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پێشگۆتن
 

مەبەسەەەت لەم پێشەەەگۆتنە ناسەەەاندنی  ،ئەوە بڵەەەێم سەەەەرەتا ئەمەوێەەەت
ئەو نووسەەرانەی کە خەوێنەر لەم کتێەبەدا  ،نووسەرانی ناو ئەم کتێەبە نیەیە

ڕووبەڕوویەەان دەبێەەتەوە نەک هەر نەناسەەراو نەەین، بەڵکەەو هەنەەدێکیان لەهەرە 
ئێدوارد ئەلبەی و سەامۆئێب بێکیەت و . ناودارەکانی دونیای نووسین و شانۆن

ارۆڵەەد پینەەتەر لەئاسەەتی جیهانەەدا هێنەەدە ناسەەراون کە نە ئەەۆجین ئۆنێەەب و ه
پێویسەەتیان بە کەسەەێکی وەکەەو مەەنە بیانناسەەێنێت و نەمنەەیش بەنیەەازم لەم 
پێشگۆتنەدا ئەو شانۆنامەنووسانە بخەمە بەر بەا  و لێکەۆڵینەوەی هەونەری 

ئامەەانل لەم کەەورتە پێشەەگۆتنە باسەەکردنێکی کەەورتی چەەۆنیەتی . و بونیەەادی
 .ێبەیەدروستبوونی ئەم کت

ئەم کتێەەبە بەەریتییە لە چەەواردە شەەانۆگەری و هەشەەت چەەاوپێکەوتن کە لە 
سەەەرچاوەی جیاجیەەاوە وەرمگێەەڕاون و پاشەەانیش بە هەەۆی گەڕان لەسەەەر تەەۆڕی 
ئەنتەرنێت هەوڵم داوە کورتەیەک لەژیاننەامەی ئەو نووسەەرانەش پەیەدا بەکەم و 

کانی ئێەەدوارد سەەەرەتا ئەم کتێەەبە دوو کتێەەب بەەوو، شەەانۆگەرییە. وەریەەان بگێەەڕم
ئەلبەەی کە کتێبێکەەی سەەەربەخۆیە و وەرمگێەەرا و دواتەەریش چەەوار چەەاوپێکەوتنی 
. ئیەەەدوارد ئەلبەەەیم وەرگێەەەڕا و لەشەەەێوەی کتێبێەەەک ئامەەەادەم کەەەرد بەەەۆ چەەەاپ
شەەانۆگەرییەکانی تەەریش کە لێەەرە و لەوێ وەرمگێڕابەەوون و لەهەنەەدێ ڕۆژنەەامە و 

خەریکەی ئامەادەکردنی گۆڤاری کوردیدا باڵو ببوونەوە ئەویش کتێبیکەی تەر بەوو 
بەاڵم کاتێەەک بینەیم کە ئەو دوو کتێەەبە دەکرێەت لەیەک کتێبەەدا . بەووم بەەۆ چەاپ
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. بگوونجێن، هەسەتام ئەو کەارەم کەردو ئەوەی بەردەستیشەتان ئەو گونجانەدنەیە
وەرمگێڕابەەێ، بەڵکەەو لەکەەۆمەڵێ  واتە ئەم کتێەەبە لەبننیەەنەدا کتێبێەەک نیەەیە تەەا

خەاڵی هاوبەشەی نێەوان دەقەکەان ئەتەوانم . سەرچاوەوە ئەم کتێبە هاتۆتە بوون
بڵێم کە دەقە شانۆییەکان ئاو لە ئەبشەوردیزمەوە ئەخەۆنەوە و گەر هەمووشەیان 
. نەەەەا، ئەوا زۆربەیەەەەان لەو ڕێبەەەەازە هەەەەونەرییەوە لەدایکبەەەەوون و نووسەەەەراون
چاوپێکەوتنەکەانیش تیشەک خسەتنە سەەر کۆشەش و ئەزمەوونی نووسەەرگەلێکن 

بەنەچە و پێکهەاتەی  ،شەانۆ و ئاریشەەکانی شەانۆواتە . لەبواری نووسینی شەانۆ
تەەایبەتی  ئەو گفتوگۆیەەانەن کەهەریەک لەتێڕوانینەەی خەەۆیەوە و لەگۆشەەەنیگای

ەوە خەریکە تیشک دەخەاتە سەەر الیەنێکەی تاریەک و شەاراوەی ئەزمەوون و خۆی
خسەەتنە بەر چەەاوی ئەو ئەزموونەەانەش ڕەنەەگە بەجۆرێەەک لە . تاقیکردنەوەکەەانی

ەی نووسەین الی نووسەەران و شانۆنامەنووسەانی کەورد جۆرەکان کۆمەکی پرۆسە
سەەەبارەت بە تێبینییەکەەانیش دوو جەەۆر تێبینەەی لەم کتێەەبەدا بەرچەەاو  .بکەەات
اون و ڕهەنەەدێکیان لەپەراوێەەزی دەقەکانەەدا هەبەەوون و منەەیش وەرمگێەە. دەکەون

 ،هەنەەدێکی تریشەەیان خەەۆم بەپێویسەەتم زانیەەون و دامنەەاون و لەسەەەرم نووسەەیون
لەدوا دێری ئەم کورتە پێشگۆتنەشدا ئومێەدم ئەوەیە بەم هەوڵە  .تێبینی وەرگێڕ

بنووکەم توانیبێتم کەلێنێک لە کتێبخانەی کوردیم پەڕ کەردبێتەوە و  خەزمەتێکم 
 .بە بزاڤی شانۆ لە کوردستان گەیاندبێت

 (مەشخەڵ)اڵ سڵێمانڵعەبدو

2011 

 کەنەدا -ڤانکۆڤەر 
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 ریی زۆر کورتی سامۆئیل بێکێت شانۆگه چوار

 

 

 وەرە و بڕۆ -
 هەناسە -
 کارەسات -
 چی؟ لەکوێ؟ -
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 15 

 
 دەربارەی سامۆئێل بێکێت
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نوو  و شەەانۆنامەو ی نووسەەەری پێشەەڕەو - ڵ بەەارکڵەی بێکێەەتێسەەامۆئ

لە شاری دبلەن  1906ەی نیسانی دڕۆماننوو  و دەرهێنەری شانۆیی لە سیاز
ڵ دووەم کەوڕی ێسەامۆئ. خێزانێکی پرۆتستانت لەدایەک بەووە لە ئێرلەندە لە

قوتابخەانە زۆر زیەرەک بەووە و بایەخیشەی بە وەرزش  خێزانەکەیان بووەو لە
وەک . ەلمەەەی بێەەەدەنو هەبەەەوویتەماشەەەاکردنی ف هەروەهەەەا حەزی لە. داوە

نووسەەەەری  دوا ڵ بەێسەەەامۆئ ،قوتەەەابییەک و هەەەاوڕێیەکی جەیمەەەس جەەەۆیس
 ە دائەنرێەت و هەروەهەا لەتێنیریان یەکەمین نووسەەری پۆسەتمۆد  همۆدرێنیت

بێکێەت سەاڵی . الیەن ماترین ئیشلین بەکلیلی شانۆی ئەبشورد ناوزەد کەراوە
 .خەاڵتی نۆبڵ بۆ ئەدەب وەرئەگرێت 1969

هەر لەو . ئەچێتە کەۆلێیی ترینیتەی  1927تا  1923ان سااڵنی نێو سامۆئێڵ لە
سەەااڵنە بێکێەەت یەکەمەەین وتەەاری ڕەخنەیەەی خەەۆی نووسەەی کە بەرگەەری بەەوو لە 

تەوە ێەسامۆئێڵ ئەگەڕ 1930ساڵی . جەیمس جۆیس و میتۆدی ئیشکردنی جۆیس
 گەوتنەوە ئەهێنەێ و واز لە وانە 1931سەاڵی . یی ترینیتەی و وانە ئەڵێەتەوەێکۆل

ئەچێەتە لەنەدەن و دواتەریش کەۆمەڵێ  .سەفەرکردن بە ئەوروپادا ەەکات بددەست
. کەۆمەڵە شەیێرێک بەاڵو ئەکەاتەوە 1935سەاڵی  بێکێەت لە. وتار بەاڵو ئەکەاتەوە

الیەن ئەڵمانیەاوە، پەیوەسەت  ەنسەا لەڕئەنجەامی داگیرکردنەی فە لە 1940ساڵی 
ەنسەی زمەانی فەڕ سەامۆئێڵ زۆرتەر بە. ەنسەاوەڕئەبێت بە هێزەکانی بەرگەری فە
بێکێەت جەگە لە . ئەگێڕایە سەر زمانی ئینگلیەزی ئەینووسی و هەر خۆشی وەری

وەرگێڕانەەی پێەەنل کتێەەب، بیسەەت شەەانۆگەری و هەشەەت ڕۆمەەان و هەشەەت کەەورتە 
چیەرۆک و چەوار کتێبەی  ڕۆمان و شەش کەۆمەڵە شەیێر و پێەنل کەۆمەڵە کەورتە

 .نووسیوەو باڵوکردۆتەوە
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 و بڕۆ  ره وه
 
 

ییکورتردهپه-کیهکیرییهشانۆگه
رجۆنکاڵدهبهشکردووهیپێشکهرییهمشانۆگهسامۆئێڵبێکێت،ئه

 
زمەەانی ئینگلیەەزی   بەەه 2920تای سەەاڵی  ره سەەه  لەەه  رییه م شەەانۆگه ئەەه

ن  الیه له 2922ساڵی   پاریس له  نسی له هڕ زمانی فه  مجار به که یه.  نووسراوه
  مجار لەەه کەه زمانی ئینگلیەزیش یه بەه . وه هتە دیسەۆنس دی مینویەت باڵوکراوه ئه
زمانی   به . وه ته ر  باڵوکراوه ر و بۆیه ن کاڵده الیه  له 2927ساڵی   ن له نده له
  و لەه هێنەراوه م رهەه به'  وه و بنۆ ژووره  ره وه' ناوی  به مجار که ش بۆ یهڵمانی ئه
رلین  بەه  لەه 2922ری  ی جەانیوه20  و لەه  بووه 'ئێلمار تۆپهۆڤن'رگێڕانی  وه

ر شەانۆی  سه له 2928شوباتی ی 18  زمانی ئینگلیزیش له  به . نمایش کراوه
ری  مبه ی دیسەه9  ن لەه نەده له  و پاشەانیش لەه  دوبلن پیشاندراوه   له 'پیکۆک'

 . ڤاڵی ڕۆیاڵ نمایش کراوهیستفێهۆڵی   و دواتریش له 2928
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  کان ره کته کاره

 
 فلۆ

 ڤی

 ڕو

 ( کراوه نه ن دیاری مه ته)
 
پ  فلۆ و ڤەی  بۆ چه  وه ڕاسته  کتر له شانی یه شانبه  ڕاستی شانۆکه ناوه  له
 . کتریان گرتووه ستی یه ده .رن ماوه جه  ڕوو له زۆر وریان، .دانیشتوون ،و ڕو
 (.نگی بێده)
 
 بووین؟  وه ی بوو دواجار پێکه که :ڤی
 ( وه ره ده  چێته ا ئهالی ڕاستد ڤی به ،نگی بێده.) ین که نه  با قسه :ڕو
 .ڕو :فلۆ
 .ڵێ به :ڕو
 یت؟ گه ئه ڤی تێ  چۆن له :فلۆ
ڕاسەت و  ی ناوهیکورسە  چێته فلۆ ئه.)  ردا هاتووه سه تۆزێک گۆڕانی به :ڕو
فلەۆ  ،ن کەه کتر ئه ماشەای یەه ته)  !ئەۆی .(تۆقیەون  :چرپێنێ گوێی ڕو ئه  به
 ؟ کردووه نه ی پێست ی هه ئه.( نێ کانی دائه ر لێوه سه ی له نجه په

ر  ماوه جەه  فلۆ و ڕو پشەت لەه،  وه ژووره  ڤی دێته) .خشێ یبه خوا نه :فلۆ
کەەو جەەاران  بەەا وه .(نگی بێەەده). (نیشەەێت الی ڕاسەەت دائه  ڤەەی لەەه، ن کەەه ده

 .نیشتین ید  خانم دائه ی وه مه شوێنی گه  ک چۆن له روه هه .دابنیشین



 19 

  چێته ئه  پی شانۆوه الی چه لۆ لهف. نگی بێده) . ر دار دابنیشین سه له :ڕو
 .ڤی   .(نگی بێده ، وه ره ده

 .ڵێ به :ڤی
 نگێنیت؟ سه ئه ڵ چۆن فلۆ هه :ڕو
  بەه ڕاسەت، ی ناوهیکورسە  چێتەه ڕو ئه.) گۆڕاوه هیچ نه  تی کو خۆیه وه :ڤپی
ڕو  ،ن کەەه کتر ئه ماشەەای یەەه ته! )ئەۆی .(تۆقیەەون. چرپێنێ دا ئەەه'ڤەەی'گەوێی 

 ؟ گوتراوه نه ی تا ئێستا پێی ئه.( نێ کانی دائه ێوهر ل سه ی له نجه په
فلەۆ  .گێڕن رئه ڕو و ڤی ڕوو وه،  وه ژووره  فلۆ دێته.)خوا کا یا خوا نه :ڕو
 .(گرن ست ئه ده...  یه و شێوه به) .(نیشێت دائه  وه په الی چه  له

  وه الی ڕاسەته ڕو لەه. نگی بێەده.) وه ویسەتییه خۆشه  ون بینەین بەه خه :فلپۆ
 .(نگی بێده.  وه ره ده  چێته هئ

 .فلۆ :ڤی
 .ڵێ به :فلۆ
 بینیت؟ تۆ ڕو چۆن ئه :ڤی
ی یکورس  چێته ئه ڤی. )ی وا نابینێت بنکۆله  وه م ڕووناکییه مرۆڤ به :فلۆ
کتر  ماشەای یەه ته)! ئەۆی .(تۆقیەون  .چرپێنێ گوێی فلۆ دا ئەه به ڕاست، ناوه
 ی خۆی نازانێت؟ ئه .(نیکا ر لێوه سه  خاته ی ئه نجه ڤی په. ن که ئه

ڕو . گێڕن رئه ڤی و فلۆ ڕوو وه.  وه ژووره  ڕو دێته)  .کا یاخوا خوا نه :ڤی
 .(نگی بێده. نیشێ دائه  وه الی ڕاسته  له

؟  هەاتووه  وه دوای چییەه  له (نگی بێده)ین؟  ئایا باسی ڕۆژانی ڕابردوو بکه
 کو جاران بگرین؟ ستمان وه ده (نگی بێده)

  به 'ڤی'ستی ڕاستی  ده: گرن ئه  یه م شێوه ستیان به ده ،ێکک پاش خوله)
،  هو'فلەۆ' پی چەه سەتی ده  بەه 'ڤەی'پی  سەتی چەه ده ، وه ه'ڕو'ستی ڕاستی  ده
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ر قەۆڵی  سەه له 'ڤەی'قەۆڵی . 'ڕو'پی  چەه سەتی ده  ش بەه'فلۆ'ستی ڕاستی  ده
ر  هه ر سه لهکان  سته ده  جووته سێ ر هه . یه وه'فلۆ'و قۆڵی ڕاستی   'ڕو'پی  چه

 ).نگی بێده. کانن چڕژانه سێ تێک
 .م که کان ئه نگوستیله ئه  ست به هه :فلۆ
 
 
 
 

 .(نگی بێده) 
 . وه رێته داده  رده په
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 : کان تێبینییه

 
 ندی جێگاکان ڕیزبه
 
 فلۆ   ڤی   ڕو .2
 فلۆ        ڕو .1

 فلۆ    ڕو       
 ڤی   فلۆ   ڕو .3
 ڤی         ڕو .0
 و   فلۆڤی   ڕ .0
 ڤی         فلۆ .2

 ڤی   فلۆ        
 ڕو   ڤی   فلۆ. 7
 
 :کان سته ده
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بەاقی  ،ئەدات  کەه ر شەوێنی نواندنه سه ا لهین ڕا ته وه ره سه  له  .ڕووناکی کزە
 .توانرێت تاریک بێت تا ئه  شانۆکه
و ڕ.  ر داخەراوه کانیان تاسەه و قۆپنه ردایه به  پاڵتۆی درێییان له؛ رگ جلوبه

کی کاڵوێکەی بەۆری  یەه. ردی کەاڵ ری کاڵ، فلەۆ زهویی کاڵ، ڤی سو وشه نه وه
یەەان  ر چاو سەەه   کەەه  یەەه راغیان هه قەەه  کەەه هێنەەده  ردایه سەەه  کیان لەەه چوونیەەه

. چن رسەەەێکیان لێەەەک ئەەەه هه کان، نگەەەه جیەەەاوازی ڕه  جیا لەەەه بەەەه. داپۆشەەەێت
کانیان وا  سەته ده . رم دروسەت کەراوه نەه یالسەتیک  و لەه  کانیان سووکه پێاڵوه
 . پەنجەدا نییه  ڵقەیان له هیچ ئه. باشی ببینرێن به  که  داناوه

 :کورسی
ر بکەات  شەی سەێ فیگەه به  پشەت کەهپاڵ- کی دارینی درێەیی بەێ کورسییه
تی نەازانرێ  واوه تەه  بەه  کەه.  می دیەاره کەه  زۆر بەه. ر بگەونجێنن سه خۆیانی له

 .ر چی دانیشتوون سه له
 : وه ره ده  چوونه
  نگاوێک لەه نەد هەه نها چه ر تەه هەه. جێبهێڵن کان نابینرێن شەانۆ بەه ره فیگه

نا  وا پەه کات، ئەه ش نەه ر تاریکی به گه ئه.  وه ونه که دوور ده  که شوێنی ڕوناکییه
و   وه ره ده  چوونەه. ێەتڕداپۆشەین ببر  رده پەه  یەان بەه ،بۆ داپۆشینی سەکرین

 .نگی پێ ببیسترێ ی ده وه ئه ێب.  رخۆیه سه له  وه ژووره  هاتنه
 :رنل سه
 .کتر یه  له  نگیان جیاوازه رسێکیان ده هه
 کان نگه ده
 ا بەۆ سەێین ته ،نگن هەموو بێڕه . یه ا ههتندڵ بیس گه مترین گونجانیان له که

 .یەکەو دوو دێرەکانی دواتریان' ئۆی'
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 : رگێڕی کوردی تێبینی وه

 
  له( He/ She)کانی  ڕاناوه  چونکه. ی مێنز گه ڕه  له هک ره ر سێ کاراکته هه -2

بەۆ   زمانی کوردیەدا هەیچ شەتێک نییەه اڵم لەه بەه زیان تێدایه، گه ڕهزمانی ئینگلیزیدا 
ر بڵێەەی   گەەه مه. هێنرێت کارده بەەه( و ئەەه) ی نها وشەەه زی مەەرۆڤ تەەه گەەه ی ڕه وه ناسەەینه
:  بەۆ نمونەه(  کەه هکن+ ی  پاڵی دانەهئەامڕازی + ناو ) ویش  ، ئه که یان کوڕه  که کنه
:  بۆ نمونەه ،بدرکێنرێ  که سه یان ناوی که.  که ی کوڕه ر یان کۆمپیته ، که هی کن وێنه
کەان  ر ڕاناوه گەه ش ئه مەه رباری ئه سه. ی سۆران که ی شیرین، یان چاویلکه که کراسه
وا  ئەه(  Her/His)شەنی چه  لەهبەن  دا (Possessive) بوویی هه( تی حاڵه) دۆخی  له
مان  هەه زمەانی کەوردی به  چی لەه که.  دیاره دازمانی ئینگلیزی  ز له گه دا ڕه دۆخه و له

 .نووسرێ ده  که سه یان ناوی که  که یان کوڕه  که ی ڕاناو کنه شێوه

 .هێڵکارییەکە تەنها بۆ ڕوونکردنەوە دامناوەتەوە -1
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  ناسه هه

 
ک پێش نەاردنی بەۆ  یه وهما  ،زمانی ئینگلیزی نووسراوه به  رییه م شانۆگه ئه

کێەەنس "داخەەوازی   ک بەەه یەەه وه اڵمدانه ک وه ، وه2929سەەاڵی   نیویەەۆرک لەەه
مجار تێکسەەتی  کەەه یه". کاڵکوتەەا ەئۆهەە" ری گۆڤەەا  شەەداریکردن لەەه بەەۆ به"تاینەەان

 بەەاڵو 2975ی سەەاڵی  هدشەەاز  م، ژمەەاره سەەاڵی چەەواره "گامبیەەت"  سەەڵی لەەه ئه
ی  هدشەاز  نیویەۆرک لەه  لەه 'ئێەدن'نۆی ر شەا سەه مجاریش له کەه بەۆ یه.  وه بۆته
کڵەەۆ  '  ریتانیا لەەه بەەه  م نمایشەەی لەەه کەەه یه ، رهێنەەراوه ده 2929یرانی  حەەوزه
 .دا بوو2929ری  ئۆکتۆبه  گالسکۆ له  له 'ب هر کڵ ته تیه

 برێ الئه  رده په
هەەا زبەەڵ و  ی جۆره ڵ پاشەەماوه گەەه ر شەەانۆ له سەەه کی کەەز له ڕووناکییەەه -2

 . نچ چرکهی پێ بۆ ماوه ،خاشاک
 ڵ زیەەاد بەەوونی لەەه گەەه کی خێەەرا له گریەەانێکی کەەز و نیگایەەه  کورتەەه -1

 ، چرکەه 25ی  رزترین ئاسەت بەۆ مەاوه تەا بەه  وه پێکه  خۆی ڕووناکی که ره سه 
 . چرکه 0ی  نگی بۆ ماوه بێده
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. تا نزمترین ئاست  وه ی ڕووناکی پێکه وه مکردنه کۆتایی پێهێنان و که -3
داو گریەانێکی  چرکه 25ی  ماوه  له( 2  ر ژماره سه  هگات کو ده ڕووناکی تا وه)
 . چرکه 0ی  نگی بۆ ماوه بێده ،ی پێشوو که کو جاره جێی وه ستبه ده

  وه رێته د هدائ  رده په
 

 زبڵ و خاشاک
 . وه ته نهوباڵوبو  و ناوه موو له هه. ستوونی نین ی ئه شێوه  به
 

 گریان
و بەتەواوی  وه بناسەرێنه  که دوو گریانهر هه  زۆر گرنگه. بێوو تۆمارکرا ئاماده

 . وه پێبکات و بکوژێنێته  ناسه ڕخستنی ڕووناکی و هه گه  به
 
  ناسه هه

 بە درێی تۆمار بکرێن
 

 زۆرترین ڕووناکی 
ئەوا  ،زۆر ڕوونەاک بێەت=  25تەاریکی و  =5ر گەه ئه. بێت زۆر ڕووناک نه
 .دا بێت وه بوونه و نزم هو بوونهرز به  له 2و  3نێوان   له  ڕووناکی پێویسته

 
 

* * * 
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 سات کاره

 
ڤاکاڵڤهاڤێڵبهشهپێشکه

 
  مجار لەه کەه یه ، نسی نووسەراوه ڕه زمانی فه  به 2981  له  رییه م شانۆگه ئه
زمانی ئینگلیەزی   مجاریش به که یه ،نمایشکرا 2981  ڤاڵی ئاڤیگنۆن لهیستفێ
 . وه یهکرا باڵو 2980ساڵی   ن له نده له  له

 
 دال ....ر رهێنه ده
 لیف ئه ....ر رهێنه ری ده تیده یارمه  کنه
 پێ .......وان پاڵه
 الم .... ی شانۆیه وه ره ده  له .لێپرسراوی ڕووناکی: لوک
 
.  شەەانۆ خاڵییەەه. کرێت ن ئەەه سەەتکاری دوا دیمەەه دوا ده.  راوه شەەو و پەەه مه
 .جێ  گاته ئه  تازهدالیش . ریکی ڕێکخستنی ڕووناکین لیف و الم خه ئه
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ر ئەسەەکەمیلێکی  سەەه ی شەەانۆ له وه خەەواره  ران لەەه پی بینەەه الی چەەه  دال لەەه
  ردایه سەه  کی خوریشەی لەه یەه کی خوری و کلێته پاڵتۆیه،  سکدار دانیشتووه ده
زۆر ( جەسەەتە) ن ده ی بەەه ن و شەەێوه مەەه ته.  یەەه نگی پاڵتۆکه باو هەەاوڕه تەەه  کەەه

 .گرنو نین
.  ری ڕووتەەه سەەه.  پۆشەەه - پیسەە.  سەەتاوه ڕاوه  وه ت دالەەهنیشەە ته  لیف لەەه ئەەه
ی جەسەتە گرنەو  ن و شەێوه مەه ته.  وه بەن گوێیەه  ته ساسی ناوه مێکی ڕه ڵه قه
 .نین

رزدا  بەه یئینجە 28شەی  قێکی ڕهور سەندو سەه ڕاسەتی شەانۆ له ناوه  پێ له
ێی پ ر قولەەه تەەا سەەه.  ردایه سەەه  شەەی لەەه راغ پەەانی ڕه کاڵوێکەەی قەەه.  سەەتاوه وه
. گیرفانیەدان  کانیشەی لەه سته ده.  ییەه وانه ری که سەه.  تییه پێی په.  شپۆشه ڕه
 .ی جەستە گرنو نین ن و شێوه مه ته

 
 .وچانێکی درێی.  وه بنه پێ ورد ئه  لیف له دال و ئه

 ڕێک وەکو تەماشاکردنی ئەوە؟ (دواجار) :لیفئه
 ؟ که بۆچی ژێردانه( وچانێک. )ن قریبه ته :دال
 .نووکی پێکان ببینن  وه کانی پێشه ی ڕیزه وه ئه بۆ :لیفئه
 (وچانێک)
 

 ئەی کاڵوەکە بۆچی؟ :دال
 .موچاو ی ده وه بۆ شاردنه :لیفئه
 (وچانێک)
 

 ی کراسی شۆڕ بۆ؟ ئه :دال
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 .ش بنوێنێ واو ڕه تا ته :لیفئه
 .(وچانێک) 
 

و الی پەێ  ره لیف بەه ئه)ر بکات؟  به له  وه ژێره  چی له  ی پێویسته ئه :دال
 .بیڵێ (ڕوات ئه

 (ئاڵێ هدمی تێک لیف ده ئه)
 .(و جلی خه)  وانه جلی شه :لیفئه
 نگێک بێ؟ چ ڕه :دال
 .مێشی خۆڵه :لیفئه
 (هێنێ رئه ک ده یه ره دال جگه)
  ر بەه گیرسەێنێ، هەه دائه  کەه ره ، جگه وه ڕێتەه گه لیف ئه ئه.)  شقارته :دال
 ؟ چۆنه  که ره سه  لله که.( کێشێ ئه  ره دال جگه.  یه پێوه
 . بینیوته :لیفئه
 .بیڵێ( جوڵێ و الی پێ ئه ره لیف به ئه) .یادم چوو له :دال
 (ئاڵێ هدمی تێک لیف ده ئه)
 .دا ئه قیێک فڕێ  ند کاڵفه چه :لیفئه
 نگێک بێ؟ چ ڕه :دال
 .مێشی خۆڵه :لیفئه
 (وچانێک)
 

 نێو گیرفاندان؟ کانی له سته بۆ ده :دال
 .ش بنوێنێ رتاپا ڕه ی سه وه بۆ ئه :لیفئه
 .اڵم پێویست ناکات به :دال
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 . م که تێبینی یاداشتی ده  ک وه :لیفئه
  کەەه هیینیبسەەا  تێ می ڕه ڵەەه قه  هێنەەێ و بەەه رده رێکی بنەەوک ده فتەەه ده)
 (نووسێ ده

 .بن  وه ره ده  بێت له کان ده هست ده
 (ڵی باخه  وه خاته ده  که ره فته م و ده ڵه قه)
(  وه ڵنوونەەه هه به.  رسەەوڕماندایه تی سه حاڵەەه  لیف لەەه ئەەه)چەەۆنن؟  :الد
 کان چۆنن؟ سته کان، ده سته ده

 .خۆت بینیتن :لیفئه
 . وه یادم چووه له :دال
 .وتوون کار که کانیشی له لیمفه.   وتووه گۆ که له :لیفئه
 .کو چڕنووک وه :دال
 .ر پێت خۆش بێت گه :لیفئه
 .دوو چڕنووک :دال
 .گیربکات کانی لێ ر چنگه گه مه :لیفهئ

 .نابێت شتی وا بکات :دال
و  ێ هێنە رده ده  نەوکێکی بر فته ده. )م که ک تێبینی یاداشتی ئه وه :لیفئه
م و  ڵه قه). رزن له کانی ده سته هد( نووسێ ده  که هیینیبسا  تێ می ڕه ڵه قه  به
 (ڵی باخه  وه خاته ده  که ره فته ده

.  وه گیرسێنێته دال داده  ی که ره جگه.  وه ڕێته گه لیف ده ئه. )ڕووناکی :دال
 ک ماشایه با ته ئێستا.  اشهبزۆر( کێشێ ده  ره دال جگه.  ستاوه وه  پێوه  ر به هه
. مەاڵێ ی داده رگەه و به ئەه. ڕوات ئه.(  وه ڵنوونه هه  به.  لیف دوودڵه ئه (.ین بکه
لیف  ئه).  یەه هه م وه کۆبوونه. نێت دهیاپپێی  (کات میقات ده ی که کرۆنۆمیتره)
خەاو و . پێشەێ چێتەه پەێ ده. نێ کەه کانی داده جلەه. ڕوات و الی پەێ ده ره به
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. ن وه ستییه ر ده سه کانی به جله.  دواوه  ڕێته گه نگاوێک ده لیف هه ئه.  خلینکه
 چنگی لێ.  وه ری خوار کردۆته سه.  پێدایه کۆنی له ساسی کی ڕه یه هپێ بێجام
 ) وچانێک . گیرکردووه

 .رزێ له ڵئه هه ) وچانێک) ؟ ئاوا ڕووت بێ باشتره :لیفئه
ی  کەەه کاڵوه. کەەات وی ده لیف پێشەەڕه ئەەه) .بە  کەەاڵوەکە ئەەاوا، نەەا :دال
 (وچانێک).  ستدایه ده  ی له که کاڵوه.  دواوه  ڕێته گه ده. نێ که داده
 
 ؟ ره سه  لله و که کو ئه وه :لیفئه
 . یه هه  وه سپیکردنه  به پێویستی :دال
هێنەێ و  رده رێکی بنەوک ده فته ده. )م که ک تێبینی یاداشتی ئه وه :لیفئه
 . وه بکرێته سپی  که ره سه ه لل که( نووسێ ده  که هیینیبسا  تێ می ڕه ڵه قه  به

 )ڵی باخه  وه خاته ده  که ره فته م و ده ڵه قه)
 . سەەەەوڕماندایه ر سەەەەه تی حاڵەەەەه  لیف لەەەەه ئەەەەه. )کانیش سەەەەته ده :دال

 .کەات هد وی لیف پێشەڕه ئەه.) ریکی ڕۆیشەتنه خەه .کان چنگەه )وه ڵنوونه هه به
 . وه بکرێنه ها سپیش روه هه(  دواوه  وه ڕێته گه ده . وه کاته ده کانی چنگه
هێنەێ و  رده رێکی بنووک ده فته  ده)م  کەه ک تێبینی یاداشتی ئه وه :لیفئه
 وه پی بکرێنەەهسەە کان سەەته ده )نووسەەێ ده  کەەه هییینبسەەا  تێ می ڕه ڵەەه قه  بەەه
  لەه  وه بیرکردنه  ن به که ست ده ده. ڵی باخه  وه خاته ده  که ره فته م و ده ڵه قه)
 )پێ

 ؟ چییه  مه ئه )بڕێ پێی ده)خەلەلێک هەیە  )کۆتاییدا له( :دال
  وه پێیانەەه ... ئێمەەه ...  ر ئێمەەه گەەه بەەێ ئه چەەی ده (  وه ترسەەه به) :لیفئپپه
 ست بین؟ یوه په
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 ست یوه په. ڕوات ئه  وه و پێشه ره لیف به ئه.)  خش نییه وڵدان زیانبه هه :دال
،  وه پێشەەه  چێتەەه هد) .رزتر هبەە ( دواوه  وه ڕێتەەه گه ، ئه وه کانەەه تیپه  بەەوون بەەه

ندێ زیاتر  هه ( دواوه  وه ڕێته گه کان، ئه تا ئاستی تیپه  وه هکات ئه رز به دی ناوقه
مۆسەەیقا،  تەەا ئاسەەتی تیپەەی  وه کاتەەه رز ئه سەەینگی بەەه ، وه پێشەەه  هچێتەە ئه)
 و بەه.  ئێستا باشەتره(  دواوه  چێته نگاوێ ئه هه) ! سته بوه ( دواوه  وه ڕێته گه ئه

 (ڕووناکی) .دێت  جۆره
.  یه پێوه ر به هه ،  وه گیرسێنێته ی دال دائه که ره جگه ، وه ڕێته گه لیف ئه ئه)

 (شێکێ ئه  ره دال جگه
 .رزێ له ئه  وه ئه :لیفئه
 .دڵی بکات  حم به خوا ڕه :دال
 (وچانێک)
 ؟ بنووکەکە ...بنووک ...  ی خنکاندنه رباره ی ده ئه(   وه ترسه به):لیفئه
 .م کەه ری مردنەی ئه گەه ئه!  ئاشەکرا شەێتییه به  مه ئه! بۆ خاتری خوا :دال
 .بۆ خاتری خوا ، که وکەوبن  خنکانه
 .ری ببڕێ وێ ده ان نایهبێگوم :لیفئه
 (کەەەاتەئەەامێری پێەەەوانی کەەات ئ  ماشەەەای ته.) کەەه زیو مه یقەەه ز  ده :دال

 ، وه ره ده  چێتەه دال ئه. ) چەۆن دیەاره  وه کەه هۆڵه  ڕۆم بزانم له ئه .تی ختییه وه
  ر ئەسەەکەمیلە سەەه جێگەەای دال له  لیف لەەه ئەەه ، وه وێتەەه رناکه جەەارێکی تەەر ده

ر ئەسەکەمیلەکە  سەه ر دوای دانیشتن له کسه ر یه هه ،نیشێ دائه  که سکداره ده
ی  وه سڕینه  وێته که کات، خێرا خێرا ئه رئه ک ده ڕۆیه په  ، پارچه وه زێته به ڵئه هه

  دووبەەەاره ،دا فەەەڕێ ئەەەه  ڕۆکەەەه په  پارچەەەه ، ر ئەسەەەکەمیلەکە پشەەەت و سەەەه
 . ( وه نیشێته دائه
 ( وچانێک)
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من (  وه ڵنوونه هه به. )ووکی پێکان نابینمن(  مگینانه ، غه وه ره ده  له) :دال
 .م ڕیز دانیشتووم و نووکی پێکان نابینم که یه له

. م کەەەه ک تێبینەەەی یاداشەەەتی ئه وه( ر پەەەێ سەەەه  سەەەتێته ڵئه هه) :لیفئپپپه
  کەەەه هیینیبسەەەا  تێ می ڕه ڵەەەه قه  هێنەەەێ و بەەەه رده بنەەەوک ده ێکیر فتەەەه ده)
 . ( وه تهکا رز ئه به  که ی گوڵدانه بنه)  .)نووسێ ده

 . موچاو دیاره واری ده شوێنه :دال
هێنەێ و  رده بنەوک ده ێکیر فته ده) .م که ک تێبینی یاداشتی ئه وه :لیفئه
 )نووسێ ده  که هیینیبسا  تێ می ڕه ڵه قه  به

،  رسەەوڕماندایه تی سه حاڵەەه  لیف لەەه ئەەه. )کات وی ئەەه ری نەەه سەەه :دال
ی  کەه ره فته م و ده ڵەه لیف قه ئەه)کا  هوی ئە هنەری  سەه. ڕوا ئه(  وه ڵنوونه هه به
کا،  وی ئەه ری زیەاتر نەه ڕوات، سەه و الی پێ ئه ره به. ڵی باخه ر به  وه خاته ده
وا  ئەەه.  زۆرباشەەه(  دواوه   وه هڕێتەە گه لیف ئه ئەەه! ) سەەته بوه(  دواوه  وه ڕێتەەه گه ئه
 .ی بکه  ڕووتی زیاتر وا  توانی به ئه( وچانێک.)دێت
هێنەێ و  رده رێکی بنەوک ده فته ده. )م که تێبینی یاداشتی ئهک  وه :لیفئه
 )نووسێ ده  که هیینیبسا  تێ می ڕه ڵه قه  به

 ر بەەه  وه خاتەەه ی ده کەەه ره فته م و ده ڵەەه لیف قه ئەەه! )ڕوا ئەەه ڕوا، ئەەه :دال
. کات ملەی ڕووت ئەه(  سەتاوه و وه دڵەه ڕوات، دوو و الی پێ ئەه ره ڵی، به باخه
(  دواوه  وه ڕێته گه دڕێنێ، ئه ئه  که ، جله وه کاته ئه  وه ره کانی سه لیف دووگمه ئه)
 ڵ ، قاچێکی پەانتۆڵێکی هەه وه پێشه  وه چێته لیف ئه ئه. )کان لوالقه .کان القه
 ی تەەر، کەەه مان شەەت بەەۆ قاچه هەەه) .وی تەەر ئەەه(  دواوه  وه ڕێتەەه گه کات، ئه ئەەه
.  وه پێشەەه  چێتەەه لیف ئه ئەەه.) رزتر تەەا سەەەر چەەۆک بەەه(  دواوه  وه ڕێتەەه گه ئه

ئەبەێ سەپیش (  دواوه  ڕێتەه گه ئه. کات ئەه ڵ ر چەۆکی هەه ی تا سەه که پانتۆڵه
 . وه بکرێته
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هێنەێ و  رده رێکی بنەوک ده فته ده. )م که ک تێبینی یاداشتی ئه وه :لیفئه
 . وه ش سپی بکرێته موو له هه ).نووسێ ده  که هیینیبسا  تێ می ڕه ڵه قه  به

 ؟ یه ناوه م رێ لوک له ئه. دێت  وه ئه :دال
 !لوک( رزتر بهئینجا . وچانێک! ) لوک( کات بانو ئه) :لیفئه
 ؟ وماوه چی قه( نزیکتر. وچانێک.) گوێم لێته(  وه دووره  له):الم
 . یه ناوه م لوک له :لیفئه
 . تاریک بکه  شانۆکه :دال
کانەوە مەبەستەکە  ییهلۆژ کنه ته  واژه سته ی ده ڕێگه  لیف له ئه) چی؟ :الم

ر  سەه ا لهین تەه  ونەاکی بەهڕو .بێ کەز ئەه  که کییه ره سه  ڕووناکییه. تنێ یه گه ئه
 ( هدایتاریکیی  لیف له ئه ، شی پێیه له

 . که ره نها سه ته :دال
کانەوە مەبەستەکە  لۆژییه کنه ته  واژه سته ی ده ڕێگه  لیف له ئه) چی؟ :الم

ری  ر سەه سه ا لهین ته  ڕووناکی به. بێ ر پێ کز ئه سه ڕووناکی له. تنێ یه گه ئه
 .(وچانێکی درێی.  پێیه

 . زۆر جوانه :دال
 (وچانێک)
  بەەه ... وه رز بکاتەەه ری بەەه سەەه... ر گەەه بێ ئه چەەی ئەەه(  وه ترسەەه به):لیفئپپه
 .  له په  به ... ربخه موچاوی ده ده ...  له په

  وه ئەەه.  وه رز بکەەه بەەه ری ین؟ سەەه ئینجەەا چەەی بکەەه! بەەۆ خەەاتری خەەوا :دال
؟ بەۆ خەاتری  وه بکەه رز ری بەه پاتاگۆنیەای؟ سەه  ؟ لەه کوێیەه  ت له وه بیرکردنه

کجاری  یەه.  دایەه ناو جانتاکه له.  مانه که ساته کاره  وه ئه.  باشه( وچانێک !)خوا
 . بم واو ئه تر و من ته
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ڕوونەاکی ) .بێ واو ئەه و تەه جەارێکی تەرو ئەه( کات الم ئەه  ڕوو لەه):لیفئه
 (بێ کیش کز ئه ره ڕووناکی سه .بێ ی پێ کز ئه سته ر جه سه له

کی کەز  ره سه ڕووناکی.) رێ بیانده ...ئێستا  .(وچانێک!)  سته ڕاوه :دال
ر  سەه ا لهین ناکی تهوڕو ،بێ ئه ش کز سته ر جه سه ڕووناکی له. وچانێک ،بێ ئه
بێ و  کانی ئەه ر پێیەه سەه پەێ لەه!  نگه شەه زۆر قه (وچانێکی درێی . ری پێیه سه
پێ  ،بیسترێ ک ئه یه پڵه وژمی چه ته  وه دووره  له. وچانێک.) لێیه گوێم  وه لێره
 کات، تی ئه ڵ و پهال که پڵه چه ، وه کاته ران چاک ئه بینه ، وه کاته رز ئه ری به سه

 .(مرێ ئه
 .(وچانێکی درێی)
 .(بێ موچاوی کز ئه ر ده سه ڕووناکی له)
 

* * * 
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 کوێ؟ چی؟ لە
 
  ر شانۆی هاڕۆڵد کلورمان بەوو لەه سه له  رییه م شانۆگه مین نمایشی ئه که یه

زمەانی ئینگلیەزی   مجاریش به که یه . 2983یرانی  ی حوزه هدپاز  له ،نیویۆرک
 . وه دا باڵوکرایه 2980ساڵی   ن له نده له  له

 
 کان ره کته کاره
 بام
 بێم
 بیم
 بۆم
 (ڤی)نگی بام  ده
 
 .چن ک ئه یه کان زۆر له ره کته کاره: ینیتێب
 . هدایر به نو بۆزیان له ی ڕه مان جبه موو هه هه
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 . یه مان قیی سپی و درێییان هه موو هه هه
 . ری مرۆڤ دایه ئاستی سه  له  که  ی مێگافۆنێکی بنوکه شێوه  ڤی له

 
( شەەەانۆ)یشەەەوێنی نمایشەەە

سەێ   تر بەه کی دوو مه یه الکێشه
کی کەەەزی  کییەەەهڕوونا ، تره مەەەه

  وره تەاریکی ده  بەه  لەسەرە کەه
الی سەەەەرەوەی ڕاسەەەتی و  هدراو

ناو  کەەەەەەو لەەەەەەه وه  یه شەەەەەەانۆوه
ڤەەی الی  .بینەەرێ ده  وه رانەەه بینه
  وره تەاریکی ده  ڕوونەاکی کەزی لەسەەرە  و بەه  ی چەپی شەانۆیە کەه وه خواره
 . دراوه

 .  ر ڤی یه سه و ڕووناکی له  گشتی تاریکه  شانۆ به
 
 .(وچانێک)
 سین  مین که دوا پێنجه  ئێمه :ڤی
 بووین کو هه ین وه ئێستادا هه  له
  هاره به  وه ئه
 ڕوا ن ئه مه زه
 .ک یه بێ هیچ وشه مجار به که یه

 .م که پێئه  که ڕووناکییه
رز  ری بەەه و سەەه یەەه 3شەەوێنی  جەەێ  بەەام لەەه ، ه(ش)ر  سەەه ڕوونەەاکی له)
 (وچانێک.  وی کردووه نه ری ک سه شوێنی یه جێ  ، بۆمیش له وه کردۆته



 37 

 . وه یکوژێنمه ئه . باش نییه
 ( وه کوژێته ئه( ش)ر  سه ڕووناکی له)

 . وه مه که ست پێئه ده  دووباره
 سین مین که دوا پێنجه  ئێمه
 ین بوو کو هه ین وه ئێستادا هه  له
 . هاره به  وه ئه
 .ڕوا ن ئه مه زه
 ک یه بێ هیچ وشه مجار به که یه

 .م که پێئه  که ڕووناکییه
رز  ری به و سه  یه3شوێنی  جێ  و له ایهین بام ته ، ه(ش)ر  سه ڕووناکی له)
 (وچانێک.  وه کردۆته
  باشه
 .امین من ته
 . هاره به  وه ئه
 .ڕوا ن ئه مه زه
 ک یه بێ هیچ وشه مجار به که یه
 .وێ که رئه کۆتاییدا بۆم ده  له

 . وه وێته که رئه ده  دووباره
ری  سەتێ و سەه وه ئه 1 الی .  وه ژووره  دێتەه  وه ه Nشەوێنی  جێ  بۆم له)
 . وییه نه

 .وچانێک
ری  سەەتێ و سەەه وه ئه 2الی  . وه ژووره  دێتەه  وه ه Eشەەوێنی  جەێ  بەیم لەەه

 . وییه نه
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 .وچانێک
 . وه دوایه  به یو بۆمیش وه ره ده  ڕواته ئه  وه ه Eشوێنی  جێ  بیم له
 .وچانێک
ری  سەەتێ و سەەه وه ئه 2الی  . وه ژووره  دێتەەه  هو ه Eشەەوێنی  جەەێ  بەیم لەەه

 . وییه نه
 .وچانێک
ری  سەتێ و سەەه وه ئه 1الی .  وه ژووره  دێتەه  وه ه Nشەوێنی  جەێ  بەێم لەه

 . وییه نه
 .وچانێک
 . وه دوایه و بیمیش به  وه ره ده  ڕواته ئه  وه ه Nشوێنی  جێ  بێم له
 وچانێک
ری  سەتێ و سەەه وه ئه 1الی .  وه ژووره  دێتەه  وه ه Nشەوێنی  جەێ  بەێم لەه

 . وییه نه
 .وچانێک
 . وه دوایه و بێمیش به  وه ره ده  ڕواته ئه  وه هWشوێنی  جێ  بام له
 .وچانێک
ری  سەەتێ و سەەه وه ئه 3الی  . وه ژووره  دێتەەه  وه هWشەەوێنی  جەەێ  بەەام لەەه

 . وییه نه
 .(وچانێک

 
 . باشه

 . وه کوژێنمه ئه یەکەڕووناکی
 ( وه کوژێته ر ش ئه سه ڕووناکی له)
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 . وه مه که ست پێئه تر ده جارێکی
 سین مین که دوا پێنجه  ئێمه
 . هاره وا به ئه
 .ڕوا ن ئه مه زه
 ک یه بێ هیچ وشه مجار به که یه

 .م که پێئه  که ڕووناکییه
رز  ری به و سه  یه3شوێنی  جێ  و له  ایهین بام ته.  ه ر ش سه ڕووناکی له)
 (.وچانێک.  وه کردۆته
 . باشه
 .نهام من ته
 . هاره به  وه ئه
 .ڕوا ن ئه مه زه
 ک یه بێ هیچ وشه 
 .وێ که رئه کۆتاییدا بۆم ده  له

 . وه وێته که رئه ده  دووباره
ری  سەتێ و سەه وه ئه 1الی .  وه ژووره  دێتەه  وه ه Nشەوێنی  جێ  بۆم له)
 ( وییه نه

 ئینجا چی؟ ..ئێ :بام
   .هیچ (وییه نه ری موو شوێنێک سه هه له) :بۆم
 ؟گوت هینی نه :بام
 .خێر نه :بۆم
 کانت پێ سپارد؟ ئیشه :بام
 .ڵێ به :بۆم
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 گووت؟ ئینجاش هینی نه :بام
 .خێر نه :بۆم
 گریا؟ :بام
 .ڵێ به :بۆم
 هاواری کرد؟ئەی  :بام
 .ڵێ به :بۆم
 خۆشبوون؟ بۆ لێ  وه پاڕایه :بام
 .ڵێ به :بۆم
 گووت؟ ئینجاش هینی نه :بام
 .خێر نه :بۆم
 . باش نییه :ڤی

 . وه مه که ستی پێئه ده  دووباره
 ئێ ئینجا چی؟ :بام
 .هیچ :بۆم
 یگوت؟ نه :بام
 . باشه :ڤی
 .خێر نه :بۆم
 کانت پێ سپارد؟ ئیشه :بام
 .ڵێ به :بۆم
 گووت؟ ئینجاش هینی نه :بام
 .خێر نه :بۆم
 گریا؟ :بام
 .ڵێ به :بۆم
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 ئەی هاواری کرد؟ :بام
 .ڵێ به :بۆم
 بۆ لێخۆش بوون؟  وه پاڕایه :بام
 .ڵێ به :بۆم
 گووت؟ ئینجاش هینی نه :بام
 .خێر نه :بۆم
 ستا؟ ی بۆ وه ئه :بام
 . وه بوورایه  چونکه :بۆم
 هۆش خۆی؟  تهێناوه تۆش نه :بام
 .وڵم دا هه :بۆم
 ئێ ئینجا چی؟ :بام
 .متوانی نه :بۆم
 (وچانێک)    
 
پێەی   نا کەه دانی پیا (وچانێک.)پێی گوتی( وچانێک. ) درۆیه  وه ئه :بپام
 .نێی کرێ تا دانی پیا ئه بێگاریت پێئه (وچانێک.)گووتووی
  وه ه Eشوێنی  جێ  له  بیم له)  .وێ که رئه کۆتاییدا بیم ده  له.  باشه :ڤی
 .( وییه ری نه ستێ و سه وه ئه 2الی .  وه ژووره  دێته
 ؟ تاڵه ستت به ده( کات بیم ئه  ڕوو له) :بام
 .ڵێ هب :بیم
 .نێ تا دانی پیائه  بێگاری پێبکەو   وه ره دووری بخه :بام
 چیدا بنێ؟ دان به :بیم
 .گوت ڕێک ئاوای پێ :بام
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 ؟  نده وه ر ئه هه :بیم
 .ڵێ به :بام
 . وه مه که ستی پێئه ده  دووباره . باش نییه :ڤی
 .نێ تا دانی پیائه  بکه و بێگاری پێ  وه ره دووری بخه :بام
 چیدا بنێ؟  هدان ب :بیم
 .گوت ڕێک ئاوای پێ :بام
 ؟  نده وه ر ئه هه :بیم
 .تر چی :بام
 . باشه :ڤی
 ؟ موو شتێکه هه  مه ئه :بیم
 .ڵێ به :بام
 ستێ؟ پاشان بوه :بیم
 .ڵێ به :بام
  وه ه Eشەوێنی  جەێ  بەیم لەه. )  ره وه( کات بۆم ئەه  ڕوو له.)  باشه :بپیم

 ( وه هدوای و بۆمیش به  وه ره ده  ڕواته ئه
 . باشه :ڤی

 .نهام من ته
 .  وا هاوینه ئه
 .ڕوا ن ئه مه زه
 .وێ که رئه کۆتاییدا بیم ده له

 .وێ که رئه ده  دووباره
ری  ستێ و سه وه ئه 2الی .  وه ژووره  دێته  وه ه Eشوێنی  جێ  له  بیم له)
 .( وییه نه
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 ئێ ئینجا چی؟ :بام
   .چهی( وییه ری نه موو شوێنێک سه هه له)  :بیم
 ؟گوت هینی نه :بام
 .خێر نه :بیم
 کانت پێ سپارد؟ ئیشه :بام
 .ڵێ به :بیم
 گووت؟ ئینجاش هینی نه :بام
 .خێر نه :بیم
 . باش نییه :ڤی

 . وه مه که ست پێئه ده  دووباره
 ئێ ئینجا چی؟ :بام
 .هیچ :بیم
 کوێ؟  یگوت  له نه :بام
 . باشه :ڤی
 لە کوێ؟ :بیم
 !هاه :ڤی
 لە کوێ؟یگووت  نه :بام
 .خێر نه :بیم
 کانت پێ سپارد؟ ئیشه :بام
 .ڵێ به :بیم
 کوێ؟  یگوت له ئینجاش نه :بام
 .خێر نه :بیم
 ی گریا؟ ئه :بام
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 .ڵێ به :بیم
 ئەی هاواری کرد؟ :بام
 .ڵێ به :بیم
 بۆ لێخۆشبوون؟  وه پاڕایه :بام
 .ڵێ به :بیم
 گوت؟ اڵم هینی نه به :بام
 .خێر نه :بیم
 ستا؟ ی بۆ وه ئه :بام
 . وه بوورایه  چونکه :بیم
 هۆش خۆی؟  تهێناوه تۆش نه :بام
 .وڵم دا هه :بیم
 ئێ ئینجا چی؟ :بام
 . متوانی نه :بیم
 (چانێکو)    
 
نەا  دانەی پیەا( وچانێەک.)کوێ پێی گوتی له( وچانێک. ) درۆیه  وه ئه :بام
 .نێی رێ تا دانی پیا ئهک ئه بێگاریت پێ (چانێکو.)کوێ  پێی گوتووی له  که

 . باشه :ڤی
 .وێ که رئه کۆتاییدا بێم ده  له
ری  ستێ و سه وه ئه 1الی .  وه ژووره  دێته  وه هNشوێنی  جێ  له  بێم له) 
 ( وییه نه

 ؟ تاڵه ستت به ده (کات بێم ئه  ڕوو له)  :بام
 .ڵێ به :بێم
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 .نێ تا دانی پیائهبکە  بێگاری پێو   وه ره دووری بخه :بام
 دا بنێ؟چی  دان به :بێم
 .ڕێک ئاوای پێگوت :بام
 ؟ موو شتێکه هه  مه ئه :بێم
 .ڵێ به :بام
 . باش نییه :ڤی

 . وه مه که ئه ستی پێ ده  دووباره
 .نێ تا دانی پیائه بکە بێگاری پێ  و  وه ره دووری بخه :بام
 چیدا بنێ؟  دان به :بێم
 .کوێ  گوت لهیوێدا پێ ڕێک له :بام
 ؟ موو شتێکه هه  مه ئه :بێم
 .ی کوێی تر ئه :بام
 . باشه :ڤی
 ؟ موو شتێکه هه  مه ئه :بێم
 .ڵێ به :بام
 ستێ؟ ئینجا بوه :بێم
 .ڵێ به :بام
 . ره وه (کات بیم ئه  ڕوو له.)  باشه :بێم
 ( وه دوایه و بیمیش به  وه ره ده  ڕواته ئه  وه هNشوێنی  جێ  بێم له)
 . باشه :ڤی

 .نهام من ته
 .  زهیوا پای ئه
 .ڕوا ئه ن مه زه
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 .وێ که رئه کۆتاییدا بێم ده له
 .وێ که رئه ده  دووباره

ری  سەتێ و سەه وه ئه 1الی .  وه ژووره  دێتەه  وه ه Nشەوێنی  جێ  بێم له)
 ( وییه نه

 ی ئینجا چی؟ ئه :بام
 .هیچ( وییه ری نه موو شوێنێک سه هه له) :بێم
 کوێ؟ یگوت له نه :بام
 .خێر نه :بێم
 .ئیتر ئاوا :ڤی
نەا  دانی پیا( چانێکو.)کوێ  پێی گووتی له( وچانێک. ) درۆیه  وه ئه :بام
تەا دانەی پیەا  ئەکەرێ بێگاریەت پەێ (وچانێەک.)کەوێ  پێی گووتەووی لەه  که
 .نێی ئه

 چیدا بنێم؟  دان به :بێم
 .کوێ  گووتی له وێدا پێی ڕێک له :بام
 ؟ موو شتێکه هه  مه ئه :بێم
 .کوێی تر  :بام
 ؟ ێکهموو شت هه  مه ئه :بێم
 .ڵێ به :بام
 ستێ؟ ئینجا بوه :بێم
 . ره وه. ڵێ به :بام
 ( وه دوایه و بێمیش به  وه ره ده  ڕواته ئه   وه ه Wشوێنی  جێ  بام له) 
 . باشه :ڤی
 . وا زستانه ئه
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 .ڕوا ن ئه مه زه
 .وم که رئه کۆتاییدا من ده له

 . وه ومه که رئه ده  دووباره
ری  سەتێ و سەه وه ئه 3الی .  وه ژووره  تهدێ  وه ه Wشوێنی   جێ  بام له)
 .( وییه نه

 . باشه :ڤی
 .نهام من ته
 .بووم ک هه م وه ئێستادا هه  له
 . وا  زستانه ئه
 .ر فه بێ سه به
 .ڕوا ن ئه مه زه
 . موو شتێکه ش هه مه ئه
 . وه بیری لێبکاته  سێک که بۆ که  خشه ش مانا به مه ئه

 . وه کوژێنمه ڕووناکی ئه
ر ڤەی  سەه ڕوونەاکیش له. وچانێەک ، وه کوژێتەه ئه( ش)ر  سەه اکی لهڕوون)
 ( وه کوژێته ئه

 



 48 

 
 : تێبینییەکانی وەرگێڕ

وەرگێرانێکی کوردی ئەم شانۆگەرییەی بێکێت لە گۆڤەاری ئاینەدە ژمەارە  -2
د زامەەەدارەوە بەەەاڵو ولەالیەن ئەدیبەەەی ناسەەەراو کەەەاک مەحمەەەو 2008ی سەەەاڵی  78

د زامدار ورگێرانەکەی خۆم و ئەوەی کاک مەحموپاش بەراوردکردنی وە ،کراوەتەوە
د زامەەدار پەەڕە وکەوت وەرگێەەڕانەکەی کەەاک مەحمەەوربەەۆم دە ،و دەقە ئینگلیەەزییەکە

مەن نەازانم  ،حیەوار لەدەقەکەی کەاک زامەداردا ونە 60لەهەڵە و تەنانەت نزیەک بە 
کەەەاک زامەەەدار لە چ سەەەەرچاوەیەکەوە ئەو وەرگێەەەڕانەی ئەنجەەەام داوە، بەاڵم ئەم 

 .ڕانەی من کتومت دەقە ئەسڵییەکەی بێکێتەوەرگێ

لەبەر ئەوەی هێڵکەەارییەکەی سەەەرەوەم دانەەاوە کەلەدەقە ئینگلیەەزییەکەدا  -1
بەۆیە منەیش  ،دیەاریکراون Vو  Eو  Nو  Wو لەو هێڵکارییەش شەوێنەکانی . بوو

شەم کەردە ڤەی تەا  Vانەم وەک خۆیەان بە ئینگلیەزی دانەایەوە یئەو پیتە ئینگلیزی
ت، ئەوا بەۆ ئەکتەرەکەان و دەرهێەنەرەکە ێەبواری دەرهێنەانی هەبئەگەر ئەم دەقە 

 .ئاسان بێت
 
 

 :سەرچاوەکان
1- Collected Shorter plays 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett 
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 ئۆجین ئۆنێڵ
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اڵتی  رگەەری خەەه مریکی و وه نووسەەی ئەەه ی شانۆنامه-ئەەۆجین گالدسەەتۆن ئۆنێەەڵ
ریکەا  همە ئه  شەاری نیویەۆرک لەه  ی له هکانی ئوتێلی برادو ژووره  کێک له یه  نۆبڵ له

بەەاوکی ئەەۆجین .  دایک بەەووه لەەه 2888می سەەاڵی  کەەه ی تشەەرینی یه هدشەەاز  لەەه
ئۆنێەڵ نێەررا  ، یمس ئۆنێڵ و دایکیشی ماری ئێڵن کوینالنه ندی جه هری ئێرل کته ئه

بەەۆ قوتابخەەانەی کاسەەۆلیک و دەسەەتی بەخوێنەەدن کەەرد تەەا گەیشەەتە زانکەەۆی 
 ئیشەکردن لە زانکۆ دەردەکرێت، ئۆجین چەند ساڵێک بە کاتێکیش لە ،پرنستۆن

 .اری خەمەۆکی و ئەلکهەول بەەووەچەدەریەادا بەسەەر دەبەات کە لەو مەەاوەیەدا دوو
. دایک و باوکی و برا گەورەکەی لەمەاوەی سەێ سەاڵدا یەک لەدوای یەک ئەمەرن

سەەەرباری  ،بەەۆیە ئەەۆجین وەک ڕاکەەردن لە واقیەەۆ پەنەەا بەەۆ نووسەەین ئەبەەات
ئۆجین سەاڵی . خەمۆکییەکەی، ئۆجین خۆشەویستییەکی زۆری هەبووە بۆ دەریا

ووسەەری نەخۆشی چاک ئەبێتەوە و بڕیەار ئەدات وەک ن لە بوو کە 1913 - 1912
ئەەۆجین لە . ەکار بێەەت و لە لەنەەدەن تەلەگەەرام دائەمەزرێەەتبشەەانۆگەری دەسەەت

 رین جێنکیس ئەکات و کوڕێکی لەێتهاوسەرگیری لەگەڵ کا 1912تا  1909ساڵی 
لەگەڵ ژنە نووسەر ئەگنێس بەۆڵتن هەوسەەرگیری  1918ساڵی  پاشان لە. ئەبێت

ژنەەی دووەمەەی جیەەا  لە 1929سەەاڵی  ،ا دوو منەەداڵی ئەبێەەتدئەکەەات و لەمەشەەیان
 .ئەبێتەوە و کارلۆتا مۆنتێری ئەخوازێت

لە سەاڵی   'لەودیو ئاسۆوە' یەکەمین شانۆگەری باڵوکراوەی ئۆجین ئۆنێڵ
ئەۆجین . بەخشرا لە برادوەی نمایشکراو خەاڵتی پۆلیتزەری درامای پێ 1920

. شانۆگەری کورت و یەک پەردەیی 19شانۆگەری درێیی نووسیوە لەگەڵ  32
ژوورەکەانی ئوتێلێەک  یەکێەک لە ساڵیدا لە 65تەمەنی  لە 1953ڵی ئۆجین سا
: سەەەرەمەرگدا بەهێواشەی گووتبەەووی دواسەەاتەکانی ژیانیەدا و لە لە ،ئەمرێەت

ئوتێب لەدایک بووم و بەر نەفرەتەی خەوا بکەوێەت هەر  ئەمزانی، ئەمزانی لە"
 ".لە ئوتێلیش ئەبێ بمرم
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 ری شانۆگه
 

 ڵتی پێش قاوه
 

 جین ئۆنێڵئۆ: نووسینی
 

 کان ره کته کاره
 ژن      .  خاتوو ڕۆالند

 مێرد.     لفێرد ڕۆالند ئه
 

  ن  دیمه
قامی  ر شەه سەه له  م شەوێنی نانخواردنەه م موبەق و هه هه ،ژوورێکی بنوک

ک  رگایەه ده  وه ڕاسەته الی  و لەه  وه الی پشەته ،شاری نیویەۆرک  ر له کریستۆفه
ستشەەۆرێک و  ده  وه رگاکەەه پی ده الی چەەه لەەه.  کەەه وه ی ڕاڕه وه ره و ده ره بەەه  یەه هه
پەدا  الی دیەواری چه و به  وه که باخه تهووی ر سه  له.  یه باخێکی دوو چاوه هه ته
دوو   وه پەه الی چه  لەه. تەاد ...بەۆ قەاپ و قاچەاخ و  یه رێکی دارین هه نتهاو که
  مامی لەه ک نەه یەه ژماره  هڕوانن کە ئه دااڵ ره ربه کی به یه وشه حه ر سه به  ره نجه په
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م  رده بەه  لەه  ،بن ریکن وشەک ئەه رامۆشیدا خەه فه  له  ن که نێیراو هه دا ئینجانه
دوو .  داپۆشەەراوه( نەەایلۆن) مما مشەەه  و بەەه  کانیش مێزێەەک دانەەراوه ره نجەەه په

و  وه الی پشەته. دانراون  وه که قامیش دروستکراویش الی مێزه  ی ژێر لهیکورس
ر دیواری ڕاستی  سه و له وه الی پشته . یه دۆاڵبێک هه  وه رگاکه ی دهالی ڕاست  له

ندین جلی ژنان و  والتریش چه له. و ژووری نووستن ره به  یه ک هه رگایه شانۆ ده
ی  وه ی پشەته گۆشەه  ڕیەز لەه  کان بەه جلەه. ڵواسراون هه  وه    سقییه عه  پیاوان به

 .راونک ی ڕاست ڕیز وه و پێشه ره به  وه په چه
.  ئاسەمان ڕوونکی  یانییەه به له ر شت و نیوی سەه میمێری هه ری ده وروبه ده

  وه ژووری نووسەتنه  خەاتوو ڕۆالنەد لەه.  زهیتای پەای ره تەاوی سەه ڕۆژێکی خۆره
گیەراون   وه قیدانەه له  قەهو هت  ستی بەه ردوو ده دا، هه ، باوێشک ئه وه ژووره  دێته
 بەااڵ.  وه رییه ی سەه کەه بۆره   خاولییەه  ژێەر   لەه  هو قیداهێنەان بۆتەه  له  تازه  که

شەڕوپڕو   شەینه  جلەه  و بەه داوه الی  وه الی عینادییەه  و تۆزێک به ندییه مامناوه
  ڵ سەەیمای بنەەوک و ئاسەەایی و چەەاوه گەەه له. وێت کەەه رئه ده  وه کانیەەه رکراوه به له

. ن خەەه دیەەار ئه  موچەەاوی بێتاوانانەەه ده  کانی کەەه هاتووه نەەه سەەف وه  شەەینه لەەه
 م چاو و لوت و الوازیی و ده  ت به باره سه  ئارادایه  له  یانهیربڕینێکی کێماس ده

   . نوێنێ اڵم پیرتر ئه به ، هدایکان تای بیسته ره سه  نی له مه ته. ی که پیسییه
.  وه کێشەێته دات و خەۆی لێەک ئه و باوێشک ئەه وه که ڕاستی ژووره ناوه  دێته
و  ئەه  سێک کەه ک که و وه که ژووره  بڕێته ئه  وه ییه تووڕه  کانی به هواڵوو خه  چاوه
- بەەێ  بەەه. خشەەیبێ به نه کی درێەەیی پەەێ هێشەەتا پشەەوویه  وتنەەه موو خه هەەه
  که سەقیه عه  لەه  کەه روانکه ڕوات و به کانی الی ڕاسەت ئەه و جله ره به  وه یهیت تاقه
دڵەەی خەەۆی   یی لەەه تەەووڕه. تێسەە به دی ئه ناو قەەه لەەه  کەەه روانکه به.  وه کاتەەه ئه
 .کا رئه ده
  ."ت بێ فره نه  به"
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سەتێ و  یبه دواجەار ئه.  وه ژێەره  خاتەه ناقۆاڵکەانی ئه  ننه په  که ته ختێ په وه
  لەه  کەه قۆرییه. کات کی پێئەه ێڕواو چەاو ئه  که غازه  و الی فڕنه ره هێواشی به به
پڕ  پاشان له.  که باخه ر ته سه  ێتهین کات و ئه ئاو ئه پڕ له  که ستشۆره م ده رده به
وانی  ناوچەه ر سه  خاته ستی ئه وێ و ده که دا ئه که کی الی مێزه ر کورسییه سه به

ک  وه ، وه کرێته موچاوی ده ناکاودا ده  له. یا نا  یه ری هه سه تا بزانێ ئاخۆ ژانه
کاو ئینجا تیی  هئ  که ره نته وه که  یادو خێرا چاوێک له  وه ی شتێکی هاتبێته وه ئه
کێک  ی خولەه بۆ ماوه  وه سته به مه  ڕوانێ و به ئه  که رگای ژووری نووستنه ده  له

 .خا ڵئه گوێ هه
 

ی  کەەەه ژووره له! )لفرێەەەد ئه! لفرێەەەد ئه( نگێکی نەەەزم ده بەەەه):ڕۆالنپپپدخپپپانم
  و بەه وامەه رده به  وه گومانەه  بوو و خەانمیش بەه اڵمێک نەه هیچ وه  وه نیشته ته
  اڵمێەک لەه هەیچ وه) .و خەه  یتەه پێویسەت ناکەات خەۆت بکه ( وه رزه به نگی ده

ی  که ر کورسەییه سەه خەانم له ، وه کاته ی ئه و دووباره  نییه  وه ژووری نووستنه
هێواشەەی  به. چێ ئەەه  کەەه ره نته وه و الی که ره بەەه  وه وریاییەەه  سەەێ و بەەه ڵئه هه
کات، بەەوتڵی جەەن و  قێک نەەه هتەە قه ی هەەیچ ته وه بەەۆ ئەەه  وه کاتەەه ئه  رگاکەەه ده
قاپێک  ر رهێنانیاندا به کاتی ده له. هێنێ رئه ده  وه کانه پشی قاپه  رداخێک له په
کات  ک ئه تایه خه  ست به خانم هه  وه نگه م ده له. دێ  یان لێوه قه ون و ته که ئه

  .(نیشت ی ته که رگای ژووره ده  ڕوانێته دا و ئه کدا ئه یه موچاوی به و ده
 !لفرێد ئه( رزێ له نگی ئه ده ئینجا)
ر  قەواڵخ بەوو بەۆ بیسەتنی هەه- گەوێ  ی کەه یه و ماوه له. دوای وچانێک)
ڵی  کات و هەەه تێئەەه  وره گرێ و پێکێکەەی گەەه ڵئەەه ی هه کەەه رداخه نگێەەک، په ده
رگای  ده.  شوێنی خۆیان  وه ڕێنێته گه ئه  که رداخ و بوتڵه پاشان په. قوڕێنێ ئه
کی قووڵ  یه ناسه دا و هه ئهی  ی، پێوه وه خی کردنه مان بایه هه به  که ره هتن وه هک
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ی  لکهولەه ئه  و بڕه ئه. ی که نێو کورسییه  وه چێته جارێکی تر ڕۆئه. میێ ڵئه هه
سیمای زۆرترین گۆڕانی تێدا .  ری داناوه ر کاریگه کسه یه  وه تیه وویهخوارد  که

و  وره نینێکی گەەه پێکەەه  ر خەەۆی، بەەه بەەه  وه ت بێنێتەەه چێ تاقەەه پێئەەه. دا ڕووئەەه
  که رگای ژووری نووستنه کی ده ماشایه تی، تهێکان ر لێوه سه له  خوازی که تۆڵه
ک  پاڵتۆیه  دا ئەگێڕێ و نیگای لەسەر که ژووره  خێرایی چاوێک به بە. کات ئه

  وه خشپه  به. ڵواسراون، ئەگیرسێتەوە هه  وه الی ڕاسته له  ێکی پیاوانهک و هێله
سەێکی  رچاوی هەیچ که بەه ی له وه وێەدا و بێئەه ڕوا له ئه  که کراوه  وه و ڕاڕه ره به

 .(خا ڵئه ک هه یه ر جوڵه ستێ و گوێ بۆ هه وه ڕائه ،بێ  وه ژووره
 !لفرێد ئه( کات بانو ئه  وه چرپه  نیمنه  به)
  که سەقییه ئه  لەه  کەه هک پەاڵتۆ و هێلەه  لەه په به. بوو اڵم نەه جارێکی تر وه)
ر  هه نیشێ و له دائه. ی که ر کورسییه سه  وه ڕێته گه ئه  وه  کانه جله  و به وه کاته ئه

نێەەو   وه یخاتەەه اڵم خێەەرا ئه هێنێ بەەه رئەەه گیرفانێەەک وتەەاری جۆراوجەەۆر ده
 .( وه دۆزێته ک ئه یه نامه  که هک گیرفانی هێله  دواجاردا له  له. کان گیرفانه
. ممەئم(  وه رخۆیه به هێواشی و له به –کات  ئه  که ته ست و خه یری ده سه)
 .مزانی ئه

یی،  م گوزارشتیدا ڕق و تووڕه که یه له.  وه یخوێنێته و ئه  وه کاته ئه  که نامه)
بۆ .  دخوازانه وتنێکی به رکه گۆڕێت بۆ سه ئه  که کۆتایی نامه  گاته ئه  اڵم که به

ماشەای پەێش خەۆی  ته  وه مێنێتەه کی قووڵەدا ئه یەه وه بیرکردنه  کێک لەه خوله
دوایی .  ر لێوه سه ی له قانه نینێکی دڵڕه و پێکه یه وه سته ده  ی به که کات نامه ئه
ر  به خه به  که وتووه تا خه  و هێشتا وریایه که هک هگیرفانی هێل  وه خاته ئه  که نامه
و الی  ره هڕوا بە و ئەه  وه واسێته ڵئه هه  وه سقییه عه مان  هه  کان به جله. هێنێ نه
 (کات ماشا ئه و ته که رگای ژووری نووستنه ده
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! ) لفرێەەد ئه(  رزه ر بەەه نگەی هەەه ده) ! لفرێەەد ئه( رز نگێکی تیەەیو بەەه ده بەه)
 (دێت  وه نیشته ی ته که ژووره  ی باوێشک له ک مڕه نگێکی نزم و ناڕوون، وه ده

 داناو جێگەەا لەەه  کەەه موو ڕۆژه وێ هەەه تەەه ؟ ئه سەەتانه ختەەی هه وه  نییەەه وا پێەەت
هەەیچ  (ی که بەەۆ الی کورسەەییه  وه ڕێتەەه گه رخێ و ئه چەەه رئه وه) ؟ وه بمێنیتەەه

ناو جێگەا  لەه  میشەه بەۆ هه  کەه  ڵ بوویتەه مەه ته  ی هێنەده وه بوو له گومانێکم نه
 . وه بمێنیته
خەوا (   وه ره ده  ڕوانێتەه ئه  وه کەه ره نجه په  لەه  وه ییه توڕه  نیشێ و به دائه)
یەکترگوتنمەەەان  ت شەەەێوازێکی کەەەات بە نانەەەه ته.  نەەەده عات چه سەەەه زانێ ئەەەه

ی  کەەه میمێره ده  کەوتەەویتەتە یەەاری بەەه  میانەەه ی گه سەەاوه و لەەه  نەدۆزیەەوەتەوە
. بێەتبوو مان هەه  هاترین شەتێک بەوو کەه بەه تزانی به وەک خۆت ئه. کت چه مه

  تێک کەهشە ر ڵ تەۆدا هەه گەه یاری، یەاری، یەاری له  له  بوو جگه هیچ شتێک نه
کەو  ی وه وه هەۆی ئەه  ببێته  ر شتێک که هه.  وه دۆزینه ی ئیش نهسباعی  بووبێته

  کانی بەه ئاسەپایی پێیەه  به  ئارامانه بێ. )ی و کارێک بکه وه ره ده  پیاو بنیته
 .(کرۆژێ کانی ئه کێشێ و لێوه دا ئه که رزه ئه

وێ پەێش  مەه ؟ ئەه گوێت لێمەه ..سته هه! لفرێد ئه( دوای وچانێکی کورت)
  م ماڵەه مەن بێەزارم لەه. م بکه  وه خه خته و ته عیالجی ئه ، وه ره ده  ی بنمه وه ئه

  ئاوا نا زۆر لێره ( وه ته کی تایبه یه وه کردنه تۆڵه  ز له حه  به. )ت پیس و پۆخڵه
زانێ  خەوا ئەه. ی یەدا بکەه شەوێنێک په  له  ندێ پاره ر بنی هه گه مه  وه مێنینه ئه

ڕۆم  بەەۆ  موو ڕۆژێ ئەەه هەەهو  -  وه زیادیشەەه به-  م کەەه نی خەەۆم ئهکا مەەن ئیشەەه
کەانی   بێخێره  نەده رمه هونه ک له یەه ڵ ژماره گەه نابت له ختێ جه وه .دوورمانکردن

ریکی فشەەەەفش و کەەەات  لە دەوروبەری باڕەکەەەان خەەەه" واشەەەنتۆن سەەەکوێر"
 (2).بەفیڕۆدانی
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ی  که پیاڵه ژێر  نم بهی خا ژانانه ڵ یاریکردنی شڵه گه وچانێکی کورت له) 
 ( که ر مێزه سه

بێ کرێەی خەانوو  ئەه  یەه فته م هه کوێ دێنەی؟ ئەه لەه  م بزانم پاره که ز ئه حه
  ک لەه ک خولەه ڕێ یه لێناگه ن خانوو یانی چی؟ زانی خاوه ین و خۆشت ئه بده
  وه ئەه. وێ سەت ناکەه ڵێی ئیشت ده تۆ ئه.  وه بمێنینه  ختی خۆی زیاتر لێره وه

 بەه. ڕاوی گەه ئیشەێک نه  ت لەه تۆ قەه. زانی زۆر چاک ئه  مه و خۆشت ئه  درۆیه
   کەەه  نەەه  ریکی نووسەەینی شەەیێر و چیرۆکەەی بێمانایەەت کەەه درێیایەەی ڕۆژ خەەه 

مەەن   تێبینەەیم کەەردووه.  وه کاتەەه کڕینیەەان ئه  سەەیش بیەەر لەەه که  یانکڕێ و نەەه ئەەه
برسەا   تا کەه لەهی ئێسە وه کەو ئەه وێ وه که ست ئه جێ و شوێنێکم ده  میشه هه

 .کات مردن ڕزگارمان ئه
کات بۆ  ئه  که یری ناو قۆرییه سه -  که باخه الی ته  چێته ستێ و  ئه ڵئه هه)
  وه و دیسەەانه  وه ڕێتەەه گه پاشەەان ئه کوڵێ یەەان نەەا؟ ئەەه  کەەه ی بزانەەێ ئاوه وه ئەەه
 (نیشێ دائه
موو  م هەهمەن نەاتوان. ی یەدا بکەه په  ر شوێنێک بێ پەاره هه  مڕۆ له بێ ئه ئه

ر  هەه  بێ لەه ئەه. هۆشی خۆت  وه بێ بێیته ئه. م وێت بیکه م و ناشمه شتێک بکه
یدزیت، گرنو  ی، ئه که رز ئه ی، قه که ی ئینجا سواڵ ئه یدای بکه ک بێ په جێیه
کەوێی   م بەزانم لەه کەه ز ئه اڵم حه به(  وه ئابڕوویانه نینێکی بێ پێکه  به. ) نییه
و  رز کەردووه ی، زۆریشەت قەه کەه ئه  وه سەواڵکردنه  بههێنی؟ تۆ زۆر شانازی  ئه

 .نادزرێ هینیشت پێ
رێ بەەۆ خەەاتری خەەوا  ئەەه( سەەتێ ڵئه هه  وه ییەەه تووڕه  پەەاش وچانێەەک، بەەه)
، یەان خەۆت وا نیشەان  وه هیتەوتووبێت خه  دووباره  وایه  وه ک ئه ڵناستی؟ وه هه
ڕوا و  ئەەه  که تنهرگەەای ژووری نووسەە و الی ده ره بەەه). وتووی خەەه  ی کەەه ده ئەەه
ختەەی  رحاڵ وه هەەه  سەەتاوی، بەەه هه  وه ئەەا ئەەه (کات ئەەه  وه کی ژووره ماشەەایه ته
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ڵم  تەەر هەەه کانت چەەی سەەۆزە. پێویسەەت ناکەەا ئەەاوا لەەێم بڕوانەەی.  سەەتانه هه
تەەۆ و . تناسەم ئه  پێتوایەه  ی کەه وه ناسەم باشەتر لەه تەۆ چەاک ئه. تێنن ڵەه ناخه
  بەەه -  وه وێتەەه که دوور ئه  رگاکەەه ده  لەەه. ) رێ گوزه تیش ئەەه تایبەەه  ی بەەه وه ئەەه
 زانم، پەێش رێ ئێستا چی ئه ده گوێی مه. زانم ئازیزم زۆر شت ئه ( وه سته به مه
ڕاسەتی  ناوه  دێتەه.) دوودڵەی ناکەات   پێویسەت بەه. ڵێم ی بڕۆم پێت ئه وه ئه

