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 ایفۆس یناھیج

  " فه لسه  مژووی فه ت به باره ڕۆمانک سه"
 

  ر نووسینی؛ یۆستاین گارده
 ؛ وه  دانیمارکیه رگانی له وه
 ن سه ھرۆز حه به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زار سای مرۆڤ   مژووی س ھه ی له سه و که ئه
 .ژی نھا بۆ ورگی ده بت، ته ئاگا نه به
 « گۆته»
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناواخن
 

 ن ده ی عه باخچه
  کاتکی دیاریکراودا، شت شتک له چۆنک بت، دهر ھه ...

 ... بوون  ھاتبته وه  ھیچی ڕووته له
 

  که  درژه کوه
 بت، نھا توانای تامانمان ھه ر ته گه...
 ...سوفکی لھاتوو یله  فه توانین ببینه ده

 
 کان فسانه ئه
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 ...دا  و خراپه  نوان ھزی باشه کی دژوار له نگیه ھاوسه...
 

 کان  سروشتیه سوفه یله فه
 ... دروست نابت وه ه»ھیچ « ھیچ شتک له...

 
 «Democritus» دیمۆکریتس

 ... ی جیھان مه تترین گه بلیمه ...
 
 نووس چاره

 ڕاستیدا ڕوون   له دات که رخستنی شتک ده وی ده ھه»  که وه فاگره»…
 ... نیه

 
 Socrates سوکرات

 ... نازانت زانت که  ده  که یه سه و که کترین مرۆڤ ئه زیره...
 
 سینا ئه

 ... وتن رکه رز ده ھا بینای به نده  چه وه کانه  نو پاشماوه له ...
 

 «Platon» پالتۆن
 ...ی ڕۆح قینه  بۆ مای ڕاسته وه ڕانه ی گه تاسه...

 
 ر ی مجه که ژووره

 ... داگرت وه که یه ردوو چاوی به  ھه که کچی ناو ئاونه...
 

 «Aristoteles» ریستۆتالیس ئه
کانمان ڕک  یویست بۆچوونه جی بوو و ده نھه پیاوکی وردبینی مه...

 ...بخات
 
 Hellenism ھیللینیزم

 ... که  ئاگره پریشکک له...
 

 کان پۆست کارته
 ...ر خۆم  سه من سانسۆرکی تووندم خستۆته...

 
 لتوری ی که دوو بازنه

 ...یت ده تادا الده  ئاسمانی به  به وه خوالنه   خۆت له و جۆره نھا به ته...
 

 ڕاست کانی ناوه ده سه
 ...ت گرتبت ه  ڕگای ھه  نیه وه ، مانای ئه مکی ڕگاکه بینی که...

 
 «Renaissance» ڕنیسانس

 ، وه  پستی مرۆڤدا شاراویته  له زی خودایی که گه ی ڕه ئه...
 ... خۆت بناسه

 
 "Baroque Period" می بارۆک رده سه

 ...  ونی ل چنراوه  خه  چنراوین که و قوماشه مان ئه  ھه  له ئمه ...
 

 "Descartes" دیکارت

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

5   6 

  که کانی شونی کاره  کۆنه سه ره موو که واوی ھه یویست ته ده...
 ...رت البه

 
 "Spinoza" سپینۆزا

 ...قۆز ناجونت ره خودا قه...
 

 "Locke" لۆک
ی مامۆستا  وه ی پش ئه و پۆله شی ئه  ڕه خته ک ته ر وه ئاگایمان ھه ...

 ...  تاڵ و بمانایه پی تبخات، به
 

 "Hume" ھیوم
 ... وه که  ناو ئاگره ره  فی بده واته که...

 
 "Berkeley" بارکلی

 ... وه خولته وری خۆرکی ئاگریندا ده ده  به وه  ئاسمانه ک تۆپک به وه...
 
 "Birkely" بیرکلی

ی  که وره  گه لیسماوی کۆن بوو و داپیره کی ته یه  ڕاستیدا ئاونه له ...
 ... جکی کیبوو ره  قه  ژنه ی شوبکات له وه مک پش ئه که

 
 «Age Of Enlightenment» ری ی ڕۆشنگه ده سه

 ...ی تۆپ داڕشتن تا شوه  ھه وه رزی دروستکردنه ی ده  شوه له...
 

 «Kant» کانت

...ره  ئه  لهئاسمانی پیش له وه یه رومه  سه  له ستو یاسای مۆرا   
 ... مدایه وه ناوه

 
 «Romance» ڕۆمانسی

 ...ڕوات  ده وه و ناوه ره  به که ڕگا پ نھنیه...
 

ھیگ «Hegel» 
 ... نی بت، توانای ژیانی تدایهق  ئه ی که و شته نھا ئه ته...

 
 «Kierkegaard» گۆ کیاگه

 ...ڕوات و ئیفالسی ده ره وروپا به ئه...
 
 
 «Marx» مارکس

 ...ڕوات وروپادا ده ناو ئه ک به تارماییه...
 

 «Darwin» داروین
 ... ڕین په نو ژیاندا تده  به وه ه»جین «  بارکی پ له به ...

 
 «Freud» فرۆید

 ...وت رکه یدا ده وه ناوه ی، له که گونجاوه رست و نه  خۆپه خواسته...
 

 ئستامانمی  رده سه
 ...ست بت ربه  سه  که ردا کراوه سه مرۆڤ حوکمی به...
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  که ی باخچه وه کۆبۆنه

 ...شکی سپی  ڕه له قه...
 

 کان کردنی ئاوازه تکه
 ...نرن ژه مان کاتدا ده  ھه  له دوو ئاواز یان زیاتر، که...

 
 «The Big Bang»  که وره  گه وه قینه ته

 ...ین ستره ردی ئه ش گه ئمه...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

 ن ده ی عه باخچه
  کاتکی دیاریکراودا، شت شتک له رچۆنک بت، ده ھه ...

 ... بوون  ھاتبته وه  ھیچی ڕووته له
 

  وه پکه.  وه ڕایه گه  ده وه و ماه ره  به وه  قوتابخانه سۆفیا ئامۆنسن له
ۆبۆتیان باسی ڕ. ی بی شکی ڕگاکه ریدا به ڵ یۆرونی براده گه له
 م بهبینی،  رکی ئاۆز ده ک کۆمپیوته یۆرون مشکی مرۆڤی وه. کرد ده

ر مرۆڤ  گه مه. بوو واو ھاویار نه ی یۆروندا ته که ڵ بۆچوونه گه سۆفیا له
 بت؟  ئامرک زیاتر نه له
و ڕگای خۆی  که ر یه  و ھه وه  جیابوونه وه که وره  گه الی بازاڕه له

ژیا و ڕگای  ڕککی تردا ده  کۆتایی گه هسۆفیا ل. ر به گرته
ک  مانیش، وه ئه. ی ڕگای یۆرون بوو نده وه شی دوو ئه که قوتابخانه

. بوو یان ھه وره کی گه یه ، باخچه که ڕه و گه کانی تری ئه موو خانوه ھه
   له ، چونکه  کۆتایی دونیاوه وتبته یان که که چوو ماه  ده وه  لهم به

 ئیتر  ووه له. بوو کی تری لنه  ھیچ خانوویه وه یانه هک پشت باخچه
 .کرد ستی پده  ده که  چه دارستانه
 کۆتایی  وتبووه پچکی تیژ که. رخا رچه  وه نی کلۆیڤهو کۆ ره سۆفیا به
 و  مه ڕۆژانی شه". پتاین پچی که"گوت   و زیاتریش پیان ده وه ڕگاکه

و  س له ن که گمه ده نا به ڕین، ده په هودا تد کی به ممان خه کشه یه
 .بینرا دا ده ناوه
ی ناو   نرگزی چ، ژر دار میوه گوه. تای مانگی پنج بوو ره سه
   ئستاوه ر له کانیش ھه دار بییه. نیبوو کانی ته  باخچه ندک له ھه
 .وز و ناسک داپۆشرابوون ی سه گه به
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شونما  نوێ ئاوھا نه رله دا سه رزه هم و موو شتک له  ھه  چۆنه...  یره سه
 پاش  ر خرا له کات، ھه  ده وزاییه  سه م گشته ؟ چی وا له وه کاته ده
  وییه و زه فر، له ی به ی دوا پاشماوه وه وا و توانه رمبوونی ئاو و ھه گه

 ؟ وه ره  ده  بنه وه بگیانه
دوقی کی سن ماشایه  و ته وه یانی کرده که رگای باخچه سۆفیا ده

ک فرۆشتن و  ی شتومه  ڕۆژنامه ی جار پبوو له زۆربه. ی کرد که پۆسته
موو ڕۆژک پش  و ھه ئه. ھاتن  بۆ دایکی ده  که وره ی گه ندک نامه ھه
 خوندن بکات، وا ڕھاتبوو  ست به ی خۆی و ده که  ژووره ی بچته وه ئه
 . دانت که ر مزی نانخواردنه سه  له  و ڕۆژنامه ک نامه یه فته سه

 ڕاستیدا   لهم بهھات،   بۆ ده وه  بانکه ی له باوکیشی جارجارک نامه
پتاینی  باوکی سۆفیا که. بوو واو ئاسایی نه ویش باوککی ته ئه
  وته که ده  نه که هََّی زۆری سال وتکش بوو و زۆربه ی نه وره کی گه شتیه که

خشی   خشه ، به وه ھاته هک د یه فته ند ھه  بۆ چه کاتکیش که.  وه ماه
چوو و کاتکی  ھات و ده دا ده که  ماه  له وه ر پیه کانی سه رپاییه سه

 کاتی   لهم به. ر سه برده ڵ سۆفیا و دایکیدا ده گه خۆشی له
 .ست ده سکی دووره  که بووه تی ده واوه ته شتیوانیدا به که
بینرا،  دا ده که سته سندوقی پۆ ی بچوک له ک نامه نھا یه  ته مۆکه ئه
سۆفیا ئامۆنسن، " نووسرابوو  که رفه ر زه سه له. ویش بۆ سۆفیا ھاتبوو ئه
و   ناوی ئه  پولی لدرابوو و نه نه. و ھیچی تر" 3   ژماره نی کلۆیڤهکۆ
 . ناردبووی بوو که شی پوه سه که

  پارچه.  وه ی کرده که دوای خۆیدا داخست و نامه ی به رگاکه سۆفیا ده
تر  وره  گه که رفه ی زه ندازه  ئه  له وت، که رچاوکه ی به زکی چکۆله کاغه
 تۆ کیت؟: ری نووسرابوو سه ست له ده به. بوو نه

ریشی  و و ناوی نردهت س نانه ته. نووسرابوو ھیچ شتکی تری تدا نه
کی  یه  کۆتایشدا نیشانه واو، له  و ته یه و دوو وشه نھا ئه ته. بوو  نه پوه

 .دوادا دانرابوو ی به وره پرسیاری گه
و   بۆ ئه که ، نامه  ڕاسته... وه ی کرده که رفه ماشای زه  ته وه دیسانه
 ؟ وه یانه که  ناو سندوقی پۆسته  ک خستبوویهم به،  ھاتووه

موو  ک ھه وه.  وه یانه که نگ ئاه  ڕه  ناو خانووه  چووه له په سۆفیا به
ی  که دوای خۆیدا دابخات، پشیله  به رگاکه ی ده وه جارکیش، پش ئه

   و به وه مدیوه  ئه دا ھاته که رژینه  په سپایی به  ئه به" شریکان"
 . ژووردا کان و خۆی کرد به ر پلیکانه  سه یانده مبازک خۆی گه ه قه

 !ـ پش، پش، پش’
یگوت  هکرد و د بوو، ھاواریده  ده  شتک توڕه  دایکی سۆفیا له زۆر جار که

و  ستی له به  مه ته بهّڵ ھه. ران وه ی گیانه ویله  ته  به مان بووه که ماه
ستی  به  مه  بۆ شونکی تر به وه  شونکه  له  بوو که رانه وه گیانه

  موو بارکدا دی به  ھه  سۆفیا لهم به.  وه گوزرنه نیشاندانیان ده
: کانیان بۆ کی  ئاتونییه همجار ماسی که یه. کانی خۆشبوو ره وه گیانه

  ک کهّڵ سوور، پاشانیش کیسهکو و  شه رد و ڕه ر زه گوتن سه پی ده
  وجا دوو توتی ئوسترالی و دواجاریش پشیله ، ئه"گۆڤیندا"ناوی نابوو 

و  ب ھۆ ئه". شریکان"گوت   پی ده یان بۆ کی که که رده  زه پنگیه
ک   ڕاستیدا وه کو له کیبوو، به یان بۆ نه رانه وه موو گیانه ھه

ری دوور و  فه  باوکی سه وه که  الیه  له ک بوون بۆی، چونکه واییه دنه
نگانک   دایکی دره وه کی تریشه الیه کرد و له  جیھاندا ده درژی به

 . وه ھاته ر کار ده سه له
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 و قاپک خواردنی  وه  خۆی کرده ی له که سۆفیا جانتای قوتابخانه
  وه ستییه ی ده که  نھنیه  نامه ی بۆ شریکان دانا، پاشان به پشیله

 .ک دانیشت ر کورسیه سه له
 تۆ کیت؟

و سۆفیا ئامۆنسن  بگومان ئه. بوو ی النه و پرسیاره می ئه ڕاستی وه به
  ه ته و مه ی به تی په واوه ته و ھشتام به ؟ ئه و کیه ی ئه  ئهم بهبوو، 
 .برد ده نه

 ئانا کنووسن، ئایا  ؟ بۆ نمونه بوایه ر ناوکی تری ھه دا گه یدهچی ڕوو
 سکی دی؟  که بووه وسا ده ئیتر ئه

  زیکردووه ، کاتی خۆی حه وه وته ی باوکی بیرکه که  پکدا خۆزگه له
کشا و   ڕاده وقه ستی بۆ ته یاڵ ده  خه سۆفیا به.  ناوی بنت سینۆڤه

کرد  رچۆنکی ده  ھهم بهاند، ناس  ده وه  ناوی سینۆڤه خۆی به
  کرد کچکی تره ستیده  ھه میشه  ھه یه و شوه  به وت، چونکه که ده ڕنه
 .ناسنت  خۆی ده که

یان ڕۆیشت و  که رماوه و گه ره  به وه ستییه ی ده که یره  سه  نامه پاشان به
 :تیماشای ناو چاوی خۆی کرد و گو ڕک ته. ستا  وه که ر ئاونه رامبه به

 .ـ من سۆفیا ئامۆنسنم
ت  نانه ، ته وه دایه می نه  ھیچ جۆرک وه ش به که کچی ناو ئاونه

کرد، کچی ناو  کی ده رچیه سۆفیا ھه. کرد موچاویشی گرژ نه ده
  یویست به و ده ئه.  وه کرده  ده ی دووباره مان شوه ش ھه که ئاونه
 کچی ناو م به بکات،  که  ئاونه ری له ستپشکه کی خرا ده یه جوه
  وه رخۆیه به وجا له ، ئه وه یهجو مان خرایی ده  ھه ش به که ئاونه
 :پرسی

 ـ تۆ کیت؟

 بۆ ساتک دوودی م بهوت،  که ست نه مکی ده  ھیچ وه وه دیسانه
 ؟ که زانی خۆی پرسیاری کرد یان کچی ناو ئاونه یده گرتی، نه
 و  که ر لوتی کچی ناو ئاونه  سه خستهی  ی دۆشاومژه نجه سۆفیا په

 :گوتی
 .ـ تۆ منیت

 : وه ڕانده گه ی ھه که بوو، ڕسته ستگیر نه مکی ده  ھیچ وه که
 .ـ من تۆم

لک جار پیان  گه. بوو دڵ نه موو کاتک سیمای خۆی به سۆفیا ھه
یان زیاتر  مه  ئهم به،  یه می جوانت پوه  بایه گوت دوو چاوی شوه ده
مک  میشی که  و ده  لوتی زۆر بچکۆله گوت چونکه  ده وه رئه به له
  وه کانیه  چاوه واو له کانی ته ش گوچکه وانه  له جگه. بوو وره گه

حابوو  موو شتک خراپتر بوو، مه  ھه شی له که  خاوه قژه. نزیکبوون
 ر ناوی سه ھنا و له  قژیدا ده ستی به جارجارک باوکی ده. دابھنرت

 قژ  کچه"گوت  کی کالوس دیبۆسی، پی ده  مۆسیقایه پارچه
 خۆی  و سانا بوو وای پ بت، چونکه  بۆ ئه ته بهّڵ ھه".  که تانییه که
ردا  سه شی ئاوھا خاوی به درژایی ژیانی حوکمی قژکی ڕه به
ی  که  خاوه ی قژه فک یان کرمک یاریده  که ھیچ جۆره. درابوو نه

 .ستت ا ڕک بوهد ده سۆفیای نه
 نوقسانی  کرد به ستیده ، ھه وه یری خۆیه ھۆی سیمای سه ندێ جار به ھه
 دایکبوونکی   له یگوت سۆفیا به رحاڵ دایکی ده ھه به.  دایک بووه له
دایکبوون سیمای مرۆڤ  ی له  ئایا شوهم به.   دونیاوه خت ھاتۆته سه
 کات؟ ستنیشانده ده

   که قیش نیه ؟ ئایا ناھه انت خۆی کیه ناز  که یر نییه ئایا سه
 و  پاوه ریدا داسه سه  به  شتکه مه بژرت؟ ئه ناتوانت سیمای خۆی ھه
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 خۆی م بهبژرت،  کانی ھه ره  خۆی بتوانت براده یه وانه له. واو ته
  ک مرۆڤک به دایکبوونیشی وه ت له نانه ته.  بژاردووه نه خۆی ھه

 . وهبو بیاری خۆی نه
 ؟ مرۆڤ چیه

ی  وه ک ئه  و وه وه ی کرده که ماشای کچی ناو ئاونه  ته وه سۆفیا دیسانه
 :تی لبکات، گوتی داوای ڕوخسه

رناسی  وه ی زینده ریکی وانه  و خه وه ره  سه  بچمه ـ پموابت باشتره
 م به ... وه دا بینیه که نهناو دا م خۆی له کی که یه  پاش ماوه...بم
 : وه نوێ ڕای گۆڕیه لهر سه

 ." وه که  ناو باخچه  بچمه نا باشتره"
 !ـ پش، پش، پش

ی  رگاکه کان و ده ر پلیکانه  سه رکرده ی ده که  پشیله له په سۆفیا به
 .پاش خۆی داخست له
 پکدا  ستا، له  وه رگاکه رده ر زیخی به سه  له وه ستیه ی ده که نامه به

  و کاته کرد تا ئه ستیده ھه: ھاتددا  یری به کی سه یه ختوره
  ک گیانی به  جادوویه  پکدا به  و له ک بووه یه شوشه بووکه

 . رداکراوه به
  یات بچته  پکدا خه  ژیانکی ئاسایدا بژیت و له  له یره  سه نده چه
 ر چیرۆککی پ نھنی ئاوھا؟ سه

 نوان  ی له بازکیدا و خۆ وه که ر زیخه سه  ھواشی له شریکان به
  ر له ، ھه  ژیانه کی پ له یه  پشیله نده چه. کاندا ونکرد نه وه ده

ی ژیانی تدا  که  شۆڕه تا کلکه  ھه وه ریه پچوکترین تای سپی سه
ی سۆفیا  مان شوه  ھه  بهم به،  دایه که  باخچه ویش له ئه. بینرت ده
 . شونی بوونی  له ئاگا نیه به

مان   ھه  لهم به،  وه کرده  ژیان و بوونی ده یری لهسۆفیا ھدی ھدی ب
و  ئه. دا نابت م جیھانه  له میشه  بۆ ھه  که وه کرده ش ده وه کاتدا بیری له

 :یگوت  دی خۆیدا ده له
 ڕۆژان مائاوایی   ڕۆژک لهم بهدام،  م جیھانه  من له ئستاکه"

 ."م که لده
ی  م پرسیاره می ئه بگومان وهبت؟   پاش مردن ھه بیت ژیان له

 .وت که ده ستنه ی ده که الی پشیله له
 م به،  ڕبووه نکی سۆفیادا تپه ر مردنی نه سه ش مانگک به شه

 ژیان ئاوھا  ق نیه ناھه. کات ی ده ر بیری داپیره ش سۆفیا ھه ئستاکه
  ڕۆژان کۆتایی پدت؟ ڕۆژک له
 قووی بیری   و به وه  مایه که ر زیخه سه ک سۆفیا له یه بۆ ماوه

 ژیانی  دا بیر له ویده  ھه وه کیه موو ھز و توانایه  ھه به.  وه کرده ده
. ربھنت  مشکی ده ی مردن له وه  بیرکردنه و جۆره کو به ، به وه بکاته

 بوون  رنجی له رکاتک سه ھه. توانی یده کرد نه ندکی ده رچه  ھهم به
وی  دا، بیری کۆتایی ھاتنی ژیانیشی تکه ی خۆی ده و ژیانی ئستاکه

  وه وانه  پچه یویست به  ده مان شتیش بوو که ھه. بوو کانی ده ندشه ئه
  ش له  ڕۆژان ده کرد ڕۆژێ له ستیده  قووی ھه  زۆر به که:  وه بیربکاته

زنی ژیانی بۆ  تی مانای مه واوه  ته وسا به منت، ئه ژیاندا نه
کی ئاسن وابوو کاتک  یه ک دووالی پاره ر وه  ھه میشه ھه.  وه بووه ڕوونده

تر و ئاشکراتر  وره کو دیوکی گه تاوه ھه.  وه گیته یده وام ھه رده به
ژیان و مردن . وت که رده تر و ئاشکراتر ده وره ی تریشی گه که ، دیوه بوایه

 .وتن که رده  ده مان کشه ک دوو ڕووی ھه وه
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 ژیانمان  ست به ر چاومان، ناتوانین ھه  به ھنینه ر مردن نه گه  ئه ئمه
فسونی  تتی و ئه  تایبه ر بیر له گه ش ئه مان شوه  ھه  بهم به. ین بکه

 . وه ینه  مردن بکه ، ناگونجت بیر له وه ینه که ژیان نه
کاتک .  وه وته نکی بیرکه ی نه ته م بابه کی نزیک به یه سۆفیا قسه

نھا  ته: "، گوتبووی یه ت کوشنده که خۆشیه کان پیان گوتبوو نه هپزیشک
 ."  پمانایه نده زانم ژیان چه  ده ئستاکه

  کی کوشنده خۆشییه تا تووشی نه کی ھه ی خه  زۆربه ی داخه جگه
نی  الیه یان به.   پ مانایه نده  ژیاندا چه ن بوونیان له ون، تناگه که نه
 ناو  کی پ نھنیان بۆ بخرته یه  نامه ن که گه  تده هو کات  ئه وه مه که

 ! وه یانه که سندوقی پۆسته
ی  که ماشای سندوقی پۆسته  ته وه  وا باشتربت دیسانه یه وانه له

رگای  و ده ره  به له په ی تری بۆ ھاتبت؟ سۆفیا به کو نامه ، به وه بکاته
ی  که ک نامه کی وه یه نامه.  وه هی کرد که وزه  سه  ڕایکرد و سندوقه وه ره ده

 سۆفیا م به ...م به. ریسوڕما واو سه وت و ته رچاوکه پشوتری به
ی  که ستی خۆی سندوقی پۆسته ده م به که ی یه  پاش نامه دنیابوو له

 ! وه تاکردبووه به
ی  که نامه. ش نووسرابوو یه م نامه ر ئه سه  ناوی سۆفیا له وه دیسانه
 :یان نووسرابوو که م یه ر ئه سه رھنا، له زکی ده  کاغه و پارچه  وه کرده

 ؟ جیھان چۆن دروستبووه
و  می ئه  بتوانت وه یه س ھه چوزانم، که" دی خۆیدا گوتی؛  سۆفیا له
کرد پرسیارکی  ستیده شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم به"  ؟ وه  بداته پرسیاره

 ژیانیدا بیری  م جار له که بۆ یه. ڕووبت ی خستنه ج بت و شایسته به
ی  وه ب ئه ین، به که  جیھانکدا ھه  بتوانین له خته  سه  که وه  کرده وه له
 .ین که تی دروستبوونی نه  چۆنیه  پرسیار له وه مه نی که الیه به

 بیاریدا  وه رئه به  سۆفیا شواند، له ریان له واو سه کان ته  نھنیه نامه
 .ی بوات که و کوخه ره به

نھا  و ته ئه. شاردانی سۆفیا بوو  نھنی خۆ حه ره ی شونی ھه که کوخه
و  ، یان ئه  بوایه نجاو و تووڕه واو ده  ته وێ که  ئه چووه  ده و کاتانه ئه

نھا مشکی   ته مۆکه  ئهم به.  ڕی خۆشیدا بوایه و په ی له کاتانه
 . ئاۆزکاوه
. دا دروستکرابوو وره کی گه یه ناو باخچه  لهیان که نگ ئاه  ڕه خانووه

ی جیاواز جیاوازیان  ودا گوڵ و گوزارکی زۆر، توتک و داری میوه له
بوو و  رینیان ھه نکی پان و به ش چیمه وه  له جگه. ڕواندبوو
می  که نکی مندای یه  نه کاتی خۆی که. کیان تدا دانابوو یه جۆالنه

ی  دایکبوونی مردبوو، باپیره لهدوای  ند ڕۆژک له پاش چه
   کۆرپه و کچه ئه. دا بۆ دروستکردبوو که  باخچه کی له یه خانۆچکه

یان  م دوو ده ی ئه که ر کله سه له.  ناوی ماریا بوو زمانه سته به
المکی کرد و  چی سه  ھات، که  بۆالی ئمه ماریای گچکه"ندبوو؛  که ھه
 ." وه ڕایه گه
   پشت توتکه دا، له که کانی باخچه  گۆشه ک لهک  خوارووی یه له

  ڕوا و نه  تووی تدا ده ستابوو، نه نکی چ و پ ھه وه ، ده وه کانه سووره
ی  وه ن سنووری ناوه مه ته رژینکی به شدا په وه  پشتی پشته له. گویش
 م به. خشاندبوو  نه که وره  گه ر دارستانه رامبه ی به که باخچه

نکی  وه  ده الیدا، ببوو به چووبوو به س نه ی بیست سابوو که وه ئهر به له
نکی  نه. ڕت ناویدا تپه س بتوانت به حابوو که خت و مه چی سه

 مریشک  کان بۆ ڕاوه مدا ڕویه ڕی جیھانی دووھه کاتی شه یگوت له ده
 ...نگرت مک ڕگای لده  که که رژینه  و په وه که  ناو باخچه نه ھاته ده
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دا  که  باخچه زووی خۆیان له  ئاره کان به  مریشکه و کاته  ئه ته به ھه
 .چوون ھاتن و ده ده
ی  ک کوالنه روه یان ھه  کۆنه رژینه و په  سۆفیا، ئه  له مووان، جگه ھه
 ڕاستیدا   لهم به. بینی  بسوود ده که ی باخچه وه ره کانی سه روشکه که

 .برد ده سۆفیا نه نھنی  یان به ھیچیان په
نگی تدا   کونکی ته  چه رژینه و په ، ئه وه بیریبته ی سۆفیا به ته وه له

کاندا  نه وه  نو ده مک له ڕی و پاش که په خش پیدا تده  سکه به.  بووه
ودا  له.  وابوو پرکی بچکۆله کو که روه ھه. رین  کوخکی به شته گه ده
 . وه توانی بیدۆزته یده هس ن  که واو دنیابوو که ته
  دا ڕایکرد و پاشان به که ناو باخچه  به وه ستیه ی ده که ردوو نامه  ھه به

   ھنده که ی کونه وه ناوه. ی که  کوخه یانده  خۆی گه چوارچنگۆه
ندێ  ھه. ستت  تیدا بوه پوه یتوانی به ئاسانی ده  به بوو که وره گه
 نوان  یتوانی له  ده ووه له. شیان نیشتن دهکانیش بۆ دا  داره گی پیره ڕه

.  بکات وه ره ماشای ده  ته وه کانه کانی لق و گه  چکۆله بۆشاییه
تر  وره ک گه  پنج کرۆنیه کان له  بۆشاییه کک له  ھیچ یه نده رچه ھه
  که موو باخچه واوی ھه یتوانی ته شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم بهبوون،  نه

بینی   بینینی دایک و باوکی ده کاتی مندایشیدا چژی له  له. ببینت
 .ڕان گه دوایدا ده کاندا به نو داره  له که

.  خۆی بۆ خۆی جیھانک بت که کرد باخچه ستیده  ھه میشه سۆفیا ھه
رگوێ  نی به ده ی عه  ئینجیلدا باسی باخچه  له موو جارک که ھه
ی خۆیدا دانیشتبت و  که ه کوخ رچاوی له  به ھاته وت، وا ده که ده
 .ی خۆی بکات که  چکۆله شته ھه ماشای به ته
 "؟ جیھان چۆن دروست بووه"

وی  یزانی زه  دهم به. زانی ده ی نه م پرسیاره می ئه و وه خر، ئه نه
و  ی ئه ئه.  دایه وره ردوونکی گه ناو گه  و له یه کی پچکۆله یه ستره ئه
 ؟  چۆن دروستبووه ردوونه گه

ش  م جۆره ، به بووه ر ھه  ھه میشه ردوون ھه شت بین گه بگومان ده
دا  و پرسیاره می ئه دوای وه  ھیچ پویست ناکات به تاوه ره  سه ر له ھه
چت شتک   ئایا ڕیتدهم به.  ت چۆن دروست بووه  ده ڕین که بگه
  و بۆچوونه  دژی ئهی سۆفیادا وه  ناوه بووبت؟ شتک له ر ھه  ھه میشه ھه
کی  تایه ره شت سه  ده یه  بوونی ھه موو شتک که ھه.  وه ستایه وه ده
بت ڕۆژک   ده مان شوه  ھه ردوونیش به  گه واته ؟ که بووبت، وا نیه ھه
 . بوون  ھاتبته وه  شتکی تره  ڕۆژان له له
وستبووبت،  در وه  شتکی تره  پکدا له ردوونیش له ر گه گه  ئهم به
.  ھاتبت وه  شتکی تره کدا له ه چه  ڕه ش له و شته بت ئه وا ده ئه

رچۆنک   ھه واته که. خات  پاش ده که نھا گرفته کرد ته ستیده سۆفیا ھه
   ھاتبته وه  ھیچی ڕووته  کاتکی دیاریکراودا له شت شتک له بت، ده

مان  ھه ش به مه ئایا ئهچت؟  شیان ڕی تده مه  ئایا ئهم به. بوون
ین  بکه نه زه  مه  که  نیه وه ک ئه ش وه مه ؟ ئایا ئه گونجاو نیه  نه شوه

 بووبت؟ ر ھه  ھه میشه جیھان ھه
ش  ، ئستاکه  خودا جیھانی خوقاندووه دا وا فرکراون که  قوتابخانه له

الی  به. کات  ده یه و چاره ندکردنی ئه سه وی په  ناچاری ھه سۆفیا به
 م به.  یه که ی گرفته  باشترین چاره مه موو بارکدا ئه  ھه  له سۆفیاوه
ی  وه واو ڕازیبوو به و ته ئه.  وه دننه ر ھه کان سه وه  بیرکرنه وه دیسانه

ی خوا خۆی چی؟ خۆ خودی   ئهم به،  ردوونی خوقاندووه زدان گه یه
یدا  وه  ناوه  شتک له وه ه بوون؟ دیسان ته ھناوه  ھیچی ڕووت نه خۆی له
موو  توانت ھه  ده وه  دنیاییه  خوا به نده رچه ھه.  وه ستایه وه دژی ده
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  بووبت که نه" خودی خۆی" پشدا  ر له گه  ئهم بهشتک بخوقنت، 
. بوون  بتوانت خۆی خۆی بھنته حاه وا مه شتی پ بخوقنت، ئه

ر   بوونی ھه میشه ؛ خودا ھه وه ته ماوهر  گه ک ئه نھا یه  ته واته که
!  ھنا ره گه م ئه  وازی له تاوه ره  سه ر له  سۆفیا ھهم به.  بووه ھه
 .بووبت کیشی ھه تایه ره شت سه ، ده یه  بوونی ھه رچی شتک که ھه
 !یتان تت ل بت شه فره ـ نه

 . وه کانی کرده  نامه وه دیسانه
 "تۆ کیت؟"
 "؟ ست بووهجیھان چۆن درو"

؟  ی ناردووه م نامانه  ک ئه ی باشه ئه!  ب مانان نده دوو پرسیاری چه
 . نھنی  له شیان په مه ئه

ڕووی   پکدا ڕووبه رھنا و له  ده  ژیانی ڕۆژانه ک بوو سۆفیای له
 ؟ وه ردوونی کرده ی گه وره ی گه ته مه

 . که ر سندوقی پۆسته  سه وه م سۆفیا چووه بۆ جاری سھه
ی  که ڕی و پۆستی ڕۆژه ودا تپه  به که چیه ر پۆسته وبه وه مک له که
شی  ک دوو نامه رھنا، یه ی ده ک ڕیکالم و ڕۆژنامه سۆفیا کۆمه. دانا
  پۆستکارتکیشی تدابوو که.  بۆ دایکی ھاتبوون وت که رچاوکه به

سۆفیا . ربوو سه ریاکانی باشوری له راغ ده  قه کک له ی یه ونه
تالیۆنی  رویجی و مۆری به ی کرد، پولی نه که ماشای پشتی کارته ته
  و له ر ئه گه  ناردبتی؟ مه بیت بابه. بوو کانی پوه کگرتووه  یه وه ته نه

ش ھی  که ته ست و خه ت ده نانه بت؟ ته واو جیاوازدا نه شونکی ته
 . و نیه ئه

دا خراتر  که ر پۆستکارته هڵ بینینی ناوی س گه ی دی سۆفیا له ترپه
نی ، کۆ وه ی سۆفیا ئامۆنسنه  ڕگه ی، له  کنه  میولله ھیلده"دا؛  لیده

ر  سه له. واوبوو مووی ته شی ھه که درسه کۆتایی ئه" ... س  ژماره کلۆیڤه
  نووسرابوو؛ که پۆستکارته

. زبتدایکبوونت پیرۆ ی له  ساه ژنی پانزه زارجار جه  گیان، ھه ھیلده"
 پی  م که شبکه کت پشکه خوازم دیارییه زانیت ده ک ده روه ھه
م  که  کاره م جۆره به. نرم  بۆ سۆفیا ده که  کارته ببوره. بیت وره گه

 ." ی بابه ویستانه وی خۆشه س...بت ئاسانتر ده
   و خۆیکرد به وه هََّ مال وه ڕایه ڕاکردن گه واو مشکی ورووژا، به سۆفیا ته

یاندا که شتخانهچ.  
ژنی   کاتکدا جه ن، له سا  پانزه نی بۆته مه  ته  که  کیه یه و ھیلده ئه

 ؟ ی مانگکی ماوه نھا نزیکه دایکبوونی خۆی ته ی له ساه پانزه
  سی به زۆر که.  وه دا دۆزییه که نه دا ی له که فونه له سۆفیا کتبی ته

موو   ھه  لهم بهی بوو،  ویان کنهندکیش نا  بینی، ھه وه ناوی میولله
   میولله  ناوی ھیلده بینی که سکی نه دا ھیچ که ستوره  ئه و کتبه ئه
  .ی بت کنه

 ... وه ی کرده که  پ نھنیه ماشای کارته  ووردی ته جارکی تریش به
بۆچی . ،  کارتکی ڕاست و دروست بوو، مۆر و پولیشی لدرابوو به

ی بۆ سۆفیا  که دایکبوونی کچه رتی پیرۆزبایی ڕۆژی له کا باوکی ھیلده
 بۆ شونکی تری  بوایه زانت ده  کاتکدا سوور ده نرت، له ده

خوازێ کچی خۆی  ست ده نقه ستی ئه ده ؟ چ باوکک به بناردایه
ی بۆ شونکی تر  که دایکبوونه تنت و کارتی ڕۆژی له خه ھه
م ئاسانتر  که  کاره م جۆره به"تی  هبکات؟ پاشانیش نووسیوی وانه ڕه
  وه موو شتکیشه رو ھه  سه بت؟ له ، چۆن چۆنی ئاسانتر ده"بت ده

 ؟ وه  بدۆزته سۆفیا چۆن ھیلده
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ڵ  گه  لهم به،  وه تلته ی ده  و پوه بگومان سۆفیا توشی گرفتکبووه
 :کانی دا وه ی بیرکردنه وه وی ڕکخستنه نوێ ھه رله وشدا سه ئه
ڵ  ته ڕووی س مه کدا ڕووبه ڕۆیه ک دوو کاتژمری پاشنیوه ی یه  ماوه له

 ناو سندوقی  ی خستبووه  سپییه و دوو نامه میان؛ ک ئه که ، یه وه کرایه
. کان بوون کانی ناو نامه خته  سه میان پرسیاره ؟ دووھه وه یانه که پۆسته
رتی پیرۆزبایی ڕۆژی  و بۆچی کا  کیه یه  میولله و ھیلده میش ئه سھه

 ؟  بۆ سۆفیا نردراوه  نامۆیه و کچه دایکبوونی ئه له
کان   شوه ک له یه  شوه کان به ه ته موو مه واو دنیابوو ھه سۆفیا ته

مۆ  کو ئه تاوه  ھه بت، چونکه  ھه وه کیان پکه ندیه یوه ش په ده
 .ژیا ژیانکی ئاسایی ده

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  که  درژه کوه
 بت، نھا توانای تامانمان ھه تهر  گه...
 ...سوفکی لھاتوو یله  فه توانین ببینه ده

 
کانی پشوو، جارکی تریش   نھنیه نی نامه واو دنیابوو خاوه سۆفیا ته

 کاتی ئستادا  ش له وه رئه به ر له ھه.  وه گرته  ده ندی پوه یوه په
 .نتدرک سک نه کان الی ھیچ که بیاریدا باسی نامه

. توانی گوێ بۆ مامۆستاکانی شلبکات یده شدا پاوپ نه  قوتابخانه له
بۆچی . کرد الیان ده تی البه نھا باسی بابه وان ته بوای سۆفیا ئه به
کرد؟ یان بۆچی باسی جیھان  ده  باسی سروشتی مرۆڤیان نه وه بری ئه له

 ن؟ تی خوقاندنی ناکه و چۆنیه
وپش بیری ل  وه رگیز له  ھه دا ھات کهًڵیا  خه  پکدا شتکی به له
م  کانی تریشدا که  شونه  و چ له  قوتابخانه کی چ له ؛ خه وه کردبووه نه

  مان کاتدا کۆمه  ھه له. کین رقای شتی کاتی و الوه تا زۆر سه
کانی   ئاساییه  پرسیاره  ورووژاندنیان له  که یه ختمان ھه پرسیاری سه
 . تر و گرنگترهخت  سه قوتابخانه

  وه  بیرکردنه الی سۆفیاوه  بزانت؟ به و پرسیارانه می ئه  وه یه س ھه که
ی پاش خۆ ماندووکردنکی زۆر  وه  له  زۆر گرنگتره و پرسیارانه له

 .رکات به کانی زمانک له ی گۆڕینی کرداره شوه
. ی جھشت که  پۆله له په  لدرا و به مین وانه واوبوونی دواھه نگی ته زه

 .دوایدا ڕابکات ، ناچاربوو به وه ی پیبگاته وه یۆرونیش بۆ ئه
 م یۆرون گوتی؛ کی که یه پاش ماوه

 ین؟ زن بکه  یاری کاغه  ئواره یه تت ھه ـ تاقه
 کاند؛ ته سۆفیا شانی ھه
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 بت؟ زم ھه تی یاریکردنی کاغه  چیتر تاقه ـ پموانیه
 .کرد ده ی نهکانی خۆ  گوچکه ڕی به یۆرون باوه
 ین؟  بکه یت چی وازی ڕیشه  ده ؟ باشه تت نیه ـ ھی، تاقه

ماشای  بی و ته ری ھه ، پاشان سه که  قیره  جاده سۆفیا چاوی بیبووه
 ی کرد؛ که ه ھاوه

 . ش خۆش نیه ت یاریکردنی ڕیشه نانه ـ وابزانم ته
 ؟  خۆش نیه...ـ ئی

 . تۆنکی نائومدیکرد ستی به نگی یۆروندا ھه  ده سۆفیا له
 ؟  گرنگه وه الته توانیت پمبیت چ شتک به ی ده ـ ئه

 .شاند رکی ڕاوه م سه  ئاسته سۆفیا به
 . کی خۆمه  نھنیه وه  ئه... وه ـ ئه
 ! ئاشقبوویت دنیام که! ـ ئمم

. ڕۆشتن  ڕگادا ده کی زۆر به یه ی ھیچ بن بۆ ماوه وه ب ئه کچان به
 ، یۆرون گوتی؛ که  یاریگای فتبۆنه نهیشت کاتکیش گه

 .ڕۆم دا ده ناو یاریگاکه ـ من به
 م بهنزیکترین ڕگابوو بۆ مای یۆرون، " دا ناو یاریگاکه به"بگومان 

   کاتک که ، بۆ نمونه ی بوایه له  په ڕۆی که ودا ده  به و کاتانه نھا ئه ته
 بۆ الی دکتۆری   بۆیشتایه بوایه  ده ، یان کاتک که بووایه میوانیان ھه

 .ی که دانه
 چی پ م بهستی یۆرونی بریندارکرد،  سۆفیا پی ناخۆشبوو ھه

 خۆم کم و   بزانم بووم که وه رقای ئه  پکدا سه  له ؟ بیگوتایه بگوتایه
؟ یاخود کاتی یاریکردنی  داوه ریھه  بزانم جیھان چۆن سه کمه ره گه

 ؟ شتایه  تبگه مه ی له که ه ؟ بیت ھاوه م نیه ڕیشه

مان کاتیشدا   ھه  له ، وه  گرنگانه و پرسیاره خدان به بت بایه بۆچی ده
 خت بت؟  سه ، ھنده  ئاساییانه و پرسیاره ئه

ی سندوقی  وه کاتی کردنه  له وه  و دیسانه وه  ماه یشته سۆفیا گه
کی  یه جار نامهم که یه. دات ستیکرد دی خراتر لده دا، ھه که پۆسته

 بۆ دایکی  رد که ی زه وره ی گه ندێ نامه وت و پاشان ھه رچاوکه بانکی به
  سه  که کی نوی له یه واربوو نامه  سۆفیا ئوده...ھی. ھاتبوون

 . پبگات وه که ناسراوه نه
   نامه کک له ر یه سه ی داخست و ناوی خۆی له که رگای سندوقه ده
.  فه لسه کۆرسی فه"دا نووسرابوو؛  که  پشتی نامه هل. دیکرد کان به وره گه
 ."دا بکرت گه ی له ه  مامه وه  وریاییه ش زۆر به ده

ی  که یاندا ڕایکرد، جانتای قوتابخانه که ر ماه ر زیخی به سه سۆفیا به
  کانی تریشی خسته نامه. کان ر پلیکانه  سه ی و خستیهًَ خۆی دامال له

  وه ی پشته و باخچه ره  ڕاکردن به ، پاشان به رگاکه ر ده سیری به ژر حه
ودا  بت له  ده که وره  گه  نامه...ی که  کوخه یانده ھات و خۆی گه ھه

 . وه بکرته
یزانی  ، ده دایه  سۆفیا گوی نهم بهوت،  ڕاکردن دوایکه شریکانیش به

 . وه سک ناگته ی ھیچ شتک بۆ ھیچ که که پشیله
  وه  کلبسکیش پکه ی چاپکراوی تدابوو، به وره ی گه ڕه  س په که نامه

  کرد؛ وه  خوندنه ستی به سۆفیا ده. نووسنرابوون
 
 ؟  چیه فه لسه فه

 سۆفیای ئازیز؛
ی  س پاره ندێ که ھه.  یه زووی جۆرا و جۆریان ھه ھا ئاره نده کی چه خه

کانکی  ستن، خه دهرقای ئیشی  ندکی دی سه ، ھه وه نه که کۆن کۆده
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  وه تیه رزشکی تایبه  وه  جۆره تایان به ی کاتی به تریش زۆربه
 .ر سه نه به ده
  سه ر که  ھهم بهن،  که  ده وه  خوندنه ز به ن حه کانکی زۆریش ھه خه

 یان  نھا ڕۆژنامه ندک ته کات؛ ھه تی ده تکی تایبه زووی بابه و ئاره
.  وه خوننه کان ده  و گۆڤاره کارتۆنی ڕۆژنامهی   چیرۆکی ونه زنجیره

 کاتکدا  ن، له که ی ڕۆمان ده وه  خوندنه ز به ندکی دی حه ھه
، بۆ  وه نگ بخوننه ڕه مه زانن کتبی ھه باش ده کانکی تر وای به خه

 یاخود  وه  ناسیه ستره ت ئه  بابه ڵ یان له ی ژیانی ئاژه رباره  ده نمونه
 . وه خوننه کان ده کنیکیه  ته داھنانهی  رباره ده
 خۆش بت، یان  الوه سپ سواریم به  ئه ر من بۆ نمونه گه  ئهم به

سکی تر  موو که  ھه وا ناتوانم داوا له بم، ئه وه خولیای خش کۆکردنه
سپ سواری و خش  ی من خولیای ئه مان شوه  ھه  به م که بکه

موو  ماشای ھه  ته وه رۆشییه  په ن زۆر بهر م گه یاخود ئه.  بن وه کۆکردنه
  وه  مانای ئه مه م، ئیدی ئه فیزۆن بکه له کانی ته رزشیه  وه رنامه به

 پی  سک بگرم که موو که  ھه  له خنه م و ڕه خۆمبده  به خشت ڕگه نابه
 . ره ڕس ھنه رزش شتکی وه وابت وه

ی   جگه بوایه  ده  که یه هشدا ئایا ھیچ شتککمان ھ وه ڵ ئه گه  لهم به
موو   ھه ندی به یوه  په یه ؟ ھیچ شتک ھه مووان بووایه خی ھه بایه

 چ   کن و له ی که وه چاوکردنی ئه ب ڕه  به ته به بت، ھه  ھه وه مرۆڤکه
ندێ  ڕاستیدا ھه  سۆفیای ئازیز، له ژین؟ به شونکی جیھاندا ده

م  ئه.  سک بوونایه موو که خی ھه ی بایه  جگه بوایه  ده ن که پرسیار ھه
 . یه  پرسیارانه و جۆره ی ئه رباره ش ده کۆرسه

سکی   که  له م پرسیاره ر ئه ؟ گه  ژیاندا چیه ئایا گرنگترین شت له
  مان پرسیار له ھه.  ت خواردنه مدا ده  وه وا له ین، ئه برسی بکه

و  به.  رما گرنگترین شته ت گه رمای بت، ده  سه ین که ککی تر بکه یه
 و  نیایه  ته ین که سک بکه ی که مان پرسیار ئاڕاسته ر ھه ش گه یه شوه
مدا بت،   وه چت له وا زۆر ڕی تده کات، ئه نھایی ده  ته ست به ھه

 .کانی تردا بیت ڵ خه گه  له یه وه گرنگترین شت ئه
 ـ ئایا ھشتام ھیچ شتک  ترکران م شتانه موو ئه  کاتک ھهم به
دان  و بوایه کان له سوفه یله سک پویستی بت؟ فه موو که  ھه  که یه ھه
موو  بگومان ھه.  نان ناژی نھا به ن مرۆڤ ته وان ده ئه. بت  ھه که
  سکیش پویستی به موو که ، ھه یه  نان ھه سک پویستی به که

و   له  ـ جگه یه ام شتک ھه ھشتم به.  یه ویستی و سۆز ھه خۆشه
ڕووی   ڕووبه ئمه: تی موو مرۆڤک پویستی پیه  ھه  ـ که موو شتانه ھه
می  ی وه وه ژین؟ دۆزینه  کین و بۆچی ده ؛ ئمه وه بینه  ده م پرسیاره ئه
 . موومان پویستمانه  ھه  که یه و شته ش کتومت ئه م پرسیاره ئه

  به"زووی  ک ئاره ژین، وه  بزانین بۆچی دهوت مانه  ده  کاتک که واته
  و جۆره ی خولیای ئه سه و که ئه.   نیه وه پول کۆکردنه" وتی ڕکه

 درژایی بوونی  تی به  مرۆڤایه رقای شتکه  بت، سه پرسیارانه
 . ر کردووه سه  گفتوگۆی له ویه م زه ر ئه سه له

وی و  ردوون و زه هدانی گ رھه تی سه ی چۆنیه رباره پرسیارکردن ده
ت چ   ده  که تره وره  گرنگتر و گه و پرسیاره وی، له ر زه ژیانی سه

مین ئۆۆمپیاتدا   دواھه دالیای ئاتونی له سک زۆرترین مه که
 . وه بردۆته

، ورووژاندنی  فه لسه  فه  له وه  نزیکمان بکاته ش که باشترین ڕگه
 ؛ فییه لسه ندک پرسیاری فه ھه

  ک له رامک یان مانایه  بوون؟ ئایا ھیچ مه ی جیھان ھاتۆتهچۆن چۆن
  ؟ به یه  ژیان ھه وه دوای مردنه ؟ ئایا له یه  ھه وه کانه پشت ڕووداوه
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رو   سه ؟ له وه  بدۆزینه م پرسیارانه می ئه کی گشتیش چۆن وه یه شوه
 رین؟ ربه سه ؛ ژیانمان چۆن به وه موو شتکیشه ھه

 ھیچ  ئمه.  ی کردووه  پرسیارانه م جۆره ی مژووی ئه درژای مرۆڤ به
رقای  بووبت یان سه  خولیای ناسینی مرۆڤ نه لتورک ناناسین که که

 .بووبت ردوون نه تی گه ی چۆنیه وه دۆزینه
   که فیمان نیه لسه تدا زۆر پرسیاری جیاواز جیاوازی فه ڕه  بنه له

مک   که بوون که وانه یان ئهگرنگترین. ین یان بکه بتوانین ئاڕاسته
و  ک له ر یه ر ھه رامبه  مژوو بهم بهمان بۆ کردن،  ر ئاماژه وبه مه له

 .خشت به می جیاواز جیاوازمان پده  وه  کۆمه پرسیارانه
 . یان ئاسانتره وه مدانه  وه فی له لسه  ورووژاندنی پرسیاری فه واته
تی خۆی بۆ  می تایبه ب وه سک ده موو که ش، ھه مۆکه ت ئه نانه ته
 ڕاست و دروستی  وت له ر بمانه  گه بۆ نمونه. بت  ھه و پرسیارانه ئه

 ژیان بوونی  وه  دوای مردنه وت بزانین له ر بمانه ین یان گه خوا تبگه
مان   ھه له. ین نگ بکه رھه ماشای فه  بین و ته  یان نا، بسووده یه ھه

ی ژیانمان نیشان نادات و  کان ڕگه  گشتیه گهن رھه کاتیشدا فه
ڵ  گه  لهم به.  وه ربردنمان بۆ ڕوون ناکاته سه تی ژیان به چۆنیه

چنین،  تی خۆمان ھه شدا کاتک بخوازین بۆچوونی تایبه وه ئه
  وه کانی دی بیریان لکردۆته ی خه و شتانه ی ئه وه  خوندنه یه وانه له

 .نرکما ده  یاریده ببته
ڵ پۆلیسی  گه تدا له قیقه دوای ھه کان به سوفه یله ڕانی فه کرت گه ده

سک وا  ند که  چه بۆ ونه. راورد بکرت نھنی چیرۆککدا به
  کی تریش پیان وایه ، کۆمه یه که رسن پیاوکوژه ن ئانه که ستده ھه

ی  وه  نھنی دۆزینه  کاتک باس لهم به. نیلسن یان یانسن بت
 ڕۆژان  چ پۆلیس ڕۆژک له وا پده ین، ئه که  ده قینه انکی ڕاستهتاو

رگیز  چت ھه بگومان ڕشی تده. ربخات  ده که بتوانت نھنی تاوانه
  که موو بارکدا نھنیه  ھه  لهم به.  وه  بنج و بناوانیه توانن بچنه نه

 . یه ر ھه رکی ھه سه چاره
خت بت،  ی پرسیارک سه وه مدانه  وه نده رچه ش، ھه مان شوه  ھه به
می  ک ـ وه نھا یه  ته ک ـ وه  یه که شدا پرسیاره وه ڵ ئه گه  لهم به

  یه  ژیانک بوونی ھه  دوای مردن یان جۆره  له بۆ نمونه.  یه ڕاستی ھه
 . یاخود بوونی نیه

ر بۆ   ھه. رخستووه کانی ده  کۆنه  نھنیه ندک له  ھه ره  به ره زانست به
ڵ  ته ترین مه وره و دیوی مانگ، گه تی ڕووی ئه  کاتی خۆی چۆنیه ونه
کو  نجامک، به  ھیچ ئه شتنه گه ده  نه ی گفتوگۆوه  ڕگه وان له ئه.  بووه
 م به. ھشت س جده که نتاسیای تاکه یان بۆ فه که مه  وه و کاته ئه
ر مانگ بژی،  سه  مرۆڤ له که ناکات  وه به" ڕ باوه"س   چیتر که مۆکه ئه
 .نیرک بت  په لکه  مانگ سه سیش پی وانیه  که وه
زار ساڵ   دوو ھه  زیاتر له کانی یۆنان که  کۆنه سوفه یله  فه کک له یه
  وه  ھۆی تامانی مرۆڤه  به فه لسه ژیا، پی وابوو فه ر ده وبه مه له
ژی و بوونی   ده  که یره  سه وه الیه یگوت؛ مرۆڤ به و ده ئه. دابت ریھه سه
کات  کان ده فیه لسه  فه  پرسیاره ش وا له رسوڕمانه و سه ر ئه ، ھه یه ھه

 .ربھنن رده خۆیان بۆ خۆیان سه
 ناتوانین  ین؛ ئمه که رک ده ماشای جادووگه  ته  که  وایه و کاته ک ئه وه
م  مان به که اره پرسی وه رئه به رین، له ی به که تی کاره  چۆنیه ی به په

سی سپی  توانت دوو ده رک چۆن ده ڕژین؛ جادووگه  داده جۆره
 روشککی زیندوو؟  که ئاوریشمی بکات به
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ی  مان شوه  ھه  جیھان به یشتن له دان تگه و بوایه کانکی زۆر له خه
روشکک   که خت بت، کاتک که رک سه  کاری جادووگه یشتن له تگه
 .ھنت رده  ده وه تاه  درژی بهکیکو  له

   به که ره زانین جادووگه ین، ده که  ده که روشکه  که کاتک باس له
مان کاتیشدا   ھه  له تاندووین، وه یخه کان ھه  شوه ک له یه شوه
 م به. یمان بۆ ئاشکرابت که تی کردنی جادووه ین چۆنیه که زووده ئاره

مک جیاوازی  مان که که ین، باسه هک  جیھان ده کاتک باس له
،  تاندن نیه خه رلشواندن و ھه زانین جیھان سه  ده ئمه. وت که تده

  له. شکی پکدنین ژین و خۆشمان به ر جیھان ده سه  له چونکه
. ھنن ریده  ده وه که هکو   له ین که  سپییه روشکه و که  ئه تدا ئمه ڕه بنه

ئاگا   به که روشکه  که  که دایه وه نھا له  ته که روشکه ه و ک جیاوازی ئمه
  وه الی ئمه  به که  کارهم بهکات،  ک ده شداری جادوویه ی به وه  له نیه
شداری شتکی پ نھنی  داین به و بوایه  له ئمه.  واو جیاوازه ته
 . وه موو شتکمان بۆ ڕوون ببته خوازین ھه ین و ده که ده
 ؛ زی نامهراو په
ردوون  موو گه  ھه  به که  سپیه روشکه  وا باشتربت که یه وانه له

کی  یه ند مرووله  چه ویش له ر زه ی دانیشتوانی سه ئمه. بچوونین
دا  که روشکه رووی که ی فه وه یی خواری خواره قو چین و له  ده چکۆله

ماشای نو  ک تهی بتوانن ڕ وه کان بۆ ئه سوفه یله  فهم به. ژین ده
 تاکی زرافی  ن به ده وده ن، ھه  بکه یه وره  گه ره و جادووگه چاوانی ئه

 .زنن دا ھه که رووه فه
 .دوادا دت ی تری به  نامه...یت سۆفیا؟  گه تده

  بوو له یادی نه  ڕاستی له و به یشت؟ ئه  تگه...نگبوو واو بده سۆفیا ته
 .دا یان نا ی ده ناسه دا ھه وه کاتی خوندنه

 ی نارد؟ ک؟ ک؟ یه و نامه ک ئه
 پشتر پۆستکارتی  بت که سه و که مان ئه ر ھه  ھه حاه مه

م   ھه که  پۆستکارته ی نارد، چونکه  کنه  میولله ی بۆ ھیلده که پیرۆزباییه
  ک دوو نامه روه  ھه که رده  زه  نامهم به. م مۆریشی لدرابوو پول و ھه

 . وه یانه که  ناو سندوقی پۆسته وخۆ خستبویه سک ڕاسته ، که که سپیه
ویست بۆ س،  کی ده چاره. ی کرد که کی کاتژمره ماشایه سۆفیا ته

چت تا  عاتکی تری پده ی دوو سه  ھشتام دایکی نزیکه واته که
 . وه ڕته گه  ده وه ر کاره سه له

و الی  ره  و به که چه ناو باخ وه خش ھاته سکه  به وه سۆفیا دیسانه
کی  یه ی تری تدابت؟ نامه  نامه یه وه له.  ڕایکرد که سندوقی پۆسته

 .ر نووسرابوو سه شیان ناوی خۆی له که م یه ردی نوی بینی، ئه زه
راخی  و قه ره سۆفیا به. بینی سی نه  کهم بهر چوارالدا ڕوانی،   ھه به

  وه  دیسانهم بهی کرد،  گاکه ڕ ماشای توله  ڕایکرد و ته که دارستانه
 .وت که رچاو نه سی به که
  قرچی لقه  قرچه  گوی له وه که یی ناو دارستانه قو  پکدا له له

موو بارکدا بسوودبوو   ھه  لهم بهبوو،  واو دنیا نه ته. کانبوو وشکه
یویست   ده وه موو ھز و توانایه  ھه و به  ئه ، چونکه وتایه ر دوای بکه گه

 . وه وته دوربکه
. کانی دایکی دانا  و نامه  و جانتای قوتابخانه وه  ماه وه ڕایه سۆفیا گه

رھنا،  ی ده که وره  گه قتووی ککه. ی خۆی ڕۆشت که و ژووره ره  به له په به
ر   سه کانی فدایه رده موو به ھه. پاراست کانی ده  جوانه رده ودا به له
.  وه که  ناو قتووه ی خسته که وره  گه ردوو نامه ی وان ھهبر ، له که ویه زه
  که و باخچه ره  به له په  به وه  دیسانه وه ستیه ی بن ده که  قتووی ککه به

 .ی بۆ شریکان دانا ی بوات خواردنی پشیله وه پش ئه. قاند تی ته
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 !ـ پش، پش، پش
زی چاپکراوی  ندێ کاغه ھه و  وه ی کرده که ی، نامه که  کوخه وه ڕایه  گه که

 . وه  خوندنه ستیکرد به رھنا و ده تری ده
 

 یر رکی سه وه بوونه
م کۆرسی  بینیت ئه ک ده روه ھه!  وه ینه گه ک ده یه  وا به وه دیسانه

ک  با وه. ستت  ده گاته شکی گونجاو ده ند به  چه  به یه  چکۆله فه لسه فه
 ین؛ ست پبکه تایی ده ره سهکی  ند تبینیه  چه ک به کیه پشه

توانین  بت، ده نھا توانای تامانمان ھه ر ته وپش گوتم گه وه ئایا له
نھا  ر ته یم؛ گه وا ئستا ده ر نا، ئه گه سوفکی لھاتوو؟ ئه یله  فه ببینه

 .سوفکی لھاتوو یله  فه توانین ببینه بت، ده توانای تامانمان ھه
ن مندا.  ویسته  نه گه ش به مه ، ئه یه ی ھه  توانایهو موو منداک ئه ھه

.  وه داره تکی نوی بریقه قیقه  ناو ھه م دنه ند مانگکی که پاش چه
رسامبوونیشیان  بوونیاندا توانای سه وره ڵ گه گه  ھدی ھدی لهم به
ۆنسن ؟ ئایا سۆفیا ئام وه بته م ده  که و توانایه بۆچی ئه.  وه بته م ده که

 ؟ مکی پیه ھیچ وه
وا  ، ئه بووایه کردنی ھه ک توانای قسه ر ساوایه گه رحاڵ؛ ئه ھه به

.  ناوی  ھاتۆته کرد که ی ده رسامه  سه و جیھانه بگومان باسی ئه
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم بهبکات،   ناتوانت قسه که  منداه نده رچه ھه
  وه رۆشه  په کشت و به  ڕادهی که وره ست بۆ چوارده بینین چۆن ده ده
 . بگرت که کانی ژووره دات شته وده ھه

موو جارک  بت، ھه ده ڕبوونی کاتدا فری قسه ڵ تپه گه کاتکیش له
ناو  له". و و ـ وه وه"ت  ستت و ده وه بینت، ڕاده گک ده  سه که

و  وه! و و ـ وه وه"شنت؛  وه ستی ڕاده  و ده وه زته به ده یدا ھه که گالیسکه

  که رۆشی منداه  په نتریش له مه ته ی به  ئمه یه وانه ، له!"و ـ وه
و ـ   وه وه یت، ئه که  ڕاستده وایه" بین؛  وه که  بزارییه ماندووببین و به

   به ئمه".  تدا دانیشه که ناو گالیسکه  ھمنی له  ئیتر بهم به،  وه وه
  گک، چونکه رۆش نین بۆ بینینی سه په و به ی ئه مان شوه ھه
گک یان فیلک   بینینی سه یه وانه له.  گمان زۆر بینیووه وپش سه وه له

وجا  ، ئه وه  ببته د جارک دووباره ند سه ریایی، چه سپکی ده یاخود ئه
ی  وه  زۆر پش ئهم به. ڕت الیدا تپه  ھمنی به  بتوانت به که منداه
ش فربت  وه  و زۆر پش ئه وه انی پاک ببته زم که منداه

 .ک  خوویه  بۆته وه الیه ، جیھان به وه  بیربکاته سوفانه یله فه
 . ی داخه  جگه مه  بوای من، ئه به

   جیھان به بیت که  نه سانه و که  تۆ له یه وه ستم ئه به سۆفیای ئازیز، مه
ی  وه نیابوونیش پش ئهنھا بۆ د ته. گرن رده ویست وه نه گه شتکی به

ک دوو  ین، یه مان بکه که فیه لسه  خودی کۆرسی فه ست به ده
  .ین که ی فیکری تاووتوێ ده وه تاقیکردنه
یت  که  ده ناو دارستانکدا پیاسه  ڕۆژان به رچاوت ڕۆژک له  به وا بھنه

  وه که شتیه  که له. وت که کی ئاسمانی ده شتیه  که  پکدا چاوت به و له
ماشای نو چاوت  زت و ڕک ته به ریخ داده کی مه سکی خه که
   بیر له یه وانه رحاڵ له ھه ؟ به وه یته که  چی ده ودا بیر له  له...کات ده
رگیز بیرت   ئایا تۆ ھهم به. ک وابت ک یه  وه وه یته ر شتک بکه ھه
 ریخ بیت؟ کی مه  خۆت خه  که وه  کردۆته وه له
ڕووی   ڕۆژان ڕووبه تیدا زۆر ڕی تناچت ڕۆژک له ڕاس له

  ئمه.  ھاتبت وه کی تره یه ستره  ئه  له  که وه رک ببیته وه بوونه
 یاخود  یه کانی تر بوونی ھه ستره ر ئه سه ت ناشزانین ژیان له نانه ته
. ستیت ر خۆت بوه رامبه  ڕۆژان به چت ڕۆژک له  پدهم به.  نیه
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 جۆرکی  واو به ستیت و خۆت ته ڕووی خۆت بوه  ڕۆژک ڕووبه یه وه له
کی ناو  یه  کاتی پیاسه  ڕک له مه  ئه شه وانه له. نوێ ببینیت

  دی خۆتدا بیت؛ وسا له دارستانکدا ڕووبدات و ئه
 ...فسوناویم کی ئه  من ئاژه...یرم رکی سه وه ـ من بوونه

رت  به ونکی دورودرژ خه پاش خه  چت له  ده وه  زیاتر له و ڕۆژه ئه
ی  وه  ئاگایت له پرسیت؛ من کم؟ به  خۆت ده وجا له ئه.  وه ببته

ی   ئهم بهیت،  که ردووندا ده کی ناو گه یه ستره ر ئه سه گاگۆک له
 ؟ ردوون خۆی چیه گه
بینیت،  یر ده  سه وا شتکی ھنده  ببینیت، ئه یه م شوه ر خۆت به گه ئه
تادا باسمانکرد،  ره  سه ی له که ریخیه  مه ره وه ک بینینی بوونه  وه که
 . یره سه
 ین؛ کی فیکری تریش بکه یه وه یت سۆفیا؟ با تاقیکردنه گه تده
ر  سه یان، له ی دوو س ساه  و تۆماسی چکۆله  و بابه کیان دایه یانیه به

ست و  ده ه ھ دایه. خۆن یانی ده مزی نانخواردن دانیشتوون و نانی به
   پکدا بابه  له... پکدا له.  وه وته که  دور ده که  مزی نانخواردنه له
 و  ، تۆماسیش دانیشتووه وه خولته وادا ده  ھه  و له وه بته رز ده به
 .کات ماشای ده ته

 بۆ باوکی  نجه  په یه وانه له...ت چی؟   بوای تۆ تۆماس ده ئایا به
 !فت  ده ابهڕاکشت و بت؛ ب
یر   شتکی سه وه وه الی ئه  بهم بهبت،  رسام ده بگومان تۆماس سه

ھا شتی  نده ی چه رحاڵ، بابه ھه به". بت رسام ده و زوو زوو سه ئه "  نیه
  دا، له که ر مزی نانخواردنه سه شی به م فینه کات، ئه یر ده یر سه سه

  موو ڕۆژک به باوکی ھه.  دا نیهکی ت یریه  ھیچ سه وه ی تۆماسه ڕوانگه
دا  که ربانه  سه ندێ جار به تاشت، ھه یر ڕیشی ده کی سه یه کینه مه

 ناو  خاته ر ده گۆڕت، یان سه  ده که فیزۆنه له زن و ئاری ته ده ھه
موچاوی  واوی ده  ته وه ردنته ر ده  سه ی و که که ماتۆڕی ئۆتۆمبیله

 . شه ک ڕه موچاوی زنجیه ک ده روه ھه
 ئاوڕ  له په کانی تۆماسبوو و به  قسه و گوی له ، ئه یه ی دایه ره ئینجا سه

  بینت به ی ده که ڕای تۆ ئاخۆ چی بکات کاتک مرده به.  وه داته ده
ستی  ی ده باکه  مره ؟ بگومان شوشه وه سوڕته دا ده که ئاسمانی مزه

  یه وانه له. کات ھاوار ھاوار ده هست ب ترسدا ده  و له وه  خواره وته که ده
ی  که ر کورسیه سه  جوانی له  و به وه  خواره  دته ی بابه وه پاش ئه

  وه  مژه  له بوایه ده. (تی دکتۆریش بت  یارمه نیشت، پویستی به داده
 .)ر مزی نانخواردن دانیشت سه  جوانی له  به بیزانیبایه

  که ته رچی حاه رپه  جیاواز به ندهڕای تۆ بۆچی تۆماس و دایکی ھ به
  مه ک ئه ک تبینیه وه " یه  ھه وه  ڕاھاتنه ندی به یوه  په مه ؟ ئه وه نه ده ده

 م به،  زانت مرۆڤ توانای فینی نیه  ده دایه!"  الی خۆت بنووسه
 ژیاندا ڕی   و نازانت چ شتک له بووه  نه وه تۆماس ھشتام فری ئه

 .شتکیش ناگونجتچت و چ  تده
ی جیھانت  یه و شوه ی خودی جیھان چی سۆفیا؟ ئه رباره ی ده  ئهم به
  وه  ئاسمانه ویش به زانیت ئه ک ده ؟ وه یه  ھه  که  ئاساییه الوه به
 ! وه خولته ده
ر یاسای ڕاکشانی  سه بوونماندا ڕاھاتن له وره  کاتی گه  ڕاستیدا له له
   زۆر به کو ئمه نگی بت، به ی دته  جگه  که نھا شت نیه وی ته زه

 . یه  ھه ی جیھان ڕادین که یه و شوه خرایی به
ر جیھان  رامبه بوونماندا توانای تامانمان به وره  کاتی گه چت له پده
 خۆیدا شتکی  ستدانی تامانمان خۆی له ده  لهم به. ین ستبده ده له

نوێ ژیانی پ  ر له ن سه ده وده ان ھهک سوفه یله  فه ، شتکه گرنگه
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 پمان  یه ماندا شتک ھه وه  شونکی ناوه ی له وه رئه به له.  وه خشنه ببه
 ڕۆژان و زۆر   ڕۆژک له ش شتکه مه ئه.  زنه کی مه ێ ژیان نھنییهًَل ده

  . ستمان پکردووه ، ھه وه ینه ی فربین بیری لبکه وه پپش ئه
سک  موو که کان ھه فیه لسه  فه  پرسیاره نده رچه م؛ ھه  کورتی ده به
. سوف یله  فه موومان نابینه شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم به،  وه گرته ده
 ژیانی   به نگ ھنده ڕه مه ر ھۆی ھه به کی له ی خه ی زۆربه وه رئه به له

ان ک کاتی تامانی ژیانی یه  تاڕاده  که وه سترنه به  ده وه ڕۆژانه
،  که روشکه رووی که ی فه وه کانی ژری ژره  مرووه ورده. ( وه نامنته

  ). وه مننه ودا ده درژایی ژیانیان له  و به رمه یان گه جگه
،   شتکی نویه وه نهالی مندا  ـ به وه موو شتکی ناویه ھه ژیان ـ به

موو  الی ھه  بهم به،  وه ر دنته به خه رسامبوونیان به  سه شتکه
ی  الی زۆرینه کو جیھان به ، به  نیه و جۆره  به وه نه مه ته کانی به خه
 . واو ئاساییه  شتکی ته وه کیه خه
. ی که  باشه  شوه  بهم بهن،  راویته کان ده سوفه یله دا فه لره
ت،  و چ پیاو بت و چ ئافره ئه. ت  جیھان ڕانایه رگیز به سوف ھه یله فه
یر  ک شتکی سه ، وه  به...بینت  شتکی ناڕوون ده وام ژیان به رده به

سوف و منداڵ  یله ش فه م جۆره به.  پش چاوی و پ نھنی دته
سوف  یله توانین بین پستی فه ده.  یه شیان ھه تکی ھاوبه خاسیه

 . وه منته رمی ده  نه ک پستی منداڵ، به درژایی ژیانی، وه به
، ئایا تۆ  ستی خۆتدایه  ده  له که بژاردنه  سۆفیای ئازیز ھهئستاش

 جیھان ڕابیت؟   به بوویت که  نه وره  گه منداکیت و ھشتام ھنده
رگیز   ھه توانیت سوند بخۆیت که سوفکیت و ده یله یاخود فه

 یت؟ یه ڕانه

   نهک منداک و  وه شنیت و ناتوانیت نه وه ر ڕاده نھا سه ر ته گه ئه
 بۆ  وه ڕته گه ی ده وا ھۆکه ، ئه وه سوفک خۆت بناسیته یله ک فه وه
. رت ناسوڕمنت  چیتر سه  جیھان ڕاھاتوویت که  به ی تۆش ھنده وه ئه
م کۆرسی   ئه شه وه رئه به ر له ، ھه ترسییه ی مه شیان جگه ته م حاه ئه
پمخۆش .  دنیابوونروا بۆ  ھه کرت، واته  ده وانه ت بۆ ڕه فیه لسه فه
 نوان سست و ب ئاگاکاندا بیت،  ت تۆ، له تایبه  به  تۆ، وه نیه

 .ریت ر به سه  به وه ییه چاو کراوه  ژیانت به پمخۆشه
ر   گه وه رئه به کرت، له  ده وانه  خۆڕایی بۆ ڕه شت به م کۆرسه موو ئه ھه

ر  گه ئه.  وه نرتهڕ کت بۆ ناگه یه یت، ھیچ پاره که واو نه  ته که کۆرسه
.  رپشک به واو سه وا خۆت ته ستنیت، ئه  بوه که شخوازیت کۆرسه ده
 ناو سندوقی  یته یامکم بۆ بخه توانیت په رچۆنک بت ده ھه

بت،   پستی خۆی ده  بۆقکی زیندوو پ به بۆ نمونه.  وه که پۆسته
  یه وه وا له ر نا، ئه گه وز بت، ئه  شتکی سه رحاڵ وا باشتره ھه به

 .واو بترست  ته که  چیه پۆسته
  وه کی بۆشی درژهکوناو  روشککی سپی له  پوختی؛ که به
،  یه وره کجار گه  یه که روشکه ی که وه رئه به  لهم به. ھنرت رده ده

ری   سه کان له موو مندای مرۆڤه ھه. چت  ملیارد سای پده که جادووه
  وه رئه به بن، له دایک ده یدا له که رووه کانی فه ناسکه  ی تاه وه ره سه
ڵ  گه  لهم به.  بسوڕمت حاه  مه و جادووه ریان له توانن سه ده
  که روشکه رووی که یی ناخی فهو قو ره  به مه  که مه بوونیاندا، که وره گه
 رنن و یگوزه وشدا زۆر خۆش ده له.  وه مننه ودا ده خشن و له ده
رووی   تای ناسکی فه ن جارکی تر به رگیز زات ناکه ھه
و ڕگا  ورن به کان ده سوفه یله نھا فه ته.  وه ونه رکه دا سه که روشکه که

ندکیان  ھه. ڕی سنووری زمان و بوون بۆن و په دا تا ئه ترسیه پ مه
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رووی   ترۆپکی تای فه ندکی تریشیان به ، ھه وه  خواره ونه که ده
  کانه و خه موو ئه گرن و ھاوار بۆ ھه  خۆیان توند ده وه که روشکه که
رقای  دا دانیشتوون و سه که رمه  نه رووه ی فه وه  ژری ژره  له ن که که ده

 ن؛ وه خواردن و خواردنه
 .ن ئاوھا ده! واسراوین  بۆشایدا ھه  له ـ خوشک و برایانی ئازیز؛ ئمه

کان  سوفه یله  گوێ بۆ ھاوای فه که رووه ی فه وه هسکی خوار  ھیچ کهم به
 ن؛ مدا ده  وه کو له شل ناکات، به

 .گرتووین ـ پف، مشکیان بردووین و ئارامیان ل ھه
 ن؛ ده کانی پشتریان ده  قسه  به پاشانیش درژه

مۆ   ئه ی بانکه  بۆرسه نریت؟ ئاگات له م بۆ ده که ره نیر و که ـ په
؟ ئاگاداری خانم  نده  چه  به ماته رێ ته ؟ ئه وه رز بۆته به  نده چه

 ؟ یه  سکی ھه وه دایانایت دیسانه
 

کانی  نامه. واو تاسابوو ، سۆفیا ته وه ڕۆ دایکی ھاته کاتک پاشنیوه
 ناو  دا دانابوو و له که  ناو قتووی ککه ی له که  نادیاره سوفه یله فه

نجام بدا،  کانی ئه ویدا وانه ھه. نیگرتبوو  باشی ھه دا به که کوخه
 نووسینی   قوی بیری له نگ دانیشتبوو و به  بسوودبوو، ب دهم به

 . وه کرده کان ده ناو نامه
و پش سۆفیا بیری  وه  له ی که  زۆره موو شته و ھه ئای له

مان کاتیشدا   ھه  لهم بهبوو،  و چیتر منداڵ نه ئه!  وه کردبوونه لنه
و  ره ی به وه ستیکردبوو به  خۆشی ده یبینی که  ده ئستاکه. بوو  نه وره گه

  ی له روشکه و که  بوات، ڕک ئه که روشکه رووی چی که ناخی فه
 م به.  وه ره  ده  ھنرابووه وه ردوونه ی گه که  درژه شه  ڕه هکو
ملی " ؟ ته و ئافره یان ئه " و پیاوه ئه. ستاندیان کان وه سوفه یله فه

و   ئه وه ، بردیه وه رزکرده ی به که رووه ر ترۆپکی فه سۆفیای گرت و بۆ سه
ری تای  و سه وا و له له. کرد ر ده سه  مندای یاری له ی به شونه

مین جاری،  که ک یه روه  جارکی دیش، ھه وه که رووه باریکی فه
 . وه نوێ جیھانی بینییه رله سه

ی  ناسراوه  نه ره و نووسه  ڕزگاریکرد، ئه که سوفه یله بگومان فه
 . قورتاریکرد  ژیانی ب ئاگایی ڕۆژانه نارد، له کانی ده نامه

 ژووری  ستی گرت و له ، سۆفیا ده وه ی کاتژمری پنج ھاته دایکی نزیکه
 .ک داینیشاند ر کورسیه سه یاندا له که دانیشتنه

 ؟ ، دایه یر نیه ڕای تۆ ژیان سه ـ به
.  وه می بداته  چ جۆرک وه زانی به یده ری لشواو نه هدایکی س

 .کانی بوو ریکی وانه ، سۆفیا بۆ خۆی خه وه ھاته  ده ڕۆژانی پشتر که
 . دایکی گوتی...ـ ئمم، جارجارک
م  کی گشتی بوونی ئه یه شوه  به... یه وه ستی من ئه به ـ جارجارک؟ مه

 ؟ یر نیه ت پ سه جیھانه
 ! وه یته که  بیرنه یه م شوه  به  باشتره...م بهـ 

 ر زۆر شتکی ئاسایی بت؟  ھه وه الته  جیھان به یه وانه ـ بۆ نا؟ له
 . ک ئاساییه یه  تا ڕاده ـ به
 شتکی  کان جیھان به وره گه. کرد  ڕاستی ده که سوفه یله فه
نگی  بده  به تایه تاھه کجاریش بۆ ھه یه. گرن رده ویست وه نه گه به

 . وه یانه ونی قوی ڕۆژانه  نو خه ته چوونه
 .رت ناسوڕمنت  چیتر سه  جیھان ڕاھاتوویت که  به ـ تۆ ھنده

 یت؟ که  باسی چی ده وه ـ ئه
  ک ماسیه کی تر بیم وه یه  شوه به. ر زۆر بزاربوویت م تۆ ھه ـ ده
 . ت لھاتووه که گژه
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 .یت دا بکه گه م له  قسه یه وهم ش ـ نا، نا، سۆفیا، ڕازی نیم به
ی  وه  ژری ژره  ڕاشکاوی خۆت له م، به  جۆرکی تر پت ده ، به ـ باشه

  ی ڕک له روشکه و که ، ئه دا گونجاندووه که  سپیه روشکه رووی که فه
. ھنن ریده  ده وه ردوونه ی گه که  درژه هکو  دا له کاتی ئستاکه

،  وه ت بخونیته که کانت بکونیت و ڕۆژنامه اتهت ش په ش ده ئستاکه
نگ و باس  ماشای ده عاتک پشوودان، ته پاشانیش دوای نیو سه

 .یت که ده
یان  که و چشتخانه ره ڕک به. کرا دیده موچاوی دایکیدا به  ده مک له خه

 و  وه ڕایه ک گه یه پاش ماوه.  که ر ئاگره  سه کانی خسته تاته ڕۆیشت و په
 ک دانیشاند و پی گوت؛ ر کورسیه سه و سۆفیای له نجا ئهئی

 .م دا باسبکه گه وت شتکت له مه ـ ده
 .وت شتکی گرنگ باس بکات یه یزانی ده نگیدا ده ده ر به سۆفیا ھه

 بوویت؟ رات نه ده  جیھانی موخه ڵ به م، خۆ تکه که ـ چاوه
و   ئه ی ڕک ئستاکهیزانی بۆچ  دهم بهین،   قاقای پکه سۆفیا دایه

 . وه  ناو ناوانه  ھاته باسه
 ! وه بینه وا زیاتر خاو ده ر وابت، ئه گه ؟ خۆ ئه یه قت ھه ـ ئه
ی  رباره  ده رات و نه ده ی موخه رباره  ده  زیاتر، ھیچی تر نه وه له
 .روشکی سپی باسکرا که
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 کان فسانه ئه
 ...دا  و خراپه  نوان ھزی باشه دژوار لهکی  نگیه ھاوسه...

 
یشت،  گه ست نه ده کی به یه یانی ڕۆژی دواتر سۆفیا ھیچ نامه بۆ به

. واو بزاری کردبوو  ته  ڕۆژی دورودرژی قوتابخانه وه کی تریشه الیه له
ڵ یۆروندا  گه رمتر له مک نه یویست که کاندا ده  پشووه سۆفیا له

شتکی ناو  یاندا باسی گه وه ڕانه  ڕگای گه له. وتبکات سوکه ھه
 ووشک و  که ر کاتک دارستانه یان کرد و بیاریاندا ھه که دارستانه

 .ن بده شیاوبت بۆن و چادری تدا ھه
م سندوقی  رده به  خۆی له وه  و دیسانه وه  ماه وه یشته سۆفیا گه

کی  یه م جار نامه که رھنا، یه کانی ده نامه.  وه دا بینییه که پۆسته
تی ی و و تاسه ئه.  ناردبووی وه کسیکه  مه  باوکی له  که وه ی کرده چکۆله

 پشووی   له  که وه ی خوندبووه و کتبانه موو ئه ی ھه کرد و نزیکه ده
مین جار  که دواتریش نوسیبووی؛ بۆ یه. ڵ خۆیدا بردبووی گه زستاندا له

 . وه  برده که یهشتی رۆکی گشتی که  سه نجم له تره شه
سۆفیا پۆست و جانتای ! رد بینی کی زه یه ر نامه سه پاشان ناوی خۆی له

  وه دیسانه. ی ڕایکرد که و کوخه ره  دانا و به وه  ماه ی له که قوتابخانه
 یان؛ وه  خوندنه ستیکرد به رھنا و ده ی چاپکراوی ده ڕه  په کۆمه

 
 یی جیھان فسانه ی ئه ونه
زانم  باش ده کان، وای به ته ر زۆری بابه به له! ت باش سۆفیا م کاته ئه
 .ین ستپبکه ر ده کسه یه
 ساڵ 600   که یه  نویه وه  بیرکردنه و جۆره  ئه فه لسه  فه ستمان له به مه

ش  و کاته ر له به. دا ریھه  یۆناندا سه سیح له دایکبوونی مه پش له

  وو پرسیارکی مرۆڤیان خستبووهم می ھه کان وه  جۆراو جۆره ئاینه
 بۆ  وه که یه وه  نه ش له  ئاینیانه وه و لکدانه ئه. ستۆی خۆیان ئه
.  وه گدرانه م ده ماوده  ده وه کانه فسانه ی ئه  ڕگه کی تر له یه وه نه
ی ژیان  وه وی لکدانه  و ھه ی خواکانه رباره  ده  که  چیرۆککه فسانه ئه

 .دات و سروشت ده
وژمی  موو جیھاندا، ته ری ھه رانسه  سه زاران ساڵ له  درژایی ھه هب

کان  فییه لسه  فه  پرسیاره ت به باره یی سه فسانه کی ئه یه وه لکدانه
کان ھاتن و پیان   یۆنانیه سوفه یله کو دواتر فه تاوه ھه. ند ی سه شه گه

 .بن  نه ی متمانه  جگه  بۆچوونانه و جۆره وابوو ئه
کان  تاییه ره  سه سوفه یله وتی فیکری فه  ڕه ی له وه کورتی، بۆ ئه  به

یی جیھانمان  فسانه کی ئه یه  پشدا ونه ش له ین، ده تبگه
ی  فسانه  بیروڕای ئه ندێ له ش ھه مه یشتن له بۆ تگه. رچاودا بت به له

 .)کات زۆر دور بۆین چ پویست ده(ھنین  کارده  به ک نمونه باکور وه
ی  وه پش ئه.  یت بیستووه که کوشه و چه «Thor» بگومان باسی تۆر

 خۆی و  دابوون تۆر به و بوایه کی له  باکور، خه سیحی بگاته ئاینی مه
ر  فه ئاسماندا سه کشا، به  دوو سابرن ڕایانده ، که وه یه که گالیسکه

 و  وسکه بر وره شاند، ھه وه ی ڕاده که کوشه رکاتکیش چه ھه. کات ده
رویجی و   زمانی نه له(*ش  گرمه وره ی ھه وشه. دا  ڕوویده  گرمه وره ھه

 سویدیش  به. خشت به ده» گرمی تۆر گرمه«ڕک مانای ) و.دانیمارکیدا
  . ئاسماندا به» ری خودایی فه سه « واته» ئۆس ـ کا«ْن  پی ده

  ش له مه ئه. تبار دا ده  بروسکه وره  و ھه گرمه وره ڵ ھه گه باران له
گرنگترین ڕووداوی ) و.کاندا راسینه قه(*کاندا  ریاییه  ده ته می چه رده سه

ڕ  ک خودای پیت و فه  تۆر وه  که شه م ھۆیه ر ئه به ر له ھه.  ژیان بووهّ
 .رسترا په ده
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شاندنی  کوش ڕاوه  ھۆی چه ، باران به وه فسانه ی ئه  ڕوانگه  له واته
کان  کانی کگه وه باری، دانه اتکیش باران دهک. باری  ده وه" تۆره"

 .بوو تر ده روبومیان فره بوو و به شینده
 لی  روبوم، شتک بوو که کردنی به شه وزبوون و گه تی سه چۆنیه
  ندی به یوه یانزانی په کان ده رحاڵ، جوتیاره ھه به. یشتن گه ده تنه

یزانی باران بارین  ک دهس موو که ش ھه مه  له جگه.  یه  ھه وه بارانه
کک   یه ش، تۆر بوو به مه ک ئاکامکی ئه وه.  یه  ھه وه  تۆره ندی به یوه په
  .کانی باکور وره  گه ره  خوا ھه له

موو   ڕکخستنی ھه ندی به یوه  تۆری گرنگ کردبوو، په کی تریش که ھۆیه
 .بوو  ھه وه جیھانه

کی   خه ی جیھان که شه و به ، ئهکان ریاییه  ده ته ی چه نه زه پی مه به
  وه ی خۆیانه وه ره ن ده  الیه وام له رده  و به که یه ژی، دوورگه ر ده سه له
ساری  حه«گوت  یان ده شه م به وان به ئه. کرت ی لده شه ڕه ھه
  وتبووه ی خوا که وشه حه. ڕاست تی ناوه که مله  مه واته» ڕاست ناوه
کیشیان  ره ساری ده حه.  مای خواکانی لبوو و وه ڕاسته ساری ناوه حه
.  وه ڕاسته ساری ناوه ی حه وه ره  ده وتبووه  که گوت که  ده ته که مله و مه به
 جادوو و فبازی  یانویست به ژیان و ده کانی لده  دڕنده وشدا دوه له

کرت  ش، ده ت خراپانه  پ نیه ره وه  بوونه م جۆره ئه. جیھان بشونن
کی  ش خه یه م شوه به. یان ل بنرت»کان شوه ھزی گره«وی نا
کانی دیدا،  لتوره ی که   زۆرینه م له ی باکور و ھه فسانه  ئه م له ھه

 .کرد دیده دا به  و خراپه  نوان ھزی باشه کی دژواریان له نگییه ھاوسه
ڕ،  ی خواژنی پیت و فه «Freja»  دزینی فرایا کان به  دڕنده دوه
ر کاتکیش  ھه. ڕاست بشونن ساری ناوه تی حه واوه ته یانتوانی به ده

ڕوا و  ده کاندا نه  کگه  فرایا بفنن، ھیچ شتک له بیانتوانیبایه

 گرنگبوو خوا  وه رئه به له. ما ده کانیش چیتر توانای مندابوونیان نه ژنه
 .ن کان بکه  دڕنده تی چاودری دوه واوه  ته کان به باشه

نھا  بارانی  ی ته که کوشه بینی، چه دا ڕۆکی گرنگی ده تۆر لره
کان  شونه  ھزی گره ککی گرنگیش دژ به ک چه کو وه باراند؛ به ده نه
ی ھزکی ب پایانی پ  که کوشه ک چه یه تا ڕاده. ھنا کاریده به
 و کان  دڕنده ی بگرته که کوشه یتوانی چه  ده بۆ نمونه. خشیبوو به

  چونکه. بت ست دانی ھه ده ی ترسی له وه ب ئه بیانکوژت، به
 کاتک فی  یه ماوه دارکی چه(*نگ  ڕه ک بومه روه ی ھه که کوشه چه
 . وه ڕایه گه  بۆ خۆی ده میشه وابوو، ھه) و. وه ڕته گه یت، بۆ خۆت ده ده ده

روشت و کانی س کان ھۆی ڕوودانی دیارده فسانه  ئه یه م شوه ئا به
.  وه دایه یان لکده  و خراپه وامی نوان باشه رده ڕی به شه
  فسیرانه  ته و جۆره یانویست ئه کانیش کتومت ده سوفه یله فه
 . وه نه تبکه ڕه
بوو، بۆ  ک نه یه ی دیارده وه ی لکدانه رباره نھا ده  ته که ته  بابهم به

ی  وه وبوونه کاتی ب ن له کاتی وشکانیدا یا کی له کرا خه ده  نه نمونه
ڕوانی خواکانبن  ژنۆ دانیشن و چاوه وئه سته کی ساریدا ده خۆشیه نه

کاندا   خراپه ڕی دژ به  شه  له بوایه کو ده ن، به شتکیان بۆ بکه
ی  وه ی کرده  ڕگه کانیشیان له کاره.  شداریان بکردبایه  به چاالکانه

 .دا نجامده  ئه وه ییهت نگی ئاینی یان سروتی تایبه ڕه مه ھه
کاندا، قوربانیدان گرنگترین کرداری  ریاییه  ده ته می چه رده  سه له

ی   ھزی خوداکه  که  بووه و مانایه قوربانی کردنیش به.  ئاینی بووه
کی زۆر بت و  ی ھز و توانای خه وه  بۆ ئه بۆ نمونه.  زیاتر کردووه
 قوربانیان  بوایه ون، ده هرک شواندا سه ر ھزی گره سه بتوانن به

 بۆ تۆر  ن، بۆ ونه ک قوربانی بکه چوو ئاژه پده.  ش بکردایه پشکه
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  بۆ ئۆدینم به. ئاساییترین شت قوربانی کردنی سابرنک بوو
«Odin» ن دا مرۆڤیش قوربانی بکه ڕوویده. 

ی  ه ڕگ  له  که یه یه فسانه و ئه ی باکور، ئه فسانه  ناوبانگترین ئه به
ت تۆر  ودا ده ؛ له ناسراوه «Trymskvadet»  وه ی تریمسکفاده ھۆنراوه

وجا  ئه.  ماوه ی دیارنه که کوشه ، چه وه بته ریده به وتبوو، کاتکیش خه خه
پاشان .  وه رته له رزنت و ڕیشی ده له کانی ده سته یدا ده  توڕه تۆر له

رزکردنی  ی فرایا و داوای قه ال چنه ی شاگردیدا ده«Loke»  ڵ لۆگه گه له
 بتوانت بفت بۆ  ش لۆگه یه م شوه کو به تاوه ھه. ن که کانی لده باه

. ی تۆر بکات که کوشه و سۆراغی چه «Jotunheimen» جۆتونھایمن
  ی پاشای دوه «Trym»  تریۆم وێ چاوی به  ئه گاته کاتک ده

 من  ت؛ به  پی ده وه  شانازییه ویش زۆر به وت، ئه که کان ده خراپه
،  وه ویدا شاردۆته شت میلی ناخی زه یی ھه قو ی تۆرم له که کوشه چه

  کک له م، ھیچ یه ره  ھاوسه بته کو فرایا نه تاوه ت؛ ھه پاشان ده
 . وه وته  ناکه که کوشه  چه خواکان چاویان به

 ڕۆیت، سۆفیا؟ مدا ده که ڵ باسه گه ر له ھشتام ھه
ڕووی درامای ترسناکی فاندنی فرایا   پکدا ڕووبه کان له باشهخوا 
ر خواکان  سه م به تیان ھه سه کان ده  خراپه ش دوه ئستاکه.  وه بنه ده

  واته.  یه رگریکردنی مرۆڤیشدا ھه کی به ر گرنگترین چه سه م به و ھه
کان   دوهکو تاوه ھه!  وه خته تکی سه  ناو حاه ته وتوونه ڕاستی که به
ر جیھانی  سه تکیان به سه موو ده ی تۆریان البت، ھه که کوشه چه

ن،  که ش داوای فرایا ده که کوشه  بری چه له. بت خواکان و مرۆڤیشدا ده
ر خواکان خواژنی  گه ؛ ئه حاه تی مه واوه  ته ر به شیان ھه مه  ئهم به

پارزت،  موو ژیان ده ی ھه و خواژنه  ئه ن، واته ستبده ده ڕ له پیت و فه
م  م خواکان و ھه وتن و ھه فه کان ده وزایی کگه موو سه وا ھه ئه

کی ڕزگاربوون  موو ڕگایه ش ھه م جۆره به. وتن فه کانیش ده مرۆڤه
  یت که ی گروپکی ترۆریست بکه نه زه ر بتوانیت مه گه. ( داخراوه
ج  مان جبه ر داواکه گه بت و بن ئه یان ھه کی کوشنده داوایه

کی  یه له  پاریسدا قومبه ندا یان له نده ڕاستی له  ناوه کرت، له نه
م  که سته به مه  له وه  دنیاییه وا به ، ئه وه قنینه ته تۆمی ده ئه

 .)یت گه تده
  له. ساری خواکان  بۆ حه وه ڕته گه  ده ت لۆگه  ده که فسانه پاشان ئه

بت شوو   ده کات کراسی بووکنی بپۆشت، چونکه ا ده فرای وا داوا له
فرایاش !).  وه  داخه ، به وه  داخه به(کان بکات   خراپه  پاشای دوه به

کی  وا خه م، ئه  دوکی خراپ بکه ر شوو به گه ت ئه بت و ده  ده توڕه
 .واو شتی پیاوان بم  من ته  که وه نه که وا بیرده

کی باشی  یه  بیرۆکه وه ه«Heimdal»  ناوی ھیمداڵ ک به دا خوایه لره
 بری فرایا تۆر  ت له کات و ده و پشنیارک ده یادا دت، ئه  خه به

ت دابھنن  ک ئافره توانن قژی وه ده. ن ک بووک نیشانی بده بگۆڕن و وه
ش  و جۆره  بنووسنن، به وه  سنگیه رد به مکیش دوو به  جیاتی مه و له
 خۆش  که  پشنیاره بگومان تۆر زۆر دی به. چت ت ده ئافره  ی له شوه
 و  ، ناچاره وه ست بھنته ده ی به که کوشه ی چه وه  بۆ ئهم به،  نیه
 .ی ھیمداڵ بکات که  گوی ئامۆژگارییه بت به ده
  بته ش ده  و لۆگه وه ڕازننه ک بووک ده  کۆتایدا تۆر وه رحاڵ، له ھه به

و  ره ت به ی ئافره  ئمه واته که«ت؛ ًڵ  ده وجا لۆگه  ئه. بووکی کچۆه
 .«ین که ر ده فه جۆتونھایمن سه

توانین بین  ین، ده تر باسیبکه مک مۆدرانه  زمانکی که ر به گه ئه
رگی   جلوبه ش به ی خواکانن، ده» تیرۆر تیپی دژ به « تۆر و لۆگه
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 و  وه کانه  خراپه ی دوه که رزه به   ناو قه ن بچنه وده  ھه وه تانه ئافره
 .ن ی تۆر ڕزگاربکه که کوشه چه
کردنی   ئاماده ن به که ستده کان ده  جۆتونھایمن، دوه نه گه  ده ر که ھه

دا  که نگه کاتی ئاھه  تۆر، له  بووک، واتهم به.  که نگی ژنھنانه ئاھه
ی  ھا س بیره وهر خوات، ھه  ده شت ماسی سلمانکه واو و ھه کی ته گایه
. رسوڕمانی تریۆم  جی سه بته ش ده مه ئه.  وه خواته لیش ده فه
 م به. مارت ر داده سه یان له رده  په ریکه خه»  کۆماندۆکان ربازه سه«

 بیرکی نایابی  له په گات و به یان تده که ترسیه  پ مه ته  حاه  له لۆگه
 خۆشی ھاتنی بۆ  ایا لهفر«ت؛   ده یادا دت، لۆگه  خه به

ش خۆیان  مه به. » خواردووه  ھیچی نه شت ڕۆژه جۆتونھایمن، ھه
 .ن که ڕزگارده

 م بهی ماچیبکات،  وه  بۆ ئه وه داته ده دواتر تریۆم تارای بووک ھه
 و  وه مته سه وت، ده که کانی تۆر ده  تیژ و توڕه  چاوه کاتک چاوی به

فک خۆیان   به  لۆگه وه دیسانه.   دواوه وه ڕته گه  ده له په به
ی،  که نگه زنی ئاھه ر دخۆشی مه به بووک له«ت؛  کات و ده ڕزگارده

دات  رمان ده پاشان تریۆم فه. » چاوی چۆته و نه  خه شت ڕۆژه ھه
 . شی بووکوه  باوه نه دا بیخه که بینه کاتی ماره  بھنن و له که کوشه چه
ویش تر   و ئه وه شی تۆڕه  باوه نه خه  ده که کوشه ن چه  ده وه گنه ده

  موو دوه کوژێ و پاشانیش ھه م جار تریۆمی پده که یه. نت که تر پده
ش درامای ناخۆشی  م جۆره به. بات ناوده کانی تری پ له خراپه

 .بت واوده کی دشاد ته  کۆتاییه  به که فاندنه
ر  سه ی خواکان به»جیمس بۆند«یان » نباتما« تۆر  یه م شوه ئا به

 .بت دا زاده ھزی خراپه

ی  که قینه  ئایا مانا ڕاستهم به سۆفیا،   ئاوھایه که فسانه خودی ئه
م   ئه وه دیسانه. » وه ته نووسراوه نھا بۆ خۆشی نه ر ته خۆ ھه«؟  چیه
 بکرت  یه وانه له. نت یه یامکمان پ بگه خوازت په ش ده یه فسانه ئه
 ؛ وه ینه  لکیبده یه م شوه به

یانویست ھۆی باران  کی ده ، خه وه گرته تی دهکاتک ووشکانی و
 دزیبت؟ ی تۆریان نه که کوشه کان چه بیت دوه.  بزانن که بارینه نه
کان  رزه نی وهای ھۆی گۆڕ وه وی ڕوونکردنه  ھه که فسانه  ئه یه وانه له

  ی تۆر له که کوشه ی چه وه رئه به مرت، له شت ده زستاندا سرو بدات؛ له
ستی  ده نوێ به رله توانت سه ھاردا ده  به  لهم به.  جۆتونھایمنه

کی   خه  که وه داته می پرسیارک ده ش وه یه م شوه به.  وه بھنته
 .کرد ده رنه ریان ل ده سه
کی  کو خه به. بوو ی شتک نه وه نھا لکدانه  ته فسانه  ڕۆی ئهم به

   به ھنا که جده نگی ئاینییان به ڕه مه ی ھه وه ھا کرده نده زۆر جار چه
 کاتی ووشکانی یان  کی له توانین بین خه ده.  گردرابوو وه فسانه ئه
  ، شوه دا ھاتووه که فسانه  ئه ک چۆن له روه روبومدا، ھه می به که

  یه وانه  له بۆ نمونه. کرد ش ده شکهپ» کیان یان درامایه«نواندنکیان 
ی   جگه ردیشی له  و به ک بووک بگۆڕیبایه  خۆی وه پیاوکی الدکه

.  وه کان بدزته  دوه  له که کوشه ی چه وه نھا بۆ ئه ، ته مکی دابنایه مه
ی باران  وه کرد بۆ ئه  کاریانده کی چاالکانه ش خه یه م شوه به

کرد و  شونمای ده کان نه روبوومی کگه  به وه شه ، لره بباریبایه
 .بوو شینده

ی  ھا نمونه نده  چه وه کانی تری جیھانیشه  شونه رچۆنک بت، له ھه
  کردۆته» کانی رزه ی وه فسانه ئه« مرۆڤ تیدا   که یه ترمان ھه

 . پۆسیسی سروشت بکات  له له ی په وه ک بۆ ئه درامایه
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ی باکوردا  فسانه  جیھانی ئه کی خرامان بهنھا چاو دا ته  لره ئمه
ر تۆر و ئۆدین، فرای  سه  له فسانه کی بپایانی ئه یه  ژمارهم به. خشاند

م  ئه. بوون ھا خواندی تریش ھه نده ر، و چه ر و بالده و فرایا، ھیوده
ی کردبوو،  نه شه ری جیھاندا ته رانسه  سه  له  وناکردنانه جۆره
 ناو  ردایه ستیان وه کان ھاتن و ده سوفه هیل کو فه تاوه ھه
دانی  رھه تای سه ره سه کانیش له ت یۆنانیه نانه ته.  وه کانه فسانه ئه
درژایی  به.  بووه یی جیھانیان ھه فسانه کی ئه یه یاندا ونه که فه لسه فه
کی تر باسی خواکانیان  یه وه  بۆ نه وه که یه وه  نه دان ساڵ له سه
و  «Zeus»  یۆناندا خواکانیان ناوی زیۆس له.  وه گایه  دهم ماوده ده
 ، دیۆنیسۆس«Athene» سینا و ئه «Hera» ، ھیا«Apollon» پۆلۆن ئه

«Dionysos» سکلیپۆس و ئه «Asklepios»ھیراکلس ، «Herakles»  و
می  شکی که ر ناوی به  گه مه ئه. بوو «Hefaistos» ھیفایستۆس

 .ھا خوای تریش بوون نده نی چه ی خاوه وه رئه هب خواکانیان بھنین، له
ی  سیحدا، زۆرینه دایکبوونی مه پش له د ساڵ له وت سه ی حه نزیکه

 و ھسیۆد «Homer» ن ھۆمیر الیه کانی یۆنان له فسانه ئه
«Hesiod»ه مه ئه.  وه  نووسرایه وه هکی ته ش حاقاند؛  تی خوواو نو

کان، بواری گفتوگۆکردن  فسانه ی ئه وه ر خرا پاش نووسینه ھه
 .مابوو رکه ریان به سه له
کانی   خواییه  باسه یان له خنه کانی یۆنان ڕه تاییه ره  سه سوفه یله فه

 مرۆڤ  کی زۆر له یه یانگوت خواکان تا ڕاده  ده گرت، وه ھۆمرس ده
مین جاریش گوتیان  که بۆ یه. ڕ نین ی باوه ک مرۆڤیش جگه چن و وه ده
 .ک بن و ھیچی تر کردنی خه نه زه نھا مه کان ته فسانه  ئه یه انهو له
ی  سوف نمونه یله ی فه«Xenofanes» ینۆفانیس الی زه توانین له ده
   له سوفه یله م فه ئه.  گیرا فسانه  ئه  له  ببینین که خنه مین ڕه که یه

 کی یگوت؛ خه و ده ئه.  ی پش زایندا ژیاوه570ری سای  وروبه ده
  ھا پیان وایه روه ، ھه ی خۆیان دروستکردووه ر ونه سه خودایان له
ش و  نی له ش خاوه ک ئمه دایک ببن و وه  له ک ئمه روه خواکان ھه

شن و لوتیان  دان خواکان ڕه و بوایه کان له زنجیه. رگ و زمان بن جلوبه
ویان شین ن خواکان چا که ده نه زه کان وا مه ه«Thraker» ر تراکه.  کوه

  سپ و گا و شریش توانای ونه ر ئه ، گه به. رد بت و قژیان زه
ی  ر شوه سه ی خوایان له وانیش ونه وا ئه ، ئه بووایه کشانیان ھه

 !کشا سپ و گا و شر ده ئه
  م له  یۆنان و ھه م له ھا شاریان ھه نده دا چه و کاته کان ڕک له یۆنانیه
بۆ . زراند  خواروی ئیتایا و ئاسیای بچوکدا دامهکانی  یۆنانیه کۆۆنیه

  که ڕاند و خه په کان ڕاده  کۆیله کانیان به موو کاره ش ھه سته به م مه ئه
  وه لتوریه  ڕامیاری و ژیانی که رتاپای کاتیان به ش سه که ئازاده

 .برد رده سه به
ی  وه رکردنهی بی ر شوه سه واو نوێ به کی ته شدا گۆڕانکاریه م شارانه له
  وه ستیه ربه ڕی سه و په س به که  تاکه بۆ نمونه. کیدا ڕوویدا خه
م  به. گا بکات تی ڕکخستنی کۆمه ی چۆنیه رباره یتوانی پرسیار ده ده

ی  فسانه ر ئه  به رته نا به ی په وه ب ئه سک، به موو که ش ھه یه شوه
 .بوو فیشی ھه لسه م، توانای پرسیارکردنی فه رده سه

 بۆ  وه ییه فسانه کی ئه یه وه  بیرکردنه  شوه وتنک له ین پشکه  ده ئمه
 و ژیریی  وه ر تاقیکردنه سه  له  توانینکی تر ڕوویدا، که شوه
کانی یۆنان  تاییه ره  سه سوفه یله  ڕاستیدا ئامانجی فه له. چنرابوو ھه

  .ی سروشت  بۆ پۆسهکی سروشتی بوو یه وه  لکدانه ی شوه وه دۆزینه
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

51   52 

وی  ھه. چوو ھات و ده دا ده که  ناو باخچه وام به رده سۆفیا به
 فری بوو بوو،   قوتابخانه  له دا که ی ده و شتانه موو ئه یادکردنی ھه له
 . گرنگ بوو الوه ی سروشتی به یادکردنی وانه تی له تایبه به
ی  رباره و ھیچ شتکی ده   بوایه وره دا گه یه و باخچه ر سۆفیا له گه ئه

 بینی؟ ھاری ده ک به یه  چ شوه ، ئاخۆ به زانیبایه سروشت نه
ک بۆ ھۆی باران بارین  یه وه  لکدانه  جۆره ویبدایه بیت ھه

ی  وه کار بۆ دۆزینه خسته نتاسیای خۆی ده ؟ ئایا فه وه بھۆنته
 ھاتنی خۆر؟ فر یان ھه ی به وه یشتنک بۆ توانه تگه
 ؛ وه  ھۆنینه وته بوو، پاشانیش که و ھیچ گومانکی نه ، ئه به

ی  وه رئه به تدا ڕاکشابوو، لهر و سه ستووی به ستی به زستان ده
   زیندانه ی ناسکی له ی شازاده"سیکیتا"دکار،  ی به"مۆریت"

،   پاشا ئازاکه ، کوڕه"براڤاتۆ"کیان  یانیه  بهم به. یدا گرتبوو که سارده
  پاشان سیکیتا زۆر دی خۆشبوو، له. ستی کرد ربه هھات و س

ی  و سرووده ڕک و ئه په  ھه ستیکرد به  ده رزاکه ر مه سه یدا له ئاسووده
وی و  ش زه مه به.  وه دا ھۆنیبوویه که  سارده  زیندانه  له خوند که ده

 و  وه  توایه که فره موو به ستیان بزوا و ھه کی زۆر ھه یه کان تاڕاده داره
کانی ووشک  سرینه موو ئه ھات و ھه  پاشتر خۆر ھهم به.  فرمسک بووه
و  له.  وه کرده ی سیکیتایان ده که کانیش السایی سروده بانده.  وه کرده
ند تاکی  شاند، چه وه ی ڕاده که  ئاتونه  قژه که  جوانه ی شازاده کاته

 ...ن وسه  سه  گوه ونهکاندا بو  کگه وی و له ر زه  سه وتنه زوفی که
و ھیچ  ر ئه گه ئه.  وه سۆفیا پی وابوو چیرۆککی جوانی ھۆنیبته

  وا بوای به ، ئه زانیبایه کان نه رزه کی تری بۆ گۆڕانی وه یه وه لکدانه
 .کرد ی خۆی ده که ته کایه حه

ی  وه  دۆزینه  پویستی به میشه  مرۆڤ ھه یشت که وجا سۆفیا تگه ئه
.  وه کانی پ ڕوونبکاته  سروشتیه  پۆسیسه  که ک بووه یه وه لکدانه

ر  ھه.  بووایه  مرۆڤ توانای ژیانی نه فسیرانه و ته ب ئه  به یه وانه له
یان  فسانانه موو ئه و ھه بوو، ئه  کاتک ھشتام زانست نه شه وه رئه به له
 . وه ھۆنییه ده
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 کان  سروشتیه سوفه یله فه
 ... دروست نابت وه ه»ھیچ « ھیچ شتک له...

 
دا  و کاته ، له وه  ماه وه ڕایه  گه وه ر کاره سه ڕۆ دایکی سۆفیا له پاشنیوه
  ک له ندیه یوه یویست په  دانیشتبوو، ده که ی باخچه ر جۆالنه سه سۆفیا له

ی کارتی پیرۆزبایی ڕۆژی  و کچه ی، ئه  کنه  میولله نوان ھیلده
 . وه دا بدۆزته که فه لسه  و کۆرسی فهدایکبوونی پناگات، له
  دایکی ھاوارکرد؛ وه  دوره له

 ! کت بۆ ھاتووه یه نامه! ـ سۆفیا
ی  که ستی خۆی پۆستی ڕۆژه ده و به ئه.  دی سۆفیادا ھات ک به یه خورپه

  ی چی به ئه.  ھاتبت وه که سوفه یله  فه بت له  ده واته رھنابوو، که ده
 دایکی بت؟

 .نگاوینا و الی دایکی ھه ره ستا و به  ھه که ر جۆالنه سه واشی له ھ به
 ! کی دداریه یه پموابت نامه.  دراوه ـ ھیچ پولکی لنه

 .رگرت ی وه که سۆفیا نامه
 ؟ وه یته ـ نایکه
 ؟ وه رچاوی دایکیدا بکاته به ی دداری له س نامه  که رگیز بیستووته ـ ھه

  نده رچه ھه.  کی دداریه یه دابت نامه ڕه و باوه باشتربوو دایکی له
   پکدا کۆرسی نامه ر له بوو گه  زۆر خراپتردهم بهرمبوو،  جگای شه

  ھات؟ له ی بۆ ده  نامه وه سکیشه  چ که ، له ی ئاشکرابووایه که وه گۆڕینه
 یاری  ک چۆن پشیله ر وه ش ھه وه  له ، جگه واو نامۆوه سوفکی ته یله فه
 .کرد  سۆفیا ده ویش ئاوھا یاری به کات، ئه شک ده م به

و  ره سۆفیا به. کان  بچکۆله  سپیه رفه  زه کک بوو له  یه که نامه
، س پرسیاری نوێ  وه ی کرده که  و نامه وه ره  سه ی خۆی ڕۆیشته که ژووره

 دا نووسرابوون؛ که  نامه له
 

   شتکی تری لوهموو  ھه  که یه تی ھه ڕه کی بنه یه ئایا ھیچ ماده
 دروست بووبت؟

 راب؟  شه کرت ئاو ببته بوای تۆ ده به
  بۆقکی زیندوو؟ چت خاک و ئاو ببته چۆن ڕی تده

 
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم بهمدا،  قه  له  شتانه واو به کانی ته سۆفیا پرسیاره

. وونچ ھاتن و ده  مشکیدا ده  به یه و ئواره موو ئه  درژایی ھه به
   به که  یه که  یه  قوتابخانه  له وه ش دیسانه وه ت ڕۆژی پاش ئه نانه ته

 . وه کان کرده  پرسیاره قوی بیری له
 دروست بووبت؟  موو شتکی لوه  ھه  که یه تی ھه ڕه کی بنه یه ئایا ماده

کی  یه» ماده « وی له ر زه موو شتکی سه ر وادانین ھه گه ئه
   له یه و ماده نھا ئه  چۆن ته واته ی که روست بووبت، ئه د وه دیاریکراوه

  بۆ فیلک؟  بۆ گوک، یان بۆ نمونه پکدا گۆڕاوه
بگومان سۆفیا .  وه گرته میشی ده  پرسیاری دووھه وه مان لکدانه ھه

راب،   شه  به  ئاوی کردووه  گوایه سیحی بیستبوو که ی مه که چیرۆکه
ڕاستی  سیح به ر مه گه ئه. گرتبوو رینه  وه ای وشه مان رگیز به  ھهم به

   له  و شتکه ک بووه یه  موعجیزه واته راب، که  شه ئاوی کردب به
کانی   شته رابیش و له  شه یزانی ئاو له سۆفیا ده. ڕاستیدا ڕی تناچت
د و  وه دا نه سه یار له  خه نده رچه ، ھه ، بۆ نمونه تری سروشتیشدا زۆره
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دا بت،  گه بت شتکی تری له شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم به،  ئاوهپنجی 
 . ھاتووه تی پکنه  ئاوی په نھا له و ته یاره یار خه  خه چونکه

کی  یه  شوه  به... که  بۆقه ت به باره ر دوا پرسیار، سه  سه پاشان ھاته
سۆفیا . ی خولیای بۆق بوو که فه لسه گشتی دیاربوو مامۆستای فه

 خاک و ئاو دروست  ی بۆق له و بوایه ر ئه تا سه  بھاتایه یه وانه له
ک   یه بت له  ده که ویه موو بارکدا پی وابوو زه  ھه  لهم بهبووبت، 
ی جۆرا وجۆر  ندین ماده  چه وی له ر زه گه ئه. ھاتبت  پکنه جۆر ماده

 و بۆق  وه چت خاک و ئاو کۆببنه وا بگومان ڕی تده پکھاتبت، ئه
 و   قۆناخی ھلکه  به که رجک بۆقه مه ش به مه ئه. پکبھنن

ی  که  باخچه  خۆڕا له روا له ی بۆق ھه وه رئه به له. دا بوات مکوته ره سه
 پستی خۆشی ئاوی  ر پ به  گه نده رچه رناھنت، ھه ر ده دا سه وه پشته
 .بدرت

  رفکی ئاستوریان بۆ خستبووه ، زه وه  ماه وه ڕایه  گه ڕۆ که بۆ پاش نیوه
موو جارکی دی خۆی  ک ھه سۆفیاش وه.  وه یه که ناو سندوقی پۆسته

 .ی که  کوخه یانده گه
 

 کان سوفه یله ی فه پۆژه
روشکی سپی  ی باسی که وه ب ئه یان به م جاره ئه!  وه  ھاتینه وه دیسانه
ی   ناو وانه چینه ین، ڕک ده  بکه کییانه  پشه و جۆره و ئه
 . وه مانه که ڕۆژه
،  مۆکه کو ئه تاوه  ھه وه می یۆنانی کۆنه رده سه ر له وت ھه مه ده

کان بۆ  فیه لسه  فه ی پرسیاره رباره ی مرۆڤت ده وه ی بیرکردنه پوخته
 .ین که کان ده ته ک باسی بابه دوای یه ک به  یهم به. م باس بکه

  چت له ژیان، پشیده ی تردا دهمک رده  سه کان له سوفه یله فه
 زۆر  وه رئه به ی خۆماندا ژیابن، له وه ک له واو جیاوازی وه لتورکی ته که

. ڕین کانی مژوودا بگه سوفه یله ی فه دوای پۆژه ر به  گه یه جار ژیرانه
سوفکی دیاریکراو  یله  فه  که وه  بدۆزینه و شته ش ڕک ئه  ده واته
  سوفک گرنگی به یله  فه یه وانه له.  خستنی داوهر  ده خی به بایه
  یه وانه ککی تر له یه. کان بدات ه دانی دار و ئاژه رھه کی سه ه چه ڕه
مری ڕۆحی مرۆڤ   نه ، یان له وه  بوونی خوا بکاته قوی بیر له به

 . وه بکۆته
تی  تایبه» ی پۆژه«ر   سه ینه  بخه نجه  توانیمان په  که واته

و  ی ئه وه رزی بیرکردنه  ته توانین له  ئاسانتر ده و کاته سوفک، ئه یله هف
موو  می ھه رجه رقای سه سوفکی دیاریکراو سه یله  فه چونکه. ین تبگه

 . کان نیه فیه لسه  فه پرسیاره
،  که سوفه یله  فه واته» ک پیاوک وه" و ئه"ی  وه بیرکردنه«گوتم 

ت   ئافره چونکه.  یه  مۆرکی پیاوی پوه فه لسه ی مژووی فه وه رئه به له
ش  وه ره رکی بیرکه وه ک بوونه م وه ز و ھه گه ک ڕه م وه ھه

م  ی به وه رئه به ، له نگیه ی دته ش جگه مه بگومان ئه. پشلکرابوون
م  نھا له ته.  ست چووه ده زموونی گرنگمان له ھا ئه نده  چه جۆره
 ناو مژووی  نته نگاو ده  ڕاستی ھه ت به  ئافره  که دایه ی ئمه یه ده سه
 . وه فه لسه فه
موو بارکدا ڕاھنانی   ھه م، له ت بده وه رکی ماه وت ئه من نامه(

   و گۆڕینی کرداره وه لکدانه. م ختی ماتماتیکت پ ناده سه
ک  جارجارم به.   دوره وه ستی منه به  مه ر زۆر له کانیش ھه ئینگلیزیه
 ).یت جبکه  جبه م ڕاھنانکی زۆر چکۆله که داوات لده

 .ین که ست پده وا ده  ڕازیت، ئه رجانه م مه ر به گه ئه
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 کان  سروشتیه سوفه یله فه
گوترت  کانی یۆنان ده مینه که  یه سوفه یله  فه کی گشتی به یه شوه به
شتکی دی موو   ھه ر له  به ، چونکه»کان  سروشتیه سوفه یله فه«

 .رقای سروشت و پۆسیسی سروشت بوون سه
  کانی جیھانمان له کی شته ه چه ی ڕه رباره وپش پرسیارکمان ده وه له

 .خۆمان پرسی
 کاتکی  دان له و بوایه ک له یه کانکی زۆر تاڕاده  خه مۆکه ئه

م   ئهم به. دابت ریھه  سه وه تییه  ھیچی په دیاریکراودا شتک له
ڕی  و په وان به ئه. بوو ونه ب مان شوه  ھه کاندا به ناو یۆنانیه  له بوایه
 .بووبت ر ھه بت بوونی ھه  ده میشه ھه» شتک«یانگوت   ده وه دناییه

، پرسیارکی  وه  ھیچه موو شتک له دانی ھه رھه تی سه  چۆنیه واته
تی گۆڕانی   چۆنیه کان له  یۆنانیه وه  بری ئه له.  الیان بوو له  نه وره گه

 و  وه کرده وی بگیان ده  زه بیریان له. مان کی زیندوو ڕاده ئاو بۆ ماسیه
نگ  رز و گوکی پ ڕه  دارکی به وه ویه  زه یانویست بزانن چۆن له ده
   چۆن منداکی بچوک له سوڕما که  ده وه ریان له سه. ردنت ر ده سه

 ! بوون سکی دایکیدا دته
وام  رده یانبینی سروشت به چاوی خۆیان ده کان به سوفه لهی فه

  ؟ واته کان چیه  ئایا ھۆی گۆڕانکاریهم به. ردادت سه گۆڕانکاری به
واو   شتکی ته بته گۆڕێ و ده چۆن چۆنی توخمک سروشتی خۆی ده

  ژیان؟ رکی پ له وه  زینده جیاواز ـ بۆ نمونه
موو   پشت ھه یان وابوو لهکان پ مینه که  یه سوفه یله فه

ش  مه بت، ئه تایی دیاریکراو ھه ره کی سه یه ، ماده وه کانه گۆڕانکاریه
 . موویان بووه شی ھه خۆی بۆ خۆی خاکی ھاوبه

  نده وه نھا ئه  ته ، ئمه  نادیاره نجامه م ئه یشتنیشان به تی گه چۆنیه
تی  ڕه کی بنه یه اده بوونی م ڕکردنیان به  باوه ره  به ره زانین به ده
کیش  یه ک، تاڕاده یه بت ماده وان ده پی ئه به.  ی کردووه شه گه

  وه کانی سروشته موو گۆڕانکاریه  پشت ھه ، له کی شاراوه یه ماده
موو شتکی تر  ی ھه رچاوه ک سه وه» شتک«بت  ده. بووبت ھه
 . وه ڕته موو شتکی بۆ بگه بووبت و ھه ھه
یشتبوون،  کان پی گه مینه که  یه سوفه یله ی فه مانه و وه ئه ڕاستیدا  له

و  ، زیاتر ئه وه وانه  پچه کو به به.  نین ستی ئمه به ی مه جگه
  الوه مان به مانه و وه یان ورووژاند و ئه  ده  که سته به مان مه پرسیارانه

وازی تی ش  زیاتر چۆنیه واته. ڕاند گه دوایدا ده  به  که گرنگه
ی کتومت بیریان  و شتانه ک ئه ، نه  گرنگه وه نهالما بهیان  وه بیرکردنه

  . وه کرده لده
  ی گۆڕانکاریه رباره  بین پرسیاریان ده وه دنیاییه توانین به ده

ندێ یاسای  ی ھه وه وی دۆزینه ، ھه کانی سروشت کردووه بینراوه
ی  فسانه  ئه ی پشت به وه ب ئه  وان به ئه.  تایی سروشتیان داوه تاھه ھه
. ن کانی سروشت تبگه  ڕووداوه  له کیان بووه ره ستن، گه م ببه رده سه
یشتنی پۆسیسی سروشتیان  وی تگه  ھه وه موو شتکیشه رو ھه سه له
واو  ش شتکی ته مه ئه.   داوه وه ی خودی سروشته وه ی لکۆینه  ڕگه له

  ھار و زستان به  و باران، به بروسکه وره ی ھۆی ھه وه  له جیاوازه
 ! وه نه  گربده وه کانی جیھانی خواکانه ڕووداوه

توانین  ده. ستکرد ربه ت سه  دیانه  خۆی له فه لسه ش فه یه م شوه به
  و جۆره ره نگاویان به مین ھه که کان یه  سروشتییه سوفه یله بین فه
ری  زرنه  دامه  بوونه وه شه لره.  برد کی زانستیانه یه وه بیرکردنه

 .موو زانستی سروشت ناسی دواتر تای ھه ره سه
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  سوفه یله کانی فه ی زۆری نووسین و وته ڕبوونی کاتدا زۆربه ڵ تپه گه له
کانی  ی نووسینه  ڕگه یزانین له ی ده مه و که ئه. وتاون کان فه سروشتیه

د  ویش دوو سه ئه.  وه ته بۆمان ماوه «Aristoteles»  وه ریستۆتالیسه ئه
ی  نھا پوخته ریستۆتالیس ته ئه.  سوف ژیاوه یله مین فه که ساک پاش یه

کانی پش خۆی پی  سوفه یله  فه  که وه ی نووسیبووه نجامانه و ئه ئه
و  یشتنیان به تی گه  چۆنیه ی به  ناتوانین په واته. یشتبوون گه
توانین بین  شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم به. رین  به نجامانه رئه ده

ی  تایی، پۆژه ره ی سه تی ماده کان و بابه  سروشتیه گۆڕانکاریه
 . سوفی یۆنانی بووه یله مین فه که یه
 

 ی میلیت که سوفه یله س فه
وت،  که رگوێ ده  ناویمان به  که سوفه یله مین فه که یه «Thales» تالیس

.  وه  ئاسیای بچوکه وته هک  ده کی کۆۆنی یۆنانی میلیت بوو که خه
ی  و شتانه  نو ئه له.   جیھاندا کردووه شتی زۆری به تالیس گه

کانی  مه ره  ھه کک له رزی یه ن به ، ده وه یگنه ی تالیس ده رباره ده
و  شی ڕک له که ، کاره  پواوه وه یه که ره ی سبه ھۆی پوانه میسری به

ژنی خۆی  د به قه ی خۆی ڕک به که هر  سبه  که نجامداوه دا ئه کاته
 . ی کردووه585شن پشبینی خۆرگیرانی سای  ده.  بووه

 م به. موو شتک بت ی ھه رچاوه سه» ئاو«دا بوو  و بوایه تالیس له
  وه ستی ئه به  مه یه وانه له.  ستی چی بووه به تی نازانین مه واوه  ته به

  ش له وه بت و دیسانه  دروست ده ناو ئاودا موو ژیان له بووبت ھه
 . ئاو  به وه بته وتاندنیدا ده کاتی فه

 کاتی   و له کان داوه  کگه رنجی له  میسردا سه  له وه دنیاییه به
 شین   که لتای نیلی بینیوه کانی ده  ووشکه ی نیلدا ناوچه وه ڕانه گه

رم و بۆقی دانی ک رھه پاش باران بارین، سه  له شه وانه له.  بووه
 .بینیبت

ھۆڵ و   سه بته  ئاو ده  که وه  کردبته وه چت تالیس بیری له ڕشی تده
 . ئاو  به وه کرت ببته نۆش ده رله  سه م، وه ھه
  وه ، دیسانه» خودا  له موو شتک په ھه«یگوت  ش تالیس ده مانه ر له به

 خاکی  یه وانه له. ین  بگهستی به  مه  له وه  دنیاییه شدا ناتوانین به لره
 گوڵ و  ر له موو شتک بینیبت، ھه ی ھه رچاوه ک سه شی وه ڕه

ی  ندشه  ئه وه شه  لره یه وانه له.  و سیسرک تا مشووله  ھه وه وه دانه
تۆوی  « و پبووبت له  بوای ئه چت به وی و پده ر زه  سه چووبته

  وه  دنیاییه نک بت تالیس بهرچۆ ھه. بینراو  و نه ی بچکۆله»ژیان
 . وه کرده ده  خواکانی ھۆمرس نه بیری له
،  یه مان ھه«Anaximander» ر ناکسیمانده سوف ئه یله مین فه دووھه

  ککه  یه ی ئمه م جیھانه و، ئه ڕای ئه به. ژیا  میلیتدا ده ر له میش ھه ئه
ک خۆی  روه ھه (»نادیاردا«ناو شتکی  ھا جیھانی تر و له نده  چه له

  ستی له به  بزانین مه ئاسان نیه. وتن فه بن و ده دروست ده) ناوینابوو
کی  یه  ماده کو تالیس بیری له  وه  ئاشکرایهم به،  چیه» نادیار«

موو شتکی   پی وابووبت ھه یه وه له.  وه کردۆته دیاریکراو نه
  وه مه ی ئه  ڕوانگه  له هوات. ی جیاواز بت که  خالقه ش له خوقنراو، ده

کو  نھا ئاوی ئاسایی بت، به  ته که تیه ڕه  بنه ڕی تناچت ماده
 .بت» نادیار«بت شتکی  ده

  بوو، که «Anaximenes» ناکسیمینس سوفی میلیت، ئه یله م فه سھه
و   بوای ئه به.  سیحدا ژیاوه ی پش مه526 تا 570ی سای   نزیکه له

 .م بت وا یان ته ش ھه موو شتک ده تی ھه ڕه ی بنه ماده
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 م به،  ی تالیس بووه که ناکسیمینس ئاشنای تیۆری ئاوه بگومان ئه
ی  وه ره ستکه بت ئاو خه م ده ڕای ئه ؟ به  دروست بووه وه  چیه ی ئاو له ئه
   دته واوه  ھه بینین ئاو له  کاتی باران باریندا، ده له. وا بت ھه
  بته وسا ده  ئه وه بته و کاتک ئاو زیاتر چ ده  بوای ئه  به. وه ره ده

ھۆی   سه رنجی لم و خۆی دابت کاتک له  سه یه وانه له. خاک
 ئاگر  دابووه و بوایه ش له مان شوه  ھه به. رێ  ده  دنه وه تواوه

وی و ئاو و   زه وه ناکسیمینسه الی ئه  به واته. وا بت ی ھه ڕوونکراوه
 . دروست بوون واوه  ھه ئاگریش له

کان زۆر دور  وزی کگه وی بۆ ئاو و بۆ ناو گژوگیای سه ی نوان زه ماوه
وی و  دا بووبت زه و بوایه ناکسیمینس له چت ئه  پده وه رئه به ، له نیه
 م به. بدات رھه ی ژیان سه وه وا و ئاگر و ئاو پویست بن بۆ ئه ھه

ش  یه م شوه به. بووبت» م ته«یان » وا ھه«ش  تا ده ره  سه ره خای ھه
  تی له ڕه کی بنه یه یگوت ماده  ده  که بابووه ی تالیسدا ته ڵ بواکه گه له

 . یه کاندا بوونی ھه  سروشتیه موو گۆڕانکاریه ی ھه بنچینه
 

  دروست نابت وه ه»ھیچ « ھیچ شتک له
نھا   ته وه(ک  دابوون یه ایهو بو ی میلیت له که سوفه یله ر س فه ھه
   ھاتبته موو شتکی تری لوه  ھه بت که تی ھه ڕه ی بنه ماده) ک یه

 پکدا بگۆڕت و  ک توخم له نھا یه گونجت ته  چۆن دهم به. بوون
گرفتی « ناو بنین  م گرفته توانین ئه واو جیاواز؟ ده  شتکی ته ببته

 .«گۆڕانکاری
ند  سیح، چه دایک بوونی مه ی پش له500ی سای   نزیکه له
م  ئه. ژیان  کۆۆنی ئیلیای خواروی ئیتایادا ده سوفک له یله فه
. ندیان نا  ده وه  پرسیارانه و جۆره ست ئه ده به» ش ئیلیاییانه«

بوو  «Parmenides» سوفیان ناوی پارمنیدس یله ناوبانگترین فه به
 .« اوهسیح ژی ی پش مه480 تا 540ی  نزیکه«
  میشه ، ھه یه  بوونی ھه رچی شتک که  ھه وه ی پارمنیدسه  دیده له

کردنکی ئاساییبوو الی  نه زه  مه ش شوه مه ئه.  بووه ر ھه بوونی ھه
ک  کانی جیھانیان وه تایی شته تاھه ک ھه یه وان تا ڕاده ئه. کان یۆنانیه

  وه  ھیچه  لهیگوت؛ ھیچ شتک پارمنیدس ده. بینی شتکی سروشتی ده
رگیز توانای  ، ھه یه  بوونی ھه ر شتکیش که دروست نابت و ھه

 . وتاندنی نیه فه
و   بوای ئه ڕۆشت، به وانی تر زیاتر ده ی ئه  زۆربه  پارمنیدس لهم به

ی ھیچ شتک،  وه رئه به  ڕوونادات، له قینه کی ڕاسته ھیچ گۆڕانکاریه
 . شتکی تر  ڕی تناچت ببته، یه  ھه ی که یه و شوه  له جگه

وام گۆڕانکاری خۆی  رده  سروشت به ئاگابوو که بگومان پارمنیدس به
. دا کانی ده رنجی گۆڕانی شته  سه وه کانیه سته ی ھه  ڕگه له. دا نیشانده

کاتکیش . گونجا ده قی پارمنیدسدا نه یامی ئه ڵ په گه  له مه  ئهم به
کانیدا،  سته ق و ھه  نوان ئه بژاردنک له م ھه رده  به وته  که ناچارانه

 .بژارد قی ھه ئه
ڕی  یبینم باوه تا نه ھه«ت   ده  که مان بیستووه یه و ڕسته موومان ئه ھه

پی  به. کرد ده ڕی نه ش باوه و کاته  پارمنیدس ئهم به، »م پ ناکه
. خشن به انمان پدهی جیھ ه کی ھه یه کانمان ونه سته و ھه ی ئه دیده
  سوفکیش به یله ک فه وه.  ڵ ژیرتی مرۆڤدا کۆک نیه گه  له ک که یه ونه
کی  یه موو شوه ر ھه سه  له رده زانی په ر شانی خۆی ده رکی سه ئه
 .مات ھه» ستی تاندی ھه خه ھه«
 تی مرۆڤ ناوی ڕاشیونالیزم  ژیریه ش به  ھزه  به ڕه م باوه ئه

«Rationalism»دهت، که ی لکیش زۆر به نروای به ستووندی ب   
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کی جیھان، پی  موو زانیاریه ی ھه رچاوه ک سه بت وه قی مرۆڤ ھه ئه
 .«Rationalist» گوترت ڕاشیۆنالیست ده
 
   بزاوتندایه موو شتک له ھه

  له) ی پش زاین540 تا 480ی  نزیکه(«Heraclitus» ھیراکلیتس
ی « «Efesosکی ئیفیسۆس ژیا و خه ارمنیدسدا دهمی پ رده مان سه ھه

کان کتومت  وامه رده  به و گۆڕانکاریه  ڕای ئه به. ئاسیای بچوک بوو
  کرت بین ھیراکلیتس، به ده. تی سروشتن ڕه تی بنه خاسیه

کانی  سته  ھه ی به ڵ پارمنیدسدا، زیاتر متمانه گه راوردکردنی له به
 .کرد ده
 و  دایه  جوه موو شتک له ، ھه  بزاوتندایه وو شتک لهم یگوت ھه و ده ئه

 ناو   ناتوانم دوو جار بچمه وه رئه به له.  تایی نیه تاھه ھیچ شتکیش ھه
م   ناوی، ھه چمه م ده  کاتک بۆ جاری دووھه چونکه.  وه مان ئاوه ھه
 .م منیش شتکی ترین  و ھه که ئاوه
وامی  رده کی به تیه مۆرکی دژایهیگوت جیھان  ھا ھیراکلیتس ده روه ھه
  وا ناتوانین له وین، ئه که خۆش نه رگیز نه ر ھه گه ؛ ئه  خۆ گرتووه له
وسا تربوون  بووبت، ئه رگیز برسیمان نه ر ھه گه. ین ش ساخی تبگه له
رگیز  ، ھه بووایه ڕ نه ر شه گه ئه. کردین ده ھیچ جۆرک دی خۆش نه به

رگیز چژمان  ، ھه بوایه ر زستان نه گه  ئه گرت وه ده  ئاشتی نه ڕزمان له
 .بینی ده ھار نه  به له

   شونکی پویستیان له  و خراپه ھیراکلیتس پی وابوو باشه
وامی نوان  رده ر یاری به گه ئه. کاندا داگیرکردبت می شته رجه سه

 .ھات ، جیھان کۆتایی ده بووایه کان نه تیه دژایه

،  ڕ و ئاشتیه ، شه ، ھاوین و زستانه و و ڕۆژه دا شهیگوت؛ خو و ده ئه
 م بهھنت،  کارده ی خودا به دا وشه لره.  برستی و تربوونه

ی  و خوایانه ک له  وه یه واو جیاوازتری ھه ستکی ته به  مه ئاشکرایه
 خودا یان  وه الی ھیراکلیتسه به. کرد کان باسیان ده فسانه ئه
  ، خودا کتومت له به.  وه گرته موو جیھان ده  ھه شتکه)  خوداییانه(

کاندا خۆی نیشان   دژه کانی سروشت و ناواخنه وامه رده  به گۆڕانکاریه
 .دات ده

ی یۆنانی «Logos» ی لۆگۆس ی خودا، وشه  بری وشه زۆرجاریش له
ی   پی ھیراکلیتس ئمه به. خشت به  مانای ھزر ده ھنت که کارده به

مان   یان ھه وه ینه ک بیرناکه ک یه  وه میشه  ھه نده چهر مرۆڤ ھه
» ژیرتی جیھان«ی  ک شوه شدا یه وه ڵ ئه گه  لهم به،  ژیرتیمان نیه

کانی ناو سروشتی  موو ڕووداوه وی ھه میش جه  و ئه یه بوونی ھه
یاسای «یان »  ژیرتی ژیانه«م  و، ئه  بوای ئه به.  یه وه سته ده به

وی  یه موو مرۆڤک په ش ھه  و ده شه موان ھاوبه  بۆ ھه» سروشته
تی  پی ژیرتی تایبه کی به ی خه شدا زۆرینه وه ڵ ئه گه  لهم بهبکات، 

الی  رنجی به کی گشتی ھیراکلیتس سه یه  شوه به. ژین خۆیان ده
و  یگوت؛ ئه کو ده کشا، به ده کانی تردا ڕانه ی خه وه بیرکردنه
ڵ یاری  گه کرت له ، ده  بووه ه کی الیان گه ی خه  زۆربهی بوایانه

 .راورد بکرت مندای بچوکدا به
   نوان گۆڕانکاریه مک یان بوونکی گشتی له رجه ھیراکلیتس سه

موو  ی ھه  بنچینه که» ش شته«م  ئه. بینی کانیدا ده کان و دژه سروشتیه
 .«لۆگۆس«یان » خودا«گوت  و پی ده ، ئه شتکی تره
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  که ییه  بنچینه چوار ماده
ک  یه  دژ به مانای وشه  بوای پارمنیدس و ھیراکلیتس به م جۆره به

.  قی پارمنیدس ھیچ شتک شیاوی گۆڕان نیه پی ئه به. بوون
  وامی له رده ستی ھیراکلیتسیش، ڕوودانی گۆڕانکاری به زموونی ھه ئه

بت پشت  کرد؟ ئایا ده ستیان ده کامیان ڕام به. دا سروشتدا نیشانده
 ت؟ قمان پمان ده ی ئه و شتانه ستین، یان به کانمان ببه سته  ھه به
ر دوو شت  سه ختیان له  پارمنیدس و ھیراکلیتس جه ک له ریه ھه
 کرد؛ ده

 ؛ پارمنیدس ده
کان  ستیه  ھه  بۆچوونه وه رئه به  و له ھیچ شتک توانای گۆڕانی نیه»
 .«بن ڕ نه ی باوه گهش ج ده

 ؛ ھیراکلیتسیش ده
  واته ، که)  بزاوتندایه موو شتک له ھه (  گۆڕاندایه موو شتک له ھه»

 .«ن ی متمانه کان جگه ستیه  ھه بۆچوونه
 کامیان ڕاستیان م به!  زیاتر ناکۆکبن مه سوف له یله  دوو فه خته سه
ی پش 434 تا 494ی  نزیکه( «Empedocles» کرد؟ ئمپیدۆکلس ده

و  بوای ئه به.  وه ی کرده خته و گرێ سه کی سیسیلیان ئه ی خه)زاین
کانیاندا  وازه  بانگه کک له  یه ردوو پارمنیدس و ھیراکلیتس له ھه

 .بوون ه  خاکدا ھه ردووکیشیان له  ھهم بهکرد،  ڕاستیان ده
ردوو   ھه دایه وه یان له که وره  گه ڕای ئمپیدۆکلس ناکۆکیه به
تی بوونی  ڕه ی بنه ک ماده نھا یه  ته بینن که  وایده که سوفه یله فه
ی  و شتانه لنی نوان ئه وا که ش ڕاست بت، ئه مه ر ئه گه ئه. بت ھه
شیاو  واو نه ، ته»یبینین  چاوی خۆمان ده به«ی  وانه یت و ئه ق ده ئه

 . وه دته

کی  یه  شوه به.  پوله  په یان ببته ماسی   ئاو ببته شیاوه بگومان نه
ک   وه تایه تاھه ت، ئاوی پاک بۆ ھه ردا نایه سه گشتی ئاو گۆڕانکاری به

دا ڕاستی  و خاه ش پارمنیدس له م جۆره به.  وه منته ئاوی پاک ده
 .«ھیچ شتک ناگۆڕت«یگوت   ده کرد که ده
تی  ر بابه سه ا لهڵ ھیراکلیتسد گه مان کاتیشدا ئمپیدۆکلس له  ھه له

  و شتانه ڕ به ش باوه ده.  بابووه کانمان ته سته  ھه ستن به پشت به
 سروشتدا  ش گۆڕانکاری له میشه یان بینین و ھه  ده ین که بکه
 .ین که دیده به

ش وناکردنی  نجامک؛ ده رئه  ده یشته  ئمپیدۆکلس گه وه شه لره
  واش به  ھه  ئاو و نه نه. کرت ند نه سه تی، په ڕه ی بنه ک ماده نھا یه ته
ک یان  یه پوله  په توانن خۆیان بۆ خۆیان بگۆڕن و ببنه نھا ده ته

» تی ڕه توخمی بنه«ک  نھا یه  سروشت ته حاه  مه وه رئه به گوزارک، له
 .بت ھه
  توخمه«و  پی ئمپیدۆکلس تکای سروشت چوار جۆر له به
 چوار  به.  یه ھه» ی گانه ڕه«یگوت  ی دهک خۆ  یان وه یانه»ت ڕه بنه
 .وا، ئاگر و ئاو گوت خاک، ھه شی ده که گه ڕه
نوێ  رله بوون و سه ھۆی تکه کانی سروشت به موو گۆڕانکاریه ھه
موو شتک   ھه دات، چونکه  ڕووده وه یه م چوار ماده ی ئه وه شاندنه وه ھه
بوونکی  ی تکه  ڕژه  بهم به،  وا و ئاگر و ئاو پکھاتووه  خاک و ھه له

ر چوار  وسا ھه مرت، ئه رک ده وه کاتکیش گوک یان زینده. جیاواز
توانین   چاوی ڕووت ده ت به نانه ته.  وه بنه کتری جودا ده  یه  له که ماده
وا و ئاگر و ئاو   خاک و ھهم به.  ڕابکشین و گۆڕانکاریه رنج بۆ ئه سه
 تیایدان،  ی که که ه  ناو تکه له» ک خۆیان هو«ب گۆڕانکاری و  به
موو شتک  ھه«ت ًڵ  ده  ھیراکلیتس ڕاست ناکات که واته.  وه مننه ده

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

67   68 

 خۆیدا گۆڕانکاری  تدا ھیچ شتک خۆی له ڕه  بنه له. »گۆڕت ده
بوون و ًڵ نھا تکه دات ته  ڕووده ی که و شته کو ئه ت، به ردا نایه سه به

نوێ  رله ، دواتریش سه یه  جیاوازه و چوار توخمه ی ئه وه لکجیابوونه
 . وه بنه ک ده یه ڵ به تکه
و  ر ئه گه ئه. ین راورد بکه  کشکدا به ڵ ونه گه  له ته م بابه توانین ئه ده
وا  نگی سوور، ئه  ڕه ستدا بت، بۆ نمونه رده به نگی له ک ڕه نھا یه ته

نگی  ر ڕه گه  ئهم به. وز بکششت ی دارکی سه بگومان ناتوانت ونه
نگی  دان ڕه سه توانت به بت، ده شی ھه رد و سوور و شین و ڕه زه

 ھندی  کان به نگه توانت ڕه ی ده وه رئه به ربھنت، له جیاواز جیاواز ده
 .ک بکات یه ڵ به جیاواز تکه

ر من  گه دات؛ ئه مان شتمان نیشان ده ش ھه کی تری چشتخانه یه نمونه
ر بتوانم ککک  ربم گه بت جادووگه وا ده بت، ئه نھا ئاردم ھه ته

وسا  بت، ئه کرم ھه  و شیر و شه ر ئارد و ھلکه گه  ئهم به. م دروستبکه
  تاییه ره  سه م چوار توخمه ھا جۆری جیاوازی کک له نده توانم چه ده
 .م بھنم رھه به

بت ڕک  سروشت ده» ی ڕیشه«گوت  یده وت نه ڕکه ئمپیدۆکلس به
و  کانی پش ئه سوفه یله  فه وه که الیه وا و ئاگر و ئاو بت؛ له خاک و ھه

کیان  ره دا و گه ی سروشتیان ده که تیه ڕه  بنه ی ماده وه وی ڕوونکردنه ھه
وا یان ئاگر  ش ئاو یان ھه  ده که تیه ڕه  بنه  ماده لمنن که بوو بیسه
دابوون ئاو  و بوایه ناکسیمنس له  تالیس و ئه وه شهکی تری الیه بت، له
کان  ش، یۆنانیه مه ر له ده به. وا دوو توخمی گرنگی سروشت بن و ھه
یاندی خۆر چ ڕۆکی   ده ، بۆ نمونه بووه  گرنگی ئاگریش ھه ڕیان به باوه

شی  رمی له ، بگومان گه یه وی ھه ر زه موو ژیانی سه ر ھه سه گرنگی له
 .  و مرۆڤیشیان ال ئاشنا بووهڵ ئاژه

و   سووتانی لقی دارک دایت، ئه رنجی له چت ئمپیدۆکلس سه پده
ئاسانی  چت؛ به وتان ده و فه ره  ڕک به  که دیکردووه  شتکی به کاته

. تی یه که» ئاوه « وه ، ئه یه که چزی داره قرچ و چزه  قرچه گومان له
بگومان . تی یه که»وا ھه«ش  وه ڵ، ئه  دووکه بته شتکیشی ده

،  وه کوژته  ده که کاتکیش ئاگره. بینرت ئاسانی ده ش به که ه»ئاگر«
تی یان  یه که مشه ش خۆه وه ، ئه وه منته ی ده  پاشماوه شتک له

 . یه که ه»خاک«
بوون و  ھۆی تکه کان به  سروشتیه یگوت گۆڕانکاریه ئمپیدۆکلس ده

ودا ھشتام   لهم بهدات،   ڕووده وه ه»گ ڕه«و چوار  هی ئ وه شانه وه ھه
کان   ماده  وا له  که  چیه و ھۆیه ؛ خودی ئه وه مایه  ناڕوونی ده شتک به

ھا  روه  ھه ن؟ وه  و ژیانکی نوێ دروستبکه وه  کۆببنه وه که یه کات به ده
، بۆ  وه تهش بوه کات دیسان ھه  ده که ه  تکه  وا له  که  چیه و شته ئه

 ی گوک؟ وه شانه وه  ھه نمونه
،  یه  سروشتدا بوونی ھه ر له  بوای ئمپیدۆکلس دوو ھزی کاریگه به
کان  ی شته و ھزه ئه. »ڕ شه«و » ویستی خۆشه«گوت  شی ده م ھزانه به

کان  ی شته و ھزه  کاتکدا ئه ، له یه»ویستی خۆشه « وه کاته کۆده
 . ه»ڕ شه«وتنت  فه ده

  یه وه ش شایانی ئه مه ئه.  وه کاته جودا ده» ھز«و »  ماده«و  دا ئه لره
ش  مۆکه ت زانستی ئه نانه  ته ک بنووسرت، چونکه ک تبینیه وه
زانستی مۆدرن .  وه کاته جیاده» ھزی سروشت«و » یی ی بنچینه ماده«
  بۆ وه ڕنرته موو پۆسیسی سروشت بگه  ھه دایه و بوایه له

ند ھزکی زۆر  کان و چه  جیاوازه ییه  بنچینه کی نوان ماده ھاوکارییه
 .می سروشتی که
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  بۆ نمونه. کرد کانیشدا ده سته  ھه ڵ دیارده گه ی له ه ئمپیدۆکلس مامه
 ڕاستیدا چی  توانم گوک ببینم؟ ئایا له یگوت من چۆن ده ده

وا  ر نا، ئه گه یا؟ ئه، سۆف وه  کردۆته وه رگیز بیرت له دات؟ ھه ڕووده
 ! ستدایه رده به ت له و بواره  ئه ئستاکه

  موو شتکی تری سروشت، له ک ھه روه پی ئمپیدۆکلس چاومان، ھه به
  له» خاک«ش  یه م شوه به.  وا و ئاگر و ئاو پکھاتووه خاک و ھه
.  خاک پکھاتوون  له بینت که ورمان ده ی چوارده و شتانه چاوماندا ئه

  وه  ناو چاوماندا ئه یش له»ئاگر«بینت و  وا ده ش ھه که»وا ھه«
کک  ر چاومان یه گه ئه.   ئاوه ی که وه یش ئه»ئاو«.   ئاگره بینت که ده
 .رتاپای سروشت ببینین وا ناتوانین سه م بت، ئه ی که م توخمانه له
 
 موو شتکدا  ھه موو شتک له شکی ھه به
  بابت که دا ته یه و بیرۆکه ڵ ئه گه توانی له یده ه ن سوفکی تر که یله فه
  بۆ نمونه ( وه ی دیاریکراوه ک ماده  یه موو ژیانی سروشت له یگوت ھه ده
 تا 500(بوو  «Anaxagoras» ناکساگۆرس ، ئه دروست بووه)  وه ئاوه له

کرد  ده ند نه سه شی په یه و بیرۆکه ت ئه نانه و ته ئه). ی پش زانین428
 . خون و ئسقان کرت ببنه وا و ئاو یان ئاگر ده یگوت خاک و ھه  ده که
شی وورد  ھا به نده  چه دا بوو سروشت له و بوایه ناکساگۆرس له ئه

موو شتک شیاوی  یگوت ھه و ده ئه. بینراو پکھاتبت چاو نه ووردی به
رین  بچوکت ت له نانه  تهم بهشی بچوکتردا،  ر به سه  به شکردنه دابه
ر پست و  گه و ئه  بوای ئه به.  می تدایه رجه شکی سه شیشدا، به به

ی  و شیره  ئه واته بن، که  دروست نه وه  ھیچ شتکی تره موو له
 .بت پستیش و مووشی تدابت یخۆین ده ی ده و نانه  و ئه وه یخۆینه ده

 بتوانین بیری ی مۆدرن باشتر ک دوو نمونه ی یه وه  ھنانه  به یه وانه له
ی  ره کنیکی لیزه و ته کارھنانی ئه  به ؛ به وه ینه ناکساگۆرس ڕوونبکه ئه
تی بگرین  کی تایبه یه  ونه توانین جۆره ، ده ستدایه رده به  له مۆکه ئه
کی س  یه ر ونه گه  ئه بۆ نمونه. »ری وه ی س ته ونه«ن   پی ده که
و  ین ئه ت بکه ت له  له که پاشان ونهیی ئۆتۆمبیلک بگرین و  ره وه ته

  که موو ئۆتۆمبیله ی ھه دا ونه که شکی ونه موو به  ھه  له کاته
شی  که ره  پارزه یه و پارچه ر ئه گه  ئه نده رچه بینین، ھه ده
ی   ونه  که یه وه رئه به  ئاسانی له ش زۆر به مه بت، ئه) شی که عامیه ده(

دا  که ی ونه شکی چکۆله موو به  ھه  له که موو ئۆتۆمبیله گشتی ھه
 .  کراوه سته رجه به
کی  یه ر خانه گه ئه.   داڕژراوه مان شوه  ھه ک به یه شیشمان تا ڕاده له

ی  نھا شوه  ته که وا کرۆکی خانه ، ئه وه مه کم لبکه یه نجه  په پستم له
توانین   ده وه  خانهمان ی ھه  ڕگه کو له نگی پستم نیشان نادات، به ڕه

ند  توانین بزانین چه ھا ده روه نگی قژم بزانین، ھه ی چاو و ڕه شوه
موو   ناو ھه له.  ی تدایه مانه موو ئه  ھه... و چ جۆرکیشن یه م ھه نجه په

موو  تی پکھاتنی ھه سفکی وردی چۆنیه شدا وه کی له یه خانه
موو   ناو ھه له»  گشت ک لهش به « واته.  شی تدایه کانی تری له خانه
شیشدا بوونی   بچوکترین به ت له نانه ته.  یه کدا ھه یه  خانه تاکه
 . یه م ھه رجه سه
»  گشتی شک له به « ی، که»  بچوکانه شه به«م  ناکساگۆرس به ئه

 .« ره که چه«یان » تۆو«گوت  ، ده تدایه
ی وابوو ین ئمپیدۆکلس پ ک ده یه وه ک یادکردنه دا وه لره

نی  ش ته و جۆره  و به وه کاته کان کۆده  جیاوازه شه به» ویستی خۆشه«
 ھزکی  ناکساگۆرس جۆره ش ئه مان شوه  ھه به. ھنت واو پکده ته
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. خوقنت رانیش ده وه  ڕکخستن، مرۆڤ و گیانه  له  جگه بینی که ده
ن  ی پی ده یۆنان به(» ق ئه«یان » ڕۆح«گوت  ی ده م ھزه و به ئه

 .)«Nous» نۆوس
مین  که  یه ، چونکه یه تی خۆی ھه ناکساگۆرس گرنگی تایبه ئه
دایکبووی  کدا خۆی له ه چه  ڕه له.  بیناسین  که سینایه سوفی ئه یله فه

سینادا   ئه  له وه نی چل سایه مه  ته  لهم بهئاسیای بچوک بوو، 
دوا   پای و له وداییان دایهودا تاوانی بخ دواتر له.  جبووه نیشته

کانی تری،   وته  له و، جگه ئه. ریان کرد ده مل شاربه زۆره نجامدا به ئه
ی   دورگه  نیوه  و له بووه وه نکی سووره کو ته  به یگوت خۆر خودا نیه ده

 . تره وره گه «Peloponnes» پیلۆپۆنس
پاش . ی بووناس ستره کی گشتی خولیای ئه یه شوه ناکساگۆرس به ئه

  ی که نجامه و ئه  ئه یشته یزکی، گه ردکی نه ر به سه ی له وه لکۆینه
. وی دروستبوون ک زه ی وه مان ماده  ھه کان له  ئاسمانیه نه ته
کانی تر  ستره ر ئه سه کی له چت خه و پده  بوای ئه  به وه رئه به له
  کو له ت، به  نایه وه ه مانگ یگوت ڕووناکی مانگ له ھا ده روه ھه. بن ھه
ی خۆرگیرانی  ش دیارده مانه  له جگه. گرت رده  ڕووناکی وه وه ویه زه

 . وه ڕوونکرده
 
ی  وه بۆ ئه. م، سۆفیا که خشینت ده رنج به ؛ سوپاسی سه راوزی نامه په

.  وه چت دوو س جارک بیخونیته یت، پده  تبگه شه م به باش له
و  له. وێ وڵ و کۆششی خۆی ده  ھه میشه هیشتنیش ھ  تگهم به

ر زانین و  بیت، گه رسام نه رکت سه کی براده  زیره دام به بوایه
 .ویستبت وڵ و کۆششکی زۆری نه ی ھه که کیه زیره

   و گۆڕانکاریه که تیه ڕه  بنه ش بۆ پرسیاری ماده باشتریش چاره
  ی به و کاته ا ئه ت...ستیت یانی لی بوه ش تا به کان، ده سروشتیه

 !ستم وه دا ده  ئیدی لره...ین گه ده «Democritus» دیمۆکریتس
 

  وه که رژینه  کونکی په ، له وه نگی مایه  بده یدا به که  کوخه سۆفیا له
،  یه وه موو خوندنه و ھه یویست پاش ئه ده. کرد ی ده که ماشای باخچه ته

 .کانی ڕکبخات وه بیرکردنه
م، ناگونجت  ھۆڵ و ھه  سه  له  ئاوی ئاسایی جگه کرایهبگومان ئاش

 شوتیش،   ببت به حاه ت مه نانه ته.  ھیچ شتکی تر ببت به
 م به.   شتکی تریش پکھاتووه  ئاو، له  له ی شوتیش جگه وه رئه به له

ئایا . ی فریان کردبوو و شتانه  بۆ ئه وه ڕایه گه ی ده که دنیابوونه
ی  وه ر ئه سه بوو له ، ئاوھا سوورده ی بیخوندایه وه ب ئه هر ب گه ئه
بت   ده وه مه نی که الیه  و ھیچی تر؟ به  ئاو پکھاتووه نھا له ھۆڵ ته سه
وردی  ھۆی به ی سه وه ستنی ئاو و توانه تی به وپش چۆنیه وه له

 .خوندبت
. کرد ک ده ریه گۆڕانکا موو جۆره ندکردنی ھه سه  په پارمنیدس نکۆی له

ڕی  ، زیاتر و زۆرتر باوه وه کرده  ده مه تا زیاتر بیری له سۆفیا ھه
ندی  سه قی پارمنیدس په ئه. کات ک ڕاست ده یه  تا ڕاده...کرد پده
  له. »واو جیاواز شتکی ته« پکدا بگۆڕت بۆ  له» شتک«کرد  ده نه

س  موو که  ھه ت، چونکه ب مه تی ئه  وراویه  که ڕاستیدا زۆر ئازابووه
مان   ھه ویش له بینی و ئه کانی سروشتی ده  ئاسانی گۆڕانکاریه به

بگومان . ک بکات موو گۆڕانکاریه  ھه کاتدا ناچاربوو نکۆی له
 .نیوون  پی پکه بوون که کانکی زۆریش ھه خه
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  ک بووبت، چونکه بت زیره ڕاستی ده ھا ئمپیدۆکلسیش به روه ھه
م  به. تایی زیاتر پکھاتبت ره ی سه ک ماده یه بت جیھان له ت دهیگو ده

ب   به ته به ن، ھه گونج ڕووبده کانی سروشت ده ش گۆڕانکاریه یه شوه
 .ردابت سه  ڕاستیدا ھیچ شتک گۆڕانی به ی له وه ئه
کارھنانی  ی به  ڕگه نھا له ، ته  درینه  یۆنانیه سوفه یله م فه ئه
،  و سروشتی خوندووه بگومان ئه.  نجامانه م ئه  ئه یشته  گه هو قه ئه
ستدا  رده به ی کیمیایی له وه  بواری شیکردنه مۆکه کو ئه  وهم به
 . بووه نه

  موو شتک له ڕکات ھه ک باوه یه زانی تا چ ڕاده یده ڕاستی نه سۆفیا به
کیان   چ گرنگیه مانه  ئهم به.  وا و ئاو و ئاگر پکھاتووه خاک و ھه

  ، چونکه بووه  نه ه تی ئمپیدۆکلس ھه ڕه کی بنه یه  شوه ؟ به یه ھه
کی  یه ند ماده کردنی بوونی چه ین، گریمانه ق البده  ئه ی له وه ب ئه به
کانی پ   سروشتیه  بتوانین گۆڕانه  که که یه نھا شوه تی، ته ڕه بنه
 .ین ند بکه سه په

.  ره رنجاکشه  سه نده  چه فه لسه وت فه رکه  دهسۆفیا ھدی ھدی بۆی
ڵ  گه یتوانی له قی خۆی ده پی ئه ی خۆی به وه رئه به له

ر   سه وه ڕته ی پویست بت بگه وه ب ئه  به کاندا بوات، وه وه بیرکردنه
  یشته پاشان گه. دا فری بووبوو  قوتابخانه ی له و شتانه ئه
 بتوانین فری ببین،   که  شتک نیه فه لسه  فهڕاستی نجامک؛ به رئه ده
 . ببین فیانه لسه ی فه وه  بتوانین فری بیرکردنه یه وانه  لهم به
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 «Democritus» دیمۆکریتس
 ... ی جیھان مه تترین گه بلیمه ...

 
و  نا وه ی خسته که ناسراوه  نه فه لسه کانی مامۆستای فه سۆفیا نامه
.  وه ره  ده یدا ھاته که  کوخه  ھواشی له به.  و دایخست وه که قتووی ککه

  نامه« پکدا  له. ی کرد که ماشای باخچه ستا و ته بۆ ساتک وه
.  وه یادا ھاته  خه ی دایکی به که  پکردنه ی دون و گاته» که دداریه
  یانده  خۆی گه له په ، به وه داته مان شت ڕوونه  ھه وه ی دیسانه وه بۆ ئه

کی دداریت پبگات،  یه  نامه ک ئاساییه یه تا ڕاده.  که سندوقی پۆسته
 . زاریه رمه ی شه ک جگه ر یه سه  دوو ڕۆژ لهم به

  ی نامه رنجی بۆ شوه سۆفیا سه! دیکرد کی سپی به یه  نامه وه دیسانه
ی  وره ردی گه ی زهک یه ک نامه ڕۆیه موو پاش نیوه  ڕاکشا؛ ھه که ناردنه
بوو،   ده که وره  گه ی نامه وه رقای خوندنه کاتکیش سه. یشت گه پده
 ناو  خسته ی بۆ ده کی سپی بچکۆله یه  نامه وه  دزییه  به که سوفه یله فه

 . وه که سندوقی پۆسته
  یه وانه یان له.  یتوانی بزانت چ پیاوکه  ئاسانی ده  سۆفیا به واته
دا  که ره نجه ر په به  له سه ی به نده وه زانت؟ ئه ت، ک دهتک ب ئافره
 ببینت و  که توانت سندوقی پۆسته  ئاسانی ده  به ووه ستت، له بوه
  که  نھنیه سوفه یله  فه  چاوی به وه  دنیاییه ش به یه و شوه به
 ناو  نه کان خۆیان بۆ خۆیان نایه  سپیه بگومان خۆ نامه. وت که ده

 ؟ وه که سندوقی پۆسته
ین   سبه...ج بکات ی جبه که یانی پیالنه سۆفیا بیاریدا بۆ به

 . ستدایه رده به ی له که فته موو پشووی ھه  و ھه ینیه ھه

مۆ  ئه.  وه ی خۆی و کردیه که  ژووره یانده  خۆی گه وه ستیه ی ده که نامه به
ر س   ھه ردا له رابه  به ه لم بهک پرسیاری تدا نووسرابوو،  نھا یه ته

  تربوو؛ شتانه»  که  دداریه نامه«پرسیاری پشوتری ناو 
 ؟ ی جیھانه مه تترین گه بۆچی یاری لیگۆ بلیمه

تترین  بوو یاری لیگۆ بلیمه موو شتکدا سۆفیا دنیا نه پش ھه له
. کردوون  یاری پ نه م ساه رچۆنک بت ده ھه. ی جیھان بت مه گه

دی   و لیگۆدا به فه لسه  نوان فه کی له ندییه یوه ش ھیچ په وه  له جگه
 .کرد ده نه
  وته ڵ بوو، خرا که کی گوایه ی سۆفیا قوتابیه وه رئه به  لهم به

   پارچه کی پ له یه ی و کیسه که بهی دۆ وه ره ری سه پشکنینی تاقی سه
 .ی جیاواز جیاواز ندازه  و ئه  شوه ، پبوو له وه لیگۆی دۆزیه

ڵ  گه  لهم بهدابوو،   نه  پالستیکانه و پارچه ستی له کی زۆر بوو ده ماوه
ی  وه ندێ بیرکردنه شدا یاری پکردن و شت دروستکردن پیان، ھه وه ئه
 . مشکی سۆفیادا ھنا ندی لیگۆکانی به تمه ی تایبه رباره ده
. کرت ت ده ئاسانی شتیان پ دروس  دی خۆیدا گوتی؛ به له
 م به،  یه ی جیاواز جیاوازیان ھه ندازه  و ئه کان شوه  پارچه نده رچه ھه
ش لیگۆکان  مه  له جگه. نووسن  ده وه که یه موویان به شدا ھه وه ڵ ئه گه له
  وه ھاته ده کرد بیری نه ندکی ده رچه سۆفیا ھه. رگیز تکناچن ھه

  ش که و پارچانه ئه. تکی شکاوی دیب  ڕۆژان لیگۆیه ڕۆژک له
ر بۆیان  وبه مه ندین ساڵ له ی چه و کاته ک ئه روه یبوون، ئستاش ھه ھه

  یتوانی به موو شتک گرنگتریش، ده  ھه له. واو نوێ دیاربوون کیبوو، ته
یان  ش ھه وه موو شتک دروست بکات، دیسانه  لیگۆکان ھه پارچه

 .ان پ دروستبکاتنوێ شتکی نوی رله  و سه وه شنته بوه
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ی یاری لیگۆ  و بوایه ر ئه  سه ؟ دواجار ھاته  زیاتر چی پویسته مه له
ندی نوان  یوه  سۆفیا ھشتام پهم بهی جیھان بت،  مه تترین گه بلیمه

 .بینی ک ده ک نھنیه ی وه فه لسه لیگۆ و فه
 دی خۆیدا   له...ی یاری پ دروستکردن وره کی گه سۆفیا خانوویه

 کاتکی  کجار زۆره کی یه یه  ماوه دا بنت که و ڕاستیه ورا دان به یده نه
بن چیتر  ده وره کی کاتک گه بۆچی خه.  بردووه ر نه سه ئاوھا خۆشی به

 ن؟ یاری ناکه
  ، به ریکی یاریکردنه  و بینی سۆفیا خه وه کاتک دایکی ھاته

  گوتی؛ وه که دخۆشیه
 .یت که ک منداک یاری ده شتام وه بتبینم ھ  خۆشه نده ـ چه

 .فیم لسه ی فه وه ندک تاقیکردنه ریکی ھه خه! م ـ یاری ناکه
  روشکه  که کشا، بگومان بیری له کی قوی ھه یه ناسه دایکی ھه

 . وه کرده  ده که  درژه هکو و  که وره گه
ردی  کی زه یه ، نامه وه  ھاته  قوتابخانه  سۆفیا له یانی کاتک که بۆ به

یوست   و ده وه یه که  ژووره ڵ خۆیدا بردیه گه له. ی بۆ ھاتبوو وره گه
کیبوو  ره مان کاتیشدا گه  ھه ی بکات، له وه  خوندنه ست به ر ده کسه یه

 . بکات که چاودری سندوقی پۆسته
 

 تۆم تیۆری ئه
وفی س یله مین فه مۆ باسی دواھه ئه.  وه ینه گه وا جارکی تریش پک ده

بوو  «Democritus» ناوی دیمۆکریتس. ین که ی سروشتی ده وره گه
کی شاری  ک خه ه چه  ڕه به).  پش زاین370 تا 460ی  نزیکه(

می  ر توانیبتت وه گه ئه.  بوو ریای ئیجه راغ ده ر قه ری سه بده ئه

 ی یشتنی پۆژه  تگه وا ھیچ گرفتکت له ، ئه وه یته  بده پرسیاری لیگۆکه
 .دا توشنابت سوفه یله م فه ئه
کانی   بینراوه یانگوت گۆڕانکاریه کانی پش دیمۆکریتس ده سوفه یله فه

میش  ن، ئه  ڕووناده وه شتکه» گۆڕانی« ھۆی   ڕاستیدا به سروشت له
موو شتک  بت ھه یگوت ده  ده وه رئه به له.  بایه یاندا ته ڵ بواکه گه له
ر  بینراو پکھاتبت و ھه ی نه  بچکۆله  بچکۆله توخمی تدا له ڕه  بنه له
  شه م به ئه. مربن یی و نه میشه بت ھه ش ده و توخمانه ک له یه

شکردن   شیاوی دابه  شتک که کان، واته تۆمه شی ناونابوو ئه بچکۆالنه
 . نیه
موو  ی ھه  چکۆالنه و توخمه بوونی ئه ش نه ر دابه سه ختکردن له جه

.  شتکی گرنگ بوو وه الی دیمۆکریتسه ، به ووهشتکی ل پکھات
وا  شکردن بن، ئه وام شیاوی دابه رده ر به گه یگوت ئه ی ده وه رئه به له

وام  رده ر به گه ئه. کانی سروشت ری شته  توخمی پکھنه ناکرت ببنه
تردا   و بچکۆله شی بچکۆله ر به سه  و به وه کان وردبکرنه تۆمه ئه

وام  رده دات و به ست ده ده تی خۆی له وسا سروشت چیه هشبکرن، ئ دابه
 . وه بته ک شلتر و شلتر ده ک شۆربایه وه

تایی بت،  تاھه ش ھه ی سروشت ده ردی بناخه ش به مه  له جگه
م  ی ئه رباره ده.  بوون ته  نایه وه ه»ھیچ « ی ھیچ شتک له وه رئه به له

. بابوو کاندا ته و ئیلیاتهڵ پارمنیدس  گه ش دیمۆکریتس له خاه
ک  ی وه وه ب ئه  بهم بهق و چ بن،  کان ڕه تۆمه پاشانیش پی وابوو ئه

  وا ھیچ جۆره ، ئه ک بوونایه ک یه کان وه تۆمه ر ئه گه ئه. ک بن یه
 جۆرا و  تی پکھاتنی شته کی پاوپمان بۆ چۆنیه یه وه لکدانه
یتون و  شخاش و داری زه ک خه  وه بۆ نمونه. بوو ده کانی سروشت نه جۆره

 .پستی بزن و قژی مرۆڤ
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  تۆمی جۆرا و جۆر له کی ب پایانی ئه یه یگوت ژماره دیمۆکریتس ده
ندکی تریشیان  ندکیان خ و لوسن، ھه ھه.  یه سروشتدا بوونیان ھه
توانن  ، ده کانیان جیاوازه ی شوه وه رئه به ڕک له. چرچ و نا ڕکوپکن

  نده رچه ھه. کان پک بھنن  جیاوازه نه ش ته یه و شوه  و به وه کۆ ببنه
ڵ  گه  لهم بهکان ب پایانن و زۆر جیاوازیشن،  تۆمه ی ئه ژماره

 .وتان نین تاین و شیاوی فه تاھه شدا ھه وه ئه
مرت و  ده) ک  دارک یان ئاژه بۆ ونه(نک  کاتک ته

نوێ توانای  رله  و سه وه بنه ودهکانی ب هتۆم وسا ئه ، ئه وه شته وه ده ھه
  کان له تۆمه  ئه ، چونکه وه ھننه ست ده ده شکی نوێ به دروستکردنی له

  میشه  ھه وه کانیانه ه»قوالپ«و » دان«ھۆی   و به وه جونه وادا ده ھه
ورمان دروست  کانی چوارده  و شته وه  بنووسنه وه توانن پکه ده
 . وه نه بکه
؟ تا  یت، وا نیه ستی لیگۆکان تبگه به  مه  له  ئستاکه یه وانه له

   دیمۆکریتس به  که یان تدایه تانه و خاسیه موو ئه ک لیگۆکان ھه یه ڕاده
موو  توانین ھه ش ده م ھۆیه ر ئه به ر له خشی، ھه به کانی ده تۆمه ئه

شکردن  به شیاوی دا وه موو شتکه  پش ھه له. ین شتکیان پ دروستبکه
 و چ و  یه نگیان ھه ڕه مه ی ھه ندازه  و ئه ھا شوه نده نین، پاشان چه

  وه ش پکه وه  و ئه یه یان ھه»قوالپ«و » دان«ھا  روه ھه. قیشن ڕه
ی جۆراو  توانین شوه ش ده م جۆره کات و به لکاندنیان ئاسانتر ده

شیاوی کان   دروستکراوه دواتریش شته. ین جۆریان پ دروست بکه
نی نوی پ  مان لیگۆ ته  ھه توانرت له ش ده مه ن و به وه شاندنه وه ھه

 .دروست بکرت
 بۆ  وه ڕته گه  ده م یاریه ی ئه وه وبوونهوتوویی و ب رکه سه
  کی له یه ر ئیمۆ پارچه گه ئه. کانی ی ب پایانی پارچه وه کارھنانه به

کدا  یه  قه  له مان پارچه ی ھه بهکرت س کاربھنین، ده ئۆتۆمبیلکدا به
، »مرن نه«توانین بین لیگۆکان   ده وه شه مانه رو ئه  سه له. کار ینه بخه
  ن که  یاریبکه و لیگۆیانه ی ئه مان پارچه  ھه توانن به مۆ ده نی ئهمندا

 . یان پ کردووه مه کاتی خۆی دایک و باوکیان گه
ی جیاواز جیاواز دروست  ھا شوه نده  چه قوڕیش توانین له  ده ته به ھه
،  وه کار بھنینه ند جارک به  چه که ویری قوڕه  ناکرت ھهم بهین،  بکه
  مه ی بچوک بچوک و ئاسته  پارچه بته شت و ده وه ده ی ھه وه رئه به له

 . وه ینه نی نوی پ دروست بکه  ته وه بتوانین دیسانه
ی دیمۆکریتس  که تۆمه توانین بین تیۆری ئه  ده وه  دنیاییه  به مۆکه ئه

تۆمکی جیاواز جیاواز  ند ئه  چه  ڕاستی له سروشت به.  دروسته
.  وه وه بنه ک جودا ده یه  نوێ له ر له  و سه وه بنه  کۆده ، که پکھاتووه

کی لوتی  یه  خانه  له ی ئستاکه و توخمی ھایدرۆجینه چت ئه پده
زان،   ک ده...رتومی فیلکدا بووبت  خه  ڕۆژان له ه، ڕۆژک ل مندایه

  ، ڕۆژک له  دی مندایه  له مۆکه ی ئه و توخمی کاربۆنه  ئه یه وانه له
 . کلکی دایناسۆرکدا بووبت ڕۆژان له

کان شیاوی  تۆمه  ئه تی که لماندویه  سه مۆکه  زانستی ئهم به
گوترت   پیان ده ، که»کان هتایی ره ی سه ردیله گه«شکردنن بۆ  دابه

ش  ردیالنه م گه چت ئه ڕی تده. پۆتۆن و نیوترۆن و ئیلیکترۆن
 زانا م بهتبکرن،  شی بچوکتردا له ر به سه  ڕۆژان به ڕۆژک له

شکردنیان  بت سنوورک بۆ دابه  ده ی که وه ر ئه سه بان له کان ته فیزیکه
موو سروشتی ل پک   ھه بن که هی زۆر ورد ھ ردیله بت گه ده. بت ھه

 .ھاتبت
  کانی ئیمۆکه کترۆنیه له  ئه  ئامره بگومان دیمۆکریتس سوودی له

 م بهستی بوو،  ی ده قینه داتی ڕاسته نھا ئه قی ته ئه. گرت ده رنه وه
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  چونکه.  دایه ده بژاردنکی نه  ھه  ڕاستیدا بواری ھیچ جۆره قیش له ئه
ت و ھیچ  ردا نایه سه ین ھیچ شتک گۆڕانکاری بهر وا دابن گه ئه

وتان   بوون و ھیچ شتکیش شیاوی فه ته  نایه وه ه»ھیچ « شتکیش له
ی  ردیله ک گه  کۆمه  بین سروشت له بت ناچارانه  ده واته ، که نیه

  رله ش سه وه  و دیسانه وه بنه  و جیا ده وه بنه  کۆ ده ، که بچوک پکھاتووه
 . وه وه بنه ۆدهنوێ ک

کانی سروشتی  ی دیارده وه  دیمۆکریتس لکدانه وه کی تریشه الیه له
  وه وه ی ئه  دیده له. ک»ڕۆح«ک یان »ھز« بۆ ھیچ  وه ڕانده گه ده نه
 کاتکیشدا  له.  و ھیچی تر کان و بۆشاییه تۆمه نھا ئه موو بوون ته ھه
 تریالیست سکی مه ن که دهکرد،  کان ده  مادیه  شته ڕی به نھا باوه ته

«Materialist» بووه . 
کاندا بوونی  تۆمه ی ئه  پشت جوه  ئاگا له کی به»ت نیه« ھیچ  واته
وت   ڕکه کان به  ڕووداوه خشت که  نابه وه  مانای ئه مه  ئهم به.  نیه

  ڕوه تمی سروشت به پی یاسای حه موو شتک به  ھه که ن، به ڕووبده
 پشت   له کی سروشتی شاراوه  بوای دیمۆکریتس ھۆیه به. ڕوات ده
.  ندایه که  خودی شته  له ک که ، ھۆیه یه  ھه وه موو دیارداکانه ھه

کی سروشت  رخستنی یاسایه ده«ی سروشت گوتی؛  رباره جارکیان ده
  .« پادشای فارس ی ببمه وه ک له  وه  خۆشتره وه المه به
یشمانی »ستکردن ھه«تی  ی چۆنیه که تۆمه ڕای دیمۆکریتس تیۆری ئه به

توانین   ده ، که یه وه کانه تۆمه ی ئه  ھۆی جوه  به ؛ ئمه وه کرده ڕوون ده
  یه وه رئه به بینم، له  کاتک مانگ ده بۆ نمونه. ین  شتک بکه ست به ھه
 .ون که رچاوم ده کانی مانگ به تۆمه  ئه که
  ھا له روه ویش ھه  ناگونجت ئهی ڕۆح چی؟ خۆ رباره ی ده  ئهم به
پی دیمۆکریتس   بۆ نا، به...»شتکی مادی «  له تۆم پکھاتبت، واته ئه

گوتن   و پی ده تی خ و لوس پکھاتوه تۆمکی تایبه ند ئه  چه ڕۆح له
  کانی به  ڕۆحیه تۆمه  کاتی مردنی مرۆڤدا، ئه له. »تۆمی ڕۆحی ئه«
 پکھاتنی  چت جارکی دی له ش پده  جۆرهم به. فن کدا ده موو الیه ھه

 . وه شدار ببنه ڕۆحکی نودا به
ک  ش وه مۆکه کانکی زۆری ئه خه.  مر نیه  ڕۆحی مرۆڤ نه واته

 و کاتکیش  ستی مشکه یوه ن؛ ڕۆح په ن و ده که دیمۆکریتس بواده
 . وه هک بوونی بمنت  ئاگاییه  ھیچ جۆره حاه شت، مه وه ده مشک ھه

ی  فه لسه ر فه سه شی به تکی ڕه ی خه که تۆمه  تیۆری ئه دیمۆکریتس به
ر  سه بابوو له ڵ ھیراکلیتسدا ته گه و له ئه. سروشتی یۆنانیدا ھنا

یگوت   ده ، چونکه» وه جوته ده«موو شتکی سروشت  ی ھه وه ئه
 پشت  یگوت له مان کاتیشدا ده  ھه  لهم به. چن کان دن و ده فۆڕمه

گۆڕ و  ندێ توخمی نه ، ھه» وه جونه ده « ی که و شتانه موو ئه ھه
   بوون که و توخمانه ش ئه مه ، ئه» وه ناجونه « ن که یی ھه میشه ھه

 .«کان تۆمه ئه«گوتن  دیمۆکریتس پی ده
وت،  کان بکه  نھنیه ری نامه  نووسه ی چاوی به سته به و مه سۆفیا به

ماشای سندوقی   ته وه که ره نجه  په ند جارک له  چه وه وه م خوندنه ده به
  ، له که قامه  شه یوانیه نگی دانیشتبوو و ده  بده به. کرد ی ده که پۆسته

   که وه کرده  ده و شتانه موو ئه  ھه نوێ بیری له رله مان کاتیشدا سه ھه
 . وه وپش خوندبوونیه وه مک له که

 م به،  وه کرده  بیری ده ۆکریتس زۆر ساکارانهکرد دیم ستیده سۆفیا ھه
ی  ماده«ی نوان  و چاره ئه. یوانی  ده تانه کجار بلیمه ھاوکات یه

دیمۆکریتس ھات .  وه سروشتی دۆزیه» کانی گۆڕانکاریه«و » تایی ره سه
  ک بوو له یه وه ند نه ی چه کان بۆ ماوه سوفه یله ی فه و پرسیاره و ئه
  . وه قی ڕوونی کرده کارھنانی ئه  به نھا به قیبوون، ته میدا چه رده به
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  نین؛ به  قاقای پکه ریک بوو بداته یادا ھات و خه  خه سۆفیا شتکی به
ند توخمکی   چه بت سروشت له نجامدا ده مین ئه  دواھه ڕاستی له

مان  ھه له. ت ردا نایه سه رگیز گۆڕانکاریان به  ھه بچوک پکھاتبت که
یگوت   ده کرد که  ڕاستیده و کاته  ھیراکلیتس ئه وه  دنیاییه تیشدا بهکا
و گۆڕانکاریان »  وه جونه ده«کانی سروشت  موو فۆڕمه ھه
ت  نانه مرن، ته ک ده موو مرۆڤک و ئاژه  ھه ردادت، چونکه سه به

  دا گرنگه  لرهم به. خورن  داده ره  به ره کانیش به  شاخه زنجیره
 شیاوی   پکھاتوون که ی چکۆله ردیله ندێ گه  ھه کان له نین شاخهبزا

 .شبوون و داخوران نین دابه
، بۆ   ئاراوه تی نوی ھنایه ندێ بابه مان کاتیشدا دیمۆکریتس ھه  ھه له

کی میکانیکی  یه  شوه موو شتک خۆی بۆ خۆی به یگوت؛ ھه  ده نمونه
 ھزکی ڕۆحی   بوونی ھیچ جۆره دیمۆکریتس بوای به.  ڕوه ڕوات به ده
) ناکساگۆرس بوایان پبوو ک چۆن ئمپیدۆکلس و ئه روه ھه(بوو  نه

 .بوو مری ڕۆحی مرۆڤ نه  نه ش دیمۆکریتس بوای به مانه  له جگه
 با بت؟ ڵ دیمۆکرتسدا ته گه یاندا له م خاه بیت سۆفیا له

   ڕاستیشدا ھنده  لهم بهزانی،  ده ی نه مه می پاوپی ئه و وه ئه
 . کردبوو فه لسه  خوندنی کۆرسی فه ستی به بوو ده نه
  
  
  
  
  
  
 

 نووس چاره
   له دات که رخستنی شتک ده وی ده ھه»  که وه فاگره»...

 ... ڕاستیدا ڕوون نیه
 

ر  سه ردوام چاوکی له ی دیمۆکریتسدا، به وه  کاتی خوندنه سۆفیا له
نھا بۆ دنیابوون بیاریدا   تهم به.  دانابوو که رگای باخچه ده
 و  وه ی کرده وه ره رگای ده ده.  بکات که کی سندوقی پۆسته ماشایه ته

ر  سه تی خۆشی له واوه ناوی ته. کان بینی ر پپلیکانه سه کی له یه نامه
 .نووسرابوو

 سۆفیا چاودری سندوقی  مۆ که ڕک ئه! تاند یخه  ھه واته که
  وه که کی تری ماه یه  گۆشه  له که  نھنیه سوفه یله ، فهکرد ی ده که پۆسته

کان و پاشانیش  ر پلیکانه  سه کی تری فدابووه یه  نامه وه دزییه به
 ! ئاسانی روا به  ھه... وه دا خۆی ونکردبووه که ناو دارستانه له
  که مۆ چاودری سندوقی پۆسته یزانی سۆفیا ڕک ئه  ده  کووه له
دا  که ره نجه ر په به ، له ته و ئافره ، یان ئه و پیاوه یت ئهکات؟ ب ده

ی بینی و  که  نامه  سۆفیا پی خۆشبوو که...رچۆنک بت بینیبتی؟ ھه
 .ستی دایکی رده  به وته که نه

 م به.  وه ی کرده که ی خۆی و نامه که  ژووره وه ڕایه  گه له په سۆفیا به
ک دوو کونی  ش یه وه  له ڕبوو، جگه مک ته یان که یه م نامه راغی ئه قه

   سوڕمابوو، چونکه که رفه ڕی زه  ته ری له سۆفیا زیاتر سه. قوی تدابوو
 .باریبوو ند ڕۆژک بوو باران نه چه
  نووسرابوو؛ که زه  کاغه ر پارچه سه له
 

 ؟ یه نووس ھه  چاره ڕت به باوه
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 ؟ یه کی خوایانه  سزایه خۆشی جۆره ئایا نه
 ؟ ڕوه بات به ی مژوو ده وه وڕه ھزک ڕهچ 
 

ی  وه رئه به ء، له ر گوتی نه کسه ؟ یه یه نووس ھه  چاره ڕت به باوه
کانکی زۆری  مان کاتدا خه  ھه  لهم به. بوو ڕاستی دنیا نه به
کانی  ره ی براده  زۆرینه بۆ نمونه.  بوایان پ بوو ناسی که ده

.  وه خونده کانیان ده ییه فته  ھه ناو گۆڤارهناسی  ستره کانی ئه بورجه
بت   ده واته بت، که ناسی ھه ستره  ئه ڕیان به ر باوه گه  ئهم به

کان   ناسه ستره ی ئه وه رئه به له. بت نووسیش ھه  چاره بوایان به
ر  کانی ئاسمان، پشبینی ژیانی مرۆڤی سه ستره  شونی ئه پیان وایه

 .ن وی بکه زه
  ماندا به ر ڕگاکه سه ش له کی ڕه یه ر بینینی پشیله گه یان ئه
نووس   چاره وسا بوامان به  ئه واته کی شووم دابنین، که یه نیشانه

،  وه کرده  ده ته م بابه کو زیاتر بیری له تاوه ؟ سۆفیا ھه ، وا نیه یه ھه
  له«ن   ده، بۆچی ھات؛ بۆ ونه یادا ده  خه ی زیاتر و زیاتری به نمونه

نرت؟   شووم داده ی مانگ به13ینی  ؟ یان بۆچی ڕۆژی ھه»!  بده خته ته
یان  ی سیانزه کان ژماره  ئوتله ندێ له  ھه شی بیستبوو که وه سۆفیا ئه

  وه مه نی که الیه  به واته که.  ڕاندووه کاندا په کردنی ژووره  نمره له
 . یه افیات ھه خور  بوایان به ن که کانکی زۆر ھه خه

ر مرۆڤ  ؟ گه یر نیه  سه یه م وشه دا ئه  بنچینه  ئایا له...»خورافیات»
نھا پی  بت، ته سیحی ھه  ئاینی ئیسالم یان ئاینی مه بوای به

  ستره  ئه ر بوای به گه  ئهم به.  داره» بوا«سکی  گوترت که ده
ۆژکی شووم  ڕ ی مانگ به ینی سیانزه بت یان ڕۆژی ھه ناسی ھه
 .سپنن چه ردا ده سه ی به»خورافیات«ر ناوی  کسه وا یه دابنت، ئه

 ؟»خورافیات«کانی دی بت   بوای خه  به  که یه ی ھه وه ک مافی ئه
  ک شت دنیابوو؛ دیمۆکریتس بوای به  یه موو بارکدا سۆفیا له  ھه له

کرد و  ان و بۆشایی دهک تۆمه  ئه نھا بوای به و ته بوو، ئه نووس نه چاره
 .ھیچی تر
 . وه  بیرکردنه وته  و که وه کانی تری کرده ماشای پرساره سۆفیا ته
 ؟ یه کی خوایانه  سزایه خۆشی جۆره ئایا نه

  م جۆره دا بوای به مه رده م سه  له یه س ھه دی خۆیدا گوتی که له
ڕاستی   به  که وه وته سی بیرکه ھا که نده  پاشان چهم بهبت؟   ھه شتانه

ی  وه ی چاکبوونه  خودا، یاریده  له وه  دوعاکردن و پاڕنه پیان وایه
  ستکی له  خودا ده شدابن که و بوایه بت له  ده واته که. خۆشی بدات نه
 .بت یاندا ھه وه وتن و چاکبوونه خۆشکه نه

سۆفیا . ختتربوو ی تر سه که ردوو پرسیاره  ھه میش له پرسیاری سھه
ی مژوو  وه وڕه  ک ڕه  که کردبۆوه  نه وه وپش بیری له وه رگیز له هھ
ر  گه نا کی تر؟ ئه ش مرۆڤ خۆی بت، ده  دهم به.  ڕوه بات به ده

نی ھیچ ویستکی   مرۆڤ خاوه واته ، که نووسه  یان چاره بین خودایه
 . ست نیه ربه سه

ر شتکی   سه  بردهیای سۆفیای خه» ست ربه ویستی سه«ی  دوو وشه
 یاری  که  نھنیه  پ له سوفه یله بت فه واو جیاواز؛ بۆچی ڕازی ده ته

کی بۆ  یه ویش نامه دا بکات؟ بۆچی ئه گه ی له مشک و پشیله
ی پاش  و یان سبه م شه ت، ئه و، چ پیاو بت یان ئافره نووست؟ ئه نه

  واته ، که وه هک  ناو سندوقی پۆسته خاته کی دی ده یه ڕۆ نامه نیوه
 .ی دابنت ک بۆ مامۆستامه یه ودا نامه ر له توانت ھه ده

 بۆ  خت بوو نامه  سهم به.  نووسین ستیکرد به ر ده کسه سۆفیا یه
.  بووه دا نه گه وپش ئاشنایی له وه رگیز له  ھه سک بنووست که که
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  شه وانه له یان پیر؟  نجه  یان ژن؟ گه زانی پیاوه شیده ت نه نانه ته
 .سکی ناسیاوی بت  که که  ناسراوه  نه سوفه یله فه
 ی بۆ نووسی؛ یه م نامه  دواجاردا ئه له
 ڕز؛ سوفی به یله نابی فه جه
. کات تان ده که فه لسه ی کۆرسی فه وه  گۆڕینه  نامه  شانازی به م ماه ئه
  وه رئه به  له.ین بتان ناسین که ز ده دڵ حه مان کاتدا پبه  ھه  لهم به

، خۆتانمان پ  وه تی خۆتانه واوه  ناوی ته ین به که داواتان لده
 .بناسنن

مان  مان و کوپک قاوه که  ماه ینه  بانگتان که  که ی دخۆشیمانه مایه
  و له ئه. بت  نه  دایکم لره  کاتک بت که باشتره.  وه دا بخۆنه گه له

وت و نیوی   کاتژمری حه نی، لهی تا ھه  ھه وه مه ڕۆژانی دوشه
مان   ھه منیش له.  ر کاره سه ڕۆ له تا پنجی پاش نیوه  ھه وه یانیه به

  میشه ، ھه مه  ڕۆژانی پنج شه  له  و جگه  قوتابخانه چمه کاتدا ده
م  که دنیاشتان ده.  وه  ماه وه مه گه ک ده کاتژمری دوو و چاره

 .م که  سوپاستان ده ستاوه ئ له. نم کی باش لده یه قاوه
 . ساڵ14ن؛  مه تان؛ سۆفیا ئامۆنسن، ته که  دسۆزه قوتابیه

 
 . وه نه م بده  وه یدا نووسیبووی؛ تکایه وه  کۆتایی خواری خواره له

واو و  ی ته بوو وشه  سانا نهم بهرچوو،  سمی ده کجار ڕه ی یه که نامه
 .بژرت ناسراو ھه سکی نه پاوپ بۆ که
پاشان لی .  و دایخست وه ییه مه رفکی په  ناو زه ی خسته که سۆفیا نامه

 .« که سوفه یله ستی فه  ده بگاته«نووسی 
   بخاته وه دزی دایکیه  به که ک نامه یه  چ شوه دا بوو به وه  له که گرفته

ی  وه بت پش ئه موو شتک ده  ھه ر له  به واته که.  وه که سندوقی پۆسته

بت  مان کاتیشدا ده  ھه له. ی دانابت که ، نامه وه ارێ دایکی بتهئو
کی  ماشایه  یادی بت ته  بت، له ی ڕۆژنامه وه یانی زوو پش ئه به

و ھیچ  م شه  یان ئه ر  ئواره گه  ئه وه.  بکات که سندوقی پۆسته
ی  که ییه مه  په رفه بت خرا زه گات، ده کی نۆی پ نه یه نامه
 . وه بھنتهر ده

  دژوار بت؟ ی ھنده که بت کاره بۆچی ده
 
  ر زوو خۆی خزانده  سۆفیا ھهم بهینی بوو،  ی ھه  ئواره نده رچه ھه

ماشاکردنی فلیمی   بیانوی خواردنی پیتزا و ته دایکی به.  جگاوه
 سۆفیا وای نیشاندا م به. دا ی سۆفیای ده وه وی مانه ، ھه وه پۆلیسیه

وت و بۆ خۆی کتب  یدا پاکه  جگاکه وت له یه  و ده یالکه ھ که
کرد،  فیزۆنی ده له ماشای ته  دایکی ته دا که و کاته له.  وه بخونته

، خرا  که  سندوقی پۆسته یانده تی لھنا و خۆی گه سۆفیا فرسه
 .ی ت فدا که نامه

  روشکه کردنی کهپاش باس ر له ھه. بینرا  ئاشکرا ده نائارامی دایکی به
واو جیاواز سۆفیای   جۆرکی ته ، به وه که  درژه هکو و  که وره گه
رانی بکات،  ی تر نیگه ویش پی ناخۆشبوو ھنده  ئه ته به ھه. دواند ده
ی خۆی و چاودری سندوقی  که  ژووره ته  بۆشتایه بوایه  دهم به

 . ی بکردایه که پۆسته
 و سۆفیاش ھشتام  وه ره  سه  دایکی ڕۆیشته ی کاتژمری یانزه نزیکه

ی  که قامه ماشای شه دا دانیشتبوو، ڕک ته که ره نجه ر په به ر له ھه
  سۆفیاس پرسی؛ وجا له ئه. کرد ده

 یت؟  بکه که ماشای سندوقی پۆسته ـ ناشت دانیشتبیت و ته
 . زم پیه  حه م که که  ده و شته ماشای ئه ـ من ته
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کی  یه ر نامه گه رچۆنک بت، ئه  ھه...شق بوویت سۆفیاڕاستی ئا ـ به
 .ودا بۆت بنت  شه  نیوه  له نوت بۆ بنووست، پم وا نیه

،  وه ھاته  ده یایه  خه و دداریه  باسی ئه  قینی له نده ئاخ، سۆفیا چه
ی خۆیدا  که ه  ھه ناو گومانه  چی بکات؟ باشتربوو دایکی لهم به

 . وه بھته
 وامبوو؛ رده ایکی بهد

ی بۆ بکردیت، وا  که  درژه هکو و  که روشکه  باسی که  که یه سه و که ـ ئه
 ؟ نیه

 .قاند رکی بۆ له سۆفیا سه
 ؟ رات نیه ده ی موخه  خۆ ئالووده...و م ئه ـ ده
ھات  ده دی نه.  وه ھاته  دایکیدا ده یی به زه ڕاستی به مجا سۆفیا به ئه

ی  وانه  ڕاستی پچه  بهم به،  وه دا بھته  ڕاوکیه هو د دایکی له
ر   سه چووه یای سۆفیا ده ی خه وه رئه به نھا له ته! ت بوو قیقه ھه

  ندی به یوه ر په کسه بت یه رنجاکش، ئیدی ده ی سه وه بیرکردنه
 ب  نده ن چه مه ته کانی به بت؟ جارجارک خه  ھه وه داراته موخه

 قن؟ ئه
  و گوتی؛ وه سۆفیا ئاوڕی دایه

. وم که  نه و شتانه رگیز توخنی ئه  ھه خۆم که ، سوندت بۆ ده ـ دایه
نھا   تهم بهراتک ناخوات،  ده  موخه ویش ھیچ جۆره  ئه...ویش ئه
 . و ھیچی تر یه فه لسه رقای فه سه
 ؟ نتره مه  ته  تۆ به ـ له

 .شاند مالوالدا ڕاوه ری به سوفیا سه
 ؟ نته مه ھاو تهـ 

 .قاند رکی بۆ له سۆفیا سه

 ؟ یه فه لسه قای فه شیت سه ـ ده
 . وه قانده ری بۆ له  سه مان شوه  ھه  به وه دیسانه

 ئیتر  ی، ئستاکه  ده...م که ، گوه  بگومان مرۆڤکی شیرینه واته ـ که
 .وی مک بخه ک کچکی باش که ش وه ده
ماشای  ر ته  و ھه وه عاتکی تر مایه ک دوو سه  سۆفیا یهم به
   ھیالکیدا به ک و له  یه  له وه کاتژمر نزیکبووه. کرد ی ده که قامه شه

 م به،  وه  ناو جگه ریکبوو بواته خه. ھات ده کانی بۆ ھه م چاوه ئاسته
  ھاته  ده وه که  دارستانه  له وت که ک که  تارماییه  پکدا چاوی به له
  . وه ره ده
شدا توانی تارمایی پیاوک  وه ڵ ئه گه  لهم به زۆر تاریکبوو،  وه و شه ئه

 خۆی  رحاڵ له ھه ن بت، به مه  ته کرد پیاوکی به ستیده ھه. ببینت
 .چوو  دهکو  ردا بوو، زیاتر له  سه شتکیشی له! نتر بوو مه ته به

 سۆفیا ھیچ م به، یان بکات که ماشای خانووه چوو ته  ده وه بۆ ساتک له
 ڕۆشت و  که و سندوقی پۆسته ره  به که پیاوه. گیرساندبوو گۆپکی دانه

ی فدا، چاوی  که  نامه دا که و کاته له.  ناوی ی خسته وره کی گه یه نامه
پاش . دا و بردی که  سندوقه ستیکرد به وت و ده ی سۆفیا که که  نامه به
 چاو   ڕێ و له وته  که که رستانهو ڕگای دا ره ک به یه ند چرکه چه

 .تروکاندنکدا ونبوو
 جلی  کرد به زیده زۆر حه. دات کرد دی خراتر لده ستیده سۆفیا ھه

دوای   به وه  شه و نیوه ورا به یده  نه... نام بهوت،   دوای بکه وه وه خه
  بوایه رحاڵ ناچاربوو، ده ھه به.  ناسراودا ڕابکات مرۆڤکی نه

  م به کی که یه پاش ماوه.  ربھنایه ی ده که  و نامه وه ره  ده ته ایهبۆشت
ر  سه  له  بکوه ناسه ھه به.  وه ی خۆیدا خۆی بینیه که  ژووره  له وه که نامه
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ر  وام ھه رده  به که ڕی و ماه کک تپه ند خوله چه. ی دانیشت جگاکه
 . کرد وه  خوندنه  بهستی  و ده وه ی کرده که وجا نامه ئارام بوو، ئه

 
 نووس چاره

  موو شتکدا وه  پش ھه له! یانیت باش سۆفیای ئازیز  به وه دیسانه
 ھیچ جۆرک   و بم به وه مه وت ئاگادارت بکه مه نھا بۆ دنیایی، ده ته

 من م بهکتری ببینین،   ڕۆژک دێ یه...یت  سیخوڕیم بکه بۆت نیه
 و  وه ئیتر وا ئاگادارم کردیته. م ده و دهبیاری کات و شونی دیاریکرا

 ؟ بیت، وایه ڵ ده پم وابت گوایه
وپش بینیمان چۆن  وه له. کانمان سوفه یله ر فه  سه وه ڕینه وجا با بگه ئه
. دا کانی سروشت ده کی سروشتیان بۆ گۆڕانکاریه یه وه وی لکدانه ھه

  وه کانه فسانه ی ئه یاریده  یان به تانه و بابه موو ئه وانیش ھه پش ئه
 . وه دایه لکده

ی  که پانه ند بوارکی تریشدا گۆڕه  چه  له بوایه  خورافیاتی کۆن دهم به
  ش ساغی، وه خۆشی و له تی نه ش بابه و بوارانه ؛ ئه چۆکردایه

م  کان له  کۆنه یۆنانیه.  وه گرته کانیشی ده  ڕامیارییه ته ھا بابه روه ھه
 .بوو نووس ھه  چاره ھزیان به ڕکی به دا باوه دوو بواره

ر  سه کان پشتر بیاری ڕوودانیان له دابین ڕووداوه و بوایه ر له گه ئه
  ش به  توانینه م جۆره ئه.  یه نووس ھه  چاره  بوامان به واته ، که دراوه

ین،  که دیده موو جیھاندا به ری ھه رانسه  سه موو مژوو له درژایی ھه
ڕکی   باوه  باکوردا، ئمه  الی خۆمان، له بۆ نمونه. ش ت ئستاکه نانه هت
  ی له رچاوه  سه بینین که ده» نووسک چاره «  جۆره  ھز به به
  . رگرتووه  وه وه ی ئیسالندی کۆنه فسانه ئه

کانی   شونه م له کان و ھه  کۆنه  الی یۆنانیه م له ش، ھه مانه ر له ده به
ی  وه ھۆی فاگره  به دا بووه و بوایه بینین مرۆڤ له دا، دهتری جیھانیش

  واته. رت نووسی خۆی به  چاره ی به  بتوانت په وه نگه ڕه مه ھه
ند شوازکی  چه تک به وه سک یان ده نووسی که چت چاره پده

کانکی زۆر  ش خه ت ئستاکه نانه ته. رخستن بت جیاواز شیاوی ده
یان »  وه ست گرتنه ده«یان »  وه کارت خوندنه « بوایان به

 . یه ھه» کان ستره ی ئه وه لکدانه
،  وه  خواردنه ؛ پاش قاوه یه وه  گرتنه تی تریش قاوه کی تایبه یه شوه
خشک یان   نه یه وانه له.  وه منته  ده وه که  فنجانه می به ندکی که ھه

نتاسیمان   فه بینرت که ک دهکات(خشنت  کی دیاریکراو بنه یه شوه
ک  یه دا شوه که  فنجانه ر له گه  ئه بۆ نمونه). کاربھنین  باشی به به
 بت  وه  مانای ئه یه وانه وا له  ئۆتۆمبیلک بچت، ئه  له وت که رکه ده
 ئۆتۆمبیل  رکی دورودرژ به فه  سه وه ی خواردۆته که ی قاوه سه و که ئه

 .بکات
  دات که رخستنی شتک ده وی ده ھه»  که وه فاگره«بینین   ده م جۆره به
رکی   ھونه موو جۆره ش ھه م ڕاستیه ئه.   ڕاستیدا ڕوون نیه له

  خته ، سه وه م ناڕوونیه  ھۆی ئه  ڕک بهم به،  وه گرته پشبینیکردن ده
 . وه ستینه  بوه که  ڕای فاچیه دژ به

   کۆمه  له ین، جگه که سمان دهکانی ئا ستره ماشای ئه کاتک ته
 م به. ین دی ناکه ی پشوی پرشنگدار زیاتر ھیچ شتکی تر به ستره ئه
  کانک پیان وابووه مکدا خه رده موو سه  ھه شدا له وه ڵ ئه گه له
. بت یان ھه وی ئمه ر زه کان توانای باسکردنی ژیانی سه ستره ئه
ی  وه ن، پش ئه رۆکی ڕامیاری ھه سهندێ  ش ھه مۆکه ت ئه نانه ته

 .ن که کان ده ناسه ستره ن، ڕنومایی ئه بیارکی گرنگ بده
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 ی دلفی وه فاگره
ی  که  ناوبانگه  به وه ی فاگره  ڕگه دابوون له و بوایه کان له یۆنانیه
کانی  خه. رن نووسیان به  چاره ی به ، بتوانن په وه یه«Delfi» دلفی

   له که وه ک خودای فاگره یان وه«Apollon» پۆلۆن  ئه مه دهر و سه ئه
. دوا  ده وه شه  قه ی ژنه«Pythia»  ڕگای پیسیا ویش له ئه. دا م ده ه قه
. وی دانرابوو ر درزکی زه سه  له نیشت که ک داده ر کورسیه سه میش له ئه
  کرد، ڕک له  ده و پیسیای گژ وه ره  ده ھاته  ده وه که  درزه ندێ گاز له ھه

 .پۆلۆن  زمانی حای ئه بووه  ده وه شه و گژبوونه ی ئه ڕگه
کانی  شه  الی قه برده کانیان ده  دلفی و پرسیاره ھاتنه کی ده خه

کانی   دژوار و پ نھنیه مه وه.  پیسیا یانده یانگه وانیش ده ئه.  که شاره
.  وه رگنه کان وه مه وهنوێ  ر له کرد سه کانی ناچارده شه میش، قه ئه
پۆلۆن  تی ئه  حیکمه کان پیان وابوو سوود له ش یۆنانیه یه م شوه به
ی  رباره موو شتکی ده پۆلۆن ھه  بوایان ئه  به رگرن، چونکه وه

 .زانی ڕابووردوو و داھاتووش ده
ی دلفی  که وه  فاگره  پشدا ڕنوماییان به ر له کان گه ی حاکمه زۆربه

. ن  یان بیارکی گرنگ بده وه ڕه  شه ونه ورا بکه یانده ، نه کردایه نه
ک دیپلۆمات و  ک وه یه پۆلۆن تا ڕاده کانی ئه شه ش قه م جۆره به

ناسی و   باشی ده کیان به م خه  ھه بینی، چونکه ڕاوژکار ڕۆیان ده
 .تیشم و ھه
خۆت «ندرابوو؛  که ھه  ناوبانگه  به م وته ی دلفی ئه رستگاکه ر په سه له

رگیز نابت بیر  سک ھه  ھیچ که  بوو که وه ستیشیان له به مه. »! بناسه
   و ھیچ مرۆڤکیش ناتوانت له تره  مرۆڤک زده  له  که وه  بکاته وه له

 .نووسی خۆی ڕابکات چاره

ی  کانه و خه ی ئه رباره ندین داستان ده کاندا چه  نو یۆنانیه له
ھدی ھدیش . کرد می ده ماوده نووسیان بوون، ده رهدووچاری چا

کان   تراجیدیه سه ی که رباره یان ده»تراجیدی«ک شانۆی  یه زنجیره
و  ناوبانگی ئه  به ره کی ھه یه چیرۆکی ئۆدیبیش نمونه.  وه نووسیه

 . یه تراجیدیانه
 
 

 زانستی مژوو و پزیشک ناسی
کرد،  ده نی مرۆڤی دیاری نهنھا ژیا نووس ته کان چاره الی یۆنانیه له
ست  ده ڕۆژی جیھان به موو پاشه شدابوون تکای ھه و بوایه کو له به

ڕک  نووسی شه چت چاره یان گوت پده وان ده ئه.  بت وه نووسه چاره
می  رده  سه ت له نانه ته. ردانی خواکان بت ست توه تای ده خه

خودا یان ھزکی نھنی   کانکی زۆر پیان وایه ئستاشماندا خه
 .رت  به ڕوه ی مژوو به وه وڕه ڕه
ی  وه وی دۆزینه کان ھه  یۆنانیه سوفه یله  فه دا که و کاته  ڕک لهم به

دا، زانستکی نوێ  کی سروشتیان بۆ پۆسسی سروشت ده یه وه لکدانه
ی ھۆ  وه وی دۆزینه دا و ھه ریھه  سه وه  ناوی زانستی مژووه به
 کاتک  دواوه  به وه  له واته. دا ی مژووی ده وه وڕه کانی ڕه روشتیهس
   که وه درایه ده  لک نه یه و شوه دۆڕاند، چیتر به ڕکی ده تک شه وه ده

ناوبانگترین مژوونووسی یۆنانیش  به.  بت کی خوایانه  سزایه جۆره
 و سیۆسایدیدس) ی پش زاین424تا  Herodot» )484» ھیرۆدۆت

«Thucydides» )450  ش زاین400تابوون) ی پ. 
  وه ردانی خواکانه ست توه ھۆی ده خۆشیش به کان نه  بوای یۆنانیه به

  ک جۆره ، وه وه بووه و دهکی ساری ب خۆشیه  نه زۆر جار که. دا ڕوویده
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دابوون  و بوایه  له وه کی تریشه الیه له. یانبینی  ده کی خوایانه سزایه
  ی به رجه و مه بت، به خۆشی ھه رکردنی نه سه نای چارهخوا توا

 . ش بکردایه کی ڕاست و ڕک و پک قوربانیان پشکه یه شوه
کو تا  ، به کان نیه  یۆنانیه ت به نھا تایبه  ته یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه

ی زانستی مۆدرن  وه پش ئه. بینرت موو شونکدا ده  ھه ک له یه ڕاده
رو سروشت  کانی سه خۆشی بۆ دیارده ، مرۆڤ ھۆی نه وه کایه  بته
تدا  ڕه  بنه له )Influenza( "ئینفلۆنزا"ی   وشه بۆ نمونه.  وه ڕانده گه ده

ری خراپی   ژر کاریگه  مرۆڤ له خشت که به  ده وه مانای ئه
 .کاندا بت ستره ئه
یھاندا ری ج رانسه  سه کانکی زۆر له ش خه مۆکه ت ئه نانه ته
ماشا   ته کی خوایانه ک سزایه وه) خۆشی ئایدز  نه بۆ نمونه(خۆشی  نه
  خۆشی له ری نه سه  چاره ندکی دی پیان وایه  کاتکدا ھه له. ن که ده

 .ست بھنرت ده  به وه رو سروشتیه ی ھزی سه ڕگه
ن بۆ یا کان ڕگه  یۆنانیه سوفه یله  فه مان کاتدا که  ھه ش له یه م شوه به

  ، زانستی پزیشکی یۆنانیش له وه کرده کی نوێ ده یه وه  بیرکردنه جۆره
ی  وه خۆشی و چاکبوونه ی نه وه وی لکدانه ش ھه م زانسته ئه. دایک بوو

دایک  له( «Hippocrates» ھیپۆکراتس. دا کی سروشتی ده یه  شوه به
یۆنانی ی زانستی پزیشکی  ردی بناغه به) ی پش زاین460بووی سای 

 .زراند دامه
 گرنگترین  وه الی ھیپۆکراتسه ندی به رزی ژیانکی ئاسایی و مامناوه ته

تی  ش ساغی حاه یگوت له و ده ئه. خۆشی  نه ی خۆپاراستن بوو له شوه
شی  نگی له  السه وین، که که خۆش ده  کاتک نه ئمه.  سروشتی مرۆڤه
ش  ڕگای له. »اتوی سروشتی خۆی البد ڕه«ر  سه یان ڕۆحی له

ڕۆحی ساغ  « نگییه ندی و ھاوئاھه ساغیش بۆ مرۆڤ، ژیانکی مامنامه
 .« شی ساغدایه ناو له له
  واته. کرت ده» ئاکاری پزیشکی«کجار زۆر باسی   یه مۆکه ئه

رکی  ک ئه بت وه یدا، ده که ڕاندنی کاره  کاتی ڕاپه پزیشکک له
 پزیشکک بۆی  بۆ ونه. ری بتندێ یاسای ئاکا ندی ھه رشانی پابه سه
رو  سه له. ش ساغ بنووست سکی له ر بۆ که کی بھۆشکه یه  ڕاچته نیه
   که ر شانه سه کانی له خۆشه رکی پاراستنی نھنی نه  ئه وه شه وه ئه
  کک له خۆشی ھیچ یه  باسی نه ت؛ ھیچ پزیشکک بۆی نیه ده
ش  مه ی ئه کرت بیرۆکه ده. تسانی دی بدرکن الی که کانی له خۆشه نه
 . بۆ ھیپۆکراتس وه ڕنرته بگه

 سوند  وه ی خواره یه م شوه کرد به کانی ده  قوتابیه و داوای له ئه 
 بخۆن؛

  م، له ده کانمی ده خۆشه  نه  به ک که یه موو چاره خۆم ھه سوند ده»
مان   ھه له  بت، وهقو  ھه وه کمه موو ھز و توانایه کارھنانی ھه به

سوند . گرم رز ده په خشین و ئازاردانیان دووره  زیان به کاتدا خۆم له
 ھیچ  مه ھر بده ست ژه ستی ئانقه  ده  ھیچ جۆرک به  به خۆم نه ده

  ی ھیچ جۆره رچاوه  سه  ھیچ جۆرکیش ببمه  به  نه مرۆڤک وه
  مه ک نادهمان کاتیشدا ھیچ شت  ھه له. ھر ی ژه رباره ک ده ئامۆژگاریه

ر ڕاست و پاک ژیانم   سهم به. نت یه  زیانی پبگه ت که ئافره
 .ھنم کارده م به که ره م و ھونه به رده سه به
م،  ده نجام نه رد ئه  به  برینک به خۆم ھیچ جۆره ھا سوند ده روه ھه
ی  نهو ما موو ئه  ھه له. ھم  جده زایانی خۆی به  بۆ شاره مه کو ئه به

موو   ھه بت و له کان ده خۆشه م، ئامانجم ڕزگارکردنی نه که ڕوویان تده
بم  تیش دور ده  تایبه به. بم دور ده تاندنک به خه  کاریی و ھه خراپه
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ست بن  ربه تان، چ سه ر ناموسی پیاوان و ئافره  سه ست درژکردنه  ده له
 . و چ کۆیله

یان بیستم   ده مدا، که که کارهجکردنی   کاتی جبه موو شتکیش له ھه
ک  کیدا، وه ناو خه شدا له وه ره  ده ھا له روه  ھه یان بینم، وه یان ده
 من  چونکه. سک نایدرکنم  و الی ھیچ که وه منته ک الم ده نھنیه

 .خۆم سوندی نھنی پاراستن ده
 و چژ با خۆشی م و نایشکنم، ده که وی ده یه  په یمانه م په کاتکیش ئه

 م بهرزبم؛  ربه کیدا سه ناو خه  له میشه با ھه  ژیانم ببینم، ده له
 .« ڕێ یم بته که وانه با پچه م شکاند، ده یمانه م په ر ئه گه ئه
 
  له. ک بوو ڕینی سۆفیا یه  و ڕاپه وه ربوونه به خه  به ممه یانی ڕۆژی شه به
 نی؟ی بی که سوفه یله ڕاستی فه ویدابوو یان به خه

ی دون  که ، نامه به. یدا کرد  ژر جگاکه ستکی به بۆ دنیابوون ده
 .دیبوو ونی نه  خه واته ودا بوو، که ر له و ھشتام ھه شه
 چاوی  ش زیاتر، به وه له! واو دنیابوو  ته که سوفه یله بنینی فه و له ئه

 .ی برد که  نامه که سوفه یله  فه خۆی بینی که
یدا  ژر جگاکه کانی له  چاپکراوه زه موو کاغه  و ھه وه یهو سۆفیا دانه

 ...واسرابوو  ھه وه که دیواره  شتکی سووری بینی بهم به. رھنا ده
 ؟ سه ؟ ده  چیه وه ئه

سکی سووری  دا خشا و ده ژر جگاکه  خش به سکه سۆفیا به
 ھی خۆی  وو کهواو دنیاب  تهم به.  وه  کرده که  دیواره ئاوریشمی له

 .بوو نه

رسوڕمانیدا ھاوارکی ل  سه ی کرد و له که سه ماشای ده وردی ته به
ی  وه راغی خواری خواره ر قه سه ش له تکی ڕه  خه  به... وه رزبووه به
 .« ھیلده« نووسرابوو  که سه ده

 بن؟ کتر ده ؟ بۆچی ئاوھا تووشی یه  کیه یه م ھیلده ئه!  ھیلده
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 Socrates سوکرات
 ... نازانت زانت که  ده  که یه سه و که کترین مرۆڤ ئه زیره...

