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  مان لدا په  چه وه پکه-1             
پکدا فرانس  له..ستابوون   وه که پانه ی نزیک گۆڕه که ر شۆسته سه م له مارسیل و مریهفرانس و 

  ا بهکردندا پاکی ن ڵ قسه گه له)تا وه ھا ئه ن ئه  بکه پیره نه یری نه سه:(رووی تکردن و ووتی
  :بوو ووتی  و مارسیل لی توڕه وه مارسیلی برایه

  )یت؟ که  بۆ واده وه  ئه یه چی(_ 
کان  ئ خۆکۆتره..کات  دان بۆ کۆتر ڕۆده! یه یر و بمانای ھه کی سه زوویه  چ ئاره  بزانه یربکه سه+ 

م بۆ  وت ،ئیدی ئه ست بکه ر شونک بت خواردنی خۆیان ده  ھه ن و له  باڵ بده توانن له خۆیان ده
   ؟ خۆی ھیالک کردووه

  
 و  وه موومان پکه ین؟  ھه که زانی چی ده ئه: (می خوشکی کرد و ووتی یرکی مریه فرانک سه

قیژنین و   ده موو توانامان تا ھزمان تدایه  ھه  و به وه یه  نزیکی چینه  ده وه که الیه ک له ریه ھه
ین  بت وابکه ده..  ئازاتره وه رزتر بت ئه ی به نگی قیژه ،ک دهین  ده  لده په یشیدا چه گه له
نچ  بیستت گه نگ شت ده  دره ی که و گوێ قورسانه جۆرک ئه بینیبت،به  شتی وای نه پیره نه نه

م و  ر ده  سه ستی خسته فرانس ده)  دوامان و ڕاوی نانین؟ وته ر که گه ی ئه ئه(مارسیل ووتی . وه بته
ڕاتان :( و ووتی وه یرکی کردنه سه . وه ی بۆ ناگیرته و ئمه ین ،خۆ ئه که سیل و ووتی ڕادهجاوی مار
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  نه و نه ره ی به  ده یه:قاند و فرانس ھاواری لکردن  ندیان له زامه ری ڕه سه)ن چی؟  ؟ ده یه چی
  .. چوون پیره نه  و نه  ڕووه هپ  و چه  قیژه کدا به  الیه ک به ریه  و ھه وه  پشیانه خۆشی له..ن ڕاکه

  
  نه  نه وه ر له  ،به وه کان دووربخاته  کۆتره  له پیره نه یتوانی نه کان نه یه چی  ئاژاوه ی س مناه قیژه
   بۆ کوێ له نازانم ئوه(ووتن  دوا ،پی ده یان ده گه دا و له ده کان ھه  دانی بۆ کۆتره  وورده وورده
  رنه رکات برسیتان بوون وه ھه .. ر برسیتانه  ؟ ئایا تربوون؟ یان ھشتا ھهفن ن و ده ده باڵ ده
موو ڕۆژک تا  کات،ھه  ده  ئاماده ک بت خواردنی ئوه یه ر شوه ھه  به نه ئاخر نه .. پیره نه الی نه

  .)م بت   ژیاندا بمنم و بتوانم ناھم ھیچتان خواردنتان که ی له و کاته ئه
بوو قیژاندیان  ئیدی تا ھزیان ھه..تی دان   و فرانس ئیشاره وه نه  پشتی نه  چونه هک   س مناه

ی شواند ،خۆشیان قوڕگیان نوسا  پانه و گۆڕه نگی ئه وان بده نگی ئه  لدان،ده په  چه وتنه و که
  .فین بایان دا و ھه ش بوو له پیره نه وری نه رچی کۆتری ده  قیژاندیان و ھه ھنده
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   نه ی نه که  گۆچانه- 2  
  
تی دا س  دیقه .. وه یه ر سنگی  سه ستی گرتبوو به  تاوا ده له..ی دی زۆر ترسا  وه  ئه  که پیره نه نه

  بۆوه ی دی ئاگری ل ده مه  ئه  که پیره نه  ،نه وه ور بوو سور ببونه  چوارده سووی له قاوه منای چه
ی بیاریان دابوو  وه ک ئه م وه   به وه یه  نزیکی کان له  مناه کک له  بۆ یه وه کردهرز ستی به ،ده
ب ..کان  سووه قاوه  چه ی مناه ھه:( ھاواری لکردن ..کدا ڕایان کرد  الیه ک به ریه ر ھه کسه یه

ی و  که  گۆچانه ستی دایه ده.) تاعونتان ل بدات.. واتان پ بم   پتان خۆشه  دیاره نامووسینه
ن گۆچانمان ت  خراتر ڕابکه(ی دی ھاواری کرد  وه  ئه  ،فرانس که وه رزی کرده کان به  و مناه ڕووه
م  ی فرانس ،به مان ئاراسته  ھه میش به کی زۆر رای کرد و مریه یه  خرایی فرانس به)گرت ده

ھی (کرد   ده نه  نه ھاواری لهیویست زیاتر ھیالکی بکات،  ده وت،چونکه مک دواکه مارسیل که
 توانای دا  واو بکات و له ی ته که یھشت قسه  نه  پیره نه نه....)کانت  ھیچه پیرژن خۆت و کۆتره

ڵ ڕاکردن دا ئاوڕی  گه دا مارسیل له و کاته له  مارسیل و   ی گرته که  گۆچانه ما،بۆیه نه
یتوانی  م نه وت به که ر نه ی به که کات تا گۆچانه خراتر ڕاب یه یویست تا توانای ھه ،ده وه دایه ده
ژنۆی  ،تۆزک خوارئه وه یه  نوان قاچی وته  که که  ڕزگاری بت و گۆچانه پیره نه ی نه که  گۆچانه له