 (ستێ وه ئه  وه گرژییه و به که ژووره
ک هینەی تەرت  نەه.  م بکەه  ڵتی ئاماده بێ قاوه من ئه! ئمم(  وه ییه تووڕه به)
کات  وچانێەک ئەه)بێ؟  ت هه ندێ پاره ر هه گه مه ( وه کردنه پرسیار به). بێ نه

اڵم  چی وه گەوێ لەێ بەێ کەه  وه نیشەته ی ته کەه ژووره  اڵمێکی له ی وه وه بۆ ئه
ی بەەۆ  وره نینێکی کەەورت و گەەه پێکەەه)! بەەوو  میانەەه پرسەەیارێکی گه (نابیسەەتێ

  ت بەەه و ئێەەره شەه- دوێ  کەەه. ایهبئێسەتا تەەۆم باشەەتر بناسەی  بوایەەه ئه (کات ئەه
. نیەت  کیش جێی متمانه یه بۆ چرکه. دا جێهێشت زانیم چی ڕووئه دڵشکاوی به

نها  ی کردمان تەه ڕه و شه ئه!   وه ماڵه  وه هیکی جواندا هاتی وایه هه و ش که  تۆ له
چەی بەوو   وه ئەه. ند بنەوێنی هس هفتاری ناپ تا ڕه  وه ستته ده  ک بوو به بیانوویه
و  تویسەت ئەه هەن دابنێەی و ئه ڕه  کەت لەه هچە ی مه کەه کەردی کاتیمێره وای لێ
 ی؟ فیڕۆ بده به وه هو کڕینی خواردنه  به  ش یه پاره
ندێ قاپ و کوپ  و هه  که ره نته وه الی که  چێته ئه  وه وه کردنه  م قسه ده به)
 (هێنێ رئه ده

ی  وه ئه. بێ، سوپا  بۆ تۆ ئه  ڵتی خێرا ئاماده قاوه  ۆژانهم ڕ ئه!  بکه  له په
بوو،  ده شەەت نەەه وه ت ئه نانەه ته.  یەەه و قاوه  ره نەەان و کەه  مانەه هه  یانییەەه م به ئەه
  کێشەەێ بەەه مونێک ئه سەەه  لوولەەه).  کردایەەه دوورمەەانم نه  نجانەەه م په ر بەەه گەەه ئه

  وه شەایانی لەه. دڵت بەێ ارم بههیواد.  ش کۆن و بێتامه که موونه سه (یا که مێزه
 .بێ ئازار بنێیم اڵم نازانم بۆ ئه باشتر نیت، به
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ڕوانی  چاوه. بێت ئه  کێکی تر ئاماده خوله  که قاوه ( که باخه الی ته  ڕواته ئه)
 .ستم رت بوه سه  له  که شم لێ مه وه ئه

ەر لەسەە  یەەه و ماوه ئەەه  باشەەه(   وه بەەوونێکی زۆره  تەەووڕه  پڕێکەەدا بەەه  لەەه)
 (کات ئەه  وه ماشای ژووره و ته رگاکه الی ده  ڕواته ئه) زەوییەکە چی ئەکەی؟ 

کردی  پێشەەەبینیم ئەەەه. جۆرێەەەک بەەەێ ڕووت نیەەەت ر هەەەه  رحاڵ تەەەۆ بەەەه هەەەه به
نەد  چه  یانییەه م به ئەه . کردووتەه  ی کەه وه ک ئەه ڕێک وه. ناو جێ  وه چووبێتیته

! دێ نت لەێ بۆگەه!  ڕیشەت بتاشەه  سەته خەاتری خەوا هه بەۆ. ناشیرین دیەاری
یان  لۆمەه.   ئیشەت نەاداتێ کەه  م بەه بێخەه. جی ره ڵێی قەه ئەه ،مردووت مەرێ

و الی  ره بەەه). چیت ر نەەه شەەه به  ت لەەه نانەەه ختەەێ ته نێ وه ده م ئیشەەت نەەه ناکەەه
  وه سەته ده کت به هیچ بیانوویەه.  یه رمی زۆر لێره ئاوێکی گه (ڕوات ئه  که باخه ته
  کاتەه ئه  کەه نەاو قەۆری قاوه  نەدێ ئەاوی گرێ و هه ڵئەه هه  که ڵه نجه مه. ) نییه
 . تا وه ئه(  وه ناوییه
ی  نجه په  به  ستیاره ستێکی هه ده.  رگاکه ده  ێنێته گه ستی ئه ده  که مێرده)
 ( که وییه ر زه سه  ڕژێته ندێ ئاویش ئه رزێ و هه له ئه.  وه باریکه
!  رزۆکی خەەۆت بکەەه سەەتی لەەه دهیری  سەەه(  وه بردنەەه یی و شەەااڵو تووڕه بەەه)
کەو تەۆن  سانی وه که  وه ئه. ناگری  رگه تۆ به. بهێنی  وه خواردنه  واز له  باشتره

ماشەای  ته) ! بەێ دوا قامیشەی مەیۆک  یەه وانه له  کەه. بن ئەه .D.Tتووشی   که
و  ره جگەه قونکه -  ت چەۆن پەیس کەردووه م نەاوه ماشا ئه ته (کات ئه  که وییه زه

ێ قڵت پە هئخێر  ؟ نه وه ناو قاپێکه  یته بۆ نایخه.  ی داپۆشیوه م ناوه ئه  سۆتکه
گسەک   کەه نەابێ ژووره.  وه یتەه مەن ناکه  ت بیر له تۆ قه. ی بکه  وه ئه  شکاوه نه
 (1). بۆت گرنگه  که  نها شتێکه ش ته مه یت و ئه بده
خۆڵ  ڕانی و تۆزو گسکدانێکی شه  کاته ست ئه گرێ و ده ڵئه هه  که گسکه)
 (3) (کرێ تیی ئه  نگی مو  دێت که ده  وه ژووره  له.  وه کاته رز ئه به
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ر دوا  گەەه ئه.  کەەاتی ڕۆیشەەتنم هەەاتووه!  خێەەرا بکەەه(  وه م گسەەکدانه ده  بەەه)
ک  وه. )م کیت بکەەه م و ئیتەەر نەەاتوانم کۆمەەه ده سەەت ئەەه ده م له که بەەکەوم ئیشەەه

ی  بێ بنەی کەار بکەه وسا ئەه ئه ( وه ئامێزه هاتوو گاڵته نو بۆ کی دره یه بیرۆکه
  وه وێ ئەه مه ئه (دات گسک ئه  که ژێر مێزه).  و جۆره ری له یان شتێکی تۆقێنه

زانی  خەۆت ئەه !ڕێی یەان نەا دوای ئیشەدا بگەه  چی بەه مڕۆ ئەه ئایا ئه  بزانم که
دوای . )واو بێەزار بەوون لێەت وانیش ته ئه. ن تیمان ناده ت ئیتر یامه که خێزانه
کی  یەه بیرۆکه .هبێەزار بوومە  م ژیانەه من لەه (گسکدان  نگی له بێده کێک خووله

بەزانن تەۆ چ   ی کەه وه کردبێ به ر زۆر شانازیم نه ماڵ گه  بۆ چوونه  یه باشم هه
رچەووی زانکەۆی  کەوڕی ڕۆالنەدی ملیەۆنێر، ده  کی، تاقانەه شکست خواردوویەه

یەی  نەابن ئیره  نەده وه هئ ( وه بێزارییه  به. )ها - رد، شاعیر، نێنیری شاراهارڤ
م بەەەزانم  کەەەه ز ئه حەەەه. کان بەەەزانن ر ڕاسەەەتییه گەەەه رن ئه م بەەەه کەەەه نێنیره  بەەەه
شت بمرێ  که ملیۆنێره  ی باوکه وه ت پێش ئه نانه مان چی بوو؟ ته که نده ماوه زه
  وه ته که ره هاوسەه  کەاتی خەۆت بەه  وه دڵنیاییەه  بوو، بەه ی دونیەای هەه پاره  که
  که  کردووه  وه وه شانازیت به  ی که وه به  شادمان بوومایه  بوایه ئه .دا فیڕۆ نه به
هۆی  تەۆ بەه. ڵت کەردم ی تووشەی گێنەه وه ی دوای ئەه ڵدا بکه گه ندم له ماوه زه
. باوکم دوکاندار بەوو  بووی چونکه تبار ده جاڵه م هاوڕێکانتا خه رده به له  وه منه

  سەێکی تەر کەه ر که هەه  ، زیاتر له ڕاسته ر م باوکم سه که النی. بووی  مه تۆ ئه
 . کات سفی تۆ ئه وه

ر  سه کێک به ی خووله دات بۆ ماوه گسک ئه  رگاکه و الی ده ره ڕێکی به  به)
 ( وه مێته چه دا ئه که گسکه

و  ناچەاری منەت هێنەاوه  بەه  ن کەه   وا تێبگەه موو که خواز بووی هه ئاواته
وتم  ی پێت ئەه وه بووی له ت دوودڵ نه بوو؟ تۆ قه ، وا نه وه ییان پیاتا بێته زه به

ن، وا  بده ی ڕوو وه م پێش ئه درۆکانت بکه  وات لێکردم بڕوا به .وێی خۆشم ئه
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. ک ویسەتی وا بکەات ر وه وێ باوکەت بمکەڕێ هەه تەۆ ناتەه .بوو؟ وات لێکەردم
 ( وه ییەهڕووگرژ  بەه) .ڵتا ژیەام گه الش له به  به  یه و ماوه زانم ئه ئێستا باشتر ئه

. بن دایک ئەه مردوویی لەه  کان به ژاره هه  موو شتێ، شته دوای هه رییه  وه خته به
 !بوو چ باوکێکت هه

ر  سەه فکرێ پاشەان له ئه تێ  کێک میزاجیانه ی خوله ، بۆ ماوهینگ بێده) 
 (بێ وام ئه رده ی خۆی به که هارییه م ده

م  کەه النەی. ۆش نیەتدڵخە  م کەه   نیم سوپاسەت بکەه ا کهین اڵم من ته به
  کێشێ به رێک ئه سه). ئێستا شووت پێبکات  واره و ئومێده  یه سێکی تر هه که

 ( تۆقیوه  ، نیمنه وه ڕێته گه ئه  وه رگاکه الی ده) ی هێڵین؟  ئه( ی ترا که ژووره
.  قی خۆمەه تی؟ حەه چییەه.  وه یم خوێنده که ڵی نامه به!  که ماشام مه ئاوا ته
.  کەەه ئیتەەر درۆ مه. یزانم ئەەه بێ بزانەەرێ، ی ئەەه وانەەه موو ئه هەەه. رتم مەەن هاوسەەه

م  ده  بەه. )بڕوانەی لەێم اناشەت  به  زووه  یانییه م به به  م جۆره پێویست ناکا به
  کم کردووه رچییه من هه (سێرێ په ڵئه هه  که قوژبنه  له  که گسکه  وه بۆڵه و پرته
  قاوه ( وه که ناو قۆرییه  کاته ئه  و قاوه  که باخه الی ته  دێته. ) زانیوه پێت نه تۆ

 ( وه نیشێته ی خۆی دائه که ر کورسییه سه له. )م ڕێت ناکه من چاوه.  یه ئاماده
  یانییه م به ئه(  رانه گرێ و نیگه ئه  وه رییه سه  ست به ده –پاش وچانێک )
دا  داخەراوه  رهو ژوو لەه  ڕۆژ تا ئێواره  وه زعه م وه به  زارییه مهر شه. رم دێشێ سه

ق بەێ  حەه به.  بوایەه تت هه ر تۆزێک غیره گه چووم بۆ ئیش ئه هد نه . م ئیش بکه
. ند مانەدووم مساڵ چه زانی ئه ئه. ر پشت ڕاکشێم سه جیاتی تۆ له  بێ من له ئه
هەۆی   ببێتەه  ر شەتێک بخەۆم کەه گه ت دێ ئه ر بۆڵه شدا هه وه ڵ ئه گه چی له که
کیش بخەۆم  یەه وه ره که وێ چەاالک ت ناته نانه ته. اگرێرحاڵ ڕ حم سهۆی ڕ وه ئه
ی  کەه ز ئه زانم حەه ئەه ( وه وره نینێکی گەه پێکه  به. ) کڕیومه  رمانخانه ده  له  که

  ناقۆاڵیانەه  و کنەه دوای ئەه بەه  سەتانه ربه و ئینجا سه ر ڕێت البنم سه بمرم و له
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ک هێڵەین و  وه ،ت نییەه نەهدراوی و نمو خ پێنەه زانن تەۆ بایەه وا ئەه  وی که بکه
 . وانی تر ئه

  (رگوێ به  یر دێته ناڵینێکی تییو سه  وه نیشته ی ته که ژووره له)
ش  وه ئەه. بڕی مزانی خەۆت ڕیشەی خەۆت ئەه ، ئەه گیانه ( وه ییه ئاسووده به)
  شەێوهو م شکڵ  به  وه عسابه ئه  یان به و تا به زانی نابێ شه ئه. بۆت  رسێکه ده

   (کات ئه  وه یرێکی ژووره ڕواو سه ئه  رگاکه و الی ده ره به.) وه ۆیتهت بخ ناڕێکه
ماشەای خەۆت  ته  م جەۆره بەه  وه ئاوێنەه  نگی کردوویت؟ بەۆ لەه چی وا بێڕه

  بەه).  وه چەاوت بسەڕه و م ر ده ی سەه و خوێنەه یت؟ بۆ خاتری خەوا، ئەه که ئه
ئەاوا   گیانەه ( وه کی سوکه یه غمه نه  به. ) بتۆقم  خته وه ( وه مووچڕک پیاهاتنه

  رگاکه ده  تۆزێک له. )م ماشای خوێن بکه ستم و ته ت ناتوانم ڕاوه قه.  باشتره
. رتاش الی سه  یت و بنیته که خۆت زیاتر ماندوو نه  باشتره ( وه وێته که دوور ئه

) ی؟  کەه ماشەام ئه بۆ ئاوا ته !رزۆکن ترسی و له پڕ مهکانت چۆن  سته ها ده ئه
، ئەاخر  وه خوێندمەه  زانم کەه مافی خۆمی ئه رچۆنێک بێ من به هه ( وانهیاخیبو

 . ری تۆم من هاوسه
دوای .  وه نیشەەەێته دائه  وه ی و دیسەەەانه که الی کورسەەەییه  وه ڕێتەەەه گه ئه)

 (وچانێک
ت  کەه خه بێبایه  بیەانووه.   فرتته و ترسێکدا ج ڵ که گه مزانی له ئه  میشه هه
  بەه. تێنێ ڵەه ڵم ناخه ی، هەه بەه ر ئه سه ی گشتی به ێبخانهکت  کات له  ی که وه به
؟  ویش شەەاعیره ؟ یەان ئەه ندانەه رمه و هونه لەەه  کێکەه ؟ یه ین کێیەهڵەرحاڵ هێ هەه
کانی  ک درۆزنێەک شەته م وه کەه ڵ ئه گەه رجت له مەه. دا ی وای نیشان ئه که نامه

.  ردووهکە ی باشترین شت بن و تۆش بڕوات پەێ وه ک ئه گوتووی وه خۆی پێ
جەوان و   قسەه  ختێ به منیش جوان و جاحێڵ بووم وه.  ئایا جاحێڵ و جوانه
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 سێک بەێ بە که ر ڵ تۆ جا هه گه اڵم ژیان له تاندم؛ به ڵه ڵتخه کانت هه شیێراوییه
 . من بەم ڕێیەدا تێپەڕیم. شکێنێ زوویی تێکی ئه

.  یەەەه مادهڵتی ئا قەەەاوه( دات ال ئەەەه  کەەەه باخه ر ته سەەەه له  کەەەه ڕوا قاوه ئەەەه)
کا و  خەەۆی تێئەەه بەەۆ  کوپێەەک قەەاوه! )ڵتی قەەاوه ( وه ڕوانینێکی تێفکرانەەه بەەه)

چەی   وه ئەه.  وه بێتەه ت سەارد ئه کەه قاوه (نێ دائەه  کەه ر مێزه سەه ش له که قۆریه
ڕۆژێک . واز بێنی  تاشینی؟ باشتره ریکی ڕیش ر خه ی بۆ خاتری خوا هه که ئه

 . بڕی موچاوت ئه دێ خراپ ده
ی  کردنانه م قسەه ی ئەه مەاوه  لەه. کات وری ئەه کاو چەه رت ئەه کەه  که نانه)
 (کات ی فڕ ئه که خوا و قاوه نان ئه وه خواره
بێ  ئەه  ئێمه  کێ له خۆ یه. بێ بڕۆم ر ئه کسه م بخۆم یه که ڵتییه قاوه  ر که هه

 ڕێی یان دوای ئیشێکدا بگه  چی به مڕۆ ئه ئایا ئه ( وه ییه تووڕه به. )ئیش بکات
ر  گەه ن ئه تیت بده ت یارمه ندانه رمه و هاوڕێ هونه ندێ له شدام هه بڕوایه و نا؟ له
.  کانته قسەه  زیان لەه   حەه اڵم پێموابێ به به. بێ ڕاستی ڕێزی تۆیان ال هه  به
 (نیشێ نو دائه کێک بێده ی خوله بۆ ماوه)

سەتێکت  تۆ هیچ هه. سێک بێت ر که م جا هه که هێڵین ئه  داوای لێبوردن له
بینم باسەەی  ڵێن؟ ئەەه ی چەەی ئەەه کەەه ماڵه ی بنه ڵکانی تەەر؟ ئەەه بەەۆ خەەه  نییەەه
کات  منداڵ دروسەت ئەه  مای چییه ته ی به ئه. کات یدا ئه که نامه  ی له که ماڵه بنه

کەوێ   لەه  ی پاره ئه.  بڵێم جوانه  بێ ؟ ئه و دکتۆرانه کێ له ڕوا بۆ الی یه یان ئه
  تبووانه فره نه به  م پرسیاره اڵمی ئه ڕوانی وه چاوه) ؟ نده مه وڵه رێ ده دێنێ؟ ئه

 (کات ئه
.  گرنگەه  الوه ؟ زۆرم بەه ین پێ ناڵێی، وا نییەهڵت هێ باره تۆ هینم سه! ئمم
 لەه.  زانێ چەی کەردووه و ئەه من سکم پێەی ناسەووتێ، ئەه.  وه ره بکه بیری لێ

ئایەا . ی مەن و کاتەه ئەه ،ک مەن وه  و کنە قوتابی نییه ئه  وه یه که ی نامه ڕوانگه 
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موو هاوڕێکانەەت ئاگەەاداری  هەەه. بێ بزانەەێ ؟ بێگومەەان ئەەه یەەه زانێ ژنەەت هه ئەەه
اڵم ئاگاداری  ، به وه ا دێتهدییان پێت زه زانم به ئه. تن نائاسوودەکە  رگیرییه هاوسه
 .ڵێن ر ئاگاداری بن شتی تر ئه گه ئه. دڵی من نین  رده ده

 (هیچ بڵێ  بواری نییه  خواردن که به  اڵهرق ک زۆر سه یه ی چرکه بۆ ماوه)
ی  ئەەه.  یەەه ژنیشەەت هه  ر بزانەەێ گەەه ئه. ڕ بەەێ بێ زۆر دڵتەەه ئەەه  م هێڵینەەه ئەەه

 هێڵم شەووت پەێ م و ئه ده اڵقدان ئه ته زانێ خۆم به کات؟ وائه پێشبینی چی ئه
و  ی دووچاری ئەه وه م دوای ئه شێتم شتی وا بکه  نده وه زانێ ئه بۆ وا ئه. بکات
اڵقم  ناتوانی تەه  زانی که تۆ خۆشت ئه! بێ نا ت کردم؟ پێموا تیه تپه موو په هه

دوا فەەڕی ).  م کەەردووه ڵەەه   نەەاتوانێ بڵەەێ شەەتێکی هه کەەه  چونکەەه. ی بەەده
 (  وه ره سه  نێته ی ئه که قاوه
ڵێم  پێەت ئەه.  یه و ئازاره هێڵین شایانی ئه  که  یه وه توانم بیڵێم ئه ی ئه وه ئه
ر  سەێکی سەهوسحوح  کنەه  ین لەهڵەدام هێ بڕوایەه و لەه.  وه مەه که ئه چەی  بیر له
ی  که ژووره  خنک له نگی خنکه ده). چم من ئاوای بۆ ئه.  کان باشتر نییه جاده
 (4)(دێت  وه نیشته ته

سەتێ و  ڵئه هه).  موچەاوی خەۆت بەڕی؟ جەوان بیتاشەه ده  وه دیسانه  وه ئه
  مەه ئه ( وه ڵنوونەه هه  بەه) بێ بەڕۆم ئەه  شەهبا ( وه کاتەه خۆی ئه له  که روانکه به

ریکی  ر خەەه ناوم هەەه مەەن خەەوا داینەەه. بەسەەەری ئەبەم  کەەه  خۆشەەترین ژیانمەەه
گەوێ  یورد گرێ و بەه ئەهداچاوێک  بێ و شتێک ئه  گوێی له). پێوان بم جاده
ڵێی  نەه.  هێشەتووه ت نه و ناوه ئههینی و  وه ته رداوه وت به م، ئا که گیانه (گرێ ئه
  گوزارشێکی نادیار لەه).  که وییه ر زه سه  ڕژێته ئه  گوێم لێیه.  وه ته داوه رم نه به

 . وه یته اڵمم ناده بۆ وه! لفرێد ئه (پۆشێ تر  سیمای دائه
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دێت   وه که ر کورسییه سه نگێک له ده. ڕوات ئه  که و ژووره ره هێواشی به به)
  سەەتێ و بەەه وه ئه. وی زه ر سەەه  وێتەەه که ڕێ و ئه گەەه رئه نێکی قەەور  وه و تەەه
 ( رزێ له ئه  وه ترسه
؟ ئێسەتاش  وه خواره  چیت خسته  وه ئه!  وه ره دهباڵمم  وه! لفرێد ئه! لفێرد ئه
 رخۆشی؟ سه
  لەه په  بکات و به  و گرژییه مولی ئه حه ی زیاتر ته ک چرکه ناتوانێ بۆ یه)
 (ڕوات ئه  که رگای ژووری نووستنه و ده ره به

 !لفرێد ئه
  له. کات ئه  که ی ژووره که وییه ماشای زه ستێ و ته وه ڕائه  وه رگاکه الی ده)

و  ره کا و بەەه هەەاوار ئەەه  رشەەێتانه پاشەەان سه.  وتووه پەەۆ کەەه و ل پەەه  ترسەەا لەەه
و   ر پشەت سەه  یخاتەه ئه  و شەێتگیرانه  وه یکاتەه کات و ئه ی تەر ڕائەه رگاکه ده
 (کا هاوار ئه  وه ره ی ده که وه ڕاڕه  ڕوو به  رشێتانه سه
 ( وه درێته دائه  رده په)
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 :کان رچاوه سه
1- Literature 

         An introduction to reading and writing 
         Fourth Edition 

         Edgar V. Roberts and Henry E. Jacobs 
         Printed in the USA pages 1054-1059 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_O'Neill 

 
* * * 
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دایک  دا لەه نەه که  ر لەه شاری ڤانکۆڤه  له 2935ساڵی  ،ر بێتی کارۆڵ کێڵه
زانکەەۆی   زمەەانی ئینگلیەەزی و درامەەای لەەه  کالۆریۆسەەی لەەه ی به بڕوانامەەه ، بەەووه

شەەەی  وه وتنه  ی وانەەەه ها بڕوانامەەەه روه هەەەه.  رگرتەەەووه بەەەریتیش کۆڵۆمبیەەەا وه
گلیەزی کانی زمانی ئین وانه 2970- 2921 نێوان سااڵنی   له.  ستهێناوه ده به

- 2970 سەەااڵنی   و لەەه  وه تەەه وتۆ داکانەە ییه ئاماده  قوتابخانەەه  و درامەەای لەەه
زانکەەۆی   لەه  بێیی بەەووه ی وانەه سەەته نەدامی ده دا ئه2979- 2978و  2972

ک  وه 2980و  2981- 2982سەەااڵنی   ها لەەه روه هەەه  .ر یەەزه سەەایمۆن فره
بەریتیش کۆڵۆمبیەا زانکەۆی   شی داهێنەانی نووسەین لەه به  مامۆستای خول له

مامۆسەەتای 2978- 2977سەەااڵنی   بێتەەی لەەه.  بەەووه  وه وتنەەه  ریکی وانەەه خەەه
بێتەەی . نیاگەەارا  کەەۆلییی مامۆسەەتایانی ژنەەان لەەه  لەەه  زمەەانی ئینگلیەەزی بەەووه

ری  بەۆ هونەه  ه"ن شەاین کۆسەت سەه"ری فێستیڤاڵی  مهێنه رهه ر و به زرێنه دامه
  بەه  و وانەه سەتاش مامۆسەتایهئێ.2990- 2983نێەوان سەااڵنی   نووسین لەه

 . وه ڵێته ر ئه نووسه  ڤده حه
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 ر کانی بێتی کێڵه باڵوکراوه  کتێبه
  2997پرنس جۆرج   ت اڵت و سیاسه سه دارستان و ده -2
  2992ڤیکتۆریا   کان نگه پێشه حهۆکان و ڕ ریا ڕۆشنه ده -1

 2992ساڵی  ناری ڕۆژئاوا که ی ساڵمۆن له ریای زیوین کێڵگه ده -3

و  2970ر   ڤانکۆڤەەەەەەەه  کانی تر موچاوه کان و ده فێڵبازهرگا  ده -0
  2988ریکا  هم ئه  کۆلۆرادۆ له

 2970ساڵی  له       داهێنانی دراما  ت له ئیرتیجالیه -0

و   2981ر   ڤانکۆڤەەەەەەەه ی پاوڵین جۆنسۆن ژیاننامه... پاوڵین -2
  2982ریکا   هم ئه

ر   ڤانکۆڤەەەەەەەەەەەەەه  2920- 2882  وه که ره الی سێبه له -7
2982   

ر  ڤانکۆڤەەه ئێرنێسەەت سۆمسەەۆن سەەیتۆن نەەامەیش ژیان گەەورگی ڕه -8
  2980ریکا  هم و ئه 2980

 

 :کان اڵته خه
 2992   هڵگ کۆمه  شداریکردن له بی به ده ویند  بۆ ئه اڵتی تاڵه خه -2
کان و  ریەا ڕۆشەنه ی مێیوویی بۆ کتێبی ده رزنامه سێی وه  اڵتی پله خه -1
  2992کان   نگه پێشه  حهۆڕ

شداری  ی کۆنفیدراسیۆنی به ساڵه 210ری  وه نگی بیره اههدالیای ئ مه -3
 .لتووریوک

ن  الیەەەەه  لتەەەەووریی لەەەەهوشەەەەداری ک اڵتی لێسەەەەکاربۆرت بەەەەۆ به خەەەەه -0
 .دا نه یشنی که کۆمینیوکه

 . وه دییه نه بی که ده ن ئه الیه  کان له دییه نه ی که دالیای ژیاننامه مه -0
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 ری  قی شانۆگه ده  ت به باره سه

 ر ی بێتی کێڵه وه خواردنه نگی چا ئاهه
 

کانیدا  شەانۆییه  نێو کاره شن له چه مه زموونێکی فراوان و هه ئه ،ر بێتی کێڵه
 ر، ڕێکخەەه ی شەەنی بیمەەه چه  ی لەەه چوانەەه تێنه ڕێ  و کەەاره کەەو ئەەه ، وه یەەه ئاماده

کەو  بێتەی وه. ی ژنان ندیخانه ری به به ڕێوه گر یان به ری وێنه تیده جوتیار، یارمه
  وانه له  ،تی کردووه ر خزمه ڤانکۆڤه  ۆرک شۆپی شانۆیی لهولێ  گه  تا لهمامۆس

ی درامەاو  بێتەی وانەه.  کەردووه" ی ی هەاو  هۆلیەده پلەه" تی چوار ساڵ خزمه
ر تا سەاڵی  شاری نۆر  ڤانکۆڤه  ر له یی ویندزه ی ئاماده قوتابخانه  شانۆی له

ی "داهێنەانی درامەا  ت له لیهئیرتیجا"کتێبی   ی که و ساڵه ، ئه وه وتۆته 2970
 نگی چەا ئاهەه  قەی شەانۆیی کەورتن کەه ڵێ ده کۆمەه  کەه یانەد، چاپ گه تێدا بەه
زانکەۆی   ی لەه ها بێتەی وانەه روه هەه.  وه تەه کراوه بەاڵو  دا و کتێبەه له  وه خواردنه

رو  زرێنەەه بێتەەی دامه.  وه رو زانکەەۆی بەەریتش کۆڵۆمبیەەا وتۆتەەه یەەزه سەەایمۆن فره
رانی ڕۆژئەەاوای  ری پرۆگرامەەی وۆرک شەەۆپ و فێسەەتیڤاڵی نووسەەه مهێنەەه رهه به
 2990تا ساڵی  2983ساڵی   له  ری نووسین که ستیڤاڵی هونهێ، ف دایه نه که
 .وام بوو رده به

نووسەین و مێیووشەی  کەاری ژیاننامه کانی، دراماییەه  رباری کەاره بێتی سەه
و گەورگی 2981سەاڵی  ی پەاوڵین جۆنسەۆن ژیاننامەه  وانه له  ،م هێناوه رهه به
  وه که ره الی سەێبه  لەه ،2980ساڵی ه ی ئێرنێست سیتۆن  ژیاننامه  ش که ڕه

ناری  که  مۆن له له هی س ریای زیوین کێڵگه و ده2982ساڵی   2920- 2882
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کان  سەەاڵی  نگه پێشەەه  حەەهۆکان و ڕ ریەەا ڕۆشەەنه و  ده2992سەەاڵی  ڕۆژئەەاوا 
2992. 
  ی هێزی درامایەه وه ڕوونکردنه  وه خواردنه نگی چا ئاهه یری ی شانۆگه کورته

  ره کتەەه کاره. سەەت ی هه وه رو بەەارودۆخ و گواسەەتنه کتەەه بەەۆ نیشەەاندانی کاره
ی هەەەاوڕێ و  وه ره ده  لەەەه  ان کەەەهین کان دوو خوشەەەکی پیەەەری تەەەه کییه ره سەەەه
 جەار  ی کەه سەانه و که ا ئەهین تەه ، سەێکیان نییەه ژیەن و هەیچ که سوکاردا ده هک
 ر هێنه کو ڕۆژنامه ت وه کردنی کارێکی تایبه جێ بۆ ماڵیان بۆ جێبه جار دێن به

  وه ییەه کەورتی و کارامه  زۆر بەه    کورتەه  رییه م شەانۆگه ئەه. ر خوێنەه-ر یان پێوه
 .نیاییان ر ته سه  خاته ئه  نجه په  وه سۆزێکی زۆره  خات و به رئه کانیان ده کێشه

بەەۆ نیشەەاندانی   کی زۆر کورتەەه هریی شەەانۆگه  ،وه خواردنەەه نگی چەەا ئاهەەه
یەان  ،ت رفەه ت ده حمەه زه  زۆر به  کان، بۆیه ره کته کانی کاره قورسه  ڵبیاردنه هه

  لەه  ن کەه بکەه دا ڕێ اڵم و گۆڕانانەه و وه میانی ئه  بێت تا له یان ئه وه بواری ئه
اڵم  بەهکتر،  یەه  ردوو جیان له ستێر هه ڵما و هه ئه. ن کی درێیدا هه رییه شانۆگه

  نەاو و مێەیوو لەه  ت به باره کین سه ومڕێکی الوه ریکی مشت ردووکیشیان خه هه
  دا کەه-ڵما ی ئەه دوا قسەه  لەه ش، مه دوای ئه. ی درێییاندا کی شاراوه ڕابردوویه

ی و یکی هۆشەیار سێک هێمایەه شێ که ئه ،بێ واو ئه ته  که ره رنجڕاکێشه سه  وێنه
چی  بوونەەداین، کەەه واو ڕوانی تەەه چەەاوه  لەەه  ئێمەەه  پیانەەان ببینەەێ کەەه اندد

  ش کەەه کەەه ره نه یه گه  ڕۆژنامەەه  ت کەەوڕه نانەەه ته. ن کەەه ئه  شەەه کان گه ره کتەەه کاره
ڕوونەی   کان بەه ر خوشەکه رامبەه به  شی که قییه کردن، دڵڕه قسه  له  شێک نییه به
کی  یه ێوهشە  ی بەه و مرۆڤانەه ئەه  دۆخیور بەار کێڵەه  یه م شەێوه بەه. وێ که رئه ده

ک  رییه شەانۆگه  ئاسەان نییەه.  وهکردوان ێکیژیان  که  ر داڕشتووه درامی کاریگه
کەارێکی   کی زۆر کورت و لەه یه ماوه  ستێکی زۆر له ژیان و هه  ی که یدا بکه په

 .   نێت یه و بگه  وه زێتهێخێرادا بگو
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 شانۆگەری
 

  وه خواردنه نگی چا ئاهه
 ربێتی کێڵە: نووسینی

 
 

 :کان ره کته کاره
.  ڕو الوازه و لەه زۆر بنکۆلەه ، فتاو پێەنل سەاڵه نی حەه مەه ته: ڵما ئیڤانس ئه
ی کەەورت و جەەوان  که سەەپییه  قەەیه.  اڵم مۆدێلیەەان مەەاوه بەەه ،ن کانی سەەاده جلەەه
کیش  یەه وته که ک کەو پەه وه ، ڕێوه ڕوات بەه ی ئەه کەه تی گۆچانه یارمه  به.  بڕیوه
 .ژمار ئه  ته نایه
یی  سەته تۆزێەک جیەاوازی جه.  فتاو نۆ سەاڵه نی حه مه ته: ر ئیڤانس ێستهه
نەدێ زیەاتر  موچەاوی هه ده  چێ ی پێئەه وه لەه  جگەه.  یه یدا هه که شکه ڵ خو گه له
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کانی  قاچەه  رچی گەه.  یەه بانه ره ر عه سەه له. ڕاو و ژاکاوتر بێ ڵگه ههد ر لۆچ و زه
 . ی ساغهقڵ عه  وه دڵنیاییه  اڵم به لن، به شه

 .بینرێ می ئه که زۆر به. تی هیایبوون وڵ تای با ره سه  له: کوڕێك
ڕووی   ی بەەه رگایەەه و ده ئەەه ،کانه  ژووری دانیشەەتنی مەەاڵی خوشەەکه: ن دیمەەه
ی  وه ی پشەەته وه ره پی دیەەواری سەەه الی چەەه  وتۆتەەه ، که وه کرێتەەه دا ئه کەەه کۆاڵنه
ڕاسەتی دیەواری  ناوه  وتۆتەه که  که نهکۆاڵ  ش ڕوو به وره کی گه یه ره نجه په. شانۆ
  یەه ک هه رگایه ی شانۆ ده وه ره ر دیواری الی ڕاستی سه سه له. ی شانۆ وه پشته
و  ره بەەه  کەەه  یەەه ک هه رگایەەه پیش ده ر دیەەواری الی چەەه سەەه له. و مەەوبەق ره بەەه
ی شەەانۆش  وه پی خەەواره الی چەەه.  وه کرێتەەه ئه  کەەه کانی تەەری خانووه شەەه به

ک و الی ڕاسەەەتی  یەەەه فه نه ش قه وه ره ، الی ڕاسەەەتی سەەەه ک دانەەەراوه کورسەەەییه
هاو  خشەەڵی گرانبەەه  لەەه  پەەڕه  کەەه ژووره.  یەەه کی چەەا هه یەەه بانه ره ش عه وه خەەواره

 .ژیان  ک له یه ده سه هک ژیانی سێناره  به  باڵغه ره قه
  وتۆتەه کەه که  ت،کا ستێر ئه ی هه که بانه ره عه  ڵما ڕوو له ئه  وه ره الی سه)

 ( ستێره ر کۆشی هه سه ڵما له ی ئه که گۆچانه. ی شانۆ وه ره پی سه الی چه
 .ئاوا :ستێرهه
  کیان چاوێەەک بەەهوردو هەەه ،گرێ رئەەه سەەتێر وه هه  ی لەەه کەەه ڵما گۆچانه ئەەه)
 .(گێڕن یا ئه که ژووره

 .نیشم دائه  وه ره سه و ری ئه سه له ... که فه نه ر قه سه دام له و بڕوایه له :ڵمائه
 .دابنیشێ دانێوانمان  توانێ له و ئه ئینجا ئه.  خراپ نییه: ڵێ به :ستێرهه
 ،نیشەەێ ی شەەانۆ دائه وه ی الی ڕاسەەتی خەەواره کەەه فه نه ر قه سەەه ڵما له ئەەه)
 ( که تاوتوێکردنی ئاکامه  ونه که ردوو ئه هه

 !ستێر ، هه نزیکه  وه رگاکه ده و زۆر له اڵم ئینجا ئه به :ڵمائه
 ( وه ته یا تواوه  که کێشه  قێنێ، له له ر ئه ستێر سه هه)
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ی شەەانۆ  وه ی الی ڕاسەەتی خەەواره کەەه فه نه ری قه وسەەه و ئه ره بەەه) :ڵمائپپه
 .دابنیشم  لێره  ئینجا باشتره.( ڕوات ئه

 . دووره  وه منه  اڵم ئێستا زۆر له ڵما، به ئه :ستێرهه
  وه ونەەه که تەەر ئه ارێکیردووکیان جەە ر پەەێ؛ هەەه سەەه  سەەتێته ڵده ڵما هه ئەەه)

 ( که تاوتوێکردنی ژووره
و  بنێم، ئیتەر ئەه و الی تۆ پاڵ ره به  که ی چایه بانه ره ر عه گه اڵم ئه به :ڵمائه
 ؟ وا نییه و الی تۆ دێت، ره به

  کانی شانۆ وا دابنرێ کەه ی شانۆ، بۆ بینینی شوێنه وه ره پی سه الی چه(
ران  بینەەه  ڕوو بەەه  کەەه  وه رێکەەه کته ئه نیگای گۆشەەه  کانی شەەانۆ لەەه ئاراسەەته

و  رانه پی بینه تدا الی چه قیقه هه  له" ڕاست"ند  رچه هه . سفکراوه وه.  ستاوه ڕاوه
  له ی شانۆ، وه بۆ پێشه  هێمایه" ی شانۆ وه ی خوارهال. " یش الی ڕاسته"پ چه"

 کانی اژهو سەته ده.  وه شەی پشەته بەۆ به  ی شانۆ هێمایەه وه ره کاتێکدا الی سه
ران بێ،  بینه  شانۆ ڕوو به  ن که که یدا ئه مانا په  کاته و ئه  وه ره و سه وه خواره
رتاپای  بێت سەەه توانایەەدا ئەەه  لەەه  وه ر زەوییەکەەه سەەه ر له ماشەەاکه ته  وه رئەەه به له

 (ببینێت  شانۆکه
 ؟ مڕۆیه ئه  تۆ دڵنیای که. ڵما ئه  ئۆی، باشه :ستێرهه
کەوپ و   نێ کەه سەتێر پەاڵ ئەه و الی هه ره بەه  که ی چایه بانه ره عه) :ڵمائه
 .ی مانو ممه شه پێنل مین که یه(  ره سه سڕ و شتی تری له سته ده

 ؟ کردووه بیر نه کانت له  داره قاوه  خۆ بسکیته :ستێرهه
 دایەەەان  کەەه ڵ چایه گەەه دان، له کەەه ناو قاپه خێر ئەەازیزم وان لەەه نەەه :ڵمائپپه
  کەه الی ڕاسەتی کۆاڵنه ماشەای وردی ته ، به وه که ره نجه ی پهال  ڕواته ئه.)نێم ئه
 ( کات ئه

 ی کاکاو؟ ئه :ستێرهه
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 . یادمه  له :ڵمائه
 !بیرت چوو  ی چارڵی له که ردانه سه  تۆ له :ستێرهه
 ر بەه کرد له کاکاوم بۆ دروست نەه.  وه خواته ستێر، چارڵی چای ئه هه :ڵمائه
 . وه خواته ی ئهیی چا وه ئه

 . وه شمایه جار نه- رحاڵ دووایین هه  به. ئۆی :ستێرهه
 ...شغوڵ بووین زۆر مه  و ڕۆژه ئه :ڵمائه
ی  ربەاره ده. وه ره ده  هاتیەه و ئه وه ژووره  چوویتەه ئه  لەه په  ئەاوا بەه :ستێرهه

  . وه مایه نه ویش ئه... کرد م بۆ ئه ینبرج قسه باوکی و به
 ینبرج چیی بوو؟ به :ڵمائه
ی  کاتێ باوکی بۆ مەاوه ...رپوڵ ی لیڤه وه ره شتی بۆ ده م گه که یه :سپتێرهه

 . دا ڕۆیشتووه که شتییه هک ڵ گه له  ش وامان زانی که سێ مانو ڕۆیی و ئێمه
 .بوو ینبرج نه به  وه ئه :ڵمائه
ر  سه و له فره و به ناو ئه له  یادمه له. ینبرج بوو به. ڵێ، خۆی بوو به :ستێرهه
و  ئه  وه ئه. ری گرت نگه ختێ هات و له هو و ستابووین وه  رگاکه نگه ی له تهشۆس
کانی  پیتەه متوانی ست پێکرد و ئەه م ده پۆلی یەکەمی قوتابخانه  بوو که  ساڵه
 .م بکه  ی حونجه که نیشته ر ته سه
 .خوشکی بوو، هادینگام سته پاپۆڕی ده  وه ئه :ڵمائه
و  ئەه بەا بەزانین .  ماوه بیرت نەه داڵ بووی و لهتۆ من. ینبرج بوو به :ستێرهه
 ... بوو  که  ساڵه
 .هادینگەام بەوو.  وه گێڕامەه ی بەۆ ئه و چیرۆکەه جار ئەه به دایکم جار :ڵمائپه
 .شکا  وه ودیوی هێبریدزه یپ ۆر  له که  ی له که کینه مه

 .نها چوار ساڵ بوو نت ته مه کات ته و تۆ ئه .بوو 2951ساڵی  :ستێرهه
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  خۆی کرد بەه  قوشڕانه م شه پێنجی کانوونی دووه  له .هادینگام بوو :ڵمائه
 .یا که ره نده به

 .یانی بەوو عات نەۆی بەه دوای سەه .م بەوو چەواری کەانوونی دووه :ستێرهه
پەاڵی   کرد کەه ینبرجمان ئەه ماشەای بەه سەتابووین و ته وه  کەه فره ناو به له  ئێمه

کانم  تەەه ر ڕوومه سەەه کانم له و فرمێسەەکه و مەەن گریەەام وه که شۆسەەته بهدابەەوو 
 . ستنی به

 .هادینگام بوو :ڵمائه
بیەرم . تت گریابێە م قەه ڕ ناکەه بەاوه. گریا نەه  زانی دایەه ڵما، ئه ئه :ستێرهه
  ، نەدێ کەه ک هه نەاچن وه تێک لێم  بۆیه  ناو و شوێن زۆر تییه  ت به باره سه
ی  وه ک ئەه بیەر وه  وه نەه تەرم نایهنەدێ شەتی  اڵم هه بەه م، توانم باسەیان بکەه ئه
فرمێسەکی  . بیره م لەه و ڕۆژه اڵم ئەه بەه. بوو دارێکیان هەه ر هک  رچه په ڵکی چ خه
 .گریا نه  کانم بوون و دایه ته ر ڕوومه سه ستوو له به

  هاتەه مەی نه ده  چییەه لەه  ک وشەه گەوتی یەه  دایەه (قێنێ له ر ئه سه) :ڵمائه
 . وه ڕایه و ماڵ گه ره به  یهشانی دا ڕێک شانبه .رێ ده

 ی ئێستا دێت؟ ئه ... بووه بڵێ نه ت زۆر قه (نێ که پێئه) :ستێرهه
عات چەوار و  ی سەه وا نزیکەه ئه وێ، بکه زیاتر دوا  وه خێر، نابێ له نه :ڵمائه
 . نیوه
 .بن کانی تر سروشتی ئه بێنیت، پاشان شته  که چایه  باشتره :ستێرهه
ی شەەانۆ  وه ره رگای الی ڕاسەەتی سەەه ده لەەه.)زانم ئەەه زم،ڵێ ئەەازی بەەه :ڵمائپپه
 . یه موو شتێک ئاماده هه(  وه ره ده  ڕواته ئه

 دوێی؟ ی چی ئه رباره ی ده ئه :ستێرهه
 ... یه وانه له  دا بووم که و بڕوایه له(  وه ژووره  وه دێته  وه که قۆرییه به) :ڵمائه
 !ی جۆرج بێت براکه  یه وانه له (...نێ دائه  که قۆرییه  وه وریاییه  به)
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   هێنەده ڵما، ئەه ؟ نەا، خۆهەاوێیه   وره و بۆمبەا گەه ئەه ی تۆرپیدۆ، ئه :ستێرهه
 ! م چیرۆکه ی ئه وه بۆ گێڕانه  نی نییه مه ته 

دالیای  وامزانەی مەه.  تی چییەه بزانەێ ئازایەه  یەه نی هه مەه ته  نده وه ئه :ڵمائه
ردوو  هەه  لەه  وه رانییه نیگه  به ڕوات، ئه که ره نجه و الی په ره به. )م ده نیشان ئه
 .(ڕوات ئه  که هوبەقو الی م ره ڕوانێ پاشان به ئه  که نهۆاڵالی ک
 ؟ مڕۆیه تۆ دڵنیای ئه. وت و وا دواکه مشه هێشتا نا؟ ئه :ستێرهه
 ( وه ره ده  ڕواته ئه. ) یه ممه شه م پێنل که یه. دێت :ڵمائه
 ؟ الیه یت که پاره :ستێرهه
 .ستێر هه  کم پێیه بیست دۆالرییه(  وه ڕێته گه ئه  وه قاپێ بسکیته  به) :ڵمائه
 !ڵما ئه :ستێرهه
نەیس بەوو  ده  وه ئەه.  کردووه رم نەه مان لێی سه  نده وه ئه  رحاڵ، هه به :ڵمائه
بێ،  وانەداریمان هەهیم توانین دوو ئەه  یه م شەێوه به. بوو ی پێ جار ورده ئاخیر
 .ێرست هه

ڵ  گەه دۆالری له ی بیسەت ورده  نیس پێی گەووتبێ کەه ده  یه وانه له :ستێرهه
 .ڵگرێ خۆیدا هه
  کەەه ره نجه و الی په ره بەەه  دووبەەاره.)وڵی بەەۆ بەەدرێ دێنەەێ هەەه  وه ئەەه :ڵمائپپه
 ی؟ ڕۆی باسی هادینگامی بۆ بکه ئایا ئه( ڕوات ئه

 واو ی ڕۆژی تەه ربەاره ده  یەه وانەه یەان له ... یەه وانه له. ینبرج بوو به :ستێرهه
 نگەاو ڕه  زییەه کاغه  هوریا و شریته راو ڵما، هه ئه .نگی جیهانی بدوێم بوونی جه

              .  یاده کانت له نگه ڕه
 .نو دانیشتبوو ی خۆی بێده که کورسییه ر سه ش له "بابه" :ڵمائه
 ان نا؟ئێستا دێت ی. جۆرج ڕۆیشت  بوو که نه  وه کو ئه وه :ستێرهه
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شەغوڵ  مه  وه قسەه  ستابێ بەه شوێنێکا وه  له  یه وانه خێر ئازیزم، له نه :ڵمائه
دااڵنەکەی  دەمر بەه  وا له تا وه نا ئه ...نا (...کات یری الی ڕاست ئه سه) .بێ

 ! داڤییه
 .م که ئه ڵما کاکاو بۆ تۆ تێ م، ئه که تێ ئه  که وا چایه ئه :ستێرهه
نەەدێ ئەەاوی  بێ هه ، ئەەه یەەه موو شەەتێک ئاماده هەەه(  وه هر ده  ڕواتەەه ئه):ڵمائپپه
 .م بکه رمی تێ گه

 !چێ بیر نه لوای سپیت له حه :ستێرهه
و الی   وه ژووره  ر بێتەه گەه ی ئه ستێر، ئه ئۆی، هه(  وه وێته که رئه ده) :ڵمائه
 ! وه ت ناشمێنێته دانیشێ؟ خۆ قه  وه که قاپییه
 !ڵما بۆ خاتری خوا کاکاوی بۆ بێنی هئ. ی بکه بێ زۆری لێ ئه :ستێرهه
 (نامێنێ  و ناوه ڵما له ئه)
بالک   و ناڕوا بۆ لێشینسکی و ئه.  وه نزیک بووبێته  بێ زۆر لێره ئه :ستێرهه

 .ماڵ  وه ش ناگاته عات شه تا دوای سه  بێرنز که
 ... ر له کسه یه! تا وه ئه(  و کاکاوێکی پێیه  وه ڕێته گه ئه) :ڵمائه
ک  یەه نگەی فڕێەدانی ڕۆژنامه ده. بێ ت ئەه دا ڕه که ره نجه الی په به  که کوڕه)
 ( که یوانه م هه رده به له  دێت

و  بەه. ن کەه ڕێ ئه ن و چەاوه کەه ئه  رگاکەه ماشای ده ستێر ته ڵما و هه ئه) 
  و ڕاسەتییه ردووکیان ئەه اڵم هەه بەه. رگەا بێەت نگی ده ده ی گوێیەان لەه هیوایه

ماشەای  و ته  وه یکاتەه ڕوا و ئه ئەه  رگاکەه و الی ده ره ڵما بەه هدواجار ئ. زانن ئه
 (کات وییەکە ئه ر زه ی سه که ڕۆژنامه
 .ڕی و ڕۆیی تێپه  وه خۆ ئه :ڵمائه
 .چووبێ ت لێ تێک که بێ ڕۆژه ئه :ستێرهه
 . بوو  ی پارە هو ریکی کۆکردنه دااڵنەکەی داڤیس خه  له خێر، نه :ڵمائه
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 .یاد چووبێ ی له خۆ نابێ ئێمه (انێکی درێیدوای وچ) :ستێرهه
(  وه ڕێتەه گه ئه  وه رگاکەه ده  ، لەه یه وه سته ده  ی به که هێشتا کاکاوه) :ڵمائه

 .یه وه ریکی کۆکردنه کێریگانس خه  ئێستا وا له
 (ستێ وه ئه  دا و کڵۆاڵنه ئه رگاکه پێوه ده)
  نو دێیتەەه بەەه زۆر ده!  سەەته وه وێ مه لەەه  وه کەەه کاکاوه  بەەه  باشەەه :سپپتێرهه
  وه ئەەه ( کەەه ایهچ ی بانەەه ره ر عه سەەه  هێنێتەەه ئه  کەەه ڵما کاکاوه ئەەه. )رچاو بەەه
الی   که فه نه ری قه وسه ری ئه سه گرێ و له ڵئه ڵما کوپێ چا هه ئه. ) ته که چایه
 ( ئاراوه  کی درێی دێته نگییه بێده ،نیشێ دائه ی شانۆ وه ره پی سه چه

 . وه گێڕمه ئه  که ر خوێنه بۆ پێوه  که نم چیرۆکهوابزا :ستێرهه
 هادینگام بوو؟ :ڵمائه
 .ینبرج بوو به :ستێرهه

   کەەه ره ماشەەای پێوه ی تەەریش ته فتەەه بەەۆ دوو هه( دوای وچانێەەک: )ئوڵمەەا
 .ن ناکه
 

 ) هێواشی تاریک دادێت به)
 
 
 

 :کان رچاوه سه
 

1- Literature    An Introduction to Reading and Writing 

Fourth Edition 
Edgar V. Roberts   and   Henry E. Jacobs 

U.S.A. 1993 
Pages 1049 – 1053 
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شەاری   لەه 2959مەی  شەی تشەرینی دووه وشه بیسەت  ئۆجین یۆنسکۆ له
دایک  لەه 2921سەاڵی   ڵێن لەه ش ئەه رچاوه نەدێ سەه ڕۆمانیا، هه  التینا له سه
وترا ئۆجین یۆنسەکۆ  ده یش پێیو ئه  رێکی ڕۆمانی بوو که باوکی پارێزه.  بووه

  نسەی بەوو کەه هڕ ندازیارێکی پرۆتستانی فەه ئیپکار کنی ئه  و دایکیشی ترێسه
ن دایکی  که رگیری ئه هاوسه ێکات.  ڕۆمانیا گیرسابۆوه  له  وه یه که هۆی کاره  به
دۆکسەەی  رسه ئه  ر بەەه شەەیان تەەا مەەردن هەەه که ئۆرسەەۆدۆکس و کوڕه  بێتەەه ئه
 . وه مێنێته ئه

بەۆ   وه گوێزنه یان ئه که خێزانه ،م کی که یه ماوه  دایکبوونی ئۆجین به وای لهد
  بێتەه دا و ئه خوێنەدن ئەه  بەه  باوکی تیایدا درێەیه  ی که و شوێنه بۆ ئه پاریس،
بێ و  دایک ئەه مارلینیای خوشەکی لەه 2922ساڵی   له. شی یاسا به  دکتۆر له

  ژده نی هەه مەه ته دواتەر له  بەێ کەه دایک ئەه ی بەرای لەه ساڵی دواتریش مێرسیه
جێ  پاریس نیشەته  پانی ڤاوجیرارد له گۆڕه  له 2920ساڵی . مرێت ئه دامانگی
 .بن ئه

  ی ڕۆمانیەا لەه سەاڵه و ئەه ،بۆ بوخارسەت  وه ڕێته گه باوکی ئه 2922ساڵی 
  ی لەەه کەەه ی و دوو منداڵه که ره تێەەوەگال، هاوسەەه  وه مەەه که نگی جیهەەانی یه جەەه

ن  الیه  له  نده رچه هه ،مشوری ژیانی خۆیان بخۆن  بوایه و ئه  وه مێننه هپاریس ئ
نو هەیچ  بەوونی جەه واو پاش ته. کرێن ک ئه ندێ کۆمه هه  سوکاری ترێساوه که
 . نگدا کوژراوه کانی جه ره به  زانن له واڵێکی باوکی نابێت و وا ئه هه

. ژین می بلۆمێەەت ئەەهقا شەەه  ئەەوتێلی دی نیڤیەەر لەەه  کان لەەه ترێسەەا و منداڵەەه
ینێرێ بەەۆ الدێ تەەا  دایکەەی ئەەه. ڕوات باری ئەەه و نالەەه ره ندروسەەتی ئەەۆجین بەەه ته
 2929 - 2927الدێ   ی ژیەان لەه و دوو سەاڵه ئەه. یسوکاریدا بەی ڵ که گه له
  بێ لەەەه کی گرنگیەەەان ئەەەه ی مارلینیەەەا جێگەەەا و ڕێگایەەەه که ڵ خوشەەەکه گەەەه له

 .کانی ئۆجین نووسینه
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کی بنەوک و  یه شەوقه  بەۆ پەاریس و لەه  وه ڕێنه گه ئه ی که ئۆجین و خوشکه
و  لەه. نیژ ی ئه نک و باپیره ڵ دایکی و نه گه قامی دی سوراڤیر له شه  تاریک له
 نین کی پێکەه و سیناریۆیه" مان قاره"یی  رده ری دوو په ئۆجین شانۆگه  یه شوقه

 . بوونه ون  و تێکستانه ئه  وه داخه بهکه ئامێزی تێدا نووسی، 
اڵم  بوو، بەەه ربازیش نەەه ت سەەه نانەەه مردبوو، ته ڕدا نەەه شەەه  بەاوکی ئەەۆجین لەەه

 2927سەاڵی   له. بوخارست بوو له پۆلیسی  تی هه المه ری سه پۆستی پشکنه
ی یپشەتیوان  میشەه و هه ئەه. ر ڕاڵی پشەکنه نەه ژه  بێتەه هێنێ و ئه ژن ئه  دووباره

کان،  وانی ئاسەنین، نازییەه سەهپا فرێسەکۆ، کۆردیەانۆ، ئه)  اڵتی کەردووه سه ده
هۆی  بەه.  قەه ر هه سەه له  میشه اڵت هه سه وابوو ده پێی  چونکه( کان کۆمۆنیسته
منەداڵی  و بوونی مەاڵ جێ پۆلیس و نیشته  ی له که کارهێنانی پۆسته خراپ به

ر  سه و پێ له  وه وێته که ئه ی لێ که اڵقدانی ژنه ی سنووری ڕۆمانیا ته وه ره ده  له
 .گرێ کانی دائه ی منداڵه وه گرتنهر وه

ڕۆمانیەا دایەک و بەاوکی   وه ڕایەه کارێک گه رزه ک هەه ی ئۆجین وه وه ئه پاش
. زانکەۆی بوخارسەت  نسی له هڕ بی فه ده خوێندنی ئه  وته که.  وه لێک جیا بوونه
 رگیری کەەرد و کنێکیەەان بەەوو کەەه ڵ ڕۆدیسەەیا بوریلینەەۆ هاوسەەه گەەه یۆنسەەکۆ له

جەاریکی تەر   کەه خێزانه. ۆکەی منەدااڵنی نائاسەایی بەۆ نووسەیک چیر یه ژماره 
م  نگی جیهەانی دووه کەاتی جەه  شاری مارسەیلیس لەه  نسا و له هڕ فه  وه ڕانه گه

 .پاریس  وه نگیش جارێکی تر چوونه دوای جه. جێ بوون نیشته
کرا  ی پێەده نووسێک ئاماژه کو شانۆنامه وه  وه گرانه خنه ن ڕه الیه  یۆنسکۆ له

سەاڵی   له (ڵ چه سۆبرانۆی که)ری خۆی  م شانۆگه که ی یه وه ت پێش ئه نانه هت
نی چب ساڵیدا بڕیاری دا فێری زمانی ئینگلیزی  مه ته  له. بنووسێت دا2905
 .گرت رده موو شتێک وه هه  یۆنسکۆ ئیلهامی له. بێت
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و  '2901کان  کورسەەییه'و  '2902  وانەەه'کانی یۆنسەەکۆ  ناوبانگەەه به  کەەاره
 . '2909ن  ده رگه هک'

 'شەەانۆ  دژه'ک خەەۆی نەەاوی نەەابوون  کانی یۆنسەەکۆ یەەان وه رییه شەەانۆگه
. تێکشەەەەکاند   وه نجامەەەەه و ئه  ڕووی گرێننەەەەه  ترادیسەەەەیۆنی شەەەەانۆییان لەەەەه

سەەەۆراخی  کانی   شەەەانۆنامه. لی مەەەۆدێرنن مگەەەه رهه کانی یۆنسەەەکۆ به مەەەه رهه به
یاڵ و زۆرجەەاریش  ڵ خەەه هگەە له نکانی وجەەود ی قوربەەانی و نهێنییەەه وه دۆزینەەه
وام  رده یاڵ و واقیەەۆ بەەه ی نێەەوان خەەه وه ره هێڵەەی جیاکەەه. ئامێز یاڵی گاڵتەەه خەەه
  و پێیوایەه  کەردووه سف کانی بێمانا وه ک یونسکۆ جیهانه روه بێ هه دار ئه که له

 .بات یان ئه ڕێوه وت به ڕێکه
ک  ی یۆنسەەەکۆی کەەەرد وه سەەەڵین پێناسەەەه مەەەارتین ئه 2921سەەەاڵی   لەەەه
رانی تەری  نووسه یشان ، شانبه(بێمانا) بشورد شانۆی ئه  ر له رێکی ڕابه سهنوو
مان  موو هەەه هەه. مۆڤ ر ئەەاده ت و ئارسەهێەەک سەامۆئیب بێکێەەت و ڤەین جێن وه

م  ئەه. زانەی بێمانەا ده  ش ژیانیان بەه مه بوو بۆ ژیان، زیاتر له یشتنیان هه تێگه
  ڵکو شۆڕشەێکیان لەه ی، بەهر ترادیسەیۆنی شەانۆییان گەۆڕ ک هه نه  رانه نووسه
 .رپا کرد ری نووسینیش به هونه

 جێ بهماڵی باوکی  ،ڕ گاڵ و شه یۆجین پاش مشتومڕو گاڵه 2912ساڵی 
ری  رمانبەه بوخارسەت فه  وکات لەه ئەه  کات که ماڵی دایکی ئه  هێڵێ و ڕوو له ئه
و بو ر نەەه وه ختەەه رگیریدا به دووجەەار هاوسەەه  لەەه  شەەی کەەه که خوشکه ،بەەوو کبانەە
  کی وای بەه ندییەه یوه په 2938  نسەا لەه هڕ ی ئەۆجین بەۆ فەه وه ڕانه دوای گه له

وێ  که ست ئه ده( پووری) ماڵی میمکی  ئۆجین ژوورێک له. نامێنێ  وه ئۆجینه
  یویست ئەۆجین ببەێ بەه باوکی ئه. داتێ ی ئه ندێ پاره جار هه باوکیشی جاربه

 2918سەاڵی   لەه. ب و شەیێر بەوو ده ئەه  زی لەه اڵم ئەۆجین حەه ندازیار، به ئه
نێەوان   و لەه 'گال بەه ت دی به ییەهبێڵ'ی  ڕۆژنامەه  وت لەه رکه ک شاعیرێک ده وه
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. زانکۆی بوخارست  خوێنێ له نسی ئه هڕ بی فه ده ئه 2933تا  2919سااڵنی 
 2932سەاڵی  له.  وه بەاڵو کەرده 'زۆداک ریڤیەو'  مین وتاری له که یه 2935  له

یمس دا  ری فرانسەەیس جەەه ژێر کاریگەەه کانی لەەه بنوکەەه  ره وه نی زینەەده شەەیوه
 .ینووس 

تەا   وه2937  لەه.   وه کاتەه وتار و یاداشت بەاڵو ئه 'خێر نه' 2930ساڵی 
یونیڤێرساڵ   ها له روه هه. ی فاکاڵڕیڤیو خنه شی ڕه رپرسی به به  بێته ئه 2938
.  وه کرده ی بەاڵو ئەهی شانۆو بیروڕای ئەازاد نووسەین ی ڕۆژانه ر و ڕۆژنامه لیتره

دا بەەاڵو ' ڤێرمەەه'  لەەه کان ییەەه خنه ڕه  واژه سەەته ده 2938سەەاڵی   ئەەۆجین لەەه
نسەا  هڕ رکردنی بەۆ فەه فه ی سه تی ڕۆمانیا مینحه وڵه ساڵ ده مان هه .  وه کاته ده
 بەەه  (کرد واوی نەەه رگیز تەەه هەەه  کەەه)ی  کەەه داتێ بەەۆ نووسەەینی تێەەزی نامه ئەەه

پاریسەیش   لەه. 'شەیێری بەۆدلێردا  رگ لەه یشانی مەهو ناون ەگوناه'ناونیشانی 
یکۆب  ر، بێردیەە ، جەەه ر ئیمانوئێەەب ماونیەەه سەەه خولیەەای نووسەەین له  وتەەه که

 .ب مارسیبێین، و گابر مارته
هێنەری تۆمەا  و گروپەی پشەت ئیسەپرت ڕیڤیەوی  2939ئۆجین ساڵی 

مامۆستای کو  ڕۆمانیاو وه  وه ڕێته گه میش ئه نگی جیهانی دووه دوای جه. ناسی
 و ل اڵم هەه بەه. بێت کار ئەه سەتبه بوخارسەت ده  نسەی لەه هڕ بی فەه ده زمان و ئه

مێنتی وی هاوڕێکەەانی دۆکیەەیت یارمەەه  بێ و بەەه بار ئەەه رجی ڕۆمانیەەا زۆر نالەەه مەەه
  وه چێتەه ی ئه که ره ڵ هاوسەه گەه له 2901سەاڵی   کاو لەه یدا ئه رکردن په فه سه
زعەی داراییەان زۆر خەراپ  و پاشان وه  وه مێننه ئه تێب ئو  تا له ره سه. نسا هڕ فه
 (2937 -2959)ی پاڤێەەڵ دان 'دیس ئورکەەان قەەه'بێ و ئەەوجین ڕۆمەەانی  ئەەه
سەتکورتی  ر بێکەاری و ده بەه له. پاریس  وه چێته ئه 2900ساڵی . گێڕێ رئه وه
کەانی شەاعیری  رگێڕانەی کاره وه  وته کات و که نی کار ئه مه کی چاپه زگایه ده  له



 87 

  و مەاوه لەه. رێکی سەوریالیزم بەوو ڕابه  که( 2913- 2883) رمۆز مانیا ئوڕۆ
 .کردن تی ئه   یارمه که و دا خزم داراییه  شه نگه ته

سەت  ئەۆجین ده  و ساڵه ر ئه هه ،کات باوکی کۆچی دوایی ئه 2908ساڵی 
ی  22  دواتریش له  که ،'ڵ چه بریما دۆنای که' ی نووسینی شانۆنامه  کات به ئه
سەت  ده وتنێکی وا به رکه کرێ و سەه مینجار نمەایش ئەه که بۆ یه 2905ایاری ئ

 2905سەەاڵی   ر لەەه هەەه. نەەد ڕۆشەەنبیرێک ی چهیستخۆشەە ده  لەەه  نەەاهێنێ جگەەه
 دا' دیستۆڤسەکی'ی ' کەراو خەواردوو رمان ده'  لهبینێ  ئهئۆجین ئۆنسکۆ ڕۆڵ 

رکێشەی و چێەی و  سهوقی  ها زه روه هه. رهێنانی نیکۆال  باتاڵی بوو ده  له  که
ی  ندامی کۆلێجی پاتافیزیکس و سەااڵنی دواتەریش زۆربەه ئه  نه یکه نیهیلیزم ئه

 . وه باڵو بوونه  و کۆلێجه ی ئه باڵوکراوه  کانی ئۆجین له مه رهه به
  رگەرت و لەه دالیای مۆنەاکۆی وه مەه 2929 ی ئایەاری سەاڵی8  ئۆجین له
 ،رگەرت زنی وه ی مەهیت وایەه ته ۆی نهاڵتی شەان ساڵ خه مان می هه که کانوونی یه

اڵتی  ها خەه روه نسەاو هەه هڕ نەدامی کەۆڕی زانیەاری فەه ئه  بێته ئه 2975ساڵی 
اڵتی  خەەه 2973سەەاڵی . گرێ رئەەه وروپی وه بی ئەەه ده مسەەا بەەۆ ئەەه مەزنەەی نه
خری دکتۆرا  ی فه بڕوانامه 2970ساڵی . گرێ رئه لیم و شاری ڤینی وه ئۆرشه

لیم  زانکەۆی ئۆرشەه  یەش لەه2970ریتانیا و سەاڵی  بەه  هزانکۆی وارویک لە  له
سەەاڵی  .درێ ئەه دالیای مەاکس ڕینهارتەدی پەەێ مەەه 2972سەاڵی . گرێ رئەه وه

  ی دوو ڕۆژ لەەه چێ و بەەۆ مەەاوه ندروسەەتی یەەوجین تێەەک ئەەه بەەاری ته 2980
دالیا  دوو مەەەه 2980ی نیسەەەانی سەەەاڵی 22  لەەەه .وێ خەەەه ئه  خانه سەەەته خه
اڵتی  مان سەەاڵیش خەەه مەەانگی ئایەەاری هەەه  لەەه. فلەەێشمەەاێینی و ال: گرێ رئەەه وه

ی تشرینی 11  گرێ و له رئه رخ وه ری هاوچه یی مۆنتیکارلۆ بۆ هونه وه ته نێونه
شەیکاگۆ   رسەۆڵ لەه ئینگه –لیۆت  ئه .  .اڵتی ت خه  و ساڵه ر ئه می هه دووه
 .گرێ رئه وه
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کانی  وه ۆبوونەهشەداری ک وانێک به هک چاالک شاری بێرن و وه  چێته ئینجا ئه
شەەانۆی دی ال  2987ی شەەوباتی 13  لەەه. کات پشەەتیوانی مەەافی مەەرۆڤ ئەەه

.  وه کانی ئەۆجینی کەرده مەه رهه مین ساڵی نمایشەکردنی به یهێشێت یادی س هه
مەانگی   رگرت و لەه ی پاریسی وهیوان دالیای شاره مان ساڵیش مه ئازاری هه  له

 .گرێ رئه ی زێڕ وهدالیا مان ساڵیش دوو مه می هه که تشرینی یه
،  خۆشەخانه نه  وێتەه که ئەۆجین جەارێکی تەر ئه 2989مەانگی شەوباتی   لەه
ی  کەه کنه. ڕۆمانیەا  شداری داکۆکی مافی مرۆڤ لەه به  ڕێگر له بێته  ش ئه مه ئه
دژی ڕژێمەەەی ڕۆمەەەانی بەەەۆ   ی لەەەه کەەەه ره تبارکه تۆمه  بری خەەەۆی وتەەەاره لەەەه
 ،ر نووسەه (725)د و ده  وت سه حهار تای مانگی ئاز ره سه  له.  وه خوێنێته ئه
یانەدنی  ر ڕاگه سه ن له که سامۆیب بێکێت ئیمزا ئه نێویاندا ئۆجین یونسکۆ و  له

اڵتی  ر خەهێوتی ئایار ئۆجین یونسەکۆ و جەاکی مەاوکل حه  له. ربڕین مافی ڕاده
  بنەەه میش یونسەەکۆ و سەەیۆران ئه کەەه کەەانوونی یه ی35  لەەه. گرن رئەەه مەەۆلێر وه

 .نسا هڕ رانی فه کێتی نووسه ی یهیخر فهندامی  ئه
زانکەەەۆی سیلیسەەەیا  2991مەەەی  وتی تشەەەرینی دووه حەەەه و بیسەەەت  لەەەه

خری  پەەاریس دکتەەۆرای فەەه  راسەەیمێکدا لەەه مه  لەەه  نەەده پۆڵه  کاتۆفیتشەەی لەەه
یی  وه تەەەه ی نێونه نەەەدامی لیینەەەه یونسەەەکۆ ئه. ئەەەۆجین یونسەەەکۆ  خشەەەێته به ئه

م واڵتەان و  رجه سەه  کرد له مافی مرۆڤی ئهچاودێری   رانی ئازاد بوو که نووسه
 .کۆشا ندان تێده رمه ران و هونه ی زانایان و نووسهیبۆ ئازاد

پەاریس بەۆ   ی خۆی له که ماڵه  له 2990ی ئازاری 18  ئۆجین یونسکۆ له
 .نێیرێ گۆڕستانی مۆنتپارنا  ئه  نێ و له لێک ئه چاو  میشه هه
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 ری  شانۆگه
 
 لێن که

 
 ئۆجین یونسکۆ: نووسینی

 ڕۆسێت المۆنت: بۆ ئینگلیزی  وه نسییه هڕ فه  له انیڕرگێ وه
 

 :کان ره کته کاره
 هاوڕێ

 (ندامی کۆڕ ئه) کادیمی کاکی ئه
 کادیمی ری کاکی ئه هاوسه

 ست رده به
 

 شوێنکات 
 ،ییر کەاری هونەه  به  ندی ڕازاوه مه وڵه ی ده رێکی دانیشتنی بورژوازییانهوژو
ناویانەدا ئەسەکەمیلێکی   سەکدار لەه کی دهئەسکەمیلێند  و چه فه نه ک دوو قه یه
کەان  دیواره ،دانەراون دا که ڕاستی ژووره ناوه  می فلیپ پاشا، له رده وزی سه سه
کان  توانێ نووسەینه سەێک ئەه که ، گیراو داپۆشراوه- رچووپه چه ی له بڕوانامه  به
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یان  کەه وره ر گه سەه تی له تایبەه  هی ب وه ره سه  یی و له وره گه  به  که  وه بخوێنێته
  بەه  نووسینی التینی کەه  وه شه وه نیشت ئه ته  له. ' خری دکتۆرای فه'  نووسراوه
دکتەۆرای 'ولی  یری هاوتای دبلۆمی ده کی تری سه یه دانه ، وه خوێنرێته گران ئه

تێکستێکی   به  که  کی تری لێیه یه دانه  وه وه نیشت ئه ته  له  وه دیسانه. ' خری فه
یان  کەه ر یه هەه  ی بنوکتریشی لێن که بڕوانامه ، وه خوێنرێته گران ئه  درێی و به

 .'دکتۆرا'  ری نووسراوه سه ی لهیڕوون به
 . یه وه رانه الی ڕاستی بینه ک له رگایه ده
کادیمی ڕۆبێکەەی چرچولەەۆچی  ری کەەاکی ئەەه درێت هاوسەەه الئەەه  رده پەەه  کەەه

و بەەواری   وه ره ده  نێو جێگەەا هاتۆتەەه لەەه  تەەازه  ارهی دیەە پێەەوه  کەەه  ردایەەه به له
کەەاڵو و . کا ئەەه ڕووی تەەێ  ره بەەه قەەاتی له  هەەاوڕێ کەەه ، بووه خۆگەەۆڕینی نەەه

ش و پەەانتۆڵێکی  تێکی ڕه چاکەەه ق، ، ملیەەوان ڕه یه وه سەەته ده  ی بەەه کەەه تره چه
 .یان دێ کانیشی بریقه و پێاڵوه ردایه به  تی له تخه خه

 . ی بۆم با  بکه ئازیز ئادههاوڕێی  :رهاوسه

 .نازانم چی بڵێم:هاوڕێ

 .زانم ئه :رهاوسه

نگەەت بەەۆ  مویسەەت زه نه. کان بەەوو واڵەەه هه  و گەەوێم لەەه دوێنەەێ شەەه:هپپاوڕێ
  بمبووره  تکایه. م بکه ڕێ زیاتر چاوه  وه متوانی له مان کاتیشدا نه هه له. م لێبده

 .هاتووم  وه ناخۆشه  واڵه م هه ئاوا زوو و به

 .بووین خواز  ئاواته!  که تییه گبه چ نه! وتوو بێ رکه یتوانی سه نه :رهاوسه

تێ  رفەه ده  لەه.  مەدا مەابوو رده به  تێکی لەه رفەه ده.  ته حمه زانم زه ئه:هاوڕێ
 . پێشبینیمان بکردایه  بوایه ئه. زیاتر نا

وام  رده بەه.  وتوو بەووه رکه سەه  میشه و هه ئه. کرد ده پێشبینیم نه :رهاوسپه
 .ر بکات  شتێک ههت بێ داشکی خوله دوا  تی له توانیویه  ر جۆرێک بووه هه به
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 .ی ڕێی بده وبو ده نه  وکێنهڕت پ تاقه  م دۆخه له:هاوڕێ

 !  رگبڕه ند جه چه... کرێ، چی ئه چیمان پێ :رهاوسه

 . ئیتر ژیان وایه. خۆت ر به  ت بده ی هاوڕێی ئازیز غیره ده:هاوڕێ

هەەۆش خەەۆم   لەەه  ریکەەه خه.  وه بوورێمەەه م وا ئه کەەه سەەت ئه هه :رسپپههاو
 ( کان کورسییه  کێک له ر یه سه  وێته که ئه).چم ئه

کانی  سته ت و ده ڕوومه  له  هێواشی زلله  ش، و به باوه   یگرێته ئه) :هاوڕێ
وای دا. پەێم بمگوتایەه  وه بیرکردنەه بەێ  و  و جەۆره روا بەه و هەهوب ئه  نه (دات ئه

 .م که لێبووردن ئه

  هجۆرێکە ر هه  به  بوایه ئه. وتت کرد ڵسوکه خێر، تۆ دروست هه نه :رهاوسه
 .بامزانی

 . م بکردیتایه ئاماده  وه وریاییه  بوو به ئه:هاوڕێ

. نەکەمەوە  دامەاوه  و پیەاوه بیەر لەه   نەاتوانم. هێزتر بەم بێ بەه ئەه :رهاوسه
ی یەەەر زرنگ سەەەه له ش مەەەه ئه.  وه نەەەه که ی نهکان بەەەاڵو ڕۆژنامەەەه  هیەەەوادارم لەەەه

 . ستاوه کان وه نووسه ڕۆژنامه

بیر  هێشەتاش لەه.  وه یته ده فۆن نه له اڵمی ته وه. ی ت دابخه رگاکه ده:هاوڕێ
بەوو  باشەتر   کەه دۆخه  انەو کەهو مدوای دو. توانی بڕۆی بۆ الدێ ئه.  وه ناچێته
بیر  ڵکی شەەتی وایەەان لەەه خەەه.  وه  ره ژیانی خەەۆت بکەەه سەەت بەەه و ده ڕێوه بگەەه
 . وه چێته ئه

  ته م بابه ڕێی شتی له چاوه.  وه خێرایی بیریان ناچێته  ڵکی به خه :رهاوسه
 ...وانی تر ئه وانی تر، هئ اڵم به .بن مبار ئه ر غه ندێ براده هه. ن که ئه

 ر ، سەه ره بەه قەاتی له:  یه پۆشەته واو ، تەه وه ژووره  کادیمی دێته کاکی ئه)
 ( یه وه ده قه  شی به که شمشێره ، خش و نیگار داپۆشراوه نه  سینگی به
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( کات هەاوڕێ ئەه  ڕوو له) ستاوی ئازیزم؟  بۆ وا زوو هه:کادیمیکاکیئپه
 ؟ ۆتاییت الیهک نجامی ؟ ئه داوه چی ڕووی. تۆش زوو هاتووی

 ! چوونێکهو ئابڕو چ :رهاوسه

ڕوو . )ری سەەه  زیتەەه دابه  یه ێوهو شەە بوو بەەه ئەەه هەەاوڕێی ئەەازیزم نه:هپپاوڕێ
 .چووی رنه ده (کات کادیمی ئه کاکی ئه له

 واو دڵنیای؟ تۆ ته:کادیمیکاکیئه

ی  وه تاقیکردنەەه  رچەەوون لەەه بەەۆ ده  دایەەه وڵت نه ت هەەه قەەه وبو ئەەه:هپپاوڕێ
 .کالۆریا به

توانن کاری وام  چۆن ئه.  ی قۆڕه قسه! چواندم ریان نه ده:کادیمیکاکیئه
 !ن ڵدا بکه هگ له

 .ڵواسی نو نمرەکانیان هه دره  دوێنێ ئێواره :هاوڕێ

چەۆن توانیەت .  وه خوێنرێنەه تاریکیدا باش نه  له  یه وانه له:کادیمیکاکیئه
 ؟ وه بیانخوێنیته

 .گڵۆپیان لێ دانابوو:هاوڕێ

 .کردنم نابوودن بۆ  که ئهموو شتێک  هه:کادیمیکاکیئه

 .مابوون  وه که دیواره  ت بووم هێشتا به ا ڕهدیشتین ته  یانی به به:هاوڕێ

  تەا دایانگرێتەه  کەه وانه رگه ده   بەه  رتیلت بدایەه بەه  بوایه ئه:کادیمیکاکیئه
 . وه خواره

  نەاوی تەۆش لەه. وێ بەوو پۆلیس له  وه داخه به. ر وام کرد ڕێک هه:هاوڕێ
ماشای  ته ستبوو تا یزیان بهڕ موو هه. بوو  وه کانه چووه رنه ی لیستی ده وه ره سه
 . ئارادایه  شتێکی ناخۆشیش له. ن بکه

