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لساندرۆ باریکۆ ئه  
 

 
فه و زانستی مۆسیقای  لسه دایکبووه، فه  له تورین له1958لساندرۆ باریکۆ سای  ئه

ر ئاستی جیھان له ڕۆمانی  سه وره له وتنکی گه رکه  سه1996سای . خوندووه
هاوشان . رانی ئیتالیا هوره نووس کک له گه بت به یه هنت و ده ستده ده دا به"ئاوریشم"
ندیین  وتووه، که له چه رکه ش ڕۆمانی سه نی شه کانیدا خاوه مه شانۆییه رهه ڵ به گه له

کی زۆری ل فرۆشراوه و  یه کان، ڕژه وه ته ر زمانی نه ته سه رگدراوه وتانی جیھاندا وه
                                   .                                     ندکیشیان کراون به فیلم هه

 

 
عید پۆ سه  

 
 
 
 
 

"ئاوریشم "   
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لساندرۆ باریکۆ ئه. بیته موکی من ییی ده میشه کانمدا بۆ هه نوانی لوه بوونی دت له به هه  

 . 
 

نسا و له  ڕه  گشتیی و له باشووری فه نسادا به ڕه  رمیی ئاوریشم له فه کوو بازاڕگه ره گه ئه
وا  بوونی کار بووبت، ئه کیی و هه رانی خه ی گوزه تیی مایه تایبه ڤیلدیوو دا بهشاری ال

" هرڤه جۆنکۆر" ختیی  ییی و خۆشبه رانی ئاسووده ی گوزه شق دوو هنده زیاتر مایه ئه
دا  م شاره  بالدابیۆ له1861ر له  بیست ساک به. وانی ڕۆمانی ئاوریشمه بووه، که پاه

ی پشتر کات  وه ب ئه جارکیان به. وه مھنانی ئاوریشم دنته کایه رهه ی به پیشه
نگ خۆرنشینیی  سکی ڕه ی پارزگاری شاردا و ده کات به نووسینگه ربگرت خۆی ده وه

کی  شتکی بکه:  مه چییه؟ پارزگار ده زانیت ئه ده:  که و ده رمزه خاته سه ئاوریشم ده
نابی پارزگار بالدابیۆ  جه. یه کاری پیاوانه، پاره. خر نه:  بالدابیۆ ده. یه ژنانه
کی  یه ر ڕۆخی ڕووبارک، کارگه سه ک بالدابیۆ له یه پاش ماوه. وه ره کاته ده رده ده
وه  چته وه ده وت دانه مانگ بالدابیۆ دیسانه دوای حه. زرنت مه منانی ئاوریشم داده رهه به

زانیت  ده:   و ده که رمزه خاته سه ز ده زار فرانکی کاغه هنابی پارزگار و سیی ه الی جه
،  یه وه ی ئه گه مه به ئه. خر نه:  بالدابیۆ ده. پاره:  نابی پارزگار ده مه چییه؟ جه ئه

هرڤه "رتاپای ژیانی   بالدابیۆ سه1861شت ساڵ پش  هه. تریین مرۆڤیت مژه که تۆ گه
نی بیست و چوارسایی خۆیدا  مه تی ته ڕه شتا تازه له ههگۆڕت، جۆنکۆر ه ده" جۆنکۆر

ک  وه کافیه ناست و پکه وتک بالدابیۆ ده ڕکه بت، له کافی ڤردونس، به ده
تاوه به پۆشاکه  ره ر له سه بت هه ی بالدابیۆ ده وره رنجی گه جۆنکۆر جگای سه. وه خۆنه ده
وه  یره یر سه کی جیھان به ناوی سه یه خشه هبالدابیۆ ن. وه  یه که شخه و ڕکپۆشییه که
ییی خۆتت  میشه ی دواڕۆژ و هه تۆ پیشه. خرهاتیت به:  می جۆنکۆر و ده رده خاته به ده

نین و هلکه و پیرامید و  تاوه گوبیستی چیرۆکی، ته ره ر له سه جۆنکۆر، که هه. وه دۆزییه
بۆچیی؟ جۆنکۆر :  بالدابیۆ ده. م ه بکهم کار من ناتوانم ئه:  بت ده شتی پاپۆڕ ده گه
وه بۆ پاریس بۆ سووپا، باوکم  ڕمه گه بت و ده واو ده م ته که دوو ڕۆژی دی پشووه:  ده
ڵ خۆی  گه بالدابیۆ هرڤه جۆنکۆر له. کشه نییه:  بالدابیۆ ده. وت ی ده یه وشوه به
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چته  گرتووه، ده رنه وه کاتی وه ئهییی پش  میشه ی هه ک پیشه بات بۆ الی باوکی، وه ده
جوان :  بالدابیۆ ده. مه که کوڕه:  مه کیه؟ پارزگار ده زانیت ئه ده:  وه و ده ژووره

ی کوڕم، که دوو  هرڤه:  وه و ده داته وه ده که پارزگار پاک به کورسییه. ماشای بکه ته
ماندا  وشاوه له سووپاکه کی دره یه ئایندهوێ  وه بۆ پاریس بۆ سووپا، له ڕته گه ڕۆژی دی ده

:  بالدابیۆ ده. وت یه کانمان و خوداش ده یه پرنسیپه وشوه کات، ئا به ڕی ده چاوه
ی  ز به چاره کانیش حه یه و پرنسیپه پیرۆزه نھا خودا بۆچوونکی تری هه ته. دروسته

هرڤه  یه  مشوه به. کات ی میسر ده رفه پاش مانگک هرڤه جۆنکۆر سه. ن رباز ناکه سه
نسادا  ڕه یرانی ئاوریشم له فه ڕۆژک دادت قه. وه چته ژیانی کاری ئاوریشمه جۆنکۆر ده

. رای ئاوریشم کات هرڤه جۆنکۆر بنرت بۆ یابان بۆ هنانی هلکه و گه وا له بالدابیۆ ده
وه  رسووڕمانکه سهربۆیه به  تی ناوی یابان ببیست، هه میینجاریه که هرڤه جۆنکۆر یه

ربیینه له  م ده میشه ڕک و ڕاست، دیاره ئه هه:  کویه؟ بالدابیۆ ده یابان له: پرس ده
ندک  ناو کورددا هه له. درسک ربیینی ئه وروپییدا باوه، بۆ ئاسان ده گای ئه کۆمه
ی هرڤه  که ره فه تیی سه ڕه رحاڵ خای بنه هه به. ڕاست و ڕاست یاخوود ڕک و ڕاست: ن ده

وتنی  ککه گرتنه له په جۆنکۆر بۆ یابان ڕزگارکردنی شاری الڤیلدیۆیه له بکاریی و ڕگه
کانی جۆنکۆر کار و  شته کی گه چه ه تاوه ڕ ره ر له سه واته هه که. ی بالدابیۆ که کارگه
شقی  بۆ ئهستکی ڕۆحانیی له جۆنکۆردا  گی هه بته ڕه دا ده وت لره ڕکه. رمایه بووه سه

وه، کچک، که ڕووخساری به  ته گۆڕیوه یشیدا نه گه ک چییه له یه کچک، که تاکه وشه
چوو، ڕووخساریشی ڕووخساری  ده چوو، چاو و برۆکانی به یابانیی نه ده یابانیی نه

میینجار بۆ کار و  که کات، یه ری یابان ده فه جار سه جۆنکۆر چواردانه. یه کچکی چکۆالنه
ی  میینجار، به پله ل چوارهه و کچه، وه م زیاتر بۆ بینینی ئه م و سھه ووههکاسپیی د

یه، که ڕوویکردۆته کار و کاسپیی ئاوریشم له  یه وره ترسییه گه و مه م ئه که یه
. بن ی بکار ده که ی دانیشتوانی شاره وره شکی گه وه به شه مه هۆی ئه یاندا، به که شاره
ن، که  رن دوو شارۆچکه هه ی بایه مانیادا له ناوچه وری ئهکوو چلۆن له باشو روه هه

دان  ش سه مه ژیین، ئه مھنانی خش ده رهه ر به سه ردووکیشیان له وه و هه نووساون پکه
نۆیگابلۆنتس، ( ی   ردوو شارۆچکه کی هه ی خه می زۆریینه ته قووتی ده ه ساه  بوو
شی  ش س به  دوو شاره ببت له چواربهم ر کاری خش له گه واته ئه) رن کاوفبۆیه

ی جۆنکۆردا   که شته م له گه خای دووهه. بن یه بکار ده م دوو شارۆچکه دانیشتوانی ئه
شتی   دا هرڤه جۆنکۆر گه1864ری سای   ئۆکتۆبه10کاتک له . یه و کچه ی ئه وه دیتنه

کانی  نوانی خه  ردووه لهستیپک ڕی ناوخۆ ده وێ شه کات له می خۆی بۆ یابان ده چوارهه
کیی  ره کی ده ندیییه یوه مووجۆره په  کان هه ڤاتیڤه کۆنزه. ت دا وه ڤاتیڤی یابانیی و ده کۆنزه

ریت و کلتووری  پناوی پاراستنی داب و نه وه له نه که تده دا ڕه کی بگانه ڵ خه گه له
ی )هارا کای(ه سجاری پشوو ی، ک و گوونده گاته ئه ه کاتک هرڤه جۆنکۆر د. یابانییدا

منداک جگاپی . مجاره به کاولکراویی و خاپووریی ل ئه تدابینوه و ناسیوه، وه
ستی هارا کای  گرت، که له کۆتاییدا به ده ده ی بۆ هه که ھاتووانی گوونده هه
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ل   وهوه، ییی هارا کاییه زه وته ژر به که کووژرت، بگره ژیانی هرڤه جۆنکۆریش ده ده
م بانگکردووه  که نسییه ڕه میشه هرڤه جۆنکۆری به هاوڕێ فه هارا کای، که هه. نایکووژت
ک تۆی :  کات و ده ماشای ده ک ته ک نامۆیه مدا وه ی بۆ جاری چوارهه وه له دیتنه

  که دووباره هارا کای پرسیاره. وه می ناداته ته ئره؟ جۆنکۆر وه نسیی هناوه ڕه فه
لره هیچ شتک نییه بۆ :  هارا کای ده. بژرت ده نگیی هه وه و جۆنکۆریش بده تهکا ده

کی  یه هرڤه جۆنکۆر کیسه. نابت نییه بۆ لره ڕی جه ش شه مه بت، ئه ڕ نه نھا شه تۆ ته
مووی  رپی هارا کای، که هه ڕژته به یده ردنت و هه رم له گیرفانی ده ی چه چکۆالنه

کی گرانه و تۆش پویستت به منه و منیش  یه مه نگ گه جه:  وونه و دهپارچه ئات
رپی بکات ڕووی خۆی  کانی به ماشای ئاتوونه ی ته وه ب ئه هارا کای به. پویستم به تۆیه

ک  ی، که نه وه بت، له واویی دنیاده ته دا به هرڤه جۆنکۆر لره. ڕوات گت و ده رده وه
بت، که چیدی  کوو دنیا ده وت، به ستناکه رای ئاوریشمی ده لکه و گهالی هارا کای ه له

ی  کینه سووڕاندنی مه کوو ئستا ماتۆڕی هه تاوه وه، که هه ش نابینته و کچه ڕووخساری ئه
وه  ئیدی لره. رسنووری یابان نساوه بۆ گووندکی سه ڕه و بووه له باشووری فه هنانی ئه

تی  یه که ویش ڕزگارکردنی دانیشتوانی شاره می بکات، ئه ستی دووهه به  پویسته کار بۆمه
دات  رتیلی پده وه، که به تییه وه ندکی ده  ڕگای کارمه له یۆکۆهاما له. له بکاریی

بت یانزده ڕۆژ  ل ده وت، وه که ستده رای ئاوریشمی ده شانزده سندوق هلکه و گه
هرڤه . کات ده راکانی بۆ ئاماده کوو هلکه و گه وهتا نده بکات هه و کارمه ڕی ئه چاوه

گاته  هاردا ده تای به ره نسا له سه ڕه و فه ره کات به ی ده وه ڕانه ستوبرد له گه جۆنکۆر ده
ک  رمتره وه وه، که گه رزه و وه وای نائاسایی ئه ش و هه هۆی گه سنووری ڕووسیا، به

نیشت له  کانی لده یی مردنی هلکهترس کرد، مه ڕوانیی ده ی جۆنکۆر چاوه وه له
مانیا له گووندکدا له نزیک شاری کۆلن، که ناوی  گاته ئه  ده06.05.1865

  ونه که ی مردوو ده ها هلکه کات و به میلیۆنه کانی ده ماشای سندوقه وێ ته ه له)رفلد ئلبه(
ی  وه الڤیلدیۆ، هلنه گاته ڕت ئینجا ده په ی خۆی تده جۆنکۆر نۆ ڕۆژ له واده. رچاوی به

بینت و له دی  کدا ده یه بانه ره وه هرڤه جۆنکۆر له عه ی خۆیانه که یوانه رهه ژنی له به
ڕوات و  وشه ده رگای حه وڕووی ده ره به. م بۆم نییه بگرییم، بۆم نییه ڕابکه:  خۆیدا ده

شی  هلنه باوه. می رده  به گاته تا هرڤه جۆنکۆر ده کات هه ڕده دا چاوه رگاکه ناو ده له
دانیشتوانی شاری . م که وه، تکات لده ره الی من بمنه:  نگکی نزم ده کات و به ده پداده

. ن به ی ناوده ندکیش به موعجیزه ن و هه که ند ده وان ناوزه الڤیلدیۆ هرڤه جۆنکۆر به پاه
کات و  ری هرڤه جۆنکۆر ده فه  سهمیین بت، که گوومان له دواهه سک ده بالدابیۆ تاکه که

کانی خۆی له دوای  ره فه هرڤه جۆنکۆر ڕاستیی سه. کات ڕاستیی پبت ناچاری ده
موو  کات، که هه ی بۆ ده و کچه وه و باسی ئه گته وه بۆ بالدابیۆ ده مه که ری یه فه سه
ماشای  حراویی تهکی سی بینت و به نیگایه ر شانی هارا کای ده سه ری له تک سه ڕه که
. بووه بووه، ڕووخساری کچکی مندای هه ی هه وروپییانه مووچاوکی ئه کچک ده. کات ده
کی بۆ دت، کاتک  یه ی هرڤه جۆنکۆر به پۆستدا نامه وه ڕانه ش دانه مانگ دوای گه شه
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. ایهشی یابانیی تد تکی ڕه ڕه به خه  وت دانه الپه کات حه ماشای ده وه و ته یکاته ده
ل  به  ری نییه، وه سه  چییه له ره کی ننه یه کات تاکه وشه که ده ماشای پشتی نامه ته

مدیوو و  کان ئه ڕه الپه. وه هاتبت ته که له خۆرهه وت، که نامه که رده کاندا واده مۆره
هرڤه جۆنکۆر . ل هیچی ل تناگات دات، وه رنجکی زۆریان ده کات و سه ودیوو ده ئه
ت له کاتی گۆڕیینی  نانه گت، ته ڵ خۆیدا ده گه که له انکی دوور و درژ نامهڕۆژ

یه  و نامه یشتنی ئه ستگه ده پنج ڕۆژ دوای به. هنت ڵ خۆیدا ده گه که له رگیشیدا نامه جلوبه
ی  و شاری نیمس و به هلنه ره خوڕت به کات و لده رده به ساسیی له ی ڕه شخه قاتکی که

ی یابانیی و  گاته الی خاتوو بالنچه هرڤه جۆنکۆر ده. وه ڕته گه که ئواره ده:  هژنی د
مادا بوون  زم و سه یدا چ مۆسیقا و کچانک له به که واره ر له هه وبه  مه پش س ساڵ له

ڵ هرڤه  گه ک وشه له ی یه وه ب ئه خاتوو بالنچه به. رچاوی وه به هاته رئاوها ده هه
که  نیشت و نامه ری داده رانبه ی خۆی و هرڤه جۆنکۆر به که یباته ژووره ، دهجۆنکۆردا ب

م به  ر جونکی که سه مکی به وه؟ بالنچه وه مناسیته ده:  ردنت و ده ه له گیرفانی د
وت  ر حه ماشای هه ویش ته ستی و ئه داته ده که ئه هرڤه جۆنکۆر نامه. وه داته  ده به
م  یڤه ناکه م په ز به من حه:  کات و ده و دیوویان ده مدیوو و ئه کات و ئه ه دهک ڕه الپه
وه،  رمه بیر خۆم به ش له که وێ خاکه مه وه، ئه رمه بیر خۆمی به وت له مه ڕز، ده به
ر  سه هرڤه جۆنکۆر له. وه رمه بیر خۆم به وێ له واوی ژیانم له وت ته مه ت ده نانه ته

 و هیچ  که ر قۆی کورسییه کانی خستۆته سه سته نگی دانیشتووه و ده بده بهی  که کورسییه
م،  شت لبکه ی داوای پاره وه ب ئه وه به خونمه ت بۆ ده یه م نامه من ئه:  بالنچه ده. نات

وه بۆ الم،  یته یه کی ئاوهاوه نه یه یت، که جارکی دی به نامه نم پبده وت به مه ل ده وه
کی  ماشایه بالنچه به قویی ته. ن بت خاتوون به:  جۆنکۆر ده. وه یته یه ت نه یه قهتکا
م  یه م نامه من ئه: تبینیی: (  م و ده که ی یه ڕه ر الپه خاته سه کانی ده کات و ئینجا چاوه ده

عر ک شی کان وه ویستییمدا بۆ تکسته ب بوو، له خۆشه ده هنده ال جوان و ناسک و پ ئه
لساندرۆ باریکۆوه  ن ئه الیه کان له ڵ وشه گه وه، چونکه خودی یارییکردن له ته نووسیوومه

ی  یه ونه م نامه د ئه قه کیشدا به یه ت له هۆنراوه نانه ڕم نییه ته یه، که باوه هنده شاعیرانه
                        )                                                    وت ستبکه شیعرییمان ده
:                                                                            م که  ویسته پیاوه خۆشه  

*س چاوی لمان نییه نگبه هیچ که وه، بده جوره بت، مه ترست نه  
م ماشات بکه وت ته مه سته، ده ڕابوه  
ماشام کردوویت میشه ئاوها ته من هه  

بوویت،  نه ت بۆ من ئاماده چیی تۆ قه که  
وه نزییکم واو لته نووکه من ته ترسه هه مه  
یت؟ ستم پ ناکه هه  

توانم بتجونم م، ده من لره  
یت؟ که ستی پده وه ئاوریشمه، هه ئه  
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رمه ی به که ئاوریشمی کراسه  
یت، شم بکه ست به له کانت دابخه، با هه چاوه  
کانم نی لوه بیه خاوه ده مجار جوندمیت، که ی بۆ یه نده وه رئه هه  
کانم بتجونم وت به لوه مه ده  
کوێ، ل تۆ نازانیت له وه  
یت که رمیی لوم ده ست به گه ناکاودا هه له  
کوێ، ل نازانیت له وه  
وه یته که کانت نه ر تۆ چاوه گه ئه  

وه  داخراویی بھه کانت به چاوه  
یت که ه م دم ست به ده ناکاودا هه له  
کوێ، ل نازانیت له وه  

کانت ر پوی چاوه مه سه کانم بخه چت له چاوانتا، لوه پده  
وه رمیی من دته مشکته یت، که چۆن گه ستی پبکه بت هه ده  

وه، کانم دته چاوانته که چۆن لوه  
*ر چووکت سه یاخوود له  

ری مه سه خه کانم ده لوه  
وه بمه دا قودههواشی تی ی به  وکاته ئه  

)110،111،112ڕه،  الپه *وه، مه که کانم ده لوه  
 

خۆشی  ی ژنی تووشی نه  دا هلنه1874م ڕووداوه، له زستانی سای   س ساڵ دوای ئه
خۆشییه  م نه ئه. ی نابت بۆی وه بت، که هیچ دکتۆرک ڕوونکردنه تای مشک ده

واوی دانیشتوانی شاری  ته. کووژت  هلنه دهمانسادا هاری هه تا به ره یه، له سه کووشنده
نھا  هرڤه جۆنکۆر ته.  خاکسپاردنیدا ون له کاتی به که رمی هلنه ده الڤیلدیۆ دوای ته

.                                   ه)ئاخ( ویش  نووست ئه ی ده که ر گۆڕه سه ک له یه تاکه وشه  
کات بۆ  رخان ده کانی ته موو کاته ڤه جۆنکۆر ههرگی هلنه، هر ند مانگک دوای مه چه

کان  واوی کاته ره و واز له کارکردنیش دنت و ته ده ت له ماڵ ناچته نانه وه، ته بیرکردنه
ل  وه بۆ الی بالنچه، وه چته ک جۆنکۆر ده یه دوای ماوه. وه کات بۆ بیرکردنه رخان ده ته
. ماوه و ڕۆیشتووه بۆ پاریس کی زۆره لره نهنن، که بالنچه سان یه گه وێ پیاده له

درسی بالنچه  تا ئه وه هه ش ڕۆژ بمنته بت شه وێ ناچار ده ڕوات بۆ پاریس له جۆنکۆر ده
می  بالنچه وه. کتر ببینن نرت، که یه کی کورت بۆ بالنچه ده یه ڕۆژک نامه. وه دۆزته ده

. ڕۆدا بیبینت دا له کاتژمر چواری دوانیوه ایندهوه، که له ڕۆژی ئ داته  ده جۆنکۆر به به
وه و   کاته رگا له جۆنکۆر ده تکارک ده ڕوات بۆ الی و خزمه هرڤه بالنکۆر له کاتی خۆیدا ده

مک  پاش که. مکی تر خاتوو بالنچه دته الت کات، که دابنیشت که له هۆکدا تکای لده
. نیشت ر به هرڤه جۆنکۆر داده رانبه وه و به  خواره هوه دت نسییه ڕه رگکی فه بالنچه به به
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که تۆ نووسیووته  نامه:  کات و ده  ده کانی بالنچه ماشای چاوه کی منداک ته جۆنکۆر وه
خاتوو . یاندووه جگه ت به وایه؟ هلنه داوای لکردوویت، که بینووسیت و تۆش داواکه

ی هیچ جۆره  وه ب ئه جۆنکۆر البدات و بهر  سه کانی له ی چاوه وه ب ئه بالنچه به
وه و  منته جگای خۆی به دانیشتوویی ده ئاساییانه له رسووڕمانکیش نیشان بدات، سه
:  وه ده وه، دوای ئه وته نوانیانه که ک ده نگییه منووسیوه و پاشان بده من نه:  ده

یڤی یابانیی،  ر په  سه ریبگمه هلنه نووسیی بووی، کاتک هاته الم داوای لکردم وه
م وشانه  واوی ژیانی گوی له گات، که ته هرڤه جۆنکۆر تده. یه یه و نامه مه ڕاستیی ئه ئه

وه بۆ  پکدا بیری چووبته ی له وه ک ئه وه، وه منته پوه ده ل به ستت و وه ده بووه، هه
نگکی  و ده وه، ئه م بۆ بخونته یه و نامه ش ویستی ئه هلنه:  بالنچه ده. کوێ بوات

جۆرک،  وه، به خونده وه ده ستکی زۆره ی به هه و وشانه و، ئه بوو، ئه لک جوانی هه گه
. ( ڕاستیی هی خۆی بت کان به سته ک، که هه یه شوه وه، به چته بیرم نه ت له که من قه
  و کچه ست و ڕۆحی ئه تی له هه  ویستوویه یه، که هلنه وه ش واتای ئه مه ئه: تبینیی
 یابانییه  و کچه ییی به وه ئره ی هلنه له ده وه ک ئه وه. وه بۆ جۆنکۆر بنووست یابانییه

ی  و نیگای ڕۆحییه  یابانییه ئه و کچه بری ئه بردبت و پیخۆشبووبت، که خۆی له
ڕوات و  خلیچکانه دهنگاوکی خاو هرڤه جۆنکۆر به هه). شی هرڤه جۆنکۆر کردبایه پشکه

موو  من پموایه، که هلنه هه: ڕز زانی چیی به ئه:   ده بالنچه. هت جده که به ه هۆ
. یت وه بگه تۆ ناتوانیت له. و ژنه یابانییه بوایه و، ئه  بوو، که ئه وه ئاواتی له دونیادا ئه

هرڤه . سته بوو و هه ربیینی ئه وه گوم له ده خونده ی ده که و نامه کاتکدا ئه  ل من له وه
ی  وه ب ئه رگاکه و به سکی ده ر ده خاته سه ست ده رگا و ده می ده رده گاته به جۆنکۆر ده
.         وه یدییه تایه نه تا هه ئیدی هه. بت خاتوون ژیانکی خۆشت هه:  وه ده ئاوڕبداته  

 110ر  خونه. ی هرڤه جۆنکۆر نیگایهو  ک ئه یه، نه که م ڕۆمانه خودی نامه ری ئه ژنه هه
و  وتنی ئه رکه تا ده ژنراوه، هه هه چیی هشتا نه وه، که ڕه له ئاوریشمی خوندۆته الپه
یه  و نامه ی ئه وه کایه تا هاتنه ل هه یه، وه و نیگایه می ئه رهه که به دروسته نامه. یه نامه

ب  ست ناکات، ڕۆمانی ئاوریشم به شق و هه ر هیچ درککی ئاوها به جوانیی ئه خونه
ش نرخکی ئاوهای  و نیگایه وه، ئیدی ئه منته ی هلنه به ساده و ساکاریی ده که نامه
س باریکۆ توانای نووسیینی  ر به گه سکی ئاوریشم ناسکه، مه ک ده یه وه و نامه ئه. نابت
وروپادا  کوو ئستا له ئه هتاو هه) نۆنیم ئه(حای خۆم، من پموابوو، که  شبه به. بت هه

ڤینۆس ( ت له ڕۆمانی  تایبه وه به دا قوبووبته سته ئاشقیی و سکسییانه و هه توانیبتی له
رگی  ر وه ئاخر کارین کریگه. ڕم گۆڕا ل ئستا باوه ، وه)رزی جووتبووندا له وه
:  انی ئاوریشم دهقی نییه، که به ڕۆم مانیی ناهه یڤی ئه ر په کانی باریکۆ بۆسه ڕۆمانه

تای هاویین،  ره ڕکی سه په رده ک زه وه وه سکی ئاوریشم، ڕۆمانسییه ک ده ناسکه وه
لساندرۆ  ویستیی ئه ی خانمکی یابانیی، ئاوهایه چیرۆکی خۆشه نده ک خه  وه حبووبه مه

میشه  هچت، ه فسانه ده ت، که له ئه تکی تایبه میکانیزمییه:  میشل فۆکۆ ده. باریکۆ
کات،  ویستراودا ده ڵ سکسکی نه گه ست به یارییکردنک له کات، ڕۆژک ده خۆی نادیار ده
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ر  سه کات که ڕاستیی له ها ده ش وه مه بت، ئه ڵ ده دا تکه ڕییانه ڵ حوکمکی باوه گه که له
و  هرڤه جۆنکۆر ئه). 79ڕه  ،الپه2. (ڵ ئاشکرا بکات کانی تریش بۆ کۆمه خۆی و خه

ڕ  ک باوه ش، که خۆی وه وپیه ی خۆیدا کرد، به که ڕییه  باوه ڵ حوکمه گه ی له یه مه  هگ
ره  و دادوه می له یابان ئه ری چوارهه فه ی سه وه ڕانه کریسته، له ناخییشیدا دوای گه

شقی  های کرد، که ڕاستیی چیرۆکی ئه ش وه مه ناخی خۆیدا درکپکرد، ئه ی له ئیمانییه
ویستراوه،  شقکی نه و خانمه یابانییه ئه شقی ئه ئه.  به بالدابیۆ بتژنکی یابانیی

ویستراوه، چونکه هرڤه جۆنکۆر خۆی ژنی  و خانمه یابانییه، سکسکی نه سکسی ئه
شقی خانمکی یابانیی بناست، سکسی  وت ئه یه یه، که ده و ویسته مه ئه ل ئه یه، وه هه

شقکی تر و سکسکی تر تووشی  بوونی جۆنکۆر بۆ ئه نهخانمکی یابانیی بناست، ئازاد
خودی هلنه . درکنت کانی پده ڕدارییانه ڕاستییه کات و حوکمکی باوه ی ده یه مه و گه ئه
ر  گه وه ئه دنیاییه ل له فۆڕمکی تردا، خۆ به کات، وه ڵ جۆنکۆردا ده گه مه له مان گه هه
ی  و ڕاستییه وا ڕۆژک له ڕۆژان خودی هلنه خۆی ئه بوایه، ئه رگی هلنه ڕگر نه مه
ری  رسووڕهنه شقکی سه هلنه تینووی ئه. درکاند  جۆنکۆری مردی ده الی هرڤه له

و  ره ریی و ویستی به گه ستی ئره  هه لبه. ستکی نادیاره و هه جۆنکۆره، که بۆ ئه
کات خۆی  ها ده و نییه وه  که هی ئهشقک و سکسک، رگرتنی ئه و وه ره زانین، ویستی به
و  تا ئه هه:  تی و ده کشیدا نووسیوویه ک له نامه و خانمه یابانییه و وه بکاته جگای ئه

وه  ر دته سه و پسته بگرم، که به بت گاز له وت، ده م، چونکه تۆم ده که ی دت ماچده کاته
ییی  میشه کانمدا بۆ هه نوانی لوه هبوونی دت ل به هه. وت دات، چونکه من تۆم ده لده
ماشامبکه، پیاوه  وه و ته ره کانت بکه یت چاوه ڕناکه ر باوه گه ئه. بیته موکی من ده

م  سته وه؟ که جه م چیرۆکه بکووژنته ساتی ئه توانت  چرکه م، منم ک ده که ویسته خۆشه
کانت، که  وهن، چا که ستی پده کانت، که هه سته ئستا ب ئاوریشمه، ده

و  نھا خودی ئه ری ڕۆمانی ئاوریشم، که ته وهه  یه گه مه ئه). 113ڕه  ،الپه1.(ڕوانن لیده
ی هلنه له  یه و نامه بیاتی ئه ده خابن ئه د مه ل سه وه. س بوو بگاته لوتکه ی به یه نامه
                           .                                        دا هشتا تابووه گای ئمه کۆمه

 
 
 
17.12.06 
 
 
 
 
 

: رچاوه سه.                              
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1_Alessandro Baricco: Seide. Von Karin Krieger  
2_ Michel Foucault: Der Wille Zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 

یڤیی کوردیی دا،  اریی پهژ ل له هه ڕاستیی دا به واتای کری منداڵ دت، وه له: چووک*
. ربگرم وت بتوانم سوودی لوه که ستنه ی چووک ده ر له وشه ده خابن چ شتکی ترم به مه

.کارمھناوه رگاندا به ربۆیه له وه یه هه و وشه م به  هشتا من ئاسووده لبه  
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                     "خاکک له شووشه "
 
 

 
 

 گوی  وه دته ه"کووینیپاک"کی  موو الیه وه له هه ر ڕایل دته وه، مسته ر ڕایل دته مسته
موو  پش هه کات، له رکی زۆری جیھان ده فه ی شووشه سه ری کارگه به ڕوه به. کیی خه
ل . ، که خشکی تدایه"یان"ی  که نرت بۆ ژنه جوانه تک ده کیشیدا پاکه یه وه ڕانه گه
ماشینک بۆ " ئلزابت: " وه شکردن له ماه شکهوه بۆ پ یان شتکی دی دنته مجاره ئه

کات  زده یبت،حه کات هه زی پده رک، که حه فه نه نده مه ر سکه، شه سه لخوڕیین له
وت هکی ئاوها باریکی  یه مژه ده کات، له وه یاریی پده ماشای بکات، به بیرکردنه ته
وروپادا له  و نییه له شونک له ئه ونی ئه مه تاکه خه ل ئه وه. ر دروستبکات فه نه نده مه شه

کیی  ه چه ندازیارکی ڕه ڕۆژک ئه. دا ی نۆزده ده  ه له سه"کووینیپاک"شارکدا، که ناوی 
ر ڕایل دا پاالسک له شووشه  ڵ مسته گه وت له یه ، که ده"هکتۆر هۆریاو| "وت  که رده ده

.                                                          بووه رگیز بوونی نه ات، که ههدروستبک  
م س  مانبزونت، ئه شق و سکس ده مووجارک به مۆسیقا و ئه لساندرۆ باریکۆ هه ئه
ک  ر ڕۆمانکیدا وه لساندرۆن، له هه کانی ئه یی ڕۆمانه ی بنچینه که نده کۆه هه ڕه

شق و سکس به  کنیکی نووسیینی خۆی، گووژمک له مۆسیقا و ئه ت و ته ی تایبهک یه پیشه
ی مۆسیقیی پن له  کانی باریکۆ پن له نۆته کانی ڕۆمانه کوون و قوژبنه. دات ر ده خونه

وتراودا،  کی نه یه دوای نۆته ڕانک بن به  چت خۆیان له خۆیاندا گه جۆره ڕیتمک، که پده
ڕت،  گه دوایدا ده دا کوون به کوون به" خاکک له شووشه" له " پکیش" ه ی، ک و نۆتانه ئه
ندی   ناوه و بۆراندا بۆی دته" با" بروسکه و  وره وانی پ هه له شه)96،97ڕه  الپه( 

دا  یه رووی بروسکه کیان له گه یه ر نۆته شت هه گرت، ده یان و گوێ بۆ وتنیان ده که جاده
یدات له  ی به لشاو ده و بارانه ی تنۆکی باران دا، ئه وه خواره وتنه هبن، یان له چۆنتیی ک

رگا  رده که و به نه ر ته سه یدات به وه به دۆپه ده وشه ، له"کووینیپاک"کانی مانی  ربانه سه
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کک  ی یه کی کراوه یه ره نجه ق به په قه شه یھنت و شه ده" با"ی  یه و گڤه کاندا، ئه وشه و حه
" با"ی  نگی به گڤه بوونی ده نگی کسه و تکه کات، لدانی زه کانی کووینیپاک ده اهله م
یه، که  بیستراو هه کی نه یه دا نۆته نگانه بوونی ده م ئاوته  بروسکه و باران، ئا له وره و هه

وه  وکی ئاوهادا له ماه رنجیداوه نه گوی لبووه، پکیش له شه  سه س نه هیچ که
ڕێ، که  گه کی نودا ده یه دوای نۆته دا به وه و شه و بۆرانی ئه" با"ر  به  وه و له ره هد دته
ی له قاتک خوار  و ژنه بت ئه رباران ده تی به که ت شه که ی شه وه دوای ئه. بیسترا بت نه
و  له" ئابگ"خاتوو . ی خۆی که وه بۆ ژووره یباته وه، ده یھنته ژووره ژیی ده وه ده وه ئه
هایه به  وه وه ک ئه ر زۆری باران باریین، که وه به رگا، له رده چته به دا ده وی بۆرانه شه
وه،  وه بناسیته و شه دا به ربارانه و به سک له بوو که وه ئاسان نه  خواره یته ت ئاوبخه سه

ستی  وتووه و تووند ده ژنۆ که ر ئه سه دا له و قوڕه بینت له ده" ئابگ"پاشان خاتوو 
نت  که ی خۆی داده چته الی و پاتۆکه ب ترس ده به" ئابگ"وه گرتووه، خاتوو  ریه سه به

ل پکیش هیچ " ر پکیش مسته... ر پکیش  مسته" کات  ریدا و بانگی ده سه یدات به و ده
 ی که وه بۆ ژووره وه بۆ ماه یباته رپ و ده یھنته سه رچۆنک بت ده هه. گوی ل نییه
کی  یه سته وه، پکیش جه کاته ک وشکی ده نت و به خاولییه که کانی داده ڕه خۆی، جله ته

وه،  یه یھنته جگاکه وه، پاشان ده ی خۆیه ره سپییه و سه بوو به ی هه نجانه ی گه تۆکمه
وه  گته ده" ئابگ"نده خاتوو  رچه نیشت، هه وه داده نیشتیه ته دات و له کی پداده توویه په
من . نیشتمایه وه دانه نیشتیه ته کوو من له ره گه دایه ئه ها ڕووینه چوو شتی وه پده:  ده

وه من خۆشم  زانت بۆچیی مامه م و ئاگام لیبت، خوا ده ماشای بکه تا ته وه هه مامه
شی پداکردم و تووند  ی باوه و کاته تا ئه وه هه حاڵ مامه رهه وه، به نازانم بۆچیی مامه

وه و چوومه ژر  خۆمه شم پداکرد و نووساندم به وه، منیش باوه خۆیه نووساندمی به
وه  نیشت پکیشه  ته له" ئابگ" خاتوو  بوونه م تکه دوای ئه. وه و کردمان یه که تانییه به
. ی خۆی که وه ژووره ڕواته ئاگادت و ده به" ئابگ" ھاتن خاتوو  وت، پش خۆرهه خه ده
ک  ر کورسییه سه بینت پکیش له ق، ده چته مووبه ده" ئابگ"رچایی خاتوو   بۆ بهیانیی به
یانییت   به:  ی ده ی ڕۆژانه کی پیشه روا ئاسان وه الی مزی نانخواردن دانیشتووه و هه له

" ڕز  یانییت باش به به:  وه ده که یه نده ، خاتوو ئابگ به خه"ئابگ"باش خاتوو 
باش :  ، پکیش ده وه دته ژووره که  قه ی مووبه ره نجه ی خۆر له پهتیشک". پکیش

ی هیچ شتک  وه ک ئه  زۆر باش، ئیدی وه به:  وتیت خاتوون؟ ئابگ ده خه
یه  وشوه نیان به مه موو ته دواند، پکیش و ئابگ هه کتریان ده دابت، ئاوها یه ڕووینه

ون و  خه کتر ده ڵ یه گه وان له وه شه وه و ئابگ له خواره ره ر، پکیش له قاتی سه سه نه به ده
رگیزیش ڕۆژک له  دونن، هه کتر ده دابت ئاوها یه ی هیچ ڕووینه وه ک ئه روه یانییان هه به

ش  مه چت ئه گووتووه، پده کتر نه یه متریان به ڕز پکیش و خاتوو ئابگ که ڕۆژان له به
ر  سه ی له کدا قسه ڵ یه گه کات له یستیی، که پویست نهو شق و خۆشه جۆرک بت له ئه

ژیین، ل ژن و مردیش نین، ئاخر بۆیه  ک ژن و مردک ده نیان وه مه موو ته ن، هه بکه
تا  هایه، مرۆڤ پویسته هه ک گسکی پ ئاو وه یگووت ژیان وه میشه ده پکیش هه
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 منداکی تریان بوو،وه  کی دۆزراوه، که مندا"پنت" بجگه له . وه دواتنۆکی بخواته
. کی کووینیپاک پیان وابوو ک خه روه منداکی معجیزه بوو، هه" پنت. "بوو نه

توانی  یده نده زۆرجار نه رچه بوو، هه نی خۆیدا نه مه کانی، له ته ی پرسیاره ه و قووتکردنه
 خودی دروستکردنی یکرد، ل وه، که ده و پرسیارانه بدۆزته مکی دروست بۆ ئه وه

ک شوه  موو جارک یه  بۆچیی مانگ هه) " 47ڕه  الپه(رنج بوون،  کان جگای سه پرسیاره
کانی سکچوون  ست و ئامانجی دووربینک چییه؟ هۆکاره ی نییه؟ پۆلیس چییه؟ هه و چوه
بت؟  گریی؟ مرۆڤ چۆن پیرۆز ده ی ده کان چین؟ مرۆڤ که خت چییه؟ ناوی مانگه چین؟ به

. بوون نه" پنت"ی  قینه پکیش و ئابگ دایک و باوکی ڕاسته". هتد...آویه؟  م له ننه هه جه
نی دوو  مه وه، ته یدۆزته کدا له کووینیپاک ده یه نیسه می که رده به ڕۆژک له" ئابگ"خاتوو 

اوه، م ڕوود سانکی درژ دوای ئه. شدا دانرابوو ی ڕه تکی پیاوانه ناو چاکه ڕۆژ بوو له
شه دنت، که  ته ڕه و چاکه وت سان، خاتوو ئابگ ئه بته حه نی ده مه ته" پنت"کاتک 

گ ، ئابکدا دانرابوو یه نیسه می که رده به نی دوو ڕۆژ بوو تیدا له مه ته" پنت"کاتی خۆی 
ی  که پچهبت، قۆ نقووم ده دا که ته له چاکه" پنت". "پنت"ر  به کاته که، ده شه  ڕه ته چاکه
ژنۆشی  که ئه ته ستت، درژیی چاکه وه ی ده که ر کره بچکۆالنه سه ، ڕک له وه ره ری سه سه

:  وه و ده وه خواره بنه که به مردوویی شۆڕده ته ڕنت، قۆی چاکه په وه تده بۆ خواره
اتک بت مه میر کوو ئه ره گه جھشتوویت، ئه ته باوکت بۆی به م چاکه ئه" پنت"گوبگره 

م شته  وبده له تکایه هه. کی گرنگ بووه رهۆیه به وه له دنییاییه وا به بۆی جھشتبیت ئه
ر ڕۆژک له ڕۆژان تۆ هند  گه ئه.  بیت وره دا گه ته م چاکه ناو ئه یت، تۆ پویسته له بگه
هیت، له  جده م شاره ب واتایه به رت بت، ئه ته پ به به م چاکه بوویت، که ئه وره گه

وه  منیته  ده وا لره کردیت ئه نهریشی  بهر به  گه ڕێ، ئه ختی خۆتدا بگه دوای به ختدا به پایته
سات له دوای سات ڕۆژ له دوای " پنت"وه  و ڕۆژه ئیدی له. بیت ریش ده وه خته ر به و هه

ڕوان و   نیوهژیی، بوونیدا ده وره ڵ گه گه وه و له کاته بوونی خۆی ده وره ڕۆژ بیر له گه
یی خۆی  وره ماشای گه ستا و ته وه ک ده ر کورسییه چووه سه خوارد و ده ی ده ئواران هلکه

یدا   ی ژیانی ڕۆژانه رکی چکۆالنه فته کی له ده موو ڕۆژکیش ڕاستییه کرد و هه ده
 ی بۆ ته و چاکه بینی ئه وه ده ته وی به چاکه وت خه خه وان، که ده شه. وه نووسییه ده
ق و  ن ئه ری خاوه رسووڕهنه منداکی  سه" پنت. "ری  به  بوو به وره ییی گه میشه هه
 کچی پیاوک دنت، که کاروباری دنیایی خت و چته پایته دا ده نده بوو، که له ئای هره به

نت  بت و ناوی ده ه منداکیان د. ند مه وه کات، کچی پیاوکی ناودار و ده تیی ده یه کۆمه
ر  سه ڕیان له بته شه وه ده ڵ پکیشی باوکیدا له ڕگای نامه گۆڕیینه گه پکیش، ئیدی له

دواییدا  پنت له. که بگۆڕت هنت، که ناوه ده" پنت"ڕ به  که و پاشان پکیش باوه ناوه
" لساندرۆ باریکۆ له ڕۆمانی  دیاره ئه". بی"یکات به  گۆڕت و ده  ده که ناوه
بت  ی ده وره دا ڕۆکی گه کات، که له ئاینده شدا، باس له منداکی دۆزراوه ده"ۆچنت نۆڤه
ی، که هاوتای نییه، منداکی  نه و پیانۆژه چنتۆ ئه نۆڤه. که وانی ڕۆمانه ک پاه وه

 و  یه یش منداکی دۆزراوه"پنت. "1900یه واته "چنتۆ نۆڤه"یه و ناوی  دۆزراوه
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رقای  مانشوه سه ڵ پکیشی باوکیدا هه گه ره و له رسووڕهنه تکی شاز و سه بوونیه
ناو  تکی لیمۆدا له چنتۆ له پاکه نۆڤه. بت ی نوێ ده ی نۆته وه مۆسیقا و دۆزینه

می  رده به شدا له تکی ڕه یش له چاکه"پنت"وه و  دۆزرته ڕۆژه ده" ده"نی  مه کدا ته شتییه که
کانی  شق و سکس ڕۆحی ڕۆمانه موسیک و ئه. وه دۆزرته ژه دهنی دوو ڕۆ مه کدا ته یه نیسه که
کات، که پشتر  شقکی نومان فرده مووجارک جۆرک له ئه لساندرۆن، هه ئه
مماندا بووه،  رده به واوی ژیانمان له تا ته وه وه یان ئه کردۆته مانناسیوه یان بیرمان لنه نه

                                                          .       بووه چاوی ئمه توانای دیتنی نه
مدا  کودایه؟ له وه ی باریکۆ له ی، که جوانیی ڕۆمانی خاکک له شووشه وه رئه بینه سه

میان ئازادیی و ئازادکردن،  که ردایه یه وه جوانیی خاکک له شووشه له دوو ته: م من ده
م مردنه مردنی  ن، دووهه گه کۆتاییدا پیده له") یان"پنت و خاتوو ( ک له  ریه که هه
ی  که شه  ڕه ک چلۆن مۆرمیی کوڕه روه هه" وی تر بوونی ئه ب ئاماده ویستانک، به خۆشه
ی  تا ره سه له" ڕایل"ر  مسته. وسا مرد ریکرد ئه فه تا باوکی سه ڕیکرد هه ر ڕایل چاوه مسته

چته شاری  ونه، ڕۆژک ده نجکی پۆشته و پ خه  گهم وده وه، که ئه ه"یان"بینینی خاتوو 
 دی  وخۆ له بینت و ڕاسته ده" یان" وێ  که، له ریایه ، که مۆریڤار خۆی ناوی ده"مۆریڤار"

ر پاپۆرکه  سه دا له که که ی خه رگه ناو جه له" یان. "ژییم ودا ده ڵ ئه گه من له:  خۆیدا ده
ئینجا :  ده" یان. "ه"ڕایل"من ناوم :  چته الی و ده ر ڕایل ده مسته. ه"ئادل" ناوی 

" یان"یت؟  که ر ده فه ڕۆیت سه ده:  ئینجا ده. رئاوها هیچ هه:  ر ڕایل ده چییه؟ مسته
ر  فه که سه:  ده" یان. "من بۆ هیچ شونک ناڕۆم:  دی تۆ؟ ڕایل ده ، ئه به:  ده

 ک؟  ده" یان. "بگرم کک هه هاتووم یه:  ڕایل دهر  یت لره؟ مسته که یت چییده ناکه
تکیش  که دایناوه و پاکه ویییه ر زه سه کی پیه له جانتایه" یان. "تۆ:  ر ڕایل ده مسته
. که دابنت وییه ر زه سه  له ته و پاکه ی نه دی بت نه بورت ئه وه ک ئه شیدا، وه باوه له
وه،   بمنته وپاپۆڕه ر ئه سه یویست له نھا ده و ته چت، ئهویست بۆ هیچ کوێ ب یده و نه ئه

ر  مسته. خر نه:  ده" یان"وه بۆ ئره؟  ڕیته گه بۆیه ناچاربووم پیبم جارکی تر ده
. یت ر بکه فه ر بۆیت و سه گه ت باش بت بۆت، ئه م بیاره م، ئه ڕناکه باوه:  ڕایل ده

وه  توانیت ئه دی چلۆن ده ئه:   ده ر ڕایل شامانتانه  مستهبۆچیی باش نییه؟:  ده" یان"
وه،  نینک نایبته پکه کات به ستده ده" یان"ڵ مندا بژییت؟ ئیدی  گه یت له ڕکبخه
م ژنه ماچ  ر ئه گه ئه: وه و ب کات بیربکاته ر ڕایل ده وه، که وا له مسته نینک له ده پکه
" یان"ر ڕایل به  که بوات، مسته منت پاپۆڕه وو کاتژمری دهی د نزیکه. بم م شت ده که نه
وره له ملی  ردکی گه وا به وه ئه ک بخۆنه  ت کافیه یه یدا نه گه ر بتو له گه ئه: ت ده
ی  وره، که بتوانت پارچه درکی هند گه به. وه ریاکه داته ناو ده ستت و خۆی فده به ده
و  ک ئه یه شوه وه، به  خواره رته ڵ خۆیدا به گه ه له"ئادل"ناوی ی  م پاپۆڕه ی ئه وره گه

کنت و  ی دابچه ی په له بارووت به ناه که ی دراوس، که ژووری باره پاپۆڕه
:  ده" یان. "بستت ی لھه تریین کپه وره مدا گه کی که یه  ماوه وه له قته ک بته یه شوه به
گرت و  ده ی هه جانتاکه. وه ت بۆ کاف خواردنه گه  له باشه، دم به..   به
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وه  ترک لیانه د مه ر سه ی، که هه یه و کنایپه ڕۆن بۆ ئه وه ده نت به سنگیه ی ده که ته پاکه
یزانی بۆچیی هاتووه بۆ  و ده یه، ئه متری کات هه ر ڕایل دوو کاتژمر یان که مسته. دووره

کک  ئیدی یه! دا باسی چییبکات؟"یان"ڵ  گه زانی له یده  نهچت، ل و بۆکوێ ده" مۆریڤار"
وه، که سانک پش ئستا  ی هاوڕی بیردته"رسۆن نده ئا"کانی  له ئامۆژگارییه

ی بکات،  تا پراکتیزه کرد هه ڕوانی کات و شونی خۆی ده پیگووتبوو و سانیكیش چاوه
رسۆن  یه، که ئانده وه ویش ئه یت ئه یه بکه و قسه تی ئه نووکه کات و شونی خۆیه هه

یت و پویست بوو   تزانی باسی چیی بکه ر جارک نه گه ئه:  ر ڕایل ده جارک به مسته
. ی، که من بۆم باسکردیت یه و چیرۆکی شووشه وا باسی شووشه بکه، ئه یت ئه قسه بکه

و  گوگرتن له  بهز گرت و هیچ ژنک له دونیادا نییه حه و چیرۆکه گازده بینیت ئه ده
" یان"ق باسی شووشه بۆ خاتوو  به ر ڕایل دوو دانه کاتژمری ڕه مسته. کات چیرۆکه نه

نھا  ته بت، به کی ئاشقی ده نیا نیگایه ته موو پیاوک به ی هه و ژنه جوانه کات، ئه ده
وک کات پیا باس له مانگ ده" یان"کاتک خاتوو . بت کانی ئاشقی ده ماشاکردنی لوه ته

ستن و  ده رچوون، ئیدی هه یه بۆ ده ئاماده" ئادل"که  کات پاپۆڕه وه و هاوار ده دته ژووره
ر  رگاکه، مسته والی ده ره ڕوات به گرت و ده ده کانی هه ستت و شته ده هه" یان"ڕۆن،  ده

وه و  کاته ڕوات و بیرده دا ده"یان"دوای  که و به ر مزه خاته سه ی کافکانیان ده  ڕایل پاره
. وه ک بدۆزمه یه بت ڕسته رده یه، من هه  ک ڕسته نھا به یه ک ڕسته من پویستم ته یه:  ده

و  زانیت له چیرۆکی زیاتر ده:  وه و ده داته نت و ئاوڕک ده ی داده جانتاکه" یان"خاتوو 
" یان"و؟  ک شه زانیت درژبت وه ک پده یه وه؟ دانه ی شووشه باره وه؟ چیرۆک له یه باره

تا پاپۆڕکی  وه هه مننه ده" مۆریڤار"وت ڕۆژ له  نابت و ناڕوات، ناچار حه" ئادل"سواری 
. وه ه"ر ئسته" ناوی  ڕت ئینجا پاپۆرک دت به په وت ڕۆژی تریش تده تر بت، ل حه

کات، ر ب فه یگووت، پویسته بوات و سه و ده وت و بوات، ئه ربکه یویست سه ده" یان"
یگووت  و ده ر ڕایل؟ ئه یت مسته گه یه تده وه هه شیه ی باوه ته و پاکه ندیی به یوه که په ره فه سه

نمه  یه ته بگه م پاکه پویسته ئه. رێ کویه ونده وێ، که ناشزانم ئه من پویسته بچمه ئه
ی   کیه، هنده سه و که ر ڕایل بت ئه ویست به مسته یده و نه کک پموایه، ئه ستی یه ده
یه، ڕۆژک له ڕۆژان  سک هه رێ که ونده رنج ڕاکشه، ل له مه چیرۆککی سه زانی ئه ده
که بۆ  ته پاکه" مۆریڤار"جارک له " یان. "ی پبدات ته و پاکه پویسته بچته الی و ئه" یان"

وه کتبکی تدا  یانهبوو، که کرد ک هه یه دا پچراوه که ته ناو پاکه وه له کاته ر ڕایل ده مسته
ر  مسته. خر نه:  ده" یان"خۆت نووسیووته؟ : پرست ر ڕایل ده مسته. نھا کتبک بوو، ته

" یان"وه؟  تخوندۆته یانی تۆ نه: ر ڕایل مسته. نازانم" یان"ی چیی تدا نووسراوه؟  ئه: ڕایل
وه،  ت ڕۆژک بیخونمهچ پده" یان"وه؟  تخوندۆته ی بۆچیی نه ئه: ر ڕایل مسته. خر نه
گی  ککه له ڕه مه ئیدی یه ئه. رێ ونده رم بۆ ئه  به م کتبه کمجار ئه ل پویسته یه وه
پناوی  سکی ڕاگرتووه له ر ڕایل که کانی خاکک له شووشه، مسته ری کاره وهه جه

ل خاتوو یانیش پویسته  وت، وه ی خۆشده"یان"و خاتوو  ویستیی خۆیدا، ئه خۆشه
  م کتبه و پویسته ئه ی، که خۆشی نازانت کویه، ئه ریه ونده و ئه ر ئه ونده وات بۆ ئهب
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سواری " یان"یھشت  ر ڕایل نه مسته. که خۆیشی نایناست و یه کک، ئه ست یه بداته ده
ر  وه مسته وانه پچه بت و بوات، به" ر ئسته"یھشت سواری  بت و بوات، نه" ئادل"

ڕوات  ک پاپۆرک ده یه فته موو هه وساوه هه وه، له ی هنایه الی خۆی بۆ ماه"یان"ڕایل 
ی "یان"توانت  ر ڕایل نه ل رۆژکدادت، که چیدی مسته وه. ی تدابت"یان"ی  وه بئه به

رت بۆ   به و کتبه دات بوات، ئه وه و ڕگای پده الی خۆی گلبداته تایه له تاهه جوان بۆ هه
ر ڕایل  سانکی دوورودرژ ڕۆژک دادت مسته. سک ست که وێ بیداته ده ر له دهون ئه
ڕگام :  ده" یان"وێ له جگادا،  بۆ شه. دات، که ڕگای بدات بوات ده" یان"ن به  به
  به: ر ڕایل ر ڕایل؟ مسته ڕاستیی مسته به" یان. " به: ر ڕایل یانیی بۆم؟ مسته یت به ده ده
ر تۆ  گه ئه" یان. "ین م چیرۆکه ناکه ر ئه سه ش هیچ قسه له و کاته تا ئه هه. ستییڕا به
تا  گه تا بتوانم له ڵ خۆت هه گه  له واته بمبه  که ده: ر ڕایل مسته. ین وت نا نایکه ته نه

رتاپای ژنان و پیاوانی به  وه سه ی هنایه کووینیپاکه"یان"ی  و ڕۆژه ر ڕایل ئه مسته. بژییم
ق  به رسامیکردن سیی و دوو دانه سای ڕه سه" یان"س کرد به جوانیی " یان"انیی جو

ر  وشاد له مسته شه" یان. "دات بوات ش ڕگای ده نووکه وه، هه داته ه الی خۆی گلد" یان"
یه  ندک شت هه هه.  یانیی به" یان"ڕۆیت؟  ی ده وشاد، که شه: ر ڕایل مسته. کات ڕایل ده

ندکجار پویستت به  ککه هه ندکجار پویستت به خوله هان، هه وهکوو پرسیار  وه
" یان"تا  ڕی هه سیی و دوو دانه ساڵ تپه. وه داته مده وکاته ژیان خۆی وه  سانکه ئه

ر  رگای مای مسته  ده وه و له وه به سنگیه ی نایه که ته گرت و پاکه ی هه وه جانتاکه دیسانه
کان  ه ر جاد سه  س له مه، که نگ و چرپه که یانیی زووه ده به. وه ره چته ده ه ڕایل د

ستاوه  وه" ئاڕۆلد" ی  که بانه ره وێ عه وه له ڕواته خواره دا ده که وت، یان به جاده رناکه ده به
" یان"ستت ئیدی  وه م کاتانه دته ئره ده موو ڕۆژک ئه هه. کات ده" یان"ڕی  و چاوه
وت و سووپاسی  که رده سه" یان. "ر دت و هه خر ئه وه یان نه ره دهبت بچته  کاری هه
ڕوات و  که ورده ورده به هواشی ده بانه ره عه. شایانی نییه:  کات و ئاڕۆلد ده ئاڕۆلد ده

ڕوات کتبکی به  ه، که ده"یان. "ه"یان"وه  بینت ئه ئاگا دت ده سک به دا که م کاته له
ر ڕایلی بچکۆالنه  ژیانکی خۆش بژیی مسته. کی دوور ت بیبات بۆ جگایهب یه، ده وه سته ده

ت  نانه  نزیک تۆوه بمرم، ته مردووین، نابت له تۆ ڕاستتکرد ئمه نه. ژیانکی خۆش بژیی
چم بۆ  وه منم، که ده  ئه به. وسا مرد رت کرد ئه فه تا تۆ سه ڕوانییکرد هه چاوه" مۆرمیی"

ون به  ی خه ویسته و خۆشه م ئه که ویسته ڕزه خۆشه به.  نزیکت بمرموت له دوور، من نامه
موو شونک بووم،  ڵ تۆدا بووم، من له هه گه ی له و کاتانه ئه. بینت وه ده ره فه نه نده مه شه
م،  به ڵ خۆمی ده گه ل له وه، وه مه سکی ڕوونبکه مه شتکه، که ناتوانم بۆ هیچ که ئه
وه بجگه  ره که  هیچ شتک مه ھنیی من، ژیانکی خۆش بژیی، بیر لهبته جوانتریین ن ده