ئاخ ..ئاخ ..ئای  ( رزبۆوه به ی ل تاو ئازار قیژه وت ،له  شونی خۆی که کانکی دا و له و ته وه گرته
کرا  وت و ھیچی بۆ نه نگاونان که  ھه کانی له قاچه..)قاچم شکا..ن  تیم به یارمه..قاچم ...قاچم

  !!!!!!!!!  ئایا شکابن یان برینداربووه زانی که یده خۆشی نه
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   داوه ئازاری مشکی نه- 3   

دوای ..چ  گه  بۆ گرتبووه قاچی که  دکتۆره چونکه.. ڕیدا بوات یتوانی به دوا مارسیل نه  به وه لهئیدی 
  وه نه  و ھنایه وه  بمنته خۆشخانه  نه کرد له  زیاتر پویستی نه وه چ گرت له  گه ی قاچیان له وه ئه

می دا  رده  به ی له یه و کورسی ر ئه  دانیشتبوو قاچی درژکردبوو بۆ سه وه که ره نجه الی په . وه بۆ ماه
  پیره نه چی پی وابوو نه نجامی کاری خراپیان بوو که ره  سه وه  ئهی وه ڕای ئه ره سه..دایان نابوو 

  . دا تاوانباره وه له
ی ئازار  م پشتر ھنده  قاچی ئازاری باش ببوو به یان گرته که چه ی گه وه  دوای ئه رچی له گه ئه
  :م لی پرسی مریه .. وه  فرمسک و گریاندا سوور ببونه کانی له  چاوه شتبوو که چه
  ھا ئستا چۆنی؟_ 
  . نایتوانم  قورسه م قاچم ھنده که ست ده ھه+ 

   . نجامی کاری خراپی خۆتانه ره  ده وه ئه :  ی دایه باوکی ھه
  -:مارسیل ووتی

ی  که بوو گۆچانه ده  نه پیره نه ئاخر نه..ین نین و خۆمان دخۆش بکه ئاخر ویستمان تۆزک پبکه+ 
  . بھاویشتایه
  ککه  یه پیره نه ،نهریدا بقیژنن و بیترسنن سه   به وجۆره بوو به ده ش نه  ئوه اشهب: باوکی ووتی

   ،له یه و کۆترانه ئه  شت دی پخۆش بت  تاکه.. داوه  ئازاری مشکی نه ی که  باشانه سه و که له
  یه کی باشی ھه زوویه و ئاره  ،ئه کانه چت الی کۆتره  ده  شون که رێ تاکه  ده  دته ی پیران که خانه
   دته  که ڵ گیاندار و بادار دا ،ئستا پیری بواری نادات گیاندار و بادار ڕابگرت،بۆیه گه له
  ..کات  دخۆشی ده  که  شته  تاکه وه کات ئه  ڕۆده و کۆترانه  دان بۆ ئه وه ره ده

  )تھاوژ  ناکات گۆچانیش ده و کاره ر ئه ھه: (ی پ بی که مارسیل قسه
  !!!!) یه ست ڕاستی و ده و ئه یه و پیری به.. پک ش باش ده نیشانه: (واو کرد فرانسیش بۆی ته

زانی چی؟  ئه:(یای دا ھاتبت   خه ی شتکی باش به وه ک ئه  مارسیل،وه ئینجا فرانس ڕووی کرده
  ..کانی بھنت جیکهڕای کرد ما)کشین  ده  ونه که چه ر گه سه له..ین   قاچت بکه با شتکی خۆش به

 ئازارم  رجک که  مه به:مارسیل ووتی
  .ن  ده نه

 و  ستووره  ئه که چه  گه ترسه نا مه+ 
  .یت   ھیچ شتک ناکه ست به ھه

 شت  ستیان کرد به م ده فرانس و مریه
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ندین دارو   نویدا چه کشا و له پانکی ده ی گۆڕه ،فرانس ونه  که چه ر گه سه دروست کردن له
ش  که پیرژنه(یووت  ده وه ر خۆسه به ،له وه  نیشتبنه وه کانه ر داره سه ختی تدابت و کۆتر به رهد

  میشه  ھه  به و گونه ئه(یووت ویش ده کرد ئه  گوی دروست ده میش ڕیزه مریه) ستابوو  دا وه لره
  یه م پ نی بم ھیج پاره دهت   الیان دا ڕه ر کاتک به م ھه وه م من دگرانی ئه ن به ودا ھه له

  .بیکم
نکی زۆر  کرد ،پیان وابوو دیمه ی قاچی مارسیل دروست ده که چه ر گه سه یان له مانه موو ئه ھه

م  بت ئه ند ده ی چه  بۆ ماوه وتی که  پی نه که دکتۆره( مارسیلی پرسی   ،فرانس له یه ھه جوانی 
  نگه ڕه(بت ووتی ی جوابکی باشی ال نه وه ک ئه  و وه وه هرز کرد شانکی بۆ به) بت ؟ ی پوه چه گه

ئۆو :(م ووتی مریه)  وه بته  چاک چاک ده وه  دوای ئه وه نه ی تر ئینجا لی بکه فته ش ھه دوای شه
مارسیل !!!) فته ش ھه یت؟ زۆر زۆر شه ماندا یاری ناکه گه  له  مانای وایه  دوورودریژه و ماوه ئه
  ر دوو ڕۆژ لم بۆستن و ئینجا به م ،ھه که  یاری ده وه یه  دنیایی نا نا  به:( و ووتی  وه می دایه وه

  ).م شتی ڕاناکه روشکی ده ک که  وه وه شه چه و گه یبینن بزانن به چاوی خۆتان ده
!!!   ؟ با خوا جوانه وه یه چاوی با قاچی گه:( ژووردا و پی ووت دا خۆی کرد به و کاته دایکی له

  وه ره  ده م و فرانسیش چوونه مریه )  ت بکه مک ئیسراحه ت و که ر جگاکه  بۆ سه سته  ھه سته ھه
،مارسل ی خۆی که  ژووره ی بیباته وه  ژر شانی مارسیل و ھاوکاری کرد بۆ ئه ،باوکیشی چووه