 رچووان؟ وێ بوو؟ دایک و باوکی ده کێ له:کادیمیکاکیئه

 .وان ر ئه ک هه نه:هاوڕێ
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موو  وێ بەەوون، هەەه کانت لەەه کانت و هاوپیشەەه ره بەەه موو ڕکه هەەه :رهاوسپپه
کانت،  یەهیقوتاب. ریان سەه  کرده هئە هێرشەت  زانانه نه  وه کانه ڕۆژنامه  ی له وانه ئه

ی  لیینەه  چوواندن کەاتێ لەه رت نه ده  ی که وانه موو ئه کانت و هه قوتابییه  کۆنه
 .کاندا بووی وه اقیکردنهت

بێ  ئەه .نەاهێنم اڵم وازیەان لەێ بەه! دا سەت ده م له متمانەه:کادیمیکاکیئپه
 .بن ئارادا هه  له  ڵه ندێ هه هه

کانتیان  نمره. ڵیان کرد گه م له قسه. م بینی که وه ردنهی تاقیک لیینه:هاوڕێ
 . رگرتووه ماتماتیک وه  ت له'سفر'. دام پێ

 . بووه شقێکی زانستیم نه هیچ مه:کادیمیکاکیئه

 . ت هێناوه'سفر'ر  زمانی التینیش هه  و له' سفر'زمانی یۆنانی   له:هاوڕێ

ی مرۆڤی ت ت مامۆستای بابهتۆ خۆ (کات ی ئه که مێرده  ڕوو له) :رهاوسپه
ی  تێەزی بڕوانامەه ری  و دانەه تی مرۆڤایەه و ڕێبەازی فه لسەه مڕاسەتی فه ده ،نیەت
 .یت'شیێرله تی و  مرۆڤایه  رگریکردن له به'ناوبانگی  به

ر  سەەه خت له م جەەه کەەه بهێ، کت وه داوای لێبووردنەەه  بەەه:کادیمیکپپاکیئپپه
هەاوڕێ   ڕوو لەه) . وه کاتەه م ده یسەتهی ب ده تی سەه ی ڕێبازی مرۆڤایه فه لسه فه
 ؟ رگرتووه داڕشتن وه  ندم له ی داڕشتن؟ چه ئه (کات ده

 . رگرتووه د خاڵت وه نۆسه.  رگرتووه دت وه نۆسه:هاوڕێ
 . وه کاته رز ئه ر به کسه کانم یه تێکڕای نمره . زۆر چاکه:کادیمیکاکیئه

  بووایەه ده. زار خەاڵ بەوو و ههر دو سه داڕشتن له. خێر نه  وه داخه به:هاوڕێ
 .تربنی دهتا بێ  زار خاڵت هه هه

 . کانیان گۆڕیوه ڕێنماییه  دیاره:کادیمیکاکیئه

تەەەۆ دووچەەەاری .  یانگۆڕیوه ا بەەەۆ تەەەۆ نەەەهین تەەەه  ر بەەەه هەەەه :رهاوسپپپه
 . کی ئاڵۆزی خراپ بوویته یه وه هدنوسان چه
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 . ڵێم گۆڕیویانه پێت ئه:کادیمیکاکیئه

 .می ناپلیۆن رده ی سه وانه ر کۆنترینیان، بۆ ئه بۆ سه  وه ته ڕاونه گه:هاوڕێ

و  شەەدا ئەەه وه ڵ ئه گەەه له . ماوه تی کاتیەەان نەەه واوه تەەه به:کادیمیکپپاکیئپپه
ی  نەدامی لیینەه ئه مەن خەۆم . یاسەایی نییەه  وه ئەه ؟ ی کەردووه یان کەه گۆڕینەه

  وه .کردووم نەه ایان پەێپر  و ڕ. تی ڕۆشنبیری زاره وه  لۆریای گشتیم له که به
گییانەدا  مەن به. ن نجام بەده ئەه بەوونی مەن نەاتوانن هەیچ گۆڕینێەک بێ قایب به
 .م که ئه شکاتیان لێ 'میری'من الی .  وه چمه ئه

ی  ئەه. فاوی ڵەه تۆ خه. یت که ویستم خۆشت نازانی چی ئه خۆشه :رهاوسپه
. ستیان ده  دایه وازهێنانت ی کان نامه وه ی تاقیکردنه بیرت پێش واده  وه ته نایه
کان  وه ی تاقیکردنه ی لیینه انهیتی بابه    ناتوانێ گومان له هیچ که  وه ر ئه به له

 .بکات

 . وه گرمه رئه م وه که ی وازهێنانه نامه:کادیمیکاکیئه

پێشەتر ئاگەادارم .  دباکر ت نەه یەه وه و تاقیکردنه رگیز ئەه بوو هه ئه :رهاوسه
موو  و هەه بێ ئه نابت ئه جه اڵم ه، ببوو شان هیچ پێویستیت پێی نهپا . وه کردیته

 م بڕوانامەه ئەه.  وه ت دڵەت ئەاو ناخواتەه ؟ تەۆ قەه بێ، وا نییەه ت هەه بڕوانامانه
،  یەەه دکتەەۆرات هه. ر دانەەا سەەه موویت له ئێسەەتا هەەه  ؟ بزانەەه ت بەەۆ چییەەه بلۆمەەهد

و  یەه تاییت هه ره ی سەه هبڕوانامە.  یەه هه ییەت ، دبلەۆمی ئاماده یه ماجستێرت هه
 . یه ر هه لۆریاشت هه که شی به مین به که ت یه نانه ته

 .ئارادا بوو  لێنێک له که:کادیمیکاکیئه

 .کردبوو نه ستی پێ   هه که :رهاوسه

.  بایەانڵکی تەریش زانی خەهنو بوو  ڕه .مزانی اڵم من ئه به:کادیمیکاکیئه
 .کەردم  کەه تۆماره سەڵی ئه ی وای نوسەخهی تۆمارکردن و دا نووسینگه  چوومه

 ی رۆک، ئەەه نابی سەەه جەەه. نابی پرۆفیسەەۆر جەەه  وه دڵنیاییەەه به" پێیەەان گەەوتم
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ری  بەه ڕێوه یان کەردو به(م که دۆسییه) م که ماشای فایله پاشان ته ..."رز به پایه
 ،زار بەەوو رمه ڕاسەەتیدا زۆر شەەه له دیەەار بەەوو، زار رمه و شەەه وه ڕایەەه گه  نووسەەینگه

ماجسەتێرت  تەۆ  وه دڵنیاییەه به.  یەه زۆر ناوازه ... یەه هه  شتێکی ناوازه"؛ وتیگ
اڵمی  منیش پرسیم بۆچی؟ وه نبێگوما ." ماوه فێولی نه تر مه اڵم چی به ، یه هه
  وه نەازانم ئەه،  وه ته که ی ماجسەتێره پشەت بڕوانامەه  لەه  یه هه لێنێک که"  وه دایه

زانکەۆ   بووڵیش کەراوی لەه قەه و تمار کردبێخۆت تۆ تبێ ئه ، داوه چۆن ڕووی
 ."ترچووبی ده کالۆری ی به وه می تاقیکردنه شی دووه به ی له وه ئه بێ

 ی دوایی؟ ئه:هاوڕێ

 تر نایخوات؟ ت چی که ره ماسته :رهاوسه

  نوسەخه  لەه  دوو وێنەه".  سەێرراوه ڵپه هه . خێر وا نییەه نەه:کادیمیکاکیئه
. واو کەەرد لۆریت تەەه کەه به ی وه رکاتێ تاقیکردنەەه ێرین هەەهن ت بەەۆ ئەه که سەڵییه ئه
 .گەوترا ئاوام پێ ."چیت رئه کان ده وه تاقیکردنه  بێ گرفت له به  وه دڵنیاییشه به

 .دا کانم وه تاقیکردنه زانی بۆ هئ ئێستا

 و ئەه.  وه بکاتەه پڕ  لێنه و که یویست ئه ت ئه که هاوڕێی ئازیز، مێرده:هاوڕێ
 . وییدانه  سێکی به که

موو  هەەه  مەەه ئه .کەەو مەەن نایناسەەی تەەۆ وه  کەەه  ئاشەەکرایه  وه ئەەه :رهاوسپپه
نەاخوات  ت تێەر قەه.  یەه وه دوای ناوبانەو و بڕوانامه  و بەه ئەه..  نییه  که له سه مه

 .سەتیان پێناکەات   هه ؟ کەه یه ی کێشه متر یان زیاتر که دبلۆمێک که. لێیان
ژووری   چێتەه ئه  نجەه ری په سەه هێنێ و به ئەه دازمانیەان پیەا وان م شه اڵم ئه به

 .ژمێرێ تا لێیان بڕوانێ و بیان  وه دانیشتنه

 ؟ێڕم بزو ختێ خه کرێ وه ئه ترم پێ چی:کادیمیکاکیئه

  تەۆ بەه .زانران لۆریا پێشەتر ئەه کەه ی به وه کانی تاقیکردنەه پرسیاره:هاوڕێ
سەێک  که شەتتوانی ئه .ویەتبو  وه زانیاریانەه  م جەۆره دوای ئەه  ویستی خۆت به
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جیەەاتی   ت لەەه وه کان تەەا تاقیکردنەه وه هەۆڵی تاقیکردنەەه  بری خەەۆت بنێریتەەه لەه
   ی که وه ئه بێ  ر بتویستایه گه یان ئه.  باکی خۆت نارد قوتابییه کرا ئه. بدات
  ت بنێریته که  سه رده تتوانی به ئه .زانی ئه کان تۆ پرسیاره  ستت پێ بکات که هه

 .ش تا بۆتی بکڕێ هبازاڕی ڕ

 م پەڕ ڕه سەێ الپەه .چووم رنه داڕشتن ده  م چۆن له تێناگه:کادیمیکاکیئه
  مەن زۆر بەه. مێیوویەی پاشخانی  ستور به ئه واو پشت م ته که ته بابه.  کردبۆوه

  و نمەره شەایانی ئەه.  کردبەۆوه شەی  م ماقوواڵنەه کەه م النەی که وردی بارودۆخه
 .بووم نه  خراپه

 ؟ بیر ماوه ت له که ته ابهب:هاوڕێ

 ...بزانین با ...ئهم:کادیمیکاکیئه

 . چ شتێکی نووسیوه   ماوه بیری نه ت له نانه ته:هاوڕێ

 .ئهم... سته ڕاوه...  بیرمه  له... با:کادیمیکاکیئه

ی یر کاریگەه' بەوو اوائ  ری بنووسرایه سه  له  بوو ئه  ی که ته و بابه ئه:هاوڕێ
مەن  ' م بەا  بکەه سەێهه ڕۆماننووسانی کۆماری ر سه ێنیسانس لهشێوەکارانی ڕ

 چیەەت  تا بزانەەه وه ، ئەەه تم الیەەه وه اڵمەەی تاقیکردنەەه ی وه رگیراوه بەەه ی له وێنەەه
 .  نووسیوه

دادگاییکردنی ' ( وه یخوێنێته گرێ و ئه رئه وه  که اڵمه وه) :کادیمیکاکیئپه
ری  هد رچەوو، یاریەده ده بێتەاوان و ی بنیامین دادگایی کەرا وه دوای ئه .بنیامین

تی  کوشەتوویه رۆک سه  ی که وه ر ئه سه بوو له دادپر  تێڕوانینێکی جیاوازی هه
 کرێ و نەۆ ستکۆتا ئه ده کانی نییه ده مه  مافه  کرێ و له ی بنیامین ئه رکۆنه و سه
 .درێ سزا ئه د فرانکیش سه

 .هاتوون  وه لێره  د خاڵه سه و نۆ ئه:هاوڕێ
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بنیەەامین  ... وه ڵنوانەەده ی تێهه کەەه نده روه بنیەەامین په":کادیمیئپپهکپپاکی
مەەن  . وه بخوێنمەەه ی که نەەاتوانم پاشەەماوه ..." وه ڵنوانەەده ی تێهه کەەه نده روه په
وام ئەەامێرێکی  رده بێ بەەه مەەن ئەەه.  بووه تی ناشەەیرینم هەەه سەەتوخه ده  میشەەه هه

 .خۆم بگێڕم ڵ گه چاپکردن له

 ردا سەه ت به ی خەه پشیله، وشەه ڕه تێکی ناقۆاڵ، شه خه و ست ده :رهاوسپه
 . وتووه که بیش فریات نه که ره ی مه پەڵە ،هێنراو

ی  وه بێ دوای ئەه وام ئەه رده ی بەه که وه ر خوێندنه سه له):کادیمیکاکیئه
ی  کەەەه نده روه  پەەەه بنیەەەامین( ردێنەەەێ سەەەت ده ده ی له که ی تێکسەەەته کەەەه ژنه
رکرا،  بەه ی له رگی زاوفەه سەتێنراو بەه ڕاوه  وه یشت پۆلیسهن ته له . وه ڵنوانده تێهه
 . م پێ نییه که چاویلکه .چاوم ئیتر نابینێ. وا تاریک داهات..."   زاوفه رگی به

 . نییه  وه که ته بابه  کی به ندییه یوه هیچ په  ی تۆ نووسیوته وه ئه :رهاوسه

ی  وه ئەەه. یەەانکات، هەەاوڕێ گ واو ڕاسەەت ئەەه ت تەەه که ره هاوسەەه:هپپاوڕێ
 . نییه  وه که ته بابه  کی به ندییه یوه هیچ په  نووسیوته

 . یه ندی هه یوه وخۆ په ڵێ، ناڕاسته به:کادیمیکاکیئه

 .تی ییهوخۆش ن ڕاسته ت نا نانه ته:هاوڕێ

 .ڵبیاردبێ م پرسیارم هه دووه  یه وانه له:کادیمیکاکیئه

 .ک پرسیار بوو نها یه ته:هاوڕێ

تێر و  ک پرسەەیاریش بەەووبێ زۆر بەەه ت یەەه نانەەه ر ته گەه ئه:کادیمیهکپاکیئپپ
خم زۆر  بایەه. ڵیا گەه له ڕۆیشتم که تا کۆتایی چیرۆکه . وه ته اڵمم داوه لی وه سه ته
 رخسەەتنی کان و ده ره کتەەه شەەیکارکردن، هانەەدانی کاره کان، گرنگەەه  خاڵەەه  بەەه
و وەک پیازی   کردۆتەوه م ادهو س  وه کردۆته شی م که یهینهێن.  وشتیان داوه ڕه

 . یەه هه نجامیشەەی رئه کۆتاییەدا ده ت له نانەەه ته .بەرچەەاو پەاککراو خسەتوومەتە
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توانی  ئەەەه (کات ئەەەه هەەەاوڕێ  ڕوو لەەەه)م  زیەەەاتر باسەەەی بکەەەه  وه نەەەاتوانم لەەەه
 ؟ وه بیخوێنیته

 . م پێ نییه که منیش چاویلکه.  وه ناخوێنرێته  وه ئه:هاوڕێ

چی  و که یه یبم هه من دوو چاوی بێ عه (گرێ رئه وه  که تێکسته) :رهاوسپه
نها  ، نەا تەه نووسەیوه نووسەینت  ی کەه ده نیشەان ئەه تۆ وا.  وه ناخوێنرێته  پێم
 . ت کردووه پشیله  ڕه شه

 . نجامیشەم بەۆ دانەاوه رئه ت ده نانه ته.  ڕاست نییه  وه ئه :کادیمیکاکیئه
 ...سەەزا نجام یەەان رئەەه ده : نووسەەیومهیی  وره ڕوونی و گەەه بەەه  تا لێەەره وه ئەەه
م  ئەەەه. ر سەەەه  ئاسەەەانی بۆیەەەان ناچێتەەەه روا به هەەەه..." نجام یەەەان سەەەزا رئەەەه ده

 .  نراوه ال و وه  وه ته ت کراوه ڕه م یه وه لێکۆڵینه

ی  ڵەه ی و خەراپ مامه کەه بەا  ئه  ڵەه تێکی هه ی بابەه وه و کاته له :رهاوسه
نێوانیانەدا   لەه یچ شەتێکتهە و کانت نووسەیوه نهنها ناونیشا ته. ی که کدا ئه ته له
ت  کەه نده روه تەۆ په . هێشەتا باشەه ،پێت  داویانه  ی که یه و نمره و ئه نووسیوه نه
 .دۆڕاند  تازه

 . وچانێک بده . واز بهێنه .دۆڕاوی  که  گومانی تێدا نییه:هاوڕێ

 .گری وانی تر ئه نی ئه الیه  میشه تۆ هه:کادیمیکاکیئه

. ن که زانن چی ئه ئه  م پرۆفیسۆرانه موو شتێک ئینجا ئه پاش هه :رههاوسپ
شەقی  مه رچەوون، کان ده وه تاقیکردنه  له . گرتووه رنه وهن یا پایه و خۆڕایی پله له

 .زانن و یاساکانی داڕشتن ئه  جیددیان بینیوه

 بوو؟ داکان وه ی تاقیکردنه لیینه  کێ له:کادیمیکاکیئه

نەدامێکی  بەۆ زمەانی یۆنەانی ئه ،رێک دانرابەوو کتەه ماتیک ئهبۆ مات:هاوڕێ
 ،ئۆتۆمبێەب دانرابەوو پێشەبڕکێی رێکی کەه پێشەبڕکێ یبیتڵز و بۆ زمانی التین

 .ڵکی تریش هەروەها خه
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ی بەۆ  ئەه. تر نین ق حه من موسته  له  ڵکانه م خه اڵم ئه به:کادیمیکاکیئه
 داڕشتن؟

رانی  ی نووسەه سەته شەی ده به  لەه  یەه سەکرتێره  کەه  ژنێەک دانەراوه:هاوڕێ
 ".ینێ سبه ڕانانی دوێنێ، ڕۆژێک پێش دوێنێ و'

  می داوه ی کەه نمەره   وه کینه  له  ڵهۆو کڵ ئه. زانم ئێستا ئه:کادیمیکاکیئه
.  یه وه ندنه سەه  تۆڵه  مه هئ .ی که سیاسییه  ندامی حیزبه ئه  بوومه نه  چونکه ،پێم
النەەەانی  و وه وه تکردنەەەه بەەەۆ ڕه  یەەەه خەەەۆم هه اڵم مەەەن شەەەێوازو ڕێگەەەای بەەەه

 .م که رۆک ئه فۆن بۆ سه له ته .کان وه تاقیکردنه

هەاوڕێ   ڕوو له) .ی ده تر نیشان ئه میه خۆت گه. ی که شتی وا نه :رهاوسه
ک  گرێ وه تۆ زیەاتر ئەه  هل و گوێ ئه . وه ره ئارامی بکه  بده وڵ هه  تکایه( کات ئه
ر  هاوسه، بکات  که رگری بارودۆخه جوڵێنێ ناتوانێ به ئهشان  ێهاوڕ)  .من  له
  ی گرتۆتەه کەه فۆنه له سکی ته ده  تازه  که  ێرخ چه رئه ی وه که مێرده و الی ره به
 ! که فۆن مه له ته (ست ده

 ...من ... وه جۆن؟ ئه! لو ئه (کات ئه  فۆن قسه له ته له) :کادیمیکاکیئپه
 .. بگره اڵم گوێم لێ به ... بگره ی ئازیزم گوێاڵم هاوڕێ به ..چیت گوت؟ چی؟
 ( وه نێته دائه  که فۆنه له ته) !لو ئه! لو ئه

 ی چی گوت؟ ئه:هاوڕێ

دایکەم . م ڵدا بکه گه ت له وێ قسه نامه..." گوتی ...گوتی:کادیمیکاکیئه
  وه ئینجا دایخسەته "پۆلدا  هل ڵن  مبه ته  م که لێک بکه تی کوڕگه ناهێڵێ هاوڕێیه

 .ڕوومدا  به

چۆن  .ست چوو ده موو شتێکمان له هه . بوو پێشبینیت بکردایه ئه :رهاوسپه
 چۆن توانیت؟ ی؟ توانیت وام لێبکه
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  لەه وئۆکسەفۆرد و سەۆربۆن  م له وانه!  وه ره بکه بیری لێ:کادیمیکاکیئه
نم و کەا کاره ر سەه هل  نامەه زار تێەز و یەان هەه ده . وه مریکا وتۆتەه زانکۆکەانی ئەه

ڵگری  مەەن هەەه .کانم نووسەەراون ر ئیشەەه سەەه له  وه و لێکۆڵینەەه  خنەەه دان ڕه سەەه
زانکەۆم  یندامی نهێنی ها ئه وه ر مستردام و هه ئه  دکتۆرام له ییخر فه ی بڕوانامه

 خەودی پاشەای . رگرتووه وه اڵتی نۆبڵم خه سێجار. مبۆرگ ڵ دۆقی لۆکسه گه له

چی  که...خری فه دکتۆرای ...خری رای فهدکتۆ. زاناییم  رسام بوو به سوید سه
 !چووم رنه ده لۆری که ی به وه تاقیکردنه  له

 !نن که ئه موو پێمان پێ ڵک هه خه :رهاوسه

 (کێنێیش هچۆکی ئ  هێنێ و به رئه ی ده که شمشێره کادیمی کاکی ئه)

ری  وه یاده  له  مانه هیوادارم ئه ( وه گرێته ڵئه هه  که ردوو پارچه هه) :هاوڕێ
 .ندی ڕابردوومان بپارێزم شکۆمه

ر  بارێ خشڵ و دیکۆری سه ئه ئاگری لێ  ی که و کاته کادیمی له کاکی ئه)
  پێ به  و به  که وییه زه ر سه  داته ئه یدڕێنێ و فڕێیان و ئه  وه کاته سینگی لێئه

 (وێ که ریان ئه سه

!  مەەەه!  هکەەە وا مه ( وه کان کۆبکاتەەەه دا پاشەەەماوه ئەەەه وڵ هەەەه) :رهاوسپپپه
 . وه ته مان بۆ ماوه نده وه رئه هه

  وه درێته دائه  رده په
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 :تێبینیی وەرگێر

  
کەەەەاتی  ەنسەەەەا لەڕبەرگەەەەی زاوفە جەەەەۆرە بەرگەەەەێکە کە سەەەەەربازانی فە

 ڵواڕشەە ری ئەفریقیا لەبەریان دەکەرد کە لەوباکو ی لەیخزمەتکردنی سەرباز
 .و پوزەوانە و کورتەکی کوردی دەچێت

 :ی ئۆجین یونیسکۆ  ژیاننامهکانی  رچاوه سه
1- http://www.ionesco.org/vie-en.html 

2- http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc19.html 

 

 
 : که هریی قی شانۆگه ی ده رچاوه سه

 

1- Drama  Second Edition 

Printed in U.S.A. 1983  page 965- 971 

                                      
 

 * *

http://www.ionesco.org/vie-en.html
http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc19.html
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 ر هارۆڵد پینته ری دوو شانۆگه
 (ش و سپی ڕه -  ی دوایین دانه وه کردنه ساغ)

 
 ر ژیانی هارۆڵد پینته ک له یه کورته
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ری شەەانۆیی و  رهێنەەه رو ده کتەەه نوو  و ئه ی شەەانۆنامه -ر پینتەەه هارۆڵەەد
 ،هەەەاکنی  لەەەه 2935ری  ی ئۆکتۆبەەەه25  پ لەەەه ڵسەەەوڕاوی چەەەه شەەەاعیرو هه

.  دایک بەووه ی کرێکەار لەه کەه دایک و بەاوکێکی جوله لەه ،ن نەده اڵتی له ڕۆژهه له
  وه ی ماڵەهو دایکیشی فرانسەیس ژنە رگدرووی ژنان بووه ر به باوکی جاک پینته

ی  قوتابخانەه  چێتەه هارۆڵەد ئه.  ی دایەک و بەاوکی بەووه تاقانەه ،هارۆڵد.  بووه
  چێتەەه ئه 2908- 2900نێەەوان سەەااڵنی   و پاشەەانیش لەەه 'هەەاکنی داونەەس'

جۆزیەف بریلەی مامۆسەتای زمەانی ئینگلیەزی . ن بۆ ڕێزمان نده ی له قوتابخانه
  نێوانەدا بەووه  لەێ گفتوگۆیەان لەه ر هارۆڵدو گه سه به  بووه ی زۆری ههیر کاریگه
رشەتی مامۆسەتا جۆزیەف بەوو هارۆڵەد  رپه سه  ر بەه هەه. ب ده ئەه  ت بەه باره سه
و " ڕۆمیەۆ"ی و نواندن و ڕۆڵ بینینەی  که گۆڤاری قوتابخانه  نووسین له  وته که
  لەه  مانەه رهه و به ردوو ئەه هەه  کەه 2908و  2907کانی  سەاڵه  لەه" ماکبێس"
 .ۆستا جۆزیف خۆی بوونرهێنانی مام ده

.  ی بەووه کەه می قوتابخانه کەه و یه ڕاکەردن بەووه  زی لەه ر حەه هارۆڵد پینتەه
یەەاری ێ کەەه ڵ ک خەەۆی ئەەه وه.  زووی یەەاری کریکێەەت بەەووه ها زۆر ئەەاره روه هەەه

  وه یەەه باره وامیش له رده و بەەه  ماشەەای یەەاری کەەردووه و ته  کریکێتەەی کەەردووه
کانیدا باسی  وتنه پێکه چاو  ک له ی تری هارۆڵد وهکان زووه ئاره.  وه خوێندوێتیه

و نووسەەەین و   وه ویسەەەتی و سەەەێکس و خواردنەەەه کات خێەەەزان و خۆشه ئەەەه
 . بوونه  وه خوێندنه
ری  تی هونه کادیمیای پاشایه ئه' ی قوتابخانه  چێته ر ئه پینته 2908ساڵی 

  واز لەەه 2909سەەاڵی   بۆیەەه  وه بۆتەەه  قوتابخانەەه  اڵم زۆری ڕق لەەه بەەه ،'درامەەا
ی  قوتابخانەه  چێتەه ش مانەو ئه ی شه بۆ ماوه 2902ساڵی . دێنێ  قوتابخانه
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بینەێ و  ری ده لێ شەانۆگه گەه  لێ ڕۆڵ لەه هارۆڵد گەه. 'دراما ندی وتار و ڵبه مه'
 .کات ری کار ئه مهێنانی هونه رهه ک کۆمپانیای به یه ڵ ژماره گه له

ی  که ره ڵ هاوسەه گه له 2985 تا ساڵی  وه2902ساڵی   ر له هارۆڵد پینته
ی 'دانیەەاڵ' 2908سەەاڵی . پەەێکەوە دەژیەەن (ر کتەەه ی ئه تڤیڤیەەان مێرچنەە)

ویسەتی  داوی خۆشه  وێتەه که ر ئه پینتەه 2929سەاڵی . بێ دایک ئەه کوڕیان لەه
کات و سەەاڵی  اڵق ئەەه داوای تەەه 2970و ڤیڤیەەان سەەاڵی  'ر یەەزه نتۆنیا فره ئەەه'

نتۆنیا  ڵ ئەەه گەەه له  و سەەاڵه ر ئەەه و هەەه  وه بنەەه ڤیڤیەەان و هارۆڵەەد جیەەا ئه 2985
نجاو سەێ سەاڵی  نی پەه مەه ته  لەه 2981ڤیڤیان ساڵی . کات رگیری ئه هاوسه

تی  ر زۆر زۆر یارمەه پینته  نده رچه هه. مرێت ئه وه هی زۆر وه نجامی خواردنه ئه له
 ردب ناوی خۆی ال دوای   ری له چی دانیاڵ ناوی پینته ڤیڤیانی دا تا مردن، که

ی  شەداری پرسەه ت به نانه ڵبیارد و ته بۆ خۆی هه  ماڵه ی بۆ ناوی بنه 'براند'و 
ختیار  مەدا زۆر بەه رگیری دووه هاوسەه  ر لەه پینتەه. کرد ریشەی نەه هارۆڵد پینته

 .زانێ ر ئه وه خته به  بێ و خۆی به ئه
ی یرباز تی سه خزمه  وه ڕی سیاسییه هۆی بیروباوه  به 2908ر ساڵی  پینته

مەەدا دژی  نگی جیهەەانی دووه جەەه و له  وه کاتەەه ت ئه ریتانیا ڕه سەەوپای بەەه  هلەە
 وتەەەار و چەەەاو  لەەەه ،سەەەاڵ 10دوای   ر لەەەه پینتەەەه.  وه سەەەتایه کان وه نازیەەەه
ندامی ڕێکخراوی  ئه.  ڕی خۆی کردووه ر بیروباوه سه ختی له کانیدا جه وتنه پێکه
نووسەەی  ری شانۆنامه لەەهر میل ڵ ئارسەەه گەەه و له یی پێنەەوو  بەەووه وه تەەه نێونه
زمەانی   زانێ که ئه  تورکیا   ر له پینته. تورکیا  چنه ئه 2980ریکی ساڵی  هم ئه

ئیلهەەامی   بێتەەه ش ئه مەەه ئه.  یەەه غه ده قه  تی تورکیەەاوه وڵەەه ن ده الیەەه کەەوردی له
نەداو و  سەاڵی  ڕی که تونەدی شەه  بەه 2992سەاڵی . 'زمانی چیا' ری شانۆگه
فغانسەەتان و سەەاڵی  نگی ئه جەەه 1552و سەەاڵی نگی کۆسەەۆڤۆ  جەەه 2999
 . وه تکرده داگیرکردنی عێراقی ڕه 1553
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سەەکێنی درامەەاتیکی   ری و پەەانزه ر بیسەەت و نەەۆ شەەانۆگه هارۆڵەەد پینتەەه
ها بیسەت و  روه هەه.  شداری دوو کاری بۆ شانۆ و ڕادیەۆ کەردووه و به نووسیوه

ک  یەەه ر ژماره ینتەەهپ.  فزیۆن نووسەەیوه لەەه ماو ته وت سیناریۆشەەی بەەۆ سەەینه حەەه
موویان دیەارتر  هەه  اڵم لەه بەه ، نەراوه لێ ڕێزلێنەانی لەێ و گەه  اڵتی پێەدراوه خه
می  کەه کەانوونی یه  ر لەه پینتەه. 1550سەاڵی   ب بەوو لەه ده اڵتی نۆبڵی ئه خه

. ن کەه ری بەۆ ئه رگه شەته نه 1551بێ و سەاڵی  ئه  نجه تووشی شێرپه 1552
پێنجەی کەانوونی و بیسەت  بێ تەا لەه اپ ئهندروستی خر باری ته 1550ساڵی 

هۆی  ن بەەەه نەەەده له  لەەەه 'رسەەەمیس هامه'ی  خۆشەەەخانه نه  لەەەه 1558می  کەەەه یه
 .کات شانۆ و نووسین ئه  کجاری ماڵئاوایی له بۆ یه  وه ره ی جگه نجه شێرپه
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  ی دوایین دانه وه کردنه ساغ
 

 
 ر هارۆڵد پینته: نووسینی

 
سەەاقی ئانیشەەکی  ، فرۆشەەه مێردێکەەی ڕۆژنامه رهسەەاقی و پی ، یەەه خانه قاوه
.  و چەەەای پێیەەەه  یەەەه پێوه مێەەەردیش به و پیره  کەەەه ره نته وه ر که سەەەه  تەەەه داداوه

 .(نگی بێده)

 .رقاڵ بووی تۆ پێشتر تۆزێک سه:مێردپیره

 .ها:ساقی

 . ری کاتیمێر ده وروبه ده:مێردپیره

 بوو؟  ده:ساقی

  ری کەەاتیمێر ده وروبەەه ده  (وچانێەەک)   .وبەەو  ره وروبەەه و ده لەەه:مێپپردپیره
 .ڕیم دا تێپه بێره

 ڕاست؟ به:ساقی

 .بووی کانت رقاڵی کڕیاره تێبینیم کرد سه:مێردپیره
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 (وچانێک)

 .ڕمێن بوو هه  به  وری کاتیمێر ده ڵێ، ده به:ساقی

 .ڵێ، تێبینیم کرد به:مێردپیره

 (وچانێک)

پێەنل و  ری نەۆ و چەب وروبەه ده. ڵێ بەه. فرۆشت  ره وروبه و ده م له دوا دانه
 .ک بوو خوله

 وا بوو؟جا فرۆشت،  هو کات ت ئه دوا دانه:ساقی

  ری ده وروبەه ده  لەه. کانی ئێەواران بەوو واڵه ی هه ڵێ، دوا دانه به:مێردپیره
 . وه ساغم کرده ،م ک که بیست خوله

 (وچانێک) 

 ؟ وایه بوو،  کانی ئێواره واڵه هه:ساقی

 . وه مێنێته ئه" ستار"ی  ندێجار ڕۆژنامه هه  (وچانێک)  .ڵێ به:دمێرپیره

 .ها ئه:ساقی

 بوو؟ ناوی چی... یان :مێردپیره

 .ستاندارد:ساقی

  کانی ئێەواره واڵه هه  و مابۆوه مشه ی ئه وه ئه  (وچانێک)  .ڵێ به:مێردپیره
 .بوو

 ؟ ، وایه وه کرده شت ساغ وه جا ئه:ساقی
 . وه ساغم کرده  ک گولله خێرا وه   (وچانێک). ڵێ به:مێردپیره

 (وچانێک)

 ، ها؟ وه ته ماوه هینت نه:ساقی

 . ک دوای فرۆشتنی دوا دانه نه. خێر نه:مێردپیره

 (وچانێک)
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 ، وابوو؟ بووبێ هاتبی بۆ ئێره  وه بێ دوای ئه ئه:ساقی

ی خەەۆم  وه هدوای ئەە  بزانەەه.  هەەاتم بەەۆ ئێەەره  وه ڵێ، دوای ئەەه بەەه:مێپپردپیره
 . وه کۆکرده

 ؟ ستای وا نییه وه نه  خۆ لێره:ساقی

 ی؟ که:مێردپیره

 ؟ وه بخۆیته اکوپێ چ ستای و وه نه  خۆ لێره  یه وه ستم ئه به مه:ساقی

 ؟ کاتیمێر ده !؟چی:مێردپیره

 .ڵێ به:ساقی

 . ماببۆ ڤیکتۆریا چوو  وه ره و الی سه ره به  بوایه خێر ئه نه:مێردپیره

 .بینی نا پێموابوو تۆم نه:ساقی

 .بامچوو  وه ره و ڤیکتۆریا بۆ الی سه ره به  بوایه ئه:مێردپیره

 (وچانێک)

 .ڕمێن بوو هه  بڕێک به  مه و ده ئه  ڵێ، ئێره به:ساقی

 ( وچانێک)

 .توانم جۆرج ببینم چووم بزانم ئه:مێردپیره

 کێ؟:ساقی

 .جۆرج:مێردپیره

 (وچانێک)

 ؟ کێیه جۆرج:ساقی

 . ناوی چییه... جۆرج:مێردپیره

 ی بینیت؟ ئه   (وچانێک)  .ئۆی:ساقی

 .زانی یم نه که ماڵه.  وه مدۆزییه خێر نه نه. خێر نه:مێردپیره

 ؟ وایه. نابینرێت  که یه ماوه:ساقی
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 (وچانێک)

 ی بوو دواجار بینیت؟ که:مێردپیره

 . مبینیوه نه  ند ساڵه ئۆی، چه:ساقی

 . مبینیوه منیش نه:ێردمپیره

 (وچانێک)

 .ینااڵند ئه  وه کانییه وکردنی جومگه ست ئازاری هه ده جاران خراپ به:ساقی

 ؟ کانی وکردنی جومگه هه:مێردپیره

 .ڵێ به:ساقی

 . بووه کانی نه وکردنی جومگه ت ئازاری هه قه:مێردپیره

 .بوو زۆر ئازاری ههبا :ساقی

 (وچانێک)

 .مناسی ی من ئه و کاته ک ئه نه:مێردپیره

 (وچانێک)

 . ماوه نه  و لێره  کردووه وابزانم باری:ساقی

 (وچانێک)

 . وه کرده یم ساغ و دوا دانه مشه بوو ئه  کانی ئێواره واڵه هه. ڵێ به:مێردپیره

 .بوو  و دوا دانه مشه   ئه ، به نییه  دوا دانه  کانی ئێواره واڵه هه  میشه هه:ساقی

و   کانەه واڵه نەدێجار هه بڵەێم هه  یەه وه ستم ئه به مه. خێر ئۆی نه. خێر نه:ێردمپیره
تا دوا  هەه. ی ر بکه سه تی له زاوه خت قه پێشوه ناتوانی.  تریش شتی تره ندێجاری هه
 .ی ر بکه سه تی له زاوه توانی قه وسا ئه ئه  وه مێنێته ئه  دانه

 .ڵێ به:ساقی

 (وچانێک) 
 . ماوه نه  و لێره  وابزانم باری کردووه   (وچانێک)  .ڵێ هئۆی ب:مێردپیره
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 ری انۆگهش
 

 ش و سپی ڕه
 

 ر هاڕۆڵد پینته: نووسینی
 
 

.  یەەه بەەااڵ بنکۆالنه. نیشەەێت ر مێزێکەەی کۆگەەاکە داده سەەه م له کەەه پیرێینەەی یه
  یه وه سەته ده دوو قاپ شەۆربای به.  رزه بااڵ به.  وه بێته م نزیک ده پیرێینی دووه

  تەەه ش لهر قەەاپێکی و هەەه  قاپێەەک داپۆشەەیوه  شەەیانی بەەه که ر یه ری هەەه سەەه  کەەه
 .نێت داده  که ر مێزه سه خۆ له ره سه  کان له قاپه.  ره سه نانێکی له

 
  وتەه که  وه کەه ره نته وه بینەی هەات و الی که ده  و پیەاوه ئەه:مپیرێژنپیدووه

  وچک لەەه دوو کەەه و بەەات ر شەەۆرباکان ال ده قەەاپی سەەه(. ڵمەەدا گه کردن له قسەه
 ) وه کانه اپهنێو ق  یخاته هێنێ و ده رده گیرفانی ده

 ؟ نانیشت هێناوه  ئێ باشه:مکهپیرێژنییه
 و ره بەه ر کانم سەه ڵبگرم، تەا قاپەه زانی چۆنیەان هەه مده نه:مپیرێژنیدووه

 .ر شۆرباکان سه  خوار خستنه
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 . لەتێک نانه  زم له م حه ڵ شۆرباکه گه له:مکهپیرێژنییه
 ).وچانێک. شۆربا خواردن  ن به که ست ده ده(
  وتەه که  کەه ره نته وه هات بۆ الم و الی که  ت بینی که وه ئه:مرێژنپیدووهپی
 .ڵما گه کردن له قسه

 کێ؟:مکهپیرێژنییه
عات  ئینجەەا گەەوتی الی تەەۆ سەەه. الم گەەوتی سەەاڵو  هاتەەه:مپیرێژنپپیدووه

 .ربگرم ت وه شۆرباکهم ستابوو وێ وه من له. قایم بوو ند چاو ؟ چه نده چه
 . یه ماته شۆربای ته  وه ئه:مکهپیرێژنییه

 ؟ نده عات چه پرسی الی تۆ سه:مپیرێژنیدووه
 . وه ته اڵمت داوه دڵنیام وه:مکهپیرێژنییه

گەوتم بەۆچی . ر بەۆ خەۆت بڵەێ هەه.  بگەره پێمگوت گوێ:مپیرێژنیدووه
 بنیشەەی پەەێشدا ق و مەەۆری خەەۆت ر ده سەەه ت و له کەەه الوه بەەۆ که  وه ڕێیتەەه ناگه
 . م فۆنی پۆلیس بکه له ی ته هو ئه

 )وچانێک)
 . زۆرم پێناچێت بێم بۆ ئێره:مکهپیرێژنییه

 ؟ هاتیت بۆ ئێره نایت نه- پاسی ئۆڵ  به :مپیرێژنیدووه
 . نایت هاتم بۆ ئێره- پاسی ئۆل  ر به کسه یه:مکهپیرێژنییه

 ؟ کوێوه  له:مپیرێژنیدووه
 . وه هماربڵ ئارک  له:مکهپیرێژنییه

 یان؟ کامه:مپیرێژنیدووه
وڕاسەەت  ڕاسته  دو چەەوار کەەه وه دو نەەه سەەه پاسەەی دوو  بەەه:مکپپهپیرێژنپپییه

 .قامی فلییت مبات بۆ شه ده
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. وێ ڕوات بەەۆ ئەەه کیش ده دو یەەه وه دو نەەه سەەه پاسەەی دوو:مپیرێژنپپیدووه
. کەرد ده ت دا قسەه ریبەه غه ڵ دوو گەه ت لهمیبینی  وه ژووره  هاتمه  که( وچانێک(

کەو تەۆ  وه پیەرە قەۆتڕێکی. ڵکیەدا ڵ خه گەه کردن بێنی له قسه  بێ واز له تۆ ده
 ؟ڵ کێدا بکات گه له  قسه زانێ ده

. وچانێەەک(. کردووه م نەەه ک قسەەه یەەه ریبه ڵ هەەیچ غه گەەه له:مکپپهپیرێژنپپییه
 ئۆڵ  وه ئه ).دات ده  که پاسه تی رنجی خه سه  وه که ره نجه په  م له که پیرێینی یه

 قامێکی ر شەه سەه  چێته ده .)وچانێک(. ڕۆیشت   وه و خواره ره به  نایتێکی تره-
. وت بەەوو دو حەەه وه دو نەەه سەەه پاسەەی دوو( وچانێەەک) .قامی فولهەەام تەەر، شەەه

و خوار بۆ  ره ر به هه .)وچانێک(. ڕۆیشتووم نه دا ته و خه ت به من قه ).وچانێک(
 . رپوڵ چوومه قامی لیڤه شه

 . تێکی تره خه  وه ئه:مپیرێژنیدووه
 . و شوێنانه قامی فولهام و ئه  شه  بڕۆمه  پێم خۆش نییه:مکهپیرێژنییه

 .ها  ..ئه:مپیرێژنیدووه
 .)وچانێک(.  بووه نه  یه و ئاراسته زم به د حه من قه:مکهپیرێژنییه

 (.وچانێک) ؟ ت چۆنه که نانه:مپیرێژنیدووه
 ها؟:مکهپیرێژنییه

 ڵێم؟ ت ئه که نانه:مرێژنیدووهپی
 .(وچانێک)ی تۆ؟  وه ی ئه ئه.  خراپ نییه:مکهپیرێژنییه

 .ر شۆربا بکڕیت نن گه ناسه ت لێ که ی نانه پاره:مپیرێژنیدووه
 .ستێنن ده ر چا بکڕیت لێت اڵم گه به:مکهپیرێژنییه

. سەەەتێنن ت لێده کەەەه ی نانه ر چەەەا بکڕیەەەت پەەەاره گەەەه ئه:مپیرێژنپپپیدووه
م  ئەەه. ن تبەەه هد وانیش یت و ئەەه کەەه ده  ریبەەه ڵ غه گەەه له  تەەۆ قسەەه(. وچانێەەک)

 .تبات پۆلیس ده .بیر بێت ت له یه قسه
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 .م ناکه  قسه  ریبه ڵ غه گه له:مکهپیرێژنییه
 .عەرەبانە برد  جارێکیان منیان به:مپیرێژنیدووه
 . وه دایته خۆ گلیان نه:مکهپیرێژنییه
ی پێیەان خەۆش  وه ر ئه به نها له اڵم ته به.  وه دامه گلیان نه:میدووهپیرێژنپ
 .ن بکه پێ کم یه نێو عەرەبانەکەوە و پیاسه  نه بوو بمخه

 ن؟ ن من ببه ز بکه دای حه بڕوایه و له:مکهپیرێژنییه
 .نازانم:مپیرێژنیدووه

 ).رێ ده  ڕوانێته ده  وه که ره نجه په  م له که پیرێینی یه(
   وه ره ی الی سەه و مێەزه ر ئەه سەه چی له توانی بزانی کەه ده:مکپهپیرێژنییه

و  خەوارێ بەۆ ئەه  بنیتەه ی وه لەه  رحاڵ باشەتره هەه به (.وچانێک) .دات ڕوو ده
 .  که سته ربه ی الی به شوێنه

 . نگی لێ نییه ده  نگه ڵێ، زۆر ده به:مپیرێژنیدووه
 . نگی لێیه ده  نگه ێک دهتۆز  میشه هه:مکهپیرێژنییه

 ). وچانێک) . وه ره ده  بای دێ له:مپیرێژنیدووه
 . وه بمێنمه  الم ئاساییه:مکهپیرێژنییه

 .ڕێن اڵم لێت ناگه به:مپیرێژنیدووه
ن، وا  خەه عات و نیوێکی تەر دایده سه .(چانێکو. )زانم ئه:مکهپیرێژنییه

 . وه ڕێیته ڕۆیت و دوایی بگهب توانی ئه(. کوچانێ) .زۆر نییه(. کوچانێ(؟  نییه
 . وه ڕێمه ناگه اڵم به .ڕۆم من ئه:مپیرێژنیدووه
 . وه م بخۆره چاکه.  وه دێمه  وناک بۆوهودونیا ڕ  که:مکهپیرێژنییه

 .بۆ گاردن  وه ره و الی سه ره ڕۆم به ئه. ڕۆم من ئه:مپیرێژنیدووه
  وه ره ڕۆم بەۆ سەه ئەه( وچانێک) .  وه خواره و ئه  من ناچمه:مکپهپیرێژنییه
 .رلوو بۆ پردی واته
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بینەی  ش ده دو شەه وه دو نه سه ر ئێستا دوا پاسی دوو هه:مپیرێژنپیدووه
 . و ئێره ره دێت به  وه که ر ڕووباره سه به

  یەه وه له. تی ختییەه م ئێسەتا وه کەه ماشەا ده ر ته منیش هەه:مکهپیرێژنییه
ڕۆژدا   لەه  ناچێت که نایت- پاسی ئۆل  له  م پاسه ئه(. کوچانێ). رێ ده  بنمه
 ؟ وا نییه، یبینین ده

 

2909 
 
 
 

 

 :  رچاوه سه
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ی  هددواز  لەه ،ریکەی همە لبی شانۆنووسەی ناسەراوی ئه ئێدوارد فەرانکلین ئەه
دایک  واشەنتۆن لەه  ڵێن لەه کانیش ئه ڕایه ی ڤێرجینیاو زۆربه  له 2918ئازاری 
نگەەین  ستڕۆیشەەتوو و زه کی ده یەەه ماڵه ن بنه الیەەه دواتەەر له  فتەەه دوو هه.  بەەووه
  وره وێش گه ر له هه  نیویۆرک که  ر له چێسته-بۆ وێست  و براوه  وه ته ڵگیراوه هه
ندی ئێەدوارد  مه وڵه و کوڕێکی ده هی'لبی ئه . ئه' ،ری ڕید خێوکه به ،باوکی.  بووه

  ک هەەۆڵی شەەانۆ بەەوو لەەه یەەه نی ژماره خەەاوه  م بەەوو، کەەه لبی دووه فەەرانکلین ئەەه
دا  وڵی ئه یس ههفرانس. م ژنی ڕید بوو ریشی سێهه خێوکه دایکی به ..نیویۆرک

 .بکات  رده روه په داتی خۆیان اڵیه ی کۆمه بازنه  لبی له ئه
نیویەەۆرک و پاشەەان   لەەه 'ی نتری ده ڕای کەەه' ی قوتابخانەەه  لبی چۆتەەه ئەەه

. رکەرا لێەی ده  ی کەه یەه و قوتابخانه ئه .نیوجێرسی  له" لۆڕانسڤیڵ"ی قوتابخانه
  لەه  پێنسەیلڤانیا، کەه  لەه' رگڤەاڵی فەۆ' ربازی کادیمیای سەه دواتر نێررا بۆ ئه

نێەو   ئینجەا چەووه. واوی کەرد سەاڵیدا تەه  ڤده نی حه هم ته  و له 2907ساڵی 
. واوی کەرد دا تەه2902سەاڵی   چۆتەاو لەه  ان لەهورچو پرۆگرامی خوێندنی ده
سەاڵی   پێەداو لەه  کەۆلیجی ترینیتەی درێەیه  رمی خەۆی لەه پاشان خوێندنی فه

ملێەی  زۆره  ی چوونی به وه تکردنه پۆل و ڕه  چوونه ر نه سه له  وه دیسانه 2907
  کەێ لەه' ری لبی شەانۆگه ئه ،رکردنیدا کرداری ده دژه  له.  وه رکرایه بۆ کڵێسا ده

  زموونی خەۆی لەه ر ئه سه چێت له ئه ی نووسی و پێ'ترسێ؟ ڤێرجینیا ۆڵف ئه
 .کۆلیجی ترینیتی نووسیبێتی

 ،هێڵێ ئه کجاری ماڵ جێ کاریدا بۆ یه هرز قۆناغی هه دوا  ر زوو له لبی هه ئه
  کردووه یی نەه ئاسەووده  سەتم بەه رگیز هه هەه"وتنێکدا گەوتی  چاوپێکه  دواتر له

  زانی ببنەه ئەه یان بەووم نەه دا بڕوایه و له. م که هر خێوکه به هڵ دایک و باوک گه له
  ش لەه و دواییانەه لەه. کوڕیەان  مزانیبێ ببمەه منەیش نەه  شەه وانه له. دایک باوک
ی دایک و  وه ئه ر به له ، رکراوه ده  گوایه چاڕلی ڕۆسی گوت  وتنێکدا به چاوپێکه
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ویسەەت  و ڕازی  ئه یان پیەەاوکوژ و نەەه  ببێتەەه  ری ویسەەتویانه خێوکەەه بەەاوکی به
 .ر نووسه  تا ببێ به خۆیی  و خواسته بهبگات بوون  نه

  ی کەه و شەوێنه ئەه ،بەۆ گونەدی گرینەوچ( بەاری کەرد)   وه استییهلبی گو ئه
یویست فێەری  کاتێکدا ئه  کی خۆی بکات له کۆمه  یرو ناوازه کاری سه توانی به

 'اڵن ی ئەاژه چیرۆکەی باخنەه' ری مین شەانۆگه کەه یه. ری ببێ نووسینی شانۆگه
  و قوتابییەەه ئەەه. ر شەەانۆ سەەه  ڵمانیا هاتەەه ئەەه  رلین لەەه شەەاری بەەه  مجار لەەه کەەه یه
وپێش بردنی شانۆ  ره رخان کرد بۆ به کانی خۆی ته ی کاته زۆربه  مه رخه مته که
زانکەەۆی   لەەه  لبی ئێسەەتا پرۆفیسەەۆرێکی ناسەەراوه ئەەه. مریکا زانکۆکەەانی ئەەه  لەەه

 . وه ڵێته ری لێ ئه تی نووسینی شانۆگه ی تایبه ی وانه و شوێنه هوستن ئه
 
 :کان لێنانه ڕێز
ری  اڵتەی پەۆلیتزه لبی سێ خه ئه ، نی درامانووسی گویڵده نجومه ندامی ئه ئه

نی  دیمەه ،2927 نگی کارامەه کانی هاوسه رییه بۆ شانۆگه  رگرتووه بۆ دراما وه
تی تۆنی  اڵتی تایبه خه ها روه هه .2990 رز تی بااڵبه سێ ئافره ،2970ریا  ده

دالیای زێڕین بەۆ  ها مه روه ، هه رگرتووه وه 1550  وام له رده وتی به ستکه بۆ ده
 سەاڵی  ر لەه ی هونەه خانەه ی نامه هیمانگە ریکەی و په همە یای ئهکادیم ئه  دراما له
دالیای میللەی بەۆ  دی و مەه نەه ندی که ڵبه ڵ ڕێزلێنانی مه گه ، له پێدراوه 2985
 .2992 ساڵی  ر له هونه
تی  یارمەەه کەەه   لبییەەه ئه .زگەەای خێرخەەوازی ئێەەدوارد م رۆکی ده لبی سەەه ئەەه
لبی  ی ئەه کەه مێیینه له  مەه هاوده. کەات ن دهم فالناگا رانی ولیه ندی داهێنه ڵبه مه

هۆی  بەەه 1550دووی ئایەەاری سەەاڵی   رتاش لەەه یکەەه ن تۆماسەەی پهاجۆناسەە
 32لە  دئێەەدوارد ئەلبەەی زیەەا .کەەۆچی دوایەەی کەەرد  وه ی میزڵدانەەه نجه شەەێرپه

شەەەەانۆنامەی نووسەەەەیوەو ئەمە بەەەەێجگە لە کتێبێکەەەەی تەەەەر کە تەەەەایبەتە بە 
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مین  شەەتاهه سەەاڵیادی هه  لەەه 1558ڵی سەەا  لەەه. کەوتن و وتارەکەەانیێچەەاوپ
ر  سەەه کانی له رییه شەەانۆگه  ک لەەه یەەه دا ژماره لبی دایکبوونی ئەەه سەەاڵڕۆژی لەەه

لبی  ئەه .ین شەانۆی چێەری لەه  وانەه شانۆکانی برادوای ڤینۆ  نمایش کەران له
لەم   ریکی و سندوقی هم ونی ئه خه رهێنا، یی خۆی ده رده ک په می یه رهه دوو به

 .جیا نمایش کران رهێنراون و به ده 2921و  2922  مجار له که یه  که
ی جار هاوسۆز  زۆربه. یی نووسراون کارامه  لبی زۆر به کانی ئێدوارد ئه کاره

کانی  راییەەه به  کەەاره. کانی بەەارودۆخی مەەۆدێرن وه ڵ تاقیکردنەەه گەەه له  بوونەەه نه
ی  لوتکەه  ، کەه اناییهم کردنی شانۆی بێ ریکا هم ئه یی و به ی کارامه وه نگدانه ڕه
ت و سەامۆیڵ  کەو ژیەن جێنەه وروپی وه وانی شانۆنووسی ئەه پێشڕه  م ڕێبازه ئه

ن  ریکەەی خەەاوه همەە نجی ئه شانۆنووسەەی گەەه. بێکێەەت و ئەەوجین یۆنسەەکۆ بەەوون
 تێەک  نێ لەه ئەه دا'لبی ئه'ی یترس چاونه  ر دان به ڤۆگه  ر پاوڵه اڵتی پۆلیتزه خه
تیەدانی  ها یارمه روه هەه ،ڵ دیەالۆگی تیەی گەه لهڵکێشکردنی ڕێبازی شەانۆیی  هه

کانی  سەەته تای شه ره سەەه  ریکەەی لەەه همەە نگی ئه جەەه ی شەەانۆی پەەاش وه داهێنانەەه
  داوه پێ  کانیشیدا درێیه تازه  کاره  ی له زموونه م ئه لبی ئه ئه. ی ڕابردوو ده سه
 1551سەەاڵی   لەەه ؟ کە یەەان سەەیڵڤیا کێیەەه  کەەه ی بزنهیر شەەانۆگه  کەەو لەەه وه

 .تی نووسیویه
اڵت و  خەەەه  25رگرتنەەەی  ری و وه شەەەانۆگه 31لبی دوای نووسەەەینی  ئەەەه

  ئێستا لەه کی زۆر وتار، یه جار بۆ ڕێزلێنان و نووسینی ژماره 21ڵبیاردنی  هه
خشەش و  به  به  و درێیه یژ ریکا ئه هم ئه  شتا ساڵییەوە له نی سەرووی هه مه ته

 .دات داهێنان ئه
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 شانۆگەری
 
 قی لمسندو

2909 


(6191–6781)نکمیادینه،بهکیکورتهرییهشانۆگه
مفالناگانمۆسیقاولیه

 
ی  هدپەاز  ری لەه لەه ر شەانۆی جەاز گه سەه مجار له کەه بۆ یه  رییه م شانۆگه ئه

     . شاری نیویۆرک نمایشکراوه  له 2925نیسانی 
 :کان ره کاراکته

و و ڕێکەی  کی پتەه یه سەته ۆز، جهقە.  سەاڵه پێەنل و بیست :نجکوڕێکیگه
 . یه وه مامه جلی حه  و به  یه هه

ژنێکەەی .  ردایەەه به جلێکەەی جەەوان و ڕێکەەی له.  پێەەنل سەەاڵه نجاو پەەه:دایکپپه
 . ته یبه هه بهشکۆ و  به

 . ڕو الوازه له. قی ماش و برنل.  کورته پیاوێکی بااڵ.  ست ساڵه شه:باوکه
شەەی  دوو چەەاوی گه.  الوازه ڕو و لەەه ڵەەه قه ڕه.  ش سەەاڵه شەەتاو شەەه هه:نکپپهنه
 . یه پێوه
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 . نل بێت چاکتره اڵم گه به.  نی دیار نییه مه دیاریکراوی ته  به :مۆسیقار
 

  :تێبینی
بەانگی   وه  و ناوانەه ر بەه هەه  و باوکەه دایکەه  که رییه میانی شەانۆگه  کاتێک له

م  ئەه .بەێ هەه  ئەارادا  هری لە گەه هیچ پێشەنیارێک بەۆ ناوچه، نابێ ن که کتر ئه یه
ی یپەووچ ی پێش پیەری و مێشەک تاڵ و نیشانه سۆزی به  گوزارشتن له  ناوانه
 .    کانه ره کاراکته
 

   :که نه دیمه
ی یی ڕوونەاک رچاوه نزیەک سەه  لەه.  ی لێیەه انهشەت م نها ئه ، ته شانۆ چۆڵه)

  لەەه  هی سەەادیی شەەانۆ دوو کورسەە وه شەەی پشەەته به الی ڕاسەەتی  ، لەەه وه شەەانۆکه
ی ڕوونەاکی  رچاوه نزیەک سەه  لەه. ر دانراون ماوه جه  ڕوو به  وه کتره نیشت یه ته

ئەامێرێکی مۆسەیقای   ک که ی شانۆ کورسییه وه پی پشته الی چه ، له وه شانۆکه
  ش و لەەه وه دوورتەەر لەەه.  شەەی ڕاسەەتی شەەانۆ دانەەراوه به  ڕوو لەەه  مەەه رده به  لەەه
ی منەدااڵن  وره رز و الری گه رالیی به المسهسندوقێکی لمی   ڕاستی شانۆکه ناوه

باکگراونەەدی شەەانۆ .  ی تێدایەەه تڵێکی مندااڵنەەه و سەەه زنا خاکەەه  ، کەەه دانەەراوه
 .   وێکی تاریک و شه ره به  وه ڕۆژێکی ڕووناکه  له   ی گۆڕانه نیشانه  که  ئاسمانه
ی  گۆشەه ا الیین تەه  بەه  کەه نجه گه  کەوڕه ، تادا، ڕۆژێکەی ڕووناکەه ره سەه  له
  ڵەهوجو  و ؛ بەه  رزشەییه ی وه ڵەهوریکی جو خەه. یەه وه کەه لمه  ی سندوقه وه پشته
م  ئەه .بەات ر ده سەه به  وه یارییەه  و بەه  که ی ڕۆژه تا زۆربه  رقاڵه سه  وه رزشییه وه
پێشەەنیاری   هێنرێ، چەەاکتره کار ئەەه نها قەەۆڵی بەەۆ بەەه تەەه  رزشەەییه وه  ڵەەهوجو
عزرایب   له  جگه  که نجه گه  دواجار کوڕه .ندنی بۆ بکرێشا و باڵ ڕاوه وه کانه شه 

 .( هینی تر نییه
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 ( یه وه پێشه  له  دایکه.  وه ژووره  دێنه  پی شانۆوه الی چه له  و باوکه  دایکه)
  مەەه تانێ ئه وه رموو ئەەه ، فەەه باشەەه ) کات ک بەەۆ باوکەەه ئەەه هێمایەەه(:دایکپپه

 . یه که ناره که
 . رمامه من سه .) وه وه زانهڕووک  به(:باوکه
،  بەه بێتەام مه  ده .)کەات رامۆشەی ده فه  وه نینێکەه پێکه  سەوکه  به(:دایکپه

؛ بیەەر  بکەه  قەۆزه  نجەه گه  و کەوڕه ماشەای ئەەه هت. برژێین وا ئەه  رمەه گه  نەده وه ئه
 .ساڵو )بڕێ ڵئه هه  که نجه گه  ستێک بۆ کوڕه ده(. وه رما ناکاته سه له

 .ساڵو ). وه ویستکردنه خۆشه نینێکی خۆ پێکه به(:کهنجهگهکوڕه
؟ لمەی  تۆش وای نابینی باوکه... زۆر باشه  ئێره ).گێڕێ چاوێک ئه(: دایکه

 ؟ ڵێی چی باوکه تۆ ئه. والتر و ئاویش له ... لێیه
 . دایکه  تۆ چی بڵێی وایه، .) وه ێڵییهل  به(:باوکه
بێگومەەەەان  .) وه ی پێشەەەەتره کەەەەه نینه پێکه  مان سەەەەوکه هەەەەه به (:دایکپپپپه

 ؟ وێ، وا نییه که یڵێم جێ ئه ک من ئه رچییه هه... وایه
 . ، هی من نییه دایکی تۆیه .)جوڵێنێ شانی ده (:باوکه
ئێسەتا   باشەه .)وچانێەک) ی؟  که ئه ئێ چیم لێ.  زانم دایکی منه ئه:دایکه
تەۆ ). کات هەاوار ئەه  هپی شانۆک شی چه و به ڕووه) . که ته ر بابه سه  وه با بنینه

  دێتەه  که مۆسەیقاره) .وه ژووره  توانی بێیتەه ی، ئه وه ره ده ی له سه و که ی ئه ئه
 ر سه ی له که نیشێ، نۆته پی شانۆ دائه الی چه ک له ر کورسییه سه له.  وه ژووره
ندی  زامه ری ڕه سه  دایکه. نین کا بۆ ژه ی ئه ئاماده نێ و دائه  که کی ئامێره الیه
 .)قێنێ له ئه

  نکەەه ؟ بەەا بەەڕۆین نه ی باوکەەه تەەۆ ئامەەاده.  ؛ زۆر جوانەەه زۆر جوانەەه :دایکپپه
 .بهێنین
 .یڵێی دایکه رچی تۆ ئه هه:باوکه
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 ). وه ره ده  وێ بەەۆ چوونەەه کەەه ئه پی شەەانۆ پەەێش و الی چەەه ره بەەه ( :دایکپه
تەەۆ ئێسەەتا ( کات ئەەه  کەه مۆسەەیقاره  ڕوو لەەه) .یڵێم رچی مەەن ئەه بێگومەان، هەەه

 .ی ست پێبکه توانی ده هئ

  چنەه ئه  و باوکەه  دایکەه. کات نینی مۆسیقا ئه ژه  ست به ده  که مۆسیقاره(
  ر بەۆ کەوڕه سەه نێ، ژه ئەه مۆسەیقاکەه ی  یەه و ماوه لەه  که مۆسەیقاره.  وه ره ده
 )قێنێ له ئه  که نجه گه

 .وساڵ ) وه ویستکردنه نینی خۆ خۆشه مان پێکه هه  به(:کهنجهگهکوڕه
ژێر  یان له نکه و نه  وه ژووره  دێنه  دووباره  و باوکه  کێک دایکه وای خولهد)
 و وه رز کردۆتەه کانی بەه قەهالق و  تونەد و ڕه  نکه نه  . ڵگرتووه هه  وه کانییه باڵه
لیسەم و  ته  سیمای پەڕ لەه  ک گوزارشتێک له وی دابڕاون، وه زه  کانی له قاچه
 ). تر 

 بنێین؟کوێی دا  له:باوکه
  ر شەەوێنێک کەەه هەەه بێگومەەان له .( وه نینەەه پێکه  مان کورتەەه هەەه به):دایکپپه

م  ناو ئەەه لەه ...ی دابنەێ لێەره  ئەەێ باشەه ...بەا بەزانم ...م کەه ستنیشەانی ده ده
  ناو سەندوقه لەه ی؟ کەه ڕوانی چەی ئه چاوه  ی باوکه ده (وچانێک.) لمه  سندوقه

  نەاو سەندوقه   نەه ده گرن و فڕێەی ئه ڵەده هه  نکەه نه  وه پێکەه) .ی دابنێ که لمه
 (. که لمه
نین و  نێوان پێکەه نگەی لەه ده .تا دابنیشێ  وه کاته خۆی ڕاست ده):نکهنه

 !گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ!ئاههههههههه.( هدایگریانی منداڵ
 ین؟ ی ئێستا چی بکه ئه (کێنێ ته خۆی ئه):باوکه

ی ئێسەەەەەەتا توان ئەەەەەەه (کات ئەەەەەەه  که مۆسەەەەەەیقاره  ڕوو لەەەەەەه) :دایکپپپپپپه
سەتت  به مه(  وه کاتەه ئه  باوکەه  ڕوو لەه)  .(سەتێ وه ئه  که مۆسیقاره).ستی بوه
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ڕوو ) .نیشەین و دائه والوه ئەه  ڕۆینه ین؟ بێگومان ئه ی ئێستا چی بکه ئه . چییه
 .ئازیز ساڵو.( کات ئه  که نجه گه  کوڕه  له

  چنه ئه  و باوکه  یکهدا)  .ساڵو(  وه نینه پێکه به  دووباره) :کهنجهگهکوڕه
 (وچانێک .نیشن کان دائه ر کورسییه سه الی ڕاستی شانۆ و له

 !هاهههههەەەەه ئەەەەا !ئاهههههههەەەەه (ک جەەەەاری پێشەەەەوو وه):نکپپپپهنه

 !گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ
 بێ؟   ئاسووده...دای و بڕوایه له...ڵێی چی ئه:باوکه
 چۆن بزانم؟ ئێ(  وه ئارامییه بێ  به) :دایکه
 زانین؟ چی ئه ی ئه( انێکوچ) :باوکه
  ئێمەه ...بین ڕوان ئەه چەاوه ... ئێمەه.( یەادی  وه ی بێته وه ک ئه هو):دایکه

 .ین که ر واش ئه هه ...بین ڕوان ئه چاوه ... نیشین دائه  لێره
 کتر؟ ڵ یه گه ین له قسان بکه( پاش وچانێک):باوکه
 ( وه کاتەه ی ئه که سەهکرا  ؛ شەتێک لەه وه نینێکەه پێکه  سەووکه  به) :دایکه
ر  هەه ر بتەوانی بیەر له گەه ئه... وێت ر بتەه گەه یت ئه بکەه  توانی قسەه تۆ ئه  باشه
ر شەتێکی نەوێ  هه ر بتوانی بیر له گه ئه ...وێ بیڵێی ته ئه  که  وه یته بکه  شتێک
 .وێ بیڵێی ته ئه  که وه یته بکه

 .پێویست ناکات ...نا .( وه کاته بیر ئه):باوکه
 .بێگومان نا.(  وه وانهووت رکه نینێکی سه پێکه  به) :هدایک
 ... ه ه ه ه ه هەاه .(کێشەێت دا ئه که تڵه سەه  بەه  که مندااڵنه  هزنا خاکه):نکپهنه
 ! ه ه ه ه ه ئاهه

   بەه ... نکه نه  نو به بێده.( کات هاوار ئه  پانتایی شانۆکه پڕ به):دایکپه
. (کات ئەه  دا دایکەه  ێ لم بهزنا خاکه  مه ده  نکه هن).  ڕوان به و چاوه نو به بێده
لمم پێەدا   وه خۆ ئه( کات هاوار ئه  پانتایی شانۆکه  ر پڕ به هێشتا هه  دایکه)
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  باوکەه  ڕوو لەه. )  کەه دا مه دایکەه چیتەر لەم به  نکەه نه.  کەه چیتر وا مه .کات ئه
 .کات لمم پێدا ئه  بزانه .(کات هئ

 (قییێنێ ویشدا ئه ئه ر  سه به  نکه کات و که نه ئه  هنک یری نه سه  باوکه) 
 !گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ:نکهنه

و ...   زۆر هەەێمن بەەه ... لێەەره دانیشەەه.  کەەه مه  نکەەه ماشەەای نه ته:دایکپپه
و  رموو تەۆش ئەه فه ..ئا ..تۆش (کات ئه  که مۆسیقاره  ڕوو له) . ڕوان به چاوه
ی  کەه نینەی ئامێره ژه  سەت بەه ده  که ارهمۆسەیق)  .ی بێ بیکه ئه  که  بکه  کاره
 .(کات ئه

ی  وه ودیوی پشته ماشای ئه و ته  وه خۆیان ڕێک خستۆته  و باوکه  دایکه) 
 .کات ش ئه که ماشای مۆسیقاره ته کات، ماشایان ئه ته  نکه نه. ن که ران ئه بینه
 .( وه خواره  داته فڕێ ئه  که هزنا ڕوانێ و خاکه ش ئه که لمه  سندوقه  له

اڵم  بەه ، کرداره رچەه ڕوانی په چەاوه! )گڕڕڕڕڕڕڕڕڕ !هاههههههههه . ئاه:نکهنه
  وه ڕاستیدا ئه له .(کات ئه ران ینهب  هوخۆ ڕوو ل ڕاسته ...ئێستا. هیچ ڕوو نادات

  ماڵ بهێنیته لی بگری و له په. ڵ پیرێینێکدا گه رخوردکردن له به  له  که چ ڕێگایه
و فڕێەی  ...شەار ی  وه ره ده  یتەه بیبه ... وه نێو ئۆتۆمبێله  یته ی بدهێفڕ رێ و ده
مەن  .لمیفە  یتەه ڕێی بیکه بگه لێی  و شوێنه و له ... وه هلمێک  ته نێو قۆمه  یته بده
 .جوتیارێەەک  سەەاڵیدا شەەووم کەەرد بەەه  ڤەەده نی حه مەەه ته له . سەەاڵه 82نم  مەەه ته

 (کات هئە  که مۆسەیقاره  و لەهڕو. )نم سی ساڵ بوو مه م مرد ته که مێرده کاتێک
من پیرێینێکی  .(ستێت وه ده  که مۆسیقاره)  بێ؟ ت نه حمه زه  وه رێ نایبڕیته ئه

گەوێی  تبتوانێە دا زیقه م زیقه سێک له ی که که ئه  وه چۆن پێشبینی ئه ...الوازم
هەیچ ڕێزێەک   دا ره وروبەه م ده لەه (دوێت خۆی ئەه بۆ  وه ر خۆیه به له) !لێم بێت
 ! هیچ ڕێزێک نییه  ره وروبه م ده له (کات ئه  که نجه گه  کوڕه  ڕوو له.) نییه

 .ساڵو(  وه نینی جارانه مان پێکه هه به):کهنجهگهکوڕه
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سەتی خەۆی  ران هه بینەه  بێ و ڕوو لەه وام ئه رده پاش وچانێک به):نکهنه
بەۆ   ئامەاژه) .نم سەی سەاڵ بەوو مه ی ته کاته و ئه ،م مرد که مێرده (بڕێ رئه ده

. م بکەه  وره نیایی گەه مۆکی و تەه خه  به  و مانگا زله ئه وشبو ئه.( کات ئه  دایکه
  کەه نجه گه  کەوڕه  ڕوو له)  !ی خوا گیان ئه . چۆن بووه  پێش چاو که  بیهێننه

 یدا کرد؟ په  کوێ  له تۆیان( کات ئه
 .وومب  ره وروبه م ده ک له یه بۆ ماوه ...ئا:کهنجهگهکوڕه
 . کی خۆت بکه ماشایه ته .ها ها ها! بووی  لێره  وه دڵنیاییه به:نکهنه

 ؟ هیچ نییه  مه ی ئه ئه( کات کانی قۆڵی گرژ ئه ماسولکه) :کهنجهگهکوڕه
 (بێت وام ئه رده شاندن به ر قۆڵ ڕاوه سه له)

 . لێ باشه ڵێم گه من ئه. ح ح په په:نکهنه
 .ڵێم منیش وا ئه (زمانێکی شیرین  به):کهنجهگهکوڕه
 ڵکی کوێی؟ خه:نکهنه

 .نیارباشوری کالیفۆ:کهنجهگهکوڕه
 ئازیز؟  ناوت چییه. ئێ ئێ( قێنێ له ری بۆ ئه سه):نکهنه

 ...نازانم:کهنجهگهکوڕه
 ! کیشه زیره( کات ران ئه بینه  ڕوو له):نکهنه

بڵەێم تەا ئێسەتا    یەه وه سەتم ئه به مه ... یەه وه ستم ئەه به مه:کپهنجهگهکوڕه
 . ناوم ستۆدیۆیه ...ناوم نه ناویان لێ
وێ  مەه ئەێ ئه. یڵێی تۆ نا ...تۆ نایڵێی( ڕوانێ جارێکی تر بۆی ئه):نکهنه
 .خۆ ناڕۆی ...ندێک زیاتر بدوێم هه

 .خێر نا، نه:کهنجهگهکوڕه
بۆ جارێکی ) .؛ باش باشه.(  وه هکات ران ئه بینه  جارێکی تر ڕوو له):نکهنه

 ؟ ری، وایه کته ئه تۆ ...تۆ(  وه کاته ئه  که نجه گه  کوڕه  تر ڕوو له
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 .ڵی به(  کات ک ئه یه نه خه رده زه ) :کهنجهگهکوڕه
و  مەن بەه.( جوڵێنێ شەان ئەه .کات ران ئەه بینەه  ڕوو لەه  وه دیسانه):نکهنه
  سەتمه نیا هه تەاقی تەه  به وێداو بێ له ئه ...ێ رچۆنێک ب هه ...کم زیره   یه شێوه
شەووی   بۆیەه ...دێەت دا و دامەاوه ر ئەه سەه وێ چەی به ناشەزانم لەهێ، پە ر  سه
 ...ریان نەام ده وه  که کێڵگه له.  پاره پاره، ، ڵێم پاره من پێت ئه ڕیچ؟.  هوکردو
خۆیانەدا  ڵ گەه له بردمیەان بەۆ شەار و... ڵما کەرد گەه یان له ڕاستی چاکەه به  که

کی  تانییەەه به .کی باشەەییان بەەۆ چێکەەردم دا جێگایەەه کەەه ژێەەر زۆپا  لەەه. دایاننەەام
قاپ و قاچەاخی  ندێ قاپ و قاچاخ، ڵ هه گه له یان دامێ(حالوم ته) ربازی سه
 .م ناکەه یی مەن گلەه .م؟ بێگومەان هەیچ یی چەی بکەه ئیتر گلەه .خۆم ت به تایبه
.( ی شەانۆ وه ره ده  کات لەه کێک ئه کات و بانگی یه کی ئاسمان ئه ماشایه ته)

 .و شەەه  بێتەەه بێ و ئه ڕوونەەاکی کەەز ئەەه) ت ئەەازیزم؟ ئێسەەتا تاریەەک دانایەەه

 .(وێکی تار شه  بێته ئه .ی که ی ئامێره وه نینه ژه  کات به ست ئه ده  که مۆسیقاره
ر  بێگومەان هەه  کەه  وه شەه که نجه کەوڕه گه  بەه  کانه ره کته ر ئه سه ڕووناکی له)
 ( شاندنه ریکی قۆڵ ڕاوه خه

 . وه شه  وه خۆ ئه ( گورجوگۆاڵنه) :باوکه
 . ڕوان به چاوه ...ر  هه.  به وووسس :دایکه
 . رمه زۆر گه(  وه وه وزانهڕک به) :باوکه
  ڕوو لەەه. ) وه شەەه.  زۆر باشەەتره  ئەەاوا .(کات بەەۆ خەەۆی قسەان ئەەه) :نکپهنه

نیت؟  ژه ئەەه  شەەه به م ر ئەەه هم تەەا کۆتەەایی هەە کەەه ئازیزه.( کات ئەەه  که مۆسەەیقاره
؛  وام به رده رم به جوان و نه  ئێ باشه  .(قێنێ له ڵێ ئه ری به سه   که مۆسیقاره)
رمتر  قێنێ و نەەه لەەه ڵێ ئه ری بەەه سەەه  که مۆسەەیقاره. ) چ کەەوڕێکی باشەەه  مەەه ئه
 . ئاوا باشه .(نێ ژه ئه

 .(ڕمپێک دێت ڕمپه  ی شانۆوه وه ره ده له) 
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 چی بوو؟  وه ئه(  وه کینه هڕاچڵ به):باوکه
 .بوو هیچ نه .(کات گریان ئه  ست به ده) :دایکه
ێک بوو و خۆی کێشا لپۆ یان شه . تریشقه وره هه بوو،  تریشقه  وره هه:باوکه

 ...یان شتێکی تر بوو .یا که ناره که  به
ک ێبڕم هبڕم.( چرپێنێ کانی، ئه ی فرمێسکه وه خواره  ڵ هاتنه گه له):دایکه
 ...زانی یانی چی خۆت ئه... ی شانۆکه وه ره ده  بوو له
 ...   بۆوه یادم چوو له:باوکه
  کەه داماوه نکه  ختی نه یانی وه( توانێ قسان بکات ئه  ته وه ر ئه هه):دایکپه

 .م بکه رگری لێ و ناشتوانم به ... واو بووه ته
 .ئازا بین بێ ئه  پێم وایه ...پێم.(  پووتانه  لله که) :باوکه
  پێویسەته. بێ ئەازا بەن ئه.  ڕاسته ، اڵینهدمن.(  وه پێکردنه  گاڵته به):نکپهنه
 .ریدا سه  بن به ی بگرن و زاڵ رگه به

 (تر دێت وره ێکی گهبڕم هبی شانۆ ڕم وه ره ده له)
 ...ی داماو نکه نه ...ی داماو نکه نه ...ئۆههههههههههه:دایکه
 تا ئێستا هەیچ ڕووی .من ساغم، من باشم.( کات ئه  دایکه  ڕوو له):نکهنه
 . داوه نه

.  وه کوژێنەه موو ئه کان هەه گڵۆپه ی شانۆ، وه ره ده  له رایه  ڕمپ و هه ڕمپه)
 .(ستێ وه نین ئه ژه  ش له که مۆسیقاره . یه که نجه گه  ر کوڕه سه نها له ناکی تهوڕو

 ...هههئۆههههههههههههه...ئۆههههههههههههههههه:دایکه
 .(نگی بێده)
  واو ئامەاده مەن تەه .نەیم  من ئاماده ...ن که کان پێ مه جارێ گڵۆپه:نکهنه
 .واو بووم من ته...  ئازیزم  زۆر باشه (نگی بێده) .نیم
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 .ڕۆژی ڕوونەەاک   وه بێتەەه ئه ، وه کرێنەەه کان جەەارێکی تەەر پێئه گڵۆپەەه)

  ناو سەندوقه ر له بینرێ هه ئه  نکه نه . وه کاته نین ئه ژه  ست به ده  که مۆسیقاره
کی  چه ر مه سه  ری خستۆته و سه  وه ته نیشت پاڵی لێداوه ر ته سه و له  یه که لمه

 (کات خۆیدا ئه  لم به  ریکه خه . پۆشراوه  و نیوه
  هزنا م خاکەەه ڵ ئەەه گەەه م له بکەەه نەەازانم چەەی.(  وه منگێکەەه منگه  بەەه):نکپپهنه

 ...!!! یه مندااڵنه
 ! ڕۆژه  وه خۆ ئه  !دایکه:باوکه
مان  کەه درێیه  وه شەه.  زۆر چاکەه . ڵێ ڕۆژه بەه .( وه ڕووخۆشییه  به):دایکپه

پۆڕمان  و شەین و شەه بسڕین کانمان رمان فرمێسکه سه  له  پێویسته .واو بوو ته
 . رکمانه ئه  مه ئه .ین داهاتوو بکه  واو کۆتایی بێت و ڕوو له ته

