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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 ی شل کچکی گهیبنه هاوڕێ، شاتس به تلفۆن ده
 ناوی  دا به  سای موعجیزه ڵ منداکی دوانزده گه کی درژ له یه ک ماوه ییهتند تمه تایبه

 له دای شل له کاتکی کتووپ و خرایکاتکدا شاتس له. کات  تلفۆن دهوه ه"گۆد"
کک له  ناکه له یه ، 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  ههیئاگاداری

نھا له  دووکیان تهر م دوانه هه زانی، که ئه یده  شل نهیشی شاتسی وه ئه. الحک بوو به زه
رسکیان  یتوانی بۆ هه ک نییه، چونکه گۆد ده یه وه کشه بوون، ل ئه دا ههنتازیای گۆ فه

   .و لیان بدوت یر زۆر بوو ئه بوو، چونکه چیرۆکی سه ده ت نه قهرگیز بتا هه.  بکات قسه
              

 
ندکجار مرۆڤ  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
دونیا پ  یاخوود ).رانگ و دیزڵ پوومه( " گۆد" ی  وو هاوڕکهرد کوو هه روه بت، هه نه
رز،  نگی به  شل، که په له گرمه و بروسکه و جنودان به دهیی شاتسی که یه"بۆیکاو"
توانین بین  وه ده رکی تره د، ل له سهک گۆ ت منداک نییه وه هوه پ شهو خانمکه  ئه
. کوو گۆد تی وه تی خۆیه کی تایبه نتازیایه نی فه ه خاوه، ککاره رزه کی هه یه وره و گه ئه

ها  کی ڕۆمانی شار وه تییه سایه یای که ی بچووکتریین خه وه دان به گانه درژهئاخر بۆیه 
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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 خۆیان دهکی دیدا  واو و ڕک له دونیایه ته
 .هتد... مانچه و  نجی کاوبۆ و ده والوه گه  و لهی شانۆی بۆکسندا خته الکخانه و ته ده

بگوومان له شاریشدا . منت دا جنه م شونانه کک له  یه بت وریا بت له ر ده خونه
رنجاکش  وه سکس و مۆسیقا ڕۆکی سه هکنیکی نووسینی باریکۆ دیسان 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   به دایههی شل تازه بووینموونه کاتک شاتس
کی بۆکسن  ریی بۆ یارییه نگی بندی گۆده، که بژه ی شل گوی له دهیوه شاتس 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 وه هاوار ده رۆشه  په ه، بۆیه به"الری گۆرمان"

هاریی  زه بهگۆد تازه مۆمی سیان) هتد... پ ڕاست  پ، چه ویلگه، ڕاست چه ئستا شه
بری  گۆد له:  ی شل دهیوه شاتس ره  ده که دته داگیرساندووه، کاتک گۆد له دوشه

موو کوڕکی تر  ک هه وه باشتر نییه وه دا بنیته و دوشه یه له وره راوهوریا گه و هه ی ئه وه ئه
م   باریکۆ له.شترهم خۆ 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 زانن، که پیاو بوونیه م ڕاستییه ده ڕکردنه و ژنانیش ئه ستپه ده

کنیکی  ک له ته ، ئاۆزییهنتازیا و له جیھانکی نادیار  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 نتازیا و ڕووداوه ڕاسته نوانی فه بت له ر ده  خونه.ر بدات به خونه

یان له سنووری  که هری 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" شاتیسی شل و گۆد" یه  که  ناو ڕۆمانهیتی سایه که
نتازیای  له فه.  ووهب مریکای کۆندا هه یه چ بوونیان له ئه له ژیانی ڕیادا چ بوونیان هه