 
  یانده  خۆی گه له  په رکرد و به به ی له سۆفیا جلی ھاوینه

کردنی نانی  ریکی ئاماده دا دایکی خه و کاته له. یان که چشتخانه
  سه هی د رباره سۆفیا بیاریدابوو ھیچ شتک ده. یانی بوو به

  .کات  باس نه که ئاوریشمیه
 . مۆت ھناوه ی ئه ـ ڕۆژنامه

  و گوتی؛ وه دایکی ئاوڕکی دایه
 توانیت بۆم بھنیت؟ خر، ده ـ نه

 الی  یانده دا ڕایکرد و خۆی گه وه ره ی ده که ر زیخه سه  به له په سۆفیا به
 .یان که وزه  سه سندوقی پۆسته

ست  ده ی به که می نامه روا زوو وه را ھهک ده نه! ک یه نھا ڕۆژنامه ته
ند دکی  دا چه که می ڕۆژنامه که ی یه ڕه ر الپه  سه  لهم به،  وه بگاته

 . وه کانی لوبنان خونده رویجیه  نه ربازه ی سه رباره ده
ر  سه مان شت له  ھه  باشه...کان کگرتووه  یه وه ته تالیۆنی نه به

و پولی  ی ئه که  کارتهم بهنووسرابوو؟   نه دهی باوکی ھیل که پۆستکارته
تی  کان پۆستی تایبه رویجیه  نه ربازه چت سه پده. رویجی لدرابوو نه

 ...بت خۆیان ھه
   زمانکی گاته یان، دایکی به که  چشتخانه وه ڕایه کاتک گه

  گوتی؛ وه پکردنه
 .  گرنگه الوه ت به  وا ڕۆژنامه یره ـ سه

 پاش نانخواردنیش، دایکی  کاتی نانخواردن و نه  له  نه نهختا خۆشبه
ر  ھه. کرد کان باس نه  و نامه که ی سندوقی پۆسته رباره ھیچی تری ده

ی   نامه ستی دایه  ڕێ، سۆفیا ده وته و بازاڕ که ره  دایکی به خرا که
 .ی که  ناو کوخه یانده  و خۆی گه که نووسه چاره
ی  که سوفه یله کانی تری فه ی نامه و قتووه ، ئه وه که نیشت قتووه  ته له

 بینینی  سۆفیا به. ی بۆ دانرابوو کی سپی چکۆله یه تدا دانابوو، نامه
کی  یه  خۆی ھیچ نامه  زور دنیابوو که  واقی وڕما، چونکه که  سپیه نامه
 .نابوو ودا دانه له

ی  که ی نامه  شوهمان  ھه به. ڕبوو ش ته یه م نامه راغی ئه  قه وه دیسانه
 .ک دوو کونی قوی تیابوو دونش یه
ی  که  نھنیه ره  ھه ؟ ئاخۆ شونه  ھاتبت بۆ ئره که سوفه یله بیت فه

 ؟ ڕه  ته که رفه راغی زه  وا قه ی چۆنه  ئهم بهسۆفیا پ بزانت؟ 
 دواتر م به. واو سوڕماند ری سۆفیایان ته  سه م پرسیارانه موو ئه ھه
 ؛ وه  خوندنه ستیکرد به  و ده وه ی کرده که مهنا
 

 سۆفیای ئازیز؛
مان کاتدا   ھه  لهم به،  وه  خونده وه خ پدانکی زۆره  بایه تم به که نامه
  ی ھاتم بۆ قاوه رباره بت ده  ده ی داخه جگه. مکیش داخی دام که

 م بهن، ی ک بگه یه ڕۆژک دت به. م  نائومدت بکه که وه خواردنه
کی  الیه له. م رخه پتایندا خۆم ده  پچی که  بتوانم له ھشتام زۆری ماوه

ی  وه رئه به نم؛ له یه کان بگه ودوا چیتر ناتوانم خۆم نامه مه  له وه تریشه
  یامنره  په کانی داھاتوومت به نامه.  ی تدایه وره کی گه ترسیه مه

   شونه نته یانگه ویش ڕک ده م، ئه که  ده وانه مدا بۆ ڕه که بچکۆله
  . که ی ناو باخچه که نھنیه

توانیت  ، ده یت پویستته که ست ده رکاتک ھه شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم به
کرک یان پسکیتک  شیاندا کۆ شه م باره له.  بگریت ندیم پوه یوه په
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گات و   تده که رهیام ن  په و کاته ، ئه وه ته که نگ ئاه  ڕه  ناو نامه ره بخه
  .ھنت تم بۆ ده که نامه

نجدا  ڵ کچکی گه گه  له وه  خواردنه  داوای قاوه تبینی؛ جوان نیه
 . واو پویسته ندێ جار ته  ھهم به،  وه ینه تبکه ڕه

، داوات  وه سکی سووری ئاوریشمیت دۆزیه ر ده گه کی دی؛ ئه تبینیه
  و شتانه وت ئه که  جارجارک ڕک ده. زۆر ئاگاداری بیت م که که لده
  و جۆره  و ئه  قوتابخانه تیش له تایبه به. ککی تر  الی یه ونه بکه

 . یه فه لسه ی فه  قوتابخانه مه  یادیشت بت ئه دا، له شونانه
 .لبرتۆ کنۆکس ومدا، ئهڵ ڕز و س گه له
 

شی خۆی  شدا به وه ئهڵ  گه  لهم به،   ساه نی سۆفیا چوارده مه  ته ڕاسته
  ژنه دایکبوون و جه ی ڕۆژی له  بۆنه  به ی بۆ ھاتبوو، بۆ نمونه نامه
یری ئاوھای  کی سه یه وپش نامه وه رگیز له  ھهم به.  وه کانه تیه تایبه

 .یشتبوو گه ست نه ده به
. شدا دانرابوو که ناو سندوقی پۆسته  له  پولی لدرابوو نه  نه که نامه
.  وه یه که  نھنیه ره  ھه  ناو شونه ش ڕک ھنابوویانه مانه  له جگه
 ئاوھا  که دا نامه  خۆشه ھاره و به ڵ ئه گه  له یره ش سه مه ر له ده به
 .ڕبت ته

.  بوو که  ئاورشمییه سه یرتریش ده موو شتک سه  ھه بگومان له
ویش  ئه! تب کی تریشی ھه  قوتابیه که فه لسه  مامۆستای فه یه وانه له
 ژر  یشته ی چۆن گه  ئهم به. ی وونکردبت که  ئاورییشمیه سه ده

 ی سۆفیا؟ جگاکه
 ؟  ئایا ناوکی پ نھنی نیه...لبرتۆ کنۆکس ی ناوی ئه ئه

ک  ندیه یوه  په وت که رکه  بۆی ده وه که ی نامه  ڕگه رچۆنک بت له ھه
 م به.  یه ی دا ھه  کنه  میولله  و ھیلده که فه لسه  نوان مامۆستای فه له

یشت؛ بیت  گه ده  و لی تنه وه ک مابووه ک نھنیه ھشتام خاک وه
 ؟!کانی ل گۆڕدرابت یان چی درسه ش ئه باوکی ھیلده

،  وه کرده ر بیریده کی دورودرژ ھه یه سۆفیا دانیشتبوو و بۆ ماوه
 . وه یدا بدۆزته و خۆ  نوان ھیلده ک له ندیه یوه یویست په ده
. گرت ستی ھه کشا و ده کی ساردی ھه یه ناسه  دواجاردا ھه  لهم به

توانت   ڕۆژان ده ی نووسیبووی ڕۆژک له که فه لسه مامۆستای فه
 ی تدا ببینت؟  ھیلده  بیت ڕۆژکیش دابت کهم بهبیبینت، 
رچاو  ند دکی به  چه وه و دیویه  و له وه گایه ی ھه که ڕه سۆفیا په

  .وت که
 

 ؟ یه رم و شکۆی سروشتی بوونی ھه ئایا شه
 . نازانت زانت که  ده  که یه سه و که کترین مرۆڤ ئه زیره

 .قوت ده  ھه وه ناوه  له قینه زانیاری ڕاسته
 .کات ش ده وتی ڕاسته سوکه زانت، ھه ی ڕاستی ده سه و که ئه
 

،  که  سپییه ی ناو نامه  کورتانه  ڕستهم یزانی ئامانجی ئه سۆفیا ده
 پکدا   لهم به. دوایدا دت  به ی که که وره  گه  بۆ نامه کردنکه ئاماده

  که رده  زه نامه»  که یام نره په«ر  گه یادا ھات؛ ئه  خه شتکی به
ڕوانی  توانت چاوه ودا ده ر له  ھه واته ی، که که  ناو کوخه نته بگه

کو زانیاری زیاتری  تاوه  دت، وازی لناھنت ھه ش که و کاته ئه. بکات
دا  که  نامه ڕاست، له  به...درکنت بۆ نه»  که سوفه یله فه«ی  رباره ده

 ؛ تۆ بیت منداک بت؟ یه  بچکۆله که ره یام ھنه نووسیبووی په
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 «؟ یه کی سروشتی بوونی ھه رم و شکۆیه ھیچ شه»
 شتک   و مانای جاڕسبوون له کی کۆنه یه رم وشه شه  یزانی که سۆفیا ده

   ئایا لهم به. ین ربخه ڕووتی خۆمان ده ر به  گه خشت، بۆ نمونه به ده
،  ین شتک سروشتیه  ده  جاڕس ببین؟ که وه ر له  گه ڕاستیدا سروشتیه

 زۆر شونی جیھاندا   لهم به.  وه گرته سک ده موو که  ھه واته
گا بیاری   کۆمه واته که. یت  ڕووتی نیشان بده ر خۆت به  گه سروشتیه

نجتی   کاتی گه  له بۆ نمونه. دات کان ده شیاوبوونی شته شیاوبوون و نه
  له. ر خۆردا ڕابکشت به  ڕووتی له بوو به س بۆی نه دا، که داپیره

 »سروشتی« شتکی   به ته م بابه کی ئه ی خه  زۆربه مۆکه کاتکدا ئه
.  یه غه ده واو قه تانی تردا تهی و  زۆربه  ھشتام لهم به. نن داده

  ندی به یوه  په مه شاند؛ ئه ری ڕاوه  تاودا سه ریسوڕما و له سۆفیا سه
 ؟  چیه وه فه لسه فه

   که یه سه و که کترین مرۆڤ ئه زیره«م؛  ی دووھه ر ڕسته  سه پاشان چووه
  که سوفه یله ر فه گه  ک؟ ئه کتر له  زیرهم به. » نازانت زانت که ده
موو شتکی  ی ھه وه ئاگابت له ی به سه و که  بت ئه وه ستی له به مه

زانت  مک ده ی که سه و که  له کتره وی نازانت، زیره نوان ئاسمان و زه
 سۆفیاش  و کاته ، ئه زانت ـ به  زۆر ده دات که و وا خۆی نیشان ده

  وه یه م ڕوانگه وپش له وه رگیز له سۆفیا ھه.  بایه تهیدا  گه له
کو زیاتر بیری  تاوه  ھهم بهنگاندبوو،  سه نه کانی ھه ته بابه
  ی بردن به  په وت که که رده ، زیاتر و زۆرتر بۆی ده وه کرده لده
  وه الیه بماناترین شتیش به.   زانینکه  خۆیدا شوه زانینمان خۆی له نه
تک،   بابه واو دنیان له خست ته رده  وایان ده  بوون که کانه خهو  ئه
 . بزانن که ته روبۆری بابه  ڕاستیدا سه ی له وه ب ئه به

. دت وه  ناوه  له ی که که قینه تی زانینی ڕاسته ر بابه  سه پاشان ھاته
ی  لله  ناو که ی ھاتبته وه ر له ک به موو زانیاریه بت ھه  خۆ دهم به

  وه کی تریشه الیه بووبت؟ له دا ھه وه ره ده  ڕۆژان له ، ڕۆژک له وه مرۆڤه
یانویست   دایکی یان مامۆستاکانی ده  که  یاده ی له و کاتانه سۆفیا ئه

  و کاتانه نھا ئه  ڕاستیدا ته له. ویست یده ویش نه ن و ئه شتکی فربکه
 پکدا شتک  وجا له کرد، ئه شداری ده  خۆشی به بوو که شتک فرده

ن   پی ده بت که  نه و شته  ڕک ئه مه ر ئه گه مه. یشت گه تده
 .«زانینی ڕوون«
نگاند،  سه ده  باشی ھه کانی به کرد ڕاھنانه ستیده ، سۆفیا ھه به
و  ئه«نین؛   پکه  خستیه مین ڕسته یی دواھه ره مه یر و سه  سهم به
 .«کات ش ده وتی ڕاسته سوکه هزانت، ھ ی ڕاستی ده سه که

  یه وه رئه به بت، له  کاتک دزک بانکک ده یه وه ست له به ئایا مه
و  کو له به! بوو  نه مه ڕی به  باشتر نازانت؟ سۆفیا باوه وه له

ی بمانا  ه بن ھه وه ش شیاوی ئه وره م گه م منداڵ و ھه دابوو ھه بوایه
 ڕاستیدا  ش له مه ، ئه وه ان ببنهشیم ن و پاشانیش لی په بکه
 .ڕیان  بیروباوه  دژ به کردنه ه ھه

  دا خشه و کاته ، له وه کرده نگی دانیشتبوو و بیریده  بده سۆفیا به
بیت . رنجی ڕاکشا  سه که کانی ناو دارستانه  ووشکه خشکی داره

زیاتریش دا و   دی خراتر لیده ره  به ره  بت؟ به که ره یام ھنه په
ک  ، وه وه بته ی لی نزیک ده و شته یزانی ئه  ده ترسا، چونکه ده

 .دات  ده ناسه رک ھه وه گیانه
 خۆی  وره گکی گه  سه وه که و دیوی دارستانه م له کی که یه پاش ماوه

). و. یه وره گکی گه  سه جۆره (* ه"البرادۆر"، بگومان  وه که  کوخه خزانده
می  رده به  گرتبوو و ڕک له وه مه ده ی به وره ی گهرد کی زه یه نامه
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 ھیچ   خرایی ڕوویدا و سۆفیاش به  به که موو کاره ھه. سۆفیادا داینا
   نامه وه ک دوای ئه یه ند چرکه چه.  وه وت بجوته که جۆرک فریا نه

  نوێ له رله ش سه که رده  زه گه  گرت و سه وه سته ده ی به که وره گه
موو شتک،  واوبوونی ھه پاش ته وجا له ئه.  وه دا ونبووه که هدارستان
ژنۆی  ر ئه  سه ستی خسته  سۆفیا ده...وت رکه ی ده که ری تاساندنه کاریگه
 . گریان ستیکرد به و ده

  و جۆره ندک به زانی چه یده  نهم بهبی،  ری ھه ک سه یه پاش ماوه
 . وه مابووه

  واته که. کشا کی ھه یه ناسه سۆفیا ھه!  که ره یام ھنه  بوو په مه ئه
. ند کونکیشیان تدابوو ڕبوون و چه کان ته  سپییه راغی نامه  قه بۆیه

  رحاڵ، ئستاکه ھه به! چوو ده  نه وه یای بۆ ئه وپش خه وه چۆن له
و   نو ئه کرک یان پسکیتک بخاته ب کۆ شه یشت بۆ ده تگه
 .ی بنرت که سوفه یله ت بۆ فهو یه  ده ی که یه نامه

  کانه یویست زیره ی ده یه و شوه توانی به یده موو کاتک نه بگومان ھه
یام   په ت بوو که  تایبه وه الیه شدا به وه ڵ ئه گه  لهم به.  وه بیربکاته

   ناشتوانت زۆر له ته به ھه.  شق پکراوه گگی مه  سه که ره ھنه
لبرتۆ کنۆکسی بۆ ئاشکرا   شونی ئه بکات که»  که ره یام ھنه په«

 .بکات
 . وه  خوندنه ستی کرد به  و ده وه ی کرده که وره  گه رفه سۆفیا زه

 
 سینادا  ئه  له فه لسه فه

  ھرمس ، به وه خونیته  ده یه م نامه  کاتک ئه یه وانه ئازیزم سۆفیا، له
«Hermes» نیابوون ته. ئاشنا بووبیتم خۆشهنھا بۆ دم  یش پب 

تا   ھه ، چونکه وه الته  ئاسایی بت بهم به.  مه که گه ھرمس ناوی سه

.  کانکی زۆر ژیرتره  خه ش له وه  له  جگه ، وه گکی شیرینه بیت سه
کتر   زیره  خۆی نیشان نادات که یه و شوه رگیز به  ھه وه مه نی که الیه به

  روا به م ھه که گه  بزانیت ناوی سه ۆشهپم خ.  یه  ھه ی که وه بت له
  کان و له یام نری خوا یۆنانیه ھرمس په.  بژاردووه نه وت ھه ڕکه
م   با له  ئستاکهم به،  کان بووه شتیوانه مان کاتیشدا خودای که ھه

  ه«Hermetisc» ی ھرمتیسک  گرنگتر وشه وه له. ڕین یان بگه ته بابه
خشت یان  به  ده  و مانای شتکی شاراوه  ھاتووه وه  ناوی ھرمسه  له که

د زۆر  ی ئمه م باره ڵ ئه گه ش له مه ئه. ین توانین بیگه  نه شتک که
. بین  ده کتر شاراوه الی یه ردووکمان له  ھه وه ھۆی ھرمسه گونج؛ به ده
کی  یه  شوه  و به ه گکی گوێ ڕایه  ھرمس سه وه کی تریشه الیه له

 ناساندنی  دا ئیدی کۆتایی به  لره... کراوه رده روه یش باش پهگشت
 .ھنم م ده که یام نره په
ممان بینی،  که شی یه پشتر به.  فه لسه ر فه  سه وه ڕینه وجا با بگه ئه
ی  رباره  ده  که یه شه و به کان و ئه  سروشتیه سوفه یله  فه ستم له به مه

زنی  سوفی مه یله ش س فه ئستاکه. بوویی جیھان  فسانه وناکردنی ئه
 و پالتۆن «Socrates» ین، ناویان سوکرات که می کۆن باسده رده سه

«Platon» ریستۆتالیس و ئه «Aristoteles»ه . 
ری  تی خۆی کاریگه ی تایبه  شوه  به سوفه یله م س فه ک له ریه ھه
 . جھشتووه وروپی به ر شارستانی ئه سه له
 پشیان  وه رئه به ژیان، له پش سوکراتدا ده کان له  سروشتیه سوفه یله فه
ند   دیمۆکریتس چه ڕاسته. »کان  پش سوکراتیه سوفه یله فه«گوترت  ده

موو شوازی  شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم بهساک دوای سوکرات مرد، 
کی  الیه له. » کانه پش سوکراتیه«ی  فه لسه  فه ر به ی سه وه بیرکردنه

کی  یه ک نیشانه  سوکرات وه وه مه رده ھۆی سه نھا به  ته وه تریشه
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ک جوگرافیاش ناچارین شونی  کو وه رخان دیاری ناکرت، به رچه وه
مین  که  ڕاستیدا سوکرات یه ی له وه رئه به ین، له دیاریکراوی خۆی بده

 م م خۆی و ھه دایک بووبت و ھه سینادا له  ئه  له  که سوفه یله فه
ک  ژیان و وه سینادا ده  ئه ویش له کانی دوای ئه سوفه یله  فه قوتابیه

 گوتمان  یادت بت که  له یه وانه له. بینی سوفک ڕۆی خۆیان ده یله فه
ک باسمانکرد   وهم بهژیا،  سینادا ده  ئه ک له یه ناکساگۆرس بۆ ماوه ئه
ابوو خۆر تۆپکی د و بوایه  له ، چونکه وه یان دور خسته که  شاره له

 .«!ت ر نایه سه  سوکراتیش باشتری به دیاره«. ئاگری بت
سینادا   ئه  له وه می سوکراته رده سه لتوری یۆنانی له  ژیانی که واته

ر   سه چینه  ده وه کانه  سروشتیه سوفه یله  فه  کاتک لهم به.  وه کۆبووه
 .کان فیه لسه  فه ۆژه گۆڕانکاری خودی پ ینه رنج بده  سه سوکرات، گرنگه

ی  رباره مک ده ین، که ی باسی سوکرات بکه وه شدا پش ئه لره
کی  یه  کاتی سوکراتدا ونه  له دوین، که ده «Sophist» کان سۆفیسته
 .خشاند نه کانیان ده سیناییه دیاری ئه

ند  کی چه ک شانۆیه  وه وه مژووی بیرکردنه!  سۆفیا وه ره ت داده که رده په
 . شی وایه هب
 

 قدا  چه مرۆڤ له
قی   چه سینا بوو به ، ئه وه سیحه ی پش مه450ی سای   نزیکه له 

کی  یه ش ئاڕاسته فه لسه  فه دواوه  به و کاته له. لتوری جیھانی یۆنانی که
 .رگرت نوی وه

ی سروشت بوون،  وه ره م لکۆه که ی یه پله کان به  سروشتیه سوفه یله فه
.  یه  مژووی زانستدا ھه کی گرنگیان له یه  جگه شه وه رئه به ر له ھه

  رنجیان بۆ مرۆڤ و ڕۆی مرۆڤ له سینادا زیاتر سه  ئه  لهم به
 .کشا گادا ڕاده کۆمه
دا، دادگا و  ریھه ک سه  دیموکراتیه دا ھواش ھواش شوه و شاره له
انی دیموکراتیش ک  بنچینه کک له یه. ی پدرا شه ل گه نی گه نجومه ئه
بت،  کی پویست و پاوپیان ھه  زانیاریه بوایه کی ده  خه بوو که وه ئه

. شداربن کاندا به  دیموکراتیه  پۆسیسه ی بتوانن له وه بۆ ئه
ش  مه ، ئه یه ل ھه یاندنی گه  ڕاگه نجیش پویستی به کی گه دیموکراتیه

موو شتکی  رو ھه سه له. یبینین ش ده موکه ت ئه نانه  ته شتکه
ری  ر ھونه سه  بتوانن به  گرنگبوو که وه کانه سیناییه الی ئه  به وه تریشه

 .وانبژیدا زاڵ بن ر ڕه سه ئاخافتندا یان به
سوف ڕوویان  یله وژمی گروپکی مامۆستا و فه م ته کی که یه پاش ماوه

ی  وشه. کان ه»سۆفیست«ش خۆیان ناو نابوو  مانه ئه. سینا کرد  ئه له
ی  پیشه. خشت به سۆفیست مانای مرۆڤکی ڕۆشنبیر یان ڕووناکبیر ده

 .کان رانی سۆفیسته ی گوزه رچاوه  سه سینادا بوو به  ئه مامۆستایش له
 

  سوفه یله ڵ فه گه شیان له کی گرنگ و ھاوبه ندیه یوه کان په سۆفیسته
ی  فسانه ه ئ یان له خنه  ڕه که نه ردوو الیه بوو؛ ھه کاندا ھه سروشتیه

فزی  کان ڕه مان کاتیشدا سۆفیسته  ھه  لهم به. گرت م ده رده سه
وان  پی بوای ئه به. کرد ده)  وه وانه الی ئه به(ی بسوودیان  وه بیرکردنه

ڵ  گه  لهم بهبت،  کان ھه فیه لیسه  فه مک بۆ پرسیاره چت وه پده
قینک، ناتوانین   یه ینه گهی مرۆڤ ناتوانین ب یانگوت ئمه شدا ده وه ئه
ردوون  مکی پاوپ و ڕاست و دروستی نھنی سروشت و گه وه

دا پی  فه لسه ه جیھانی ف ش له یه  ڕوانگه م جۆره ئه.  وه بدۆزینه
  بیدا زیاتر به ره  زمانی عه له*Skepticism "(سکپتیسیزم"گوترت  ده
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مانا   بهم به ر  گومانکه گردرت، واته رده وه»  الشکوکیه«
 )و.ی که فیه لسه فه

موو  می ھه  ناتوانین وه  ئمه نده رچه یانگوت ھه ھاوکات ده
  زانین که شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم به،  وه ینه کانی سروشت بده نھنیه
ش  م ھۆیه ر ئه به له.  بژین وه ش فربین پکه  مرۆڤین و ده ئمه

 .دا گادا ده  کۆمه  شونی مرۆڤ له مرۆڤ و کان گرنگیان به سۆفیسته
ی پش 420 تا 487ی  نزیکه(ی سۆفیست «Protagoras» پۆتاگۆراس

   بوو که وه ستی له به مه. » موو شتکه ی ھه مرۆڤ پوانه«یگوت  ده) زاین
پی  بت به  ده میشه  ھه ه  و ڕاست و ھه  و خراپه رتاپای باشه سه

  ت به باره اتکیش پرسیاریان سهک. نگنرت بسه پویستی مرۆڤ ھه
مدا گوتی   وه  خواکانی یۆنان لکرد، له بوونی به بوابوونی یان نه

  ش که سه و که ئه. »  و ژیانی مرۆڤیش کورته خته  سه ته م بابه ئه«
بوونی خودا بوای خۆی  ی بوون و نه رباره  ڕوونی ده توانت به نه
بیدا  ره  زمانی عه له(* «Agnostic» گنۆستیک ین ئه ربت، پی ده ده

 .)و.نن  داده یه م وشه ر ئه رامبه به» الالادری«ی  وشه
ی  ش شوه م جۆره کرد، به  جیھاندا ده ری زۆریان به فه کان سه سۆفیسته

ریت و یاسای   داب و نه رنجیان له سه. دی نگیان ده ڕه مه حوکمانی ھه
یان  یه م شوه کی به  گفتۆگۆیه وه شه هی م ڕوانگه له. دا تان دهجیاوازی و

کات و  ستنیشانی ده ؛ چ شتک سروشت ده وه  کایه سینادا ھنایه  ئه له
گرتنی  خنه ی ڕه  بنچینه وه شه کات؟ لره گا دیاری ده چ شتکیش کۆمه

 .زراند سینادا دامه  شاری ئه تیان له یه کۆمه
  رج نیه مه»  شکۆی سروشتیرم و شه«ک  ی وه یانگوت واژه  ده بۆ نمونه

ر  گه  ئه چونکه. دا بگونجت قینه ڵ ژیانی ڕاسته گه  له میشه ھه
.   شتکی زگماک بووایه بووایه  ده واته ، که بوایه» سروشتی«رمکردن  شه

گا   کۆمه  که  سۆفیا؟ یان شتکه  ئایا شتکی زگماکهم به
مک   که  که وه سکه الی که  به م پرسیاره می ئه یخوقنت؟ وه ده
 یان زگماک  نیه» سروشتی«خر  ؛ نه ر زۆر ئاسانه ری کردبت، ھه فه سه
یان ب (رم و شکۆ  شه. یت ربخه  ڕووتی ده ر بترسیت خۆت به  گه نیه
 . گایه ریتی کۆمه م گردراوی داب و نه که ی یه پله به) رمی شه
سینا،   ئه ووهی ڕوویانکردب و سۆفیستانه بینیت ئه ک ده روه ھه

یانگوت   ده ی که وه نھا به زراند، ته کی توند و تیژیان دامه گفتوگۆیه
. بت قیان ھه کی موته یه  پوانه میشه  ھه رج نیه  مه ه ڕاست و ھه
ندێ   ھه لمنت که دا بیسه ویده  ھه وه وانه ی ئه وانه  پچه سوکراتیش به

 . وه گرته کیش دهس موو که قن و ھه  موته و پوانانه له
 

 ؟ سوکرات ک بووه
  به) ی پش زاین399تا  Socrates» )470»  سوکرات یه وانه له

  نده رچه ھه.  دابنرت فه لسه موو مژووی فه سوفی ھه یله نھنیترین فه
و   نوان ئه شدا له وه ڵ ئه گه  لهم بهنووسی،  ک دیشی نه یه
ر  سه ریان له ترین کاریگه وره  گه رت کهد م ده ه قه دا له سوفانه یله فه

 بۆ  وه ڕته گه تی ده تایبه ش به مه ئه.  بووه وروپی ھه ی ئه وه بیرکردنه
 .ی  تراجیدیاکه مردنه
  ی ژیانی به  و زۆربه دایک بووه سینادا له  ئه زانین سوکرات له  ده ئمه

کاندا پیان  امهق پان و شه ر گۆڕه سه ی له کانه و خه ڵ ئه گه لدوان له
ت ھیچم فر کانی و خته دره«یگوت  و ده ئه.  ربردووه سه یشت، به گه ده

ک  ر یه سه ھا کاتژمر له نده ی چه شزانین بۆ ماوه ھا ده روه ھه. »ن ناکه
 . بووه ی قودا ھه وه  بیرکردنه ی له وه توانای مانه
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. کرا ماشای ده  نھنی ته ک مرۆڤکی پ له  کاتی ژیانیدا وه ر له ھه
ی  ندین قوتابخانه ری چه زرنه دامه مک پاش مردنیشی، به که
ی  که  نادیاری و پ نھنیه چونکه. فی جیاواز جیاواز دانرا لسه فه

ی  رچاوه  سه  به دا که نگ ده ڕه مه ی ھه ندین قوتابخانه  چه ی به ڕگه
 .ن م بده ه قه کانیانی له بۆچوونه

زانین؛ سوکرات پیاوکی   ده وه دنیاییه شت بهک  رچۆنک بت، یه ھه
  قی پوه ڕیوو و زه رپه دوو چاوی ده.  و بووه ه  و قه ناشیرینی بچکۆله

. » نگی بووه شه  جوانی و قه پ له«ردا  وھه  جه ن له  دهم به.  بووه
دا   کاتی ڕابوردوو و ئستاکه ندک له رچه ھه«یانگوت؛  ھا ده روه ھه
. » وه ک سوکرات نادۆزینه سکی تری وه ی که رگیز ونه ، ھهڕین بگه
کانی بیاری کوشتنی  فیه لسه  فه ر چاالکیه سه شدا له وه ڵ ئه گه له
 .رکرا ده
ی پالتۆنی   ڕگه م له که ی یه پله  به ی ژیانی سوکراته باره رچی ده ھه

  سوفه هیل  فه کک له  یه یزانین، خۆشی پاشان بوو به  ده وه قوتابیه
) فی لسه یان گفتوگۆی فه(لۆگ  ندین دایه پالتۆن چه. کانی مژوو زنه مه

 .ھنا کارده رک به که ک قسه کانیدا سوکراتی وه  باسه نووسی و له
ر  به ر له ر زاری سوکرات، ھه  سه خاته ی جۆراوجۆر ده  پالتۆن وتهم به
  کان به موو وته  ھه هی ک وه تی دنیابین له واوه ته ش ناتوانین به وه ئه

کانی سوکرات و   وانه خته کی تر، سه مانایه به. ی سوکراتن ڕاستی قسه
ھا  نده مان گرفت چه  ڕاستیدا ھه له.  وه کانی خۆی جودا بکرنه وته
 ھیچ  ی که وانه تیش ئه تایبه ، به وه گرته تی تری مژووش ده سایه که

بگومان .  ھشتووه هج ن پاش خۆیان به  نووسنکیان له جۆره
شدا ناتوانین ڕاست و   لره وه دیسانه.  ه»سیح مه«ش  ناسراوترین نمونه

   که ی کردووه و شتانه باسی ئه» سیحی مژوویی مه«دروست بین 

   یان به وه گنه  بۆمان ده وه وه  زمانی ئه ماسیۆ و لۆکاس له
سوکراتی «انی ک موو وته ش ھه مان شوه  ھه به.  یه وه وانه پچه

 . وه منته ک ده ک نھنیه  وه میشه ھه» مژوویش
 وا م به،   بزانین سوکرات ک بووه بت که چت زۆر گرنگ نه پده
.  خشیوه وروپا به کانی ئه نده  بیرمه  سروشی به  ساه2500ی  نزیکه

ر سوکراتی  سه  له ی پالتۆن که و ڕاڤانه  بۆ ئه وه ڕته گه ش ده مه ئه
 . وسیوهنو
 

 ری دواندن ھونه
  تیف له گه کی نه یه  شوه  کارکردنی سوکرات به ری شوه وھه کرێ جه ده
کو  کی بکات، به  شت فری خه دا که ده وی نه و ھه م بدرت؛ ئه ه قه
  وت شتک له یه  ده دا که  وا خۆی نیشان ده وه وانه  پچه به
ی   وانه کی قوتابخانه ک مامۆستایه وه  واته.  فربت وه یه که ره رامبه به
 .دوا کیدا ده ڵ خه گه و له خر، ئه  نه... وه گوته ده نه

  بووه ده رگیز نه وا ھه ، ئه نھا گوی شلبکردایه ر ته گه بگومان ئه
 حوکمی کوشتنی  وه  دنیایشه ناوبانگ، به سوفکی به یله فه
کرد؛  ستی پده  ده م جۆره هکی گشتی ب یه شوه سوکرات به. کرا ده رنه ده

.  ھیچ نازانت دا که ک خۆی نیشانده یه شوه کرد و به پرسیارکی ده
ی  که ره رامبه  به یدا، وای له که وامبوونی لدوانه رده ڵ به گه پاشانیش له

. کانی خۆی ببینت وه کانی بیرکردنه  الوازه نه کرد خۆی الیه ده
کرد  کرد و ناچاریده تیس ده وچکدا قه س ی له که ره رامبه دواجاریش به

 . و ڕاست ببینت ه  چاوی خۆی ھه به
فی خۆی  لسه سوکراتیش چاالکی فه.  ن دایکی سوکرات مامان بووه ده
  وه خۆ ئه. کرد راورد ده کاندا به مامانه» ی ری پیشه ھونه«ڵ  گه له
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 کاتی  و له کو ئه ، به»  دونیاوه دنته« منداک   که  نیه که مامانه
مان   ھه به. خشت و ھیچی تر به ی خۆی ده دا یاریده که دایکبوونه له

 کاتی  زانی له  کاری خۆی ده ک مامانک، به ش سوکرات، وه شوه
ی خۆی  کیدا، یاریده ی ڕاستی خه وه بیرکردنه» دایکبوونی له«

ت ب  زانیاری ڕاستی ده واته. ک بکات و ھیچی تر قی خه شی ئه پشکه
 دت،  وه مانه وه ناوه ی له یشتنه و تگه نھا ئه ته. بقوت  ھه وه  ناوه له
سکی  ڕا که وه ره ده  له حایشه  و مه ی ڕاستیه عریفه یان مه» زانیاری«

 . وه  ناومانه دی بتوانت فیبداته
مان   ھه به.  تکی سروشتیه م؛ توانای مندابوون خاسیه  کورتی ده به

  ته قیقه توانن ھه قیان ده کارھنانی ئه  به سک به موو که ھهش  شوه
کار  قیان به کی ئه ی کاتک خه وه رئه به له. کان ببینن فیه لسه فه
یاندا شتک  وه  ناوه ستی خۆیان له ده  به و کاته ھنن، ئه ده
 .ھنجنن ده ھه

ری  امبهر کانی به زانک، خه ک نه  خۆ نیشاندانی وه سوکراتیش به
وا خۆی نیشان «یتوانی  و ده ئه.  کار نه کرد مشکیان بخه ناچارده

ی ب  که ره رامبه  به  له ربخات که  ھیچ نازانت، یان وای ده که» بدات
م  به. سوکراتی « «Ironyین ئایرۆنی  ده مه  به ، ئمه قتره ئه

رزی  کانی ته  الوازه نه  بۆ الیه نجه یتوانی په  ده میشه ش ھه یه شوه
   له مه دا ئه ڕووی ده. کان ڕابکشت سیناییه ی ئه وه بیرکردنه

رچاوی  به  ئاشکرا له  به دا ڕووبدات، واته که پانه ڕاستی گۆڕه ناوه
  قکردن و بوونه ک خۆ ب ئه وتنی سوکراتیش، وه چاوپکه. کیدا خه

 .بینرا کانکی زۆردا ده رچاوی خه به جاڕک له گاته
رک  رک و جاڕسکه ک بزارکه  وه  که یر نیه  زۆر سه وه رئه هب له
گادا   کۆمه تیان له سه  ده ی که وانه تیش الی ئه تایبه به(ماشابکرت  ته

،  ڵ وایه مبه سپکی ته ک ئه سینا وه ئه«یگوت؛  سوکرات ده).  بووه ھه
 و ژیانی  وه مه ری بکه به خه وت به مه سپ وام، ده ک مشی ئه منیش وه
توانیت  کات، سۆفیا؟ ده سپ ده  مشی ئه مرۆڤ چی له. ( وه مه پ بده

 . )وه یته  بده وه می ئه وه
 
  نگکی خوایانه ده

  بوو که  نه سته به و مه ست، به گه کی ده وام خه رده کاتک سوکرات به
 موو ی ھه دا و ڕگه یدا ھانیده وه ناوه کو شتک له به. ئازاریان بدات

»  نگکی خوایانه ده«مدا  وه  ناوه یگوت له و ده ئه. شتکی لگرتبوو
دانی   سداره ی له بوو ئاماده وه  سوکرات دژی ئه بۆ نمونه.  یه ھه
  نکۆی له. خشی به ده یارانی سیاسی نه ھا ناوی نه روه ھه. سک بت که
ر  سه پاشانیش له. کرد کان ده  سیاسیه نگاره ره خشینی ناوی به به
 . ژیانی دانا مانه ئه
و » ھنانی خودای نوێ« تاوانی  سیحدا به ی پش مه399 سای  له

 501و  ی ئه پاشانیش زۆرینه. تاوانباریان کرد» نجان الدانی گه
 .ند کرد سه یان په که نگیاندا، تاوانه یدا ده  دادگاکه ی له ندامه ئه

   به وه مه نی که الیه هیی بکات، ب زه یتوانی داوای به بگومان سوکرات ده
ی  وه ر ئه گه  ئهم به. یتوانی خۆی قورتاربکات سینا ده جھشتنی ئه به

  دایه وه  له م بیاره گرنگی ئه.  سوکرات بووه ده  نه وساکه ، ئه بکردبایه
  تی خۆی به  ژیانی تایبه له» تی قیقه ھه«خۆی و » ویژدانی«و   ئه که
 بۆ باشکردنی  کرد که  ده وه ر ئه سه ختی له سوکرات جه. نا رزتر داده به

دانی   سداره شدا حوکمی له وه ڵ ئه گه  لهم بهدات،  وده گا ھه کۆمه
بوونی نزیکترین   ئاماده ی به که مک پاش حوکمه که. رکرا ده

 . و مرد وه ھری خوارده رداخک ژه کانی، په ره براده
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م   مرۆڤ ئه  ساه2400؟  دایه سوکرات بمر بوایه بۆچی سۆفیا؟ بۆچی ده
 ھ   له  که سی مژوو نیه نھا که و ته  ئهم به. کات  ده پرسیاره

  سیحم کرد، به وپش باسی مه وه له. ر دابت سه الیدابت و ژیانیشی له
کرت، وا  دیده  نوانیاندا به ش له ھا خای ھاوبه نده ڕاستی چه

 ندکیان ناو دنم؛ ھه
  وه یانه که مه رده کانی سه الی خه سیحیش به م مه ھهم سوکرات و  ھه
ستی خۆیان   ده ھیچیان به. کران ماشا ده ک مرۆڤکی پ نھنی ته وه
و  تی پشت به واوه  ته ش به یه م شوه به.  وه نووسیه کانیان نه یامه په

شزانین  ده. ن مانده کانیان ده  شاگرده ستین که به  ده یه ونه
موو  رو ھه  سه ری دواندن بوون و له  مامۆستای ھونهردووکیان ھه

  وه ھزه کی به  بوایه  به ردووکیشیان ھنده ھه.  بوون وه گومانکه
،  وه ری خۆیانه  ژر کاریگه خسته یان ده که ره رامبه  یان به دوان که ده

ردووکیان  موو شتک گرنگتریش ھه  ھه له. کرد راسانیان ده یان ھه
.  تره وره  خۆمان گه  له دوین که  ده وه که یه رچاوه  سه لهیانگوت  ده
یان  خنه کرد و ڕه تیان ده سه ی ده سته کانی ده ره ربه ردووکیان به ھه
ت  سه کارھنانی خراپی ده وایی و به کی ناڕه یه موو شوه  ھه له
ھۆی  ردوکیان به شیشیان؛ ھه ترین خای ھاوبه وره گه. کرد ده

 .ست دا  ده  ژیانیان له وه کانیانه چاالکیه
سیح و سوکراتدا  ی دادگای مه  شوه مان کاتدا لکچوونک له  ھه له
م  ن، به یی بکه زه یانتوانی داوای به  ئاسانی ده ردوکیان به ھه. بینین ده

ربوون و  یام ھنه ردوکیان په  ھهم به. ن ش ژیانیان ڕزگاربکه جۆره
م  به. ن که ت ده بن، خیانه وام نه رده ر به اسهر ت کرد گه ستیان ده ھه

ھا  زاره  مردن کرد و ھه  پشوازیان له وه رزیه ربه  سه ش به یه شوه
 . وه وری خۆیان کۆکرده  ده  پاش مردنیشیان، له ت له نانه شاگردیان، ته

،  وه ھنمه سیح و سوکرات ده ی نوان مه شانه  ھاوبه م خاه  ئه من که
وت  مه کو ده به. ک بوون ک یه ردووکیان وه  بم ھه  که  نیه وه هر ئ به له

  ندبوو به  پابه یامک بوون، که  په نی جۆره ردووکیان خاوه بم ھه
 . وه تیانه سایه یی که زه ربه جه

 
 سینادا  ئه ر له کارتکی جۆکه

ان زانی؟ شتکم  سۆفیا، ده کردووه واو نه ھشتام سوکراتمان ته! سوکرات
ی  ی پۆژه  ئهم بهی باسکرد،  که رزی کارکرندنه ی ته رباره ده
 ی چی بوو؟ که فیه لسه فه

وانیش  ک ئه روه ھه. ژیا کاندا ده می سۆفیسته رده مان سه  ھه سوکرات له
  وه وه الی ئه ش به مه دا، ئه  مرۆڤ و ژیانی مرۆڤ ده خی به زیاتر بایه

.  ڕوو یان خسته کان ده  سروشتیه سوفه هیل ی فه تانه و بابه گرنگتربوو له
 « Ciceroسیسیرۆ«سوفکی ڕۆمانی  یله و، فه ک پاش ئه یه ده ند سه چه

  وی و له ر زه  سه  ھنایه وه  ئاسمانه ی له فه لسه سوکرات فه«گوتی؛ 
کان و   ناو ماه ی ھنایه فه لسه ، فه وه ی بۆ کرده کاندا جگه شاره
   و خراپه ریت و باشه  ژیان و داب و نه هکی ناچارکرد بیر ل خه
 .« وه نه بکه
.  وه کرته کان جودا ده  سۆفیسته  خاکی گرنگدا له  سوکرات لهم به
ک مرۆڤکی ڕۆشنبیر و   وه نا، واته ده ک دانه»سۆفیست « و خۆی به ئه

ی  وانه  پچه  به وه کی تریشه الیه له. بینی ده زانا خۆی نه
. گرت ده رنه کی وه یه کانی ھیچ پاره ر وانه رابه ، به وه کانه سۆفیسته

کی  موو مانایه  ھه ، به»سوف یله فه«گوت   خۆی ده خر، سوکرات به نه
وڵ   ھه سک که که « واته» فیلۆ ـ سۆف« ڕاستیدا  له.  یه م وشه ڕاستی ئه

 .«ت  حیکمه دات بگات به ده
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،  م کۆرسه  دواتری ئهکانی شه  بۆ به ئاگاداریت سۆفیا؟ زۆر گرنگه
کان  سۆفیسته. یت تبگه» سوف یله فه«و » سۆفیست«جیاوازی نوان 

م  گرت، ئه رده یان وه کانیان پاره م تا زۆر ورده  که ر فرکردنه رامبه به
ستم  به مه.  درژایی مژوو ھاتوون و ڕۆیشتوون ش به  سۆفیستانه جۆره
و   یان به  که یه ۆشنبیرانه و ڕ و مامۆستای قوتابخانه موو ئه  ھه له

   له ن که که  ده وه یزانن دخۆشن، یاخود شانازای به ی ده مه  که ئاسته
بگومان .  ڕاستیشدا ھیچی لنازانن زان و له تدا شاره ھا بابه نده چه
 م به ... ت بینیوه سانه و که ی ئه ی ژیانتا نمونه ند ساه و چه له
، تا  به. ، سۆفیا واو جیاوازه ی ته شتک قینه سوفی ڕاسته یله فه

دا   بنچینه سوف، له یله فه.  یه سانه و که ی ئه وانه کی زۆر پچه یه ڕاده
ش  م ھۆیه ر ئه به ر ڕک له زانت، ھه م ده  که ی که وه  له ئاگایه به
کک  سوکراتیش یه.  قینه ی ڕاسته عریفه  مه دات بگاته وده  ھه میشه ھه

ی  رباره  ھیچ ده ی که وه ئاگابوو له و به ئه.  نانه گمه ده  به سه و که بوو له
دا  ش لره که ری خاه وھه موو جه ژیان و جیھان نازانت، ھه

 .شت چه  ئازاری ده وه م زانینیه ست که ده و کتومت به ؛ ئه وه بته کۆده
  هنت و ب یدا ده که زانینه  نه  دان به  که سکه سوف که یله  فه واته که
ی  سه و که  له کتره  زیره وه شه یه م ڕوانگه له. نانت  ده وه ستیشیه ده

مان کاتیشدا ھیچی وای   ھه کات و له  ده وه  زانینی شتکه شانازی به
  زانت که  ده  که یه سه و که کترین مرۆڤ ئه زیره«من گوتم؛ . ل نازانت

ویش  زانم؛ ئه ت دهک ش نھا یه یگوت من ته سوکرات خۆشی ده. »نازانت
ک الی خۆت  ک تبینیه ی وه یه م وته ئه.  ھیچ نازانم  که یه وه ئه

 دان  م جۆره کانیشدا ئه سوفه یله ناو فه ت له نانه  ته ، چونکه وه ره بھه
 پ   بکرت، ھنده وازه م بانگه  ئاشکرا ئه ر به گه.  نه گمه  زۆر ده پیانانه

 پ  میشه ھه. ر دابنت سه  ژیانی له که سه ه ک یه وانه  له  که ترسیه مه

کی  ترسیه  ھیچ مه وه مدانه وه. پرسن  ده ن که وانه س ئه ترسیترین که مه
م  ھا وه زاره ی ھه چت پرسیارک ھنده  پده ، چونکه تدا نیه

 . دروستبکات وه قینه ته
 ڕووت بوو، ک کرم  ڕاستیدا پاشا وه ؟ له ی پاشات بیستووه  نوکه رگه به
ورا بن پاشا  یان ده ی نه که ره  و دایه سته سکی ده  ھیچ کهم به

پاشا ھیچی «؛  وه رز بووه  پکدا منداک ھاواری لبه پاشان له.  ڕووته
مان  ھه به. ترسبوو، سۆفیا کی ئازا و چاو نهًمنداڵ. » ردا نیه به له

م  ی مرۆڤ که ئمهش سوکرات بترس ورای ھاواربکات و بت  شوه
 .زانین ده
خت  ندێ پرسیاری سه ڕووی ھه ی مرۆڤ ڕووبه م؛ ئمه کورتی ده به

مکی ڕاست و  تی وه ڕه کی بنه یه شوه  ناتوانین به ، که وه ته بووینه
ر دووڕیانک؛ یان   به ینه گه شدا ده لره.  وه ینه دروست و پاوپیان بده

موو  ین ھه ده تنین و وای نیشان ده خه ده موو دونیا ھه خۆمان و ھه
  و پرسیاره  شایانی زانین بت، یاخود چاومان له زانین که شت ده

وتنمان   ھیوای پشکه ست له  ده تایه تاھه نوقنین و بۆ ھه  ده ورانه گه
؛  وه شه  دوو به کات به تی خۆی ده ش مرۆڤایه یه م شوه به. گرین ده ھه

   له که شه ردوو به ھه(واو دنیان یان بیاکن   تهی زۆریان یان زۆربه
ن و  که دا گاگۆک ده که روشکه رووی که ی فه وه ژری ژره

   وایه قه ره کی وه ک یاریه  وه ته م بابه سۆفیای ئازیز، ئه!).  وه خولنه ده
ک و   الیه کان له شه یت؛ ڕه شی بکه شدا دابه ر دوو به سه  به که

  رک دت، که  جارجارکیش جۆکهم به. کی تر الیه هکانیش ل سووره
سینادا   ئه سوکرات له.   کوپیشه ک و نه  سینه  دینار و نه  و نه ره قه نه
سکی بباکیش   که واو دنیابوو، نه  ته و نه ئه.  وابوو ره و جۆکه ک ئه وه

. دا اری دهش ئاز مه  نازانت، ئه زانی که ی ده نده وه نھا ئه کو ته بوو، به
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ست  رگیز ده ر ھه ک ھه  نه سک که سوفک، که یله  فه  بوو به واته
 .دات ت ده قیقه  ھه یشتن به وی گه  ھه میشه کو ھه ناگرت، به ھه
  سینا له کی ئه تکیان پیاوکی خه ڕه ن که  ده وه گنه ده

ویش  ئه.  هسینای سی ئه کترین که پرس ک زیره ی دلفی ده که وه فاگره
و  سوکراتیش کاتک ئه.  سه کترین که ت سوکرات زیره مدا ده  وه له
نیبت،   پی پکه شه وه له(سوڕم  ری ده ، سه وه بیستته  ده مه وه

سکدا  دوای که  ناو شار و به چته ر ده کسه  یه که پاشان پیاوه!). سۆفیا
 زۆر زانا  وه کانی تره ی خه ه دید ی خۆی و چ له  دیده  چ له ڕت که گه ده

ش  سه و که ت ئه نانه وت ته که رده  بۆی ده  کاتک کهم به. بت
  وجا به ، ئه وه کانی سوکرات بداته می پاوپی پرسیاره ناتوانت وه

 . چووه دا نه ه  ھه  به که وه  فاگره گات که تی تده واوه ته
.  وه  بدۆزته عریفه وی مه کی پته یه  گرنگ بوو بنچبنه وه الی سوکراته به
  م جۆره به.  یه قی مرۆڤدا بوونی ھه  ئه ش له یه م بنچینه و ئه ڕای ئه به

  خات که ریده قی مرۆڤ، ئاشکرا ده  ئه  به وه شه ھزه بوا به
   . ه»ڕاشیۆنالیست«سوفکی  یله فه
 

 وتی ڕاستی سوکه  ھه نته مانگه زانیاری ڕاستی، ده
   له نگکی خوایانه دابوو ده و بوایه و پش گوتم سوکرات له هو له

  شته» ش ویژدانه«م  بت و پی وابوو ئه یدا بوونی ھه وه ناوه
زانت   ده ی که سه و که ئه«یگوت؛  و ده ئه. کانی بۆ ئاشکرا بکات ڕاسته
 زانیاری ڕاستی   بوو که وه ستی ئه به مه. »کات ، شتی باش ده  چیه باشه

   باشه ی که سه و که نھا ئه  ته بات، وه وتی ڕاستیمان ده سوکه و ھه ره هب
  ه وتکی ھه سوکه  ھه کاتک که. »مرۆڤکی باش « بته کات، ده ده
   زۆر گرنگه وه رئه به له.  باشتر نازانین  که یه وه ر ئه به ین، له که ده

ی  وه زینهرقای دۆ سوکرات کتومت سه. ین مان زیاد که عریفه مه
ی  وانه  پچه به.  بوو ه کی ڕوون و گشتی ڕاست و ھه یه پناسه

ی ڕاست و  وه دا بوو توانای جیاکردنه و بوایه ، له وه کانیشه سۆفیسته
 . گاوه  کۆمه ک له بقوت نه  ھه وه قه  ئه ی له رچاوه ، سه ه ھه
م  ده وده  ھه وه ر ئه به له! یت، سۆفیا  تبگه مه خت بت له  سه یه وانه له
  ر دژ به گه  پی بوای سوکرات ئه ؛ به وه مه  جۆرکی تر ڕوونی بکه به
  ر نابین، واته وه خته رگیز به وا ھه ین، ئه وت بکه سوکه تمان ھه ناعه قه
ش  وه وی ئه بت، ھه ر ده وه خته زانت مرۆڤ چۆن به  ده ی که سه و که ئه
،  ی بزانت ڕاستی چیه سه و که  ئه چونکه. تر ب وه خته  به دات که ده

 ب  سک ناخوازت که ی ھیچ که وه رئه به کات، له کاری ڕاستیش ده
 ؟ خت بت، وا نیه به
  و شتانه  ئه میشه ر ھه گه ؟ ئه وه یته که ی تۆ سۆفیا، تۆ چۆن بیرده ئه
نیت توا وسا ده یت، ئایا ئه ه تدا بزانیت ھه وه  ناوه  له یت که بکه
  ن، له که ن، دزی ده که ن درۆ ده س ھه  بژیت؟ زۆر که رانه وه خته به

  ی که وه ئاگاشن له ستن، ھاوکات به به ده ۆک ھه  و قسه  قسه مله پاشه
 ریان بکات؟ وه خته  به مه دایت ئه و بوایه وان ڕاست نین، ئایا له ئه

 .بوو دا نه و بوایه سوکرات له
 

 ناو  ی خسته که ، نامه وه ی سوکراتی خونده که  باسه ر که سۆفیا ھه
یوست پش  ده.  وه ره  ده یدا ھاته که  کوخه  خش له  سکه  و به وه که قتووه

خواست  یده نه.  وه  ماه وه ، بگاته وه ڕته  بازاڕ بگه ی دایکی له وه ئه
  جگه.   کوێ بووه  لی بپرست له خسنت که بوارک بۆ دایکی به

 .کان بشوات یمانی دابوو قاپه ش په هو له
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  ی پ له وره ی گه خۆی و دوو کیسه ، دایکی به وه ی کرده که  ئاوه ر که ھه
 ر ماندووبونی خۆی گوتی؛ به له.  ژووردا  خۆی کرد به وه شته

 .ر خۆت نیت سه مک له  که که یه ـ سۆفیا، ماوه
ک خۆیان  یه ا ڕادهکان ت ت؛ وشه شت بۆچی دایکی وا ده گه سۆفیا تنه
 . وه ره  ده  ھاتنه وه میه  ده بۆ خۆیان له

 !ر وابوو ـ سوکراتیش ھه
 ـ سوکرات؟

 .ری  پشتی سه دایکی چاوی چووه
 کانیدا؛  قسه وامی به رده  به کانه سۆفیاش زیره

 . ژیانی دانا وه ر ئه سه  له  که ی داخه ڕاستی جگه ـ به
ک  یه  چ شوه زانم به  چیتر نه دت که وام ل ریکه ڕاستی خه به! ـ سۆفیا

 .م دا بکه گه ت له قسه
 ھیچی   بوو که وه یزانی ئه  ده نھا شتک که زانی، ته یده ـ سوکراتیش نه

 .سینا بوو سی ئه شدا زاناترین که وه ڵ ئه گه له. زانی ده نه
 مک گوتی؛  پاش کهم بهواو مات بوو،  دایکی ته

  فربوویت؟ وه  قوتابخانه  له مه ـ ئه
 .شاند ری ڕاوه  تووندی سه سۆفیا به

ترین جیاوازی نوان  وره  گه... فر نابین وه  فوتابخانه ـ ھیچ شتک له
 مامۆستا وا   که یه وه  ئه قینه سوفی ڕاسته یله  و فه مامۆستای قوتابخانه

  زۆر شت بئاخنته وت به یه  ده میشه زانت و ھه زان شتی زۆر ده ده
ڵ  گه دات له وڵ ده سوف ھه یله  فهم به،  وه کانیه کی قوتابیهمش

 . وه کانی بۆ ڕوون بته کانیدا شته قوتابیه

زانی  ده!  که  سپیه روشکه ر باسی که  سه وه نوێ ھاتینه ر له  سه واته ـ که
  ، چونکه ی تۆ کیه ره و براده  زووترین کات بزانم ئه وت به مه  ده...چی
 .کات راسانمان ده  ھه ریکه م خه که ستده  ھه ره  به ره به

ی   فچه گرت و به ی ھه که  قاپ شۆرینه ستی له ک ده یه سۆفیا بۆ ماوه
 ی بۆ دایکی کرد؛  ئاماژه وه ستیه ی ده که قاپ شۆرینه

کی بووروژنت،   خه  پی خۆشهم به. راسان ناکات س ھه و که ـ ئه
ریان  کانیان ده  کۆنه وه ی ڕۆتینی بیرکردنهرز  ته ی له وه نھا بۆ ئه ته

 .بھنت
ت  که ره پم وابت براده. یت که واو ناخۆشی ئه  ته ریکه  ئیتر، خه سه ـ به
 . رمه سکی ب شه که

 .ی که  قاپ شۆرینه  به وه ستی کرده  ده وه سۆفیا دیسانه
   که یه دهن وه نھا ئه  تهم به.  رمیشه  ب شه  و نه  زانایه و نه ـ ئه
کی  دا، جیاوازیه قه ره  یاری وه له. تی واوه تی ته قیقه  ھه وت بگاته یه ده
 . یه کانی تردا ھه موو کارته  و ھه قینه ری ڕاسته  نوان جۆکه  له وره گه

 ر؟ ـ گوتت جۆکه
 وام بوو؛ رده قاند و به رکی له سۆفیا سه

ک   و سینه ره ھا کوپ و قه نده  بۆچی چه وه  کردۆته وه رگیز بیرت له ـ ھه
 ؟ ری تدایه ک جۆکه نھا یه  تهم به،  یه دا ھه قه ره  یاری وه و دینار له

 !ر تۆ بزانیت بۆ، سۆفیا گه ـ مه
 !یت ر تۆش پرسیار بکه گه ـ مه

 شونی خۆیاندا داینان،  ی کیبوونی له و شتانه موو ئه دایکی ھه
ستی  سۆفیا ھه. ژووری دانیشتن  یانده گرت و خۆی گه ی ھه که ڕۆژنامه

 . دوای خۆیدا داخست  تووندی به مک به ی که رگاکه کرد دایکی ده
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. ی خۆی ڕۆیشت که و ژووره ره ، به وه کان بووه  شۆردنی قاپه کاتکیش له
ی  وه ره ری سه سه ڵ لیگۆکاندا له گه  له ی، که که  سووره  ئاوریشمیه سه ده
 .ماشای کرد وردی ته رت و بهدا داینابوو، داگ که بهدۆ

  ... ھیلده
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 سینا ئه
 ... وتن رکه رز ده ھا بینای به نده  چه وه کانه  نو پاشماوه له ...
 

مک پاش  که. رکی ردانی براده  سه  دایکی سۆفیا چووه  ئواره ر له سه
ی  که  کوخه یانده  خۆی گه ڕۆیشت و که و باخچه ره دایکی، سۆفیا خرا به

تکی  ، پاکه وه که نیشت قتووی ککه  ته ودا له له.  که  کۆنه رژینه ناو په
ی  که ته زی پاکه  کاغه له په سۆفیا به. ستوری بۆ دانرابوو ی ئه پچراوه
 .دیکرد  و کاستکی ڤیدیۆی به وه لکرده

 چۆن  که سوفه یله  فهم به.  یان شتکی نویه مه ئه! کاستکی ڤیدیۆ
ربت؟  سه  چی له که ؟ ئاخۆ کاسته یه وان ڤیدیۆیان ھه یزانی ئه ده

 . وه  ماه وه ڕایه  گه له په سۆفیا به
  وره ی شارکی گه مک ونه دوای که.  وه  ناو ڤیدیۆکه ی خسته که کاسته

  که ر زانی شاره کسه سۆفیا یه. وت رکه  ده که فیزۆنه له ی ته ر شاشه سه له
سۆفیاش . بوو» کرۆپۆلیس ئه«ر  سه  له که  زۆمی ونه ، چونکه سینایه ئه
 .فیزۆندا بینیبوو له  ته ی له  کۆنانه و پاشماوه وپش ئه وه ندین جار له چه
ی   نو پاشماوه شتیارانکی زۆر له گه. دران وخۆ نیشانده کان ڕاسته ونه
ریان و کامراکانی  کانی به  ھاوینه رگه  جلوبه دا به رستگاکه په

 نوانیاندا  کک له چت یه  ده وه  لهم به. ھات یان ده ، جمه وه ملیانه
ر  سه  له...!  وه وته رکه  ده وه  وا دیسانه... وه رزکردبته یاخکی به به
   یان چی؟  ھیلده ی نووسراوه که یاخه به
ندی  مام ناوهن  مه ر پیاوکی ته  سه  چووه  کامراکه وه مک پاش ئه که

. ردابوو سه کی شینی لهکوڕیشکی ڕککراوی دانابوو و .   بنه کورته
 ی کرد و گوتی؛ که ماشای کامیره ڕک ته

 من  زانیت که بگومان ئستا ده. سینا سۆفیا خر بیت بۆ ئه ـ به
م   ده وا دووباره ر ھشتام دنیانیت، ئه گه ئه. لبرتۆ کنۆکسم ئه
ی  که  درژه شه  ڕه هکو  وام له رده  به که وره  گه ییه سپ روشکه که
 .ھنرت رده  ده وه ردوونه گه

» ی شار قه« مانای  که وشه. ستاوین  وه وه کرۆپۆلیسه الی ئه  له ئستاکه
  می خاچه رده  سه ر له ھه. خشت به  ده که ه»رزایی ر به شاری سه«یان 
 بۆ  وه ڕته گه شی ده بگومان ھۆکه. یاوندا ژ ، مرۆڤ لره وه کانه ردینه به

  که نگاریکردنی قه ره دا، به رزه  به م ئاسته له. ی که جگا نایابه
ر  ری سه نده  جوانترین به کک له ر یه سه ش به مه  له جگه.  ئاسانه

الپای  سینا له ش کاتک ئه ره  به ره  به...ڕوانت ڕاستدا ده ریای ناوه ده
ک و  یه ک قه کرۆپۆلیسیان وه کرد، ئه ی ده شه دا گه که شته هی د وه خواره

ی پنجی  ده می سه که ی یه  نیوه دا له لره. ھنا کار ده ک به رستگایه په
  له. کاندا ڕوویدا ڵ فارسه گه ڕکی تووند و تیژ له سیحدا، شه پش مه

  ی پاشای فارس ھاته«Xerxes» سیحدا، زرکسیز ی پش مه480سای 
کرۆپۆلیسی  کانی ئه  کۆنه موو بینا دارینه سینا و ھه ناو شاری ئه

  وه شه و کاته له. زاند کانیان به  فارسه وه  ساک پاش ئهم به. سوتاند
کرۆپۆلیسیان زۆر  ئه. ستی پکرد سینا ده می ئاتونی ئه رده سۆفیا، سه

ک  نھا وه ا تهودو وه رچی له گه ، ئه وه دانکرده نگتر ئاوه شه جوانتر و قه
قام   شه  سوکرات به دا بوو که م کاته له. ھنا کاریان ده ک به رستگایه په

کاندا گفتوگۆی  سیناییه ڵ ئه گه  و له وه سوڕایه کاندا ده پانه و گۆڕه
کرۆپۆلیس و  ی ئه وه دانکردنه  ئاوه مان کاتیشدا ئاگای له  ھه له. کرد ده

ورماندا   چوارده  له بوو که نهو بینایا موو ئه ی ھه وه دروستکردنه
ترین  وره  گه وه  پشتمه له!   شونک بووه  چ جۆره ئره. یانبینین ده
ر  به له. (»مای کچ « ، واته ه»پارسینۆن«بینیت، ناوی  رستگا ده په
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ری   خواژنی پارزه ، که ی خواژن دروستکراوه» سینه ئه«ڕزلنانی 
ک  یه  ھیچ شوه  به یه وره  گه ڕه ڕمه و بینا مه ئه). کان بوو سیناییه ئه
.  مک خ دروستکراوه  که ر چوار الوه  ھه ؛ له راغی ڕکی تدا نیه قه
ی  وه  بۆ ئه وه کی تریشه الیه ر جوانی و له به  له وه که الیه ش له مه ئه

   بیناکه نده رچه ھه. خشت  ببه ی بیناکه سه نده  ھه زیاتر ژیان به
خی (مان ھۆ  ر ھه به  لهم به،  ی تدایه وره جار گهک ی یه ره وه ته
 جۆرکی تر بیین،  به.  پش چاو ته  نایه به  قه ھنده) کانی راغه قه

کانیش  ت پایه نانه ته.  کار ھاتووه  فکی بیناسازی تدا به جۆره
ر   سه یته موویان بخه ر ھه گه  ئه  الرن، وه وه و دیوی ناوه ره مک به که
مکی  ره وا ھه ، ئه وه رزکرنه  به رستگاکه ر په سه  خاکدا له ک و له هی
م بینا   له نھا شتیش که ته. چت رده تری لده مه1500رزی  به
ی خواژن » سینه ئه«تری   مه رکی دوانزه یکه دا دانرابوو، په یه وره گه

 ژیان   لهنگی پ  ڕه  ڕۆژان به ، ڕۆژک له  سپییه ڕه ڕمه و مه ئه.  بووه
  وه تر لره  کیلۆمه  شانزه  ھنابوویان که وه  شاخکه ، له وه ڕازنرابووه

 ... دوره
 

ڕاستی  یدواند به ی ده سه و که بیت ئه. واو وشک بووبوو سۆفیا ته
 تاریکیدا  کجار له نھا یه وپش ته وه ی بت؟ له که فه لسه مامۆستای فه

  مان پیاوبت که ر ھه چت ھه  پدهم به ...ی بینیبوو که تارماییه
 .کات ی بۆ ده  قسه سیناوه کرۆپۆلیسی ناو ئه  ئه  له ئستاکه

ڕۆشت و   ده رستگاکه  درژایی الکانی په  به که ک پیاوه یه پاش ماوه
ردک   به راغی تاشه و قه ره دواجاردا به له. وتبوو ش دوای که کامراکه

  زۆمی کامراکه.  ڕاکشا وه والتره نکی ئه ی بۆ دیمه نجه ڕۆشت و په

ی   خواروی قه وتبووه ر ڕک که کی کۆن، ھه ر شانۆیه  سه چووه
 . وه کرۆپۆلیسه ئه

 وام بوو؛ رده کانی به ر قسه سه  له که ره سه  بهکو  پیاوه
 .« «Dionysosن دیۆنیسۆس یبینیت، پی ده  ده ی که و شانۆ کۆنه ـ ئه

ڵ  گه ھاوتا له. وروپا بووبت  کۆنترین شانۆی ئه چت که زۆر ڕی تده
ک  کانی وه وره  گه  تراجیدیه ره کانی نووسه می سوکراتدا، کاره رده سه

 و سۆفۆکلیس «Euripides» و ئۆریپیدس «Aischylos» ئایسخیلۆس
«Sofocles» رهش ناوی تراجیدیای  وه له. کران دا نمایش ده لوپ

مین جار ڕک  که  بۆ یه و تراجیدیه ئه. ردختی پاشام ب دبه ئۆدیبی به
 شانی تراجیدیا، کۆمیدیاشان  شان به. شکرا  پشکه م شانۆیه ر ئه سه له

 "ریستۆفانیس ئه"ری کۆمیدی  ناوبانگترین نووسه به. کرد ش ده پشکه
«Aristophanes» کی  کانی تری، کۆمیدیایه  کاره  له م جگه ئه. بوو

  له. سینا نووسی نی ئه سه کی ڕه وکراتی خهی س رباره ی ده قانه ده
  کان له ره کته  ئه ین که که دی ده  به ردینیه  به و دیواره  ئه وه پشتی پشته

م  وان به ئه. ھنا کاریان ده  به ک پشتی شانۆکه کاتی ڕۆڵ بینینیاندا وه
ی   پاشان وشه که «Skene  سکینه«گوت  یان ده ردینییه  به دیواره

» ر تیاته«ی  ڕاست وشه به.  دروستبوو ی لوه»ن ـ دیمه Scene سیین«
خشت،  به ده» بینین« مانای   که  ھاتووه وه کی یۆنانیه یه  وشه له
وری   چوارده به. مان، سۆفیا که فه لسه ر فه  سه وه ڕینه رحاڵ با بگه ھه به

  هوین که ی ده که وه  ژووره و شونی چوونه ره ڕۆین و به پارسینۆندا ده
 ...ڕێ
ستی ڕاستیدا   ده  و به وه دا خوالیه رستگاکه ناو په  به که وجا پیاوه ئه
کاندا   پپلیکانه پاشان به. ی نیشاندا کی بچکۆله رستگایه ند په چه

کاتکیش . رزدا ڕۆشت رز به ی به ندین پایه  نو چه  و به وه  خواره چووه
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کی  یه پۆکه ر ته سه ، لهکرۆپۆلیس ی ئه ی قه وه  خواری خواره یشته گه
 وجا گوتی؛ سینا ڕاکشا، ئه ستی بۆ ئه  دانیشت و ده بچکۆله

 ئاریۆپاگۆس«ن  ستاوین، پی ده ری وه سه ی له یه پۆکه م ته ـ ئه
Areopagos». رهدادگای با دابوو که ل سینی، حوکمیان  ی ئه

ک  یه ده هند س پاش چه. کرد رده ی پیاو کوشتن ده زیه ی قه رباره ده
ستا و باسی  دا وه سیح، لره ی مه که ی شاگرده«Paulus» پاولۆس

  پاشان له(کرد  کان ده سیناییه سیحی بۆ ئه سیح و ئاینی مه مه
،  وه په  خواروی الی چه له).  و باسه ر ئه  سه وه تکی تردا دینه رفه ده

رستگا   په  له بینرت، جگه سینا ده ی ئه که  کۆنه پانه ی گۆڕه پاشماوه
  ند پارچه ی خوای کانزا و چه«Hefaistos ھڤیاستۆس«ی  که وره گه
  ، با بۆینه وه ته ماوه ڕک زیاتر ھیچ شتکی تری ل نه ڕمه مه

 ... وه خواره
.  وه وته رکه  ده وه کانه  کۆنه  نوان پاشماوه  له که مک پیاوه پاش که

 خواری  ی ئاسمان و له وه ره سهری   سه سینا، له ی ئه که وره رستگا گه په
  وه کرۆپۆلیسه ر ئه سه ی سۆفیادا، له که فیزۆنه له ی ته ی شاشه وه خواره
ڕک  ڕمه  مه ر پارچه سه ش له که فه لسه مامۆستای فه.  وه رزکرده ری به سه

 ی کرد و گوتی؛ کی کامراکه ماشایه ته. دانیشتبوو
. سینادا دانیشتووین ی ئه که ه کۆن پانه راغی گۆڕه ر قه سه ـ ئستا له

.  سۆفیا  کاتی ئستادایه ستم له به ؟ مه ، وا نیه مگینه نکی غه دیمه
 و  وره رستگای گه  په  پبوو له وره م چوارده مک بوو ئه رده  سهم به

ھا  نده ش چه مانه  له جگه. ھا شونی گشتی تر نده ی دادگا و چه خانه
.  کی جومناستیکی لبووه قا و بینایهھۆی کارکردن و ھۆکی مۆسی

  دا دروستدرابوون، که پانه و گۆڕه ری ئه وروبه  ده ش به مانه موو ئه ھه
موو  ی ھه دا، بنچینه یه  چکۆله م شونه  له... بوو شونکی چوارگۆشه

و » ڕامیاری«ک  ی وه وشه. زرنرا وروپا دامه شارستانی ئه
و » فیزیا«و » بایۆلۆجی«و » ومژو«و » ئیکۆنۆمی«و » دیموکراتی«
و » ئیتیک«و »  فه لسه فه«و » تیۆلۆژی«و » لۆژیک«و » ماتماتیک«
موو  ، ھه»ڕژم«و »  ئیدیه«و » روون ناسی ده«و » میتۆد«و » تیۆری«
  وه مه کانکی که  خه ھای تریش له نده ھا و چه نده  و چه م وشانه ئه

دا  پانه م گۆڕه وری ئه  چوارده یان له  ژیانی ڕۆژانه ھاتوون که
م  ر ئه کانی سه ڵ خه گه ڕی و له په دا تده سوکرات بره.  ربردووه سه به
  کی دیبت، که یه  کۆیله یه وانه له. کرد دا گفتوگۆی ده پانه قام و گۆڕه شه

فی  لسه  بووبت و پرسیاری فه وه ر شانه سه یتونی به ک ڕۆنی زه یه گۆزه
  قی مرۆڤه مان ئه کانیش ھه یگوت کۆیله ات ده سوکر چونکه. لکردبت

کی تووند و  ستابت و گفتوگۆیه دا وه چت لره پده.  یه کانیان ھه ئازاده
   به یه وانه دا سازدابت، یان له که کی شاره سکی خه ڵ که گه تیژی له

 کاتک  یره سه. یدا دوابت که نجه  گه ڵ پالتۆنی قوتابیه گه رمی له نه
ی  فه لسه ی فه رباره وام ده رده  به ، ئمه وه ینه که  ده م شتانه لهبیر 

ر   گه واو شتکی تره  تهم بهدوین،  ده» پالتۆنی«یان » سوکراتی«
 .«پالتۆن«یان » سوکرات « خۆمان ببینه

مان   ھه  بهم به،  یره تکی سه  حاه وه بگومان سۆفیاش پی وابوو ئه
  ی کاستکی ڤیدیۆوه ڕگه سوفک له یله ه ف  که یره ش سه شوه
  .یدونت ده

نگکی  ده ستا و به  ھه که ڕه ڕمه  مه ر پارچه سه  له که سوفه یله پاشان فه
 نزم گوتی؛

من ویستم . ستین دا ئیتر بوه بوو لره وه  ئه که سته به ـ سۆفیا، مه
 م به .م سینات پیشان بده ی ئه که  کۆنه پانه کرۆپۆلیس و گۆڕه ئه

زن   مه نده  کاتی خۆی چه و شونانه  ئه یشتبیت که واو تگه دنیانیم ته
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مکی تریش   با که...ر  سه کشمه رنجت ڕاده  سه وه رئه به  له...بوون
ت  واو متمانه  من تهم به ... سمی نیه  شتکی ڕه مه بگومان ئه. بۆین
رحاڵ  ھه ی، به  ده... هو منته ینی خۆماندا ده  به  له م که که پده
 ...س بت ممان به نکی که  دیمه یه وانه له
کی دور و درژ  یه ستابوو و بۆ ماوه  وه  پوه گوت، به  زیاتری نه وه له
واو جیاواز  کی ته یه مک ونه پاش که. کرد ی ده ماشای کامراکه ته

رز  نای بهھا بی نده  چه وه کانه  نو پاشماوه ؛ له که ر شاشه  سه ھاته
کان دروست  موو بینا کۆنه ک ھه  جادوویه چوو به ده وه له. وتن رکه ده

ویش و   ئهم بهبینی،  کرۆپۆلیسی ده  ئاسۆدا ئه ھشتام له.  وه ببنه
. وتن که رده ک نوێ ده ش، وه که پانه ی گۆڕه وه موو بیناکانی تری خواره ھه
  له.  وه دایه ی ده ن بریقهکانیا  تیژه نگه  ئاتون داپۆشرابوون و ڕه به

ھاتن و   ده وه نگه نگاوڕه  جلی ڕه کی به دا خه که  چوارگۆشه پانه گۆڕه
ر  سه یان به ندکی دی گۆزه ندکیان شمشریان پبوو، ھه ھه. چوون ده

  .بن بایدا دانابوو ترکی له ککیان چه  یهم به. بوو وه شانه
  هکوو ھشتام  ئه.  وه ی ناسیه هک فه لسه وجا سۆفیا مامۆستای فه ئه

وانی تری ناو  ک ئه میش وه  ئهم بهردا بوو،  سه ر له ی ھه که شینه
  و ڕووی سۆفیا ھاته ره به. ردی پۆشیبوو رگکی زه  جلوبه که ونه
 ی کرد و گوتی؛ ماشای ناو کامراکه ، ته وه پشه

.  کۆنداینسینای کاتی  ئه  له ئستاکه! بت، سۆفیا ـ ئاوھا ده
ی پش 402ساڵ، سای .   بوویتایه ر خۆشت لره بوو گه خۆشترده

ھیوادارم چژ . ی سوکرات بمرت وه نھا س ساڵ پش ئه ، ته سیحه مه
دا  م کاته بوو له ڕاستی سانا نه  ببینیت، به تیه  تایبه م میوانداریه له

 ...کرێ بگرم کی ڤیدیۆ به کامرایه

 پکدا   له  پ نھنیه و پیاوه  ئه ارد، چۆنهخو ری گژی ده سۆفیا سه
سینادا بت؟ چۆن سۆفیا  ری ئه وبه مه  ساڵ له2400  توانت له ده
 ببینت؟ بگومان  مه رده و سه  ڤیدیۆ گیراوی ئه ی به یتوانی ونه ده
مووی فلیمک  ر ھه بیت ھه.  بووه یزانی کاتی کۆن ڤیدیۆ نه ده
ک ڕاستی  واو وه کان ته ڕیه ڕمه  بینا مهم بهبووبت و ھیچی تر؟  نه

موو  سینا و ھه ی ئه که  کۆنه پانه موو گۆڕه ر ھه گه ئه. وابوون
وسا  ێ، ئهًڵ  به... وه ر فلیمک دروستکردبته به نھا له کرۆپۆلیسیان ته ئه
. کارھنابت  دیکۆرکردندا به کجار زۆریان له کی یه یه بت پاره ده
سینا فربت،  ی ئه رباره ی سۆفیا شتک ده وه  بۆ ئهنھا رحاڵ ته ھه به
 .رف کردبت کی زۆریان سه یه بت پاره ده
 

 ؛ وه ی کرده ماشای کامراکه نوێ ته رله  سه که ره سه  بهکو  پیاوه
 بینیت؟  ده وه ره و سه کانی ئه ی ژر پایه و دوو پیاوه ـ ئه

ردابوو،  به مک شی له رگکی که  جلوبه سۆفیا پیاوکی پیری بینی که
لوتکی پان، دوو چاوی شینی . ڕیشکی درژ و ئاۆزکاوی دانابوو

  له. موچاویان دیاریکردبوو کی قوپاو، سیمای ده یه ناگه دار و چه بریقه
 .ستابوو نجی قۆز وه  پیاوکی گه وه نیشتیشیه ته

یان وخۆ پ توانیت ڕاسته ده. تی  سوکرات و پالتۆنی قوتابیه وه ـ ئه
 .ئاشنابیت

 ڕۆشت، کاتکیش  که والی دوو پیاوه ره  به که فه لسه پاشان مامۆستای فه
کی  یه ند وشه ند و چه ی داکه که هکو،  وه واو لیان نزیکبووه ته
بگومان زمانی یۆنانی . یشت گه ده  سۆفیا تی نه زمانک گوت که به
 ی کرد و گوتی؛ ماشای کامراکه دواتر ته. بوو
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کی نه م گوتن کهـ پیان ئاشنابیت ته رویجیت و ده  تۆ کچت پو .
وت بیریان  یه کات و ده  ده ند پرسیارکت ئاڕاسته پالتۆنیش چه

ش زوو  کان بمانگرن، ده وانه ی پاسه وه  پش ئهم به.  وه یته لبکه
 .ین نجام بده مان ئه که کاره
ند   چه که  پیاوه کی پداھات، چونکه یه ودا سۆفیا موچوڕکه له
  و گوتی؛  کامراکه ، ڕک ڕوانیه وه  پشه نگاوک ھاته ھه
  .سینا سۆفیا خربیت بۆ ئه ـ به

 .کرد ی ده ڵ قسه ڵ و پکه  زۆر تکه که پیاوه
موو  پش ھه م؛ له ند ڕاھنانکت بده خوازم چه  و ده ـ من ناوم پالتۆنه
نجا  توانت په ک ده  شیرینیهستای زانیت چۆن چۆنی وه شتکدا بزانم ده

موو   بۆچی ھه  خۆت بپرسه ک دروست بکات؟ پاشان له ک یه ککی وه
 بوای تۆ ئایا ڕۆحی مرۆڤ  وجا به ئه. ک وان ک یه کان وه سپه ئه
ک ژیر بن؟ جارێ  ک یه ت و پیاو وه  ئافره ؟ دواجاریش، پت وایه مره نه

 !کاتکی خۆش
 

ی بۆ  که سۆفیا کاسته. ما  دیارنه که ر شاشه ی سه مک ونه پاش که
ی  و شتانه  له  جگهم به،  وه ڕانده شی گه  برد و بۆ دواوه وه پشه

 .کرابوو ر تۆمار نه سه بینیبووی، ھیچ شتکی تری له
ی  وه  پش ئهم به.  وه کانی کۆبکاته وه یویست بیرکردنه سۆفیا ده
ر   سه چووه یای ده ا خهستت، خر ر شتک بوه سه ی له وه بیرکردنه
 .شتکی تر

ن و  سه سکی ڕه ی که که فه لسه یزانی مامۆستای فه مک بوو ده ده
ھا   شوازکی فرکردنی وه ی جۆره وه  ئه  کاتک بگاتهم به،  ته تایبه

وسا  ، ئه  به...موو یاسا سروشتیکان بشکنت  ھه کاربھنت که به
 .دات ور الده سنو واو له ڕای سۆفیا ته به
ی  ر شاشه سه  له  سوکرات و پالتۆن بوو که وه ڕاست ئه به
! ھیچ جۆرک ڕی تناچت ی بینی؟ بگومان نا، به که فیزۆنه له ته
رھنا  ی ده سۆفیا کاستی ڤیدیۆکه. بوو  خۆ فیلیمی کارتۆنیش نهم به

ڵ  گه هودا ل له. ی خۆی که  بۆ ژووره وه ره  سه ڵ خۆیدا بردیه گه و له
 .دا داینا که ی تاقه وه ره ری سه سه  لیگۆکاندا، له موو پارچه ھه

ک و  وت و یه ی پاکه ر جگاکه سه  ھیالک بوو، ڕک له پاشانیش ھنده
 .وت وی لکه دوو خه
شاند   ھواشی ڕایوه ی، به که  ژووره ند کاتژمرک دایکی ھاته پاش چه
 و گوتی؛
  سۆفیا؟ ـ چیته
 ...ـ ئممم

 وتوویت؟  خه وه رته کانی به جله هـ ب
  و گوتی؛ وه م چاوی کرده ئاسته سۆفیا به

 ...سینا بووم  ئه ـ له
  وه  و دیسانه وه رخانده رچه ، ڕووی وه وه ره  ده ھاته می نه ده  زیاتر له وه له
 . وه وته خه
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 «Platon» پالتۆن
 ...ی ڕۆح قینه ته بۆ مای ڕاس وه ڕانه ی گه تاسه...

 
.  وه ری بووه به کی و خه  پکدا سۆفیا ڕاچه یانی له ی به بۆ سبه

ڵ  گه  لهم به پنج الیدابوو،  مک له ی کرد، که که ماشای کاتژمره ته
یدا   جگاکه پاش ساتک له. ھات ده وی نه شدا چیتر خه وه ئه
 . وه رزبووه به

.  وه وته موو شتکی بیرکه  پاشان ھه...وتبوو؟   خه وه کانیه جله بۆچی به
ی  که بهی دۆ وه ره ری سه کی قاتی سه ماشایه ک و ته ر کورسیه  سه چووه
رچۆنک   ھه واته ودا بوو، که ر له  ھشتام ھه کاستی ڤیدیۆکه. کرد

 .بوو ون نه ی بینیبووی خه و شتانه موو ئه بیت ھه
 ... بینینی؟ ھی تۆن بوو که سوکرات و پال وه  ئه...ڕاست  بهم به
قی   دایکی ناھه یه وانه له.  وه توانی بیربکاته یده ڕاستی چیتر نه به
 .ر خۆت نیت سه  له که یه  پی گوت ماوه بت که نه
.  وه وته توانی بخه یده وی زڕابوو و چیتر نه  خه رچۆنک بت تازه ھه
ی نوی بۆ   نامه که گه شکم سه دات، به ی نه که  کوخه رک له ی بۆ سه ئه

 .ھنابت
.  وه  خواره کاندا ھاته ر پلیکانه سه سپایی به  ئه سۆفیا زۆر به

پکرد و چووه کانی له وهوه ره  ده پ . 
نھا  نگ و ھمن بوو، ته واو بده دا ته که  باخچه موو شتک له ھه

ریکبوون  یان جریواند و خه بت، تووند تووند ده کان نه که چۆله
ک کریستاڵ  ش وه که رزه ر ھه ونمی سه شه. نین  پکه خسته ۆفیایان دهس
 . وه وشایه دره ده

  . وه یای سۆفیادا ھاته  خه یی جیھان به ره مه یر و سه  سه وه دیسانه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

137   138 

کی  یه سۆفیا ھیچ نامه. مک شیاوی بوو ی ھشتام که که ناو کوخه
ستوری سی و  گکی ئه ڕهشدا  وه ڵ ئه گه  لهم بهکرد،  دینه نوی به

 .ری دانیشت سه له
میان، چۆن  که ؛ یه وه وته کانی بیرکه  و ڕاھنانه پالتۆنی ناو ڤیدیۆکه

 ک دروست بکات؟ ک یه نجا ککی وه توانت په ستای ککک ده وه
وت  رکه پاشان بۆی ده.  وه سۆفیا ناچاربوو زۆر بیری لبکاته

. کرد ی ده نه زه  مه ی که وه ختتربوو له  سه م پرسیاره ی ئه وه مدانه وه
ککیان   ھیچ یهم بهکرد،  ی دروستده جارناجارک دایکی ککی بچکۆله

ی شیرینی دروستکردن   دایکی پیشه ڕاسته. چوون ده وانی تری نه له
رش و  ی په که کانی چشتخانه موو شته ندێ جاریش ھه بوو، ھه نه
یکین   بازاڕیش ده ی له و ککانه ت ئه نهنا  ته...م به،  وه کرده ودهب
ستی  ده  به که  یه که موو ککک یه  ھه بوون، چونکه ک نه ک یه واو وه ته
 .کران  دروستده ستاکه وه
ی  و ڕۆژه ئه. کانی سۆفیا ر لوه  سه کی خۆشی ھاته یه  پکدا بزه له

  وه  ماه کیشی له و دای وه ره  ده ڵ باوکیدا چوونه گه  له  که وه وته بیرکه
کاتک . سیح بوو  دایکبوونی مه ژنی له ریکی دروستکردنی ککی جه خه
ی  ژنه و جه ت به ند کککی تایبه ، دایکی چه وه  ماه وه ڕانه  گه که
کان  موو ککه ی ھه بگومان شوه.  دانابوو که ر مزی نانخواردنه سه له
  ک له یه شوه شدا به وه ڵ ئه گه  لهم بهبوون،  ک نه ک یه ق وه قاوده ده

ک دروست  ک یه موویان وه چۆن توانی ھه. چوون ک ده یه کان له شوه
کار  کان به موو ککه مان قابی بۆ ھه  دایکی ھه ، چونکه بکات؟ به
 .ھنابوو

کرد ڕاھنانی  ستی ده ی خۆش بوو و ھه که وه  لکدانه سۆفیا دی به
واو  نجا ککی ته ک په ستای شیرینیه کاتک وه.  واو کردووه می ته که یه

مان قاب   ھه  که یه وه ی ئه کات، ھۆکه ک دروست ده ک یه وه
 !ھنت و ھیچی تر کارده به
ک  کان وه سپه موو ئه م؛ بۆچی ھه ر پرسیاری دووھه  سه وجا ھاته ئه
ھیچ یگوت  ، سۆفیا ده وه وانه  پچه به!   ڕاسته مه ی ئه  کهم بهکن؟  یه
 .ک ناچت یه ک چۆن ھیچ مرۆڤک له روه ، ھه ک نیه ک یه سپک وه ئه
ناکاودا   لهم بهگرت،   ھه که  پرسیاره ست له ریک بوو ده خه
. کان ی پرسیاری ککه وه تی لکدانه ر چۆنیه  سه وه ی چووه ندشه ئه
، بوون وانی تر نه ک ئه د وه دا سه سه ککیان له  ھیچ یه نده رچه ھه
واوبوون،  ندکی تریشیان ناته ستورتر و ھه ندکیان ئه ی ھه وه رئه به له
یبینی   ئاسانی ده سک به موو که ک ھه یه شدا تاڕاده وه ڵ ئه گه  لهم به
 .«کن ک یه ڕک وه«موویان   ھه که
  میشه سپ ھه  پالتۆن ویستبتی بت بۆچی ئه یه وانه  ڕاستیدا له له
سپ و   نوان ئه  شتک له  ببته  بۆ نمونه حاه  و مه سپه ر ئه ھه
ندکیشیان  یین و ھه ک ورچ قاوه سپ وه ندێ ئه  ھه نده رچه رازدا؟ ھه به
کان شتکی  سپه موو ئه شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم بهرخ سپین،  ک به وه

ش  سپکی شه رگیز ئه  سۆفیا ھه بۆ نمونه.  یه  نواندا ھه شیان له ھاوبه
 .دیبوو شت قاچی نه ن ھهقاچ یا

  کان بۆیه سپه  بت؛ ئه  بت که وه ستی ئه به  ناشت پالتۆن مهم به
 مان قاب دروست کراون؟  ھه  له کن، چونکه ک یه وه

خت و دژواری ورووژاند؛  ر سه ده به  ڕاده پاشان پالتۆن پرسیارکی له
و  می ئه ت وهتوان کرد نه ستی ده ؟ سۆفیا ھه مره ئایا ڕۆحی مرۆڤ نه

ی مردویان یان   الشه زانی که ی ده نده وه نھا ئه و ته ئه.  وه  بداته پرسیاره
 ھیچ  وه مه نی که الیه  به که ش الشه م جۆره به. یانناشت سوتاند یان ده ده

مر بت،  نی ڕۆحی نه ر مرۆڤ خاوه گه ئه. ڕوانی ناکات ڕۆژک چاوه پاشه
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واو جیاواز  شی ته  دوو به  مرۆڤ له  بنت کهدا وه بت دان به  ده واته که
بت و  واو ده نی ته مه ند ساک ته  پاش چه شک که ؛ له پک ھاتووه

   به وه ته ستراوه به م تا زۆر نه  که ھا ڕۆحکیش که روه ، ھه وه سته ده
ست  تکیان گوتی ھه ڕه ی که داپیره.  وه شه وتاندنی له یشتن و فه پگه
  مان کچه مدا ھه وه  ناوه  لهم بهبت،  شم پیر ده نھا له هم ت که ده
 .ی جارانم که نجه گه

مین پرسیار؛  ر دواھه  سه سۆفیای برده»  که نجه  گه کچه«ی  دوو وشه
می  بوو، وه ڕاستی دنیا نه ک ژیرن؟ به ک یه ت و پیاو وه ئایا ئافره

» ژیرتی « ستی له به ی پالتۆن مه وه ر ئه  سه وتۆته  که م پرسیاره ئه
 ؟ چیه
ر  وبه مه ک له یه  ماوه  که وه وته ی سوکراتی بیرکه که پکدا باسه له

ر مرۆڤک  یگوت ھه سوکرات ده. ی بۆی نووسیبوو که فه لسه مامۆستای فه
   ڕاستیه توانت بگاته وا ده کاربھنت، ئه ر ژیرتی به گه
مان  کان ھه ک ئازاده انیش وهک یگوت کۆیله زیاتریش ده. کان فیه لسه فه

دابوو سوکرات بت پیاو و  و بوایه سۆفیا له.  یه ژیرتییان ھه
 . یه ک ئاستی ژیرتیان ھه تیش یه ئافره

  ، گوی له وه کرده قوی بیریده دا ئاوھا دانیشتبوو و به و کاته له
ک  هکانیشی و ناسه ھات؛ ھه  ده وه که رژینه ناو په  له خشک بوو که خشه

 خۆی  که رده  زه گه مک سه پاش که. ر گوێ  به ھاته ئامرکی بوخاری ده
 . گرتبوو وه مه  ده شی به وره کی گه یه دا و نامه که ناو کوخه کرد به

 .سۆفیا گوتی. سوپاس، سوپاس! ـ ھرمس
ستی  ویش ده  و ئه شی سۆفیاوه  باوه ی فدایه که  نامه که گه سه
 ی؛ردا ھنا و گوت سه به

 .کیت گکی زیره ـ ھرمس، تۆ سه

 سۆفیا  بینی که  ده و ساتانه  دانیشت و چژی له که گه ک سه یه بۆ ماوه
مان  و ھه ره ستا و به  پاش ساتک ھهم بهھنا،  ریدا ده سه ستی به ده
ی  که رده  زه  نامه سۆفیاش به. ی ھاتبوو  لوه  که وه  ڕۆشته و ڕگایه ئه
دا ڕۆیشت و  که  چه رژینه نو په خش به سکه به. وت که دوای وه ستیه ده
 ... وه  بینییه وه که و دیو باخچه  پکدا خۆی له له

 دوری  کرد و سۆفیاش له  ڕایده که و دارستانه ره رخۆ به سه ھرمس له
  وه ڕایه گه  ھه که گه ک دوو جار سه یه. وتبوو  دوای که وه ترکه ند مه چه

  که سوفه یله یویست فه و ده ئه. دا  سۆفیا کۆی نهم هبڕی،  و پی وه
 .دوایدا ڕاکات سیناش به تا ئه بوو ھه ت ئاماده نانه ، ته وه بدۆزته

. دا که کی ناو دارستانه  الڕیه  خراتر ڕایکرد و خۆیکرد به که گه سه
کک ھرمس  ند خوله  پاش چهم بهوت،  سۆفیاش خراتر دوای که

ر وازی  سۆفیا ھه. ڕی وانی پی وه گکی پاسه ک سه  و وه وه هرخای رچه وه
 . وه لی زانی لی نزیک ببته ھه ھنا و به نه
 دواجاردا سۆفیا  له. قاند دا تی ته الڕکه  خرایی به وجا ھرمس به ئه
بۆ . قی  شونی خۆیدا چه  له  و بچاره وه ما پی بگاته توانایدا نه له

ھات دورتر  تا ده  ھه که گه ستا و گوی لبوو سه ژ وهکی دورودر یه ماوه
 . وه موو شتک خامۆش بووه  پاشان ھه... وه وته که و دورتر ده

. گی دارک دانیشت ر ڕه سه دا، له که می دارستانه کی که  پانتاییه له
رھنا و  کی چاپکراوی تری ده یه ڕه ند په ، چه وه ی کرده که رده  زه نامه
 ؛ وه  خوندنه  بهستیکرد ده
 
 کادیمی پالتۆن ئه

جاری پشوو، بگومان .  سۆفیا وه ینه گه ک ده یه  دیسان به پم خۆشه
  ھا چاوت به روه ھه. ، توانیم خۆمت پ بناسنم سینایه  ئه ستم له به مه
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 ناو  وخۆ بچینه کی با ڕاسته ب پشه  به وه رئه به وت، له پالتۆنیش که
 . وه که ته بابه
 ساڵ بوو 29نی  مه ته) ی پش زاین347تا  Platon» )427» تۆنپال

کی دورودرژ قوتابی  یه و ماوه ئه.  وه ی خوارده که ھره کاتک سوکرات ژه
یدا  که ڵ دادگا کردنه گه  له وه زنه بایخدانکی مه سوکرات بوو و به

کان توانیان حوکمی کوشتنی زاناترین مرۆڤی  سیناییه ئه. ڕۆشت ده
  میشه کی ھه رییه نھا کاریگه ک ته ش نه م کاره ن، ئه ربکه  ده که شاره

  موو کاره ی ھه کو ئاڕاسته زیندووی الی پالتۆن دروستکرد، به
 .کانیشی دیاری کرد فیه لسه فه

و  وخۆی ئه ربینکی ڕاسته ، ده وه الی پالتۆنه مردنی سوکرات به
گا و  کانی کۆمه  باوه ندیه یوه  نوان په  له دا که ی نیشانده تیه دژایه
فی  لسه مین کاری فه که یه. بوو کاندا ھه ییه کاندا یان نمونه  ڕاستیه شته

موو  ودا ھه له. کانی سوکرات بوو وه مدانه ی وه وه وکردنهپالتۆنیش، ب
 .یدا گوتبوونی که وره  دادگا گه  له  که وه گته کانی سوکرات ده وته

وپش گوتمان سوکرات خۆی ھیچ شتکی  وه  له که   یادته بگومان له
کانیان  و کاره کانی پش ئه سوفه یله ی فه زۆربه. ( وه ته نووسیوه نه
ڕبوونی  ڵ تپه گه کانیان له  نووسینه وه داخه  بهم به،  وه نووسیه ده

موو  داین ھه و بوایه ، له ی پالتۆنیشه رباره رچی ده ھه). وتاون کاتدا فه
ی سوکرات،   دادگاکه  له جگه«. ستدابن رده  به کانی له کیه ره ه س کاره
کانی  ی نووسینه وه ھۆی مانه. » فیه لسه  گفتوگۆی فه35 و   نامه کۆمه

 پالتۆن  ی که وه  بۆ ئه وه ڕته گه تی ده تایبه پالتۆنیش به
  له(زراند  سینادا دامه ی ئه وه ره  ده  خۆی له ت به کی تایبه یه قوتابخانه

  وانه  پاه کک له  ناوی یه کی بچوکدا بوو و به یه باخچه
 کادیمۆس ئه« ناوی   ناونرابوو که وه کانی یۆنانه ییه فسانه ئه

Academos»ی پالتۆن ناوی  که فیه لسه  فه پاشانیش قوتابخانه). بوو
» کادیمیا ئه«ھا  زاره  ھه وه و کاته له. ( لکا کادیمیای پوه ئه
کی  وام باسی خه رده ش به ، ئستاکه زراوه ری جیھاندا دامه رانسه سه له
 .)ین که کادیمی ده تی ئه کادیمی و بابه ئه
 و ماتماتیک و جومناستیک  فه لسه ی فه ی پالتۆندا وانه کادیمیاکه  ئه له
تی  واوه  ته  به یه وانه دا له لره» فرکردن « نده رچه ھه.  وه گوترایه ده
ی پالتۆنیشدا  کادیمیاکه  ئه ی له وه رئه به ت، لهپک ست نه به مه

  بوو که وت نه  ڕکه  به واته. بینی کی ده ره وخۆ ڕۆی سه گفتوگۆی ڕاسته
 .دا م ده ه قه رزی کارکردن له  باشترین ته پالتۆن شوازی گفتوگۆی به

 
 کان تاییه تاھه  ھه ڕاستی و جوانی و باشیه

کی گشتی  یه شوه دا گوتم به یه فه لسه م کۆرسی فه کی ئه  پشه له
سوفک  یله ی دیاریکراوی فه  پۆژه ی به ر په  گه خشه کارکی سوود به

  و شته م؛ ئه که  پشنیاز ده م پرسیاره  ئه  ئستاکه وه رئه به رین، له به
 ؟ وه یوست لی بکۆته  پالتۆن ده چی بوو که

ندی  یوه  په خی به ت بایهتوانین بین پالتۆن کتوم  کورتی ده زۆر به
کی تر  یه  شوه به. (دا کان ده  کاتیه کان و شته گۆڕه مر و نه  نه نوان شته
 .)!کان  پش سوکراتیه سوفه یله ک فه ر ڕک وه بیین، ھه

  سوفه یله تی فه  بابه کان له پاشانیش گوتمان سوکرات و سۆفیسته
 م به. گابوون ۆڤ و کۆمهرقای مر  و سه وه وتنه کان دور که سروشتیه

کانیش  ش، سوکرات و سۆفیسته رزیه  په م دوره رباری ئه سه
. دا کان ده مری و کاتتی شته  نه کان گرنگیان به  شوه ک له یه شوه به
ی گردراوی ئاکاری مرۆڤ و ئیدیاڵ و  و پرسیارانه ت ئه تایبه به

کان پیان وابوو  هکورتی، سۆفیست به. گابوون ی کۆمه تی چاکه خاسیه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

143   144 

  وه که یه وه  نه  بۆ شونکی تر و له وه  شونکه  له ه تی ڕاست و ھه بابه
  ه  ڕاست و ھه ردا دت، چونکه سه کی تر گۆڕانکاریان به یه وه بۆ نه

  به.  بوو م توانینه سوکراتیش کتومت دژی ئه. »گۆڕن ده « شتکن که
،  یه تایی ھه تاھه مر و ھه یاسای نهندێ   ھه ه و ڕاست و ھه بوای ئه

کارھنانی ژرتی   به موو مرۆڤک به  ھه وه وه ی ئه  دیده ھا له روه ھه
یگوت  و ده  ئه  بگات، چونکه گۆڕانه  نه و پوانه توانت به خۆی ده

 . گۆڕه مر و نه ژیرتی مرۆڤ نه
ردوو   ھه ه پالتۆن دت و گرنگی ب  که دایه یت سۆفیا؟ لره ده رنج ده سه
 سروشتدا و  گۆڕن له مر و نه ی نه و شتانه  ئه دات؛ واته  ده که شه به
،  به. گادا  ئاکار و کۆمه گۆڕن له مر و نه  نه ی که و شتانه ڵ ئه گه له
دات  وده و ھه ئه. ت ک بابه  یه بنه  ده مانه موو ئه  ھه وه الی پالتۆنه به

.  گۆڕه مر و نه  نه ک که ی، ڕاستیه خۆ ت به تایبه» کی ڕاستیه « بگاته
.  یه و ڕاستیانه رخستنی ئه کان ده سوفه یله ڕاستیدا کاری فه له
دوای  ببژرن، یان به تی ساڵ ھه ن جوانترین ئافره کان نایه سوفه یله فه
   که شه وه رئه به ر له ھه. (ڕن مماندا بگه رزانی پنج شه ی ھه ماته ته

ن  ده وده کان ھه سوفه یله ، فه!)ون مان ناکهر گو  ناویان به ھنده
ن و  پشت گوێ بخه» کی رزاره شتی سه«رستی و باسی  ت په ڕواه

» جوانی«مر و  نه» ڕاستی « ن که  بۆ شتک بکه  ئاماژه وانه بری ئه له
 . مره نه» باشی«مر و  نه
  که یه با م به.  ڕوو ی پالتۆنمان خسته کی پۆژه یه  کورته یه م شوه به
م شوازی  ین له ده وده پشدا ھه له. کان ر باسه  سه  بینه که یه

ری خۆی   قوی کاریگه  پاشتر به ین که  تبگه تیه  تایبه وه بیرکردنه
 .جھشت کان به وروپیه  ئه سوفه یله موو فه ر ھه سه له
 

  ندشه جیھانی ئه
انی سروشت ک موو دیارده یانگوت ھه ئمپیدۆکلس و دیمۆکریتس ده

بت  ھه» شتک«بت  یانگوت ده شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم به، »گۆڕن ده«
"). کان تۆمه ئه"یان " کان چوار توخمه. ("ت یه ردا نه سه  گۆڕانکاری به که

کی  یه شوه  بهم به،  بایه تاکانیاندا ته  ڕووی بابه ڵ خستنه گه پالتۆن له
 .بت ریده واو جودا ده ته
ین، شیاوی  که ستی پ ده  ھه موو شتکی سروشت که و ھه ی ئهبوا به
کی  یه ماده «  ھیچ جۆره وه وه ی ئه  دیده  له واته.  ه»گۆڕانکاری«

. بت وتان نه  و فه وه شاندنه وه  شیاوی ھه ، که بوونی نیه» یی بنچینه
 دروستبوون و  ماده له» ستن جیھانی ھه « ر به ی سه و شتانه واوی ئه ته
موو شتک  مان کاتیشدا ھه  ھه  لهم به. وتن فه ڕبوونی کات ده  تپه به
مر و   نه  بوون، که ته  ھاتوونه وه تاییه تاھه ھه» فۆڕمکی«ر  سه له
 .گۆڕن نه

 ...  باشه... نا...یت سۆفیا؟  گه تده
 وا   ئستاکه یه وانه کن، سۆفیا؟ له ک یه کان وه سپه موو ئه بۆچی ھه

 نوان   له  که یه  شتک ھهم به! بن ک نه ک یه  وه  که وه هیت بیرکه
رگیز  کات ھه  وامان لده  شتک، که... شه کاندا ھاوبه سپه موو ئه ھه

بگومان . سپک ڕاکشین  بۆ ئه نجه ی په وه بت له گرفتمان نه
،  نگ بوونه شیاوی پیربوون و له. »گۆڕت ده«سپکی دیاریکراو  ئه
 خودی م به. مرت وت و ده که خۆش ده ڕبوونی کاتیشدا نه پهڵ ت گه له
 . گۆڕه مر و نه نه»  که سپه فۆڕمی ئه«

»  تیه ڕه  بنه ماده « گۆڕه مر و نه ی نه و شته ، ئه وه الی پالتۆنه  به واته
کی  یه  ونه رزه  یان ته  ڕۆحییه  که کو شتکه به.   نیه که فیزیاییه

 . ر دروستکراوه سه کانی سروشتی له موو دیارده  ھه  که بستراکته ئه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

145   146 

واو  کی ته یه وه کان لکدانه  پش سوکراتیه سوفه یله م؛ فه کورتی ده به
ی ناچاربن  وه ب ئه کان دانابوو، به  سروشتیه باشیان بۆ گۆڕانکاریه

» گۆڕانکاری« ڕاستیدا   شتک له ن که  بکه وه ی ئه گریمانه
ندێ  نو سوڕی سروشتدا ھه دابوون له و بوایه ن لهوا ئه. ردادت سه به
. بن وتاندن نه  شیاوی فه بت که مر ھه یی و نه میشه ی ھه شی چکۆله به
بوو  ندیان ال نه سه کی په یه وه  لکدانه مان کاتدا ھیچ جۆره  ھه  لهم به
سپکی  وپش ئه وه  له ، که»  چکۆالنه شه به«م   پمان بت چۆن ئه که
ند   پاش چه وجا بۆ نمونه ، ئه وه بنه  پکدا کۆ ده  دروستبوو بوو، لهل

سپک   ئه بته یان ده! کات واو نوێ دروست ده سپکی ته ک ئه یه ده سه
کانی دیمۆکریتس  تۆمه  ئه  که یه وه ستی پالتۆن ئه به مه. یان تیمساحک

ی  ر وشه نووسه(* ک »فیساح«ک یان »تیمیل « رگیز نابنه ھه
ی فیل و  کردن و لکدانی وشه  تکه ی له»فیساح«و » تیمیل«

  نگاندنه سه  ھه ش وای له م ھۆیه ر ڕک ئه ھه). و.  داڕشتووه وه تیمساحه
 .ن بده ر ھه  سه کانی پالتۆن کرد که فیه لسه فه
م  توانیت ئه وا ده یشتبیت، ئه ستم تگه به  مه ر تا ئستا له گه ئه

م؛   کورتی ده ر بۆ دنیایی به  ھهم به. ڕنیت  بپه وه هی خوار یه بگه
سپکی پ دروست   و ئه یه ی لیگۆت ھه ک پارچه گریمان کۆمه

 ناو  یته خه کان ده  و پارچه وه شنیته وه ی ده یت، پاشان ھه که ده
سپکی نوت بۆ   ئه که ی قتووه وه رانه  له نھا به دا ته لره.  وه که قتوویه

 لیگۆکان خۆیان خۆیان   پارچه چت که چۆن ڕی تده(روست نابت د
بت تۆ  ، ده)؟ نابت وه سپک پکبھننه نوێ ئه رله  و سه وه نه ڕکبخه

  مه توانیت ئه  ده کاتکیش که.  وه یته  دروست بکه که سپه جارکی تر ئه
سپک  سیمای ئهی  تدا ونه وه  ناوه  له  که یه وه ر ئه به وا له یت، ئه بکه

ک دروست  یه رزی ونه ر ته سه  له  لیگۆکه سپه  ئه واته.  یه بوونی ھه

سپکی تر   بۆ ئه وه سپکه  ئه ب گۆڕانکاری له  به کرت که ده
 . وه منته ده
 ھیچ  یشتیته ک وان چی؟ گه ک یه  وه ی که که نجا ککه ی په رباره ده
رگیز   ھاتوویت و ھه وه وه ره مانی ده ئاس نجامک؟ با وایدابنین تۆ له ئه
  یت به که  پکدا خۆت ده له.  دیوه  ژیانتا دوکانی کک فرۆشکت نه له

. کشت رنجت ڕاده ک سه ک یه  مرۆیی وه نجا ککی شوه دوکانکدا و په
 چۆن  وه یته که  ده وه خورنیت و بیر له رت ده مک سه پم وابت که

بت، یان  ستکی نه ککیان ده  یه یه وه  له.کن ک یه موویان وه ھه
 شکابت، یان کککی تریان  وه ریه الی سه مک له کی تریان که یه دانه
رنج  واو سه  ته ی که وه  پاش ئهم به. ئاوسابت مک سکی ھه که
  نده رچه ھه.  یه ک سیمایان ھه موویان یه وت ھه که رده یت، بۆت ده ده ده

  ی که نجامه و ئه  ئه یته گه  دهم به و کوڕی نین، م ھیچیان ب که
  یت که گه  پکدا تده له.  یه شیان ھه ی ھاوبه رچاوه ک سه موویان یه ھه
و  زیاتریش سۆفیا؛ ئه. مان قاب دروست کراون  ھه کان له موو ککه ھه

  یهی ئاشکرا وه رئه به له. بیت  ده و قابه رۆشی بینینی ئه واو په  ته کاته
م و  کان زۆر ب که  کۆپیه موو ککه  ھه بت له  ده که  خودی قابه که

 .بت زۆر جوانتریش بت  ده واته کوڕیتر بت، که
وا  یت، ئه ستی خۆت شیکار بکه ده  به م ڕاھنانه ر توانیبتت ئه گه ئه

و،  ئه.  وه فیت شیکردۆته لسه ی پالتۆن گرفتکی فه مان شوه  ھه ڕک به
  وته  که وه  ئاسمانه له«کانی تر  سوفه یله ی فه ک زۆربه  وهر ھه

روی  کانی فه  باریکه  تاه کک له ڕی یه وپه ر ئه سه له. (» وه خواره
کانی  موو دیارده  چۆن ھه سوڕما که  ده وه ری له سه) ستا  وه که روشکه که

م   ئه یشته  گه وه شه چن، لره ک ده  یه  زۆر له سروشت ھنده
» پشت «  له بن که ک فۆڕمی دیاریکراو ھه بت کۆمه ؛ ده نجامه رئه ده
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ورماندا   چوارده  له بن که وه و شتانه موو ئه ھه» رو سه « یان له
، بیری  وه راز و مرۆڤکه سپ و به موو ئه پشت ھه له. یانبینین ده
ک  روه ھه. ( یه بوونی ھه» مرۆڤ«و بیری » راز به«و بیری » سپ ئه«
راز و ککی  ش ککی مرۆڤ و ککی به ، ده که کانی کک فرۆشهدو
ک قاب   یه ب له  دوکانکی باشدا ده ی له وه ر ئه به بت، له سپی ھه ئه

ی بتوانت  وه  بۆ ئه سه ک قابی به نھا یه  تهم به. بت زیاتر ھه
 .) دروست بکات و جۆره ھا کک له نده چه
  وه سته پشت جیھانی ھه دابوو له یهو بوا کورتی؛ پالتۆن له به
گوت جیھانی  ی ده ته قیقه م ھه و به ئه. بت تکی تر بوونی ھه قیقه ھه
کانی  گۆڕه مر و نه  نه ییه»  ونه رزه ته«موو  ودا ھه له. »بیر « ندشه ئه

. ستاون  وه وه کانی سروشته  جیاوازه موو دیارده  پشت ھه  له ، که لیه
نن تیۆری  ش ده تیه  پ مانا و تایبه یشتنه  تگه م جۆره  ناوی ئه ئمه

 .ی پالتۆن»بیر«
 

 زانینی دنیا
  شه وانه  لهم به؟  یت سۆفیا، وانیه  لم تبگه م خاه  تا ئه یه وانه له

ڕاستی  ؟ به وه کرده  بیری ده یه م شوه ڕاستی پالتۆن به بپرسیت؛ ئایا به
واو جودادا بوونیان   جیھانکی ته  له  فۆڕمانه و جۆره پی وابوو ئه

 بت؟ ھه
 بوای  یه و شوه موو ژیانی به درژایی ھه  و به  مانای وشه پ به

کانیدا  فیه لسه ندێ گفتوگۆ فه  ھه رچۆنک بت له  ھهم بهکرد،  ده نه
کی  ماشایه ین ته ده وده ئستاش ھه. ین گه  لی تده و جۆره به

 .ین کانی بکه مشتومه

مر و   نه  که وه دات شتک بدۆزته دهًوڵ سوف ھه یله ک گوتمان فه روه ھه
فی  لسه کی فه یه وه ر لکۆینه  گه  بسووده بۆ نمونه. گۆڕ بت نه
موو   ھه ر له به.  سابوونکی دیاریکراو بنووسین ی بقی جۆره رباره ده

قت و  ته ، ده وه  لی بکۆینه وه  بنچینه وین له ی فریا که وه شتک پشئه
ر شتک  سه فی له لسه کی فه یه وه پاشانیش ک لکۆینه. وتت فه ده
 ؟ یه  بوونی ھه نھا پنج چرکه  و ته یدیوه س نه  که کت که ده

،  یانبینین، به  ده ورمان که موو شتکی چوارده پالتۆن پی وابوو ھه
ین، شیاوی  که دهستی پ  ین و ھه ده ستی لده  ده موو شتک که ھه
ی ھیچ  وه رئه به له. راورد بکرت ڵ بقی سابوونکدا به گه بت له وه ئه

وام  رده ، به یه ستدا بوونیان ھه  جیھانی ھه  له ی که و شتانه شتک له
رک و مرۆڤک  وه موو گیانه زانیت ھه بگومان خۆت ده.  وه نامننه

  ت پارچه نانه ته.  وه شنه وه ده مرن و ھه ی ده مۆ یان سبه ئه
. خورت ردا دت و ھواش ھواش داده سه ڕکیش گۆڕانکاری به ڕمه مه

  مه م ئه  من بپرسیت، ده ر له گه!  سۆفیا  پاشماوه کرۆپۆلیس بۆته ئه(
پی  رچۆنک بت به ھه).  یه و جۆره  ژیان بهم به،  زاریه رمه ی شه مایه

ی شتک  رباره کی پاوپ ده زانیارییهرگیز ناتوانین  بوای پالتۆن ھه
توانین  نھا ده کو ته به. ردا دت سه وام گۆڕانکاری به رده  به بزانین که

  بت، واته یان ھه رباره ییمان ده یشتنکی گوماناوی یان گریمانه تگه
یان (ستن   گردراوی جیھانی ھه ی که و شتانه موو ئه  ھه ت به باره سه
). ین ستیان پبکه ین و ھه ستیان لبده توانین ده  ده ی که و شتانه ئه
ین،  توانین لیان تبگه  ده وه ھۆی ژیرتیه ی به و شتانه نھا ئه ته
 .بت یان ھه رباره گرمان ده نه کی گومان ھه کرت زانیارییه ده
  کک له ؛ یه وه مه م باشتر ڕوونبکه که ته وت بابه مه  سۆفیا، ده به

ی پیاوکدا دروستی   شوه  له  که ک، بۆ نمونه ستایه وهکانی  ککه
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ی  که  شوه ی به توانم په  نه واو بت که  ناته  ھنده یه وانه ، له کردووه
م تا زۆر   که که( پیاو   پاش بینینی بیست سی ککی شوهم به. رم به

م  که ی قابی ککه  شوه وه ڕی دنیاییه و په وسا به ئه) موکوڕی بن بکه
وپش  وه رگیز له   ھه شدا که وه ڵ ئه گه  له واته. وت که رده بۆ ده
 بسوود  شه وانه له. م ی بکه نه زه توانم مه  دهم به،  دیوه م نه که قابه

  چاوی خۆم ببینم، چونکه ش به که ت خودی قابه نانه ر ته بت گه
ستی بینینیش   ھهستین، کانمان ببه سته  ھه  پشت به میشه ناتوانین ھه

ردا  رامبه به  لهم به.  بۆ مرۆڤکی تر بگۆڕت وه  مرۆڤکه  له یه بۆی ھه
ت،   ژیرتیمان پمان ده ین که  بکه و شتانه  به توانین متمانه ده

 . مان شته ر ھه سک ھه موو که الی ھه  ژیرتی له چونکه
ا دانیشتویت و ڵ سی قوتابی ترد گه دا له  پۆلی قوتابخانه گریمان له
 جوانترین  نگه کات؛ کام ڕه  ده یه م شوه ت پرسیارکی به مامۆستاکه

می جیاواز  ندین وه چهوسا  ؟ بگومان ئه یه  زینه لکه نگی په ڕه
ند  ت س چه ڕه شت که ر بپرست ھه گه  ئهم به.  وه درته جیاوازی ده

دا ژیرتی  لره. نجام ک ئه ه ی نه گه کان ده موو قوتایبیه وا ھه کات، ئه ده
کان   شوه ک له یه  شوه دات، ژیرتیش به  حوکمک ده  که مرۆڤه
مر  توانین بین ژیرتی نه  ده واته.  ه»بینین«و » ست ھه«ی  وانه پچه
مر و   نه ندیه یوه ی په رباره نھا ده ی ته وه رئه به ، ڕک له ردوونیه و گه
 .دوت کان ده ردوونیه گه
  دا، چونکه  ماتماتیک ده کی زۆری به کی گشتی پالتۆن گرنگیه یه شوه به
. ت ردا نایه سه رگیز گۆڕانکاریان به کان ھه  ماتماتیکیه ندیه یوه په

 زانیاریمان  وه دنیاییه کرت به  ده توانین بین شتکن که  ده وه شه لره
کت  یه یاتر وا نمونهی ز وه نھا بۆ ڕووکردنه  تهم به. بت ریان ھه سه له

.  وه دۆزیته  دارستانکدا گزگلکی خ ده ؛ گریمان له وه ھنمه بۆ ده

چت یۆرون بت  کاتکدا پده ، له من خه» ڕای به« بیت  یه وانه له
ن  که ست ده پاشان ده. ( مک قوپاوی تدایه  که وه الکانیه کک له  یه له
 چاوتان  ی به و شته ر ئه سه انن له ناتوم به!) ری سه  گفتوگۆ له به
ردووکتان  ھاوکات ھه. ندوچوون کی ب چه  زانیارییه نه یبینن، بگه ده
 360ک  یه کانی بازنه می گۆشه رجه ن سه  ده وه ڕی دنیاییه و په به
چت   پده ن، که که یی ده کی نمونه یه دا ڕک باسی بازنه لره.  یه پله
تاندا  وه  ناوه شدا له وه ڵ ئه گه  لهم به. بت  نهر  سروشتدا بوونی ھه له
 قابی نادیاری   باس له ئوه. ( بیبینن وه ڕی ڕوونیه و په توانن به ده

ر مزی  وتی سه ک باسی کککی ڕکه ن، نه که  ده که ککه
  ). که نانخواردنه

  و شتانه ی ئه رباره یشتنکی دنیامان ده  کورتی؛ ناتوانین تگه به
ی   ڕگه ی له و شتانه  ئهم به. ین که ستیان پ ده  ھه بت که ھه

می  رجه سه. کی دنیا  زانیارییه ننه مانگه یان بینین، ده  ده وه ژیرتیه
مان   ھه به.  یه  پله180  تایه تاھه ک بۆ ھه یه کانی سگۆشه گۆشه
نگیش  ت لهس کانی جیھانی ھه سپه موو ئه ر ھه گه  ئه نده رچه ش ھه شوه
  میشه ستت، ھه وه ر چوار قاچ ده سه  له سپ که ی ئه»بیر«بن، 

 . وه منته ده
 

 مر ڕۆحی نه
شدا  ر دووبه سه الی پالتۆن به ت له قیقه  ھه وپش بینیمان که وه له

 کرت؛ شده دابه
یی یان  کی نزیکه نھا زانیارییه  ته ، که سته شکیان جیھانی ھه به

کارھنانی پنج  ی به  ڕگه ویش له خشت، ئه به واومان پده ناته
ستدا   جیھانی ھه له). واون یی و ناته  نزیکه که ( یه وه مانه که سته ھه
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  تایه تاھه و ھیچ شتکی بۆ ھه»  شیاوی گۆڕانه«موو شتک  ھه
  نھا کۆمه ، ته ست بوونی نیه ھیچ شتکی جیھانی ھه.  وه نامنته
 .بن ن و ون ده ده یشان ده خۆیان ن بت که شت نه
واو دنیامان پ  کی ته  زانیارییه ، که ه»بیر«ش جیھانی  مین به دووھه

م  ئه.  یه وه کارھنانی ژیرتیمانه ی به  ڕگه ویش له خشت، ئه به ده
. رین ی پبه  په وه کانمانه سته ی ھه  ڕگه ش ناتوانین له» بیره«جیھانی 

 .گۆڕن مر و نه کان نه ان یان فۆڕمهک ه»بیر«ریشدا  رامبه  به له
نی   خاوه ئمه.  شییه رکی دوو به وه پی بوای پالتۆن مرۆڤیش بوونه به
تی گردراوی جیھانی  واوه ته شیش به له. »گۆڕت ده « شکین که له
  بۆ نمونه(ش  م جیھانه کانی تری ئه موو شته کو ھه روه  و ھه سته ھه

موو  ھه. کات ڕوانی ده نووس چاوه مان چاره ھه) بقکی سابون
  ی متمانه  جگه وه رئه به ، له وه شه  له  به وه ته ستراونه کانمان به سته ھه
م  مریشین، ئه نی ڕۆحکی نه  خاوه مان کاتدا ئمه  ھه  لهم به. نین

  وه رئه به ، له ڕۆحیش شتکی مادی نیه.  ش مای ژیرتییه ڕۆحه
  .ببینت» بیر«توانت جیھانی  ده

 باسی   ھشتام زۆر ماوهم بهموو شتکم باس کرد،  ی ھه وا نزیکه
 !م  باسی بکه م؛ ھشتام زۆر ماوه م، ده بکه
،  وه شه  ناو له ی بته وه  ڕۆح پش ئه وه ی پالتۆنه  دیده ش له وه ر له ده به

.  وهدا بو»بیر« جیھانی  وپش له وه و، ڕۆح له پی ئه به.  بووه بوونی ھه
).  دا بووه که بهی دۆ وه ره ری سه سه کاندا له  ککه موو قابه ڵ ھه گه له(

موو  ، خرا ھه وه بته رده به خه  مرۆڤکدا به  ڕۆح له ر که  ھهم به
پاشان . کات یاد ده له) و.کان م و کوڕیه ب که(*کان  واوه  ته ه»بیر«

کاتک . کات ست پده یر ده کی سه یه ڕاستیدا پۆسه دات، له شتک ڕووده
وت، یادکی الواز  که رده کانی سروشتی بۆ ده مرۆڤ ھدی ھدی فۆڕمه

 م بهبینت،  سپک ده  ئه که سه که. ردنت ر ده  سه وه  ڕۆحه له
سپ  ی ئه ر شوه سه  له یبینت که ک ککک ده روه ھه(واو  سپکی ناته ئه

ی یادکی الواز  وه  بۆ ئه سه  به که هسپ  بینینی ئهم به!). دروستکرابت
موکوڕی  واو و ب که سپی ته ی ئه رباره دا ده که  ڕۆحه له
 جیھانی  ر ڕۆح له وبه وه  له سپک که  ئه ، واته وه ربھنته به خه به
ی  قینه  بۆ مای ڕاسته وه ڕانه ی گه  تاسه وه شه لره. تی دا بینیویه»بیر«

، «Eros» گوت ئیرۆس ی ده یه م تاسه  پالتۆن به. وه داته ده رھه ڕۆح سه
کی  یه تاسه « ست به  ھه که ش ڕۆحه م جۆره به. ویستی  خۆشه واته

ی  که قینه  ڕاسته رچاوه و سه ره ی به وه ڕانه کات بۆ گه ده» ویستی خۆسه
ک شتکی  کانیش وه سته م ھه ش و ھه م له  ھه وه دواشه  به وه له. خۆی
 بای  خوازت به  ده که ڕۆحه. رچاو  به خ دنه یهواو و ب با ناته

» بیر«و جیھانی  ره وت به یه ، ده» وه ماه« بۆ  وه ویستی بفته خۆشه
 .ھابکات ڕه» ش زیندانی له « وت خۆی له یه ، ده وه ڕته بگه
   ڕوو؛ پالتۆن باس له مه ک بخه  تبینیه له په  به دا باشتره لره
موو مرۆڤک ڕۆحیان   ھه کات، چونکه یی ده نمونهکی ژیانی  یه بازنه
  وه ڕانه  گه ستبکات به  ده ن که ی پ ناده ن و ڕگه ست ناکه ربه سه
ی  وه رچدانه رپه به « کی خۆیان به ی خه زۆرینه. »بیر«و جیھانی  ره به

ندا بوونیان  که سته  جیھانی ھه  له  که وه ستنه به  ده وه کانه بیره» ی ونه
بینن و ھیچی تر،  سپک ده نھا ئه بینن، ته سپک ده  ئه وان که ئه.  یه ھه
کانی  سپه مو ئه  ڕاستیدا ھه  له  نابینن که نه سه  ڕه و شته  ئهم به
کان،   ککه بنه رده  و به وه که  ناو چشتخانه دنه. ( ر دروستکراوه سه له
ی بیری  ڕگهپالتۆن باسی ). ی بپرسن چۆن دروستکراون وه ب ئه به
ک باسکردنکی  ی وه که فه لسه کرت فه ده. کات کان ده سوفه یله فه
 . وه فی بخونرته لسه وتی فه سوکه ھه
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   که وه یته که ش ده وه بینیت، بیر له رک ده تۆش سۆفیا، کاتک سبه
بینیت،  ک ده ری ئاژه  سبه بۆ نمونه.  ھاتبت وه  شتکه بت له ده
واو   ناتوانیت تهم بهسپک بت،   ئه  که وه یته  وا بیربکه یه وانه له

بینیت   ده که  ڕاستیه سپه  و ئه وه یته ده پاشان ئاوڕ ده. دنیا بیت
). » که سپه ری ئه سبه «  له بگومان سیمای زۆر ڕوونتر و جوانتریشه(

کانی سروشت  موو دیارده دابوو ھه و بوایه ش پالتۆن له یه م شوه به
کان بن و ھیچی  مره  نه ه»بیر« یان  ه»فۆڕم«ری  کی سبه یه نھا ونه ته
کاندا  رییه  سبه ڵ ونه گه  له کی دخۆشانه ی زۆری خه  زۆربهم به. تر

بت  بت شتک ھه  ده  که وه نه  ناکه وه وان بیر له ن، ئه به رده سه ژیان به
موو  کان ھه ره ن سبهزان وان واده ئه. خشیبت ی به رانه م سبه ئه

مری   نه وه شه ر نابینن، لره ک سبه کان وه ره ی سبه وه رئه به شتکن، له
 .ن که یاد ده ڕۆحی خۆیان له

 
  که وته شکه  تاریکی ئه رچوون له ی ده ڕگه

. پکت ی من ده که سته به  ڕک مه کات که ک ده یه  نمونه پالتۆن باس له
ی   شوه دا به وا منیش لره".  که وته شکه ی ئه هنمون"ین   پی ده ئمه
 ؛ وه گمه ربینی خۆم بۆت ده ده
 م به. ژین وتکدا ده شکه  ئه  له رچاوت که  به ک بھنه  خهک مهکۆ
  یه که وته شکه می ئه  ده  پشتیان له  جۆرک دانیشتوون که کان به سه که

و  نھا دیواری ئه ش ته م جۆره ، به وه ته ستراوه ست و قاچیشیان به و ده
  رز دروستکراوه  دیوارکی به وه  پشتیانه له. بینن  ده که وته شکه ری ئه به

ر  سه ند شککی جیاواز جیاواز به ک چه ک خه  کۆمه وه و دیویه و له
  وه کانه پشت شکه ئاگرکیش له.  وه نه که رز ده  به وه که دیواره
ری  وبه ر دیواری ئه سه کان له ری شکه ش سبه یه و شوه ، به وه ته کراوه

نھا   ته که وته شکه  دانیشتوانی ئه م جۆره به. ون که رده  ده که وته شکه ئه
دایک  کاتی له ر له ھه. بینن و ھیچی تر ده» کان ره شانۆی سبه«

ست   وا ھه وه رئه به  دانیشتوون، له مان شوه  ھه  به وه بوونیشیانه
 . یه  بوونیان ھه نھا شتن که کان ته ره  سبه هن ک که ده

، خۆی  و زیندانه  دانیشتوانی ئه کک له  یه  بکه وه ی ئه نه زه  مه ئستاکه
کانی  ره پرست؛ سبه  خۆی ده موو شتکدا له پش ھه له. کات ڕزگارده

 ئاوڕ  دات که ڕای تۆ چی ڕووده  ھاتوون؟ به  کووه  له که ر دیواره سه
؟ بگومان  وه ته رز کراونه  به بینت که  ده نهو شک موو ئه  و ھه وه تهدا ده
. کات رسامی ده  سه  تیژانه موو تیشکه و ھه تادا بینینی ئه ره سه له

وپش  وه  له بت، که  ده  ڕووناکانه و شکه موو ئه رسامی ھه پاشانیش سه
ر  سه تنی بهو رکه ر توانای سه گه ئه. کانی دیبوون ره نھا سبه ته

 ناو  دا بوات و دواجاریش بکاته که الی ئاگره بت و به دا ھه که دیواره
ی  وه  پاش ئهم به. بت رسام ده وا بگومان زۆر زیاتر سه سروشت، ئه

. بات ی ده  خشته ی له که ره وروبه گۆفت، جوانی ده ده مک چاوی ھه که
کان  واوی شته و سنووری تهکان  نگه  ژیانیدا ڕه مین جار له که بۆ یه

  بینت، له کان ده ره وه ی گوڵ و گیانه قینه ی ڕاسته شوه. کات دیده به
کی خراپی  یه ند ونه نھا چه  ته که وته شکه کانی ناو ئه کاتکدا شکه

موو  م ھه ؛ ئه وه کاته  خۆی ده  پرسیار له وه  دیسانهم به. وان بوون ئه
 ئاسماندا نیگای   دروست بوون؟ پاشان له چۆن رانه وه گوڵ و گیانه

موو گوڵ و   ھه  خۆر ژیان به گات که ر خۆر و تده  سه چته ده
  که وته شکه ک چۆن ئاگری ناو ئه روه خشت، ھه به کان ده ره به گیانله
 .کرد ی دروست ده که ر دیواره کانی سه رییه  سبه ونه
ڕت و  گه  سروشتدا ده  به که وته شکه ی ناو ئه که  ئازاده وجا مرۆڤه ئه

 ھاوکات م به.  وه وتۆته ستی که  ده بینت که  ده ستیه ربه و سه چژ له
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دا  که وته شکه  ئه  ھشتام له  که وه کاته  ده وانه موو ئه  ھه بیر له
یدا  وه ڕانه ڵ گه گه ر له ھه.  بۆ الیان وه ڕته گه  ده وه رئه به ، له وه ته ماونه
  که ر دیواره کانی سه ره  سبه  ونه لمنت که دات بۆیان بسه وده ھه
س بوای   کهم به. کانن قینه  ڕاسته ی خراپ و شواوی شته نھا نمونه ته

و  نھا ئه ن ته کشن و ده  ڕاده که  بۆ دیواره نجه کو په پ ناکات، به
  که اده ئاز سه  کۆتایشدا که له.  و ھیچی تر یه  بوونیان ھه ونانه

 .کوژن ده
ی  رخستنی ڕگه دا ده که وته شکه ی ئه  نمونه ستی پالتۆن له به مه
  ه»بیر«و  ر ئه  سه ڕواته  ده وه  ونای ناڕوونه  له  که سوفه یله فه

  بگومان بیر له. ن وه کانی سروشته  پشتی دیارده  له ی که ڕاستیانه
   کوشتیان، چونکه که وته شکه کی ناو ئه  خه که ( وه کاته سوکراتیش ده

کی بوو  ره کرد و گه ستنیشان ده کانیانی ده  ڕۆتینیه ی بینینه شوه
ی  ش نمونه م جۆره به). یان نیشانبدات قینه ڕگای بینینی ڕاسته

یی  رده روه رپرسیاری په یی و به زه ربه کی جه یه ک ونه  وه که وته شکه ئه
 . وه منته سوف ده یله فه

 و  که وته شکه ندی نوان تاریکی ئه یوه تی بت په کیه ره پالتۆن گه
کانی  وتووه رکه  ده ندی نوان دیارده یوه ر په رامبه ی، به وه ره سروشتی ده

  وه وه ی ئه ڕوانگه سروشت له.  وه ستته وه ده» بیر«سروشت و جیھانی 
ڕوونی ڵ  گه راوردکردنی له  به  بهم به،  مگین نیه شتکی تاریک و خه

ی کچکی  ک چۆن ونه روه ھه.  ره دا، تاریک و دڵ گوشنه»بیر«جیھانی 
 و  که یه نھا ونه مان کاتدا ته  ھه  لهم به،  یه نگیش جوان و ڕازاوه شه قه

 خۆیدا شتکی  که ڵ کچه گه راوردکردنی له  به  به واته(*ھیچی تر 
 .)و. ت نیه تایبه

 

 فی لسه وتی فه
. ین که دی ده ی پالتۆندا به»تو« گفتوگۆی   له که وته شکه ی ئه نمونه

تک  و  جۆره کات، واته ده» یی تکی نمونهو«سفی  ودا پالتۆن وه له
 ن یۆتۆبیا  پی ده  ئمه ی که و شته یان ئه ( یادا داڕژراوه  خه  له که

«Utopia»(. ین به  کورتی ده زۆر بهوای پالتۆن ده توانین بت ب ب
ی   توانینی بۆ شوه شمان له مه ئه. رن  به ڕوه ت بهکان و سوفه یله فه

 . وه داته  بۆ لکده وه شی مرۆڤه دروستبوونی له
ر  ؛ سه شکراوه شدا دابه ر س به سه شی مرۆڤ به پی بوای پالتۆن له به

کی ڕۆحیش  و توانایه بوای ئه ھا به روه ھه. ش و سنگ و خواروی له
.  یه»ژیرتی«ی  ر، جگه سه. ستت وه شک ده ر به ر ھه مبهرا به

ز  حه«ی  ش، جگه دواجاریش خواروی له.  ه»خواست«ی  سنگیش، جگه
  و س توانا ڕۆحیه کک له ریه ش ھه وه  له جگه.  ه»زوو و ئاره

.  وه ه»باش« شتکی   یان به وه ییه  شتکی نمونه  به وه ته ستراوه به
یی  زه ربه بت جه خواستیش ده. ت بت بت حیکمه ی دهئامانجی ژیرت

ش  م جۆره به. ند بکرن بت سنووربه زووش ده ز و ئاره حه. نیشان بدات
ش مرۆڤکی  و کاته ئه. ندتی خۆی نیشان بدات توانت مامناوه مرۆڤ ده
ر س   ھه وت، که که ستده ده» ر ڕاستمان سه«نگمان یان  ھاوئاھه

  نی قوتابخانهمندا. ن که ش کارده ک به ک یه  وه وه هی پک که شه به
ر  سه ست به  ده  بکرن که وه مجار فری ئه که بت یه ده

تییان   ئازایه  به شه بت گه کانیاندا بگرن، پاشانیش ده زووه ئاره
ی  وه رکیان بت بۆ ئه ده ش ژیرتی یاریده دوا جاریش ده. بدرت
 .ننست بھ ده تی پ به حیکمه
  ک مرۆڤ داڕژراوه  ڕک وه  که وه کاته تک ده و دا پالتۆن بیر له لره

» ر سه«نی  ش خاوه ک چۆن له روه ھه). ی که شه ک س به روه کتومت ھه(
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نی  تیش خاوه و مان شوه  ھه ، به ه»ش خواروی له«و » سنگ«و 
  بۆ نمونه ( هکان ه»ر ئیشکه«و » رباز وان یان سه پاسه«و » ر به ڕوه به«

ک  دا زانستی پزیشکی یۆنانی وه  پالتۆن لره ئاشکرایه). جوتیاران
نگ  ک چۆن مرۆڤکی ھاوئاھه روه ھه. ھنت کارده رز به کی به یه نمونه
مان   ھه خات، به رده ندی خۆی ده ندتی و سنووربه ش ساغ مامناوه و له
سک   که موو تاکه بینین ھه دا ده»ر روه داد په«تکی  و ش له شوه

 .زانت مدا ده رجه ناو سه تی خۆی له شونی تایبه
  موو کاره رتاپای ھه ک سه روه تی پالتۆن، ھهی و فه لسه ناواخنی فه

) و.تدا نیهق ئه(*ژر ناونیشانی ڕاشیۆنالیزمدا  کانی تری، له فیه لسه فه
بینت،  هتکی باشدا د و کی له ره ی ڕۆی سه و شته ئه. نرت داده
ش  ر له ک چۆن سه روه ھه. رت ی به ڕوه بت ژیرتی به  ده  که یه وه ئه
  ڕوه ت بهکان و سوفه یله بت فه ش ده مان شوه  ھه بات، به  ده ڕوه به
 .رن به

ندی نوان  یوه  په کی ساده  ھکاریه ین به ده وده دا ھه وه  خواره وا له
 .ین ربخه هت دی مرۆڤ و و که شه س به

 ت            و ش                   ڕۆح           باشه له
 ران به ڕوه ت        به ق           حیکمه ر                   ئه سه

 وانان تی       پاسه یه سنگ                 خواست       ئازه
           ندی    کرکاران زوو        سنوربه ش     ئاره خواروی له

ی کۆنی «Caste کاست«ی پالتۆن، ڕژمی  که ییه  نمونه تهکرێ و ده
   چینی داخراو یان چینی به کاست، واته(* یاد  وه ھیندیمان بنته

.  کانی ھیندۆسه که ه چه  ڕه تیه یه  کۆمه فه  تایه کک له ردبوو، یه به
تی و  یه ی کۆمه ندی و پله مه وه ی ده  ڕگه  له  که  سیستمکه جۆره

  موو تاکه  ھه که) و.ستت به تی ده  جیاوازی چینایه ھتد، پشت به

ر  ھه.  یه ڵ ھه ندی کۆمه وه رژه سک تیدا ڕۆکی دیاریکراوی بۆ به که
 ڕژمی  وه ویشه پش ئه ھا زۆر له روه ، ھه وه می پالتۆنه رده سه له
رابوو؛ کاستی یان شک شدا به مان س به ر ھه سه ی ھیندی به»کاست«

مین  ر و سھه ڕکه و چینی شه) کان شه یان چینی قه(چینی حوکمان 
 .چینیش کرکاران بوون

 تۆتالیتی«ی پالتۆن بنین  که ته بتوانین ناوی و یه وانه  له مۆکه ئه
Totalitarian» )*م به) و.دیکتاتۆریو  و له  ئه  که  شایانی باسه

.  حوکمان شانی پیاو بتوان ببته ن بهتیش شا دابوو ئافره بوایه
پی پالتۆن   و به ستاوه ق وه ر ئه سه ی حوکمانی شارک له وه رئه به له

  یه نده وه نھا ئه ته.  یه قی ھه مان ئه کو پیاو ھه تیش ڕک وه ئافره
  ش له وه  له ی پیاوان فربکرن و جگه مان شوه  ھه ر به گه ئه
پالتۆن . ست بکرن ربه  ئیشی ناو ماڵ سهخوکردنی منداڵ و به
. رت وانان البه ران و پاسه به ڕوه تی به یویست خزان و موکی تایبه ده
موو بارودۆخکدا، زۆر   ھه کردنی مندایش، له رده روه و په بوای ئه به
ت بت و ده. سک  که ستۆی تاکه  ئه  بخرته  که  گرنگتره وه له
م  که پالتۆن یه. (ستۆ  ئه ن بگرتهکردنی مندا رده روه رپرسیاری په به
ی  ی ساوایان و قوتابخانه زراندنی باخچه  داوای دامه س بوو که که

 .)شی کرد ھاوبه
ی ڕامیاری  وره تی گه ھامه ک نه ڕووی کۆمه ی پالتۆن ڕووبه وه پاش ئه

تک  یاسای و ودا باس له له. نووسی» یاساکانی«، گفتوگۆی  وه بووه
می  ه قه ت له باشترین و ی، به  یۆتۆبیاکه ته پاش و  له کات، که ده
س  که تی تاکه  البردنی خزان و موکیه ودا له ر له دات و ھه ده
.  وه کاته متر ده تان که ش ئازادی ئافره یه م شوه به.  وه بته شیمان ده په
  رده روه کانی په ته  ئافرهتکر و گه ت؛ ئه شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم به
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شق  نھا مه  ته بت که ک مرۆڤک ده وا وه کات، ئه کات و شتیان فر نه نه
 .ستی ڕاستی بکات ده به
ی  شبینانه توانین بین پالتۆن توانینکی گه کی گشتی ده یه  شوه به
ڵ  گه ر له گه ر حاڵ ئه ھه ، به بووه تان ھه  ئافره ت به باره سه

 گفتوگۆی  له. ین راوردی بکه دا به مه رده و سه کی ئه ونی خهبیروبۆچو
   که که سیمپۆسیۆم، گفتوگۆیه(*دا «Symposium سیمپۆسیۆم«
تک  ند بابه ر چه سه  ڕای خۆیان له وه  ئازادییه شداران به به
 سروشی  که «Diotima دیۆتیما«ھنت  تک ده ناوی ئافره) و.بن رده ده

 .خشت به  سوکرات ده بهفی  لسه بینینی فه
 مرۆڤ  زار ساه  درژایی دوو ھه به.  بوو باسی پالتۆن مه سۆفیا، ئه
. گرت ی لده خنه کات و ڕه ی ده که یره  سه ه»بیر«ر تیۆری  سه گفتوگۆ له

 «Aristoteles ریستۆتالیس ئه«ستا،   ھه م کاره  به سیش که مین که که یه
سوفی  یله مین فه دا و سھه که کادیمیه ه ئ م قوتابی خۆی بوو له بوو، ئه

 . سینایه زنی ئه مه
 ! زیاتر ھیچی تر نام مه  ئیدی له ئستاکه

 
ی پالتۆنی  که کانی باسه ڕه گی دارک دانیشتبوو و په ر ڕه سه سۆفیا له

  وه که تی دارستانه ر ڕۆژھه سه دا خۆر له و کاته  له... وه خونده ده
 دیاربوون، ڕک   ئاسۆوه  له ی خۆر که  تیشکانه رزهو گو ئه. ھاتبوو ھه

 و  وه ره  ده کدا ھاته وته شکه  ئه  له  یاد که وه ی سوکراتی ھنایه که باسه
دا  وه ره کانی ده  تیژه  ئاستی تیشکه ستا، پاشانیش چاوی له وه
 .گۆفی ھه

  کرد له ستی ده ک ھه یه ویش تا ڕاده ھا، ئه روه سۆفیاش ھه
ی  وه رچۆنک بت، پاش خوندنه ھه.  وه ره  ده  ھاتبته وه وتکه شکه ئه

پی . بینی  سروشتی ده واو نووه کی ته یه  ڕوانگه ی پالتۆن، له که باسه
نھا  جاران ته. بووبت نگ کوری ھه خۆشی ڕه وپش نه وه وابوو له

رچاو  کانی به  ڕووناکه ه»بیر «م بهبینی،  ری ده ک سبه کۆمه
 .وت که ده هن

  ر ونه سه ی پالتۆن له و شتانه موو ئه  ھه کرد که سۆفیا بوای نه
و  شدا ئه وه ڵ ئه گه  لهم به. یگوت، ڕاستبن کان ده مره نه

کان  ره به موو گیان له یگوت ھه  ده  جوانبوو که الوه ی به یه وه بیرکردنه
   به چونکه. ن»بیر«کانی جیھانی  مره  نه واوی فۆڕمه کی ناته کۆپییه

، »واون ناته«کان  ره به موو گوڵ و دار و مرۆڤ و گیان له ڕاستی ھه
 بت؟ ر وا نه گه مه

  ک وای له یه  ژیان، تا ڕاده  پبوون له وری که کانی چوارده جوانی شته
. ی بتوان لیان تبگات وه گۆفت، بۆ ئه ویش چاوی ھه سۆفیا کرد ئه

.  وه  نامنته تایه تاھه یبینی بۆ ھه  ده کهی  وانه  ھیچ شتک لهم به
مان گوڵ و  نوێ ھه رله د سای تریش سه شدا، پاش سه وه ڵ ئه گه له

 گوڵ و  موو تاکه  ھه نده رچه ھه.  وه ھننه رده ر ده دا سه ر لره وه گیانه
،  وه چنه بیر ده  و له وه سنه کان ده  شوه ک له یه  شوه رک به وه گیانه

و » بت یاد ده « کانی له  شوه  که یه شدا شتک ھه وه ڵ ئه گه  لهم به
 .زانت کاتی خۆی چۆن چۆنی بوون ده

 پکدا نیگای  له. وری خۆی کرد کانی چوارده کی شته ماشایه سۆفیا ته
ک  یه. زنا ده رکدا ھه وبه ر دار سنه سه  به ک که یه ر سمۆره  سه چووه

کانیدا خۆی  نو لقه  و پاشان له وه یدا خوالیه که هد وری قه ده دوو جار به
 .ونکرد
بگومان .  دی خۆیدا گوتی سۆفیا له!  وپش تۆم دیوه وه  له...ـ تۆ
مان  و ھه  ئهم بهوپش بینیبووی،  وه  له  که  نیه مان سمۆره یزانی ھه ده
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چت پالتۆن  ی سۆفیا، پده پی زانیاری ئستاکه به. ی دیبوو»فۆڕم«
دا »بیر« جیھانی  مری له نه» ی سمۆره«وپش  وه ڕاست بکات و له

ی ڕۆحی  وه  پش ئه دا بووبت که و کاته  له مه بت ئه  دهم بهبینیبت، 
 . وه شیه  ناو له ھاتبته

  ی ڕۆحی ھاتبته وه چت پش ئه وپش ژیابت؟ ڕی تده وه بیت له
بووبت؟ بیت  کات، بوونی ھه  پدهوری ورانده  ده ی که وه شه و له ناو ئه

 کات  ناودابت که ی له کی بچکۆله ڕاستی ئاتونک یان مرواریه به
شی،   پاش پیربوون و مردنی له  ڕۆحک که... وه توانت بیسته نه
 وام بژی؟ رده به
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 ر ی مجه که ژووره
 ... داگرت وه که یه ردوو چاوی به  ھه که کچی ناو ئاونه...

 
 ھیچ پویستی  وه رئه به ک بوو، له وت و چاره ھشتام کاتژمر حه

ک دوو  بگومان دایکی سۆفیا یه. ی بت وه ی ماه له کرد په ده نه
ممان  ک شه  ڕۆژی یه میشه و ھه وت، ئه خه کاتژمرکی تر ده

 .بوو مبه ته
لبرتۆ  دوای ئه  و به وه که  ناو دارستانه ر بواته گه بت ئه چی ده

تووندی پی   به  ھنده که گه ی بۆچی سه  ئهم بهڕت؟  کنۆکسدا بگه
 ڕی؟ وه ده

   ڕۆیشت که و ڕگایه و ئه ره ستا و به  ھه که گی داره ر ڕه سه سۆفیا له
 باسی پالتۆنی  ش، که که رده  زه نامه. ی قوچاندی دواجار ھرمس لوه

  ک دوو جار ڕگاکه یه.  بوو وه ستیه هد ر به تدا بوو، ھشتام ھه
 .بژارد ده یانی ھه که وره ویش ڕگا گه ر دوڕیانک، ئه  سه یشته گه ده

  کان و له ر داره سه یانجریواند، له  ده وه موو شونکه  ھه کان له بولبووله
ی  غمه رقای نه وان سه ئه. کاندا نه وه رژین و ده ر په سه ئاسماندا، له

 جیاوازی نوان ڕۆژانی پشوو و  ڕاسته. انی خۆیان بوونیانیی به
ی کردوون  موو شتانه و ھه ی ک فری ئه  ئهم بهزانی،  ده ئاساییان نه

کیاندا  یه ر دانه ناو ھه  له رکی چکۆله ن؟ بیت کۆمپیوته یانکه  ده که
 کیان تدابت و ڕنوماییان بکات؟»پۆگرام « بت؟ یان شوه نه

ڕۆیشت، دواتریش  ک ده یه و گردۆه ره ی به ک ڕگاکهپاش سات
ر  به ودا له له.  وه  خواره چووه کان ده ره وبه و دار سنه ره ولژ به ره سه

 .ترک زیاتر ببینت ند مه  چه توانی له یده ، نه که چی دارستانه

 کی  پانتاییه ، چاوی به وه کانه ره وبه دی دار سنه نو قه  پکدا له له
   ئیدی ڕگاکه ووه له. چوو  ده کی بچکۆله یه ریاچه  ده له. وت ڕووناک که

. کاندا ناو داره  سۆفیا خۆی کرد بهم بهڕۆیشت،  کی تردا ده الیه به
کانی   قاچهم بهبژارد،  کانی ھه زانی بۆ ناو داره یده ڕاستی نه به
 .یان برد و ڕگایه و ئه ره به
ری  و به ڕک له. بوو کی فتبۆن ده ریگایهد یا قه  به که ریاچه ده

رچاو  دا، کوخکی سووری به که کی ناو دارستانه  پانتاییه  و له وه که ئاوه
کی چیش  دووکه. وریدا داری بتووال ڕونرابوو ر چوارده ھه به. وت که
 . وه بووه رز ده  به وه یه که کشی ئاگردانه  دووکه له

  که ریاچه ری ده وروبه ده.  وه  خواره  چووه که ئاوهراغی  و قه ره سۆفیا به
مکی بینی، دوو  له دا به که راغ ئاوه  قه تا بیت شیاوی بوو، پاشان له

رچۆنک  ھه. رچوارالدا چاوی گا ھه سۆفیا به. ویشی تیابوو سه
ھیچ جۆرکی تر ڕگا  نا به ، ده که  ناو ئاوه ته  بچوایه بوایه یوانی، ده ده
   کوخه نته یه دا بوات و خۆی بگه که ریاچه وری ده چوارده بوو به هن

 ڕۆیشت،  که مه له و الی به ره  بیاری خۆی دا و به وه رئه به له.  که سووره
 شونی  کانی له وه  و سه وه  ناویه پاشانیش چووه.  وه که  ناو ئاوه خستیه

  که مه له م به کی که یه پاش ماوه. وڵ لدان  سه وته خۆیدا دانا و که
  که مه له ویدا به  و ھه وه  خواره سۆفیا ھاته. ر وبه راغی ئه  قه یشته گه

ر زۆر  مبه ی ئه که راغی ئاوه  قهم به،  وه که راغ ئاوه  قه ڕاکشته
 .ر لژتربوو وبه ی ئه که دیوه له
 . ڕۆیشت که و کوخه ره  و ڕک به وه کجار ئاوڕکی دایه نھا یه ته

تی خۆی سوڕما بوو، خۆشی   ئازایه ری له تی سه واوه ته سۆفیا به
» شتکی تر«چوو   ده وه  بکات؟ له وه زانی چۆن ورای ئه یده نه

 .ڕنومایی بکات
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ڕوانی  ستا و چاوه مک وه که. رگای دا ده  ڕۆیشت و له رگاکه و ده ره به
 ھواشی  شان بهپا.  وه کرده ی لنه رگاکه س ده  کهم بهم بوو،  وه
 . وه  کرایه رگاکه ی بادا و ده رگاکه سکی ده ده

 ؟  ماه س له که!  که ـ ماه
ورا  شیده ، نه وه دا بینییه وره  ژوورکی گه  و خۆی له وه  ناوه سۆفیا چووه

 . وه پاش خۆی دابخاته  له رگاکه ده
قرچی  چه قر سۆفیا گوی له. ژیا ودا ده سک له  که ئاشکرا دیاربوو که

مک  بت که بگومان ده.  بوو که  کۆنه کانی ناو ئاگردانه سوتانی داره
 .دا بووبت سک لره ر که وبه مه له
ند کتبکی  ، ئامرکی چاپ و چه وره ر مزی نانخواردنکی گه سه له
ر  سه ی زۆریشی له ڕه ک په م و کۆمه ه ک دوو قه وت، یه رچاو که به
، مزک و  که ریاچه ر ده  سه یوانیه ی ده یه ره نجه و په  ئهم رده به له. بوو

  ، ھیچ شتکی تری ناو ماڵ له مانه  له جگه. دوو کورسی دانرابوو
  کک له ری یه وسه  بۆ ئه وه ره م سه  لهم بهبوو،  دا نه که ژووره
روی  سه له.  کتب داپۆشرابوو کی پ له یه  کتبخانه کان به دیواره
  که ی خی لبوو، ئاونه وره کی گه یه ، ئاونه وه کی سپیشه ییهکۆمۆد

 .بوو کی مسینی ھه یه چوارچوه
ی  ککیان ونه واسرابوون؛ یه  ھه وه  دیوارکی تره دوو تابلۆش به

نگی  ڕه به.  بوو وه نداوکی بچوکه  نزیک که  له کی سپی بوو که خانوویه
 و  که  نوان خانووه له. رابووکان کش مه له ری به نده سووریش به

 داری سو و   پبوو له ولژی لبوو، که ره دا باخکی سه که نداوه که
 زۆر  ک داری بتووالش که کۆمه. ردک ند به نکی چ و چه وه ند ده چه
ناونیشانی . رژینک  په دا ببوونه که وری باخه ده  نزیکبوون، به وه که یه له

 . بوو»بیرکلی«ش  تابلۆکه

  واسرابوو؛ پیاوک له ، پۆرترتکی کۆن ھه وه یه م ونه نیشت ئه ته له
  ک دانیشتبوو و کتبکی له ر کورسیه سه  له وه که یه ره نجه نیشت په ته

نداوکی  ی که ، ونه که ک پشتی ونه وشدا وه له. شدا دانابوو باوه
ند   چه که  ونه وه هدنیایی به. ردک کشرابوو ند دار و به بچوک و چه

 بارکلی«یان  یه م ونه ناونیشانی ئه. ر کشرابوو وبه مه د ساک له سه
Berkeley» نهشه بوو، ناوی وت«شی  که کبوو» سمیبر. 

 !نیناوین یر و پکه بیرکلی و بارکلی، چ دوو ناوکی سه
 ناو له. وامبوو رده  به که ماشاکردنی ناو کوخه ر ته سه سۆفیا له

. ڕۆیشت  ده کی بچکۆله یه ر چشتخانه ک بۆ سه رگایه  ده وه که ژووره
. ڕۆ دانرابوون ک په یه ر پارچه سه ونخونی له مه  ده کان به رداخ و قاپه په
  م به فکی که  ھشتام که  شۆردرابوون، چونکه ئاسانی دیاربوو تازه به
  اسکی بچکۆلهش ت که ویه ر زه سه له.  وه  مابووه وه ک دوو قاپه یه

رکیش  به  گیانله واته که. ی خواردنی تیابوو مک پاشماوه دانرابوو، که
          .ک یه گک یان پشیله ژیا، سه ودا ده له

ر ژوورکی   سه ڕۆیشته کی تر، ده رگایه ده.  که  ژووره وه ڕایه سۆفیا گه
ک  تانیه ند به دا، چه که وه م جگای خه رده به له.  نووستنی بچکۆله

.  بینی وه کانه تانیه  به ردی به ند تووککی زه سۆفیا چه. چنرابوو ھه
واو  وجا سۆفیا ته ڕا؛ ئه گه دوایدا ده  به بوو که یه گه و به ش ڕک ئه وه ئه

 .ژین دا ده و کوخه لبرتۆ کنۆکس و ھرمس له  ئه دنیابوو که
. ستا دا وه که ر کۆمدییه ی سه م ئاونه رده به  و له که  ژووره وه ڕایه گه

  ھاته خ ده کی ته یه  ونه وه رئه به ی مات و ڕووشاوبوو، له که شوشه
ک  روه ھه(موچاو گرژکردنی خۆی   ده ستی کرد به سۆفیا ده. رچاوی به

ی  ، بگومان ونه)یکرد یاندا ده وه ی ماه که رماوه  گه وپش له وه چۆن له
 . وه دایه وی پیشانده ی ئه وهمان ش ش ڕک ھه که ناو ئاونه
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) ک یه ی چرکه بۆ ماوه(کجار  یر ڕوویدا؛ یه  پکدا شتکی سه  لهم به
.  داگرت وه که یه ردوو چاوی به  ھه ی بینی که که سۆفیا کچی ناو ئاونه

  وه ردوو چاوی پکه ر خۆی ھه گه ئه.   دواوه وه ڕایه ترسا گه سۆفیا له
ردوو   ھه  ببینت که که  توانی کچی ناو ئاونه چۆن واته داگرتبت، که
چوو کچی ناو   ده وه ش، له مه ر ئه ک ھه گرت؟ نه  داده وه چاوی پکه

توانم  ی پی بت؛ ده وه کو ئه  سۆفیا داگرتبت، وه  چاوی له که ئاونه
 .م وه ی تره که  دیوه دام و له وه ناوه بتبینم سۆفیا، من له

دا، ھاوکات  ی دی خۆی بوو لیده  ترپه وی له ئاسانی گ سۆفیا به
   ھرمسه وه بگومان ئه. ڕی وه  ده وه  دوره گکیش بوو له  سه گوی له

 . ج بھشتایه ی به  جگاکه له په  به بوایه  ده وه رئه به له! ڕت وه ده
 جزدانکی  دا، چاوی به که ی ژر ئاونه که ر کۆمۆدییه سه وجا له ئه
 ...ک و نجا کرۆنیه ک و په د کرۆنیه یدا سه وه ناوه له. وت وز که سه

ردی  ی کچکی قژ زه  ونه که پناسه. ی تدا بوو کی قوتابخانه یه پناسه
سۆفیا . »ی  کنه  میولله ھیلده«شدا نووسرابوو  که ژر ونه له. لدرابوو
و  بو که گه سه  گوی له وه پاشان دیسانه. کی پدا ھات یه موچوڕکه

 . ی جھشتایه و ناوه  ئه له په  به بوایه ئیدی ده. ڕی وه ده
کاندا،  دراوه  ھه ڕه کان و په  نوان کتبه دا ڕۆیشت، له که الی مزه  به که

 نووسرابوو بۆ  که ر نامه سه له. کی سپی یه ر نامه  سه نیگای چووه
 .«سۆفیا«
  وه که رده  زه رفه و زه نا گرت و خستیه ی ھه که  نامه وه ب بیرکردنه به
   ھاته که  کوخه پاشان له) ی پالتۆنی تدابوو که کانی باسه ڕه  په که(

 .پاش خۆی داخست ی له رگاکه  و ده وه ره ده
   لهم به،  وه بته  نزیکتر و نزیکتر ده که گه ڕینی سه گوی لبوو وه

ک  پاش یه. ابووم ی لنه که مه له  به  بوو که وه موو شتک خراپتر ئه ھه

نیشت  ته له. دا بینی که ریاچه ڕاستی ده  ناوه ی له که مه له  به دوو چرکه
 .وتبوو ر ئاو که کان سه وه  سه کک له  یه وه شه که مه له به
تی  واوه ته  به که مه له یتوانیبوو به ، نه وه ره مبه  ئه  ھاتبووه  که ته به ھه

ڕی،  وه بوو ده که گه سه  گوی له وه دیسانه.  وه که راغ ئاوه  قه ڕابکشته
کاندا  ناو داره  شتکیشی بینی له وه که ری ئاوه و به ھا له روه ھه
 . وه یهجو ده

 خۆیکرد  وه ستیه ی ده که وره  گه  نامه ، به وه کرده سۆفیا چیتر بیری نه
  مک ناچاربوو به پاش که. دا که کانی پشتی کوخه  چه نه وه ناو ده به

ڕاستی ڕانی  ند جارک قاچی ترازا و تا ناوه گۆماوکدا بوات، چه
ر  ھه یویست به و ده ئه. وام بت رده  ناچاربوو بهم به.  وه که  ئاوه وته که

 ! وه  ماه وه ک بت بگاته یه شوه
  و ڕگایه مان ئه بیت ھه. ک ر ڕگایه  سه یشته مکی دی گه پاش که
ش  که کانی گوشی، ئاوه ڕه  ته ستا و جله وو؟ سۆفیا وهی ھاتب  لوه بت که

 . گریان ستیکرد به وجا ده ئه.  ر ڕگاکه  سه وته  که  تکه تکه
!  بوو که مه له موو شتک خراپتریش به  ھه ق بوو؟ له  ب ئه بۆچی ھنده

. چوو ده رچاودا النه به ی له که ریاچه ی ناو ده که وه م و سه له ی به ونه
 ...زاری بوو رمه ی شه مووی بمانا و مایه ھه

.  که ریاچه  ده یشتۆته ی گه که فه لسه ئستا بگومان مامۆستای فه
سۆفیا زیاتر .  وه  ماه وه ڕته ی بگه وه  بۆئه یه که مه له  به پویستیشی به

بوو  ستی نه به  ڕاستیدا مه  خۆ لهم به. بینی ک تاوانبارک خۆی ده وه
 .ربدات  به هک مه له به
یان خراپترین شت بت،  مه  ئه یه وانه له!  که رفه ی زه رحاڵ، ئه ھه به

   به واته  بوو؛ که ی ناوی خۆی پوه وه رئه به بۆچی بردی؟ بگومان له
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم به. ر ھی خۆی بوو کان ھه  شوه ک له یه شوه
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  لماندی که ڕاستی سه  بهش، که بردنی نامه به.   دزه کرد که ستی ده ھه
 . دا بووه که ناو کوخه سۆفیا له

تیایدا . رھنا دا ده که رفه ناو زه ی له کی چکۆله یه ڕه سۆفیا په
 نووسرابوو؛

 
 ؟»مریشک«پشدا دت، مریشک یان بیری  چ شتک له

 ؟ یه کی زگماکی ھه یه وه  بیرکردنه ئایا مرۆڤ ھیچ جۆره
 ؟ ڵ و مرۆڤ چیه ک و ئاژه جیاوازی نوان ڕووه

 بارت؟ بۆچی باران ده
 ی مرۆڤک ژیانکی باش بژی؟ وه  بۆ ئه چ شتک پویسته

 
 م به،  وه کان بکاته  پرسیاره ر بیر له کسه توانی یه یده سۆفیا نه

ڕاست،  به.  یه  ھه وه سوفی دوای پالتۆنه یله  فه ندی به یوه  په یزانی که ده
 بوو؟ ریستۆتالیس نه ناوی ئه

  دا، چاوی به که ناو دارستانه واتر پاش ڕاکردنکی دورودرژ بهد
  له مه چوو نوقوم بووبت و به ده وه له. وت یان که که رژینی ماه په
کانی دیوی  رژینه بینینی دار په. راغ ئاوک  قه وه وبدات بگاته ھه
او  ن یشته  گه پاشان که. خشی به یری پ ده ستکی سه ش، ھه وه ره وبه ئه

 .دا  و نیوی نیشانده  ده...ی کرد که کی کاتژمره ماشایه ی، ته که کوخه
کانی تردا  ڕه ڵ په گه ، له وه که  ناو قتووی ککه ی خسته که وره  گه رفه زه

 . وه یه که ویه  ناو گۆره  نوکانیشی ئاخنیه ی پرسیاره ڕه الپه. داینا
ڵ  گه ی له فون قسه له ته ، دایکی به وه  ماه یشته  گه دا که و کاته له
 سۆفیای بینی، خرا  وه رگاکه م دیو ده  له ر که ھه. کرد ککی تردا ده یه
 . وه ی داخسته که فونه له ته

 کوێ بوویت سۆفیا؟ ـ له
 .دا که ناو دارستانه  له...کم کرد یه  پیاسه...ـ من
 .بینم ، ده ـ به

  وه یه که  کراسه م ئاو له؛ بینی ھشتا وه دایه مکی نه سۆفیا ھیچ وه
 .تک ده
 ...فونم بۆ یۆرون کرد له ـ ته

 ـ بۆ یۆرون؟
کاتی جل گۆڕیندا  له. رگی ووشکی بۆ ھنا ندێ جل و به دایکی ھه

.  وه ی بشارته که فه لسه ی مامۆستای فه ڕه وت په که ریک بوو فریا نه خه
رمی  اوکی گهیان و دایکی کاک که  چشتخانه  ڕۆیشتنه وه پاشان پکه

 ک لی پرسی؛ پاش ماوه. لنا
 دا بوویت؟ که ڵ کوڕه گه ـ له
 ودا؟ ڵ ئه گه ـ له

 . وه کرده ی ده که فه لسه  مامۆستای فه نھا بیری له سۆفیا ته
 .«ت که روشکه که «...و ئه. ودا ڵ ئه گه  له ، به ـ به

 .شاند رکی ڕاوه سۆفیا سه
 ڕبوویت؟ ن؟ بۆچی ئاوھا ته وه  پکه ک کهن کات که  چی ده  ئوه...سۆفیا

.  که ر مزه  سه  دانیشتبوو و چاوی بیبووه وه  وریاییه سۆفیا زۆر به
  یووت؛ ئای دایکه ھات و ده نینی ده یدا پکه وه  ناوه  ھاوکات لهم به
 !یت که  خۆڕایی ئاوھا خۆت نائارام ده م، چۆن به که ته گبه نه

ک پرسیاری نوی  ش کۆمه مه ، به وه شانده ری ڕاوه  سه وه دیسانه
 .ر خۆیدا داباراند سه به

  وه ره  ده و له م شه  ئه...موو شتک بزانم وت ڕاستی ھه مه ـ ئستا ده
وت،  وم لکه  من خه ر که وتبوویت؟ ھه  خه وه کانته جله بوویت؟ بۆچی به
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  نت چوارده مه  ته...، ھا؟ سۆفیا وه ره  ده  ڕۆیشتیته وه دزییه ئیتر خرا به
 ! وه ره  ده چیته ڵ کدا ده گه وت بزانم له مه  ده وه رئه به ، له ساه
و  ئه.  باسکردن وته پاشان که.  گریان ستی کرد به وجا سۆفیا ده ئه

  قسه ست به ترست، ده  مرۆڤ ده ترسا، زۆر جاریش که ر ده ھشتام ھه
 .کات ده

ی ناو   و باسی پیاسه وه وبوهری بو به  چۆن زوو خه پی وت که
شی  که یره  سه م و ئاونه له ی کوخ و به رباره ده. ی بۆ کرد که دارستانه
  فه لسه کانی کۆرسی فه ی نامه رباره  ھیچ شتکی دهم به.  وه گایه
زانی  یده نه. برد شی نه که وزه  سه ناوی جزدانه. درکاند ی نه که نھنیه
ک  ک نھنیه  وه کرد ناچاربت باسی ھیلده دهستی   ھهم به ...بۆچی

 . وه الی خۆی بھته له
ڕی  ستیکرد دایکی باوه وجا سۆفیا ھه ئه. شکی پیاکرد دایکی باوه 

  گوتی؛ وه م گریانه ده کات و به پده
  ش گوتم چونکه وه ر ئه به نھا له  ته...  ددارکم نیه ـ من ھیچ جۆره

 . زۆر نائارامی کردیت که  سپییه روشکه باسی که
 دایکی ...؟ وه ره ی مجه که  ناو ژووره  ڕاستی ڕۆیشتیته  به ـ باشه

 . گوتی وه رنجکه سه به
 ر؟ ی مجه که ـ ژووره

 . وه قکرده ردوو چاوی زه سۆفیا ھه
ی  که ژووره«گوترت   ده که ی ناو دارستانه یه  چکۆله و کوخه ـ به
. ژیا ودا ده رکی پیر له ر، مجه وبه مه ندین ساڵ له  چه ، چونکه»ر مجه
 ئستا چ م به. ش بوو، سۆفیا یر و شتولکه مک سه سکی که که

 .  چۆه که  کوخه کی زۆره یه ؟ ماوه وه ینه  بکه وه کات بیر له پویست ده
 .ژی سوفکی تدا ده یله نا فه ، ده زانی چۆه ـ تۆ وا ده

 ! نتاسیاکانتا دروست که  فه یر له ر سهی س شتی سه  به... وه ـ دیسانه
.  وه کرده ی ده که رھاته سه  به یدا دانیشتبوو و بیری له که  ژووره سۆفیا له

موو   ھه ھات، سرکک به ی ده ک ھاتوھاواری سرکک جمه یای وه خه
  کرۆپاته موو ئه  ھه ، به وه کانیه  خۆشه ریجه کان و موھه  قورسه فیله

مان کاتیشدا  ھه له.  وه کانیانه شق پکراوه  مه یمونه ئازاکان و مه
دا،  که یی دارستانهناو قو ر چاوی؛ له  به وه ھاته وام ده رده ک به یه ونه
سکیش  ن، که وه که ریاچه ر ئاوی ده سه  به وکی چکۆله مک و سه له به

 ... یه که مه له  به ، پویستی به وه  ماه وه ڕته ی بگه وه بۆ ئه
. ی ھیچ ئازارکی نادات که فه لسه سۆفیا دنیابوو مامۆستای فه

وا  ، ئه یدا بووه که ناو کوخه  سۆفیا له وت که که رده کاتکیش بۆی ده
ی   نامۆیه سه و که  سۆفیا سوپاسی ئه بوایه ده. بوورت بگومان لی ده

 م بهتۆ، س  ئه وی گرتبووه فی ئه لسه کردنی فه رده روه  په  که بکردایه
موو   چۆن بتوانت جارکی تر ھه...ی کرد کارکی ناپۆ وه بری ئه له

 ر باری ئاسایی خۆی؟  سه وه شتک بخاته
رھنا و  ی ده که ییه مه  په  نووسینه ری نامه فته  ده کی له یه ڕه سۆفیا په

 نووسین؛ ستیکرد به ر ده کسه یه
 سوفی ئازیز؛ یله فه

 ناو   ھاتمه ممه ک شه یانی ڕۆژی یه به  ر له  سه من بووم که
فیت  لسه ند باسکی فه زۆرم پخۆش بوو بتبینم و چه.  وه ته که کوخه

 زۆر دنیا  نده رچه نگری پالتۆنم، ھه تا ئستا الیه. م دا تاوتوبکه گه له
تکی  قیقه  ھه کان له ییه رزی ونه کان یان ته ه»بیر«ت   ده نیم که

 م به،  یه  ناو ڕۆحماندا بوونیان ھه بگومان له.  یه تردا بوونیان ھه
  وه داخه به.  تکی جودایه تی بابه واوه ته ی من، به ڕای ئستاکه  به مه ئه
   که  نیه وه ڕم به ش زۆر باوه مۆکه  تا ئه شدا بنم که وه بت دان به ده
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  نه یادکی ژیا ر حاڵ من خۆم ھیچ جۆره ھه به. مر بت ڕۆحمان نه
 ڕۆحی  یت که تم پبکه ناعه توانیت قه ر ده گه ئه.  کانم نیه ییه پشینه
وا  رنت، ئه یگوزه دا ده»بیر« جیھانی   باشی له م، به که  مردووه داپیره

 .م که سوپاسکی بپایانت ده
م   نووسینی ئه ستم به  ده بوو که  نه فه لسه ر خاتری فه به ڕاستی له به

ک   و کۆیه وه ییه مه رفکی په  ناو زه مه یخه  دواتر ده هک( کرد،  یه نامه
  م که نھا ویستم داوای لبووردن بکه کو ته ، به)م خه کریشی تده شه

راغ   قه واوی ڕاکشمه ته  به که مه له وم دا به زۆر ھه. بووم ڵ نه گوایه
پۆلکی   شه شه وانه له. بووم ھز نه  پم وابت زۆر بهم به،  وه که ئاوه

  . که ریاچه  ناو ده وه ی ڕاکشابته که مه له  به وه تووند دیسانه
وا  ر نا، ئه گه ئه.  وه  ماه وه ڕیته  ووشکی بگه ھیوادارم توانیبتت به

ڕبووم و  واو ته  منیش ته  که وه یته  بده وه وایی خۆت به توانیت دنه ده
 . یان گوناھی خۆمه مه  ئهم هب. خت بگرم تکی سه مه  ھه شه وانه له
ر  رامبه  به وه داخه  بهم به. برد ت نه که ستم بۆ ھیچ شتکی ناو کوخه ده

بوو   نه وه رئه به بگومان له. مگرت  الوازبووم و ھه که ر مزه ی سه نامه
  که رفه ر زه سه  ناوی خۆمم له  کهم بهوت شتکت لبدزم،   بمه که

  به.  رلشواویدا وامزانی ھی خۆمه کی سه یه رکه چ بینی، ئیدی له
م جارکی تر  ده یمانت ده م و په که ڕاستی داوای لبووردنت لده

 .م که نائومدت نه
 . وه مه که  نوکان ده  پرسیاره وردی بیر له ر ئستا به تبینی؛ ھه

  اییهکی ئاس یه ، ئاونه که ر کۆمۆدییه ی سه کی تر؛ ئایا ئاونه تبینیه
  م، چونکه که  ده م پرسیاره  ئه ؟ بۆیه لیسماوییه کی ته یه یاخود ئاونه

ردوو چاوم  کدا ببینم و ھه یه ناو ئاونه ی خۆم له ھاتووم ونه من ڕانه
 ! ل دابگرت وه که یه به

 .ت که نده زوومه  ئاره ی قوتابیه وی دسۆزانهس
 .سۆفیا

.  وه ، دوو جاری خونده وه که رفه  زه  بخاته که ی نامه وه سۆفیا پش ئه
پش . بوو سمی نه ی پشوو زۆر ڕه که ک نامه روه رچۆنک بت ھه ھه
  ڕه کر بھنت، په ک شه  کۆیه وه دزییه  و به که  چشتخانه ی بواته وه ئه

 .می ر ده  به رھنا و خستیه ی ده نوکه
ی   ھنده پرسیارهم  ئه» پشدا دت، مریشک یان بیری مریشک؟ چی له»
،  ب ھلکه به. خت بوو  سه که ی مریشک و ھلکه که  کۆنه ه ته مان مه ھه

  ب مریشکیش، ھلکه مان کاتدا به ھه  لهم بهمریشک دروست نابت، 
ی   ھنده م پرسیاره می ئه  ڕاستی وه  ئایا بهم به ... بوون ته نایه
 چ   پالتۆن له یزانی که سۆفیا ده؟  خته  سه که ی مریشک و ھلکه ته مه

ی ھیچ  وه یگوت؛ بیری مریشک، زۆر پش ئه و ده ئه.  ڕکدا بووه باوه
 جیھانی بیردا  بووبت، له ستدا بوونی ھه  جیھانی ھه مریشکک له
 ناو  ی بته وه پی بوای پالتۆن، ڕۆح پش ئه به.  بووه بوونی ھه

  بوو که دا نه  ئایا ڕک لرهم به. » بینیوه«، بیری مریشکی  وه شه له
  سک که ؟ که دا چووه ه ھه  پالتۆن به ی که نجامه و ئه  ئه یشته سۆفیا گه

وا  ی مریشکی دیبت، ئه  ونه  مریشکی زیندوو و نه وپش نه وه له
  وه وه دوای ئه له. بت ی مریشک ھه رباره  بیرکی ده ناتوانت ھیچ جۆره

 پرسیاری دواتر؛ر   سه ر ھاته کسه یه
 «؟ یه  بیرکی زگماکی ھه ئایا مرۆڤ ھیچ جۆره»

ڕبکات  ختبوو باوه زۆر سه. دی خۆیدا گوتی  سۆفیا له... زۆر گوماناویه
بگومان . ند بن مه وه  بیردا ده دایک بوو، له  له ی تازه  کۆرپه که

مانک  ز  ھیچ جۆره که  منداه نده رچه  ھه ناتوانین زۆر دنیابین، چونکه
  که  منداه نت که یه  بگه وه  مانای ئه رج نیه  مه مه  ئهم بهنازانت، 
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ی شتک  وه مان کاتیشدا پش ئه  ھه  لهم به.  تاه واو به مشکی ته
پشدا بیان  کانی جیھان بزانین، ئایا ناچارنین له ی شته رباره ده

 بینین؟
ر  کسه  سۆفیا یه؟ ڵ و مرۆڤ چیه ک و ئاژه جیاوازی نوان ڕووه

کک  بوو ڕووه و پی وانه ئه. رچاو  به واو ئاشکرای ھاته کی ته جیاوازیه
  تی گوه ک بیستویه. نی ژیانکی ڕۆحی ئاۆز بت  خاوه بت که ھه

نھا  ک ته  بنانت؟ ڕووه وه ست ئازاری ددارییه ده نرگزک به
ک  پاشان کۆمه. کات  دهشونما مژت و نه ده  خواردن ھه  که یه نده وه ئه

ش  مانه  له جگه. کات  خۆی زیاد ده وه ھۆیه م دن و به رھه تۆوی ورد به
.  شایانی باسکردن بت  که ک نیه ی ڕووه رباره ھیچ شتکی دی ده

ی  رباره ده)  که که ک ڕووه روه ھه(مان شتیش  دابوو ھه و بوایه سۆفیا له
تی  کان خاسیه ه ، ئاژه مه  له  جگهم به. ڵ و مرۆڤ بگوترت ئاژه

تی گوک  ک بینیویه ( وه توانن بجونه  ده ، بۆ نمونه یه تریشیان ھه
نیشاندانی جیاوازی نوان مرۆڤ و ). تری بکات؟ ست مه ڕاکردنی شه

ی   ئهم به،  وه توانت بیربکاته مرۆڤ ده. ختتر بوو مک سه یش که ئاژه
 شریکان  دا بوو که و بوایه واو له فیا تهکان چی، ناتوانن؟ سۆ ه ئاژه

کی  یه  شوه  به وه مه نی که الیه به.  وه توانت بیربکاته ده» ی که پشیله«
   پرسیاره یتوانی بیر له  ئایا دهم به. کرد وتی ده سوکه ئاگا ھه به
   که وه کاته  ده وه ک بیر له یه ؟ ئایا پشیله وه کان بکاته فیه لسه فه

ک  یه پشیله! ؟ بگومان نا ڵ و مرۆڤ چیه ک و ئاژه ازی نوان ڕووهجیاو
   ئایا لهم به یان نا،   دی خۆشه مان نیشان بدات که توانت ھنده ده

؟ پاش  مره نی ڕۆحکی نه ؟ یاخود خاوه یه  خوا ھه پرست که خۆی ئه
ی  هو م دانه  وه ی که نجامه و ئه  ئه یشته ، سۆفیا گه وه بیرکردنه
 و بیری  که ک منداه روه دا، ھه  لرهم به.  واو گوماناوییه  ته که پرسیاره

  و پرسیارانه ک چۆن ئه روه ھه. بت مان تووش ده مان کشه زگماکی، ھه
ش  مان شوه ھه ر بکرت، به سه کدا گفتوگۆی له یه ڵ پشیله گه  له خته سه
  . خته ر سه هدایک بووشدا ھ  له کی تازه یه ڵ کۆرپه گه له
بگومان . کاند ته کانی ھه سۆفیا شانه» بارت؟ بۆچی باران ده»
 و  وه بنه کان چ ده وره م و ھه  ھه بنه ریاکان ده  ده  که یه وه رئه به له
بگومان . زانی ی ده وه  ئه  پۆلی س بوو که ھشتام له.  باران بنه ده
کان  ه ک و ئاژه ی ڕووه وه هبارت، بۆ ئ  ده کرت بین، باران بۆیه ده
 ڕاستیدا   له  زینه لکه ؟ ئایا په  ڕاسته مه  ئایا ئهم بهن،  شونما بکه نه

 ؟ یه ھیچ ئامانجکی ھه
مین   دووتوی دواھه ی ئامانج له رباره  شتک ده وه مه نی که الیه به

»  باشی بژی؟ ی مرۆڤک به وه  بۆ ئه چی پویسته«بوو؛  پرسیاردا ھه
  ی له ته م بابه ی ئه رباره ر شتکی ده وبه وه ی له که فه لسه امۆستای فهم

 خواردن  موو مرۆڤک پویستی به ھه. یدا نووسیبوو که فه لسه کۆرسی فه
ند   چه وه مه نی که الیه  به م شتانه ئه.  ویستی و سۆزه رمی و خۆشه و گه
. نکی باش بژیی مرۆڤک بتوانت ژیا وه تاین بۆ ئه ره رجکی سه مه

می  ی وه وه  دۆزینه موو مرۆڤک پویستی به یگوت ھه پاشانیش ده
 مرۆڤ ڕک  ش، زۆر گرنگه مانه  له جگه.  فیه لسه ند پرسیارکی فه چه
  سک ڕقی له ر که گه  ئه بۆ نمونه.   پی خۆشه  بکات که و کاره ئه

  ر ببته گه ئهر نابت  وه خته وا زۆر به ھاتوچۆ و ڕگاوبان بت، ئه
کردنی   ئاماده سک ڕقی له ر که گه یاخود ئه. ک شۆفری تاکسیه

سۆفیا .  مامۆستا ر ببته وا کارکی باش ناکات گه کانی بت، ئه وانه
 پزیشکی  کرد ببته زیده  حه وه رئه به له. ڵ خۆشبوو  ئاژه زۆر دی به

   پویستیمان به کهبوو  دا نه و بوایه رحاڵ، سۆفیا له ھه به. ن ئاژه
ی بتوانین ژیانکی  وه  یانسیبدا، بۆ ئه بت له ی ملیۆنک ھه وه بردنه
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ب» ت   ده یه ندکمان ھه  په ، ئمه وه وانه  پچه کو به به. باش بژین
 .« که کارییه موو خراپه گی ھه ئیشی ڕه
  لهکرد بۆ نانخواردن،  ی دایکی بانگی نه و کاته کو ئه تاوه سۆفیا ھه

ی فنی  تاته دایکی گۆشت و په.  وه ره  ده ھاته یدا نه که ژووره
بۆ پاش . کانیشی داگیرساندبوو مۆمه!  چ خۆشه. کردبوو ئاماده

 .نانخواردنیش، ترێ و ککی دانابوو
ی   ساه دایک بوونی پانزه ڕۆژی له. کرد نگیان ده ڕه مه تی ھه باسی بابه
  دایکی لی پرسی؛ وه رئه به ، له ماوهکی  یه فته ند ھه نھا چه سۆفیا ته

 یت؟ که ت چۆن ساز ده که دایکبوونه نگی ڕۆژی له ـ ئاھه
 .کاند ته کانی ھه سۆفیا شانه

 نگک ناگیت؟ ، ئاھه یه وه ستم ئه به یت؟ مه س بانگ ناکه ـ که
 ... یه وانه ـ له
  شه وانه له. بگومان یۆرونیش. ین  و ئانا ماریا بانگکه توانین مارته ـ ده

زانیت، من  ده. یت توانیت بیار بده  خۆت باشتر دهم به ...یۆرگن
.   بیره باشی له م زۆر به  ساه دایکبوونی پانزه ھشتام ڕۆژی له

و  ر له  سۆفیا، ھه...!ڕیبت ردا تپه سه ی به م ھنده ستیش ناکه ھه
و  دا نیم له و بوایه ؟ له یر نیه سه. بووم وره  گه کرد که ستم ده  ھه وه کاته
 . ھیچ گۆڕابم وه کاته
» گۆڕانکاری«ھیچ شتک . گۆڕاویت  ڕاستیشدا ھیچ نه ، له  وایه ـ به
 و پیرتر بوویت و ھیچی  ت کردووه شه نھا گه تۆش ته. ت ردا نایه سه به
 .تر

ست   ھه یه وه ستم ئه به مه. چت  ده وره ی گه  قسه یان له مه  ئه...ـ ئمم
 ...ڕی  زۆر خرا تپهم که ئه
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 «Aristoteles» ریستۆتالیس ئه
یویست  جی بوو و ده نھه پیاوکی وردبینی مه...

