رؤذدا لةطة ،يةكرتى رووخؤش بوون .ثيَة ئةوةى دمييرتى بضةيَتة سةةر كةار جاروبةار سةوعبةتيان
ثيَكةوة دةكرد .جاريواشبوو رؤذنامةيان دةخويَندةوة يةان ديسةان دةسةتةمالنى يةةكرت دةبوونةةوة.
َيان ببآ ئيرت قةت بةيانييةكةيان ئاوا هيَدى و هيَمن نابيَت ،بةةآلم كاتةآ
ميَرى دةييانى كاتآ مندال
َيَةى ضةى؟ بةةجؤريَك ئةةوةى
ئةمةى بة دمييرتى طوتبوو ئاواى وةآلم دابةؤوة :دةيباشةة ،دةتةةوآ بل
دةربرِيبوو كة ميَرى ثيَى وابوو خؤشى ناويَت .دمييرتى تازة كة لة ناشتاخواردن تةواو ببةوو هةسةتى
َيَنا و بة نيطايةةكى تةوورِةوة سةةيرى ميَةرى
كرد كة ميَرى بة ئانقةست قرِوقةثى كردووة .سةريهةل
كرد .ميَرى بة سةاردى وةآلمةى سةةيركردنةكةى داوة .دواتةر بةآ ئةةوةى ضةاو برتووكيَنةآ ،هةةر
بةوجؤرةى لةبةر دم ئاويَنةكةدا لةخؤى رامابوو لة دمييرتى زيت بةؤوة .دميةيرتى طةوتي :ضةيية ضةاو
َيشاو؟
داقل
ميَرى هيضى نةطوت و هةروا ليَى زيت بؤوة .دةييانةى كةة بةة سةةيركردنةكةى رقةى دميةيرتى
َةيةةك
َى ليَى تيَكة ،ديَت .هةرضى دمييرتى هات و هاوارى كرد كة دةزانةآ ض هةل
َدةستيَنآ و دل
هةل
دةكا ،هيض وةآلميَكى نةداوة .دواتر دمييرتى طورِاندى :سةرشيَت! و رؤيشت بؤ سةر كارةكةى.
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َةكةة لةة نيَةو
ميَرى لةطة ،هيَليَنةدا لةة بةةر هةةتاوى دةرةوةى كافةكةة دانيشةتبوون و مندال
كاليسكةكةدا لة نيَوانيان دابوو .ميَرى ثيَى وابوو :واديارة زؤريشم رق لةة منةدا ،نييةة .حةبةةكامن
َيَم .ئيَستا نا ،نامةةوآ لةبةةر منةدا،
ناخؤم ،بابيامن ضؤن دةبآ .بةآلم لةئيَستادا هيض بة دمييرتى نال
ثاشةكشآ بكةم.
طوتي :تاكةى هةروا لةسةر قسةى خؤت سوورى؟
َيدا شيَوةى دةربرِينى ئاسايى بيَت،
هةول
بةآلم هيَليَن دةستبةجآ ليَى تيَطةيشت ،وةى ..زؤر ناخايةنآ .ثيَوةنديى بةةوةوة هةيةة كةة تةا
ضةندة دةتوامن تاقةت بيَنم .دةمةوآ خؤم بةدةستةوة نةدةم ،بةآلم ناتوامن .بؤضةى بةؤ هيَلةيَن طشةت
شتآ ئاوا ئاسان بوو ؟ وا قسةى دةكرد كةة دةتطةوت ئةمانةة بةؤ ئةةو هةيض طرنطييةةكى نييةة و
َتةيةكة و هيضتيرت .بؤضى ميَرى نةيدةتوانى ئةم شتانة بة هيَنةد وةرنةةطرآ؟ ميَةرى بةةوجؤرةى
طال
بيَدةنط و مات دانيشتبوو بةريى لةةم شةتانة دةكةردةوة .سةةيرى هيَليَنةى كةرد ،القةى باريةك و
سثيكةآلنة و دةستى الواز و قاوةيى بوو .جلة رةشةكانى ليَى دةكاآلوة .قذى رةشى لةة سةةر شةانى
َةكة لة كاليسةكةكةيدا هةةر دةينقانةد.
ثةخة و ثةريَشان بوو .جليَكى ئاوا بؤ من ناشريينة .مندال
هيَليَن لةباوةشى كرد .دةتطوت كة شتيَكى طرنط نةبآ .يان النيكةم واى نيشان دةدا .بةة دةنطةى
َةكة بيَدةنط بوو .سةرى بضووك و نةةرمى
خؤش و بالويَنى ضةند اليةاليةيةكى يؤنانيى كرد و مندال
َةكة كةوتبووة الى ميَرى و بؤنيَكى خؤش دةهات كة نييك بوو ميَةرى وةطريةان خبةات .ثيَةى
مندال
َى مةلؤتكةةكراوى خسةتة
وابوو :نا ..خواية طيان نةا! هيَلةيَن بةة هةسةتى نييكايةتييةةوة منةدال
باوةشييةوة و طو تي :ها ،دةضم بؤ ئاودةسةت هةةر ئيَسةتا ديَمةةوة .و بةةو جلةة كةتانييةة نةةرم و
ناسكةيةوة ضوو.
َةآ .كاتةآ
َى خؤيان طؤرانيى يؤنةانيى دةل
َنياييةوة دمييرتية بؤ مندال
ميَرى ثيَى وابوو كة بة دل
دمييرتى و هيَليَن بةيةكةوة بة يؤنانى قسةيان دةكةرد ميَةرى طةويَى رادةطةرت .نةدةكةوتةةوة بةريى
كةباب و تاراماساالتا و شةرابى ريتسينا ،ضونكة ئةوانة هةر ليَرة لةناو جةرطةى لةندةنية دةسةت
دةكةوتن .بريى لة هةتاو و دةرياى شينى بةآ بةن و طابةةردة سةووربووةكان و درةختةى زةيتةوون و
طؤرانى طوتن دةكردةوة .كاتآ ئةو دوانة ثيَكةوة بة يؤنةانى دةدوان ،تةام و ميَةرى كةة هةةر ضةةند
وشةيةك يؤنانييان دةزانيى لةطة ،يةكرتى بيةيةكيان دةطؤرِييةوة كة دةرزست هةةردووكيان دةزانةن
ئةم يؤنانييانة جارى واية هاوذينةكانيان لةال نامؤية .كاتآ دمييرتى نيوةشةو لة سةةر كةار هاتةةوة
َةةوة
َةكةى دانيشت و ليَى ورِما كة بةة ثرتةوبؤل
ميَرى هيض قسةيةكى لةطة ،نةكرد .لة سةر قةرةويَل
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لة ذوورةكةدا هاتوضؤى دةكرد و جلةكانى بةم الوئةوالى دا فرِآ دةدا .ثاشان دمييرتى خؤى فرِآ داية
َةكة و ثشتى لة ميَرى كرد .ميَرى دةيويست لةثشتةوة باوةشى ثيَدا بكةا كةة دميةيرتى
سةر قةرةويَل
بةردةوام ثيَى خؤشبوو بيكا و طويَى بكرؤذآ و ثاشان ملى مةاض بكةا و بيطةةزيَت .يةكةةجمار كةة
ميَرى ئةم كارةى كرد وةكو ئةوة وابوو كة بازى دابيَتة نيَو وآلتيَكى نامؤوة ،ضونكة ئةةو قةةت لةة
َيَةت،
ئةشقيَنيدا دةستثيَشخةريى نةدةكرد .ثيَى خؤش بوو كةسيَك بيَت كة رازى دةبيَت و جا دةهيَل
َبةةت هةميشةة واى ليَنةةدةهات.
دواتر لة ثرِ دةستيان كرد بة ئاشقيَنييةكى تةرِ و طةرموطورِ .هةل
دمييرتى جارى وا بوو سةرى دةخستة سةر ميَرى و دةيطوت :ثيَم خؤش نيية بة كةمم بيانى.
َةتى زل و توورِةيةةوة،
لة راستيدا ئةمةش زةوقى دمييرتى بوو ،ضونكة دمييرتى بةثيَضةوانةى روال
مرؤ يَكى هةستيار بوو و دةييانةى كة ة ميَةرى شةةرم دةكةا و نيطةرانةة كةة دميةيرتى ثيَةى وابةآ
مةبةستيَكى لة ناز و الواندنةوة هةية .بؤ ئةوة هةميشة دةرفةتى بة ميَرى دةدا هةر كةاريَكى كةة
حةز دةكا بيكا .ميَرى ديتبووى كة هيَليَن ضؤن جارى واية تام دةالويَنيَتةوة .يان ئةاويَيانى دةبةآ و
تام ضؤن سةرى سوورِ دةما و شادمان دةبوو .ثيَى خؤش بوو كة ئةوية لةطة ،دمييرتى هةروا بيَةت.