ک، که  یه شوه وه، به  دنه پشه ترکی یه شوه کان به وانه کان و پاه مۆدرندا ڕووداوه
توانت بھنته پشچاوی خۆی، به  لکی ئاوها نه رگیز له ژیانی ڕیادا شتگه ر هه خونه
یھننه پشچاوی توانن ب 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  کان بھنینه پشچاوی خۆمان، هه مریکییه وتووتریین شاکاره ئه رکه سه
 له 1931 داڤید ئدینگس سای .رین  ناوی بهنتازیای مۆدرن وتووتریین ڕۆمانی فه رکه سه
واوکردنی خوندنی  دوای ته له. دایکبووه مریکا له پۆکان له نزیک شاری واشنتۆن له ئهس

نووکه   ی له شونک، ل هه یه رماوه یی ژیاوه و هه ڕیده زانکۆ له واشنتۆن، ژیانکی گه
کانی داڤیددا  ی ژنی له زۆر ڕۆمانه. ژیین وه ده  کارستۆن ستی پکهڵ ی ژنیدا له گه له

رکی  پاڵ ناوی داڤیددا ناوی نووسه هایکردووه، که له ش وه مه بووه، ئه سیینی ههڕۆی نوو
داڤید و (یبینین، که به ناوی  کوو له شاکاری ڕۆمانی ئاتھالوسدا ده روه خشرت هه پببه
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نووست و له سای  وه ده ه1973داڤید له سای . وه ته وه بوکراوه ه)ی ئدینگس
 داڤید و ی له ڕۆمانی .رکرد  ناوبانگی ده)لگاریاد ساگاب(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 م ڕۆمانه ی له

هیچ جۆره  ره و له تنه ه خه  پیاوکی دز و درۆزن و هه ئالتھالوس.ن که رسام ده سه
ی  م کاره ی ئه سه و که  ئهمیین کاری دزینی کتبکه، 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 وو ئاتھالوس له سهک 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 ر به دزیینی په رانبه دات به زی پده

کانیدا له کانتۆن له مای  له دزییهکک  یه هایکرد، که له شی وه که وارییه خونده نه
و   لهدات دا فیانبدات و گرنگییان پنه وناوه وه و له ناسته ز نه ی کاغه دا پاره)درویگۆر(

وه، که  دۆزته کیش ده یه دزت ماک له کۆتایی جیھاندا پشیله 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   حه ود زار و چوار سه ی ئاتھالوس دووهه وه  دوای ئه).2(وه ژووره

توانت  نواندا ده که و له ڕتووکه هی پ 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 زار ساه هه رو ده سه نی له مه و ته
رسکیان   و خوشکه ههم دوو برا 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 ک خۆیان بمننه کان وه تا شته کات هه دایڤۆس کار ده

یدای  رک شه نهر خو دایه، هه ڕه  الپه798ی  واره  ڕۆمانکه له قه ئاتھالوس.ت یه نه
مریکا  وه، که له ئه  بخونتهی تداکی مۆدرن نتازیایه توانت فه ه دهنتازیای فه
که  یه مانیاشدا ماوه وروپا به گشتیی و له ئه ستھناوه له ئه ده ی  به وره وتنکی گه رکه سه

تھالوس به توانین ئا 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  ڕۆمانهیتی سایه که

ر  سه کردن له بت به قسه ند ده وه پابه ڕاسته که له ناوه ڕۆمانه. نتازیای مۆدرندا له فه
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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 وهردووکیان  هه

مریکادا  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 ی دادوهوشت ئیندیانا و ڕه
کادمیاکانی  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 وویهک تبینیی نووسی 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 . رزشکارانی بۆکسنن وه

لساندرۆ باریکۆ ڕۆمانی  ئه. مانیی زار کراوه به ئه ههوه و سای دوو  ته مایالند بوکراوه
د و نۆ  کیی س سه  پشه پرۆلۆگ واتهک 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 ی تدا به ڕه الپه
ی تدا  ڕه  دوا وته چل و دوو الپه  ئپیلۆگ واتهک 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 یدهوه پ وت، ئیدی دوای ئه خه یدا ده گه کجار له جوان وایه، پیاو یه
                                                                                            یت؟   پبکه

