دواهەمین شریتی كراپ
ساموێل بێكێت
بابەت :شانۆنامە
ل ه فارسیییهوه :هونەر شاهۆ

ئــەم شــانۆنامە لــە ســەرەتای ســاڵی  1958بــە زمانــی ئینگلیزیــی نووســراوه و یەكەمیــن جــار
لەالیــەن دەزگـهی چاپەمەنــی ئۆرگریــن رڤیــوو لــە چــاپ درا .یەكەمیــن جــار لــە لەنــدەن
و لــە تشــرینی یەكەمــی  1958ڕۆیشــتە ســەر شــانۆ.
شەو ،درەنگانێك ،لە داهاتوودا.
خەڵوەتگەی كراپ.
پێشــەوە و ناوەڕاســتی شــانۆ ،مێزێكــی بچــووك ،بــە دوو چەكمەجــەوە،
كــە بــەرەو بینــەرەكان دەكرێنــەوە.
كــراپ ،پیــرە پیاوێكــی مانــدوو ،لــە كەنــار مێزەكــەدا ،ڕوو لــە بینــەران لــە
الی چەكمەجەكاندا دانیشــتوە.
پانتۆڵێكــی ڕەشــی لەبەردایــە ،كــە تەنــگ و كورتــن بــۆی .پەســتەكێكی
ڕەش و شــێواوی لەبــەر دایــە ،كــە چــوار گیرفانــی گــەورەی هەیــە.
كاتژمێرێكــی نوقــرەی بەردینــی زنجیــرداری لــە دەســت دایــە .كراســێكی
ســپی چڵكنــی لەبەردایــە ،كــە بەرۆكــی نییە و قۆپچەكانیشــی كراوەتەوە.
جووتێــك پۆســتاڵی ســپی پیــس ،باریــك و نووكتیــژی لــە پێدایــە ،كــە
ئەندازەكەیــان النــی كــەم  45دەبێــت.
دەم و چاوێكــی ســپی ،لووتێكــی ســوور ،قــژی خۆڵەمێشــی تێكــدراو،
ڕیشــێكی نەتاشــراو.
چاوەكانی زۆر ورد بینن ،بەاڵم بەبێ چاویلكە .گوێی سووكە.
دەنگی خشەدارە و بە شێوەیەكی تایبەت قسان دەكات.
بەسەختی دەڕوات بە ڕێگەدا.
لەســەر مێزەكە تۆماركارێكی دەنگیی ،میكرۆفۆن و چەند ســندووقێكی
مقەبایــی ،كــە دەســتەیەك شــریتی تۆماركراویــان تێدایــە .مێزەكــە و
دەوروبــەری ئــەو بــە ڕووناكییەكــی بەهێــز دەورە دراوە .باقــی شــانۆكە
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لــە تاریكییدایــە.
كــراپ ســاتێك بێجووڵــە دەمێنێتــەوە ،ئاهێكــی بــەرز دەكێشــێت ،ســەیری
كاتژمێرەكــەی دەكات ،دەگەڕێــت بــە گیرفانەكانیــدا .پاكەتێــك دەهێنێتــە
دەرەوە ،دەیخاتــەوە شــوێنی خــۆی ،دەگەڕێــت ،دەســتەیەك كلیلــی
بچــووك دەردەهێنێــت ،لەبهرانبــهر چاوەكانیــدا دەیانگرێــت ،كلیلێــك
هەڵدەبژێرێــت ،هەڵدەســێتەوە و بــەرەوالی مێزەكــە دەجووڵێــت.
دەچەمێتــەوە ،یەكەمیــن چەكمەجــە دەكاتــەوە ،دەگەڕێــت بــە نــاوەوەی
چەكمەجەكەدا و دەســتی پێدا دەكات ،دەســتەیەك شــریت دەردەهێنێت
لــە ناویــدا ،ســەیرێكی دەكات ،دەیخاتــەوە شــوێن خــۆی ،چەكمەجەكــە
قوفــڵ دەكات ،چەكمەجــەی دووەم دەكاتــەوە ،دەگەڕێــت بــە ناویــدا،
دەســت دەكات بــە ناویــدا ،مۆزێكــی گــەورە دەردەهێنێــت ،ســەیرێكی
دەكات .چەكمەجەكــە قوفــڵ دەكات ،دەســتە كلیلەكــە دەخاتــەوە شــوێنی
خۆی .دەســووڕێت ،تاوەكو كەناری شــانۆكە دێت ،دەوەســتێت ،دەســت
دەبــات بــۆ مۆزەكــە ،توێكڵەكــەی لێدەكاتــەوە و فڕێــی دەداتــە بەردەمــی،
ســەری مۆزەكــە دەخاتــە نــاو دەمیــەوە و بێجووڵــە دەمێنێتــەوە ،مــات و
حەپەســاو تێڕادەمێنێــت لــە بهرانبهرەكــەی .ســەرەنجام گاز لــە مۆزەكــە
دەگرێــت ،دەســوڕێتەوە و دەســت پێــدەكات لــە ناوچــە ڕووناكەكــەدا،
بهرانب ـهر بــە شــانۆكە هەنــگاو دەنێــت ،واتــە لــە هــەر الیەكــەوە زیاتــر
لــە چــوار یــان پێنــج هەنــگاو نانێــت و لــە كاتــی بیركردنــەوەدا مۆزەكــە
دەخــوات .پێــی دەكەوێتــە ســەر توێكڵــی مۆزەكــە ،دەخلیســكێت ،خەریكە
بكەوێــت ،خــۆی دەگرێتــەوە ،دەچەمێتــەوە و ســەیری توێكڵــی مۆزەكــە
دەكات ،ســەرەنجام هــەر لــەو حاڵەتــەدا ،كــە چەماوەتــەوە ،شــەقێك
دەكێشــێت بــە توێكڵــی مۆزەكــەدا و لــە ســەر شــانۆكەوە دەیخاتــە
خــوارەوە .دەســت دەكاتــەوە بــە خواردنــەوەی مۆزەكــە ،مۆزەكــە
تــەواو دەكات ،دووبــارە بــەرەوالی مێزەكــە دەگەڕێتــەوە ،دادەنیشــێت،
بــۆ ســاتێك هیــچ ناجووڵێــت ،ئاهێكــی بــەرز دەكێشــێت ،كلیلــەكان لــە
گیرفانیــدا دەردەهێنێــت ،لەبهرانب ـهر چاوەكانیــدا ڕایاندهگرێــت ،كلیلێــك
هەڵدەبژێرێــت ،هەڵدەســتێتەوە و بــەرەوالی مێزەكــە دەجووڵێــت،
چەكمەجــەی دووەم دەكاتــەوە ،مــۆزی دووەم دەردەهێنێــت ،كــە لــەو
گەورەتــرە ،ســەیرێكی دەكات ،چەكمەجەكــە قوفــڵ دەكات ،كلیلــەكان
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دەخاتــەوە گیرفانــی ،دەســووڕێت ،تاوەكــو لێــواری شــانۆكە دێتــە
پێشــەوە ،دەوەســتێت ،دەســتێك دەهێنێــت بــە مۆزەكــەدا ،توێكڵەكــەی
لێدەكاتــەوە ،لەبــەردەم شــانۆكەوە فڕێــی دەداتــە خــوارەوە ،ســەری
مۆزەكــە دەخاتــە دەمیــەوە و بێجووڵــە دەمێنێتــەوە ،مــات و حەپەســاو
تێڕادەمێنێــت لــە بهرانبهرەكــەی .ســەرەنجام بیركردنەوەیــەك دێــت
بــە مێشــكیدا ،مۆزەكــە دەخاتــە گیرفانــی پەســتەكەكەی ،ســەری
مۆزەكــە لەنــاو گیرفانەكەیــدا دەردەكەوێــت و بــە خێرایییەكــی زۆرەوە
تــا دەتوانێــت بــۆ ناوەڕاســتی شــانۆكە بــەرەو تاریكیــی دەڕوات .دە
چركــە .دەنگێكــی بــەرزی ســەری بوتڵێــك دەگاتــە گــوێ .پــازدە چركــە.