شین و (   وه کاته ئه  ؛ السایی دایکه خۆداکردنه لم بهریکی  ر خه هه):نکهنه
 . ی خوایه ئا ....ین داهاتوو بکه  واو کۆتایی بێت و ڕوو له پۆڕمان ته شه

ست ساڵو  ده به  دایکه . وه کێشنه ستن و خۆ لێک ئه ڵئه هه  و باوکه  دایکه) 
 (کات ئه  که نجه گه  کوڕه  له

 .ساڵو ( وه نینه پێکه  به):کهنجهگهکوڕه
تەا   وه الیەه چن به ئەه  و باوکەه  دایکەه )!(.مەردوو  کاتەه خەۆی ئه  نکەه نه) 
 . نێەەیراو وایەەه  ک نیەەوه دا وه کەەه نێەەو لمه  تەەا ئاسەەتێک لەەه .ن ماشەەای بکەەه ته

 ( ی خاچ دایناوه شێوه ر سینگی به سه له  و  ستدایه ده  شی له که هزنا خاکه
 .. وه ئەه . خوا جوانەه بەه.( دا ر بائەه سەه  کەه لمه  م سندوقه رده به له):دایکه

  بەەه) .  خۆشەەه نەەد دڵەەی چه ...بینی ئەەه ...نو بیەەت دڵتەەه  ئاسەەان نییەەه  وه ئەەه
نجام  لی چەەاک ئەەه شەەتگه  دات کەەه ئەەه  وه قی ئەەه حەەه ( وه شەەانازی و قایلبوونەەه

توانی  وێ ئیستا ئەه ر بته گه ئه  زۆر باشه(  کات ئه که مۆسیقاره  ڕوو له.)ی بده
  به. شتی تر کردن یان له بۆ مه  وه توانی بمێنیته ئه  یه وه ستم ئه به مه. ستی وهب
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  چاکەەه.( کێشەەێ ڵئه کی قەەور  هه یه ناسەەه هه. ) نییەەه  کێشەەه  وه ت ئێمەەه نسەەبه
 .با بڕۆین  ...باوکه

 !ئازا  دایکه:باوکه
 !ئازا  باوکه:دایکه
 (ی شانۆ وه ره ده  چنه ئه)
هێشەەتا پەەاڵ  ، وه ره ده  چنەەه ئه  و باوکەەه  ی دایکەەه وه دوای ئەەه):نکپپهنه
ی  ی وه وه... ی بەده نجام لی چاک ئەه شتگه  درێ که ئه  وه قی ئه هه.(  وتووه که

 ... منداڵینەه  خوا جوانەه بەه .(...تا دابنیشەێت  وه وێت ڕاستبێته یه ئه! ) گیانه
 ... وه سەتمه نم ههمەن نەاتوا ...مەن(... ناتوانێەت  که وێت که رئه ده اڵم بۆی به)

 ... ناتوانم بجوڵێم
  که رێک بۆ مۆسیقاره سه ،هێنێ شاندن ئه ڕاوه قۆڵ  واز له  که نجه گه  کوڕه)
 (نیشێ دائه  که لمه  ر چۆک الی سندوقه سه و له نکه الی نه  چێته ئه، قێنێ له ئه

 ...ناتوانم بجوڵێم... من:نکهنه
 . نو به بێده ...توانی  ش ئهتا ئێستا ...وووسسس:کهنجهگهکوڕه
 ...من ناتوانم بجوڵێم ...من:نکهنه

 . لێره  یه من کاری خۆم هه ...من ،م که خاتوونه ...ئاه:کهنجهگهکوڕه
 . رموو کاری خۆت بکه م تۆ فه که ئازیزه  ئای، بمبووره:نکهنه

 ...ئاه ...من:کهنجهگهکوڕه
 .، ئازیزم  که مه  له هو هیچ پ  رخۆبه سه له:نکهنه

کی  زایه شەاره ک نه وه  هڕم دێە کات؛ ئەه ئەه  خۆی ئاماده) :کهنجهگهکوڕه
من بۆ گیەان کێشەانی  ...ئاه ...من . رگم ی مه من فریشته (بڕێ رئه یار ده عه

 .تۆ هاتووم
 .ئێ زانیم ...ئێ (..ادردنیک چ ڵ ملکه گه ئینجا له...)چ... چی:نکهنه
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 (کات وانی ماچ ئه و نێو چه وه نوشتێته دا ئه نکه ر نه سه به  که جهن گه  کوڕه)
ر سەەەنگین و  سەەەه کانیشەەەی له سته ده .کەەەانی داخەەەراون چاوه):نکپپپهنه
ر  سەەەه کی جەەەوانی به یەەەه نه خه رده زه . یه وه سەەەته ده ر به شەەەی هەەەه که هزنا خاکه
 ...شتێکی زۆر جوان بوو ئازیزم  وه ئه ... زۆر چاکه .( یه وه لێوه

 ... بەه ووسسسەس.( دا نکه ر نه سه به  وه ته ماوه ر چه هه) :کپهنجهگهکوڕه
 ... نو به بێده
 .ئازیزم ...دا منجا چاکی ئه  ت زۆر به که کاره ...ستم بوو بڵێم به مه:نکهنه

 ...ئا ( ... ڕاوه ڵگه سوور هه و  تباره جاڵه خه):کهنجهگهکوڕه
ت  کەه تی کاره چۆنایه  له... نگینی ڕه ست دهتۆ . بوو جیددیم  نا، به:نکهنه
 .نگینی ڕه ست ده

 ...ئەەا( یدا که ویسەەتکردنه خەەۆ خۆشه  نینەەه ڵ پێکه گەەه له):کپپهنجهگهکپپوڕه
 .زۆر سوپا  .خانم. سوپا 
سەت  ده  کەه نجه گه  ی کەوڕه وه ڵ ئەه گەه رمی له نەه خۆ و به ره سه له):نکپهنه
 .ئازیزم  شایانی نییه ...شایانی.( ێتن دائه  نکه ر نه سه له

  لەەه  وامەەه رده ر به دا هەەه رده ی پەەه وه ڵ دادانەەه گەەه له  که مۆسەەیقاره. تەەابلۆ) 
 .(ی که نینی ئامێره ژه

 
 . وه رێته د هدائ  رده په
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 ری شانۆگه
 

 سێ سمیس رگی به مه
 

.اوهدانووسر6191ولهنپێکهاتووهشتدیمهههلهکهرییهشانۆگه
منێدڕۆرهبهشهپێشکه

ڵمانیائههرلینلهبهله6111ینیسانی16مجارلهکهبۆیهرییهمشانۆگهئه
.رشانۆیشڵۆسپارکنمایشکراوهسهله

 
 :کان ره کته کاره
 . الوازه ، ری چب ساڵه وروبه ده  نی له مه ، ته پێسته ش ڕه:بێرنی
و  ته که . پێنل ساڵه و نی چب مه ته . انییهتر پێستێکی پێست قه ش ڕه:جاک

 . نگی گڕه و ده  یه سمێڵی هه ، زله
ری  وروبەه نی ده مەه ته.  یەه پێسەتێکی قەی ڕووتاوه سەپی ، ڕو الوازه له:بپاوک

 . پێنل ساڵه و نجا په
واو  تەەه ، رهوڵکی باشەەو پێسەەتی خەەه کنێکەەی سەەپی:مکپپهرسپپتارییهپه
ی  هاجانەه نینێکی هەارو پێکه ، جوانه ،  ن سوورهیا، ترانی قیی قه ، یشتووه پێگه
 . ش ساڵه شهو  نی بیست مه ، ته یه هه
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راشی پەاک و  ته ، و الوازه ڵه پێستێکی سووکه ش ڕه :خۆشخانهندینهکارمه
 . شت ساڵه هه و نی بیست مه ته ، رمنه و شه قیی داهێناوه . جوانی کردووه

 چەاو رد، زه قەی ، رهوڵکی باشەو پێستی خه کنێکی سپی:مرسپتاریدووهپه
 . ری سی ساڵه وروبه نی ده مه ته ، شین، زۆر جوان نییه
رد و  زه قەی.  ڵکی باشەووره پیاوێکی سپی پێستی خەه:جێپزیشکینیشته

 . ن سی ساڵه مه و ته  ڕوو خۆش رداخ، په و  پۆشت چاوشین،
 

 ن دیمه
ری شەاری  وروبەه هو د وه نەاوه.  ه2937یلولی  ی ئەه12نگەی  سرێکی دره عه

 .مریکا ئه  سیی له تێنه  له  مامفیسه
 شوێنکات

بەۆ شەوێنێکی تەر   وه شەوێنێکه  لەه  رییه م شەانۆگه سروشتی شەوێنکاتی ئەه
  وه رئەەه به له . کی تەەر جیەەاوازه شەەانۆیه  ک لەەه ک چەەۆن شەەانۆیه ، وه جیەەاوازه
 .ڕوو  ته خراونه  وه ی خواره یه م شێوه کان به پێشنیاره
اڵم  بەه کاربهێنرێن، سەوود بەه رێکی به نیشەانده کەو ڕێ کرێ وه ئەه  هند رچه هه
م  یبینێ بەه ر ئه ی دانه وه ئه .یبینێ ر ئه ک چۆن دانه وه  یه وه ی گشتی ئه بیرۆکه
ی  بەەۆ پرسەەگه  رخانکراوه ی شەەانۆ تەەه وه شەەی پێشەەه ڕاسەەت و به ناوه:  یه شەەێوه

 .ن ده ئه دا ڕوو کان لێره وهشی ڕوودا زۆرترین به  ش که مه بۆ ئه . خۆشخانه نه
 .ران دانەراون بینەه  ڕوو بەه  ڕاستی شەانۆوه ناوه له  که مێز و کورسی پرسگه

الی  کی تەریش لەه رگایەه و ده وه ره ده  ڕوو بەه  ڕاسەتی شەانۆوه  الی ک له رگایه ده
تۆزێەک  .  یەه هک خۆشەخانه کانی تەری نه شەه به  ڕوو بەه   کەه  یه پی شانۆوه هه چه
 .بن ک یان دووانی تەر هەه کورسییه  شه وانه کی درێی و له ریش کورسییهت وال له

  کەه  یەه رز هه کی بەه یه شۆسەته ، وه نیشته الی ته بڕێک به ی شانۆ و  وه الی پشته
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نمایشەەکردنی  کانی شەەوێنکات و می پێشەەنیاره النی کەەه زۆر جێیەەدا دژ بەەه  لەەه
ڕووی دیەواری   ن بەه کەراوه  انەهم موو ئه هەه . یه که رییه کانی تری شانۆگه نه دیمه
 .گۆڕێ نێکی تەر ئەه بەۆ دیمەه  وه نێکه دیمه  له و   ئاسمانه  که دا ی شانۆ وه پشته

 .رد زه- قاڵی پرتەەه- خۆرئەەاوابوونێکی سەەوور خۆرئەەاوابوون، شەەینێکی تەەۆخ؛

 . یه ر ئاماژه جاری تریش هه ندێ ندێجار پڕ و هه هه
شەینێکی   کەه  تاریکەه  ئاسەمان  وو بهرتاپای شانۆ ڕ درێ سه الئه  رده په  که
ڵ ڕووناکبوونی شەانۆ کەز  گه کێک له ی خوله ی نزیکه بۆ ماوه  مۆسیقاش . تۆخه
 .بێت ئه

 
 

               
 م که نی یه دیمه

ک و  یەەه بیره ، ر مێزێەەک دانیشەەتووه سەەه بێرنەەی له،   کەەه یه یخانه ی مه گۆشەەه
 ؛ یه وه سته ده  ی به بۆتڵێ بیره ، وه ورهژو  جاک دێته . مدایه رده به رداخێکی له په

 .بێرنی نابینێ
 !ساڵو(  وه رسامی و خۆشحاڵییه سه  به ، وه ناسێته جاک ئه):بێرنی
 ها؟:جاک
 !ساڵو؛ جاک:بێرنی
 !بێرنی(  وه یناسێته ئه) ...چی؟ ...ها؟:جاک
 . دانیشه  ره وه کوڕی باش؟ ، ی لێره که چی ئه  وه ئه:بێرنی
 ...کرێم ت ئه فره نه  ر به هه ین، هبک چی:جاک
 . دانیشه   ره جاک، وه:بێرنی
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ر  سەه  چێتەه ئه.)کرێم ت ئەه فره نه ر به هه .رحاڵ هه به ...دێم ...ڵێ به:جاک
ئێ چۆنی چەۆن کەوڕی  ... رمه بێرنی ند گه چه با،  ئایه. (نیشێ و دائه  که مێزه
 باش؟

 ؟ ی لێره که چی ئه  وه ئه. باش باشم:بێرنی
 .ر فه سه .م که رئه فه سه. ئا:جاک
سەەی  تەەۆ دوایەەین که  کەەوڕه ؟ وایەەه چۆدا بەەووی،توهەەا  وام لەەه رده بەەه:بێرنپی
 ؟ نییه وا  جیهان بنوکه، ، ئێره  بۆکردبێت ی هاتنتم یپێشبین
 . ڵێ وایه ڵێ؛ به به:جاک
 ڕۆی؟ ؟ بۆ کوێ ئه وایه ،تچۆدایتوها  ر له هه:بێرنی
 .روو باکو ره به( واو نا اڵم ته به یی، راوهشا ن به قریبه ته):جاک
  رور؟ هەەاوڕێم بەەاکووو بەەاکو ره بەەه! روو بەەاکو ره بەەه( نێ کەەه پێئه):بێرنپپی

 . یه وره شوێنێکی گه
 . یه وره شوێنێکی گه ، زانم وایه ئه ...ڵێ به:جاک
 ڕۆی؟ رحاڵ بەۆ کەوێ ئەه هه به (نێ که پێئه  دووباره پاش وچانێک؛):بێرنی
 ر؟وکوێی باکو
 .نیویۆرک(  وه رم و شانازییه شه  به):جاک
 !نیویۆرک:بێرنی
 .ئهم؛ ئهم:جاک
 وێ؟  ی له که چی ئه  ئێ باشه نیویۆرک؟ ها، ئه:بێرنی
  یەه تۆزێەک ئیشەم هه ...رحاڵ هەه به ...ئەا ( وه رمه شەه  دیسەان بەه):جپاک

 رقاڵ بووی؟ سه  وه چییه  ی تۆ به ئه .وێ له
 ڵێی؟ نیویۆرک ئه:بێرنی
 .ئهم( بدوێ  وه یه باره وێ له ئاشکرا نایه به) :جاک
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وێ؟ نەات کە یەه بیره . گرنو نییەه  وه رحاڵ ئه هه ئێستا به(  زرنگانه):بێرنپی
 کت بۆ بێنم؟ یه بیره

 ...من. نازانم. رحاڵ هه به ...بێ بڕۆم خێر، ئه نه:جاک
م  بەۆ ئەه. نییزا ئەه  وه دڵنیاییەه  بەه( سەتێ ڵئه هه  کەه ر مێزه سەه له):بێرنی

 ؟ وه یته تا خۆت فێنک بکه  ک یان دوانت پێویسته یه بیره  رمایه گه
 . بیهێنه بۆ نا؟ بێرنی، ڵێ؛ به ( وه داته پشت ده):جاک
  دوو بیەەره( سەەتێ وه ئه ؛ سەەتیدایه نێو ده زی لەەه دۆالرێکەەی کاغەەه) :بێرنپپی

 م جاک؟ نیویۆرک ؟ تێناگه ،ئێ ئێ. هێنم ئه
رسەام  سه رسەام بەووی کەوڕی بەاش، سه  چییەه  وه هئە( نێ که پێئه) :جاک
 .بووی
 ( وێ که رئه نێکی تر ده بێ، دیمه کز ئه  نه م دیمه ر ئه سه ڕووناکی له) 
 
 
 

 م نی دووه دیمه
تووڵ  لیەەاتی بەەهێنەەدێ مۆب وێ؛ هه کەەه رئه ده  وه یوانی پشەەته هەەه  شەەێک لەەه به
ر  سەه له  که رسەتاره بەاوکی پەه .نک و سەواون ش تەه وه بڕێک خراپتەر لەه چنراو،
مۆسەیقا  ، دانراوه  وه یه که نیشت کورسییه ته  گۆچانێک له  دانیشتووه  که یوانه هه
 .رگوێ به  رز دێته ڕا به وه ی ژووره که فۆنۆگرافه  له

( گرێ ی ئەه که سەکی کورسەییه دواجەار ده ؛ رزه زۆر به  مۆسیقاکه) :بپاوک
 ! وه بیکوژێنه ! وه بیکوژێنه ! وه بیکوژێنه ! وه بیکوژێنه
 ؟ چیت گوت؟ییچی(  وه وه ژووره له) :مکهرستارییهپه

 ! وه بیکوژێنه:باوک
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؛  گوێم لێت نییەه(  رگی کاری پۆشیوه به وێ، که رئه ده) :مکهرستارییهپه
 وێ؟ چیت ئه
 ! وه بکوژێنه  لێکراوه ت فره و مۆسیقا نه ئه!  وه بیکوژێنه:باوک
 ... باوکه وی ڕاستی بێ، ئه:مکهرستارییهپه

  وه چێتەه ئه .رخێ چەه رئه یر وه زۆر سەه  کەه رسەتاره په) ! وه بیکوژێنه:باوک
پێسەەتانه  ش ڕه  و گەەۆرانیبێیه ی ئەەهوان قەەه ( وه کوژێتەەه ئه  مۆسەەیقاکه . وه ژووره
 .ئێش  رم دایه خۆ سه. ت بێ فره نه به

 گووت؟چیت (  وه ژووره  دێته  وبارهود):مکهرستارییهپه
ی  دوابڕاوانەه  هوانە قهو  وام ئەه رده تەۆ بەه .ئەێش  رم دایەه گەووتم سەه:بپاوک

 ش ڕه  و گەۆرانیبێیه ی ئەهوان قەهتەۆ  .قێ تەه ئه  ریکەه رم خه سەه .ر سەه  هتی خه ده
 .شێنێ یه رم ئه سه  یه وره گه  نگه و ده ئه ..ر سه  یه خه ی ئه دوابڕاوانه  پێسته
 خۆی؟ انت ئهک به حه:مکهرستارییهپه

 !خێر نه:باوک
 ...هێنم کانت بۆ ئه به ڕۆم حه ئه( رخان رچه ڕووی وه):مکهرستارییهپه

 !وێت نامه:باوک
 .کانت بۆ ناهێنم به حه ؛ باشه(  وه ڕی ئارامییه وپه به) :مکهرستارییهپه

  انهه دوابڕاووان قهو  وام ئه رده تۆ به ( رمانه زۆر بێشه پاش وچانێک؛):باوک
 ...ی ده ئه لێ

 ؛ باوکەه م، کەه داوای لێبەووردن ئه(  وه بێ ئارامییەه بەه):مکپهرسپتارییهپه
  .نێشێ یه رت ئه مزانی سه نه

 !ڵما گه دوێی له رز نه نگی به ده به  یه و شێوه جارێکی تر به:باوک
رز  نگەەی بەەه ده  هەەیچ بەه( نەو ده  لەەه  و ئاسەەته ر بەه هەەه):مکپهرسپتارییهپه
 ...ڵتا گه دواوم له نه
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 ! که کدا مه ته ملهوڕیم له:باوک
م؛ دونیەا زۆر  وێ ملهەوڕیش بکەه نامه ؛ کردووه ملهوڕیم نه:مکپهرستارییهپه
سەێک  که (خۆ ره سەه پاشان له) (.وچانێک) .ت ڵکی ملهوڕی نایه که و به رمه گه

 ...ی وه ئه لێبدات بێ وان قهنابینم بتوانێ دوو 
 . نگێکی دوابڕاوه ده   مانای دوابڕاو؛  پڕ به!  دوابڕاوه ، هنگ و ده ئه:باوک
 .کەار ر سەه  ێنیتەه مگه مزانی تەۆ ئه نەه( پاش وچانێەک):مکهرستارییهپه
 . خۆشخانه نه  ێنیته بمگه وێ ته شێ و ئه یه رت ئه مزانی سه نه

 .خێر نه:باوک
وابەزانم خۆشەت  .ی بکەه  و کەاره بووم ئەه دا نەه وبڕوایەه له:مکپهرستارییهپه

 . یه هه که  هئۆتۆمبیل  پێویستیت به
 . وایه:باوک
مای چیت؟  ته به  ی بابه ئه .ی که ئه  و کاره ڵێ؛ زانیم ئه به:مکهرستارییهپه
دابنیشەی   وه ره سه  ژانه  به  یوانه رهه م به له  ڕۆیه نیوه م دوا واوی ئه مای ته ته به

دابنیشەی و   ڕۆیەه نیوه م دوا واوی ئەه مای ته ته به ت بڕوانی؟ که هئۆتۆمبیل  و له
ی تەا  ی لێ پا  بکەه باڵنده  وه نگێکه تفه  مای دابنیشی و به ته به لێی بڕوانی؟

 مای شتی تری؟  ته یان به ...ن که ی پێدا نه جیقنه
 .تی پێویستم پێیه:باوک
 . ڵێ، وایه به:مکهرستارییهپه

 .تی گوتم پێویستم پێیه:باوک
 .تی پێویستت پێیه. گوێم لێت بوو ...ڵێ به:مکهرستارییهپه

 .تی ڵێ پێویستم پێیه به:باوک
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بیت و  ت ئەه که یاره مڕۆ سەواری سەه ئەه. ڵێ بێگومەان بەه:مکپهرستارییهپه
و  تنیشەی ل دائه زه وه ڵێ تەه ڵ کۆمەه گەه له خەوازان،یی دیموکرات ڕۆی بۆ یانەه ئه

 ؟ ؟ وانییه وره دارێکی گه تمه اسهسی   ی به که خۆتیان لێ ئه
 . وه بیبڕه  سه به:باوک
... ڵ و بێکەەار مەەه ڵێ ته ڵ کۆمەەه گەەه وێ و له ئەەه  ڕۆیتەەه ئه:مکپپهرسپپتارییهپه
مەن   بەه  تەۆ نەه  بەه  نەه کەه  ،تگیرسەێنی کان دائه گرانتەرین چروتەه  کێک لەه یه

 وانی ری شەاره بەه ێوهڕ نابی به جەه  ی که و چروته مان ئه هه م، وردتر بڵێنناکڕرێ
ی  و شتانه ی ئه رباره ی ده که ی زل زل ئه نیشی و قسه وێ دائه له ....یکێشێ ئه
تەۆ وا خەۆت  ...ن کەه زی لێ ئه وانی حه ری شاره به ڕێوه به نابی خۆت و جه  که

 ...اڵم به ،چی هیچ نیت که ی، هه  تری که وره گه  وه زۆر له  ی که ده نیشان ئه
 ! وه بیبڕه:باوک
 .ر راییکه مه ...خۆری مشه ...:مکهرستارییهپه

 ! مت داخه ده:باوک
م  ، منیش بەه وێ باوکه ئه  مه ت بۆ ئهئۆتۆمبیل(  له په به):مکپهرستارییهپه
 . خۆشخانه بڕۆم بۆ نه  نه بۆگه  پاسه و  به  رمایه گه

وککردنی بیستنی سو  من بێزار بووم له (وچانێک! ) وه گوتم بیبڕه: باوک 
 .وانی شاره ری به ڕێوه ڵ به گه تیم له ندی هاوڕێیه یوه په

 !تی ندی هاوڕێیه یوه په(  خانه بایه بێ):مکهرستارییهپه
 .تی ندی هاوڕێیه یوه ڵێ؛ په به:باوک
ری  بەەه ڕێوه نابی به م ئێسەەتا جەەه کەەه ڵێم چەەی ئه پێەەت ئەەه:مکپپهرسپپتارییهپه
  و پاسەه ر بەه گەه ئه ... خۆشەخانه هن یشەتمه گه  هک ...المان  خۆشه وانی نه شاره

پرسەیاری  تان ندییەه یوه و په ر ئه سه م و له که فۆنی بۆ ئه له ته ...م بگه  دوابڕاوه
 ... ر من هه. م که لێ ئه
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 .گوێت لێم بوو. ی که تی نه حه ناڕه:باوک
بێ  ئەه وانی خۆشەحاڵ ری شاره به ڕێوه به  بۆچی، پێم وایه:مکهرستارییهپه
 ....کانی هاوڕێ نزیکه  کێک له کنی یه  که

 !ی که تۆ گرفتمان بۆ دروست ئه:باوک
م  کەه ، چۆن گرفتت بۆ دروست ئه(  وه وسه ته  زۆر به) :مکپهرستارییهپه
 ؟ باوکه

 . وریای خۆت به:باوکه
نی زا ئەه. بەێ  قینه کی ڕاسەته تییەه هاوڕێیه  وه بێ ئه ئا، ئه:مکهرستارییهپه

  و لەه  خۆشەخانه نه  ێنیتەه توانی بمگه ئەه! یاڵەدا هەات خه  چی شتێکی باشم بەه
. یت بەده ،وانی ری شەاره به ڕێوه به، ت که هاوڕێ باشه  ریش له مانکاتیشدا سه هه
 . کی باشه یهبیرۆکە  وه ئه

 . وه ره کۆڵم به    بڕۆ له به.  وه ره کۆڵم به بڕۆ له:باوک
 .خوا ئیزعاجی به(  وه ژێر لێوه هل):مکهرستارییهپه

 چیت گوت؟ یی؟چی:باوک
 . خوا ئیزعاجی باوکه گوتم به(  وه هێمنییه  زۆر به):مکهرستارییهپه

  ڵێ؟ ڵێ ؟ به به:باوکه
م  ئەه. کێشەێ ا ئهدی رگاکه ده  جارێک به ند گرێ و چه ڵئه ی هه که گۆچانه) 
بەوونی  ڵ الواز گەه کا و ئینجەا له سەت پێئەه ده وه ییەه تووڕه  لەه   کێشانهدا پیا

، تانی و لێەدانی نەاخۆش ره بوونی و بێده گۆڕێ بۆ زه ئه  که زیاتردا پیاکێشانه
 (ڕوانێ هێمنی لێی ئه ش به که رستاره په ؛  وه مرکێته ئاشکرا دائه  ئینجا به
 واو بووی؟ ته(  وه کردنه چاودێری  به) :مکهرستارییهپه

 .ۆ بۆ ئیش؛ بڕ وه که دوور:باوک
 .کانت بۆ دێنم به ی بڕۆم حه وه ئه پێش:مکهرستارییهپه
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 .وێت گوتم نامه(  وه بێ تینییه به):باوک
 ...یان نا ێو ته ئه  وه المه  به  گرنو نییه:مکهرستارییهپه

 !خۆشی تۆ نیم خۆ نه:باوک
 .خۆشی من نیت نه  ئێ، منیش خۆشحاڵم که:مکهرستارییهپه

 !من  ک له ی وه ده کانی خۆت ئه خۆشه نه  خ به ۆ زیاتر بایهت:باوک
.  ، باوکەه خۆشەم نییەه مەن نه(  وه رگێڕانەه وه لووت  به) :مکهرستارییهپه
  پرسەەگه  مەەن لەەه. رسەەتاری قەەاوش نەەیم مەەن په خەەۆ ، وه مێشەەکته  ره بخەەه  مەەه ئه
نی؛ بۆچی خەۆتی زا ئه  مه تۆ ئهکه  .نیشم دائه  ر مێزی پرسگه سه له. نیشم دائه

 ی؟ که لێ گێب ئه
رسەەتاری قەەاوش  ر تەەۆ په گەەه ئه ...نەەاوی چەەی بەەوو ...ر تەەۆ  گەەه ئه:بپپاوک
دا  کانی تەر ئەه خۆشه نه خت به وا زیاتر بایه ، ئه بوویتایه  وه ر ئه گه ... بوویتایه

 .من  ک له وه
خۆشەی یەان نەا؟ تەۆ  تۆ چیەت؟ تەۆ نه  تۆ چیت باوکه،:مکپهرستارییهپه
ت قیەت  که ر کورسەییه سەه له دای وه وڵی ئەه هەه  ی، یان لەه وته ککه ێکی پهژار هه

 ی یانەەه  ی بەەه چم بەەۆ ئەەیش تەەۆش خەەۆت بکەەه ئەەه  ی کەەه وه دوای ئەەه  وه بیتەەه
  وه ره ال دابنیشەی؟ خەۆت سەاغ کەه زه وه ڵێ تەه ڵ کۆمه گه ا و لهددیموکراتخوازان

 .ر بێ یسه چیت بوێ بۆت مه ، تۆ ناتوانی باوکه
 .رێ ده گوێی مه:باوکه
 .تۆ ناتوانی، نا:مکهرستارییهپه

 .رێ ده ئێستاش گوێی مه:باوک
 .بێ بڕۆم بۆ ئیش رحاڵ ئه هه  به( دوای وچانێک):مکهرستارییهپه

  ی تەا بەه یدا ناکه ک په هاوڕێیه  بۆچی کوڕه(  وه پێکردنه  گاڵته  به):بپاوک
 بتبات بۆ ئیش؟  ئۆتۆمبێب
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 .ڕۆم وا ئه  باشه:مکهرستارییهپه
 ها؟ ڵت بگرێ، و هه ئێره  ی بێته بۆچی واداری ناکه:باوک
 . رده م به خه گوتم یه:مکهرستارییهپه

ی  وکاتەه ئه ... وه وان بتهێنێتەه کات شەه ز ئەه   حەه نابی بەه یان جەه:باوکه
ری قەۆڕ یدا کەا که یاره نێو سەه و لەه  زۆر تاریکه  که ی و کاته ئه.  چۆڵ و تاریکه

ی؟  بەده و پێمەی پیشەان  یهێنی بەۆ ئێەره ؟ بەۆچی نەا نەده وه ر بۆ ئه ن؟ هه بکه
 ڕێی لێی بڕوانم؟ ندێجار لێم ناگه بۆچی هه
ورو  ده لەه خێرایی بەه...) رحاڵ باوکەه هەه  بەه(  یه توڕه) :مکپهرستارییهپه
 ...وێ تووشی نامه ی وه رئه به له( نۆڕێ ری خۆی ئه به

  نیت و بەه کەه قاقەا پێئه  ، گەوێم لێتەه وان گوێم لێتەه ، شه گوێم لێته:بپاوک
 . زیت، گوێم لێته به دائه ی هک ئۆتۆمبیله  له وه ستبازییه ده

مەن ( دا نگەی باوکەه ر ده سەه رز؛ زاڵ به نگێکی به ده به) :مکهرستارییهپه
 . ڕۆم باوکه ئه

 !  پات به قه خۆت، ئینجا بۆ.  یدای بکه ؛ بڕۆ په باشه:باوک
 .ی که خوا ڕاست ئه به:مکهرستارییهپه

  باوکەه  رنل لەه کێک سەه بەۆ خولەه  که  رستاره په) !ی بڕۆ ده دهبڕۆ، :باوکه
 ،و واوی شەه ته  وه هاتیه  که ( وه ره ده  ڕواته رخێنێ و ئه چه رئه گرێ و ڕوو وه ئه
 لێم بوو؟ گوێت. ..ر سه  یته به یدا نه که هئۆتۆبیلناو  و له وه ره ده له

نی  ر دیمەه سەه له  کەه بێ؛ ڕووناکییه کەز ئەه   نەه م دیمه ر ئەه سه ڕووناکی له)
 ( وه بێته ئه داهاتوو پێ
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 م نی سێیه دیمه

ڵ  گەەه گفتوگەەۆ له   وێتەەه که ، ئه وه ژووره  جەەاک دێتەەه.  شەەوێنێکی خاڵییەەه
م   لەهمۆسەیقا . شەانۆ ی وهنتۆرێکی نادیەاری دەرە ر که کی نادیاری سه یه ئاوێنه
 . بیسترێ ئه  وه دووره  دا له نه دیمه

ژێر  ؟ لەه تۆمەه ڵ  گەه له  وه م ئەه کەه یاڵاڵ دڵه  ده!  ڵ تۆمه گه له ،سێ به:جاک
خۆ  بێ بەه ؛ ئەه سەره وا عه ی ئەه ده. و خه  له  سته هه ... وه ره ده  ره وه  و جێیه ئه
 ...نیویۆرک  م کرد له یه هبح و کوڕی قه فۆنی ئه له ته... زانی چی ئه ...وین بکه

  سەەته هه  ده ...پێمگەەووت گەەوتم، ی تەەۆ پێەەت وه ئەەه ،رحاڵ هەەه  بەەه ...پێمگەەوت
  ێنمەه تگه وت ئه میمێری حه بۆ ده. رباز بین ده  ناخۆشه  م شوێنه با له م، که دڵه

 .بێ جاتمان ئه پاشان نه...مێمفیس

و  مەن بەه. هەاتین او  نیویۆرک خۆت بگەره. یقوچێنین ر ئهوو باکو ره ڕێک به
.  نییەەه  وه'سەەێ به'ر  سەەه هەیچ مافێکەەت به  گەەووتم؛ بزانەەه. ..م گەەوت کوڕمسەاخه

کاو  ئەه تی پیەاوه ...کات ڵ ئەه گەه تیت له سێ پیاوه به. یبێ سیش ناتوانێ هه که
وێ ئێسەتا  نایەه ... سەێ مانەدووه به ؛گەووتم.  ، خەۆ گۆرانیشەت بەۆ نەاڵێ به
وێ لێەەی  نایەەه  ێەەی گەەوتم کەەهسەەێ خەەۆی پ به: ویش گەەوتی ئەەه .ر بکەەات فه سەەه
 سەێ پێەی گوتەووم به ... به ران مه نیگه ... ماشا ته: منیش گووتم ...ربنێت ده
ی  تازانەه  و شەریته موو ئه هه ...شیکاتی هو ئ هو کۆڵ بکاته زۆر شتت له توانێ ئه
  مافەەه  بڵەەێم ئێسەتاش لەەه  یەه وه سەەتم ئه به مه. کات وێن بەەۆتی دروسەت ئەەه تەه ئه

 .  ی نییه و مافانه   ئه که  چونکه ...بووی ن حاڵی نهکا تییه تایبه
 ( نێ که پێئه  وه ژێر لێوه به) 

کی  یەه کەو باڵنده ئەازاد وه. ئەازاد بەووی  کەو باڵنەده وه ئازیزم پێمگەوت تەۆ
موو  هەه( دا ر با ئەه کا، سه سێ ئه ماشای به ته  وه که تانییه ژێر به له)  .دوابڕاو
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بەووم تەا   وه خەواره  له. م بکه بووم تا حیسابات  وه رهخوا  له ! کیش نا یه باڵنده
دانیشەەتین و   کەەه یخانه مه  لەەه و ...رێکم الی بەەراده  م و چوومەەه حیسەەابات بکەەه

! ؟ ی لێەره کەه چی ئه  وه ئه" :م گووتی که ره براده.  وه کمان خوارده یه ند بیره چه
ڵ خەۆم  گەه ک له یەه ڵندهبا: ؟ منیش گوتم  ڵبه قه  م ئوتێله ی له که چی ئه  وه ئه
 .گێڕم ئه

.  یه وه ره سەه و وا له  ڵدایه گه وم له ڵه ژنێکی قه. م به ر ئهوو باکو ره به  و ژنه ئه
ژنێکەی   میشەه تەۆ هه  کەوڕه"ویش گوتی  ئه! چاوانی  چۆته و نه خه و دوێنێ شه

نەیش  گەوتم م ."ا بیتین ته  مبینیوه ت نه و قه  ڵدا بووه گه له  وه ره سه وت له ڵه قه
 ژنێکەەی  وه ئەەه ...  وه ره سەەه  لەەه  و نییەەه ڵەەه قه نیا ژنێکەەی ر تەەه هەەه  مەەه ئه  کەەوڕه

نین و  پێکه  ستی کرده ویش ده ئه ... وه ڵه گۆرانیبێیێکی قه  وه ئه ... ناوبانگه به
 ویش گەووتی ئەه.  بهێنەه ڵی گەوتم هەه" ؟ وه ره سه  له کێ بێ  وه بێ ئه ئه" گوتی

سەەێ سەەمیس  ڵ  به گەەه پێمگەەوت مەەن له ."ێەەنمهب ڵی انم هەەهبڵەەێ نەەاتو پەەێم  ده"
  وه واوه کی تەه هێمنییەه  کی کردم و به ماشایه ویش ته ئه. رکردنم فه سه ریکی خه

منەیش گەوتم  ی؟ که ر ئه فه سێ سمیس سه ڵ به گه تۆ له  ، کوڕهعیسا ای" گوتی
یس سەێ سەم ڵ به گەه ی مەن له کەه تەۆ ڕاسەت ئه.  ڕاستی جێگای شانازیشەمه به
  شەەه و له و بەەه سەەته هه  ده. بتبینێەەت کرد زی ئەەه ویش حەەه ئەەه. م کەەه ر ئه فه سەەه
وت  وێ به مه ئه  چونکه ، وه خواره  بابنینه. رێ ده  ره وه  جێگاکه  له  وه ته وه ڵه قه

  ...ی ده  سته هه  ده. م نیشان بده

ر  سەەه ی بهیەەسەەێ چ دواتەەر گەەووتی به  م چونکەەه ده وت نیشەەان ئەەه چم بەەه ئەەه
وا  تا وه ؟ ئەه ر هاتووه سه ی چی به وه له  ستت چییه به مه ؟ منیش گووتم اتووهه
پێەنل سەاڵی  چوار  بپرسم له  یه وه ستم ئه به مه" ویش گووتی ئه.  یه وه ره سه  له

  وه ئەه... یەۆرکوشەیکاگۆ و نی  وێ لەه له کوڕه " ؟ ریکی چی بووه ڕابردوودا خه
ئایا ئێسەتاش  .کان ڕه ناسک و ته  ژنه  له  وکێک بو سێ یه به  ڕۆژگارێک بوو که
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منەیش ؟ ڵێ؟ ئێستاش گۆرانی ئەه" گوێت لێم بوو؟ ئاوای گوت ڵێ؟ گۆرانی ئه
کراوی  بیر نەەەه لەەەه تەەەۆ. ریکی پشەەەوودانی گەەەوتم مانەەەدوویت و خەەەه ...گەەەوتم
و بەاکوور  ره و به مشه ئه!  سته تۆش هه  ن و ده که اڵم پرسیار ئه به م، که شیرینه

. کوێ بەووی  له  نیشانیان بده ،یۆرکونی  یشتینه گه  که ر م هه که چاوه ڕۆین، ئه
  ... سته رده سه  وه بیته تۆ ئه ...و سته ده ر سه  وه بیته تۆ ئه
. ی یا بگه وعیده و مه بێ به ئه  یۆرک چونکهوم بۆ نی تبه من ئه ... جدییمه  به
 . لێکراوه ت فره هن  و باڵنده ئهکو  بڵێم تۆ ئازادی وه  یه وه ستم ئه به م، مه که دڵه

  وه رته سەەه  تی بەەه هەەیچ مەەافێکی تایبەەه  شەەم گەەوت کەەه یه هبح و کەەوڕی قه بەەه
و  و تەۆش ئێسەتا ئەه خۆشەه پێەی  و کوڕمسەاخه ئەه ...م که اڵم گیانه به ... نییه
  وه ڵکی پرسەیاری ئەه ی خەه که ر شتێ نه گه ئه  چونکه.  ره سه ت له ستۆیه په پاڵه
  ڵکی بەه خەه ...ریکی چەی بەووی پێەنل سەاڵی ڕابەردوودا خەه چەوار  ن له ناکه
 بڵەێم  وه خەواره  ر لەه گەه ستن، گوێت لێ بەوو؟ ئه وه پرسیارکردن ئه  واوی له ته
جەا . دڵەی مەن .زیەاتر نەا  وه له. سێ ند نابیت به مه وڵه وا ده ئه ...ندی مه وڵه هد
چەی  ( تکاوه بەه. )بەڕۆی بێ جەارێکی تەر ئەه... ی ر بکه هه  ره فه و سه بێ ئه ئه
  ده ؟م ڵ ناکەه گەه زانی مەن درۆت له م؟ تەۆ ئەه که م؟ شەیرینه که ناسەه ڵێی هه ئه

شەم  هاوڕێکه ... وه خۆینەه ک ئه یەه بیرهنەد  و چه وه خەواره  چینه ئه  سته یاڵاڵ؛ هه
نەو داهەات  دره وا  چونکەه ...ڕۆین بین و ئەه ئه  ئۆتۆمبیبئینجا سواری .  ببینه
  ...نو داهات زۆر دره ...م که چاوه
  کی شەەانۆکه و الیەەه ره بەەه) ؟ری؟ بەەه خه به ..سەەێ به(  وه ڕوو خۆشەەییه بەەه) 
و  ره رێکی تر بهجا.. .ستین با هه... سێ ی به یاڵاڵ ده  ده... رحاڵ هه به( ڕوا ئه

 .باکوور بڕۆین
 (بێ تاریکی زاڵ ئه. ک مۆسیقایه. بێ کز ئه  که نه ر دیمه سه ڕووناکی له)
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  ئۆتۆمبیەبرگەای  ده.)سەوپا ؛ زۆر سەوپا ... اهە ...هەا:جپاکنگی  ده
وا ڕێەەی خۆمەەان  ئەەه .. ؛ بزانەەه باشەەه (ئەەیش  خرێتەەه ئه  ئۆتۆمبیەەبخرێ،  دائەەه
 .ر به گرتۆته
ش  کەه نگه و ده ڕوا ئەه  که یاره سه. قی دێ ته قه ته   که هئۆتۆمبیلی ر بزوێنه)
 (بێ کز ئه
ی شانۆ، مۆسیقاش کز  وه ڕووناکبوونهڵ  گه له. بێ الی خۆرئاوا تاریک ئه)
 (بێ ئه

 
 

 م نی چواره دیمه
؛  ی دانیشەتووه کەه ر مێزه سەه له  م که رستاری یه په.  یه خۆشخانه ی نه پرسگه

 . ستاوه وه  وه که الیه  ش له خۆشخانه ندی نه کارمه
نابی  مفیس، جەەه وانی مەەه ری شەەاره بەەه ڕێوه ی به کەەه ژووره  چوومەەه:نپپدکارمه

... ڕاکشەابوو( مەدا ده  بەه) ر سەک سەه له  ختەه ته ک یەه، وێ بەوو ر لەه به وهڕێ به
مەەدا بەەوو و  هد  ی لەەه  چرووتێکەەی بەەێ قونکەەه ...بەەوو  وه مەەه ده  چرووتێکەەی بەەه

 زی پەێ ڵێ کاغەه کۆمەه... جەوو یەی ده قونکه بێ  وره گه  و چرووته ئه. یجوو ده
ا بەوو دینگیسەژێر  یش لەهرینێک سه. کردن ئه ستی پێ وده ست و ئه م ده بوو ئه

  منەیش چوومەه ...توێ بکاتو  کان تاو زه کاغه  ڕه ندێ باشتر بتوانێ په هه تا
رگێەەڕا و لێەەی  ویش ڕووی وه ئەەه "...یانیت بەەاش قوربەەان بەەه" و گەەوتم  وه ژووره

 ".پێش چاوم له  به قوونم دێشێ، ون"ڕوانیم و هاواری کرد 
قی  شه  وه دڵنیاییه  نابی به جه( دا هنین ئ قاقای پێکه له):مکپهرستارییهپه

 . خواردووه
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هێشەەت و خێەەرا  جەەێ بەەهوێم  ئەەه  لەەه په و به وه ره ده  منەەیش هاتمەەه:نپپدکارمه
 .م داخست رگاکه ده

سیریی  مایه ...ی که سیرییه وانی و مایه ری شاره به ڕێوه به:مکهرستارییهپه
  یه خۆشەخانه م نه ڵیی ئەه ئەه و نەهرانییا ی نیگه ر زۆر جێگەه بەه ڕێوه ی به مجاره ئه
 وه یه که سەیرییه مایه  قوونەه  ر بەه بەه ڕێوه نابی به جه . کراوه و دروست ر بۆ ئه هه
  بۆیه ... شدایه د و شه ژووری دووسه  ی میری ئێستا له م لێپرسراوه ئه  و هی لێره
دوو   هیە پیەاوێکی تەر هه( نێ کەه پێئه. )ڵیا گەه له ڕێز بیەت بێ زۆر باش و به ئه

... داخلیەان کەرد ، وه ی ڕۆیشەتیته وه و دوای ئەه دوێنەێ شەه خوارتر که  ژوور له
ر  سەەه  وێتەەه ی بکه هێڵێ ڕیخۆڵەەه ی نەەه وه ئەەه بەەوو بەەۆ  وه ناوییەەه هه  سەەتی بەەه ده

 ... که مێزه
 ...م بیست وه ئه:ندکارمه
و  مرێت، گەرهب  شه وانه و له یبی  یه وانه له  و پیاوه ئه. ...:مکپهرستارییهپه
ومەان  اڵم گره بەه. خێر قوربەان نەه... یبەی  تەه حمه زه  ی کەه وه ر ئەه سه کرا له ئه
 .کرا ر ئه به ڕێوه نابی به ر جه سه ی له نده وه کرد ئه ئه نه  و پیاوه ر ئه سه له

 ...ڕوانی لێی ئه  و جۆره به  پێمخۆشه( نێ که پێئه):ندکارمه
ڕوانم،  لێی ئه  و جۆره به  که  ؟ پێت خۆشه چیت پێخۆشه:مکهرستارییهپه
  بەوو کەه  و شته ستی من ئه به هم .ڵی بووی لێم حا  ڵه هه ، تۆ به ؟ چاکه نییه وا

 ڵی بووی؟ مگوت تۆش وا حا ی من ئه وه ؟ ئه وه کرده ئه بیرت لێ
   تۆ خەۆش نەابی لەه   وه دڵنیاییه به.  ییه شتێکی ڕێیه  وه بۆچی؟ ئه:ندکارمه

وێەەدا  ی له دامەەاوه  و پیەەاوه کانی و ئەەه نەەده پێوه و سەەت رو ده بەەه ڕێوه بی بهنا جەەه
 ؟... وتووه پاڵکه
 !!!نەاگری، خۆشەبوون  مەه رێ گەوێ له ئەه !!!خۆشبوون:مکهرستارییهپه
بەاش،  نیەت؟ کەوڕی سەێکی ڕۆشەنبیر ی تۆ که ئه! نازانم چی بڵێم ی خوایه  ئه
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  جاروبەار قسەه ێنێت؟ گەه چەی ئه ؟اێنێت، هە گەه چی ئه  الی تۆوه خۆشبوون به
و  ئەه  ڕاسەته  وه ئەه. بەیببەێ فێەری  ده  کەه  یەه ؟ زۆر شت هه نییه وا ...ی که ئه

و  پێسەته ش رێ ڕه ده  اتۆتەهه ناوی و هه  وتووه وێدا پاڵکه له  ی که داماوه  پیاوه
 وو هەاوار هەات  ست بکاتەه ر ده به ڕێوه نابی به ر جه خ نابێت گه هیچ جێگای بایه
ر  سەه ناوی له و هەه... ریش بن رگه شته نه مێزی ر سه ر له گه ئه. داوای شت بکات

بەەا ... ر بەەه ڕێوه نابی به و پیەەری جەەه ره ن بەەه کەەه ڕائه ن و ده فەەڕێ ئەەه  کەەه مێزه
. ن جەەۆره م کان بەەه ئیتەەر شەەته ...ێبەە چەەرووتێکیش  قونکەەه ی کەەه داواکارییه

 . ڕابهێنایه ندێ ڕاستی هڵ ه گه خۆت له  بوایه ده. ش ڕاستین مانه ئه

  پیەەاوێکی گرنەەو و بەەه ...ر بەەه ڕێوه نابی به زانم جەەه ئەەه ...زانم ئەەه:نپپدکارمه
 ...  کەەه  وایەەه وه ک ئەەه سەەک وه ر سەەه وتنیشەەی له ت پاڵکه نانەەه ته ... شەەکۆیه
 .ڵیا بدوێم گه له  پێمخۆشه
نابی  هڵ جە گەه له  ی چەی قسەه! ڵیا گەه بەدوێی له! تزانی نه:مکهرستارییهپه
 ی؟ که ر ئه به ڕێوه به

تەاکو ڕیشەم درێەیو سەپی  ...ما نەیم تەه گەوتی به پێم .گوتی پێم:نپدکارمه
ری  رگه شەته ڵبگرم و ژووری نه و نەاقۆاڵ هەه وره ڵی گەه نجەه مه بەم و  بێ لێەره ئەه

 .تر بنم وێ واوه مه من ئه ...بشۆم

 .ڵێ به(  وه خییه بێ بایه به) :مکهرستارییهپه
 ... مه ئه .تر بنم وێ واوه مه ئه ...من پێم گوتی:دنکارمه
.  خوایه ئۆی،( ی دێ ڕییا گاڵته بێباوه  دا و له ر بائه سه):مکهرستارییهپه

ی بیەری  وه ئەه. بزانی کوڕی بەاش ر وه خته به  خۆت به  تۆ پێویسته... گوێبگره
 ی کەەه وێڵه ره ر قه سەەه ر له بەەه ڕێوه نابی به دی؟ جەەه  بەەۆت دێتەەه  وه یتەەه که ئه لەەێ
رۆکی واڵت بنووسەێ؟  بەۆ سەه  نامەه  یەه وانه له .و خۆشەی دەوێیەت سەتێ ڵئه هه
ت  وه نێرێ؟ یەان ئەه ی ئەه کەه ڕوزفێڵت بۆ الی ژنه نابی دوای تۆ جه ها له روه هه
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هەەۆپکینس  ری جەەۆنسوکی بەەاکو زانکۆیەەه  رز لەەه کی بەەه یەەه بڕوانامه  کەەه  دانەەاوه
ری  وه ختەه تەۆ به ...ڵێم ئەه زانی، من شتێکت پەێتۆ نا  ست بهێنی؟ کوڕه ده به
 مای چیت؟ ته ئیتر به ژیت، ئه یه م شێوه به  که

 . نده وه رئه هه .زیاتر نا... دام ڵێنی پێ به  ر که هه:ندکارمه
تۆ تەا  . ڵێن چییه ڵێم به من پێت ئه  کوڕه! ڵێن به! ڵێن به:مکهرستارییهپه

من ! و هینی تر نا ...ڵێن به...    ڵێنه به ر ههموو شتێک  هه  ئێستا نازانی که
وێ  تەه ئه ؟تبێە شیێرێکی کەورت  ی گوێت له که ز ئه حه .ڵێن به  خۆم بێزارم له

  .  یه که کورته  شیێره  مه ئه .دێڕێکیت بۆ بڵێم ند چه
 که جوله و منیش  کان ماچ بکه پێسته ش تۆ ڕه
 . وه نهمێنی کۆشکی سپی ئه وێ له مانهێ بند وسا چه ئه
م   کەه ت و خەانمی یهڵەێفی ڕوز وه ئەه... گوتراوه پێم ی و جۆره به... ش وه ئه
  قاڵیان لەه تی پرته ربه شه کردن که ڵتی ر مێزی قاوه سه ناو کۆشکی سپی له له
  کەه یه و شەته ئەه  مەه ڵێن ئه به. ..ڵێن به. ڵێن ئه کتر و گۆرانی بۆ یه  مدایه رده به
 .یڵێن ئه

 . ڵێن نییه به  ر به ڕیان هه ن باوه   هه دێ کهن هه:ندکارمه
 ها؟:مکهرستارییهپه

  ر بەه ڕیەان هەه ن باوه   هەه نەدێ کەه ڵێم هه ئەه (ئێستا وریاتره):ندکارمه
 . یه هه  وه کرده  به ن بڕوایان   هه ندێ که هه.  ڵێن نییه به

 چیت گوت؟  وه چی چی؟ ئه:مکهرستارییهپه
 .هیچ...  کرده ... هو کرده:ندکارمه
سەەتت چ  به ؟ مه وه کەەرده ... وام بەەه رده نەەا بەەه ...نەەا:مکپپهرسپپتارییهپه
 ؟ که یه وه کرده

 ... بوو که  وه ی گوتم ئه وه ئه ... ستم هیچ نییه به مه:ندکارمه
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  دیسەانەوە. کرد زانم چیت ئه ئه ...بوو زانی گوێم لێت ئه:مکهرستارییهپه
ردی چاوشەین و  زه و قەی ئەه .گری ئەه   که پێسەته سەپی  باشەه   پزیشکه  گوێ له
  لیبڕااڵنەه  چونکەه  الی خۆیەا ڕاکێشەاوه رنجتی بەه زۆر سه  ی که ته گه ڵه قۆزو که
  شەەۆڕه... زگیەەرانم ده( نێ کەەه پێئه)  م؟ کەه زگیرانه ده ؟ وانییەەه . وه کاتەەه بیەر ئه
  ڵکه و خه بۆ چاککردنەوەی ئه دا فیڕۆ ئه به خۆی  کاتی   م لێره که سپییه  سواره
ئیسپانیا   له ،، ئائا (کا ڕۆیی ئه  زیاده) .مرن ئیسپانیا ده  ی کاتێ له یه بێناره

 .گری ئه گوێی لێ  که  یه سه و که ئه  مه ئه . یه خۆیشی لێره .مرن ئه
م  خێک بەەه هەیچ بایەه(  وه الوازییەه  بەه...)بوو نەه  وه سەتم ئەه به مه:نپدکارمه
 . م ده ستی نه ده له وێ شمه م و ئه که من کاری خۆم ئه .م ناده  نهقسا  جۆره
   موو که هه  وێ خۆت له ته تۆ ئه(  وه  خییه بایه بێ  به):مکپهرستارییهپه
  ت لەه یەه بنکۆله  لوولەه قەی  ره سەه و ستاوی و ئه وێ وه باشتر دابنێی؟ تۆ له  به
 .خەانم ڵێ بەه ڵێ خانم، به ؛ڵێی ێنی و ئهق له ئه  یڵێم ئه  ر شتێک که ر هه رامبه به

کا   یه گۆشەه  ڕۆیت و ئینجەا لەه یەدا بەوو، ئەه نابی پزیشەک په جەه  دواتریش کەه
ڵێن  تەا باسەی بەه  وه یدۆزیته ئه... ڵیا گه بی له هاوسۆز ئه و هاوڕاو  وه یدۆزیته ئه

خەۆی تووشەی    پزیشەکه و ئەه ڵێم ئەه مەن پێەت! ڵێن و کەردارت بەۆ بکەات و مه
 .یت ده تی ئه و تۆش یارمه... کات ڵێك ئه هگێن

 ...م تی ناده یارمه .ئێستا نا:ندکارمه
ی  و قسەەانه گشەەت ئەەه ( وه وه نەەدێ قێەەز لێبوونەەه هه  بەەه):مکپپهرسپتارییهپه

. دوێ چەەی ئەەه  بەەه ت باره زانم سەەه ئەەه ...یکات  ئەەه  وه ی کەەرده ربەەاره پزیشەەک ده
  بوونەه  کەه ... ئێەره  هاری ڕابردوو هاتنه به  ی که  ڕادیکاڵه   و تاقمه ت به باره سه

سەێکت تیەاچوو  تەۆ که . م جەۆره و شتی له وه ئاگرخستنه  وه و هۆی ئاشووبنانه
 ؟ یه کێشه و  و گێرمه له
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  کی پەەڕ لەەه ژێەەر لۆرییەەه  وتەەه مەەامم که( گرێ خۆیەەدا ئەەه دان به):نپپدکارمه
 . وه پۆلیسه
   هێنابوونیەه  که ر ئاشەووبه بەه ت له مه حکو  ی که وه ئه ...:مکپهرستارییهپه
ی بەاش یە کی کەرده یه سەته ده وه ئەه!  وه کرده!  که وه ئاگر خستنه ... ر جاده سه

یگری و قسەەان  کدا ئەەه یه گۆشەەه  لەەه  وه ر ئەەه بەەه له ؟ یەەه وه سەەتت ئه به مه. بەەوون
ر  گەه ئه... گەوێبگره  ؟ کەوڕه زت لێیەه حەه  کەه ی ده خۆت نیشان ئەه وا ...ن که ئه
 ...ۆ خۆتب  باشتره ، ڵکه و خه دوای ئه  ویته مای بکه ته به

مەەن  ... بکەەه بەەڕوام پەەێ ...نەەابم  ڵکەەه و خه اڵوی ئەەه مەەن تێکەەه:نپپدکارمه
 ...وێ مه نها ئه ته .اڵویان نابم تێکه
ڵێم چیەت  پێەت ئەه ...وێ ڵێم تەۆ چیەت ئەه من پێەت ئەه:مکهرستارییهپه
نها گوێی خۆت  ته ...ی ده  نه ست ده  ت له چاکه  م ئیشه وێ ئه ر بته گه وێ ئه ئه
 نگاوی ی هەه وه ت به باره سه  م قسانه گشت ئه.  میشت توند دابخه و ده ڕ بکه که

نگاو  تەاریکی هەه  ر هێڵێکەی زۆر باریکەدا و بەه سەه تەۆ به !بێ دواتەرت چەی ئەه
مەب و  سەت و  تاریکیەدا ده  تەۆ لەه ( ...نێ کەه پێئه وه ژێر لێەوه لەه) ...نێی ئه
 ...شۆی فا  ئه  موچاوت به ده

 ! کردووه شتی وام نه:ندکارمه
ریکی  ر خەەەەه ئینجەەەەا هەەەەه(... نێ کەەەەه قاقەەەەا پێئه):مکپپپپهرسپپپپتارییهپه

کەاتی   لەه مەه ئه اڵم بەه  ...- ه-و- ه-ن-د-ر-ک-ی-پ- -ۆ-خ ...ی وه خۆسپیکردنه
 .ی خۆتا بکهتی  کاتی تایبه  له  م شتانه موو ئه توانی هه ئه...ی یکه خۆتا ئه
 ! کردووه شتی وام نه(  وه کردنه تکا به):ندکارمه
 ...کو تۆ وه!  کردووه شتی وات نه:مکهرستارییهپه

 ...زۆر  گفتوگۆیه  م جۆره ئه:ندکارمه
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 .لمیفە  یتەه که تۆ خەۆت ئه!  شێواوه رت لێ چاک سه ...:مکهرستارییهپه
زاران  چیت بەۆ هەه ئه رحاڵ هه به ...ی که هئ ی بۆ  کدا فشه یه گۆشه  وێداو له تۆ له

 شەەێوێنه گێره رییەەه ماوه جه  و ڕێپێوانەەه ئەەه ...ما سەەینه  یتەەه که سەەاڵ خەەۆت ئه
  و ڕێپێوانه ڵێ ئه به ...ست ده  یداغ به بێ، به ئه ت دا ڕه که قامه شه  ی به یه وره گه
فەا    ت بەهخەۆ... ایدڕاسەت ناوه  نابیشەت ڕێەک لەه جه ... زنەه مه رییه ماوه جه

 دای شەاماته حه و نێو ئەه لەه وه فره ک بەه موچاوێکی سەپی وه ده  ، به شوشتووه

ڵێم  ئه پێت .ئای خوایه ئای، ..ئای (...بڕرێ ی ئه که نین قسه ر پێکه به له...) 
 .ما سینه  بیته ئه

 . وه هیوادارم بیبڕیته(  مگینانه غه):ندکارمه
 .ما نهسی  بی به ڕێک ئه:مکهرستارییهپه

 .داوی نه کم پێ هیچ بیانوویه ...بوێری هیوادارم پێم ڕانه:ندکارمه
داوای  ...م کەەه داوای لێبەەوردن ئه ئەەای، ... ئەەای خوایەەه:مکپپهرسپپتارییهپه

 .م که لێبوردن ئه
 ...تبی کم پێدا م هیچ بیانوویه ڕناکه باوه:ندکارمه
 داوم؟ نه پێت:مکهرستارییهپه

 .رخێ نه:ندکارمه
ڕێز و  تەۆ بەه  وه دڵنیاییه به ڕاستی هێیای،  تۆ به ... باشه:مکهرستارییهپه
کەەو تەەۆم  وه ی کارامەەه رێکی ماسەەتاوکه ها تەەا ئێسەەتا روه هەەه ...تی زاکەەه نه به
 ...پێمبڵێ.  بینیوه نه

 ...پێویست ناکات( قی ڕه ختێک به نه):ندکارمه
  ڕاسته  وه ، پێمبڵێ  ئه کوڕه ( وه رۆشه په  ڕق و به  به) :مکپهرستارییهپه
  وه تانەەه که خێزانه شەەی باوه  تەەۆی لەەه  کەەه" تەەۆم"نەەاوی   بەەه  یەەه مامێکەەت هه  تەەۆ

نل  ؟ کەوڕی گەه رکێشەاوه تی ده ی خزمایەه بازنه  و تۆی له ... وه ره ده  ته هێناوه
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  لەەه ،(حەرامەی) نی ڵکی خەاکی بێخەاوه خەه ئێسەەتا تەۆ  کەه ڕاسەته  وه ئایەا ئەه
کی  الیەەه  لەەه ن، کەەه ئه لەەێ و حاشەەای  وه ونەەه که لێەەی دوور ئه تبراکانەە  وه هکەە الیه

   یەەه مه زع باشەەیت؟ ئەەا ئه وه  کردن بەەه گاڵتەەه ڕوانەەین و -ک سەەو  بەەه وه تریشەەه
 خۆم؟ کوڕی ت که کێشه

خ  و بایه ...م ده نل ئه ڕه ...من. ی بکه  وه پێویست ناکا ئه ...تۆ :ندکارمه
 . نییه  وه سه ر که سه قیشم به هه ...م ده خۆم ئه  به

و  ره بەه و بەاکوور، ره بڕۆ به ...ی ڵێم چی بکه من پێت ئه:مکپهرستارییهپه
کەوڕی بەاش  ... زیەاتر نییەه   که    له که  ی که و شوێنه یۆرک، ئهوشاری نی

 ی هیچ شەتێکی وه ئه اڵم پێش به (گۆڕێ نگی ده پڕ تۆنی ده له) بڕۆ بۆ باکوور،
 . م بۆ بکڕه ره تێک جگه و پاکه  وه خواره  ی، ڕاکه بکه  شنه و چه له

و  ره به . وه کاته ئه باشتر بیری لێ .بکات  وێ قسه یه ئه .وچانێک):ندکارمه
 .ڵێ خانم به( ڕوات ئه  وه رگای پشته ده

 ( وه ره ده  ڕواته ئه) 
پەەاش  .ڕوا ختەەێ ئەەه کات وه نەەد ئەەه ماشەەای کارمه ته):مکپپهرسپپتارییهپه
ڵێ  بەه(  وه کاتەه ئه نێ و السەایی کەه دا و پێئه ئەه ر بەا سەه ند، شتنی کارمهڕۆی
پێسەتی سەپی  ش ست تەۆی ڕه ده چۆن به! ها ها، ها، ...ڵێ خانم به ...خانم
 .مردووم  وه وه  بووه
ی شەانۆ،  وه ڵ ڕووناکبوونەه گەه گرێ و له ڵئەه هه  کەه ر مێزه فۆنی سەه له ته)
 (  دا ئه ک لێ یه ژماره
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 م نی پێنجه هدیم

ر  سەەه ها له روه کراون، هەەه ئامەەاده  نەەه م دیمه بەەۆ ئەەه   که خۆشەەخانه ردوو نه هەەه
ر  سەه هینی له  که مێزه . کی تره یه خۆشخانه ی نه مێزی پرسگه  که رزه به  تهسۆش

 و وه ژووره  هێواشی دێته  م به رستاری دووه په. دا جار لێئه فۆن دوو له ته . نییه
 .کانی بێ ینۆکهریکی ن شێ خه ده

ی  خۆشخانه نه( گرێ ڵئه هه  که فۆنه له ته  وه ڵییه مه ته  به):مرستاریدووهپه
 .مێرسی
  وام رده تۆ به . یهیڕاستیدا مێرس له! ی مێرسی خۆشخانه نه:مکهرستارییهپه
کانیان  ندێکی تر  باشتر کاره هه  له  خۆشخانه ندێ نه هه .ت نیت که ر مێزه سه له
 .رستاریش جێگاکانیان جێناهێڵن ندێ په هه ڕێنن؛ په ڕائه
 وێ؟ چیت ئه .ئۆی ساڵو(  وه بێزارییه به) :مرستاریدووهپه
 ...هینم ناوێ:مکهرستارییهپه
 چی کرد؟ فۆنت بۆ له ته  ی باشه ئه( وچانێک) :مرستاریدووهپه
روا  هەه( دا بەا ئەهشەان )من.  کردووه فۆنم بۆ هیچ نه له ته:مکهرستارییهپه
 .فۆنم کرد له ته

 .ئێ:مرستاریدووهپه
نگەی  ده. ک مۆسیقایه .بێ کان کز ئه رستاره ر په سه ختێک له ڕووناکی نه) 
 (ک دێ یه یاره سه

 . ی پێخۆش نییەه وه و، ئه م پێمگوتی ئه که دڵه( نێ که پێئه):جاک نگیده
و   وه ره ها؟ پشت بەده .م هک تۆ مورتاحی دڵه.  قوربان پێی خۆش نییه .خێر نه

ڵێ  بەه رێنین گوزه خۆشەی ئەه .م کەه حهۆڕ  ببینەه  که یاره سواربوونی سەه  چێی له
 ...! به وریا!  به وریا ...خۆشی
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 (نگی بێده ...بیسترێ ئه  یاره نگی پێکدادانی سه ده)
 !سەێ به ...تی؟ المه تۆ سەه ...دا پێکدادان ڕووی ...م که حهۆڕ ...م که دڵه
 !سێ به

  وه ی ڕوونەاکی دیسەانه وه ڵ ئەه گه له ، وه بێته رز ئه مۆسیقا جارێکی تر به)
 ( بێ مۆسیقا کز ئه . وه گیرسێته ئه کان رستاره ر په سه پڕ له پڕاو
وانی  ری شاره به ڕێوه نابی به ڵێ ؛ جه به تر؟ ئا،ی ئێ چی:مکهرستارییهپه
 .المان  له  یه لێره
 وێ؟ کات له چی ئه . جوانهخوا  به:مرستاریدووهپه
 .المان  خۆشه ؛ نهتهیچ ناکا:مکهرستارییهپه
نابی  رحاڵ، نیسەانی ڕابەردوو خێزانەی جەه هەه  بەه ئەای،:مرسپتاریدووهپه
 .رمان ال بوو به ڕێوه به

ر خەەۆی  بەەه ڕێوه نابی به رحاڵ ئێسەەتا جەەه هەەه  ئەهەەا بەەه:مکپپهرسپپتارییهپه
 . یه لێره
 . ، خراپ نییه باشه. ئەها:مرستاریدووهپه
  بینێ دێتەەه جێ ئەەه رخێ، پزیشەەکی نیشەەته چەەه رئه وه) :مکپپهرسپپتارییهپه
 . وه مەه که ئه فۆنت بەۆ له ته دواتر ؛ وه ژووره  هاته  قۆزه  و کوڕه ئه ئای،(  وه ژووره
 ؟   باشه
 . ئێ باشه:مرستاریدووهپه
م کز  رستاری دووه ر په سه کی لهڕوونا .ن خه دائه  که فۆنه له ردووکیان ته هه)
 (بێ ئه
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 م شه نی شه دیمه

  پێسەەەەته سەەەەپی  پزیشەەەەکه  یەەەەه م ئێواره ئەەەەه  باشەەەەه:مکپپپپهرسپپپتارییهپه
 ؟ مان چۆنه که  رزه به پایه

 . بێنه  م قسانه واز له  ده(  شێتگیرانه):جێپزیشکینیشته
کەوێن   کانت لەه نینەه پێکه   یەه م ئێواره ئەه...  ئەای خوایەه:مکهرستارییهپه
 ؟ نابی پزیشک جه

ی؟  توانی وا بکەه چۆن ئه( نێ که پێئه  وه ر خۆیه به له):جێپزیشکینیشته
توانی سەاڵوێکی  چۆن ئه ی؟ رکه مێشکی خۆت ده  له  و شتانه توانی ئه چۆن ئه

 ڵێ شەتی کۆمەه  خۆت کەه ی به بده  بیانووه  و ئه... ی کێک بکه یه له  ڕووخۆشانه
 ی؟ بیر بکه ی پێشترا پێگوترابێ، له ئێواره  پڕوپووچت له

  تەۆم لەه. رد ی نامەه هەه  گووتووه هینم نەه( هێواشی به):مکپهرستارییهپه
ک  وه .هینەەی تەەر و شەەوێنی خەەۆت دانەەاوه  تەەۆم لەەه ... شەەوێنی خەەۆت دانەەاوه
 .م که ر وا ئه وامیش هه رده و به پێشتریش وام کردووه
یڵێ  نەەه  کەەه  وه کاتەەه یەەر ئهب شەەتێ بڵەەێ؛  دایەەه وه له):جێپزیشپپکینیشپپته

 ... بیری کەه لەه ...رێ، ده مەه گوێی (کێشێ ڵئه کی سارد هه یه ناسه ؛ هه چاکتره
 خۆرئاوابوونت بینی؟

 .بینی خۆرئاوابوونم نەه خێر، نه ( وه وه الساییکردنه  به) :مکپهرستارییهپه
 ؟ بۆچی چی بووه

ڕۆژئەاوا گەڕی ( گرێ خۆی گران ئه. ی پێ دێ گاڵته):جێکینیشتهپزیش
   که ی ئاگره پریشکی بڵێسه...  داپۆشیوه ی که ره ی کیشوه ئاگر نیوه...   گرتووه

ر لێەواری  سەه به ر سوتانێکی تۆقێنه  ێوهش  ... و ...کشێ کان ئه ستێره و ئه ره به
 . یه وه جیهانه
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 .ی خوایه ی وه وه (نێ که پێئه) :مکهرستارییهپه
بەەڕۆ  . نگه شەەه نێکی قه ڕاسەەتی دیمەەه به(  وه جدییەەه به):جێپزیشپپکینیشپپته

 . ماشای بکه و ته وه ره ده
مێەزی   نابی پزیشەک، مەن بەه ئەۆی جەه(  وه نازکردنه به):مکهرستارییهپه
 باسەەی تەەۆ ...سەەتم ببه تۆ بێ پشەەت بەەه ئەەه  ، بۆیەەه وه ته سەەتراومه به  وه ئەەازاره

 م لێەەواری چێەەوه   وه ناوه رانەەه لەەه تەەۆ تۆقێنه... تەەۆ ، ۆرئەەاوابوونم بەەۆ بکەەهخ
 .ها ها، ها،...سوتێنی ئه

 ی؟ که(  وه کاته رستاردا الر ئه الی په خۆی به):جێپزیشکینیشته
 ی؟ که:مکهرستارییهپه

ڕێی  گەه لەێم ئه  که ته ی ئافره که ...ی که( هێواشی به ):جێپزیشکینیشته
 ؟ وه نزیک ببمه لێت
 ! ی خوایه وه:مکهرستارییهپه

واو  تەەه ، پێکەەراوم  نەەده رچه تام هه وه ئەەه ...تام وه ئەەه:جێپزیشپپکینیشپپته
 ، شەەانه ک ڕووکه نەەه ،ڕوونەەاکی کی یه رچاوه ک سەەه وه  رزانه ربه سەەه  نەەده رچه هه

نەەاو    مەه ده خەۆم فەڕێ ئەه وخۆ ڕاسەەته  وه وانەه پێنه  اڵم بەه بەه ،م کەه ت ئه خزمەه
 .  وه هویستیت خۆشه رداوی گه

گێەەیاوی   بیەەر لەەه  پێویسەەته!  ی بابەەه وه( نێ کەەه پێئه):مکپپهرسپپتارییهپه
 . به ی ڕووناکی رچاوه ر سه تۆ هه ... وه یته که ویستیم نه خۆشه

   کێیەه  و پیاوه ئه(  وه کاته السایی ئه  وه نائومێدییه به):جێپزیشکینیشپته
ش  خۆمەەت پێشەەکه ویسەەتی تا مەەن خۆشه وه دی؟ ئەەه  ێنێتەەههیواکەەانی د  کەەه
... تا خەەودی خەەۆم وه ئەەه ... وه ره ویسەەتی ورد بەەه ی خۆشه وشەەه  لەەه ...م کەەه ئه
 ...م که ش ئه ویستی خۆمت پێشکه خۆشه …م و که ساردو سڕه وه خه خته ته
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 ش پێشەەکه ... یەەه ت هه کەەه کردنه ش پێشەەکه  ئاگەەام لەەه:مکپپهرسپپتارییهپه
 )گرێ ڵئەه ههخۆش  ی نه واتا دۆسیه ک یه ڵه به ته) . تم یاداشت کردووه هک کردنه
 ؟ وه وێته کانی خۆت ده ڕاپۆرته ...تا وه ئه

 .رێ ی بمەەده ئەەاده.  وه کانم ناوێتەەه ڕاپۆرتەەه... خێر نەەه:جێپزیشپپکینیشپپته
 (گرێ رئه ی لێ وه که ڵه به ته)

کم  یەەه ره ی، جگه لێەره  وه رمەه ی گه ناسەه هه جەا مەادام به:مکپهرسپتارییهپه
م پەێ  ره جگەه. کەڕین ت بەۆ پاکەه  وه خەواره  م نەارده پێسته ش و ڕه ئه. رێ بده
 ؟ ت پێیهئاگر( داتێ کی ئه یه ره جگه.)مابوو نه

ی بەۆ  کەه رخه چه.) خۆرئەاوابوون دایگیرسەێنه  بڕۆ بەه:جێپزیشکینیشپته
 .رزاری قه ت یگووت تۆ سێ پاکه ئه (ئاگر دا
 .. وه خەه خته ته ..ڕاسەت به (گیرسەێنێ ی دائه که ره جگه):مکهرییهرستاپه
 ... ت که سڕه و سارد

 ...سووتێ ش ئه سته و جه یه تاسه  دڵ به ...خانم:جێپزیشکینیشته
 . جێکان نییه نیشته  کاتیشم بۆ پزیشکه  وه:مکهرستارییهپه

و منەیش  ...سەووتێ هش ئ سته و جه یه تاسه  دڵ به :...جێ پزیشکی نیشته
نجام  ئه  ندانه رمه کانتان هونه شته ی ژنان چۆن ئێوه ...ئاخ نازانم ... تم نییه کا
باوکت   ڵ باوکت کرد؟ به گه ت له قسه (هێواشی  اڵم به به  وه نزیکه  له) .ن ده ئه

وان  شەه گوتەووه وێی؟ ئایەا پێەت خۆشەم ئەه  وه بێ هیواییەه مەن بەه  گووت کەه
 ر و سەه  وه ڕاسەته ناوه  لەه کەو چادرێەک وان  م وه کەه وه خه خته ته کانی فه رچه چه
 . ند بووه ربه مسه بۆت جه  ویستیما نێو خۆشه  لهالکان؟  و ره به

ڕێەک  ..ڵێم ی پەێ ئەه مه ئه ...ڵێم پێی ئه(  وه وسه ته به):مکپهرستارییهپه
،  ئێەره  ا دێتەهددوات  ویش به ئه ڕاستیدا  له... گووتم پێت  ڵێم که ی پێ ئه وه ئه
 !  و کنه ک ئا ئه ڵ کنێکی جاحێڵی وه گه کردن له نها بۆ قسه ته
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!  وه بیەەرم چۆتەەه  خەەۆم لەەه  چییەەه  وه ، ئەەه ی خوایەەه  وه:جێپزیشپپکینیشپپته
و مێشێکیشی  کراوه باسی  پانتۆڵی تیا نه رگیز هه مدووی ماڵێک که که  کنێکی

  لەه مەێش  کەه ی وه بۆئەه ن هێمەا نها ته  کهی  وه من دڵنیاشم له ... بووه وان نهیم
رسەتارێکی  په م، بەۆ که کێ ئه بۆ یه  زانی قسه ئه وام  وه پا  ناکات، لێره خۆی

 ... کان پێیه بۆنه موو هه توێکاری بۆ ی نوکته ڵێ کۆمه  جاحێڵ که
ک  ر وه ئێسەتاش هەه  وه ئەه( نێ کەه پێئه  وه ژێر لێەوه لەه):مکهرستارییهپه

 ر بەه له نها ش تەه وه لەه بێجگەه(  وه هبوونە خۆبەایی  له  به. )گۆڕاوی هخۆتی و ن
نێەو   لەه ...م که فرت ئه و جرت  م ناوه م و له که وت ئه ڵسوکه ی بازاڕیی هه وه ئه

  وه یتەه ناکه  وه کیش بیر لەه یه قه بۆ ده بۆچی تۆ.  وه مه که خۆم ئه جێگای دا ئێوه
 پێەت ر گەه ...گرم رئەه وه گشتی بۆ  وه تییه یبهتا گۆڕین له  ند چێی له من چه  که

 .بێنین  م باسه بێ با واز له باش
پەم  ڕه  میشەه مەن هه ( وه هێکەگۆرانی گوتن  نیمنه  به):جێپزیشکینیشپته

 ...من  ی که  و شته ئه  نییه وا ت پێت تۆ قه. بۆت
( نێ که ێئهپ  وه ژێر لێوه ڕێ و له گه ڵئه نگی سوور هه ڕه):مکپهرستارییهپه
 ! جدییمه به ، وه بیبڕه  سه ی ئێستا به ده

ر هەیچ  گەه ئه . بکەه شەووم پەێ  باشه  ئێ ده ، که خانمه:جێپزیشکینیشپته
 . بکه شووم پێ ، شتێکی تر نییه

 .ئێستا، نا:مکهرستارییهپه
  م بەەه ت و هەەه سەەوعبه  م بەەه ک کاتەەدا هەەه یەەه  لەەه):جێپزیشپپکینیشپپته

 . بکه م پێشوو( تی جیدییه
 .بێەزارم  م قسەانه من له ( قانه اڵم دڵڕه به ڕاشکاوی، به) :مکپهرستارییهپه

تی زۆر  حەه شەێ ناڕه ئه بێ، هه یری ی سه ندێ بیرۆکه هه  یه وانه باوکی کڵۆڵم له
 .نەا ڵ مەن گەه اڵم له ن، بەه هه  ی که و شتانه ئه  ڵ گه ببینێ بۆ خۆگونجاندنی له
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؟ مەانگی  ی وایەه کەه دروست ئه  نده وه ؟ ئه وا نییه ر،ش  دۆال شه و مانگی چب
 هێنەانیش ژن  ت بیەر لەه نانەه ته  یەه و پاره نەاتوانی بەه که ش دۆالر، شه و چب

باشەترین شەتێک بتەوانی  ...یت بکەه ڵەدا گه رگیریم له هاوسه  ناتوانی . وه یته بکه
 .ی بتوانی بیکه  که  چاکترین شتێکه  مه ئه . ی جووتبوونه بیکه

 ... کەەه  ڕێزه به  خانمەەه ...ئەەای ( وه تونەەد و تییییەەه به):جێپزیشپپکینیشپپته
...  پووچەه و هەیچ  نەه مه م زه ئەه ی شەوێنی وه ره می ده هەه ی نۆزده ده کنی سه

   ...     وا هه و ش جوان لە که  قڵ بنوک و بەچرپه هئکنی نێو شیێری 

 . وه ی بیبڕیتهتوان ئه ...جددیمه ئێستا به:مکهرستارییهپه
 ...پێناویەدا مەرد  نگاو لەه م بۆی جه وره گه  باپیره ...:جێپزیشکینیشته