ئةطةر هيَليَن نةبواية قةت بريى لة شتيَكى وا نةدةكردةوة .ئيَسةتا ميَةرى سةارد و سةرِ لةة ثةةناى
دمييرتييةوة راكشاوة و بري دةكاتةوة كة شةويَك ضةةندة ئاسةان دةبيَةت كةة ذن دةسةت خباتةة ملةى
َة كة دةست دريَذ بكةى و تةنانةت دةسةتى ليَبةدةى ،ض بطةا
ميَردةكةيةوة و شةويَكى ديكة مةحال
بةوةى كة طويَى ماض بكةى يان بيكرؤذى.
سةرلةبةرى شةو خةوى ليَنةكةوت و لة كثيى شةودا لة ثشتى دمييرتى راما .لة سةةر ناشةتاش
َى دةدا
بيَدةنط ببوو .بةآلم ئيرت كةميَك ترسابوو .دانيشت و هةروا لة دمييرتى زيت ببؤوة كة هةةول
ضاوى نةكةويَتة سةر ضاوى ،بةآلم جاروبارة بة سةرسةوورِمان و توورِةييةةوة سةةيرى ئةةوى دةكةرد.
َيشى لة دمييرتى و هةمووشتيَكية هيَشابوو و بؤخؤشى كاريَكى
ميَرى هةر بةو رادةيةى ترسابوو دل
دةكرد كة نارِةحةتييةكةى زيَدةتر بيَت :خؤ ديارة ،دةبآ دمييرتى ئيَستاكة بآ و دةسةتم مةاض بكةا و
َآ كة بةداخة.
بة فرميَسك بيخوسيَنيَت و بل
َيَكى دا هةةتا خةؤى
ئةوشةوة كاتآ كة دمييرتى لة ريستورانتةوة دةهاتةوة ،ميَرى هةموو هةةول
لةخةو بكا .ثيَى وابوو رةنطة دمييرتى بيَت و ماضى بكا .جاران كة ميَرى لةخةودا بةوو ئةةم كةارةى
َى خؤيدا طوتي :ثاشان من باوةشى ثيَدا دةكةم و بة توندى بة سينطمةوةى دةطوشم.
دةكرد .لةدل
بةآلم دمييرتى ماضى نةكرد .بةيانى لة سةر ناشةتا هةسةتى بةةخؤى كةرد لةةوآ دانيشةتووة و
رامةةانى بؤتةةة بةش ةيَك لةةة دموضةةاوى و وةكةةو رادار بةةةدواى دمييرتييةوةيةةة كةةة بةةة ذوورةكةةةدا
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دةسوورِيَتةوة .بةآلم دمييرتى سةيرى ئةوي هةر نةدةكرد .ميَرى بريى كردةوة :طةمذةية .تةنيا لةبةةر
ئةوةى بية لةسةر ليَوم نيية و بيَدةنطم .بةآلم خؤ من هةمان كةسم ،نيم؟
َسوكةوتى دةكرد دةتطوت ميَرى دؤعا
َةى دةكرد و شتةكانى ثيَكدادةدا .وا هةل
دمييرتى ثرتةوبؤل
و نياى ليَكردووة .قاوةكةى بة نيوةيى هيَشتةوة و رؤيشتة دةرةوة.
َةكةة
بةيانيى رؤذى دواتر ميَرى لةثيَة دمييرتييةوة لةخةو هةستا .دةيويست بةر لةو لة قةرةويَل
بيَتة دةرآ هةتا ناضار نةبآ بةوجؤرةى كة ئيَستا بؤخؤى ثيَى واية دةمامكى شانؤ لة دموضاو بةدا.
بةآلم دمييرتى ريَك لة سةر جيَطاكةى دانيشت و ميَرى دموضاوى وا راطرت كةة بتوانةآ بةة سةيلةى
ضاوى سةيرى بكا .دمييرتى هةاواريَكى كةرد .دةتطةوت خةةونيَكى ناخؤشةى ديتةووة و دواتةر بةة
َرِةقى ميَرى ،تؤ كةللةرِةقيَكى بيَبةزةيى.
هةنيسكدانةوة طوتي :زؤر دل
َكيَشا و هاوارى كرد و ورتةةى هاتةآ،
ئةوشةوةش دمييرتى شةو تا بةيان لة خةودا هةناسةى هةل
لة دؤعا و نياى يؤنانيى دةضوو .ميَرى ترسابوو و ثيَى وابةوو دميةيرتى رةنطةة بيكةوذآ .هةرضةةند
بةهيض جؤرآ خؤى نةدؤرِاندبوو ،برِياريدا كة ئيرت كؤتايي ثيَبيَنآ ،ئةيرت بةسةة ،بةةآلم نةيةدةتوانى.
زيتبوونى شةرمةزاركارى خؤى لة دموضاوى شةةتةك درابةوو ،بةريى كةردةوة :كةة دةسةتم ثيَكةرد
نييةتةكةم ضاكة بوو ،ئةى بؤضى واى ليَهات؟
رؤذةكان تيَثةرِبوون ،ئيَوارةى رؤذيَك كة لةطةة ،تةام و هيَلةيَن ضواربةضةوار رؤيشةتبوونة دةرآ،
ميَرى خودا خوداى بوو كة ئةوانى ديكة هةست ثآ نةكةن كة روو بة دمييرتى نادا و دميةيرتية هةةر
سةرى وةردةسوورِاند هةتا ضاوى بة ضاوى ميَرى نةكةوآ .رؤذى دواتر ميَرى لة هيَليَنى ثرسةى :لةة
َةتى ئاساييدا ضةندى ثيَدةضآ؟
حال
ة قةت زياتر لة رؤذيَكى ثيَنةضووة ،ض بكةم خؤشم دةوآ.
شيَوازى طوتنةكةى واتايةكى ديكةى هةبوو.
تا بة ئةوكات سآ هةفتة دةبوو كة ميَرى دةستى كردبوو بة خواردنى دةرمانةكةةى .بةارودؤخى
ضاك نةبوو .رؤذ تا ئيَوارة لة قوذبنيَك دادةنيشت و دةطريا .دواتةر بةة بيَةدنطى دادةنيشةت و زيةت
َكو لة ديوارةكة .نةيدةزانى كةة خةريكةة ضةى
َآ نةبوو ،بةل
دةبؤوة ،نةك لة دمييرتى كة قةت لة مال
َةآ.
دةقةومآ .بةآلم دةييانى كة هةرضى هةية سةامناكة .دميةيرتى زؤر درةنةط دةهاتةةوة بةؤ مال
دياربوو تا درةنطانى شةو دةخواتةةوة .دواتةرية كةة دةهاتةةوة مةسةت بةوو و بةة ئانقةسةت بةة
ذوورةكةدا دةسوورِاوة و بة يؤنانيى جنيَوى بة ميَرى دةدا .دواتر شةويَكيان ئيرت نةهاتةوة.
تام لة شةقام ضاوى بة ميَرى كةوت و ليَى ثرسى :تؤ و دمييرتى ضيتانة؟ شةرِتان بووة؟
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ميَرى بيةيةكى هاتآ :شتى وا هةر نابآ!
َدةوةشيَتةوة.
بةآلم ضاك دةييانى كة خةريكة ذيانى هةل
َةكةدا ميَردة مةستةكةى لة ثشتةوة لة باوةش طرت و نازى بةؤكرد و
ئةوشةوة ميَرى لة قةرةويَل
بة هيَمنيى بة طويَى دا ضرثاند :بةسة ئيرت دمييرتى ،مةتؤرآ ئيرت.
دمييرتى نةرِاندى :الضؤ ملت بشكيَنة.
هؤرِة هؤرِ دةستى كرد بة طريان ،هةتا هيالك بوو .دواتر لةثرِ خةوى ليَكةوت.
بةيانى ميَرى لةخةو هةستا و ناشتاى ئامادة كرد .دمييرتى لة حةمام هاتة دةرآ ،ضةاكةتةكةى
لةبةر كردبوو .ميَرى بةر دةركةكةى ىلَ طرت و طوتي :ناشتايةكى ضاكم بؤ ئامادة كردووى.