.                                                                     نینی من، خۆش بژیی له پکه  
وه و  کانی باریکۆیان خوندۆته مه رهه ی کورد، که به یانه را ره تاکوته و خونه ر ئه گه ئه
ری ڕۆمانی خاکک  وهه ئاشنابوون و پیانوایه، که جه" خاکک له شووشه"دا به ند نوه له

کاتی  یه، که له و دیارییانه ی ژنی و ئه"یان"ر ڕایله بۆ  ویستیی مسته له شووشه خۆشه



 16

ر ڕایل  م مسته که یه. داچوون ه هه وا به هنت، ئه ی ده"یان"کانیدا بۆ  ره فه ی سه وه ڕانه گه
ک،   پیشه و خوویه ی ژنی، که کردبتی به"یان"بووه بۆ   های نه کی وه ییهرگیز دیار هه
ی،  و دیارییه وه، ئه وانه پچه کوو به وه، به ی بکاته یدا دووباره وه ڕانه کاتی گه میشه له هه

ی ژنی "یان"ستی  گاته ده ر ڕایل ده ی مسته وه یشتنه میشه به دوو ڕۆژ پش گه که هه
ش  و نھنییه ه، ئه"یان"ر ڕایل و  ویش خشکه نھنی نوان مسته ، ئهیه ک مادده ریه هه

مان خشه،  رهه  هه که خشه. ی که ره فه ر ڕایل له سه ی مسته وه ڕانه ی گه بریتییه له نیشانه
خاکک . بت و چیدی نا کانی جیاوازییان ده زه  و کاغه وه که و جۆری پچانه ته نھا پاکه ته

ی به دوو ڕۆژ  وه یشتنه م خشه و گه خۆ گرتووه، ئه  نھنیی لهک له شوو، کۆمه
میشه له  جوانیی ژیان هه. و نھنییانه ککه له یه" یان"ستی  ده ر ڕایل به ی مسته وه پشھاتنه
کی  یه جه ش له چکمه خاکک له شووشه. ن کانی دی درکی پناکه کدایه، که خه نھنییه

میی،  م و بخه رسووڕمان، خه ون، سه ک خه وه کۆمه هیت یکه چت کاتک ده داخراو ده
م هکی  خای دووهه. ڕوانی ناکات ر چاوه داوالکردن و ڕووداوی کتووپییه، که خونه

ری کورد  ندک خونه نوان کووینیپاک و شارکی تردا، هه ر له فه نه نده مه تیی شه تایبه
وه  رگیز بیری له ر ڕایل هه  مسته لبه. کات  دهی"یان"ر ڕایل دیاریی  الیان وایه، که مسته

" ئلزابت" نت  رک، که ناوی ده فه نه نده مه ر و شه فه نه نده مه وه هکی شه کردۆته نه
ندی  مه  وه ر ڕایل پیاوکی ده وه مسته وانه پچه کوو به بکات، به" یان" دیاریی 

نگ کاروکاسپیی  ته یکرد هنده به یدا، که ده رانه فه و سه و له داری بازرگان بووه، ئه رمایه سه
ر  جارکیان مسته. ی تر کردووه ریکی شتی دیکه متر خۆی خه رقابووه، که وه سه شووشه

ر له مای  فه  سه تی له یه وه ڕانه وی دوای گه م شه که وه و یه ته ڕاوه رکی گه فه سه ڕایل تازه له
هیچ شتک " یان"، بۆ )55ڕه  الپه( ر ڕایل  ر سنگی مسته ری خستبووه سه سه" یان"خۆیدا، 

ی،  رسینه  سه ر بخاته ر ڕایل دا سه ی مسته وه ڕانه وی گه م شه که  یه بوو له وه جوانتر نه له
ری  سه" یان"خاتوو . کانی پشووتر جوانتر و ئاۆزتربوو موو جارکیش له جاره هه
وته  که ستی ده ی ده کاته و تا ئه هنت هه نیدا دهست به ڕا ر ڕایله و ده ر سنگی مسته سه له
چته نوانی  دات و ده ستنت، خۆی تل ده یده هنت و هه ستی پدا ده ر کری و ده سه
کان  ر ڕانه گه هیچ شتک له ڕانی پیاو جوانتر نییه، ئه:  وه و له دی خۆیدا ده کانیه ڕانه

قتا نادت،  به ئه:  دونت و ده ده" یان"وه  هنگکی نزم ر ڕایل به ده مسته. جوان بن
قیدا  نیشت و هیچ شتک به ئه ر ڕایل داده ر مسته سه له" یان. "مجاره چیم کیوه بزانیت ئه

کیی  هنت، خه ر ڕایلدا ده لو به سنگی مسته" یان. "ر ڕایل کیی بتی ، که مستهنادت
. گرت جوانتر نییه کاتک شتک ده" یان"لوی ن هیچ شتک له  قیان نییه، که ده ناهه
ل  ڕیت، وه دوایدا بگه ڵ به ته ک مه و وه واوی ئیمشه توانیت ته ده:  ر ڕایل ده مسته

. بت دت ده بگوومان به: ر ڕایل بت؟ مسته دم ده به" یان. "یناهنیت وه و هه نایدۆزیته
. وه زیاتر زۆر له: ر ڕایل وم؟ مسته ڵ تۆدا بخه هگ بت، که له دم ده وه به د ئه قه به" یان"
وه و  بته و نیوه تارییکییه نزیک ده ر ڕایل به مووچاوی مسته له ده" یان. "ق ب ئه" یان"

ر  دا مسته ر ڕایلی شت؟ لره مجاره چیت کییوه مسته ی بزانم ئه ده:  وه ده که یه نده به خه
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" یان"الی  ر له فه نه نده مه دا نھنیی کیینی هکی شه سهنی نگی که ڵ میلۆدیی زه گه ڕایل له
بوو به  وه هه ی کووینیپاکه وه ستنه ندیی به به یوه ش په که ره  فه نه نده مه درکنت، شه ده

تریی  د کیلۆ مه له کیینی هکی دوو سه. وه شه وانه پچه وه و به شونانی تره
ک دیارییکردنی هکی  بوو وه شتک نه" ئلزابت"نرا رکدا، که ناوی ل فه نه نده مه شه
موو   هه ک خش له کوو چلۆن شتکیش نییه وه روه هه". یان"ر به  فه نه نده مه شه
ر  ی مسته وه ڕانه کوو نھنی گه بکرت، به" یان"ش به  ر ڕایل دا پشکه کی مسته یه وه ڕانه گه

  که وه و خشه کاته که ده ته پاکه" یان"ک، که موو جار ی، هه که ره فه ڕایل بوو له سه
ی  که ی شووشه کیی و به کارگه ر ڕایل به خه ی مسته وه ڕانه وای گه بینت هه ده

کرد  ری ده فه سه. کرد ری دونیای ده فه بوو سه جارک پیاوک هه)  58ڕه  الپه. (نت یه گه ڕاده
و  ئه. ه به گووش پچرابوو، خشکی تدابوویشت، ک گه تک ده وه پاکه ڕته ی بگه وه پشئه
کرد  ی ده که ماشای خشه وه ته کرده ی ده که ته کرد، پاکه وی ده ی ئه وه ڕوانی هاتنه ی چاوه ژنه

که،  که دیارییه ته ها بوو، که پاکه ڕیان وه کیی باوه خه. وه و دته یزانی، که ئه و ئیدی ده
مووجارک  که هه ته زانن، که پاکه وردیش وادهری ک ندک خونه کوو چلۆن هه روه هه

 نھنی  ھاتنک، لبه موو هه ک بۆ هه ها، دیارییه کی گرانبه که، دیارییه دیارییه
گۆڕان،  کان ده ته وه، پاکه ڕایه گه مان خش بوو ده مووجارک هه دایه، که هه وه که له ته پاکه
ر ڕایل  مسته. مان خش بوو رهه که هه  خشهگۆڕان، ل کان ده گۆڕان، گووشه کان ده زه کاغه
پش  یگا و له ڵ خۆی، جانتا به جانتا شار به شار ده گه یبرد له کاتی ڕۆیشتنیدا ده له

ی  وه ڕانه  نھنی گه وه ئه" یان" وه بۆ خاتوو  ینارده ی به دوو ڕۆژ پش خۆی ده وه هاتنه
.                       ک خشی کاتژمرک وهها  ها پ به کی پ به نھنییه. ر ڕایل بوو مسته  

کی ئاوایی کووینیپاک و  ک خه وه باریکۆ نه که ستپکردنی ڕۆمانه تای ده ره ر له سه هه
کات، که  ریک ده وه خه تکه رانیشی به پاکه ر ڕایل بگره خونه ی مسته که ی شووشه کارگه
خشه، . هایه کی گرانبه ؟ دیاره دیارییه چییه؟ چیی تدایه وه رێ ئه پرسن ئه موو لیده هه
.                               هتد" ... یان"که بۆ خاتوو  س نازانت چیی تدایه، دیارییه که  
..... ڕ بوون  موو که ی ئره  هه مانه رگ، دیاره ئه یه خوامه س لره ئاخۆ که) 1ڕه  الپه( 
                                                             ".                                  برات"

.                                           ، هاوارکردن باش نییه بۆ من"ئارۆد" که   هاوار مه  
.         ستاوم دا وه ک کاتژمره لره وه؟ یه کوێ خۆت شاردۆته یتان له نا به شه په: ئارۆد  
. خوڕیت والدا لنه مالوئه  نده به مه ودایه، باشتره ئه ت له که بانه ره عهئارۆد : برات

.                                               ر ڕایله بانچیی مای مسته ره ئارۆلد عه" تبینیی"  
           .                             ربگره م ل وه مه ره ئه بانه بنه، وه ره واز له عه: ئارۆد
وه چییه؟                                                                                    ئه: برات  
خاتوو ". ( ڕایل" تکه بۆ خاتوو  تکه، پاکه ، چووزانم پاکه"برات"نازانم چییه : ئارۆد

                                      )                                    ه"یان"ست له  به ڕایل، مه
.                                                                            بۆ خاتوو ڕایل": برات"  
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.                               وه هاتووه یشتووه، وادیاره له دووره دونی ئواره گه: ئارۆد  
".                                                                لڕای"تک بۆ خاتوو  پاکه: برات  
ڕۆ  کوو نیوه تاوه بت هه ه ربگریت؟ من د  وه ته م پاکه وت ئه ناته" برات"گوبگره : ئارۆد
.                                                                               وه کووینیپاک مه بگه  
.                                                                                باشه ئارۆد: برات  
.                                                                            بۆ خاتوو ڕایل: ئارۆد  
رچیی  و هه ی، ئه وه ڕانه موو جارکدا پش گه ر ڕایل بوو له هه ی مسته مه پیشه ئیدی ئه
ریکی  وه خه ته و پاکه یه به ی هه که ی شووشه بانچیی و کرکاری کارگه ره تکار و عه خزمه
. ریک کردووه وه خه ته و پاکه رانی به کوو چلۆن خاکک له شووشه خونه روه کرد، هه ده

دت منداکی " پیت"و ناکا له" برات"رشانی  رکی سه بته ئه که ده ته ڕوات و پاکه ئارۆد ده
ریین پیت،   ئافه" برات. "وه م دۆزییه که بله وه حه دۆزیمه" برات"ر  مسته:  کووینیپاک، ده

م  ئاسته وتبوو به کاندا که نکه ناو ده له" پیت. "وه که بانه ره ره عه ر، بیخه ونده  ئه ره بیخه
ره بۆ  وه، وه ستته ده ره به بله البه هو ح ره ئره، ئه باشه پیت، ل ئستا وه" برات. "بینرا ده

وه، گوت لیه؟ ها   رێ بۆ ماه وه سه ڕیته بت بۆ من جارکی تر بگه ئره کوڕم، تۆ ده
تکه بۆ خاتوو  مه پاکه وریابه پیب ئه. و بیده به ئه" ماگ"ته بگره، بۆ بۆ الی  م پاکه ئه

یشتووه،  یل، دون ئواره گهتکه بۆ خاتوو ڕا مه پاکه ڕایل، باشه؟ پیب ئه
یشتیت؟                                           وه هاتبت، تگه وت، که له دووره که رده واده  

.                                                                                         به": پیت"  
وت، که له  که رده یشتووه، واده و ڕایل، دون ئواره گهتکه بۆ خاتو مه پاکه ئه": برات "

باشه ئستا . وه هاتووه بت پی بیت، له دووره یه ده وشوه ئاوها به. وه هاتبت دووره
ی کوڕم بۆ  ده. وه وه، ئیتر بیرت ناچته وه بیره رخۆته به ڵ ڕاکردندا له گه ڕابکه و له

                                                                       .            نه یه که بگه پۆسته
.                                                                               م وره  گه به": پیت"  
            .           بیت وتوو ده رکه وه ئیدی سه نگی بند بیره ده وه به رخۆته به له": برات"
یشتووه،  تکه بۆ خاتوو ڕایل، دون ئواره گه مه پاکه ئه. م وره  گه به": پیت"

چت و  رده ی تیژ باڵ ده که ک چۆله وه" پیت"ئیدی . وه هاتبت وت، که له دووره که رده واده
ه تکه بۆ خاتوو ڕایل، دون ئوار مه پاکه ئه:  نگی بند ده م ڕگاوه به ده ده به
ر ڕایل دا،  کات به مای مسته خۆی ده. وه هاتبت وت، که له دووره که رده یشتووه، واده گه
یتانک ئاوها  سو پیت، چ شه) 11  ڕه الپه: ( یگرت و ده تکار ده خزمه" نگیی ئه"ناکاو  له

             خرایی؟                                  وت بچیت بۆ کوێ وابه ته لیخوڕیویت؟ ئه
ئاخۆ بینیووته؟  " ماگ"ڕم بۆ  گه یشتووه، ده مه دون ئواره گه ئه نگیی، سو ئه": پیت"  
.                                                              قه تا له مووبه وه  ئه به": نگیی ئه"  
                                          .                                 نگیی سووپاس ئه": پیت"
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وه  وت، که له دووره که رده یشتووه، واده تکه بۆ خاتوو ڕایل، دون ئواره گه مه پاکه  ئه
.                                               بۆ خاتوو ڕایله مه ئه" هارپ" ڕۆژ باش . هاتبت  

وه  وت، که له دووره که رده یشتووه، واده ن ئواره گهتکه بۆ خاتوو ڕایل، دو مه پاکه ئه
وه  وت له دووره که رده یشتووه، واده تک بۆ خاتوو ڕایل، دون ئواره گه پاکه. هاتبت

".                                                                         ماگ... "هات ب ێ ێ ێ   
وه بچکۆل؟                                                                  چیی ڕوویدا وه ئه: ماگ  

ماگ، ماگ، ماگ، ماگ                                                                   ": پیت"  
         چیته پیت چیته؟                                                                     : ماگ

وت، که له  که رده یشتووه، واده تکه بۆ خاتوو ڕایل، دون ئواره گه مه پاکه ئه": پیت"
.                                                                                   وه هاتبت دووره  
                                     .                                              نیشانم بده: ماگ

ئاخر : یشتووه، ماگ تکه بۆ خاتوو ڕایل، دون ئواره گه مه پاکه سته، ئه ڕابوه": پیت"
یشتووه،  تکه بۆ خاتوو ڕایل، دون ئواره گه مه پاکه ئه وه هاتبت له دووره. پیت
                                           .                           ئاوهایه وت، به که رده واده

گاته  ست بۆ دواجار ده و ده وه بۆ ئه سته م ده که له ته راوهوریایه، پاکه موو هه م هه دوای ئه
ی  وه ستن بۆ ئه وه دا ده"یان"ی  که م ژووره رده به پیت و ماگ له". یان"ستی خاتوو ڕایل  ده

رگا  کات و له ده نگیی له پیت ده ماگ تکای بده. که ته وه له هاتنی پاکه نه ئاگاداریی بکه
. کات رگاکه ده ماشای  ناو ده وه و ته کاته ی بند ده که ر مزه سه ری له سه" یان. "دات ده
ن بیر له  ماشای خۆیان بکه دا ته ر ژنانی کووینیپاک له ئاونه گه ی، که ئه و ژنه ئه" یان"

ن بیر له  کانیان بکه ماشای ژنه ر پیاوانی کووینیپاک ته گه وه، ئه نه که ده" یان"ڕووخساری 
مه سنووری  و ده هشت، ئه ده سکی به ئارامیی جنه هیچ که" یان"می  ده. وه نه که ده" یان"
و  کرد، ئه ی دروستده"یان"می  ڕۆژک خودا ده: ن ده. کرد نتازیاکانی داگیرده موو فه هه

ی  و پیاوه ه، ئه"تیکتل"ی  مه قسه تی تدابوو، ئه کی تایبه ش خودا بیری زینایه ڕۆژه
به " یان). "13ڕه  الپه(کان بوو  شه کانی قه ری سیمنیاره و چشتکه تیۆلۆگ بوو، چونکه ئه

ماشای  بنه ته:  ده" یان. "تکه بۆ تۆ مه پاکه ئه:  ماگ ده. وه  ژووره ره  وه ماگ ده
یی  زکی قاوه ر کاغه سه ش له تکی ڕه اوی خۆی به خهرپ و ن ستته سه ده هه" یان. "م بکه
کانی  کات و چاوه که ده ماشای بنمیچه وه و ته گته ده که هه ته وه، پاکه خونته ده

ک دنت و  قۆیه وه، چه کاته که ده ته ماشای پاکه وه، جارکی دی ته یکاته خات و ده داده
زکی  وه کاغه وه ژر ئه وه، له کاته ی لده که یییه زه قاوه بت، کاغه که ده ته گووشی پاکه
" یان"وت بوات، ل  یه نت و ده رگاکه ده نگاوک بۆ الی ده ند هه ماگ چه. سپیی دت

ییی  مه زکی په بات، که کاغه که الده زه سپییه کاغه. سته ماگ لره ڕابوه:  ناهت و ده
  دا پارچه وه ناوه ی شیین ئاوه، له  بچکۆالنهتکی وی پاکه ده ویش له وه ئه ته پچاوه

مووچاویدا هیچ جۆره گۆڕانک  وه، له ده کاته که ده وزی تدایه، قووماشه قووماشکی سه
:  و ده" ماگ"کاته خاتوو  وه ڕوو ده که یه نده وه و به خه پچته که ده ڕوونادات، قووماشه
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وه، ئیدی له  ر ڕایل دته مسته:  ده" پیت"ه به و ره ڕواته ده ماگ ده. وه ر ڕایل دته مسته
مه  ئه. واوی ئاوایی کووینیپاک گات به ته وه ده وانی تره وانی تر له گات به ئه وه ده پیته

ک خشی  میشه یه ر ڕایلدایه، هه و مسته" یان"نوان  یه، که له ته و پاکه نھنیی ئه
نا  گۆڕدرت ده کان ده زه نگی کاغه کان و ڕه هت نھا پاکه وه ته ڕوات و دته کاتژمرکه و ده

ر  یه، که مسته وه ی ئه ش نیشانه وه ئه. مان خشه، کاتژمره ر هه که هه که، کاتژمره خشه
ک چییه تیدا نییه،  یه دا نامه ته و پاکه ئیدی له. وه ڕته گه م نزیکانه ده یه و به ڕایل بوه

ردووکیانه، که  ویش نھنی نوان هه و خشه، ئه ک چییه تیدا نییه بجگه له یه ڕسته
.                                                                                         کاتژمرکه  
کوو دوو شتی تریش  دا به"یان"نوانی ڕایل و  بووه له ک نه نھا نھنییه وه ته دیاره ئه

بوایه بۆیشتایه بۆ شونکی  و ده ه، که ئه"یان"اسینی ککیان چۆنتیی ن بووه، یه هه
ی پبدات، ل ڕایل سیی و دوو دانه  و کتبه ناسراو ببینت ئه سكی نه وێ که زانراو له نه

یه، مۆرمیی کوڕی ڕایله له ژنکی "مۆرمیی" کی تریان  نھنییه. وه یھته ق ده به سای ڕه
م  ش و سپیی، ئه که له ڕه یه ه ی تکه که کوڕهتی،  تر، که له وتکی تر ناسیوویه

کانی باوکیشی  ر جوانی داوه به مۆرمیی و چاوه ده سنوور به نگکی برۆنزیی له یه، ڕه ه تکه
وتووه  یدا خه گه ی ڕایل له یه حبه و قه ئه: میشه بت هه" یان"رگرتووه، هند جوانه، که  وه

تاوه ڕگا له مۆرمیی بگرت پی  ره ر له سه کات هه ها ده ش وه مه ب ونه جوان بووه، ئه
بت و تا ڕۆژک  ئاشقی جوانیی مۆرمیی ده" یان"وه ڕۆژ له دوای ڕۆژ  بت دایه، لره

بت له   ی ڕایل ده وه ڕانه دوای گه ش له مانه موو ئه هه. وت خه یدا ده گه دادت له
" دایه به ناوی  گه کوو کوڕکی له به) 20ڕه  الپه( وه  ڕته نیا ناگه ته رکیدا، که به فه سه

ماشای  ته" یان"شدا  و کاته رشانی مۆرمیی و له ستی خستۆته سه ڕایل ده. وه ه"مۆڕمیی
م   به. م کوڕه ناوی مۆرمییه و کوڕمه ئه:  ده" یان"کات، ڕایل به  و منداه ده جوانیی ئه

و  ئه: " وه ته یه ده م ڕسته میشه ئه ههبت، ل له مشکیدا  تووشی شۆک ده" یان"واه  هه
سو :  کات و ده وقه بۆ مۆرمی درژ ده ستی ته ده" یان"، "یه ب ونه جوان بووه حبه قه

قانه  م قسه ڕه ئه" یان. "رگیزیش نابمه دایکت ه، من دایکت نیم و هه"یان"مۆرمیی من ناوم 
. یتوانی به ناشیریینتریین شوه پی بت هکاتکدا د بت، له رده ک ده رم و نییانییه به نه
و به دڵ  سووتا، ئه وه ده  ناخه له" یان. "بوو سان ده" شت هه"نی  مه مه مۆرمیی ته و ده ئه

تا ئستا  یه و هه بینت ڕایل منداکی له ژنکی تر هه ی، که ده وه ناخۆشحاڵ بوو به
وه  ی مۆرمییه که  دوای ژووره دوو ژوور له. ر ڕایل ی مسته یه وه م هاتنه تا ئه یزانیوه هه نه
وه و  که ره نجه ستاوه و لووتی ناوه به په ی خۆیدا ڕاوه که ی ژووره ره نجه م په رده به له" یان"
گرت و ئاوڕی  ری ده مه ر ڕایل که ی له دواوه مسته و کاته تا ئه کات، هه ماشای باران ده ته

له کاتکدا " یان"دا به  ڕکیان ده نگی باوه  و دهر ڕایل کانی مسته چاوه. وه داته پده
سه  ه د" یان. "ر ئستا یه، پرسیارم لبکه هه رشتکت هه ر هه گه ئه" یان: "گووت پیده
ی  ک قۆپچه دوای یه ک له وه، یه کاته ی ده که ته ، چاکه وه کاته ر ڕایل ده ی ملی مسته که سووره
دوای  ک له کات یه ستپده وه ده ره وه بۆ سه له خواره" انی. "وه کاته ی ده که که تاریکه هله
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وه  ه"یان"مووچاوی  ست به ده وه ده مته چه ر ڕایل ده ی مسته و کاته تا ئه. وه یانکاته ک ده یه
ماشام بکه و پرسیارم لبکه  گوبگره، ته" یان: "  ده وه کی پاڕانه یه شوه گرت و به ده
وه و هیچ نات بجگه له  منته نگیی ده ه ب د به" یان"ل . وت ته رچ شتک، که ده هه

ر  کانی مسته ندنی جله ی قۆپچه و داکه وه ر خۆی به کردنه و هه نگ، ئه گریانکی بده
واو ڕووت  واو ته مییدا ته رده به ر ڕایل له ی مسته و کاته تا ئه کات هه ریک ده وه خه ڕایله
گریی، هیچ  ر ڕایل و ده ژنی مسته ی به وه ت به ماچکردن و لسانهکا ستده ده" یان. "وه بته ده

ر ڕایلی  دا، که کری مسته وکاته جوانتر نییه له" یان"کانی  فرمسکک له فرمسکه
جوانتر نییه " یان"دات، هیچ لوک له لوی  یه و هدی هدی لوی لده وه سته ده به
ی خۆی،  ره شکنه  نه وشوه گریی به ده" یان. "گرت ر ڕایلی پده دا، که کری مسته وکاته  له

وه و  یھنته کۆشی خۆیه مک تووڕانه ده ر ڕایلیش که وه و مسته کاته کانی لکده کاتک ڕانه
دات،  کان ده ر ڕایل ته مانکاتیش مسته وه و هه کاته خۆیه ر ڕایل ده ویش کری مسته ئه
ر  ماشای ڕووخساری مسته کشت و ته ر پشت ڕاده هس ی له ر جگاکه سه له" یان"کاتکدا  له

تا  چت بۆ شونکی تری جیھان هه ر ڕایل ده وه، که چۆن مسته کاته کات و بیرده   ڕایل ده
وت  ب دنیایی بخه رمانه و به وت، خونگه شی ب ونه جواندا بخه ڵ ژنکی ڕه گه له
ر  ڵ مسته گه له" یان"وتنی  یه خه مشوه به. هو کاته سکیه ی منداک ده و کاته ی تا ئه گه له

ر ئمه بتوانین ناوی بنین  گه کاتکدا ئه نگ، له یه، که په له گریانی بده وشوه ڕایل دا به
وی  شه وتنی ئیمه کاتکدا خه یی و له لبووردن، له گریان، خۆی له خۆیدا جۆرکه له گله

ر  ک، که مسته یه شوه کانی پشوو به موو جاره  هه ر ڕایلدا جیاوازتره له ڵ مسته گه له" یان"
ریبھنت  خۆیدا ده  نییه له و کری داگیرکردووه و ئاماده ئیمشه" یان"کات، که  ستده ڕایل هه
. هناوه ک چییه وازی له گریان نه یه بۆ چرکه" یان"ش  م کاتانه موو ئه هه. وه و بیداته

تا  ڕوات هه مان ڕیتم و هستریاوه ده هه دا به هنگی سکس م جه ڵ ئه گه ر ڕایل له مسته
:  ر ڕایل ده مسته.  س مه هیچ که تکایه به:  ده" یان"ردووکیان و  واوبوونی هه ته

س بزانت، که  موو که  بت و هه وره وت لره گه مه مۆرمیی کوڕمه، ده" یان"ناتوانم 
، که  س مه هیچ که تکایه به:  دهی و  که ریینه قنته سه چه ر ده سه" یان. "کوڕمه
.                                                                                              گریاوم  

 داریی هیچ شتکی تر رمایه ش، بجگه له بیرکی سه ره فه نه نده  مه و هی شه دروستکردنی ئه
ی کۆسپی  ره فه نه نده مه و شه ئه" یان"که بۆ  که دیارییهندک پیانوایه،  ک هه بوو وه نه
کووژرت و  ر ڕایل و ئاکامیش مۆڕمیی کوڕی تدا ده  پش مسته هنته ی ئابووریی ده وره گه
                                                                     .ستناهنت ده وتنیش به رکه سه

ی  شخه کی که ره، کابرایه فه نه نده مه ندازیارکی هی شه ئه" تیی بۆنه") 82، 81ڕه  الپه( 
م  رده کارهنانی بۆندا و هه کات له به کی بتام ده ویییه ڕه میشه زیاده  ه، هه چه ر که سه
. کات ماشای ده ردنت ته ی ده که ی و کاتژمره که که بات بۆ گیرفانی هله ست ده مک ده ناده

ر ڕایل بۆ  چنه الی مسته ده" لیی بۆنه"ناوی  ندازیارکی تردا به ڵ ئه گه تیی له هڕۆژک بۆن
کی خۆی به  ر ڕایلیش هاوڕیه مسته. که ره فه نه نده مه ر دروستکردنی هی شه سه کردن له قسه
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ر  سه موو شت له کات و هه یدا کارده که ی شووشه ، که له مژه له کارگه"رسۆن ئانده"ناوی 
که هی :  رسۆنی پیر ده نده ئانده رچه ڵ خۆیدا، هه گه هنت له زانت ده  ده شووشه

:  ر ڕایل ده تان بم؟  مسته گه کرت بۆچیی من له که له شووشه دروست نه ره فه نه نده مه شه
 کی یه خشه که نه ر مزه سه له. کانی بۆ من جبھه ه ته بت، مه قت نه  گوبگره و هه ره تۆ وه

وه  وه ه کتی قه کی پ ئه لیی به جانتایه ندازیار بۆنه ریین دانراوه ئه وره و پان و به گه
ر ڕایل به  کات، مسته ماشای ده ردنت و ته ی ده که تیی کاتژمره ستاوه، بۆنه ڕاوه
تا  ره سه. کشانه بیل ریکی سه رسۆنیش خه ستاوه و ئانده وه وه یانییانه کی به یه نووره ته
ست به  کوێ ده که له ره فه نه نده مه ن، که شه که وه ده تیی پرسیاری ئه لیی و بۆنه هبۆن

:  ر ڕایل ده مسته. ی خۆی ک دوا وستگه ستت وه کوێ بوه ڕۆیشتن بکات و له
م  ر ئا له ست به ڕۆیشتن بکا، باشتر بم هه وه ده بت له کووینیپاکه که ده ره فه نه نده مه شه

دی  ئه:  تیی ده پاشان بۆنه. وه ست به ڕۆیشتن بکات ئا لره بت ده وه ده نهی خۆما شونه
ر ڕایل  که کوێ بت؟ مسته ره فه نه نده مه ی شه کوێ کۆتایی لخوڕیینی بت؟ دواوستگه له

. که بت بوونی نییه ره فه نه نده مه ی شه شارک، که دوا وستگه:  وه و ده کاته بیرده
ره  فه نه نده مه و شه ی ئه بت دواوستگه بت شارک هه م ده ببووره به: ن ن دهکا ندازیاره ئه

وه  وه بگوزته دایه، که مرۆڤ و بار له شارکه و پناوه رک له فه نه نده مه بت، بوونی شه
ق و  وا هیچ ئه ستت ئه بوو لی بوه رک شارکی نه فه نه نده مه ر شه گه بۆ شارکی تر، ئه

ڕیی ئارامیی و  وپه ر ڕایل به مسته. دا نییه ره فه  نه نده مه و شه ستک له ڕۆیشتنی ئه هه
ستی  تیی هه ندازیار بۆنه ڕز ئه به:  وت ده که رده نگییدا ده وه، که له ده خۆبردووییه له
سک  کهڕت، که هیچ  وییدا تپه ر زه سه ک به خراییه دایه، که به وه رک له فه نه نده مه شه
رک  فه نه نده مه ستی شه ڕت، تاکه هه وییدا تپه  به زه وخراییه بت به توانایدا نه له
یدیوه،  ی، که پشتر نه وه ک ئه روه هه. دایه، که مرۆڤ سواری بن و دونیا ببینن وه له
زارجار لخوڕیینی  نده زۆر له جیھان ببینت، که پشتر به  هه وه نھا جارک ئه ته
ر ڕایل،  ندازیاران و مسته کی زۆری نوان ئه یه رده پاش بنه و به. یدیوه بانه نه ره عه

وه و بۆ پوان  کاته م ده  ده ی له که بیله دا سه که ر مزه سه وه به مته چه رسۆنی پیر ده ئانده
وه شونک به  ر ڕایله نیشت مسته کات و پاشان دته ته ک ده یه نده هنت، خه کاری ده به

بۆ نا؟ :  رسۆن ده ئانده. م نا شتی وا ناتوانم بکه:  ر ڕایل ده مسته. چرپن گویدا ده
وێ شارکی خۆشی ڕابردووی  ر ئه ونده چونکه ئمه بۆمان نییه بچینه ئه: ر ڕایل مسته... 

ر ڕایل  مسته. وێ شارکی خۆشی ڕابردوو نییه بۆیه ها، ئه ئه:  رسۆن ده ئانده. ئمه نییه
. م تکایه تبگه که ره فه نه نده مه ی شه م به دواوستگه و شاره بکه من ناتوانم ئه:  هد

" یان"ویستیی  ری خۆشه فه وه ئیدی سه ی لره ناسیوه و لره" یان"ر ڕایل  بگوومان مسته
" یان"رکی  فه ر ڕایل ڕگای له سه شدا مسته رلره ستیپکردووه، هه ر ڕایل ده بۆ مسته
ی  و کتبه ناسراو ببینت و ئه سکی نه بت که وێ ده زانراو له  بۆ شونکی نهگرتووه
میین  ی دواهه وه بت بۆ دۆزینه یدا ده رسۆندا په ڵ ئانده گه  له وکشه وه گرمه دیسانه. پبدات
رگیز لمخۆش  هه" یان: " ه رسۆن د ر ڕایل به ئانده مسته. ی که ره فه نه نده مه ی شه وستگه
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ر ڕایل  رسۆن مسته ئانده. ره فه نه نده مه و شه ی ئه مه دواوستگه بکه" مۆریڤار" نابت شاری 
نیا  ته به" یان: " وێ به ڕایل ده ن له بکه تا به جووته قسه وه هه باته ژوورکه ده

ر  گه دا ئه لره. تریین و جوانتریین دیاریی بۆی وره بته گه مه ده کوو ئه لتخۆشنابت، به
ر ڕایل،  ک مسته وه نه ره ده وه هاتۆته رسۆنه می ئانده وا له ده ر دیاریی بکرت، ئه سه  له قسه
ک  وه نه ر ڕایله ی مسته که داریییه رمایه سته به سه یوه ش په که ره فه نه نده مه تی شه ڕه بنه

نی ی له کیی"یان " تاوه ره ر له سه ر ڕایل هه بگره مسته". یان"ک بۆ  دیاریییه
ی  کات دواوستگه وه ده رسۆن باس له له کاتکدا ئانده. وه رک ئاگادارکردۆته فه نه نده مه شه
وس  ب پچ و قه تری ڕک و ڕاست به د کیلۆمه دوای ڕۆیشتنی دوو سه که له ره فه نه نده مه شه
ر ڕایل  تهمس" یان"کی لدت بۆ  ک دیاریییه بت وه" مۆریڤار" ک له شاری  والیه مالوئه و ئه
ی مۆریڤار بت، منیش  وت گوی له وشه رگیز نایه هه" یان: " زانت و ده قیی ده ب ئه به
مه  رگیز ئه رسۆن هه ر ئانده نا مسته.. نا .. نا . گرم وێ ڕاده م له که ره فه نه نده مه چم شه ده

ر ڕایل،  مستهئستا گوبگره :  وه ده یییه رسۆن به تووڕه ئانده. بیرکی باش نییه
بکات، ئوه  ر مۆریڤار قسه سه رگیز له ژیانیدا له هه" یان"رخاتری من پویست ناکات  به له
م  سم، که ئه میین که س و دواهه  که بگرن وه من تاکه م نھنییه بۆ خۆتان هه توانن ئه ده

ۆژک دادت، که ناگۆڕت، ڕ مه هیچ له باسه کات، ل ئه دا ئاشکرا ده م دونیایه نھنییه له
کی  کانیش وه ره فه نه نده مه ر شه گه وێ بۆ مۆریڤار، ئه بوات بۆ ئه" یان"و ڕۆژه پویسته  ئه

و  م، که له وا پتده هایه، ئه ر وه فه نه نده مه ک شه نووسیش وه هان وه چاره نووس وه چاره
یته  وێ، بگه  ئه یته ی بگه وه له وه باشتر و جوانتر نییه، بجگه دا هیچ شتک له ڕۆژه

).                                                                               87ڕه  الپه(مۆریڤار   
ڕۆیشت بۆ مۆریڤار ل به " یان"رسۆن ڕاستیکرد، دواجار ڕۆژکداهات و  ر ئانده  مسته
ر  یش ڕۆیشت بۆ مۆریڤار مسته"نیا"ی  مه و ده بانه، ئه ره کوو به عه ر نا به فه نه نده مه شه

ی  ر ڕایلیش ئیفالسی کرد نه خانووی ما نه کارگه و مردبوو مسته رسۆن مردبوو، ئه ئانده
  وه دا من گوومان له لره. نته مۆریڤار یه ی بگه که ره فه نه نده مه  توانیشی هی شه شووشه نه

ش  مه ئهیشتبت،  گه باش نه" خاکک له شووشه"ری کورد له ڕۆمانی  م، که خونه که ده
ندک  هه جگای ڕگا تچوونه، چونکه خاکک له شووشه پی ڕووداوی کتووپه و له

ر وره و توانای  گه ر ئه ری تدایه، خونه ده  سنوور به ی هنده له وه شوندا قوبوونه
ییکردنی ر ڕایل و دیار کانی مسته ی دیارییه ه هه. بت بت بزار ده ی نه وه خوندنه

یشتنی  گه وه بۆ باش تنه ڕته گه وه ده ری کورده ن خونه الیه له" یان"رک بۆ  فه نه نده مه شه
:  کان ده ندازیاره رسۆن به ئه ی ئانده ر قسه سه ر ڕایل له دواکات مسته. خاکک له شووشه

                              .                           که مۆریڤاره ره فه نه نده مه ی شه دواوستگه
می  که ت فارغۆنی یه نانه  کردبوو، ته و هه موو پالنکی بۆ دروستکردنی ئه ر ڕایل هه مسته
ک بوایه  مه دیارییه ر ئه گه ئه" ئلزابت" نت  بت و ناوی ده واو ده ش ته آه ره فه نه نده مه شه

نگی دروستکردنی هی  ی ئاهه وه له کردنه. ک ئلزابت نه" یان"نا  ناوی ده
نت،  که به ئۆرکسترا داده نگه ئاوازی مۆسیقای ئاهه" پکیش"دا،  که ره فه نه نده مه شه
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کات بۆ هاوکارییکردنی و  ده" پکیش"ر ڕایل سووپاسی  مسته. رانه رسووڕهنه ئاوازکی سه
ر ڕایل  سووپاس مسته:  پکیش ده. کی ئاوها جوان شکردنی مۆسیقایه پشکه
. مه باشتریین و جوانتریین بیره ستمه بم ئه به ی تۆش زۆر جوانه، مه که ره فه نه نده مه شه  

ککی زۆر  گاته کوینیپاک خه ه ی د و ڕۆژه کشن ئه سپ ڕاده ئه" شت هه"ئلزابت به 
ر ڕایل له  ی نزیک مای مسته وه بن، ئلزابت له خواره نگه ده و ئاهه ی ئه وه ی کردنه ئاماده
ئواره دوای . وه که ی شووشه گرن، که هند دوور نییه له کارگه دا ڕاده که وزایییه سه
وه مای خۆیان و  ڕۆنه ده" یان"ر ڕایل و  مسته. وه مای خۆی ڕواته که ده ریه نگان هه ئاهه

وه  هنیشت و له دوور ی داده ر کورسیی جۆالنکه سه ر ڕایل له یاندا مسته که وشه له حه
دته؟                            به" یان. "نیا دیاره زۆر ته:  کات و ده ماشای ئلزابت ده ته  
.                                                                               یره سه:  ده" یان "  

                                            یر؟                                چۆن سه: ر ڕایل  مسته
.                   مک درژتر و ئاۆزتر هنابوومه پش چاوی خۆم نازانم، من که": یان "  

.                                    ن که ڕۆژک دادت درژتر و ئاۆزتریشی ده: ر ڕایل  مسته  
                                                                  .      نگیینه زانی ڕه وامده": یان "

ک ئاونه بریسکه  تاو بوات وه ر به خۆرهه گه نگی ئاسنه، ئه جوانه ڕه: ر ڕای  مسته
ی  ک ئاونه ، وه زۆر دوور به وه بیبینت، توانت زۆر له دووره وه، مرۆڤ ده داته ده

.                                              وه بریسکته ه کاندا د وزایییه ناو سه گیرفان، که به  
ی پتوایه ئمه بیبینین؟                                                                  ئه": یان"  

ی،  وکاته مردووین، ئه یه، که ئمه نه وه ستم ئه به مه. یبینین بگوومان ئمه ده: ر ڕایل  مسته
.                                                                   کات ست به لخوڕیین ده که ده  

م   بکرت، که ئه وه ر ئه سه  له  دت، قسه وه مک درژ ئیدی کاتی ئه کی که پاش گفتووگۆیه
تری ڕک و  مهد کیلۆ دوای لخوڕیینی دووسه ی له کویه له ره دواوستگه فه نه نده مه شه

)                                                    119ڕه  الپه( ر هکی باریکدا؟  سه ڕاست به  
تا پچ و  ره وه سه بداته" یان"ی  که می پرسیاره وخۆ وه ر ڕایل ناتوانت ڕاسته مسته
که  ره فه نه نده مه شه: بت ناوی مۆریڤار بھنت و ب تا ناچار ده کات هه ک دروستده نایه په
. وه ڕواته ژووره گت و ده رده ڕووی خۆی وه" یان"به بیستنی مۆریڤار . گاته مۆریڤار ده

ماشای  وه ته وه، له دووره منته وه ده كوو به دانیشتنه وه، به ر ڕایل ئاوڕ ناداته مسته
".               یان" بوێ خۆشمت:  نگکی نزم ده ک به ده یه کات و پاش ماوه ئلزابت ده  

وه ڕۆژ له  مالیشه رت، له ر به سه دا پویسته ژیان به یه  وه  و لکدانه م کشه ڵ ئه گه له" یان"
یاندا زیاتر و زیاتر  گه ر ڕایل له دوای ڕۆژ ساڵ له دوای ساڵ ژیانی مۆرمیی کوڕی مسته

بت بۆ مۆرمیی  ستی زیاتر ده هه" یان"وه، باشتر بین  کاته نزیکده" یان"کانی له  سته هه
ر له  الی مۆرمیی هه سته له م هه ك، ئه ز لکردوویه ک حه کوو وه ک دایکک به ک وه نه
بووبت بۆ  ستی هه مان هه هه" یان"شت  رچیی ده گه وه دروستبوو، ئه ه"یان"تای بینی  ره سه

ی  که  جوان و چاو جوانه ڕهبت و چیدی کو وره ده مۆرمیی، که ڕۆژک له ڕۆژان مۆرمیی گه
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. زموون بکات دا ئه گه کانی خۆی له ریزه سکسییه توانت غه میش ده جاران نابت، ئه
وکردن، که مۆرمیی، ئیدی ورده ورده  یه ی په ر سکه چنه سه ووه ده کان ڕۆژک له سته هه
زیان  کرد و حه ن دهر ڕایل نیگایا کانی مای مسته ره بوو، کچانی کارگه و کارکه  ده وره گه

وه له دی خۆیدا  جو و دیسانه ستی بۆی ده کرد و هه نیگای ده" یان"کرد، خودی  لده
موو شتکی بۆ مۆرمیی  هه" یان. "لک جوان بووه یه گه ی دایکی کوڕه و ژنه ئه: یگووت ده
بیری " یان"رگیز  ری بۆ مندای خۆی بکات، ل هه سه کرد، که دایکک پویست بوو له ده
ی تدا  سته و هه ویست ئه یده رگیز نه خر هه وه، که ببته دایکی مۆرمیی، نه کرده ده وه نه له

رچۆک و  یخاته سه ئه) 134ڕه  الپه(شوات  پشتی مۆرمی ده" یان"ڕۆژک . دروستبت
بوو،  رم نه زی به ئاوی گه کات، مۆرمیی حه رمی پدا ده وه ئاوی گه که ستشۆره نیشت ده ته له

ر  به ب تکچوون له مۆرمیی به. کرد زی پده رمی پدابکردایه حه ئاوی گه" یان"ر  گه ل ئه
ست به پستی  وه و ده داته خواره ستی فده ه  ی د که لفکه" یان"ستت،  وه دا ده که ئاوه

و؟  دی مۆرمیی چییه بۆ ئه وه چیی بوو؟ جاحیکه یاخوود پیاوک؟ ئه ئه. مۆرمییدا دنت
منیش جاران پستکی ئاوها جوانم :  ست به شانی مۆرمییدا دنت و له دی خۆیدا ده ده
وه دانیشتووه و  قه مۆرمیی به دوو چاوی زه. دابوو ستی لنه س ده بوو، پستک، که که هه
ست به  رمیی ده مووچاوی به نه ر ده ورده ورده دته سه" یان"ستی  ده.  نادت ی لوه نقه

نویدا درهلک له دونیایه دا هه ت ئیدی لنییدا گه کی هه ستت، له وره ده ستبزوناکاودا  ب
وه له  ستی مۆرمییه یخاته ده وه و ده گرته ده که هه  وه و لفکه منته چه خۆی ده" یان"
دا، که  خۆت بیگره، باشتره له ئاینده:  وه و ده بته واو نزیکده مووچاوی مۆرمیی ته ده

م  رگاکه، له ڕوات بۆ الی ده ستت و ده ده هه" یان. "کاربھنیت  به لفکهئیدی خۆت 
ئاخر . خر نه:  ڕنت و ده په رده ی ئیمسای ده میین وشه دا مۆرمیی سییھه چاوترووکانه

ڕوانت و هیچ  ر و سروشت ده وروبه نھا له ده و ته کوو ئه کردن نییه به مۆرمیی مرۆڤی قسه
وه  داته ئاوڕک ده" یان. "کات ماشا ده نھا ته س ته و به کات، ئه  ده ن قسه مهگ و ده نات، ئه

.                                   وه ره ڕواته ده ه  با و د:  کات و ده کی ده ماشایه به قویی ته  
قورسمان وره، پرسیارکی  کی گه یه وه م لکدانه رده مانخاته به دا ده لساندرۆ باریکۆ لره ئه

وه نییه، که باریکۆ  مه واتای ئه هت، ل ئه جمانده م به ب وه کات و به لده
و  ی ئه وه و هنده قووتکردنه وه ئه وانه پچه کوو به وه، به ممان بداته  یویستبت وه نه

کوو به هی  زانیوه، به رکی خۆی نه ی به ئه وه مدانه رک زانیوه وه ی به ئه پرسیاره
مه بۆ  میشه وه النکی تر، ئاخر نووسیین هه راگه یاخوود به نووسه. ر  خونه

مه بۆ بیروبۆچوونی  ڵ نووسیینی تردا، وه گه کردنه له لکی تر، قسه نووسیینگه
ی نو  و پرسیاره کسیکیی و باوه می ئه ش خودی خۆی وه مه ئه. رانکی دی نووسه

وه،  سانه و که ن ئه الیه وه، له داخه ش به میشه هه" نووسیی؟ تۆ بۆ ک ده" میدیای کوردییه، 
بۆ خۆم " درت، یان ناڕاست،  تمان پده قه مکی سه وه، وه نه مبده که پویسته وه

ز له کوڕی  حه" یان"بۆچیی ". هتد... نووسم  م ده که له نووسم، بۆ گه نووسم، بۆ ئوه ده ده
" یان"ی  که ک دایکی بت؟ بۆچیی مۆڕمیی کوڕی مرده ت وهو کات؟ بۆچیی نایه ی ده که مرده
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کات؟  ده" یان"ز له  حه" یان"ی  که دایکی بت؟ بۆچیی مۆڕمیی کوڕی مرده" یان"وت  نایه
ڕی ماتۆڕی  گه هزه بۆ جوندن و خستنه رکی به مجار فاکته که ردووال بۆ یه جوانیی هه

رکه بۆ  ش پانه مه کدیی نین، ئه شت و خونی یهسیان گۆ ردووالدا، که کان له هه سته هه
نتینۆمیی  ئه. ریان کان و ڕگاگرتن له سووپای مۆڕاڵ بۆ سه سته ی هه وه لک نزیککردنه

وره  الی مۆڕمیی ڕۆکی گه له" ک  یه ر ڕسته رانبه کردندا به ستان له قسه وه دژه" کاران  رزه هه
کاران له مۆڕای  رزه نتینۆمیی هه ئه): 280ه ڕ ، الپه)2  میشل فۆکۆ ده. بینت ده

ویستیی  و خۆشه ره هزک به" وه  بینته فرۆدیسیادا خۆی ده کاندا له ئه یۆنانییه
پیاوه ". کان ویستیی یۆنانییه کۆنه فرۆدیسیایه خودای خۆشه ش ئه و هزه کشت، ئه ڕایده

خۆشیی  کردووه، نهخۆشیی پناس فرۆدیسیایان به نه میشه ئه کان هه ئایینییه
ی بۆ  وه ک، که دامرکاندنه یه وه رزبوونه س له کچان و کوڕاندا، به وه ی هه وه رزبوونه به
ک  الیه له:  دات و ده ی ده که وه فۆکۆ درژه به لکۆینه. زموونکردنی سکس تا ئه بت هه نه
رگیز  هه: ن کرن و ده ماشا ده کان ته سته کی هه  ک کایه کان وه نجه کان یان گه رزه هه

ریش  کی خۆشبوت یان داوای لبکات خۆشیبوت و داواکه یه رزه کک هه نابت یه
ردا  سی داواکه و که می ئه رده به  له ی کشه وه وپیه یاسا و هناپشه بت پی، به  ئاسووده

بت  سه ده و که کان ئه تییه یه پی یاسا ئایینیی و کۆمه واته به"بت ڕزی لبگیرت،  ده
ویستیی  وت خۆشه یه که ده کاره رزه وه هه کی تره الیه ل له وه". دادگایی بکرت و سزا بدرت

و بیار و  ک ئه نت، که ببته پیاو، نه نجتیی خۆی پای ده بکات، سکس بکات گه
 فۆڕمی میشه بیر له ماشابکرت و هه ست ته کی هه ک کایه ند بکات، که وه سه یاسایه په

 بکووترت، که یاسا و  و ڕۆه وت به و نایه ئه. ی سزادان بت وه و ئاماده کان بکاته وره گه
ک  وت له ویستی ئازادی خۆیدا به چاوی خۆی، خۆی وه و نایه ئه. ت دایناوه سته ده

ه، ی دیار ر ڕایل به ئاشکرا پوه دا مۆڕمیی کوڕی مسته لره. ماشا بکات ست ته کی هه کایه
 شانۆی یاسا  وت له ماشاناکات و ناشییه ست ته کی هه ک کایه رگیز خۆی وه و هه که ئه

کی  کایه" ک  کارکه وه رزه کاندا ڕۆک ببینت، که ڕۆی هه تییه یه ئایینیی و کۆمه
وت  یه و ده دا بکات، ئه گه ی خۆشبوت و سکسی له"یان"وت  یه و ده کوو ئه ، به"ست هه
ی "یان"فرۆدیسیا  ل ئاخۆ ئه. کوو ببت به پیاو وه به منته ک مۆڕمیی بچکۆالنه نه وه

خاکک له شووشه ڵ مۆڕمییدا؟  گه ڕاکشاوه بۆ خۆشویستنی مۆڕمیی بۆ سکسکردن له
ند نییه به نھنیی  وه پابه ر ڕایله و مسته" یان"ویستیی نوان  نھا به خۆشه ند نییه ته پابه
و ئاوایی " یان"ستی  گاته ده یدا ده وه ڕانه پش گه وه، که له ر ڕایله مستهکانی  ته پاکه

ند نییه به  ڕوانن، پابه ک تیده ک دیارییه ش وه رانی کوردی ئمه کووینیپاک و خونه
. ڕوانن تیده" یان"ک بۆ  ک دیاریییه رانی ئمه وه وه، که خونه ره فه نه نده مه هکی شه

ک له شووشه وندنهخاکیدا له خوای ماندووبوون ت ه له ڕووداوی  وهپ دا، ل
ویستیی و  کراو، په له نھنیی، په له مۆسیقا، په له خۆشه ڕواننه  و چاوه کتووپانه

ی خۆمان  وه ناو لکدانه توانین له ر ده کوو خونه ندکیاندا ئمه وه هه ر ڕه که له هه. سکس
ش  مانه موو ئه ین، هه ی بکه نداندا متووربه  و بیرمهران و تز و تکستی تری نووسه
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تکی ئایینیی  سته کاندا، ب گوپدانه هیچ سنوور و ده دوای ڕاستییه ڕان به پناوی گه له
کوو فۆکۆ له سکس و  روه ڕین، هه کاندا بگه دوای ڕاستییه تیی له سکسدا به یه یان کۆمه
کات، له   ده غه پراکتیزه ده کی قه ویستییه خۆشه" نیا. "ڕت گه کاندا بۆی ده ڕاستییه

کشت بۆ  ڕاده" یان"فرۆدیسیا  ئه. مانشوه دا هه"یان"ڵ  گه ویش له مۆڕمییدا، ئه
ویستیی و سکسی  ر خۆشه رانبه به" یان"نتینۆمیی خاتوو  خۆشویستنی مۆڕمیی، ئه

کانی  سته ی جاران نییه هه رهکا رزه و هه چیدی ئه" یان"مۆڕمیی له فۆڕمکی تردایه، چونکه 
ن  وره و خاوه و ژنکی گه وه، ئه وانه پچه ست پناس بکات، به ک کای هه خۆی وه

نت،  وه ده نه ه"یان"ش پاڵ به  زموونه و ئه ویستییه، ئه زموونی ژیان و سکس و خۆشه ئه
 خۆی بۆ ستی ک هه پنت، نه لمنت و بسه که ژنتیی خۆی و ئازادیی سکسوالی بسه

ی دادگاییکردن  ر ڕژنه ماشا بکات و بیداته به کارک ته رزه ستی هه ک کای هه مۆڕمیی وه
ک، که  یه ستمان بچت بۆ تۆه ندکجار هه شت هه ده. کان تییه یه به یاسا ئایینیی و کۆمه

ند   که زوو چههایه، نک وه ورکی ته  هه ه  ک په ش وه مه وه، ئه ر ڕایلی بکاته له مسته" یان"
ندیی  یوه وه به په ستته ی، که زیاتر بمانبه وه ئه. کات و زووش کۆتایی پدت ک داده یه نمه

چوو له  مردایه پده کوو مۆڕمیی نه ره گه ویستییه، ئه نھا خۆشه وه ته و مۆڕمییه" یان"نوان 
دا، ئینجا " یان"نبوونی   خاوه پناوی به کار بھنایه له موو هزکی به دا هه ئاینده

های پویستبکردایه باوکی خۆی بکووژت   ی مۆڕمیی وه ه"ویست"م  کوو ئه ره گه ئه
ک  وه و وه کرده شیمانیی ده ویش ئاگایی له کووشتنی باوکی په یکووشت، یاخوود ئه ده

.                         کات به ترسنۆک موومان ده یه ئاگایی هه مشوه به: یگووت هاملت ده  
پ و ڕاستیی  وه به چه  ڕۆژک له ڕیتوالکدا،له کووینیپاک، که به مارشکی مۆسیقییه

وه  ی دیسانه ره رسووڕهنه و مۆسیقا سه خرا، ئه ڕده کی پان و پاک و خاوندا به یه جاده
ڕه  الپه. ( کات ما ده رسه که سه شداربووانی ڕیتواله واوی به نت ته ئاوازی بۆ داده" پکیش"

و مۆڕمیی و پنت " یان"نھا  دا ته و ڕیتواله ڕوات، له وه ده نیشت مۆڕمییه ته له" یان ") 189
و  و شاره له واوی ئه نا ته وێ بوو و ڕۆحیشیان له شونکی تر، ده یان له سته نھا جه ته به

شت مرۆڤ پویست بووبت  ده. نگکی ئایینیی بوون رقای گانی ئاهه دا سه بۆنه ئایینییه
سووڕمت، که چلۆن  و شته نه ری له کوو سه تاوه وه هه قی کردبته دا ئاره و فنه لهخۆی 

. شی نیوه سپیی پیاوکی نیوه ڕه. رمیی وه به نه  خواره به ڕانی پیاوکدا دته" یان"ستی  ده
و  ڕوات و له مشکیشیدا الفاوی ئه وه ده ب خۆتکدان به چاوی نووقاوه به" یان"

. لووشت یده کدا، که پناسه ناکرت هه شتییه ه گوی، له شکاندنی کهی دت  مۆسیقایه
ر  گه هیچ شتک له ڕانی پیاو جوانتر نییه، ئه:  یای خۆیدا ده وه و له خه کاته یاڵ ده خه
و ڕانی مۆرمیی  ره به" یان"ستی  وه ده یییه مک کراوه وسکی که به قه. کان جوان بن ڕانه
ی  مه یاڵ ئه زارانجار به خه هنت، مۆڕمیی هه ستی پدا ده  ده یانانهرم و ن ڕوات و نه ده

ر کری  خاته سه ستی ده ده" یان. "یبینت ته پشچاوی خۆی، ل ئستا به ڕیال ده هناوه
رقایی  کیی سه وه، خه ستییه  ده یخاته وسا ده یگووشت و ئه رمیی ده مۆڕمیی و به نه

ر  تیی مسته یوسیت به یارمه ی ده ندازیاره  ئه و پیاوه ئه" یاوهکتۆر هۆر"نگگانن،  ئاهه



 28

کردن و  رمی قسه رگه ر ڕایلدا سه ڵ مسته گه ڕایل پاالسک له شووشه دروستبکات، له
وه، که  گرت به کری مۆڕمییه ستی تووند ده ه مالوه دواجار د یش له"یان"نگگانن،  ئاهه
ستی  رم و نیانی ده وه، که به نه به کری مۆڕمییه" یان"ستی  ده. رمم ببوو م گه ق هه م ڕه هه

بت  رمن و ترساو، ئاخۆ ده وه پستکی شه  ناوه ستی کچک، له پی ده هنا، ناوله پداده
ستی به کری  واویی هه به ته" یان). "192( جوانتر بت؟  مه هیچ دولک له دونیادا له

تبوونیدا  که کی نقووم بوو له کۆتایی هز و شهک د کووشلدانی وه کرد، که چه مۆڕمیی ده
تیی  که بۆوه، شه کدا بوده موو الیه تک، که به هه هوه کانیدا شه نجه نوانی په بوو ئینجا له