الی چۆڵ   یه ودوو ووشه باوکی به)وکی خۆش خه..(وت  ی پاکه ر جگاکه سه ر پشت له سه له
ر  خشی سه کرد نه ی ده زانه و کاغه یری ئه سه..وری خۆی  چوارده  روانین له وته ئیدی مارسیل که..کرد

 جگادا  ویش له ر ئه بوو گه  چ خۆش ده  که وه کرده  ده وه کانی دروست کردبوو ،بیری له دیواره
و   له وه م دیار بوو ئه ؟ به هریکی یاری کردن بوای م دا خه ڵ فرانس و مریه گه  و له وتایه که نه

  .حاڵ بوو  دا مه کاته
  
  

    وه  ژووره ره وه گیان  نه نهرموو  فه- 4              
  وه که ره نجه ن،مارسیلیش الی په  قوتابخانه م له  و فرانس و مریه یه یانی به رله ی سه کاتژمر ده
ر چاوی   ھه  چونکه وه  ھیچی بۆ ل ناخونرتهم  به وه یه ستی  ده  به  وکتبکی گرتووه دانیشتووه

ت   ئافره وانه دا ،زۆرک له ر پی وام ھاتوچۆکه رده باغی به ه قامکی قه  ،شه یه که قامه ر شه سه له
ک  تکی بینی وه دا مارسیل ئافره وکاته له..شکی تری بۆ کاروبار شکیان بۆ شتکین وبه بوون ،به

والی مای مارسیل  ره  به نه نه..  وای ووت رخۆووه به له) بوو نه  نه وه  ئه به(ی بیناست  وه ئه
الم ب سوود بوو  یبینت،به ک نه  تاوه وه  و خۆی شارده وه که رده  پشتی په ھات،مارسیل خۆی خسته ده

دایکی مارسیل ..رگای دا  ده یان و له رگاکه  الی ده شته  گه نه نه.. ھات وان ده  بۆ مای ئه نه  نه چونکه
 دایکی   ،مارسیل گوی له وه  چوو بیکاته له په  به وه که خه تبه  مه رگا بوو له نگی ده  ده  گوی له که
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بت  ده( خۆی پرسی  مارسیل له.)ند دسۆزیت ئۆو چه.. وه  ژووره ره  گیان وه نه رموو نه فه(یووت بوو ده
 من  ی وای له وه ت؟ دایکم چۆن ئاسان دوای ئه هی و دسۆزی نه ئاخر نه!ت ؟ چی بت دایکم وا ده

  وه دووره دا بوو ،له رگاکه پاڵ ده رله ش ھه نه  ونه  ھشتا کرابۆوه رگاکه ده) ؟ وه  ژووره یه کرد کردی
  .ھنا ده و الی ھه ره نگاوی به  مارسیل بوو ھه چاوی له

  ؟ ندروستیت چۆنه ته..زیزم  ڕۆژباش کوڕی باش چۆنی ئه+ 
  باشم .. ئم_  
  . م بۆ تۆ ھناوه مه ئه+  
  .) داینا وه  بوو الی مارسیله وه سته ده به  و کاته  سوی تا ئه کی پ له یه کیسه ( 

  ؟  سوه زت له نازانم ئایا حه+  
 سوپاسی  نه  بۆی دانا ،نه وه  نزیک مارسیله  و له نه کی ھنا بۆ نه یه دایکی مارسیل کورسی

  وه رنجه سه  ،مارسیل به وه یه ژنۆکانی  نوان ئه ی خسته که  دانیشت و گۆچانه که یه ر کورسی سه کرد،له
م   بیھاوژت به یه دا نی وه یای ئه  خه  جارکی تر له نه رچی نه گه ڕوانی ئه ی ده که  گۆجانه له

  ی مارسیل یه روونی ده و باره ست به ی ھه وه ک ئه ش وه نه نه..کات  ده که  گۆچانه  سام له خۆوه مارسیل له

  
  -:پی ووتبکات 

ی من  وه  بم ئه زیزم ئستا پت خۆشه زانم ئه ده .. یه وه  الی خۆمه که  کوڕی خۆم گۆچانه ترسه مه(
م  بوو به ی من کردم کارکی باش نه وه  ئه ی وایه که یه  ،ڕاست بووه  شتکی باش نه کردوومه

ھاوکات من داوای ..وت  لدان بکه ودا دم له رله ریک بوو ھه تی کردم خه خه  سه ی ئوه که کاره
  ).م که لبووردنت ل ده

،  داوه  ڕووی ی که وه  به  دگرانه وه ناخه  له نه یزانی نه رسام ببوو ،ده کرد و سه یری ده مارسیل سه
  ی دایه یل ھهمارس)  وه  داخه ئۆو به:( ووتی ر خۆوه ه ر قاچی مارسیل و له  سه ستکی خسته ده
  -: مارسیل و ووتی  و ڕوی  کرده وه ری شۆڕکرده  سه نه  ،ئینجا نه)  ماوه ئستا باشترم و ئازارم  نه(
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  .ن  مه ته سانی به کانی که ه  ھه  له ککه ش یه مه ئه+ 
 )ھا روه نجانیش ھه ی گه ه ھه( و ووتی ی دایه نگ بوو ،ھه  بده وکاته  تائه  دایکی مارسیل که

بوات پ :(یرکی قاچی خۆی کرد و ووتی مارسیل سه)  مارسیل؟ وایه( مارسیلی پرسی  له نه نه
 ،منیش ئستا زۆر دگرانم و داوای  کردایه بوو وامان نه ش ده  ئمه  گیان ،ڕاسته نه م نه که ده

م  که ست ده ھه( و ووتی وه  قاچی نزیک کرده ستی له  ده نه جارکی تر نه) م که لبووردنت ل ده
   خۆشه وکۆترانه  دم به نده زانی من چه  تۆ نه نگه زانی چی کوڕی خۆم ڕه ئه.. ئستا باشتر بیت