دمييرتى ثيَكةنى .ثيَكةنينةكةى لة وةرِينى سةةط دةضةوو و بةة رةشةبينييةكى ناشةارةزايانةوة
ثةجنةى بؤ جووآلند و طوتي :ئاخرييةكةى زمانت لة زاردا طةرِا؟ لةطة ،منت خؤ نيية؟ وسةت بةة..
نامةوآ طويَم لة دةنطت بآ.
ميَرى ضوو بؤ ئةو شويَنةى كة هيَليَنى لةوآ دةديت و ئةوى لةةنيَو ذنةان و منةداآلنى ديكةةدا
َدةتةكانةد .ئةةوة
َةةكانيان لةة باوةشةدا هةل
دؤزييةوة .هةموو شاد و دم بة ثيَكةةنني بةوون و مندال
بةرِاستيى هيَليَن بوو؟ رةنطة نةخؤش كةوتبآ؟ كي و زةردة ،و ناشريين ببوو .بة مةةمكى ماسةيوى
ثرِ لةشري ،هيَليَن خةؤ ثيَشةرت و انةةبوو .دواتةر وةبةريى هاتةةوة كةة لةةم ضةةند رؤذةشةدا دميةيرتى
َطةرِاوة .ميَرى ضوو بؤ
َةوى ناشريين كة دموضاوى ماسيو و سوور هةل
تيَكشكاوة .ئارةقخؤريَكى قةل
الى ئةوانى ديكة ،بةآلم ديتى كة ميَرى هةر متةقى نةةكرد هةةتا لةة سةةر كورسةييةكة جيَطةةى
بيَتةوة .هةرضؤنآ بوو جيَى خؤى كردةوة ،هيَندة مات و مؤن و جيددى بوو كة ذنةكانى ديكة يةةك
بة يةك رؤيشنت و ئةوانيان بةجيَهيَشت.
ميَرى سةرتابنى بؤ هيَليَن طيَرِاوة .دةييانى كةة قسةةكانى طةمذانةيةة .هيَلةيَن كاليسةكةكةى
َي ثيَوة دةنا و رايدةكيَشاوة .ليَى ورد دةبؤوة و بةضاو
َى ثيَدةكرد و رايدةذاند .ثال
َةجوول
رادةذاند .جول
َويَسةت
ئةوبارةوبارى دةكرد .ميَرى ثيَى وابوو كة كاليسكةكة بؤتة بةشيَك لةة طةوآ راطةرتن و هةل
طرتنى هيَليَن .ئاخرييةكةى هيَليَن هاتة قسة :سآ هةفتةية كة ئاوايةة؟ وا بةة ورياييةةوة ئةمةةى
َنةةثرِذآ .دموضةاوى جيةددى بةوو.
طوت كة ميَرى تيَيطةيشت كة خؤى راطرتووة هةةتا ثيَيةدا هةل
دةتطوت ميَرى هةر ناناسآ .ديسانةوة دووثاتى كردةوة :سآ هةفتةية كة نةخؤش كةوتووة.
ة نةخؤشة؟
هيَليَن بة جيددى و بة دموضاويَكى ماتةوة كة زؤر ناشريين بوو طوتي :بؤخؤت نايبينى؟
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لة سةر كورسييةكى ضيَوى كؤنة ،لة دةرةوةى كؤفييةكى ضؤ ،دانيشتبوون .ضةةند درةختيَكيةان
َيان لةسةر نيشتبوو.
لة حةوشة ضةقاندبوو .بةآلم ئاويان نةدابوون .تؤز و خؤل
ة تام دةيطوت دمييرتى دويَنآ هيَندة مةست ببوو كة نةيتوانيوة كار بكا .ئةطةر ئاطاى لةةخؤى
َآ تؤ فيَرى ئةةوةت كةردم .هةةروةها لةةم رؤذانةةدا
نةبآ دةرى دةكةن .ميَرى زمانى ال ،ببوو كة بل
هةميشة لةخؤى دةثرسى من بؤضى قسةكانيم بة جيددى وةرطرت!
َى ئاشت ببيةوة.
ة واباشرتة لةطةل
َةكةى رؤيشنت .تةنانةت بيةيةكيشةى نةةهاتآ يةان
هيَليَن ئةوةى طوت و هةستا و لةطة ،مندال
نةيطوت ريَيت هةية و بةيانى دةتبينم.
ميَرى ثيَى وابوو :ئةوةش ئةوة!
ضوو لة دةرةوةى ئةو ريستوورانتةى دمييرتى لةوآ كارى دةكرد ،دانيشةت .دميةيرتى ثةاش نةانى
نيوةرِؤ سةعاتيَك بيَكار بوو ،كاتآ هاتة دةرآ ميَرى رايكرد بةؤالى و دةسةتى خسةتة بةن ثيلةى و
طوتي :دمييرتى مببوورة.
َيَى ببوورة؟ هةر ئةوندة؟ باشةة مةن
دةطريا .بةآلم دمييرتى خؤى راثسكاند .طوتي :جا ئيَستا دةل
َيَكم دةويست ،هةر ئةوندة! تؤ ذنيَكى خراثى ميَرى.
ضيم كردبوو؟ من هةر مندال
َيَى دةترسا كة ئةةو نيطةا
ميَرى دةيديت كة دمييرتى هيَشتا نيطةرانة و نايةوآ سةيرى بكا .دةل
سارد و سرِ و توورِةية لة ضاوانى ئةودا ببينيَت .دمييرتى خةؤى ىلَ راثسةكاندةوة ،بةةآلم ميَةرى بةة
ثيلييةوة نووسابوو و دةيطوت :دمييرتى ،تكات ليَدةكةم ،تكات ليَدةكةم ،تكات ليَدةكةم.
َى دةدا ضاوى نةضيَتة سةر ضةاوى
دمييرتى كةميَك وةرسوورِابوو ،بةآلم هيَشتا راوةستابوو و هةول
ميَرى كة خةريك بوو دةثارِاوة.
ميَرى بريى كردةوة :ئيرت بؤ هةميشة ليَم بيَيارة.
َآ.
َة ديسان ثارِاوة :دمييرتى ،تكات ليَدةكةم با هةر ئيَستا بضينةوة مال
بةحمال
َك اليان دةدا و بة ثةناياندا تيَثةرِ دةبوون .ميَرى ئاويَيانى دمييرتى بوو هةتا
لة شةقام بوون ،خةل
َطةرِاو و توورِة بوو.
َوةشاوةى رزطار بكات .هؤرِة هؤرِ دةطريا ،بةآلم دمييرتى سوورهةل
ذيانى ليَكهةل
َيَيان زؤر نييك بوو .دمييرتى بةمالوالدا دةكةوت و ميَرى توند طرتبووى .دةتطوت ئيَستا نةا
مال
َيدا ثا ،بة دمييرتييةوة بنآ بةرةو ذوورى نووسنت .بةآلم دمييرتى لة ثشت
َآ هةول
ئيَستا رادةكا .لة مال
ميَيةكة دانيشت و سةرى خستة نيَو دةستةكانييةوة .دةتةوآ ض بكةى؟ ثيَتوايةة ئيَسةتاكة ثيَكةةوة
دةخةوين و شةرِ و كيَشةكامنان تةواو دةبآ؟
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دمييرتى ..ئيرت من حةب ناخؤم.
سةيرة! يانى تؤ ئيرت حةب ناخؤى؟!
دمييرتى تكات ليَدةكةم با بضني خبةوين.
ض ريَطةيةكى ضاكة بؤ مندا ،بوون!
ميَرى دةستى طرت و رايكيَشا.
َى خؤيدا طوتي :خواية تا ئيَستا قةت وانةبووة بةزؤريى رايكيَشم بؤ سةر جيَطاكة.
لة دل
َةكةة .دةطريةا و هةؤرِة
َى ثيَوةنةآ و ثيَكةةوة كةوتنةة سةةر قةرةو َيل
دمييرتى هيَشتى ميَرى ثةال
َيَك
هؤرِةكةى قورس و بتاويَن بوو .ميَرى وازى لة لووتبةرزييةكةى هيَنابوو ،بةآلم لة شةتيَك هةةوال
َةى دةيطةوت:
نةبوو ،ئةوية هةستى سةركةوتن يان سةرخؤشبوونى تاهةتايى ئاشةقيَنييةكةيان .دل
لةبريى دةضيَتةوة .دةرةقةتى ديَت و ديسان وةكو جارانى ليَديَتةوة.