وه  ه"یان"ی  نجه  ست و په ش به ده نییه مه و شله وه و بۆ ئه مرآته و مۆڕمیی داده" یان"
ورده " یان"ستی  ده. ری وه سه چنه کان ده ه، که ڕووبارهی ک هه ریایه میشه له کۆتاییدا ده هه

کان  مووچاوه رخۆیان، ده وه سه که دنه که ویادا نامنت، خه رێ و له وه ده ورده دته
کان  رگرتن له نۆته وه بۆ چژوه ڕنه گه نگی خۆیان، گوکانیش ده ر ڕه وه سه ڕنه گه ده
                                                                 ).                       193ڕه  الپه(
و مۆڕمیی کوڕی " یان"ندیی نوانی  یوه ست به په ر ڕایل هه ت خودی مسته نانه دواییدا ته له
مردنی مۆڕمیی . یدرکن ند ڕۆژک دوای مردنی مۆڕمیی ده ش  به چه مه کات، ل ئه ده

) 213ڕه  الپه( رگی مۆڕمیی  ند ڕۆژک دوای مه ت و چهکا ی ده وره تووشی شۆککی گه
کات،   ستی خۆی زامدار ده با بیین ده کی مقه قۆیه بن و به چه نیگاکانی نقووم ده

ند  ستی چه ر ده سه له. وت شتک بنووست پیت به پیت ی بییه وه ک ئه ک وه یه شوه به
و  ئیدی ئه. بن ک پیتیی سیحراویی ونده ک کۆمه منن، که له دواییدا وه ک جده یه نیشانه

ند ڕۆژک پش  چه:  نت و ده قۆکه داده نووست، پاشان چه نووست و ده نووست و ده ده
مک  که. وت خه ده" یان"ڵ  گه ی مۆڕمیی بمرت من بینیم، مۆڕمیی کوڕمم بینی، که له وه ئه

  وه وه جویه میی، به هواشیی دهر مۆڕ چووبووه سه" یان: " بت و پاشان ده نگ ده بده
.                                                                                   لک جوان بوو گه  
ر  ر ڕایل هه وه، مسته ه"برات"ن  الیه وای مردنی مۆڕمیی بۆ دت له ش، که هه و کاته ئه

ی چیی؟                      ده:  رده و هه ت ئهرچییه ب هه" برات"ڕ بکات،  وت باوه نایه  
.                               ر ڕایل ر ڕایل تکایه ببووره مسته مسته... ر ڕایل  مسته": برات"  
".                                                              برات"وه  ره ژووره وه: ر ڕایل مسته   

.                                                               یه ر ڕایل شتک هه تهمس":  برات "  
".                                                                     برات" بی  ده: ر ڕایل مسته   

                             .                                                       مۆڕمیی": برات "
؟                                                              "برات"چیی ڕوویداوه : ر ڕایل  مسته  

.                                                                 مۆڕمیی مرد... مۆڕمیی ": برات "  
                                                                   ی چیی؟         ده: ر ڕایل  مسته

.                                                                        مۆڕمییان کووشت": برات "  
        ی چیی؟                                                                    ده: ر ڕایل  مسته
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هاویشت و  ردیان ده ریدا، به وێ بوو دایان به سه مۆڕمییان کووشت، مۆڕمیی له": برات "
ی  ناسه ڕ، ئیدی هه کی ته یه ک کیسه وت وه ر که کسه یه. ریدا سه ردک ڕک دای به به
                 .                                                                            وه دایه نه

ی چیی؟                                                                           ده: ر ڕایل  مسته  
بوون، هاواریان  وێ بوون، بتام تووڕه ر له فه نه نده مه کانی هی شه کرکاره": برات "
ئمه ویستمان . بوون هسک د نجا که رماندا، پموابت چل یاخوود په سه کرد به ده

ی  کاته و کرد ئه ئمه ڕامانده. ش ڕامانکرد وان زۆر  زۆر بوون و ئمه ستنین، ل ئه ڕایانوه
وه، من هاوارم  ڕایه رد هاویشتن کرد، ل نازانم بۆچیی مۆڕمیی گه ستیان به به وان ده ئه

وه، له  و مایه دام، نازانم بۆچیی ل ئه و گویپنه بت ڕابکات، ل ئه کرد، که ده
ستیان له  دا ئیدی ده وت، لره ر که کسه ریدا و یه سه ردک دای به کۆتاییشدا به

مابوو بۆ کردن بۆ  نگ بوو، ئیدی هیچ شتک نه گرت، ل دره ردهاویشتن هه به
.         ئیدی مرد..... کپارچه  ریشی یه دا و سه ده ی نه ناسه وتنی مۆڕمیی، هیچ هه فریاکه  
ی چیی؟                                                                           ده:  ڕایلر  مسته  
وت،  خه ی ژنی ده"یان"ڵ  گه ر ڕایل مۆڕمیی کوڕی دیوه، که له کوو چلۆن مسته روه  هه

ی "یان"کات چلۆن  ماشای ده ر ڕایلی باوکی دیبت، که ته چت مۆڕمیی مسته ئاوهاش پده
مه بۆچوونک بت، که مۆڕمیی  شت ئه ده. ن که ر مۆڕمیی دانیشتووه و سکس ده سه   لهژنی
و بۆمبای  تا تیدا بمرت و باوکی ئه وه هه ی قواستبته له و هه خۆی کردبت و ئه رمی له شه

وتیت؟ یاخوود  ی ژنمدا خه"یان"ڵ  گه بۆچیی له: وه و ب قنته ته پرسیاره به ڕوویدا نه
کات و جارکیش  ڕی بۆ ده ستپه جارک ده" یان"ی  وه دوای ئه  بین و مۆڕمیی له ه ت ههش ده
ی نوان  ندییه یوه و په تایه جوانیی ئه تا هه وت، ئیدی ویستبتیی بۆ هه خه یدا ده گه له

ستوورک بتوانت نه  سک و یاسا و ده ی هیچ که وه ب ئه وه به بھته" یان"خۆی و 
ست نییه و  کی هه و کایه ک،که ئیدی ئه یه شوه به.  سزای بدات کات نهدادگایی ب
لماندی، که  و سه ئه. یدا تابوو نییه گه ویستیی و سکس له کردنی خۆشه پراکتیزه

لماندنی پیاوبوونی خۆی،  ریبووه بۆ سه نجتییشی پانه تی و گه کانی موکی خۆیه سته هه
دوای  بووبت له ال جوانتر نه  هیچ شتکی له مردنک لهوه ئیدی زموونه م ئه دوای ئه له
.                                                             ی ژنی باوکیدا"یان"ڵ  گه وتنی له خه  

 دا دروستی"هکتۆر هۆریاو" ڵ  گه یویست له ر ڕایل ده ی، که مسته و پاالسه مۆڕمیی مرد، ئه
ر ڕایلی  مسته" یان"پوه،  گرت به ی نه وه ی مانه رگه وخا بهبکات، دروستیانکرد و ڕو

ر ڕایل ئیفالسی  هنا، مسته ست نه ده وتنی به رکه که سه ره فه نه نده مه جھشت، هی شه به
راج کرا، که له کۆتاییدا  ی هه که ی شووشه ی و کارگه که واوی کاکانی ماه کرد و ته

وته  که هۆریاو خۆیشی له کۆتاییدا ده. و کییی ژنی هکتۆر هۆریا"ئلزابت"
وت، که  که رده زموونکی پزیشکییانه ده روونیی له ئابلبرگ دوای ئه ی ده خانه سته خه

ی هاویینکدا  له  وه له ئواره ره  ده خانه بته سته وت له خه رنایه و هه شت نییه، ل ئه
                                                          ).242ڕه  الپه( مرت  دا ده که خانه سته خه
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. وه خونته وه و به هواشیی ده داته ده  هه ڕه ڕه له دوای الپه الپه" یان"له کاتکی نادیاردا 
دانیشتووه و به جووتک " بوو ڕ مکی تپه رده پیر، سه"وه ژنکی ئورالتیی  نیشتیه  ته له

  میین وشه وه دواهه خونته میین د ده دواهه" یان) "248. ( گرت وه گوده چاوی کورانه
وامبه  رده به:  که ده بت ژنه ئورالتییه ک دروستده نگییه بده. مریکایه وه، که ئه خونته ده
تر  ها کیلۆمه نده پشیدا چه کات و له ماشا ده وه ته که له کتبه" یان"یه؟  زووت هه ئاره" یان"

ک،  یه ریین و جاده کی پان و به ختایییه نار، دارستان، پاشان ته ریا، که رد، ده شاخ، به
که  کتبه. یه ر ڕایل هه ناویشدا مسته ر ڕایل و له ی مسته که پاشان کووینیپاک پاشان خانووه

، ل  به:  م و ده که ی یه ڕه ر الپه وه سه خاته که ده وه، کتبه داته ه خات، ئاوڕک د داده
.     که بھنته پشچاوی خۆی وه مباریی خوندنه ب خه بت به مباریی، مرۆڤ ده ب خه هب  

.                                                                            به: که  ژنه ئورالتییه  
                                                                          

تا  ی تکتیشی پ نییه پویسته هه ی پاره وه رئه به مریکا له بت بگاته ئه له کۆتاییدا ده
) 251ڕه  الپه.  (ه"کارلوس ئابگ"وت، که ناوی  دا بخه که ڵ کاپیتنی پاپۆڕه گه مریکا له ئه
وتین،  خه ک ده ڵ یه گه ن و له که کانی کاپیتنیی داده مجار کاپیتن ئابگ جله فۆڕمییه  که یه
وه له   که ڕۆیشتمه ژووره گرتم و منیش ده کی تده یه نده بینی، خه  ده که ر پرده سه و منی له  ئه

وه و  مایه الم ده مک له ندکجار که بووین هه واو ده هات، که ته مک ده وه، پاش که خواره
ویسته؟ ل کردم، که ئاخۆ هیچ شتم پ کردم، پرسیاری لده ر خۆی بۆ ده سه ی له قسه

ستم بۆ  وه ده مه که ژر کراسه نت، له وه خۆیشی داناکه ئستا شتکی تره، دته ژووره
 دابنیشم،  ر جگاکه سه بت تووند له بستت، پاشان ده زووی هه تا ئاره بات هه ده

ت و هن ست به کریدا ده ستت، ده وه ممدا ده رده به وه و له کاته ی ده که کانی پانتۆه قۆپچه
نگ بت،  م بده ربتوو النیکه گه بت ئه ون نه چت هنده قزه پده. وه ممه یخاته ده پاشان ده
ره  ن، بیخه ی بۆگه حبه ی قه ی بۆم بمژه ئه حبه به دته ها؟ ده قه: بت شتک بت رده ل هه
                     .        ق ی ب ئه حبه ی قه ی پبگات ئه تا شتکت لوه ی هه وه ده قورگته

مژت پی  ی، که ئستا کرت ده و ژنه دا خۆشه، ئه وه س خودا بزانت چ شتک له ر به گه مه
م  وه له هۆیه شواز زۆره به. م حبه زانم، که قه مه چییه؟ من خۆم ده حبه، ئه بیت قه

مدا، که کری  وه ی تکتک بکییت، من بیاری ئه وه ب ئه وه، به ڕیته ئۆقیانووسه بپه
گرت منیش  رده شم وه و له یه، ئه بانه ده کی به ئه یه وه گۆڕینه. کاپیتن کارلوس ئابگ بمژم

.                                                یدا که ت لبووه فره شتییه نه ناو که  ک له یه کابینه  
( ....) ن له کۆتاییدا پرسیار له شت سا ی هه"ئلنا"ک   ی وه وه رئه وه سه منته   ده
ک خۆت  روه یت؟ هه که ر ده فه  سه14.02.1922دا  م مژووه ین، تۆ کیت و بۆچیی له بکه
کک  ریه ست و پمانبیت بۆچیی هه ک بگریته ده یه ڕه ڕۆژک دادت پنووس و الپه: یت ده

شت  ی هه"ئلنا" نت به  ک به روه ڕوات، هه وه و ده پچته ی ده له کۆتاییدا جانتاکه
کک له ژیانیدا ڕۆژكدادت  ریه ینووسیت بۆچیی هه کدا ده یه سانداوه ڕۆژک له نامه

)                                                  255ڕه  الپه(ڕوات؟  وه و ده پچته ی ده جانتاکه  
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مژم و ئیدی من له  ر دهکه بگاته وشکانیی، سجاری تر ک  س ڕۆژی ماوه پاپۆڕه
ندکجار دنییام  ر چۆنه؟ هه وبه ی ئه و خاکه زانت ئه م، ک ده که ی ئۆقیانووسه وه ره وبه ئه
.                                                                  یه خت هه ر به وبه ی، که له وه له  
                                                      .                 مریکایه ریش خاکی ئه وبه ئه

 
 
14.01.2007 
 
 
 
 

:کان رچاوه سه  
1_ Alessandro Baricco: Land aus Glas. Von Karin Krieger. 
2_ Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit 2. Der Gebrauch der Lüste. 
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        دا"ب خون به"لساندرۆ باریکۆ له  ئه
 

یانکردووه،  موو جیھان دا هه بان له هه شه ك ڕه کانی وه کتبه
.      ردنی خۆیان کردووه ک ئاوریشمن ژنان له گه کانی وه ڕۆمانه  

 

 
 ڕۆژکدا  م شتانه له موو ئه بوو، ل هه" نینا"جاران، که کچکی بچکۆالنه بووم، ناوم 

.                     وه کردمه وه بانگی نه هو ناو س به ڕی، ئیدی که تپه  
 
 
                    
 

واو ببوو، کات چوار پیاو، سنووری ماکی  نگ ته جه: ر ددان سه ر چاو ددان له سه چاو له
کووژرا، " مانول ڕۆکا. "قانه کی ده یه ی تۆه وه ندنه زاند، بۆ سه جوتیاریان به

ی "نینا"نھا  ته. تیی باوکی بدات  بکات و یارمه له اتکدا ویستی پهک گال، له شی توه که کوڕه
ن  الیه له" نینا. "رچوو بچکۆالنه، که له چاکدا خۆی شاردبۆوه به زیندوویی ده

ی  وه نگیی له دۆزیینه و بده یه، ل ئه"تیتۆ"وه درکپکرا، که ناوی  کانه نجتریین بکووژه گه
ن  مه ساته خانمکی به ته م کاره یان ساڵ دوای ئه ده. کات دهکات و ژیانی دیاریی  ده" نینا"
تا  ره کات، سه کی ده یه وه ستت و بانگھشتی خواردنه وه م یانسیب فرۆشکدا ڕاده رده به له

کات، که بت  لده  تکای ده که ی خانمه پیره وه کابرای پیره ڕازیی نابت، پاش ئه
نووس ڕگای  کات، که چاره ستده ی یانسیب فرۆش هه رهدا کابرای پی یدا، ئیدی لره گه له

.                                                                                             پگرتووه  
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کوو ئستا  تاوه لساندرۆ باریکۆ دا، که هه ی ئه و ڕۆمانانه موو ئه له کۆی هه
م  که ی یه وه ڵ خوندنه گه ر له ناویاندا، که هه ککه له هی" ب خون به"وه،  خوندبتمه

گرت و  ش ده باوه ویستیی خۆی له ک چۆن پیاوک ژنکی خۆشه یدا تووند تووند وه ڕه الپه
م "ب خون به"ی بکات ئاوهاش من  ره وه و دی نادت به خۆیه ینووسنت به تووند ده
وه  موویم خونده  ند کاتژمرکدا هه تا له چه م هه ی بکه ره هات به ده ش دم نه گرته باوه

. ر بنووسم سه کی له یه رخان کرد، که بتوانم ڕوانگه ندیین ڕۆژم بۆ ته و پاشانیش چه
ر  سه یه له وانه ر من بووبت، که له سه دا له یه وه ستنه م به رک له ند فاکته چت چه پده

م  کی تری له یه وه ته ر نه ی هه ت یان ناسنامهبت، ئینجا کورد ب رکی تر نه خونه
واوی جیھاندا  کن و له ته بایه شه کانی باریکۆ ڕه چونکه کتبه. بت دا هه دونیایه

وه و لبووردن،  ندنه سه نگ و ئاشتی، تۆه ش بریتیین له جه رانه و فاکته ئه. یانکردووه هه
کات له کۆتاییشدا له لبووردنک   ده  تۆهر ڕۆحی سه  له قسه" ب خون به. "ق ق و ناهه هه

ری  فاکته. ین توانین پناسی بکه لبووردنکی شاز و ناوازه ده وه، که به بته نزیکده
شق و  یی باریکۆ ئه میشه ی هه ک پیشه  وه وه م لبووردنه دیسانه دا بۆ ئه ش لره وره گه

ویش قوربانیی  كوو ئه بووه، به نهقی نامرۆڤ  که بکووژکی ده باوکی قوربانییه. سکسه
کک له  ویش دکتۆرک بووه له یه نگ بووه، ئه تک و سیستمک و جه ستی ئیدیۆلۆژیه ده
ت  نانه نگدا ته له جه. یاندووه جگه تی به سته کانی سووپا و ده رمانه کاندا و فه خۆشخانه نه

کوو  کوو ئمه وه روه تن هه سته هکانی د کانیش قوربانیی بیاره نامرۆڤانه ربازه خودی سه
ی  شت ساه نگی هه ی جه زموونی ژیانی خاکی خۆماندا بینیوومانه، له میانه کورد له ئه

کانی  لالده ت جه نانه له ئراق دا ته. یت دا نوان ئران و ئراق و له داگیرکردنی کوه
و   بوون، ئهعس ی به تکی زای تۆتالیتاریانه عسیش قوربانیی ئیدیۆلۆژیه به
وه بۆ  ڕینه ر بگه گه ی کلتووری ئراقیی تدا دروستبووه خۆی له خۆیدا ئه یه دمۆزفره ئه

دروسته . تداری زاه سته تی زاڵ و چینی ده تی زاڵ و ئیدیۆلۆژیه سته مژوو قوربانیی ده
دوای جار میشه و جار له  میشه و هه ی کلتووری خاکی ئراق هه یه دمۆزفره و ئه ر ئه هه

تکی تری زای نامرۆڤانه و تۆتالیتار،  سته نوێ ده رله ی سه وه یه بۆ دروستکردنه ئاماده
وه  در لکراوکه له غه. وه به قوربانیی کاته گای ئراقیی ده واوی کۆمه نوێ ته رله که سه

نگدا  ی چوار سای جه ی باوکی نینا له میانه"مانول ڕۆکا" شت  ده. لالدک تا جه هه
ک  ویش وه یاندووه ڕۆی ئه جگه تی به سته کانی ده رمانه بووه و فه ی یاخیی نه وپیه به

ربازکیش  کییدا، جیاوازیی نوان ڕۆکا و سه ربازک بووبت له کووشتنی خه ڕۆی سه
نگدا و ڕۆکاش له  کانی جه ره ربازک له به بریتییه له شونی کارکردنیان، سه

ریاندا  سه تک به سته ن، که ده که و کاره نه توانن ئه ردووکیشیان ده هه. کدا یه خانه سته خه
ن چونکه  یکه تی، ده ڕیان پیه ی باوه وه ک به ن نه یکه ن، ده یکه پنت، ل ده یسه ده
  بوونی توانایه م نه خریان نییه، ئه مانیش توانای وتنی نه پنن و ئه سه ریاندا ده سه به
.                                تک، ل له فۆڕمکی تردا سته کاته قوربانیی ده وانیش ده ئه  



 34

سانک پیانوایه، که هشتا  نگ دت، که دا کۆتایی به جه"ب خون به" کاتکیش له 
ناوبرن، که  سانه بکووژرن و له و که موو ئه هاتووه و پویسته هه نگ کۆتایی نه جه
بووه، ئینجا له کۆنه  کییدا هه کیی و ناخۆشکردنی ژیانی خه  خهستیان له کووشتنی ده
مانه  ئه. کان  خانه سته ت و دکتۆرکی خه وه رکی ده رمانبه تا فه وه بیگره هه ربازکه سه

می  رهه وییه به و زه وت ئه کی کشتووکاییه، کاتک بته ویییه گا زه پیانوایه، که کۆمه
تا   هیت هه وه، پویسته پیسیی تدا نه یته  دڕکوداڵ پاکی بکهبت پویسته له جوانی هه
فالتوونانه بت بۆ  م تیۆرییه ئه شت ئه نھا گوی جوانی تدابوت، ده دا ته له ئاینده

ی  کانک به قازانجی خۆیان پراکتیزه وتوو، ل خه کی ئاق و پشکه گایه دیھنانی کۆمه به
تی  قییه دوای مردنی عیساوه ئه سیحیی له ایینی مهکوو چلۆن ئ روه ن، هه که ده
 ناو ئایینی  تکیان هنایه کرد و ڕادیکایه یاندا پراکتیزه که ناو ئایینه فالتوونییان له ئه
ک  رگک وه سحییدا مه له ئایینی مه .بوو  بوونی نهرگی عیسا تا مه وه، که هه سیحییه مه
وه  ته کی تایبه ککیشیان به واتایه ریه وه هه ک خانه چنه یه شتن ده هید و ئازارچه شه

که  یه دات به  و ماف به ژیان ده ک ژیان، که دژ به ئازاره الیه یه، له قورسایی خۆیان هه
وه، که ژیان پویستی به  که می سکایه رده  به خاته وه ئازار ژیان ده کی تره الیه بۆ ژیان، له

بوونی ئازار . قی پبدرت  شتک پویسته له ژیاندا ههی بزانرت چ وه تکه بۆ ئه سته ده
وه  هۆی ئازاره قی له ژیاندا، به بوونی ناهه کان واتای هه سیحییه الی مه له ژیاندا له

قیت پویسته  وه، تۆ چونکه تاوانباریت چونکه ناهه کرته یان لده قن تۆه ی ناهه وانه ئه
وه چ  ن پۆنتیۆس پیالتۆسه الیه که له ئاخۆ خودی عیسا،  ئازار بچژیت، لبه

ناوی  ق له قک بوو ناهه ویش هه ق بوو؟ یاخوود ئه تیی پکرا و چ ئازاردرا ناهه سووکایه
ک  شی ئازاردان بت وه ر ڕاستیی تاوان بت و سزاکه سه کردن له ر قسه گه برد؟ ئه

نی مرۆڤدۆستیش عیسا کا الی خه کان نه له سیحییه الی مه وا نه له وه ئه لکردنه تۆه
قییه دژ به  موو کووشتنی مرۆڤک ناهه هه. بوو ی نه که  و مردنه و ئازاردانه شیاوی ئه
  .                                                                                        تیی مرۆڤایه

ی مای دکتۆر  زراکه ن له مهرباز به مرسیدسکی کۆ نگ کۆتایی دت و چوار سه کاتک جه
مکی نییه  ، ئیدی ڕۆکا هیچ خه"ماتۆ ڕوجۆ" ن  وه، که پیده بنه نزیک ده" مانول ڕۆکا"

م گوی له  وه هه بت، ڕۆکا له دووره ی زیاتر نه که وه و پاراستنی کچ و کوڕه له شاردنه
نگ  وه، که جه کاته وه ده یر لهوه ب کی تریشه الیه له. یبینت م ده  یه هه که نگی ئاوتۆمبیله ده

ی  شت سانه ی هه"نینا"ڕۆکا . دات رگب ڕوونه چت هیچ شتکی جه کۆتایی هاتووه، پده
وت  ک دت و نامه ئستا خه: نینا"گوبگره ) 9ڕه  الپه: ( وه و پیده  چاکه خاته کچی ده

وه و  دا خۆت بشاریته ره لرهوه، باشت دا خۆت بشاریته وان تۆ ببینن، پویسته تۆ لره ئه
یشتیت؟                                                          تگه. ڕۆن تا ده یت هه ڕبکه چاوه  

.                                                                                        به": نینا"  
ی نینای کچی جبھت  وه ڕۆکا پشئه. نگ بیت وه و بده نیتهدا بم رلره پویسته هه: ڕۆکا

ڕۆکا به . ی بت که کات، که پش ڕۆیشتنی پویسته شتک به کچه ستده دا هه که له چاه
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وه، که من  ره  بکه وه میشه بیرله  ویستووه، هه م هیچ نه مانه من ئه) ) :10 نینا ده
کات له کاتی  خانه ده سته ی خه موو ڕووداوانه  ههو دا باس له ڕۆکا لره. مویستووه  نه
ت  خۆش و برییندار، که حکومه ک نه ت کۆمه سته رمانی ده نگدا، که چلۆن به فه جه
ر میتھۆدکی  رکردووه ئینجا به هه رمانی کووشتنیانی ده وانی  به دیلی دوژمن زانیوه، فه ئه

کان  خۆش و بریینداره انکیان داوه به نهرم ندکجار جۆره ده مدیسین بووبت، یاخوود هه
کان ویستیان بووبت  ر دکتۆره گه دا ئه لره. وه و ئازار بچژن وه بمننه تا به ئازاره هه

ڵ  ئاخر کۆمه. ن جبکه ت جبه سته کانی ده رمانه وان پویست بووه  فه یاخوود نا ئه
من . ته سته ت، ئایین، ده ئیدیۆلۆژیهی  ڕانگزانه تی شه قیه ستی ئه میشه قوربانیی ده هه

ی  ته قییه و ئه ستی ئه م، قوربانیی ده که ماشا ده کانیش به قوربانیی ته دا دکتۆره لره
نگی ئران ئراق بۆ ئمه  زموونی جه ئه. دا و خاکه  له ته سته نی کورسیی ده خاوه

ری  ی، که له سای سه اژیدیایانهو تر واوی ئه مانکاتیش ته یه، هه وره کی گه یه قووتابخانه
ند  نگی چه ی جه وه بینیمان له میانه کتیی و پارتی دیموکراته تی یه سته وره ده ردوو گه هه

کان، کرکاران،  کان، خوندکاره رگه کان، پشمه کان، پۆلیسه ره بژه. ی نوانیان ساه
تی  قییه موو قوربانیی ئه نه ههما ئه. هتد... ت  کانی حکومه نده کان، کارمه زیندانییوانه

مانه، که باکگراوندی  موو ئه چت هه تی ناوبراو بوون، پده سته ردوو ده ی هه ڕانگزانه شه
م  وه ستنه رم بووبتن بۆ به دا و هانده" ب خون به"ی  وه ی من بوون له خوندنه وه بیرکردنه

لساندرۆ  ی تری ئه و ڕۆمانانه موو ئه م له هه و ڕۆمانه مانکاتیش ئه وه، هه و ڕۆمانه به
و " ب خون به"دا  ویستییه و خۆشه ند له رچه ویستتر بووبت، هه ال خۆشه باریکۆ له

نی  مه موو ته واوی هه نوانیاندا ته هان، که مرۆڤ له ک دوو ژنی جوان وه وه" ئاوریشم"
.               وی تریان ۆ ئهتوانت واز له هیچیان بھنت ب ستت و نه ستان بووه وه سته ده  

وه، که دوور له مای دکتۆر  منته که ده الی ئاوتۆمبیله ککیان له که یه ربازه چوار سه
ی ماه  وشه تا حه ی تریش به پ هه که ربازه مانول ڕۆکاوه ڕایانگرتووه و س سه

ای دکتۆر ڕۆکایه ، که م"ماتۆ ڕوجۆ" گووت  ی، که پیان ده زراکه ی، مه که جوتیاریینییه
ژنۆی  وه و ئه نووشتنته کانی ده دا قاچه که ی کچی مانول ڕۆکا له چاه"نینا. "ڕۆن ده
کک  نگی فیشه ناکاو گوی له ده ک له ریه خاته سه وه و پکانی ده نووسنت به سنگییه ده
له . وه  پارچهزار بت به هه ک، که ده یه ره نجه نگی شکاندنی په مانکاتیش ده  بت و هه ده
. وه ره ره ده که و وه قیی مه وه، ب ئه ره  ده ره ڕۆکا وه) 11ڕه  الپه: ( ک دهنگ وه ده ره ده

ست  یپارزت، ده چته الی و ده گک ده بینت، به چنگه ی ده که  بچکۆالنه مانول ڕۆکا کوڕه
سته بۆ  هه) 12ڕه  الپه (: که دانراوه و ده ر مزه سه نگک، که له کات بۆ تفه درژ ده
له . ره ڵ خۆت به گه ش له نگه م تفه که، ئه وه و هیچ مه  خۆت بشارهکاندا خته ناو ته لره، له

نجکی بیست  و گه" ئای گوڕه"یه  که ربازه ی دوو سه رمانده وه سالیناس، که فه ره ده
بینت له  ی ده که ڕهر که کو ڕۆکا هه. ستاون کرد ڕاوه بانگیان ده" تیتۆ"سانه، که به 

کی  ماشایه وه ته که یه ره نجه وه، له په شارته وه و خۆی ده ره  ده چته که ده رگای هۆه ده
. کات کیان لده یه قه ووه ته کی تر و له یه ره نجه چته الی په کات و پاشان ده وه ده ره ده
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وییدا  دات به زه وو خۆی دهرداب به نگ کرمیی له ت و پانتۆی ڕه سالیناس، که قاتک چاکه
حیز، :  شنت و ده وه ر ڕاده حبه، سه ی کوڕی قه ئه:  کات به جنودان و ده ستده و ده

نگی مانول ڕۆکایه، که  بت و پاشان گوی له ده کی تر ده قاندنی دوو فیشه گوی له ته
کانی  کردنک و قسه قه موو ته  نینا گوی له هه. وه ره سالیناس قوونم بلسه:  پیده

وه؟  تا بچته ژووره چت هه ندی پده تیتۆ چه:  ده" ئای گوڕه"سالیناس به . باوکتی
کات و  که ده ماشای ماه سالیناس ته. ی دت ر بزه کنت و هه ته ده شانی هه" ئای گوڕه"
وا  وه بکات، ئه هتوانت ئ ر تیتۆ نه گه وه، ئه ت ناتوانین بچینه ژووره وه قه مالیه له:  ده

رهناوه و  کی له گیرفانی ده یه ره مکه جگه که ده" ئای گوڕه. "قین چه ئمه له گوودا ده
و  تیتۆ جوامرکی وریایه، ئه:  گیرسنت و ده وه ئستا دایده مییه تی به ده ناویه

ی پ  ه بکات، مرۆڤ پویسته متمان ک مار دزه توانت وه وه، ده توانت بچته ژووره ده
ئای "وه  که ره نجه مانول ڕۆکا له په. ین را بکه مک هه نووکه با که  هه:  ئینجا ده. بت هه

بت  ده:  وه ده کاته ڕۆکا بیرده. کات ستژکی دوورودرژ ده بینت، که چۆن ده ده" گوڕه
ووه خۆم  ه لهو قه رم ئینجا بچمه مووبه بت به کان ده که کمجار فیشه دا بۆم، ل یه لره
ئای "سیان دانابت؟  وه که تۆ بی له پشته:  وه و ده کاته دا، ئینجا بیرده که م به کگه بکه
قه ناکات،  س ته ووه که ستابت، ل له ککی تر وه بت یه وه ده قه له پشته ب ئه" گوڕه
كوو  بت به  نه رمانده فه" ئای گوڕه"چت  پده. کات قه ده وا ته ککی ل بت ئه ر یه گه ئه

. دا یه لره رچوونم هه وا شانسکی ده و ترسنۆکه کۆماندۆی پبت ئه ر ئه گه ئه. سالیناسه
وێ شونی  وه، ئه ت بمنیته که ر مزی نووسیینه سه سالیناس هیچ تنگات، تۆ پویسته له

چت بتوانم  دهک و پاشان پاره، پ پشدا فیشه له. وه سالیناس ره قوونم بلسه. تۆیه
ی  ی مژده وه ک ئه رلوی وه ک دته سه یه نده خه" مانول ڕۆکا. "رم ڵ خۆم به گه ش له که پاره

که  م چه ئه:  دات و ده وه جنو به سالیناس ده ر خۆیه به رچوونی پدرابت، له توانای ده
ان پیه و ککی قورسی ن، چه که م لده قه ییه ته کوێ بوو وا به سه یان له قورسه

ی  ره نجه رد و په که دار و به و چه گوی لیه، که ئه" نینا"دا  م کاته له. ئاوتۆمبیلیشیان پیه
ت  نانه موو شتکه ته موو شتکه و گوی له هه ی له ههکات به خۆڵ، ئاگا و ماه ده ئه
                          )17ڕه  الپه. (ت دابن که که چه:  ی، که به باوکی ده و کوڕه نگی ئه ده

ستاوه  وه وه م له پشتیه ترکی که ند مه بینت، که چه وه و تیتۆ ده داته مانول ڕۆکا ئاوڕ ده
وه  ره  ده له. ت دابن که که وه و چه جویته نه:  وڕووی ڕاگرتووه و ده ره کی به یه مانچه و ده
ر  و هه  ناجوت، ئهکرت به ژووردا ل تیتۆ له جگای خۆی ستژی نوێ ده ده
وه  سیان ناجونه مانشوه، که ڕۆکاش هه. ستاوه  و وه یه وه سته ده ی به که مانچه ده
ماشای  یه و ته که ویییه ر زه سه شی له ی له ڕۆکا نیوه.  ویادا ڕووابتن ی له وه کوو ئه روه هه

. ستاوه ر ڕاوه به ک، دیوارک، شتک خۆی بخاته ب هیچ پارزگارییه کات، که به تیتۆ ده
مه  رکه، ئاخۆ ئه نگاوه دات تبگات ئاخۆ تیتۆ منداکه یاخوود جه وده هه
تی  یه له مۆخیایه مانچه و ده تی، ئاخۆ ئه میینجاریه که تی یاخوود یه میینجاریه زاره هه

ی  که نگه تفه. ر خۆ سه نج له ی گه ر خۆ ئه سه له:  ئینجا ده. که تیدا یه ریزه یاخوود غه
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وه و ئینجا  که ڕاستی ژووره نته ناوه قک پایده ویی و به شه ر زه داته سه وریایانه فده
ئارامبه :  ر النابات و ده سه تیتۆ هیچ چاوی له. نج ی گه واوه ئه موو شت ته هه:  ده

کات  ڕێ ده کات به ژووردا و تیتۆ چاوه ستژکی تر ده ده" ئای گوڕه. "وه جوره ڕۆکا  مه
گرن  ستھه سالیناس گرتم ده:  کات و ده که ده ره نجه ماشای په بت ئینجا ته واو ده تا ته هه

                                        .منم تیتۆ گرتم:  کردن، پاش چاوتروکانک ده قه له ته
. وه و ژووره ره ڕۆن به کات و ده ک ده یه بزه" ئای گوڕه. "ت، گرتی فره نه:  سالیناس ده

ی  که مانچه دا بیر له ده م کاته  وه، له که دات پشتی بنت به دیواره وده مانول ڕۆکا هه
گرت و  که ده مانچه ستک ده ده خر، به وه ئاخۆ سواری کردووه یان نه کاته گیرفانی ده

" ئای گوڕه" سالیناس و . ستی پناکات هیچ هه" تیتۆ" که  یجونت، کوڕه ده
ب  ویش ، به ونت، ئه نه ڕوات و خۆی داده یی ده ماوه مک به چه وه سالیناس که بنه زیکدهن
جاڕیی  کانی دی جگای گاته ره نگاوه موو پیاوه جه کوو هه خۆی بکات وه ست به ی هه وه ئه
رگای  کات و دته ناوده ڕاده" ئای گوڕه"ک دت،  یه مانچه ی ده قه نگی ته ناکاو ده له. بوو
که  وڕووی ژووره ره ی به که مانچه ی ده ستاوه و لووله ویادا ڕاوه بینت تیتۆ له وه، ده که ماه

" ئای گوڕه. "ی پ بوو مانچه کرا ده هیچی ترم بۆ نه) 20ڕه  الپه: ( ڕاگرتووه و ده
وتووه خون له قۆی  ر پشت که سه بینت ڕۆکا له کات، ده که ده ماشای قووژبنه ته
ئای . "کی تری له شونکدا شاردبۆوه یه مانچه پموایه ده:  وه ده  تیتۆ دیسانه.چۆڕت ده

کات و پاشان  ی ده که کی قۆه بریینداره ماشایه چته الی مانول ڕۆکا، ته ده" گوڕه
ر قۆه  خاته سه ک ده پیه. سوت ل بت ڕۆکا:  کات و پیده مووچاوی ده ماشای ده ته

وه  داته قاچی و خون له قۆی ڕۆکا دنت و ڕۆکا به ئازاره کا و هز دهی ڕۆ که بریینداره
که  مانچه وت و ده نه که له گیرفانیدا بووه، داده مانچه ده:  ئینجا ده. وه تلته ده
موو شت   ست به هه موو شتکه و هه  هه نینای کچی مانول ڕۆکا ئاگای له. وه گرته ده هه
ئینجا . کان بژمره، کاتی خۆی دت وره هه:  م گۆرانییه ده ئهکات، له دی خۆیدا  ده

کات له  ست به ژماردن ده له کۆتاییدا ده. ت کات ده ستپده ۆ ده  هه کی تر، که به گۆرانییه
زاریش بژمرت،  تا هه د و بگره هه تا سه توانت هه ل مرۆڤ ده" ده"تا  وه هه که یه

موو شت  کرد، که تۆزکی تر هه ستده وایھه. و چل و سی ژماردد   دوو سه تاوه جارکیان هه
و پیاوانه ک بوون؟ ل  تا بزانت ئه کات هه ماشا ده وه و ته ره ده میش دته کۆتایی دت و ئه
وه،  ژنۆکانی نووساو به سنگییه ر ال، ئه سه وه له ر له جگای خۆی بمنته پویست بوو هه

وه  به  که، دیسانه ویییه کانی سبوو به ساردی زه ته وومهک، ڕ ریه سه کانی له پوه
کان بژمره، کاتی خۆی  وره هه: م گۆرانییه وه به وتنی ئه کاته ستده وه ده نگکی ناسکه ده

.                                                                                                  دت  
کی  ماشایه مانول ڕۆکا ته. وه بینته کتر ده ئاوها مرۆڤ یه : نول ڕۆکا دهسالیناس به ما

. ی که ر بریینه یخاته سه گرت و ده وه ده ستییه ده ک به ڕۆیه ڕۆکا په. کات و هیچ نات ده
دا ڕاگرتبوو  رگاکه می ده رده به تیتۆشیان له. دا دانابوو که ڕاستی ژووره ناوه وان ڕۆکایان له ئه
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زانیت تۆ  ده:  تی و ده وه ستییه نسیی به ده ڕه کی فه یه ره سالیناس جگه.  چاودرییبۆ
ند کاتت له من برد؟                                                                              چه  

.تۆ شتیت سالیناس:  کات و ده کی ده ماشایه  ڕۆکا ته  
.بگرم تر هاتووم، که جگا پی تۆ هه  کیلۆمهد س سه:  سالیناس ده  

.لبه وت ئینجا بۆ وه پمب چیتده: ڕۆکا  
وت؟ چیمده: سالیناس  

وت سالیناس؟                                                                        چیتده: ڕۆکا  
                                      . وت دکتۆر من تۆم ده:  نت و ده که سالیناس قاقا پده

.                                                واو بوو نگ کۆتایی هات ته تۆ شتیت جه: ڕۆکا  
یت؟                                                                            چیی ده: سالیناس  

                                                                    .   نگ کۆتایی هاتووه جه: ڕۆکا
نگ براوه بیاری  واوبوونی جه ته:  وه و ده مته چه ر مانول ڕۆکادا ده سه سالیناس به

.                                                                                       دات ر ده سه له  
تا  نگ بۆ هه وه، جه خونیته سالیناس تۆ ڕۆمان زۆر ده:  شنت و ده وه ری ڕاده سه: ۆکاڕ
واهیی  ی ڕۆکا گه ربیینه م ده دیاره ئه" یت دواجار؟  گه تایه کۆتایی هات، تده هه

میشه هۆکاربووه له  واته ڕۆماننووس هه ر، که ر خونه سه ن له  رتیی ڕۆمانی تۆه کاریگه
".                                         دا کانی کۆمه ناو تاکه ی ڕۆحی تۆه له وه نهوزکرد سه  

.                                                            بۆ من نا بۆ تۆ نا دۆکتۆر: سالیناس  
نه چ مووتان ده ست به قژتا بھنیت، هه توانیت ده ده:  کات و ده هاوار ده: ڕۆکا

ڕۆکا . ن نگاویی بکه نتان له زینداندا ژه مه توانن باقی ته تانگرن و ئیدی ده وه، ده زیندانه
پشتی   بنته پشچاوی خۆی ئاخۆ له وه ر ئه گه  ئه:  قیژنت و ده ر تیتۆدا ده سه به

داندا نی له زین مه کانی ته موو کاتژمره و هه وه پیخۆشه پیر بت، که ئه کانی زیندانه شیشه
. کات و هیچ نات ماشای ڕۆکا ده تیتۆ ته. ون بمژت بژمرت و کری پیاوکووژکی قزه

تنرت و ژیانی  ه خه ده نگه و هه به نجه ده و گه ئه:  ریدا و ده سه قیژنت به ڕۆکا ده
ای کتیی نیشتیمانیی و پارتی دیموکراتدا لیو نگی نوان یه ی جه له میانه. ن به ناوده له

تیتۆ هیچ نات و . کانی ڕۆکان کی زیندووی قسه یه کتیی نیشتیمانیی نموونه تی یه تایبه
ک  یه مانچه یدا ده که ته نت و له گیرفانی چاکه که کانی ڕۆکا پده سالیناس قاقا به قسه

سیش  بیت و که سک پنازانت، تۆ له هیچدا ونده بت هیچ که مت نه خه:  ردنت و ده ده
کانی منیش  ره کانت جیانھشتوویت، براده ره براده. ڕنت رناپه ر تۆ ده سه ک وشه له یه
. ین که کییدا ده ڵ خه گه تیین چاکه له وره وا ئمه گه ر ئمه تۆ بکووژین ئه گه رقان، ئه سه

                .                                                               وه دکتۆر تۆ لبوویته
.ئوه شتن: ڕۆکا  

وتت چیی؟: سالیناس  
.ئوه شتن: ڕۆکا  
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.یت زم لیه، که باسی شت بکه وه دکتۆر، حه جارکی تر بیره: سالیناس  
.وه سالیناس ره قوونم بلسه: ڕۆکا  

ندجار له  چه. گوبگره دکتۆر:  گرت و ده ی داده که مانچه ی دنیایی ده سالیناس دوگمه
  وه و ده داته می خۆی ده م کردووه؟ سالیناس وه قه نگدا ته ووی چوار سای جهمژ

کم  مویستووه چه رگیز نه ک نییه، هه زم له چه کردن نییه، حه قه زم به ته حه. دووجار
وه  مه که ر مزی نووسیینه سه م له نگه م جه  من ئه. م ناکات رگیز ئاسووده کووشتن هه. پبت

مووشیانم  کانت، هه ره ئاوها منتان ناو نابوو تۆ و براده" سالیناسی جرج " .نگان جه ده
وان بزییان به من  ناردن، ئه کانی خۆم بۆ ده سیخوڕه. ک کۆتایی پھنا ک له دوای یه یه
ل له ڕاستییدا . یه چوار ساڵ کۆتایی هات وشوه هنان، ئا به کرد، منیش کۆتاییم پده ده

ستک،  به ب هیچ هۆ و مه ودا به م کردووه، جارکیان له شه قه  تهنھا دووجار من ته
. وه س بگرمه که ی نیشانه له وه ب ئه م له تارییکیی کرد، به قه رئاوها بۆ خۆشیی ته هه

گوبگره . م کرد م له براکه قه م ته و ده نگدا بوو، ئه میین ڕۆژی جه م له دواهه جاری دووهه
وێ ئمه بتانکووژین،  ی سووپا بگاته ئه وه تا پش ئه وه هه یه  خانه سته و خه ئمه هاتینه ئه

ت  نانه و ته ی خه خته کان پبوون له ته موو شونه هه. مابوون وێ نه ستان له  که ل ئوه
یان  سیان نقه بوو، باش بیرم دت، که  خۆش هه موو شونک نه کاندا، له هه ناو دانه له

و  نم ئه مه موو ته ویادا، هه نگیی زابوو له وه، بده گیز بیرمناچتهر هات، هه ده  نه لوه
موو  وتبوون هه ی له جگادا که وانه ئه. واوه  ته نگییه و بده وه، ئه م بیرناچته وه شه

ریانگرتین چونکه  نگیی وه بده وان به ین، ل ئه رانی ئمه بوون، هاتین ڕزگاریان بکه  براده
ویست  یانده بوو بژیین، نه زیان لنه ڕاست بم هیچیان حه. ن ا بکهبوو سک هزیان نه

وت  نھا بیانه موویانتان ناقۆکردبوو، که ته مه ڕاستییه، ئوه هه  ین، ئه ڕزگاریان بکه
و  کک له ناو یه وه له م دۆزییه من براکه. یانویست بمرن ویست ڕزگاربن ده یانده بمرن، نه

مویست  ده. ک بم یه ی بیت من بگانه وه ک ئه ماشای کردم وه تهدا،  موو جگایانه هه
وه،  بووم، که منی ناسییه دنیانه. وه دایه ده می نه و وه م، ل ئه بکه یدا قسه گه له
رشتکم پبت،  وه هه وه، لیپاڕامه مکم بداته وه، که وه ریدا و لیپاڕامه سه وه به مامه چه

ریدا  سه وه به مامه چه. کشا دوای خۆیدا ڕاده ی به ناسه وه و هه یی کرابوونهق  زه کانی به چاوه
ر خۆ، به  سه نگک له م، ده که تکات لده:  نگی بوو ده کاتک گوم له ده
مه  وه دت، ئه مه ننه هه نگک وادیار بوو له جه وه، ده رو مرۆڤانه سه خۆتووندکردنکی له

کرد، ل  ی ده بوو، کاتک قسه نگکی کای هه م ده  نییه، براکهوه نگییه ندیی به ده یوه په
م، پاشان  که تکات لده: یگووت رخۆ ده سه نگه له و ده ئه. نگکی تر بوو نگه ده و ده ئه

)                                     26ڕه  الپه. ( بمکووژه: یگووت وه و ده وته که ک ده بۆشاییه  
واو بوو، له ئستاوه ژیان  موو شت ته رم، هه وێ الیبه م له م بیبهم، من ویست پتده
ی ویستی  وه ئه. مدا نقووم ببوو ننه هه و له جه وه بم، ل ئه وه نگ ئه ته م به که رخان ده ته

م؟  پویست بوو چیی بکه. کانی ونه ناخۆشه وه ناو خه وته بیت وتی، ئیدی جارکی دی که
مویست   تیی بھنم، ده م، چاوم گا یارمه ربکه وێ ده و له ۆن ئهوه، که چ کرده بیرم ده
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و  ڕی ئه ند کات تپه توانی بۆم، نازانم چه مده قیبووم نه ویادا چه م، ل من له بیبه
ترک  ند مه وه چه مه ستابووم، ل له کاتکدا پویست بوو ئاوڕبده ویادا وه ی من له کاتانه

نگک  ستاوه و تفه وه ڕاوه وه کی خه یه خته نیشت ته  ته له" نکۆئای بال"پش خۆمدا بینیم  له
ر جگاکه  سه ی، که له نجه و گه مووچاوی ئه ر ده ریینکی خسته سه تی، سه یه وه به شانیه
دا بجگه له  نگییه و بده وه نا، له که رینه گریا و تووند پای به سه بالنکۆ ده. ڕاکشابوو

ر جگاکه هیچ  ی سه که نجه گه. بوو ده و گوت له هیچی تر نه بکی ئه ناسه نرکه و هه
ی له چاوانی  قه ی ته که نگه ی البرد و به تفه که رینه هات، پاشان سه  نه ی لوه جوه
وه  ماشای کردم و ویستم بم ئه ویش ته کم کرد و ئه ماشایه دوایی من ته. که کرد نجه گه

وه و  کک هاته ژووره دا یه م کاته له. وه ره هاته ده ده نهنگم بۆ  یت؟ ل من هیچ ده که چییده
ستم به ونبوونی خۆم  هه. ین  بکه له گاته ئره، پویسته په مکی دی ده شکر که گووتی له
وانی تر  نگی ئه ه گوم له د. دا ببینت یه خانه سته و خه سک من له ویست هیچ که مده کرد، نه

رهنا و  م ده ری براکه ریینی ژر سه سه. ڕۆیشتن کرد و ده اندهوه ڕای که بوو، که له دانه
ستمکرد  مووچاوی و ده ر ده م خسته سه که ریینه کانیم ڕوانی و سه ره مک له چاوه ترسنه که

نا  ست پامده ردوو ده  هه وه و به مییمه مدا چه ر براکه سه به. نانی به پاپوه
ژر  کرد له م ده مووچاوی براکه کانی ده ستم به ئسقانه وه هه ژره وه، له که ریینه سه به
متوانی و   زیاتر نه وه وام بم، ل کاتکداهات له رده مویست خۆم ڕابگرم و به ده. ستمدا ده
دات وادیاربوو له قوییی  ده ناسه م هشتا هه م براکه که ماشا ده ته. م البرد که ریینه سه
قیژنم، گوم له  ستمکرد، که ده ماشام کرد و هه ته. مژی ده ی هه ناسه وه هه مه ننه هه جه
.  گوم ئاوها بوو وه بته دووره که له نگه ک ده قیژنم، ل وه نگی خۆم بوو، که ده ده

ستا  وه وه نیشتمه هات له ته" ئای بالنکۆ"مقیژاند، که  یه ڕوویدا، من هشتا ده وشوه ئابه
رگرت و  م لوه که مانچه ده. وه بۆ ڕاگرتبووم ستییه ده  بهکی یه مانچه گووت ل ده و هیچی نه

قیژنم،  رده م و هه وانی براکه ر نوچه یم خسته سه که قیژنم لووله رده من هشتا هه
.                                                                               قاندم مقیژاند و ته ده  
م  قه نگدا دووجار ته واوی جه کاتی ته یت، له ماشام بکه ، پویسته تۆ تهماشام بکه ڕۆکا ته

م  قه و، ل ته ر شه میش هه کرد، جاری دووهه س نه  که م له قه و و ته کردووه، جارکیان شه
  قه بت جارکی تریش،که دواجاره ته شت پبم، که من ده وه وت ئه مه ده. م کرد له براکه

                                                                                         .         م بکه
.وه نییه وه ندییم به یوه من هیچ په:  وه به هاوار کردن و ده کاته ستده نوێ ده رله ڕۆکا سه  
وه نییه؟ وه ندییت به یوه تۆ په: سالیناس  

.وه نییه خانه سته  خه ندییم به یوه من هیچ په: ڕۆکا  
وه؟ گیته ک ده قییه وه چ ب ئه ئه: سالیناس  

.ردا داوم سه رمانیان به م کردووه، که فه وه نھا ئه  من ته: ڕۆکا  
یت؟ ک ده دییه وه چ به ئه: سالیناس  

.خۆم سوند ده: ڕۆکا  
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.ی تۆ بوو، جوامری گوواویی خانه سته وه خه ئه: سالیناس  
ی من؟ خانه سته وه، خه رنجه به سه: ڕۆکا  

وه  نگییانه ته تۆ به. وێ دکتۆر بوویت ی تۆ بوو، تۆ له خانه سته وه خه ئه: سالیناس
.الچۆتکردن هاتیت، تۆ کووشتنت، تۆ قه ده  

.....م  رگیز نه نا من هه: ڕۆکا  
.نگبه بده: سالیناس  

.خۆم سالیناس سوندت بۆ ده: ڕۆکا  
.نگبه بده: سالیناس  

کی کۆن  یه ک میوه ژنۆی ڕۆکا وه ئه. ژنۆی ڕۆکاوه نت به ئه کک ده سالیناس فیشه
ی  ری و لووله سالیناس دته سه. زت گه وه ده وییه به ئازاره ر زه وسه وه، ڕۆکا له قته ته ده
ی  وه ئه مه که یت، ساردت ده گه وه، تده مه که ساردت ده:  کات و ده ی تده که مانچه ده

.                                                           وه مه که هجوامری گوواویی، ساردت د  
موو  من ههکات،  ستپده ریی ده روه ر ڕۆحی تۆه و دادپه سه کردن له وه قسه ئیدی لره

م ئاشنای  ری کورد هه کوو خونه تاوه م تا زۆر درژه پداوه هه شم بۆیه ئاوها که مانه ئه
بی باریکۆن له  ده ی ئاشنای ئه وانه ی ئه  بن، چونکه دنیام ژماره"ب خون به"ڕۆمانی 

" مانول ڕۆکا" " نینا"ن، که باوکی  گه میش وا تنه ڕن هه ست تناپه ک ده کانی یه نجه په
ر  ی مردن نییه هه سک شایسته وه هیچ که وانه پچه خر به  بوو، نه و مردنه ی ئه شایسته

کی له ژیاندا کردبگا به ت، مرۆڤ ههتاوانت ڕته  خۆی بدات له قوربانییه رگیز نابوه بب
یه،  وه ی من ئه کشه" ریی و لبووردنه روه دادپه"دا  م وتاره ی منیش له موو کشه هه. ر بکه

بیاتیشی  ده ت ئه نانه ڕنین، که ته ڕانگزه تپه و و شه و سنووره کسییکییه تووندڕه که ئه
میشه  ت ڕۆمان هه تایبه بیات به ده ری جیھاندا ئه رتاسه سه سته لهدرو. وه ته گرتووینه

بت  وه ئمه ده لره. ی ڕۆحی تۆه وه دان به زیندووهشتنه ر بووه بۆ درژه ڕگاخۆشکه
وامیی  رده میشه به به دا هه دا بۆین، که ڕۆمانی تۆه له مۆدرنته و گوومانانه دوای ئه به

وره  وه ڕۆماننووس ڕۆکی گه چته ژیانه وه و ده داته نگده گییدا ڕهبیات و ئیدیۆلۆ ده له ئه
وه بۆ  ڕنته یگه یه له ڕۆمانکدا ده ستی تۆه رچیی هه ر هه بینت، نووسه دا ده م بواره له

ڵ به  یه تکه ی هه ته وه ش له مژوودایه، که مرۆڤ له یه م تۆه دۆخی خۆی، دۆخی ئه
کی  رییه روه مرت هیچ دادپه ش نه کوو تۆله تاوه ت بمرت، ههو کلتووری کردووه و نایه

الچۆکردن  نگ و قه  ژیانیش دوور له جه وه دا بوونی نابت و ئاشتیی و پکه م ژیانه  ڕاست له
دا باریکۆ " ب خون به"له . ستت وه دا ده وره کی گه ترسییه م مه رده به میشه له هه

ۆه، که له دوو شوازی جیاوازدا دوو بلۆکی قوربانیی ستی ت ر هه وه به ته ڕۆحکیداوه
تادا سالیناس و هاوڕکانی له کۆتاییشدا  ره سه ر، له بنه بکه ردا دت و ده سه گۆڕانیان به

ی، که  و زیانانه ککه له دا یه ش له مۆدرنته یه م ڕۆحی تۆه ئه. نینای کچی مانول ڕۆکا
                                                                   .    وتووه ڵ که ر کۆمه وه به وه له
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نگیی  بده  و به ستاوه دا وه رگاکه ناو ده ر له وه، تیتۆ هه نگاوک دته پشه هه" ئای گوڕه"
ر مانول  سه کات به بت و هاوار ده ده نگ هه تا بت زیاتر ده سالیناس هه. کات ماشا ده ته

ی  که ریبه  غه کپارچه خونی دکتۆر مانول ڕۆکایه، هاواره ی یه که  جله کرمییهڕۆکادا، قاته
نگدا  نی جه مه موو چوار سای ته  له هه:  سالیناس ده. ی بگریی وه ک ئه رگوێ وه  به وادته

ی له  قه ر بۆخۆشیی ته و بووه، جارک هه ش شه که ردووجاره ی کردووه، هه قه دووجار ته
ی خۆی کردووه و  ی له براکه قه و ته شه ر به ردووه و جارکیش ههتارییکیی ک
نگاندووه،  وه جه یه که ر مزی نووسیینه سه نگی له چوار ساڵ جه:  و ده ئه. تی کووشتوویه
ر بووه  نگاوه رباز نه جه و نه سه  بووه؟ که ئه یه ئاخۆ سالیناس چ کاره وه دا ئه پرسیار لره

نگاندنی  وه توانای جه ر مزی نووسیینه سه تیی له سایه جۆر کهدی چیی بووه؟ دوو  ئه
کات  نگ ده ت و جه  داڕژیی سیاسه رنامه کی سیاسییه و به یه رکرده یه، یان سه نگیان هه جه

نھا  تیی سالیناس ته سایه یه که وه دا نادیاره ئه"ب خون به"ی، که له  وه ره، ئه یان نووسه
لساندرۆ باریکۆ له شووبھاندنی سالیناسدا  ی ئه و ونانه مان ئهرچاو  به  دته  ونه به

ر بووبت  ر سالیناس جا چ نووسه گه دا، که ئه که ردوو باروو دۆخه له هه. دات نیشانمان ده
یه  سالیناس مرۆڤکی  وه نره سه نی ڕۆحکی تۆه کی سیاسیی، خاوه یه کرده یان سه

و مرۆڤکی شۆڕشگر و ئاشتییخواز نییه،  ڕت، ئه گه هتادا د دوای خه ڕسنتیمۆیه، که به
ران، که  ک بکه و مرۆڤکه وه خر ئه ی داوا بکات، نه گاکه که ئاشتیی و دیموکراتیی بۆ کۆمه

ی، که  ته سته و ده و و ڕادیکان، جیاوازیی نوان ئه ق و تووندڕه نی بیرکی ڕه خاوه
وه  ک مانول ڕۆکا به ئازاره ها دکتۆری وه نده ا به چهکد یه خانه سته نگی له خه کانی جه دیله
ک سالیناس و  ناو شۆڕشگانی وه ڵ به گه کرد له وه و داوای مردنی خۆیان ده تالنده ده