ئــەو بــەرەوالی بەشــی ڕووناكیــی شــانۆكە دەگەڕێتــەوە .لــە كاتێكــدا،
كــە دەفتەرێكــی گــەورە و كۆنــی پێیــە ،لــە پشــت مێزەكــە دادەنیشــێت.
دەفتەرەكــە دەخاتــە ســەر مێزەكــە ،دەمــی پــاك دەكاتــەوە ،دەســتەكانی
بــە پەســتەكەكە پــاك دەكاتــەوە ،بــە تامەزرۆیییــەوە دەســتەكانی
دەكێشــێت بەیەكــدا و دەیانماڵێــت.
كــراپ( :بــە گرجوگۆڵــی ).ئــاھ! (دەچەمێتــەوە بەســەر دەفتەرەكــەدا،
پــەڕەكان هەڵدەداتــەوە ،ئــەوەی ،كــە دەیەوێــت دەیدۆزێتــەوە،
دەیخوێنێتــەوە ).سندووقی...سێ...بەشــی...پێنج( .ســەری بــەرز
دەكاتــەوە و تێڕادەمێنێــت لــە بەردەمەكــەی .بــە تامەزرۆیییــەوە ).بــەش!
(دوای كەمێــك ).بــەش! (زەردەخەنەیەكــی شــاد دەكات .دوای كەمێــك.
دەچەمێتــەوە بەســەر مێزەكــەدا .دەســت دەكات بــە ســەیركردن و
لێكۆڵینــەوەی ســندووقەكان ).ســندووقی ...ســێ ...ســێ ...چــوار ...دوو...
(بــە سەرســامییەوە ).نــا! خــودای میهرەبان!...حەفت...ئــاھ! بچكۆلــەی
ناجســن! (ســندووقەكە هەڵدەگرێــت ،ســەیرێكی دەكات ).ســندووقی
ســێ( .دەیخاتــە ســەر مێزەكــە .دەیكاتــەوە و ســەیری ناوەكــەی دەكات
و لێــی دەكۆڵێتــەوە ).بەشــی( ...ســەیرێكی دەفتەرەكــە دەكات ).پێنــج...
(ســەیری بەشــەكان دەكات ...).پێنــج ...پێنج...ئــاھ! بچكۆلــەی بێشــەرم!
(بەشــێك دەردەهێنێــت ،ســەیرێكی دەكات ).بەشــی پێنــج( .دەیخاتــە
ســەر مێزەكــە كەنــار ســندووقی ســێ ،ســندووقەكان دەخاتــە كەنــار
ســندووقەكانی تــر ،بەشــەكە هەڵدەگرێــت).
164

ســندووقی ســێ ،بەشــی پێنــج( .دەچەمێتــەوە بەســەر تۆمــارە
دەنگییەكــەدا ،ســەیری ســەرەوە دەكات .بــە تامەزرۆیییــەوە ).بــەش!
(زەردەخەنەیەكــی شــاد .دەچەمێتــەوە ،بەشــەكە دەخاتــە ســەر
تۆمــارە دەنگییەكــە ،دەســتەكانی بەیەكــەوە دەماڵێــت ).ئــاھ! (ســەیری
دەفەتەرەكــە دەكات ،كۆتاییــی پەڕەكــە دەخوێنێتــەوە ).دایــك ئاســوودە
بــوو ...بەڵــێ ...تۆپــی ڕەش( ...ســەری بــەرز دەكاتــەوە ،بــە ماتیــی
تێڕادەمێنێــت لــە بەردەمەكــەی .بــە پەشــۆكاویییەوە ).تۆپــی ڕەش؟...
(دووبــارە ســەیرێكی دەفتەرەكــە دەكاتــەوە ،دەیخوێنێتەوە ).پەرســتاری
شــەڕانیی( ...ســەری بەرز دەكاتەوە ،بیر دەكاتەوە ،دووبارە ســەیرێكی
دەفتەرەكــە دەكاتــەوە ،دەیخوێنێتــەوە ).بــاری تەندروســتیی كەمێــك
چــاك بووەتــەوە ...بەڵێ...چــی چــی ...لەبیرنەكــراوە؟ (لــە نزیكەوە ســەیر
دەكات ).تەندروســتیی لەبیرنەكــراوە .تەندروســتیی( .ســەری بــەرز
دەكاتــەوە ،تێڕادەمێنێــت لە پێشــەوە .بە پەشــۆكاویییەوە ).تەندروســتیی
لەبیرنەكــراوە؟( ...دوای كەمێــك .شــانەكانی بــەرز دەكاتــەوە .دووبــارە
ســەیری دەفتەرەكــە دەكاتــەوە .دەیخوێنێـــەوە ).مــااڵوا _ (پەڕەكــە
هەڵدەداتــەوە _).عەشــق.