ثيَى وابوو رابوردوويان زؤر خؤش و باش بوو .نةيدةزانى كة بؤضى دةبآ تيَكى بدات.
بةآلم هةر ئةوكات ديارة كة نةدةكرا بريى ئاشةقيَنى يةان تةنانةةت خةةوتن بكةيةةوة .ضةونطة
دمييرتى لةتة ماسولكةيةكى نةرم و شلى بة ضنط طرتبوو كة تا بة ئةوكات قةت ئاواى نةطرتبوو.
دمييرتى بة دةنطى جيددى و توورِةى تازةوة طوتي :ئيرت نابآ قةت كارى وا بكةةى .ئةةوة ثيَةت
َدةطرم و ناطةرِيَمةوة .ئيرت قةةت بةري لةة
َيَم ،ئةطةر دووثاتى بكةيةوة دةتكوذم .سةرى خؤشم هةل
دةل
َةكةة لةة سةةر ثشةت راكشةابوو .بةةآلم ئةيرت رووى خةؤى
شتى وا نةكةيةةوة . .لةة سةةر قةرةو َيل
وةرنةدةسوورِاند .ميَرى بة زؤريى خؤى خستة ئاميَيييةوة و هةتا هيَيى بوو خؤى ثيَوة نووساند.
ة دمييرتى ..مببوورة.
دةطريا ،بةآلم هةستى دةكرد ئةهوةنرت بؤتةوة .ضونكة برِيارى دابةوو وا لةة قسةةكانى دميةيرتى
َى خؤيدا طوتي :يةك دوو رؤذى ديكة طشةت ئةةم رووداوانةةمان لةةبري
تيَبطا كة ليَى بووراوة .لة دل
دةضيَتةوة و دواتر هةموو شتآ وةكو خؤى ليَديَتةوة.
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تيَثةرِين بة تونيَل دا
يةكةم بةيانيى رؤذانى ثشوو ،كورِة طةجنى ئينطليييى ،لةوشويَنةى جادة بةرةو دةريا
وةردةسوورِا ،راوةستا و ضاوى برِيية كةندةآلن و كةنداوى دةستةمؤنةكراوةوة .كةنارى ئةو
دةريايةى كة ضةندين سا ،بوو بة باشى دةيناسى .ضةند هةنطاو ثيَشرت ،دايكى جانتايةكى
شريت سثى بةدةستةوة بوو و دةستةكةيرتى كة لة ذيَر تيشكى هةتاو شةبةنطى دةداوة ،بة
َةى سثى و رووتى
ئارامى دةجووآلند و ثياسةى دةكرد .كورِةكة نيطاى نارِازيى خؤى لة بازؤل
َطرت و بةرةو ئةوآ رؤيشت.
دايكييةوة بةرةو كةنداو هةل
دايكى سةيرى ئةمالوالى دةكرد ،كورِةكةى وةبةرضاو نةهات .ثاش دؤزينةوةى كورِةكةى
بة نيطةرانييةوة طوتي:
ة ئؤخةى ،جيَرى ئةوة تؤى!
دواتر بة بيةوة دريَذةى ثيَدا:
ة باوامن ثيَت خؤش نيية لةطة ،من بيَى؟ يان ثيَتخؤشة...
ئةو لةبةر بةخؤرِاطةيشنت ،ئاطاى لةوة نةبوو كة كورِةكةى رةنطبآ بة دزييةوة بؤى بةسوآ
بوو .هةربؤية خؤى بة تاوانبار زانى .كورِةكةى لةطة ،بيةى ثةشؤكاوى و ليَبووردن ئاشنا بوو.
َدا ئاورِى داوة و لة الوة سةيريَكى
ثةشيمان بؤوة و بةرةو الى دايكى رايكرد و لة هةمان حال
سروشتى دةستةمؤنةكراوى كرد .ئةو بةيانيية لة كاتى ياريكردنيشدا بريى لةو شويَنة
َخسنت لةبةر هةتاو
دةكردةوة .بةيانيى رؤذانى دواتر كة وةك هةميشة كاتى مةلةكردن و خؤهةل
هات ،دايكى ليَى ثرسى:
ة جيَرى ،لة كةنار دةريا بيَتاقةت بوويى؟ ثيَتخؤشة بضى بؤ شويَنيَكى ديكة؟
جيَرى ثيَى خؤش نةبوو لة دايكى زؤر دوور بكةويَتةوة ،بؤية دةستبةجآ وةآلميَكى قاميى
داوة:
ة نا!
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بةآلم كاتآ لة جادةوة سةرةوخوار دةبوونةوة طوتي:
ة ثيَمخؤشة بضم و سةيرى ئةو كةندةآلنةى خوارةوة بكةم.
دايكى رازيي بوو .طابةردةكان سةركةش و دةستةمؤنةكراو دةهاتنة بةرضاو و هيض
زيندةوةريَكية نةدةبيندرا .بةآلم طوتيشى:
قةيناكة جيَرى .بةآلم هةر كة لة سةيركردن تيَر بووى وةرةوة بؤ كةنارى هةراوى دةريا
يان راست بضؤوة بؤ يال .
َة سثييةكانى لة ذيَر هةتاودا سوورى دةنواند.
دايكى ليَى دوور كةوتةوة .ئةميَستاكة بازؤل
دةيويست بؤ الى دايكى رابكا ،ضونكة نةيدةتوانى ببينآ كة دايكى بة تةنيا دةرِوات .بةآلم..
خؤى راطرت.
َبةت راى دايكيشى وابوو كة كورِةكةى ئةوندة طةورة بووة ئاطاى لة خؤى بيَت.
هةل
ة باشة ثيَويستة ئةوندة هؤطريى خؤمى بكةم؟ نابآ وا هةست بكا كة دةبآ هةميشة لة
الى من بيَت .دةبآ زياتر وريا مب.
َى .دةبوو ضاوى بة سةرييةوة بآ،
َةكةشى تاكة مندال
ئةو بيَوةذن بوو و كورِة يازدة سال
بةآلم زيَدةرِؤيية نةكا و واش نةبآ تةنيايى ئاوقاى بيَت .بة نيطةرانييةوة بةرةو كةنارى دةريا
وةرِيَكةوت.
جيَرى كاتآ ديتى دايكى طةيشتؤتةوة بةستيَنى تايبةتيى خؤيان ،لة سةراوليَذيى
طابةردةكانةوة بةرةو كةنداو وةرِيَكةوت .لةوشويَنةى ليَى راوةستا بوو لة نيَوان طابةردة سوور ة
َةى شةثؤلة شينى مةيلةوسةوز بة تويَى سثييةوة
قاوةييةكانى خوارةوة ،روانطةيةك لة جول
َؤبةردى زؤر
دةبيندرا .هةرضى دةضووة خوارتر هةستى بة ليَوارى توآ توآ و طابةردى تيذ و كل
نةرم و ناسك دةكرد كة ئةرخةوانى و شينى تؤخ بوون .بة راكردن مةوداى ضةندسةد مةتريى
هةتا كةنداوى ئاوة سثييةكان و تةسكى بةستيَنى ثيَوا و خؤى بة باسكة نةرمةكانى دةرياوة
سثارد و دةستى كرد بة مةلةكردن .كورِةكة مةلةوانيَكى شارةزا بوو و بة مةلةكردن خيَرا
خيية تروسكةدارةكانى بةجيَهيَشت و بةرةو ئةو تاشةبةردانة ضوو كة وةك ديَوةزمةيةك لة نيَو
دةرياوة سةريان دةريَنابوو .دواتر هةستى كرد لة نيَو دةرياى راستةقينةداية .دةريايةكى طةرم
كة تويَى فيَنكى ذيَرةوةى ئاوةكة رانى ختيلكة دةدا.
كاتآ بة رادةى ثيَويست لة بةستيَن دوور كةوتةوة سةيرى كةنداوى بضووك و ئةو طابةردانة
كرد كة لة نيَوان كةنداو و بةستيَنى طةورةدا ديار بوون .سواراوى ئاوى بالويَن بوو و ضاوى بؤ
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َيَك
دايكى طيَرِا .دايكى لةوآ بوو .لة ذيَر ضةتريَكدا ،خاَليَكى زةرد كة لة قاشة ثرِتةقال
دةضوو .كورِةكة بة ديتنى دايكى هةستى بة ئاسوودةيى و ئاراميى كرد .طةرِايةوة بةستيَن،
بةآلم لةناكاو هةستى كرد كة تةنياية.