 !م جووتبوونەه بیکەه بتوانم  شتێکیش که و باشترین ش دۆالر  و شه مانگی چب
 !سیح خانم بۆ خاتری مه

  وه یەه قه م ده لەه . بوێره ئیتر پێم ڕامەه  سه به ... زۆر باشه:مکهرستارییهپه
 .سه ئیتر به

 ...!تۆ ڕابوێرم   من به! من:جێپزیشکینیشته
بکەرێ؛  م پەێ مەه گه  نده وه ئه  ی که وه ڕ  بووم له من وه:مکهرستارییهپه
ر  سەەه بێ له بەۆ ئەەه .جووتبوونەت جێکانی نابەەه  داواکارییەەه  ڕ  بەەووم لەه مەن وه

 مان وام هەه رده و بەه  هو بڕانەه بێ بێ ؟ بۆ ئه ره مه سه بێ  ک بڕۆی که یه له سه مه
مان  ی هەەه وه خت ئاگەەادارم کەەردووی لەەه پێشەەوه  ی کەەه بکەەه  پرسەەیارم ئاراسەەته

کی  ییه بینی؟ تەۆ چ ئاسەووده ئەه  وه لەه ؟ تۆ چێی وه گریته رئه اڵمی پێشتر وه وه
 بینی؟ ئه  هێنانه نه و واز مانا له بێ

 وێی؟ ی خۆشم ئه وه رئه به له (سپایی ئه به):جێپزیشکینیشته
ڕاسەتی   کات؛ به ئه  که کێشه  ک به کییه چ کۆمه  مه ئێ ئه:مکپهرستارییهپه
  تەەه قیقه هه. بەەێ وێ لەەه ڕاسەەتیش ر  گەەه ت ئه نانەەه ته ...کات کی پەەێ ئەەه کۆمەەه
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 رز و وانی بەەه کانیان پەەێش تیروکەەه نو و ڕۆیشەەتنه کان، کەەچ و ئاهەەه ئابوورییەەه
کی ڕاسەت  خولیایه  ی من که که سواره .بیێرن ڵئه هه کانیان سواره ییویست خۆشه

داخەوازیی  پێکراوێەک بەۆ  ئامەاژه ک  ین  وه بکەه ر ڕێەک باسەی گەه ، و دروسەته
 و  وێکی سەاده خەه خته ته کەه  ر وا بەووه ش هەه میشەه و هه  یەه وه جووتبوون ئه

 . گونجاوه
کەەردی شەەووم  داوام لەەێ( نێ کەەه پێئه  جوامێرانەەه):جێپزیشپپکینیشپپته

 .ی پێبکه
کەەردم شەەووت  داوات لەەێ...  وه دڵنیاییەەه  بەەه ...ڵێ بەەه:مکپپهرسپپتارییهپه
 ؛یەه زنه مه  یمانەه په و گوێیەان لەه  ی که و کنانه به  ریکا سیخناخه هم ئه .م پێبکه

  کەەەه زنه مه  یمانەەەه ر په گەەەه م ئه کەەەه ئه شەەەووت پەەەێ ...م کەەەه ئه شەەەووت پەەەێ
 ...زنی هاوپێچ کرابێ مه رجێکی لومه هه

  ی بەه بکەه وێ خۆتمان لێ ته ئه(  وه پێکردنه گاڵته  به):جێهپزیشکینیشت
 کێ؟
 ؟ ستت چییه به مه (کتوپڕ):مکهرستارییهپه

 . ستم هیچ نییه به مه( نێ که پێئه):جێپزیشکینیشته
ماشەای پزیشەکی  کێک ته ی خولەه نگی بۆ ماوه بێده به):مکهرستارییهپه

و  زانی ئەەه تەەۆ ئەەه ...زانی تەەۆ ئەەه !  ازهبمخەەو(  کات؛ پاشەەان جێ ئەەه نیشەەته
  شەه ڕه و قولەه زانی ئەه ئەه...م بەۆ بێنەێ ره تێ جگه ناردم پاکه  ی که شه ڕه قوله
بەۆ   پێشەتره تەۆ له  زۆر لەه  وه ڕووی ئابوورییەه م لەه واقیێی و هه یڕوو  م له هه
و  هزانی ئە زانی یەان نەا؟ ئەه ئەه  مەه ئه. م بکه پێ بکات شووی ی داوام لێ وه ئه

 .وێ که ست ئه ی ده زیاتر پاره  تۆ  زۆر له  شه ڕه قوله
مەن زیەاتر   ی لەه زانم پەاره ئەه( با شەی بەۆ ئەهووکڕن):جێپزیشکینیشپته

ر  سه ک له هایه تان چ به که ناسراوه  ماڵه بنه شزانم خۆت و ئه  ...وێ که ست ئه ده



 162 

و  بەۆ داوا لەهی تەۆ  ئەه ...بەۆت  یه م ههیشپێشنیارێک  بۆیه ...نێن کان دائه شته
 .ت پێەت نەاڵێ و قه ئهئاخر  ..ی ده یاڵاڵ،  بتخوازێ؟ دهکه ی  ناکه  شه ڕه قووله

 ،گرێ تا وچانێەک ئەه ره سەه م، که ئه باوکت بڵێی شووی پێ  ر به من دڵنیام گه
 اڵم پاشان بیری لێ به... ؟ وا نییه ... پیاوێکه  باوکت چ جۆره زانین ئه  چونکه

ڕووی   لەەه  رگیرییه و هاوسەەه کانی ئەەه سەەووده  رک بەەه ده ها روه هەەه ... وه کاتەەه ئه
بەەەۆ   وه دۆزێتەەەه کیش ئه ڕێگایەەەه نەەەد کات و چه ئەەەه  وه واقیێەەەی و ئابوورییەەەه

 ...یی و ئاسایش ئاسووده  ت به باره هاکانی سه ی به وه ڕێکخستنه
 پزیشەکی  گرێتەه تونەدی ئه ی زۆر به که ره جگه  قونکه) :مکهرستارییهپه
 !نی و ند قێزه چه (وێ که ری ئه جێ و به نیشته

 !ت بی فره نه وشت، به ڕه ی بێ ئه:جێپزیشکینیشته
 !ن و قێزه:مکهرستارییهپه

ئێسەەەەتا، تەەەەۆزێ ) ... لیانەەەەه مه عه ... واقیێیانەەەەه:جێپزیشپپپپکینیشپپپپته
ڕۆیەی و   ییهو زه  زاران دۆنمه هه و اڵم ئه ، به ت ناسراوه که ماڵه بنه ( رخۆتره سه له

( قەایمتر) .نپرون بەوو هەه  پرون به رپۆقی و هه تان ده که کانی خانووه که کۆڵه
  وه خۆیەه  ری مرۆڤەدا شەتی وای بەه وه یەاده  ت لەه کەه ماڵه بنه  ی کەه وه ک ئەه نه
  که  ،کانی که و کۆڵه هک وی یان خانووه زه  زاران دۆنمه ستدانی هه ده  له بینیبێ نه
 ...می خۆیدا که هشوێنی ی  ر له هه

و چەی   چی ڕاسەته  زانم که من چاک ئه(  وه ییه توڕه   به):مکهرستارییهپه
 . بێنه وازم لێ و وه ته که الی کاره  بڕۆ به(  الرانه سه) . یه ڵه هه

 .ئاوا(  وه خۆشییه به):جێپزیشکینیشته
 . وازم لێبێنه... گوتم:مکهرستارییهپه
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پزیشەکی   ئەاگر لەه  تاوانەه  وه ئەه( کێنێ تەه خەۆی ئه):جێپزیشکینیشپته
کی  یه خشه ر نه گه مه بسوتێنی، ندانیش  کارمه  یه وانه یان له ...تیگرجێ ب نیشته
 ...جێکان نیشته اڵم پزیشکه به ....بێ بۆیان  وه سته ده ترت به
ژێەەر   لەەه) .نەەدن به جێکان زۆرو زه نیشەەته  پزیشەەکه ...:مکپپهرسپپتارییهپه
 ؟ بۆ من تۆم سووتاندووه( نێ که پێئه  وه وهلێ

 . سووتاندووه خێر، منت نه نه:جێپزیشکینیشته
م  تەەه و خزمه ئەەه  ر وا بوومایەەه گەەه... وه داخەەه  ی بەەه ئەەه:مکپپهرسپپتارییهپه
 . م ئازیزم که ئه داوای لێبوردنت لێ (نێ که وچانێک؛ پاشان پێئه) .کردی ئه

ت  کەه داوای لێبوردنه( کا ئەه ی پەێ سمی گاڵته ڕه  به):جێپزیشکینیشته
 .ی کۆڵ بده ڕوانم و چاوه ...بوراوین...بوڵ کرا قه

ی  ئەه( وچانێەک) . ڕوان به ر چاوه هه . باشه( نێ که پێئه):مکهرستارییهپه
 ؟ یه ئێستا لێره  که ،وانی شاره ری به ڕێوه نابی به جه  ت به باره ی سه که چی ئه

ویش  وتنم و ئەه شی فریاکه به  م؟ من له ڵاڵ چی بکه وه:جێپزیشکینیشته
 . ی ئیمێرجنسی نییه که ته حاڵه
 .ی چی بکه  گوتی که پێم ...گوتی پێم:مکهرستارییهپه

 ...ی کەەه بەەۆ ژووره  وه ره سەەه  بێ بنمەەه ئەەه... زانم ئەەه:جێپزیشپپکینیشپپته
کانت چەۆنن  فێڵەه و بڵەێم فەرت ری و سەه  ک ڕابکێشەم و دابنیشەم لەه کورسییه
 ؟ قوربان
ر  اڵم گەه بەه ...بەوێری توانی ڕا وێ ئه ر بته رحاڵ گه هه  به:مکهرستارییهپه

  سەەانێکه که  پێویسەەتیت بەەه  کەەه  وه بێتەەه ت بەەۆ ڕوون ئه وه بگەەری ئەەه گەەوێم لەەێ
 .ن پشتیوانیت لێ بکه
 !ریب سانی غه که:جێپزیشکینیشته



 164 

 .ڕێی گەه ر خۆت لێیان نه گه مه ...ریب غه سانی ڵێ که مه:مکهرستارییهپه
 .بشکێ پێ قڵی ر عه گه توانێ شتێکت بۆ بکات ئه گینا ئه ئه

توانێ شەەتێکم بەەۆ  ئەەه ...توانێ ڕاسەەتیدا ئەەه  ڵێ لەەه بەەه:جێپزیشپپکینیشپپته
ک دیەاری  یم وه کەه ئۆتۆمبێله توانێ ئەه ...یم بداتێ که یاره توانێ سه ئه ...بکات

 وانی بەەۆ ری شەاره بەه ڕێوه به  کەه  ش باشەترین شەته مەه ئەه ...ش بکەات پێشەکه
 ؟ ت بینیوه یه یاره و سه تۆ ئه .کی بکات هاواڵتییه
 ؟ مبینیوه نەەه ... ؟ بینیومەەه م بینیەەوه یه  یاره و سەەه ئەەه:مکپپهرسپپتارییهپه

 .رقاڵیان کەردووی سەه چەاک .... و شەتانه ی و خۆرئاوابوون و ئه که ئۆتۆمبێله
  وه سەته ده کی جوانەت به یه یاره ؟ سەه وه یتەه که ئه بیری لێ  که  یه و شته ئه  مه ئه

 و خۆرئاوابوونێکی جوانیش بڕۆی؟ ره به بێ و
 دوور  م لێره که ز ئه ند حه چه زانێ، خوا ئه( هێمنی به):جێپزیشکینیشپته

 . وه ومه بکه
بەەێ  رچۆنێک هەەه .زانم ئەەه ...زانم ئەەه( قێنێ له رئه سەەه):مکپپهرسپپتارییهپه
و لێەەت   دڵ نییەەه هەەیچ بەەه ڵکی تۆیەەان خەەه . وه هتەەوی دوور بکه  لێەەره  یەەه وانه له

م یشەەباوک ... ندیت بیسەەتووه سەەه ی ناپه ربەەاره ده  ڵکی زۆریەەان خەەه ...بێەەزارن
 .بینی کان چۆن ئەه شته  که  وتووه ر بای گوێیان که ڵکی به خه ...تی بیستوویه

ریبێک  غه  ڵه کۆمه ...کان ریبه غه ...نزۆر باش نی  دیدی تۆوه  له  ڵکی ئێره خه
 وه کترن و بەەه کەەاری خۆیانەەه تکردنی یەەه پەەه تو ریکی لەەه خەەه   وه ره سەەه و کەەه لەەه
 ؟ نییه وێ بی، وا تۆش له  زت لێیه حه ...ریکن خه

ی نیەو  زانی نزیکەه ئایەا ئەه(  وه جۆشەه  هێمنی؛ به به):جێپزیشکینیشته
  تەۆ خەراپ لەه !...کەوژران فڕۆکه    به دا به ڕه و شه نی له ده سی مه ملیۆن که

 ...ڵێی تۆ وایان پێ ئەه ...ند بم سه با ناپه ...باوابێ  باشه ...من حاڵی بووی
ت  سیاسەه  زم لەه من زۆر حه.  نییه  فاوه وه  کی به ندییه یوه ندیم هیچ په سه ناپه
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فیڕۆدان و  بەه  هکردن لە زنه حه ... یه م هه و پێویستییه ئه ستی اڵم هه به ... نییه
ئاسەتێکی   شەم لەهیڕۆشنبیری ... دا گیرم خەواردووه من لێره... سست و خاوی

 لەەه  قاوشەەێکه  وتنەەه م فریاکه ئەەه  کەەانی پڕه و کەەت  تەەه اڵم حاڵه بەەه ... وادا نییەەه
 .   نییه به  مه ئه !...خێر نه ...  دووه  پله  م واڵته دووی ئه  پله  ی خۆشخانه نه

 ... وه بریندار بدورمەه ک  ر بتوانم قۆڵی یه گه ئه ...بتوانم ر گه ئه.  تۆ گوێ بگره
موو  هەه... مفیس بەۆ تەۆ شەاری مەه ...وێ بەم دا لەه یەه م چرکه ر بتوانم له گه ئه

کەرێ  ئه... دایک بووم له  چێ من لێره بیر نه شت له وه ئه و ...ش بۆ تۆ که واڵته
 ...بۆ تۆ بێ  تییه فره نه  واڵته و ئه

  کەه  یه کی باشم هه یه رحاڵ، بیرۆکه هه  به(  وه قییه ڕه به):مکهییهرستارپه
سەت  ڕێەک چەۆن هه ... یه نایابم هه کی یه بیرۆکه. ین ڕێک بخه  و شتانه چۆن ئه

 ویش ر بڵێەەین و ئەەه بەەه ڕێوه نابی به جەەه  ئەەاوا بنەەین بەەه ی، کەەه کان ئه شەەته  بەەه
ت دوور  یه خۆشەەەخانه م نه هلەەە ...تیت بەەەدات یارمەەەه  وه خۆشەەەحاڵییه یڕ وپەەه به

کەو  شدا نەیم وه ڕه و باوه له ، وه دوور بخاته ت م واڵته ر له هه  شه وانه و له وه بخاته
 توانێ دوورت ئەەەه. ش بکەەەات یت پێشەەەکه کەەەه ئۆتۆمبێله ،ی ماڵئەەەاوایییدیەەەار
ڵێ،  بەه! بنەێتر قەوونی خەۆت دا سەه و له وه توانێ دوورت بخاتەه ئەه...  وه بخاته
 .بکات  وه توانێ ئه ئه

 ...ڵێ بەه( کات نینێکی بەۆ ئەه پێکەه  نیوه  نگانه دڵته):جێپزیشکینیشته
  ئێسەتا خەۆم زۆر بەه یەه م شانسەم هه کەه ست ئه هه .م که پێشبینی ئه ...ڵێ به
کتر  یه ڵ گه رخورد له به  یه و شێوه و به یه تۆم هه  ی که وه له ...زانم ر ئه وه خته به
 .ین که ئه

 !ی که ئه  قسه  وه وسه ته  تۆ زۆر به:مکهرستارییهپه
 وتێکم لەەێ ڵسەەوکه هه  پێشەەبینی چ جەەۆره  ئەەێ باشەەه:جێپزیشپپکینیشپپته

 ی؟ که ئه
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ڕێەک  ... خەراپ نییەه  مەه ئه...  ره وه  ده (...نێ که پێئه):مکهرستارییهپه
ری ڕۆی و کەا هێڵێکەی ڕاسەتدا ئەه  بەه ...م گەوت شەه ڕه قووله  و ی به وه ک ئه وه

تەۆ  ی وه لەه  جگەه  و...  و (...یگرێ رم ده ا شهد لێره) ...ی ده نجام ئه خۆی ئه
تی کتەەوپڕی لەەه خەەۆت زیەەاتر  نەەدێ حاڵەەه هەەۆی هه  بەەه  وه هێڵیتەەه خەەۆت ئه

 یر خەەاتر بەەه له" ویسەەتم خۆشه" ( ...نێ کەەه پێئه  وه گرژییەەه به) ...ر گیرهێنەەه به
  وه ێنیتەەه بمگه ت که شەەۆڤرلێته  ڕێم بەەه گەەهب ویش لێەەت مشەەه ئه  یەەه وانه له ...مەەن
 ...ماڵ

  وه ڕی خۆشحاڵییه وپه به  میشه ک هه ژنی باش، من وه:جێپزیشکینیشپته
  کەه راغ جاده قەه  ستان له وه ... وه بۆ ماڵه ت وه یاندنه ر بووم بۆ گه ستپێشکه ده

  ستبازی بەه ست جواڵن و کۆتایی ده هه کێک له خوله  ی پانزه ی نزیکه بۆ ماوه
  ویتەەه که ی ده یەەه و ماوه لەەه وتنی زۆرانبازیمەەان  کەەه کەەدا نه یەەهال بەەوون و به توڕه
ک دوو  یەه م، و بوڵی بکەه قەه  بوایەه ده نه  که .رم شکان ی شه رباره فس ده فسکه

 .بێ نگەی هەۆڕین ئەه ده  وت گەوێم لەه ڕێکەه  بەه  وه هەۆی ئانیشەکمه  جاریش بەه
م مەاڵی  رده بەه  م و لەه که یاره ناو سەه ر لەهدواجا(... نێ که پێئه  وه ژێر لێوه له)

 ... تەه ر شەوێنێکی زۆر تایبه سەه سەت له ده ...رم و قایم گه ماچێکی ...باوکت
 و ڕێ ڕوانی ئەه چەاوه  من له ن گه کانت ئه چێیه  له په  ی به و کاته له ...کورتی به
 .ییم میشه ی هه ک پیشه وه ...مدا سمه ڕه و 

 .ئاوا، سوپا  ( شحاڵهخۆ):مکهرستارییهپه
و  بەەه  چونکەەه .م سەەمه و ڕێوڕه ڕوانی ئەەه چاوه مەەن لەەه:جێپزیشپپکینیشپپته

 ... وه هبم پیاوانی تر جیا ئه  له  یه شێوه
 ...ئاوا:مکهرستارییهپه
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 پیەاوێکی سەپی  مەن تاقەه  یەه وانه ی له وه ئەه ر به له...  :جێپزیشکینیشپته
چێەیم   ی جیاوازدا کەه دوو ناوچه  ساڵ بم له ست شه  متر له ن که مه پێستی ته

 ...  بینیبێ له نه
 ی زۆڵەی کەوڕی قوولەه تەۆ هەیچ نیەت هەه !ی کەه درۆ ئه:مکپهرستارییهپه

 !ش ڕه 
 !مت بێ ده ئاگات له! گیان  باوکه( نێ که پێئه):جێپزیشکینیشته

 !فتاری دڕه تۆ به! فتاری دڕه به:مکهرستارییهپه
  مەه بتکه  ڕیەم بەده .پیاوێکی ڕاستگۆم ...من ڕاستگۆم:جێپزیشکینیشته
 .ژنێکی ڕاستگۆ

کەاری  تەۆ(  ر زمانه سه ی له که شێتگیرییه... بووه  توڕه):مکهرستارییهپه
مجا مەن  ئەه .واو کرد خۆت ته ڵ کردم و کاری گه له تی خۆ مه گه ...خۆت کرد

یت چیەت  گەه تێئه ...ڕوانم لێت ئه  وه مجا لێره ئه... وه مه که تهێنم و ڕاستت ئه ئه
 ڵێم؟ پێئه

 .م که ، دڵه کانتا نییه قسه  ک له ێڵییهلهیچ :جێپزیشکینیشته
نەەد  کارمه) . کی تیەەا نییەەه ێڵییەەهلی هەەیچ  کەەه ڕاسەەت ئه:مکپپهرسپپتارییهپه

 ! وه ره بڕۆ ده (یبینێ رستار ئه په. وه ژووره  دێته  ی شانۆوه وه پشته  له  دووباره
 !ی بڕۆ ده!  وه ره ده بڕۆ   ؟ لێره گوێت لێم نییه ( ستاوه وێ وه ر له ند هه ارمهک) 
 . ( وه ره ده  ڕواته ئه ، وه کشێته ئه) 

 (نگی بێده)
  ڵاڵ بابەه وه.  پاشای کۆشک( نێ که پێئه  ر خۆوه به له):جێپزیشکینیشته

 .تۆ گرنگی
 گوتی؟ یشتی چیم پێ تێگه:مکهرستارییهپه
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 کم گەوێ لەێ یەه موو بڕگه و هەه ... وشه به   وشه .ڵێ به:جێینیشتهپزیشک
 ...بوو
 ... ت ڕاکێشەاوه کەه ڕه به  پێویسەت پێەت لەه  تۆ زیەاد لەه:مکهرستارییهپه

موو  هەه ...ڵێم بەاوکم ئەه  من به . کردایه ت نه وه ئه  خوازی که ئه  ش وه هیوای ئه
 . هو مه که کالیی ئه ڵدا یه گه شتێکیشت له

 . که رموو درێغی مه ئاوا، فه(  ئاگاوه  به):جێپزیشکینیشته
 . ڕاستیمه  به:مکهرستارییهپه

دا  و بڕوایه له  بزانه ... ئێستا بڕوانه( کشێ خراپ ڕائه):جێپزیشکینیشپته
 ...جیددیم بوو  به  نیت که
  بەه  نیەت کەه دا و بڕوایەه ئێسەتا لەه(  وه کاتەه السایی ئه):مکهرستارییهپه

 .چیت ت ند سوعبه چه .. که ی خوا ئه (نێ که ناشیرینی پێئه به...)جیددیم بوو
 (کی هێمن دڵنیاییه  له  اڵم پڕه به ، نییه  ئێستا زۆر تووڕه کات، وگوڕ ئه م گه)

 وام رده کاری خۆت بەه ر سه تۆش له .م که شی ئه  و ... وه مه که گوتم ڕاستت ئه
قڵی  هئە لەه  گرنگەه  و شەته گوتی ئه ی پێم وه اڵم ئه به. .. خۆت بکه و ئیشی به

تەر  ڵیاو شارسەتانی گەه ڕۆین له ئەه  وه ڕێک و ڕاسەت پێکەه ...  سپێنه خۆتی بنه
ڕووی  هەەەیچ شەەەتێک ...تدابێ نەەەه ی هەەەیچ ڕووی وه ک ئەەەه وه ...وین کەەەه رئه ده
نشتی من  رزه ر سه هه ...وتی تێکه  م تازه که دڵه( نێ که پێئه  وه دیسانه.)دابێ نه
 .م که ی ژێرت زین ئه که سپه ختێکیش پێم خۆش بێ ئه وه ر هه  و ... کرێ ئه

 .بێت خۆش ئه  ئیتر ئێره(  وه وسه ته به):جێپزیشکینیشته
ڕاسەەتی چێەەیی لەەێ  منەەیش به .بێ ڵێ خەەۆش ئەەه ئەەا، بەەه:مکپپهرسپتارییهپه
 ...بینم ئه

  ێنمەه تگه و ئه مشەه ئه  کەه بیەرم چەوو  له ...رحاڵ هه به:جێپزیشکینیشته
 . وه ماڵه
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 .ماڵ  وه ێنیته و بمگه مشه ئه  بیرت ناچێ که له ...نا.. نا:مکپهرستارییهپه
ویش  ی شەەه و و سەەبه مشەەه بەەێ ئه ده ... وه ماڵەەه  ێنیتەەه و بمگه مشەەه بەەێ ئه ده

 .دڵەەدارم  بێ ببیتەەه ئەەه... رگەەا پەەێش ده  وه یتەەه مبه ئه ... وه ماڵەەه  ێنیتەەه بمگه
 .تیەوگوتو پێشەتر پەێم  ی کەه و جەۆره بێ تۆزێک له نێواندا ئه لێکمان له شتگه
 !ی دروستی بیکه  شبێ به ی و ده ڵدا بکه گه له بێ دڵداریم ده

زۆر بەۆ   تەۆ بەه( ڕوانێ رستار ئه په  کێک له بۆ خوله):جێپزیشکینیشپته
 .م بکهبوڵی  بێ قه خۆشیم بێ یان ترشیم بێ ئه  مه من ئه .ی به خۆتم ئه
 .(نێ که پێئه  مه به  هاجانه هارو ، که رستاره په) 
 .(مۆسیقا)
م  رستاری دووه ر په سه بێ و له کز ئه  یه خۆشخانه م نه ر ئه سه ڕووناکی له)
 (  وه گیرسێته نی داهاتوو ئه ی بۆ دیمه که مێزه و

          
   

 

 م وته نی حه دیمه
 ! وه فریام که . خێراکه م،خان(  وه ژووره  دێته  له په  به):جاک
 وێ؟ چیت ئه:مرستاریدووهپه

  وه ره ده  لەه  ژنێکەی برینەدارم پێیەه ...خەانم  ڕووداوی هاتوچۆ بووه:جاک
 ... یهدا که یاره ناو سه له

وێ  هلەبەڕۆ  ... ڕوان بەه و چاوه دانیشه  ؟ باشه  ڕاستته  به:مرستاریدووهپه
 . ڕوان به ندێ چاوه و هه دانیشه
 ! ڕووداوی هاتوچۆ بووه!   ئێمیرجنسییهتێکی  حاڵه  مه ئه:جاک
 ! ڕوان به و چاوه دانیشه!  ڕوان به چاوه:مرستاریدووهپه
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 ... خراپ بریندار بووه  ته و ئافره ئه:جاک
 ! ڕێ به و چاوه  رخۆ به سه له:مرستاریدووهپه

 ... یهدا که هیار ناو سه له  وه ره ده  سێ سمیس له به ...خانم:جاک
رخۆ  سه له . یه که یاره ناو سه له  وه ره ده کێ له  قم چییه حه:مرسپتاریدووهپه
 ! ڕێ به و چاوه به

  دووباره. بێ کز ئه  که نه ر دیمه سه ڕووناکی له .رگوێ به  ک دێته مۆسیقایه)
م و پزیشەەکی  کەەه رسەەتاری یه ر په سەەه له  که کییه ره سەەه  خۆشەەخانه نی نه دیمەەه

 .( وه بێته جێ ڕووناک ئه یشتهن
 
 
 

 م شته نی هه دیمه
 (بێ مۆسیقا کز ئه) 
 !پێسەت ش ڕه ...پێسەت ش هێەی ڕه( رز نگی بەه ده بەه):مکهرستارییهپه
 .رێ م بده که ره جگه ( وه ژووره  دێته  ند دووباره کارمه)

 ...ڕۆم وابزانم ئه:جێپزیشکینیشته
سەەت  ده  داتەەه ئه  کەەه ره نەەد جگه کارمه! ) هسەەت بوه  لێەەره:مکپپهرسپپتارییهپه
.. ( داوه ڕوانێ بزانەەێ چەەی ڕووی ئەەه  وه ڵییەەه وریەەایی و گوێڕایه  بەەه. رسەەتار په

 .ک یەه ره سەێ شەێت بەێ بەۆ جگه کرێ که چێ ئه ئه ت پێ نده وه تۆ ئه .هماڵێکت
  دانیشەتبووی و پێیەه دازبڵە  رمیلەه ناو به لەه  وه خەواره  له ...کرد چیت ئه  وه ئه

 ؟ وایه ... وه هدسان حه کانت ئه پڕه بنوک و خڕو
 ... وه ره بڕۆ ده ...گووتم تۆ خۆت پێت:ندکارمه
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؟  ره ی جگەه کارگەه  چوویتەه ...کرد چیەت ئەه  وه پێش ئه:مکهرستارییهپه
 ی ونسەتۆن کارگەه یاندبێتەه گه مبازێک خەۆت ڵەه قه  تێک به ناکا بۆ کڕینی پاکه

 لێم؟ سه
 ...من ...خێر نه:ندکارمه
کوێ؟  (کات جێ ئه پزیشکی نیشته  ڕوو له) . وه بیبڕه  ده:مکهرستارییهپه
 تویست بۆ کوێ بڕۆی؟ ئه

چیەەت   خشەەه ببه(  سەەمییانه زۆر ڕهکی  یه شەەێوه  بەەه):جێپزیشپپکینیشپپته
 گوت؟
  چووی قەەاوه تویسەەت بەەۆ کەەوێ بەەڕۆی؟ ئەەه ئه... گەەووتم:مکپپهرسپپتارییهپه
 بێنی؟

ت  وه و ئێستاش ئه یه ت هه ره جگه ویست؟ ت ئه وه تۆ ئه:جێتهپزیشکینیش
و  وه ت کەڕین هاتەه پاکەه  ئێستا له ند شت بۆ بێنن؟ کارمه قاوه  بیردا هات که به

 وێ من بنێری؟ ته ئینجا ئه
  بەزانم پەێم خۆشەه وا ...ڵێ بەه( نێ که پێئه  تنبازانه که):مکهرستارییهپه
ئێ بەۆ . تۆ بۆم بهێنی  خۆشه و پێم یه قاوه  زم له حه .ڵسوڕێنم کتان ههوردو هه
زم  م بەۆ بێنەی؟ مەن حەه و قاوه  که وه ری ڕاڕه وبه ئه  ک ناچیته یه لۆقه  رمه نه  به
 ... ست و خه ... رم کی چاک و گه یه قاوه له

 ...شیش بێ و ڕه:... جێ پزیشکی نیشته
 .ش بگات پێم له په به... شیرین بێ!...شیری تیا بێ:مکهرستارییهپه

 ؟ وا نییه ...بۆم  رمایشته ت فه که پێموابێ خۆزگه:جێپزیشکینیشته
 . وایه  وه دڵنیاییه به:مکهرستارییهپه

... ڕوا ئەه  ی شەانۆ وه ی پشەته رگاکەه و الی ده ره بەه):جێپزیشپکینیشپته
  یەەه انهو له ...کی خۆشەەم بەەۆ هەەات یەەه وه ر ئێسەەتا بیرکردنه هەەه (دواتەەر وچانێەەک
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ک  یەه کی تیەی نامه قۆیەه چه  به و تت دانیشتووی که ر مێزه سه ندێجار کاتێ له هه
  ئینجەا بەه ...ڵبەدڕێ قۆڵەت هه کی هبترازێ و الی  قۆکه چه  یه وانه ، له وه یته که ئه
  پرتاو دێیتەه  تۆ به  وێ بم که و من له ...وتن ی فریاکه خۆشخانه نه  بێیته  له په

  دێتەه وه  لوعەه به  ک چەۆن ئەاو لەه ر وه بکا هه  باسکت فینقه نی، خوێ وه ژووره
ئینجەەا بیبیەەنم  ...بیگەەرم نها تەەه ..منەەیش بتەەوانم  قۆڵەەت بگەەرم ...خەەوارێ
 ر بەەه ماشەەای خەەوێنی له سەەتێنم و ته منەەیش ڕاتوه ... وه خەەواره   وه شەەۆڕبێته
 ... م بکه ڕۆیشتووت

  باو وه ئەەه ره کەەه امهکی تیەەیی ن قۆیەەه سەەت بەەۆ چه ده):مکپپهرسپپتارییهپه
 !بنێ ڕۆ کانتا راسووه په  به ی وه ک ئه ؟ وه مه ئه ...(گرێ ئه  وه ستییه ده به

 .رێ کمان بده یه قاوه ..کنی باش(  وه ره ده  ڕواته ئه):جێپزیشکینیشته
فڕێ   که تییه  وه ره که نگی نامه بێده  کێک له دوای خوله) :مکهرستارییهپه
  ره نووزکەەه  و نەەووزه ئەەه !خەەرچ .خۆم می ئەەه مەەن خەەه( ی کەەه ر مێزه سەەه  داتەەه ئه
پێەت  هەا؟...سەتاوی وێەدا وه بەۆ له  وه ئەه (کات نەد ئەه کارمه  ڕوو له.)شکێنم ئه

 دا؟ بزانی چی ڕوو ئه  خۆشه
 .ر نیم تاتکێکه ره نا خۆ سه:ندکارمه
چێەیی لەێ  کرد گەوێ بگەری؟ زت ئەه تەۆ حەه چەی نیەت؟:مکهرستارییهپه
 بینی؟ ئه

 .خێر گوتم نه:ندکارمه
می  خه .دڵنیام وا نیت ( دوێ وه بۆ خۆی ئه ژێر لێوه به):مکپهرستارییهپه
بەا  .شەکێنم ئه  ره نووزکەه  و نەووزه ئەه کات ڵ ئەه گەه م له قسه  و جۆره به .خۆم ئه

ڵێ فرانسیسکۆ  باوکم ئه (کات ند ئه کارمه  ئیستا ڕوو له). ڕێ بکا جارێ چاوه
 . ش شتێکی خۆشه وه ئه ...وێ که رئه یا سه نگه و جه له فرانکۆ

 وێ؟ که رئه سه:ندکارمه
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بێ  ڵێ فرانسیسکۆ فرانکۆ ئه باوکم ئه .وێ که رئه ڵێ سه به:مکهرستارییهپه
 سەانی ڕادیکەاڵن، ڵێ که کۆمه  وانه ئه .ریاندا زاڵ بێ و دارکارییان بکات سه  به

 .بێ خۆش ئهشتێکی  ...رحاڵ خراپ نابێ هه به
 ئاوا؟:ندکارمه
سەێکی  که  بۆیەه ، مێیوونووسەه ...بەاوکم   پێمگووتی که:مکهرستارییهپه

ئێسەتاش بەۆ  .گیرێ رئەه وه نەد هه به  نەدێ کێشەه بۆچوونی بەۆ هه . ئاسایی نییه
، وێ یەه ئه سێ  ر که ڵێ هه باوکم ئه .گیرێ رئه ند وه هه ت بۆچوونی به ندێ بابه هه

بێ  چەی ئەه ...بێ بێت بۆ الی مەن بێ، ئه  زمه و به ڵ به تێکه وێ و بڕوات بۆ ئه
 .با ببێ

 ...و  یه من دڵنیام باوکت پیاوێکی ساده:ندکارمه
 چی؟:مکهرستارییهپه

ڕێەز  ...و  یه من دڵنیام باوکەت پیەاوێکی سەاده ...گوتم ...گوتم:ندکارمه
 .گیرێ تێڕوانینی ئه  له

ی و  کەه ر خەۆتی پیەا ئه کسەه تەۆ یه  کەوڕه ... ستهزۆر ڕا:مکهرستارییهپه
تەۆ دوو دیەوی ... ن کەه ئه بیسەتنی گەوێ  ز به ڵکی حه خه  ڵێی که ئه  و شته ئه
 ؟ وا نییه کردم، ی لێ شه ڕه هه  وێ که له ک دراوی، تۆ گوێت لێی بوو یه

 ...بوو نه اڵ گوێم لێ وه نه ها،:ندکارمه
 !کردم ی لێ شه ڕه هه  گوێت لێی بوو که(  وه قییه ڕه  به):مکهرستارییهپه

 ...م ڕ ناکه باوه:ندکارمه
 .ی میه تەۆ زۆر گەه ...پێنەاو کەوڕێکی زرنگەی ئەاوادا  له:مکهرستارییهپه

  وه کاته جێ ئه پزیشکی نیشته  رستار بیر له ئێستا په) .م نازانم چیت لێ بکه
ڕۆژی  کان و پاشەه شەته  لەه وێ تەۆ ناتەه (دا ی نیشان ئەه که کردنه و گوزارشت
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   بەه  شتێکه موو هه  وه تی بیرکردنه تایبه  به . ڵێ تاریکه به ...ی تاریکت تێبگه
 ... کراوه رتیب نه ته

 کرابن؟ رتیب نه ر ته گه چین ئه  مانه ئه:ندکارمه
  تەەه وه ر ئه هەەه.  مگینانەەه اڵم غه بەەه کی زل، قاقایەەه) :مکپپهرسپپتارییهپه

زانی  تئەه رچی؟ بەۆ نه به نازانی له  بۆچی، کوڕه ( یه ر خۆیدا هه هس کۆنترۆڵی به
 کترین؟ بڕی یه ماره فیێلی من و تۆ به  که

 ...نازانم ...اڵ وه نه:ندکارمه
ی تەۆ  کان نازانی؟ ئه ئابوورییه  ته قیقه ی هه رباره ی ده ئه:مکهرستارییهپه
  وه ژێر لێەەوه لەەه)نەەد؟ ماڵ خه ده ن، ک چەەۆن هەەه کانت وه شەەته  بووی کەەه نەەه
پەێش  و ره بەه  وه کانەه  هئۆتۆمبیلر پشەتی  سه کانمان به سواره  شۆڕه( نێ که پێئه
ش  کەه نه و دیمه  وه بوونه کان بنوک ئه وییه زه  دۆنمه... و خۆرئاوا ڕۆیشتن ڕووه

 ؟ زن نییه ش جێهێشتنێکی مه مه ی ئه ئه... بێ ورد ئه
 ...م ناگه تێت(  وه وریاییه  به):ندکارمه
تەەێم  ... ڕاسەەتته  بەەه( رزێ لەەه نگەەی ئه ده) ؟ ڕاسەەتته به:مکپپهرسپپتارییهپه
 وا حاڵی نابی؟  چییه   که له سه ی؟ بۆچی؟ مه ناگه

 . وه کۆڵم ببیته پێم وابێ ڕۆژێ دێ له(  یه اڵم توڕه به . وامه رده به):ندکارمه
 ...ی که ئه  وه دام ئه و بڕوایه له

 ... 152  بەەۆ ژووری ژمەەاره  وه ره سەەه  ڕۆیتەەه ئێسەەتا ئه:مکپپهرسپپتارییهپه
قەوونی باشەتر   ڵێی که ئه وانی ری شاره به ڕێوه نابی به جه  و به وه ره سه  ڕۆیته ئه

 . یه بوو ئیشمان پێی هه
درێەەیی  پەەێ  نەەده وه ئه... ڕاسەەتته به(  وه دڵییەەه نەەدێ نابه هه  بەەه):نپپدکارمه

 ...ی که ئه
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 رحاڵ بەا شەتێکت پەێ هەه ؟ به م کەه ڕاست پێەدرێیی ئه به:مکهرستارییهپه
م  ئەه شەتێکی موو هەه  لەه من !واو بێزار بووم ته!  ماوه توانامدا نه  من له ...بڵێم

نگی  ناهاوسەه  بێەزارم لەه .بێەزارم  ڕاکه ڕاکه  پووچ و پڕ له و رم و هیچ دونیا گه
م  لەه ... م مێەزه بێزارم له .ن هه  ی که یه و شێوه و به ن هه که ی و شتانه ئه نێوان
 و لەەه ...تەەۆ بینینەەی   بێەەزارم لەەه ... رگییەەه مه لهوکو ش مەەه ئه ... رگەەه جلوبه

 پزیشەەەەکی  بێەەەەزارم لەەەەه ...کات تووشەەەەی ئاڵۆشەەەەم ئەەەەه  ت کەەەەه تەەەەه قڵییه هئ
ر  کردنی سەەه قسەەه  لەەه بێەەزارم( ک سەەرود نەەدێ هێواشەەتر؛ وه هه.)جێ نیشەەته

   کەه ...بەۆنی دیتەۆڵ  بێەەزارم لەه...  ییەهت عله نه خۆشەخانه م نه فۆنی ئەه لەه ته
مەن  ...مانەدووم مەن ...سەتان وتن و هه خەه  بێەزارم لەه ...مکوژێ ئەه  ریکەه خه

 مانەدووم ...ڕاستی  به ت باره سه درۆکردن  و ماندووم له ...ڕاستی  ماندووم له

 . وه ره ده  خۆم بنمه پێستی  له وێ مه ئه
ی  خۆشەەخانه بەەۆ نەەاچی بەەۆ نه ی ئەەه( دوای وچەەانێکی کەەورت) :نپپدکارمه
 ( وه بێته رستار نزیک ئه په  له) ؟ وه یته وتن و پاڵ بده فریاکه
 . وه ره وه لێم دوور که:مکهرستارییهپه
و جەاک خەۆی   وه کرێتەه ی دێ و ئه قەه ته  وه ره رگای ده دا ده م ساته له) 
موچاوی  ده .تۆقیورخۆش، تاساو،  سه : یه یه م شێوه جاک به.  وه ژووره کا به ئه
 ... شەێواوه رگی پیس و به و جب .ت اڵم خوێنی لێ نایه به ،بێ بریندار بێ ده

 .(تی بڕکێیه  ناسه و هه  وه ژووره  نگاوێک دێته ند هه داو چه وچانێک ئه
 . سته شوێنی خۆت بوه  له ،هێواش:مکهرستارییهپه

 وێ؟ چیت ئه( ستێ وه شوێنی خۆی ئه له):ندکارمه
 ؟...چی(  شۆکاوه بڕکێ؛ په  ناسه پاش هه):جاک
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  هتەهاتی  وه رگایەه و ده زرم لەه زرمەه  بەه  یه و شەێوه تەۆ بەه:مکهرستارییهپه
 ی لەێیەچ  بەڕۆ بزانەه (کات ند ئه کارمه  ڕوو له)؟  وماوه قه ؟ چیت لێ وه ژووره
 ؟ وماوه قه

 وێ؟ چیت ئه(  وه پێشه  چێته تۆزێک ئه) :ندکارمه
 ؟...وێ چیم ئه(  شۆکاوه واو په ته):جاک
 ... وه ژووره  بێیتەه  م جەۆره بەه  تۆ بۆت نییه(  دواوه  ڕێته گه ئه) :ندکارمه

 ێنی؟هب کار جوانتر به شێوازێکی نازانی  ... ئێره  زرم و کوت بێیته  به
 رخۆشی؟ تۆ سه:مکهرستارییهپه

 ... وه خۆمەه ئه(  وه که ته بابه  هۆی الدانی له وێ به که رئه ژاو ده شڵه:) جاک
  وا لەەه  برینەەدارێکم پێیەەه (چێت ڵئەەه هه) .رخۆشەەم سه  ئینجەەا چییەەه ..ڵێ بەەه
 . یه وه ره ده

 ی سەپی خۆشەخانه نه  مەه ئه  ڵ تۆمەه گەه له . کەه هەاوار مه:مکپهرسپتارییهپه
 . کانه پێسته

 .کات ئهرستار ڕاست  په.  ڕاسته(  وه رستار نزیک بۆته په  زۆر له:)ند کارمه
  کی نیمنەەه یه خۆشەەخانه نه. تەەه کی تایبه یه خۆشەەخانه نه ، یه خۆشەەخانه م نه ئەەه
  ...بۆ ناو شار... ر بڕۆی گه ئه . ته تایبه

 ...خێر نه( دا ر بائه سه) :جاک
  وچانێەک کەه...) بەه و ڕێک حاڵی  بگره ئێستا گوێم لێ:مکهرستارییهپه
کردنێکەی  خت جەه هەیچ اڵم بەێ به ڵێ، کان ئه بکرێ، پاشان وشه ستی پێ هه

 ... ته تایبه  کی نیمنه یه خۆشخانه نه  مه ئه ...شپێست ڕه (...ت تایبه
 ! م بۆ گرنو نییه وه ئه(  وه ستێته وه ڕوویدا ئه به):جاک
 ...بێ وتت ئه ستکه ده  زۆر چاکه:مکهرستارییهپه
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دوو کەوپ   کەه جێ ی پزیشەکی نیشەته وه ژووره  ڵ هاتنه گه له) :نپدکارمه
 .وام رده به ... وام به رده به(  یه وه سته ده  ی به قاوه

 ؟ داوه چی ڕووی  وه ئه:جێپزیشکینیشته
 ...مفیس پێمگوت بڕوات بۆ مه:ندکارمه

 ؟ داوه چی ڕووی( کات جاک ئه  ڕوو له) . نو به بێده:جێپزیشکینیشته
 ... ڵدایه گه ژنێکم له ... تکایه:جاک
 .بڕۆیلێره   گوترا که پێت:مکهارییهرستپه

 ... ڵدایه گه تۆ ژنێکت له:جێپزیشکینیشته
 ... بەوو  ڕووداوی هەاتوچۆ ... یەهدا که یاره ناو سەه لەه...   یه وه ره ده  له:جپاک
 ...قۆڵی ...ڕوا ر ئه به خوێنی له

تار رس کی په ماشایه ته ، وه بیرکردنه کێک له پاش خوله) :جێپزیشکینیشته
.)  ڕۆین بەزانین چییەه ئەه ... چاکەه (ڕوات ئه  وه ره ی ده رگاکه و ده ره به کات، ئه

 بەا ... ڵ تۆمەه گەه له، یاڵاڵ (  ستاوه وه  وه پشته  له  که .کات ند ئه کارمه  ڕوو له
 . بڕۆین

مفیس  بەۆ مەه  پێیمەان گەوت کەه( کات رسەتار ئەه ماشای په ته)  :ندکارمه
 .بڕوات
( گرێ چەاوی دائەه .کات جێ ئه پزیشکی نیشته  ڕوو له) :مهکپرستارییهپه
 ! وه ره ڕۆ ده مه

( کات ند ئه کارمه  کا، و ڕوو له رامۆش ئه رستار فه په)  :جێپزیشکینیشته
 !ی یاڵاڵ ده...بوو گوێت لێم نه

   ! وه ره ڕۆ ده مه ...گوتی پێم( رز نگی زۆر به ده به):مکهرستارییهپه
وێ ڕاسەەتم  تەەه ئەەازیزم ئه ( مگینانەەه غه هێواشەەی، به) :جپپێپزیشپپکینیشپپته

رکەردنم  ده  بەه  لێەره  وه وانییه ری شەاره بەه ڕێوه ی به ڕێگەه  چی لەه ؟ ئه وه یته بکه
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بزانم چەی   ی؟ ده که م ئه وه زۆر ناردنه کاری به واشنتۆن ئاماده  یان له ی؟ ده ئه
 ی؟ که ئه

 ...   وه ره ڕۆ ده مه(  وه لێو کرۆژتنه  به):مکهرستارییهپه
نیەەازی   بەەه  ک کەەه رچییەەه هه. رحاڵ دڵەەی مەەن هەەه به:جێپزیشپپکینیشپپته

 .ر کاتێکی تر هه له  ی باشتره ئێستا بیکه... ی بیکه
 (ڕۆن ئه  وه ره رگای ده و ده ره ندا به ڵ کارمه گه له)
(  مگینه غه  و نیوه توڕه  یاندا نیوه وه ره ده  چوونه ڵ گه له) :مکهرستارییهپه
.  وه مەه که ڕاستیشەت ئه!  وه هتەئاگادارم کردی (یان وه ره ده  پاش چوونه)! ڕۆ مه
و  ره جاک بەه).  وه ره ده  چیته ئه  ش لێره ... وه ره ده  بڕۆیته   وه رگایه و ده ر له گه

 .ڕوا ی الی ڕاسەتی شەانۆ ئەه کەه درێیه  ی الی کورسەییه کەه چۆڵه  الی شوێنه
 ... وه مەەه که گەەوتی ڕاسەەتت ئه پەەێم( گیرسەەێنێ دائه ک یەەه ره جگه که رسەەتاره په

  مەه گەوتی ئه بزانم پەێم وا( کات جاک ئه  ئیستا ڕووی له) . وه مه که ڕاستت ئه
 . کانه پێسته ی سپی خۆشخانه نه

 .گوتم تۆ پێت ...زانم خانم ئه ( وه بێزارییه به):جاک
قڵت  عەه  نەده وه ئه  ره وه(  یەه رگاکه ر الی ده هۆشی هەه) :مکپهرستارییهپه
سەانی  بەۆ خەۆت و بەۆ که  کێشه ...ی نجامی بده ی پێت بگوترێ ئه وه بێ ئه نه

 . ی بکه تریش دروست 
 ... گرنو نییه  الوه م به وه ئه(  وه ڵکێشانه ئاخ هه  به):جاک
 .بێت گرنو ئه  وه الته به:مکهرستارییهپه

.) گرنو نابێ  وه الشمه  ر به هه ...ێرخ نه( دا ر بائه هێواشی، سه به) :جاک
ناو  لەەه( رسەەتار په بیسەەتراو بەەۆ خەەۆی و بەەۆ  نگێکەەی نیمنەەه ده  ئێسەەتا بەەه
م خێەرا لەێم  ڕ ناکەه بەاوه ...خوڕی ئەه زۆر خێرا لێم نه ...بووین دا که هئۆتۆمبیل
ردووکمان  هەەه ... وه منەەیش خواردبوومەەه ...ڵێ بەەه بەەوو، مان لەەه په ...خەەوڕیبێ
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 زۆر خێەەرا ...م خێەەرا لێمەەان خەەوڕیبێ ڕ ناکەەه اڵم بەەاوه بەەه ... وه خواردبوومانەەه

 ...بووین نه
 تێبینی ی ئێستا هێواشەتر و بەه که کردنه شێوازی قسه) :مکهرستارییهپه
ت  نانەه ته... بخەوڕی لەێئۆتۆمبیەب رخۆش بەی و  سەه ( ...ر جەاک سەه له  تره

 ... هاتووه هێشتا دونیاش تاریک دانه
. ..مبینی نەه ...رچوو ده  وه رعێکه فه  ک له یه یاره اشان سهاڵم پ به ...:جاک

پێکەدادان  ( ...سەتێ وه ق ئه ڕه) ...خێرا، کتوپڕ ...قایم ...یبینیم ویش نه ئه
ردوو  هەه ...ردوو  هەه ...ڕاین پەه رنه هینمەان ده (... وه بێته خاو ئه)! دا ڕووی

م  که یاره ی سەه کینه مه ...تاینس اڵم وه به ... وه ماینه  که جاده ر سه لهئۆتۆمبیب 
  بەه رگای الی ڕاست ده ... رگاکه ده ... وه ژاندمه کو منیش ...کرد ر ئیشی ئه هه
 ر بەه هەیچ زیەانیکی تەری ...موو شەتێک بەوو هەه  مەه ئه ...ووبواوی داغان ب ته
  وه وقەه زه  بەه ...نین کەه پێئه ...ڕۆیشتین ئه داڕێی خۆمان به  ئێمه... وتبوو که نه
وه  کەه جامه  یش قەۆڵی لەه و ئه ...بوو رم اڵم دونیا گه به خوڕی، مان لێئه یاره سه
 .رکردبوو ده

  ر جەەاده سەەه له ...کرد ئەەه  کانی خەەۆت پیەەاده مافەەه ...:مکپپهرسپپتارییهپه
 ... وه خۆنه ئه

خەەۆ  ...عممەەان کەەرد ده  وه م ئەەه کەەه گەەوتم دڵه ...منەەیش گەەوتم:جپپاک
ش  رگاکەه ده... کم کەرد ماشەایه منیش ته( دا ئه موچاوی تێک ده)تی؟  المه سه

  قوپەابووه  رگاکه ده  ی که و شوێنه له ...بوو  وێدا پێوه له ... وه ژووره  ته قوپاوه
 ڵ ی هەەەه رگاکەەەه ده ،بەەەوو  کەەەه  پێکدادانه  که یاره الی ڕاسەەەتی سەەەه... وه ژووره

ئێسەتا )!..سەێ بەه! سەێ به ....ووقوپاب  وه الی ڕاسته له  رگاکه ده .تڵیشاندبوو
 ...قەۆڵی ڕاسەتی ...قۆڵی ...اڵم خانم به( گێڕێ رئه رستاردا وه الی په  ڕوو به
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 ...هات ئەه خوێنی لێ ... وه بۆ شانی  ئه ریک بوو له قۆڵی خه ...ڵتڵیشابوو هه
 ...!ڕۆیی ئینجا ر ئه به خوێنی له

ێەەت د  وه لوعەەه به  کەەو چەەۆن ئەەاو لەەه وه(  وه دووره  لەەه):مکپپهرسپپتارییهپه
 ...ناخۆش...  ناخۆشه  ؟ ئای که...ئاوا

ڕێی  چەاوه  نەه ...ڵکم کرد ڕێی خه چاوه  نه ...کرد ڕێی هینم نه چاوه :جپا 
 ...ئیش و  خستمه ...ئیش  م خسته که یاره سه ...م کرد یاره سه
  ...جێهێشەت؟ وێت به ئەه(  وه قەواڵغی زیەاتره گوێ  به) :مکهرستارییهپه

 جێهێشت؟ به ت که شوێنی ڕووداوه
 ...ئاخر قۆڵی خانم،:جاک
 ڕێ؟ دواتا بگه  ئێستا پۆلیس به  یه وانه له ...زانی  ئه:مکهرستارییهپه

 ...م لێخەەوڕی که یاره سەەه  ئینجەەا کەەه ... پەەێم وایەەه ...ڵێ خەەانم بەەه:جپپاک
 ...تر بوو وه ره سه ی میلێک له ک نزیکه یه خۆشخانه نه

شەەوێنی   تەەه چوویته! وێ ئەەه (کێشەەێ ئهرنجی ڕا سەەه):مکپپهرسپپتارییهپه
 ها؟ ، ی لێره که چی ئه  م ژنه ڵ ئه گه ی له ئه ؟ تریش؟ شوێنی تریشتان کردووه

 ی ڕووی وه و ئەه کەه بەۆ الی مێزه  وه ژووره  چوومەه...  خۆشخانه نه له :جاک
وێ  ئه  بنۆره  ره وه ... ڕێ به و چاوه دانیشه گووتیان ...دابوو بۆیانم با  کرد

 ی سەەپی خۆشەەخانه نه !ڕێ چەەاوه . ڕێ بەەه ک چەەاوه یەەه و بەەۆ ماوه  دابنیشەەهو 
 ...کان بوو خانم پێسته
 . کانه پێسته ی سپی خۆشخانه ش نه مه ئێ خۆ ئه:مکهرستارییهپه

 ... پێکەدادان ڕوویەداوه ...   وتنەه ی فریاکه خۆشەخانه نه  مه ئه... گوتم:جاک
گەەوتن  پەەێم ...گەەوتن پەەێم ... بەەه ێڕ و چەەاوه    دابنیشەەه بەەه ! ڕێ بەەه چەەاوه
 و رخۆ بەه سەه له ... بەووه رخراپ بریندا  م ژنه گوتم ئه ... یه له په  تێکی به حاڵه

ناو  لەەەەه  وه ره ده  سەەەەمیس لەەەەه سەەەەێ گەەەەوتم خەەەەانم، به !... ڕێ بەەەەه چەەەەاوه
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 . ش ڕه قوولەه یه که یاره سه ونا له  وه ره ده کێ له  قم چییه حه ... یهدا که هئۆتۆمبیل
 ش'سەێ به'م و  ڕێ بکەه وێ چەاوه متوانی لەه نەه! ...  ڕێ به و چاوه رخۆ به هس له
  که هئۆتۆمبیل یسوار ...هێشت جێ وێم به ئه  بۆیه ...تبێ دا هک هئۆتۆمبیلناو  له

ئینجا هەاتم بەۆ  ...بۆ کوێ بڕۆم خۆم گوت  ستام و به ڕێگا وه  له ... وه بوومه
 . ئێره
  گوێم له ... کێیه  و ژنه زانم ئه ئه(  وه دووره  له  بێباکانه):مکهرستارییهپه

ڕووداوی هەەاتوچۆی وادا   لەەه !بڵەەێ نەەاوتم پەەێ( کتەەوپڕ) . کانی بەەووه گۆرانییەەه
  لەه  ڵێم کەه م؛ پێیەان ئەه کەه فۆنی پەۆلیس ئه له ته ...بڕۆی  وه خۆته  ناتوانی له

  !کوێی
،  رگیان خوێناوییه جلوبه . وه ژووره  وه ند دێنه جێ و کارمه پزیشکی نیشته)
پزیشەکی  .دا جەاک الئەه  ی شەانۆ و خەۆی لەه وه پشەته الی  چێتەه ند ئه کارمه
 (کات جاک ئه ماشای ق ته و زه  وه ژووره  جێش دێته نیشته
 ... وێی جێهێشەەتووه ئەەه ... اتووههڵ هەەه  کەەه  ڕووداوه  لەەه:مکپپهرسپپتارییهپه
ئاگاداریشەم  .کی تەریش یه شەخانهخۆ نه  چۆته ... بۆ ئێره  هاتووه ریش نه کسه یه

 ...قورتێنی ڵنه هه  م شتانه خۆت له  که  وه هتکردی
ڕوا و  و الی جاک ئه ره به) ! مت داخه ده( هێواشی به):جێپزیشکینیشته

 ... بڵێ ی شتێکم پێ ئاده( ستێ وه میا ئه رده به له
 ...گرت گوێت لێم نه!  وه هتئاگادارم کردی:مکهرستارییهپه
 وێ؟ ته ئه  که  یه و شته ئه  مه ئه ...وێ تۆش ناومت ئه:اکج

خەۆی ). وێ مەه ئه  کەه  و شەته نییەه ئەه  مەه خێر، ئه نه:جێپزیشکینیشته
بڵەێ  شەتێکم پەێ (تی کانییه سته اڵم ناخی شوێنی پێکدادانی هه به ، ڕاگرتووه

 ... ت هێنا بۆ ئێره و ژنه ختێ ئه وه
 ...دا ی نهیت   یارمه و که هئێر  م هێنایه و ژنه ئه:جاک
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و  ختەێ ئەه وه ...   ختێ هێنات بۆ ئێەره وه .. زۆر باشه:جێپزیشکینیشته
 ...  ت هێنا بۆ ئێره ژنه
شەێکی  ڕه قوله  مەه ئه ... نییەه  ژنێکەی سەاده  مەه ئای، ئه:مکپهرستارییهپه

 ! سێ سمیسه به  مه ئه ... ئاسایی نییه
ختەێ سەوار  وه ...  ت هێنەا بەۆ ئێەره و ژنەه هختەێ ئە وه:جێپزیشکینیشته

  تزانی کەه ئەه ...  ت هێنەا بەۆ ئێەره و ژنه ختێ ئه وه ... بووی بۆ ئێره ئۆتۆمبیب
   ؟ مردووه
 
 (وچانێک)
بەەۆ   ژنێکەەی مەردووی هێنەەاوه  شەەه ڕه م قوله ئەه ! مەەردووه:مکپهرسپتارییهپه
 ؟ ئێره

 ؟... رحاڵ هه  به(  وه کاته ئه  که اڵمه وه  سڵ له) :جێپزیشکینیشته
 . مردووه ... مردووه(  وه که ساردییه به):مکهرستارییهپه

  وه ره رگەەای ده و ده ره بەەه رخێنێ، چەەه رئه ؛ ڕووی وه وه بێزارییەەه  بەەه):جپپاک
 .مرد  بۆ ئێره داله هاتنمان . مزانی مردووه ئه ...ڵێ به(  ڕوات ئه

ڕۆی؟ پۆلیسەت بەۆ  بەۆ کەوێ ئەه( اد ئه ک لێ یه نه قه چه):مکهرستارییهپه
 ! م بۆ ئێره که بانو ئه
 .م وه ره ده  وا له(  وه رگاکه الی ده):جاک

پێشەبینی چیەت لەێم ( ی جەاک وه ره ده  ڵ چوونه گه له):جێپزیشکینیشته
دا  کێک وچانێەک ئەه جاک بۆ خوله) ؟ چیم بکردایه  بوایه ده م ها؟ کرد بیکه ئه

 (خا دائه  وه دوای خۆیه  له  رگاکه کا و ده ێ ئهج ماشای پزیشکی نیشته ورد ته
 ؟ چیم بکردایه  بوایه ده! پێمبڵێ
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 یتوان وای زانیبەێ ئەه  یەه وانه له ... یه وانه له ( کربازانه مه):مکهرستارییهپه
. زنی پێسەەەتی مەەەه پزیشەەەکێکی سەەەپی ڕاسەەەتی به ... وه یتەەەه زینەەەدووی بکه

 سەپی ...پزیشەکێکی (تی هیسەتریائاسە تەا کات، ست پێئه ی ده که نینه پێکه)
...  پێسەەته سەەپی ... ڕۆی پزیشەەکه ئێسەەتا بەەۆ کەەوێ ئەەه ...زن مەەه ...پێسەەتی

ر بوو کوڕی  ستت به ده ...ر کرد سه خۆشت چاره دوا نه .واو بووی ؟ ته که زنه مه
  شەه ڕه قوله  و ژنەه ئەه ...شەێک ڕه قوله ...ر کەرد سەه خۆشەت چاره دوا نه !باش

گۆرانی زۆر چەا   ...ڵێم منیش گۆرانی ئه  کوڕه . چڕی ئهگۆرانی  ی که مردووه
شێوازی گەۆرانی گەوتنم   وێ گوێت له ته ها؟ ئه گوێت لێم بێ؟ وێ ته ئه. ڵێم ئه
 ها؟ بێ؟
 .نین گۆرانی گوتن و پێکه  کات به ست ئه ک ده یه رستار بۆ ماوه ا پهد لێره)

  ( کو گریانه شی وه که نینه و پێکه نه ک شیوه ن وه قریبه و ته هناساز که  گۆرانییه
 ! وه بیبڕه!  وه بیبڕه( ڕوا رستار ئه و الی په ره به):جێپزیشکینیشته

  ک لەەه یەەه جێ زلله پزیشەەکی نیشەەته، سەەتێ رسەەتار نەەاتوانێ بوه اڵم په بەەه)
ر شەوێنی  سەه سەتی له ده  ی وه ڵ ئەه گه رستار له په، دا ئه رستار موچاوی په ده
  وه رگای پشته و ده ره جێ به پزیشکی نیشته .گۆ چووه  ، له داناوه  که هللقاز شه
 (ڕوا ئه

ژنێکی  ... بیستووه ت نه شتی وام قه  ( ناوه  وه که دیواره پشتی به):ندکارمه
 .... وه نه که ندێ شت ئه هه  ڵکی چۆن بیر له خه نازانم ... مردوو بێنی بۆ ئێره

تاریەەک   جەەارێکی تەەر  کەەه هژوور.  وه ره ده  چێتەەه جێ ئه پزیشەەکی نیشەەته) 
رز  مۆسەەیقا بەەه ؛ وه داتەەه ئه وق نو شەەه شەەه قه خۆرئەەاوابوونێکی  ... وه بێتەەه ئه
 ( وه بێته ئه

  وه درێته دائه  رده په
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 ری شانۆگه
 

 ناودار و الو
 

یاڵییهوتنێکیخهچاوپێکه
6111 

رهسههله6111یمههان یئههابی18مجارلهههکهههبههۆیهرییهمشههانۆگهئههه
.نمایشکراوه"وێستپۆرت"له"وایتبارن"شانۆی
 

 :کان ره کته کاره
نێەەین  نەەاوی ده  دواوه بەەه  کەه لێەەره)  ریکییەەه همەە شانۆنووسەێکی ناسەەراوی ئه

  بێتەه ری ساڵێکی تر ئه وروبه ده . د باریک نییه قه ک جاران پیاوێکی وه  (ناودار
ۆزێەک سەیما ژاکەاو و ناکەارا ت ...رچاو؟ بەه  گشتی چەۆن دێتەه به. نجا ساڵ په

 .کێکیان بێ بێ یه ئه ؟ رزی مێیووه پرۆفیسۆرێکی بێهێز و لووتبه  ...؟ دیاره
( نێین الو نەاوی ئەه  دواوه بەه  لێەره  کەه)  نجەه ی گهیریک هم شانۆنووسێکی ئه

  وه قی کورتکردنه  ی پێویستی به سانه و که له  کێکه یه تێکسمڕاو و ئێسک پان،



 185 

کی  یەه ژماره.  ملدایه  و ملپێنێکی درێیی له  پێدایه قاوی له ی ئارهیو هگۆر . یه هه
 . نگڵدایه هه بن  ی له'رجین ڕڤیوو ئێڤه'کۆنی گۆڤاری 

 
 ن دیمه

  کەه اڵت کانی خۆرهەه شەوقه  کێک لەه یەه  ، لەه ژووری پێشوازی ماڵی ناوداره
نەەەو  کی ڕه یەەەه فه نه قه، کەەەانی سەەەپین دیواره ر پردێکەەەدا، سەەەه ڕوانێت به ئەەەه
 ،  راک کێکی جەەۆرج بەەه میەەدۆ مۆدیگلیەەانی، یەەه ی، دوو تەەابلۆی ئهیوان رخەەه ئه
  کێکی تەەەری فرانەەەز کاڵیەەەن بەەەه روێڵ و یەەەه زه رت مەەەه کی تەەەری ڕۆبەەەه یەەەه دانه

 .ن وه که دیواره
 . یه ممه شه ک ڕۆی ڕۆژی یه نیوه دوا
ریکی  و خه  یه که وانییه رخه ئه  فه نه ر قه سه ، له نیایه ته  تادا ناودار به ره سه له

  ی لەەەەه رداخێک مەەەەه ، پەەەەه مدایەەەەه ده ر بەەەەه کی له سەەەەوراحییه  یەەەەه، وه خوێندنه
نگێکەەەەی  زه  وه ره ده  پی شەەەەانۆ و لەەەەه الی چەەەەه   ی رگاکەەەەه ده.  یه وه نیشەەەەته ته

کی  چەەه ی مه کەەه میمێره ماشەای ده نەەاودار ته.  وه بێتەەه رز ئه بەه مۆسەیقاداری لەەێ
و  وه خواتەەه ی ئه کەەه یه نێ و مه ی دائەەه کەەه کەەاو کتێبه خەەۆی مەەۆن ده کات، ئەەه
و الی  ره بەه  رگاکەه نگەی ده لێەدانی زه  ڵ دووبەاره گەه رپێ و له سەه  ستێته ڵئه هه
چاو  ڵ لەەه گەەه له . وه کاتەەه ڵ ڕۆیشەەتنیا قەەوڕگی پەەاک ئه گەەه له. ڕوات ئەەه  رگاکەەه ده

 ( ئێستا تۆ چۆنی قوربان ، چاکه) ...بیسترێ نگێک ئه ونبوونیا ده
 . وه دوایه و الویش به وه ژووره  ێتهناودار د
.(  وه کاتەەه کی ئه چه ی مەەەه کەەه میمێره ماشەەای ده جەەارێکی تەەر ته) :نپاودار

 . وه ژووره  ره وه.  وه ژووره  ره وه ورمو ، قوربان فه چاکه
م؛ زوو  کەه داوای لێبەووردن ئه (تی قونیەه قونه  وه پشەت نەاوداره  لەه) :الو
 .هاتووم
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کی  چه ی مەەه کەه میمێره ماشەای ده جارێکی تر ته)ووی؟ زوو هات :نپاودار
کات  ک ئەه بەۆ کورسەییه  ئاماژه. ) نییه  کێشه. ، زوو هاتووی باشه ( وه کاته ئه
 ؟...دانانیشی(  یه وه که وانییه رخه ئه  فه نه نیشت قه ته  له  که

 !ەهههڵاڵ ئه( ادتابلۆکان  انێکی خێرا بهڕچاوگێ  به) :الو
 ها؟ :ناودار
 !ی خۆشی بێت کان، مایه بێ فڕێدانی وێنه ئه :الو

 چی؟ :ناودار
 ...خۆشی بێت فڕێدانی مایەی بێ  ئه... تابلۆکانت ئەڵێم  :الو

(  وه کاتەەه ئه  که بەەۆ کورسەەییه  ئامەەاژه  دووبەەاره. )ڵێ بەەه ...ئەەێ :نپپاودار
 انانیشی؟د

 ! کی زۆر خۆشه جێگایه :الو
(  وه کاتەەه ئه  که بەەۆ کورسەەییه  ئامەەاژه  دووبەەاره) .سەەوپا  ...هەەا :نپپاودار

 ؟...نیشی دانا
 .ڕاستی سوپاسگوزارم به.  م دیداره زۆر سوپاسگوزارم به :الو

 ... ؛ زۆر دڵخۆش بووم که شایانی نییه :ناودار
 ... ی کەه وه بووم لەه ت بۆ بنووسم؛ دڵنیەا نەه ی نامه وه رمم کرد له شه :الو

  بوایه بینووسم یان نا؛ ئه  ی که وه بووم له یا نهدڵن ...زانی رحاڵ خۆت ئه هه  به
 . بوومایه نه وا

زۆر  ...زانی ئەەه ...نەەا، نەەا؛ مەەن زۆر ! ئەەێ ...ئەەم؟( وچانێەەک)  :نپپاودار
شەێ  ئه( ڕوات ئەه  کەه وانییه رخه نەو ئه ڕه  فه نه و الی قه ره به) .خۆشحاڵ بووم

 ... ر ئێمه گه ئه
 ؟ مه ی ئه ئه! ەڵاڵه ئه(  یه وه که ره نجه ئێستا الی په) :الو

 چی؟(  وه رانییه نیگه به) :ناودار
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 ! نه م دیمه ئه :الو
 تی؟ چییه ...چی(  رانه داکۆکیکه) :ناودار
 ...!موویان ر هه هه ...یوارد، جوان کراوفۆرد، سوزان هه :الو

 ؟ چییانه(  نیشتووه ترسی لێ) :ناودار
ی دروسەتیان  لمانەهیو ف موو ئەه هزانی چەی؛ هە ، ئەهەئاهە (نێ که پێئه) :الو
یان   نەه م دیمه ئەه ک تەۆ وه و ڕیک بووه هه  یان لێره مووش شوقه و هه...  کردووه
 ... بینیوه

  کەه نامه  لەه)و  یه ت لێره که نامه .. هاه.. من .هم .ئم (وچانێک ) :نپاودار
 ... که  دانی تۆیه دڵئاوه  بێ بڵێم که ئه (...ڕێ گه ئه

خێر،  نه ..دان دڵئاوه(  وه دۆزێته ئه داگیرفانی  له  که ناودار نامه  ک وه)  :الو
 .ت بوو قیقه هه  وه ئه . شایانی نییه
  ئێ بەه( خشێنێ ئه دا که نامه  چاوێک به: نێ که پێئه  وه رمه شه به) :ناودار

 ... چم که وای بۆ ئه... من ...ئێستا ، رحاڵ هه
سێکی  ند که ڵ چه گه له ...تۆ. ڕاستی بوو  وه خێر، ئه نه( چێ ڵئه تێهه):الو
 (...جوڵینێ شەان ئەه) ...ئەێ ...و ر تۆرنتەۆن وایڵەده م ر ویلیەه میللەه ...تردا
 .ی وه ره ری سه سه  تۆ له ...تۆ ...ئێ ...م ئینل ویلیه

 .رمیت تۆ زۆر دڵنه(  وه رۆشییه بێ په به) :ناودار
 . زۆر گرنگه  مه ؛ ئه مهڕاست  به ، وایه  زنجیره  ک پێم وابێ وه :الو

 ؟...هاه ...کا :ناودار
یان بەەۆ  ک نامەەه دوای یەەه  ک لەەه یەەه ...وام  رده بەەه  ی کەەه یه و شەەێوه بەەه :الو
 ...نووسی ئه

ئاوا  ، رحاڵ هه  به( ڕوا ئه  که یه و الی مه ره نێ؛ به که پێئه   ڵیانه بوده):ناودار
 .ها ها، ها، .ووسیبن بۆیان  جارێ نامه  موو به ی هه وه له  ئاسانتره
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 .شناڵییۆفڕڕاستی پ تۆ به  که  یه وه ستم ئه به مه  پێم وایه( له په به) :الو
 ...ڵێ بەه ...ڵێ بەه(  وه شەانازییه  بەه دواتەر، ؛ وه کاته ئه بیری لێ) :ناودار
 .توانی وا بڵێی پێموابێ ئه
 ...ۆڵۆمبیەای ک وه ئه ... ناوی چییه . شناڵ گوزارشێکی دروستهیۆفڕپ :الو
 ڵ گەه له  واتایەه شناڵ هەاویۆفڕڵێ پ یدا ئه که کتێبه  له ... ستم کێیه به زانی مه ئه

 .ڵیدا گه اڵم من کۆک نیم له به...ئەسپی نایاب
 ؟ وه خۆیته ئه( گرێ ی بۆ ڕائه که سوراحییه):ناودار
 ... وه نا، سوپا  ناخۆمه :الو

 . وه خۆمه من ئه( کا پێکێکی تر بۆ خۆی تێئه) :ناودار
سەەتی  به نەەاوی چەەی بەەوو مه چم نەەاوی، وای بەەۆ ئەەه.  زووه  هێشەەتا ... :الو
ک  سەەێک وه ی ئیشەەی که رییانەەه ماوه جه وامی رده بوڵکردنی بەەه قەەه  کەەه  یەەه وه ئه

 ...نابتان کانی جه ئیشه
 وان بەەۆچی ویسەەتت بمبینەەی؟ لەەه ڕێکەەوڕه( رز نگی زۆر بەەه ده بەەه):نپپاودار

  پەڕ لەه ...کی زۆر دڵگیەر بەوو یه نامه  یه وه ستم ئه به مه ... تا ڕوون نییه که نامه 
 ... اڵم من ئێستاش الم ڕوون نییه به ... راییه مه

 .ک زمان نادوێن یه اڵم دواجار تۆ و پیاوی ئاوا به به ...:الو
 کێ؟ ...چی؟ ...ئم؟(  بووه  واشه چه) :ناودار
 . کۆڵۆمبیا  ی ره و نووسه ئه ... ناوی چییه :الو

 ...من :ناودار
م  ما ئامەاژه کەه نامه  ڕوونەی لەه  به  یه وانه له ...بۆچی ویستم تۆ ببینم :الو
نابتان  ئامۆژگەاری جەه  پێویسەتیم بەه  کەه ... یەه وه ویش ئه ئەه ...کردبێ نه پێ
 . یه هه

 ...من  نازانم که ...خۆشحاڵم ، چاکه(  وه ییه هێواشی و ساده به):ناودار
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ر شانۆ بنووسم  سه بێ وتارێک له ئه ...بینی ئه ( یه وه یرکردنهقمی بون):الو
 ...و 

 بێ بینووسی؟ ئه (قورتێنێ ڵئه لنی هه) :ناودار
 ...دەکەمەوە بە  بیری لێ.. کراوم رحاڵ، من ناچار نه هه  به :الو

 (کات ک ئه یه بزه...) ره ئێێێ، وتارێکی نا مسۆگه :ناودار
ڕاسەتیدا زۆر   لەه ، زۆر چاکەه ...ڵێ بەه چی؟ ئێ، ...هاه  ...ها روه هه :الو
 . چاکه

 .خشن به ند چێی چه ... وشه ؛ وشه( ی که بزه  له  وامه رده به) :ناودار
 ...ر بنووسم هه  و وتاره بێ ئه ئه  ر نرخێک بووه هه به :الو

گشەت   ڵێ بەه بەه ڵێ؛ بەه( نجانەدن ترسەی ڕه  لەه ... کارگوزارانەه) :نپاودار
 . وه که مانایه
 .م که کانت ئه منیش سوپاسی ئامۆژگارییه  :الو

 ( وه ڕووخۆشەییه به) . وه دڵنیاییەه  به( ک یه  وه هێنێته برۆکانی ئه) :ناودار
 لەێ ...ت که وتووه رکه سەه ... رییه پیرۆزبەایی شەانۆگه من بیرم چەوو... من ئا،
 .کرا ی برادوای نمایش وه ره ده  له ...هاه ...ی  وه ئه م، بکه

 ...ئا(  دڵخۆشه) :الو
  وه ئەه .ی بکەه  شەانازی پێەوه  پێویسته ...ڕاستیدا  ڵێ له ڵێ؛ به به :ناودار
 ...هاه ...ڵێن پێی ئه
 .رگ و مه می رخه مته ، که کێشه :الو

 ...رگ مه ... کێشه ... ڕاسته ڵێ، به ...ڵێ به ...ئاه :ناودار
 .رگ و مه می رخه مته ، که کێشه :الو
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  وه ئەه .نەابێیرێ  درێەیه  نده وه ئه ...تی خۆیه .تی خۆیه ...ڵێ به ئا، :ناودار
 ...کوێ ... له

 . ی سێیه اڵتی جاده هۆڵی شانۆی خۆرهه  له :الو
تەا ئێسەتا   بنەێم کەه اادبەێ دانەی پیە ده( وچانێەک) .ڵێ بەه ڵێ؛ به :ناودار

 .بڕۆم بۆ بینینی ... بووه م نه وه تی ئه رفه ده
 ...من رحاڵ، هه به اڵم، به :الو

 ! یه ڕۆکێکی باشی هه ناوه  ؟  ، وا نییه ستی پێکردووه ده  تازه :ناودار
 .ڵێ بێ؛ به چوار مانو ئه :الو

  رحاڵ، هەه به( وچانێەک)!  مێیه له  نده وه ئه ...ی خوا  ڕاست، ئه به :نپاودار
 ! ڕاستته به ... چوار مانو ...ڕوات خێرایی ئه کات زۆر به

 !ڵێ به( نێ که ێئهپ  وه ناخی دڵه  هل) :الو
ی  وه نەه( ر دڵخۆشەه ده بەه ڕاده خشەێنێ و له کانی لێک ئه سته ده) :ناودار
 (...جوڵێنێ شەان ئەه) ...کۆپیت ر، ڕیناردسۆن، گیلبه .ن ده رگا ئه ده  نوێ له

ق  نجان جێگامەان پەێ لەه ی گەه ئێەوه( نێ کەه پێئه  مبارانه خه) ...تۆ ...لبی ئه
 .ن که ئه

موومان  شەوێنی هەه  یەه وانه رحاڵ له هه به (کات ک ئه یه بزه   بێئاگایانه) :الو
 . وه ببێته

 !ڵێ بەه ...رحاڵ هەه به ...هەاه(  وه مێنێتەه چه پشتدا ئه  خۆی به) :ناودار
 !بخوازین  و هیوایه با ئه ( وه گومانه به)

 ...ئێسەتارحاڵ،  هەه به( کا ک ناودار پێکێکی تر بەۆ خەۆی تێئەه وه) :الو
 . که وتاره  ت به باره سه

 . وه ئه ...ڵێ به ...ئا(  وه رانییه نیگه  به) :ناودار
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 !م سەت پێبکەه ده  وره کی گەه رایەه هه  به    پێم باشتره (چێ ڵئه هه تێ) :الو
هەەیچ  (کێ چڵەەه هێواشەەی ڕائه  بەەه داو نەەاوداریش سەەتی لێەەک ئەەه ردوو ده هەەه)

 . گۆڕێدا نییه ک له یه ڵه موماته
 . وه که گشت مانایه به ڵێ؛ به ...خێر نه( کا ئه  کشه تۆزێک پاشه) :ناودار
و   ... ڕیزیەەەان بکەەەه ...دایەەەان بنەەێ ... ئاوایەەه  قینه هێرشەەی ڕاسەەەته :الو
 ! ستێنه هه یان لێ زرمه

 ...  رحاڵ پێویسەەتمان بەەه هەەه به ...ڵێ بەەه(    ر الوه سەەه چەەاوی له) :نپپاودار
( ادنگیە ڵ کزبەوونی ده گەه له) . یەه وانی هه ی ڕۆژنامه انهر ی بنیادنه خنه ڕه ...ها

 ...  یه که هه  ته و بابه هیچ شتێکی له
 .. .بەوو بڕوام پەێ  م که که ئه  وه مجار ئه که یه( بڕێ ئه ی پێ که قسه) :الو
نەاوی   وه بینی ئەه ئەه... کان پووچەه  شەته  لەه  لیسەتێکه  که  تاوه ره سه  ڕێک له

 .'ادمان دوای قاره  به ڕان گه'نێم   ئه
 ... دام که و بڕوایه رحاڵ له هه به :ناودار
 ، یه شەێوه و بەه (بەێ وام ده رده بەه ...کا ک ئەه یەه بزه) ؟ هەاه داندی، :الو

یان ڕیەز ومو نەاوی هەه  وه ره ری سەه سه  له... م که دروست ئه  که وامزانی لیسته
 .م که ئه

  ؟ موو که هه :ناودار
لێەەی   ی کەەه و شەەوێنه ئەەه(  یەەه وه قمی بیرکردنهونەە! )  هموو کەە هەەه :الو
 . وه نێوه  ته هاتویته
 ...من دڵنیا نیم من ...من؟ (کا ئه  که ماشای هۆڵه ڕێک ته) :ناودار
  سەەانه و که ئەەه  ئێەەوه . نابتانەەه تی جه یارمەەه  پێویسەەتیم بەەه  یەەه  وه لێره :الو
  ت لەه رده تەۆی پەه  وه ئەه ..تەۆی  وه ئەه ...ن کەه تیان ئه دژایەه  ئێوه ...ناسن ئه

 ... و...  ڵماڵیوه رستی هه لپه هه ی،یرز به لووت یی، میه ڕووی گه
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 ...من  نێم که رحاڵ من وای دائه هه به :ناودار
و  ئەه  سەێ ناگاتەه هیچ که . وه من دڵنیام له ...نێی زانم تۆ وای دائه ئه :الو
 .بێ هه  کی پێوه ندییه یوه په ی هیچ وه ئه بێ یشتووی تۆی پێگه  ی که شوێنه

رحاڵ ئێسەتا  هەه به( کا ک پێکێکی تر بۆ خۆی تێئەه وه  ئاگایانه) :ناودار
 ...من ...بوو هئ کاتێکی خۆشم ...