 ...کانمان ڕک بخات بۆچوونه
 

ی  که و کوخه ره شکاند، به وکی ده رخه  دایکی سه دا که و کاته سۆفیا، له
ری  سه  و له وه که ییه مه  په  ناو نامه کری خسته ک شه کۆیه. ڕۆیشت

 .«لبرتۆ بۆ ئه«نووسی؛ 
کک گوی  ند خوله  پاش چهم بهھاتبوو،  کی نوی بۆ نه یه ھیچ نامه

 . وه وته که  بوو نزیک ده که گه  سه له
   خۆیکرد به که گه مک سه سۆفیا ھاواریکرد و پاش که! ـ ھرمس

 . گرتبوو وه مه ده شی به وره ردی گه کی زه یه دا و نامه که کوخه
 ! که که  زیره گه هـ س

شنی باوبۆران   چه ویش به ، ئه که گه  ملی سه ستی کرده سۆفیا ده
ی تدا بوو،  که کره  شه ی که که رفه زه. مشی بوو بک و مشه ناسه ھه
  وه ره  ده  ھاته که  کوخه  له که گه پاشان سه.  وه میه  ده ریھنا و خستیه ده

 . وه رچووه  بۆی ده که و ناو دارستانه ره  به وه و دیسانه
مک نائارامبوو، بیت ھیچ  دا که که ی نامه وه  کاتی کردنه سۆفیا له
  تدا بت؟ که مه له ی کوخ و به رباره شتکی ده

 کلبسک  کانی پشوی تدابوو و به ڕه ی په مان شوه ر ھه  ھه که نامه
ی جوداشی  چکۆلهکی ب یه ڕه یان په م جاره  ئهم به.  گردرابوون وه پکه

 ری نووسرابوو؛ سه تدا بوو، له
 

وخۆتر  کی ڕاسته یه  شوه یان با به! ئازیزم خاتونی پۆلیسی نھنی
 ... وه ت کرده که پۆلیسم ئاگاداری کاره. بیم، خاتونی دز

ر تۆ  گه ئه. بووم  نه کجار وا توڕه م، یه که  ده گاته! نا، نا، بگومان نا
وا  ، ئه وه کان بدۆزیته فیه لسه  فه ه ته می مه ت وهستت ب به  مه ھنده
   به ی داخه  جگه  که یه نده وه نھا ئه ته.  وه ڕته گه  باشی ده  به که کاره

  بوایه ، ده تای خۆمه  بگومان خهم به.  وه بت بگوزمه ناچاری ده
گی  ر ڕه  سه وت بچنه یانه  ده یت که سانه و که  تۆ له  که بمزانیبایه

 .کان شته
 .لبرتۆ ومدا، ئهڵ س گه له
  

 م به.  بووه  نه  توڕه واته که. کشا کی ھه یه ناسه  خۆشیدا ھه سۆفیا له
 ؟ وه  بگوزته بۆچی ناچاره

  یانده ڕاکردن خۆی گه گرت و به ڵ خۆیدا ھه گه کانی له وره  گه ڕه په
م  ، ئه وه بته ری ده به باشتر وابوو کاتک دایکی خه. ی که ژووره

 . بت وه ماه له
  ستیکرد به وت و ده ی پاکه ر جگاکه سه  ڕاشکاوی له پاشان به
 . وه خوندنه

 
 سوف و پیاوی زانست یله فه

ری  کانی پالتۆن سه ه»بیر«ئازیزم سۆفیا، بگومان تیۆری 
ی  سته و ھه س نیت ئه مین که که  ڕاستیدا تۆش یه سوڕماندوویت، له

مووی کردبت، یان   ھه ڕت به  باوه وه ب لکدانه ر به نازانم گه. تب ھه
،  میانه ی دووھه مه ر ئه گه. بووبت کت ھه یه خنه زایی و ڕه ند ناڕه چه
  مجار له که زایی یه  و ناڕه خنه مان ڕه  ھه توانیت دنیابیت که وا ده ئه

و  ئه. رووژندراو) ی پش زاین322 تا 384 ( وه ریستۆتالیسه ن ئه الیه
 .ی پالتۆندا قوتابی بوو کادیمیاکه  ئه  ساڵ له20 درژایی  به
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.  دۆنی بووه کو ماکه ، به بووه سینا نه کی ئه ریستۆتالیس خۆی خه ئه
 ناو  ریستۆتالیس ھاته  ئه  ساڵ بوو که61نی  مه پالتۆن ته

  بوو، لهنکرا سه ناوبانگ و په باوکی پزیشککی به.  وه یه کادیمیاکه ئه
ی  م ڕابووردوه ر ئه ھه.  مان کاتیشدا زانای سروشتیش بووه ھه
ی  که فیه لسه  فه ی پۆژه رباره  شتکمان ده  ئستاوه ریستۆتالیس له ئه

ریستۆتالیس  ئه.  و زیاتر خولیای سروشتی زیندوو بووه ئه. ت پ ده
  کو له و، بهسینا بو زنی ئه سوفی مه یله مین فه نھا دواھه ر ته ک ھه نه
 .وروپاش بوو ی ئه وره رناسی گه وه مین گیانه که مان کاتیشدا یه ھه
توانین بین پالتۆن  وا ده ریببین، ئه  ده وانه مک تووندڕه ر که گه ئه

ک ھیچ  یه  تاڕاده کان بوو، که مره  نه ه»بیر«رقای فۆڕم یان   سه ھنده
. دا ده انی سروشت نهک  دیارده تیی به کی تایبه  تبینیه جۆره
  ی که و شته  بوو، یان ئه و دیاردانه ریستۆتالیسیش ڕک خولیای ئه ئه
 .«پۆسسی سروشت«ن   پ ده مۆکه زمانی ئه به
توانین بین پالتۆن پشتی  وا ده ریببین، ئه وتریش ده ر توونه گه  ئه وه
ی  هو شتان موو ئه  ئاستی ھه ستکرد و چاوی له  جیھانی ھه له

 و  وه ره  ده  بته که وته شکه  ئه یویست له ده. (ورمان داخست چوارده
  ریستۆتالیسیش ڕک به ئه!). بکات» بیر«مری  ماشای جیھانی نه ته

ریکی خوندنی ماسی و بۆق و  ل خه چوارپه ؛ به وه وه ی ئه وانه پچه
د و شین ر  گوی زه ککه ڕووه(*کان بوو   ئامینۆنه کان و گوه شخاشه خه

 .)و.گرت و سپی ده
 م بهھنا،  کارده قی به نھا ئه توانین بین پالتۆن ته ده
 .ھنا کارده دا به گه کانیشی له سته ریستۆتالیس ھه ئه
واو ئاشکرا  کی ته  شوازی نووسینیشیاندا، جیاوازیه ت له نانه ته
ر بوو،  قنه خو فسانه پالتۆن شاعیر و ئه. ین که دیده نوانیاندا به له

کان ووشک و  نگه رھه ک فه ر وه ریستۆتالیس ھه کانی ئه  نووسینهم به
  ڕوبی سروشت له ی ته وه  لکۆینه نده رچه خت و دژوارن، ھه سه

 . نووسیونی دان که مانه رھه و به ی ئه ناواخنی زۆربه
ن  الیه  له ن که که  ناونیشان ده170  کان باس له  کۆنه رچاوه سه
 47نھا  ش ته و نووسینانه موو ئه  ھه له.  نووسرابن وه ریستۆتالیسه ئه

ین،  واوبوو ناکه  کتبی ته دا باس له  لره ته به ھه.  ی پارزراوه دانه
کانی  ر وانه سه  له  که ریستۆتالیسه کانی ئه کو زیاتر تبینیه به

   له فه لسه  فه یادمان بت که بت له  ده وه دیسانه. نووسیبوونی
 .بوو) یی فه شه(*مگۆ  کی ده ویشدا چاالکیه می ئه رده سه

 بۆ  وه ڕته گه وروپیدا ده لتوری ئه ناو که ریستۆتالیس له نرخی ئه
زراند،  تی زمانی زانستی دامه ڕه  بنه و بوو که خاکی دیاریکراو؛ ئه

کان سوودی ل   جیاوازه ش زانسته  تا ئستاکه ی که و زمانه ئه
  رک که  ڕک خه واته (* و سیستماتیکه ریستۆتالیس ئه ئه. گرن رده وه

 پۆل پۆل  وه رنامه ستور و به ده تی به  پی شوازکی تایبه کان به شته
زراند و ڕکی  کانی دامه  جۆراوجۆره ی زانسته  بنچینه بوو که) و.کات ده

 .خستن
  وه رئه به هنووسی، ل کان شتی ده موو زانسته ر ھه سه ریستۆتالیس له ئه

تا ئستا .  ڕوو مه خه  گرنگیان ده ره نکی ھه ند الیه نھا چه دا ته لره
  وه رئه به ی پالتۆنت بیست، له»بیر«ی پالتۆن و تیۆری  رباره زۆرت ده

ی  که ریستۆتالیس تیۆریه  چۆن ئه م که که ت بۆ ده وه  پشدا باسی ئه له
تی  ماشای چۆنیه شانیش تهپا.  وه تکرده  ڕه وه گه  به پالتۆنی به

ریستۆتالیس  ئه. ین که  خۆی ده ت به ی تایبه فه لسه زراندنی فه دامه
  وه کانه  سروشتیه سوفه یله ن فه الیه وپش له وه ی له و شتانه موو ئه ھه

   که وه ینه که دواتریش ڕوونی ده. ی کردن  و پوخته وه گوترابوو، کۆیکردنه
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خات و چۆن  ڕک ده) و.کانمان فھومه مه(*ن کانما یشتنه و چۆن تگه ئه
. زرنت مه ک زانستک داده تی لۆژیک وه ی بابه چۆنیش بنچینه
ریستۆتالیس بۆ باس  کانی ئه ی بۆچوونه رباره مکت ده دواجاریش که

 .گان ر مرۆڤ و کۆمه سه  له م که که ده
ست   دهین و که وا با قۆی ل ھه  ڕازیت، ئه رجانه م مه ر به گه ئه

 .ین پبکه
 
 بوونی بیری زگماک نه

نو  یویست له کانی پش خۆی، ده سوفه یله موو فه ک ھه روه پالتۆن ھه
پاشان .  وه گۆڕ بدۆزته مر و نه کاندا شتکی نه موو گۆڕانکاریه ھه
رو جیھانی  سه و له بوای ئه  به کانی داھنا، که موکوڕییه  ب که ه»بیر«
  کان له ه»بیر«بوای پالتۆن  ش به وه  له جگه. ن بوو وه کانه سته ھه
 پشدا   له واته. کانی سروشت ڕاست و دروستترکن موو دیارده ھه
ست،  کانی جیھانی ھه سپه موو ئه ، پاشان ھه بووه سپ ھه ی ئه»بیر«
م  به. وتن رکه  ده که وته شکه ر دیواری ئه کانی سه رییه  سبه ک ونه وه

 . بووه شدا بوونی ھه پش مریشک و ھلکه شک لهی مری»بیر«ش  جۆره
و  ئه.  وه ته گاوه ی ھه که ته موو بابه ریستۆتالیس، پالتۆن ھه ڕای ئه به

و ھیچ » گۆڕێ ده«سپکی دیاریکراو   ئه ی بوو که ھاوبوای مامۆستاکه
  شدا بوو که و بوایه ھا له روه ھه.  ناژی تایه تاھه سپکیش بۆ ھه ئه

سپ  ی ئه»بیر«یگوت   دهم به. گۆڕبت مر و نه  نه که سپه فۆڕمی ئه
ویش   و ھیچی تر، ئه ی مرۆڤ خوقاندومانه  ئمه  که که یه نھا بیرۆکه ته

یان فۆڕمی » بیر « واته.   بووه ه سپ المان گه ندین ئه پاش بینینی چه
الی  سپ به ی ئه»فۆڕم«.  خۆیدا بوونی نیه  خۆی له که سپه ئه

  مۆکه زمانی ئه یان به _ یه که سپه تی ئه ، خاسیه وه ستۆتالیسهری ئه
 . یه که سپه زی ئه گه بیین، ڕه

  و شتانه سپ، مانای ئه ی ئه»فۆڕم « وه ریستۆتالیسه الی ئه پوختی؛ به به
ی  دا نمونه لره.  شه کاندا ھاوبه سپه موو ئه  نوان ھه  له خشت که به ده

و   له سته ربه واو سه ی بوونیان ته وه رئه به هکان ناگونجت، ل قابه
ھیچ  ڕی به ریستۆتالیس باوه ئه. کرن  دروستده وه ھۆیانه ی به ککانه
ی  وه ره ده تی خۆیان له ی تایبه فه ر ڕه سه  له بوو، که  فۆڕمک نه جۆره

؛  یه وه وانه پچه  به وه ریستۆتالیسه الی ئه کو به به. سروشتدا دانرابن
تی شتکی  تی تایبه  خاسیه کاندان، چونکه ناو شته کان له ه»ڕمفۆ«

 .دیاریکراون
یگوت   ده  که بایه ڵ پالتۆندا ناته گه ریستۆتالیس له ش ئه یه م شوه به
ی  و شته ئه.  بووه پش مریشکدا بوونی ھه ی مریشک له»بیر«
  موو تاکه ناو ھه ی مریشک له»فۆڕم«ت  ریستۆتالیس پی ده ئه
  ، بۆ نمونه یه تی مریشک بوونی ھه تی تایبه ک خاسیه یشککدا، وهمر

ی »فۆڕم« و  که  مریشکه وه شه یه م ڕوانگه له.  کردن تی ھلکه خاسیه
 . نووساون وه ش پکه ک ڕۆح و له روه مریشک ھه

ی  رباره ریستۆتالیسمان ده ی ئه خنه ی گرنگترین ڕه  کورته م جۆره به
یت   بده وه رنجی ئه دا سه ش لره  دهم به. یشاندای پالتۆن ن که تیۆریه

. ین که  ده وه رزی بیرکردنه ی ته وره رخانکی گه رچه  وه  باس له  ئمه که
   به  که  پکھاتووه و شته ت له قیقه ی ھه ترین پله، با وه الی پالتۆنه به
مان  ھه  به وه ریستۆتالیسه الی ئه  بهم به.  وه ینه که ق بیری لده ئه

   به  که یه و شته ت ئه قیقه ی ھه ترین پله با  که  ڕوون و ئاشکرایه شوه
موو شتک  پی بوای پالتۆن ھه به. ین که ستی پ ده کانمان ھه سته ھه
   له  که ی شتکه وه رچدانه رپه نھا به یبینین ته  سروشتدا ده  له که
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.  ڕۆحی مرۆڤدا  له وه شه  لره ، وه یه دا بوونی ھه»بیر«جیھانی 
 ڕۆحی   له ی که وه بینی؛ ئه ی ده که وانه ریستۆتالیسیش ڕک پچه ئه

م  به. کانی سروشتن و ھیچی تر ی شته وه رچدانه رپه نھا به ، ته مرۆڤدایه
ی  پی دیده به.  یه قینه و سروشت جیھانی ڕاسته ش الی ئه جۆره
یی جیھاندا  فسانه کی ئه یه  ونه ریستۆتالیس، پالتۆن له ئه

ڵ جیھانی  گه کردنی مرۆڤ له نه زه  مه ودا که ، له گیریخواردووه
 .کرت دا ئاوگۆڕده قینه ڕاسته

کان  سته وپش ھه وه ر له گه  ھیچ شتک، ئه وه ریستۆتالیسه الی ئه به
  ر پالتۆن بوایه گه.   ئاگایدا بوونیان نیه وا له بردبت، ئه ییان پنه په
  وپش له وه ر له ، گه  سروشتدا بوونی نیه  ھیچ شتک لهیگوت؛ ده

ی   ڕوانگه پالتۆن، له. بووبت دا بوونی نه»بیر«جیھانی 
کان دووجا  ی شته ژماره«کان   شوه ک له یه شوه  به وه ریستۆتالیسه ئه
نھا بۆ  سپ، ته ی ئه»بیر«ر   به برده نای ده و په  ئه بۆ نمونه. » وه کاته ده
  که یه وه  لکدانه  چ جۆره مه  ئهم به.  وه سپک لکبداته  ئه  تاکهی وه ئه

؟ بیت   ھاتووه  کووه سپ له ی ئه»بیر«ی   ئه یه وه ستم ئه به سۆفیا؟ مه
  سپه ی ئه»بیر«م  بت و ئه  ھه وه وه رو ئه سه میش له سپکی سھه ئه
 و بت؟ کی ئه نھا کۆپییه ته
  کانمان، له وه موو بیرکردنه موو شتک، ھه  ھهریستۆتالیس پی وابوو ئه

 ناو  ته  بینیوومانن یان بیستوومانن ھاتوونه ی که و شتانه ی ئه ڕگه
کی  نی ژیرتییه  خاوه یگوت ئمه مان کاتدا ده ھه  لهم به.  وه ئاگاییمانه
موو   ھه وه یه  ڕگه  له  که یه کی زگماکمان ھه  توانایه ئمه. زگماکیشین

 گروپ و پۆلی جیاجیادا  ین و له خه کان ڕکده ستیه  ھه ۆرکهم
و » ک ڕووه«و » رد به«ک  ی وه واژه سته ش ده م جۆره به. نین دایانده

ی  واژه سته ش ده مان شوه  ھه به. دات ده رھه سه» مرۆڤ«و » ڵ ئاژه«
 . بوون دته» ناری بوولبولی که«و » ریایی قرژای ده«و » سپ ئه«ک  وه
کی زگماکی   مرۆڤ ژیرتیه کرد که ده  نه وه ریستۆتالیس نکۆی له هئ

تی دیاری مرۆڤ کتومت   خاسیه وه وه الی ئه ، به وه وانه  پچه به.  یه ھه
ست  کانمان ھه سته ی ھه و کاته کو ئه تاوه و ھه پی ئه  بهم به.  ژیرتییه

ش  م جۆره به.  وه منته ده» تای به « قمان به ن، ئه که  شتک نه به
 . کی زگماکی نیه»بیر «  ھیچ شوه وه ریستۆتالیسه الی ئه مرۆڤ به

 
  تی شته فۆڕم خاسیه

ر تیۆری پالتۆن  رامبه ریستۆتالیس بۆچوونی خۆی به ی ئه وه پاش ئه
 و  شی جیاجیا پکھاتووه  به ت له قیقه وجا گوتی ھه رخست، ئه ده

تریالی شتک  شی مه  به که» ماده «. و فۆڕم  ماده  له که یه ه تکه
 . یه که تی شته تی تایبه  خاسیه که»فۆڕم« کاتکدا  ھنت، له پکده

. شنت، سۆفیا وه کانی ڕاده متا باه رده به گریمان مریشکک له
دات،  ک ده یه کانی له  باه  که یه وه  کتومت ئه که ی مریشکه»فۆڕم«

  ته  خاسیه که ی مریشکه»فۆڕم « واته. کات  ده کات، ھلکه گار ده گاره
  که  مریشکه  که یه و چاالکیانه ، یاخود ئه یه که کانی مریشکه تییه تایبه

گار   چیتر ناتوانت گاره واته(مرت   ده که کاتکیش مریشکه. یانکات ده
نھا شت  ته. ش بوونی نامنت که ی مریشکه»فۆڕم « و کاته ، ئه)بکات
 م به، !) سۆفیا ی داخه جگه ( یه که ی مریشکه» ماده « وه منته  ده که

 .«مریشک« زیاتر پی ناگوترت  وه ئیدی له
کانی   گۆڕانکاریه ریستۆتالیس گرنگی به وپش گوتم، ئه وه ک له روه ھه

ی  وه  بۆ ئه یه ک ھه  توانایه میشه دا ھه» ماده«ناو  دا؛ له سروشت ده
، » ماده«توانین بین ئامانجی   ده.کی دیاریکراو»فۆڕم « نته بیگه
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موو  ھه.  یه یدا بوونی ھه وه ناوه  له  که یه و توانایه تکردنی ئه قیقه ھه به
ی  وه رگرتنه ریستۆتالیس، فۆڕم وه پی ئه کانی سروشت، به گۆڕانکاریه

 .«ت قیقه ھه«بۆ »  تواناوه « ، له یه ماده
ھۆی چیرۆککی  خوازم به  دهم به،  مک ناڕوونه  که که ته زانم بابه ده

ر  سه رتاشک له یکه ؛ جارکیان په وه مه  زیاترت بۆ ڕوونبکه وه خۆشه
موو ڕۆژک  ھه. کرد ئیشی ده) و. قه ردکی ڕه  به جۆره(* گرانیتک  پارچه

ڕۆژکیان . ی بوو که  ب شوه رده کوشکاری و داتاشینی به ریکی چه خه
» ڕیت؟ گه دوای چیدا ده به«لی پرسی؛  میوانی و  کوڕکی منداڵ چووه

، پاشان  ڕوان به چاوه« و گوتی؛  وه می دایه ش وه که رتاشه یکه په
ش  که رتاشه یکه  و په وه  ھاته که ند ڕۆژک منداه پاش چه. »یبینی ده
 زۆر  که کوڕه. رھنابوو  ده که  گرانیته  پاچه سپکی جوانی له ئه
  ی کرد و پاشان ڕووی کرده که سپه ی ئهماشا  ته وه رسامیه سه به
دا  که رده ناو به  له سپه و ئه چۆن زانیت ئه« و گوتی؛  که رتاشه یکه په

 .«بوو؟
ی   شوه که رتاشه یکه کان، په  شوه ک له یه شوه ڕاست چۆن زانی؟ به به
ی  وه رئه به ڕک له. دا بینیبوو که  گرانیته ناو پارچه ی له که سپه ئه

 فۆڕمی  ی ببته وه کی زگماکی تدابوو، بۆ ئه  توانایه که  گرانیته پارچه
کانی سروشت،  موو شته دا بوو ھه و بوایه ریستۆتالیس له ئه. سپک ئه

 .کی دیاریکراو»فۆڕم « کی زگماکیان تیدابت و بتوانن ببنه توانایه
ی مریشک   ھلکه... که ر باسی مریشک و ھلکه  سه وه ئستاش دینه

 مانای  مه  ئهم به.  مریشک ی ببته وه  بۆ ئه کی زگماکی تدایه توانایه
زانیت  ک ده  مریشک، وه ی مریشکک ببنه موو ھلکه  ھه  که  نیه وه ئه
 و   و ئۆملت و ھلکه مه ه ک ده وه(یانی   نانی به بنه ندکیان ده ھه
. تک قیقه  ھه  نابته که ی زگماکی ھلکه»فۆڕم«شدا  م کاته له) ڕۆن

 قازک،  کی مریشک نابته یه  ھلکه  که بگومان ئاشکراشه
  واته که.  ی مریشککدا بوونی نیه  ھلکه  له م توانایه ی ئه وه رئه به له
 و  که خات؛ تواناکانی شته رده نمان بۆ ده ی شتک دوو الیه»فۆڕم«
 .کانیشی ندیه ھا سنووربه روه ھه
نھا بیر  ، ته» ماده«و » فۆڕم«ی  رباره یدا ده که باسه ریستۆتالیس له ئه
ک چۆن  روه ت ھه کو ده به.  وه کان ناکاته  زیندووه ره وه  بوونه له
ک  یه کانی له گار بکات و باه  گاره  که دایه وه ی مریشکک له»فۆڕم«

  ردک بۆ نمونه ی به»فۆڕم«ش  مان شوه  ھه  بکات، به بدات و ھلکه
. وی ر زه  بۆ سه وه  خواره وه وته کاتی فدانیدا بکه  له  که دایه وه له
ردیش  ی بھنت، به که گاره  گاره ک چۆن مریشک ناتوانت واز له روه ھه
توانیت  بگومان ده.  وه  خواره وه وته که  ناتوانت نه مان شوه  ھه به
یت  ناتوانم بهیت،  رو ئاسمان فی بده بگریت و به ردک ھه به
  وتنه  که که رده  سروشتی به ر مانگ، چونکه  سه یته  فبده که رده به

  ت کرد، چونکه یه وه م تاقیکردنه ر ئه  گه مک ئاگاداربه که. ( یه وه خواره
مدا  کجار که کی یه یه ماوه له.  وه سنته ی خۆی ده  زوو تۆه که رده به
 ئاستی   له  بت که سه  کهو وی، خواش ئاگای له ر زه  سه وه وته که ده
 .)! ستاوه دا وه که رده ی به وه  خواره وتنه که
 

 ست به ھۆی مه
موو شتکی   ھه بگرین که  ھه ه»فۆڕم«و   باسی ئه ست له ی ده وه پش ئه

ی  رباره مان کاتیشدا شتکمان ده ھه  له تی وه یه زیندوو و مردوو ھه
م بم  که ز ده  حه ڕوو، خاته کان بۆ ده بواری چاالکی شته

  ت به باره ری سه رسوڕھنه یشتنکی سه ریستۆتالیس تگه ئه
 . بووه کانی سروشت ھه دیارده
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ین،  که کان ده  شته شتک له» ھۆی« باسی  می ئستاماندا که رده  سه له
 شکا،  که ؛ شوشه یه که تی ڕوودانی شته  چۆنیه ستمان له به وا مه ئه
  ، چونکه یه وکمان ھهپ. ردکی پدا کشا  بهر ی پیته وه رئه به له

.  وه ته  و دووریویه  نووساندووه وه کانی پکه رمه  چه ک پارچه چییه پینه
 سروشتدا  ریستۆتالیس ھۆی جیاواز جیاواز له پی بوای ئه  بهم به

. ژمرت شمان بۆ ده  جیاوازانه و ھۆیه و چوار له ئه.  یه بوونی ھه
 . چیه» ست به ھۆی مه « ستی له به ین مه  تبگه  که یه وه ن ئهگرنگترینیا

قی  وا بگومان ھه ین، ئه که  ده که  شکاوه ره نجه  په کاتک باس له
وت بزانین  مانه ده. ی تگرت که رده ر به  بپرسین بۆچی پیته خۆمانه

  ش کاتک باس له مان شوه  ھه به.  چی بووه» تی نیه«ستی یان  به مه
ست ڕۆکی گرنگ  به ت یان مه وا دیسان نیه ین، ئه که کان ده وهپ
 م به).   ئاشکرا دیاره که سته به شیاندا مه م باره له(بینت  ده
کانی   بگیانه ر پۆسسه سه ی به»ست به ھۆی مه«ریستۆتالیس  ئه

ک  یه  نمونه  تاکه توانین به دا ده لره. پاند سه سروشتدا ده
 ؛ وه ینه مان ڕوونکه که سته به مه

 فربوویت؛  وه  خوندنگه بارت، سۆفیا؟ بگومان له بۆچی باران ده
 و  وه بنه ، دواتر چ ده وه بنه کاندا سارد ده وره  ھه کان له می ئاوه ھه
  ونه که  ده وه وییه  ھۆی ھزی ڕاکشانی زه پاشانیش به.  باران بنه ده

 م بهگوت،  مان شتی ده ر ھه  ھه یهریستۆتالیسیش بوا ئه.  وه خواره
؛  نھا س ھۆ ڕاکشاوه ت بۆ ته نجه  تۆ تا ئستا په یگوت که زیاتریش ده

ودابوون کاتک   له که) کان وره ھه ( یه که می ئاوه ، ھه»ھۆی مادی«
ھۆی «گوت  شی ده که مه ی ھه وه  ساردبوونه به.  وه  سارد ببووه واکه ھه

یان سروشتی » فۆڕم «  که ه»ھۆی شکی«ش می سھه. »ر کاریگه
مین   ھشتام چوارهم به.  وه  خواره وته وی بکه و زه ره  به  که یه که ئاوه

ھۆی «یوست زیادی بکات؛  ریستۆتالیس ده  ئه ، که ھۆمان ماوه
ک و   ڕووه بارت، چونکه  ده ، باران بۆیه)مین ھۆ یان دواھه(» ست به مه

. ن شونما بکه ی نه وه  بۆ ئه  ئاوی بارانه یستیان بهکان پو ره به گیانله
 ڕۆی ژیانی یان  وه ه»ست به ھۆی مه«م  ی ئه  ڕگه ریستۆتالیس له ئه
 .خشی به  باران ده به» ستی به مه«
 و بین  وه بگینه  ھه که ته موو بابه شتوانین ھه  ده ته به ھه

 ئاسانی  به.  یه  ش ھه ، چونکهن که شونما ده  نه وه رئه به کان له که ڕووه
موو   ھه وه ریستۆتالیسه الی ئه ؟ به بینی سۆفیا، وانیه  ده که جیاوازیه

باران .  یه ستک یان ئامانجکیان ھه به کانی سروشت، مه شته
قاڵ و  یان داری پرته. ن شونما بکه کان نه که ی ڕووه وه بارت؛ بۆ ئه ده

 .ی مرۆڤ بیانخوات وه ۆ ئهبت؛ ب میان ده رھه کان به میوه
ین ئاو و خواردن   ده ئمه.  وه  بیرناکاته م جۆره  زانست به مۆکه ئه
م  ر ئه گه ئه. ر بتوانن بژین به ی مرۆڤ و گیانله وه رجکن بۆ ئه مه
. توانی بژین مانده  نه و کاته وا ئه ، ئه بووایه ش بوونیان نه رجانه مه
 خۆراک و   ببنه  نیه وه  یان ئاو، بۆ ئهََّقال ستی بوونی پرته به  مهم به

 .مان وه خواردنه
 بینینی ھۆکاندا  ریستۆتالیس له توانین بین ئه ب ھیچ گرفتک ده به
ت  نانه ته. ین ده  نه له په ش بیاری به  دهم بهدا چووبوو،  ه  ھه به

م  ه خودا جیھانی ب دان که و بوایه کانکی زۆر له ش خه ئستاکه
ر بتوانن تیدا  به ی مرۆڤ و گیانله وه ، بۆ ئه  دروستکردووه  بۆیه یه شوه
  کان بۆیه توانین بین؛ ئاوی ڕووباره  ده وه شه یه م ڕوانگه له. بژین

  ی بژین پویستیان به وه ڵ بۆ ئه  مرۆڤ و ئاژه ، چونکه یه بوونیان ھه
  ین، واته که مانجی خوا دهست یان ئا به  مه دا باس له  لرهم به.  ئاوه

 .ک بت ره یان گه  خۆیان بۆ خۆیان باشی ئمه  که کان نیه ئاوی ڕووباره
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 Logic لۆژیک

ت  باره یشتنی مرۆڤ سه تی تگه ر چۆنیه  سه ریستۆتالیس دته دواتر ئه
و » فۆڕم«وشدا جیاوازی نوان   له وه کانی جیھان، دیسانه  شته به
 .بینت دهڕۆکی گرنگ »  ماده«
شی جیاواز   گروپ یان به  له  که یه وه ین، مانای ئه گه  شتک تده  له که

سپکی تریش،  بینم، ئه سپک ده من ئه. نین جیاوازدا دایان ده
ک  ک یه کان وه سپه موو ئه  ھه ڕاسته. بینم سپکی تریش ده  ئه وه دیسانه

  واته.  شه کاندا ھاوبه سپه موو ئه  نوان ھه  له یه  شتک ھهم بهنین، 
  وه کانه سپه موو ئه الی ھه  به  که یه و شته کان کتومت ئه سپه ی ئه»فۆڕم«
  ی تاکه» ماده « ر به ، سه  جودایه ی که و شته  ئهم به.  که ک یه وه
  ی تاکه  ماده ندی به یوه جۆرکی تر بیین په  یان به سپکه ئه
 . یه  ھه وه سپکه ئه

کان   و شته وه خولینه  جیھاندا ده  به یه م شوه ۆڤ بهی مر ئمه
 و  وه وڕه  گه ینه خه مانگاکان ده. ین که  و پۆل پۆلیان ده وه ینه که جیاده

کانیش  راز و مریشکه وڕی به کانیش بۆ گه رازه  و به ویله کان بۆ ته سپه ئه
ن دات کاتک سۆفیا ئامۆنس مان شتیش ڕووده ھه. کانیان بۆ کوالنه

، کتبی  وه که  کتبخانه خاته کانی ده کتبه. خات ی ڕک ده که ژووره
کانیش  ییه فته  ھه نت، گۆڤاره یدا داده  جانتاکه ش له قوتابخانه

کات و  د ده کانی جوان قه جله.  وه که ی کۆمدیه جه کمه  چه خاته ده
نت و  دا دادهک یه جه کمه  چه  له وه ، جلی ژره وه که نتۆره  که یانخاته ده

  وه کاته کانیش جیا ده ویه ، گۆره وه کاته ککی تردا جده  یه کان له بلوسه
،  رنج بده سه. نت  خۆیدا دایان ده ت به کی تایبه یه جه کمه  چه و له
 جیا  و شتانه ین؛ ئه که رماندا ده ناو سه مان شتیش له  ھه ئمه

 السیک و خوری  ان لهرد دروستکراون، ی  به  له  که وه ینه که ده
ھا  روه ، ھه وه ینه که نی زیندوو و مردوو جیاده  ته ئمه. پکھاتوون

 . وه ینه که یش جیاده»مرۆڤ«و » ر به گیانله«و » ک ڕووه«
 ژووری کچی  وه  بنچینه یخواست له ریستۆتالیس ده یت سۆفیا؟ ئه گه تده

کانی   شتهموو  ھه لمنت که دا بیسه ویده ھه. سروشت ڕکبخات
رکی  وه ھرمس بوونه. (  ژر گروپی جیاجیاوه ونه که سروشت ده

رکی  وه ، زیاتریش گیانه ره وه ین گیانه ، زیاتریش دیاری بکه زیندووه
،  گکه ، زیاتریش سه ره رکی شیرده وه ، زیاتریش گیانه داره ببه

برادۆرکی  وردتریش ال وانه ، له ین جۆری البرادۆره زیاتریش دیاریبکه
 .) نره

  که ویه ر زه سه  له ر شتک که  ھه ره ست بده ده.  سۆفیا وه ته که بۆ ژووره
 گروپکی  ر به  دت سه وه سته ده  به رچی شتک که ھه.  وتووه که
یت،  تتوانی پۆلنی بکه  و نه وه ر ڕۆژک شتکت دۆزییه گه ئه.  رزتره به
 ببینیت و  ر ڕۆژک شتکی بچکۆله گه  ئه بۆ نمونه. تاسیت وا ده ئه
 یان  ه  یان ئاژه که  جیھانی ڕووه ر به  سه زانیت که  نه وه دنیاییه به

 .ریت ستی بۆ به وریت ده دام نه و بوایه وسا له کانزا، ئه
و  من بیر له. ڵ و جیھانی کانزا ک و جیھانی ئاژه گوتم جیھانی ڕووه

وانی تریش   و ئه وه ره  ده نه که ت ده گبه سکی نه  که  که وه مه که  ده یاریه
بت  ، ده وه ڕته گه کاتکیش ده. ون که ر شتکی دیاریکراو ڕک ده سه له

 . یادایه  خه وانی تر چ شتکیان له بزانت ئه
   که وه نه ک بکه یه  پشیله  بیر له ن که ده  بیار ده که ه  کۆمه بۆ نمونه

پاشان .  دایه ی دراوسکه ناو باخچه  له  و ئستاکه یه» پیلله«ناوی 
بت  ش ده که ه کۆمه.  پرسیاکردن وته که  و ده وه  ژووره  دته که سه که

  سه و که ر ئه گه ئه.  وه نه م بده وه» خر نه « یان به»  به « یان به
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سکی   ڕاستیدا که وسا له ئه(ریستۆتالیسکی باش بت   ئه خته دبه به
بت؛   ده وه ی خواره یه م شوه یان به وا گفتوگۆکه ، ئه)بت دهختدار  به

، »!خر نه«؟   جیھانی کانزایه ر به ، سه»! به«؟  شتکی دیاریکراوه
، »!خر نه«؟  که  جیھانی ڕووه ر به ، سه»! به«ژی؟   ده  که شتکه
، »! به«؟  ره ، شیرده»!خر نه«؟  ، باداره»! به«؟  ره به گیانله

؟  یه ، پیلله»! به«؟  یه ، پشیله»! به«؟  یه که ره به واوی گیانله ته
 .ھاھاھاھاھا» ! به«
ی یاری  رباره رچی ده ھه. ی داھنا م یاریه ریستۆتالیس ئه ئه

کاتی . ی وه  ڕزی پالتۆن بگرین بۆ دۆزینه ، وا باشتره شه وه خۆشاردنه
 .یاری لیگۆکانی داھنا  خۆشی سوپاسی دیمۆکریتمان کرد، چونکه

یویست  جی بوو و ده نھه ریستۆتالیس پیاوکی وردبینی مه ئه
ک  ی وه»لۆژیک « ویش بوو که ر ئه ھه. کانمان ڕک بخات بۆچوونه

،  وه  کایه ندین یاسای توند و تیژی ھنایه و چه ئه. زراند زانستک دامه
ک یان  هی گه  چ به  که وه ی بۆمان ڕوونکاته وه نھا بۆ ئه ته
دا  لره.  ند کردنه سه پی لۆژیک شیاوی په نجامک به رئه سه

م   بکه وه خت له ر جه گه ؛ ئه وه  دنمه ته م بابه کی پاوپی ئه یه نمونه
و )  مه که رجی یه  مه مه ئه(» مرت رکی زیندوو ده وه موو بوونه ھه « که

رجی  ش مه مه ئه(»  رکی زیندووه وه ھرمس بوونه«پاشانیش بم 
ھرمس شیاوی «توانم بم  نجامک ده رئه ک سه  وه واته ، که) مه دووھه
 .« مردنه

ندی  یوه ی په رباره ریستۆتالیس ده بینین لۆژیکی ئه  ده وه که  نمونه له
ری  وه بوونه«شدا  یه م نمونه له). و. کانه بیرۆکه (* کانه نوان زاراوه

  و له  ئه بت بن که مان کاتیشدا ده  ھه  لهم به.  ه»مردوو«و » زیندوو
  وه وپشه وه ر له  ھه ئمه.  گوتووه ڕاستیدا ھیچ شتکی نوی نه

گیش   و سه گکه و سه ئه. (» شیاوی مردنه«مانزانی ھرمس  ده
ی  وانه  پچه و به»  مردنه« شیاوی  ، واته رکی زیندووه وه بوونه«
مان  مه  ئه وه دنیاییه ، به به. ) یه وه ردکی شاخی ئفریسته به
 ڕوون و   ھنده میشه کان ھه ندی نوان گروپه یوه  پهم بهزانی،  ده

) و.کانمان بۆ چوونه(*کانمان   زاراوه جارجارک پویسته. ئاشکرا نین
 .ین ڕک بخه

ی مشک،  ی چکۆله چکه ڕاستی به ؛ ئایا به وه ھنمه  ده ک نمونه نھا یه ته
م  که زانم نمونه ؟ ده وه خۆنه راز شیری دایکیان ده رخ و به بهک  روه ھه

کاربھنین؛  به» کانمان وه بیرکردنه«ش   دهم به،  نیناوی دیاره پکه
  واته) ؟ ی مشکت بینیوه  ژیانتا ھلکه له( ناکات  رحاڵ ھلکه ھه مشک به

 ناوی   ئمهم به. بت یان ده چکه راز به ڕ و به کو مه ر ڕک وه ھه
کانیان  چکه  به  شیر به نین که  ده رانه وه و گیانه له» کان ره شیرده«
 شیری دایکیان  ن که رانه وه و گیانه کانیش ئه ره شیرده. ن ده ده
 م بهبوو،  مان ال ھه که مه وه. نجام  ئه یشتینه ش گه مه به.  وه خۆنه ده
رگیز   ھه بت که وه رئه به  له یه وانه ، له وه چته بیرمان ده  پکدا له له
.  وه  شیری دایکی بخواته دیبت که چاوی خۆمان مشککمان نه به

کات  رم ده مک شه  مشک که  که یه وه رئه به ش له مه بگومان ئه
 .کانی بت چکه رچاوی مرۆڤ ئاگاداری به به له
 

 ی سروشت پلیکانه
م  که بوون، یه» ڕکخستنی«ر باسی   سه ریستۆتالیس دته دواتر ئه
ر دوو  سه شکردنن به کانی سروشت شیاوی دابه ت دیارده شتیش ده
رد و  ک به ، وه یه کانمان ھه  بگیانه  شته وه که الیه له. کیدا ره گروپی سه

   که ناودا نیه کی خۆییان له  ھیچ توانایه مانه ئه. دۆپی ئاو و خۆڵ
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ی   شتانه م جۆره ۆتالیس ئهریست پی بوای ئه به. بگۆڕن بۆ شتکی تر
کرت  ڕا ده وه ره ری ده  ژر کاریگه نھا له ته» زیندوون-نا « که

  موو شته  ھه وه شه کی دیکه الیه له. ردا بت سه گۆڕانکاریان به
 و  دایه وه  ناوه کی خۆییان له ماناش توانایه ، ئه یه کانمان ھه زیندووه

 .توانن بگۆڕین بۆ شتکی تر ده
، » کانه  زیندووه شته«ی  رباره رچی ده  ھه وه ریستۆتالیسه ی ئه ه دید له
 گژوگیا  وه که الیه شبکرن؛ له کیدا دابه ره ر دوو گروپی سه سه کرت به ده

  ره وه  بوونه وه کی تریشه الیه  له ، وه)کان که یان ڕووه(کان  زیندووه
ر دوو پۆلی دیدا  سه کان به  زیندووه ره وه پاشانیش بوونه. کان زیندووه

 .ڵ کرن؛ مرۆڤ و ئاژه شده دابه
ریستۆتالیس  ی ئه م پۆلنکردنه  ئه دا بنین که وه شت دان به ده

 نوان شتی   له وره کی گه جیاوازیه.  شکردنکی ڕوون و ئاشکرایه دابه
. ردکدا  نوان گوک و به  له ، بۆ نمونه یه زیندوو و نازیندوودا ھه

، بۆ  یه دا ھه ک و ئاژه  نوان ڕووه زنیش له کی مه زیهھا جیاوا روه ھه
کیش  ند جیاوازیه  بم چه پم خۆشه. سپکدا  نوان گوک و ئه  له ونه
  و جیاوازیانه  ئایا ناواخنی ئهم به،  یه سپ و مرۆڤدا ھه  نوان ئه له

 چین؟
  که مه وهکو تۆ  تاوه  ھه ڕوانت بم، چونکه  چاوه  کاتم نیه وه داخه به
رفکی   زه یته یخه کردا ده ک شه ڵ کۆیه گه  و له وه نووسیته ده
   باشتره وه رئه به له. چت گات، زۆری پده ستم ده ده  و به وه ییه مه په

کانی  ریستۆتالیس دت و دیارده ؛ ئه وه مه م بده ر وه کسه خۆم یه
  و پشت به دا ئه کات، لره شده ند گروپکدا دابه ر چه سه سروشت به

و  ؛ پشتی به وه ینه زیاتریش ڕوونی بکه. ستت به کان ده تی شته خاسیه

  ی که تانه و خاسیه یانکرد یان ئه کان ده  شته ست که به  ده تانه خاسیه
 .ن توانایاندابوو بیکه له
توانای خۆراک ) ڵ، مرۆڤ ک، ئاژه ڕووه(» کان  زیندووه شته«موو  ھه
ن و خۆیان  شونما بکه توانن نه  ده وه یه و ڕگه  و له یه رگرتنیان ھه وه

مرۆڤ و (» کان  زیندووه ره وه بوونه«موو  ش ھه وه  له جگه. ن دروستبکه
ھا  روه  ھه ، وه یه شیان ھه که وره ستکردنی چوارده توانای ھه) ڵ ئاژه
ک موو مرۆڤ  ھه وه شه مه رو ئه سه له.  وه  سروشتدا بجونه شتوانن له ده

  ، یاخود توانای ڕکخستنی مۆرکه یه ی ھه وه توانای بیرکردنه
 گروپ و پۆلی جیاواز جیاوازدا  توانت له  و ده یه کانی ھه ستییه ھه

 .دایان بنت
 سروشتدا   سنوورکی ئاشکرا له  ڕاستیدا ھیچ جۆره ش له یه م شوه به
 بۆ  وه اکارهککی س  ڕووه  له بینین که  خزانک ده کو جۆره ، به نیه
رکی  وه  بۆ گیانه رکی ساکاروه وه  گیانه ڕوات، له ککی ئاۆزتر ده ڕووه

پی   به دا مرۆڤ دت، که مین پله  دواھه له. وت که رده ئاۆزتر سه
کات؛ مرۆڤ  موو سروشت ده  ھه ست به ریستۆتالیس ھه بوای ئه

یش  ک ئاژه ت، وهکا شونماده گرت و نه رده ک خواردن وه کو ڕووه روه ھه
مان کاتیشدا مرۆڤ   ھه  لهم به،  یه نی ھهست و توانای جو ھه

ی  وه ویش توانای بیرکردنه ، ئه یه  خۆشی ھه ت به تکی تایبه خاسیه
 . نیهق ئه
،  به. ، سۆفیا یه نی پریشککی ژیری خوایانه  مرۆڤ خاوه م جۆره به

ک  بت خوایه ت ده ێ شوندا دهند ھه ریستۆتالیس له ؛ ئه گوتم خوایانه
ش  وه رئه به له. کی سروشت کردبت یه موو جوه  ھه ستی به بت و ده ھه

 . رزی سروشتدایه ی به  پله ره  ھه خودا له
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تیان  سه کان، ده  و پالنیته ستره ی ئه ریستۆتالیس جوه بوای ئه به
  بت که بت شتک ھه یگوت ده  دهم به.  یه ویدا ھه ی زه ر جوه سه به
گوت  ی ده مه ریستۆتالیس به ئه.  وه کان بجونته  ئاسمانیه نه ته
،  ئارامیدایه خۆی له»  مین جوه که یه«. »خودا«یان »  مین جوه که یه«

  نه ی ته وه نهجو» مین ھۆی که یه«ر خۆی   ھهم به.  وه  ناجوته واته
 . کانی تری سروشته موو جوه ی ھه اوهرچ  سه وه شه ، لره کانه ئاسمانیه

 
 Ethic ئیتیک
  وه ریستۆتالیسه ی ئه  ڕوانگه له. ر مرۆڤ، سۆفیا  سه وه ڕینه با بگه

و » ی گیانکی ئاژه«و » کی گیانکی ڕووه«نی  ی مرۆڤ خاوه»فۆڕم«
کات؛ مرۆڤ  ند پرسیارک ده وجا دت و چه ، ئه» گیانکی ژیرییه«
ی مرۆڤ بتوانت  وه  بۆ ئه  چ شتکمان پویستهش چۆن چۆنی بژی؟ ده

؛ مرۆڤ  وه مه م بده کورتی وه توانم زۆر به ژیانکی باش بژی؟ من ده
موو بوار و تواناکانی   ھه  بت که توانت ئاسووده  ده و کاته نھا ئه ته
 .کاربھنت به
 ؛ یه یی بوونی ھه ریستۆتالیس س جۆری جیاوازی ئاسووده بوای ئه به
س و  وه  ھه  له ربردنی ژیانکه سه یی به م جۆری ئاسووده که یه

.  رپرسیاره ست و به ربه ک ژیانی مرۆڤکی سه میان وه دووھه. زوودا ئاره
 .سوفک یله ک و فه یه وه ره ک لکۆه  وه یش، ژیانکه مین ئاسووده سھه
انکی توانت ژی  مرۆڤ ده و کاته ت؛ ئه ریستۆتالیس ده دا ئه لره

کی تر بیین  یه شوه به. بن مان ھه که رجه رس مه  ھه  بژی، که ئاسووده
،   بژیابایه مۆکه ر ئه گه ئه.  وی کردووه موو جۆرکی تاکه  ھه نکۆی له

مان   ھه تی، به شیه ریکی له نھا خه ی ته سه و که ؛ ئه  بیگوتایه یه وانه له
م  ر ئه به ر له ھنت، ھه کارده کی بهنھا مش  ته  که یه سه و که ی ئه شوه

دا  که ردوو باره  ھه  له ژی، چونکه  ده وانه ش ژیانکی ناقس و تاکه ھۆیه
 .کرت دی ده نگ به ژیانکی ناھاوسه

،  وه کانی تره  خه  به ندیشه یوه ی په رباره رچی ده ریستۆتالیس ھه ئه
ندی   مامناوهڕگای«ی بۆ  ک ئاماژه ک ئامۆژگارییه ھات و وه ده

 م به بباکیش بین،   ترسنۆک بین و نه ش نه کرد؛ ده ده» ئاتونی
تی زۆریش   و جورئه ت، ترسنۆکیه می جورئه که. (بت ئازا بین ده

 م بهویش، ستب  ده نگ بین و نه رچاو ته  به بت نه ده).  بباکییه
 و زۆر  یهنگی رچاو ته م، به یی که خشنده به. (بت دئاوا بین ده
 .) مییه رخه م ته خشینیش که به
،  یگوت؛ زۆر خواردن خراپه  خواردن ده ت به باره ش سه مان شوه  ھه به
ردوو ئیتیکی پالتۆن و  ھه.  ر خراپه م خواردنیش ھه  کهم به
ی   ڕگه نھا له چت؛ ته  زانستی پزیشکی یۆنانی ده ریستۆتالیس له ئه

، یان   مرۆڤکی ئاسووده بمه  ده وه ندییه هنگ و مام ناو ژیانکی ھاوسه
 .«نگ ھاوئاھه«سکی   که بمه ده
 

 ڕامیاری
تی تاک  گا، بابه ریستۆتالیسدا بۆ کۆمه  بینینی ئه  له وه دیسانه

رکی  وه یگوت ؛مرۆڤ بوونه و ده ئه.  وه وته که رده وتی مرۆڤ ده ڕه
ورمان،  ی چوارده گایه ۆمهو ک ب ئه و به  بوای ئه و به»  تییه یه کۆمه
خزان و الدێ پداویستی ژیانمان دابین . واوین  مرۆڤکی ناته ئمه
  رمی و ژن ھنان و شووکردن و به ک خۆراک و گه روه ن، ھه که ده

رزترین فۆڕمی  توانت به ت ده وه نھا ده  تهم به. خوکردنی منداڵ
 . وه  پبکاته  بوونی مرۆییانه وه پکه
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ت ڕک  وه شت ده ؛ چۆن چۆنی ده وه  پشه ھاته دا پرسیارک ده لره
ریستۆتالیس ناوی  ئه). ؟  یاده ی پالتۆنت له که فیه لسه  فه تهو(بخرت؟ 

ودا  له ( میان پادشاییه که بات؛ یه وتوو ده رکه تی سه وه س جۆر ده
  و کاته ش ئه ته و م شوه ئه.  یه ت ھهی وری با به ڕوه ک به نھا یه ته

نھا   ته واته). » وه مکارکه سته«ستی   ژر ده وته که  نه بت که باش ده
مین  دووھه. رت  به ڕوه ت بهندی خۆی و وه رژه ر به سه  له رۆکک که سه

تکی ئاوھادا گروپکی  و له.  ریستۆکراتییه تی باش، ئهی و شوه
  ش خۆی له  ده ته و م جۆره ئه. تی ور  ڕابه بنه  ده  یان گچکه وره گه
  ی به و شته  ئه ، واته»م بپارزت سانکی که ند که ی چه وه ڕانه گه ھه«

کی  یه سته  ده جنتا واته*( «Junta جنتا«ن   پی ده مۆکه زمانی ئه
ی پاش  تداره سه  ده ه و کۆمه تیش ئه تایبه سیاسی، به

). و.گرن تدا ده سه ر ده سه ست به ، ده ڕشگانهکی شۆ یه وه ڕانه گه ھه
، »پۆلیتی«نت  تی باشیش دهمین فۆڕمی و ریستۆتالیس ناوی سھه ئه
  ته و م جۆره  ئهم به. خشت به ی مانای دیموکراتی ده  نزیکه که
  تکی دیموکراتی لهچت و ؛ ڕی تده یه نکی تریشی ھه الیه
  نده رچه ھه ( وه مه کی که ستی کۆمه  ژر ده وته مدا بکه کی که یه ماوه

شدا  وه ڵ ئه گه وا له ، ئه بووایه مانیش نه رۆکی ئه مکار سه ری سته ھیتله
و  تکی ترسناکی بهو» کان بچکۆله « موو نازیه چوو ھه ڕی تده

 ). زراندایه مه یان ده یه شوه
 

 ت ی ئافره ونه
ی بینینی  رباره ت، شتک ده  ئافره  بهت باره ش سه  کۆتایدا ده له
م  دا دونیا بینینی ئه م بواره  له وه داخه به. ریستۆتالیس بین ئه
ک  یه ریستۆتالیس تا ڕاده ئه.  ر نیه ی پالتۆن دخۆشکه ک دیده روه ھه

پیاوی «ت  و ئافره الی ئه له. ت ناقس بت دا بوو ئافره و بوایه له
 پیاو م به،  رگره ت ناچاالک و وه اوزدا ئافره کاتی ز له.  نیه» واو ته

تی  نھا خاسیه ریستۆتالیس منداڵ ته ڕای ئه به.  یه خشنده چاالک و به
موو سیفاتکی  واوی ھه و ته پی بوای ئه به.  وه منته پیاوی بۆ ده

، تۆو  کان وایه وی کگه ک زه تیش وه ئافره.   تۆوی پیاودایه منداڵ له
تۆو  « سه  کاتکدا پیاو که گرک، له  ھه بته ت و دهگر رده وه

ریستۆتالیسی بیین؛ پیاو  کی ئه یه  شوه یان به. » یه که ڕژه
 .« ماده«تیش  خشت و ئافره به  ده که ه»فۆڕم«

ک   پیاوکی ژیری وه ؛ چۆنه رسوڕمانه ی داخ و سه  جگه مه بگومان ئه
   به کان ھنده زه گه ندی نوان ڕه یوه ی په رباره ریستۆتالیس، ده ئه
میان  که دات؛ یه  دوو شت نیشان ده مه  ئهم بهدا بچت؟  ه ھه
ی ژیانی  رباره کی فراوانی ده  زانیارییه ریستۆتالیس ھیچ جۆره ئه

  نده ت چه ئاشکرا پمان ده میش به دووھه.  بووه ت و منداڵ نه ئافره
 . و زانست بت فه لسه ی بواری فه نھا پیاو تاقانه ر ته  گه ترسناکه

کانی  ، بۆچوونه کانه زه گه ی ڕه رباره رچی ده  ھه وه داخه به
ڕاست  کانی ناوه ده کو سه  تاوه که) ک پالتۆن نه(ریستۆتالیس بوو  ئه

   له  که وه تکیان بۆ مایه ی ئافره کان ونه ش کسه یه م شوه به. باوبوو
سکی  سیح که  ڕاستیدا مه  له ، چونکه ھاتووه  نه وه  ئینجیله تدا له ڕه بنه

 ! بووه ت نه  ئافره دژ به
 . وه گرمه  ده ندیت پوه یوه پاشان په!  زیاتر نام مه  ئیدی له ئستاکه

 
ریستۆتالیسی  ی ئه که شه ت و نیوک به ڕه ی سۆفیا که وه پاش ئه
  وته  که وه  دانیشتنه ر به  و ھه که رفه  زه وه کانی خسته ڕه ، په وه خونده

 ناڕک  نده ی چه که رنجی دا ژووره وجا سه ئه. ی که ماشاکردنی ژووره ته
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.  وه و بووبوونهرش و ب دا په که ناو ژووره ر به فته کتب و ده.  و پکه
چنرابوون و  دا ھه که نتۆره  که وی و بلوس و پانتۆی کاوبۆش له گۆره

شی  که م مزی نووسینه رده ی به که  کورسیهر سه له.  وه ره  ده ھاتبوونه
 .وتبوو  جلی پیس که کی پ له یه ته به سه

مین  که یه. ی ڕک بخات که کانی ژووره کرد شته زیده  حهًَدل سۆفیا پ به
  مووی خسته ر ھه ھه. ریھنا ی ده که نتۆره کانی ناو که موو جله شت ھه

پاشان . ست پبکات  ده تاوه ره  سه نوێ له رله گرنگبوو سه.  که ویه ر زه سه
.  که نتۆره  ناو که وه دکراوی خسته  قه  جوانی و به کانی به موو جله ھه

ککی تریش بۆ  رخانکرد و یه  ته وه کی بۆ جلی ژره یه جه کمه سۆفیا چه
. شی بۆ پانتۆی درژ دانا کی دیکه یه جه کمه چه. وی کورت و درژ گۆره
ی ھیچ  وه ب ئه به.  وه  پکرده که  یه که کانی یه هج کمه ش چه و جۆره به

. نا تی خۆیدا داده  شونی تایبه موو شتکی له بت، ھه گومانکی ھه
 و  وه رفکی پالستیکی دۆزیه دا زه وه ی خواری خواره جه کمه ناو چه له
 .کانی تفدا  پیسه موو جله ھه
 کودا دایبنت،  انی لهز یده بوو و نه  گومانی ل ھه نھا شتک که ته

ی  که  تاکه بوو که دا نه وه  له که گرفته. کی درژی سپی بوو ویه  گۆره تاکه
 .بوو ش ھی سۆفیا نه و تاکه کو ئه بوو، به تری دیارنه

. ی کرد که  درژه ویه ماشای گۆره وردی ته ستا و به ند ساتک وه بۆ چه
 ھی  ی کرد که ی خورپه دم بهنووسرابوو،  ر نه سه ھیچ ناوکی له

 لیگۆ و کاستکی ڤیدیۆ و  ک پارچه یه ڵ کیسه گه ی له که ویه گۆره.  کیه
 . وه ره ری سه ی سه که جه کمه  ناو چه سکی ئاوریشمی سووردا، خسته ده
کانی  ره فته سۆفیا کتب و ده.  ھات که وی ژووره ر زه ی سه وجا نۆره ئه

کانیشی  وره  گه کان و ونه ییه فته  ھه ارهگۆڤ.  و ڕکی خستن وه جیاکرده
سفی  ی وه که فه لسه ک چۆن مامۆستای فه روه ڕک ھه(پۆل پۆلکرد 

  وجا ھاته ، ئه وه  بووه که ویه ر زه  ڕکخستنی سه ی له وه پاش ئه). کردبوو
 .ی که ی و دواتریش مزی نووسینه که وه ر ڕکخستنی جگای خه سه

 و  وه ریستۆتالیسی کۆکرده ی ئه که کانی وانه ڕه هموو پ مین شت ھه دواھه
   و به وه تای دۆزییه فایلکی به.  فایلکدا داینان  ڕکوپکی له به

ناو   جوانی له کان و به ڕه  په ند کونکی کرده ی چه که ره ئامری کونکه
  وه که  درژه ویه  گۆره نیشت تاکه ته پاشانیش له. دا ڕکی خستن که فایله

  بیاریشی دا دواتر بچته. دا داینا که بهی دۆ وه ره ری سه  سه هل
 . بھنت که  و قتووی ککه که کوخه

  نھا بیری له سۆفیا ته! کان ڕک بخرن بت شته  ده دواوه  به  ئسته له
ی  رباره ی ده وه کو پاش ئه به.  وه کرده ده ی نه که کانی ناو ژووره شته
ش  مان شوه  ھه  به یشت که وجا تگه ، ئه وه ندهریستۆتالیسی خو ئه

ری   سه و له ئه. کانی ڕکبخات کان و وناکردنه وه  بیرکردنه گرنگه
  تانه و بابه تی بۆ ئه کی تایبه یه جه کمه دا چه که نتۆره ی که وه ره سه

تی  واوه  ته  به  تا ئستاکه بوو که که نھا شونی ژووره وێ ته ئه. دانابوو
 .یشتبوو گه  تنهلی

 
. نگ بوو ر ب ده ڕی و دایکی ھشتام ھه ک دوو کاتژمرک تپه یه

، پی  وه رکاته به ی دایکی خه وه  و پش ئه وه  خواره سۆفیا ڕۆیشته
 .کانی دانت ره وه باشبوو خواردن بۆ گیانه

.  وه مانده کاندا چه وزی ماسیه ر حه سه یاندا خۆی به که  چشتخانه له
ش  م دانه یی و سھه مه وی تریان په ش بوو، ئه کان ڕه  ماسیه ک لهک یه

 و  شه  سۆفیا ناوی نابوون ڕه  بوو که وه ر ئه به ر له ھه. سپی و سوور بوو
 ناو  ی بۆ ڕۆکردنه که  خوارنه دا که و کاته له.  سوورهکورئاتون و  سه
  گوتی؛ وه که ئاوه
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توانن خواردن   ده واته. انی سروشتنر وه شی زینده  به ر به  سه ـ ئوه
  ین، ئوه زیاتریش دیاری بکه. ن ن و زاوزێ بکه شونما بکه بخۆن و نه

ماشای   و ته وه توانن بجونه  ده رانن، واته وه  جیھانی گیانه ر به سه
 ماسین و  ین ئوه واو وردیش بین، ده واو ته ر ته گه. ن ئاسمان بکه

 ناو  توانن له ن و ده ده ده ناسه  ھه وه کانتانه ارهد  ڕیشه وانه ھۆی که به
 .ن  بکه له م الوالدا مه ئاوی ژیاندا به

  کانی له  شونی ماسیه به.  وه ی دادایه که وزه ری حه سۆفیا سه
ئاوی «ربینی  تیش ده  تایبه می سروشتدا شادمان بوو و به سیسته
. کانی ھات غا چکۆله هب ی به ره وجا سه ئه. دبوو ی خۆی به که ه»ژیان

 یاندا بۆ دانان و گوتی؛ که ناو تاسه ی له مک تۆوی بانده سۆفیا که
   چکۆله م دوو تووتیه  ئه ته  بوونه ، ئوه ـ ئازیزان سمیت و سمۆه

  وه ی جوانی تووتیه ی بچکۆله  دوو ھلکه  له  ئوه ، چونکه جوانانه
 دوو   توانیتان ببن به وه کانه ھۆی فۆڕمی ھلکه  به ، وه تانکردووه شه گه

 دوو تووتی  تانتوانی ببنه  نه ختانه  خۆشبه وه رئه به ، له تووتی چکۆله
 .باز نه ی چه وره گه

  ه ودا کیسه یان ڕۆیشت، له که وره  گه رماوه و گه ره سۆفیا به
 دایکی  جارناجارک که. ژیا دا ده وره ناو سندوقکی گه ی له که ه مبه ته

  ه م کیسه ڕۆژک دت ئه«یگوت؛  کرد و ده شۆری ھاوارکی ده دهخۆی 
تاڵ زیاتر ھیچی تر  ی به شه ڕه  ھه  له  تا ئستاکهم به. »بکوژم

رھنا و  دا ده که وره  گه ناو شوشه کی کاھوی له یه سۆفیا گه.  بووه نه
  گوتی؛ وه ر خۆیه به  و له وه که  ناو سندوقه خستیه

ڵ  گه  لهم به.  خراکان نیت ره وه  گیانه ر به ندا، تۆ سهـ ئازیزم گۆڤی
  یه وره  گه و جیھانه مک له توانیت که رکیت و ده وه شدا گیانه وه ئه

وایی خۆت  ش تۆ دنه ده. ژین مووانی تدا ده  ھه  که وه یته تاقیبکه

ت کان توانیت سنووره  نه نھا شت نیت که  تۆ ته  که وه یته  بده وه به
 .زنیت ببه

 و مشک  یه وه ره ده یی خۆی له ر سروشتی پشیله به بگومان شریکان له
  به. ی دایکی ڕۆیشت که و ژووری نووستنه ره پاشان سۆفیا به. گرێ ده

ی  که  پ گوڵ و نرگزه ر گودانه  سه ڕی و نیگای چووه دا تپه که ساۆنه
کان  چوو گوه  ده وه ڕی، له تپهالیدا  دا سۆفیا به و کاته له.  که ر مزه سه
ستا و  سۆفیا بۆ ساتک وه.  وه وننه ری بۆ دابنه  سه وه ڕی ڕزه و په به
 کاندا ھنا و گوتی؛ ڕی گوه ر په سه ی به نجه ک دوو په یه

ند  ش چه یه م شوه به. رانی سروشتن وه شی زینده  به ر به ش سه ـ ئوه
. ژین  تیدا ده  که یه دا ھه و گودانه ر ئه سه به) ئیمتیاز(*کتان  تازیارییه

 .ن  بکه وه ست به  خۆتان ناتوانن ھه  ئوه وه داخه  بهم به
وکی   خه دایکی له. ی دایکی که  ژووری نووستنه یشته وجا سۆفیا گه ئه

 ری و گوتی؛ ر سه  سه ستی خسته  سۆفیا دهم بهقودا بوو، 
نھا  ک ته ی تۆ نه وه رئه به ریت، له وه نهرین بوو وه خته  به ر به ـ تۆ سه

ک  نھاش وه ک ته کان زیندوویت و نه کانی کگه  نرگزه ک گوه وه
رو  سه کو له رکی زیندوویت، به وه شریکان و گۆڤیندا بوونه

 ...نیت گمه ده کی به نی توانایه  تۆ خاوه  تۆ مرۆڤیت؛ واته وه شه وانه ئه
 . وه یته توانیت بیربکه  ده  که یه وه ویش ئه ئه
 !ی چی سۆفیا؟  ده وه ـ ئه
 . وه ری بته به چوو دایکی زووتر خه ده وه یان له م جاره ئه

  جگه. ڵ وایت مبه کی ته ک کیسه  تۆ وه م که  ده نده وه نھا ئه ـ ته
ر  سه شم له مه مم ڕکخست، ئه که  ژووره توانم پت بم که ش ده وه له

 .جھنا فی به لسه  فهکی یه بنچینه
  و گوتی؛ وه یدا ڕاست بووه  جگاکه دایکی له
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 یت؟ ک چ که یه توانیت قاوه  ده...ر ئستا بۆت دم ـ ھه
یاندا  که  چشتخانه  له وه  جھنا و پاشان پکه ی به سۆفیا داواکه

 پکدا سۆفیا  له.  و کاکاودا دانیشتن تی میوه ربه  و شه وری قاوه ده به
 تی؛گو

 ژین؟  بۆچی ده وه  کردۆته وه رگیز بیرت له  ھه ـ دایه
 ! وه سمان پکرده  ده وه  دیسانه...ـ ھۆھۆوو

م  ر ئه سه کی له خه. زانم ی ده که مه ی ئستا وه وه رئه به ، له ـ به
ویدا بوات و  ر زه سه بت به کک ھه ی یه وه ژین، بۆ ئه  ده  بۆیه ویه زه

 .ک بنتموو شت ناوی ھه
 . چووه  نه وه م بۆ ئه نه زه رگیز مه ـ ئاوھا؟ ھه

  رکه وه ی مرۆڤ بوونه وه رئه به ، له یه ت ھه وره  گرفتکی گه واته ـ که
 . تۆ مرۆڤ نیت واته ، که وه یته که ر بیرنه گه ئه.  وه کاته بیرده

 !ـ سۆفیا
بوو  ده س نه سا کهو ئه!  بووایه ڵ ھه ک و ئاژه نھا ڕووه ر ته ـ وای دان گه

)  ترێ ڕویله(*» ڕباس«و » نرگز«و » گ سه«و »  پشیله«
  سین که نھا که  ته  ئمهم بهیش زیندوون،  ک و ئاژه ڕووه.  وه جیابکاته

 .ین  گروپ و پۆلی جیاواز جیاوازدا ڕکبخه توانین سروشت له ده
 ! مه  ھه یرترین کچی که  ڕاستی تۆ سه ـ به

  واته من مرۆڤم، که.  یره م تا زۆر سه موو مرۆڤک که  ھه...ـ ھیوادارم
 من  واته ، که یه ک کچت ھه نھا یه تۆش ته. یرم م تا زۆر سه منیش که

 .یرترین کچتم سه
تی  واوه  ته ت به  باسانه م جۆره  تۆ به بوو که وه ستم له به ـ مه
 .مترسنیت ده
 . ڕاستی ترساندنت ئاسانه ـ به

 
ی  که ی، قتووی ککه که  کوخه یانده  سۆفیا خۆی گه هو ئوار مه ده
 توانی  وتووانه رکه ی دایکی پی بزانت، سه وه ب ئه گرت و بهًڵ ھه

 .ی که  ژووره نته بیگه
ژر  کانیان ڕک خست و پاشان له پی کاته کانی به ڕه م شت په که یه

موو  روی ھه  سهالی ڕاستی دواجار له. ریستۆتالیسدا داینان ی ئه که وانه
   له  ئستاوه ر له کان ھه ڕه ی په ژماره. ی لدان  ژماره وه که یه ڕه الپه
فی  لسه ریکی دروستکردنی کتبی فه سۆفیا خه. ڕین په نجا تده په

کان  ڕه  پهم بهنووسی،  یده و نه  ئه ڕاسته.  خۆی بوو ت به تایبه
 .و نووسرابوون تی بۆ ئه تایبه به

  یه وانه له. ی ممه کانی دووشه کردنی وانه ر ئاماده  سه رژایهیپ سۆفیا نه
ی   مامۆستاکهم به. سیحیان بکرت کی ئاینی مه یه وه تاقیکردنه

نگاندن و ڕای  سه  ھه وه المه بهیگوت گرنگترین شت   ده میشه ھه
کی  یه  بنچینه کرد جۆره ستی ده ، سۆفیاش ھه کانه تی قوتابیه تایبه

 . دانابت و دوو شته  ئهی رباره ده
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 Hellenism ھیللینیزم
 ... که  ئاگره پریشکک له...

 
  ی کوخه وانه وخۆ ڕه کانی ڕاسته  نامه که فه لسه دواتر مامۆستای فه

یانی ڕۆژی  به ر له  سۆفیا ڕاھاتبوو، سه  چونکهم به. کرد  ده که کۆنه
 . وه ی کرده که ماشای سندوقی پۆسته ته  وه  دیسانه ممه دووشه

 . وه  خواره دا ڕۆیشته نی کلۆیڤه کۆ  ھدی ھدی به...تابوو بگومان به
ی جبکی  ونه. وت ک که یه  ونه ی چاوی به ر ڕگاکه سه  له...پکدا له

 .«UN»  بوو، لی نووسرابوو وه ره سه کی شینی به یهسپی بوو و ئا
 بت؟ کان نه کگرتووه  یه وه ته ی نهئا  وه ر ئه گه مه

   پۆستکارتکه وت که رکه  و ئینجا بۆی ده وه گایه ی ھه که سۆفیا ونه
پولی .  نردراوه» ی  کنه  میولله ھیلده« بۆ  وه وه ی ئه  ڕگه و له

 1990ی 6ی 15رواری   به کانی به کگرتووه  یه وه ته رویجی و مۆری نه نه
 .لدرابوو

 ! دایک بوونی سۆفیایه  ڕۆژی له6ی 15
  نووسرابوو؛ که ر پۆستکارته سه له
 

،  دایک بوونته نگی ڕۆژی له مۆ ئاھه ، پم وابت ئه م ھیلده که گیانه
  ته م بابه رحاڵ ئه ھه ؟ به دا چووم و ھشتام ڕۆژکی ماوه ه ھه یاخود به
موو   ھه ت له هک ی دیاریه وه رئه به  له...ت ناگۆڕت که  دیاریه ھیچ له

الت  درژایی ژیانت له کان به  شوه ک له یه  شوه بارکدا به
. م م جارکی تریش پیرۆزباییت لبکه که ز ده  حه وه دیسانه.  وه منته ده
من . نرم کانت بۆ سۆفیا ده یت بۆچی نامه  تبگه  ئستاکه یه وانه له

 .نت گه و پتی ده  ئه دنیام که
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یمانت  من په.  ت ل گووم بووه که ت پی گوتم جزدانهتبینی؛ دایک
ت بۆ ببژرم، بگومان پناسی  که  کرۆنه150م  ده ده

توانیت  ست پبکات، ده  ده ی پشووی ھاوینه وه شت، پش ئه که قوتابخانه
  . وه ریبھنیته  ده  قوتابخانه له
 . ویستی ب پایانی بابه و و خۆشهس
 

ی  ئه.  نووسابت وه که  قیره چوو به ده وه و لهسۆفیا واقی وڕمابوو 
یدا پی  وه ناوه روارکی لدرابوو؟ شتک له ی پشووتر چ به که کارته

و   ئهم به،   ھشتام مانگکی ماوه نده رچه ش بوو، ھه گوت مانگی شه ده
 ...کرد ماشای نه وردی ته کاتی خۆی به

،  وه  ماه وه ڕایه  گه له په بهی کرد و  که کی کاتژمره ماشایه سۆفیا ته
 !ت مۆ دوابکه نھا ئه ر ته ھیچ شتکی وا ڕوونادات گه

ودا  له. وت رکه ی سه که و ژووره ره ڕاکردن به  و به وه ی کرده رگاکه ده
 مۆری   ڕاسته...رھنا دا ده که  سووره سه ژر ده ی له ی ھیلده که کارته

 و ڕۆژکیش  دایک بوونی سۆفیایه  لهش ڕۆژی و ڕۆژه ئه!  یه  پوه6ی 15
 . ستپکردنی پشووی ھاوینه پش ده

  بوایه  ده... ڕایکرد که و بازاڕه ره  به وه  مشکی ورووژاوه ک شتک به وه
 . وتایه  یۆرون بکه ودا چاوی به له

 سۆفیا   که ئاسانی دنیایه روا به ؟ چۆن باوکی ھه  کیه ھیلده
ی  وه بری ئه و له  ئه  که نک بت، بمانایهرچۆ ؟ ھه وه یدۆزته ده

. یناردن بۆ سۆفیا ، ده ی بناردایه که وخۆ بۆ کچه کانی ڕاسته کارته
بورت  ڕاده. زانت ی خۆی ده که درسی کچه و ئه  ئه یزانی که سۆفیا ده

ک   چیه ک پۆسته واو نامۆ، وه کارھنانی کچکی ته به یان چی؟ ئایا به
یدا  که دایک بوونه  ڕۆژی له ی له که وت کچه یه ی، دهو پۆلیسکی نھن

وپشی  وه رواری مانگک له  به شه وه ر ئه به ر له رسام بکات؟ ھه سه
ھنت، ئایا  کارده ر به ته ک ته ی کاتک سۆفیا وه ؟ ئه لداوه

رکی  یدا براده که دایکبوونه  ڕۆژی له وت له یه  ده  که یه وه رئه به له
 ی پیت سۆفیا دیاریهنوت؟ تۆ بنت که که بناسژایی  به «  بدر

 بت؟ وام ده رده به» ژیانی
   کووه ی له  لوبنان بت، ئه ڕاستی له  به یره  سه و باوکه ر ئه گه ئه
موو   ھه  له ش، سۆفیا و ھیلده مانه  له زانی؟ جگه درسی سۆفیای ده ئه

  دایک بوونی ھیلده ر ڕۆژی له گه ؛ ئه یه شیان ھه بارکدا دوو شتی ھاوبه
. دایک بوون مان ڕۆژدا له  ھه ردووکیان له  ھه واته  بت، که6ی 15
 .ن که ر ده فه  جیھاندا سه ردووکیشیان به ھا باوکی ھه روه ھه

. ڕوات فسوناوی ده و جیھانکی ئه ره کرد به ستی ده سۆفیا ھه
نووس   چاره ر بوا به هبت گ قی نه  زۆر ب ئه یه وانه رحاڵ، له ھه به
  ، چونکه وه سته ده ین به  ئاکام بده له په روا به  نابت ھه...ی ین؟ ده بکه

   لهم به. بت کی ئاسایی ھه یه وه موو شتک لکدانه چت ھه ڕی تده
لبرتۆ کنۆکس  ی چۆن ئه ژیا، ئه ساند ده  لیلله  له کاتکدا ھیلده

  ووه تر له دان کیلۆمه  سه ساند به  لیلله؟ وه وی دۆزیه ی ئه که جزدانه
؟ بیت  وه  دۆزیه ر ڕگاکه سه ی له و کارته ی بۆچی سۆفیا ئه ئه.  دوره

ی سۆفیا لی  که  سندوقی پۆسته یشتبته ی گه وه  پش ئه که  چیه پۆسته
 وت؟ ی لکه و کارته  بۆچی ڕک ئهم بهوتبت؟  که

رز  وت، ھاوارکی لبه  سۆفیا که اوی بهدا چ که  بازاڕه کاتک یۆرون له
  و گوتی؛ وه بووه

 ؟ ون بوویت؟ ـ چی بووه
 ! ـ ببووره
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ماشای   تووند و تیژی ته ، زۆر به ک مامۆستای قوتابخانه روه یۆرون ھه
 کرد؛ ده

 . بت وه سته ده ت به وره کی گه وارم ھۆیه ـ ئومده
ن  الیه له.  یه  ھه وه نهکا کگرتووه  یه ته و ندی به یوه  په ـ شتکه

 . لوبنان گیرام  له وه کانی دوژمنه ربازه سه
 ! ئاشق بوویت  گیانه  ھیچ نیه...ـ ئۆی

 . ڕایانکرد و قوتابخانه ره  به له په پاشان تا ھزیان تیابوو به
وت خۆی بۆ  که  سۆفیا فریا نه سیحی، که ی ئاینی مه وه تاقیکردنه

  بوو؛ م جۆره ستی پکرد و به مدا ده  سھهی  کاتی وانه بکات، له ئاماده
 

 کتری ندکردنی یه سه دونیابینی و په
ییان  توانت په ی مرۆڤ ده و شتانه ر ئه سه  له ک بنووسه یه  لیسته(1

   که  داڕژه و شتانه ی ئه رباره کی دی ده یه رت و پاشان لیسته پبه
 .ین توانین بوایان پبکه نھا ده ته
شداری پکھنانی دونیا بینینی   به  که ارک باسبکهند ھۆک  چه(2

 .ن که مرۆڤک ده
موو مرۆڤک  دایت ھه و بوایه ؟ ئایا له  ویژدان چیه ستمان له به  مه(3
 بت؟ مان ویژدانی ھه ھه
 ؟ ی نرخاندن چیه  پله ست له به  مه(4
 

 کی دورودرژ یه  نووسین بکات، بۆ ماوه ست به ی ده وه سۆفیا پش ئه
لبرتۆ کنۆکس  کانی ئه  وانه بیت بتوانت شتک له.  وه بیریکرده

کی زۆربوو کتبی  یه  ماوه  ڕاستیشدا ناچاربوو، چونکه کاربھنت؟ له به

 نووسین ،  ستیکرد به کاتکیش ده.  وه کردبووه سیحی نه ئاینی مه
 .ڕژان ده  ھه وه یه که  خامه کدا له دوای یه ک به کان یه ڕسته
 و  نیر نیه  مانگ په توانین بزانین که  نووسین؛ ده ستیکرد به فیا دهسۆ
م سوکرات و   ھه توانین بزانین که  ده... و دیوی مانگیش چاڵ چاه ئه
مۆ  موو مرۆڤک ئه  ھه  که...رکرا سیحیش بیاری کوشتنیان ده م مه ھه

کرۆپۆلیس  کانی ئه وره رستگا گه  په  که...بت بمرت ر ده ی ھه یان سبه
ڕی  پاش شه سیحدا و له دایک بوونی مه ی پنجی پش له ده سه له

و  ی یۆنانی له وه  گرنگترین فاگره  که... دروستکران وه کانه فارسه
نھا  ی ته و شتانه ش بۆ ئه ک نمونه وه. ی دفی بوو که دا فاچیه کاته
 کرد؛  وه ی خواره تانه م بابه ی بۆ ئه ین، ئاماژه ڕیان پبکه توانین باوه ده

بوونیان  کانی تر بوون یان نه ستره ر ئه سه ک ژیان له یه تا چ ڕاده
 دوای  ی ژیان له رباره  ده...بوونی خودا ی بوون و نه رباره  ده... یه ھه

ک مرۆڤکی   کوڕی خوا یان وه سیح به ی دانانی مه رباره  ده...مردن
  توانین بزانین جیھان بهرچۆنک بت نا ھه« دواجاریش نووسی؛ ...ژیر

روشککی  ڵ که گه ردوون له کرت گه  ده... بوون ک ھاتۆته یه چ شوه
.  وه ره  ده  دیھننه وه کی درژهکو   له ین که راورد بکه دا به وره گه
زنن،  یدا ھه که روه کانی فه  باریکه  تاه ن به ده وده کان ھه سوفه یله فه

  له. ن  بکه که وره  گه ره شای نو چاوی جادووگهما ی ڕک ته وه بۆ ئه
رگیز  کان ھه سوفه یله ؛ ئایا فه دایه  لره که  گرنگه ڕاستیشدا پرسیاره

کان  سوفه یله ر فه گه  ئهم بهن یان نا؟  یان بگه که نجامه  ئه توانن به ده
ر  سه وام به رده  به و جۆره وا به ون، ئه رکه کتردا سه ر پشتی یه سه به
  ، به وه شه یه م ڕوانگه له.  وه بنه رزده دا به که روشکه رمی که روی نه فه

 .ن نجام بگه  ئه توانن به  ڕۆژان ده بوای من، ڕۆژک له
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رمی   تاکی نه یه وانه  له  که وراتدا باسی شتک ھاتووه  ته له«تبینی؛ 
. ی بابل ت، قهگوتر  ده  مووه و تاه به.  بووبت که روشکه روی که فه

دی   به که ره ی جادووگه وه رئه به خت کرا، له ویدا ته ڵ زه گه پاشانیش له
  روشکه روی که ی فه وه ره  سه  بنه کان ھنده  گچکه بوو مرۆڤه نه

 .«وپش خۆی خوقاندبووی وه مک له ی که روشکه و که  ئه... که سپیه
   که ند ھۆکارک باسبکه چه« م  ر پرسیاری دووھه  سه پاشان ھاته

ی  دا شوه ؛ لره»ن که شداری پکھنانی دونیا بینینی مرۆڤک ده به
می  رده کانی سه خه. بینن  ڕۆکی گرنگ ده خوکردن و ژینگه به

  دا، جۆره کانی ئسته ڵ خه گه راوردکردنیان له به پالتۆن، به
 ئاسانی   بهر زۆر  بۆ ژیان، ھه بووه یشتنکی جیاوازیان ھه تگه
ھا  روه ھه. ژیان کی تردا ده یه  ژینگه  کاتکی تر و له ی له وه رئه به له
 ژیرتی مرۆڤ   ژینگهم به.  یه تی خۆی ھه زموونیش گرنگی تایبه ئه

.  شه  ژیرتیدا ھاوبه موو مرۆڤک له ی ھه وه رئه به دیاری ناکات، له
تی ناو   حاه کان، به تیه یه ۆمه ک ندیه یوه  و په  بتوانین ژینگه یه وانه له
کارھنانی  ی به  ڕگه له. ین راوردبکه ی پالتۆن به که وته شکه ئه

   بته که وته شکه  تاریکی ئه توانت له س ده  که ، تاکه وه ژیرتییه
کی  تیه  ئازایه  پویستی به  کاره م جۆره نجامدانی ئه  ئهم به.  وه ره ده
،  یه سه و که کی باشی ئه یه سوکراتیش نمونه.  یه  ھهس  که ی تاکه وره گه
یشتنکی باوی   تگه  جۆره  توانی خۆی له وه ی ژیرتییه یاریده و به ئه
 کاتی ئستاماندا  له«پاشانیش نووسی؛ . ی ڕزگاربکات که مه رده سه
ی  لتوری جیاواز جیاواز، زیاتر و زۆرتر تکه تان و کهکی و خه
سیحی و موسمان و   مه یه وانه کدا له ڕه مان گه  ھه له. بن کتری ده یه

کتری بگرین و  ڕی یه  باوه  ڕز له  گرنگه وه رئه به  بژین، له وه بودی پکه

ک شت   یه ڕ به موومان باوه  پویست ناکات بپرسین بۆچی ھه میشه ھه
 .«ین ناکه

ی  هک فه لسه  مامۆستای فه  باشی سوودی له سۆفیا پی وابوو به
 ژیرتی زگماکی  مک له یتوانی که  کاتی نووسینیشدا ده له. رگرتبت وه

  وه  خوندبوونیه ی بکات که و شتانه ی ئه کاربھنت و تکه خۆی به
 .وتبوون رگوی که کانی تردا به  باسه  له یان که

  له. »؟  ویژدان چیه ستمان له به مه«م؛  ر پرسیاری سھه  سه پاشان ھاته
سۆفیا نووسی؛ . کرد یان ده ته م بابه یاندا زۆر جار باسی ئه که پۆله

  وتی مرۆڤه سوکه نگاندن و ھه سه  ویژدان توانای ھه ست له به مه«
و  نی ئه موو مرۆڤک خاوه ڕای من ھه به.   و خراپه ر باشه رامبه به

ر   ھه سوکراتیش بوایه.  کی تر ویژدان زگماکه  مانایه  به ، واته یه توانایه
  چت ویژدان له مان کاتیشدا پده  ھه  لهم به. گوت مان شتی ده ھه

کان  دا سۆفیسته بوای من لره به.  بۆ مرۆڤکی تر بگۆڕت وه مرۆڤکه
ی   و شوه وان ژینگه پی ئه کرد، به باسی شتکی گرنگیان ده

سوکراتیش . کات س دیاری ده که خوکردن، ویژدانی تاکه به
ر  موو مرۆڤک ھه الی ھه دا بوو ویژدان له و بوایه ردا له بهرام به له
دا  که ردوو بۆچوونه  ھه  شتکی ڕاستی له یه وانه له. مان شت بت ھه
ک تووشی ویژدانی خراپ  ک یه موومان وه  ھه ؛ ئمه بۆ نمونه. بت ھه

ی زۆری مرۆڤ   زۆربهم به. ین ڕووتی نیشانبده ر خۆمان به نابین گه
وا ویژدانیان  ن، ئه ر مرۆڤکی تر بکه رامبه کاری به ر خراپه هگ ئه

کارھنانی   بوونی ویژدان و به  ئاشکرایه ته به ھه. دات ئازاریان ده
  یه وانه  بارکی دیاریکراودا له له. مان شت نین ویژدان ھه

ڕای   بهم بهن،  فتاربکه  ڕه ندێ مرۆڤ ب ویژدانانه وت ھه ربکه واده
.  یه  ویژدانک ھه شدا شوه  مرۆڤانه و جۆره ت له نانه تی من، ته تایبه
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مان   ھه به.  وه ته یاندا شاردراوه وه  ناوه  قوی له  به  که یه نده وه نھا ئه ته
نھا   تهم بهق دیاربن،  ندێ مرۆڤ ب ئه  ھه یه وانه ش له شوه
 .کاریناھنن  به  که یه وه رئه به له

کدا  یه ڵ ماسولکه گه م ویژدانیش له ق و ھه م ئه نین ھهتوا تبینی؛ ده
وا ھدی  ھنت، ئه کاری نه رگیز به ر مرۆڤ ھه گه ئه. ین راوردبکه به

 .بت ھدی الوازتر و الوازتر ده
ی نرخاندن   پله ست له به مه«؛  وه ک پرسیار مابووه نھا یه  ته مه پاش ئه

ی  ماوه  له ی که و باسانه کک بوو له ش یه ته م بابه  ئه وه دیسانه» ؟ چیه
 لخوڕینی ئۆتۆمبیل  یه وانه  له بۆ نمونه. کرد ڕابووردودا زۆریان باس ده
 بۆ شونکی  وه  شونکه  خرایی له  مرۆڤ به شتکی باش بت، چونکه

 ھۆی  ر لخوڕینی ئۆتۆمبیل ببته گه  ئهم به.  وه گوزته تر ده
وسا دووچاری  وا مرۆڤ ئه ، ئه پیسکردنی ژینگهوتاندنی دارستان و  فه
سۆفیا پاش .  وه بته ھاکان ده  به کک له بژاردنی یه ھه
 دارستانی جوان و  ی که و بوایه  ئه یشته نگاندنکی قوڵ گه سه ھه

. ر کار  سه ینه مدا بگه کی که یه ماوه ی له وه  له نرختره سروشتی پاک، به
دواجاریشدا نووسی؛  له. ریشی ناوبردی ت ندین نمونه پاشان چه

،   ڕزمانی زمانی ئینگلیزی گرنگتره  له فه لسه ی فه بوای من وانه به«
کانی ئینگلیزی الببرت و بوارک   وانه ندک له ر ھه گه  ئه وه رئه به له

 .«بت رزتری ده کی به ھایه وا به ، ئه وه  بکرته فه لسه ی فه بۆ وانه
  و گوتی؛  الوه مک ھنایه مین پشوودا سۆفیای که واھه د  له مامۆستاکه

می  ی وه وه ره شی سه  به وتبووه که.  وه کانتم خونده مه ـ وه
 . وه کانی دیه قوتابیه

 .دت بووبت ـ ھیوادارم به

  له. ین  بکه مک قسه  که وه کانت پکه مه ی وه رباره ـ منیش ویستم ده
.  خۆیه ربه  و سه نهر زۆر کام ھه.  یه نهکانت کام هم  وه وه نه زۆر الیه

 کردبوو؟ کانت ئاماده  ئایا وانهم به
 کرد؛ مک خۆی توڕه سۆفیا که

کان  تی قوتابیه نگاندنی تایبه سه  ھه ـ تۆ خۆت گوتت گرنگی به
 .یت ده ده
 .بت ش سنوورکیشمان ھه  دهم به ...  ، به ـ به

ی  ند شته و چه پاش ئه. ی کرد شای ناوچاوی مامۆستاکهما سۆفیا ڕک ته
موو   ھه یه زانی بۆی ھه ریدا ھاتبوو، ئیتر وایده سه ڕۆژانی پشوو به

 شتک بکات، پاشان گوتی؛
کی باشی  مایه ش بنه مه ، ئه  کردووه فه لسه  خوندنی فه ستم به ـ ده

 .خشت به  خۆمم پ ده ت به ربینی تایبه بیروڕا ده
 یان ...م کت بده یه  نازانم چ نمره...م  بیاربده خته  بۆم سهم بهـ 
مت  کی زۆر که یه بت نمره رگریت، یان ده  وه بت زۆر زۆر باشه ده
 .م بده
ن؟  ه واو ھه واو ڕاستن یان ته کانم یان ته مه ی وه وه رئه به ـ له
 ؟ یه وه ستت له به مه

ش   جارکی تر دهم بهگریت،  رده  وه شه با بین زۆر زۆر با... ـ باشه
 !یت بکه کانیشت ئاماده وانه

کان  ر پپلیکانه سه ی له جانتاکه.  وه  ماه یشته ڕۆ گه سۆفیا پاش نیوه
ردیان  رفکی زه ودا زه له. ی ڕایکرد که و کوخه ره ر به کسه فدا و یه

کانیشی ووشک  اغهر موو قه ھه.  بۆ دانابوو که ستوره  ئه گه ر ڕه سه له
 .مک بوو داینابوو بوون، دیابوو ھرمس ده
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 پشدا خواردنی  له.  وه  ماه گرت و چووه ڵ خۆیدا ھه گه ی له که رفه زه
ر  سه له. ی خۆی که  ژووره کانی ڕۆکرد و پاشانیش چووه ره وه گیانه

  ستیکرد به  و ده وه لبرتۆ کنۆکسی کرده ی ئه که ی ڕاکشا، نامه جگاکه
 ؛ وه خوندنه

 
 Hellenism ھیللینیزم

کان و   سروشتیه سوفه یله وپش باسی فه وه له! ت شاد سۆفیا م کاته ئه
زای  ش شاره یه م شوه به. ریستۆتالیسمان کرد سوکرات و پالتۆن و ئه

   ئیتر واز له دواوه مۆ به له. وروپی بوویت ی ئه فه لسه ی فه بنچینه
کاندا بۆم   سپیه  دووتوی نامه  له ھنین، که کان ده  فیکریه ڕاھنانه

 پویست ڕاھنان و  دا زیاد له  قوتابخانه پم وابت خۆت له. ناردیت ده
 . یه ت ھه وه تاقیکردنه
   له م که  بکه  دورودرژه و ماوه وت باسی ئه مه  ده ئستاکه

)  وه سیحه می پش مه ی چواره ده  کۆتایی سه له ( وه ریستۆتالسه ئه
ی سای  نزیکه(ڕاست  کانی ناوه ده تای سه ره تا سه کات و ھه ست پده ده

نووسین پش   ئستا ده رنج بده سه.  وه بته درژ ده) سیح ی پاش مه400
  وه( گرنگترین  ره  ھه کک له ی یه وه رئه به سیح، له سیح و پاش مه مه
دانی ئاینی  رھه ، سه یه م ماوه ڕووداوی ئه) رترین رسوڕھنه سه
 .سیحی بوو مه
سینا  دا ئه و کاته له. سیحدا مرد ی پش مه322 سای  ریستۆتالیس له ئه

  وه ڕته گه تی ده تایبه شی به ھۆکه. ست دابوو ده وایی خۆی له ڕۆی پشه
کانی   پاش داگیرکردنه  له ی که زنانه  مه  ڕامیاریه و گۆڕانکاریه بۆ ئه

 .ڕوویاندابوو) سیح  ی پش مه323 تا 356(دا  وره ری گه لکسانده ئه

ریستۆتالیسیش خۆی  ئه. دۆنیابوو  پاشای ماکه وره ری گه لکسانده ئه
 کاتی الوتی  ک له یه  ڕاستیشدا بۆ ماوه دۆنیا بوو، له کی ماکه خه
ر  لکسانده ئه.  و بووه ریستۆتالیس مامۆستای ئه ردا، ئه لکسانده ئه

نجامدا   دوا ئه  و له وه ال کرده کاندا البه  فارسهڵ گه ڕی له مین شه دواھه
 خۆی و سوپا  ستا سۆفیا؛ به وه  نه وه شه وه به. وت رکه ریاندا سه سه به

) کو ھیندستان تاوه ھه(تی  ، میس و ڕۆژھه وه یه که وره  گه ره داگیرکه
 . وه سته  به وه شارستانی یۆنانیه به

. ستی پکرد تیدا ده  مژووی مرۆڤایه کی نوێ له یه ده  سه وه شه لره
لتور و زمانی یۆنانی ڕۆکی   که دا که ریھه کی جیھانی سه گایه کۆمه

 ھیللینیزم«گوترت   پی ده یه م ماوه ئه. بینی زایان تیدا ده
Hellenism» ژه300ی  و نزیکهک درشا  سای ھیللینیزم،  زاراوه. ی ک

  وه گرته لتوری یۆنانیش ده ھا زابوونی که روه  و ھه یه و ماوه خودی ئه
دا )دۆنیا و میس و سوریا ماکه(تی ھیللینیستیا  س و  له که
 .بوو سته رده سه
تی سوپایی و سیاسی  سه سیحدا، ده ی پش مه50ی سای   نزیکه له
ر   ھه یه وره  گه م ھزه ئیدی ھواش ھواش ئه.  وه ه»ڕۆم«ستی   ده وته که

لتوری ڕۆمی و زمانی  ش که مه ی داگیرکرد و به که  ھیللینیسته هتس و
. یی ئاسیا تا قو  ئیسپانیاوه ر له دا زابوو، ھه که ر ناوچه سه التینی به

گوترت  پی ده ستی پکرد؛ که کان ده می ڕۆمه رده  سه وه شه لره
رنج بۆ خاکی گرنگ  شت سه دا ده لره. می کۆنی پشوو رده سه
کان  کان بتوانن جیھانی ھیللینیسته ی ڕۆمه وه بکشین؛ پش ئهڕا

م  به. لتوری یۆنانی  که شک له  به ن، خودی ڕۆما خۆی ببووه داگیربکه
بینی،  ی یۆنانی ڕۆکی گرنگیان ده فه لسه لتور و فه ش که یه شوه
ک  تی یۆنانی وه  ناواخنی سیاسه ش که وه ت زۆر پاش ئه نانه ته
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ی  که نھا ناوه ی ته و کاته  ئه واته(*یی ل ھاتبوو  فسانه ی ئهرک کته ئه
 .)و. وه مابووه

 
  و زانست فه لسه ئاین و فه

  لتوره ت و کهی سنووری نوان و وه ھیللینیزم مۆرکی توانه
کان و  کان و ڕۆمه وپش یۆنانیه وه له.  دیابوو کانی پوه جیاوازه
ی   چوارچوه کان، له کان و پارسه هکان و سوری کان و بابیلۆنیه میسیه

ڵ ھاتنی  گه  لهم به. رست په دا خودای خۆیان ده»ی وه ته ئاینی نه«
ی  وره کی گه یه ه  تکه کان له  جیاوازه لتوره موو که ھیللینیزمدا، ھه

 . وه فی و زانستیدا توانه لسه وناکردنی ئاینی و فه
پانی شار  بری گۆڕه ی جیھانی لهیدانک توانین بین مه ک ده یه تا ڕاده
نگ  ک ده پانی کۆنی شاریشدا کۆمه  گۆڕه  لهم به.  وه  کایه ھاته
  ندین بیرۆکه ڕشت، چه ده تی نویان ھه ندین بابه  و چه وه بووه رزده به

پانی  ک شتکی نوش، گۆڕه وه.  ڕوو خسته نگیان ده ڕه مه و بۆچوونی ھه
 زمانی  کانیش به نگه ده. ی جیھانی ندشه  ئه و سه ره  که شار پبوو له
 .وتن که رگوێ ده جۆرا و جۆر به

ی یۆنانی  وه می ھیللینیزمدا بیرکردنه رده سه وپش گوتمان له وه له
ین  راوردی بکه دا به و کاته ڵ ئه گه ر له  گه ته به ، ھه وه وبووهزیاتر ب

موو   ھه ره  به ره  بهم به. لتوری یۆنانیدا باوبوو ی کۆنی که  ناوچه  له که
ڕاستدا  ریای ناوه کانی ده موو ناوچه  ھه تیش له خواکانی ڕۆژھه

 خودا و  دا، که ریانھه  ئاینی نوش سه ھاوکات کۆمه. رستران په ده
. ی ھنابوو رچاوه  سه وه کانه  کۆنه وه ته  نه کانیان له  ئاینیه وناکردنه

بوونی   تکه واته «Syncretism یتیزمسیونکر«گوترت  ش ده مه به
 .ئاینی

  وه ت و ئاینی خۆیانه و  تووندی به کی به وپش خه وه له
کاندا،  وتاندنی سنووره  و فه وه ڵ تواندنه گه  لهم به.  وه سترابوونه به
  وه  گومانه  چاوکی پ له کانکی زۆر دونیا بینینی خۆیان به خه
می  رده سه(*می کۆنی پشوودا  رده سه ی گشتی لهک یه شوه به. بینی ده

لتوری و  ی که وه شاندنه وه ی گومانی ئاینی و ھه ، ونه)و.کان ڕۆمه
 .« جیھان کۆنه«یانگوت  ت ده نانه بینرا، ته شبینی ده ڕه

می ھیللینیزم، باسی  رده  نوکانی سه شی ناواخنی ئاینه خاکی ھاوبه
و  زۆر جاریش ئه.  مردن کرد له هھابوونی مرۆڤی د تی ڕه چۆنیه

ی فربوونی   ڕگه له. دا کی نھنی ڕوویده یه  شوه  به فرکردنه
،  وه تیه جکردنی سروتی ئاینی تایبه زانستکی نھنی ئاوھا و جبه

تایی  تاھه مر و ژیانکی ھه ستھنانی ڕۆحکی نه ده کی ئومدی به خه
ی  قینه ی سروشتی ڕاستهچت بینینکی ڕوون  پدهم به. بوون
ھاکردنی ڕۆح   بۆ ڕه  دینیانه و سروته ی ئه مان شوه  ھه ردوون، به گه
 .نرخ بت به
  وه کی تره الیه  لهم به.  نوکان، سۆفیا ی ئاینه رباره  ده مه ئه
و » ھابوون ڕه«ی  و ئاڕاسته ره ش زیاتر و زۆرتر به فه لسه فه

  نھا له فی چیتر ته لسه ینینی فهب. ڕۆیشت ی ژیان ده وه ھمنکردنه
ڕاوکی   ده  مرۆڤی له بوایه کو ده بوو، به خودی خۆیدا نرخکی وای نه

ش سنووری نوان ئاین و  م جۆره به.  شبینیش ئازاد بکردایه مردن و ڕه
  . وه  توایه فه لسه فه
ی ھیللینیزمی  فه لسه توانین بین فه کی گشتی ده یه شوه به
ریستۆتالیسکی نوێ  پالتۆنک یان ئه. بوو ی ھه کی چکۆله تیه نایه سه ڕه
ی  که زنه  مه سوفه یله ر س فه ، ھه وه وانه  پچه به. دا نه ریھه سه
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  له. فی لسه ھا ڕبازی فه نده ی سروشی چه رچاوه  سه سینا بوونه ئه
 .دوم ریان ده سه  کورتی له ی داھاتوودا به ماوه
   ببووه  که وه کرایه  جیاده وه انستی ھیللینیزمیش بهش ز مان شوه  ھه به

دا شاری  و کاته له. کان نگه ڕه مه  ھه لتوره زموونی که کی ئه یه ه تکه
 شونی   ببووه که بینی، شاره ی میس ڕۆکی گرنگی ده ریه نده سکه ئه

و مو  ھه سینا، به  کاتکدا شاری ئه له. ت و ڕۆژئاوا ی ڕۆژھه وه کۆبونه
ک  ، وه وه ریستۆتالیسه کانی پاش پالتۆن و ئه فیه لسه  فه قوتابخانه

  بینی، له وام ڕۆی خۆی ده رده  و به وه فی مایه لسه ختکی فه پایته
. رکی زانستی نته  سه ش ببووبه ریه نده سکه دا شاری ئه و کاته مان ئه ھه
کی زانستی ق ک چه ، وه وه کانیه وره  گه  کتبخانه  به و شاره ئه

 .ناسی و بایۆلۆجی و زانستی پزیشکی لھاتبوو ستره ماتماتیک و ئه
  مۆکه لتوری جیھانی ئه  که لتوری ھیللینیزمی به توانین که ده

ی جیھانی  گای کراوه میش مۆرکی کۆمه ی بیسته ده سه. بشوبھنین
  بوونه  تکه م جۆره  کاتی ئستاشماندا ئه ت له نانه ته.  یه پوه

.  ر ئاین و جۆری دونیا بینینماندا ھناوه سه ی به وره کی گه گۆڕانکاریه
رستگای یۆنانی  یتوانی په  ڕۆمادا مرۆڤ ده ک چۆن کاتی خۆی له روه ھه

ی  ده  کۆتایی سه ش له مان شوه  ھه تی ببینت، به و میسی و ڕۆژھه
تا زۆر ئاینی م  وروپادا که کانی ئه وره  گه موو شاره  ھه مدا له بیسته

 .کرت دی ده کان به  جیاوازه تهو
بوونی ئاینی کۆن و نوێ و  بینین تکه  کاتی ئستاشماندا ده له
. زرنت مه داده» بازاڕی توانین«ی نوی   و زانست، بنچینه فه لسه فه

   ڕاستیدا جۆره ، له مۆکه ئه» ی  نویانه زانیاریه « و جۆره ی ئه زۆرینه
ر   سه وه ڕته گه کانیان ده گه  ڕه کی کۆنن، بۆ نمونه یه هو بیرکردنه
 .ھیللینیزم

و  ی به ی ھیللینیزمی درژه فه لسه وپش باسمانکرد، فه وه ک له روه ھه
  وه ریستۆتالیسه ن پالتۆن و سوکرات و ئه  الیه  له  دا که کشانه
ی  وهی باشترین ش وه مووشیان دۆزینه شی ھه خای ھاوبه. ڕوو خرانه

تی گرنگی   ئیتیک بابه واته که. ژیان و مردنی مرۆڤ بوو
ی  فه لسه ی فه  گرنگترین پۆژه ش بووبه مه ر ئه ھه.  یان بووه که مه رده سه

 بزانن   بوو که وه ت ئه گرنگترین بابه. گای نوی جیھان کۆمه
 و چۆن چۆنی مرۆڤ   چ شتک پکھاتووه  له قینه ختیاری ڕاسته به
  و ڕبازه دا باسی چوار جۆری ئه وا لره. ت پی بگاتتوان ده
 ین؛ که  ده فیانه لسه فه
 
 «Cynic کان سینیکه»
م مزی دوکانکدا  رده به ن جارکیان سوکرات له  ده وه گنه ده
تی؛  ک گوتوویه یه پاش ماوه.  کانی کردووه ماشای شته  و ته ستاوه وه
 .«!  من پویستم پیان نیه ن که دا ھه  شتی زۆر لره نده چه«
ی  فه لسه  ناونیشانی فه ی سوکرات بکرته یه م گوته کرت ئه ده

ی 400ی سای   نزیکه له «Antistenes ئانتیستنیس « کان، که سینیکه
وخۆی  ئه. زراند ی دامه که سینادا بنچینه  شاری ئه سیحدا له پش مه

 .و بوو ندی بیروڕاکانی ئه همیش پاب که ی یه پله قوتابی سوکرات بوو و به
 
   شته  به وه ته ستراوه به کان نه الی سینیکه  له قینه ختیاری ڕاسته به
ش  تی سیاسی و له سه تریای و ده ک شتی مه کانی وه کیه ره ده

  ستی جۆره یوه  په قینه ختیاری ڕاسته یان گوت به وان ده ئه.  وه ساغییه
ش،  و ھۆیه ر ئه به ر ڕک له ھه. ڕوات ه دت و د  که وت نیه شتکی ڕکه

ر کاتکیش  ھه. توانت پیبگات سک ده موو که  ھه  که ختیاری شتکه به

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

223   224 

ست ھنا، ئیدی ڕی تناچت  ده ی به قینه ختیاری ڕاسته مرۆڤ به
 .ستی بدات ده له
  بوو که «Diogenes دیۆجنیس«سوفی سینیک  یله ناوبانگترین فه به 

   له  و جگه رمیلکدا ژیاوه ناو به ن له ده. تنیس بووقوتابی ئانتیس
نی ھیچ شتکی تر  کی نان زیاتر، خاوه یه ک و گۆچانک و کیسه پاتۆیه

ختیاری    به بووه ش ئاسان نه یه م شوه بگومان به. ( بووه نه
نیشت   ته ر خۆردا له به ڕۆژکیان دیۆجنیس له!).  وه ندنه لبسه

   دته وره ری گه لکسانده دا ئه و کاته  دانیشتبوو، له وه یه که رمیله به
ھیچ «پرس؛  ست و لی ده وه دا ده  دانایه و پیاوه م ئه رده به له. میوانی

؛  مدا ده وه دیۆجنیسیش له» م؟ ج بکه خوازیت بۆت جبه شتک ده
ت  که رهری خۆ  به ، چونکه والوه  ئه نگاوک بۆیته خوازم ھه ، ده به«

 .«!لگرتووم
ند تر و  مه وه  مرۆڤکی ده ش دیۆجنیس نیشانیدا که و جۆره به
موو  و ھه  ئه ، چونکه که وره ی سوپا گه رکرده  سه  له رتریشه وه خته به

 . خوازیاری بت  که بووه شتکی ھه
رانی   نیگه بت که  نه وه کان پیان وابوو مرۆڤ پویستی به سینیکه

 ئازار و  ت پویست ناکات له نانه یانگوت ته ده. ۆی بتشساغی خ له
مخۆری ئازاری  ش پویست ناکات خه مان شوه ھه به. مردنیش بترسین

 .کانی دی بین خه
سک   که به «Cynicism سینیسیزم«و » سینیک«ی   زاراوه مۆکه ئه
   لهم به. کات کانی تر نه  ئازاری خه ست به  ھه گوترت که ده
کی  یه وشه «Cyon سیۆن«؛  یه واو جیاوازی ھه کی ته کدا مانایه ه چه ڕه

 ئانتیستنیس و  دا به و کاته له. خشت به گ ده  و مانای سه یۆنانییه

ک  ی وه وه رئه به کان، له گوت سینیکه وانی تریان ده دیۆجنیس و ئه
 .بوونرم  م قایل بوون و ب پیالن و ب شه  شتکی که ژیان؛ به گ ده سه
 

 «Stoic» کان ستۆیکه
ی ستۆیکی جھشت،  فه لسه ر فه سه رییان له کان پاشتر کاریگه سینیکه

. دا ریھه سینادا سه  ئه سیحدا له ی پش مه300ی سای   نزیکه  له که
تدا  ڕه  بنه م له ئه. بوو «Zenon» ش زینۆن م ڕبازه ری ئه زرنه دامه
ی، خۆی  که شتی شکاندنه وداوی که پاش ڕوم بهکی قوبروس بوو،  خه
م  رده  به کانی له زینۆن زیاتر شاگرده. سینا کانی ئه  سینیکه یانده گه

 ستۆیا«ی   وشه له «Stoic ستۆیک«، ناوی  وه کرده کدا کۆده یه پایه
Stoa»ک مانای   که  ھاتووه وه ی یۆنانییهم پایه رده به« ڕ  «

ر  سه زنی له کی مه رییه هدواتریش ستۆیکسیزم کاریگ. خشت به ده
 .لتوری ڕۆمی دانا که

موو مرۆڤک  دابوون ھه و بوایه ک ھیراکلیتس، له روه کان، ھه ستۆیکه
یانگوت  ده. بت دا ھه»لۆگۆس «  ژیریی جیھاندا یان له شکی له به
ردوونی  ؛ گه کراو وایه ک جیھانکی چکۆله سک وه که موو تاکه ھه

 .« یه وره ردوونی گه گه«ی  هو رچدانه رپه  به بچکۆله
کی   یاسایه دانی جۆره رھه  ھۆی سه ش بوو به یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه

یانگوت  ده. »یاسای سروشتی«ن   پی ده ی که و یاسایه گشتی؛ ئه
ردوون  مای ژیرتی مرۆڤ و گه ر بنه سه  یاسای سروشتی له کاتک که

ش،  یه م شوه به. نت بیگۆڕت کات و شون ناتوا واته پکھاتبت، که
 .کان بوو  سۆفیسته  دژ به گرت که نی سوکراتیان ده یاندا الیه م باره له

 بۆ  مان شتیشه  و ھه وه گرته سک ده موو که یاسای سروشتی ھه
  کانیان به کانی ناو کتبه نگه ڕه مه کان یاسا ھه ستۆیکه. کان کۆیله
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و  دا، ئه م ده ه قه له» یاسای سروشت«واوی  کی ناته یه وه السایی کردنه
 . یه ناو خودی سروشتدا بوونی ھه وان له پی ئه  به ی که یاسایه
  ر به ، ھه وه سییه ردوونیان ده کان جیاوازی نوان مرۆڤ و گه ستۆیکه

. کرد ده»  ماده«و » ڕۆح«تی نوان   دژایه ش نکۆییان له مان شوه ھه
  م جۆره به.  یه ک سروشت بوونی ھه نھا یه وان ته بوای ئه به

. تی کایه  یه واته «Monism مۆنیزم«گوترت  ش ده یشتنه تگه
  ی پالتۆنه که  ڕوونه ه«Dualism دوالیزم « ، دژ به ش، بۆ نمونه مه ئه(

 .)کرد شده شدا دابه ر دوو به سه  بوونی به که
 خۆیان، ی که مه رده ی سه قینه کی ڕاسته یه ک ڕۆه کان وه ستۆیکه

 دیاربوو  یان پوه«Cosmopolitan کۆسمۆپۆلیتان«کی  یه وه نگدانه ڕه
تی خۆی بزانت،  و  جیھان به سک که سکی جیھانی؛ که  که واته(*

رز  په رستی دوره ت پهری و و گه ریتی ناوچه  نه  له سک که یان که
سوفی  یله فه«ڵ  گه راورد کردنیان له  به ش به یه م شوه به). و.بت
کانی  لتوره ر که رامبه تربوون به دا کراوه»کان سینیکه_کان  رمیله به
تی  کردنی مرۆڤایه  ھه وه شیان بۆ پکه ھا ئاماژه روه ھه. میان رده سه
  شیان چاالکانه کان خولیای ڕامیاری بوون و زۆربه ستۆیکه. کرد ده
 رکۆس ئاورلیوسما « بینی، بۆ نمونه تدا ڕۆیان دهر ئاستی و سه له

Marcus Aurelius» ) یکان بوو ئیمپراتۆری ڕۆمه) 180 تا 121سا .
ی  فه لسه لتور و فه ی پشخستنی که کان یاریده ش ستۆیکه مانه ر له ده به

ک ناوی  یه ک نمونه توانین وه شدا ده م بواره دا، له یۆنانییان ده
وانبژ و   ڕه بھنین که) سیح ی پش مه43تا  Cicero» )106 سیسیۆ«

 ھیومانیزم«ی  وه  زاره م بوو که ئه. سوفیش بوو یله سیاسی و فه
Humanism»نا واتهجۆره  واته وه  مرۆڤ دۆستی، دیسانه ی داھ   

ق یان   چه کاته س ده که  تاکه ی ژیانک که فه لسه توانین و فه

) سیح ی پاش مه65سیح تا  ی پش مهSeneca» )4 سنیکا«. ر نته سه
مرۆڤ «ند ساک دواتر گوتی؛  سوفکی ستۆیکی بوو، چه یله  فه هک

ڕبوونی کاتدا  ڵ تپه گه ی له یه م گوته ، ئه» بۆ مرۆڤ شتکی پیرۆزه
 .موو مرۆڤ دۆستک  دروشمی ھه  و دواتر بووبه وه مایه
موو   ھه کرد که  ده وه ر ئه سه ختیان له کان جه ش ستۆیکه مانه  له جگه

پی یاسای  به) خۆشی و مردن  نه بۆ ونه(شت پۆسسکی سرو
بت  یانگوت ده ش ده مه رئه به له.  ڕوه ڕوات به گۆردراوی سروشت ده نه

وان ھیچ   بوای ئه به. بکات نووسیدا ھه ڵ چاره گه ناچاری له مرۆڤ به
پی پویستی  موو شتک به کو ھه وت ڕونادات، به  ڕکه شتک به

  و کاته دات، ئه رگا ده ده نووس له  کاتک چاره وه هرئ به دات؛ له ڕووده
یانگوت مرۆڤ  کی تریش ده وه. خشت یی کردن ھیچ سوودک نابه گله
  دا جۆره لره. رگرت  ھمنی وه کانی ژیانیش به  خۆشه ش ڕووداوه ده

موو  یانگوت؛ ھه  ده کرت، که دیده کاندا به ڵ سینیکه گه ک له نزیکیه
.  ک و نرخکی وای نیه ڕا دت، ھیچ گرنگیه وه ره ده   له شتک که

   ڕگه گوترت که سک ده  که به» ھمنی ستۆیکی«ی   زاراوه مۆکه ئه
 .ریدا زابن سه کانی به سته دات ھه نه
 
 «Epicurean کان ئپیکوریانیه»
 ژیانکی  ی شوه وه وپش بینیمان، سوکرات وی دۆزینه وه ک له روه ھه

  وه ی خواره م جۆره کانیش به م ستۆیکه کان و ھه م سینیکه  ھه.باش بوو
ش مرۆڤ خۆی  کرد؛ ده کانی سوکراتیان ده ی ناواخنی فرکردنه ڕاڤه
ناوی  کی تریشی به  سوکرات قوتابیهم به. ھابکات  خۆشی مادی ڕه له
و ئامانجی ژیان  بوای ئه به. بوو  ھه وه ه«Aristippos ئاریستیپۆس«
یگوت؛  و ده ئه. ستبھنین ده ستی به ترین چژی ھه وره  گه  که ایهد وه له
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 کاتکدا  له. (»  و ئازاریش خراپترین شته یه ترین باشهچژ، با«
کان   ئازارک، ئامانجی سینیک و ستۆیکه موو جۆره ندکردنی ھه سه په
ک  هی موو شوه  ھه ی به وه ک له  وه واو جیاوازتره ش شتکی ته مه ئه. بوو
 .)چژیت یت ئازار نه وبده ھه

ی 270تا  Epicur» )341 ئپیکور«سیح،  ی پش مه300ی سای  نزیکه
و  ئه. زراند سینادا دامه  ئه فی له لسه کی فه یه قوتابخانه) سیح پش مه

ڵ تیۆری  گه ی ئاریستیپۆس دا و له که  تیۆری چژه ی به شه گه
 .ی دیمۆکریتسدا گریدا که تۆمه ئه
 پیان  وه رئه به ، له وه بوونه کدا کۆده یه  باخچه کان له ن ئپیکوره ده
  رگای چوونه ر ده سه له. » کانی باخچه سوفه یله فه«گوترت  ده

ی  ئه«ندرابوو؛  که  ھه یه ند وشه م چه ش، ئه یه و باخچه ی ئه وه ژووره
رۆپکی دا چژ ت کرن، لره  ده ه  باشی مامه دا به نامۆکان، لره

 .« باشییه
یگوت نابت ترکردنی   و ده وه کرده ئپیکور خاکی گرنگی دوپات ده

 ڕۆژان  ر ڕۆژک له گه ئه.  وه رته  بیربه کیمان له ری الوه زوو کاریگه ئاره
ر نا،  گه ئه.  ستم چیه به زانیت مه وا ده کی زۆرت خواردبت، ئه شیرینیه

ی  و پارانه ؛ له نجام بده  ئه وه هی خوار یه وه م تاقیکردنه وا ئه ئه
نین  وایداده (  کرۆن شیرینی بکه200، بۆ بایی  وتت کردووه که پاشه
موو   ھه دا گرنگه یه وه م تاقیکردنه له).   شیرینییه زت له  حه که

یت  گه عاتک تده وجا پاش نیو سه ئه. ک جار بخۆیت یه  به که شیرینییه
 . چیه» کی ری الوه ریگهکا « ستی له به ئپیکور مه
زووی کاتیی خۆی  بت ترکردنی ئاره  ده وه ی ئپیکوره  ڕوانگه مرۆڤ له

.  وه  پاشان دت، بگۆڕته وامتردا، که رده تر و به وره زووی گه ڵ ئاره گه له
  وت شیرینی بخۆیت، چونکه ته ش مانگک نه ی شه  بۆ ماوه یه وانه له(

یت و پاسکیلکی نوی پبکیت،  وت بکه هک ت پاشه که وت پاره ته ده
ی  وانه  پچه مرۆڤ به). یت تی پبکهی و وه ره شتکی ده یان گه

»  ڕژی رنامه به«، توانای  یه ، توانای پیالن دانانی ژیانی ھه وه ه ئاژه
 پاسکیلکی نوێ م به،  شیرینی خۆش باشه.  یه کانی ھه زووه ئاره

 . ریتانیا خۆشترکه هشتکی ب ، یان گه باشتره
و چژی » زوو ئاره « رج نیه یگوت مه  ئپیکور ده وه شه یه م ڕوانگه له
ھای  ش به مان شوه  ھه به. مان شت بن ھه)  شیرینی بۆ نمونه(ستی  ھه

  وه شه مانه رو ئه سه له. ریش تی و چژی ھونه ک ھاوڕیه ی وه دیکه
ندی و مام   سنووربه مونهبۆ ن(کانیان  کانی یۆنانیه  کۆنه ئیدیاله

یی و پویستی چژ   شتکی بنچینه ببوونه) ندتی و ھمنی مشک ناوه
کانماندا زابین،  زووه ر ئاره سه ش به یانگوت ده ده.  ژیان رگرن له وه
 .دات گرتنی ئازارمان ده رگه ی به ش مشکی ھمن یاریده م جۆره به

   ترسی دینییان له ی ئپیکور، که که  باخچه ھاتنه  ده سانه و که زیاتر ئه
ک ئامرکی  ی دیمۆکریتسیان وه که تۆمه شدا تیۆری ئه لره. ددا بوو

ی مرۆڤ  وه بۆ ئه. ھنا کارده  ئاین و خورافیات به سوود دژ به به
ر ترسی  سه  به وه مه نی که الیه بت به بتوانت ژیانکی باش بژی، ده

ی  که ه»تۆمی ڕۆحی ئه«ئپیکور تیۆری   ودابوو که له. مردندا زابت
پی دیمۆکریتس   یادت مابت، به ر له گه. ھنا کارده دیمۆکریتسی به

  و کاتک که  بوای ئه  به ، چونکه  ژیان بوونی نیه وه دوای مردنه له
 . وه بنه و دهرش و ب کان په یه» ڕۆحی تۆمه ئه«مرین،  ده

.   نیه وه  ئمه ندی به یوه دن پهمر«یگوت؛  ساکاری ده ئپیکور زۆر به
وسا   مردین، ئه کاتکیش که.  کو بژین، مردن بوونی نیه تاوه  ھه چونکه

رگیز ھیچ مرۆڤکی مردوو،   ڕاستیشدا ھه له. (»  بوونمان نیه چیتر ئمه
 .)!  مردووه  که کردووه  نه وه یی له گله
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چوار گژوگیای  «ی خۆی ناو نابوو که ھاکردنه ی ڕه فه لسه ئپیکور فه
 ؛ وه  کورتی کردبووه وه ی خواره یه م شوه و خۆی به و ئه»  وه چاکبوونه

 
 .ی ترسمان نین خواکان جگه»

 .رانی ببین  ناھنت نیگه وه مردن ئه
 .ست بھنین ده  باشی به ئاسانه
 .«ر ترس خۆڕاگربین رامبه  به ئاسانه

 
رکی  ر ئه وو گهکاندا شتکی ئاسایی ب می یۆنانیه رده  سه له
ستی  به مه. ن راوردبکه ری پزیشککدا به ڵ ھونه گه سوفک له یله فه
فی  لسه کی فه یه رمانخانه ده«ش   مرۆڤ ده بوو که وه کیشیان له ره سه
 .ی تدا بت وه ره ی سه رمانه و چوار ده پبت و ئه» ری فه سه

میان  خکی زۆر که ه، بای وه کانه ی ستۆیکه وانه  پچه کان به ئپیکوریه
ک  ک ئامۆژگاریه ئپیکور وه. دا گا ده  ڕامیاری و ژیانی کۆمه به
ڵ  گه و له ی ئه که  بتوانین باخچه یه وانه له. »! نھنیدا بژی له«یگوت؛  ده

   زیاتر له  که تی ماه  جۆرکی تایبه ست له به مه(*ی   کۆمه مای به
ر  به کانکی جیاواز جیاواز له دا خه نهو ما بینرت، له وروپادا ده ئه

می  رده سه) و.ژین  ده وه  و پکه وه بنه نگ کۆده ڕه مه ھۆی ھه
کانکی زۆر  مۆشماندا خه  کاتی ئه له. ین راورد بکه ماندا به ئستاکه

 .ن به ده» کی ھمن یه باخچه«نا بۆ  دن و په  ھه وره گای گه  کۆمه له
نگری ترکردنی   الیه کان بوونه  ئپیکوریهی پاش ئپیکور، زۆربه له

. » کاتی ئستادا بژی له « شیان بوو به که کانیان و دروشمه زوه ئاره
سک  ی که وه مکردنه مانای نرخ که ی ئپیکوری به  وشه مۆکه ئه
 .تاڵ ندکی به مه وه  بۆ ھماکردنی ده کاردت، بۆ نمونه به

 
 پالتۆنیزمی نوێ

کان و  که ی سینه  ڕیشه وت که رکه وودا بۆمان دهی ڕابورد ماوه له
 پش  سوفه یله ر سوکرات و فه  سه وه چنه کان ده کان و ئپیکوریه ستۆیکه

 دیارترین م به. ک ھیراکلیتس و دیمۆکریتس کانی وه ـ سوکراتیه
 تیۆری  می کۆنی پشوو، سروشی له رده فی سه لسه ڕبازی فه

ش پی  م ھۆیه ر ئه به ر له ھه.  رگرتووه  وه وه ی پالتۆنه که ه»بیر«
 .گوترت پالتۆنیزمی نوێ ده
ی  نزیکه(بوو  «Plotin پلۆتین«،  م ڕبازه سوفی ئه یله ناوبانگترین فه به

  ریه نده سکه  ئه ی له فه لسه م خوندنی فه ئه) 270 تا 205سای 
  رنگهدا گ لره. جبوو  شاری ڕۆمادا نیشته واوکرد و پاشانیش له ته
و  ، ئه  بووه ریه نده سکه کی شاری ئه  پلۆتین خه ین که رنج بده سه

یشتنی   و پگه وه ی کۆبوونه  جگه دان ساڵ بوو ببووه  سه ی که شاره
ڵ خۆیدا  گه پلۆتین له. تی تی ڕۆژھه ی یۆنانی و ڕۆحانیه فه لسه فه

ی  وه وبوونهتای ب ره  سه  ڕۆما و له یانده ھاکردنی گه کی ڕه تیۆریه
. کرد سیحی پده ھزی ئاینی مه کی به سیحیدا ملمالنیه ئاینی مه

ر  سه ست پکراوی له کی ھه رییه  پاشتر پالتۆنیزمی نوێ کاریگهم به
 .جھشت سیحی به ئاینی مه) الھوت(تیۆلۆژی 

ی  یه و بیرۆکه ؛ ئه  یاده ی پالتۆنت له که ه»بیر«بگومان سۆفیا تیۆری 
،  وه کرده ک جودا ده یه له» ستی ھه«و جیھانی » بیر«ی  جیھان که
شی مرۆڤ  کی ئاشکرای نوان ڕۆحی مرۆڤ و له ھا جیاوازیه روه ھه
نی  رکی دووالیه وه ک بوونه  مرۆڤ وه وه شه یه و ڕوانگه له.  ڕوو خسته ده
  ست له موو شتکی تری جیھانی ھه ک ھه  وه ش، که کرا؛ له ماشاده ته

 نو  له.  مره  نه میشیان ڕۆح، که دووھه.  د پکھاتووهر خاک و گه
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.  باو بوو وه پش پالتۆنه  زۆر له کردنه نه زه  مه م جۆره کاندا ئه یۆنانیه
و  ی ئاسیایی نزیک به وه ش پلۆتین ئاشنای بیرکردنه مانه  له جگه
 .  بووه ته بابه
ڕی  و په ؛ له وه ره مسه  نوان دوو جه وتۆته پی پلۆتین جیھان که به
نھا  ته« ناوی نابوو  ، که یه مان ھه ، ڕووناکی خوایانه وه رکیانه مسه جه
ی  که ره مسه ڕی جه وپه له. »خودا«گوت  ، جارجارکیش پی ده»ک یه
نھا  ته « کی له  و ھیچ ڕووناکیه یه ، تاریکی پوپمان ھه وه تره
   له  پاوپه و تاریکیه یگوت ئه  پلۆتین دهم به.  پ ناگات وه که ه»ک یه

 ڕووناکی پ ناگات،   که یه نده وه نھا ئه  و ته ڕاستیدا ھیچ بوونکی نیه
،  یه  بوونی ھه نھا شت که ته.  ین؛ بوونی نیهّ جۆرکی تر بی یان به

ی  رچاوه ک چۆن سه روه  ھهم به،  یه»خودا« یان  ه»ک نھا یه ته«
ش  مان شوه  ھه بت، به کیدا ون دهناو تاری ک ھدی ھدی له ڕووناکیه

 .نت  داده یشتنی ڕووناکی خوایانه  سنوورک بۆ پگه  که یه شونک ھه
  وه وشته دره ده» ک نھا یه ته« ڕووناکی  ، ڕۆح به وه ی پلۆتینه  ڕوانگه له

 م به.   ڕاستیدا ھیچ بوونکی نیه  له  که یه و تاریکیه ش ئه که و ماده
 . ره سه یان له کی الوازی خوایانه یه وه رچدانه رپه روشت بهکانی س فۆڕمه

   له رچاوت که  به ره  بھنه وره نی ئاگرکی گه سۆفیای ئازیز، دیمه
.  وه بته ودهر چوارالدا ب ھه  به که پریشکی ئاگره.  وه ته وکدا کراوه شه
ندا ڕووناک ری کی به یه  چوارچوه ، له وه که ھۆی ڕووناکی ئاگره و، به شه

کی کزی   ڕووناکیه وه ترکیشه ند کیلۆمه  دوری چه ت له نانه ؛ ته وه بۆته
وسا  ، ئه وه وینه  دورتر بکه که  ئاگره ر له گه  ئهم به. بینرت  ده که ئاگره

کی کزی  ک چرایه روه  ھه بینین که ی ڕووناکی ده نھا خاکی چکۆله ته
،  وه وینه  دورکه که  ئاگره وام له رده ر به گه  ئهم به. رچاو  به و دته شه
.  چیتر ڕووناکیمان پ ناگات  خاک که ینه گه نجامدا ده  دوا ئه وا له ئه

دات  ست ده ده ودا خۆی له ناو تاریکی شه  شونکدا ڕووناکی له  له واته
.  ئیدی ھیچ شتک نابینین وساکه بت، ئه واو تاریک ده و کاتکیش ته

 .ین دی ناکه ک به یه رک و ونه چ سبهودا ھی له
خودا . ت ئاگرکی ئاوھا بت قیقه  ھه  که  بکه وه ی ئه نه زه  مه ئستاکه

  یه  سارده و ماده ش، ئه وه ره ی ده که تاریکیه. سوتت  ده  که یه و شته ئه
و  موو ئه ، ھه نزیک خوداوه له.  ی ل درروست کراوه  مرۆڤ و ئاژه که
  له. رکن وه موو بوونه تی ھه ڕه  فۆڕمی بنه  که ی لیه مرانه ه ن ه»بیر«

پریشکی «ک   وه  ڕۆحی مرۆڤ دت، که وه موو شتکیشه پش ھه
  مک له کانی تری سروشتدا که موو شونه  ھه  لهم به.  وایه»  که ئاگره

موو   ھه  له م ڕووناکیه توانین ئه ده. دت  ھه ڕووناکی خوایانه
  باخدا و له  گوه ت له نانه ، ته  به...رکی زیندوودا ببینین هو بوونه
  دور له. بینین  ده یه  خوایانه  تیشکه م جۆره  نرگزکیشدا ئه گوه

 . رد و ئاوی لیه وی و به  زه وه خودای زیندووشه
ورماندا  موو شتکی چوارده  ھه  بوونی له  نھنی خوایانه مک له که
یبینین  شخاشکدا ده  خه ناو گوه کدا یان له یه ڕۆژه به  گوهناو له.  یه ھه
ناو  ش له یه  خوایانه م نھنیه مک زیاتری ئه که.  وه وشته دره  ده که
   ماسیه ، یان له وه نیشته ر گوک ده سه  له بینین که کدا ده یه پوله په
زنترین نھنی  ه مم به. کات  ده له  مه ین که که دیده کدا به یه رده زه

ودا  نھا له ته.  وه بینه  لی نزیک ده وه ی ڕۆحی خۆمانه  ڕگه  له خوایانه
ند   چه ێ، لهَڵ  به...ک  یه ی ژیاندا ببینه وره ڵ نھنی گه گه توانین له ده

  و نھنیه ین خۆمان ئه ستکه  ھه یه وانه نیشدا له گمه ساتکی ده
 . بین یه خوایانه

ی  که وته شکه ھنت، چیرۆکی ئه کاریده ۆتین بهی پل و ونانه ئه
 نزیک  که وته شکه می ئه  ده کو زیاتر له تاوه  یاد؛ ھه وه پالتۆنمان دنته
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وت و  که رده کانمان بۆ ده ی بوونه رچاوه ، زیاتر و زۆرتر سه وه ببینه
ی  وانه  پچه  بهم به. قون ده  ھه وه  چ شونکه زانین له زیاتریش ده

ی پلۆتین  وه ، بیرکردنه وه ی پالتۆنه که شکراوه  دوو به ته قیقه ھه
موو   ھه ، چونکه که موو شتک یه ھه. خشت به کبوون ده ستکی یه ھه

ی  وه کانی خواری خواره ره ت سبه نانه ته.  شتک خودایه
» یان خوایانه«ی پالتۆنیش تیشککی الوازی  که وته شکه ئه
 .وت که رده به
ی  وه  توانه ستی به ند جارک ھه نیدا، چه مه  درژایی ته ۆتین لهپل

ین   ده ستکردنه و ھه  به ئمه. ڵ خودادا گه  له ڕۆحی خۆی کردووه
و   ئه  که س نیه نھا که پلۆتین ته. »نھانی یان ڕۆحانی زموونی په ئه«

تی  ۆڤایهموو مر  ھه  که  شتکه مه ئه.  وه ی تاقیکردبته ستکردنه  ھه جۆره
کاندا باسیان   جیاوازه لتوره موو که  ھه کان و له مه رده موو سه  ھه له

 م بهی جیاواز جیاواز باسیان کردبت،   شوه چت به پده.  کردووه
ندک   ھه وه  خواره وا له.  مان شته ر ھه کانیان ھه کی باسه ره خای سه

 . ڕوو ینه خه  ده شانه  ھاوبه و باسه له
 

 ت نیهڕۆحا
ڵ خودادا، یان  گه ک بوون له  یه ستکردن به  ھه زموونی ڕۆحانی واته ئه
 نوان  ک له کان بۆشاییه ی ئاینه زۆربه. »ردووندا ڕۆحی گه«ڵ  گه له

  وه سکی ڕۆحانییه ی که  ڕوانگه  لهم به. نن ردا داده وه خودا و بوونه
  ست به ت، ھه افرهو چ پیاو بت و چ ئ ئه.   بوونی نیه و بۆشاییه ئه
بۆ الی خوا «کات  ست ده کات، ھه دا ده»ڵ خودا گه ک بوون له یه«

 .« وه توته خودادا ده«ڵ  گه  له یان پی وایه» وت که رده سه

 خۆمانی پ   ڕۆژانه ی به ه»خود«و   ئه  که دایه وه  له که بیرۆکه
  نکه، چو  نیه ی ئمه قینه ی ڕاسته»خود«ری  ناسنین، نونه ده

کی »خود«ین ھاوتای  ستبکه  ساتکی کورتدا ھه چت له پده
ندکی تر  ن خودا، ھه  ده وه کان به  ڕۆحانیه ندێ له ھه. تربین وره گه

کۆی «یان » رتاپای سروشت سه«یان » ڕۆحی جیھان«نن  ناوی ده
ست  دا ھه که وه  کاتی ڕوودانی توانه  له که  ڕۆحانیه سه که. »جیھان

توانین  بت، یان ده ناو خودادا ون ده  له...کات ده» ون« خۆی کات ده
 ئاوک کاتک  ک چۆن دۆپه روه ھه. ناو خودادا دیار نامنت بین له

کی  جارکیان ڕۆحانیه. »کات خۆی ون ده«بت،  ک ده ریایه  ده ڵ به تکه
بووم، خودا بوونی   من ھه کاتک که«ریبی؛   ده یه م شوه ھیندی به

 سیلینسیۆس. »  و چیتر من بوونم نیه یه  خودا بوونی ھه ئستاکه. بوو نه
«Silensius» )1624  م  و به سیحی بوو، ئه کی مه ڕۆحانیه) 1677تا

  گاته  ده  ئاوک که موو دۆپه ھه«کرد؛  ی ده که زموونه  باسی ئه یه شوه
وت،  رکه ی خوا سه ڕۆح بۆ ال ش که مان شوه  ھه به. ریا  ده بته ریا، ده ده
 .« خودا بته ده

ستکی   ھه یه وانه له» خۆ ونکردن«ر بیت  م گه گه سۆفیای ئازیز، تده
ی ونی  و شته  ئه  که دایه وه  له که  گرنگه إم خاه به. خشت ناخۆش ببه

و  تۆ له. وت که ستت ده  ده ی که وه  له  تره یت زۆر زۆر گچکه که ده
مان   ھه  لهم بهبیت،   ونده رچاوتایه به ادا لهکاتی ئست ی له فۆڕمه

تۆ کۆی . زنتریت  ڕاستیدا زۆر زۆر مه  له وت که که رده کاتدا بۆت ده
 تۆ ...، تۆ خودی ڕۆحی جیھانیت سۆفیای ئازیز  به...جیھانیت
وا زۆر   دا، ئه وه سته ده ک سۆفیا ئامۆنسن به ر  خۆتت وه گه ئه. خودایت

بت  ر ده  ڕۆژان ھه موو بارکدا ڕۆژک له  ھه  له ، چونکه به ران مه نیگه
  که(ت  قینه خودی ڕاسته. یت ست بده ده له» ت یه و خودی ڕۆژانه ئه«
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پی  به)  خۆت ھنابت  وازت له یت که که ستی پده  ھه و کاته نھا ئه ته
  تایه تاھه  بۆ ھه ، که  وایه ره مه یروسه ک ئاگرکی سه کان وه ڕۆحانیه

 . وه منته  سوتاوی ده ر به ھه
  که سه که. ت موو کاتک خۆی بۆ خۆی نایه زموونی ڕۆحانی ھه  ئهم به
دا بوات، » وه  و ڕووناکبوونه وه پاکبوونه«ی   ڕگه پشدا به بت له ده
  رزه  ته ش پویستی به م ڕگایه ئه.  خودا بگات توانت به وجا ده ئه

تگرتن  وه کنیککی جیاواز جیاوازی خه تهند  ژیانکی ساکار و چه
من «ت؛  کات و ده  ھاوارده که سه  پکدا که تا ڕۆژک له ھه.  یه ھه

 .«من تۆم«یان » خودام
. کرت دیده کانی جیھاندا به وره  گه موو ئاینه  ھه ت، له ڕبازی ڕۆحانیه

سی  با وه لتورکی جیاوازه ند که  چه کان له  ڕۆحانیه نده رچه ھه
شدا لکچوونکی  وه ڵ ئه گه  لهم بهن،  که زموونی نھنی خۆیان ده ئه
کان  کاتکیش ڕۆحانیه. کرت دیده کانیاندا به سفه نو وه  له وره گه

ڕوو،  نه خه یان ده که زموونه فی ئه لسه کی ئاینی یان فه یه وه لکدانه
 . وه ه پش لتوریان دته  باسی ڕابووردوی که و کاته نھا ئه ته
سیحی و   و مه که ناو ئاینی جوله  له واته(تی ڕۆژئاوادا   ڕۆحانیه له

تی  کی تایبه  خوایه یشتن به ر گه سه خت له کان جه ڕۆحانیه) ئیسالمدا
 سروشت و ڕۆحی مرۆڤدا   خودا له نده رچه ن ھه وان ده ئه. ن که ده

موو  ھهرو  سه شدا خودا له وه ڵ ئه گه  لهم به،  یه بوونی ھه
ناو ئاینی   له واته(تدا  تی ڕۆژھه  ڕۆحانیه  لهم به.  یه وه جیھانیشه

ر  سه خت له  جه  که زیاتر وا باوه) ھیندۆیزم و بودیزم و چینیدا
دا »ردوون ڕۆحی گه«ڵ  گه ڵ خودادا یان له گه تی له واوه ی ته وه توانه
من «ن   دهیان» ردوونم من ڕۆحی گه«ن؛  کان ده ڕۆحانیه. ن بکه

 ھیچ  وا له بت، ئه  جیھاندا بوونی نه ر خودا له گه  ئه چونکه. »خودام
 . شونکی تریشدا بوونی نیه

 ھیندستاندا،  تیش له تایبه ، به وه می پالتۆنه رده پش سه زۆر له
 بیری  ی که و ھیندیانه کک له یه. ی ڕۆحانی باو بوو وره وژمکی گه ته

 Swami سوامی ڤیڤیکانانادا«وا ناساند  ڕۆژئا ھیندۆیزمی به
Vivikananada» کیان گوتی؛ بوو، ئهو جار 

   ب بوایه سه و که ت؛ ئه ندک ئاینی جیھانی ده ک چۆن ھه روه ھه»
ش  بت، ئمه تی نه کی تایبه  خوایه ڕی به ی خۆیدا باوه وه ره ده  له که
ب بوایی .  ب بوایهبت ،  خۆی نه ڕی به ی باوه و مرۆڤه ین؛ ئه ده
 .«بت  پیرۆزی ڕۆحی خۆت نه ڕت به  باوه  که یه وه ئه

. بت ری خۆی ھه ر ئیتیکیش کاریگه سه زموونی ڕۆحانی له چت ئه پده
، جارکیان گوتی؛  رۆککی پشووتری ھیندستان، ڕادھا کریشنه سه
ۆت ی خ وه رئه به ک خۆت خۆشبوت، له تت وه که ره رامبه بت به ده«
یت  ڕکه  باوه کات که یای خاو وات لده نھا خه ته. تیت که ره رامبه به
 .«  خۆت، شتکی تره  له ت جگه که ره رامبه به
   ھیچ ئاینک نین، باس له ر به ی سه وانه ش، ئه مۆکه کانی ئه خه
 شتک  ستیان به  پکدا ھه  له یه وانه له. ن که نھانی ده زموونی په ئه

ستکی  ھه«ک  دابنن، یان وه» ردوونی ئاگایی گه «  به هکردبت ک
ی کات   بازنه  له  که ستیان کردووه وان ھه ئه. بیبینن» ئۆقیانوسی

 . بینیووه»  وه تاییه تاھه کی ھه یه  ڕوانگه له«ھابوون و جیھانیان  ڕه
 

  ی دنیابت که وه نھا بۆ ئه ته.  وه یدا ڕاست بووه  جگاکه سۆفیا له
 ...دا شی ده  له ستی له تی، زوو زوو ده یه سته نی جه ام خاوهھشت
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ر   به ره ، به وه کانی خونده ی پالتۆن و ڕۆحانیه رباره ی ده وه پاش ئه
،  وه خولته  و ده وه بته رزده یدا به که  ئاسمانی ژووره کرد به ستی ده ھه
یاندا  که ی شاره ئاسمان رز به  و به وه ره  ده  دته وه که ره نجه  په له
بینی،  ی ده که پانه ی ناو گۆڕه وه کانی خواره موو مرۆڤه ھه. فت ده
ر  سه ژیا، به  لی ده دا که و شونانه ر ئه سه  به...فی وام ده رده  بهم به
 و خۆی  وه  خواره کاندا ھاته ر بیابانه سه وروپادا، به ریای باکور و ئه ده
 .فریقا کانی ئه رینه  به شته  ده یانده گه
زنی لھاتبوو، سۆفیاش  ک مرۆڤی مه ک یه  وه زنه  مه ویه و زه موو ئه ھه
من «یگوت؛   دی خۆیدا ده له.  خۆی بت و مرۆڤه کرد ئه ستی ده ھه

کرد  ستی ده  زۆر جار ھه ش که یه وره  گه ردوونه و گه موو ئه ھه. »جیھانم
زن و  ردوون مه تام گهھش.  خودی خۆی ، ببووبه بپایان و سامناکه

ی   ئستا خودی خۆشی ھندهم به پش چاو،  ھاته نگ ده شه قه
 .زن یوو ردوون مه گه

   سۆفیا دنیابوو کهم بهکانی ون بوون،  یره  سه سته پاش ساتک ھه
ی   ڕگه یدا له وه  ناوه چوو شتک له  ده وه له.  یادی ناکات رگیز له ھه

موو شتکی تردا  ڵ ھه گه  و خۆی له وه ره  ده ه ھاتبت وه وانیه ناوچه
چوو، کاتک  نگ ده ی دۆپک ڕه وه نگدانه  ڕه ر ڕک له کردبت، ھه تکه
 . وه ک ئاوه  ناو سوراحیه یته یکه  ده که
ی پاش  رئشه م سه ده کرد به ستی ده واو بوو، ھه موو شتک ته  ھه که
یدا   جگاکه ۆفیا ویستی لهس.  وه ری بۆته به  خه وه وکی خۆشه خه
   سوکه ستی به ی ھه سته ر بوونی جه رامبه  بهم بهستت،  ھه

و  م ڕاکشابوو و ئه رده سه  له ئشا، چونکه پشتی ده. کرد ک ده نائومدییه
و   ئهم به. لبرتۆ کنۆکس بۆی ناردبوو  ئه  که وه خونده ی ده ڕانه الپه

 . یادی ناچت  له تایه تاھه ی بینی بۆ ھه وه تاقیکردنه

کانی  ڕه مین شت الپه که یه. ستا ر خۆی و ھه  به دواجار ھزی دایه
  وه کانی تره ڕه  پاڵ په دا له که فه له  مه ڕک و پکی له کونکرد و به

 .یان ڕۆیشت که و باخچه ره پاشان به. داینان
یھان   ج تگوت تازه یانخوند، ده  جۆرک ده کان به ودا بولبووله له

ی  که  کۆنه نه بتووالکانی پشت کو داره.   کراوه ریده ئافه
 دیاربوون،   ھنده وه کانیانه  کاه وزه  سه نگه ڕه کانیش، به روشکه که
ڵ  کانی تکه نگه نگه تی ڕه واوه ته ی به که ره تگوت ھشتام خوقنه ده
 . کردووه نه

  ی خوایانه»خود«ک  موو شتک یه  ڕاستی پی وابت ھه بیت به
بت؟ »  که  ئاگره پریشکک له« ڕۆحی  ستکات، که بت؟ بیت ھه

 . یه رکی خوایانه وه  خۆی بوونه واته ر وابت، که گه ئه
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 کان پۆست کارته
 ...ر خۆم  سه من سانسۆرکی تووندم خستۆته...

 
 مامۆستای  لهکی نوی  یه ند ڕۆژک ڕابوورد و سۆفیا ھیچ نامه چه
ی مانگی پنج، 17،  ممه ڕۆژی پنج شه. یشت گه  پ نه وه که فه لسه فه

ی 18یاندا  که  قوتابخانه  له وه یه م بۆنه ، به رویجه یی نه وه ته ڕۆژی نه
 .یاند ک ڕۆژکی پشوو ڕاگه مانگیشیان وه

 ی؛ پکدا یۆرون گوت ، له وه ڕانه گه  ده وه و ماه ره سۆفیا و یۆرون به
 ین؟ بده  ھه ین و خمه  بکه که شتکی دارستانه یت چی گه ـ ده

کی دورودرژ  یه  ناتوانت بۆ ماوه  که وه  کرده وه ر بیری له کسه سۆفیا یه
  پاشان گوتی؛م به.  وه وته  دورکه وه  ماه له

 .یت ز بکه ر حه ـ بۆ نا، گه
 خۆی  وه وره پشتکی گه   خۆی و کۆه ک دوو کاتژمر، یۆرون به پاش یه

شی  که  و خمه وه سۆفیاش خۆی کۆکردبووه.  الی سۆفیا یانده گه
کردبوو،  رمیان ئاماده و و جلی گه ی خه ردووکیان کیسه ھه.  وه پچابووه

  ی چا و کۆمه وره کی گه یه رمۆزه ستی و ته ش الیتی ده وه  له جگه
  . وه خواردنی خۆشیان پچابووه

  ستیکرد به ر ده کسه  و یه وه ی کاتژمری پنج ھاته نزیکهدایکی سۆفیا 
 چ شونکی  یویست بزانت له ش ده وه  له ئامۆژگاریکردنیان، جگه

 .ن ده ده یان ھه که دا خمه که دارستانه
» شیروتۆپ« نزیک  مان له که وت خمه مانه وانیش پیانگوت؛ ده ئه
 خوندنی  ربت و گومان لهختمان یا ودا به کو له ین، به ده ھه

 .بن یانی جوت ده وبه مه کان بت کاتک ده بولبووله

ی  که یزانی کوخه و ده بژاردبوو، ئه نه ی ھه و شونه وت ئه ڕکه سۆفیا به
وی  و ئه ره  به وه بوو دیسانه شتک ھه.   نزیکه ووه ر له مجه
رگیز جارکی   ھه بوو کهمان کاتیشدا دنیا  ھه  لهم به،  وه کشایه ڕاده

 .وێ  ئه وه نھا بچته  ته تر ناورت به
باسی شتی . ر  به  و ملی ڕگایان گرته وه ره  ده  ھاتنه وه  ماه کچان له

موو   ھه ک له یه سۆفیاش پیخۆش بوو بۆ ماوه. کرد نگیان ده ڕه مه ھه
 . وه وته فی دورکه لسه باسکی فه

ری شونی   ناو ڕووبه یان له که مهشت، خ ی کاتژمری ھه نزیکه
  کانیان له وه  خه ویان ڕاخست و کیسه ی شه جگه. دا دیاریکراودا ھه

 یۆرونی  ی نانیان خوارد، سۆفیا له وه پاش ئه. شونی خۆیدا دانا
 پرسی؛

 ؟ رت بیستووه ی مجه که ـ تۆ کوخه
 ر؟ ـ کوخی مجه

کی  یه ریاچه نیشت ده  ته  له... دا کوخکی لیه که ری دارستانه و سه ـ له
ر  ، ھه یری تدا ژیاوه رکی سه کاتی خۆی مجه.  یه وه بچکۆله

 .ر ن کوخی مجه  پی ده  که شه وه رئه به له
 ژی؟ سی تدا ده ـ ئستا که

 ین؟ یر که ـ نازانم، بچین سه
 ؟ دایه که کوی دارستانه  لهم بهـ 

 .کشاکان ڕا ی بۆ ناو داره نجه سۆفیا په
رچۆنک بت بیاریان دا   ھهم بهبوو،  رۆش نه  په یۆرون زۆر به

 . ئاسۆ یشتبووه  خۆر گه و کاته ئه.  ڕێ ونه بکه
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کاندا ڕۆیشتن و پاشانیش  ره وبه ناو دار سنه  پشدا به کچان له
  یشتنه  کۆتایشدا گه له. کاندا بۆن نه وه رژین و ده  ناو په ناچاربوون به

 .ک هر ڕگای سه
ی  ممه کشه یانی یه به ر له  سۆفیا سه  بت که و ڕگایه مان ئه بیت ھه

ری ڕاستی   به ک سۆفیا له یه  پاش ماوه... واوه پشوو پیایدا ڕۆیشت؟ ته
 کان ڕاکشا و گوتی؛ کی نو داره ی بۆ پانتاییه نجه دا په ڕگاکه

 .  ودایه ـ له
ی  نجه سۆفیا په. ستان دا وه که ه چکۆل ریاچه م ده رده به مک له پاش که
  کانی گیرابوون و کوخه ره نجه  په  ئستاکه... ڕاکشا که بۆ کوخه

 .چوو  شونکی چۆڵ و وکراو ده ش له که سووره
 مالوالی کرد و پرسی؛ کی ئه ماشایه یۆرون ته
 دا بۆین؟ که ر ئاوه سه ، به ـ باشه

 .ڕۆین م ده له  به  به...ـ بگومان نا
   ڕک له که مه له به.  ڕاکشا وه کانی خواره ستی بۆ ناو قامیشه فیا دهسۆ
 . وه سترابووه مان شونی جاری پشوودا به ھه

 ؟ ـ تۆ پشتر ھاتوویت بۆ ئره
ی ھاتنی پشووتری بۆ  رباره خت بوو ده سه. شاند رکی ڕاوه سۆفیا سه
توانی باسی  یده هوسا بگومان ن ، ئه وه ته ر بۆی بگایه گه. باس بکات

ک الی خۆی  ک نھنیه ی وه که فه لسه لبرتۆ کنۆکس و کۆرسی فه ئه
 . وه بھته

.  که ر ئاوه و به  ئه وه ڕینه وڵ لدان په  سه  به وه نینه  و پکه م نوکته ده به
راغ   قه تی ڕاکشایه واوه  ته ی به که مه له یان به م جاره سۆفیا ئه

سکی  یۆرون ده.  که م کوخه رده  به یشتنه مک گه ه پاش ک... وه که ئاوه
 .ژیا ده سی تدا نه  ئاشکرا دیاربوو که ی بادا؛ به رگاکه ده

 ؟ وه  کرابته  خۆ پت وانیه... ـ داخراوه
ردی  نو به ی گوت و له ، سۆفیا ھنده وه  بدۆزینه که  کلیله یه وانه ـ له

 .ڕا گه دا ده که دوای کلیله کاندا به دیواره
 کک یۆرون گوتی؛ ند خوله پاش چه

 مان؟ که  بۆ خمه وه ڕینه ر بگه  گه ـ پت باشتر نیه
 ؛ وه رزبووه مک سۆفیا ھاوارکی ل به پاش که
 ! وه ـ دۆزیمه

 و  وه رگاکه  قفی ده گرت، کردیه ی ھه که  کلیله وه نین و خۆشیه  پکه به
 . وه کردیه

یۆرون . ، سارد و تاریک بوو وه  ناوه له.  وه ه ژوور ک دوو دز چوونه روه ھه
 گوتی؛

 .ـ خۆ ھیچ شتک نابینین
 گیرفانیدا  ی له تک شقارته ، پاکه وه ش کردبووه وه سۆفیا بیری له

  وتن که  که نده وه نھا فریای ئه ته. رھنا و تاکی داگیرساند ده
گیرساند، سۆفیا تاکی تری دا. ژوورکی چۆڵ و ھۆڵ ببینن و ھیچی تر

 ناو مۆمدانکی ئاسندا   له وت، که  مۆمک که یان چاوی به م جاره ئه
  که وجا ژووره ی داگیرساند، ئه که مۆمه.  دانرابوو که ر ئاگردانه سه له

پاشان . ک ببینن موو الیه یانتوانی ھه  ئاسانی ده  و به وه ڕووناک بووه
 سۆفیا گوتی؛

 ڕووناک  موو تاریکیه و ھه ی ئاوھا، ئهم کی که  ڕووناکیه  که یر نیه ـ سه
 ؟ وه کاته ده

 وام بوو؛ رده کانی به ر قسه سه وجا سۆفیا له ئه. قاند رکی له یۆرون سه
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 ڕاستیدا  له. بت ناو تاریکیدا ون ده  شونکدا ڕووناکی له  لهم بهـ 
کی  ڕوونا  که ندیه وه نھا ئه کو ته ، به  خۆیدا بوونی نیه تاریکی خۆی له

 .وێ  ئه ناگاته
 ...، با بۆین  ناخۆشه م باسه ـ ئه

 .ین  بکه که کی ئاونه ماشایه  پشدا ته  با لهم بهـ 
روی   سه ک جاری پشوو له ر وه  ڕاکشا، ھه که ی بۆ ئاونه نجه سۆفیا په
 .واسرابوو  ھه وه که کۆمۆدییه

 ... ند جوانه ـ چه
 ! فسوناویه کی ئه یه  ئاونهم بهـ 

 ؟ دا کیه م شاره س له ؛ پم ب جوانترین که که ؟ ئاونه فسوناویه ـ ئه
م  ماشای ناو ئه دام کاتک ته و بوایه له. م، یۆرون  ناکه ـ گاته
 .ی ببینیت وه کانی دیوی ناوه یت، بتوانیت شته که  ده یه ئاونه
ک   خۆشیه ڕاست، چ ؟ به ھاتووم بۆ ئره رگیز نه تگوت ھه  تۆ نه ـ باشه

 ر بم ترسنیت؟ بینی گه ده
  و گوتی؛ وه ی بداته و پرسیاره می ئه یتوانی وه سۆفیا نه

 !م که ڕاستی داوای لبووردن ده ـ به
. دا بینی که  سوچکی ژووره  پکدا شتکی له وجا یۆرون له ئه

 یدا گوتی؛ وه ڵ کردنه گه ک بوو، له یه قووتیله
 . ـ پۆست کارتی تدایه

 ! ده ستیان ل مه م ده ، ده  گوت لمه...! ده ستیان ل مه ـ ده
. ی فدا که ستی بسووت، قووتیله ی ده وه ک ئه روه کی و ھه یۆرون داچه

 .نین  پکه ستی کرد به ک ده یه ند چرکه پاش چه
 . نھا پۆست کارتی تدایه ـ ته

، پاشان  هو کانی کۆکرده  دانیشت و کارته که ویه ر زه سه یۆرون له
 .سۆفیاش دانیشت

 ھاتوون،  وه  لوبنانه کان له موو کارته  ھه... لوبنان... لوبنان...ـ لوبنان
 .یۆرون گوتی

 . وه می دایه  وه وه کشانکه  ھه ناسه م ھه ده سۆفیا به. زانم ـ ده
 . وپش ھاتوویت بۆ ئره وه  له واته ـ که
 ... ـ به

وپش  وه  له دا بنم که وه نھا دان به ر ته گه« دی خۆیدا گوتی  سۆفیا له
خۆ ھیچ . بت موو شتک ئاسانتر ده وسا ھه ، ئه ھاتووم بۆ ئره
  ی ڕووداوه رباره مک ده م که رکه ر براده  گه زیانکیشی نیه

 .«ند ڕۆژی ڕابووردوم بزانت کانی چه ره رسوڕھنه سه
 .وجا پت بم ، ئه  ئره ـ ئاخر ویستم بینه

 .کان کردبوو ی کارته وه  خوندنه ستی به یۆرون ده
 . یه  کنه  میولله  ناوی ھیلده  که سک نردراوه مووی بۆ که ـ ھه
 درسک نردراون؟  چ ئه ـ به

،  وه لبرتۆ کنۆکسه ی ئه  ڕگه ی، له  کنه  میولله ؛ ھیلده ـ نووسراوه
 .رویج ساند، نه لیلله

ر  سه ترسا له  ده وه له. کشا کی ھه یه ناسه  خۆشیدا ھه سۆفیا له
  ستی کرد به ویش ده پاشان ئه. ویش نووسرابت کان ناوی ئه کارته

 .کان ماشاکردنی کارته ته
ند ڕۆژک  مووی چه  ھه...ی پنج9 ...ی پنج6 ...ی پنج4 ...ی چوار28
 . بت مۆریان لدراوه ده
. رویجین کان نه هموو مۆر ، ھه ماشاکه  ته... شتکی تریشم بهـ 

 ...رویجین مووی نه کانیش ھه پوله. »کان کگرتووه  یه وه ته نه«؛  نووسراوه
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. ن بن بت ب الیه  ده...یت ک چۆن ده روه ھه.  ـ پم وابت ئاساییه
ڵ خۆیاندا  گه رویجییان له تی نه  پۆستی تایبه شه وه ر ئه به ر له ھه

 . بردووه
 ن؟ که  ده ی ئره وانه چۆن ڕهیان  که  پۆسته ی باشه ـ ئه
 . بینرن وه ربازییه کی سه یه ھۆی فۆکه  به یه وانه ـ له

ستیان کرد  وجا کچان ده  دانا، ئه که ویه ر زه سه ی له که سۆفیا مۆمدانه
کانیان  رواره پی به کانی به یۆرون کارته. کان ی کارته وه  خوندنه به

 ؛ وه وندهم کارتی خ که ر خۆشی یه ڕیزکرد و ھه
 

وا . ساند  لیلله وه ڕمه  بگه م پ خۆشه نده  گیان، نازانیت چه ھیلده
ی مانگی 24(*ی سانکتھانس،   ئواره ر له م سه که ڕوانم فۆکه چاوه
ی کیڤیک  خانه  فۆکه له) و. نایه ژنی یۆحه م ڕۆژی جه که ش، یه شه

 15دایک بوونی  ژنی له  جه کرد له زووم ده  ئاره نده چه.  وه بنیشته
رمانی  ژر فه زانی له ک ده  منیش وهم به،  وێ بوومایه سایتدا له

تدا  که نگه  ئاھه  ناتوانم له نده رچه رحاڵ، ھه ھه به. ربازیدام سه
 ڕۆژی  ت له وره کی گه م دیاریه ده یمانت ده  پهم بهشداربم،  به
ی باوککت ل  نهویستا وی خۆشهس. تدا بۆ بنرم که دایک بوونه له

 ... وه کاته ی ده که  ڕۆژی کچه  پاشه وام بیر له رده  به بت که
خۆ . نرم ردووالمان ده ، بۆ ناسیاوکی ھه م کارته کی ئه تبینی؛ کۆپیه

 پاشان م به نھنیم،   پ له زانم ئستاکه م؟ ده که یت، گیانه گه تده
 .یت گه تی لم تده واوه ته به
 

 م؛  کارتی دووھه تی دایهس سۆفیا ده
 

 م؛ که  شیرینه ڕۆه
،   بکردیتایه وانه  کۆترکی سپیدا بۆ ڕه کانم به ر وشه پم خۆش بوو گه

ر شتک   ڕاستیدا گه له. ن خو ناکه  لوبناندا کۆتری سپی به  لهم به
  وه ته  نه خۆزگه.  دا پویست بت، کۆتری سپییه ڕه تی پ شهم و له
 ...خوقاند  جیھاندا ده  ڕاستی ئاشتیان له کجار به کان، یه کگرتووه یه

ڵ  گه ت له که دایک بوونه  بتوانیت دیاری ڕۆژی له یه وانه تبینی؛ له
  مه  باسی ئه وه  ماه وه یشتمه  گه  کهم بهیت؟  شبکه سانی تردا دابه که
 !یت ستم تناگه به  مه ر له ین، خۆ تۆ ھشتام ھه که ده
  ی بیر له وه  بۆ ئه ستایه رده به  کاتکی باشی له وکک کهوی باس
 . وه ردووکمان بکاته ھه
 

 و ھیچ  وه ر خوندنه سه وامبوون له رده  به وه رۆشه  په کچان به
کارتکی تریان . ڕنن رپه ک ده یه ورا وشه یان ده کامکیشیان نه

 ؛ وه خونده
دا پشتگوێ  که قی دانیمارکیه  ده  له وه ی خواره م کارته نازانم بۆچی ئه*(

 )و. وه پویستم زانی بنووسرته  من بهم به،  خراوه
 

  گیان؛ ھیلده
ی پشووی لوبنان،  ند مانگه م چه ئه. ژین  ڕۆژ ده دا ڕۆژ به  لره ئمه

دایک   ڕۆژی له ، له  دنیابهم به. وامی کردم رده ڕوانی به فری چاوه
  ئستاکه. م بکه وانه م جوانترین دیاریت بۆ ڕه ده وده تدا ھه که بوونه

   من سانسۆرکی تووندم خستۆته  زیاترت بۆ نادرکنم، چونکه مه له
 .ر خۆم سه

 .ش بت ت پشکه ک ماچی بابه دونیایه
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ری  سه له.  وه ک کارت مابووه نھا یه ش کارت، ته ی شه وه پاش خوندنه له

 نووسرابوو؛
 

  گیان؛ ھیلده
واو  ت، ته که دایک بوونه  ڕۆژی له ت به باره ی سه موو نھنیه م ھه ئه

 ویستی خۆم  ند جارک دژ به  چه  ڕۆژانه وام لھاتووه. بزاری کردووم
موو  م و ھه فونت بۆ بکه له با ته م، نه که  خۆم ده  و زۆر له وه ستمه وه ده

. بت ر دهت وره تر و گه وره  گه  که  شتکه مه ئه. م شتکت بۆ باس بکه
  خته تر ببت، ئیدی سه وره ر گه ماندا ھه وه  ناوه کاتکیش شتک له

 .ردا ڕابگرین سه ستی به بتوانین ده
 .ش بت ت پشکه وی ب پایانی بابهس

کی  من کۆپیه.   ناوی سۆفیایه ناسیت که تبینی؛ ڕۆژک کچک ده
م  به.  م ناردووهویش یشتوون، بۆ ئه ستت گه ده ی به و کارتانه موو ئه ھه

کتری  مک یه کتر ببینن، که ی یه وه ردووکتان، پش ئه ش ھه جۆره
؟  وه  بۆی ڕوون ببته م زوانه  گیان، تۆ بیت به ھیلده. ناسن ده
 ناوی  یه رکی ھه براده.   تۆ زیاتر زانیاری ال نیه  له کو ئستاکه تاوه ھه

 . بداتتی و بتوانت یارمه  ئه یه وانه ، له یۆرونه
 

  وه  دانیشتووی مانه ر به ، ھه وه مین کارتیان خونده ی دواھه وه پاش ئه
پاشان یۆرون . کرد کتریان ده ماشای نو چاوی یه ردووکیان ته و ھه

 ستی سۆفیای گوشی و گوتی؛ ده
 .ترسم ـ ده

 .ـ منیش

 ؟ مین کارت دراوه ر دواھه سه ـ مۆری چ ڕۆژک له
  و گوتی؛ وه ی کرده که  کارتهماشای سۆفیا جارکی تر ته

 ! ره سه مۆی له رواری ئه ڕاست، به  به... ی پنجدا نردراوه16  ـ له
   زۆر به...واو بوو ، ته وه یان کرده که ماشای مۆره وردی ته  به وه دیسانه

نگکی زۆر   ده پاشان یۆرون به» 1990-5-16«ڕوونی نووسرابوو؛ 
  گوتی؛ وه دنیاییانه

  سکه بگومان که. تی م ک نووسیویه گه  تشده چت، نه  تده ڕی ـ نه
مۆ   ڕک ئه  ئمه  چۆن زانی کهم به ...ناست ردووکمان ده  ھه که

 ؟ دین بۆ ئره
تکی   بابه رچۆنک بت، ھیلده الی سۆفیاش ھه له. ترسا یۆرون زیاتر ده

 .بوو نوێ نه
 . یه  ھه وه که  بۆنزیه نه ئاو ندی به یوه  په مه ـ پم وابت ئه

 . وه کایه  دی یۆرون ڕاچه وه دیسانه
 لوبنان  کان له ی کارته وه  پاش ئه  بت که وه ستت ئه به ـ ناشت مه
 ؟ وه ره  ده  بنه وه که  ئاونه  له وه ر لره کسه درت، یه مۆریان لده

 ؟ کی باشترت الیه یه وه ـ ھیچ لکدانه
 .خر ـ نه
 . یه یری تریش ھه دا شتکی سه وخهم ک ـ له

. دا ڕاگرت که م تابلۆکانی دیواره رده به ی له که ستا و مۆمه سۆفیا ھه
 . وه  تابلۆکان نزیک بووه یۆرونیش له

 ؟  چیه و ناوانه ؟ مانای ئه»بیرکلی«و » بارکلی«ـ 
 .ـ نازانم

  یۆرون گوتی؛ بوو، که واو ده  ته که ریک بوو مۆمه خه
 ! بۆ...نـ با بۆی
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 .ش بھنم که وت ئاونه مه ، ده سته مک بوه ـ که
  ر له ی ھه که  سۆفیا ئاونهم به یۆرون ناڕازی بوو،  نده رچه ھه

 . وه  کرده که دیواره
ردان تاریک  وکی ئاسایی جۆزه شنی شه  چه ، دونیا به وه ره  ده  ھاتنه که
کان  ن و داره وه بتوانن ده  خشی که به  ڕووناکی ده ئاسمانیش ھنده. بوو

.  خۆ ی گرتبووه وه ره ی ئاسمانی سه  ونه که  چکۆله ریاچه ده. ببینن
 .ر و به  ئه وه ڕینه  په که مه له  به کچان ھواش ھواش به

تی  یان، ھیچ شتکی تایبه که و خمه ره یاندا به وه ڕانه  کاتی گه له
 قوی  وی تر به  ئه انزانی کهی ردووکیان ده  ھهم به. کرد وایان باس نه

نگی  جار جارکیش ده.  وه کاته ویان ده م شه ی ئه که رھاته سه  به بیر له
   کونه ک دوو جارکیش گویان له کانن، یه چه ک ڕایده یه بانده

 .ک بوو پویه په
ی   ناو کیسه یان، خرا خۆیان خزانده که  خمه وه یشتنه  گه ر که ھه
ناو   له که  ئاونه بوو که  ھیچ جۆرک ڕازی نه یۆرون به.  هو کانیانه وه خه

دا داینن،  که م خمه رده به ویست ڕک له شیان ده نه. دا دانن که خمه
 دوری  مک له  که که ون، بیاریاندا ئاونه ی بخه وه  پش ئهم به

، ڵ خۆیدا ھنابوو گه کانیشی له سۆفیا پۆست کارته.  دانن وه که خمه
 . وه یه که  پشته  ناو گیرفانی کۆه پاشان خستنیه

   کیسه  پش یۆروندا له سۆفیا له.  وه ریان بووه به ڕۆژی دواتر زوو خه
ی  وه ره  ده پ کرد و چووه کانی له جزمه.  وه ره  ده ی ھاته که وه خه

سۆفیا . ونم ڕووپۆشی کردبوو  ڕۆیشت، شه که و ئاونه ره به.  که خمه
. کی خۆی کرد ماشایه  و ته وه ی پاککرده که  بلوسه ی به که ئاونه

 خۆش م به بوانت،  که  خۆی و ناو ئاونه  وردی له چوو به ده وه له
 .کرد دینه  به وه  لوبنانه کی نوی له یه  ھیچ نامه ختانه به

ک   وه یانیه و به می ئه ردی ته ، گه وه که رو خمه ی سه که  پانتاییه له
نگی  ده کانیش به  چکۆله بانده.  بوو وه  ئاسمانه  به رینکی لۆکه سه
   سۆفیا نهم بهی گۆشخۆریشی لبوو،  ندێ بانده یانخوند، ھه رز ده به
 .نگیان بت  ده شیتوانی گوی له  ده یتوانی بیانبین و نه ده
 دا نانی که ی خمه وه ره ده رکرد و له به کی بلوسککی تریان له یه
ر  ی مجه که ی باسی کوخه وه  گانه وتنه  که وه پاش ئه. یانیان خوارد به

 .کان یره  سه و کارته
یان  وه  و ملی ڕگای ماه وه یان کۆکرده که  پاش نانخواردن، خمه له

تاو نا . گرتبوو  ژر بایدا ھه ی له که وره  گه سۆفیا ئاونه. ر به گرته
ھیچ جۆرک   یۆرون به ، چونکه ه پشووی بدای بوایه تاوک ده

 . بدات که  ئاونه ست له ویست ده یده نه
ند  نگی چه  ده مین بینا، گویان له که  یه یاندا له وه ڵ نزیکبوونه گه له
  وه ی ھاته کانی باوکی ھیلده ر وته کسه سۆفیا یه. ک بوو یه وه قینه ته
یشت  وجا تگه ئه. کرد ڕ و شۆڕی لوبنانی ده  باسی شه یاڵ، که خه
کانیش،  نگه ده. ژی  ئاشتیدا ده تکی پ له و  له  که ره وه خته  به نده چه
 .قاچانکی خۆشی بوو مه ند ده ی چه وه قینه نگی ته نھا ده ته

، سۆفیا میوانداری یۆرونی کرد و داوای لکرد  وه  ماه یشتنه کاتک گه
  وته  وردی که یکیشی بهدا.  وه دا بخواته گه رمی له کوپک کاکاوی گه

  سۆفیای پرسی؛  و له که ی ئاونه وه لکۆینه
 کوێ بوو؟ تان له یه م ئاونه ـ ئه
 . وه ردا دۆزیمانه ی مجه که ی کوخه وه ره ده ـ له

 . ژیاوه دا نه و کوخه سک له  ھیچ که ندین ساه  چهم بهـ 
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کراسکی سووری ، سۆفیا  وه  بۆ ماه وه ی یۆرون ڕۆیشته وه پاش ئه
  رویجیان به یی نه وه ته ژنی نه ی جه دواتریش ئواره. رکرد به له

نگ و باسیشدا، ڕاپۆرتکیان   ده له. ربرد سه کی ئاسایی به یه شوه
کان  کگرتووه  یه وه ته  نه ر به کانی سه رویجیه  نه ربازه ی سه رباره ده

سۆفیا . گا ییان ده وه ته ژنی نه  لوبناندا جه وانیش له ئه. نیشاندا
   باوکی ھیلده و پیاوانه کک له  یه یه وانه ، له که  شاشه چاوی بیبووه

ی پنج کردی،  ڤده ی ڕۆژی حه  سۆفیا ئواره مین شت که دواھه. بت
ڕۆی ڕۆژی  پش نیوه. یدا که  ژووره بوو له که وره  گه واسینی ئاونه ھه

  له په ، به وه دا بینییه که کوخه  ردی نوی له کی زه یه دواتر، نامه
 .ی وه  خوندنه وته ی دڕاند و که که رفه زه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 لتوری ی که دوو بازنه
تادا   ئاسمانی به  به وه  خوالنه  خۆت له و جۆره نھا به ته...

 ...یت ده الده
 

. وت ک بکه یه وخۆ چاومان به  ڕاسته ماوه ی نه ئازیزم سۆفیا، ھنده
. ر ی مجه که  بۆ ژووره وه ڕیته گه  جارکی تریش دهی من، نه زه مه به
 ھاتبوون،  وه  باوکی ھیلده ی له و کارتانه موو ئه ش ھه وه ر ئه به ر له ھه
ستی   ده نه  بگه بین که  دنیا ده م جۆره نھا به ته. ودا بۆم دانایت له

. نیت پبگهکانی  ک کارته یه  چ شوه  به وه ره که  مه وه زۆر بیر له.  ھیلده
 . وه بته ھا شتی تر ڕوونده نده ش چه ی شه15 تا   ئستاوه له
کانی ھیللینیزممان کرد و بۆمان  سوفه یله ی پشوودا باسی فه ماوه له
. کرد کانی پشووتریان تاوتوده سوفه یله مان بیری فه  ھه وت که رکه ده
ک  ش خۆیان وهکانی پ سوفه یله دا فه ویان ده مان کاتیشدا ھه ھه له

ک   پالتۆن وه مابوو که ی نه پلۆتین ھنده. ری ئاین بناسنن زرنه دامه
 .تی بناسنت ی مرۆڤایه ڕزگارکه

ختدا  روه مان سه ندی ھه ناوه رکی دی له زانیت، ڕزگارکه ک ده  وهم به
–یۆنانی«ی  ی ناوچه وه ره  ده  لهم به. دایک بوو  باسمان کرد، له که

دا باسی ئاینی  شه م به له.  سیحه  مه ستم له به بوو، مهدا »ڕۆمی
  خته ک نه یه  چ شوه  به  که وه ینه که ین و ڕوونی ده که سیحی ده مه
ک چۆن  روه ھه«.  وه یه»ڕۆمی-یۆنانی« ناو جیھانی   چووه خته نه

 .« وه مانه که  ناو جیھانه  ھدی ھدی دته ریکه  خه جیھانی ھیلده
لتور و زمانی  ی که  بازنه ر به کانیش سه که  بوو، جوله که سیح جوله مه

. کانن وروپیه  ھیندۆ ئه ر به کان سه کان و یۆنانیه  ڕۆمیهم به. سامین
.  یه ردوو الدا ھه  ھه گی له وروپی ڕه توانین بین شارستانی ئه  ده واته
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او  ن سیحی چۆن ھاته  ئاینی مه ین که  بکه وه ی باس له وه پش ئه
و  ک له ریه کی ھه ماشایه کورتی ته ، به» وه  ڕۆمیه-یۆنانی«لتوری  که
 .ین که  ده گانه ڕه
 

 کان وروپیه ھیندۆ ئه
  وه گرته  ده لتورانه ت و کهو و رتاپای ئه وروپی، سه ی ھیندۆ ئه زاراوه

  تهموو و ش ھه مه ئه. ھنن کارده وروپی به  زمانی ھیندۆ ئه که
   زمانه  به ی که وانه ته و نه  له  جگه ته به ، ھه وه گرته  دهکان وروپیه ئه

کیان  ه چه  ڕه کن که یه وه ته ند نه چه(*دون  ده «Basque» کان باسکییه
نسا و ئیسپانیادا  ڕه  ڕۆژئاوای فه  لهم به،  تی ڕوون نیه واوه  ته به
-ندی  زمانی فینله ه ب  که وه ش ناگرته تانهو و ھا ئه روه ، ھه)و.ژین ده

ندی و الپیی و   زمانی فینله واته(ن  که ده قسه «Finno-Ugric» ئۆگریکی
 ھیندی  ی زۆری زمانه  زۆربه وه کی تریشه الیه له). نگاری ئیستۆنی و ھه

 .وروپین  خزانی ھیندۆ ئه ر به کان سه و ئرانیه
  ر، له وبه مه  ساڵ له4000ی  کان نزیکه تاییه ره  سه وروپیه ھیندۆ ئه

پۆلی   شه پاشان به. ژیان ریای خزردا ده ش و ده ریای ڕه ی ده ناوچه
ت، بۆ  و باشوری ڕۆژھه ره  کۆچکردن کرد؛ به ستیان به  ده وره  گه وره گه

و باشوری ڕۆژئاوا، بۆ یۆنان و ئیتالیا و  ره به. ئران و ھیندستان
نسا و  ڕه ڕاستدا، بۆ فه اوهوروپای ن ناو ئه و ڕۆژئاوا و به ره به. ئیسپانیا

و باکور بۆ  ره به. وروپا و باکوری ڕۆژئاوا، بۆ باکوری ئه ره به. ریتانیا به
ر شونک  و ھه ره کان به وروپیه ھیندۆ ئه. ت و ڕوسیا وروپای ڕۆژھه ئه

 زمان م بهبوون،  ڵ ده دا تکه که لتوری ناوچه ڵ که گه کرد، له کۆچیان ده
موو شونکدا ڕۆکی زای   ھه وروپی خۆیان له هو ئاینی ھیندۆ ئ

 .بینی ده

ی ھیندی و «Veda» کانی ڤیدا  کۆنه ش نووسراوه یه م شوه به
 زمانکی نزیک  نافیاش، به نده سکه ی ئه فسانه ی یۆنانی و ئه فه لسه فه
بوون،  کان نزیک نه نھا زمانه دا ته  لرهم به.  وه ته ک نووسراونه یه به
م  ر ئه به ر له ھه.  وه وته ش نزیک که وه ڵ زماندا بیرکردنه گه و لهک به

 .ین که وروپی ده ھیندۆ ئه» لتوری ی که بازنه «  باس له  که شه ھۆیه
  ڕکردنیان به  باوه موو شتک، به  ھه ر له وروپی، به لتوری ھیندۆ ئه که
 .«Polytheism» گوترت پۆلیسیزم ش ده مه به.  خودایی ناسراون فره
ی ئاینی گرنگیش،  ھا وشه نده بینین ناوی خواکان و چه ھا ده روه ھه
م   له پم خۆشه.  وه بنه  ده وروپیدا دوباره ری ھیندۆ ئه ناو ڕووبه له

 ؛ وه ت بۆ بھنمه ندێ نمونه  ھه وه یه باره
  به. رست په ی خودای ئاسمانیان ده«Dyaus» کان دیۆس  کۆنه ھیندیه

 ر جۆپیته«ن  التینی پی ده به « «Zeusن زیۆس یۆنانی پی ده
Jupiter» )رویجی  نه ، به")یاسای باوک " ر، واته پاته- ڕاستیدا، لۆو له

ش ناوی دیۆس و زیۆس و  یه م شوه به .«Tyr تۆر«ن  کۆنیش پی ده
مان  یی ھه ند ناوکی دیالکتی ناوچه موویان چه ر و تۆر، ھه جۆپیته

 .ن وشه
ند   چه کانی باکور بوایان به ریاییه  ده ته  چه  که یادته هبگومان ل

م   ئه وه دیسانه .«Aser ر ئاسه«گوتن  بوو و پیان ده ک ھه خوایه
وروپیدا  ی ھیندۆ ئه موو ناوچه ناو ھه ، له  ناوی خودایه ش، که یه وشه

ناوی خواکان ) زمانی سانسکریتی( زمانی ھیندی کۆن  به.  وه دبینینه
 .«Ahura ئاھورا«ن ًڵ پارسیش پی ده به. دت«Asura ئاسورا « به

 پارسی  ، به یه«Deva دیڤا« سانسکریتی  ناوکی تری خوداش به
رویجی کۆنیش  نه ، به ه«Deus دیۆس«التینی  ، به یه«Daeva دایڤا«

 .«Tivurr تیڤور«ن  پی ده
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ڕ  ت و فه خودای پی  کۆمه  باکوردا بوایان به ش له مانه  له جگه
 .(«Freja» و فرایا «Frej» و فرای «Njord»  نیرۆد بۆ نمونه ( بووه ھه

 ر ڤانه«گوت   دانابوو و پیان ده م خودایانه تیشیان بۆ ئه ناوکی تایبه
Vaner». ن  ڕ ده  خودای پیت و فه التینیش به به»ڤینۆس Venus» ،

 مانای  ، که یه ھه «Vani ڤانی«ی   سانسکریتیش وشه ری به رامبه به
 .خشت به ده» ویست«یان » ز حه«
 ھیندۆ  رتاپای ناوچه کانی سه  ساکاره فسانه  ناواخنی ئه ھا له روه ھه
  بۆ نمونه. بینرت ی تدا ده وره کی گه تیه کانیشدا، خزمایه وروپیه ئه
رویج   باسی خواکانی نه ، که» سنۆره«کانی  فسانه  ئه ندک له ھه
 دوو س  رچاو که  به وه ھنته مان ده  ھیندیانه سانهف و ئه کات، ئه ده
بگومان .  وه یانگایه کان ده ر ھیندیه وبه مه زار ساڵ له ھه
  فسانه  و ئه یه مۆرکی سروشتی باکوری پوه»  سنۆره«کانی  فسانه ئه

ی   زۆربهم به. بینرت  ده کانیش باسی سروشتی ھیندی پوه ھیندیه
ک   یه  له  که ئاشکرا دیاره  و به یه ڕۆکیان ھه ک ناوه یه  فسانانه و ئه ئه
   زۆر به ی که شانه  ھاوبه ڕۆکه و ناوه کک له یه.  ھاتوون وه رچاوه سه

رابی  ی شه وه ی خواردنه رباره بینرت، ده کاندا ده فسانه  ئه ڕوونی له
شی تریش باسی ملمالنی خواکان  ھا خاکی ھاوبه روه ، ھه مرییه نه
 .کاندا شونه ڵ ھزی گره گه کات له ده
 نو  شدا، لکچوونکی ئاشکرا له وه رزی بیرکردنه  ته ت له نانه ته
و  خاکی باوی ئه. کرت دی ده وروپیدا به لتوری ھیندۆ ئه کانی که خه

 پش چاو؛ جیھانیان  ی بینینی جیھاندا دته  شوه ش، له شیه ھاوبه
ش  یه م شوه به. دی  ده  و خراپه وامی ھزی باشه رده کی به ک درامایه وه

" یان زانینی"» ی وه لکۆینه«وی   ھه میشه کان ھه وروپیه ھیندۆ ئه
 .دا ڕۆژی جیھانیان ده پاشه

  ی یۆنانی به فه لسه ین و بین فه  خۆمان بده  به توانین ڕگه ده
ڕاستیدا   له ونکهدا، چ نه ریھه وروپیدا سه ی ھیندۆ ئه  ناوچه وت له ڕکه

رکی باشی  ده میتۆلۆژیای ھیندی و یۆنانی و باکور، یاریده
 .بوو» یی ندشه ئه«فی و  لسه کی فه مایه دانی بنه رھه سه

  دا که کیان ده یه»زانیاری«ی  وه وی دۆزینه کان ھه روپیه ھیندۆ ئه
  لهتوانین   ده ر ئستاکه ڕاست، ھه به. وی جیھان بت ی ڕه رباره ده
وروپی، دوای  ی ھیندۆ ئه موو ناوچه لتورکی تری ھه  بۆ که وه لتورکه که

 سانسکریتی   به یه م وشه ئه. وین بکه» زانین«یان » زانیاری«ی  وشه
ی  ری وشه رامبه ش ڕک به»ڤیدیا» .«Vidya ڤیدیا«گوترت  پی ده

 ی فه لسه  فه  ڕۆکی گرنگی له ی یۆنانی دت، که«Idea  ئیدیه«
   لهم بهبینین،  ده«Video ڤیدیۆ«ی   التینیشدا وشه له. پالتۆندا بینی

 ڕۆژانی  نھا له ته. (خشت به ده» بینین«ی ڕۆمدا ڕک مانای  ناوچه
 بینینی   به وه ته ستراوه به» "بینین " ڤیدیۆ، واته «  که دایه ئمه
و  «Wise وایز«ی   وشه وه  زمانی ئینگلیزیشه له).  وه فیزۆنه له ته
  واته .«Wissen وایزن«مانیش   ئه بینین، به ده «Wisdom م ویزده«

ی  ک وشه روه رویجی و دانیمارکیش ھه ی نه«Vide ڤید«ی  وشه
مان   ھه ی التینی، له»ڤیدیۆ«ی یۆنانی و » ئیدیه«ی ھیندی و »ڤیدیا«
 .  ھاتووه وه گه ڕه
گرنگترین » ینینب « لمنین که کی گشتی بیسه یه  شوه توانین به ده
ناو   له  که شه م ھۆیه ر ئه به ر له ھه.  کان بووه وروپیه ستی ھیندۆ ئه ھه
یی  ی دیده وره بیاتی پارسی و گرمانی و ھیندیدا، مۆرککی گه ده ئه
  وه  ھاته که  وشه وه دیسانه. (کرت دی ده ردوونی به گه (Visin ڤیژن(

ی »ڤیدیۆ«ی  رمانی وشه  فه ڕک له» " دیده"ڤیژن، «ی  ر باس؛ وشه سه
 .)  ھاتووه وه التینییه
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کانیش،  فسانه  کشانی خوداکان و ئه ر و ونه یکه دروستکردنی په
 . وروپی بووه لتوری ھیندۆ ئه کی تری که ندتیه تمه تایبه

ماشای  یی ته کی بازنه یه شوه کان به وروپیه  کۆتایشدا، ھیندۆ ئه له
دا یان   بازنه  به یشتنکی مژوو، که  تگه ه جۆر واته. کرد مژوویان ده

دوای  ک به کانی ساڵ یه رزه ک چۆن وه روه ھه–ڕوات  دا ده»رخ چه « به
 کۆتایی،   و نه یه تای ھه ره  سه ش مژوو نه یه م شوه به. کدا دن یه
ی  ناو بازنه  له کرت که  جیھانی جیاواز جیاواز ده کو زیاتر باس له به
 .وتن فه ون و ده که رده دایک بوون و مردندا ده ی لهتا تاھه ھه
و  «Hinduism ھیندۆیزم«ت،  ی ڕۆژھه که وره  گه ردوو ئاینه ھه
–   ھاتووه وه وروپیه  ھیندۆ ئه کیان له ه ، ڕچه«Buddhism بودیزم«
ھا  نده ش چه وه  له  جگه- وه گرته ی یۆنانیش ده فه لسه مان شت فه ھه

ی یۆنانی  فه لسه ک و فه الیه  له و دوو ئاینه  نوان ئه هش ل خای ھاوبه
تکی  ش خاسیه مۆکه ت ئه نانه ته. ین که دی ده ، به وه کی تره الیه له
  ردوو ئاینی ھیندۆیزم و بودیزمدا به  ناو ھه فی له لسه ی فه وره گه

 .کرت دیده
ی ر بوون سه خت له  ئاینی ھیندۆیزم و بودیزمدا جه زۆر جار له

تی بوون،  کیه  یه واته(*» پانتیزم«ن  که موو شتکدا ده  ھه تی له خوایه
ردوونی مادی و   گه ک شتن وه ت خودا و سروشت یه ی ده به زھه و مه ئه

ی   ڕگه ن مرۆڤ له ھا ده روه ، ھه)و. یه کی خوایانه یه مرۆڤیش دیارده
پلۆتین . (ک  یه ببتهڵ خودادا  گه توانت له  ده وه ڕوون بینینی ئاینییه

ڵ خودادا  گه ک بوون له ی یه وه بۆ ئه!).  یادت، سۆفیا وه ره بھنه
ت  وه ، یان خه وه یی بوونی خۆیه ناو قو ش مرۆڤ بچته ڕووبدات، ده

   ناچاالکی و خۆداباندن له یه وانه ش له م ھۆیه ر ئه به له. بکات
کانیشدا،   یۆنانیه  ناوچه ھا له روه ھه. کی ئاینی بت یه تدا ونه ڕۆژھه

یان –ویستیدا بژی   دونیا نه بت مرۆڤ له یانگوت ده کانکی زۆر ده خه
. ی بتوانت ڕۆحی ئازاد بکات وه  خۆدابانی ئاینیدا بژی، بۆ ئه له
ڕۆمی، -ی جیھانی یۆنانی م جۆره  و بۆچوونی به وه ھا بیرکردنه نده چه
 .کرت دی ده ڕاستدا به کانی ناوه هد ی ژیانی سه ردی بناغه  به له
وروپیدا،  کانی ھیندۆ ئه لتوره ی که  زۆرینه ، له وه شه مانه رو ئه  سه له

تکی  ی، بابه وه دایک بوونه  کۆچکردنی ڕۆح و له ڕکردن به باوه
 کۆچکردنی ڕۆح  ڕزگاربوون له)  زیاتریش بگره (  ساه2500.  ییه بنچینه
پالتۆنیش .  سکی ھیندیه که موو تاکه مانجی ھهی، ئا وه  دایکبوونه و له
 . بووه ی ھه وه دایک بوونه  کۆچکردنی ڕۆح و له ڕی به باوه

 
 «Semite»کان سامییه

   جۆره دا باس له لره. کان، سۆفیا ر باسی سامییه  سه وجا با بچینه ئه
کدا  ه چه  ڕه کان له سامیه.  ین که واو جیاواز ده لتورک و زمانکی ته که
لتوری  ی که  بازنهم به ھاتوون،  وه بیه ره ی عه  دوورگه  نیمچه له

دوو .  وه وبۆتهی جیھاندا ب وره شی گه ھا به نده  چه کانیش به سامیه
ئاین و . ژین تی خۆیان ده و کان دور له که  جوله  که زار ساڵ زیاتره ھه

   له  بوو که وه یحیهس  ھۆی ئاینی مه م به که ی یه  پله مژووی سامی، به
  مان کاتدا له  ھه  لهم به.  وه وته ی خۆی دوورکه  جوگرافیاکه گه ڕه

 . وه وبووهواو ب لتوری سامی ته ، که وه ی ئیسالمیشه ڕگه
 -سیحی، ئیسالم ھودی، مه یه–کان   ڕۆژئاواییه ر س ئاینه ھه

یمان   پهکتبی قورئانی موسمانان و.  یه کی سامیان ھه یه پاشینه
ک  یه  زمانی سامی نزیک به به «The Old Testament» ی کۆن نامه

ی کۆندا بۆ  یمان نامه  په  له ی که و وشانه کک له یه.  وه ته نووسراونه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

259   260 

ی » الله«ی خودا  وانی وشه گی زمانه مان ڕه کاردت، ڕک ھه خودا به
 . یه کانی ھه موسمانه

مان  که وسا کاره ین، ئه که حی دهسی  ئاینی مه  کاتک باس لهم به
کی سامی  یه سیحیش پاشینه بگومان ئاینی مه. بت مک ئاۆزتر ده که
،  وه  زمانی یۆنانی نووسرایه به» ی نوێ یمان نامه په «م به.  یه ھه

،  وه سیحی کۆکرایه ڕی مه سیحی یان باوه  تیۆلۆژی مه کاتکیش که
ری زمانی یۆنانی و التینی و  گه ژر کاری وته  که که موو کاره ھه
 .  دیاره فی ھیللینیزمیشی پوه لسه ری فه  کاریگه وه شه لره
 خودای جۆراوجۆر  ڕیان به کان باوه وروپیه وپش گوتمان ھیندۆ ئه وه له
وری   ده  له وه  کۆنه ر له کان ھه  سامیه  که رنجه ی سه  جگهم به. کرد ده
گوترت  ش ده مه به. کرد ڕیان پ ده  باوه و وه بوونه ک خودا کۆده یه
کی گرنگی  یه که ک خودا، کۆه بوونی یه ھه .«Monotheism مۆنۆتیزم«

 . ھودیه سیحی و یه بیری ئیسالم و مه
.  کانه شی تری سامیه تکی ھاوبه ک ھک، خاسیه بینینی مژووش وه

   ڕۆژک له  واته وه کرت، دیسانه ماشا ده ک ھک ته  مژوو وه واته
ستی   ده وه و ڕۆژه ، مژووش له  کردووه ریده ڕۆژان خودا جیھانی ئافه

و   مژوو بت؛ ئه  ڕۆژان کۆتایی به بت ڕۆژک له  دهم به.  پکردووه
 زیندوو   خودا له بت، که ده» شردا حه-دا  وه لپرسینه« ڕۆژی  ش له ڕۆژه

 . وه پرسته کان ده و مردوه
  ر س ئاینه تکی گرنگی ھه یبین، خاسیه  مژوو ده هی ک و ڕۆه ئه

 وردتر  که دات، به رده  مژوو وه ست له ودا خودا ده له.  کانه ڕۆژئاواییه
وت  یه  خودا ده ، چونکه یه  بوونی ھه  ڕاستیدا مژوو بۆیه بیین؛ له

کو چۆن جارکیان  روه ھه. دی بھنت  جیھاندا به ویستی خۆی له
وی  ش ڕه مان شوه ھه برد، به» یمان دراو تی پهو«و  ره اھامی بهبر ئه

موو  ش ھه و کاته ئه. بات  ده وه و ڕۆژی لپرسینه ره تی به مرۆڤایه
 .وتنت فه کی جیھان ده کاریه خراپه

،  یه  مژوودا ھه کان، خودا ڕۆکی گرنگی له  بوای سامیه به
 ڕاستیدا  له. ی مژوون وه ریکی نووسینه  خه ھا ساه زاره  ھه وه رئه به له
  ڕۆکی کتبه  ناوه ته  بوونه  که شه  مژووییانه گه و ڕه ر ئه ھه

 .کانیان پیرۆزه
سیحی  ھودی و مه رکی ئاینی گرنگی یه نته  شاری قودس، سه مۆکه ئه

ی  ی پاشینه رباره ش شتکمان ده مه  ئه وه دیسانه.  کانه و موسمانانه
رستگا و  دا په و شاره له. ت  پ ده و س ئاینه شی ئه وبهمژووی ھا

  وه ر ئه به له.  ی لیه که ر س ئاینه ی گرنگی ھه وت و کسه مزگه
ی ملمالن و   ناوچه  بۆته و شاره  ڕک ئه ، که زنه ساتکی دته کاره
  نکهکوژن، چو ک ده  یه زاران له  ھه ڕدان و به  شه کی له ، خه به. ڕ شه

  شاره«و  ر ئه سه تی به سه نک ده ی چ الیه وه ر ئه سه بابن له ناتوانن ته
کان  کگرتووه  یه وه ته  ڕۆژان نه کو ڕۆژک لهّڵ به. بت دا ھه» پیرۆزه

.  که ر س دینه ی ئاینی ھه وه  شونک بۆ کۆکردنه بتوانت قودس بکاته
ی کۆرسی  شه م به  ئهنی نی کرده  زیاتر باسی الیه مه دا له لره(

   بۆ باوکی ھیلده شه م به واوی ئه ته. ین مان ناکه که فه لسه فه
  وه ته رکی نه و چاودریکه  ئه زانیت که بگومان ده. ھین جده
ری  ی مجه ، پله وه مه زیاتریشت بۆ ڕوونبکه.  لوبنان  له کانه کگرتووه یه
   و له وا خراپ نیه یت، ئه گه  تده ریکه ر ھدی ھدی خه گه ئه.  یه ھه

   له له وت په  نامانه وه کی تریشه  الیه  لهم به ...تی شونی خۆیدایه
 .)ین کاندا بکه ڕووداوه

کان بینین  وروپیه ست الی ھیندۆ ئه وپش گوتمان گرنگترین ھه وه له
بینین  ، ده رنجه ی سه ڕاستی جگه کان، به الی سامیه  لهم به.  بووه
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ھودی  ڕی یه  باوه  که وت نیه ڕکه. بینت ڕۆکی گرنگ ده» گرتنگو«
یمان   په له. »! ئیسرائیل، گوێ بگره«کات؛  ست پده  ده م وشانه به

ھا  روه ھه.  ی خودا شلکردووه بۆ وشه» گوی«ی کۆنیشدا مرۆڤ  نامه
  یه م شوه کانیان به  ئاینیه یاندنه کانیش ڕاگه که  جوله ره مبه پخه
  تیش به سیحیه مه. »رمووی فه" خودا " ھوه پاشان یه«کرد؛  ست پده ده
. دات کانی خودا ده  وشه له» گوگرتن « خکی زۆر به ، بایه مان شوه ھه
تی  ر س دیانه وی ئاینی ھه، سروتی ب وه موو شتکیشه رو ھه  سه له
 . ی تکستی ئاینییه وه سیحی و ئیسالم، خوندنه ھودی و مه یه

ریان بۆ  یکه  و په  ونه میشه کان ھه وروپیه پشتر گوتم، ھیندۆ ئه
  کان به سامیه. کرد کانیان دروست ده  پیرۆزه سه خواکان و که

  غه ده قه«ری خواکانیان  یکه  و په وان ھاتن و ونه ن، ئه وه وانه پچه
دا و ری خو یکه  و په  ونه ن که  ناده  ھیچ جۆرک ڕگه ، به واته. »کرد
 مانای  ی کۆندا به یمان نامه  په له. کان دروستبکرت  پیرۆزه سه که

» خودا«ی   ونه ھیچ جۆرک بۆی نیه  مرۆڤ به  که یی ھاتووه وشه
ھودی و ئیسالم  الی یه  له ته م بابه ش، ئه مۆکه ت ئه نانه ته. بکشت

  یان لهکی گشتی ڕق یه شوه ر به کان ھه موسمانه.  یه غه ده ر قه ھه
 مرۆڤ بۆی   که یه وه ستیان له به مه.  ریه  کشانی ھونه فۆتۆگراف و ونه

 .«بخوقنت«ڵ خودادا بکات و شتک  گه کان له ره ربه  به نیه
ی   ونه کان پن له سیحیه  مه  کسهم به بیت؛   ئستاکه یه وانه له
ش  مه  ئهم بهیت سۆفیا،  که دا ڕاست ده وه له. سیح و خوداش مه

ر  سه  له ڕۆمی یه-ری جیھانی یۆنانی کی تری کاریگه یه  نمونه وه دیسانه
رتۆدۆکسی ڕوسیا و  ی ئه  کسه ش له تا ئستاکه. (سیحی ئاینی مه

کانی کتبی پیرۆز  ر تاشینی چیرۆکه یکه  کشان و په یۆناندا، ونه
 .) یه غه ده قه

 ھیندۆیزم و بودیزم و  واته (* وه هت کانی ڕۆژھه ی ئاینه وانه  پچه به
ھودی و   ئیسالم و یه واته(*کانی ڕۆژئاوا  ئاینه) و.ئاینی چینی

کانیدا  ریده  نوان خودا و ئافه ک له  بۆشاییه ڕیان به باوه) و.سیحی مه
ی   بازنه  له الیان ڕزگارکردنی ڕۆح نیه ئامانجی ژیانیش له.  یه ھه

ژیانی .  ی گوناحه وه کو پاککردنه به،  وه دایک بوونه کۆچکردن و له
   له ، په وه ت و خۆداباندنه وه ی خه وانه  پچه ئاینیشیان، به

 .کان  دینییه ی تکسته وه نوژکردن و وتاردان و خوندنه
 

 ئیسرائیل
. م، سۆفیا کان بکه ره ربه تدا به که ڵ مامۆستای ئاینه گه وت له نامه
  ینه کان بخه سیحیه کان بۆ مه که بووردوی جولهکی ڕا یه  با کورتهم به
 .ڕوو

. ستی پکرد موو شتک ده  ھه وه  کرد، لره ریده خودا جیھانی ئافه
تای  ره کانی سه ڕه  الپه ی له که کردنه ریده تی ئافه شتوانیت چۆنیه ده

شی،  سزاکه.  وه ڕایه گه  خودا ھه پاشان مرۆڤ له.  وه ئینجیلدا بخونیته
کو  ندا، به ده ی عه  باخچه بوو له وا نه م و حه رکردنی ئاده ا دهنھ ته

 . وه  جیھانه مردنیشی ھنایه
ری  رانسه  سه ک ھکی سوور له  خودا وه یاخیبوونی مرۆڤیش له

می موسادا  که  کتبی یه ین، له ماشاکه وردترش ته. بینرت ئینجیلدا ده
پاشان . وت که رچاو ده ن بهی نوحما که شتیه باسی زریانی گوناح و که

. ستت به یدا ده که ژاده ڵ ئیبراھیم و نه گه ک له یه یمان نامه خودا په
 ئیبراھیم   بوو که وه ر ئه سه  له- وتنه یان ڕک که–  یه یمان نامه م په ئه
ریشدا  رامبه  به له. یامی خودا بپارزن ، په وه یه که ژاده  خۆی و نه به

پاشانیش . کانی دوای ئیبراھیم بپارزت وه  نه کهیمانی دا  خودا په
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ر شاخی  سه  موسا له دا بوو که و کاته ، له وه  نوکرایه که یمان نامه په
م  ئه). کانی موسا وحه له ( وه  خواره کانی بۆ ھاته  خواییه وحه سینا له
و  له.  سیحدا ڕوویداوه ی پش مه1200ی سای   نزیکه ش له ڕووداوه

ست   میسردا ده ک له یه ک کۆیله مک بوو وه کان ده ھودیه  یهشدا کاته
و  ره  و به وه  کۆبوونه که که ی خودا خه  یاریده  بهم بهربوون،  سه به

 .ڕخران ئیسرائیل به
ی شتک  وه  زۆر پش ئه واته–سیح  ی پش مه1000ی سای  نزیکه

ی  وره اشای گه باسی س پ-ی یۆنانی بت فه لسه  ناوی فه بت که ھه
 یڤید وجا ده ، ئه«Saul» میان ساوڵ که یه. بیستین ئیسرائیلی ده

«David»مون له ، پاشانیش سه «Salomon»موو  شدا ھه و کاته ، له
تیش   تایبه به.  وه ک پاشادا کۆبوبوونه ی یه ژر ئا کان له ئیسرائیلیه

ربازی و  و سهنی ڕامیاری  الیه یان به شه یڤیددا گه می ده رده  سه له
 .لتوری دا که

   پیرۆز بکرایه وه که ن خه الیه  له بوایه نا، ده کیان داده  پاشایه کاتک که
و  کرد، له  ده وه ری پاشاکه ورکردنی سه ی چه  ڕگه شیان له مه ئه(*

نرا،   شتکی زۆر گرنگ و پیرۆزی ژیان داده یتون به دا ڕۆنی زه کاته
  دا که مه رده و سه  له بۆ نمونه. بینرا ش دهمری ک سیمبولی نه  وه بگره
ر  گه ی ئه وه ڕواند، بۆ ئه یتونکی ده ھنا، خرا دار زه سک ژنی ده که
م  به). و.بت  کی ژیانیان ھه یه رچاوه ی سه که  ناکاودا مرد، خزانه له

. »ر ڕزگارکه « خشرا، واته به ی پده»سایا مه«ش ناونیشانی  جۆره
ک  سکی نوان خودا و خه ک که  ئاینیش، پاشاکان وهر ئاستی سه له
کوڕی «گوت؛   پاشاکانیان ده ش به م ھۆیه ر ئه به له. دران م ده ه قه له

 .«جیھانی خودا«یان » خودا

  تی ئیسرائیل الواز بوو، پاشانیش بوو بهم و کی که یه  پاش ماوهم به
 سای  له). ھوا یه(ی باشور تو و) ئیسرائیل(تی باکور ؛ و وه شه دوو به

م  تی باکوریان داگیرکرد و بهکان و سیحدا ئاشوریه ی پش مه722
تی و. ستدا ده کی ئاینی و ڕامیاریان له ریه موو کاریگه ش ھه جۆره

سیحدا  ی پش مه586 سای  ھات، له ر نه سه باشوریش باشتری به
 و ھندکی زۆری یان ڕوخاند رستگاکه په. کان داگیریان کرد بابلیه

کو  تاوه ھه»   بابلیه زیندانکردنه«م  ئه. و بابل فاند ره یان به که که خه
کیدا   خه یان به وجا ڕگه ئه. ی کشا سیح درژه ی پش مه539سای 
یان  که وره رستگا گه نوێ په ر له  بۆ قودس، پاشانیش سه وه ڕنه بگه

سیحی،  دانی ئاینی مه ھهر کو سه تاوه  ھهم به.  وه بنیات نایه
 .ژیان دا ده تی بگانه سه  ژر ده کان له که جوله
  ک له  و یه وه شایه وه یڤید پاشا ھه ی ده که ته که مله  بۆچی مهم به

 پرسیارک  مه ھات، ئه یدا ده که که ر خه سه تی به ھامه ک نه دوای یه
  یمانی دا که ودا خۆی پهخۆ خ. کرد  خۆیانیان ده کان له که  جوله بوو که

ش  که که  خهم بهر ئیسرائیلدا بکشت،  سه ستی پارزگاری به ده
پاشانیش . ن مانی خودا بکه  پارزگاری په یان دابوو که وه یمانی ئه په
کان  ؛ ئیسرائیلیه وه و بووه ب م جۆره یشتنکی به  تگه ره  به ره به
 .رگرت خۆیان وه خودا، سزای  ھۆی یاخیبوونیان له به
ر  مبه ک پخه ، کۆمه وه سیحه ی پش مه750ی سای   نزیکه له
ی  وه رئه به کرد، له  پشبینی سزادانی ئیسرائیلیان ده وتن، که رکه ده
یانگوت؛ ڕۆژک  وان ده ئه. پاراست یمانی خودایان نه ی په که که خه

اندا ک ر ئیسرائیلیه سه ری خۆی به  خودا ڕۆژی دادوه دت که
پشبینیکردنی «ین؛   ده  پشبینیانه م جۆره  به ئمه. ستپبکات ده

 .«ری ڕۆژی دادوه
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یانگوت   ده وتن، که رکه رکی تریش ده مبه ند پخه ک چه یه پاش ماوه
یان » میرکی ئاشتی ئه«کات و   ڕزگارده له م گه ک له خودا کۆمه

و  ئه.  یڤیددایه ژادی ده  نوان نه  له نرت، که کی ئاشتی ده پاشایه«
یڤید و  تی ده که مله ی مه وه دانکردنه  ئاوه ست به ده ش ھه پاشایه

 .ژین  ڕۆژکی ڕووندا ده  پاشه کیش له خه
  ی له کانه و خه ئه«یگوت؛  ر ده مبه ی پخه«Jesaias» س سایه جه

. وت که زن ده کی مه  ڕووناکیه ن، چاویان به که تاریکیدا کۆچ ده
  وره کی گه ژین، ڕووناکیه ردا ده تی سبه و  له ش که وانه هئ
ین؛  ش ده  پشبینیکردنانه م جۆره به. » وه وشته دره ریاندا ده سه به
 .«ر پشبینیکردنی ڕزگارکه«
  یڤید پاشادا به تی ده سه  ژر ده کی ئیسرائیل له کورتی؛ خه به

کان خراپتر و  یانی ئیسرائیلیه ژ ش که  ورده ورده. ژیان یی ده ئاسوده
 ڕۆژک  کرد که یان ده وه کان پشبینی ئه ره مبه بوو، پخه خراپتر ده

  یه»سایا مه«م  ئه. دایک ببت  له وه یڤیده ژادی ده  نه کی نوێ له پاشایه
 ئیسرائیل  وه کات و دیسانه کی ڕزگارده ، خه» کوڕی خوایه«م  یان ئه

» جیھانی خودا« و  وه کاته دان ده  ئاوه وره ک ھزکی گه وه
 .زرنت مه داده

 
 سیح مه

. ڕۆیت مدا ده که ڵ باسه گه  ھشتام له نم که وای داده. ، سۆفیا باشه
جیھانی «و » ر ڕزگارکه«و » کوڕی خودا«کانمان؛  کیه ره  سه وشه
  کی ڕامیاریانه یه  شوه  به مانه موو ئه تادا ھه ره  سه  له...ن»خودا
و  کانکی نوێ له سیحیشدا خه می مه رده سه له. کران ادهماش ته

مان   ھه  به وت، که رکه نوێ ده» رکی ڕزگارکه « دابوون که بوایه

ربازی و  کی ڕامیاری و سه یه رکرده  سه یڤید پاشا ببته ی ده شوه
یی  وه ته وانکی نه ک پاه وه» یان ره ڕزگارکه«م  ش ئه م جۆره به. ئاینی

   له کان بھنت، چونکه که  ئازاری جوله  کۆتایی به کرد، که شادهما ته
 .ندیان نا کاندا ده تی ڕۆمیه سه ژر ده

. یانوانی مک دورتر ده  که بوون که کی تر ھه  ھاوکات کۆمهم به
ند  سیحدا، چه دایکبوونی مه پش له د ساک له ی دوو سه نزیکه
  ڕوانکراو، ببته چاوه» ری ڕزگارکه « بوون کهدا و بوایه رک له مبه پخه

ژر  کان له که نھا جوله ک ته و نه ئه. موو جیھان ری ھه ڕزگارکه
 گوناح و  تی له موو مرۆڤایه کو ھه کات، به دا ڕزگارده تی بگانه سه ده
ستیان  ربه  مردنیش سه ت له نانه ته–  وه کاته کانیان پاک ده ه ھه
ری جیھانی  رانسه  سه ئاوھا له» رکی زگارکهڕ«ھیوای . کات ده

 .وبووھیللینیزمیشدا ب
ک   وه بوو که س نه نھا که و ته  ئهم بهسیح ھات،  پاشان مه

کوڕی «ک  ی وه ویش وشه ئه. وت رکه ڕوانکراو ده چاوه» ری ڕزگارکه«
. ھنا کارده ی به»ر ڕزگارکه«و » سایا مه«و » جیھانی خودا«و » خودا
 ناو  ھاته.  وه سته  به وه کانی پشتریه  پشبینیه ش خۆی به یه وهم ش به

ویش  ئه. نگیان بۆ گا رک ئاھه ک ڕزگارکه کیش وه قودس و خه
سروتی «ی   ڕگه  له ی پاشاکانی پشووی، که مان شوه ھه به

  ی گرته مان ڕگه ختی پاشایی، ھه ر ته  سه یشتنه گه ده»  وه تیه تایبه
تی و جیھانی  ئستا کاتی خۆیه«کی پیرۆزیانکرد و گوتی؛  خه. ر به

 .« خودا نزیکه
؛  وردی بوانه  به وه  لرهم بهرنجن،  مووی شایانی سه  ھه مانه ئه
   که وه کرده  جودا ده وه کانی تر به ره موو ڕزگارکه  ھه سیح خۆی له مه
م  ه قه یاری لهربازی یان ڕام کی سه یه رکرده  سه  ھیچ جۆره و خۆی به ئه
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یاندنی ڕزگاری و  تر بوو؛ ڕاگه وره و زۆر گه رشانی ئه رکی سه ئه. دا ده نه
کیدا  ناو خه  به وه رئه به له. تی موو مرۆڤایه لبووردن بوو بۆ ھه

 .« وه کانت پاک بوویته  گوناحه له«یگوت  ڕۆیشت و ده ده
و  به»  وه ککردنهگوناح پا « بیسترابوو، که ھیچ جۆرک نه وپش به وه له

. »باوک«و ناوی خوای نابوو  ش خراپتر، ئه وه له.  وه خشرته  ببه یه شوه
. بیستوو ی نه مه س ئه دا، که و کاته کانی ئه که ی جوله  ژینگه له
وراتیان  ی ته سانه و که ن ئه الیه برد، له ی نه  ھنده وه رئه به له
  وانه ر ئه پاشانیش ھه. نیشاندایان  وره کی گه تییه ، دژایه وه نووسیه ده

نن و حوکمی  دادگای بگه ی به وه کرد بۆ ئه ھدی ھدی خۆیان ئاماده
 .ن بکه کوشتنی ده

ڕوانی  کانکی زۆر چاوه سیحدا، خه می مه رده  سه  کورتی؛ له به
، ) شمشر و تیر  به واته(بری ھز   زه  به بوون که» رک ڕزگارکه«
ش »جیھانی خودا«ی  خودی زاراوه.  وه زرنته دابمه» جیھانی خودا«
کی جیاوازتر  مانایه  بهم بهسیحدا دت،  کانی مه ناو وته  ئاشکرا له به

جیھانی «یگوت؛  سیح ده مه. کات و زۆر فراوانتریش گوزارشتی لده
یی  زه  نیشاندانی سۆز و به کتری، واته ویستی یه  خۆشه واته» خودا
  ی که وانه  لبووردنی ئه کان، واته ژاره  الواز و ھه سه  که ر به رامبه به
 . یان کردووه ه ھه
واو نوی  کی ته ، مانایه  کۆنه ڕانگیزییه  شه و زمانه ش، ئه یه م شوه به
ڕوانی  کی چاوه خه. ردا ھات سه زنی به کی مه رگرت و گۆڕانکاریه وه
جیھانی «زراندنی  هواز بۆ دام  بانگه ربازی بوون، که کی سه یه رکرده سه

رگکی ساکار و جوت   جلوبه سیح به  مهم به. بکات» خودا
 -ی نوێ یمان نامه یان په-» جیھانی خودا«ت؛   دت و ده وه رپاییه سه
ش زیاتر  وه له. »ک خۆت خۆشبووت کانی ترت وه تۆ خه «  که یه وه ئه

شبوت و کانمان خۆ بت دوژمنه ت؛ ده و ده ئه. ڕوات سۆفیا ده
 نا، نا، ... وه ینه م بده مان جۆر وه  ھه ن، نابت به ده کاتکیش لمان ده

پیشمان  تی چه بت ڕومه تی ڕاستمان دا، ده  ڕومه کیان له یه ر زلله گه
وت  نھا حه ک ته نه–بت لببوورین  ھا ده روه ھه. رخنین بۆیان رچه وه

 .وت جار ت حه ڕه نجا که کو په جار، به
تانی  ڵ ئافره گه و له  ئه بینین که  ده وه سیحه ی ژیانی مه  ڕگه له

نھا  ته. دوا دا ده که تهسانی گومرگچی و دوژمنی سیاسی و سۆزانی و که
یگوت  و ده ڕویشت؛ ئه ش دورتر ده وه کو له ستا، به وه  نه وه شه مه به

یان –   فیۆ داوه موو سامانی باپیرانی به  ھه ڕۆ، که ره کوڕکی سه
  نه نھا ڕووبکه ر ته گه  ئه- ی بۆ خۆی الداوه  پاره د که کی به گومرگچیه

 باشی  ر چاوی خودادا به به وا له ن، ئه خودا و داوای لبووردنی لبکه
 . یه خشنده کجار دئاوا و به یگوت خودا یه  ده بینرن، چونکه ده

سیح  سۆفیا؛ مهش ئاگاداربیت،  دا ده ڕوات، لره ھشتام دورتریش ده
و  رچاوی خودادا باشترن له به له»  گوناحبارانه « و جۆره یگوت؛ ئه ده

 کاتی  ن، له که کی جوله یه راسی؛ تیره فه(*ی  راسیانه  فه بگوناحه
ش ڕاست و   ڕووکه رستی به  کردنی سروتی ئاینی خودا په سیحدا به مه
یی  ه  ب ھه انازی بهژین و ش  ده که) و. ناوبانگبوون  ناواخن درۆ به به

خشینی   زۆر زیاتر شایانی لبووردن و به واته–ن  که  ده وه خۆیانه
 .خودان

سکیش  ین و ھیچ که  ناتوانین خۆمان ڕزگاربکه یگوت ئمه سیح ده مه
کانکی زۆری یۆنانی  دا خه و کاته له. ( یی خودا نیه زه شایانی به

ند  سیح چه  مه ڕاسته!). ن  بتوانن خۆیان ڕزگاربکه پیان وابوو که
 ڕوو،  خاته دا ده»ئامۆژگاری چیا « خت له کی ئاکاریی سه داخوازیه

 ویستی خوامان پ   که  نیه وه ر ئه به نھا له ی ته م داخوازیانه  ئهم به
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 ھیچ  وت پمان بت که یه مان کاتیشدا ده ھه کو له بناسنت، به
،  دئاوایی خودا بسنووره.  ر نیه رچاوی خودادا دادوه به مرۆڤک له

خشینی  ین و داوای به  ڕوی تبکه وه  نوژه ش به بت ئمه  دهم به
 .ین لبکه

یامی  تی و په سایه یی که قو  زیاتر بچمه مه وت له من نامه
. ھم ت جده که  بۆ مامۆستای ئاینه ته م بابه ، ئه وه سیحه مه

 ھیوادارم بۆتان م به،  ر شانه سه لهختی  رککی سه ت ئه مامۆستاکه
تک  ک بلیمه و وه ئه.  سیح چ مرۆڤکی ب ھاوتا بووه  مه لمنت که بسه

مان کاتیشدا مانا و   ھه ھنا و له کارده ی به که مه رده زمانی سه
. خشی به کان ده  کۆنه  زاراوه ناواخنی زۆر قوتر و جیاوازتری به

ر   سه یشته  کۆتایدا گه  له  که رسوامان نیه هی س  ھیچ مایه مه رئه به له
ندی  وه رژه ر به رامبه  به ی، ھنده که ییه  ڕیشه یامی ڕزگارکردنه په. خاچ

ناویان  ر له کسه  یه بوایه  ده ، که وه ستایه تدار وه سه و تاقمی ده
 . ببردایه

بۆ ژیرتی ر ھانا   گه  ترسناکه نده  چه  فربووین که وه  باسی سوکراته له
  دات؛ ترسناکه سیحیش خاکی ترمان نیشان ده مه. مرۆڤ ببردرت

ت  نانه ته. ین رج بکه خشینی بمه رج و به ویستی بمه ر داوای خۆشه گه
بینین،  زاری ده رمه  شه کان به وره  گه ته  کاتی ئستاشماندا وه له

یستی و و ک ئاشتی و خۆشه ر داوای ساکاری وه  به خرنه کاتک ده
 .تژاران و لبووردنی دوژمنانی و  ھه خشین به خواردن به

ری  روه  مرۆڤکی دادپه بوو کاتک که  توڕه نده  پالتۆن چه  که  یادته له
 ؟ ست بدایه ده  ژیانی له بوایه ده» ک سوکرات وه«
م  ر ئه سه  له  که رترین مرۆڤه روه سیح دادپه سیحی، مه پی ئاینی مه به
بوای   به رکرا، وه شدا حوکمی کوشتنی ده وه ڵ ئه گه له. ژیابت  ویه زه

   که یه مه ر ئه به له. تی مرد ر خاتری مرۆڤایه به و له سیحی، ئه ئاینی مه
   پ له تکاره خزمه«و  سیح ئه مه. » گری ئازاره ھه«سیح  ن مه ده

انی خۆی، ر ش  سه تی خسته کانی مرۆڤایه موو گوناحه  ھه که»  یه ئازاره
 سزای خودا  بین و له»با ته«ڵ خودادا  گه ش له م جۆره تا به ھه

 .ڕزگارمان بت
 

 «Paulus» پاولۆس
  ورتک له خاچ درا و نژرا، ورته سیح له ی مه وه ند ڕۆژک دوای ئه چه

سیح  ش مه م جۆره به.  وه  زیندووبۆته  که وه وبووهکیدا ب ناو خه
 . یه»کوڕی خودا« ڕاستی   و به  ئاسایی زۆرتره مرۆڤکی  له نیشانیدا که

ژنی  یانی جه به ر له سیحی سه ی مه توانین بین کسه ده
نگوباسی  ڵ ده گه له) و.سیح ی مه وه زیندووبوونه(*یان  وه ستاندنه ھه

ر  گه ئه«ودا پاولۆس گوتی؛  له. ستپکرد سیحدا ده ی مه وه زیندووبوونه
بوو و  مان ھیچ ده که یامه وا په ، ئه وه ته بوایه سیح زیندوو نه مه

 .« وه وته که شمان بمانا ده بواکه
ی  وه زیندووبوونه«یتوانی ھیوای  سک ده موو که  ھه وه و کاته له
ھابوونی  ر خاتری ڕه به سیح له ی مه وه رئه به بت، له ھه» یی سته جه

  م خاه جی ئهرن ش سه دا سۆفیای ئازیز ده لره.  خاچ درا  له ئمه
کۆچکردن  « و ھیچ جۆره» مری ڕۆح نه « کان بوایان به که یت؛ جوله بده

کی  یه وه  بیرکردنه  شوه مه ئه. بوو نه» کی ڕۆح یه وه دایکبوونه و له
 پی   بهم به.  وروپیه کی ھیندۆ ئه یه وه رزی بیرکردنه  ته ، واته یۆنانییه
 خۆیدا   خۆی له- ڕۆحی ۆ نمونهب–شکی مرۆڤ  سیحی ھیچ به ئاینی مه

  سته ی جه وه زیندووبوونه « ڕیان به کان باوه سیحیه  مه ڕاسته.  مر نیه نه
کی  یه  موعجیزه مه ن ئه  دهم به،  یه ھه» تایی تاھه و ژیانی ھه
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. کرین ڕزگار ده» تایی تاھه ئازاری ھه« مردن و   له  ئمه  که خودایه
تکی زگماکی   خاسیه ین و نه  بگه وه  به یه ن ھه تواناما  خۆمان نه ئمه

 . بت ته و بابه  گردراوی ئه  که یه واشمان ھه
» یامی خۆشی په«ی  وه وکردنهکان ب سیحیه تادا مه ره  سه له

  وه سیحه سی مه  که ڕپکردن به ی باوه  ڕگه ڕزگاربوونیان له
» جیھانی خودا«،  هو شیه که ڕی ڕزگارکردنه ھۆی باوه به. ستپکرد ده
 «Christ» "کایست"ویستی   خۆشه وه شه لره. دا ریھه  سه ره  به ره به
  له» کایست«ی  وشه. ( وه کانی جیھانه  ناو دی خه چووه) و.سیح مه*(

 سایا مه«ی   وشه  له  که رگردراوی یۆنانیه کی وه یه تدا وشه ڕه بنه
Messias»ر سی ڕزگارکه که«انای  و م رگیراوه  وه وه ی عیبرییه «

 .)خشت به ده
  راسی ھاته ی فه"پاولۆس"سیح،   دوای مردنی مه ند ساک له پاش چه

   ئاینییه شته ی گه  ڕگه پاولۆس له.  وه سیحییه ناو ئاینی مه
سیحی  ڕۆمیدا، توانی ئاینی مه-ناو جیھانی یۆنانی  به وه کانیه زۆره
  دوانزه«شی   به  لهشمان مه ئه.  ئاینکی جیھانی بکاته

ی   ڕگه له.   ئینجیلدا ھاتووه  له وت که که رچاو ده دا به»کان یامنره په
  سیحیه  مه ه  بۆ کۆمه ، که وه کانی پاولۆسیشه  زۆره نامه
سیحی  یام و ڕنومایی مه ی په رباره نارد، زیاتر ده کانی ده تاییه ره سه

 .بین زا ده پاولۆس شاره
ختی  ی پایته که پانه الی گۆڕه ڕک به. سینا  ئه اندهی پاشان خۆی گه

 و  موو ونه و ھه بینینی ئه«ن؛   ده وه گنه ده. ڕوات دا ده فه لسه فه
  دا دانرابوون، زۆر به که کی شاره موو الیه  ھه  له ی که ری خوایانه یکه په

کان،  که رستگای جوله  په چته  میوانی ده وجا به ئه. »ژنت یھه قوی ده
وانیش  دوێ، ئه کاندا ده  ئپیکوری و ستۆیکه سوفه یله ڵ فه گه پاشان له

پرسن؛  ودا لی ده ی شاخی ئاریۆپاگۆس و له ر لوتکه  سه نه یبه ده
ڵ خۆتدا  گه  تۆ له یت که مان بۆ بکه م بوا نویه توانیت باسی ئه ده«

خوازین  ت و ده که ر گوێ ده یرمان به یر سه  شتی سه ؟ ئمه ھناوته
 ؟ ت چیه که ڕه بزانین ڕاست و دروستی باوه

پانی   گۆڕه ودا له رچاوت سۆفیا؟ له  به  بھنیته نه و دیمه توانیت ئه ده
  کات، که رک ده وت و باسی ڕزگارکه که رده ک ده یه که سینادا جوله ئه
ی  که اریهکاتی میواند ر له ھه.  وه  و پاشانیش زیندوو بۆته  خاچ دراوه له

چوونکی نوان   پکدا ھه ست به توانین ھه ، ده)سینا بۆ ئه(پاولۆسدا 
ک   وهم به. ین سیحی بکه ی یۆنانی و بوای ئاینی مه فه لسه فه

ر شاخی  سه له. ھنت کان ده سیناییه  ئه  پاولۆس بوا به ئاشکرایه
 وتارکی - وه سهکرۆپۆلی کانی ئه وره رستگا گه ژر په له–  وه ئایۆپاگۆسه
 ستی پکرد؛  ده م جۆره  و به وه بۆ خوندنه

 زۆر   ئوه تان بینم که  ده وه موو بارکه  ھه ، له!سینا پیاوانی ئه»
ماشای شون و   و ته وه تاندا سوڕامه که  شاره  کاتک بهم به. ئاینین
ک بینیم  رستگایه ر میحرابی په سه کانتانم کرد، له  پیرۆزه شته
ناسنم،  تان پ ده وه وا من ئه. » ناسراو کی نه بۆ خودایه«سرابوو؛ نوو
موو شتکی ناو  خودا، جیھان و ھه.  رستن و نازانن کیه یپه  ده  ئوه که

وی و ئاسماندا  ر زه سه تی به سه  ده و، که ئه.   کردووه ریده جیھانی ئافه
. مرۆڤ دروستکرابتستی  ده  به کدا ناژی که رستگایه ناو په ، له یه ھه
وی  تی ئه  خزمه  که ستی مرۆڤه  ھیچ شتکی ده  پویستیشی به نه

و  ئه. خشت به موو شتک ده  ھه  خودا ژیان و ڕۆح به چونکه. پبکرت
ی پداون   و ڕگه ژادی مرۆڤی خوقاندووه موو نه  ھه وه ک مرۆڤه  یه له
ی دیاریکراوی بۆ ویش کات ر ئه ری جیھاندا بژین، ھه رانسه  سه له

  یه م شوه کو به به.  ند کردووه کانیانی سنووربه داناون و ناوچه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

273   274 

   له نده رچه ھه.  وه ن و بیبیننه ستی پبکه ن، ھه سۆراخی خودا بکه
ناو   له ی ئمه وه رئه به له.   دور نیه وه سکمانه  ھیچ که و له ڕاستیدا ئه

.  یه ویشدا بوونمان ھه ناو ئه  لهر  و ھه وه جوینه ژین و ده ودا ده ئه
ی  وه ش نه ئمه«ن؛  کانتان ده  شاعیره ندک له ک چۆن ھه روه ھه

 خودای  ن که بکه نه زه ش نابت وا مه م ھۆیه ر ئه به ر له ھه. »خوداین
رد  رکی زیو یان به یکه  په رکی ئاتون بچت، یان له یکه  په پیرۆز له
.  داتاشرابت وه یای مرۆڤه  خه ۆڤ یان لهری مر  ھونه  به بچت که
ی لبوورد و ئستاش  زانینه  تاریک و پ نه مه رده و سه خودا ئه

ری جیھان ڕووی  رانسه موو مرۆڤکی سه  ھه  که رکردووه رمانی ده فه
ری  روه  تیدا دادپه  که ی خودا ڕۆژکی داناوه وه رئه به له.  وه تبکاته
یام نرکی  ش په سته به م مه بۆ ئه. پنت سه دهر جیھاندا  سه خۆی به
، بۆ  وه کاندا زیندووی کرده ناو مردووه ی ڕاستگۆیش له ک نیشانه نارد، وه

 .ن مووان بوای پبکه ی ھه وه ئه
ڕۆمی دا، ئاینی -ناو جیھانی یۆنانی  له...!سینادا سۆفیا  ئه پاولۆس له

ک شتکی تر   وهم به. ی کرد نه شه سیحی ھواش ھواش ته مه
ی ئپیکوری و  فه لسه  فه واو جیاوازتر له ک شتکی ته ، وه وه وبووهب

ش پاولۆس خاکی  وه  له جگه. ند ی سه ره ستۆیکی و پالتۆنیزمی نوێ په
 توانی  وه شه و خاه دیکرد، له یدا به که مه رده لتوری سه  که گرنگی له

ڕان  یگوت گه و ده ؛ ئه وه وبکاتهکیدا ب ناو خه ی له  نوکه ڕه باوه
الی  ش به ته م بابه ئه.  موو مرۆڤکدایه یی ھهناو قو دوای خودادا، له به

  ک شتکی نوێ له  پاولۆس وهم به. بوو  شتکی نوێ نه وه کانه یۆنانیه
وڕوویان  ره یگوت؛ خوا خۆی بۆ مرۆڤ ئاشکراکرد و به یدا ده که یامه په

 مرۆڤ بتوانت   که نیه» فی لسه کی فه خوایه«نھا  و ته  ئه واته.  ھاتووه
 ھیچ  یگوت به  ده ، وه وه  لی نزیک ببته وه ی ژیرتییه  ڕگه له

دا  و کاته له. (رد ناچت ری ئاتون و زیو و به یکه  په جۆرکیش له
ناو  کرۆپۆلیس و له  ئه  له ته و بابه کجار زۆری له کی یه یه ر و ونه یکه په
  کدا ناژی که رستگایه ناو په له«خودا ). شدا دروست کرابوون که پانه ڕهگۆ
ک   وه  که که و، خودایه کو ئه به. »ستی مرۆڤ دروست کرابت ده به
  ر خاتری ڕزگاربوونی مرۆڤیش به به ر له ، ھه وه  ناو مژووه سک دته که

 .مرت  ده وه که خاچه
ی  که ی پاولۆس وتاره وه ت پاش ئه  و ده  ئینجیلدا باسک ھاتووه له
یان  کان گاته سیناییه  ئه ندێ له ، ھه وه  خونده وه ر ئاریۆپاگۆسه سه له
 تاک م به.  ی کردووه که سیحه ی مه وه  باسی زیندووبوونه  خۆی و به به

تکی تر  ڕه ر که بت گه پمان خۆش ده « رای گوگران گوتویانه و ته
ش  مانه  له جگه. »یت ت بۆ باس بکه که ڕه  باوهی رباره زیاترمان ده

 و بوایان   گرتووه وه  پاولۆسه ندیان به یوه وخۆ په کی تر ڕاسته کۆمه
 ناوی  تک بوو به  ئافره وانه کک له یه.  سیحی ھناوه  ئاینی مه به
  ، چونکه رنجه ش شایانی سه مه ئه.  وه ه«Damaris داماریس«
 . وه سیحیه  ناو ئاینی مه چوونه ان دهت تی ئافره تایبه به
. وام بوو رده کانی به  دینییه شته ر گه سه ش پاولۆس له یه م شوه به

ندین گروپی ئاینی  سیح، چه  ساک پاش مردنی مه ند ده ی چه نزیکه
  دا؛ له ریانھه ڕۆمی دا سه-کانی یۆنانی  گرنگه ناو شاره سیحی له مه
پاش س چوار .  و ئیفیسوس و کۆرینتدا ریه دهن سکه سینا و ڕۆما و ئه ئه
 .سیحی  مه موو جیھانی ھیللینیستی بوون به ش، ھه ده سه
 

 ڕ باوه
کی ئاینی ڕۆی گرنگی  یه وه ره وکهشتیارک و ب ک گه نھا وه پاولۆس ته

  ناو گروپه و له کو ئه بینی، به سیحیدا نه زراندنی ئاینی مه  دامه له
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  دا گروپه و کاته له. بوو زنی ھه کی مه رییه اریگهکانیشدا ک سیحیه مه
 .بوو رکی ڕۆحی ھه  ڕنیشانده یان به وره کی گه کان پویستیه ئاینییه

دا؛  ریھه سیح سه ند ساک پاش مردنی مه  پرسیارکی گرنگ چهم به
بت، بۆی  ت نه ھودیه  یه بت و بوای به  نه که  جوله سک که ئایا که

توانت  ک ده  ئایا یۆنانیه سیحی یان نا؟ بۆ نمونه  مه ته بب یه ھه
 شتکی گرنگ  وه  بوای پاولۆس ئه به. وی یاسای موسا بکات یه په
ھودی  بکی یه زھه  مه سیحی له و، ئاینی مه پی ئه  به بوو، چونکه نه
موو  یامکی ڕزگارکردنی گشتی بۆ ھه یگوت په ھا ده روه ھه. زنتربوو مه

ی نوان خودا و ئیسرائیل البرا و » که  کۆنه یمانه په«.   ھناوهمرۆڤک
  یمانه و په دا باسی ئه  لره ته به دانرا، ھه» یمانی نوێ په«و  بری ئه له
 .ستی تیدا به موو مرۆڤایه  نوان خودا و ھه سیح له  مه ین که که ده

ک  روه ھه. ووب نھا ئاین نه دا ته مه رده و سه سیحی له بگومان ئاینی مه
. بوونی ئاینی تدا باو بوو تی تکه بینیمان ھیللینیزم خاسیه

ک و  یه  گرنگبوو کورته وه سیحیه ی مه الی کسه  به وه رئه به له
  وه که الیه ش له مه گرنگی ئه. ربخات ی ده که کی ئاینه یه پوخته

  وه کی تریشه هالی  و له وه کانی تر جیابکاته  ئاینه  خۆی له دابوو که وه له
سیحیدا دروست  ی مه ناو کسه  له وه ھت جیابوونه ی نه وه بۆ ئه
مرۆڤی . دا ریھه سه» ر بواکه«مین  که  یه م جۆره ئا به. ببت

  بنچینه«یان » دۆگما« گرنگترین   که سکه که» ر بواکه«
 . وه کاته ت کورت و پوخت ده سیحیه ئاینی مه» کانی کیه ره سه
م  سیح ھه یانگوت مه  ده  بوو که وه  ئه کیانه ره  سه و بنچینه ک لهک یه

کوڕی  « وه کانیه ی کاره  ڕگه نھا له  ته واته.  م مرۆڤیشه خودا و ھه
مرۆڤکی «سیح   مهم به.  و خودی خودایه کو ئه ، به نیه» خودا

ا،  خاچ در شداری ژیانی مرۆڤی کرد و کاتکیش له بوو، به»  قینه ڕاسته
 .شت  ڕاستی ئازاری چه به
یامی   پهم بهر گوێ،   به ک بته گیرییه وانه ک پچه  وه مه  ئه یه وانه له

»  خودا نیوه«سیح  مه.  مرۆڤ  بوو؛ خودا بوو به یه م شوه  ڕک به کسه
و  بواکردن به).  بت ی تریشی خوایانه که ی مرۆیی و نیوه  نیوه که ( نیه

کانی ھیللینیستیدا  ناو ئاینه تی له واوه ته ش  به یانه»نیو خودا « جۆره
خودای پاوپ و مرۆڤی "یسح  مه«یگوت؛   ده   کسهم به. و بووب

 .«" پاوپه
 
  راوزی نامه په

؛  مه کانت بۆ ڕوونبکه ته مک زیاتر بابه م که ده وده سۆفیای ئازیز، ھه
دا  ، لره وه ڕۆمی یه-نی ناو جیھانی یۆنا سیحی دته کاتک ئاینی مه

مان   ھه  لهم به. ین که لتور ده زنی دوو که چوونکی مه  تکھه باس له
 .ین که ی مژوو ده وره کی گه کاتیشدا باسی گۆڕانکاریه

 
دانی  رھه دوای سه له. چین رده کانی کۆن ده ده  سه وا ھدی ھدی له

  له.  ڕیوه زار ساک تپه ھهی  ، نزیکه وه سوفی یۆنانییه یله مین فه که یه
،  ڕوانه ت چاوه سیحیه ڕاستی مه کانی ناوه ده میشماندا، سه رده به
 .ی کشا زار ساک درژه ی ھه میش نزیکه ئه

 مژووی  ی له سه و که ئه«مانی گوتی؛  ی شاعیری ئه جارکیان گۆته
 م به. »ژی نھا بۆ ورگی ده بت، ته ئاگا نه ی مرۆڤ به زار ساه س ھه

  کم له رچیه من  ھه. دا بیت سانه و که  نوان ئه  تۆ له من پم خۆش نیه
گی مژوویی خۆت  ی ڕه وه نھا بۆ ئه م، ته که شتی ده توانادا بت پشکه

   له و جۆره نھا به  ته... مرۆڤ بیته  ده و جۆره نھا به ته. بناسیت
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  وه  خوالنه  خۆت له رهو جۆ نھا به  ته...بیت یمونکی ڕووت زیاتر ده مه
 .یت ده تادا الده  ئاسمانی به به
 
یمونکی   مه  له و جۆره نھا به  ته... مرۆڤ بیته  ده و جۆره نھا به ته»

 «...بیت ڕووت زیاتر ده
  وه که رژینه کانی په  چکۆله  کونه له. ک سۆفیا وشکبوو بوو یه بۆ ماوه

گی   ناسینی ڕه شت که گهھدی ھدی ت. کرد ی ده که ماشای باخچه ته
کی  الی خه  به وه مه نی که الیه به.  تکی زۆر گرنگه مژوویی خۆی بابه

 . مژووی خۆیان بناسن  که  گرنگه وه ئیسرائیله
م  ر ئه وتووی سه که وت ھه ڕکه  مرۆڤکی به  سۆفیاش له نده رچه ھه
وا  ی خۆی بت، ئهگی مژووی ر ئاشنای ڕه گه  ئهم به،   زیاتر نیه ویه زه
 . وتکه روبوومی ڕکه  به کات که  ده وه ست به متر ھه که
ر  گه  ئهم به.  ناژی ویه م زه ر ئه سه ند ساک زیاتر له  چه و له ئه

  ک له یه شوه  به واته و بت، که تی ئه تی، مژووی تایبه مژووی مرۆڤایه
 . ھا ساه زاره نی ھه مه کان ته شوه

  ی ھاته که کوخه گرت و له ڵ خۆیدا ھه گه کانی له ڕه موو په سۆفیا ھه
 و دواتر  وه زییه به  خۆشیدا ھه ند جارک له دا چه که  باخچه له.  وه ره ده
 .ی ڕایکرد که و ژووره ره به
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 ڕاست کانی ناوه ده سه
ت  ه  ڕگای ھه  نیه وه ، مانای ئه مکی ڕگاکه بینی که...