لة سةر ليَوارى ضةند تاشةبةرديَكى كة لة ئاوةكة بةدةرةوة بوون ضةند كورِيَك راوةستابوون
و جلةكانيان دادةكةند .كورِةكان رووت رووت لة طابةردةكانةوة هاتنة خوارآ .كورِة
ئينطلييييةكة بة مةلة كردن بةرةو الى ئةوان ضوو ،بةآلم تةواو ليَيان نييك نةبؤوة .ئةوان لة
َطةرِابوون و بة زمانيَك قسةيان دةكرد كة كورِةكة
بةستيَن دوور بوون و بةرةنطى برؤنيى هةل
ليَيان تيَنةدةطةيشت .كورِةكة زؤرى ثآ خؤش بوو بضيَتة اليان و تيَكةآلويان بيَت .كةميَكيرت
بةرةو الى ئةوان مةلةى كرد .كورِةكان ئاورِيان داوة و بة وردي و كةيفخؤشييةوة سةيريان كرد.
يةكيَك لةوان بيةيةكى هاتآ و دةستى هةَليَنا .هةر ئةمة بةس بوو .لة ضاوتروكانيَك بة
مةلةكردنةوة خؤى طةياندة ئةوان و لة سةر يةكيَك لة طابةردةكان ،لةاليان راوةستا .بيةيةكى
َييةوة بةخيَرهاتنيان ثيَ دةطوت.
َةكان بة خؤشحال
ثرِ لة هيوا لة سةر ليَوى نيشتبوو .مندال
َةكان
َى دةدا بةسةر بيةى دةرِبرِى تيَنةطةيشنت لة زمانةكةياندا زا ،بآ .مندال
وردة وردة هةول
زانييان كة ئةو كةسيَكى بيانيية و لة بةستيَنيى تايبةتيى خؤى دوور كةوتؤتةوة .ويستيان كة
خؤى ىلَ طيَل بكةن ،بةآلم ئةو خؤشحا ،بوو لةطة ،ئةوان بوو .ئةوان لة بةرزايى طابةردةكانةوة
خؤيان فرِآ دةداي ة نيَو ئاوةكةوة و دواى رؤضوون بؤ نيَو قووآليى ئاوى شينى دةريادا خؤيان
َدةكيَشايةوة سةرآ و دةهاتنة دةرةوة و بة طابةردةكاندا وةسةر دةكةوتن و ضاوةرِيَيان
هةل
دةكرد هةتا بؤ جاريَكى ديكة نؤرةيان بيَتةوة .جيَرى ئةوانى بة طةورةتر لة خؤى دةبينى .لة
راستيدا ئةوان ثياو بوون .جيَرى خؤى فرِيَداية نيَو ئاوةكة و ئةوانية سةيريان كرد .و دواتر
كاتآ لة نيَو ئاوةكةدا سورِيَكى ليَدا و هاتةوة دةرآ و بة طابةردةكةدا سةركةوت هةتا نؤرة
َيان بآ .ئةو بة متمانة بةخؤ و
َيان كرد كة لةطةل
بطريَتةوة ،ريَيان ثيَدا و بةجمؤرة قةبوول
خؤثةسندييةوة جاريَكيرت خؤى فرِيَداية نيَو ئاوةكةوة.
كةمآ دواتر كورِيَكى كة لة هةموان طةورةتر بوو ،خؤيةكى نواند و خؤى فرِيَداية نيَو
ئاوةكة و نةهاتةوة سةرآ .ئةوانيرت سةيريان دةكرد .جيَرى كة ديتى كورِةكة لة ئاو نةهاتةوة
سةرآ .دةستى كرد بة ئاماذةكردن هةتا ئاطاداريان بكاتةوة .بةآلم ئةوان بة هيَنديان
وةرنةطرت و ديسان سةيرى ئاوةكةيان كردةوة .دواى ماوةيةكى تارِادةيةك زؤر كورِةكة لةو
بةرى طابةردةكةوة هاتةوة دةرآ و بة نيشانةى سةركةوتن طورِاندى و هةناسةى قةتيس بووى
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بة ثشووسوارييةوة دةردايةوة .دةستبةجآ ئةوانيرت خؤيان فرِيَداية نيَو ئاوةكةوة .لة ساتيَكدا،
َةكان .دواتر سةر ئاوةكة ك بوو ،بةآلم لة ذيَر ئاودا
بةيانيى ثرِ بوو لة زرووقانةوةى مندال
َيان هةبوو.
مجوجؤل
جيَرى خؤى فرِيَداية نيَو ئاوةكة و تيَكة ،بة مةلةوانةكانى ذيَر ئاوةكة بوو .لة ذيَر ئاودا
َسوون و دةستبةجآ طةرِايةوة
ضاوى بة ديوارى رةشى تاشةبةردةكان كةوت و دةستيَكى تيَهةل
سةر ئاوةكة .ديوارى طابةردةكان بة جؤريَك بوون كة دةتوانى ئةو بةريشى ببينى .كةسى
نةديت .لة ذيَر ئاودا نسيَى مةلةوانةكان بير ببوون .لةوالتر بة ديوارى طابةرديَكياندا يةك يةك
هاتنةوة سةرآ .جيَرى واى زانى كة ئةوان بة كون يان رؤضنيَكى طابةردةكةدا تيَثةرِ بوون.
ديسان خؤى فرِيَدايةوة نيَو ئاوةكة .لة قووآليى ئاوى سويَردا هيضى نةديت .كاتآ هاتةوة سةر
َةكان لة سةر ئةو طابةردةى كة خؤيان لةويَوة فرِيَ دةدا ،دانيشتبوون و خؤيان بؤ
ئاوةكة ،مندال
خؤفرِيَدان ئامادة دةكرد .جيَرى ئةو شكستةى ثآ خؤش نةبوو و بة زمانى ئينطلييى نةرِاندنى:
ة سةيرى من بكةن.
َةى سةير و سةمةرة و بة مست لة ئاوةكةى
َةيكى نةفام دةستى كرد بة جوول
و وةكو تول
دةدا.
َةكان بة ضاويَكى سووكةوة سةيريان كرد .ئةو ،سووكايةتى ثيَكردن و بيَياريى
مندال
دةناسييةوة .كاتآ كاريَكى بؤ ئةجنام نةدةدرا و دةيويست سةرجنى دايكى بؤ الى خؤى
رابكيَشآ .دايكى بةم نيطا ثرِلة بيَيارييةى سةيرى دةكرد .واى هةست دةكرد شةرمكردن لة
شكست وةكو شويَنى برينيَكى ديارة لة سةر دموضاوى .سةيريَكى كورِانى طةورةتر لة خؤى
كرد و نةرِاندى:
ة بن ذور! ميَرسى! موسيور ،موسيور!
َةتةدا طويَضكةكانى خؤى طرت و لةقاندنى.
لةم حال
َةكان لة
ئاو ضووة ناو زارييةوة .كؤخى و ضووة بن ئاوةوة و ديسان هاتةوة سةرآ .مندال
سةر طابةردةكة بوون و دواتر هةوا ثرِ بوو لة بةرامةى ئةو منداآلنةى خؤيان فرِيَدةداية نيَو
َةكان طابةردةكة زياتر ديَتة دةرةوة .دواتر
ئاوةكةوة .ويَدةضوو بة سووكبوونى كيَشى مندال
طابةردةكة لة ذيَر هةتاوى طةرمدا تاك و تةنيا مايةوة .جيَرى دةستى كرد بة ذماردن:
ة يةك ،دوو ،سآ ...
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َةكان لة رؤضنى
كاتآ ذماردنةكةى بة ثةجنا طةيشت ترسا .بريى كردةوة ئيَستا طشت مندال
ثرِ لة ئاوى طابةردةكةدا طرييانكردووة و خةريكة نوقم دةبن .كة طةيشت بة ذمارةى سةد،
سةيرى دةوروبةرى خؤى كرد ،كةسى ىلَ نةبوو و بة داماوييةوة ويستى داواى يارمةتى بكا.