(ســەری بــەرز دەكاتــەوە ،بیردەكاتــەوە ،دەچەمێتــەوە بەســەر تۆمــارە
دەنگییەكــەدا ،دایدەگیرســێنێت ،گوێــی بــۆ دەگرێــت .هەنیشــكەكانی
دەخاتــە ســەر مێزەكــە و بــەری دەســتی بــەرەوالی تۆمــارە دەنگییەكــە
دەخاتــە پشــت گوێــی ،دەموچــاوی بــەرەوالی تەالرەكــە).
شــریت( :دەنگێكــی بەهێــز ،تــا ئەندازەیــەك پــڕ لــە پەشــۆكاویی ،كــە بــە
ڕوونــی دەنگــی كراپــە لــە چەنــد ســاڵێك لەمەوبــەر ).ئەمــڕۆ بوومــە
ســیونۆ ســاڵ ،ســاق و باشــتر( ...لەكاتێكــدا ،كــە بــۆ باشــتر دانیشــتن
ئەمــا و ئــەوال دەكات .یەكێــك لــە ســندووقەكان دەخاتــە ســەر مێزەكــە،
جنێــو دەدات ،تۆمــارە دەنگییەكــە دەكوژێنێتــەوە ،بــە تووڕەیییــەوە
ســندووقەكان و دەفتەرەكــە فــڕێ دەداتــە ســەر زەوی ،شــریتە
تۆماركارەكــە دەگەڕێنێتــەوە ســەرەتا ،تۆماركارەكــە دادەگیرســێنێت،
هاوشــێوەی پێشــوو گــوێ دەگرێــت بــۆ شــریتەكە ).ئەمــڕۆ بوومــە
ســیونۆ ســاڵ ،ســاق و باشــتر ،جگــە لــەو ناتەواویــە كۆنــە ،هەروەهــا لــە
ڕووی ئــاوەزەوە هــەم ئێســتا( ...گومــان دەكات ،...).كــە لــە ترۆپكــدا_
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یــان هــەر لــەم ڕادەیــەدام _ هــۆكاری زۆرم هــەن ،كــە بــەم شــێوەیە
بیربكەمــەوە .هاوشــێوەی ســاڵەكانی پێشــوو ،كــە لــە مەیخانــەدا هیــچ
كەســێك بوونــی نەبــوو .بــە چــاوی داخــراوەوە دانیشــتم بهرانبــهر
ئاگرەكە ،لێكۆڵینەوەم كرد .لە پشــت پاكەتێكەوە چەند خەتێكم نووســی
و كردنمــە یادداشــت .بــاش بــوو ،كــە گەڕامــەوە بــۆ نــاو خامۆشــی
خــۆم و جلوبەرگــە دڕاوەكانــم .بەداخــەوەم بڵێــم ئێســتاكە ســێ مــۆزم
خــوارد و بــە ســەختیی لــە خێــری چــوارەم تێپەڕیــم .بــۆ كەســێك،
كــە لــە بارودۆخــی منــدا بێــت ئــەم شــتانە بێــزاركار و كوشــندەن( .بــە
پەشــۆكاویییەوە ).گرینــگ نییــە! (دوای كەمێــك ).ئــەم چــرا تازەیــەی
ســەر مێزەكــەم ڕووناكییەكــەی زۆر باشــتر كــردووە .لەگــەڵ ئــەم
تاریكییــەی دەوروبەرمــدا كەمتــر هەســت بــە تەنیاییــی دەكــەم( .دوای
كەمێــك ).بــۆ نموونــە( .دوای كەمێــك ).حــەز دەكــەم هەســتمەوە و لەنــاو
ئــەم ڕووناكییــەدا پیاســە بكــەم ،دواتــر بگەڕێمــەوە ئێــرە( ...دوودڵــە...).
بــۆالی خــۆم( .دوای كەمێــك ).كــرای( .دوای كەمێــك).
باشــە ،ئێســتا مەبەســتم لــەم قســانە چییــە ،مەبەســتم( ...دوودڵــە...).
پێــم وایــە مەبەســتم لــەو شــتانەیە ،كــە كاتێــك تــەواوی ئــەم تــۆز و
خاكانــەی ــــ كاتێــك تــەواوی تــۆز و خاكەكانــی مــن دامركانــەوە ،ئــەو
شــتانە شــایەنی بوونــن .چاوەكانــم دادەخــەم و هــەوڵ دەدەم ئەوانــە
وێنــا بكــەم.
(دوای كەمێك .كراپ بۆ چەند ساتێك چاوەكانی دادەخات).
ئەمشــەو بێدەنگییەكــی ســەیرە ،گــوێ دەگــرم و هیــچ دەنگێــك نابیســتم.
خاتــوو مــگ گلومــی پیــر ،هەمیشــە لــەم كاتژمێــرەدا گۆرانیــی دەڵێــت.
بــەاڵم ئەمشــەو گۆرانیــی ناڵێــت .دەڵێــت ،ئەمانــە چەنــد گۆرانییەكــن ،كــە
لەكاتــی منداڵییــدا دەی وتــن .كێشــەیە ،كــە خاتــوون بهێنیتــە بەرچــاوت
كاتێــك ،كــە منــداڵ بــووە .هەرچەنــدە ژنێكــی باشــە .پێــم وایــە خەڵكــی
كانــووت بێــت( .دوای كەمێــك ).كاتێــك بگەمــە تەمەنــی ئــەو ،منیــش
گۆرانیــی دەڵێــم ،مەگــەر وانییــە؟ ئەســڵەن مــن دەگەمــە تەمەنــی ئــەو؟
(دوای كەمێــك ).كاتێــك منــداڵ بــووم گۆرانییــم دەوت؟ نــا( .دوای
كەمێــك ).هیــچ كاتێــك گۆرانییەكــم وت؟ نــا.
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(دوای كەمێك).
خەریــك بــوو گوێــم لــە یەكێــك لــە گۆرانییــە كۆنــەكان دەگــرت ،چەنــد
بەشــێك بە شــێوەی هەڵكەوت .بەراوردم نەدەكرد لەگەڵ دەفتەرەكەدا،
بــەاڵم دەبێــت بەالیەنــی كەمــەوە هــی دە یــان دووازە ســاڵ لەمەوبــەر
بووبێتــن .ئــەو كاتــە پێــم وابێــت لــە گەڕەكــی كــدار و لەگــەڵ بیانــكاردا
دەژیــام .باشــە تێپەڕیــن .خــودا ڕەحمــی كــرد ،ئــاھ! كارێكــی بــێ هــۆ
بــوو( .دوای كەمێــك ).زۆر بیــرم نییــە لەبارەیــەوە ،جگــە لــە وەســفكردن
و پێداهەڵدانــی چاوەكانــی .زۆر میهرەبــان بــوون .ئــاھ دووبــارە بیــرم
كەوتنــەوە( ...دوای كەمێــك ).باشــترین بــوون! (دوای كەمێــك ).ئــاھ!