ک شۆڕشگ  وانیش وه ک فاشیست ناسرابوون و ئه مان وه یه ئه وه نھا ئه کانیدا ته نموونه
له  .وه بووه ندنه سه ویش تۆه بووه ئه  یان هه هک پیش ردووکیان یه ردا هه وهه نا له جه ده
ند  وت، که سالیناس چه که رده مان ال ده و ڕاستییه تیی سالیناسدا به ئاسانیی ئه سایه که

ک  خاته پاڵ دکتۆر مانول ڕۆکا، نه تاکان ده موو خه ستی ڕسنتیمۆیه و هه نی هه خاوه
. وه رتییه ودی سالیناسیش چۆته ژر کاریگهت خ نانه تک، که ته ت و ئیدیۆلۆژیه قییه ئه
ک  ستۆی ڕۆکا نه خاته ئه خۆشانه ده و دیله نه موو ئه رگی هه تا سالیناس ئۆبای مه وه  ئه
کرا سالیناس ڕۆکای  له  ده. ی خۆی رگی براکه وه مه مووشیانه رو هه سه ته، له سته و ده ئه

:  ک ڕۆکا ده ت بکردایه، ل وه وه ی ده استهی ئاڕ یه و کشه وه و ئه ته  ژیاندا بھشتایه
کدا  یه خانه سته تی له خه وه کانی ده رمانه و دکتۆرک بووه فه نگ کۆتایی هاتووه، ئه جه
و   گوێ له وه نه یه بیربکاته و شوه وت نه به یاندووه، ل سالیناس نایه  جگه به

شت،  م ئازاری چه تای تۆیه، که براکه خه:  وام ده رده و به ئه. ش بگرت ئارگۆمنتانه
نگ  ته تی به یه وه یه ی براکه وه ندنه سه نگ تۆه ته شی به م مرد، هنده تای تۆیه، که براکه خه

ی بزییان پکردووم و ناویان  وانه موو ئه هه:  و ده وه نییه، ل ئه  هیچ شتکی تره
واته سالیناس  دوون و کووشتوومن، کهکانی خۆمم بۆ نار سیخوڕه" سالیناسی جرج" ناوم 
ک مرۆڤکی باشی شۆڕشگ،  ڕانگزبووه نه نی مرۆڤکی بکووژ و شه مه موو ته هه
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کیی،   هۆی کووشتنی خه ته ی کردبت ل بووه قه و دووجاریش له ژیانیدا ته نده ئه رچه هه
وه، که  کاته دهڕه نزیکمان و باوه ش له مه رکردووه، ئه کیی ده رمانی کووشتنی خه فه

و  ئینجا ئه. ر ک نووسه ستۆیشتوو بووه نه کی سیاسیی ده تییه سایه سالیناس که
رگیز  ک سالیناس هه کی وه تییه سایه نی که  خاوه نگ ببته ی دوای چوار ساڵ جه گایه کۆمه

موو  م هه خودی ئه. ی پشووتر دیموکراتییتر و مرۆڤدۆستتر نابت وه ی له که سیستمه
بوونی   وه بۆ هه ڕته گه کیان ده ه چه یخاته پاڵ ڕۆکا ڕه ی، که سالیناس ده تانه هتۆم

ت دروستکردنه  م تۆمه ر ئه هه. ی ڕسنتیمۆ له سالیناسدا وه نره سه ڕۆحکی تۆه
گیان  وا ڕه ڕانگزدا ئه ردوو بلۆکی باشه و ڕشه کوو به گریمانک دابنین له هه ره گه ئه
مرۆڤ، . وه ندنه سه ر ڕگای تۆه خاته سه ی مرۆڤ ده ره مۆ بزونه و داینه ۆ ئهوه ب ڕته گه ده

ی  کردنی باشه شه کیی تیدا بانگه ره ستی سه به کات، مه ر ده رانبه تای به که باس له خه
ڕانگز،  تاباریت من ب گووناه، من باشم تۆ شه تۆ خه: ر واته رانبه ی به تی و خراپه خۆیه
دات به خودی مرۆڤی ڕسنتیمۆ، که له ڕۆمانی  ستی باشتیی ئه امانه ههمجۆره ت ئه
.                                                      وت که رده دا له سالیناسدا ده"ب خون به"  
.       بۆن:  بن، که به نزمیی ده ر ده رسووڕهنه نگکی سه موو گوبیستی ده ناکاو هه  له  
. ستاوه وه وه که کی تری ژووره یه  بینن کوڕکی بچکۆالنه له گۆشه وه و ده نه ده وو ئاوڕدهم هه

نگکی نزم   ده وان و جارکی تریش به یه و ڕووی کردۆته ئه وه سته ده نگکی به که تفه کوڕه
                  .                                                                        بۆن:  ده

نگی  ئینجا گوی له ده. وه تلته  تاو ئازار ئه نگی باوکتی، که له نینا گوی له ده
نگی  وت پی بت، که جوانتریین ده یه یدا ده که وه له چاه ره ده رکاتک بته تی، هه یه براکه
ی  نگه و ده یه، ئه هواو جوان و مندان ی ته نگی براکه هایه ده له ڕاستییشدا وه. بووه هه
.                                                                                     بۆن: یگووت ده  

  کیه؟ مه یتان ئه بۆ شه: سالیناس
.ی ڕۆکا که کوڕه":  ئای گوڕه"  

ی چیی؟  ده وه ئه: سالیناس  
.ی ڕۆکایه که وه کوڕه ئه":  ئای گوڕه"  

مه مانای چییه ئوه  بت، ئه س لره نه بوو که ده:  دات و ده  جنوک ده:سالیناس
ی  که مانچه کات و نازانت ڕووی ده هاوار ده. سی تر لره نییه گووتتان، بجگه له ڕۆکا که

ماشای  وه ته یییه کات، پاشان به تووڕه و تیتۆ ده" ئای گوڕه"ماشای  ته.  ک بکاته
تا  وه هه ره ستان به زیندوویی لره ناڕۆنه ده قن، که ئوه ب ئه:  کات و ده که ده منداه
.                                                         وه بت و منداه ستی ئه ده نگه به و تفه ئه  

          .                                                 ش دانانت نگکه نگه و تفه که بده منداه
که  وه به منداه نگکی تووڕه گرت و به نزمیی و ده ده ست له هاوارکردن هه سالیناس ده

ک  ندکیانی یه شامک مرۆڤی کووشتووه، هه نکووکه بزانه باوکت چ مرۆڤکه، عه  هه:  ده
ئاوها ر دڕیون و هه ندکیان سنگی هه هراویی کردووه، هه کانی ژه رمانه ک به ده له دوای یه
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ی خۆم دیوومه، که چلۆن مندان به  م چاوانه  تا مردوون، من به ئاسان وازی لھناون هه
  یانتوانی بۆن و قسه ت ده حمه ر، که به زه ده هاتنه خانه ده سته مشککی تکچووه له خه

نج  نجن هه کی به زیندووتیی هه ی کویی، که خه کیی باوکتیان ناونابوو دڕنده خه. ن بکه
. نین که ی کویی و پیپده ت خودی هاوڕکانی خۆی ناویان نابوو دڕنده نانه کرد، ته ده

ستیکرد به  نگکی نزم ده وتووه، به ده ویی که ر زه سه دکتۆر مانول ڕۆکا تکشکاو له
وت   که رگوێ ده وه بت ئاوها به نگک له دووره ی ده وه ک ئه تیی، وه هاوارکردنی یارمه

ستی  و هه ئه). ون ون، فریامبکه ون، فریامبکه فریامبکه( تیی  تیی، یارمه ی، یارمهتی یارمه
کرد و  ده ماشای نه ک ته یه هیچ شوه سالیناس به. وه بته رگ نزیکده کرد، که مه ده
. گرت ب تکچوون گوی لده که به منداه. دا دا ده که ڵ منداه گه کردن له قسه وامیی به رده به

که و  کانی منداه  چاوه بته ب ترووکاندن ده کانی به ییدا سالیناس چاوهله کۆتا
یشتووه؟  ڕاستی تگه و به م پیاوه کیه؟ که ئه یشتووه، که ئه ئاخۆ تگه: ت پیده

یویست  و ده ی بدات؟ ئه که ی نیشانی کوڕه وه ک ئه کات وه ست بۆ ڕۆکا درژ ده سالیناس ده
یشتووه؟                                                              تیگهکه  بزانت ئاخۆ منداه  

:  گات و ده زانت، که چیی له ژیان ده و ده وه، ئه ڕنته م شتانه ده موو ئه که هه منداه
. س ناپکت کات، که که ک ده یه قه نت و ته یدا ده که نگه نجه به تفه وه باوکمه، ئیدی په ئه

 ت و ده ی ده وه ریزییانه کاردانه غه" ای گوڕهئ"له بک له منداژکات و  که ده ست
تیتۆ له . ک له ئسقان و خون یه ه یکات به تکه دا، ده که یداته به دیواره بت و ده یده هه
کات و  ی لده قه ک ته زانت، که ڕاوچییه کی فیوو ده یه که به بانده یای خۆیدا منداه خه
م  له. کی فیوو یه ک بانده وه:  ی خۆیدا ده وه ربۆیه له بیرکردنه وه، هه یخاته خواره هد
بۆ . وه ستته وه نیشت ڕۆکاوه ده ته وییدا و له دات به زه دا سالیناس خۆیده کردنه قه ته

رووی ڕۆکاوه هاوارکی  له گه. ن که کتر ده ماشای چاوی یه ردووکیان ته چاوترووکانک هه
 نهگته سه ر به و ترسده نیشت ڕۆکاوه هه سالیناس له ته. وه ره ده ر سالیناسدا د  ت وست
وه  که وته شونه که نگیی ده کات، بده رزین ده ست به له ی ده سته واوی جه ڕوات و ته ده
ی  ماشای الشه ی سالیناس ته وه پاش ئه. بت ی ڕۆکا نه ره و هاواره ترسنه نھا ئه ته

نگاوک  ند هه رزین، تیتۆ چه ونه له که ی ده سته واوی جه ست و قاچ و ته کات ده که ده منداه
.               کات ستانی تیتۆ ده ک نیشانه بۆ وه به نیگایه" ئای گوڕه"نت و  و الی ده ره به  

ستی  ریی و هه روه ر ڕۆحی تۆه و دادپه سه کردن له وه قسه وینه که وه ده دا دیسانه لره
ك ڕۆحکی  ستکی مرۆڤانه و پاکه، نه نی هه شۆڕشگانه، مرۆڤی شۆڕشگ خاوه

ند  وه و چه ساتی خسته ند کاره نگ چه ڕین مژووی چوار سای جه  بگه وه له. ر سنه تۆه
پناوی  نگدا له ڵ جه گه نگک له موو جه  قوربانیی، هه نگدا بوونه م ئاگری جه مرۆڤ له
و  ئه. ر و قوربانییدایه هشتنی بکه پناوی ئازادیی و نه ، لهیهشتییدای ئا وه کایه هنانه
  بت به تی ده ت و سیاسه قییه پناوی ئاشتییدا، ئه کات له نگ ده نگی جه ی جه چینه
. ر و بکووژ گیرسنه نگھه تی جه ت و سیاسه قییه ک له ئه ک جیاوازبت وه یه مووشوه هه

مووکاتک  وه، کووشتنیش هه ناوبردنه ی له  خانه چته ت دهک ب یه رشوه هه کووشتن به
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کی  یه ک پرۆسه ی تیرۆرک بوو نه که کووشتنی ڕۆکا و کوڕه. جۆرکه له تیرۆر
 بوو  کی نامرۆڤانه و ناشۆڕشگرانه و نائاشتییخوازانه یه وه ندنه سه رییانه، تۆه روه دادپه
ند خۆیان ناوبنن شۆڕشگ و نوخواز،   چه" ئای گوڕه"سالیناس و . ریی روه ک دادپه نه

کی پاک دوور  گایه ی کۆمه وه کایه ڕیان پیبوو هنانه وان باوه ی، که ئه و واتایه نوخواز به
و  ره نگاویان به تۆزقاڵ چییه هه موویان به وان هه له کووشتن و بیین و تۆقاندن، ل ئه

ر  سه تکی نوێ، سالیناس له وه ده. ناوه ی پاسیف نه ت و ژیانکی سڤیالنه دیموکراتییه
ی  نگه و جه کی سیاسیی چوار ساڵ ئه ستۆیشتوویه ک ده وه وه یه که مزی نووسیینه

بگرت هیچ نباوبردن پ وه به کووشتن و له تای دروستبوونیه ره سه ر له نگاندبت هه جه
کی تۆتالیتار ناویان موان به ڕژ ی پشووتردا نییه، که ئه هک ڵ ڕژمه گه جیاوازیی له

ر  ته نویه هه سته م ده کانی ئه ره و تیتۆ و یاوه" ئای گوڕه" ئیدی سالیناس و .برد ده
، وه ناتوانن به خۆیان بن مرۆڤکی تر کانیان بدۆزنه ک بۆ کاره نامرۆڤانه یه بیناگه

بت  مرۆڤ ده. ی ترداتن له فۆڕمک قییه مان ئه وان هه وه ئه وانه پچه تکی تر، به قییه ئه
کانی سالیناس  فتاره ل ڕه ش و سپیی، فاشست و مرۆڤدۆست بکات، وه جیاوازیی نوان ڕه

رئسقان  تا سه ش هه فتارانه م ڕه ئه. وه هشتۆته کی نه هیچ جیاوازییه" ئای گوڕه"و 
.  یه وه ندنه سه ستی تۆه ن هه ی خاوه  ڕانگز و شووناسکی تیرۆرانه ستکی شه نی هه خاوه
  تی شۆڕشگ و مرۆڤی دیموکراتخواز و مرۆڤدۆست و ئاشتییخواز بیر له تۆه قییه ئه

ر  رانبه ر تاوانکی به بوورت، ئینجا هه ی ده که ره رانبه و به و له کوو ئه وه، به ناکاته
کوو ماوه مرۆڤکی قوربانییه،  تاوه بت هه ی ڕۆحی لبووردنی نه و مرۆڤه کردبت، ئه

وا له  کیسیش بدات ئه ی خۆی له ستی مرۆڤانه ی هه وه کوو توانای هشتنه ره گه ئه
سالیناس له . یبینین تیی سالیناسدا ده سایه کوو له که روه ر هه  بکه یکاته وه ده قوربانییه

کووژت و  تریین شوه دکتۆر مانول ڕۆکا ده یدا به نامرۆڤانه رگی براکه ی مه تۆه
ڵ  ر تکه کبوون، قوربانیی و بکه ڵ به یه ش و سپیی تکه دا ڕه کات لره ه د شانازییشی پوه

ری وریا ناتوانت جیاوازیی  خونه.  آبوون یه ڵ به آبوون، فاشت و مرۆڤدۆست تکه یه به
و  ک سالیناس به ی بتوانت وه وه ئه. ی پشوو بکات که  بکووژه ته سته نوان سالیناس و ده

ک  توانت وه توانت وتکیش  کاول بکات، ده و کوڕک بکووژت ده باوک  یییه دڕنده
چ بکات و  ک دکتۆر مانول ڕۆکا که ها دکتۆری وه زاره ر به هه ی پشوو سه که ڕژمه

ها  زاره ها و هه ده کدا سه یه خانه سته پنت و له خه ریاندا بسه سه کانی خۆی به رمانه فه
کان  تریین ڕز له قوربانییه وره گه.  وه پبکووژت رمانه رزیی و ده سیان له ڕگا ده که

هشتنی سداره و کووشتن  کییدا، بریتییه له نه هشتنی ڕۆحی تۆه له خه بریتییه له نه
                                                                              .نگدا له وتی دوای جه

سالیناس به . که کات، هاوارک، که هاواری مردوویه اوارکی پیس دهدکتۆر مانول ڕۆکا ه
ی خۆی ، که  چۆقه دات دانه وده کاتکدا سالیناس هه له. ن نگی بکه بده:  نگکی نزم ده ده
کی  ماشایه  ته"  ئای گوڕه"آدا ڕابگرت و کۆنترۆی بکات،  یه یدات به ک شتک ئه وه

نگکردنه، ل سالیناس  و بده ستی چییه له به بگات مهتا لی ت کات هه سالیناس ده
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نگاوک  هه"  ئای گوڕه. "ن نگی بکه بده:  وه ده کات و دیسانه که ده قفی ژووره ماشای سه ته
  می ئجگار کراوه کات به ده وتووه و هاوار ده ناو خونی خۆیدا که وه، ڕۆکا له چته پشه ده

می ڕۆکاوه، ل ڕۆکا وای  کاته ده ی ده نگه ی تفه وولهل" ئای گوڕه"وه،  ره و ترسنه
نجه به  په" ئای گوڕه"کات،  ر هاوار ده میدایه هشتا هه  ده رمه له و لووله گه ی ئه وه ئه
سالیناس . قنت ته نگدا ده ستژی خۆی له جه نت و دوا ده یدا ده که نگه ی تفه  پیتکه له په

.                                                                   ن هنگی بک بده:  وه ده دیسانه  
کانی  سته بت، ده ر ده کی ترسنه نگییه ناکاو گوی له بده ی خۆیدا له که نینا له چاه

تا  ژنۆکانی هه کات و ئه  ده وه، خۆی گرمۆه کانیه یخاته نوانی ڕانه وه و ده کاته پانده
موو شت کۆتایی پدت  رئستا هه هه: یگووت وه و ده کرده بیری ده. هنت هری د ی سه نزیکه

. بن ی نانخواردنی ئواره ده وه ئاماده هنت و پکه ریده که ده و باوکی دت له چاه
م چیرۆکه بکات و  ر ئه سه  له وت قسه س چیدی نایه که: یگووت وه و ده کرده بیریده
و کچکی  و بوو، چونکه ئه ی ئه وه مه بیرکردنه ئه. وه هچت کی تر بیریان ده یه ماوه

)                           35ڕه  الپه. ( یه و هشتا ناتوانت بزانت چیی ڕوویداوه بچکۆالنه  
تا  گرت هه وه ده ست به قۆی سالیناسه ده" ئاو گوڕه. "که کچه:  ناکاو ده له" ئای گوڕه"

.                                                       که کچه:  م دهنگکی نز وت و به ده که نه  
کام کچ؟                                 :  یه و ده ری هه کی چۆڵ و ترسنه سالیناس نیگایه  

.           بت ش لره که چت کچه  بت، پده که لره ی ڕۆکا، که کوڕه که کچه": ئای گوڕه"  
وت  که ده"  ئای گوڕه. "نت وه ده ه" ئای گوڕه" دت و پاک به  کی لوه یه ڕه س نهسالینا

قیوه و  کانی له خونی ڕۆکادا چه وت، قاچه که نا ده وه ده ر مزکدا بۆ خۆگرتنه سه به
ی  که  کووژراوه الی کوڕه کاتک تیتۆ به. وه که قه چته موبه کات و ده ک بۆ تیتۆ ده یه نیشانه

ک باوکک  ک وه خات، نه کانی بۆ داده وه و پووی چاوه منته چه ڕوات خۆی ده ادا دهڕۆک
وه  ره ده ی له ژوورک بته وه وه، پشئه کووژنته کک، که ڕووناکیی ده ک یه کوو وه به
رگا  سک له ده ند که وه، ڕۆژک چه وته که کانی باوکی ده تیتۆ بیری چاوه). 36ڕه  الپه(
: ن وه و به تیتۆ ده کاته رگایان لده دیبوو، تیتۆ ده سیانی نه ن، که پشتر تیتۆ که ده ده
وه و  یکاته ن و تیتۆ ده ده ی پده کی بچکۆالنه یه که وایکیان پیه بۆی، پاشان تووره هه
. گریت کوڕه  الی ک ده ن بیاری خۆت بده پاشان پیده. کانی باوکی تدایه بینت چاوه ده
.                                                                             بن ڕۆن و ونده ی دهئید  

وه  کاته ی ده که مانچه بینت، دنیایی ده کی داخراو ده یه رده دا په و هۆه ی ئه وه تیتۆ له پشته
کی  نجاییه کات جه ماشا ده هوه ت چته ژووره بات و ده که الده رده په. که رده ڕواته الی په و ده

ته،  به وتووه، کورسیی، جانتا، سه کدا که ریه سه ک شت به یه کۆمه دا هه و شونه زۆر له
که  وییه ر زه نی دت، ل خۆی سه  تکچووی تدایه و به تووندنی بۆگه ی نیوه که میوه

و جگاپکانی ڕیوه  دا تپه سک بره ی بی پشتر که وه ک ئه رنجاکشه وه سه
رگای  ی له ده که نگه سترژی تفه به ده" ئای گوڕه"کانی تردا  له ژووره. جھشتووه به

وتوو  کی که رگایه بات و ده  الده کی میوه یه ته به وه سه م دیوه تیتۆ له. دات کان ده دیواره
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ند  ت، چه د نگکی لوه تا گوی لبت بزانت چ ده نت هه کی پدا ده بینت، پیه ده
رگایه به  م ده بینت، ئه وتوو ده کی تری که رگایه بات و ده کی تری میوه الده ته به سه
کات  وه ده ره ماشای ده وه ته کی بچووکه ره نجه تیتۆ له په. وه ته ملخواردوویی بدراوه خه
وه و  کاته هبیرد. و داهاتووه کردبوو، که شه  نه وه ستی به و هیچ هه واو تاریکه ئه واو ته ته
که  وتووه رگا بچکۆالنه که نیشت و ده ژنۆ داده ر ئه سه له.  هاتووه بۆین وه  کاتی ئه ده
کانی  سته ال ڕاکشاوه، ده ر سه بوو له وه ی گرمۆه ژریدا کچکی بچکۆالنه بات، له الده
نی ژنۆکا وه بۆ الی ئه مک بۆ پشه ری که وه، سه کانیدا شاردۆته نوانی ڕانه له

م  که و له کاته کچه ی ده که مانچه تیتۆ ڕووی ده. وه کانی کردۆته وه و چاوه شۆڕکردۆته
کات،  ماشای تیتۆ ده وه و ته داته  ئاوڕک ده که کچه. کات دا سالیناس هاواری لده کاته
کات و  ماشای ده ب تکچوون ته رنجاکش کشرابوو، به کانی تارییک و سه چاوه
ی  که وته شکه ک له ئه ک ئاژه دات وه  ده ناسه به همنیی هه. وه ته ک کراونهم کانی که لوه
ستان له شونکی  دوای چۆنتیی وه جار به  زاره و هه ستکی بۆ دت، که ئه تیتۆ هه. خۆیدا

ر  سه کانی له نوانی ڕانیدا، قاچه کانی له سته ن، ده ژنۆکانی پچراوه ئه. ڕاوه ئاوهادا گه
:  ی خۆیدا ده وه له بیرکردنه" تیتۆ" وه،  وه درژبۆته وپشه ره مک به کهک، که  یه

کی  یه نووره ژر ته کانی له کانی پ، ڕانه که پستی سپییه، لوه کچه. ، که جوانه خودایه
و  مووشتکی ئاوها به چوو، هه کی کشراو ده یه  ونه وه دیاربوون، له سووری کورته

تیتۆ . وه جگای پشووی خۆی گته رده که ڕووی خۆی وه کچه. هواویی و ڕکوپکیی ته
مکی  سک وه کی ڕابوورددا هیچ که ک خوله ی یه وت، که له ماوه که رده بۆی ده

رگا  تیتۆ ده. کات که ده کانی ماه قه له دیواره ر ته هشتا هه" ئای گوڕه"وه، ل  ته داوه نه
وه چیچکه  نیشتیه ک له ته یه وه جگای خۆی، ماوه اتهیخ وه و ده خاته که داده وتووه که
وه توانای بینی  رگاکه تا بزانت، که مرۆڤ له درزی ده دات، هه رنج ده کات و سه ده

ندکجار مرۆڤ هند ماندووه توانای  وه، ل هه یویست بیربکاته بت، ده ی ده که منداه
وه جگای خۆی دیشی  خاته کان ده ته به رپ و سه ستته سه ده ی نییه، هه وه بیرکردنه

).                                                                  39ڕه  الپه(دات،  خرایی لده به  
ی  وه ب ئه شتیی بزانت، ل نینای بچکۆالنه و تیتۆی بیست سانه به شت مرۆڤ به ده
س،  ک نیگا و به س یه ماشاکردنک، به نھا به ته وه، ته کتردا بگۆڕنه ڵ یه گه ک وشه له یه

ک  تیتۆ وه. کتریدا دروستکرد یه یان له وره ڕکی گه خایاند باوه ککی نه مووی خوله که هه
ماشاکردنکی نینا  نھا ته ته ڕیش، توانی به ڕ و دوای شه رکی کاتی شه نگاوه بکووژک و جه

ی، که چیدی  ڕه و باوه ڕت و بگاته ئه ا بگهدوای خۆید نوێ به رله چاوترووکانکدا سه له
کانی  کک له بکووژه شت سانه، که نیگای یه ک منداکی هه نیناش وه. کووژت مرۆڤ نه
کات له ژیاندا  خشت و داوای لده یبه وه ده ستکی لبووردنه کات و به هه باوکی ده
بات،  ی پنه یه په وانه ر له ونهش بت، که خ ستکی ئاشقانه مه هه شت ئه ده. وه بیھته

بووبت بۆ  وره رکی گه دا فاکته و شونه ی له که شت چۆنتیی ڕاکشانی نینا و جوانییه ده
ر تیتۆ  گه شت ئه ده. ی دی که سه الی دوو که کات له یکووژت و ئاشکرای نه ی تیتۆ نه وه ئه
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ڵ خۆیدا بیبردایه، ل  گه ربھنایه و له  ده و چاه تیدا بوایه نینای له سته له توانا و ده
نوێ  رله دا سه و لره ربۆیه باشتریین ڕگا بۆ ئه خت بوو بۆ تیتۆ هه مه کارکی سه ئه

تای  ره ی تیتۆ و نینا سه یشتنه کگه یه م به ئه. شت سان بوو ی نینای هه وه شاردنه
ی، که  و کاره خشت له به دهشیمانیی پ  تیتۆدا، که په ن له ستانه و هه ستپکردنی ئه ده

.                                       الی تیتۆ  نھا له م ته دا کردوویانه النیکه م ماه و له ئیمشه  
نت  وه ده پاک به سالیناسه" ئای گوڕه" وه  ره ده که دنه رخۆش له ماه کی سه روه هه

  که  کۆنه ونکدا ئاوتۆمبیله مرسیدسهله ش. دوایاندا دت خات و تیتۆش به پشخۆیانی ده
  ک وشه ی یه وه ب ئه بن به ڕۆن ڕگا ده کاندا ده ن و کگه وه ناو ده کات، به ڕوانیان ده چاوه
"  ئای گوڕه"ت و  ده" ئای گوڕه"ناکاو سالیناس شتک به  کتردا بن، له ڵ یه گه له
وت ل  رناکه  ده دا ڕازییبوونی پوه" گوڕهئای "که، له ڕووخساری  وه بۆ خانووه ڕته گه ده
. وامبه رده بۆ به:  نت و ده سالیناس پاک به تیتۆوه ده. که وه بۆ خانووه ڕته گه ده
توانی به سالیناس بت، که کچکی بچکۆالنه له  یده و ڕگایه تیتۆ نه واوی ئه ته

ستت و  وه سالیناس ڕاده.  بوو وره ش گه که و ماندوو بوو همنیی ناوچه دایه، ئه که خانووه
نگکی نزم شتک به  تیتۆ به ده. رزت، چیدی ناتوانت بوات ڕۆیشتن بۆی قورسه له ده

کات، له  وپیریان ڕاده ره بینت، که به ده"  ئای گوڕه"وه  ، پاشان له دووره سالیناس ده
. سووتت دڕت و ده ییکیی دهتار" زراکه مه" که  وه ماه جوتیاریینییه شه" ئای گوڕه"پشتی 
که  وه ر ماه سه ش به وری ڕه ک هه یه ه ستت و په ده ی ئاگر هه وه کپه که مووالیه له هه

ودا  رد له کوو به نت و وه وه ده تیتۆ به تووندیی پاڵ به سالیناسه. بت دروستده
ستت  ی بوه وه ب ئه ن و بهگاته الیا به ڕاکردن ده"  ئای گوڕه. "کات ماشا ده ستت و ته وه ده
وه  یتان ئه بۆ شه له:  با بۆین کوڕه، ل تیتۆ هیچ ناجوت و ده: ت ڕگاوه ده به

. پویسته بۆین: ت وه ده دات سالیناس ڕابکشت و دیسانه وده هه"  ئای گوڕه"چیتکرد؟ 
وه  یتان ئه بۆ شه له : دهقیژنت و  ریدا ده سه گرت و به ده"  ئای گوڕه"دا تیتۆ ملی  لره

کات و  وام هاوار ده رده تیتۆ وازناهنت و به. همنبه کوڕه:  ده"  ئای گوڕه"چیتکرد؟ 
شووشه  ک بووکه دا و وه" ئای گوڕه"کات به  وه چیتکرد؟ پ ده یتان ئه بۆ شه له:  ده
ویی و  ر زه داته سه وه چیتکرد؟ فیده یتان ئه بۆ شه له:  یبات و ده یھنت و ده ده
یتان  بۆ شه له:  ر ده واوی کات هه وه چیتکرد؟ ته یتان ئه بۆ شه له:  وه و ده گرته یده هه
کی  روه هه. سه کۆتایی به:  کات و ده ی سالیناسیش هاوار ده وکاته تا ئه وه چیتکرد؟ هه ئه

. جیھشتبتن اکیی بهکی ب ڕوون ر شانۆیه سه ن، که مرۆڤ له که   ده ه شتان مامه
که  ڕۆن، ئاگره ن و ده خه  کۆتاییدا به زۆر تیتۆ پشخۆیان ده له. سه به:  سالیناس ده

ر شانی تیتۆ  خاته سه ستک ده له ڕگادا ده" ئای گوڕه. "وه کاته  ڕووناکده و ناوه وی ئه شه
مجاره هاوار  ت، ئهل تیتۆ کۆتایی پناهن. واو موو شت ته واو هه رشت ته سه:  و ده

بۆ  وه چیتکرد؟  له یتان ئه بۆ شه له : واوی ڕگاکه ده نگکی نزم ته کوو به ده ناکات به
وه چیتکرد؟                                               یتان ئه بۆ شه وه چیتکرد؟ له یتان ئه شه  
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رگی خۆی  ی مه  ڕۆکا شایسته پیوابت دکتۆر مانول ر ر خونه گه کوو ئره ئه تاوه هه
ستی  ره هشتا دیلی ده و خونه وا ئه ئهوه،  که پویسته لیبکرته یه مه تۆه بووبت و ئه

و  بینت، ئه نھا تاوان و تۆه ده ویش ته یه، که چاوی ئه وه ندنه سه تی تۆه قییه ئه
باکگراوندی . یه ان و تۆهی تاو کینه سووڕاندنی مه مۆی هه  نابینت، که داینه ته قییه ئه

مدیده و جینۆسایدکراو  ست و سته کی بده یه وه ته ک تاکی نه ری کورد وه ی خونه وه بیرکردنه
دا  ی ڕۆمانی تۆه وه دا له خوندنه وه ندنه سه کاتی تۆه ی، که له یه و بزه میشه بریتییه له هه
کانی تۆه، که خودی  مانهککه له ڕۆ یش یه"ب خون به"ڕۆمانی . رچاومان به دته
ی   پرۆسه شداربووه له ر له ئاگاییدا بت یان نائاگایی به گه لساندرۆ باریکۆش ئه ئه
م  لساندرۆ باریکۆ ئه بت ئه بیاتی مۆدرندا، چ نه ده ی ڕۆحی تۆه له ئه وه وزکردنه سه

. وه ایی بوکردۆتهیڤی ئیت  دا له مایالند به په2002مییناجار له سای  که ی بۆ یه ڕۆمانه
کوو   وه نییه، به ستی لبووردنه ندیی به هه یوه هیچ په" تیتۆ"له " نینا"ی  و لبووردنه ئه
م  که یه شت سایدا له نی هه مه یه، که نینا له ته وه هه شقه ستی ئه و هه ندیی به یوه په
ی نینا و تیتۆ  و کاته ، ئهوت که رده کوو له کۆتاییشدا ده روه هه. یبووه ماشای تیتۆدا هه ته
مه  و ده ر ئه من هه:  ون، نینا به تیتۆ ده ک بخه ڵ یه گه ی له وه وه بۆ ئه چنه هۆتلکه ده
کوو نینا له مندایی خۆیدا  ره گه واته ئه که. ڵ خۆتدا گه یت له مبگریت و بمبه کرد هه زمده حه

به ڕۆحی " ئای گوڕه"کوو سالیناس و  ویش وه وا له کۆتاییدا ئه بوایه، ئه ئاشقی تیتۆ نه
وه  ویستیی و سکسه دا باریکۆ له ڕگای خۆشه شت لره ده. کووژرا ی نینا ده تۆه
شق و سکس  ب ئه ستی لبووردن به یتوانیوه هه نگاوکی نابت بۆ لبووردن، ل نه هه
بیاتی  ده ه، که له ئهی وره نگاوکی گه شدا هه وه ڵ ئه گه دا دروستبکات، ل له و ڕۆمانه له

شت  ده. دا بته جوتیاری چاندنی ڕۆحی تۆه له کۆمه ر نه مۆدرندا چیدی نووسه
ی باریکۆ  وه ویش به بکات ئه" ب خون به"ری کورد قازانجکی باش له  نووسه

کانمان له کاره دزو و  ره رانبه ی چلۆن فربین به وه وه له کاته نزیکمانده
ی  پرۆسه. وانمان لبت ک ئه ی خۆمان وه وه ب ئه یان ببوورین بهکان ڕانگزیییه شه

کانی ئراق باشتریین  مریکاوه و گۆڕانکارییه سیاسییه ن ئه الیه داگیرکردنی ئراق له
ر و ئاکاریش   بکه ته کان بوونه میشه قوربانییه دا هه و خاکه و ڕاستییه، که له ن بۆ ئه نموونه

ک  یه شوه وه به کانی پشوویان گرتۆته ره کی نوێ و جگای بکهر  بکه ته وانیش بوونه ئه
می پشوودا  رده وه، که له سه کایه ها هاتۆته ی وه رییانه روه لکی نامرۆڤانه و نادادپه شتگه

و مرۆڤه چیدی  کوو ئه تاوه نھا له لبووردندایه هه ڕزگاریی قوربانیی ته. بووه بوونی نه
سی قوربانیی  ش که وه ندنه سه ت خودی تۆه نانه کات، ته ا نهماش ک قوربانیی ته خۆی وه

ستی  موو ژیانی دیلی ده و هه کوو ئه کان ڕزگار ناکات، به روونییه له ئازاره ده
روونیی و  بته هۆی تکشکاندنی باری ده ش ده مه کان، ئه ساته  له کاره یه وه بیرکردنه

نجامیش  رئه دا و ده و مرۆڤه خۆشیی تر له  نهندیین یداکردنی چه بنه هۆی په دواکاتیش ده
ک بۆ  شت جیھان سیستم و یاسایه ده. ڕوانی ناکات رگ هیچ شتکی تر چاوه بجگه له مه

نجه  شکه پویست بکات ئه میش نه ربگرن هه م سزای خۆیان وه تاوانکاران دابنت، که هه
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 و کۆتایی  و ئاسته  ئه رۆڤ بگاتهتی م قییه بت ڕۆژک دابت ئه ده.  بشکووژرن بدرن نه
ی  وه بری ئه ر له بت ڕۆژک دابت، که نووسه ده. ڕ و کووشتن بھنرت به کلتووری شه

ری  دا، بت ڕۆح بکات به به ی تۆه وه به گیانی شپرزه ندک و ڕۆح بکاته ببته خواوه
یھنان به ڕۆحی تۆه بت بۆ کۆتای ک ده تایه ره مه سه ئیدی ئه. گیانی مردووی لبووردندا

.                                                                                           له مرۆڤدا  
 ستک ، پیاوک ده"ماتۆ ڕوجۆ" ی مای مانول ڕۆکا  زراکه دوای سووتانی مه س ڕۆژ له

. وه که زرا سووتاوه ته مهوه د سپکه ردایه به سواری ئه به جلکی ش و زۆر پیسی له
ربۆیه  بوو، هه کانی شتکی هه چاوه. نھا پست و ئسقان بوو ش پیر بوو، ته که سپه ئه

تا  ره سه. وه  خواره ڕژایه وه ده کانییه وه، که له چاوه خوالنه دا ده رداوه و زه وری ئه ده مش به
ر به  کات، هه وری خۆی ده  چواردهماشای ستت و ته وه دا ڕاده زراکه ی مه وشه که له حه پیاوه

که  وه شپه له ئاوه داته خواره گرت و فیده که ده ی ئاوه"بیر"تی  وه سه که سپه سواری ئه
ر لواری دیوارک  سه بینت کچک له کات، ده که ده کی خانووه ماشایه ستنت، ته ده هه

کی سووری  یه نووره  تهکات، که ده ماشای پیاوه ب خۆ تکدان ته دانیشتووه و به
که  ته که سه پیاوه. یه کیدا سووتاویی و بریینی پوه مووالیه وه و له هه ردایه به له
وچکک  که به که شه، ئاوه کپارچه ڕه که یه کات ئاوه ماشا ده رێ ته وه سه کشته ده هه

مک ئاو به  وه و ناڕوات، که منته ر له جگای خۆی ده که هه شییه دات، ل ڕه تکده
که  کی ئاوه ماشایه دات، پاشان ته می و قومکی لده یبات بۆ ده گرت و ده ده که هه وچکه که
که،  وه بۆ الی کچه ره وبه  ئه چته ده. وه ره  ده داته می فده ی ناوده که وه و قوومه کاته ده

کی  یه وت هیچ قسه که رده ماشای بکات، ل واده تا ته وه هه کاته رز ده ری به که سه کچه
دات،  که ده رنج له چاو، لو، قژی کچه ک سه یه تا بۆ ماوه ره که سه پیاوه. بت بۆ کردن نه

گرت  که ده ستی پیاوه رپ و ده ستته سه ده که هه کات، کچه ستکی بۆ درژ ده پاشان ده
تا  ره سه. تن وه دایده که و له پشتی خۆیه سپه ر پشتی ئه خاته سه ری ده ویش سه ئه
رخستنی   سه ی ناڕازیی بت به وه ک ئه بت وه ده ری خۆی هه که دووجار سه سپه ئه

کاتکدا  له. ڕۆن بت و ده نگ ده که بده سپه دت و ئه نگکی لوه که ده که، ئینجا پیاوه کچه
 نت به پشتی پیسی وانی ده که نوچه شدا کچه ژر خۆرکی گه جدن له زراکه به مه

).                                                    43ڕه  الپه( وت که وی لده وه و خه که پیاوه  
وه گرنگ  الیه و به تی له ژیانیدا، ئه یه وه نھا مانه شت سانه ته ی کچکی هه"ویست"دا  لره

ی بۆ  وه ی کیه؟ ئه  که سپه ر پشتی ئه کات بیھنته سه ستی بۆ درژ ده ی ده سه و که نییه ئه
ڕی  وپه ته ئه که نینا هند شه. هت بژیی گرت و ده یده یه، که هه ستک هه و گرنگه ده ئه

وانی بنت به  ی نوچه وه ک ئه وه وه وره کی گه دنیایییه سپ سواره و به و ئه دات به ڕ ده باوه
و  یه ئه سکیش هه وت و کهن و ئارام ده یه ئه وه وه ئاوها بوو، گرنگ ئه پشتی باوکییه

نینای بچکۆالنه منداکی قوربانییه . یپارزت بت و ده تی، که ئاگای لده ڕی پیه باوه
کانی خۆیدا بکات،  روونییه  ده بت کار له کشه ی ژیانی ده ناسه تا دواهه وه هه لره

. یتوانیوه بیکات ی نه وه ندنه سه کات، تۆه ی ده ی لبووردنک ئاسووده ئاکاریش هنده
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کی  یه دمۆزفره زلکردنکی مندایی له ئه وه بۆ حه ڕته گه کی ده چه لبووردنک، که ڕه
. غه ده کی قه ویستییه ز و خۆشه ر بۆ حه واو کاریگه ستکی ته واو تراژییدا، ل هه ته
ی خاکک له شت سانه له ڕۆمان هه" مۆڕمیی"و " یان"ی نوان  که  زلکردنه کوو حه روه هه

ی  وه ندنه پناوی سه ند له ی نینا چه وه مانه. ی باریکۆدا، ل له فۆڕمکی دیدا شووشه
میین  که ک یه ی تیتۆدا بووه وه وه پناوی دیتنه ش له یدا بووه، هنده ی باوک و براکه تۆه
کانی  یییهی بۆشا وه دوای پکردنه ڕانکدایه به نی له گه مه موو ته مرۆڤ هه. زلکردووی حه

می مندایی و  رده ته سه وتوونه ی مرۆڤیش که و بۆشاییانه ی ئه ژیانی خۆی، زۆریینه
یانتوانیوه پی  ر هۆکارک بووبت له کاتی خۆیدا نه ر هه به  له وه، که یییه رزه هه
 وه له کات و کدا بخولته یه وری بازنه  ده ی به وه ک ئه وه، ئاخر بۆیه ئاکار مرۆڤ وه نه بکه
مانی مندایی بۆ  رده ی سه و خاه ر ئه وه سه گاته نوێ ده رله نکی تردا سه مه م و ته رده سه

ک  رهۆیه ر هه به ی، که له منداییدا پویست بووه بیکات و ل له و کاره کردنی ئه پراکتیزه
                   .                                                            کراوه بووبت بۆی نه

م  رده به بته ژنکی پیر و له ڕت، نینا ده په دا تده م ڕووداوه ر ئه سه نجا و دوو ساڵ به په
ژن به  بت و نینای پیره ه وز د که سه ترافیکه. وز بت تا سه ستاوه هه ترافیککدا ڕاوه

نده نابت باران کات، که ه ویی ده ماشای زه ر، ته وبه وه ئه ڕته په دا ده که جاده
شخه خۆی گۆڕیوه  ژن که نینای پیره. وه بریسکته ک ئاونه ده که وه وه و جاده خۆشیکردۆته

ک  یه ویادا ڕووابت بۆ ماوه ی له وه ک ئه روه له ڕگادا هه. ڕوات و شیک به ڕگادا ده
هیچ  هجیھشتبت، ب ویادا به ی له که ویسته ک ژنک، که خۆشه روه هه. ستت وه ڕاده
سته ڕاستی  ده دات، که به پاشان بیار ده. ر بکات سه ی له وه توانت لکدانه ک نه یه شوه
وه  کات، شاکی له ملیه کان ده ی دوکانه ره نجه ماشای په دا بوات، له ڕگادا ته و ڕگایه ئه

  ی له که ڕوات، قژه سپییه نجک قنج و ڕاست ده ی گه ی ونه که ئاندووه، وای پیرییه
وه و  بته لکترۆنیک نزیکده له دوکانکی ئه. ستووه ک به یه ک کچک به شانه روه دواوه هه

ک  ر یه سه موویان له ستانه هه وه، که بھه کات به دیوارکه کانی ده ماشای تلڤیزیۆنه ته
گاته  تا ده  ههڕنت په پانک تده ند جاده و گۆڕه ڕوات چه ده. کان دانرابوون واه نای هه که

و ناوه  رنج له ڕووناکیی ئه ک سه یه ستت و بۆ ماوه وه ڕاده" ریی فلۆرنسیا له گه"الی 
وحه،  له"ر  سه کات و له وه ده ره ماشای سه کراوه، ته وه هه که ریییه له ناو گه دات، که له ده

چته  نت و ده  دهنگاوک ند هه چه. وه ڕێ بۆ شتک، ل نایدۆزته گه رگاکه ده ی ده" شاشه
کات و پرسیار  چته الی پیاوک، داوای لبووردنی لده وه، پاشان ده که ریییه له ناو گه

ویش سووپاسی  وه و ئه داته می ده که وه م شونه ناوی چیی بت؟ پیاوه ئاخۆ ئه: کات ده
کات  کی بۆ ده یه هند که خه بت، پیاوه لک خۆشت هه کی گه یه هیوام ئواره به:  کات و ده ده

تر له پش  پاش کاتک له دووری بیست مه. ڕوات ریی فلۆرنسیادا ده له ناو گه ویش به و ئه
ڕوات و  مکی تر ده که. فرۆشرت کیۆسکک، که لۆتۆی تدا ده. بینت وه کیۆسکک ده خۆیه
کات، که  ماشای فرۆشیاری لۆتۆکه ده ستت و ته وه که ڕاده نگاوک پش کیۆسکه ند هه چه

می خۆیدا  رده به کت له ک ئه ر کۆمه سه ی له که وه، ڕۆژنامه خونته دانیشتووه ڕۆژنامه ده
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بت، له  وه نه نھا دیواری پشته  بوون ته مووی شووشه که هه کانی کیۆسکه دانابوو، دیواره
وه   خواره ته وه شۆڕکراونه ره سه نگین، که  له ک لۆتۆی ڕه که و کۆمه وه فرۆشیاره ناوه
کییدا  ڵ خه گه که له وه فرۆشیاره بوو، لره   هه کی بچکۆالنه یه القه وه ده پشه بینرت، له ده

، ئاوڕ  وه داته پشته ده ری ڕووخساری هه ند تاک قژی سه که چه ژنه. کرد ی ده قسه
ندان له کی م یه بانه ره کات، که عه نج ده ماشای کچکی گه ک ته یه وه و ماوه داته ه د

که  وه  و له کیۆسکه کاته که ده ماشای کیۆسکه جارکی دی ته. وه ره هنته ده وه ده دوکانکه
.                                          ت باش ئواره:  وه ده که القه وه و له ده بته نزیک ده  
رگ، که سانکی دوور  ه مهوره ل بای ترسکی گه شه وه و ڕه ندنه سه کانی تۆه نگه ئیدی زه

نجا و  نووکه له دوای په هه. وه بوونه ده وتبوون و لینه که" تیتۆ"ر دوای  ک سبه و درژه وه
رگیز  ی هه وه ئه. وه یتۆدا قووتبوونهمی ت رده به ک چاوترووکاندا له یه ق له به دوو سای ڕه
ری  که سه ی پیاوه و کاته ر ئه هه. وهن نینا الیه  ت لبووردنکه له یه یایدا نه تیتۆ به خه

ی  که ر به ئواره باشه رانبه وت شتک بت به یه وه و ده کاته ی بند ده که ر ڕۆژنامه سه له
که  ماشای ژنه نھا ته بینت، هیچ نات و ته و ژنه ده مووچاوی ئه که، ل کاتک ده ژنه
                                                       .                                         کات ده
ت، که  وت و شتک ده نه رک داده  سه که پیاوه. وت یانسبک بکم مه ده:  ه  که د ژنه

؟"یت که ڕێ ده مکه چاوه ده" وه نییه،  که ندیی به باسه یوه هیچ په  
خر بۆچیی؟ نه:  که ده ژنه  

:  دات و پاشان ده کردن ده وامیی به قسه رده شنت و به وه دهری خۆی ڕا که سه پیاوه
.ئاسایییه ببووره  

.وت یانسیبکم ده:  که ده ژنه  
وه   پشتی خۆیه کات بۆ لۆتۆکان، که له ست درژ ده وه و ده داته که ئاوڕ ده پیاوه
ئا :  دیکه و دهوانی  کات، که درژتر بوو له ستنیشانی ڕیزک ده که ده ژنه. واسرابوو هه
.                               وه یته و ڕیزه بۆ لبکه کم له یه توانیت دانه نابت ده یان، جه وه له  

م ڕیزه؟ ئا له:  که ده  پیاوه  
. به: که ژنه  

ندیی بۆ  زامه رکی ڕه کات و سه ی ده که کی ژماره ماشایه وه و ته کاته که لۆتۆکه لده پیاوه
.کی باشه یه ژماره:  وه و ده که ی نوان خۆی و ژنه خته  ر ته نت و دیخاته سهق له ده  
ی چیی؟ ده:  که ده ژنه  

ڕت  دا بۆ شتک بگه که کوو له ڕووخساری ژنه روه که هه ه پیاو. وه مناداته که هیچ وه پیاوه
وه بۆ  داته که ئاوڕک ده کی باشه؟ پیاوه یه گووتت ژماره:  که ده ژنه. وت که رده ئاوها ده

. شتی تدایه له سیستمی کۆکاندا ت دوو هه که  ژماره به:  وه و ده ی پشته که ڕیزه
مه واتای چییه؟ ئه: که ژنه  

وا کۆکان له ڕاستی  تک ڕابکشیت ئه ڕاستدا خه ر تۆ له ناوه گه ئه:   که ده پیاوه
.خته ش به مه یه، ئه پدا هه  له چهیه، که یییان هه وره مان گه وه هه کانه ژماره  
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زانیت؟ کوێ ده له:  که ده ژنه  
.مه وه پیشه ئه:  که ده پیاوه  
که  خته ر ته خاته سه  ده ی لۆتۆکه یت، پاره که تۆ ڕاستده:  کات و ده ک ده یه نده که خه ژنه

.ڕزتان کور نین به:  بۆی و ده  
تیی؟  یارمه چۆن به:  که ده پیاوه  
ڕزتان کور نین وانییه؟ به:  که ده هژن  

بت کور  یره، بۆچیی ده خر کور نیم، سه نه:  کات و ده نین ده ست به پکه که ده پیاوه
 بم؟
.کان کورن ی یانسیبفرۆشه میشه زۆریینه هه: که ژنه  

ڕاستیی؟ به: که پیاوه  
کانه  و خه م پموایه ئه به. وامیی رده بت ل به به میشه نه چت هه پده:  که ژنه

.پیانخۆشه، که کورن  
خت کوره، ئینجا به  یه، که به وه هه وه ندیی به یوه نازانم، ل پموایه په: که ژنه

.       م تۆ شتکی تریت به:  نین، له کۆتاییدا ده  پکه کات به ستده جوانتریین شوه ده  
.کور نیم، ل پیرم:  که ده پیاوه  
نده؟ نت چه مه ته:   دهکه ژنه  

م  م و هیچ کشه که وه ده خۆشییه م کاره به  ل من ئه.فتا و دوو ساڵ  حه: که ده پیاوه
.کارکی باشه:  وه ده نگکی نزم و همنییه به ده. یدا نییه گه له  
وه  یه هو بار مویست هیچ شتک له دنییایی، من نه به:  کات و ده کی بۆ ده یه نده که خه ژنه
.بم  
.یان دنییام وه مم به ده، من له که کاره: که پیاوه  
وت شتک  ی بییه وه ک ئه وه، وه یه که شخه شه که خاته جانتا ڕه که ده که یانسیبه ژنه

کات،  ی خۆی ده کی دواوه ماشایه  ته یه وشوه ماشا بکات ئاوها به کۆنترۆڵ بکات یان ته
ی خوداحافیزیی  وه بری ئه ستاون یان نا؟ له وه ڕاوه دوایه هکیی ل تا بزانت ئاخۆ خه هه

وه؟   مدا بن شتک بخۆینه گه یه له زووتان هه ئاخۆ ئاره:  بکات و بوات له کۆتاییدا ده  
بن و  ق ده وادا ڕه کانی له هه سته وه و ده یه که غیله کاته ده که ده دا پاره م کاته که له پیاوه
من؟:  ده  
.  به:که ژنه  

سم نییه   که وه، من لره دا بمنمه که بت لره له کیۆسکه من ده. ناتوانم:  که ده پیاوه
.دایبنم  

.ک گس نھا بۆ یه ته:  که ده ژنه  
.ڕاستیی ناتوانم خشه به بمبه: که پیاوه  
شان یشتبت، که کاتی نییه، ل پا ی بی، تگه وه ک ئه ونت وه نه رک داده که سه ژنه
.                م گه ره له تکایه وه:  وه و ده بته که نزیکده مک له پیاوه وه و که مته چه ده  
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که  یر بوو، پیاوه زۆر سه. وه کاته ی ده که دووباره ل ژنه. م که تکات لده:  که ده پیاوه
کات  ستده گرت و ده ادهی د که ی، چاویلکه که ر کورسییه سه ستا له د کرد و هه ی قه که ڕۆژنامه

من :  که و ده چته الی ژنه کات و ده رده به نک له کی ته ی، پاتۆیه که به داخستنی کیۆسکه
یه، که بۆ چ شونک  هیچ بیرکت هه:  کات و ده کی بۆ ده یه نده که خه ژنه. م ئاماده

ی  وه ب ئه ۆڤ بتوانت بهیه، که مر ک هه وه کافیه ئا لره:  که ده بتوانین بۆین؟ پیاوه
الی مزکی بچکۆالنه   که له نه لۆکاه گه ڕۆن و ده ده. ن دابنیشت قسه بکات بزاری بکه

که  نده که پرسیار له باڕمه ن و ژنه که راب داواده دوو گس شه. نیشن  داده ک یه ر به رانبه به
کردن و  ن به قسه که ستده  و دهکشت ک ده یه ره یه؟ پاشان جگه یان هه ره کات ئاخۆ جگه ده

زانم ئوه کن و بۆچییش  من ده:  که ده رهات، له کۆتاییدا پیاوه سه ی به وه گانه
.                                                                                    هاتوون بۆ ئره  

له :  ه  وه و د کاته می ده کات و پاشان ده  دهڕوان كوو چاوه وه، به مناداته که هیچ وه ژنه
کرد، که چلۆن س پیاو دساردانه و دڕندانه  ماشای ده سانکی زۆری پش ئستادا، ته

که  ژنه. وه  زیندوتیی مامه وان، که به سک بووم له یان کووشت، من تاکه که باوک براکه
زانی بیر له چیی  یده س نه کرد، ل که  دهی که ماشای پیاوه وه ته چوونکه وه نگه ته به به

.                                                                                            وه کاته ده  
کرد،  ی ده زۆر همنانه قسه. دوای مندا ڕان به توویت بۆ گهتا ئره ها تۆ هه:  که ده پیاوه
نگیی  ک بده یه ماوه. وه ئستا منت دۆزییه:  چووبوو، پاشان ده ک تکنه یه هیچ شوه به
بوو، ل " نینا"کاتک من کچک بووم ناوم :  که ده وه و پاشان ژنه وته نوانیانه که ده
وه بانگی  و ناوه سک به کۆتاییان هات، ئیدی هیچ که ڕۆژکدا  م شتانه له موو ئه هه
.           وانه چیرۆککی ترن یه، ل ئه ک ناوی ترم هه نووکه کۆمه  هه. وه ته کردوومه نه  

ودا پیاوک هات ناوی  وه و هیچی تر نا، له وته که تیوانم ده تادا بیری ماکی هه ره له سه
وان بوو له گووندکی  رمانخانه و ده ڵ خۆیدا برد، ئه گه بوو، منی له" ڕیکاردۆ ئوریبه" 

ی  که و خه و به ئه. بوو س، هیچی نه بوو نه منداڵ وه نه خزم و که دا، نه ژنی هه بچکۆالنه
ڕیان  که باوه که وه، خه و گوونده و تازه چووبووه ئه وم، ئه گووت، که من کچی ئه ده

ریی  رکاتک مشته هه. وه ته دا بمامایه که رمانخانه ی ده وه بوایه له پشته به ڕۆژ ده. کرد پده
هشت بۆمه  یده و بۆچیی نه زانی ئه مده من نه. وه گووتمه ی پده بوایه، وانه وێ نه له
. مانشوه الی من فربیت توانیت هه ی پویست بت بیزانیت، ده وه ئه: یگووت وه و ده ره ده

وه و گوم  خسته کۆشیه رم ده  ڕابکشم، من سهوه نیشتیه میشه له ته پویست بوو هه
کانی به قژمدا  نجه وه، په گایه نگدا ده می جه رده ی له سه ره مه یر و سه گرت، شتی سه لده
ستم به  وه هه یه که ژر پانتۆه وه، من له شه وانه پچه رێ و به تا سه وه هه هنا له پشه ده

تی خۆم  من ژوورکی تایبه. نووستم کردم و ده هوانی ماچد کرد، پاشان نوچه کری ده
ڕز  دا، پیاوکی به وه م له کاری ماه یدا هه که رمانخانه م له ده دا هه تیشمده بوو، یارمه هه

کیان  یه ئواره. زانی چییه ه  مد ترسا، ترس له شتک، که من نه میشه ده دیار بوو، ل هه
برد  وه ده مه که نوره ژر ته ستی له اتی ماچکردنمدا دهک می کردم، له وه و ماچی ناوده مایه چه
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کردم  پاشان پشتی تده. کرد ده هنا، ل من هیچم نه موو شونکیدا ده م و به هه بۆ ناوگه
واوی  ته  چاوترووکانکدا به کردم، له کرد به گریان و داوای لبووردنی لده ستی ده و ده
یشتم بۆ؟ پاشان گووتی من  گه ده  ل من هیچ تنهبوو، کی دی هه یه گۆڕدرا و شوه ده

وه، گووندکی دراوسمان بوو، کوڕکی  ه"ڕیۆ گالڤان" نجک له  یه بۆت، گه کم هه زاوایه
ی داهاتوو  مه آشه بۆ یه. م بوو من شووی پبکه  بوایه ده نم ئاماده مه رکات ته نا بوو، هه به
واو باریک، زۆر  وره و باریک، ته وان بوو، گهوت، جوامرکی ج ر جاده چاوم پیکه سه له

ک کرد و  یه ته، سومان له و بابه خۆش بت یان شتک له چوو نه وه پده جویه سست ده
کات گوت  وانی دی چ پویست ده ک ئه مه چیرۆککه وه ئه. وه وه بۆ ماه پاشان ڕۆیشتینه

                                                   "                            58ڕه  الپه"لی بت؟ 
ڕیڤیرا، " ڕیڤیرا"چوو بۆ " ئوریبه" کی زمستاندا  یه مه له ئواره ند مانگک دوای ئه چه