 ...گرتبت
 
  کی نوی له یه ی سۆفیا ھیچ نامه وه ب ئه ک ڕابوورد به یه فته ھه
  وه  لوبنانه ھیچ پۆستکارتکی نوشی له.  بۆ بت وه لبرتۆ کنۆکسه ئه

ی  و پۆستکارتانه ڵ یۆروندا باسی ئه گه  ھشتام لهم بهیشت،  گه پ نه
ترسا،  یۆرون زیاتر ده.  وه ردا دۆزیانه ی مجه که  کوخه  له کرد که ده
دا، ئیدی   ڕووینه وه ته و بابه ڕ ئه مه  کاتک ھیچ شتکی نوێ لهم به

  وه کان و یاریکردنی ڕیشه  وانه  و کاتی خۆی به وه ویه ی ڕه که ترسه
 .برد رده سه به

  وه  ھیلده ندی به یوه  په  که وه ی شتکی وا بدۆزته و ئومده سۆفیا به
رکی  سه له.  وه لبرتۆی خونده کانی ئه ین جاری دی نامهند بت، چه

کانی کۆن  ده ی سه فه لسه  فه کان بواریدا زیاتر له وه ، خوندنه وه تریشه
یتوانی دیمۆکریتس و  ک ده یه  ب ھیچ کشه  به ئستاکه. تبگات

 . وه کدی جودا بکاته یه ریستۆتالیس له سوکرات و پالتۆن و ئه
رقای  یاندا سه که  چشتخانه ی مانگ، سۆفیا له25ینی  ڕۆژی ھه

  ی دایکی له و کاته  تا ئه بوایه ده.  بوو کردنی خواردنی ئواره ده ئامه
   ئواره ک له یه ئواره.  بکردایه ی ئاماده که ، خواردنه وه ھاته کار ده
 زۆر  نا، که ئیمۆ شۆربای ماسی لده. ینی بوو کانی ڕۆژی ھه ئاساییه

 . ر پکھاتووه  ماسی و گوزه نھا له  ته ارانهساک
م تکدانی  ده سۆفیا به. کرد یده با ھه شه ریک بوو ڕه ڕا، خه وه ره  ده له

  ک گوه  وه...کرد ی ده وه ره  بتووالکانی ده ماشای داره ، ته وه که خواردنه
 . وه شنانه نم ده گه

سۆفیا . وت  که که ره نجه ر په  به  شتک بوو که  پکدا گوی له له
   به  کارتۆنکی بینی که  و پاچه وه ی کرده که ره نجه یری په  سه وه دیسانه
  . نووسابوو وه که شوشه

   میولله ھیلده«؛  وه  خوندیه وه که ره نجه  په له. پۆست کارتک بوو
 «... وه ی سۆفیا ئامۆنسنه  ڕگه ی، له کنه
 و  وه ی کرده که ره نجه په! چوو ده  ڕاستی بیری بۆ شتی ئاوھا نه به
 ی ھنابت؟  بۆ ئره وه  لوبنانه با له شه بیت ڕه.  که  کارته ستی دایه ده

 .شی لدرابوو ی شه15رواری  ش به م کارته  ئه وه دیسانه
  که ر مزی نانخواردنه سه  الدا، له که ر ئاگره سه ی له که ه نجه سۆفیا مه

 ؛ که ی کارته وه نه خوند وته دانیشت و که
 

دایک  دا ڕۆژی له م کارته ی ئه وه  کاتی خوندنه نازانم له!  گیان ھیلده
. ڕیبت په ردا تنه سه رچۆنک بت ھیوادارم زۆری به ھه.  یان نا بوونته

ڕت، ئیتر  په  تده فته ک دوو ھه زانیت، کاتک الی سۆفیا یه خۆت ده
ژنی  ی جه خۆشم ئواره. ڕابوورتمان کات  ش ھه  الی ئمه رج نیه مه

ی ناو  ر جۆالنه سه  گیان له وجا ھیلده ئه.  وه  ماه وه مه گه نا ده یۆحه
زانیت باسی  ک ده وه. ین که ریا ده ماشای ده نیشین و ته  داده که باخه

 .ین  تاوتویان بکه یه زۆرمان ھه
زار   ھه هڕ و شه  جارجارک ئه ویستی باوکت، که و و خۆشهڵ س گه له

. کات نگی ده سیحی و ئیسالم، زۆر دته ھودی و مه ی نوان یه ییه ساه
ر   سه وه چنه  ده که ر س ئاینه گی ھه  ڕه  بم که وه ش ئه دا ده لره
مان خوداشیان  ر ھه  ھه بوایه وا ده ر وابت، ئه  گهم به. براھام ئه
 کوشتنی  بیل و قابیل لهدا ھا م شونه  ھشتام لهم به؟  رستایه بپه
 . وه ته بوونه کتری نه یه
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 ھشتام  ته گبه و نه نیت؟ ئه  سۆفیا بگه وم بهتوانیت س تبینی؛ ده
 ؟  وایه...یت  تۆ تبگه یه وانه  لهم به،  یشتووه گه تنه

 
بگومان ھیچ .  وه مانه دا چه که ر مزه سه ری به  سه وه  ماتیه سۆفیا به

  !یشت گه  تده  ھیلدهم به. یشت گه ده شتک تنه
 سۆفیا بکات،  الم له  سه کات که ی ده که  کچه  داوا له باوکی ھیلده

 زیاتر  زانت و ھیلده  ده ی ھیلده رباره متر ده  سۆفیا که واته که
 سۆفیا کرد   وای له که ته ئاۆزی بابه. زانت ی سۆفیا ده رباره ده

 . وه یه که انهالی شۆربا لن  به وه بچته
  وه که یه ره نجه  په  به وه  خۆیه ر له  پۆستکارتک ھه رگیز دیوته ھه

 .وایی  ھه مانای وشه به–  واییه پۆستی ھه! بنووست
،  که ر ئاگره  سه وه ی خسته که ه نجه  جارکی تر مه دا که و کاته له
 .فون لیدا له نگی ته زه

و  موو ئه وسا سۆفیا ھه  ئه... وه  ماه وه ھاته ر ده گه! بوو  ده  بابه خۆزگه
مووی بۆ  ریدا ھاتبوو، ھه سه ر به وبه مه ک له یه فته ند ھه ی چه شتانه

ی  که فونه له  سۆفیا ته... یه  یان دایه  یان یۆرونهم به.  وه گیه ده
 گرت؛ ھه

 .ـ سۆفیا
 .و ھات ی تره  الکه نگک له  ده...ـ خۆمم

. نگی پیاوک بوو  دهم بهبوو،  نیابوو؛ باوکی نه س شت د سۆفیا له
پاشان . وپش بیستبوو وه ی له نگه و ده  ئه واو دنیابوو که ھا ته روه ھه

 سۆفیا پرسی؛
 کات؟  ده ـ ک قسه

 .لبرتۆ  ئه...ـ منم

 ...ـ ئممم
مان   ھه وت که رکه  بۆی دهم به.  وه م بداته زانی چی وه یده سۆفیا نه

 . بوو ی ناو کاستی ڤیدیۆکه که  پیاوهنگی ده
 ـ باشیت؟

 .، سوپاس ـ به
 . نانرم  چیتر نامه دواوه ئستا به ـ له

 ؟ ـ بۆ؟ ھیچ شتکی خراپم کردووه
ین،   بکه له ش په ده. کتر ببینین، سۆفیا وخۆ یه بت ڕاسته ـ ده
 یت؟ گه تده

 ـ بۆچی؟
 .گرت هرچوارالمان لد  ھه ریکه  خه ـ باوکی ھیلده

 گرت؟ ورمان ده ـ چۆن چۆنی چوارده
 .ین کتر بکه بت ئیتر ھاریکاری یه ده. ، سۆفیا ر چوارالوه  ھه ـ له

 ...ـ چۆن
وا  م، ئه که ڕاستت بۆ نه کانی ناوه ده پشدا باسی سه ر له گه  ئهم بهـ 

 ڕنیسانس و  ینه  بگه ین که ویش بده بت ھه ده. زۆر سوودت لنابینم
 ...بوو بارکلی ڕۆکی گرنگی ھه.  ی شانزه هد سه
 واسرابوو؟ ردا ھه ی مجه که  کوخه  له بوو که و نه کی ئه یه  ونه وه ـ ئه
  که و پکدادانه ی ئه که فه لسه ر فه سه  له یه وانه له. تی  ڕک خۆیه ـ به
 .ست پبکات ده

 یت؟ ڕ بکه  باسی شه ر گوم که  به ـ زیاتر وا دته
ین پش  وده بت ھه ده. ڕی فیکری  زیاتر ناوی بنم شه پم خۆشهـ 
 ڕاکشین و  رنجی ھیلده ساند، سه  لیلله وه ڕته ر بگه ی مجه وه ئه

 . ڕیزی خۆمان بیھنینه
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 .م ـ ھیچ شتک تناگه
یانی زوو کاتژمری  به.  وه نه کان چاوت بکه سوفه یله  فه یه وانه  لهم بهـ 

   بهم بهکتری ببینین،  توانین یه وێ ده ی ماریا، له بۆ کسه  ره چوار وه
 . ره نھا وه ته

 و بم؟ شه ـ نیوه
 !تریک...ـ 

 لو؟ ـ ئه
ریک  خه. ی که ر شۆربا لنانه  سه وه ڕایه سۆفیا گه!  وه دایخسته! زۆرزان
ی بۆ کز  که کانی تکرد و ئاگره ره چوو، پاشان ماسی و گوزه ده بوو ھه

 .کرد
ڕاستدا  کانی ناوه ده  سه ، له ردینه کی کۆنی به یه ی ماریا؟ کسه کسه

نگ گان و نوژ و دوعای  نھا بۆ ئاھه زانی ته سۆفیا وایده.  دروستکراوه
یان بۆ  که  ھاویناندا کسه جارجاریش له. ھنرت کارده ڵ به کۆمه به
 ؟ وه نه نایکهودا   شه  نیوه  خۆ لهم به.  وه کرده شتیاران ده گه

  ی لوبنانی خستبووه که ، سۆفیا کارته وه ی دایکی ھاته وکاته تا ئه
پاش . دا داینابوو لبرتۆ و ھیلده کانی تری ئه ڵ شته گه  و له وه که بهدۆ

ی  رگاکه  ده ر که ھه. ی نان خواردنیش، چوو بۆ الی یۆرونی ھاوه
 ، پی گوت؛ وه لکرده

 .وین ت ڕکبکه مک تایبه هر شتکی ک سه بت له ـ ده
خست،  یان دانه رگاکه ی یۆرون و ده که  ژووره چوونه ی نه و کاته تا ئه ھه

 . وه ره  ده ھاته م نه ده ھیچی تری له
 ... یه م ھه ـ گرفتکی بچکۆله

 !رموو بی ـ فه
 . وه منمه و الی تۆ ده م شه  ئه  دایکم بم که بت به ـ ناچارم ده

 !بت خۆشتر ده  وه ـ جا له
 شونکی  وت بچمه مه یت؟ ده گه م، تده دایکم وا ده نھا به  تهم بهـ 
 .واو جیاواز ته

 ؟ یه  ھه وه  کوڕانه ندی به یوه ؟ په  چیه... ـ خراپه
 . یه  ھه وه  ھیلده ندی به یوه خر په ـ نه

د ماشای ناو چاوی کر کی ھواشی لدا، سۆفیاش ڕک ته یه یۆرون فیکه
 و گوتی؛
.  وه ره  ده بت بچمه و ده  نزیکی کاتژمری سی شهم به دم،  ـ ئواره

 . بۆم بپۆشیت وه بت وریا بیت و تا دمه ده
 یت سۆفیا؟ بت چی بکه چیت؟ ده  بۆ کوێ دهم بهـ 

 . و ناتوانم پت بم رمانم پکراوه ، فه وه داخه ـ به
،  وه وانه  پچه کو به بوو، به گرفتک نهر   الی براده  له وه رگیز مانه ھه

  نھا له  ته وت به یه  دایکی ده کرد که ستی ده جارجارک سۆفیا ھه
 ، دایکی گوتی؛ وه ره  ده ی بواته وه پش ئه. دا بت که ماه
  ؟ خۆین، وایه یانی ده  نانی به وه نگانک پکه یانی دره  به واته ـ که
 . کوم زانیت له وا ده  ئه، وه ھاتمه ر نه گه ـ ئه

 .ی که  الوازه ر خاه  سه ی خسته نجه ی کرد؟ ڕک په و پرسیاره بۆچی ئه
ک   وه...نگیان کرد ڕه مه و کچان باسی شتی ھه  شه و ھات و تا نیوه شه
ک جیاوازی  و یه م شه  ئهم به. بوون  ده وه  پکه وکی تر که موو شه ھه
ر   سه ی خسته که نگی کاتژمره ، سۆفیا زهون ی بخه وه بوو؛ پش ئه ھه

 .ک س و چاره
دا  و کاته ستاند، له ی وه که نگی کاتژمره عاتک سۆفیا زه پاش دوو سه

  گوتی؛ وه وه م خه ده ھنا و به مک چاوی ھه یۆرون که
 . خۆت بت ـ ئاگات له
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. دور بووترک  ند کیلۆمه ی ماریا چه  تا کسه ووه له.  ڕێ وته سۆفیا که
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم بهوتبوو،  عاتک خه نھا دوو سه  ته نده رچه ھه
تکی سوور  ، خه وه تیشه  ڕۆژھه له.  ره به  خه واو به کرد ته ستی ده ھه
 .خشاندبوو رو ئاسۆی نه مک سه که

.  که ردینه  به م کسه رده  به یشته ی کاتژمری چوار سۆفیا گه نزیکه
 ! وه  کرابووه...دا که رگا قورسه  ده هستکی ل ده

ستی   ھه که نی کسه مه کو ته ، وه که خامۆشی و چۆی ناو کسه
 و  وه بووه خش ده کی شینباو په  ڕوناکیه وه کانیشه ره نجه  په له. کرا پده
و  ستی ئه خه.  ڕوو خسته ی ده که رد و خۆی ناو کسه ھا گه زاره ھه
پ و ڕاستی بنمیچی   چه کی به یه که  کۆه ، شوه رد و خۆه گه

ر  سه ڕاستدا له کی ناوه یه  جگه سۆفیا له. دا دروستکردبوو که کسه
 و  که ماشای میحرابی کسه  ته وه رنجه  سه به. ک دانیشت کورسیه
  .کرد ی ده که نگ ماته  ڕه خاچه
رز   به وه کانه  ئۆرگه نگ له  پکدا ده ڕی و له کک تپه ند خوله چه
کی کۆنی   گۆرانیه  له که ئاوازه.  وه ورا ئاوڕ بداته یده سۆفیا نه.  وه بووه

 .ڕاست کانی ناوه ده  سه ت بوو به  تایبه وه  دنیاییه  به...چوو ئاینی ده
سک  ی پی که په  ته مک گوی له  پاش کهم بهنگی،   بده وه دیسانه

خر، وای  ؟ نه وه  ئاوڕ بداته... وه بووه بوو، ھواش ھواش لی نزیک ده
ی  په ته. بات  النه که ر خاچه سیحی سه ر مه سه زانی چاوی له  باش ده به

دا  که ندی کسه ناوه ڕین و به الیدا تپه  به که سه کانی که نگاوه پی ھه
یی بینی،  رگ قاوه کی جل و به یه شه وجا سۆفیا قه ، ئه وه ره  سه ڕۆشته

کانی  ده کانی سه شه  قه کک له  یه وند بخوات کهیتوانی س ده
 . ڕاسته ناوه

دا،  که م میحرابه رده به له. بوو  زۆر نه ی ھنده که  ترسهم بهترسا  ده
  که وه و کورسی وتار خوندنه ره  و به وه وری خۆیدا خوالیه ده  به که شه قه
التینی  وجا به هکی سۆفیای کرد، ئ ماشایه  و ته وه مایه چه. وت رکه سه
 .ند دکی گوت چه
 . سۆفیا ھاواری کرد...ق ی ب ئه رویجی بدوێ ھه  نه ـ به
 . وه دایه نگی ده دا ده که ردینه  به  کۆنه ناو کسه کانی له وشه
شیمان  شدا په وه ڵ ئه گه  لهم به،  لبرتۆ کنۆکسه  ئه که شه یزانی قه ده

 م به. کی کۆندا گوت یه ناو کسه ی له نه ناشیرینا و وشه  ئه  که وه بووه
مک  ترست، شکاندنی تابۆکان که ترسا، کاتکیش مرۆڤ ده مک ده که

 . وه داته وایی ده دنه
 !ـ شششش

کان  شه ک چۆن کاتک قه روه ، ھه وه رزکرده ستکی به لبرتۆ ده ئه
 . دابنیشن ن که که ر ده کانی نوژکه  بۆ خه ئاماژه
 ؟ نده م، کاتژمر چه هک ـ ڕۆه

شی  که  و ترسه وه می دایه وێ بۆ چوار، سۆفیا وه کی ده ـ پنج خوله
 . وه ویبووه ڕه

ست  ڕاست ده کانی ناوه ده ئستا سه. تی  کاتی خۆیه  ئستاکه واته ـ که
 .کات پده
  کات؟ سۆفیا به ست پده ڕاست کاتژمری چوار ده کانی ناوه ده ـ سه
 . لی پرسی هو رسوڕمانه سه
وت،  ش و حه  پنج و شه  پاشان کاتژمر بوو به...ک یه ، تا ڕاده ـ به
،  شت و نۆ و ده  ھه کاتژمر بوو به. ستابت چوو کات وه  ده وه  لهم به
   که وه یته  وا بیربکه یه وانه له.  ڕاسته کانی ناوه ده ر سه  ھشتام ھهم به

 م بهم،  گه ستت تده به مه له. اتبتئیتر کاتی ھاتنی ڕۆژکی نوێ ھ
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. ک  دوای یه ک به کی یه ، پشوویه وامه رده ر به ھشتام ڕۆژی پشوو ھه
و   ئه مه ئه. ڕۆ کی پاش نیوه  و یه  و دوانزه  یانزه کاتژمر بوو به

دا  م کاته له.  ڕاستی پاشینه کانی ناوه ده ن سه  پی ده  که یه یه ماوه
کاتکیش . وروپا بنیات نران کانی ئه وره  گه کاتیدرایه   کسه بوو که

شر  ه ک دوو که وسا یه ، ئه وه ڕۆ بووه ی دووی پاش نیوه کاتژمر نزیکه
ڕاست ھدی  کانی ناوه  دورودرژه ده ش، سه و کاته نھا ئه ته. قوقاندیان
 .مان چوون و نه ره ھدی به

 سۆفیا ...وام بوو رده ر بهڕاست نۆ کاتژم کانی ناوه ده  سه واته ـ که
 .گوتی
ی  که ییه  قاوه رگه ی بهکوشاند و   ڕاوه رکی بۆ دواوه لبرتۆ سه ئه
  نھا له  ته رانی کرد، که ی نوژکه ماشای کۆمه پاشان ته. ر الچوو سه له

 .ن پکھاتبوو سا کچکی چوارده
! ک دابنین هی ده  سه ر کاتژمرک به ر ھه گه  ئه ته به ، ھه ـ به
 و  مک پش دوانزه که. دایک بوو و له  شه سیح نیوه توانین بین مه ده

  ک پاشتر له ستپکرد و چاره کانی ده  ئاینیه شته نیو، پاولۆس گه
م تازۆر  سیحی که ی مه ی کاتژمری س، کسه تا نزیکه ھه. ڕۆمادا مرد

 سای  مپاتۆری ڕۆم، لهنتینی ئی ن قوسته الیه  لهم به.  بوو غه ده قه
 ئاینی  ڕپکراوی ئیماتۆری ڕۆم، دانیان به ک ئاینکی باوه دا وه313
رگیدا،  مه ره  کاتی سه ند ساک، له خۆشی پاش چه. سیحیدا ھنا مه

 ئاینی  سیحی بووبه  ئاینی مه وه شه380 سای  له. سیحی  مه بوو به
 .سمی ئیمپاتۆری ڕۆمی ڕه
 ؟ وه شایه وه نه ری ڕۆمی ھه ئیمپاتۆم بهـ 

دا گرنگترین گۆڕانکاری مژوویی  و کاته له.  شکستی ھنابوو  ورده ـ ورده
کرا؛   ڕۆم ده  له شه ڕه  ھه  دوو الوه ی چواردا له ده  سه له. لتوری ڕوویدا که

  وه ناوه  له وه کی تریشه الیه کانی باکور و له له ی گه شه ڕه  ھه وه که الیه له
  ختی ئیمپاتۆری له دا پایته330 سای  نتین له قوسته.  وه شایه وه هد ھه

 خۆی  ی که و شاره ، ئه نتینیه  بۆ قوسته وه  گوزایه شاری ڕۆماوه
. شدا بنیاتی نابوو ریای ڕه ی ده وه  ژووره م چوونه ده وپش له وه له

. بینی ده» م ڕۆمای دووھه«ک  یان وه  نویه م شاره کیش ئه ی خه زۆربه
شی ڕۆژئاوا،  به–  وه شه  دوو به دا بوو به395 سای  ئیمپاتۆری ڕۆمی له

 شاری نوی  ت، که ھا ڕۆژھه روه ھه. ختی بوو  ڕۆما پایته که
کان ڕۆمایان  ره ربه دا به410 سای  له. ختی  پایته  بووبه نتینیه قوسته

 ڕۆژئاوا شی ئیمپاتۆری موو به دا ھه476 سای   له ن کرد، وهتا
و  ر له ، ھه وه  مایه1453تا سای  تیش ھه ئیمپاتۆری ڕۆژھه. داگیرکرا

 .کان داگیریان کرد دا تورکه ساه
        نبوڵ؟ سته یان نا ئه که  ناوی شاره  بوو که و کاته ـ ئه
.  یه529، سای  رنجه ی سه  جگه ساکی تریش که!   ڕاسته ـ به

  له.  شاری ڕۆمادا داخست ی پالتۆنی له دیمیاکهکا و سادا ئه  له کسه
زرنرا  دامه «Benedictine دیکتاین بنه«مان سایشدا یاسای  ھه
،  ته  تایبه529سای ). و.کان بوو شه ی قه وره مین یاسای گه که یه(*

ر   سه ستی به سیحی ده ی مه  کسه دا بوو که و ساه  له چونکه
ستیان  کان ده شه ، قه دواوه ش به و کاته له. ی یۆنانیدا گرت فه لسه فه
و پنج  ره کاتژمر به. کردندا گرت  و ڕاڤه وه ر خوندن و بیرکردنه سه به

 ...ڕوات و نیو ده
و،  شه یشت؛ نیوه لبرتۆ تگه کانی ئه  مانای کاتژمره وجا سۆفیا له ئه

ری کاتژم. سیح بوو د ساڵ پاش مه ک، سه کاتژمری یه. سای سفر بوو
ڕۆ،  کاتژمری دووی پاش نیوه. سیح بوو د ساڵ پاش مه ش سه ش، شه شه
 ...سیح بوو د ساڵ پاش مه زارو چوار سه ھه
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 وام بوو؛ رده کانی به ر قسه سه لبرتۆ له ئه
  و ماوه ئه «Middel Ages ڕاست کانی ناوه ده سه « ست له به ـ مه

می  رده سه  له که زاراوه.  وه  نوان دوو قۆناغه وتۆته  که  که یه دورودرژه
ک  ڕاست وه کانی ناوه ده سه. وت رکه ده «Renaissance» ڕنیسانسدا

 نوان  کرا و له ستی پده یی دورودرژ ھه زار ساه وکی ھه شه
. وروپادا کشابوو ر ئه سه کانی کۆن و ڕنیسانسدا خۆی به ده سه

ک  یه وه مکردنه نرخ کهک  ڕاست وه کانی ناوه ده ی سه ش زاراوه ئستاکه
ی   نیشانه موو شتک که ی ھه رباره  ده ھنرت، بۆ نمونه کارده به

کانی  ده  سه ن که سانکیش ھه  کهم به. وتوویی بت دیکتاتۆری و دواکه
  وه ربوونه به خه کردن و به شه یی گه زار ساه ک کاتکی ھه ڕاست وه ناوه
  ڕاستدا بوو که کانی ناوه ده  سه  له نه، ڕژمی قوتابخا بۆ نمونه. بینن ده

  ڕاستیشدا بوو که کانی ناوه ده تای سه ره  سه ر له ھه. زرنرا دامه
  وه1100 سای  له. دا ریھه کان سه شه ی قه مین قوتابخانه که یه

  دا بوو که1200ی سای   نزیکه  له وت، وه رکه ی کاتیدرالی ده قوتابخانه
ک  کان وه ته ش بابه مۆکه ت ئه نانه ته. زرنرا همین دانیشگا دام که یه
جیا » کۆلیجی«ر گروپی جیاوازدا یان  سه ڕاست به کانی ناوه ده سه

 . شکراوه جیادا دابه
 . کجار دورودرژه کی یه یه زار سایش ماوه ـ ھه

،  وه که یی خه ناو قو ی بتوانت بچته وه سیحی بۆ ئه  ئاینی مهم بهـ 
لی  ھا گه نده ڕاستدا چه کانی ناوه ده ی سه  ماوه له.  کات بوو هپویستی ب

 مۆسیقا و  ، به وه کانیانه که  شار و خه دا، به ریان ھه نگ سه ڕه مه ھه
ڕاست، چیرۆک و گۆرانی  کانی ناوه ده ب سه به.  وه شیعری فۆلکلۆرییانه

انی ک ده ب سه وروپا به ی ئه ڕاست، ئه بوون؟ به فۆلکلۆری چ ده
؟  وه مایه رمکی ڕۆمانی ده ک ھه بوو، سۆفیا؟ وه ڕاست چی ده ناوه

را یان  رویج و ئینگلته ڵ ناوی نه گه ی له وانیه ما زمانه و بنه ت ئه نانه ته
  وه ڕاسته کانی ناوه ده یی سه قو وت، له که رده مانیادا ده ئه
  له یی ئاودا مهقو  گ له نگاوڕه ھا ماسی ڕه نده چه.  ی گرتووه رچاوه سه
   سنۆرهم به.  بیانبینین  که  بوارمان نیه میشه  ھه نده رچه ن، ھه که ده

«Snorre» و ساکسۆ «Saxo» ڕاست بوون کانی ناوه ده مرۆڤی سه .
بگومان کاری . ھا روه رست و پیرۆزیش ھه خواپه «Olav» ئۆالڤی

 بسالۆن  ئهچت، ی بیرمان نه وه بۆ ئه .«Charlemagne» زنیش مه
«Absalon»و نیلس ئیبسنیش وره ی گه شه ی قه  «Nils Ebsen» ،

 یان ئاگنتا و ھاڤمان «Romeo & Juliet» ھا ڕۆمیۆ و جولت روه ھه
«Agneta & Havman». کی زۆری تری ئه  و کۆمه مانه ئه  میر و

  زه ربه ی جه ھا سواره نده ش چه مانه  له جگه. زنیش  و پاشای مه گزاده به
ری  ناسراوو و ئۆرگ دروستکه کشی نه ی ناسک و ونه و کچۆه

  کان و ژنه لیبیه  و سه شه ی قه ھشتام ناوی برایانی خانه. تیش بلیمه
 . بردووه کانیشم نه که زیره

 .برد کانیشت نه شه ـ ناوی قه
سیحی   ئاینی مه1000  یشته گه تا ساڵ نه ھه. یت که ـ ڕاست ده

پکدا  ر له کسه ر بین باکور یه  گه  ڕاستیش نیه. باکور یشته گه نه
کان   کۆنه ی ب دینه وه  بیرکردنه سیحی، چونکه  مه موویان بوون له ھه
پاشانیش . ژیان ر ده سیحیدا ھه شی ئاینی مه  ژر ڕووکه وام له رده به

تدا  سیحیه ڵ مه گه سیحی له کانی پش ئاینی مه ته ی بابه زۆرینه
  سیحی و باکوری کۆن له ریتی مه  دابوونه ۆ نمونهب. بوون تکه
ت  نانه ک بوون، ته  یه ڵ به سیحدا تکه دایکبوونی مه نگی ڕۆژی له ئاھه
ستوری ژن  ھا یاسا و ده روه ھه.  وامه رده ر به ش ھه مۆکه کو ئه تاوه

ش  م جۆره به. چن ک ده یه سیحیش له ھنان و شووکردنی کۆن و مه
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ت  ی تایبه وه  خواردنه راز خواردن و بیره  کک و به ره  به ره چت به پده
ت  ڵ س پیاوی زانای ڕۆژھه گه سیح، له دایک بوونی مه  ڕۆژی له به
دایک بوونی  ی له  بۆنه  ھاتن و دیاریان به ی که  زاناکه س پیاوه(*
 دایک  شونی له(*دا »بیت لحم«ی  که وڕه و گه) و. ھنا وه سیحه مه

 بۆچوونی ئاینی  ین کهًبت ب  دهم به.  وه بتونه) و.سیح هبوونی م
ین   ده  که شه مه ر ئه به ر له ھه. سیحی ھدی ھدی زابوو مه
کگرتووی  لتورکی یه که« ژر  ونه که ڕاست ده کانی ناوه ده سه
 . وه یه»سیحی مه
 بوو؟ مگین نه نھا تاریک و غه  ته واته ـ که

می  رده ، سه400می دوای سای  که ی یه ده  ڕاستی سه ـ به
رزی  به«نکی  مه کان زه می ڕۆمه رده سه. لتوری بوو کی که یه وه لژبوونه

رماوی  ی گشتی و گه شه ی قه کانیان خانه وره  گه بوو، شاره» لتوری که
رکی بیناسازی  نی ھونه ی تدابوو، بگومان خاوه گشتی و کتبخانه

می  که د سای یه  سه  له لتوره و که  ئهموو  ھه...زنیش بوون مه
ناو چوو، ھاوکات بازرگانی و ئابووریش  ڕاستدا له کانی ناوه ده سه
ر ئابووری   سه وه ڕانه کی گه ڕاستدا خه کانی ناوه ده  سه له. وتان فه

کی  وه نگدانه ڕژمی ئابووریش ڕه. ک خزانی و ئاوگۆرکردنی شتومه
نی   خاوه وره گی گه به ره ک ده  کۆمه واته.  گرت خۆوه تی به گایه به ره ده
   کاریان تدا بکردایه بوایه کان ده  کۆیله  جوتیاره  بوون که ویانه و زه ئه

د  ی سه  ماوه ی دانیشتوانیش له ژماره.  یدا بکردایه میان په و نانی ده
 کاتی   ڕۆما، له بۆ نمونه.  کزی ر دای له کسه مدا یه که سای یه

ری سای  وروبه  ده  لهم به. ژیا سی تدا ده کاندا ملیۆنک که هڕۆم
ژیا،  سی تدا ده زار که  ھه40نھا  ی جیھان ته  کۆنه و شاره دا ئه600
کانی  ش خه یه و شوه به.  وه ی مابووه شکی بچکۆله نھا به  ته واته

ا کاند  کۆنه زنه ی بینا مه  نوان پاشماوه یانتوانی له ئاسایی ده
  ، له بوایه ی بینا ھه سه ره  که ر کاتکیش پویستیان به ھه.  وه بسوڕنه

بگومان .  وه دۆزییه یان ده سه ره ھا که نده کاندا چه  کۆنه نو پاشماوه
ی   جگه ، چونکه ی داخه دا جگه مۆکه کانی ئه ش الی درین ناسه مه ئه

  ڕاست پاشماوه کانی ناوه ده کی سه ر خه بوو گه خۆش حایان ده
  . کانیان بپاراستایه کۆنه

 . وه ینه  بیربکه کانه  زیره پاش ڕووداو، ئاسانه ـ بگومان له
مدا،  ی چواره ده واوبوونی سه ڵ ته گه ، له وه کی ڕامیاریه یه  ڕوانگه ـ له

کانی ڕۆما  شه  پاشان قهم به. رچوو سه کانیش به کاتی ڕۆمیه
ست و ناوی   ده ی کاتۆلیکی ڕۆمییان گرته موو کسه تی ھه رۆکایه سه
سیحی  ک جگری مه کیش وه یه پاش ماوه. یان لنرا»باوک«یان » پاپا«

موو   درژایی ھه  ڕۆما به یه م شوه به. کران ماشا ده وی ته ر زه سه
ڵ  گه  لهم به.  وه  مایه ختی کسه ک پایته ڕاست، وه کانی ناوه ده سه
ھز   به  نوکان، ھنده ته میر و پاشای والیه اش ئهشدا ھواش ھو وه ئه

  ی کسه وره ر ھزی گه رامبه یانتوانی به ندکیان ده  ھه بوون، که
 ... وه ستنه بوه

سینادا داخست، ئایا   ئه ی پالتۆنیان له کادیمیاکه  ئه ـ تۆ گوتت کسه
  یادکرا؟ ی یۆنانی له فه لسه موو فه پاشان ھه

زای  کی شاره رای خه تاکوته.  یادکرا می له کی کهش نھا به ـ ته
 ئیمپاتۆری ڕۆمانی م به. ریستۆتالیس و پالتۆن بوون کانی ئه نووسینه

  شبوو؛ له لتوریدا دابه شی جیاوازی که ر س به سه  به خته  نه خته نه
دا  ریھه  زمانی التینی سه سیحی به لتورکی مه وروپادا که ڕۆژئاوای ئه

لتورکی  وروپادا که تی ئه  ڕۆژھه له. شی ڕۆما بوو که خته تهو پای
  نتینییه ی قوسته که خته دا و پایته ریھه  زمانی یۆنانی سه سیحی به مه
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ی  ده سه«ین   ده ئمه. یان لنا نته پاشانیش ناوی یۆنانی بزه. بوو
ڕاستی  هکانی ناو ده سه «  ی له وه نھا بۆ ئه ، ته»نتی راستی بزه ناوه
تی  فریقا و ڕۆژھه  باکوری ئهم به.  وه جودا بکرته» کاتۆلیکی-ڕۆمی
کانی  ده  سه  ئیمپاتۆری ڕۆمی بوون، له ر به ڕاستیش سه ناوه
بی  ره  زمانی عه لتورکی ئیسالمی به دا که و ناوچانه ڕاستدا له ناوه
تی  سه هدا، ئیسالم د632 سای  د له مه پاش مردنی محه. ی کرد شه گه
  مه  که مه که. ڕاستدا گرت تی ناوه فریقا و ڕۆژھه ر باکوری ئه سه به

  پاشان شاره. لتوری ئیسالمی ی که شکی ناوچه  به ئیسپانیاش بووبه
 و قودس و  دینه  و مه که ک مه وه–دا  ریان ھه کانی ئیسالم سه پیرۆزه

  ، گرنگه وه تییه ری پهلتو کی مژوویی که یه  ڕوانگه دا له لره. غداد به
ک  کان شارکی کۆنی ھیللینیستی وه به ره  عه  بکرت که وه  بۆ ئه ئاماژه

ی زۆری زانستی  ش زۆربه یه م شوه به. شیان داگیرکرد ریه نده سکه ئه
 درژایی   و به وه شه لره.  وه کان مایه به ره ک میراتک بۆ عه یۆنانی وه

ک   زانستی وه وایان له کان ڕۆکی پشه به ره ڕاست عه کانی ناوه ده سه
ش  مۆکه ئه. رمانسازیدا بینی ناسی و ده ستره ماتماتیک و کیمیا و ئه

لتوری   که وه  زۆر باره  له واته. ھنین کارده به» کان بیه ره  عه ژماره«
 . وه سیحی باشتر جگای خۆی کرده لتوری مه  که بی له ره عه

 رھات؟ سه یۆنانی چی بهی  فه لسه ـ من گوتم فه
ش  شدا دابه ر س به سه  به رچاوت که  به ک بھنیته ریایه توانیت ده ـ ده

 ریا؟ ک ده  یه  به وه ببت و پاشانیش ببته
 .توانم  باشی ده  زۆر به ـ به
ڕۆمی -لتوری یۆنانی شبوونی که تی دابه  چۆنیه شتوانیت له  ده واته که

-؛  ڕۆمی وه منته شدا ده که لتوره ر س که ھه نو   لهم بهیت،  تبگه
 و دواجاریش  وه ته  ڕۆژھه ت له ڕۆژھه- ڕۆژئاوا، ڕۆمی کاتۆلیکی له

توانین بین؛  کی ئاسانتر ده یه  شوه به.  وه  باشوره بی له ره عه-ڕۆمی
تیشدا پالتۆن،   ڕۆژھه ، له وه  ڕۆژئاوادا مایه پالتۆنیزمی نوێ له

   لهم به.  وه کانی باشور مایه به ره الی عه ریسۆتالیس له ئهدواجاریش 
شی  و به کک له ریه ناو ھه  گشت، له شک له مان کاتیشدا به ھه
ڵ کۆتایی ھاتنی  گه  پوختی؛ له به.  وه ی خۆی کردبووه دا جگه ریایانه ده
دا  باکوری ئیتایا ریاکان له شی ده رس به ڕاستدا، ھه کانی ناوه ده سه

 ھات و  کانی ئیسپانیاوه به ره  عه بی له ره ری عه کاریگه.  وه کۆبوونه
 ئیدی  ووه له.  ھات وه نتینه  یۆنان و بزه ری یۆنانیش له کایگه

لتوری  که» ی وه دایک بوونه له « ووه کات، له ست پده ده» ڕنیسانس«
   کۆن بهلتوری کان، که  شوه ک له یه  شوه به. کات ست پده کۆن ده

 .ڕست خۆی پاراست کانی ناوه ده درژایی سه
 .م گه ـ تده

 پشدا  له. ین که کاندا نه ته  باسکردنی بابه ل له په له  با پهم بهـ 
ین و  که ڕاست باس ده کانی ناوه ده ی سه فه لسه ی فه رباره مک ده که

 .بۆالت  وه  خواره  دمه...م ت بۆ بکه  قسه وه وت لره چیترش نامه
.  وتووه عاتک خه نھا دوو سه کرد ته ی چاویدا ھستیده وه  کزانه سۆفیا به

   ھاته وه که ری کسه  مینبه  له که یره  سه شه رچاویدا کاتک قه به له
 ڕۆیشت و  که و میحرابه ره لبرتۆ به ئه. ونک وابوو ک خه  وه وه خواره

و ڕووی سۆفیا  ره هپاشان ب. ی کرد که  کۆنه کی خاچه ماشایه ته
نگاوی نا و  ی سۆفیا ھه که و کورسیه ره  ھواشی به ، به وه رخایه رچه وه
 . دانیشت وه نیشتیه  ته له

  وه یه که هکو ژر  له. ی نزیک بت  لوه  ھنده  که یره ستکی سه چ ھه
 خۆی و دوو چاوی  دیکرد، به ندی به ن مامناوه مه سیمای پیاوکی ته

 . وه یه ناگه ر چه ش و ڕیشی سه  قژکی ڕهیی و قاوه
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 ؟ وه  ناو ژیانمه یگوت؛ تۆ کیت؟ بۆچی ھاتیته  دی خۆیدا ده سۆفیا له
ی  وه لبرتۆ ئه ناسین، ئه کتری باشتر ده ڕبوونی کاتدا یه ڵ تپه گه ـ له

 . وه کانی سۆفیای خوندبته وه چوو بیرکردنه گوت و پده
  وه که کانی کسه ره نجه  په ڕووناکی لهدا ھواش ھواش  و کاته له

ستی  لبرتۆش ده ، ئه وه کرده ی ڕووناک ده که زیاتر و زۆرتر ناو کسه
 ڕاست کرد؛ کانی ناوه ده ی سه فه لسه  باسکردنی فه به

ی  ک گریمانه یه ڕاست تا ڕاده کانی ناوه ده کانی سه سوفه یله ـ فه
   خاهم به ...ڕاستی بتسیحی   ئاینی مه کرد که یان ده وه ئه
 سروشی   ئاسانی بوا به روا به بت ھه ؛ ئایا ده دایه  لره که کیه ره سه

   له وه  ھۆی ژیرتیمانه شکرت به ین، یان ده سیحی بکه ئاینی مه
ندی نوان  یوه ؟ په وه سیحی نزیک ببینه کانی ئاینی مه ڕاستیه

  ک له تیه ؟ ئایا دژایه یل چیهکانی یۆنان و ناواخنی ئینج سوفه یله فه
ک؟ تا   یه بنه ؟ یان ئایا بوا و زانست ده یه قدا ھه نوان ئینجیل و ئه

م  ی ئه رباره ڕاست ده کانی ناوه ده ی سه فه لسه موو فه ک ھه یه ڕاده
 . بوون پرسیارانه
  وپش له وه و له قاند، ئه رکی له  سه وه تیه  بتاقه سۆفیا به
 . وه می بوا و زانستی دابووه ی ئایندا وه هو تاقیکردنه

کانی  ده سوفی گرنگی سه یله ی دوو فه  ڕوانگه  له ته م بابه ـ ئه
  وه ه«Augustin ئاوگوستین « توانین له ده.  ڕوو ینه خه  ده وه ڕاسته ناوه
م  ی ژیانی ئه  ڕگه له.  ژیا430 تا 354 سای   له ین، که ست پبکه ده

کانی کۆنی پشتر بۆ  ده رخانی سه رچه توانین وه  ده وه سه  که تاکه
 شاری تاگستای  ئاوگوستین له. ڕاست ببینین کانی ناوه ده تای سه ره سه
دایک  فریقادا له باکوری ئه) و.زائیر ی جه مۆکه شاری سوق عراسی ئه(*

 شاری  یانده  سایدا بۆ خوندن خۆی گه16نی  مه  ته  لهم بهبوو، 

مین سای  دواھه. و ڕۆم  و میالنۆ کۆچیکرد ره پاشانیش به. ۆگ کارته
گۆدا  ی ڕۆژئاوای کارته»ھیپۆ« شاری  ک له یه شه ک قه ژیانیشی وه

کو ًَل بوو، به سیحی نه درژایی ژیانی مه  ئاوگوستین بهم به. ربرد سه به
  وجا بووبه ، ئه وه فی تاقیکرده لسه ھا ڕبازی ئاینی و فه نده چه
 .یحیس مه
 یت؟ توانیت زیاترم بۆ باس بکه ـ ده

یی  مانیکه. بوو «Manichanaean یی مانیکه«ک  یه ـ بۆ ماوه
. کانی کۆنی پشتردا زۆر باو بوو ده  سه  له ، که بکی ئاینیه زھه مه

بوای  به.   ئاینیه فی و نیوه لسه  فه ھابوونی نیوه کی ڕه  تیۆریه جۆره
، تاریکی و   و خراپه ؛ باشه شکراوه شدا دابه ر دوو به سه وان جیھان به ئه

ر  سه توانت به  ده وه  ھۆی ڕۆحیه مرۆڤیش به.  ڕووناکی، ڕۆح و ماده
ھاکردنی خۆی  مای ڕه ش بنه و جۆره دونیای مادیدا زاڵ بت و به

،   و خراپه ی نوان باشه  ئاشکرایه وه و جیاکردنه  ئهم به. زرنت دامه
  کی گشتی گرنگی به یه  شوه و به ئه. خشی به تین نه ئاوگوس ئارامی به

بۆ .  ی خراپه رچاوه ی سه وه تی دۆزینه  بابه دا، واته ده»  ی خراپه کشه«
پی   به کان بوو، چونکه ی ستۆیکه فه لسه  فه ربه کیش سه یه ماوه

دا بوونی   و خراپه  نوان باشه کی ئاشکرا له یه وه کان جیاکردنه ستۆیکه
کانی  ده کانی سه فیه لسه  فه  ڕبازه وه موو شتکیشه رو ھه  سه له.  نیه

زنی  کی مه رییه  کاریگه-تیش پالتۆنیزمی نوێ تایبه به–کۆنی پشتر 
   بوو که یه وه و بیرکردنه  ئاشنای ئه وه شه لره. بوو ر ئاوگوستین ھه سه له
 . یه ی ھه موو بوون سروشتکی خوایانه ت ھه ده
 کی پالتۆنیزمی نوێ؟ یه شه  قه ش بووبه جۆرهم  ـ به
سیحی،   مه موو شتکدا بوو به پش ھه له.  وا دابنرت یه وانه ، له ـ به
ی  وه کی زۆر مۆرککی بیرکردنه یه تی ئاوگوستین تا پله سیحیه  مهم به

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

297   298 

ی یۆنانی  فه لسه  فه ین که  تبگه سۆفیا، گرنگه.   دیاره پالتۆنی پوه
ڕاستدا  کانی ناوه ده تی سه سیحیه دانی مه رھه ڵ سه گه ر له کسه یه
ی   ڕگه ی یۆنانی له فه لسه ی فه زۆربه. وتا فه تی نه واوه ته به
 .ی نوێ ده  بۆ ناو سه وه  گوزرایه وه ک ئاوگوستینه کی وه یه شه قه

  سیحی و له نجای مه دا په  سه  ئاوگوستین له  که یه وه ستت له به ـ مه
 ی تریشی پالتۆنی نوێ بوو؟ نجاکه دا په سه

 م به. سیحی بت د مه دا سه  سه  له دابوو که و بوایه ـ بگومان خۆی له
سیحی و   نوان ئاینی مه کی فراوانی له تیه  دژایه و ھیچ جۆره ئه
ی  فه لسه  نوان فه ، له وه وانه  پچه به. بینی ده ی پالتۆنیدا نه فه لسه فه

کی  تیه  نزیکایه ستی به سیحیدا، ھه کانی ئاینی مه رکردنهپالتۆن و ف
  الی ببووه ی له یه و ڕاده  ئه یشته تا گه کرد، ھه  ده وره  گه ھنده

شی  ندێ به زای ھه یگوت بیت پالتۆن شاره و ده زن، ئه پرسیارکی مه
باشتر .  ش زۆر گوماناویه مه بووبت؟ بگومان ئه ی کۆن نه یمان نامه په

 .«سیحی  مه کرده« بین ئاوگوستین پالتۆنی  وایه
مات،   ھه فه لسه  فه وخۆ پشت له ھات ڕاسته  نه وه مه نی که الیه ـ به
 .سیحی ھنابوو  ئاینی مه ی بوای به وه رئه به نھا له ته

کان سنووری خۆی   ئاینیه ته یگوت بابه ئاشکرا ده  بهم بهخر،  ـ نه
   یادیشمان بت که بت له ده. وانت بیانشکنتق نات  و ئه یه ھه

  ی بواوه  ڕگه نھا له  و ته یه کی خوایانه سیحی نھنیه ئاینی مه
سیحی   ئاینی مه ر بوامان به گه  ئهم به.  وه توانین لی نزیک ببینه ده
ت  باره ش، سه و کاته  و ئه وه کاته ڕووناک ده«وا خوا ڕۆحمان  بت، ئه ھه
ئاوگوستین خۆی . روسروشتی کی سه  زانیاریه  جۆره ینه گه ودا، ده خ به
یزانی تا چ ئاستک  کرد و ده  ده فه لسه ندی فه  سنووربه ستی به ھه
ستی  سیحی، ھه  مه  بووه ش که و کاته نھا ئه ته. ھز بت توانت به ده

،  مه ئارا و کاته نھا ئه دمان ته«یگوت؛  و ده ئه.  ئارامی ڕۆحی کرد به
 .«دات  پشوو ده-خودادا–ناو تۆدا   له که

سیحی  ی پالتۆن و ئاینی مه»بیر«م، چۆن تیۆری  واو تناگه ـ من ته
 کان؟ مره  نه ه»بیر«ی  ک؟ ئه  یه بنه ده

،  کردوه ریده  ئافه وه بوونه  نه  بوای ئاوگوستین خودا جیھانی له ـ به
کان   بوای یۆنانیه کاتکدا به  له.  کی ئینجیلییه یه وه ش بیرکردنه مه ئه

ی  وه یگوت؛ خودا پش ئه و ده ئه.  بووه ر ھه  بوونی ھه میشه جیھان ھه
  واته.  بووه ناو ویژدانیدا ھه  کانی له ه»بیر«جیھان بخوقنت، 

–کانی پالتۆنی  ش بۆچوونه م جۆره  پاڵ خودا و به کانی خسته ه»بیر«
 . ڕزگارکرد-کان مره نه»  بیره « ت به باره سه

 . وه  بیری کردۆته کانه ـ زیره
  ، زۆریان له کانی تری کسه شه بینین ئاوگوستین و قه دا ده  لرهم بهـ 

ھودی  ی یۆنانی و یه وه وی بیرکردنه ی ڕه وه کرد بۆ ئه خۆیان ده
  کان له  جۆره  جۆرک له وان به توانین بین ئه ده. ک  یه نن به یه بگه

 بینینی   ئاوگوستین له وه کی تریشه الیه له. ژیان ردا دهلتو دوو که
بوای  به. ر پالتۆنیزمی نوێ  سه وه ڕته گه  ده وه کاریشدا دیسانه خراپه

. »بزر بوونی خودا« بۆ  وه ڕته گه  ده ک پلۆتین، ھۆی خراپه روه و، ھه ئه
کانی  ره کا ، چونکه خۆی نیه ربه  خۆیدا بوونکی سه  خۆی له  خراپه واته

   خراپه وه وه ی ئه  ڕوانگه له. ن نھا باشه مووی ته  ڕاستیدا ھه خودا له
یگوت؛  ک خۆی ده ر وه شی مرۆڤ، یان ھه رکه  بۆ سه وه ڕته گه ده
   کاری خوداوه ش له  و ویستی خراپه ، کاری خودایه ویستی باشه«

 .« دوره
  بت؟ ایانه ڕۆحی مرۆڤ خو دا بوو که و بوایه ویش له ـ ئایا ئه
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خر پی  شتوانین بین نه  پی وابوو و ده توانین بین به ـ ده
ک   نوان خودا و جیھاندا بۆشاییه یگوت له ئاوگوستین ده. بوو وانه
ر   به باته نا ده دا په لره.  مرۆڤ ناتوانت بیبت یان بیگات  که یه ھه

یگوت   ده  که وه تتهس وه  تیۆری پلۆتین ده ی ئینجیل و دژ به بنچینه
و مرۆڤ   بوای ئه مان کاتیشدا به  ھه  لهم به.  که موو شتک یه ھه

مان  سته جه–شکی مادین  نی له  خاوه ؛ ئمه رکی ڕۆحانییه وه بوونه
 ھاوکات م به - وتانه مان و فه چی نه  و ملکه  جیھانی فیزیاویه ر به سه

 . خودا بکات و بیناست ک بهتوانت در  ده نی ڕۆحکیشین که خاوه
 ر دت؟ سه مرین ڕۆحمان چی به  ده ی کاتک که ـ ئه
  پاش گوناحه تی له زی مرۆڤایه گه موو ڕه پی ئاوگوستین ھه ـ به
ندێ   ھه شدا خودا بیاری داوه وه ڵ ئه گه  لهم به.  ، ون بووه وه که وره گه

 . ڕزگاربکات تاییه تاھه  ھه و ون بوونه مرۆڤ له
ر   ھه ش بدات که وه یتوانی بیاری ئه  بوای من ده  به واته ـ که
 .بت سک ون نه  ھیچ که تاوه ره سه له

   به  مرۆڤ ڕگه  که وه ستایه وه  ده وه دا ئاوگوستین دژی ئه و خاه ـ له
ر   بۆ سه وه ڕته گه شدا ده مه له.  خودا بگرت  له خنه خۆی بدات و ڕه

 کانی نووسیبوو؛  کاتی خۆی بۆ ڕۆمه  کهی پاولۆس که نامه
؟ ئایا فۆڕمک  وه یته ده رچی خودا ده رپه  به مرۆڤ تۆ کیت، که»
  و جۆره  بت بۆچی منت به که ره  فۆڕم خوقنه توانت به ده

یدا زاڵ  که ر قوڕه سه رک به  دروستکه ر گۆزه گه ؟ مه کردووه ریده ئافه
  نگ دروستبکات و له شه کی قه یه ڕک گۆزه قو توانت له و ده بت؟ ئه نه
کی ساکاری ل دروست  یه توانت گۆزه وت ده ر بیه مان کاتیشدا گه ھه

 .«بکات

ر  کات؟ ھه  مرۆڤ ده  و یاری به  ئاسماندا دانیشتووه  خوا له واته ـ که
وخۆ  بت، ڕاسته  دڵ نه کانی خۆی به ریده  ئافه  شتک له کاتکیش که

 .دات فی ده
   نیه وه  ھیچ مرۆڤک شایانی ئه  که یه وه ستی ئاوگوستین ئه به ـ مه

ندێ مرۆڤی  شدا خودا ھه وه ڵ ئه گه  لهم بهخودا ڕزگاری بکات، 
ی  وه رئه به له. کات  ون بوون و تاریکی ڕزگاریان ده  له  که بژاردووه ھه
سکیش  هبت و چ ک زانت چ مرۆڤک ڕزگاری ده  ڕوونی ده و زۆر به ئه
   به  ئمه ، واته وپش دانراوه وه  له  که  شتکه مه ئه. وتت فه ده
 . وه ته ستراوینه  به یی خواوه زه  به تی به واوه ته

ی  که  کۆنه ر بواکردنه  سه وه ڕایه کان گه  شوه ک له یه  شوه  به واته ـ که
 .نووس چاره

رپرسیاری مرۆڤ   به ی له ئاوگوستین نکۆم به.  ته و بابه ـ شتک له
یگوت؛  ک ده ک ئامۆژگاریه و وه ئه.  ژیانی خۆی ناکات ر به رامبه به
ی   کۆمه ربه ین سه ست بکه  واھه ک بژین که یه  شوه بت به ده
نی   خاوه  ئمه کرد که ده  نه وه و نکۆی له ئه. کانین بژردراوه ھه

ی   شوه تاوه ره  سه ر له ھه«یگوت خودا   دهم بهویستکی ئازادین، 
 .« ی بینیوه ژیانی ئمه
موو   بوای سوکرات ھه  بت؟ به قانه مک ناھه  که مه  ئه ـ پت وانیه

مان  نی ھه سک خاوه موو که  ھه ، چونکه یه مان بواری ھه سک ھه که
،  وه  دوو گروپه کات به  ئاوگوستین دت و مرۆڤ دهم به.  ژیرتیه

 . وه منته  تاریکیدا ده وی تریان له بت و ئه اری دهککیان ڕزگ یه
سینای دور   مرۆڤدۆستی ئه مک له ، تیۆلۆژی ئاوگوستین که ـ به

 دوو  کرد به  ڕاستیدا ئاوگوستین مرۆڤی نه  خۆ لهم به.  وه خستینه
» وتاندنی ڕزگاربوون و فه« تیۆری  و پشت به ودا ئه ، له وه گروپه
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 ناوی نابوو  دا، که وره  دوو توی کتبکی گه و له ئه. تتس به ئینجیل ده
 . وه که ته یی بابه فو چته ، زیاتر ده»تی خودا و ت به باره سه«

 ! ـ بۆم باسبکه
 ئینجیل و  له» جیھانی خودا«یان » تی خوداو«ی  ـ زاراوه

  و له بوای ئاوگوستین، مژو به.   ھاتووه وه سیحه کانی مه یاندنه ڕاگه
و  ئه. بینرت دا ده»وی ر زه تی سهو«و » تی خوداو«ملمالنی نوان 

  کو له واو جیاواز بن، به  ته تی ڕامیاری نین کهک دوو و  وه تهدوو و
م تا زۆریش  که. ن که ڕده ت شه سه ر ده  سه سکدا له  که موو تاکه ناو ھه
ر  تی سهو« و  یه ی ھهدا بوون ناو کسه له» تی خوداو«ی  ونه
  ، له بۆ نمونه–بینرت  کاندا ده  ڕامیاریه ناو ڕکخراوه له» ویش زه

.  وه شایه وه می ئاوگوستیندا ھه رده  سه  ڕک له ئیمپاتۆری ڕۆمدا که
ت  وه  و ده وامبوونی ملمالنی نوان کسه رده ڵ به گه ش له  ورده ورده
کانی  ده  درژایی سه  به یشتنه  تگه م جۆره ت، ئه سه ر ده سه له

  ھیچ جۆره« یان گوت  وان ده ئه.  وه بووه ڕاست زیاتر و زۆرتر ڕوونده ناوه
 دواجاردا   له واته. »» دا بوونی نیه ی کسه وه ره ده ڕزگاربوونک له

کی  یه  پناسه ک ڕکخراوک بووبه ی ئاوگوستین وه»تی خوداو«
ی  ده  سه می چاکسازیدا بوو، له رده  سه لهم جاریش  که یه.  کسه
موو   ھه  که وه ستانه  وه وه ربی و دژ به زاییان ده  ناڕه دا، که شانزه

 ڕزگاربوونی خودایی  وه ی کسه  ڕگه  له بوایه  ده سک ناچارانه که
 . ست بھنایه ده به

 !وت مک دوا که ـ که
  سوف بوو که یله م فه که ن یهتوانین بین ئاوگوستی رنجک ده ک سه ـ وه

   به  و خراپه ملمالنی نوان باشه.  وه فه لسه  ناو فه ھنایه» مژووی«
   له و ملمالنیه  ڕوودانی ئهم بهبوو،  تکی نوێ نه ھیچ جۆرک بابه

الی ئاوگوستین   ودا له له. ناو مژوودا خۆی بۆ خۆی شتکی نوێ بوو
ک  و، ڕک وه ئه.  وه التۆنیزمی نامنتهکی پ رییه  کاریگه ھیچ جۆره

ی  وه  بۆ ئه بینت؛ واته ی ھک ده  شوه ی کۆن، مژوو به یمان نامه په
نت،  ت بگه قیقه  ھه ی خۆی به که ییه» خودا تهو«خودا بتوانت 

کردنی  رده روه  بۆ په مژوو گرنگه.  یه موو مژوو ھه  ھه پویستی به
یگوت  ک ئاوگوستین خۆی ده ر وه یان ھه.  خراپهوتاندنی  مرۆڤ و فه

  وه مه  ئاده ر له تی ھه ، مژووی مرۆڤایه کردنی خوداییانه رده روه په«
  ر له  ھه ک که یه  شوه  به بات، وه  ده ڕوه تا کۆتایی مژوو به ھه

و  ره  ھدی ھدی به وه  منداییه  له چت که سک ده  که مژووی تاکه
 .«کات  ده شه پیرتی گه
 ی کرد و گوتی؛ که کی کاتژمره ماشایه سۆفیا ته

 .مکی تر بۆم ش من که شت، ده  ھه  به ـ کاتژمر بووه
ی تری  که زنه  مه سوفه یله وت باسی فه مه ی بۆیت ده وه  پش ئهم بهـ 

  دابنیشین؟ وه ره  ده یت چی بچینه ده. م ڕاستت بۆ بکه کانی ناوه ده سه
  وه ستی پکه پی ده ردوو له ھه. ستا ی ھه که ر کورسیه سه برتۆ لهل ئه

  وه له.  ڕێ وته  که وه ره و ده ره دا به که ڕاستی کسه ناوه نووساند و به
کان   ڕۆحانیه  ڕاستیه  قوی بیر له ، یان به وه  خودا بپاڕته چوو له ده

 .وت  دوای که سۆفیاش ناچارانه.  وه بکاته
. ویدا کشابوو ر زه سه م بای به دا ھشتام توژکی چی ته وه ره ده له
. بیبوو یانی نه می به  ھشتام تهم بهھاتبوو،  مک بوو خۆر ھه ده

گوت  ، پشیان ده که ری شاره وبه شی ئه  به وتبووه ی ماریا که کسه
 .کی کۆنی شار ڕه گه
  سۆفیاش له. دا دانیشت که م کسه رده کی به ر کورسیه سه لبرتۆ له ئه

ودا  سک به  که ر ئستاکه دات گه چی ڕووده«یگوت  دی خۆیدا ده
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یانی  شتی به ر کاتژمری ھه یر بوو گه  خۆیدا سه خۆی له» ڕت؟ تپه
ڵ  گه ش له وه رباری ئه کی ئاوھا دانیشیت، سه ر کورسیه سه له
  ستی به  دهلبرتۆ  ئه...ڕاستدا بیت کانی ناوه ده کی سه یه شه قه

 باسکردن کرد؛
ر مردنی  سه د ساڵ به ی چوار سه ، وا نزیکه شته ـ کاتژمر ھه

ست   ده  ئیدی ڕۆژی قوتابخانه وه  ئستاشه ، له ڕیووه ئاوگوستیندا تپه
ستیان  ،  ده کو کاتژمری ده تاوه کان ھه شه ی قه قوتابخانه. کات پده
مین  که دا، یه  و یانزه اتژمری ده نوان ک له.  ر فرکردندا گرتووه سه به

ش  ی کاتژمری دوانزه نزیکه. زرنرت مه ی کاتیدرالی داده قوتابخانه
 گۆتیک «  کاتیدرالیه دا که لره. وت که رده مین دانیشگا ده که یه

Gothic»مانی کۆن، خاسیه گۆتیک؛ ئه(*کان  زنه  مه ه ری بینا  تی ھونه
. کرن دروستده) و.دا باو بوو ی دوانزه ده سهکانی   ساه  له سازی کۆن که

  ی که و کاته یان ئه–دا دروستکرا 1200کانی   ساه ش له یه م کسه ئه
ھۆی گرفتی  دا به م شاره له. ڕاستی دواتر ی ناوه ده گوترت سه پی ده
 . بووه تریان نه وره  توانای دروستکردنی کاتیدرالی گه وه داراییه

 . ی چۆم پ خۆش نیه من کسه. بووبت یستیش نه پو یه وانه ـ له
  ی گروپه وه ر کۆکردنه به نھا له کان ته وره  گه  کاتیدرالیهم بهـ 

  ر ڕز لنانی خودا بوو، جگه به کو له کران، به ده کان دروست نه ئاینیه
کانی  ده  سه  لهم به. نرا تکردنکی خودا داده ک خزمه ش وه وه له

ی  الی ئمه تی به تایبه  به ی دواتردا، شتکی تریش ڕوویدا کهڕاست ناوه
 . سته به ی مه  جگه وه سوفه یله فه
 وامبوو؛ رده لبرتۆ به ئه

کان  به ره عه. دات ده رھه کانی ئیسپانیا سه به ره ری عه دا کاریگه ـ لره
ریتکی زیندووی  ڕاست داب و نه کانی ناوه ده  درژایی سه به

دا،  ی دوانزه ده  کۆتایی سه کان له میره ئه. بوو تالیسییان ھهریستۆ ئه
ش  و جۆره به. کانیان بۆ باکوری ئیتایا بانگکرد به ره  عه ڕووناکبیره

کیش  یه  و پاش ماوه وه وبووهریستۆتالیس ب کانی ئه ی نووسینه زۆربه
  هخ پدانکی نوی ب ش بایه م کاره  ئه...ر التینی  سه رگدرانه وه

ندی نوان بوای  یوه ش په وه  له ، جگه وه خشییه کان به  سروشتیه زانسته
 کاتک باسی  واته.  وه ی یۆنانی زیندووکرده فه لسه سیحی و فه مه

  لوا که ده ، چیتر بۆیان نه وه  پشه ھاته کان ده  سروشتیه تی زانسته بابه
اتک مرۆڤ  چ کم به. ن ریستۆتالیس پشتگوێ بخه بیروڕاکانی ئه

ستی  یوه بت په شلکات و چ کاتکیش ده» سوفک یله فه«بت گوێ بۆ  ده
 یت؟ گه ئینجیل بت؟ تده

 وام بوو؛ رده ش به که شه قاند و قه رکی له سۆفیا سه
ڕاستی دواتر،  کانی ناوه ده سوفی سه یله زنترین و گرنگترین فه ـ مه

کانی   نوان ساه له  بوو، که «Thomas Aquinas» کویناس تۆماس ئه
ی نوان ڕۆما و »کوینۆ ئه«ی   شاری چکۆله له. ژیا دا ده1274 بۆ 1225

 شاری  کی زانکۆ له ک مامۆستایه  وهم بهدایک بوو،  ناپۆلیدا له
 ھاوکات م بهنم،  ی لده»سوف یله فه«من ناوی . کرد پاریسدا کاریده

   له قینه کی ڕاسته یاوازیهدا ج مه رده و سه له. کی تیۆلۆژیش بوو زانایه
کورتی  زۆر به. بوو دا نه»زانای تیۆلۆژی«و » سوف یله فه«نوان 

، »سیحی  مه کرده«ریستۆتالیسی  کویناس، ئه توانین بین تۆماس ئه ده
ڕاستدا پالتۆنی  کانی ناوه ده تای سه ره سه ک چۆن ئاوگۆستین له روه ھه
 .«سیحی  مه کرد به«

د ساک  ند سه ی چه سوفانه یله و فه  ئه یر نیه  سه هو الته مک به ـ که
 ین؟ م بده ه قه له» سیحی بوو مه«سکی   که سیح ژیاوون، به پش مه
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و دوو  ئه» سیحی  مه کردنه « ستمان له به  مهم به،   ڕاسته ـ به
ک  یه  شوه  بیروڕاکانیان به  که یه وه  ئه زنه  مه  یۆنانیه سوفه یله فه
  ک دژ به یه شه ڕه ک ھه  چیتر وه یشتن که گه کران و لی تده اشا دهم ته

کویناس  ن تۆماس ئه ده. بینران ده سیحی نه کانی ئاینی مه فرکردنه
 .« شاخی گای گرتووه« 
 . یه  ھه وه  ڕاھنانی گاشه ندی به یوه  په فه لسه زانی فه مده ـ نه

باکردنی ئاینی  وی ته  ھه  بوو که سانه و که کویناس له ـ تۆماس ئه
   که یه مه ر ئه به له. دا ریستۆتالیسی ده ی ئه فه لسه سیحی و فه مه
بۆ . دا  گرده وه که یه کی فراوان به یه  شوه و بوا و زانستی به ین ئه ده
ریستۆتالیس  ی ئه فه لسه  فه ش، ڕک پشتی به م کاره نجامدانی ئه ئه
  .ست به ده

وتووم،  خه و باش نه  دون شه  ببووره...! کانی گاکه  شاخه ـ یان به
 . وه ره م زیاترم بۆ ڕوونبکه که  تکات لده وه رئه به له

 نوان بیروڕای  تی له  دژایه رج نیه مه«یگوت  کویناس ده ـ تۆماس ئه
زۆر جاران . بت سیحیدا ھه فی یاخود ژیرتی و ئاینی مه لسه فه
   به وه رئه به له. ن مان شتمان پ ده ی ھهسیح  و ئاینی مه فه لسه فه

   له ی که و ڕاستیانه مان ئه  ھه ینه توانین بگه ی ژیرتیش ده یاریده
 .ون که رچاومان ده ئینجیلدا به
  توانت پمان بت که چت؟ ئایا ژیرتی ده  ڕی تده مه ـ چۆن ئه
سیح   مه ن که؟ یا ردوونی خوقاندووه ش ڕۆژدا گه ی شه ماوه خودا له

 ؟ کوڕی خوایه
  وه ی بواکردنه  ڕگه نھا له ته»   ئاینیانه ڕاستیه « و جۆره خر، ئه ـ نه

. ین که ستیان پده  ھه وه سیحیه ھۆی ئیمانی مه ین و به گه پیان ده
ڕاستی سروشتی «  کویناس کۆمه  بوای تۆماس ئه  بهم به

  گونجت له م ده  ھه ی که نهو ڕاستیا ئه.  یه ش بوونیان ھه»تیۆلۆژی
ی   ڕگه م له ین و ھه  پیان بگه وه سیحیه  ئاینی مه ی بواکردن به ڕگه

بۆ . رین ییان پبه توانین په  ده وه شمانه»سروشتی«ژیرتی زگماکی 
 دوو  وه ی تۆماسه  ڕوانگه له.   بوونی خودایه و ڕاستیانه کک له  یه نمونه

ی سروش و بواکردنی   ڕگه میان له که ؛ یهڕوات ڕگا بۆالی خودا ده
.  یه وه کانه سته ی ژیرتی و ھه  ڕگه میشیان له  و دووھه یه وه ئاینییه

ر   گه چونکه.  یه ی بوا و سروش، دنیاترین ڕگه  ڕگه  که ئاشکرایه
 ئاسانی تووشی ون بوون  وا به ستین، ئه  ژیرتی ببه نھا پشت به ته
  رج نیه یگوت مه  و ده وه کرده ۆماس خاکی دووپات ده تم به. بین ده

کانی  ریستۆتالیس و فرکردنه ک ئه سوفکی وه یله  نوان فه تی له دژایه
 .بت سیحیدا ھه ئاینی مه

 ئینجیل ھیچ  ریستۆتالیس یان به  ئه ستن به  پشت به واته ـ که
 ؟ کی نیه جیاوازیه

ی بی،  شکی ڕگاکه نھا به ریستۆتالیس ته ئه. خر خر، نه ـ نه
مکی   بینی کهم به. زانی ده سیحی نه ی بوای ئاینی مه وه رئه به له

  ه  ھه بۆ نمونه. ت گرتبت ه  ڕگای ھه  که  نیه وه ، مانای ئه ڕگاکه
مان کاتیشدا   ھه  لهم به،  وروپاوه  ئه وتۆته سینا که ر بین ئه  گه نیه

سینا   ئه  بگوترت که نده وه نھا ئه  کتبکدا ته ر له هگ ئه. زۆر ورد نابین
دوای   کتبی جوگرافیادا به بیت له وا ناچارده ، ئه وروپاوه  ئه وتۆته که

ت  که موو ڕاستیه واوی ھه ودا ته له. ڕیت سینادا بگه شاری ئه
، یۆنانیش  ختی یۆنانه سینا پایته وت؛ ئه که رده بۆ ده!) یی نزیکه به(
ر  گه ئه.  وروپاوه تی خواروی ئه  ڕۆژھه وتۆته  و که یه تکی چکۆلهو
زا  کرۆپۆلیسیش شاره ی ئه رباره مک ده وا که بت، ئه ختیشت ھه به
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ی سوکرات و پالتۆن و  رباره  شتک ده شه وانه بیت، له ده
 !ریستۆتالیسیش باس بکات ئه
 . ڕاستهسینا  ی ئه رباره مین زانیاریش ده که  یهم بهـ 

ک ڕاستی  نھا یه  ته  گرنگ بوو بت که وه الی تۆماسه به!  واوه ـ ته
   به ت ئمه کات و ده  بۆ شتک ده ریستۆتالیس ئاماژه کاتک ئه.  یه ھه

   دژ به و کاته ، ئه  ڕاسته نین که  دانی پدا ده وه ھۆی ژیرتیمانه
ی   یاریده  به  ئمه... وه ستته سیحی ناوه کانی ئاینی مه فرکردنه

واوی ڕاستی درک  شکی ته توانین به  ده وه کانمان و ژیرتیمانه سته ھه
 ڕاستی جیھانی  ریستۆتالیس باس له  کاتک ئه ین، بۆ نمونه پبکه
  ی تری ڕاستیمان له که شه  خوداش بهم بهکات،  ک ده ڵ و ڕووه ئاژه
 زۆر خای گرنگیشدا  هبگومان ل. خات رده  بۆ ده وه ی ئینجیله ڕگه
تدا ئینجیل   زۆر بابه له. بن ک ده یه ڵ به  تکه که شی ڕاستیه ردوو به ھه

 .ن که مان شت ده و ژیرتی کتومت باسی ھه
  بوونی خودا؟ ـ بۆ نمونه

کات  ی بوونی خودا ده ریستۆتالیسیش گریمانه ی ئه فه لسه  فه... ـ به
. ست پکردبت سی سروشتی دهموو پۆس  ھه که) مین ھۆ که یان یه(

ودا  له. سفکی فراوانی خودا باس ناکات  وه و ھیچ جۆره  ئهم به
کانی  یاندنه ر ئینجیل و ڕاگه  سه وه ڕینه تی بگه واوه  ته بت به ده
 .سیح مه

 ؟ یه توانین بین خوا ھه  ده وه  دنیاییه ـ ئایا به
کی  ی خه ش زۆربه مۆکه  ئهم به.  ی مشت و مه  جگه مه ـ بگومان ئه

 ناتوانت  وه مه نی که الیه  ژیرتی مرۆڤ به ی که وه ر ئه سه بان له ته
ش زیاتر  مه تۆماس له). بوونی خودا  نه واته(لمنت  ی بسه که وانه پچه

کرت  ریستۆتالیس ده ی ئه فه لسه ھۆی فه یگوت به و ده ڕۆیشت، ئه ده
 .لمنرت بوونی خودا بسه

 ! ـ خراپ نیه
موو شتکی  توانین بین ھه  ده وه ھۆی ژیرتیمانه یگوت به و ده ـ ئه

   خودا له واته که. بت ھه» تایی ره کی سه ھۆیه«بت  ورمان ده چوارده
  واته.   خۆی بۆ مرۆڤ ئاشکراکردووه وه ی ژیرتی و ئینجیله ڕگه

مان  ک ھه یه دهتاڕا.  یه مان ھه»تیۆلۆژی سروشتی«و » تیۆلۆژی بوا«
و   ئینجیلدا ئه توانین له ده. ین که  باسی مۆراڵ ده  کاتک که شتیشه
رو   سه  لهم بهکات،   خودا داوامان لده  ببینین که ی ژیانه شوه
توانین   ده وه یه  ڕگه  له خشیوین که  خودا ویژدانیشی پ به وه شه وه ئه
  واته.  وه ینه پ جودا بکهی  ه ڕاست و ھه» سروشتی«کی  یه  شوه به
ب   به ، ئمه یه مان ھه  دوو ڕگه وه ی ژیانی مۆرایش دیسانه رباره ده
کانی تر   ئازاردانی خه زانین که  ده وه ی ئینجیل بخونینه وه ئه

و  مان ئه  ھه ر به ھه«ت؛   ئینجیلیشدا ده له.  یه ه کارکی ھه
فتاریان  دا بکات، ڕه گه ارت لهکی ڕفت وت خه ته  ده ی که یه شوه
شدا دنیاترین ڕگا   لره وه  دیسانهم به، » ر بکه رامبه به
 . کانی ئینجیله یامه ویکردنی په یه په

  ک به یه ھه  پشبینی ڕه  وایه وه ک ئه وه. م گه ـ پم وابت ئستا تده
  وره  ھه گولبوونی ین، یان به یدا بکه که  بروسکه وره بینینی ھه

 .یدا که گرمه
  که  گرمه وره  ھه توانین گومان له ر کوریش بین، ده گه ئه!  ـ ڕاسته
.  ببینین که  بروسکه وره توانین ھه ڕیش بین، ده  که نده رچه  ھه بت، وه

م گوشمان لی  م بیبینین و ھه  ھه  که یه وه بگومان باشترین شت ئه
 نوان بینین و  له» ک تیه دژایه «  ھیچ جۆره و کاته  ئهم به. بت
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ری  واوکه  ته بنه  ده که سته ردوو ھه ، ھه وه وانه  پچه به.  دا نیه که بیستنه
 کاتک ڕۆمانک ... وه کی ترت بۆ بھنمه یه با نمونه. کتری یه
 Knut» ی کنوت ھامسۆن»فیکتۆریا« ڕۆمانی  ، بۆ نمونه وه خونیته ده

Hamsun»... 
 ! وه م خوندۆته و ڕۆمانه ا ئه ڕاستید ـ له

  که ره ی نووسه رباره مکت ده ، که که ی ڕۆمانه وه  خوندنه نھا به ـ ئایا ته
 وت؟ رناکه بۆ ده
ی  که  و کتبه یه رک ھه  نووسه نم که  وای داده وه مه نی که الیه ـ به

 . نووسیوه
 زا نابیت؟ ی شاره رباره ـ ھیچ شتکی تریش ده

 .بینت  ده وه کی ڕۆمانسیه یه  ڕوانگه ی لهویست ـ خۆشه
مکت   که-  شاکاری ھامسۆنه که–دا  که ی ڕۆمانه وه ڵ خوندنه گه ـ له
 ناتوانیت م بهوت،  که رده ی ھامسۆن بۆ ده وه ی بیرکردنه رباره ده

  ؛ ئایا له یت، بۆ نمونه  بکه که ره تی نووسه سایه تی که پشبینی چۆنیه
 بزانیت  که ره نی نووسه مه توانیت ته ، ده ی فیکتۆریاوه وه دوای خوندنه

 یان   چ شونک ژیاوه زانیت له ؟ ئایا ده ی نووسیوه که  ڕۆمانه کاتک که
 ؟ بووه ند مندای ھه  چه بۆ نمونه

 .خر بگومان ناتوانم ـ نه
 بیۆگرافی کنوت  توانیت له  ده  زانیاریانه و جۆره موو ئه  ھهم بهـ 

  یان له–  کی ئاوھاوه ی بیۆگرافیه  ڕگه نھا له ته.  وه سۆندا بدۆزیتهھام
تی  سایه ی که رباره توانیت زیاترت ده  ده- وه کی خۆییه ی بیۆگرافیه ڕگه

 .وت رکه  بۆ ده که ره نووسه
 . ـ بگومان ئاشکرایه

ندی نوان  یوه  په  باس له  کاتک که مان شتیشه ک ھه یه ـ تا ڕاده
ڕۆین،  ناو سروشتدا ده کاتک به. ین که کانی خودا ده ریده ل و ئافهئینجی

 گوڵ   دی به شبینین که بگومان ده.  یه  خودا ھه وت که که رده بۆمان ده
 زانیاری م به. خوقاندن یده وا نه بت، ئه ر وا نه ؛ گه ڵ خۆشه و ئاژه

  یان له–ن یبینی  ئینجیلدا ده نھا له سی خودا، ته ی که رباره ده
 . وه توانین بیدۆزینه ده» بیۆگرافی خوادا«

 . وه ھنیته ی باش ده ـ نمونه
 ...ـ ئممم
نگی  بده ، به وه م بداته ی وه وه ب ئه لبرتۆ به م جار ئه که بۆ یه

  پکدا سۆفیا گوتی؛  له... وه کرده دانیشتبوو و بیری ده
 ؟ یه  ھه وه  ھیلده کی به ندییه یوه  ھیچ په تانه م بابه ـ ئه

 .واو دنیا نین ته»  ھیلده« بوونی   له ـ ئمه
واری  وێ شونه  و له ست لره ستی ئانقه  ده سک به زانین که  دهم بهـ 
  ، جزدانه که  ئاوریشمیه سه  پۆسکارت و ده...ھت ومان بۆ جده ئه
 ... که ویه  و گۆره که وزه سه
 ؛شاند رکی ڕاوه لبرتۆ سه ئه
 تا م به. رت  به ڕوه  به که موو کاره  ھه چت باوکی ھیلده ش ده وه ـ له

مان  موو پۆستکارتانه و ھه سک ئه  که زانین که  ده نده وه نھا ئه ئستا ته
رحاڵ  ھه نووسی، به ی خۆی ده رباره مکیشی ده  که خۆزگه. نرت بۆ ده

 . ته م بابه ر ئه  سه وه پاشان دینه
واو  ڕاست ته کانی ناوه ده ی سه وه ش پش ئه ، ده یه ر دوانزهـ کاتژم

 . وه  بۆمه وه و ماه ره بت، ھواش ھواش به
کورتی بم  وت به مه م بھنم، ده که  باسه ی کۆتایی به وه ـ پش ئه

و  موو ئه  ھه ریستۆتالیسی له ی ئه فه لسه کویناس فه تۆماس ئه
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و   ئه...بوون سیحی نه  ئاینی مه  دژ به رگرت که  وه وه نانه الیه
ریستۆتالیس و  عریفی ئه ی مه فه لسه موو لۆژیک و فه ش ھه تانه بابه
ریستۆتالیس چۆن   ئه یادته له.  وه گرته ی ده که  سروشتیه فه لسه فه

  وه ه ک و ئاژه  ڕووه یگوت له کرد و ده وتنی ژیانی ده ی پشکه باسی پله
 رۆڤ؟ تا م وتووه رکه سه

 وامبوو؛ رده کانی به ر قسه سه لبرتۆش له قاند و ئه رکی له سۆفیا سه
   به وتنه ی پشکه و پله یگوت ئه ریستۆتالیس ده  ئه تاوه ره  سه ر له ـ ھه

م  ئه.  یه وه موو بوونکه رو ھه  سه  له ک کۆتایی پدت، که خودایه
. گونجا یحیدا دهس ڵ تیۆلۆژی ئاینی مه گه  ئاسانی له ش به یه ونه
و مرۆڤ  ره  به وه ه ک و ئاژه  ڕووه ی بوون له پی تۆماس، پله به
.  بۆ خودا وه شه  فریشته ، له  بۆ فریشته وه  مرۆڤیشه له.  وه بته رزده به

مان   ھه  لهم به،  سته ش و ھه نی له ڵ خاوه ک ئاژه روه مرۆڤ ھه
کان   و کشه وه توانت بیربکاته  ده وه ھۆیه  به ، وه یه کاتیشدا ژیرتی ھه

 نین،  و جۆره ستکی به ش و ھه نی له کان خاوه فریشته. نگنت بسه ھه
  وه وان پویستیان به ئه.  یه وخۆیان ھه کی تیژ و ڕاسته کیه  زیرهم به
دوای   به  نیه وه  پویستیان به ؛ واته» وه نه بیربکه«ک مرۆڤ   وه نیه
  زانن که  ده و شتانه موو ئه وان ھه ئه. ڕن کاندا بگه هت نجامی بابه رئه ده

ی  ک ئمه  وه ره  به ره ی پویست بکات به وه ب ئه به. یانزانت مرۆڤ ده
ر  ، ھه شیان نیه کان له ش فریشته وه  له جگه. ن نجام بگه  ئه مرۆڤ به

تایی  تاھه ک خودا ھه  وهم به. مرن رگیز نامرن و نه ش ھه وه رئه به له
  ن خوداوه الیه  کاتکی دیاریکراودا له وانیش له  ئه نین، چونکه

،  وه  ڕۆژک لی جودا ببنه  که شکیان نیه  لهم به. کراون ریده ئافه
 .رگیز نامرن  ھه وه رئه به له

 ! ـ جوانه

 بینینکی  و له ئه. ، سۆفیا یه وه کانیشه رو فریشته سه  خودا لهم بهـ 
 .موو شتک ببینت و لشیان تبگات توانت ھه پاوپدا ده

 .مان بینت  ده  ئستاکه واته ـ که
بوونی کات . »!ئستا«ک   نهم به بمان بینت،  یه وانه ، له ـ به
» ئستای«ک   وه ئمه» ئستای«.  ک نیه ک یه  وه الی خودا و ئمه له

رج  ڕت، ئیتر مه په ده ت الی ئمه ک له یه فته ند ھه کاتک چه.  خودا نیه
 .الی خودا ڕابوورت ش له مان ماوه  ھه نیه
 دا سۆفیا ھاوارکی کرد و گوتی؛ لره
 ! ڕاستی ناخۆشه ـ به
کی کرد و  یه ماشه لبرتۆ ته ئه. می داپۆشی ی ده که ستکی باوشکه ده به

 کانی دا؛  قسه وامی به رده سۆفیاش به
ودا نووسیبووی؛  یشت، له  پگه وه ده باوکی ھیل ـ پۆستکارتکی نوم له
 الی  رج نیه ڕت، ئیتر مه په  تده فته ک دوو ھه کاتک الی سۆفیا یه

 تۆ   که مان شته ی ھه ش نزیکه مه ئه. مان کات ڕابوورت ش ھه ئمه
 !ی خودا باست کرد رباره ده

 .ی بینی که شه ، سیمای گرژی قه وه که ییه  قاوه هکو ژر  سۆفیا له
 ! رم بکات باشتره ڕاستی شه ـ به

نھا   ته یه وانه یشت، له گه ستی تنه به  مه تی له واوه ته سۆفیا به
 وام بوو؛ رده لبرتۆ به وجا ئه ئه. کی ئاسایی بت یه قسه
وستی  مان ھه ت، ھه ی ئافره رباره کویناسیش ده  تۆماس ئه وه داخه ـ به
ریستۆتالیس تا   یادت بت، ئه  له یه وانه له. گرت ریستۆتالیسی وه ئه

ش  مه  له جگه. بت" واو پیاوی ناته"ت  ک پی وابوو ئافره یه ڕاده
ت  ی ئافره وه رئه به گرت، له رده تی پیاو وه نھا خاسیه یگوت منداڵ ته ده

پی  به.  ری فۆڕمه  کاتکدا پیاو چاالک و خوقنه ، له رگره ناچاالک و وه
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کانی ئینجیلدا  ڵ وشه گه  له یه وه بیرکردنه  و جۆره تۆماسیش ئه
  وه راسوی پیاوه  په ت له ت ئافره  ده  کاتک که بۆ نمونه–  نگه ھاوئاھه

 . دروستکراوه
 !ی ب مانا ـ قسه
 بوونی  دا بوو که1827 سای  م جار له که  بین، بۆ یه دا گرنگه ـ لره
،  یر نیه ک زۆر سه یه  تاڕده وه ر ئه به له. لمنرا کان سه ره ی شیرده ھلکه

مان   ھه خشت و له دابوون، پیاو ژیان ببه و بوایه کی له  خه که
  ین، که رنج بده  سه ش گرنگه مه  له جگه. ری فۆڕم بت کاتیشدا خوقنه

  ی له رکی سروشتی پله وه ک بوونه نھا وه  ته وه الی تۆماسه ت به ئافره
مان نرخی ڕۆحی  ت ھه یگوت ڕۆحی ئافره و ده  ئهم به.  متره پیاو که

ی  وه ر ئه به کسانن، له  یه که زه گه ردوو ڕه  ئاسماندا ھه له.  یه پیاوی ھه
بت،   ھه وه شه  له ندی به یوه  په زیی که گه کی ڕه موو جیاوازیه ودا ھه له

 . بوونی نیه
  ت له کی ئافرهسوف یله ی ھیچ فه  ئه باشه.  کی ب مانایه یه وه ـ ددانه

 بوو؟ ڕاستدا نه کانی ناوه ده سه
دا  ر ژیانی کسه سه تی به سه ڕاستدا پیاو ده کانی ناوه ده  سه ـ له

ت  ندکی ئافره  ھیچ بیرمه  که  نیه وه  مانای ئه مه  ئهم بهگرتبوو، 
 Hildegard Of» گاردی بینجین  ھیلده وانه کک له یه. بووبت نه

Bingen» بوو.  
  و پرسی؛ وه ق کرده ردوو چاوی زه سۆفیا ھه

 ؟ یه  ھه وه  ھیلده کی به ندیه یوه و ھیچ په ـ ئه
 بۆ 1098کانی   نوان ساه گارد له ھیلده! یت که ـ چ پرسیارک ده

  نده رچه ھه. ژیا  شاری ڕایندالندا ده ک له یه ک ڕاھیبه دا وه1179
ر و  نی و پزیشک و نووسهری ئای به ک مژده  وهم بهتیش بوو،  ئافره

کرت  ده. بینی کی سروشت ڕۆی خۆی ده یه وه ره کناس و لکۆه ڕووه
  م بدرت، چونکه ه قه له) واقیعی(تی ڕاستخواز  ک سمبولکی ئافره وه
تان  کاندا زیاتر ئافره ی زانسته  زۆربه ڕاستدا له کانی ناوه ده  سه له

 .ڕاستخواز بوون
 ؟ یه  ھه وه  ھیلده کی به ندیه یوه  ھیچ په  کهم کرد وه ـ پرسیاری ئه

.  نھا پیاو نیه سیحیش، خودا ته ھودی و مه یشتنی کۆنی یه پی تگه ـ به
  چونکه.  یه ھه» شی سروشتکی دایکانه« یان  نکی مینه کو الیه به

  نه و الیه  یۆنانی به به.  ی خودا خوقنراوه  ونه تیش له ئافره
ت  مانای حیکمه «Sophia سۆفیا «...گوترت سۆفیا دا دهی خو یه مینه

 .خشت به ده
 بۆچی  وه کرده  ده وه شاند؛ بیری له رکی ڕاوه  سه وه که  بزاریه سۆفیا به

رگیز  ی بۆچی خۆی ھه کردبوو؟ ئه ی بۆ نه وه س باسی ئه و پش که وه له
 ؛وام بوو رده لبرتۆ به وجا ئه  ئه...کردبوو؟  پرسیاری نه

کانی  ده  درژایی سه به» ی خودا سروشتی دایکانه«یان » سۆفیا«ـ 
م تا زۆر  کان و ئۆرتۆدۆکسی یۆنانی که ھودیه الی یه ڕاست له ناوه

 ڕۆژئاوادا  گارد ھات، له ی ھیلده و کاته  تا ئهم به. بوو گرنگی خۆی ھه
نیشان کانمدا سۆفیا خۆی  دیده له«یگوت  گارد ده ھیلده.  یاد کرابوو له

 خش و مرواری   و به ردا بووه به رگی ئاتونی له داوم، جل و به
 «... وه ھا خۆی ڕازاندبووه گرانبه

گاردا  کانی ھیلده  دیده سۆفیا له.  وه رزبووه  به که ر کورسیه سه سۆفیا له
 ... خۆی نیشان داوه

 .م  بده  منیش خۆم نیشانی ھیلده یه وانه ـ له
  وه ستکی خسته لبرتۆ ده م ئه بۆ جاری سھه.  وه  دانیشته وه دیسانه

 .ر شانی سۆفیا سه
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بت  ده. ک  یه بته  وا کاتژمر دهم به،  وه بت خۆمان بیدۆزینه ـ ده
   وا له ریکه پاشانیش خه.  و نان بخۆیت وه  ماه وه ڕیته بگه
ی م و باس که  دوایدا بانگت ده له.  وه بینه مکی نوێ نزیک ده رده سه

  . وه کاته  و ئاگادارت ده که  باخچه ھرمس دته. ین که ڕنیسانس ده
سۆفیا .  ڕێ وته  که که و کسه ره ی گوت و به نده مه  ئه که یره  سه شه قه

گارد  و ھیلده» ی خودا سروشتی دایکانه« سۆفیا  دانیشتبوو و بیری له
ستا  ی پدا ھات، ھهک یه  پکدا موچوڕکه له.  ، سۆفیا و ھیلده وه کرده ده

 ی کرد؛ که فه لسه  مامۆستای فه و ھاوارکی له
 لبرتۆ بت؟ بوو ناوی ئه س ھه ڕاستدا که کانی ناوه ده  سه ـ له
 و  وه ، ئاوڕکی دایه وه کانی ھواش کرده نگاوه مک ھه لبرتۆ که ئه

 گوتی؛
و، بو ی ھه فه لسه ناوبانگی فه کی به کویناس مامۆستایه ـ تۆماس ئه

 ... وره لبرتۆی گه گوت ئه پیان ده
   و خۆی کرد به وه رخانده رچه ی ماریا ڕووی وه و کسه ره  به وه دیسانه
 .ژووردا

 م بهدا،  که  کسه ویش خۆیکرد به  ئه...بوو دڵ نه ی به که مه سۆفیا وه
 ی وی ھه  چی لھات؟ زه...وت که رچاو نه سی به  که وه  ژووره  چووه که

 لوشی؟
. کی ماریا یه ر ونه  سه رنجی چووه یدا سه وه ره  ده ی ھاتنه  ڕگه له
 پکدا  له. کی کرد ماشایه  و ته وه  نزیک بووه که  ونه تی له واوه ته به

  بیت فرمسک بت؟... ژر چاوکی ماریادا بینی دۆپک ئاوی له
 مای  وه ڕایه دن گه ڕاکر جھشت و به ی به که  کسه له  په سۆفیا به

 .یۆرون
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 «Renaissance» ڕنیسانس
 ، وه  پستی مرۆڤدا شاراویته  له زی خودایی که گه ی ڕه ئه...

 ... خۆت بناسه
 

  یشته  بک گه ناسه  ھه ک و نیو سۆفیا به ی کاتژمری یه نزیکه
یاندا  که رده  زه ی خانووه  باخچه ویش له می مای یۆرون، ئه رده به
وت، ھاواری ل   سۆفیا که  چاوی به ر که ھه. ڕوانی بوو اوهچ
 ؛ وه رزبووه به
 . ڕیووه  کاتژمر تپه  ده  ڕۆیشتوویت، زیاتر له ی که وه و کاته ـ له

 شاند؛ رکی ڕاوه سۆفیا سه
 . ڕیووه زار ساڵ تپه  ھه  ڕۆیشتووم، زیاتر له ی که وه و کاته ـ له
  کوێ بوویت؟ ـ له

ڕاستدا  کانی ناوه ده کی سه یه شه ڵ قه گه م له وره تنکی گهو ـ چاوپکه
 !رنجاکشدا ڵ پیاوکی سه گه له. بوو ھه

نگی  ر دایکت زه وبه مه عات له نیو سه. تی شت بوویت واوه ته ـ تۆ به
 لدا؟
 ی گوتت چی؟ ـ ئه

 . که  بۆ دوکانه ـ گوتم ڕۆیشتوه
 و گوتی چی؟ ی ئه ـ ئه

دایک و باوکیشم . نگکم بۆ لبدات ، با زه وه ڕایه هر کاتک گ ـ گوتی ھه
 ...ستت  بوه والوه له
 وان چی؟ ـ ئه

 جگا م بهرم و ککیان بۆ ھناین،   کاکاوی گه ـ کاتژمری ده
 !تیان بینی که چۆه

 ی چیت پ گوتن؟ ـ ئه
 بۆ مای  وه کتری زیز بووین و ڕۆشته  یه زاربووم، گوتم له رمه ـ زۆر شه

 .انخۆی
شبت کارکی وا  ده. ر  براده  به وه  ببینه له  په  به  باشتر وایه واته ـ که
. ن که  نه ڵ دایکمدا قسه گه ند ڕۆژک له  دایک و باوکت بۆ چه ین که بکه

  بتوانین؟ پت وایه
 خۆی و  دا باوکی یۆرون به و کاته له. کاند ته یۆرون شانکی ھه

رکردبوو و  به رگی کاری له جلوبه. وت رکه  ده وه یه که ستیه  ده بانه ره عه
 .کانی پایز بوو ریوه  وه ی گه وه ریکی کۆکردنه خه

 بۆتان ...ی ر؟ ده  براده  به وه ته  بوونه وه  خوشک دیسانه سته  ده...ـ ھی
 تای کامتان بوو؟ وت خه رکه ده
مک   کهوی تریش ی پیس بوو بوو، ئه که ره ککمان کاربرته خر، یه ـ نه
 .کین ک یه  وه واته که.  وه ری شل بووبوه کانی سه خته ته

کی  یه ی خورپه که نینه پکه. نی  پکه کی ناسروشتیانه یه  شوه باوکی به
کی سروشتی تر  یه  شوه کان به ته  بابه میشه  ھه... دی یۆروندا ھنا به

  .ی یۆروندا ما ک له دا، نه  مای سۆفیادا ڕویان ده تر له و کراوه
 رک گوتی؛ کته ک ئه وجا سۆفیا وه ئه

شداری   به بوایه کرد ده ستم ده ھه. م یۆرون که ـ داوای لبووردنت لده
 .م  بکه و یاریه ئه

 یت؟ که مکیم بۆ باس ده ـ که
الی   به ته م بابه رحاڵ، ئه ھه به.  ر بیت بۆ مای ئمه گه ـ بۆ نا، ئه
کی   ھیچ گرنگیه وه کانیانه  پیره  شوشه  بووکهکان و  داراییه ڕاوژکاره

 . نیه
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  الوه ر خزانکی الوازت به گه مه! یت که  ده ند ناخۆش قسه ـ چه
 نت؟ وی تریان ڕاوده ککیان ئه  یه میشه  ھه باشتربت که

  ش بیر له وه  له وتووم و جگه خه و نه م شه  ئهم به. خر، بگومان نا ـ نه
   ببینت که و شتانه موو ئه ، بیت بتوانت ھه وه هم که  ده ھیلده

 ین؟ یانکه ده
 . ڕێ وتبوونه  که نی کلۆیڤهو کۆ ره کچان به

 بت؟ رو ئاسایی ھه  توانای بینینی شتی سه  که یه وه ستت له به ـ مه
 .بت  وا نه شه وانه  له...چت ـ ڕی تده

 .بوو  خۆش نه نیکاریانهموو نھ و ھه  یۆرون دی به ئاشکرا دیابوو که
  ؛ بۆچی باوکی پۆستکارته وه منته ر ده ک ھه  ھشتام نھنیهم بهـ 

 .کات  ده که ی کوخکی چۆکراوی ناو دارستانه وانه کانی ڕه شتانه
 . ش خاکی الوازه وه ـ بگومان ئه

  کوێ بوویت؟ گوتم له  ھشتام پت نهم بهـ 
  فه لسه ی کۆرسی فه رباره سۆفیا ده.  وه مووی بۆ گایه وجا ھه ئه

 الی ھیچ   پشدا سونی پ خوارد که  لهم بهشی باسکرد،  که نھنیه
  .یدرکنت سک نه که

ی  نی کلۆیڤه کۆ کاتکیش له. ڕۆیشتن نگی ده  بده ک به یه بۆ ماوه
 ، یۆرون گوتی؛ وه  س نزیک بوونه ژماره

 . یهم پ خۆش ن ته م بابه ـ من ئه
وت  یه  ده ستا و وای نیشاندا که رگای مای سۆفیادا وه رده م به رده به له
 . وه ڕته بگه
کی   یاریه فه لسه  فهم به. کردوویت ی ل نه وه سیش داوای ئه ـ که
   کین و له  ئمه کات که ده وه ، باس له ترسی نیه تی ب مه یه کۆمه

  تانه و بابه  فری ئه  قوتابخانه  لهدایت و بوایه  ھاتووین؟ له کووه
 ببین؟
  و پرسیارانه می ئه  بتوانت وه  که س نیه رچۆنک بت که ـ ھه
 . وه بداته

 ین؟  بکه و پرسیارانه  چۆن ئه ش نابین که وه ت فری ئه نانه  تهم بهـ 
ر مزی  سه ڕۆ له دا نانی نیوه و کاته  ژووردا، له سۆفیا خۆی کرد به

کردنی  فون نه له ی ته رباره ھیچ شتکیش ده.  بوو  ئاماده که اردنهنانخو
 .کرا  باس نه وه  مای یۆرونه له

  دانی پدا نا که. وک بشکنت رخه پاش نانخواردن، سۆفیا ویستی سه
ش شتکی ئاسایی و باو  وه  ئهم به،  وتووه م خه  مای یۆرون زۆر که له

 . وه مایه ن ده مای یۆرو  له بوو کاتک که
مجار  که یه. ی کرد که  زیوینیه کی ئاونه ماشایه وت ته ی بخه وه پش ئه

   له... پاشانم به. ی خۆی دی که نگ و ھیالکه  به موچاوه نھا ده ته
خی   ته موچاوکی تر به ، سیمای ده وه موچاوی خۆیه  پشت ده پکدا له

. کشا ده ی ھه ناسه  ھواشی ھه یتوانی به تا ده سۆفیا ھه. وت رکه ده
 . وه ته  ھمنی و ئارامی بمایه  به بوایه ده

ی  که شه  ڕه  قژه  به دی، که نگی خۆی ده  ڕوونی سیمای به زۆر به
یتوانی بۆی  نھا سروشت ده  ته ی که  لوسه و قژه ئه. وری گیرابوو چوارده

 کچکی تری تدا ی  ونه وه موچاوی خۆیه  ژر ده  لهم به. دابھنت
 .بوو
  وه که یه ردوو چاوی به  ھه وه ڕی ووزه و په ی تر به که  پکدا کچه له

 و بوونی  دایه وه ناوه  ڕاستی له  به چوو نیشانی بدات که  ده وه له. داگرت
 .کی خایاند و پاشان بزربوو یه ند چرکه نھا چه مووشی ته ھه.  یه ھه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

321   322 

و  بوو، ئه  ددا نه  ھیچ گومانکی له.ی دانیشت ر جگاکه سه سۆفیا له
ردا ، بۆ  ی مجه که  کوخه وپش له وه له.  بوو  بینی ھیلده ی که سیمایه

  که ر پناسی قوتابخانه سه وی له کی ئه یه ک ونه یه ند چرکه ی چه ماوه
و  میش ئه بوو، ھه مان سیمای ھه ش ھه که ی ناو ئاونه که کچه. بینی

 ...ھات ردا ده سه ی به  شتانه و جۆره بوو، ئه یالک ده زۆر ھ ی که کاتانه
ش  مه یگوت؛ بیت ئه  ناچاری ده  کۆتایدا به ش له میشه ؟ ھه یر نیه سه
 بت؟ نتاسیای خۆم نه نھا فه ته

.   جگاوه  دانا و خۆی خزانده که ر کورسیه سه کانی له سۆفیا جله
 .شکرای بینییر و ئا ونکی سه وت و خه وی لکه ر خه کسه یه
کی  یه ر خانه سه  به ستابوو، که دا وه وره کی گه یه  باخچه ونیدا له  خه له

، کچکی قژ  ر پردی میناکه سه له. یوانی شتی ڕاگرتندا ده سووری که
و  ره سۆفیا به. کرد می ده رده ی به که ماشای ئاوه رد دانیشتبوو و ته زه

ی  که  کچه چوو که  ده وه  لهم به.  دانیشت وه نیشتیه ته ڕووی ڕۆیشت و له
 سۆفیا خۆی پ ناساند؛ ... ودایه  سۆفیا له کات که  نه وه ست به تر ھه

   بیبینت و نه ی تر نه که چوو کچه  ده وه  لهم به. » من ناوم سۆفیایه«
ڕ و کور   که یه وانه له«وجا سۆفیا گوتی؛  ئه. نگی بت  ده گوشی له

  له. ڕبوو کانی سۆفیادا که  ئاستی قسه  ڕاستی له ش به که کچه. »بت
  ھیلده« ھاواریکرد و گوتی؛  نگک بوو که  ده پکدا سۆفیا گوی له

  که و خانووه ره ستا و به  ھه ر پردی میناکه سه ر له کسه  یه که کچه» !گیان
کی  پیاو وه که  خانووه له!  ڕیشه  که  و نه  کوره  نه واته که.  ڕێ وته که
  هکوری و  ی به که یه سمه  ڕه رگه  جلوبه ندی، به ن مام ناوه مه ته

  ستی کرده  ده که کچه.  ڕایکرد که و ڕووی کچه ره  به وه ریه ی سه که شینه
دواتر سۆفیا . ی پکرد خوله ند جارک باوه ویش چه  و ئه که ملی پیاوه

  یشتبوو، چاوی بهی ل دان که ی کچه و جگایه دا، له که ر پرده سه له

  یگرت و خستیه ھه.  بوو  خاچکی ئاتونی پوه وت که ک که یه زریزه
 . وه ری بووه به  ئیدی خه وه  پاش ئه... وه مشتیه

وجا  وتبوو، ئه عاتک خه ی کرد، دوو سه که کی کاتژمره ماشایه سۆفیا ته
.  وه کرده ی ده که یره  سه ونه  خه ی دانیشت و بیری له ر جگاکه سه له
 ڕاستی   کرد به ست ده ھز و ڕوون بوو، وای ھه  به ی ھنده که ونه خه
ی ناو  که  خانوو و پرده سۆفیا دنیابوو که. ردا ھاتبت سه مووی به ھه
ی ناو  ونه  زیاتر له...ن  ڕاستی ھه  شونکدا به ی له که ونه خه

ی ناو  که هرچۆنک بت دنیابوو کچ ھه. چوو ر ده ی مجه که کوخه
  ش باوکی بوو و له که پیاوه. ی بوو  کنه  میولله ی ھیلده که ونه خه

 ...چوو لبرتۆ ده  ئه مک له یدا که که ونه  خه له.  وه  ھاتبووه وه لوبنانه
ی  ریکی ڕکخستنی جگاکه  و خه وه ره  ده یدا ھاته  جگاکه سۆفیا له

  وت، که کی ئاتونی که یه  زریزه یدا چاوی به که رینه ژر سه له. بوو
» ک.م.ه«رس پیتی   ھه وه که  پشتی خاچه له.  بوو خاچکی پوه

 .ندرابوون که ھه
،  وه  نرخ بدۆزته ونیدا شتکی به  خه بوو سۆفیا له م جار نه که  یه مه ئه
.  ڕاستی بیبینت  و به وه ری ببته به  خه  که مین جاره که  یه مه  ئهم به
  ھاواری کرد؛ وه وڕمانهرس سه به

 ! حاه ـ مه
  سه  الی ده ی فدایه که  و زریزه وه ی کرده که بهیدا دۆ  توڕه له

 . وه کانی لوبنانه وی و پۆستکارته ئاوریشمی و گۆره
 

. کردبوو یانی خۆشی ئاماده ، دایکی نانکی به ممه ک شه یانی یه بۆ به
. دانابوو که ر مزه  سه قای له تی پرته ربه  و شه رم و ھلکه نانی گه

ک   ڕۆژی یه وت دایکی له که م ڕده که.  وه رکرده به دواتریش سۆفیای خه
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ی زووتر  و جارانه  ئهم به. بست  پش سۆفیادا ھه مماندا له شه
وجا سۆفیای  کرد، ئه  ده ، خواردنکی خۆشی ئاماده وه بووه ری ده به خه
 . وه ھنایه رده به خه به
  کاتی نانخواردندا دایکی گوتی؛ له

ڕۆ  درژایی پش نیوه به.  دایه که ناو باخچه ناسراو له گگی نه ـ سه
یات بۆ ھیچ  خه.  وه خولته دا ده که  کۆنه رژینه وری په ده وام به رده به

  بۆی ھاتبت؟ چت که شتک ده
 لوی  همان کاتیشدا گازی ل  ھه  و له وه می دایه سۆفیا وه!  ـ به

 .ی گرت وه خواره
 ؟  بۆ ئره وپش ھاتووه وه ـ له

. ی کرد که وره  گه کی باخچه ماشایه  و ته وه که ره نجه  الی په سۆفیا چووه
رگا  م ده رده  به ؛ ھرمس له وه کرده  بیری لده  بوو که وه ک ئه ڕک وه
 .وتبوو دا پاکه که  کۆنه رژینه ی په که نھنیه

، دایکیشی خرا  وه  ھیچ شتک بکاته وت بیر له که  نهچی بت؟ فریا
 .ستا  وه وه الیه ری و له  سه یشته گه

 ؟  بۆ ئره وپش ھاتووه وه ـ گوتت له
. ری  سه وه ڕابته ش گه  و ئستاکه وه  ئسقانکی شاردبته یه وانه ـ له
 ... یادبت توانت شتی له گیش ده سه
 .نیت روونی ئاژه دا تۆ پزیشکی ده که ه ما له.  وابت یه وانه ـ له

 وجا گوتی؛  و ئه وه باشی بیری کرده سۆفیا به
 . وه  ماه وه نمه یه یگه ـ ده
 ژی؟  کوێ ده زانی له  ده واته ـ که

 کاند و گوتی؛ ته سۆفیا شانکی ھه
      . ی ملی نووسراوه که ته ر په سه ی له که ـ بگومان ناونیشانه

ر  ھرمس ھه.  که  ناو باخچه یانده کک سۆفیا خۆی گه لهند خو پاش چه
شاند و  وڕووی ڕایکرد، کلکی بۆ ڕاوه ره ڕاکردن به وت، به  چاوی پکه که
 .کرد مای ده وریدا سه  چوارده به

 . که که  زیره گه رین، سه ـ ئافه
ی  خۆزگه. کات ماشای ده  ته وه که ره نجه  په یزانی دایکی له سۆفیا ده

  که گه  سهم به! ڕوات  نه که  نھنیه و کوخه ره  به که گه واست سهخ ده
یدا  رگاکه ر ده سه ی بی و به که  ڕایکرد، باخچه که وینه  چه وه و ڕاڕه ره به

 .دا خۆی ھه
پاش خۆی داخست، ھرمس ڕگای  ی له رگاکه ی سۆفیا ده وه پاش ئه

. ڕۆیشت  ده  پش سۆفیاوه نگاو له ک دوو ھه وام یه رده ر و به  به گرته
سۆفیا و ھرمس . ی ڤالکان که  دوور و درژه نهر کۆ  سه وجا چووه ئه
ھا خزانی تریش  نده چه. بوون نھا نه یاندا ته ممه ک شه ی یه  پیاسه له

خیلی  مک به کرد، سۆفیاش که یان ده  و پیاسه وه ره  ده ھاتبوونه
 .بردن پده

کرد،   ده  و بۆنی پوه وه گکی تره  الی سه ڕۆیشته جارجارک ھرمس ده
 سۆفیا  ر که  ھهم بهڕۆیشت،   ده راخی ڕگاکه و قه ره یان بۆ شتک به

 . الی سۆفیا وه ڕایه گه ر ده کسه ، یه»! شونی خۆت وه ره وه«گوت  پی ده
 و شونکی  وره رزشی گه پانکی وه الی پشترک و گۆڕه مک به پاش که

باختر  ره ر شونکی قه  سه وجا ھاتنه ئه. ندا ڕۆیشتن مندایاریکردنی
  وه ره سه ری به فه نه مه ڕین، پردکی شه قامکی پاندا تپه ناو شه و به

 . وه و شار شۆڕبوونه ره بوو، پاشان به
دا تی  که وره  گه پانه  گۆڕه  ناو شار، ھرمس به یشتنه  گه ر که ھه
ی  که  کۆنه که ڕه  گه یشتنه گه.  ڕێ وته  که ی کسهقام و شه ره قاند و به ته
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. ی پشوودا دروستکرابوون ده  سه ی له و بینایانه ودا پبوو له شار، له
 . وه بووه ک و نیو نزیک ده  یه کاتژمر له
وێ،   ئه وته که ن ڕی ده گمه ده سۆفیا به. ڕی شاردا بوون وپه  له ئستاکه

و  کک له  یه  کاتی مندایدا له ش لهوپ وه ک جار له  یهم به
 .ردانی پورکی پیری کردبوو دا سه قامانه شه
. کانی شار  کۆنه ی نو خانووه که  چکۆله پانه  گۆڕه یشتنه  کۆتایدا گه له
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم به کۆن بوو،  و ناوه موو شتکی ئه  ھه نده رچه ھه

 خۆی کۆن بوو و  که یدا شاره ڕاست له. »گۆڕپانی نوێ«گوت  پیان ده
 .ڕاست کانی ناوه ده  بۆ سه وه ڕایه گه نی ده مه ته

ڕوانی  ستا، چاوه ودا وه  ڕۆیشت و له  چوارده و بینای ژماره ره ھرمس به
 .ت بوو بوو که واو شه سۆفیاش ته.  وه  بکاته رگاکه سۆفیا بوو ده

وزی  ی پۆستی سهک سندوق یه سته دا سۆفیا ده نی بیناکه ناو دا له
 چاوی  وه کانه  سندوقه کک له یه دا، به وه  ڕیزی خواری خواره له. بینی
  که ر کارته سه کی له  تبینیه که چیه پۆسته. ر پۆستکارتک  سه چووه

ش؛  که ر کارته ناونیشانی سه. » ناسراوه  نه که ناونیشانه«نووسیبوو؛ 
ی ل »پانی نوێ ۆڕهی گ  چوارده ی، ژماره  کنه  میولله ھیلده«

 دوو  شی لدرابوو، ھشتام زیاتر له ی شه  مۆری پازده...نووسرابوو
دا  ه ھه  به که  چیه  پۆسته  وادیارهم به،  رواره و به ی مابوو بۆ ئه فته ھه

 . چووه
 ؛ وه  خوندنه ستی کرد به  و ده وه ی لکرده که سۆفیا کارته

 
.  وه که فه لسه  مای مامۆستای فه ته سۆفیا د ؛ ئستاکه ئازیزم ھیلده

   تۆ دون بوویتهم به ساڵ،   پانزه بته و ده نی ئه مه  ته م زوانه به
وا  ، ئه مۆیه ر ئه گه بیت؟ ئه مۆ ده  یان ئه... گیان  ساڵ ھیلده پانزه

،  نگانک بت الی ئوه  دره بت ئواره  ده  ئستاکه وه مه نی که الیه به
ک پیر  یه وه نه. ک ڕانابوورن ک یه کانمان وه انیت کاتژمرهز خۆت ده

 نوان  ھنت، مژووش له رده ر ده کی تر سه یه وه بت و نه ده
  وه  کردۆته وه رگیز بیرت له ھه. ڕوات وی خۆیدا ده  ڕه کانیاندا به کاته
راوردبکرت؟  ڵ ژیانی مرۆڤکدا به گه کرت له وروپا ده  مژووی ئه که
  ده وجا سه ، ئه وه ستته وه وروپا ده ر مندای ئه رامبه کان به  کۆنه ده هس

ی  تابخانه ش ڕۆژی درژی قه وه ئه–ڕاست دت  کانی ناوه درژه
  ودا ڕۆژی درژی قوتابخانه له! وجا ڕنیسانس دت ئه.  وروپایه ئه

ڕی کوپی خۆشی و ب  وپه نج به وروپای گه کۆتایی پدێ و ئه
 بتوانین بین  یه وانه له.  وه شی بوونه  باوه داته ، خۆی فێ ده وه یهئارام

  کچه.  وروپایه ی ئه  ساه دایک بوونی پانزه ژنی له ڕنیسانس جه
م   له  خۆشه نده چه–  شه ڕاستی مانگی شه  ناوه م، ئستاکه که شیرینه
 !  شیرینه نده  و ژیانیش چه یه دا بوونمان ھه کاته

 ئستا  له.  ت ونکردوه که  ئاتونیه  خاچه م ناخۆشبوو کهتبینی؛ پ
 !یت کانت بکه بت فر بیت پارزگاری شته  ئیتر ده دواوه به

 . وه  نزیک بۆته وه ی بۆ ماه وه  کاتی ھاتنه که–  ویستی زۆری بابه خۆشه
 

وت، سۆفیاش  که رده کاندا ھدی ھدی سه ر پلیکانه سه ھرمس به
، ناچابوو  وه ی پیبگاته وه بۆ ئه. وت گرت و دوای که ی ھه که پۆستکارته

مالوالدا   کلکی به وه  دخۆشیه و زۆر به وت؛ ئه  ڕاکردن دوای بکه به
وجا  میان بی، ئه م و چواره م و سھه م و دووھه که قاتی یه. شاند وه ڕاده
  ناکهربانی بی و سه ره بیت به. کی باریک یه ر پلیکانه  سه یشتنه گه

 کۆتایدا  له. وت رکه کاندا سه  بچکۆله ر پلیکانه سه بوات؟ ھرمس به
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  کانی چنگی له  نینۆکه ستا و به نگدا وه کی ته رگایه م ده رده به له
 . گرت رگاکه ده

دا  وه  ناوه سک بوو، له نگی پی که  ده مک سۆفیا گوی له پاش که
 و  وه  کرایه رگاکه ده.  وه بووه  نزیک ده رگاکه  ده ھواش ھواش له

رگکی تری پۆشیبوو؛ جوت  مۆ جلوبه ئه. وت رکه لبرتۆ کنۆکس ده ئه
ردی فشی  تکی زه ڵ و چاکه وی سپی و پانتۆکی سووری فشه گۆره
ری یاری   جۆکه  له وه یه رگه م جلوبه  به الی سۆفیاوه به. ردابوو به له

رگی   جلوبه وه چووبت، ئه دا نه ه ھه ر به گه  ئهم به. چوو ز ده کاغه
  . می ڕنیسانس بووه رده سه
 ھواشی  ی گوت و به وه سۆفیا ئه! چیت بازی سرک ده  قۆشمه ـ له

 . وه  ژووره تا بتوانت بواته نا، ھه پاکی پوه
  ک له یه ه  قوربانی تکه ی کرده که ژاره جارکی تریش مامۆستا ھه

 . مشکی ورووژاندبوو وه ی خواره که  کارتهپۆست. رمی خۆی ترس و شه
ی گوت و  نده مه لبرتۆ ئه ئه.  م، ھمن به که کجار واش نا کچه ـ یه
 .پاش خۆی داخست ی له رگاکه ده

  ی دایه که جۆرک کارته ؛ سۆفیا به مۆیه  پۆستی ئه مه رموو، ئه ـ فه
 .رپرسیاربکات و به ی ئه وه ک ئه ست، وه ده
 .شاند رکی ڕاوه  و سه وه ی خونده که تهلبرتۆ کار ئه

کی  یه زه  مه مانکاته  ده ریکه خه. بت رم ده  ب شه ریکه  ڕاستی خه ـ به
 .ی که دایک بوونی کچه ژنی له خۆشی جه

ی  که نه  ناو ته تکراوی فدایه ت و په له ی به که ی گوت و کارته ھنده
 وجا سۆفیا گوتی؛ ئه.  وه که خۆه

 .  خاچکی ئاتونی ونکردوه تی ھیلده یهـ نووسیو
 . وه  خوندمه ـ به

مدا  ناو جگاکه  مای خۆماندا له مان خاچم له ـ منیش ڕک ھه
 وێ؟  ئه یشته  چۆن گه  که وه یته توانیت بۆم ڕوونکه ده.  وه دۆزیه

 کانی سۆفیای کرد؛ ماشای چاوه کی دور و درژ ته یه بۆ ماوه
نھا   ڕاستیدا ته  لهم به پش چاوت،   بتهیر  سه یه وانه ـ له

. و ھیچی ت ناچت  و کردنی شتکی ئاوھا بۆ ئه ه په فکردنکی چه
   له ی که که وره  گه روشکه  که ینه رنج بده  سه وه بری ئه رحاڵ با له ھه به

 . وه ره  ده ھنرته  ده وه ردوونه ی گه که  درژه هکو
 

 ژیانیدا ژوورکی  رگیز له سۆفیا ھه. ری دانیشتن ژوو پاشان ڕۆیشتنه
 .دیبوو یری نه  سه ھنده

ی  که ژیا و شونه دا ده وه ره ری سه پارتمانکی سه  ئه لبرتۆ له ئه
 ناو   به وه  ئاسمانه ڕووناکی تیژ ڕک له. بوو ربانکی الری ھه سه
  بوو که کی تریشی ھه یه ره نجه  پهم به.  وه  ژووره ھاته کاندا ده ره نجه په
یتوانی   ده وه یه ره نجه و په سۆفیا له. یوانی دا ده که ر شاره سه به
 .کانی شار ببینت  کۆنه موو خانووه ربانی ھه سه
 بوون  و شتانه موو ئه ، ھه الی سۆفیاوه رترین شت به رنجاکشه  سهم به
،  فه نه ل و قه لوپه ه ک  پبوو له که ژووره. دا دانرابوون که  ژووره  له که
؛  وه ڕایه گه یان بۆ قۆناغکی جیاوازی مژوو ده که ر یه نی ھه مه ته
 بۆ  وه ڕایه گه  ده کان، مزکی نووسین که کی سای سیه یه فه نه قه
د  ند سه نی چه مه کان ته  کورسیه کک له ھا یه روه ، ھه ی نۆزده ده سه

کو  بوون، به یر نه کان سه  و کورسیه هف نه نھا قه  تهم به. بوو ساک ده
،  ھا شتی کۆن و نوێ دانرابوون؛ گۆزه نده کانیش چه  و تاقه فه ر ڕه سه له

ڕی  ، په  شوشه قۆ، بووکه ی ملخوار، چه وان، شوشه سکه کاتژمری کۆن، ده
ک دیواری  یه. ر نوما و بارۆمیته نگ، قیبله ڕه مه نووسین، ئامری ھه
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  ی له و کتبانه ک ئه ک وه  نهم به. داپۆشرابوو کتب  ڕکیش به
می  رھه ک به کان، وه  کۆکراوه کتبه. ون که رچاو ده کاندا به کتبخانه

،  وه کانی تریشه  دیواره به. ک وابوو یه ده ند سه ی کتبی چه نجینه گه
ری نوێ  ندکیان ھونه ھه. واسرابوون ندین تابلۆ و ھکاری ھه چه

  جگه.  پش چاو ھاتنه کجار کۆن ده ندکی تریشیان یه بوون و ھه
. واسرابوون  ھه وه کانه  دیواره کی کۆن به یه خشه ند نه ش چه وانه له
ژوویی   ئاوه ند شارک به کاندا شونی چه خشه  نه کک له یه له

 .دانرابوون
چ ی ھی وه ب ئه ستابوو به  وه  پوه کک به ند خوله ی چه سۆفیا بۆ ماوه
   چاوی به وجا که کرد، ئه ی ده که وره یری چوارده نھا سه ته. شتک بت

 دا خشاند، گوتی؛ که موو سوچکی ژووره ھه
 . وه  شتی کۆنی بمانات کۆکردۆته نده ـ چه

دا  م ژووره  له  که وه ره ش بکه ی مژووه یه ده ند سه و چه  بیر لهم بهـ 
     .«ب مانا« بنم  ناوی من پم خۆش نیه.  پارزراوه

 ؟ یه ت ھه ته و بابه  یان شتک له...نتیک ـ دوکانی ئه
وت و  رکه لبرتۆ ده موچاوی ئه ر ده سه مباری له مک خه یان که مجاره ئه

 گوتی؛
ڵ خۆیدا  گه ین ڕووباری مژوو له به ئاسانی ڕگه روا به ـ ناکرت ھه

 و  وه وی کۆکردنه ستن و ھه بت بوه سانک ده که. بمانبات سۆفیا
 .منن دا جده که راغی ڕووباره  قه  له ن که  بده و شتانه پاراستنی ئه

 .کان  شته ڕوانیته یر ده  جۆرکی سه ـ به
 کاتی خۆماندا  نھا له  ته ئمه.  یه و جۆره  ڕاستیشدا به  لهم به،  ـ به

  نده وه  ئه نگهگر.  گرتووه ڵ خۆماندا ھه گه کو مژووشمان له ناژین، به
واو نوێ بوون   ڕۆژان ته  ڕۆژک له م ژووره موو شتکی ئه  ھه بزانیت که

 بۆ دیاری  یه  شوشه و بووکه دا ئه ی شانزه ده سه  له... وه وشانه دره و ده
  ستی باپیره ده  به یه وانه له.  ی کچک دروستکراوه پنج ساه

کار و  رزه  ھه  بۆته که  کچه پاشان...کی دروستکرابت، سۆفیا یه وره گه
 خۆی کچکی بووبت و  یه وانه دواتر له.   و شوویکردوه تر بووه وره گه
 ڕۆژان   و ڕۆژک له وجا پیربووه ئه. خشیبت ک پی به ک میراتیه وه

شدا  وه ڵ ئه گه  لهم به،  بگومان ژیانکی دورودرژ ژیاوه.  مردووه
تدا  ڕه بنه له.  وه ڕته  ناگه ووه زیش لهرگی ، ھه مردن کۆتایی ھاتووه به
 ...ی که  شوشه  بووکهم به،  ردانکی کورتی ژیانی کردووه نھا سه ته
 . دایه و تاقه ناو ئه تا له وه ، ئه به

موو شتک ناخۆش و  یت، ھه که کان ده  شته  باس له وه یه م ڕوانگه  له ـ که
 . پش چاو مگین دته خه
  ئمه.  مگینیشه م خه  و ھه م ناخۆشیشه استیدا ژیان ھه ڕ  لهم بهـ 
کتر  ین و یه گه کتری ده یه ، به وه  ناو ژیانکی جوانه ھنرینه ده
  ر به پاشان ھه. بین  ده وه ک پکه م ڕگایه کی که یه  بۆ ماوه...ناسین ده
 ناو   ھاتینه مجار که که مان خرایی یه  ھه وایی و به ی ناڕه مان شوه ھه

 .بین  و ون ده وه وینه که کتر دور ده یه ، له دونیاوه
 م؟ توانم پرسیارکت لبکه ـ ده

 !ین سۆفیا کتردا ناکه ڵ یه گه ـ چیتر چاوشارک له
 ر؟ ی مجه که  بۆ کوخه وه ـ بۆچی گواستته

ی   ڕگه نھا له دا ته و کاته له. بین ک دور نه یه  له ی ھنده وه ـ بۆ ئه
سی   که که مزانی کوخه مان کاتیشدا ده ھه دوان، له کتریمان ده یه  وه نامه

 .تدا ناژی
 ؟ وه  ئاسانی گواستته روا به ـ تۆش ھه

 . وه  ئاسانی گواستمه روا به ، ھه ـ به
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م بۆ ڕوون  وه توانیت ئه ی زانی، ده وه  به  کووه  له ی باوکی ھیلده ـ ئه
 ؟ وه یته بکه

 .زانت کان ده ی شته و زۆربه ـ پم وابت ئه
 ناو  نته کان بگه  نامه کات که  ده که  چیه  پۆسته م چۆن وا له ـ تناگه

 ؟ که یی دارستانهقو
 نین کرد؛  پکه ستی به ک مرۆڤکی دوربین ده لبرتۆ وه ئه

و  ئه. سوڕت ده  ئاسانی بۆ ھه ی زۆر به  کارانه و جۆره  ئه ـ باوکی ھیلده
  یه وانه له.  و ھیچی تر یه رانه ی جادووگه په ارکی چهنھا ک  ته شتانه

 .ختترین چاودریدا بین  ژر سه من و تۆ له
 یدا گوتی؛  توڕه سۆفیا له

 !ھنم رده ردوو چاوی ده وت بیبینم، ھه ڕکه ر به گه ـ ئه
ر  سه دوایدا له سۆفیاش به.  ڕۆیشت و دانیشت که فه نه و قه ره لبرتۆ به ئه

 لبرتۆ گوتی؛ پاشان ئه.  وه ی خۆی کرده ی باش جگهک کورسیه
 ... وه مان نزیک بکاته  باوکی ھیلده توانت له  ده فه لسه نھا فه ـ ته
 .م که مۆ باسی ڕنیسانست بۆ ده ئه

 .ین ست پبکه  با ده واته ـ که
لتوری  کویناسدا، که ر تۆماس ئه سه ند ساک به ـ پاش ڕابووردنی چه

 و زانست زیاتر و زۆرتر  فه لسه فه. ش بوو ش به  به ره  به ره سیحی به مه
نجامکی  ک ئه وه.  وه کرده سیحی جیاده  تیۆلۆژی ئاینی مه خۆیان له

ڵ ژیرتیدا  گه کی ئازادتری له ندیه یوه ش، ژیانی ئاینی په مه ئه
  وه کیش ھواش ھواش، زیاتر و زۆرتر بوایان به خه. وت ست که ده وه
.  وه  خودا نزیک ببته  له وه قه ی ئه  ڕگه  مرۆڤ ناتوانت له د کهکر ده
 ناتوانت  وه وه ی بیرکردنه  ڕگه  ھیچ جۆرک له ی مرۆڤ به وه رئه به له
 نھنی ئاینی  یشتن له  تگه وه شه یه م ڕوانگه له.  خودا تبگات له

  وه الیانه  به  ژر ویستی خواوه کو خۆ خستنه بوو، به سیحی گرنگ نه مه
 .گرنگتر بوو

 .م گه ـ تده
  وه که الیه ندی نوان ژیانی ئاینی و زانست، له یوه ـ ئازادبوونی په

کی   بوایه وه کی تریشه الیه میتۆدکی زانستی نوی خوقاند و له
  رخانه رچه ی دوو وه ش بنچینه م جۆره به.  وه  کایه ئاینی نوی ھنایه

 ڕنیسانس و  زرنرا، واته  دامه  و شانزه ی پانزهکان ده کانی سه گرنگه
 .چاکسازی

 ؟ ین، وانیه که  ده رخانانه رچه و دوو وه  باسی ئه که  یه که ـ یه
   له  که یه زنه  مه لتوریه  که دانه رھه و سه  ڕنیسانس ئه ستمان له به ـ مه

ستی   ده یاوهََّ باکوری ئیتال له. وت رکه دا ده ی چوارده ده کۆتایی سه
و باکور  ره دا به  و شانزه کانی پانزه ده  سه  خرایی له  بهم بهپکرد، 

 .ی کرد نه شه ته
 خشت؟ به ده»  وه دایک بوونه له«مانای » ڕنیسانس«تگوت  ـ تۆ نه
کانی  ده لتوری سه ر و که  ھونه وه  دایک بووه  له ش که و شته ، ئه ـ به

،  وه گرته یش ده»مرۆڤ دۆستی ڕنیسانس«دا بگومان  لره. کۆن بوو
موو   ھه ڕاست، که کانی ناوه  دور و درژه ده پاش سه ی له وه رئه به له

 ڕنیسانسدا  بینی، له  ژر ڕووناکی خوداییدا ده کانی ژیانیان له نه الیه
، »کان رچاوه سه« بۆ  وه ڕانه گه.  وه ستی پکرده  ده وه  مرۆڤه  له وه دیسانه

 بۆ  وه ڕانه میش گه که ی یه پله ، به وه رزکرایه روشمک بهک د وه
   و ھنانه وه زیندووکردنه. کانی کۆن ده ی مرۆڤ دۆستی سه رچاوه سه

ک  کان، زیاتر وه  کۆنه ده کانی سه ستنووسه ر و ده یکه ی په وه پشه
  فربوونی زمانی یۆنانیش، بووبه. کرا ماشا ده یی ته وه ته رزشکی نه وه
کی بۆ خوندنی  یه مینه نوێ زه رله ش سه مه م، ئه رده تکی باوی سه اهح
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) مرۆڤدۆستیی(خوندنی ھیومانیزمی .  وه لتوری یۆنانی کرده که
ش  وه  له جگه. بوو یی ھه رده روه تی ئامانجکی په  تایبه یۆنانیش به

   ئاراوه ھنایه» ی کالسیکی رده روه په«تی ھیومانزمی  خوندنی بابه
تی  خاسیه«توانین ناوی   ده تی دا که نکی تایبه  الیه ی به شه  گه وه

بت،  سپیان ده کان ئه سپه ئه«یانگوت؛  وان ده ئه. ل بنین» مرۆڤی
 .«بکرت رده روه بت په کو مرۆڤ ده  مرۆڤ مرۆڤی نابت، بهم به

  مرۆڤ؟ بینه کردن ده رده روه  په  به یه وه ستت ئه به ـ مه
ر   سه ی بینه وه  پش ئهم به.  وه کرده  بیریان ده و جۆره ، به ـ به

ی  رباره مک ده  که باسکردنی بیری مرۆڤدۆستی ڕنیسانس، پم خۆشه
 .لتوری ڕنیسانس بدوم ڕابووردوی ڕامیاری و که

پاش . ڕا گه دا ده که  ژووره ستا و به  ھه که ر کورسیه سه لبرتۆ له ئه
 ی بۆ ئامرکی زۆر کۆن ڕاکشا و پرسی؛ نجه مک په که
 ؟  چیه وه ـ ئه
 چت؟ کی کۆن ده نومایه  قیبله ـ له

 . ـ زۆر ڕاسته
ر  دیواری سه  به نگکی کۆن ڕاکشا، که ی بۆ تفه نجه وجا په ئه
 .واسرابوو  ھه وه که فه نه قه
 ؟  چیه وه ی ئه ـ ئه
 . می کۆنه رده نگکی سه ـ تفه
 رھنا و گوتی؛ دا ده که  کتبخانه ی له وره  گهلبرتۆ کتبکی ئه

 یب ئینکونه«گوترت  وردتریش پی ده.   کتبکی کۆنه مه ـ ئه
Incunabel». 

 ؟ یب چیه ـ ئینکونه

  که  وشهم بهخشت،  به ده» می مندای رده سه«تدا مانای  ڕه  بنه ـ له
چاپکردنی کتبدا ری  تای ھونه ره  سه  له گوترت که  ده و کتبانه به

 .1500 پش سای  واته. چاپکراون
 ؟  کۆنه  ڕاستی ھنده ـ به
–ر باسمانکرد  وبه مه مک له  که ش، که و س شته ر ئه ، ھه ـ به
  مه رده و سه ی گرنگی ئه  بنچینه-نگ و چاپکردنی کتب نوما و تفه قیبله
 .ن ڕنیسانس  پی ده نونن که  ده نویه
 یت؟ مک زیاتر باسیان بکه  کهتوانیت ـ ده
کی تر  یه شوه یان به.  ئاسانتر بوو نوماوه ھۆی قیبله شتیوانی به ـ که

. کان بوو وه شتی دۆزینه کی گرنگی گه یه نوما بنچینه بیین؛ قیبله
،  وه  نوکانه که ھۆی چه کان به وروپیه  ئه... مان شوه  ھه بارووتیش به

. مریکی و ئاسیایی باشتربوون لتوری ئه  که له  وه ربازیه نی سه الیه له
وروپاشدا بارووت ڕۆکی گرنگی  ناو ئه ت له نانه ش ته مه  له جگه
ی بیری  وه وبوونهی ب ری چاپکردنیش یاریده گرنگی ھونه. بینی ده

. دا ری ھه ڵ ھیومانیزمی ڕنیسانسدا سه گه ی له و بیره دا، ئه نوی ده
   مۆنۆپۆه ست له  ده  کرد که  کسه ش وای له یه وه وبوونهم ب ئه

نھای  نکی ته ک خاوه  وه و کاته  تا ئه گرت، چونکه ی ھه که کۆنه
  پاشانیش داھنانی ئامری جۆراوجۆر ھاته. بینی زانست خۆی ده

 و گوڕکی   گرنگانه ره  ھه و ئامره کک بوو له لیسکۆبیش یه ته.  ئاراوه
 .ناسی دا ستره ه زانستی ئ زنی به مه

 کان داھنران؟  ئاسمانیه شتیه ک و که ـ دوا جاریش موشه
توانین بین ڕنیسانس  ده. دا  ڕووی نه له په  به خر، ھنده ـ نه

. ر مانگ  سه یانده  پاشان مرۆڤی گه ست پکرد که کی وای ده یه پۆسه
 م به.  ھرۆشیما و تشرنۆب یانده  مرۆڤی گه وه کی تره الیه یان له

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

335   336 

کی  دوای یه ک له ک گۆڕانکاری یه یه  پاش زنجیره  له مانه موو ئه ھه
،   گرنگانه و گۆڕانه کک له یه. لتوری و ئابووریدا ڕوویاندا بارودۆخی که

ڵ  گه  له...)و.قدی نه(*یی  گۆڕانی ئابووری خزانی بوو بۆ ئابووری پاره
   دروستبوون، که وره گه شاری  ڕاستدا کۆمه کانی ناوه ده کۆتایی سه
یی  کی نوێ و ئابووری پاره  کرکاری لھاتوو و بازرگانی شمه پبوون له

 تا  دا، که ریھه ژوا سهّھدی ھدیش چینکی بۆر. و ڕکخراوی بانکی
موو  ھه. تی سروشتی ئازادبوو سه  ده ، له وه یه که ھۆی کاره ک به یه ڕاده

ش   کردنه شه م گه ئه.  بکت  پاره کرا به کی ژیانیش ده پداویستیه
نتاسی و توانای  وڵ و فه  ھۆی پشخستنی ھه  بووه وه که الیه له

 .ر  سه  فشاری نوی خسته وه کی تریشه الیه س، له که تاکه
ر   به چت، که کان ده  یۆنانیه دانی شاره رھه تی سه  چۆنیه مک له ـ که
 .ار ڕووید وبه مه زار ساڵ له  دوو ھه له

ی یۆنانیم کرد و  فه لسه وپش باسی فه وه له.  کی جوانه  تبینیه ـ به
یی  فسانه یشتنی ئه  تگه ک خۆی له یه  چ شوه  به  که وه بۆم ڕوونکردیته

  لتوری الدوه  که  به ی که یشتنه و تگه جیھان ڕزگارکرد، ئه
می  هرد کانی سه ش بۆرجوازیه مان شوه  ھه به.  وه سترابووه به

  سهًتی و ھزی ک گایه به ره تی ده سه  ده ڕنیسانس خۆیان له
،  وه دایه ریھه لتوری یۆنانی سه مان کاتیشدا که  ھه له. کرد ڕزگارده

لتوری  کانی ئیسپانیا و که به ره ھزی عه بوونی به ھۆی تکه ش به مه ئه
 . ڕوویدا وه ته کانی ڕۆژھه نتینیه بزه

 ناو  وه ڕژنه  ده وه کانی کۆن، دیسانه ده ی سه که وه  جیابووه ـ س ڕووباره
 . وره ک ڕووباری گه یه

 چیتر باسی ڕابووردوی ڕنیسانس م به.  ئاگایت کی به ـ قوتابیه
ت  مه رده و سه  نوکانی ئه ندشه وت باسی ئه مه  ده ئستاکه. ین ناکه

  .م بۆ بکه
  وه ڕمه بت بۆ کاتی نانخواردن بگه  دهم به،  ست پبکه رموو ده ـ فه
 . وه ماه
ماشای چاوانی   و ڕک ته وه  دانیشته که فه نه ر قه سه لبرتۆ له وجا ئه ئه

 .سۆفیای کرد
ڵ  گه ی له موو شتکی تر ڕنیسانس بینینکی نوی مرۆڤانه  ھه ر له ـ به

ر  امبهر ڕکی نویان به کانی ڕنیسانس باوه مرۆڤ دۆسته. خۆیدا ھنا
تی دژی  واوه ته ک به بوایه. بوو ه ال گه مرۆڤ و نرخی مرۆڤ له

نی   الیه میشه  ھه ڕاستبوو، که کانی ناوه ده کانی سه گۆڕه  نه بۆچوونه
ک   ڕنیسانسدا مرۆڤ وه  لهم به. بینی خراپی سروشتی مرۆڤیان ده

  تیه سایه  که کک له یه. کرا ماشا ده نرخ ته  و به وره واو گه شتکی ته
یگوت؛  و ده ئه. بوو «Ficino فیسینۆ«کانی ڕنیسانس ناوی  وره گه
، خۆت  وه  پستی مرۆڤدا شاراویته  له زی خودایی که گه ی ڕه ئه«

 Pico della پیکۆ دیلال میراندۆال«مان بواریشدا   ھه له. »! بناسه
mirandola» کی بهبی نرخی  رباره ک ده یه گوتارنامه« ناونیشانی  کت

  ته م بابه ڕاستدا شتک له کانی ناوه ده  سه رگیز له ھه. نووسی» مرۆڤ
کانی  موو ڕوانگه ڕاست، ھه کانی ناوه ده  درژایی سه به. وت که ده رنه ده

کانی   ھیومانزمهم به. گرت رده ی وه رچاوه  سه  خوداوه مرۆڤ له
 .ر خودی مرۆڤ  سه وه ڕانه گه ڕنیسانس ده

 .کرد مان شتیان ده کانی یۆنانیش ھه سوفه یله فه م بهـ 
ی " وه دایک بوونه له "  باس له  که یه وه رئه به له.  ـ زۆر ڕاسته

   ڕنیسانسدا، به  لهم به. ین که کانی کۆن ده ده ھیومانیزمی سه
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  خ به ھزتر بایه ڕاستدا، زۆر به کانی ناوه ده ڵ سه گه راوردکردنی له به
  کو له نھا مرۆڤ نین، به  ته درا؛ ئمه ده "Individualism" سی  که تاکه
ش  یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه. شین سی ب ونه  که مان کاتیشدا تاکه ھه

  ی که و شته ئیدیال، بوو به.  وه تبوون بکاته  بلیمه رگای به چت ده پیده
وو م شی ھه  ھاوبه  مرۆڤک که ، واته"مرۆڤی ڕنیسانس"ن  پی ده

  بینینی نوی مرۆڤ، له. کات کانی ژیان ده ری و زانستیه  ھونه نه الیه
مان  ھه ر به ھه. وت که رده شی مرۆڤیشدا ده ناتۆمی له  ئه خدانی به بایه
ناتۆمی  ر ئه سه یان له وه  لکۆینه وه کانی کۆن، دیسانه ده ی سه شوه
.   چی پکھاتووه شی مرۆڤ له ی بزانن له وه کرد، بۆ ئه شی مرۆڤ ده له
. ریش گرنگ بوو م بۆ ھونه م بۆ زانستی پزیشکی و ھه ش ھه م کاره ئه
شی ڕووت  ی له ر ونه  ئاسایی بوو گه وه ردا، دیسانه  بواری ھونه له

رمکردن  زار سای شه  پاش ھه م کاره توانین بین ئه ده. ن نیشان بده
 خۆی،   به وه ا خۆی ببتهیور وجا مرۆڤ جارکی تر ده ئه.   کایه وه ھاته

 .ن رمی لبکه بوو شه چیتر ھیچ شتکیان نه
 ؟ ر گوێ، وا نیه  به ستبوون دته ک مه ت زیاتر وه م باسه ـ ئه

ی نوان خۆی و مامۆستای  که  چکۆله ر مزه سه ی گوت و به مه سۆفیا ئه
 . وه مانده یدا، خۆی چه که فه لسه فه

ڵ  گه واو نوی له ، شوازکی ژیانی ته بینینی نوی مرۆڤ...ـ بگومان
  ھاتۆته ر خاتری خودا نه به نھا له یانگوت مرۆڤ ته ده. خۆیدا ھنا

ر خاتری خودی مرۆڤیش  به کو پیان وابوو خودا مرۆڤی له ، به دونیاوه
 کاتی ژیانی  وت مرۆڤ چژ له یه  خودا ده واته. کردبت ریده ئافه

واو  رگای ڕزگاربوون و ئازادی ته تکیش دهکا. یدا ببین ئستا و ئره
. بت نی بواری بسنوور ده  خاوه وساکه ، ئه وه کرته  مرۆڤ ده له

کانی  ده ڵ ھیومانیزمی سه گه راوردکردنی له  به ش، به مه  ئه وه دیسانه

کانی کۆن  ده زانیت ھیومانیزمی سه ک ده روه ھه. کۆندا، شتکی نوێ بوو
نگی نیشان بدات و  ۆڤ مشکی ئارام بت و ھاوسهبت مر یانگوت ده ده

 .ندی خۆی بت نی سنووربه خاوه
ندی خۆیان   ھیومانیزمی ڕنیسانس سنووربه یه وه ستت له به ـ مه

 ستدا؟ ده له
زیاتر وا . کردبوو رچۆنک بت سنووری خۆیان زۆر دیاری نه ـ ھه
ورودرژ ونکی د  پاش خه نوێ له ر له کرد جیھان سه ستیان ده ھه
دا  و کاته له. یان که  قۆناخه ئاگابوون له واو به  و ته وه ری بووبته به خه

ش بۆ  وه ھنا، ئه کار ده یان به"ڕاست کانی ناوه ده سه" ناوی  بوو که
  ده  نوان خۆیان و سه وتبوونه  که  بوو که دانه موو سه کردنی ھه ئاماژه
  زن له کردنکی مه شه ، گه وه نکه موو الیه  ھه له.  وه کانه کۆنه
ی بینا و  سه نده ر و ھه کانی ھونه  بواره ؛ له داندا بوو، بۆ نمونه رھه سه
کی  یه  نمونه دا پم خۆشه لره.  و زانستدا فه لسه ب و مۆسیقا و فه ده ئه

 پیان  وپش باسی شاری ڕۆمامان کرد، که وه ؛ له وه دیاریکراو بھنمه
کانی  ده ی سه  ماوه له". ناوکی جیھان" و "شاری شاران"گوت  ده

   ملیۆنیه و شاره دا ئه1417 سای  وت و الوازبوو، له ڕاستدا که ناوه
 . وه زار دانیشتوانی مایه  ھه17نھا  ته
 . سانده ی دانیشتوانی لیلله ی ژماره ش نزیکه وه ـ ئه
 و  وه ، بوژاندنه وه الی ھیومانیزمی ڕنیسانسه  بهم بهـ 
ماشا  لتوری و ڕامیاری ته ک ئامانجکی که ی ڕۆما، وه وه تکردنهدروس
  ر، کسه ی پیته که بره ر قه سه موو شتک له  ھه ر له به. کرا ده
ی  که بگومان کاتکیش باسی کسه. ریان دروستکرد ی پیته که زنه مه

.  وه  ناو ناوانه ندی بته وا ناکرت ناوی سنووربه کرت، ئه ر ده پیته
  و پۆژه ی ڕنیسانس له وره ندانی گه رمه ی بیناساز و ھونه زۆربه
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ی  ترین پۆژه وره  گه دا به مه رده و سه  له شداریانکرد، که دا به زنه مه
  ستیان به  ده وه ه1506 سای  له. درا م ده ه قه بیناسازی جیھانی له
 50یش وامبوون، پاشان رده  ساڵ به120 درژایی  کارکردن کرد و به
 .واوکرد ریان ته ی پیته که وره  گه پانه کو گۆڕه تاوه سای تری پچوو ھه

 زن بت؟ کجار مه کی یه یه سهّبت کل  ده واته ـ که
شی  که ، پانتاییه رزه تریش به  مه130تی و  تر درژیه  مه200  ـ زیاتر له
 ک  وه مه  با ئهم به. بت تر دوجا ده زار مه  ھه16  زیاتر له

کی  الیه له. ین ماشابکه کی ھیومانیزمی ڕنیسانس ته تیه ئازایه
. ڵ خۆیدا ھنا گه ی له"بینینکی نوی سروشت"، ڕنیسانس  وه تریشه

ر   ژیانی سه واته-  یه  ژیاندا ھه کرد بوونکیان له ستیان ده کی ھه خه
ک بت بۆ کردن ک خۆئاماده  وه بینی که ده  نه یه و شوه نھا به ویان ته زه

یشتنکی نوی   تگه  خۆیدا جۆره ش خۆی له مه ئه-ژیانکی ئاسمانی 
  شبینانه کی گه یه  شوه وان به ئه.  جیھانی مادی خوقاند ر به رامبه به
دابوون خودا  و بوایه کیش له ی خه زۆرینه. کرد ماشای سروشتیان ده ته
گوترت  ش ده تنهیش  تگه م جۆره به. بت ناو سروشتدا بوونی ھه له
کانی  ده کانی سه سوفه یله  کاتکدا فه له ."Panteism پانتیزم"

 نوان خودا   له کرد که ک ده ر بوونی بۆشاییه سه ختیان له ڕاست جه ناوه
یانگوت؛   کاتی ڕنیسانسدا ده له.  یه کاندا ھه  خوقنراوه و شته

 و پیشاندانی  هسروشت نیشان"یانگوت  ، ده به-  یه سروشت خوایانه
   به وه الی کسه  به میشه ش ھه یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه".  خودایه

 نووسی جیۆردانۆ برونۆ چاره. کرا ده ماشا نه  ته وه خشندانه چاوکی به
"Giordano Bruno"ته ش باشترین نمونهنی ئه ی دته و بابه ز  

،  یه  سروشتدا ھه ی لهیگوت خودا بوون نھا ده ک ته و نه ئه.  ڕوو خاته ده

ش زۆر  وه ر ئه سه له. ردوون بپایان بت  گه شدابوو که و بوایه کو له به
 . توندی سزایاندا به

 ـ چۆن سزا درا؟
 ...پانی گوی ڕۆمادا سوتاندیان  گۆڕه  دا له1600 سای  ـ له

نیت   تۆ ناوی ده  که یه مه ئه!  قیشه  ب ئه...ـ زۆر ترسناک و 
 یزم؟ھیومان
 کاتی  له. کانی الده ک جه خر، برونۆ خۆی ھیومانیست بوو، نه ـ نه

. دا ریھه یش سه" ھیومانیزم دژ به"کی  یه وه ڕنیسانسدا، بزوتنه
  ھاوکات له.  ته وه  و ھزی ده تی کسه سه  ده ستیش له به مه
دن تان خه ری و ھه ی جادووگه ھا پرۆسه نده می ڕنیسانسدا چه رده سه

ت  تایبه به–شونمایکرد  ڕی ئاینیش نه  ئاین و شه و خورافیات و الدان له
  میشه  ھیومانیزم ھهم به. مریکا ی داگیرکردنی ئه که  خوناویه ڕه شه

   که  ھیچ قۆناخکمان نیه ئمه.  بووه ر ھه کی تاریکی ھه ڕابووردویه
ت  ک دوو په وه   و باشه خراپه. مووی خراپ مووی باشبووبت یان ھه ھه

زۆرجاریش . ڕۆن  ده وه تی پکه  درژایی مژووی مرۆڤایه  به وان که
  سپ، که چه ر خای داھاتوودا ده سه ش ڕک به مه ئه. چنرن  ده وه پکه

" شی میتۆدکی نوی زانستیانه"ر باسی؛ ڕنیسانس   سه  دمه ئستاکه
 .ڵ خۆیدا ھنا گه له
 زرنرا؟  دامه مین کارگه که  یه بوو که و کاته ـ ئه
 ڕبازی نوی زانستی، بواری م به. تی نا واوه  ته خر، ھشتام به ـ نه

  ستم له به مه.  وه  کایه لۆجی پاش ڕنیسانسی ھنایه کنه پشخستنی ته
نھا   تهم به،  کردنی زانستیه واو نوی پناسه  توانینکی ته شوه

 خۆی   نویه و میتۆده می ئه رھه ک ھواش ھواش به یه پاش ماوه
 .نیشاندا
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 بینرا؟  چ شتکدا ده  له  نویه و میتۆده ی ئه ـ نمونه
تیش   تایبه بینرا، به کاندا ده سته کارھنانی ھه  به م له که ی یه  پله ـ به
کانک   خه وه ی چوارده ده  سه ر له ھه. ی سروشتدا وه  بواری لکۆینه له
م  کان بوون و له  کۆنه تداره سه ی ده  بوای کورانه  دژ به بوون که ھه
ش   کۆنانه ته سه و ھز و ده ئه.  وه کرده کیان ئاگادار ده  خه وه نه الیه
ی سروشتی  فه لسه م فه  بت و ھه کانی کسه م وانه کرا ھه ده
یگوت؛   ده رزبوون که په ش دوره و بوایه له. ریستۆتالیسیش بت ئه
م  ئه. ربکرت سه  چاره وه وه ھۆی بیرکردنه نھا به ت گرفتک تهکر ده

ڕاست  کانی ناوه ده درژایی سه ق، به  ئه ش به ڕۆییه  بوا زیاده جۆره
  موو جۆره یانگوت؛ ھه  ڕنیسانسدا ده  لهم به. بوو گرنگی خۆی ھه

زمون و  ر چاودریکردن و ئه سه بت له کی سروشت ده یه وه لکۆینه
 "Empiric میتۆدی ئیمپریکی" ناوی  ئمه.  بنیات بنرت وه تاقیکردنه

 .نین  ده مه له
 ؟ ـ واته
زمونی خۆی  ر ئه سه کان له ی شته رباره  مرۆڤ زانستی خۆی ده ـ واته

کانی  ده  سه  له ڕاسته. یاڵ ی کۆن و خه ر ڕگه سه ک له نه–چنت  ده ھه
  ی به وه  تاقیکردنهم بهرا، ناس کی ئیمپریکی ده کۆنیشدا زانستیه

 .واو نوێ بوو  شتکی ته رنامه ستور و به ده
 ؟ بوو، وا نیه کانیان نه کنیکیه  ته  ئامره مۆکه ک ئه  وهم بهـ 

. بوو کترۆنیشیان ھه له رازوی ئه  ته  ئامری ژماردن و نه ـ بگومان نه
تی   تایبه شان بهپا. رازوی ئاسایی بوون نی ماتماتیک و ته  خاوهم به
زمانکی   به کرد که کان ده  زانستیه ر گرنگی چاودریه سه ختیان له جه

   به که "Galileo Galilei" گالیلۆ گالیلی. بان رده ماتماتیکی ورد ده
ی  پوانه"یگوت؛  نرت، ده  داده ڤده ی ھه ده گرنگترین زانای زانستی سه

   که  ناپورت، وای لبکه ش که و شته پورێ، ئه  ده  که  بکه و شته ئه
 زمانکی  کتبی سروشت به"یگوت؛  ویش ده ر ئه ھه". بپورت

 ." ماتماتیکی نووسراوه
رگای  ش، ده  و پوانکاریه وه موو تاقیکردنه و ھه نجامدانی ئه  ئه ـ به

 ؟ ، وا نیه وه داھنانی نوێ کرایه
 ڕگای خودی شۆڕشی  م میتۆدکی زانستی نوێ بوو، که که ـ قۆناخی یه

و  موو ئه ر ھه سه رگای له کنیکیش ده وتنی ته پشکه.  وه کنیکی کرده ته
  ره توانین بین مرۆڤ به ده.  وه  دواتر دۆزرانه  که وه  کرده داھنانانه

 چیتر  واته. رجی سروشت ڕزگارکرد لومه ت و ھه سه  ده  خۆی له ره به
کو  شکی پک بھنت، به ا بهنھ  مرۆڤ ته بوو که سروشت شتک نه

 .خش بوو ھنرا و سوودبه کارده  به سروشت شتک بوو که
یگوت؛  سوفی ئینگلیزی ده یله ی فه"Francis Bacon" یکۆن فرانسیس به

ش  وه ئه–بی  رده  سوودی زانستی ده م جۆره و به ، ئه" ته سه زانین ده"
 ناو   گوڕ ھاته وجا مرۆڤ به ئه.  خۆیدا شتکی نوێ بوو خۆی له
 .ردا گرت سه تی به سه  و ده وه سروشته

 ؟ خشانه کی سوود به یه  شوه نھا به ک ته  نهم بهـ 
وام  رده مان کرد و گوتمان به  و خراپه وپش باسی باشه وه خر، له ـ نه

وتنی  پشکه. بت  ھه وه  مرۆڤه ندی به یوه  په موو شتکن که گردراوی ھه
 ھۆی داھنانی ئامری   بووه-دا ریھه  ڕنیسانسدا سه  له هک–کنیکی  ته

 ھۆی  ، بووه وه  کایه مان کاتیشدا بکاری ھنایه ھه ڕستن و له
دانی  رھه  ھۆی سه مان کاتیشدا بووه  ھه رمان و له ی ده وه دۆزینه

ڕی  مان کاتیشدا پیت و فه  ھه خۆشی نوێ، کشتوکای زۆرکرد و له نه
ک   ھۆی داھنانی ئامری ناوماڵ وه ، بووه وه دهمکر سروشتی که

مان کاتیشدا پیسکردنی   ھه  لهم بهخچاڵ و ئامری جلشۆرین،  یه
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  شه ڕه و ھه موو ئه ی ھه  ڕوانگه له. ی خوقاند وا و گرفتی پاشماوه ئاووھه
  نن که کانکی زۆر وایداده کرت، خه  ده  ژینگه  له مۆکه ی ئه ورانه گه

. کنیکی الدانکی ترسناکی دۆخی سروشت بت وتنی ته پشکهخودی 
 چیتر ناتوانت  ، که ستپکردووه ھای ده کی وه یه ن مرۆڤ پۆسه ده
   ئمه نن که شبینیش وایداده کانی گه خه. بت ردا ھه سه تی به سه ده

تی  بگومان شارستانیه. ژین کنیکیدا ده می مندای ته رده  سه ھشتام له
 مرۆڤ م به.  می مندای خۆی گرتووه رده کانی سه خۆشیه کنیکی نه ته

ر  سه ت به سه ک ده یه  چ شوه  به بت که  ده وه ھواش ھواش فری ئه
وتاندنی  ی فه شه ڕه مان کاتدا ھه  ھه ی له وه ب ئه سروشتدا بگرت و به

 .لبکات
 بینیت؟ ـ تۆ خۆت چۆنی ده

ندێ   ھه له. بت دا ھه که ردوو ڕوانگه  ھه  ڕاستی له  بک له یه وانه ـ له
ندێ   ھه له. دات رنه  سروشت وه ست له ش مرۆڤ چیتر ده بواردا، ده

 سروشت  توانین خۆمان له  ده وه وتوییه رکه  سه بواری تریشدا به
کانی  ده ر سه  سه وه ڕینه رچۆنک بت، ناتوانین بگه ھه. قورتنین ھه
شکی  نھا به  چیتر مرۆڤ ته وه می ڕنیسانسه رده  سه ر له هھ. ڕاست ناوه

پی  کات و به  سروشتدا ده  کار له کو چاالکانه ، به سروشت نیه
یری  ی سه رباره ش شتکمان ده مه ئه. یگۆڕت کانی ده وه بیرکردنه
 .خات رده رک، بۆ ده وه ک بوونه مرۆڤ، وه
سکی   ھیچ که  من پم وانیه.ر مانگ  سه ینه  توانیمان بگه ـ ئمه

  ته و بابه  شتک له دا بووبت که و بوایه ڕاست له کانی ناوه ده سه
  ڕۆژان بگونجت؟ ڕۆژک له

  م باسه ئه.  بیت وه  ئه وه ڕی دنیاییه و په توانیت به خر، ده ـ نه
کانی  ده  درژایی سه به. ی جیھان  نوکه ر وناکردنه  سه مانباته ده

کانی  ستره ماشای مانگ و خۆر و ئه وامی ته رده  به ڕاست، مرۆڤ به هناو
وی   زه کرد که ده  نه وه  ھیچ مرۆڤک گومانی لهم بهکرد،  ئاسمانی ده

  بوو که دا نه و گومانه رنجدانک له  سه ھیچ جۆره.  ردوونه ڕاستی گه ناوه
وریدا  ده تر به" انیک  ئاسمانیه نه ته" و  ستاوه  شونی خۆیدا وه وی له زه
  نه موو ته رو ھه سه ش خودا له ی کسه نه زه پی مه به.  وه خولنه ده

  و جۆره وامبوونی ئه رده ی به ش یاریده مه ، ئه ستاوه  وه وه کانه ئاسمانیه
 .دا ی ده بۆچوونانه
 .  ئاسان بوایه  ھنده ـ خۆزگه

ی  رباره ده"ناوی    به  دا کتبکی چکۆله1543 سای   لهم بهـ 
  کۆپرنیکۆس که کتبه.  چاپکرا وه ه"کان  ئاسمانیه نه ی ته وه نهجو

"Copernicus"ره ی ئهۆنی نووسی، خۆشی له ستمان   ھه ناسی پۆ
ویدا  وری زه  چوارده یگوت، خۆر به کۆپرنیکۆس ده. ڕۆژی چاپکردنیدا مرد

ی   ڕگه و له ئه.  یه وه وانه  پچه واو به کو ته ، به وه ناخولته
یگوت؛   و ده و بوایه  ئه یشته  گه وه کانه  ئاسمانیه نه چاودریکردنی ته

  یه وه رئه به نھا له وا ته ن، ئه که ی ده که وانه  پچه کی بوا به کاتک خه
یگوت؛  زیاتریش ده.  وه خولته ی خۆیدا ده ره وه وری ته ده وی به  زه که
کان، ئاسانتر   ئاسمانیه نه کردنکی تهموو چاودری کرت ھه ده

وری  ده کانی دی به ستره وی و ئه یی زه ی بازنه وه ر خوالنه ین، گه تبگه
ی   ڕوانگه جیھان بینین له"ین   ده مه  به ئمه. رچاو  به خۆردا بھنینه

 . وه خولته وری خۆردا ده  ده موو شتک به  ھه ، واته" وه قی خۆره چه
 ش ڕاست بوو؟ یه  دیده هو جۆر ـ ئه
وری خۆردا  ده وی به  زه که–ی  که کیه ره  سه تی نا، خاه واوه  ته ـ به
یگوت  و ده مان کاتدا ئه  ھه  لهم به.  بگومان ڕاست بوو- وه سوڕته ده

نھا   خۆر ته زانین که  ده نده وه  ئه مۆکه  ئه ئمه.  ردوونه قی گه خۆر چه
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ی تردا و ھیچی تر  ستره کی بپایانی ئه یه و ژماره ن  له که یه ستره ئه
ک  نھا یه وری ته کانی چوارده ستره وی و ئه  زه شزانین که ده–
ی تری  ساره ھه له ھا گه نوان ملیۆنه" ی ڕه جه مه"*ی  ساره ھه له گه
کانی تر  ستره وی و ئه  زه شدابوو که و بوایه کۆپرنیکۆس له.  ردوونه گه
 . وه خولنه وری خۆردا ده ده یی به کی بازنه یه  جوهی  شوه به
 ؟  ڕاست نیه وه  ئایا ئهم بهـ 

  وه یشتنکی کۆنه  تگه  جۆره یی، له ی بازنه وه ی خوالنه خر، بیرۆکه ـ نه
کی  یه  شوه کان خن و به  ئاسمانیه نه موو ته یگوت ھه  ده  که ھاتووه
  ر له ھه". ئاسمانین " ی که وه رئه به لهنھا  ، ته وه خولنه یی ده بازنه

سی پاوپ و  نده ی ھه ک دوو شوه یی وه ، خی و بازنه وه کاتی پالتۆنه
دا،  ڤده ی ھه ده تای سه ره  سه  لهم به. کران ماشا ده موکوڕی ته ب که

مانی  ناسی ئه ستره ی ئه "Johannes Kepier" ر جۆھانس کیپله
لماندی  ودا سه ڕوو؛ له کانی خسته  دورو درژه هنجامی چاودریکردن ئه
 و  وه خولنه  ده-می یان باده–یی  کی ھلکه یه  شوه کان به ستره  ئه که
  جگه. ھنت کیان پکده قی الیه  خۆر چه لماندیشی که ھا سه روه ھه
ڕی خرایی  و په  ئه نه گه دا ده و کاته کان له ستره یگوت، ئه ش ده وه له
 خۆر  تا له  ھه واته ( وه شه وانه  پچه  و به وه بنه  نزیک ده وه  خۆره  له که

می  رده  سه دواتر له).  وه بته متر ده یان که که ، خراییه وه ونه دور بکه
ک   وه که یه ستره وی ئه گوترا زه  ده وه واوه  دنیایی ته ردا به کیپله
ر  سه ختی له ر جه ، کیپله وه شه هم رو ئه  سه له. کانی دی ستره موو ئه ھه
ردووندا  موو گه ر ھه سه مان یاسای فیزیاوی به  ھه  که وه کرده  ده وه ئه

 .سپت بچه
  دنیا بت؟ یتوانی ھنده ـ چۆن ده

کانی  ستره ی ئه  جوه  له وه کانی خۆیه سته ھۆی ھه ی به وه رئه به ـ له
. ست به ده کانی کۆن نه ده ی سه بۆچوون  پشتی به  و کورانه وه کۆیه ده
. ژیا ردا، گالیلۆ گالیلی زانای ئیتای ده مان کاتی کیپله ی ھه  نزیکه له
  کان، سوودی له  ئاسمانیه نه ی ته وه ھا بۆ لکۆینه روه میش ھه ئه
کانی مانگ  ته ر خاسیه سه کی له یه وه لکۆینه. گرت رده لیسکۆب وه ته

ر  سه ، له یه ویدا شاخ و دۆڵ ھه ر زه سه  لهک چۆن روه کرد و گوتی؛ ھه
ر  ی جوپیته ستره  ئه ھا نیشانیدا که روه ھه.  یه مان شوه مانگیشدا ھه

  ره ھه. بوونی مانگدا  ھه  له  نیه وی تاقانه  زه واته که.  یه چوار مانگی ھه
ریخست، یاسای سستتی یان یاسای   گالیلۆ ده گرنگترین زانیاریش که

 .کان بوو نه وامی دۆخی ته رده به
 ت؟  چی ده و یاسایه ی ئه ـ ئه

کی  رییه نک ھیچ کاریگه ر ته گه ئه" دایشت؛  یه م شوه ـ گالیلۆ به
وا   خاوتر یان خراتری بکات، ئه بت، که ر نه سه کی له ره ده
 ." وه منته ی خۆیدا ده مان بارودۆخی جوه  ھه تی له واوه ته به
 ! ، به ـ به
می  رده  سه له.  رنجدانکی گرنگه  ڕاستیدا سه  له مه  ئهم بهـ 
وی  ی زه وه  تیۆری خوالنه ، گرنگترین مشتوم دژ به وه کانی کۆنه ده سه
خرایی  وی به ر زه گه یانگوت؛ ئه  ده  بوو که وه وری خۆیدا، ئه ده به

درت بۆ   ده شاقوی فێ  به ی که رده و به  ئه واته ، که وه بخولته
  وه یه که  شونی فدانه تر دورتر له ندین مه بت چه ئاسمان، ده

 . وه  خواره وته بکه
  ڕوونادات؟ وه ی بۆچی ئه ـ ئه

ر سوکت  گه ئه. رکدا دانیشتویت فه نه مه  فارغۆنی شه ـ گریمان له
  هند رچه ؛ ھه وه بته رده وا ڕک به ، ئه وه  خواره وته ست بکه ده له
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  وته  ناکه که شدا سوه وه ئه گه  لهم به،  وه جوته  ده که ره فه نه مه شه
وامی دۆخی  رده ھۆی یاسای به ش به مه ئه.  وه که پشتی ژووره

 و  وه  خواره کشته  ڕاده که ، سوه که کشی سوه. دات  ڕووده وه کانه نه ته
 ھشتام  ی که و کاته ک ئه روه ڕک ھه–پارزت  مان خراییش ده ھه
 .ستدا بوو ده له

 .م گه ـ پم وابت تده
م  ناو ئه ر له گه  ئهم بهبوو،  ر نه فه نه مه  کاتی گالیلۆدا ھشتام شه ـ له

 ...یت ربده ستی لیه  و ده وه یته دا تۆپک خلبکه ژووره
 ...ڕوات وام ده رده  به که وا تۆپه ـ ئه

  ی که وه ت پاش ئه نانه پارزت، ته رایی دهمان خ ی ھه وه رئه به له...ـ 
 .یت ده رده ستیشی لبه ده
ر   کۆتایدا ھه وا له پی پویست درژ بت، ئه  به که ر ژووره گه  ئهم بهـ 
 .ستت وه ده

پش  له.  وه کاته م ده ی که که  ھزکی تر خراییه ، چونکه  ڕاسته ـ به
ر چاڵ و چۆی زۆری تدا  گه تیش ئه ایبهت ، به که ویه موو شتکدا زه ھه
ر  وی ھه نگ یان زوو ھزی ڕاکشانی زه رچۆنک بت، دره ھه. بت
 .م وت شتکت نیشان بده مه  ده...تیت  یارمه  بهم به. ستنت یوه ده
کک   یه  ڕۆیشت، شتکی له که  کۆنه بهو الی دۆ ره ستا و به لبرتۆ ھه ئه
. میان رده ی به که ر مزه  سه رھنا و خستیه ا دهکاند جه کمه  چه له

ستور و  ترک ئه ند ملیمه  چه وه رکیانه  سه  بوو، له خته ک ته یه پارچه
  ، که وه که خته  ته نیشت پارچه  ته له. واو تیژ بوو  ته وه ی تریشیه الکه له

. اناڕی د ڕمه وزی مه ی داگیرکردبوو، تۆپکی سه که موو مزه ی ھه نزیکه
 پاشان گوتی؛

ر  گه دات ئه  بوای تۆ چی ڕووده به. گوترت ڕووی خوار  ده مه ـ به
 م؟ ربده  به وه که ستوره  ال ئه  له که تۆپه

 .کشا کی ھه یه ناسه  ھه وه  بزاریه سۆفیا به
 بۆ  وه بته  خلده که  تۆپه م، که که دا ده گه وت له  کرۆن گره ر ده سه ـ له
 . که ویه ر زه  سه وته که  و دواجاریش ده هک ر مزه سه

 ...ـ با بزانین
  که تۆپه. دی ی سۆفیا ھاته که ردا و ڕک پشبینیه ی به که لبرتۆ تۆپه ئه

وام  رده ، پاشانیش به که ویه ر زه  سه وته  و که که ر مزه  سه وه خل بووه
 . هو دا گیرسایه که رگای ژووره م ده رده به  و له وه خل بووه

 .سۆفیا گوتی!  ره رسوڕھنه ـ سه
کرد،  ی ده وانه  تاقیکردنه م جۆره ؟ گالیلۆ ڕک ئه ، وا نیه ـ به
 یت؟ گه تده
  ب مشک بوو؟ ڕاستی ھنده ـ به

  وه کانیه سته ی ھه  ڕگه موو شتک له یویست ھه و ده ئه!  ـ ئارام به
توانیت پم   ئایا دهم به. ک بوو تایه ره نھا سه ش ته مه ، ئه وه تاقیبکاته

 ؟ وه  خواره وه  خلبووه وه که  خواره ر ڕووه سه  له که بیت بۆچی تۆپه
 . وه  خلبووه  بۆیه... یه  کشی ھه ـ چونکه

 م؟ که  بچکۆالنه ، کچه ی کش چیه ئه.  ، به ـ به
 .یت که ڕاستی پرسیاری بمانا ده ـ به

بۆچی .  وه یته می بده  ناتوانیت وه ا کهد وه ر به  ھه... ـ ب مانا نیه
 ؟ که ویه ر زه  سه وه بته  خل ده که تۆپه
 . وه ویه ھۆی ھزی ڕاکشانی زه ـ به
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  ندی به یوه  کش په واته که.  وه ویه ھۆی ھزی ڕاکشانی زه ، به واوه ـ ته
   تۆپه ش بوو که و ھزه ڕک ئه.  یه  ھه وه ویه ھزی ڕاکشانی زه

 .  جوه ی خسته که ڕه ڕمه مه
 م به،  وه گرتبووه  ھه که ویه ر زه سه ی له که لبرتۆ تۆپه  ئه و کاته ئه

 . وه مانده دا خۆی چه که خته  ته ر پارچه سه  به وه دیسانه
   به... بنم  پای پوه وه که ی ال الره وانه  پچه وت به مه  ده ـ ئستاکه

 .دات ی ڕووده چ ، بزانه وردی ئاگاداربه
ی  که سۆفیا تۆپه. ی فدا که  و تۆپه وه مانده لبرتۆ زیاتر خۆی چه ئه

دا  که  الره الیه  و پاشانیش به وه بته  الرده مه  که مه بینی که
 لبرتۆ پرسی؛ وجا ئه  ئه... وه شۆڕبووه

 ـ چی ڕوویدا؟
 .  الره که ره  ڕووبه ، چونکه وه الری خل بووه ـ به

  یه وانه وسا له  ئه...م که نگ ده  ڕه که ش تۆپه مکی ڕه ه  قه ـ ئستا به
 .ین تبگه" ت که الریه"ستی  به  مه باشتر له

پاشان . شکرد ی ڕه که رتاپای تۆپه شی ھنا و سه مکی ڕه ه لبرتۆ قه ئه
جوانی ج شونی  وجا سۆفیا به ئه.  وه ردایه ی به که نوێ تۆپه رله سه

دوای خۆیدا  شی به تی ڕه  خه که  تۆپه نی، چونکهبی ی ده که تۆپه
 لبرتۆ پرسی؛ ئه. ھشت جده

 یت؟ که سف ده  وه که ی تۆپه ـ چۆن چۆنی جوه
 .چت ک ده یه شکی بازنه  به  له... تکی الره ـ خه

 . ـ ڕاسته
 . وه رزکرده کی سۆفیای کرد و برۆکانی به ماشایه لبرتۆ ته ئه

 .گوترت پاراپۆ  ده یه م شوه به.  واو نیه یی ته ـ ھکی بازنه
 . ئاوھا ناوی بن ـ چۆنت پخۆشه

 ؟ وه جوته  ده یه و شوه  ڕک به که  بۆچی تۆپهم بهـ 
  و پاشان گوتی؛ وه سۆفیا باش بیریکرده

و  ره  به وه ھۆی ھزی ڕاکشانه  به که ، تۆپه که خته  ته ر الری پارچه به ـ له
 .ۆیشت ڕ که ویه زه

وت کچک  ڕکه به. بزونت ست ده  ھه مه ڕاستی ئه به!  ـ ڕاسته
ک گالیلۆ  ، وه وه مین تاقیکردنه که  پاش یه نھا له  و ته وه  ماه وه ھنمه ده
 !نجام مان ئه  ھه گاته ده
ترسا   ده وه م سۆفیا له بۆ ساتکی که.  لدان په  چه ستیکرد به وجا ده ئه
 وام بوو؛ رده لبرتۆ به  ئهم به ...وبتواو شت بو  ته که

مان کاتدا   ھه ر له دات گه  چاوی خۆت بینیت چی ڕووده  به ـ ئستاکه
مان   ھه لماندی که گالیلۆش سه. ربن ن کاریگه ک ته ر یه سه له" ھز"دوو 

  که تۆپه. سپت چه عکدا ده دفه ر تۆپی مه سه  به یاساش، بۆ نمونه
   لهم بهڕوات،  وام ده رده ویدا به ر زه سه قنرت، به ته و ئاسمان ده ره به

ش ھک دروست  یه م شوه به.  وه کشرته وی ڕاده و زه ره دواجاردا به
  خته ر ته سه  له  که  وایه که ڕه ڕمه  مه مان ھی تۆپه ک ھه  وه کات، که ده
یدا  خۆ  خۆی له مه  کاتی گالیلۆدا، ئه له.  بینیمان که الره

نک بۆ  ریستۆتالیس کاتک ته  بوای ئه به. کی نوێ بوو یه وه دۆزینه
  ڕوات و له  ھکی الری الوازدا ده  پشدا به درت، له ده ئاسمان ھه
م   ڕاستیدا به  لهم به.  وه  خواره کی شاقوی دته یه  شوه کۆتایشدا به

ریستۆتالیس   ئه لمنت که توانی بیسه یده سیش نه ، که  نیه جۆره
 .لماندی ی گالیلۆ نیشانیدا و سه و کاته کو ئه تاوه ، ھه یه ه ھه

 ؟  گرنگه ته م بابه ـ ئایا ئه
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  له. م که  کچه یه ی ھه وره کجار گه کی یه مانایه!  ـ گرنگ؟ بگومان گرنگه
یان  که م یه تیدا، ئه کانی مژووی مرۆڤایه  زانستیه وه موو دۆزینه نو ھه

 .  گرنگترینیانه ره  ھه ره ھه
 .  گرنگه ، بۆچی ھنده  بۆم باسبکه واته ـ که

ھات،  "Isaac Newton ئیساک نیوتن"ـ دواتر زانای فیزیاوی ئینگلیزی 
 دواترین  م بوو که ئه. ژیا  دا ده1727 تا 1642کانی   نوان ساه  له که
یوتن ن. کانی کرد ستره ی ئه ی خۆر و جوه ه سفی سیستمی کۆمه وه
وری  ده کرد به کانی ده ستره ی ئه وه ی خوالنه سفی شوه نھا وه ک ته نه

م  نجامدانی ئه بۆ ئه.  وه شی ڕوونکرده وردی ھۆکه کو زۆر به خۆردا، به
ر دینامیکی   به نایبرده کی تردا، په یه رچاوه ند سه ڵ چه گه ش، له کاره

 .گالیلۆ
 رکی الر وان؟ ر ڕووبه هک تۆپی س کان وه ستره  ئایا ئه ـ باشه
 .مک ئارامت بت سۆفیا  کهم به.  ته و بابه  له ، شتکه ، به ـ به

 . کی ترم نیه یه ـ پم وابت ھیچ چاره
  نه  ته  وا له بت که بت ھزک ھه ر گوتی؛ ده ـ کاتی خۆی کیپله

و   خۆر، ئه بۆ نمونه. کتردا ڕابکشرن الی یه کان بکات به ئاسمانیه
وری  ده کان به ستره ی ئه  بتوانت خولگه بت که بت ھزکی وای ھه ده

کانمان بۆ  ستره مان ھزیش ھۆی ھواشی ئه ھه. خۆیدا ڕابگرت
 بوای  ش به مه  له جگه.  وه ونه که  خۆر دورده  له  کاتک که وه داته لکده
رز  ریا به ئاوی ده  ی که یه و دیارده ئه–کشان و داکشانی ئاو  ر ھه کیپله

 . یه  ھه وه  ھزی ڕاکشانی مانگه ندی به یوه  په- وه بته و نزم ده
 ؟ ، وا نیه یان ڕاسته مه  ئهم بهـ 

ر   کیپله ی به و گاته ئه. کرد  گالیلۆ نکۆی لدهم به،   وایه ـ به
". تب ر ئاودا ھه سه تی به سه  مانگ ده وه کاته وا بیرده " کرد، که ده

  کی ھنده یه  ماوه  ھزی ڕاکشان له کرد که ده  گالیلۆ بوای نه چونکه
نی ئاسمانی  دوو ته"  نوان له " بت، واته ری ھه  کاریگه وه دوره

 .جیاوازدا
 .دا چوو ه ھه وشدا به ـ له
و   ئه ، چونکه یره کیش سه یه تا ڕاده.  بوو ه دا ھه و خاه  ڕک له ـ به
ی  وه  خواره وتنه وی و که  ھزی ڕاکشانی زه  زۆری بهخکی بایه
 چ  ک ھز به  کۆمه لماندی که ش سه مه  له جگه. دا کان ده نه ته

 .ن که نک دیاریده ی ته ک جوه یه شوه
 .ی نیوتن باسکرد رباره  تۆ شتکت دهم بهـ 

ن   پی ده ی داڕشت که و یاسایه ، پاشان نیوتن ھات و ئه ـ به
نک،  موو ته ھه"ت؛   ده م یاسایه ئه". ردوونی ھزی ڕاکشانی گه"

تر  وره کانیش گه نه تا ته کشت، ھه  ڕاده وه ھۆی ھزکه نکی تر به ته
کان زۆرتر  نه ی نوان ته کو ماوه تاوه  ھه بت، وه ش زۆرتر ده که بن، ھزه
 . وه بته متر ده ش که که بت، ھزه

  ، ھزی ڕاکشانی نوان دوو فیل له  بۆ نمونه...م گه هـ وا بزانم تد
ھا ھزی ڕاکشانی  روه ھه.  ھزی ڕاکشانی نوان دوو مشک زیاتره

 ھزی ڕاکشانی نوان دوو  ڵ، له ی ئاژه مان باخچه نوان دوو فیلی ھه
 .فریقا  ئه وی تریان له  ھیندستان بت و ئه ککیان له  یه  که فیل زیاتره

پی  ؛ به که  گرنگه ر خاه  سه ئستاش دینه. یشتیت  تی گه واته ـ که
  مان یاسا له  ھه  واته... ردوونییه ، گه" ھزی ڕاکشانه"و  نیوتن، ئه

  نه ر ته سه ت به نانه سپت، ته چه ک ده ک یه موو شونکدا وه ھه
کاتک بۆ ی  ه"بیر"و  ن ئه  ده وه گنه ده. ردوونیشدا کانی گه ئاسمانیه
  وتۆته  که سوکی بینیوه.  ژر دار سوکدا دانیشتووه  له  که ھاتووه
مان ھزی   ھۆی ھه ؛ بیت مانگیش به  خۆی پرسیوه  و له وه خواره
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مان  ر ھه به ر له وی ڕابکشرت؟ ئایا ھه و زه ره ، به وه وییه ڕاکشانی زه
ویدا  وری زه ده  بهتایی خۆیدا تاھه ی ھه  خولگه  مانگ له  که ھۆیه
 ؟ وامه رده به

 .مان کاتیشدا زۆر نا  ھه  لهم به و  یه کانه ـ زیره
 ـ بۆ نا سۆفیا؟

  ویدا بت، که ری ھزی ڕاکشانی زه مان کایگه  ژر ھه ر مانگ له گه ـ ئه
بری  نجامدا له  دوا ئه  له واته ، که وه  خواره وته کات بکه  سوک ده وا له
ر   سه وته که ، مانگیش ده وه ویدا بخولته وری زه  ده گ بهی مان وه ئه
 .وی زه

.  وه کانی نیوتن نزیک بووینه ستره ی ئه وه نه یاسای جو  له ـ ئستاکه
   باس له  که یه و کاته ش ئه وه یت، ئه که نجا ڕاست ده دا په  سه له

دا   سه  لهم به. یت که ر مانگ ده سه وی له ری ھزی ڕاکشانی زه کاریگه
  وی سۆفیا؟ ڕاسته ر زه  سه وته  بۆچی مانگ ناکه...یت ه نجاش ھه په
. کشرت  ڕاده وه ویه ی زه وره کجار گه ن ھزکی یه  الیه  مانگ له که
  ی له وه  بۆ ئه  چ ھزک پویسته ، که وه ره  بکه وه نھا بیر له  تهم به

 . وه رزببته تر به ک یان دوو مهتر ریا مه کاتی ئاو کشاندا، ئاوی ده
 .م واو تناگه ـ ته

 چی ڕوویدا کاتک ویستم ... وه ره ی گالیلۆ بکه که  الره ره  ڕووبه ـ بیر له
 م؟  فبده که  تۆپه وه که ستوره ی ال ئه وانه  پچه به

 ن؟ که  مانگ ده ری له ـ ئایا دوو ھزی جیاواز کاریگه
ی خۆر دروست بوو،  هًَل می کۆمه ی سیسته و کاته ئه.  واوه ـ ڕک ته
وی دور   زه  له واته–  وه وی جیاکرده  زه  مانگی له وره کجار گه ھزکی یه

بت،  ر ده ر کاریگه  ھه تایه تا ھه ش بۆ ھه و ھزه ئه.  وه خسته

وادا  کی ب ھه  بۆشاییه ک له نگاریه ره ب ھیچ به ی مانگ به وه رئه به له
 ... وه جوته ده
 کشرت؟ وی ڕاده و زه ره  به وه ویشه ھۆی ھزی ڕاکشانی زه  بهم بهـ 

مان   ھه ردوو کیشیان له  ھه وه–گۆڕن   نه و دوو ھزه  ئهم به،  ـ ڕاسته
ویدا  وری زه  ده وامی به رده  به  مانگ به وه رئه به له. رن کاتدا کاریگه

 . وه منته کی خۆی ده ر خوله سه له
 ؟  ئاسانه استی ھندهڕ ـ به
ستی  به ش مه یه"ئاسانی"و  ر ڕک ئه  و ھه ر زۆر ئاسانه  ھه ـ به

ر  سه م به کی که ند یاسایه  چه لماندی که و سه ئه. یی نیوتن بوو بنچینه
کان  ستره ی ئه ی جوه رباره  دهم به. سپت چه ردووندا ده موو گه ھه
  ر له  ھه ی گالیلۆ، که که روشتیهمان دوو یاسا س ر ھه  سه وه ڕایه گه

 نیوتن  میان یاسای سستتی بوو، که که یه. ی بۆ کردبوون  ئاماژه وه مژه
دا بت،   جوه ستابت یان له نک وه موو ته ھه" ریبی؛   ده یه م شوه به
وا  ی بگۆڕت، ئه که کات باره کی ناچاری نه ره ر ھیچ ھزکی ده گه ئه
یاسای ". بت وام ده رده ی خۆی به که ر باره سه ه ھکی ڕاست ل به

کاتک دوو "لماندی؛  ی سه که  الره  تۆپ و پلته میش گالیلۆ به دووھه
   به که نه وا ته بن، ئه ر ده نک کاریگه ر ته سه مان کاتدا له  ھه ھز له
 ." وه جوته یی ده کی ھلکه یه وه  خوالنه شوه
کانی  ستره موو ئه ی ھه وه ۆی خوالندنهش نیوتن ھ یه م شوه ـ به
 ستت؟ به  مه یه مه ئه.  وه وری خۆردا بۆ ڕوونکردینه ده به

ی  نجامی دوو جوه رئه  ده کان له ستره موو ئه ھه. ستم به واوی مه ـ ته
.  وه خولنه وری خۆردا ده ده یی به کی ھلکه یه  شوه  به وه جیاوازه

  کان له ستره  ئه ک له ریه  ھه  که یه  ڕاسته و ھه ؛ ئه مین جوه که یه
.  وتووه ستیان که  ده وه ی خۆره ه تای دروستبوونی سیستمی کۆمه ره سه
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 ھۆی ھزی   به و خۆر، که ره  به کانه ستره ی ئه میش، جوه دووھه
 .  دروست بووه وه ڕاکشانه

 . تییه  ڕاستی بلیمه ـ به
کان،  نه ی ته مان یاسای جوه  ھه دا کهنیوتن نیشانی. یت که ـ ڕاست ده

موو  ش ھه یه م شوه به. سپت چه ردووندا ده موو گه ر ھه سه به
 پیان وابوو   که وه ڕاستی سییه کانی ناوه ده وناکردنکی کۆنی سه

 کۆتایدا  ش له یه م شوه به. جیاوازبن" ئاسمان"وی و  ر زه یاساکانی سه
تی دانی پدا  واوه  ته  و به وه خۆر ڕوونکرایهق بوونی   چه وناکردنی به

 .نرا
 ناو  وه ی خسته که  الره خته  ته ستا و پارچه دا وه لبرتۆ لره ئه
  که ویه ر زه سه ی له که ڕه ڕمه  مه  و تۆپه وه یه وه دانه.  که جه کمه چه
 .ی نوان خۆی و سۆفیادا داینا که ر مزه سه ، پاشان له وه گرته ھه

   پارچه  له ما که  سوڕده موو زانیاریه و ھه ری له اش سهسۆفی
  ماشای تۆپه وام ته رده کاتکیش به.  فر بوو وه کی الر و تۆپکه یه خته ته
 - مابوو شی پوه نگی ڕه مک ڕه  ھشتام که که–کرد  ی ده که وزه سه
 وی و پرسی؛ ر گۆی زه  سه یای چووه خه
ر  سه  له  قایل بن، که یه وه و بیرکردنه هی مرۆڤ؟ ئایا توانیان ب ـ ئه
دا  یه وره  گه ردوونه م گه وتووی ناو ئه که وت ھه  ڕکه کی به یه ستره ئه
 ژین؟ ده

ی   وناکردنی جیھانیی نوێ جگه وه نه  زۆر الیه  لهم به،  ـ به
  داروین گوتی ین که راوردی بکه  به و کاته توانین به ده. رسوڕمان بوو سه

دا مرۆڤ  که ردوو باره  ھه له.  یکردووه شه  گه وه ه  ئاژه مرۆڤ له
ناو  دات له ست ده  ده ی له که تیه  تایبه  بوونه کرد شتک له ستیده ھه

 توندی دژیان   به شدا کسه که ردوو باره  ھه  له...کانی دیدا ره وه بوونه
 . وه ستایه وه

ب  دا، ده  نویه موو شته و ھه  نو ئه  له ، چونکه وه المه به  یر نیه ـ سه
قک  ک چه وی وه  زه ؟ کاتی خۆی ساکارتربوو که وه خودا چی بمنته

  ی ئاسماندا، له وه ره  سه کانیش له  ئاسمانیه نه نرا و خودا و ته داده
 .روتردابوون قاتی سه

. بوو  نه وره ستانکی گه ی ڕق ھه  جگه مه رچۆنک بت، ئه  ھهم بهـ 
ردووندا  موو گه ر ھه سه مان یاسای فیزیایی به  نیوتن گوتی ھه که
زنی خودا   مه  گومانی له ڕوانبوون که کانک چاوه سپت، خه چه ده
کی   خودا ھیچ گۆڕانکاریه  بوای خودی نیوتن بهم به. بت ھه
زن و  ک بورھانکی مه و، یاسای سروشتی وه ئه. ھات ردا نه سه به
و   ئه یه وانه  خراپترین شت لهم به. بینی ی خودا ده وره کی گهت سه ده

 .یبوو ر خۆی ھه رامبه  مرۆڤ به  بت که یه ونه
 ؟ ستت چیه به ـ مه
  یه و بیرۆکه ر ئه سه کی له  خه بوایه  ده وه کاتی ڕنیسانسه ر له ـ ھه

. ژین ردوون ده کی ونی گه یه ستره ر ئه سه  له  که خۆیان ڕابھنایه
!  خۆمان ڕاھنابت وه ر ئه سه تی له واوه  ته ش به ر ئستاکه گه نازانم ئه

  موو تاکه یانگوت ھه کانک ده  کاتی ڕنیسانسدا خه ر له  ھهم به
 . یه می پشوودا ھه رده  سه ک له سک شونکی گرنگتری وه که

 .م ـ تناگه
   کهم به. ردوون بت گهقی  وی چه کی پیان وابوو زه وپش خه وه ـ له
،  قکی دیاریکراوی نیه ردوون چه لماندیان گه کان سه  ناسه ستره ئه
 .کان زۆر بوون ی مرۆڤه ی ژماره کان ھنده قه ی چه وسا ژماره ئه

 .م گه  تده ـ ئستاکه
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کاتک . زراند ڵ خودادا دامه گه کی نوشی له ندیه یوه ـ ڕنیسانس په
وسا  ، ئه وه  تیۆلۆجی جیاکرده  ھدی ھدی خۆیان له و زانست فه لسه فه

ی   ڕوانگه ڕنیسانس له. دا ریھه سیحی نوێ سه کی ئاینیی مه یه ه کۆمه
ر ژیانی ئاینی  سه ری له ش کاریگه مه دی، ئه  مرۆڤی ده وه سیه  که تاکه
ڵ خودادا  گه س له  که تی تاکه ندی تایبه یوه  په وه شه لره. بوو ھه

دا  ڵ ڕکخراوی کسه گه کی له  خه ی که ندییه یوه و په ربوو لهگرنگت
 .یبوو ھه

 ؟ سکه  که تی تاکه  نوژی ئوارانی تایبه ستت له به  مه ـ بۆ نمونه
ڕاستدا  کانی ناوه ده کانی سه  کاتۆلیکیه  کسه له. ش وه  ئه ـ به
ڵ سروتی  گه زمانی التینی بوو، له  به  و ئادابی ئاینی، که وه کرده

نھا  ته. نرا تکردنی خودا داده ی خزمه که  کۆه دا به نوژکردنی کسه
  ، چونکه وه بخوننه) و.ئینجیل(*یانتوانی کتبی پیرۆز  کان ده شه قه
   ڕنیسانسدا ئینجیلیان له  لهم به. بوو  زمانی التینی ھه نھا به ته

ش  م کاره ئه. کان ییه وه ته  نه ر زمانه  سه رگایه  وه وه یۆنانی و عیبرییه
) و.ی چاککردنی ئاینی وه بزوتنه(*ر چاکسازی ئاینی  سه گرنگی خۆی له

 .بینی
 ..."Martin Luther" ر ـ مارتین لۆسه

. بوو نھا چاککارکی ئاینی نه و ته  ئهم بهر گرنگ بوو،  ، لۆسه ـ به
 ناو  ی لهزان باش ده  وایان به بوون، که ندین چاککاری تر ھه چه

 ئیراسمۆسی  وانه کک له یه.  وه کاتۆلیکیدا بمننه-ی ڕۆمی کسه
  .بوو "Rotterdam  Erasmus" ڕۆتردام
ر  سه خشینی گوناح بدات، ئایا له بری به  له ویست پاره یده ر نه ـ لۆسه

 ؟ وه ی کاتۆلیکی جیابووه  کسه  له وه ئه

ر  پی لۆسه به.  گرنگتربوو وه دا لهت ڕه  بنه  له که ته  بابهم به،  ـ به
   به وه کانی کسه شه ی قه  ڕگه  بوات له  نیه وه مرۆڤ پویستی به

خشینی خوداش  یگوت به ھا ده روه ھه. خشینی خودا بگات به
. یدات  بدات یان نه  کسه  به  مرۆڤ پاره ی که وه  به وه ته ستراوه به نه
ڕاستی   ناوه ، له"خشین ی به رگانی پارهباز"گوت   پیان ده ی که وه ئه
 .کرا غه ده کانیشدا قه  کاتۆلیکیه  کسه دا له ی شانزه ده سه

 . ی پخۆشبووه وه ـ بگومان خودا ئه
   ئاینیانه و دۆگما و سروته ی ئه  زۆرینه ر له کی گشتی لۆسه یه شوه ـ به
 ناو  ھاتبوونهڕاست  کانی ناوه ده  درژایی سه  به رزبوو که په دوره

کی  ه چه ر ڕه  سه وه ڕته یویست بگه و ده ئه.  وه سیحیه مژووی ئاینی مه
ی نودا  یماننامه  په  له ی که وه ک ئه روه سیحی، ھه ئاینی مه

". کان نھا نووسراوه ته"یگوت  ک خۆی ده روه وت، یان ھه که رچاوده به
ی ئاینی  رچاوه سه"ر   سه وه ڕته کی بوو بگه ره  گه وه م دروشمه ر به لۆسه
یانویست  کانی ڕنیسانس ده ک چۆن ھیومانیزمه روه ، ھه"سیحی مه
و ئینجیلی  ئه.  وه ڕنه لتور بگه ر و که کانی ھونه  کۆنه رچاوه و سه ره به
ی  ش خودی بنچینه یه م شوه مانی و به ر زمانی ئه  سه رگایه وه

ی  وه رگای خوندنه  ده وه شه  لرهزراند، مانی دامه زمانی نووسراوی ئه
ک  یه س تا ڕاده که  تاکه وه شه یه م ڕوانگه ، له وه سک کرده موو که  ھه له
 .ی خۆی شه  قه یتوانی ببته ده
 ؟  گوتن نیه  زیاده مه ی خۆی؟ ئایا ئه شه ـ قه
تی و  کی تایبه ندیه یوه کان ھیچ په شه و، قه پی دونیا بینینی ئه ـ به

 نو  ش، له م ھۆیه ر ئه به ر له ھه.  ڵ خودادا نیه گه راویان لهدیاریک
ی  رکی ڕۆژانه نھا ئه  ته نا، که کیان داده یه شه کاندا قه ریه  لۆسه ه کۆمه
و  ر له  لۆسهم به. رشان بوو سه کانی له ی نوژه وه  و خوندنه کسه
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خشینی  توانت به ب وه ی سروتی ئاینییه  ڕگه بوو مرۆڤ له دا نه بوایه
یگوت؛  و ده ئه.  وه کانی پاکبته  گوناحه ست بھنت و له ده خودا به

توانت   مرۆڤ ده ی بواوه  ڕگه نھا له و ته"  یه ب پاره " ڕزگاربوون به
  وه ی ئینجیله وه  و لکۆینه وه ی خوندنه  ڕگه ر له لۆسه. پی بگات

 . نجامه رئه م ده  ئه یشته گه
 می ڕنیسانس بوو؟ رده سکی ئاسایی سه ی که ر نمونه  لۆسه اتهو ـ که
  ر به خدانی لۆسه بایه. بوو م ئاسایش نه م ئاسایی بوو و ھه ـ ھه
تکی باوی  س و خودا، خاسیه که تی نوان تاکه ندی تایبه یوه په
 سایدا خۆی فری 35نی  مه  ته ر له لۆسه. می ڕنیسانس بوو رده سه

ر  رگانی ئینجیل بۆ سه ختی وه  کاری سه ستیکرد به  دهیۆنانی کرد و
 زمانی  می ڕنیسانسدا باوبوو که رده  سه ھا له روه ھه. مانی زمانی ئه

ک  روه ر ھه  لۆسهم به. ن ماشابکه  زمانی التینی باشتر ته یی له وه ته نه
، "Leonardo da Vinci" یان لیۆناردۆ دافینشی "Ficino" فیسینۆ
ک ئیراسمۆسی  ن ھیومانیستی وه الیه کو له به. بوو نیست نهھیوما

ر  وان لۆسه  بوای ئه ی به وه رئه به کرا، له کان ده ره ربه  به وه ڕۆتردامه
ر  سه ختی له ر جه لۆسه. بوو ر مرۆڤ ھه رامبه شبینی به کی ڕه یه دیده
تی  واوه ته ه ب وه که وره  گه کاتی گوناحه ر له  مرۆڤ ھه کرد که  ده وه ئه

کانی  توانن گوناحه یی خودا ده زه وایی و بهنھا د  ته  وه تکشکاوه
   که یه و نرخه و مردن ئه  بوای ئه ی به وه رئه به ، له وه مرۆڤ پاکبکاته

 .بری گوناح بدرت بت له ده
 ...رگوێ  به  دته مگینانه مک خه ت که که ـ باسه

گرت و  ی ھه که وزه  سه تۆپه. ستا  ھه که هر کورسی سه لبرتۆ کنۆکس له ئه
  پکدا سۆفیا ھاواریکرد؛ له.  وه  گیرفانیه خستیه

 !  چوار الیداوه ـ کاتژمر له

 Baroque"  کانه می بارۆکه رده تی سه ـ قۆناغی دواتری مژووی مرۆڤایه
Period". م بهکی تر ھه م باسه  ئهده  بۆ ڕۆژ گیان گرین ھیلده . 