 ھاوڕی  وان تاکه ئه.. یه وکۆترانه  شت دخۆشم بکات ئه موو شتکن بۆ من ،تاکه  ھه و کۆترانه ئه..
مای خۆم دا  م من له دان به که وقه ش ککی زۆر له رچی خه گه..وان  نھا ئه ته..سی تر نا منن و که

  !!! نازانی مانه تۆ ئه..نھام  ته
  یه سک نی یی یان که میشه کی ھه  تۆ ھیچ ھاوڕیه واته(ی کرد و پرسی  نه یرکی نه مارسیل سه

ک دگرانی و   سیمایدا دونیایه م له  به وه دایه می نه  وه نه نه) تا بژی؟ گه تدا بت و له گه له
ی  که کات باسه رسام ده  مارسیل و دایکیشی سه نه م دیمه کاتک زانی ئه.. وه خونرایه ناخۆشی ده

قاند  رکی له مارسیل سه)  زۆر باشیت؟ دنیابم که.. ئستا زۆر باشیت واته(ر مارسیل   سه وه ھنایه
 -:مارسیل ووتی)ڕؤم  من ده(ر پ و ووتی  سه ستایه  ھه نه نه) زۆر باشم به(و دنیایی کرد

  )یت ؟ ده کان ده  کۆتره چیت دان به ده(_
  چم بۆالیان یانیان زوو ده نھا به ته یت؟ نا نا من به که ڕێ ده یت چی چاوه که  چی ده ست به تۆ ھه+ 

  
  نه  زۆر دخۆش بوو ،دواین شت نه وسته م ھه ش به نه ڕی کرد و نه رمی به گه دایکی مارسیل به

  )یت؟  م تۆش بیکه یکه ی من ده وه یت ئه ز ناکه ئایا تۆ حه(ی مارسیلی پرس له
   . زت دانی دی خۆته عه+ 

  ..کانیش  ی و بۆ ھنانی سوه که  سوپاسی کرد بۆ ھاتنه مارسیل دووباره
ی  ک نیشانه   ،وه وه کردنه رزده ی بۆ به که  و گۆچانه وه دانه ر ئاوڕی بۆ ده  ھه نه  نه وه شه که قامه  شه له

  . مارسیل یه  گرتی ی که و تگرتنه ک ئه ک وه مائاوایی نه
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   وه یان لکرده که چه ھی ھی گه-5           
 چوون  وه م دا پکه ڵ مریه گه له.. الی دکتۆری ھات ڕی و مارسیل کاتی چوونه ت په  فته ش ھه شه

) کانم بۆ بنن له لوپه ی که ئاده ..نگ بگیت بت ئاھه  و ده ژنه مۆ جه ھا ،ئه ئه( ووتی که دکتۆره
  دکتۆر به)مای چیت دکتۆر گیان؟ ته به(  دکتۆری پرسی   و له م و چاوی سوورببۆوه مارسیل ده

یت ھا؟  که ز ده  ،حه وه مام قاچت ببمه ته ھا ھا ھا ھاھا به( ڕووی تکرد و ووتی وه نینکه پکه
ت  که چه م گه ده وڵ ده  ئستا ھه ترسه مه( ووتی وه که یه  ھمنی رخۆی به ھه)ھا ..ھا..م ھا  ناکه گاته

  !!). ڕاستیته ڕاست وام زانی به ی ،به ئۆخه ( وه مارسیل ئاھکی پدا ھاته )  وه مه بۆ ل بکه

  
 ل  که چه  ،گه ھی ل بۆوه ھی (ربوو  ی تر خۆی به  و الکه وه یه ڕاستدا بی ناوه ی له که چه دکتۆر گه

ش  بوو ،بۆ گاته ب ھۆنه..) ئای( پ ھاواری کرد  له..  خۆشیدا  یقیژاند له ارسیل دهم )  بۆوه
 نوسا  وه که چه گه  مک مووی قاچی به  که یدا بوو چونکه مک ئازاری ل په کو که بوو به نه

 ھیچی تر  بوو وه ر ئه نھا ھه ته به..ی ڕاکشرا و ئازاری دا  دا ئوه که چه ڵ ڕاکشانی گه گه بوو،له
  : پی ووت که  ،دکتۆره واوی سپی ببۆوه ته چ ڕزگاری بوو ،قاچی به  قورسی گه کانی له ،قاچه

ک یان  وایه  پست ھیچ ھه  که یه وه ی ئه  ،زیاتر ھۆکه یه ک نی یه  ھیچ کشه وه  ئه به_ 
موو  ھه  و له یه یچ گرفت نی ھ وه  داپۆشرابوو ،ئه که چه  گه ی به وه ھۆی ئه  به داوه ک لی نه یه ڕوناکی

  ..ی  ده.ی  ده..رپ   سه سته ی ھه ئاده .. حاکدا ئستا قاچت زۆر باشه
نگاوی دا ھاواری  م ھه ڵ سھه گه له..ھنا ده نگاوی ھه  خۆی ،وورد وورد ھه  مارسیل ھزی دایه

ڕوات و  ری نه سه زۆر له   ئاگاداری کرد که که دکتۆره)ڕۆم  چ ده ھی ھی باش بووم و ب گه(کرد ده
کان  خشه  نه ئاگات له(  ووتی دکتۆر بۆ گاته .. بووه واوی باش نه ته  به کات چونکه خۆی ھیالک نه
ی دکتۆر ت  که  قسه م له مریه) ی چی دکتۆر؟ خشه نه(مارسیل ووتی ) شون کان نه بت و ونه