باشــە( ...دوای كەمێــك ).بیرهێنانــەوەی یادگاریییــە كۆنــەكان بــە
ئــازارە ،بــەاڵم زۆر كات لــە ناویانــدا ــــ (كــراپ تۆمــارە دەنگییەكــە
دەكوژێنێتــەوە ،بیــر دەكاتــەوە ،دایدەگیرســێنێت ).ــــ پێــش ئــەوەی بڕۆمە
ســەر یادگاریییــە تــازەكان ،لەبیرهێنانــەوەی ئەوانــدا شــتێكی تــازە...
(گومــان دەكات ).دەدۆزمــەوە .بــە ســەختیی دەبێــت بــاوەڕ بكرێــت ،كــە
مــن لــە زۆر كاتــدا تووتكــە ســەگێگی ئاوەهــا بــووم .دەنــگ! خــودای مــن!
هەروەهــا ئــارەزووەكان! (پێكەنینێكــی كــەم ،كــە كراپیــش هــەم لەگەڵیــدا
پێدەكەنێــت ).چەنــد جــۆرە ئارەزوویــەك! (پێكەنینێكــی كــەم ،كــە كراپیش
لەگەڵیــدا پێدەكەنێــت ).بەتایبەتــی خواردنــەوەی كــەم( .پێكەنینــی كەمــی
كــراپ بــە تەنیــا ).كۆكردنــەوە و ســەرژمێرییكردن .هــەزار و حهفتســەت
كاتژمێــر لــە هەشــت هــەزار و ئەوەنــدە كاتژمێــردا ،كــە زیاتــر تەنیــا لــە
نــاو كەمتەرخەمییــدا بەفیــڕۆ چــووە .زیاتــر لــە ســەتا بیســت ،بڵــێ لــە
ســەتا چــل لــە كاتــی بێداریــی ژیانــدا( .دوای كەمێــك ).نەخشــەیەك بــۆ
ئەمــە ،كــە النــی كــەم( ...گومــان دەكات ...).لــە ســاتی ژیانــی جنســییدا
هاوســەنگیی بــە دەســت بهێنێــت .دواهەمیــن نەخۆشــی بــاوك .كەوتــن
و هەســتانەوە بــۆ بەدەســتهێنانی خۆشــبەختیی .زگچوونیــش ئیتــر
كارێكــی پێناكرێــت .گاڵتەكــردن بــە ســەردەمی گەنجیەتیــی و سوپاســی
خــودا دەكات ،كــە تــەواو بــوو( .دوای كەمێــك ).لێــرە هەڵــە دەكات.
(دوای كەمێــك ).ســێبەری بەرهەمێكــی هونەریــی پەیــدا دەبێــت ،كــە
كۆتایییەكەشــی بــە (زەردەخەنەیەكــی كــورت ).ــــ لوورەیــەك تــەواوی
دەكــەن( .پێكەنینێكــی كــورت ،كــە كراپیــش لەگــەڵ ئــەودا پێدەكەنێــت).
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ئیتــر لــە كۆتاییــی ئــەم هەمــوو بەدبەختییــەوە چــی دەمێنێتــەوە؟ كچێــك،
كە چاكەتێكی ســەوزڕەنگ و شــێواوی لەبەردایە ،لە ناو وێســتگەیەكی
قیتــاردا؟ وایــە؟
(دوای كەمێك).
كاتێك ،كە من سەیری...
(كــراپ تۆمــارە دەنگییەكــە دەكوژێنێتــەوە ،بیردەكاتــەوە ،ســەیری
كاتژمێرەكــەی دەكات ،هەڵدەســێتەوە ،بــەرەو كۆتاییــی شــانۆكە و بــۆ
نــاو تاریكییــی دەڕوات .دە چركــە .دەنگــی ســەری بووتــڵ .دە چركــە.
دەنگــی ســەری بووتڵــی دووەم .دە چركــە .دەنگــی ســەری بووتڵــی
ســێیەم .دە چركــە .دەنگێكــی لــە نــاكاوی ئاوازێكــی مەســتانەی كــورت).
كراپ( :گۆرانیی دەڵێت).
ئێستە ئیتر ڕۆژ تەواو بووە
ئیتر شەو دەركەوتووە
ئێستاكە سێبەرەكان ــ
(هەڵمەتــی كۆكیــن ،ئــەو دەگەڕێتــەوە بــۆ نــاو ڕووناكییەكە ،دادەنیشــێت،
دەمــی پاكدەكاتــەوە ،تۆماركارەكــە دادەگیرســێنێت ،دووبــارە لــە حاڵەتی
گوێگرتنــدا جێگیــر دەبێت).
شــریت :ســەیری ســاڵی ڕابــردوو دەكــەم ــــ بەئومێــدی ئــەوەی ،كــە
كەمێــك لــە وردبینیــی پێشــووم بگەڕێتــەوە ،هەڵبەتــە هــەر ئــەو ماڵــە
دەبینــم ،كــە لــە لێــواری جۆگەكەدایــە ،شــوێنێك ،كــە دایكــم لــە كۆتاییــی
پاییزێكــەوە ڕۆژێــك دوای ئــەو هەمــوو بێوەژنییــەی ،لــەوێ درێــژ
ڕاكشــا و مــرد.
(كــراپ لــە شــوێنەكەی دەجووڵێــت ).ئەوــــ (كــراپ دەنگــی تۆماركارەكــە
دەكوژێنێتــەوە .شــریتەكە كەمێــك دەباتــە دواوە ،مــات و حەپەســاو
ســەیری تۆمــارە دەنگیەكــە دەكات ،دایدەگیرســێنێت).ــ ڕۆژێــك
دوای ئــەو هەمــوو بێوەژنییــەی ،درێژــــ (كــراپ تۆمــارە دەنگیەكــە
دەكوژێنێتــەوە ،ســەری بــەرز دەكاتــەوە ،بــە حەپەســاویی تێڕادەمێنێــت
لــە بهرانبهرەكــەی .لێوەكانــی بــۆ الســاییكردنەوەی بڕگــەی بێــوەژن
دەجووڵێنــەوە .بەبــێ دەنــگ .هەڵدەســێتەوە ،بــەرەو تاریكیی ناوەڕاســتی
شــانۆكە دەڕوات و بــە فەرهەنگێكــی گــەورەی وشــەوە ،دووبــارە
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دەگەڕێتــەوە ،دەیخاتــە ســەر مێزەكــە ،دادەنیشــێت و دەگەڕێت بەشــوێن
وشــەدا).