  ھیلده"گوتت .  وه رزبووه ی به که ر کورسیه سه  گوت؟ سۆفیا لهـ چیت
 "گیان؟
 .م کرد و ھیچی تر ه رچوو، ھه  زمانم ده ـ له

 .رناچت  زمان ده وت له  ڕکه روا به  ھیچ شتک ھهم بهـ 
ر   سه کان بخاته  وشه  باوکی ھیلده شه وانه له! یت  ڕاست بکه یه وانه ـ له

باشی  ستبکات ھیالکین و ناتوانین به  ھه ر که ت ھهپم واب. زمانمان
 .رمان پدنت فه ، خرا دت و زه وه نگاری ببینه ره به

 ڕاست  مه  ئه خۆیت که سوند ده.  نیت  تۆ باوکی ھیلده ـ تۆ وتت که
 بت؟
 وجا سۆفیا گوتی؛ شاند و ئه  ڕاوه وه ری بۆ خواره لبرتۆ سه ئه
 ؟ نیهم، وا   من ھیلدهم بهـ 

 دوو کاتژمر  زیاتر له. یت  تبگه وه ش له ده.  ھیالکم سۆفیا ـ ئستاکه
بیت . م که  ده ر من قسه  دانیشتووین و زیاتریش ھه وه بت پکه ده

  و نان بخۆیت؟ وه  ماه وه ڕیته ھاتبت بگه  نه وه کاتی ئه
.  بنت وهوت پای پ یه لبرتۆ ده کرد ئه ستیده ک ھه یه سۆفیا تاڕاده

؛  وه کرده ی ده  مامۆستاکه وام بیری له رده ڕۆیشت و به  ده رگاکه و ده ره به
ر زماندا  سه ی به  ناوی ھیلده ه ھه ی کرد و به ه ته بۆچی زمانی ته

 .ڕکردنیدا بوو  به لبرتۆش له ئه. ھات
 کانیش زۆر  جله...وتبوو دا خه که واسینه ی جل ھه خته ژر ته ھرمس له

یرکی  لبرتۆ سه ئه. چوون  جلی شانۆ ده یر بوون، زیاتر له سه
 ی کرد و گوتی؛ که گه سه

 . شونتا  به وه  دته وه ـ دیسانه
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  شکی به ی گوت و باوه مه سۆفیا ئه. مۆت ی ئه که ـ سوپاس بۆ وانه
 لبرتۆدا کرد، پاشانیش گوتی؛ ئه

 ژیانمدا   له یت که فه لسه کترین مامۆستای فه ـ تۆ باشترین و زیره
 .مبووبت ھه

  دا که و کاته له. کان ڕۆیشت و قادرمه ره  و به وه ی کرده رگاکه دواتر ده
 لبرتۆ گوتی؛  دابخات، ئه رگاکه ریکبوو ده خه
 .  ھیلده وه بینینه کتری ده  یه م زوانه ـ به

 .نھا جما  ته دا به و وشانه ڵ ئه گه سۆفیا له
نوێ  رله سۆفیا ویستی سه!  ترسنۆک... وه رچووه  ده زمانی نوێ له رله سه

 . وه شیمان بووه کی نادیار په ر ھۆیه به  لهم به،  وه  ژووره وه بچته
ڵ  گه ی له  پاره  که وه وته وجا بیریکه ، ئه که قامه ر شه  سه یشته  گه که

ی  و ڕگا دور و درژه موو ئه بت ھه  ده واته که.  گرتووه نه خۆیدا ھه
ی  ر سۆفیا نزیکه گه ی دایکی؟ ئه ئه! ڕاست به. پ بکوتت ی به وه ماه

 .شترست بت و ده ش ده ، دایکی توڕه وه  ماه وه گاته ش نه کاتژمری شه
  که ر شۆسته  سه کی له  کرۆنیه  پکدا ده ترک ڕۆیشت و له ند مه چه

 . کرۆن بوو ی سواربوونی پاسیش، ڕک ده پاره.  وه دۆزیه
  که وره  گه پانه  بۆ گۆڕه  که وه ستانی پاسکی بینیه سۆفیا شونی وه

یتوانی سواری پاسکی ترببت  مان بلیت ده  ھه  به وه وشه له. ڕۆشت ده
 . وه ی بباته وه  ڕک تا ماه که
   ده... ره وه خته  به نده وجا زانی چه ی شار و ئه وره پانی گه  گۆڕه یشته گه

 . زۆر پویستی پبوو  که وه دا دۆزیه و کاته  لهکی ڕک کرۆنیه
 ڕاستی  و به ودا دانابت؟ ئه ی له  کرۆنیه و ده  ئه ناشت باوکی ھیلده

  تیش له تایبه  و به یه  دانانی شتی جۆراوجۆردا ھه ی لهستکی با ده
 .شونی گونجاودا

و  یتوانی ئه  ده چۆن واته  لوبنان بت، که ڕاستی له ر به گه ی ئه  ئهم به
 گوت؟  ه ھه ی به که لبرتۆ؟ بۆچی ناوه ی ئه ودا بکات؟ ئه  له کارانه

 !کو دوو جار نھا جارکیش، به ک ته نه
 ...شی سۆفیادا ھات له ک به یه موچوڕکه
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 "Baroque Period" می بارۆک رده سه
ونی ل   خه  چنراوین که و قوماشه مان ئه  ھه  له ئمه ...

 ...  اوهچنر
 

ی  رباره ی سۆفیا ھیچ شتک ده وه ب ئه ڕی به ند ڕۆژک تپه چه
ی  که ماشای باخچه ند جارک ته  چه  ڕۆژانهم بهلبرتۆ ببیستت،  ئه
دایکی وت   به وه کی تریشه الیه له. گا کرد و چاوی بۆ ھرمس ده ده
نی  پیگوت خاوهھا  روه ھه.  وه یانی دۆزیه وه ی ماه  خۆی ڕگه که گه سه
 و  وه  ماه ، بانگی کردۆته کی کۆنی فیزیایه  مامۆستایه ، که که گه سه

ی بۆ  کانی شانزه ده ی خۆر و زانستی نوی سه ه باسی سیستمی کۆمه
 . کردووه

موو   باسی ھه... وه مک زیاتری بۆ یۆرون گایه سۆفیا که
اتی پۆستکارتی ناو رھ سه لبرتۆی بۆ کرد، به ی الی ئه که میوانداریه

شی بۆ  که  کرۆنه ی ده وه ی دۆزینه رباره ، ده وه شی بۆ گایه که نهدا
کی  یه  ھیچ وشهم به.  وه یدا دۆزیه وه  ڕگای ھاتنه  له  که وه گایه

  تی خاچه بابه.  بینی وه  ھیلده  به ی که که ونه ی خه رباره درکاند ده نه
 . وه ک الی خۆی ھشتیه ک نھنیه شی وه که ئاتونیه

یاندا  که  چشتخانه  ی مانگی پنج، سۆفیا له29ی  مه ڕۆژی سشه
 دانیشتبوو و  وه ژوورهّ  دا دایکی له و کاته ، له وه کرده کانی وشکده قاپه
تی  ئاوازی تایبه. کرد کانی ده واه ستپکردنی ھه ڕی ده چاوه
  واک بوو که  ھه  گوی له وه که  چشتخانه نگوباس لدرا و سۆفیا له ده

  وه ته تالیۆنی نه  به ربه رویجی سه رکی نه باسی کوژرانی مجه
 .کرد کانی ده کگرتووه یه

 خۆی  له په  فدا و به که ر مزی نانخواردنه سه ی له ڕۆکه سۆفیا په
  ربازه ی سه وت ونه ک فریاکه یه ند چرکه بۆ چه.  وه  ژووره یانده گه

  کان چووه واه کان ببینت، پاشان ھه کگرتووه  یه وه ته ی نه که کوژراوه
 ؛ وه رزبووه تکی تر و سۆفیا ھاواری لبه ر بابه سه

 ! نا، نا...ـ ئای
 . وه دایکی ئاوڕکی لدایه

 ... دکارییه ڕ به ، شه  ڕاسته ـ به
 .ی گریان  پمه سۆفیا دایه

 . خت نیه هش س کجار ھنده م، یه که ھواش کچه! ـ سۆفیا
 ـ گوتیان ناوی چی بوو؟

 . کی گریمستاده  پموابت خه... وه ته  بیرم نایهم به ... ـ به
 بن؟ مان شون نه ساند ھه ر گریمستاد و لیلله گه ـ مه
 !بیت ق ده  بئه ریکه  ئیتر خه وه  لره...واو ـ ته

ساند،   لیلله نه بچ کی گریمستادیش بۆ قوتابخانه  خه یه وانه  لهم بهـ 
 ؟ وا نیه

ر  سه له. ست پبکات ی دایکی بوو ده وجا نۆبه ئه.  سۆفیا ژیر بۆوه
 . وه ی کوژانده که فیزۆنه له ستا و ته ی ھه که کورسیه

  سۆفیا؟  چیه  بمانایانه م قسه ـ ئه
 ... ـ ھیچ نیه

  ش که و بوایه ر ئه  سه  دمه ریکه  و خه یه ستگیرانت ھه ده!   شته ـ به
  ڵ تۆمه گه  لوبنان بت؟ له  له ناسیت که س ده که.  تۆ پیرتر بت زۆر له

 . وه مم بده سۆفیا، وه
 ... نا یه یه و شوه خر ڕک به ـ نه
  لوبنان بت؟  له ناسیت که سک ده ی کوڕی ھیچ که ـ ئه
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 . دیوه شیم نه که تا ئستا کچه!   گوت لیه...خر ـ نه
 ؟"ک"ـ کچی 

 .  نیه  تۆوه ندی به یوه  په وه  ئهـ
 ؟  نیه وه  منه ندی به یوه ـ په
رگیز  م؛ بۆچی باوکم ھه  من پرسیارت لبکه  بری تۆ، باشتره ـ له
ردووکتان ترسنۆکن   ھه بت که  نه وه رئه به ر له گه ؟ مه وه  ماه وته ناکه

بت و  ددارکت ھه  وه  ژره  له شه وانه ؟ له وه ک جیاببنه یه و ناورن له
ھا و  نده زان؟ چه زانیبت، ک ده  باوکیشم پمان نه  من و نه نه
توانم پرسیار  بینی، منیش ده  ده... یه ھا پرسیاری تریشم ھه نده چه
 .م بکه
 . یه  ھه  دانیشتنکی بچکۆله رحاڵ، وابزانم پویستیمان به ھه ـ به
 ناو  چمه تم، ڕک ده که ندوو و شه ما  ھنده  ئستاکهم به،  یه وانه ـ له

 . یه  خونم ھه وه شه وه رو ئه سه له. وم خه  و ده جگاوه
 .ی خۆی که  بۆ ژووره وه ره  سه  ڕایکرده وه م گریانه ده ی گوت و به مه ئه
ی  که رینه  ژر سه ری خنیه والت، سه واوبوونی کاری ته مک پاش ته که

 . وه یه که  ژووره و دایکی ھاته
ڵ  گه  لهم بهڕی پناکات،   دایکی باوه یزانی که  سۆفیا ده نده رچه ھه
یزانی  ، دایکی ده وه کی تریشه الیه له. وتوو  خه شدا خۆی کردبوو به وه ئه
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم بهڕی پناکات،  و باوه  ئه زان که  سۆفیا ده که

ی  راغی جگاکه ر قه هس له. کات  بوای پده دایکی وا خۆی نیشاندا که
 .ھنا ریدا ده سه ستی به دانیشت و ده

  مان کاتدا له  ھه ر له  گه خته  سه نده یگوت؛ چه  دی خۆیدا ده سۆفیا له
ڕوانی   چاوه ختانه  خۆشبه وه کی تره الیه  لهم به. دوو ژیاندا بژین
 تا ڕۆژی  یه وانه زان، له  ک ده...کرد ی ده که فه لسه کۆتایی کۆرسی فه

  نادا، چونکه ژنی یۆحه  جه واوبت، یان له ی ته که دایک بوونه ژنی له جه
  پکدا گوتی؛  له... وه ڕته گه  ده وه  لوبنانه دا له و ڕۆژه  له باوکی ھیلده
 . بگم وه دایک بوونمه ی ڕۆژی له  بۆنه نگک به  ئاھه ـ پم خۆشه

 یت؟ هوت ک بانگ بک ته ، ده ـ بیرکی باشه
 ؟ یه  بۆم ھه...س ـ زۆر که

مۆ  ک ئه  وه شه وانه  له... و  یه مان ھه وره کی گه یه باخچه. ـ بگومان
 .وا خۆش بت ئاووھه

 .نادا بت ژنی یۆحه  ڕۆژی جه  له  پم خۆشهم بهـ 
 .ین که ر چۆنکت پ خۆش بت وا ده ـ بۆ نا، ھه

 ڕۆژی  نھا بیری له تریش تهی گوت و چی مه ، سۆفیا ئه ـ ڕۆژکی گرنگه
 . وه کرده ده ی نه که دایکبوونه له
 ... ـ به
 .بووم وره دا زۆر گه ی دواییه یه م ماوه م له که ستده ـ ھه

 ؟  پت وا نیه... ـ شتکی نایابه
 ...ڕاستی نازانم ـ به
 ژر  ر له ری ھه کرد، سۆفیا سه ی ده م قسانه  ئه  که تا ئستاکه ھه
 وجا دایکی گوتی؛ ئه. دا بوو که رینه سه
  دا ھنده م دواییانه  بۆچی له...م  پرسیارکت لبکه  پم خۆشهم بهـ 

 یت؟ که فتار ده یر ڕه سه
 بوویت؟ ر ئاوھا نه ن بوویت، ھه سا  پانزه ـ تۆش که

 یت؟ گه ستم تده به  مه  خۆ لهم بهـ بگومان منیش وابووم، 
 وتی؛ دایکی و گ سۆفیا ڕوویکرده

 .  ناوی ھرمسه که گه ـ سه
 . ـ به
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 . لبرتۆیه شی ناوی ئه که نه ـ خاوه
 . ـ باشه

 . ی شاره که  کۆنه که ڕه  گه ـ مایان له
 وتیت؟  که که گه  دور دوای سه ـ ھنده

 ! ـ ھیچ شتکی ترسناکی تدا نیه
 .  ئره گ ھاتۆته مان سه ر ھه  تۆ گوتت زۆر جاری تریش، ھهم بهـ 

 ـ شتی وام گوت؟
ی بۆ  که رھاته سه ی زۆری به یویست زۆربه و ده  ئه... وه مک بیریکرده که

. تًموو شتکی پب توانی ھه یده شدا نه وه ڵ ئه گه  لهم بهباس بکات، 
 وام بوو؛ رده کانی به ر قسه سه وجا له ئه

 . وه  ماه ویته که م ده ـ تۆ که
 . هرم زۆر قا یت، سه که ـ ڕاست ده

 .  ئره ته ت ھاتونه ڕه لبرتۆ و ھرمس زۆر که ـ ئه
 ؟ وه  ژووره ته ـ بۆ چ شتک ھاتوون؟ ھاتووشنه

،  وه  ژووره ته ھاتوونه خر نه یت؟ نه  پرسیاربکه که  یه که ـ ناتوانیت یه
  الوه شت به مه  ئه...ن که  ده که ی ناو دارستانه  زۆر جاران پیاسهم به
 ؟ یره سه
 . ھیچ جۆرک ـ به
. ڕین په دا تده می مای ئمه رده  به سکی دی، به موو که ک ھه روه ـ ھه

وت، منیش   ھرمس که  و چاوم به وه  ھاتمه  قوتابخانه ڕۆژکیان له
 .لبرتۆم ناسی  ئه یه م شوه ئا به. ریدا ھنا سه ستکم به ده
 کانی تر چی؟  و شته که  سپیه روشکه ی که ـ ئه
سوفکی  یله ڕاستی فه و به ئه. لبرتۆ گوتی  ئه  شتک بوو که هو ـ ئه

 .کانی بۆ کردوم سوفه یله موو فه باسی ھه.  یه قینه ڕاسته

 ؟ وه که رژینی باخچه ر په سه روا له ـ ھه
  شی بۆ نووسیوم، له ھا نامه نده  تا ئستا چهم به. نیشین خر داده ـ نه

  ینارد و جارجارکیش که پۆستدا ده  جارجارک به. ڕاستیدا زۆر زۆر
  یخسته ستی ده ده ی دارستان، به ھاتن بۆ پیاسه یدا ده که گه ڵ سه گه له

 . وه که ناو سندوقی پۆسته
 ؟ کردن، وا نیه  باسمان ده بوون که"   دداریانه نامه"و  ، ئه وه  ئه واته ـ که
 .بوون ی دداری نه  نامهم به،  ـ به
 نووسیت؟  شتی بۆ ده فه لسه ر فه هس نھا له ـ ته
شت سای   ھه  فربووم، له وه وه ی له نده وه ئه! ، ھا یره  پت سه... ـ به

رگیز ناوی جیۆردانۆ برونۆت  ، تۆ ھه بۆ نمونه.   زۆر زیاتره قوتابخانه
 ئاگر سوتاندیان؟ یان ھیچت  دا به1600 سای   له ، که بیستووه

 ؟ ردوونی نیوتنت بیستووه شکردنی گهی یاسای ھزی ک رباره ده
 

 ... من نایانزانم ن که خر، زۆر شت ھه ـ نه
وری  ده وی به ت ناشزانیت بۆچی زه نانه  ته...ر باشت بناسم گه ـ ئه

 خۆتی   که یه یه ستره و ئه وی ئه  زه نده رچه ، ھه وه خولته خۆردا ده
 !ژیت ر ده سه له
 .یی  نزیکه روا به هھ...بت؟  ند ده نی چه مه ـ ته

 .بت نجا ده ـ نازانم، بگومان په
 ؟  چیه وه  لوبنانه و به ندی ئه یوه  پهم بهـ 
  له.  وه کرده  شت ده  ده ک کاتدا بیری له  یه وجا شوا، سۆفیا له ئه
 بژارد و گوتی؛ موویان باشتری ھه ھه
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 و  کانه کگرتووه  یه وه ته ری ھزی نه ، مجه یه کی ھه لبرتۆ برایه ـ ئه
ی  که  کوخه  کاتی خۆی له و بووبت که  ئه یه وانه له.  سانده کی لیلله خه

 .ژیا ردا ده مجه
 ؟ یر نیه  سه الوه لبرتۆت به ـ ناوی ئه

 . یه وانه ـ له
 .چت  ناوکی ئیتای ده ـ له
  بت، یان له  مانای ھه رچی شتک که ک ھه یه  تا ڕادهم به،  ـ به

 .  ئیتایاوه  یان له  ھاتووه وه ۆنانهی
 .زانت رویجی ده بت نه  خۆ ھیچ نهم بهـ 

 .کات  ده ک من و تۆ قسه ـ وه
بت ڕۆژک  ڕای من ده به...یادا ھات، سۆفیا؟   خه زانی چیم به ـ ده

سوفی  یله  ژیانمدا فه  ڕاستیدا من له له.  وه  ماه یته بانگی بکه
 . هدیو م نه قینه ڕاسته

 .بت ـ با بزانین چۆن ده
 خۆش  یه وانه ین؟ له ت بانگی بکه که دایکبوونه توانین بۆ ڕۆژی له ـ ده

ی منیش   ڕگه یه وانه وسا له ئه. بت ک تکه یه وه ند نه ر چه بت گه
م، بیرکی  تتان بکه توانم خزمه  ده وه مه نی که الیه به. شداربم ن به بده

 ؟ باش نیه
یت سوودی   بکه ودا قسه ڵ ئه گه رچۆنک بت له ھه. وت یهر ب گه ـ ئه

دا دانیشیت،  که ڵ کوڕکی پۆله گه ی له وه ک له  وه  و گرنگتریشه زیاتره
 ...م به
  چی؟م بهـ 

 . لبرتۆ دداری نوی منه زانن ئه مووان وا ده وسا ھه ـ بگومان ئه
 .یت و ھیچی تر یان پده که ـ تۆش ڕاستیه

 .بت ا بزانین چۆن دهـ ب
موو   ھه  ڕاسته... سۆفیا وه وته  ڕاست، شتکم بیرکه به. ـ با بزانین
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم به،  بووه ندی من و باوکت باش نه یوه کاتک په

 ھیچ پیاوکی تر   و بیرم له کردووه تم ل نه رگیز خیانه ھه
 ... وه کردۆته نه
 .سکم زۆر دش. وم م بخه که ز ئه  ڕاستی ئستا حه ـ به
 بکت بۆ بنم؟ ـ حه
 . سوپاس ـ به

وی  ، سۆفیا خه وه ڕایه  گه وه رداخک ئاوه بک و په  حه کاتک دایکی به
 .وتبوو لکه

 
مین کاتژمری   دواھه سۆفیا له.  بوو ممه ی پنج، پنج شه31ڕۆژی 

 کۆرسی   دابووهستی ی ده وه و کاته له. واو بزابووبوو دا ته قوتابخانه
موو   ھه جاران له. کتر بووبوو تدا زیره  زۆر بابه ، له که فه لسه فه

 م به. دا بوو" زۆر باشه"و "  باشه" نوان  کانی له کاندا نمره ته بابه
ی " زۆر باشه"ناسیشدا   کۆمه م له  داڕشتن و ھه م له مانگی پشوو، ھه

 . وه ک خۆی مایه وهر  ی ماتماتیکیش زیاتر ھه وانه. رگرت وه
. زوی خۆیان داڕشتنک بنووسن  ئاره ، داوایان لکرا به مین وانه دواھه

ر  سه ڕاشکاوی له به. بژارد ی ھه"لۆجیا کنه مرۆڤ و ته"تی  سۆفیاش بابه
ی بینینی نوی  رباره وتنی زانستی نووسی، ده ڕنیسانس و پشکه

 کاتی خۆی گوتی  کهیکۆنشی نووسی  ی فرانسیس به رباره سروشت و ده
 میتۆدی نوی  ت به باره ھا شتکیشی سه روه ھه".  ته سه زانین ده"

 وردیش باسی میتۆدی ئیمپیریکی کرد و  زۆر به. زانستیش باس کرد
  وه کانه  زانستیه وه  پش دۆزینه ک له یه  چ شوه  به  که وه ڕونیکرده

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

371   372 

کی جیاوازی ند شت یای خۆی، چه پی خه پاشانیش به.  ھاتووه
 کۆتایشدا نووسی؛  له. لۆجیا نووسی کنه کانی ته  خراپه نه ی الیه رباره ده
  م به  و ھه  باشه م به کرت ھه یکات، ده  مرۆڤ ده رچی شتک که ھه

تی چنراوی  ک دوو په  وه  و خراپه  باشه کاربھنرت، چونکه ش به خراپه
  ، که وه بنه ک ده یه نزیکی  ندێ جاریش ھنده ھه. ش و سپی وان ڕه
 . وه کتر جودابکرنه  یه  له خته سه

یر و پ   چاوکی سه ، به وه ڕانده کانی گه ره فته  کاتک ده مامۆستاکه
 .ماشای سۆفیای کرد  ته وه گومانه

م  ئه"شی نووسرابوو؛  که ره فته ر ده سه رگرت و له ی وه" زۆر زۆر باشه"
 "؟ ناوه ھ  کووه ت له موو زانیاریانه ھه

ری نووسی؛  سه  له وره تکی گه  خه رھنا و به ی ده که مه ه سۆفیا قه
 ."خونم  ده فه لسه فه"
  وته  که وه کانیه ڕه ناو په یدا، شتک له که ره فته  کاتی داخستنی ده له

یدا  که ر مزه سه سۆفیا به. پۆستکارتکی لوبنان بوو.  وه خواره
 ؛ که ی کارته وه  خوندنه هستیکرد ب  و ده وه مایه چه

 
  ک له روه ، ھه وه خونیته م ده م وشانه  گیان؛ کاتک ئه ھیلده

  ی ئره که زنه  دته وای مردنه دا باسمانکرد، ھه که فونه له ته
ر  گه دات ئه پرسم؛ چی ڕووده  خۆم ده  من زۆر جاران له... وه وبۆتهب

  یه و شوه یت ئیتر بتوانت به ب... وه مک باشتر بیربکاته مرۆڤ که
 دژ   باشترین ڕگه یه وانه نگ بگرت؟ له بروزه ڕ و زه ی ڕوودانی شه ڕگه
  ڕات چیه.  بت فه لسه ی فه نگ، کۆرسکی بچکۆله بروزه ڕ و زه  شه به
موو   بۆ ھه وه کانه کگرتووه  یه وه ته  نه له" فی لسه کی فه یه یه کورته"ر  گه

 زمانی خۆیان  یان به که ریه  بکرت و ھه وانه وی ڕه زهر  مرۆڤکی سه

  وه ته  بۆالی سکرتری گشتی نه یه م بیرۆکه من ئه.  وه بیخوننه
 . وه مه که رزده کان به کگرتووه یه
. یت که کانت ده  باشتر ئاگاداری شته تدا گوتت، ئستاکه که فونه له  ته له

 ژیانمدا   له رترین مرۆڤی که روبه  تۆ ب سه ، چونکه زۆرم پ خۆشه
مان   قسه وه فون پکه له  ته  دواجار به ی که وه و کاته گوتت له. بینیبتم
م بۆت  ده وده  گیان، من ھه ھیلده.  کت ون کردووه  کرۆنیه نھا ده کرد، ته
ستکی   ھشتام دهم به دورم،  وه  ماه زانی خۆم له ک ده وه.  وه بدۆزمه
وا  ، ئه وه م دۆزیه که  کرۆنه ر ده گه ئه. " ر ماوه ێ ھهو تیم له یارمه

ویستی  ڵ خۆشه گه له".  وه ته که دایکبوونه  ناو دیاری ڕۆژی له مه یخه ده
ر ڕگای   سه  پی خستۆته  ئستاوه کات له ست ده  وا ھه دا، که بابه
 . وه ڕانه گه
 
ی  که وه ونی خوندنهواوبو ڵ ته گه ، له مین وانه واوبوونی دواھه نگی ته زه

  ھا پرسیاری تری به نده ھا و چه نده  چه وه دیسانه. سۆفیادا لدرا
 .چوو ھات و ده مشکدا ده

 یۆرون  دا چاوی به که ی قوتابخانه وشه  حه موو جارک، له ک ھه روه ھه
   و پۆستکارته وه ی کرده دا جانتاکه وه ی ماه  ڕگه سۆفیا له. وت که

 پاشان یۆرون پرسی؛. ی دا که ره  برادهی نیشانی نوکه
 ؟ یه ـ مۆری چ ڕۆژکی پوه

 ...ش ی شه15ـ بگومان 
 .30/5/1990   نووسراوه... سته ـ نا، نا، بوه
  وه ی لوبنانه که دوای ڕوداوه ک ڕۆژ له نھا یه  ته  واته... ـ دونیه

 . یشتووه گه
 .رویج  نه ک ڕۆژ بگاته ه ی  به وه  لوبنانه  پۆستکارتک له یه ـ گومانم ھه
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  ھیلده. "ین چاوبکه  ڕه  نائاساییه م ناونیشانه ر ئه تیش گه تایبه ـ به
ی فۆرولیای  ، قوتابخانه وه ی سۆفیا ئامۆنسنه  ڕگه ی، له  کنه میولله

 "...نجان گه
ناو   پۆستدا ھاتبت؟ پاشانیش مامۆستا له دایت به و بوایه ـ له
 ت؟تدا دایناب که ره فته ده

 .م  بورم پرسیاربکه ـ نازانم، پشم وا نیه
ک سۆفیا  یه پاش ماوه. ڕۆیشتن  نه که ر پۆستکارته سه  زیاتر له مه له

 گوتی؛
 .م  سازبکه وره نگکی گه نادا ئاھه ژنی یۆحه  ڕۆژی جه وت له مه ـ ده

 ـ کوڕانیش دن؟
 .کاند ته سۆفیا شانکی ھه

 .زانیت ین، خۆت ده ڕ بانگبکهقترین کو ـ پویست ناکات ب ئه
 یت؟ که  یۆرگین بانگ دهم بهـ 

لبرتۆ   ئه یه وانه  له... ڕاست به. ر پت خۆش بت، بۆ نا گه ـ ئه
 .م کنۆکسیش بانگ بکه

 .واو شت بوویت ـ وا بزانم ته
 .زانم ـ ده

 لک  وه که الی بازاڕه  بدون و ئیدی له وه وتن پکه  فریا که ھنده
 . وه هجیابوون

دا چاوی بۆ  که  باخچه ر له کسه ، یه وه  ماه یشته  گه ر که سۆفیا ھه
 . وه خوالیه کاندا ده ناو دار سوه  ڕاستیش بینی؛ له به. ھرمس گا

 !ـ ھرمس
سۆفیاش . ستا  شونی خۆیدا وه ک ڕک له یه ی چرکه  نزیکه که گه سه
   گوی له که گه ا؛ سهدا چی ڕووید یه و چرکه ی ئه  ماوه یزانی له ده

،   ودایه و له  ئه ی بزانت که وه وسا بۆ ئه ، ئه وه  ناسیه... بوو که نگه ده
وت،   سۆفیا که  چاویشی به رکه ھه.  بوات که نگه وپیری ده ره بیاریدا به

ک داری  لی وه ر چوار په  دواجاریشدا ھه له. وڕوی ھات ره ڕاکردن به به
 .یشتنڕۆ  ده ڕوه پ به ته
 .دا ڕووبدات ک چرکه ی یه  ماوه  له  زۆره مووه و ھه ڕاستی ئه به
شاند، پاشانیش خۆی بۆ  وڕووی ھات و کلکی بۆ ڕاوه ره  ڕاکردن به به

 .دا سۆفیا ھه
  له.  وه ره ملسه  مه...ھواش، ھواش!  که که  زیره گه ـ ھرمس، سه

 .رم، ئاوھا  ئافه... شونی خۆت دانیشه
 نوان  دا شریکانیش له و کاته ، له وه ی کرده وه رگای ماه سۆفیا ده

ی  که گه  سه  له وه  گومانه مک به  که... وه ره  ده  ھاته وه کانه رژینه په
کانی   سۆفیا خواردنی بۆ دانا و تۆویشی بۆ تووتیهم به. ڕوانی ده

، ی که ه می کیسه رده  به کی کاھوی خسته یه ڕۆکرد، پاشانیش گه
ری نووسی؛  سه ی بۆ دایکی جھشت و له کی چکۆله یه ڕه دواجار په
  وه ھاتمه وت نه ریش تا کاتژمری حه گه  و ئه وه  ماه وه مه به ھرمس ده

 .م که فونکت بۆ ده له وا ته ، ئه
  بیری بوو پاره یان سۆفیا له مجاره ناو شاردا ڕۆیشتن، ئه  به وه پکه
 پاس  ڵ ھرمسدا به گه  له وه کرده  ده وه بیری له. گرت ڵ خۆیدا ھه گه له

 .لبرتۆ بکات  ئه  پشدا پرس به باش زانی له  وای بهم بهبوات، 
 سروشتی  ڕۆیشت، بیری له  ده وه  پشت ھرمسه سۆفیا کاتک له

کانی  ؟ وته گ و مرۆڤ چیه جیاوازی سه.  وه کرده ر ده وه گیانه
م  ڵ و ھه م ئاژه یگوت؛ ھه و ده یاڵ، ئه  خه وه ریستۆتالیسی ھاته ئه

ھا خای  نده ری زیندووی سروشتین و چه وه ردووکیان بوونه مرۆڤیش ھه
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تی نوانیان  ڕه کی بنه  جیاوازیهم به.   نواندایه شیان له گرنگی ھاوبه
 . نی ژیرتییه  مرۆڤ خاوه  که یه وه ئه

 ؟ دنیابت و جیاوازیه  له یتوانی ھنده چۆن ده
ر زۆر  ر ھه به پی دیمۆکریتس، مرۆڤ و گیانله  به وه کی تریشه  الیه له
ش  مه  له جگه. تۆم پکھاتوون  ئه ردووال له  ھه  نزیکن، چونکه وه که یه له
پی  به.  مر نیه یش نه و ڕۆحی مرۆڤ و ڕۆحی ئاژه  بوای ئه به

یش مرۆڤ  و کاتک  پکھاتووه تۆمی چکۆله  ئه دیمۆکریتس، ڕۆحیش له
  ، ڕۆح به وه وه ی ئه  ڕوانگه له.  وه بته ودهکدا ب موو الیه  ھه مرت، به ده

 ھیچ جۆرک بواری لک   به  که  نووساوه وه  مشکه ک به یه شوه
 . ی نیه وه جیابوونه

ک  تۆم پکھاتبت؟ خۆ ڕۆح وه  ئه چت ڕۆح له  چۆن ڕی تدهم به
 ...ین ستی پبکه ین و ھه ستی لبده  ده  که ش نیه کانی تری له شه به
 ." ڕۆحانیه"کو ڕۆح شتکی  به

.  وه  نزیک بوونه که  کۆنه که ڕه  گه یان بی و له که وره  گه پانه گۆڕه
،  وه ی تدا دۆزیه که  کرۆنه ی ده یه و شۆسته ر ئه  سه یشتنه کاتک گه

کی  ماشایه تهکی ئۆتۆماتیکی  یه  شوه ر به کسه بوو، یه خۆی نه به
   و ده وه ویه  دانه دا که و شونه ودا، ڕک له  له ئستاکه. ی کرد که قیره

. وتبوو یدا که که  ڕووی ونه ، پۆستکارتک به وه گرته ی ھه که کرۆنه
 .قای تدابوو ش باخکی دارخورما و دار پرته که ونه

مان کاتیشدا ھرمس  ھه ، له وه گرته ی ھه که  و کارته وه ویه سۆفیا دانه
  که بت سۆفیا کارته چوو پی خۆش نه  ده وه له. کرد  مرخی ده مرخه
 . وه گرته ھه
  نووسرابوو؛ که ر پۆستکارته سه له

  و ده  ئه  دور نیه... وتکی دورودرژه  ڕکه  گیان؛ ژیان زنجیره ھیلده
   پیرژنک که یه وانه له.  وه دۆزرابته دا نه  تۆ ونتکرد، لره ی که کرۆنه

ی  که پانه  گۆڕه ، له ڕوانی پاسی کریستیانساندی کردووه کاتک چاوه
ر  فه نده مه  شه  به وه وشه  له یه وانه له.  وه ته ساندا دۆزیبیه لیلله

ندین کاتژمر،  وجا پاش چه ی، ئه که ردانی کچه چووبت بۆ سه
.  وه ی ونکردبته که کرۆنه  پانی نودا ده  گۆڕه دا له  و لره وه ھاتبته

دا  و کاته ی له  کرۆنه و ده مان ئه چت کچک ھه پاشانیش زۆر ڕی تده
ی سواری پاس بت و  وه ، بۆ ئه  زۆر پویستی پ بووه  که وه دۆزیبته

زانت؟   گیان، ک ده  وابووبت ھیلده یه وانه له.  وه  ماه وه ڕته بگه
  وه مه نی که الیه وا به  وابووبت، ئه که داوه ڕاستی ڕو ر به گه  ئهم به
 چاودریکردنکی  یت جۆرهًین؛ ب  خۆمان بکه  له م پرسیاره بت ئه ده

 بت؟  بوونی نه خوایانه
ی  که ره نده ر پردی به سه یاڵ له خه  به دا، که ویستی بابه ڵ خۆشه گه له

 . ساند دانیشتووه لیلله
  م ده ده ت ده ش بۆم نووسیت یاریدهوپ وه  له ک بیرته تبینی؛ وه

 ! وه ت بۆ بدۆزمه که کرۆنه
 
  ی، له  کنه  میولله ھیلده"شدا نووسرابوو  که  شونی ناو نیشانه له

دا مۆری 15/6 ڕۆژی   له که کارته" ... وه وته ی ڕبوارکی ڕکه ڕگه
 .لدرابوو
. وت مس کهکاندا دوای ھر ر قادرمه سه  ڕاکردنک به  سوکه سۆفیا به

 ، سۆفیا گوتی؛ وه ی کرده رگاکه لبرتۆ ده  ئه ر که ھه
 . ھات که چیه رموو پۆسته فه.   پیره رپرسیاری قورتارکه  به ـ خۆت له
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 ببت،  مک توڕه ر که  گه  و ئاساییه قه ر ھه سه کرد له ستیده سۆفیا ھه
ک جاری  وهر  و ھرمسیش ھه وه  ژووره ی پدا بته لبرتۆ ڕگه  ئهم به

 .وت دا پاکه که واسینه ی جل ھه خته ژر ته پشوو له
 ؟ ر کارتی تری ناردووه نوێ مجه رله م، سه که  کچه ـ چیه

رگکی تری   جلوبه مۆکه  ئه وجا بینی که  ئه...کی کرد ماشایه سۆفیا ته
ری، لول و  ی سه که ر بارۆکه  سه رنجی چووه ک و دوو سه یه.  پۆشیووه
ی بینی،  که  پان و فشه رگه پاشان جلوبه.  وه  خواره اتبووهدرژ ھ

  کی ئاوریشمی له یه فته ڕه. خشدار داپۆشرابوو یتانی نه  قه رتاپا به سه
کانیدا  موو جله ر ھه سه تکی سووریشی به  پچابوو و چاکه وه مله
وی سپی  دار و دوو گۆره وی ناسکی بریقهجوت پ. رکردبوو به له
ی  ی لویسی چوارده ، ونه وه  پکه مانه موو ئه ھه.  پدابوو لهسکی  ته
 . بیری سۆفیا وه خسته ده

ستی بۆ  ی ده که ی گوت و کارته مه سۆفیا ئه! جار ی گاته ـ بۆ ھه
 .درژکرد
دا  که مان شونی کارته ھه  کرۆنت له  ڕاستی ده  تۆش به...ـ ئمم
 ؟ وه دۆزیه
 .ودا ، ڕک له ـ به
 م به پش،   دته رمانه  زیاترو زۆرتر بشه ریکه  خه مه  که مه ـ که
 . شتکی باش بت مه  ئه یه وانه له

 ـ چۆن چۆنی؟
ی  که  کاره وه کی تره الیه  لهم به،  ی ئاسانتره وه  دۆزینه یه م شوه ـ به
م  که ست ده ھه. نیشی لدت م بۆگه رچاو و ھه  به م جوان دته ھه

 .ترکی ناخۆشی لدت هنی ع بۆگه
 تر؟ ـ عه

مووی ف و   ڕاستیدا ھه  لهم به،  نگ و جوان دیاره شه ت قه ڕواه ـ به
خوازت   و ده رمانه سه  چاوکی له میشه  خۆی ھه...نابینیت.  یه که ه ته

 .راوردبکات ڵ چاودری خودادا به گه کانی خۆیمان له  پیسه چاودریه
ت  ک جاری پشوو له روه  ڕاکشا و پاشان ھه که ی بۆ کارته نجه په
لبرتۆ  زاجی ئه  زیاتر مه وه ی له وه سۆفیاش بۆ ئه. تی کرد وپه

   له کرد که ی تری نه که  ھیچ جۆرک باسی کارته دات، به تکنه
 .یدا بۆی دانرابوو که ری داڕشتنه فته ده
 ؟ نده ئستا کاتژمر چه. نیشین  داده وه  ژووره ـ له
 . ارهـ چو
 .ین که  ده ڤده ی حه ده مۆ باسی سه ـ ئه
سۆفیا . ک جاری پشوو دانیشتن روه  و ھه وه  ناوه  چوونه وه پکه
 و  کانی جاری پشووی البردووه  شته ندێ له لبرتۆ ھه  ئه رنجیدا که سه
 . جیاتی وان شتی تری داناوه له
قکی کۆنی خشدا نو سندو ی له ندێ چاوی چاویلکه  ھه که ر مزه سه له

 . وه کجار کۆنی کردبووه  کتبکی یه وه نیشتیشیه ته له. دانابوو
 ؟  چیه وه ـ ئه

 ناوی  ، که"Descarte"  ی دیکارته که ناوبانگه  به می کتبه که ـ چاپی یه
  ککه دا چاپکرا و یه1637 سای   له م کتبه ئه". ی میتۆد رباره ده"نا 
 .اکانمھ  گرانبه ره  ھه  شته له

 ...ش که ـ سندوقه
دا  ڤده ی حه ده ڕاستی سه  ناوه له.  نی تدایه گمه ی ده ندێ ھاونه ھه...ـ 
.  دروستکراون وه ندیه سوفی ھۆه یله ی فه"Spinoza" ن سپینۆزا  الیه له
شکن  ش به مانه  ئهم بهرم،  سه وت له کجار گران که یداکردنیان یه په
 .نمکا نرخه  به  کۆکراوه له
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ھای   به وا بگومان باشتر له ر بزانم دیکارت و سپینۆزا کن، ئه گه ـ ئه
 .م گه ت تده نانه گمه  ده  به م شته ئه

زا   شاره مه رده و سه مک له ین که وده  پشدا ھه  با لهم بهـ بگومان، 
 .دا دابنیشین رموو با لره فه. ژیان وانی تدا ده  ئه ببین که

 و  که  کۆنه ر کورسیه سه ری پشوو دانیشتن؛ سۆفیا لهک جا روه ھه
   سندوقه ی که که نوانیشیاندا مزه له.  که فه نه ر قه سه لبرتۆش له ئه

ی دابنیشن  وه پش ئه. ربوو سه ی له که  کراوه  و کتبه که بچکۆله
 . داینا که ر مزی نووسینه سه ند و له ی داکه که لبرتۆ بارۆکه ئه
ی  یه و ماوه ین، یان ئه که  ده ڤده ی حه ده ی داھاتودا باسی سه وهما ـ له
 ."Baroque Period می بارۆک رده سه"گوترت   پی ده که

 ! یره می بارۆک؟ چ ناوکی سه رده ـ سه
مرواری "تدا مانای  ڕه  بنه  له  که  ھاتووه وه که یه  وشه له" بارۆک"ی  ـ وشه
تر و دژوارتربوو  واشه می بارۆک چه رده هری س ھونه. خشت به ده" ناڕک

. بینرا  ده نگی پوه  زیاتر ساکاری و ھاوئاھه ری ڕنیسانس، که  ھونه له
کی   گرژییه ئاشکرا جۆره دا، به ڤده ی حه ده  سه کی گشتی له یه شوه به

ی پ  شئه  نه وه که الیه وت؛ له که رده کان ده گۆڕه  نه تییه نوان دژایه
  وه کی تریشه الیه درا و له وامی پده رده ڕنیسانس بهژیانی  له
نشینی   گۆشه دا له ویان ده کرد و ھه  ده م ژیانه کانک نکۆییان له خه

م  ی ئه قینه ژیانی ڕاسته م له ر و ھه  ھونه م له ھه. ئاینیدا بژین
نگدا  شه ڕووی ژیانکی نایاب و قه ک به یه وه  کرانه دا، جۆره مه رده سه
یی  کی کسه یه وه مان کاتیشدا بزووتنه  ھه  لهم به. وت که رچاو ده به

 .موو جیھان کرد  ھه  پشتی له دا که ریھه وا سه
م  رچاو و ھه به شکۆ و له ی به م قه کی تر بیین، ھه یه شوه ـ به

 .ش  ژیان و شاراوه ی دور له کسه

کانی   دروشمه کک له یه. ینریبب  ده یه و شوه توانین به ، ده ـ به
  که  ڕۆژه واته(بوو  "Carpe diem" ی التینی می بارۆک، گوزاره رده سه

 دروشمکی تری   ببووه کی تری التینیش که یه گوزاره).  وه ره بقۆزه
   ڕۆژک له یادت بت که له " بوو، واته "Memento mori"،  که مه رده سه

ندین  ک چه  کشاندا، تابلۆیه ری ونه  ھونه له". مریت ر ده ڕۆژان ھه
ری  یکه  په وه  سوچکیشه  لهم بهخست،  رده نی چاوتری ژیانی ده الیه

تی   خاسیه وه نه زۆر الیه می بارۆک له رده سه. کشا ئسکی مرۆڤکیان ده
مان کاتیشدا   ھه  لهم بهخۆگرتبوو،  شتی له رستی و ڕووکه ت په ڕواه
تیش  واوه ته دی و به و دیوی ژیانیان ده  دیوی ئه ون کهبو کانک ھه خه
  یانزانی شته  ده واته. ئاگابوون کان به موو شته شی ھه  ڕووکه له

 .منن وتن و نه بت بفه  ڕۆژان ده ورمان، ڕۆژک له کانی چوارده جوانه
  یه و شوه ر به شدام گه و بوایه  و له که  ڕاستیه مه  ئهم بهـ 

وا بگومان  ، ئه وه  نامنته تایه تاھه  ھیچ شتک بۆ ھه  که وه ینه بیربکه
 .ین که نگی ده  دته ست به ھه

.  وه یته که  بیرده ڤده ی حه ده کی سه ی خه ک زۆرینه دا ڕک وه ـ لره
می ملمالن  رده می بارۆک سه رده ، سه وه نی ڕامیاریشه الیه له
بارترین  ناله. ت بووبوو توپه  له وه ڕه شهھۆی  وروپا به ئه. کان بوو زنه مه
 و  وه ی گرته وره کی گه یه  ناوچه  بوو که ڕی سی سایه و شه ڕیش ئه شه
ڕی   شه  ڕاستیدا کۆمه له. ی خایاند  درژه1648 تا  وه1618سای  له
مانیادا  ر ئه سه تیش به تایبه ک ڕوویاندا و به دوای یه ک به یه

ڕی سی سایدا  دوای شه  به ش که نجامانه و ئه هکک ل یه.  وه شکایه
 .وروپا ستی ئه رده  ھزکی سه نسا بووه ڕه  فه  بوو که وه ھات، ئه

 کرد؟ ڕیان ده ر چی شه سه ـ له
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 م بهڕی نوان پۆتستاند و کاتۆلیک بوو،  م، شه که ی یه پله ـ به
 .بوو ا ھهناود ست ھنانی ھزی ڕامیاریشی له ده غزای به بگومان مه

 .ک لوبنان روه ـ ھه
  ڤده ی حه ده تکی تری سه تی خاسیه ش، جیاوازی چینایه مانه  له ـ جگه
 ی فرسای ی شایانه سته کان و داروده نسیه ڕه  فه گزاده بگومان به. بوو

"Versailles"وه  ھه ر به گه نازانم ئه.  ت بیستووهی  رباره ش ده مان ش
وتنک گردراوی  رکه موو ده  ھهم به. زابیت هی شار که که ژاری خه ھه
کرت  می بارۆک ده رده ن باری ڕامیاری سه ده.  ته سه وتنی ده رکه ده
. راورد بکرت یاندا به که مه رده ر و بیناسازی سه ڵ ھونه گه له

مان   ھه ی پچاوپچ و ئاۆز و نادیار، به  گۆشه بیناکانیان پبوون له
ال و ف و پیالن و   کوشتنی البه  ڕامیاریان پبوو لهنی ش الیه شوه
 . وه  نانه سیسه ده

 کوژرا؟ کدا نه  شانۆیه کی سویدیش له ـ پاشایه
کی زۆر  یه ، نمونه ، به"Gustav.3"  مه ی سھهڤ گۆستا ستت له به ـ مه

دا کوژرا، 1792 سای  م له  گۆستاوی سھه نده رچه ھه.  وه باشت ھنایه
. می بارۆک بوو رده ی سه مان شوه  ھه ی به که  بارودۆخی کوشتنهم به
  ی که نگه و ئاھه ئه(*ند پۆشیدا کوژرا  ی ڕووبه وره نگکی گه  ئاھه و له ئه
 .)و.پچن دهّڵ ستکرد ھه موچاوکی ده  ده موچاوی خۆیان به شداران ده به

 . شانۆدا کوژرا زانی له ـ وام ده
توانین بین  ده. دا سازکرا  ئۆپراکه  له که شینهند پۆ نگی ڕووبه ـ ئاھه

می بارۆکی سویدی کۆتایی  رده مدا، سه ڵ کوشتنی گۆستاوی سھه گه له
سکی   که تاکه"ک  ودا، خۆی وه وایدا ئه رمانه  کاتی فه له. ھات
نسا  ڕه ی فه ک لویسی چوارده روه ستدا بوو، ھه ده تی له سه ده" مکار سته
م  گۆستاوی سھه. بوو تی ھه سه ودا ده پش ئه ڵ لهد سا  سه که

  نگکی شوه  ئاھه موو جۆره  ھه زی له رستبوو و حه ت په مرۆڤکی ڕواه
ک الی خۆت بینووسیت  ک تبینیه شتوانیت وه ده. کرد ی ده نسیانه ڕه فه
 ... شانۆ بوو زی له و حه  ئه که

 .ش کۆتایی ھات وه ر به ـ ھه
ری  ربینکی ھونه  ده ک شوه نھا وه می بارۆکدا ته رده ه س  لهم بهـ 
ک سیمبولکی  مان کاتدا وه  ھه کو له کرد، به ده ماشای شانۆیان نه ته
 .یانبینی ش ده یه ده و سه کارھنراوی ئه  به ره ھه

 ـ سیمبولی چی بوو؟
ژیان "  ت گوتویانه ڕه ند که دا چه ڤده ی حه ده سه نازانم له. ـ ژیان، سۆفیا

.  وه کرده یان دوپات ده مه ت ئه ڕه رچۆنک بت زۆر که  ھهم به".  شانۆیه
  دا، به ریھه  شانۆی مۆدرن سه می بارۆکدا بوو که رده سه ڕک له

ی  خته ر ته سه له.  وه کانه  شانۆییه  جیاوازاکان و ئامره رده موو په ھه
ن  ریخه ی ده وه نھا بۆ ئه کرد، ته شده یایان پشکه شانۆدا نمایشکی خه

 شانۆ  ره  به ره ش به یه م شوه به. و ھیچی تر یاکه  شانۆ خه که
ی  ڕگه  له بۆ نمونه. ڕوو خسته کی ئاسایی ژیانی مرۆڤی ده یه ونه

  دا که  و نیشانیان ده وه کرده رزیان ڕوون ده ک لوتبه تی وه  بابه شانۆوه
  ڕوو که خسته ی مرۆڤکیان ده  ونهدوادادت، یان وتنی به ڕووخان و که

 .ملخواردن بت  و خه وه یی پیاھاتنه زه ی به مایه
 ژیا؟ کاتی بارۆکدا ده ـ شکسپیر له

توانین  ده. دا نووسی1600ی سای   نزیکه کانی له وره  گه ریه ـ شانۆگه
می  رده  سه ی تریشی له که  ڕنیسانسدا و نیوه ی ژیانی له بین نیوه

و  کانی پبوون له  کاره تاوه ره سه ر له  ھهم به. ر سه  بردهبارۆکدا
ت بۆ  وت نمونه ته ده.   وایه که ک شانۆیه ت ژیان وه  ده ی که ڕستانه
 ؟ وه بھنمه
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 .م که  گوت بۆ شلده وه خۆشیه ـ به
 ت؛ دا ده"As you like it  چۆنت پ خۆشه"ری   شانۆگه ـ له

 
 ، که موو جیھان شانۆیه ھه
 ن و ھیچی تر ری چکۆله کته نھا ئه ت تیدا ته  پیاو و ئافره که
 .ڕۆن رکن دن و ده کته ئه

 .ور ببینت ھا ده نده  ژیانیدا چه ش له سیش ده  که تاکه
 
 ت؛ یشدا ده"Macbeth ماکبت " له
 

  م ژیانه  ئه رکی ب ئارام و کورته سبه
 ت گبه ندکی نه رمه ھونه

 نون ر شانۆ خۆی ده سه ژمرک لهی کات بۆ ماوه
 کرت یاد ده پاشانیش له
 ، چیرۆککه

  و وره ی گه وشه ک به یه مژه گه
 ، وه گته  بۆمان ده وه خۆباییبوونه له
 . کی نیه  ھیچ مانایهم به
 

 .ڕوان  ده شبینانه ـ زۆر ڕه
  هر  ھه  گوته یه وانه له.  کورتی ژیان ئاگابوو له  زۆر بهم بهـ 
 ...یت بیستبت که ناوبانگه به
 ." که  پرسیاره یه مه  ئه...بت بت یان نه بوونم ھه"ـ 

ینش  ژین و سبه ویدا ده ر زه سه مۆ له ئه.  ھاملت گوتی وه ، ئه ـ به
 .ھین جیده

 .م گه  ھواش ھواش تده ریکه ـ سوپاس، سوپاس، خه
ڵ شانۆدا  گه  ژیانیان لهمی بارۆک رده کانی سه ره ـ کاتکیش نووسه

  بۆ نمونه. نا وندا دایانده ر خه رامبه به ھاتن و له کرد، ده ده راورد نه به
ونی ل   خه  چنراوین که و قوماشه مان ئه  ھه  له ئمه"یگوت؛  شکسپیر ده

 "... نیووه مانی ته که  چکۆله وری ژیانه ون چوارده ، خه چنراوه
 . بوو یان شاعیرانه مه ـ ئه

دا 1600 سای   له ی شاعیری ئیسپانی، که"Calderon" رۆن  کالدهـ
ودا  ، له" ونکه ژیان خه"کی نووسی و ناوی نا  ریه دایک بوو، شانۆگه له
 ت؛ ده
 . ؟ شتتیه ژیان چیه"

 ، یاکه ، خه رابکه ، سه رکه ؟ سبه ژیان چیه
 بت،  نرخی نه ش ھنده ترین باشهچ با پیده
 "... و ھیچی تر ونکه نھا خه موو ژیان ته  ھه چونکه
ر  ی سه جپه"ری   شانۆگه  قوتابخانه  له  ئمه... ڕاست بکات یه وانه ـ له

 .مان خوند" که شاخه
 باکوردا  له ."Ludvig Holberg"  نووسینی لودفی ھۆلبرگ ـ له
می  دهر می بارۆک و سه رده  کاتی سه و له بوو، ئه وره کی گه تیه سایه که

 .وت رکه ریدا ده ڕۆشنگه
ی   جگه  له وه بته ری ده به  خه  که...وت خه وتکدا ده شکه  ئه  له ـ جپه

ژار  ونیدا جوتیارکی ھه  خه کات له ست ده  وا ھه وه مه له.  بارۆندایه
.  که وته شکه  ئه وه نه یبه وتوویی ده  خه نوێ به ر له پاشان سه.  بووه
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  ونیدا له  خه کات له ست ده  وا ھه وه ، دیسانه وه بته دهری  به کاتک خه
 . جگای بارۆندا بووه

  ویش له ، ئه رگرتووه  وه وه رۆنه  کالده ی له یه و بیرۆکه ـ ھۆلبرگ ئه
 م به.  ریگرتووه  وه وه بیه ره ی عه"و ک شه زار و یه ھه"چیرۆککی کۆنی 

،  وه بینینه ونک ده  خه ژیان بهراوردکردنی   مژووی زۆر کۆنیشدا به له
 Chuang"  چووانگ تسو بۆ نمونه.  چین و ھیندستاندا تی له تایبه به

tsu"ت؛  ی دانای چینی ده"کیان لهک بووم،  یه پوله ونمدا په  خه جار
   ڕاستی چیتر نازانم؛ یان من چووانگ تسوم و له ش به ئستاکه

ونمدا چووانگ   خه کم و له یه ولهپ ک بووم؟ یان په یه پوله ونمدا په خه
 تسو بووم؟

 .لمنرت ی بسه که  ڕاستیه حاه  مه وه مه نی که  الیه ـ به
یی  ، شاعیرکی نمونه"Petter Dass" ر داس رویجیشدا پیته  نه ـ له
  و له ئه. دا ژیا1707 بۆ   وه1647 نوان سای  می بارۆک بوو، له رده سه
  وه کی تریشه  الیه کرد و له ی ده ئستا و ئرهسفی ژیانی   وه وه که الیه

 .کرد گۆڕی خودای ده مری و نه باسی نه
موو  ر ھه گه ئه. ویش بیابان بت موو زه ر ھه گه ، ئه ر خودایه خودا ھه" ـ 

 "... ر خودایه کانیش بمرن، خودا ھه مرۆڤه
باسی کات،  رویج ده سفی سروشتی نه شدا وه سیده مان قه  ھه  لهم بهـ 

می  رده تی سه تکی تایبه ش خاسیه مه ئه. کات کانی ماسی ده جۆره
سفی شتی مادی و کاتی و  م وه مان تکسدا ھه  ھه  له ، که بارۆکه

. کرت تایش ده تاھه سفی شتی ڕۆحی و ھه م وه کرت و ھه دونیاوی ده
نوان  جیاوازی   یاد، که وه  پالتۆنمان بنته مانه موو ئه  ھه یه وانه له

 . ڕوو خسته گۆڕی ده ی نه ندشه ستی دیاریکراو و جیھانی ئه جیھانی ھه
  چی؟ فه لسه ی فه رباره ی ده ـ ئه

تکی   توندی خاسیه ، زۆر به مان شوه  ھه فیش به لسه ی فه وه ـ بیرکردنه
مک  ک که روه ھه.  دیاربوو کانی پوه  جیاوازه بایی نوان ڕبازه ناته
 مانا   بوون به دابوون که و بوایه ندکیان له سمان کرد، ھهوپش با وه له

نین  ش ناو ده یه  ڕوانگه م جۆره ئه. بت ی سروشتکی ڕۆحی ھه که قوه
گوترت  شی ده وانه ی پچه ڕوانگه به" Idealism  ئایدیالیزم"
موو   ھه  که یه یه فه لسه و فه ستیش له به ، مه"Materialism تریالیزم مه"
ی  نمونه.  بۆ ھۆکاری مادی دیاریکراو وه ڕنته گه کانی بوون ده اردهدی
  یه وانه له. دا زۆر بوون ڤده ی حه ده  سه تریالیزم له ی مه گری فیکره ھه

سوفی  یله ی فه"Thomas Hobbes" رترینیان تۆماس ھۆبیس کاریگه
کان، مرۆڤ  ره وه کان و بوونه موو دیارده و ھه  بوای ئه به. ئینگلیزی بت

یگوت  ت ده نانه ته. ی مادی پکھاتوون ردیله  گه نھا له یش، ته و ئاژه
  یه  بوونی ھه وه ی چکۆله ردیله ھۆی گه ویژدان یان ڕۆحی مرۆڤیش، به

 . وه جونه  مشکدا ده  له که
زار ساڵ   دوو ھه بوو که مان بوای دیمۆکریتسی ھه  ھه واته ـ که
 .دکر ر باسی ده وبه وه له
درژایی مژوو  تی سوور، به ک دوو په وه" تریالیزم مه"و " ئایدیالیزم"ـ 

می  رده  سه ک له مان کاتدا، وه  ھه ن له گمه  ده  بهم به. بوون ھه
تریالیزم  مه.  ژیاون وه  ڕوونی و ئاشکرایی پکه  به بارۆکدا، ھنده
ی  نیوتن ئاماژه ...گرت رده  وه وه  زانستی نوی سروشته خۆراکی نوی له

موو شونکی  ر ھه سه  به مان یاسای جوه  ھه کرد که  ده وه بۆ ئه
کانی سروشت،  موو گۆڕانکاریه و ھه  بوای ئه به. سپت چه ردووندا ده گه

ھۆی یاسای ڕاکشان و یاسای   ئاسمانیشدا، به وی و له ر زه سه چ له
مان  پی ھه شتک بهموو   ھه واته. ن ده  ڕووده وه کانه نه ی ته جوه

. مان میکانیک پی ھه ڕوات، یاخود به  ده ڕوه گۆڕ به یاسای نه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

387   388 

کی  موو گۆڕانکاریه کرت ھه ئی، ده بده کی مه یه شوه  به وه رئه به له
ش  یه م شوه به.  بپورت وه ی ماتماتیکه ھۆی پوانه وردی به سروشت به

ین   پی ده  ئمه ت کهی داڕش یه و ونه شی ئه مین به نیوتن دواھه
 ."ی میکانیکی جیھان ونه"

 نت؟ زن داده ی ئامرکی مه ک ونه ـ جیھان وه
  میچانه"ی   وشه له" میکانیکی"ی   وشه...نت ، ڕک وای داده ـ به

Mechane"ر ده  که  ھاتووه وه ی یۆنانیهت به  واتای ئامگه. خشی  ج
 نوان  کیان له تیه  دژایه  جۆره نیوتن و ھۆبیسیش ھیچ  که رنجه سه

 م به. دی ده  خودادا نه ی میکانیکی جیھان و بواکردن به ونه
  و جۆره دا به  و نۆزده ژده ی ھه ده کانی سه تریالیسته  نو مه  له میشه ھه
  نسی، له ڕه سوفی فه یله ی پزیشک و فه"La Mettrie" المتری. بوو نه

مرۆڤ "دا کتبکی نووسی و ناوی نا  ژده ی ھه ده ڕاستی سه ناوه
، بۆ  یه ی ھه ک چۆن قاچ ماسولکه روه ت؛ ھه ودا ده ، له" ئامرکه

 بۆ  یه ی ھه" ماسولکه"ش مشک  مان شوه  ھه ی پی بوات، به وه ئه
ی زانای ماتماتیکی "Laplas" پاشانیش الپالس.  وه ی بیری پبکاته وه ئه
  یه م شوه  ڕوو و به کجار میکانیکی خسته هکی ی یه نسی، بیرۆکه ڕه فه

   کاتکی دیاریکراودا له کی بتوانت له ر زیره گه کرد؛ ئه گوزارشتی لده
ھیچ گومانکی  " و کاته وا ئه ئاگا بت، ئه کان به ردیله موو گه شونی ھه
رچاویدا  به ڕۆژ و ڕابووردو له ش پاشه م جۆره  و به وه نامنته

ت   ده ی که و بوایه  بۆ ئه وه ڕته گه  ده مه ی ئه بیرۆکه. " وه کرته ده
  ی که وه ؛ ئه ی کشراوه خشه پش ڕوودانیدا نه موو شتک، له ڕوودانی ھه

  م جۆره به".  تدا نووسراوه  چاره ، یان له کاندایه کارته " دات له ڕووده
 زمانی  به*( "Determinisim رمینیزم دته"گوترت  ش ده یه ڕوانگه

و  ست له به  مه وه ؛ دیسانه  یان الجبریه  الحتمیه بی واته ره عه

  کانی مرۆڤ و گۆڕانکاریه وته سوکه موو ھه ت ھه  ده  که یه توانینه
تی  سه  مرۆڤ ده  که ند ھۆکارکه روبوومی چه کان، به تیه یه کۆمه
 .)و. ردا نیه سه به

 ؟ دی نیه مرۆڤ ھیچ ویستکی ئازا واته ـ که
ت  نانه ، ته ی میکانیکیه می پۆسه رھه موو شتک به  ھه واته خر، که ـ نه

مانی  تریالیستکی ئه ند مه چه. کانیشمان ونه  و خه وه بیرکردنه
 و  وه  گورچیله ک چۆن میز به روه یانگوت؛ ھه دا ده ی نۆزده ده سه له

ش پۆسیسی  ان شوهم  ھه ، به وه ته ستراوه  به وه ره  جگه زراویش به
 . وه ته ستراوه  به وه  مشکه  به وه بیرکردنه

 کاتکدا  م زراویش شتکی مادین، له م میزیش و ھه  ھهم بهـ 
 .  مادی نیه وه بیرکردنه

توانم چیرۆککت بۆ  ده. ر شتکی گرنگ  سه یته خه  ده نجه دا په ـ لره
ناسکی  ستره یان ئهجارک. بت رده مان شت ده  ھه  که وه بگمه

  ستره ئه. کرد ڕوسی و پزیشککی مشکی ڕوسی مشتومی ئاینیان ده
  ستره ئه. سیحی بوو  مه که  پزیشکهم بهبوو،  سیحی نه  مه که ناسه
 م به ئاسمان،  ته ت چوومه ڕه من زۆر که" گوتی؛  وه  شانازیه  به که ناسه
می   وه که وجا پزیشکه ئه". ش  فریشته  خودام بینی و نه رگیز نه ھه

،  کم کردووه ھا مشکی زیره نده ری چه شته منیش نه" و گوتی؛  وه دایه
 ." بینیووه یشم نه"بیر"ک  رگیز یه  ھهم به

 .بت  بوونی نه وه  بیرکردنه  که  نیه وه  مانای ئه وه ـ ئاخر ئه
و   له وازترهواو جیا  شتکی ته وه  بیرکردنه لمنی که یسه  دهم بهـ 

بۆ . شی وردتردا ر به سه ین به شیان بکه توانین دابه  ده ی که شتانه
،  وه سک بسینه ی که"ھم وه " وه رکاریه شته  ڕگای نه  ناتوانین له نمونه
ی  ده کانی سه  گرنگه سوفه یله  فه کک له یه.  یی مشکدایه قو  له چونکه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

389   390 

ترین جیاوازی  وره یگوت؛ گه و ده ، ئهبوو "Leibniz"  ناوی الیبنیز ڤده حه
وام وردتر و  رده  شتی مادی به  که یه وه شتی مادی و شتی ڕۆحی ئه

 . وه شه  دوو به ین به  ناتوانین ڕۆح بکهم به،  وه کرته وردتر ده
 ک؟ قۆیه  چه  چ جۆره خر به ـ نه
ی  که زهی بۆ م نجه مک په شاند، پاش که رکی ڕاوه نھا سه لبرتۆ ته ئه

 نوانیان ڕاکشا و گوتی؛
.  دیکارت و سپینۆزا بوون ڤده ی حه ده سوفی گرنگی سه یله ـ دوو فه

و " ڕۆح"ندی نوان  یوه  دیاریکردنی په خیان به ردووکیشیان بایه ھه
 .دوم یان ده رباره مک ده ش که دا، ئستاکه ده" ش له"

بت  وا ده بووین، ئه واو نه  تهوت ر تا کاتژمری حه گه  ئهم بهرموو،  ـ فه
 .م فونک بۆ دایکم بکه له ته
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 "Descartes" دیکارت
کانی شونی   کۆنه سه ره موو که واوی ھه یویست ته ده...

 ...رت  البه که کاره
 
ر  سه ند و له ی داکه که ته ستا، چاکه ی ھه ر جگاکه سه لبرتۆ له ئه

ڕاشکاوی   به که فه نه ر قه سه  و له وه ڕایه پاشان گهک داینا،  کورسیه
 .دانیشت

.  دایک بوو دا له1596 سای  له "Rene`Descartes" ـ ڕینی دیکارت
می  رده سه ر له ھه. ربرد سه وروپادا به ناو ئه ی له ریانه ژیانکی کۆچه

ن ردوو کرد ئاشنای سروشتی مرۆڤ و گه زیده قوی حه ، زۆر به وه نجیه گه
 کرد، زیاتر و  فه لسه  خوندنی فه ستی به ی ده وه  پاش ئهم به. بت

 .زانینی خۆیدا نا  نه زۆرتر دانی به
 ک سوکرات؟ روه ـ ھه
نھا  ک سوکراتیش پی وابوو ته روه ھه. و ک ئه ک وه یه ، تاڕاده ـ به

و  پی ئه به. خش قین و ڕوونمان پببه ژیرتی بتوانت زانیاری یه
کاندا   کۆنه ناو کتبه  له ین که  بکه و شتانه  به رگیز ناتوانین متمانه ھه

 .ستین کانیشمان ببه سته  ھه ت ناشتوانین پشت به نانه ته. ھاتوون
نھا ژیرتی زانستی  یگوت ته و ده بوو؛ ئه مان بوای ھه ـ پالتۆنیش ھه

 .ت قینمان پده یه
   و به وه  سوکرات و پالتۆنه ه ڕاستیدا ھکی فیکری ل ، له واوه ـ ته
موویان  ر ھه ھه. چت و دیکارت ده ره ی ئاوگوستیندا به ڕگه

دابوون  و بوایه  و له بووه ھه) نیانق ئه(*تکی ڕاشیۆنالیستیان  خاسیه
دیکارت پاش . قینی دنیا بت ی یه رچاوه نھا ژیرتی سه  ته که

  اکامک و گوتی نابت پشت به ئ یشته وجا گه کی قوڵ، ئه یه وه لکۆینه

ڵ  گه کرت له ده. سترت ڕاست ببه کانی ناوه ده کانی سه  بۆماوه زانیاریه
کانی   کۆنه یشتنه  تگه  پشتی له ین، کاتک که راوردی بکه سوکراتدا به

بت چی بکرت،  دا ده و کاتانه ی له ئه. سینا کرد ی ئه که پانه گۆڕه
 ؟ وه یته بدهمم  توانیت وه سۆفیا؟ ده

 . کردن فه لسه  فه وینه که وسا خۆمان ده ـ ئه
–وروپادا کۆچ بکات  موو ئه  ھه دیکارت بیاریدا به.  واوه ـ ڕک ته

ڵ  گه موو ژیانی بۆ گفتوگۆکردن له  ھه ک سوکرات، که روه ھه
نھا  وت ته مه یگوت، ده ک خۆی ده روه  ھه...رخانکرد کاندا ته سیناییه ئه
توانم  ناو خۆمدا ده  یان له ڕم که دا بگه و زانیاریه هدوای ئ به

ر بۆ  ھه.  وه یبینمه دا ده"زنی جیھان کتبی مه"ناو   یان له وه بیدۆزمه
ش توانی  و جۆره  گرت و به وه ربازیه  سه ندی به یوه ش، په نجامه و ئه ئه
 پاشانیش.  وه ڕاستدا بمنته وروپای ناوه  زۆر شاری جیاوازی ئه له
ندا  و ھۆه ره دا به1629 سای   لهم به پاریسدا ژیا،  ند ساک له چه

  ر نووسینه سه  و له وه  ساڵ مایه20ی  ودا بۆ ماوه کۆچی کرد و له
ن کریستینای  الیه دا له1649 سای  له. کرد کانی کاریده فیه لسه فه

  له"یگوت  ک خۆی ده روه ی، ھه وه  مانهم به.  بانگکرا وه شاژنی سویده
  توشی ئیلتیھابی سی کرد و له" ندا رده فر و به تی ورچ و بهو

 .دا مرد1650زستانی 
 . ساڵ ژیا54نھا   ته واته ـ که

  فه لسه ر فه سه ری خۆی له ت پاش مردنیشی کاریگه نانه  تهم بهـ 
ی  ر بین دیکارت بنچینه ین گه ک ناکه  ڕۆییه ھیچ زیاده. جھشت

ی  وه دانه رھه پاش سه ر له ھه. زراند ی مۆدرنی دامه هف لسه فه
کی نوێ  ی ڕنیسانسدا، پویستیه ده سه ی مرۆڤ و سروشت له شئه نه به

   و له وه م کۆبکاته رده کانی سه وه موو بیرکردنه  ھه ، که وه  کایه ھاته
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مین  که یه.  وه فیدا جگایان بکاته لسه گردراوی فه وه سیستمکی پکه
ویش سپینۆزا و الیبنیز و  ری سیستمیش دیکارت بوو، پاش ئه بنیاتنه

 "Kant" و کانت "Hume" و ھیوم "Berkeley" و بارکلی "Locke" لۆک
 .دوایدا ھاتن به

 ؟ چیه" فی لسه سیستمی فه " ستت له به ـ مه
ست   ده تاوه ره تای سه ره  سه  له  که یه یه فه لسه و فه ستم له به ـ مه

  فیه لسه  فه موو پرسیاره می ھه ی وه وه وی دۆزینه  و ھهپبکات
ک پالتۆن و  ری وه کان سیستم دانه  کۆنه ده سه. کان بدات وره گه
نی تۆماس  ڕاستیش خاوه کانی ناوه ده سه. بوو ریستۆتالیسیان ھه ئه
ی  فه لسه  نوان فه یویست پردک له  ده کویناس بوون که ئه
پاشانیش . تدا دروستبکات سیحیه لۆجی مهریستۆتالیس و تیۆ ئه

ی کۆن و  وه ی بیرکردنه کی شپرزه یه ه خۆی و تکه ڕنیسانس ھات، به
 م به. ی خودا و مرۆڤ رباره ی سروشت و زانست، ده رباره نوێ؛ ده
 سیستمکی ڕوونی   نوکان له وه موو بیرکردنه ی ھه وه کۆکردنه

ر  سه ویش له دا ڕوویدا و ئه ڤده ی حه ده سه مجار له که فیدا، یه لسه فه
ی  ر دیاریکردنی پۆژه سه ری خۆی له و، کاریگه ئه. ستی دیکارتدا بوو ده
یویست  موو شتکدا، ده پش ھه له. کانی داھاتوو دانا وه فی نه لسه فه

تی  رقای بابه  سه توانین چ شتک بزانین، واته  ده  ئمه بزانت که
رقای کردبوو،   سه میش که رسیاری دووھهپ. قین بوو زانیاری یه

 150 درژایی  ش، به ته م دوو بابه ئه. ش و ڕۆح بوو ندی نوان له یوه په
 .فی لسه تی مشتومی فه  خاسیه سای دواتر بوونه

 .وتبوو می خۆی که رده  زۆر پش سه واته ـ که
و  له. نم بوو رده تی سه کان بابه مان کاتیشدا پرسیاره  ھه  لهم بهـ 

شبین و  واو ڕه فی ته لسه وستکی فه کی، ھه ی خه دا زۆرینه کاته

یانگوت؛  وان ده ئه. بی رده قین ده ی زانیاری یه رباره گوماناویان ده
بوو و   دیکارت ڕازی نهم به. زانینی خۆمان ڕازیبین  نه بت به  ده ئمه
.  وه کرده ئارامی نهوان  ی ئه وه ی بیرکردنه مان کاتیشدا شوه  ھه له
دا  لره.  قینه سوفکی ڕاسته یله  فه بووه ده وا نه ، ئه ر ئارام بوایه گه ئه

   به ، که وه ینه راوردی بکه ڵ سوکراتدا به گه توانین له  ده وه دیسانه
می  رده سه ڕک له. بوو کان ڕازی نه کانی سۆفیسته شبینه بیروڕا ڕه

  بوایه  ده  میتۆدک دا که ی به شه دیکارتدا، زانستی سروشت گه
 . واو و ورد و دنیای پۆسیسی سروشتی پبکردایه سفکی ته وه

مان   ھه ی بۆچی به یگوت؛ ئه کرد و ده  خۆی ده دیکارتیش پرسیاری له
 بتوانت  وه  وردی و دنیاییه  به بت که ش میتۆدک نه شوه

 رببت؟ فی ده لسه ی فه وه بیرکردنه
 .م گه ـ تده
تی   فیزیکی نوێ، بابه وه کی تره الیه  لهم بهک،  الیه مووی له  ھه مه ـ ئه

و  ی ئه وه  دۆزینه  واته...ر باس و خواس  سه ی ھنایه سروشتی ماده
ستن و  به کانی سروشت پشتی پده  فیزیاویه  پۆسیسه ی که شتانه

   جۆره هکی ھدی ھدی زیاتر بوایان ب خه. ن که ستنیشانیان ده ده
  م بینینه کو ئه تاوه ھه. کرد کی میکانیکی سروشت ده یه وه لکدانه

ندی نوان ڕۆح و  یوه تی په بوو، بابه ھزتر ده ی جیھانیش به میکانیکیه
ی  ده  پش سه ک شتکی باو له وه.  وه  پشه ھاته ش زیاتر و زۆرتر ده له
  یانگوت وزه بینی و ده ده" کی ژیان فویه " ک جۆره دا، ڕۆحیان وه ڤده حه
ی  نی وشه سه مانای ڕه. خشت به کان ده  زیندووه ره وه موو بوونه  ھه به
ی   نزیکه ش له مه و ئه"  دانه ناسه ھه"و " فوکردن"، "فیکر"و " ڕۆح"

ریستۆتالیس، ڕۆح   بوای ئه به. بینرت کاندا ده وروپیه  ئه موو زمانه ھه
رکی زیندوودا بوونی  وه موو بوونه و ھهنا له" ئکی ژیان بده مه"ک  وه
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ر  ھه.  وه ش جودا بکرته  له  له حاه  مه  که  شتکه واته.  یه ھه
" ری وه ڕۆحی گیانه"و " ک ڕۆحی ڕووه" باسی  ش بوو که مه رئه به له
  دابوو که ڤده ی حه ده سه م جار له که ش بۆ یه یه م شوه به. کرد ده
یان "ش له"و " ڕۆح" جیاوازی نوان  وه هگ  ڕه کان له سوفه یله فه

  کانیان، به  فیزیاویه نه موو ته  ھه  بوو که وه شی ئه ھۆکه. دیاریکرد
 پۆسیسکی میکانیکی  ک شوه ، وه وه شی مرۆڤیشه ڵ و له شی ئاژه له

ئامری "م  شکی ئه  خۆ ناکرت ڕۆحی مرۆڤیش بهم به.  وه دایه لکده
" ڕۆحی"ی چۆن شتکی  ؟ ئه  ڕۆح چیه واته ی که ئه.  بت ه"ش له
 ستپبکات؟ توانت پۆسیسکی میکانیکی ده ده
 . وه  بکرته وه  بیر له یره ڕاستی سه ـ به
 ؟ ستت چیه به ـ مه

  ستم له مک ده  پاش که... وه مه رزبکه ستکم به م ده ده ـ من بیار ده
  که و پاسه ره ڕاکردن به بهم  ده یاخود بیارده.  وه بته رز ده ڕاستیدا به

  له په پ به ک داری ته کانم وه ک قاچه یه ند چرکه بۆم و پاش چه
نگ   شتکی دته  دانیشتبم و بیر له شه وانه له. رددا  ئه ن به یده ده
  واته که.  وه  خواره  چاوانمدا دنه کانم به  پکدا فرمسکه ؛ له وه مه بکه
ش   نوان له نھان له کی په ندیه یوه کان، په  شوه ک له یه  شوه بت به ده

 .بت و ئاگایدا ھه
دیکارت، . ژاند کانی دیکارتی ھه وه  بیرکردنه بوو که م گرفته ـ ڕک ئه

واو  دوو شتی ته"  ماده"و " ڕۆح " دا بوو که و بوایه ک پالتۆن، له روه ھه
ر  سه ری ڕۆح له هتی کاریگ  چۆنیه ت به باره  پالتۆن سهم بهجیاوازن، 

 .بوو مکی پنه  وه  ھیچ جۆره-ر ڕۆح سه ش له ری له یان کاریگه–ش  له
رۆشم بزانم دیکارت   په  زۆر بهم به،  مکم پ نیه ـ منیش ھیچ وه

 . چی یشته گه

 .ین تی خۆی بکه ی تایبه ندشه ماشای ئه ـ با ته
 وام بوو؛ رده  ڕاکشا و به که ر مزه ی سه که ی بۆ کتبه نجه لبرتۆ په ئه
و میتۆدی  ودا دیکارت ئه  و له یه کتبکی بچکۆله" ی میتۆد رباره ده"ـ 
ر گرفتکی  ی ھه وه  کاتی ڕوونکردنه  له  ڕوو که خاته  ده یه فه لسه فه
زانیت، زانستی سروشت  ک ده روه ھه. کاربھنرت بت به فیدا، ده لسه فه

 ...نی میتۆدکی نوێ  خاوه بووه
 .ت کرد وه ، باسی ئه ـ به
تا زۆر  یگوت ھه ک خاکی گرنگ ده موو شتکدا، دیکارت وه پش ھه ـ له
، نابت دان   شتک ڕاسته وت که که رنه تی بۆمان ده واوه  ڕوونی و ته به
ش،  نجامه م ئه  ئه ینه ی بگه وه بۆ ئه.  ڕاستی ھیچ شتکدا بنین به

ین  ش بکه ش به  به که  لکدراوه واوی گرفته چت پویست بت ته پیده
پاشان .  وه ینه گونجت وردتر و وردتری بکه ی ده یه و ڕاده تا ئه  ھه واته–
کی  یه  شوه به. ین ست پبکه  ده وه وه ترین بیرکردنه  ساده توانین له ده

ی  ندازه بکشرت و ئه"بت  ک ده"بیر " موو تاکه تر بیین، ھه
موو شتک  ی ھه ندازه یویست ئه ک چۆن گالیلۆ ده روه هھ". بگیرت

 بۆی  بوایه وا ده ، ئه بوایه ی نه ندازه ر شتکیش ئه بگرت و گه
و  ره  به وه  ساده بت له  ده فه لسه بوای دیکارت فه به.  دروستبکردایه
  له. بچنین گونجت زانیاری نوێ ھه ش ده یه م شوه به. دژوار بوات

 و خۆمان  وه ینه کان بکه شه موو به کی ھه ماشایه  ته ، گرنگهکۆتایشدا
توانین  وجا ده ئه.  کردووه یادنه  ھیچ شتکمان له ین که واو دنیابکه ته
 .ڕوو ینه فی بخه لسه نجامکی فه رئه ده

 .چت  ڕاھنانکی ماتماتیکی ده ـ زیاتر له
  یویست سوود له ا دهفیشد لسه ی فه وه  بیرکردنه ت له نانه ، ته ـ به

کان  فیه لسه  فه ته قیقه کی بوو ھه ره گه. ربگرت وه" میتۆدی ماتماتیکی"
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. لمنت کان بسه  ماتماتیکیه ته لماندنی بابه ی سه مان شوه  ھه به
بین  ین ناچارده که کاندا کارده ڵ ژماره گه ک چۆن کاتک له روه ھه
مان  یویست ھه ش ده ان شوهم  ھه ق، ڕک به ر ئه  سه وه ڕینه بگه

توانت  ق ده نھا ئه ی ته وه رئه به له. کاربھنت به" ق ئه"ئامازی 
  ر پشت به  گه  بسووده خشت، چونکه زانیاری دنیامان پ ببه

مان بوای  ڵ ھه گه  له وه شدا دیسانه لره. ستین کانمان ببه سته ھه
  ندیه یوه  ماتماتیک و په کهدابوو  و بوایه ویش له ، ئه پالتۆندایه

کی  کانماندا، زانیاریه سته ڵ ھه گه راورد کردنیان له به کان، به ییه ژماره
 .خشن به دنیاترمان پ ده

 ؟ وه  شیبکرته یه و شوه فی به لسه گونجت پرسیارکی فه  ئایا دهم بهـ 
ک  و وه  ئه...ی خۆی ندشه ر ئه  سه وه ڕینه  بگه وه  دیسانه ـ باشتر وایه
. قینی سروشتی بوون بگات کی یه  زانیاریه یویست به ئامانجک ده

ش گومان  ک ده تایه ره ک سه یگوت وه  ده  بوو که وه شی ئه که پشنیاره
  ویست سیستمه یده و نه  ڕاستیدا ئه له. ین موو شتک بکه  ھه له
 .بچنت ک لم ھه کی الوازی وه یه ر بناغه سه ی له که فیه لسه فه

کدا  ریه سه  به که موو ماه وا ھه  ئه... الوازبت که ر بنچینه گه ـ ئه
 ...پت ته ده

گوت شتکی  یده دیکارت نه. م، سۆفیا که ت ده که ـ سوپاسی ھاریکاریه
  یگوت به کو ده موو شتک بکرت، به  ھه ر گومان له  گه باشه
بۆ . موو شتک بکرت  ھه گونجت گومان له ئی ده بده کی مه یه شوه
  ریستۆتالیس، ناتوانین به ی پالتۆن و ئه وه  خوندنه  به نمونه

. وین که کانماندا پشده فیه لسه  فه ڕانه  گه  بین له وه کی زۆره دنیاییه
 زانیاریمان م بهین،  ده  پده شه کانمان گه  مژووییه بگومان زانیاریه

ی بت و  وه دیکارت پشئه.  وه نتهم ک خۆی ده ی جیھان وه رباره ده

 گرنگی  زرنت، به  خۆی دابمه ت به کانی تایبه فیه لسه  فه وه لکۆینه
 . وه کی کۆنی بسته یه وه  بیرکردنه موو جۆره زانی ھه ده

واوی  یویست ته ی دروستبکات، ده  نوکه ی خانووه وه و پش ئه ـ ئه
 .رت  البه که کارهکانی شونی   کۆنه سه ره موو که ھه
واو دنیابت  ی ته وه ھنا، بۆ ئه کارئه ی نوی به سه ره نھا که ، ته ـ به
 گومانی دیکارت قوتریش م به. گرت  ده رگه ی به که  بینا فیکریه که
ستین  ش ببه و شتانه ت ناتوانین پشت به نانه یگوت ته و ده ڕوات، ئه ده
   ببینه یه وانه زان، له ک ده. ت کانمان پمان ده سته  ھه که

 .کانمان سته جاری ھه گاته
 چت؟  ڕی تده مه ـ چۆن ئه

  قینه  شتکی ڕاسته داین که و بوایه وندا، له  کاتی خه  له ـ بۆ نمونه
   که یه کی گشتی، ھیچ شتک ھه یه شوه ئایا به.  وه ینه که تاقیده

؟ دیکارت  وه ین جودا بکاتهوبین  خه ربوونمان له به خه ستی به ھه
تک نابینم  ، ھیچ خاسیه وه مه که  ده مه قوی بیر له کاتک به"ت؛ ًڵ ده
 ..." وه وبینین جودابکاته ربوون و خه به خه تی به تی حاه واوه ته  به که
موو ژیان   ھه توانیت دنیابیت که چۆن ده"نووست؛  وام ده رده وجا به ئه
 "؟ ونک نیه خه

 جگای  ونیدا له  خه زانی له  وایدهم به بوو،  که ر شاخه سه  له هـ جپ
 . وتووه باروندا خه

ی خۆی  قینه زانی ژیانی ڕاسته  جگای باروندا بوو، وایده ـ کاتکیش له
  ش دیکارت له م جۆره به.  ونک بووه نھا خه ژار، ته ک جوتیارکی ھه وه

دا  ئا لره. کرد شتک دهموو  رتاپای ھه  سه کۆتایدا گومانی له
 .ستا وه کانی پش خۆی ده سوفه یله ی فه توانینی زۆرینه

 .ڕۆشتوون  زۆری وا نه واته ـ که
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  گومانی له. ست پبکات  ده وه و خای سفره یویست له  دیکارت دهم بهـ 
  واته.  دنیابوو لی نھا شتبوو که کرد، گومانیش ته موو شتک ده ھه
توانت دنیابت لی،   ده  که یه ک ھه ندیه یوه  په وه مه هنی ک الیه به
  واته کات، که  کاتک گومان دهم به. کات  گومان ده  که یه وه ویش ئه ئه
،  وه کاته  بیرده کاتکیش که.  وه کاته  بیرییش ده بت دنیابت که ده
ک  روه  یان ھه. یه وه ره رکی بیرکه وه  بوونه بت دنیابت که  ده واته که

 ."م  من ھه واته ، که وه مه که من بیرده"یگوت؛  خۆی ده
 . نجامه رئه و ده  ئه یشته  کۆتایدا گه  له  که یر نیه  سه وه المه بهـ زۆر 
کی   دنیاییه  چ جۆره  به ، که رنجبده شدا سه وه ڵ ئه گه  لهم به،  ـ باشه
. نت  داده وه ره رکه خودکی بی  پکدا خۆی به  له وخۆوه ڕاسته

ی  و شته یگوت؛ بوونی ئه  پالتۆن ده یادت بت، کاتک که  له یه وانه له
ی  و شته  له ین، ڕاستی تره یگه ین و ده گه  لی تده وه قمانه ھۆی ئه به
،  مان شته  ھه وه الی دیکارتیشه به. ین یگه  ده وه کانمانه سته ھۆی ھه به
  کو له ، به یه وه ره  خودکی بیرکه  نابات که وه ی به نھا په و ته ئه
تری  قینه  بوونکی زۆر ڕاسته یه وه ره  بیرکه و خوده مان کاتیشدا ئه ھه
 لی  وه کانمانه سته  ھۆی ھه  به ی که  فیزیاویه و جیھانه ک له  وه یه ھه

 ھیچ  دا به لره. بت وام ده رده  به وه م خاه پاشانیش له. ین گه تده
 . کردووه واو نه کانی ته فیه لسه  فه وه ینهًۆرک ھشتام لکۆلج

 .وام بیت رده  تۆش به  باشتر وایه واته ـ که
   که یه پرست، ئایا ھیچ شتکی تر ھه  خۆی ده ـ پاشان دیکارت له

و  ک ئه  وه وه ستی دنیاییه مان ھه  ھه  بهم بهرت،  ی پبه بتوانت په
  یشته پاشان گه.  یه وه ره رکی بیرکه وه وت بوونه کهر  بۆی ده ی که کاته
رکی  وه ی بوونه رباره کی ڕوون و ئاشکرای ده  ونایه ی که نجامه و ئه ئه

و  نی ئه  خاوه میشه دیکارت ھه.  یه ھه) پرفکت(*موکوڕی  ب که

  ه جۆر ویست بوو که نه گه  به وه وه الی ئه  به وه رئه به  بوو، له وناکردنه
یگوت؛  و ده ئه.  دروست نابت وه  خۆیه کی ئاوھا خۆی له ونایه

  وه رکه وه  بوونه موکوڕی، ناکرت له رکی ب که وه وناکردنی بوونه
 خودی  بت له  ده واته که. واو بت  خۆی ناته ربگرت که  وه رچاوه سه

نکی تر، ربی  ده  شوه یان به– بت  وه که موکوڕه  ب که ره وه بوونه
بوونی   ھه وه الی دیکارته ، به وه شه یه م ڕوانگه له.  بت  خوداوه بت له ده

 ڕوون و  وه الیه  به ته و حاه ک ئه روه  ھه ، وه ویسته نه گه خودا به
بت خودکی   ده واته ، که وه کاته سک بیرده ین که  ده  که ئاشکرایه

 .بت ش ھه وه ره بیرکه
  له. کات  ده له کانیدا په نجامه رئه  ده میش له م وابت ئه پ ـ ئستاکه

 .تادا زۆر وریاتر بوو ره سه
 خای الوازی دیکارت  مه دان ئه و بوایه کانکی زۆریش له  خه ـ به
 ھیچ  دا باس له  ڕاستیدا لره  له...نجام رئه یت دهًڵ  تۆ دهم به. بت
  یگوت، ئمه  ساکاری ده  زۆر بهدیکارت. ین لماندنک ناکه  سه جۆره
بت   ده واته ین، که که موکوڕی ده رکی ب که وه موومان ونای بوونه ھه
دا، بوونی  و وناکردنه ناو خودی ئه  له موکوڕیه  ب که ره وه و بوونه ئه
بت،  ر بوونی نه گه رکی ئاوھا، ئه وه  بوونه ی جۆره وه رئه به له. بت ھه
  ر جۆره گه ش، ئه وه  له جگه. موکوڕی رکی ب که وه بوونه  وا نابته ئه

وا ناتوانین  بت، ئه موکوڕی بوونی نه رکی ئاوھا ب که وه بوونه
 ناشت  واته واوین، که ی خۆمان ناته وه رئه به  له وه. ین وناشی بکه

  وه  خۆمانه موکوڕی له ری ب که وه ی بوونه ندشه ی ئه رچاوه سه
ر   و ھه ی خودا بیرکی زگماکه ندشه پی دیکارت، ئه به. قوت ھه
کشک  ک چۆن ونه روه ھه"،  ماندایه گه  له وه  دایکبوونمانه کاتی له له

 ."نت کانی داده ر کاره سه ئیمزای خۆی له
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ی ناوی  ه تکه(*ک "تیمیل"توانم ونای   ده شدا که وه ڵ ئه گه ـ له
  خشت که  نابه وه  مانای ئه مه  ئیتر ئهم هبم،  بکه) و.تیمساح و فیل

 .بت ڕاستیدا بوونی ھه رکی ئاوھا له وه  بوونه جۆره
 ڕاستیشدا بوونی  یگوت له  و ده وه دایته می ده وسا دیکارتیش وه ـ ئه

ناو   لهم به.  دا نیه"تیمیل"ی  ناو بیرۆکه رکی ئاوھا له وه گیانه
پی دیکارت   و به یه دا بوونی ھه"موکوڕی  کهرکی ب وه بوونه"ی  زاراوه

ی   فیکره ک چۆن ھیچ گومانک له روه  ، ھه واو بگومانه شتکی ته
ک  ک یه  وه که کانی بازنه موو خاه  ھه ، که کدا نیه یه بازنه

وا  بت، ئه ی تدا نه رجه م مه ر ئه گه  ئه واته.  دورن وه یه که قه چه له
ش ناتوانین باس  مان شوه  ھه به.  یه کمان ھه یه هناتوانین بین بازن

تی  ر گرنگترین خاسیه گه ین، ئه بکه" موکوڕی رکی ب که وه بوونه " له
 .تی  بوونیه بت، که تدا نه

 . ته واو تایبه کی ته یه وه  بیرکردنه  شوه مه ـ ئه
.  الیزمه ڕاشیون ت به کی ئاشکرا و تایبه یه وه  بیرکردنه ، جۆره مه ـ ئه

ک  ندیه یوه  په دا بوو که و بوایه ک سوکرات و پالتۆن، له روه دیکارت، ھه
  له" شتک"کو  تاوه  ھه واته. بت  و بووندا ھه وه  نوان بیرکردنه له

 .بین  بوونی دنیا ده وا زیاتر له فیکردا ڕوونتر بت، ئه
  یه وه ره رکی بیرکه وه  خۆی بوونه ی که وه  ئه یشته کو ئستا گه تاوه ـ ھه

 . یه موکوڕیش بوونی ھه رکی ب که وه و بوونه
کرت وا  ت؛ ده بت و ده وام ده رده  به وه شه یه م بنچینه  له ، وه ـ به

ک مانگ و   وه بۆ نمونه–کانی جیھانمان  کیه ره  ده  ونه  که وه بیربکرته
کانی  کیه ره  ده  ونهم به. یای بن ی خه موویان ونه  ھه-خۆر

توانین   ده وه قه ھۆی ئه  به تکن که ند خاسیه نی چه جیھانیش، خاوه
و   ئه کانن، واته  ماتماتیکیه ندیه یوه کانیش په ته خاسیه. بیان ناسین

م   ڕوونی ئه...ک درژی و پانی و قوی کرن، وه  ده  پوانه ی که شتانه
ک ڕوونی بوونم  روه ، ھه وه قمه الی ئه به"  تیانه ندایه چه " ته خاسیه

  ته ، خاسیه وه کی تریشه الیه له.   وایه وه ره رکی بیرکه وه ک بوونه وه
  ندامه ستی ئه یوه نگ و بۆن و تام، په ک ڕه ی وه"کان تیه چۆنایه"

 .ن کان ناکه کیه ره  ده سفی ڕاستیه ڕاستیدا وه کانمانن و له ستیه ھه
 ؟ نیهونک   سروشت خه واته ـ که
  وه کشته رنجمان ڕاده شدا دیکارت سه م خاه  له وه خر، دیسانه ـ نه
قمان  ت کاتک ئه دیکارت ده.  که موکوڕیه  ب که ره وه ر بوونه سه
  ک له روه ھه–واو ڕوون و ئاشکرای شتک  یشتنکی ته  تگه گاته ده

بت   ده و کاته وا ئه  ئه-کاندا کیه ره  ده  ماتماتیکیه ندیه یوه تی په حاه
 ب  ک که ی خودایه وه رئه به  بت، له و جۆره ر به شی ھه که ڕاستیه

  ینه گه  ده وه قمانه ھۆی ئه کاتکیش به. تنت مان ناخه  ھه موکوڕه که
خشت  به ده"  کی خودایانه رانتیه گه"وسا دیکارت  رککردنی شتک، ئه ده
 . ڕاستی بت که

 و  یه وه ره رکی بیرکه وه  بوونه ی که وه  ئه یشته  ئستا گهتا  ھه... ـ باشه
 . یه کیش بوونی ھه ره تکی ده قیقه  و ھه یه خودا بوونی ھه

.  جیاوازن وه تی بیرکردنه قیقه کان و ھه کیه ره  ده ته قیقه  ھهم بهـ 
ت  قیقه ی جیاوازی ھه ر بوونی دوو شوه سه خت له دا دیکارت جه لره
 و  ه"ڕۆح" یان  یه" وه بیرکردنه"میان  که ؛ یه" ماده"ت، یان دوو جۆر کا ده

 و  نھا ئاگاییه ڕۆح ته.  ه"تریاڵ مه"یان "  یه وه درژبوونه"میش  دووھه
ر  سه  ناکرت به وه رئه به  بۆشایدا داگیرناکات، له ھیچ شونکیش له

ی  وانه  پچه تریاڵ به  کاتکدا مه له. شبکرت تردا دابه شی بچکۆله به
  وه رئه به گرت، له  بۆشایدا ده  و شونیش له وه بته ، درژده یه وه ڕۆحه
 م به–کرت  شده تردا دابه تر و بچکۆله شی بچکۆله ر به سه  به میشه ھه
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 دن،   خوداوه  له که ردوو ماده پی دیکارت ھه به.  ئاگا نیه تریاڵ به مه
موو شتکی تر   ھه ست له ربه کی سه یه هشو نھا خودا خۆی به  ته چونکه

   خوداوه  له-تریاڵ ڕۆح و مه–  که ردوو ماده  ھه نده رچه ھه.  یه بوونی ھه
  وه بیرکردنه. کتری یه ستن له ربه واو سه شدا ته وه ڵ ئه گه  لهم بهدن، 
  چت پۆسیسه  پیده ، واته وه شه وانه  پچه تریاڵ و به  مه  له سته ربه سه

 .ن ستن، ڕووبده  ببه وه  بیرکردنه ی پشت به وه ب ئه کان، به مادیه
 . وه شه  دوو به کات به کانی خودا ده ریده  ئافه واته ـ که

ئاشکرا   به واته.  ه"دوالیست"ین دیکارت   ده ئمه.  ـ ڕک وایه
نھا مرۆڤ  ته.  وه کاته تی مادی جودا ده قیقه تی ڕۆحی و ھه قیقه ھه

تی  قیقه  ژر ھه ونه که تی ده واوه ته کان به ه  ئاژه واته ، که یه هڕۆحی ھ
تی  سه  ژر ده وتۆته  و ژیانیان که وه نهی جو وه رئه به ، له وه مادییه

ک ئامرکی ئاۆز  ری وه وه دیکارت گیانه.  وه کانه یاسا میکانیکیه
تی مادی،  قیقه ر ھه  سه میش کاتک دته  ئه واته که. کرد ماشا ده ته
 .بینت یشتنکی میکانیکی ده  تگه کان جۆره تریالیزمه ک مه روه ھه

 دیکارت  دیاره. نھا ئامرک بت  ھرمس ته ، که یه ـ من زۆر گومانم ھه
ی خۆمان  ئه.  ویستووه رکی خۆش نه وه  ژیانیدا ھیچ گیانه رگیز له ھه

 ش ئامرین؟ چین؟ ئایا ئمه
ی  و بوایه  ئه یشته دیکارت گه. م ئامریش نین و ھهم ئامریشین  ـ ھه
م   و ھه وه کاته م بیرده  ھه ، که" نیه رکی دووالیه وه بوونه" مرۆڤ  که

 و  نی ڕۆحه م خاوه  مرۆڤ ھه واته. کات  بۆشایدا داگیرده شونکیش له
 ئاوگوستین و تۆماس  وه  مژه ر له ھه.  شکی مادیشه نی له م خاوه ھه
وان مرۆڤ  بوای ئه به.  گوتبوو وه ته و بابه ویناس شتکیان لهک ئه
ری ڕۆحی  ک په مان کاتیشدا وه  ھه  و له یه شی ھه ر له وه ک گیانه روه ھه
 مرۆڤ م به.  شی مرۆڤ ئامرکی نایابه پی دیکارتیش، له به.  یه ھه

ی پشت  وه ب ئه  به  بژی، وه توانت چاالکانه  ده  که نی ڕۆحکیشه خاوه
مان  کان ھه شیه  له  کاتکدا پۆسیسه له. ستت ش ببه  له به
 م به. چی یاساکانی خۆیانن کو ملکه ، به ستیان نیه ربه سه

دات و   ڕۆحدا ڕووده کو له شدا ڕوونادات، به  له ق له ی ئه وه بیرکردنه
ش بم  وه هبت ئ ده.  وه تی مادی درژبووه قیقه  ھه  له سته ربه واو سه ته
 م به. بت یش ڕۆحی ھه  ئاژه نا که ده دوری دانه  دیکارت به که
شکردنی  مان دوو به  ھه واته بت، که یان ھه و توانایه ر ئه گه یگوت ئه ده

 .سپت چه وانیشدا ده ر ئه سه به"  ماده"و "  وه بیرکردنه"نوان 
وڕووی  ره م به بدهر بیار گه  ئه...مان کرد وه وپش باسی ئه وه ـ له
  کات به ستده ده" م که ئۆتۆماتیکیه " شه ر به کسه وا یه م، ئه  ڕابکه که پاسه
  کانم دنه وا فرمسکه وم، ئه که ش نه که ر فریای پاسه گه  و ئه وه نهجو

 . وه خواره
ش   ڕۆح و له  بکات، که وه توانی نکۆی له یده ت دیکارتیش نه نانه ـ ته
و  ئه. ن که کتریدا ئاوگۆڕ ده نوان یه ری خۆیان له اریگهوام ک رده به
  وه شه له شدا بت، به  له ی ڕۆح له و کاته کو ئه تاوه یگوت ھه ده
  وه تی مشکه ندامکی تایبه ی ئه  ڕگه ش له مه ئه.  وه ته ستراوه به

ودا ئاوگۆڕی  له". لوو"یان " گالند"گوترت   پی ده دات که ڕووده
و   ئه بۆ نمونه. دات ڕووده"  ماده"و " ڕۆح"ریی نوان  وامی کاریگه هرد به
وام  رده شن، به ی گریدراوی پویستی له چوونانه ست و ھه ھه

 ڕۆح م به. شونن ری لده  و سه یه ر ڕۆح ھه سه ریان له کاریگه
  ھابکات و به ش خۆی ڕه ی له" نزمانه " وه و بیرکردنه توانت له ده

. وت بکات سوکه  ھه ش، چاالکانه  له ست له ربه کی سه هی شوه
  نده رچه ھه.  وه سته ده و بگرت به ق جه  ئه  که یه وه  ئه که ئامانجه

کانی   کۆی گۆشه تایه تاھه  ھهم بهوام سکم نائشت،  رده به
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ر  سه توانت به ق ده ش ئه یه م شوه به.   پله180  کاته ک ده یه سگۆشه
  وه شه یه م ڕوانگه فتاربکات، له ڕه"  نهئاق"ڕت و  شیدا تپه یستی لهپو

   که گومانی تدا نیه. سپنت چه شدا ده ر له سه تی خۆی به سه ڕۆح ده
 و  وه مته چه بن، پشتمان ده کانمان پیر و چرچ ده ڕۆژک قاچه

 2+2بت،  قمان ھه ی ئه و کاته تا ئه  ھهم بهون،  که کانمان ده دانه
  شمان نه ک له ق وه ی ئه وه رئه به  چوار، له کاته ر ده  ھه میشه ھه
 خودی  وه الی دیکارته ، به"ڕۆح. "بت  پیریش ده  و نه وه مته چه ده
 قوی  ستانیش به س و ڕق ھه وه ک بزواندنی ھه ستی نزمی وه ھه.  قه ئه
تی  قیقه  ھه  به وه شه لره،  وه شه کانی له ته  خاسیه  به وه ته ستراوه به

 . وه مادیه
شی  ک له یه  چ شوه  دیکارت به م که تی تناگه واوه  ته ـ ھشتام به

 .کرد راورد ده ڵ ئامرک یان شتکی ئۆتۆماتیکیدا به گه له
  موو ئامر و کاتژمرانه و ھه ریان له می دیکارتدا سه رده سه کی له ـ خه

و  ن، ھۆی ئه  کاربکه وه  خۆیانه وتن له هک رده  وا ده سوڕمابوو، که
ڕک  "Automat" ی ئۆتۆمات وشه. بوو یه و دیارده ش ئه راوردکردنه به

بگومان .  وه  بجوته وه  خۆیه  خۆی له خشت که به مانای شتک ده
 کاتژمرکی  بۆ نمونه.  یایه نھا شتکی خه ته" ی که وه نهخۆ جو له"

دیکارت .   و دروستکراوه ستراوه  به وه ن مرۆڤه هالی ناسی له ستره ئه
م  کی که یه ند پارچه  چه  له  دروستکراوانه و ئامره تی بت ئه کیه ره گه

ی   و خانه موو ئسقان و ماسولکه و ھه پکھاتوون و زۆر ساکارترن له
 م به. ھنن ر پکده وه شی مرۆڤ و گیانه  له ی که مارانه مار و شاده ده
شی  کان له ی یاسا میکانیکیه ر بنچینه سه توانت له ی بۆچی خودا نه ئه

 رک یان مرۆڤک دروست بکات؟ وه گیانه
 .ن که ده" کی دروستکراو زیره " کانکی زۆر باس له  خه مۆکه ـ ئه

ی  ئمه.  وه نه که می ئستامان ده رده کانی سه  ئۆتۆماته  بیر له واته ـ که
تنن و  خه مان ده ، جارجارک ھه ان خوقاندووهندین ئامرم مرۆڤ چه
  و ئامرانه ر ئه گه ئه. کن ڕاستی زیره  به ین که ن بوابکه که وامان لده

تی  واوه ته ، ئاوا بگومان به بوونایه می دیکارتدا ھه رده سه له
قی مرۆڤ،   ئه  که بوایه  گومانی ھه یه وانه  له وساکه ئه. یانترساند ده
ند   چه چونکه. ست و ئازادبت ربه  سه چوو، ھنده و بۆی ده ک ئه هرو ھه
و  ک ئه روه  ژیانی فیکری مرۆڤ ھه دان که و بوایه سوفک له یله فه

بگومان ڕۆحی . ستبن ربه ن، سه ده دا ڕووده سته  جه ی له پۆسیسانه
 ڵ گه  لهم به،  ر زۆر ئاۆزتره ر ھه  پۆگرامکی کۆمپیوته مرۆڤ له

ئی  بده کی مه یه  شوه  به  ئمه دان که و بوایه کانک له شدا خه وه ئه
،   بکه ماشای ئره  تهم به.  وه ته ستراوینه  به و پۆگرامانه ک ئه روه ھه

 .م وت شتکت نیشانبده مه  ده...سۆفیا
ری  وسه  له  ڕاکشا، که وره ی بۆ مزکی نووسینی گه نجه لبرتۆ په ئه

لبرتۆ  ئه. ر دانرابوو سه ی له رکی چکۆله کۆمپیوته.  بوو وه که ژووره
 .وت  ڕۆیشت و سۆفیاش دوایکه که والی مزه ره به
روی  سه له "C" مک پیتی ی داگیرساند و پاش که که لبرتۆ ئامره ئه

 و گوتی؛" الیال"وجا نووسی  وت، ئه رکه  ده وه که شاشه
 . وتووه کهکی گفتوگۆکردنی پش یه رنامه ـ به

 وت؛ رکه  ده که ر شاشه سه مک تکستک له پاش که
 "باش دانیشتوویت؟.  من ناوم الیالیه"

 سۆفیا چوار پیتی نووسی؛
کی  لبرتۆ کورسیه  ئهم بهنیشتبوو،   ھشتام دانه نده رچه ، ھه" به"

  نووسرا؛ که ر شاشه سه بۆ ھنا و له
 "؟ تۆ ناوت چیه"
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 ؛ وه می دایه ش وه که ی نووسی و ئامره مه فیا ئه، سۆ"سۆفیا ئامۆنسن"
  دت به. ناسینت سۆفیا پخۆشحام به.  س ر، ژماره نی کلۆیڤهکۆ"

 "؟ ت خۆشه  ساه دایکبوونی پانزه ڕۆژی له
 رشانی و گوتی؛  سه ستکی خسته لبرتۆ ده  ئهم بهکی،  سۆفیا داچه

ک چۆن  روه ھه. ت انی تۆم داوهدایک بوون و ناونیش ـ من ناو و ڕۆژی له
مک  ر که  گه ناسنن، خۆشه سکی نوێ ده  که کاتک خۆمان به

 .کتری بزانین ی یه رباره ده
 .سۆفیا نووسی" خراپ نیم"
  وه واوه ی ته ی ڕسته  ڕگه  له وبده  ھه خۆ خراپ نیت سۆفیا؟ تکایه"

 "بمدونیت
 "م؟  بکه کت ئاڕاستهتوانم پرسیار ده. سوپاس، من زۆر زۆر باشم"
 " زووی خۆت پرسیار بکه  ئاره رموو به  زۆر باشیت، فه  که پم خۆشه"
 "؟ نده نت چه مه ته"
  دا له28/3/1990  داڕژرام و له" تالنتا ئه " دا له8/8/1988  له"

 ."رویجی ر زمانی نه  سه رگردرامه رویجیدا، وه کنیکی نه ی ته قوتابخانه
"Gosh" )*و. گیان  وای خوایه بازاڕی واتهزمانی  به( . 

 ." واوم بۆ بنووسه ی ته گوتم ڕسته"
 ."!نھا گوتم گۆش ته"
   وشه100000  زیاتر له. م جاڕی تناگه زم و گاته  زمانی به من له"

 . ه"Gospel" ی  وشه وه ه"Gosh"  ش له زانم، نزیکترین وشه ده
 ."خشت به گۆسپیش مانای ئینجیل ده"
 "سیحیت؟ مهسۆفیا تۆ "
 "نازانم"
 "یشتنکی نوێ و ڕگای تگه ره  به نگاوکه  ھه-نازانم–زۆرجار "

 "گوت مان شتیان ده دیکارت و سوکراتیش ھه"
 ی پش 399 تا 470سای  سوفکی یۆنانی بوو، له یله سوکرات فه"

  نجه وا په ی بزانیت، ئه رباره وت زیاتر ده ته ر ده گه ئه. سیحیدا ژیا مه
 بهبن  "F7"کی فه یله دیکارت فه. دای  نسی بوو، له ڕه سوف1596 سا 
  نجه وا په  بزانیت، ئه رباره وت زیاتری ده ته ر ئه گه  ژیا، ئه1650 تا  وه

 ."F8"  بن به
 "م؟ توانم پرسیارکی ترت لبکه ده.  سه م به نده وه نھا ئه سوپاس، ته"
زوی خۆت   ئاره رموو به فه. تس ب ت به نده وه ر ئه گه  ئه پم خۆشه"

 " پرسیاربکه
  و سۆفیا نووسی؛ وه ی شارده نینکی شتانه لبرتۆ پکه ئه
 "؟ ی کیه  کنه  میولله ھیلده"
نی سۆفیا  مه ژی و ڕک ھاوته ساند ده  لیلله ی له  کنه  میولله ھیلده"

 " ئامۆنسنه
 "زانیت؟  ده  کووه  له مه ئه"
فکمدا ناوی  له ناو مه  له  که ندیه وه نھا ئه ته. یزانم  ده  کووه نازانم له"

 " وه وم دۆزیه ئه
وجا   ئه...ر شانی دانا سه ستکی له لبرتۆ ده ستیکرد ئه سۆفیا ھه

 لبرتۆ گوتی؛ ئه
، من  مانه  ھه ی ھیلده رباره ی ده مانه  که و زانیاریه موو ئه ـ ھه

 . وه که ره  ناو کۆمپیوته ته خستومه
 "زانیت؟  ده ی ھیلده رباره  تر دهھیچی"
ی  پله.  لوبنان  له کانه کگرتووه  یه وه ته رکی نه باوکی چاودریکه"

 "نرت ی ده که  پۆستکارت بۆ کچه میشه  و ھه یه ری ھه مجه
 "! وه ر بیدۆزیته  گه پم خۆشه"
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رکی   ھیچ کۆمپیوته  و منیش به کانمدا نیه  فایله  له ناتوانم، چونکه"
 " وه ته ستراومه به  نه وه تره

 "!!!!ّ!!!!! وه ره من گوتم؛ بیدۆزه"
ی  موو نیشانه و ھه  ئه وه مه نی که الیه  به... بوویت سۆفیا؟ توڕه"

 " ستته چوونی ھه ی ھه  نیشانه رسوڕمانانه سه
 "!م  بکه دا قسه ڵ باوکی ھیلده گه وت له مه ده"
یت،  وت باسی مندایت بکه ته ر ئه گه ئه.  ر خۆتدا نیه سه تت به سه ده"

 .دا"F9"   بن به نجه وا په ئه
 .ر شانی سۆفیا  سه ستکی خسته لبرتۆ ده ئه

 و  نھا پۆگرامکه ته" الیال. " کات، خۆ تۆپی کریستاڵ نیه و ڕاستده ـ ئه
 .ھیچی تر

 .سۆفیا نووسی!"  مت داخه ده"
 52ک و   خوله13ھا ن ناسینمان ته. ، سۆفیا ک پت خۆشه روه ھه"

. بت یادم ده  باسمانکرد له موو شتکیش که ھه. ی خایاند چرکه
 ."ستنم وه  ده که ش پۆگرامه ئستاکه

 لبرتۆ گوتی؛ وجا ئه  و ئه که ر شاشه  سه ھاته "C" پیتی
 . وه  دابنیشینه وه توانین دیسانه ـ ئستا ده

 سیبوو؛ند پیتکی تری نوو  سۆفیا چه و کاته  ئهم به
 "ی کنه"نووسیبووی 

 ؛ که ر شاشه  سه  ھاته مه م وه مک ئه پاش که
 "دام لره"

 ؛ وه  سۆفیا بۆی نووسیهم بهکی،  لبرتۆ ڕاچه یان ئه مجاره ئه
 "تۆ کیت؟"

  وه  لوبنانه وخۆ له ، ڕاسته تدایه  خزمه ی له لبرت کنه ر ئه مجه"
 "؟ تان چیه که رمانه فه. ھاتووم

 ناو   ھاتۆته نه و ترسنۆکی بۆگه ، ئه دیوه  ئستا شتی وا خراپم نهـ تا
 سۆفیا کرد  ی گوت و داوای له مه لبرتۆ ئه ئه".  وه مه که ھارد دیسکه"

دا دانیشت  که ره م کۆمپیوته رده به وجا له ئه. ی بۆ جبھت که کورسیه
 و نووسی؛

 "؟ وه مه که ره پیوته ناو کۆم ک توانیت بیته یتانیه  شه  چ شوه به"
  دا بم که و شونه توانم له من ده. م که  ئازیزه ره ، براده فکی ئاسانه"

 ."خوازم ده
 "!ر ڤایرۆسی پیسی کۆمپیوته"
. وم که رده دایکبوون ده ک ڤایرۆسی ڕۆژی له  وه ئستاکه!  ، باشه باشه"

 "تی بنرم؟ کی تایبه یه دیت نامه م پده ڕگه
 "کات  بزارمان ده ریکه کانت خه سوپاس، نامه"
   ھیلده ر ڕز لنانی تۆیه به مووی له ینووسم؛ ھه  ده له په  زۆر بهم به"

دایک بوونت   پیرۆزبایی ڕۆژی له وه  کانگای دمه  له وه دیسانه. گیان
ر   ھه  له  پم خۆشهم به،  باره  ناله که  بارودۆخه ببووره. م که لده

ز   حه وه  ده  له ، که وی بابهس. م ۆزباییت لبکهشونک بیت، پیر
 "شکت پدا بکات کات باوه ده

  وه وت ھچ شتکی تر بنووست، دیسانه لبرتۆ فریابکه ی ئه وه پش ئه
 . که ر شاشه  سه وه ھاته "C" ی نیشانه

 ؛ که ر شاشه  سه  ھاته یامه م په و ئه" ی زانیاری کنه"لبرتۆ نووسی  ئه
12.57     15/06/90   174.643   Knag.lib 
22.34    23/06/90    326.439   Knag.lil   
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  وه ی کوژانده که ره و پاشان کۆمپیوته"  وه ی بسه کنه"لبرتۆ نووسی؛  ئه
 و گوتی؛

 . وه وته که رده ی ده  بزانین که حاه  مهم به.  وه واو سیمه ـ ته
 وجا گوتی؛ کرد و ئه ی ده که ره کۆمپیوتهماشای   ته وه دانیشتنه ر به ھه

 ...ی لبرت کنه  ئه...موو شتک خراپتربوو  ھه ی له که ـ ناوه
لبرت  ئه. وت رکه کانی بۆ ده  لکچوونی ناوه نھا ئستاکه سۆفیا ته

ورا  یده لبرتۆ، نه یی ئه ر توڕه به  لهم بهلبرتۆ کنۆکس،  ی و ئه کنه
   و له وه  ڕۆیشتنه که فه نه و کورسی و قه ره  به وه دیسانه. ھیچ بت

 . وه ی پشویاندا دانیشتنه جگه
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 "Spinoza" سپینۆزا
 ...قۆز ناجونت ره خودا قه...

 
نھا   پاشاندا سۆفیا، ته تا له نگی دانیشتن، ھه  بده کی زۆر به یه بۆ ماوه
 ر شتکی دی، گوتی؛ سه  لبرتۆ بخاته رنجی ئه ی سه وه بۆ ئه
 ناوبانگ بوو؟ به. یر بووبت بت دیکارت مرۆڤکی سه ـ ده
 ؛ وه می دایه کشاو و پاشان وه ی قوی ھه ناسه ک دوو ھه لبرتۆ یه ئه

  زنه  مه و ڕۆه  گرنگترینیان ئه یه وانه بوو، له زنی ھه کی مه ریه ـ کاریگه
ی تردا بینی،  وره سوفکی گه یله ی فه وه ر بیرکردنه سه  له بت که

ی "Barouch de Spinoza"  باروخ دی سپینۆزا ستم له به مه
 . ژیا1677تا   ھه  وه1632 سای  و له ، ئه ندیه سوفی ھۆه یله فه

 یت؟ که ویشم بۆ ده ـ باسی ئه
ربازی  گرتنی سه خه ھین یه رچۆنک بت، با نه  ھه...ـ وام دانابوو

 .ستنت وهمان ب که ر کاره مجه
 .گرم  گوده وه  ئاگاداریه ـ منیش به

ر   ھهم بهمستردام بوو،  ی ئه که  گروپی ئاینی جوله ر به ـ سپینۆزا سه
سوفی  یله م فه که. ریشیانکرد شیانکرد و ده رستگا ب به  په زوو له

 و  تی پکراوه  سوکایه سوفه یله م فه ک ئه ی نوێ، ئاوھا وه ده سه
موو  ھه. وی کوشتنیشیاندا ی ھه وه  ئه یشته ت گه نانه ته.  ڕاونراوه

و  ئه. گرت سمی ده  ئاینی ڕه ی له خنه  ڕه  بوو که وه رئه به ش له مانه ئه
ند   چه نھا له ھودیش ته م ئاینی یه سیحی و ھه م ئاینی مه یگوت ھه ده

سپینۆزا . کی وشک پکھاتوون و ھیچی تر کی و بوایه ره سروتکی ده
   له وه یه"ی مژوویی خنه ڕه"کی  یه  ڕوانگه  له سوف بوو که یله م فه هک یه

 .ڕوانی ئینجیلی ده

 ـ چۆن چۆنی؟
  ن خوداوه الیه راپای سروشی ئینجیل له  سه کرد که  ده وه و نکۆی له ـ ئه

،  وه خونینه ورات ده  ئینجیل و ته و کاتک که  بوای ئه به. ھاتبت
  جۆره.  وه ته  تیدا نووسراونه ین که چاوبکه  ڕه  کاتهو  ئه میشه بت ھه ده

بایی نوان   ناته یی ئاوھاش، کۆمه کی ڕخنه یه وه خوندنه
ی  شی نووسراوه  ژر ڕووکه  لهم به.  وه کاته کان ڕوونده نووسراوه

رکی  که  قسه توانین به بینین و ده سیح ده ی نوشدا، مه یمان نامه په
سیح کتومت  کانی مه یامه ی په وه رئه به ین، له می بده ه  قه خودا له

یامی  سیح په مه. ھودی  وشکی ئاینی یه وازکن بۆ ڕزگاربوون له بانگه
رو  سه ویستی له  ناواخنیدا خۆشه  له ، که وه وکردهی ب"ق ئاینی ئه"

ویستی بۆ  دا خۆشه ستی سپینۆزا لره به مه. نا  داده وه موو شتکه ھه
ر زوو ئاینی   ھهم به. کتری  بۆ یه ویستی مرۆڤیشه  و خۆشهخودا
کی  ره ی دۆگمای وشک و سروتی ده  نو چوارچوه وته سیحییش که مه

 . بماناوه
الی  خت بوو به ش، سه یه و شوه کی به یه وه  بیرکردنه ـ بگومان جۆره

 .زمبکرت  ھه وه کانه شه  و قه کسه
   بوو که و کاته ر سپینۆزادا ھات، ئه سه به  ختترین ئازاریش که ـ سه

ڵ  گه گونجانیان له ھۆی نه ر به ھه. مای ی خۆی پشتیان لھه که خزانه
یان  که  میراتی خزانه دا له ویانده یدا، ھه وه ی بیرکردنه شوه
   که یه وه ، ئه یه ره مه یر و سه دا سه ی لره و شته  ئهم به. ن ریبکه ببه
ربین و  وی بۆ ئازادی بیروڕا ده ک سپینۆزا ھه  وه بووه س ھه م که که

ش،  تیه نگاریکردن و دژایه ره و به موو ئه ھه. لبووردنی ئاینی دابت
موو  ی ھه وه  ھۆی ئه وایلکرد ژیانکی خامۆش و داباو بژی و بووه

 دروستکردن و  نانی ژیانیشی به. رخانبکات  ته فه لسه کاتکی بۆ فه
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و  ندک له ش ھه مه کرد، ئه یدا ده تی په ی تایبه تنی چاوی چاویلکهفرۆش
 .ر سامانی من  سه ته  ھاتوونه  ئستاکه  که یه چاوانه

 ! رسوڕمانه ـ جی سه
تکی تدا   سیمبولیه ، شوه ر چاویلکه سه ی ژیانیشی له ـ شوه

  ن که ده کی ده ی خه کان یاریده سوفه یله زانیت فه ک ده وه. بینرت ده
ری  وھه  جه شک له به.  ببینن کی نووه یه  ڕوانگه ژیان و بوون له

کی  یه ڕوانگه "  له کانه ی سپینۆزاش، کتومت بینینی شته فه لسه فه
 ." وه تاییه تاھه ھه
 ؟ وه تاییه تاھه کی ھه یه  ڕوانگه ـ له
کی ر ئاست سه دایت بتوانیت ژیانی خۆت له و بوایه له.  سۆفیا ـ به
ر   سه یته رنجت بخه ی بتوانیت سه وه  بۆ ئه وساکه ردوونی ببینیت؟ ئه گه

  ک له یه  شوه بیت به دا ببینیت، ناچارده  ئستا و ئره خۆت و ژیانت له
 ...کان چاوت بنوقنیت شوه
 .  ئاسان نیه  ھنده...ـ ئمم
کی ش نھا به  تۆ ته یادت بت که ش له شدا ده و کاته ، له ـ به

کجار   شتکی یه ر به  تۆ سه واته. ژیت موو ژیانی سروشت ده ی ھه چکۆله
 .تریت وره گه

 .م گه ستت تده به  مه ـ پم وابت له
موو  ک بینیندا ھه  یه توانیت له یت؟ ده ستیشی پبکه توانیت ھه ـ ده

 یت؟ ردوون درک پبکه موو گه سروشت، ھه
تی  ی تایبه ندێ چاویلکه  ھه ستیم به پوی یه وانه له.  یه ـ گومانم ھه

 .بت
و  کو بیر له ، به  نیه  بسنووره و بۆشاییه ستم له به نھا مه دا ته ـ لره
زار ساڵ   ڕۆژان، سی ھه ڕۆژک له.  وه مه که ش ده  بسنووره کاته

شکی زۆر  و به ئه. ژیا دا ده"ڕاین" دۆی   له ر، کوڕکی بچکۆله وبه مه له
م  به. کی بسنوور بوو ریایه  ئاوکی ده روشت بوو، دۆپهی س بچکۆله
ی سروشت  شکی بچکۆله  به مان شوه  ھه  تۆش به...ش سۆفیا یه شوه
 . و تۆدا نیه یه  چکۆله و کوڕه  نوان ئه ک له  جیاوازیه ھیچ جۆره. ژیت ده
 .ژیم  ئستادا ده رحاڵ من له ھه  بهم بهـ 

ت  سته و ھه  ئه  چاوت نوقاند، که سته به و مه به ڕک م به،  ـ زۆر باشه
 سک؟  چ که بیته زار ساکی تر تۆ ده ئاخۆ سی ھه. ال دروست ببت

  بوون؟ یه م شوه کانی به ره  ڕوخنه وه ـ بیرکردنه
  یه  ھه موو شتک که یگوت ھه ر ده ک ھه  سپینۆزا نه...تی نا واوه ته ـ به

. نا  ھاوتای سروشت داده  خودای به وه شه وه هرو ئ سه کو له ، به سروشته
موو بوونکیشدا خودای   ھه بینی و له موو بوونکدا ده  ھه و خودای له ئه
 .بینی ده

 . بووه" پانتیست " واته ـ که
 جیھانی   که ، خودا شتک نیه الی سپینۆزاوه به.  ـ پاوپ ڕاسته

کانی  خلوقه ماشای مه  تهستابت و ڕا وه وه ره ده خوقاندبت و خۆشی له
مک  جارجارکیش که.  یگوت خودا جیھانه و ده خر، ئه نه. بکات

دا  لره.   خودادایه یگوت؛ جیھان له بی و ده ریده جیاوازتر ده
ی بۆ   قسه وه ی ئاریۆپاگۆسه ر لوتکه سه  له ر پاولۆس که  سه وه ڕته گه ده
ژین و  ودا ده ناو ئه له  ئمه"یگوت؛  کرد و ده کان ده سیناییه ئه
 با م به".  یه ویشدا بوونمان ھه ناو ئه ر له  و ھه وه جوینه ده
گرنگترین کتبی . ی خودی سپینۆزا خۆی وه ر بیرکردنه  سه وه ڕینه بگه

  ندازه ر میتۆدی ئه سه  له زانستی ئیتیک، زانستک که"ناونا 
 ." یکردووه شه گه

 ؟ ندازه ئه و میتۆدی ...ـ زانستی ئیتیک
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ستی  به  مهم به. ر گومان  به یر بته مک سه  که یه وانه ـ له
   که یه و ژیانه راندنی ئه تی گوزه  ئیتیک، چۆنیه کان له سوفه یله فه
ستیش باس  به مان مه  ھه بگومان به.   ژیانکی ئاسوده نته مانگه ده
 کاتی  نھا له ته. ین که ریستۆتالیس یان سوکرات ده  ئیتیکی ئه له

تی   چۆنیه ندێ یاسا، که  ھه  به  ئیتیک بووه  که ئستاماندایه
سی تر   که ی پ له وه ب ئه  به ته به دات، ھه وتمان نیشانده سوکه ھه

 .)و.سی تر بخۆین قی که ی ھه وه ب ئه  به واته(*دابگرین 
   به مه  ئایا ئه، وه یته تی خۆت بکه یی تایبه  ئاسوده ر بیر له گه ی ئه ـ ئه

 درت؟ م ده ه  قه رستی له خۆپه
ی ئیتیک   کاتک سپینۆزا وشهم به.  ته و بابه  له  شتکه ـ به
ری   ھونه وشت یاخود به ی ڕه  وشه توانین به وا ده ھنت، ئه کارده به

 .ریگین ژیان وه
ر میتۆدی  هس  له ری ژیان، زانستک که ھونه "...شدا وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 
 ؟" ی کردووه شه  گه ندازه ئه

  یه  داڕشتنه و شوه  یان ئه ، خودی زمانه ندازه  میتۆدی ئه ست له به ـ مه
ت بۆ  نانه یوست ته  ده  که یاده بگومان دیکارتت له. ھنت کاریده  به که

. کاربھنت کانیشی میتۆدکی ماتماتیکی به فه لسه  فه وه بیرکردنه
ر  سه  له  که فیه لسه کی فه یه وه  بیرکردنه  جۆره ستی له به و مه ودا ئه له
ناو  سپینۆزاش خۆی له. چنرابت وی فیکری ھه نجامکی پته رئه ده
یویست  یدا ده که ه"ئیتیک " له.  وه بینیه مان ڕبازی ڕاشیۆنالیزمدا ده ھه
تی ژیانی مرۆڤ   چۆنیه ی سروشت نیشانبدات که و یاسایانه ئه
ست و   ھه بت خۆمان له و ده ڕای ئه  به مه رئه به له. ن که تنیشان دهس ده
توانین   ده یه و شوه نھا به و، ته پی ئه به. ین ستبکه ربه چوون سه ھه

 . بین ئارام و ئاسوده

 ن؟ ستنیشان ناکه نھا یاساکانی سروشت ژیانمان ده  تهم بهـ 
  که بت یه ده. ، سۆفیا سان نیه ئا یشتنی سپینۆزا ھنده  تگه...ـ نا، نا

 دوو  تی به قیقه  دیکارت ھه  بیرته له. ین کان بکه  باسی شته که یه
 ؟)" ماده ( وه درژبوونه"و )" ڕۆح ( وه بیرکردنه"نا؛  ی جیاواز داده ماده
 ؟ وه روا زوو چۆن بیرم بچته ـ ھه
   که ان شتکه؛ ی وه ند جۆرک لکبدرته  چه به"  ماده"ی  کرت وشه ـ ده

.  وه ڕنینه گه  شتکی تری بۆ ده  که ، یاخود شتکه شتکی ل پکھاتووه
و  کرد، ئه  کاریده و مادانه ر دوو جۆر له سه  کورتی دیکارت له به
یان "  ڕۆحه–  یه وه بیرکردنه"موو شتک یان  یگوت؛ ھه ده
 ." یه ماده–  یه وه درژبوونه"

 . وه یته ی بکه اره دووب  نیه وه ـ پویستم به
  وه وه ی ئه  ڕوانگه له. بوو  نه یه وه و جیاکردنه  سپینۆزا بوای بهم بهـ 
موو  توانین بوونی ھه یگوت؛ ده و ده ئه.  یه  بوونی ھه ماده" ک یه"نھا  ته

  ماده"ر خۆشی ناوی نابوو  ھه.  ک ماده نھا یه  بۆ ته وه ڕنینه شتک بگه
. نا کی تریش ناوی خودا یان سروشتی لده، جارجار" که نه سه ڕه
.  نیه" دوالیستی"یشتنکی   تگه ک دیکارت، جۆره  سپینۆزا وه واته که

موو  واوی سروشت و ھه  ته ، واته ه"Monist مۆنیست"و  ین ئه  ده ئمه
 . ک ماده نھا یه  بۆ ته وه ڕنته گه کانی ژیان ده ندیه یوه په

 .بابن  زیاتر ناته وه  بتوانن له ـ پم وانیه
  یه وره  گه و شوه ، به سوفه یله م دوو فه  ڕاستیدا جیاوازی نوان ئه ـ له
  دا بوو که و بوایه دیکارتیش له. کرت  زۆر جار باسی لده  که نیه
  و کاته نھا ئه سپینۆزا ته.  ھاتبت وه ی خۆیه رچاوه سه له" خودا"نھا  ته
 خودا و سروشت یان خودا و  ، که وه بته  دیکارت جودا ده له
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   خۆی له وه شه لره. کات ماشا ده ک ته ک یه کانی تر وه خلوقه مه
 . وه خاته سیحی دوورده  و ئاینی مه که یشتنی ئاینی جوله تگه
 . واو، نوقته  ته... و   سروشت خودایه واته ـ که
.   نیهنھا سروشتی مادی ته" سروشت"ی   وشه ستی سپینۆزا له به ـ مه
موو  ، ھه)یان خودا یان سروشت ( که نه سه  ڕه  ماده وه وه الی ئه کو به به

 .کانیش  ڕۆحیه ت شته نانه بت، ته  بوونی ھه  که وه گرته شتک ده
 ؟ ش، وا نیه" وه درژبوونه"م  و ھه"  وه بیرکردنه"م   ھه ـ واته
تی یان  وو خاسیهی مرۆڤ د پی سپینۆزا ئمه به. یت که  ڕاست ده ـ به

سپینۆزا ناوی نابوون . ناسین ی نیشاندراوی خودا ده دوو شوه
و "  وه بیرکردنه"ش، کتومت  ته م دوو خاسیه ئه. کانی خودا خاسیته

یان ) یان سروشت( خودا  واته. ی دیکارت بوون که" وه درژبوونه"
ی  ی ماده شوه دات، یان به  خۆی نیشانده وه ی بیرکردنه شوه به

تی ب  نی خاسیه  خودا خاوه شه وانه له. خات رده  خۆی ده وه درژبووه
ی خودا  ته و دوو خاسیه نھا ئه  مرۆڤ تهم بهپایانی تریش بت، 

 .بینت ده
 .رتبی خت و ئاۆز ده کی سه یه  شوه  بهم به،  ـ زۆر باشه

ھز   بهشت زۆر ڕین، ده ناو زمانی سپینۆزادا تپه وت به ر بمانه ـ گه
ک   وه ک که یه وه  بیرکردنه یته گه  کۆتایدا ده  له  که  خۆشیشهم به. بین

 . مرواری ڕوون و ڕۆشنه
 .ڕوانم  چاوه وه  جۆش و خرۆشکی زۆره ـ به

 یان  یه وه ، یان بیرکردنه  سروشتدایه  له رچی شتک که  ھه ـ واته
بۆ (مان  ی ڕۆژانهکانی ژیان کان و دیارده موو شته ھه.  وه درژبوونه

شوازی جیاوازی ) ندال کی ھنریک ورگه یه  گوک یان ھۆنراوه نمونه
 شواز،  ستیشمان له به مه. ن وه  یان درژبوونه وه تی بیرکردنه خاسیه

)  که نه سه  ڕه یان سروشت یان ماده( خودا   که یه  دیاریکراوه و شوه ئه
.  وه تی درژبوونه  خاسیه له  گوک، شوازکه. دات خۆی پ نیشانده

   له ، شوازکه مان گوڵ داڕژراوه ر ھه سه  له کیش که یه ھۆنراوه
  که نه ردوو الیه کدا ھه ه چه  ڕه  لهم به.  وه تی بیرکردنه خاسیه

 .)ن یان سروشتن که نه سه  ڕه ربینکی ماده یان ده(ربینکی خودان  ده
 ! که یه وه  بیر کردنه ـ چ جۆره

موو   پشت ھه نا له ده.  خته  سه  ھنده تی که یه که نھا زمانه  تهم بهـ 
کجار ناسک و جوان  تکی یه قیقه ، ھه وه  ئاۆزانه کاریه و شوه ئه
  زمانی ڕۆژانه  به  که  ئاسانه  ڕاستیدا ھنده  و له شاردراوه حه
 .رنابدرت ده
 . ترهم پ باش شدا زمانی ڕۆژانه وه ڵ ئه گه ـ له

  و کاته  سکت دشت، ئه کاتک که. م ست پبکه  ده  تۆوه ، با له ـ باشه
  سکی دشت؟  که  چیه و شته ئه

 .ـ تۆ خۆت گوتت منم
   ڕۆژک له وه یته که ده وه ک دیت و بیر له یه ، پاش ماوه ـ زۆر باشه

 ؟ وه کاته  بیرده  که  چیه و شته  ئه و کاته ی ئه ئشا، ئه ڕۆژان سکت ده
 .ر منم شیان ھه وه ـ ئه
 کاتکدا سکت بئشت و  ات له ی تۆ مرۆڤیت و ڕووده وه رئه به ـ له
م  به. رونی ببیت چوونکی ده  کاتکی تردا تووشی ھه شکرت له ده

 بوونیان  ی که  فیزیاویانه و شته موو ئه  بوای سپینۆزا ھه ش به یه شوه
یان (ربینکی خودان  دن، ده دا ڕوودهورمان  چوارده  له ، یان که یه ھه
ن،  مان شوه  ھه کانیش به وه موو بیرکردنه ھه). ربینکی سروشتن ده
موو شتک  ی ھه وه رئه به ی خودا و سروشتیش؛ له وه ت بیرکردنه نانه ته
 . یه  بوونی ھه ک ماده ک سروشت، یه ک خودا، یه نھا یه ته.  که یه
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.  وه مه که  بیرده  منم که وه ، ئه وه مه که  شتک ده  بیر له  کاتک کهم بهـ 
   منم که وه  ئه وه ، دیسانه وه جومه  ده ش کاتک که مان شوه  ھه به
  که ته ی بابه وت خودا تکه ته ی بۆچی ده ئه. سم ده  ھه که کرداره به
 یت؟ بکه

. ڕۆیت مدا ده گه هبیت و ل  ده که ته  بابه ڵ به  تکه و جۆره  به ـ پم خۆشه
مان کاتیشدا   ھه  لهم به تۆ سۆفیا ئامۆنسنیت، ... تۆ کیت؟ م به
توانیت  بگومان ده.  خۆت تری له وره کجار گه ربینی شتکی یه ده

ی ناشتوانیت   ئهم به،  وه جومه ، یان منم ده وه مه که بیت، منم بیرده
  وه  یان ئه وه کاته کانت ده وه کردنهی بیر"بیر "  که  سروشته وه بیت؛ ئه
ت  که  ڕاستیدا جۆری بینینه ؟ له وه جوته تدا ده وه ناوه  له  که سروشته
 .  چاوانتایه  له ستت که به  ده یه و چاویلکه  جۆری ئه پشت به

 ؟ ستی خۆمدا نیه  ده وتم له سوکه  من بیاری ھه یه وه ستت له به ـ مه
ت  نجه  په بت که کت ھه ستیه ربه  سه  جۆره یه وانه لهک نا،  یه ـ تا ڕاده

ر  سه نھا له ت ته نجه  پهم بهخوازیت،   ده  که وه  بجونیته و جۆره به
ستت   ده ت ناتوانت له نجه  په بۆ نمونه.  وه جوته سروشتی خۆی ده

ش تۆ  مان شوه  ھه به. مابکات دا سه که  ژووره  و له وه جودا ببته
 م به  تۆ سۆفیایت،   ڕاسته واته.  یه  گشتدا ھه تیت له نکی تایبهشو
 .ستی خوداشیت کی ده یه نجه مان کاتیشدا په  ھه له

 ؟ م، وا نیه یکه  من ده دات که موو شتک ده  خودا بیاری ھه واته ـ که
 بوای سپینۆزا خودا  به. دات ـ یان سروشت یان یاسای سروشت بیارده

خودا . دات  ڕووده  که موو شتکه کی ھه ھۆی ناوه) سای سروشتیاخود یا(
ی   ڕگه له) نھا  ته وه(نھا  ی خودا ته وه رئه به ، له کی نیه ره ھۆی ده

 .دات  خۆی نیشانده وه یاسای سروشته
 .ک ببینم  بتوانم ھچ جیاوازیه ـ پم وانیه

 بیاری  وه شه هکان ڕاناکشت و لر ته قۆز ناجونت، په ره ـ خودا قه
  وه ره ده کی ئاوھا له خودایه. ستدا بت ده موو شتکی له ڕوودانی ھه

  بته  خودا ده وه  لره ، واته یه کاندا ھه ر بووکه سه تی به سه ده
ی   ڕگه  خودا لهم به. کان ی بووکه یه وه نهجو" کی ره ھۆکارکی ده"

یان (ش خودا  یه م شوه ، بهبینت  ڕۆی خۆی ده وه یاساکانی سروشته
  ی که و شتانه موو ئه ھه" کی ھۆکارکی ناوه " بته ده) سروشت
پی پویستی  کانی سروشت، به موو ڕووداوه  ھه واته. ن ده ڕووده
 رمینیستیک دته"کی  یه  ڕوانگه سپینۆزا له. ن ده ڕووده

Deterministic"ماشای ژیانی  ته) و. وه تمیه کی حه یه  ڕوانگه له (* وه یه
 .کات سروشتی ده

 .ت کرد مه وپش باسی ئه وه ـ پم وابت له
ختیان  وانیش جه ئه. کان بچت یات بۆ الی ستۆیکه  خه یه وانه ـ له
م  له. دات پی پویستی ڕووده موو شتک به  ھه کرد که  ده وه ر ئه سه له

  ک بهموو ڕووداو  ھه زانی که  گرنگیان ده  به وه شه یه ڕوانگه
دوای  کانمان به سته ھین ھه رگرین و نه  وه وه یه"ی ستۆیکی که ھمنییه"

. کانمان سته چی ھه  ملکه ھین ببینه  نه خۆماندا ڕامانکشن، واته
 . کورتی ئیتیکی سپینۆزا بوو ش زۆر به مه ئه
ش  خۆ الوه م به یه وه  بیرکردنه و جۆره  ئهم بهم،  گه ستی تده به  مه ـ له
 .م کانی خۆم بده وه ت من ناتوانم خۆم بیاری کرده  ده  که نیه

و  کان، ئه ردینه  به ی چاخه که ر کوڕه  سه وه ڕینه ـ با جارکی تر بگه
ڵ  گه له. ژیا ر ده وبه مه زار ساڵ له ی سی ھه  نزیکه ی که کوڕه
پاشانیش . ی کوی  ئاژه گرته تر بوو و تیری ده وره ڕبوونی کاتدا گه تپه

شتوانین  ده. کانی  دایکی منداه ژنکی خۆشویست و دواتر بووه
کیان  ژیا، خودایه یاندا ده گه  له ی که سانه و که  بین ئه وه دنیاییه به
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 ڕاستی   ئایا بهم به ...رست په مان خودای ده ش ھه که رست و کوڕه په ده
 ی خۆی کردبت؟ بیار ی به و شتانه موو ئه دایت ھه و بوایه له

 .ـ نازانم
دایت خۆی  و بوایه له.  وه ره فریقا بکه  شرکی ئه ـ یان بیر له

ر  کی گۆشت خۆر بژی؟ ئایا ھه ک ئاژه  وه بیاریدابت که
یبینت؟ ئایا   ده دات که مین ئاسک ده که الماری یه  په  که یه وه رئه به له
 ک بژی؟ ر ڕووه سه و لهکرا بۆ خۆی بیاربدات  ده  نه وه بری ئه له
 .ژی پی سروشتی خۆی ده خر، شر به ـ نه

بگومان . یت سۆفیا که مان شت ده تۆش ھه. پی یاسای سروشت ـ یان به
ک مرۆڤ   و وه ره وه  پاپشتی دیکارت بیت؛ شر گیانه توانیت به ده
ی ک یه  کۆرپه  بیر لهم به. ست بت ربه قکی سه نی ئه  خاوه  که نیه

یت،  ده کات؛ کاتکیش شیری نه قیژنت و ھاوارده ده.  وه ره ساوا بکه
کی ساوا ویستی  یه ئایا کۆرپه. مژێ ی خۆی ده نجه بری شیر په له
 ؟ یه ستی ھه ربه سه
 .خر ـ نه
ستی  ربه نی ویستی سه  خاوه بته  ده یه  چکۆله و منداه نگ ئه ی که ـ ئه

 و  وه سوڕته ر چوارالدا ده  ھه  به که ا منداهنی دوو ساید مه  ته خۆی؟ له
وری  موو شتکی چوارده  بۆ ھه نجه وت په کی ڕکه یه  شوه به

   پکیشدا له کات و له  س سایدا دایکی ماندوو ده له. کشت ڕاده
  ستی له ربه ی ئیتر سه ئه. ترست  تاریکی ده نی چوار سایدا له مه ته

  سۆفیا؟ کودایه
 .ازانمـ ن

نیشت و  دا داده م ئاونه رده به  ساڵ، له  پانزه بته ـ کاتکیش ده
تی  سایه توانت بیاری که  ده  که دایه ئایا لره.  وه کاته ئارایشت تاقیده
 یخوازت؟  ده  بکات که و شته خۆی بدات و ئه

 .و کوێ بۆیت ره وت به ته زانم ده ـ ده
پی  ویش به  ئهم به.  یان ئاشکرایه مه  ئه،  سۆفیا ئامۆنسنه که ـ منداه

  وه  خۆی درک به  که دایه وه  له که موو خاه ھه. ڕوات یاسای سروشت ده
  موو تاکه  پشت ھه ھا ھۆی ئاۆز ئاۆز له نده ی چه وه رئه به ناکات، له

 .یکات  ده  که وه شتکه
 .م  شلبکه ته م بابه م گوێ بۆ ئه زبکه  زیاتر حه مه  له ـ پم وانیه

؛  وه یته م بده م پرسیاره می ئه بت وه شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 
دا  وره کی گه یه  باخچه  له رچاوت، که  به  بھنه نی دوو داری میوه دیمه

کی  ویه ر زه سه تاودا و له ر ھه  شونکی به ککیان له یه. ڕونراون
بار و  کی ناله ویه ر زه سه ی تریان له که داره.  پیت و پ ئاودا ڕونراوه به

بت؟ کام  تر ده وره یان گه  بوای تۆ کام داره به.  ردا ڕونراوه سبه
 گرت؟ ی زیاتر ده یان میوه داره

بوونی بۆ  وره رجی گه ل و مه  گونجاوترین ھه یان که و داره ـ بگومان ئه
 . ڕوخساوه

ی  وه رئه به ، له ستیه ربه نی سه  خاوه  که یه و داره پی سپینۆزاش ئه ـ به
.   پداوه شه ی گه وه موو تواناکانی ناوه  ھه وه واوه کی ته ستیه ربه  سه به
رم یان  وا ناتوانت ھه  داری سو بت، ئه که ر داره گه  ئهم به
چت شتک  پیده.  یه مان شوه ی مرۆڤیش ھه بۆ ئمه.  بگرت وژه ھه

ھۆی   به تیمان، بۆ نمونه سایه یشتنی که دن و پگهکر شه  ڕگری گه ببته
. لمان بکات کی شه ره دات ھزکی ده ، یان ڕووده وه تکی ڕامیاریه بابه
   به ژین، که ست ده ربه ک مرۆڤکی سه  وه و کاته نھا ئه  تهم به
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 م به. ین  پبده شه مان گه وه بتوانین تواناکانی ناوه" ستی ربه سه"
فریقا و  ی ئه که کان و شره ردینه  به ی چاخه که ک کوڕه روه ش ھه ئمه
 و  وه  توانای ناوه  به وه ته ستراوینه ، به که ی ناو باخچه که داره
 . وه کیه ره رجی ده لومه ھه

 . ئیتر توانام نامنت ریکه ـ خه
ھۆکاری "تی  واوه  ته  به ی که ره وه و بوونه نھا ئه یگوت ته ـ سپینۆزا ده

نھا  ته. وتبکات سوکه ستیدا ھه ربه  ترۆپکی سه توانت له ، ده"تی ۆیهخ
ب  به"کی ئاوھان و  ستیه ربه  سه ی جۆره خودا و سروشت، نمونه

ستی بدات  ربه وی سه توانت ھه مرۆڤ ده.  وه نه که خۆیان ده" وت ڕکه
تی ویس " رگیز ناگاته  ھهم به. کی ڕزگاربکات ره  فشاری ده و خۆی له

ر  سه  به  که دا نیه و شتانه ر ئه سه تمان به سه  ده ئمه". ست ربه سه
تی   شوازکی خاسیه ی که شه و له ن، ئه ده شماندا ڕووده له

ش بیاری  مان شوه  ھه به). و. مادیه (* یه وه درژبوونه
نی   مرۆڤ خاوه واته.  ست خۆمان نیه ده کانیشمان به وه بیرکردنه

شکی   له چت له  ده وه ک له یه کو تا ڕاده ، به نیه" ست ربه ڕۆحکی سه"
 .میکانیکیدا زیندانیکرابت

 . خته مک سه یان که مه یشتنی ئه ـ تگه
  بۆ نمونه(زووی مرۆڤ  س و ئاره وه  ھه ، که یه وه ستی سپینۆزا ئه به ـ مه
  نهی گرت و ناھت بگه مان لده ڕگه) رزخواستن ز و به ک حه وه

دا  وه ر دان به گه  ئهم به.  قینه نگی ڕاسته یی یان ھاوئاھه ئاسوده
ک  کرت وه وا ده دات، ئه پی پویستی ڕووده موو شتک به  ھه بنین که
 ڕوون و ئاشکرایی  توانین به  ده وه شه لره. ین  سروشت تبگه گشتک له

توانین  ، ده ، بهموو شتک ببینین سترانی ھه  به وه ندی و پکه یوه په
ک  یه  له  که یه وه  ئه که ئامانجه. شت ببینین" ک یه"ک  موو شتک وه ھه

رزترین   به ینه گه  ده و کاته نھا ئه  ببینرت، ته یه ک ھه رچیه کاتدا، ھه
 گوت  سپینۆزا پی ده  بوو که مه ئه. نگی یی و ھاوئاھه ئاستی ئاسوده

"sub specie externitatis". 
 ؟  چیه وه نای ئهـ ما

  وه  لره..." وه تاییه تاھه کی ھه یه ڕوانگه " موو شتک له  بینینی ھه ـ واته
 ستمان پکرد؟  ده بوو که نه

  وه ڕمه  بگه له په بت به ده. بت کۆتایی پبھنین شدا ده  لره واته ـ که
 . وه ماه
 . داینا که ر مزه سه ی ھنا و له وره ی گه ستا، قاپک میوه لبرتۆ ھه ئه

  ناخۆیت؟ مک میوه ی بۆیت، که وه ـ پش ئه
ڵ پاککردنی  گه له. وز لبرتۆش سوکی سه گرت و ئه سۆفیا مۆزکی ھه

 دا گوتی؛ که مۆزه
 . دا نووسراوه ـ شتک لره

  کودا؟ ـ له
  چت به  ده وه له. دا که ی توکی مۆزه وه  دیوی ناوه  له...دا ـ لره

 .ش نووسرابت می ڕه ه قه
  ویش به ی نیشاندا، ئه که  و توکه وه لبرتۆ نزیککرده  ئه سۆفیا خۆی له

 ؛ وه ی خونده که رز نووسینه نگکی به ده
ڕۆژی . م که موو شونکدام کچه  ھه  من له ، ھیلده وه  ھاتمه وه دیسانه"
 "دایک بوونت پیرۆزبت له

 . سۆفیا گوتی... یره ـ سه
 .بت  بت زۆرزانتر دهتا ـ ھه

 ڕوت؟  لوبناندا ده ک بزانیت دار مۆز له ؟ وه حاه  مه مه  ئه...م بهـ 
 .قاند رکی له لبرتۆ سه ئه
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 .ت بیخۆم رحاڵ من نامه ھه ـ به
ی ڕۆژی  ی مۆزک نامه وه ر توکی ناوه سه  له کک، که یه.  وه ـ دای بنره

بت مرۆڤکی   بگومان دهی بنووست، که دایک بوون بۆ کچه له
 ...کجار فبازیش بت ش مرڤکی یه  دهم به. رلشواو بت سه
 . ردووکیانه ـ ھه
 ھیچ   و به یه  باوککی فبازی ھه  ھیلده دا ئیسپاتبوو که  لره واته ـ که

 .  نیه مژه جۆرکیش گه
 جاری  و بووبت که ر ئه چت ھه زۆر ڕشی تده. ر زوو گوتم ـ من ھه

موو  و ھه  ئه یه وانه له. یت  بانگم بکه  ھیلده پشوو وای لکردیت به
 .ر زارمان  سه کان بخاته وشه

موو شتکیش   ھه بت گومان له  دهم به،  زانه دور مه ـ ھیچ شتک به
 .ین بکه
 .ونک بت نھا خه انمان تهموو ژی  ھه یه وانه ـ له
موو شتکیش  کرت ھه  ده بین، چونکه  نه شه ه بت ھه  دهم بهـ 

 .بت کی زۆر ئاسایی ھه یه وه لکدانه
 . ڕوانمه ، دایکم چاوه وه  ماه وه ڕمه  بگه له په بت به رحاڵ من ده ھه ـ به
 ڕۆیشت  دا که تهو کا ڕکرد و له  سۆفیای به رگاکه تا الی ده لبرتۆ ھه ئه

 گوتی؛
 .ی ئازیز ـ تا دیدارکی تر ھیلده

 .ر داخرا سه ی له رگاکه  ده وه ک دوای ئه یه چرکه
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 "Locke" لۆک
ی  وه ی پش ئه و پۆله شی ئه  ڕه خته ک ته ر وه ئاگایمان ھه ...

 ...  تاڵ و بمانایه مامۆستا پی تبخات، به
 

  و کاته ئه.  وه  ماه وه یشته گه  نیو نهشت و تا کاتژمری ھه سۆفیا ھه
 ڕاستیشدا  ڕیبوو، له یاندا تپه که یمانه ر په سه عات و نیوک به سه
  وه ماه  له  بۆ نانی ئواره ب که  نه نده وه نھا ئه بوو، ته یمان نه په
 کاتژمری  ش بۆ دایکی نووسیبوو له کی چکۆله یه ڕه ر په سه  له بوو، وه نه
 .وت زیاتر دواناکهوت  حه

 کرد و  فونم بۆ پرسگه له  ناچاری ته به.  نابت، سۆفیا م جۆره ـ چیتر به
ی شار  که  کۆنه که ڕه  گه لبرتۆ ناوکم کرد و گوتم له سۆراغی ئه

 .نین  پم پکهم به ...ژی ده
  ینه گه  ده ریکه ش خه وه  له بوو، جگه روا ئاسان نه  ھه ووه م له وه ـ ھاتنه

 . وره کی گه رخستنی نھنیه ده
 !یت ـ ڕاست ناکه

 .م که ، ڕاست ده ـ به
 ت بانگت کرد؟ که دایکبوونه نگی ڕۆژی له ی بۆ ئاھه ـ ئه
 . بیرم چوو...ـ ئۆی

تت  ین مۆه  تا سبه... زوترین کات بیبینم وت به مه  من دهم بهـ 
  یه و شوه  تۆ، بهک نجی وه  کچکی گه  باش نیه وه المه به. م ده ده

 .ن ببینت مه ته پیاوکی به
زیاتر . لبرتۆ بترسیت  ئه رچۆنک بت، ھیچ پویست ناکات له ـ ھه

 . ترسیه ی مه  جگه باوکی ھیلده
 ؟ ـ کام ھیلده

.  پیاوکی خراپ دیاره. ژی  لوبنان ده  له  که یه و پیاوه  کچی ئه ـ ھیلده
 ...موو جیھاندا ڕاگرتبت ر ھه سه تی به سه چت ده پیده
وا چیتر  ناسنیت، ئه م پ نه لبرتۆیه و ئه ر ئستا ئه ر ھه گه ـ ئه
  ست به بینم، ھه موچاوی نه کو ده تاوه ھه. م بیبینی ت پناده ڕگه

 .م ئارامی ناکه
ی خۆی  که و ژووره ره ڕاکردن به به. یادا ھات خه سۆفیا شتکی به

  قیژاندی؛دوایدا ڕۆیشت و دایکیشی به
 یت؟ که ی بۆ کوێ ڕاده  ئه...م بهـ 

 . وه ڕایه  گه له په سۆفیا به
 .وارم وازم لبھنیت توانیت سیمای ببینیت، ئیتر ئومده ر ئستا ده ـ ھه

 . ڕۆیشت و ڤیدیۆکه ره رھنا و به کاستکی ڤیدیۆی ده
 ت؟ ـ کاستی ڤیدیۆی داویته

 ... سیناوه  ئه ـ له
، دایکی وشک  که ر شاشه  سه کرۆپۆلۆس ھاتنه کانی ئه همک ون پاش که

ی  وخۆ قسه  و ڕاسته وه  پشه لبرتۆ ھاته تی کاتک ئه تایبه بووبوو، به
 .کرد بۆ سۆفیا ده
تی پشوو  ڕه  که ر شتک، که  سه رنجی چووه یان سه مجاره سۆفیاش ئه

لیسدا کرۆپۆ  ئه شتیاران له یدیبوو؛ گروپی جیاواز جیاوازی گه نه
رکی  ، پۆسته وه کانه  گروپه کک له ندی یه ناوه له. ھات یان ده جمه

 ..." ھیلده" و لی نووسرابوو  وه رزکرابووه  به بچکۆله
  وه رگاکه ده پاشان له. ڕا گه کرۆپۆلیسدا ده ناو ئه وام به رده لبرتۆ به ئه

  ی که نهو شو ی ئاریۆپاگۆس، ئه ر لوتکه  سه  و ڕۆشته وه  ژووره چووه
. کان کرد سیناییه ی بۆ ئه  قسه ووه ستاو له کاتی خۆی پاولۆس تیدا وه

 .کرد ی بۆ سۆفیا ده که  کۆنه پانه وام باسی گۆڕه رده لبرتۆ به دواترش ئه
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کی  یه ند ڕسته  چه وه که ختیه  سه نگی دانیشتبوو و به  بده دایکی به
 ؛ وه م بووه ده له

ودا دیسان باسی  لبرتۆ؟ له  ئه یه وه  ئه...م ناکه چاوی خۆم  ڕ به ـ باوه
کات،   ده ڵ تۆدا قسه گه ڕاستی له  بهم به ... وه ی کرده که روشکه که

 ... سیناشدا بووه  ئه زانی پاولۆس له مده من نه. سۆفیا
نو  سینای کۆن له  ئه  که وه  نزیکببته و شونه ریکبوو له  خه که کاسته
  له په دا سۆفیا به مین چرکه دواھه  و له وه سته ده  ھه وه کانه پاشماوه
پویستی  لبرتۆی پناساند و به  ئه ئستاکه. ستاند ی وه که کاسته

 .زانی پالتۆنیش ببینت ده نه
  وه  پکردنکه  گاته وجا سۆفیا به واو خامۆش بوو، ئه  ته که ژووره
 پرسی؛

 ؟ وه الته  به ـ پیاوکی قۆز نیه
سینادا   ئه نا بۆ فلیمیک له ده. چت یر ده  پیاوکی سه  لهم به،   بهـ

 ...ی بۆ کچکی منداکاری بنرت وه رخاتری ئه به نھا له گرت، ته ده
سینا   ئه ی له ڕاست که به! تیش نایناست واوه  ته  ھشتام به کچک که

 ؟ بووه
 .ـ نازانم

 ...ی  ئهم بهـ 
 ـ چی؟
دا  که ی ناو دارستانه که  کوخه  کاتی خۆی له چت که  ده ره و مجه ـ له
 .ژیا ده

 . ر خۆی بت، دایه  ھه یه وانه  له واته ـ که
 . دیووه وی نه س ئه  که  ساڵ زیاتره  پانزهم بهـ 

 .سینا  بۆ ئه  بۆ نمونه... وه  گواستبتیه یه وانه ـ له

 .شاند رکی ڕاوه دایکی سه
م   له و کاته وت، ئه فتاکاندا چاوم پکه  حه یان لهتک ڕه  که ـ بیرمه

 ناوی باوکیشی  بیرمه.  بینیم، زۆر پیرتر دیاربوو ی ئستاکه لبرتۆیه ئه
 ...بوو رویجی نه نه

 بوو؟ ـ کنۆکس نه
 . ناوی کنۆکس بووبت یه وانه چت، له ـ پی ده

 بوو؟ ی نه ی ناوی کنه ـ ئه
  کن؟ ی و کنۆکسه م کنه  ئهم به ... وه وته ڕاستی بیرم ناکه ـ به
 . یه وی تریشیان باوکی ھیلده  و ئه لبرتۆیه ککیان ئه ـ یه
 !رت ل شواندم تی سه واوه ته ـ به

 ؟ وه ته ـ ھیچ خواردنک ماوه
 . وه ره رمی بکه  و بۆ گه یه ـ گۆشتمان ھه

  لبرتۆوه  ئه ڕی و سۆفیا ھیچ شتکی له ی ڕک تپه فته دوو حه
کی  الیه له. یشت  پگه وه ناوی ھیلده پۆستکارتکی تریشی به. بیست نه

ڵ  گه  لهم به،  وه بووه دایکبوونی خۆشی نزیک ده  ڕۆژی له وه تریشه
 .ھات شدا ھیچ پۆست کارتک بۆ خۆی نه وه ئه

ی شار و  که  کۆنه که ڕه  گه یانده ک سۆفیا خۆی گه ڕۆیه پاش نیوه
ک  یه  پارچهم بهبوو،   نه وه  ماه له. برتۆی دال رگای مای ئه ده له

 ری نووسرابوو؛ سه واسرابوو، له  ھه وه یه رگاکه ده  به زی چکۆله کاغه
 
ر   سه ینه گه  ده ریکه خه!  دایک بوونت پیرۆزبت، ھیلده ژنی له جه"

 بیر  موو جارک که ھه. م که رخان؛ کاتی ڕاستی گوتن، کچه رچه خای وه
بگومان . م خۆمدا بکه  میز به ریکه نم خه که  پده ، ھنده وه مه که  ده وه له
 "  بکه ، باش خۆت ئاماده یه  ھه وه یه" بارکلی " کی به ندیه یوه په
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یدا،  وه ره  ده  کاتی ڕۆشتنه  و له وه ی لکرده که  پچکۆله سۆفیا نامه

 . لبرتۆوه ی ئه که  ناو سندوقی پۆسته فیدایه
سینا؟ چۆن  ری کردبت بۆ ئه فه  سه وه ناشت دیسانه! انیت شه
 جی  وه مانه  ب وه موو پرسیاره و ھه روا سۆفیا به توانت ھه ده

 بھت؟
ناو   و ھرمسی له وه  ھاته  قوتابخانه ش له ی شه14ڕۆژی 
و ڕووی ڕۆشت و  ره  به له  په سۆفیا به.  وه خوالیه یاندا بینی ده که باخچه

دا و کلکی  ده و پیری ھات، ھرمس خۆی ھه ره  ڕاکردن به یش بهو ئه
تگوت ھرمس  ر ده شی پداکرد، ھه ک باوه یه شوه سۆفیاش به. قاند له ده
 .خات رده کانی بۆ ده ه ته موو مه ھه

یان  م جاره  ئهم بهزکی بۆ دایکی جھشت،   کاغه  پارچه وه دیسانه
وتن و سۆفیا  ڕکه ناو شاردا به به. وسیلبرتۆشی بۆ نو ناونیشانی ئه

دایک  ژنی له  ڕۆژی جه و زۆر بیری له ئه.  وه کرده  ڕۆژی دواتر ده بیری له
ی  کو ئواره تاوه رچۆنچک بت ھه  ھه ؛ چونکه وه کرده ده بوونی خۆی نه

ین   سبهم به. کرد ده نگی ساز نه نا ئاھه دایک بوونی یۆحه ژنی له جه
 شتکی  واو دنیبوو که سۆفیا ته.  شه یک بوونی ھیلدهدا ژنی له جه
 چیتر  دواوه  به وه  له وه مه نی که الیه به. دات دا ڕووده و ڕۆژه یر له سه

 . پناگات وه  لوبنانه دایکبوونی له ژنی له ی پیرۆزبایی جه نامه
  که  کۆنه که ڕه و گه ره ڕین و به دا تپه که وره  گه پانه ناو گۆڕه به
م  رده به ڕین، ھرمس له کدا تپه یه الی باخچه دا به و کاته له. ڕۆشتن هد

وت سۆفیاش  چوو بیه  ده وه ستا؛ له دا وه که کی ناو باخچه کورسیه
 .ودا دابنیشت له

ھنا،  دا ده که رده  زه گه ری سه ر سه سه ستی به سۆفیا دانیشت و ده
  که گه  پکدا سه له. کرد ماشای ناوچاوی ده ھاوکاتیش ڕک ته

 .ڕت شۆکا و سۆفیاش پی وابوو بوه تی په واوه ته به
 مرخی   مرخه  ھرمس نهم به،  وه رینه له  ده که گه ی سه نه ردوو چه ھه

  و گوتی؛ وه می کرده کو ده ڕیش، به وه کرد و نه
 ! دایک بوونت پیرۆزبت ھیلده ـ ڕۆژی له
 وی بوو؟ ڵ ئه گه  له... وشک بوو شونی خۆیدا رد له ک به سۆفیا وه

تیش  تایبه ، به  دروستی کردووه وه یای خۆیه خه خر، بگومان له نه
شدا  وه ڵ ئه گه  لهم به.  وه کرده  ده  ھیلده وام بیری له رده کاتک به
ی  و وشانه ڕاستی ئه  ھرمس به گوت که یدا پی ده وه  ناوه شتک له

 . گوتی وه نگکی قویشه  ده کو به ش، به وه ر ئه ک ھه نه. ڕاند رپه ده
ھرمس زۆر .  وه ک جارانی لھاته موو شتک وه مک ھه پاش که

بکات  وه  له وت پاکانه چوو بیه  ده وه ڕی، له ک دوو جار وه توندی یه به
و مای  ره وجا به ئه. کردن  قسه وته ک مرۆڤ که وپش وه وه مک له  که که
ی مای  که نه ناو دا ی سۆفیا بچته وه پش ئه.  ڕێ نهوت لبرتۆ که ئه
مووی   ھه که درژایی ڕۆژه به. کی ئاسمانی کرد ماشایه ، ته لبرتۆوه ئه
  وه  دوره  له وره وری گه  ھه ه ندێ په  ھه ریکه  وا خهم بهر خۆش بوو،  ھه

 . وه بنه کۆده
 کردن؛  قسه وته  که، سۆفیا وه ی کرده رگاکه لبرتۆ ده  ئه ر که ھه
ت کو!  که  مه وه به ده  ئه کی بۆش به یه  قسه تیت ھیچ جۆره  یارمه ـ به
 .یزانیت  و خۆشت باش ده ر کراوه سه له
 ؟ وجا چی ڕووویداوه ـ ئه

 . کردووه ر، ھرمسی فری قسه ـ مجه
 ش؟ یه و ڕاده  ئه یشته ـ ھی، گه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

435   436 

 . ـ به
  چی وت؟ ی باشه ـ ئه

 .یبھنیت توانیت ھه  دهـ بگومان
 ؟ ته و بابه ، یان شتک له"دایکبوونت پیرۆزبت ڕۆژی له"ـ وتی 

 .ـ ڕک زانیت
ش  م جاره  ئه وه دیسانه.  وه  ژووره  سۆفیادا بته ی به لبرتۆ ڕگه ئه

نھا  کاتی دواجاری، ته بوو له زۆر جیاواز نه. رگکی تری پۆشیبوو جلوبه
پاش . تر بوو ی ساده یان پاتۆکه جارهم  بت ئه  نه نده وه ئه
 ماشاکردنی، سۆفیا گوتی؛ ته
 . شتکی تریش ڕوویدام بهـ 

 ـ چی تریش؟
 دی؟ تدا نه که  سندوقی پۆسته ت له که زه  کاغه ـ پارچه
 .ر زوو فمدا  ھه... ، به ؟ به که  پچکۆله ـ نامه
،  وه کاته  بارکلی ده موو جارک بیر له  ھه  که  ئاساییه وه الی منه ـ به

ک وای  یه  چ شوه  به سوفه یله و فه  نازانم ئهم به. خۆیدا بکات میز به
 نت؟  پبکه کات ھنده لده

 .ین یگه تا ده ڕوان بین ھه ـ با چاوه
 ؟ یت، وا نیه وم بۆ بکه وت باسی ئه ته  ده مۆکه  ئهم بهـ 

 .و  ئهر باسی  سه مۆ دینه  ئه ، به ـ به
 ستی پکرد؛ وجا ده ڕاشکاوی دانیشت و ئه لبرتۆ به ئه

دا دانیشتین، باسی دیکارت و سپینۆزام بۆ   جاری پشوو لره ـ که
ک خای گرنگدا   یه ردووکیان له  ھه ی که وه  ئه یشتینه گه. کردیت
 . وه کرده  بیریان ده ردووکیان ڕاشیونالیستانه شبوون؛ ھه ھاوبه

 .بت ق ھه تی ئه سه  ده ڕی به  زۆر باوه  که سکه یش کهـ ڕاشیۆنالیست

ی  رچاوه ق سه  ئه  که دایه و بوایه سی ڕاشیونالیست له ، که ـ به
ندێ  نی ھه و مرۆڤ خاوه  بوای ئه مان کاتیشدا به  ھه له. زانین بت

 ئاگایی مرۆڤدا بوونیان  ی له  بیرانه و جۆره  ئه واته–  بیری زگماکیشه
کو  تاوه ھه. بت زموونکیشی ھه ی ھیچ ئه وه ت پش ئه نانه ، ته یه ھه
وا زیاتر و زۆرتر   ڕوونتریش بت، ئه  یان وناکردنه  بیره م جۆره ئه

بگومان .  وه ستته وه ر شتکی ڕاستی ده رامبه  به بین که دنیا ده
ی  بارهر  دیکارت وناکردنکی ڕوون و ئاشکرای ده  کاتک که یادته له
  یشته ، گه وه شه م وناکردنه بوو، له ھه" موکوڕی رکی ب که وه بوونه"

 .بت بت بوونی ھه کی ڕاستی ده  خودایه ی که نجامه و ئه ئه
 . وه  ئاسانی شتم بیرناچته روا به ـ ھه
ی  ده ی سه فه لسه  نو فه ، له  ڕاشیۆنالیستیانه وه م جۆری بیرکردنه ـ ئه
الی   له ڕاستیشدا، بۆ نمونه کانی ناوه ده  سه له. بوودا باو ڤده حه
. وت که رده ھز ده کی به یه  شوه ی سوکرات و پالتۆندا، به فه لسه فه
ر لشاوی   به وته وام که رده دا، به ژده ی ھه ده ڵ ھاتنی سه گه  لهم به
کان  سوفه یله  فه ک له دا، کۆمه مه رده و سه له. کی توندوتیژ یه خنه ڕه
زموونی  ی مرۆڤ ئه ر ئمه گه یانگوت ئه ک و ده  بوایه یشتنه گه
 ھیچ جۆرک ڕی  وا به بووبت، ئه  نه ه ال گه  پشدا له ستیمان له ھه

  م جۆره  به ئمه. بت ڕۆککی ئاگاییمان ھه  ناوه تناچت ھیچ جۆره
 ."Empirism ئیمپیریزم"ین   ده یه ڕوانگه

 یت؟ کانم بۆ بکه مۆ باسی ئیمپیریسته وت ئه ته ـ ده
  سوفه یله یان فه– گرنگترین ئیمپیریست ...م ده وده ـ ھه

 و ھیوم "Berkeley" و بارکلی "Locke" لۆک -کان ریه زموونگه ئه
"Hume" کیشیان به بوون، ھهکدا دیارترین  له. ریتانی بوون ر سکات 

نسی و  ڕه ا، دیکارتی فهد ڤده ی حه ده  سه نگی ڕاشیونالیستی له ده
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ر  به ر له ھه. مانی بوون ئه "Leibniz" ندی و الیبنیزی سپینۆزای ھۆه
ریتانی و ڕاشیونالیزمی  ک ئیمپیریستی به یه  تا ڕاده ، که شه م ھۆیه ئه

 . وه ینه که جودا ده) و. وروپایه ری ئه  کیشوه ست له به مه(*ری  کیشوه
  توانیت دووباره ده! ھنت کارده رژ به ناوکی درژ د ، چ جۆره ـ باشه
 ؟ وه یته م بۆ ڕوون بکه"ئیمپیریزم"مانای 

موو   ھه وه کانیه سته ی ھه  ڕگه  له  که سکه که" ئیمپیریست"ـ 
نگاندنی  سه ی ھه شوه. چنت ده ی جیھان ھه رباره کی ده زانیاریه

و  ئه. ھنت  ده رچاوه  سه وه رستۆتالیسه  ئه ئیمپیریستی کالسیکیش، له
  بووبت، له کاندا نه سته  ھه  پشدا له  له ی که و شته ئه"یگوت؛  ده

ی  خه  ڕه وه ن پالتۆنه  الیه ش له یه م ڕوانگه ئه".  ئاگایدا بوونی نیه
ندێ  دایک بوونیدا ھه ڵ له گه و مرۆڤ له  بوای ئه  به لگیرا، چونکه

کانی  ش وشهلۆک. ھنت  ده وه ه"بیر" جیھانی  ی زگماک له"بیر"
 .کرد ی دیکارتی ده  ئاڕاستهم به،  وه کرده  ده ریستۆتالیسی دووباره ئه
 ئاگایدا  وا له  ئه...بووبت کاندا نه سته  ھه  پشدا له  له ی که و شته ـ ئه

 ؟ بوونی نیه
کی   بیرک یان ونایه نی ھیچ جۆره  جیھان، خاوه ت به باره  سه ـ ئمه

   ناوی، به  دینه بینین که  نه و جیھانه کو ئه تاوه  ھه  واته.زگماک نین
  ر جۆره گه ئه. ی نازانین رباره ھیچ جۆرک ھیچ شتک ده

  بت، که ی شتک ھه رباره کیشمان ده یه نه زه ک یان مه یه وه بیرکردنه
بۆ .  یه ه مان ھه که دا وناکردنه و باره وا له کردبت، ئه زموونمان نه ئه
" ن سه ی ڕه ماده"یان " مری نه"یان " خودا"ک  ی  وه  کاتک وشه مونهن
ی ھیچ  وه رئه به له.  وه خولته تایدا ده  به قمان له ھنین، ئه کارده به
  ماده"و  سیش ئه ، که کردووه مری نه زموونی خودا یان نه سک ئه که
.  وه کردۆته قی نهتا" کان ناویان لنابوو سوفه یله ک فه روه ی، ھه"ن سه ڕه

عریفی فراوان  ی مه وه ینهًھا تزی لکۆل نده توانین چه ش ده یه م شوه به
  نجامیشدا ھیچ جۆره مین ئه  دواھه ی له وه ب ئه بنووسین، به

  م شوه  ئه یه وانه له.  دوتوێ گرتبت عریفی نوی له یشتنکی مه تگه
   لهم به پش چاو،   بتهر رسوڕھنه ، سه  ورده فیه لسه  فه سیستمه

.  کی فیکری زیاتر، ھیچی تر نیه یه وه  ھۆنینه  جۆره ڕاستیدا له
  و تزه ک له  کۆمه ژده  و ھه ڤده ی حه ده کانی سه سوفه یله فه

وردی بیان   به بوایه  دهم به،  وه  میرات بۆ مایه یان به زانستیانه
تاڵ پاککژیان  ی به وه رکردنه بی  و له وه  ژر میکرۆسکۆبه ته خستایه
راوردی  دوای ئاتوندا به ڕان به ڵ گه گه  بتوانین له یه وانه له.  بکردایه

 ئاتونک  نکه  جارجارکیش دهم به،  ی زۆری لم و قوڕه ین؛ زۆربه بکه
 .وت که رده ده

م  ه  قه  له قینه زموونی ڕاسته  ئه  به  ئاتونانه نکه و ده کرت ئه ـ ئایا ده
 بدرت؟

  ن به وه  شیاوی ئه وانه و بیرکردنه توانین بین ئه بت ده ر ھیچ نه ـ ھه
کان  ریتانیه  به ئیمپیریسته.  وه  گرێ بدرنه وه زموونی مرۆڤه ئه
تی  کانی مرۆڤایه موو وناکردنه  ھه  له  دووباره  گرنگبوو که وه الیانه به

زموونیان  ی ئه قینه کی ڕاسته یه ینه بنچ ی دنیابن که وه ، بۆ ئه وه بکۆنه
 .کان سوفه یله ر فه  سه  بینه که  یه که بت یه  ده  ئستاکهم به.  یه ھه
 !ین ست پیکه  با ده واته ـ که
 سای  و له ریتانی بوو، ئه ی به"جۆن لۆک"سوفیان  یله مین فه که ـ یه

گرنگترین کتبی ناوی .  ژیا1704 تا سای  وه  وه1632
 1690 سای  بوو و له" تی یشتنی مرۆڤایه ر تگه سه ک له یه وه شیکردنه"

  ، له وه دات دوو پرسیار ڕوونبکاته وده دا ھه و کتبه له.  وه وکرایهدا ب
 چ  ی مرۆڤ له وه ی وناکردن و بیرکردنه رچاوه ت؛ سه میاندا ده که یه
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و  کرت پشت به  دهپرست؛ ئایا وجا ده قوت؟ ئه ده  ھه وه شونکه
 ت؟ کانمان پمان ده سته  ھه ستین که  ببه شتانه
 ! بژاردووه نه می ھه کی که یه ـ پۆژه
  دابوو که و بوایه واو له  تهلۆک. کان ر خاه  سه  دینه که  یه که ـ یه
و  ی ئه وه رچدانه رپه نھا به  و وناکردنکمان، ته وه موو بیرکردنه ھه

یگوت پش  و ده ئه. وتوون رگومان که  به ینیومانن یان که ب ن که شتانه
،  وایه "tabula rasa" ک ین، ئاگایمان وه شتک بکه ست به ی ھه وه ئه

 . وایه" شکی پاک  ڕه خته ته"ک   وه واته
 . ی خۆشمان خراپ نیه م زمانه ـ ئه

  خته هک ت ر وه ین، ئاگایمان ھه  شتک بکه ست به ی ھه وه  پش ئه ـ واته
تاڵ و  ی مامۆستا پی تبخات، به وه ی پش ئه و پۆله شی ئه ڕه

 م به. کات راورد ده ک به  ژوورکی ب شتومه  ئاگایی بهلۆک.  بمانایه
ین؛ جیھانی  که ستکردن ده  ھه ست به ڕبوونی کاتدا ده ڵ تپه گه له

کان   شته هست ل ین، ده که ین، تام ده که بینین، بۆن ده ورمان ده چوارده
   منداکی پچکۆله سکیش له ھیچ که. بت  شت ده ین و گومان له ده ده
  و شته ش ئه یه م شوه به. ناست  ھه م کارانه  گوڕتر، به به
 م به". ستی ساکار بیری ھه"نت   ناوی دهلۆک  دات که ده رھه سه

کان،  اکاره س ستیه  ھه دات؛ بیره ناو ئاگایشدا شتک ڕووده ھاوکات له
،  وه ی لۆژیکی و بوا و گومانه وه  و ھۆ ھنانه ندشه ی ئه  ڕگه له

ش،  یه م شوه به. کرت ر ده سه خرن و کاریان له  و ڕکده وه درنه لکده
 لۆکوات . ڕژرن داده" کان ی بیره وه دانه ونه"یگوت،   دهلۆکک  روه ھه

 بوای  ی به وه رئه به له.  وه کاته جیاده"  وه رچدانه رپه به"و " ستکردن ھه"
  ڵ ھاتنه گه کو له ، به رگرکی ناچاالک نیه نھا وه و ئاگایی ته ئه

 و ڕکخستنی  وه ستیدا، ئاگایی کاری لکدانه ر مۆرککی ھه ی ھه وه ناوه
 .ش وریابین شدا ده ئا لره. گرت ستۆ ده  ئه له

 ـ وریا بین؟
ی   ڕگه ی له و شته یگوت ئه کرد و ده هر خاک د سه ختی له  جهلۆکـ 
 کاتک من  بۆ نمونه.  گرین، مۆرککی ساکاره ریده  وه وه کانمانه سته ھه

"  که سوه"واوی  ک مۆرکی ساکاردا، ته یه خۆم، ناتوانم له سوک ده
" مۆرکی ساکار " ک له یه  ڕاستیدا زنجیره کو له به. م ست پبکه ھه
ی لدت و تامکی  ڕ و تازه ، بۆنکی ته وزه گرم؛ شتکی سه رده وه
ند سوکم   چه ی که و کاته نھا ئه ته.  یه مک ترش و ئاوداریشی ھه که

. خۆم ده" سوک "  ئستاکه  که وه مه که  ده وه وسا بیر له خواردبت، ئه
 وناکردنکی لکدراو  ، جۆره"سوک"ی  رباره  ده و کاته ت ئه  دهلۆک

م جار تامی  که  کاتک منداڵ بووین و بۆ یه بۆنمونه. ین هک دروستده
کی لکدراو   ونایه نی ھیچ جۆره  خاوه و کاته سوکمان کرد، ئه

ڕو  بینی و تامکی ته وزمان ده  شتکی سه و کاته کو ئه بووین، به نه
ھدی . مک ترش بوو شی که که ، تامه به!  ئمم...بوو ڕیشی ھه به

ین و  ده  گرێ ده وه  پکه ستانه و ھه ی ئه ھا شوه نده چهھدی دین و 
   لهم به. ین که دروست ده" رم ھه"و " قاڵ پرته"و " سو"ک  ی وه زاراوه
  وه کانمانه سته ی ھه  ڕگه مان له که ی زانینه سه ره موو که تدا ھه ڕه بنه
 بۆ  وه ڕنینه توانین بیگه  نه ی که و زانیاریه ، ئه وه ر ئه به له. دت

 .ش فبدرت  و ده یاییه کی خه ستی ساکار، زانیاریه مۆرکی ھه
  ی که و شته  بین ئه وه  دنیاییه توانین به رچۆنک بت، ده  ھهم بهـ 
و  ین، به که بت و تامی ده ین و گومان لده ده ستی لده یبینین و ده ده

 .ین که ستیان پده  ھه ن که یه شوه
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 لۆک  ، که مه یان پرسیاری دووھه مه ئه. توانین و ناشتوانین ـ ده
می بۆ  که می پرسیاری یه  پشدا وه له.  وه می بداته دات وه وده ھه

  رچاوه  سه وه  چ شونکه کانمان له بیر و وناکردنه ( وه ڕوونکردینه
ی جیھان ڕاست ت ئایا به کات و ده وجا پرسیارده  ئهم به). گرن؟ رده وه
یان  مه  ڕاستیشدا ئه ین؟ له که ستی پ ده  ھه  ئمه  که یه یه و شوه به

ین،  ل بکه  په له  نابت زۆر پهم به ...، سۆفیا زۆر ڕوون و ئاشکرا نیه
 .ی دوربت ش لوه  ده قینه سوفکی ڕاسته یله  فه  که نھا شته ش ته مه ئه
 .نگم ک ماسی بده ـ وه

ستی  ھه"یگوت،  ک خۆی ده روه پی، ھه کانی به سته ھهتی   جۆریهلۆکـ 
  شدا پشت به لره.  وه کرده جودا ده" کی ستی الوه ھه"و " کی ره سه
 . دیکارت  به ستت، بۆ نمونه به کانی پش خۆی ده وره  گه سوفه یله فه
 و   و کش و جوه باره کی، قه ره ستی سه تی ھه  جۆریه ست له به مه

ین،  که  ده تانه  خاسیه م جۆره کاتکیش باس له.  کانه ی شته ژماره
کانمان  ی شته قینه تی ڕاسته کانمان سیفه سته  ھه توانین دنیابین که ده

تی تری   خاسیه ست به مان کاتیشدا ھه  ھه  لهم به. ڕوو نه خه بۆ ده
  وزه ، سه  یان ترشه ین شتک شیرینه  ده ین؛ ئمه که کانیش ده شته
تی  گوت جۆریه ی ده مانه  بهلۆک.   یان سارده رمه ، گه ن سوورهیا
نگ و بۆن و تام و  ک ڕه وه(ش  ستانه  ھه م جۆره ئه. کی ستی الوه ھه
کو  کانمان پ نان، به ی شته وه ی ناوه قینه خاسیتی ڕاسته) نگ ده
  وه نه که رچ ده رپه کانمان به سته ر ھه سه کی له ره کی ده ریه نھا کاریگه ته

 .و ھیچی تر
 .ر تام و چژ ناکرت سه ـ مشتوم له
کان  کیه ره  سه ته ر خاسیه سه توانت له س ده موو که ھه. یت که ـ ڕاست ده

 م به. کاندان ناو خودی شته  له با بت، چونکه ته)  و کش باره ک قه وه(

 بۆ  وه رکه وه  گیانه له) نگ و تام ک ڕه وه(کان  کیه  الوه ته کرت خاسیه ده
م  له.  بۆ مرۆڤکی دی جیاوازبت وه  مرۆڤکه رکی تر و له وه گیانه
تی   جۆریه رک پشت به وه  گیانه موو تاکه س و ھه  که موو تاکه دا ھه باره

 .ستت به ستی خۆی ده ندامی ھه پکھاتنی ئه
 کاتک  ک چۆن ئمه روه خوات، ھه قاک ده ـ کاتک یۆرون پرته

مان   ھهم به ..." ترشه"ت  یخوات و ده خۆین، قاژ قاژ ده ک ده هلیمۆی
 . یه  تامکی شیرین و خۆشی ھه وه الی منه قاڵ به پرته
سفی  نھا وه  ته ئوه. ن ه  ھیچیشتان ھه ن و نه که  ھیچتان ڕاست ده ـ نه
 ستتان  ھه  کار له ن که که  ده یه و شوه ن و باس له که  ده که قاه پرته
نگی  گریمان تۆ ڕه.  مان شته  ھه وه کانیشه نگه ن ڕه الیه به. کات ده

  ر یۆرون کراسکی له گه  و ئه  جوان نیه الوه تیت به سوورکی تایبه
ر ڕای خۆت   بت گه کانه  زیره یه وانه وا له نگ کی، ئه مان ڕه ھه
 م بهینت، ب  ده که نگه  جۆرک ڕه تان به که ر یه  ھه بیت، چونکه رنه ده
 .  ناشیرینیشه  و نه  جوانه  خۆیدا نه  خۆی له که نگه ڕه
 . قاڵ خه  پرته  که دایه و بوایه سک له موو که  ھهم بهـ 

ر   گه وا بسووده ستدا بت، ئه  ده قاکی خت له ر پرته گه ، ئه ـ به
" م که هستد ھه"توانیت بیت  ده.  یه چوارگۆشه" م که ستده ھه"بیت 
د گرام  ی دووسه که  کاتکدا کشه ر له گه  ئهم به،   یان شیرینه ترشه

. بت شت کیلۆ ده ی ھه که کشه" م که ستده ھه"بت، ناتوانیت بیت 
بت،  ک ده ند کیلۆیه  چه که" دا بیت و بوایه له"توانیت  بگومان ده

   کاتک که ن شتیشهما ھه. چیت دا ده ه ھه واو به  ته وساکه  ئهم به
   نۆک له نکه  ده986تا  وه ین؛ یان ئه که کان ده ی شته  ژماره باس له

ی  ر جوه سه مان شتیش به  ھه وه دیسانه.   یان وا نیه دایه که قاپه
 . ستاوه  یان وه دایه  جوه  یان له که سپت؛ ئۆتۆمبیله چه شتکدا ده
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 .م گه واو تده ـ ته
 و دیکارت لۆک، " مادییه"تی  قیقه ی ھه رباره  دهرچی کورتی؛ ھه ـ به
 و  یه تکی ھه ند خاسیه ی چه وه ر ئه سه بان له  و ته یه ک بوایان ھه یه

 درکیان  وه قه ی ئه  ڕگه  له وه  دنیاییه توانین به ی مرۆڤ ده ئمه
 .ین پبکه

 .خت بت  سه م خاه ر ئه سه بابوون له  ته ـ پم وانیه
وخۆ یان  ر زانینکی ڕاسته سه رگا له  دهلۆک،  وه کی تره الیه  لهم بهـ 
کی  ند یاسایه و چه  بوای ئه  به بۆ نمونه.  وه کاته ش ده"ڕوون و ئاشکرا"

  واته. سپت چه موواندا ده ر ھه سه  به ، که یه وشتی ھه یی ڕه بنچینه
ش  مه ، ئه"شتیقی سرو ھه"ن   پی ده  که بایه دا ته و شته ڵ ئه گه له

ت بوونی خودا   ده ش که مان شوه ھه به.  تکی ڕاشیونالیستییه خاسیه
وشدا   له وه ، دیسانه یه قی مرۆڤدا بوونی ھه ناو خودی ئه له

 .بت رده تکی تری ڕاشیونالیستی ده خاسیه
 . ڕاست بکات یه وانه ـ له
  چیدا؟ ـ له
 . یه  خودا ھه دا که وه ـ له

 قابکی   له وه وه الی ئه  به ته م بابه  ئهم به. چت  ڕی تدهـ بگومان
و درککردنی  پی ئه کو به ، به وه ستته بووندا ناوه بوابوون یان بوانه

  وه دیسانه" ش مه ئه. " دنت رچاوه  سه وه قی مرۆڤه  ئه خودا له
 باسی لۆکین ًبت ب ش ده مانه  له جگه.  تکی ڕاشیونالیستییه خاسیه

  دا به کرد، گرنگی ده ربین و لبووردنی ده ستی بیروڕا ده ربه سه
ستکردی مرۆڤ  یگوت؛ ده و ده ئه. ت و پیاو کسانی نوان ئافره یه

ش  م ھۆیه ر ئه به ر له ، ھه ی پیاوه سته بینین ژن ژرده  ده تی که خۆیه
 . بگۆڕین ندیه یوه و په چت بتوانین ئه ڕی تده

 .تی ھاوبوایم واوه  ته هـ منیش ب
  خی به  بایه  که سوفه یله مین فه که  یهجۆن لۆکمی نودا  رده سه ـ له

ی  وره کی گه رییه  کاریگه وه شه لره. دا  ده که زه گه ردوو ڕه ڕۆی ھه
بوو،  تی خۆی ھهی ھاوو"John Stuart Mill" ر جۆن ستیوارد میل سه له
کسانی نوان  داواکردنی یه گی له پاشتر ڕۆکی گرن م بوو که ئه
پش  ی لیبرالیدا له وه  زۆر بیرکردنه  لهلۆک. دا بینی که زه گه ردوو ڕه ھه
  دا و له ژده ی ھه ده  سه  پاشان له وه رئه به  بوو، له وه ی خۆیه که مه رده سه
  کانی به وه نسیدا، بیرکردنه ڕه ری فه ی ڕۆشنگه وه می بزوتنه رده سه
 پی  ی که و شته  ئه بۆ نمونه. ھنا کاریان ده  باو و به  بوونهتی واوه ته
مین  که  یه و بوو که ، ئه"ت سه شکردنی ده ئی دابه بده مه"گوترت  ده

 ...ر باس و خواس  سه جار ھنایه
کرت،  ش ده کدا دابه زگایه ند دام و ده ر چه سه ت بهتی و سه  ده ـ واته
 ؟ وا نیه
 کن؟ زگایه چ دام و ده   یادته ـ له

" رکردن تی حوکم ده سه ده"مان و  رله یان په" ر تی یاسا دانه سه ده"ـ 
یاخود " کان زیره  وه-ڕاندن تی ڕاپه سه ده"مینیش  یان دادگا و دواھه

 .ت حوکمه
ی "Montesquieu" ن مۆنتیسکیو الیه  له شکردنه م س دابه ـ ئه
 بۆ م به.   ھاتووه وه نسیه ڕه یی فهر می ڕۆشنگه رده سوفی سه یله فه
ی  وه ر ئه سه  سووربوو لهلۆکدات،  نه ر ھه مکار سه ی ڕژمکی سته وه ئه
  و له ئه.  وه ت جودا بکرنه تی حوکمه سه تی یاسادانان و ده سه  ده که
کانی  موو ھزه دا ھه و کاته  له ژیا که دا ده می لویسی چوارده رده سه
  ئمه". تم وه من ده"یگوت   و ده وه ستدا کۆکردبووه ک ده ژر یه له
ی  وه رئه به ، له ت بووه سه  ده کی تاکه  پاشایه ین لویسی چوارده ده
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یگوت   دهلۆک. ھنا ده کارنه قانی به کی ھه یه ر بنچینه سه تی له سه ده
ک یاسا  رانی خه بت نونه زرنین، ده ق دابمه تی ھه وه ی ده وه بۆ ئه

 .سپنت ت یان پاشاش بیان چه داڕژن و حوکمه
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 "Hume" ھیوم
 ... وه که  ناو ئاگره ره  فی بده واته که...