   دکتۆر که وه داخه زۆر به..ی کشامان   جوانانه و ونه  بۆ ئه وه داخه به(  ووتی شت بۆ گاته گه
ـآڕش  ) وه نمه بن ئستا بۆتان داده ھیچ دگران مه( ووتی  که دکتۆره..) ت شواندین  تابلۆکه
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ست ھیالکی  ده ی ،ئاوھا زۆر باشم ،باباس بت به که ی قوربانتم دکتۆر گیان نه که نه(قأآةێ 
رسکیان  ھه)کرت ر زۆر شت ده سه  و تابلۆ له د خۆی ھیالکی کردم ،دروستکردنی ونه قه  ،به وه جه گه

  .نین که  پ وه پکه
  
  

  م ده کان ده  کۆتره من دان به -6              
  زانیت له بۆ ده(دایکی پی ووت.. نه رکرد و بیاری دا بچت بۆالی نه به ی له که  شینه مارسیل بلوسه

  پانه ی نزیک گۆڕه که  شوقه زانم ،له  ده وه یه  دنیایی  به به( مدا ووتی وه هل) ژی؟ کوێ ده
ھا  روه فرانسیش ھه)م بم  که زده منیش حه(میش ووتی مریه) کان ی پیرژنه شوقه..ژی   ده که وره گه
 ھشتا باش  هم خرا نا چونک پ بۆین،به ھواشی به  بابه واته که( مارسیل ووتی وه نینه  پکه به
  ).بووم  نه
ب قیژه و ..  جاری پشووتر   جیاواز له م جاره م ئه  ڕۆشتن به وه دا پکه که قامه شه ھمنی به به

 ژوورکدا  تیان دا چاودرک له ،دیقهستان  مک وه دا که که  ھۆه  و له که  شوقه شتنه ھاوارکردن ،گه
و  ھا ئه ئه .. یه یان ھه ئۆو خۆ پرسگه(،مارسیل ووتی) یه گهوان له ی مه ئه( ،فرانس ووتی دانیشتووه

   : وه  پشه لی چووه) ودا دانیشتووه  له سه که
  .کان ی کۆتره نه  ،نه  پیره نه  ھاتووین بۆ الی نه ئمه...ڕۆژباش _ 

  .دت م  م که و میوانی زۆر که رچی ئه گه توانن بچن ئه رموون ده  فه به) نی  پکه که پیاوه+ (
  ؟ یه وه ره قاتی سه له_ 

  رگای ھاتنه  الی ده که ده سعه رگای مه ده..ویت  که رده  سه که ده سعه  مه به.. م یه قاتی ده+ 
  . تانه وه ژووره

  ؟ نده  چه  ژووری ژماره ی له ئه: فرانس ووتی
  .341  م ژماره یه قاتی ده+ 
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م  یه  قاتی ده له..کی ھمن یه  چۆڵ و ھۆڵ، شوقهدکی سعه مه..م  یه  قاتی ده شتنه  ئاسانی گه به
تا  وه ھا ئه ی ئه به(مارسیل ووتی) ؟ یه  بوو وانی341( و فرانس ووتی  وه ره  ده ستان و ھاتنه وه

  که ر دیواره سه ن ناویش له یر بکه ،سه یه وه  ئه341تا دروست ژووری  وه ن ئه یرکه  ،سه یه وه لره
 ،  وه ی کرده رگاکه ده )  وه  ژووره ره وه(نگک بوو ووتی   ده گوی له.. رگای دا ه د مارسیل له.. نوسراوه

دا  که خه تبه  ناو مه  و به وه  ژووره رنه  وه وه رگایه و ده رموو له فه(نگک بوو بانگی کردن   ده گویان له
و  وه  پشه ا ڕۆشتن و چونهد که نگه ڵ ده گه له) وتووم  م پاکه  ،من لره وه ی پشته که  ژووره ره وه
 میوانی بۆ  منم مارسیل ،ھاتوین به.. گیان نه ڕۆژباش نه( ، مارسیل سوی کرد  نه  الی نه شتنه گه

  نه نه) وتوویت؟  جدا که  بۆ له وه ئه(مارسیل پرسی ..وتبوو  ی خۆیدا که  جگاکه  له نه الت ،نه
ک گرتی  یه  بزه نه نه) گیان کوت دشت ؟ نه  نه چیته(م پرسی  مریه)خۆشم مارسیل گیان  نه(ووتی 
وامی  رده خۆشی پیریم،ھزوتوانای به زیزانم نه ردی خۆی بت ،ئه توانت ئاسان ده ک ده(و ووتی
 و  یه  بۆ تۆ باش نی وه  ئه واته یت،که وه ره  ده وام له رده م تۆ به به(مارسیل ووتی )  ماوه ژیانم نه

 دانی  ندی به یه شکی تری په به(فرانسیش ووتی)  نازانیت؟ مه ایا خۆت بهبت ،ئ رمات ده سه
  .)خۆن یان ده که وان دانه ک ئه ستت تاوه وه ر باران ده به  زۆر له نه ،نه یه  ھه وه کانه کۆتره
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  . بت وه  ھۆکان ئه شك له شت به بم چی کوڕم ئه+

   .) وه روا بمنیته خۆ ناکرت ھه..ر باش بیت  بت ھه م خۆ ده به(وام بوو  رده فرانس به
م ئیدی  وه م دگرانی ئه به( مارسیل  ڕووی کرده.بم  م دهک خۆ روه واو ھه  ته کوڕی خۆم من تازه+ 

ی گیانی ھاوکاری و  وانه  ،ئه ماوه  توانام دا نه  بکات؟ من ھیچ له کان ئاماده ک دان بۆ کۆتره
ئیدی (می کرد یرکی فرانس و مریه ئینجا سه)وت  که کیان ده  زوو په هییان تدای میشه تی ھه یارمه
بۆچی نا (پکدا  ووتی  ،مارسیل له) وه  داخه  بکات به کان ئاماده  دان بۆ کۆتره یه س نی  که تازه