كــراپ( :وشــەكان دەخوێنێتــەوە لەســەر فەرهەنگەكــە ).دەرفــەت ــــ یــان
بارودۆخــی ــــ ژن ــــ یــان پیاوێــك ،كــە ــــ ژنەكــەی لــە دەســت داوە ــــ یــان
لــە دەســتی بــدات( .ســەری بەرزدەكاتــەوە .سەرســام ).لەدەســتی داوە
ــــ یــان لــە دەســتی بــدات؟( ...دوای كەمێــك .دووبــارە تێڕادەمێنێــت لــە
فەرهەنگــی وشــەكان ،دەیخوێنێتــەوە ).قوواڵییــی بێهــودەی ،بێوەژنیــی...
تەنانــەت لــە بــارەی ئاژەڵیشــەوە ،بــە تایبەتــی باڵنــدە ...باڵندەیەكــی نێــر،
یــان مــێ بەبــێ جووت...بــاڵ و پــەڕ ،ئەســتێرەیەكی نێــر( ...ســەری
بەرزدەكاتــەوە بــە خۆشــییەوە ).باڵندەیــەك بــێ جــووت!
(دوای كەمێك .فەرهەنگەكە دادەخات ،تۆمارە دەنگیەكە دادەگیرسێنێت
و حاڵەتــی گوێگرتــن دەدا بە خۆی).
شــریت ...:نیمەكــەت لــە كەنــار محاجەرەكــەدا ،لــەوێ دەمتوانــی
پەنجەرەكــەی ببینــم .لــەوێ دانیشــتبووم ،لــە ســەرمادا ،ئــارەزووی
ئــەوەم دەكــرد ،كــە بمرێــت( .دوای كەمێــك ).تــا ڕادەیــەك كــەس نەبــوو،
جگــە لــە چەنــد كەســێكی هەمیشــەییی ،پەرســتاری منداڵــەكان ،پیرەپیاو،
ســەگەكان .باشــم ناســی بــوون .هەڵبەتــە بــە ڕوواڵــەت پێــم وابــوو! بــە
تایبەتــی ئــەو كچــە قــژ ڕەشــە جوانــەم بیــر دەكەوێتــەوە ،كــە ســەرتاپا
جلــی ســپی گــوڵ لێــدراوی دەپۆشــی ،بــە الشــەیەكی بێهاوتــاوە ،بــە
گالیســكەیەكی ڕەشــی ناوەنــدەوە ،كــە ســەرەكەی گیــرا بــوو و
هاوشــێوەی ئــەو گالیســكانە بــوو ،كــە بــۆ سەرەخۆشــییكردن بــەكار
دێــن .هــەر كاتێــك ســەیرم دەكــرد ،دەمبینــی چــاوی بڕیوەتــە مــن .لەگەڵ
هەمــوو ئەمــەدا كاتێــك وێــرام قســەی لەگەڵــدا بكــەم ...نەناســرابووین
بەیــەك ــــ ئــاگاداری كردمــەوە ،كــە بانگــی پۆلیــس دەكات .گوایــا مــن
نیازێكــی خراپــم هەیــە! (پێكەنیــن .دوای كەمێــك ).چ دەموچاوێــك! چ
چاوانێــك! هاوشــێوەی( ...گومــان دەكات ).كارەبــا! (دوای كەمێــك).
ئــاھ ،باشــە( ...دوای كەمێــك ).لــەوێ بــووم كاتێــك ــــ (كــراپ تۆمــارە
دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە ،بیردەكاتــەوە ،دووبــارە تۆمــارە دەنگیەكــە
دادەگیرســێنێت ).پەردەیــەك هاتــە خــوارەوە ،كــە یەكێــك بــوو لــە پــەردە
قاوەیییــە پیســە بەنینیــەكان .لــە كاتێكــدا ،كــە تۆپێكــی بچووكــی ســپیم
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دەوەشــاند بــۆ ســەگەكە ،بــە گوێــرەی ڕووداوەكــە ســەرم بــەرز كــردوە
و بینیــم تــەواو بــووە .دواجــار مــردووە .چەنــد ســاتێك لــەوێ دانیشــتم،
لــە حاڵێكــدا ،كــە تۆپەكــە لەنــاو دەســتما بــوو و ســەگەكەش دەوەڕا و
پەنجــەی بۆمــن ڕادەكێشــا( .دوای كەمێــك ).ســاتەكان .ســاتەكانی ئــەو،
ســاتەكانی مــن( .دوای كەمێــك ).ســاتەكانی ســەگەكە( .دوای كەمێــك).
دواجــار تۆپەكــەم بــردە پێشــەوە و ســەگەكە بــە میهرەبانیییــەوە
تۆپەكــەی بــە دەم گــرت .تۆپێكــی بچووكــی كــۆن ،ســپی ،ڕەق و دژوار
بــوو( .دوای كەمێــك ).تاوەكــو دواهەمیــن ڕۆژی مەرگــم هەســتی
پێدەكــەم ،كــە لــە نــاو دەســتمدایە( .دوای كەمێــك ).دەمتوانــی ئــاگام لێــی
بێــت( .دوای كەمێــك ).بــەاڵم دام بــە ســەگەكە.
(دوای كەمێك).
ئاھ ،باشە...
(دوای كەمێك).