موو  هه" ئوریبه"وه،  بوونه خت و قومار تیدا کۆده کیی تیدا بۆ یاریی به شونک بوو خه
ویش  دا ئه فته مان ڕۆژی هه وو جارکیش له ههم و شونه هه چوو بۆ ئه ک ده یه فته هه
کات، که  ی خۆی قومار ده که قاه ر بستانی پرته سه له" گراف"یه  و ئواره ئه. ینیی بوو هه

دا  ینه م به له. وه گنه ستده موو ده کانی تر هه قومارچییه" فاتسندا بلسیتۆ" ن  پیده
واته  ده که:  که ده ژنه. خر نه:  که ده یت؟ پیاوه که تۆ قومار ده:  که ده که به پیاوه ژنه

که  پیاوه. یت ر تناگه هه:  که ده ژنه. وبده هه:  که ده پیاوه. نم یه ئاسان نییه تتبگه
پنت، که  سه ک بای خۆی ده گرن و همنییه ناسه ڕاده ککیان هه ریه هه. یدی نییه قه:  ده
فاتسندا بلسیتۆ جوانتریین :  وه ده وه که به ڕوونکردنه پاشان ژنه. ن سیان لی تناگه که

یتوانی  ی مرۆڤ ده قاڵ و کووخک، که لوه یه بستانک له پرته یه و ناوچه بستانی ئه
بت  های هه من هیچم نییه، که هند به:  ده" ئوریبه"ل . ماشای ئۆقیانووس بکات ته
ر  سه توانیت له ده:  ده" گراف"دا  که و لره ر مزه اته سهخ کانی ده ک بلسیتۆ، کارته وه
دوایدا  نینکی زۆر به کات به قاقا و پکه ستده یت، ئینجا ده ت یاریی بکه که رمانخانه ده

ستکیشی هشتا   کات و ده ک ده یه نده خه" ئوریبه. "نین ن به پکه که ستده وری ده پیاوانی ده
"  ئوریبه"کانی  کانی له چاوه وه چاوه وه به ڕاستییه دیسانه" گراف"ی، ت یه  وه کانیه به کارته

ست به  تا هیچ تناگات، هه ره سه" ئوریبه. "یه خۆ تۆ کچکی جوانت هه:  بت و ده ده
ی  که ڕوانن، ل هشتا ناتوانت بیر له قسه وری تیده کات، که له ده و چاوانه ده موو ئه هه

فاتسندا :  کات و ده ک ده کارئاسانییه" ئوریبه"یشتنی  بۆ تگهگراف . وه گراف بکاته
دا " ئوریبه"می  رده به وگاوی له کانی به هه گراف کارته. ت که ر به کچه رانبه بلسیتۆ به

خشنت و پاشان  کان بکات چاوکی پداده ستکاری کارته ی ده وه ب ئه به"  ئوریبه. "نت داده
" گراف"مان ئواره  رهه هه. دۆڕنت ه کانی گراف و من د ر کارته خاته سه کانی خۆی ده کارته

گیراوی کرد و  لھه گرت و بردمی بۆ الی خۆی، شتکی ئۆقره منی له مای ئوریبه هه
ی کردم،   ساڵ و دوایی ماره کوو من ببم به چوارده تاوه ستا هه ش دانه مانگ ڕاوه پاشان شه

کیی زیاتر  تابت خه دا کافتریاکه هه که  نوانی لکداوانی ژنه هل. بوو س مندام لی هه
رز  نگی به ک، که مرۆڤ پویسته به ده یه شوه بت، به باغتر ده ره ن و قه که ڕووی تده
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ی  وه یرت له گانه شوازکی سه:  که ده که به ژنه پیاوه. ن کتریی بگه یه تا له بدوت هه
می  ی خه وه ب ئه یت و به سکی تر بکه ی باسی ژیانی که وه کوو ئه روه ه ه یه کاندا هه چیرۆکه
خۆم، بیری بچووکتریین شتی  می زۆر پده وه خه وانه پچه به:  که ده ژنه. پبخۆیت

ب درکردن به  ، به وه ده قه یه به تۆنکی ڕه م قسه م، ل ئه که ڕابووردی خۆم ده
"                                                             61ڕه  الپه. "مۆکیی مالنکۆلیی و خه  

خات، که ژیانکی جیا ژیابت  رده ک ده تییه سایه دا وره و توانای که ش لره مه بگوومان ئه
یرانکی سیاسیی و  سکی تر، ژیانک له قه رکه تی ژیانی هه ر له نۆرماییه ده به

و  ب خون دا، توانای ئه یه له ڕۆمانی به"نینا"س  وه به ئه. تیی و مۆڕاییدا یه کۆمه
ک  ک قومارک، وه ی، که هاتبته ڕگای وه نووسانه و چاره موو ئه بووبت، هه ی هه ژیانه
ک  کی ئازاد و بوره نه تییه سایه نی که مه پکردبت و ل هشتا خاوه دانک گه زارهه

ک  ت و لبووردن نه سته پاندن و ده و خۆسه ره ه بهک"ویست"نی  کۆیله و ترسنۆک، خاوه
نینا کچی . کان رمانه ری فه جھنه ست و به یی، ژرده ک ڕازییبوون به کۆیله"ویست"

یدۆڕنت، نیناش ئاسان  ربۆیه ئاسان له قومارکدا ده بوو، هه نه" ئوریبه"ی  قینه ڕاسته
ویی  ر که وه نینا هشتا هه شدا دیسانه یه هم قۆناغه تاز کات، ل له ند ده سه ی په داواکه

که بۆ ژیان له  یه نی به و خاوه ژیی، ئه نووسی خۆیدا ده کوو له قۆناغی چاره بووه به نه
ش  م ویسته ر ئه ت، هه سته وه ده ره ر شواز و قۆناغکی ژیانی خۆیشیدا ویستکه به هه
رج  دا خه ی تۆه وه ندنه  مردی له سهجماوی گرافی های له نینا کرد، که سامانی به وه

.دا وه ندنه سه پناوی تۆه ر نرخک بت له هه وه بووه له ژیاندا به ویستی نینا مانه. بکات  
وه، که دوو ساڵ دوای  کاته بیر له مردنی سالیناس ده" تیتۆ" که  دا پیاوه م کاته له

نگک  وه، پاشان ده  دهخۆشیی هۆی نه کووشتنی مانول ڕۆکای باوکی نینا مرد، به
وه  رمانخواردی کردووه، که مانگانکی درژ به ئازاره ی ده که یدابوو گوایه دکتۆره په

و پیاوه ڕیکاردۆ  وت، که ئه که رده له کۆتاییدا ده. تی وسا کووشتوویه وه ئه تییه هشتوویه
و " تا"رمانکیان دژی  نگدا ده می جه رده وه له سه ی هاوڕی مانول ڕۆکایه، که پکه ئوربیه

یه نینای  م ڕیکاردۆ ئوربیه رئه هه. کی زۆریان ل قازانج کردووه یه  و پاره دۆزیبووه" کم"
.                                           پارزت گرته خۆی و ژیانی ده کچی مانول ڕۆکا ده  

ڕاسته، که جاران تۆیان به تیتۆ :  کات و ده که ده کی پیاوه ماشایه ته" نینا"که واته  ژنه
ک  یه ناسیی؟ ماوه باوکمت ده:  ه نینا د. ونت نه  داده رک به به کرد؟ تیتۆ سه ه بانگ د
کمجار  ڕاسته، که تۆ یه:  نینا ده. و کیه مزانی ئه ده:  نگیی و پاشان تیتۆ ده بده
مه واتای چیی؟ تۆ بیست ساڵ  ئه:   دهنینا. قنت له ری ده ت له باوکم کرد؟ تیتۆ سه قه ته

ڕ،  ستتکرد بوو به شه مووی ساک بووه ده نجتربوویت، هه موویان گه بوویت، تۆ له هه
و  ئاخۆی بیری ئه:  پاشان نینا ده. کرد ماشا ده ک کوڕی خۆی ته تۆی وه" ئای گوڕه"

                                        "                                 63ڕه  الپه"وه؟  ی دته ڕۆژه
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سانکی دوور و :  وته قسه و ده که پاش تامانکی زۆر له ڕووخساری نینا تیتۆ ده
یه، که من  وه ی ئه که م؟ ل ڕاستییه بت چیی بکه کرد، ئاخۆ ده درژ پرسیارم له خۆم ده

"  64ڕه  الپه. "م سکدا بکه ڵ هیچ که گه ه ل وه قسه یه مباره متوانیووه له کوو ئستا نه تاوه هه  
ر کردنه،  سه له کشت بۆ باسک، که شیاوی قسه ی تیتۆ ڕامانده ربیینه م ده دا ئه لره
موو  که، هه نی نھنییه دا خاوه یه وره م جیھانه گه موو تاکک له ش، که هه وپیه به

 ال ئاشکرا بکات، چونکه مرۆڤ کوو خۆی تاوه یه هه سک هه کیش پویستی به که نھنییه
توانت  وسا ده سکدا ئه یه له که ڕپکردن هه موو شتکدا پویستی به باوه پش هه له

و  یه ئه سکی هه یه، که که سه و که ر ئه وه خته کانی خۆی ال ئاشکرا بکات، به نھنییه
بوونی  وت، نه ناکهست سی ده یه، که که سه و که ختیش ئه درکنت، ببه ی ال ده نھنییانه

و  دا، ئیدی ئه و مرۆڤه روونی له ی ده ی زیاتر کشه  وه بته هۆی نانه ش ده سه م که ئه
بت و  کدا ڕۆژ له دوای ڕۆژ ئاۆزتر ده تییه سایه ی داخراوی که جه کمه نھنییانه له چه

ڕت  یھان بگهواوی ج کات ته ی، که پویستده و ڕبواره بت به نی ده مه موو ته مرۆڤیش هه
زۆر .  و نھنییانه و بت بۆ درکاندنی ئه ڕی ئه وه جگای باوه سک بدۆزته کوو که تاوه هه
که  ن نھنییه ش جۆرکن، که باسکردنیان ئاسان نییه، چونکه ژیانی خاوه النه و نھنییگه له
ه کاتک زیگموند بۆ نموون. کات یدا ده ر په سه م گوومانی له  وه هه ترسییه خاته مه م ده  هه

ت له گری  تایبه وه به کاته ر خود ده سه روونیی له ی ده وه فرۆید بیر له نووسیینی شیکردنه
ی هاوڕی "فلیس"ک بۆ  یه  دا نامه1897ری سای  ی ئۆکتۆبه ئۆدیپ دا له پانزده

یکی و زلکردنی دا ت حه نانه کات، که ته و ڕاستییانه ده ستنیشانی ئه نووست و تیدا ده ده
سته  م هه یدا ئه که فرۆید له نامه. وه ته الی خۆی دۆزیوه ڕقلبوونی باوکیشی له

یه،  بۆ دایکی هه ویستیی له ستکی خۆشه می مندایی هه رده وه بۆ سه ڕنته گه ده
كوو  کی نۆرمای منداڵ بۆ دایک، به ویستییه ی سنووری خۆشه وه ره ک له ده ویستییه خۆشه
ستکردن به  مانکاتیش هه  له دونیای جووتبوون و سکسدا، ههک ویستییه خۆشه
نوان خۆی  ک له ستکردن به دروستبوونی گرژییه ر به باوکی هه رانبه ی ڕقک به وه لبوونه

نی  مه گاته قۆناغی ته کاتک منداڵ ده:  فرۆید ده. ویستیی دایکی ر خۆشه سه و باوکیدا له
مانکاتیش  بت هه ال دروستده ی بۆ دایکی له کسییهسته س م هه چوار بۆ پنج ساڵ ئه

ڕی  کات، که چاوه یدا ده ال په ش ترسکی له یه وه م ڕقلبوونه وه له باوکی، ل ئه ڕقبوونه
ستی  مان هه یه، کاتک کچ هه بۆ کچان بۆچوونکی دی هه. کات لی ی باوکی ده تۆه
ی  وه ویش به بت، ئه رانیی ده یه، تووشی نیگه ویستیی و سکسی بۆ دایکی هه خۆشه

بوونی کری  دا تاوانی نه ک نریینه، کچ لره یه نه زی دایکتی واته مینه گه ویش هاوڕه ئه
ی  وه نیازی سکپکردنی و پکردنه کاته باوکی و به ربۆیه ڕووده ستۆی دایکی هه خاته ئه ده

ک  تاکه هاوڕیه" فلیس"اره بگوومان دی". 32 و 31ڕه  ، الپه2" بوونی کر،  بۆشایی نه
ال  ی خۆی له و نھنییانه تا بتوانت ئه بووبت هه های پھه ڕکی وه بووه بۆ فرۆید، که باوه

نی  موو مرۆڤک له فۆڕمکی جیاوازدا خاوه یه، که هه وه ی ئه گه ش به مه ئاشکرا بکات، ئه
.                           نت یه م قازانجی پبگه م زیان هه شت هه که درکاندنیشی ده نھنییه  
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کرد، چونکه  ده مه نه ر ئه سه م له تادا بگوومان قسه ره له سه": 65ڕه  الپه"   تیتۆ ده
ردا هات چیدی  سه کان گۆڕانکارییان به ڕبوونی کات شته ترسام، ل له پاشاندا به تپه ده
ی،  وه ن، ئه وه بکه ماشای پشه یست تهیانو کیی ده بوون، خه وه نه نگه نگ جه ته کیی به خه

منیش . موو شت کۆتایی پھاتبت وت هه که رده بوو، واده  قی پوه نه س هه که ڕوویدابوو که
تا  ڕم، هه وه و به ئارامیی لیگه رمه بیر خۆمبه م شتانه له موو ئه  کۆتاییدا بیارمدا هه له
کانی  کک له گوونده ڕۆکا له ژیاندایه و له یهی مانول  که م بیست، که کچه وه ی ئه وکاته ئه

حاڵ بوو  وه، بۆ من مه مه و شته بکه زانی چۆن بیرله مده من نه. وه ته باشووردا شاردراوه
دا له ژیاندا مابت، ل له منداندا مرۆڤ  مه ننه هه و جه و کچه له م، که ئه ڕبکه باوه

ئیدی . تی خوات، که خۆیه ت و سوند دهبین  ده و کچه سک ئه له کۆتاییدا که. نازانت
ش  مه نگاندنی ئه سه هه. ڕێ ئارام بم رگیز لم ناگه م مژووه هه یشتم، که ئه دا تگه لره

یه  کان بیریان هه وره قورس بوو بۆ من، که ئاخۆ له مشکی منداکی ئاوهادا چ باسه؟ گه
وه، ل کچکی بچکۆالنه  نه که تۆه دهستیاندایه و زۆرجاریش بیر له  ریی له هه روه و دادپه

یر   سه وشوه مگووت هیچ شتک ڕوونادات، ل دوایی سالیناس به کی زۆر ده یه چیی؟ ماوه
ئاخۆ پویست :  گرت، تیتۆ ده ب خۆتکدان گویده دا نینا به م کاته له. یه مرد ره مه و سه
دوای  له:  تیتۆ ده.   بکه وام قسه دهر تکایه به:   بکات؟ نینا ده وام قسه رده کات به ده
نگیان  س جه ڕۆیشت، ل له ڕاستییدا زۆر که وه ده و پشه ره هات به تا ده نگ وت هه جه

ره  وه خته م خاکه به ر ئه سه تی پ له واوه ته یانتوانی به چیی نه وه و که خسته پشت خۆیانه
                                                 "66ڕه  الپه. "وانه ککم له ن، منیش یه تووند بکه

 مژوو له ژیانی چ تاک چ کۆدا پویستی به  نگ و کردنی به ر جه سه  له دا قسه لره
تاکارن،  ن، خه نی ڕۆحی تۆه ی خاوه و مرۆڤانه موو ئه هه. یه فیی هه لسه ڕامانکی قوی فه

م  رده ن، ژیان و سه خۆیان ڕزگاربکهنگ  رگیز ناتوانین له مژووی جه قوربانیین هه
ژین، هشتا بیر له  ر له مژوودا ده وان هشتا هه وه بوات ئه وپشه ره نده به رچه هه

ست  وه، هشتا هه یان لبکرته ن تۆه وه ڕوانی ئه وه، هشتا چاوه نه که وه ده ندنه سه تۆه
نگی  کانی جه  پیره ربازه سه. ن که هوه و ئازاردانیان د وساندنه در و چه کانی غه به ئازاره

من . ن روونییه م ڕاستییه ده لمنراوی ئه ی سه گه وروپادا به واوی ئه م له ته جیھانی دووهه
کانی  ی تلڤیزیۆنه ر شاشه سه ی، که له و ڕپۆرتاژانه موو ئه حای خۆم هه شبه به
و مرۆڤانه هشتا له  ، که ئهال دروستکردووم یان له و ڕاستییه مانیاوه بینیوومه ئه ئه

کوو ئستا شانازیی به ڕابردووی  تاوه ر بگره هه ک بکه ندکیان وه ژین، هه ڕابردوودا ده
ک قوربانیی  ندکیان وه شیمانن لی، هه ر په ک بکه ندکیان وه ن، هه که وه ده خۆیانه

گریین، ڕابردوو  هر د وه هشتا هه نه که و ڕۆژگارانه ده کوو ئستا، که بیر له تاوه هه
مانیی  ری ئه وره نووسه گه. مانه بت رداری ئه ستبه یتوانیوه ده ت نه کوو ئستا قه تاوه هه

ی فرانکفۆرتییدا "لگیمانه تسایتوونگ ئه" ی   له ڕۆژنامه11.08.2006ر گراس له  گوونته
ربازی  دا سه کرد، که تی و ڕۆژگارانه میینجار له مژووی ژیانی خۆیدا باسی له که بۆ یه

م ڕاستیی درکاندنه  نده ئه رچه هه.  دا1944تی نازیی بووه له سای  سته ی ده"ئس ئس"
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  وه ر گراسیش پویستی به وه، ل گوونته ی نایه وره کی گه رایه وه هه ر گراسه ن گوونته الیه له
شاری  دا حهناو خۆی ندیین ساه له ی چه و ڕاستیی و نھنییانه بووه ڕۆژک له ڕۆژان ئه
ی، که گراس خۆی باش  وه کانی تریش، ئینجا بگوومانم له داوه ئاشکرای بکات بۆ خه

دا  گراس لره. کات یدا ده ی بۆ په وره کی گه رایه م نھنیی درکاندنه هه تی ئه زانیوویه
م  ئهکوو  ره گه رداری ببت ئه ستبه ویداوه مژوو ده رباز بت، هه ویداوه له ڕابردوو ده هه

م نھنیی  ویداوه له یاندبت ل گراس هه کییش گه نھنیی درکاندنه زیانی به خه
ر  ند گوونته کوو چه تاوه له ڕاستییشدا هه. نت یه دا قازانجک به ڕۆحی خۆی بگه درکاندنه

ر گراس  نھا خودی گونته روونییه ڕزگار بکات ته یرانه ده و قه تی خۆی له گراس توانیوویه
ی خۆی له  میشه ڕم نییه گراس توانیبتیی بۆ هه وه، که من باوه م بداته ت وهتوان ده

کوو  تاوه ی خۆم بوو، که هه که ن ماه کی دی خاوه نموویه. دیلتیی ڕابردوو ئازادکردبت
و  ئه.   له شاری ئاوگسبوورگ من کرچیی بووم2006ری سای  کۆتایی مانگی نۆڤمبه

وه، که چۆن له کاتی ڕووخاندنی  می مندایی خۆی بۆ گامه رده ساتکی سه جارکیان کاره
شت نۆ  نی هه مه م ته م ئه ه و د رلین بووه، ئه مان مایان له به کاندا ئه تی نازییه سته ده

ن  ده الماری دایکی ده وه په کگرتوو دنه ژووره ی یه ره کانی به  ربازه سانک بووه کاتک سه
بت  میش ده ر و ئه سه نه که ستدرژیی سکسیی ده ک ده دوای یهک له  ڕیز یه و به
پش چاوی  ی دایکی به ربازانه بکات، که القه و سه موو ئه ماشای هه تانه ته سته بده
سات  ر قوربانییه چونکه دیلی مژوو و کاره ی من هشتا هه که ن ماه خاوه. ن که وه ده خۆیه

.        باری کانی ده وه فرمسک له چاوه گایه ی بۆ من ده مه شی ئه مه و ده و ڕابردووه، ئه  
کات، که چلۆن  ده"  ئوریبه"گرتنی  کانیدا بۆ نینا باس له جپھه ی قسه تیتۆ له درژه

 الی و تاوانباریان کردووه به کووشتنی سالیناس و  ته وه چوونه دوای مردنی سالیناسه له
می دابخستایه،  و ده بوو ئه ده:  تیتۆ ده. ترساندوویانهمی دادگا  رده به ڕاکشانی بۆ به
ترسا و خۆی ونکرد،  و ده و زیندانیی بکات، ل ئه توانی ئه یده ک نه چونکه هیچ دادگایه

ساته  م کاره ساڵ دوای ئه"  ده. "بت ڕوات ونده هت و ده جده ی بۆ گراف به که کچه
ک  یه پاش خۆی نامه مرت و له سنووردا دهر کانی سه کک له گوونده یه له" ئوریبه"
و  ره کانی به موو دوژمنه کردووه و خودا هه من هیچم نه: " هت، که تیدا نووسراوه جده به
".                                                                             کات ڕده م به ننه هه جه  
بت  یاندبوو، که ده  ونبکات، تیانگه و کچه کرد، که گراف ئه ن دهیا وه ڕوانی ئه موو چاوه هه
: جارکیان گووتی. وه یکووشت و هشتا الی خۆی شاردیه و کچه بکووژت، ل نه ئه

مانگانکی دوور و درژ هیچ . ی کرد چیی ماره و کچه بخۆن، که م له پویست ناکات خه
که هیچ بیرکی  که وه، پاشان خه کرده ده وه نه دا باسی له یه و ناوچه سک له که
س  ش به گراف کرد، هیچ که و کچه س مندای پشکه ئه. وه کرده ده وه نه یه وباره له

و  مه ناوی گراف بوو بۆ ئه ئه" دۆنا سۆل" کی ناویان نابوو  دی خه ده وی نه ڕووخساری ئه
وه،  گایه ر ده سه ن لهیا ره مه یر و سه کیی شتی سه خه. ی لنابوو م ناوه گراف ئه

ک چییه  یه کردووه تاکه وشه س نه ڵ که گه ی له  وه قسه" ئوریبه"دوای  یانگووت له ده
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چیی  ی بزانن بۆچیی، که وه ب ئه ک بت، به خۆشییه مه نه چت ئه یگووتووه، پده نه
                           .                                                      ترسان کیی لده خه

ندا نینا و تیتۆ  له نوه. وه داته ده ستتک قژی بۆ دواوه هه ده نت و به که ه نینا پد
کات، که  ی نینا تکا له تیتۆ ده وه پاش ئه. خۆن وه نان ده ن و پکه  که خواردنک داوا ده

ر بووم  فه نه نده مه واری شهجارکیان س:  و ڕابردووه باس بکات، تیتۆ ده ر ئه سه شتک له
و  ڕیبوون و دووربووم له دا تپه م شتانه ر ئه سه سانکی زۆر به" بلسیتۆ" و ڕۆیشتم بۆ 

ڕنم و  نگ تپه زانی ئیدی توانیوومه جه وامده. کردم وه، که به تیتۆ بانگیان ده کانه خه
 بووم و چووم بۆ بلسیتۆ  ره فه نه نده مه و شه من سواری ئه. م ك شت ماوه بیکه نھا یه ته
سکی  و که یزانی من کم، ئه و ده ئه. وه یه بۆ گراف بگمه و کچه بچکۆالنه تا چیرۆکی ئه هه

کیشی دام و لیپرسیم  یه وه وه و خواردنه که یه و منی برده کتبخانه ئه. ڕووخۆش بوو
ماتۆ " ت دت له  وه  شهو تیم بدات؟ من گووتم بیری ئه توانت چلۆن یارمه و ده ئاخۆ ئه
من نازانم تۆ : و گووتی ئه. ی مانول ڕۆکا که وه شه: من گووتم. نا: و گووتی ؟ ئه"ڕوجۆ

ر کار و  سه مان له ک قسه یه کرد، ماوه ی ده وه قسه دنیاییه و به ئه. یت که باسی چییده
من بیرم دت . ر فه نه نده مه ی شه یانده وستگه ت کرد پاشان به کوڕکدا منی گه سیاسه

:  نینا ده. هاژووشت چیی ئاوتۆمبیلی ده سان بوو، که نی چوارده مه و تازه ته چونکه ئه
و کوڕه  ئه:  نینا ده. ت ناوی چیی بوو نازانم بیرم نایه:  تیتۆ ده. کارلۆس

دا  هو دانه درژ جبھم به ی بلسیتۆ به وه پش ئه:  تیتۆ ده. مه، کارلۆس که وره گه
کک  پشتی یه مگووت له وه و ده کرده رگای داخراو، من بیرمده ڕۆیشتم، که پبوو له ده ده
وت  مه وه بۆ جارکی دی ده خۆشییه ی تدایه، که من به و کچه وه ئه رگا داخراوانه ه م د له

          .                        م ڕووخساری ببینم که زده بیبینم، هیچم نییه پیبم، ل حه
نوانی نینا و تیتۆدا  تاوه له ره ر له سه ین، که هه که  ده ویستییه و خۆشه ست به دا هه لره
  ک کچه ی پیانوایه، که نینا وه وانه ن ئه ه هه. ر و قوربانیی دروست بووه ک بکه وه

نھا  ه، تهی پیانوای وانه ن ئه ه بوورت، هه ر ده روائاسان له تیتۆی بکه ک هه قوربانییه
ب  چونکه هیچ سکسک به. بته هۆی لبووردن لی ڵ تیتۆدا ده گه وتن له جارک خه

یدا  که ره ڵ بکه گه کیش نییه بتوانت له ست ئاوها ئاوته نابت، هیچ قوربانییه بوونی هه هه
ب  ر به شت زۆرجار بکه ده. بت بۆی نه ویستیی له ستکی خۆشه کوو هه ره گه سکس بکات ئه

هتد، ل ... ر کچک، ژنک، مندایک  ستدرژیی سکسیی بکاته سه ویستی قوربانیی ده
ویستیی و ئاشقبوون  ستکی خۆشه بوونی هه ب هه ک به ویستی خۆی به رگیز قوربانییه هه

ها له تیتۆ  تاوه وه ره سه م ئاشقبوونه له ر ئه هه. رکدا سکس بکات ڵ بکه گه ناتوانت له
نھا  کات ته ها له نینا ده  وه م ئاشقبوونه ر ئه کات، هه دا ئاشکرا نه و چاه نا لهکات نی ده

ویستییه تیتۆی  شق و خۆشه  ئه وه ی، ئه که وه و بیبوورت له تاوانه تیتۆ له ژیاندا بھته
ویستیی بوو  شق و خۆشه وه ئه بستراکت، ئه نھا سکسکی ئه ک ته رگ ڕزگار کرد نه له مه

ک ب  کووژت، نه کات و نه دا ئاشکرا نه و چاه شت سانه له ه تیتۆ کرد نینای هههای ل وه
.                                                    ییی زه ربازکی بیست سانه و به قیی سه ئه  



 61

 گۆڕیی ک خۆی یه شوه کرد، نینا به کدی ده ڵ یه گه یان له وه قسه ڕه نینا و تیتۆ زۆر به باوه
 بوو، ستدا نه ده یان له قه رنجی تیتۆی بۆالی خۆی ڕاکشابوو، هیچ کامکیان ئه بوو سه

ک،  ک خۆشک و برایه ماشایان بکات یان وه ک دوو ئاشقی دریینه ته یتوانی  وه کیی ده خه
سیار مان پر زانت، ل هه و ده ر ئه سه کات ئاخۆ چیی له دا نینا پرسیار له تیتۆ ده م کاته له

کردن کرد، زۆر به  ستی به قسه نووکه تیتۆ ده هه. له دڵ و بیری تیتۆدا بوو له نینای بکات
ڕی کردبت  ندیین ساڵ چاوه یه چه وانه کرد، له یده وه قسه  خۆشحاییه ئاگایانه و به

کدا،  له کافتریایه. موو شت ی هه وه خس بۆ گانه تکی ئاوهای بۆ به رفه کوو ده تاوه هه
.                                               نن ژه کیدا مۆسیقا ده یه که س مۆسیقار له گۆشه  

بکی  ده وه به مۆسیقاوه، له ئه ستته مانبه لساندرۆ باریکۆ ده وه ئه بینین دیسانه ده
 فتا و س دوای حه نگ و تۆه له ر جه سه کردن له رخانیکردووه بۆ قسه ئاوهادا، که ته

کدا باس له  ی کافتریایه کی بچکۆالنه یه ساتک له گۆشه ر کاره سه کردن له ڕه قسه الپه
ن و  که نینیدا ده ی ژه"تاکت" له  ندکجار  ساخته ن هه کات، که س مۆسیقاژه ک ده مۆسیقایه
ندک مۆسیقا، که  ندکجاریش هه هه. ن که ش ده نگکی نزم پشکه ک به ده مۆسیقایه

دا باریکۆ به "ب خون به"له . ن که ش ده وره پشکه نگکی گه  ده رکردووه به به  لهککیان چاره
کات، که  نک ده وه باس له مۆسیقای جۆره مۆسیقاژه پکردنه مک گاته وه به که وسه ته
ی له جۆره باڕ و  نانه و مۆسیقا ژه  دت و چیدی نا، ئه نگیان لوه نگه ده نھا ده ته

ن،  که ش ده نگ پشکه نگه ده مک ده گرن و که رده وهادا ئواران بک پاره وهکی ئا کافتریایه
ناو  نانه له مجۆره مۆسیقاژه ئه. م ناهنن پیبگووترت مۆسیقا رهه نا چ شتک به ده

م  کی ئاوهادا بگره له میدیاکانیشماندا به نھا له کافتریایه ک ته دا نه گای ئمه کۆمه
کی  ند جوانه مرۆڤ گوێ بۆ مۆسیقایه چه. نگ نگه ده وین به دهڕۆژگاره مشکیان بردو
ند  له بکات، چه دا مه و ئاوازانه ریای ئه کانیدا له ده ڵ نۆته گه جاوید شل بکات و له

نگ شل بکات و گوی مۆسیقیی  نگه ده بت گوێ بۆ ده ساتیشه کاتک مرۆڤ ناچار ده کاره
و  کی جاویدیش بکاته ئه انی مۆسیقایهیتو دیاره باریکۆ ده. راسان بکات خۆی هه
و  کوو گفتووگۆی نوان نینا و تیتۆ ڕۆمانسییتر بکات، ل ئه تاوه وه هه کافتریایه

ک له  واوییه کوو ناته تا وه نت، هه ر داده نگکه نگه ده نی ده ست س مۆسیقاژه نقه ئه به
ی نوان نینا و تیتۆدا دروست کدی ی یه وه نجا و دوو ساڵ دیتنه ی دوئلی پاش په دمۆزفره ئه

کات، له  جۆرک باس له مۆسیقا ده ر ڕۆمانکیدا به وشتی باریکۆیه له هه مه ڕه ئه. بکات
کی ساده  کات، له ئاوریشم دا مۆسیقایه ی جاویدیی مۆسیقا ده چنتۆدا باس له لوتکه نۆڤه

کات،  کی جاوید ده وه باس له مۆسیقایه دا دیسانه له نایت کپکدا، له خاکک له شووشه
و  رکک له له هه. کات ر ده قکه ته قه کی ته ب خونیشدا باس له مۆسیقایه وا له به
شق و  کی قوڵ باس له سکس و ئه یه شوه چنتۆ به ر له نۆڤه ده شدا به ڕۆمانانه
ر  سه رتیی خۆی له ککیشیاندا کاریگه ریه کات، له هه ش ده غه ده کی قه ویستییه خۆشه
ده قیینه به ری ڕاسته نهخوت، به جوه هنه یه شدوای کلیلی  قیینه به ری ڕاسته ک، که خو
ی  وه ندیین توژینه کات ناچار بت بچت چه هایلده ڕت وه گه دا ده رگا داخراوانه و ده ئه
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ش خۆی  مه وه، ئه غه بخونته ده ویستیی قه ر سکس و خۆشه سه روونیی له فیی و ده لسه فه
حای خۆم  شبه به. کانی باریکۆدا ی ڕۆمانه وه وه قازانجکی تر له خوندنه له خۆیدا دیسانه

بی کوردیی  ده کان، که جوانتریین شاکاری ئه پموایه ڕۆمانی شاری مۆسیقاره سپییه
ختیار   و لبووردن، ل به ر تۆه سه کردن له ب خون بۆ قسه ک به که وه یه مۆدرنه نموونه

دوای لبووردن و  ویداوه زیاتر به کوو هه وه چووه، به وه ندنه سه نگ تۆه ته  بهمتر  که
کان ناتوانین ناوبنین ڕۆمانی  ربۆیه شاری مۆسیقاره سپییه ڕت، هه رییدا بگه روه دادپه

   .                                     ڕت گه رییدا ده روه دوای دادپه کوو ڕۆمانکه به تۆه، به
ساتی  ی تیتۆ بۆ الی گرافی مردی نینا، گراف به کاره که ردانه ساڵ دوای سه"  ده"

وه بۆ   جموجۆه سوکاری گرافی خسته رگی گراف که مه. دات ستده ده ئاوتۆمۆبیل گیان له
وان پیان وابوو، که نینا ژنکی شته،  بن، ئه نیا نه ی ته که ی نینا و س منداه وه ئه

ت بهمرۆڤ ناتوانکی شه ت ژنمندا ت نیا به ته وه به دیار سبھله کۆتاییدا . ج
دات  سوکاری گراف ده ق به که ر هه می دادگا و دادوه کشنه پشده سوکاری گراف نینا ڕاده که

تیتۆ له نینا . وه ستننه کانی لده ن و منداه که روونیی ده ی ده خۆشخانه ی نه وانه و نینا ڕه
تکایه :  وه و ده مناداته و ڕاسته یان نا؟ نینا وه ی ئه یه وه م گانه اخۆ ئهپرست ئ ه د
کی  بگوومان له ڕوویه. کانی تیتۆیه ی ڕاستیی قسه ش نیشانه مه  بکه، ئه وام قسه رده به
ت و ماندووی  که یی ڕۆحی شه م چیرۆکه هاوکاریی ئاسووده ی ئه وه وه گانه روونییه ده

ی  که راغی قاپه ی له قه که وچکه گرت و که ربۆیه نینا گوده کات، هه ک نینا ده ژنکی وه پیره
کانیشت له  منداه:  پاشان تیتۆ ده. دات کردن ده وامیی به قسه رده دات و تیتۆش به ده

شت سانه ژیانکی  بگوومان کچکی هه". 74ڕه  الپه" یان کردووه  دادگادا دژ به تۆ قسه
دا لی تبگات، تاکه هاوڕی  م دونیایه سک نییه له ڕاندبت هیچ که ای تپهتراژیدیی ئاوه

ری ئازاره  سه وقه تا ته توانت له نووکی پ هه تی، که ده ی خۆی خۆیه قینه ڕاسته
نگه، ل  کی تری جه ویش قوربانییه ش تیتۆ، چونکه ئه نووکه نت، هه کانی ڕابژه ڕۆحییه

نجا و دوو ساڵ  ناست و په وه ده شت سانه نی هه مه نا له تهویش نی ئه. له فۆڕمکی دیدا
ک بریینن  رتی یه ئستا نینا و تیتۆ دوو که. پش ئستا ژیانی له مردن ڕزگارکردووه

رمانی ڕۆحی  کردنیان ده ی قسه وه ک ئه گرن، وه کدیی ڕاده وه گوێ بۆ یه ربۆیه به چژه هه
روونیی و  رمانی بریینه ده ستییشدا باشتریین دهڕا له. کتر بت ت و زامداری یه که شه

کانی نینا  واته هیچ پسیشۆلۆگک ناتوانت به تۆزقای وته کردنه، که کان قسه ڕۆحییه
ی ڕۆژک له  و مرۆڤه ره ئه وه خته به. ڕۆحی زامداری تیتۆ ساڕژبکات و تیتۆش هی نینا

وه توانای  دۆزته سک ده بت کهند مانگ و ساکیش باقی  نی چه مه ر ته گه ڕۆژان خۆ ئه
.                                                     ویش لیتبگات بت و ئه کردنی بۆی هه قسه  

ن،  ندک ده م ڕووداوه ئیدی تۆ ڕاتکرد و ونبوویت، هه ند ساک دوای ئه چه:  تیتۆ ده
 کانت هاوکارییان کردوویت بۆ ڕاکردنت، لکانه و خه ئهکه هاوڕ ناسیی  ی تۆیان ده

ڕان پاشان وازیان هنا و  دواتدا گه کی زۆر به یه ماوه. بووه ت هاوڕت نه تۆ قه: یانگووت ده
بن و جگاپیان  شتان زۆرن، که ونده:  ئینجا ده. ڕدابوون، که تۆ مردوویت وباوه له
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. خر نه:  یه؟ تیتۆ ده دات ههمن:  کات و ده ی ده که ماشای قاپه نینا ته. وه نادۆزرته
ی  وه بت بۆ ئه ڕی به جیھان هه مرۆڤ پویسته باوه:  بۆچیی نا؟ تیتۆ ده:  نینا ده

وه و  کردنیه خاته قسه ک پشوو ده یه تیتۆ ماوه". 74ڕه  الپه" رده بکات  روه ڕۆحی منداڵ په
بت،  نگ ده پاشان بده". 75ڕه  الپه" مرد " ئای گوڕه" دوای چوار ساڵ  له:  پاشان ده

وه  یان دۆزییه" ئای گوڕه"که :  ئینجا ده. بت کردن بۆی ئاسان نه وت، که قسه که رده ه واد
. وتبوو ی خۆیدا که که م خانه رده به له" کومیست"وه بوو، له  ریه کک به پشتی سه فیشه

وه و ناوک  زک دۆزرایه له گیرفانیدا پارچه کاغه:  کات و ده ماشای نینا ده تیتۆ ته
ئای "تی  ، خه"دۆنا سۆل" نووست  نجه ده وادا به په ری نووسرابوو، تیتۆ له هه سه له

ئیدی :  تیتۆ ده". دۆنا سۆل" ڕاستیی خۆی نووسیبووی  و ناوه به خۆی بوو، ئه"  گوڕه
کی تیتۆ  ماشایه هوه و ت کاته ه رز د ری به نینا سه. کرد م ده و ژنه ڕی ئه وه چاوه وڕۆژه له
کات و  کانم ده ماشای چاوه مزانی دت و ته و دت، ده مزانی ئه ده:  تیتۆ ده. کات ده
کی  رگایه دا ده یه و ئواره  بووم، که له سه و که کات، چونکه من ئه  ده ممدا قسه رده به له
موو  من هه. وه رناچتهت بی ی قه م شته  و ئه وه، ئه وه دامخسته وه و دیسانه دایه وتووم هه که
قی خۆمه و  ک، ئستاش هه خۆشییه کوو نه وه وه خۆمدا خوارده م له م نھنییه نم ئه مه ته

یی  ست به شپرزه بت هه ه نگ د ئیدی تیتۆ بده. تا دانیشم گه دا له م لره وه ی ئه شایسته
کدا  له کافتریایه:  هخۆی د وه و به کاته ی، بیرده نجه تا نووکی په کات هه لدانی دی ده

موو چاوترووکانکدا   ژنکی شتدا دانیشتووه، که له هه ڵ پیره گه لهر چاو  سه چاو له
یزانی، که ناتوانت ڕگریی له نینا  رپ و بیکووژت، تیتۆ ده بستته سه یه هه ئاماده

                     .  نگ کۆتایی پھاتووه جه:  وه و ده کاته یکووژت، بیرده تا نه بکات هه
تی  ی له بوونیه نگه و جه ، ئاخۆ ئه کییه ه چه م خاه ڕه ر ئه وه سه ینه گه وه ده دیسانه
کوو ئستا  تاوه کوو ئستا کۆتایی پھاتووه؟ مرۆڤ هه تاوه ستیپکردووه هه وه ده مرۆڤه

ری  کتهنگ و تۆه ڕزگاربکات ڕۆماننووسانیش فا یرانی جه یتوانیوه خۆی له قه نه
بیر خۆی  نگ له ڕن مرۆڤ جه وه ڕۆماننووسانن لناگه دا، ئه م پرۆسسه کییبوون له ره سه
وه، مرۆڤ پشت بکاته تۆه و لبووردن بنته پش خۆی، ئاخۆ کام مرۆڤی  رته به
خ  کی ته رییه نھا بیروه الی ته نگ له نووکه جه ڕیبت و هه نگدا تپه یه به جه ر هه وه خته به
کانی  الوه  که نووکه نگدا ژیابت و هه یه له جه ر هه وه خته ت و چیدی نا؟ کام مرۆڤی بهب

گت  م نه رده م به سه رده گت، سه ڵ خۆیدا شاره و شار و وت به وت نه گه نگ له جه
نگیشدا مرۆڤ  نگ و دوای جه ی جه میشه له میانه کی نوێ؟ هه یه وه ستی نه  ده یداته و نه
خون :  کوو نیچه ده روه وه بگات به ڕاستیی، ل هه ویداوه له ڕگای خونه هه

یکات  کات و ده هراویی ده ر ڕاستیی، خون پاکتریین مامۆستا ژه سه ته له ناڕکتریین شایه
". 101ڕه   الپه3" ر  تنه ه خه کی ب بنچینه و خۆهه ق و هیوایه ن دکی ڕه به خاوه

کسانیی  و تیتۆ خۆیان پ مامۆستا و کادری یه" ئای گوڕه"سالیناس و کوو چلۆن  روه هه
نھا گوی  که پویسته ته یه م خاکه گگه نگ ئه دوای جه و مرۆڤدۆستیی بوو، پیانوابوو له

ش  وانه ناوبردنی ئه ناوببرن، بگوومان له رچیی دڕک و داه له جوانی تدابونرت و هه
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ت  نانه ستیان پکرد ته  بوو له دکتۆر مانول ڕۆکاوه دهنھا به ڕشتنی خونیان ته
تاندن چ شتکی  خه ی بجگه له خۆهه که شیان کووشت، ل کووشتنی ڕۆکا و کوڕه که کوڕه
بوو، بجگه له  دا تیایاندا چ شتکی دی نه کردنی ڕۆحی تۆه وره بوو، بجگه له گه دی نه

نتی  ی ئه وه واوی لکۆینه ریدریش نیچه له تهف. بوو ختی ڕق چ شتکی دی نه ئاودانی دره
م و  می  نوان خودا و ئاده رده ڕی سه وه بۆ شه ڕنته گه ڕ و تۆه ده کریست دا مژووی شه

ڕ و  ی شه وه کایه کات له هنانه شدا خودا تاوانبار ده وا، بگوومان لره حه
وه  شته هه وای له به م و حه و ئادهڕی نوان خۆی  خودا شه:  و ده دا، ئه وه ندنه سه تۆه

ی خۆی له  ی تۆه وه ندنه وی سه وه باشتر هه تا له ڕگا مرۆڤه ویی هه ر زه وه سه گوزایه
وه  ینه کیی بیربکه ه چه ر ڕه گه وه ئه ی نیچه واته له ڕوانگه. وه وا بکاته م و حه ی ئاده وه نه
. کراون قی خودان له مرۆڤدا متووربه می ئه رهه یه به وه ندنه سه ڕ و تۆه رچیی شه وا هه ئه

وانی  نگ ئه ڕاندووه ل هشتا جه نگیان تپه قه جه به یان سای ڕه نینا و تیتۆ ده
تایه  تاهه نگه بھنت و بۆ هه و جه بت کۆتایی به ی ئیمۆ ئاماده وه هشتووه، ئه جنه به
مانک پش ئستا،  رده ی سه غه ده کی قه ویستییه شقه، خۆشه رت ئه ناوی به له

ر  شت بچینه سه ده. مانکاتیش تیتۆ می مندایی نینا، هه رده ی سه غه ده کی قه ویستییه خۆشه
وه  ی له نیناشدا زیندووکردبته کرت، باریکۆ ڕۆحی تۆه ی، که بین ده ڕه و باوه ئه
کی دی  به تاوایه. ری بکات ڕزگا یه و ڕۆحی تۆه شق له ی ئه و ئاسته  ئه کوو بگاته تاوه هه
رمانی  ویستیی ده شق و خۆشه وت پمان بت، که ئه  بییه تاوه ره سه ر له ی هه وه ک ئه وه
 ساکاره  وشوه یویستووه به ل نه. رمانی لبووردنن ه کان، د روونییه  ده کیی کشه ه چه ڕه

کوو له  تاوه مانبات هه دا ده یرانی دیکه  و قه ژه نگه ک ته کوو به کۆمه پمانبت به
ویستیی  سکس و خۆشه. وه ویستیی و سکسه وه به خۆشه ستته وه بمانبه کۆتاییدا دیسانه

شقک له  موو ڕۆژک جۆره ئه کات هه ز ده ر حه کانی باریکۆدا هند جوانن خونه له ڕۆمانه
                                  .                           کانی باریکۆ بژیی کانی ڕۆمانه شقه ئه

ی  که تاه  به ندیشدا چاوک به قاپه نوه کات و له ری خۆی ده وروبه ماشای ده نینا ته
ماشای  کردن هناوه و نیناش چیدی ته تیتۆ کۆتایی به قسه. گت میدا ده رده به

و مزه  الی ئه ا لهنی ته و ژنه به توانت بت، که ئه کیی ده ڕووخساری تیتۆ ناکات، خه
وه و ورده ورده  یه که دات به کورسییه تیتۆ پاده. کات کک ده ڕوانی یه دانیشتووه و چاوه

. ماشای نینا بکات وه ته هایه، که له دووره وه وه ک ئه کات و وه ماندووبوون ڕووی تده
دۆته قان کانی چه سته ردایه و ده به ی له کات، که هشتا پاتۆکه ستده پاشان هه

یره، که  الی سه وه و له کاته وری خۆیان ده ی ده که موو خه و هه بیر له. وه کانیه گیرفانه
کانی  کات چاوه ماشای نینا ده پاشان ته. م مزه چ باسه ر ئه سه هیچ کامکیان نازانن له

وه کوو خۆی مابۆ مووچاوی وه کویه؟ ده نووکه له یای هه زانت خه وه، ک ده بریسکنه ده
وه و  کاته تۆ بی گریان بت؟ پاشان بیرده. دا گۆڕابوون و خاه بت له کانی نه نھا چاوه ته
. ها زۆردا رانکی وه م بینه رده به هیچ پی خۆش نییه له شونکی ئاوهادا بمرت، له:  ده
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ی  مه و دوانه باسیانکرد بریتیی بوو له شی ئه وه کردن، ئه وته قسه که ئینجا نینا ده
:                                                                                             وه خواره  

وه نوانی  وه، به هواشی خستیه گرته که هه ه ر مز سه کانی گرافی له ئوریبه کارته
دا  ساته و چرکه و له وه، من پموانییه، که ئه یدانه ک هه ک له دوای یه وه و یه کانییه نجه په

. وه بردۆته و چیی نه وه، که ئه کوو بیرکردۆته و چیی دۆڕاندووه، به وه، که ئه بیریکردبته
  وه مائاوایی له رپ و به ڕوو خۆشییه ته سه ستاوه و هه ئه. بوو و هیچ واتام نه من بۆ ئه

بووه  ی نه تییه ایهو ئاز سک ئه نیوه، هیچ که که سک پنه هیچ که. دانیشتوان کردووه
نووکه  هه. دیتبوو رگیز نه دا هه و شونه وان جۆره کارتکی ئاوهایان له ئه. ک بکات یه قسه

مبت ئه بۆچیی ده: پت له م چیرۆکه که بی، که تۆ بۆم باس  و چیرۆکانه متر ڕاستترب
                                  یت؟                                                              که ده

: ت ناکاو ده کات، تا له ی تر ده وه نه نیناش قسه داته می نینا ده ک نه تیتۆ وه یه ماوه
م  بت ئه ی بۆچیی نا؟ بۆچیی ده یت؟ ئه وه ناکه ڕ به باوکم باشتریین باوک بوو، تۆ باوه

ئمه :  ئینجا نینا ده. وه م ناداته ر وه ی تۆ؟ تیتۆ هه وه متر ڕاستتر بت له چیرۆکه که
های تری تدا  زاره بت هه وانی دی ده ک ژیان بژین، ئه نھا یه ین ته توانین خۆمان گرژبکه ده

کدی   بگیرت، که ئمه ئازاری یه وه شه، که ناتوانرت ڕگا له مه ر ئه به رله وه، هه بدۆزنه
وه  یه و ئواره ی ئه باره موو شتک له زانیت من هه هد:  نینا ده. نگه ر بده تیتۆ هه. ین ده نه
توانی هیچ ببینم، ل  مده وه بووم، نه ژره وه؟ من له چیی بیری هیچم نادته زانم و که ده

پش چاوم،  وک دته کوو خه مبیست ناهۆشیاریی بوو، که وه شی ده وه بیست، ئه شتکم ده
ته، ل بۆیان  کی تایبه یه هره بوونی منداڵ به  هه. وادا ونبوو مووشت له هه دا هه و ئاگره له

م  مجۆره پرسیاره ڵ کردم؟ ئه گه ئاخۆ درۆت له. زانم موو شت ده دا هه وه، من لره ته گاومه
ت  قه مجار ته که وه، تۆ یه وانی تردا هاتیته مای ئمه ڵ ئه گه تۆ له. م توانی بکه ده رگیز نه هه

ی  لووله" ئای گوڕه"ی لکرد، له کۆتاییشدا  قه اس تهله باوکم کرد پاشان سالین
" ئای گوڕه"زانم؟  مه ده کوێ ئه له. قنت ته ی ده لله وه و که  یه کاته قورقوراگه ی ده که نگه تفه

ی  ئوه.  بوون ی دڕنده مووتان ئاژه کی دڕنده بوو، ئوه هه و ئاژه وه، ئه بۆی گامه
)        80ڕه  الپه( مه بگات؟  بت خودا چلۆن له گدا، ئاخۆ دهن میشه ئاوهان له جه پیاو هه  

نھا خۆی  وه و ته ره  ده می نادته ک چییه له ده یه کوو ئره تیتۆ تاکه وشه تاوه هه
تی و  قیه وه هه که یه موو باره زانت، که نینا له هه زۆر باش ده. گرت وه و گوێ ده خواته ده

بت بۆچیی  ئاخۆ ده:  شه زوو زوو به تیتۆ ده مه ر ئه به ر له هه. ت ڕاستیی ده
نگ  وان بۆ کووشتنی باوکی نینا جه رگۆمنتی ئه ئه. ی من ڕاستتر بن وه کانی تۆ له چیرۆکه

گریمان . نگ بووه، تاوانبارکردنی دکتۆر مانول ڕۆکای باوکی نینا بووه، به تاوانباری جه
و  خۆشی له ها نه نده واندووه و چه ت دانه وه انی دهک رمانه ری بۆ فه ک پزیشکک سه ڕۆکا وه

بووه له  ربازک ڕۆی هه ک سه ویش وه واته ئه رمان کووشتووه، که دا به ده یه خانه سته خه
ک  چنه دوو تای یه ردووکیان ده ربازک هه واته پزیشکک و سه که. کووشتنی مرۆڤدا

رداری  ستبه کانک ده یه ئاخۆ بۆچیی خه وه  ئهدا نگدا، پرسیار لره کاتی جه وه له رازووه ته
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مه وای  بگرن، ئه ست له دکتۆرک هه توانن ده نگ ببن و نه دوای جه ربازانک له سه
نھا  کوو ته نگ، به دوای جه یانویستووه دکتۆر ڕۆکا بکووژن له ک نه موو خه ی هه وه ئه

م کاره چۆته قۆناغی   ئهدا واته لره بووه، که" ئای گوڕه"ویستی سالیناس و 
ک  یه نووکه ناتوانت هیچ نقه ربۆیه تیتۆ هه ک گشتیی، هه وه نه ته ندنکی تایبه سه تۆه
کوو  ترست، به ترست یاخوود له مردن ده ی لیده وه ک به می نینادا بکات، نه رده به له
مه وای  ئه. ربانییدات به نینای قو ق ده ی خۆی و هه  له کرده شیمانه ی په وه رئه به له
و  نینا ئه. کانی رگرییکردن له کاره وه بۆ به رگۆمنتک دنته ند ئه ی له کۆتاییدا چه وه ئه
ی  وه مبیست، ل ئه نھا ده بوو ته من چاوم ل نه:  شت سانک بووه و ده م هه ده
له " ئای گوڕه" و ی سالیناس رگۆمنتانه و ئه موو ئه واته هه مبیست ناهۆشیاریی بوو، که ده

ک چیدی  سیناریۆی کووشتنی ڕۆکای باوکی نینادا ڕکیانخستبوو بجگه له ناهۆشیارییه
کوو چلۆن  روه هه. ت بوو چیدی نا تیی و تایبه سایه کی که یه وه ندنه سه بوو، تۆه تر نه

ه م یان لناوه، ئه ت ناو و ناتۆره نانه شی کووشتووه، که ته وانه موو ئه سالیناس هه
وه چواردانه  یه که ر مزی نووسیینه سه نھا له ندارک ته تمه ک سیاسه کاتکدا سالیناس وه له

کی سیاسیی ڕۆشنبیر بووه و  تییه سایه م که واته النی که نگاندووه، که ی جه نگه و جه ساڵ ئه
و گریانه  موو ئه یتوانیوه خۆی له هه چیی هشتا نه بووه، که نگ نه ڕی به تفه باوه

پرسیار . ویان تداکردبووه مرۆڤکی ڕسنتیمۆی دڵ پ له ڕق و کینه ڕزگاربکات، که ئه
یتوانی  یرانه ڕزگار بکات؟ بۆچیی نه و قه یتوانی خۆی له یه، ئاخۆ نینا بۆ نه وه دا ئه لره

م پرسیاره  مکی دروست بۆ ئه شت وه ه رز بگرت؟ د په  دووره وه ندنه سه خۆی له تۆه
دایه،  رگیز هیچ شانسکی به نینا نه ی ئستا هه ته سته م ده بت، که ئه وه ه ئهئاۆز
ی،  وپیه ش به مه می دادگا، ئه رده و تیتۆ بۆ به" ئای گوڕه"کاتی ڕاپچکردنی سالیناس و  له

بوونی گیانی تۆه له  ڕ هه مه مه بۆچوونکه له ئه. نگه که نینا کچی دکتۆرکی تاوانباری جه
وت، که نینا پیاوان  که رده ک ژنک جوان ده کانی نینادا وه شی له کۆتایی قسه وه ئه. انیناد

نی  وه پیاوه خاوه رواشه ئه کات، هه ند ده نگدا ناوزه کاتی جه ی دڕنده و کویی له به ئاژه
ربیینکی  ربیینه ده م ده ئه. تریین ئینستینکتی کووشتنه وره ست و گه تریین هه دڕنده
متی به نینا، ئه نیستانهفناسانه ی ئه وه نیشانه ش دیسانه مه یه، که باریکۆ داون له  و پ

.                           گرن کانی ژان ده رکه له ڕۆحی ژندا نووسیینه باریکۆدا، که نووسه  
. تچی ر له مرۆڤکی نۆڕماڵ ده کی خۆت بکه، هه ماشایه ته:  وه ده بوونکه نینا به تووڕه
الی خۆمان  ی زیندوومان له ندیین نموونه ی نینا بۆ تیتۆ، چه ربینه م ده بگوومان ئه

مردک، که  ک تیتۆ ببووبتن به پیره شت ئستا وه سانه ده و که وه بیر، که ئه دنته
ب  ن، به وه یییپداهاتنه زه چن، شیاوی به کانکی نۆرماڵ و بتاوان ده واو و ڕک له خه ته
:  وه؟ نینا ده ته مانه چیی تدا نووسراوه ستبکات ئاخۆ مژووی ئه سک هه ی هیچ که وه ئه
وه   ڕیته په کانی پاکن، که له جاده ده ره نجه وه په یته که ت ده که رییه یانییان، که لۆته به

واو نۆرمایت،  نابت مرۆڤکی ته یت، جه که پی خۆتده کی ڕاست و چه ماشایه یی ته بنچینه
نگکی  ب تاوان مرد، منداکی بچکۆالنه، که تفه م به کرد کاتک براکه ماشات ده  ته لبه
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نابت هیچت  یاندا بوویت، ل جه گه ستژک و هیچی تر، تۆ له وه بوو، ده سته ده به
تی پیر  که نھا بیست سانک بوویت، مرۆڤکی شه م ته وده وره تۆ ئه کرد، خوای گه نه
تکایه . کرد چیی هیچ شتک نه نجکی بیست سانه بوویت، که نابت گه جهبوویت،  نه

توانیت  بت؟ تۆ ده وه چلۆن ده وه، که ئه یته توانیت بۆم ڕوونبکه شتکم بۆ بکه، ده
ونکی ترسناکی  مه خه دات؟ ئه نیت، کوو شتک ڕووده یه ک بت تمبگه یه رشوه هه به
یھنته  گرت و ده ماری تیتۆ ده رچۆنک بت ده   نینا ههبت؟ مه کوو ده خۆشک نییه، ئه نه

بت  که، که مرۆی قوربانیی ده رییه روه ش خودی خۆی دادپه مه بگوومان ئه. م قسه و وه
ی خۆیدا  ه خۆی بکات، ددان به هه رگریی له شی بدات، قسه بکات و به که ره ڕگا به بکه

تی کۆتر و سامری  الده نوانی جه  له ه گفتووگۆیهمجۆر ئه. بنت، داوای لبووردنک بکات
رگی  تا مه لیی دا، هه ختیار عه کانی ڕزدار به بابلییدا له ڕۆمانی شاری مۆسیقاره سپییه

. دات، ل له فۆرمکی دیدا کانی درژه به خۆی ده ستی قوربانییه ده سامری بابلیی به
یدا  که ره ڵ بکه گه ه له رییانه مامه روه ت دادپهو یه یه، که ده و قوربانییه تی کۆتر ئه الده جه