 !ی  بکه دابێ خۆتی پیا اڵم ئه به :الو
 ( کی تەر بوونایەه جێگایه  خواست خۆی یان الو له ی ئه خۆزگه) :نپاودار

 . بوایه من ئه ... نێم که ڵێ وای دائه به
  لیسەەەتی شەەەته  مەەەه ئه!  بوایەەەه رچۆنێ بەەەێ تەەەۆ ئه هەەەه  وه دڵنیاییەەەه به :الو
 ...کان ن هۆڵه خاوه( یانیمێرێ کانی ئه نجه په  به .کات هاتوچۆ ئه) . کانه پووچه

 ... ندیکا سەەەەه ...کان شەەەەانۆی حیزبەەەەه ...نگران الیەەەەه ...ران مهێنەەەەه رهه به
 . یه که لیسەته  وه ئەه ...خۆشیان... شانۆنووسان ...ران رهێنه ده ...گران خنه ڕه
 (نێ که پێئه)

  وه ئه( نینێکی سارد پێکه....)  وه ئه ... وه ئه(  سی هێناوه ره هه) :نپاودار
 ؟ وایه، مان بۆ قاره  وه ته ماوه کی تیا نه جێگایه
کان  تاباره خەەه  سەەه ستنیشەەانکردنی که   ده بەەه  وه ئەەه(  وه یقۆزێتەەه ئه( :الو
 . بوو

 ...ی خوا ئه :ناودار
 .بدوێی  هیوادارم ڕاشکاوانه :الو

 ... وه دڵنیاییه  به ... باشه :ناودار
 .رچم لێی ده  ئاماده  نیوه وێ  ی نامه وه ئه ر به له :الو
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، دڵنیەام  چاکەه( ڕوا ئه  که یه مه  و الی سوراحی ره جارێکی تر به) :نپاودار
  وه خواردنەه  زت لەه تەۆ حەه... ی وا ناکەه  کەه تەۆ دڵنیەای .ین سمان وا ناکەه که
 ؟ نییه
 . وام به رده تۆ بۆ خۆت به ...اڵم تۆ  به .سوپا  نا، ...خێر  نه :الو

 .بم وام ئه رده به ...سوپا (  یه تووڕه ...وچانێک) :ناودار
ن  ت خەاوه نیسەبه  ئێسەتا بەه( کا رامۆش ئەه نگی ناودار فه تۆنی ده) :الو

... شەنی چه  بڵەێ لەه پەێ سەێک شەتێکیان که  یەه وانه وابوو له مپێ ...شانۆکان
 .ر وه خته قاراتی به ن عه خاوه ست، چڵێس، ربه وار، بێده هدخوێن نه

زۆر   وه ئەه ... خوایەه ئێ، ...ئێ(  شه ئاسووده...  سام بووهر سه) :ناودار
 ؟ وا نییه ، هێزه به

  بازرگانانی نان به رستن، پهل چۆنن؛ هه ...رانیش هێنه م رهه پاشان به :الو
 ...کو وه ن و درۆزنانه ری ساخته فتارکه ڕه سووتاون،  وه سکه

 ! ی خوایه وه . هێزه زۆر  به ... جوانه ... جوانه ...ڵێ به ئێ، :ناودار
 ؟ زانیت چۆنه ئێستا ئه :الو

  سەوراحی بەه . هاتوچۆدایەه  لەه .کا پیکێکی تر بەۆ خەۆی تێئەه) :ناودار
 .زانم ڵێ ئەه بەه ...ڵێ به  (وه یهی تر که سته ده رداخیش به و په  یه وه هستێکی ده
 (نێ که پێئه.) ک ڕیزکردنه پاڵ یه ڕاستی له به  مه ئه

کانمان  ی شانۆنووسه ر بوترێ زۆربه گه  ها پێموابوو خراپ نییه روه هه :الو
ر  هەەه ک ک وهێەەڕ ..ریکی تەەااڵنن خەەه ...زانی ئەەه... بازرگانێەەک باشەەتر نەەین  لەەه
 ...رستن سێکی تر خۆپه که

 !ئێ، ها ها ها ( رخۆشه سه  ئێستا نیوه) :ناودار
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ندی فێڵبازی جادووبازن  رمه هونه ڕپۆشن، کانیشمان ته ره رهێنه ده...  :الو
 ...پرۆڤەەه ن به کەەه سەەت ئه تەەا ده... دوێن ئەەه   دانانەەه خانه خت و رسەەه زۆر سه
 ...پاشان

 !ها ها ها ها   ! ڵێ به ...ڵێ به(  وه بێته ئه ی دووقات که شادییه) :ناودار
کەەەو  ک چەەەۆن خۆیەەەان وه وه ...کانیشەەەمان گره خنه ی ڕه ربەەەاره ده ... :الو

  ڵک لەەه ئەەاوا خەەراپ کەەه... ن ده نیشەەان ئەەه... رێکی سۆسەەیۆلۆجی ناوبییکەەه
 ... و ...گرن رئه یان وه که ئیشه

وام  رده به ...ڵێ به ...ڵێ به( دا هانی الو ئه... خۆشحاڵه  کێوییانه) :ناودار
 ! وام به رده به ... به

گوترێ  پێیان ئەه ...رخێن چه رئه کان وه بریکاره  و الی ره پاشان به...  :الو
 یان شتی تر ...گرێدراو وه ڕیزی پێکه
 !ها ها ها ها :ناودار
 ...کان مێشکه بێ  سه پاشان که ... :الو

وانەه  ئه ...هی هەی هەی! کان ێ مێشکهب  سه که ( وه ستییه په  به) :نپاودار
 ؟ کێن
 ...کان ئێ، شانۆی حیزبه(  وه ییه ساده  به) :الو

  له  نجه په  به ...نێ که پێئه  گیراوانه نه و جڵه)  .کان شانۆی حیزبه :ناودار
  کەه هێڵه ر سەه له... هەا؟ ی گیان جنێویان پەێ بەده وه( دات ئه  که نایابه  مێزه

 ! وه بیانبڕه ...ها ها ها ها ...بۆ وان بێ با !... ڕیزیان بکه
یت  کەەه پێەەت خەەۆش بەەوو؟ بیرۆکه(  وه داتەەه وق ئه خۆشەەیانا شەەه  لەەه) :الو

 پێخۆش بوو؟
خۆشەترین   مەه ئه !هی هی هەی هەی! نده سه الم په! پێم خۆش بوو :ناودار

 .تژیانما گوێم لێ بووبێ  له  که  شته
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 .خۆشحاڵم(  زۆر مکوڕانه) :الو
 .ها ها ها ها . وه پێکێک بخۆره...ڵاڵ یه  ده :ناودار
 .نابتانم زۆر گرت من کاتی جه ...بێ بڕۆم ئه ...خێر نه ...خێر نه :الو

 .ها ها ها ها . وه ره ی بمێنه ده .  ی چیته له په ...خێر نه چی، :ناودار
ڵ  گه ی له ستی  گیراوه و تۆقه اڵم ناودار ده به کا، ستی درێی ئه ده)  :الو
  م لەه کەه زۆر سوپاسەت ئه .بێ بەڕۆم ئەه .ڕاسەتیدا قوربەان  لەه نا، ...نا ( ناکات
 .زۆر سوپا   وه دڵه

ت ئەەاوا زۆر  قەەه ... ی خوایەەه وه . شەەایانی نییەەه ...هەەۆ هەەۆ هەەۆ :نپپاودار
 ...نیوم که پێنه
 - خواحەەافیز ... وێوه ڕۆن لەەه ئەەه  کەەه رگەەای هۆڵه و ده ره ردوو بەەه هەەه)  

  نەاودار دووبەاره .دێەت  رگاکەه نگی داخستنی ده ده . یهشایانی نی ...سوپا 
 (ڕوا تا پێکێکی تر بۆ خۆی تێبکا ئه  .وه ژووره  دێته

 ...دا ر بەا ئەه سەه.) ی خوایەه وه! هەی هەی هەی هەی .........ها ها ها ها
  کەه بووه  وه ره بەه  خشەته  و الی  ره ڕێک بەه نێ و دائه  که سوراحییه رداخ و  په
 .( وه کاته نبوسێکی پیا ئه ده  کا واش ئه ر هه ...چێ ئه

 ،......... ، وه سەوڕێته ئه  کەه ناو ژووره ست به به بێمه) !ها ها ها ها......
 .نێ که پێئه
 الو؟ هه .ها ها ها (جوڵێ ئه  که فۆنه له و الی ته ره به .دا فۆن لێئه له نگی ته زه
  وه ڕێز ئەه سەاڵو بەه... ه ئەا ( وه مایکرۆفۆنه  له رز نگی به ده به) :الونگی  ده
 .خۆمم  دووباره
 . وه و پێکێک بخۆره وه ره سه  وه ره وه ...خۆتی ... وه ئه :ناودار
  من له .م سوپاست بکه  ر ویستم دووباره هه ...خێر نه ...نا نا :الونگی  ده
 . وه مه ر ویستم سوپاست بکه هه ...م وه خواره
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 !سوپا  ها ها ها ها !، کوڕی خۆم شایانی نییه :ناودار
 .سوپا  قوربان . که وتنه زۆر سوپا  بۆ چاوپێکه :الونگی  ده

  کەەه فۆنه له ته)  هەەا هەەا هەەا ... شەەایانی نییەەه ... شەەایانی نییەەه :نپپاودار
ناکاودا  له) . شایانی نییه ... شایانی نییه( کا ئه  رخۆ پیاسه سه له ...خات دائه
 !!!!! که وتنه چاوپێکه!!!!  که وتنه چاوپێکه (ستێ وه ئه

تابلۆکەەانی   کێک لەەه یەەه،  وه کرێتەەه مەەی ئه ده، ڕێ گەەه ڵئه رد هه نگەەی زه ڕه) 
فرانەەز کاڵیەەن الر  ...ماڵرێ راک دائەەه بەەه ... وه خەەواره  وێتەەه که مۆدیگلیەەانز ئه

 .(وی ر زه سه  وێته که ردوێڵیش ئه زه و مه ... وه بێته ئه
 
 

  وه درێته دائه  هرد په                            
 
 
 

 : رچاوه سه
 

Two Plays by Edward Albee 
The Sandbox and The Death of Bessie Smith (with Fam and Yam) 

Printed in the U.S.A   
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ریکی سەەر  هدۆن دیلیلۆی ڕۆماننوو  و شانۆنامەنوو  و وتارنووسی ئەم
ریکەا  هلە نیویۆرک لە ئەم 15/22/1936ریکی لە  هئەم –ڕەوەندی ئیتالی  بە

ریکای کۆتایی سەەدەی  هدۆن ڕەنگدانەوەی ژیانی ئەمکارەکانی . لەدایک بووە
ڕۆمانەکەانی دۆن سەەبارەت بە . یەکە و بیستەم و سەرەتای سەەدەی بیسەت

جەنگەەی ئەتەەۆمی، وەرزش، نمایشەەی هەەونەر و جەنگەەی سەەارد و ماتماتیەەک و 
 .سەردەمی دیجیتاڵ و تیرۆریزمی جیهانییە

 ەست کەوت لەتا ئیشێکی د. هەرزەکاری حەزی لەنووسین نەبووە دۆن لە
. تا ئێوارە خەریکەی خوێنەدنەوە بەوو کە ڕۆژ. گۆڕەپانی وەستانی ئۆتۆمۆبێب

تەمەنەی " دا ئەڵەێ 'زی ئوسەتورالیەن'چاوپێکەوتنێکەدا لەگەڵ  وەک خۆی لە
بیستەکان و سییەکان بۆ من تەمەنی زێڕینی خوێندنەوە بوو پاشەان دەسەتم 

یەەان سەرسەەام بەەوو ێلەنێەەو ئەو نووسەەەرانەی دۆن پ. بە نووسەەینەکانم کەەرد
جەیمس جۆیس و ولیەم فاکنەر و فالنەری ئۆکۆنەر و ئەرنێسەت هەمەنگەوای 

پەەاش تەواوکردنەەی زانکەەۆی بەەرۆنێکس و وەرگرتنەەی بەکەەالۆریۆ  لە . بەەوون
دۆن کەوتە ئیشەەەکردن لە بەەەواری  1958هەەەونەری کۆمینیکەیشەەەن لە سەەەاڵی 

 1971ڵی  سەا لە. دۆن یەکەمین چیرۆکی باڵو کەردەوە 1964لەساڵی . ڕیکالم
دەیەی هەشتاکان بەۆ دۆن دەیەی کەارە . کردەوە شەش ڕۆمانی باڵو 1978تا 

دەیەی نەوەدەکان دەیەی نووسینی کۆمەڵێ بەرهەم بەوو . نائاساییەکانی بوو
کۆمەڵێ بەرهەمەی  2010 -  2000دەیەی . ییلەسەر تیرۆر و تیرۆریزمی جیهان

 .تری تێدا نووسی
چیەرۆک و  نۆگەری و نەۆزدە کەۆمەڵەە ڕۆمان و پێنل شاددۆن دیلیلۆ شاز

 و کتێبی دەربارە نووسەراوەو بیسەت 10تا ئێستا . کۆمەڵێ وتاری نووسیوە
دیلیلۆ ئێستا لە برۆنکسڤیڵ  ندۆ. نراوە و خەاڵتکراوە چوار جاریش ڕێزی لێ

 .ینزیک شاری نیویۆرک ئەژ لە
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 شانۆگەری
 

 ناوجەرگەی ژیانێکی ئاساییدا نهێنییەک لە
 

 ۆن دیلیلۆد: نووسینی
 

 :کارەکتەرەکان
  ژن
 پیاو
 
 (ژن و پیاوێک لە ژوورێکدان)
 .چەند سەیرە بیرم لەوە ئەکردەوە کە :ژن

 چی سەیرە؟ :پیاو

ەی دشەەو و ڕۆژ و سەاڵ دواز. ئەو خەڵکەی ئەتەوانن پەێکەوە بەیین :ژن
ئەو کەارە بەکەن؟ دە،  چەۆن ئەتەوانن. ئەوا پێەنل سەاڵ وا تێەئەپەڕێ. مانو
دەیەەان هەزار ژەمە . دوو کە  ژیانێەەک پێکەەدەهێنن. سەەاڵ ەدە، دوازدیەەاز

 ڕوویەک کەراوە هەر. ڕووبەڕوو پێکەوە قسەە ئەکەن. خواردن پێکەوە دەخۆن
خەڵەک  ئەرێ. هەموو ئەو وشەانە ژوورەکە پەڕ ئەکەن. وەکو لەفەیەکی گەرم
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هەر . درێیایی ژیانیان باسەی چەی ئەکەن؟ قسەەی هەلەق و مەلەق ئەدەن بە
 .ئەڵێم شتێکت پێ. وزەوزکەری دووبارەوەبوو مان ئاوازیهە. هەمان دەنو

 .؟ئەڵێی شتێکم پێ :پیاو

خەڵکانی پشت دیواری خانووە قاوەییەکەی . نهێنییەک لێرەدا هەیە :ژن
. وێەیی نمەوونەیینتەو و دراوسێمان چی ئەڵێن و چۆن ئەژێن؟ هەمەوو ئەوانە

چەۆن  .یرەبیەرم لەوە ئەکەردەوە کە چەنەد سەە. قسەی پەڕپەووت. منگەمنو
دوای شەو، ئەو هەموو شەەوانە، ئەو هەمەوو  شەو لە .بکەن ئەتوانن شتی وا

 . ئیدارە بکەن قسەیە، کەمیان ئەتوانن

 .خۆشەویستی ئەکەن و زەاڵتە دروست ئەکەن :پیاو

پێکەەدانی  و ئەمە تێەەک. بەاڵم درەنەەو یەەان زوو ئەبەەێ بەدەنەەو بەەێن :ژن
دونیەەا نیەەیە  لەسەەەرەخۆی نیپێکەەدا و مەبەسەەتم ئەوەیە ئایەەا تێەەک. جیهەەانە

. بەردەوام دابنیشی و گوێ لە کەسێک بگری بێ هیچ هۆیەک یان سەەروایەک
چەند هەزار جار . ڕستە ناتەواوەکان. وچانەکان .ئەو وشانەی دەردەپەڕێنرێن

ئەو  ئەتەەوانی تەماشەەای هەمەەان دەموچەەاوی وشەەکەوەبوو بکەیەەت و  بەەڕوانیتە
تا ئەو کاتەی دەمیەان  .ستا باشەەکرێتەوە؟ هەموو شتێک تا ئێددەمەی کە 
 .ئەکەن قسەکردن تا دەست بە. ئەکەنەوە

 
 (وچانێک)

 .سڕە حاڵی نەبووم من تا ئێستا لەم بیرکردنەوە ساردو :پیاو

 .بەی ئەتەوێ بیان ئەو شتانە بەرە کە :ژن

 حەبەکان؟ :پیاو

 .نا کەپسوولەکان :ژن
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 (وچانێک)

 .ڕۆژێکی درێیە :پیاو

 .یەڕۆژێکی درێ :ژن

 .شەو و خەوێکی خۆش :پیاو

 .ڕۆژێکی درێی و لەسەرەخۆیە :ژن

 (ڕووناکی لەسەرەخۆ کز ئەبێ)

 
 .(پەردە دائەدرێتەوە)

 

 
  
 
 : تێبینی 

 .نووسراوە 2001ئەم شانۆگەرییە لەساڵی  

 

 :سەرچاوەکان
 

1- Discovering Literature 

Hans P. Guth & Gabriele Rico 

Third Edition 2003 U.S.A. page 1138 

 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Don_DeLillo 

 

 :تێبینی
ئەم دەقە لە پاشەەکۆی ئەدەب و هەەونەری ڕۆژنەەامەی کوردسەەتانی نەەوێ  
 .باڵو بۆتەوە 2011ی ساڵی  70ژمارە 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Don_DeLillo
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 شانۆگەری
 

 ۆمەڵگەک
 

 دەربارەی ئۆمەر هانسن
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شانۆنامەنوو  و گۆرانینوو  و نووسەر و ئەکەتەر ئەۆمەر هانسەن وانەی 

ئێسەتاش بە وەرگێڕانەی  .دراما لە کۆلییی سەڵت لەیک کەۆمینیتی دەڵێەتەوە
سەاڵی  شانۆگەری کۆمەڵگە لە. شانۆگەرییەکانی فرانز گریلپارزەرەوە خەریکە

سەان شۆپی پرۆگرامەی گەشەەپێدانی شانۆنامەنوو-لەسەر شانۆ لە وۆرک 1991
الیەن کۆمەڵەی شەانۆ لە خوێنەدنی بەااڵ لە شەاری سەیاتڵ  لە خوێنرایەوە کە

کشەەەنی کەەەارە ێکۆتەەەایی ئەو سەەەاڵەش خەاڵتەەەی پەەەریمیەر پرۆد لە. ڕێکخەەەرا
 .شانۆییەکانی خۆرئاوای شاری سەڵت لەیکی وەرگرت

ی نووسەیوە لەگەڵ چەنەدین ڕۆمەان و يانۆگەرشەۆمەر هانسن حەوت ئ. ج 
 . مندااڵن مێرد چیرۆک و شیێر بۆ منداڵ و

 
 

 و دێب بێرت  دەربارەی نۆرمان بێرت
. پرۆفیسەۆری شەانۆ و سەەمایە لە زانکەۆی تێکسەا  تێەک :نۆرمان بیررت

وانەەامەی دکتەەۆرای هەیە لە تیەەۆر و ڕەخەەنەی درامەەا لە زانکەەۆی ڕنۆرمەەان ب
و ماسەتەری هەیە لە هونەرەکەانی شەانۆ لە زانکەۆی  1975ئیندیانا لە سەاڵی 
و 1967و بەکالۆریۆسەی هەیە لە ئاینناسەی لە سەاڵی 1972کانسا  لە سەاڵی 

ەوە تاکو ئێسەتا لە گەلێەک 1969ساڵی  لە.  1964ئەدەبی ئینگلیزی لە ساڵی 
ریکەا وانەی وتەۆتەوە و خەاوەنی ژمەارەیەک شەانۆگەری و  هزانکۆکانی ئەمە لە

نۆرمەەان . کەەۆمەڵێ کتێەەب و وتەەاری بەنەەرخە لەسەەەر شەەانۆ و هەەونەری شەەانۆ
 .بەخشراوە ت و ڕێزلێنانی پێنزیکەی نۆزدە خەاڵ

. بەکالۆریۆسی لە هونەری شانۆ لە زانکەۆی مۆنتانەا وەرگرتەووە: دێب بێرت
مۆنتانەایە و بەرهەمەکەانی لەژێەر ( خەڵەکە ڕەسەەنەکانی)دێب لە نەیتیڤەکەان
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دەقە شەانۆییەکانی لەسەەر شەانۆکانی . ناوی مادلین مەارتین بەاڵو دەکەاتەوە
ئێسەتاش سەەرباری نووسەینی . کەراون یشمۆنتانا و تێسکا  و برادوەی نما

شەانۆوە  دێەب وەختەێ بە. شانۆگەری سەرقاڵی نووسینی کتێەبە بەۆ منەدااڵن
خەریەەک نەبێەەت، خەریکەەی گەشەەتوگوزار دەبێەەت و کەەاتێکی خەەۆش لەگەڵ 

 .هاوڕێکانی بەسەر دەبات
 .  دێب دوو کتێبی چاپکراوی لەگەڵ نۆرمان بیرت هەیە
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 شانۆگەری
 

 کۆمەڵگە
 ۆمەر هانسنئ. ج: نینووسی

 
 (ڕووداوەکە لە ژوورێکدا ڕوو دەدات)
 

 بایرۆن، کیتس: کارەکتەرەکان
 

 – دەرگەایەک هەیە.  هژوورێکە مێزێک و دوو ئەسکەمیلی تێدای: شوێنکات
 .و پەنجەرەی تێدا نییە - داخراوە
یەکێکیان لەسەر مێزەکە خەوتووەو ئەوی . ندادوو پیاو لەناو ژوورەکە)

دوای پیاکێشانی کیتس بە مێزەکەدا . تووە و تەماشای ئەکاتتریشیان دانیش
 (دەست پێدەکەن. و بایرۆن بەخەبەر دێت

 .زۆر چاکە :بایرۆن
 .لەگەڵتا( کۆکم)هاوڕام . بەڵێ زۆر چاکە :کیتی
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 .ئەوە ماوەیەکی زۆری برد :بایرۆن
 .ساڵێكی تەواو وا بوو بە . دماوەیەکی زۆری بر :کیتی
 .ن بووممن پەرێشا :بایرۆن
 .دەبێت دەست پێبکەین :کیتی
هەردوو پیەەاوەکە ئەچەەنە پشەەت .) ڕاسەەت دەکەی. بێگومەەان :بپپایرۆن
بابزانرێەت کە کەۆمەڵگەی شەاعیرانی  .(بایرۆن بەپێوە ئەوەستێت. مێزەکەوە

 .دێن ەوەفەرمانی شیێرییئێستا بە  .جیهان و گەردوون

 .جوان بۆی چووی :کیتی

بکەیەەەن گوێبیسەەەتی خوێنەەەدنەوەی پێویسەەەتە حەز . سەەەوپا  :بپپپایرۆن
پەارچە  ،سەەرپێ  دەسەتێتەبایرۆن دائەنیشێ و کیەتس هەڵ.) یادنامەکە بین
 (دەستەوەیە کاغەزێکی بە
. مەەەن ئێسەەەتا یادنەەەامەکەی دووایەەەین کۆبەەەوونەوە دەخەەەوێنمەوە :کیپپپتی

گفتوگۆی . شیێر خوێندنەوەی  .کردنەوەی تێبینییەکان. خوێندنەوەی یادنامە
کیەتس )، ئابوونە کۆکردنەوە، داخستنی تێبینییەکان هرگزیندوو، بەبێ کوشتا

 (دائەنیشێت

 .بەڕێەەزینە ئێسەەتا ئەەێمە تێبینیەەیە کراوەکانمەەان هەیە. سەەوپا  :بپپایرۆن
شەانۆ بەۆ چەنەدین سەاڵ دەچێەت . واڵتی هونەرەکان لەهەموو کاتێک الوازترە

 .مۆسەیقا میلۆدیەانە ئەمێنێەتەوە .هونەری شەێوەکاری لە گۆڕانەدایە. مردووە
سەینەماش هەرگیەز شەێوازێکی (. نەابەجێیە.)بێبایەخە  ودڵ  دوو  لەبەر ئەوە

چیەرۆکیش هەمەوو  کەورتە   ڕۆمانیش بۆتە کرێەی جەمەاوەر و  هونەر نەبووە،
ئەوە شیێرە و بەتەنها هەر شیێرە وەک هەونەرێکی . ساڵێک درێیتر دەبێتەوە

دەییەوە بەۆچی؟ بەوپەڕی سەا  پرسەیار ئەکەی. شایستە بە ژیان ئەمێنێەتەوە
ئێمە لە تەۆڕی بەۆگەنی مانەا و لە بەۆگەنی چەاڵی هۆکەار : بەم جۆرەی دابنێ
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ئەەێمە شەەیێرین و ئەوەش  .ئەەێمە هەەونەرین و هەەونەریش ئەەێمەیە. هەاڵتەەووین
 ،لێەدان دەکەات پەڵە هکیەتس دەسەت بەچە. )  هڕووناکی شیێرە لە ناخمانەو

            ئەەێمە ملکەچەی .( بە تەووڕەییەوە تەماشەای کیەتس دەکەات بەایرۆن

لێەرە لەم . فەرمەان ئەاژاوەیە و ئەاژاوەش فەرمەانە .فەرمانەکانی دەرەوە نەین
 شوێنە و بەتەنهەا ئەم شەوێنە  لەوانەیە بیرکەردنەوە هەبێەت و گەشەە بکەات

 (قایمی چەپڵە لێدەدات بایرۆن دادەنیشێت و کیتس بە )

 .ئازیزم :کیتی

 .سوپا  :بایرۆن

 .ئەوە جوان بوو :کیتی

 .زۆر میهرەبانیت تۆ :بایرۆن

 .وابێت ئەبێت بگرێم پێم :کیتی

 .نا مەگریێ :بایرۆن

 .شاعیرانە بوو :کیتی

 .بەڵێ :بایرۆن

 ڕاپۆرتەکە لە سکرتێرەوە بوو؟ :کیتی

 .دەسەاڵت یارمەتیدانی ڕەتکردۆتەوە. دەستگیرۆیی وەستێنرا :بایرۆن

 .دەسەاڵت بۆ دەبەنگەکان .مەرگ بۆ ستەمکار :کیتی

 .هێمن بەرەوە :بایرۆن

 ...تۆ ڕاست دەکەیت :کیتی

 کێ دەست پێبکات؟ .من دووەمم :بایرۆن

 من دەست پێبکەم؟ :کیتی

 .بەهەموو مانایەکەوە :بایرۆن
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سەەمی  ...شەەێالن( وچانێەەک ،کیەەتس هەڵدەسەەتێتە سەەەرپێ)  :کیپپتی
            بەەەەەەەایرۆن . دادەنیشەەەەەەەێت.) دەموچەەەەەەەاوێکی تەخەەەەەەەت ...ئەسەەەەەەەپ

 ( ە لێی دەڕوانێتبەترسەو و  شێتدادەنی

 ...سەەمەکە ...ئەسەەپەکە ...ئەمبینەەی ...چ کەەورت و پەەڕ مانەەایە :بپپایرۆن
 .ئەوەی مانا بێ نەیبوو. ئەوە شاکارە ...دەموچاوەکە

 .تۆ زۆر میهرەبانیت :کیتی

 بەڕاست؟ :بایرۆن

 .بەندی دەستپێکردنێکی باشداین ئێمە لەسەرو. ئۆ بەڵێ، تکایە :بایرۆن

(  تە سەرپێ و چاویلکەی خوێندنەوە لەچاو دەکاتهەڵدەستێ)  :بایرۆن
وەختەەێ . مانهاتەەان چەەوون بەەۆ پەەارک و سەەەرما بەەوون لەشەەەوانی زسەەتانا لە

 .بەاڵم هیچ نەبوو ،وامزانی پێمخۆشە

 نیشانەکەیە؟ ئەوە ناوو :کیتی

 .بەڵێ (واقی وڕماوە) :بایرۆن

 .زۆر شاعیرانەیە. حەزم پێی هەیە. ئۆی، بەاڵم من پێمخۆشە :کیتی

 ئۆی، لەو بڕوایەدایت؟ :بایرۆن

 .ئۆی، بەڵێ بەدڵنیاییەوە :کیتی

ژانێکەەی  ...ەکەەانجپەن ...بردنێکەەی خۆڵەمێشەەی ڕەش سەەەرما :بپپایرۆن
بنکۆالنە لەژێەر  ینامەیەک). تۆ، لێوێکی ڕەشی مەیلەو قاوەیی ...ئەرخەوانی

 (کیتس دەیبینێت. دەرگاکەوە دەخرێتە ئەمدیوەوە

 ئەوەت بینی؟ :کیتی

 چی؟ :رۆنبای

 .ئەوەی الی دەرگاکە :کیتی

 .من تەواو نەبوومە :بایرۆن
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 .کەسێک نامەیەکی لەژێر دەرگاکەوە فڕێدایە ئەمدیوەوە :کیتی

 .بەاڵم من تەواو نەبوومە :بایرۆن

 ...کەسێک فڕێیدایە :کیتی

 .ئەمە دادپەروەری نییە :بایرۆن

 ...من :کیتی

 .یتەوەتۆش ئەبێت ئەوەی خۆت بخوێن :بایرۆن

ئەمە .)بەاڵم کەسێک نامەیەکی لەژێر دەرگاکەوە فڕێدایە ژوورەوە :کیتی
بکەیەن بەزانین  تەماشەای   (هەاوار دەکەات .بۆ یەکەمین جارە بۆ بایرۆن دێت

 چییە؟

 .دیوی دەرگاکەوە فڕێدرایە ژوورەوە مەبەستت ئەوەیە لەو :بایرۆن

 .نازانم ئەبێ مانای چی بێت. بەڵێ :کیتی

باشە لەوانەیە یەکێکمان تەماشای بکات بزانێت ئەوە  (ترساوە) :بپایرۆن
 .چییە

 .من قایلم :کیتی

 ئەتەوێت بزانم چییە؟( نایەوێت) :بایرۆن

 .قەیناکە خۆم دەیکەم :کیتی

کیەەەەتس بەرەو الی دەرگەەەەاکە دەڕوات و نەەەەامەکە .) باشەەەەە :بپپپپایرۆن
 ت ودەکەەا کەەی نیگەرانیەەیەوە تەماشەەای دەرگەەاکەبەڕوانینێ. هەڵەەدەگرێت

 (تەوە الی بایرۆنێئەگەڕ

 ....ئەشێت هاوار بکەین بزانین کێ ئەو نامەیەی خستۆتە ژێر  :کیتی

کیەتس .) لەوانەیە تێکدەرێکی کۆمەڵگە بێەت !نا نا هاوار مەکە :بپایرۆن
 ئەوە چییە؟( بازێک لە دەرگاکە دوور دەکەوێکەوە
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. رەئەوە شەیێ. ئەوە شەیێرە ...بەۆچی(  نامەکە هەڵەدەپنڕێت) :کیپتی
 ئەتەوێت بۆتی بخوێنمەوە؟

وابزانم باشترە هەر لەژێەر دەرگەاکەوە . نا نا ئەوە هی دەرەوەیە :بپایرۆن
 ...بیخەینەوە

 .ئەمە جێگای سەرنجە :کیتی

 نەتخوێندەوە وا نییە؟ :بایرۆن

 .ئەشمەوێت بۆ کۆمەڵگەی بخوێنمەوە. خوێندمەوە :کیتی

 .من دژی ئەوەم :بایرۆن

 .ایەتی لەخۆمان نیشان بدەینپێویستە ئاز :کیتی

بەەەەایرۆن ئەچێەەەەتە الی ) ئەوە لەسەەەەەر تەەەەۆیە .زۆر چەەەەاکە :بپپپپایرۆن
 و بەپێوە  کیتس ئەچێتە الی ئەسکەمیلەکەی. تئەسکەمیلەکەی و دادەنیشێ

 (دەوەستێت و دەست دەکات بەخوێندنەوە

چەەەۆن بیەەەر  ...چەەەی ئەنووسەەەم و ...بەزۆری ئەوەسەەەتێتە سەەەەر :کیپپتی
                .یز ئەم دووانە ناگەن بەیەکبەاڵم هەرگ .ئەکەنەوە
    (وچانێکی درێی)
 

 .ئەوە بۆنی مانای لێدێت :بایرۆن

 چی؟ :کیتی

 .ئەوە بۆنی مانای لێدێت. ئەیڵێمەوە :بایرۆن

 ئەی چی بکەین؟. پێموابێت ڕاست ئەکەیت :کیتی

 .بیخەرەوە شوێن خۆی :بایرۆن

 ژێر دەرگاکە؟ :کیتی

 .ێبەڵێ، بەڵ :بایرۆن
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 ئێستا؟ :کیتی

کیەتس ئەچێەتە الی دەرگەاکە و ) . چەند زووتەر بێەت باشەترە :بپایرۆن
 (دەوەستێت  ختە نامەکە بیخاتە ژێر دەرگاکە ودائەچەمێتەوە و وە

 بۆ پێتوایە ئەو نامەیەیان بۆ ناردین؟ :کیتی

بیخەرەوە ژێەر  .ئەیانەوێت گەندەڵمان بکەن. تا گەندەڵمان بکەن :بایرۆن
 .دەرگاکە

کەسێک لەودیەوەوە . قەت پێشتر ڕووینەداوە ...دەرگاکە ...بەاڵم :کیتی
 .هەیە

 .گەندەڵی لەودیوەوەیە :بایرۆن

 بەڕاستیتە؟ :کیتی

النەەی کەم لەسەەەر ئەرزەکە  ،ئەگەر نەەایخەیتەوە ژێەەر دەرگەەاکە :بپپایرۆن
 .بخوێنەوە ...وەرە ...دایبنێ و شیێری زیاتر بخوێنەوە

 .یتلەوانەیە ڕاست بکە :کیتی

 .شیێرێکی تری خۆت بخوێنەوە :بایرۆن

 .بەاڵم تۆ شیێرەکەی خۆت تەواو نەکرد :کیتی

کیتس بەۆ مەاوەی خولەکێەک تەماشەای .) بیخوێنەوە. قەیناکە :بپایرۆن
. مێزەکە دەکەات و پاشەان ڕادەوەسەتێت و بەۆ خوێنەدنەوەی شەیێرێکی تەر

ڕوو  کیەەتس!) تەماشەەای مەکە( تەماشەەای نەەامەکە دەکەەات الی دەرگەەاکەوە
 (وەردەگێڕێت و تەماشای شیێرەکەی دەکات

 ...ئەوە ...زۆر یان کەم ...تاریکییەکی فێنک ...شەوەکە  :کیتی

 .ئەوە کێشدارە :بایرۆن

 .نا وا نییە :کیتی

 .تۆ شیێری کێشدارت خوێندەوە. بەڵی وایە :بایرۆن
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 .!نەخێر شیێری کێشدارم نەخوێندەوە :کیتی

. ی شەەیێری کێشەەدار کە بەر گەەوێم دەکەوێەەتئەزانەەم خوێنەەدنەوە :بپایرۆن
 .ئەوە کێشدار بوو

هەنەەەدێکجار حەزم لە شەەەیێری . لەوانەیە وا بێەەەت.. بەهەرحەەەاڵ :کیپپپتی
 .کێشدارە

 چی؟ :بایرۆن

 .حەزم لە شیێری کێشدارە :کیتی

وێرانمەان ! ئەو نەامەیە. گەنەدەڵی دەسەتی پێکەرد. باوەڕ نەاکەم :بپایرۆن
بەاڵم  ،ایرۆن بەرەو الی نەەامەکە ئەچێەەتبەە.) ئەبێەەت لەنەەاوی بەرم. ئەکەەات

مەن پێتەدەڵێم  (ت و ناهێڵێەت دەسەتی بگەاتە نەامەکەێکیتس پێشی پێدەگر
 .ێگەڕێ با لەناوی بدەمل

 !تۆ زۆر عەبە  بوویت! بوەستە! بوەستە :کیتی

 .سوپا  :بایرۆن

 . مەبەستم ستایشکردنت نەبوو :کیتی

 ئەی چیتر بم؟ :بایرۆن

 .وە ئەڕۆمە دەرەوەمن لەم دەرگایە :کیتی

 .نەخێر( بایرۆن لەترسا هاواری لێهەڵدەستێت)  :بایرۆن

 .پێموایە ئەبێت بڕۆم :کیتی

 ...لەدەرەوە گەنەەدەڵی هەیە ...تەەۆ گەنجەەی ...تەەۆ تێناگەیەەت :بپپایرۆن
 .لەدەرەوە مانا هەیە

 تۆ چۆن ئەزانیت؟ :کیتی

 !ناتوانم پێت بڵێم :بایرۆن
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ئەمەوێەت ( ڕوات و ڕووبەڕووی دەبێەتەوەبەرەو الی بەایرۆن ئە)  :کیتی
 !بزانم

ناچەەارم ! نەەاتوانم( بەدەم هەنسەەکدانەوە بەچۆکەەدا دەکەوێەەت) :بپپایرۆن
 .تکایە ناچارم مەکە. مەکە

 !پێمبڵێ( یەخەی کراسەکەی بایرۆن ئەگرێت) :کیتی

لەبەر ئەوەی لەو دەرگەەەەایەوە ... ئەزانەەەەم ( ...بەهێواشەەەەی) :بپپپپایرۆن
و  مانەام بینەی     . گەنەدەڵیم بینەی. بەخەتم هەبەوو بەاڵم! دیەو چوومەتە ئەو

بەاڵم تەۆ . نەازانم. ەوەیتر دۆزیە چۆن ژوورەکەم جارێکی. زانیم لەناوم دەبات
هەنەدێک وێەڵ . بگەڕێیتەوە ژوورەکە تۆ ناتوانیت . بکەیتەوە نابێت ئەوە تاقی

تکەەایە گەەوێم  .نەەاگەڕێنەوە بەاڵم ئەوان .کەەۆمەڵگە لەوێ ئەمێنێەەتەوە. بەەوون
 .گرەلێب

 .بەاڵم مەبەستت چی بوو؟ ئەو دووانە هەرگیز بەیەک ناگەن: کیت

. نابینی چیت بەسەر هەاتووە؟ تەۆ پرسەیارت کەرد مانەای چیەیە :بایرۆن
 گوێت لە خۆت نییە چیت گووت؟

 من وام گووت؟ :کیتی

نەەامەکە  ،کیەەتس بەرەو الی دەرگەەاکە دەڕوات.) بەڵەەێ گووتەەت :بپپایرۆن
. دەرگەەاکە رژێەە  بەەیخە! هەڵەەی مەگەەرەوە! ەهەڵەەی مەگەەرەو (هەڵەەدەگرێتەوە

ت و نەامەکەی بە وچانێکی درێی کیتس ڕادەوەستێ.) لەدەرگاکە دوور بکەوە
بەهێواشەی . دەیخەاتە ئەودیەوەوە لەژێەر دەرگەاکەوە  دواجەار. بەدەستەوەیە

تەەۆ  کەەوڕە ئەەازیزەکە،( بەرەو الی بەەایرۆن دەڕوات کە شەەەرمەزاری دەکەەرد
بەاڵم  ...پێموابێەەت ئەبێەەت بەردەوام بەەین... بەەردەوە بەەردتەوە، جەنەەگەکەت

اوی چەلەوانەیە وەک شەتێکی بێکەڵەک  دوای ئەمە. شەیێری تەر نەاخوێنینەوە
 هێشەەەتا. کۆنفرانسەەەەکە تەواو بکەیەەەن وەرە بەەەا بگەڕێیەەەنەوە و. لێەەەبکەن
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ئەچەنەوە الی   نهەردووکیەا. )کۆکردنەوەی ئەابوونە مەاوە و ئەنجەام نەدراوە
هەڵەدەگرێت و فەووی لێەدەکات و  زەکەسەەر مێە یبەایرۆن قەاپەکە. مێزەکە

. الی کیەتس پەاڵی پێەوە دەنێەت تۆزەکەی سەەری پەاک دەکەاتەوە و بەرەو
لەناو گیرفانییەوە هەستی . انەوە لێی دەڕوانێتیڕوانینێکی نیگەرانی کیتس بە
بەایرۆن ئەاوڕ دەداتەوە و  . پاڵ بە قەاپەکەوە دەنێەت بەۆ بەایرۆن .پێدەکات
تەر  جەارێکی ...ئێستا بۆ دوا تێبینی ...(ارەتۆزیک شەرمەزار دی. دەیبینێت

 .ئێمە بڕوامان وایە وەک هونەر بین. کردەوە خۆمان نوێ

 .ئەوە زۆر جوانە :کیتی

. وەرە باوەشم پێدا بەکە. ئەوە ئێمە کۆتاییمان پێهێنا. سوپا  :بپایرۆن
 .ئەوە ئەزموونێکی جوان بوو

 .بەڵێ :کیتی

 تا ساڵێکی تر؟  :بایرۆن

بەایرۆن پێەدەکەنێت و بەرەو گۆشەەیەکی ژوورەکە .)ی ترساڵێک :کیپتی
تەماشەای  کیەتس   .پاڵ دەکەوێت و دەخەوێت. دەڕوات دوور لە دەرگاکەوە

دەچێەەتە الی بەەایرۆن و ئەبینەەێ  .دەکەەات و پاشەەان لە دەرگەەاکە دەڕوانێەەت
بەرەو الی دەرگەاکە  .دەکەات ئینجا بایرۆن  و تەماشای دەرگاکە. وستووەنو

ئەاوڕ لە . داتە دەسکی دەرگەاکە و دەرگەاکە دەکەرێتەوەدەست دە. دەڕوات
بوونی ڕوونەاکی  لەگەڵ کز. لەدەرگاکەوە دەچێتە دەرەوە. بایرۆن دەداتەوە

 0(بایرۆن دەست بە پرخەپرخ دەکات 

 
 یکۆتای
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1- Play It Again 

            By Norman A. Bert & Deb Bert 

            U.S.A. 1993 Pages 141 – 148 

2- http://normanbert.files.wordpress.com/2011/02/curriculumvita1.pdf 
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https://www.meriwetherpublishing.com/AuthorsDetails.aspx?CatID=18 
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 ن چۆرڵیلدی ئێ نه ڵ شانۆنامەنووسی که گه وتن له چاوپێکه
 بێکا  ندریه ئه: سازدانی
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ن  مەه الوی ته ری  کتەه نوو  و دەرهێەنەر و  ئه شەانۆنامه  ژنەه ،ئێلن چۆرڵی
لبێرتای  ئەه هەرێمەی  شاری ئیدمۆنتۆن لەه  له ،دی نه ی که ش ساڵه بیست و شه

نێوان شەارەکانی  وام ژیەانی لەه رده رقاڵ بەه ی سه- ئێلن..  دایک بووه دا له نه که
نووسەەێک بەەۆ  کەەو شانۆنامه ئەەێلن وه.  ش کەەردووه ری دابەەه ئیەەدمۆنتۆن و کاڵگەەه

رهەمەکانی خۆشەەی  کەەا و بەەه مهێنانی مەەۆب هیەەت کەەار ده رهەەه کۆمپانیەەای به
دەرچەووی بەشەی  ئێڵن. کات رێکیش کار ئه کته کو ئه ها وه روه هه ،دەردەهێنێ

وەک  ،بێکەا  ندریه ئه .یی گرانت ماکئیوانێپرۆگرامی مۆسیقای شانۆیە لە کۆل
وەک  ،ڵ ئەەەێلن چەەەەۆرڵی گەەەه وتنێکی له چاوپێکەەەه ،252ژووری   نماینەەەدەی

ی نووسینی  پرۆسه  ت به باره سه 1558شتی مارسی  شانۆنامەنووسێک لە هه
ەک شارەزابوون لەئەزموونی باش بوو و منیش پێم ،نجامداوە ڵدا ئه گه شانۆ له

 .بگێڕمە سەر زمانی کوردی نووسەرێکی الو وەری
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 پێکەوتنەکە دەقی چاو
 

 ؟ ستپێکردنی شانۆ الی تۆ چییه خاڵی ده: بێکا  ندریه ئه
خاڵی دەستپێکردنی شەانۆ الی مەن ئەو پرسەیارەیە هەمیشە  :ئێلن چۆرڵی

ێ ئەگەر بەاڵیەک چەی ئەبە"بەۆ نمەوونە لەخەۆ دەپرسەم " چەی ئەبەێ ئەگەر؟"
 وا لەکەسەەێک بکەەات خۆشەویسەەتە ڕاسەەتەقینەکەی خەەۆی واز( نەفرەتێەەك)

سەبارەت " لێبێنێ دوای ئەوەی بۆ تەنها جارێک خۆشەویستی لەگەڵ کردبێ؟
ترین کاتدا دێنە  پرسیارەکانم لە ئیحراج" ئیما بۆردن"بە نوێترین شانۆگەریم 

ئەوسەا . کم ڕابتەکێنەێزنجیرەیەک ڕووداو مێشە" چی ئەبێ ئەگەر؟. "پێشەوە
 5منیش دەست ئەکەم بە بونیادنانی چیرۆکەکە لە مێشکی خۆمدا

ی؟  کۆه نووسۆین ئه  سۆ  بۆه ر ده کسۆه ؟ ئایۆا یه ی نووسین الی تۆۆ چۆنۆه پرۆسه: کاێب  ندریه ئه
 ی؟ که ڕان و لێکۆڵینەوە ئه گه ؟ یان وه نووسییه کان ئه ته رخه سه

لێەی ئەگەڕێەم بەۆ مەاوەی  ،بەۆ دێ دوای ئەوەی بیرۆکەیەکم: ئێلن چۆرڵی
بەۆیە  ،ئەمە لەسەەرەتادا وایە. نزیک بە شەش مانگێک لەمێشکمدا بمێنێتەوە

بەاڵم  ،ئەچم پڕۆژەکانی تری نووسینم تەواو ئەکەم کەپێشتر دەستم دابەوونێ
کەەاتەی پرۆسەەەی  هەر ئەو ،لەگەڵ ئەوەشەەدا وا لەچیەەرۆکەکە ئەکەم پێبگەەات

م لێکۆڵینەوەکەانم ئەنجەام بەدەم و واش نووسین دەست پێئەکەات، حەز ئەکە
 .ئەکەم
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ک کاتۆدا  یۆه بێ؟ یۆان له واو ئۆه ی تۆا تۆه کۆه ری کۆار ئه ک شۆانۆگه ر یۆه سۆه له: کاێب  ندریه ئه
 ی؟ که ک ئیش ئه رییه ند شانۆگه ر چه سه له

م (مقەەەەیم)لەبەر ئەوەی شانۆنامەنووسەەەەی نیشەەەەتەجێ : ئەەەەێلن چەەەەۆرڵی
هەروەهەا کەاری  ،لە شەاری کەاڵگەریلەکۆمپانیای بەرهەمهێنەانی مەۆب هیەت 

لەشەەاری " پەەرۆمیس پرۆداکشەەن ئەنەەد هەەۆپ ئەن ئێڵەەی"خەەۆم دەرئەهێەەنم لە 
لیینەشەەدا بەشەەدار ئەبەەم، بەەۆیە هەمیشەەە لەیەککاتەەدا لەسەەەر  ئیەەدمنتۆن و لە

پێموایە ئەمە ڕێگایەکی باشە بۆ هێشتنەوەی  ،چەندین شانۆگەری کار ئەکەم
چەیەکەوە خەەۆم بکێشەەم بەدیوارێکەەدا ئەگەر  بە پەەار ،بیرۆکەکەەان بە تەەازەیی

 .لەوانەیە لەمیانی دانەیەکی ترەوە بشکێم
 بۆ نووسین؟  یه تی  هه شوێنی تایبه: کاێب  ندریه ئه

مەن بەردەوام ئەمەبەر و ئەوبەر ئەکەم و . لەڕاسەتیدا نەخێەر: ئێلن چۆرڵی
پێموایە نووسەین زۆر ئاسەانترە ئەگەر  ،بۆیە شوێنی تایبەت دەستەبەر نابێت

من وەکو ئەو کەسانە نەیم  ،ئاسوودە بم لەشوێنێکدا کەپێی ئاشنا بم ێتوەخ
 .یان لە مەیخانە ئەنووسن ،قاوەخانە دەرەوە لە لە کە

 ڵ چیدا دەکەی؟ گه ملمالنێ له ،نووسی ری ئه شانۆگه  که: کاێب  ندریه ئه
 ،پێموابێ زۆرتر لەگەڵ ئەوجەی شەانۆگەرییەکە لەملمالنێەدام: ئێلن چۆرڵی
یەکەمەین کەارم لەگەڵ .  جار ئەینووسەمەوە دیمەنێک ملیۆنانێک من هەمیشە

 برایەد"شەانۆگەرییەک بەوو بەنەاوی  ،" مەۆب هیەت"کۆمپانیای بەرهەمهێنەانی 
جەەار بەتەواوەتەەی فڕێەەدا و  ، کە دیمەنەەی ئەوجەەی سەەەرەکیم هەشەەت"زێەەڵە

 .هەر جارێکیش بە شێوەیەکی تەواو جیاوازتر ئەمنووسییەوە ،نووسیمەوە
 ؟ واو بووه ته  کەت رییه شانۆگه  ی پێ  وایه که: کاێب  ندریه ئه

هەرگیەەەز؟ شەەەەوی نمایشەەەکردنەکە؟ لەبەر ئەوەی وەکەەەو : ئەەەێلن چەەەۆرڵی
زێکی بێپایەانم هەیە بەۆ کەاری ئەکتەرەکەان و ێڕ ،ئەکتەرێک ئەچمە سەرشانۆ

بەڕاسەەتیش سوپاسەەی  ،نەخشەکێشەەەرانی دیکەەۆر و جلەەوبەرگ و دەرهێەەنەر
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ەرەکان، دەرهێنەران و نەخشەکێشەەرانی دیکەۆر ئەکت. پێشنیارەکانیان ئەکەم
پرسەەەیار ئەکەن و بەڵەەەگە ئەهێنەەەنەوە و شەەەتەکان جیەەەاواز  و جلەەەوبەرگ،
 ئەمەش. ئەخوێننەوە

بەەەوونەوەی پرۆسەەەی نووسەەین و دووبەەەارە  بەهەق یەەارمەتی بەرجەسەەتە
 .شانۆدا پێمخۆشە لە ئەمە یەکێکە لەو شتانەی کە. نووسینەوە ئەدات

 چ شتێک  پێویستە پێ  بێ؟ ،نووسی  ئه  کاتێ: کاێب  ندریه ئه
مەەەن قەت یەکەم ڕەشەەەنوو  .) الپتەەەۆپەکەم پێویسەەەتە: ئەەەێلن چەەەۆرڵی

، ئەامێرێکی (بەدەست نانووسم، بەاڵم هەندێکجار بەدەسەت ئەیەان نووسەمەوە
 ،لێکەەۆڵینەوەی باشەەە، ئەرکەەی پاراسەەتنی لەنەەاو کەەۆمپیتەرەکەم لەئەسەەتۆیە

 .انی سەرمام ئەبێهەروەها بەتانییەکم پێویستە چونکە بەئاس
 نووسیبێت ؟  که  یه ریی  کامه مین شانۆگه که یه: کاێب  ندریه ئه

فەلسەەەەفەی مەەەن ئەوەیە کە شانۆنامەنووسەەەی گەنەەەل : ئەەەێلن چەەەۆرڵی
پەێش  ،دا ڕەت بەبن"تەمەنی هەرزەکار ی لەیدڵ گەمەی دوو" پێویستیانە بە 

ەریم یەکەمەین شەانۆگ. دیارە بەخۆشەمەوە ،ئەوەی هیچ شتێکی باش بنووسن
ژێر چاودێری بەراوەی خەاڵتەی حەاکمی گشەتی  لە کە ،بوو" شەقامەکە" ناوی

شەۆپ کەاری شەانۆیی  کەنەدا، شانۆنامەنوو  ڤێەرن تیسەن لەیەکەمەین ۆرک
شەەانۆگەرییەکە دەربەەارەی سەەێ . کەەاران لەهەەۆڵی شەەانۆیی قەاڵ نووسەەرا ههەرز

هەرزەکەەەارێکی لەشەەەفرۆش، ماسەەەیحە   –منەەەداڵی سەەەەر شەەەەقامەکان بەەەوو 
ێکی جەەام سەەڕەڕەوەی ئۆتۆمبێلەکەەانی سەەەرجادە، و ڕاکەەردوویەک بەدەسەەت
مەەەەن ئێسەەەەتا ئەڵەەەەێم  دانە بە دانەی ئەو شەەەەانۆگەرییە ئەبەەەەێ  ،لەمەەەەاڵەوە

بسووتێنرێ، بەاڵم وانەیەکی گەورەی لەنووسینی شانۆگەری پێدام و ناچەاری 
: یەک ،هەروەهەا فێەری کەردم. کردم وەک نووسەرێک دەنگی خۆم بەدۆزمەوە

 .بکەیت تلێکۆڵینەوەی خۆ: دوو ،بینووسیئەوەی ئەیزانی 
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 ؟ یه ری  کامه نوێترین شانۆگه: کاێب  ندریه ئه
نەەەوێترین بەرهەمەەەی شەەەانۆگەریم  ئەوکەەەات نووسەەەی کە : ئەەەێلن چەەەۆرڵی

لە " مەەۆب هیەەت"لە کۆمپانیەەای بەرهەمهێنەەانی "  ئیمەەا بەەوردن" شەەانۆگەری 
بۆ  کە( یملەگەڵ سێ نووسەری تردا نووس) ،نمایشکرا  2009پێنجی شوباتی 

 .هاتە نمایشکردن 2009ی شوباتی  26جار لە  یەکەمین
 ؟ وه الته به  یه نووس کامه دڵخوازترین شانۆنامه: کاێب  ندریه ئه

 .جۆرج بەرنادشۆ: ئێلن چۆرڵی
و   وه بێ بیخوێنێتۆه س ئۆه موو کۆه هۆه  پێۆ  وایۆه  کۆه  یه کامه  رییه و شانۆگه ئه: کاێب  ندریه ئه
 بیبینێ؟

 ،ببیەنن" ئاهەنگی زەماوەندی مێەری"هەموو کە  پێویستە : یئێلن چۆرڵ
 ،شەانۆگەرییەکە دەربەارەی مرۆڤەایەتییە. کە ستیڤن ماسەیکۆت نووسەیویەتی

 .سەرتاپای بینەران ئەخاتە گریان و پێکەنین
 
وێ  یانۆه ئه  ی بڵێی که سانه و که وێ به ته ئه  که  چییه  ئامۆژگارییه  و تاقە ئه: بێکا  ندریه ئه

 نووس؟ شانۆنامه  به ببن
ئەمە تەەاکە ڕێگەەایەکە بەەۆ تێگەیشەەتن لە ! شەەانۆ ببیەەنن: ئەەێلن چەەۆرڵی

چی هەیە لەوێدا و بەۆ تێگەیشەتن لەوەی کە  پیشەکەت، بۆ ئەوەی ببینی کە
هەروەهەا بەۆ تێگەیشەتن لەوەی چ کارێەک لەسەەر  ،سوپاسگوزاری چی ئەبەی
 .یان نەدرێ ،شانۆ ئەکرێ ئەنجام بدرێ

 
 :کان رچاوه سه
 

1- http://www.suite101.com/content/playwright-profile-ellen-chorley-

a101192 

2- http://www.noseflute.ca/ellen.html 

 

http://www.suite101.com/content/playwright-profile-ellen-chorley-a101192
http://www.suite101.com/content/playwright-profile-ellen-chorley-a101192
http://www.noseflute.ca/ellen.html
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 ؟ ش چییه شانۆی ڕه
 

 میری بەراکە ڵ ئه گه وتن له چاوپێکه
 ریکی هشانۆنامەنووسی ڕەشپێستی ئەم

 

                                                                   
 مایک کوڵمان: سازدانی
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 ؟ ش چییه شانۆی ڕه  یه وه مین پرسیارم ئه که یه: مایک کوڵمان

پەنەەجە لەگەڵ ژیەەانی  و دەسەەت ش لەڕاسەەتیدا شەەانۆی ڕه: ئەمیەەری بەراکە
دەکات بۆ ڕزگەاری  ەکە لەڕاستیدا کاریشانۆی ،خەڵکی ڕەشپێست نەرم ئەکات

ەکە هانی خەڵکەی ڕەشپێسەت دەدات بەۆ ڕزگارییەان و یشانۆی ،ڕەشپێستەکان
شەانۆی ڕەش لە . ان لەسەر شانە و ئەبێ چیەبکەنیڕێنماییان دەکات کە چی

ڕووی هەست و سۆزەوە بەشداری ڕەشپێستەکان ئەکەات، هەروەهەا هیەوادارم 
نەک تەنهەا بەسەوود  کە ،بەبەرنامە داڕێیراوییەوە کار بکەاتە سەەر ڕزگارییەان

یان شێوازی ژیانی خەڵکی ئەفریقا  ،وەرگرتن لەشێوازی ژیانی ڕەشپێستەکان
چەەونکە تەەۆ . ڵکەەو پێویستیشەەە ببێەەتە یاسەەای ڕزگاربوونیەەانلە ئەمەریکەەا، بە

دەتەەوانی ژیەەانی ڕەشپێسەەتەکان نمەەایش بەەکەی کەهەەیچ پەیوەنەەدییەکیان بە 
شەانۆی ڕەش ئەبێەت دەربڕینێکەی  ،پێناسەی منەوە نەبێت بەۆ شەانۆی ڕەش

 بەتەەین و گەەوڕ دروسەەت بکەەات و خۆشەەی ببێەەتە یاسەەای ڕزگەەار بەەوونی ڕەش
 .پێستەکان

 گات؟ چۆن باشتر تێی ئه  ڵگه کۆمه ی ئه: مایک کوڵمان
ئەوە پەیوەنەەدی بەو کەسەەانەوە هەیە کە پێیەەان ئەڵەەێن : ئەمیەەری بەراکە

شەانۆ بەتەواوەتەی  هونەرمەندان، هونەرمەندە ناسیونالیستەکان، تا بەزانن کە
جەوداکردنەوەیەک  نابێەت هەیچ لێەک. پەیوەسەت بەووەلەگەڵ خودی خەڵکدا 

 لێەک. ئەبێت پەیوەست بەن بەخەڵەکەوەچونکە هونەرمەندان خۆیان  ،هەبێت
جودابەەوونەوە هەمیشەەە بەهەەۆی ئەو ڕاسەەتییەوە ڕوودەدات کە هونەرمەنەەدان 

شەانۆ ئەبێەەت لەهەمەوو شەتێکیتر زیەەاتر . خۆیەان بەسەەر خەڵکەەدا ئەسەەپێنن
حیەەانەوە زۆر ۆبەەۆ نمەەوونە خەڵەەک لەوێسەەتگەی ڕ. پێویسەەت بێەەت بەەۆ خەڵەەک

 هەست بەوە ئەکەن  کە لە. هەست بەو مۆسیقایە ئەکەن کە پێویستە بۆیان
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هەرچەنەدە ئەێمە  .ەڕێوە بەبێ مۆسەیقاب ڕاستیدا ناتوانن ژیانیان دروست بەرن
ئەمە ئەو خەاڵەیە  –ژەهری تێەدایە  –دەزانین کەتائێستا زۆربەی ژەهراویین 

  هکەئەبێت پێی بگەین، ئەو شوێنەی کەشانۆ وەک زیندووترین بەشی کۆمەڵگ
ئەوەی کە . یە هە، چەونکە لەنەاو کۆمەڵگەوەک هەر پێویستییەکی تری خەڵەک

 ،کەیە ههونەرمەنەەەەدێکی بێبەڵەەەەێن ئەیکەەەەات هەمیشەەەەە لەدەرەوەی کۆمەڵگەەەە
ئەگەر . ی ڕەشپێستەکانەوە بێەت ههەرچەندە شانۆ ئەشێ لەدەرەوەی کۆمەڵگ

ئیتەر ئەوا هێشەتا جەۆرە شەتێکی نەامۆ  ،کردنەوەکان وەکەویەک نەبەن جەغت
 .ئەبێت

نووسۆی  رکی شانۆنامه ئۆه ،ش پێسۆ  نووسۆانی ڕه رێکۆی شانۆنامه کو ڕابه تۆ وه: مایک کوڵمان
 ؟ شپێس  چییه ڕه

ئەرکەەی سەەەرجەم ڕەشپێسەەتەکانە خۆیەەان ڕزگەەار بەەکەن، : ئەمیەەری بەراکە
ر خەڵکی ڕەشپێست مافی خودموختاری سیاسی و ئابووری و  گه ئاشکرایە ئه

. ینئەوکەات لەڕووی سیاسەییەوە گەلێکەی بەهێەز ئەبە ،کۆمەاڵیەتییان هەبێت
ئەمە ئەو ڕۆڵەیە کە ژنان و پیاوانی ڕەشپێست ئەبێت بیبینن بۆ خوڵقانەدنی 

گرنو نییە ئەو کارە چەۆن ئەنجەام دەدەن، بەاڵم پێویسەتە . خەڵکی هۆشیار
هەیچ ڕێگەایەکی سیاسەی تەر . پەیوەست بن بە سەرجەم کایەکانی خەبەاتەوە

ێ دەربەارەی هەر کردارێک پێی هەڵدەسەتین ئەبە. لەئارادا نییە بۆ ڕزگاربوون
 . ئەم مەسەلەیە بێت

 ش و نمایشی بازرگانی؟ نێوان شانۆی ڕه کێشی له کوێدا هێڵێک ئه له: مایک کوڵمان
پەەارە  ،نمایشەەی بازرگەەانی هەر تەنهەەا بەەۆ بازرگەەانیکردنە: ئەمیەەری بەراکە

من ناڵێم شانۆی ڕەش نەابێ پەارە  ،دروست ئەکات و ئاو بێنە و دەست بشۆ
چەونکە ئەگەر  ،ڕەش پەارەی دروسەت ئەکەرد خەۆزگە شەانۆی ،دروست بکات

وەئەگەر  ،کە پەەارە دروسەەت ئەکەەات هبتەەوانێ ئەو کەەارە بکەەات ئەوا کۆمەڵگەە
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م  رجه کارهێنانی سەەه بەەه  نەەد بەەه یوه په له –ش پەەارە دروسەەت بکەەات  هکۆمەڵگەە
ڕاسەەتی ئەوەیە کە  ،ئەمە ئەو شەەتەیە کەئەبێەەت ڕووبەەدات -کان  زییەەه وه ره هه

چونکە نەیتوانیوە بەپێی پێویسەت  ،دروست بکات شانۆی ڕەش ناتوانێ پارە
بەدەزگا ببێت و شێوەیەک بەخۆی بدات بۆ کەڵک وەرگرتن لەو سەرچاوانەی 

تۆ کە ئەڵێەی نمایشەی شەانۆیی ئەوا  ،وەک ئەوانەی کە ئێستا هەن  هکۆمەڵگ
ڕوونی ئەاڵووێری  نیاز بەه ،ی و بازرگانییە وەک ئامانلیمەبەستت شتگەلی ماد

ری  به سەته شەتێک ده و به  یه ستدا هه ڵ نه گه روکاری له ها سه روه هه ، بازرگانییه
ڵ  گەەه روکاری له شەەانۆی بازرگەەانی سەەه ، وه نائاگەەا بیەەان هێڵێتەەه  کات کەەه ئەەه

 ،کەات دهشانۆی ڕەش پێویستە ئاگەایی دەسەتەبەر ،  ی نائاگاییدایه وه هێشتنه
 ،ۆشەیاریشانۆی بازرگەانی هەیچ شەتێک ناکەات بەۆ بەرزکەردنەوەی ئاسەتی ه

  هۆشەیاری دژه  لەه  بریتییه  وه ئه ،کات ئه  وه ی ئه وانه پێنه واو به ڵکو ڕێک ته به
 ،شانۆی بازرگانی تەنها ئەتوانێەت لەنەاو سیسەتەمدا بەوونی هەبێەت  ،شانۆیی

ئێمە سەبارەت بە شانۆیەک ئەدوێین کەبەشێکە لە سیسەتمی نەوێ، بەشەێکە 
 .لە سیتەمی ڕەش

هیچ جێگایەکی تێۆدا شۆک ئەبەی بۆۆ ڕەخۆنە؟  ،ەی لێوەی ئەدوێیئەم شانۆی: مایک کۆڵمان
  ی لۆۆه وانۆۆه کۆۆو ئه وه ،هێنێ  ڕەخۆۆنەی شۆۆانۆیی بەرهەم ئۆۆه ئایۆۆا ئەم شۆۆانۆیە لەسیسۆۆتمی نوێۆۆدا

 م هاتوون؟ رهه هەستی ڕۆژئاوا به
ڕەخەەەنە ئاسەەەاییە ئەگەر هەمەەەان بەهەەەای سیسەەەتمی : ئەمیەەەری بەراکە

ی سیستم ئەکەین مەبەسەتمان ئەو کاتێ باسی بەها ،هونەرمەندەکەی هەبێت
گرێت،  خۆ نەه لەه  وه ر ئەه گەهئە ، وه بوژێنێتەه و کار ئه  ێنراوه ئەخالقەیە کە ڕاگه

های  بەه  سەت به ده که  ، ئەوا ئەێمەیەک سەتمههای سی و بەه بێت له ر نزیک نه ئەگه
ی  وه هاڵم ئە بەه ،دا و بواره رپا بکەین له به  خنه ن ڕهیتوان ئه ،گرین ده   وه تمهسیس
واو  های تەه بەه  پراکتیکەی ڕیزێەک لەه  کەه  یه هه نگرت خنه ڕه  یه وه دات ئه ڕوو ئه
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ی  باره هاکانت قەه بەه  گرێت کەه ت لێئەه خنەه ی ڕه وه ئەه  میشه هه ،کات جیاواز ئه
  لەەه  خنەەه و ڕه ئەەه ،تەەدا دیسەەیپلینێکی تایبه  شەەقکردنت نەەین لەەه کنیکی مه تەەه
چەونکە  ،ێستێک هەمیشە ڕەخنەت لێئەگرێتپ کوڕە سپی .گرێت هاکانت ئه به

پێسەتی مێشەک  ش گری ڕه خنەه هەروەهەا ڕه ،تۆ هەڵگەری بەهەای سەپی نیەت
ڵ  گەه اڵم له بەه ،های سەپی نیەت ڵگری بەه هه  چونکه ،گرێت ت لێده خنه سپی ڕه

 ر ی سەه خنەه دام ڕه وایەهڕو ب له تمنهای سیس مان به ڵگری هه ی هه سانه و که ئه
های  بەه  نەد نزیکەی لەه تەۆ چهئەوەی کە ی  ڕوانگەه گیررێت لهتوانێت ب ڕاست ئه

هامان  مان بەەه ت هەەه ڕواڵەەه کمان بهوردو هەەه  ر ئێمەەه گەەه ئه تم،دیەەاریکراوی سیسەە
کەەەەردنەوەی  لە درێەەەەی قێنین، کەڵش بخەەەەو ر شەەەەانۆی ڕه گەەەەه ئه ،بێت هەەەەه

بکەات و  مهای سیسەت ی بەه پیاده ڕەشپێستەکان زیاتر شتێکی دیەکە نیەیە کەه
دروسەت بێەت   خنه ڕه  ئەوکات پێویسته ،بەڕەوا نیشاندراوە  وه ته ن میلله الیه له 

   تی لەەه تایبەەه به  وه های سیسەەتمه بەەه له  نەەد دووره چه ی که وه بەەۆ نیشەەاندانی ئەەه
ئومۆجەەا  –گێڕین  کگرتن ئەەه نگی یەەه ئاهەەه ، که بەەۆ نموونەەه. ری کەەارێکی هونەەه

پێەی   ت کەه ارێکی تایبەهئینجەا بڵەێ کە -م های سیست مین سەرچاوەی به که یه
 بەه  وه، رزبکاته به  وه ک جیابوونه یه شپێست بێت له ندی ڕه رمه گووترێت هونه ئه
 .بگیرێت  وه له  خنه بێت ڕه بۆچوونی من ئه 

  ت قسەه نەدێ کەاری تایبەه ت و هه کگرتن و میللەه ی یه رباره ده  ر ئێمه گه ئه
 ،مریکا خوڵقەاون ئەه  فریقی لەه هنەدانی ئە رمه سەت تەاکی هونه ده به  ین  که که ئه
بێ  ت ئەه نەدانی میللەه رمه هونه  ی که وه یان لێبگیرێت له خنه ڕه  وسا پێویسته ئه

کگرتن و  ڵ یەه گه بن له ڵویست ئه وهه ی ها و شوێنه تا ئه  وه نه رز بکه ئاگاییان به
  هی و شەێوه زی ئەابووری و بەه وه ره یەان هەه ،تی هیرپرسەیار ش و به کاری هاوبەه
  کەه م،های سیسەت به نامۆ به  سێکه م که رده گر ئێستا هه خنه ڕه.  وه بڕۆنە پێشه
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ها  و بەه ناو ئەه یان لەه ،یە تۆ سپی پێست نیت وه ر ئه به کات له نشتت ئه رزه سه
 .نیت   مهسیست

زگۆۆای چۆۆا  و  ن ده الیۆۆه له که" جێلۆۆۆ"ت   ری باڵوکۆۆراوه نۆۆوێترین شۆۆانۆگه  لۆۆه: مایۆۆک کوڵمۆۆان
لەدەستپێکی شانۆگەرییەکە دەربڕینێک هەیە دەربارەی   ،وه باڵوکرایه  وه مه جیهانی سێیه خشی په

ە بچۆۆۆن لەشۆۆانۆی قە ۆۆ لەوەی  وه کم بۆۆۆ بێنیتۆۆه یۆۆه توانی نموونه ە، ئۆۆهبشۆۆانۆی ڕەشپێسۆۆتی قە ۆۆ
 ئەڕوانی؟

چەونکە ئەو  ،ەبمن بە شانۆی ڕەشپێستەکان ئەڵەێم قەحە: ئەمیری بەراکە
ی شەانۆی  ربەاره ده  ئێمه  چونکه ،ناسیونالیستەکانەوەیە تەکان پێدانە لەالیەن

 ،بێت شەەمان هەەه ری ڕه ش و هونەەه بێ شەەانۆی ڕه و ئەەه  مان کەەردووه ش قسەەه ڕه
چەەوون بەەوو بەەۆ الی جیەەاوازی  ،تی پێسەەتێک کردوویەەه سەەپی  ی کەەوڕه وه ئەەه
نەەدێکی  رمه ک هونه شەەوێنێک وه  شپێسەەت و ئینجەەا دانەەانی لەەه رێکی ڕه البەەه
 . کرد باسی البردنی فشاری ئه  رزارەکییانه سه  ۆیهب ،شپێست ڕه

پێسەەتێکیش کۆمپانیەەای   دوێین و سەەپی ش ئەەه ی شەەانۆی ڕه ربەەاره ده  ئێمەەه
کاتێکەەەدا  له. کان شپێسەەەته ک شەەەانۆی ڕه ، وه شپێسەەەتی دانەەەاوه نوانەەەدنی ڕه

ت  قیقەەه هه کاتێکەەدا به له ، کەەه گونده  لەەه  شپێسەەته شەەانۆی ڕه  وه ت ئەەه قیقەەه هه به
  چونکەه ،رکەران ده  کەه گونده  دوان له ش ئه ری ڕه ی هونه رباره ده کانێک کهڵ خه
ناو  ش لەه بۆ جێخستنی شانۆی ڕه  ئارادایه له  وه رچدانه رپه وڵی به یانبینی هه ئه
 .کاندا پێسته ندی سپی وه ڕه

کارهێنانی جیەەاوازی  بەەه ،ن یکەەه کان ئه پێسەەته سەەپی  ی کەەوڕه وه اڵم ئەەه بەەه
ڵێن  ی پێەی ئەه وه ت ئەه قیقه هه کاتێکدا به له ،ش موچاوێکی ڕه ده ک رێک وه البه

 ،ڵگرین کان هه پێسته سپی  که  مههای سیست مان به ڵگری هه ر هه جیاوازی البه
وام  رده توانی بەەه ئەەه ، وه شەەه موچاوی ڕه ده بینی بەەه تەەۆ شەەانۆی سەەپی ئەەه  بۆیەەه
تیشدا کە تەۆ  سیاسه له. ردا نههو ر له نها هه ک ته ش نه مه ردا بیبینی، ئه هونه له
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ر  سەه ش کاتی به ڕه" ڵێ ئه  که  وه نه که شپێستێکت بۆ قیت ئه ڕه" ش ڕه"ڵێی  ئه
ر شەانۆی  سه ژموونیان به هه  ڕاستیدا دووباره کان له پێسته سپی  کوڕه".  چووه

ی  وه نانەه بونیەاد  دووبەاره  نها بەه ویش تەه ئەه  ،یه ک نیویۆرکدا هه شوێنێکی وه
کۆمپانیەەای   بەەۆ نموونەەه. پێسەەت لماندن و ڕای سەەپی ر سەەه سەەه ی له کەەه غهبنا

ر  ری و دۆگڵەس تێرنەه شپێسەت و چەارڵس گەۆردۆن و لەۆون ئێڵەده نواندنی ڕه
تەا    تەۆ خوێنەت وشەک بەووه ، اڵت دایاننەاوه و خه  ی پاره وه خشینه به  وارد بۆ

ی  جێگه  ببێته  پێویستهریکاوە  مه بەنیسبەت ئه  که وه  یته ر ببه اڵتی پۆلیتزه خه
پاشەان .  هایەه به زۆر به  کەه ، یەه شپیستی هه نووسێکی ڕه شانۆنامه  شانازی که

 تۆزێەک زیەاتر تونەدو  یەه وانه له  کەه ،وەوە خوار ئەه سێکی تر له که  یته یده تۆ ئه
هاترین  پڕ بەه  وه بە وشەیەکی تر، ئه ،تییتر بێت و خەاڵتی کەمتری پێدەدەی

  ی کەوڕه وه ئەه ،خوار  چیته یا ئه که لیسته ئینجا به ، ی دوای ئەوهنووس شانۆنامه
  کانه شپێسەته ی شانۆی ڕه وه دروستکردنه  دووباره ،کان کردوویانە پێسته سپی
ی  وه خوڵقاندنەەه  ی کردیەان دووبەاره وه ئەەه".  ش ڕه"ڵێن  ئەه مانکاتەدا کە  هه  لەه

 و سپی ر ئه سه  ستێته وه ئه  شهمی ک هه وه  که ، کانه شپێسته بونیادی شانۆی ڕه
 . وەک هەمیشە وەستاوەتە سەریان و هیچ جیاوازیش نییه پێستانە کە

تۆا بتۆوانێ  ،نجام بۆدات ش ئەبۆێ چ جۆۆرە گۆڕانێۆک لەخۆیۆدا ئۆه شۆانۆی ڕه: مایک کوڵمۆان
 ڵک؟  ڵ خه گه ر بۆ پەیوەندگرتن له سه  رێته تواناییەکانی به

ئەو خەڵەکەی کەسەەروکاریان لەگەڵ پێش هەموو شەتێک : ئەمیری بەراکە
ئەبێت بیرۆکەیەکی ( یان هونەر)شانۆ  ئەبێت لەوە تێبگەن کە ،شانۆدا هەیە

بەجیەەا لەپێداویسەەتییەکانی "نەک تەنهەەا لەبەەارەی هەەونەرەوە  ،گشەەتی هەبێەەت
کە هونەرمەنەەدی ڕەشپێسەەت ئەبێەەت بەشەەدار بێەەت " دەزگاکەەان گەشەەەی دامەەو

ێستێکی زیندووی فنەرەکەی ئەبێتە مانیبۆیە هو ،دەزگاکان لەخوڵقاندنی دامو
بەەۆیە شەەانۆی ڕەش دەزگەەایەکی ئەەابوورییە،  ، هپێداویسەەتی گەشەەەی کۆمەڵگەە
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دەزگایەکی سیاسییە، دەزگایەکی خوڵقێنەرە، دەزگایەکی ئەاینییە، شەوێنێکە 
بەتەنهەەەا  ئەوە هەر ،ئەبەەەن کە ڕێکخەەەراوە کۆمەاڵیەتییەکەەەان  تێیەەەدا فێەەەر

ر کەەۆئەبنەوە و نمەەایش ئەکەن و ئینجەەا هونەرمەنەەدان نەەین کەلەدەوری یەکتەە
خسەارێکی داهێەنەرانەی وئەبەێ ڕو ،ئەڕۆن بەشێوازێکی تەواو جیاوازتر ئەژیەن

شەەێوازی ژیەەانی ناسیونالیسەەتەکان بەەێ، یەەان تەکەەانی ناسیونالیسەەتەکانە بەەۆ 
 .گەیشتن بە مافی چارەنوو 

ئەو خەڵکەی ئارەزوویان لە داهێنانی هونەری ڕەشەدا هەیە لەدەوری یەک 
 دەزگاکەەانی شەەار، دامەەو دەزگاکەەان، دامەەو ئەبنەوە بەەۆ دامەزرانەەدنی دامەەوکەەۆ

بەرخەوردکردن بەڕێگەایەکی وادا  و دەزگا میللیەکەان دەزگاکانی واڵت، و دامو
شەدا یکۆتای لە ،پێسەتەکان کەتەواو سەربەخۆ نەبن بێڕەزامەندی خەڵکە سپی

هەا لەسەەر تەن نە ،دەزگاکانمەان پێکهێنەاوە  ئێمه ،پێستەکان بێ پارەی سپی
 ئەتەوانن دەسەت دەزگاگەلێەک کە ،خستنی هەر بەخشینێک بنەمای بەدەست

 ،دا هەیە و لەتوانایەدایە هوپەنجە نەرم بکەن لەگەڵ ئەابوورییەک کەلەکۆمەڵگە
بەەەەەداتەوەو بەڕاسەەەەەتیش وەاڵم بە   هوەاڵم بە پێداویسەەەەەتییەکانی کۆمەڵگەەەەە

وپەنەجە  دەستئێمە شانۆیەکمان ئەوێ کە ،بداتەوە  هپێویستییەکانی کۆمەڵگ
شەانۆیەکمان . نەرم بکەات( نەوێکردنەوەی شارسەتانی)لەگەڵ ئوربان ڕینەوەڵ

یەەەان  ،کەمان بکەەەات چارەسەەەەری گیروگرفتەکەەەانی کۆمەڵگەەەه پێویسەەەتە کە
 جۆرێەک لە بەردەوام لە نەک ئەو شەانۆیەی کە ،چارەسەرێکی بخەاتە بەردەم

پێەوە گۆشەنیگای هونەرێکی لیبەڕاڵەوە هێەرش ئەکەاتە سەەر هەر شەتێکی بە
 .شانۆنامەنوو  نابێت پیاوێکی نەبینراو بێت. وەستاو
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 :تێبینییەکان

 . سازدراوه 2972ساڵی   له  وتنه م چاوپێکه ئه -2

شانۆنامەنوو  و ڕۆماننوو  و شاعیر و ڕەخنەگری : میری بەراکە ئه -1
لە حەوتی تشرینی یەکەمی  ،بە لیڕۆی جۆنز ناسراوە کە ،ریکی همۆسیقی ئەم

یی  نەەدنی ئامەەادهێدوای خو ،ریکەەا لەدایەەک بەەووە هی لەئەمەەلە نیوجەرسەە 1934
ند  ری چه رنووسه سه .واوی ناکات اڵم ته به ،زانکۆی کۆڵۆمبیا و هاورد  چێته ئه

  وه وتنەەه  وانەەه کات به سەەت ئەەه ده 2928سەەاڵی  ،گرێت سەەتۆ ئەەه ئه گۆڤارێەەک له
سەەتێکی شپێ ک ڕه تا وه ره سەەه  راکە بەەه. تی سانفرانسیسەەکۆ زانکۆی ویالیەەه لەەه

م  ئەەه ،مارکسیسەەت  بێت بەەه بێت و دواتەەر ئەەه کار ئەەه سەەت بەەه ناسیونالیسەەت ده
و   شەەەداریکردووه لمیشەەدا بهیف 13  و لەەه  کتێبەەه 18نی  خەەاوه  نەەده رمه هونه
 . اڵت کراوه و خه  ندین جار ڕێزی لێنراوه چه

کۆمپانیەایەکی شەانۆیی بەوو لەسەاڵی : کۆمپانیای نواندنی ڕەشپێست -3
وەکەو  ،انەدنرکتەر و شانۆکارە ڕەشپێستەکانەوە هەاتە دامەزلەالیەن ئە 1955

کە ئەکەەتەر و ڕۆشەەنبیر و شەەانۆنامەنوو   ،1995 – 1925چەەاڕڵس گەەۆردۆن 
. شانۆنامەنووسەێکی ڕەشپێسەت بەوو  هکە 1996 – 1926 لەوون ئێڵەدەر . بەوو

؟ کە ئەکەەەتەر و دامەزرێەەەنەری  - 1930هەروەهەەەا دۆگەەەڵە  تێەەەرنەر وارد 
 . ەشپێست بووکۆمپانیای نواندنی ڕ

ە بەکەەار بلەم چەەاوپێکەوتنەدا وشەەەی قەحەە: تێبینەەی وەرگێەەڕی کەەوردی
هەرچەندە ئەمیری بەراکە ڕێک ئەو وشەیەی مەبەستە، من هەوڵمەدا . هاتووە

بەاڵم . یەان گەواد ،یەان سەۆزانی ،وشەیەکی گونجاوتر بەکار بهێەنم وەک زۆڵ
 .دوواجار هەر ئەو وشەیەم لەهەموویان پێدروستتر بوو
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 : کان رچاوه سه

1- Stages of Drama 

Classical to Contemporary Theater 

Fifth edition 

Carl H. Klaus   Miriam Gilbert   Bradford S. Field Jr. 