بــە ســاتێكی ڕووحییــەوە ســاڵێكی پــڕ لــە دڵتەنگیــی و نەداریــی
بــوو ،تاوەكــو ئــەو شــەوە بــۆ یادكردنــەوەی مــارس ،لــە كۆتاییــی
ئەســكەلەكەدا ،لەنــاو بایەكــی توونــدا ،بیــرم ناچێتــەوە ،كــە لەپڕێكــدا
هەموویــم بینــی .دواجــار ئــەو خەوخەیاڵــە .پێــم وایــە هــەر ئەمــە دەبێــت
ئەمشــەو تۆمــار بكــەم ،بــۆ ئــەو ڕۆژەی ،كــە كاری مــن تــەواو دەبێــت و
لەوانەشــە لــە شــوێنێكی تــر لەنــاو بیرەوەرییمــدا ،چ گــەرم و چ ســارد،
بــۆ ئــەو پەرجۆیــە ،نەمابێتــەوە( .گومــان دەكات ...).بــۆ ئاگرێــك ،كــە
دایگیرســاند .ئــەو شــتە ،كــە یەكجــار لــەو شــەوەدا بینیــم ،باوەڕێــك ،كــە
لــە تــەواوی تەمەنمــدا هەمبــوو ،واتــە( ...كــراپ بــە بێزاریییــەوە تۆمــارە
دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە .شــریتەكە دەباتــە پێشــەوە ،دووبــارە تۆمــارە
دەنگیەكــە دادەگیرســێنێت ).ــــ كەفــی ئــاو لــە كەمــەری تاشــەبەردە
گەورەكانــەوە بــۆ نــاوەوەی ڕووناكییــی فانۆســی دەریایــی بــەرەو
ســەرەوە بــەرز دەبوویــەوە و باپێوەكــە هاوشــێوەی پانكــە بــە دەوری
خۆیــدا دەســووڕایەوە ،دواجــار ئــەو تاریكییــەی ،كــە هەمیشــە لەگەڵیــدا
دەجەنــگام تاوەكــو بیشــارمەوە ،ڕووناكبــووەوە بــۆم .لــە ڕاســتیی
باشــترینی منداــــ (كــراپ جنێــو دەدات ،تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتەوە،
شــریتەكە دەباتــە پێشــەوە ،دووبــارە تۆمــارە دەنگیەكە دادەگیرســێنێت).
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ــــ هاودەمــی لێــك بەرنەبــوو ،تاوەكــو دانەمركانــەوەی تۆفــان ،مــن و
شــەو ،بــە ڕووناكــی شــیعر و ئاگــرەوە ــــ (كــراپ بــە دەنگــی بەرزتــر
جنێــو دەدات ،تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە ،شــریتەكە دەباتــە
پێشــەوە ،دووبــارە تۆمــارە دەنگیەكــە دادەگیرســێنێت).ــ دەم و چــاوم
لــە باوەشــیدا و دەســتم لــە دەســتیدا .ئێمــە لــەوێ بەبــێ جووڵــە ،درێــژ
ڕاكشــابووین .بــەاڵم لەژێــر مانگــدا هەمــوو شــتێك لــە جوواڵنــدا بــوو و
ئێمــەی ناچــار دەكــرد بــە جووڵەكــردن .بــە سەرســامییەوە ،ســەرەوە و
خــوارەوە ،لــە الیەكــەوە بــۆ الیەكــی دی.
(دوای كەمێك).
نیــوەی شــەو .بێدەنگییەكــی ئاوەهــا نەبینــراوە .گوایــا زەوی كەســی تێــدا
نییە .
(دوای كەمێك).
لێرە تەواوی دەكەم ــ
(كــراپ تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە ،شــریتەكە دەباتــە دواوە،
دووبــارە دایدەگیرســێنێت).ــ ئــەوالی دەریاچەكــە ،بــە بەلەمــەوە ،لــە
كەنــاری ئاوەكــەدا مەلەمــان كــرد ،دواتــر بەلەمەكەمــان برد بــۆ گەڕان و
ڕۆیشــتین .ئــەو دەســتەكانی خســتبوویە ژێــر ســەریەوە ،لــە ناوەڕاســتی
بەلەمەكــەدا درێــژ ڕاكشــابوو و چاوەكانــی داخســتبوو .خــۆر زۆر
گــەرم بــوو ،شــنەبایەك هەڵــی دەكــرد ،ئاوەكــە جــوان بــوو و شــەپۆلی
دەدا .مــن ڕووشــاویییەكم لەســەر پێــی بینــی و پرســیم چــی بــووە.
وتــی دڕكــم چنیوەتــەوە .مــن دووبــارە وتــم وابزانــم بــەردەوام بوونــت
بێهــودە دەبێــت و ئــەو بەبێــەوەی ،كــە چاوەكانــی بكاتــەوە قبووڵــی كــرد.
(دوای كەمێــك ).مــن داوام لــەو كــرد ،كــە ســەیرم بــكات و دوای چەنــد
چركەیــەك ــــ(دوای كەمێك).ــــ دوای چەنــد چركەیــەك ئــەو ســەیری
كــرد ،بــەاڵم چاوەكانــی نەدەكرانــەوە ،بەهــۆی خــۆرەوە .مــن چەمامــەوە
تاوەكــو ســێبەرەكەم بخەمــە ســەر ئــەو ،چاوەكانــی كرانــەوە( .دوای
كەمێــك ).بــۆ گــەڕان بــە ئاوەكــەدا ڕۆیشــتین و لەنــاو زەنبەقەكانــدا
گیرمــان خــوارد .لــە ژێــر بەلەمەكــەدا ئاهمــان دەكێشــا و دەمــان نااڵنــد!
(دوای كەمێــك ).مــن لــە پاڵیــدا درێــژ ڕاكشــام لــە كاتێكدا ،كــە دەموچاوم
لــە باوەشــیا بــوو و دەســتم لــە دەســتیدا .ئێمــە لــەوێ بێجووڵــە درێــژ
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ڕاكشــابووین .بــەاڵم لــە ژێــر مانگــدا هەمــوو شــتێك لــە جووڵــەدا بــوو و
ئێمــەی ناچــار دەكــرد بــە جووڵــە كــردن .بــە سەرســامیەوە ،ســەرەوە و
خــوارەوە ،لــە الیەكــەوە بــۆ الیەكــی دی.
(دوای كەمێك).
نیوەی شەو ،بێدەنگییەكی ئاوەها...