ک ڕۆماننووسانی دی له شاری  دایه، که وه وه لیی له ختیار عه ییی به وره گه. بکات
ویداوه لبووردن  کوو هه بووه، به وه نه ندنه سه ستی تۆه ویی ده کاندا که مۆسیقاره سپییه
دا  کوو له ئاینده تاوه کانی قوربانیی هه  خهست و گای بنده ک بۆ کۆمه یه بکاته ڕگاچاره

شدا کردووه، که  وه لیی کاری له ختیار عه ل به. ر وه نه بشبنه بکه ک قوربانیی بمننه  وه نه
کدا، که  لیم شواز نین له دادگایه موویان حه تی کۆتر نین، هه الده موویان جه گا هه کۆمه
وت دی سامیری بابلیی  مه م، که ده وانه همنیش ل: تی کۆتر چیکردووه ب الده جه

ن،  که ی داوای ئازادکردنی سامیری بابلیی ده وانه م، من هاتووم تا بچمه ڕیزی ئه خۆشبکه
م  هننه ئه م خودا مه که ڕزه ده و دوو س به تک نیم، تکاش له ره غفه ڕوانی هیچ مه چاوه
تاوه خودا خۆی له  ره ر له سه ی هه وه رئه به وه خودا دوور ڕابگرن، له یه له سه مه
نازانم خودا، . ین ده وه نییه ئمه بیاری چیی ده وه بووه، خودا کارکی به دا نه که له سه مه

ڕه   الپه4(بت؟  دا ئاماده کاتی سزاکه بت له بووبت بۆ ده نه دا ئاماده که که له کاتی تاوانه
ک  ندارانی وه تمه امیری بابلیی و سیاسهلیمی ژنی س گا شاناز سه بگوومان کۆمه). 516
وه  تی کۆتری بتاوانیشه الده کۆتاییدا به کووشتنی جه شی تدایه، که له کانی ئمه پارته
شت له شاری مۆسیقاره  ش ده بی کوردیی ئمه ده ئه. کوو بیشیسووتنن ستن به وه نه

سوڕاندنی ماتۆڕی  همۆی ه بته داینه دا بکات چیدی نه وه وه کار له کانه سپییه
.                                                         دا کانی کۆمه ناو تاکه وه له ندنه سه تۆه  

.رباز بووین ئمه سه:  تیتۆ ده  
  واتای چیی؟  مه ئه:  نینا
.نگدا بووین ئمه له جه: تیتۆ  
.نگ کۆتایی هاتبوو نگکدا؟ جه له چ جه:  نینا  
. بۆ ئمه نا: تیتۆ  
نابت نا؟ بۆ جه:  نینا  
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.متریین شت نازانیت تۆ که:  تیتۆ  
.ی، که من نایزانم و شته واته پمب ئه که ده:  نینا  
. بوو ڕمان به جیھانکی باشتر هه ئمه باوه:  تیتۆ  
مه واتای چیی؟ ئه: نینا  
.می پ نییه بت و وه نگ ده بده:  تیتۆ  
مه واتای چیی؟ ئه:  نینا  
کتریی بکووژن،  ستیانپکرد یه کان ده ر مرۆڤه گه وه، ئه ڕینه توانی بگه مانده ئمه نه:  تیتۆ

ستیانپکرد،  ه وانی دی د ویست کۆتایی پبت، ئه مانده وه، ئمه نه ڕنه ئیدی ناتوانن بگه
                )                   81  ڕه الپه. ( وه ڕته توانی ڕایبگرت و بگه یده ئیدی مرۆڤ نه

جیھانکی باشتر واتای چیی؟                                                               :  نینا  
کانک  وتکدا، که خه ژر ڕه کیی الواز له که چیدی خه. ر روه جیھانکی دادپه: تیتۆ

بت،  ی هه و شانسه کک ئه موو یه هه. نانن گرن نه رده و زیانه چژوه وه و له نه خه زیانده
.                                                                                      ر بت وه خته به  
  کرد؟ وه ڕت به تۆش باوه: نینا
م  مزانی، که ئه هابوو، ده ڕمان وه موومان باوه  هه کرد، ئمه وه ڕم به بگوومان باوه: تیتۆ

. رتک کاره ده  
تزانی؟ ه تۆ د: نینا  
یره؟ وه سه الته به: تیتۆ  
. به: نینا  
شدا تکۆشاین، ئمه ویستمان کارکی  وپناوه زانی و له مان ده وه رحاڵ ئمه ئه هه به: تیتۆ

.ین ڕاست بکه  
ی، که منداڵ بکووژن؟ وه به: نینا  
.ر پویستی کرد گه  ئه به: تیتۆ  
ی چیی؟  ده وه ئه: نینا  
.یت وه بگه تۆ ناتوانیت له: تۆتی  

.م توانم تبگه وسا ده نه ئه یه توانم، تمبگه بگوومان ده: نینا  
.هایه ڵ خاکدا وه گه ک له وه ئه: تیتۆ  

ی نه تیتۆ  وه ک ئه وه وه وته نوانیانه که کی کورت بۆشایی ده یه نینا و تیتۆ بۆ ماوه
مرۆڤ :  پاشان تیتۆ ده. ت له تیتۆ بگاتنت، نه نیناش بتوان یه بتوانت له نینای بگه

تا مرۆڤ  ره سه. ی بۆ بکت که وییه رشتک بچنت، پویسته پشتر زه ی هه وه پشئه
بت  نگ ده ربیینه بده م ده نینا به بیستنی ئه. وه بداته ی بۆ هه که وییه پویسته زه

که  ر هاتوو باسه گه ت، ئه تایبه  به هربیینان مجۆره ده کی ئه ه چه بگوومان ڕه. ک یه ماوه
کی  نی تیۆرییه کانک، که خاوه ستی خه ر ده سه گاوه له ی کۆمه ندبوو به ئاینده پابه

تاشدا تیشکمان  ره سه کوو له روه فالتوون، هه وه بۆ ئه ڕته گه ن بۆ گۆڕان ده ڕادیکانه



 69

مرۆڤ :  وه ده تیتۆ دیسانه. گا هر به گۆڕیینی کۆم رانبه م توانینه به ر ئه خستۆته سه
ی  وه پشئه:  تیتۆ ده. خر نه:  ڕزم؟ نینا ده یت به گه ڕت تده پویسته به ئازاردا تپه

لک  پشدا شتگه ین، پویست بوو له ین،که ئمه پویست بوو ڕکی بخه وه بکه بتوانین ئه
ین،  ی ئازار بگرین و ئازاریش بده رگه بوو، پویست بوو به کی دی نه ین، ڕگایه تکبده

ون  توانی خه یده مرۆڤ نه. سی براوه بوو  که وه گرت ئه ی زۆرتریین ئازاری ده رگه ی به وه ئه
ی تۆ  وه رئه به نھا له ن، ته ڕوان بکات بیده وه ببینت و چاوه کی باشتره به دونیایه

بوو  ن، مرۆڤ ده تیشت بدهمتریین ش بوون که نه رگیز ئاماده وانه هه ئه. وت ته ده
یشت ئیدی هیچ جیاوازیی نوان پیر و  گه ده وه رکاتكیش مرۆڤ له هه. نگ دا بجه وپناوه له

وه،  گایه ده ویی هه ما، مرۆڤ زه ده ما، جیاوازیی نوان، هاوڕێ و دوژمن نه ده منداڵ نه
پناوی مشت  نگاین له جه ده  نهئمه. کرا ده ب ئازار نه یت، به توانی هیچی دی بکه تده تۆ نه
کوو  پناوی ئادا به کی کشتووکاییدا یان له وییه  زه پناوی پارچه دا یان له پاره
ڕۆین له  ر زۆر دوور نه گه بگوومان ئمه ئه. کی باشتردا پناوی دونیایه نگاین له جه ده

و ئاوه گۆشکراون، که  بهی کورد  رگه میشه پشمه مژووی بزاڤی ڕزگارییخوازی کورددا، هه
زموونی دوای  کۆشن، ل ئه خۆیی خاکی کوردستان و ئازادیی کورددا تده ربه پناوی سه له

تاوه بۆنی بارووت لووتی  ره سه ر له وه، هه درۆدا خسته ی به م تیۆرییانه موو ئه ڕیین هه ڕاپه
ت بوو به  سته ن دهتریی وره رمایه و گه بوونی زۆرتریین سه نگی هه موومانی خنی جه هه

رخانکی  رچه وه تکۆشان وه ندارانی کورد، ئیدی لره تمه کی سیاسه ره ئامانجی سه
بات،  توانرا ناوی لبنرت خه ده رگیزیش نه وه و هه ناسرایه ده رگیز نه وه بینی هه خۆیه به
کان  ا مرۆییهه ب گوپدانه به رمایه به ت و سه سته ربازی ده موو بوونه سه کوو هه به
باتی  بات بوو به خه م، ئیدی خه یبوو بوونه هه ش، که پشتر هه ونانه و خه موو ئه هه
تریین  وره ش کوردستانی کرده گه مه رئه ت هه سته رمایه و ده ویی و سه بوونی زه هه
                    .                                                                     ستان نده گه

وانه  ڕز بژیین، ئه کوو ژیانکی به تاوه ها مرۆڤماندا هه تیی میلیۆنه ئمه یارمه:  تیتۆ ده
یان  وه یاخوود گاته قه ێ بخرنه ژر پله وه بئه ر بن له ژیان و مردندا، به وه خته بوو به ده

. ش هیچ موو شت بوون و ئمه ههوان  ودابووین، ئه ها مرۆڤ له ئمه بۆ میلیۆنه. پبکرت
دان  منداڵ یان سه"  ده"مرت، یاخوود  م دیوارکدا ده رده به  له منداک واتای چییه، که

ها مندای دی  وه بکرت، ئمه کردمان، میلیۆنه بدرته ویی پویست بوو هه منداڵ، زه
:  ئینجا به نینا ده. ش کردمان ین و ئمه و شته بکه کرد، که ئمه ئه ڕوانیان ده چاوه
. که پویسته تبگات: وت به نینا بت یه دیاره تیتۆ ده> ....یه پویست بت  وانه له
م  دوای ئه له: نینا. هایه ڕم وه سروشتیی باوه: هایه؟ تیتۆ ڕت وه باوه:  ربۆیه نینا ده هه
م؟           که ڕنه  باوهکات بۆچیی پویست ده: هایه؟ تیتۆ ڕت هشتا وه وه باوه موو ساه هه  
کی باشتره؟                        یه دونیایه وه و بردنه  وه، پتوایه ئه تان برده که نگه جه: نینا  
.                                                           کردووه رگیز نه م هه و پرسیاره ئه: تیتۆ  
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نھا ترست  ها جار کردووه، تۆ ته زاره ت هه و پرسیاره وه ڕاست نییه ئه ئه: نینا
کرد،  ت له خۆت ده و پرسیاره زارانجار ئه کوو جاران کوو هه روه هه. یه ی هه وه مدانه وه له

نگیت،  جه وام ده رده ڕیت؟ بۆچیی به گه دا بۆچیی ده" ماتۆ ڕوجۆ" زرای  که ئاخۆ تۆ له مه
کووژیت، که تۆ   ده بۆچیی پیاوک دساردانهنگ  له مژه کۆتایی هاتووه؟  کاتکدا جه له

بۆ . ک می دادگایه رده  به ن ڕایبکشنه ی شانسکی بده وه ب ئه تدیوه؟ به رگیز نه پشتر هه
ستتانکردبوو به کووشتن  ی ئوه ده وه رئه به نھا له رئاوها ئاسان بیکووژن، ته بت هه ده

و  ی ڕابوورددا ئه و سانه موو ئه له هه. ننستن و کۆتایی پبھ توانی ڕابوه تانده ئیدی نه
نگیویت؟  دا جه نگه و جه خۆت کردووه، که بۆچیی تۆ له هاجار له زاره ت هه پرسیاره

و  موو ڕۆژک بیر له کوو هه تاوه ت کردووه هه و دونیا باشتره مووجارکیش باسی ئه هه
                                               .                                  وه یته که پرسیاره نه

تی  ژاندوویه تی به نینا و هه ب خوندا داویه ی، که باریکۆ له به له م پرسیارگه دا ئه لره
کتیی نیشتیمانیی کوردستان و پارتی  ی نوان یه ونانه نگی قزه وه بۆ مژووی جه مباته ده

کی  رگۆمنته کاریان کردووه دونیایه و ئه میشه به هردووالیان ه دیموکراتی کورستان، که هه
و ماتۆڕه  کوو ئستاش به تاوه وه هه دنییاییه ی تریان بخوقنن، که به وه ب ئه باشتر به
تی پارتی دیموکرات و  سته ب ده کی باشتری به ون به دونیایه کتیی خه ن، چ یه که کار ده

ب  کی باشتری به ون به دونیایه  پارتی دیموکرات خهبینت، چ وه ده ی بارزانییه ماه بنه
نگی نوانیاندا  ی جه دیاره له میانه. بینت وه ده بانییه ی تاه ماه کتیی و بنه تی یه سته ده

ته هۆی  وه و بوونه ته ساتیان ناوه ها کاره ده ڕیین سه ڕیین و چ دوای ڕاپه چ پش ڕاپه
می  رده  به ی شانسکیان پدابتن ڕایانبکشنه وه ئهب  س، به ها که زاره کووشتنی هه

خۆم  م له و پرسیاره زارانجار ئه ی، که هه و قوربانییانه ککم له من خۆم یه. ک دادگایه
نگیووم؟  کی کورتیش بووبت جه یه ر بۆ ماوه گه دا ئه نگه و جه کردووه، ئاخۆ بۆچیی من له

مان  و پرسیاره زارانجار ئه نی خۆماندا ههموومان له مژووی ژیا کات هه نینا ڕاستده
و  می ڕاست و دروستی ئه بووین وه نه خۆمان کردووه ل ترسنۆکبووین و ئاماده له

ی  نگه و جه بوون و ناهۆشیارییمان ڕاپچی ئه ه ویش هه وه، که ئه ینه  بده پرسیاره
کی باشترمان کردووه  ک تیتۆ باسی دونیایه تاندن وه خه ش بۆ خۆهه میشه کردووین، هه

ندامکی پارتی دیموکراتیش  تی پارتی دیموکراتی کوردستان، بۆ ئه سته ب ده به
ڵ  گه ه له توانین مامه رانه ده روه ند دادپه تا چه ی هه وه رئه وه سه ته ماوه. ی که وانه پچه

ارییمان وه ئاستی هۆشیاریی و ناهۆشی ش دیسانه وه ئه! ین؟ کدییدا بکه لبووردنی یه
.                                                                              دات ر ده سه بیاری له  

رگی باوکی، کاتک  ی مه وه بۆ تۆه ڕنته گه وامی تیتۆ ده رده نگینی به کی جه ه چه نینا ڕه
کی  یه که ند پیاوک تووره و چهن  ده رگا ده که و چیدی نا ڕۆژک له ده یه رزه تیتۆ هشتا هه
نینا . بینت ردوو چاوی باوکی تدا ده وه هه یکاته ستی تیتۆ، کاتک ده نه ده ده بچکۆالنه ده

وه، تۆ  ندنه سه نگ بریتیی بوو له تۆه ی تۆ، که بردتی بۆ جه  قینه تاکه هۆی ڕاسته:  ده
ئوه . نگینی تۆ بووه ی جه قینه مه هۆکاری ڕاسته کووشت، ئه کت ده ی باوکت خه له تۆه
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کانی  رمانی ئازاره کووشت، کووشتن تاکه ده کتان ده وه خه ندنه سه مووتان بۆ تۆه هه
)                                                    85ڕه  الپه. ( بن کوو شت نه تاوه بوو هه ئوه  

ک  یه شوه و به ی تیتۆ، ئه وه و بیرکردنهت  قییه ر ئه کووتته سه ده ب پشوو هه نینا به
پوه  چت، که چیدی به وره و گران ده رزشکارکی بۆکسنی گه کات، له وه تیتۆ ماندوو ده

تکایه وازم : ت وتن بت، بۆیه ده ی که ه موو چاوترووکانکدا ئاماد گرت و له هه خۆی نه
                                                      .                                         لبھنه
بۆچیی؟                                                                                  :  نینا ده  

م  دیاره تیتۆ به.  همنیی رته بیکه، ل تکایه وازملبھنه به سه ی له وه ئه:   تیتۆ ده
.                                                        کات، که بیکووژت نینا دهیه داوا له  وته  

ترسیت؟  چیی ده له:   نینا ده  
. ناترسم:  تیتۆ ده  
دی چیی؟ ئه:  ه  نینا د  
.ماندووم:  تیتۆ  

چیی؟ نینا له  
: .......تیتۆ  
: .....نینا  
<....تکایه : تیتۆ  
.                                            تکایه:  بن دواجار تیتۆ ده وامده رده یه به مشوه به  

دات به  وه و پاده وته که که دوورده گرت، له مزه ر تیتۆ داده سه کانی له نینا چاوه 
ستیپکردبت،  ی تازه هه وه ک ئه کات، وه وری خۆی ده ماشای ده وه و ته یه که کورسییه

که  نه دا س مۆسیقاژه ی کافتریاکه وه شی پشته له به. کویه و له ئهناکاوکدا، که  له
مک نینا شتک  پاش که. ما کردن کرت به سه ستده ن و ده که ش ده کی کۆن پشکه گۆرانییه

ی "ب خون به"وه، له ڕۆمانی  دۆزینه و نھنییه ده گی ئه دا ڕه درکنت، ئیدی لره ده
میی  رده ویش ئاشقتیی سه ی پ نابات ئه ر ئاسان په  خونهلساندرۆ باریۆکۆ دا، که ئه

شت  رگبانه، نینای هه موو ڕووداوه جه و هه موو ئه مندایی نینایه بۆ تیتۆ، وای هه
و  رئه بت، هه ال دروست ده ی له سته و هه مانشوه ئه بت و تیتۆش هه سانه ئاشقی تیتۆ ده

نت و دیسان  که مک پده نینا که. وه شارته ده"  گوڕهئای"شه نینا له سالیناس و  سته هه
دا من هیچ ترسم "ماتۆ ڕوجۆ"زارای  ی مه یه و ئواره له:  کردن و ده وه به قسه کاته ستده ده
کوو  تاوه وه هه و ئاوڕیدایه وه، ئه دایه ت هه که وتووه رگا که بوو، کاتک تۆ ده نه

ش زۆر سروشتیی هاتبۆ پش  و شتانه موو ئه  ههنجه ببینت، و کوڕه گه ڕووخساری ئه
کی  دی بوو به کوردییه رنجی ڕاکشابوو، به وه تیتۆ سه رکه له سه:  ئینجا ده. چاوی
نیشت،  وه ئینجا ترسی لده خاته رگاکه داده کاتک تیتۆ ده". موعجیبی بوو" بیی  ره عه

کوو  تاوه وه بیگره هه وه له تاریکییه نه که ستپده کان ده موو شته نوێ هه رله وه ئیدی سه لره
ئینجا . بوو رداری نه ستبه رگیز ده و ترسه هه دا، ئیدی ئه و چاه کردن له چۆنتیی خۆگرمۆه
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ک، که من  دا تاکه هیوایه وکاته هایه، له ڕم وه تی منداڵ شازه، من باوه قییه  ئه ده
)  89ڕه  الپه. ( رت ڵ خۆیدا به گه من له" تیتۆ "نجه  گه و کوڕه  بوو، که ئه وه مبووبت ئه  هه  

ک بوو، که  ی ئاشتییه وه ک دۆزینه دا بۆ تیتۆ وه و چاه دا و له یه و ئواره دیتنی نینا له
.                      وه ته دیوه  چاوی خۆی نه ی به و ئاشتییه رگیز ئه دواوه هه  به وه ئیدی له  

کات سکسکی  رده ی نینا بۆ تیتۆی ده و لبووردنه ه ئهر پیوایه، ک ر خونه گه ئه
شقه لبووردنی بۆ تیتۆ   ئه وه داچوون، چونکه ئه ه هه وا به بستراکته و چیدی نا ئه ئه
ز و  ب ویست و حه هیچ سکسک جوان نییه به. بستراکت ک سکسکی ئه رکردووه نه ده

ب  ویستیی به  جوان نییه، خۆشهب سکس کیش به ویستییه ویستیی، هیچ خۆشه خۆشه
باریکۆ پیوایه . وه و چیدی نا داته نگده نھا ده چت، که ته تاڵ ده سکس له ژوورکی به

ردووکیان  نینا و تیتۆ هه. رمانی لبووردنه، که له ڕاستییشدا زۆر  دروسته شق ده ئه
م  م دیداریاندا دووهه که ر یه سه ڕیین به یان ساڵ تپه نن و ده غه ده ده شقکی قه نگاو بۆ ئه هه
ماوه،  ردووکیان پیربوون و توانای هیچ شتکیان نه رچیی هه گه نن ئه نگاویان ده هه
نجتیی و توانای کردنی سکسیان  ردووکیان پیربوون و ئیدی چیدی خۆشاوی گه هه
یه و  غه ده م قه ن، که هه ک بده ویستییه  ژیانی خۆشه توانن درژه به ماوه، ل هشتا ده نه
کات و نیناش  ماشای نینا ده تیتۆ ته. میش سانکی دوور و درژه لکیداباندوون هه
)                94ڕه  الپه( ویت؟  مدا بخه گه وت له ته ده:  وه به تیتۆ ده ڕی ڕاستییه وپه به  

نت، که زا نینا واده. کات  و هیچ نات کی خۆی ده ماشایه ب تکچوون ته تیتۆ به
وه بۆیه بۆ دنیایی  یای خۆیدا قووتیکردۆته نھا له خه کوو ته کردووه و به ی نه که پرسیاره

ک  یه نده ویت؟ تیتۆ خه مدا بخه گه وت له ته ده:  وه و ده کاته که ده جارکی تر پرسیاره
.  ئمه پیرینبمبووره، ل : پاشان تیتۆ ده. نت که پده: نینا.  من پیرم کات و ده ده

ڕبکه  بۆ من هیچ نییه، تۆ شت بیت یان نا باوه:  تیتۆ ده. من شت نیم:  نینا ده
توانین بچینه هۆتلک، هۆتلک  خۆ، ده می ل مه هیچ خه:  نینا ده. وه نییه ت ئه بابه
ل؟ نینا وت بچینه هۆت ته ده:  گات و ده ئینجا تیتۆ تده. یناست س نه بژره، که که هه
هیچ پویست ناکات :  نینا ده.  بۆ هۆتلک وه، تکایه بمبه خۆشییه  به به:  ده

کات چونکه  ک ده یه نده نینا خه. هیچ ناترسم و ئیدی چیدی ناترسم: تیتۆ. بترسیت
هن و  جده کافتریاکه به. تی ی ڕازییبوونیه ش نیشانه مه نگه و ئه بینت، که تیتۆ بده ده
ناوی  زن به به می هۆتلکدا داده رده به ڕۆن و له ناو شاردا ده گرن و به ه ک د یهکسی ته
ڕۆنه ژوورێ، ژوورکه  گرن و ده رده وه ژوورک وه چنه ژووره وه، ده"کالیفۆرنیا"
ستن و  وه وه ده کدییه دا له نزیکی یه که له ژووره. ی گشتییه ر جاده سه ی له که ره نجه په
ک   یه یه وشوه میانه له ژیانیاندا به مه بۆجاری دووهه ن، ئه که کدیی ده ماشای چاوی یه ته

می  وت ماچی ناوده یه وه و ده کاته می نینا نزیک ده وه و خۆی له ده مته چه تیتۆ ده. ببینن
که به  خۆت مه:  نگکی نزم ده نھا به ده وه و خۆی تکنادات ته نینا هیچ ناجوته. بکات
نجک  ک گه مان پیرن چیدی ناتوانن وه یه، که ئه وه ستی ئه به  دیاره نینا مه. (جاڕ گاته
ڕه  الپه. ( ستت و هیچ نات وه جگای خۆی ڕاده تیتۆ له) کدیی بمژن می یه سی نوده په
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کات و به الوازیی خۆی  ش به تیتۆدا ده وه و نیانانه باوه چته پشه نگاوک ده نینا هه) 98
ش به  تیتۆ تووند باوه. نووسنت به تیتۆوه ی ده سته واوی جه ر شانی و ته سهخاته  رده سه

کات  ستده نینا ده. وه خۆیه نووسنت به موو هزی پیریی خۆی نینا ده کات و به هه نینادا ده
کاتکیش تیتۆ له . که ڕوانی شتی زۆر مه چاوه:  وه ده که یه وه و به بزه به خۆڕووتکردنه

تیتۆ له . لک جوانیت تۆ گه:  وه ده که یه نده ر نینادا به خه سه دات به ۆیدهدا خ جگاکه
نگاو به  م، که هناومی بۆ ئره هه  بکه م ژنه بت سووپاسی ئه من ده:  یای خۆیدا ده خه
له،  ب په ی زۆر زانایانه کرد و به م کاره و ئه ستی گرتووم، ئه کوو دایکک ده نگاو وه هه
یه، بۆیه له  تیتۆ هشتا ترسک له دیدا هه. کردنه نه له وه بکرت په ته ، که ماوهشی وه ئه

وه و  یه بیدۆزنه وشوه ک به خوات ڕووت بت، که خه م ده وه، که خه کاته دی خۆیدا بیرده
ری بۆ  مک سه یه به نینا بت، که م قسه بوو ئه ی نه تییه و ئازایه ن، ل ئه ماشای بکه ته

. ه"پدرۆ کانتۆس"وت ناوی خۆمت پبم، من ناوم  مه ئه:  سووڕنت و ده ینا دهالی ن
نینا ) 101ڕه  الپه. ( به:  تیتۆ ده" پدرۆ کانتۆس" وه  ته ه هواشیی د که به نینا ناوه

م  ئه:   دی خۆیدا ده هنت و له ستی پداده کات، که چلۆن نیانانه ده ماشای تیتۆ ده ته
ر  سه وه له دا بریتییه له بیرکردنه وکاته  ی نینا له وه بیرکردنه. وه رگیز بیرناچته م هه ژهڕۆ

میشه  توانت هه سک ڕزگار بکات ده ی جارک بتوانت که وه ئه:  و ده ڕزگارکردن ئه
هاتووین، ل  موومانی لوه واو، که هه یی ته میشه مکی هه نه هه جه. وه ی بکاته دووباره

شی کردووه  دواوه باوه ر جگاکه به ڕووتی له سه نینا له. کات ب خون کارده ککاتدا به یه له
وی  کانی داخستووه و خه وه، چاوه وانی ناوه به پشتیه نوچه" تیتۆ" به پدرۆ کانتۆس دا 

                .                                                                           وت که لده
ونی  ونی لبووردنک، هه بته هه میی مندایی ده رده  سه شقکی یه ئه مشوه به

غه  ده شقکی قه یه، که ئه وه ی ئه گه ش به مه ئه. ب خون کی به یه وه بینینه
وه، شیاوی  وره بخاته دا قازانجکی گه یه له ئاینده وه غه، شیاوی ئه ده کی قه ویستییه خۆشه

یه  مشوه یبینین، به ب خوندا ده ک له به روه شه ڕگا له ڕشتنی خون بگرت، هه وه ئه
ب خون کۆتایی دت، به  ش بت، ل به ب خون ڕۆمانی تۆه کوو ڕۆمانی به ره گه ئه
ویستیی کۆتایی دت، به سکس کۆتایی دت، که ئاشقان  شق کۆتایی دت، به خۆشه ئه

کوو له ئاشتییدا  وه نابینن، به و به ئاشتییه بینن و چیدی خه  دهوکی ئارام تیدا خه
.                                                                                              ژیین ده  

 
 
 
 
 

:مانیی ی ئه رچاوه سه  
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1_  Ohne Blut: Alessandro Baricco. Von Anja Nattefort 
2_ Freud: Anthony Storr. Aus dem Englischen von Johannes Vetter 
3_ Der Antichrist: Friedrich Nietzsche  

:                                                                              ی کوردیی رچاوه   سه  
                                لیی                   ختیار عه به: کان ـ شاری مۆسیقاره سپییه4

 
 

     12.02.2007تا   هه25.01.2007                                            
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              " 1900چنتۆ   نۆڤه" 
          

 

 
 

ویی،  ر زه ک چییه ناینته سه بت و پیه دا ده شتیه و که منی له موو ته هه
        .ش و سپییه ی ڕه شت دوگمه هه و شتا چنتۆ هه الی نۆڤه جیھان له

 
 
 
   

گاته گوێ، که  که هشتا ده نگی مۆسیقای تیپه ده. ی شانۆوه رده چته پشتی په ه که د ره کته ئه
وه  که دته ره آته  دت، ئه نگی لوه میین ئۆکۆردۆن ده رت، کاتک دواهه ده بۆکۆتاییی لده

که  که موو خه ک کاتک هه یانییه به) دانیی بودمان(ناوی  ریاوانه به پیاوکی ده. شانۆر  سه
  ر پیانۆکه سه مدا، له که وه له کسی یه که  چته هۆی باته هن ده جده که به پاپۆڕه
ه، کی تدای کات ساوایه ماشا ده چت، ته که ده ته و الی پاکه ره تک دانراوه، بودمان به پاکه
بودمان  . ی بگریی وه ب ئه ن، به کانی کراوه بت، چاوه ڕۆژک ده"  ده"ی  نی نزیکه مه که ته

ودا داناوه، بجگه له  ی له و منداه تا بزانت ک ئه کدا هه دوای زانیارییه ڕێ به گه ده
: هری نووسراو سه وت، که له ست ناکه  هیچی تری ده که ته ر پاکه سه پالکاتکی شیین له

شپستکی فیلیادلفیاییه،  دانیی ڕه. ره سه کی شیینیشی له ی لیمۆیه ونه. دی لیمۆن.تی
سو :  وه و پیده شییه خاته باوه  ده ییی دۆبک، ساواکه وره د گه قه جوامرکه به
. ستک، که بووبت به باوک کوو هه دا، وه ده رهه ودا سه وکات شتک له رئه لیمۆن، هه

ڕاستیی  و به ل ئه یه، وه وه م لکدانه ییی بوو، ئه مژه  سووپاس دانیی، گه: واتادی .تی
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ڕکی  و باوه ئه. جھشتووه و به یان بۆ ئه م منداه وان ئه پیوابوو ئه. بوو وه هه ڕی به باوه
      )                              20ڕه  ، الپه1. (دی سانکیوو دانیی.بوو تی وه هه واوی به ته

                                   
و  ڕی، ئه ی ڕوویدا، تازه تپه وه ئه:  مانیی ده شاعیر و شانۆکاری ئه"  برشتبرتھۆلد"

گۆڕن  کان ده موو شته روه، ل هه ده وه چیدی ناتوانیت بیھنیته رابه و شه ی کردته ئه ئاوه
مه له  ئه. یاندا بژییت ناسه میین هه ڵ دواهه گه توانیت له ستپکردنکی نوێ، که ده بۆ ده
دا، که به باوکی خۆی "دانیی بودمان"دایکبوونیدا چ له مردنی  چنتۆ ڕوویداوه چ له له نۆڤه
ش و مردنی  که ی پاپۆڕه وه قاندنه تا ته و پاپۆڕه هه ر ئه سه واویی ژیانی له زانی و چ ته ده

ی  ناسه میین هه کاندا بژیایه و دواچژی له دواهه نهموو گۆڕا ڵ هه گه بوایه له و ده ئه. تیدا
چنتۆ، ل س  ستمبرد بۆ نۆڤه میینجار ده که دیاره من بۆ یه. ربگرتایه کاندا وه پش گۆڕانه
ب  ئاوریشم، خاکک له شووشه، به" ناوی  ر س ڕۆمانی تری باریکۆ به سه وتارم له

ڕان بوو  دا گه کیی من لره ره  ستی سه به مه. تۆچن وه الی نۆڤه ڕامه وسا گه نووسیی ئه" خون
و  هایکرد، که ئه ش وه و گوومانه رئه کانی تری باریکۆدا، هه دوای مۆسیقادا له ڕۆمانه به

ی باریکۆیه له  که سووڕانی پنووسه وه، که مۆسیقا ماتۆڕی هه کبته م ال یه ڕاستییانه
یبیستین  چنتۆدا ده ش، که له نۆڤه تازیایهن یایی و پ فه و مۆسیقا خه ئه. نووسییندا

یه، ل له دوو  کانیشدا هه وه له شاری مۆسیقاره سپییه یخونینه باشتر بم، که ده
ختیار  تی کۆتری به الده ال له جه و چنتۆی باریکۆدا له مال له نۆڤه له. تیی جیاوازدا سایه که
ردووکیشیان خۆیان  ن، هه که ش ده ردووکیشیان دوو مۆسیقای جاوید پشکه لییدا هه عه
وازدا  کانی بداده و النه ناو خه ی له وان هنده وه، ئه دۆزنه ژاراندا ده ناو چینی هه له

زان  ن به نه زیان پناکه کوو حه ڵ نین به وه، ئاشنای چینه بۆرژواکانی کۆمه بیننه خۆیان ده
لساندرۆ باریکۆ خۆی  ر خودی ئه هچنتۆ ه کی ڕۆمانی نۆڤه پشه. ن به و گل ناویان ده

ی خودی همن جوان  توانی هنده یده س نه کی چلۆن هیچ که روه تی، هه نووسیوویه
نھا دوانزده   توی ته توانی له یده سی دی نه وه ئاوهاش هیچ که بیۆگرافیی همن بنووسته

ریکی  ی خه هدیاره باریکۆ هند. چنتۆ بنووست ک بۆ نۆڤه کییه ددا بتوانت پشه
ی ڕۆمان نووسیین  ره نده خۆی له قه وه تا نیوو ئه ره نووسیینی تکستی شانۆیی بووه سه

م  م تکسته من ئه:  نووست و ده دا ده1994ری  لساندرۆ باریکۆ له سپتمبه ئه. داوه نه
" سیسگابریله ڤا" ناوی  ک  به و ڕژیسیه"  گری ئۆیگنیۆ ئاله" بۆ شانۆکارک به ناوی 

له " ئاستی" شداری فستیڤای  کیان دروستکرد، که به  شانۆیه م تکسته وان له ئه. نووسیی
کات، بتوانین بین،  ش ده  به وه نازانم، که ئاخۆ ئه. ی کرد1994وتی  سای  مانگی حه

و نووسیینه له فۆڕمی  ل ئستاکه، ئه. دا دوو دم کم نووسیوه؟ من لره من شانۆیه
ر  سه رچاوم، که تکستک بت، که له م کتبه وادته به ئه. بینم ممدا ده رده به لهکتبکدا 

نگ  کی ده یه وه قینه و خوندنه کی ڕاسته ی شانۆیه خته نوان ته نووککی باریکی تیژ له
. بت بۆ تکستکی ئاوها، ل ئاسایییه پموانییه، که ناوک هه. کات رزدا جۆالن ده به

شم  یه وه و بیرکردنه ئه. وه ی هنابت بیگیته وه که چیرۆککی جوانه، که ئهمن پموایه، 
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لساندرۆ  ئه. وه م تکسته بخونته بت ئه سک هه  ڕۆژان، که  ده، که ڕۆژک له به
.                                                                        1994ری  باریکۆ سپتمبه  

  ستھناوه، ل له ده ر ئاستی جیھان به سه ی له وره وتنکی گه رکه چنتۆ، که سه نۆڤه
ت  نانه وه، که ڕۆژک له ڕۆژان ته کردۆته  نه وه رگیز بیری له تادا خودی باریکۆ هه ره سه

ی باریکۆ بۆ  وره رکی گه ته پانه ش بووه مه رئه هه. وه بت بیخونته سک هه تاکه که
رک  موو خونه چنتۆوه، که هه چته نۆڤه باریکۆ هند وریایانه ده. اننووسیینی ڕۆم
م  موو تاککی ئه  کوو چلۆن هه روه هه.  پچاوی خۆی و ڕۆمانه بھنته کانی ئه بتوانت ونه

بیوه و شتکی  رکی هه ناکاودا سه جیھانه جارک له جاران بگره زیاتریش له
ی خشک یان  وه ی گودانک، دۆزینه وه خواره وتنه ک، که یه فیینی بانده( دیکردووه  به

سیشدا به یاسای  ها که زاره ناو هه له). هتد... دی کردنی دزک، دیتنی تاوانک  پاره، به
بت  مانشوه ده چنتۆشدا هه له نۆڤه. دی بکات و شته به س ئه ک که بت یه رده سروشت هه

با  رده دا هه و پاپۆڕه ی ناو ئه سه ها که زاره و هه ا لهد که موو خه و هه س له ک که تاکه یه
میین  که یه. ش پست بوو ی ڕه"دانیی بودمان" ویش  چنتۆ ببینت ئه س نۆڤه ک که نھا یه ته

یه، که  وه نیی مرمنداییدا ئه مه چنتۆ له ته ئامۆژگاریی دانیی بودمانیش بۆ نۆڤه
ک  وه ببینت، که بیبینت، نه تا ئه کات هه ۆڤ دهکانی مر ماشای چاوه مرۆڤ ته: ت پیده
موو مرۆڤکدا  ماشاکردنی هه واته له ته). 12ڕه   الپه1( تی وه ببینت، که بینوویه ئه

نھا ڕێ  یبینیت ته شی، که ڕۆتین ده وه دی بکرت، ئه یه، که پویسته به ک هه یه شاردراوه
                                                          .                       که له چاو یه ره ونکه
ناو  له" دانیی بودمان"ویی کاتک  ر زه ته سه زیوونه ر کاری دابه  هاوڕکانی تری سهموو هه

وه،  دۆزته ک ده تکی لیمۆدا ساوایه ه، له  پاکه"ڤیرگینیان"دا، که ناوی  که هۆی پاپۆڕه
یه چیی لدت، که مرۆڤ ناوی  م کۆرپه نووسی ئه ارهسک نازانت، چ هشتا هیچ که
" کوو چلۆن پکیش و ئابگ له ڕۆمانی  روه  هه". 1900"چنتۆ  دات، نۆڤه ساکی پده

" ئابگ"كوو خاتوو  بوون، به نه" پنت"ی  قینه دا دایک و باوکی ڕاسته" خاکک له شووشه
نی  مه ته" پنت" م  و ده وه، ئه یدۆزته  دهکدا له کووینیپاک یه نیسه می که رده به ڕۆژک له

 بگوومان پنتیش منداکی .شدا دانرابوو ی ڕه تکی پیاوانه ناو چاکه ڕۆژ بوو لهدوو 
کنیکی  کان له فۆڕمکی تردا ته ی ڕووداوه وه کردنه دووباره. چنتۆ کی نۆڤه موعجیزه بوو وه
نھا له  که بوونی ته یه اره لگندهمج  کانی باریکۆن، ل مندای ئه نووسیینی ڕۆمانه
چنتۆ  ی نۆڤه قینه دانیی بودمانیش باوکی ڕاسته. ویی ر زه سه ک له یه نه ئۆقیانووسکدا هه

تراژیدیای . بوو چنتۆی هه کردنی نۆڤه رده روه م له باوکک باشتر توانای په نییه، به
مرت، کاپیتنی  ده" دانیی بودمان"کاتک  یه، وه  ساییدا ئهشت  ههنی مه چنتۆ له ته نۆڤه

که له  ویی، هشتا تازه پاپۆڕه ر زه  سه م کوڕه بنرته دات، که ئه ه که بیار د پاپۆڕه
یشتۆته  که گه وه، که پاپۆڕه ره  ده بت و کاتک دته چنتۆ ون ده ستاوه، نۆڤه ناردا ڕاوه که

و  ردانی ژیانی ئه ستتوه ست له ده  دهن، که گه موو تده وه ئیدی هه  لرهریاوه، قویی ده
له هۆی . یبیستبت س نه دات، که پشتر هیچ که ک لده  پیانۆیهبگرن، چونکه منداه هه
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کی ساده و ساکار بۆ   واته مۆسیقایهنت ژه چنتۆ به نۆته پیانۆ ده  نۆڤهمدا که کسی یه
مدا ئاوازی   ، ل له کسی سھهند مه وه ر و ده به ت و پانتۆڵ له کانیی قاتی چاکه خه

. کات رسام ده ویی  و سهس سیحرا موو که دات، که هه تی خۆی ئیندیڤیدوال لده تایبه
ک  یدا کردووه، که وه کانی ناوبانگکی زۆری په به شاکاره مۆسییقییه"  مۆرتۆنجلی ڕۆل"

ی  وه ره دۆزه"وه ک خۆی، خۆی ناو نا کرت، وه ماشا ده کییدا ته ناو خه ک له یه لوتکه
ماسکی  وه و ئه  دا به قاتکی سپیی و پوی سپییه1931له هاویینی سای " جاز
.            چنتۆدا ڵ نۆڤه گه لک لهبۆ دو" ڤیرگینیان"شتیی  ش له ملیدا دته الی که وره گه  
ی  وه ندنهری خو چنتۆ بریتییه له هونه کانی  نووسیینی نۆڤه کنیکه جوانه کک له ته یه

کانی  ره هاوڕێ باشه ککه له هه وه، که یه که ن چیرۆک خونی ڕۆمانه الیه که له چیرۆکه
میینجار من  کاتک بۆ دواهه:  ک خۆی ده روه هه. دا شتییه و که له چنتۆ خۆی نۆڤه
ا دراوی، ت تۆ فنه: الح دانیشتبوو و پیگووتم به کی زه ر بۆمبایه سه چنتۆم بینی له نۆڤه
ش  که بگوومان چیرۆکه باشه. وه بت بۆ گانه ی، که تۆ چیرۆککی باشت هه و کاته ئه

.                                                                 چنتۆ بریتیی بوو له ژیانی نۆڤه  
                     :                                                  چنتۆیه ش ژیانی نۆڤه مه ئه
چته هۆی   ده"دانیی بودمان " هن جده که به که پاپۆڕه که موو خه ک کاتک هه یانییه  به

و الی  ره دمان بهتک دانراوه، بو  پاکه ر پیانۆکه سه مدا، له که وه له کسی یه که  باته
ڕۆژک "  ده"ی  نی نزیکه هم کی تدایه، که ته کات ساوایه ماشا ده چت، ته که ده ته پاکه
کدا  دوای زانیارییه ڕێ به گه دمان  دهبو. ی بگریی وه ب ئه ن، به کراوهکانی  بت، چاوه ده
  که ته ر پاکه سه ودا داناوه، بجگه له پالکاتکی شیین له ی له و منداه تا بزانت ک ئه هه

کی  ی لیمۆیه ونه. یمۆندی ل.تی: ری نووسراوه سه وت، که له ست ناکه هیچی تری ده
ییی  وره د گه قه شپپشتکی فیلیادلفیاییه، جوامرکه به دانیی ڕه. ره سه شیینیشی له

ودا  وکات شتک له رئه سو لیمۆن، هه:  وه و پیده شییه خاته باوه  ده دۆبک، ساواکه
پاس دانیی، سوو: دی واتا.تی. ستک، که بووبت به باوک کوو هه دا، وه ده رهه سه
پیوابوو . بوو وه هه ڕی به ڕاستیی باوه و به ل ئه یه، وه وه م لکدانه ییی بوو، ئه مژه  گه
دی .بوو تی وه هه هواوی ب ڕکی ته و باوه ئه. جھشتووه و به یان بۆ ئه م منداه وان ئه ئه

قورسیی ژیان مکدا  رده موو کات و سه بگوومان له هه. )20ڕه  ، الپه1 (سانکیوو دانیی
ندک  کرت و فیبدات، یاخوود هه خو نه رگی خۆی پ به کات، که جه ها له مرۆڤ ده وه

ی  خشت و ئاماده به تیڤ منداکیان پده تیڤ یان نگه وتکی پۆزه کچ، که ڕکه
زۆرجار مرۆڤ . ن ده دا بیاری فدانی ساواکه ده دایکبوونی ساواکه خوکردنی نین له له به
ر  سه کی سروشتیی بیاری خۆی له مووشتک پشتر به یاسایه ی، که هه ڕه و باوه گاته ئه ده

کیان له  یه وه ک تاقییکردنه ڕن وه دا تپه نووسه و چاره و مندانه به درابت، پویسته ئه
. بات دا ده و ئاقارانه ده، که مرۆڤ به نووسکی به  و چاره وه ژیاندا، ل چ تاقییکردنه

شمه یههاوڕک دوو کاره رگه کی پریین، جارامه ی دردووکیان  وه، که هه ساتی بۆ گ
: زموونی ژیانه وتی ن و ئه مه ن ته م مرۆڤکی خاوه بوو، هاوڕکه ندییان به ساواوه هه یوه په
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دایکبوونیدا باوکی ساواکه  ڵ له گه ر له بت، هه و مندای ده جارکیان له گووندک ژنک شه
وه  و خونه ر به یان بیوه، هه بت، تازه به تازه ناوکی ساواکه تگیریی دهتووشی ش

ش زمستان  مه و ده ئه. دات وه فده یانه که یوانه تا هزی تدا بت ساواکه له هه که هه باوکه
توانی  یده سک نه فرکی زۆر هیچ که تاو به هۆڵ بوو، له فر و سه کپارچه به بوو دونیا یه
ناو  مان له ر سنگمان هاتبوو، ئمه بۆ ڕۆژی ئاینده ساواکه تا سه فر هه ات، بههاتووچۆ بک

وه قاچ و سمتی لیخورابوو، ئیدی دیار  گرته مان هه ئمه کاتک ساواکه. وه فردا دۆزییه به
و  م باوکه ئه ئه. که هاتبوون لیانخواردبوو گی گوونده که یان سه ی گوونده و پشیله بوو شه
ی  که ی له ژنه شه ڕه ن گوایه پشتر هه ه تاوانی کچبوونی فدا و کووشتی، دهی ب ساوایه

ی  رگه مان پشمه ر هه م هه ساتی دووهه کاره. یکووژت ر کچی ببت ده گه کردووه، که ئه
کیان پ  کاندا ژن و پیاوک ساوایه نفاله ساتی ئه له کاره: وه و وتی دریین بۆی گامه
کک  ردکدا له نزیک یه بن به وه و له یان جوان پچایه وق، ساواکه به تهبوو، لیان ببوو 

ڵ خۆی  گه وه و له گرته ده و ساوایه هه م ئه هاوڕکه. کانی کوردستان دا فیاندا له گوونده
وه  یه له ئرانه رگه و پشمه ڕوات، ئه سان دت و ده. ر کچ بوو ش هه و ساوایه یبات، ئه ده

نده درژه به  ناهه ک په کاندا وه وروپییه کک له وته ئه کات و له یه ران ده هند کۆچی هه
و  بته کچکی جوانکیله و خون شیریین، که ئه و ساوایه ده ئه. دات ژیانی خۆی ده

له . زانت ی خۆی ده قیینه ی به دایکی ڕاسته که  دریینه به باوکی خۆی و ژنه رگه پشمه
و  کان به یه ڕاستییه رگه و پشمه ی ئه وه ی گوونجاوه بۆ ئه که نه مه  تهکه دواییدا کاتک کچه

که  رگه زار و س دا، ڕۆژکیان پشمه زار و دوو بۆ دووهه  بت له سانی دوو هه کچه
ندیین ساڵ  ی، که چه و شونه یبات بۆ ئه وه بۆ کوردستان و ده باته ڵ خۆی ده گه که له کچه
ی  قیینه م باوکی ڕاسته ت، که ئه کانی پده وه و ڕاستییه ته دا دۆزیوهوی ت ئستا ئه رله به
. وه یگرتۆته وه و هه ته دا به ساوایی دۆزیوه نھا لره می ته و ئه کوو ئه و نییه و به ئه

و ژن و  کردووه، که ئه ستی نه رگیز هه بت، چونکه هه وره ده که تووشی شۆککی گه کچه
دا بووه،  و ئاسته که له نی کچه مه بگوومان ته. بن و نه ی ئه قیینه ڕاستهپیاوه دایک و باوکی 
ر باوکی  تۆ هه:  کات و ده دا ده که رگه ش به پشمه وه و باوه که ژیرانه بیربکاته

یتوانیوه ڕۆی  ی من بووه کاتی خۆی نه قیینه ی باوکی ڕاسته وه ی منیت، ئه قیینه ڕاسته
ست  و باوککی ڕاست نییه، ل تۆ، که توانیووته هه نت بۆیه ئهقیینه ببی باوککی ڕاسته

چیی  دا بووه، که گه ی تۆ ژن و مندای خۆشت له وه یت، وای ئه به لپرسراوتیی بکه
نفال ڕزگارم  ست ئه ده ریت و له ڵ خۆتدا به گه کی خۆت له ک ساوایه بوویت منیش وه ئاماده
کات دایک و  ستپده نووکه تراژیدیاکه ده هه. و ک ئه هربۆیه تۆ باوکی منیت ن یت، هه بکه

ی  که وه و کچه رگه دریینه هاتۆته و پشمه زانن، که ئه  پده و کچه ی ئه قیینه باوکی ڕاسته
ویش  وه، ئه یان بداته که ن، که کچه که که و داوای لده رگه چنه الی پشمه وانیشی پیه، ده ئه

. وه الیان مانشوه ئاماده نییه بچته ش هه که وه، خودی کچه تهیان بدا که ئاماده نابت کچه
دوای  نرت به اللیش ده ن و مام جه که الل شکات ده چنه الی مام جه که ده دایک و باوکه

رگه  و پشمه بت، ئه الل پویست ده رمانی مام جه ر فه سه دا، له که رگه دریینه پشمه
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مه وای  ی خۆی، بگوومان ئه قیینه یک و باوکی ڕاستهوه به دا  بداته که دریینه کچه
رگه  و پشمه وه ئه و ڕۆژه ئیدی له. وه الیان ش ئاماده نییه بچته که ی، که خودی کچه وه ئه

.                                                 ڕت  گه یدا ده که دوای کچه که و به دریینه نامۆیه  
وه،  نه یان بکه که وه داوای کوڕه ایک و باوکک نییه بت و قووتبتهدانیی بودمان هیچ د

جھراوه  مدا به که تکدا له کسی یه ست له پاکه نقه ستی ئه  ده و ساوایه به کوو ئه به
دا  تا له ئاینده ڵ خۆیدا بیبات هه گه وه و له ند بیدۆزته مه وه کوو پیاوکی ده تاوه هه

و ساوایه  میزاده، ئه نووسی ئاده مه چاره ئه. چت شی دایکی نه نی ڕهژیانک بژیی له ژیا
چنتۆ  بت و نازناوی نۆڤه ند بت تووشی دانیی بودمان ده مه وه بری تووشی پیاوکی ده له
ی، که مرۆڤ به  یه و لگنده بته ئه شدا ده د، له ئاینده زار و نۆسه گرت واته هه رده وه
: یگووت میشه ده دانیی بودمان هه. کات گوێ بۆ مۆسیقاکانی شل بکات هزوو د وه ئاره شقه ئه

که بـه ئاشکرا واتــای سووپاس دانیی ) دی. تی( که نووسراوه  ته ر پاکه سه ست له نقه به ئه
دا  ممه ت له س شه م ساوایه تۆ ئه: یگووت کک له هاوڕکانی ده یه). سانکیوو دانیی(

وه و  کاته که ده دانیی بیر له ناوه. ممه ت ناوی بنیت س شهب واته ده وه، که ته دۆزیوه
ی بیستدا  ده ت لبووی سه فره م ڕۆژی سای نه که وم له یه من ئه:  کات و ده ک ده یه نده خه

ی  هاوڕکه). 23ڕه   الپه1(د  زار و نۆسه چنتۆ هه نم نۆڤه وه، بۆیه ناوی ده ته دۆزیوه
ژماره بوو، ل ئستا ناوه دانیی بودمان تی دی :  دانیی ده. یه وه ژماره ئاخر ئه:  ده

.   زانت ناوکی جوانه ناوکی جوانه خودا ده. لک جوانه واو پرفکت و گه چنتۆ ته  نۆڤه  
دا بوو، له  و ئۆقیانووسه  ڕۆژ بوو له شت ساڵ و دوو مانگ و یانزده دانیی بودمان هه

. یدات به پشتیدا وه و ده بته رده بل به واسراو به حه نی ههوره و گرا بۆرانکدا بارکی گه
وه  ک هی ئه یه هیچ شوه واو وران بوو، به وه ته وت، له ناوه که س ڕۆژ له جگادا ده

م منداکی بچکۆالنه  و ده چنتۆ ئه نۆڤه. وه که یه وه به ستیته بوو، که جارکی دی بیبه نه
ک  یه فته سه. وه جویه ده ک نه یه هیچ شوه وه و به ی بودمانهی دانی  چووه جگاکه بوو، ده
ب پشوو  ق به به س دانه ڕۆژی ڕه. وه خونده ی کۆنی پبوو بۆ دانیی بودمانی ده ڕۆژنامه

وتایه  ست بکه کی ده رچییه وه، هه خونده سپی بۆ ده کانی پشبکی ئه نجامه واوی ئه ته
کانی  نجه په. ی، که دانیی فری کردبوو یه وشوه کرد به ند ده بهکانی ڕیز پیته. وه یخونده ده
به هواشی . وه یخونده دا ده یه  چاویش له چرکه که و به ر ڕۆژنامه خسته سه ده
میین  ش هه  دانیی له شه یه وشوه به. بوو ی هه وه و توانای خوندنه وه، ل ئه یخونده ده

تیوو بۆ جاری  چنتۆی هه دا نۆڤه لره). 25ڕه  په ال1(سپی شیکاگۆدا مرد  پشبکی ئه
چنتۆ له  نۆڤه. میزاده نووسی ئاده مه چاره وه، ئه بته تیوو ده نوێ هه رله م سه دووهه

نجا جار  ش په و کاته تا ئه وه هه بته تیوو ده م هه شت سایدا بۆ جاری دووهه نی هه مه ته
شی  وه وه، ئه ئۆقیانووس مای ئه.  و چووهمریکادا هاتووه وروپا  و ئه نوانی ئه له
ر  سه ک چییه له تا ئستا پیه یدیبوو، چونکه هه و نه بت، ئه وه هه ندیی به خاکه یوه په

ویش  ی لبستنن، ئه که ی کوڕه وه ترسا له کاتی خۆی دانیی بودمان ده. ناوه خاکی دانه
و  بوو، که پناس له بوونی ئه ک نه یه نامه گه نی هیچ به چنتۆ خاوه ی نۆڤه وه هۆی ئه به
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  چنتۆ له دات نۆڤه دوای مردنی دانیی بیار ده که له ڕۆژکیان کاپیتنی پاپۆڕه. بکات
یویست کۆتایی  و ده ئه. ن تا ناو نووسی بکه ندان هه ندکدا دابگرت و بیدات به کارمه  ربه ده
ن،  که رده رمان ده وانیش فه وه و ئه کاته ندان ئاگادار ده ربۆیه کارمه م شانۆیه بھنت هه به

دوای  ڕن به گه ق ده به ل دوو دانه ڕۆژی ڕه. چنتۆ بھنن سکدا نۆڤه ند که که به چه
س  م چیرۆکه چژ به که نده ئه رچه بت، هه چنتۆ ونده نۆڤه. وه چنتۆدا نایدۆزنه نۆڤه

. چنتۆدا ڕاهاتبوون ڵ نۆڤه گه دا له"ڤیرگینیان" شتی  موویان له که وان هه نادات، چونکه ئه
ن،  ده چنتۆ ده ب نۆڤه به" ڕیۆ" و  ره کاتک  دوای بیست و دوو ڕۆژ بیاری ڕۆیشتن به

یان  مجاره ییان ل ئه میشه ی هه ک پیشه قاندن وه شته ته که نگی فیشه تا به ئاهه ره سه
کیس  تایه له تا هه ۆیان بۆ ههچنت دابوون، که نۆڤه ڕه و باوه کی دی، چونکه له یه شوه

وی  م شه له دووهه). 27ڕه   الپه1( بوو مکی پوه موویان خه ی هه نده بچت، خه
وان  پاپۆڕه" باریی" بوون،  کان ئیدی هیچ دیار نه ناره ریاندا، کاتک ڕۆشنایی که فه سه
ت و ستن ده وی هه  خه ی کاپیتندا و له که کات به کابینه ک شت خۆی ده وه

کات به کفرکردن  ستده تا کاپیتن ده ره سه. وت شتکی نیشان بدات یه نت، که ده یه گه تیده
گۆپی داگیرساو . مدا که ڕوات بۆ هۆی بالت له کسی یه ی ده گه پاشاندا له و ل له

ری  فه ستاون، نه دا ڕاوه وه ژووره رگای چوونه ناو ده وه له وه کی به جلکی خه بینت، خه ده
موو  هه. کانیش هاتبوون وانه وزه ریا و خه ند پیاوانکی ده چه. کان هاتبوون ناو کابینه

ر کورسیی پیانۆکه،  سه ر قاچ له سه چنتۆ له نۆڤه. ن که چنتۆ ده ماشای نۆڤه نگن و ته بده
ک   وهری دانرابوو دانیشتووه و سه ، که له که ی هۆه و متاه ر ئه سه مک له ر که که هه
ره،  رسووڕهنه کی هواشی سه مۆسیقایه). 27ڕه   الپه1(نت  ژه کانی خودا پیانۆ ده ڕاستییه
کی  ک بوو، ل مۆسیقایه نی چ مۆسیقایه و ژه ی ئه وه زانت، که ئه یتان ده نھا شه ل ته

. ن یژه  ڕاستیی خۆی ده کوو به بوو، به ش نه جه ره ی جوان بوو، هیچ ف و فه بچکۆالنه
ردابوو، دیار بوو له  به یانیانی له ییی به مه کی په یه نووره لکاو، که ته وه ژنکی قژ پکه

ریکی ڕشتنی  تیی بوو، خه یه کرد، ژنی پیاوکی فرۆشیاری دنیایی کۆمه ی ده له دا مه پاره
. ابوومووچاوی د دا، که له ده یه وانه و کرمی شه ر ئه سه و بوو به ه و قه ه فرمسکی قه