2003   U.S.A.  Pages 1694- 1695-1696 
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Amiri_Baraka 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amiri_Baraka
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 کدۆناڵد ماری مه - ڵ ئان گه وتن له چاوپێکه
 دی نه ری که کته شانۆنامەنووس و ڕۆماننووس و ئه

 
 سارا کاسیدی: سازدانی
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 ،دی نەه ری که کته نوو  و ڕۆماننوو  و ئه کدۆناڵدی شانۆنامه ماری مه –ئان 
مەاری کنەی  –ئەان .  دایکبەووه  لەه ،2908ی  تشرینی یەکەمەبیست و نۆی   له
ی  نزیک بنکەه لەه  دا بەوو، بۆیەه نەه کانی که ئاسەمانییه  ربازی هێەزه رێکی سەه فسه ئه

نی پێەەنل  مەەه تەەا ته ،ەدایکبوو ڵمانیای ڕۆژئەەاوا لەەه ئەەه یەەدن له به - یەەدن ئاسەەمانی به
 5بن جێ ئه دا نیشته نه که  و له  وه ژێ و دواتر دێنه ڵمانیا ده ئه ی لهیساڵ

وتن  کەه" مین ڕۆمانی  که ر  بۆ یه کۆمۆنوێڵس ڕایته اڵتی خه ،ماری –ئان 
 ،ی کتێبەی ئەۆپرا وینفریشەی لێنەرا و ناوی یانه  وه ی برده" کانت ر چۆکه سه به
رسی  اڵتی فلۆید چڵمه ب و خه ده دا بۆ ئه نه اڵتی حاکمی گشتی که ها خه روه هه

 و شەه" ری  گهدی بۆ شەانۆ نه رانی که ی دانه ڵه اڵتی کۆمه دی و خه نه شانۆی که
  بێجگەەەه  مەەەه ئه ،وەرگرتەەەووەی ("ت شەەەاد جولیەەەه و شەەەه)  مۆنه شەەەاد دێسەەەده

ریەا گەۆرانی  کانی ده رییەه په  گەوێم لێیەه"   وانەه له ،فەیلم  شداری کردن لەه به له
 .2989ساڵی   له" چوکلێت باشتر  و له2987ساڵی   له" ڵێن ئه

  چێتەه ێک ئهک شانۆنووسە مەاری وه –مین کەاری ئەان  که یه 2980ساڵی 
ی  کەه ناسەرێت و ڕۆمانه اڵم دواتەر زیەاتر ده بەه ، وه قاڵبی داهێنانی فیمینیسەته

شەەێکی  به" ش ڕه لەەه ی فڕینەەی قه شەەێوه" مەەاری  –ی ئەەان  1553سەەاڵی 
ی  زنجیەره  لەه  کەه  یه وه ره سەه ی به"سەتیڤن تراسەکۆت" ی  نده روه ری په کاریگه

CBC نمایش  1557 – 2992نێوان  له  که" ن مه ژیان و زه" ری  دۆکیومێنته
" ش ڕه لەه ی فڕینەی قه شەێوه" کدۆناڵەد  ماری مه –م ڕۆمانی ئان  دووه.   کرا
دوای  بەه ، دوا وه بەاڵو کرایەه 1553سەاڵی  دا له نەه ی که"ڕانەدم هەاو "  له  که

" کانت ر چۆکەەه سەەه وتن به کەەه" ر ڕۆمەەانی  سەەه بەەوو له  اڵتەەه و خه ی ئەەه وه بردنەەه
دا لەێ فرۆشەرا و  نەه که ی له دانه 355555  ماری که –نی ئان مین ڕۆما که یه
 .ی ئۆپرا"ی کتێبی مانو یانه"ڵبیێررا بۆ  هه
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م خانمەەەه  ژنەەی ئەەه.  ریشەەەه کته م ئه م شەەانۆنوو  و هەەه مەەاری هەەەه –ئەەان  
   دییه نه ری شانۆیی که رهێنه نوو  و ده شانۆنامه"  ر ڵمه لیسا په ئه"   شانۆنامەنووسه 

 .ژین دا ئه نه ئۆنتاریۆی که  و له  رگیرییان کردووه هاوسه 1553ی ساڵ  له  که
 

 کدۆناڵد مۆری مه –کانی ئان  چاپکراوه  کتێبه
ری     شەەەانۆگه(    ت شەەەاد جولیەەەه و شەەەه)  مۆنه شەەەاد دێسەەەده و شەەەه -2

2988 

 2989ژێت  کوێ ئه ح لهۆڕ -1

  2995ری    ب   شانۆگه می عەره ده -3

  2991   ری ی نێگریدۆ    شانۆگه وانخانهیم -0

  2990ری  یار  شانۆگه ک، مرواری و سێ کنی عه سیناییه ئه -0

  2992کانت  ڕۆمان   ر چۆکه سه وتن به که -2

 1555ری    ر شتێ بجوڵێ   شانۆگه هه -7

  1553ش   ڕۆمان     ڕه له ی فڕینی قه شێوه -8

 1550ری   نۆڕاڵ  شانۆگه  بێله -9

 .ڵمانی زمانی ئه  یان کتێبی تر به ده  -25

 

ر ڕۆمەەەان و  سەەەه لێ وتەەەار و نووسەەەین له گەەەه ،کدۆناڵەەەد همەەەاری م –ئەەەان 
 .کانی نووسراون رییه شانۆگه
 : تێبینی

 1553یلولی  مەانگی ئەه  لەه  وه فۆنه له ی ته ڕێگه  له  وتنه م چاوپێکه ئه -2
 . نجامدراوه ئه

 . کدۆناڵد هۆمۆسکێشواڵه ماری مه –ئان  -1
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  که وتنه قی چاوپێکه ده
                                  

تۆ منۆداڵی کارمەنۆدێکی " ش ڕه له ی فڕینی قه شێوه" ڕۆمانی  ین له له ک ماده روه هه: هاریزنز
ی  ت باخچۆه نانۆه تۆا ئۆنتۆاریۆ ژیاویۆ  و ته  ڵمانیاوه ئۆه  تۆۆ لۆه. هێزی ئاسۆمانی کەنەدی بۆووی

و بۆوون  ره بۆه  ێیۆهو باربارۆک  وه موو گواسۆتنه هۆه م چۆن ئه ،س  پێکرد سێنترالیا ده  ساوایان  له
 ری بردی؟ نووسه  به

و   وه ناوه ئەبێ له  ستێکه هه  وه ڕاستیدا ئه وابزانم له: کدۆناڵد ماری مه - ئان
و  ئەەه  وه ئەەه  پێموایەەه. بێ بێ یەەان نەەه سەەت هەەه بەەێ، خەەزم و که  وه ره ده لەەه

ختەێ  وه  ها ئێمەه روه هەه ، خەه ر گرنەو و پەڕ بایه بۆ نووسەه  که  یه نیگایه گۆشه
  و گروپەه ئەه ،ژیانی پێشتر  راورد به به  به  حاڵی بووم که  وه له  وه مانگواسته ئه

 .ک بڕۆی ر جێگایه کن جا بۆ هه کو یه وه  ڵکه و خه و ئه  هێزه چوست و به
 . وه کان بدۆزیته شه هاوبه  یانی توانی  هێڵه: هاریزنز
ڵ  گەەه له نەەدی دروسەەتکردن یوه په. ڕێەەک وابەەوو: کدۆناڵەەد مەەاری مه - ئەەان

یادگەاری و   ئێمەه. بوو گێکمان نەه ڕه  ئێمه ،ن مه کان و جوگرافیا و زه لتوورهوک
کەو میکەانیزمێکی  بوو وه شمان هەه ندییانه یوه و په توانای ئه  بوو، چیرۆکمان هه
سەت  بڵێەی جیهەان هه  خشەی کەه به ی پێەت ئه و ئاگاییه ش ئه مه ئه ،ڕزگار بوو
 ئێستا چ لەه  ر له رچۆنێک بێت پێنل ساڵ به ی هه وه ئه ر به له ،کات دروست ئه
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چی  ی کەه وه بەه  یەه نەدی هه یوه په  ،ری ئۆقیەانوو  ڕوویەداوه وسەه ر بۆ ئه مسه
سەم و  مان که مەن هەه. دات ئۆنتاریۆ ڕوو ئەه  کینگستۆن له  له  ،م پۆله ناو ئه له
تا مانەا   خستایهتخوانێک ڕێک ب کو حیکایه وه  وه منداڵییه ر له ژیانم هه  بووایه ئه
 .ژیانم چیرۆکێک بوو بۆ خۆی. خشێت ببه

رێکی  کتۆۆه کاتێکۆدا شۆانۆنامەنووس و ئه له ،تی بۆوو ڕۆمۆان بنووسۆی  ئازایۆه  وه ئۆه: هۆاریزنز
 وتوو بووی ؟ رکه سه

م بەۆ  خشەه نه  چونکەه ،ڕوو بەدات  بووایەه ئه  وه ئەه: کدۆناڵەد ماری مه - ئان
 گیرم خەوارد" کانت ر چۆکه سه وتن به که" ختێ له ری کێشا وه نووسینی شانۆگه

 . بێ چی کنت ئه بێ که تۆ واتزانی کوڕت ئه ، کو منداڵبوون وایه وه  وه ئه. بوو
 ؟ وه تۆی دۆزییه  که ،ئێستادا  ی له که کی ڕۆمان ئه چ سوپاسگوزارییه: هاریزنز
  یەه وه هکات ئ تم ئەه حه مووی زیاتر ناڕه هه ی له وه ئه: کدۆناڵد ماری مه - ئان

.  نییەەه  یه و شەەێوه دا بەەه قینه ڵ نووسەەینی ڕاسەەته گەەه له  وێ، کەەه کەەاتی زۆری ده 
تەەا گوزارشەەت  ،چیرۆک دان بەەه بەەۆ ڕێگەەه  ت گرتنەەه  و ڵ سەەره گەەه ی جەەار له زۆربەەه
 بۆ   وڵدانه ها هه روه هه. خۆی بکات له

 
  لەه یت که ر بکەه به سەته ی تێدا ده ڕه و باوه ڵیا و ئه گه ی ڕاستگۆ بیت له وه ئه
نووسەم  تێیەدا ده  ی کەه قینانه ڕاسەته  ساته و چرکه ئه.  موو شتێک قورستتره هه
نەەدێکیان  خەەواردنی هه  م و منەەیش چێەەی لەەه کەەه ک ئه یه ڕژانەەی شەەله  سەەت بەەه هه
ها دانەەەان و  بەەەه  نەەەدازه ڵ بێئه گەەەه زانم چەەەی له ئەەەه  میشەەەه هه  وه. بینم ئەەەه
  ئیتەەر  ی کەەه کاتەه و ت ئەەه نانەه تهویسەەتی بەۆی دێەەت و  رکردنی خۆشه به سەته ده

 .کۆنتڕۆڵ ناکرێت
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 :کان رچاوه سه
 

1- http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-

3526738_ITM 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Ann-Marie_MacDonald 

3- http://www.randomhouse.ca/newface/macdonald.php 

http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-3526738_ITM
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-3526738_ITM
http://en.wikipedia.org/wiki/Ann-Marie_MacDonald
http://www.randomhouse.ca/newface/macdonald.php
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 دی ڕۆن مۆرین نه ڵ شانۆنامەنووسی که گه وتن له چاوپێکه
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ی  ماوه سینی چوار ڕۆمەان لەه دوای نوو ،دی نه ری که نووسه ی- ڕۆن مۆرین
شەەی  که بێ و هۆکاره کراو ئەەه ڕواننەەه کی چاوه دووچەەاری نوشسەەتییه ،نەەۆ سەەاڵدا

 25نی  مەه ته  مەۆرین لەه. ر نەاکرێ سەه ئاسانی چاره به  و پێیوایه  زانێ چییه ئه
نی نووسەەی  کات بەەه سەەت ئەەه هێنێ و ده نووسەەینی ڕۆمەەان ئەەه  سەەاڵی واز لەەه

ی  وه تکردنەەه ی ڕه نامەەه 055  زیەەاتر لەەه" ڵێ ک خەەۆی ئەەه ڕۆن وه. ری شەەانۆگه
"  یشەتووه پێگه  وه وه زگەای چەاپ و باڵوکردنەه نەدین ده ن چه الیەه کانی له ڕۆمانه
دوای   فتەەەەه ر دوو هه هەەەەه" ڵکێش دووکەەەەه" ری  مین شەەەەانۆگه کەەەەه چی یه کەەەەه

ر  رهێنەەەه نەەەد و ده رمه هونه  وره ن گەەەه الیەەەه ، له که ستنووسەەەه ی ده وه باڵوکردنەەەه
" ێنێ گەەه درێ و پێەەی ڕائه نگەەی بەەۆ لێئەەه نیویەەۆرک زه  لەەه" یمس جێنینگەەز جەەه"

 " ر شانۆ سه  وێ بیخاته یه و ئه  دڵه ی به که رییه شانۆگه

  هێزه ی بەاوکی لەه و کاتەه ئەه.  دایک بەووه لەه 2900سەاڵی  له ،ڕۆن مۆرین
  تای ژیەانی لەه ره ن چەوار سەاڵی سەهکرد، ڕۆ تی ئه دا خزمه نه کانی که ریاییه ده

 ،ر سەه  ی بەرده نک و باپیره ڵ دایکی و نه گه ماساچوسێتس له  ر، له وۆرسێسته
  بۆیەه ،دا بەوون نەه نسەی زمەانی که هڕ شەی فەه ڵکی به ی ڕۆن خه نک و باپیره نه

 5نسی بوو هڕ ی ڕۆن زمانی فه زمانی ئاخاوتنی ڕۆژانه
  ی سەاوایان لەه باخنەه  بوو لەه وو نەهوت رکه ڕۆن  سەه ،دا 2909سەاڵی   له

بەەۆ   وه جەەا گواسەەترایه.  وه زانینی زمەەانی ئینگلیزییەەه هۆی نەەه بەەه ، قوتابخانەەه
یانیان زمەەانی  تەەاقی بەەه  زمەەان کەەه - دی جەەووت نەەه ی ڕێزمەەانی که قوتابخانەەه

ڕۆن بەۆ . نسەی هڕ فەه تاقی ئێوارانیش زمانی ئینگلیەزی بەوو به ،نسی بوو هڕ فه
دوای . وام بەەوو تیایەەدا و زۆر لێهەەاتووش بەەوو رده ڵ بەەهشەەت سەەا ی هه مەەاوه

اڵم زوو دوای کۆرسەەێک داوای  کەەۆلێی و بەەه  چێتەەه یی ئه ی ئامەەاده قوتابخانەەه
ڕۆن بەۆ .  وه ڕکردنه رخۆش بوون و شەه هۆی سه جێبێڵێ به  کرێ قوتابخانه لێئه
ی  وهوت کرد و بۆ مەا که ی پاشه ندێ پاره وان و هه باخه  ی دوو ساڵ بووه ماوه
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ئۆتۆمبێەب   کیا بەه ڵ هاوڕێیەه گەه له  وه ڕایەه کاتێ گه. وروپا نۆ مانو چوو بۆ ئه
ستدرێیی سێکسی  تاوانی کوشتن و ده  له  ک که هاوڕێیه. کسیک ڕوات بۆ مه ئه

بڕیاریەەدا تێنەەووی  ،بوو ی هەەه خانه پرسەەه  ش بەەاوکی کەەه وه ماڵەەه  لەەه ،پاراسەەتی
ڕۆن بیێوی . ستۆ بگرێ ئه  بۆستن له  ی مۆمیا کردن له قوتابخانه  خوێندنی له
ک  نها یەه اڵم ته به ،هێنا ست ئه ده به  وه کانه ی مردووه ڵ الشه گه ژیان له ژیانی به
 .می باوکی خوێندی ز و غه ک حه وه ،زانستی مردوو ناشتندا  ساڵی له

  چێتەه ڕۆن ئه ،نەدین سەاڵ یر و دوای چه کەاری سەه و ندین ئەیش دوای چه
سەەااڵنی  ،خوێنێ نسەەی ئەەه هڕ شەەی فەەه به بۆسەەتن له  سەەێتس لەەهزانکەەۆی ماساچو

می خوێنەدنی  رده سەه ڕۆن له ،خوێنێ پاریس ئه  زانکۆی سۆربۆن له  تا له ره سه
وانیش  شەەوفێری تاکسەەی و شەەه  ی بەەوون بەەه ڕێگەەه زانکۆیەەدا بیێەەوی خەەۆی له

  سەتی کەرده ڕۆن ده ،واو کەرد خوێندنی تەه  که ،ی ماکلین خۆشخانه نه  چووه ئه
  وتەه ی دوو سەاڵ که بەۆ مەاوه. بۆسەتن  ی ساوایان له باخنه  له  وه تنه گوو  وانه

و  ئەه)زمەانی ئیسەپانی (یزانی ئەه ی که و زمانه ئه) نسی هڕ ی زمانی فه وه گووتنه
باشی  ریک بوو به ی خه و زمانه ئه) زمانی ئینگلیزی  وه( زانی یئه نه  ی که زمانه

ر  بەه له ،ی ڕابەردوو ده فتاکانی سەه ی حەه یەه ده تای ره سەه ڕۆن له(. بوو فێری ئه
  وه ی سەاوایانه مامۆسەتای باخنەه  لەه ،بوو ی نەه که اڵو بوونی هاوتای کاره تێکه

ش بەۆ  نێوان شەه نیان له مه ته  کان که ندامه مئه که  بۆ پۆلی منداڵه  وه  گواسترایه
می هاتبوون و هیچ ی تووشی نائارا نجانه و گه بوون، بۆ الی ئه سااڵن ده  پانزه

دا  وایه شەوهه م که ڕۆن جێ پێەی خەۆی لەه ، بوو مدا نه رده به کیان له ئاسانکارییه
ی منەدااڵنی لێزلەی  قوتابخانەه  ری مامۆستایان له ڕابه  بێته و دواجار ئه  وه کرده
  ی نووسین لەه ڵه ڵکه ڕۆن که  وه وتنه  وانه  اڵم دوای دوو ساڵ له به. کامبریل  له

 .کات رقاڵ ئه سه   وه نووسینه  پاریس و نۆ مانو به  وه چێته دا و ئه همێشکی ئ
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ی ماجستێر  بڕوانامه 2995ساڵی  ڕۆن له" نووسێ لۆکوود ئه  ، .ک ج وه
ری گشەەتی  بەەه ڕێوه به  بێتەەه هێنێ و پاشەەان ئه سەەت ئەەه ده روونناسەەی به ده  لەەه
بەۆ   کەه" اساچوسێتسم  ر له گلۆوسێسته  تی له اڵیه ی کاروباری کۆمه رمانگه فه
  که  اڵتی پێدراوه ک خه یه ڕۆن ژماره ،بێ تیایدا وام ئه رده ساڵ به  ی دوانزه ماوه

ک  م داهێنەەانی وه سەەێیه  بەەه  نەەدییان نییەەه یوه په  اڵتانەەه و خه هەەیچ کەەام لەەه
 .نووسێک شانۆنامه

ڕوات و  ، ڕۆن ئەه خۆشەخانه ی و دوو نه کەه رمانگه ی فه وه گرێدانه دوای لێک
تی  رییه مین شانۆگه که یه" ڵکێش دووکه. " وه شوێن نووسینه  وێته که وام ئه رده به
 .تی میه رهه مین به ش دووه"مادیی"و 

ی  کەەه تییه تایبه  ڕه ماڵپەەه  لەەه  کەەه  یەەه  وتنه و چاوپێکه قەەی ئەەه ش ده مەەه ئه  
کەو  وه  ییهن  وه ره سه کی به هیچ زانیارییه  که وتنه چاوپێکه ، رمگێڕاوه وه  وه خۆیه
م  ئەه  ؟ بۆیەه ی بەووه کوێ و که  ، له ڵدا ساز داوه گه ی له وتنه و چاوپێکه کێ ئه
 . وه اڵمی دامه وه  ویش چاپووکانه م بۆ نووسی و ئه کورته  نامه
 

 ساڵو ڕۆن
 ،رێکی کەوردم ، شەاعیر و نووسەه ه(ڵ شەخه مه)اڵ سەڵێمانڵبەدو من ناوم عه

ر زمەانی  سەه  ربگێڕمەه وه  تدایه که ڕه ماڵپه  له  ت که وتنه و چاوپێکه ئه  پێمخۆشه
 :پێمبڵێ   تکایه  مه ر قایلیت به گه ئه. کوردی
 ڵدا سازداوی؟ گه ی له وتنه و چاوپێکه کێ ئه -2

کوێەەەدا بەەەاڵو   مجار لەەەه کەەەه و یه  ی بەەەووه کەەەه  وتنەەەه و چاپێکه ئەەەه -1
 م که ؟سوپاست ئه وه بۆته
 (ڵ شخه مه)ێمانڵاڵ سڵبدو عه
 ر کۆڤهڤان 17-05-2010 
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 اڵمی ڕۆن مۆری وه
 اڵڵبدو ئازیزم عه

 ربگێڕی وه  که وتنه توانی چاوپێکه ئه
 . ڵ خۆم سازداوه گه وتنم له خۆم چاوپێکه -2

 .بوو 1557مانگی نیسانی   له -1

 . وه بۆته هیچ شوێنێک باڵو نه  له -3

 
 . تم بۆ بنێره که بێ دوودڵی پرسیاره  یه ر پرسیاری ترت هه گه ئه
 .ڕۆن
29-50-1525  
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  که وتنه قی چاوپێکه ده
 
 

 نووسی؟ ری ئه بۆ شانۆگه: پرسیار
اڵمێکی  وه  که  که یه نها شێوه ته  وه ی چب ساڵی نووسیندا ئه ماوه  له: اڵم وه
 .ر بێت هێز و گاریگه به

 ؟ بۆ وایه: پرسیار
زار  هەه  مار لەه ده سەته مەن دڵنیەام زانسەتی هه ،بۆ  بمزانیایه  خۆزگه: اڵم وه
 . وه کاته ئه شی  مه داهاتوودا ئه ساڵی

 کانی نووسین چین؟ گرنگترین پێکهاته: پرسیار
  کەه  ئێستاش بەڕوام وایەه. بێ بێ چیرۆکم هه ئه  وه ت خۆمه سبهین به: اڵم وه

غزا بەۆ  نوو  و مەه ر و چەاره کتەه میەزاج و کاره ، تخوانه حی حیکایهۆچیرۆک ڕ
و  ئەه ،گات سێک چۆن پێی ئه ی که وه چاوکردنی ئه بێ ڕه ،من هاوڕێی چیرۆکن

های چیرۆک  به  ، جوان له کانیان نووسیوه فسانه ی ئینجیب و ڤێدا و ئه سانه که
 .یشتوون تێگه

 کان؟ الوه  ره بۆ نووسه  یه ک  هه هیچ ئامۆژگارییه: پرسیار
تەۆ  ، بەه خۆبایی مه لەه ،ڵەێم خۆمی ده ی بەه و ئامۆژگارییانه مان ئه هه: اڵم وه

ت بۆ خودی  باره کانیان سه ر چیرۆکه گه کانت بگری ئه ره کته ێزی کارهناتوانی ڕ
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ی بەەۆ  کانت بەەده ره کتەەه تی کاره بێ یارمەەه رێک ئەەه ک نووسەەه تەەۆ وه ،خەەۆت بەەێ
 .کان ڕاستگۆشن باشه  موو چیرۆکه هه. ت قیقه ی حه وه دۆزینه

 بژێری؟ ڵئه چۆن چیرۆک هه: پرسیار
 .بیێرن ڵئه من هه وان ڵیان نابیێرم، ئه من هه: اڵم وه

 ؟ ست  چییه به مه: پرسیار
داوی   ویتەه اڵم تەۆ ناکه به ،کو هاوڕێی کچ دێت وه  وه ره ده چیرۆک له: اڵم وه
م جێگەای  که ره هاوسەه  ت بەه باره ی سەه وه ئەه ، وه موو کنێکەه ویستی هه خۆشه
کەانی  ره گەه موو ئه هەه  ی ئاشەکرایه وه رباری ئەه سەه  بوو کەه  وه ئه  ،رنل بوو سه
ری تەەریش  گەەه لێ ئه گەەه  چوو، وه ئەەه  وه مبوونەەه و که ره ڵیا بەەه گەەه نەەدی له یوه په
بەۆ  ، جووڵەه  وتنەه کان خۆیەان که کرد تەا شەته ده پێشبینیم نه  ئارادا بوو که له

ڵگری گوزارشەەت و  توانێ هەەه نەەد ئەەه چیەەرۆک تەەا چه ، ر وایەەه چیەەرۆکیش هەەه
 .یان نووسم م تا نه پێشبینیان لێ ناکهندێکیان  هه. نجا ساڵم بێ ربڕینی په ده

 ری بنووسی؟ ی شانۆگه که ز ئه بۆچی  ه: پرسیار
ری  شەەانۆگه ،بزوێنێ ح ئەەهۆشەەانۆ ڕ.  وسەەۆزه سەەت هه  زم لەەه مەەن حەەه: اڵم وه

 کانەەدا شەەانۆ زینەەدوو ره موو هونه ناو هەەه لەەه ، ره سەەت جووڵێنەەه ڕووداوێکەەی هه
سەەت  مەەن وا هه ، ترینیانەەه ن یەەهم خا ترینیەەان و کەەه سەەتوبرد ده  ترینیەەان و بەەه

 .م من هه  م، بۆیه که ئه
 بۆچی؟ ، تخوانه  ی  یکایهۆپێشتر گووت  چیرۆک ڕ: پرسیار
مانەەای لەەێ   مەەرۆڤ زۆر سروشەەتیانه  کەەه  یەەه و ڕێگایه چیەەرۆک ئەەه: اڵم وه
بڕوایەان   چیەرۆک نییەه  بڕوایەان بەه  ی کەه سەانه و که ئەه ،جیهەان  خشتێته به ئه
نها  تەه  ئێمەه  مەن پێموایەه ،ن یدا بکەه په  م جیهانه ک بۆ ئه نایهما  ش نییه وه به
ک بەۆ  خشەین، نەه ی مانەای پێببه وه بەۆ ئەه: داین م جیهانەه ک هەۆ لەه ر یەه به له

 .ر ی هونه وانه یان پێنه ،ی کۆڵدان وه تاقیکردنه
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 : کان رچاوه سه
 

1- http://www.ronmorin.com/ 

2- http://www.wickedlocal.com/amesbury/fun/entertainment/arts/x668

812095 

 
 

 :تێبینی
 ،ئەم بەەابەتە لە الپەڕەی ئەدەب و هەەونەری ڕۆژنەەامەی کوردسەەتانی نەەوێ 
 .و کراوەتەوەباڵ 2011ی ساڵی 731ژمارە 

 
 

                         
  

http://www.ronmorin.com/
http://www.wickedlocal.com/amesbury/fun/entertainment/arts/x668812095
http://www.wickedlocal.com/amesbury/fun/entertainment/arts/x668812095
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 ڵ  گه وتن له چوار چاوپێکه

 لبی ئێدوارد ئه
 ریکی مه پانی شانۆی ئه گۆڕه بوێرترین ڕۆشنبیر له

 
 

 لبی ڵ ئێدوارد ئه گه وتنی ستیڤن دروکمان له چاوپێکه
 2002ئازاری 

 
 لبی ڵ ئێدوارد ئه گه تارا پێترۆڤا له-وتنی تینا  چاوپێکه

 2002اتی شوب
 

 لبی ئێدوارد ئه ڵ گه ریکی له مه وتی ئه ستکه کادیمیای ده وتنی ئه چاوپێکه
 2002یرانی  دووی حوزه  له

 
 لبی ڵ ئێدوارد ئه گه وتنی بێری فۆکس له چاوپێکه

 2002می  ی تشرینی دووه پازده
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 لبی ڵ ئێدوارد ئه گه وتنی ستیڤن دروکمان له چاوپێکه
 2002ئازاری 

 
 

 



 251 

شنووسۆۆی  یەکەمۆۆین ڕه  پێمگۆۆووتی تۆۆازه کترمان بینۆۆی، یۆۆه مجار که کۆۆه یه: ڤن دروکمۆۆانسۆۆتی
 اوو ری خۆمم ته مین شانۆگه که یه

 .وم کردن یڕه منیش په  ندێ ئامۆژگاریت پێدام که و تۆش هه  کردووه 
 . ورهوبب: لبی ئێدوارد ئه

نمایشدا   کان  له ره کته کاره  ێڵهه مه" بوو   وه ئه  که ئامۆژگارییه( نێ که پێئه:)ستیڤن دروکمان
 "شلو شێواو بن

 . خراپ نییه: لبی ئێدوارد ئه
دا ببێۆ   ئۆه  وه وڵی ئۆه هه نووسێک که بۆ ڕۆژنامه  کی باشه ئامۆژگارییه  وه ئه: ستیڤن دروکمان

ڕێ  لێگۆۆه" تۆۆۆ گووتۆۆ . کانیۆۆدا زاڵبکۆۆا ره کته ر کاره سۆۆه نگۆۆی خۆۆۆی به ک ده نۆۆه. شۆۆانۆنووس  بۆۆه
 "کان  خۆیان دابچۆڕێن ییهناهۆشیار
 

 . خشه مانابه. هممم - ئم: لبی ئێدوارد ئه
 .کان  بزانن رییه تی نووسینی شانۆگه ی تایبه پرۆسه  ڵکی پێیان خۆشه خه: ستیڤن دروکمان
ک  نووسەەینی شەەانۆیه  بیەەر لەەه  کەەه.  یه شەەتێکی زۆر سەەاده: لبی ئێەەدوارد ئەەه

            وه کانمه رییه نۆگهشەەەەەا  لەەەەەه  سەەەەەێک نەەەەەیم بیرۆکەەەەەه مەەەەەن که . وه مەەەەەه که ئه
مەن ". بنووسەی  م شەته ر ئەه سەه ک له رییه شانۆگه  خراپ نییه  ئێستا:" رگرم وه

مەن   ی کەه وه من وریەام بەه ،نووسم ی بزانم بۆ ئه وه نووسم بۆ ئه ری ئه شانۆگه
واو  تەه  شه و به ی ئه وکاته ئه. گات ئاکام ئه زۆریش به دام به"ریی ڵ شانۆگه گه  له"
 که هۆکەاری نووسەینه  زۆر بیەر لەه و   وه دێتەه  کەه ڵ واقیێەی کاره گەه م له کەه ئه

 . وه مه ناکه
 ؟ بۆ تۆش وایه  مه ئه. دوێن رمدا ئه ناو سه کان له ره کته کاره  گوێم لێیه: ستیڤن دروکمان
وێ  ربکه م بۆ ده وه وێ ئه مه ئه  وه زموونه ی ئه ڕێگه  له .ڵێ به: لبی ئێدوارد ئه

ریەەا و  ناری ده کەەه  چمەەه ئه. ناسەەم باشەەی ئه کانم به ره کتەەه نەەد کاره تەەا چه  کەەه
و  ناو ئەه نەابێ لەه  کەه  وه مەه که نەدێ بەارودۆخ ئه هه م و بیەر له کەه ک ئه یه پیاسه
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ڵ  گەه ی نیو کەاتیمێر له ی نزیکه بۆ ماوه ،نیازم بینووسم به  بن که  رییه شانۆگه
یان بەۆ  و بارودۆخه رپێیی بۆ ئه دیالۆگێکی سه م و که ئه  کاندا پیاسه ره کته کاره

تەوانن  دا ده رپێییه سەه  و بارودۆخەه لەه  نه ر بەزانم  سەێالیه گه جا ئه. پێک دێنم
شەێ  چاکیەان بناسەم و ئینجەا ئه  یەه وانه له  کەه  یه وه ی ئه ش ئاماژه مه بیێن، ئه
 .  بن کمدا رییه ناو شانۆگه بێ له م پێیان هه وه ی ئه متمانه
و   وه ڕێژیتۆۆه کان  دائه متر ئیشۆۆه تۆۆۆ کۆۆه  رچاو کۆۆه بۆۆه  جۆۆا مۆۆن وام دێتۆۆه: تیڤن دروکمۆۆانسۆۆ

 5ن یکه کان ئه نووسه شانۆنامه   ی ربهی زۆ وه ک ئه وه  وه ینووسیته ئه
کم  رییه ی شەانۆگه وه م پەێش ئەه کەه ڕێ ئه زۆر چەاوه. ڵێ بەه: لبی ئێدوارد ئه

  وه و نووسەینه  وه و زۆر داڕشەتنه  یەه ی خەۆم هەه لیقه سەه  م به متمانه. بنووسم
 نگەی خەۆم نووسەم تەا ده ۆزێک زۆر ئهسێکی تر ت ر که ک هه وه ،م نجام ناده ئه

 ،شدا شتێکی گرنو فێەر بەووم وه ڵ ئه گه له ،اڵم ناتوانم واز بێنم به ، وه دۆزمه ئه
سەەتی اڕ ناوه ڕۆی و له ر شەەوێنێک ئەەه و بەەۆ هەەه  یەەه ر بۆچوونێکەەت هه ر هەەه گەەه ئه
ی  لیقه سەه  بەه  بێ بگۆڕرێ، متمانەه ئه ی که ڕه و باوه ئه  یشتیه گه  که رییه نۆگهشا

 . خۆت بکه
  ی، چونکۆه که ئه  وه گووتنه  وانه ی  مه رجه ته  مه چۆن ئه  وه مه که ئه  وه بیر له: ستیڤن دروکمان

 .کانی دابچۆڕێ ی ناهۆشیارییه بکه  وه ئه سێک فێری که  ئاسان نییه
. نوو  شەانۆنامه  م ببەێ بەه سەێک فێربکەه ناتوانم هەیچ که: لبی هئێدوارد ئ

  وه نەه نووسێک گونجاو بیربکه ک شانۆنامه وه  م که تیان بده توانم یارمه اڵم ئه به
چەۆن  کانیان داهێنانه ی که وه ن له ی تێبگه یه و ئاراسته م به تیان بده یارمه  و وه
و  نها ئەه ته ڵێەم نه کانم ئه قوتابییه  من به. توانم و هینی تر ئه  نده وه رئه هه. بێ

  کەەو شەەته وه  ڵکو پێویسەەته ، بەەه سەەانی تەەر نووسەەیویانه که  بەەزانن کەەه  هشەەتان
کان کەارت  وێ شەته خراپەه ناتەه چونکەه. کانیش بناسەن خراپه  کان، شته باشه
 و لەه  ی بێ تێبینەی مێەیووی مۆسەیقای کالسەیکی بکەه ها ئەه روه هەه ،ن تێبگەه
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 و لەەه  بیسەەترێن؛ وه گووترێن و ئه ئەەه  نووسەەی کەەه لێک ئه تەەۆ شەەتگهی  وه کاتەەه
زاییت  رت شەاره سەه له  پێویسەته ی کەه کەار ئه   نی بینراو  ڵ دیمه گه ی له وه کاته
 . بێ رتاشی هه یکه کێشان و په ر نیگار سه له

یس لۆۆو  ت بۆۆه باره ت سۆۆه کۆۆه شۆۆانۆ تازه ر بۆۆۆم بۆۆدوێ، ی داگیرکۆۆه ربۆۆاره ده: سۆۆتیڤن دروکمۆۆان
 .نێڤڵسن

  لەه 2899سەاڵی   لەه  کەه  چیرۆکەی ژیەانی کنێکەه  وه ئەه: لبی ئێدوارد ئەه
  ین و بەەه مەەه  بەەاوکی هاتەەه  ،ه"لیەەه لێرلیاوسەەکی"و نەەاوی   دایکبووه ڕوسەەیا لەەه
لێرلیاوسکی  ،ی هێنا که ستی پێکرد و دواتر ماڵومنداڵه فرۆشی ده دوکانی کۆنه

نێکی زۆر زۆر  مەه ته ر له هەه  بۆیەه، تی ژاندوویەه ر هه هونەه  کەرد کەه  وه درکی به
  بەوو بەه  نەد سەاڵێک  لیەه دوای چه ،کێشەان وێنه  د بەهستی کەر ده  وه نجییه گه
 لویس نێڤڵسنی  وسا بوو به ر و ئه ر و داهێنه فرانده ئه

رگیری  هاوسەه ،ی کەرد ڵەه لێ هه گه  و ڕێگایه درێیایی ئه به  لیه ،رتاش یکه په
  و شەتانه موو ئەه هەه ویسەت پاشەان وازی له ئه نه منداڵی ، یهبیکردا  بوو ئه نه  که

  چەەووه ،ژیەا رگی مەه ی پەڕ کوله نێکی بوهیمیانەهوروپا و ژیەا ئەه  هێنەا و چەووه
تەا   ڵسەتی کەرا رهه پێنل سەاڵ به ی سی و ی نزیکه ر بۆ ماوه ی هونه قوتابخانه

 .مریکا رتاشی ئه یکه ناوبانگترین په به  کۆتاییدا بوو به له
 هاوڕێی خۆت بوو؟  و کچه ئه: تیڤن دروکمانس

 ،ناسەین کتر ئه یەه  بیست و پێەنل سەاڵه  زیاتر له ،ڵێ ئا به: لبی ئێدوارد ئه
موو  هەەه ،ێنن گەەه ڵک چەەۆن خۆیەەان پێئه م بەەزانم خەەه کەەه ئه  وه ز لەەه مەەن زۆر حەەه

 هک  ندی نیگارکێشم گووتووه رمه لێ هونه گه  من به، ن که ئه  وه ندان ئه رمه هونه
زۆر   وه ئەەەه" یانگووت  ئەەەه بنووسەەەم،  تەەەه و بابه کی لەەەه رییه نیازم شەەەانۆگه بەەەه

ری  نی هونەه خەاوه  ین و چەۆن ببینەه بکه وه ئیتر چۆن ئه –کا  خۆشحاڵمان ئه
 .دوو مانو نووسی  م به که رییه ئیتر شانۆگه "خۆمان
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 ؟ ڕاستته به: ستیڤن دروکمان
 . وه خواره  هاته جوانی ئه به  کو فواره روه هه. ڵێ به: لبی ئێدوارد ئه

ی سۆێ سۆاڵ  ، وابۆزانم نزیکۆه" کۆه بزنه"  ی تۆرت که تازه  رییه ئێستا شانۆگه: ستیڤن دروکمان
 . تدا بینیم که ره وتهیناو کۆمپ له من  که  پێش ئێستا بوو
سەاڵ و نیوێەک پەێش   ستم پێکردبەوو، وه ده  وکات تازه ئه: لبی ئێدوارد ئه

،  کی درێەیه یەه رده چیەت پێبڵەێم، په ،(دا ک ئەه یه ناسه هه .)واوم کرد ئێستا ته
 . ر و بزنێکه کته و چوار کاره  نه سێ دیمه

  لۆۆه  کێک بۆۆووه تۆۆۆ پێتگۆۆووتم یۆۆه ،تا بۆۆوو ره سۆۆه  وه ئۆۆه  باشۆۆه( نێ کۆۆه پێئه:) سۆۆتیڤن دروکمۆۆان
 .ئاشکراکان   سیاسییه  رییه شانۆگه

خۆمان  ڕێ بەه  ئێمه،  ێبوردنمانهی سنوورداربوونی ل رباره ده: لبی ئێدوارد ئه
کرد  رخوردی جوانمەان نەه بەه            بینەیم چەۆن ، وه ینه چی بکه ین بیر له ده ئه
 پەەاش) ر شەەتێکی نووسەەی گۆڤەەاری نیویۆرکەەه  ختەەێ  سەەوزان سەەۆنتاگ لەەه وه

کی  یەەەه چوارچێوه  بخاتەەەه  و ڕووداوه وڵیەەەدا ئەەەه هه  کەەەه .ر مبه ی سەەەپته یەەەانزه
  وه وه ندی به یوه په  رییه م شانۆگه ئه .ی لێگیرا خنه ڕه ڕاستی به  وه(  وه مێیووییه

  مەه ئه  مەن پەێم وایەه ، وه ینەه چی  بکه ین بیر لەه ده خۆمان ئه ڕێ به  ئێمه ، یه هه
 . ته سیاسه

 . بووه بزنی قوربانی نه  که بزنه: ستیڤن دروکمان
یەان سەیڵڤیا   کەه بزنهڵبیارد  م هه و ناونیشانه من ئه. خێر نه: لبی ئێدوارد ئه

بەەزنێکم  .ویسەت دوو قوربەانیم ئه  ، چونکەه نەاوی سەەیڵڤیایه  کەه بزنه --؟  کێیەه
  که رییه شەەانۆگه  مەەه ئه ،قوربەەانی  ببێتەەه  ویسەەت کەەه سێکیشەەم ئه ویسەەت و که ئه
قەواڵیی   ند زیاتر بنینه اڵم دوواتر چه به نها شتێک بێ، چێ ته تادا پێئه ره سه له
 هەۆی وڕو  بێتەه دام ئه و بڕوایەه له  وه .بن تر ئه وره کان گه ناکۆکییه  ، وه که ته بابه

ر بەێ  ختیش یەاوه ر بەه گەه ،ڵک خەه ک له یەه ی ژماره وه لێکردنه کاسبوون و قێز
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ن و شەت  ده لێئەه  پڵەه کاتی نمایشەدا چه رپێ و لەه سه  ستنه ڵده ڵک هه وا خه ئه
 !هیوادارم وابێ که. ر شانۆ سه  نه ده فڕێ ئه
و  ئێسۆۆتا لێۆۆره،.دروسۆۆ  بکۆۆات  کێشۆۆه   که رییه شۆۆانۆگه زم له  ۆۆه . زۆر جوانۆۆه: تیڤن دروکمۆۆانسۆۆ

  کۆۆه  ئۆۆاراوه   دێتۆۆه  م پرسۆۆیاره دا ئۆۆه لێۆۆره ،ن هۆۆه  و جۆۆۆره لۆۆه کۆۆی رییه نۆۆد شۆۆانۆگه نها چه وێ تۆۆه لۆۆه
 "؟ یه کان  چ مانایاکیان هه رییه شانۆگه "نپرس وام لێ  ئه رده نووسان به ڕۆژنامه
ر کەەارێکی  هەەه ،یڵێن ئەەه  کەەه  ن ده ئەەه  و شەەتانه مانەەای ئەەه :لبی وارد ئەەهئێەەد
قەەی  کانی ده ومانەەا شەەاراوه  وه نگدانەەه ی تۆزێەەک چەەاک، میتەەافۆر و دهیر هونەەه
  چونکەه ،ک نانووسەن کەو یەه ری وه   دوو شانۆگه رگیز دوو که هه  وه ، تێدایه
  شەداربوون لەه بەۆ بهڵبیاردن  و توانەای هەه مان ئەامڕاز نەاتوانن هەه    دوو کەه
 .بێ رییان هه شانۆگه

 خێوکرابی؟ به  نووسی که ئه  وه سێکه که  ستی هێزی هه دای تۆ به و بڕوایه له: ستیڤن دروکمان
ی  وه ی دۆزینەه ئاراسەته کانم به دڵسەۆزییه .خێوکراوم به  رحاڵ هه به: لبی ئێدوارد ئه

  ندییەەه یوه په م بهبوو نەەه  مەەن هەەیچ بێگانەەه. کەەو نێڤێڵسەەن خەەودی خەەۆم بەەوو وه
 . م ر بکه سه   بم کاری له مین که که بوو یه ده  وه الی خۆمه له. کان خێزانییه

سۆانێک  که  گرنگ نییۆه  که  یه وه ویش ئه ئه  یه کی تریش هه یه اڵم بیرۆکه به: ستیڤن دروکمان
 .گێڕن ڵ ئهۆر ڕ چی هێشتا هه ن، که که ئه  یان ئاماده نوێکه  ند باش خۆیان بۆ خێزانه چه

ڵ ژیەانی خۆتەت  گەه رخوردکردن له ک بەۆ بەه یه ک کێشەه وه: لبی ئێدوارد ئەه
توانم خەۆم  ئه  که  وه مه بکه  وه بیر له  زم کردووه حه  میشه ڵێ، هه ؟ به سته به مه

شداری  به  ی وه بێ ئه ر بارودۆخێک به هه م له دوور بگرم و و چاودێری خۆم بکه
 .م تێدا بکه
خێوکراون،  ی بۆۆه سۆۆانه و که ر ئۆۆه ده بۆۆه  ڕاده کی لۆۆه یۆۆه زانی ژماره ئایۆۆا ئۆۆه: ندروکمۆۆا سۆۆتیڤن

 نووس؟ شانۆنامه  ته بوونه
دووانەەەەین   ئێمەەەەه  وه ڵ تەەەەۆ، ئەەەەه گەەەەه ؟ له ڕاسەەەەتته به: لبی ئێەەەەدوارد ئەەەەه

 (نێ که پێئه.) لێره
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ڕیچۆۆارد ( کۆۆردن بۆۆۆ مۆۆاچ  ری خۆئامۆۆاده نووسۆۆه)س یۆۆگ لوکۆۆه ڵ گره گۆۆه له: سۆۆتیڤن دروکمۆۆان
 (  ر و شانۆنووس رهێنه ندی ده رمه هونه)رمانفۆ

ک دایەەەک و بەەەاوک  ی یەەەه وه نەەەه موومان هەەەه  یەەەه وانه له: لبی ئێەەەدوارد ئەەەه
 .موو  زۆڵ بین هه  شه وانه رحاڵ له هه به  وه( نێ که پێئه.)بین

  کۆه  سۆ  هێنۆاوه ده ت به و ناو و ناوبانگۆه چۆن ئه  یره پێم سه( نێ که پێئه: )ستیڤن دروکمان
 .قی  ڕه  لله وا وشک و کهئا

رمنتر بەووم  زۆر شه  که  یه هه  وه و ڕۆژانه ندی به یوه په  مه ئه: لبی ئێدوارد ئه
ک  جۆرێک وه م خەۆی بەه که رمه کرا، شەه ڵدا ئەه گه وتنم له چاوپێکه  که ئێستا  له

و بەواری   ی کەردووه شەه م گه ره کتەه م کاره ئێستا ئەه ،دا ڕووگرژی نیشاندان ئه
 (نێ که پێئه.)ین نجام بده وتنێکی زۆر جوان ئه چاوپێکه  دا که مان ئه هو ئه

 ما زاڵبی؟ ر ر شه سه بووی به  وه ی دواجار چۆن فێری ئه ئه: ستیڤن دروکمان
  ر ترسەەی سەەواربوونی سەەه ی زاڵبەەوونم به مان شەەێوه هەەه به: لبی ئێەەدوارد ئەەه

دا  و شەتانه موو ئەه هەهر   سەه ی کۆنی و به وێکیان چووم بۆ دوورگه شه ، فڕۆکه
و (الموت  سکه)شووت، سواربوونی  ڕه په بازدان به. ترسام لێیان ئه  ڕۆیشتم که
    .ترسام ی لێیان ئه شتانه و موو ئه ی هه وه تاقیکردنه

کرد پۆێش  سۆ  ئۆه ئیتر خۆم جوان مه ترسام، ئه  سواربوونی فڕۆکه منیش له: ستیڤن دروکمان
 . وه که ناو فڕۆکه  ی بچمه وه ئه

  هێنەاوه  وه خواردنه  اڵم ئێستا وازم له کرد، به منیش وام ئه: لبی ئێدوارد ئه
 (نێ که پێئه.)م بکه  و کاره و ناتوانم چیتر ئه
 .رمدا ر شه سه تی دابی بۆ زاڵبوون به بێ یارمه ده  وه خواردنه: ستیڤن دروکمان
ڵ  گەه وتەنم له رخۆشەی چاوپێکەه سه ت به قەه  خێر، چونکه نه: لبی ئێدوارد ئه

تی  هیرپرسەیار به سەتم به هه. بووم نەه  شروب خۆرێکی ئاسەووده من مه . کراوه نه
سەێکی  که  وه مخوارده ئەه  کەه .چەۆن بەیێن  سێ بڵەێم کەه موو که هه کرد تا به ئه

مەن . ڵکی بەوو ڕووشەکێنی خەه  م لەه دا نیشەانه وه بێهیوا و الواز بووم و من له
 .بووم د نهسن په شروبدا جێی ڵ مه گه له
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الوازی  لۆه  نیشۆانه  کۆه  دڵ بۆووه م بۆه سۆانه و که ئه  نائاساییانه  میشه من هه: ستیڤن دروکمان
 .ن ده م تیژبینی نیشان ئه النی که. گرن سانی تردا ئه که

  یی جوانه زه تۆزێ به.  قانه اڵم دڵڕه واو تییبین، به رێ، ته ئه: لبی ئێدوارد ئه
 .داهاتوو  م له ئێستاو هه  له م  هه

 ی؟ ستنیشان بکه توانی خاڵێکی الوازی من ده ئه: ستیڤن دروکمان
  اڵم ڕاسەتیان گووتەووه به ، یه وانه له( نێ که پێئه)ک خاڵ؟ یه: لبی ئێدوارد ئه

 . زووی ماسۆشیستێکی پێ ناشکێ ئاره  که  یه سه و که سی سادی ئه که  که
هیچ ئامۆژگاری  : دوا پرسیار . باشه!   کردستنیشان ڵێ ده به( نێ که پێئه:) ستیڤن دروکمان

 ؟ یه کان هه الوه  نده رمه بۆ هونه
کانم  نووسەه شانۆنامه  قوتابییەه  بەه  میشەه هه ،زانی چەی ئەه: لبی ئێدوارد ئه

واز  تان بکەات، ئاسووده  ن که به ژیان شک ئه ر شتێکی تر له  ر هه گه ئه ،ڵێم ئه
 .نووسینی شانۆ بهێنن  له

 ؟ ڕاستته به: مانستیڤن دروک
کان  نووسەەه ر شانۆنامه سەەه ئێسەەتا فشەەاری ئەەابووری له: لبی ئێەەدوارد ئەەه

ی  وه لەەه  وێ  زۆر جیەەاوازه یەەه ر ئه ی بینەەه وه ، ئەەه موو کاتێەەک خراپتەەره هەەه له
اڵم زۆر  بەه ڕۆییم کەرد، مەن تۆزێەک زیەاده ،وێ یەه نووسێکی جیددی ئه شانۆنامه

سەازش   بێ بزانەی کەه ئەه  یەه وه و  ئهشەانۆنو  گرفتەی بەوون بەه ، نییهن ئاسا
  مەه فرۆشرێ و بشتوانی ئه ت ئه که مه رهه بێ بزانی که ئایا به ئه. ی یان نا که ئه

  ڕازی بەی کەه  بێمانایەه  وه شەیمان بوونەه په  نجامەه و ئه پاشان نابێ بەه، بزانی
  کەاره و ئەه  کات تۆ بڕیەارت داوه و ئه  چونکه ، مووی فرۆشراوه ت هه که مه رهه به

 .  ته حمه کی زه یه ڕاستی پیشه به. ڕۆژ ی  وه ک بۆ نه نه ،ی بکه  بۆ پاره
 

بەاڵو  2010ی سەاڵی  19ئەم چاوپێکەوتنە لە گۆڤاری شانۆ ژمەارە  :تێبینی
 .کراوەتەوە
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کان   نووسۆه ک بێ ، ڕۆڵۆی شانۆنامه موو جیهان شانۆیه مڕۆ هه ر ئه گه ئه: تارا پێترۆڤا- تینا

 بێ چی بێ؟ ئه
ڵبگرن  ک هەه یەه ئاوێنه  که  یه وه کان ئه نووسه ڕۆڵی شانۆنامه: لبی ئێدوارد ئه

ی  وه ر ئەه گەه جەا ئه ،ن بکەه       ماشای ناو ئاوێنەه ن ته ڵک و وایان لێبکه بۆ خه
 .ڵکو بیگۆڕن به ، وه نه خه دوور نه  که با ئاوێنه بوو، یبینن پێیان خۆش نه ئه

و  ر لۆه ر هۆه مبه ی سۆپته هدڕۆژی یۆاز ڵکی شۆاری نیویۆرکیۆ  و لۆه تۆ خۆه: تارا پێترۆڤا- تینا
 ؟ داناوه  وه رته سه کی  به رییه چ گاریگه  مه ئه. بووی   شاره

  کەه  ی سی یەان چەب داوام لێکەراوه رێک نزیکه ک نووسه وه: لبی ئێدوارد ئه
ی  هدی یەاز ربەاره ده      ت بۆچەوونی خەۆم  نانەه ک یەان وتەار یەان ته شەانۆیه
ئێسەەتا   کەەه  بەەووه  اڵمەەه و وه مان ئەەه اڵمەەی منەەیش هەەه وه .ر بنووسەەم مبه سەەپته
م  که تهسە م و چەۆن هه کەه سەت ئه و چۆن هه  ستم چۆنه نازانم  هه . وه مه یده ئه
ی  وه اڵمدانەه وه  و بەڕوام بەه  هێشەتا زۆر زووه .ییر ناو کارێکی هونه  بگێڕمه ر وه

 .کان بەۆ شەته  نییەه  وه بیرکردنەه اڵمەی بەێ وه  بەڕوام بەه،  نییەه  له په خێرا و به
اڵمیەان  ی وه وه مێنن پەێش ئەه مێشەکمدا ئەه نەدین سەاڵ له ندێ شەت بەۆ چه هه
ناو شەاری نیویەۆرک  ر لەه مبه ی سەپته ی  ڕۆژی یەانزهیان به رله من سه.  وه مه بده

ر،  سه  هێرشی کرایه  خانه م باڵه ی دووه وه کێک دوای ئه ند خوله ر چه بووم، هه
م بینەی  کەه خانه ردوو باڵه هەه ،زیم ر دابەه قامی چامبەه ر شەه سەه قیتار له  من له

خۆیەان فەڕێ   وه مه وهی دو خانه باڵه  بینی له ڵکم ئه خه . بۆوه رز ئه گڕیان لێ به
  کرد کەه ئەه  نەده زه وام مه ، زانی چەی ڕوویەداوه مئەه نه ،چ ترسناک بوو ...دا ئه

کەۆاڵن  ی پێەنل مەن نزیکەه، کان خانه ر باڵه سه  وتبێته وت که ڕێکه ک به یه فڕۆکه
بەۆ   وه ڕامەه ئینجەا گه . وه نەدی بازرگەانی جیهانییەه ڵبه باکووری مه دوور بووم له

ر  ژیام ئاگری تێبه ی تێیدا ده یه خانه و باڵه ئه  ی که وه بوون له اۆ دڵنیب  وه ماڵه
  یشەتم کەه فزیۆنم پێکەرد و تێگه له ئینجا ته، ت بوو المه باش بوو سه بووبێ، نه
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باشەوور  ربان و ڕوو له سەه  پاشەان چوومەه ،ر سەه  تەه نتاگۆن هێرشەی کراوه پەه
 .داڕمان  که خانه ردوو باڵه هه  ڕوانیم که

ک مرۆڤێۆک  کان وه ردییۆه فه  ئازادییۆه  ت بۆه باره کان  سۆه ئایا بۆچوونۆه: تارا پێترۆڤا- تینا
 ؟ وه ره مبه ی سپته هدری یاز کاریگه ژێر  وتنه که

هێزتر  ڵکو بەه بەه ک گەۆڕان، هێزتر بوون نه توانم بڵێەم به ئه: لبی ئێدوارد ئه
 .بوون

کران  ر بۆرادوای نمۆایش ئۆه سه له  که  بوو ری  هه هشانۆگ  ماوانه  و تۆ له: تارا پێترۆڤا- تینا
ر  سۆه له   م دواییانۆه ڵ ئۆان بانکرۆفۆ  و لۆه گۆه له ر، داگیرکۆه  ، وه یاخود سیلڤیا کێیۆه  که بزنه –

ر  مبه ی سۆپته هدنجامی یۆاز رئۆه ک به وه  رییانه شۆانۆگه  م ئایا هۆیچ کۆام لۆه ،واو بوون برادوای ته
 نووسراون؟

 .نووسراون ر نه مبه ی سپته هدنجامی یاز رئه ک به خێر، وه نه: یلب ئێدوارد ئه
ر عێۆرا  و  سه نگ به ترسی جه ی مه رباره ده  یه نگاندن  هه ڵسه ئایا هه: تارا پێترۆڤا- تینا

 تیرۆریزم؟  مریکی دژ  به ئه  یی ئێستا ستراتیژی ئیداره
ریکەەەی  همەەە ی ئه ئیەەەداره ، مەەەه هه  وه دڵنیاییەەەه به .ڵێ بەەەه: لبی ئێەەەدوارد ئەەەه

  کان ومافی مرۆڤ ترساندمیان، کەه نییه ده مه  ی مافه وه مکردنه که .ترساندمیان
مریکا  ر  ئه نجامی  هێرش کردن بۆ سه رئه ک به دان وه بڕوایه و کان له کۆمارییه

ئارادا  ک له هیچ بیانوویه  ی که وه من ئێستاش دڵنیا نیم له ، ستیان هێناوه ده به
هێەرش   ک چەۆن دڵنیەاش نەیم کەه ر وه هەه ،ر عێەراق سه  نهبێ بۆ هێرش کرد

بەۆمبی   ر واڵتێکەی تەر کەه یەان هەه ،یەان ئێەران ،بەاکور ر کۆریەای سه  بکرێته
ن  مریکادا هەه رۆکی ئه سه ی خشه نه  ند واڵت له من نازانم چه ،بێ ان ههیتۆمی ئه

  وه ئەهاڵم  بەه کرێ، چ حیسەاب و کیتابێەک ئەه  ریان و بەه سەه  بۆ هێرش کردنه
بێت  ڵکوژیشەەەی نەەەه کێکی کۆمه وێ عێەەەراق هەەەیچ چەەەه رکەەەه ر ده گەەەه زانم ئه ئەەەه

کی تەر  دات بیانوویەه وڵ ئەه ر هەه حەاڵ هەه ر هەه ی بەۆش به ئیەداره ، وه بیشارێته
 .بۆ داگیرکاری  وه بدۆزێته
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فیلمێکۆی   تۆه کراوه" ترسۆێ ڤێرجینیا وۆڵف ئه  کێ له"ت  که رییه شانۆگه: تارا پێترۆڤا- تینا
و  ئۆۆه ،گێڕن ر ڕۆڵۆۆی تێۆۆدا ئۆۆه ڕیچۆۆارد بورتۆۆۆن و ئیلیۆۆزابێس تایلۆۆه  ک لۆۆه ریۆۆه هه  ۆلیۆۆوود کۆۆهه
 چۆن بوو؟  زموونه ئه

دام  بڕوایەه و لەه ،هێنەرا و چەۆن ڕوویەدا م رهه نازانم چۆن به: لبی ئێدوارد ئه
هێەەزی   ر و  ڕینەەارد بورتەەۆن بەەوون کەەه تواناکەەان و هێەەزی ئیلیەەزابێس تایلەەه

خراپیان  یک یه بیرۆکه  ی که ڵکانه و خه موو ئه بوو بۆ هه ن ههیا" خێر نه"گووتنی
  ی وه ک ئەه وه ،بووم وام گوێ بیستی چیرۆکی ترسناک ئەه رده منیش به ،بوو هه

مەن  . ر ناقۆاڵیەه ده بەه ڕاده  لەه  واقیێەی کەه  بکاتەه بوو نەه یسیناریسەت منەداڵێک
 ،ت بێەت یەان نەاڕاسە   همە جەا ئه –  لێ شەتی خەراپ نووسەراون گەه  گووتوومه

ن ئیلیزابێس  الیه له  ڕان کراوهۆندێ گ هه  که  اڵم گووتوومه به - ڕاستیدا نازانم له 
 .  وه تکرانه کراون ڕه سند نه په  ر، که رهێنه ر و  ڕینارد بورتۆن و ده تایله

  بۆووه کان  هه مه رهه ر به سه ک له سااڵنی ڕابردوودا ئایا هیچ داوایه  له: تارا پێترۆڤا- تینا
 مایی؟ بۆ کاری سینه

کەاترین هێپبێەرن   که"  کی کارامه نگییه هاوسه" ری  شانۆگه: لبی ئێدوارد ئه
. فەەیلم  کرایەەه 2975ری  وروبەەه ده وریەەان تێەەدا گێەەڕا  له و پەەاوڵ سەەکۆفیڵد ده

  اڵم الم ڕوون بەووه ، به بوون کانم هه رییه شانۆگه  ک له یه ر ژماره سه داواکاری له
مەەن . م پێیەان بیەده  بووه زم لێنەەه حەه  ی نانووسەەم، بۆیەه اریۆکهخەۆم سەین  کەه
چیتر هیچ   بۆیه. م ستکاری بکه ها دوا ده روه کانم و هه وێ کۆنتڕۆڵی کاره مه ئه
 .  وه بۆته لێ نزیک نه ڵکی ترم خه

 . وه ڵێیته ری ئه ی نووسینی شانۆگه وانه  زانم که ئه( نێ که پێئه: )تارا پێترۆڤا- تینا
زانکەۆی هوسەتن   لەه  هاران وانەه بەه.  ڕاسەته  وه ڵێ، ئەه بەه: لبی رد ئەهئێدوا

نیویەۆرک   مۆنتاوک له  م له که شوێنێک ئه رشتیاری رپه ها سه روه هه ، وه ڵێمه ئه
  وه مێننەه ی مانگێک دێەن و ده ی بۆ ماوه ر جاره کار هه ندانی شێوه رمه هونه  که

 .ن که و کار ئه
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ی شۆانۆ  وه ره و ده  وه ناوه کی درێژ و ناسراوت لۆه یه زیفه وارد، تۆ وهئێد: تارا پێترۆڤا- تینا
ری  کانی نووسۆۆه رکۆه ئه  ت بۆۆه باره سۆه  ڕات چییۆۆه،  وامۆه رده به   یۆه یه ی چۆۆوار ده بۆۆۆ مۆاوه  کۆه  یۆه هه
   ر ۆه تی ده هیرپرسۆیار کیترین به ره رێک سۆه ک نووسۆه مڕۆماندا؟ وه ی ئه ڵگه کۆمه  شناڵ لهیۆفڕپ
 ؟  ران  چییه بینه  هب

  ی کەه چەاو بکەه شیان لێ ڕه وه بگووترێ و ئه ڕاستییان پێ: لبی ئێدوارد ئه
 .ن ڕاستیی بکه  ز له حه

بۆرا "ری  سۆێبه  لۆه دی ، که نۆه رانی که بۆ خوێنۆه  یه هیچ ئامۆژگاری  هه: تارا پێترۆڤا- تینا
 مریکادا ئه"  وره گه

 تی لێهاتبێ؟  مین ویالیه که یه نجاو کو په وه  که  هو وا توابێته  یه وانه له  که ،ژین ده
کو واڵتێک  تی خۆی وه سایه و که  ناسنامه  دا پێویسته نه که: لبی ئێدوارد ئه

  یەه وانه له ، وه کاتەه خۆی نه ک پاشەکۆ بیەر لەه ت  وه نانه بگرێ و ته  وه سته ده به
 .  وه توابێته دا نه ناو ئێمه ر له باشتر بێ گه

 
*  *  * 
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  ریکی مه هوتی ئ ستکه کادیمیای ده وتنی ئه چاوپێکه
 لبی ئێدوارد ئه ڵ گه له

 1550یرانی  دووی حوزه  له
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 ری شاری نیویۆرک بۆ تۆ چۆن بوو؟ وروبه ده  بوون له  وره ک منداڵێک، گه وه: پرسیار

کی  یەه ماڵه ن بنه الیەه بەووم، و له  ڵگیراوه مەن منەداڵێکی هەه: لبی ئێدوارد ئه
بردنی شەەانۆدا  ڕێوه ڵ بەەه گەەه روکاریان له سەەه  کەەرام کەەه  وره گەەه  وه نەەده مه وڵه ده
 .لبی ئیسەتێرازی ئه- ی کیس بازنه .تی شانۆی ئیستێرازی رایه به ڕێوه به ،بوو هه
کان پەڕ  نشەینه خانه  ئیسەتیێرازییه  ره نمایشەکه  وام بەه رده بەه  که هۆڵه  ها روه هه
بیەەڵ گاگسەەتۆن و ڤیکتەەۆر مەەوور و ئێەەد   ک لەەه ریەەه هه  بوایەەه بۆیەەه ئه ، بۆوه ئەەه
 ،بیسەتوون نه  وه باره لەه  هینەی  کەه  که  م بناسیایه وانه موو ئه و هه ( 2)واین

پێمەوابێ . کانی شەانۆ ڕۆیشتن بەۆ هۆڵەه  د بهستم کر الویما ده  ر له هه منیش 
  لەه "جەامبۆ"ری  شەانۆگه بینینەی  چەووم بەۆ   بەوو کەه ش سااڵن  شه   نم مه ته

و  جیمەی دورانەت   ی مۆسەیقییه  و نمایشەه ئەه (.1( هەۆڵی شەانۆیی هیپەۆدرۆم
 ناو شەانۆ مەن لەه  بۆیەه. شەانۆ  لەه زموونم بوو ئه مین که یه   وه ئه (.3)  که فیله
 .م یه وه ڵگیرانه هه م له  شتێکی باشه  تاقه  که  ،بوومه  وره گه

 کو منداڵێک؟ ی وه که سفی خۆت ئه چۆن وه :رسیارپ
سەتم  رگیز هه هه. یاندن بووم ریکی خۆپێگه نێم خه وای دائه: لبی ئێدوارد ئه

 زانی ئەه یان دام نەه بڕوایەه و لەه ،رم خێوکەه به ڵ دا گه له  کردووه یی نه ئاسووده به
منەیش   ها روه هەه. کوڕیەان  مزانیبێ ببمەه منیش نه  شه وانه له، دایک باوک  ببنه

، بوو ی خەەۆم هەەه وه مەەن ژیەەانێکی سەەامناکی نەەاوه ، وه داخراوی مامەەه زۆر بەەه
 ،مبێ هه  بوایه ده  بوو که نه  وه و شتانه ندیم به یوه مترین په من که  وه دڵنیاییه به
  چونکەەه  ،ناردمیەەان بەەۆ قوتابخانەەه ،سەەااڵن  یەەان ده ،نی نەەۆ سەەااڵن مەەه ته له
مەن ئیتەر ، بوو نەه  کێشه ،ش ئاسایی بوو وه ئه. ر چاویان بم به ویست له یانده نه
 .خوارد می خۆم  خه

 ؟ ت پێخۆش بوو قوتابخانه: پرسیار
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و  ئەه  ی که و کاتانه نها ئه ته ،م پێخۆش بوو ڵێ قوتابخانه به: یلب ئێدوارد ئه
ی  و وانانەه زۆر باش بەووم لەه   من زۆر. مکردن م، ده مویست بیانکه ی ئه شتانه
 ،کردن ئه زم لێنه حه  ی که و وانانه کردن و زۆر خراپیش بووم له زم لێئه حه  که

ژیەانم   که - بوو م هه سته و هه ئهم  یان النی که - زوویی زانیم  پێموابوو زۆر به
  مەن لەه، بوو ر  ی هونه وانه  زم له حه  میشه من هه. گرێ ده  یخۆ وێک له چ ڕێڕه

خشەاندن و  نه  و تەابلۆ نیگارکێشەان  سەتم کەرد بەه شەت سەاڵی ده نی هه مەه ته
دوای . شەیێر نووسەین  سەتم کەرد بەه سەاڵیدا ده  نی نۆ سەاڵی یەان ده مه ته له

 ئەاواز  مویسەت بەبم بەه سەاڵ و نیەوی ئه  نی دوانەزه مەه ته له بەاخ هئاشنابوونم ب
 .ر سه  چووه م بۆ نه وه اڵم ئه به ،ر دانه

 چۆۆن لێۆک  مۆه ی؟ تۆۆ ئه کۆه تزانی چۆی ئه ئۆه  نج بۆووی بۆۆ پێۆ  وابۆوو  کۆه گۆه  که: پرسیار
 ؟ وه یته ده ئه

کات،  ش ئەهئەی  م جۆره مێشکی من به .نازانم  که  ئاشکرایه: لبی ئێدوارد ئه
مەن نەازانم دایەک و  ، یه و شەتانه زم لەه من حه .کرد کاتی خۆیدا ئیشی ئه یان له

  که. م وه ڵگیرانه می هه رده بۆ سه  وه ڕێینه ر بگه گه باوکی سروشتی من کێن، ئه
رحاڵ  هەه اڵم به بەه ،متوانی نه  بۆیه بزانی،  م جۆره بوو شتی له و کات بۆت نه ئه

  ی کەه ش و دڵخۆشەانه گەه  و منداڵەه نەدێ لەه هه.  وه مەه که نا   هو شەت زۆر بیر لەه
نێوانیانەەدا  له کم ندییەەه یوه په  چهەەی ، مناسەەین و دایەەک و باوکیەەانم بینیەەوه ئه
 . بینیوه نه

گرنۆۆگ بۆۆێ؟ چ کتێبێکۆۆ    وه التۆۆه بوو به بوونتۆۆا، هۆۆیچ کتێبێۆۆک هۆۆه  وره ڵ گۆۆه گۆۆه له: پرسۆۆیار
 ؟ وه خوێنده ئه

چیرۆکێکی خۆشم .  وه تا توانیم خوێندمه . وه دڵنیاییه به ئا، :لبی ئێدوارد ئه
  یان لەه کەه وره گه  خەانووه  بوو له یان هه وره کی گه یه کتێبخانه  و خێزانه ئه.  الیه
ڕام  گەه دوای کتێبێکەدا ئه وێکیان بەه شەه، ند بوو کتێبی جزوبه پڕ له"الرچمۆنت"
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سەااڵن   سەیانزه  یەه وانه ان لهیە ،سەاڵ  نم چەوارده مەه وکات ته ئه . وه بۆخوێندنه
جەا .  سەت تورجینێڤەه به مه  دیەاره ؟ کێیەه  م ئه- ن جه- م ئیڤان تور ئه ،بووم ئه

 یخەەاک"ویش رهێنەەا، ئەەه ده  کەەه کتێبخانه  کانم لەەه کتێبەەه  کێک لەەه منەەیش یەەه

بەۆ   وه خەواره  یانی هاتمەه ی بەه بۆ سەبه.  وه ڕاستیشدا خوێندمه له ،بوو" پاکیزه
ن،  ڵتی بکەه قەاوه  وه پێکەه  بوایەه ندامانی خێەزان ده ئه  چونکه –ن ڵتیکرد قاوه
" ؟ ڕوویەداوه چەی"گەووتم بینەیم ئاسەایی نەین، –رمی بوو  ش شتێکی فه مه ئه

ڵی کتێبەی  بەه"منەیش گەووتم."  ماوه دیار نەه  که کتێبخانه  کتێبێک له" گووتیان
ڕاسەتی کتێبێکەی  به."اگووتر باشی بۆ نەه  یم به که ناوه ، ه"م ئه-ن گه-ئیڤان تور
کت  تۆ بۆشاییه . یه که کتێبخانه کتێبی   وه ئه..."   وه ره سه  من بردمه" زۆر چاکه

ی جیەەەاوازی  نەەەدێ بیرۆکەەەه هه  مەەەه ئه." کان فەەەه ر ڕه سەەەه له  دروسەەەت کەەەردووه
 (0.)خات رئه تێڕوانینمانت بۆ ده

 بۆت؟  ێشهی ک مایه  تان بووه که رایی خێزانه ژیانی به چ شتێک له: پرسیار
و  نەدیم بەه یوه مەن په  کەه  کردووه نەه  وه سەتم بەه رگیز هه هه: لبی ئێدوارد ئه

ی منەدااڵن  زۆربەه  چونکەه بەێ، یر  سەه  یەه وانه ش له مەه بووبێ ئه هه  وه ڵکانه خه
 پێناو لەه. سروشەتی دایەک و باوکیەانرکی  ئەه  ستکردن بەه داوی هه  تبوونه که

وانینێکەی ڕشەدا تێ وه ڵ ئه گەه له. دایک بوون له ی وه هر ئ به نها له چی؟ وابزانم ته
و   بووه نەەه  وه ڵکانەەه خه و بەەه کم ندییەەه یوه هەەیچ په  وسەەاوه جەەا له.  بەەوو  میانەەه گه
     ت بەەه باره بوو سەەه سەەتێکم هەەه هەەه  مەەن جەەۆره، وان نەەیم شەەمزانی مەەن لەەه ئه
دام  و بڕوایەه اڵم له هب ، م گریمانه دووه  مه بێگومان ئه، کان ندییه یوه م په رجه سه
 ییم کەه میشەه مەن ڕێبەوارێکی هه. بەووبێ خۆمەدا ی وه لێکدانەه  لەه  یەه وانه له  که
مەن " هەاتبێ  دا (اڵن ی ئەاژه چیرۆکەی باخنەه" ری ێکی شانۆگهڕدێ  له  یه وانه له 

ی  وه ره الی سەەەه لەەەه  کەەەه  ره م دڵ تێکهێنەەەه کەەەه ماڵه .ییم میشەەەه ڕێبەەەوارێکی هه
وت  گەره مەن!" جیهان ئامین  له  زنترین شاره مه  ه، ک ویۆرکهخۆرئاوای شاری نی
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 اڵن دا ئەاژه ی کەوێی چیرۆکەی باخنەه  لەه  هڕو دێە زانم ئەه ئەه م که  که ڵ ده گه له

 . هاتووه
 . قوتابخانه وتن له  رکه بووی بۆ سه ناز نه منداڵێکی به  ین که گه وا تێئه: پرسیار

ر  بەەه رکەرام له ده  زۆر قوتابخانەەه ڵەەێ لەه بەه. نەەا ...وابەزانم : لبی ئێەدوارد ئەەه
 م نەه. بەم  وه ماڵه  له     ویست ئه شم ها نه روه هه. وێ بم ویست له ئه م ی نه وه ئه
بخەوێنم   خۆشەه ی پەێم و شەتانه اڵم توانیم ئه به ،هیچ شوێنێک بم  ویست له ئه

  هاتنەەه هوتن و ئ کەەه رئه مامۆسەەتاکان وا ده،  وه ره ده  ربکرێمەەه ی ده وه پەەێش ئەەه
مێشکیاندا بێ   ی شتێک له وه ئه ک  وه  شێوازێکی زۆر ترسناکانه به  رچاو که به