  )م که ی تۆ ده و کاره ئیدی من ئه..
  تۆ کوڕم مارسیل؟+ 

  ) ؟ نه ی ک نه ئه(م ووتیان فرانس و مریه
 بیارتان   که ین باشترین کاره  ده ی ئوه مه ئه( ڕامابوو ،دواتر ووتی  وه  گومانه مک به  که هن نه
رچی  گه ،ئه  نۆره ینه یکه  ده و کاته بم و ئه مک باش ده ن تا من که  بکه و کاره توانن ئه  ده  ،ئوه داوه

   . ماوه من ئومدی باش بوونم نه
تای  ره  سه ش تازه ریکیت و ئمه  خه وه و کاره  به کی زۆره یه  ،تۆ ماوه هی  نی ھیچ کشه(مارسیل ووتی 

   . نجیمانه گه
 دوای  نگه  ڕه ستا بوو ،پی وابوو که  وه وه که یه  ماتی یان چۆڵ کرد و مارسیل به نه ئیدی الی نه
چی ( کی خراپی کرد  یه ی قسه که  خراپه  پیشه ،فرانس بهژی  زیاتر نه وه  له نه مان نه جھشتنی ئه
 الی  وه  خواره شتنه  گه که ) واو پیر بووه و و ئستا ته شی خۆی ژیاوه  با بمرت ،،به تدایه

 شونی  ستان له کی کرد و وه یه وسته  ھه وه وتبته م شتکی بیرکه ی مریه وه ک ئه  وه وه که ده سعه مه
وت ،ئاخر خۆ  که ست ده کانمان ده  دانی کۆترهمان پرسی چۆن  نه بت خۆ ئمه  چۆن ده مه ئه(خۆیان
لین   ده  بابه  به یناکه ی قه م ده به ..  ڕاست وایه ھا به ئه(فرانس ووتی) ؟  خۆمان نیمانه ئمه

   بۆ دواوه وه ،مارسیل ئاوڕکی دایه که قامه  شه شتنه  و گه که  شوقه  له وه ره  ده ھاتنه) بۆمان بکت
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  و بوون له ه  قه نیشتوون،ھنده  ھه که ربانی شوقه ر سه سه و له ه کۆترکی قهند   چه بینی که
بای بای (کردن  فین مارسیل ھاواری ل ده شکیان ھه مان به ی ئه  جوه چوون ،به ده کۆتر نه

  ).چین دانتان بۆ دنین بای بای  ده..کان کۆتره
  
  

                
  کان رهو  گه کۆتره-7               

موو  کانیان کی ،ھه ی دان و دانی کۆتره باوکیان پاره..  وه  پشه کان باش چوونه خشه نه
کانیان  دا ،دانی کۆتره ده کان ھه  دانی بۆ کۆتره نه ی نه پانه و گۆڕه  ئه چوونه ڕوانک ده نیوه
یان  که  دانه روانک که و نیوهمو ھه(یووت  ده وه گایه  بۆ دایکو باوکی ده  ،مارسیل که وه یه خشی به ده
پس  کان له وه ه  ،قه کان زۆریان پ خۆشه و خرپنه ه قه .. وه بنه کان لمان کۆده ین کۆتره ده ده
  وره کان زۆر جار شتی زۆر گه  کۆتره شک له به(یووت  م ده مریه) و ڕوومان دن ره  به وه وانی تره ئه
)  ر پشته سه  له رگاکه  ده یه وه تای ئه  خه وه ئه( ووتی وه نینکه  پکه فرانس به ) وه میانه  ده گرن به ده

رگای   فرانس ده یه ستت چی به م مه تناگه( پرسی  یه ستی چی به شت فرانس مه گه  تنه مه م له مریه
سیلیش مار)زانین نھا من و مارسیل ده  ته وه ئه..یت   ناگه وه تۆ له ( وه  تریقایه فرانس دوباره) چی؟
  ..نین  پکه وته که

  ست به  کۆتر ھیج کاتک ھه وایه(فرانس ووتی )   کۆتر زۆر برسی دیاره میشه ھه(م ووتی  مریه
  وه ڕینه گه  ده  ھیچ کات که تاه وام به رده یان به عیده ی مه ده(مارسیل ووتی )ن  تری ناکه

و  ره ھاتن به  کۆتر ده کی تر له یه سته بوو ده واو ده  ته که  دانه  که میشه ھه) ھیچمان پ نامنت
 بۆن  ،ئوه و ھی ترتان بۆ دنین  وه یانی دینه به(یووت  ده وه ر خۆیه به ڕوویان ،مارسیلیش له

  . بۆ ماڵ وه رانه گه ئیدی خۆسیان ده) ن  ک بده ئستا پشوویه
  کاندا؟ ڵ کۆتره گه  چۆنن له-:ک باوکیان لی پرسین  یه ئواره
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  .بین وام ده رده یان به گه زۆر باشین له: رسیل ووتی ما
  ؟  چۆنه نه ی نه ئه: دایکی ووتی

   بیاره بم چونکه یانی زیاتر دنیا ده م به نازانم ،به(کاند و ووتی  ته مارسیل شانکی ھه
   )  بۆ الی بزانم باشتر بووه وه یانی بچمه به

  . عاقیت   ھنده  خۆش حام کهیت ،زۆر که ست خۆش چاک ده ده: باوکی ووتی
 ناگرم کۆرتی  نه قی نه زانی ناحه  گیان ،تۆ ده  بابه یه ت نی حمه  شتکی زه وه ئه: مارسیل ووتی

  .ندکیان زۆر زۆر جوانن زانی ھه وت ،تۆ ده خۆس ده
  ت که  تایبه  به ک کارکی خراپه ت کردنی خه غه بت بزانیت ئیدی سه  ده واته که: باوکی ووتی

 ھیچ کات   کردتان ،بۆیه نه ڵ نه گه ی له وه ک ئه ت وه  تایبه  به  پی خۆشه  که وه  شتکه  به رقاه سه
   . وه نه که  نه کاری وا خراپ دوباره