                                                                                          

ک  دات، که ڕاپرسییه  بیار ده)بی. ئ. یس(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

بوو، وانکی کور  بالۆن ماک پاه. هو ه"دایه یانه"نده به پرسیاری مردنی  ڕاپرسییه پابه
می دژ به  ش به هزی لیکی ده وانه هکرد و ش 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  ڕاپرسییهمیین و 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 و له سه ئه. مرت مامی یانه نه
                                                )8ڕه  هالپ. 1. (و بمرنیتان  که بۆنه الی شه تیمه

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 میین تبینیی خۆی له آه یه
                                                 .باشڕۆژ) ، ئ، بیسیی: (  گرت و ده ده هه
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)8ڕه  الپه. 1 (ویه؟ ڕۆژباش، دیزڵ له  
 ک؟

<...وێ نییه و هشتا له واته ئه باشه، که  
<...ن که ی ئ بی قسه دهسیزگای چاپی  ڵ ده گه نابتان له جه  
<<.زانم  ده به  
<<.ه لداوه ت هه که نابت ژماره جه  
<..ڕز ر، ڕاسته، گوبگره بهخ خر نه نه  

...م که داوای لبووردن ده  
؟ به  

)بت مامی یانه بمرت؟ ده( تی  ر بابه سه ین له که ک ده ی ئ بییه، ئمه ڕاپرسییهئره سس  
.زانم سووپاس ده  

تم پبیت؟ که توانیت ڕووخۆشبیت و ناوه ده  
.که ناگۆڕت م هیچ له باسه که ناوه  
.تم پبیت هک 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... پویستم به بۆچوونی تۆیه  

<<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 کارکی باشم بۆ بکه. باشه  
 من؟
. به  

 لره؟
.بان به دا، تکایه میھره که ، له ژووره به  

.م که وری خۆم ده ی دهماشا باشه، ته  
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الحدا،  به وره و زه ککی زۆر گه ڵ یه گه بینیت له نج ده ی گه چه وت کوڕکی که به ڕکه
 و وه 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  

.بت شتک بزانیت ڕزت ده باشه، ل به  
؟ به  
.ڕانگز نین وان شه ئه  
خر؟ نه  
کی  ڕوانکراوییه ه چاوهکووتن و ب 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 ڕانگز نین به 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 ، ههھاتووه ئستا هه رله دایکم سانک به
واو  خونت، ته هکانی ژیانی ماسیی د 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  
.یه، مرۆڤ ناتوانت هیچ بکاتژیان ئاوها. 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  
.نتاستیک فه  
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.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؟ وروبه 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 رسووڕهنه  سه ت بارودۆخه نانه ته  
11ڕه  الپه. 1. (یه ختت هه ڕاستیی به واته به وایه، کهمپ(  

وه  گته یکاته چیرۆکک بۆ شاتسیی شلی ده کات و ده وستدهک در 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 خۆشحابووم به تلفۆنکردنهد گۆ :  شاتسیی شل ده  
.تم ر خه سه من له:  شاتسیی ده.  سته خر ڕاوه نه:   دهگۆد  

 ناوت چییه؟
.شاتسیی  
.شاتسیی  

.ه"شاتسیی شل"ناوم   
.شاتسی شل  

. 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 زده خولهڕزت دوان به

ک؟ دوانزده خوله  



 8

وه کرد، له کۆتاییدا  کی پاره گۆڕینه 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 دهو من باشتریین هه  
.نج  کار خانمی گهم له 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 پتناخۆش نییه، که ئه  
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  
که؟ الحه به زه  
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.اله. که ه چه وی تریانه، که رانگ ئه پوومه.  دیزهکه الحه به زه  
.رانگ پوومه  