کات، که کاپیتنی  ستده کاتک هه. گریا وه ده کرد و ببانه چنتۆی ده ماشای نۆڤه ته
وه پرسیار  نسک و نووزه ستاوه، به هه وه ڕاوه وه به واقی وڕماوه نیشتییه  ته که له پاپۆڕه

م که نا گۆرانییه:   ده که ژنه. چینتۆ نۆڤه:  ناوی چییه؟ کاپیتن ده:  کات و ده ده
که؟                کوو گۆرانییه وه:  که ده ژنه. چنتۆ نۆڤه:  کاپیتن ده. که کوو منداه به  
و  چنتۆ، ئه ر به نۆڤه رانبه کانک بوو به رسووڕمانی خه ربیینی سه مه چۆنتیی ده ئه

ست دانیی  دهچیی  ند، که مه وه ی، که دانرابوو بۆ پیاوک یان ژنکی ده یه منداه دۆزراوه
  کان خۆیان له نده مه وه ی، که خودی ده یه و لگنده ویش بوو به الی ئه وت، له بودمان که

موو شت پشتر نووسرابت،  شت هه ده. یدا ڕاناگرن شت سانکه ن هه مه ئاست ئاوازه ته
ش  که کوو چلۆن کاپیتنی پاپۆڕه روه ی کشرابت، هه خشه نووسی مرۆڤ پشتر نه چاره
تریین ترسی  وره وت و گه که چنتۆ نه بوایه زیاد له بیست و دوو ڕۆژ چاوی به نۆڤه ده
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کی  یه یبینت لگنده زانت و ده وای پده مردنی لنیشتبت، ل کاتک له کۆتاییدا هه
چنتۆ  ر به نۆڤه رانبه یدا به رسووڕمانه ساتی سه و چرکه و له ئه. رچووه ی لده بچکۆالنه

و  بوو له تا ئستا ترسی مردنی لی هه ی، که هه و منداه ئه: یگووت وه و ده کرده  دهبیری
کاپیتن ژنه . نینی پیانۆش بووه کوو فری ژه نھا زیندووه به ک ته دا نه ینه به
تا  ڕوات هه دا ده که نگاو به هۆه نگاو هه هت و هه جده وه به که به گریانه نده مه وه ده
یه  وه  وانه ئه کک له یه، یه ری زمانی پ قسه سه. ستت وه وسا ڕاده ی پیانۆکه ئهگاته ال ده
کوێ خۆت شاردبۆوه؟ ل  یتان له بۆ شه کوێ فربوویت؟ یان له مه له لالد ئه بۆ جه له:  ده
ستوورییدا بژیین، بیر له  رگی ده  به ی پیاوان، که ڕاهاتوون له کوو زۆریینه روه هه

. ستوورن موو دژ به ده  هه مانه چنتۆ ئه نۆڤه:  وه و ده کاته ی ده که ستوورییه هرگه د جلوبه
کات  ماشای کاپیتن ده گرت و خون شیریینانه ته ده نین هه ست له پیانۆ ژه چنتۆ ده نۆڤه
چنتۆ له دانیی  بگوومان نۆڤه). 29ڕه   الپه1(ستوور  ر ده مه سه که من گوو ده:  و ده

ال  ستووریان له ند باسی یاسا و ده رچه ربیینه ببوو، چونکه هه م ده وه فری ئه هبودمان
ندیی به  یوه ر شتک په گه ت ئه تایبه ستوور به کرده یاسا و ده و گووی ده بکردایه ئه

کاتی ناونووسکردنی  ی له وه ترسا له و ده بوایه، ئه چنتۆوه هه ناونووسکردنی نۆڤه
ن بۆ  و نییه لی بستنن و بیبه ی ئه قیینه و باوکی ڕاسته ی، که ئه پیهو  چنتۆدا، به نۆڤه

لساندرۆ  چنتۆ له ئه ر و توانای نووسیینی نۆڤه هونه. تیوان وایان و هه مای بنه
کیدا  یه موو ڕسته ش به هه وه باوه شقه ر به ئه باریکۆدا له ئاستکی هند بنددایه، که خونه

کارهناوه،  دا به م ڕۆمانه یڤکی ساده و ساکاری له نووسیینی ئه  پهدروسته باریکۆ. بکات
ی ئستا چژی  توانرت هنده شت له فۆڕمکی تردا نه نده، که ده مه وه ل هند ده

ک  چنتۆی بۆ نمایشی شانۆیه و نۆڤه ت، ئه کوو خۆیشی ده روه هه. ربگیرت لوه
و  کارهنانی ئه کنیکی به ر ته سه ونجاوبت لهرکی گو ش فاکته مه شت ئه نووسیوه، ده

کانی کردووه، که له  ره کته که باریکۆ بۆ ئه یڤه، که خۆی له خۆیدا کارئاسانییه په
ن بۆ  ری بکه به م زووش له  ن هه کان بگه م بتوانن له تکسته کی کورتدا هه یه ماوه

که  چنتۆ مۆسیقایه قای نۆڤهمان پنات، که مۆسی وه نھا ئه چنتۆ ته نۆڤه. نمایشکردن
کوو  روه هه. سکی تر توانای داهنانی نییه و هیچ که  له ی نییه، هند جاویده بجگه ونه

نی  یان خاوه که ریه وه چونکه هه دایکنابنه ر، باخ، مۆتسارت، بتھۆفنکی دی له چلۆن ڤاگنه
نووسی  چاره. وه ابتهدایکن کی تر له چنتۆیه ندتیی خۆیانن ئاوهاش نۆڤه تمه تایبه
وه، که فدانی  کاته مان ال دووپاتده و ڕاستییانه چنتۆ ئه ک نۆڤه کی ئاوهای وه یه کۆرپه
نی  دا خاوه یت، چونکه لره نووسیشی فبده ی چاره وه ک نابته هۆی ئه ساوایه
خوات، که   ده وه م له وه و خه منته کی بۆ ده شیمانییه ی په وه له ی ساواکه بجگه قیینه ڕاسته

. رچووه دا ده  فدراوه و کۆرپه ی، که له تییه سایه و که نی ئه وه خاوه و چیدی نابته ئه
ژاری  ست پیاوکی هه ر ده بووه، ئاکاریش هه ژاری هه دنیایی دایککی هه چنتۆ به نۆڤه
ۆیه له کسی ند کردبۆوه ب مه وه سکی ده نده دایکی بیری له که رچه وت، هه ریاوانکه ده
وت، که  ژارککه ست هه وه، ل ده یبگرته ند هه مه وه تا مرۆڤکی ده مدا فیدابوو هه که یه
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چنتۆدا  کات له نۆڤه کی جاوید ده ند باس له مۆسیقایه باریکۆ چه. ناوی دانیی بودمان بوو
ری  ر سه نههۆی مۆسیقاوه خو دا به کات، که لره نووسی مرۆڤ ده ش باس له چاره هنده

میشه  ک مرۆڤکی هه چنتۆ ببینت وه ی تری نۆڤه و دیوه جوانه ی  ئه وه رئه  سه ناپشکته
نیابوونی  ر بیر له ته م خونه که. نووسی خۆیدا ری چاره دوای سبه نامۆ و ماندوو به

و  لهئاخر بۆیه . وه کاته مووشت ده ر به هه رانبه ی نامۆی به روونی شپرزه چنتۆ و ده نۆڤه
کانی  وه، که خه و فۆڕمه دته کات قزی له شدا، که جیلیی ڕۆل مۆرتن بۆی سازده دوئله

ک  ندانه، وه مه وه تداران و ده سته ژیین، که چینی ده و تیدا ده ی ئه که ی چینه وه ره ده
س بن توانای  نھا که ن، که تاک و ته نھا ماف به خۆیان بده م چینه ته ی ئه وه ئه

چنتۆ  ی نۆڤه که واوی پاپۆڕه ش، که ته و کاته تا ئه. بت رشتکدا هه کارییان له ههجوان
و  و هشتا ئاماده نییه له وه ئه قاندنه ن بۆ ته که ی ده ن له تی ئن تی و ئاماده که پده

و  تی له و هشتا نووقمی نامۆیی خۆیه ویی، ئه ر زه ک بنته سه زت و پیه دا دابه پاپۆڕه
. ر نگکه  ده نگه ی شکاو، له مۆسیقاری ده دا، که په له تاوان، په له نۆته وییه زهر  سه
یه،  یه وره ڕۆک گه یییه بچووک و ناوه ڕه شت الپه فتا و هه واره حه و ڕۆمانه قه چنتۆ ئه نۆڤه

ندان، که  رمه ت مۆسیقاران و هونه تایبه ری کورد پویسته پی ئاشنا بت به که خونه
. قکردن ته قه ک ته قیینه نه کی ڕاسته مھنانی مۆسیقایه رهه درن بۆ به وه زیاتر هانده ههۆی به
دا، له هۆی  و پاپۆڕه چنتۆ له ی نۆڤه که رۆکی تیپه سه" فریتس هرمان" ک چۆن  روه هه
ن  شبکه ی هیچ شتک پشکه وه ر شانۆ پشئه سه میشه له مدا هه  آه كانی کسی یه خه
ی  نھا نۆته چنتۆ تکایه ته نۆڤه: یگووت چرپاند و ده  گویدا ده چنتۆ به ی نۆڤهچووه ال ده

و   خۆیدا واتای وایه، که ئه ش خۆی له مه نۆرماڵ و هیچی تر نا باشه؟ بگوومان ئه
رگ و پۆشاکیان  نھا جلوبه وه ته بیننه مدا خۆیان ده که ی له کسی یه کانه خه

گرنگ . ر و مۆسیقا ق و هۆشیان بۆ هونه ک ئه نی ب کس نهکا وه له خه کاته جیایانده
ک بت،  یه ن ئیدی گرنگ نییه چ مۆسیقا و نۆته ما بکه ک سه وان به مۆسیقایه یه ئه وه ئه
نگکی کوردیی دا له  ر له ئاهه گه ی کوردیشدا، که ئه گای ئمه ناو کۆمه کی چلۆن له روه هه
ی شانۆ و  خته ر ته یته سه سک بخه نھا که کرت ته که دهدا،  م دونیایه ر شونکی ئه هه
که پۆشاک جوانه به قات  موو خه و هه لدان ئیدی ئه که نه ست بۆ ته یته ده کی بده یه که نه ته

ونه  که وه ده نگانی مۆدرنه ی کوردیی و کراسی ئاهه که ت و پانتۆڵ و کراسی پووله  و چاکه
بت،  ی مۆسیقییان هه قینه ی هیچکامکیان گوی ڕاسته وه ب ئه هما کردن ب ڕک و سه په هه
. زمگان  و به په له لدان و چه لھه ونه هه که ککیان مۆسیقاناس بن ده ی هیچ یه وه ب ئه به

ی  چنتۆ هنده مانشوه ئاخر بۆیه نۆڤه چنتۆشدا هه ی نۆڤه که می پاپۆڕه که له کسی یه
. ک نازانت زانت خۆی به کوڕی کسی یه  نۆرماڵ و بکس دهکانی خۆی به کوڕی خه

ریاوان  ژاری ده یه و دانیی بودمانکی هه چنتۆ چونکه خۆی منداکی دۆزراوه نۆڤه
رگی  شت ساییدا به مه نی هه مه ویش له ته ی کردووه و ئه رده روه تییه خۆی و په گرتوویه

ش  مه کات، ئه ژار ده انی ساده و ساکار و ههک ناو خه ز له میشه حه جیھشتووه، هه
تی  و پاکه ناو ئه چنتۆ له کاتکدا نۆڤه ی، که له یه وه و ئاستی بیرکردنه نته ئه یه مانگه ده
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ندک چاوی  مه وه بت ده رده ر پیانۆکه دانرابوو، خۆ هه سه مدا له که دا له کسی یه لیمۆیه
کوو  روه داوه و هه دا بینیبت، ل گرنگییان پنه ته اکهو پ ی له و ساوایه وتبت و ئه پیکه

ق و  ر ئه سه  شت شونکی له مه گریمانکه، که ده ئه. بینیبت ئاوها بووه هیچیان نه
ر  گه خۆ ئه. ندان مه وه ک ده ژارانه نه هلی هه چنتۆ دانابت بۆیه زیاتر ئه ی نۆڤه وه بیرکردنه

م  رهه ویی و مۆسیقا به ر زه  سه ک بنته بت پیه کجار ئاماده ا یهنھ کجار ته چنتۆ بۆ یه نۆڤه
الر و پاره،  ن ز و ته وتوو و خاوه رکه کی زیاد له پویست ده تییه سایه بته که بھنت ده

.                 زانت خۆی به کوڕی خاک نازانت ریا ده ی خۆی به کوڕی زه و هنده ل ئه  
کانه،  ریا و ئۆقیانووسه و کوڕی ده ناوه، ئه ر خاک دانه سه کی له ز پیهرگی چنتۆ هه نۆڤه
ست به ئارامیی ناکات و مۆسیقای  وه هه کانه ریا و ئۆقیانووسه چته قوییی ده تا نه هه

کات، که   ده ته رفه و ده ڕوانی ئه ی چاوه سانکی دوور و درژ هاوڕکه. جاوید لنادات
زیت   دانابه م پاپۆڕه نھا جارک له بۆ خاتری خودا بۆچیی ته: ۆ بتچنت بتوانت به نۆڤه

یت؟  وم دونیایه ناکه ماشای ئه نھا جارک به چاوی خۆت ته ر خاک؟ بۆچیی ته و بچیته سه
نیت،  ژه کی جوان ده وه؟ تۆ پیانۆیه منیته دا ده ره که له م زیندانه مه میشه له بۆچیی تۆ هه

وت، جوانتریین  ستبکه کی زۆرت ده یه توانیت پاره ڕنن، ده  بۆ دادهرگی خۆیانت کیی به خه
یت، که  کرد بده و فؤرمه به توانیت پاپۆڕک بۆ خۆت به خانووی جیھان بکیت، ده

ر  وسه ر بۆ ئه مسه میشه له  قک هه ک بئه وت، چیته پمب؟ تۆ ناکرت وه ته ده
م پاپۆڕه  کجار، بۆچیی له نھا یه کجار تکایه ته نھا یه ته. ق نیت لبخوڕیت، خۆ تۆ بئه

؟          )41ڕه   الپه1( زیت بۆچیی؟ بۆچیی؟ بۆچیی  چنتۆ؟ بۆچیی دانابه زیت نۆڤه دانابه  
وه  که یه پقه رگکی سپیی و شه  دا جلی ڕۆل مۆرتۆن به به1931له هاویینکی سای 

شتیی  دایه دته ناو که نجه  په سی لهما ی ئه وره کی گه یه نگووستیله مانکاتیش ئه هه
و  و پیوایه، که ئه ی جاز ناسراوه، ئه وه ره ر و دۆزه مۆرتۆن به داهنه. وه ڤیرگینیانه

تی و  یه که ر کورسییه سه ی قوونی له میشه نیوه نت هه ژه پیانۆ ده. ی جازه وه ره دۆزه
چنتۆی  کک باسی نۆڤه ه شونک یهل. نیندا هان له ژه  وه پووله ک په ستیشی وه ردوو ده هه

. نی جیھانه تریین پیانۆژه وره یه، گه وره چنتۆ گه بت پیانگووتبت، که نۆڤه ده. کات بۆ ده
چنتۆ  رچاو، چونکه نۆڤه یه دته به وشوه ک بت، ل به ربیینه شتییه م ده چت ئه پده
و  ر ئه سه و له چیی ئه نیوه، که ژه یانۆی نه هیچ شونکی تردا پ ناو ڤیرگینیاندا له ر له ده به

و  ر ئه سه کیی له کی بچکۆالنه، که خه یه لگنده. رکردبوو  ی خۆی ناوبانگی ده یه شوه
کاتی  وه و باسیانکردووه، که له ته پاپۆڕه گویان لبووه و له شونانی دی گاویانه

ت خودی سناتۆر  نانه ته. بت ستی هه ر دهی چوا وه ک ئه وتووه وه رکه ها ده نیندا وه پیانۆژه
چنتۆ  ودا نۆڤه برد، چونکه له رده سه مدا به کانی له کسی سھه ره فه واوی سه ته" ویسۆن"

ودا  تا له ره سه).  42(کانی خۆی  تییه کوو نۆته تایبه دا، به ده ی نۆرمای لنه نۆته
برد بۆ  ستی ده و نیانانه ده گرت ئینجا ئه دهک  چنتۆ گوی له گیتار یان هاڕمۆنیکایه نۆڤه
وه،  ره هنایه ده وه ده و پیانۆیه کی له یه ک نۆته دوای یه ک له می یه رده ی به ی پیانۆکه دوگمه
رچیی ملۆدیی دونیا  ککاتدا هه یه وه هاتبوون، له مه ننه هه شت و جه هه نوانی به که له
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. ستا وه  لیدابت ڕاده بروسکه وره ی هه وه ک ئه ودا وه وه، مرۆڤ له ره  ده یھنایه بوو ده هه
ناو  مدا له ت له کسی سھه تایبه گرت، به مووی ده ودا گوی له هه ویسۆنی سناتۆر له

دا  و پاپۆڕه بوو له دا ئاماده نانه موو تووندوتیژیی و پاپوه و هه دا، له نییه موو بۆگه و هه ئه
). 43ڕه   الپه1(چنتۆ بت  یدا گوی له نۆڤه و ساه تای ئه ره  له سهکوو تاوه وه هه بمنته

ر پاپۆڕک  سه یه له سک هه که:  چته الی مۆرتۆن و ده کک ده یه ڕۆژک یه وشوه به
ر  گه دات، ئه بت جازی پلده زووی هه ر ئاره گه ئه. کات کی ده کی بوت له پیانۆیه رچییه هه

ل جلی . یت جاز لیبده"  ده"ک  ریه سه ی له وه ک ئه دات وه شتک لدهبت  زووشی نه ئاره
کی دی واته  ودا گالس بخوات به واتایه ڵ ئه گه سک له پیوابوو، که باش نییه هیچ که

چۆن : یگووت ڵ بکات، بۆیه ده گه  توانایدا نییه، که بتوان پشبکی له سک له هیچ که
ی پبکات له میز له ترسی  رپکه کاتکدا ده باش لبدات، لهتوانت مۆسیقای  کک ده یه

نی،  که کی شت پده شدا وه م قسانه ڕاندنی ئه رپه ڵ ده گه ر پاپۆڕک، له سه وه له خواره هاتنه
: ن وه، ل کاتک پیده ته ی خۆی بمایه ڕه ر باوه سه ر له ی جازه هه وه ره م دۆزه شا ئه ده

وا تۆ  شتییه بدات، ئه و که زین له چنتۆ بیاری دابه رکاتک نۆڤه  ههنه، ل ر پبکه تۆ هه
. یت کدا مۆسیقا لبده یه خانه حبه وه و بۆیت له قه یته کانت کۆبکه زگا مۆسیقییه بت ده ده

ک  یه مانچه کات و ده ست به گیرفانیدا ده گرت و ده ده نین هه ست له پکه جلی مۆرتۆن ده
قنت،  ی پگووت، ل نایته یه و قسه ری کابراکه، که ئه ر سه یخاته سه ردنت و ده ده
شی مۆرتۆن  وه ؟ ئه)44ڕه   الپه1(کویه  گوواوییه له شره ه و که ئه: پرست نھا لیده ته
جلی . چنتۆدا ڵ نۆڤه گه ک بوو له رنک بوو پشبکیه رانبه یویست دوئلک بوو به ده

یه  سک هه که: گووت میشه پیانده که دابخات، که هه و خه می ئه دهیویست  ڕۆل مۆرتۆن ده
ی  وه نت، ئه و بیژه ک ئه سی تر ناتوانت وه نت، که ژه ک ده ک پیانۆیه شتییه ر که سه له
م  یویست کۆتایی به و ده ئه. بووه و نابت هیچ شونکی تردا گوت لی نه نت له یژه و ده ئه

کاندا مۆسیقای  نده ربه رگیز له ده  بوو، که هه وه چنتۆش ئه ی نۆڤه هکش. چیرۆکه بھنت
ویش  یویست، ئه ند، که خۆی ده ژه دا مۆسیقای ده و شونه نھا له و ته ئه. ند ژه ده نه

کانی دیاره یاخوود  نھا تروسکاییه دا، که خاک ته وشونه له. ریا بوو ڕاستی ده ناوه
نھا کفر و جنودانی بۆ  جلی ڕۆل مۆرتۆن ته. یت  پیبگهکه که یان هیوایه رییه وه یاده
مریکاوه بۆ   بت له گیرفانی خۆی بلیتک له ئه ی ناچار ده وکاته تا ئه وه، هه منته ده
خستبۆ  کی نه رگیز پیه جلی ڕۆل مۆرتۆنیش پشتر هه. وه ببت وروپا چوون و هاتنه ئه
کان، که  وانه ی  بۆ ڕۆژنامه م کاره تی، ئه مجاریه که مه یه ر ئه فه ک بۆ سه شتییه ر که سه

قتریین کار  ب ئه به" 14ر  پیه"ندی   ربه ن له ده ن و مائاوایی لبکه ڕی بکه هاتبوون به
کات  ڕوان ده وه و چاوه یه که  کابینه چته ده. وه مک کفر و جنوه ناسنت به که ده
).                              45ڕه   الپه1(وه  وته که که له خاک دوورده شتییه کوو که تاوه هه    

یشت  گه ده ش نه م دوئله و له گرتبوو، بگره ئه و به قورسیی نه ک ئه کانی وه چنتۆ شته نۆڤه
زووی  نھا ئاره چنتۆ ته دوئلک بۆچیی؟ نۆڤه: یگووت و ده زانی واتای چیی، ئه یده و نه
ی جاز چلۆن  وه ره تا بزانت دۆزه یقای جلی ڕۆل بگرت، ههبوو، گوێ له مۆس ی هه وه ئه
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ربۆیه  ی جازه هه وه ره و دۆزه گووت، که ئه یده  نه جلی بۆ گاته. نت ژه مۆسیقا ده
شتی ڤیرگینیان له  دوو ڕۆژ دوای ڕۆیشتنی که. یویست شتکی لفربت چنتۆ ده نۆڤه

وه دته  شخه شی که ت و پانتۆی ڕه  چاکه دا جلی ڕۆل مۆرتۆن به قاتکی21:37کاتژمر 
ن،  یانزانی پویسته چییبکه موو ده هه. وه ما و مۆسیقای ڤیرگینیانه ناو هۆی سه

که  نه نن، باڕمه کانیان داده سترۆمنته موو ئه  هه ستن، تیپی مۆسیقاکه وه کان ڕاده ره ماکه سه
گرت و  ده ی هه که ڕۆل ویسکییهبن، جلی  که الڵ ده که کات و خه پکک ویسکی تده

و هیچ نات، ل  ئه. کات چنتۆ ده کانی نۆڤه ماشای چاوه ڕوات بۆ الی پیانۆکه و ته ده
ستته  ده چنتۆ هه نۆڤه)! رپ سته سه هه ( وه بوو، بریتیی بوو له دا هه یه وا و هه ی له وه ئه
:  وه وایه؟ جلی ڕۆل ده ته هی، که جازی دۆزیو سه و که نابت ئه جه:  رپ و ده سه

ژر  نت، که ئۆقیانووسک له ژه و کاتانه مۆسیقا ده نھا ئه ی ته سه و که تۆش ئه. بگوومان
. کتریی ناساند یه ردووکیان خۆیان به هه. بگوومان:  چنتۆ ده نۆڤه! قوونیا بت وایه؟
نیشت و  داده. ناری پیانۆکه  کهر خاته سه ی ده گیرسنت و نیوه ک داده یه ره جلی ڕۆل جگه

نگی  بیسترابت، ده ک دته گوێ، که پشتر نه یه شوه به). ڕاگ تایم(نین  کات به ژه ستده ده
وه  ژر کراسی ژنکه هابوو، که له ک ئاوریشمک وه وه، وه وشایه دره وه، ده دایه ده نه
و  بوو خستبوویه ئه یی ههمریک رچیی بۆردلی ئه کرد هه مای پده سه. وه وشایه دره ده

کی  یه ند نۆته ستاوه، چه وه ڕاوه ره ری سه  سه یدا، که له که ره له کۆتایی سه. وه مۆسیقایه
.  ڕ ڕمه کی مه وییه ر زه سه هابوو له ی ئاو وه زووی دۆپه ک ده دات، که وه نادیاری نیان لده

که  ره جلی ڕۆل جگه. وه مابووی پ که واوی سووتووه ی سووتا بوو، ل ته که نیوه ره جگه
که  ره جگه. هابوون  وه پووله ک په کانی وه نجه و په ئه: ن ک ده روه گرت، هه ده هه
وه، که  کرده ده  نه وه رگیز بیری له ک خۆی، هه مابوو وه ی پوه که گرت و سووتووه ده هه

وته  که که نه ل سووتووهزانت،   فک بت، ک ده وه شت ئه وت، ده که بکه سووتووه
ی  که ره جگه. چنتۆ چته الی نۆڤه ی جاز و ده وه ره رپ دۆزه  سه ستته ده هه. وه خواره

ریاوان  ی تۆیه ده ره سه: ــــ گرت و ده وه بۆ ڕاده که واوی سووتووه ر لووتیدا به ته به له
و نه  فرۆشت، که ئه نتۆی دهچ ڕکه جلی ڕۆل مۆرتۆن به نۆڤه مه شه ئه). 47ڕه   الپه1(

ک  و مۆسیقاناسه نه شیناست، ئه  ده رگیز ڕۆژک له ڕۆژان خۆی بۆ ئاماده کردووه نه هه
کانی ساده و ساکار  و مۆسیقا بۆ خه ک دوئل، ئه و تینووی فربوونه نه ڕناس، ئه شه
از خۆی به جیھان ی ج وه ره ک دۆزه یی وه شخه ی به که وه ک بۆ ئه پۆشه نه دات و ساده لده

ردوون  رخی گه چه. ک بازرگانیی ڵ ڕۆحدا نه گه کردنه له و قسه الی ئه مۆسیقا له. بناسنت
 جگای  هره ن به کانی ساده و ساکار و خاوه میشه خه ها سوڕاوه، هه میشه وه هه

ها  وان وه رزیی ئه  بوون، لووتبه مژه ند و گه مه وه رزی ده کانی لووتبه کردنی خه ڕپنه باوه
رچاو، پیان وایه، که هیچ  به ندک بته کی خواوه ندکجار خۆیان وه کات، که هه یاریی ده

خوازه  وه ئینجا نه وان بستنته ندتیی له سکی دی له دونیادا نییه بتوانت خواوه که
 و  رهه ن به کانی خاوه ی ستایشی خه و مرۆڤانه من ئه که. ژار کی ساده و ساکاری هه مرۆیه

ر جاوید  د ڤاگنه قه  دا هیچ مۆسیقارک به می ژیانی فریدریش نیچه رده له سه. ن توانا بکه



 87

های  گرتووه و به ری نه د فریدریش نیچه ڕزی ڤاگنه قه سکیش به بوو، هیچ که نه
رگیز  وره هه ییی مرۆڤ له بچووکییدایه، ئاخر مرۆڤی گه وره گه. زانیوه ی پ نه مۆسیقاکه
وت  سوکه گادا هه کوو ساده و ساکار له کۆمه ک پیشان نادات، به یه وره ک گه خۆی وه

و  میشه ئه مانیا هه ردا له شاری بایرۆت له ئه کانی ڤاگنه ییه له فستیڤاه سانه. کات ده
ر بووه و له  وه، که چلۆن فریدریش نیچه نووقمی مۆسیقاکانی ڤاگنه گنه  ده یادگاریانه

ڵ  گه ند سادانه له کویه، چه وه، که له ودا زۆرجار خۆی بیرچۆته اکانی ئهمای مۆسیق سه
ماکردنی ڕشتووه،  قی سه تا دواتنۆکی توانای ئاره ردا هه کانی ڤاگنه بوانی فستیڤاه ئاماده

له دیوانی . بووبت  نه بووه نیچه تیدا ئاماده ر نه جگای باسه هیچ کۆنسرتکی ڤاگنه
ری نووسیوه  رچاو، که بۆ ڕیشارد ڤاگنه به کمان دته یه دا، هۆنراوه کانی نیچه هۆنراوه

):                                          47وه  ڕه  الپه)2 و ده" ر بۆ ڕیشارد ڤاگنه" ناوی  به  
                                         

ستاوم دا  ڕاوه م شانۆیه می ئه رده به مژه له له  
ڵ یی و گۆڕکی به کۆمه مکی قوڵ، تووڕه ی زیندان، خه سهنا هه  

ڵ، نیسه و بۆنی دوکه ور،  که ندا بۆنی ئایین و  هه نوه له  
ی باران و ترسم شته من نامۆم، من شه  

ما و  بۆ سهم ده ده وادا هه م  به هه که نگوداره کوه زه  
*م، ده دوایدا بازده خۆیشم به  

 
ر به مۆسیقا  گرت، ئاخر ڤاگنه کانی تریش ده ییی خه وره ڕز له گه ئاوهایه  وره مرۆڤی گه
 خۆیشی  هنا، خودی نیچه یدا ده ر کۆمه سه کرد، که ئایین به و ماورانییه ده باسی له
یدا تیشکبخاته  و چرایه گیرسانی ئه وت له هه یه باریکۆ ده. و ڕگایه بوو رکی ئه تکۆشه

وه  نھا بۆ ئه کیان تدایه ته یه هره کانکی نزم، که به میشه خه  ههی،  و ڕاستییانه ر ئه سه
مزانینی  که ستی خۆ به وه هه کانی خۆیانی تدا بشارنه روونییه هنن گرێ ده کاری ده به

ست به  دبه به( گرسیۆنکن  نی ئه کانه خاوه و خه ئه. وه خۆیانی تدا بشارنه
وان له  زانن ئه ی، که واده سانه و که ر به رانبه به) ردانالما زووی په وه، ئاره الماردانه په
وه  نه ژر پرسیاره خه کانیان ده ره رانبه کانه به مجۆره خه ئه. وه نه که مده وان که ییی ئه وره گه

ش  یه ه م مامه کی ئه ه چه ڕه. ن که یان ده وانه ڕه کی توونده یه وه م لپرسینه رده و ڕاپچی به
م  رده به مزانین، ئاخر جلی ڕۆل مۆرتۆن له که ستی خۆبه بوونی هه وه بۆ هه ڕته گه ده

وه  موو هز و توانای خۆیه  هه کات بۆیه به ست به بچووکیی خۆی ده چنتۆدا هه نۆڤه
چنتۆ تووشی  بیستنی ناوی نۆڤه نھا به و ته ئه. هت خۆیدا نه  له سته و هه وت ئه یه ده

و  ر ناوی ئه که چ بۆسه ترسییه چنتۆ مه کات نۆڤه ستده کیشدا، که ههکات هستریا ببوو، له
دات، که  ی خۆی ئاسانتر نیشانده یه و دیوه شاردراوه و ئیدی ئه ی ئه ر مۆسیقاکه چ بۆسه

. تیی جلی ڕۆل مۆرتۆندا سایه مزانین له قوییی که که ستی خۆبه بوونی هه بریتییه له هه
وه،  چنتۆ بکاته سک له نۆڤه ی که ی قسه ستت، که تۆه وه ناوه وه نھا به  جلی ڕۆل، ته
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ویی،  ر زه خاته سه چنتۆ پ ده تا ڕۆژک له ڕۆژان نۆڤه ڕوانبکه هه چاوه: که پیگووتووه
کدا مۆسیقا  یه خانه حبه وه و بچیت له قه یته کانت کۆبکه سترۆمنته بت ئه وسا ده ئه

م  یه سواری ئه وه و هۆکاری ئه کات ئه  تاوانبار ده وه ش بهچنتۆ و نۆڤه یت، بگره ئه لبده
تای تۆیه من  خه. مریکای پبیوه وروپا و ئه ری ئه وسه ر و ئه مسه شتییه بووه و بلیتی ئه که

. بم شتیی ده تای تۆیه من سواری که م، خه که وروپا ده ری ئه فه تای تۆیه من سه م، خه لره
چنتۆ له  دا جۆرکه له سزادانی نۆڤه و هۆه  جلی ڕۆل لهنینی مۆسیقاکانی ی ژه شوه
میان  که موو سزادانک بریتییه له دوو شت، یه ئامانجی هه. تاکانیدا ری خه رانبه به

شکردنی  نده به پشکه رچه جلی ڕۆل هه. کاندن میشیان داچه وه و دووهه ندنه سه تۆه
ک  چنتۆ نه کن، ل نۆڤه  دابچهچنتۆ  مۆسیقای ویستی نۆڤه میین پارچه که یه
ک  گرت و وه رده ی جلی ڕۆل وه وشته و ڕه نی و چژی له که کیی بگره پده چه دانه
نیشت و بحتریین  ر کورسیی پیانۆکه داده سه ی خۆیدا له ره سه س له تریین که مژه گه

نگی مندان  ده نگه  دهکات، که له هاتوهاوار و ش ده پشکه) ڕوه بابه بگه( مۆسیقا به ناوی 
کوو ئستا  تاوه وه هه شه وکاته وه فربووه و له کانه نده وه  له ڕه م گۆرانییه و ئه چت، ئه ده
. کات و گۆرانییه ده زکی زۆر به چنتۆ حه نۆڤه. م گۆرانییه بکات یتوانیوه مائاوایی له نه

ۆژی کریسمست ل دزیی بت، ی دیاریی ڕ وه ک ئه بت وه  ده لک تووڕه ل جلی ڕۆل گه
ی  ر کورسیی پیانۆکه سه چنتۆ و له گرته نۆڤه وه ده تیشکک له دوو چاوی گورگکه

دات، که  مریکایی لده کی باکووری ئه مایه مۆسیقای سه) بلوس( مۆسیقای . وه نیشته داده
مووی  رچیی په ی هه وه ک ئه هنته گریان، وه کان ده مانه ت خودی ماشینیسته ئه نانه ته
موو به  هه. ک، که دڵ بدڕت یه شوه وه، به  و ئاوازه یه چووبته ئه شی دونیا هه ڕه

هیچ  جلی ڕۆڵ به. لدان په ن به چه که ستده رپ و ده ستنه سه ده وه هه ی فرمسکه لووشه
 1(ناکات خر هیچ  وه، نه منته ران بچه وه، که خۆی بۆ بینه ش ناکاته وه ک بیرله یه شوه
ی خۆی له نائاگایی خۆیدا  ی شاراوه قینه دا جلی ڕۆل ڕووی ڕاسته لره). 48ڕه  الپه

. ستی سزا و ڕۆحی تۆه ن هه  خاوه کی تییه سایه دات، که بریتییه له که ران ده نیشانی بینه
ت  نانه ڕواته الی پیانۆکه، که ته ها خراپ ده کی وه یه شوه و به چنتۆ دت، ئه ی نۆڤه ره سه

چنتۆ هنده مۆسیقای بلوسی  نۆڤه. ر پیانۆکه وته سه که دوو دۆپ فرمسکی چاوانی ده
ییی مرۆڤی ساده و ساکار و  وره مه گه گریا، ئاخر ئه دبوو له خۆشییاندا ده جلی ڕۆی به

نت و ئستاش نازا گرت، ئه ی ده که ره رانبه ی به هره ن ویژدانه، که ڕز له توانا و به خاوه
ش  مان مۆسیقا پشکه چنتۆ هه نۆڤه. وت و ده چ باسه دوئل چییه؟ جلی ڕۆل چیی له

کات، که  شی ده ون پشکه ل هند قزه) بلوس( شی کرد  وه، که جلی ڕۆل پشکه کاته ده
ر  سه و کاتک له زانی دوئل چییه، ئه یده ک نه یه هیچ شوه و به ئه. هاهووی لبکشن

کانی  نجه ڵ به ئۆکۆردۆنک کردبوو، تووند و قوڵ په شت مشکی خپی تکهپیانۆکه دانی
ند  بت، چه واو ده ربۆیه کاتکیش ته بینی هه دا و چژیشی لده ی پیانۆکه نا به دوگمه ده

و ناچته الی  واویی، ئه وه به ته قته ته دا جلی ڕۆل ده ئالره. کشن کی بۆ ده هووهایه
موو گویان  ک، هه یه شوه رخۆ، ل به سه دات بۆ الی، له ده هکوو بازه پیانۆکه به
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 بۆ بۆ  نووکه هه:  ڕنت و ده په رده ست ده نقه کی به ئه یه ند وشه بت، که چه لده
کی  یه نین وشه نین، ل ژه کات به ژه ستده ئینجا ده. ی جوامری گواویی م ئه ننه هه جه

موو   وه، هه یگرته دا و ده ی ده کرد هه کرۆباتک ده  ئهی به له و فۆڕمه ئه. دروست نییه
. یکرد و ده ک بیکات، ئه ی پیانۆیه شت دوگمه شتا و هه شتک، که مرۆڤ بتوانت به هه

ی  وه ب ئه یدا ببت، به ی لپه ه کی هه یه ی نۆته یه وه ب ئه ر به رسووڕهنه کی سه خراییه به
ی  مه مووی گه ما، بگره هه وه هیچ مۆسیقا بوونی نه ی لرهئید. نگی ڕووخساری تکبچت ڕه

  په ن و چه که موو هاوار ده کیی هه خه.  بوو مووی جادوو بوو، موعجیزه گیرفان بوو هه
.  بوو ریانه کی سلڤسته شانۆیه. دیبوو رگیز شتکی ئاوهایان له ژیانیاندا نه ن، هه ده لده
واو  رپ، ڕووخساری ته ستته سه ده چنتۆ هه دا نۆڤه هوتن رکه م ده  دا له م شانۆیه له

مکیش  چووه، ل که و تکنه ک ئه دا وه م جیھانه سکی دی له ک هیچ که یه شوه تکچووه به
تکچوونی . واو ناهۆشیاره و کوڕه ته م ئه به:  ی ده به هاوڕکه. ری سووڕما بوو سه
نووکه  یه، که هه وه ی ئه دا نیشانه ناهۆشیار لرهچنتۆ و پناسکردنی جلی ڕۆل به  نۆڤه
م  تا پش ئه گات، که دوئل چییه، هه و ئستا تده وت، ئه زانت جلی ڕۆل چییده ده

گات دوئل چییه  کاتک تده. رچاو به هاته ک ده یه مه ر به گه ی هه م دوئله و ئه ساته ئه چرکه
بووه له کسی   نه رگیز ئاماده چنتۆ هه  چونکه نۆڤهه بکات، یه مامه وشوه بت به ناچارده

ک بۆ  دا نه ژاران لده نھا بۆ هه و مۆسیقای جاویدی ته مدا مۆسیقای جاوید لبدات، ئه که یه
:  ی ده وه و به هاوڕکه وته نه داده. کی تری نییه یه نووکه هیچ چاره ندان، ل هه مه وه ده

هنت و  رده کی بۆ ده یه ره کت، له کاتکدا جگه چه ی داده ههاوڕک. رێ کم بده یه ره جگه
وه و  داته گرت و ئاوڕده رده که وه  ره جگه. کش نییه ره چنتۆ جگه یدات، چونکه نۆڤه ده
تا  کیان ویست هه یه تا ماوه ره  سه که کی هۆه خه. نیشت ڕوات بۆ الی پیانۆکه داده ده

درا  وده بگره هه. نت وت مۆسیقا بژه یه چنتۆ دانیشتووه و ده ڕاستیی نۆڤه ن، که به تبگه
قن بۆ  کیی ئاوهان ده ل خه. وه نه ب هوربکه غه به کیی له هاهووکشان و غه خه

نینی  چنتۆ توانای ژه بوون، که نۆڤه دا نه ڕه و باوه رگیز له که هه و خه دیاره ئه. دۆڕاندن
ل . نیون ژه چنتۆ مۆسیقای بۆ نه رگیز نۆڤه ان نییه، چونکه ههقیشی بت، ناهه پیانۆی هه

که به ویستی خۆیان  و خه تا ئه کات هه ڕێ ده دایه، که چاوه وه چنتۆ له ییی نۆڤه وره گه
ستاوه و  که ڕاوه الی باڕه  کات، که له کی جلی ڕۆل ده ماشایه ئینجا ته. وه بنه همن ده

ویست، تۆی  تۆ شتکی ترت نه:  نگکی نزم ده ه دهوه و ب خواته گسک سکت ده
ی  وه ب ئه نت به ناری پیانۆکه داده ر که سه که له ره چنتۆ جگه نۆڤه. نی گواویی پیانۆژه

قدا  کی فیرتووسانه، که له ئه مۆسیقایه. نینی پیانۆ کات به ژه ستده دایبگیرسنت و ده
خایاند،  کی نه ، مۆسیقاکه نیوو خولهست لبدرت چوو به چوار ده بت، پده نه

ئۆکۆردۆنییانه ) هز نگی بند و به نینی مۆسیقا به ده ژه( کی  شی به فۆرتیسیمۆیه که کۆتاییه
ق  کانیان زه ربا، چاوه به یان له ناسه موو هه که هه که خه). 51ڕه   الپه1( کۆتایی پھنا

ها دوای  روه هه. مژه ک گه کی کۆمه روه قیوه، هه میشیان داچه ر پیانۆکه و ده سه له
ست  د ده هابوو به سه وه وه ک ئه ش له کۆتاییدا، که وه که ی ئاکۆرده رزه ورانکردنی ته
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موو چاوترووکانکدا  هابوو له هه  وه وه ک ئه وه، وه دایه نگی ده  ده یه و شوه یت، به لیبده
دا  نگییه و بده نگ بوون، له ک مشک بده هموو و هه.  بت وه قینه ی ته و پیانۆیه ئاماده ئه

گرت،  ده ر پیانۆکه هه سه ی له ی هاوڕکه ره رپ و جگه  سه ستته ده چنتۆ هه نۆڤه
گرت و به  دا ڕایده ی پیانۆکه که رمبووه ر شونه گه سه کاندا و له ر دوگمه سه وه به مته چه ده

که  ره ق ڕاست بوو، جگه گیرست، به هه دادهوه و  یگته هنت  و ده سووکیی پیدا ده
. وه ستیه  ده یگرت به ک مۆمکی بچکۆالنه ده چنتۆ وه نۆڤه. وه و داگیرسابوو وشایه دره ده
ند  چه. گرت کانی ده نجه  ر به په زانی مرۆڤ چلۆن جگه شیده بوو، بگره نه  کش نه ره و جگه ئه
ها تۆ بیکشه من :  دات و ده ی پده که ره  و جگهڕوات و الی جلی ڕۆل ده ره نگاوک به هه
ژنی  ک جه ئاگادن، وه که به که موو خه دا هه ئا لره). 52ڕه   الپه1(کش نیم  ره جگه
کیی شتکی  رگیز پشتر خه ڕزانکی ب کۆتایی، هه په شته، چه که قاندنی فیشه ته

چنتۆ  ر نۆڤه ستیان به یانویست ده موو ده هقیژنن، ه وه ده موو پکه هه. دیتبوو ئاوهای نه
چنتۆ، جلی ڕۆل  ی نۆڤه دی، ل هاوڕکه ده دا هیچت نه که باغیی خه ره و قه له. وت بکه

دا  وی ده دا هه یه ره و جگه رگرتنی ئه ت بووه له وه غله دی، که چلۆن سه مۆرتۆنی ده
زانی  یده نه. ت تواناشی بت وه ب ئه ڕووخسارکی گوونجاو بۆ خۆی پکبھنت به

کی  یه شوه به. رزیین وتنه له کانی که یییه پووله  په سته ناکاوکدا ده ماشای کوێ بکات، له ته
وه،  وته خواره ستی که  ده که له ره رزیی، که سووتووی جگه له ستی ده هز ده ها به وه
. ی پی ڕاستی که ر پیوه یش بۆسهی و پاشان که  جوانه شه ر پانتۆه ڕه وته سه مجار که که یه

جلی . وه ریه سه ک بقکی سپیی به ش وه که دار و سووتووه شی بریقه جووت پوی ڕه
کات یاخوود  کانی ده داره  بریقه ماشای پوه کرد، ل ڕوون نییه، که جلی ته ماشای ده ته

 بوو، که ورده ورده  وه ا ئهد و کاته یشت له و لیتگه ی ئه وه ئه! ری؟ ی سه که سووتووه
ی  که رخۆ، که سووتووه سه ها له نگاو وه  نگاو له دوای هه وه، هه رخۆ بکشته سه له
شه  ڵ پوه ڕه گه بت له ڕوات و ونده دا ده که ناو هۆه به. وه  خواره وته که ی نه که رپوه سه

ی  ر سه بات، له کانی ده پوهر  سه ڵ خۆیدا بقکی سپییش له گه له. کانیدا داره بریقه
یه جلی ڕۆل مۆرتۆن  وشوه به. و نییه ش ئه  که و یه یه و ئه کک براوه نووسراوه، که یه

یشتنیان بۆ  به گه. بات ر ده سه ی خۆیدا به که ی له کابینه که ره فه کانی سه باقی ڕۆژه
وه بۆ  ڕته گه ه دهو هت و ڕۆژک دوای ئه جده شتی ڤیرگینیان به سۆسامپتۆن، که

وانی تریش،  چنتۆ و ئه واو پببوو له نۆڤه کی تر، چونکه ته شتییه مریکا، ل به که ئه
دی  چنتۆ به وه نۆڤه له دووره. واو مریکا و ته وه بوو بۆ ئه ڕانه یویست گه و ده ی ئه وه ئه
موو  و هه ناو ئه  لهوه، مه ڕواته کسی سھه وه ده یه که کرت، که به قاته سپییه جوانه ده

زیاتر،  وه گووتووه له هیچی نه:  وه و ده کاته ی بیرده دا، هاوڕکه رمه جوانانه جانتا چه
54ڕه   الپه1(ی جاز  وه ره ر دۆزه مه سه که من گوو ده: که ب                                  .(  
س :  ی ده خوات و به هاوڕکه دهچنتۆ له قاپکدا نان  ڕاستی ئۆقیانووسدا، نۆڤه له ناوه

ر  ی به وه ک ئه ی وه هاوڕکه). 55ڕه   الپه1(هم  جده  به شتییه م که ڕۆژی تر له نیۆرک ئه
ک  مرۆڤ ناتوانت پرسیار له تابلۆیه:  وتبت، له دی خۆیدا ده ره بروسکه که و هه
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چنتۆ دنت، ل له  از له نۆڤهک به ئارامیی و یه ماوه. چنتۆ بگوومان بکات، ل له نۆڤه
وت تبگات بۆچیی، پویسته  یه ده. ری رکردنه سه سه کات به ستده دوایدا ورده ورده ده

دوایدا  وه و له ک نامنته شتییه ر که سه نا مرۆڤ سیی و دوو ساڵ له بت، ده هۆکارک هه
ت  ین هاوڕشی نهت به باشتری نانه به من نا و به تۆش نا و ته. زت ناکاو دابه له

ویست  یده و نه ل چیی؟ ئه. م ماشای شتک بکه وێ ته وت له مه ده: یگووت و ده ئه! بۆچیی؟
: من گووتم. یار ده:  بکات گووتی ل کاتک ئاماده بوو قسه. مه بکات ر ئه سه  له هیچ قسه

موو شت  ههرچاوی خۆی،   به مه بنته مرۆڤ پویسته ئه. ریا ده: چنتۆ ریا؟ نۆڤه ده
وه  ڕ به ویست باوه یده ی نه هاوڕکه. بت  نه مه نھا ئه رچاوی خۆت ته  به توانیت بنیته ده

ڕ  ویست باوه یده و نه ئه. ها بوو پکردن وه تریین گاته وره ک گه و شته وه بکات، چونکه ئه
چنتۆ تۆ  ۆڤهن:  ی ده هاوڕکه. تریین ناهۆشیاریی دونیا بوو وره وه بکات، چونکه گه به

وه، ل من   لره به:  چنتۆ ده نۆڤه. یت که ریا ده ماشای ده سیی و دوو ساه ته
های  ی وه هاوڕکه. ک نین ک یه ماشاکردنانه وه م ته  م، ئه ماشای بکه ووه ته وت له مه ده
ند و  ربه ینه ده گه تا ده ڕبکه هه باشه چاوه:  ڵ منداکدا بدوت و ده گه کرد، که له ستده هه
ک  وه:  چنتۆ ده نۆڤه. کن ک یه روه یت هه گه وسا تده ، ئه ماشا بکه وه و ته مره وێ بچه له
چنتۆ  ی به نۆڤه مه ی پگووتیت؟ جوتیارک ئه مه ک ئه:  ی ده هاوڕکه. ک نییه یه

کی خوریی  تۆیه ناچاریی پا ی به له کۆتاییدا هاوڕکه. ی ناوه"ر لین باسته"گووتوه، که 
وه،  وشایه دره ک ده وه ڕاستییه ردووکیانه ستی هه له قوییی هه. دات حوشتری خۆی پده

  و کاته ش ئه نووکه  هه. موو شتک ک بۆ هه بوونی کۆتاییه ش بریتیی بوو له هه که ڕاستییه
ندنی  هرب له ڕۆژکی فبرواردا له ده) چنتۆ نۆڤه. دی. تی. دانیی بودمان(هاتووه، که 
ویی  ر زه ریا دته سه ر ده سه شتی ڤیرگینیان له دوای سیی و دوو ساڵ ژیان له نیۆرک له که

.                                                                  ریا بکات ماشای ده ی ته وه بۆ ئه  
دا  ۆیه لرهرب چنتۆی بۆ نمایشکی شانۆیی نووسیووه، هه لساندرۆ باریکۆ نۆڤه ئه

. کات چنتۆدا ده زیینی نۆڤه ڵ دابه گه  له ه کات، که چلۆن مامه ر ده رهنه باریکۆ ڕنمایی ده
ر له تارییکییدا  کته کرت، ئه ش ده پشکه) ما مۆسیقای سه(کی کۆنی باالده  مۆسیقایه

دا بۆ  که پۆڕهستانی پا ی کۆتایی ڕاوه وه ره ری سه چنتۆ له سه ک نۆڤه بت و پاشان وه ونده
ردایه،  سه کی له یه بقه ردایه، شه به کی خوریی حوشتری له پاتۆیه. وت که رده زیین ده دابه

وه و  منته دا ده"با"ر  به ب هیچ تکچوونک له ک به یه ماوه. ی پیه وره کی گه جانتایه
وه،  ه دته خوارهم پلیکان که دات و ئینجا یه رنجی نیۆرک ده سه. کات وه ده ماشای پشه ته

ی  وه ک ئه چنتۆش وه ستت و نۆڤه وه ناکاو مۆسیقاکه ڕاده دا له م، ئا لره م، سھه دووهه
وه  داته گرت و ئاوڕده ی داده که کوه) چنتۆ نۆڤه(که  ره کته ئه. ستت وه ویادا ڕووابت ڕاده له

ناکاو، چیی  زۆر له. وه نتهم م ده ی سھه ر پلیکانه سه کات و له ران ده ماشای بینه و ته
قیوه؟ نایلی شتک  قاچیی له گوو چه:  کات و ده پرسیار ده) ر کۆنه. ئۆ. نایل(ڕوویداوه؟ 

چیی؟ : ن ده. چت شتکی بیرچووبت پده:  ی ده هاوڕکه. یشت گه ده بوو له هیچ تنه
واوی  ته. زت به ه دادهشتیی م که چت بیرچووبت، بۆچیی ئستا له پده.  چووزانم ده
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کی  یه ماوه. م و سھه ره مدا به ی دووهه ک قاچ له پلیکانه ر یه سه ستا، له ویادا ڕاوه که له کاته
له . ڕت ی بۆ شتک بگه وه ک ئه کات، وه ماشای پشی خۆی ده وه و ته منته زۆر ده

ر پرده  سه وه له ستییه هگرت به د ی داده که کوه. کات ند ده تمه کۆتاییدا شتکی تایبه
چوو  کی ماندوو ده یه وادا له بانده ی له هه که کوه. وه داته ریده گرت و به که ڕایده باریکه

وته  که وه و ده خولته وادا ده ند جارک له هه وه، چه یان ڤانکووخنکی شیین به باه
ک  ک بت نه یه وت، که بانده که رده کات و واده ریاکه جۆالن ده ر ده سه له. وه ریاکه ده

بینن  ن و ده که که ده شتییه ی که که ماشای پرده بچکۆالنه موو ته کان هه ریاوانه ده. ڤانکووخن
کی  یه نده وه پشت له جیھان به خه یه که چنتۆ به پاتۆ خوریی حوشتره نۆڤه
نگاوکی تر و ئیدی له  ند هه وه، چه ڕته گه م ده ی دووهه ر پلیکانه سه وه، له رنجاکشه سه

  نه بینیت، پیانۆژه:  چنتۆ ده ی نۆڤه به هاوڕکه) ر کۆنه. ئۆ. نایل. (بت دا ونده که پاپۆڕه
و  زانی، که ئاخۆ ئه یده و نه تریینه، ئیدی ئه وره گه:  ی ده هاوڕکه. که هاتووه تازه
ق  به ان دوو دانه مانگی ڕهبگووم). 62ڕه   الپه1(ره  وه خته مباره یاخوود شتانه به خه
زیینی و  ڵ بیاری دابه گه روونیی له کی ده یه وه چنتۆ له خودی خۆیدا لکدانه نۆڤه
نا،  ده رگیز ددانی پدانه وت، ل هه که رده ده کرد، له ڕووخساریدا وه یدا ده وه شیمانبوونه په
ربۆیه  واوه، هه  شت تهموو ی بت هه که ره وروبه دا به ده ویده میشه هه کوو هه به
ت به خودی  نانه ته. کرد ده هنا و پرسیاریان لنه کان به ئارامیی وازیان لده ریاوانه ده

ها  رگیز شتی وه وه، که من دخۆش نیم، هه ره که بیر له من مه: گووت ی خۆی ده هاوڕکه
زی و  به  دانه ییهشت ر که سه ی، که له وه ره به وه خته چنتۆ به واته نۆڤه که. ڕوونادات

و  شت ئه ده. زت به مدا بیاری خۆیدا، که دانه م و سھه ی دووهه نوانی پلیکانه له
یدا  گه یتوانیبت له وه بۆنی خاکی کردبت و نه مه م و سھه ی دووهه نوانی پلیکانه له

ر  سه لهو  لمنت، که ئه چنتۆی بسه یتوانیوه بۆ نۆڤه یاخوود بۆنی خاک نه. بگوونجت
کی  یه وه شوه ر خاکه سه ریا له ماشاکردنی ده ر بت، یاخوود ته وه خته توانت به خاک ده

رکی  نگکی تر بت، ئاخر لووتیش فاکته وه ده وییه ر زه سه ریا له ی ده نگی هاژه دی بت، ده
ان بۆ مرۆڤ ک توانت ڕووداوه کوو چلۆن چاو ده روه کانی مرۆڤ، هه ر بیاره سه یه له وره گه
سانکی دوور و درژه :  ر ده ئارتوور شۆپنھاوه. مانشوه نگنت لووتیش هه بسه هه

ڕه   الپه3(یه  لماندنکم بۆ لووتیشم هه هنم بۆ بۆنکردن، ئاخۆ مافی سه کارده لووتم به
 وه، ل که م و لۆگیک بھنمه باسه  ر تزکی ئاوها بکه سه  ڕ له وت شه ؟ من نامه)668
لماندنکی پویسته بۆ    مرۆڤ سه م به  وا ده م به خۆم ئه ش بده  و ڕگایه کوو ئه ره گه ئه
م یاخوود بۆنی خاکم   خۆی و بت ناتوانم بۆنی خاک بکه ی، ڕگا بدات به وه ئه

بووه  ڕیشی به لۆگیک هه ی کردووه و باوه یه و قسه  ئه1818ر  دیاره شۆپنھاوه. وت پناکه
یه، که  لماندنه هه و سه م به زانستی مۆدرن له مژه ئه ی، به که لماندنی قسه بۆ سه

ڕ و پکدادان  وت شه که ک نه یه کوو بۆنیان به ره گه کانیش ئه ه ت خودی ئاژه نانه ته
ناتوانم :  ککی دی ده مانییدا مرۆڤک به یه له کلتووری ئه. بت نوانیاندا دروستده له

تای  وه ناگوونجن، خه و دوو مرۆڤه پکه یه، که ئه وه دا ئه ست لره به مه. م بۆنت بکه
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کتریی  یه وه ڕقیان له هۆی لووتیانه تای بۆنیانه، که به کوو خه سیان نییه به ری که ڕاکته که
و  وت، ئه یتوانی بۆنی خاک بکات، بۆنی خاکی پناکه چنتۆش نه نۆڤه. ستنت ده هه

تی  فره نرت له نه  که بۆی ناژه و مۆسیقایه کانه، خاک بۆ ئه ۆقیانووسهریا و ئ کوڕی ده
مریکاوه  وروپاوه یان ئه کانی ئه ک شاره ناسراودا له یه وه له سکی دایککی نه وییه زه

و  ل ئه. 1900ی بیسته  ده چنتۆ دیۆنیسۆسکی سه نۆڤه. ریاوه ته ده نووس فیداوه چاره
چنتۆ  و نۆڤه باوکی ئه. نییه" هرا" و  نییه، دایکی ئه" تسۆیس " ک ندکی وه باوکی خواوه

ی  رده روه تا بیپارزن و په ک هه یه"تھاماس و ئینۆ  ئه" ست  ک دیۆنیسۆس ناداته ده وه
بت بۆ  وه دیۆنیسۆس باوکی ناچار ده منته ر به کوڕیی ده چنتۆ هه نۆڤه. ن بکه

ی و ژینگه و  ندی مه بته خواوه دیۆنیسۆس ده. کچست دایکی بیکات به  ده ڕزگارکردنی له
. کان  جوانه ره ندی پاراستنی هونه خواوه: ن کان پیده خودی یۆنانییه. نگان ئاهه
م بیپارزت  بوو هه نھا دانیی بودمانی هه و ته ناسراون، ئه چنتۆ دایک و باوکی نه نۆڤه
ریا و  موو ده و هه ۆسیقا، ناوی ئهندی م و بووه خواوه ئه. ی بکات رده روه م په هه