شانی مارسیل  ستکی دا به م ده مریه.. نه  بۆ الی نه  وه م دا چوونه ڵ مریه گه   ڕۆژک دواترمارسیل له
  مارسیل مات ببوو،به.)تی شتی ژیانیایه  دواین گه له.. ژیان مابت   زۆری له یه یپم وان:(دا ووتی

ی  که  ژووره شتنه  گه  شتک بکات ،که ست به ی ھه وه ک ئه مارسیل مات ببوو وه و ڕگایه درژایی ئه
  سیل منم مار نه نه(کرد  ھمنی ھاواری ده ،بهکرد  ھاوکی ناخۆش ده ستی به  ھه وه دووره ش له  هن نه

  
 شونی  بوو ،له می نه  ھیچ وه نه م نه به)کردیت  المیان ل ده کان زۆر باشن سه  گیان کۆتره نه نه

مک   و با که سته  گیان ھه نه ی نه ده(م ھاواری ل کرد  کانی داخرابوون،مریه وتبوو،چاوه خۆی که
  نه م نه به)و بوون ه کان چۆن قه  کۆتره ه چاوی خۆت ببین ڕێ و به مک بگه  ،که وه ره  ده بچینه

ھاتن بۆ الی ،زۆرتر  یتا ده یتا په سکی تر په ند که جوو چه زۆری پ نه..ووت ھیچی نه
سکی نزیکی بت  دوان و پیان وابوو مارسیل که ڵ مارسیل ده گه زۆریان له..وێ  کانی ئه ره ئیشکه

ی  که وه  بت ،پارانه نه  نه  ئاگایان زیاتر له دن کهی مارسیل تکای لکر وه ت دوای ئه ،باتایبه
  . بۆ مارسیل مه که سی یه  که  وای بزانیایه ناسیایه ی نه نه س نه رکه  جۆرک بوو ھه مارسیل به
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چت و سپی تر  وگۆران ده ره  به نه وام سیمای نه رده  به کرد که  ده وه ستیان به موویان ھه  ھه
 ،ئیدی  وه ناری مردن نزیک بۆته  که  له  دنیا بیت که وه توانی له ڕوانینک ده ر به ڕت ،ھه گه ده ھه
مابوو  رمانکی نه  ژیاندا ھیچ فه واو له ش ته نه  ،نه وه یه بینی ده یان نه نه واو جارکی دی نه ته

  ،ھیچی دیکهکانیشی نامنت  واو،دان ڕۆکردن بۆ کۆتره ته..چت ست ده ده کانیشی له ،کۆتره
ن دوای  که نیش مائاوایی ل ده کا واو ،،ئیدی گوه ته..بیستت   ده خوات نه  ده بیست ،نه ده نه
 ھاواری ل  وه موویان پکه دان ،ھه ی ده وه وام ئاوی بوژاندنه رده  ھیالک بوو به وه ی زۆر پیانه وه ئه
  ). وه خه دا  گیان مائاوایت کرد زۆر به نه  نه وه داخه زۆر به(ن  که ده

کانی  واوکردنی کاره زانی ته یی خۆی ده میشه  کاری ھه  به  کارک که وانه موو ئه مارسیل دوای ھه
  .دانیان کان و ئازار نه  بوو،دان ڕۆکردن بۆ کۆتره نه نه

  
  

    ؟ ژیاندایه  یان ھشتا له ماوه نه - 8          
ڵ  گه می له فرانس و مریه..کان ڕۆبکات  بۆ کۆترهنھا چوو دان  ته ڕۆ بوو مارسیل به نیوه
، بانگی یخۆن بکات و ببین چۆن ده نویاندا پیاسه یان بۆ ڕۆبکات و به که وی دا دانه بوون،ھه نه
 ،نزیک  وه ر شانی مارسیل نیشته سه کان له  کۆتره ک له یه.. که وری دانه ده یان له وه کردن بۆ کۆبونه ده
 مارسیلی  وت له بت و بیه ی پرسیارکی ھه وه ک ئه ھات ،وه ی ده  ھمنی گمه ه گوی مارسیل ب له

 بۆ  وه ته  ئیتر نایه نه واو نه ته( ھمنی ووتی شتبت به ی شتک تگه وه ک ئه بکات،مارسیلیش وه
چم  م من ناترسم و ده  به  مردووه م پی وایه رچی مریه گه چم بۆ الی ئه التان ،من تۆزکی تر ده

تان بۆ  که موو ڕۆژک من دانه ھه( ووتی  وه  چرپه ھمنتر به.م  که خیو ده  به ویش بمرت من ئوه ،ئه
  ).دنم 
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کرد   چنگی ده وه کردنه م قسه ده به
ستیدا و دانی  ی ده که رفه  زه به
کان  دابۆکۆتره ڵ ده ھه
شتان  زستانانیش دنیابن ب به(

  که) م و بۆتان دنم ناکه
نگاوی   ھه تاڵ بۆوه ی به که فهر زه
ی  نه ی نه که و شوقه نا ڕووه ھه

دا  که  ھۆه ل بوو ،له
  وه ره  سه  ناتوانیت بچیته م که وه داخه به( مارسیل و ووتی  ھمنی ڕووی کرده ی بینی ،به که اودرهچ

 بۆ  وه و لکدانه  ئهرچی الی گه  شونی خۆی مات بوو ،ئه مارسیل له.. کۆچی دوایی کرد  نه  نه چونکه
یری الی  ر سه کات ھه  نه و قسانه ڕ به ی باوه وه ک ئه بوو ،وه  ئاۆزی نه کی ھنده مانای مردن مانایه

  ی  وه ک ئه ی کرد وه م کاره ند جار ئه ،چه که ر چاودره  بۆ سه وه گرایه کرد و چاوی ده ی ده که ده سعه مه

  
  وه یه  دگرانی  و به که  چاودره ر مات مابوو،ڕووی کرده ت ھهخش به  دنیایی پ نه و قسانه ئه