َةكانى زووتر دةهيَناوة سةر ئاوةكة .لةو
جيَرى ذماردنةكةى خيَرا كرد ،دةتطوت ئةم كارة مندال
َةدا هيض شتيَك ئةوى وةكو ذماردن نةترساندبوو .كة ذماردنةكةى بة
بةيانيية شني و ضؤل
سةدوشةست طةييشت ئاوى دةوروبةرى طابةردةكة ثرِبوو لةو منداآلنةى يةك لة دواى يةك وةكو
َةكان بآ ئةوةى سةيرى بكةن بةرةو
نةهةنطى قاوةيى سةريان لة ئاو دةهيَناية دةرآ .مندال
بةستيَن مةلةيان كرد.
جيَرى بة طابةردى خؤفرِيَدان دا وةسةركةوت و لةوآ دانيشت .هةستى بة طةرما و رةق
َةكان جلةكانيان لةبةر دةكردةوة و بةرةو
بوونى طابةردةكة كرد .لة بةستيَن مندال
تةختةبةرديَكى ديكة دةضوون .ئةوان دةيانويست لةو دوور بكةونةوة .جيَرى هاوارى كرد،
نةرِاندى و دةستة مستكراوةكانى لة سةر ضاوى دانا و دةستى كرد بة طريان .كةسى ليَنةبوو
سةيرى بكا ،هةر بؤية تا توانى طريا.
ثيَى وابوو زؤرى ثآ ضووة .بة مةلةكردنةوة طةيشتة ئةو شويَنةى كة دايكى وةدياركةوت.
َيى راكشابوو .بة مةلةكردنةوة بةرةو طابةردة طةورةكة
هيَشتا لةوآ لة ذيَر ضةترى ثرِتةقال
طةرِايةوة .بة تو رِةييةوة بة طابةردةكةدا وةسةر كةوت و خؤى فرِيَداية نيَو شينايى دةرياوة.
بةرةوخوار و خوارتر ضوو و دةستى بة ديوارى طابةردةكةدا هيَنا ،بةآلم لةبةر سويَربوونى
ئاوةكة نةيتوانى ضاوى تةواو بكاتةوة و سةيرى بكا.
طةرِايةوة سةر ئاوةكة و بة مةلةكردن بةرةو بةستيَن بؤوة و رؤيشتةوة بؤ يالكةيان و
َة رووتةكةى
ضاوةرِيَى دايكى كرد .ثاش ماوةيةكى كورت دايكى لةحاَليَكدا جانتاكةى و بازؤل
بة هيَمنى رادةوةشاند ،بة داهيَيراوى طةرِايةوة بؤ يالكة .جيَرى بة دةنطيَكى ئاويَتةى
شكست و نيطةرانيى ،طوتي:
عةينةكى مةلة كردمن دةوآ.
دايكى بة نيطايةكى ئارام و هيَمنةوة طوتي:
باشة باوانةكةم.
هةر ئيَستاكة دةمةوآ .هةرئيَستا.
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َى ضوو بؤ فرؤشطا .هةر كة عةينةكى مةلةوانيى
ئةوندة ثيَداطريى كرد هةتا دايكى لةطةل
َبطرآ و
كرِي ،جيَرى وةها لة دةستى دايكى رفاند دةتطوت دايكى دةيهةوآ بؤ خؤى هةل
دةستبةجآ بةرةو سةراوليَذيى جادةكةى بةرةو كةنداو رؤييشت.
جيَرى خؤى طةياندة طابةردة دياريكراوةكة و ثاش لةضاوكردنى عةينةك خؤى فرِيَداية نيَو
ئاوةكةوة .طوشارى ئاوةكة ثةتى عةينةكةكةى شل كردةوة .جيَرى دةييانى كة دةبآ هةتا بن
َآ بكا ،هاتةوة سةر ئاوةكة و عةينةكةكةى توند كردةوة و بة رادةى ثيَويست
طابةردةكة مةل
سييةكانى ثرِ كرد لة هةوا و ضووة خوارةوة .ئيَستا دةتوانى هةموو شتيَك ببينآ ،دةتطوت
ضاوةكانى ئيَستاى هةمان ضاوةكانى ثيَشوو نني .وةكو ضاوانى ماسى بآ ئةوةى ئاوى سويَر
ئازارى بدا هةموو شتيَكى بة روونى دةديت.
َةميَشيى
دة تا ثازدة مةتر خوارتر خيي و ملةكانى بن دةريا دةدرةوشانةوة .دوو شتى خؤل
َة لةوآ كةوتبوون .دوو ماسى بوون،
خرِ و دريَذ وةكو بةردة خوآ و كؤلكةدار بآ جوول
َةيةكيان كرد و سورِيَكياندا وةكو سةماكردن و ديسانةوة هاتنةوة سةر جيَى خؤيان .ئاوى
جوول
دةريا لة سةرةوةى ماسييةكان شةثؤلي دا ،دةتطوت بةرديَكيان هاويشتؤتة نيَو ئاوةكةوة.
ديسان ضةند ماسييةك بةقةد نينؤكى قامكى دةست سةمايان كرد و بة نيَوان قامكي
القةكانيدا تيَثةرِبوون .بؤ ساتيَك هةستى كرد لة دةريايةكى زيَويندا سواراو بووة .ئةو طابةردة
طةورةيةى منداآلن ثيَيدا تيَثةرِ ببوون هيض كةليَنيَكى تيَدا نةبوو .بؤية بؤ دؤزينةوةى تونيَل
ناضار بوو بضيَتة خوارترةوة .ضةندين جار هاتةوة سةر ئاوةكة .سييةكانى ثرِ كرد لة هةوا و
ضووة خوارةوة .ضةندين جار بة ناهوميَدييةوة طابةردةكةى بؤ دؤزينةوةى كةلةبةريَك ثشكنى.
َسوو القى بة كونيَكدا
دواتر لة يةكيَك لة ثشكنينةكانيدا كاتى ضؤكى لة طابةردةكة هةل
رؤضوو .تونيَلةكةى دؤزيبؤوة.
هاتةوة سةر ئاوةكة .دةيويست لةتةبةرديَك لة طابةردةكة بكاتةوة .لةتةبةرديَكى طةورةى
َيطرت و خؤى فرِيَداية نيَو دةرياوة .لةتة بةردةكة ئةوى طةياندة بنى دةرياكة.
َكةند و هةل
هةل
طةيشتة ئةو شويَنةى كة القى ثيَدا رؤضوو بوو .كونةكة نائاسايى و تاريك بوو .ئةوسةرى
َى دا بة
َطرت كة كيَشى قورس كردبوو ،هةول
كونةكة نةدةبيندرا .ديسان ئةو بةردةى هةل
يارمةتيى كيَشى ئةو بةردة بضيَتة نيَو كونةكةوة.
ناضار بوو بة سةرةوة بضيَتة نيَو كونةكةوة .كونةكة بؤ شانى بةرتةنط بوو .ئةمالوئةوالى
بة شانى كرد ،هةتا ناوقةد ضووة نيَو كونةكةوة .بةرضاوى تاريك بوو .شتيَكى نةرم و ليضق بة
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َةميَشييةكةوة بوو .ترس ئازاى طيانى
دمى دادرا  .بةرديَكى رةش لة ثةنا طابةردة خؤل
داطرت .واى هةست كرد كة ئؤاتاثوسة .لة حاَليَكدا كة خؤى بؤ دواوة دةكيَشاوة ،سةيريَكى
دةوروبةرى خؤى كرد .ئةو طيا بآ مةترسييانةى وةال نا كة زاركى تونيَلةكةيان داثؤشيبوو .بة
مةلةكردن خؤى طةياندة هةتاوى سةر دةرياكة و بةرةو بةستيَن مةلةى كرد .لة سةر ئةو
طابةردةى كة خؤى لةويَوة فرِيَدابوو راكشا .سةيرى ئةو ضاآلوةى خوارةوةى كرد .دةبآ
تونيَليَك ،ريَيةك ،يان هةرشتيَكى كة هةية بؤ ئةو بةرى طابةردةكة بدؤزيَتةوة.
ثيَة هةموو شتيَك فيَر بوو كة هةناسةى خؤى كؤنرتؤ ،بكا .ديسان بة بةرديَكى ديكةوة
خؤى فرِيَداية نيَو دةرياوة .بةم شيَوةية بةبآ هيض خؤماندووكردنيَك خؤى طةياندة بنى دةرياوة.
َةى خويَن لة سينطى دا كرد.
دةستى كرد بة ذماردن ...يةك ،دوو ،سآ ...هةستى بة جوول
ثةجناويةك ...ثةجناودوو ...سينطى كةوتة ذان .طةرِاوة سةر ئاوةكة و هةناسةى تازة كردةوة.