 
مک ئاوڕی  پاش که.  که  مزه لبرتۆ دانیشتبوو و چاوی بیبووه ئه

 .ی کرد وه ره کی ده ماشایه  ته وه که ره نجه  په  و له وه دایه
 . سۆفیا گوتی...گرن ری ئاسمان ده کان به وره ه ھ ریکه ـ خه
 . وه ته کان کۆبونه وره  ھه ـ به

 ؟ یت، وانیه که  باسی بارکلیم بۆ ده ـ ئستاکه
 جودا  وه  زۆر باره  لهم به،  ریتانیه مین ئیمپیریستی به و دووھه ـ ئه
 David" یومیفید ھ پشدا باسی ده وت له مه  ده وه رئه به ، له وه کرته ده

Hume"ی  ھیوم له. م ت بۆ بکهی   تاوه  وه1711 ساژیا، 1776کو سا 
ندتی  تمه کاندا تایبه ناو ئیمپیریسته ش له و تا ئستاکه ی ئه فه لسه فه

بوو؛   ڕۆکی گرنگی تریشی ھه وه کی تریشه الیه له.  یه و گرنگی خۆی ھه
ر ھی   سه ی خسته"انتئیمانو ک " وره سوفی گه یله  فه و بوو که ئه

 .ندی خۆی تمه تایبه
رۆشی   من زیاتر په ی که وه  ئه یته  ھیچ جۆرک گوێ ناده ـ پم وابت به

 ی بارکلیم؟ فه لسه فه
ی "ئادینبۆرگ" شاری  ھیوم له. م  ھیچ جۆرک گوێ ناده خر، به ـ نه

. بخوننیانویست یاسای پ شی ده که  بوو، خزانه وره ندادا گه ئیسکوتله
   له  جگه م بم که سته و ھه نگاری ئه ره ناتوانم به"یگوت   خۆی دهم به
می  رده سه و له ئه".  موو شتکه  ھه  و ڕۆشنبیری گشتی، دژ به فه لسه فه

ک فۆتاری و  کانی وه زنه  مه نده ڵ بیرمه گه ریدا و ھاوکات له ڕۆشنگه
 کۆتایی  رد و پاشان لهک وروپادا ده  ئه شتی به ژیا، گه ڕووسودا ده

 .ج بوو ودا نیشته  شاری ئادینبۆرگ و له وه ڕایه  گه وه ژیانیدا دیسانه
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تزک " ناوی  شت سایدا، گرنگترین کتبی به نی بیست و ھه مه  ته له
  ر له یگوت ھه  خۆی دهم به.  وه وکرده ب وه"ی سروشتی مرۆڤ رباره ده
 . یادا بووه  خه ی له و کتبه ی ئه که بیرۆ وه  سایه نی پانزه مه ته
 .م  بکه له  منیش په م، باشتر وایه ستت تبگه به  مه ر باش له گه ـ ئه

 . ستت پکردووه  ده  ئستاوه ر له  تۆ ھهم بهـ 
بت  وا ده چنم، ئه  خۆم ھه ت به ی تایبه فه لسه وت فه ر بمه ـ ئاخر گه

ر گوم   به تا ئستاکه ی ھه  شتانهو موو ئه  ھه زۆر جیاوازتر بت له
 .وتوون که

 .کردبت  باسمان نه  تا ئستاکه یه تی ھه ـ ھیچ شتکی تایبه
  تا ئستاکه ی ھه سوفانه یله و فه موو ئه موو شتکدا ھه پش ھه ـ له

تی   جیھانی تایبه پیاوانیش پم وابت له. باسمان کردوون، پیاو بوون
 گوڵ  م، به ده  ده قینه  جیھانی ڕاسته خ به ر بایهمن زیات. ژین خۆیاندا ده

  وره بن و گه دایک ده  له م، که ده ن ده مندا خ به ر، بایه وه  گیانه و به
" مرۆڤ" باسی  میشه کانت ھه سوفه یله  فه تا ئستاکه  ھهم به. بن ده
" سروشتی مرۆڤ"ی  رباره  وتارکی زانستی تر ده وه ن، وا دیسانه که ده

سکی میان  چت که  ده وه  له ه"مرۆڤ"و  زیاتریش ئه.  وه  پشه وه دته
ست  دایک بوون ده  سکپبوون و له  کاتکدا ژیان به ن بت، له مه ته

م  ی منداڵ که ڕۆی منداڵ و قیژه تا ئستا په بوای من ھه به. کات پده
یستیش و تی و خۆشه رایه میش باسی براده  که یه وانه له.  باسکراوه
 .کرابت

 بت  سوفه یله و فه  ھیوم ڕک ئه شه وانه  لهم بهیت،  که  ڕاستده ـ به
  و، به ئه. بینت  دونیا ده وه کی جیاوازتره یه  ڕوانگه  له که
  کانی تردا، دت و زیاتر له سوفه یله موو فه ڵ ھه گه راوردکردنی له به

  ش پم وابت ھیوم زۆر به وه  له جگه. کات ست پده  ده وه ژیانی ڕۆژانه

ر  کانی نوی سه  خه واته(ن  جگای مندا یتوانی خۆی له ئاسانی ده
 .ماشای بوون بکات  ته ووه دابنت و له) وی زه

 .م  گوت بۆ شل بکه وه  ئاگاداریه  زۆر به  باشتر وایه واته ـ که
  ی کهزان ر شانی خۆی ده رکی سه  ئه ک ئیمپیریستک به ـ ھیوم وه

" کانی سوفه یله فه"کی ناڕوونی  یه وه یشتنک و بیرکردنه موو تگه ھه
کی  کی بکه یه ودا پاشماوه می ئه رده سه  له چونکه. پشوتری ڕکبخات

ی  ده کانی سه  ڕاشیونالیسته سوفه یله ڕاست و فه کانی ناوه ده بیری سه
ستکردنی  ر ھه  سه وه ڕته یویست بگه ھیوم ده.  بووبوون که ه ، که ڤده حه

رگیز ناتوانت  ھه"ک  یه فه لسه یگوت ھیچ فه و ده ئه. وخۆی مرۆڤ ڕاسته
کیش  یه فه لسه  ھیچ فه  دورترمان ببات، وه کانی ڕۆژانه زموونه  ئه له

 جیاوازتربن  وتمان بۆ داڕژت که سوکه کی ھه  یاسایه ناتوانت جۆره
 ."وت که ستمان ده ماندا ده  کاتی ژیانی ڕۆژانه  له ی که وانه له

ند  توانیت چه ده. ین  گوی بۆ شل که یه وه  شایانی ئه تا ئستاکه ـ ھه
 ؟ وه ک بھنیته یه نمونه

دا  لره. می ھیومدا وناکردنکی زۆر باو بوو رده  سه  له ـ بوونی فریشته
ھات رکی ئاو وه رگیز بوونه ھه.  ، مرۆڤی باداره  فریشته ستمان له به مه

 ، سۆفیا؟ بینیووه
 .خر ـ نه

 ؟ ی مرۆڤت دیووه  خۆ شوهم بهـ 
 .یت که ـ پرسیارکی ب مانا ده

 ؟ ، وا نیه ـ بایشت بینیوه
 . وه  مرۆڤه ک به  نهم به،  ـ بگومان بینیومه

 دوو  و له"  کی لکدراوه یه بیرۆکه"، " فریشته " وه الی ھیومه ـ به
دراون،   گرنه وه  ژیانی ڕاستیدا پکه  له  که ووهزموونی جیاواز پکھات ئه
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. ی لکاندوون وه که یه نتاسیای مرۆڤ به شدا فه وه ڵ ئه گه  لهم به
ر  کسه شت یه  و ده یاییه ریببین، وناکردنکی خه کی تر ده یه شوه به

کانمان  وه ش وناکردن و بیرکردنه مان شوه  ھه بت به ده. فێ بدرت
ک  روه ی ھه وه رئه به ، له مان شوه  ھه کانیشمان به کتبه. ین هڕک بخ
م  بت ئه گرین، ده  ده وه ستمانه  ده کاتک کتبک به"یگوت؛  ھیوم ده

  باره ی قه رباره بستراکتی ده کی ئه یه ندشه ین؛ ھیچ ئه  بکه پرسیارانه
موونی ز کی ئه یه ندشه ی ھیچ ئه  ئه...خر ؟ نه  تدایه و ژماره

  ره  فی بده واته  که...خر ؟ نه  خۆگرتووه ی ڕاستی و بوونی له رباره ده
نتاسی   فه ھاتی سۆفیستی و ورده  توڕه ی له وه رئه به ، له وه که ناو ئاگره

 ." زیاتر، ھیچی تری تدا نیه
 . قه ر زۆر توند و دڵ ڕه ـ ھه

 کاتی  کانیشی له نهو. ، سۆفیا وامه رده ر به  جیھان ھشتام ھهم بهـ 
و  ر ئه  سه وه ڕته وت بگه یه ھیوم ده. پشتر ڕوونتر و نوتر دیارن

  ی ھیچ جۆره وه پش ئه–بینت  ی منداڵ جیھانی پده یه شوه
. قامگیر بووبت  ئاگایدا سه ک له یه وه رچدانه رپه ک و به یه وه بیرکردنه

 جیھانی  اسمانکردن، لهی ب سوفانه یله و فه ی ئه تگوت زۆرینه تۆ نه
 یت؟ ده  ده قینه  جیھانی ڕاسته ژین و تۆش زیاتر گرنگی به خۆیاندا ده

 .م گوت ته و بابه  شتک له ـ به
مک فراوانتر دوای   با کهم به. بینی ی ده مان شوه ـ ھیومیش ھه

 .وین ی بکه وه بیرکردنه
 .م ـ ئاماده

کات؛  ست پده زی وناکردن دهی جیاوا رخستنی دوو شوه  ده ـ ھیوم به
  ستکردنه و ھه میان ئه که  یه ستی له به مه.  وه ست و بیرکردنه ھه

ش، " وه بیرکردنه " ستی له به  و مه کیه ره ی جیھانی ده وخۆیه ڕاسته
 . یه ستانه و ھه کانی ئه یادگاریه

 . وه ره  بھنه تیت نمونه یارمه ـ به
ستکت  وخۆ ھه وا ڕاسته رم بسوتنیت، ئه  فنکی گه ستت به ر ده گه ـ ئه

ت   ده مه ھیوم به.  وه یته که پاشانیش بیری لده. بت ال دروست ده
ھزتر و  زۆر به"  که سته ھه "  که یه وه جیاوازی نوانیشیان ئه".  فیکره"

توانین بین مۆرکی  ده.  دواتر دت ی که و یاده  له زیندووتره
کانیش  یان یادگاریه" کان فیکره"ن و  که نه سه  ڕه کان، شوه سته ھه
ھۆکاری " کان سته ھه"ی  وه رئه به نگن، له کی به نھا کۆپیه ته

 .شاردراون  ئاگایدا حه  له که" ن فیکرانه"و  وخۆی ئه ڕاسته
 .م گه  تده تا ئستاکه ـ ھه

 ن یاخود ش یان ساده" فیکره"و " ست ھه"ردوو  ت؛ ھه ـ دواتر ھیوم ده
  ...دا باسی سوکمان کردلۆکڵ باسکردنی  گه  له یادته له. لکدراون

" ستکی لکدراو ھه " وخۆی سوک به زموونکردنکی ڕاسته کرت ئه ده
ناو ئاگایدا   له که ش وناکردنی سوه مان شوه  ھه به. م بدرت ه  قه له
 ." کی لکدراوه یه وه بیرکردنه"

 ؟  گرنگه مه  ئایا ئهم بهبم،  ت پده که  باسه ـ ببووره
  کان گرنگی به سوفه یله رچی فه گه  ئه... بگومان گرنگه! ـ گرنگ؟

  شدا کاتک باس له وه ڵ ئه گه  لهم بهن،  گرفتکی ئاسانیش بده
. گریت ست ھه ر زوو ده وا نابت ھه ن، ئه که چنینکی لۆژیکی ده ھه

 شوازی  یگوت گرنگه  ده  دیکارت که  بهدا قی ده  ھه وه  دنیاییه ھیوم به
 .بچنین  ھه تاوه ره تای سه ره  سه کانمان له وه بیرکردنه
 .م ـ تناگه
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  و جۆره ندێ جار دین و ئه  ھه  ئمه  که یه وه ستی ھیوم ئه به ـ مه
 ژیانی  ی خۆیان له وه ب ئه لکنین، به  ده وه پکه"  فیکرانه"

 و وناکردنی  وه ش بیرکردنه یه م شوه به. دا لکدراوبن قینه ڕاسته
  بۆ نمونه.   سروشتدا بوونیان نیه  له ، که وه  کایه  دته ه ئاوھا ھه
یان . کرد) و.تیمساح+فیل(*مان "فیساح"وپش باسی  وه  یان له فریشته
موو   ھه له. سپی بادار  ئه واته "Pegasus پیگاسۆس"کی تر  یه نمونه

زووی خۆی   ئاره  ئاگایی به دا بنین که وه بت دان به دهدا  و نمونانه ئه
 و   ھناوه وه  شونکه بات له.   لکاندووه وه  و شتی پکه شتی بیوه

ک   وه ، واته ردووکیانت لکداوه پاشانیش ھه.  وه کی تره الیه سپیشت له ئه
ایی، ر شانۆی ئاگ  سه ته  و ھناوته ت لکردووه قینه ڕاسته" ستکی ھه"
ئاگایی . ھاتوون  نه وه  خودی ئاگاییه شکیان له  کاتکدا ھیچ به له

یان " کی یه فیکره"ش  یه و شوه ، به  لکانی خۆی کردووه وه بین و پکه
 .  ناوه وه ی پکه ه کی ھه ونایه

 . ش گرنگه وه یشتنی ئه ت تگه نانه  ته...م گه  تده ـ ئستاکه
  وه کان ورد ببته موو وناکردنه  ھه یویست له م ده ھیو م جۆره به.  ـ باشه

دا  قینه ڵ ژیانی ڕاسته گه  له  که ک لکدراوه یه  شوه و بزانت کامیان به
؟   ھاتووه وه ستکه  چ ھه  له م وناکردنه پرست؛ ئه ھیوم ده. ناگونجت

  چ له" یشتنکی لکدراو تگه"یویست بزانت  موو شتکدا ده پش ھه له
  ش بووه یه م شوه به.  ی ھناوه رچاوه  سه وه" کی ساده یه بیرۆکه"

کانی مرۆڤی پ   و وناکردنه گرانه خنه نی میتۆدکی ڕه خاوه
 و  وه کی بوو بیرکردنه ره  ھیوم گه وه شه لره.  وه کرده شیده

 .کانمان ڕکبخات وناکردنه
 ؟ وه  بھنیته ک دوو نمونه توانیت یه ـ ده

ی  رباره می ھیومدا وناکردنکی ڕوونیان ده رده  سه کانکی زۆر له ـ خه
یادت بت کاتک   له یه وانه له. بوو ھه" لیمی نوێ ئۆرشه"یان " ئاسمان"

 خۆیدا  وناکردنکی ڕوون و ئاشکرا، خۆی له"یگوت   دیکارت ده که
 ر شتک رامبه  به که ک و بین وناکراوه رانتیه  گه کرت ببته ده
 ." یه  ڕاستیدا بوونی ھه  له  که وه ستته وه ده

 . وه  ئاسانی شتم بیر ناچته ـ پم گوتیت به
ند وناکردنکی  چه" ئاسمان " وت که که رده ر زوو بۆمان ده ـ ھه

 ئاسماندا   ڕوو؛ له ینه خه کانی ده  توخمه ندک له  ھه بۆ نمونه.  لکراوه
ڵ   کۆمه ، به یه ھه" می ئاتونیقا شه"،  یه ھه" رگای مرواری ده"
  وه شاندۆته وه نه مان ھه مانه  ھشتام ئهم به.  ھتد... ی لیه" فریشته"

قامی  شه"و " رگای مرواری ده " کانیان، چونکه  ساکاره بۆ توخمه
  واته که. کردنکی لکدراون نه زه موویان مه ش ھه" فریشته"و " ئاتونی

 و وناکردنی  وه ینه مان وردکه که نی ئاسمانهبت وناکرد  پشدا ده له
ری جل  وه بوونه"، "ئاتون"، "قام شه"، "مرواری"، "رگا ده"ک  ساکاری وه

ین و بین؛  توانین پرسیاربکه پاشان ده.  وه ینه ، جودا بکه"باڵ"، "سپی
 ڕاستیشدا بوونیان  ریان له رامبه به" کانی  ساکاره سته ھه"موو  ئایا ھه

 . یان نا یه ھه
   و به بیوه" کانمان  ساکاره سته ھه"موو   ھهم به،  یه مووشیمان ھه ـ ھه

   به  دواجاردا بووه تا له ، ھه وه ته مان نووساندونه وه که یه جۆرکی تر به
 .ونی یای یان خه کی خه یه ونه

کارھنانی  ی به وه رئه به له.  وه سته ده ت دا به که سته به ـ ڕک مه
ونماندا   کاتی خه ی مرۆڤ له  ئمه نھا شته ته" ست و سرش قهم"

و  موو ئه  ھه کات که  ده وه  بۆ ئه  ھیوم ئاماژهم به. ین یکه ده
بت ڕۆژک  ین، ده که کانمانی ل دروست ده ونیه  خه ی ونه سانه ره که
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  بۆ نمونه.  وه  ناو ئاگایمانه ھاتبنه" ستکی ساکار ھه"ک   ڕۆژان وه له
وا ناشتوانت ونای  دیبت، ئه  ژیانیدا ئاتونی نه سک له ر که گه ئه
 .بکات" قامکی ئاتونی شه"

 دیکارت  ی چی به  ئهم به،  وه کاته  بیرده کانه  ڕاستی زیره ـ به
ی خودا  رباره  ده تی که یه  ونا ڕوون و ئاشکراکه ستم له به  مه...ت ده
 یبوو؟ ھه

رکی  وه بوونه"گریمان خودا .  وه م بداته توانت وه دهشدا ھیوم  ـ لره
  وه شدا دیسانه  لرهم به.  ه"ک و دانا و باش بپایان زیره

ک و   شتکی بپایان زیره  له  که یه ھه" کی لکدراومان یه وه بیرکردنه"
رگیز  وپش ھه وه ر له گه ئه.  بپایان دانا و بپایان باش پک ھاتووه

شمان  وا نه کردبت، ئه کی و باشتیمان درک پنه  و زیرهدانایی
  شه وانه له. بت ی خودا ھه رباره یشتنکی ئاوھامان ده توانی تگه ده
 م به،  قه باوککی ده"ین و بین  کی دی ونای خودا بکه یه شوه به

" باوک"و " ر روه دادپه"و " ق ده "  له  وناکردنک که ، واته" ره روه دادپه
دابوون ھۆی  و بوایه  له وه  پاش ھیومه گرانی ئاین له خنه ڕه.  پکھاتووه

تی بینینی   بۆ چۆنیه وه ڕنرته ی خودا، بگه  وناکردنه م جۆره ئه
  یانگوت؛ وناکردنی باوکک، بووه  کاتی مندایماندا و ده باوکمان له

 ." ئاسمان باوکک له"ھۆی وناکردنی 
 خودا   که بووه ند نه سه رگیز پم په  من ھهم به ڕاست بت،  هی وانه ـ له
ی  وه نھا بۆ ئه ندێ جار دایکم ته ھه. بت پیاو بت ر ده ھه

 ."دایکی ئاسمانمان"ت   خودا ده ک ڕابگرت به نگیه ھاوسه
 و  وه و بیرکردنه موو ئه ر ھه  سه رته یویست ھرش به  ھیوم ده ـ واته

  ستک له  بۆ ھه وه ڕنینه  ناتوانین بیانگه  کهی وناکردنانه
  و وته موو ئه وت ھه مه ده"یگوت؛  ک خۆی ده روه ھه. ریدا رامبه به

ر بیری  سه تی به سه  ده کی دورودرژه یه  ماوه  ڕاوبنم که بمانایانه
 ژیانی   لهم به".  وه  ناو گژاوه تیه  و خستویه میتافیزیکیدا گرتووه

لکدراو ) و.ی یان زاراوه(*ی  ھا بیرۆکه نده شدا چه هڕۆژان
بۆ .  وه ینه تیان بکه نایه سه  ڕه ی بیر له وه ب ئه ھنین، به کارده به

زانیت،  ک ده روه ھه. تی سایه ڕۆکی که یان ناوه" خود" وناکردنی  نمونه
ن نھا ڕوونتری ی دیکارت بوو، ته فه لسه ی فه  بنچینه و دوو وناکردنه ئه

ی  که فه لسه موو فه واوی ھه  ته و ئاشکراترین وناکردن بوون که
 .چنیبوو وریدا ھه ده به

وا  ر وابت، ئه گه.  خۆم خۆمم کات که  نه وه ـ ھیوادارم ھیوم نکۆی له
 . و ھیچی تر کی نویه نھا زۆر بیه ویش ته ئه

م  ی ئه گه ڕ بت و من له نھا شتک ھه ر ته گه  سۆفیا، ئه ـ گوبگره
   له له په  به  ھنده  که یه وه وا ئه م، ئه  پم خۆش بت فرت بکه وه کۆرسه
 . وه سته ده یت به ده نجام نه رئه  ده وه خۆته
 . وام به رده ـ به
و  کاربھنیت و شیکاری ئه مان میتۆدی ھیوم به وت ھه مه خر، ده ـ نه
 ."خۆم"یت   پی ده یت که م بۆ بکه شته
  یه بت بزانم وناکردنی خۆم ساده موو شتکدا ده پش ھه  له واته هـ ک

 . یان لکدراوه
  کوێ؟ یته گه  ده وه ی لره ـ ئه

. کی زۆر لکدراوم یه ه  من تکه دا بنم که وه بت دان به ـ پم وابت ده
. م ر شتک بده سه  بیار له خته  مرۆڤکی زۆر ڕاڕام و بۆم سه بۆ نمونه

مان کاتیشدا   ھه وت و له سکم خۆشده  که یه ش جاری وا ھه وه  له جگه
 .تی ڕقیشم لیه

 . کی لکدراوه یه وه ت بیرکردنه"خود" وناکردنی  واته ـ که
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   که یه م ھه"ستکی لکدراو ھه"بت بپرسم؛ ئایا  وجا ده ، ئه واوه ـ ته
 ئایا م بهمبت،   پم وابت ھه...؟ وه ستته ی خۆم بوه"خود"ر  رامبه به
 ؟ مان شته ر ھه  ھه میشه ھه

 ؟ وه  مشکته  گومان بخاته یه ـ ھیچ شتک ھه
واو جیاوازم   مرۆڤکی ته مۆکه ئه. ردا دت سه  گۆڕنکاریم به میشه ـ ھه
م  یشتن و ھه م تگه ھه. ن بوونم چوار سا مه  ته ی که و کاته له
  یه جاری وا ھه. گۆڕن ککی تر ده  بۆ خوله وه ککه  خوله زاجیشم له مه
 ."واو مرۆڤکی نوم ته"م  که ست ده  پکدا وا ھه له

گۆڕ،  تی نه سایه رکی که وھه  بوونی جه ستکردن به  ھه واته ـ که
  زنجیره" خود" ڕاستیدا وناکردنی  له.  یایه وناکردنکی خه

ھیوم .  کردووه نهستت پ ھه"  وه پکه"رگیز   ھه ، که یه ستکی ساده ھه
یشتنکی  ند تگه ی چه ک یان کۆکراوه  کۆمه  له خود، جگه"ت؛  ده

  ش، به  جیاوازانه یشتنه م تگه ئه.  جیاواز زیاتر، ھیچی تر نیه
 گۆڕان و   له میشه کدا دن و ھه دوای یه ک به زن یه کی زۆر مه خراییه

ک  کان یه  جیاوازه یشتنه ه تگ  که که  شانۆیه جۆره"ئاگایی ". دان جوه
، لک  وه ڕۆن و دنه نونن، ده ر ده سه کدا خۆیانی له دوای یه له

  وه ھا بارودۆخی جیاواز جیاوازدا دیسانه نده ناو چه  و له وه بنه جیاده
   ھیچ جۆره  ئمه  که یه وه ستی ھیوم ئه به مه".  وه بنه ک ده یه ڵ به تکه

یشتن و  موو تگه و ھه وی ئه  جه  که یمان نیهی بنچینه" کی تیه سایه که"
وام  رده کی به یه  شوه  به ، که وه سته ده ی مشک بگرت به چوونانه ھه

زن  کی مه  خراییه کان به ؛ ونه ی فلیمک وایه ک ونه وه. ڕۆن دن و ده
  هک  فلیمه ین که  ناکه وه ست به  ھه وه رئه به کدا دن، له دوای یه ک به یه
تدا  ڕه  بنه  لهم به.  ک پک ھاتووه یه  ونه ند تاکه  چه و له"  لکدراوه"

ک   کۆمه  له که ڕاستیدا فلیمه له.   نیه وه که یه ندیان به یوه کان په ونه
 .  پک ھاتووه چرکه

 .بگرم ست ھه  ده ـ پم وابت باشتره
  تیه سایه که وناکردنی بوونی  ست له  ده یه وه ستت له به ـ مه

 گریت؟ ده ت ھه که گۆڕه نه
 .م ـ وابزانم ب چاره

ش  وه بت ئه ده! بوو واو جیاوازت ھه کی ته وپش بوایه وه مک له ـ که
گۆڕی  تی نه سایه ی ئاگایی مرۆڤ و نکۆیکردنی که وه  شیکردنه بم که
ر  واو جیاوازی سه  شونکی ته  له وه  پش ھیومه  ساڵ له2500مرۆڤ، 

 . ڕوو  ھنرایه وه سکی تره ن که الیه  و له ویه م زه ئه
 ؟ ن کوه الیه ـ له
 داڕشتنی بیری   که رنجه ی سه جگه.  وه"Buddha بودا"ن   الیه ـ له
بوای بودا  به. چت ک ده یه کجار زۆر له کی یه یه ردووکیان تا ڕاده ھه

قی  یزیاوی و ئهپچاوی پۆسیسی ف کی نه یه  زنجیره ژیانی مرۆڤ له
 بۆ  وه که یه  چرکه وام له رده کات به  مرۆڤ ده  وا له ، که پکھاتووه

   کاتک که مان شت نیه کی ساوا ھه یه کۆرپه. کی تر بگۆڕت یه چرکه
یگوت  بودا ده. ی دون نیم که مان مرۆڤه بت، منیش ھه  ده وره گه

  شتوانم ئاماژه  ده ، نه"  ھی منه مه ئه"م و بم  ناتوانم باسی شتک بکه
بت " من "  که یه  شتک ھه  نه واته".  منم مه ئه"م و بم  بۆ شتک بکه

 .بت" گۆڕ تی نه سایه ناوکی که" ناوی   که یه  شتکیش ھه و نه
 .  نزیکه وه  بیروڕای ھیومه ، زۆر له ـ به
ی  وه ه ھۆی ئ گۆڕ، ببووه ی خودکی نه  بیرۆکه وه کی تره الیه ـ له
مر  نه" ڕۆحکی"ی  کان گریمانه  ڕاشیونالیسته سوفه یله  فه ک له کۆمه
 .مر بت نا ڕۆحی مرۆڤ نه  وایان داده ن، واته بکه
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 ؟  بت، وا نیه ه ش وناکردنکی ھه مه  ئه یه وانه  لهم بهـ 
.  یه ه پی ھیومیش ھه م به پی بیروڕای بودا و ھه م به ، ھه ـ به
 کانی گوت؟  شاگرده مک پش مردنی چی به نیت بودا کهزا ده
  بزانم؟  کووه خر، له ـ نه

 ھیومیش  یه وانه له".  نه مخایه موو شتک، که نی بوونی ھه مه ته"ـ گوتی 
رچۆنک  ھه. ھا روه مان شت بت، یان دیمۆکریتیش ھه  ھه بیویستایه
  موو جۆره  ھه  له ھیوم نکۆی زانین که  ده وه  دنیاییه بت، به

مر بت یان  لماندنی ڕۆحکی نه ستی سه به  مه کرد که ودانک ده ھه
 بوونی خودای یان   که  نیه وه  مانای ئه مه  ئهم به. بوونی خودا بت

و ئیسپاتکردنی   بوای ئه کو به  دور زانیبت، به مری به ڕۆحی نه
کی بۆشی  هی ، قسه وه قی مرۆڤه  ھۆی ئه بوای ئاینی به

کو   ببواش بوو، به سیحی بوو، نه  مه ھیوم نه.  کانه ڕاشیونالیسته
 ."Agnostic گنۆستیک ئه"ن   پی ده  بوو که و شته ھیوم ئه

 ؟ گنۆستیک چیه ـ ئه
 کاتی  له.  یه  نازانت خودا بوونی ھه  که سکه گنۆستیک که ـ ئه
  دوای مردن بوات به لهرکی لی پرسی؛  رگی ھیومدا، براده مه ره سه

ک  یه چ پارچه ڕی تده"مدا گوتی؛   وه ؟ ھیومیش له یه ژیان ھه
 ."شسوتت  و نه  ناو ئاگرکه ینه وز بخه خه

 !ـ ئاوھا
 ھیچ   ھیوم به وت که که رده  بۆمان ده وه یه که مه ی وه  ڕگه ـ له

و  نھا دانی به و ته ئه. کرد ده وپشی قبوڵ نه وه جۆرک حوکمدانی له
زموونی   ئه وه کانیه سته ھۆی ھه  به وه  دنیاییه  به نا که دا ده شته

یی   کراوه کانی تری به موو بواره ش ھه مانه  له کردبوون، جگه
  سیحی و بواکردن به  ئیمانی مه ھیوم نکۆی له. ھشت جده

   نین که شتک تانه م بابه  ئه وه وه الی ئه به. کرد ده ی نه موعجیزه
  وه ه"بواکردن " ندی به یوه کو په ق یان زانین بن، به ی ئه رباره ده
ی  فه لسه ڵ ھاتنی فه گه  بین، له وه  دنیاییه توانین به ده.  یه ھه

 . وه شایه وه ندی نوان زانین و بوا ھه یوه مین په ھیومدا دواھه
 .کرد ده  نه  موعجیزه و نکۆی له ـ تۆ گوتت ئه

کو تا   بوای پبکات، به  که  نیه وه  مانای ئه مه  ئهم به،   بهـ
ھزیان  کی به کی پویستیه یگوت خه و ده ئه.  وه وانه  پچه ک به یه ڕاده
". رو سروشتی سه"ی  ن دیارده  پی ده مۆکه  ئه  که یه  ھه یه و شته به

 شونکی   له میشه هکرن، ھ ی باسده و موعجیزانه موو ئه  ھه ئاشکرایه
 م به.   ڕوویانداوه وه مکی زۆر زۆر پشتره رده  سه  یان له وه دوره
کات،   ده  موعجیزه  بواکردن به شدا ھیوم خۆی نکۆی له وه ڵ ئه گه له

   لهم به. کردوون زموونی نه ی خۆی ئه وه رئه به ئاسانی له زۆر به
  وه ک ڕی تناچت، دیسانه یه مان کاتیشدا نات ڕوودانی موعجیزه ھه
 .ن ده  ڕوونه  که کردووه زموونی نه ی خۆی ئه وه رئه به له
 . وه ره مک زیاترم بۆ ڕوونبکه تیت که  یارمه ـ به
   ب مانایهم به.   شکاندنی یاسای سروشته پی ھیوم، موعجیزه ـ به

ت س  کاتک ده ئمه.  زموونی یاسای سروشتمان کردووه بین ئه
ر  گه  ئهم به،  وه  خواره وته که بینین ده ین، ده ده رده ردک به به له
 .بینی شمان ده وه  ئه وساکه وا ئه ، ئه وه  خواره ته وتایه که نه

 یان ڕووداوکی  که یه  موعجیزه وه  بم ئه  من پم خۆشه و کاته ـ ئه
 . رو سروشتیه سه
". رو سروشت سه"و " سروشت"؛  یه  دوو سروشت ھه  بوات به واته ـ که
 کان؟ ر بوای ڕاشیونالیسته  سه وه ڕیته  بگه ریکه یت خه ست ناکه ھه
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  که رده  به ست له  ده موو جارک که دام ھه و بوایه  لهم به،  یه وانه ـ له
 . وه  خواره وته ین، بکه ده رده به

 ـ بۆ؟
 .یت که واو ناخۆشی ده  ته ریکه ـ خه
  وه سوفکه یله الی فه  سۆفیا، پرسیارکردن به وه وانه  پچه هخر ب ـ نه
 گرنگترین خای  ره  ھه دا باس له  لره یه وانه له.   نیه ه رگیز ھه ھه
  توانیت ھنده ؛ چۆن ده وه ره مم بده وه. ین ی ھیوم بکه فه لسه فه
 ؟ وه  خواره وته که  ده میشه  ھه که رده  به نیابیت کهًَدل
 . ت بینیومه ڕه ھا که نده ی چه وه رئه به واو دنیام، له تهـ 

  وته که  ده که رده  به  که ت بینیوته ڕه یگوت، تۆ زۆر که  ده ـ ھیوم بوایه
  که رده  به  که کردوه ت نه وه زموونی ئه ئه"  میشه ھه "م به،  وه خواره

یاسای "ھۆی   به که رده  بین به ئاساییه.  وه  خواره وته که ده
کی ئاوھامان  رگیز یاسایه  ھهم به،  وه  خواره وته که ده"  وه ڕاکشانه

  ونه که کان ده  شته  که مان بینیووه نده وه نھا ئه ؛ ته کردووه زموون نه ئه
 . و ھیچی تر وه خواره

 ؟ مان شت نیه  ھه وه  ئایا ئهم بهـ 
،  وه  خواره وته  بکه که رده یت بهدا و بوایه تۆ گوتت له. تی نا واوه ته ـ به
ستی ھیومیش  به مه.  ت زۆر بینیووه ته و حاه وپش ئه وه ی له وه رئه به له

کدا  دوای یه ک به کان یه  شته  ڕاھاتویت که ھنده.  یه و خاه ڕک ئه
موو   ھه  بیت که وه ڕوانی ئه  چاوه ن، ھدی ھدی وات لھاتووه ڕووبده

  یته ده رده  به که رده  به ن شت ڕووبدات کاتک کهما تک ھه ڕه که
گوترت   پیان ده ی که و وناکردنانه ش ئه یه م شوه به.  وه خواره

 .دنن رھه سه" شکنراوی سروشتی یاسای نه"

  وته که  نه که رده  ڕی تبچت به  که دایه و بوایه ڕاستی له ـ به
 ؟ وه خواره
  تک که ڕه موو که  ھه دایه و بوایه ی تۆ له همان شو  ھه ویش به ـ ئه
مان کاتیشدا   ھه  لهم به،  وه  خواره وته یت، بکه ده رده  به که رده به
 . کردووه زموون نه م ئه که رده ی به وه  خواره وتنه تی که ت چۆنیه ده

کان دور  کان و گوه  منداه  له ریکه  خه وه  دیسانه ـ پت وانیه
 ؟ وه نهوی بکه
تی  قیقه ک شاھیدکی ھه ن وهتوانیت مندا ده.  وه وانه  پچه خر، به ـ نه

ردک  ردووکتان به ر تۆ و منداک ھه گه ئه. رچاوت  به ھیوم بھنیته
ری   بوای تۆ کامتان زیاتر سه ستابت، به  وه وه  ئاسمانه  به ببینن که

 ؟ که سوڕمت، تۆ یان منداه ده
 .سوڕمت رم ده هـ من زیاتر س

 ـ بۆچی سۆفیا؟
ی یاسای  وانه  پچه نده  چه وه  ئه زانم که ی من باشتر ده وه رئه به ـ له

 . سروشته
 ؟  یاسای سروشته  دژ به وه  ئه  بۆ نازانت که که ی منداه ـ ئه
 . ی ھشتام نازانت سروشت چیه وه رئه به ـ له

 .ک خوویه  بۆته  نه وه الیه ـ یان ھشتام سروشت به
 .ستیاربن کی زیاتر ھه یویست خه  ھیوم ده واته ـ که

  م؛ گریمان تۆ و منداکی چکۆله ت بده م ڕاھنانه  ئه ـ پم خۆشه
کان بکات   شته  وا له  که بۆ نمونه_بینن   ده وره رکی گه کاری جادوگه

ی  که  کاره  بوای تۆ کامتان زیاتر چژ له به_  وه  ئاسماندا بخولنه به
 بینن؟ ده

 .ـ پم وابت من
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 ـ بۆچی؟
 .م ی بکه که یری کاره  سه ست به توانم ھه ی من ده وه رئه به ـ له

زای یاسای   شاره که  چکۆله کو منداه تاوه توانین بین ھه ، ده ـ وایه
 . شکاندنی نابینت ک له وا ھیچ خۆشیه بت، ئه سروشت نه

 .توانین وا بین ، ده ـ به
ی  فه لسه ناو خودی ناواخنی فه وام خۆمان له رده  به کو ئستاکه تاوه ـ ھه
  که ت، منداه پاشان ھیوم ده.  وه بینینه ری ھیومدا ده زموونگه ئه

کی تر   واتایه به. ت ڕوانیکردنی عاده ی چاوه  کۆیله بۆته ھشتام نه
ئایا .   نیهیادا  خه کی پشتری له یه وه  بیرکردنه  ھیچ جۆره که منداه
موو   ھه  له که ؟ منداه زن نیه سوفکی مه یله دا فه ش لره که منداه

ش سۆفیای  مه ، ئه سته ربه واو سه ک ته ک و پشبینیه یه وه بیرکردنه
و   جیھان به که ؛ منداه سوفه یله  گرنگی فه ره تکی ھه ئازیز، خاسیه

  ی تری بخاته  شتکی زیادهی ھیچ وه ب ئه ، به یه  ھه بینت که  ده جۆره
 .ر سه

نگی   پشبینی شتکم کردبت، پاشان دته تک که ڕه موو که ـ ھه
 .کردووم

 ڕاستیدا  وا له رباس، ئه  سه ھنته ت ده ـ کاتک ھیوم باسی ھزی عاده
موو شتک  ت ھه  ده ی که و یاسایه ئه.  وه کاته ده" یاسای ھۆ " بیر له

ک، دوو  یه ک نمونه ھیوم وه. بت کی ھه ت ھۆیهب دات، ده  ڕووده که
ش  ر تۆپکی ڕه گه دات ئه ھنت؛ چی ڕووده کارده تۆپی بلیارد به

 ستاو؟  تۆپکی سپی وه بگریته
 . وه جوته  ده که  سپیه وا تۆپه وت، ئه ری بکه ر به گه ـ ئه

 ؟ وه جوته ی بۆچی ده  ئه ـ باشه
 . وتووه رکه ی به که شه  ڕه ی تۆپه وه رئه به ـ له

" ھۆی "  بۆته که شه  ڕه وتنی تۆپه رکه دا بین، به م باره  له ـ ئاساییه
 یاد بت و  بت خاکمان له دا ده  لرهم به.  که  سپیه ی تۆپه جوه
 .ریببین  ده وه دنیاییه  نابت به وه ینه که کو شتک تاقینه تاوه ھه
ندین   ڕاستیدا چه  و له ندا بلیاردکی لیهی مای یۆرو که  ژرخانه ـ له

 . وه م تاقیکردۆته وه جار ئه
  که شه  ڕه  تۆپه  که یه وه  ئه وه  تاقیتکردۆته نھا شت که ت ته ـ ھیوم ده

  که ر مزه سه  له که  سپیه دات و پاشانیش تۆپه  ده که  سپیه  تۆپه له
   وا له  که وه کردۆته  تاقینهت و ھۆکاره  تۆ خودی ئه واته.  وه بته خلۆرده
ردوو   کاتی ھه واته.  وه دا خلبته که ر مزه سه کات به  ده که  سپیه تۆپه

 نابینیت  وه  ئهم بهکتردا دن،  دوای یه ک به  یه بینیت که  ده که ڕووداوه
 .دات  ڕووده وه مه که ھۆی ڕووداوی یه م به  ڕووداوی دووھه که
 ؟ نی تدا نیهرلشواند مک سه ـ که
  کان، که ڕوانکردنی ڕووداوه ت چاوه ھیوم ده.  کو گرنگه خر، به ـ نه
  کو له ، به کاندا نیه ناو خودی شته ن، له ده کدا ڕووده دوای یه ک به یه

  کی به ندیه یوه ک بینیمان، په ش، وه ڕوانکردنه و چاوه ئه.  ئاگایماندایه
رسام نابت   سه شدا منداکی پچکۆله لره  وه دیسانه.  یه  ھه وه ته عاده
  که ردوو تۆپه وت و ھه که وی تریان ده ر ئه ر ببینت تۆپکیان به گه
ھۆ و "یان " یاسای سروشت " کاتکیش باس له.  وه ستاوی بمننه وه به
ین،  که تی مرۆڤ ده  عاده  ڕاستیدا باس له وا له ین، ئه که ده" نجام ئه
یاسا .  یه ھه"  وه قه ئه " ندیان به یوه  په  کهی و شتانه ک له نه

ک  نھا وه کو ته نیشن، بهق  نا ئه نین و نهق  ئه کان نه سروشتیه
، کاتک  که  سپیه ی تۆپه ڕوانکردنی جوه  چاوه واته. خۆیانن و ھیچی تر

  کی زگماکانه یه  شوه  به  که وت، شتک نیه که رده ی به که شه  ڕه که
   به کی گشتیش ئمه یه  شوه به. نی بین دایکبوونماندا خاوه ڵ له گه له
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 پمان بت جیھان  بووین، که دایک نه  له وه ڕوانیکردنه ی چاوه کۆمه
جیھان . ن که وت ده سوکه  چ جۆرک ھه کانی جیھان به  یان شته چۆنه

  وه مانهکان سته ھۆی ھه  ھدی ھدی به ، شتکه یه  ھه  که یه وه ک ئه وه
 .ین که زموونی ده ئه

 .بت  زۆر گرنگ نه ته م بابه م ئه که ست ده  وا ھه وه ـ دیسانه
کانمان  ڕوانکردنه ر چاوه گه تیش ئه  تایبه چت گرنگ بت، به ـ پده

ھیوم نکۆی .  وه سته ده ین به نجامی خرا بده رئه  ده ن که وامان لبکه
 م به،  یه شکنراومان ھه نه" تییاسای سروش " کرد که ده  نه وه له
م  وا له کان ببینین، ئه ی ناتوانین خودی یاسا سروشتیه وه رئه به له

 . وه سته  ده ین به نجام بده رئه  ده له په دات به دا ڕووده باره
 ؟ وه  بھنیته ندێ نمونه  ھه وه یه م باره توانیت له ـ ده

   که  نیه وه  مانای ئه مه م، ئیتر ئهبین ش ده سپکی ڕه  ئه وه  ڕه ـ بۆ نمونه
 .ش بن کانی دونیا ڕه سپه موو ئه ھه

 .یت که ـ بگومان ڕاستده
 م به،  شم دیوه شی ڕه  ڕه له نھا قه  درژایی ژیانم ته  به نده رچه  ھه ـ وه

. بت شی سپی بوونی نه  ڕه له  قه خشت که  نابه وه  مانای ئه مه ئیدی ئه
 نکۆی   که ، گرنگه وه کیشه الی زانایه م به سوفک و ھه یله الی فه م به ھه
م تا زۆر  توانین که ده. ن که شکی سپی نه  ڕه له ری بوونی قه گه  ئه له

رکی  دا گرنگترین ئه"شی سپی  ڕه له قه"دوای  ڕان به بین، گه
 . رشانی زانسته سه

 .م گه ـ ئستا تده
ندی نوان  یوه  په ت به باره ک سه یه ونهک نم  وه  گرمه وره توانین ھه ـ ده

  دابن که و بوایه کانکی زۆر له  خه یه وانه له.  وه نجام بھنینه ھۆ و ئه
  میشه ی ھه وه رئه به  بت، له گرمه وره  ھۆکاری ھه  بروسکه وره ھه

ش  یه م نمونه  ڕاستیدا ئه له. دا دت بروسکه وره دوای ھه  به گرمه وره ھه
 ئایا م به،  دا زۆر جیاوازی نیه که ی بلیارده ڵ نمونه گه له
 ؟ یه گرمه وره  ھۆکاری ھه بروسکه وره ھه
مان   ھه ردووکیان له  ڕاستیدا ھه ی له وه رئه به تی نا، له واوه  ته ـ به

 .ن ده کاتدا ڕووده
. ن ده  ڕووده وه باییه وتنکی کاره ھۆی پداکه ردووکیان به ـ ھه

دا  بروسکه وره دوای ھه  به گرمه وره نگی ھه  ده میشه ھه  نده رچه ھه
 ھۆکاری   بروسکه وره  ھه  که  نیه وه  مانای ئه مه بیستین، ئیدی ئه ده
  بته  ده  که یه م ھه  ڕاستیدا ھۆکارکی سھه له.  بت گرمه وره ھه

 .ردووکیان ڕوودانی ھه
 .یشتم ـ تگه

م   ئیمپیریستکی ئه که "Bertrand Russell" ـ برتراند ڕاسل
؛ مریشکک  وه ھنته تر ده وره کی گه یه ، نمونه ی خۆمانه یه یه ده سه

ڕت و  په یدا تده که الی کوالنه موو ڕۆژک به بینت ھه ی ده که نه خاوه
 درککردنی   کۆتایدا بگاته بت له  ده و مریشکه ئه. نت خواردنی بۆ داده

ی و ڕۆکردنی  که نه وان ھاتنی خاوه ن کی ھۆکاری له ندیه یوه په
 .خواردندا بۆی

 ؟  چیتر خواردنی بۆ دانانرت، وا نیه  ڕۆژک دت کهم بهـ 
 .بت ریده  و سه وه که  کوالنه ی دته که نه  خاوه و ڕۆژه خر، ئه ـ نه

 ! قه ـ ئای، چ ده
   که یه ن وه کتردا دن، مانای ئه دوای یه  دوو شت به  کاتک که ـ واته

کانی   گرنگه رکه  ئه کک له یه.  ئارادا بت کی ھۆکاری له ندیه یوه په
  له په  به  که وه نه کی ئاگاداربکه  خه  که یه وه سوف ئه یله رشانی فه سه
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   بیاردانه و جۆره  ڕاستیدا ئه له.  وه سته ده ن به ده نجام نه رئه ده
 . خورافات  بواکردن بهی ندین شوه  ھۆی چه بنه  ده النه په به

 ـ چۆن؟
مک  ڕت، پاش که په متا تده رده به ش به کی ڕه یه  پشیله ـ بۆ نمونه

   که  نیه وه  مانای ئه مه ئه. شکت ستکت ده ویت و ده که ده
 بواری  له. بت دا ھه که ردوو ڕووداوه  نوان ھه کی ھۆکاری له ندیه یوه په

   که کجار گرنگه شدا یه  لره وه ه، دیسان مان شته زانستیشدا ھه
  نده رچه  ھه بۆ نمونه.  وه سته ده درت به  نه له په نجامی به رئه ده
 م به،  وه بنه رمانکی دیاریکراو چاکده  خواردنی ده کانکی زۆر به خه
ھۆی   به  بین که وه  دینیاییه شدا ناتوانین به وه ڵ ئه گه له
 مرۆڤ بھنن و   کۆمه  گرنگه وه رئه به له.  وه ته نه چاکبوو وه که رمانه ده

نھا ئاو و   ڕاستیدا ته  لهم بهگرن،  رده رمان وه مان ده پیان بن ھه
بت   ده واته ، که وه ش چاکبوونه سانه و که ر ئه گه ئه. ن ئاردیان بده

 یان وه  ھۆی چاکبوونه بته  ده بت، که میش بوونی ھه ھۆکارکی سھه
 . ره  کاریگه که رمانه  ده ی که وه  بواکردنیان به بۆ نمونه_

 .م گه ستی ئیمپیریزم تده به  مه  له ریکه ـ پم وابت خه
ر   سه باته  بواری ئیتیک و مۆڕایشدا ھیوم ھرش ده ھا له روه ـ ھه
یانگوت  کان ده ڕاشیۆنالیسته. ی ڕاشیۆنالیستی وه ی بیرکردنه شوه

  م جۆره ئه.  قی مرۆڤدایه  ئه ی ڕاست و ناڕاست له وه دنهتوانای جوداکر
قانی سروشتی،  ی ھه وه گوترت بیرکردنه  پی ده ی که یه وه بیرکردنه

  وه  سوکراته ر له کان بینیمان، ھه سوفه یله ی فه الی زۆربه وپش له وه له
  ات کهستنیشان ناک  ده و شتانه ق ئه  پی ھیوم ئه  بهم به. لۆکتا  ھه

 .یانین ین و ده یانکه  ده ئمه
 کات؟ ستنیشان ده  ده وانه ی چ شتک ئه ـ ئه

دانی   بیاری یاریده کاتک که. ن ده  بیارده  که ه"کانمان سته ھه"ـ 
 .قت ک ئه ن نه ده  بیارده  که کانته سته وا ھه یت، ئه ده کک ده یه
 م؟ تی بده وت یارمه مه ر نه گه ی ئه ـ ئه

. ستیت به کانت ده سته  ھه شدا پشت به و کاته  له وه ـ دیسانه
   و نه نیهق  ئه ، نه تیه  یارمه  پویستی به سک که تیدانی که یارمه
 .چت خۆڕازیکردنک بت و ھیچی تر کو پده ، به نیشهق نائه

سک  موو که ھه. بت  شونکدا سنوورک ھه بت له  خۆ دهم بهـ 
 . یه ه سکی دی ھه  کوشتنی که ت کهزان ده

کانی تر   تاڵ و شیرینی خه ست به موو مرۆڤک ھه پی ھیوم ھه ـ به
 م بهین،  یی نیشان بده زه  به  که یه مان ھه وه  توانای ئه کات، واته ده

 .  نیه وه قه  ئه ندی به یوه  په مانه ھیچ شتک له
 . وه ـ من زۆر دنیا نیم له

  خشه ت، سوودبه ر ڕگاکه سه سک له  البردنی که یه  ھهـ جاری وا
ر  تی گه تایبه ربت، به کرت زۆر کاریگه تدا ده ندێ حاه  ھه له. سۆفیا
 .یت  ئامانجکی دیاریکراو بگه وت به بته
 .ڕۆیت  زۆر ده م جۆره ـ به

 بتوانیت پم بیت بۆچی نابت مرۆڤکی  یه وانه  له واته ـ که
 وت بکوژین؟پ لله که
 . نابت بیکوژین وه رئه به له.   دونیا خۆشه ویش دی به ـ ئه

 ؟  ئیسپاتکراوه کی لۆژیکیانه یه  شوه  به مه ـ ئایا ئه
 .ـ نازانم
، ڕۆیشتیت و "  دونیا خۆشه و دی به ئه " وه سفیه کی وه یه  ڕسته ـ تۆ له
ش  مه ئه". کوژین نابت بی وه رئه به له"چنی  نجامیت ھه کی ئه یه ڕسته
.  واو بمانایه ین، ته ماشای بکه تی ته نی پهق کی ئه یه  شوه ر به گه
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کانکی زۆر فرت  خه"توانین بین؛  ش ده مان شوه ھه ی به وه رئه به له
". م مان شت بکه بت ھه  منیش ده واته ن، که که  باجدان ده و ف له
ک  شتک وه " وه سفیه کی وه یه  ڕسته رگیز نابت له ت؛ ھه ھیوم ده

" بت  ده واته که"نجامی  رئه کی ده یه ، ڕسته" یه  ھه ی که وه ئه
  ر زۆر باوه  ھه ته م حاه شدا ئه وه ڵ ئه گه  لهم بهبچنین،  ھه
پت . ماندا رله کان و په کان و پۆگرامی پارته  ڕۆژنامه تی له تایبه به_

 ؟ وه نمهکت بۆ بھ یه ند نمونه  چه خۆشه
 .ر زۆریش ـ ھه

ن،  ربکه فه  سه  فۆکه وت به یانه ی ده سانه و که ی ئه وام ژماره رده به"ـ 
". ی نوێ دروستبکرت خانه بت فۆکه  ده واته بن، که زیاتر و زۆرتر ده

 ؟ نجامکی باشه رئه  ده مه  بوای تۆ ئه به
  وه الی منه به.  وه هین  بکه  ژینگه بت بیر له ده.  خر ب مانایه ـ نه

 .ر ڕابکشرت فه نه مه  ھی زیاتری شه باشتره
وتی زیاتر، ئاستی ژیانی  ندنی بیری نه که ھه"ن؛  ـ یان ده

زووترین  بت به  ده وه رئه به له.  وه کاته رز ده  به دا ده  سه تیان لهھاوو
 ؟"وتی نوێ لبدرت کات بیری نه

.  وه  بکرته  ژینگه بت بیر له شدا ده ، لره قییه  ب ئه وه ـ دیسانه
 ھیچی   و له رزه رویجی خۆی به ، ئاستی ژیانی نه وه شه وه رو ئه سه له
 . م نیه که

ر  سه مان بیاری له رله پی په  به م یاسایه ئه"ن؛  ندێ جاریش ده ـ ھه
 م به. "ن وی بکه یه بت په تیان دهموو ھاوو  ھه وه رئه به ، له دراوه

   بوای تاکه زۆر جار دژ به"  یاسا بیاردراوه"و  ویکردنی ئه یه په
 .ری بوات سه  له بت و پی خۆش نیه سک ده که

 .م گه ـ تده

ک  یه  چ شوه  به  ناتوانین بزانین که وه قمانه  ھۆی ئه  کورتی؛ به ـ به
ش، ھیچ  هرپرسیاران وتی به سوکه ھه. ین وت بکه سوکه بت ھه ده
   به وه ته ستراوه کو به ، به  نیه وه قه ھزکردنی ئه  به کی به ندیه یوه په

توانین باشتر تاڵ و شیرینی   ده وه شه ، لره وه کانمانه سته تیژکردنی ھه
ق دژی  ھیچ جۆرک ئه به"ت؛  ھیوم ده. ین ست پبکه کانی تر ھه خه
کت  یه نجه ی په وه رئه به نھا له ت، تهموو دونیا بوخنی  ھه  که  نیه وه ئه

 ."ت یه خونی لنه
 . یه کی ترسناکانه یه وه  بیرکردنه ـ جۆره
خۆت . ین که ده کان تکه  کارته  ترسناکتربت که و کاته  ئه یه وانه ـ له
بوای   به یان کوشت، باشه که ھا جوله کان ملیۆنه  نازیسته زانیت که ده

 واو بوو؟ کانیان ناته سته اندا بوو یان ھهقی  ئه  له ه تۆ ھه
 .واو بوو کانیان ناته سته م ھه که ی یه پله ـ به

 پیالن  دات که ت ڕووده ڕه زۆر که. نی مشککی تیژبوون یان خاوه ـ زۆربه
 خۆی  وه ست سارده  پشت بیارکی ھه ی مشککی سارد، له خشه و نه
  ڕ زۆر به واوبوونی شه ش ته پا کان له ی نازیه زۆربه. شاردابت حه

". بوون ئاق نه " بوو که  نه وه رئه به ش له مه تووندی سزادران، ئه
قی  ی ئه وه رئه به کانی ئازادبکرت، له ده  به  کاره دات مرۆڤک له ڕووده

یدا  که نه نجامدانی تاوه  کاتی ئه له"ن؛  ش ده و کاته ئه.  واو نیه ته
سک   که  که داوه رگیز ڕووینه  ھهم به. " بووه ھۆشی الی خۆی نه

 .، ئازادبکرت ستی ساردبووه  ھه ی که وه رئه به له
 .خر، بگومان نا ـ نه
.  وه ستینه  ببه وه یره ی سه  نمونه رحاڵ پویست ناکات خۆمان به ھه ـ به
  وه وره ھۆی الفاوکی گه کانکی زۆر به ر خه گه  کورتی، ئه به

ر  ن گه ده کانمان بیارده سته وا ھه تی بت، ئه  یارمه پویستیان به
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ست   ده ینه  بده که ریش بیاره گه ئه. ین یان نا یان بده وت یاریده بمانه
ند  ر چه  گه  ڕاستیدا زۆر خراپ نیه  بین؛ له یه وانه وا له ق، ئه ئه

ی  شه ڕه  ھه تیش کاتک که  تایبه  جیھاندا بمرت، به ملیۆنک له
 . ره سه بوونی مرۆڤی له فره
  یه م شوه توانت به  مرۆڤ ده ی که وه  له وه  بیرکردنه نھا به ـ ته

 .بم  ده ، توڕه وه بیربکاته
 .بت  ده  توڕه  که قت نیه بینیت، ئه ک ده ـ وه

 . وه  مشکمه قیه واو چه ـ سوپاس، ته
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 "Berkeley" بارکلی
وری خۆرکی ئاگریندا  ده  به هو  ئاسمانه ک تۆپک به وه...

 ... وه خولته ده
 
ر شاردا  سه  به  ڕۆیشت که یه ره نجه و په و ئه ره ستا و به لبرتۆ ھه ئه
 .ستا  وه وه الیه ستا و له مک سۆفیاش ھه یوانی، پاش که ده
فی و  کاندا ده ربانه ر سه سه یان دی به کی بچکۆله یه دا فۆکه و کاته له
ت  باره ی سۆفیا نووسراوکی سه نه زه  مه به. بوو درژی پوهیاخکی  به
. ر نووسرابت سه ی له ته و بابه  یان شتک له وره نگگی گه  ئاھه به
واو   شتکی ته وت که رکه وجا بۆی ده ، ئه وه  نزیک بووه  کهم به

 ؛ ر نووسراوه سه جیاوازی له
 "!  ھیلدهت پیرۆز بت  ساه15دایک بوونی  ژنی له جه"

 . وه ره  ده  ھاته لبرتۆوه می ئه  ده  له بوو که نھا وشه  ته...گرت ـ پداده
،  وه کانی خواره دارستان داپۆشراوه  به ر گرده سه کان له شه  ڕه وره ھه

ناو  ش له که  چکۆله فۆکه. کشان ده و ئاسمانی شار ھه ھدی ھدی ڕووه
 لبرتۆ گوتی؛  ئهوجا کاندا ونبوو، ئه سته  خه وره ھه
 . ھه  ڕه چت ببته  ده وه ـ له
 . وه ڕۆمه  پاس ده وسا منیش به ـ ئه

 .بت  نه وه ره ھۆی مجه ش به یه ھه م ڕه  ئه وه وارم دیسانه ـ ئومده
 ؟ بت، وا نیه کی ھه موو توانایه  ھه ـ پم وانیه

نیشت  ی ته که کورسیهر  سه  و له وه ڕایه ، گه وه دایه می نه لبرتۆ وه ئه
 مک گوتی؛ پاش که.  وه  دانیشته  دووباره وه که مزه

 .ی بارکلی بدوین رباره مک ده  که ـ باشتروایه
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وام  رده  بهم به،  وه ی دانیشتبووه که ر کورسیه سه ر زوو له سۆفیا ھه
 .گرت کانی ده  نینۆکه گازی له

  ندی بوو، له کی ئرله هی شه قه "George Berkeley" ـ جۆرج بارکلی
 .گوت  زیاتری نه مه لبرتۆ له  ئه... ژیا1753 بۆ 1685کانی  نوان ساه

 ؛ وه  گوتیه مک سۆفیا دووباره پاش که
 ...ندی بوو کی ئرله یه شه ـ بارکلی قه

 ...سوفیش بوو یله  فهم بهـ 
 ، چی تر؟ ـ به
 دونیا   له شه’ڕ ی، ھه که هم رده  و زانستی سه فه لسه کرد فه ستیده ـ ھه

تریالیزم  یبینی مه  ده تیش که تایبه به. ن که سیحی ده بینینی ئاینی مه
سیحی  ی ئاینی مه و بوایه وام دژی ئه رده  تووندی و به زۆر به

موو ژیانی سروشت   و ھه ره ت، خودا خوقنه  ده  که وه ستایه وه ده
 ...پارزت ده
 ، چی تریش؟ ـ به
ر  سه  له ، که ترین ئیمپیریسته وره مان کاتیشدا بارکلی گه  ھه هـ ل

 .ی خۆی سوور بووبت بواکه
ن،  کانمان پمان ده سته  ھه ی که و شتانه  له  جگه و، ئمه بوای ئه ـ به

 ؟ ی جیھان بزانین، وا نیه رباره ناتوانین ھیچ شتکی زیاتر ده
ن  وه ک ئه کانی جیھان کتومت وه یگوت شته و ده ئه. ڕوات ـ زیاتریش ده

 .نین" شت "  که یه نده وه نھا ئه  تهم بهین،  که ستیان پده  ھه  ئمه که
 . وه ره م زیاتر بۆ ڕوونبکه وه تیت ئه  یارمه ـ به

  ته خاسیه"ی  رباره  ناتوانین ده یگوت ئمه  دهلۆک  یادته ـ بگومان له
  که  ناتوانین بین سوه بۆ نمونه. کان بدوین ی شته"کان مینیه دووھه

. ین که ستی پده  ھه و جۆره به"  ئمه"نھا   ته ، چونکه وز و ترشه سه

ک  وه–" کان مینیه که  یه ته خاسیه"یگوت   ده وه کی تریشه الیه  لهم به
   له مانن که وه ره  جیھانی ده ر به  ڕاستیدا سه  له- باره چی و کش و قه

 . کی فیزیاویه یه" ماده"نی   خاوه وه ره  جیھانی ده واته.  ایهورماند چوارده
  وه شه وه رو ئه سه له. ی خۆمم که  تیژه مان بیره نی ھه ر خاوه ـ ھشتام ھه

 .کی گرنگ کردبت ی بۆ جیاوازیه  ئاماژهلۆکدام  و بوایه له
 ... وام بوایه رده  به و جۆره ر به  ھه  خۆزگهم به سۆفیا،  ـ به

 ! وام به رده  به ـ تکایه
ک دیکارت و سپینۆزا، پی وابوو جیھانی فیزیاوی  روه  ھهلۆک  ـ واته

 .ت بت قیقه ھه
 . ـ به

 ژر  خاته ش ده ته و بابه ن، ڕک ئه سه ک ئیمپیریستکی ڕه ـ بارکلی وه
   که یه و شته ، ئه یه  بوونی ھه نھا شت که یگوت ته و ده ئه.  وه گومانه

"  که توخمه"یان "  که ماده " ست به  ھه  ئمهم به. ین که ستی پده ھه
   به ن که"شتک"کان،   شته ین که  ناکه وه ست به  ھه ین، ئمه ناکه
پشت   له کی شاراوه یه" ماده " ر واشدانین که گه ئه. گیرن ست ده ده
دا  ه  ھه  بهوا زۆر ین، ئه که ستیان پده  ھه  که یه وه و شتانه موو ئه ھه
  م جۆره  ئه  که زموونیمان نیه کی ئه مایه ی ھیچ بنه وه رئه به چین، له ده

 .بچنین ر ھه سه ی له بوایه
 

 ! ماشاکه تیت ته یارمه  به...ی بمانا ـ قسه
میاندا و  رده ی به که  مزه  توندی مشتی کشا به وجا سۆفیا به ئه

 ؛ وه رزبووه ھاواری ل به
 و  یه قینه  مزکی ڕاسته که  مزه لمنت که  نایسه مه ئایا ئه ...!ـ ئای

 ؟  و توخم پکھاتووه  ماده له
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 چی کرد؟ ستت به ـ ھه
 .ق کرد  شتکی ڕه ستم به ـ ھه

ی " ماده " ستت به  ھهم بهق کرد،   شتکی ڕه ستت به  ھه ـ ڕاسته
  بینیت و له هونک د  خه ی که مان شوه  ھه ر به ھه. کرد  نه که مزه
قی  وندا شتی ڕه  خه  خۆ لهم بهق،   شتکی ڕه یت له ده وتا خۆت ده خه

 ؟ تدا نیه
 .وندا نا  خه خر، بگومان له ـ نه

شدا وای  و کاته  و له ش مرۆڤ شیاوی نواندنی موگناتیسیه وه  له ـ جگه
کرت   وای لده  شتی جۆراوجۆر بکات؛ بۆ نمونه ست به کرت ھه لده
ستکی  سک ده ستبکات که رما بکات، یان ھه رما و گه  سه ست به ھه
ر   پیوابت مشتکی به یه وه ھنت، یان له ریدا ده سه رم به نه
 ڕاستیدا بوونیان   له و شتانه کک له ی ھیچ یه وه ب ئه  به...وت بکه
 .بت ھه
 وای   چی بوو که واته ی که بت، ئه ق نه  ڕه که ر خودی مزه گه  ئهم بهـ 

 م؟  بکه که قی مزه  ڕه ست به  ھه و جۆره لکردم به
موو  و، ھه پی ئه به".   یان ڕۆحه ویسته " وه  بوای بارکلی، ئه ـ به

،  یه وه ی ئاگایمانه وه ره  ده  له  که یه کیان ھه کانمان ھۆیه وه بیرکردنه
 . یه شتکی ڕۆحی ھهکو سرو ، به  سروشتکی مادی نیه و ھۆیه  ئهم به

ر  سه لبرتۆ له  ئهم بهقرتاند،  کانی ده  سۆفیا نینۆکه وه دیسانه
 وامبوو؛ رده کانی به قسه
–کانم بت  موو وناکردنه چت ڕۆحم ھۆی ھه پی بارکلی، پده ـ به
نھا ڕۆحکی تر یان   تهم به -بینم و ده  خه ک چۆن کاتک که روه ھه

  ی که وانه و بیرکردنه موو ئه  ھۆی ھه  ببتهتوانت ویستکی تر ده
  موو شتک له ھه"یگوت؛  و ده ئه. ن که ستنیشانده مان ده"مادی"جیھانی 

م   و له موو بوونکه ھه) ھۆی(ی   دت، ڕۆحیش سۆنگه وه ڕۆحه
 ." موو شتکی ل دروست بووه  ھه وه شه یه ڕوانگه

 ک بت؟"ڕۆح "  چ جۆره ستی له به ـ ئاخۆ مه
 بوونی  ستکردن به ھه"یگوت؛  و ده ئه.   خودایه ستی له به ـ بگومان مه

 ." بوونی مرۆڤ ستکردن به  ھه  له خودا، زۆر ئاشکراتره
  بوونیشمان دنیا نین؟ ت له نانه  ته واته ـ که

یانبینین و   ده ی که و شتانه موو ئه ھه"یگوت؛   بارکلی ده...ـ ئممم
 ھاتوون،  نجامی ھز و توانای خوداوه  ئه ین، له که ستیان پده ھه
ھا  نده ودا چه  و له  ئاگایماندایه  له وه  دسۆزیه ی خودا به وه رئه به له

وامی  رده به  به  که وه  پشه ھنته نگ ده ڕه مه ستی ھه بیر و ھه
موو  ورمان و ھه موو سروشتی چوارده  ھه واته".  وه بینه ڕوویان ده ڕووبه

موو  ی بوونی ھه نھا سۆنگه و ته  و ئه ناو خودادا ئارامه هبوونمان ل
 . شتکی تره

 .رسامت کردم توانم بم سه ـ ده
کو  ، به"بین بین یان نه  ھه که " دا نیه وه  له که واوی پرسیاره  ته واته ـ که

  ڕاستی مرۆڤین و له ئایا به. ن"چی "  ئمه  که شدایه وه  له که پرسیاره
  قینه  شتی ڕاسته  پکھاتووین؟ ئایا جیھانمان لهگۆشت و خون

 ؟ ئاگایی گیراوه ورمان به ، یان چوارده پکھاتووه
 وام بوو؛ رده لبرتۆش به قرتاند و ئه کانی ده  سۆفیا نیکۆکه وه دیسانه

کو  ، به وه  ژر گومانه خاته تی مادی ده قیقه نھا ھه ک ته ـ بارکلی نه
 بوونکی  کات، که یش ده"و شون" کات " ومان له گ وه شه وه رو ئه سه له
 بینینمان بۆ کات و شونیش شتک  یه وه له. بت خۆیان ھه ربه واو سه ته

  فته ک دوو حه یه. ستی ئاگایمان بت و ھیچی تر یوه نھا په  ته بت که
 ... الی خوداوه  بت به فته ک دوو حه  یه رج نیه ، مه وه الی ئمه به
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موو شتک تیدا ئارام   ھه ی که و ڕۆحه  ئه وه الی بارکلیه ـ گوتت به
 سیح بوو؟ دات، خودای مه ده
 ... وه ن ئمه الیه  بهم به وام گوت،  ـ به
 ؟ ـ به

موو  ی ھه سۆنگه " ی که و ویسته  یان ئه و ڕۆحه  ئه وه ن ئمه الیه به...ـ 
 . بت  باوکی ھیلده یه وانه ، له" شتکه

  م و چاوی ببووه  دانیشتبوو، ده وه رسامیه  سه واو به تهسۆفیا 
 .وت رکه  پکدا شتکی بۆ ده  لهم به.  وره کی پرسیاری گه یه نیشانه

 .دایت و بوایه ـ تۆ خۆت له
نھا   ته مه  ئه یه وانه له. رکی تر نابینم گه  ئه ـ من ھیچ جۆره

و  ستم له به  بینیمان؛ مه کهی  و شتانه موو ئه ک بت بۆ ھه یه وه لکدانه
وڕوومان  ره موو شونکدا به  ھه  له  که یه موو پۆستکارت و نووسراوانه ھه
ی کرد، یان کاتک   ھرمس قسه  که یه و کاته ستم له به مه.  وه بوونه ده
 .کرد کانتانم تکه ی کرد و ناوه ه ته ب ویستی خۆم زمانم ته  من به که
 ...ـ من

خۆ من !  ، ھیلده  بانگم بکردیتایه ناوی سۆفیاوه  به بوایه ده...  ـ بزانه
 .  تۆ ناوت سۆفیا نیه مزانی که  ده میشه ھه
 !رت لشوابت واو سه چت ته  ده وه یت؟ له یکه  ده  چیه م قسانه ـ ئه
ک تۆپک   وه...م که ، کچه وه خولته  و ده وه خولته ڕاستیش ده ، به ـ به
 . وه خولته وری خۆرکی ئاگریندا ده ده  به وه  ئاسمانه به
 ؟ ، وانیه یه ش باوکی ھیلده و خۆره ـ ئه
 .توانیت وا بیت ، ده ـ به
 ؟  بۆ ئمه ک وابووه  خوایه ک جۆره و وه  ئه  که یه وه ستت له به ـ مه

رمی   شه بوایه  دهم بهت بکات،  ی خۆشی بتاقه وه ب ئه ، به ـ به
 ! بکردایه

  خۆی چی؟ ی ھیلده ـ ئه
 . سۆفیا که یه و فریشته ـ ئه

 ؟ ـ فریشته
 .کات دا ده گه ی له قسه" ڕۆح "  که  یه سه کهو   ئه ـ ھیلده

 کات؟  ده  بۆ ھیلده ی باسی ئمه لبرت کنه  ئه  که یه وه ستت له به ـ مه
اتوانین  خۆمان ن ی ئمه وه رئه به له. نووس مان ده رباره ، یان ده ـ به
ر   خۆ ھه... تی ل دروستبووه قیقه  ھه ین که  بکه یه و ماده ست به ھه

  مان له وه ره تی ده قیقه  نازانین ھه ئمه.  فربووین نده وه بت ئه ھیچ نه
پی بارکلی   به... و نووسین ڕه  په  یان له نگ پکھاتووه پۆلی ده شه
 . ڕۆح پکھاتووین و ھیچی تر ه ل توانین بزانین که  ده نده وه نھا ئه ته

 ... که یه ش فریشته ـ ھیلده
دایک  ڕۆژی له. ش بھنین م باسه با ئیتر واز له.  یه ، فریشته ـ به

 ! بوونت پیرۆزبت ھیلده
کی شینباو، پاشانیش   ڕووناکیه  پبوو له که دا ژووره لره
 . وه رانده ی له هک موو خانوه دواداھات و ھه ی به وره کی گه یه گرمه وره ھه
 .واو ڕۆیشتبوو یای ته  و خه وه  دانیشتوویی مایه ر به لبرتۆش ھه ئه

رگای  و ده ره ی گوت و به نده مه  سۆفیا ئه... وه  ماه وه ڕمه بت بگه ـ ده
ک  یدا ھرمیسی بینی، وه وه ره  ده کاتی ڕۆیشتنه له. نگاوی نا  ھه وه ره ده
وتبوو،  کاندا خه واسراوه  ھه لهژر ج موو جارکی تر له ھه
 چوو بت؛  ده وه  و له وه ریبووه به خه

 . ـ تا دیدارکی تر ھیلده
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ر   سه یانده  و خۆی گه وه  خواره کان ھاته  پپلیکانه  له له په به
   لزمه پکدا باران به بوو، له  نه سکی پوه ھیچ که.  که قامه شه

 .دایکرد
 م بهخلیسکان،  دا ھه که  لوسه قامه ر شه سه هک دوو ئۆتۆمبیلک ب یه

  که وره  گه پانه و گۆڕه ره  ڕاکردن به به. کرد دی نه سۆفیا ھیچ پاسکی به
ک  نھا یه کاتی ڕاکردنیدا، ته له. و ناو شار ره  به وه وشه  ڕێ و له وته که

 چوو؛ ھات و ده  مشکیدا ده  به وه بیرکردنه
پش  ر ڕۆژک له  گه خته ڕاستی سه به.  بوونمهدایک ژنی له ین جه سبه

 ژیان  وت که رکه تدا، بۆت ده  ساه دایک بوونی پانزه ڕۆژی له
 پکدا   و له وه یته ونتدا ملیۆنک ببه  خه چت له  ده وه  له... ونکه خه
 . و ھیچی تر ونه  خه وت که رکه دا، بۆت ده که رگرتنی پاره کاتی وه له

مک تارمایی  کرد، دوای که  ڕایده که ڕه وڕووی یاریگا ته ره سۆفیا به
  که  تارماییه...ھات وڕووی ده ره  ڕاکردن به  به دیکرد که سکی به که

ت و   له بروسکه وره  ھه  به که چوو شاره  ده وه ند جارک له چه. دایکی بوو
 .ت ببت په
 شی پداکرد و گوتی؛ یشتن، دایکی باوه  پک گه که

 رماندا دت؟ سه  به  چیه مه  ئه...م که  بچکۆله هـ کچ
  وه م گریانه ده  سۆفیا به...چت ونکی ناخۆش ده  خه  له...ـ نازانم

 . وه می دایه وه
 
 
  
  
 

 "Birkely" بیرکلی
  لیسماوی کۆن بوو و داپیره کی ته یه  ڕاستیدا ئاونه له ...
جکی  ره  قه  ژنه ی شوبکات له وه مک پش ئه ی که که وره گه

 ... کیبوو
 

سانددا،  ی لیلله که  کۆنه ی خانوه وه ره  ژوری سه ی له  کنه  میولله ھیلده
یانی  شی به شه... ی کرد که کی کاتژمره ماشایه ته.  وه ری بووه به خه

ڕوناکی خۆری . واو ڕوناکبوو شدا دونیا ته وه ڵ ئه گه م له بوو، به
 . وه ی گرتبووه که اری ژورهکی دیو ی الیه یانی نزیکه به
 
  له.  ڕۆیشت که ره نجه و په ره  و به وه ره  ده یدا ھاته  جگاکه  له له په به

کی  یه ڕه  و په وه مانده یدا خۆی چه که ر مزی نووسینه سه یدا، به ڕگه
. 1990شی  ی شه14ی  ممه ؛ ڕۆژی پنج شه وه ی لکرده که سانامه

 . وه که ی خۆه ته به  ناو سه کرد و خستیهی لول که  چکۆله ڕه الپه
ی 1990شی سای  ی شه15ینی  ی ڕۆژی ھه که ر سانامه سه  له ئستاکه

و  ئه...  وه وشایه دره ریدا ده رامبه  به  له یه ڕه و الپه ئه. ر نووسرابوو سه له
  له".  ساڵ15"ی نووسیبوو  که ڕه ر الپه سه  له وه که  مانگی یه ر له ھه
. خش به تی ده ستکی تایبه  ساڵ، ھه  پانزه ی مانگدا ببیته هپانز
 . وه رگیز ڕۆژکی تری ئاوھا ڕووناداته ھه

  وه م ڕۆژه  له ھیلده" یی وره ژیانی گه"مین ڕۆژی  که ئایا یه!  ساڵ پانزه
 ناو  وه ڕته  ئاسانی بگه روا به توانی ھه یده ست پناکات؟ نه ده

 و بۆ  یه مین ڕۆژی قوتابخانه مۆ دواھه ش ئه وه رباری ئه سه... ی جگاکه
یان  نده وه نھا ئه مۆ ته ئه. کات ست پده  ده یانی پشووی ھاوینه به
کی تریش  یه فته حه.  وه  کۆببنه  کسه ک له  کاتژمری یه  که ره سه له
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نادا  ژنی یۆحه  ڕۆژی جه  له یمانی داوه په!  وه  دته وه  لوبنانه  له بابه
 . بت وه  ماه هل

  وه  خواروشیه کرد، له ی ده که ماشای باخچه  ته وه که ره نجه  په  له ھیلده
  مه له ھشتام به. بینی یانی ده که  چکۆله  سووره نداوه م و که له پردی به

  مه له م به ، به کردووه  نه رزی نوێ ئاماده یان بۆ وه که وره گه
  پاش بارانه له.  وه ستۆته دا به که اغ ئاوهر  خواروی قه یان له که بچکۆله
 .ریبھنت کات و ده یاد نه ی ناوی له که بت ئاوه ی دون، ده که زۆره
 بۆ  وه یای ڕۆیشته یاندا، خه که  پچکۆله نداوه ماشاکردنی که ڵ ته گه له
نھا   ته جارکیان به... وت سان بوو ش حه نی شه مه  ته ی که و کاته ئه

 ناو  وته پاشان که.  وه وته وڵ لدان دورکه سه  بوو و به که مه له بهسواری 
 گیانی  به.  وشکانی وه یانده زار حاڵ خۆی گه  ھه  و به وه که ئاوه
یان و  که  باخچه وه یانده دا خۆی گه که رژینه ناو په  به وه ڕه رتاپا ته سه

ناو  ش له که وه م و دوو سه له به. وڕووی ھات ره  ڕاکردن به دایکیشی به
  وتبوون که رئاوکه دا سه و شونه ر له ، ھه وه دا مانه که ریاچه ده

  بینت، که  ده وه مه له و به و به ش جارجارک خه ئستاکه. جیھشتبوون
 .ربوو ڕاستی ڕووداوکی کاریگه به. دا جما که  ناو ئاوه له

   گوڵ و گوزار بوو و نه پ م نه ، به یه یان ھی ھیلده که وره  گه باخچه
ند دار توتککی  نھا دار سوک و چه ته. کرد تیان ده باشیش خزمه

  وه ختی خۆیانه رسه سه گرت، به ده ک ھیچیان نه یه  تاڕاده ، که که باخچه
 .گرت ڕو تووشیان ده ی زستانی ته رما و سۆه ی سه رگه به
شدا،  که رژینه په و  که ردی باخچه ی نوان به که نه ر چیمه سه له

دا  یانیه و به تاوی ئه ر ھه به له. نھا دانابوو  ته کی کۆنیان به یه جۆالنه
ر  به  دایکی له وه شه وه رو ئه سه له. رچاو  به ھاته  ده وته ککه واو په ته

ش  مه کانی البردبوو، ئه که  دۆشه له په ، به ی دون ئواره که بارانه
 .ی ناشیرین کردبوو که نی جۆالنه ی تر دیمه ھنده

   به دارکه(* داری بتووال گیرابوو   به که وری باخچه واوی چوارده ته
گرت  ی ورد ورد ده ناسرت و گه دی سپی و لقی باریک ده قه
  یان له که ک باخچه یه کان تا ڕاده ش داره م جۆره ، به)ی ددا شوه له
و  ی ئه و بۆنه ر به ھه. پاراست ی ده ریاکه بای ڕۆژئاوای ده شه ڕه

ر ناوی  وبه مه د ساڵ له  سه ر له  به که  خانوه  بوو که وه شه دارانه
 .)ری داری بتووال  سبه بیرکلی واته(یان لنا »بیرکلی«

ی  و خانوه دا ئه ی نۆزده ده  کۆتایی سه  له ی ھیلده که وره  گه ره  ھه باپیره
،  کان بووه وره  گه  پاپۆڕه هکک ل پتاینی یه و که ئه. دروستکردبوو

خانوی «ن   ده و خانوه کی به ی خه ش زۆرینه  ئستاکه وه رئه به له
 .«پتاین که
  وه که  باخچه تی به واوه ته و به ی دوێ شه که ھه ش ھشتام ڕه مۆکه ئه

ری  به کان خه  گرمه وره نگی ھه  ده ند جارک له  چه ، ھیلده دیاره
 . وه ی ڕوی لساوتیه ش ئاسمان ده کهئستا.  وه بووه
  کی نوی پوه یه شئه موو شتک نه  ھه وه  ھاوینیه و بارانه دوای ئه له

کانی دار  روه  سه ی پشوو، گه فته رمی و وشکی حه ر گه به له.  دیاره
ی جیھان  ش ده ئستاکه. وتبوو ردیان تکه بتووالکان خاڵ خای زه

می مندای  رده موو سه  ھه یانیه م به چت ئه  ده وه له.  وه ته نوێ کراوه
 . ڕاگوزرابت ھیلده

ڕاست  به... »گات قن، ئازاریان پده ته  چرۆکان ده بگومان که»
 ندی بوو؟  شتکی وای گوت؟ یان فنله بوو که شاعیرکی سویدی نه

 بۆنزی  هکی چوارچو یه ، ئاونه وه نکیه ی نه که  کۆنه رو کۆمیدیه سه له
 .ستا ریدا وه رامبه  به  له واسرابوو، ھیلده ھه
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و   شتک بت له یه وانه ؟ له  خۆ ناشیرین نیه وه مه نی که الیه ؟ به جوانه
 خوارێ،  ر شانیدا ھنابووه سه ردی درژی به قژکی زه... دا ینه مابه
بوو  مک کاتر ده نگی قژم یان که  ڕه یگوت خۆزگه  ده میشه  ھه ھیلده

.  ر نیه رنج ڕاکشه  سه یه م شوه نگکی ئاوھا به  ڕه یان تۆختر، چونکه
ی  بوو، زۆربه رمی لولی ھه  قژکی نه بوو که وه نکی باشی ئه م الیه به

وت،  مک لولی تبکه و که کو ئه خوازبوون قژیان وه کانی ئاواته ره براده
کی  یه شوه  به میشه  ھه م ھیلده کرد، به  لولیان ده زار شوه  ھه  به بۆیه

نی  ر الیه سه بت له کانیشی ده وزه  سه چاوه. سروشتی قژی لول بوو
شی پدا  یبینن و باوه  ده کانی که  مام و پوره میشه جوانی دابنرت، ھه

 «وزن؟  سه کانی تۆ ھنده  وا چاوه چۆنه«ن  ن، پی ده که ده
  یویست بزانت له کرد و ده ی ده که ی ناو ئاونه ماشای ونه  ته ھیلده
   له ی که وه  ئه یشته  دواجاردا گه له. نج  ژنکی گه چت یان له کچ ده

چت،  شوالری ژنک ده  له کی زۆر له یه شی تاڕاده له... ھیچیان ناچت
 . ی سوکی کرچ و کاه م و چاوی ده م ده به

   وای له میشه کان ھه  شوه ک له یه شوه  به دا بوو که که  ئاونه شتک له
 ژوری  یان له که جاران ئاونه.  وه  باوکی بکاته  بیر له کرد، که  ده ھیلده

رو   سه وتبووه  که ی که و ژوره ئه. واسیبوو  ھه وه ی خواره که کارکردنه
ک و شونی نووسین و  یه ک کتبخانه  و باوکی وه وه کانه مه له ی به خانه
  بوو، ھیلده  ده وه  ماه و، کاتک له ئه. ھنا کاریده کردن بهر ستی ده په
   بوو که وه و ئاواته  به میشه کرد و ھه  بانگی ده وه لبرته ناوی ئه به

ویدا ڕۆمانک بنووست،  تکیان ھه ڕه که.  بنووست وره نووسینکی گه
ی   ڕۆژنامه جارجارک وتار و شیعری له. م دواتر وازی لھنا به

و   شتکی ئه موو جارک که ش ھه ھیلده.  وه کرده ناوخۆیدا بوده
رحاڵ  ھه به. کرد ده ویش شانازی پوه کو باوکی ئه روه ، ھه وه کرایه بوده

  بوو، باپیره تی ھه سانددا شونکی تایبه  لیلله ی له لبرت کنه ناوی ئه
 .لبرت بوو شی ناوی ئه که وره گه

  ر به وبه مه ند ساک له باوکی چه...  یه م ئاونه ئاخ، ئه
دا  که  ئاونه توانین چاوک دابگرین و له یگوت؛ ده  ده وه پکردنه گاته

 داگرین و  وه که یه ردوو چاو به م ڕی تناچت ھه بیبینین، به
،  که  ئاونه تبوو به  تایبه نھا شتکیش که ته. خۆشمان بیبینین

کی  یه  ڕاستیدا ئاونه  له که  ئاونه  بوو، چونکهی که  بۆنزیه چوارچوه
ی شوبکات  وه مک پش ئه ی که که وره  گه لیسماوی کۆن بوو و داپیره ته
کی دور و درژ  یه  بۆ ماوه زۆر جاران ھیلده. جکی کیبوو ره  قه  ژنه له
  مان کاتیشدا خۆی له  ھه ردوو چاوی دابگرت و له دا ھه ویده ھه

ی  که ره  سبه وت له  وابوو بیه وه ک ئه روه م ھه دا ببینت، به هک ئاونه
خشی  یان به که  کۆنه  کۆتایدا ئاونه له. توانی یده رگیز نه ھه... بت ھه
نوێ  ر له بوونیشی، جارجارک سه وره  درژایی گه به. م به
 .کرد  باسیانده  ببینت که حاه  مه و ونه  ئه وه دایه ویده ھه

رقای ناسینی خۆی   بت و سه ندشه  پ ئه  ھنده مۆکه  ئه ئاساییه
 ... ساڵ پانزه... بت
کی  دیاریه. ی که  پچکۆله ر مزه  سه رنجی چووه  سه نھا ئستاکه ته

زکی جوانی شینی   کاغه  پارچه به! ر دانرابوو سه ی له وره ی گه پچراوه
.  وه ئاوریشمی سووریش ڕازنرابووهتکی   په  و به وه ئاسمانی پچرابووه

 !تی یه که دایک بوونه بگومان دیاری ڕۆژی له
   که ی بابه یه وره گه»  دیاریه«و  بت؟ ئه»  که دیاریه « مه بیت ئه

  ندین جاریش له  نھنی؟ چه ندین جار باسکرا و پبوو له چه
م  به. ردنینا  ده وه  لوبنانه  له برد، که کانیدا ناوی ده پۆستکارته

 .«ر خۆم  سه سانسۆرکی توندم خستۆته«نووسیبووشی 
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  میشه  ھه  شتکه که دیاریه« پۆستکارتکدا نووسیبووی؛  باوکی له
 پاشان  کرد که شی بۆ کچک ده ئاماژه. »بت تر ده وره تر و گه وره گه
ویش  کانم بۆ ئه موو پۆستکارته کی ھه یگوت کۆپیه یناست و ده ده
ستی باوکی بۆ  به  دایکی مه دا که ویده  زۆر ھه ھیلده.  کردووه وانه ڕه

 .کرد ده رنه ری لده  ھیچ جۆرک سه ویش به م ئه ، به وه ڕوونبکاته
کانی  ڵ خه گه  له که دیاریه«یرتر، نووسیبووی؛  موو شتکیش سه  ھه له

  وه ته هڵ ن گه وت کاری له  ڕکه روا به باوکی ھه... »کرت شده تردا دابه
ت  ندین بیروڕای تایبه  ڕاستیدا باوکی چه له. کرد ده کاندا نه کگرتووه یه
یگوت؛   ده بوو که وه ی ئه گۆڕانه و بیروڕا نه کک له بوو، یه خۆی ھه به
موو  ر ھه سه کیان به رپرسیاریه  به کان شوه کگرتووه  یه وه ته بت نه ده«

کانیشیدا نووسیبووی؛  پۆستکارته  کک له ر یه سه له. »بت جیھاندا ھه
ی  وه  ڕۆژان توانای نزیککردنه کان ڕۆژک له کگرتووه  یه وه ته بت نه ده«
 .«بت تیان ھه موو مرۆڤایه ھه

ر  بیت ئاسایی بت گه...  وه  بکاته که کرد دیاریه زی ده دڵ حه پ به
  تهکو دایکی د تاوه ستت ھه بت بوه کی بکات؟ یان ده ماشایه ته

دایک بوونی بۆ دنت؟   و کک و ساردی و ئای ڕۆژی له وه ژوره
ودا دایان  وا له ر نا ئه گه ، ئه وه ی بکاته که  دیاریه یه بگومان بۆی ھه

 .نا ده نه
قورس ... ی که  دیاریه ستی دایه  و ده که  الی مزه یانده  خۆی گه ھیلده
، دیاری ڕۆژی   بۆ ھیلده وه ه باب له«ردانرابوو؛  سه کارتکیشی له! بوو
 .« ته  ساه دایک بوونی پانزه له
   ئاوریشمیه ته  ھواشی په وت و به ی پاکه ر جگاکه سه وجا له ئه

 ی دامای؛ که  شینه زه ، دواتریش کاغه وه ی لکرده که سووره
 !ی بینی وره فایلکی گه

کرا؟  ر ده سه ی له هموو باس و ھه  ئه  که یه مه ؟ ئه که  دیاریه یه مه ئه
ش  وه  له و جگه» بت تر ده وره تر و گه وره گه « ی که و دیاریه  ئه یه مه ئه
،  له په ماشاکردنکی به  ته کرت؟ به ش ده کانی تردا دابه ڵ خه گه له

تی   خه ھیلده. زی چاپکراو  کاغه  له  په که  فایله وت که رکه بۆی ده
ڵ  گه  کاتی خۆی باوکی له  بوو که و چاپه  ئهمان ، ھه وه ی ناسیه که چاپه

 .خۆیدا بردبووی بۆ لوبنان
 واوی بۆ نووسیبت؟ بیت کتبکی ته

 نووسرابوو؛ جیھانی  وره تکی گه ستوخه  ده  به ڕه مین الپه که ر یه سه له
 .سۆفیا

  چاپ نووسرابوو؛  به وه  خوارتره مک له که
   که  وایه و کاته کو ئه روه بات، ھه ده ڕاستی  ی به ی مرۆڤ په و کاته ئه»

 گرۆنتفیک. س.ف.ن.          »مات ده وی ھه ر زه خۆر تاریکایی سه
N.F.S. Grundtvig 

  وه مه ی دووھه ڕه روی الپه  سه له.  وه دایه می ھه که ی یه ڕه  الپه ھیلده
  لدهھی. »ن ده ی عه باخچه«نووسرابوو . کرد ستی پده م ده که شی یه به
ر ڕانی دانا و  سه ی له که فه له ی دانیشت، مه ر جگاکه سه  باشی له به
 . وه  خوندنه ستیکرد به ده
 
  وه پکه.  وه ڕایه گه  ده وه و ماه ره  به وه  قوتابخانه سۆفیا ئامۆنسن له»
باسی ڕۆبۆتیان . ی بی شکی ڕگاکه ریدا به ڵ یۆرونی براده گه له
 م بهبینی،  رکی ئاۆز ده ک کۆمپیوته ی مرۆڤی وهیۆرون مشک. کرد ده

ر مرۆڤ  گه مه. بوو واو ھاویار نه ی یۆروندا ته که ڵ بۆچوونه گه سۆفیا له
 «بت؟  ئامرک زیاتر نه له
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موو شتکی  مکیش ھه ، پاش که وه ر خوندنه سه وامبوو له رده  به ھیلده
جارجارکیش . شی هک دایک بوونه ت ڕۆژی له نانه یادکرد، ته له

 . وه یخونده ی ده و ڕستانه  نو ئه ھاته  ده وه یایه  خه ک له یه بیرۆکه
   ڕۆمانه  به وه ستی کردبته  ده وه ؟ بیت دیسانه  ڕۆمانی نووسیوه بابه
یگوت کاتکی  واوی کردبت؟ زۆر جاران ده  لوبنان ته  و له که وره گه
 .ووم و بزاریکرد یه تای زۆرم ھه به

   بت، که و کچه چت سۆفیا ئه ، پده ی وته وه ره ده باوکی سۆفیاش له
 ...یناست  ده دواتر ھیلده

 
 ژیاندا  ش له  ڕۆژان ده کرد ڕۆژێ له ستیده  قووی ھه  زۆر به که »
...  وه بووه زنی ژیانی بۆ ڕوونده تی مانای مه واوه  ته وسا به منت، ئه نه

شت شتک  رچۆنک بت، ده  ھه واته که... ؟  ووهجیھان چۆن دروست ب
 ئایا م به.  بوون  ھاتبته وه  ھیچی ڕووته  کاتکی دیاریکراودا له له
؟  گونجاو نیه  نه مان شوه ھه ش به مه چت؟ ئایا ئه شیان ڕی تده مه ئه

ر   ھه میشه ین جیھان ھه بکه نه زه  مه  که  نیه وه ک ئه ش وه مه ئایا ئه
 بووبت؟ هھ
 

ستی  مکیش ھه ، که وه یخونده  و ده وه یخونده ر ده  ھه ھیلده
 سۆفیا  ی که وه  ئه یشته تی کاتک گه  تایبه کرد، به رلشواندن ده سه به

ی،   کنه  میولله ھیلده«شت؛   پگه وه  لوبنانه ئامۆنسن پۆستکارتکی له
 «... س ، ژماره ، کۆنی کلۆیڤه وه ی سۆفیا ئامۆنسنه  ڕگه له
 
. دایکبوونت پیرۆزبت ی له  ساه ژنی پانزه زارجار جه  گیان، ھه ھیلده»
 پی  م که شبکه کت پشکه خوازم دیارییه زانیت ده ک ده روه ھه

م  که  کاره م جۆره به. نرم  بۆ سۆفیا ده که  کارته ببووره. بیت وره گه
 .« ی بابه ویستانه وی خۆشه س...بت ئاسانتر ده

 
مانای   به مۆکه م ئه ، به  باوکی فی زۆره یزانی که  ده ھیلده! زۆرزان
  وه  جگاکه تی به واوه ته ، به  فبازه نده لماندی چه  سه وشه

 بنرت،  که ی کارته وه بری ئه له. ستت نووساندوتی و ناھت ھه
 . ی کردووه که ی نووسینی ناو دیاریه  تکه چووه

 !ری لشوابت بت زۆر سه ڕاستی ده به! ت گبه فیای نهئای سۆ
 

ی  که دایکبوونی کچه  کارتی پیرۆزبایی ڕۆژی له بۆچی باوکی ھیلده »
 بۆ شونکی  بوایه زانت ده  کاتکدا سوور ده نرت، له بۆ سۆفیا ده
خوازێ کچی خۆی  ست ده نقه ستی ئه ده ؟ چ باوکک به تری بناردایه

ی بۆ شونکی تر  که دایکبوونه  و کارتی ڕۆژی لهتنت خه ھه
م ئاسانتر  که  کاره م جۆره به"تی  بکات؟ پاشانیش نووسیویه وانه ڕه
  وه موو شتکیشه رو ھه  سه بت؟ له ، چۆن چۆنی ئاسانتر ده"بت ده

 «؟ وه  بدۆزته سۆفیا چۆن ھیلده
 

 توانت؟ ، چۆن ده ڕاسته
شی  ی به وه  خوندنه ستی کرد به  و ده وه دایه ی ھه که ڕه  الپه ھیلده
ر   سه یشته مک گه پاش که. بوو»  که  درژه کوه« ناوی  م، که دووھه

  ھیلده.  بۆ سۆفیای ناردبوو که ناسراوه  نه سه  که ی که  درژه و نامه ئه
 . ڕوانبوو بزانت چی بۆ نووسیوه  چاوه وه رۆشه  په به
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  به"زووی  ک ئاره ژین، وه وت بزانین بۆچی ده مانه  ده  کاتک که واته»
  و جۆره ی خولیای ئه سه و که ئه.   نیه وه پول کۆکردنه" وتی ڕکه

 درژایی بوونی  تی به  مرۆڤایه رقای شتکه  بت، سه پرسیارانه
ری  واو سه سۆفیا ته...  ر کردووه سه  گفتوگۆی له ویه م زه ر ئه سه له

 «..سوڕمابوو
 
   و کردبتیه نووسیوه باوکی کتبکی ئاسایی بۆ نه. ش ھا ھیلده روه ھه

یر و پ  واو سه کو کتبکی ته دایکبوونی، به ی له  ساه دیاری پانزه
 . وه ته نھنی بۆ ھۆنیوه

 
  وه کی بۆشی درژهکوناو  روشککی سپی له  پوختی؛ که به»
،  یه وره کجار گه  یه که روشکه ی که وه رئه به  لهم به. ھنرت رده ده

ری   سه کان له موو مندای مرۆڤه ھه. چت  ملیارد سای پده که جادووه
  وه رئه به بن، له دایک ده یدا له که رووه کانی فه  ناسکه ی تاه وه ره سه
ڵ  گه  لهم به.  بسوڕمت حاه  مه و جادووه ریان له توانن سه ده
  که روشکه رووی که یی ناخی فهو قو ره  به هم  که مه بوونیاندا، که وره گه
 «.. وه مننه ودا ده خشن و له ده
 

 شونکی خواروی  کرد له ستیده  ھه بوو، که س نه نھا که سۆفیا ته
   پانزه مۆکه ش ئه ھیلده.  دا گیریخواردووه  سپیکه روشکه رووی که فه

ک   ھاتبت ڕگایه وه کرد کاتی ئه ستیده ویش ھه ئه.  وه کاته ساڵ پده
 .وت بژرت و دوای بکه ھه

یزانی  و ده ئه.  وه  سروشتیکانی خونده سوفه یله ی فه رباره  ده ھیلده
دا   ڕۆژنامه تکیان له ڕه باوکی که.  بوو فه لسه باوکی زۆر خولیای فه

  ی کردبوو که وه  نووسیبوو و داوای ئه فه لسه ی فه رباره تکی ده بابه
م  ندین جاریش ئه چه.  کی ئاسایی قوتابخانه یه  وانه  بکرته فه هلس فه

دا  ی ھیلده که ی دایکان و باوکانی پۆله وه  کۆبونه ی له ته بابه
 .ت کردبوو جاه واو خه ی ته ش ھیلده مه ڕوو، ئه خسته ده
. دا وت و نیوی نیشانده حه... ی کرد که کی کاتژمره ماشایه وجا ته ئه

کو  تاوه چت ھه  کاتژمرکی تری پده وه مه نی که الیه  به ختانه خۆشبه
و  ئه.  وه ره  سه  بته وه دایکبوونه ی ڕۆژی له سه ره  خۆی و که دایکی به

 پشدا پرسیارک  له. بوو» دیمۆکریتس« ناوی   که وه ی خونده شه به
یاری بۆچی «؛  وه ته  بیری لبکردایه بوایه ی سۆفیاکرابوو و ده ئاڕاسته

» ردی ی زه وره کی گه یه نامه«دواتر » ؟ تترین یاری جیھانه لیگۆ بلیمه
 .دیکرد یاندا به که ناو سندوقی پۆسته له
 
کانی   بینراوه یانگوت گۆڕانکاریه کانی پش دیمۆکریتس ده سوفه یله فه»

میش  ن، ئه  ڕووناده وه شتکه» گۆڕانی« ھۆی   ڕاستیدا به سروشت له
موو شتک  بت ھه یگوت ده  ده وه رئه به له.  بایه یاندا ته ڵ بواکه گه له
ر  بینراو پکھاتبت و ھه ی نه  بچکۆله  توخمی بچکۆله تدا له ڕه  بنه له
  شه م به ئه. مربن یی و نه میشه بت ھه ش ده و توخمانه ک له یه

شکردن   شیاوی دابه  شتک که کان، واته تۆمه شی ناونابوو ئه بچکۆالنه
 « هنی
 

  که  سووره  ئاورشمیه سه ی سۆفیا ده و شونه  ئه یشته  گه کاتک ھیلده
  واته ئممم، که... واو تکچوو ، ته وه دۆزته ی خۆیدا ده  ژر جگاکه له
 ناو  چته ئاسانی ده روا به سک ھه ی چۆن ده ئه!  وه ته ودا گیرساوه له

 ..."بت" شونکدا  بت له  دهر  ڕاستیشدا خۆ ھه م له ؟ به وه چیرۆککه
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  ند دکی له  سۆفیا چه ستی پکرد که  ده وه شی سوکرات به به
ر  کانی سه رویجیه  نه ربازه ی سه رباره  ده  که وه خونده کدا ده یه ڕۆژنامه

زۆر جاران باوکی ! ی فزان ئای پیره. کان بوو کگرتووه  یه وه ته  نه به
  وه ته کانی نه ره  ئاشتی پارزه  کاری ھزهرویجی کی نه یگوت خه ده
سک   ھیچ که ر تائستاکه گه ئه.   گرنگ نیه الوه کانیان به کگرتووه یه
الی  بت به  ده وه مه نی که الیه وا به بووبت، ئه  گرنگ نه وه الیه به

ندن  زگای ڕاگایه رنجی داموده ش سه یه م شوه به.  گرنگ بت سۆفیاوه
ی  که سوفه یله ی فه ی نامه وه  کاتکیش تبینی خواره.کشت ڕاده

 گیرا؛ ده نیندا خوێ پ نه  پکه ، له وه خونده
 
 زۆر  م که که ، داوات لده وه سکی سووری ئاوریشمیت دۆزیه ر ده گه ئه»

 الی  ونه  بکه و شتانه وت ئه که جارجارک ڕک ده. ئاگاداری بیت
  دا، له  شونانه و جۆره  و ئه  قوتابخانه تیش له تایبه به. ککی تر یه

 « یه فه لسه ی فه  قوتابخانه مه یادیشت بت ئه
 

کاندا  ر پلیکانه سه سک بوو به نگی پی که  ده  گوی له ھیلده
ی ڕۆژی  سه ره  خۆی و که تی و به بگومان دایکیه... وت که رده سه
  ی دایکی له وه پش ئه.  هو ره  سه و دته والی ئه ره  به وه دایکبوونه له
 سۆفیا فلیمکی ڤیدیۆ  ی که و شونه  ئه یشتبووه  گه رگا بدات، ھیلده ده
 . وه دۆزته دا ده که ی ناو باخچه که  جگا نھنیه له

 گۆرانی گوتن و  ستی کرد به  ده وه کانه ر قادرمه سه ر له دایکی ھه
 .وام بوو رده به

ر  ر بژی، ھه ر بژی، ھه ، ھه یه ونی ھیلدهدایکبو ژنی ڕۆژی له ـ ئیمۆ جه
 ...بژی

ی  که وه ر خوندنه سه ی گوت و له نده مه  ئه ، ھیلده وه  ژوره ره رموو وه ـ فه
  وخۆ له  ڕاسته که فه لسه ودا مامۆستای فه له. وامبوو رده به
 خۆی و  لبرتۆ به ئه. کرد ڵ سۆفیادا ده گه ی له  قسه وه کرۆپۆلیسه ئه

  کی زۆر له یه ، تا ڕاده وه ریه ی سه که  شینه  ڕککراو  و کوهڕیشکی
 .چوو  ده باوکی ھیلده

 ! دایکبوونت پیرۆزبت ھیلده ژنی له ـ جه
 ...ـ ئمم

 ؟  ھیلده ـ چیته
 .ودا دابن کان له  شته ـ تکایه

 ... یانی له  نانی به ـ پت خۆش نیه
 . رم قاه ـ نابینیت سه

 !زانیت  ساڵ، ده انزه پ مۆ بوویته ـ ئه
 سینا؟ رگیز چوویت بۆ ئه ، ھه ـ دایه
 خر بۆ؟ ـ نه

. ر ماون  ھه کو ئستاکه تاوه  ھه رستگا کۆنانه موو په و ھه  ئه یره ـ زۆر سه
گوترت  ترینیشیان پی ده وره  و گه نیانه مه  ساڵ ته2500 ڕاستیدا  له
 .«مای کچ«

 ؟ وه ت کرده ی بابه که ـ دیاریه
 ؟ م دیاریهـ کا

چت  ده وه له!  ماشام بکه یت، ته که ڵ ده گه م له  قسه کاتک که!  ـ ھیلده
 .رت لشواوبت واو سه ته

 . وه  ناو کۆشیه وته ردا و که  به که وره  گه  فایله ستی له  ده ھیلده
یدا مۆم و  که  سینیه ، له وه مانده یدا چه ر جگاکه سه دایکیشی خۆی به

مک  دایکی که. ربوو سه ی له کی بچکۆله ک و دیاریهت و ک ربه شه
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ی گرتبوو و  که کانی سینیه سته  ده  به ، چونکه وه مابووه  چه بارانه ناله
 .ژر بایشیدا ئاکانی دانابوو له

م  بانیت، به  ڕاستی دایککی میھره به.  گیان ـ زۆر زۆر سوپاس دایه
 . رم قاه کجار سه بینیت یه ک ده وه
ی  وه مۆ کۆبونه ، ھا؟ ئه  کسه ڕۆیته ک ده م کاتژمری یه  بهـ

 . تانه مین ڕۆژی قوتابخانه دواھه
ی  که ر مزه سه ی له که ، دایکی سینیه وه ئاگا ھاته  به وجا ھیلده ئه
 . دانا نیشت جگاکه ته

 . وه ته م بابه  ناو ئه واو چووبومه م ته ، به ـ ببووره
 وام بوو؛ رده  ڕاکشا و به که فه له  مهستی بۆ  ده ھیلده
 ...  بۆم ھاتووه وه  بابه ـ له

ند  چه.  بووم بزانم چیه وه رۆشه په ک تۆ به ـ چی بۆ نووسیویت؟ منیش وه
 . گوتووه خشی نه کی سوودبه یه  ھیچ وشه مانگک زیاتره

 ؛کرد، پاشان گوتی رم ده  شه ستی به مک ھه  که وه  خۆیه ر له  ھه ھیلده
 . و ھیچی تر نھا چیرۆککه ته... ـ ئمم

 ـ چیرۆک؟
ی  ته و بابه شتک له.  شه فه لسه مژووی فه...  چیرۆکک و ـ به

 . نووسیووه
 . وه یته ی من بکه که یت دیاریه ز ناکه ی حه ـ ئه

ی  که ر دیاریه کسه  یه وه رئه به ، له کی نیه یه ستیکرد ھیچ چاره  ھه ھیلده
 .بازنگکی ئاتون بوو...  وه دایکی کرده
 !زۆر زۆر سوپاس!   جوانه نده ـ ئای چه
 وجا گوتی؛ دایکیدا کرد، ئه شکی به ستا و باوه  ھه ھیلده

ر  سه و ئستا له ئه... نھا بم  ته م به که ز ده تیت، ئیتر حه یارمه ـ به
 . ستاوه کرۆپۆلیسدا وه ی ئه لوتکه
 ـ ک؟

 . دایه و خاه  له که موو خۆشیه هھ. سۆفیاش نازانت... ـ نازانم
... یادت بت نان بخۆیت له. ر کار  سه بت بچمه  من ده ـ باشه
 . واسراوه  ھه وه  خواره ت له که کراسه

، مامۆستای  وه  خواره کاندا چووه ر قادرمه سه وجا دایکی به ئه
ی  کانی لوتکه  قادرمه ھا؛ له روه ی سۆفیاش ھه که فه لسه فه
رزایی ئاریۆپاگۆسدا  ر به سه  و له وه  خواره  ھاته وه لیسهکرۆپۆ ئه

 .رھنا ری ده  سه سیناوه ی ئه که  کۆنه پانه  گۆڕه دانیشت، پاشانیش له
   له ی که و شونه  ئه یشته  گه رسام بوو کاتک که واو سه  ته ھیلده

  لهکک  یه.  وه رزبوونه  به وه کانه  پاشماوه کان له پکدا بینا کۆنه
موو  بت ھه یگوت؛ ده  ده  بوو که وه کانی باوکی ئه گۆڕه  نه بیرۆکه
کی  ی کۆپیه وه کان، دروستکردنه کگرتووه  یه وه ته  نه ر به کانی سه وته
ر   سه نه رکک بخه ک ئه سینا، وه ی ئه که  کۆنه پانه قی گۆڕه قاوده ده

ڵ  گه کردن له ه  شونی مامه بت بکرته وش ده ئه. شانی خۆیان
ندک بۆ  به  مه بت ببته ش ده وه  له کاندا، جگه فیه لسه  فه پرسیاره

کی  یه و پۆژه  بوای ئه به. ک ی چه وه مکردنه ر که سه گفتوگۆکردن له
   که ئاشکرایه«یگوت؛   و ده وه کاته تی کۆده زن، مرۆڤایه ئاوھا مه

 .«ین وتیش لبده  نهین و بیری شتی ئاسمانی دروستبکه توانین که ده
وت  یه ویستی ده  بای خۆشه ڕۆح به«... ر پالتۆن  سه یشته وجا گه ئه

 زیندانی  تی له کیه ره  و گه ندشه ، بۆ جیھانی ئه" وه ماه" بۆ  وه بفته
 .«...ھابت ش ڕه له
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م  وت، به  و دوای ھرمس که وه ره  ده  ھاته وه کانه رژینه نو په سۆفیا له
ی پالتۆنی  رباره ی ده وه پاش ئه. ر چاویدا ونبوو به  له له  په  بهو ئه

 پاشاندا  دا ڕۆیشت و له که ناو دارستانه وام به رده ، به وه خونده
دا  کی چکۆله یه ریاچه  پاڵ ده  له  کوخکی سوور، که یشته گه

  له. واسرابوو کی بیرکلی ھه یه دا ونه که ناو کوخه له. دروستکرابوو
م  به. کرت  ده  باسی مای ھیلده  ئاشکرابوو که وه که سفکردنی ونه وه

یر  سه«. واسرابوو  ھه وه ه»بارکلی«ناوی  ی پیاوکی تریش به ونه
 «؟ نیه

  یانده ی دانا و خۆی گه ر جگاکه سه ی له که وره  گه فه له  مه ھیلده
دایک  ژنی له  جه  له ، کهیدا که رگیه  س به نگه رھه  فه له. ی که کتبخانه

دا »بارکلی«دوای ناوی  ریگرت، به دیاری وه یدا بهًَ سال بوونی چوارده
 !تا وه ئه... بارکلی... ڕا گه ده
 

ی  شه سوفکی ئینگلیزی و قه یله فه) 1753-1685(بارکلی، جۆرج 
کرد،   بوونی جیھانکی مادی ده بارکلی نکۆی له. بوو" کلۆین"شاری 

  کانمان له سته یگوت ھه و ده ئه. بت ی ئاگایی مرۆڤدا ھه وه ره  ده  له که
گرتنی  خنه  ڕه ش بارکلی به  مانه  له جگه. گرن رده  وه رچاوه  سه خوداوه

.   ناسراوه بستراکتانه  وناکردنکی ئه موو جۆره  ھه ر به رامبه به
  له» تی ۆڤایهعریفی مر مای مه ی بنه رباره ک ده یه وه لکۆینه«شاکاری 

 . دا نووسیوه»1710«سای 
 
ست  ی و ده  ناو جگاکه وه ڕته ی بگه وه  پش ئه ھیلده!  یره ، سه به

دا  که ڕاستی ژوره  ناوه کک له ند خوله ، چه وه  خوندنه  به وه بکاته
 . وه کرده ستا و بیری ده وه

 لکچوونی   له م ئایا جگه واسیبوو، به کانی ھه بگومان باوکی ونه
 ؟ یه  ھه وه که یه کی تریان به ندیه یوه کانیان، ھیچ په ناوه
 بوونی جیھانکی   و نکۆی له سوفک بووه یله  کورتی بارکلی فه به

 ڕاستی  به. بت ی ئاگایی مرۆڤدا بوونی ھه وه ره  ده  له  که مادی کردووه
موو کاتکیش   ھهم به.  وه ینه  بیربکه یه و شوه ر به  گه یره سه
ی  رباره رچی ده ھه.   ئاسان نیه و بیروڕایانه ی ئه وانه لماندنی پچه سه

موو  ی ھه وه رئه به سپت، له چه ردا ده سه واو به  ته ڕاسته...  سۆفیایه
 !گرت رده  وه وه  باوکی ھیلده یان له رچاوه سه» کانی سته ھه«
 شتی زیاتری  یه وانه وا له ت، ئهوام ب رده  به وه ر خوندنه سه ر له گه ئه

دا  که  ئاونه  سۆفیا له ی که و شونه  ئه یشته  گه ھیلده. وت رکه بۆ ده
ودا  گرت، له  داده وه ردوو چاوی پکه  ھه بینت که ی کچک ده ونه

 .نی گرت و پکه  ھه که فه له  مه چاوی له
 
کو  ۆفیا داگرتبت، وه س  چاوی له که چوو کچی ناو ئاونه  ده وه له»
  دام و له وه ناوه توانم بتبینم سۆفیا، من له ی پی بت؛ ده وه ئه

 .«م وه ی تره که دیوه
 
کانی  موو شته  و ھه پاره به–  وه شی دۆزیه که وزه  سه ودا جزدانه له
 وێ؟  ئه یشته یان چۆن گه وه ی ئه ئه!  وه تره
  زانی که  ڕاستی وایده  به هک ھیلد یه ند چرکه بۆ چه! ی بمانا قسه

 جگای سۆفیا  ویدا خۆی له م پاشان ھه به.  وه ته سۆفیا دۆزیویه
. خشن به ستک ده  چ ھه م شتانه موو ئه یویست بزانت ھه دابنت و ده
 . ھایه ک وه ته ک مه موو شتک وه  ھه وه وه الی ئه بگومان به
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ڕووی سۆفیا  کرد ڕووبه زیده  ڕاستی حه  به مین جار ھیلده که بۆ یه
 .موو شتکی بۆ بکات  و باسی ھه وه ببته
 بگیرت،  وه یه که ر تاوانه سه ی به وه  سۆفیا پش ئه م ئستاکه به
   به که مه له بگومان به...  ری ج بھشتایه ی مجه که  کوخه بوایه ده
ی  که مه له ساتی به رهکا"  بوایه ده"باوکی . دا بوو که ناو ئاوه یی له ره به

 ! وه ته  بخستایه بیری ھیلده
   کک خواردن، له ستیکرد به  و ده وه تی خوارده ربه  قومک شه ھیلده
ی  که ی نامه وه ر خوندنه سه وامبوو له رده مان کاتیشدا به ھه
 تیۆری  ی له خنه  ڕه که" ی که ره ڕکخه " ریستۆتالیس، پیاوه ئه
 .گرت هی پالتۆن د ندشه ئه
 
کان  سته وپش ھه وه ر له گه  ھیچ شتک، ئه وه ریستۆتالیسه الی ئه به»
  ر پالتۆن بوایه گه.   ئاگایدا بوونیان نیه وا له بردبت، ئه ییان پنه په
  وپش له وه ر له ، گه  سروشتدا بوونی نیه یگوت؛ ھیچ شتک له ده

ی  نگه ڕوا پالتۆن، له. بووبت دا بوونی نه»بیر«جیھانی 
کان دووجا  ی شته ژماره«کان   شوه ک له یه شوه  به وه ریستۆتالیسه ئه
 .« وه کاته ده
 
مین جار  که ریستۆتالیس بۆ یه  ئه زانی که یده  نه  ڕاستیدا ھیلده له
 . داھناوه" ڵ و جیھانی کانزای ک و جیھانی ئاژه جیھانی ڕووه"
 
 ژوری کچی سروشت  وه  بنچینه کیبوو له ره ریستۆتالیس گه ئه»

کانی سروشت  موو شته  ھه لمنت که دا بیسه ویده ھه. ڕکبخات
 .«  ژر گروپی جیاجیاوه ونه که ده

 
ت،  ریستۆتالیس بۆ ئافره ی ئه ر دونیادیده  سه یشته  گه  کاتک که ھیلده

  سوفک ھنده یله  فه وه ره  بکه وه بیر له. ت و نائومدبوو واو بتاقه ته
 !ق بت  ب ئه مان کاتیشدا ھنده  ھه  بت و لهبیرتیژ

  وته رگرت و که  وه وه ریستۆتالیسه  ئه سۆفیا سروشی ڕکخستنی له
ندین شتی  ڵ چه گه دا له و کاته ی خۆی، له" که ژوری کچه"ڕکخستنی 

 مانگک  ، که وه کی سپی درژی دۆزیه ویه ی تردا، گۆره ڵ و پکه تکه
موو  پاشان سۆفیا ھه! مابوو دا دیار نه ی ھیلده که ۆبه د ر له وبه وه له
ی  نزیکه«نت،  فکدا دایانده له  مه  و له وه کاته لبرتۆ کۆده کانی ئه ڕه په
، 124ی  ڕه  الپه یشتبووه  گه م ھیلده به. »بوون  ده ڕه نجا الپه په
و مو  ھه وه لبرتۆ کنۆکسه کانی ئه رو نامه سه ی له وه رئه به له

 .ستابوو رده به ی سۆفیاشی له که چیرۆکه
  یه و کۆپله  به شه م به بوو، ئه» ھیللینیزم« ناوی  وه شی دوای ئه به
ی جبکی   و ونه وه  سۆفیا پۆستکارتکی نوی دۆزیه ستیپکرد که ده
تالیۆنی  به«دا مۆری 15/6 ڕۆژی  ربوو، له سه کانی له کگرتووه  یه وه ته نه
و  کک بوو له ش یه مه  ئه وه دیسانه. لدرابوو» کانی کگرتووه  یه وه ته نه

 پۆستدا بۆی  ی به وه بری ئه م له  باوکی بۆی ناردبوو، به ی که کارتانه
 ؛ وه یه که  ناو چیرۆکه بنرت، خستبوویه

 
،  دایک بوونته نگی ڕۆژی له مۆ ئاھه ، پم وابت ئه م ھیلده که گیانه»

  ته م بابه رحاڵ ئه ھه ؟ به چووم و ھشتام ڕۆژکی ماوهدا  ه ھه یاخود به
موو   ھه ت له که ی دیاریه وه رئه به  له...ت ناگۆڕت که  دیاریه ھیچ له

الت  درژایی ژیانت له کان به  شوه ک له یه  شوه بارکدا به
. م م جارکی تریش پیرۆزباییت لبکه که ز ده  حه وه دیسانه.  وه منته ده
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من . نرم کانت بۆ سۆفیا ده یت بۆچی نامه  تبگه  ئستاکه یه انهو له
 .نت گه و پتی ده  ئه دنیام که

یمانت  من په.  ت ل گووم بووه که تبینی؛ دایکت پی گوتم جزدانه
ت بۆ ببژرم، بگومان پناسی  که  کرۆنه150م  ده ده

توانیت  پبکات، دهست   ده ی پشووی ھاوینه وه شت، پش ئه که قوتابخانه
 « وه ریبھنیته  ده  قوتابخانه له
 

بگومان .  وه گرته رده ی وه که  کرۆنه150  وه مه نی که الیه به!  خراپ نیه
ندتر  مه وه مک ده ی که که ستکرده  ده  دیاریه وه  کردۆته وه بیری له

 .بکات
م  دایک بوونی سۆفیاش بت، به  ڕۆژی له15/6  وت که رکه واده

چت باوکی ڕک  ده وه له. ی پنج بوو تا پانزه ی سۆفیا ھه که سانامه
ر کارتی  سه ی نووسیبت و پاشانیش له شه و به  ئه و کاته ئه
 .ی لدابت دایک بوونی ھیلده رواری ڕۆژی له به» ی که پیرۆزباییه«

، بۆ کات  ڕاده که وره  گه و بازاڕه ره  به ریکه ت، وا خه گبه ئای سۆفیای نه
 وت؛  یۆرون بکه ی چاوی به وه ئه
 
 سۆفیا   که ئاسانی دنیایه روا به ؟ چۆن باوکی ھه  کیه ھیلده»
ی  وه بری ئه و له  ئه  که رچۆنک بت، بمانایه ؟ ھه وه یدۆزته ده

 «یناردن بۆ سۆفیا ، ده ی بناردایه که وخۆ بۆ کچه کانی ڕاسته کارته
 
  کرد به ستیده ش ھه دا ھیلده و لره» نپلۆتی«ر   سه یشته وجا گه ئه

 ؛ وه خولته ئاسماندا ده
 

ورماندا  موو شتکی چوارده  ھه  بوونی له  نھنی خوایانه مک له که»
یبینین  شخاشکدا ده  خه ناو گوه کدا یان له یه ڕۆژه به ناو گوه له.  یه ھه
ناو  ش له یه نه خوایا م نھنیه مک زیاتری ئه که.  وه وشته دره  ده که
   ماسیه ، یان له وه نیشته ر گوک ده سه  له بینین که کدا ده یه پوله په
زنترین نھنی   مهم به. کات  ده له  مه ین که که دیده کدا به یه رده زه

ودا  نھا له ته.  وه بینه  لی نزیک ده وه ی ڕۆحی خۆمانه  ڕگه  له خوایانه
ند   چه ێ، لهَڵ  به...ک  یه ی ژیاندا ببینه وره ڵ نھنی گه گه توانین له ده

  و نھنیه ین خۆمان ئه ستکه  ھه یه وانه نیشدا له گمه ساتکی ده
 .« بین یه خوایانه

 
مان   ھه م له ، به وه خوندبووه یرتری نه  سه مه  ژیانیدا له  له ھیلده

ک  یه«ک موو شت ھه.  وه  خوندبتیه کاتیشدا ئاسانترین شتیش بوو که
موو شتک   ھه  که یه یه  خوایانه و نھنیه ، ئه»ش که یه«و  و ئه»  شته

 . شداره تیدا به
 بوای   مرۆڤ پویستی پبت که  که  شتک نیه مه  ئه وه الی ھیلده به

  توانت به سکیش ده موو که ھه. واو  و ته کو ئاوھایه پبکات، به
 لی   که وه  لکبداته و جۆره هب»  خوایانه«ی  زووی خۆی وشه ئاره
 .گات تده
  بوایه سۆفیا و یۆرون ده. شی داھاتوو ر به  سه وه یدایه  ھه له په به
ودا   و له یان بکردایه که شتی ناو دارستانه ی پنج گه ڤده وی حه شه

ی  که  ژوره ته  بۆشتنایه بوایه ، پاشانیش ده بدایه یان ھه خمه
 ...ر مجه
ستا و  ی ھه ر جگاکه سه  له وه ییه  توڕه  و به وه مکی خونده ه ک ھیلده

 .چوو ھات و ده دا ده که  ژوره  به وه ستیه ی ده که فه له  مه به
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  ودا، له له.  ژیانیدا بینیبووی  له یان زۆرزانترین شتبوو که مه ئه
و  موو ئه رتاپای ھه کی سه ردا باوکی کۆپیه ی مجه که کوخه

می مانگی پنجدا بۆ  که ی یه فته  دوو حه  له ی نیشاندان که نهپۆستکارتا
  ک پۆستکارته کانیش ڕاست و دروست وه کۆپیه. ی ناردبوو ھیلده
ی باوکی دوو س  و کارتانه ک له ریه  ھه ھیلده. کان وابوون قینه ڕاسته

 ؛ وه ناسیه ی ده  وشه  به  و وشه وه جار خوندبووه
 
  گیان؛ ھیلده»
واو  ت، ته که دایک بوونه  ڕۆژی له ت به باره ی سه موو نھنیه م ھه ئه

 ویستی خۆم  ند جارک دژ به  چه  ڕۆژانه وام لھاتووه. بزاری کردووم
موو  م و ھه فونت بۆ بکه له با ته م، نه که  خۆم ده  و زۆر له وه ستمه وه ده

. بت تر ده وره تر و گه وره  گه  که  شتکه مه ئه. م شتکت بۆ باس بکه
  خته تر ببت، ئیدی سه وره ر گه ماندا ھه وه  ناوه کاتکیش شتک له

 .«ردا ڕابگرین سه ستی به بتوانین ده
 

ی  رباره ده. یشت  پگه لبرتۆوه  ئه کی نوی له یه سۆفیا نامه
.  بوو یه وره  گه لتوره و دوو که ی ئه کان و بازنه کان و یۆنانیه ھودیه یه

.  ببینت وه له سه کی ترو ته یه  ڕوانگه  مژوو له ن بوو که شادما ھیلده
   له ودا جگه کران، له ده  فرنه و جۆره دا به  قوتابخانه رگیز له ھه

  کاتکیش له. خوند ده کاری وشک زیاتر، ھیچی تریان نه ورده
سیح و  ماشای مه  ته وه کی تره یه  ڕوانگه واو له ، ته وه  بووه وه خوندنه
 .کرد سیحی ده ئاینی مه

  ی له سه و که ئه«ت؛   ده  جوان بوو که الوه شی زۆر به ی گۆته که وته
نھا بۆ ورگی  بت، ته ئاگا نه ی مرۆڤ به زار ساه مژووی س ھه

 .«ژی ده
ی  ره نجه  په  به ستی پکرد که ک کارتۆن ده یه  پارچه شی دواتر به به

  ژنه بگومان کارتکی جه. وسا نو ی مای سۆفیاوه که چشتخانه
 کرابوو؛ وانه  ڕه  بۆ ھیلده ی نوێ بوو که پیرۆزه

 
دایک  دا ڕۆژی له م کارته ی ئه وه  کاتی خوندنه نازانم له!  گیان ھیلده»

. ڕیبت په ردا تنه سه رچۆنک بت ھیوادارم زۆری به ھه.  یان نا بوونته
ڕت، ئیتر  په  تده فته هک دوو ھ زانیت، کاتک الی سۆفیا یه خۆت ده

ژنی  ی جه خۆشم ئواره. مان کات ڕابوورت ش ھه  الی ئمه رج نیه مه
ی ناو  ر جۆالنه سه  گیان له وجا ھیلده ئه.  وه  ماه وه مه گه نا ده یۆحه
زانیت باسی  ک ده وه. ین که ریا ده ماشای ده نیشین و ته  داده که باخه

 .«نی  تاوتویان بکه یه زۆرمان ھه
 

  مین جار بوو که که  یه وه فونی بۆ سۆفیا کرد؛ ئه له لبرتۆ ته پاشان ئه
 .و بت نگی ئه  ده سۆفیا گوی له

 
 یت؟ ڕ بکه  باسی شه ر گوم که  به ـ زیاتر وا دته»

ین پش  وده بت ھه ده. ڕی فیکری  زیاتر ناوی بنم شه ـ پم خۆشه
 ڕاکشین و  رنجی ھیلده اند، سهس  لیلله وه ڕته ر بگه ی مجه وه ئه

 .« ڕیزی خۆمان بیھنینه
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رگی  و جل و به بینن، ئه کتر ده لبرتۆ یه  سۆفیا و ئه م جۆره به
دا  که  کۆنه  کسه  و له ردایه به ڕاستی له کانی ناوه ده کی سه یه شه قه

 .تی ڕوانیه چاوه
  به!  که ک و چاره ی کرد، یه که ماشای کاتژمره  ته ھیلده!...  وای، کسه

 . وه بیر چوبووه تی کاتی له واوه ته
   کسه دایک بوونیدا خۆی له  ڕۆژی له ر له  گه ئاساییه... ی ده

کرد؛  ریک بوو شتک بزاری ده  خه وه کی تریشه الیه م له به.  وه بدزته
خۆ ڕاست،  به...  بمانا بوو الوه ی به موو پیرۆزبایی کردنه و ھه  ئه ھیلده

 .کرت میش پیرۆزبایی زۆری لده و ھه ئه
ی  که  درژه ی و گوی بۆ گوتاره که ته ر بابه  سه وه ڕایه مک گه پاش که

 .بینی ی ده که شه وری قه  ئاسانی ده و زۆر به ئه. لبرتۆ ڕاگرت ئه
گارد   سۆفیا خۆی نیشانی ھیلده ی که و شونه ر ئه  سه یشته پاشان گه

. ی که نگه رھه ر فه  سه وه ڕته  ناچاربوو بگه وه  دیسانهشدا دات، لره ده
گارد  ی سۆفیا و ھیلده رباره یان ھیچ شتکی ده م جاره م ئه به
کرت  ت ده  ئافره  باس له موو جارک که ؟ ھه بووه روا نه ھه.  وه دۆزیه نه

ی  که نگه رھه ، ئیتر فه یه  ھه وه ته  ئافره ندی به یوه  په یان شتک که
ن  الیه  له که نگه رھه بیت فه. بت و ھیچی پ نات واو الڵ ده ته
 کرابت؟ سانسۆر نه»  وه ی پاراستنی پیاوه ه کۆمه«
ک و  م زانای ڕووه  و ھه ر و ڕاھیبه م نووسه ھه» گارد بینجین ھیلده»

 کانی ده ی سه ماوه  له وه شه وه رو ئه  سه له.  ی سروشتیش بووه وه ره لکۆه
  ت له  بۆ ڕۆی نزیکی ئافره ک سومبولک وابووه ڕاستدا وه ناوه

ک  ت یه نانه م ته به. کاندا ی زانسته  زۆربه  ڕاستیدا له له–  وه سروشته
 ! رمه ی شه جگه!  نووسراوه ر نه سه دا له که نگه رھه  فه دیشی له

، یاخود  یه ھه» شی نی مینه الیه« خودا  یبیستبوو که رگیز نه  ھه ھیلده
گوترت  رحاڵ پی ده  ھه به. » شه سروشتی دایکانه«نی  خودا خاوه

ت  نانه دا ته که نگه رھه  فه ویش له  ئه وه م دیسانه به–سۆفیا 
یتوانی   ده ت که نزیکترین بابه.  بینراوه وا نه دکیشی پ ڕه

ی ، شار نتینیه  شاری قوسته ی سۆفیا بوو له ، کسه وه بیدۆزته
  ، واته بووه»ئاجیا سۆفیا« ناوی  که کسه.  مبوی ئستاکه سته ئه
ناوی  ندین شاژن به ختک و چه  پایته نده رچه ھه. »تی پیرۆز حیکمه«
  ک دی له شدا یه وه ڵ ئه گه م له  ناو نراون، به وه ته و حیکمه ئه
ی خودا  ینهنی م  مانای الیه  که نووسراوه ر نه سه دا له که نگه رھه فه
  سانسۆری پ ناگوترت؟ مه  ئه باشه. خشت به ده
ی  وه ی ناوه دیده«ڕاستی سۆفیا خۆی نیشانی   به وه کی تریشه الیه له

   خۆی و قژه  به و کچه کرد ئه ستیده  ھه میشه  ھه ھیلده. دا»  ھیلده
 ...بینت  ده وه یه که شه ڕه

ی ماریادا   کسه ی له هک وه موو شه ی ھه ی سۆفیا نزیکه وه پاش ئه
  ستا که دا وه یه و ئاونه م ئه رده به  و له وه  بۆ ماه وه ڕایه ر، گه سه برده

 . ھنابووی وه ره ی مجه که  کوخه پشتر له
 
ی  که شه  ڕه  قژه  به دی، که نگی خۆی ده  ڕوونی سیمای به زۆر به»

یتوانی بۆی  ا سروشت دهنھ  ته ی که  لوسه و قژه ئه. وری گیرابوو چوارده
ی کچکی تری تدا   ونه وه موچاوی خۆیه  ژر ده  لهم به. دابھنت

 .بوو
  وه که یه ردوو چاوی به  ھه وه ڕی ووزه و په ی تر به که  پکدا کچه له

 و بوونی  دایه وه ناوه  ڕاستی له  به چوو نیشانی بدات که  ده وه له. داگرت
 .«کی خایاند و پاشان بزربوو یه ند چرکه ا چهنھ مووشی ته ھه.  یه ھه
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دا  یه و ئاونه م ئه رده به وپش له وه ند جار له  خۆی، چه ی ھیلده ئه

م   ببینت؟ به وه  پشتیه ککی تر له ی یه دا ونه وی ده نیشت و ھه داده
بوو   نه شه  قژ ڕه و ژنه ی ئه زانی؟ ئایا ونه ی ده مه ی باوکی چۆن ئه ئه
ی  یه و ئاونه ی ئه که وره  گه نکه  ڕاستیشدا نه ڕا؟ له گه دوایدا ده  به هک
 ...جک کیبوو ره  قه  ژنه له

. رزین  له وتنه  که وه که فه له  مه کانی به سته ستیکرد ده  ھه ھیلده
 شونکدا  له»  وه ودیوه دیوی ئه له«ڕاستی سۆفیا  کرد به ستیده ھه

 . یه بوونی ھه
  وه  و بیرکلییه  ھیلده ون به  سۆفیا خه ی که و شونه  ئه یشته پاشان گه

  یتوانی بیبینت و نه  ده  نه یدا ھیلده که ونه  خه له. بینت ده
ر پردی  سه م پاشان سۆفیا له نگی بت، به  ده شیتوانی گوی له ده
،  وه وهریبو به  خه دواجاریش که.  وه ی دۆزیه که  ئاتونیه  خاچه که مه له به
کانی  موو شته  و ھه می ناوی ھیلده که پیتی یه به–ی  که  ڕاستی خاچه به
 ! وه یدا دۆزیه ژر جگاکه  له- وه تره
  بیت خاچه...  وه  باشی بیری لبکاته  به یه وه یان شایانی ئه مه ئه

ی و قتووی  که  کۆمۆدیه یانده شی ون کردبت؟ خۆی گه که ئاتونیه
ی  و خاچه ئه! مابوو ی تدا نه که  ئاتونیه خاچه. رھنا دهکانی  مرواریه

 !!ریگرتبوو  وه وه نکیه  نه  دیاری له  ڕۆژی ناو لنانیدا به  له که
  ی زانی، له مه ی باوکی چۆن به م ئه به!  ڕاستی ونی کردووه  به واته که

 زانی؟ یده کاتکدا خۆی نه
   له  باوکی ھیلده  بینی که وه وه ونی به ش زیاتر؛ سۆفیا خه وه له

  وه  ئه کی ماوه یه فته م ھشتام حه ، به وه ڕته گه  ده وه لوبنانه
ستی  به ی سۆفیا پشبنی بت؟ یان باوکی مه که وه بیت خه. ڕووبدات

کان   شوه ک له یه  شوه وا سۆفیاش به ، ئه وه  دته  کاتک که یه وه ئه
   له  نووسیبوو که وه ی ئه رباره کی دهبت؟ جارکیان شت ودا ده له

 ...ناس ری نوێ ده داھاتوودا کچکی براده
ستی  تی ھه واوه ته م، به کی که یه ڕوونی و بۆ ماوه  پکدا زۆر به له
 دروستکراو  ڕه ب و په که ره  مه رکی له وه  بوونه  سۆفیا له کرد که ده

 . یه  ڕاستی بوونی ھه  و به زیاتره
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 «Age Of Enlightenment» ری ی ڕۆشنگه ده سه
ی تۆپ  تا شوه  ھه وه رزی دروستکردنه ی ده  شوه له...

 ...داڕشتن
 

مان   ھه م له شی ڕنیسانس، به ی به وه  خوندنه ستیکرد به  ده ھیلده
.  وه  ژوره اتهھ ڕا ده وه ره ی ده رگاکه  ده کاتدا گوی لبوو دایکی له

 .دا چواری نیشانده... ی کرد که کی کاتژمره ماشایه ته
 ؛ وه ی کرده رگاکه وت و ده رکه کاندا سه ر پپلیکانه سه  به له په دایکی به

 ؟ ڕۆشتیت بۆ کسه  نه وه ـ ئه
 .، ڕۆشتم ـ به
 ردابوو؟ به ی چیت له ئه... ی ـ ئه
 .ک ئستا ـ وه

 و؟ ـ جلی خه
 .ی ماریا شتم بۆ کسهڕۆ... ـ ئمم

 ی ماریا؟ ـ کسه
 . ڕاسته کانی ناوه ده ردینی سه ی به وره کی گه یه ـ کسه
 ! ـ ھیلده

 کی دایکی کرد؛ ماشایه ر کۆشی دانا و ته سه ی له که وره  گه فه له مه
واو  م شتکی ته ، به بمبووره...   دایه وه بیر چووه ـ کاتم له

 . هو خونمه رنجاکش ده سه
 وام بوو؛ رده کانی به ر قسه سه  له نی و ھیلده  پکه دایکی ناچارانه
 . فسوناویه ـ کتبکی ئه

 ! دایک بوونت پیرۆز بت ھیلده جارکی تریش ڕۆژی له...  ، به ـ به
 .کات  بزارم ده موو پیرۆزباییانه م ھه  ئه ریکه خه... ـ ھۆھۆوو

مک ماندوویی خۆم  ڕۆم که ه، من د باشه... م من ھشتام ـ به
شلیکی نوم .  نان دروستکردن م به که ستده وسا ده م و ئه که رده ده

 . کیووه
 . وه خونمه ، منیش بۆ خۆم ده ـ به
 .وام بوو رده ی به که وه ر خوندنه سه ش له وجا دایکی ونبوو و ھیلده ئه

ی مای  که نهناو دا له. ناو شاردا ڕۆشت دوای ھرمسدا به سۆفیا به
ی 15/6رواری  به.  بینی وه  لوبنانه لبرتۆدا، کارتکی نوی له ئه

 .لدرابوو
و  ئه. یشت  تگه و کارتانه رواردانانی ئه  سیستمی به  له نھا ئستاکه ته

 بوون  و کارتانه موویان کۆپی ئه  نردرابوون، ھه15/6ی پش  کارتانه
مۆیان  رواری ئه ی به وانه م ئه به. یشتبوو ستی گه ده ش به  ھیلده که

 .یشتن گه ستی ده ده دا به که ی فایله وه کاتی خوندنه وا له لدرابوو، ئه
 
.  وه که فه لسه  مای مامۆستای فه  سۆفیا دته ؛ ئستاکه ئازیزم ھیلده»
   تۆ دون بوویتهم به ساڵ،   پانزه بته و ده نی ئه مه  ته م زوانه به

وا  ، ئه مۆیه ر ئه گه بیت؟ ئه مۆ ده  یان ئه... گیان  ھیلده ساڵ پانزه
،  نگانک بت الی ئوه  دره بت ئواره  ده  ئستاکه وه مه نی که الیه به

 .«ک ڕانابوورن ک یه کانمان وه زانیت کاتژمره خۆت ده
 

 بۆ سۆفیای نووسیبوو،   که وه لبرتۆی خونده کانی ئه  ڕسته ھیلده
ی  ده کانی سه سی ڕنیسانس و زانستی نوێ و ڕاشیونالیستهودا با له
 .کات ریتانیای بۆ ده کانی به  و ئیمپیریسته ڤده حه
کشی   باوکی تھه موو کارتکی نوشدا، که ڵ بینینی ھه گه له

 ناو  یخسته  ده  کاتک که بۆ نمونه. کی چه ی کردبوو، داده که چیرۆکه
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نا،  ناو توکی مۆزکدا دایده ، یان له وهی سۆفیا که ری داڕشتنه فته ده
ئاسانیش  زۆر به.  وه شارده دا ده که ره ناو کۆمپیوته یان کاتک خۆی له

بری سۆفیا بت  و له»  بکات ه ته زمانی ته«کرد  لبرتۆ ده  ئه وای له
 ھرمس کرد   وای له  بوو که وه یرتریش ئه موو شتک سه  ھه له.  ھیلده
 .«! دایک بوونت پیرۆزبت ھیلده هڕۆژی ل«بت 
واو  و ته یگوت ئه  ده بوو که لبرتۆی ھه مان بوای ئه ش ھه ھیلده
ڵ خودا و ئاگاداری خوداییدا  گه کات، کاتک خۆی له ڕۆیی ده زیاده
بابوو؟  ڵ کدا ته گه  له  ڕاستیدا ھیلده م ئایا له به. کات راورد ده به

ر زاری   سه خاته  ده کردنانه  لۆمه هو جۆر  ئه  که ئایا باوکی نیه
ی  که راوردکردنه  به ی که نجامه و ئه  ئه یشته لبرتۆ؟ پاشانیش گه ئه
ک   باوکی وه ، چونکه کان زۆر خراپ نیه  شوه ک له یه شوه به

 .ر جیھانی سۆفیادا سه  به توانا وایه کی به خودایه
و   ئه یشته  کاتک گهرۆش بوو،  په واو به ک سۆفیا ته روه ش ھه ھیلده
  ئاخۆ ئستاکه.   باسی بارکلی بکردایه بوایه لبرتۆ ده  ئه ی که شونه

  نه گه  کاتک ده کرت که  ده وه ڕوانی ئه  چاوه مکه چی ڕووبدات؟ ده
م  تی ڕووبدات، بگومان ئه واو تایبه ، شتکی ته سوفه یله م فه ر ئه سه
ی  وه ره  ده  له کرد که ھانکی مادی ده بوونی جی  نکۆی له سوفه یله فه

یدا  که نگه رھه  فه  له زانین ھیلده ک ده وه(بت  ئاگایی مرۆڤدا بوونی ھه
 .)! وه ر خوندبووه سه مکی له که
دا  که ره نجه م په رده به ردووکیان له  ھه ستی پکرد که  ده و جۆره به
یاخکی   ناربووی و به  باوکی ھیلده کیان بینی که یه ستابوون، فۆکه وه
ر  سه کی تری له یه  پیرۆزه ژنه  جه که یاخه ر به سه بوو، له شی پوه وره گه

ری ئاسمانی  به»کان شه  ڕه وره ھه«مان کاتیشدا   ھه له. نووسرابوو
 .«شاریان گرتبوو

 
کو  ، به"بین بین یان نه  ھه که " دا نیه وه  له که واوی پرسیاره  ته واته که»

  ڕاستی مرۆڤین و له ئایا به. ن"چی "  ئمه  که شدایه وه  له که رهپرسیا
  قینه  شتی ڕاسته گۆشت و خون پکھاتووین؟ ئایا جیھانمان له

 «؟ ئاگایی گیراوه ورمان به ، یان چوارده پکھاتووه
 

  و خوه رگیز ئه  ھه ھیلده. کانی بگرت  نینۆکه  سۆفیا گاز له ئاساییه
ک  ر وه  گه یر نیه  سه وه یشه وه الی ئه  به م ئستاکه  به، بووه ی نه خراپه

 .سۆفیا بکات
 ؛ وه  پشه  ھاته و ڕۆژه  کۆتایدا ئه له
 
موو  ی ھه سۆنگه " ی که" و ویسته  یان ئه ڕۆحه"و   ئه وه ن ئمه الیه به...»

 « بت  باوکی ھیلده یه وانه ، له" شتکه
 ؟  بۆ ئمه ک وابووه  خوایه ک جۆره هو و  ئه  که یه وه ستت له به ـ مه»

رمی   شه بوایه  دهم بهت بکات،  ی خۆشی بتاقه وه ب ئه ، به ـ به
 ! بکردایه

  خۆی چی؟ ی ھیلده ـ ئه
 . سۆفیا که یه و فریشته ـ ئه

 ؟ ـ فریشته
 «کات ڵ ده گه ی له قسه" ڕۆح "  که یه  سه کهو   ئه ـ ھیلده

 
ر   به  ڕۆیشته له په جھشت و به لبرتۆی به  سۆفیا ئه دواوه به وه له

 دون  مان باران بت که تۆ بیت ھه.  وه ره ی ده که ی بارانه لزمه
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ی  وه پاش ئه ند کاتژمرک له نھا چه ته–ر بیرکلیدا باری  سه و به شه
 ناو شاردا ڕایکرد؟ سۆفیا به

 
پش  ر ڕۆژک له ه گ خته ڕاستی سه به.  دایکبوونمه ژنی له ین جه سبه»

 ژیان  وت که رکه تدا، بۆت ده  ساه دایک بوونی پانزه ڕۆژی له
 پکدا   و له وه یته ونتدا ملیۆنک ببه  خه چت له  ده وه  له... ونکه خه
 . و ھیچی تر ونه  خه وت که رکه دا، بۆت ده که رگرتنی پاره کاتی وه له

مک تارمایی  کرد، دوای که ده ڕای که ڕه وڕووی یاریگا ته ره سۆفیا به
  که  تارماییه...ھات وڕووی ده ره  ڕاکردن به  به دیکرد که سکی به که

ت و   له بروسکه وره  ھه  به که چوو شاره  ده وه ند جارک له چه. دایکی بوو
 .ت ببت په
 شی پداکرد و گوتی؛ یشتن، دایکی باوه  پک گه که

 رماندا دت؟ سه  به ه چی مه  ئه...م که  بچکۆله ـ کچه
  وه م گریانه ده  سۆفیا به...چت ونکی ناخۆش ده  خه  له...ـ نازانم

 « وه می دایه وه
 

؛ بوونم  دایه وه  له که پرسیاره«ڕبوون؛  کانی ته ستیکرد چاوه  ھه ھیلده
 .«  یان نیمه یه ھه
دا  که وره ژ له. رپ  سه ستایه ی و ھه ر جگاکه  سه ی فدایه که فه له مه

ر  ستا، ھه  و وه که م ئاونه رده  به  کۆتایدا چووه له. وتبوو ماخۆالنی پکه
ی دایکی ھات و بۆ نانخواردن  و کاته کو ئه تاوه  ھه وه وشدا مایه له

ھیچ جۆرک   به  ھیلده و کاته رگای دا، ئه ده دایکی له... بانگی کرد
م دنیابوو،  به.  وه دا مابووه که م ئاونه رده به  له نده بوو چه یادی نه له

  وه که یه ردوو چاوی به  ھه که ی ناو ئاونه  ونه واو دنیابوو که ته
 .داگرت

  فتاربکات که ی منداک ڕه شوه دا به ویده کاتی نانخواردندا، ھه له
  ر بیری له  ھه میشه م ھه به.  دایک بوونی خۆشه ژنی له  جه دی به

 . وه کرده برتۆ دهل سۆفیا و ئه
 زانیان  ی که وه تی پاش ئه تایبه ردا بت، به سه ئاخۆ ئستا چیان به

م  زانی، به ؟ شتیان زۆر ده دایه ستی باوکی ھیلده  ده موو شتک له ھه
  چونکه... ی قۆڕبوو مووی قسه یانزانی ھه ی ده وه  ڕاستیدا ئه خۆ له

موو   ھه م له ؟ به زانن، وا نیهکان ب دان شته ی پده  ڕگه باوکی ھیلده
لبرتۆ   سۆفیا و ئه ؛ ئستاکه مان شته ر ھه  ھه که بارکدا گرفته

  واته  گردراون، که وه ک پکه یه  چ شوه کان به ته بابه» زانن ده«
 .  کۆتایی ڕگاکه نه گه  ده ریکه خه
ن جیھانی  الیه  به که ته  بابه یه وانه  له یایدا ھات که  خه  پکدا به له

  که تاته ریکبوو پاروی په  خه و کاته مان شت بت، ئه ر ھه  ھه وه خۆشیه
یشتنی یاساکانی  ڵ تگه گه  له میشه تی ھه مرۆڤایه.  قوڕگی بگیرت له

  ی که وه بیت پاش ئه.  وه  پشه چته نگاوک ده وام ھه رده سروشتدا، به
نن، ئیتر مژوو   داده  بیناکهردی مین به  و زانست دواھه فه لسه فه
   له ک نیه ندیه یوه وام بت؟ ئایا په رده ر به  ھه تایه تا ھه روا بۆ ھه ھه

ری خانوی  ک و کاریگه الیه وتنی فیکر و زانست له نوان پشکه
  واته ؟ که وه کی تره الیه کان له وتاندنی دارستانه یی و فه شوشه

وامی مرۆڤ بۆ  رده رۆشی به  په بت که قی نه  ب ئه  ھنده یه وانه له
 ؟» که وره  گه گوناحه«زانیاری، ناو بنین 
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بدات  وه وی ئه  کرد ھه  ھیلده  وای له که یی و ترسناکی پرسیاره وره گه
ی  که ی دیاریه وه ر خوندنه سه ر له بگومان گه.  وه رته  بیری خۆی به له

 .گات هوا زیاتر تد وام بت، ئه رده باوکی به
دایک  ر گۆرانی ڕۆژی له سه پاش خواردنی شلیکی ئیتای، دایکی له

 وجا گوتی؛ وامبوو، ئه رده بوون به
 ؟ چیت پخۆشه... ین که دی تۆ ده ش به ـ ئستاکه

ز  نھا حه  ڕاستیدا ته م له ، به یره مک نائاسایی و سه زانم که ـ ده
 .وام بم رده باوکم بهی  که ی دیاریه وه ر خوندنه سه م له که ده
 .دات  تکت نه م وریابه ـ به
 . ھیچ جۆرک ـ به
کیش  فیزۆندا، پیتزایه له ماشاکردنی ته ڵ ته گه توانین پاشان له ـ ده

 .بخۆین
 .، با بزانین ـ به

بیت باوکی .  وه وته کردنی سۆفیا و دایکی بیرکه ی قسه  شوه ھیلده
یدا  که  چیرۆکه رگربت و له  وه وه  دایکی ھیلده ندێ شتی له ھه

رچۆنک   دایکی سۆفیای چوواندبت؟ ھه ، پاشانیش به وه ھۆنیبتیه
و   باسی ئه مۆکه  ئه وه مه نی که الیه باش زانی به  وای به بت، ھیلده

  یھننه  ده وه ردوونه ی گه که  درژه  کوه  له کات، که  نه  سپیه روشکه که
ستت،  ی ھه که ر مزی نانخواردنه سه ی له وه ش ئهم پ به.  وه ره ده

  دایکی و گوتی؛ ڕووی کرده
 ... ڕاست ـ به

 ـ چی؟
 . م چی لھاتووه که  ئاتونیه ـ نازانم خاچه

 .کی کرد ماشایه  ته وه سته به  چاوکی پ مه دایکی به

.  وه کان دۆزیمه مه له ر پردی به سه ر له وبه مه ک له یه فته ند حه ـ چه
 !رقاڵ وتبت، سه بت لت که ده
 ؟  باوکمت وتووه ـ به
 ... پم وابت به...  یادم نیه ـ له
 ؟  کودایه ی ئستا له ـ ئه

  مک دواتر ھیلده که. کانی خۆی بھنت ستا قتووی مرواریه دایکی ھه
  وه ی دایکیه که  ژوری نووستنه  له بوو که وره  ھاوارکی گه گوی له

 .ھات ده
 . وه  بۆم نادۆزرته  ڕاستی ئا ئستاکه ـ به
 .ر خۆم زانیم ـ ھه

ی  که  ژوره وه ڕایه  ڕاکردن گه  دایکیدا کرد و به شکی به  باوه ھیلده
لبرتۆ  ی سۆفیا و ئه وه ر خوندنه سه  له وه وجا دیسانه ئه. خۆی
وت و  ی پاکه ر جگاکه سه ک جاری پشووش له روه ھه. وام بوو رده به
 شیدا دانا؛  باوه شی له که وره  گه فه له مه
 

   دایکی ھاته  که وه ری بووه به  خه و کاته ڕۆژی دواتر سۆفیا ئه
.  گرتبوو وه سته ده  دیاری به ی پ له وره تکی گه پاکه.  وه یه که ژوره
 .رویجی دانابوو کی نه یهتای ساردیشدا، ئا ناو بتکی به له

 !نت پیرۆزبت سۆفیادایک بوو ژنی له ـ جه
و  کانی دون شه یویست ڕووداوه ده.  وه کانی کرده واوه  خه سۆفیا چاوه

  ھاته ک ده ی یاریه  پارچه ک پارچه  وهم به.  یادی خۆی وه بھنته
 و  ککی تر ھیلده لبرتۆ بوو، یه کان ئه  پارچه کک له یه. رچاوی به

  له. کی دی بیرکلی بوو یه ککی تر بارکلی و دانه یه. ربوو مجه
  که بارانه.  بوو که ی بارانه کان و لزمه گرمه وره شتریش ھه موویان ڕه ھه
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شی  مک له دون، دایکی که. مار شواندنکی کردبوو  ده تووشی شوه
رم و  ، کوپک شیری گه  ناو جگاوه ک منداڵ خستبوویه شالبوو و وه

وی  ر خه کسه مک یه  پاش که. قوڕگدا نگوینیشی کردبوو به ھه
 .وتبوو لکه

 . گوتی وه پرتکه  پرته  تکشکاوی و به  به...ـ پم وابت ماوم
 .  ساه نت پانزه مه  ته مۆکه ئه! ـ بگومان ماویت

 ؟ وه واو دنیایت له ـ ته
یاد  ی له که دایک بوونی تاقانه  ڕۆژی له یه چ دایکک ھه. واو دنیام ـ ته
. یانی بوو سۆفیا ک و نیوی به  کاتژمری یه...15/6/1975بت؟  نه

 .رترین ساتی ژیانم بوو وه خته بگومان به
 ؟ ون نیه مووی خه ر ھه  ھه ی که وه ـ دنیایت له

 ! ماشا که  ته...ونکی خۆش بت ش خه  ده وه مه نی که الیه ـ به
 دانا و بۆ  که ر کورسیه سه  له وه کانه  دیاریه ی به که وره  گه کارتۆنه

ک خواردن و   سینیه یان به مجاره ئه.  وه ره  ده ک ڕۆیشته یه ماوه
 .ر پی سۆفیادا داینا به ژوردا و له  به وه  خۆی کرده وه ساردیه

تی  ریتی تایبه دایک بوونک، داب و نه ژنی له موو جه ک ھه پاشان وه
ی  که ر ژانه سه  وه ڕایه موو جارکیش دایکی گه ک ھه ستی پکرد و وه ده

، دایکی ستکی تنسی  وه کان کرانه  دیاریه...ری وبه مه  ساڵ له پانزه
 م بهکرد،  ده رگیز تنسی نه سۆفیا ھه. دیاری بۆ ھنابوو وی به ر زه سه

  له.  دوربوو وه یانه که قامه  شه کک له ند خوله کی تنس چه یاریگایه
ی «F.M»  ڕادیۆی ری بۆ ھاتبوو که دیا فیزۆنکی به له  ته وه باوکیشیه
. بوو تر نه وره کی ئاسایی گه یه ری ونه  ڕووبه ی له که شاشه. تدابوو

 . وه یانی کرده که کانی خزانه  نزیکه ره کانی و براده وجا دیاری پوره ئه
 مک دایکی گوتی؛ پاش که

 ر کار؟  سه ڕۆمه  بم و نه وه  ماه مۆ له ر ئه  گه  بوای تۆ باشتر نیه ـ به
 ـ نا، بۆ؟

ش  م جۆره ر به ر ھه گه ئه. بوویت ر خۆت نه سه تی له واوه  ته ـ دون به
 .ین روونی بکه  سۆراغی پزیشککی ده وا پم باشه بوات، ئه

 . پویست بت ـ من پم وانیه
  وه لبرتۆشه  ھۆی ئه  بوو، یان به وه کانه گرمه وره  ھۆی ھه نھا به ـ ته
 بوو؟
  رماندا دت، کچه سه  به  چیه مه ئه«ی خۆت چی؟ تۆ گوتت  ـ ئه

 «م؟ که بچکۆله
ڵ مرۆڤکی  گه  ناو شار و له چیته  تۆ ده  که وه کرده  ده وه ـ بیرم له

 ... تای من بت که  خه یه وانه له. نیشیت یردا داده سه
، فی بخونم لسه ی فه وت خولکی چکۆله مه تایمدا ده  کاتی به ـ من له

بت  ش ده ر کار، ئمه بۆ بۆ سه.  س نیه که» تای خه«ش  مه ئه
رگرتن و  نھا کارت وه ویش ته  بین، ئه  قوتابخانه  له کاتژمری ده

 .بت و ھیچی تر  ده نگ گانکی بچکۆله ئاھه
 گریت؟ رده ند وه زانیت چه ـ ده
 .بت  جاری پشوو باشتر ده  له وه مه نی که الیه ـ به
 .نگی لدا یان زه فونکه له ر ڕۆیشتنی دایکیدا ڕابوورد و ته سه بهمک  که

 . ـ سۆفیا ئامۆنسنم، به
 .کات  ده لبرتۆ قسه ـ ئه
 ... ـ ئاه

 .شری پکردین ر حه ـ دون مجه
 ؟ ستت چیه به م مه ـ تناگه

 . سۆفیا یه که ھه  ڕه ستم له به ـ مه
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 .م  چی بکه ڕ به ـ نازانم باوه
زانیت؟  ، ده یه قینه سوفی ڕاسته یله رشانی فه رکی سه مین ئه که  یه وه ـ ئه

 . زۆر فربوویت م ھنده کی که یه ماوه  به م، که که  ده شانازیت پوه
 .بت ترسم ھیچ شتک ڕاستی نه ـ ده
  بته و زۆر جاریش ده» بوون  ڕاوکی ھه ده«گوترت   پی ده وه ـ ئه
 . نوێکی یه عریفه تای مه ره سه

 .دا که  کۆرسه  له یه ک ھه  پشویه ـ پم وابت پویستم به
 ؟ تان بۆقی زۆری لیه که دا باخچه م کاته ـ له

 وام بوو؛ رده لبرتۆش به گیرا و ئه نین خۆی بۆ نه ر پکه به سۆفیا له
بت  ناچارین ده.   پیرۆزه... ڕاست به. وام بین رده  به ـ پم وابت باشتره

مین   دواھه وه واو کردبت، ئه مان ته که نا کۆرسه  یۆحهژنی پش جه
 . ھیوامانه
 ھیوای چی؟! مین ھیوا ـ دواھه

 کاتکی باشی  ته م بابه زانی باسکردنی ئه ک ده ـ باش دانیشتوویت؟ وه
 .وت ده
 .ی باش دانیشتووم ـ به

 ؟  یاده ـ دیکارتت له
 .«م  من ھه واته ، که وه مه که من بیرده«ـ 
ر  سه دا له  کاتی ئستاکه ، له وه مانه م میتۆدی گومانه ی ئه  ڕوانگه هـ ل

.  یان نا وه ینه که  بیرده ت ناشزانین که نانه ته. کی داخراوداین ڕگایه
ش  مه ، ئه ندشه  ئه  بریتیبین له  ئمه  بت که وه  مانای ئه مه  ئه یه وه له
قی  بگومان ھه.  واو جیاوازه هدا ت وه ڵ خودی بیرکردنه گه  ڕاستیدا له له

 ...ین یای باوکی ھیلده می خه رھه  به  ئمه دابین که و بوایه  له خۆمانه

دایک بوونی  کی خۆشی ڕۆژی له  دیاریه  جۆره ی ئمه که کورتیه به
 یت؟ گه رین، تده ی مجه که کچه
 ...ی ـ به
یمان نیشان کانی خۆش  نووسراوه تکی دژ به دا حاه  لرهم بهـ 
قی   ھیچ جۆرک ھه  به واته یاڵ چنرابین، که  خه  له ر ئمه گه دات؛ ئه ده
ی  م گفتوگۆیه  ئه واته که. ین  ھیچ شتک بکه به» ڕ باوه « مان نیه وه ئه

 . و ھیچی تر یاکه نھا خه ش ته ئستاکه
 رچی شتک  ھه واته!  ستمان نیه ربه  ویستکی سه  ھیچ جۆره واته ـ که
ڕوات  ر ده ی مجه خشه پی پیالن و نه یین، به ین و ده یکه  ده که
 . وه ینه ش دابخه فونکه له ر ته  گه  زۆر باشتره واته که.  ڕوه به
 . وه یته که  ده کان زۆر ساده  شته م جۆره خر، تۆ به ـ نه
 . وه ره رموو بۆم ڕوونبکه  فه واته ـ که
کانی  ونه موو خه ی ھه خشه انت نهدایت مرۆڤک بتو و بوایه ـ له

موو   ھه  ئاگای له  باوکی ھیلده چت ڕاستبت که دابژت؟ پده
  ک ڕاکردن له  ئاگایی، وه ی ڕاکردن له وه رئه به له. کانمان بت وه کرده
ر   مجه مان کاتدا دنیا نین که  ھه  لهم به.  خته ت سه که ره سبه

ریکی   خه وه م خاه ن بکات، منیش ڕک لهکا موو ڕووداوه پشبینی ھه
دا بیاری  مین چرکه  دواھه چت له  ڕی تده چونکه. دانانی پیالنکم

. یدا که  کاتی داڕشتنی چیرۆکه  ڕک له واته–کان بدات  ڕووداوه
رچاومان   به توانین وا بیھنینه دا ده و ساتانه ، ڕک له یه وه ستم ئه به مه
. ین و چی بین  چی بکه نی بیاری خۆمانین که خاوهک  یه  تا ڕاده که

 و  که یه ندشه ند ئه نھا چه شمان ته ریه ست پشکه م ده بگومان ئه
  وه  دنیاییه به.  واو الوازه ردا، ته ی مجه وره تی گه سه چاو ده له
ک   وه ، بۆ نمونه کاندا نیه کیه ره  ده ریه ر کاریگه سه تمان به سه ده
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 و بیاردانی  که یامی ناو توکی مۆزه  و په که گه کردنی سه هقس
  ین، که  بکه و ڕاستیه شدا نابت نکۆی له وه ڵ ئه گه  لهم به.  که ھه ڕه
رچی زۆر الوازیش  گه نی ویستی خۆمانین، ئه مان کاتیشدا خاوه  ھه له

 .بت
 چت؟  ڕی تده مه ـ چۆن چۆنی ئه
مان  که  پچکۆله ی جیھانه رباره واوی ده کی ته یاریهر زان ـ بگومان مجه

تی  کی په  توانایه خشت که  نابه وه  مانای ئه مه  ئیدی ئهم به،  یه ھه
ک  یه  شوه ین ژیانی خۆمان به وڵ بده بت ھه ده. بت ھه) ق موته(

 .بت و بوونی نه ی ئه وه ک ئه روه بژین، ھه
 .م گه ستت تده به  مه ـ وابزانم له

ین،  ستی خۆمان شتک بکه ده  بتوانین به نده وه نھا ئه ر ته گه ـ ئه
 ڕاستی  وا به  ھیچ بکات، ئه ست به ر ھه ھین مجه رجک نه مه به
 .رکی با توانین ناوی بنین ھونه ده

 ڕاستیدا  ر له گه تیش ئه تایبه چت، به ـ کارکی ئاوھا چۆن ڕی تده
 بت؟ بوونمان نه

بین یان نا،   ھه  که دا نیه وه  له که ؟ پرسیاره ت بوونمان نیه  دهـ ک
شدا بنین  وه رچی دان به گه ئه.  کین و چین  ئمه  که دایه وه کو له به
رین و ھیچی تر،  کی ئاگایی مجه یه ندشه ند ئه نھا چه  ته  ئمه که
ی خۆمان  که  چکۆله  بوونه  نیه وه  مانای ئه وه  ئیتر ئهم به

 . وه لبسندرته
 ستیشمان؟ ربه  ویستی سه ـ نه

 .م، سۆفیا که  کارده که ته ر بابه سه ـ من له
ر  سه کاری له «  که یه وه  ئاگای له  بگومان باوکی ھیلدهم بهـ 
 .«یت که ده

م خاکی  ده وده ھه. م نازانت که و خودی پیالنه  ئهم بهـ بگومان، 
 . وه ۆزمهی بد"ئارکیمیدز"

 ؟ ی چیه"ئارکیمیدز"ـ خای 
خاکی «یگوت؛  و ده ئه. کی ھیللینیسکی بوو زانایه" ئارکیمیدز"ـ 
ش پویستیمان  ئمه. » وه رزنمه رێ، تا من جیھانت بۆ بله گۆڕم بده نه
ر خۆمان  ی مجه وه ردوونی ناوه  گه کو له  تاوه  خاکی ئاوھایه به

 . وه بدزینه
 ! ئاسان نیهکی  یه ـ پۆژه

 کۆرسی  ین، که توانین خۆمان قورتاربکه  ده و کاته  ئهم بهـ 
 فشارکی زۆری  کو ئستاکه تاوه. واو کردبت مان ته که فه لسه فه
رکی ڕنوماییت  چت بیاری دابت من ئه ش ده وه  و له رمانه سه له

اتی کو ک تاوه  ھه وه کانه ده  درژایی سه ر له ستۆ، ھه  ئه بگرمه
، پاش   ماوه وه سته ده ند ڕۆژکمان به نھا چه  تهم به. مان ئستاکه

ک  یه  سواری فۆکه وه ڕاسته تی ناوه  شونکی ڕۆژھه ک له یه ماوه
ی بۆ بیرکلی  وه ڕانه ر پش گه گه  ئه... وه ڕته گه بت و ده ده
ین،  ربکهنتاسیای ڕزگا  تۆڕی فه توانین خۆمان له نه) و.یان وه ماه(*
 .بین وا ونده ، ئه  به...وا ئه

 ...مترسنیت ـ تۆ ده
  ت به باره بت گرنگترین زانیاریت سه موو شتکدا ده پش ھه ـ له
ر   سه ی بینه وه وجا پشئه م، ئه نسیت بده ڕه ری فه ی ڕۆشنگه ده سه

ی ت تایبه به. ی کانت فه لسه  فه ین به که ست ده کورتی ده ڕۆمانتیک، به
  وه وشه کی گرنگ، له  ج پیه بته  ده وه ردووکمانه الی ھه ھیگ به

بت  ده. گرت ی ھیگ ده فه لسه  فه ی له خنه  ڕه گۆ که ر کیاگه  سه چنه ده
ر  گه ئه. ی مارکس و داروین و فرۆید بین رباره کیش ده یه ند وشه چه
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) وجودی(ری  ونگهی بو فه لسه ر و فه  سارته مان به که بشتوانین باسه
 .بت وتوو ده رکه مان سه که وا پیالنه کۆتایی پ بھنین، ئه

 .ک یه فته نھا حه  بۆ ته یه وره کی گه یه رنامه  به مه ـ ئه
  توانیت ئستاکه ین، ده ستپبکه  ده ر ئستاکه بت ھه  ده وه رئه به ـ له

 ؟ بیت بۆ ئره
نگکی   ئاھه مۆکه ئه. م بده   قوتابخانه رک له بت سه ـ ناچارم ده

 . وه گرینه رده ش وه ھاده  و شه یه مان ھه بچکۆله
وا تامی شیرینی  تی بین، ئه نھا ئاگایی په  ته ر ئمه گه ئه! ڕێ ـ لی گه

 .بت و ھیچی تر یاک ده نھا خه  ته وه و ساردی خواردنه
 ...م که ھاده  شهم بهـ 

ر  سه نگ و له شه ردوونکی قه  گه لهتا  وه  سۆفیا، یان ئه ـ گوبگره
)  ڕه جه مه(دا  ساره ھه له دان ملیارد گه کانی سه ستره  ئه کک له یه
بیت و  ر ده می ئاگایی مجه کی که یه ندشه ند ئه نھا چه ژیت، یان ته ده

 .  باشتره رم بکه شه! یت که  ده ھاده ھیچی تر، تۆش باسی شه
 . ـ ببووره

رک  ، سه  ئره ی بیته وه  پش ئه شدا باشتر وایه وه  ئهڵ گه  لهم بهـ 
 خۆت  مین ڕۆژی قوتابخانه ر دواھه گه ئه. یت  بده  قوتابخانه له

. بت  ھه ر ھیلده سه کی خراپی له ریه  کاریگه یه وانه وا له ، ئه وه بدزیته
ر  ا ھهشد وه ڵ ئه گه  لهم بهتی،  دایک بوونیه مۆ ڕۆژی له  ئه نده رچه ھه
 . یه و فریشته زانیت ئه ک ده  وه ، چونکه چت بۆ قوتابخانه ده

 . دم بۆ الت  ڕک دوای قوتابخانه واته ـ که
 .کتر ببینین ر یه ی مجه که  کوخه توانین له ـ ده

 ر؟ ی مجه که ـ کوخه
 ...!ـ تک

 
  باوکی وایلکرد یه م شوه به. ر کۆشی دانا سه ی له که فه له  مه ھیلده
مین ڕۆژی   دواھه ی خۆی له وه رئه به  گوناح بکات، له ست به ھه

 !زۆرزان...  وه  دزییه قوتابخانه
ئاخۆ چ ...  وه کرده لبرتۆ ده ی ئه که  پیالنه ک بیری له یه بۆ ماوه

مین  کی دواھه ماشایه یادا بت؟ بۆ ته  خه پیالنکی ڕزگاربوونی له
  له په  به تنت، باشتر وایه خه ی ده خۆ وساکه کات؟ نا، ئه  نه ڕه الپه
 . وه  خوندنه  به وه ست بکاته ده

  لبرتۆدا بوو؛ ڕاسته ی ئه ڵ بواکه گه  خاکی گرنگدا له  له ھیلده
  کی چنراو له یه ک بیرۆکه لبرتۆی وه نووسی سۆفیا و ئه باوکی چاره

نیشت و  ادهی د و کاته شدا له وه ڵ ئه گه م له ، به یه یادا ھه خه
. کان ناکات موو ڕووداوه تی پشبینی ھه واوه ته  به وه ینووسته ده
کی دورودرژ  یه  شتکی نووسیب و پاش ماوه له  په  زۆر به یه وانه له
   که شه و کاتانه ڕک ئه.  وه ماشای کردبته ری و ته  سه وه وجا ھاتبته ئه

 .خشت به ۆ دهلبرت  سۆفیا و ئه ک ئازادی به یه تا ڕاده
 ڕاستیدا  لبرتۆ له  سۆفیا و ئه کرد که ستیده  ھه  ھیلده وه دیسانه

،  واو ھمنه  ته ریاکه  ده یگوت؛ ڕاسته  دی خۆیدا ده له.  یه بوونیان ھه
 . قویدا ھیچ شتک ڕوونادات  له  که  نیه وه  مانای ئه وه م ئه به
 ؟ وه کرده  ده وه م بۆ بیری له به
شی  ر ڕووکه سه  له بوو که کی وا نه یه ندشه  ئه وه مه نی که یهال به
 . وه دا بجوته ریاکه ده
 
دایک بوونیان دت،   ڕۆژی له کی تر کاتک که موو قوتابیه کو ھه روه ھه

.  دایک بوونی سۆفیا کرد  ڕۆژی له کانی دی پیرۆزباییان له قوتابیه
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ی  که ی تر پۆله پۆلیش، ھندهشکردنی   دابه ھاده نگ گان و شه ئاھه
  .الی سۆفیادا ڕاکشا رنجی قوتابیانی به خۆشکرد و سه

واو بوو و مامۆستا گوتی پشووی ھاوینکی خۆشتان  نگ ته  ئاھه ر که ھه
،  وه ویدا بیھته یۆرون ھه. رچوو  بۆی ده له په خوازم، سۆفیا به بۆ ده

 و  یه کارکی گرنگم ھه «سۆفیا ھاواریکرد و گوتی.  بسوود بووم به
 .« بۆم له په بت به ده
   له وت که رچاوکه یاندا دوو کارتی نوی به که ناو سندوقی پۆسته له

 چاپ نووسرابوو؛   به که ردوو کارته ر ھه سه له.  ھاتبوون وه لوبنانه
   کارتانه و جۆره ، له»ت پیرۆزبت  ساه  دایکبوونی پانزه ژنی له جه«

 .بوون کاندا ھه  بازاڕه  له بوو که
» ... وه ی سۆفیا ئامۆنسنه  ڕگه ی، له  کنه  میولله ھیلده«ککیان بۆ  یه

ش  که ردوو کارته ھه. وی تریشیان بۆ سۆفیا خۆی ھاتبوو ھاتبوو، ئه
 .بوو کانیشیان پوه کگرتووه  یه وه ته ی لدرابوو، مۆری نه15/6رواری  به

  وه یه م بۆنه ، به دایک بوونی تۆشه ی لهژن  جه مۆکه سۆفیا ئامۆنسن، ئه
و  موو ئه ک سوپاس بۆ ھه دونیایه. م که  پیرۆزبایت لده وه  ده له

ی  وی ئازیزانهڵ س گه  له... ت کردووه  بۆ ھیلده ی تا ئستاکه شتانه
 .دا»ی لبرت کنه ئه«ر  مجه

 خۆشبت  دهی باوکی ھیل که  کارته زانی دی به یده  ڕاستیدا نه سۆفیا له
 .ویش بنرت مین جاربوو پۆستکارت بۆ ئه که  یه وه  ئه چونکه. یان نا

 ش نووسرابوو؛ ی ھیلده که ر کارته سه له
   له  و چ ڕۆژکیشه نده  کاتژمر چه م، نازانم ئستاکه که  نازداره کچه
  وره  ھیچ ڕۆکی گه وه و پش گوتم، ئه وه ک له روه  ھهم بهساند،  لیلله

  وه رئه به ، له وه خونیته ر ده ر باشت بناسم، ھشتام ھه گه ئه. نابینت
. مین پیرۆزبایت بۆ بنرم مین یان پش دواھه  دواھه وه توانم لره ده

لبرتۆ باسی  ک ئه یه پاش ماوه! نگانک دابنیشیت  نابت تا درهم به
یدا گرنگی  که باسه له. کات نسیت بۆ ده ڕه ری فه ی ڕۆشنگه ده فیکری سه

 دات؛  ده وه ی خواره وت خاه م حه به
 .ت سه  ده  له وه ڕانه گه ک؛ ھه یه

 .دوو؛ ڕاشیونالیزم
 .ری ی ڕۆشنگه ده س؛ فیکری سه

 .لتوری شبینی که چوار؛ گه
 . بۆ سروشت وه ڕانه پنج؛ گه

 .سیحی ش؛ مرۆڤ دۆستی ئاینی مه شه
 .کانی مرۆڤ وت؛ مافه حه

 
 .کات وام چاویان ل خاف نه رده ھشتام بهچت  ده وه له
 

ر  سه  له وه کانه رزه  به موو پله  ھه ی به که ھاده  و شه وه  ماه سۆفیا ھاته
ڕی و خۆی کرد   تپه وه که رژینه  په پاشان له.  دانا که مزی نانخواردنه

 .دا که ناو دارستانه به
 م به.  ی ببیایه که کۆله پچ ریاچه م ده له  به  به بوایه  ده وه دیسانه

  رگاکه رده کانی به ر قادرمه سه لبرتۆ له ر، ئه وبه  ئه یشته کاتک گه
 . دابنیشت وه نیشتیه  ته  له ی بۆ کرد که ستی ئاماژه ده  به...دانیشتبوو
  وه که  بچکۆله ریاچه  ده کی ناخۆش له  شیهم بهوا خۆش بوو،  ئاو و ھه

  وه که ھه  پاش ڕه تی له واوه  ته چوو ھشتام به ه د وه له. سا ده ھه
 .ر باری جارانی  سه وه ھاتبته نه

،  وه  دوای ھیومه له. لبرتۆ گوتی  ئه... وه که ته  ناو بابه چینه ـ ڕک ده
. فی بوو لسه ی فه وره مین ڕبازی گه مانی دووھه ی ئه«Kant» کانت
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ندی  ندین بیرمه نی چه دا خاوه ژده ی ھه ده  سه نساش له ڕه  فهم به
قی  دا، چه ژده ی ھه ده می سه که ی یه  نیوه توانین بین له ده. گرنگ بوو

ڕاستی   ناوه ریتانیادا بوو، له  به وروپی له ی ئه فه لسه کی فه ره سه
  شدا له ژده ی ھه ده  کۆتایی سه نسادا و له ڕه  فه شدا له که ده سه
 .مانیادا بوو ئه
ت   بۆ ڕۆژھه  ڕۆژئاواوه ک له ک ئاوگۆڕیه کی تر بیین، وه یه وهش ـ به
 .چوو ده

م  ت بۆ بکه و فیکرانه ندک له کورتی باسی ھه وت به مه ده. ـ ڕک وابوو
ریدا  ی ڕۆشنگه ده کانی سه نسیه ڕه  فه سوفه یله ی فه  نو زۆربه  له که

 ک مۆنتیسکیو کانی وه وره  گه  ناوه ستمان له به دا مه لره. شبوو ھاوبه
"Montesquieu" رتو ڤۆ "Voltaire" و ڕوسوو "Rousseau"  و

وت خای گرنگدا   حه موویانم له ھه.  ھای تریشه نده ھا و چه نده چه
 . وه کۆکردۆته

 .زانم ـ سوپاس منیش ده
کی قوی  یه ناسه لبرتۆ ھه ئه. ی نیشاندا ی باوکی ھیلده که سۆفیا کارته

 ا و گوتی؛کش ھه
مین خاڵ  که رحاڵ، یه ھه  به... ناردیتایه ر بۆی نه یتوانی ھه ـ ده
ندین  ریدا چه ی ڕۆشنگه ده  سه له. ت سه  ده  له یه وه ڕانه گه ھه
 زۆر   له ریتانیا، چونکه  به یانده نسی خۆیان گه ڕه سوفی فه یله فه
تی  و ک له بوون وهتر نی مشککی کراوه کان خاوه ریتانیه  به وه نه الیه

رسامبوون،  ریتانی سه  زانستی سروشتی به ودا به له. خۆیان
مان کاتیشدا   ھه  لهم به. ی که ردوونیه  نیوتن و فیزیا گه تی به تایبه به

  فه لسه  و فهلۆکک  کانی وه ریتانیه  به سوفه یله  فه سروشیان له
نسا، ھدی  ڕه اندا بۆ فهی وه ڕانه  کاتی گه له. رگرت ی وه که ڕامیاریه

  دابوون که و بوایه وان له ئه.  وه ستانه تی کۆن وه سه  ده ھدی دژ به
س   که تاکه«یانگوت؛  کان گرنگ بت و ده  بۆماوه  ڕاستیه گومانکردن له

ودا داب و  له. » وه کان بدۆزته موو پرسیاره می ھه بت خۆی وه ده
 .بوو خۆی ھهریتی فیکری دیکارتیش ڕۆی  نه

،  وه موو شتکی بنیات نایه  ھه وه  بنچینه ی دیکارت له وه رئه به ـ له
 ؟ وانیه
 و پاشا و  تی کۆن، کسه سه  دژی ده وه ڕانه گه ھه.  واوه ، ته ـ به
م  نسادا ئه ڕه  فه دا و له ژده ی ھه ده  سه له.  وه کانیشی گرته گزاده به

 .بوون ریتانیادا ھه  به  له ی که وانه ون لهھزتربو  زۆر به ڕکخراوانه
 .رپاکرا  شۆڕش به واته ـ که
ریان   نوکان سه پشدا فیکره  لهم به ...دا1789 سای  ، له ـ به
 . مین خاڵ ڕاشیونالیزمه دووھه. دا ھه

 .وتا ڵ ھیومدا فه گه زانی ڕاشیونالیزم له ـ وامده
ی بیست ساک پاش  کهدا مرد، نزی1776 سای  ـ ھیوم خۆی له

  ردووکیان له  ھه پش ڤۆتر و ڕوسوودا که مۆنتیسکیو و دوو سایش له
ریتانیادا ژیابوون و   به ر سکیان له  ھهم به. دا مردن1778سای 

 یادت بت، ھیوم  ر له گه ئه.  بوونلۆکی  فه لسه ئاشنای فه
  و ئیمان ھنان به  بوای ئه  به بۆ نمونه. بوو تی نه ئیمپیریستکی په

 مشکی  کی سروشتی له یه شوه خالقی به ندێ یاسای ئه خودا و ھه
   له نسیه ڕه ی فه فه لسه ڕۆکی فه ش خودی ناوه مه ئه.  یه مرۆڤدا بوونی ھه

 .ریدا ی ڕۆشنگه ده سه
کان ڕاشیونالیزمی تر  ریتانیه  به  له میشه کان ھه نسیه ڕه ـ تۆ گوتت فه

 .بوون
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کاتک . ڕاست کانی ناوه ده می سه رده  بۆ سه وه ڕته گه  ده وازیهو جیا ـ ئه
کان  نسیه ڕه وا فه ، ئه» ویسته  نه گه به«ن شتک  کان ده ریتانیه به

   له  ڕوونه ، واته»بینرت ئاشکرا ده به«زانن بن  باش ده وای به
 .یشتنی ھزردا تگه

ک سوکرات و  هو–ی کۆندا  ده ڵ مرۆڤدۆستانی سه گه ھاوتا له
ڕکی  ریش باوه ی ڕۆشنگه ده کانی سه سوفه یله ی فه  زۆرینه-کان ستۆیکه

  ش وای له م خاه ئاشکرایی ئه. بوو قی مرۆڤ ھه  ئه ویان به پته
ی  ده نسی بن سه ڕه ری فه ی ڕۆشنگه ده  سه  به کانکی زۆر کرد که خه

  سروشت بهت  زانستی نوی سروشت پمان ده. »ڕاشیونالیزم«
ریش  ی ڕۆشنگه ده کانی سه سوفه یله فه.  نی ڕکخراوهق کی ئه یه شوه
ی ئیتیک و ئاین و   بنچینه زانی که ر شانی خۆیان ده رکی سه  ئه به

. قی مرۆڤدا بگونجت ڵ ئه گه  له زرنن که ک دابمه یه  شوه مۆراڵ به
 .ردنری ب ی ڕۆشنگه ده و فیکری سه ره  به ش بوو که مه ئه

 .م  خای سھه ـ واته
» ی وه ڕۆشنکردنه «  به ستیان بکردایه  ده بوایه  ده و کاته ، ئه ـ به
تی  ڕه رجکی بنه ک مه ش وه مه ئه. ڵ رفراوانترین چینی کۆمه به

وان   بوای ئه به. کرا ماشا ده کی باشتر، ته گایه زراندنی کۆمه دامه
  وه  خورافیاته زانین و بواکردن به نهھۆی  ، به وه وسانه تی و چه ھامه نه
ر   به وته کیش که کردنی منداڵ و خه رده روه  په وه لره. دات ده رھه سه
   که وت نیه  ڕکه وه رئه به کان، له سوفه یله رنجی تیژی فه سه
 .ری ی ڕۆشنگه ده  بۆ سه وه ڕته گه ک زانستک ده کردن وه رده روه په

ڕاست و  ی ناوه ده  بۆ سه وه ڕته گه  ده  قوتابخانهزراندنی  دامه ـ واته
 ؟ ری، وانیه ی ڕۆشنگه ده ش بۆ سه رده روه په

  ری له ری فیکری ڕۆشنگه یکه خودی په. توانین ئاوھا بین ، ده ـ به
   که یه و نووسینه ستم له به مه. دا دانرا وره نگکی گه رھه دووتوی فه

 نوان سای  و له «Encyclopedia یائینسایکلۆپید«گوترت  پی ده
م  کانی ئه سوفه یله  ھاریکاری فه رگدا به  به28   دا له1772 و 1751
  ر له ، ھه موو شتکی تدایه دا ھه لره«یانگوت؛  ده. رچوو  ده یه ده سه

 .«ی تۆپ داڕشتن تا شوه  ھه وه رزی دروستکردنه ی ده شوه
 . توریهل شبینی که  گه مه ـ خای دوای ئه

  یته  بخه و کارته کردنمدا ئه  کاتی قسه توانیت له  ده...تیت یارمه ـ به
 ؟ والوه ئه

 . ـ ببووره
ی زانست  وه وبوونهنھا ب یانگوت، ته  ده یه ده م سه کانی ئه سوفه یله ـ فه
بوای  به. ست بھنرت ده  به وره وتنی گه ی پشکه وه  بۆ ئه سه ق به و ئه
» ڕۆشنفیکر«کی  تیه زانین بۆ مرۆڤایه ینی نائاقی و نهوان، گۆڕ ئه
.  و ھیچی تر یه  ھه وه  کاته ندی به یوه  په  که که یه له سه نھا مه ته

ر،  وبه مه  ساک له ند ده وروپادا و تا چه تی ئه  ڕۆژھه ک له یه تاڕاده
تمان  ناعه ش چیتر قه مۆکه ئه. بوو  تاقانه یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه
ی  یه خنه م ڕه  ئهم به. باش بت" وتنک پشکه"موو   ھه  که  نیه وه به
ن  الیه  له وه  زووه ر له گیرت، ھه ده" ت شارستانیه "  له که
 . گیرا وه رییه ی ڕۆشنگه ده کانی سه سوفه یله فه
 .  گومان بکردنایه  به بوایه  ده واته ـ که

 بۆ  وه ڕانه  گه  بوو به وه که دێ خهن الی ھه میش به رده ـ دروشمی سه
ک  یه  تا ڕاده مه رده م سه کانی ئه سوفه یله  فهم به. سروشت

  وه  سروشته قی مرۆڤ له  ئه بینی، چونکه ق ده ک ئه یان وه»سروشت«
 سروشتی   که یه وه ه"ت شارستانیه" و  ی کسه وانه  پچه  و به ھاتووه
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مرۆڤی «گوترت   پیان ده ی که سانه  کهو یانگوت ئه وان ده ئه. نین
ژین،  تر ده ش ساغتر و ئاسوده کان له وروپیه  ئه زۆر جار له» سروشتی

جاک ڕوسووش ". شارستانی" مرۆڤی  ته بوونه ی ھشتام نه وه رئه به له
 بۆ سروشت،  وه ڕینه بت بگه ده«؛  وه رزکرده ی به م دروشمه ئه
»  ی باشه که  سروشتیه شوه  مرۆڤیش به و ی سروشت باشه وه رئه به له
ھا  روه ، ھه)و. باش بت تی که  سروشتی مرۆڤ خۆیه وه  ئه واته(*
 بوای   به وه شه وه رو ئه سه له.  گادایه  کۆمه کاری له یگوت خراپه ده

   شوه  به  منداڵ بدرت که  به بت ڕگه بت ده تا بوار ھه ڕوسوو ھه
تی  توانین بین نرخاندنی تایبه ده. ی بژیخۆ» ی سروشتیکه « پاکه
وپش  وه له. ری ی ڕۆشنگه ده  بۆ سه وه ڕته گه می مندای ده رده سه
یی  وره بوونک بۆ ژیانی گه ک ئاماده نھا وه می مندایان ته رده سه
ر  سه ر مرۆڤین و ژیانمان له کاتی مندایشماندا ھه  خۆ لهم به. بینی ده
 .ین به ر ده سه وی به زه

 ! یه مان بوام ھه ـ منیش ھه
 ."سروشتی "  به وه ته  بکرایه بوایه ـ ئاینیش ده

 ؟ وه ستیان چی بوو له به ـ مه
. مرۆڤ" سروشتی"قی  ر ئاستی ئه  سه وه ته  بخرایه بوایه تیش ده ـ دیانه

ی ئاینی  یشتنکی مرۆڤدۆستانه تگه"کۆشان بۆ  کانکی زۆر تده خه
ند  دا چه و کاته له.  مین خاه شھه ش شه مه ئه ..."سیحی مه
   ھیچ جۆره  بوایان به بوون، که تریالیستکی توند و تیژ ھه مه

ی ب  ڵ دونیادیده گه  ئاشکرا خۆیان له کرد و به ده ک نه خودایه
ی  ده کانی سه سوفه یله ی فه  بوای زۆرینه  بهم به. دا کاندا گرده ئاینه

،  یه نهب خودا، کارکی نائاق  جیھان به  له وه دنهری، بیرکر ڕۆشنگه
.  چنراوه رز ھه نی زۆر بهق کی ئه یه  شوه ی جیھان به وه رئه به له

  ش بوایان به یه م شوه به. بوو مان بوای ھه ، ھه نیوتنیش، بۆ نمونه
  وه شه لره. دا م ده ه  قه نیان لهق  شتکی ئه کرد و به مر ده ڕۆحی نه

 زیاتر - وه الی دیکارته ک به روه ھه–مری ڕۆحی مرۆڤ   نه بواکردنیان به
 .بت  ھه  بواوه ندی به یوه ی په وه ک ئه  وه یه  ھه وه قه  ئه ندی به یوه په

  مه  ئه ، چونکه یره مک سه  که یشتنه  تگه م جۆره  ئه وه الی منه ـ به
  کی به ندیه یوه تک و ھیچ په ش  به کی ئاشکرای بواکردنه یه نمونه
 .  نیه وه زانینه

درژایی مژووی ئاینی  به. دا ناژیت ژده ی ھه ده  سه  ئستا تۆ لهم بهـ 
ر   سه  خرابووه قییانه کی و نائه مه ڕه ھا بوای ھه نده سیحی، چه مه
ریش  ی ڕۆشنگه ده کانی سه سوفه یله فه. سیح ی مه که  ساکاره یامه په
 . وه نه  پاکبکه و بوایانه موو ئه  ھه سیحی له یست ئاینی مهیانو ده

 .یاندام گه دا له ـ لره
 .بوو ھه «Deism دایزم « کانکی زۆریش بوایان به ـ خه

 ؟ چیه» دایزم«ـ 
کی زۆر زۆر  یه ماوه له–  وه  مژه ت خودا له  ده  که یشتنکه  تگه ـ جۆره

 پاشان خۆی تدا نیشان م به،  اندووه جیھانی خوق- وه ره وبه مه له
ن  که ماشاده ته" رز رکی به وه بوونه"ک  ش خودا وه یه م شوه به.  داوه نه

  وه ی سروشت و یاساکانیه  ڕگه نھا له وان مرۆڤ ته  بوای ئه و به
روسروشتی خۆی نیشان  کی سه یه  شوه  به واته–توانت بیناست  ده

. بینین ده"  فیه لسه فه" خودا  م شوه ۆتالیسیش ئهریست الی ئه له. نادات
" ری مین جونه که یه"یان " مین ھۆکاری که یه" خودا  وه وه الی ئه به
 . ردوون بووه گه
 . کانی مرۆڤه ویش مافه ، ئه وه ته ک خامان ماوه نھا یه وجا ته ـ ئه
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کانی دی  موو خاه  ھه  له یه وانه  لهم به،  مین خاه  دواھه وه  ئه ـ به
  سوفه یله توانین بین فه کی گشتی ده یه شوه به. گرنگتربت

کان   ئینگلیزیه سوفه یله  فه ری له ی ڕۆشنگه ده کانی سه نسیه ڕه فه
 .تر بوون وه کرده به

کی زۆر  یه کان تا ڕاده نسیه ڕه  فه سوفه یله ؟ ئایا فه ستت چیه به ـ مه
 ژیان؟ کانیان ده پی توانینه به

 تیۆری  نھا به ویست ته یان ده کان نه نسیه ڕه  فه سوفه یله ، فه ـ به
   شونی مرۆڤ بوو له ت به باره  سه ن که  بیروڕاکانیان بکه باس له

 پیان  ی که ته و بابه کۆشا بۆ ئه  تیان ده کو چاالکانه گادا، به کۆمه
ین شت دژی سانسۆر م که یه. تیی ھاوو»کان  سروشتیه مافه«گوت  ده
رچی  ھه. کرد ربینی بیروڕایان ده  داوای ئازادی ده ، واته وه ستانه وه
   تاکه کرد که یان ده وه ، داوای ئه ی ئاین و مۆراڵ و ڕامیاریشه رباره ده
ی پبدرت   و ڕگه وه  بیربکاته وه ڕی ئازادیه وپه س بتوانت به که
ری  گه پاشانیش دژی کۆیله. رببت ستی ده ربه سه موو بیروڕاکانی به ھه
کردنکی باشتر و  ه یانویست مامه  ده وه کی تریشه الیه ، له وه ستانه وه

 .ن تر بۆ تاوانباران دابین بکه مرۆڤانه
 .بام دا ته مانه ی زۆری ئه ڵ زۆربه گه ـ پم وابت له

وازی  بانگه" نو  خرایه" س که شکاندنی مافی تاکه نه"ئی  بده ـ پاشان مه
ی  ه ن کۆمه الیه  دا له1789سای  و له"  وه تیانهمافی مرۆڤ و ھاوو

پاشانیش . ر درا و دانی پدا نرا سه نگی له  ده وه نسیه ڕه یی فه وه ته نه
و  کی گرنگ بۆ ئه تایه ره  سه بووه"  وازی مافی مرۆڤه بانگه"م  ئه

 .دا ان ھهری وروپادا سه  ئه  له ی که  دیموکراتیانه وه بزوتنه
  و مافانه  ناچاران بۆ ئه ن که کانک ھه وام خه رده  ھشتام بهم بهـ 

 .تبکۆشن

ری  ی ڕۆشنگه ده کانی سه سوفه یله  فهم به.   وایه وه داخه  به ـ به
تی،  یه موو مرۆڤک ھه  ھه لمنن که  بسه وایانه  ڕه و مافه یانویست ئه ده

وان  ئه. دایک بوون ک مرۆڤ له ی وه وه رئه به ئاسانی له زۆر به
تا ". کان  سروشتیه مافه"یانگوت   ده  بوو که مه ستیان له به مه

  تک له یاسای باوی و ش مافی سروشتی زۆرجار دژ به ئستاکه
واوی  یان ته–س  که وام تاکه رده ش به ئستاکه.  وه ستته وه کان ده تهو
ن و  که ده"   سروشتیانه مافه"و  ر بۆ ئه ھاوا بینین که  ده-ک یه وه ته نه

ن و داوای  که رپاده ری و ئازادی شۆڕش به روه بوونی دادپه دژی نه
 .ن که  ده وه وسانه بکردنی چه بنه
 تان چی؟ ی مافی ئافره رباره ی ده ـ ئه

موو   ھه بوایه  ده ست ھنا، که ده ک مافی به یه  زنجیره1789ـ شۆڕشی 
تی کی زۆر ھاوو یه  تا ڕادهم به،  وه ته ایهبگرت" تیانیھاوو"

ڵ  گه  لهم به. کرا ماشاده ک پیاوک ته کی ئۆتۆماتیکی وه یه شوه به
مین  که نسیدا یه ڕه گیرسانی شۆڕشی فه کاتی ھه شدا ڕک له وه ئه
 .بینین تان ده باتی ئافره خه
 . کاتی خۆیدا بوو ـ له
سوف وتارکی  یله ی فه«Condorcet»  دا کۆندۆرست1787 سای  ـ له
ک  تانیش وه و ئافره بوای ئه به.  وه وکردهتان ب ی مافی ئافره رباره ده

 کاتی خودی  تان له ئافره". مافی سروشتین"مان  نی ھه پیاوان خاوه
باتیان  تی کۆن خه گایه به ره  دژی ڕژمی ده دا چاالکانه1789شۆڕشی 

 وای  دابوون که و خۆپیشاندانه وای ئه پشه  وان له  ئه بۆ نمونه. کرد ده
ی  ه  پاریسیشدا کۆمه له. تًَجبھل  پاشاکرد کۆشکی ڤرسای به له

مان مافی سیاسی  ی داوای ھه وه  له  جگه زراند، که تانیان دامه ئافره
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کرد، داوای گۆڕینی یاسای شووکردن و ژنھنان و  ک پیاوانیان ده وه
 .کرد تانیشیان ده  ئافرهتی یه ندی کۆمه یوه په
 ست ھنا؟ ده یان به و مافانه ی پاشان ئه ـ ئه
رپابوونی شۆڕشدا  کاتی به ندین جاری تر، له ک چه روه ھه. خر ـ نه

  موو شتک له  ھه ، پاشانیش که  ئاراوه تان دته باسی مافی ئافره
ی  ه مان کۆمه  پیاو ھه وه ، دیسانه وه بته ڕژمکی نودا ھمن ده

 . وه زرنته مه پیاوساالری داده
 ! ـ شتکی نا ئاسایی نیه

نسادا  ڕه  کاتی شۆڕشی فه  له ی که باتگانه  خه ته و ئافره کک له ـ یه
کرد، ناوی  تان ده وام کۆششی بۆ مافی ئافره رده کی به یه  شوه به
 سای  له. بوو«Olyompe de Gouges ئۆۆمپی دی گۆوجیس«

وازکی   بانگه- وه دوای شۆڕشه نھا دوو ساڵ له  ته واته–دا 1791
  ی که وازه و بانگه  ئه ، چونکه وه وکردهتان ب ی مافی ئافره رباره ده
ی  رباره تی ده شکی تایبه بوو ھیچ به" تیانمافی ھاوو"ی  رباره ده
یدا  که وازه  بانگه ئۆۆمپی له. بوو تانی تدا نه ئافره" مافی سروشتی"

 .کرد تان ده ک پیاوانی بۆ ئافره مان مافی وه واوی ھه تهداوای 
 ی پاشان چی ڕوویدا؟ ـ ئه
موو  ش ھه وه دوای ئه ر دوابه  درا و ھه سداره دا له1793 سای  ـ له

 .کرا غه ده تان قه کی ڕامیاری ئافره یه ڕکخراوه
 ! یه وه ی قزلکردنه ـ مایه
کانی تری   شونه م له نسادا و ھه هڕ  فه م له ، ھه ی نۆزده ده تا سه ـ ھه
و  له. کرد ستی پنه تی ده واوه ته تان به باتی ئافره وروپاشدا، خه ئه

 م بهست ھانی،  ده یان ئامانجی به که باته  ھواش ھواش خه وه کاته
بوو،  نگدانیان نه تان مافی ده  ئافره1913کو سای  تاوه رویجدا ھه  نه له

وام  رده ش به ئستاکه. دا ڕوویدا1915سای    دانیمارکدا له له
 .ن باتی بۆ بکه  خه  که یه ندین شتیان ھه ت، چهھا و نده تانی چه ئافره
 .ڕوانی پشتگیری من ببن توانن چاوه  ده وه مه نی که الیه ـ به
کرد و پاشان  ی ده که ریاچه ماشای ده ر ته ک ھه یه لبرتۆ بۆ ماوه ئه

 گوتی؛
ری بۆ  ی ڕۆشنگه ده ی سه رباره ت ده نده مه ر ئه ستم ھهـ پم وابت وی

 .م باسبکه
 ؟ چیه» پم وابت « ستت له به ـ مه
 شایانی باسکردن   که  زیاتر ھیچ شتکی ترنیه نده وه م له که ستده ـ ھه
 .بت

دا  که ناو ئاوه لبرتۆدا، له ی ئه که واو بوونی قسه ڵ ته گه ھاوکات له
وت،  که رده  بقک سه  بقه وه که ڕاستی ئاوه ناوه  له...شتک ڕوویدا

وت  یه  پکدا ده  له که ریاچه تگوت ئاوی ژر ده ک ده یه  شوه  بهم به
ر  سه ش له نکی ناشیرین و ڕه مک ته پاش که.  وه ره  سه وژم بته  ته به

 وت و سۆفیا ھاواریکرد؛ رکه  ده وه که ئاوه
 ! ـ ماری ئاوه

زی کرد و پاشان  ز و دابه به ند جارک ھه  چه که شه  ڕه هر وه بوونه
ک باری پشووی ھمن   وه که وجا ئاوه ، ئه که یی ئاوه ناو قو وه چووه
 . وه بووه
  و گوتی؛ وه لبرتۆ ئاوڕکی دایه ئه

 . وه  ژوره ـ با بۆینه
 . وه که  بچکۆله  ناو کوخه ردووکیان چوونه مک ھه پاش که
ی  ستا و ئاماژه ی بارکلی و بیرکلیدا وه ردوو ونه م ھه رده به سۆفیا له
 ی بارکلی کرد و گوتی؛ که بۆ ونه
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 .ژی دا ده یه و ونه  شونکی ناو ئه  له ـ وا بزانم ھیلده
واسرابوو،   قوماشکی چنراو ھه کاندا پاچه  نوان ونه  له ئستاکه

سۆفیا . »تی نی، برایهکسا ستی، یه ربه سه«ری نووسرابوو؛  سه له
 ؛ وه لبرتۆ دایه  ئه ئاوڕکی له

 ؟ واسیووه ت ھه مه ـ تۆ ئه
 .گوت شاند و ھیچی نه رکی ڕاوه  سه وه موچاوکی گرژه  ده لبرتۆ به ئه
ری  سه  و له وه کی دۆزیه یه دا نامه که ناو کونی ئاگردانه وجا سۆفیا له ئه

 چ  یشت له ر تگه کسه  یهسۆفیا. » بۆ سۆفیا و ھیلده«نووسرابوو 
ر ناوی سۆفیاشی  ک شتکی نوێ مجه  وهم به،   ھاتووه وه سکه که
 .نووسی کان ده ر نامه سه له

 ؛ وه رز خوندیه نگی به ده  و به وه ی کرده که نامه
  شی باسبکردایه وه ی سۆفیا ئه که فه لسه  مامۆستای فه بوایه ئازیزان؛ ده

و بیر و   گرنگبوون بۆ ئه نده ری چه ی ڕۆشنگه ده سهکانی  سوفه یله  فه که
.  زراوه ر دامه سه کانی له کگرتووه  یه وه ته  نه ی که ڕ و پرنسیپانه باوه
،  وه نسی کۆکرده ڕه کی فه ر خه وبه مه د ساڵ له ی دوو سه و شته ئه

مان   ھه بوایه  ده مۆکه ئه. بوو» تی کسانی، برایه ئازادی، یه«دروشمی 
ردمک  ک ھیچ سه وه.  وه ته موو جیھانی کۆبکردایه  ھه و وشانه هئ
   ببت به  که بووه  نه وه تی ئاوھا پویستی به وپش مرۆڤایه وه له

کانمان و مندای  پاشمان دن، منداه ی له وانه ئه.  وره خزانکی گه
ۆیان  ب وه  ئمه میراتی له  به  که  چیه و جیھانه  ئه...کانمانن منداه

 ؟ وه منته ده
 

ست  کی تر ده  خوله  ده که  فلیمه  ھاواریکرد که  دایکی ھیلده ئستاکه
موو  و ھه  پاش ئه  له ھیلده.  وه که  فنه کیشی خستۆته کات و پیتزایه پده

شی   کاتژمری شه تیش له تایبه واو ماندو بووبوو، به  ته یه وه خوندنه
 .ستابوو  ھه وه یانیه به

نگی  ڵ دایکیدا ئاھه گه  له که ی ئواره دواوه  به وه  بیاریدا له هھیلد
موو شتک  م پش ھه به. رت ربه سه ی به که دایک بوونه ڕۆژی له

 . وه ته تکی بدۆزیبایه  و بابه ی بکردایه که نگه رھه ماشای فه  ته بوایه ده
ی دی ئۆۆمپ. خر  نه وه دی گۆوجیس؟ دیسانه. خر نه... گۆوجیس

کی  یه نھا وشه  ته یه وره  گه نگه رھه و فه ئه...  ھیچ جۆرک گۆوجیس؟ به
کانی  ر بیروڕا سیاسیه سه  له  که گوتووه  نه ته و ئافره ی ئه رباره ده
 ؟  ئابوچوون نیه مه ئایا ئه.  درا  سداره تان له ی مافی ئافره رباره ده

 ؟ ڕشتووه  داینه وه یای خۆیه  خه خۆ باوکی له
 .تر بھنت وره نگکی گه رھه ی فه وه  بۆ ئه وه  خواره  ڕایکرده ھیلده
ی  که رسوڕماوه  سه دایکه ی به نده مه ئه... ڕم گه تکدا ده دوای بابه ـ به

 .ی خۆی که  ژوره وه گرت و ڕایکرده ی ھه»گ«شی پیتی  گوت و به
 ! دایه ، لره به... گۆوجیس

نسی  ڕه رکی فه  نووسه ته ئافره) 1793-1748(گۆوجیس ماریا ئۆۆمپی 
ندین  نسیدا ڕۆکی گرنگی بینی، چه ڕه می شۆڕشی فه رده سه بوو، له

ند  کان و چه تیه یه  کۆمه ندیه یوه ی په رباره تی ده بابه
ی  نانه گمه ده  به سه و که کک بوو له یه.  وه کیشی بوکرده رییه شانۆگه

تانیش  کانی مرۆڤ، ئافره دا مافه ویده دا ھهنسی ڕه  کاتی شۆڕشی فه له
تانی  وازی مافی ئافره بانگه« دا 1791 سای  له.  وه بگرته

ی ورای  وه رئه به  درا، له سداره دا له1793 سای  له. » وه بوکرده
. ر ڕۆبیسپیرێ  سه  بکات و ھرشیش بکاته  لویسی شانزه رگری له به
رخ  نی فیمینیزمی ھاوچه سه ڕه «L. Lacour الکۆر. ل«؛  رچاوه سه(

1900(. 
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 «Kant» کانت
 و یاسای  وه یه رومه  سه  له ستره  ئه ئاسمانی پ له...

 ... مدایه وه  ناوه مۆرایش له
 

ی پیرۆزبایی کردنی   بۆنه ی، به لبرت کنه ر ئه و مجه  شه ی نیوه نزیکه
 . کرد وه فونکی بۆ ماه له ، ته وه یه که چهدایک بوونی ک ڕۆژی له

 .گرت ی ھه که فونه له  ته دایکی ھیلده
 .  ھیلده ـ بۆ تۆیه

 لو؟ ـ ئه
 .، کچم یه ـ بابه

 !و ی شه  دوانزه بته ؟ کاتژمر وا ده ـ تکچوویت بابه
 ...م  دایک بوونت لبکه ـ ویستم پیرۆزبایی ڕۆژی له

ر پیرۆزبایی تۆم  وام ھه رده  به که ه درژایی ڕۆژ م خۆ به ـ به
 .)و. یه وه که ی کتبه  ڕگه ستی له به مه. (*شت گه پده

فون پیرۆزبایت  له  ته وجا به ڕت، ئه  تپه که ئاخر ویستم ڕۆژه...ـ 
 .م لبکه

 ـ بۆچی؟
 ؟ گرتووه رنه ت وه که ـ دیاریه

 .زۆر سوپاس!  ، به به... ـ ئۆو
 ؟ دته ڕاستی پم ب، به به...  ده تم مه زیه  زیاتر ئه وه ـ له
ر نان   سه رژایه مپه مۆ نه نانت ئه ، ته ره رنج ڕاکشه یت سهًتا ب ـ ھه

 .خواردنیش
 . نانیش بخۆیت ـ باشتره

 .دات وت بزانم پاشان چی ڕووده مه  ده  خۆشه ـ ئاخر ھنده

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

537   538 

  کوێ؟ ته یشتویته ـ پم ب، گه
ت   گاته وه که  ئاویه ھۆی ماره  به ر، چونکه ی مجه هک  کوخه وه ڕانه ـ گه
 ...کردن پده
 .ری ی ڕۆشنگه ده سه... ـ ئا
 . ئۆۆمپی دی گۆوجیس ته یشتومه ھا گه روه ـ ھه
 .چووبووم دا نه ه ھه  زۆر به واته ـ که

 ی چی؟ ه ھه... »! ه ھه«ـ 
م  م ئه کرت، به ک جاری تریش پیرۆزبایت لده ـ پم وابت یه

 . یه  مۆسیقاوه یان به جاره
ناو جگادا  مکی تریش له وم، که ی بخه وه  پش ئه ـ باشتر وایه

 . وه بخونمه
 ؟  ناو جگاوه ته چوویته  ھشتام نه واته ـ که
م، ھشتام  ڕناکه باوه...  وه خوندۆته مۆم نه ی ئه نده وه  ژیانمدا ئه ـ له
ستی  ده  به دا که مین نامه که ر یه سه  به وهڕی په ت ڕۆژکیش تنه نانه ته

 .یشت سۆفیا گه
 ...  که مه ند شتکی که چه نھا پویستیمان به  ته یه ، جاری وا ھه یره ـ سه
 .رانم بۆی  و نیگه ڕای من گوناحه م به ـ به

 ـ بۆ دایکت؟
 .خر، بگومان بۆ سۆفیا ـ نه
 ...ـ ئۆو
 . اودایه گژ واو له  ته ته گبه و نه ـ ئه
 ...ستم به مه... نھا و ته م ئه ـ به

 . و ھیچی تر  تۆ نووسیوته  که نھا شتکه وت بیت سۆفیا ته ـ خۆ ناته
 . یه ته و بابه ، شتک له ـ به

 .ژین ڕاستی ده لبرتۆ به دام سۆفیا و ئه و بوایه ـ من له
 ؟ شهدوین، با  ده مه ی ئه رباره  زیاتر ده وه ڕامه  گه ـ که

 . ـ باشه
 .خوازم نای ڕۆژکی خۆشت بۆ ده مه ـ جارێ ته

 ؟ ـ به
 .و شاد ، شه یه وه ستم ئه به ـ مه
 !و شاد ـ شه
   ھشتام ھنده وه ره ، ده  ناو جگاوه عاتک چووه  پاش نیو سه ھیلده

کانی ناوی   و داره که یتوانی باخچه  ئاسانی ده  به ڕووناک بوو که
 .تی دونیا تاریک نابت واوه  ته رگیز به دا ھه رزه و وه له. ببینت
  کک له کی یه ناو تابلۆیه ی خۆی له  پیخۆش بوو ونه ھیلده
رچاوی و بیری   به دا بھنته که ی دارستانه که کانی ناو کوخه دیواره
  وه ره ماشای ده  بکرت ته وه و تابلۆیه ناو ئه بیت له...  وه لبکاته

  ببینیت؟ وه ره انی دهک بکرت و شته
 . وه  خوندنه  به وه ستی کرده  ده وه وت، دیسانه ی بخه وه پش ئه

 
.  که  ناو کونی ئاگردانه وه ی خسته ی باوکی ھیلده که سۆفیا نامه

 لبرتۆ گوتی؛  ئه وساکه ئه
کات  کان باسی ده کگرتووه  یه وه ته ی نه رباره ی ده و شته چت ئه ـ پده

ی   ناو شوه رداته ست وه  ده  پم خۆش نیهم بهنگ بت، کجار گر یه
 . وه ی منه که باسکردنه

 . ربگریت باشتره ـ پم وابت ئاسان وه
ک  یری وه کی سه یه موو دیارده  ھه دواوه  ئستا به  له وه مه نی که الیه ـ به

دا  رهر ل توانین ھه ده. م خه ، پشتگوێ ده تانه و بابه  و له که ماری ئاوه
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 کانت«وت باسی  مه دا دابنیشین، ده یه ره نجه م په م ئه رده به له
Kant»م ت بۆ بکه. 