(كــراپ تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە .بیــر دەكاتــەوە .دواجــار بــە
نــاو گیرفانەكەیــدا دەگەڕێــت ،مۆزێــك دەدۆزێتــەوە ،دەری دەهێنێــت،
ســەیرێكی دەكات ،دەیخاتــەوە شــوێنی خــۆی ،دەگەڕێــت ،پاكەتێــك
دەردەهێنێــت ،دەگەڕێــت ،پاكەتەكــە دەخاتــەوە شــوێن خــۆی ،ســەیری
كاتژمێرەكــەی دەكات ،هەڵدەســتێتەوە و بــەرەوالی كۆتاییــی شــانۆكە
بــۆ نــاو تاریكیــی دەڕوات .دە چركــە .دەنگــی بەریەككەوتنــی بووتــڵ
لەگــەڵ پەرداخــدا ،دەنگــی خاڵــی بوونــەوەی كۆتاییــی .دە چركــە .دەنگــی
بەریككەوتنــی بووتــڵ لەگــەڵ پەرداخــدا .دە چركــە .ئــەو كەمێــك بــە
الرهالركردنــەوە بــەرەو نــاوەوەی ڕووناكییەكــە دەگەڕێتــەوە ،دەڕواتــە
پشــتی مێزەكــە ،دەســتە كلیلەكــە دەردەهێنێــت ،لەبهرانب ـهر چاوەكانیــدا
دەیانگرێــت ،كلیلێــك هەڵدەبژێرێــت ،چەكمەجــەی یەكــەم دەكاتــەوە،
ســەیرێكی نــاوەوەی دەكات ،دەســتی دەباتــە نــاوەوە ،چەنــد شــریتێك
دەردەهێنێــت ،ســەیرێكیان دەكات ،چەكمەجەكــە دادەخاتــەوە ،دەســتە
كلیلەكــە دەخاتــەوە گیرفانــی ،دەڕوات و دادەنیشــێت ،شــریتی نــاوەوەی
تۆماركارەكە دەردەهێنێت ،دەیخاتە ســەر فەرهەنگی وشــەكان ،شــریتە
تازەكــە دەخاتــە نــاو تۆمــارە دەنگیەكــەوە ،پاكەتەكــە لــە گیرفانەكەیــدا
دەردەهێنێــت ،پشــتی پاكەتەكــە دەخوێنێتــەوە ،دەیخاتــە ســەر مێزەكــە،
تۆمــارە دەنگیەكــە دادەگیرســێنێت ،ســنگی پــاك دەكاتــەوە و دەســت
دەكات بــە تۆمــار كــردن).
كــراپ :خەریــك بــووم گوێــم بــۆ فڵتەفڵتــی ئــەو بەدفــەڕە دەگــرت ،كــە
ســی ســاڵ لەمەوبــەر پێــم وابــوو ،كــە خۆمــم ،كێشــەیە بــاوەڕ بكرێــت،
كــە هەندێــك كات ئەوەنــدە خــراپ بووبێتــم .ســوپاس بــۆ خــودا ،كــە
تــەواوی ئەوانــە تــەواو بــوون و ڕۆیشــتوون( .دوای كەمێــك ).چەنــد
چاوێكــی ســەیری هەبــوو! (بیــر دەكاتــەوە ،تێــدەگات ،كــە بێدەنگیەكــە
تۆمــار دەكات ،تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە ،بیــر دەكاتــەوە،
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دواجــار ).هەمــوو شــتێك هەبــوو ،هەمــوو شــتێك ،هەمووــــ (تێــدەگات،
كــە دەزگهكــە كوژاوەتــەوە ،تۆمــارە دەنگیەكــە دادەگیرســێنێت ).هەمــوو
شــتێك هەبــوو ،هــەر شــتێك ،كــە لەســەر ئــەم گــۆی خاكــە پیســە هەیــە،
تــەواوی ڕووناكیــی و تاریكیــی .برســیەتیی و چڵێســیی( ...گومــان
دەكات ...).ســاڵەكان! (بــە هــاوارەوە ).بەڵــێ! (دوای كەمێــك ).بهێڵــە بڕوا!
خــودای مــن! بیركردنەوەكــەی دوور بخــەوە لــە فەرمانەكــەی! خودایــا!
(دوای كەمێــك .سســت ).ئــاھ باشــە ،لەوانەیــە حــەق بــەو بووبێت( .دوای
كەمێــك ).لەوانەیــە لەســەر حــەق بووبێــت( .بیردەكاتــەوە .تێــدەگات.
تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە .ســەیرێكی پاكەتەكــە دەكات ).پیــف!
(لوولــی دەكات و فڕێــی دەداتــە شــوێنێكی دوور .بیردەكاتــەوە .تۆمــارە
دەنگیەكــە دادەگیرســێنێت ).شــتێك بــۆ گوتــن نییــە ،تەنانــەت یــەك
وشــەش .ئێســتاكە ســاڵی چییــە؟ كاوێــژی تــرش و گــوو ،هاوشــێوەی
بــەرد( .دوای كەمێــك ).وشــەی بــەش بەهــۆی خۆشــیەوە دەهــات( .بــە
خۆشــیەوە ).بــەش! شــادترین ســات نیوملیــۆن ســاڵ تێپەڕیــوە( .دوای
كەمێــك ).فرۆشــتنی حەڤــدە بــەش ،،كــە یــازدە دانــە لــەوان بــە نــرخ
تــەواو بــوون بــۆ كتێبخانەكانــی ئەوبــەری دنیــا .خەریكــە دەناســرێم.
(دوای كەمێــك ).پاوەندێــك ،شــەش شــڵنگ و چەنــد وردەیــەك ،پێــم
وایــە هەشــت شــڵنگ ( .دوای كەمێــك ).یــەك یــان دووجــار چوومــە
دەرەوە ،پێــش ئــەوەی ،كــە هــەوای هاویــن ســارد بــكات .لــە حاڵێكــدا،
كــە دەلەرزیــم لــە پاركێكــدا دانیشــتم ،خەیاڵــم دەكــردەوە لەبــارەی
تامــەزرۆی مردنمــەوە .هیــچ كەســێك لــەوێ نەبــوو( .دوای كەمێــك).
دواهەمیــن حــەزەكان( .بــە توونــدی ).پێشــی پێبگــرە! (دوای كەمێــك).
دووبــارە چاوەكانــم بــە خوێندنــەوەی «ئافــی» وێــران كــرد ،ڕۆژی
پەڕەیــەك ،دووبــارە بــە گریانــەوە بــوو« .ئافــی»( ...دوای كەمێــك).
دەكرێــت لەگــەڵ ئــەودا شــاد بــم ،ئــەو شــوێنانە ،لــەالی بالتیــك ،لەنــاو
دارە كاژ و تەپۆڵكەكانــدا( .دوای كەمێــك ).دەمتوانــی؟ (دوای كەمێــك).