ديتى كة هةتاو هاتؤتة خوارآ .خيَرا بةرةو يال طةرِايةوة و دايكى ديت كة خةريكى ضيَشت
خواردنة .تةنيا شتيَكى كة دايكى ثرسى ئةوة بوو:
ة خؤشت رابوارد؟
جيَرى وةآلمى داوة:
ة زؤر.
سةرلةبةرى ئةوشةوة خةونى بة ئةشكةوتى نيَو ئاوةكةوة ديت و بةيانيى هةر كة ناشتاكةى
خوارد رؤيشت بؤ كةنداو.
ئةوشةوة خويَنى لووتى بةربوو .ضةندين سةعات لة ذيَر ئاودا مايةوة هةتا ثرِؤ ةي
بينخواردنةوة 15بكا و ئيَستا هةستى بة الوازيى و سةرةطيَذة دةكرد .دايكى طوتي:
َدةطرت.
ة باوانةكةم ،ئةطةر لة جيَى تؤ بوايةم دةستم لةو كارة هةل
َيَى سةرلةبةرى
رؤذى دواتر و رؤذةكانى ديكة جيَرى ثرؤ ةى بينخوادنةوةى دةكرد .دةل
ذيانى و داهاتووشى لة ثيَناوى ئةم كارة دابوو .شةوآ ديسان خويَن لة لووتييةوة هات،
َى بضآ .ذاناوى بوو كة رؤذةكةى بةبيَ
بةجؤرآ كة دايكى ثيَداطرى كرد رؤذى دواتر لةطةل
ثرِؤ ة بة فريِؤ بدا ،بةآلم ناضار بوو لة بةستيَنيَكدا كة ثيَى وابوو هى منداآلنى كةمتةمةنة
 -15بينخواردنةوة :ثشووخواردنةوة /ثيَشخواردنةوة .ئةو كةسانةي مششالَ ليَدةدةن هاوكات لةطةلَ فووكردن
َةكةياندا بةبيَ ئةوةي فوويةكةيان بثسيَننةوة ،هةناسةش دةكيَشن بةوة دةَليَن بينخواردنةوة.
بة مششال
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رؤذى ئاوا كرد .لةو بةستيَنةى دايكى دةيتوانى بةبيَ ترس لة ذيَر هةتاودا رابكشآ .ئةم
بةستيَنة هى ئةو نةبوو.
َة يان
رؤذى دواتر بةبيَ ئيين وةرطرتن لة دايكى و بآ ئةوةى دايكى هةست بة هةل
َةبوونى كارةكةى بكا ،ضوو بؤ بةستيَنةكةى خؤى .لة كاتى ثشووداندا هةستى كرد
ناهةل
َة طةورةترةكان بؤ تيَثيةرِين لة تونيَل هةتا
ماوةى بينخواردنةوةى زيادى كردووة .مندال
ذمارةى سةد و شةست خؤيان راطرتبوو و ئةو لة ترسانة ذمارةكانى خيَراتر دةذمارد .رةنطة
َى بدابواية دةيتوانى بة تونيَلةكةدا تيَثةرِبآ .بةآلم هيَشتا نةيدةويست تاقى
ئةطةر ئيَستا هةول
َدا
بكاتةوة .بة خؤرِاطرييةكى وشيارانةوة بآ ئؤقرةيى منداآلنةى كؤنرتؤ ،دةكرد .لة هةمان حال
لة سةر دةريا ،لة سةر ئةو بةردانةى كة هيَنابوونيية خوارةوة رادةكشا و دةركةى تونيَلةكةى
دةثشكنى .تا دةيتوانى بة كةليَن و قوذبنةكانى شارةزا ببوو .بةتايبةتى ثيَشرت لة سةر شانى
هةستى بة طوشارى بةردةكان كردبوو.
كاتآ دايكى لة يال نةبوو ،لة ثةناى سةعاتةكة دادةنيشت و ئةمرِؤ و سبةينيَى دةكرد.
ئيَستا لةخؤباييانة دةيتوانى هةناسةى تا دوو دةقة رابطرآ ،بآ ئةوةى هةست بة ئازاريَكى
ئةوتؤ بكا .وشةى دوو دةقة سةفةرى ثرِ مةترسيى كة بةناضارى ضاوةرِيَى دةكرد ،نييكرت
دةكردةوة .ضوار رؤذ دواتر دايكى لة كاتى ناخنواردنى بةيانيدا طوتي كة دةبآ بطةرِيَنةوة بؤ
َآ .رؤذيَك ثيَة طةرِانةوةيان دةبوو كارةكةى بة ئاكام بطياندبواية .بةخؤى طوت :تةنانةت
مال
ئةطةر نرخى ئةم كارة طيانيشم بآ دةيكةم .بةآلم دوو رؤذ بةر لة طةرِانةوةي واتة رؤذى
سةركةوتن ،خويَنيَكى زؤر لة لووتى هات .بة جؤريَك كة سةرةطيَذةى طرت و وةكو طيايةكى
نيَو ئاو لة سةر طابةردةكة راكشا و سةيرى ئةو جؤطةلة باريكةى خويَنى كرد كة لة
َآ و
طابةردةكةوة درِذاية نيَو دةرياوة .ترسا بوو .بريى دةكردةوة كة رةنطة بطةرِيَتةوة بؤ مال
َنياييةوة هةتا ئةوكات بة تةواوى طةورة دةبوو و
هةتا هاوينى دواتر ضاوةرِآ بكا ،بةدل
دةيتوانى بة تونيَلةكةدا تيَثةرِ بآ.
تةنانةت دواى ئةوةى بريى كردةوة كة برِيارى داوة ،زانى كة لة سةر طابةردةكة دانيشتووة
و ضاوى برِيوةتة قووآليى دةرياوة و دةشييانى كة راست لة هةمان كاتدا ثاش ئةوةى خويَنى
َةكةى دةدا .ئةطةر ئةميَستاكة ئةم
لووتى راوةستآ و ذانة سةرةكةى كةميَك هيَور بيَتةوة هةول
كارة نةكا ئيرت قةت ناتوانآ بيكا .ترس و لةرزةكة بة هؤى دوو سامى هاوتةريبةوة بوو ،ترس
لةوةى كة نةتوانآ تاقى بكاتةوة و ترس لة تونيَلى دريَذى ذيَر طابةردةكة! تةنانةت لة ذيَر
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تيشكى هةتاودا ئةو ط ابةردةى وةكو ديوار وابوو ،دريَذ و ئةستةم دةهاتة بةرضاو .هةزاران تؤن
بةرد و طابةرد لة سةر ئةو شويَنةى برِيار بوو ثيَدا تيَثةرِبآ قورسايى دةكرد .ئةطةر لةوآ
َى داهاتوو كة كورِة طةورةكان بةويَدا تيَدةثةرِين و ضوار ئيسكى ئةويان
دةمرد رةنطة هةتا سال
دةدؤزييةوة كةس بة مردنى نةدةزانى.
َنيا بوو .دةستى دةلةرزى.
عةينةكى مةلةوانييةكةى لة ضاو كرد و توند بةستى و ليَى دل
َطرت ،ئيَستا نيوةى جةستةى لة فيَنكايى ئاوةكةدابوو .نيوةكةى ديكةى
قورسرتين بةردى هةل
هةتاوى طةرم ليَي دةدا .بؤ جاريَكى ديكة سةيرى ئامسانى ساوى كرد ،سييةكانى يةك دوو جار
ثرِ كرد لة هةوا و خؤى بة قووآليى دةرياوة سثارد .دةستى كرد بة ذماردن .بة هةردووك
َطرتبوو و هةر بةو شيَوةيةى ثيَشرتية بريى ليَكردبؤوة بة كونةكةدا
دةستى بةردةكةى هةل
رؤضوو .شانى دةجووآلند و بة القةكانى خؤى بةرةو ثيَة دةبرد .زوو طةيشتة شويَنى ئاواآلتر.