  که ی نوان دوو کورسیه که  چکۆله ر مزه سه کی له یه سۆفیا چاویلکه
ی خۆری   چاویلکه یه وه  له...کانی سوور بوون رنجیدا چاوه سه. دیکرد به

  تۆخن؟ کانی ھنده  چاوه بت، بۆیه
 بم،  وه  ماه بت له عات پنج ده  سه... دوو بت به  ده ریکه  کاتژمر خهـ

 . کردووه دایک بوونم ئاماده بگومان دایکم شتکی بۆ ڕۆژی له
 . ستایه رده به عاتمان له  س سه واته ـ که
 ! ست پبکه رموو ده ـ فه

 سای  کانت له. ی زین دوورین بوو ـ باوکی ئیمانو کانت پیشه
. دایک بوو تی بوسیادا له  شاری کۆنیگسبرگی ڕۆژھه دا له1724

شتا  نی ھه مه  ته تا له ربرد، ھه سه موو ژیانی به ی ھه ودا نزیکه له
پاشانیش . بوو وره کی ئاینی توند و تیژدا گه یه ماه  بنه له. سایدا مرد
میش  ئه. ی هک فه لسه کی گرنگی فه یه  بنچینه ی بووه که  ئاینیه بواکردنه

سیحی  ی ئاینی مه  گرنگبوو بنچینه وه الیه ک بارکلی، به روه ھه
 . و بپارزرت وه پاکبکرته
 .ی بارکلی بیست رباره  زۆرم دهم بهـ سوپاس، 

 باسمان کردوون، کانت  ی تا ئستاکه سوفانه یله و فه موو ئه  نو ھه ـ له
کدا   دانیشگایه ک لهک پۆفیسۆر  وه  که سوفه یله مین فه که یه

» سوفی یله ی فه پیشه«نین،  ک ناوی ده روه و، ھه ئه. زرابت دامه
 .بوو ھه

 سوفی؟ یله ی فه ـ پیشه
. ھنرت کارده  دوو مانای جیاواز به به» سوف یله فه«ی   وشه مۆکه ـ ئه
  می پرسیاره دوای وه  به  که یه سه و که سوف ئه یله میان؛ فه که یه

چت  میشیان؛ ڕی تده دووھه. ڕت گه کانی خۆیدا ده فیه لسه فه
فیدا  لسه  مژووی فیکری فه نھا له  ته  بت که سه و که سوف ئه یله فه

تی  ی تایبه فه لسه نی فه  خۆی خاوه رج نیه  مه ند بت، واته تمه تایبه
 .خۆی بت

 ؟ ، وا نیه سوفانه یله  فه م جۆره کک بوو له ـ کانتیش یه
ک  نھا پۆفیسۆرکی زیره ر ته گه ئه. یان بوو که ردوو جۆره خر، ھه نهـ 

 - ند بوایه تمه کانی تردا تایبه سوفه یله  فیکری فه نھا له  ته واته–  بوایه
 م به. گرت ده دا نه فه لسه نو مژووی فه کی له یه  جگه مۆکه وا ئه ئه
کی فراوانی  زاییه  کانت شاره  بزانین که رنجک، گرنگه ک سه وه
زای فیکری  شاره.  بووه فی پش خۆی ھه لسه پوری فه له که

ھا ئاشنای  روه ، ھه ک دیکارت و سپینۆزا بووه کانی وه ڕاشیونالیسته
 .  و بارکلی و ھیومیش بووهلۆکک  کانی وه ئیمپیریسته

 !یت ـ گوتم چیتر پویست ناکات باسی بارکلی بکه
ی  کان بنچینه پی بوای ڕاشیونالیسته کرد، بهوپش باسمان وه ک له ـ وه
   یادیشمانه ھا له روه  ھه... ناو ئاگایی مرۆڤدایه موو زانینی مرۆڤ له ھه
  ی جیھان، له رباره موو زانینک ده یانگوت ھه کان ده  ئیمپیریسته که

بوای  ش به وه  له جگه. گرن رده  وه رچاوه  سه وه کانه سته ی ھه ڕگه
نجامدا،  رئه ندک ده رخستنی ھه  ده کانمان له سته ھیوم، ھه

  ی که نجامانه رئه و ده  بۆ ئه یه  سنوورک ھه واته(*ندن  سنوورمه
 .)و.توانن پمان بن کانمان ده سته ھه
 بابوو؟ ڵ کامیاندا ته گه ی کانت له ـ ئه
ندێ  ھه  ندا ڕاستن و له ندێ الیه  ھه  له که شه ردوو به و ھه بوای ئه ـ به
ستیان بوو  به مووان مه  ھه ی که و پرسیاره ئه. ن ه نی تریشدا ھه الیه
توانین چ شتک   ده یگوت؛ ئمه  ده  بوو که وه ، ئه وه ی بدۆزنه که مه وه
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م  کانی پاش دیکارت، له سوفه یله موو فه ی جیھان بزانین؟ ھه رباره ده
کرد و  ر ده گه ان بۆ دوو ئهشی ئاماژه. شبوون دا ھاوبه فیه لسه  فه پۆژه

ین، یان  که ستی پده  ھه  ئمه  که یه و جۆره یانگوت؛ ئایا جیھان به ده
 ین؟ به ی پ ده  په وه قمانه  ھۆی ئه  به  که یه و جۆره به
 کدا بوو؟  چ بوایه ی کانت له ـ ئه

" کانمان سته ھه"م  زموونکردنی جیھاندا، ھه  کاتی ئه یگوت له ـ کانت ده
  مان کاتدا به  ھه  لهم به. بینن ڕۆکی گرنگ ده" قیشمان ئه"م  و ھه

،  قدا کردووه  بینینی ئه ڕۆییان له کان زیاده و ڕاشیونالیسته بوای ئه
ستیکان   ھه زموونه نی ئه الیه نھا گرنگیان به کانیش ته  ئیمپیریسته وه
 . خشیوه به
  ک وشه نھا وه ش ته مه وا ئه ، ئه وه هھنیت ک نه یه  نمونه له په ر به گه ـ ئه
 . و ھیچی تر وه منته ده
   که بایه کاندا ته ڵ ھیوم و ئیمپیریسته گه کی گشتی کانت له یه شوه ـ به
  وه کانمانه سته زموونی ھه  ئه ی جیھان، له رباره کمان ده موو زانیاریه ھه
  ڵ به که ت  که دایه لره–قیشمان   ئهم به. قون ده ھه

   له ، که رجکی گرنگه ند مه نی چه  خاوه-بت کان ده ڕاشیونالیسته
.  وه کاته مان بۆ ڕوونده وه ره یشتنی دونیای ده تی تگه  چۆنیه وه یانه ڕگه
   که یه قی مرۆڤدا بوونی ھه  ئه رجک له ل و مه ند ھه ، چه واته

 .ن ده یشتنمان بۆ جیھان ده ھاریکاری تگه
 ت؟ که  بوو نمونه هم ـ ئه

ی  و چاویلکانه تیت ئه یارمه  به...ین ک بکه یه وه  تاقیکردنه ـ باشتر وایه
 . چاو بکه  له که ر مزه سه

وری  موو شتکی چوارده وجا ھه  چاو کرد، ئه کانی له سۆفیا چاویلکه
  نگه  سووری کاڵ و ڕه ته کان بوونه  کاه نگه ڕه. نگی سووری گرت ڕه

 .ر تۆختر  سه ته ڕاونه رگه  وهکانیش تۆخه
 بینیت؟ ـ چی ده

موو   ھه  ئستاکهم بهبینم،  کانی پشووتر ده موو شته واوی ھه ـ ته
 . نگی سووره شتک ڕه

و  تی ئه  سنوورکی ئاشکرا بۆ چۆنیه که ی چاویلکه وه رئه به ـ له
ورت  دهرچی شتکی چوار  ھه واته. یانبینیت  ده نت که  داده تانه قیقه ھه
تی بینینت   چۆنیهم به،   ھاتووه وه ته وه ره  جیھانی ده یبینیت، له  ده که
 ھشتام ناتوانیت بیت م به.  یه  ھه وه که  چاویلکه ندی به یوه په

 .بینیت ی ده و جۆره ی تۆ به وه رئه به نھا له ، ته جیھان سووره
 ...خر بگومان نا ـ نه
  وه ڕیته یان بگه–یت   بکه که کی ناو دارستانه یه ر ئستا پیاسه گه ـ ئه

ک جاری  یانبینیت وه  ده ی که و شتانه موو ئه وا ھه  ئه- وه بۆ ماه
 .یانبینیت  سووری ده  بهم بهجارانن، 

 .نم  چاوم داکه  له که ر چاویلکه گه ، مه ـ به
یگوت  ت ده کان  بوو که یه م شوه  ڕک به... بوو، سۆفیا یه م شوه ـ به
ری   کاریگه  که یه ک ھه گیه ک یان ئاماده ند توانایه قماندا چه ناو ئه له
 .ن که کانمان ده زموونه موو ئه ر ھه سه له
  چین؟ و توانایانه ی ئه ـ ئه
موو  پش ھه رچی شتک بن، له ین ھه که ستیان پده ی ھه و شتانه ـ ئه

  کانت به. ین گه لیان تدهکی کات و شون  یه ک دیارده شتکی تردا وه
ی »یشتن نگاندن و تگه سه ی ھه شوه«گوت دوو  ی ده»شون«و » کات«

  یه م دوو شوه ناو ئاگایماندا ئه  له کرد که  ده وه شی بۆ ئه ئاماژه. مرۆڤ
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زموونی شتک  ی ئه وه ؛ پش ئه واته. زموونکدا دن موو ئه پش ھه له
  ، چونکه وه ه»کات«و » شون«ی   ژر دیارده وته که زانین ده ین، ده بکه

 .نین ق دابکه ی ئه ناتوانین چاویلکه
تکی  پی کات و شون، خاسیه کان به  بینینی شته  پی وابووه واته ـ که

 ؟ زگماک بت، وا نیه
یانبینین   ده ی که و شتانه ش ئه وه  له  جگهم به. توانین وا بین ـ ده

 چ شونکی جیھاندا   له  ئمه ستت که به ش ده وه بگومان پشت به
ر شونکدا   ھه  لهم به.  گرینالندا  ھندستاندا یان له بین، له  ده وره گه

توانین   ده واته. بینین کی کات و شون ده یه ک پۆسه بژین، جیھان وه
 .ین یان بکه مه  پشبینی ئه وه مه نی که الیه به
 ماندان؟ وه ره  ده  له  شتک نین که ئایا کات و شونم بهـ 

ی  نو بنچینه ی کات و شون له وه ر ئه سه  له خر، کانت سووره ـ نه
موو شتکی تردا دوو  پش ھه کات و شون له. ی مرۆڤدان پکھاته
 .تی جیھان ک دوو خاسیه تی مشکی مرۆڤن، نه خاسیه

 . کانه کی نوی بینینی شته یه  شوه مه ـ ئه
کی  یه  شوه  به  که نیه» کی سپی یه ڕه په«نھا   ئاگایی مرۆڤ ته ـ واته

کو  وت، به ربکه ر ده سه ی له وه ره کانی ده ستیه  ھه  مۆرکه ناچاالکانه
   له شداره کات و به  کارده  چاالکانه تاوه ره  سه ر له  ھه وه وانه  پچه به

رداخک ئاودا  نی پهڵ پکرد گه توانیت له ده. یشتنماندا بۆ جیھان تگه
 خۆی  که رداخه ی په پی شوه  به که یت؛ ئاوه راوردی بکه به
پی  کانمان به سته ی ھه وه نگدانه ش ڕه مان شوه  ھه به. گونجنت ده

 .گونجنن خۆیان ده» یشتنمان نگاندن و تگه سه ی ھه شوه«دوو 
 .م گه  تده ریکه ـ پم وابت خه

کو  کان خۆی ناگونجنت، به پی شته ا ئاگایی بهنھ یگوت ته ـ کانت ده
  مه یگوت ئه و ده ئه. گونجنن پی ئاگایی خۆیان ده کانیش به شته

دا  لره. ی مرۆڤدا عریفه  بواری مه له»  رخانکی کۆپرینکییه رچه وه«
وی   زه لماندی که ک چۆن کۆپرینکۆس سه روه  ھه  که یه وه ستی له به مه
ش  مان شوه  ھه ی، به که وانه ک پچه  نه وه خولته ا دهوری خۆرد ده به

ڵ  گه  له وه گه  ڕه  له  ھنده ، وه  نویه و ھنده ی ئه که وه بیرکردنه
 . کاندا جیاوازه  کۆنه وه بیرکردنه

م  یگوت ھه  ده ستی چی بوو که به م مه گه  تده ـ ئستاکه
. ن که استدهکانیش ڕ م ئیمپیریسته کان و ھه ڕاشیونالیسته
کانیان  ستیه  ھه زموونه ک گرنگی ئه یه کان تا ڕاده ڕاشیونالیسته

 ئاستی  ک له یه کانیش تا ڕاده ھا ئیمپیریسته روه یادکردبوو، ھه له
 .قدا چاویان داخستبوو گرنگی ئه

  وه الی کانته به)  قانون السببیه(*ش »یاسای ھۆ«ت خودی  نانه ـ ته
یگوت ناتوانین   ھیوم ده ی که و یاسایه ڤ، ئهقی مرۆ  ئه  له شکه به
 .رین ی پبه  په وه زموونه ھۆی ئه به

 ؟ وه یته ـ ڕوونتری ناکه
کات  وامان لده) تگرتن عاده(نھا خوگرتن  یگوت، ته  ھیوم ده یادته ـ له
کانی سروشت  کی دیارده دوای یه ک به کی پویستی یه نیه یوه  په که

   تۆپی بلیارده ین که ستبکه ھیوم ناتوانین ھهپی   به چونکه. ببینین
 ناشتوانین  واته که.  یه که  سپیه ی تۆپه وه نه، ھۆی جو که شه ڕه

 .  جوه خاته  ده که  سپیه  تۆپه میشه  ھه که شه  ڕه  تۆپه لمنین که بیسه
 .  یاده ێ باشم لهًَل ـ به

لمنین، کانت  بیسهپی ھیوم ناتوانین   به ی که و شته  ڕک ئهم بهـ 
ر   ھه میشه ش ھه"ھۆ"یاسای. قی مرۆڤ تکی ئه  خاسیه یکاته دت و ده
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موو  ی ھه وه رئه به  ئاسانی له ، زۆر به) قه موته ( تیشه  و په وه منته ده
 مشکی مرۆڤدا  ک له یه شوه ن، به ده  ڕووده ی که و شتانه ئه

 .نجام وابن ان ھۆ و ئهندی نو یوه ک په  وه  که وه درته لکده
 خودی  له" ھۆ" یاسای  م که  بکه وه ڕ به  باوه ـ زیاتر وام پخۆشه

 . ی مرۆڤدا بوونی نیه  ئمه  و له سروشتدایه
تا .  ناو خۆماندایه  له و یاسایه  ئه  که ـ کانت ھیچ گومانکی نیه

توانین ت، نا  ده  که بایه ڵ ھیومدا ته گه کجار زۆریش له کی یه یه ڕاده
نھا  ته.  که یه  چ شوه به»  خۆیدا خۆی له« بزانین جیھان  وه  دنیاییه به
الی  یان به–   چۆنه وه ه»من«الی   جیھان به توانم بزانم که  ده نده وه ئه
  نوان یخاته  کانت ده ی که و جیاوازکاریه ئه.   چۆنه وه ر مرۆڤکه ھه

«das Ding an sich» و «das Ding für mich»گرنگترین  ، به 
 .دا فه لسه  فه نرت له شداریکردنی داده به
  . ھز نیه م زۆر به که مانیه ـ ئه

و »  خۆیدا شتک خۆی له« نوان  کی گرنگی له ـ کانت جیاوازیه
 ناتوانین  وه دنیاییه رگیز به ھه. رخست دا ده» وه الی منه  به که شته«

  نده وه نھا ئه ۆن چۆنین، تهچ»  خۆیاندا خۆیان له«کان  بزانین شته
ک خۆیان  یه  چ شوه  به وه الی ئمه کان به  شته زانین که ده
ر   پش ھه توانین له ردا ده رابه  به  لهم به. »ن خه رده ده«
قی مرۆڤ چۆن   ئه  بین که وه ی ئه رباره ، شتک ده وه زموونکه ئه

 .گات چۆنی لی تده
 نین؟دایت بتوا و بوایه ـ له

، پشبینی  وه ره  ده  بیته وه  ماه ی له وه یانیان پش ئه ـ ناتوانیت به
 م به.  ڕت  دته و ڕۆژه  ئه یت که موو شتک بکه تی ھه واوه ته
   جۆره یبینیت، به ی ده و شتانه موو ئه  ھه توانیت بزانیت که ده

توانیت   ده وه شه وه رو ئه سه له. نرت ڕووداوکی نو کات و شون داده
ی  وه رئه به ، له یه ر ھه وام ھه رده ھشتام به" ھۆ" یاسای  دنیابیت که

 .یگیت ڵ خۆتدا ده گه شکی ئاگایت له ک به  ئاسانی وه زۆر به
 ؟  بکراینایه ریده کی تر ئافه یه شوه کرا به  ده واته ـ که
ش  یه م شوه ، به بوایه ستی ترمان ھه ندامکی ھه کرا ئه ، ده ـ به
 جۆرکی تریش شونمان   کات و به ستمان به  جۆرکی تر ھه کرا به ده
  ریده ک ئافه یه شوه کرا به  ده وه شه وه رو ئه سه له.  زموون بکردایه ئه

 . ڕاینایه گه ورماندا نه کانی چوارده دوای ھۆی ڕووداوه  به  که بکراینایه
 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه ـ ده

 پکدا  وتبت و له  ژورکدا پاکه ک له یه  پشیله  بکه وه  ونای ئهـ
 کات؟  چی ده که  پشیله و کاته  ئه... وه تۆپک خلببته

دوای  ر به کسه  یه که پشیله.  وه م تاقیکردۆته وه ھا جار ئه نده ـ چه
 .کات دا ڕاده که تۆپه

دایت  که  ژوره  له که  پشیله بری  تۆ له  که  بکه نده زه ئستا وا مه.  ـ باشه
 ویت؟ که ر دوای ده کسه ، ئایا تۆش یه وه بته  پکدا تۆپک خلده و له
   کووه  له که ی بزانم تۆپه وه  بۆ ئه وه مه ده  پشدا ئاوڕک ده خر، له ـ نه

 . ھاتووه
ک ھۆی  یه موو شوه  ھه وت به ته ی تۆ مرۆڤیت و ده وه رئه به ، له ـ ڕاسته

   له شکه به" ھۆ" یاسای  واته.  وه موو ڕووداوک بدۆزیته ھه
 .ت که پکھاته

  ڕاست؟ ـ به
ین   یاساکانی سروشت بکه ست به توانین ھه  ده  نه یگوت ئمه ـ ھیوم ده

و  ئه. بوو  نه وه  کانت بوای بهم بهلمنین،  شتوانین بیان سه  ده و نه
ین،  که تی ده ی مرۆڤایه عریفه ی مه یاساکان  ڕاستیدا باس له یگوت له ده
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تایی  تاھه کرت ھه وا ده ین، ئه ربخه  ده نه م الیه ر بتوانین ئه گه  ئه وه
 .لمنین یاساکانی سروشت بسه

   کووه  له که ی بزانت تۆپه وه  بۆ ئه وه داته ـ ئایا منداکیش ئاوڕ ده
 ؟ ھاتووه
تا   بوای کانت منداک ھه  بهم به،  وه داته  ئاوڕ نه یه وانه ـ له
واو  قی ته وا ئه ر بکات، ئه سه  کاری له بت که ستی نه ی ھه سه ره که
ر باس   گه کی نیه کی گشتیش ھیچ مانایه یه  شوه به.  کردووه ی نه شه گه
 .ین تاڵ بکه قکی به  ئه له
 .یر قکی سه  ئه بته  ده وساکه خر، ئه ـ نه

ندیمان  یوه پی کانت دوو په  کورتی بین؛ به ن بهتوانی  ده ـ ئستاکه
. ن بۆ جیھان که یشتنی مرۆڤ ده تی تگه شداری چۆنیه  به  که یه ھه
ستی  ی ھه وه  پش ئه ، که یه کیه ره  ده ندیه یوه و په میان ئه که یه

یان  مه توانین ئه ی بزانین، ده رباره ین، ناتوانین ھیچ شتک ده که پنه
  یه وه کانی ناوه ندیه یوه میشیان په دووھه. » عریفه ی مه ماده«ن ناو بنی

ی کات و   چوارچوه کان له موو ڕووداوه  ھه  که  بۆ نمونه-خودی مرۆڤ–
  نین که ک دایده یه ک پۆسه  وه وه شه وه رو ئه سه بینین و له شوندا ده

فۆرم « بین یان مه توانین به ده. وت که ده" ھۆ" دوای یاسای  میشه ھه
 .« عریفه ی مه یان شوه

 
  وه که ره نجه  په  و له وه نگ مانه ک بده یه لبرتۆ و سۆفیا بۆ ماوه ئه
  وت که  کچک که پکدا سۆفیا چاوی به له. کرد یان ده وه ره ماشای ده ته
 . خۆی نیشاندان وه که ریاچه ر ده و به کانی ئه نو داره له
 ؟  کیه وه  ئه... ھاواریکرد سۆفیا...! ماشاکه ـ ته
 .  ڕاستی نازانم کیه ـ به

.  پکدا ونبوو ک خۆی نیشاندان و له یه ند چرکه نھا چه  ته که کچه
 . بوو وه ره سه چککی سووری به  له که نجیدا کچه سۆفیا سه

 . جاڕسمان بکات  شتانه م جۆره ھین ئه رحاڵ، با نه ھه ـ به
 . وام به رده  بهتیت یارمه  به واته ـ که

ی مرۆڤیش  عریفه کی ڕوونی مه ندییه  سنوورمه ی بۆ شوه ـ کانت ئاماژه
  و جۆره ق ئه ئه» ی چاویلکه« بتوانین بین  یه وانه له. کرد ده

 .نت  داده سنوورانه
 . ستت چیه به ـ مه

  فیه لسه  فه کانی پش کانت، پرسیاره سوفه یله  فه یادته ـ له
یانپرسی   ده بۆ نمونه–ر باس و خواس   سه ھنایه ده» انکانی وره گه«

؟ یان ئایا  یه  یان نا؟ ئایا خودا بوونی ھه مره ئایا ڕۆحی مرۆڤ نه
؟ ئایا  کراو پک ھاتووه شنه ی دابه شکی چکۆله ند به  چه سروشت له

 . ھتد...؟  یان ب کۆتاییه یه ردوون کۆتایی ھه گه
 . ـ به
م  می ئه  وه وه  دنیاییه مرۆڤ ناتوانت به بوای کانت،  ـ به

  به. کردن  نکۆی لده  که  نیه وه  مانای ئه مه ئه.  بزانت پرسیارانه
وا  ، ئه  بکردایه  پرسیارانه و جۆره ر کانت نکۆی له گه ، ئه وه وانه پچه

 . قینه سوفکی ڕاسته یله گوترا فه ده پی نه
 ی چی کرد؟ ـ ئه
و  ر باسی ئه  سه  بوای کانت، کاتک دینه  به...مت بتمک ئارا ـ که

   لهم به. کات دا کارده عریفه ی مه ی بازنه وه ره  ده ق له ، ئه پرسیارانه
–  یه  سروشتی مرۆڤدا ھه یی له کی بنچینه مان کاتیشدا پویستیه ھه

  و پرسیارانه  ڕک ھانی وروژاندنی ئه  که-قی مرۆڤدا  ئه یان له
ردوون کۆتایی  پرسین ئایا گه  کاتک ده  بۆ نمونه یه م شوه به. دات ده
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  ین، که که ی شتکی کۆ ده رباره وا پرسیارک ده ، ئه  یان بکۆتاییه یه ھه
رگیز   ھه وه رئه به له. ھنین ی ل پکده شکی پچکۆله خۆمان به
 .نری  به که»کۆ «  شته ی به کی پاوپ په یه شوه ناتوانین به

 ـ بۆ نا؟
پی کانت  وا به چاوکرد، ئه ت له که  سووره  چاویلکه دا که و کاته ـ له
 . دت ی دوو ھۆوه  ڕگه ی جیھان له رباره  زانیاریمان ده مانزانی که ده
 . بوو وه کانه سته زموونی ھه قمان و ئه ھۆی ئه ـ به
 م به دت،  وه نهکا سته ی ھه  ڕگه مان له که عریفه ی مه سه ره ، که ـ به
ق  کانی ئه ته ر خاسیه سه  خۆی له یه سه ره و که مان کاتیشدا ئه  ھه له
وا  ین، ئه که  کاتک پرسیاری ھۆی ڕووداوک ده بۆ نمونه. گونجنت ده
 . یه  ھه وه قه تی ئه  خاسیه ندی به یوه په

،  وه تهب ویدا خل ده ر زه سه ی بۆچی تۆپک به وه ک ئه  وه ـ بۆ نمونه
 ؟ یه وه ستت ئه به مه
   جیھان چۆن دروست بووه  که وه ینه که  ده وه  کاتک بیر لهم به.  ـ به

ق   ئه و کاته وا ئه ڕژین، ئه ده می جیاواز جیاواز ھه ھا وه نده و چه
 ڕاستیدا  ق له  ئه وه شه لره.  وه خولته تادا ده کی به یه  بازنه  شوه له

  واته. »ربکات سه کاری له «  که ستی نیه کی ھه یه سه ره  که رهھیچ جۆ
رگیز   ھه کاری بھنت، چونکه  به  که زموونکی نیه  ئه ھیچ جۆره

 خۆمان  ، که کردووه زموون نه مان ئه یه وره  گه ته قیقه و ھه واوی ئه ته
 .ھنین ی ل پکده شکی بچکۆله نھا به ته

ین  و تۆپه ی ئه شکی پچکۆله  خۆمان به  ئمهک یه  تا ڕاده واته ـ که
  ش ناتوانین بزانین له یه م شوه به.  وه بته دا خلده که ویه ر زه سه به که

 .  ھاتووه کووه

  میشه ، ھه و تۆپه ی ئه رچاوه ی سه رباره ده» پرسیارکردن «م به،  ـ به
ر  وام ھه رده  به وه هرئ به له.  وه منته قی مرۆڤ ده تکی ئه ک خاسیه وه
می   وه ین که که ڕی تواناش خۆمان ماندوو ده و په تا ئه پرسین و ھه ده
رگیز شتکی   ھهم به.  وه ینه  بده ورانه  گه و پرسیاره موو ئه ھه

وت،  ست ناکه مکی دنیامان ده رگیز وه ، ھه وه دیاریکراو نادۆزینه
 . وه خولته ادا دهت کی به یه  بازنه ق له  ئه چونکه

 ! سته و ھه واو ئاشنام به ـ سوپاس، ته
موو  ی ھه رباره  ده ورانه  گه و پرسیاره رنجی کانت کاتک ئه پی سه ـ به
 دوو بۆچوونی دژ  میشه قی مرۆڤدا ھه  ئه وا له کرت، ئه ت ده قیقه ھه
ک ڕیان  هک ی مان کاتدا وه  ھه ردووکیان له  ھه ، که  ئاراوه ک دنه یه به

 .چت و ڕشیان تناچت تده
 ! وه ره  بھنه تیت نمونه یارمه ـ به

 یان  بووه کی ھه تایه ره ک کات، سه ر بین جیھان، وه گه  ئه ـ بۆ نمونه
ک  ک یه مان وه که دا بۆچوونه که ردوو باره  ھه وا له ، ئه بووه تای نه ره سه

ک   وه وه قه الی ئه  به که وو بارهرد  کردنی ھه نه زه  مهم به.  ماناداره
،  بووه ر بوونی ھه  ھه میشه توانین بین جیھان ھه ده.  گونجاوه ک نه یه
ب  بووبت به ر بوونی ھه  ھه میشه گونجت شتک ھه  ئایا دهم به
بین  دا ناچارده بووبت؟ لره کی ھه تایه ره  ڕۆژان سه ی ڕۆژک له وه ئه

بت جیھان ڕۆژک  ین؛ ده وسا ده ، ئه  ئاراوه نینهی تر بھ که بۆچوونه
، » دروست بووبت وه  ھیچه شبت له ده« ڕۆژان دروست بووبت  له
  وه تکه  حاه ین له که ک ده  گۆڕانکاریه نھا باس له  ته واته ر نا، که گه ئه

 دروست  وه  ھیچه چت شتک له  ئایا ڕی تدهم به. تکی تر بۆ حاه
  سۆفیا؟بت،
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مان کاتدا   ھه  لهم به.  گونجاوه ک نه ک یه  وه که ردوو باره خر، ھه ـ نه
 . بت ه وی تریان ھه ککیان ڕاست بت و ئه بت یه ده

یانگوت  کان ده تریالیسته  دیمۆکریتس و مه  که  یادته ـ بگومان له
  وه بنه  کۆده  پک ھاتبت که ند توخمکی پچکۆله  چه بت سروشت له ده

بۆ –سوفکی تریش  یله ند فه بوای چه به. ن که کان دروست ده و شته
چت   ڕی تده میشه ھه) مادی ( وه تی درژبووه قیقه  ھه- دیکارت نمونه

 کام الیان ڕاستیان م به. شبکرت تردا دابه شی بچکۆله ر به سه به
 کرد؟ ده

 . ھیچیان...ردووال ـ ھه
  ره  ھه ته  خاسیه کک له یانگوت یه سوف ده یله  فه ـ پاشانیش کۆمه

سوفکی  یله ند فه مان کاتیشدا چه  ھه له.  ستیه ربه کانی مرۆڤ سه گرنگه
دابوون  و بوایه  له  که-کان و سپینۆزا  ستۆیکه بۆ نمونه–ترمان ناسی 

  وه دیسانه.  ڕوه پی یاسای پویستی سروشت بچت به موو شتک به ھه
 حوکم  وه  دنیاییه توانین به  نه  که دایه و بوایه کانت لهشدا  لره
  .ین بده

 . شه نه و نائاق یه نهک ئاق ک یه دا وه که ردوو باره  ھه ـ بواکردن له
وا  لمنین، ئه  خودا بسه وه قه ھۆی ئه وت به ر بمانه دواجاریشدا گه ـ له
بۆ –کان   ڕاشیونالیسته وه یه م باره له. کی داخراو یه  ڕگه ینه گه ده

 بوونی خودا  یه م شوه دا به ویان ده  ھه-ک دیکارت  وه نمونه
ی  وه رئه به  ئاسانی له بت، زۆر به بت بوونی ھه لمنن؛ خودا ده بسه

–سوفکی تریش  یله ند فه چه.  یه مان ھه» رکی پاوپ وه بوونه«ونای 
ی  وه  ئه یشتنه  گه- بۆ نمونهکویناس  ریستۆتالیس و تۆماس ئه ک ئه وه

موو شتک  یانگوت ھه ی ده وه رئه به بت، له بت بوونی ھه خودا ده
 .بت مینی ھه که کی یه بت ھۆیه ده

 کدا بوو؟  چ بوایه ی کانت له ـ ئه
ست  ق و ھه ئه. کرد ده  نه لماندنانه و سه کک له  ھیچ یه و بوای به ـ ئه
بوون و .  یه  بتوانت بت خودا بوونی ھه  که کی دنیایان نیه مایه بنه
 .چت ک ڕیان تده ک یه  وه وه قه الی ئه بوونی خودا به نه
ی بوای ئاینی  یویست بنچینه تادا گوتت کانت ده ره  سه  لهم بهـ 
 .سیحی بپارزت مه
ق   ئه دا که و شونه ؛ له وه کاته رکی دینی ده گه رگای ئه و ده ، ئه ـ به

ک دروست  ودا بۆشاییه کی داخراو، له  ڕگایه نه گه زموون ده و ئه
 . وه ئاینی پ بکرته» بوای « کرت به  ده بت که ده
 ؟ تی ڕزگارکرد، وانیه سیحیه ش مه یه م شوه ـ به
.  کانت خۆی پۆتستاند بوو بت بین که  دهم به. توانیت وا بیت ـ ده
ک،  یه ک بنچینه ی پۆتستاندی وه ، کسه وه یهمی چاکساز رده  سه له
ر  ی کاتۆلیکی، ھه  کاتکدا کسه له.  ئیمانکردنیان ناسرابوون نھا به ته
قیش   ئه دابوون که و بوایه  له وه ڕاسته کانی ناوه ده می سه رده سه له

 .پشتگیری ئیمان بکات
 .م گه ـ تده

ھشت،  ده ج نه بۆ ئیمان بهنھا  ی ته و پرسیارانه  کانت ئهم بهـ 
کی  یه ک بنچینه ک وه یه و تاڕاده ئه. یوانی مک قوتر ده کو که به
 خودا  ، که یه مری ھه  بین مرۆڤ ڕۆحکی نه نا که خالقی داده ئه

 . سته ربه نی ویستی سه  مرۆڤ خاوه ، که یه بوونی ھه
و  تادا گومانی له ره سه کرد؛ له ک دیکارتی ده ک وه یه  تا ڕاده واته ـ که

 خودا و  وه دزییه ین، پاشانیش به توانین لیان تبگه  ده کرد که  ده شتانه
 . وه که ته  ناو بابه خسته  شتی تریشی ده کۆمه
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 ئیمان  ی که وه ر ئه سه  له ، سووره وه ی دیکارته وانه  پچه و به  ئهم بهـ 
 ویستی   بواکردن به  خۆی بهو ئه. ق ک ئه یاند نه ی گه نجامه و ئه به
  گریمانه«گوت   بوونی خودای ده مر و به ستی مرۆڤ و ڕۆحی نه ربه سه

 .«کان کرداریه
 ؟  چیه وه ی مانای ئه ـ ئه

 م به  و شته ر ئه سه ختکردن له  جه شتک، واته» کردنی گریمانه«ـ 
و   ئهی کرداریش،  گریمانه ستی له به مه. لمنرت ی بسه وه ب ئه به

بت  مرۆڤ ده) پراکتیکی(نی کرداری  ر خاتری الیه به له  که یه شته
یگوت؛  و ده ئه. خالقی مرۆڤ ر خاتری ئه به  له ، واته وه دووپاتبکرته

 .« خالقیه کی ئه  بوونی خودا پویستیه بوابوون به«
رتۆ لب  ئهم به،  وه رز بووه ر به کسه سۆفیا یه. رگا درا  ده  پکدا له له
 وجا سۆفیا گوتی؛ ئه.  وه یهجو  شونی خۆی نه له

 ؟ ، پت وا نیه وه ینه  بکه رگاکه  ده ـ باشتر وایه
. ستا ویش ھه  دواجار ئهم بهکاند،  ته کانی ھه لبرتۆ شانه ئه
ستابوو،  ڕا کچکی کراس سپی وه وه ره  ده  و له وه یان کرده رگاکه ده

و  وپش له وه  له بوو که و کچه ئه. ا بوورد  سه کی سووریشی لهکو
 خواردنیشی  کی پ له یه میله زه.  بینیان وه که ریاچه ری ده به
 . بوو وه سته ده به

 . سۆفیا لی پرسی...ـ چۆنیت؟ تۆ کیت؟
 ؟»م  سوورهکو«ـ نابینیت من 

 قاند و گوتی؛ رکی له ویش سه لبرتۆی کرد و ئه یرکی ئه سۆفیا سه
 و وتی چی؟ ت لبوو ئهـ خۆ گو

، منیش خواردنم بۆ  خۆش و پیره نه. ڕم گه نکمدا ده دوای مای نه ـ به
 . ھناوه

 !ی ، ده  ڕگای خۆتا بۆی باشتره به.   نیه ـ ئره
تگوت  دا، ده ستی باده ک ده یه شوه دا به م قسانه ڵ ئه گه لبرتۆ له ئه

کانی   قسه ی به  درژه که وره سوکو   کچهم بهکات،  رده  ده مشووله
 دا؛

 . یاندایه کیشم بگه یه  نامه بوایه ـ ئاخر ده
ستی   ده رھنا و دایه کی ده یه  نامه که  سوورهکو  مک کچه پاش که
 .ر  به ی خۆی گرته وجا ڕگه ئه. سۆفیا

 . سۆفیا ھاواری لکرد...  به که ـ وریای گورگه
.  وه  ژوره ودا ھاتبووه پش ئه  له ت، کهو لبرتۆ که پاشان سۆفیا دوای ئه

  گوتی؛ وه رسوڕمانکه سه  و سۆفیا به وه کانیان دانیشتنه ر کورسیه سه له
 وـ کدا ده  خه ی به سوورهکھات یا. 

نکی   مای نه ڕواته ی ده وه رئه به له.   پی بیت وریابه ـ سوودیشی نیه
  تایه تا ھه  بۆ ھه م شته ابت؛ ئهرگیزیش فر ن ھه. یخوات  ده که و گورگه
 . وه بته  ده دووباره

رگای   ده نکی له  مای نه ی بگاته وه  پش ئه مبیستووه رگیز نه  ھهم بهـ 
 .ھیچ ماکی تر بدات

 .ڕێ، سۆفیا ـ لی گه
بۆ « نووسرابوو  وه ره سه ی کرد، له که ماشای نامه وجا سۆفیا ته ئه

 ؛ وه رز خوندیه نگی به  ده  و به وه ی کرده که نامه. » ھیلده
 بمان   که  ساکار بوایه ر مشکی مرۆڤ ھنده گه  گیان؛ ئه ھیلده»

  بووین که ق ده  ب ئه ش ھنده و کاته وا ئه ین، ئه  لی تبگه توانیبایه
 .«ت لبت ی بابه ویستانه وی خۆشه س...ین توانی لی تبگه مان ده نه
 شاند و گوتی؛  ڕاوهرکی لبرتۆ سه ئه
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. گوت مان شتی ده ر ھه  ھه پم وابت کانتیش بوایه. کات ـ ڕاست ده
  یه وانه له.  چین ین ئمه  تبگه  بین که وه ڕوانی ئه ناتوانین چاوه

ین،  ک تبگه یه  مشووله  گوک یان له بت له مان ھه وه توانای ئه
ر زۆر زۆر  بگومان ھه. ین  خۆمان تبگه رگیز ناتوانین له  ھهم به
 .ین گه ردوون تده  گه متریش له که

 و پاشان  وه ک دوو جار خونده ی یه که ی ناو نامه که یره  سه سۆفیا ڕسته
 وامبوو؛ رده لبرتۆ به ئه

   شتانه و جۆره ھین ماری ئاوی و ئه  نه وتین که  ڕکه وه ر ئه سه ـ له
ین،  واو بکه مۆمان ته تی ئه ی بابه وه وت پش ئه مه ده.  ڕگرمان ببنه

 .م ت بۆ بکه"کانت"باسی زانستی ئیتیکی 
بت  ک ده یه ی پاش ماوه وه رئه به ، له مک خراکه  که واته ـ که
 . وه  ماه وه ڕمه بگه

کانمان پمان  سته ق و ھه  ئه کرد که موو شتک ده  ھه ـ ھیوم گومانی له
  نوێ بیر له رله کانتی ناچارکرد سهی ھیوم،  م گومانه ن، ئه ده

نی مۆرایشی   الیه ته به ھه.  وه کانی ژیان بکاته  گرنگه ره  ھه پرسیاره
 . وه گرته ده
.  یه ه  و چی ھه لمنین چی ڕاسته یگوت؛ ناتوانین بیسه  ھیوم ده ـ به
ی ک یه  ڕسته  له واته–   و وایه یه  ھه  که وه شتکه « ی له وه رئه به له
  واته که«ربھنین و بین  نجامک ده رئه ناتوانین ده»  وه سفیه وه
 .«نجامی رئه کی ده یه  ڕسته ینه  ناتوانین بگه واته–بت وابت  ده
ن  ده مان پده کانیشمان ڕگه زموونه  ئه قمان و نه  ئه پی ھیوم، نه ـ به

ی   ڕگه لهئاسانی  کو زۆر به ، به وه ینه  جودا بکه ه ڕاست و ھه
الی  ش به یه م بنچینه ئه.  وه ینه توانین جودایان بکه  ده وه کانمانه سته ھه

 . زۆر الوازبوو وه کانته

 .م گه  تده ـ به
 جیاوازی نوان  کرد که ستیده قووی ھه  به تاوه ره  سه ر له ـ کانت ھه

ڵ  گه دا له لره. واو ڕاستی بت  شتکی ته ه ڕاست و ھه
  ه ی ڕاست و ھه وه یانگوت جیاکردنه  ده  که بایه کاندا ته الیستهڕاشیون

 و چیش  زانت چی ڕاسته سک ده موو که ھه.   مشکی مرۆڤدایه له
 فری بوون،   که ی شتکه وه رئه به نھا له ک ته ش نه مه ، ئه یه ه ھه
.  یه ی ھه و بوون  مشکماندا دانراوه  له  شتکه  که شه وه رئه به کو له به
  ، واته یه ھه» قکی کرداری ئه«سک  موو که پی کانت ھه به

ر ئاستی مۆرادا  سه  له میشه  ھه  که یه قیمان ھه کی ئه توانایه
 . یه ه  و چی ھه توانت پمان بت چی ڕاسته ده

 ؟ کی زگماکه  توانایه واته ـ که
کانی  ته موو خاسیه  ھهک ر وه ، ھه ه ی ڕاست و ھه وه ـ توانای جیاکردنه

ی  مان شوه سک ھه موو که ک چۆن ھه روه ھه.  تری مشک، زگماکه
  وه"ھۆ"ی یاسای   ڕگه موو شتک له  ھه  ئمه بۆنمونه–  یه درککردنی ھه

مان   ھه توانت بگاته سک ده موو که ش ھه مان شوه ھه  به-ین گه تده
ک  ش، وه ردونیه ۆرای گهم یاسای م ئه. ردوونی گه» یاسای مۆرای«

ک  روه ھه.  یه قی ھه مان ڕاستی موته کان، ھه  سروشتیه یاسا فیزیاویه
ک چۆن  روه بت، یان ھه کی ھه بت ھۆیه موو شتک ده چۆن ھه
ک  یه ک بنچینه  وه وه قمانه یشتنی ئه الی تگه ، به12=5+7ی  ھاوکشه

ی ژیانی  ک بنچینه وه،  مان شوه ھه ش به م یاسایه ئه. نرت داده
 .نرت مۆرامان داده

 ت؟  چی ده م یاسا مۆرایه  ئه ی باشه ـ ئه
ب  « واته موو شتکدا دت، که پش ھه  له م یاسایه ی ئه وه رئه به ـ له
   نیه وه تیه  ھیچ بارودۆخکی تایبه ندی به یوه  په واته. » ندوچوونه چه
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  ، له وه گرته موو مرۆڤکیش ده  ھه.بژاردنکی مۆرای تدا بت  ھه که
   له یه م شوه به. ر کاتکیشدا بت  ھه کدا بن و له گایه ر کۆمه ھه

یت،  که یت و چی نه بت چی بکه کاندا پت نات ده  جیاوازه بارودۆخه
ک  یه  چ شوه ت به بارودۆخکدا پت ده» موو ھه « کو له به
 .یت وت بکه سوکه ھه
بارودۆخکی دیاریکراودا  ر له گه کی مۆرای ئاوھا، ئه یاسایه م بهـ 

وا چ سوودکی  ین، ئه که ین و چی نه بت چی بکه ت ده پمان نه
 ؟ یه ھه

. داڕشت» ندوچوون رمانکی ب چه فه«ک  ی وه که ـ کانت یاسا مۆرایه
 موو بارودۆخکدا  ھه  له  که یه وه ندوچوونی ئه  ب چه ستی له به مه
 .ج بھنرت بت به  ده واته»  رمانیشه فه«ش  وه  له کاردت و جگه به

 ... یه م شوه ـ ئمم، به
  له. ڕژت کی جیاواز داده یه ند شوه  چه ی به که ـ کانت یاسا مۆرایه

یت،  وت بکه سوکه ک ھه یه  شوه  به میشه بت ھه ده«ت؛  تادا ده ره سه
  یت، ببته که وت ده سوکه پی ھه  به ی که هو یاسای  وا بخوازیت ئه که

 .«کی گشتی یاسایه
کانی  موو خه  ھه بت ھیواداربم که م، ده که  کاتک شتک ده واته ـ که

 .ن ک من بکه وا ڕک وه ت بوون، ئه مان حاه ر تووشی ھه گه تر، ئه
تدا  وه وهی نا که ڵ یاسا مۆرایه گه دا له م کاته نھا له ته.  واوه ـ ڕک ته

م  ی به که کانت یاسا مۆرایه. یت که وت ده سوکه ڕۆیت و ھه ھاوشان ده
وت  سوکه ک ئامانجک ھه  وه میشه ھه«ت؛  ڕژت و ده ش داده یه شوه
ی شتکی تر  وه ک بۆ ئه یه سیله ک وه ک وه ، نه ڵ مرۆڤکی تردا بکه گه له
 .«ست بھنیت ده به

نھا بۆ  ، ته»کاربھنین به«ک  یه شوه ی تر بهکان  نابت خه واته ـ که
 .ین ندی خۆمان بگه وه رژه  به ی به وه ئه

 خۆیدا  سکی تر خۆی له موو که ی ھه وه رئه به خر نابت، له ـ نه
کو خۆشت  ؛ به وه کانی تر ناگرته نھا خه  ته مه  ئهم به.  ئامانجکه

کاربھنیت بۆ  ک به یه سیله  وهک ت خۆشت وه نانه نابت ته.  وه گرته ده
 . شتک یته ی بگه وه ئه

 چ  ت؛ به  ده چت که ده»  که یاسا ئاتونیه « ک له یه  تا ڕاده مه ـ ئه
ن، تۆش  وت بکه سوکه تا ھه گه کانی تر له  خه ک پت خۆشه یه شوه
 .« دا بکه گه وتیان له سوکه  ھه مان شوه ھه به

دا   بنچینه  له ، که» ندوچوونه ب چه«ستورکی  ش ده مه ، ئه ـ به
یاسا «م  توانیت بیت ئه ده.  وه گرته خالق ده کانی ئه نه موو الیه ھه

 .بت رده کانت ده»ی که یاسا مۆرایه«مان  ھه» ش ئاتونیه
کرد کاتک  ھیومیش ڕاستی ده. کردنن نھا گریمانه  ته مانه  ئهم بهـ 
 و چ  لمنین چ شتک ڕاسته  بیسه وه قه ھۆی ئه ن به ناتوانی یگوت که ده

 . یه ه شتکیش ھه
، گومان "ھۆ"ک یاسای  روه  ھه  یاسای مۆراڵ بۆ نمونه وه الی کانته ـ به
 م بهلمنرت،   ناسه وه قه ھۆی ئه ش به م یاسایه ئه.  گر و گشتیه نه ھه
 مرۆڤک ناتوانت نکۆی  و ھیچ گۆڕه تی نه واوه  ته شدا به وه ڵ ئه گه له

 .لبکات
موو  ین، پم وابت ھه که تدا باسی ویژدان ده ڕه  بنه م له که ستده ـ ھه
 ؟ ، وا نیه یه سک ویژدانی ھه که
 ڕاستیدا  وا له کات، ئه  یاسای مۆراڵ ده ، کاتک کانت باس له ـ به

  کهلمنین   بسه و شتانه ناتوانین ئه. کات باسی ویژدانی مرۆڤ ده
 .شدا ئاشناین پیان وه ڵ ئه گه  لهم بهت،  ویژدانمان پمان ده
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کی  تی خه م و یارمه که کی جوان ڕفتارده یه  شوه ندێ جار به ـ ھه
ی بۆ خۆم  که زانم باشه  ده  که یه وه رئه به نھا له  ته مه  ئهم بهم،  ده ده
 .م رکه  ناوبانگ ده یه م شوه  به یه وانه  له بۆ نمونه–  وه ڕته گه ده
 ناوبانگ   بت که وه رئه به نھا له ت ته که ر ھاریکاریه گه  ئهم بهـ 
 ھاوشانی  یه وانه له.  وه پی یاسای مۆراڵ ناجویته وا به یت، ئه رکه ده

ر باش  شیان ھه مه چت ئه ڕی تده–یت  وت بکه سوکه یاسای مۆراڵ ھه
وتکی مۆرای،  سوکه ی بگوترت ھهی شتک پ وه  بۆ ئهم به -بت
و  نھا ئه ته. ر خۆتدا سه  زابوونک بت به نجامی شوه بت ئه وا ده ئه

  رشانته رکی سه یت ئه ستکه  ھه یت، که که ک ده یه  شوه ی شتک به کاته
  کرت به  ده و کاته نھا ئه وا ته ، ئه وه پی یاسای مۆرای بجویته به
   که شه مه رئه به ر له ھه. م بدرت ه قه  مۆرای لهوتکی سوکه ھه
رکی  زانستی ئیتیکی ئه«گوترت  زانستی ئیتیکی کانت ده به
 .«رشان سه
ن و تی مندا  بۆ ڕکخراوی یارمه  پاره رشانمه رکی سه م ئه که ستده ـ ھه

 . وه مه کانی تر کۆبکه  خرخوازه ڕکخراوه
دایت شتکی  و بوایه  تۆ له  که یه وه  ئه رنگهدا گ ی لره و شته ، ئه ـ به

 لشت ون  وه یته که  کۆی ده ی که یه و پاره  ئه نده رچه ھه. یت که ڕاست ده
 -ست به  جی مه گاته  نه واته–کان   برسیه  سکه شگاته بت یان نه
تۆ .  وتت کردووه سوکه پی یاسای مۆراڵ ھه شدا به وه ڵ ئه گه ھشتام له

پی   و به فتارت کردووه کی ڕاست ڕه یه وه رزی بیرکردنه ر ته سه له
 شتک  ی به وه  بۆ ئه  گرنگه  که یه یه وه  بیرکردنه رزه و ته کانتیش ئه
.   گرنگ نیه که نجامه دا ئه وتکی مۆرای ڕاست، لره سوکه بگوترت ھه

کانت  ئیتیکی  ش له» وه رزی بیرکردنه ئیتیکی ته« ناوی  وه رئه به له
 .نرت ده

پی  ی مرۆڤ به  ڕک بزانت که  که  گرنگه وه الیه  به ـ بۆچی ھنده
و  ر ئه  گه کات یان نایکات؟ ئایا گرنگترک نیه یاسای مۆراڵ ڕفتارده

 کانی تردا بت؟ ی خه  پناوی باشه ین له یکه ی ده شتانه
و  نھا ئه  تهم به.  بایه ی تۆدا ته م بوایه ڵ ئه گه ، کانتیش له ـ به
پی یاسای مۆراڵ   به ین که که فتارده ڕه» ستی ربه سه «  به کاته

 . وه بجوینه
ک  پی یاسایه  به ین که که فتارده ستی ڕه ربه  سه  به و کاته نھا ئه ـ ته

 ؟ یر نیه  سه وه الته مک به ؟ که وه بجوینه
 ناچاربوو  یادت بت که  له یه وانه له.  یر نیه  سه وه الی کانته خر به ـ نه

نی ویستکی   مرۆڤ خاوه که»  بکات وه ی ئه گریمانه«یان » وایدانت«
ی  وه رئه به ، له  خاکی گرنگه مه  ئه...؟ یادته ست بت، له ربه سه
ی  ، ئه ڕوه چت به ده" ھۆ"پی یاسای  موو شتک به بوای کانت ھه به
 ست بین؟ ربه کی سهنی ویست کرت خاوه  چۆن ده واته که
 . پرسه  من مه ـ له
  ، که وه شه  دوو به کات به ک مرۆڤ ده یه  شوه ودا کانت به ـ له
یگوت مرۆڤ   ده  یاد کاتک که وه ی دیکارتمان دنته که سفکردنه وه
.  ق پکھاتووه ش و ئه  له ی له وه رئه به ، له» رکی دووانیه وه بوونه«

واو  ست، ته ن ھه رکی خاوه وه ک بوونه  وه  ئمه  که دایه و بوایه کانت له
کانمان  سته  خۆمان ھه ئمه. بین"ھۆ"شکنراوی  چی یاسای نه ملکه
  کان به ستیه  ھه وت مۆرکه مانه وت و نه کو بمانه نابژرین، به ھه

نھا   ته  ئمهم به.  وه نه ده نگ ده  و ڕه وه  ناومانه پویستی دنه
مان کاتیشدا   ھه کو له ست نین، به ن ھه رکی خاوه هو بوونه
 .نیشینق رکی ئه وه بوونه
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 ڕژمی  ر به تی سه واوه  ته ست به ن ھه رکی خاوه وه ک بوونه  وه ئمه
ژر یاسای  ش له ی ئمه وه رئه به  لی، له وه سروشتین و جودا ناکرینه

ستمان  ربه  ویستکی سه  ڕاستیدا ھیچ جۆره ش له م جۆره به. داین"ھۆ"
 کانت پی  ین که و شته ر به نی سهق رکی ئه وه ک بوونه  وهم به.  نیه
ی  شه و به  ئه ، واته» یه ک خۆی ھه  وه ی جیھان که شه و به ئه«ت  ده

  و کاته نھا ئه ته. ستت کانمان نابه ستیه  ھه  مۆرکه  پشت به جیھان که
مان »قی کرداری ئه«پی   به ، که یه ستمان ھه ربه ویستی سه

  بژاردنه کات بیاری ھه  وامان لده ی که قه و ئه ، ئه وه جوینه ده
چی یاسای مۆرای  ی کاتک ملکه وه رئه به له. ین کانمان بده مۆرایه

 و   خۆمان بۆ خۆمانمان داناوه کین که چی یاسایه  ملکه و کاته بین، ئه ده
 .ڕۆین ریشی ده سه له

 -ناو خۆمدا یان شتک له–بگومان خۆم .  ک ڕاسته یه ، تا ڕاده ـ به
 .م فتار بکه  ڕه کانی تر ناشیرینانه ر خه رامبه ت نابت بهًڵ پم ده

–یت  که فتار نه  ڕه  ناشیرینانه یت که ده  ده وه ـ کاتک بیاری ئه
  و کاته وا ئه  ئه-ندی خۆشت بت وه رژه  به چت دژ به  پی ده نده رچه ھه
 .یت که وت ده سوکه ستی ھه ربه سه به
ر  گه خۆ نابین، ئه ربه ست یان سه ربه  زۆر سه وه مه نی که الیه  بهم بهـ 
 .وین کانمان بکه زووه نھا دوای ئاره ته

کرت  ت ده نانه ، ته  به...شتک» موو ھه«ی   کۆیله بینه کو ده ـ به
س و  وه ر ھه سه ی به وه  بۆ ئه ئمه. نرستیشما ی خۆپه  کۆیله ببینه
 . خۆیی و ئازادییه ربه  سه کانماندا زاڵ بین، پویستیمان به زووه ئاره
زوو و  نھا دوای ئاره وان ته ڵ چی؟ خۆ ئه ی ئاژه رباره ی ده ـ ئه

کی ئاوھا پویستیان  ستیه ربه وان سه ئه. ون که کانیان ده پداویستیه
 ن؟ فتاربکه  مۆراڵ ڕهر یاسای سه  له  که نیه

 . مرۆڤ کاته  ده  ئمه  که شه ستیه ربه و سه خر، ڕک ئه ـ نه
 .م گه  تده ـ پم وابت ئستاکه

   له وتوانه رکه توانین بین؛ کانت سه ماندا ده که  کۆتایی باسه ـ له
کاندا، توانی  کان و ئیمپیریسته فی نوان ڕاشیونالیسته لسه گژاوی فه

واو   ته فه لسه ڵ کانتدا قۆناغکی تری فه گه  له وه رئه به له.  وه ره  ده بته
ی  مه رده و سه دانی ئه رھه ڵ سه گه دا مرد، ڕک له1804 سای  له. بوو
  ی له که بره ر قه سه له .” ”Romanceین ڕۆمانسی  پی ده  ئمه که

؛  انی نووسراوهک ناوبانگه  به ره  ھه  وته کک له شاری کۆنیگسبرگدا، یه
  شه  گه وه رسوڕمانه ڕز و سه  و به  مشکمدایه  دوو شت له میشه ھه«
 و یاسای مۆرایش  یه وه رومه سه کانی ئاسمان له شه  گه ستره ن؛ ئه که ده
  م دوو شته  ئه وه الی منه به«ت؛  و دواتریش ده»  مدایه وه  ناوه له
  کیش له  و خودایه یه  ھه وه رومه  سه ک له ی خودایه وه کن بۆ ئه یه گه به

 .« مدایه وه ناوه
  و گوتی؛ وه  نایه وه که یه که  کورسیه لبرتۆ پای به وجا ئه ئه

ی کانت  رباره ستین، پم وابت گرنگترین شتمان ده وه دا ده ـ ئیتر لره
 .باسکرد

 . که ـ کاتژمر چوار و چاره
 . سته مک بوه تیت که یارمه ، به ـ شتکی تریش ماوه

ج  م به که رگیز پۆله واو بوو، ھه  ته که ت وانه م نه تا مامۆستاکه ـ ھه
 .ناھم

رکی  وه ک بوونه نھا وه  ته ر ئمه گه  بوای کانت ئه ـ پم گوتیت به
 ؟ کمان نیه ستیه ربه  سه وا ھیچ جۆره ست بژین، ئه ن ھه خاوه
 .ت گوت ته و بابه ، شتکت له ـ به
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وا  ، ئه وه ردوونی بجوینه قی گه پی ئه ر به گه شم گوت ئه وه ی ئه ئهـ 
 بین؟ خۆ ده ربه ست و سه ربه سه
 ؟ وه یته که ی ده  بۆ دووبارهم به،  ـ به
ماشای نو چاوی   قوی ته  و به وه  سۆفیا نزیککرده لبرتۆ خۆی له ئه
  پی گوت؛  چرپه کرد، پاشان به ده

 .یانبینیت  ده  که که  مه و شتانه موو ئه  ھه ڕ به ه باو...ـ سۆفیا
 ؟ ستت چیه به ـ مه

 .م که کی تر، کچه ر ڕگایه  سه ره ـ توانینت بخه
 . ستت چیه به م مه  ھیچ جۆرک تناگه ـ به

ڕی  یبینم، باوه چاوی خۆم نه کو به تاوه ھه«ر بین   گه ـ ئاساییه
 . که ڕی پمه باوه» ش کاته«و  ت ئه نانه  تهم به، »م پناکه

 . گوت وه یه م باره و پشیش شتکت له وه ـ له
 .ی پارمندیس بوو رباره ، ده ـ به

 .یت که م باسی چی ده  ھشتام تناگهم بهـ 
و   ئه...کرد مان ده  دانیشتبووین و قسه وه ره  ده  له  که یادته  له...ـ ھیی
 . وه یهجو  و ده وه ره  ده  ھاته وه که چهریا  ده  له که ی ماری ئاویه کاته
 بوو؟ یر نه ، سه ـ به
  که  سوورهکو  پاشانیش کچه. بوو یر نه ھیچ جۆرک سه خر، به ـ نه

چ . »ڕم گه نکمدا ده دوای مای نه به«رگای دا و گوتی؛  ده ھات و له
 ب  مووی یاریه  ھه مانه ئه. ، سۆفیا  و شۆخی کردنکی ناخۆشه نوکته
  ھه  و ڕه که ی ناو توکی مۆزه ک نامه روه  ھه...رن کانی مجه تامه
 ؟  یادته  له... که خته سه

 ...دایت و بوایه ـ تۆ له

قمان  پی ئه کو به تاوه  ھه...  پم گوتیت پیالنکم داناوهم بهـ 
ش تا  یه م شوه تنت، به مان بخه و ناتوانت ھه وا ئه ، ئه وه بجوینه

زووی خۆی وامان لبکات   ئاره توانت به ده. ستین ربه ک سه یه ڕاده
ری   ھیچ شتک سهم بهخوازت،   ده ینکه ر شتک بکه ھه به» ست ھه«

ت  نانه ، ته وه شبکاته  فیلی بادار ڕه با ئاسمانیش به. من ناسوڕمنت
.  نابینت وه منه ر لوم زیاتر، ھیچی تر له کی سه یه  بزه ش له و کاته ئه
  میشه  ھه ، که که یه عریفه  مه مه ئه!   دوانزه کاته وت ده  پنج و حهم به
ش  فه لسه فه. بت کانیدا زاڵ ده  کارتۆنیه ریه موو کاریگه ر ھه سه به

 . ته ی حیکایه وانه پچه
 .کرد ماشای ده  ته وه رسامیه سه  و به وه نگی مایه ب ده سۆفیا به

م  که پاشان داوات لده.  وه  بۆ ماه وه ڕیته توانیت بگه هـ ئستا د
دواتریش باسی . ین که می ڕۆمانسی ده رده  بۆ الم و باسی سه وه بیته

ر  کو مجه  تاوه کی ماوه یه فته نھا حه  تهم به. ین که گۆ ده ھیگ و کیاگه
بت  هش د و کاته کو ئه ، تاوه وه بنیشته" کیفیک"ی  خانه  فۆکه له

 زیاتر ھیچی  مه له. ین ر ڕزگاربکه نتاسیای مجه  لینجاوی فه خۆمان له
 بۆ خاتری   بزانیت که نده وه وت ئه مه  دهم بهتر نام سۆفیا، 

 ...م که نگ کارده شه ر پیالنکی قه سه ردووکمان له ھه
 .ڕۆم  من ده واته ـ که
 .بیرچوو ان لهموو شتک گرنگترم  ھه  وابزانم له... سته ـ بوه
 وجا چی؟ ـ ئه

 . ساڵ  پانزه بته  ده مۆ ھیلده ئه. دایک بوون، سۆفیا ـ گۆرانی ڕۆژی له
 .ھا روه ـ منیش ھه
 .ین  گۆرانی ده وه  پکه واته  که...ھا روه ـ تۆش ھه
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 گۆرانی ڕۆژی  ستیان به رپ و ده  سه ستانه ردووکیان ھه  ھه وه پاش ئه
 دایک بوون کرد؛ له
تساپیرۆز ب ت لت! ی نوپیرۆز ب ت لی نوسا!... 

 ڕۆیشت و  که ریاچه ڕاکردن تا الی ده سۆفیا به.  چوار و نیو کاتژمر بووه
  واو ڕاکشایه ی ته که مه له  به... وه ڕییه  په که  ئاوه ش له که مه له  به به
 .ورچو دا بۆی ده که ناو دارستانه ڕاکردن به  و به که ر وشکانیه سه

 شتکی بینی  وه کانه گی داره  نو ڕه ، له ر ڕگاکه  سه یشته کاتک گه
 ڕۆشت،  که  سوورهکو  یای بۆ الی کچه ر خه کسه سۆفیا یه.  وه یهجو ده
و   زۆر له م تارماییه  ئهم بهڕا،  گه نکیدا ده دوای مای نه  به که

 .تربوو گچکه
کی سووری  یه  بینی، فانیلهیی  بوککی قاوه... وه لی نزیک بووه

 .بوو ن دهکی مندا ی یاریه ر ھنده ھه. ردابوو به له
 بینی ورچکی  تیش که تایبه  شونی خۆیدا وشکبوو، به سۆفیا له
 . یاریکردنه
وت،  دا لبکه که  دارستانه سک ورچکی یاریکردنی له ر که  گه ئاساییه

 . رقای شتکه  سه وه مه نی که هالی  به... یان زیندووه م ورچه  ئهم به
 . سۆفیا گوتی...ـ چۆنیت؟

ناو  دا له  خۆشه م ڕۆژه  له ی داخه ، جگه ه»ر پلوس پیته"ـ من ناوم 
 . دیووه وپش نه وه رگیز تۆم له  من ھهم به ...دا ون بووم که دارستانه

 خۆ م به.  سۆفیا گوتی...ڕیبم په دا تنه وپش بره وه  من له یه وانه ـ له
 .تدا بت و بۆیت که ترییه د مه  سه  دارستانه توانیت له ئاسانی ده تۆ به
شت  وه بت ئه ده.  خته  زۆر سه وه الی منه  به یه و ژماره خر، ئه ـ نه
 . مه قم که  من ورچم و ئه یادبت که له

 . ـ ناوبانگی تۆم بیستووه

باسی تۆی بۆ " یاکوب"ان جارکی. بت" ئالیس"بت ناوت   ده واته ـ که
ت  تۆ ھنده. کترمان بینی ش یه مان شوه ھه ر به پم وابت ھه. کردم
 م به.  وه تر بوویته تر و پچکۆله ، تا پچکۆله وه  ئاوی بتک خوارده له

.  وه  بوویته وره  گه وه  و دیسانه وه  ئاوی بتکی ترت خوارده پاشان له
تکیان  ڕه من خۆم که. خۆین  چ شتک دهبت ئاگادار بین و بزانین ده

 .روشککدا گیرمخوارد  که  کونه  له  زۆرم خوارد که ھنده
 . من ئالیس نیمم بهـ 

 ...»ین ھه «  ئمه  که یه وه  گرنگتر ئه وه  کین، له  ئمه ـ گرنگ نیه
 ڕۆژکی  جارکی تریشیان له.  کیشه ت و زۆر زیره  وا ده که پوه په کونه

ش زۆر  که ره من و که.   دوانزه کاته وت و چوار ده ۆشدا گوتی حهخ
  وه الی ئمه به.  نازانین ی ژماره وه رئه به زاربووین، له رمه شه

 . وا ئاسانتره پشبینیکردنی ئاوھه
 . ـ من ناوم سۆفیایه

ک گوتم، پم وابت تۆ  روه ھه.  ناسینت، سۆفیا ـ پخۆشحاڵ بووم به
بت بۆم و   من ده  ئستاکهم به. دا یه م ناوچه هسکی نویت ل که

موومان   ھه... وه ی ھاوڕم بدۆزمه که  پچکۆله رازه  به چکه ناچارم به
 . بانگ کراوین وره نگکی گه  بۆ ئاھه وه روشک و ھاوڕکانیه ن که الیه له
ی  که سته ده وجا سۆفیا له  و خواحافیزی کرد، ئه وه رزکرده ستکی به ده

 .ی بینی زکی بچکۆله  کاغه تریدا پارچه
 . سۆفیا پرسی...؟ وه ستته  ده  به  چیه وه ـ ئه
  و گوتی؛ وه  پشه ی ھنایه که زه ر پلوس کاغه پیته
 .دا ون بووم که  دارستانه  له وه مه ھۆی ئا ئه ـ به

 . و ھیچی تر زکه  کاغه نھا پارچه  ته وه  خۆ ئهم بهـ 
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 بۆ کچی ناو  که یه نامه.  نیه» زک  کاغه پارچه«نھا  خر، ته ـ نه
 .  ھاتووه ی ھیلده که ئاونه
 . من یت به توانیت بیده  ده واته  که...ـ ئمم

  نیت؟  خۆ تۆ کچی ناو ئاونکهم بهـ 
 ...م بهخر،  ـ نه

 .ی بگات که نه ستی خاوه ده بت به  ده ـ دون یاکوب پی گوتم نامه
 .ناسم  ده ده من ھیلم بهـ 

سک باش باشیش بیناسیت،   که نده رچه ھه.  کی نیه  ھیچ گرنگیه وه ـ ئه
 . وه کانی بخونیته رگیز نابت نامه  ھهم به

 . ستی ھیلده  ده نمه یه توانم بیگه  ده یه وه ستم ئه به ـ مه
م  ر ئه گه من ئه. رموو سۆفیا ، فه واو شتکی تره یاندا ته م باره ـ له
رازی ھاوڕم  ی به توانم ڕگاکه ئاسانی ده ، به وه  کۆڵ ببته م له یه نامه

بت   پشدا ده  له بت، چونکه خت ده  سه الی تۆوه  بهم به.  وه بدۆزمه
  ری ھیلده رامبه ی به  و پاشان ونه وه  بدۆزیته وره کی گه یه ئاونه

 . یهدا ئاسان ن که ی دارستانه شه م به ش له مه ببینیت، ئه
دا بۆی  که ناو دارستانه  سۆفیا و به ی دا به که زه  کاغه  پارچه وه پاش ئه

ستیکرد   و ده وه ی کرده که ، سۆفیا نامه وه وته واو دورکه  ته که. رچوو ده
 ی؛ وه  خوندنه به

   سۆفیا بت که یادی چوو به لبرتۆ له  ئه رمه ی شه  گیان؛ جگه ھیلده
  له. کرد» یی وه ته کتی نونه یه«زراندنی  وازی دامه کانت بانگه

موو  ت؛ ھه دا ده»تای تاھه بۆ ئاشتی ھه«ناوی  نووسینکدا به
وی  ، تا ھه وه ییدا کۆببنه وه ته کی نونه کتیه  یه بت له کان ده تهو

م  ئه. ستۆ  ئه کانی دونیادا بگرنه وه ته نو نه دابینکردنی ئاشتی له
دوای   ساڵ و له125، پاش  وه وکرایهدا ب1795ی  سا  له نووسینه

. زرنرا دامه» یی وه ته تی نو نه کیه یه « وه مه که ڕی جیھانی یه شه
  وه ته  نه  بوو به وه مه ڕی جیھانی دووھه پاش شه دواتریش له

ی  وره  گه توانین بین، کانت بابه ش ده یه م شوه به. کان کگرتووه یه
   بوو که وه ستی کانت ئه به مه.  کانه کگرتووه  یه هو ته ی نه بیرۆکه

دا »  سروشتیه باره«و  کان له تهتوانت و مرۆڤ ده» قی کرداری ئه«
نگی نوێ  گیرساندنی جه  ھۆی ھه بته وام ده رده  به  که وه ره  ده بھنته

  یی پکبھنت که وه ته توانت ڕژمکی نونه مان کاتیشدا ده  ھه و له
زراندنی   ڕگای دامه نده رچه ھه. بگیرست ڕ ھه ھت چیتر شه نه
   که رشانی مرۆڤه رکی سه  ئهم به،  یی دوره وه ته تی نونه کیه یه
. بخوقنت» یی میشه ئاشتی ھه«ر ئاستی جیھانیدا  سه وبدات له ھه
ین تا توانین ب ، ده  به... ئامانجکی دور بوو وه الی کانته  به مه ئه

 . بوو فه لسه رزترین ئامانجی فه ک به یه ڕاده
 . وی بابهڵ س گه له.  لوبناندام  خۆم له ئستاکه

.  ڕێ وته  که وه و ماه ره  و به وه  گیرفانیه ی خسته که زه  کاغه سۆفیا پاچه
.  وه کرده  ئاگاداری ده که ی ناو دارستانه  بینینانه م جۆره لبرتۆ له ئه
دا  که  دارستانه نھا له ته  به که  پچکۆله توانی ورچه یده نه خۆ م به

دا  ی ھیلده که ی ناو ئاونه دوای ونه  به تایه تا ھه ت و ھهجبھل
 .ڕت بگه
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 «Romance» ڕۆمانسی

 ...ڕوات  ده وه و ناوه ره  به که ڕگا پ نھنیه...
 

وجا  ر کۆشی، ئه  سه ردا و خزایه  به که وره  گه  فایله ستی له  ده ھیلده
 . که ویه ر زه  سه وته تی که واوه ته به

.   ناو جگاوه  چووه ی که و کاته ی زۆر ڕووناکتربوو له که  ژوره ئستاکه
و  ڕووی به. و  سی شه  له وه ی کرد، نزیکبووبوه که ماشای کاتژمره ته

وی  ریکبوو خه  خه دا که و کاته له. وت رگا و ویستی بخه دیودا وه
   کچه ، بۆی پرسیاربوو که وه کرده  باوکی ده وت، بیری له که لده

 ... وه یه که  ناو نووسینه ر پلوسی ھنایه  و پیته که کوسووره
  کرد به ستیده ھه. سا نه و ھه خه ین له ی سبه تا کاتژمری یانزه ھه

.  وه ھاته ده ونکی بیر نه م ھیچ خه ، به وی بینیوه  خه که وه درژایی شه
 .واو جیاوازتردا ژیابت تکی ته قیقه  ھه چوو له  ده وه له

رتاپا جلی  دایکی سه.  وه  خواره یانی ڕۆیشته کردنی نانی به بۆ ئاماده
ی  که وره  گه مه له  به وه  خواره  له بوایه  ده کاری پۆشیبوو، چونکه

کاریان   ھشتام به نده رچه ھه.  ی بکردایه  و ئاماده وه ته پاکبکردایه
  ر له ی مجه وه  پش ئه بوایه شدا ده وه ڵ ئه گه م له ھنا، به ده نه

 . ی ناو ئاو بوایه  ئاماده وه ڕته  بگه وه لوبنانه
 ؟ وه  خواره ته تیدانم ھاتوویته ـ بۆ یارمه

ی دواتر نان و چا...  وه مک بخونمه وت که مه  پشدا ده م له ـ به
 ؟ وه  خواره یانیت بۆ بھنمه به

 یانی؟ ـ نان و چای به

ی ڕکخست  جگاکه... ی خۆی که  ژوره وه ڕایه  گه پاش نانخواردن ھیلده
  وه ستیکرده ر کۆشی و ده  سه وه ی خسته که فه له باشی دانیشت، مه و به
 . وه  خوندنه به
 

و  ، ئه وه یانه که  ناو باخچه کاندا خۆی خزانده رژینه نو په سۆفیا به
راوردی  ندا به ده ی عه ڵ باخچه گه  ڕۆژان له ی ڕۆژک له یه باخچه

 ...کرد ده
   و بارانه ھه ھۆی ڕه یانی کرد، به که ماشای ناو باخچه سۆفیا ته

. کان داپۆشرابوو  و لقی شکاوی داره  گه  به ی دونوه که زۆره
کان   شکاوه  و لقه که ھه  نوان ڕه ک له ندیه یوه کرد په ستیده ھه
. بت ر پلوسدا ھه سوور و پیتهکوی   کچه وه کی تره الیه ک و له الیه له

ریوو و لقی شکاوی  ی وه  گه  ڕۆیشت و له که و الی جۆالنه ره سۆفیا به
موو بارانکدا  ڵ ھه گه کرد له ده پویستی نه.   وه کان پاکی کرده خته دره

موویان نایلۆنیان   ھه ختانه  خۆشبه ، چونکه وه ژوره  رنه کان به که دۆشه
  .بوو پوه

دا  و کاته ، له وه مک بوو ھاتبووه  و دایکیشی که وه  ماه وه ڕۆیشته
ندێ  ککک و ھه.  وه که خچاه  نو یه خسته ندێ ساردی ده ریکبوو ھه خه

 . دانابوو که ر مزی نانخواردنه سه خواردنیشی له
ک بیری  یه ی گوت و تا ڕاده مه  سۆفیا ئه...میوانیت؟ڕوانی  ـ چاوه
 .تی دایکبوونی خۆیه  ڕۆژی له  که وه چووبوه

ڵ  گه  لهم به،  ی داھاتووه ممه  ڕۆژی شه که وره  گه نگه زانم ئاھه ـ ده
 .ین مۆش شتک بکه  ئه شدا پم خۆشه وه ئه
 ک چی؟ ـ وه

 . ـ یۆرون و دایک و باوکیم بانگ کردووه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

571   572 

 کاند و گوتی؛ ته یا شانکی ھهسۆف
 .  ئاساییه وه الی منیشه ـ به

  که میوانداریه. یشتن وت و نیو گه عات حه مک پش سه کان که میوانه
 دایکی سۆفیا و دایک و باوکی یۆرون  سمی بوو، چونکه تابیت ڕه

 .بینی ده کتریان نه  زوو زوو یه ھنده
ی  ت نامه عوه ی ده وه  نووسینه بیانوی مک سۆفیا و یۆرون به پاش که

لبرتۆ  یانویست ئه ده. ی سۆفیا که  ژوره ، ڕۆیشتنه وه که نگه ئاھه
  باخچه«ی   سۆفیا کرد بیرۆکه ش وای له مه ن، ئه کنۆکسیش بانگبکه

ی  که یۆرون پشنیاره. یایدا ڕابوورێ  خه به» فی لسه نگکی فه ئاھه
بژاردنی   ھی سۆفیابوو و ھه که هنگ رحاڵ ئاھه ھه دبوو، به سۆفیای به

 .دا باو بوو و کاته نگیش له تی ئاھه بابه
یان داڕشت،  که تنامه عوه عات شوازی ده  کۆتایدا پاش دوو سه له
 گیرا؛ ده نین خۆیان بۆ نه ر پکه به ردووکیشیان له ھه

 ...ئازیز
. ین بانگتان بکه» فی لسه نگکی فه  ئاھه باخچه«پخۆشحاین بۆ 

وتی   کاتژمری حه ی س دا، له  ژماره نی کلۆیڤه کۆ  له که نگه ھهئا
وارین  ئومده. کات ستپده دا ده23/6وتی  ، ڕکه ممه ی ڕۆژی شه ئواره

رم و  رگی گه  جل و به تکایه. ین ربخه دا نھنی ژیان ده یه و ئواره له
  ه ته ڵ خۆتاندا بھنن، تا بتوانین مه گه ی نایاب له ندشه ئه
ھۆی ترسی ئاگر   به جگای داخه.  وه ینه کان شیبکه فیه لسه فه
سک  موو که  ھهم به،  وه ینه  ئاگر بکه  بۆمان نیه وه وه وتنه که
دنیاتان . بگیرسنت  ئازادی ھه نتاسی خۆی به ی فه  کپه سته ربه سه
نوان  له  قینه سوفکی ڕاسته یله  فه وه مه نی که الیه  به ین که که ده

تی  واوه  ته  به که نگه  ئاھه وه رئه به بت، له  ده کاندا ئاماده میوانه
 )! نووس نادرت بواری ڕۆژنامه ( داخراوه

 ویڵ ڕز و س گه له
 ) که نگه ری ئاھه ڕکخه(برینگستن  یۆرون ئینگه

 ) که نگه نی ئاھه خاوه(سۆفیا ئامۆنسن 
ستیان   ھه ئستاکه. کان وره  گه بۆ الی وه  خواره وجا کچان چوونه ئه
سۆفیا . ن که کتریدا ده ڵ یه گه  له مک سروشتی تر قسه کرد که ده

ستی دایکی   ده ڕ نووسیبووی، دایه  په  به ی، که که تنامه عوه ی ده ڕه الپه
 و گوتی؛

 .  کۆپیمان بۆ بکه ژده تیت ھه یارمه ـ به
ی کۆپی  که ر کاره سه  لهدایکی بکات بوو داوا له مجار نه که  یه وه ئه

دا خشان و پاشان  که ڕه الپه  چاوکی به له په دایکی به. شتکی بۆ بکات
 ستی باوکی یۆرون؛  ده دایه
 ! ر خۆی نیه سه واو له  ته...چاوی خۆتان بیبینن رموو، به ـ فه

مک   پاش که...ر بت رنجاکشه چت سه  ده وه  ڕاستی له  بهم بهـ 
 کانی دا؛  قسه وامی به رده ی و به که  خزانه ا بهی د که ڕه په
 .ر منیش بانگ بکرم بت گه  ڕاستی پم خۆش ده ـ به
  وه ی بووه وه  خوندنه ویش له  ئه  که...ی بوو که ی خزانه وجا نۆبه ئه

 گوتی؛
 یت سۆفیا؟  بانگ ناکه ی ئمه ئه! بت ـ بگومان منیش پم خۆش ده

 ؛ وه می دایه وهدوایدا  سۆفیا ڕک به
 . تیت بیست کۆپیمان بۆ بکه یارمه  به واته ـ که

 . وه رز بووه  یۆرون ھاواری ل به...ـ شت بوویت
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کی  یه ، بۆ ماوه  جگاوه  بچته یه و ئواره ی ئه وه سۆفیا پش ئه
ی  که تارمایه. کرد ی ده وه ره ماشای ده  ته وه که ره نجه  په دورودرژ له

  ر له وبه مه مانگک له ر له م جار به که  بۆ یه  یاد، که وه  ھاتهلبرتۆی ئه
وکی   شهم به،  نگیشه  و دره وه ش شه ئستاکه. دا بینی که تاریکاییه

 . ھاوینی ڕووناکه
  واک له ، ھیچ ھه ممه یانی ڕۆژی سشه به ر له کو سه تاوه ھه
ی دایکی  وه ره  ده نهڵ ڕۆیشت گه ر له  ھهم به. ھات  نه لبرتۆوه ئه

 .یان لیدا که فونه له نگی ته ر کار، زه سۆفیادا بۆ سه
 .کات  ده  سۆفیا قسه... ـ به
 . دایه گه لبرتۆ کنۆکست له ـ ئه
 .ر خۆم زانیم ـ ھه

  ی به وه رئه به م، له فونت بۆ بکه له بوو ته وپش بوارم نه وه  له ـ ببووره
ی  و کاتانه نھا ئه ته. ی خۆمان بووم که رقای پیالنه تی سه واوه ته

توانم  ر تۆ، ده  سه خاته رنجی ده موو سه تی ھه واوه  ته ر به مجه
 .م ب جاڕس کردن کاربکه نھا بم و به ته به

 . یره ـ سه
،  وه زانم خۆم بدزمه لی ده ھه دا به و کاتانه  له یه وه ستم له به ـ مه
 جیھاندا،  امری چاودریکردنیش لهت نایابترین ئ نانه یت؟ ته گه تده

ی  ڕوه س به ک که ر یه گه تیش ئه  تایبه به.  یه سنووری خۆی ھه
 .یشت س گه ده تم به که ڕاست، کارته  به...رت به
 . که ت نامه عوه  ده...ـ ئا
 یت؟ وریت شتی وابکه ـ ده
 ، بۆ نا؟ ـ به

 .دات  دانیشتنکی ئاوھادا چی ڕووده ـ پیاو نازانت له

 ـ دیت؟
مان   ھه  که وه  کردۆته وه  بیرت له وه کی تره الیه  لهم بهـ بگومان دم، 
 ؟ وه ڕته گه  ده وه  لوبنانه  له ڕۆژ باوکی ھیلده

 .بوو یادا نه  خه م له وه ڕاستی ئه خر، به ـ نه
یدا،  وه ڕانه مان ڕۆژی گه  ھه ت پبدات له وت ڕگه  ڕکه  به ـ پم وانیه

 .یت فی ساز بکه لسه نگکی فه  ئاھه باخچه
 . وه کردبووه  نه وه ک پم گوتیت، بیرم له روه ـ ھه

توانین  رحاڵ، پاشان ده  ھه  به... وه  کردۆته وه و بیری له  ئهم بهـ 
 ر؟ ی مجه که  کوخه  بیته توانیت ئستاکه ده. ر بدوین سه زیاتری له

 .م بکه بژار  که مک باخه بت که ـ ده
 توانیت؟  ده... بابین کاتژمری دوو واته ـ که
 .  باشه ـ به

ر  سه لبرتۆ له یشتنی سۆفیادا، ئه  کاتی گه ش له مۆکه  ئه وه دیسانه
 .کان دانیشتبوو قادرمه
 ... وه که ته  ناو بابه ر چووه کسه ی گوت و یه  ھنده... دا دانیشه ـ لره

ریمان  ی ڕۆشنگه ده می بارۆک و سه هرد پشتر باسی ڕنیسانس و سه
مین قۆناخی   دواھه  به ین، که که ده» ڕۆمانسی« باسی  مۆکه ئه. کرد
 .نرت وروپا داده ی ئه وره لتوری گه که

 . وه بینه کی دورودرژ نزیک ده  کۆتایی مژوویه  له ریکه م، خه که کچه
 ن بوو؟  درژ خایه ـ بۆ ڕۆمانسی ھنده

ی  ده ڕاستی سه تا ناوه ستی پکرد و ھه دا ده ژده ی ھه ده ه کۆتایی س ـ له
   باس له  ئیتر بمانایه وه1850 سای   لهم به. وامبوو رده  به نۆزده
ر و زانست و   و ھونه فه لسه ب و فه ده  ئه بکرت که» قۆناخک « جۆره

 . خۆی مۆسیقا بگرته
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 ؟ ، وا نیه ۆناخانهم ق رحاڵ ڕۆمانسی جۆرک بوو له ھه  بهم بهـ 
وروپی  ئه» شی  بینینی ھاوبه شوه«مین  ین ڕۆمانسی دواھه  ده ـ ئمه

کی  یه وه رچدانه رپه ک به ستیپکرد و وه مانیادا ده  ئه له. بوو بۆ ژیان
  وه له. دا ریھه ری سه ی ڕۆشنگه ده تی سه نیهق وی ئه تی تاکه سه ده
کان  نجه ، گه وه یه که ته نیهق  ئه  سارده فه لسه پاش کانت و فه چوو له ده

 .وای پاک بووبت مک ھه مژینی که  ھه پویستیان به
 و چیان دانا؟ بری ئه ی له ـ ئه

و »  وه تاقیکردنه«و » نتاسی فه«و » ست ھه«ک  ی نوی وه ـ وشه
ی  ده ندکی سه ند بیرمه  چه ڕاسته.  وه  پشه یان ھنایه» کردن تاسه«

 -تیش ڕوسوو تایبه به–کرد  کانیان ده سته ری باسی گرنگی ھه گهڕۆشن
وی ئاشکرای   تاکه ک له یه خنه ک ڕه دا وه مه رده م سه ش له مانه  ئهم به
پۆلی بیروڕا   شه وه شه لره.  ڕوو خرایه ت ده نیهق تی ئه سه ده
 .مانی ی ئهلتور ی ژیانی که وره ی گه وه  خودی بزوتنه کان، بووه کیه الوه
 ؟ ما، وانیه  چیتر باوی کانت نه واته ـ که
ک  کان خۆیان وه ی ڕۆمانسیه زۆربه. شمابوو م نه م مابوو، ھه ـ ھه
یگوت کاتک  زانیت کانت ده ک ده روه ھه. بینی گری میراتی کانت ده ھه
 سنورکدا  ، له»ک خۆیانن  وه کان که شته«ر بینینی   سه ق دته ئه
کرد  ده» خود«ی بۆ گرنگی ڕۆی   ئاماژه وه کی تریشه الیه  له.ستت وه ده
یتوانی  سک ده  که موو تاکه  ھه دواوه  به  لره واته. دا عریفه  بواری مه له
ر  سه ر ژیان ، له رامبه تی خۆی به یشتنی تایبه  تگه وه ستیه ربه سه به

کی زۆر  یه کانیش تا ڕاده ڕۆمانسیه. بچنت تی خۆی ھه بیروڕای تایبه
ش  مه ئه. ھنا کارده به» تی خود سه ده«ک  یان وه م خاه  خراپی ئه به

ری نرخی  تی ھونه ی بلیمه نوێ بیرۆکه رله ی سه وه  ھۆی ئه بووه
 . وه پبدرته

  زۆر بوون؟ تانه  بلیمه و جۆره ی ئه ـ ژماره
  له. بوو «Beethoven بیتھۆفن « وانه کک له  یه ـ بۆ نمونه

تی خۆی  ست و سۆزی تایبه  ھه بینین که سک ده کانیدا که وازهئا
  به–بوو » ئازاد«ندکی  رمه ش ھونه یه م شوه به. بت رده ده

 «Handel ھاندڵ«ک  می بارۆک، وه رده ندانی سه رمه ی ھونه وانه پچه
نا و  کانیان بۆ ڕزلنانی خودا داده  مۆسیقیه  کاره که «Bach باخ«و 

 . وه سترابوونه  به وه ندین یاسای توند و تیژه  چه ش بهزۆر جاری
 .زام ی شاره»نووس مفۆنیای چاره سه«و »  ی تریفه سۆناته«نھا  ـ من ته

 و   ڕۆمانسیه نده چه»  ی تریفه سۆناته«یت  که ست ده  ھهم بهـ 
 ئاسانی  یت، به که شلده» نووس مفۆنیای چاره سه«کاتکیش گوێ بۆ 

 .ر گوێ  به ی بیتھۆفنت دته مگینانه ینی غهرب ی ده شوه
» تی سایه  که تاکه « ڕیان به ـ تۆ گوتت مرۆڤدۆستانی ڕنیسانسیش باوه

 . بووه ھه
ی ڕنیسانس و ڕۆمانسیدا  ده  نوان سه ش له ، زۆر خای ھاوبه ـ به
دا پیان  که ردوو قۆناخه  ھه ریدا؛ له  بواری ھونه  له ، بۆ نمونه یه ھه
. ی مرۆڤدا ببینت عریفه  بواری مه ر ڕۆکی گرنگ له وو ھونهواب

 زانستی  له. کرد ی ده م بوایه شداری ئه شدا کانت به  لره وه دیسانه
کان   جوانه ری شته ر کاریگه سه ی له وه یدا لکۆینه که جوان ناسیه

 شتکی  دات کاتک له یویست بزانت چی ڕووده رمان، ده سه کرد له ده
ناو  کاتک له. ریدا  کارکی ھونه  له بین، بۆ نمونه اندا نوقوم دهجو

   خودی کاره  له ر جگه گه ین، ئه که ریدا خۆمان ونده کارکی ھونه
 زۆر  و کاته بت، ئه یادا نه  خه ستکی ترمان له به  ھیچ مه که ریه ھونه

 .« یه  ھه ی که یه و شوه  به که خودی شته «  له وه بینه نزیکتر ده
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سوف  یله  فه  که وه سته ده توانت شتک بدات به ند ده رمه  ھونه واته ـ که
 ؟ ریببت، وا نیه ناتوانت ده

  وه ی کانته  ڕوانگه  لهم به بوو،  یشتنکی ڕۆمانسیانه  تگه مه ـ ئه
ھنت و  کارده ستی به ربه سه کانی به عریفیه ند توانا مه رمه ھونه
  ی به شه مانیش گه ی شاعیری ئه«Schiller ر شیلله«. تڕژ یان ده ھه

ک  ند وه رمه ت چاالکی ھونه و ده ئه. کانی کانت دا وه بیرکردنه
کات،   یاری ده  که سته ربه  سه و کاته نھا ئه ، مرۆڤیش ته ک وایه یاریه

بوای  به. ڕژت تی خۆی داده دا یاسای تایبه و کاتانه ی له وه رئه به له
مان نزیک  و شته توانن له کان ده نده رمه نھا ھونه کان ته مانسیهڕۆ
ڕۆیشتن و   زیاتر ده وه سیش له ندێ که ھه. »باس ناکرت «  که وه نه بکه
 .کرد راورد ده ڵ خودادا به گه ندیان له رمه ھونه
ندیش  رمه ، ھونه ک چۆن خودا جیھانی خوقاندووه روه ی ھه وه رئه به ـ له
 .خوقنت  خۆی ده ت به تی تایبه قیقه  ھه  شوهمان  ھه به
» ری کی یان ھزکی بینینی خوقنه توانایه«ند  رمه یانگوت ھونه ـ ده
 جۆرک دونیا  کرت به یدا ده که ره زنی ھونه ناو خۆشیی مه  و له یه ھه

 نۆفالیس«. و و ڕاستی ون بووبت  تیدا سنوری نوان خه ببینت که
Novalis» ک لهک یه جیھان «یگوت؛   بوو و ده تانه  بلیمه نجه و گه

  پاش مردنی له له. »ت قیقه  ھه بته ونیش ده ونک و خه  خه بته ده
 ردینگ ھنریک فان ئۆفته« ناوی  دا ڕۆمانکی به1801سای 

Heinrich von oftterdingen»شت پاش خۆی به ی لهھنده رچه ھه. ج  
ی  وره نگکی گه شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم بهبوو، کرد واو نه ی ته که ڕۆمانه
دوای   و به وه ناوی ھنریکه کات به نجک ده ودا باسی گه له.  وه دایه

تی و  ونیدا بینیویه  خه  جارکیان له ڕت، که گه ده» گوکی شیندا«

ی «Coleridge کۆلیردیج«.  ی کردووه وه ی دۆزینه  تاسه وه و کاته له
 ربی؛  ده یه م شوه ی به مان فیکره گلیزیش ھهڕۆمانسی ئین

ونتدا   خه ر له گه دات ئه  چی ڕووده وتبیت؟ وه ر خه گه دات ئه چی ڕووده»
ونتدا بۆیت بۆ   خه ر له گه بت ئه  چی ده ونک ببینیت؟ وه خه
دات   چی ڕووده ؟ وه وه یته یر و جوان لبکه وێ گوکی سه شت و له ھه به
ی  ستتدا بینی؟ ئای، ئه  ده ت له که  و گوه رت بووه به ک خهر کات گه ئه

 یت؟ که پاشان چی ده
 . ـ جوانه

بوودا،  یدانه ست و په ده دوای شتکی دوره  به کردنه و تاسه ـ خودی ئه
یان  وه ڕانه ی گه جارجارکیش تاسه. کان بوو کی باوی ڕۆمانسیه سیمایه
   له ڕاست، که کانی ناوه ده  سه بۆ نمونه–کرد  کان ده  کۆنه ده بۆ سه

راوردی  ریدا به ی ڕۆشنگه ده ڵ سه گه ر له می ڕۆمانسیدا، گه رده سه
کان  ش ڕۆمانسیه وه  له جگه.  وه دایه ھزتر نرخیان پده ین، زۆر به بکه
ک   وه کرد، بۆ نمونه کان ده  کۆنه لتوره یان بۆ که وه ڕانه ی گه تاسه
  وه شه مانه رو ئه سه له. کانی و نھنیه» ت ھهتی ڕۆژو« بۆ  وه ڕانه گه
موو  ھه«و » کان  کۆنه واره شونه«و » کاتی خۆرئاوابوون«و » و شه«

و   کورتی خولیای ئه به. کشا رنجیانی ڕاده سه» رو سروشتی شتکی سه
موو   ھه ژیان، واته» کانی  تاریکه نه الیه«ن   پیان ده  بوون که شتانه

 . یره دیار و نھنی و سه نا شتک که
کان  ی ڕۆمانسیه  ئهم به،  ره رنجاکشه کی سه یه ده  سه وه الی منه ـ به

 ک بوون؟
ڵ  گه ھاوکات له.  بوو کی شارییانه یه م دیارده که ی یه  پله ـ ڕۆمانسی به

ی  کانی زۆرینه لتوریه  که ی شاره دا، زۆربه ی نۆزده ده می سه که ی یه نیوه
ی  شوه. مانیادا  ئه تیش له تایبه ی کرد، به شه کان گه وروپیه ه ئ تهو
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شیان قوتابی  کان بوون، زۆربه نجه  گه پیاوه» کان ڕۆمانسیه«باوی 
و  ئه).  بن یه و شوه کان به  قوتابیه دا که زۆر جار ڕوویده. (بوون
   له بۆرجوازیان کی دژ به یه وه  بیرکردنه ی جۆره وه نگدانه  ڕه نجانه گه

ی  ته و ئافره چوو پۆلیسک یان ئه بوو، ڕشی تده دا ھه وه ناوه
» ی پیس کی چکۆله بۆرجوازیه « گرت، به کرێ لده یان به که ژوره
 .ی لبنن»دوژمن« ئاسانی ناوی  دا زۆر به ن، یان ڕوویده م بده ه قه له

کرێ  ک به  ڕۆمانسیه ورا ژورک به مده رگیز نه ، ھه ر من بوومایه گه ـ ئه
 .م بده
شتوانین  نج بوون و ده ی ڕۆمانسی گه وه مین نه که دا یه1800 سای  ـ له

نجی  مین شۆڕشی گه که یه« بنین   ڕۆمانسیه وه و بزوتنه ناوی ئه
ش  ندین خای ھاوبه توانین چه  ساڵ ده150ئستاش پاش . »وروپا ئه
 . وه  ببینینهدا«Hippie» لتوری ھیپی کان و که  نوان ڕۆمانسیه له

 ؟ ی، وا نیه مبه ـ گوڵ و قژی درژ و گیتار لدان و ته
یش باشیی  مبه  و ته تیه ی بلیمه تای نمونه به«یانگوت  ، ده ـ به

  زانی که ر شانی خۆیانیان ده رکی سه ئه کان به ڕۆمانسیه. » ڕۆمانسیه
ژیانی . ن ستی ڕابکه  ده و بینین له خه یان به–  وه نه ژیان تاقیبکه

 .ھشت کان جده  پچکۆله ی ئاسایشیان بۆ بۆرجوازیه ڕۆژانه
م   دانیمارکدا ئاده له. بوو وروپاش شاعیری ڕۆمانسی خۆی ھه باکوری ئه

ک  کانی وه ی کاره  ڕگه له «Adem Oehlinschlager»  ئۆھلینسشلیه
ت  ر ڕۆمانسیه سه رگای له  ده وه ه»الدین عه«و » 1803کانی  شیعره«
 Henrik» الند  ھنریک ورگه رویجیشدا بۆ نمونه  نه له.  وه دهکر

Wergeland»رگه. بوو مان ھهری  ی ڕۆشنگه ده ی سه الند فیکره و
  و خاه موو ئه ی ژیانیدا ھه  شوه ک له یه  تا ڕادهم بهناودا بوو،  له

 تیش  تایبه به. بوون تدا ھه  ڕۆمانسیه  له بینرا که ی تدا ده باوانه

. کان بوو کی باوی نو ڕۆمانسیه  سیمایه ی، که که یایه  خه ویستیه خۆشه
نووسی،  کانی بۆ ده ویستیه  خۆشه ی شیعره یه»ستال«و  یشتنی به پگه
نۆفالیس . حاڵ بوو نۆفالیس دور و مه» ی که  شینه گوه«ک  روه ھه

   پانزه گاته نیشی ده مه کاتک ته. کات  ده ن نیشانهسا کچکی چوارده
موو   درژایی ھه وام به رده  نۆفالیس بهم به. مرت ساڵ و چوار ڕۆژ، ده

 .وت ر خۆشی ده ژیانی ھه
  ساڵ و چوار ڕۆژ، مرد؟  پانزه یشته نی گه مه ی ته وه ـ گوتت پاش ئه

 ... ـ به
 .  ساڵ و چوار ڕۆژه نم پانزه مه  ته مۆکه ـ من ئه

 ...یت که ـ ڕاست ده
  چی بوو؟ که ـ ناوی کچه

 .ـ ناوی سۆفیا بوو
 ـ چیت گوت؟

 ...، ناوی ـ به
وتک بت و ھیچی  نھا ڕکه  ته مه بیت ئه! مترسنیت تی ده واوه ته ـ به
 تر؟

 .و ناوی سۆفیا بوو  ئهم به ...ـ نازانم سۆفیا
 ! وام به رده ـ به

  ی که نجانه و گه کک بوو له یه.  ساڵ ژیا29نھا  ـ نۆفالیس خۆشی ته
نجیدا  نی گه مه  ته کان له ی ڕۆمانسیه زۆربه. »مردن نجی ده  گه به«
ندکیشیان خۆیان  خۆشی سیل، ھه  نه تیش به  تایبه مردن، به ده
 ...کوشت ده

 !ـ ئووھا
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   سی سایدا ئیتر وازیان له بوون، له نتر ده مه ته  به ش که وانه ـ ئه
 بۆرجوازی یان  ونهبو ندکیشیان ده ھه. ھنا ت ده ڕۆمانسیه

 .رڤاتیڤ کۆنسه
 . وه ی دوژمنه ره  به ڕۆشتنه  ده واته ـ که
 ...کرد ویستی ڕۆمانسیمان ده  باسی خۆشه  ئمهم به.  یه وانه ، له ـ به
ری  کانی ورزه ئازاره« ڕۆمانی  دا گۆته1774 سای  وپش له وه له
  ویستیه هو خۆش  ودا باس له و له ، ئه وه وکردهی ب»نج گه
   کۆتایی دت که وه ی به که  پچکۆله کتبه. کات  ده وتووه که ستنه ده
 خۆشی   بھنت که و کچه  ناتوانت ئه کوژت، چونکه خۆی ده» ر ورزه«
 ...وت ده

 ؟ نانی تدا نیه  زۆر پوه مه ـ ئایا ئه
کی ئاشکرا  یه  شوه ی خۆکوشتن به  ڕاده که رچوونی ڕۆمانه ـ پاش ده

رویجدا   دانیمارک و نه ک له یه  بۆ ماوه وه رئه به ، له وه رزبووه به
  بوو، چونکه ترسی خۆی ھه  ڕۆمانسیش مه  بوون به واته. کرا غه ده قه

 .کرد ستی قودا ده ڵ ھه گه یان له ه مامه
. رچاو  به کی سروشتیم دته ، من تابلۆیه»ڕۆمانسی«یت  ـ کاتک ده

 زیاتریش ...کان و سروشتکی یاخی ببینم ویهیا خه  توانم دارستانه ده
 . ماوی دیاره مووی ته ھه

. کی گرنگی ڕۆمانسی بوو کردن و نھنی سروشت، سیمایه ـ تاسه
! ون رناکه ده کاندا به  شاره  له  شتانه م جۆره ک باسیشمان کرد، ئه روه ھه
» بۆ سروشتی  وه ڕانه گه«ی   ڕوسوو زاراوه یادت بت که  له یه وانه له

می ڕۆمانسیدا  رده  سه  ڕاستی له ش به م دروشمه ، ئه وه  کایه ھنایه
کان دژی  ی ڕۆمانسیه وه رئه به تیش له تایبه ھنرا، به کارده به

یانگوت  ده. ری بوون ی ڕۆشنگه ده ی سه که  میکانیکیه یشتنه تگه

کانیان   کۆنه ده ی سه که  گشتیه یاندا ئاگاییه وه  ناوه کان له ڕۆمانسیه
 . وه زیندوکردۆته
 ـ چۆن چۆنی؟

دا  لره. کرد ماشاده ته» شتکی کۆ«ک   سروشتیان وه یه وه ست له به ـ مه
  وه ڕانه گه کو ده ر سپینۆزا، به  سه وه ڕانه گه ر ده ک ھه کان نه ڕۆمانسیه

 Jacob»  ک یاکۆب بیوھمه کانی وه سوفه یله ر پلۆتین و فه سه
B hme» انۆ برونۆو جیۆرد «Giordano Bruno»ی ھاوبه. ششی  خا

 سروشتدا  یان له کی خوایانه»خود «  بوو که وه ش، ئه مانه موو ئه ھه
 .بینی ده

 ...ـ پانتیست بوون
» خود« نوان  یان له وره کی گه م ھیومیش جیاوازیه م دیکارت و ھه ـ ھه

کی  ھا جیاوازیه روه کانتیش ھه. نا تدا داده قیقه ھه» ی وه درژبوونه«و 
م  له. نا دا داده»خودی سروشت«عریفی و  ی مه»من« نوان  زنی له مه
.  و ھیچی تر یه وره کی گه»من«نھا  یانگوت سروشت ته شدا ده مه رده سه

یان »فسی جیھان نه«و » ڕۆحی جیھان«ک  ی وه ڕۆمانسیکانیش زاراوه
 .ھنا کارده به

 .یاندام گه دا له و خاه ـ منیش له
سوفی  یله ناوبانگترین فه به Schelling» (1775-1854)» ـ شللینگ

»  ماده«و » ڕۆح«دا جیاوازی نوان  وی ده و ھه ئه. ڕۆمانسی بوو
تی  قیقه ڕۆحی مرۆڤ و ھه به–موو سروشت  یگوت ھه رت و ده البه

ڕۆحی «ربینی   یان ده نھایه ک خودای ته ربینی یه  ده- وه فیزیاویشه
 .« جیھانه

 .چت  بیروڕای سپینۆزا ده ڕاستی له ـ به
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 و ڕۆحیش سروشتی  سروشت ڕۆحی بینراوه«یگوت  ـ شللینگ ده
توانین  موو شونکی سروشتدا ده  ھه ی له وه رئه به ، له» بینراوه نه
،  ماده«شیگوت؛  ھا ده روه ھه. ین بکه» ر ڕۆحکی ڕکخه « ست به ھه

 .« بووه فه کی خه کیه زیره
 . وه یته یانم زیاتر بۆ ڕوونبکه مه  ئه  وایهـ باشتر

 ھاوکات م بهبینی،   سروشتدا ده له» ڕۆحی جیھانی«ـ شللینگ 
م  له. دی  ئاگایی مرۆڤیشدا ده یشی له»ڕۆحی جیھان«مان  ھه

 .بن رده مان شت ده  ڕاستیدا ھه  سروشت و ئاگایی مرۆڤ له وه یه ڕوانگه
 .، بۆنا ـ به

  له( مشکی مرۆڤیشدا  م له  سروشتدا و ھه م له ین ھهتوان  ده ـ واته
 بوو  مه رئه به له. ڕین بگه» ڕۆحی جیھاندا«دوای  به) ماندا وه ناوه

. »ڕوات  ده وه و ناوه ره  به که ڕگا پ نھنیه«یگوت  ده» نۆفالیس«
،  گرتووه یدا ھه وه ناوه ردوونی له موو گه  بوو مرۆڤ ھه وه ستی له به مه
کانی جیھان   نھنیه ی له وه  بۆ ئه یه  ناو خودیش باشترین ڕگه نهچوو
 .ین بگه

 . کی جوانه یه وه ـ بیرکردنه
 و  فه لسه ب و فه ده موو ئه  ھه وه کانه ی ڕۆمانسیه ی زۆرینه  ڕوانگه ـ له

مکی  رجه شی جیاجیای سه  به ی سروشت، کۆمه وه زانستی لکۆینه
 یان  وه  ژورکدا دانیشیت و شیعرک بنووسیته ی له وه چ ئه. زنترن مه
کت بت بزانیت  ره  گه ، یان بۆ نمونه وه  ژیانی گوک بکۆیته ر له گه ئه
ڕاستی باس  دا به که ردوو باره  ھه وا له ، ئه  چی پک ھاتووه ردک له به
ی سروشت  وه رئه به  له...ین که ت ده مان بابه نی ھه  دوو الیه له

کو  ، به کی مردوو نیهمیکانیک»کیزیندووه» ڕۆحی جیھان . 

  بمه وا پم وابت ده وام بیت، ئه رده ت به که ر باسه سه ر له گه ـ ئه
 .ڕۆمانسی

کی  یه وه ره رویجی بوو و توژه ک نه ه چه ڕه ـ ھنریک ستیفینس به
 ی که  دوره ند ناوی نابوو گهال  ورگه ی که سه و که ئه–ش بوو سروشتی

دا 1801 سای  ھنریک له. ژیا مانیادا ده  ئه ی له وه رئه به رویج، له نه
مانی  ی ڕۆمانسی ئه رباره ی سیمینارک ده وه ڕۆشت بۆ کۆبنھاگن بۆ ئه

ی ڕۆمانسی  وه سفی بزوتنه  وه وه ی خواره م وشانه و به ئه.  وه بخونته
خاودا نو جیھانی مادی  تایمان له تاھه ملمالنی ھه«کرد؛ 

بژارد و ویستمان  کی ترمان ھه  ڕگایه وه رئه به ماندوویکردین، له
  ناو ناخی خۆماندا چووینه  به...  بکۆتاییه و شته  ئه ینه  بگه له په به

 .«... و جیھانکی نومان خوقاند وه ناوه
 ر بیت؟ به  له موو شتانه م ھه توانیت ئه ـ چۆن ده
 .م هک ، کچه  گرنگ نیه ـ ھنده
 . وام به رده  به ـ تکایه

   له بینی، که  سروشتدا ده له» کردنکی شه گه « ـ شللینگ جۆره
و  ئه. ڕۆیشت رد و بۆ ئاگایی مرۆڤ ده کرد و بۆ به ستی پده  ده وه ویه زه

  وه  سروشتی بگیانه  له کرد که کی ھواش ده ی بۆ گۆڕانکاریه ئاماژه
. ڕوات و فۆڕمی ئاۆزتر و ئاۆزتر ده ره کات و ھدی ھدی به ستپده ده
ماشای  نکی زیندوو ته ک ته کان وه کی گشتی ڕۆمانسیه یه شوه به

   به وام ڕگه رده  به مک که رجه ک سه  وه کرد، واته سروشتیان ده
  ک گوک وایه سروشت وه. بکات شه دات گه ی ده وه تواناکانی ناوه

 کاتک   که ک شاعیرکه ، یان وه وه کاته ی ده که  و تۆوه  گه کاتک که
 .ڕژت ده شیعر ھه

  یاد؟ وه ریستۆتالیس ناھنته ی ئه رباره مکمان ده  که مه ـ ئه
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کانی ڕۆمانسی، سیمای   سروشتیه سوفه یله  بگومان، فه ـ به
زانین  ک ده روه ھه.  دیاربوو ریستۆتالیسی و پالتۆنیزمی نویان پوه ئه
  کاندا زیاتر به  میکانیکیه تریالیزمه چاو مه لیس لهریستۆتا ئه

 ...کرد ماشای پۆسسی سروشتی ده  ته ندامیانه کی ئه یه شوه
 ...، پم وابت ـ به
و  ئه. سپت چه ر بینینی مژووشدا ده سه ش به وه مان بیرکردنه ـ ھه
ی، بین کان ڕۆکی گرنگی ده الی ڕۆمانسیه دا له م بواره ی له سه که
مژووی  ندبوو له تمه  تایبه سوف بوو، که یله ی فه«Herder ر ھرده«
و  ئه. دا ژیا1803-1744کانی   نوان ساه ر له ھرده. دا فه لسه فه
کات و  ده شه ، گه یه  ھه وه که یه ندی به یوه ی مژووش په وه وڕه یگوت ڕه ده
ین؛ بینینکی   ده ه توانین م جۆره  به ئمه. ڕوات و ئامانجک ده ره به
ک پۆسسک مژوو  ی وه وه رئه به له. مژوویی «Dynamic دینامیکی«
کی  یه ری زیاتر دیده ی ڕۆشنگه ده کانی سه سوفه یله  فهم به. بینت ده
نھا   ته وه وانه الی ئه  به بوو، واته مژووییان ھه «Static ستاتیکی«
ر  پی ھه  به ، که یه ی ھهردوونی بوون تکی گشتی یان گه قیه ئه
ختی  ر جه  ھردهم به. وت که رده م تا زۆرکی ده مک که رده سه
تی خۆی  موو قۆناخکی مژوو نرخکی تایبه  ھه کرد که  ده وه ر ئه سه له
تی خۆیان  زکی تایبه گه لک ڕه موو گه ش ھه مان شوه  ھه به.  یه ھه
وت لیان  ر بمانه گه.  یه ۆیان ھهخ» یی وه ته ڕۆحکی نه« یان  یه ھه

 .کانیاندا بژین لتوره ناو که بت له ین، ده تبگه
بت  ین، ده سک تبگه  که وت باشتر له ر بمانه ک چۆن گه روه ـ ھه

مان   ھه ژی، به وی تدا ده  ئه ی که وه و بارودۆخه  ناو ئه ینه خۆمان بخه
 ناویدا  بت له وا ده ین، ئه گهلتورکی تر تب  که ی له وه ش بۆ ئه شوه
 .بژین

می  رده  سه  لهم به ناکرت،  مه ک گومان له یه  تا ڕاده مۆکه ـ ئه
کان ھاریکاری  ڕۆمانسیه. کی نوێ بوو یه عریفه  مه مه ڕۆمانسیدا ئه

ھزتر  ی خۆیان به ستی پناسه  ھه کرد که کیشیان ده یه وه ته موو نه ھه
ی  وه دا بزوتنه1814 سای   ڕک له  که نیهوت   ڕکه واته. ن بکه
و   ترۆپک و توانیمان له یشته رویجی گه خۆیی نه ربه یی سه وه ته نه

تی دانیمارکیدا  سه ژر ده زرنین و له ستوری خۆمان دابمه دا ده ساه
 !کمانگرت کاندا یه ڵ سویدیه گه ردا له رامبه به  لهم به. ڕزگاربین

ھا  نده  چه ڵ خۆیدا و له گه ی ڕۆمانسی له وه رئه به  له وه کی تره الیه له
،  وه  کایه  و زانیاری نوی ھنایه وه بواری جیاواز جیاوازدا ڕوونکردنه

.  وه ی ڕۆمانسی جودا بکرته ر دوو شوه  گه  ئاساییه مه رئه به له
ڕۆمانسی «گوترت   پیان ده ن که وانه شیان ئه مین به که یه
 خولیای سروشت بوون،   که یه سانه و که ستیشمان له به  مه،»ردوونی گه
. دا ند ده رمه تی ھونه  ڕۆحی جیھان و بلیمه ی گرنگیان به وانه ئه
دا و  ریھه م جار سه که  یه بوو که  ڕۆمانسیه و جۆره ش ئه مه ئه
مانیادا  ی ئه»جینا«شاری  دا له1800ی سای   نزیکه تیش له تایبه به
 .وت رکه ده
 ی ڕۆمانسی چی بوو؟ مین شوه ی دووھه ـ ئه

نگتر  مک دره یان که مه ؛ ئه» ییه وه ته ڕۆمانسی نه«میان  ـ دووھه
  ڕۆمانسیه. دا بوو»ھایدلبرگ«شاری  تیش له تایبه دا و به ریھه سه
 ...دا ده» ل گه«و زمانی » ل گه« مژووی  کان گرنگیان به ییه وه ته نه

ندی  یوه  په دا که موو شتک ده  ھه شتی گرنگیان بهکی گ یه شوه  به واته
شک  ک له یان وه»ل گه«ی  وه رئه به له. بت  ھه وه ه»ل گه«لتوری   که به
ک سروشت و مژوو  روه ی ڕک ھه وه  تواناکانی ناوه کرد، که ماشاده ته
 .ڕژت ده ھه
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 .م تۆ کیت ژیت، منیش پت ده  کوێ ده ـ پم ب له
یی  وه ته ردوونی و ڕۆمانسی نه م ڕۆمانسی گه که ی یه پله ی به  شتهو ـ ئه
م  کک و ھه م ڕووه ھه. بوو» ندام ش یان ئه له«ی   گردا، واژه وه پکه
 ...کرا ماشاده ندامکی زیندوو ته شکی یان ئه ک له کیش وه یه وه ته نه

و سروشتیش مو می ھه رجه ت سه نانه  ته... ندامک بوو، به زمانیش ئه
کجار  کی یه  جیاوازیه مه رئه به له. نرا ندامکی زیندوو داده ک ئه وه
ک  روه  ھه واته.  ییدا نیه وه ته ردوونی و نه  نوان ڕۆمانسی گه  له وره گه

کان   جیاوازه لتوره ل و که ر گه سه ری خۆی له چۆن ڕۆحی جیھان کاریگه
ی  وه نگدانه ریشدا ڕه ھونهناو سروشت و  ش له مان شوه ھه بوو، به ھه

 .بوو خۆی ھه
 .ت بوون مان بابه نی ھه  دوو الیه ـ واته

  وه تی جیاوازی کۆکردهھا و نده  گۆرانی فۆلکلۆری چه ر کۆمه ـ ھرده
،  به.  وه وی کردهب»  گۆرانیدا ل له نگی گه ده«ژر ناونیشانی  و له
زمانی دایکی «ک  کانی وه  فۆلکلۆریه کی ئاشکراش نووسینه یه شوه به
ی  وه  کۆکردنه وتنه کی که شاری ھایدلبرگیشدا خه له. بینی ده» لک گه

 "گریم"تی برایانی  کایه حه. تی فۆلکلۆری کایه گۆرانی و حه
«Grimm»؟ ت بیستووه 

و »  سوورهکو«و » ندرلال سه«و » فری سپی به «...ێًڵ ، به ـ به
 ... « ھانس و گرته«

ک  سانی وه رویجیشدا که  نه له. ھای تریش نده ھا و چه نده  چه ـ وه
ڕان و  گه تدا دهمالوالی و  به بوو، که مان ھه» مۆوه«و » ئاسبیۆرنسن«
پکدا  تگوت له ده.  وه کرده کۆده» کیان بی فۆلکلۆری خه ده ئه«

مان کاتیشدا  ھه ، له وه ته کی خۆش و ئاوداریان دۆزیوه یه میوه
  وته که  ده که داره ریک بوو له  خه که ی میوه وه رئه به لیان بوو، له هپ له په

  ده تی خواکانی سه کان و حیکایه  کۆنه فسانه ت ئه نانه ته.  وه خواره
 و  وه  کۆکرانه وه دا دیسانه ی نۆزده ده ڕاستی سه ناوه کانیش له کۆنه
  ره وروپاش به  ئهموو کانی ھه ره ش ئاوازدانه وه  له جگه.  ڕوو وه خرانه

کاریان   و به وه کانیانه  نو ئاوازه خسته  تۆنی فۆلکلۆریان ده ره به
 نوان مۆسیقای  دا پردک له ویان ده ش ھه یه م شوه به. ھنا ده

 .ن ر مۆسیقادا دروستبکه فۆلکلۆر و ھونه
 ری مۆسیقا؟ ـ ھونه
   دانراوه وه دیاریکراوهسکی  ن که الیه  له  که یه و ئاوازه ستمان له به ـ مه

زانین مۆسیقای فۆلکلۆر  ک ده وه.  وه ن بیتھۆفنه الیه  له بۆ نمونه–
ن خودی  الیه کو له ، به نراوه  دانه وه سکی دیاریکراوه ن که الیه له
 چ  تی بزانین له واوه ته ش ناتوانین به وه رئه به له.   دانراوه وه که خه

وی فۆلکلۆری یان ئاوازکی فۆلکلۆری کی دیاریکرا کاتکدا گۆرانیه
   جیھانی مۆسیقادا جیاوازی له ک چۆن له روه ھه.  دیاریکراو دانراوه

ش  مان شوه ھه ، به یه ری مۆسیقادا ھه نوان مۆسیقای فۆلکلۆر و ھونه
 . وه کرته ت جودا ده ری حیکایه تی فۆلکلۆر و ھونه حیکایه

 ؟ هت چی ری حیکایه  ھونه ستت له به ـ مه
، بۆ  وه ته  نووسراوه وه رکی دیاریکراوه ن نووسه الیه  له  که تکه ـ حیکایه

تیش  حیکایه.  وه ه« H.C. Andersenرسن ئانه. س. ه«ن  الیه  له نمونه
 مامۆستا  کک له یه. ھنرا کارده و بهمی ڕۆمانسیدا زۆر ب رده سه له
 .بوو«Hoffmann ھۆفمان«کانیش  وره  گه مانیه ئه

 . کانی ھۆفمان بیستووه ته ی حیکایه رباره ـ شتکم ده
ک  روه ھه–ت بوو  می ڕۆمانسیدا حیکایه رده سه یی له بی نمونه ده ـ ئه

ت  حیکایه. می بارۆک بوو رده ری سه ی باوی ھونه چۆن شانۆ شوه
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 ھزی   یاری به  که وه کرده  ده که ره زنی بۆ نووسه بوارکی مه
 .تری خۆی بکا خوقنه

 .کانیاندا ڕۆڵ ببینت ته  حیکایه ک له ک خوایه یاتوانی وه ـ ده
   شونی خۆیدایه ش پم وابت ڕک له ئستاکه! یت که ـ ڕک ڕاست ده

 . ڕوو ینه مان بخه که کی باسه یه  کورته که
 !رموو ـ فه
نا  ک داده»خود«ک  وه» ڕۆحی جیھانیان«کان   ڕۆمانسیه سوفه یله ـ فه
کانی جیھان  یتوانی شته ویدا دهیا م تا زۆر خه تکی که ه حا  له که

کی سروشت  ه چه سوف، ڕه یله ی فه«Fichte»  پی فیخته به. بخوقنت
وخۆ  شللینگیش ڕاسته.   ھاتووه ی نائاگاوهکی با یه  چاالکی فیکره له
  ه ک یه ندێ شت ھه و ھه بوای ئه به. » ناو خودادایه جیھان له«یگوت  ده

  ، که یه نکی سروشتیشمان ھه ند الیه  چهم به لیان،  ئاگایه خودا به
نی  الیه«ی خوداش  وه رئه به  ڕوو، له نه خه شی نائاگایی خودا ده به

 . یه ھه» وی تاریکی شه
،  م ترسناکیشه  و ھه ره رنجاکشه م سه  ھه یه وه م بیرکردنه ـ ئه

 . یاد وه ھنته بارکلیم ده
. کانیان مه رھه ران و به  نووسه یانوانیه ش ده مان شوه  ھه  بهـ ڕک
تناسیای خوقاندنی  فه «  یاری به دا که ر ده  نووسه ت بواری به حیکایه
   زۆر کات له که  خوقنراوه  شته وه شه  بکات، لره وه خۆیه» جیھانی

ی  که مه رھه  جۆرک به یتوانی به ر ده نووسه. چوو رده ر ده ئاگایی نووسه
 تا ...بتقو  ھه وه یه وه تی ناوه  ھزکی تایبه ی له وه ک ئه ببینت، وه

 . وه وی موگناتیسیه تکی خه  حاه چووه  کاتی نووسیندا ده ک له یه ڕاده
 وی موگناتیسی؟ ڕاستی خه ـ به

یتوانی  ده. یای خاوی بپچنت یتوانی خه  پکدا ده  لهم به،  ـ به
) جاڕی گاته(*کی ئایرۆنی  یه ند وشه  و چه وه که ته  ناو حیکایه هبت

   که وه کرده ری ئاگادار ده ش خونه یه م شوه خۆی بنووست، به
  مان کاتیشدا به ھه له.  و ھیچی تر تکه نھا حیکایه ی ته که نووسینه
 ژیانکی  تی خۆشی جۆره  ژیانی تایبه یاند که گه ری ڕاده خونه
ئایرۆنی «ین   ده نهیا  بینی خه م جۆره  به ئمه.  یه تانه هحیکای

  رویجی له ی دراما نووسی نه«Ibsen ئیبسن «  بۆ نمونه...»ڕۆمانسی
ی  که ریه کی شانۆگه تیه سایه  که  به دا ڕگه»ر گیونت پییه«ری  شانۆگه

 .«مدا نامرت رزی پنجه ڕاستی وه  ناوه س له که« بت؛  دا که ده
ت  مان کاتدا ده  ھه  له ، چونکه جاریه  گاته کی پ له یه ڕاستی وته ـ به
 . تی زیاتر، ھیچی تر نیه کی په نتاسیایه  فه  خۆی له که

 .شکی تر ر به  سه کات بچینه ی وامان لده که ـ پارادۆکسای وته
 ؟ ستت چیه به ـ مه

ی نۆفالیسمان  که ویسته وپش باسی خۆشه وه  لهم به ...ـ ھیچ سۆفیا
 ساڵ و چوار ڕۆژیش  نھا پانزه ک تۆ ناوی سۆفیا بوو و ته  وه کرد که

 ...ژیا
 !مترسنت  ده م باسه  ئه زانیت که ـ پم وابت ده

 شونی خۆیدا  نگی له بده ی چاو بتروکنت، به وه ب ئه لبرتۆ به ئه
 وامبوو؛ رده کانی به ر قسه سه ، پاشان له وه مایه

نووسی  مان چاره ک ھه وه  بترسیت که وه  پویست ناکات تۆ لهم بهـ 
 .ردابت سه ی نۆفالیست به که ویسته خۆشه
 ـ بۆ نا؟

 . شی تر ماوه ھا به نده ی ھشتام چه وه رئه به ـ له
 یت؟ یکه  ده  چیه  بمانایه م قسه ـ ئه
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،  وه هخونت لبرتۆ ده ی سۆفیا و ئه رباره ی ده سه و که م ئه ـ ده
  که  نووسینه  بکات که وه ست به کانی ھه نجه ری په سه ر به توانت ھه ده
 . ی تری ماوه ڕه ندین الپه چه
 .یت خه خولم پده ره واو سه ـ ته
  وه الته  به... گژبکات ری ھیلده وت سه یه ر ده  ڕاستیدا مجه ـ له

 !شکی نوێ ، سۆفیا؟ به کارکی ناشیرین نیه
  لبرتۆدا، کوڕک له کانی ئه واوبوونی قسه ڵ ته گه ھاوکات له

بی  ره کی عه یه جزداشه.  وه ره  ده ڕاکردن ھاته  به وه که دارستانه
کی  چرایه.  خوارێ ریدا ھاتبووه ر سه سه گالکیش به ردابوو، عه به له
 . گرتبوو وه سته ده وتی به نه

 گوتی؛وجا  لبرتۆی گوشی و ئه  توندی قۆی ئه سۆفیا به
 ؟  کیه وه ـ ئه
 ؛ وه می دایه  خۆی وه که  کوڕهم به

 . ھاتووم وه  لوبنانه  له ر ئستاکه  و ھه الدینه ـ من ناوم عه
 کی کرد و لی پرسی؛ ماشایه  توندی ته لبرتۆ زۆر به ئه
  کوڕی باش؟ تدایه ناو چراکه ی چی له ـ ئه
.  وه ره  ده ی زۆری لھاتهمک دا و ته  چراکه ستی ھنا به  ده که کوڕه
ک  روه ھه. وت رکه  ده وه که مه ناو ته  سیمای پیاوک له ره به ره به
 ...ردابوو سه کی شینیشی لهکوشی دانابوو و  لبرتۆ ڕیشکی ڕه ئه
  و گوتی؛ وه خوالیه ئاسماندا ده به

ژنی   پت بم جه نگه یان دره م جاره ؟ پم وابت ئه  ھیلده ـ گوت لمه
وت بم بیرکلی و  مه نھا ده  تهم به ...دایک بوونت پیرۆزبت له

تک   حیکایه ک جۆره  وه وه الی منه رویج به کانی خواروی نه دوورگه
 .بینین کتر ده می داھاتوودا یه ند ڕۆژکی که  چه  له...وان

» ش که مه ته«موو   و ھه که مه  ناو ته وه  ھاته که  سیمای پیاوه وه دیسانه
و  ره  به ستی و دووباره  بن ده وه ش خستیه که کوڕه.   ناو چراکه وه چووه

 . ڕایکرد و ونبوو که دارستانه
 . سۆفیا گوتی...م  چاوی خۆم ناکه ڕ به  باوه...ڕ ـ باوه

 .م که ، ب نرخ کچه ـ ب نرخه
 .کرد ی ده  قسه کو باوکی ھیلده  ڕک وه که ـ ڕۆحه

 .ووو ب  ڕۆحی ئه وه ـ ئه
 ...م بهـ 

یی ئاگایی ناو قو وریشمان، له موو شتکی چوارده ـ من و تۆ و ھه
ی مانگی 28ی  ممه وی شه نگانکی شه  دره ئواره. دات ردا ڕووده مجه
موو  ، ھه ره به خه  ھشتام به ردا، که وری مجه  چوارده  و به چواره
 خۆشی ... وتووه لکهویان  کان خه کگرتووه  یه وه ته کانی نه ربازه سه
  واو بکات و له ی ته که وت کتبه یه  دهم به ... وه یباته و ده  خه ریکه خه

ک  ک دیاریه ی کچیدا، وه ی ھیلده  ساه دایک بوونی پانزه ڕۆژی له
 ...کات، سۆفیا  خۆی زۆر ماندوو ده  که یه مه رئه به له. شی بکات پشکه

 ئارامی و پشوودان   خۆی له ته گبه  نه  پیاوهو  ئه  که یه مه رئه به ر له ھه
 .کات ری ده ب به

 . وه سته ده م به ده واو خۆم ده ـ پم وابت ته
 !شکی نوێ ـ به

یان  که ریاچه ماشای ده نگ دانیشتبوون و ته لبرتۆ بده سۆفیا و ئه
مک سۆفیا ورای  پاش که. رد وشکبووبوو ک به لبرتۆ وه ئه. کرد ده
 شانیدا و لی بپرست؛  بکشت بهستک ده

 ؟ واو ڕۆیشتووه یات ته  وابزانم خه... ـ چیه
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.  وه که ته  ناو بابه  ڕاستی ھاته  به یان باوکی ھیلده م جاره ، ئه ـ به
.  گوترا وه وه ن ئه الیه مووی له ، ھه مین کۆپله کانی دواھه رتاپای وشه سه
موچاوی  ی ده که  ماسکه وه ی ترهک الیه  لهم به،  رم بکات باشتره شه

   ژیانی ئمه زانین که  ده ئستاکه. واو خۆی پمان ناساند  و ته وه لکرده
 دیاری ڕۆژی  تی بیکاته کیه ره  گه  و باوکی ھیلده نو کتبکدایه له
   ڕاست، خۆ له م چی؟ به  ده خۆ گوت لمه. ی که دایک بوونی کچه له

 .کرد م نه نهو قسا ئه» من«ڕاستیدا 
م و دوای   ڕابکه که  کتبه وت له مه وا ده  ڕاست بت، ئه مه ر ئه گه ـ ئه

 .وم ژیانی خۆم بکه
 ڕووبدات  مه ی ئه وه  پش ئهم به.  ی منیش ڕک ئاوھایه که ـ پیالنه

  وه مه نی که الیه زانیت به ک ده وه. ین  بکه دا قسه ڵ ھیلده گه بت له ده
ربچین،   ده کاتکیش بتوانین لره.  وه خونته مان دهکان موو وشه ھه

ی  له م ھه  با ئه واته بت، که خت ده گرتنی زۆر سه ندی پوه یوه ئیتر په
 .ین ده ست نه ده مان له ئستاکه

  چی پ بین؟م بهـ 
وی   خه وه یه که ر ئامری چاپه سه  به ریکه ر خه ـ پم وابت مجه

ر  سه  به وه  گوڕه کانی به نجه  ھشتام په نده چهر ھه–وت  که لده
 ...ڕۆن کاندا دن و ده پیته
 . وه ینه  بکه وه  بیر له  ناخۆشه نده ـ چه

شیمان  چت شتک بنووست و پاشان لی په  پده ـ ئا ئستاکه
ش خاکی  مه ئه.  وه  بیکوژنته  نیه بی سپیشی الوه که ره  مه... وه ببته

بی سپی  که ره ک مه یه تابیت شوشه خه نه.  ی منه که نهگرنگی پیال
 !ی لبرت کنه ر ئه ستی مجه  ده یته بده
 !رناگرت  وه وه  منه ش له  تپکی پچکۆله ت پارچه نانه ـ ته

.  وه ڕته گه م دژی باوکی ھه ده  ده  داماوه و کچه رمان به ر ئستا فه ـ ھه
دات چژ  خۆی ده  به ی ڕگه وه رئه به هرم بکات، ل  شه ست به بت ھه ده
دا  ر باوکی خۆی لره گه ئاخ، ئه. ربگرت ی باوکی وه که ژاره  ھه  یاریه له
 !کرد یزانی چیمان لده وسا ده بوو، ئه ده
 . دا نیه و لره  ئهم بهـ 

  مان کاتیشدا خۆی له  ھه  لهم به،  دایه  فیکر و ڕۆح لره و به ـ ئه
 . ره ی مجه»خود«ورمان  موو شتکی چوارده ھه.  یشتووهلوبنان دان

 .یانبینین  ده  ئمه  که تره  زده و شتانه و له  ئهم بهـ 
  ر زیاتر، ھیچی تر نین و ئاسانیش نیه ری ڕۆحی مجه  سبه  له ـ ئمه
 پویستی  م کاره ئه. ی، سۆفیا که نه ر خاوه  سه رته رک ھرش به سبه
   ھیلده ری له توانین کاریگه  دهم به،  نگاندنه سه  و ھهکی  زیره به
 . وه ڕته بگه  خودا ھه توانت له  ده نھا فریشته ته. ین بکه
  وه ڕایه ر کاتک باوکی گه  ھه ین که  بکه  ھیلده توانین داوا له ـ ده
 مرۆڤکی  توانت پی بت تۆ له ده. ربھنت ، زمانی لده وه ماه
نی  الیه ی بشکنت، یان به که مه له توانت به  ده...ر خراپتریتدکا به
 .کانی وردوخاش بکات  الیته وه مه که
 وجا گوتی؛ شاند و ئه رکی ڕاوه لبرتۆ سه ئه

الی   به م کاره ئه. جی بھت توانت به  ده ش ھیلده وانه  له ـ جگه
. ین ستی ڕابکه ده ت لهو  بمانه  ئمه ی که وه  له  زۆر ئاسانتره وه وه ئه
رگیز  جبھت و ھه ر به  مای مجه تایه تاھه توانت بۆ ھه و ده ئه
  ین که رک بده  سزای مجه م جۆره  به قی خۆی نیه ھه.  وه ڕته گه نه
» ری جیھانی خۆی نتاسیای خوقنه فه «  یاری به ر حسابی ئمه سه له
 کات؟ ده
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 جیھانی فراواندا  ر به  مجه...رچاوم ه ب مووی بھنمه توانم ھه ـ ده
  وه  ھیچ سوچکه  له  ھیلدهم به. ڕت گه دا ده دوای ھیلده بت و به وده
ڵ باوککدا بژی  گه ی ناتوانت له وه رئه به ، له واری دیارنیه شونه

 .چی  قۆشمه کاته ر حسابی من و تۆ خۆی ده سه له که
  بوو که وه ستم ئه به مه! چی  قۆشمه اتهک  خۆی ده...یت که ـ ڕک ڕاست ده

ی،  که دایک بوونی کچه  ڕابواردنکی ڕۆژی له  جۆره مانکاته گوتم ده
بت  ش ده ھا ھیلده روه ھه. ش ئاگاداری خۆی بت، سۆفیا  دهم به

 .ئاگاداری خۆی بت
 ؟ ستت چیه به ـ مه

 ـ باش دانیشتوویت؟
 .بت یدا نه مان ل پهوی تر ر ڕۆحکی دوکه گه ، ئه ـ به
 ئاگایی  یانبینین له ی ده و شتانه موو ئه  ھه  بکه وه ی ئه نه زه ـ مه
 ڕۆحی   ئمه واته. »ن ئاگاییه«و   ئه  ئمه...ن ده سکی تردا ڕووده که

 ڕاستیدا  له. سکی ترین  ڕۆحی که کو ئمه ، به  خۆمان نیه ت به تایبه
یری تدا  واو ئاشناین و ھیچ شتکی سه  ته هو فه لسه ن فه الیه  له تا ئره

 گوێ  وه  ئاگاداریه دا بارکلی و شللینگ زۆر به  لرهم به،  نیه
 .خنقو

  ڕاست؟ ـ به
  ، له یه  کنه  میولله  باوکی ھیلده و ڕۆحه توانین بین ئه  ده واته ـ که

 دیاری  یکاته  و ده وه نووسته  ده فه لسه  و مژووی فه لوبنان دانیشتووه
   ھیلده15/6یانی ڕۆژی  کاتک به. ی که دایک بوونی کچه ڕۆژی له

نیشت جگای  ر مزی ته سه  له که ، کتبه وه بته ری ده به خه
توانن  کانی تریش ده ویش و خه  ئه وساکه بین، ئه  ده وه یه که وه خه

  وه  باسی ئه وه ه مژ ر له زانیت ھه ک ده وه.  وه  بخوننه ی ئمه رباره ده
 .شبکرت سانی تردا دابه ڵ که گه کرت له  ده که  دیاریه  که کراوه
 . یاده م باش له وه ، ئه ـ به

  ، ڕۆژک له وه یخونته  ده م و ھیلده  پتی ده ی ئستاکه مه  ئه ـ واته
ت  من ئستا پ کرد، که ی ده وه ی ئه نه زه  مه وه  لوبنانه ڕۆژان باوکی له

 ...  و  لوبنان دانیشتووه و له  ئه م که ده
کانی بارکلی و  دا باسه وی ده ھه. ری لشوا واو سه سۆفیا ته
 وام بوو؛ رده لبرتۆ به  ئهم به ... یادی وه کان بھنته ڕۆمانسیه

، زۆر دی خۆیان  م ھۆیه ر ئه به نھا له  پویست ناکات تهم بهـ 
   به نینانه  پکه م جۆره ی ئه وه رئه به اقا لدان، له ق ونه ن و بکه خۆشبکه

 . وه کانیدا بشکته ر ملی ساحبه سه چت به ئاسانی ڕی تده
 ـ ملی ک؟

 کرد؟ ده وانمان نه  باسی ئه... و باوکی ـ بگومان ھیلده
 بت؟  دیان خۆش نه بت ھنده  بۆ دهم بهـ 

 ئاگایی  نھا له ته» وانیش هئ«چت  ی زۆر ڕی تده وه رئه به ـ له
 .پکھاتبن
 چت؟  ڕی تده مه ـ چۆن ئه

  واته  ڕی تبچت، که وه الی بارکلی و ڕۆمانسیکانه ر به گه ـ ئه
  ر خۆی جۆره  مجه یه وانه له. چت  ڕی تده وه وانیشه ن ئه الیه به

، کات  ده  باسی خۆی و ھیلده  کتبکدا که رک بت له ی سبه ونه
ی  شکی پچکۆله ش به  ئمه ، چونکه بگومان باسی من و تۆشی تدایه

 .ھنین ژیانیان پک ده
ی   ونه بینه  ده  ئمه بت، چونکه ر زۆر خراپتر ده  ھه وساکه ـ ئه
 .رکی تر ی سبه ند ونه ری چه سبه
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ی  رباره  کتبک ده وه  شونکی تره رکی تر له  نووسه یه وانه ـ له
ی  که وت کتبک بۆ کچه یه  ده ی بنووست، که لبرت کنه ر ئه همج

ی   پکدا وانه  له  که ر ناوکه ی مجه رباره ش ده و کتبه ئه. بنووست
ی  نی کلۆیڤه کۆ ینرته  ده...نرت فی بۆ سۆفیا ئامۆنسن ده لسه فه

 . س ژماره
 دایت؟ و بوایه ـ له
  ره و نووسه  ئه وساکه ئه. چت  ڕی تده مه  ئه کهم   ده نده وه نھا ئه ـ ته
موو   ھه نده رچه ھه. ، سۆفیا  وایه کی شاراوه ک خودایه  وه وه الی ئمه به

،  ستووه ی به رچاوه  سه وه وه ین له یکه یین و ده  ده شتک که
 رگیز ناتوانین شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم به، »وین ئه « ی ئمه وه رئه به له

 . وه که  بنی بنی بیره ته وتووینه  که  ئمه...ی بزانین رباره ھیچ شتک ده
 ... وه نگی مانه  بده کی دورودرژ به یه لبرتۆ و سۆفیا بۆ ماوه وجا ئه ئه

 ی شکاند و گوتی؛ که نگیه پاشان سۆفیا بده
 ی رباره  کتبک ده بت که رکی وا ھه  ڕاستی نووسه ر به گه  ئهم بهـ 

ی  رباره  کتبک ده وه الی خۆیه له» ویش ئه «  بنووست، که باوکی ھیلده
 ... بنووست ئمه
 ، پاشان چی؟ ـ به

 خۆی  ویش پویست ناکات زۆر دی به  ئه توانین بین که وا ده ئه...ـ 
 .خۆش بت

 ؟ ستت چیه به ـ مه
یی  قو  خستۆتهی  و من و ھیلده و دانیشتووه  ئه  که یه وه ستم له به ـ مه

تردا کی با ناو ئاگاییه  ئایا ڕی تناچت خۆشی لهم به،  وه مشکیه
 رت؟ ر به سه ژیانی به

 قاند؛ رکی له لبرتۆ سه ئه

شیان ڕاست بت،  مه ر ئه گه ئه. چت ش ڕی تده وه ئه. ـ بگومان سۆفیا
موو  م ھه  ئه، و بواره  ڕووی ئه ر خاتری خستنه به نھا له وا ڕک ته ئه

  کات که  ده وه  بۆ ئه  ئاماژه وه شه لره. ی پکردین فیه لسه  فه گفتوگۆیه
 و   ھیلده ش که م کتبه  و ئه ته سه رکی ب ده  سبه خۆشی شوه

 . یه فه لسه  ڕاستیدا کتبکی فربوونی فه ژی، له سۆفیای تدا ده
 ـ کتبی فربوون؟

،  و دیالۆگانه موو ئه ، ھه و گفتوگۆیانه موو ئه ھهراپای  ی سه وه رئه به ـ له
 ...سۆفیا
 ـ چین؟

 . موویان مۆنۆلۆژکی دورودرژه  ڕاستیدا ھه ـ له
 و  وه توته کدا ده دوای یه ک به موو شتک یه م ھه که ست ده ـ وا ھه

ند   ھشتام چه  که  خۆشه وه دیشم زۆر به.  ئاگایی و ڕۆح بته ده
  ی له  جوانه فه لسه و فه ی ئه وه رئه به ، له رمان ماوهسوفکی ت یله فه

دا   لره ستی پکرد، پم وانیه  ده وه تالیس و ئمپیدۆکلس و دیمۆکریتسه
 .کۆتایی پبت

 م باسی ھیگ که زده  حه ئستاکه. واو نابت دا ته خر، لره ـ نه
«Hegel»کان  نسیهی ڕۆما وه ی، پاش ئه سوفه یله و فه م، ئه ت بۆ بکه

 . ڕزگاربکات فه لسه دا فه وی ده ، ھه وه  ڕۆحدا توانده موو شتکیان له ھه
 .ڕوانم  چاوه وه رۆشه په ـ به
وت ھیچ ڕۆحک یان   چیتر نامه نیشین، چونکه  داده وه  ژوره ڕۆینه ـ ده
 .مان پببت که یای تر باسه کی خه یه ونه
 .کات مکیش ساردی ده  که ریکه ـ خه

 !شکی نوێ  بهـ
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ھیگ «Hegel» 
 ... قنی بت، توانای ژیانی تدایه  ئه ی که و شته نھا ئه ته...
 

ر  سه له.  وه  خواره وته ردا و که  به که وره  گه فه له  مه ستی له  ده ھیلده
تی  واوه هت ری به سه. کرد ی ده که ماشای بنمیچه ی ڕاکشا و ته جگاکه
 .خوارد گژی ده

 چۆن توانی؟! ند سه ناپه. ڕاستی باوکی وڕوکاسی کردبوو به
 ئاشکرا داوای  به. دا بکات گه ی له وخۆ قسه ویدا ڕاسته سۆفیا ھه
  کی خسته یه ندشه  ڕاستیدا ئه له.  وه ڕته بگه  باوکی ھه لکرد له
 ...، پیالنک وه مشکیه

کی   موویه  تاه ست له ت ده نانه تۆ ناتوانن تهلبر بگومان سۆفیا و ئه
  ش سۆفیا، له یه م شوه به. توانت  ده م ھیلده ن، به ری باوکی بده سه

 . وه ر نزیک ببته  مجه توانت له ، ده وه ی ھیلده ڕگه
   یاری ونه  باوکی له بابوو که لبرتۆدا ته ڵ سۆفیا و ئه گه  له ھیلده
 پویست  زیاد له) و.یدا که کانی چیرۆکه تیه سایه که(*کانیدا  ریه سبه

م  ، به ردووکیانی داڕشتووه تی ھه سایه و که  ئه ڕاسته... گرت پی داده
 .یاندا گه تی دانت له سوکه شت سنوورک بۆ ھه شدا ده وه ڵ ئه گه له

ی نگار ره  ھیچ جۆرک ناتوانن به به! ت گبه لبرتۆی نه ئای سۆفیای و ئه
نگاری  ره ک ناتوانت به یه ک چۆن شاشه روه ھه. ر بن نتاسیای مجه فه
 .وانیش ئاوھابوون درت، ئه ری نیشان ده سه  له  بکات که و فلیمه ئه

رسکی باشی  ، ده وه ی باوکی دته و کاته یویست ئه  ڕاستی ده  به ھیلده
ینی چ یب کرد و ده  ده  خۆی بۆ ئاماده  ئستاوه ر له ھه! دابدات

 .کات شرکی پده حه
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... کرد ی ده که راغ ئاوه ماشای قه  ڕۆیشت و ته که ره نجه و په ره به
کان  مه له و الی به ره  و به وه ی کرده که ره نجه په. کاتژمر نزیکی دوو بوو

 ھاواریکرد؛
 ! ـ دایه

 . وه ره  ده مک دایکی ھاته پاش که
 ؟ ، باشهھنم عاتکی تر خواردنت بۆ ده ـ پاش سه

 ...، باش ـ باشه
 ! وه ی ھیگ بخونمه رباره مک ده پشدا که وت له مه ـ ده

 
و  م ئه رده به کانیان دانیشتبوون، له ر کورسیه سه لبرتۆ و سۆفیا له ئه
لبرتۆ  یوانی، ئه دا ده که ریاچه ر ده سه  به دا بوون، که یه ره نجه په
 کرد؛  قسه ستی به ده

 «Georg Wilhelm Friedrich Hegel» فریدریک ھیگم  ـ جۆرج ولیه
توانین  ک ده یه تا ڕاده. می ڕۆمانسی بوو رده ی سه قینه مندای ڕاسته

  له. مانی بوو وتنی ھواش ھواشی فیکری ئه  پشکه بین ئاگای له
  ژده نی ھه مه  ته  دایک بوو، له دا له"شتوتگارد" شاری  دا له1770سای 

  له.  خوندنی تیۆلۆجی کرد ستی به ده" تیۆبینگن"اری  ش سایدا له
کرد،  دا کاری ده"جینا" شاری  ڵ شللینگدا له گه  له وه1779سای 

ڕی  و په ی ڕۆمانسی له وه  بزوتنه دابوو که و کاته ش ڕک له مه ئه
 شاری   مامۆستا و پاشانیش له  شاری جینادا بووه له. ترۆپکیدا بوو

  ری ڕۆمانسیه نته  سه ی که و شاره پۆفیسۆر، ئهُ  بهدا بوو"ھایدلبرگ"
ک  دا وه"رلین به" شاری  دواجاریش له. مانیا بوو کانی ئه ییه وه ته نه

ریکبوو  رلین خه  به دا بوو که و کاته کرد، کتومت له پۆفیسۆر کاری ده
  دا به1831ی سای   مانگی یانزه له. مانی قی فیکری ئه  چه بووه ده

 ھیگینیزم « وه و ساه پش ئه ر له  ھهم بهشی کۆلرا مرد، خۆ نه
Hegelianism» مانیادا ب ی زانکۆکانی ئه  زۆربه لهوه و بووبوه . 

 .وتوو بوو رکه کی تر بیین، سه یه شوه ـ به
. وتوو بوو رکه  سه مان شوه  ھه شی به که فه لسه ھا فه روه ، ھه ـ به

 و  وه می ڕۆمانسی کۆکرده رده کانی سه  جیاوازه هو موو بزوتنه ھیگ ھه
گرکی توند و تیژبوو،  خنه مان کاتیشدا ڕه  ھه  لهم بهی پدان،  شه گه

 .گرت ی شللینگ ده فه لسه  فه ی له خنه  ڕه بۆ نمونه
 

 گرت؟  چی ده ی له خنه ـ ڕه
ی بوونیان  رچاوه گی یان سه کانی تر، ڕه ـ شللینگ و ڕۆمانسیه

ڕۆحی «ی  ھیگیش زاراوه. »ڕۆحی جیھان«ر   بۆ سه وه ڕانده گه ده
کاتک . خشی کی نوی پ به  مانایهم بهھنا،  کارده ی به»جیھان

وا  کات، ئه ده» قی جیھان ئه«یان » ڕۆحی جیھان«ھیگ باسی 
نھا  ی ته وه رئه به ، له کانه تیه  مرۆڤایه موو دیارده  کۆی ھه ستی له به مه

 باس  وه وی مژووییه ڕه  له وه شه یه م ڕوانگه له.  یه ی ھه»یکرف«مرۆڤ 
بت خاکی  دا ده  لرهم به. کات ده» ڕۆحی جیھان«وتنی   پشکه له

و باسی ژیانی مرۆڤ و فیکری مرۆڤ و  ین؛ ئه که  یاد نه گرنگ له
 .کات لتوری مرۆڤ ده که

ی  که  و مژتیهم  ته مک له ر فیکر که کسه ش یه یه م شوه ـ به
بووی  فه کی خه کیه زیره«ک  رددا وه ناو دار و به کات و چیتر له ڕزگارده

 . وه نامنته» وتوو خه
 خۆی پی  کرد که  کاتک کانت باسی شتکی ده یادته ـ بگومان له

کرد   ده وه  نکۆی له نده رچه  ھه...»ن ی ھه وه ک ئه کان وه شته«گوت  ده
ڵ  گه  لهم به نھنی قوی سروشت بگات،  ه مرۆڤ بتوانت ل که
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 مرۆڤ ناتوانت پی   که یه ھه» تک قیقه ھه « یگوت جۆره شدا ده وه ئه
   له کرد که ده» تک قیقه ھه « موو جۆره  بوونی ھه ھیگ نکۆی له. بگات
ک  یه عریفه موو مه ھه.  بت وه قی مرۆڤه رو ئه سه  یان له وه ره ده
 . یه ی مرۆڤانه عریفه  مهو بوای ئه به

وی،  ر زه  سه وه  بھنته فه لسه یویست جارکی تر فه کورتی، ده ـ به
 ؟ وانیه
ی  فه لسه ی فه وه رئه به  لهم به. توانین وا بین ک ده یه ، تا ڕاده ـ به

  ره  ھه نھا خاه دا ته ، ناچارین لره ن و ئاۆزه الیه ھیگ زۆر فره
 بتوانین  ی گومانه کی گشتی جگه یه شوه به.  ڕوو ینه کانی بخه گرنگه

ی  وه رئه به تی، له تی خۆیه تایبه» ی فه لسه فه«نی  بین ھیگ خاوه
  م جۆره که ی یه پله ی ھیگ، به فه لسه ن فه ی پی ده و شته ئه
کی  یه  تا ڕاده مه رئه به له. وی مژوو یشتنی ڕه  بۆ تگه ه»میتۆدک«

وا ناتوانین باسی  ین، ئه که تی نه  مژووی مرۆڤایه ر باس له گه هزۆر ئ
ی  رباره ی ھیچ شتکمان ده که فه لسه فه. ین ی ھیگ بکه فه لسه فه
  کات به  فرمان دهم بهپنات، » ناواخنی بوونی سروشت«

 . وه ینه  بیربکه کی چاالکانه یه شوه
 .تشت گرنگ ب  خۆیدا ده ش خۆی له مه ـ ئه

ودانی  کانی پش ھیگ، ھه فیه لسه  فه موو ڕژمه شی ھه ـ خای ھاوبه
ک  یه  تا چ ڕاده ی مرۆڤ، واته عریفه ک بوو بۆ مه یه ی پوانه وه دۆزینه

م دیکارت و  ش، ھه م خاه ئه.  جیھان تبگات توانت له مرۆڤ ده
  نهما ک له ریه ھه.  وه گرته م ھیوم و کانتیش ده سپینۆزا و ھه

 م به. ن تی دیاری بکه ی مرۆڤایه عریفه ی مه دا بنچینه ویانده ھه
تی  ی مرۆڤایه عریفه ی مه ر بنچینه  سه ھاتنه موویان کاتک ده ھه
 .کرد ییان ده میشه کی ھه یه  جیھان، باسی بنچینه ت به باره سه

 ؟ سوف نیه یله رشانی فه رکی سه  ئه مه  ئایا ئهم بهـ 
ی  و شته و، ئه  بوای ئه به.  بگونجت مه بوو ئه دا نه  بوایهو ـ ھیگ له

 بۆ  وه که یه وه  نه نت، له تی داده ی مرۆڤایه عریفه ی مه  بنچینه که
تکی  قیقه ھه «  ھیچ جۆره مه رئه به له. گۆڕت کی تر ده یه وه نه
  مۆدرن میشه تکی ھه قیه  ئه ، ھیچ جۆره بوونی نیه» تایی تاھه ھه

سوف  یله  فه ، که وه نھا خاکی پته ته» خودی مژوو « واته.  بوونی نیه
 .ست پبکات ی ده توانت لوه ده

   له میشه  مژوو ھه... وه ره مک زیاترم بۆ ڕوونبکه تیت که یارمه ـ به
 بت؟ ومان ھه  خاکی پته چت که ی چۆن ڕی تده ؛ ئه گۆڕانکاریدایه
   که  نیه وه  مانای ئه مه  ئهم به،   گۆڕانکاریدایه له  میشه ـ ڕووباریش ھه

 بپرسین، چ خاکی   بمانایهم به. ین  ڕووبار بکه توانین باس له نه
 .نرت ڕووبار داده» ترین قینه ڕاسته «  به که ڕووباره

مان  ر ھه درژایی ڕۆیشتنی ھه  به که ی ڕووباره وه رئه به خر، له ـ نه
 . ڕووباره

  تدا و به ڕه بنه ؛ له ک ڕووبارکی ئاوھا وایه  وه وه الی ھیگه ژوو بهـ م
ی  کی چکۆله یه وه نهموو جو می ھه رجه ، سه که موو ڕووباره درژایی ھه

  که ی ئاوه وه ی ڕژان و بزوتنه  شوه ، پشت به که وی ناو ئاوه  و ئه ئره
 تۆ  ی که وه و شونه همان کاتیشدا و ڕک ل  ھه  لهم به. ستت به ده
 و  که کانی ناو ئاوه رده یت، جۆری به که  ده که ماشای ئاوه ستاویت و ته وه

 .کات ی دیاریده که ، جوه که ی ئاوه وه مانه تی چه چۆنیه
 .م گه  تده ـ پم وابت ئستاکه

  ک شوه  وه-قیش یان مژووی ئه–ھا مژووی فیکریش  روه ـ ھه
» وژم ته «  به ی پش تۆ که و فیکرانه موو ئه ھه.  ایهڕووبارکی ئاوھا و

  رجه ل و مه و ھه موو ئه ریتی مرۆڤدا ھاتوون و ھه ڵ داب و نه گه له
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ی  ستنیشانکردنی شوه شداری ده می تۆدا زان، به رده سه ی له مادیانه
کی  یه  ناتوانیت بیت فیکره مه رئه به له. ن که ی تۆ ده وه بیرکردنه
و  ک له یه شت فیکره  دهم به،   ڕاسته تایه تاھه راو بۆ ھهدیاریک
 . تۆی تدایت، ڕاستبت ی که شونه

ک  ک یه موو شتک وه  ھه خشت که  نابه وه  مانای ئه مه  خۆ ئهم بهـ 
 ن؟ ه ک ھه ک یه ڕاستن یان وه

تکی دیاریکراوی مژوویی  پی حاه نھا به  شتک تهم بهخر،  ـ نه
دا 1990نی  سا ر له گه  ئه بۆ نمونه. بت ه کرت ڕاستبت یان ھه ده

ک  تدا وه  باشترین حاه وا له یت، ئه تی بکه ی کۆیالیه پشتگیری فیکره
کجار  ر یه وبه مه  ساڵ له 2500م بهکرت،  ماشات ده جاڕک ته گاته

نگی  ندین ده چهش  و کاته  ئه نده رچه کرا، ھه ده ماشا نه  ته نهق وا بئه
. کرد تیان ده  و داوای البردنی کۆیالیه وه بوونه رزده وتوخواز به پشکه

  ر به وبه مه د ساک له ؛ سه وه کی نزیکتر بھنینه یه  با نمونهم به
  ه  ھه کان به وره  گه وپدانی کشتوکاڵ، سوتانی دارستانه ستی بره به مه

م  ماشای ئه ته»  نه و نائاق ه ھه«ر زۆر   ھه مۆکه  ئهم بهنرا،  ده دانه
واو  کی ته یه ر بنچینه سه  له ی ئستاکه وه رئه به کرت، له  ده کاره

 .نگنین سه ده  ھه  کارانه و جۆره جیاوازتر و باشتریش ئه
 .م گه  تده ـ ئستاکه

ت ھزر شتکی   ھیگ ده وه فیشه لسه ن فیکری فه الیه ھا به روه ـ ھه
» تیش قیقه ھه« و  ت پۆسسکه وخۆ ده ، ڕاسته  به... امیکیهدین

ی  وه ره  ده ک له یه  پوانه  ڕاستیدا ھیچ جۆره له.  یه و پۆسسه خودی ئه
و » ڕاستترین« بتوانت  ، که دا نیه  مژووییه و پۆسسه خودی ئه

 .شتمان بۆ دیاریبکات» ئاقترین«
 ! وه هر  بھنه تیت نمونه یارمه ـ به

کان و   کۆنه ده  سه ی جیاواز جیاواز له  ناتوانین فیکره ـ بۆ نمونه
ربھنین   ده وه ریه ی ڕۆشنگه ده ڕاست و ڕنیسانس و سه کانی ناوه ده سه

شتوانین   ده نه.  یه ه یان ھه که م یه  و ئه یان ڕاسته که م یه ین ئهًَو بل
کرد، یان  ۆتالیس ڕاستی دهریست چوو و ئه دا ده ه ھه بین پالتۆن به
  مه ئه. کرد  کانت و شللینگ ڕاستیان دهم به بوو  ه بین ھیوم ھه

 . یه کی نامژووییانه یه وه  بیرکردنه شوه
 . ناکرت و جۆره یت، به که ـ ڕاستده

 -ک یه یان ھیچ فیکره–سوفک  یله کی گشتی ناکرت ھیچ فه یه شوه ـ به
– م به. ی داببت که  یان فیکره که سوفه یله فهی مژوویی   بنچینه له

   شتی نوێ دته میشه ؛ ھه وه بمه  خاکی گرنگ نزیک ده دا له لره
پی ھیگ   به واته. » وتووخوازه پشکه«ق شتکی   ئه واته ، که ئاراوه

  وه شه یه م ڕوانگه کات و له  ده شه وام گه رده تی به ی مرۆڤایه عریفه مه
 .«چت  ده وه وپشه هر به«

 ھی پالتۆن  ی کانت له فه لسه توانین بین فه  ھشتام ده واته ـ که
 ؟ ، وا نیه ڕاستتره

 و  ی کردووه شه  بۆ کانت گه وه  پالتۆنه له» ی جیھان فیکره«،  ـ به
ر  گه ئه. ر ئاوھاش بت بت ھه ، بگومان ده ندووه ی سه ره په

توانین بین ئاوی  وا ده مان، ئه که ی ڕووباره ر نمونه  سه وه ڕینه بشگه
ردا  سه زار ساڵ زیاتری به ی دوو ھه وه رئه به ، له زیاتری تژاوه

» کانی ته قیقه ھه « بت که دا نه و بوایه ش له کانتیش ده.  ڕیووه تپه
،  وه  بمنته که راخ ڕووباره وی قهجو و و نه ردکی پته ک به  وه میشه ھه
قی  ئه«کرت و  رده سه ویش کاریان له کانی ئه وه ی بیرکردنه وه رئه به له

ش ڕک  مه  ئه...کانی داھاتووی وه ی نه خنه ر ڕه  به وته که یش ده»کانت
 . ڕوویدا  بوو که و شته ئه
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 ... باست کرد ی که و ڕووباره  ئهم بهـ 
 تی؟ ، چیه ـ به
 ڕوات؟ و کوێ ده ره  ڕاستیدا به ـ له

و  ره وام به رده  خۆی، به ت به باره ، سه»فیکری جیھان«ت   ھیگ دهـ
ک چۆن  روه ڕک ھه. کات  ده شه کی فراوانتر و فراوانتر گه ئاگاییه

، فراوانتر و  وه  ئۆقیانوسک نزیکترببته تا زیاتر له ڕووبارک ھه
کی ھواشی  یه وه ربوونه به خه ، به وه الی ھیگه مژوو به. بت فراوانتر ده

  میشه زانین جیھان ھه ک ده وه. بۆ ئاگایی خودی خۆی»  فیکری جیھانه«
،  وه وتنیه لتوری مرۆڤ و پشکه ی که  ڕگه  لهم به،  بووه ر ھه ھه
 .بت ئاگا ده ندتی خۆی به تمه  تایبه زیاتر و زۆرتر له» فیکری جیھان«

  دنیابت؟ یتوانی ھنده ـ چۆن ده
ک  ک وه کرد، نه  ده وه ی بۆ ئه تکی مژوویی ئاماژه قیقه ک ھه و وه ـ ئه

  بینت که ، ده وه  مژوو بکۆته سکیش له رکه ھه. پشبینی کردنک
،  فراوانتر ڕۆیشتووه» کی یه عریفه مه«و  ره وام به رده تی به مرۆڤایه

پی ھیگ  به.  نگاوی ناوه تر ھه وره گه» کردنکی شه گه«و  ره به
و  ره وام به رده تی به  مرۆڤایه دات که ی مژوو، نیشانمان ده وه نهلکۆی

  واته. ڕوات کات و ده ده شه تر گه وره کی گه ستیه ربه تک و سه نیهق ئه
کات  ده شه وام گه رده وی مژوو به کانیشدا ڕه سته ربه موو به ڵ ھه گه له
ر خۆیدا  سه ین مژوو به  ده وه رئه به چت، له ده»  وه و پشه ره به«و 

 .«چت و ئامانج ده ڕووه«ڕت یان  په تده
 .دات وتنک ڕووده  پشکه  واته... ـ باشه
.   وایه وه کی دورودرژی بیرکردنه یه ک زنجیره ، مژوو وه ـ به

  یه وه و زنجیری بیرکردنه  ئه کات که  ده و یاسایانه  بۆ ئه ھیگیش ئاماژه
بینین  وا ده ، ئه وه  مژوو بکۆینه قوی له ر به گه ئه. ن به  ده ڕوه به

کی پشتر  یه وه ی بیرکردنه ر بنچینه سه ک له یه وه بیرکردنه
،  وه  پشه ک دته یه وه  بیرکردنه ر که  ھهم به. زرت مه داده

  ش جۆره یه م شوه به.  وه بته نگاری ده ره کی نوتر به یه وه بیرکردنه
 م بهدات،  ده رھه کاندا سه  دژه وه ی بیرکردنه  نوان شوه ک له گرژییه

  برت، که  الده وه مه کی سھه یه وه ھۆی بیرکردنه ش به م گرژیه ئه
ھیگ .  وه کاته گرت و کۆیده رده  وه که ردوو ڕوانگه نی ھه باشترین الیه

 .«Dialectical  دیالکتیکیانه«کردنکی  شه ت گه  ده مه به
 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه دهـ 

ی  ر ماده سه مشتومیان له) کان سوکراتیه-پش ( سوفه یله  فه یادته ـ له
 ...کرد تایی و گۆڕانکاری ده ره سه
 . کی گشتی، به یه شوه ـ به

.  حاه ک مه  گۆڕنکاریه موو شوه ڕاستیدا ھه یانگوت له کان ده ـ ئیلیاته
یانبینی   ده وه کانی خۆیانه سته ھۆی ھه  به نده رچه  ھه مه رئه به له

شدا ناچاربوون نکۆیان  وه ڵ ئه گه  لهم بهن،  ده کان ڕووده گۆڕانکاریه
 ھیگیش ...کرد ی شتکیان ده کان گریمانه  ئیلیاته وه شه لره. ن لبکه

 .« وسته ھه«ت   ده یه  ڕوانگه م جۆره به
 ! ـ به
کی ئاوھا توند و تیژ  یه  گریمانه تکیش که هڕ موو که  ھهم بهـ 
. وت که رده و ده کی دژ به یه ریشیدا گریمانه رامبه  به دات، له ده رھه سه

نکۆیکردنی  .«Negation نکۆیکردن«ی ناونابوو  مه ھیگ ئه
یگوت   ده ی ھیراکلیتس بوو که که کانیش، گریمانه ی ئیلیاته فه لسه فه
 نوان  ک له  گرژییه ش جۆره ئستاکه. » اوتندایه بز موو شتک له ھه«
م   ئهم به.  وه  کایه کان ھاته  جیاوازه وه ی بیرکردنه ردوو شوه ھه

ردوو   ھه کرد که وه ی بۆ ئه  ئمپیدۆکلس ئاماژه که» ما نه« کاتک  گرژیه
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  که ردوو ڕوانگه مان کاتیشدا ھه  ھه ن و له که مک ڕاستده  که که نه الیه
 . یه کیان ھه یه ه ند ھه چه

 ... وه بته  بۆم ڕوونده ریکه  خه ـ ئستاکه
  یانگوت ھیچ شتک به کرد کاتک ده کان ڕاستیان ده ـ ئیلیاته

و  چوون کاتک له دا ده  ھه  بهم بهری ناگۆڕت،  وھه کی جه یه شوه
. ستین کانمان ببه سته  ھه توانین پشت به  نه دابوون که بوایه

  توانین پشت به یگوت ده  ده کرد که ھیراکلیتسیش ڕاستی ده
یگوت   ده چوو کاتک که دا ده ھه  بهم بهستین،  کانمان ببه سته ھه
 .«  بزاوتندایه موو شتک له ھه«

نھا   و ته  زیاتره ک دانه یه تی له ڕه ی بنه ی ماده وه رئه به ـ له
  ک خودی ماده هردا دت، ن سه ی گۆڕانکاری به که پکھاته

 .کانی تیه ڕه بنه
  وه ردوو بیرکردنه  ھه که–ی ئمپیدۆکلیسیش  ڕوانگه.  ـ ڕاسته
نکۆیکردنی «گوت   ھیگ پی ده-یاند ک گه یه ی به که لکدژه

 .«نکۆیکردن
 ! که یه ـ چ زاراوه

دژی «و » تزی زانیاری«گوت  کانیشی ده عریفه س قۆناخی مه ـ به
توانیت   ده بۆ نمونه. »کگرتنی تزی زانیاری یه«و » تزی زانیاری

   له بوو، که» تزکی زانیاری«ی دیکارت  که بیت ڕاشیونالیزمیه
دژی  « بته دا ھیوم ده لره–نگاریکرا  ره  به وه ن ھیومی ئیمپیریسته الیه

ی نوان  و گرژیه خودی ئه–ش  تیه م دژایه  ئهم به. »تزی زانیاری
ش  مه گیرا، به  ھه وه ن کانته  الیه  له- که  جیاوازه وه نهردوو بیرکرد ھه
  کانی له کانت ڕاشیونالیزمه. »کگرتنی تزی زانیاری یه«گوترت  ده

   شتکی تردا، له کانیش له نا و ئیمپیریسته  ڕاست داده شتکدا به

ندک خای   ھه  له که نه ردوو الیه  ھه مان کاتیشدا نیشانیدا که ھه
. بوو واو نه ڵ کانتدا ته گه  مژوو لهم به. چوون دا ده ه ھه  بهگرنگدا

  تای زنجیره ره  سه کانتیش بووه» کگرتنی تزی زانیاری یه«وجا  ئه
دژی  « وه ی دیسانه وه رئه به نوێ، له» نی الیه-س«کی  یه وه بیرکردنه

» کگرتنی تزی زانیاری یه « کی نوێ دژ به یه»تزی زانیاری
 . وه ستته وه ده

 . کی زۆر تیۆریه یه ـ تا ڕاده
  ویست ھیچ جۆره یده  ھیگ نهم به.  تیۆری بت یه وانه ی، له ـ به

بوای  به. سپنت ر مژوودا بچه سه به» ک یه  یان پیالن نامه خشته«
.  مژوودا ببینین ونکی دیالکتیکی ئاوھا له  ته توانین جۆره و ده ئه
وتنی  ندێ یاسای پشکه ر ھه سه م له رده یگوت په ش ده یه م شوه به
» فیکری جیھانی«ندێ یاسای  توانین بین ھه مای، یان ده ق ھه ئه

 .رخست مژوویی ده
 ! وه ـ دیسانه

کاتک . سپت ر مژوودا ناچه سه نھا به  دیالکتیکی ھیگی تهم بهـ 
  کی دیالکتیکیانه یه شوه  به وه ین، دیسانه که  مشتومی شتک ده که

  وه نکی بیرکردنه موکوڕی الیه ین که ده وده ھه.  وه ینه که بیرده
 م به. »تیفی گه ی نه وه بیرکردنه«گوت  ی ده مه ھیگ به. ین ربخه ده

مان   ھه وا له ین، ئه خه رده  ده وه کی بیرکردنه یه موکوڕی شوه کاتک که
 . وه ھینه کانی ده  باشه نه کاتدا الیه

 ! وه ره  بھنه تیت نمونه یارمه ـ به
 بۆ  وه رڤاتیڤک پکه  کاتک سۆشیالیستک و کۆنسه ـ بۆ نمونه

ر  کسه وا یه نیشن، ئه تی داده یه ی گرفتکی کۆمه ی چاره وه دۆزینه
  ک له تیه  دژایه  جۆره بت، واته کان دروست ده گرژبوونکی ڕوانگه
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  وه  مانای ئه مه  ئهم به. بینین اندا دهک وه ی بیرکردنه نوان شوه
وی تریان  کات و ئه د ڕاست ده دا سه سه نکیان له  الیه خشت که نابه
   له که نه ردوو الیه گونجت ھه  ڕاستیدا ده له.  یه ه د ھه دا سه سه له
. دا بچن ه ھه ندێ خای تریشدا به  ھه ندێ خادا ڕاست بن و له ھه

وا  بت، ئه وام ده رده یان به که تک ھدی ھدی مشتومهش کا وه پاش ئه
 .وت که رده  ده که ردوو مشتومه نی ھه زۆر جار باشترین الیه

 ! ختانه ، خۆشبه ـ به
  میشه وا ھه بین، ئه ڕاستی مشتومکی ئاوھادا ده  ناوه  کاتک لهم بهـ 

یاردانی ڕاست و ب.  نیترهق نک ئه ین چ الیه  بیاربده ئاسان نیه
نی ق ی ئه و شته نھا ئه ته. ر مژوو  سه وتۆته ک که یه ، تا ڕاده ه ھه

 . بت، توانای ژیانی تدایه
 .  ڕاسته  که وه منته  ده و شته  ئه ـ واته

 . وه منته ، ده  ڕاسته ی که و شته ؛ ئه وه وانه  پچه ـ یان به
 .بوو ند نه مه وه ت زۆر ده که ـ نمونه
کانکی زۆر داوای  ر خه وبه مه  ساڵ له150؛   گوبگره واته ، که ـ باشه

کی تریش  ھا خه نده  چهم بهکرد،  تیان ده کسانی مافی پیاو و ئافره یه
ردوو   بین و نووسراوی وتووژی ھه مۆکه ر ئه گه ئه.  بوون وه دژی ئه

توانین بین کام  اسانی ده ئ وا به ، ئه وه  بخونینه و کاته ی ئه که نه الیه
یادمان بت  شت له  دهم به.  وه کرده بیری ده» نیترق ئه«یان  نه الیه
وا «پاشان .  کان ڕوویداوه  شته ین که ده  کاتکدا بیار ده  له  ئمه که
کرد،  ت و پیاویان ده کسانی مافی ئافره ی داوای یه وانه ئه» وت رکه ده
ست   ھه مۆکه کانکی زۆریش ئه ومان خهبگ. ق بوون ر ھه سه له
 بۆ  وه یه م باره ڕی باوباپیرانیان له ر بیروباوه گه ن، ئه که رم ده شه به

 . وه بخوننه

 کدا بوو؟  چ بوایه ی ھیگ خۆی له  ئهم بهرم ناسوڕمنت،   سه وه ـ ئه
 ت؟ کسانی پیاو و ئافره ی یه رباره ـ ده
 کرد؟ ده همان ن وه ، باسی ئه ـ به
 ؟ وه  تکستکی ھیگت بۆ بخونمه وه یه م باره یت له که زده ـ حه

 .بت ـ زۆریشم پ خۆش ده
ک جیاوازی نوان  ت وه جیاوازی نوان پیاو و ئافره«؛  ـ ھیگ ده

کیش   و ڕووه ک پیاوه ڵ زیاتر وه سروشتی ئاژه.  ک وایه ڵ و ڕووه ئاژه
  شه  ھمنی گه ک به ک ڕووه ت وه افرهی ئ وه رئه به ت، له ک ئافره وه
ستکی نادیاریکراوی گشتی  ئی ھه بده کی مه یه شوه  به کات، وه ده
  وته که ت ده وه وا ده ، ئه ڕوه رن به ت بهتان و ر ئافره گه ئه.  یه ھه
وت  سوکه کانیان ھه  گشتیه پی پویستیه  به ، چونکه وه ترسیه مه

ھا  روه ھه.  وه جونه وت ده ز و بوای ڕکه ی حهپ کو به ن، به ناکه
 - شی ڕوون نیه ھۆکه–بت  تی ئاوھا دروستده  جۆرکی تایبه ت به ئافره
  وه ی ژیانی ڕۆژانه  ڕگه کانیان زیاتر له چت وناکردنه  ده وه  له که
عریفی بۆ خۆیان  کی مه مایه ن بنه وبده ی ھه وه ک له چنن وه ھه
ی ماندووبونکی   ڕگه  له وه وانه  پچه  پیاو بهم به. ننست بھ ده به
 شونی  گاته  ده وه الی فیکرییه قه ووته کنیکی و ھه ی ته وره گه
 .«ستی خۆی به مه

و   زیاتر گوێ بۆ ئه مه زانم له باش ده وای به!  سه  به نده وه ـ سوپاس، ئه
 .م که  شل نه تکستانه

  وت که که رده دا بۆمان ده ؛ لره کی نایابه یه ونه نم م تکسته  ئهم بهـ 
وامی گۆڕانکاریان  رده به ک به یه  چ شوه به» کان نیهق ئه « یشتنه تگه
 ھیگیش کوڕی  دات که ھا نیشانیشمان ده روه ردادت، ھه سه به
ی  که مه رده ھا مندای سه روه ش ھه ئمه.  ی خۆی بووه که مه رده سه
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م  رده به  له تایه تاھه ش ھه ئمه» کانی بگومانه « یشتنه گهت. خۆمانین
 . وه ڕاستی نامنته مژوودا به

 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه ـ ده
 .خر ناتوانم ـ نه

 ـ بۆ نا؟
  ر له  ھه م که که  شتک ده موو بارکدا باس له  ھه ی له وه رئه به ـ له

 ناتوانم بم  بۆ نمونه.  وامدایه رده کی به  گۆڕانکاریه  له ئستاوه
 ھۆی  بته  ده ، چونکه یه نهق کارھنانی ئۆتۆمبیل شتکی بئه به

یان  مه  باسی ئه وه  پش منه س له ھا که نده چه.  پیسکردنی ژینگه
 مژوو م به. کی خراپ یه  نمونه بته ش ده مه  ئه وه  دیسانه ، واته کردووه

  به « ی که و شتانه ی ئه  زۆربه لمنت، که سه  ده ڕۆژان بۆمان ڕۆژک له
م دادگای  رده به ین، له ده میان ده ه قه له» ویست و بگومان نه گه به

 .مژوودا خۆیان ناگرن
ی  واو جیاواز ڕابکشین؛ زۆربه رنج بۆ شتکی ته توانین سه دا ده لره

ڵ بت و  ایهت گو بت ئافره یانگوت ده می ھیگ، ده رده پیاوانی سه
م   ڕک ئهم به،  وه کرده  ده  دووباره وه  خۆشیه شیان به  وتانه و جۆره ئه

 .یاند ڕووناکی گه تانی به ی ئافره وه ، بزوتنه ھۆیه
 ـ چۆن؟

 ڕاستیشدا  له. یان داڕشت»ک یه وسته ھه«یان » تزک « و پیاوانه ـ ئه
تان  ی ئافره وه  بزوتنهکی گشتی یه شوه  به  بوو که وه وه ھۆی ئه به
 خاک  نگاری له ره ر به  گه شزانیت بسووده ک ده وه. ستی پکردبوو ده

کان  کو باسکردنی پیاوه تاوه ھه. ری سه بابن له مووان ته  ھه بکرت که
ھزتر   به وه تانه ن ئافره الیه له» شی که نکۆیکردنه«بوو،  توندوتیژتر ده

   که یه وه توانین بین باشترین شت ئه ه د واته. بوو ھزتر ده و به

کان زیاتر  ره رامبه کو به تاوه ھه. ھز بت ت زۆر به که ره رامبه به
. بت ھزتر ده شیان توندتر و به که ی کاره وه رچدانه رپه وبن، به توندڕه

 .« وه که  ناو ئاشه  ئاو بژنیته  وایه وه ک ئه وه«ین؛  ک چۆن ده روه ھه
ھزتر   به ریکه ی من خه که م ئاشه که ستده  ھه رحاڵ، ئستاکه ھه ـ به

 ! وه بخولته
ین،  ماشا بکه  ته وه تیشه فی په لسه کی لۆژیکی یان فه یه  ڕوانگه ر له ـ گه
 .بینین دا ده  نوان دوو زاراوه کی دیالکتیکی له وا زۆر جار گرژیه ئه
 . وه ره تیت بۆم ڕوون بکه یارمه ـ به

بم  وا ناچارده ، ئه وه مه بکه» بوون«ی   زاراوه ر بیر له گه  ئه مونهـ بۆ ن
 ناتوانین  ئمه. »بوون نه « ، واته وه مه شی بکه که ی دژه  زاراوه بیر له

مان کاتیشدا بیر   ھه ر له گه ین، ئه  ھه  که وه ینه  بکه وه نھا بیر له ته
ی  گرژی نوان زاراوه. ندا نابی  لره میشه  ھه  که وه ینه که  نه وه له
   بووندا یان له وتن له رکه ده«ی  ناو زاراوه له» بوون نه«و » بوون«

وا  ر شتک بخوقنرت، ئه گه ی ئه وه رئه به له.  وه توته دا ده»لقبوون خه
م بوونیشی   ھه خشت که به  ده وه کان مانای ئه  شوه ک له یه شوه به
 . م بوونیشی نیه  و ھه یه ھه

 .م گه ـ تده
   کاتکیشدا که له. » تکی دینامیکیه قیه ئه«تی ھیگ  قیه  ئه ـ واته

سفکردنیشی پبت  بت وه  ده واته کان پکھاتبت، که  دژه ت له قیقه ھه
ن زانای  ؛ ده وه کت بۆ بھنمه یه وت نمونه مه دا ده لره. تی  دژایه له

ر  سه سپی به ناکی ئه «Niels Bohr» فیزیاوی دانیمارکی نیلز بۆھر
 .واسیبوو یاندا ھه وه ره ی ده رگاکه ده
 خشت؟ به خت ده  مانای به وه ـ ئه
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  وه موو شتکه  ھه  ڕاستیشدا نیلز بۆھر له  و له  خورافیاتیشهم بهـ 
 میوانی  رکی به ڕۆژکیان براده. بت نھا خورافیات نه نزیک بوو ته

و  خۆ بوات به«پرست؛   لی ده که ی ناه رهربا چت بۆ الی و ده ده
 م بهخر،  بگومان نه«ت؛  مدا ده  وه ویش له ، ئه»؟  نیه  شتانه جۆره
 .« یه ر ھه ری خۆی ھه  کاریگه شدا بیستوومه وه ڵ ئه گه له
 ! یره  سه وه المه بهـ 

  شه وانه ؛ له یه کی زۆر دیالکتیکیانه یه ی تا ڕاده که مه  وهم بهـ 
نیلز . ی ھاودژی خۆی بت که مه  وه دابن که و بوایه ک له ندێ خه ھه

کی  دونیابینیه « رویجی به ی شاعیری نه«Vinje»  ک فینیه روه بۆھر ھه
دوو جۆر «تکیان گوتی؛  ڕه و که ناوبانگ بوو، ئه به» نی دووالیه

  یه ه تی ھه واوه ته هی ب که  دژه ش، که تی ڕووکه قیقه ، ھه یه ت ھه قیقه ھه
 .« ک خۆی ڕاسته روه ی ھه که  دژه ، که یه تی قویش ھه قیقه و ھه

 تک بن؟ قیقه  ھه ـ ئاخۆ چ جۆره
 ... ر بم ژیان کورته گه  ئه ـ بۆ نمونه

 .تام گه ـ له
 و بم ژیان  وه مه وبکهستم ب  بوارکی تردا ده  له یه وانه  لهم بهـ 

 . دورودرژه
کانیش   شوه ک له یه شوه به. قیت ر ھه سه کان له  شوه ک له یه شوه بهـ 
 .  ڕاسته یه و قسه ئه
نجامدانی   ھۆی ئه کرت ببته تی دیالکتیکی ده  دژایهم بهـ 
  وت له مه ک، ده  ھۆی گۆڕانکاریه  پکدا ببته  له وتک که سوکه ھه

 . وه  بھنمه بۆ وه م بواره کت له یه کۆتایدا نمونه
 !رموو ـ فه

  به«ت؛  دایکی ده  به میشه  ھه رچاوت که  به نج بھنه ـ کچکی گه
ر  ھه«، » م دایه که  ئاوھا ده چۆنت پخۆشه«، » رچاو دایه سه به«، » دایه

 .« م دایه که جی ده ییت جبه ی ده وه ئستا ئه
 ...م پدا دت ـ موچوڕکه

ی  که ی کچه  ڕاده ی زیاد له  گوایه  له که ایکهکو ڕۆژکیان د تاوه ـ ھه
م   ئیتر ئه سه ت؛ به کات و ده ردا ده سه بت و ھاواری به واو بزارده ته
  ت؛ به  و ده وه داته م ده شی وه که کچه«!  ی و ڕزه موو گوایه ھه

 .«  دایه باشه
 !دا ی باشم لده ک دوو زله  یه ـ من بوومایه

؛  مدا بیگوتایه وه ر له گه ی ئه  ئه ؟ باشه قی خۆی نیه ، ھه ـ به
   تۆ بوویتایه وساکه ی ئه ، ئه»بم م گوایه که ز ده  حهم به ...م به«

 کرد؟ چیت ده
کیم   گویه یه وانه ش له و کاته  ئهم به،  وه المه بهبوو  یرده مکی سه ـ وه
 . ر ڕابکشایه ھه

.  قیووه شونی خۆیدا چه  له که ته کی تر بیین، حاه یه هشو  به ـ واته
ناچاری   به  شونک، که یشتۆته ودا گه  له که  دیالکتیکیه تیه دژایه

 .خوقنت ک ده گۆڕانکاریه
 ؟ یه که  گوێ ڕاکشانه ستت له به ـ مه
 .ین ی ھیگیش باس بکه فه لسه مین خای فه بت دواھه ـ ده

 . دانیشتوومر ـ ھشتام ھه
 بوو؟ سی ھه  که  تاکه ڕیان به کان باوه  گوتمان ڕۆمانسیه  یادته ـ له

 .«ڕوات  ده وه وناوه ره  به که ڕگا پ نھنیه«ـ 
  سیه  که و تاکه ئه» نکۆیکردنی«ی ھیگدا ڕک دژی یان  فه لسه  فه ـ له
ھزی «گوت   پی ده دا که  ده و شتانه ھیگ گرنگی به. ین که دی ده به
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کرت  ده. ت بوو وه  خزان و ده ستیشی له به و مه» )وزوعی مه(*تی  بابه
بوای  کرد، به سی ده که ماشای تاکه  ته وه چاوکی گومانه بین ھیگ به

ق یان   ئه وه وه الی ئه به.  ندامی گشته شکی ئه س به که و تاکه ئه
  وه کانه ندی مرۆڤه وهی ی په  ڕگه  زیاتر له  که شتکه» فیکری جیھان«
 .وت که رده ده

 ! وه ره ـ باشتر بۆم ڕوونبکه
زمانیش . دات  خۆی نیشانده وه ی زمانه  ڕگه ق له م ئه که ی یه پله ـ به

  ب کاکه زمانی دانیمارکی به. »دایک بووین له« تیدا   ئمه  که شتکه
نی دانیمارکی ب زما  ھانسن به  کاکهم بهبت،  وام ده رده ھانسن به

س زمان دروست  که  تاکه واته.  ڕوه باشی بۆ ناڕوات به کانی به کاره
 .کات س دروستده که کو زمان تاکه ناکات، به

 . بتوانین وا بین یه وانه ـ له
ش  مان شوه ھه وا به بت، ئه دایک ده  زمانکدا له س له که ـ کاتک تاکه

  سکیش له ھیچ که. بت دایک ده رجکی مژوویی خۆیدا له لومه  ھه له
ی  سه و که  ئه واته که.  نیه» ست ربه سه « رجانه لومه و ھه ندی ئه یوه په

  یه وانه له.  سکی نامژووییه ، که وه دۆزته تدا نه و شونی خۆی له
  سوفه یله الی فه  به یه وه  بیرکردنه م جۆره  ئه یادت بت، که له
ک چۆن ناتوانین ونای  روه ھه.  گرنگ بوو وه سیناشه کانی ئه وره گه
ش ناتوانین ونای  مان شوه  ھه ین، به تی بکهب ھاوو تک بهو

 .ین ت بکهب و س به که تاکه
 . واو ئاشکرایه ـ ته
  کو له ، به ، به» زیاتره«ک  تیه ھاوو  تاکه ت لهپی ھیگ، و ـ به
گا  کۆمه «  بتوانیت له حاه و مه ڕای ئه به.  تیش زیاتره ھاوو کۆمه
ین،  که گای بۆ ده ی کاتک باسی کۆمه سه و که ئه. » وه ره  ده بیته

نھا بۆ  ته«باش بزانت  کنت و وای به ته نھا شانک ھه ر ته گه ئه
 .نرت ی لده مژه سکی گه ، ناوی که»خۆی بژی

 م بهبابم یان نا،  یاندا ته مه ڵ ئه گه تی له واوه ته ر به گه ـ نازانم ئه
 . وام به رده رحاڵ به ھه به
ڕۆحی «کو  ، به وه دۆزته  خۆی ده  که س نیه که  تاکه وه پی ھیگ ئه ـ به

 .« جیھانه
 ؟ وه دۆزته ـ ڕۆحی جیھان خۆی ده

. ر خۆی  سه وه ڕته گه  س قۆناخ ده یگوت ڕۆحی جیھان به ـ ھیگ ده
 . خۆی بت له ئاگا ده  س قوناخ به  به وو کهب وه ستیشی له به مه

 کان چین؟ ـ قۆناخه
خۆی، ھیگ  بت له ئاگا ده سدا به که  تاکه م؛ ڕۆحی جیھان له که ـ یه
رزتری ڕۆحی  کی به یه پاشانیش پله. »قی خۆیی ئه«ت   ده مه به

یانی  مه وت، ھیگ به که رده تدا دهگا و و  خزان و کۆمه جیھان له
ندی  یوه ی په  ڕگه ق له ی ئه وه رئه به ، له»تی قی بابه ئه«گوت  ده

 ... مین قۆناخمان ماوه  ھشتام دواھهم به. وت که رده  ده وه کانه مرۆڤه
 ...ڕوانم  چاوه وه رۆشه په ـ به

ی  رزترین پله  به گاته قدا، ده قی موته نو ئه ـ ڕۆحی جیھان له
ر و ئاین و  یش ھونه»ق قی موته ئه«.  خۆی ر به رامبه عریفی به مه
،  قه ی ئه رزترین شوه  به فه لسه شدا فه مانه نو ئه له.  یه فه لسه فه
   چاالکیه دا بیر له فه لسه ناو فه قی جیھان له ی ئه وه رئه به له

 ڕۆحی جیھان  واته که. ر مژوو سه  له وه کاته کانی خۆی ده تیه تایبه
  فه لسه توانیت بیت فه ده. گات  خودی خۆی ده دا به فه لسه ه ف نھا له ته

 . ی ڕۆحی جیھانه ئاونه
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ی  وه  بۆ ئه کاته م پویستم به که ستده ، ھه که ته ختی بابه ر سه به ـ له
 .م زمی بکه ھه

 . ی ڕۆحی جیھانه  ئاونه فه لسه ـ من گوتم فه
   برۆنزیه  ئاونه کی به ندیه یوه  ھیچ په مه دایت ئه و بوایه له.  ـ جوانه
 بت؟  ھه وه که کۆنه
 ...پرسیت  تۆ ده ، کاتک که ـ به
 ؟ ستت چیه به ـ مه
وا  ممان، ئه رده  به وه ر دته  ھه  برۆنزیه و ئاونه  ئه میشه کاتکدا ھه ـ له
 .بت تی ھه کی تایبه دام مانایه و بوایه  له وه یه م ڕوانگه له

 ؟  بشزانیت مانای چیه یه انهو  له واته ـ که
 و باوکی  الی ھیلده  به که ر ئاونه گه  من گوتم ئه...خر خر، نه ـ نه

 زوو زوو ناوی  وا ھنده ، ئه بوایه تی نه کی تایبه  مانایه  ھنده وه ھیلده
توانت   ده نھا ھیلده  ته وه ؟ ئه یه کی ھه  چ مانایهم به. ھات ده نه
 . وه می بداته وه

 گوترت ئایرۆنی ڕۆمانسی؟  پی ده  که یه مه ـ ئه
 .، سۆفیا یه ت بھوده که ـ پرسیاره
 ـ بۆچی؟

نھا   ته ئمه. ین  ده  شتانه و جۆره  ئه  نین که زانیت ئمه ک ده ـ وه
ر منداکی  گه ئه. کی ئاوھاین تی ئایرۆنیه سه کی بده قوربانیه

وا خۆ  ک بکشت، ئه کاریهزک ھ  کاغه ر پارچه سه خۆش له نه
 .خشت به  ونای چی ده که  بپرسین ھکاریه که زه  کاغه ناتوانین له

 ...م پیادت ترسا موچوڕکه ـ له
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 «Kierkegaard» گۆ کیاگه
 ...ڕوات و ئیفالسی ده ره وروپا به ئه...

 
ر مزی  سه ی له که هف له مه. ی کرد که ماشای کاتژمره  ته ھیلده

.  وه  خواره یان ڕۆشته که و چشتخانه ره ڕاکردن به ی دانا و به که نووسینه
ندک خواردنی   ھه له په ی دایکی ئومدی لببت، به وه  پشئه بوایه ده

  ی، به ر ڕگاکه سه م له به.  که مه له  بۆ الی به وه  خواره ته بۆ ببردایه
 .ی کرد که  برۆنزیه ئاونهکی  ماشایه خرایی ته
  ره که  نانکی به ند پارچه  چه له په ر ئاگر و به  سه ی خسته که کتلی ئاوه

 .ورکرد چه
  ھیلده.  وه ته کی بۆ باوکی بدۆزیبایهّ ف بوایه ، بگومان ده به
.  وه یشکانده لبرتۆدا ده الی سۆفیا و ئه کرد زیاتر و زۆرتر به ستی ده ھه
 ...ستپبکات  ده وه  کۆبنھاگنه ک دبت لهموو شت ھه

ی  وره  خۆی و قاپکی گه دا به که مه له م به رده به مک له پاش که
 .ستا  وه وه خواردنه

 .ڕۆم ھینا ـ نانی نیوه
ر  سه گرت و قژی له ستی لھه ده...  بوو وه سته ده ی به دایکی سمارته

 .بوو مک لمشیی پوه وانی الدا، که ناوچه
 !ھنین  ده  نانی ئواره  واز له واته کهـ 

  ستیانکرد به  دانیشتن و ده که مه له ر پردی به سه ردووکیان له پاشان ھه
  لی پرسی؛ ک ھیلده یه پاش ماوه... نانخواردن
 ؟ وه ی دته ـ باوکم که

 .زانیت ، خۆ خۆشت ده ممه ـ شه
 ؟ ، وا نیه کۆبنھاگن گاته  پشدا ده م چ کاتک؟ گوتت له ـ به

 ... ـ به
یاری  ر و خه  گرت، جگه که  نانه  پاچه دایکی گازکی له

 پاشان گوتی؛... ردانرابوو سه له
ی کۆبنھاگن  خانه  فۆکه ی کاتژمری پنج له ی نزیکه که فۆکه...ـ 
ک  شت و چاره ی کریستیانساندیش کاتژمری ھه فۆکه.  وه نیشته ده
ی کیڤیک  خانه  فۆکه تژمری نۆ و نیو لهپم وابت کا. ست ده ھه
 . وه نیشته ده
 ... وه منته ی کۆبنھاگندا ده خانه  فۆکه ند کاتژمرک له  چه واته ـ که
 ، بۆ؟ ـ به

 . وه ڕته گه ک ده یه  چ شوه وت بزانم به مه نھا ده ته... ـ ھیچ
ستیکرد   ھه ک ھیلده یه پاش ماوه. وامبوون رده ر نانخواردن به سه له

 تی پرسیارکی لبکات؛ کاتی خۆیه
 ؟ ت بیستووه"ئۆلال"و "  ئانه"نگوباسکی  دا ھیچ ده م دواییانه ـ له
وتدا بۆ پشووی   مانگی حه له. فونیان بۆ کردم له ند جارک ته  چه ـ به

 . وه ڕنه گه  ده ھاوینه
 ؟ ، وا نیه وه نه وتدا نایه پش مانگی حه م له ـ به
 . وه دا نیم بنه و بوایه خر، له هـ ن

 ...بن  کۆبنھاگن ده ر له ی داھاتووش ھه فته  حه واته ـ که
 ؟  ھیلده چیته... ڕاستی پم ب ـ به

 .ین بت باسی شتک بکه ئ خۆ ده...  ـ ھیچم نیه
 .ھنیت  ناوی کۆبنھاگن ده  دوو جاره وه م ئه ـ به
  ڕاست؟ ـ به

 . وه نیشته  کۆبنھاگن ده شدا له پ ـ گوتمان باوکت له
 .یادا  خه  و ئۆلالم ھات به  پکدا ئانه  له  بۆیه وه ـ ئه
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 ؛ وه کانی کۆکرده  قاپ و کوپه پاش نانخواردن ھیلده
 . وه  خوندنه  به وه مه ست بکه  و ده وه ره  سه وه وت بۆمه مه ، ده ـ دایه
 ...، بۆ نا ـ به

 ڕاستیدا وا  له.  وه می دایه  وه وه کردنه ک لۆمهم  زمانکی که دایکی به
  وه ردووکیان پکه  ھه وه ی باوکی بته وه  پش ئه وتبوون، که ڕککه

 . وه نه  پاکبکه که وره  گه مه له به
و   تا ئه م که یمانی بده کان وایلکردم په  شوه ک له یه شوه ـ باوکم به

 .واو کردبت  تهیم که ، من کتبه وه ی دته کاته
،   دوره وه  ماه  له م که گوێ ناده...  ک بمانایه یه ـ تا ڕاده

م پویست ناکات  به. تی  خۆیه ت به  شتکی تایبه مه ی ئه وه رئه به له
 ...رت  به ڕوه  ماڵ به ووه له
 ...بینت ندیش چژی لده بات و چه  ده ڕوه زانیت چی به ر ده گه ـ ئه

  وه وجا ڕۆیشته ی گوت و ئه مه  ئه وه  نھنیه نگکی پ له ده ه ب ھیلده
 . وه  خوندنه  به وه ستیکرده ی خۆی و ده که ژوره

 
  لبرتۆش به دا، ئه رگای ده  ده کک بوو له  یه پکدا سۆفیا گوی له له

 .کی سۆفیای کرد ماشایه  ته وه چاوکی توندوتیژه
 .بتکانمان پ س قسه وت که ـ نامانه

 .وام بوو رده کانی به ر قسه سه لبرتۆ له  ئهم بهرگا درا،   ده توندتر له
 زۆر  م، که سوفکی دانیمارکیت بۆ بکه یله وت باسی فه مه ـ ده
 . وه بووه ی ھیگ ده فه لسه  فه تی قزی له تایبه به

.  وه رانده له ی ده رگاکه  ده درا، که رگا ده  ده  توندی له  به  ھنده ئستاکه
 لبرتۆ گوتی؛ وجا ئه ئه

رمان،   سه کاته یای تر ده سکی خه  و که ره  دیسان مجه وه ـ بگومان ئه
ک   وه... وه که  تۆڕه وینه که یربکات و بزانت ده ی سه وه نھا بۆ ئه ته
 .و ھیچی تناچت  بۆ ئه  شتانه م جۆره زانیت ئه ده
ردا  سه مان به که  کوخه یه وانه ، له وه ینه که ی لنه رگاکه ر ده گه  ئهم بهـ 

 .و ر ھیچی تناچت بۆ ئه شیان ھه مه  خۆ ئه...پنت بته
 . وه ینه  بابیکه واته یت، که  ڕاستبکه یه وانه ـ له
،  که رگادرانه ده پی توندی له سۆفیا به.  ڕۆیشتن رگاکه و ده ره به

ر  سه  لهم به ... ستاوه  وه وه  دیوهو  له وره کجار گه سکی یه زانی که وایده
. ستابوو رد وه ی قژ زه ، کچکی پچکۆله رگاکه رده کانی به پلیکانه
  وه سته ده ی به ردابوو و دوو شوشه به ی گوڵ گوی له کی ھاوینه ماکسیه
 .گرتبوو

 . تۆ کیت؟ سۆفیا لی پرسی...ـ چۆنیت؟
  وه  ڕزه  و به وه می دایه ه و که  پچکۆالنه  کچه... ه"ئالیس"ـ من ناوم 

 . وه ویه دانه
تی  ئالیسی و مه  ئه... وه کرده  من بیرم لده بوو که وه ک ئه ـ ڕک وه

 .لبرتۆ گوتی ، ئه ته کایه حه
 ؟  ئره وتۆته  وا ڕی که ی چۆنه  ئهم بهـ 
 ؛ وه می دایه وجا ئالیس خۆی وه ئه
   که یه وه ش مانای ئه مه ئه.  بسنوورهواو  تکی تهت و کایه تی حهـ و
  وه ته ک نه ک وه یه تا ڕاده–  یه موو شونکدا ھه  ھه ت له کایه تی حهو
ندامی   ئه ته  ببوایه بوایه م ده که ته ڕاستیدا و له.  کان وایه کگرتووه یه
کاندا  موو کۆمیته  ھه  له بوایه ده. کان کگرتووه  یه وه ته فی نه ره شه
  وه ته ی نه وه رئه به ، له بوایه تی خۆمان ھه ری تایبه ونهن
 . یه  ھه وه یای مرۆڤه ون و خه  خه ندی به یوه کانیش په کگرتووه یه
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 .منگکی کرد لبرتۆ منگه  ئه...ر  مجه...ـ ئممم
 .؟ سۆفیا لی پرسی ی چی ھنایتی بۆ ئره ـ ئه

 .ستی سۆفیا  ده مه  بده فیانه لسه  فه م شوشه  ئه  ھاتووم که وه ـ بۆ ئه
 م بهکان ئاوی بوون،  شوشه. ی بۆ سۆفیا درژکرد که ردوو شوشه ھه
کی  یه وی تریشیاندا شله ناو ئه کی سوور و له یه ککیاندا شله ناو یه له

و »  وه بمخۆره« نووسرابوو  که  سووره ر شوشه سه له. شینی تدابوو
 .« وه منیش بخۆره«وو ش نووسراب که  شینه ر شوشه سه له
الی  ز به ز و دابه به ھه روشککی سپی به مان کاتدا که  ھه له

ت و   و چاکه وه زیه به ده ر دوو قاچ ھه سه له. ڕی دا تپه که کوخه
ناو  ستیکرد به دا، ده که م کوخه رده به ڕک له. ردابوو به ککیشی له ھله

 رھنا و گوتی؛ ی ده رباخه یدا، کاتژمرکی به که که گیرفانی ھله
 !م گه نگ ده  ئۆی، دره...ـ ئۆی

دوایدا  ریک بوو به وام بوو، ئالیس خه رده ی به که ر ڕاکردنه سه پاشان له
  و گوتی؛ وه ویه ی بوات دانه وه  پش ئهم بهڕابکات، 
 . وه کاته ست پده  ده ریکه  وا خه وه ـ دیسانه

ناو  وجا له  سۆفیا ھاواری لکرد و ئه...  دینا و شاژن بکه و لهـ س
 .دا ونبوو که دارستانه

کان   شوشه  و له وه کان مانه ر پپلیکانه سه لبرتۆ و سۆفیا له ئه
 ؛ وه کانی خونده ر شوشه ، پاشان سۆفیا نووسراوی سه وه بوونه وردده

  یه وانه له. ر بورم گه  نازانم ئه...» وه منیش بخۆره«و »  وه بمخۆره«ـ 
 .ھربن ژه
 کاند و گوتی؛ ته لبرتۆ شانکی ھه ئه
 بت،  وه وه موو شتکیش له  و ھه  ھاتووه وه ره  مجه زانیت له ک ده ـ وه

 . و ھیچی تر تی فیکره ربه نھا شه  ته واته.  ئاگاییه

. ر لوانی  سه  خستیه وه  وریاییه  و به وه ی کرده که  سووره سۆفیا شوشه
موو   پکدا ھه  له...مک  پاش کهم بهیر بوو،  و سهی شیرین  که تامه
 و دارستان و  ریاچه چوو ده  ده وه له. وری گۆڕان کانی چوارده شته
موو  ستیکرد ھه پاش ساتک ھه. ک  ناو یه  ھواش ھواش بچنه که کوخه
. تی ش خۆیه که سه س و که ک که یه بن به وری ده کانی چوارده شته
   بووبته چوو که ده وه ویش له  ئهم بهلبرتۆی کرد،  کی ئه ماشایه ته
 وجا گوتی؛ ئه. شکی ڕۆحی سۆفیا به

موو  چت ھه  ده وه  لهم بهبینم،  ک پشوو ده موو شتک وه  ھه یره ـ سه
» ک یه«موو شتک  م ھه که ستده ھه. بت  ھه وه که یه ندی به یوه شتک په
 . ئاگاییه

  وه ئه". می رجه ی سه فه لسه فه"گوترت   پشی ده، ه»پانتیزم « وه ـ ئه
کی »من«ک  موو شتکیان وه وان ھه ئه.  مانه فیکری جیھانی ڕۆمانسیه

سی  که  تاکه  که  ھیگیشه وه مان کاتدا، ئه  ھه له. بینی  ده وره گه
نھا  موو شتکی ته  ھاوکات ھهم بهنگان،  سه یده کرد و ھه یادنه له
 .بینی قی جیھانی ده ربینی ئه ک ده ک یه وه
 ؟ وه وی تریشیان بخۆمه بت ئه ـ ده
 .  وا نووسراوه که ر شوشه سه ـ له

.  وه ی خوارده وره  و قومکی گه وه ی کرده که  شینه ری شوشه سۆفیا سه
کانی  موو شته  ھه وه دیسانه. ی ترشتر و خۆشتربوو که یان تامه م جاره ئه

 .تی گۆڕان واوه ته وری به چوارده
و  ما و به  دیارنه که  سووره ری شله دا کاریگه ک چرکه ی یه ماوه له

   به وه لبرتۆ بووه ئه.  شونی جارانی وه ڕایه موو شتک گه ش ھه یه شوه
 و  وه ک جاری جارانی لھاته  وه که کانی دارستانه لبرتۆ، داره ئه
 .ی جاران که نه کۆ ریاچه مان ده  ھه  به وه ش بووه که ریاچه ده
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موو  پکدا ھه له. وام بوو رده ک به یه نھا چرکه  ته مانه موو ئه  ھهم به
  که دارستانه.  وه بوونه کتر جودا ده یه یبینین له ی سۆفیا ده و شتانه ئه

ک جیھانک  موو دارک خۆی بۆ خۆی وه بوو، ھه چیتر دارستان نه
نگ و  شه  قه ک جیھانکی ھنده ت بچوکترین لق، وه نانه ته. ستابوو ڕاوه
ر  سه تی له کایه زاران حه کرا ھه  ده رچاو، که  به ھاته فسوناوی ده ئه

 .دابنرت
ک  نه–کی بسنووری لھات  ریایه ک ده  وه که  پچکۆله ریاچه پکدا ده له
  کاریه ر ورده به کو له رفراوانی، به ر قوی و به به نھا له ته

  کرد که ستیده سۆفیا ھه. کانی ویهیا  خه وه چکردنهی و پ که پرشنگداره
  ریاچه و ده ماشاکردن و توانینی ئه  ته بتوانت ژیانکی دورودرژ له

ت پی وابوو پاش مردنیشی ھشتام  نانه ر، ته  سه رته دا به یه چکۆله
 . وه یر بمنته کی سه ک نھنیه  وه یه ریاچه و ده ئه

 یاریان  ودا س پاساری پچکۆله ی دارک، لهر لق  سه نیگای خسته
کان  یزانی پاساریه کان سۆفیا ده  شوه ک له یه  شوه به. کرد ده
ی  که  سووره  شوشه  له ی که و کاته  ئهم بهودا بوون،  ر له وپش ھه وه له

ک  یه که  چۆله  ھیچ جۆره وریکرد، چاوی به ماشای چوارده  و ته وه خوارده
تی و  کی تاکایه موو جیاوازیه  ھه که  سووره ی شله وه رئه به  لهوت، که نه
 . وه کی سیبووه تیه موو دژایه ھه
  ستابوو، ھاته ری وه سه  له ی که که  پانه رده ر به سه وجا سۆفیا له ئه

ودا جیھانکی نوی  له.  وه مایه دا چه که نه ر چیمه سه  و به وه خواره
یی  قو چیته مین جار ده که  چۆن بۆ یهک روه ڕک ھه–  وه دۆزیه
ی دار و  وزه ر قه سه ودا ژیانک له  له- وه یته که  و چاوت ده وه ئاوکه

  ک، که یه ر جاجاۆکه  سه رنجی چووه سۆفیا سه. ھات ی ده گیاکان جمه
   چاوی به...ڕی په دا تده که وزه ر قه سه  به وه ختیه  سه  ھواشی و به به

ر و  مسه کدا ئه ر السکی گیایه سه  به وت، که کک که ڕووهسپی  ئه
دا  ناو گیاکه  له وه ی بینی، پکه ک مرووله  تۆپه...کرد ری ده وسه ئه

تی خۆی  کی تایبه یه  شوه ک به یه ر مرووله  ھهم بهکرد،  کاریان ده
 . وه کرده رزده قاچی به

بی و  ری ھه ک سه بوو کات وه یرتریش ئه موو شتک سه  ھه له
م  رده کانی به ر پلیکانه سه  ھشتام له لبرتۆی کرد، که ماشای ئه ته

و  کرد، ئه دیده لبرتۆدا به  ئه یری له مرۆڤکی سه. ستابوو دا وه که کوخه
رکی نو  وه ک بوونه یان وه–چوو  کی تر ده ویه ر زه  مرۆڤکی سه له
  مان کاتیشدا خۆشی به  ھه  له...رچاوی  به ھاته تکی تر ده کایه حه

ک  چوو، نه  مرۆڤکی ب ھاوتا ده بینی؛ له واو نوێ ده کی ته یه شوه
ک  کو وه ن، به سا ک کچکی پانزه نھا وه ک ته ک مرۆڤک، نه نھا وه ته

 .رچاو  به ھاته  خۆی ده سۆفیا ئامۆنسنی تاک و ب ونه
 .لبرتۆ لی پرسی بینیت؟ ئه ـ چی ده

 .رچاوم  به یر دیته کجار سه سکی یه ک که ـ وه
  ڕاست؟ ـ به

 جیھاندا   له ، دوو مرۆڤ نیه م مرۆڤ چیه رگیز تناگه ـ پم وابت ھه
 .ک بن ک یه وه

 بینیت؟  چۆن ده که ی دارستانه ـ ئه
تی  کایه  حه ردوونکی پ له  گه زیاتر له. دراون  گرنه وه ـ چیتر پکه
 .چت  ده ره مه یر و سه جیاواز و سه

  که  شینه شوشه. چوو  من بیرم بۆی ده  بوو که وه ک ئه  وه واته ـ که
 Søren گۆ سیۆن کیاگه«ی  وه رچدانه رپه  به ، بۆ نمونه سیه که تاکه

Kierkegaard»م بهکان،  ی گشتی ڕۆمانسیه فه لسه  فه ر به رامبه  به یه 
ژیا،  گۆدا ده مان کاتی کیاگه ه ھ  له ، که وه گرته کی تریش ده دانیمارکیه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

629   630 

   به ، که ه»رسن ئانه. س.ه«ناوبانگی دانیمارکی  ری به ویش نووسه ئه
ندی بسنووری سروشتی  مه وه ماشای ده  ته وه چاوکی ورد و تیژه

مانی  سوفی ئه یله ی فه«Leibniz الیبنیز«ک  روه  ھه وه شه کرد، لره ده
  ی له خنه الیبنیز ڕه. بوو ی ھه مان دیده وپش ھه وه د ساڵ له  سه بوو، که

گرت،  سپینۆزا ده) و.گشتی یان پانتیست(*می  رجه ی سه فه لسه فه
 .گرت ی ھیگ ده فه لسه  فه ی له خنه گۆ ڕه ک چۆن دواتر کیاگه روه ھه

نگت  یی تۆنی ده ره مه یرو سه  سهم بهیت چی،   ده ـ گوم لته
 .ننی  پکه مخاته  ده ریکه خه

ر  سه وجا له  و ئه وه  بخۆره که  سووره  شوشه م، دیسان قومک له گه ـ تده
بت  ین، ده واو بکه  ته که ی ڕۆژه وه پش ئه.  وه نیشینه کان داده پلیکانه

 .گۆ بدوین ی کیاگه رباره مک ده که
قومکی . کان دانیشت ر قادرمه سه  له لبرتۆوه نیشت ئه ته سۆفیا له

کان  موو شته  ھه خته  نه خته  و نه وه  خوارده که  سووره  شوشه ی له چکۆله
ی   تکه  ڕاده کان زیاد له  ڕاستیدا شته له.  وه کدی بوونه یه ڵ به تکه
ک  کرد ھیچ جیاوازکاریه ستیده  سۆفیا جارکی تر ھه کتربوون، چونکه یه

  که  شینه  شله مک له  که وه  ناچاربوو دیسانه وه رئه به نابینت، له
 ھشتام   که وه ی لھاته و کاته ک ئه موو شتک وه وسا ھه  و ئه وه بخواته

 لبرتۆی پرسی؛  ئه وجا له ھاتبوو، ئه ئالیس نه
زموونی ڕاستیمان پ   ئه که  سووره ؟ ئایا شله ی ڕاستی چیه  ئهم بهـ 
 ؟ که خشت یان شینه به ده

ی  وه رئه به ناتوانین بین له. فیاش سۆ که م شینه  و ھه که م سووره ـ ھه
کان   ڕۆمانسیه واته ، که یه ت بوونی ھه قیقه ھه» ک یه«نھا  ته
 .نیان بینیبت ک الیه نھا یه وان ته  ئه یه وانه  لهم به. بوون ه ھه
  چی؟ که  شینه ی شوشه ـ ئه

  هو مه نی که الیه به.  وه  خواردبته وه گۆ زۆری له ـ پم وابت کیاگه
و،   بوای ئه به. کرد سی ده که ماشای  گرنگی تاکه  ته وه چاوکی ورده به

  وه شه وه رو ئه سه کو له ، به»مان نین که مه رده مندای سه«نھا   ته ئمه
 .ژین  ده ته ڕه م که نھا ئه سکی ب ھاوتاین و ته  که مان تاکه که ریه ھه
 ا؟د ده  نه ته م بابه ی ھیگ گرنگی به ـ ئه
م  کانی مژوو بوو، ڕک ئه وره  گه رقای ھه و زیاتر سه خر، ئه ـ نه
و،   بوای ئه به.  وه نگاری بووه ره ژاند و به گۆی ھه  کیاگه ش بوو که خاه

رپرسیاری  ھیگ، به» مژوو بینینی«کان و  ڕۆمانسیه» ک البینینی یه«
  وه رئه به له. بات ن دهو ونبوو ره  ژیانی خۆی به ر به رامبه س به که تاکه
 .مان شت بوون کانیش ھه ، ھیگ و ڕۆمانسیه گۆوه الی کیاگه به
 .م گه ی باش تده که بوونه  توڕه ـ له

 توند و تیژی  دایک بوو و زۆر به دا له1813 سای  گۆ له ـ سیۆن کیاگه
  ستکی ئاینی قویشی به ھا ھه روه ھه. کرا رده روه  په وه ن باوکیه الیه له

 . وه  بۆ مایه وه  باوکیه میراتی له
 .بوو یان زۆر باش نه مه ـ ئه
ی بھنت و  که ستگیرانه  ده شی ناچاریکرد واز له ستی ئاینیه م ھه ـ ئه

م  کانی کۆبنھاگنیش ئه ، بۆرجوازیه وه شنته بوه ی ھه که کردنه نیشانه
 پکردن و  ی گاته ه مای  بووه وه رئه به بوو، له  جوان نه الوه یان به کاره
کانی  گره خنه می ڕه  چۆن وه  دواتر فربوو کهم به.  لگرتنی خنه ڕه

و   ئه یشته  دواجاریشدا گه له. خۆی بکات نگاری له ره  و به وه بداته
 .«ک دوژمنی خه«ناوی نا  «Ibsen ئیبسن « ی که نجامه ئه

  ڕوویدا؟ وه یه که کردنه نهی نیشا وه شاندنه وه ھۆی ھه  به مانه موو ئه ـ ھه
گرکی  خنه  کۆتایی ژیانیدا ڕه تی له تایبه  به... وه ر ئه ک ھه خر نه ـ نه
و ئیفالسی  ره وروپا به موو ئه ھه«یگوت؛  و ده رچووبوو، ئه ی لده وره گه
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مکی ب ھاریکاری و جۆش و  رده  سه و پی وابوو له ئه. »ڕوات ده
بووی  وه وستی سارده  ھه ی له خنه یش ڕهت  تایبه ژی، به خرۆشدا ده

ر   به  خستبوویه ییانه زه گرت و ب به ت ده وه سمی ده ی ڕه کسه
 .«ممان کشه تی ڕۆژی یه سیحیه مه« و ناوی نابوو  خنه ڕه

 ناوی  ی خۆیدایه  جگه ک له یه شماندا تا ڕاده  ڕۆژانی ئستاکه ـ له
کی  ی خه ، زۆربه»سیحی بوون  مه ژنی به تی جه سیحیه مه«بنین 

 . سته به  مه الوه یان به و ڕۆژه رگرتن ئه ر دیاری وه به نھا له ته
ئاینی . ست به ر خای مه  سه یته خه  ده نجه دا ڕک په ، لره ـ به
   وا له ، که قه ئه ت و دژ به سه ده  به  ھنده گۆوه الی کیاگه سیحی به مه

  واته. یببژریت یان نا تکی وا یان ھه  بابه تهکات بب  ده که ته دیانه
سیحی بت،  ک مه یه یان تا ڕاده» مک که«مرۆڤ ناتوانت 

یان زیندوو ) و.دا"ر ئیسته " له(* ڕۆژی پاکدا  سیح له ی مه وه رئه به له
کاندا  ناو مردوه ڕاستیش له ر به گه ئه.  وه بۆته  یان زیندوو نه وه بۆته

 مردبت،  ر خاتری ئمه به  ڕاستی له ر به گه ، یان ئه هو زیندوو بووبته
 .رت  به ڕوه  ژیانمان به یه وه  و شایانی ئه ته کی تایبه یه وا دیارده ئه
 ... ـ به

ک  کی وه ی خه  و زۆرینه  کسه دا که رنجی ده گۆ سه  کیاگهم بهـ 
ئاین و . ن که کان ده  ئاینیه ته ماشای بابه ک ته یه  قوتابخانه شوه
  نده وه نھا ئه ته. ک ئاو و ئاگر وابوون ، وه گۆوه الی خودی کیاگه ق، به ئه
  قینه کو بوای ڕاسته ، به» ڕاسته«ت  سیحیه ین مه ڕبکه  باوه س نیه به
 .وت که رده  ده وه سیحه نگاوی مه وتنی جھه ی دواکه ڕگه له
 ؟ یه ھه  وه  ھیگه کی به ندیه یوه  چ په مه ـ ئه

 .ستمان پکرد  ده وه ه کی ھه الیه  وابزانم له...ـ ھیچ
 ! وه ینه ست پبکه  ده تاوه ره  سه م له که  پشنیار ده واته ـ که

 خوندنی تیۆلۆجی  ستی به  سایدا ده ڤده نی حه مه  ته گۆ له ـ کیاگه
نی  مه  ته له. کان بوو فیه لسه  فه ته  خولیای بابه ره  به ره  بهم بهکرد، 

مکی  ی چه رباره ده« ناوی  کی به یه وه ر لکۆینه سه  سایدا له27
  له. ست ھنا ده دا به فه لسه  فه ی ماجستری له ، پله»ئایرۆنی

یای خاو و ئایرۆنی ڕۆمانسی،  ر خه  سه باته شیدا ھرش ده که تزه
 م به ھنا، کارده ر به ک ھۆکارکی کاریگه وه» ئایرۆنی سوکراتیشی«

  گۆ به کیاگه. رزی ژیانی پ نیشان بدات ی نرخی به وه بۆ ئه
» ندکی وجودی بیرمه«ک  ، سوکراتی وه وه کانیشه ی ڕۆمانسیه وانه پچه
 ناو فیکری  کشته رتاپای بوونی ڕاده  سه ندک که  بیرمه نا، واته داده
 . وه یه که فه لسه فه
 ی پاشان چی ڕوویدا؟ ـ ئه

دا 1841 سای   و له وه شانده وه ی ھه که ی نیشانه وه ـ پاش ئه
ی  کانی تری، ئاماده  کاره  له ودا جگه رلین، له ریکرد بۆ به فه سه
  .کرد بوو و گوی بۆ شل ده کانی شللینگ ده وانه

 وت؟  ھیگیش که ـ چاوی به
  و له  فیکری ئهم به مردبوو،  و کاته  ساڵ پش ئه خر، ھیگ ده ـ نه

» ڕژمی«ڕباز و . وروپادا زابوو کانی تری ئه ی شونه رلین و زۆربه هب
  موو جۆره  بۆ ھه ردوونیانه کی گه یه وه  لکدانه ک شوه ھیگی وه

  ڕاستیه « دابوو که و بوایه گۆ له  کیاگهم به. ھنرا کارده پرسیارک به
ۆ بوونی ک ب یه  ھیچ شوه ی ھیگی، به فه لسه فه» کانی تیه بابه
 .بت س گرنگ نه که تاکه
  گرنگ بوو؟ وه الیه ک به  ڕاستیه ی چ جۆره ـ ئه
ی زۆر گرنگ  که  گشتیه  شوه ی ڕاستی به وه گۆ دۆزینه پی کیاگه ـ به
الی ژیانی   به  که وه  بدۆزینه و ڕاستیانه  ئه یه وه کو گرنگتر ئه ، به نیه
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  وه الی منه به» ڕاستی«  یه وه گرنگ ئه.  گرنگن وه سکه که تاکه
ر  رامبه کات به س ده که  تاکه ش وا له یه م شوه به.  وه بدۆزمه

  وه بیری چووبوه گۆ، ھیگ له  بوای کیاگه به.  وه ستته بوه»  که ڕبازه«
کانی   ھیگییه ش باسی پۆفیسۆره یه م شوه به.   خۆشی مرۆڤه که
موو ژیان  یشتوو ھه  تگهنابی پۆفیسۆری  کاتکدا جه له«کرد؛  ده

وی، ر بیر ب به مان کاتدا و له  ھه کات، له  و باسی بوون ده وه داته لکده
، ڕاست و   مرۆڤه  که یادی نیه ؛ له  خۆی ناوی چیه وه چته بیری ده له

کی  ی یاسایه شکی پچکۆله ک به  و ھیچی تر، نه دروست مرۆڤکه
 .«نگ شه قه
 ؟ گۆ چیه هپی کیاگ ی مرۆڤ به ـ ئه

.  وه ینه  بده و پرسیاره می ئه کی گشتی وه یه  شوه ـ ناتوانین به
  گۆوه الی کیاگه مرۆڤ به» ری وه بوونه«سفکردنی سروشتی مرۆڤ یان  وه
.  س گرنگه که تاکه» بوونی«کو  ، به ک گرنگ نیه یه  ھیچ شوه به

  ئمه. تر مزکی نووسین ناتوانت بوونی خۆی ببین سه مرۆڤیش له
بژاردنکی گرنگ   دووچاری ھه تیش که  تایبه  کاتی کرداردا و به له
کرت  ده. وت که رده  بوونی خۆمانمان بۆ ده و کاته ، ئه وه بینه ده
  رچاومان که  به  بھنینه وه  ھۆی چیرۆککه گۆ به ستی کیاگه به مه
 . ی بودایه رباره ده
 ی بودا؟ رباره ـ ده
 ...کات ست پده  ده وه  بوونی مرۆڤه ی بوداش له فه لسه  فه ، چونکه ـ به
ی  می نادیارانه  وه میشه  بودا ھه دابوو که و بوایه کی بودی له یه شه قه
  ی که و پرسیاره ک ئه ، وه وه دایه کان ده  گرنگه  پرسیاره ت به باره سه
  وه می دایه  وه یه م شوه بوداش به.   یان مرۆڤ چیه ت جیھان چیه ده

. کات وت و برینداری ده که رده ھراوی به سک تیرکی ژه و گوتی؛ که

 ھیچ  ، به وه تیه کی تیۆری په یه  ڕوانگه  له  وه وه که الی برینداره به
   یان چ جۆره  چی دروست کراوه  له که  بپرست تیره جۆرک گرنگ نیه

 . یان تگرتووه که  تیره هو که یه  چ گۆشه  یان له  بووه ھرکی پوه ژه
 .ربھنت و تیماری بکات ی ده که  تیره وت که سکی ده و که ـ ئه
م  ھه.   گرنگه وه وه الی بوونی ئه به»  که رھنانی تیره ده«؟  ، وانیه ـ به

نھا   ته کرد که ستیان ده  قوی ھه گۆش زۆر به م کیاگه بوداش و ھه
 -وپش گوتمان وه ک له روه ھه–  وه رئه به ژین، له م ده کی که یه ماوه
 سروشتی فیکری جیھان  ر مزی نووسین دانانیشین و بیر له سه له
 . وه ینه بکه

 . کی لۆژیکیه یه وه ـ بیرکردنه
ستی  به دا مه  لرهم به، » خۆییه«ت شتکی  قیقه یگوت ھه گۆ ده ـ کیاگه

کو  کن، به ک یه موویان وه کان ھه  بیروڕاو و بوا جیاوازه بوو که  نه وه له
 ڕاستیدا گرنگن،   له ی که تانه قیقه و ھه  ئه  بوو که وه ستی له به مه

  تانه قیقه  ھه و جۆره نھا ئه ته. »"کانن خسیه شه"کانن،  سییه که « ڕاستیه
 .«تی ڕاستن قیقه  ھه وه الی منه به«

 ؟ وه بھنیته» خۆیی«تی  قیقه کی ھه یه توانیت نمونه ـ ده
 ئایا ئاینی   که یه وه کان ئه  گرنگه  پرسیاره کک له  یه ـ بۆ نمونه

   بتوانین به  که  پرسیارکی ئاوھا نیه مه  یان نا، ئه سیحی ڕاسته مه
الی   به م پرسیاره ئه.  وه ینه می بده کادیمی وه کی تیۆری یان ئه یه شوه
.  تکی مردن و ژیانه ، بابه»بینت  بووندا ده خۆی له «  که وه سکه که

رخاتری گفتوگۆ  به نھا له  مرۆڤ دابنیشت و ته  که  شتک نیه واته
  وه ڕی سۆز و دسۆزیه و په   مرۆڤ به کو شتکه ر بکات، به سه باسی له

 . وه بته لی نزیک ده
 .م گه ـ تده
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  لهکی تیۆری پرسیار  یه  شوه وا به ، ئه وه  ناو ئاوکه ویته ر بکه گه ـ ئه
  بوونی تیمساحیش له بیت یان نا، بوون و نه یت ئایا نقوم ده خۆت ناکه

   زۆر به و کاته کو ئه ، به» گرنگیش نیه « و نه»  گرنگه « دا نه که ئاوه
 .تکی ژیان و مردن  بابه بته  ده که ته ئاسانی بابه

 .ت که وه ـ سوپاس بۆ ڕوونکردنه
بوونی خودا  ی بوون و نه رباره هفی د لسه بت پرسیاری فه  ده ـ واته

مان پرسیار، جودا  ر ھه رامبه س به که وستی تاکه ک و ھه الیه له
  و جۆره ر ئه رامبه نھایی به  ته سک به که موو تاکه ھه.  وه ینه بکه

  ته و بابه توانت له ده» ئیمان-بوا«نھا  ته. ستت وه  ده پرسیارانه
ھۆی  ی به و شتانه گۆ ئه پی کیاگه به.  وه مان نزیک بکاته گرنگانه

 .ھیچ جۆرک گرنگ نین توانین بیانزانین، به  ده وه قه ئه
 . وه ره تیت بۆم ڕوونبکه یارمه م، به ـ تناگه

 ... بزانین وه ڕی دنیاییه و په  به مه توانین ئه سۆفیا، ده) 12=8+4(ـ 
موو   ھه ، که» یه هقیان  ئه ته قیقه ھه « و جۆره کی ئه یه  نمونه مه ئه
 دوعای   ئایا لهم به. کرد کانی پاش دیکارت باسیان ده سوفه یله فه

وین و  که مرین، پاده  ده ین؟ ئایا کاتک که که  ده مه ئواراندا باسی ئه
م   ھه تانه قیقه  ھه م جۆره خر، ئه منین؟ نه  ڕاده تانه قیقه  ھه م جۆره له
بوونیان   بوون یان نه وه رئه به ، له»تیشن بابه«م  و ھه» گشتین«
 .  ھیچ جۆرک مانای نیه  به وه سه که ن بوونی تاکه الیه به
 ی بوا چی؟ ـ ئه
  بوورت یان نا، چونکه کت ده یه ه  ھه سک له ر که رگیز نازانیت گه ـ ھه
  شه وانه  بزانیت، له  گرنگه وه الته به» بوون«کی  یه ک شوه وه
ھا  روه ھه.  وه الت بمنته ک پرسیارک له نت وهدرژایی ژیا به

نھا  ش ته مه ویت یان نا، ئه سکی دی خۆشی ده ناشتوانیت بزانیت که

  وه الته  بهم بهیت یان ئومدی بیت،  ڕی پبکه توانیت باوه  ده  که شتکه
د  ک سه یه کانی سگۆشه می گۆشه رجه ی بزانیت سه وه ک له  وه گرنگتره

یت، خۆ بیر  که مین ماچ ده که  یه  کاتکدا که له.  یان نا یه تا پلهش و ھه
 . چیه» نگاندن سه ی ھه یان شوه» "ھۆ"یاسای  « وه یته  ناکه وه  له له
 .بین ک ده یه ک شتولکه  وه وساکه گینا ئه خر، ئه ـ نه

،  وه تی ئاینییه الی بابه موو شتکی تردا به پش ھه له» بواکردن«ـ 
 ت؛ گۆ ده ش کیاگه مه ی ئه رباره ده.  رنگهگ
م  وا بواکه تی خودا بگرم، ئه کی بابه یه  شوه ر بتوانم به گه ئه»
 ناچارم  واته  ناتوانم، که ی که وه رئه به  ڕک لهم به ...م ده ست ده ده له

  میشه وا ھه وام بت، ئه رده م به که ڕه وت باوه ر بشمه گه م؛ ئه ڕبکه باوه
ڵ  گه  و له وه تیدا بمنمه زانینی بابه  نه  له بت ئاگاداربم که ده
 .«م بپارزم که ڕه شدا باوه وه ئه

 . خته یان سه مه یشتنی ئه ـ تگه
لمنن، یان  دا بوونی خودا بسه ویانده کانکی زۆر ھه وپش خه وه ـ له
 م به. ن  تبگه لی وه قه ی ئه ڕگه یانویست له  ده وه مه نی که الیه به
قی بوونی  ی ئه وه ھنانه گه لماندنی خودا یان به  سه ر ناچارانه گه ئه

ین و پاشانیش  ده ست ده ده وا خودی بوا له ین، ئه ند بکه سه خودا په
سیحی   بزانین ئاینی مه گرنگ نیه. ین که سۆز و دسۆزی ئاینیش ونده

   ڕاسته وه الی منه  بزانم به  که یه هو  گرنگتر ئه وه  لهم به یان نا،  ڕاسته
  یان به وه مان جۆری بیرکردنه ڕاستدا ھه کانی ناوه ده  سه له. یان نا
 .بی ده ده «Credo quia absurdum» ی گوته

 ؟ ـ مانای چیه
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ر ئاینی  گه ئه. » قه  دژی ئه وه  ئه م، چونکه که  بواده بۆیه « ـ واته
کانی تری  نه ک الیه نه–  وه ته بکرایهقمان  ی ئه سیحی ئاڕاسته مه

 .بوو ده  بواکردن نه  پویستمان به وساکه وا ئه  ئه-مرۆڤ
 .م گه ـ پم وابت تده

تی  قه قیه ھه«و » بوون « ستی له به گۆ مه  بینیمان کیاگه یه م شوه ـ به
و چ شتک  الی ئه له» بوا«ھا بینیشمان  روه ، ھه چیه» خۆیی

 داب و  ر به رامبه ک به یه خنه ک ڕه شی وه یه م س بیرۆکه  ئه. وه گرته ده
   لهم به. تیش دژی ھیگ تایبه فی وروژاند، به لسه ریتی فه نه

  به. خۆ گرتبوو ی له»شارستانیش«ر  رامبه ی به خنه یدا ڕه که ناواخنه
ک  یان وه» ران بینه«ک  گای مۆدرندا وه  کۆمه و مرۆڤ له ڕای ئه

کردنکی ھیچی »  قسه«ھا  روه ، ھه یان لھاتووه»گشتیشتکی «
توانین بین  ده. کی ی خه  سیمای باوی زۆرینه  به زۆریش بووه

  مووان بیر له  ھه ، واته باوه» ھاوتایی یان خۆ گونجاندن « مۆکه ئه
ی شتک  رباره مان بوایان ده مووان ھه  یان ھه وه نه که مان شت ده ھه
و  ی به قینه کی ڕاسته ندیه یوه سک په ی ھیچ که وه  ئهب ، به یه ھه
 .بت  ھه وه شته

ی دایک و باوکی یۆرون  رباره گۆ ده  ئاخۆ کیاگه وه مه که  ده وه ـ بیر له
 . چی بگوتایه

سف  کانی وه  شته وه ییه زه به موو کاتک به توانین بین ھه ـ ده
کی توندوتیژ  ق و ئایرۆنیه  دهمکی ه نی قه و خاوه کو ئه کرد، به ده نه

  ڕشت، بۆ نمونه ندی خۆی داده ھات و په و تاڵ بوو، زۆر جاریش ده
  میشه ڕاستی ھه«یان » بن رده ، ناڕاستی ده زۆرینه«یگوت؛  ده
یگوت   ده وه شه وه رو ئه سه له. »وت که رده تیدا ده مایه نی که الیه له

ڵ ژیاندا  گه کی یاری له ارهرز کی سه یه شوه کی به ی خه زۆربه«
 .«ن که ده

  کی به یه  شوشه  بووکه جۆره" (*باربی"ی   شوشه ی بووکه وه ـ کۆکردنه
  یه وه  خراپتر ئه وه  لهم به،   خۆیدا شتکی خراپه خۆی له) و. ناوبانگه

 ..."باربی"ی   شوشه  بووکه خۆمان ببینه
  ت به باره  سه گۆ که  کیاگهی که ر باسی تیۆریه  سه مانباته  ده مه ـ ئه

 . ه»ر ڕی ژیان ی سه که س قۆناخه«
 ؟ ـ ببووره

ی  فه لسه گۆ س جۆری جیاوازی دونیا بینی یان فه  بوای کیاگه ـ به
ھنا و ناویشی نابوون  کارده به» کانی قۆناخه«ی  خۆی وشه.  یه ژیان ھه

. »یقۆناخی ئاین«و » خالقی قۆناخی ئه«و » قۆناخی جوانناسی«
  یویست بت که  ده بژاردبوو، چونکه  ھه بۆیه» قۆناخی«ی  وشه
» باز« پکدا  دا بژی و له وه ی خواره که  دوو قۆناخه کرت مرۆڤ له ده

درژایی  کی به ی خه  زۆربه نده رچه ، ھه وه رزتره  قۆناخکی به بداته
 . وه مننه مان قۆناخدا ده  ھه ژیانیان له

ڕۆیت و فراوانتر ڕوونی   ده م باسه ر ئه سه مک زیاتر له ـ دنیام پاش که
 . چ قۆناخکدام م بزانم خۆم له وه رۆشه  په  زۆر بهم به،  وه یته که ده

ژی و   ئستادا ده ژی، له ده» قۆناخی جوانناسیدا « ی له سه و که ـ ئه
 جوانی و   له ھا باشه روه ڕت، ھه گه دوای چژدا ده  به میشه ھه
 جیھانی  تی له واوه ته مرۆڤکی ئاوھا به. بینت نگی و خۆشیدا ده شه قه
ستی  ک تۆپکی ده  وه که سه  که وه شه یه م ڕوانگه له. ژی کاندا ده سته ھه
  رچی شتکیش که کانی مشکی لدت و ھه زووه س و ئاره وه ھه

 .دات می ده ه  قه  له  خراپه وا به تی بکات، ئه بتاقه
 .ناسم  ده سانه  که و جۆره  ئهـ سوپاس،

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

639   640 

.  رستکی ئاشکرایه یش، جوانپه کی نمونه  ڕۆمانسیه واته ـ که
کان، قۆناخی جوانناسی دیاری  سته نھا چژی ھه ی ته وه رئه به له

یان  کی یاریانه ندیه یوه  په  که وه گرته ش ده سانه و که کو ئه ناکات، به
ت  نانه ته. دا فه لسه رو فه  ھونهڵ گه یان له–بت  ڵ ژیاندا ھه گه له

کی  یه  ڕوانگه کرت له  ڕاستیدا ده شتنیش له نگی و ئازارچه دته
ت   ڕواه وه شه لره. یدا بژین گه و له» ماشابکرن ته « وه جوانناسیه

  پییه " له" ئیبسن " بۆ نمونه. گرت  ده وه سته ده ت به سه رستی، ده په
 .نونت رستکی باو ده ی جوانپه ونه" گیونتدا

 .م گه ـ پم وابت تده
 ؟ وه توانیت خۆت بناسیته ـ ده

ردا  ر مجه سه مک به  پم وابت کهم بهتی نا،  واوه ته ـ به
 .سپت چه ده

کی جوانی  یه  نمونه وه  ئه نده رچه  ھه... وابت سۆفیا یه وانه ، له ـ به
 . مت دابخستایه  ده بوایه  دهم به،  ئایرۆنی ڕۆمانسیه

 ـ چی؟
 . تای تۆی تدا نیه  ڕاست، خۆ خه ـ به
 ! وام به رده  به واته ـ که
ئاسانی تووشی  ژی، به  قۆناخی جوانناسیدا ده ی له سه و که ـ ئه
  وه ر ئه گه  ئهم به ...کات تای ده  به ست به بت و ھه ڕاوک ده ده

پی  به.  یه ک ھه ر ھیوایه شدا ھشتام ھه م باره وا له ڕووبدات، ئه
ی مانای  وه رئه به ، له تیفه ک شتکی پۆزه یه ڕاوک تا ڕاده گۆ، ده کیاگه

 و  وه بینته ده» تکی بووندا حاه «  مرۆڤ خۆی له خشت که به  ده وه ئه
و  ره بژرت و به  ھه که وره  گه ه»باز«توانت  رست ده  جوانپه وه لره

. دات یان ڕوونادات  یان ڕووده مه  ئهم به. بواترزتر  قۆناخکی به

  که وره گه»  بازه«ریک بیت   خه کت نادات که تیه  ھیچ یارمه واته
کی تر یان   واتایه به. یت واو بکه مووی ته بت ھه کو ده یت، به بده
  سکی تر ناتوانت بازه  ھیچ کهم بهوی تریان،  میان یان ئه ئه
 .یببژریت بت خۆت ھه کو ده دات، بهت بۆ ب که وره گه
چت، یان   ده وه ی خواردنه  بیاری واز لھنانی مه مک له  که مه ـ ئه
 . بیر وه خاته کشانم ده  نه ره جگه
»  رمانه بیاردانی فه«م  گۆ باس له کاتک کیاگه.  یه وانه ، له ـ به
موو  یگوت ھه  ده که یاد  وه کرت سوکراتمان بھنته وا ده کات ئه ده

دا " گوینت پییه " له" ئیپسن. " دت وه  ناوه  له قینه کی ڕاسته ئاگاییه
 «Dostoyevsky»  دۆستیۆفیسکی وه دیسانه. کات  ده وه باسی ئه

 ی ڕاسکۆلنیکۆڤ رباره یدا ده که وره  گه  ڕۆمانه ری ڕوسی له نووسه
«Raskolinkov»بژاردنه و ھه  باس له ، مامۆستایانه کات و ڕوونی   ده

دا  وه نجامی ناچاری و گومانی ناوه  ئه ک له یه  چ شوه  به  که وه کاته ده
 .قوت ده ھه

 .بژرت ده کی تر ھه تدا، مرۆڤ دونیا بینیه  باشترین حاه  له ـ واته
خالقیدا   قۆناخی ئه ی له وه ست بکات به  مرۆڤ ده یه وانه وجا له ـ ئه
   که خشه  و ئاکام به قینه بژاردنی ڕاسته  ھه  پ له، م قۆناخه ئه. بژی
  م جۆره کرت ئه ده. ین که خالقی دیاریان ده کی ئه یه ر پوانه سه له
   یاد، که وه مان بھنته»کانت«رکی  خالقی ئه ، ئه ی ژیانه فه لسه فه
. مان بژین وه خالقی ناوه  پی یاسای ئه ین به وبده بت ھه یگوت ده ده
رزی  رنجمان بۆ ته موو شتکدا سه پش ھه ک کانت، له روه گۆش ھه اگهکی

 و چی   بزانین چی ڕاسته کشت؛ گرنگ نیه ی مرۆڤ ڕاده وه بیرکردنه
و  ر ئه سه  له  که  گرنگه وه کی گشتی ئه یه شوه کو به ، به یه ه ھه
 بینیمان ک  وهم به. ین فتاربکه  ڕه بژاردراوانه ھه»  ه ھه«و » ڕاست«
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موو  یادا بوو و ھه  خه وقیان له نھا خۆشی و زه کان ته رسته جوانپه
 .خست پشت گوێ ده» ناخۆشیان«و » خوار«شتکی 

  قورسی ناگرین؟  پویست ژیان به  زیاد له و کاته  ئایا ئهم بهـ 
  رانه گۆ دخۆشکه پی کیاگه خالقیش به قۆناخی ئه! ، بگومان ـ به
کات،   ھیالکی ده ست به  کۆتایدا ھه رکیش له ن ئه کی خاوهمرۆڤ.  نیه

کانی بت و  رکه جکردنی ئه  جبه بت ئاگای له  ده میشه  ھه چونکه
   زیاتر له یه وانه له. ست بژی یوه کی زۆر ورد و په یه  شوه  به ناچاره

ندکیش  ھه.  بکرت  ھیالکیه و جۆره ست به یدا ھه وره نی گه مه ته
ندکیش   ھهم بهر قۆناخی جوانناسی،   سه وه ڕنه  بگه یه انهو له
 ناو  نه  بده که وره  گه ورن بازه  ده واته. »قۆناخی ئاینی« بۆ  وه ڕنه په ده
  ق به رکی ئه  چژی جوانی و ئه  ئیمان له و کاته ، ئه وه یی ئیمانهقو

  یه وانه یگوت له هگۆ خۆی د ک کیاگه روه  ھه نده رچه ھه. زانن باشتر ده
 م به، »ستی خودا رده  به وینه  زیندوویی بکه ر به ترسناک بت گه«
 . وه دۆزته بایی ده  مرۆڤ ئاشتی و ته و کاته نھا ئه ته

 ؟ وه سیحیه ی ئاینی مه  ڕگه  له ـ واته
. سیحی  ئاینی مه  واته گۆوه الی کیاگه به» قۆناخی ئاینی«،  ـ به
 نا  نده ر بیرمه سه ی له وره کی گه ریه ان کاتیشدا کاریگهم  ھه  لهم به
ری  ی بوونگه فه لسه فه«مدا  ی بیسته ده  سه له. بوو کانیش ھه سیحیه مه

گۆی   کیاگه  سروشتی له دا، که ریھه سه «Existentialism "وجودی"
 .رگرت  وه وه دانیمارکیه

 .ی کرد که ماشای کاتژمره وجا سۆفیا ته ئه
نا  ، ده وه  ماه وه ڕمه بت بگه ده. وت  حه بته  کاتژمر ده ریکه ـ خه

 .بت  ده واو توڕه دایکم ته

و  ره ی کرد و به که فه لسه  مامۆستای فه ستی خواحافیزبوونی له ده به
 . ڕایکرد که ریاچه راخ ده ی قه که مه له به
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 «Marx» مارکس
 ...ڕوات وروپادا ده ناو ئه ک به تارماییه...