  نه  و ژووری نه وه ره  سه وته رکه  چوو ،سه که ده سعه و  الی مه ره  ڕاکردن به به) بت نا چۆن ده:(ووتی
م  ڕ ناکه هباو(یووت  ر ده  ھه وه ر خۆیه به  له وه  خواره وه ڕایه  گه بوو ،دگرانانه سی تدا نه تاڵ که به

  که چاودره) واو ؟ ڕاست ته به ( وه یه  پرسی که  چاودره وه شته  گه که)،نابت شتی وا نابت 
  ).مرین موومان ده  ھه که ت مه غله  خۆت سه ھنده..  به(ووتی

 ئیدی ناتوانم  واته که(ی ووت  که  چاودره به..ھات   ئه وه  چاوی مارسیله  خوڕ له فرمسک به
  وه داخه به(رسام ببوو پی ووت  سه یه و شوه نی بینینی مارسیل به  دیمه  له که چاودره)؟ وه مهبیبین
  ت لره  ژوورکی تایبه  له نیو سندوقکدایه  و له وه ته و پچراوه  ئستا ئه  ناتوانیت چونکه که

مارسیل )نژرت  ئیدی دهی بۆ دواین مائاوایی و  که ندامانی خزانه  ئه  به ت دراوه ،دواین فرسه
بن  ک من نه شی وه که  خزانه نگه ڕه..ناسم   ده نه  نه مکه  ،ئاخر من ده یه  بۆ منیش ھه واته که(ووتی

   له که چاودره)م  بت منیش دوا مائاوایی ل بکه  ده  کاتی خۆی وای پی ووتم ،بۆیه بۆی ،به
 و  وه مه که ت بۆ ده رگاکه  ده باشه(جکی کورت ووتیرن ری سوڕمابوو ،دوای سه سووربوونی مارسیل سه
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 تۆس زۆر دسۆزی  یت ،ڕاسته یت و دواین مائاوایی ل بکه یری بکه توانیت بچیت سه ده
مارسیل بۆی ) تۆ  له.. من  کمان ڕۆشت له موو الیه  ھه سکی زۆر باش بوو له ی که که یه بوویت،ڕاستی

  ).کانیش  کۆتره له(واو کرد  ته
ڕین بۆ نو  دا ت په که وه  ڕاڕه  ڕاسته به.. دوایدا وت و مارسیلیش به  پش مارسیل که که ودرهچا

ی  سته  جه  بوو که و ژووره  ژورکی بچوک دروست کرابوو ،ئه وه شه که  پشتی باخچه له.. که باخچه
  :ی ل دانرابوو  نه ساردی نه

  
شی پدا  ی قوماشکی ڕه که  ناوه  سندوقکدایه له.. ببینی نه و نه  وه  ژووره توانیت بچیته ئستا ده+ 
 و دواین  تاه  به که ری سندوقه سه..ردا  سه  به شی دراوه  قوماشکی ڕه  که یه که ر مزه سه  و له دراوه

  .توانیت بیبینی جار ده
واو مرد   ته هوات( وه یه  ھیچی پ ناکرت ،دواین جار پرسی یزانی تازه مگین ،ده مارسیل مات و خه

  )؟  ژیاندا ماوه یان ھشتا له
  .واو کۆچی دوایی کرد ته+ 

  : ووتی وه ی ھمنی بکاته وه  بۆ ئه که کرد ،چاودره یری ده ر سه  مارسیل ھه
  ..مردن و ژیان ..یت  گه  تده و شتانه موو ئه  ھه بیت و له  ده وره ین گه سبه+ 
ستا ،  دا وه که  باخچه له .. که  بۆ نیو باخچه وه ره  ده هکردندا بوو مارسیل رایکرد  قسه و له ئه

  . وه  ڕۆشته وه  ماتیه ی داخست و مارسیلیس به رگاکه ش ده که چاودره
   

  
   نه  نه مائاوایی کردن له- 9             

  
 گویش پکک ش و چه یان ت کرد ،ئۆتۆمبلکی ڕه نه بوو نه ش نه وره رچی زۆر گه گه ئۆتۆمبلک ئه

ی  کرد پوه  تدهت که  سندوقه  جۆرک بوو که  به که ی ئۆتۆمبله وه شی پشته ی،به که ر سندوقه سه له
دوو ئۆتۆمبلی ..یان  که ند ئۆتۆمبلکی تر ی خزانه  چه وه شه و ئۆتۆمبله  دوای ئه بوو،له ده دیار نه
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 ئۆتۆمبلی  وه خوڕی ،ئه مارسیل لی ده باوکی   ئۆتۆمبلکی سور که وه  دوای دواشه ش،له تری ڕه
 دوای  رخستبوو به ڵ خۆیدا سه گه م و مارسیلی له  فرانس و مریه مای باوکی مارسیل بوو که

 ھمنی  س به چوارکه..نرا بوو  که  چاک ھه وه کانه الی کله..ڕۆشتن مدا ده که ئۆتۆمبلی یه

  
موویان دواین مائاواییان کرد ،مارسیلیش   ،ھه وه که  نو چاه گرت و خستیانه یان ھه که سندوقه

ن  مائاوا نه ..( که ر الشه  سه یان دایه  بوو ھه وه سته  ده  گوکیان به پکه ند چه چه..ھا  روه ھه
  ).گیان ،مائاوا

ینواند  وز ده سه..کی زۆری دروست کردبوو  یه  ،ڕوناکی که برسانه ر قه  سه   تیشکی ڕۆژ نوشتابۆوه
والدا و  مال و به جوند به ملی ده..و  ه کۆترکی قه..نیشتبوو   دارک کۆترک ھه ر لقه سه له..
  .ویش دواین مائاوایی خۆی بکات   ی ئه وه ک ئه وه..ھات  ی ده گمه
  

                                                                  23-09-2004  
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