و ئــەو چــۆن؟ (دوای كەمێــك ).پیــف! (دوای كەمێــك ).دووبــارە فانــی
هــات .پێســت و ئێســقانەكانی ،هاوشــێوەی تارماییــی .نەمتوانــی هیــچ
كارێــك بكــەم ،بــەاڵم پێــم وابــوو باشــتر لــە هیچ بــوو .ئەم كۆتــا جارەش
ئەوەنــدە خــراپ نەبــوو .وتــی بــەم تەمەنــەوە چــۆن چۆنــی دەتوانــی؟
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پێــم وت تــەواوی ژیانــم بــۆ تــۆ هەڵگرتــووە( .دوای كەمێــك ).یــەك جــار
ڕۆیشــتم بــۆ «وســپرس» ،وەك ئــەو كاتانــەی ،كــە پانتۆڵێكــی كورتــم
دەپۆشــی( .دوای كەمێــك .دەخوێنێتــەوە).
ئێستاكە ئیدی ڕۆژ تەواو بووە
ئیدی شەو دەركەوتوە
ئێستاكە سێبەرەكانی ــ(دەكۆكێت .دواتر تاڕادەیەك نائاگا).
ئەمشەو
دەجووڵێن لەناو ئاسماندا
(بــە هانكــە هانــك ).خــەوم لێكەوتــوو و كەوتمــە ســەر نیمەكەتەكــە.
(دوای كەمێــك ).هەندێــك كات ،شــەوەكان حــەزم دەكــرد بزانــم ئەگــەر
دواهەمیــن ڕۆژم بژیــم ،نەكاــــ (دوای كەمێــك ).ئــاھ ،خواردنەوەكــەت
تــەواو بكــە و بــڕۆ بــۆ ســەر جێگــەی خــەو .بەیانــی بەردەوامیــی بــەم
فڵتــە فڵتانــە بــدە ،یــان هــەر بیریــان لێمەكــەوە( .دوای كەمێــك ).دەمەوێت
لەنــاو تاریكییــدا درێــژ ڕاكشــێم  -و بیربكەمــەوە .دووبــارە لــە ڕۆژی
جەژنــی كریســمس بــڕۆم تــووی ســپی كۆبكەمــەوە( .دوای كەمێــك).
دووبــارە ڕۆژی یەكشــەممە بڕۆمــە كەنــاری ڕووبار ،لەگەڵ ســەگەكەدا
ڕاوەســتم و گــوێ بــۆ دەنگــی بــەردەكان بگــرم( .دوای كەمێــك ).و
هــەر بــەم شــێوەیە ئیتــر( .دوای كەمێــك ).دووبــارە ،دووبــارە( .دوای
كەمێــك ).تــەواوی ئــەو بەدبەختییــە كۆنانــە( .دوای كەمێــك ).یەكجــار
بــەس نەبــوون بــۆت( .دوای كەمێــك ).لەپاڵیــدا درێــژ ڕاكشــێم.
(وەســتانێكی درێژخایــەن .لــە پڕێكــدا دەچەمێتــەوە بەســەر تۆمــارە
دەنگیەكــەدا ،تۆمــارە دەنگیەكــە دەكوژێنێتــەوە ،شــریتەكە دەهێنێتــە
دەرەوە ،دووری دەخاتــەوە ،شــریتێكی تــر هەڵدەگرێــت ،تــا شــوێنێك،
كــە دەیەوێــت دەیباتــە پێشــەوە ،تۆمــارە دەنگیەكــە دادەگیرســێنێت،
گــوێ دەگرێــت و تێڕادەمێنێــت لــە بهرانبهرەكــەی).
شــریت ...:گوتی :دڕكم كۆدەكردەوە .من دووبارە وتم بەردەوامبوونی
بێهودەیــە و ئەویــش بەبێــەوەی ،كــە چاوەكانــی بكاتــەوە قبووڵــی كــرد.
(دوای كەمێك ).داوام لێكرد ،كە سەیرم بكات و دوای چەند چركەیەك
ــــ(دوای كەمێك).ــــ دوای چەنــد چركەیــەك ئــەو ســەیری كــرد ،بــەاڵم
چاوەكانــی نەدەكرانــەوە ،بەهــۆی خــۆرەوە .مــن چەمیمــەوە ،تاوەكــو
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ســێبەرەكەم بكەوێتــە ســەر ئــەو ،چاوەكانــی كرانــەوە( .دوای كەمێــك.
لەســەرخۆ ).مۆڵەتیــان بەمــن دا ،كــە بڕۆمــە ژوورەوە( .دوای كەمێــك).
بــۆ گــەڕان ،بــەرەوالی ئاوەكــە ڕۆیشــتین و لــە زەنبەقەكانــدا گیرمــان
خــوارد .لــە ژێــر بەلەمەكــەدا ئاهمــان دەكێشــا و دەمــان نااڵنــد! (دوای
كەمێــك ).مــن لــە پاڵیــدا درێــژ ڕاكشــام لــە كاتێكــدا ،كــە دەموچــاوم لــە
باوەشــیدا بــوو و دەســتم لەنــاو دەســتیدا .ئێمــە بێجووڵــە لــەوێ درێــژ
ڕاكشــابووین .بــەاڵم لەژێــر مانگــدا هەمــوو شــتێك لــە جوواڵنــدا بــوو
و ئێمــەی ناچــار دەكــرد بــە جــوواڵن .بــە سەرســامییەوە ،ســەرەوە و
خــوارەوە ،لــە الیەكــەوە بــۆ الیەكــی دی.
(دوای كەمێك .لێوەكانی كراپ دەجووڵێن ،بەبێ هیچ دەنگێك).
نیــوەی شــەو .بێدەنگییەكــی ئاوەهــا نەبینــراوە .گوایــا زەوی كەســی تێــدا
نییە .
(دوای كەمێك).
لێــرە ،ئــەم شــریتە تــەواو دەكــەم .ســندووقی ــــ(دوای كەمێك).ــــ ســێ،
بەشــی ــــ(دوای كەمێك).ــــ پێنــج( .دوای كەمێــك ).لەوانەیــە باشــترین
ســاڵەكانی تەمەنم تێپەڕیبێتن .چەند ســاڵێك ،كە هۆكاری خۆشــبەختیی
بوونــی هەبــوو .بــەاڵم مــن نامەوێــت بگەڕێمــەوە بــۆ ئــەو ســااڵنە .نــە بــە
ئاگرێــك ،كــە ئێســتاكە لــە دەروونــی مندایــە .نــا ،نامەوێــت بگەڕێمــەوە
بــۆ ئــەو ســااڵنە.
(كــراپ بێجووڵــە و حەپەســاو تێڕادەمێنێــت لــە بهرانبهرەكــەی.
شــریتەكە بێدەنــگ دەســووڕێتەوە).
پەردە
سهرچاوه:
أخرین نوار كراپ ،مجموع ه أثار نمایشی بكت ،مترجم :علی باش.
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