زم       حەەه  ی کەەه و شەەتانه و ئەەه ره دا بەەه هەەانی منیەەان ئەەه  بۆیەەه. و هانیەەان بەەدات
بووم  تێک فێەر ئەهک ش یه قوتابخانه  له  بۆیه ،ش شتێکی باش بوو مه ئه ، لێیانه
 .بووم کی تر و شتێکی تر فێر ئه یه قوتابخانه  چوومه ئه کرام و رئه و ده
 ؟ رت؟ کێ  بۆ گرنگ بووه سه له  بووه ری هه ک کاریگه هیچ مامۆستایه: رسیار پ

زۆر زۆر   بوون کەه ندێ مامۆستا هەه هه ،وه دڵنیاییه ڵێ به به: لبی ئێدوارد ئه
شەتی  به نمێشەکیا  یەه وانه کرد له سەتم ئەه ڵێم هه ک ئەه رم بەوون و وه تیده یارمه

ان یەەڵێ شەەت ڕێنوێنی و کۆمەەه ره کی دروسەەت بەەه یه ئاراسەەته به  چەەاک کەەێاڵبم وه
  مانه ئه .زانم ئاوا بوو ئه اڵم ، به وه کانه ناو وردکارییه  من توانم زۆر بنمه ،کردبم

ی  رگەه ناوجه  لەه  گشتی کەه ی ک قوتابخانه نه تی بوون ی تایبه موو قوتابخانه هه
 ،لێبەوون نەدی مه وڵه ده لێ منەداڵی گەه  تییانه تایبه  انهابخو قوت ئه. شاردا بوون

کانیان زۆر  قوتابییەه  بۆیه ،گرت رئه وه مامۆستاکان مووچەیەکی باشیان  چونکه
  قوتابخانەه می مڕۆ له سیسته ئه  مان مامۆستا که قوتابی هه له بوون  ڕۆشنبیرتر
  پەۆلی بنەوک. ناودار زرنو و ڵکی ندێ خه یان هه  وه ،خوێنن کاندا ده گشتییه

یانتوانی  ئەه ،شت منداڵی تێدا بوو یان هه ،وت حه ر پۆلێک هه .بوو بنوکیان هه
 مەن زۆر زۆر ،کەێن  ااڵنەهدو من ئەه  بەزانن کەه ی وه ن بەۆ ئەه رخان بکەه کات تەه 
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رم  خێوکەه به ڵ دایەک و بەاوکی گەه له  متوانی نەه  نەده رچه هه  سوپاسەگوزارم کەه
 . کردم  بۆ دابین  ر چاکیان ده به ڕاده  کی له شنبیرییهاڵم ڕۆ به. م ڵبکه هه

 .نووسینی شیعر  به  ست  کردووه ش  نۆ ساڵیدا ده نی هه مه ته ڵێی له تۆ ئه: پرسیار 
کێشەان  وێنه  سەتم بەه ش ده و کاتەه ت پێش ئه نانه ته .ڵێ به: لبی ئێدوارد ئه

 .کردبوو
 ی؟ بکه  و کاره چی هانی دای ئه: پرسیار
نیگارکێشەم و   پێموابەوو  بەووبێ کەه  وه ئەه ر بەه له  یەه وانه له: لبی رد ئهئێدوا

 .رم نووسه  پێشموابوو که
 ؟ کۆلێژ هێنا، وا نییه  تۆ زوو وازت له: پرسیار

مەن  ،بەوو  ره وتنێکی دووسەه ڕێکەه ،ڵی زوو وازم هێنەا بەه  :لبی ئێدوارد ئەه
 .بنم  بوایه ئه  ی که کۆرسانه      و زۆرێک له  چوومه ئه  می زانکۆ نه که قۆناغی یه
یانخوێنەەد و  سەەااڵن ده  وره گەەه  ی کەەه سەەوودانه به  و کۆرسەەه ئەەه  چوومەەه مەەن ئه

بێگومەان غایەب  ،هێنا چنەو ئەه وه  ڕۆشنبیری باشیان لێ رچووندا  ئاستی ده له
دڵ  یان بەەه وه وان ئەەه ئەەه. چووم ئەەه رنه کانمەەدا ده داواکراوه  کۆرسەەه  بووم و لەەه ئەەه
 کانم، کۆرسەه تا بنمەه وه یەان ئەه: مم رده بەه  دوو ڕێگایان خسته  وه لێره ،بوو نه

کێک بەووم  من یه، هێنا  قوتابخانه  منیش وازم له ،بهێنم  قوتابخانه  یان واز له
سروشەەتی   توانم ناوێەەک لەەه دا بەەووم ئەەه و بڕوایەەه لەەه  خوێنەەدم، وه  ی کەەه وانەەه له

 .بوو  ینگ به یلی ده ویش مه ئه .بنێم مخوێندنی خۆ
 ؟ یداکردنی بژێوی، وایه ها ماڵیش  جێهێش  بۆ په روه هه: پرسیار

  نم سیانزه مه ته  وکات بوو که وڵم ئه م هه که یه ،ڵێ وا بوو به: لبی ئێدوارد ئه
کی بنووکی کرسمسەی  کانم  دیارییه نکه نه  کێک له ی یه وه ئه ر به له سااڵن بوو،

نەاو   چوومه  وه کی بنوکه جانتایه  به  بۆیه، وود دۆالرێک ب ند سه چه  که ،داپێم
. ک بەوو رچییەه یەان هه - کونەارد –وڵم دا سەواری پەاپۆڕ بەم  نیویەۆرک و هەه
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و   ها هەیچ ناسەنامه روه هەه ، واوم پەێ نییەه ی تەه پاره  وت که رکه ئینجا بۆم ده
 (0.)بم  که یانهێشت سواری پاپۆڕه نه  بۆیه .بوو شتێکیشم نه

 یس  بۆ کوێ بڕۆی؟تو ئه: پرسیار
و  ره بەەه  یەه وانه له پەاریس، ن، نەده له ، ک بوایەەه ر کوێیەه هەه: لبی ئێەدوارد ئەه
واوی  تەه ڕێم کەرد تەا به چەاوه  بۆیەه .ر سه  چووه اڵم بۆم نه به . پاریس بنوومایه

 . وه مایه ک چوو و هینی تیا نه یه تمان له تاقه
دوای چیۆدا  بۆه. نیویۆۆرک  وچ لۆه شۆاریماڵ  جێهێش ، چۆووی بۆۆ گونۆدی گرینۆ  که: پرسیار
 وێڵ بووی؟

ر جموجەۆڵێکی ڕۆشەنبیری  هه  گووترابوو که وابێ پێم پێم: لبی ئێدوارد ئه
  ڵکەەه خه  ی کەەه و شەەوێنه ئەەه ،دا گونەەدی گرینەەوچ ڕووئەەه  لەەه ،نیویەەۆرک بەەێ  لەەه
 .وێ چووم بۆ ئه  بۆیه . کانی لێیه ره رنجڕاکێشه سه

 ؟ وه ی دۆزیتنه ئه: پرسیار
   کەه، ر زۆر ئاسان بەوو یان هه وه دۆزینه  یا و ڕۆژه له.ڵێ به: لبی دوارد ئهئێ
 .بوو سیش ناودار نه که، بوو کیلی نه وه

 وێ چی  کرد؟ ئه  یشتیته گه که: پرسیار
چوون بەۆ بینینەی  بەه –کرد  واوم نەه یان ته –واوم کرد  ته: لبی ئێدوارد ئه
مۆسەەیقای   کان و گەەوێگرتن لەەه یرییەەهعب ته  بسەەتراکته ئه  نەەده رمه تەەابلۆی هونه

ر شەەانۆی مەەاک مەەیالن، بینینەەی چەەاکترین   سەەه کۆڵۆمبیا و له رخ لەەه هاوچەەه
پێدانی ڕۆشەنبیری خەۆم  شه گه  م به ی برادوای، درێیه وه ره کانی ده رییه شانۆگه

 کتێبێەک بەدزم،  متوانیایەه رکاتێک نه هەه، بوو هەه  ره وروبەه و ده له  کتێبخانه ،دا
لێکی زۆر  سەاڵۆنگه  وه ،بوو ش خەراپ نەه وه ئه .مکڕی رزان ئه هه زۆر بهچووم  ئه
چوون  کانیش ئەه کاره موو شەێوه چووین بۆی هه ئه نرا ی نووسه ئێمه  بوو که هه

نەدێ  هه (ون کەه ئه)،الدا دێەن چۆن به  وێ و ببینه بڕۆ ئه. ر ی سێده یخانه بۆ مه
ر  ی سەەه یەەه یخانه و مه ۆ ئەەهچووین بەە کان ئەەه ره موو نووسەەه پاشەەان هەەه . خۆشەەه
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موو  هه .گووت؟ سان ڕۆمیۆ ئه رێ چیان پێ ئه کدۆگاڵ؟ مه ر و دووڕیانی بلیکه
 ڵ ئەاواز گەه له  ر بتویسەتایه گه ئه ،کرد مان ئه ن و قسهینیشت وێ بووین و دائه له
 نەا –کان  ی ڕووسەییه بۆ چایخانەه  بنوویتایه  بوایه ده  کان بوویتایه الوه   ره دانه
باشەووری ڕۆژئەەاوای   ک بەوو لەەه یەەه یخانه مه –بوو  کان نەه ی ڕووسەەییه یخانەهچا

وێ  کان لەەه ره ئاوازدانەەه. چەەی بەەوو  نەەاوی  ماوه نەەه     یادم لەەه .کەەارنیل هەەۆڵ
 اتی تێد هاوڕێیه   گیانی  موو که هه ،ناسی کترمان ئه موو یه هه ، وه بوونه کۆئه

 واو کاری دوای تەه  ساڵم له  ی ده ڵێ نزیکه به .کاتێکی خۆش بوو ڵێ، به .بوو 
 . ر سه  وێدا برده له کردنی خوێندن

 کرد؟ چۆن پشتیوانی خۆت ئه: پرسیار
  ی داپەێم، کەه میراتێکی بنکۆلەه  شه کانم به نکه نه  کێ له یه: لبی ئێدوارد ئه

 ک کەه یه کرێەی شەوقه     شەی ویچ و به نده و سەه  هەۆی دابینکردنەی بیەره  بەووه
ها جارناجەار ئیشەم  روه هەه ،ش هەاوڕێی نزیکمەدا گرتبوومەان شەه ڵ پێنل گه له 

گرامی وێسەترن  لەه شەکردنی ته خەۆش بەوو دابه پەێم  تاقه ئیشەیک کەه .کرد ئه
. ی توانی کار بکەه وێ ئه بته ر کاتێک هه .ئیشێکی باش بوو  وه ئه، ن بوو یونیه
  وه یته ۆ بکهخشیش ک ئاسانی به توانی به ک بیت ئه ڕاستی زیره ر به گه ئه  وه

 ر؟ نووسه  چی وای لێکردی یان ناچاری کردی ببی  به: پرسیار
کان  جۆره جۆرێ لەه مزانی بەه مێردمنداڵ بووم ئەه  که. نازانم: لبی ئێدوارد ئه

کار  کێش و شەێوه ر و وێنه دانه ئاواز ویستم ببم به  بۆیه .بم ر ئه هونه  ڵ به تێکه
واش    بەووم و بۆیەه  سەه و که مەن ئەه ،ووب کی تەرم نەه یه ڕێگا چاره، ر و نووسه

 .کات ئیش ئه  و جۆره ئیتر مێشکیش به .م که ئه
 ؟ ئارادا بوو  له(  اسم) وه ڕه ساتێکی بڕه  هیچ چرکه: پرسیار
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گیرا؟ ئایەەا  بەەاخ ئەەه  مجار گەەوێ لەەه کەه ئایەەا بەەۆ یه. خێر نەەه: لبی ئێەدوارد ئەەه
؟ نەاتوانم  وه خوێنرایەه ئه کرا؟ ئایەا تورجینێە  زن ئەه کی مەه ماشەای تابلۆیەه ته

 .نازانم .دڵنیا بم
 چۆن نووسرا؟" اڵن ی ئاژه چیرۆکی باخچه"ری ،  یەکەم شانۆگه: پرسیار

  ئەامێرێکی چەاپکردنم لەه  زانم کەه اڵم ئەه ، بەه یادم نییەه لەه: لبی ئێدوارد ئەه
ڵ  گەەه له  ی کەەه یه شەەوقه و ئەەه  وه دزی و بردمەەه" ن ن یونیەەهوێسەەتر"کۆمپانیەەای 

دوو  . رییه م شەانۆگه نووسەینی ئەه  سەتم کەرد بەه ژیام و ده انم تێیدا ئەههاوڕێک
کەات زۆر  و من تا ئه .بوو"اڵن ی ئاژه چیرۆکی باخنه" ناوی  .خایاند ی  فته هه

واوم  رگیز ته نووسینی شانۆ داو هه  ناچڵم له وڵی نیوه  دوو هه. وسینو شتم ئه
                  . م نووسی"اڵن ئاژه ی چیرۆکی باخنه"ری  ناکاو شانۆگه له ،کردن نه

ت  زۆر تایبەه  یەه وانه له  مه ئه،  خراپ نییه  مه ئه."بوو ریبم هه ستێکی زۆر غه هه   
ت  مەه تەۆ ئه."  بتوانم بڵەێم نووسەیومه  که  شتێکه  مین که یه  مه ئه" تخۆ بێ  به

تەۆ  . وه ێەرهژ  و خسەتۆته  الوه  کانت خسەتۆته یەهری م کاریگه رجه سەه،  نووسەیوه
ش  وه ئەه . م بەۆ ڕوون بەۆوه وه وکات ئەه ئەه." نگەی تۆیەه ده  مه ئه ،باش فێربووی

 . ستکردنێکی خۆش بوو هه
دایکبوون   ی لۆه نگی سۆی سۆاڵه دیاری ئاهه  نا تۆ وات دائه  نووسرێ که وام ئه رده به: پرسیار

 ؟ مه  ڕاسته ئایا ئه. بێ
کان  وتنی ڕاسەتییه رکەه دوای ده  یەه وانه له  وه ئه . زۆر ڕاسته: لبی ئێدوارد ئه

منەداڵیش ، کرد ش ئەه گرامم دابەه لەه ن ته وێسترن یونیه  له  زانی لێره ئه. بووبێ
  و کەاره نجا سەاڵی لەه اڵم نەاتوانی تەا پەه بەه، یت بکەه  و کەاره توانی ئەه بیت ئه

 .بێت کی ترت هه یه بێت پیشه ئهت، بی وام رده به

 نووسی ؟ ری ئه چۆن شانۆگه هێنی و ڵئه هه نگاوی بۆ چۆن هه: رسیارپ
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شەتێ بەۆ   تەه حمه زۆر زه ،نوو  بیەت ر شەانۆنامه گەه تۆ ئه: لبی ئێدوارد ئه
شەاعیرێکی   بۆیەه مەن     –بێ نوو  نەه شەانۆنامه  که  وه یته سێک ڕوون بکه که

 .ڕۆمان نووسەێکی خەراپ و چیرۆکنووسەێکی خەراپ بەووم بووم، زۆر باش نه
و  ئەه  مەه ئه  وت کەه رکەه ری و دوواتەر بەۆم ده نووسینی شانۆگه  وتمه پاشان که

موو  هەه  دام کەه بڕوایەه و لەه  هەا روه هه. م درێیایی ژیان بیکه بێ به ئه  که  یه شته
ت  کەەاتی تایبەەه - ردا بێەەت ر لقێکەەی هونەەه هەەه سەەێک له موو که هەەه- رێک نووسەەه

 ،ڵکیتر خەه  لەه  اوازهجیە  ش وه ئەه، نها خەۆی بێەت ی تەه وه بۆ ئەه  یه خۆی هه به
نەدێکی  هه ،ن کەه ئه  و کەاره سەاڵیدا ئەه  ژده هەه نی مه ته   له ندێ که زانی هه ئه
  خته وه  و ساته اڵن ئه ی ئاژه چیرۆکی باخنه .ن پێی گه نجا ساڵی نا ش تا په که

سەت  ده  وێوه ئیتەر لەه . خۆم نووسەیوه ت بەه زانیم شتێکی باش و تایبه  بوو که
 .دات ئاواش ڕوو ئه ویت  که ئه پێ

 چی بوو؟  وه توانی بڵێی ئیلهامی ئه ئه: پرسیار
  لەەه ،نەەازانم ،خێر ڵێی؟ نەەه اڵن ئەەه ی ئەەاژه چیرۆکەەی باخنەەه: لبی ئێەەدوارد ئەەه

  م شەرۆڤه وانەه ڵکی پێنه دوو جۆر خەه  ئاشکرایه. ری ڕابردوو؟ بێگومان وه یاده
ویتریان  بوون ئه ه ور گهر شێوازی  سه کێکیان زۆر سازشی کردبوو له یه ،کرد ئه

اڵم  بەه، بردن و پێکەدادانی ئەه ره ش بەه مەه ئه. کردبوو  هیچ شوێنێک سازشی نەه
ک  رییه نها شەانۆگه تەه. تیش نازانم ڕاستیدا نازانم و قه له، یه گرێننه نها ته هم ئه
سێ  ی به رباره کم ده رییه شانۆگه  که کاتێ   پێکردووه ستی چی ده مزانی به ئه  که
سەاڵی   مفیس لەه مەه ی هو ره ده  لەه  شپێست نووسی، که سی گۆرانیبێیی ڕهسمی

ش هی سەپی  که خۆشخانه نه ،شپێست بوو ی ڕه وه ر ئه به نها له ته ،مرد 2937
چی  کەه ، دا نییەه که رییه شەانۆگه  سەێ لەه وێ به ت لەه نانه ته. بوو        کان پێسته
ی  وه ئەه  بەۆ  کانم نووسەیوه رییه انۆگهشە  وه لەه  اڵم جگەه بەه،  وێیه ی له که خوێنه

  وه .ری شەانۆگه  بێتەه مێشکمدا بێەت ئه من چی به - یان نووسم بزانم بۆچی ئه
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زۆر . یان نووسەم ری، منەیش ئەه شەانۆگه  بێتەه ئه   رمدایه سەه له ی و ئیدراکەه ئەه
 .و زۆر ئاسان و زۆر ڕاست  ساده

 ؟ وه یته که تۆ زۆر ئاسانی ئه: پرسیار
  نیم که  علیمیانه ته  و شانۆنووسه کێک له من یه،  خۆی وایه: لبی ئهئێدوارد 

و  م یەان ئەه ئەه ..."ر سەه له    ک بنووسەم  رییه بێ ئێسەتا شەانۆگه مەن ئەه"ڵێ ئه
ر  بەەه  هێواشەەی دێتەەه بەۆ مەەن زۆر به ،م یەەدا بکەەه ر په کتەەه نەەدێ کاره هه و  تەه بابه
  وکات گەەوێم لەەه یز، ئەەهرک ر تەەه بەەه  پێی پێویسەەت دێتەەه کەەاتێ بەەه ،رکیز تەەه
 .نێم شوێنی خۆیان دایان ئه  یان ناسم و له بێ و ئه کان ئه ره کته کاره

 ر؟ نووسه  کات ببی  به ی ؟ چی وات لێ ئه که سف ئه ر وه چۆن ژیانی نووسه: پرسیار
 ، تەه رێک زۆر تایبه ر نووسەه ژیەانی هەه ،رچاو بەه  وا دێنمەه: لبی ئێدوارد ئەه

  تەریش زۆر سەامناکانه ینەدێک هه  ،یه ی هه وره اوبانگێکی گهن  ئێمه  ندێک له هه
ڵک  نەدێ خەه هه . خەراپ نییەه  ش مەه ، ئه کێین    نازانێ ئێمه که  که ،نگن بێده
دا شەتێک  لێەره ، ش نییانەه نەدێکی کەه و هه  یه یان هه وتنێکی بازرگانانه رکه سه
  کەەه  یەەه و کاته نها ئەەه تەەه  یەەه ی هه وه ئەەه،  وه ه"ر ژیەەانی نووسەەه"ناوی  بەەه  نییەەه
زۆر   مەەه ئه ،ر شەەوێنێک دابنیشەەیت و شەەتێک بنووسەەیت یەەان هەەه ، وه ره سەەه له

 .سێک ر که تیش بێ بۆ هه زۆر تایبه  یه وانه و له  ته تایبه
 بێ بینووسی ؟ ئه  بنووسی  که  و شته کات ئه ک تاکێک، چی وات لێئه تۆ وه: پرسیار

  یه و شەته ئه  وه ئه ،کات ر ده مێشکمدا گوزه به ک که یه بیرۆکه: لبی ئێدوارد ئه
مەەن  ،یی سەەاده ئەەاوا به.  وه ره ده  مێشەەکی خەەۆمی بهێنمەەه  وێ لەەه مەەه ئه  کەەه

م و مەن  کەه ئه  وه مەن ئەه، نووسەم ری ئه شەانۆگه  وه ر ئەه بەه له نووسم، شانۆنامه
 ڵک نەدێ خەه هه ، ر ڕاسەته سەێکی داهێنەه موو که بەۆ هەه  مه پێموابێ ئه، م وه ئه

یمس  زانی هێنەری جەه ئەهن،  ناگه  مه دروست له    به ندێ که هه. رن دانه ئاواز
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 و لەه ر هر میلە ئارسه ،بوو  ڵه اڵم هه به ،نوو  شانۆنامه  بوو ببێ به دا و بڕوایه له
 .حاڵی بوون  مه دوواتر له. بوو  ڵه اڵم هه به، ڕۆماننوو   ببێ به  ووب دا بڕوایه

 بینی ؟ دا چۆن ئه ڵگه گۆمه ر له هجێ و شوێنی نووس: پرسیار
کەرداری   پێویسەته. بووردرا بێەت لێی ! خانه بایه شێ بێ ئه: لبی ئێدوارد ئه

  رده روه پەه ڵک توانرێ تەۆزێ زیەاتر خەه ر نەه گەه ئه. خش بێەت نووسین سوودبه
کی  نجامەدانی گرنگییەه ئه ئیتەر تی، هیرپرسیار هۆشیاری به  ت به باره بکرێت سه

بینین جێەەی  ی ئەەه وه ئەەه  چونکەەه ،نووسەەین موو ئه اڵم هەەه بەەه ،ێەەتناب وتۆی ئەەه
  ڵی بۆیەه بەه، جیەاوازتر بەێ و ڵک باشتر  وێ خه مانه ئه  و ئێمه  خۆشحاڵی نییه

 .ین که ئه  و کاره ئه
 ؟ ئارادایه ستێک له به یانی مه  مه ئه: پرسیار

نها  تەه -  ئارادایەه موو شەتێک له ست بەۆ هەه به مه. بێگومان: لبی ئێدوارد ئه
 شێ فێری تەر  و قێەز ی ئه وه له  جگه -  یه وانه له .بێ حیزبی کۆماریخوازان نه

 .مان بکات وه لێهاتنه
  مۆه ڵ ئه گۆه رخورد له چۆۆن بۆه،  یۆه ، بێهیۆوایی هه یۆه ر ئیشۆێکدا نوشوسۆتی هه هۆه له: پرسیار

 ی ؟ که ئه
ڵێنی  سەێک بەه چ کههەی  بێ وای دابنێی که دام ئه و بڕوایه له: لبی ئێدوارد ئه

نەەدێجاری تەەریش  و هه  نەەدێجار ئاسەەاییه هه. داویت گوڵی پێنەەه ی پەەڕ لەەه باخنەەه
بێ بەەۆ زاڵبەەوون  خود نەەه واوت بەەه سەەتکردنێکی تەەه ر هه گەەه اڵم ئه بەەه ، تەەه حمه زه
نەدێ  هه  زانم کەه ئه  وه ئه ، یه ت هه وا کێشه وتن، ئه رکه یان سه ،ر شکست سه به
جەاردا  دوا له، چی چاکترینیانن ری نین، که ماوه زۆر جه  هک م رییانه و شانۆگه له
م  ڕۆشەنبیری خەۆم کەه  بەه م ت متمانەه رێک قه ک نووسه من وه ،ن گه ر تێئه هه
 ، تەه قیقه اڵم هه ، بەه بەڕه رگ ش جەه مەه ئه ،رچاو به  دێته  ڵه ش هه مه ئه ، بووه نه

 .تواناکانم  هت ب باره سه  بووه گومانم نه ت رێک قه نووسه کو من وه
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 ؟ وتن چێژتووه ژێرکه  یان ترس له ،ییهۆی گومانی خود ت ئازارت به ئایا قه: پرسیار 
زۆر   ی ئێسەتا کەه وه اڵم دوای ئه به. خێر نه .خێر نه .خێر نه: لبی ئێدوارد ئه

و  مان ئەه قڵم هەه عەه  کەه  ئارادایەه له  وه ری ئەه گه زانی ئه ئه ،بم فت ئه نه پیرو که
ش کەاتێ  وه نجام بەدات؟ ئەه رنارد شەۆ، ئەه بەه  ت بەه باره ی سه پێزه به  چیرۆکه

ڕۆژێ  –ڕاسەت بێەت   مەه هیەوادارم ئه –چوو  د سەاڵی ئەه وه و نەه ره به ین مه ته
 ،بێ لێیەان یشەتنی ئەه ، و گرفتەی تێگه وه خوێنێتەه ئه نیکا راییەه به  رییه شانۆگه
بێ  ئه  بۆیه ،تێیان بگات او ت  وه کاته تریان ده و ساده  وه یان نووسێته ئینجا ئه

( نێ کەه پێئه.) کات ستکارییان ئەه ده  ربهێنن چونکه ست ده بن ده کانی  له کاره
 .ندێکیانی کردبێت کی هه کۆمه شه وانه له

 . کردووه ت بۆ خودی خۆت نه وه تۆ پێشبینی ئه :پرسیار
م هیەوادارم  کەهر وا ب گەه ئه! بێ ، هیوادارم وا نەه ئۆی خوایه: لبی ئێدوارد ئه

 .ربهێنن ستمی ده بن ده له
ڵک دڵخۆۆش  موو کاتێۆک خۆه تۆۆ نۆاتوانی هۆه یدانێکۆدا بۆێ، چ مه  لۆه  گرنۆگ نییۆه: پرسیار

چۆۆن ڕایۆی   وه تۆۆ ئۆه ، وه بیتۆه ئه  وه و پێداچوونۆه  خنۆه ڕووی ڕه تی کۆاتێ ڕووبۆه تایبه به. ی  بکه
 ی ؟ که ئه

ک  رییه موو شەانۆگه هەه بکەات؟  وه هز ب سێک حه بێ که بۆ ئه: لبی ئێدوارد ئه
 ن، ری سەاده ندێ شانۆگه هه . یه خۆی هه  ت به گرنگی تایبه ، یه چڕی خۆی هه

 .ندێکیشیان سروشتخوازن رین و هه نگه زموو ندێکیان ئه هه .ندێکی تر ئاڵۆزن هه
و شکسەت  ره وا بەه ئەه ،یت ڵک خەۆش بکەه موو خەه وێت دڵەی هەه ر بته گه جا ئه
 .نێی نگاو ئه هه

 بێ ؟ تی  هه بێ  ئازایه بۆ دڵنیایی خۆت ئه  واته جا که: پرسیار
، و  مێشەکتدایه  لەه  بنووسەی کەه  رییه و شانۆگه بێ ئه تۆ ئه: لبی ئێدوارد ئه
ڵک وریا بەن  ر خه گه ئه ها روه هه   و  خاوهوڕو ت نه که ڕۆشنبیرییه  وای دابنێی که

 .شتێک فێر ببن  یه وانه له



 276 

رێکی شۆۆانۆیی پڕکێشۆۆیی  ک نووسۆۆه وه  ی ؟ ئایۆۆا گرنگۆۆه کۆۆه تۆۆۆ پڕکێشۆۆیی ئهئایۆۆا : پرسۆۆیار
 ی ؟ بکه

ئێسەەتا  " ڵناسەەم بڵەەێم و هه خەەه ک له یانییەەه موو به مەەن هەەه: لبی ئێەەدوارد ئەەه
و  اڵم لەه بەه .خێر نەه "م؟ نجامیان بەده و ئەه  وه ندێ پڕکێشیی بدۆزمه توانم هه ئه

خۆم  ت بەەه دا نەەیم قەەه بڕوایەەه و لەەه ،ر کەەردبن سەەه شەەدا نەەیم سازشەەم له بڕوایه
بەەێ  باشەەتر  یەەه وانه له ،تیس مەەاو تێکی قەەه بابەەه  بێتەەه ئه  مەەه ئه ح پەەه"گەەووتبێ

 .خێر نەه."  وه مەه ی بکه سەاده   باشتر بێ لێره  یه وانه ح له په" یان " ینووسم نه
  شەتر بێمەه ئەاڵۆز کردنیەان با  م بەه ده وڵ ئەه هەه ، وه چاویشی پێەدا ناخشەێنمه

 . مێشکتدایه له نووسی که ئه  وه تۆ ئه .خێر نه. رچاو به
  یۆۆان دووبۆۆاره ،رایی زۆر گۆۆرنگن بۆۆۆ تۆۆۆ، نووسۆۆینی بۆۆه  یه و پرۆسۆۆه شۆۆێکی ئۆۆه چ به: پرسۆۆیار

 ؟ وه نووسینه
و  لەەه ،رحاڵ زۆر نەەا هەەه به ، وه نووسەەمه نایەەان  دووبەەاره  :لبی ئێەەدوارد ئەەه

پەێش  ش  مەه ئه  وه ووسەمهبن  کان دووبەاره موو نووسینه شێ من هه دام ئه بڕوایه
ک   وه  چونکەەه ، وه نووسەەمه ری ئه مەەن شەەانۆگه  ی کەەه وه ی ئاگەەادار بەەم لەەه وه ئەەه

  یەه وانه ؟ له وا نییەه ژێت، نائاگاییدا ده  کا و له نگاری ده ره داهێنان به  ئاشکرایه
و  کانم لەه رییه شەانۆگه ،شدا بیێەتیناو نائاگای بکات و له نگاری نائاگاییش ره به
پێموابێ خۆیەان  ،لێیان بێت می من ئاگا وه کرێن پێش ئه شف ده دام که وایهبڕ
بزوێن و دوواتەریش  ست ئەه و هۆش و هه ره ن و پاشان به که ئه  وێدا فۆرمۆڵه له

کان  ره کتەه کاره  بەه -  یەه م هه یەان متمانەه –زانم  من چاک ئه .ز ر کاغه بۆ سه
ڕێم  گەه لێیەان ئه .ریاندا سەه پێنم به ههیچ ناسە  بۆیه. کم بۆ بنووسن رییه شانۆگه

  بێتەه ش بەۆ خەۆی ئه مه ن و ئه وێ بیڵێن و بیکه اڵ بن و چییان ئه ست ئاوه ده
 .ری شانۆگه

رفراوان   پیانۆانێکی بۆه دانترسۆێ ؟  ڤێرجینیا وؤڵۆف ئه ری کۆێ لۆه ڵ شانۆگه گه له: پرسیار
 وتوو بوو؟ رکه کی سه یه خنه ها ڕه روه وتن و هه رکه ی سه نده پڕوپاگه هو ئه ، وه برده
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 ک درێەی پێەنل خولەه نجاو په  ریم بوو له م شانۆگه که یه  وه: لبی ئێدوارد ئه 
 .تر بێت

 ؟ یه هه  وه رته سه کی به رییه چ کاریگه  وه ئه: پرسیار
 بوو؟ تر نه ک درێی پێنل خوله نجاو په  له  وه چی؟ ئه: بیل ئێدوارد ئه

 .بوو ڵدا نه گه ناو و ناوبانگی له: پرسیار
  واژانه سەته ده  م جۆره من ناودار نیم و بڕوام به ،رحاڵ هه به: لبی ئێدوارد ئه

،  ش ئاسەاییه مەه ئه ،م کەردن دڵیان بەوو، ئاسەووده ی بەه سانه و که من ئه ، نییه
رگی  ریکی و  مه هم ونی ئه اڵن و خه ی ئاژه چیرۆکی باخنه  یشیان لهز اڵم حه به
  م شەێوازه اڵم ئەه بەه .دڵ بوو شیان به وانه ئه ،قی لم بوووسێ سمیس و سندو به

بەوو   و مانایه ش به مه ئه ی نمایش کرا، بۆیه  ر  برادوه سه یان له مه ئه ، جیاوازه
شەانۆی  . و جەۆره ی لەه میانەه گه سەتێکیڵوێ بێت و هه پێشبڕکێدا له  بوایه ده  که

 زانی من تا ئێسەتا ئه ، وه یته که رز ده ڵ خۆتدا به گه له  و شتانه تۆ ئه. بازرگانی
هەەۆڵی   یان لەەه دام زۆربەەه وایەەهڕو ب لەەه،  ریم نووسەەیوه شەەانۆگه شەەت بیسەەت و هه

شەت  و بیسەت و هه لەه،  بووه خۆیەان هەه خی بایەه دا جیهانی پەڕ بنکۆله شانۆی
 ،کەرابن      ی نمەایش  ر بەرادوه سەه یان له نیوه  متر له که  یه وانه له ، رییه گهشانۆ
مەن  ،ن وره ی زۆر گەه کانی برادوه شانۆییه  هۆڵه ی زۆربه . گوێشم لێ نییه چی که

  لەه نێم باشەتر دائەه  د کورسەی بەه سەه هەۆڵێکی چەوار کم  رییه ر شەانۆگه بۆ هەه
هەۆڵێکی  ری بینه  وه ،شانۆن  دا ژووری ینهبنن  له  که ،د کورسی هۆڵێکی نۆ سه

مەن   بۆیه .نجتریش بن ڕۆشنبیرترن ند گه ترن و چه ری بنوک زۆر وریا شانۆگه
ی  ر بەرادوه سەه کی تەرم له رییه شەانۆگه  هەیچ  زانم کەه ئەه ختیار بەه  زۆر خۆم بەه
و  ی ئەه وه وریاکردنەه بێ بۆ هه رپرسیاریت به  یه وانه له ی وه له  جگه نمایش ناکرێ،

 . ڵکه خه
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زنی دڵنیاییۆ   ستێکی مۆه کی زاتی چ شتێک هه یه شێوه تی ئیشکردن ، به ر خه سه له: پرسیار
 خشێ ؟ به ئه پێ

 ،یت کەەەه درۆ نه ،بێ واو نەەەه بازاڕ تەەەه ت لەەەه کەەەه مه رهه به: لبی ئێەەەدوارد ئەەەه
ردن ک سازشەک نەه       وێ دابنەرێن،  یانەه ئه  ی که یه و شێوه کانم به رییه شانۆگه

  میشەه مەن هه.  و جەۆره یاخود شتی له ،یان ڕۆڵ بینین ،هێنان م رهه ر به سه له
ئاسەانی  زۆر به  شه وانه له ، ش شتێکی جوانه مه ئه  که ،خۆم بم خودی  توانیومه

ڤێرجینیەا   ری کەێ لەه رایی شەانۆگه وتنی بەه رکه هەۆی سەه  بۆم ڕایی بووبێ به
 موو م هەه واو بەێ ئەه بازاڕ تەه لەه ت کەه مه رهه ی به وه ترسەێت؟ بەۆ ئەه وۆڵف ئه

اڵم  بەەه .ی نجام بەەده بێ شەەتێکی جیەەاوازیش ئەەه بەەێ و ئەەه ر سەەه ت له فشەەاره
  کەه  یه رییه و شەانۆگه ش ئەه مەه ئه  . وه نگێزی بوومه ڕه شه  ڕووی جۆرێ له ڕووبه

 ینجام ئەه مویسەت به ئه  کەه  یەه نایابه   رییه و شەانۆگه ش ئەه مەه و ئه  نووسەیومه
 .ێنم بگه

 ؟ ت سازش  کردووه ئایا قه: پرسیار
  بووم بەه نەه  ئاسەووده، ک دوو جارێەک سازشەم کەردووه یه: لبی ئێدوارد ئه

و  زموونێکم لەه ئەه. خێر کەو تەر نەه وه نەێم،بدایەان   بوایەه ده  ر که کته ندێ ئه هه
  همە ئه  ڵێن کەه ڵکی پەێم ئەه موو خەه هەه  باشەه" گەووتم .کەرد  پیەاده  وه یه باره
رگیز بەڕوام پێەی  هەه  کەه  و جەۆره رحاڵ شەتی لەه هه به ." ره هونه وکاریکردنیها
ت بەۆ  و کاره ن ئه ڵکیش هه و پاشان خه  یه رانه داهێنه نواندنێکی  وه ئه.  بووه نه
زانن  وا ئەەه  ڵکەەه خه موو م هەەه ئەەه  باشەەه"کدا گەەووتم  رییه شەەانۆگه  لەەه. ن کەەه ئه

سەتکاری  ی ده وه بەێ ئەه." خوازیارین وان  ئه  م که که ئه  و شته من ئه ،لێهاتوون
یان هیچ  . بووه زم لێیان نه حه  ر که سه  زۆر شتم هاویشتۆته  وه ،م بکه  که قه ده

ڵ  گەه له ،ر بەوو یابەه ش دۆڕانێکەی حه وه ، ئەه بووه کی تێدا نەه یه وه پێشه  چوونه
             . خۆم بێر حیسابی  سه وێ له مه رم ئه یای خۆم به ر حه گه شدا ئه وه ئه
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خۆت   چونکه ،ڵگرم ی خۆم بۆ خۆم هه ی خۆم و  گازانده م متمانه که ز ئه حه  
کانم  ڵەه هه  اڵم پێموایه به. م ی زۆر بکه ڵه توانم هه ئه سێکی تر  ک که زانی وه ئه

 .رحاڵ بۆ من وان هه به. زۆر خۆشن
کاتێکدا  له ،زانی وت ئه ستکه ی ده رباره ، ئێستا چ شتێک ده بۆ دواوه  وه ئاوڕدانه  به: پرسیار

   زانی؟ ئه ت یشتی  و نه گه ئه نه تێی ووینج ب گه  که
  ،وه کردبێتەه  شەتانه  و جەۆره واو دڵنیا نەیم بیەرم لەه من ته: لبی ئێدوارد ئه

ئێسەتا زۆر بیریەان لەێ   ی کەه وه دڵنیاش نەیم لەه  وه. ستم پێکرد ده  کاتێ که
 وه باشەی بیەر لەه کرێ زۆر به ئێسەتادا ئەه  دام لەه و بڕوایەه هاڵم لە به،  وه مه که ئه

موو  هەه  چونکەه . یه که موو شەته هەه  مەه ئه.  سەووده چ شەتێک به  کەه  وه بکرێتەه
  وه رباز بوون بێت ئه کردنیان ده نها جوان ته ر گه ئه .خشن به کان سوود ره هونه

 وڵەدان تەا وا  هه ۆوسەی بەینو ئه  نووسەی کەه ئه  و شته تۆ ئه ، فیڕۆدانه کات به

و  ی بەه وایان لەێ بکەه. وێ ته تۆ ئه  ن که فتار بکه ڕه  و جۆره ی به ڵک بکه خه له
ر  گەه ئه . وه نەه بیەر بکه  یه و شەێوه بێ به ئه  تۆ پێت وایه  وه که نه بیر بکه  جۆره

بینم  من وای ئه.  ته حمه وا زه ریش نا ئه گه ئه ، وا باشه فتاریان نواند ئه جوان ڕه
 . دایه که پێکانی ئامانجه  له  که وته ستکه ده

 ؟ چییه" خش سوودبه"  ست  له به ی مه مان بۆ بکه وه درێژی باسی ئه  توانی به ئه: پرسیار
  ت بەه باره زۆرمان سه  چونکه  ،خشه به ر سوود موو هونه هه: لبی ئێدوارد ئه
  و دووبەەەاره  وه نەەەهگلێینەەەه بیرکرد کات تێوه وامەەەان لێئەەەه. ڵێ ئاگەەەایی پێئەەەه

ر شەتێ  ی هەه وه هاکانمان بۆ دۆزینه ی به وه تاقیکردنه  نگاندن و دووباره ڵسه هه
و   وه ی بیسەەت سەەاڵ بیرمەەان لیکردۆتەەه و بەەۆ مەەاوه  وه ینەەه که ئه بیەەری لەەێ  کەەه
گەەۆڕانی   یشەەتن لەەه تی داویەەن بەەۆ تێگه یارمەەه ر هونەەه ، ر مەەاوه تی هەەه رعییه شەەه
  وه سەتین ئەه کانی مێشەکمان بوه ی تواناییەه وه دۆزینه  له  ر ئێمه گه ئه. هاکان به

  وه ر ئەه بەه وین؟ له خه تی نه واوه ته ر به بۆ هه  ر وایه گه ی ئه ئه. وتووین یانی خه



 281 

  شەەته  لەەه  کێکەەه ش یه وه ئەەه. خشەەن سوودبه فین و لسەەه کان فه ره هونەەه موو هەەه
ڵکو  بەه ،خوڵقاوه نەه ر کەو هونەه وه  کهفریقی  ری ئه هونه  ت به باره کان سه گرنگه
  ڵکیش کەەه خەەه.  ما دروسەەت بەەووه بەەۆ ئەەایین و سەەه  سەەووده کی به یه فه لسەەه فه

." رتاشەێکم یکه من چ په  ی خوایه ئه"  وه نه خۆیان ناکه ن بیر له که ئه     یدروست
دام  و بڕوایەه مەن لەه. ن کەه دروست ئه خش بۆ خۆیان به شتێکی سوود. خێر نه
بینم   ڕاسەەتیدا وای ئەەه له.  ری و شیێریشەەدا ڕاسەەته ۆمەەان و شەەانۆگهڕ  لەەه  مەەه ئه
  نده وه مان ئه زۆربه . یه ستیان هه مان هه هه ،کان جیدییه  ره داهێنه  سه موو که هه

 .ین که نه وه باره ی له قسه  ژیرین که
  لۆۆه هاکان بۆۆه  ت بۆۆه باره سۆۆه  زۆره  مڕۆ قسۆۆه ئۆۆه. ی  کۆۆه ئه" هاکان بۆۆه"تۆۆۆ باسۆۆی : پرسۆۆیار

 وێ بڵێی چی؟ ته مریکا، ئه ئه
مەن زۆر  .کار دەهێنەرێن بەه  ڵه هه ن به هه  زۆر وشه  میشه هه: لبی ئێدوارد ئه

رزی ئەاژنم  سەێک ده که    ر    گەه زانم چەین ئه ئەه . وه مەه هاکانم ناکه بەه  بیەر لەه
ی کەانی تەاریک هێزه  ستنمان لەهم بۆ پارا یکه بێ ئه توانامدا هه رچی له هه ،بکات
 هێواشەی، به  ئێمەه  پێشموایه  وه ،ر دیموکراسیمانا زاڵ ببن سه وێ به یانه ئه  که

ن چینەی  الیه ئاوا له  بۆیه. ین ده پێئه شه گه  شۆڕشگێڕانه  ی ڵگه کۆمه ، ئاشتییانه
  ئاشەتییانه  هڵگە بێ کۆمه ئەه ش ها بۆیەه روه و هەه  شکڵمان پێدراوه  وه بازرگانانه

  کەەه  وه مەەه بێەەدار بکه  و ڕاسەەتییه م خۆمەەان لەەه ده ڵ ئەەهو مەەن هەەه ،بکەەات  شەەه گه
ش زۆر  و دیموکراسەەییه وێ و ئەەه نگەەدانیان ئەەه ده کان دیموکراسەەییه  داواکارییەەه

ی  شەتانه و  وا ئه ، ئه هەڵنەدەینکان  شته ر سه له  ر ئێمه گه ها  ئه روه هه.  ناسکه
ها  روه هەه .ین یکەه تا ئهئێسە  ی کەه وه ک ئەه وه ،ین خه چنگی ئه وه  شایانمانه  که

 . ، سیاسییه وه فییه لسه دیدگای فه  له تدا ڕه بنه له ر موو هونه هه  وایه بڕواشم
 ؟ یه یامێک هه کانتا په کاره  له  وێ بڵێی که ته ئه: پرسیار
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شەەداری  به ،بێ یام هەەه ڵێ پەەه هیەەوادارم کۆمەەه ، یەەه وانه له: لبی ئێەەدوارد ئەەه
ی  یەه و جێگه تەا ئەه.  بەه ییدا نقەووم مه یی و بێوه ساده  له - خودی ژیانت بێت

سەت   کۆتەایی ژیانتەا هه  لەه  خراپتر نییه  وه ژیت، هیچ له کجار ئه زانین تۆ یه ئه
 .ژیاوی نه  یت که بکه

سۆ   ده ر به اڵتی پۆۆلیتزه کرد سێ خۆه ت ئه وه نووسین کرد، پێشبینی ئه ست  به ده که: رسیارپ
 هێنی؟ ده

 . نییه  زۆه  وه ئه! ئمممم: لبی ئێدوارد ئه
 بۆت؟  ند گرنگه چه  وه ئه: پرسیار

  زۆر باشەەه ، وه خشەەێنه اڵت ببه ر خەەه گەەه ئه ماشەەاکە، ته: لبی ئێەەدوارد ئەەه
 ، رم سەوڕماوه سەت هێنەابێ سەه ده اڵتێکم به رکاتێ خەه هەه. ستیان بهێنەی ده به
تێکی  حاڵەه  مەن لەه ، رم سەوڕماوه ر سەه هێنابێ هەه سەتم نەه ده رکاتێکیش به هه
 .ژیم رسوڕماندا ئه سه وامی رده به

 نگێنی ؟ سه ڵئه وتن چۆن هه رکه ی سه ی ؟ ئه که وت ئه ستکه ی ده چۆن پێوانه: پرسیار
  م، چونکەه بکەه  وه کەانی خۆمەدا ئەه کاره ڵ  گه من ناتوانم له: لبی ئێدوارد ئه
  یان بنمەه ، وه مهکتێبێک بخوێن ر  گه ئه ،کاری خۆم بڕوانم له  و جۆره ناتوانم به
 ک مۆسەیقایه  پارچەه یان گوێ له م، ک بکه ماشای تابلۆیه یان ته ک، رییه شانۆگه
کات  ئەەه وام لەەێ -  وه کانم فراوانتەەر بێتەەه اڵمەەه ی وه کات ڕاده ئەەه وام لەەێ، بگەەرم

وسەا  ئه -  وه مه شتێک بکه  بیر له واوی ته به کات  ئه لێ وام ، وه مه جیاواز بیربکه
 نها تەەه   هو گەەووتم ئەەه ک ه، و وه وانەەه پێنه به ، بووه سەەوودم هەەه کی بهزموونێ ئەەه

 . فیڕۆدانه و کات به ئارایشت
 ی؟ ی بیکه ز بکه کردبێ و  ه ت نه  که  یه هیچ شتێک هه: پرسیار

ر  گەه م، ئه بکەه  وه م ئەه کەه ز ئه حەه! شەووت ڕه په  بازدان بەه: لبی ئێدوارد ئه
مەدا  وه خواره  وتنەه کاتی که و لەه  وه کرێتەه ئه  تییەه عله و نه ی ئەه وه دڵنیا بەم لەه
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  هنها بە ک تەه یه وێ بۆ ماوه مه خێر ئه نه، ی بکه  وه ئه  خۆشه ،کانم ناشکێن القه
 .سوودتر بم توانم باشتر و به ئه  چونکه ،ریک بم خه  وه رییه شانۆگه نووسینی
 ؟ ئارادایه چوون له پێش و ره بواری به  میشه دای هه و بڕوایه تۆ له: پرسیار

م کۆتەایی  دام ئێستا له بڕوایه و له  بۆیه ،بێگومان ، میشه هه: لبی ئێدوارد ئه
 تا وتی هەه سەتکه اڵتی ده ڵێن  خەه هێنم پێەی ئەه سەت ئەه ده شتێک به ، یه فته هه
 واو من هێشتا کارەکانی ژیانم تەه ،زووە ئەمدرێتێتۆزێک  تایی برادوای، که هه

ی  وه ر بکەرێ پەێش ئەه گه ئه، رێتێبێ زوو بتد نێم ئه م وای دائهاڵ به.  کردووه نه
 .بمری بتدرێتێ

ریکۆۆۆا  همۆۆۆ ئه  ک لۆۆۆه یۆۆۆه وه بوونه نگار ره یۆۆۆان بۆۆۆه ،یۆۆۆان گرفتێۆۆۆک ،ک یۆۆۆه چ بیرۆکه: پرسۆۆۆیار
 ختن؟ جێگای بایه ک هی بیس  و ی ده تای سه ره سه له

  شەەێک لەەه هر ب سەەه ر دیموکراسەەی له کانی سەەه ترسەەییه مه: لبی ئێەەدوارد ئەەه
ی  زۆربەەه. بەەوو  رسەەتانه نگەەدان زۆر خۆپه دام ده بڕوایەەه و لەەه  پەەاڵێوراوان کەەه

ڕێەەی   ی چ شەەتێکی بەەاش دێتەەه وه بەەه  کی نییەەه ندییەەه یوه نگەەدانمان هەەیچ په ده
  وه وت ئه رکه بۆم ده ، زانییه و نه  رستانه نگدانێکی خۆپه ده  وه ئه ،ڵکی باش خه

  بینم کەه ئه ،وانێ زۆر زۆر خێرا دیموکراسی بکوژێت ئه  وه ئه ، ترسیداره زۆر مه
ی خۆمەەەان   هڵگەەە کۆمه  کان لەەەه نییەەەه ده مه  ر ئازادییەەەه سەەەه کان به وتنه رکه سەەەه
پی  ن چەەه الیەەه ترسەەی له رگیز مه هەه ریکا مەەه هئ  لەەه ،ترسەیدارانە شەەکاونەتەوە مه

بینم  ۆمان ئهخ  وه.  رگی دیموکراسی، فاشیزمه مه.  بووه ئارادا نه ریف له ته موته
رانم  ش زۆر نیگەه وه ئەه  کەه ، و ملدانەه لەه  وه بینەه وام نزیکتەر و نزیکتەر ئه رده به
 .کات ئه

 نووسی؟ ئه  مه ی ئه رباره ئایا ده: پرسیار
کی  رییه اڵم نەاچم شەانۆگه نووسەم، بەه ئه  میشەه پێموابێ هه: لبی ئێدوارد ئه

 ،نەاهێنێ  وه ش ئەه مەه ئه و  یەهی بێمانا وه ئەه ر بەه له سیاسی فێرکاریی بنووسم،
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  مەه ئه ،پەڕی ژیەان بەیێ  پەڕ بەه بوون، بێدار  م به ڵک قایب بکه ر بتوانم خه گه
ن و ئینجەەا  بکەه  وه ئەه  بەەده ڵک هەان خەه.  کەه ر مه سەەه و سازشەی له فرۆشەه مه

 . یه ئومێدیش هه
 ن، چییۆان پۆێ هبۆێن بۆۆالت و دوای ئامۆژگاریۆ  لێبکۆ  نجانۆه م گه کێ لۆه ر یۆه گه ئه: پرسیار

 ڵێی؟ ئه
وێ  تەه ئه  بزانەه . وه ناو هۆشی خۆته  تۆزێک بنۆره  وڵبده هه: لبی ئێدوارد ئه

تەۆ ژیەانی  ،ڕاستی تۆ کێەی به      وێ و ڕاستی چیت ئه به، ژیانتا  ی له چی بکه
یەان  ،کۆتاییدا بێزار ببەی لێەی له  نجامدانی کارێک که ئه  به  ده فیڕۆ مه خۆت به

 ، پڕ بەه ژیانی تۆیه  وه ئه. ی فیڕۆدان بکه یان کات به ،می رهه به ێب  ست به هه
دا زۆر  لێەره "خشەی سوودبه." توانی سەوودی  ببینەه پڕی ژیەان بەیی و تەا  ئەه 

 ژیەانێکی سەوود.  رسەتانه ک  خۆپه ژیابی نه  خشانه به سوود  پێویسته.  گرنگه
 .ن بێداڵ ر به دووا جاردا زۆر له  له  یه وانه ، له خشانه به

 ؟ وه ی یاد بکرێیته که ز ئه چۆن  ه: دوا پرسیار: پرسیار
 . وه ی یاد بکرێمه وه بری ئه بڕۆم له  باشه پێم: لبی ئێدوارد ئه

 بۆ باسکردن؟  گرنگه  کردبێ و پێ  وایه باسمان نه که  یه هیچ شتێکی تر هه: پرسیار
 ،دواین گرنەو نەهی سێ شەتی زۆر  رباره ده  ئێمه با بزانین،: لبی ئێدوارد ئه

و   وانیش سێکس و پەاره یان بدوێ، ئه رباره کات ده ز ئه نوو  حه شانۆنامه  که
 .خواردنن
 . ، باسیان بکه س  به ربه سه: پرسیار

 !یف حه.  نییه  وه سته ده ئێستا هیچ کاتمان به: لبی ئێدوارد ئه
 .م که زۆر سوپاس  ئه: پرسیار

 (2(.ڵتا گه کردن له قسه  اڵ بووم بهخۆشح ، شایانی نییه: لبی ئێدوارد ئه
 

* * * 
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 ریکی؟ هم بۆ بارودۆخی شانۆی ئه  نگاندنی گشتی  چییه ڵسه پێمان بڵێ، هه: بێری فۆکس
کردنی زۆر  شەه گه ریکی پێویسەتی به هم بارودۆخی شانۆی ئه: لب ئێدوارد ئه

  وه داخەه به. ر هونەه  ین بەه ڵکی ڕۆشنبیر ناکه کاندا خه قوتابخانه  له  ئێمه ، یه هه
سەەێک   که  ن، چەەۆ سەەتاندووه مان وهیری دا ڕۆشەەنبیریی هونەەه بننینەەه له  ئێمەەه
ی  وه ئەه  وه داخەه به  کرێت؟ ر ڕۆشەنبیر نەه هونەه  کاتێکەدا بەه شداری بکەات له به
ڕووی   لەەه  کەەه  نییەەه  وه پێویسەەت ئەەه  بەەه  باشەەه،  وه بازرگانییەەه  یڕوو لەەه

ر حیسەابی  سه نێ له ئه  وه بازرگانییه   پاڵ به  واڵتی ئێمه.  باشه  وه ئیستاتیکییه
 .دوو گرفتی جیددین  م دوانه ئه ،ئیستاتیکا

 ؟ هێرشی جارانه  مه یان ئه ،شداری به  م شااڵوه تۆش له: بێری فۆکس
سەیش  که ... کەردووه  ته م بابه ر ئه سه م له ی چۆن، قسه ئه: لبی ئێدوارد ئه

  تەه م بابه ر ئەه سەه له  قسەه  سەاڵه چەبی  اڵم وا بۆ ماوه به. گرتووم نه گوێی لێ
 . یه که کێشه  مه ئه ،بێ وامیش خراپتر ئه رده م و به که ئه

 ؟ ر چییه سه ڕای تۆ چاره به: بێری فۆکس
 ڵکانێکی ڕۆشنبیر و خه ،بێ بێ دوو شتت هه زانی ئه خۆت ئه :لب ئێدوارد ئه

بێت  ئەه .نجام بگەات ئەه دا به قوتابخانەه بێ له ئەه   ش مه ر،ئه ست بۆ هونه ربه ده به
 بەن و ڕێ  وه گووتنەه  ی وانەه ردا شایسەته بواری هونەه لەه  بێت که مامۆستات هه
 کان لەه رییەه هونه  بینم پرۆگرامەه وام ئەه رده اڵم بەه بەه.  و کاره ئه پێدراو بن بۆ

ها  روه بێت و هەه ت هه مه بێت ئه ئه ،برێن کاندا الئه تی و گشتییه تایبه  قوتابخانه
 .ر ڕۆشنبیر بێت هونه وێ به بیه  بێت که کت  هه یه  هڵگ کۆمه ێب ئه

  بژێری ، کۆه ئۆه ڵ هۆه  یه و پیشه مان ئه ، هه وه یته بکه س  پێ مڕۆ ده ر ئه گه ئه: بێری فۆکس
 ؟ بژاردووه ڵ  هه

ختێک  سێکی نەه وام که رده اڵم به به ت بێت، حمه زۆر زه  یه وانه له: لبی ئێدوارد ئه
ی  ڵەه هه  ی بەه وه م لەه بکەه  ڵەه هه       خەۆم  و پەێم باشەتر بەووه  ق بوومەه ڕه للەه که
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خەۆم   کەه  هی یه و شەێوه کانم بەه زۆری شەته هو بە  میشه من هه ،بییم  وه ڵکی تره خه
   .ست بێنم ده یان به زۆربه  ش توانیومه میشه هه. ، ویستوومه ستمه به مه

یۆان ئایۆا  ،(الین کینۆگ)کو  کانی برادوای وه هیمۆسیقی  ڤاڵهیستفێ  چیته تۆ ئه: بێری فۆکس
 ؟   جۆرە شتانه  و هئ  ڕوانیته ئه  وه خییه بایه بێ  به

می  کەه کی یه خولەه  هدرحاڵ پەاز هەه  به ، وه مه بێ بیر بکه ئه: لبی ئه ئێدوارد
ژیانما  لەەه ڤاڵی مۆسەەیقا کهیسەەتێف چەەاکترین  کێک بەەوو لەەه یەەه ،(الیەەن کینەەو)

 ،نۆڵسەن و بەڕ هه ڵێم ڵک ئەه خەه به  ،کەه خوله  هدو پەاز اڵم دوای ئەه بەه. دیبێتم
  وم لەەەەهکێک بەەەەو مەەەەن یەەەەه .م زۆر نایەەەەاب بەەەەوو کەەەەه کی یه خولەەەەه  هدپەەەەاز
تی  هیرپرسەیار هۆی به بەه  اڵتی تەۆنی، بۆیەه خەهی (لیینەی دادوەر)رانی نگده ده
شەتی   م تا نو بده من ناتوانم ده. لی خراپ بۆ بینینی شتگه  بنوومایه   هبوای ئه

ر بەرادوای  سەه ی له و شەتانه ی ئەه زۆربەه  که  یه و مانایه ش به مه ئه. بینم باش نه
ببیەنم  خەراپ ک شانۆی  یه ژماره ناچاری  بێ به ئه ،کرێن باش نین ش ئه پێشکه

 .بیێرراون ڵ اڵتی تۆنی هه بۆ خه  که
 ؟ یه وه سته ده ئێستا چی  به: بێری فۆکس

  وه مەەه رهه چەەوار به  ی ڕاسەەتی بەەێ ئێسەەتا مەەن بەەه وه ئەەه: لبی ئێەەدوارد ئەەه
ری  وبەهور ده نیویەۆرک و   کانم لەه رییه بەۆ شەانۆگه   کەه زهر موو وه هه ،رقاڵم سه
بەەۆ   وه شەەقێکه مه  ی لەەه وه لەەه  م بێجگەەه مەەن شەەتێکی تەەر ناکەه ،رخان کەەراون تەه
اڵم  به ،ۆڵدا بێتڕژێر کۆنت موو شتێک له ی هه وه وڵدان بۆ ئه شقێکی تر و هه مه

 . بێ  بۆ هاوینی داهاتوو ئاماده  یه وانه له  که  یاڵدایه خه  کی ترم  له رییه شانۆگه
 5ریکی نووسین ر خه تۆ ئێستاش هه  شتێکی باشه: بێری فۆکس
چم بەۆ کۆرسەی  ئەه ،م ده خۆم ئەه خ به چاکی بایه من زۆر به: لبی ئێدوارد ئه

 ، وه ناکێشم و ناشەخۆمه  ره خۆم، جگه زانم چی ئه ئه ،م که رزش ئه رزش و وه وه
 .قڵ تا ڕوخانی عه پێموابێت هه ،ڵیا گه ڕۆم له ک ئه یه بۆ ماوه

 کان؟ الوه  بۆ شانۆنووسه  یه ک  هه ییهچ ئامۆژگار: بێری فۆکس
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 ، ڵکی پێش تەۆ چییەان کەردووه بزانی خه  شێ ، تۆ ئه باشه: لبی ئێدوارد ئه
تەۆ خەۆت  ،رسەتۆفانیس و ئه سۆفۆکلیس   هی، ل که ست پێئه ده  وه یۆنانه  تۆ له

. مێەیوودا نووسەرابن  لەه  ی کەه رییانه و شەانۆگه گرنگترین ئەه  ی به که ئاشنا ئه
و   وه چیتەه گی چیەدا ئه انیەت بەهبێ بز ئەه ،یت بێت بیکه ئه  که  م شته که یه  هم ئه
اڵم گرنگتەر  بەه.  زۆر گرنگەه  مەه بیت، ئه ئەه شەت فێەر  کێەوه  له  وه (نێ که پێئه)
  ن بەبن بەه کەه ز ئه حەه  کەه و نەه که ئه  وه لەه   بیەر نەدێک کەه هه  یه وه ش ئه مه له

، نین  نوو شانۆنامه یان شاعیرن و ،ماننووسنڕاستیشدا ڕۆ نوو ، له شانۆنامه
 زۆر  مەه ئه. نووسەیت شانۆنامه   ت ال ڕوون بێەت کەه وه ئەه  بێت ڕاسەتی ئەه تۆ به

 . گرنگه
 نووس؟ شانۆنامه  داته ندیی ئه تمه ک تایبه زاییه چ شاره: بێری فۆکس 

بینەەراو و رێکی  هونەەه کی زۆر  یەەه ڕاده نووسەەینی شەەانۆ تەەا: لبی ئێەەدوارد ئەەه
ر شانۆ  سه چ کارێک له  که  وه یته بکه  هو له  بێ بتوانی بیر ئه ، بییه ده ئههەروەها 

 . یه هه چاو و گوێ  ر سه کی له رییه چ کاریگه  و کاره بینرێ و ئه ئه
 بینی ؟ ز ئه ر کاغه سه له  مه تۆ ئه: بێری فۆکس
بینم  ئەه وسم،نو ری ئه شانۆگه کاتێ که  ر هه ،یبینم ڵێ ئه به: لبی ئێدوارد ئه

مەن خەۆم  ،کرێت ممەدا نمەایش ئەه رده به ک له رییه ختەێ شەانۆگه وه ،بیستم و ئه
 .ریش بینه  بێ ببمه ئه  چونکه م، که ماشای ئه ته  بینم که ئه

  ڕواننۆه ئه  وه چاوێکی ڕێۆزه جیهۆان بۆه ، رگرتۆووه رت وه اڵتی پۆۆلیتزه تۆ سێ خه: بێری فۆکس
 .کان  مه رهه به

  لەەه  وه چاوی ڕێەەزه جیهەەان بەەه  وه دڵنیاییەەه رحاڵ به هەەه  بەەه: یلب ئێەەدوارد ئەەه
 .ڕوانن اڵت ئه رگری خه وه

ک  تۆۆ ئێسۆتاش وه، نگێنی  سۆه ئه ڵ کانی خۆت هه م بزانم چۆن کاره که ز ئه  ه :بێری فۆکس
 ریکی فێربوونی ؟ خه ر نووسێک هه شانۆنامه
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  پرسیارم  ندێ که هه،  وابووایه  خۆزگه ...ی خوا گیان ئه: لبی ئێدوارد ئه
ر  گەەه ڵێم ئه ، منەەیش پێیەەان ئەەه ت باشەەترینیانه ک رییه ن چ شەەانۆگه کەەه ئه لەەێ

نووسەەین؟ جەەا هیەەوادارم باشەەترین  وامم له رده گینا بەەۆ بەەه ئەەه ،نووسەەیبێتم
بم و  م فێەەەر ئەەەه که ئیشەەەه زیەەەاتر له مەەەن ئێسەەەتاش ،نووسەەەیبێ ریم نه شەەەانۆگه

سەوود  خۆش و به ،یان نووسم ئه که  مری داهاتوو هیواداریشم دوو سێ شانۆگه
 .الم من  سوود بوون زۆر گرنگه به. بن
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 :رگێر وه  کانی تێبینییه

مانی ڤیکتۆر  زه ریکی هاو هم ندی ئه رمه ر و هونه کته بیڵی گاکستۆن ئه - 2
 ،یه هه  وه شیان پێکه ری و نواندنی هاوبه لێ کاری هونه و گه  موور و ئێد واینه

وڵ دا  و زۆرم هەەه  و بیسەەته  ی نەەۆزده ده ردوو سەەه ی هەەهسەەتۆن کەەوڕکاگبیڵەەی 
اڵم  بەه ،م رنێتەدا چنەو بخەه نته دونیای فراوانی ئه  له  ی بیڵی ژیاننامه شتێک له

 .وت که ست نه هینم ده  وه داخه به

ری  رهێنەەه ر و ده ر و کۆمیەەدی و نووسەەه کتەەه ڤیکتەەۆر فریەەدریک مەەوور ئه
  شەەاری هەەامۆنتۆن لەەه  لەەه 2872بیسەەت و چەەواری شەەوباتی  له ،ریکەەی همەە ئه

 2921مموزی  بیسەەت و سەەێی تەەه  و لەەه  دایک بەەووه تی نیوجێرسەەی لەەه ویالیەەه
 ، ی دڵ کەۆچی دوایەەی کەەردووه ڵەەده جه  بەه سەەاڵیدا ش شەەتاو شەه نی هه مەه ته له

شەداری  نگدار به لمی دهینو و بیست و نۆ ف لمی بێدهیسی و دوو ف  ڤیکتۆر له
 . کردووه

مەی  نۆی تشەرینی دووه لەه  ،ریکییەه همە نەدی ئه رمه و هونهر  کتەه ئێد واین ئه
  لەه 2922یرانی  ی حەوزه نەۆزده  و لەه  دایەک بەووه  فالدیلیفیەا لەه  له 2882

بیست   ریدا له ژیانی هونه  ئێد له ، ریکا کۆچی دوایی کردووه هم کالیفۆرنیای ئه
 . ری بووه هونهری  به ڕێوه یا به ، ری باشداری کردووه لم و شانۆگهیشت ف و هه

سەپ  ی ئه هپێشانگ . بانه ره سپ و عه یدانی پێشبڕکێی ئه مه ،هیپۆدرۆم -1
 .و سێرک و یاری

ن و  جیمەەەی فرانسەەەیس دورانەەەت گەەەۆرانیبێی و کۆمیەەەدی و پیەەەانۆژه -2
و   دایەک بەووه  نیویەۆرک لەه  له 2893ی شوباتی  ده  له ،ریکی هم ری ئه کته ئه
ش سەاڵی  شەتا و شەه نی هه مه ته له 2985می  بیست و نۆی کانوونی دووه  له



 291 

ها  روه هەه  ،شداری کەردووه لم بهیچب و نۆ ف  جیمی له ، کۆچی دووایی کردووه
لمی کارتۆنی یگی ف نگی سه ده  له  بێجگه  مه ئه . وه پێنل شریتیشی باڵو کردۆته

 .مووان بۆ هه  نگێکی ناسراوه ده  که( تۆم و جێری)ناوبانو  مندااڵنی به

  ،نێ  چیرۆکنوو  و شانۆنوو  و ڕۆماننووسی ڕوسییهئیڤان تۆرجی -3
و   دایک بەووه ڕوسیا له  رستۆکراتی له کی ئه یه ماڵه بنه  له 2828ساڵی   له  که
  ش ڕۆمەەان و ده تۆرجینێەە  شەەه ، کەەۆچی دووایەەی کەەردووه 2883سەەاڵی   لەەه

  تۆرجینێە  بەه.  ری نووسەیوه و نەۆ شەانۆگه( چیرۆکەی درێەی)ڕۆمەان   کورته
مین  کەەه تۆرجینێەە  یه  شەەایانی باسەەه. نرێ ی ڕیەەالیزمی ڕوسەەی دائەەهمایسەەترۆ

 . کار هێناوه ی نیهیلیزمی به واژه سته ده  سه که

سەاڵی   له  که ،ریتانی بوو ریایی به ی ده وه کونارد کۆمپانیای گواستنه -4
 ،دا نجام ئه ریتانیا ئه نێوان نیویۆرک و به شتی له گه  زرا و مانگانه دامه 2805
  کانی خەۆی لەه شەته گه  بەه  تەا ئێسەتاش درێەیه  م کۆمپانیایەه ئه  باسهشایانی 
 .دات ریتانیا ئه ریکا و به هم نێوان ئه

شاری نیویۆرک   له 1550،یرانی  زه دووی حو  له  ،وتنه م چاوپێکه ئه  -5
 رم وه  وه ه( Academy of Achievement) سەەایتی  و منەەیش له  نجامەەدراوه ئه

و  ی نەەاوی ئەەه وه ر ئەەه بەەه له  وه  .www.achievement . هگێەەڕاو رم و وه  گرتەەووه
منەیش  ،  نووسەراوه نه ، نجامداوه لبی ئه ڵ ئێدوارد ئه گه ی له ی  گفتوگۆکه سه که
 . وه مەه که بەاڵوی ئه  وه ه"وت سەتکه کادیمیای ده ئەه"ناوی   ر بەه کو خۆی هەه وه

  وه ه2922سەەاڵی  واشەەنتۆن و له  وتۆتەەه که   کادیمییەەه م ئه ئەەه  شەەایانی باسەەه
 . زراوه دامه
کۆشەێ  تێده  ،ریکی ڕێکخراوێکی نا حکومییەه هم وتی ئه ستکه کادیمیای ده ئه
تی  ویالیەەه  لەەه 2922سەەاڵی  له .پێناو ڕۆشەەنبیر کەەردن و ئیلهەەامی الوانەەدا لەەه

  کات لەەه وانێک ئەەه ی پێشەەڕهاڵت کادیمیا خەەه ئەەه. زرا ریکەەا دامەەه همەە ئه واشەەنتۆن له

http://www.achievement/
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و   وه زانسەت، دۆزینەه تی، اڵیه تگوزاری کۆمه ر، بازرگانی، خزمه کانی هونه بواره
: ن مانەه ئه وتن که رکه نێ بەۆ سەه ئەه دا ش کلیله و شه کادیمیا دان به ئه .رزش وه

 .ڕاستگۆیی. دان ڵنهۆتی،  ک کردن، ئازایه ، ڕوئیا، خۆ ئاماده عاتیفه
یی  وه تەه نه وتی نێو ستکه ی ده وانداری لووتکهیکادیمیا م ک ئههارێ موو به هه
سی هی سەااڵنی ) وه کاته کۆئه  وه اڵتکراوی جیاواز پێکه نجا  خه په  که. کات ده

نجا  د و پەه ڵ دوو سەه گەه له (دێەن  موو سەاڵێک تەازه یەش هەه- بیست ،پێشوو
له   ی لووتکه و درێیه  هم چوار ڕۆژ له ،ییدا وه ته ئاستی نێونه رچوو له قوتابی ده

 .خشرێت به ئه  فری زێڕینی سااڵنه اڵتی ده دا خه خوانێکی ڕازاوه  میانی
لبی  ڵ ئێەدوارد ئەه گەه ی له که وتنه چاوپێکه  ی که سه و که بۆ زانینی ناوی ئه

ڕی  ی ماڵپەەه ئاراسەەته  ،1525یرانی  دووی حەەوزه  کم لەەه یەەه ، نامه نجامەەداوه ئه
 :تی  یه که قه ده  مه ئه  کرد که  که کی ڕێکخراوه ره سه

 

 ساڵو
یرانی سەەاڵی  دووی حەەوزه  لبی لەەه ڵ ئێەەدوارد ئەەه گەەه ی له وتنەەه کهێو چاوپ ئەەه

 . وه ، خوێنده نجامدراوه ئه 1550
 : یه وه م ئه که پرسیاره
؟ ئایەەا هەەیچ  نجامەەداوه لبی ئه ڵ ئێەەدوارد ئەەه گەەه ی له وتنەەه و چاوپێکه کەەێ ئەەه

کانی کوردی  زمانه کادیمیا به ی ئه رباره زانیاری زیاتر ده بۆ  یه ک هه یه رچاوه سه
 بی؟ ره یان عه

 سوپا 
 (ڵ شخه مه)مان ێاڵ سڵڵبدو عه

 ری کورد شاعیر و نووسه
 . وه اڵمی دامه کادیمیاش ئاوا وه کی ئه ره ڕی سه ماڵپه
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 ساڵو

ڕێز  ی بەه  وتنەه و چاوپێکه خۆشەحاڵم چێەیت لەه ،ت که سوپا  بەۆ پرسەیاره
  وه مانه که ڕه ستافی ماڵپه کێک له ن یه الیه له  که وتنه چاوپێکه ، رگرتووه وه لبی ئه
  کادیمیا لەەەه ئەەەه  ت بەەەه باره کان سەەەه رچاوه موو سەەەه هەەەه  وه ، نجامەەەدراوه ئه

 orgwww.achievement.  ماندایه که ڕه ماڵپه

 زداێڵ ڕ گه له
 ر ئیمیڵی لۆیه

 . 1525یرانی  حوزهسێی 
 

 
  : وتنانەی ئێدوارد ئەلبی  م چاوپێکه کانی ئه رچاوه سه
 
 

1- http://findarticles.com/p/articles/mi_m1285/is_2_32/ai_83450560/ 

2- http://blog.pennlive.com/go/2007/11/the_edward_albee_interview.ht

ml 

3- http://www.commonground.ca/iss/0302139/edward_albee.shtml 

4- http://www.achievement.org/ 

 

http://www.achievement/
http://www.achievement/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1285/is_2_32/ai_83450560/
http://blog.pennlive.com/go/2007/11/the_edward_albee_interview.html
http://blog.pennlive.com/go/2007/11/the_edward_albee_interview.html
http://www.commonground.ca/iss/0302139/edward_albee.shtml
http://www.achievement.org/
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 ( مەشخەڵ) پرۆفایلی عەبدوڵاڵ سڵێمان

 

 
 
لە شەەاری کەرکەەوک لە  2920لە سەەاڵی  ،(مەشەەخەڵ)ێمان ڵاڵ سەەڵعەبەەدو*  

 .دایک بووە
ی  هخوێنەەەدنی سەەەەرەتایی و ناوەنەەەدی و ئامەەەادەیی وپاشەەەان پەیمانگەەەە*  

 .ر لە کەرکوک تەواو کردووەهە 2982تەکنەلۆجیای لە ساڵی 
سەێ و لە زۆربەی ولە سەرەتای هەشتاکانی سەدەی ڕابردووەوە شیێر دەنو*  

گۆڤار و ڕۆژنامەکانی کوردستان و دەرەوەی کوردستان و سایتە ئەلەکترۆنییەکەان 
 .شیێر و وتاری ڕەخنەیی ئەدەبی و سیاسی و جەماوەری  باڵو کردۆتەوە

 1983لە ساڵی  ،هەولێرکردووە لە شاری  ییبەشداری چەندین کۆڕی شیێر*  
لە  ی تەەایبەتی کەەردووەیدوو کەەۆڕی شەەیێر ،1985لە سەەاڵی  ،کەرکەەوکو لە شەەاری 
 . 2010و لە ساڵی   2001ساڵی  لە ،ر لە کەنەدا شاری ڤانکۆڤه
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کۆشەەەەش و نەوزاد ئەحەەەەمەد  للەگەڵ بەڕێەەەەزان جەمەەەەا 1987لە سەەەەاڵی * 
دادەمەزرێنن و بۆ مەاوەی سەێ  حەلقەی ئەدیبانی کۆمۆنیست (هۆشەنو )ئەسوەد
 .ژمارەی گۆڤاری ڕابەر دەردەکەن 12ساڵ 
  1992یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی یەکێتی بێکاران لە کوردستان * 
  1993 یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق* 
سەتی یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانەی بەزووتنەوەی بنیادنەانی حیزبەی کۆمۆنی* 

 1998 کرێکاری عێراق 
بەووە لەنێەوان " دەنگەی بێکەاران"سەرنووسەری چەندین ژمەارەی ڕۆژنەامەی * 
 . 1994 – 1992سااڵنی 
 – 1997ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤەاری هانەا بەووە لەنێەوان سەااڵنی * 

2000 . 
 .لە واڵتی کەنەدا دەژێت  ساڵه  ئێستاش حەڤده*  

 

 

 (مەشخەڵ) مانێاڵ سڵڵراوەکانی عەبدوباڵوک                    
 
 لەباڵوکراوەکانی گۆڤاری ڕابەر     (  دەستنوو )شیێر   - چرای شۆڕش* 

       1989   
لە ژێەر  ،وەرگێڕانی بەشێک لە شەیێرەکانی برێخەت -دیوارەکان ئەڕوخێنین * 
 رگێڕان  وه(  دەستنوو ()دالوەر حوسێن)ناوی
 1990        اری ڕابەر     عەرەبییەوە لە باڵوکراوەکانی گۆڤەل

 1992       شیێر   -چاوم لێیە * 
 1992           شیێر   -چەند گۆرانی یەک لە جەنگەڵستانی ژیانەوە * 
 - ( دەربەەەارەی قەەەانونی جەمێیەەەاتی حکەەەومەتی هەرێەەەم  ) نەەەامیلکەی * 
 1993-دیداری سیاسی  -  وه لێکۆڵینه
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لەژێەەر ( ێەەت بەەۆ پێشەەەوەبەەا ئاوڕێەەک بەەۆ دواوە تەکانێەەک ب)نەەامیلکەی * 
سیاسی   لەباڵوکراوەکانی حیزبی کۆمۆنیستی  -مێیوویی   ،(مارم عوسمان)ناوی

  2993   -کرێکاری عێراق 
 1550 -شیێر - نفا کانی مه ڕژانی دڵۆپه*  

 1552 -رگێڕان لە ئینگلیزییەوە  وه -شیێر   -ڵ  دووكه  بیابانێکی پڕ له* 
 - رگێەەڕان لە ئینگلیەەزییەوە وه - چیەەرۆک –منەەدااڵن    - کەەان مۆره  گوڵەەه*  

1552    
  1557  -رگێڕان لە ئینگلیزییەوە  وه  -شیێر  -اڵ   ئه*  
  1558  -رگێڕان لە ئینگلیزییەوە  وه -ری  شانۆگه  -ئاکشن *  

 .رگێڕان  لە ئینگلیزییەوە وه -ۆک چیر  -مندااڵن   -ی  که گه لوال و سه*  2009
 1559  -رگێڕان لە ئینگلیزییەوە  وه –ری  شانۆگه  -رباز  دڵی سه* 
 2011 -ری  شانۆگه -  وه نیشت تارمایی نیشتمانه ته ڕاکشان له* 
 

 بۆ چاپ  کتێبی ئاماده
 
 شیێر -باوەشێک لەفەناوە نیشتمانی زویر ماچ ئەکەم   بە*  

 رگێڕان دیدار و ووتار و وه  -گووتمان   ..لیدا خمه کی مه یه نای ئێواره په  له*  
 لە ئینگلیزییەوە

 وتن وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە ری و چاوپێکه شانۆگه  -لبی   ئێدوارد ئه*  

 ری کارەساتی ڕۆژی هەولێر وه بیره  -شدا   ڵێکی ڕه ژێر دووکه له* 

 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە –ری  شانۆگه   -فیفوخان و هاوڕێکانی   * 

 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە –شانۆگەری     -کۆمەڵێ دەقی شانۆیی    * 

 –چیەەرۆک بەەۆ منەەدااڵن    -پاسەەارییەک گشەەت سەەبەینان ئەڵێەەت سەەاڵو   * 
 وەرگێڕان  لە ئینگلیزییەوە

.کۆی شیێرەکانم  -دەگووتی خۆشم دەوێی  ملەبەردەم خۆرئاوابووندا پێ*    