.و گوی لمانه، ل قسه ناکات ئه.  ناکات قسه. و اله ئه.  به  
.گرن دا ڕایانده وه له هاتنه ژووره  
.ن ڕایانبگرن وان ڕگاناده له ڕاستییدا ئه  

 گۆد؟
. به  
بت مامی یانه بمرت؟ ده  
.یتان بۆن بۆ شه موویان له هوه ئا، با ه 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؟
.و کیۆسکی خواردنه 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 هی کچ وانه وێ بن، ئه ر له ره هه به ساسیی له 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  

.تۆ له سیانزده ساڵ ناچیت  
.بم به سیانزده ساڵ یانیی ده له ڕاستییدا من به  

.ڕاسته وایه  
.وتین ڕککه  
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. به  
.نوتی ڕککه  
 گۆد؟

. به  
.مائاوا  

.مائاوا، شاتسیی  
)17ڕه  الپه. 1. (مائاوا  

ردووکیان ڕۆی دوو  ی شل بوو، که ههیتای چۆنتیی ناسیینی گۆد و شاتس ره  سه مه ئه
وی ڕۆیشتنی  ک ڕگاڕه یان وه که ریه بینن و دواکات هه کیی ڕۆمانی شار ده ره تیی سه سایه که

و  ڕن به په ی خۆیاندا تده نووسی ژیانی ڕۆژانه ا به چارهری و ده ره ڕووبارک به
وت له ڕگای  یه لساندرۆ باریکۆ له شاردا ده  دیاره ئه.ن بت پیبگه ی، که ده نووسه چاره

 بمانباته ناو کان یی فیلمه کابۆییه ک ژیانی کویله  وهوه کانه بۆکسن و ژیانی کاوبۆیه
وره  ناڵ و گه موو ژه و هه نووسی ژیانی ئه ک چاره همانکاتیش و 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 دایکبووبتن و پیربوون و مردنیشیان هه بۆ سووپا له

. بووه و نییه بۆ گۆدی کوڕی ک کاتی نه یه وههیچ ش 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   له ئه سووپا و بۆکسن و فیلمی کاوبۆیی.وه وه بۆ ماه ڕته باوکی ناچار بوو بگه
وه باریکۆ له ڕۆمانی  شه یه و ڕوانگه  لهمریکیی داگیرکردووه 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 کانی ڕۆمانه قه خنی ده خۆ، که به ناوه

ئۆقیانووسی تا  وه بیگره هه  ئاوریشمهر له ئیدی هه. گات زانت به کوێ ده ر نه خونه
 شاعیرانه که ڕۆمانکه،می باریکۆ رهه رس دوابه  ههککه له 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  لکۆینهنییندا، پکه

ر مۆسیقا له ڕۆحی  سه فییه له لسه کی فه یه وه ، لکۆینهمانگاکانی ویسکۆنسین
                               .مانیی گیۆرگ ڤۆفگانگ فریدریش فۆن هگل دا سووفی ئه یله فه

نی چۆنتیی کۆتایی کا 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 مه زیاتر هونه 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  تی بۆ شاری کۆڤه یه وه بیستت، که گۆد نیازی گوزانه وه ده ه"مۆندریان کیلۆی"
ر ئاماده  شاتسیی شل هشتا هه. کی تردا درژه به خوندن بدات وێ له زانکۆیه تا له هه
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رنیی، بۆیه به  کردووه بۆ کۆڤه ی نه ره فه و سه بکات، چونکه گۆد باسی لهڕ  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 رنیی ده کۆڤه
کات،  ستپده وه ده بوونی شاتسیی شل له گۆد لره ی تووڕهئید. 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 وه، چونکه چاره 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 خرایییهدلکھولیان خوار 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 خانه سته دواکات له خه. خانه سته ننه خه یه یگه ده