کان  مرۆڤه. وشی داگیرکرد ویی و ئه ر زه یشته سه کانی جیھانی بیی و گه ئۆقیانووسه
چنتۆ  نۆڤه. ن چنتۆ و خاکدا دروستبکه نوانی نۆڤه ک له ندییه یوه ویانداوه په میشه هه هه

. ندامک بت ژین ئه ویی تیدا ده ر زه سه کان له دا، که مرۆڤه و سیستمه بوو له ئاماده نه
ندییخواز، ل  یوه  لکی په وه ببوونه گه ویی له ڕگای کار و سیستمه ر زه سه کان له مرۆڤه
بوو  تکی ئیندیڤیدووال ئاماده نه قییه تک و ئه ک بوونیه چنتۆ خودی خۆی بوو وه نۆڤه
کک، له سیستمی ژیانی ک خود بگۆڕت بۆ پاکتی تی وه یه وه، که هه هایه و به له

وه، که  یه هره و به هۆی ئه چنتۆ به نده نۆڤه رچه هه. وییدا رزه کانی سه تیی خه یه کۆمه
ی  شیتییه و که ئه. مریکادا بژیی ندک له شونکی ئه ک خواوه یتوانی وه یبوو ده هه

ک خود له  وهچنتۆ  ک بوو بۆ ڕزگارکردنی نۆڤه زگایه ژیا ده ر ده سه چنتۆی له نۆڤه
وتووه، ئاخر  رکه وه ده رگی نیچه  له مه1900چنتۆ  نۆڤه. ویی ر زه سیستمی ژیانی سه

چنتۆ سنووری  نۆڤه. شک له سیستم ک ببت به به وه نه ک خود بمنته یه وه بۆیه ئاماده
ر   سهمه که تی من گوو ده میشه گووتوویه و هه وه ئه وانه پچه کشاوه به قی خۆی نه بۆ ئه

کانی  موو شت، که زیانیان به سنووره ر هه و گووی کردۆته سه ئه. ستوور و سیستم ده
ک  ر جلیی ڕۆل مۆرتۆن وه و گووشی کرده سه یاندبت، ئه و گه قی ئه ی ئه وه بیرکردنه

.         ش و سپییه ی ڕه شت دوگمه شتا و هه چنتۆ هه الی نۆڤه جیھان له. ی جاز وه ره دۆزه  
ستووریی بۆ  کی ده یه شوه  کجاریی و به یه چنتۆ به ی نۆڤه  دا هاوڕکه21.08.1933له 
ی  که چنتۆ بیاره نۆڤه). 64ڕه   الپه1(هت  جده شتی ڤیرگینیان به تایه که تا هه هه
. کات ند ده سه ی په بوو، ل بیاری هاوڕکه  دڵ پیخۆش نه نده به رچه کات هه ند ده سه په
کانی  نه نن، مۆسیقاژه ژه  مۆسیقا ده وه ر ڤیرگینیان پکه سه میینجار له یه بۆ دواهه وارهو ئ ئه

. نن ک به دی خۆیان مۆسیقا بژه یه ن بۆ ماوه ده ی ده چنتۆ و هاوڕکه دی ڕگا به نۆڤه
بۆ . وه ننه سه کتریی ده ی بۆ یه که شی به ترۆمپته ی و هاوڕکه چنتۆ به پیانۆکه نۆڤه
کتریی بن  یه یانتوانیبت به بووبت و به قسه نه ی شتک هه وه ک ئه میینجار وه هدواه
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کرد به  مایان ده موو سه کیی هه خه. ن که کدا باسیده ڵ یه گه ئستا به مۆسیقا له
وانه  ئه.  کرد ده ی نه چنتۆ و هاوڕکه س درکی به نۆڤه وردا، ل هیچ که چوارده

ی هیچ  وه ک ئه کرد وه مایانده وام سه رده زانی، به ن، چییانده یچ بکهه توانی درک به یانده نه
 بکه به  وه ماشای ئه ته: ککی تری گووتبت ککیان به یه  یه شه وانه له. بووبت نه

. واو بت چت ناته رخۆشه، یان پده واو سه یره، ته و مرۆڤه سه وه، ئه ترۆمپتکه
ئاخر ). 65ڕه   الپه1(گریی  نت و ده ژه وه مۆسیقا ده هوه بکه به ترۆمپتک ماشای ئه ته
گات، که خۆی  و شتانه ده نھا له ر ته ماوه رن، مرۆڤیش، که بوو به جه ماوه ش جه وانه ئه

ڕت  ودا تپه ربوونی ئه ماوه قی به جه رچیی له سنووری ئه یه، هه یشتنی هه توانای تگه
                                                              .         و نایناست و لیتناگات ئه

م  نگی جیھانیی دووهه ک دوای ڕۆیشتنی جه یه ڕوات و ماوه چنتۆ ده ی نۆڤه هاوڕکه
کی دی توورکی  کان هیچ مۆسیقایه ربازییه نگیشدا بجگه له نۆته سه له جه. کات ستپده ده

واو  نگدا ته  ری ترۆمپت بوو، که له جه نتۆش ژنهچ ی نۆڤه هاوڕکه. قوڕاویی ناهنت
ر  گه ئه: یگووت وه و ده کرده چنتۆ ده دا بیری له نۆڤه نگه و جه میشه له و هه ئه. ست بوو بھه

ک بۆ  تاکه ڕگایه. نگ ر جه مه سه که من گوو ده: یگووت  بوایه ده چنتۆ لره ئستا نۆڤه
و  ر ئه سه وه له نتازییکردن به ڕابردووی خۆیه و له فهنگ بریتییبو ڕزگارکردنی خۆی له جه

واو  واو ته شتیی ڤیرگینیان ته نگدا که له جه. چنتۆ ی بۆ الی نۆڤه وه ڕانه شتییه و گه که
ن له  که شتی ڤیرگینیان پده رتاپای که سه. ن ده ی ده وه قاندنه وت و بیاری ته که زیانی پده

ن ڕۆژک لیبخوڕنه  وه ڕوانی ئه ئیدی چاوه. وه قاندنه ن بۆ ته که ی ده تی ئن تی و ئاماده
.                         ک کۆتایی پبھنن"بۆم" تایه به  تا هه ریاوه و بۆ هه ڕاستی ده ناوه  
ی ڤیرگینیان  وه قاندنه چنتۆ، که باس له ته ی نۆڤه ستی هاوڕکه گاته ده ک ده یه نامه
ی  ڕۆژانکی دوور و درژ هاوڕکه. زیین نییه ی دابه چنتۆ ئاماده کاتکدا نۆڤه کات، له ده
بت و  رک ده فه نه نده مه کات و له کۆتاییدا سواری شه یه ده و نامه ودیووی ئه مدیوو و ئه ئه
شتی ڤیرگینیان و  ڕت بۆ که گه ند و ده  ربه چت بۆ ده ده" یمۆس  پله" ڕوات بۆ  ده
کرد و  یان ده که شتییه وانیی که ی، پاسه وانانه و پاسه دات به ره دهمک پا وه، که یدۆزته ده
ڕت، که په له  گه وه ده ره وه بۆ سه  له خواره که رتاپای پاپۆڕه سه. که ر پاپۆڕه چته سه ده

ب  بت به نگ ده بده. نیشت ی داده که وییه ر زه سه گرت و له ی داده که دینامیت، کوه
ی  ویش همنانه تیله گرت، ئه کانی همنانه تده ی چاوه تیله.  چیی بتی بزانت وه ئه

دانیی . ودا ژر قوونی ئه ژر قوونیدا و دینامیتیش له دینامیت له. و  ئه گرته کانی ده چاوه
یزانی  چنتۆ ده یتوانی بت، که نۆڤه چنتۆ، مرۆڤ ده دی لیمۆن نۆڤه. بودمان تی

ر  سه له. نت وت بیژه یه ناست، که ده و نۆتانه ده  چلۆن مرۆڤ ئهک روه هه. ی دت هاوڕکه
که  شتییه ر که وه به ره بت، که له ده  نه و ڕووناکییه نھا ئه که ڕووناکیی نییه، ته شتییه که
ی  که ته کانی چاکه  کان سپیین، قۆپچه سته ده. و چلۆن بووه زانت شه وت، ک ده که ده

و  زیبوو، له به که دانه شتییه و له که ئه. وه کانی پاککرابوونه وهڕکووپک داخرا بوو، پ
موو  ڵ هه گه ڕۆیشت له شتییه نه و که ر ئه سه له. چوو دا له پرینسک ده  تاریکییه نیوه
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ماشای  موو ته وره هه کی گه یه وه قینه ته. وادا دا چوو به هه که کانی تری ناو پاپۆڕه شته
رم  نگکی نه چنتۆ ده ریی نۆڤه وه ر پاپۆڕه دوا یاده و سه دا له و تاریکییه له. کرد ویان ده ئه

دا،  م شانۆیه کات له ر ده کته دا ڕنمایی ئه لساندرۆ باریکۆ لره ئه). 69ڕه   الپه1(بوو 
یویست  چنتۆ ده دا، که نۆڤه و ڕۆژه ریی ئه وه ڵ یاده گه ی له هاوڕکه. چنتۆ بگۆڕت بۆ نۆڤه

که،  ی چیرۆکه وه کردن و گانه وته قسه که ر خاک ده زته سه که له نیۆرک دابه تییهش له که
.                                                مدا م و سھه م و دووهه که ی  یه نوانی پلیکانه له  

وه  ندنهیدا به خو گه وت له که توانای ده یه چنتۆ تراژیدیا کۆتایی هاتنی ژیانی نۆڤه
من ئاوها :  چنتۆ ده بت کاتک نۆڤه نگ نه م دت ته گرییت یان النیکه بژییت و نه

ژنکی زۆر  زۆر  . رکی درژه بۆ من فه سه. یه بۆ من وره فربووم، خاک پاپۆڕکه زۆر گه
بمبوورن، ل من . نینیم نییه که، که من توانای ژه مۆسیقایه. هزه بۆنکی زۆر به. جوانه

:  ئینجا ده) نگیی  بده. ( تکایه. وه ڕننه زم، تکایه بمگه م پاپۆڕه دانابه ر ئه سه له
دی  کاتک پیاوانم ده. توانیت ر ده گه یت ئه وبده تبگه م هه یت، براکه مه بگه وبده له هه
یم بوون کرد، کاتک بین کرد، من مائاواییم له تووڕه ال ده الهه نگیان هه نین و جه که پده
له مۆسیقاکانی خۆم، . یان پکرد له دینامیت، من مائاواییم له مۆسیقا کرد م پاپۆڕه ئه
مائاواییم له . نـــــــــم نگکدا بژه  موویان له ده کوو ڕۆژک له ڕۆژان بۆمبکرێ هه ره گه ئه
. وه رهی سیحراوییم کرد، کاتک تۆم دی هاتیته ئ رییه وه خته و به ریی کرد، ئه وه ته خه به
رییم  وه خته من نابه. مه پانتایی ماتماتیکه، کاری پوانه م، ئه ییی نییه براکه مه دوانه ئه
والی  ره وه به وته که ڕوات و دوور ده وه ده و دواوه ره چنتۆ به دا نۆڤه لره. ک کردووه چه
رگای  م ده رده به ی له وه ک ئه وه. وه داته ستت و ئاوڕده وه ودا ڕاده وه له ی پشته رده په
ناوت چییه؟            :  کات و ده سک پرسیاری لده هایه، که ستابت وه شتدا ڕاوه هه به  

.چنتۆ نۆڤه: چنتۆ نۆڤه  
.هتد.. نۆسینسکی، نۆتاربارتۆلخ، نۆڤالیس، نۆززا : کابرا  
.دایکبووم ر پاپۆڕک له سه زانییت چۆن، من له ده: چنتۆ نۆڤه  
ایه؟چیی تک: کابرا  
چته  مه ده وش مردووم، ل نازام، که ئه دایکبووم و له ر پاپۆڕک له سه من له: چنتۆ نۆڤه
.ر لیسته سه  

تکشانی پاپۆڕ؟: کابرا  
.بۆم. ر دینامیت وه، سیانزده سنتیمه قینه خر، ته نه: چنتۆ نۆڤه  
واوه؟ موو شت ته دی ئستا هه ها، ئه ئه: کابرا  
... یه  ستم هه ڵ ده گه ش واته، که شتکم له مه ئه...  زۆر باشه  ، به به: چنتۆ نۆڤه
".ئمین ته" بۆی دنیا کردووم  کک له ڕیوه، ل یه ستکم په ده  

ستکت نییه؟ ده: کابرا  
.دا که وه قینه کاتی ته زانیت له ده.  به: چنتۆ نۆڤه  
  نییه؟ت سته ندک دانرابن، تۆ کام ده بت هه ویادا ده له: کابرا
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.پ چه: چنتۆ نۆڤه  
.سیح ئاخ مه: کابرا  
مه واتای چیی؟ ئه: چنتۆ نۆڤه  
.زانیت یه، ده پموایه دوو ڕاستمان هه: کابرا  
ستی ڕاست؟ دوو ده: چنتۆ نۆڤه  
ستکی ڕاست  ر تۆ ده گه یه، که ئه وه ستم ئه به مه. کات ت بۆ دروستده پموایه کشه: کابرا
.پ ستکی چه یته جگای ده  بخهستکی ڕاست ده. ربگریت وه  

ی هیچ  وه ک له ستکی ڕاست باشتره وه ل، نا، یاخوود با، پموایه ده: چنتۆ نۆڤه
.بت نه  

.هنم چم بۆت ده تیی ئستا ده یارمه سته به ڕاوه: کابرا  
.بت پکت هه وکات چه چت ئه وه الت، پده دوو ڕۆژی دی دمه: چنتۆ نۆڤه  
ک دژ  نگ نه ك ڕه نا، نا یه: چنتۆ نۆڤه. یه کم هه شک و سپییه وه لره ڕه ها، ئه ئه: کابرا
. نھا پرسیارک بوو وه ته کانیش، ئه شه به ڕه  
ر و  پ و ڕاست و سه چه. وه ستی ڕاسته شتدا به دوو ده هه تای له به تا هه ختییه، بۆ هه ببه

. یموون یته مه اڵ خۆت بکهها س تایه میلیۆنه تا هه بۆ هه. کات خواری خۆی به خاچ ده
ئاوڕ . نین وێ هیچ شتک نییه بۆ پکه نا له. م ننه هه جه. کات جارکی دی خاچی خۆی ده

ستت و ئاوڕ  وه که ڕاده رده نگاو پش په  ک هه وه یه ی پشته رده ڕوات بۆ الی په وه ده داته ده
                                        .         وه بریسکنه کانی ده ران و چاوه وه بۆ بینه داته ده

ر هاتوو تۆ  گه ستی ڕاست ئه ستانه به دوو ده و ده زانیت، به وه تۆ ده رکی تریشه له سه
)             نت؟ وه چیی بژه ستی ڕاسته بت به دوو ده مرۆڤ ده. ( بت کت هه نھا پیانۆیه ته

                                                            
الی  ویی، جیھان له ر زه ک چییه ناینته سه بت و پیه دا ده شتیه و که منی له موو ته هه

).                             77ڕه   الپه1( ش و سپییه  ی ڕه شت دوگمه شتاوهه چنتۆ هه نۆڤه  
 

ری  بی جیھانیی، که خونه ده ک ئه یه وه یه وره و شاکاره گه چنتۆ ئه م نۆڤه له کۆتاییدا ده
.                                                                     ش بت کورد گووناهه لیببه  

                                   
                                
10.03.2007 
 

:رچاوه سه  
1_  Alessandro Baricco: Noveccento. Von Karin Krieger 
2_ Friedrich Nietzsche: Gedichte. 
3_  Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung 
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دا           " شار" لساندرۆ باریکۆ له  ئه  

 
 

کات                به برستیی مرۆڤ باشتر بۆکسن ده  
 

عید پۆ سه  
 

ب هیچ جۆره  نجه، به کی گهبنه هاوڕێ، شاتسیی شل کچ به تلفۆن ده
 ناوی  دا به  سای موعجیزه ڵ منداکی دوانزده گه کی درژ له یه ک ماوه ندتییه تمه تایبه

کاتکدا شاتسیی شل له کاتکی کتووپ و خرادا له  له. کات وه تلفۆن ده ه"گۆد"
کک له   یهناکه له ، که ژه"گۆد"ختانه باوکی  کرت، خۆشبه رده ی ده که کاره

بت  مانکاتیش ده هه. ی که نی کوڕه یکات به دایه جیه، ده مریکادا نیشته کانی ئه شونه
یش "دیزڵ"رانگ، الڵ بوو،  پوومه. " ی گۆدیش بکات ردوو هاوڕکه ئاگاداریی هه

نھا له  ردووکیان ته م دوانه هه زانی، که ئه یده شی شاتسیی شل نه وه ئه. الحک بوو به زه
رسکیان  یتوانی بۆ هه ک نییه، چونکه گۆد ده یه وه کشه بوون، ل ئه نتازیای گۆلدا هه فه

.   و لیان بدوت یر زۆر بوو ئه بوو، چونکه چیرۆکی سه ده ت نه رگیز بتاقه هه.  بکات قسه
              

 
مرۆڤ ندکجار  نتازیایه هه کانی تری باریکۆ ناچت، هند نووقمی فه شار له ڕۆمانه

ک  نتازیایه خۆی فه" شار " ی ڕۆمانی  وه ی، که خودی خوندنه وه کات له گوومان ده
یاخوود دونیا پ ). رانگ و دیزڵ پوومه" ( گۆد" ی  ردوو هاوڕکه کوو هه روه بت، هه نه
رز،  نگی به ی شاتسیی شل، که په له گرمه و بروسکه و جنودان به ده که یه"کاوبۆی"
توانین بین  وه ده رکی تره ک گۆد، ل له سه ت منداک نییه وه هوه  پ شهو خانمکه ئه
. کوو گۆد تی وه تی خۆیه کی تایبه نتازیایه نی فه کاره، که خاوه رزه کی هه یه وره و گه ئه
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ها  کی ڕۆمانی شار وه تییه سایه یای که ی بچووکتریین خه وه دان به گانه ئاخر بۆیه درژه
کان  یاه وه، چونکه خه وه ئاخۆ پشتر چیی خوندۆته کات، که بیری بچته ر ده له خونه

پانی تۆپی پ و  وه، له نوانی گۆڕه بیننه کی دیدا خۆیان ده واو و ڕک له دونیایه ته
. هتد... مانچه و  نجی کاوبۆ و ده والوه گه ی شانۆی بۆکسندا و له خته الکخانه و ته ده

بگوومان له شاریشدا . منت دا جنه م شونانه کک له  یه ا بت لهبت وری ر ده خونه
رنجاکش  وه سکس و مۆسیقا ڕۆکی سه کنیکی نووسینی باریکۆ دیسانه ک پیشه و ته وه
تیڤی ڕۆمانی شارن، بۆ  شکی پۆزه نینیش به ر هنانه پکه ی خونه بینن، نووکته و قسه ده

شوات له  ڕۆژک گۆد خۆی ده" گۆد" نی   بووه به دایهنموونه کاتک شاتسیی شل تازه
کی بۆکسن  ریی بۆ یارییه نگی بندی گۆده، که بژه وه شاتسیی شل گوی له ده ره ده
ی گۆد ناوی  که یاییه وانه خه پاه. ت کردووه غه واو خۆی پوه سه واو ته کات و ته ده
پ،  ی، ڕاست چه بیده له گوورچیله( کات   دهوه هاوار رۆشه  په ه، بۆیه به"الری گۆرمان"

هاریی  گۆد تازه مۆمی سیانزه به) هتد... پ ڕاست  پ، چه ویلگه، ڕاست چه ئستا شه
بری  گۆد له:  وه شاتسیی شل ده ره  ده که دته داگیرساندووه، کاتک گۆد له دوشه

موو کوڕکی تر  ک هه  باشتر نییه وهوه دا بنیته و دوشه یه له وره راوهوریا گه و هه ی ئه وه ئه
م  باریکۆ له. م خۆشتره یکه ژر جگادا ده من له:  یت؟ گۆد ده ڕک بکه ستپه مامدا ده له حه

ریکی  وه خه نیی منداییه مه ر له ته مان پبت، که پیاو هه وه وت ئه یه دا ده قه ده
ی  کویله: ن تکن پیان ده پیاو بوونیهزانن، که  م ڕاستییه ده ڕکردنه و ژنانیش ئه ستپه ده

کنیکی  ک له ته نتازیا و له جیھانکی نادیار، ئاۆزییه شاری باریکۆ په له فه. سکس
واو  توانت چژکی ته ر ماندوو بکات، ل هشتا ده م تا زۆر خونه چت که نووسییندا پده
دا  که کانی ڕۆمانه قیینه  و ڕووداوه ڕاستهنتازیا نوانی فه بت له ر ده خونه. ر بدات به خونه

یان له سنووری  که ریه ی هه وه ک له ستت وه به وه ده ردووکیان پکه نا هه بت، ده وننه
نتازیای دوو  کرت، فه ش، که باس ده نتازیایه و فه دیاره ئه. وه جوگرافیای خۆیاندا بھته

ردووکیان  ش هه نتازیایه م دوو فه ئه" گۆدشاتیسی شل و " یه  که تیی ناو ڕۆمانه سایه که
نتازیای  له فه.  بووه مریکای کۆندا هه یه چ بوونیان له ئه له ژیانی ڕیادا چ بوونیان هه

ک، که  یه شوه وه، به کی تر دنه پشه یه شوه کان به وانه کان و پاه مۆدرندا ڕووداوه
توانت بھنته پشچاوی خۆی، به  ها نهلکی ئاو رگیز له ژیانی ڕیادا شتگه ر هه خونه
توانن بیھننه پشچاوی  کانک نه ی، که خه و جیھانه نتازیا بریتییه له کی دی فه واتایه
کک له  به یه" داڤید و ی ئدینگس"نووسیینی " ئاتھالوس" توانین ڕۆمانی  ده. خۆیان

مانکاتیش به   خۆمان، ههکان بھنینه پشچاوی مریکییه وتووتریین شاکاره ئه رکه سه
 له 1931داڤید ئدینگس سای . رین نتازیای مۆدرن ناوی به وتووتریین ڕۆمانی فه رکه سه

واوکردنی خوندنی  دوای ته له. دایکبووه مریکا له سپۆکان له نزیک شاری واشنتۆن له ئه
نووکه   ل ههی له شونک،  یه رماوه یی ژیاوه و هه ڕیده زانکۆ له واشنتۆن، ژیانکی گه

کانی داڤیددا  ی ژنی له زۆر ڕۆمانه. ژیین وه ده ڵ ی ژنیدا له کارستۆن ستی پکه گه له
رکی  پاڵ ناوی داڤیددا ناوی نووسه هایکردووه، که له ش وه مه بووه، ئه ڕۆی نووسیینی هه
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داڤید و (یبینین، که به ناوی  کوو له شاکاری ڕۆمانی ئاتھالوسدا ده روه خشرت هه پببه
نووست و له سای  وه ده ه1973داڤید له سای . وه ته وه بوکراوه ه)ی ئدینگس

داڤید و ی له ڕۆمانی . رکرد ناوبانگی ده) بلگاریاد ساگا(دا به شاکاری 1984
ی داڤید و  نانه و دیمه وه، ئه ته نتازیادا قوبوونه زبکات له فه تا مرۆڤ حه ئاتھالوسدا هه

واو  ر ته ماییدا بینه لکن، که له فیلمی سینه نگه خشاندوویانه، دیمه دا نه  ڕۆمانهم ی له
هیچ جۆره  ره و له تنه ه خه ئالتھالوس پیاوکی دز و درۆزن و هه. ن که رسام ده سه
ی  م کاره ی ئه سه و که میین کاری دزینی کتبکه، ئه دواهه. وه شتنکیش سناکاتهووک

زانت، که   ده و ڕگاوبان و ماه کانی ئه ترسییه موو مه ه، خۆی هه)گند (سپرت ناوی پده
الی   تای ناسیینی گنددا له ره کوو ئاتھالوس له سه روه وه، هه وتۆته کۆتایی جیھانه که
م کاره  توانایت بۆچیی خۆت ئه کدار و به تۆ خۆت مرۆڤکی چه: ت پیده) نابجۆر(

مانه  ل ئه. نھا لھاتوویی ئاتھالوسه له دزییندا و هیچی تر نا ی گند ته یت؟ بیانگه ناکه
ی  فته ند هه ئاتھالوس چونکه له چه. تاندنی ئاتھالوسه و چیدی نا خه نھا هه ته

نی  مانکاتیش گند به وتوو بووه، هه که رنه کی داوه و سه ند دزییه وی چه ڕابوورددا هه
ر  واره هه خونده نده ئاتھالوس نه رچه هه. که ڕتووکه ینی پهر به دزی رانبه دات به زی پده

کانیدا له کانتۆن له مای  کک له دزییه یه هایکرد، که له شی وه که وارییه خونده نه
و  دات له دا فیانبدات و گرنگییان پنه وناوه وه و له ناسته ز نه ی کاغه دا پاره)درویگۆر(

وه، که  دۆزته کیش ده یه ت ماک له کۆتایی جیھاندا پشیلهدز ی لده که ی کتبه شونه
" نت  کانی ناوی ده وزه  سه ر چاوه به ک، که ئاتھالوس له یه توانت قسه بکات، پشیله ده

ی هاتۆته  ، که لوه یه رگایه و ده وه، ئه دا نایدۆزته و ماه و له ی، که ئه وه ئه". ئمیی
الی  ش ساڵ له فتا و شه  د و حه زار و چوار سه اتھالوس دووههی ئ وه دوای ئه). 2(وه ژووره

توانت  نواندا ده که و له ڕتووکه ی په وه ژیی و فری خوندنه دا ده و ماه ئمیی له
کانی دایڤای خودا  ککه له پیاوه وت، که گند یه که رده دواکات بۆی ده. رییش بکات جادوگه
تی ئاتھالوس بۆ خۆی  ویش ویستوویه یه و ئه وه  ساهزار هه رو ده سه نی له مه و ته
رسکیان  م دوو برا و خوشکه هه ئه. کاربھنت دژی ئمی و دایڤۆسی خودای برای به

وه، دژی  وانه پچه ڵ گۆڕانی جیھاندایه، دایڤا به گه نگری دایڤۆسه و له خودان، ئمیی الیه
ردا  سه وه و جیھان گۆڕانکاریی به مننهک خۆیان ب کان وه تا شته کات هه دایڤۆس کار ده

یدای  رک شه ر خونه دایه، هه ڕه  الپه798ی  واره  ئاتھالوس ڕۆمانکه له قه.ت یه نه
مریکا  وه، که له ئه کی مۆدرنی تدا بخونته نتازیایه توانت فه ه دهنتازیای فه
که  یه مانیاشدا ماوه یی و له ئهوروپا به گشت ستھناوه له ئه ده ی  به وره وتنکی گه رکه سه

توانین ئاتھالوس به  رحاڵ ده  هه به. ر ستی خونه رده وتۆته به مانییش که یڤی ئه به په
یه و  ی گۆدا له ژیانی ڕیادا هه که رین، ل بۆکسنه نتازیای مۆدرن ناوبه فه

توانت  واته مرۆڤ ده که. بووه مریکای کۆندا هه ی شاتسی شلیش له ژیانی ئه که رنه وسته
نتازیای دوو  نتازیاکه فه ردوو فه ربۆیه هه هه.  پشچاوی خۆی ردووکیان بھنته هه
ری نووسیینی ڕۆمان  ڵ هونه گه وه له بت جیایان بکاته ر ده ن، خونه که تیی ڕۆمانه سایه که
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ر  سه کردن له هبت به قس ند ده وه پابه ڕاسته که له ناوه ڕۆمانه. نتازیای مۆدرندا له فه
م  باریکۆ بۆ ئه. هتد... ک  ک چه تیی ڕۆشنبیر، هزر و داهنان، هزر وه سایه ، که فه لسه فه
وه  ه198ڕه  رخان کردووه له الپه دا ته که ی له ڕۆمانه ڕه ی بیست و دوو الپه سته نزیکه به مه
مۆندریان  "نوانی شاتسی شل و پرۆفیسۆر واوی گفتووگۆکانیش له  ته220کو  تاوه هه

ر چژکی جوان له واتاکان و ڕامانی  دا خونه یه ڕه م بیست و دوو الپه له. دایه"کیلۆی
ردوو  که و هه کانی ڕۆمانه قیینه قه ڕاسته نوان ده گرت و ماندووبوونی له رده ردووکیان وه هه

کادا مری شار باس له ژیان له ئه. وه چته جیھانی نادیاری گۆد و شاتسی شل بیرده
مریکادا، ڕاوکردنی  کانی ئه  له ژیانی بۆکسن و کاوبۆیه وره کی گه وه کات، قووبوونه ده

وه ژیانی مرۆڤ له  رکی تره له سه. ریی روه ریف و دادپه ر و شه وشتی دادوه ئیندیانا و ڕه
ی کادمیاکان رزشکاران و ئه کی باشی به وه ندییه یوه سته په به م مه بۆکسندا، که بۆ ئه

دا  که ک خۆی له کۆتایی ڕۆمانه وه" کادمیا پووگلیستیکا ئه" وه کردووه بۆ نموونه  رزشه وه
بگوومان باریکۆ ماندوو بووه له نووسیینی ڕۆمانی شاردا، . تی ک تبینیی نووسیوویه وه
ی ژیانی ڕیای  وه نگدانه کاریھناون ڕه شی بۆکسندا به ی له به و کۆمنتارانه ئه
یڤی ئیتالیی له  میینجار به په که  دا بۆ یه1999شار له سای . انی بۆکسننرزشکار وه

لساندرۆ باریکۆ ڕۆمانی  ئه. مانیی زار کراوه به ئه وه و سای دوو هه ته مایالند بوکراوه
د و نۆ  کیی س سه ک پرۆلۆگ واته پشه م وه که شی یه وه، به شه شاری کردووه به دوو به

نووسی شاتسی شلی تدا  یدا چاره که کار هناوه، که له کۆتاییه بهی تدا  ڕه الپه
ی تدا  ڕه  ک ئپیلۆگ واته دوا وته چل و دوو الپه م وه شی دووهه به. بیارداوه

کات و له کۆتاییدا  ستپده وه ده د و سیانزده ڕه س سه کارهناوه، که له الپه به
ک کچکی  لساندرۆ باریکۆ وه کانی ئه مه رهه به. کات نووسی گۆدی تدا ئاشکرا ده چاره

وت شووم  ته ده: ت وه پیده وت، ئیدی دوای ئه خه یدا ده گه کجار له جوان وایه، پیاو یه
یت؟                                                                                              پبکه  

                                                                                          

ک  دات، که ڕاپرسییه بیار ده) بی. ئ. سی(ی   دا چاپخانه1987سای ری  له ئۆکتۆبه
م  ئه. ی منداندا ساز بکات"بالۆن ماک"می  رهه کانی به رانی زنجیره چاپکراوه ڵ خونه گه له

وانکی کور بوو،  بالۆن ماک پاه. وه ه"دایه یانه"رسیاری مردنی نده به پ ڕاپرسییه پابه
می دژ به  ش به هزی لیکی ده وانه کرد و شه کوو پزیشکی ددان کاری ده که به ڕۆژ وه

ران  ی خونه الی زۆریینه و بوو، له دایه یانه دایکی ئه. کرد ڕی ده کاران شه خراپه
                                                             .                      ویست ببوو خۆشه

مامی " ق به مردنی  رهه دا ده که میین و ڕاپرسییه هه  له ڕۆژی دوانزده10:45تا کاتژمر  هه
با : ن دا سیی ده ن با مامی یانه بمرت و له سه س ده ست و چوار که دا شه له سه" یانه

موو  با هه: ن موو ده وه هه منته ی، که ده نگه ش ده دا شه له سهو  ئه. مرت مامی یانه نه
)                                               8ڕه  الپه. 1. (یتان و بمرن که بۆنه الی شه تیمه  
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دات و بیست و  ی شاتسی شل لده که نگی تلفۆنه مجار زه د و بیستھه بۆ جاری سه
که  کات و تلفۆنه ستنیشان ده کان ده ر فۆڕموالری پرسیاره سه خۆی لهمیین تبینیی  آه یه
.                                                ڕۆژباش) سیی، ئ، بی: (  گرت و ده ده هه  

)8ڕه  الپه. 1(ویه؟  ڕۆژباش، دیزڵ له  
 ک؟

<...وێ نییه و هشتا له واته ئه باشه، که  
<...ن که زگای چاپی سیی ئ بی قسه ده ڵ ده گه نابتان له جه  
<<.زانم  ده به  
<<.ه لداوه ت هه که نابت ژماره جه  
<..ڕز خر، ڕاسته، گوبگره به خر نه نه  

...م که داوای لبووردن ده  
؟ به  

)بت مامی یانه بمرت؟ ده( تی  ر بابه سه ین له که ک ده ئره سسی ئ بییه، ئمه ڕاپرسییه  
.زانم وپاس دهسو  
تم پبیت؟ که توانیت ڕووخۆشبیت و ناوه ده  

.که ناگۆڕت م هیچ له باسه که ناوه  
.تم پبیت که بت ناوه ل ده  

.ناوم گۆده... گۆد... باشه، باشه  
.ڕز گۆد باشه به  

<<توانم ئستاـ ڕز گۆد ده ، به به  
بت مامی یانه بمرت؟ ده<<   

 ببووره چلۆن؟
خر؟ بت بمرت یان نه ئاخۆ مامی یانه ده...  به بۆچوونی تۆیهپویستم  
<<ل من ـ  

زانیت مامی یانه کیه؟ بگوومان ده  
، سروشتیی، ل به  
<<نھا بزانم، که ـ وت له تۆوه بزانم ته مه ماشا بکه ده ته  
کک گوم لبگریت؟ تیی خوله توانیت به یارمه ده  

.بگوومان  
.وری خۆت بکه ماشای ده  و ته  بکهکارکی باشم بۆ. باشه  
 من؟
. به  

 لره؟
.بان به دا، تکایه میھره که ، له ژووره به  
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.م که وری خۆم ده ماشای ده باشه، ته  
الحدا،  به وره و زه ککی زۆر گه ڵ یه گه بینیت له نج ده ی گه چه وت کوڕکی که به ڕکه

وه و  وره ڕ گه الحک، به جووت پوی بباوه به ی زه شوه وره، به ڕاستیی گه جوامرکی به
وه؟                                                                                 وزه تکی سه چاکه  
.خر، پموابت نا نه  
ڕزت دنیایت؟ به  

.وێ نین وان هشتا له واته ئه باشه، که  
.خر نه  

.ک بزانیتبت شت ڕزت ده باشه، ل به  
؟ به  
.ڕانگز نین وان شه ئه  
خر؟ نه  
کی  ڕوانکراوییه کووتن و به چاوه مووشت کورت و بچووک ده وێ بن هه ر له گه ئه. خر نه
رشتک  ئانن یان هه ردنت ده ی له گه که ره ن و وایه ده که ده الماری تلفۆنه وه دن په وره گه
)                           9ڕه  الپه. 1. (ڕاستی وا نین بهڕانگز نین  وان شه ل ئه. و جۆره له  
. به. ڕز گۆد به  
نده؟ نت چه مه توانم بپرسم، ته ده  

. سیانزده  
 سیانزده؟
.ر به ڕکیی بیم گه ئه... دوانزده  

یه؟ و نزیکانه رچۆنک بت له گوبگره گۆد، ئاخۆ دایکت هه  
ژیی،  ڵ پرۆفیسۆرکدا ده گه نووکه له ووه، ههھات ئستا هه رله دایکم سانک به
واو  خونت، ته کانی ژیانی ماسیی ده خونت، خووه ر ماسیی ده سه پرۆفیسۆرک، که له

ری  ڕاکته ری که کان، پشکنه سته ری ژیان، زانای هه زانای هورنه(سکی ئتۆلۆگه  و ڕک که
                                                       ).                                    ر وه بوونه

.دات مم ده خه  
.ژیان ئاوهایه، مرۆڤ ناتوانت هیچ بکات. مت بدات پویست ناکات خه  

 به ڕاستیی؟
تۆ پتوانییه؟. ڕاستیی به  

.م که دنیاش نیم، ل سووپاست ده... له ڕاستییدا. بگوومان  
.مگیینه، ل ئاوهایه غه  

یت دوانزده سام؟ تۆ ده  
.بمه سیانزده یانیی ده به  
.نتاستیک فه  



 103

.نتاستیک فه  
.م گۆد که وه پیرۆزباییت لده له ده  

.سووپاس  
.نتاستیکه ببیته سیانزده ساڵ واو فه بینیت، که ته ده  

.به هیوام  
.خوازم مووشتکی باشت بۆ ده ڕاستیی هیوای هه به  

.سووپاس  
ره نییه؟ بهورو و ده وت باوکت له ڕکه به  
.خر له کاره نه  

.م گه تده  
.کات ڵ سووپا ده گه باوکم کار له  

.نتاستیک فه  
نتاستیکه؟ ال فه موو شتکت له هه  

 چلۆن؟
نتاستیکه؟ ال فه موو شتکت له هه  
.موو شت پموایه هه.  به  
.نتاستیک فه  

.ی شت زۆریینه... واتای وایه   
.ختکه چ به  
.کانیش ره سووڕهنهر  سه ت بارودۆخه نانه ته  

)11ڕه  الپه. 1. (یه ختت هه ڕاستیی به واته به پموایه، که  
وه  گته یکاته چیرۆکک بۆ شاتسیی شلی ده کات و ده ک دروستده نتازیایه دا فه گۆد لره

کک له جاده خراکانی  ر یه سه کانی فرۆشتنی خواردندا له کک له کیۆسکه له یه
                                                                                   .        یدا که شاره

.ت که گۆد خۆشحابووم به تلفۆنکردنه:   شاتسیی شل ده  
.تم ر خه سه من له:  شاتسیی ده.  سته خر ڕاوه نه:  گۆد ده  

 ناوت چییه؟
.شاتسیی  
.شاتسیی  

.ه"شاتسیی شل"ناوم   
.لشاتسی ش  

. به  
:  کات و پیده ماشای شاتسی شل ده وه ته که به ڕقه ری چاپخانه به ڕوه والوه به له
.                یت که الحک ده به ر زه سه  له یت و قسه که که تلفۆن ده ڕزت دوانزده خوله به  
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ک؟ دوانزده خوله  
وه کرد، له کۆتاییدا  ه گۆڕینهکی پار ڵ ده گه ت له ک قسه وت خوله دون بیست و حه

ی  سیی ئ بییه،  م تلفۆنه موکی چاپخانه نج ئه خاتوونی گه. ت بکات ویستی ماره
بت مامی یانه بمرت؟  ک ده کی قۆڕی وه یه کوو ڕسته تاوه درت هه ت پده نابیشت پاره جه

                                      .                                                           بیت
.م ده وده من باشتریین هه  

.نج م له کار خانمی گه رتبکه بت ده بۆیه ده. ها روه منیش هه  
 ببووره؟

.نج م، خانمی گه رت بکه من ناچارم، که ده  
ڕاستته؟ وه به ئه  
.وه داخه به  

.... 

.... 

.... 
ر؟ باومه ڕز باله به  
: به  

نمه کۆتایی؟ یه کردنه بگه م قسه ، که ئهپتناخۆش نییه  
کردنه؟ کام قسه  

.کات ڕم ده ر تلفۆن چاوه سه نجک له گه. کردنه م قسه ئه  
.... 
.... 

.کردنه بھنه و قسه کۆتایی به  
.سووپاس  

.شایانی نییه  
 گۆد
؟ به  

.بت کۆتایی پبھنم گۆد من ده  
 باشه

.رکرام له کار من ئستا ده  
.نتاستیک فه  

.دا دنیا نیم وه من له  
.ن وات قاتیی ناکه م هه النیکه  
 ک؟

.رانگ دیزڵ و پوومه  
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که؟ الحه به زه  
.اله. که ه چه وی تریانه، که رانگ ئه پوومه. که دیزه الحه به زه  

.رانگ پوومه  
.و گوی لمانه، ل قسه ناکات ئه.  ناکات قسه. و اله ئه.  به  

.گرن ندهدا ڕایا وه له هاتنه ژووره  
.ن ڕایانبگرن وان ڕگاناده له ڕاستییدا ئه  

 گۆد؟
. به  
بت مامی یانه بمرت؟ ده  
.یتان بۆن بۆ شه موویان له وه ئا، با هه منه له  

.من نازانم: باشه  
درکنیت شاتسیی؟ شتکم ال ده  

.وه مه که دابخه بت ئستا تلفۆنه من ده  
ک شت نھا یه ته  

 چیی؟
.دنهو کیۆسکی خوار ئه  
. به  

.بت وت، که خراپ نه که رده وه، واده ئستا بیرمکرده  
.ئا، باشه  

.م وێ بکه م له که دایکبوونه ژنی له وه،که جه نھا بیرمکرده ته  
ستت چییه؟ به مه  

و   چت ئه پده. وێ نان بخۆین موومان له توانین هه ده. ینیه دایکبوونم، که سبه ڕۆژی له
.پ ی کچه وانه وێ بن، ئه ر له ره هه به ی لهساسی دوو پیاوه قات ڕه  

.یره گۆد بیرکی سه  
.م ده من پاره ده. رانگ تۆ، من، دیزڵ و پوومه  

.نازانم  
.وه بیرکی باشه به دنیاییه  

.یه وانه له  
85567418.  

وه چییه؟ ئه  
بوو، تلفۆنم بۆ بکه، باشه؟ زووت هه ر ئاره گه م، ئه که ی تلفۆنه ژماره  

.سیانزده ساڵ ناچیتتۆ له   
.بم به سیانزده ساڵ یانیی ده له ڕاستییدا من به  

.ڕاسته وایه  



 106

.وتین ڕککه  
. به  

.وتین ڕککه  
 گۆد؟

. به  
.مائاوا  

.مائاوا، شاتسیی  
)17ڕه  الپه. 1. (مائاوا  

ردووکیان ڕۆی دوو  تای چۆنتیی ناسیینی گۆد و شاتسیی شل بوو، که هه ره  سه مه ئه
وی ڕۆیشتنی  ک ڕگاڕه یان وه که ریه بینن و دواکات هه کیی ڕۆمانی شار ده ره تیی سه ایهس که

و  ڕن به په ی خۆیاندا تده نووسی ژیانی ڕۆژانه ریا به چاره و ده ره ڕووبارک به
وت له ڕگای  یه لساندرۆ باریکۆ له شاردا ده دیاره ئه. ن بت پیبگه ی، که ده نووسه چاره

کان بمانباته ناو  یی فیلمه کابۆییه ک ژیانی کویله وه وه کانه ژیانی کاوبۆیهبۆکسن و 
وره  ناڵ و گه موو ژه و هه نووسی ژیانی ئه ک چاره مانکاتیش وه مریکاوه، هه ژیانی ئه

وانه  ی ئه وه ک ئه ی سووپا، که ژیانیان بریتییه له پیربوون له سووپادا، وه کۆماندۆیانه
کک  یه. بت له سووپادا بت رده ووبتن و پیربوون و مردنیشیان ههدایکب بۆ سووپا له

. بووه و نییه بۆ گۆدی کوڕی ک کاتی نه یه هیچ شوه که به". هالی" وانه باوکی گۆده  له
ژر فشاری شاتسیی شلدا  وه له هاته ی گۆدیش ڕۆیشت و نه و کاته تا ئه ت هه نانه ته

مریکادا  سووپا و بۆکسن و فیلمی کاوبۆیی له ئه. وه بۆ ماهوه  ڕته باوکی ناچار بوو بگه
وه باریکۆ له ڕۆمانی  شه یه و ڕوانگه مریکیی داگیرکردووه له گای ئه ی کۆمه وره شکی گه به

هایان گرتۆته  کی وه میشه کۆتایییه کانی باریکۆ هه ڕۆمانه. کات و ژیانه ده شاردا باس له
وه و  یی بمنته  کراوه ک به وه، نه سترنه وه ببه که ی ڕۆمانهکان قه خنی ده خۆ، که به ناوه

تا ئۆقیانووسی  وه بیگره هه ر له ئاوریشمه ئیدی هه. گات زانت به کوێ ده ر نه خونه
می باریکۆ،که ڕۆمانکه شاعیرانه  رهه رس دوابه ککه له هه دیاره ئۆسیانۆ مارێ یه. مارێ

مردن له : م دووهه. کات دوای ڕاستییدا ده ڕان به کشان و گه ری ونه باس له هونه
ڕۆحی هگل یان : م سھه. کات فه و مۆسیقا ده لسه که باس له فه یه وه نییندا، لکۆینه پکه

ر مۆسیقا له ڕۆحی  سه فییه له لسه کی فه یه وه مانگاکانی ویسکۆنسین، لکۆینه
.                               هگل دامانیی گیۆرگ ڤۆفگانگ فریدریش فۆن سووفی ئه یله فه  

کانی چۆنتیی کۆتایی  ره نجه دا په وه کاتی خوندنه بت ژیرانه له ر ده له شاردا خونه
یه،   هه مان کشه ب خونیشدا هه وه، له خاآک له شووشه و به که بناسته ڕۆمانه

کنیکی ڕۆمان  ر و ته نهمه زیاتر هو نده ناتوانین ناوی بنین کشه چونکه ئه رچه هه
ک  ر بت نه ی خونه وه کشه شت زیاتر ئه م ده الی باریکۆ، بۆیه ده نووسیینه له

می پرۆفیسۆر  دا له ده)216(ڕه  کاتک شاتسی شل له الپه. دا که ک بت له ڕۆمانه یه کشه
رنیی   کۆڤهتی بۆ شاری یه وه بیستت، که گۆد نیازی گوزانه وه ده ه"مۆندریان کیلۆی"



 107

ر ئاماده  شاتسیی شل هشتا هه. کی تردا درژه به خوندن بدات وێ له زانکۆیه تا له هه
رنیی، بۆیه به  کردووه بۆ کۆڤه ی نه ره فه و سه ڕ بکات، چونکه گۆد باسی له نییه باوه

و بۆ  گۆد به ڕاستیی به تۆی گووتووه، که ئه: ت پرۆفیسۆر مۆندریان کیلۆی ده
   من به به:  ڕز پرۆفیسۆر؟ پرۆفیسۆر مۆندریان کیلۆی ده ڕوات، به نیی دهر کۆڤه

کات،  ستپده وه ده بوونی شاتسیی شل له گۆد لره ئیدی تووڕه. زانم وه ده وه ئه دنیاییه
که و  وه به کۆتایی ڕۆمانه ستته بت وریایانه درکی پبکات و بیبه ر ده که خونه

ساتی  هۆی کاره نووسی شاتسی شل ئاشکرایه، که به ه، چونکه چارهو نووسی گۆده چاره
ک به  یه وه ره ر قه سه بت له نی ده مه موو ته بت و هه ندام ده م ئه وه که ئاوتۆمبیله

ڕۆیشتن،  ڵ دکتۆرکدا به ئاوتۆمبیل ده گه ڕۆژک شاتسیی شل له. وه ڕاکشاویی بمنته
کی زۆر له  بۆوه، یان شتکیان کشا بوو به خرایییهلکھولیان خوارد مک ئه دیاره که

کرد، که خرا  که شۆفریی ده ی پردکدا، دکتۆره کشن به پایه خۆیان ده) سان فرناندز(
دا،  ی ده ناسه رهنا هشتا هه مرت، ل کاتک شاتسی شلیان ده له جگای خۆیدا ده

توانی بجوت، بجگه  یده وه و نه دا مایه نهخا سته دواکات له خه. خانه سته ننه خه یه یگه ده
کوو جاران  کرد، مشکی ساغ بوو، وه ده شی کاری نه ندامکی تری له ری هیچ ئه له سه
کات، شاتسیی شل  ردانی ده ڕۆژک هالی باوکی گۆد سه) 296ڕه  الپه. 1. (کرد کاری ده
لیش ئاشکرا و ڕوون بوو، که چیدی ی ش که تییه تیی بدات، یارمه وه، که یارمه پاڕته لیده
توانرا داوا بکات  ده کی نۆرمای ئاوهادا نه یه خانه سته له خه. یه بژیی وشوه وت به نایه
ناکی  و کاره به ژه ربازییدا ئه کی سه یه خانه سته ن و بیکووژن ل له خه کی لبده رزییه ده
ی  ند ڕۆژک داواکه اش چهباوکی گۆد پ. کرا ک باوکی گۆدا به ئاسانیی ده وه
ڕۆژک دایکی گۆد . ربازیی کی سه یه خۆشخانه وه بۆ نه یگوزته نت و ده یه گه جده به
نجی بۆ  کات، که کوڕکی گه چته الی بۆ مائاوایی لکردنی، داوا له دایکی گۆد ده ده

ش، که   ڕهنجی جوانی قژ نت، کوڕکی گه یه گه جده ی به ویش داواکه بانگ بکات، ئه
هنته  ی دایکی گۆد شایانی گازلگرتن بوو، ده بوو، به وته ڕووخسارکی جوانی هه

چته الی،  که ده کاتک کوڕه. که ناوی سامول بوو وه بۆ الی شاتسیی شل، کوڕه ژووره
کات، ل  ویش ماچی ده یت؟ ئه که ماچم ده:  کات و ده شاتسیی شل پرسیاری لده

بۆ ڕۆژی ئاینده . هنا ده ک کۆتایی پنه یه هیچ شوه ک هی فیلم به  وه یینهق ماچکی ڕاسته
نووسی  ئیدی چاره). 297ڕه الپه. 1(ری بوو بیکات کردی  سه ی له وه دکتۆرک هات ئه

ربازییدا   کی سه یه خانه سته و له خه شاتسیی شل له ڕۆمانی شاردا ئاشکرا و ڕوونه ئه
یه، بریتییه له   هه وه ندیی به گۆده  یوه شی په وه ئه. مرت ن و ده ده کی لده رزییه ده

و  ر گۆد له سه بوونی شاتسیی شل له گۆد و کارتکردنی شاتسیی شل له تووڕه
ویستیی  شاتسیی شل له خۆشه. بوونیدا کاتی تووڕه کات له یدا، که بۆ گۆدی ده قسانه

کی به  كوو شاری خه شاری مندان نییه بهرنیی  و پیوایه کۆڤه بت، ئه  ده گۆدا تووڕه
خواسته  ودا له ژیانی خۆیان دنیا نین ئینجا نه کانیش له نه مه ت به ته نانه نه، که ته مه ته

:  وه و ده قته ته  ساندا ده م پانزده و ده ر گۆدی ئه سه ڕۆژک شاتسیی شل به. مندان
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یت،  که مه نه یت، که له تیپکی تۆپی پدا گه هرگریی له خۆت بک بت به میشه ده تۆ هه
ری ساڵ  رچووانی سه نگی ده یت، بۆ ئاهه ڵ گرووپکی کلتوورییدا گۆرانیی نه گه له
کتیی  یت، بۆ هیچ شونک ناچیت، که بریتیی بت له یه که نیسه نه ردانی که چیت، سه نه
الی تۆ  وه، ماچکردنی کچک له یته ک، تۆ هیچ شتک کۆناکه یه وه ر گرووپک و کۆبوونه هه

بۆ  له: ن ن و ده که ستییه، هیچت بۆ ئاوتۆمبیلیش نییه، کاتک دت پرسیارت لده بھه
که : یت وه ده یته مکی خراپ بده تاییتدا؟ که بتوانیت وه کاتی به کات له یتان چییده شه

نووسنیت به  ڕۆیت و بنشت ده ا دهتد که ره وروبه  ده الحک و الکدا به به ڵ زه گه تۆ له
لساندرۆ  یت ئه که ماشا ده ته). 222ڕه  الپه. 1(وه  رهنانه کانی پاره ده کیبۆردی ئاوتۆماته
موو  ست بۆ هه ر مرۆڤ پویستی به پاره بوو ده گه ت، که ئه وه پمانده له ڕگای منداکه
ها  وتک وه من، که ڕکه کی که یه هوه ڕژ دا، ل ئه پناوی پاره بات له شتکی پیس ده

ڕن، یان  بت به پیسییدا تپه وه ی پویستیان به وه بئه ی خۆیان و به ن به پاره کات، بگه ده
کانیان،  ن به پاره تا بگه ڕن هه کات به پیسییدا تپه ها ده یان وه که وته ندکی تر، که ڕکه هه

یه،  وه دا ئه خاکی تری گرنگ لره. ڕن دا تپه یهو پیسی دا به پناوی پاره ل ئاماده نین له
ب گوپدانه  کانیان، به یشتن به پاره ن بۆ گه ی گوێ به ڕگای پیس ناده کانه و خه که ئه

تا  وه وانیش یان ئه ن و ئه که وه پیس ده کانکی تریش به خۆیانه ی خه ر ژینگه وروبه ده
ختیان  کانکی تر به  ک خه تا وه وه کانیان یان ئه پارهڕن بۆ  په وان به پیسییدا تده ک ئه وه
هایکردووه  وتک وه لک نابت، که ڕکه گه یھنت و پویستیان به لدانی ژماره ده

یشتن به  و ڕۆژه ئاماده نابن بۆ گه بووه، ل ئه یان نه خته و به تا ئه وه پیسببت، یان ئه
پکت بریتییه له  ی گۆد زیاتر ده وه ئه. ن  بکهی خۆیان پیس نجه ست و په کانیان ده پاره

بوونی  کاتی تووڕه م چیرۆکه له ی ئه وه گانه. ریا یشتنی ڕووبار و ده چیرۆکی ژیانی پگه
کاتک . نت تی گۆد داده قییه ر ئه سه ر گۆد، شونکی فراوان له رانبه شاتسیی شلدا به

ن، که  وه ناگه کانک له خه): 224ڕه   الپه.)1  وه ده بوونه شاتسیی شل به تووڕه
یشتنکی ئازادانه به ویستی  پکگه. ریاوه ڕژته ده تا ده چت هه  زۆری پده نده وه ڕووبار ئه
موو  ڕ نییه، که هه جگای باوه. ی ڕکوڕاست بپکت که ی ئامانجه وه بری ئه خۆی، له

ریا ڕگاکانیان س قات   به دهن ی بگه وه ن پشئه ک هه رکویه ڕووبارک، له هه
ی ڕک و ڕاست بۆن، بیھنه پشچاوی خۆت س قات زیاتر  وه بری ئه وه له درژکردۆته

مه  یه، که ئه وه دا ئه بگوومان ئامانجی شاتسیی شلیش لره. ی پویستیانه وه ک له وه
نی س قات بکات ڕگاکا وه  ب هۆییدا نییه، که ڕووبار پویست به سروشتی ژیانه له

ریا  ر ڕک و ڕاست بوات زووتر به ده گه ی، که ئه وه ک له وه وه دا درژبکاته وه رئه سه به
بت و به  رنیی، بلیت ده دواکات کاتک گۆد پویسته بچت بۆ کۆڤه. بگات
 زت، رنیی دانابه رنیی، ل گۆد له کۆڤه و شاری کۆڤه ره وته ڕگا به که ر ده فه نه نده مه شه
ی نوان  که ریی بۆکسنه رقایی بژه دا سه که ره فه نه نده مه والتی شه و له ته کوو ئه به

ی، که شاتسیی  یه وشوه ڕوات، به ی ڕووبارک ده شوه ڕوات به گۆد ده. پۆردا و الری بوو
رمارکتکدا کۆتایی دت، که پشتر دوای  دواکات ڕۆمانی شار له سووپه. شل بۆی باسکرد
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ی شونکدا  رجاره وه و ناچار هه منته ڕوات و شاتسیی شلیش بکار ده ی گۆد ده وه ئه
. کات یه، که ئستا گۆد کاری تدا ده رمارکته م سووپه میینیان ئه کات، که دواهه کارده
ست له کار  وت ده یه وتی ئواره، گۆد کاتک ده ک پش حه کیان س خوله یه ئواره

گت، که پشتر شاتسیی شل کاری تداکردووه و  دا ده و ژووره اوک بهبگرت چ هه
ی وات دسنی، ئفا براون،  ک ونه واسراوه وه دا هه که رگای ژووره کانی به ده هشتا ونه

ڕه  نده له الپه رچه بت خودی شاتسیی شل خۆی بت، هه م ده ی سھه که بگوومان ونه
م  ی سھه وه بکات، که ونه بت خۆی درک به ر ده ل خونههاتووه،  دا ناوی نه329

بت خۆی  ر ده یه، که خونه کی ڕوون و ئاشکرای هه شاتسی شله، ئیدی شار کۆتاییه
یان به  که ریه که هه کانی ناو ڕۆمانه تییه سایه که. کی نادیار ک کۆتاییه وه بنت نه پکییه
کانی ناو  تییه سایه ت خودی که نانه ک بت، ته یه رشوه هه ن به گه نووسی خۆیان ده چاره
و  ن، که خودی ئه گه نووسی خۆیان ده نتازیای شاتسی شل و گۆدیش به چاره فه
کی باشیان  ن، ل قورساییه که ر ماندوو ده نده له زۆر شوندا خونه رچه نتازیایانه هه فه

کانی الری،  کک له وته یه. وه فیشه لسه بیی له ڕووی فه ده که داوه چ له ڕووی ئه به ڕۆمانه
کک له  ی یه وتنکیدا وته نتازیای بۆکسنی گۆده له کۆتاییدا له چاوپکه وانی فه که پاه

بی ( وه به ناوی  گته ندییدا ده ر کشی مامناوه سه کانی جیھان له وانه پاه
بت، دواکات  یدا ترسی هه که ره به م دژه رده به مرۆڤ پویسته له:  وه، که ده ه)پیارسۆن

                              ). 320ڕه ،الپه1( ی نییه، که له مردن بترست  وه مرۆڤ کاتی ئه
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