جةستةى لة هيض كوآ طريى نةدةبوو .تونيَلى طابةردةكة ثرِ بوو لة ئاوى زةردى رةش
َطةرِاو .ئاو بة طوشارةوة ئةوى بةرةو بن ميضى تونيَلةكة ثا ،ثيَوةدةنا .بةردةكانى ميضى
هةل
تونيَلةكة تيذتر بوون و ئازاريان بة ثشتى دةطةياند .بة دةست و القى خيَراترخؤى بةرةو ثيَشآ
دةبرد .سةرى لة شتيَكى تيذ و رةق كةوت و ذان ئازاى طيانى داطرت .ثةجنا ،ثةجناو يةك،
ثةجناو دوو ...هيضى نةدةدى .و قورسايى ئاو و طابةردةكةى لةسةر بوو .حةفتاويةك،
حةفتاودوو ...سييةكانى هيَشتا نةكةوتبوونة ذان .هةستى دةكرد وةكو فودانةيةك سووك بووة.
سييةكانى ئاسايى بوون ،بةآلم سةرى كةميَك لةطيَذةوة دةهات .بةردةوام بة بن ميضى تيذ و
تةنطةبةردا دةدرا .ديسان ئؤاتاثوسى وةبريهاتةوة .لةطة ،خؤى طوتي نةكا تونيَلةكة ثرِ بآ لة
طذ و طيا و طري خبوات .لة ترسانة بة هيَيةوة خؤى بةرةو ثيَشةوة برد و دةستى كرد بة
مةلةكردن .دةتطوت دةست و القى لة نيَو ئاوى بةرئاواآل دان و بة ئاسانى دةجووآلن.
لةوةدةضوو كة تونيَلةكة بةرفرةتر ببؤوة .بريى كردةوة كة خيَراتر مةلة بكا ،دةترسا نةكا
تونيَلةكة بةرتةسكرت بيَتةوة و يان لةثرِ سةرى لة بةرديَك بكةوآ.
سةد ،سةدويةك ...ئاوةكة روونرت دةبؤوة .هةستى سةركةوتن ئازاى طيانى داطرت .وردة
وردة ذان بة سييةكانى داطةرِان .ضةند ترثة زياتر ...ئيَستا دةبآ لة تونيَلةكة بيَتة دةرةوة.
خيَراخيَرا دةيذمارد .سةدوثازدة و كةميَك دواتر ،كة ويَدةضوو ساَليَكى خاياندبآ ،ديسان
سةدوثازدة .ئاوى دةوروبةرى روون ببؤوة .كةميَك دةستةوةستان بوو .برِستى ىلَ برِابوو .وا
سةيرى كةلةبةرى طابةردةكةى لة بان سةرى خؤيةوة كرد ،ثيَى وابوو بة جيَى تيشك هةواى
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تيَدا طورِاوة و خؤزطةى خواست بيتوانيبواية دمى بة كةليَنةكةوة بنآ و بة هةموو هيَيييةوة
َيلوشآ .سةدةوثةجنا ...دةنطيَك لة ناخيدا ئةم ذمارةيةى دووثات كردةوة .بةآلم ئةم
هةل
ذمارةيةى زؤر ثيَشرت طوتبوو .دةبوو ئةو تاريكييةى تيَثةرِ بكردبواية دةنا ،دةخنكا .سةرى
لةطيَذةوة دةهات و ذانيَكى قورس سييةكانى ئازار دةدا .سةدوثةجنا ...سةدوثةجنا ...ئةم
ذمارةية وةكو ضةكوشيَك بةردةوام لة سةرى دةدرا .هيوابرِاوانة ضنطى لة طابةردةكة طري دةكرد
َةكة دوور دةكةوتةوة .هةستى كرد كة خةريكة
و خؤى بةرةو ثيَشةوة دةبرد .لة ئاوة ليَل
دةمرآ .سست ببوو .لة رووى نائاطايى و بة شيَوةى اةرييى دةست و القى ليَدةدا بؤ رزطار
بوون .ذانيَكى نامؤ و قورس بةسةريدا طةرِا .و دواتر تةقينةوةى تيشكى سةوز تاريكيى
َةى دةست و القى ئةوى طةياندةوة دةرياى فراوان.
َدرِى .جوول
هةل
هاتةوة سةر ئاوةكة .وةكو ماسى هةناسة برِكيَى بوو .هيَيى نةبوو خؤى بطةيةنيَتة
طابةردةكة .هةستى كرد خةريكة نوقم دةبآ و دةخنكآ .دواتر بة هةوَليَكى اةرييى ضنطى لة
َكيَشا.
طابةردةكة طري كرد و خؤى دةركيَشا .بة دمةوة كةوت و خيَرا خيَرا هةناسةى هةل
ضاوةكانى لةرِةشةوة دةضوون و هيضى نةدةديت .خويَن لة ضاوى هاتبوو ،زؤر دةبرذاوة .ثةتى
عةينةكى مةلةوانييةكةى ثضرِاند و الويَضيَك خويَنى فرِيَداية دةرياوة .خويَن لة كةثؤيةوة
دةهات و ماسكةكةى ثرِ كردبوو.
الويَضيَك ئاوى سويَر و فيَنكى دةرياى بةلووتى داكرد و شوتييةوة .نةيدةتوانى تامى ئاوى
َيَنا.
َى هيَديرت بؤوة و ضاوةى هةل
سويَر و خويَن ليَك جيا بكاتةوة .ثاش كةميَكى دى ترثةى دل
هةستا و دانيشت .كورِة خؤجيَيةكانى ديت كة لة مةوداى ضةند سةد مةتريى ئةودا خةريكى
خؤفرِيَدان و مةلةكردن بوون .ثيَى خؤش نةبوو بضيَتة اليان .تةنيا شتيَكى كة دةيويست
َآ و حةسانةوة بوو.
طةرِانةوة بؤ مال
ثاش ماوةيةكى كورت طةيشتة بةستيَنى دةريا و بةئاراميى بةرةو يال بؤوة .لة سةر جيَ
و بانةكةى راكشا و خةوى ليَكةوت.
بة دةنطى ثيَيةك كة لة ريَى ئةوسةرةوة بةرةو يالوة دةهات لة خةو هةستا .دايكى
هاتبؤوة .بةثةلة ضوو بؤ حةمام .ثيَى خؤش نةبوو دايكى ضاوى بة سيماى خويَناوى و طرياوى
بكةوآ .لة حةمام هاتة دةرةوة ،دايكى لة نيَو دةركةى هاتنة ذوورةوة بينى كة ثيَدةكةنى.
دةستى خستة سةر شانى برؤنيةى جيَرى و طوتي:
ئةم بةيانييةت خؤش بوو؟
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َآ ،زؤر ،سوثاس.
بةل
َطةرِاوى و دواتر بة ثةرؤشى و نيطةرانييةوة ثرسى:
بؤضى زةردهةل
سةرت لة كوآ كوتاوة؟
هيض نيية ،لة شويَنيَك كةوتووة ئيرت.
دايكى ليَى ورد بؤوة .كورِةكة بة ضاوى هيالكةوة شتيَكى ىلَ دةشاردةوة .نيطةران بوو.
دواتر لةبةر خؤيةوة طوتى:
خؤت طيَل مةكة ،جيَرى دةتوانآ هةر وةك ماسى مةلة بكا ،هيضى ليَنايةت.
دانيشنت هةتا نانى نيوةرِؤ خبؤن.
جيَرى بآ سةرةتا طوتى:
دايكة ..دةتوامن بة النى كةم دوو سآ خولةك بني خبؤمةوة.
َةطيان بةرِاستة؟ ثيَم باشة ئيرت ئةم كارة دووثات نةكةيةوة ...ئيرت لةوة زياتر مةلة
رؤل
مةكة.
َى ضةلةحانآ بكا ،بةآلم جيَرى
َآ لةطةل
دايكى ئامادة بوو هةتا ئةطةر جيَرى نا ة بل
دةستبةجآ تةسليم بوو .هيض طرنط نةبوو كة ئةو بضآ بؤ كةنداو.
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بآلوكراوةكانى وةرطيَرِ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دونياى راستةقينةى دميوكراسى ( ،)2225دةزطاى موكريانى.
ذيان و بةسةرهاتى كافكا ( ،)2227دةزطاى ئاراس.
بةزاندنى سنوور ،كؤضريؤكى جؤيس كةرؤل ئوتس ،)2227( ،ئاراس.
َةيةك ثرِ لة رؤذباش ،يانيس ريتسوس ،)2227( ،ئاراس.
قةرتال
نيضة و سةرضاوةى ضةمكى مؤديَرِنييم ،)2227( ،دةزطاى ئاراس.
ثرسةكانى مؤديَرِنييم ،)2224( ،كؤليَذى فةلسةفة ،هةوليَر.
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