کوو جاران  و، وهکرد، مشکی ساغ بو 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
ی شلیش ئاشکرا و ڕوون بوو، که چیدی  که تییه تیی بدات، یارمه وه، که یارمه پاڕته لیده
را داوا بکات توان 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  باوکی گۆد پاش چه.کرا ک باوکی گۆدا به ئاسانیی ده وه
د  دایکی گۆڕۆژک .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   قژ ڕهنجی جوانی 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 تسیی شل، کوڕهوه بۆ الی شا 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 قیینه ماچکی ڕاسته
نووسی   ئیدی چاره.)297ڕه الپه. 1 (کات کردیبیری بوو  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 ی به گۆدهندی  یوه شی په وه ئه. مرت ن و ده ده کی لده رزییه ده

و  ر گۆد له سه اتسیی شل لهبوونی شاتسیی شل له گۆد و کارتکردنی ش تووڕه
ویستیی   شاتسیی شل له خۆشه.بوونیدا کاتی تووڕه کات له یدا، که بۆ گۆدی ده قسانه

کی به  كوو شاری خه رنیی شاری مندان نییه به و پیوایه کۆڤه بت، ئه  ده گۆدا تووڕه
خواسته  دنیا نین ئینجا نهودا له ژیانی خۆیان  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
یت،  که مه نه  تیپکی تۆپی پدا گه لهیت، که رگریی له خۆت بکه بت به میشه ده تۆ هه
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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 تدا ده که ره وروبه  ده الحک و الکدا به به ڵ زه گه تۆ له
لساندرۆ  یت ئه هک ماشا ده ته. )222ڕه  الپه. 1 (وه رهنانه کانی پاره ده وتۆماتهکیبۆردی ئا

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 وه ڕژه دا، ل ئه پناوی پاره بات له شتکی پیس ده

ڕن، یان  ییدا تپهبت به پیس 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 و پیسییه دا به پناوی پاره ل ئاماده نین له
ب گوپدانه  ، بهکانیان  پارهیشتن به 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 ڕن بۆ پاره په وان به پیسییدا تده ک ئه وه
هایکردووه  وتک وه  که ڕکهلک نابت، 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 ی خۆیان پیس بکه نجه ست و په کانیان ده پاره

بوونی  کاتی تووڕه چیرۆکه لهم  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 شل به تووڕهشاتسیی 
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 ، لهخۆی
ریا ڕگاکانیان س قات  ن به ده ی بگه وه ن پشئه ک هه رکویه ڕووبارک، له هه

ر  بیھنه پشچاوی خۆت س قات زیات،ی ڕک و ڕاست بۆن وه بری ئه وه له درژکردۆته
مه  یه، که ئه وه دا ئه بگوومان ئامانجی شاتسیی شلیش لره. ی پویستیانه وه ک له وه

بکات ڕگاکانی س قات  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 اکات کاتک گۆد پویسته بچت بۆ کۆڤهدو. بگات
زت،  رنیی دانابه رنیی، ل گۆد له کۆڤه و شاری کۆڤه ره وته ڕگا به که ر ده فه نه نده مه شه
 نوان ی 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. ووپۆردا و الری ب
رمارکتکدا کۆتایی دت، که پشتر دوای  دواکات ڕۆمانی شار له سووپه. شل بۆی باسکرد

ی شونکدا  رجاره وه و ناچار هه منته ڕوات و شاتسیی شلیش بکار ده ی گۆد ده وه ئه
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. کات یه، که ئستا گۆد کاری تدا ده رمارکته م سووپه ینیان ئهمی 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 بگرت چاوک به هه
ی وات دسنی، ئفا براون،  ک ونه واسراوه وه  ههدا که رگای ژووره  به دهکانی 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 هاتووه، ل خونه 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   که خودی ئهن، 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 وتهوتنکیدا   له کۆتاییدا له چاوپکه گۆده بۆکسنینتازیای وانی فه که پاه

بی ( وه به ناوی  گته ندییدا ده  کشی مامناوهر 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
                              
01.05.2007 
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