 
ستا   وه وه یه ره نجه و په نیشت ئه ته ستا و له ی ھه ر جگاکه سه  له ھیلده

ست   ده وه  خوندنه ی به ممه ڕۆژی شه.  که نداوه ر که  سه یوانیه  ده که
ی سۆفیای   ساه دایک بوونی پانزه ژنی له ی جه رباره ده... پکرد

 .وونی خۆی بوودایک ب ژنی له ویش جه ڕۆژک پش ئه.  وه خونده ده
ر ڕۆژی   سه یشتۆته  گه  ئستاوه ر له  ھه یزانی که ر باوکی ده گه ئه
م خۆ  کرد، به ده ڕی نه رگیز باوه وا ھه ی سۆفیا، ئه که دایک بوونه له

کرد؛  ده  زیاتر ھیچی تری نه وه  خوندنه  له که  درژایی ڕۆژه  به ھیلده
،  کی تریش ماوه یه  پیرۆزه نهژ  وتی ھشتام جه باوکیشی ڕاستی کرد که

ڕۆژی « گۆرانی  وه لبرتۆ و سۆفیا پکه  ئه دابوو که و شونه ش له وه ئه
 .رم بت ی شه  جگه کرد که ستی ده  ھه ھیلده. »دایک بوونیان گوت له
  وه  لوبنانه  له  باوکی ھیلده دا که و ڕۆژه وجا سۆفیا، ڕک له ئه
! بانگ کرد» فی لسه نگکی فه  ئاھه باخچه«مووانی بۆ  ، ھه وه ڕته گه ده

... یر ڕووبدات دا شتکی سه و ڕۆژه  له دا بوو که و بوایه واو له  ته ھیلده
 .ن که ڕی ده  باوکیشی چاوه  خۆی و نه  نه شتک که

ی  وه  پش ئه بوایه ک شت دنیابوو؛ ده  یه تی له واوه  ته رحاڵ به ھه به
مترین شتبوو   که مه ئه.  مکی بترساندایه ، که وه  ماه وه ڕته باوکی بگه

   برد که وان ھانایان بۆ ھیلده لبرتۆی بکات، ئه  بۆ سۆفیا و ئه که
 بوو،  وه که مه له الی به ر له دایکی ھشتام ھه... تیان بدات یارمه
 و ئۆالی  ی ئانه که ژماره.  وه  خواره فونکردن ڕۆیشته له ش بۆ ته ھیلده
 .فونی بۆ کۆبنھاگن کرد له  و ته وه دۆزیه
 .کات  ده  قسه ، ئانه ـ به

 . دایه گه ت له ـ چۆنیت، ھیلده
نگت بت،   ده  گوم له ند خۆشه چه!  گیان ت باش ھیلده م کاته ـ ئه
 ساندا چۆنن؟ ڵ لیلله گه له

کی  یه فته  و باوکیشم حه ستی پکردووه  ده ـ زۆر باشین، پشووی ھاوینه
 . وه ڕته گه  ده وه بنانه لو تر له

 ؟ ـ پت خۆشه
   که یه وه رئه به ر له  ڕاستیشدا ھه له...   خۆشه وه ـ بگومان دم به

 .م که فونت بۆ ده له  ته ئستاکه
 ! ڕاست ـ به

ی کاتژمری پنجی  که ی مانگ، فۆکه23ی  ممه ـ پم وابت ڕۆژی شه
و  وت بزانم له مه ده.  وه تهنیش ی کۆبنھاگندا ده خانه  فۆکه  له ئواره
 بن؟  کۆبنھاگن ده  له دا ئوه کاته
 بۆ؟...  پم وابت ـ به
 تان پ بسپرم؟ توانم کارکی پچکۆله ـ ده
 ...رموو ـ فه
 .دنیاش نیم ڕی تبچت.  ته مک تایبه م که ـ به
 ... م بزانم چیه که ز ده  ڕاستی حه به... رموو بی فه ـ ده

موو شتکی  ھه... ی که ته  باسکردنی بابه ستیکرد به  ده ھیلدهپاشان 
زۆر .  وه لبرتۆ و سۆفیای بۆ گایه  و ئه که وره  گه فه له ی مه رباره ده
ی یان  وه رئه به ، له وه ته  شتکی بگوتایه  دووباره بوایه تیش ده ڕه که

  ی به که هموو پیالن کو ھه تاوه م ھه نی یان پوری، به که خۆی پده
 . وه نایه ی دانه که فونه له کرد، ته تی باس نه واوه ته
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...  بکردایه دا ئاماده وه  ماه ند شتکی له  چه بوایه ش ده ئستاکه
ند  ی ھشتام چه وه رئه به ل ناکات، له په له  په ڕاست، ھیچ پویست به به

 . ستایه رده به ڕۆژکی له
ڵ دایکیدا  گه ی له ممه ی شه ارهڕۆ و ئو موو پاشنیوه  ھه ھیلده

 ڕۆژی  کرد ڕۆژی پشووتر، که ستیان ده ردووکیان ھه ھه... ربرد سه به
  وه یه و بۆنه تیان به  بوو، ھیچ شتکی تایبه دایک بوونی ھیلده له
 کریستیانساند و   ئۆتۆمبیل بچنه  بیاریاندا به وه رئه به کردبوو، له نه
ی کیڤیکدا  خانه الی فۆکه  به واتریش کهد. ما  بچن بۆ سینه ووه له

 .یادا ھات  خه ی به که شی پیالنه ڕین، دوا به تپه
   به وه ستیکرده  ده وه  و دیسانه  ناو جگاوه  چووه و ھیلده شه پاشان نیوه
 ... وه خوندنه

 
م  رده به یدا، دایکیشی له که ناو کوخه شت خۆیکرد به سۆفیا کاتژمری ھه

 .کان بوو ریکی بژارکردنی ناو گوه دا خه وه ره رگای ده ده
 ؟ وه  ناوه  ھاتیته  کووه ـ له
 . وه که رژینه  نو په ـ له
 ؟ وه که رژینه  نو په ـ له

 ؟ یه  ھه وه ودیوه  دیوی ئه کی تریش له ـ بۆ نازانیت ڕگایه
م ی پ وه ب ئه  به م جاره  دووھه مه  کوێ بوویت، سۆفیا؟ ئه  لهم بهـ 

 . وه ره  ده ڕۆیته  کاتی نانخواردندا ده روا له بیت، ھه
کی دور و  یه  پیاسه زم به وا زۆر خۆشبوو و منیش حه ، ئاو وھه ـ ببووره
 .درژکرد

 .کی کرد ماشایه گرت و ته کان ھه  دڕکه ستی له وجا دایکی ده ئه
 بوویت؟ دا نه که سوفه یله ڵ فه گه  له وه ـ خۆ دیسانه

  وپش پم گوتیت که وه  لهم بهو دابووم،  ڵ ئه گه ڕاستیدا له ، له ـ به
 . کردنه  پیاسه زی به ویش حه ئه
  دت؟ که نگی باخچه ی بۆ ئاھه ـ ئه
 .بت ، پشی خۆش ده ـ به

 .ژمرم، سۆفیا کان ده  ڕۆژه نجه  په  به  ئستاوه ھا، له روه ـ منیش ھه
  سۆفیا گوتی؛ وه رئه به ر گوێ، له  به ھاته ده نگی دایکی سروشتی نه ده

  ته  ببوایه یه وانه نا له ـ باشبوو دایک و باوکی یۆرونشم بانگکرد، ده
 .رم جی شه

و  ڵ ئه گه تی له ی تایبه وت دوو قسه مه رچۆنک بت ده ـ ھه
 .م دا بکه لبرتۆیه ئه

 دت  هی مندا دابنیشن، دنیام ب که  ژوره  دوو له توانن دوو به ـ ده
 .بت ده
 . کت بۆ ھاتووه یه رحاڵ، نامه ھه ـ به
 ڕاست؟ ـ به

 . کانی لدراوه کگرتووه  یه وه ته ـ مۆری نه
 .تی لبرتۆ ناردویه ی ئه  براکه واته ـ که

 .بت سنوورک دابنرت  ده... سۆفیا ـ گوێ بگره
  اشی بهکی ب یه دا بیرۆکه ک دوو چرکه  یه  و له وه ل بیریکرده په سۆفیا به

 .ی بدات چوو ڕۆحکی پاک یاریده  ده وه له. یادا ھات خه
ش  وه ، له وه مه که  پولی نایاب کۆده لبرتۆم گوتبوو که  ئه  من بهم بهـ 
 .چت بوونی برا سوودی زۆر بت ده
نگکی   ده وجا به  و ئه وه ک ھمنی کرده یه  تا ڕاده مه م وه ئه

  گوتی؛ وه ئاساییه
 . دایه که خچاه ناو یه ت له ئوارهـ نانی 
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 ؟ که ی نامه ـ ئه
 . یه که خچاه ر یه سه ویش له ـ ئه

ی 15/6/1990رواری   به که رفه زه.  ژوردا  خۆی کرد به له په سۆفیا به
ری  سه دیکرد، له ی به زکی بچکۆله  کاغه  و پارچه وه لدرابوو، کردیه

 نووسرابوو؛
 وتاندن بچت، و فه ره نراو بهموو شتکی خوق ر ھه گه ئه»
 «؟  مانای خوقاندن چیه واته که
پش . وت که ده ست نه ی ال ده و پرسیاره مکی ئه خر، سۆفیا ھیچ وه نه
موو  ڵ ھه گه ی له که زه  کاغه  نانخواردن، پارچه ست بکات به ی ده وه ئه

 ناو  ه، خستی وه ی پشووتر جیایکردبوونه فته  حه کانی تردا که شته
.  میوانی ڕۆی ڕۆژی دواتر یۆرون ھاته پش نیوه.  و داینا وه که جه کمه چه
نگی   ئاھه یان کرد و پاشان پیالنی باخچه مک یاری ڕیشه پشدا که له
یان  که نگه ر ئاھه گه  ئه وه کرده  ده وه بیریان له. یان داڕشت که فیه لسه فه

 . وه زننهشتی تر بیا بت به وا ده بت، ئه خۆش نه
ر باسی  وام ھه رده وان به ، ئه وه  کار ھاته ی دایکی له و کاته تائه
ی کردن و  شداری گفتوگۆکه  به وه  ھاته ویش که ئه. کرد یان ده که نگه ئاھه
نگکی  بت ئاھه خر، ده نه«؛  وه کرده وام دووپات ده رده ی به ک ڕسته یه

، »زیلی تدا بکرت ک ڕه هی  ھیچ شوه ل بت و نابت به سه تروته
 ! بکات یه م قسه  ئه وه وسه ته بوو به ستیشی نه به  مه دیاره

   سۆفیا ڕک پویستی به  چووبت که وه  دایکی بیری بۆ ئه یه وانه له
وی  ر زه سه  قاچی له وه کو دیسانه بت، به فی ھه لسه نگکی فه ئاھه

چی   به ی که یه فته  حهند و چه تیش پاش ئه  تایبه ، به وه دانته
 . وه فه لسه  ناو دونیای فه خوند و چووبوه ی ده فه لسه فه

  ر له وتن، ھه موو شتک ڕکه ر ھه سه  دابت، له ی ئواره وه پش ئه
کو سازدانی  تاوه  ھه وه که  و ڕووناکیدانانی باخچه وه ی ڕازاندنه شوه

 باش  وایان به. ش راوهخشینی ب فی و دیاری به لسه کی فه پشبکیه
 بۆ  ، که فه لسه ر مژووی فه سه  کتبک بت له که زانی دیاریه ده
ر کتبکی ئاوھا  گه بارکدا ئه  له مه نجان نووسرابت، ئه گه
 .بت بوو کتبکی ئاوھا ھه واو دنیا نه  سۆفیا تهم به! وت ستبکه ده

لبرتۆ  ننا، ئه ژنی یۆحه نھا دوو ڕۆژ پش جه ، ته6ی 21  ممه پنج شه
 . فونی کردووه له ته
 .کات  ده ، سۆفیا قسه ـ به
 . دایه گه لبرتۆت له ـ ئه

 ـ چۆنیت؟
ربازبوونی  کی ده پم وابت ڕگایه. کی گشتی زۆر باشم یه شوه ـ به

 . وه ته باشم دۆزیوه
  چی؟ ربازبوون له ـ ده

  مکه  ده ی که  فیکرییه انهم زیند  بگومان له... چی زانیت له ـ خۆت ده
 .قیووین ردووکمانی تدا چه ھه

 . وه  ئه... ـ ئاه
کات، ناتوانم ھیچ شتک  ست پنه م ده که کو پیالنه تاوه  ھهم بهـ 
 .ی بم رباره ده

  ته وتوومه وت بزانم که مه  ده یه وه ستم ئه به وتووین؟ مه که ـ زۆر دوا نه
 ! وه چیه
موو   ھه  گویان له بۆ نازانیت ئستاکه. یت  ساویلکه نده خر، چه ـ نه
 .نگ بین  بده  باشتر وایه وه رئه به یین؟ له  ده  که یه و شتانه ئه
 ؟  ترسناکه یه و ڕاده ڕاستی تا ئه ـ به
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   ئمه دات که  ڕووده و کاتانه گرنگترین شت ئه. م که ـ بگومان، کچه
 .نگین بده
 ... ـ ئاه

کانی  ی وشه  ڕگه  له ژین، که ستراودا ده به تکی ھه قیقه  ھه  له ـ ئمه
ن  الیه کیش له یه موو وشه ھه.   داڕژراوه وه ناو چیرۆککی دورودرژه

نووسرت،   ده وه یه که رزانه  ھه ھۆی ئامری چاپه  و به وه ره مجه
ودا  رنجی ئه ژر سه کی چاپکراو ناتوانت له یه  ھیچ وشه وه رئه به له
 .رچت ده
 ؟ وه ی چۆن بتوانین خۆمانی ل بشارینه  ئهم به. م گه خر، تده ـ نه

 ! نگ به ـ ششش، بده
 ـ چی؟
منیش ڕک . دات کانیشدا ڕووده نوان ده کان، شتک له  وشه  له ـ جگه

 پتر  ی تبئاخنم که و ڕستانه م ئه ده وده تا بکرت ھه دا ھه و شونانه له
 . یه کیان ھه  مانایه له
 .م گه وجا تده ، ئه ـ به

ربگرین،  ینش وه مۆ و سبه  کاتی ئه  باشی سوود له بت به  دهم بهـ 
  بیت؟ ر ئستاکه توانیت ھه ده! کات ست پده موو شتک ده  ھه ممه شه
 . دم ر ئستاکه ، ھه ـ به

شی  وره کی گه ه کاھوی کانی دا، گه  بولبول و ماسیه سۆفیا خواردنی به
کاتی  له. پچی ک خواردنیشی بۆ شریکان ھه بۆ گۆڤیندا دانا و قتوویه

 .کان دانا ر قادرمه سه ی له که یدا، خواردنی پشیله وه ره  ده ڕۆیشتنه
. ودیو ی ئه ر ڕگاکه  سه  ڕۆیشت و چووه وه کانه رژینه نو په پاشان له

 مزکی  دا چاوی به ژوگیاکهناو گ پکدا له مک ڕۆیشتن، له پاش که له
  که ر کورسیه سه ، پیاوکی پیر له وه که پشتی مزه له. وت نووسین که

  سۆفیا ڕۆیشته. ریکی ژماردنی شتک بت چوو خه  ده وه له. دانیشتبوو
  و لی پرسی؛ وه الیه

مدا  وه کی کرد و له ماشایه  ته وه که  بزاریه  به که  پیاوه...؟ ـ ناوت چیه
 وتی؛گ

ر  سه ری به  سه وه ی گوت و دیسانه نده وه ئه ...«Scrooge» ـ سکرووج
 . وه کانیدا شۆڕکرده زه کاغه

 یت؟ ن کارگه  ئایا تۆ خاوه... ـ من ناوم سۆفیایه
 وجا گوتی؛ قاند و ئه رکی له  سه که پیاوه
  هو رئه به م، له فیۆبده ک کرۆن به نابت یه. نم مه وه تا بشیت ده ـ ھه
 .م که ر حساباته  سه مه رنج بخه بت سه ده

 .یت که  ده ند ناخۆش قسه ـ چه
ند   چهم به ڕێ،  وه وته ستی خواحافیزی لکرد و که ده سۆفیا به

گی  ر ڕه سه  له وت، که  که  کچکی بچکۆله  چاوی به وه والتره ترک له مه
چاو و جل و ر  به ھاته خۆش ده رد و نه نگ زه ڕه. دارک دانیشتبوو

  که ڕی، کچه الیدا تپه کاتک سۆفیا به. ردابوو به رگکی شی له به
وجا  رھنا، ئه کی ده یه یدا و شقارته که  چکۆله  کیسه ستی کرد به ده

 پرسی؛
 کیت؟ ـ لم ده

کی  ک کرۆنیه ڕا و یه دا گه دوای پاره کانیدا به  گیرفانه سۆفیا له
 .وت ست که رده به
 ؟ نده  چه ـ به
 . ک کرۆنه یه ـ به

 .رگرت ی ل وه که دا و شقارته که  کچه ی به که سۆفیا کرۆنه
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  وه و ساکه کیوم، له س ھیچ شتکی لنه بت که د ساک ده ی سه ـ ماوه
مرم و جاری واش  برساندا ده ندێ جار له ھه. سیت م که که  تۆ یه مه ئه
 . وه بمه ق ده رماندا ڕه سه  له یه ھه

دا  و دارستانه ڕاستی ئه  ناوه س له  که بوو که یر نه  سه وه الیه هسۆفیا ب
ی  که ن کارگه مک خاوه  پاش کهم بهکت،  ی ل نه شقارته
کات  چ پویست ده. ڕی الیدا تپه ر به وبه وه مک له  که  که وه وته بیرکه

نھا   ته که  و کابرایه  کاتکدا ئه  برسا بمرت، له  له یه  پچکۆله و کچه ئه
  پاشان به.  بت یه موو پاره و ھه نی ئه ، خاوه ی دوره ترک لوه ند مه چه
 ی گوت؛ که کچه
 . ره ما وه گه ـ له
 ڕۆیشتن و  که و الی پیاوه ره ڵ خۆیدا به گه ی گرت و له که ستی کچه ده

 گوتی؛
ت س ی ژیانکی باشتری ده وه یت، بۆ ئه  بده م کچه تی ئه بت یارمه ـ ده
 .وت بکه

 بی و گوتی؛ کانی ھه زه ر کاغه سه  چاوی له که پیاوه
ر پم  وبه مه مک له چت و منیش که ی تده  پاره  شتانه و جۆره ـ ئه

 .م  فیۆ بده ک کرۆنیش به ت یه نانه وت ته  نامه گوتیت که
  ش ھنده و کچه ند بیت و ئه مه هًوڵ  ده نده وه  تۆ ئه قیه  ناھهم بهـ 
 .قیر بت فه

کدا بوونی  کانی ھاوتای یه  نوان خه نھا له ق ته ھه! ی بمانا ـ قسه
 . یه ھه
 ؟ ستت چیه به ـ مه

قی  موو کارکیش ھه بت ھه  و ماندووش بووم، خۆ ده ـ من کارم کردووه
 .«وتن پشکه«گوترت  ش ده مه به. بت خۆی ھه

 !ی ھیچ ـ قسه
 . گوتی که  پچکۆله  کچه...مرم  دهیت، ده تیم نه ر یارمه گه ـ ئه

،  وه بییه کانی ھه زه ر کاغه سه  چاوی له وه  دیسانه که پیاوه
  و ھاواریکرد؛ که ر مزه  سه ی فدایه که مه ه  قه وه ییه توڕه به

رموو   فه وه رئه به له!   حساباتی مندا بوونت نیه  ھیچ جۆرک له ـ تۆ به
 !ژاری بۆ ساری ھه و حه ره  و به وه ڕکه به
  . گوتی که  کچه...سووتنم  ده که یت، دارستانه ده تیم نه ر یارمه گه ـ ئه
   تاه که  کچه و کاته  ئهم بهستا،   ھه که ر مزه سه  له که وجا پیاوه ئه

 نزیکی  وه  گژوگیای وشکه  کۆمه کی داگیرساندبوو، له یه شقارته
 .ساند ی لھه  و کپه وه کرده
 شاند و ھاواریکرد؛ ستی ڕاوه ردوو ده ش ھه که نده مه وه  ده پیاوه

 ! وه کان ھاتنه نگ سووره ڕه!  تیم بده  یارمه ـ خوایه
 کی کرد و گوتی؛ ماشایه  ته وه  پکردنکه  گاته ش به که کچه

 زانی من کۆمۆنیستم؟ تده ـ بۆ نه
. مان  دیارنه که  و مزه هک  و کچه که نده مه وه  ده  پیاوه وه مک پاش ئه که

ر  ش ھه که  و ھشتام ئاگری ناو گیا وشکه وه نھا مایه  ته سۆفیا به
 دانا و پاش  که ر ئاگره سه ھواش ھواش پی له. ند سه ی ده ره په
 . وه مک کوژاندیه که

 کرد،  ی ناو گیاکه که شه  ڕه ه ماشای په سۆفیا ته! سوپاس بۆ خوا
 . بوو وه سته ده هر ب شی ھه که شقارته
 ؟ وه کرده ی نه که و ئاگره خۆ ئه

موو شتکی بۆ  دا بینی، ھه که م کوخه رده به لبرتۆی له کاتکیش ئه
 . وه گایه
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چارلس «کانی   چیرۆکه کک له دی یه دارکی به رمایه ـ سکرووج، سه
’ ، ه»سیح دایک بوونی مه وی له تکی شه کایه حه« ناوی  ، که ه»دیکنس

. س. کانی ه ته کایه  حه ش له که  فرۆشه ومان کچی شقارتهبگ
 .ناسیت  ده وه رسنه ئانه

 دا بیانبینم؟ م دارستانه ناو ئه  له یر نیه  سه وه الته  بهم بهـ 
 و   دارستانکی ئاسایی نیه م شونه ی ئه وه رئه به  ھیچ جۆرک، له ـ به

. م ت بۆ بکه«Karl Marx کارڵ مارکس«وت باسی  مه ش ده ئستاکه
 خۆ بینیت ... شونی خۆیدا بینی ت له ی نۆزده ده کی سه یه  نمونهم به

رموو  فه. بوو کدا ھه یه  نوان دوو چینی دژ به زن له کی مه چ جیاوازیه
خۆ  مک له  که وه مه نی که الیه ودا به ، له وه  ژوره بابۆینه

 . وه وینه که ر دورده قورتانی مجه تھه
   که وه دا دانیشتنه یه ره نجه و په م ئه رده ر مزی به سه  له وه سانهدی
کرد،  شی ده  له ستی به سۆفیا ھشتام ھه.  که ریاچه ر ده  سه یوانیه ده

ی  که ریاچه ماشای ده  و ته وه ی خوارده که  شینه  شوشه  له کاتک که
 .کرد ده

ی  فه ر ڕه سه ر له ش، ھه که  و شینه که ، سووره که ردوو شوشه ھشتام ھه
کی  ی کسایه  کشه که ر مزه سه  له  ئستاکهم به.  بوون که ئاگردانه

 .یۆنانی دانرابوو
 . سۆفیا لی پرسی...؟  چیه وه ـ ئه
 .م که  کچه یه موو شتک کاتی خۆی ھه ـ ھه
  باسکردنی مارکس؛ ستیکرد به لبرتۆ ده وجا ئه ئه
کانی  دا بۆ گوگرتنی وانه1841 سای   کاتک لهگۆ  کیاگه یه وانه ـ له

.  دانیشتبت وه نیشت کارڵ مارکسه  ته رلین، له شللینگ چوو بۆ به
مان   ھه ر سوکرات نووسی و له سه ی له که ی ماجیستره گۆ نامه کیاگه

ر دیمۆکریتس و ئیپیکۆر نووسی  سه ی له ی دکتۆراکه کاتدا مارکس نامه
  وه شه وه پاش ئه له. کانی کۆن ده کانی سه تریالیسته هی م رباره  ده واته–
 .ستنیشانکرد تی خۆیان ده ی تایبه فه لسه ردووکیان فه ھه
و مارکسیش » وجودی-ری  بوونگه«سوفکی  یله  فه گۆ بووه وجا کیاگه ـ ئه
 ؟ ، وا نیه»تریالیست مه « بووه

تریالیستی  مه«گوترت   پی ده ی که سوفه یله و فه  ئه ـ مارکس بووه
 . م باسه ر ئه  سه وه  پاشان دینهم به، »مژوویی

 ! وام به رده ـ به
ی  فه لسه  فه ی خۆی، له  شوه یان به که ر یه گۆ و مارکس ھه ـ کیاگه
کی فیکری  یه وه نگدانه ردووکیان ڕه ھه. ستیان پکرد  ده وه ھیگه

  وه ھیگه» ی جیھانیڕۆح « ردووکیشیان له  ھهم به،  ھیگیان تدایه
 .رزبوون په  دوره وه  ئایدیالیستی ھیگه یان له

 . وه الیانه مک ناڕوون بووبت به  که یه وانه ـ له
می  رده ڵ ھیگدا، سه گه کی گشتی بین له یه شوه توانین به ده.  ـ ڕاسته

  وه وه پاش ئه له. رچوو سه فیش به لسه ی فه وره سیستمی گه
  دواوه  به وه له. ر  به گرنه واو نوێ ده کی ته یه کان ئاڕاسته سوفه یله فه
و » ری ی بوونگه فه لسه فه«ی تیۆری،  وره بری سیستمی گه له
  وه شه لره.  وه  کایه ھاته «Philosophy of Action ی کرداری فه لسه فه«

کان  سوفه یله فه«یگوت؛  ی ده که فه لسه کی فه یه ک بنچینه مارکس وه
   ئستاکهم به،  وه ته نھا جیھانیان لکداوه  ته کو ئستاکه اوهت ھه

ک خاکی  ش، وه یه ند وشه م چه ڕک ئه. » بیگۆڕین گرنگه
 .کرت ماشاده فی ته لسه ی مژووی فه وره رخانی گه رچه وه

کات  ، وام لده که ی ناو دارستانه که  چکۆالنه ـ بینینی سکرووج و کچه
 .بت ستی مارکسدا نه به یشتنی مه تگه  ھیچ گرفتکم له
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و ) لی مه عه(*ی مارکس ئامانجکی کرداری  وه  بیرکردنه ـ واته
نھا  چت مارکس ته یادمان نه  له وه شه وه رو ئه سه له. بوو ڕامیاریشی ھه

مان کاتیشدا زانای ئیکۆنۆمی و   ھه کو له بوو، به سوفک نه یله فه
 . بووهسۆسیۆلۆژی و مژوونووسینیش 

 وا بوو؟ دا پشه و بوارانه موو ئه  ھه ـ ئایا له
مان ڕۆی  ی مارکس، ھه سوفک ھنده یله  ھیچ فه وه مه نی که الیه ـ به

  وه کی تریشه الیه  له...م به.  بووه ر ڕامیاری کرداری نه سه گرنگی له
 پی  ی که و شتانه موو ئه بت وریابین، فیکری مارکس خۆی و ھه ده
ی خودی مارکس،  رباره ده. ین که ڵ نه تکه» مارکسیزم«گوترت  ده
، »مارکسی « کاندا بووبه ه1840کانی  ڕاستی ساه  ناوه ن خۆی له ده
 نیشانی  بت که وه کرد پویستی به ستی ده ش ھه و کاته  پاش ئهم به

 . نیه» مارکسی«بدات 
 بوو؟» سیحی مه«سیح  ـ ئایا مه

 .ری سه  له شیاوی گفتوگۆکردنهش  وه ـ بگومان ئه
 . وام به رده ـ به
ری، ھاریکاری  ڵ و براده  فریدریک ئینجلیسی ھاوه تاوه ره سه ر له ـ ھه
ی خۆشماندا لینین و  یه ده م سه له. کرد» مارکسیسمی«چنینی  ھه

ر مارکسیزم   سه شداری خۆیان خسته ھای تر به نده ستالین و ماو و چه
 .«ینیزممارکسیزمی لین«یان 
تۆ . ر خۆدی مارکس خۆی  سه وه ڕینه م بگه که  من پشنیار ده واته ـ که

 ؟ بوو، وا نیه»تریالیستکی مژوویی مه«و  گوتت ئه
کانی کۆن و  ده سه» کانی تۆمیه ئه « سوفه یله ی فه مان شوه  ھه و به ـ ئه
،  ژده  و ھه ڤده کانی حه ده کانی سه  میکانیکیه تریالیسته مه
کی  یه  شوه یگوت به  دهم به. بوو نه» تریالیستی سوفکی مه یله هف«

گا،  ناو کۆمه) کانی مادییه(*کانی  تریالیه  مه ندیه یوه تی په ڕه بنه
و  مان ئه و ھه  بوای ئه به. ن که ستنیشان ده مان ده وه شوازی بیرکردنه

ردنی مژوودا ک شه  گه کی له ره ش ڕۆی سه تریالیانه  مه ندیه یوه په
 .بینین ده
 . واو جیاوازتره ھیگ ته» فیکری جیھانی «  له مه ـ ئه

نجامی گرژبوونی نوان   ئه کردنی مژوویی له شه یگوت گه ـ ھیگ ده
دانی  رھه  ھۆی سه بته  پکدا ده  له دات، که کان ڕووده لکدژه

 بوای   بهم هبدا،  یه وه و بیرکردنه ی به شه مارکسیش گه. ک گۆڕانکاریه
 .وگاوبوو ی ھیگ ھه که چنینه ی ھه و شوه ئه

ت  بات، ده  ده وه و پشه ره  مژوو به ی که و ھزه  خودی ئه ھیگ به
ستی  به مارکسیش ڕک مه. »قی جیھان ئه«یان » ڕۆحی جیھان«
یویست  مارکس خۆی ده.  وگاوه ی ھه که ت داڕشتنه  ده  که یه مه له
کی و گرنگ  ره کان ڕۆی سه تریالیه  مه  گۆڕانکاریه لمنت که یسهب
   گۆڕانکاریه  که نیه» رجی ڕۆحانی لومه ھه « بینن؛ واته ده
  ، گۆڕانکاریه یه وه وانه  پچه کو ڕک به خوقنت، به کان ده تریالیه مه
  مارکس به. خوقنن رجی نوی ڕۆحانی ده لومه کان ھه تریالیه مه
  بنه گا ده کانی ناو کۆمه  ئابووریه  ھزه  که وه کرده ندی دوپاتی دهتو

 .ڕوات  ده وه و پشه ره ش مژوو به یه و شوه خوقاندنی گۆڕانکاری و به
 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه ـ ده
. بوو تیان ھه کانی کۆن ئامانجکی تیۆری په ده  و زانستی سه فه لسه ـ فه

کانیان بۆ   زانیاریه بوو که  گرنگ نه وه الیانه زۆریش بهکی  یه تا ڕاده
 .کاربھنن  به باشکردنی ژیانی ڕۆژانه

موو ژیانی  تی ڕکخستنی ئابووری ھه  چۆنیه ندی به یوه ش په مه ئه
  وتبووه کی زۆر که یه م ھنانک تا ڕاده رھه موو به ھه. بوو  ھه وه ڕۆژانه
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گا  کانی کۆمه  ئازاده تیه ھاوو وه رئه به کان، له ر کاری کۆیله سه
م  رھه  نوکان بۆ باشکردنی به وه بوو دۆزینه  نه وه پویستیان به

 .کاربھنن به
 ... یه و شوه  به... ، به ـ به

ی  تیانه تریالی و ئابووری و کۆمه  مه ندیه یوه  په و جۆره ـ مارکس به
 کاتکدا جۆری  هگا، ل کۆمه» مای یان ژرخانی بنه«گوت  ده

ڵ  کان و یاساکانی کۆمه  ڕامیاریه گادا و ڕکخراوه  کۆمه  له وه بیرکردنه
ی ناو  مانه موو ئه  و زانست، ھه فه لسه ر و فه و ئاین و مۆراڵ و ھونه

 .«گا رخانی کۆمه سه«نابوو 
 .گا رخانی کۆمه  کورتی، ژرخان و سه ـ به

 !رێ م بده رستگا یۆنانیه ی په هو کش تیت ئه یارمه ش به ـ ئستاکه
 .رموو ـ فه
   له که"  پارتینۆنه"ی  که رستگا کۆنه واوی په کی ته قی کۆپیه  ده مه ـ ئه

 . ڕاست، خۆ خۆشت بینیت  به..." کریپۆلیسدایه ئه"
 .دا بینیم  ڤیدیۆکه  له یه وه ستت له به ـ مه
  قفکی شوه و سه   ڕاستی جوان دروستکراوه  به بینیت بیناکه ک ده ـ وه
  قفه ر سه  سه رنجت بچته ر سه کسه  یه شه وانه ، له یه ریشی ھه ھونه

رخان   خۆ سهم بهرخان،  ین سه  پی ده  که یه مه ئه. ی که ییه سگۆشه
 .ستت  ناوه واوه  ھه به

 . ستاوه  وه وه کانه ھۆی پایه  به که قفه ـ سه
» یان ژرخانکی«کی  یه نچینه ب موو شتکدا بیناکه  پش ھه ـ له
م  یگوت ڕک به مارکس ده.  ی ڕاگرتووه موو بیناکه  ھه  که یه ھزی ھه به

ی  وه می بیرکردنه رھه موو به کان ھه تریالیه  مه ندیه یوه  په یه شوه

ر  رخانی ھه  سه وه شه یه م ڕوانگه له.  گایان ڕاگرتووه کۆمه
 .تی یه که  ژرخانهی وه رچدانه رپه ک، به گایه کۆمه
ی گودان  وه رچدانه رپه کانی پالتۆن، به وت بیت تیۆری فیکره ته ـ ده

 ؟ رابه م ھنانی شه رھه دروستکردن و به
و  رنجمان بۆ ئه تی سه  تایبه  و مارکسیش به روا ئاسان نیه خر، ھه ـ نه
رخانی  ما و سه  نوان بنه کی ئاوگۆڕ له ریه کاریگه. کشت  ڕاده خاه
،   بکردایه ریه  کاریگه م جۆره ر مارکس نکۆی له گه ئه.  یه گادا ھه کۆمه
   چونکهم به. »تریالیستکی میکانیکی مه « بووه  ده و کاته وا ئه ئه

رخاندا   نوان ژرخان و سه کی دیالکتیکی له ندیه یوه مارکس په
.  ی دیالیکتیکیهتریالیستک ین مه  پی ده وه رئه به بینت، له ده
   ئینجانه ی پالتۆن نه م بم پیشه که زده نھا بۆ زانینت، حه ھا ته روه ھه

 .بوو زی مویشی ھه  ڕه دروستکردن بوو و نه
 یت؟  باسی بکه  ھیچت ماوه رستگاکه ی په رباره ده.  ـ باشه
ی   بنچینه  جوانی له ر به گه بینیت ئه  چی ده... مک ماوه  که ـ به
 ؟ وه  وردببیته ستگاکهر په

   س ئاست یان س پله  له ن، که یه که ر بنچینه سه کان له ـ پایه
 . پکھاتووه

گادا جودا   ژرخانی کۆمه توانین س ئاست له ش ده مان شوه  ھه ـ به
  یه و شته ش ئه مه ، ئه»ترین بنچینه«موو شتکدا  پش ھه له.  وه ینه بکه
  ، واته»گا مھنانی کۆمه رھه رجی به ومهل ھه«گوترت   پی ده که
   له ی که رچاوانه و سه موو ئه کان یان ھه  سروشتیه رجه موو مه ھه

  ندیان به یوه  په  که یه و شتانه موو ئه  ھه ستم له به مه.  یه گادا ھه کۆمه
ی   خودی بنچینه مه ، ئه یه  ھه وه تاییه ره ی سه وا و ماده ئاو وھه

و  کانی ئه مه رھه ھنت و سنوورکی ئاشکرا بۆ به ک پکده گایه کۆمه
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تی   سنوورکی ئاشکراش بۆ چۆنیه وه شه لره. نت  داده گایه کۆمه
 .ڕژت ی داده که لتوره گا و جۆری که کۆمه

  بت و نه ی ماسیگرتنمان ھه  بیاباندا پیشه توانین له  ده  نه ـ بۆ نمونه
 .م بھنین رھه رویجدا دار خورما به  باکوری نه شتوانین له ده

ودا شوازی   لهم بهمان،  که سته به ر مه  سه ت خسته نجه ـ په
ی ئایا  وه ر ئه  سه وتۆته  و که واو جیاوازه کانیش ته که ی خه وه بیرکردنه

ک ماسیگرکی باکوری  ژین یان وه ری بیاباندا ده لتورکی کۆچه  که له
 .رویجی نه
ئامری « جۆری  ندی به یوه گا په مای کۆمه می بنه ی دووھه پله
  و جۆره ستی له به دا مارکس مه لره.  یه  ھه گاوه کۆمه» مھنانی رھه به

 .ھنن کاریان ده کی به  خه  که یه واتانه ده ئامر و ماشن و ئه
کرد و  ماسیان ده  ڕاوه می بچکۆله له  به کی به می کۆندا خه رده  سه ـ له
الح بۆ کاری ماسیگرتن  به  و زه وره ش پاپۆڕی گه مۆکه ئه
 .ھنرت کارده به

یت،  که گا ده مای کۆمه می بنه ی سھه  بۆ پله دا ڕک ئاماژه ـ لره
.  نیانه  ک خاوه ، واته مھنانه رھه نی ئامری به ی خاوه رباره ویش ده ئه

» مھنانی رھه ندی به یوه په«گوت   ڕکخستنی کاری ده مارکس به
 .تی ندی موکایه یوه شکردن و په  کار دابه گا، واته کۆمه

 ...م گه  پم وابت تدهم به،  ـ ئاسان نیه
توانین بین شوازی  کو ئستا ده تاوه نجامک، ھه رئه ک ده ـ وه
ی باری ڕامیاری و  کی دیاریکراو، شوه گایه مھنانی کۆمه رھه به

   ئمه  که وت نیه  ڕکه واته. کات  دیاریده گایه و کۆمه ئایدیۆلۆجی ئه
 مۆراکی تریشمان   و جۆره وه ینه که مک جیاوازتر بیرده  که مۆکه ئه
 . یه گیدا ھه به ره گای ده چاو کۆمه له

موو   بۆ ھه  که بووه قکی سروشتی نه  ھه ڕی به  مارکس باوه واته ـ که
 کاربھنرت؟ کاتک به

مکی ژرخانی  رھه پی مارکس به ی مۆرای به ه ت و ھهخر، ڕاس ـ نه
گای کشتوکایدا   کاتی کۆمه بوو له وت نه  ڕکه بۆ نمونه.  گایه کۆمه

 ک  کان ک بھنن و شوو به دا جوتیاره دایک و باوک بیاریان ده
  وه که رگرتنی کگه  میراتی و وه ندی به یوه ی ڕک په وه رئه به ن، له بکه
  وره  گه شاره کان له تیه یه  کۆمه ندیه یوه  کاتکدا په له. بوو ھه

  نگکدا یان له  ئاھه کرت له ودا ده ؛ له واو جیاوازه کاندا، ته مۆدرینه
کتریتان  ڕاستیش یه نھا به ر ته گه ت ببینیت و ئه که ره رامبه باڕکدا به

 .ژین و تیایدا ده  وه دۆزنه  ئاسانی شونک ده وا به خۆش بوت، ئه
 .ن مم بۆ دیاریبکه که ره ـ من ڕازی نابم دایک و باوکم ھاوسه

   جگه...ی خۆتیت که مه رده ی تۆش مندای سه وه رئه به خر، له ـ نه
گا  تداری کۆمه سه کی زۆر چینی ده یه یگوت تا ڕاده ش مارکس ده وه له

 مژوو، مژووی موو ی ھه وه رئه به کات، له ڕاست و ناڕاست دیاریده
   که یه وه ی ئه رباره م مژوو ده که ی یه پله  به واته.  کانه ملمالنی چینه

 .مھنان رھه نی ئامری به  خاوه ک ببته
 شداری گۆڕانی مژوو ناکات؟ ی مرۆڤیش به وه ی بیرکردنه  ئهم بهـ 

رخانی   سه ی که وه ئاگابوو له مارکس به. م ناشیکات یکات و ھه م ده ـ ھه
 م بهبت،  گا ھه ر ژرخانی کۆمه سه ری له چت کاریگه گا پیده کۆمه

کی  نی مژوویه گا خاوه رخانی کۆمه  سه کرد که  ده وه نکۆی له
کانی  ده  سه ر له کانی مژوو، ھه موو گۆڕانکاریه ھه. خۆبت ربه سه

م  که  یهی  پله سازی، به گای پیشه ی کۆمه تا ئستاکه  ھه وه کۆنه
 .گا مای کۆمه کانی بنه  بۆ گۆڕانکاریه وه ڕته گه ده
 .ت کرد مه وپش باسی ئه وه  لهم به،  ـ به
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 نوان  ک له تیه کانی مژوودا دژایه موو قۆناخه  ھه یگوت له ـ مارکس ده
گای  کانی کۆمه  کۆنه ده سه له.  بووه گادا بوونی ھه دوو چینی کۆمه

کاندا  تی ئازاد و کۆیله نوان ھاوو ک له تیه دژایهتیدا،  یه کۆیله
  تی له ڕاستدا، دژایه کانی ناوه ده گی سه به ره گای ده  کۆمه له.  بووه ھه

 و  گزاده  نوان به ، پاشانیش له بووه گ و جوتیاردا ھه به ره نوان ده
بوو گای ناونا می مارکس خۆیدا، کۆمه رده سه  لهم به. کاندا بۆرجوازه

 نوان  ک له تیه وشدا دژایه داری، له رمایه بۆرجوازی یان سه
  به. دا داران و کرکاراندا یان پۆلیتاریادا خۆی نیشان ده رمایه سه

نی ئامری   خاوه ی که وانه  نوان ئه  له یه کمان ھه تیه کورتی، دژایه
چینی «ی  وه رئه به  له نی نین، وه  خاوه ی که وانه مھنان و ئه رھه به
نھا   ته واته بگرت، که تی ھه سه  ده ست له وت ده نایه»  سته رده سه
 .ھنرت ست ده ده  گۆڕانکاری به وه ی شۆڕشه  ڕگه له
 گای کۆمۆنیستیدا؟  کۆمه ی له ـ ئه

  گا له  گۆڕانی کۆمه دا به تی گرنگی ده کی تایبه یه  شوه ـ مارکس به
 شوازی  وه کاریشه  ورده زۆر به. ی بۆ کۆمۆنیست وه رمایه سه
ی  وه  پش ئهم به.  وه کاته داری شیکارده رمایه مھنانی سه رھه به

  وه ی مارکسه  ڕوانگه  پشدا شتک له بت له ، ده و باسه ر ئه  سه بینه
 .ین ی مرۆڤ باسبکه»کار«ی  رباره ده

خی  ت، زۆر بایه کۆمۆنیس ی ببته وه نجیدا و پش ئه  کاتی گه مارکس له
ھیگیش . ردت سه  کاتی کارکردندا چی به دا بزانت مرۆڤ له  ده وه به
کی  ندیه یوه دابوو په و بوایه و له ئه.  وه ی شیکار کردبووه نه م الیه ئه

کاتک . بت  نوان مرۆڤ و سروشتدا ھه ئاوگۆڕی یان دیالکتیکی له
 مرۆڤ خۆشی کاری وا خودی کات، ئه ر سروشت کارده سه مرۆڤ له

مک جیاوازتر بیین؛ کاتک  کی که یه  شوه یان به. کرت ر ده سه له

ری خۆی  دات و کاریگه رده  سروشت وه ست له وا ده کات، ئه مرۆڤ کارده
ر  سه دا، سروشتیش له ی کارکردنه م پۆسه  لهم بهھت،  ر جده سه له

 .ھت گایی مرۆڤدا جده ئا بت و مۆرکی خۆی له ری ده مرۆڤ کاریگه
 .م تۆ کیت یت، منیش پت ده که ـ پم ب چ کارک ده

مان  که ی کاره شوه.  بوو مه ر ئه کورتی ھه ستی مارکسیش زۆر به به ـ مه
ی خۆی  وه نگدانه  و ئاگایشمان ڕه یه ر ئاگاییمان ھه سه ی له وه نگدانه ڕه
کی  ندیه یوه وانین بین پهت ده.  یه مان ھه که ی کاره ر شوه سه له

ش  یه م شوه ، به یه دا ھه»ست ده«و » فیکر« نوان  ئاوگۆڕی له
 .تی یه که کی زۆر گردراوی کاره یه ی مرۆڤ تا ڕاده عریفه مه
 .بت زۆر ترسناک بت  بکاری ده واته  ڕاست بت، که مه ر ئه گه ـ ئه
. ی لبابت  وزه  وایه هو ک ئه ژی، وه ی بکار ده سه و که ، ئه ـ به

م  الی ھیگ و ھه م به کارکردن ھه.  مه ئاگابوو له ر زوو به ھیگ ھه
 بوونی   توندی به  به ، شتکه تیڤه  شتکی پۆزه وه الی مارکسیشه به

 . وه ته ستراوه ک مرۆڤک به  وه وه مرۆڤه
 .ر کرکار بین تیڤ بت گه بت شتکی پۆزه  ده واته ـ که
  خنه  مارکس ڕه  که دایه  ڕک لرهم به،  دا به نچینه ب ـ له

 .گرت  ده رمایه مھنانی سه رھه  شوازی به کانی له توندوتیژه
 ـ چۆن؟
م  کات، به سکی تر کارده داریدا کرکار بۆ که رمایه گای سه  کۆمه ـ له
  تک که، ش ی خۆیدایه وه ره  ده  له  شتک که بته ی ده که ش کاره یه شوه
 م به–بت  ی خۆی نامۆ ده که  کاره  کرکار به وه شه  لره... نی نیه خاوه
تی  قیقه ھه. بت  خۆشی نامۆ ده  خۆی به مه نجامکی ئه ک ئه وه

ربینکی   ده  شوه مارکس به. دات ست ده ده ی خۆی له مرۆڤانه
 .بت ده» نامۆ بوون به«ت؛ کرکار دوچاری   ده ھیگیانه
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دا شیرینی  مان کارگه  ھه چت له  وا بۆ بیست ساڵ ده یه  پورکم ھهـ
ت  پورم ده. م گه ستت تده به  مه  باش له وه رئه به ، له وه پچته ده
 .ر کار  سه  بچمه یه وه ک ڕقم له یانیه موو به ھه
  ک له یه  شوه بت به وا ده ی بت، ئه که  کاره ر ڕقی له گه  ئهم بهـ 

 . خۆشی بت کان ڕقی له هشو
 .  شیرینییه  ڕقی له وه مه نی که الیه ـ به
  خرت، که ک ڕک ده یه شوه داریدا کار به رمایه گای سه  کۆمه ـ له

م  به. کات ی بۆ چینکی تر ده که تیه  ڕاستیدا کاری کۆیالیه کرکار له
و بوونی مو  ھه وه شه خشت و لره به ش کرکار ھزی کاری ده یه شوه

 . وه ستی بۆرجوازه  ده خاته شی ده مرۆڤانه
 ؟  ترسناکه ڕاستی ھنده ـ ئایا به

  ندیه یوه شبت په ده. دوین  ده وه ی مارکسه  ڕوانگه  له ـ ئستاکه
 ...رچاومان  به  بھنینه ی نۆزده ده ڕاستی سه کانی ناوه تیه یه کۆمه
   ھنده ین و بین؛ به واربکهرز ھا نگکی به  ده بت به  ده وه شه لره

کجار  کی یه یه  کارگه عات له  سه  دوانزه کرکارک، ڕۆژانه! ترسناک بوو
 منداڵ و  م بوو، که  که ی کرکاریش ھنده موچه. کرد ساردوسدا کاریده

نجامی گرفتکی   ئه ش بووه مه ئه. ن کرد کاربکه ژنی سکپیشی ناچارده
شکی کری  بری به  زۆر شونیشدا له له. زن کجار مه تی یه یه کۆمه

تانیان   کرکاران و ئافره دا به ی خراپیان ده وه کرکار، خواردنه
کانیش پیاوانی بۆرجوازی  ریه مشته.  سۆزانی کرد ببنه ناچارده
 نرخی مرۆڤی پ  بوایه  ده ی که و شته کورتی؛ ڕک ئه به. شاربوون
رگرت و کرکارانی  کی جودای وه یه  کارکردن، شوه ، واته بپورایه
 . وه نه ی ئاژه  جگه خسته
 .کات م ده واو توڕه  ته مه ـ ئه

  موو باره م ھه ھاوکاتی ئه.  بوو ھا توڕه روه ـ مارکسیش ھه
رم و خۆش  رماوکی گه  پاش گه نی بۆرجوازی لهش، مندا تیه یه کۆمه
ند، یان  ژه مانیان ده  و که هو کانیانه  و ڕازاوه وره  گه  ژوره چوونه ده

 چوار جۆر   پاشانیش مزیان به...دا نیشتن و پیانۆیان لده داده
سپ  جارجارکیش پاش ئه.  وه ڕازنرایه  بۆ ده وه خواردنی جیاوازه

 .دا مان و پیانۆیان لده  و که وه ھاتنه وجا ده کی دورودرژ، ئه سواریه
 ! که قییه ـ چ ناھه

ڵ ئینجلسدا  گه دا له1848 سای  له. بوو  بوای ھهمان ـ مارکسیش ھه
.  چاپدا له) و.وازی کۆمۆنیستیان بانگه(*مانیفستی کۆمۆنیستیان «
کات؛  ست پده  ده یه م شوه ش به و مانیفسته ی ئه مین ڕسته که یه
 .«ڕوات، تارمایی کۆمۆنیست وروپادا ده ناو ئه ک به تارماییه«

 .ترسم واو ده ـ ته
  وه و کاته ی له وه رئه به ترسان، له ھا ده روه کانیش ھه وازیهـ بۆرج

 چ   به که وت بزانیت مانیفسته ته ده.  شۆڕش کرد ستی به پۆلیتاریا ده
 ک کۆتایی دت؟ یه شوه

 .بت ـ پشم خۆش ده
 بۆچوون و ئامانجی خۆیان  ن که ندی ناکه سه کان په کۆمۆنیسته«ـ 
 ئامانجیان  ن، که که  ھاوارده وه ڕی ئاشکراییه هو پ به. ن پۆش بکه رده په

  وه نگه بروزه ھۆی زه ش به مه  و ئه رتاپای ڕژمی ئستایه ڕووخاندنی سه
م شۆڕشی کۆمۆنیستدا  رده به  له سته رده با چینی سه ده.  دی دته
ست  ده کانیان له نھا کۆت و زنجیره کان ته دا پۆلیتاره لره. رزێ بله
 .«کگرن ی پۆلیتاریاکانی جیھان یه ئه.  وه نه به یھانک دهن و ج ده ده
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 تۆ باسی  ی که وه ک ئه یان ئاوھا خراپبووبت، وه که ر بارودۆخه گه ـ ئه
 پم م بهکرد،  یان ده که ر مانیفسته سه وا منیش ئیمزام له یت، ئه که ده

 ؟ ، وانیه  نیه یه م شوه  چیتر به مۆکه وابت ئه
  ک ئره موو شونک وه  ھهم به.  رویجدا وانیه  نه  له  بۆ نمونهخر، ـ نه
دا  ژر بارودۆخکی نامرۆڤانه کانی زۆر له ک خه ، ھشتام کۆمه نیه
ندتر و  مه وه  ده رمایه کانیان سه مه رھه مان کاتیشدا به  ھه ژین و له ده
 .« وه وسانه چه«گوت  ی ده مه مارکس به. کات نتر ده مه وه ده
 ؟ وه یته مک زیاتر ڕوونبکه  که یه و وشه توانیت ئه ـ ده

وا نرخکی دیاریکراوی  ھنت، ئه م ده رھه ـ کاتک کرکارک شتک به
 .بت فرۆشتنی ده

 ... ـ باشه
   له که مه رھه کانی تری به رجیه موو خه  و ھه که ر کری کرکاره گه ـ ئه
 ھندک  میشه وا ھه یت، ئه ربکه  ده که کۆی نرخی فرۆشتنی شته بنه
یان » بایی زده«گوت  ی ده یه و پاره مارکس به.  وه منته  ده پاره

   له گرت که ر نرخکدا ده سه ست به دار ده رمایه  سه واته. قازانج
ت   مارکس پی ده  که یه مه ، ئه می ھناوه رھه ڕاستیدا کرکار به

 . وه وسانه چه
 .م گه ، تده ـ به

ی بۆ  که  قازانجه مک له توانت که دار ده رمایه  سه مه ـ پاش ئه
ی ئامری  وه  بۆ نوکردنه ، بۆ نمونه وه کاربھنته ی تر به رمایه سه
ھنت تا بتوانت  نجام ده ئه  به و نیازه ش به م کاره ئه. مھنان رھه به

   ھندهند  چه وه شه م بھنت و لره رھه رزانتر به کی ھه شمه
 .ی زیاتربکات که قازانجه

 . یه ـ لۆجیکیانه

 یان  یه م شوه  کۆتایدا، چ به  لهم به. چت لۆجیکی بت ، پده ـ به
دار  رمایه  سه  نابت که یه و شوه کی تر بت، ئه یه ر شوه ھه به

 .کات ڕوانی ده چاوه
 ؟ ستت چیه به ـ مه

داری،  رمایه مھنانی سه رھه  به شوازی دابوو که و بوایه ـ مارکس له
  داری ڕژمکی ئابووریه رمایه سه. ندین لکدژی ناوخۆیی تدابت چه
وی  رشتی و جه رپه پی سه  به بات، چونکه ناوده ر خۆی خۆی له  ھه که
 . ڕوه ق ناڕوات به ئه
 . کان باشه وساوه کان بۆ چه  شوه ک له یه  شوه  به مه  ئهم بهـ 

ناو خودی  داری له رمایه ی کۆتایی سیستمی سه وه رئه به ، له ـ به
یان »  وتوخوازه پشکه«داری  رمایه  سه وه شه یه م ڕوانگه له.  خۆیدایه

  یشتن به  بۆ گه ی قۆناخکه وه رئه به له–ڕوات   ده وئاینده ره به
 .کۆمۆنیستی

داری  رمایه  سه ه ک وه  بۆ بھنیته وه ر ئه سه کم له یه توانیت نمونه ـ ده
 وتنت؟ فه چۆن خۆی خۆی ده

مکی  کات و که ک قازانجکی باش ده یه رمایه و پش گوتمان سه وه ـ له
بگومان . ھنت کارده مھنان به رھه بۆ باشکردنی ئامازی به

  یه وانه ش له وه  له ڕوات و جگه ندن ده مان ژه ی که ھندکیشی بۆ وانه
 .بت ھای ھه ی گرانبهف سره ی مه که خزانه

 ی پاشان چی؟ ، ئه ـ به
  موو کرکاره و ھه  پویستی به وه رئه به کت و له ـ ئامری نوێ ده

توانای  « کات که  ده سته به و مه ش بۆ ئه م کاره ئه. نابت
 .« بازاڕدا زیادبکات کانی خۆی له ره ربه به

 .م گه ـ باش تده
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ش  مه ئه.  وه  بیربکاته یه و شوه  به  که هس نی نھا که و ته  ئهم بهـ 
مھنان گورج وگۆتر  رھه ی به بت زنجیره  ده میشه  ھه  که یه وه مانای ئه
ند  ستی چه  ده ونه که  ده ره به ره بن و به تر ده وره کان گه کارگه. بکرت

 دات سۆفیا؟ وجا چی ڕووده ئه.  وه سانکه که
 

 ...ـ ئممم
 بکار  وه رئه به بت و له  ھزی کار ده ر پویستیان بهمت  که وساکه ـ ئه

تی  یه ش گرفتی کۆمه مه نجامکیشی ئه ک ئه وه. بت زیاتر و زۆرتر ده
ی  وه کن بۆ نزیکبوونه یه نیشانه» ش یرانانه قه « م جۆره کات، ئه ده شه گه
ری تریش  ندین سیمای خۆڕوخنه  چهم به.  کۆتایی داری له رمایه سه
بت  دار ناچارده رمایه  کاتک سه بۆ نمونه.  یه داریدا ھه رمایه  سه له
مھنان  رھه ی ئامری به وه ی بۆ نوکردنه که شکی زۆری قازانجه به
   بت که وره  گه  ھنده  نوکه قازانجه» ی وه ب ئه به«کاربھنت،  به

 ...کانی نرخی بازاڕ بگرت ره ربه ی به رگه بتوانت به
  پاشان چی؟ـ

مم  توانیت وه کات؟ ده دار چی ده رمایه  بوای تۆ سه ـ پاشان به
 ؟ وه یته بده

 ...ڕاستی نازانم ـ نازانم، به
کیت و ناتوانیت  یه نی کارگه  تۆ خاوه رچاوت که  به ـ وا بھنه

ی  شه ڕه  و ھه وه دا بدۆزته نه و دوو الیه  نوان ئه ک له نگیه ھاوسه
ی  وه یت بۆ ئه که وت بپرسم؛ چی ده مه وجا ده  ئه... ره سه ئیفالسیشت له

 یت؟ وت بکه که  پاشه ندێ پاره بتوانیت ھه
 . وه مه م بکه ی کرکاران که  موچه یه وانه ـ له

. یت  بتوانیت بیکه  که کترین شته  زیره وه  ڕاستیدا ئه له!  یه کانه ـ زیره
  که–ک بن  ک تۆ زیره یش وهکانی تر رمایه موو سه ر ھه گه  ئهم به

 توانای کینی ھیچ  بن که قیرده  فه وا کرکاران ھنده  ئه-واشن
 و  وه بته م ده ین؛ توانای کین که  ده وه رئه به له. شتکیان نامنت

دا  لره«ت؛  مارکس ده.  وه کی خراپه یه  بازنه وینه که  ده وه شه لره
پاش . »چت ر ده سه  به رمایه  سهتی تی تایبه می موکیه رده سه
 . وه بینینه باری شۆڕشدا ده میش خۆمان له کی که یه ماوه
 وجا چی؟ ـ ئه

کات و   کۆتایدا پۆلیتار شۆڕش ده ؛ له وه  کورتی بیبینه ی له وه ـ بۆ ئه
 .گرت مھناندا ده رھه ر ئامازی به سه ست به ده
 دات؟ وجا چی ڕووده ـ ئه

  کان به دات و پۆلیتاره ده رھه سه» چینکی نوێ«ک  یه ـ بۆ ماوه
م  مارکس به. ن که رکوت ده کان سه کارھنانی ھز، بۆرجوازه به

  م قۆناخه  پاش ئهم به. »دیکتاتۆری پۆلیتاری«گوت  ی ده قۆناخه
ی دیکتاتۆری  یان کۆمۆنیست جگه» گای ب چین کۆمه«،  تاییه ره سه

 ئامازی  ک که گایه  کۆمه بته  ده وساکه ئه.  وه گرته پۆلیتاری ده
  بنه ک ده  خودی خه مووان، واته  موکی ھه بته مھنان تیدا ده رھه به

پی توانای  به«سک  موو که کی ئاوھادا ھه گایه  کۆمه له. نیان خاوه
ش  و کاته ئه. »بینت پی پویستیش چژ ده به «م به، »کات ک ده کۆمه

داریش  رمایه سه» ی که نامۆبوونه به«کرت و  ل ده دی گهکار بۆ خو
 .چت ناو ده وتت و له فه ده

 پاشان چی ڕوویدا؟ ھیچ شۆڕشک م بهرگوێ،   به نگ دته شه ـ قه
 رپابوو؟ به
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  مۆکه کانی ئه ئابووری ناسه. بوو رپاش نه م به رپابوو و ھه م به ـ ھه
دا  ه  ھه ندین خای گرنگدا به ه چ  مارکس له لمنن که توانن بیسه ده

یرانی   قه ت به باره ی سه که وه تیش شیکردنه  تایبه به.  چووه
کارھنانی سروشت   به ھا مارکس زۆر گرنگی به روه ھه. داری رمایه سه
. کرت چاو ده  قوی ڕه  زۆر به مۆکه  ئه  که ش شتکه مه ئه–دا  ده نه
 ...شدا هم شتان موو ئه ڵ ھه گه ، لهم به

 ـ چی؟
ڵ  گه ی له وره رچاخانکی گه ت وه شدا مارکسیه وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 

کی  یه  سۆشیالیزم ماوه  که ھیچ گومانکی تدا نیه. خۆیدا ھنا
رکوت   سه کی نامرۆڤانه گایه تی کۆمه  توانیویه وتوانه رکه  سه دورودرژه

ڵ  گه ر له گه وروپادا، ئه  ئه ه ل  ئمه  ئستاکه وه مه نی که الیه به. بکات
کی  گایه  کۆمه ژیا، له  مارکسی تدا ده ین که راوردی بکه دا به و کاته ئه

  ش به مه ئه. ژین ده) سۆلیداریتردا(*نگیتردا  ریتر و ھاوده روه دادپه
  وه و بزوتنه رتاپای ئه  بۆ مارکس و سه وه ڕته گه تی ده تایبه

 .ندا ڕوویا ی که سۆشیالیستیانه
 وجا چی ڕوویدا؟ ـ ئه

شی  ر دوو به سه ی سۆشیالیستی خۆی به وه ـ پاش مارکس، بزوتنه
  وه کی تره الیه و له» سۆشیال دیموکرات«ک  الیه شکرد؛ له دا دابه وره گه
کی ھمن  یه  شوه ویست به یانه کان ده سۆشیال دیموکراته. »لینینیزم«

و   ئه ش بووه مه ، ئه وه بنه سۆشیالیزم نزیک ب  له و ئاشتی خوازانه
توانین پی بین  ده. یبژارد وروپای خۆرئاوا ھه  ئه ی که ڕگایه

 پارزگاری بوای مارکسی   لینینیزم، کهم به. »رخۆ سه شۆڕشکی له«
 ملمالنی  وه ی شۆڕشه  ڕگه نھا له وان ته بوای ئه کرد و به ده

وروپا و ئاسیا و  تی ئه ۆژھه ڕ کرت، له تی کۆن ده گای چینایه کۆمه

ک  ریه ش، ھه شه و دوو به ک له ریه  ڕاستیدا ھه له.  وه وبووهفریقادا ب ئه
 .کۆشان تی تده ھامه  و نه وه وسانه  چه ی خۆی، دژ به  شوه به
  خوقاند؟ بۆ نمونه ی نه وه وسانه کی نوی چه یه  شوه مه  ئایا ئهم بهـ 
 تدا؟ وروپای ڕۆژھه ئهکتی سۆفت و   یه له

  موو شتک کاتک که  ھه بینین که  ده وه شدا دیسانه ـ بگومان، لره
  مه ، ئه  و خراپه  باشه ک له یه ه  تکه بته ستی مرۆڤ، ده  ده گاته ده
د  نجا یان سه ر پاش په  گه یه قانه  ناھه وه کی تریشه الیه ک و له الیه له

  بارانه  ناله و باره موو ئه بین و ئۆبای ھهدوای مردی مارکس،  ساڵ له
 پیان  بینرت که دا ده تانهو و ناو ئه  له ستۆی مارس، که  ئه ینه بخه
کردبت  چاوی نه  مارکس ڕه یه وانه له. تانی سۆشیالیستیگوترت و ده
ک  شتکی وه. ن به  ده ڕوه کان به  کۆمۆنیستیشدا مرۆڤ کاره  له که
 گرفتی نوێ  میشه مرۆڤ ھه.  دی ته رگیز نایه ھه» یش ودهتی ئاسوو«
 .کات ر ده سه کانی له ره ربه خوقنت و به ده

 .ـ بگومان
 .ھنین، سۆفیا  باسی مارکس ده شدا کۆتایی به ـ لره
 نو  نھا له ق ته تگوت ھه تۆ نه!  مک بوارم بده تیت که  یارمه ـ به
 ؟ یه هکدا بوونی ھ کانی ھاوتای یه خه
 . وای گوت  سکرووج بوو که وه خر، ئه ـ نه

 و بوو؟  ئه زانیت که ـ چۆن ده
 زۆر توندتر   ڕاستیدا ئمه له.  یه رمان ھه مان نووسه  من و تۆ ھه...ـ ئمم
 .بینرت کی ده رزاره سه ی به وه ک له  گردراوین، وه وه پکه

 !ت که  تۆ و ئایرۆنیه وه ـ دیسانه
 . یه  گوتم دوو مانای ھه ی که وه  سۆفیا؛ ئه یهـ دووجار ئایرۆن
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 تۆ ...مان که قانیه تی ھه ر بابه  سه وه ڕینه رچۆنک بت با بگه ـ ھه
کی  گایه داری کۆمه رمایه  سه دابوو که و بوایه گوتت مارکس له

کی  گایه ی کۆمه ک پناسه یه  چ شوه تۆ به.  قانی خوقاندووه ناھه
 ؟یت که قانی ده ھه

کان  خالقیه  ئه سوفه یله  فه کک بوو له یه «John Rawls» ـ جۆن ڕاوس
وت  یه  ده وه ی خواره یه م نمونه ربوو، به سه ری مارکسیشی له و کارگه
ندامی   تۆ ئه رچاوت که  به  باس بکات؛ وا بھنه وه یه و باره شتک له

موو  وت ھه هتان  ده وه مووتان پکه رزیت و ھه کی گشتی به یه لیژنه
 .ن کی نوێ دیاریبکه گایه یاساکانی کومه

 !شداربم رزدا به کی ئاوھا به یه  لیژنه م له که ز ده ـ حه
ر   ھه چونکه ( وه نه کان بکه موو بواره  ھه بن بیر له کان ناچارده ندامه ـ ئه
ون  که وا ده  ئه-ر یاساکان دا سه نگیان له  کاتک ده واته–بابوون   ته که
 .)مرن دهو 

 ! ـ چ ترسناکه
  وه بته ریان ده به دا خه گایه و کۆمه نو ئه ر له کسه  یه وه  دیسانهم بهـ 
 نازانن چ   که دایه وه  له که سته به مه.   یاساکانیان بۆ داڕشتووه که
 .بت دا ده گایه و کۆمه له» ڕۆکیان«

 . و جۆره ـ ئمم، به
پیاوانی «نو  ی له وه رئه به بت، له دهقانی  کی ئاوھا ھه گایه ـ کۆمه

 .دنت رھه سه» کدا ھاوتای یه
 تان؟ ی ئافره ـ ئه

ک پیاو  س نازانت وه که.  یه که ی یاریه  خاکی بنچینه وه ـ بگومان ئه
ک   وه که ردوو بواره ی ھه وه رئه به له. ت ک ئافره  یان وه وه بته ریده به خه

تیش  بت بۆ پیاو و بۆ ئافره گا ناچارده  کۆمه واته ، که یه ک کراوه یه
 .ک باشبت ک یه وه

 . ره رنج ڕاکشه کی سه یه ـ بیرۆکه
کی  گایه می مارکسدا کۆمه رده  سه وروپا له  پم ب، ئایا ئه ـ ئستاکه
 ئاوھابوو؟

 !خر ـ نه
ست   جیھاندا ده کی ئاوھا له گایه  کۆمه مۆکه توانیت ئه ـ ئایا ده

 یت؟ انبکهنیش
 .  جیه  پرسیارکی به...ـ ئمم
 باسی مارکس  شدا کۆتایی به لره.  وه یته  زیاتر بیری لبکه وبده ـ ھه
 .دنین

 ـ چیت گوت؟
 !شکی نوێ ـ به
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 «Darwin» داروین
 ... ڕین په نو ژیاندا تده  به وه ه»جین «  بارکی پ له به ...

 
...  وه ری بووه به  خه وره نگکی گه  ده  به ، ھیلده ممه کشه یانی ڕۆژی یه به
ر  سه ی له و کاته تا ئه دون، ھه.  وه  خواره وته بوو که که وره  گه فه له مه

 زمانی سۆفیا  وتبوو و له ی پاکه ر جگاکه سه وتبوو، له وی لکه پشت خه
ی  که فه له پاشان مه.  وه خونده دهی مارکسی  رباره  ده لبرتۆوه و ئه
و  درژایی شه شی به ر جگاکه گۆپی سه. ی دانابوو که رینه ر سه سه له
 . وه  داگیرساوی مابووه به

 .دا ی نیشانده8،59ی  وز ژماره نگی سه  ڕه ی به که ر مزه کاتژمری سه
  وه هوی زنی دوکه  و شاری مه وره ی گه  کارگه ونی به و خه دون شه

ی   دانیشتبوو و شقارته قامکیشدا کچکی بچکۆالنه  سوچی شه له. بینی
ڕین،  په الیدا تده رگ جوانیش به سی جل و به ھا که نده فرۆشت، چه ده
 .بینی یان ده م نه به

  رانه و یاسادانه ر بیری له کسه ستا و یه ی ھه ر جگاکه سه  له ھیلده
ڕژن و دواتر   خۆیاندا یاساکانیان دادهی گاکه  کۆمه  له  که وه کرده
 بیرکلیدا   له  خۆشبوو که وه  دی به م ھیلده به.  وه بته ریان ده به خه
 . وه ری بۆته به خه
،  وه بته ری ده به رویجدا خه  چ شونکی نه  له یزانیبایه ر نه گه ئه

 و؟  خه ستت له  ھه  بیورایه وساکه بیت ئه
ری  به خه» چ شونکدا « بوو له دا نه وه نھا له  ته که هم پرسیار به

ری  به واو جیاوازیشدا خه  کاتکی ته چوو له کو ڕشی تده ، به وه ببته
   چاخه ڕاستدا، یاخود له کانی ناوه ده  سه  له بۆ نمونه.  وه ببته
دا  دهوی   ھه ر؟ ھیلده وبه مه زار ساڵ له یان ھه کاندا و پش ده ردینه به
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 و  وتکدا دانیشتووه شکه رکی ئه م ده رده به  له  بکات که وه ی ئه نه زه مه
 . که ریکی خۆشکردنی پستی ئاژه خه

بووبت، ژیانی کچکی  لتورک ھه ی ھیچ که وه ئاخۆ کاتی خۆی پش ئه
،  دا بژیبایه و کاته  له ر ھیلده گه  سان چۆن چۆنی بووبت؟ ئه پانزه

 ؟ وه ته ک بیری بکردایه یه شوه چ  ئاخۆ به
ر   سه وه شی ڕاکشایه که وره  گه فه له رکرد و مه به  بلوسکی له ھیلده

 دور  ی نامه وه ر خوندنه سه  و له وه  ڕاشکاوی بۆی دانیشته به. ی جگاکه
 .وام بوو رده ی باوکی به که و درژه

 
رگای   ده ک لهک دا یه و کاته و له» شکی نوێ به«لبرتۆ گوتی  ئه

 .ری دا ی مجه که کوخه
 .؟ سۆفیا گوتی کمان نیه یه ـ پم وابت ھیچ چاره

 . وه می دایه لبرتۆ وه  ئه... خر، نیمانه ـ نه
روڕیش سپی  ، پیاوکی پیری سه رگاکه رده کانی به ر پلیکانه سه له
رکی   گرتبوو و پۆسته وه ستی ڕاستیه ده گۆچانکی به. ستابوو وه
. مکی تدا بوو له ی به  ونه که ره ، پۆسته وه پیه ستی چه  ده ش به وره هگ

ھا جۆری  نده  چه ، پبوو له شه که مه له رچی کون و قوژبنی ناو به ھه
 لبرتۆ لی پرسی؛ وجا ئه  ئه...ھات یان ده ڵ و جمه ئاژه
 ؟  کیه  پیره م پیاوه ی ئه ـ ئه

 . ه"نوح"ـ ناوم 
 .کرد م ده نده زه ـ مه

چت چیتر باو   ده وه  لهم به. م که تم، کوڕه که وره  گه ره  ھه ـ باپیره
 کی خۆت بناسیت؟ ه چه بت ڕه نه
 .؟ سۆفیا پرسی وه ستته  ده  به  چیه وه ی ئه ـ ئه

دا  که وره  گه  الفاوه  له  که یه نه و ئاژه موو ئه ی ھه  ونه مه ـ ئه
 .  بۆ تۆیه مه  ئهم، که رموو کچه فه. ڕزگارکران

  گوتی؛ که  پیره وجا پیاوه رگرت و ئه ی وه که وره  گه ره سۆفیا پۆسته
 ...م کانم ئاو بده  و دار موه وه  ماه وه ڕمه  بگه ـ باشتر وایه

کدا،  یه ردوو قاچی له  ئاسماندا ھه  و له وه زیه به مک ھه  که وه پاش ئه
تگوت   ده...رچوو دا بۆی ده که ارستانهنو د  به وه  دکی خۆشه وجا به ئه
توانت شتکی ئاوھا  و ده کو ئه نھا پیاوکی پیری دخۆشی وه ر ته ھه

 .بکات
سۆفیا .  وه  و دانیشتنه وه  ژوره وه  ڕۆیشتنه وه لبرتۆ دیسانه سۆفیا و ئه

ی بتوانت زۆر لی  وه  پش ئهم بهی کرد،  که وره  گه ره ماشای پۆسته ته
 ند و گوتی؛ ستی سه ده لبرتۆ له ، ئه وه بتهورد ب
 .کان وره  گه ر ھه  سه ینه رنج بخه  پشدا سه بت له ـ ده
 ! ست پبکه رموو ده ـ فه
ندا  نده  له  سای ژیانی له34مین  یادمان چوو بین مارکس دواھه ـ له
دا 1883 سای  وێ و له  بۆ ئه وه دا گواستیه1849 سای  له. ر برد سه به
  له «Charles Darwin» ش چارلس داروین یه و ماوه درژایی ئه به. مرد
ک   وه  شکۆوه دا مرد و به1882 سای  له. ژیا ندا ده نده ی له وه ره ده

ی  ڕگه. دا نژرا"ر ئابی وست مینیسته " را له زنی ئینگلته کوڕکی مه
  وه وه ھۆی ئه ا بهنھ ش ته مه ک، ئه ر یه  سه وه چووه مارکس و داروین ده

یویست  کو مارکس خۆی ده ژیان، به م و جدا ده ک ده یه  له بوو که نه
شی داروینی بکات،   پشکه یه» رمایه سه« ناوی  ی که که وره  گه شاکاره

کاتکیش مارکس ساک دوای داروین مرد، .  وه تی کرده و ڕه  ئهم به
ک چۆن داروین یاساکانی  روه ھه«ری گوتی؛  فریدریک ئینجلسی براده
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  مان شوه  ھه ، مارکسیش به وه ندامیی سروشتی دۆزیه کردنی ئه شه گه
 .« وه تی دۆزیه وتنی مژووی مرۆڤایه یاساکانی پشکه

 !چووبوو  بیر نه ممان له ـ شتکی که
  وه  داروینه کانی به یویست کاره  ده ندکی گرنگی تریش که ـ بیرمه

ی زانای «Sigmund Freud» "ۆند فرۆیدسیگم"،  وه ستته ببه
ندا  نده  له کانی ژیانی له مین ساه ویش دواھه ئه. روونناس بوو ده
کردنی داروین و تیۆری  شه یگوت؛ تیۆری گه فرۆید ده. ربرد سه به

رستی  خۆپه« ھۆی ڕسواکردنی  ی خۆی، بووه که روونیه  ده وه شیکردنه
 .مرۆڤ» ی ساویلکانه

دا باسی مارکس و داروین و فرۆید  لره!   زۆرانه وهموو نا و ھه ـ ئه
 ؟ ین، وا نیه که ده

کی  یه وه  بزوتنه توانیت بین، باس له یشتنکی فراوانتر ده  تگه ـ به
ستی  دا ده ی نۆزده ده ڕاستی سه  ناوه  له ین که که ده»  سروشتیانه«

.  وه رتهگ ی خۆشمان ده یه ده م سه ی ئه کو زۆربه تاوه پکرد و ھه
   که یه ته قیقه یشتنی ھه  تگه و شوه ش ئه» سروشتیانه « ستمان له به مه

   ھیچ جۆره ست پکراو زیاتر، دان به  سروشت و جیھانی ھه  له جگه
ک  ، وه»سروشتی«سکی   که وه رئه به له. تکی تردا نانت قیقه ھه
کی سروشتیش  یه وه ره لکۆه. کات ماشای مرۆڤ ده شکی سروشت ته به
 سروشت  ستت که به  ده تانه قیقه و ھه م، پشت به که ی یه پله به
 ھیچ   به ی ڕاشیونالیستی و نه وه  بیرکردنه  به  نه خشت، واته یبه ده

 .کات  ده  سروشتکی خودایی متمانه جۆره
 ؟ ، وا نیه وه گرته ش مارکس و داروین و فرۆیدیش ده مه ـ ئه

» سروشت«کان   دیاره ، وشه وه ی پشووه ده ڕاستی سه ه ناو له. ـ بگومان
ی  مارکس ئاماژه. بوون» شونماکردن نه«و » کردن شه گه«و » مژوو«و 

تریالی  مکی ژرخانی مه رھه  ئایدۆلۆجی مرۆڤ، به کرد که  ده وه بۆ ئه
کردنکی  شه  مرۆڤ ئامانجی گه بینی که ، داروینیش وای ده گایه کۆمه

ر  سه کانی فرۆیدیش له وه  بایۆلۆجی بت و لکۆینهدورو درژی
   له رچاوه وتی مرۆڤ زۆر جار سه سوکه  ھه نائاگایی، نیشانی دا که

 .گرت رده وه»  وه ییه ئاژه«ندێ ماکی  ھه
 م به،  چیه» سروشتی « ستت له به م مه گه ک تده یه ـ پم وابت تا ڕاده
 ین؟  باسیان بکه که ه ی که ر یه  گه ئایا باشترک نیه

یادت بت کاتک   له یه وانه له. ین، سۆفیا که ی داروین باسده رباره ـ ده
» کی سروشتی یه وه لکدانه«یانویست  کان ده  پش سوکراتیه سوفه یله فه

 خۆیان  بوایه وان ده ک چۆن ئه روه ھه.  وه بۆ پۆسسی سروشت بدۆزنه
ش داروین  مان شوه  ھه ، به کردایه بیروڕای کۆنی میتۆلۆژیا ڕزگارب له

   خۆی له بوایه ڵ، ده ر باسی خوقاندنی مرۆڤ و ئاژه  سه ھاته کاتک ده
 . ست بکردایه ربه  سه دونیا بینینی کسه

 سوف بوو؟ یله و فه  ڕاستیدا ئه  ئایا لهم بهـ 
و   داروین ئهم به. ی سروشت بوو وه ره ـ داروین زانای بایۆلۆجی و توژه

 تیۆری  ی شونی مرۆڤ له رباره  ده ، که می نویه رده ی سه زانا زانستیه
ی  کانی دیده ره ربه ترین به وره سیحیدا، گه خوقاندنی ئاینی مه

 .کرد تی ده سیحیه مه
کردنی داروین  شه ی تیۆری گه رباره مک ده  که  که  وا باشتره واته ـ که

 .یت باس بکه
 شاری   له1809 سای  له. ین که ست پده  ده وه ه خودی داروین خۆی ـ له

باوکی، دکتۆر . دایک بوو دا له«Shrewsbury شریوسبری«ی  چکۆله
   له  بوو، وه که رت داروین، پزیشککی ناسراوی ناوچه ڕۆبه
ر  کاتک چارلس ھه. یدا زۆر توند و تیژ بوو که کردنی کوڕه رده روه په
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یگوت  ی ده که ری قوتابخانه به ڕوه ، به انه قوتابخ چووه دا ده و شاره له
ی قۆڕ و  کات، قسه ج ده  و کاری نابه وه خولته  ده میشه داروین ھه
، »سوود«. بت  سوودکی ھه کات و ھیچ شتک ناکات که بمانا ده

کانی زمانی التینی  رمانه رکردنی فه به ی مانای له که ره به ڕوه الی به له
ستی  به ، مه»کات جده  و کاری نابه وه خولته ده«. و یۆنانی بوو

 .یگرتن کرد و ده دوای مروودا ڕایده بوو چارلس به وه له
 . وه شیمان بووه کانی په  قسه ی له که ره به ڕوه ـ بگومان پاشان به

 و  رنجدانی بانده کاتی خوندنی تیۆلۆجیشدا خولیای سه ـ داروین له
  رزی له ی به ش پله و ھۆیانه ر ئه به ر له ی مروو بوو، ھه وه کۆکردنه

 کاتی خوندنی   ھشتام لهم به. ھنا کانی تیۆلۆجیدا نه وه تاقیکردنه
کی سروشتی ناوبانگی  یه وه ره ک توژه ک وه یه  تاڕاده تیۆلۆجیدا بوو که

دا  و کاته  له دا، که  جیۆلۆجی ده تیش گرنگی به تایبه به. رکردبوو ده
  دا خوندنی تیۆلۆجی له1831 سای  له. انست بوووترین زب
" وس"و باکوری  ره  به وه واوکرد، ڕک پاش ئه ته" کامبریج"

دوای  کان و به رده ی به  خوندنی پکھاته ستیکرد به ریکرد و ده فه سه
مان  شتی ھه  مانگی ھه له. ڕا گه دا ده»ردبوو به به«کی  ر و ڕووه وه گیانه

موو ژیانی  کی بۆ ھات و ھه یه ن بوو، نامه سا22  هسادا، کاتک ک
 ...رخاند رچه وه
 دا چی نووسرابوو؟ که  نامه ـ له

و  ئه.  ھاتبوو وه ر و مامۆستایه ی براده"جۆن ستیفن ھنسلۆ "  له که ـ نامه
بژرم  کی سروشتی ھه یه وه ره  توژه...  که داوام لکراوه«نووسیبووی؛ 

 بۆ  وه ته وه ن ده الیه  له دا بوات، که"فیتزۆری" کابتن ڵ گه ی له وه بۆ ئه
  وانه مریکای باشور ڕه ریاکانی ئه راخ ده ی قه خشه  کشانی نه ونه
 توانای  سیت که  تۆ باشترین که یاندن که منیش پم ڕاگه. کرت ده

ش، ھیچ  ی موچه رباره ده. بت ی ھه م کاره جکردنی ئه جبه
 .«...نت خایه  دوو ساڵ ده که ره فه سه.  یهکم ال ن زانیاریه
 ر بیت؟ به  له موو شته و ھه توانیت ئه ـ چۆن ده

 .، سۆفیا رزشی نیه ـ ئه
 رحاڵ، ڕازی بوو؟ ھه ـ به

و   ئهم بهدات،  ست نه ده  له له و ھه ی ئه وه رۆش بوو بۆ ئه په ـ زۆر به
ک، ھیچ شتکیان ب ڕاوژکاری دایک و باو نج به  پیاوانی گه کاته
  بوایه ده–کی زۆر، باوکی ڕازی بوو  یه  و کشه پاش گرمه. کرد ده نه
ی پاشان  وه رئه به ، له ی بدایه که ری کوڕه فه رجی سه ویش خه ر ئه ھه
 . دایه ده  ھیچیان نه  که وه ڕوونبوه»  که ی موچه رباره ده«

 ...ـ ئۆی
 .H.M.Sبیگ. س.م.ه« ناوی ریایی بوو و  ھزی ده ربه  سه که شتیه ـ که

Beagle » و  ره  به وه ه»پالیماوس « دا له27/12/1831رواری   به بوو، له
  وه ڕایه گه  نه1836کو مانگی نۆی  تاوه  ڕێ و ھه وته مریکا که باشوری ئه

ی  که شته  گهم به پنج ساڵ،   بوو به که  دوو ساه واته. ریتانیا بۆ به
ش  مه ئه. موو جیھاندا وری ھه  ده شتک به  گه همریکاش بوو ب باشوری ئه

 .ی نوێ ده کانی سه ره  پشکنه شته  گرنگترین گه ره  ھه کک له  یه بوو به
 ریان کرد؟ فه ویدا سه وری زه  چوارده  به  مانای وشه  ئایا بهم بهـ 

ستی   ده وه مریکای باشوره  ئه یان له که شته گه.   مانای وشه ، به ـ به
ندا ڕۆیشتن، پاشان  و نیوزله ره به» ئۆقیانوسی ئارامدا«ناو  کرد و بهپ

  وه ی دیسانه وه  پش ئه وه وشه له. فریقا بۆ ئوسترالیا و باشوری ئه
مریکا  و باشوری ئه ره ریتانیا، جارکی تریش به  بۆ به وه ڕنه بگه

 بگومان« نووسی؛  مه ت به باره پاشان داروین سه.  وه ڕۆیشتنه
 .«دا کردم"بیگ"ڵ  گه  له  بوو که شته و گه گرنگترین ڕووداوی ژیانم ئه
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 . خته ناو ئاودا، کارکی سه کی سروشتی له یه وه ره ـ پم وابت لکۆه
ھات و  مریکادا ده کانی باشوری ئه راغ ئاوه  قه له" بیگ"م  که ـ سای یه

 و  که ره وهی کیش رباره کی باشی ده زاییه ش شاره مه چوو، ئه ده
راخ  ڕانی قه  گه وه کی تریشه الیه له. خشی  داروین به کانی به تهو
  ، که«Galapagos گاالپاگۆس«ی  موو دوورگانه و ھه ریاکانی ئه ده
مریکای  شی ڕۆژئاوای ئه به  ناو ئۆقیانوسی ئارام و له وتۆته که

ھا  نده چهودا توانی  له. بوو تی خۆی ھه کی تایبه ، گرنگیه باشوردایه
 م به،  وه ریتانیای بکاته ی به وانه  و پاشانیش ڕه وه شتی گرنگ کۆبکاته

الی  کانی له ره وه ی سروشت و مژووی ژیانی زینده رباره کانی ده تبینیه
ک  ، وه وه  ماه وه ڕایه  گه  سایدا که27نی  مه ته ر له ھه.  وه خۆی ھشته

شدا  و کاته له. رکردبوو  دهکی سروشتی ناوبانگی یه وه ره توژه
 مشکدا  کردنی له شه  تیۆری گه ت به باره کی ڕوونی سه یه بیرۆکه

.  داروین پیاوکی وریا بوو، سۆفیام به بووبوو،  ه گه
 .بت زۆر وریا بت کی سروشتیش ده یه وه ره لکۆه

 ؟ کانی ناوی چیه ـ شاکاره
ریتانیادا   به ی له و کتبه  ئهم هب،  یه ندین شاکاری ھه  ڕاستیدا چه ـ له

»  کانه زه گه کی ڕه ه چه ڕه«رکرا، ناوی  سه توند وتیژترین گفتوگۆی له
 بوو؛  م جۆره  به که واوی کتبه ناوی ته.  چاپدرا دا له1859 سای   له که
  وه بژاردنی سروشتیه ی ھه  ڕگه کان له زه گه کی ڕه ه چه ی ڕه رباره ده«

. » ژیاندا  له وه  ملمالنی مانه کان له  باشه ره  ھه زه گه ی ڕه وه یان مانه
موو  کی ھه یه ی، کورتکراوه که  درژه  ڕاستیدا ناونیشانه له

 .تی یه که تیۆریه
 . وه یه که  ناو ناونیشانه ته  ڕاستی مانای زۆری خنیوه ـ به

کی  ه چه ڕه « له. ر باسکردنیان  سه ش بینه ش به  با بهم بهـ 
  خاته کی ده ره ی سه ، داروین دوو تیۆری یان دوو بیرۆکه»کاندا زه گه ڕه

   ئستاکه ی که نه ک و ئاژه و ڕووه موو ئه ت ھه میاندا ده که  یه ڕوو؛ له
و  بوای ئه  ھاتوون و به وه تایی تره ره  فۆرمی پشووتر و سه ژین، له ده
یگوت؛  میشیان ده وھهدو. دات کردنکی بایۆلۆجی ڕووده شه گه
 .دات ڕووده»  وه بژاردنی سروشتیه ھه«ھۆی  کردن به شه گه
 ؟ ، وا نیه وه منته ھزترین ده ـ به
. ی که کردنه شه ر تیۆری گه  سه ینه رنج بخه پشدا سه  با لهم به،  ـ به
کردنکی  شه  گه ی بواکردن به وه رئه به بوو، له  ڕاستیدا زۆر نوێ نه له
کاندا  ی شونه  زۆربه  له وه1800 سای  ر له ایۆلۆجی، ھهب
 «Lamarck المارک«نسی  ڕه رناسی فه وه زانای گیانه.  وه وبووبوهب
   باپیره وه ویشه پش ئه له. کان  دیاره ره  ھه نگه  ده کک بوو له یه
 «Erasmus Darwin» ی داروین خۆی، ئیراسمۆس داروین وره گه

ند   چه کان له ره به ک و گیانله  ڕووه کرد که  ده وه  ئهر سه مشتومی له
یانتوانی  سیان نه  کهم به.  یانکردووه شه  گه وه تاییه ره زکی سه گه ڕه

یانتوانی  سیشیان نه  و که وه ندکراو بھننه سه کی په یه وه لکدانه
نی  پیاوا وه رئه به ، له وه نه کردنکی ئاوھا ڕوونبکه شه تی گه چۆنیه
 .کردن ده ماشایان نه  ته وره کی گه یه شه ڕه ک ھه  وه کسه

 بینی؟  ده وره کی گه یه شه ڕه ک ھه  داروینیان وهم بهـ 
  ندک له  و ھه کانی کسه  خه بوو، چونکه ش ب ھۆ نه وه ، ئه ـ به

یگوت   ده بوو که ورات ھه ی ته که  تیۆریه پیاوانی زانستیش بوایان به
و   له واته. گۆڕن کان نه ریه وه  گیانه زه گه کان و ڕه  جیاوازه که وو ڕووهم ھه

کی  یه  شوه رک به وه زی گیانه گه  ڕه ر تاکه  ھه دا بوون که بوایه
  م جۆره ئه.   خوقنراوه تایه تاھه ت و بۆ ھه ڕه ک که تی، یه تایبه
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ریستۆتالیسدا   ئهڵ تیۆری پالتۆن و گه سیحیش له ی ئاینی مه یشتنه تگه
 . نگه ھاوئاھه
 ـ چۆن؟

گۆڕن،  کان نه ره وه زی گیانه گه موو ڕه یگوت ھه ی پالتۆن ده"بیر"ـ تیۆری 
. تایی دروستکراون تاھه ھه" فۆرمی"ی یان "بیر"ر  سه ی له وه رئه به له
کانی  که  کۆه کک له کان، یه ره وه زی گیانه گه گۆڕانی ڕه ھا نه روه ھه
 کاتی دارویندا   ڕک لهم به. ریستۆتالیسیش بوو ی ئه فه لسه فه
یان  ھا شتی دۆزراوه نده نجامدا و چه ندین چاودریکردنی وردیان ئه چه

یان پ   بیروڕا کۆنانه و جۆره  ڕاست و دروستی ئه  که وه  پشه ھنایه
 .نگاند سه ده ھه

  و چ چاودریکردنکیش؟  شتکی دۆزراوه ـ چ جۆره
ردبوویان  به ری به وه ک و گیانه ندین ڕووه موو شتکدا چه  ھهپش ـ له

ری  وه ی گیانه وره ندین ئسقانی گه  چه وه شه وه رو ئه سه  ڕوو، له خسته
   سوڕمابوو که وه ری له واو سه داروین خۆی ته.  وه وتاویان دۆزیه فه

  وه  ئاوه  شونکی دور له وی و له ر زه سه ری ئاوی له وه ی گیانه پاشماوه
کانی  ی شاخه ر لوتکه سه  له ی که و پاشماوانه ک ئه وه.  وه دۆزیه

ری ئاوی  وه  گیانهم به.  وه مریکای باشوردا دۆزیانه  ئه دا له"س ئانده"
مم  توانیت وه کات، سۆفیا؟ ده سدا چی ده ی ئانده ر لوتکه سه له
 ؟ وه یته بده
 .خر ـ نه
   مرۆڤ فی دابنه دابوون که و بوایه نی لهئاسا س زۆر به ندک که ـ ھه
  وه ره وه ی گیانه  ڕگه  له یه وانه یانگوت له ، یان ده وه و شونانه ئه

ی  کانی تریش خودا پاشماوه  خه ندێ له  بوای ھه به.  وه گواسترابنه

   خستۆته ی بۆیه ردبووانه به  به ره وه و گیانه  و ئه  ئاویانه ره وه و گیانه ئه
 .رت دا به ه  ڕگای ھه کان به ، تا ب ئیمانه ووه ئه
 کدا بوو؟  چ بوایه ی زانست له ـ ئه

چوو،  دا ده»سات تیۆری کاره«الی  رنجیان به کان سه ی جیۆلۆجیه ـ زۆربه
ی  وره  گه وره ساتی گه ندین جار کاره وی چه وپش زه وه ت له  ده که
موو ژیانی   ھه  که ردا ھاتووه سه نی بهز  و الفاوی مه رزه له ک بومه وه
  و جۆره کک له وراتیشدا ناوی یه  ته له.  وه ته وی سیوه ر زه سه
 و  که وره  گه  الفاوی گوناحه ستم له به ؛ مه  ھاتووه ساتانه کاره

ر   خودا ژیانی سه وه ساتکیشه موو کاره  دوای ھه له.  ی نوحه که پاپۆڕه
ک و  ی خوقاندنی ڕووه  ڕگه شی له مه و ئه  وه وی نوێ کردۆته زه

 .  کردووه وه ری نوتر و گونجاوتره وه گیانه
  ی ژیانی کۆنترن، که نجه کان شون په ردبووه به  به ره وه  گیانه واته ـ که
 ؟ ناوچوون، وا نیه  له وه زنه ساتی مه ھۆی کاره به

ی  نجه کان شون په دبووهر به  به ره وه یانگوت گیانه  ده ، بۆ نمونه ـ ڕاسته
.  وه ته کراوه یان نه ی نوحدا جگه که  پاپۆڕه  له ن که رانه وه و گیانه ئه
می کتبی  که شی یه ست پکرد، به ی ده که شته  کاتک داروین گهم به
ریتانی  ی زانای جیۆلۆجی به"چارلس الیللس"ی »پرنسیپی جیۆلۆجیا«
  به–وی  ی زه مۆکه  جیۆلۆجی ئه و کهو پی وابو ئه. ڵ خۆیدا برد گه له
کردنکی دور  شه نجامی گه  ئه  له- وه رز و دۆی پانیه موو شاخی به ھه

  ت گۆڕانکاریه نانه  بوو ته وه ستی له به مه.  ھاتبت وه ودرژه
ی جیۆلۆجی،  وره رخانی گه رچه  ھۆی وه  ببنه یه وانه کانیش له پچکۆله

ریدا  سه  به رچاو بگرین که به  له  دورو درژه هو ماو ر ئه رجک گه  مه به
 . ڕیوه تپه

 ؟ وه کرده ک ده  چ گۆڕانکاریه ـ بیری له
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ن؛ بۆ  ر ھه ش ھه مۆکه  ئه  که وه کرده  ده و ھزانه مان ئه  ھه ـ بیری له
 و  رزه له ، بومه وه توته  ده فر که وا و با، یان به  ئاو و ھه نمونه

رد  ت دۆپی ئاو به  ده یه ندک ھه په. وی ستی زهی ئا وه رزبوونه به
ھۆی  کو به ، به وه یه که ھۆی ھزه ک به نه–کات  کون ده

   گۆڕانکاریه و جۆره  ئه وه ه"الیللس"ی   ڕوانگه له.  وه یه که وامیه رده به
توانن  کی زۆر ده یه ڕبوونی ماوه  تپه ، به  و ھواشانه چکۆله

نھا   ته  به م تیۆریه شدا ئه وه ڵ ئه گه له.  بگۆڕنتی سروشت واوه ته به
ی  ی پاشماوه وه  و ھۆی دۆزینه وه می داروین بداته یتوانی وه نه

،  وه دایه سدا بۆ لکنه ی شاخی ئانده ر لوتکه سه ری ئاوی له وه گیانه
گۆڕانکاری «یادبوو؛  ی له یه وه م بیرکردنه  ئه میشه  داروین ھهم به

رجک  مه زن، به  ھۆی گۆڕانکاری مه کرت ببته ھواش، ده و  چکۆله
 .«چاوبکرت کات ڕه

ر  سه کی ئاوھا به  تیۆریه  جۆره  که وه  کردبته وه  بیری له یه وانه ـ له
 سپت؟ رانیشدا بچه وه کردنی گیانه شه گه

ک  روه  ھهم بهکرد،  ی ده نه زه ش مه مان شوه  ھه ر به ، ھه ـ به
کی دورو درژ  یه بۆ ماوه. وپش گوتمان؛ داروین پیاوکی وریا بوو وه له

  له.  وه میان بداته ی بورت وه وه ب ئه  ڕوو، به خسته کانی ده پرسیاره
مان میتۆدی   ھه قینه سوفکی ڕاسته یله موو فه ک ھه روه ڕاستیدا ھه

 پویست موو کات  ھهم به،   پرسیارکردن گرنگه ھنا؛ واته کارده به
 .ت بت وه م دانه ی وه له ناکات په

 .  ئارام بووه  کورتی زۆر به ـ به
. وی بوو نی زه مه ی الیللس، ته که ـ ھۆکارکی گرنگی تیۆریه

 ساک 6000ی  یانگوت خودا نزیکه می دارویندا باوبوو ده رده سه له
امی ژماردنی نج  ئه شیان له یه و ژماره ئه.  وی خوقاندووه ر زه وبه مه له

می  رده کو سه تاوه  ھه وه مه  ئاده ر له رھنابوو، ھه  ده وه کانه وه موو نه ھه
 .داروین
 ! یه  ساویلکانه نده ـ چه

  وی به نی زه مه داروین خۆی ته! ک بیت پاش ڕووداو زیره  له ـ ئاسانه
ک شت   یه وه مه نی که الیه ی به وه رئه به له. نا  ملیۆن ساڵ داده300

 تیۆری  وا نه کرت، ئه چاونه  ڕه  دورو درژه و کاته ر ئه گه اشکرابوو؛ ئهئ
کردنی داروینیش، ھیچ  شه  تیۆری گه کردنی ھواشی الیللس و نه شه گه

 .خشی به ده کی نه مانایه
 ؟ نده وی چه نی زه مه ی ته ـ ئه
 . ملیارد ساڵ بت4،6وی  نی زه مه داین ته ڕه و باوه  له مۆکه ـ ئه

 ... ـ چ زۆره
  کک له کردنی بایۆلۆجی، یه شه  گه ت به باره ، سه کو ئستاکه ـ تاوه

 بوونی توێ توی  که ه که«ویش  ، ئه کانی داروینمان باسکردووه گه به
.  کانه  جیاوازه رده  به ی ناو تاشه»کان ردبووه به  به ره وه گیانه

. کان بوو  زیندووه زه گه ڕه» شبوونی جوگرافی دابه«کی تریشی،  یه گه به
کی زانیاری  ستگیرۆییه ی داروین، ده که شته کانی گه وه دا لکۆینه لره

  یبینی که  چاوی خۆی ده به. خشی ند و نوی پبه مه وه ھجگار ده
میان  کجار که کی یه دا، جیاوازیه ک ناوچه یه کان له ره وه زی گیانه گه ڕه
  وته که  ده کانی گاالپاگۆسدا که  دوورگه  لهتیش تایبه به.   نواندایه له

 .کجار گرنگی دا رنجکی یه ند سه ودا چه ، له وه ڕۆژئاوای ئکوادۆره
  چی بوون؟ رنجانه و سه ـ ئه
  وه رئه به  نزیکن، له وه که یه  بورکانین و له یه  دوورگه ه و کۆمه ـ ئه

کانیدا  ره وه و گیانهک   نوان ژیانی ڕووه یان له وره کی گه جیاوازیه
. دا ده»  پچکۆالنانه « و جیاوازیه خی به  داروین ڕک بایهم به.  بووه نه
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  بینی که ی ده وره  گه وره ی گه ، کیسه و دوورگانه کک له ریه ر ھه سه له
ئایا . جیاواز بوون» مک که«کی تر  یه  بۆ دوورگه وه که یه  دوورگه له
ی  تی کیسه زی تایبه گه  ڕه و دوورگانه کک له ریه ڕاستی خودا بۆ ھه به

 ؟ خۆی بۆ خوقاندووه
 ! ی گومانه ـ جگه

رنجکی گرنگی تری  ی سه ر گاالپاگۆس، جگه کانی سه ـ ژیانی بانده
کانی  که  نوان چۆله کی ئاشکرای له جیاوازیه. داروین بوون

ی  تیش شوه  تایبه کرد، به دیده کی تر به یه ک بۆ دوورگه یه دوورگه
 جۆری  ندی به یوه کانیان په  جیاوازیه لماندی که داروین سه. نووکیان ده

کاندا   جیاوازه ر دوورگه سه  له ، که یه  ھه وه کانه که خواردنی چۆله
. ژیان ر ده وبه ر تۆوی دار سنه سه کان، له نووک درژه ده. ون که ستده ده

ر مرووی  سه ی تریشیان لهک ر مروو و کۆمه سه جۆرکی تریشیان له
ی  موویان شوه ر ھه  ھهم به ...ژیان کان ده ر لق و پۆپی داره سه
یاندا  که ڵ جۆری خواردنه گه  پاوپ له  جۆرک بوو، که نووکیان به ده
زی  گه ک ڕه نھا یه  ته  له یه که  چۆله موو جۆره م ھه بیت ئه. گونجا ده

ڕبوونی  ڵ تپه گه  له یه که  چۆله  جۆرهو  ھاتبن؟ بیت ئه وه که چۆله
گونجانبت و  کاندا نه  جیاوازه ڵ بارودۆخی دوورگه گه کاتدا، خۆی له

  دروست بووبت؟ که ش جۆری نوی چۆله یه م شوه به
 ؟ یشت، وانیه و پی گه  ئه  بوو که نجامه رئه و ده ش ڕک ئه مه ـ ئه
کانی گاالپاگۆسدا بووبت  ر دوورگه سه  داروین ڕک له یه وانه ، له ـ به
رنجی ژیانی  شدا سه و دوورگانه ر له  ھه ، چونکه»داروینی « به

کانی  ره وه  ژیانی گیانه کی زۆر له یه  تاڕاده دا که رانی ده وه گیانه
وروژاند؛ بیت  ی ده م پرسیاره  ئه وه رئه به چوون، له مریکا ده باشوری ئه
ی  رانه وه  گیانه و جۆره  ئه تایه تاھه  بۆ ھهک جار و ڕاستی یه خودا به

کردنکیان  شه  گه  خوقاندبت؟ یان جۆره وه مک جیاوازیه که به
گۆڕی   نه ھات زیاتر و زۆرتر گومانی له تا ده ؟ ھه ردا ھاتووه سه به
کی  یه وه شدا ھشتام ھیچ لکدانه وه ڵ ئه گه  لهم بهکرد،  کان ده زه گه ڕه

کردنکی ئاوھای بۆ  شه تی گه  چۆنیه وت که که ده گ نهباشی وای چن
 چ جۆرک خۆ  زانی به یده کی تر بیین نه یه  شوه  یان به وه لکبداته

مان   ھه  لهم به. دات ردا ڕووده وروبه ڵ ده گه گونجاندنکی ئاوھا له
موو  تی ھه ی خزمایه رباره کی ترشی ده یه گه کاتیشدا به

 .ڕوو وی خسته ر زه نی سهکا ره وه گیانه
 یان چی بوو؟ یه گه و به ـ ئه
ی  ر کۆرپه گه ئه. کان بوو ره ی شیرده کردنی کۆرپه شه ی گه رباره ـ ده
تایدا  ره  کاتی سه روشک و مرۆڤ له  و که کوره مه مشه گ و شه سه
 بتوانیت جیایان  خته  سه چن که ک ده یه  له وا ھنده ین، ئه راورد بکه به
ی  توانین کۆرپه کردنی دواتردا، ده شه  قۆناخکی گه نھا له ته.  وه ینه هبک

   که  نیه وه ی ئه  نیشانه مه ئایا ئه.  وه ینه روشک جودا بکه مرۆڤ و که
 کتر بین؟  خزمی دوری یه ئمه

ی ڕوودانی   شوه بوو که کی النه یه وه  لکدانه  ھشتام ھیچ جۆرهم بهـ 
 ؟ وه ی پ لکبداته کردنه شه و گه ئه

یگوت   ده  که وه کرده ی الیللس ده که  تیۆریه وام بیری له رده ـ داروین به
کان   پچکۆله ڕبوونی کاتکی دورو درژ، گۆڕانکاریه  تپه چت به پده

   ھشتام ھیچ جۆرهم بهبووبت،  یان ھه وره کی گه ریه کاریگه
. کی گشتی  پنتک بۆ ڕسایه یکاته ب  که وه دۆزیه ده کی نه یه وه لکدانه
ی المارکی زانای  که  تیۆریه ت به باره کی فراوانی سه زاییه شاره
کانی   جیاوازه زه گه یگوت ڕه  ده بوو که نسی ھه ڕه ناسی فه ئاژه
  بۆ نمونه.   پویستیانه  که  داوه شه و به یان به شه ر، ڕک گه وه گیانه
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ھا  نده پش چه ی له وه رئه به ، له رژ داوه ملکی د ی به شه  گه ڕافه زه
   کورتی؛ به به. کان خته ی دره  گه ننه یه  ناچاربوون خۆیان بگه وه وه نه

رک  وه  گیانه سک یان تاکه  که  تاکه ی که تانه و سیفه بوای المارک ئه
ی  وه  میراتی بۆ نه ھنت، به ستی ده ده  به وه وی خۆیه ھۆی ھه به

ی  وه  تیۆری مانه  دواتر داروین وازی لهم به.  وه منته ووی دهداھات
توانی  یده ی المارک نه وه رئه به ھنا، له» کان وتووه ستکه  ده سیفاته«

 داروین ھدی ھدی شتکی م به. لمنت کانی بسه ترسه بیروڕا چاونه
توانین  ک ده یه تاڕاده.  زۆر ئاشکراتر و ڕوونتر بوو وت که رکه تری بۆ ده

کان،  زه گه کردنی ڕه شه  ھۆی گه بووه  ده ی که و میکانیزمه بین خودی ئه
 .ستیابوو ر ده به ڕک له

 ؟ ست، وا نیه به ر خای مه  سه ینه گه  ده ریکه  خه واته ـ که
،  وه  بدۆزیته و میکانیزمه زانم خۆت ئه باش ده  وای بهم به،  ـ به
  بت و له ر س مانگات ھه گه م؛ ئه که کت لده پرسیار وه رئه به له
 چی  وساکه بت، ئه نھا خواردنی دوو مانگات ھه مان کاتیشدا ته ھه
 یت؟ که ده
 .بم رده ککیان سه  پم وابت یه وساکه ـ ئه
 بیت؟ رده ی کامیان سه  ئه...ـ ئمم

 .دنتم رھه مترین شیر به  که بم که رده یان سه که و یه ـ وابزانم ئه
 ڕاست؟ ـ به
 ؟ ، وا نیه یه ، زۆر لۆجیکیانه ـ به
  زاران ساه درژایی ھه تی به  مرۆڤایه  که یه و شته ش ڕک ئه وه ـ ئه
؛ با  کردووه واو نه مان ته تی دوو مانگاکه  ھشتام بابهم به. یکات ده

 یت؟ که  کامیان جوت ده وساکه ی ئه وت، ئه وای دابنین گۆلککت ده

م  ھنت، به م ده رھه  زۆرترین شیر به یان که یه و دانه ـ بگومان ئه
 .چت رده خشی باشی لده کی شیربه ش مانگایه که ش گۆلکه یه شوه
. ھنت م ده رھه  شیری زۆر به  که  باشتره الوه ت به و مانگایه  ئه ـ واته

گی  و سه؛ گریمان تۆ ڕاوچیت و دو ک پرسیاری ترمان ماوه  یه واته که
  وساکه ککیان بھنیت، ئه  یه  ناچاریت واز لهم به،  یه ڕاوت ھه
 ؟ وه ھیته کامیان ده

مدا  که ڵ ڕاوکردنه گه  باشتر له  که وه ھمه یان ده که و یه ـ بگومان ئه
 .گونجت ده

یان   ده وا زیاتر له. بژریت ده گی ڕاو ھه ش باشترین سه یه م شوه ـ به
 خو  ڵ به  ئاژه یه م شوه تی ڕک به  سۆفیا، مرۆڤایه هزار سا ھه
کرد،  ده کدا نه یه فته  حه یان له  پنج ھلکه میشه کان ھه مریشکه. کات ده
  میشه کانیش ھه سپه بوو، ئه  نه  خوری باشیان پوه میشه کانیش ھه ڕه مه
کیش   خه وه شه لره. بوون ھز نه  خرا و به ک ئستاکه وه
کیش  ی جیھانی ڕووه رباره ده. ھنا کارده ستکردیان به بژاردنکی ده ھه
ی باشی چاندنمان  تاته  کاتکدا په  له ، بۆ نمونه یه مان شوه ر ھه ھه
  ، یان کاتی خۆمان به وه ویه  زه ینه ی خراپ ناخه تاته بت، په ھه

داروین . گرتبت ر دانی نه گه  ناکوژین ئه وه نمه غکی گه ی ده درونه
گک و ھیچ  نمک، ھیچ سه  گه ک، ھیچ گوه یگوت ھیچ مانگایه ده

زنمان  کی مه سروشت جیاوازکاریه. ک نین ک یه واو وه ک ته یه که چۆله
زیشدا، ھیچ تاکک  گه مان ڕه نو ھه ت له نانه ست، ته رده  به خاته ده
ت  که  شینه رابه  شه پم وابت کاتک له.  وانی تر نیه ک ئه واو وه ته

 .کرد  ده مه ستت به ، ھه وه خوارده
 .، بگومان ـ به
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چت  خۆی بکات و بت؛ ئایا پیده وجا داروین ناچاربوو پرسیار له ـ ئه
بت؟ ئایا ڕی   سروشتیشدا بوونی ھه کی ئاوھا له یه وه  جیاکردنه جۆره
م  بوات و به» بژاردنکی سروشتی ھه«پی  چت سروشتیش به تده
رو  سه دانی پبدرت؟ له شه ی گه ش بیاربدات چ تاکک ڕگه یه شوه
بژاردنکی ئاوھا بۆ   و ھه وه  ئایا جیاکردنه وه موو شتکیشه ھه

ک و  زی ڕووه گه  ھۆی دروستبوونی ڕه کی دورو درژ، بیت ببته یه ماوه
 ری نوێ؟ وه گیانه

 . یه" به"ی  که مه ـ پم وابت وه
بژاردنکی  ھه « زانی شوه یده تی نه واوه ته ین ھشتام بهـ دارو

ی   مانگی ده  لهم بهدات،   چ جۆرک ڕووده ئاوھا به» سروشتی
ی  که شته  گه ی له وه دوای ئه  ڕک پاش دوو ساڵ له دا، واته1838

 تۆماس مالتۆس«ی   کتبکی چکۆله وت چاوی به ڕکه ، به وه ڕایه گه
Thomas Malthus» ینه ندبوو له تمه تۆماس تایبه. وت کهکۆی  وه  ل

ی پرنسیپی  رباره باسک ده«شی ناوی  که کتبه. ی دانیشتواندا ژماره
بینجامین  « ی له که ی کتبه ڕاستیدا بیرۆکه له. بوو» ی دانیشتوان ژماره

ی  سه و که رگرتبوو، ئه  وه وه مریکیه ی ئه«Benjamin Franklin فرانکلین
.  وه ھا شتی تری دۆزیه نده  و چه  بروسکه ی خۆپاراستن له وه ش که

 سروشتدا  ر له ر ھیچ ھۆکارکی سنووردانه گه یگوت؛ ئه فرانکلین ده
ر،  وه زکی گیانه گه ککی دیاریکراو یان ڕه وا ڕووه ، ئه بوایه بوونی نه

زی  گه ڕهندین   چه  چونکهم به.  وه بووه ودهویدا ب ر زه رتاپای سه سه به
 نوان  کمان له نگیه  ھاوسه  جۆره وه رئه به ، له یه جیاواز جیاوازمان ھه

 . یه کاندا ھه زه گه ڕه
 .م گه ـ تده

وی  ر زه ی دانیشتوانی سه دا و بۆ ژماره یه و بیرۆکه ی به شه ـ مالتۆس گه
دایک   زیاتر له میشه یگوت مندای مرۆڤ ھه و ده ئه. ھنا کاریده به
 توانای  شی به مه بت، ئه یان ھه وه ی بواری مانه وه ک له  وهبت ده
مھنانی  رھه ی به  کاتکیشدا ڕژه له. دا  گرده وه زنی زاوزی مرۆڤه مه

نگ  ی دانیشتواندا ھاوسه ڵ زۆربوونی ژماره گه رگیز له خواردن ھه
 کی زۆری مرۆڤ دووچاری یه و ژماره  بوای ئه  به وه رئه به نابت، له

  ن که وانه بن، ئه ده وره  گه ش که وانه ئه.  وه بنه نووسی مردن ده چاره
وامی  رده  به وه شه  و لره وه  ملمالنی ژیاندا بمننه توانن له باشتر ده

 .ن ده ی خۆیان ده که زه گه  ڕه به
 . یه ـ لۆجیکیانه

 داروین   بوو که ردوونیه  گه و میکانیزمه ش خودی ئه مه ر ئه ـ ھه
تی ڕوودانی  کی چۆنیه یه وه  لکدانه وه  پکدا لره ڕا، له گه دوایدا ده به
بژاردنی  ھه«شی،  که ھۆی ڕوودانه.  بوو ه ال گه ی له که کردنه شه گه

ڵ  گه  باشی له ی به وانه  ئه دا، واته وه  ملمالنی مانه بوو له» سروشتی
 و  وه مننه  ده بن که ه د وانه ن، ئه که ده یاندا ھه که وره چوارده

   له مین تیۆری بوو که ش دووھه مه ئه. ن که یان ده که زه گه پارزگاری ڕه
داروین نووسیبووی؛ . کرد باسی لده» کاندا زه گه کی ڕه ه چه ڕه«کتبی 

ر  گه  ئهم بهکات،  کانی تر ھواشتر زیاد ده ره وه موو گیانه  ھه فیل له«
 ساڵ 750ی  وا پاش ماوه ، ئه وه انی بمنتهک چکه موو به بکرت ھه

 .« وه وته که مان نر و م ده  ھه  ملیۆن فیل له19ی  نزیکه
 !نت  داده  ملیۆن ھلکه  به ، که کی سمه ی ماسیه ـ ئه

و  نو ئه  زیاتر له وه یگوت، ملمالنی مانه ـ داروین زیاتریش ده
مان جۆری  ر ھه سه  له  نزیکن، چونکه وه که  یه  له  که خته دا سه زانه گه ڕه

   جیاوازیه کان، واته  پچکۆله دا باشیه و کاته له. ن که ڕ ده خواردن شه
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  وه کی تریشه الیه له. ون که رده ڕاستی ده کان، به  بچکۆله تیڤه پۆزه
زی نوش  گه کردنی ڕه شه ھزتر بت، گه  به وه کو ملمالنی مانه تاوه ھه

 خۆیان   باشترین شوه ی به وانه نھا ئه  ته اتهو. بت خراتر ده
 .وتن فه وانی دی ده  و ئه وه مننه گونجنن، ده ده

کانیش  چکه کو به تاوه متر بت و ھه کو خواردن که تاوه  ھه واته ـ که
 ؟ دات، وا نیه  خراتر ڕووده کردنکه شه زیاتربن، گه

مان   ھه  به یه وانه کو له ، به نھا خواردن گرنگ نیه  تهم به،  ـ به
  وه رانی تره وه ن گیانه الیه یت له ده  نه  ڕگه ش گرنگ بت که شوه

  ، بۆ نمونه وه ڕته گه  ده  باشه ندێ سیفات به  ھه وه شه لره. بخوریت
کی   بپارزت یان توانایه که  یان گیانداره که که  ڕووه نگکی وا که ڕه

یان –بت  ی دوژمنی ھه وه ن توانای ناسینهبت یا ڕاکردنی خرای ھه
  ھریش که ژه. بت تدا تامکی ناخۆش و تای ھه  خراپترین حاه له

،  یه ی پ بکوژت، سوودی خۆی ھه ری دڕنده وه بتوانت گیانه
ککی دڕکاوی ب  ڕووه(*کان  ی کاکتۆسه  زۆربه وت نیه  ڕکه وه رئه به له
  نھا شتک له ک ته یه  تا ڕاده چونکه. ھراوین، سۆفیا ژه) و. یه گه

  که م ڕووه تی ئه تایبه  به وه رئه به ، له بیاباندا بوت کاکتۆسه
 .ک خۆرن ی ڕووه رانه وه و گیانه می ئه رده  به وته که ده

 .کان دڕکاوین ی کاکتۆسه ش زۆربه وه  له ـ جگه
یی  کی بنچینه ه توانای زیادبوونیش گرنگی وه کی تریشه الیه ، له ـ به
ر جوانی  ده به ڕاده ی پیتاندنی له  شوه وه کاریه  ورده داروین به.  یه ھه

  وه کانیانه نگه شه  قه نگه  ڕه کان به گوه. خوند کانی ده که ڕووه
ی مروو  وه رئه به نھا له ، ته وه نه که وده و بۆنی خۆش ب وه وشنه دره ده

ر  کانیش ھه بولبوله. ن ی پیتاندنیان بده بۆالی خۆیان ڕابکشن و یاریده
  الوه  مانگای به کی ھمن و ماتیش که گایه. خونن مان ھۆ ده ر ھه به له

  کاندا نابت، چونکه زه گه  مژووی ڕه کی له بت، ھیچ گرنگیه گرنگ نه
  تاکه. ی که زه گه وتاندنی ڕه  ھۆی فه بته  ده  ساردانه  سیفاته و جۆره ئه
 ببت،  وره  گه  که یه وه ک ئه ک یان مانگایه ر شانی گایه هرکی س ئه
ی  که زه گه ش ڕه یه و شوه نت و زاوزبکات، به یه ندامی زاوزی پبگه ئه

 ڕاکردنکی دورو درژی  زیاتر له. وامی پبدات رده  و به وه بھته
ر  ھۆی ھه  به ی که و تاکه ئه).  کی ڕاکردنه  یاریه جۆره(*چت  ده" رید به"

وا  نت، ئه یه کانی دواتری بگه چه وه کانی به توانت جینه  نه وه شتکه
وام  رده  به که زه گه ش ڕه یه م شوه به. نرت رده ده  وه تایه تاھه بۆ ھه

و   له ککه خۆشی یه گرتنی نه رگه تیش به تایبه به. بت باشتر ده
،  وه مننه  ده ی که وانه الی ئه هگیرت و ل رده وام وه رده  به ی که تانه سیفه
 .پارزرت ده
 بت؟ موو شتک باشتر و باشتر ده کورتی ھه ـ به

ی  وه  ھۆی ئه بته ، ده وامه رده  به بژاردنه و ھه نجامی ئه  ئه ـ واته
  یان له–کی دیاریکراودا  یه  ژینگه  له  باشترین شوه  به ی که وانه ئه

   له ی که وانه  ئه گونجنن، ببنه  خۆیان ده-ابارد کی ژیانی له یه ژینگه
. دا بپارزن یه و ژینگه یان له که زه گه ی دورو درژی داھاتوودا ڕه ماوه
   له رج نیه ، مه کی دیاریکراودا باشه یه  ژینگه ی له و شته  ئهم به

  ندک له الی ھه  توانای فین به بۆ نمونه. کی تردا باش بت یه ژینگه
و   لهم بهکانی گاالپاگۆسدا زۆر گرنگ بوو،  ر دوورگه کانی سه هک چۆله

 و ھیچ  وه چنییه  ده که ویه ر زه سه  خواردنیان له دا که شونانه
 گرنگ   ھنده و توانای فینه ژیا، ئه ده ی تدا نه رکی دڕنده وه گیانه

تدا  سروش  له ی که  جیاوازانه موو ژینگه و ھه ھۆی ئه ڕک به. بوو نه
ی   جیا جیایه زه گه موو ڕه و ھه ڕبوونی کات، ئه  تپه  به  وه یه ھه

 .یدابوون ران په وه گیانه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

695   696 

 ؟ یه زی مرۆڤ ھه گه ک جۆر ڕه نھا یه شدا ته وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 
 خۆی   که یه ی ھه وره کجار گه کی یه ی مرۆڤ توانایه وه رئه به ، له ـ به
ی  و شتانه کک له یه. ز جیاوازدا بگونجنتنو بواری ژیانی جیاوا له
تی و«کانی   ھیندیه  بوو کاتک که وه ری داروینی سوڕماند، ئه  سه که

کجار   یه و بارودۆخه  چۆن له ی بینی که«Tierra del Fuego ئاگر
موو   ھه خشت که  نابه وه  مانای ئه مه  ئهم به. ژیان دا ده خته سه

 نزیک  ی له وانه نگی پستی ئه  ڕه بۆ نمونه. نکب کان چوون یه مرۆڤه
کانی باکوردا   ناوچه  له ی که وانه  له ژین تۆختره  ده وه ھی ستوونیه

. پارزت  تیشکی خۆر ده شمان له ی پستی تۆخ له وه رئه به ژین، له ده
 ھز، زیاتر  ر خۆرکی به  به نه خه  خۆیان ده کی سپی پست که خه

 .ی پست بن نجه  تووشی شرپه ن که وه شیاوی ئه
 باکوردا بژیت و پستت سپی  ر له  گه ش باشه مان شوه  ھه ـ ئایا به

 بت؟
وی تۆخ  ر زه موو مرۆڤکی سه وا پستی ھه  ئه بوایه ر وا نه گه ، ئه ـ به
کات،   ئاسانتر فیتامینی خۆر دروستده  پستی سپی بهم به. بوو ده
.  یه دت گرنگی خۆی ھه م ل ھه  خۆری که دا که نهو ناوچا ش له مه ئه
توانین  ی ده وه رئه به ، له  گرنگ نیه  ھنده مۆکه  ئه ته به ھه
 م به. ربگرین  وه وه ی خواردنه  ڕگه  فیتامینی خۆر له وه دنیاییه به

 بۆ  وه ڕته گه موو شتک ده ھه.  وت نیه  سروشتدا ڕکه ھیچ شتک له
ری   کاریگه وه ھا نه نده درژایی چه  به ی که  چکۆالنانه انکاریهو گۆڕ ئه

 . خۆی داناوه
 . یه کی ب ونه یه وه ڕاستی بیرکردنه ـ به
ند دک تیۆری  چه توانین به  ده ؟ تا ئستاکه ، وا نیه ـ به
 . وه ینه کردنی داروین کورت بکه شه گه

 ...رموو ـ فه
  بته  ده ی که یه سه ره و که یان ئه» تایی ره هی س ماده«توانین بین  ـ ده

وامی نوان  رده وی، جیاوازی به ر زه کردنی ژیانی سه شه ھۆی گه
  چکه به«ھۆی   به وه شه وه رو ئه سه  له ، وه زه گه مان ڕه کانی ھه تاکه
خودی . بت یان ده وه میان توانای مانه شکی که به»  وه کانه زۆره

ش،  که کردنه شه بردنی گه ڕوه یان ھزی به»  که میکانیزمه«
ش  بژاردنه م ھه ئه. دا وه  ملمالنی مانه له»  بژاردنی سروشتیه ھه«
  ی که وانه ئه«ھزترین یان   به ی که وه  ھۆی ئه بته  ده میشه ھه

 . وه بمننه»   خۆیان گونجاندووه باشترین شوه
کی کتبی  ی خه  ئهم به،  کیهک ماتماتیک لۆجی روه  ھه وه الی منه ـ به

  چۆن بوو؟ الوه به» کانیان زه گه کی ڕه ه چه ڕه«
توندی   زۆر به کسه.  ھۆی مشتومکی توندو تیژ  بووه که ـ کتبه

 دوو  ریتانیش بوو به ربی و جیھانی زانستی به زایی خۆی ده ناڕه
ن خودای  داروی بوو، چونکه یر نه  ڕاستیدا زۆر سه له.  وه شه به
.  وه  کرداری خوقاندن دورخسته ستپکراو له  و ھه وره کی گه یه شوه به
کردنی  شه  توانای گه راندنی شتک که یانگوت ئافه ندکیش ده ھه

  یت که لق بکه ی شتک خه وه ک له  وه زنتره ناودا بت، مه خۆی له خۆبه
 . وه ک خۆی بمنته  وه تایه تاھه کجاری بت و بۆ ھه یه
 دا و ھاواریکرد؛ ی خۆی ھه که ر کورسیه سه پکدا سۆفیا له له
 ! ماشا که ـ ته
الی  ژن و پیاوک له. کشا  ڕاده وه ره ی بۆ ده نجه  په وه که ره نجه  په له
کدا  ستی یه  ده ستیان له ڕۆیشتن و ده ڕووت و قوتی ده  به وه که ریاچه ده
 لبرتۆ گوتی؛ وجا ئه  ئه...بوو
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 دواجاردا  وانیش ناچاربوون له  ئه... وایه م و حه  ئاده وه ـ ئه
 و ئالیسی  که سوورهکو  نووسی کچه  پاڵ چاره نه نووسیان بخه چاره

 .ون که رده دا ده  لره شه وه رئه به ر له ھه.  که ته کایه تی حهو
مک   پاش کهم بهماشای کردن،   و ته وه که ره نجه  الی په سۆفیا چووه

 .مان کاندا دیارنه نو داره هل
 ؟ ی کردووه شه  گه وه ره وه  گیانه یگوت مرۆڤیش له  داروین دهم بهـ 

.  وه وکردهب» تی کی مرۆڤایه ه چه ڕه«دا کتبی 1871 سای  ـ له
کانی نوان مرۆڤ و  وره  گه شه  ھاوبه موو خاه ودا باسی ھه له

 مرۆڤ،  یمونی شوه ت مرۆڤ و مهیگو ھا ده روه کات، ھه ر ده وه گیانه
و  له. یان  کردبت شه  گه وه که ه چه ک ڕه  یه  ڕۆژان له بت ڕۆژک له ده

وتاویان   مرۆڤکی فه ردبووی جۆره به رکی به  سه لله شدا که کاته
  ند ساکیش له ر شاخی تاریق و پاش چه سه مجار له که ، یه وه دۆزیه
 سای  نگاری له ره  به  که رنجه ی سه جگه. امانیاد  ئه رتاڵ له نیانده
 داروین کتبی  ی که و ساه دا، ئه1859سای  ک له متربوو وه دا که1871

  تیۆری ھاتنی مرۆڤ له.  وه وکردهب» کانی زه گه کی ڕه ه چه ڕه«
 م بهبوو،  ر ھه میشدا ھه که  ناواخنی کتیبی یه ، له وه رانه وه گیانه
  وه ڕی ڕزه و په دا مرد، به1882 سای  ؛ کاتک داروین لهک گوتم روه ھه
 .کی زانستی نژرا وایه ک پشه وه

 وجا نرخ و ڕزیان بۆ دانا؟ ـ ئه
ترسناکترین پیاوی «یانگوت  تادا ده ره سه  لهم به. پاشاندا ، له ـ به
 .« ریتانیایه به
 ! و جۆره ـ به

  واربین که با ئومده«کان گوتی؛  زهر  به ندی چینه مه وه تکی ده ـ ئافره
  وا با ھیواداربین که ر ڕاستیش بت، ئه گه  ئهم بهبت،   ڕاست نه مه ئه

ی  وه ناوبانگی زانستیش شتکی نزیک به کی به زانایه. » وه بته ونهب
متریش باسبکرت  تا که  و ھه ره ی سووک و ڕسواکه که وه دۆزینه«گوت؛ 
 .« باشتره

 مرۆڤ و وشترمرخ خزانی  لمنرا که ک سه یه ش تاڕاده یه وهم ش ـ به
 .کن یه

   ئاسانه  ئستاکه وه الی ئمه  به  بین، چونکه وه توانین ئه  ده ـ به
کانکی زۆر ناچاربوون  پکدا خه  له و کاته  ئهم به. ک بین زیره
 ۆن ڕوسکینج. " وه وراتدا بچنه راندنی ته کانی ئافه ته ر ئایه سه به

John Ruskin"وه نج به ری گه ی نووسهی؛  رنجی خۆی ده  سه یه م شرب
موو  دوای ھه  له چونکه! ھنام کان وازیان لده  جیۆلۆجیه خۆزگه«

 .« کانیانه کوشه نگی چه  ده  گوم له وه وراته تکی ته ئایه
 ؟ کانی خودا، وا نیه  وشه کانیش گومانکردن بوو له کوشه نگی چه ـ ده

کانی  ته نھا ئایه  ته ، چونکه  بووه وه ستی ئه به ـ پم وابت مه
ناواخنی . ی داڕمان که ییه مانا وشه  به بوو که ورات نه خوقاندنی ته

کی  ھۆی گۆڕانکاریه  دواجاردا به یگوت مرۆڤ له ی داروین ده که تیۆریه
ن مرۆڤی ش زیاتر سۆفیا؛ داروی وه له.  دروست بووه»  وه کیه ڕه مه ھه«

 .« وه ملمالنی مانه«ک  ستی وه می شتکی بھه رھه  به کرده
  و جۆره دانی ئه رھه تی سه ی چۆنیه باره ـ ئایا داروین ھیچ شتکی له

 کرد؟ ده»  کیانه ڕه مه ھه « گۆڕانکاریه
داروین . ی دانا که ر الوازترین خای تیۆریه سه ت له نجه  په ـ ئستاکه

 کاتی جوتبووندا،  له. بوو ت ھه ی ویراسه رباره ی دهوناکردنکی نادیار
دایک و . بینن ت ڕۆکی گرنگ ده  و ویراسه که ره وه جۆری گیانه

ر  ھه. کیان نابت ک یه واو وه رگیز دوو مندای ته باوککی دیاریکراو ھه
کی  الیه  لهم بهدات،  ده رھه ک جیاوازی سه یه  تاڕاده وه شه لره
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.  شتکی نوێ دروست ببت یه و شوه  به خته ڕاستی سه ه ب وه تریشه
ھۆی   به ن که رکیش ھه وه ک و گیانه ند ڕووه ش چه وه  له جگه

کاتک . ن که  زیادده وه کانیانه شبوونی ساکاری خانه کردن و دابه گۆپکه
ک  یه  چ شوه  به و جیاوازکاریانه ی ئه وه ر ئه  سه  دته که پرسیاره

 داروینیزمی نوێ  ی داروین پشت به که وا تیۆریه ، ئه داوه ریان ھه سه
 .ستت به ده
 ت چی؟ ویان ده ـ ئه
دا   بنچینه  جوتبوونک له موو جۆره موو ژیان و ھه ت ھه ـ ده
ش  شدا دابه ر دوو به سه ک به یه کاتک خانه.  یه شبوونی خانه دابه
مان   ڕک ھه بن که یدا ده پهک  ک یه واو وه ی ته وا دوو خانه بت، ئه ده

شبوون   دابه  خانه ستمان له به دا مه لره.  ی ویراسیان تدایه ماده
 .کات  خۆی کۆپی ده که  خانه  که یه وه ئه
 . ـ به

ی زۆر  ه دا ھه م پۆسسه  کاتی ئه دات له ندێ جار ڕووده  ھهم بهـ 
  تی له واوه ته  به که وه کۆپیبو  خانه ک که یه  شوه به– ڕووبدات  چکۆله
گوترت   ده مه  زمانی بایۆلۆجی مۆدریندا به له.  ناچت که  دایکه خانه

چت ھیچ   پده  گۆڕانانه و جۆره ئه .«Mutation گۆڕانی بایۆلۆجی«
  سک یان تاکه  که تی تاکه  سیفه شه وانه  لهم بهبت،  کیان نه گرنگیه
کان  دات گۆڕانه ڕووشده. شکرا بگۆڕنکی ئا یه  شوه رک به وه گیانه
  ی که و تاکانه ئه(ش  و کاته ند بن، ئه ومه ره ره وخۆ زه ڕاسته
.  وه کرنه کان جودا ده  زۆره چه به له)  ردا ھاتووه سه کانیان به گۆڕانه

  وه و گۆڕانکاریانه ھۆی ئه کانیش به خۆشیه ی نه ڕاستیدا زۆربه له
  یه وانه  له و گۆڕانکاریانه اریش ئهندێ ج  ھهم به. ن ده ڕووده

  رک که به  گیانله  تاکه ن به تیڤی وا پویست بده تکی پۆزه سیفه
 . وه دا بمنته وه  ملمالنی مانه بتوانت له
  ملکی درژتر؟ ـ بۆ نمونه

  میشه ی ھه وه رئه به ، له  ملی درژه  بۆیه ڕافه پی المارک زه ـ به
  م جۆره پی داروینیزم ئه  بهم به.  وه ره کانی سه  لقه  بگاته ویداوه ھه

داروین .  وه کی ویراسی بگواسترته یه  شوه  ناکرت به سیفاتانه
داروینیزمی .   ملی درژه وه ھۆی گۆڕانکاری سروشتیه  به ڕافه یگوت زه ده

،   گۆڕانکاریانه و جۆره نیشاندانی ھۆی ڕوودانی ئه نوش ھات و به
 .ی داروین کرد که  تیۆریه  لهپشتگیری

 ؟ یه وه کانه  بایۆلۆجیه ھۆی گۆڕانه ـ به
کان، ملکی درژتری،   ویراسیه کانی ھۆکاره کیه ڕه مه  ھه ، گۆڕانه ـ به
کی  یه نھا ڕگه  کاتکیشدا ته له.  خشیووه  به ڕافه  زه  تکای، به ک له وه

  ته و سیفه چت ئه وا پده  خواردن، ئه یشتن به بت بۆ گه دیاریکراو ھه
،  که رزترین ئاستی داره  به یتوانی بگاته  ده ی که وه ئه. گرنگ بت
جۆرکی تر  شتوانین به ده. رت  به ڕوه یتوانی خۆی به باشتر ده
پناوی  له»  تاییانه ره  سه ڕافه زه«و  ندک له ین و بین ھه ونایبکه

پاش  له.  وی داوه کۆینی زه  توانای ھه یان به شه خواردندا، گه
  رک، که وه  گیانه یه وانه کی دورو درژدا له یه ڕبوونی ماوه تپه

 .شکردبت زی جیاوازدا دابه گه ر دوو ڕه سه ، خۆی به وتاوه  فه ئستاکه
  ین که  نیشانی بده وه ی مۆدرنه ھۆی نمونه شتوانین به  دهم به
تا  ڕاستیدا ھه له. کات ک کارده هی  چ شوه بژاریدنی سروشتی به ھه

 .  ڕوه ڕوات به کی ساکار ده ر ڕسایه سه بیت له
 !رموو ـ فه
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گوترت   پی ده یه  ھه پوله زکی په گه  ڕه ریتانیادا جۆره  به ـ له
مان  یه پوله  په و جۆره رویجیشدا ئه  نه له. (»ی داری بتوال پوله په«
ر لقی کای  سه ، له یدا دیاره که  ناوه ک به وهر ، ھه پوالنه م په ئه).  یه ھه

وا  ، ئه ژده ی ھه ده کانی سه  ساه وه ڕینه ر بگه گه ئه. ژین داری بتوال ده
.  کی کاڵ بووه مشیه نگیان خۆه  ڕه و کاته کانی ئه پوله بینین په ده
 زانیت بۆچی سۆفیا؟ ده

  رچاوی بانده  به ونه هئاسانی ناک  به وه نگیانه ھۆی ڕه  به و جۆره ـ به
 .کان برسیه

ش  مه وت، ئه که ده نگی تۆختریان تدا ھه ندێ ڕه  جارجارک ھهم بهـ 
. دا وت ڕوویده کی ڕکه یه شوه  به  بوو که وه ھۆی گۆڕینی بایۆلۆجیه به
 ھات؟ ر ده سه کان چیان به  تۆخه بوای تۆ جۆره به

 خۆراکی  بوونه سانتریش ده ئا واته ، که ـ بینینیان ئاسانتربووه
 .کان بانده
نگیان  کان ڕه  لقی داره  که واته–دا  یه و ژینگه ی له وه رئه به ، له ـ به

  میشه ش ھه وه رئه به بوو، له تکی باش نه نگی تۆخ سیفه  ڕه-کاڵ بوو
 پاشتر م به. بوو یان زیاتر و زۆرتر ده کان ژماره نگ کاه  ڕه پوله په

ی زۆری  ھۆی دوکه دا ڕوویدا؛ به یه و ژینگه ر ئه سه شتک به
  وساکه بوای تۆ ئه به. کان تۆختر بوون  کاه  لقی داره وه سازیه پیشه

 کاندا ھات؟ پوله ر په سه چی به
 . وه مانه کان باشتر ده نگ تۆخه  ڕه پوله  پم وابت په و کاته ـ ئه
  له. چوو ردا نه سه  بهکی زۆری یه یان ماوه ، زیادبوونی ژماره ـ به
 سای  کان له نگ تۆخه  ڕه پوله ی په ندێ  شونی دیاریکراودا ڕژه ھه

 99دا  سه  بۆ له وه که دا یه  سه ، له1948تا سای   ھه وه1848
کو  بوو، به ک نه نگی کاڵ باشیه  گۆڕاو چیتر ڕه که ژینگه.  وه رزبووه به

ر لقی  سه ر له ھه» کان ڕاوهدۆ « نگ سپیه ڕه!  وه وانه پچه ڕک به
 م به. کردن ھاتن و لولیان ده کانیش ده ، بانده وه نیشتنه کان ده داره

کارھنانی  به.  وه ی تر ڕوویدایه وره کی گه  گۆڕانکاریه وه دیسانه
  کاندا، له  کارگه  ھۆکاری باشتر له رگرتن له وز و سوود وه متری خه که
 پاک  وه  دیسانه که ی ژینگه وه  ھۆی ئه ند سای ڕابووردودا بووه چه

 . وه ببته
 ؟ وه نوێ پاک بوونه رله کانیش سه  لقی داره واته ـ که
نگی  ر ڕه  سه وه ڕنه گه  ده ریکه کانیش خه پوله  په وه رئه به ، له ـ به

دا  ، لره»خۆ گونجاندن«گوترت   پی ده  که یه مه ئه. مشی سپی خۆه
 .ین که روشت ده یاسای س باس له

 .سپی  مشکم چه ـ له
 سروشتدا  ردانی مرۆڤ له ست توه ر ده سه ی تریشمان له  نمونهم بهـ 

 . زۆره
 ؟ ک چی بۆ نمونه ـ وه

ی  ندین ماده کارھنانی چه  به ن به ده وده کی ھه  خه ـ بۆ نمونه
  یه وانه مین جار له که یه. ن ناوببه خش له ھراوی، مرووی زیانبه ژه
  ھر به ی ژه  کاتک مادهم به. خشت نجامکی باش ببه ئه

  بته ڕاستیدا ده وا له ین، ئه که  ده وه  باخکی میوه  یان به وه که یه کگه
وت  مانه ی ده و مرووانه ی ئه ی ژینگه ساتکی چکۆله ھۆی کاره

،  وه ھۆی گۆڕینی بایۆلۆجیه وام به رده چت به پده. رین ناویان به له
یان  ھره و ژه گرتنی ئه رگه  توانای به ندک مروو دروست ببن که ھه
ستی   ده وته که  ده که  یاریه و کاته ئه. ھنرت کارده  به بت که ھه
ش  یه و شوه ، به» وه کانه ستی براوه  ده وته که ده«،  وه وانه ئه
 بۆ  وه ڕته هگ شی ده بت، بگومان ھۆکه ختتر ده وتاندنیان زۆر سه فه
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شزانیت  ک ده وه. رت ناویان به یویست له  ده ی مرۆڤ که که ودانه ھه
 . گرتنی زۆرتره رگه  توانای به  که وه منته  ده و جۆره ئه

 . ـ چ ترسناکه
ناو   لهم به.  وه  بیری لبکرته  که یه وه  شایانی ئه وه مه نی که الیه ـ به
رین،  ناوبه کان له نده ومه ره ره  زه خۆره شهین م ده وده شیشماندا ھه له
 . کتریایه  به ستم له به مه
 .ھنین کارده نتی بایۆتیک به نسلین و ئه ی په وان ماده دژی ئه ـ له
ساتکی  کاره « بته  ده وه  چکۆالنه ره وه و گیانه الی ئه نسلینیش به ـ په

  ره وا به کاربھنین، ئه نسلین به وام په رده ر به گه  ئهم به. »یی ژینگه
ک  ش کۆمه یه م شوه به. ن که یدا ده رگری په کتریاکان به  به ره به
. بت ختتر ده ر زۆر سه ناوبردنیان ھه  له ن که ده ده رھه کتریا سه به
ھزتر  نتی بایۆتیکی به رمانی ئه بین ده  ناچارده وساکه ئه
 ...دواجاردا  لهم بهکاربھنین،  به

  شه وانه ؟ له وه ره  ده  دنه وه ممانه  ده کتریاکان له دواجاردا به ـ له
  بنین؟ کیان پوه ناچاربین فیشه

ئاشکرا  رمانی مۆدرن به  دهم بهڕۆیی بت،   زیاده یه وانه  له مه ـ ئه
نھا  ش ته که گرفته.  وه بژاردنی خراپه می دوو ھه رده  به مرۆڤی خستۆته

وپش  وه  له... جاران چاالکترن کتریاکان له  به  که  نیه و ڕاستیه ئه
بۆ . مردن ھا منداڵ ده نده  چه وه خۆشی جۆراوجۆره ھۆی نه به

کان   منداه ک له تیه مایه  که  بوو که یه و شوه کیش ڕک به یه ماوه
نی  کان، الیه  شوه ک له یه شوه رمانسازی مۆدرن به  دهم بهژیان،  ده
ی  وه ی چاکبوونه ی یاریده رمانه و ده ئه. نا الوه سروشتی وهبژاردنی  ھه
  کی دورو درژ ببته یه  پاش ماوه یه وانه دات، له خت ده کی سه خۆشیه نه

ر  گه ئه. کان الوازبکات خۆشیه  نه ر به رامبه ی توانای مرۆڤ به وه ھۆی ئه

گوترت   پی ده ین که ده  نه و شته ھیچ جۆرک گرنگی به به
ی  پله«زینی  چت دووچاری دابه وا پده ، ئه» ندروستی بۆماوه ته«
ی  یی بۆماوه ی توانای بنچینه وه رئه به ، له وه تی ببینه مرۆڤایه» ژادی نه

 .بت کاندا الواز ده خته  سه خۆشیه نگاری نه ره  به مرۆڤ، له
 . کی ترسناکه ـ چ پشبینیه

  و شته  گوتنی ئه بت واز له  ده قینه سوفکی ڕاسته یله  فهم بهـ 
رحاڵ با ئستا  ھه  به...زانت ڕاستیان ده  به ھنت، که نه»  ترسناکانه«
 .ین کی تریش بده یه وه وی کورتکردنه ھه
 !رموو فه! رموو ـ فه
  نھا ژماره  ته ، که  وایه وره ک یانسیبکی گه توانین بین ژیان وه ـ ده
 .بینین کانی ده براوه
 ؟  چیه ستت له به ـ مه
موو  ھه. ڕۆن مرن و ده دۆڕنن، ده  ده وه  ملمالنی مانه ی که وانه ـ ئه
ھا ساڵ   ملیۆنه وی، پویستی به ر زه رکی سه وه کک و گیانه  ڕووه جۆره
  ژماره. ببژرت ھه» کان  براوه ژماره«ی  وه  بۆ ئه بووه ھه

 ھیچ  واته. ن ده ن نیشان دهتک خۆیا ڕه نھا که ، ته  به...کانیش دۆڕاوه
ک   وه ، که  بوونی نیه مۆکه رک ئه وه زی گیانه گه کک یان ڕه  ڕووه جۆره

 .نرت ی ژیان دانه وره یانسیبی گه» ی براوه«
 ؟ وه ته نھا باشترینیان ماوه ی ته وه رئه به ـ له
م  و پۆستکارته تیت ئه یارمه ش به ئستاکه. توانین وا بین  ده ـ به
 .کان ھنای ه نی ئاژه  خاوه ی که وه  ئه...رێ بده

  که ر دیوکی پۆستکارته سه له. ستی  ده ی دایه که سۆفیا پۆستکارته
ی تری  که ر دیوه سه  له ر کشرابوو، وه سه ی نوحی له که ی پاپۆڕه ونه
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. ربوو سه کانی له  جیاوازه ره وه موو گیانه کی ھه ه چه کی داری ڕه یه ونه
 .یویست نیشانی سۆفیای بدات لبرتۆ ده  ئه بوو که یه ڕه و الپه ئه

ک و  زی جیاوازی ڕووه گه شکردنی ڕه  دابه تاییه ره  سه خشه م نه ـ ئه
زکی  گه  ڕه بینین که دا ده لره. دات کانمان نیشان ده ره وه گیانه

ر گروپ و پۆل و ڕیزی   سه وه چته ک ده یه  چ شوه دیاریکراو به
 . وه یاوازهج

 .  دیاره ـ به
. »کان کیه ره سه«گوترت   پی ده ن که شه و به ر به یمون سه ـ مرۆڤ و مه

  ربه کانیش سه ره موو شیرده رن و ھه ری شیرده وه کانیش گیانه کیه ره سه
 .کانن  خانه  فره ره وه  گیانه ربه مانیش سه  ئه وه کانن و دیسانه داره ببه

 . یاد وه ریستۆتالیسم دته ئهک  یه ـ تاڕاده
زی  گه ی ڕه مۆکه شکردنی ئه نھا دابه  ته که خشه  نهم به،  ـ ڕاسته
ی  رباره کو شتکیشمان ده کانمان نیشان نادات، به ره وه گیانه

کان ڕۆژک  بینین چۆن بانده  ده بۆ نمونه. ت کردنی ژیان پده شه گه
  کانیش له ، خشۆکه وه ته کان جودا بوونه  خشۆکه ره وه  گیانه  ڕۆژان له له

  وانیش له  و ئه وه ته کان جیابوونه کیه  وشکاوه کاتکی دیاریکراودا له
 . وه ته کان جودا بوونه ماسیه
 . ر زۆر ئاشکرایه ، ھه ـ به
   که یه وه ، مانای ئه وه شه دوو به بت به  ده که  ھه تک که ڕه موو که ـ ھه

و  به. زی نوێ گه دانی ڕه رھه  ھۆی سه ته کان بوونه ۆجیه بایۆل گۆڕانه
ڕبوونی کاتدا  ڵ تپه گه ران له وه ش گروپ و پۆلی جیاوازی گیانه یه شوه
زی  گه  ملیۆنک ڕه ڕاستیدا پتر له  له مۆکه ئه.  داوه ریان ھه سه

نھا  ش ته و ملیۆنه ژین، ئه وی ده ر زه سه ران له وه جیاوازی گیانه
. وی ژیاون ر زه سه کاتی خۆیدا له  له  که یه زانه گه و ڕه می ئه شکی که به

تی  واوه ته کان به ییه ک س جومگه بینیت گروپی وه  ده بۆ نمونه
 .وتاون فه
 . یه کانمان ھه ییه ک خانه  یه ره وه شدا گیانه وه  خواری خواره ـ له

ی ڕابووردودا  دوو ملیارد سا  له وانه ندک له  ھه یه وانه ـ له
  ره وه و گیانه بینیت ھک له ک ده وه. ھاتبت ردا نه سه گۆڕانکاریان به

  ڕوات، چونکه ک ده و جیھانی ڕووه ره  ڕک به وه ییانه ک خانانه یه
  وه تاییانه ره  سه و خانه مان ئه  ھه کانیش له که چت ڕووه پده

 . ووه دروستب کانی لوه ره وه  گیانه دروستبووبن که
 . وه مه که شتک ده  من بیر لهم به. بینم ، ده ـ به

 ـ چی؟
؟ ئایا داروین ھیچ  چۆن دروستبووه» تایی ره ی سه خانه«مین  که ـ یه
 ؟ مکی پیه وه

ی  شدا ڕگه وه ڵ ئه گه  لهم بهو پیاوکی وریابوو،  ـ پم گوتیت ئه
  بنووست؛ و پرسیاره ی ئه رباره تی ده کی په یه  گریمانه خۆیدا شوه به
  ین که  بکه کی چکۆله یه ریاچه ی ده نه زه مه!) رک گه چ ئه(ر  گه ئه...»
با  رمی و ڕووناکی و کاره ک و فسفۆڕ و خوێ و گه  ئامۆنیایه موو جۆره ھه
کی کیمیایی پۆتینی تدا  یه  ئاوته تا دوایی تدا بت، وه ھه...و 

 «...کردنی زیاتری تدا بت شه هگی گ  ئاماده دروستببت، که
 ی پاشان؟ ، ئه ـ به

ی  مین خانه که تی دروستبوونی یه  چۆنیه  قوی بیری له ـ داروین به
شدا  لره.  ھاتبت وه کی نائۆرگانیه یه  ماده  له  که وه کرده زیندووی ده

مان کتومت  مۆکه  زانستی ئه ، چونکه واوه ی ته که  بۆچوونه وه دیسانه
نو  تایی له ره مین ژیانی سه که  یه کات که  ده وه ی ئه نه زه مه
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ی  وه ک ئه روه دابت، ڕک ھه ریھه ئاوھادا سه» رمی گه«کی  یه یاچه ده
 . پش چاوی یھنایه داروین ده

 ! ـ بۆم باسبکه
جبھنت،  مان به که سته به کی مه رزاره کی سه یه خشه  نه یه وانه ـ له
  وه مین لکۆینه ر دواھه  سه چینه ھین و ده  داروین جدهدا  لرهم به
 .وی ر گۆی زه سه دانی ژیان له رھه  سه ت به باره سه
ڕاستیدا بزانت ژیان چۆن   له یه س ھه که. ژم شه مک ده  که ریکه ـ خه
 ؟ داوه ریھه سه
ھدی  ھدی م به. زانت کی پاوپ نه یه شوه س به  که یه وانه ـ له
تی   چۆنیه ، که وتووه رکه مان بۆ ده یه و ونه شی زیاتر و زۆرتری ئه به

 .دات دانی ژیانمان نیشان ده رھه ڕتچوونی سه
ک و  ڕووه–موو ژیان   ھه موو شتکدا وای دابنین که پش ھه با له
ی  ساکارترین شوه.   پکھاتووه مان ماده  ھه  له-ریش وه گیانه

  ر بخرته  و گه که یه  ژیان ماده  که یه وه ان ئهکردنی ژی پناسه
واو  شی ته ر دوو به سه توانت خۆی به وا ده ، ئه وه کی خۆراکییه یه گیراوه

   که ڕوه یبات به ک ده یه  ماده م پۆسسه ئه. شبکات کدا دابه ک یه وه
و  ئه DNA  ستیشمان له به ، مه" "DNAین  پی ده ئمه

کات و  کان دیاریده  توانا ویراسیه  که یه یه و ماده  یان ئه یه کرۆمۆسۆمانه
ستیشمان  به ھا مه روه ھه.  یه کانیشدا بوونی ھه  زیندووه موو خانه  ھه له
ڕاستیدا  له DNA ی مۆلکیولی وه رئه به ، له یه DNA  مۆلکیولی له

  هوات.  یه وره کجار گه  یان مۆلکیولکی یه کجار ئاۆزه مۆلکیولکی یه
ک  یه  چ شوه به DNA مین مۆلکیولی که  یه  که دایه وه  له که پرسیاره

 ؟. داوه ریھه سه
 ؟ ـ به

.  ر دروستبووه وبه مه  ملیارد ساڵ له4،6ی خۆردا  ه ڵ کۆمه گه وی له ـ زه
نی   پاشان ھواش ھواش تهم به،  نکی ئاگراوی بووه تدا ته ڕه  بنه له
ی س بۆ  ت ژیان نزیکه دا زانستی مۆدرن ده لره.  وه وی ساردبۆته زه

 . داوه ریھه ر سه وبه مه چوار ملیارد ساڵ له
 .ـ ڕی تناچت

پش  له. بت ت گوێ ل نه که موو باسه کو ھه تاوه ـ نابت وا بیت ھه
  ی ئستاکه ویه م زه  ئه  که وه یته  بکه وه بت بیر له موو شتکدا ده ھه
 کاتکیشدا ژیان  له.  وسا زۆر جیاوازتر بووه ی ئه وییه و زه ، له یه ھه

 ئاو   ئۆکسجینیش له واته ، که بووه ویدا بوونی نه ر زه سه ھشتام له
ھۆی  مین جار به که ئۆکسجینی ئازاد، یه.  بووه وادا بوونی نه وھه

» بوونی نه«ڕاستی .  دروستبوو وه کانه که ی ڕووناکی ڕووه پکھاته
ی  ی ڕی تناچت خانه وه رئه به ، له یه ش گرنگی خۆی ھهئۆکسجینی
   له-بت ھه DNA ی وه  توانای دروستکردنه که–تایی  ره ژیانی سه

 .تمۆسفیرکی ئۆکسجیناویدا دروست بووبت ئه
 ـ بۆ نا؟
 خرایی کارلکردن   زۆر به  که که یه ی ئۆکسجین ماده وه رئه به ـ له
ی  وه وا زۆر پش ئه بت، ئه سجینمان ھهر ئۆک گه  ئه واته. کات ده

  موو مۆلکیوله بتوانت دروست ببت، ھه DNA ک مۆلکیولی ئاۆزی وه
 .بن ده» ئۆکسیداوی» DNA کانی ییه بنچینه
 !ـ ئممم
 بواری دروستبوونی  مۆکه  ئه زانین که  ده وه دنیاییه ش به وه رئه به ـ له

. کیش یان فیرۆسکیش کتریایه  بهت نانه  ته به...،  نیه» نوێ«ژیانی 
نیان  مه ک ته تی یه واوه  ته وی به ر زه موو ژیانی سه بت ھه  ده واته
ی  زی بۆماوه گه ک ڕه ی فیلک وه زی بۆماوه گه  ڕه واته که. بت ھه
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توانین بین فیلک  ک ده یه تاڕاده.  کتریا، دورو درژه ساکارترین به
ک  ری یه وه گردراوی بوونه وه کی پکه ۆنیه ڕاستیدا کۆ یان مرۆڤک، له

ی  مان ماده شدا ھه کی له یه  خانه موو تاکه  ھه ی له وه رئه به ، له ییه خانه
 نیشانی  ستوری دروستبوونمان، که واوی ده  ته واته.  یه ویراسیمان ھه

شماندا  ی له ککی چکۆله یه  خانه موو تاکه ناو ھه  کین، له دات ئمه ده
 . شارداوه  حهخۆی

 . یره کی سه یه وه ـ بیرکردنه
کانی   خانه  که یه وه کانی ژیان ئه وره  گه  نھنیه کک له ـ یه
،  یه کانیان ھه نی کاره تمه ییش، توانای تایبه خانه رکی فره وه گیانه

کاندا چاالک  موو خانه  ھه کان له  ویراسیه موو سیفاته ی ھه وه رئه به له
ندکی  و ھه» داگیرساون « و جینانه  یان له و سیفاتانه لهندک  ھه. نین

 پۆتینکی جیاوازتر  ر جۆره کی جگه یه خانه. » وه ته کوژاونه«تریان 
مار یان پست  کی ده یه ی خانه و پۆتینه ک له م دنت وه رھه به

 DNA مان مۆلکیولی دا ھه که ر س خانه ھه  لهم به. کات دروستیده
  خۆگرتووه ی له ره وه و بوونه ستوری دروستبوونی ئه موو ده  ھه ه، ک تدایه

 .ین که دا باسی ده  لره که
، ھیچ  بووه تمۆسفیردا نه  ئه ی ئۆکسجین له وه رئه به  کاتکیشدا له له

   که بووه ویدا بوونی نه ی زه وه ره  ده رگکی ئۆزۆنیش له  به جۆره
ردوونی  ی تیشکی گه  ڕگه  که بووه  ھیچ شتک نه واته. پارزگاری بکات

و   ڕک ئه یه وانه ی له وه رئه به ، له ش گرنگه مه  ئه وه دیسانه. بگرت
مین مۆلکیولی  که  یه دا که و کاته  ڕۆی گرنگیان بینیبت له تیشکانه

   بووه یه و وزه ردوونی ئاوھا، خودی ئه تیشککی گه.  ئاۆز دروستبووه
کبگرن و  وی یه ر زه کانی سه  جیاوازه ی ماده وه  ھۆی ئه  بۆته که
 .تر پک بھنن وره ی گه ردیله گه

 . ـ باشه
   دروست ببت، که یه و شوه ی ئاۆزی له ردیله ی گه وه  کورتی؛ بۆ ئه ـ به
میان،  که بت؛ یه رجمان ھه بت دوو مه  ھاتبت، ده موو ژیانی لوه ھه

بت  میشیان ده بووبت و دووھه تمۆسفیردا ھه  ئه نابت ئۆکسجین له
 . وه  ناوه  بته درابت که» ردوونی تیشکی گه «  به ڕگه
 .یشتم  تگه وه ـ له
 ناوی  مۆکه ک زانستی ئه ، یان وه»دا رمه  گه چکۆله « ریاچه و ده ـ له
ی  ردیله  کاتکی دیاریکراودا گه ، له»دا تاییه ره  سه شله«و  نت له ده
یان  ره ر سوڕھنه و توانا سه  ئه ، که ار ئاۆز دروست بووهکج ی یه وره گه
. ن ش بکه کدا دابه ک یه واو وه شی ته ر دوو به سه  خۆیان به  که بووه ھه
،  ستی پکردووه کردنکی دورو درژ ده شه تای گه ره  سه وه شه لره

دا   لرهتوانین بین وا ده ، ئه وه ینه تری بکه مک ساده ر که گه ئه. سۆفیا
، یان DNA مین که  یه ین، واته که ی ویراسی ده مین ماده که  یه باس له

دوای  ک به شکردنکی یه خۆ دابه  له که خانه. ی زیندوو مین خانه که یه
وام گۆڕانی  رده ، به وه مین چرکه که یه ر له  ھهم به–  کدا بووه یه

کجار دورو درژ،  ی یهک یه ڕبوونی ماوه پاش تپه.  بایۆلۆجیش ڕوویداوه
 و ئۆرگانیزمی  کیان گرتووه  یه ییانه ک خانه  یه  ئۆرگانیزمه و جۆره ئه
ک  ی ڕووناکی ڕووه وجا پکھاته ئه.   و ئاۆزتریان پکھناوه خانه فره

.  وه تمۆسفیره  ناو ئه ش ئۆکسجین ھاتۆته یه و شوه  و به دروست بووه
  و شت؛ بوونی ئۆکسجین لهنجامی دو  ھۆی ئه ئۆکسجینیش بوو به

   خۆشکرد که رانه وه و گیانه ی بۆ دروستبوونی ئه تمۆسفیردا ڕگه ئه
ش  وه  له جگه. ن بده ناسه  ھه وه کانیانه ھۆی سیه یانتوانی به ده
و  ی ئه وه رئه به پاراست، له ردوونی ده  تیشکی گه تمۆسفیر ژیانی له ئه

بووبن بۆ » پریشک« گرنگترین  یه وانه  له که–  ردوونیانه  گه تیشکه
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 ژیانکیش  موو جۆره  ھه  زیان له-ی زیندوو مین خانه که دانی یه رھه سه
 .ن ده ده
 ؟ بووه و و ڕۆژکدا دروست نه  شه تمۆسفیر له  خۆ ئهم بهـ 

  ی که وه  ئه دا دروستبوو، واته که کیه ره سه» ریا ده «  پشدا ژیان له ـ له
  ودا ئۆرگانیزمه له. »تایی ره ی سه شله«ن   پی ده مۆکه ئه

کان  خشه  زیان به  تیشکه یانتوانی بژین و خۆشیان له کان ده زیندووه
ی ژیانی ناو  وه  پاش ئه کی دورو درژ، واته یه نھا پاش ماوه ته. بپارزن

کان  کیه مین وشکاوه که وجا یه تمۆسفیری دروستکردبوو، ئه  ئه ریاکه ده
ک  ، وه وه دواشه  به لره. ویدا ڕۆیشتن ر زه سه  و به وه هر  ده ھاتنه

 کوخکدا دانیشتووین،  دا له ش لره ئستاکه. ر باسمان کرد وبه وه له
 س چوار  ین که که ماشای پۆسسک ده  و ته  دواوه وه ڕینه گه ده

   له  دورو درژه و پۆسسه شماندا ئه وه ناوه ، له ملیارد سای پچووه
 . خۆی  له ئاگا بووه کۆتایدا به

وت   ڕکه موو شتک به دایت ھه و بوایه شدا ئایا له وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 
 ڕوویدابت؟

  دات که مان نیشان ده وه ش ئه که پۆستکارته. گوت خر، من وام نه ـ نه
،  ھا ساه درژایی ملیۆنه به.  بووه ھه» کی یه ئاڕاسته « کردنه شه و گه ئه
مارییان ئاۆزتر  وام سیستمی ده رده  به ری وا دروستبوون که وه انهگی

دا نیم  و بوایه من خۆم له.  تر بووه وره ش مشکیان گه ره  به ره  و به بووه
 کدایت؟  چ بوایه ی تۆ له وت بت، ئه  ڕکه مه ئه

و  له. تی، چاوی مرۆڤی دروست کردبت وتکی په  ڕکه ـ پم وانیه
 توانای بینینی   ئمه بت که دا ھه وه  له کی شاراوه  نیت مانایهدا بوایه
 ؟ یه ورمان ھه چوارده

. رسوڕمان بوو ی سه  جگه وه الی داروینیشه کردنی چاو به شه ـ گه
 باش  ک ڕکبخات و بت شتکی ھنده یه توانی فیکره یده ڕاستیدا نه له

  وه ردنی سروشتیهبژا ھۆی ھه نھا به ک چاو، ته ستیاری وه و ھه
 .دروستبووبت

یرو   سه بیری له. کرد لبرتۆی ده ماشای ئه سۆفیا دانیشتبوو و ته
 من   که یره  سه نده یگوت چه دی خۆیدا ده  له... وه کرده ری ژیان ده مه سه

رگیزا و  ژیم و ھه  ده م جاره نھا ئه  ته یره  سه نده  چه...ژیم  ده ئستاکه
  پکدا ھاواری کرد؛ له.  وه مه  تر نایهتکی ڕه رگیز که ھه
  واته م بچت، که ده و عه ره کراو به ریده موو بارکدا ئافه  ھه ر له گه ئه«ـ 

 .«بت چی بت؟ تایی ده تاھه ی ھه ریده نرخی ئافه
 ماشایکرد و گوتی؛  تیژی ته لبرتۆ به ئه

 . یتانه ی شه  قسه مه م، ئه که ـ نابت وا بیت کچه
 یتان؟ هـ ش
   له ه«Mefistofeles» کانی میفیستۆفیلیس یتان، یان قسه  شه ـ به

  «Was sol luns denn dasت؛  ده دا که ی گۆته«Faust» فاوست
Schaffen! Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen!» 

 ؟  چیه و وشانه  ڕک مانای ئهم بهـ 
کانی ژیانی  موو کاره ھهماشای  مرت و ته  کاتکدا فاوست ده ـ له
 ت؛  ده وه  شانازیه کات، به ده
 
 ! که ویسته  خۆشه ی ساته  ئه وه ره بمنه»

 ویم، ر زه ی ژیانی سه نجه  په جگه
 .ب ناونیشان ونبت تدا به دیه به  ئه ناتوانت له
 دا، زنه  مه ییه و ئاسوده ڕوانی ئه  چاوه من ئستا له
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 .«گرم رده نم وه خۆشترین ساتی ژیا چژ له
 

 . ـ جوانی گوتووه
کانی فاوست  ناسه  ھه ر که ھه.  یتانه ی شه وجا نۆبه  ئهم بهـ 
 ؛ وه بته رزده یتان ھاواری لبه ستت، شه وه ده
 
 ! یه ترین وشه  شتانه مه ئه! ڕابوورد»

 بۆچی ڕابوورد؟
 .کن واو چوون یه م و کۆتایی، ته ده خودی عه

 م بچت، ده و عه ره کراو به ریده  بارکدا ئافهموو  ھه ر له گه ئه
 بت چی بت؟ تایی ده تاھه ی ھه ریده  نرخی ئافه واته که

 !ڕابوورد
 ھشتام بوونت   که یه و کاته ک ئه ئایا زیاتر فربوویت؟ یاخود وه

 بوو؟ نه
  تی و یه خوله دا باوه که ناو بازنه شدا ھشتام به وه ڵ ئه گه له
 .دات  ده وه وی ھاتنه ھه

 .«  باشتره الوه تایم زۆر به تاھه تای ھه نا، من، به
 

.   باشتره الوه مم به که ی یه که قه  ده وه رئه به  بوو، له شبینانه ـ ڕه
کی  شدا فاوست مانایه وه ڵ ئه گه  لهم به ژیان کۆتایی ھات،  نده رچه ھه
 .ھشتن جی ده  به بینی که دا ده وارانه و شونه له

  ، که ی داروین نیه که نجامکی تیۆریه رئه  ڕاستیدا ده ش له مه ـ ئایا ئه
 تیدا بچوکترین  ین، که که زن ده شداری شتکی مه  به ت ئمه ده

  ستره  ئه ؟ ئمه یه دا ھه که وره  گه  گشته فۆرمی ژیان، گرنگی خۆی له

وری   ده  به ، کهین یه وره  گه شتیه و که  ئه ئمه! ین سۆفیا که زیندووه
شمان  که ر یه  ھهم به.  وه خولینه ردووندا ده خۆرکی گاوی گه

نو ئاوی ژیاندا   به وه ه»جین «  بارکی پ له کین و به شتیه که
ر، ئیتر  وبه ی ئه که ره نده  به یانده مان گه که کاتکیش باره. ڕین په تده
 ستاین بینسن بیۆنه«.  چووه ر نه ده ھه  ژیانمان به و کاته ئه

Bjørnstjerne Bjørnson» کدا به ی له مان فیکره ھهوه  شیعریه م ش  
 ربی؛ ده
 
 ، یی ژیان بگره میشه ھاری ھه ڕزی به»
 ! راندووه موو شتکی ئافه  ھه که

   و خشراوه  بچوکترین شتیش به ت به نانه  ته وه ڕۆژی ژیانه
 .چن ناو ده کان له نھا شوه ته
   و وه خاته  ده وه نه  وه نه
 رزتر کی به یه ھره  به نه گه وام ده رده به

 ...خوقنت ز ده گه ز ڕه گه  ڕه ھا ساه ملیۆنه
 کدا دوای یه ک به کانیش، یه جیھانه

 ...وتن فه دن و ده
 

 ، ، خۆت ئاوزانی ژیان بکه یه مادام بوونت ھه
 ، بکه دا خونچه ھاره و به له

 ، رگره  وه و و ڕۆژه و شه هت ل دیه به چژی ئه
 ؛ خشراوه  مرۆڤ به  به که

 ت، که زه توانا الوه
   بکه دیه به  ئه و گژاوه شی ئه پشکه
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  ئازار، رچی الوازیت و لوان لویت له گه
 «! دیه به  ئه و ڕۆژه ی ئه ناسه  ھه یمژه ش ھه وه رباری ئه ل سه

 
 . ڕاستی جوانه ـ به
وت بم  مه نھا ده ته. ستنین وه مان ده که دا باسه  لرهم بهـ 
 .«!شکی نوێ به«

 . بھنیت م ئایرۆنیه ش ئیتر واز له ـ ده
 .ڵ بیت بت گوایه و تۆش ده» !شکی نوێ به«ـ گوتم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 «Freud» فرۆید
یدا  وه ناوه ی، له که گونجاوه رست و نه  خۆپه خواسته...

 ...وت رکه ده
 

یدا   جگاکه  له له په  به وه ستیه ی ده که فه له مه  ی به  کنه  میولله ھیلده
کانی  ی دانا، جله که ر مزی نووسینه سه ی له که فه له مه.  وه رزبووه به
کک خۆی  ک دوو خوله یه. یان ڕۆیشت که رماوه و گه ره گرت و به ھه

  وجا ڕایکرده ئه.  وه رکرده به کانی له  جله له په  و به که ر دوشه  به خسته
 . وه خواره

 !  ھیلده یه یانی ئاماده ـ نانی به
 ! بم که  پچکۆله مه له مک سواری به پشدا که وت له مه ـ ده

 ...م به!...  ـ ھیلده
ی  که مه له تی به په. ڕی دا تپه که نو باخچه  و به وه ره  ده ڕایکرده
وڵ لدان،   سه هستیکرد ب ر ده کسه یه.  وه  ناویه دایه  و خۆی ھه وه لکرده

پاشان ... کرد ستی زیادی ده کانی ده وه ھواش ھواش خرایی سه
 . وه ئارام بووه

ین،  یه وره  گه شتیه و که  ئه ئمه! ین سۆفیا که  زیندووه ستره  ئه ئمه»
ر  م ھه به.  وه خولینه ردووندا ده وری خۆرکی گاوی گه  ده  به که
نو ئاوی   به وه ه»جین «  بارکی پ له بهکین و  شتیه شمان که که یه

ر،  وبه ی ئه که ره نده  به یانده مان گه که کاتکیش باره. ڕین په ژیاندا تده
 .«... چووه ر نه ده ھه  ژیانمان به و کاته ئیتر ئه

ویش نووسرابوو،  ر بۆ ئه یزانی ھه ڕاستیدا ده له. ربوو به مووی له ھه
کی دورو  یه ، نامه که فه له سراوکی ناو مهموو نوو ھه! ک بۆ سۆفیا نه

 .  بوو بۆ ھیلده درژی بابه
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. دا دینان که مه له ناو به  و له وه  کرده که مه له  به ی له که وه ردوو سه ھه
رز و نزم  دا به که  ئاوه زوی خۆی له  ئاره  ھنا به که مه له  به وازی له
 .دا که مه له  بنی به کشا به  دهرمی خۆی  نه ش زۆر به که ، ئاوه وه ببته
شی ناو ئاوی  ر ڕووکه سه  له یه  چکۆله مه له و به ک چۆن ئه روه ھه
ش  مان شوه  ھه  بوو، به وه که ر ئاوه سه ساندا به ی لیلله که نداوه که
شی  ر ڕووکه سه  و به  گوزکه کرد خۆشی توی توکه ستی ده ھه

 . یه وه ژیانه
   ڕاستیدا له ، له دان؟ به یه م ونه  چ شونکی ئه ۆ لهلبرت سۆفیا و ئه

 کودان؟
نھا   ته ره وه و دوو بوونه  ئه  بکات که وه ڕ به ختبوو باوه  سه وه الیه به
... مشکی باوکی بن» لیکترۆ موگناتیسی چوونکی ئه ھه«ند  چه
ز و  کاغهمکی  رھه نھا به وان ته  ئه ی که وه توانی ڕازی بت به یده نه

 خۆشی  واته ، که ر وا بوایه گه. ی باوکی بن و ھیچی تر که ئامری چاپه
   که یه و پۆتینانه کگرتنی ئه می یه رھه نھا به  ته وه یه م ڕوانگه له

» رمدا ی گه کی چکۆله یه ریاچه ده«نو  پکدا له  ڕۆژان له ڕۆژک له
ی   کنه  میولله و ھیلده ئه. .. زیاتریش بوو وه و له م ئه به.  دروست بووه

 .بوو
مان کاتیشدا   ھه کی نایاب بوو، له  دیاریه که وره  گه فه له بگومان مه

ر کرۆکی   سه ی خسته نجه  باوکی په  که دا بنایه وه  دانی به بوایه ده
نگی زای  شدا ده وه ڵ ئه گه م له به. یدا وه  ناوه تایی له تاھه شتکی ھه
 .بوو لبرتۆ و سۆفیادا پخۆش نه ئهر  سه باوکی به

ری بسوڕمنت،  ڕاستی سه یدا به وه ی ھاتنه  ڕگه بت له  ده وه رئه به له
یانی  رباره  ده بوو که سه و دوو که رزارباری ئه  قه  ھیلده چونکه

ی  خانه  فۆکه  بت له وه کرد باوکی شایانی ئه ستیده ھه.  وه خونده ده

ت بۆ  سه ک مرۆڤکی بده  وه شه وانه بشوت، لهری ل کۆبنھاگندا سه
 . وه ر بخولته دا ھه و ناوه خۆی به
  که راخ ئاوه  قه وه یانده ی گه که مه له به.  وه واو ھمن بووه مک ته پاش که

یانی خوارد و  ھمنی نانی به ڵ دایکیدا به گه پاشانیش له.  وه ستیه و به
ک؛ تامی  روه کانی خۆیان، ھه  باوه هر قس  سه وه  ھاتنه وه دیسانه
 . مکی تریش بکویه  که م خۆزگه  زۆر خۆشبوو، به که ھلکه

  که وره  گه فه له ی مه وه  خوندنه ستی به نگان ده  دره وجا ئواره ئه
 .واوی بکات مابوو ته ی نه  ھنده ئستاکه.  وه کرده

 
 ۆ گوتی؛لبرت  و ئه وه رگا درایه ده  له وه دیسانه

 بزار  یه وانه  له یه و شوه ین؟ به که ڕ نه ـ بۆچی گوی خۆمانی ل که
 .ببت و بوات

 .  بزانم کیه خر، من پم خۆشه ـ نه
 .وت لبرتۆش دوایکه  ڕۆیشت و ئه رگاکه و ده ره سۆفیا به

کان  ر پلیکانه سه  له وه ڕزانه کی زۆر به یه شوه پیاوکی ڕووت و قوت به
 .ردابوو سه تابوو و تاجکیشی لهس وه

 ؟  چۆنه الوه رگی نوی پاشاتان به ڕز به ی به  ئوه... ـ باشه
  ش وای له مه میان داپچی، ئه ردووکیان ده لبرتۆ ھه سۆفیا و ئه

 ریاندا؛ سه بچت و ھاواریکرد به مک ھه  کرد که که پیاوه
 !ونن ری ڕزیشم بۆ دانانه ت سه نانه ـ ته
 رخۆی و گوتی؛  به تی دایه رتۆ غیرهلب ئه

 .  پاشا ڕووت و قوتهم به،  ـ ڕاسته
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  ر شوه سه ر له وام ھه رده  و به وه دایه مکی نه  ھیچ وه که پیاوه
  وه مایه الی ڕوی سۆفیادا چه لبرتۆ به ئه. ستابوو ی خۆی وه که رزیه لوتبه
 گویدا؛  ھواشی چرپاندی به و به

 .زانت  مرۆڤکی ڕک و پک و لھاتوو ده ـ خۆی زۆر به
  پکدا پرسی؛ موچاوی گرژ و مۆن کرد و له  ده که پیاوه

 ؟ یه دا ھه م خانوه  سانسۆرک له ـ ئایا ھیچ جۆره
واو  دا ته  لره ئمه.  وه می دایه لبرتۆ وه  ئه... وه داخه خر به ـ نه
مان  که سته ر پنج ھه ھه  له وه کیشه موو ڕوویه  ھه رین و له به خه به
 پ  ته م حاه ین به  پاشا ناده  به ش ڕگه وه رئه به ئاگاین، له به
 . وه م ماه  ئه کاندا بته ر پلیکانه سه  به وه رمه شه

 بت گویان بۆ شلبکات،  وه  شایانی ئه که ته کرد حاه ستی ده سۆفیا ھه
 دواجاردا خۆی پ  ، له هنیناوی  پکه  بینینی پیاوی ڕووت ھندهم به
ی  که نینه چوو پکه  ده وه ھاوکات له. نین  قاقای پکه گیرا و دایه نه

  وجا پی زانی که  ناردبت، ئه که کی نھنی بۆ پیاوه یه نیشانه
ڕاکردن خۆی  ستی خۆی داپۆشی و به ردوو ده ھه به.  تی ڕووته واوه ته به
. دا ونبوو که ناو دارستانه  له وه وشه  نزیکترین دار و له یانده گه
 و  که  سوورهکو  وا و نوح و کچه م و حه  ئاده ودا چاوی به  له یه وانه له

 .وت ر پلوس بکه پیته
نین،  که ستابوون و پی پده کان وه ر قادرمه سه لبرتۆ و سۆفیاش له ئه

 لبرتۆ گوتی؛ دواتر ئه
 و  وه  ژوره وه ۆینه ب  کاتی خۆی بت که  ئستاکه یه وانه ـ له

 .م یت بۆ بکه که وت باسی فرۆید و تیۆری نائاگاییه مه ، ده وه دابنیشینه
کی  ماشایه سۆفیا ته.  وه دا دانیشتنه که ره نجه م په رده به  له وه دیسانه

 ی کرد و گوتی؛ که کاتژمره

گی ن کردنکی زۆری ئاھه  و ھشتام ئاماده  دوو و نیوه  ئستاوه ر له ـ ھه
 . شم ماوه که باخچه

مک   که  با ئستاکهم بهم،   بکه بت خۆم ئاماده ھا ده روه ـ منیش ھه
 .ین باسبکه «Sigmund Freud» ی سیگمۆند فرۆید رباره ده
 سوف بوو؟ یله ـ فه
  فرۆید له. لتوری سوفی که یله توانین ناوی بنین فه رحاڵ ده ھه ـ به

 دانیشگای فنادا زانستی پزیشکی  دایک بوو و له دا له1856سای 
  دابوو که و کاته ر، ڕک له سه ی ژیانی برده وشدا زۆربه ر له ھه. خوند

. وت که رده ندی تدا ده مه وه لتوری ده کردنی ژیانکی که شه فنا گه
زانستی (*دا «Neurologi نیۆرۆلۆجی«شی   به ر زوو له فرۆید ھه
دا و  ی نۆزده ده  کۆتایی سه له. رگرت  وهندی تمه تایبه) و.مار پزیشکی ده

روونناسی  ده«ر  سه شمان، کاری له یه ده م سه ڕاستی ئه تا نزیکی ناوه ھه
 .کرد ده» روونی ی ده وه شیکردنه«یان » ییقو

 . وه ره  زیاترم بۆ ڕوونبکه ـ تکایه
سفکردنی  م وه ، ھه»روون ی ده وه شیکردنه«کی گشتی  یه شوه ـ به
  خۆشی و ئازاره رکردنی نه سه ی چاره م شوه روونی و ھه  دهتی حاه
واوی فرۆید  کی ته یه  ونه دا نیازم نیه لره.  وه گرته کانیش ده روونیه ده

بۆ  (* ین مرۆڤ چیه ی تبگه وه  بۆ ئهم به. کانیت بۆ بکشم یان چاالکیه
 تیۆری  تهواو پویس وا ته ، ئه)و.ین تی مرۆڤ بگه  ماھیه ی له وه ئه

 .ی بزانین که نائاگاییه
 ... ست پبکه رموو ده رۆشت کردم، فه په  به ئستاوه ر له ـ ھه

نوان مرۆڤ و  ک له  گرژیه  شوه میشه پی فرۆید، ھه ـ به
ر؛   سه ینه ی بخه نجه زیاتریش په.  یه یدا بوونی ھه که وره چوارده
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 و پویستی  ریزه وان غهن  له یه ھه» ک کانیه ره ربه به«ک یان  گرژیه
 . وه کی دیه الیه شی له که وره ک و داواکردنی چوارده الیه مرۆڤ له

ی  ریزه  غه س بوو که م که که ر بین فرۆید یه گه ین ئه ڕۆیی ناکه زیاده
رکی گرنگی   نونه ی ببته وه  ھۆی ئه ش بووه مه ئه.  وه مرۆڤی دۆزیه

ریان  دا سه ی نۆزده ده  کۆتایی سه  له ی که  سروشتیانه وه و بزوتنه ئه
 .دا ھه
 ؟ ی مرۆڤ چیه ریزه  غه ستت له به ـ مه
  میشه مرۆڤ ھه.  نابات ڕوه کانمان به وته سوکه  ھه میشه ق، ھه ـ ئه
  ژده ی ھه ده کانی سه سوفه یله ک فه روه  ھه نی نیهق  ئه یه و شوه به
کان  نیهق  نائه چوونه  جار ھهزۆر. تمان پبھنن ناعه یانویست قه ده

کانمان و  ونه ن، بیاری خه که ستنیشان ده مان ده وه بیرکردنه
کرت  ش ده نیانهق  نائه چوونه  ھه و جۆره ئه. ن ده کانمان ده کرداره

  بۆ نمونه. کی قوی مرۆڤ بن ی قوی یان پویستیه ریزه ربینکی غه ده
ک پویستی شیرخواردنی منداڵ،  روه ی سکسی مرۆڤ، ھه ریزه غه

 . ییه پویست و بنچینه
 .م گه ـ تده
 م به. بووبت کی نوێ نه یه وه  خۆیدا دۆزینه  خۆی له مه  ئه یه وانه ـ له

چت  ، پیده ییانه  بنچینه  پویستیه و جۆره  ئه لماندی که فرۆید سه
ب  ش به یه و شوه یان بگۆڕن بۆ شتکی تر و به» پۆش بکرن رده په«
ش  وه  له جگه. رن  به ڕوه وتمان به سوکه ئاگابین لیان، ھه ی به وه ئه

کی سکسی   چاالکیه  مندای بچوکیش جۆره ی که وه ئاگابوو له فرۆید به
چاالکی سکسی «باسی  ی ڕۆشنبیرانی فناش ڕقیان له ه کۆمه.  یه ھه

 . وه مکرده  فرۆیدی کهکی زۆر ناوبانگی یه ش تا ڕاده مه بوو، ئه» منداڵ
 .رم ناسوڕمنت  سه وه ـ ئه

  ین، واته که ده «Victorianism فیکتۆریانیزم« باسی قۆناخی  مۆکه ـ ئه
ک  ک تابویه ی چاالکی سکسی وه رباره موو شتک ده  ھه ی که و کاته ئه
  وه یه که ی کاره  ڕگه فرۆید چاالکی سکسی مندای له. کرا ماشای ده ته

کانی  گه  به واته. روونناس ک دکتۆرکی ده وت وه رکه هبۆ د
  وه وه ی تاقیکردنه  ڕگه یان له–بوو  کی ئیمپیریستیان ھه یه بنچینه
 زۆر  وت که رکه  بۆی ده وه زمونه ی ئه  ڕگه ش له وه  له جگه. یشتبوو پیگه

 بۆ  وه ڕنه گه کان ده روونیه  ده خۆشیه کان یان نه ماریه  ده ته  حاه له
 کاری  ره  به ره ش به یه م شوه به. می مندای رده کانی سه باییه ناته
توانین ناوی بنین   ده کرد، که رکردن ده سه کی چاره یه ر شوه سه له
 .«روونی رکیۆلۆژی ده ئه«

 ؟  چیه وه ستت له به ـ مه
ور کی د واری ڕابووردویه دات شونه وده رکیۆلۆژ ھه زانیت ئه ک ده ـ وه

ندین چینی جیاواز  ی چه وه ی لکۆینه  ڕگه ش له مه ، ئه وه بدۆزته
  وه ک بدۆزته قۆیه  چه یه وانه له. ھنت جده  به وه لتوریه جیاوازی که

کانیدا،  وه مک قوتری لکۆینه  که له.  ژده ی ھه ده  بۆ سه وه ڕته  بگه که
چت  ش قوتر، پده وه له.  وه ته بدۆز ی چوارده ده کی سه یه  شانه یه وه له

 .دیبکات ی پنج به ده کی سه یه گۆزه
 ؟ ـ به

 ھاریکاری  روونی، به کی ده یه وه ره ش شیکه مان شوه  ھه ـ به
و   و ئه وه که خۆشه یی ئاگایی نه قو توانت بچته ی، ده که خۆشه نه
 ھۆی ئازاردانی  ته  کاتی خۆی بوونه  که وه  پشه  بھنته زمونانه ئه
  کانمان له ریه موو یادوه پی فرۆید ھه  به چونکه.  که سه روونی که ده
 . وه ینه که ماندا کۆده وه یی ناوهقو

 .م گه وجا تده ـ ئه
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   به که خۆشه  نه  که وه ئازار بدۆزته رھاتکی پ له سه  به یه وانه ـ له
 م به،  وه رته  بهیادی خۆی ویدابت له ندین ساڵ ھه درژایی چه

ی  که خۆشه  و توانای نه وه ته روونیدا ماوه یی ده قو شدا له وه ڵ ئه گه له
» زمونکی پ ئازاری ئه«ی  وه ره  ده ی ھنانه  ڕگه له.  سست کردووه

  که سه ، که که خۆشه رچاوی نه  به  بۆ ناو ئاگایی و خستنه و جۆره به
  یه م شوه توانت به  ده  واته،»کۆتایی پ بھنت«توانت  ده

 . وه چاکببته
 . یه ـ زۆر لۆجیکیانه

   با له وه رئه به ، له وه  پشه ڕۆمه دا ده که باسه  من زۆر خرا لهم بهـ 
 ...کات روونی مرۆڤ ده سفی ده ک وه یه  چ شوه پشدا بزانین فرۆید به

 ؟ ت بینیووه رگیز مندای پچکۆله ھه
 . نهوار ساـ کۆڕی مامکم چ
وخۆ و ساکار  کی زۆر ڕاسته یه  شوه ، به وه  ناو جیھانه ـ کاتک دینه

ر  گه  ئه بۆ نمونه. بین رده کانمان ده روونیه  فیزیاوی و ده پویستیه
ر  گه ین ئه مان شتیش بکه  ھه یه وانه له. ین که ن، ھاوارده ده شیرمان نه

کی ئاشکراو  یه شوه ، به وه شه وه رو ئه سه له. ڕ بت مان ته که دایبیه
  وه کتر نزیکبوونه یه  بوون و سۆزی له وه وخۆ خواستی پکه ڕاسته

ی  ه»پرنسیپی ویست«م  یان به»  یه ریزه غه«م  فرۆید به. خوازین ده
ک  یه ش، تاڕاده ک منداکی بچکۆله وه. » ریزه پرنسیپی غه«گوت  ده
 .ین و ھیچی تر ریزه ر غه ھه
 ! وام به دهر ـ به

.  وه منته ماندا ده  گه  درژایی ژیانمان له  به ریزه ـ پرنسیپی غه
ین  ک ڕک بخه یه  شوه کانمان به بین ویسته  ھدی ھدی فردهم به
بین پرنسیپی   فرده واته. ماندا بگونجت که وره ڵ چوارده گه  له که

. دابنین) نسیپی ویستیان پر ( ریزه ری پرنسیپی غه به ت له قیقه ھه
  گرته  ده و ڕکخستنه  کاری ئه چنین، که ده ک ھه»خود«ت  فرۆید ده

ڵ  گه  لهم به شتکیش بخوازین،  نده رچه ش ھه و کاته ئه. ستۆی خۆی ئه
 دی یان  مان دته که کو خواسته تاوه ین ھه شدا ناگرین و ھاوار ناکه وه ئه
 .کرت تر دهمان  که کو پویستیه تاوه ھه

 . ـ بگومان نا، ئاشکرایه
مان   ھه توندی بووت و له چت شتکمان زۆر به ـ پاشان ڕی تده

وجا  ئه. کرت  قبوڵ نه وه مانه که وره ن چوارده الیه کاتیشدا له
ین پایان  ده وده  ھه ، واته»پنین بچه«مان  که بین خواسته ناچارده

 .نی یادیان بکه  بنین و له پوه
 .م گه ـ تده

روونی مرۆڤدا بوونی   ده تریش له» کی چاالکیه«پی فرۆید   بهم بهـ 
کانی  نگاری داوا مۆرایه ره  به وه می مندایمانه رده  سه ر له ھه.  یه ھه

  ه  شتکی ھه کاتک که.  وه بینه مان ده که وره دایک وباوک و چوارده
یان » ! نابت یه و شوه نا، به«؛ ن وسا دایک و باوک ده ین، ئه که ده
ش  وره  کاتک گه نده رچه ھه. » ب گویت نده ھۆ ھۆو، چه«ن  ده
 و حوکمی   داوا مۆرایانه و جۆره ماندا ئه وه ناوه  لهم بهبین،  ده

   که  وایه وه ک ئه دواتریش وه. کشین ڵ خۆماندا ڕاده گه  له پشترانه
  وه ماندا بمننه وه ناوه ن و حوکمدانیان، لهورما ڕوانکردنی چوارده چاوه

 .«رو خودی سه«گوت  ی ده وه فرۆید به.  ئمه شک له  به و ببن به
  ویژدان بوو؟ ستی له به ـ مه

خودی «بوای فرۆید،   بهم به. »رو خودی سه «  له شکه ـ ویژدانیش به
یان » خراپ«ی  شتک  له  که وه کاته  ئاگادارمان ده و کاتانه ئه» رو سه
  تیش کاتک که تایبه به.  وه وینه که نزیک ده» گونجاو نه« شتکی   له که
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ک گوتمان فرۆید  روه ھه. بت  ھه وه  خواستکی سکسیه ندی به یوه په
می  رده  سه ر له ، ھه» گونجاوانه  نه خواسته « و جۆره پی وابوو ئه

 .ماندا بن وه ناوه  له وه مندایه
 ـ چۆن؟

ست   ده بت به  مندای بچوک خۆشحاڵ ده زانین که  ده مۆکه هـ ئ
موو   ھه  له  بۆ نمونه ش شتکه مه ئه. ندامی سکسی خۆی لدانی ئه

 دوو س  و منداه می فرۆیددا ئه رده  سه له. بینرت کدا ده یه وانگه له مه
. دا ستی ده  ده کیان له یه ، زله ی شتکی ئاوھای بکردایه نهسا
یان » ! ستت البه رمیت، ده چ بشه«ی پی گوتب؛  که  دایکه شه وانه هل
 .«! ربھنه ستت ده ده«

 !  شتتیه وه ـ ئه
ندامی سکسی و   ئه ندی به یوه رچی شتک په ش ھه یه و شوه ـ به

زۆر جاریش .  گوناح ستکردن به ی ھه  مایه بته بت، ده  ھه وه سکسه
  وه منته دا ده»رو خود سه «  توندی له  به ندهش ھ ستی گوناحه م ھه ئه
درژایی   به-کی ی خه پی فرۆید زۆرینه به–کانکی زۆر   خه که

موو شتک   ھه ت به باره  سه ته به ن، ھه که  گوناح ده ست به ژیانیان ھه
مان کاتیشدا فرۆید دووپاتی   ھه له. بت  ھه وه  سکسه ندی به یوه  په که
 و   خواستی سکسی و پویستی سکسی، شتکی سروشتیه  که وه کرده ده
درژایی  م سۆفیا، به که  باشه ، کچه وه شه لره.   گرنگه وه ن مرۆڤه الیه به

ستکردن   نوان ویست و ھه ک له باییه ک یان ناته کانیه ره ربه ژیان به
 .بت رپاده  گوناحدا به به

راوردکردنی  به ، به کانیه ره ربه بهو   ئه دانیت ئستاکه و بوایه ـ له
 ؟ وه متر بووبته می فرۆیددا که رده ڵ سه گه له

و   توندی له  به کانی فرۆید ھنده خۆشه  نه ندک له  ھهم به. ـ بگومان
مار  خۆشی ده ی نه  ڕاده یشتبووه  گه ژیان، که دا ده کانیه ره ربه به
  بۆ نمونه. »روونی ماری ده ده«ک فرۆید ناوی نابوو  روه الیان، ھه له
یدا  که ڵ مردی خوشکه گه  نھنی له کانی به خۆشه  نه کک له یه
مرت،  خۆشی ده  نه ی به که ، دواتر خوشکه وه ویستیه  خۆشه وتبووه که
توانت   و ده ی ئازاده که  مرده ئستاکه«ت؛   دی خۆیدا ده ویش له ئه

،  وه الیه  به گونجاو بووه  نه ش ھنده یه وه و بیرکردنه ئه. »!بمھنت
  وه تیه ڕاندویه  گه واته. »تی پاندویه چه«ر  کسه ت یه ک فرۆید ده روه ھه

  کچه« فرۆید نووسیبووی؛  وه یه م باره له. یی نائاگاییبۆ ناو قو
ی ھستریای تدا   نیشانه وت و ئستاکه خۆش که  نه که نجه گه
 بینینی مردنی  وت که رکه رکردنیدا، ده سه ره کاتی چا له. بینرت ده

رست و   خۆپه  و خواسته یادکردوه تی له واوه ته ی به که خوشکه
رکردندا  سه ژر چاره  لهم به. وت رکه یدا ده وه  ناوه ی له که گونجاوه نه

 ھۆی   ببووه  که وه وته ی بیرکه یه و چرکه ؛ ئه وه وته توانی بیری بکه
ر  سه  و له وه ڕاندیه  گه وه چوونکی توندی مشکیه  ھه ی، به که خۆشیه نه
 .« وه کو چاکبووه تاوه وامبوو ھه رده  به رکردنه سه م چاره ئه

 . چیه» روونی رکیۆلۆژی ده ئه « ستت له به زانم مه  ده ـ ئستاکه
روونی مرۆڤ  سفکی ده کی گشتی وه یه  شوه توانین به  ده وه شه ـ لره
ڵ  گه کی دورو درژ له یه وه  فرۆید پاش تاقیکردنه.ین بکه
» ئاگایی « ی که نجامه و ئه  ئه یشته کانیدا، گه خۆشه رکردنی نه سه چاره

و  ک ئه ئاگایی وه. ھنت ی مرۆڤ پکده شکی چکۆله نھا به مرۆڤ ته
ژر ڕوی  له.  یه وه که ر ئاوه سه  به  که فرینی ناو ئاو وایه ی چیای به شه به
قی   یان ئه قی شاراوه ئه «-ژر سنووری ئاگایدا یان له–دا  که اوهئ
 . یه مان ھه»زانراو نه
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   له  که وه گرته مان ده وه ی ناوه و شتانه موو ئه ـ ئایا نائاگایی ھه
 ؟ وه نه  بیرماندا نایه یادمان کردوون و به

. نین ا ئاماده ئاگاید کانمان له زمونه موو ئه  ھه میشه زانیت ھه ک ده ـ وه
 و بینیومانن و  وه ته  بیرمان لکردونه ی که و شتانه موو ئه  ھهم به
ین بیرمان  دا بده گه له» وی زۆریان ھه«ی  وه ب ئه توانین به ده
ی  زاراوه. »پش ئاگایی«، فرۆید ناوی نابوون  وه ونه بکه

  واته. »اننپاندوم چه « ھنا که کارده  به و شتانه شی بۆ ئه»نائاگایی«
یادیان  مل له  زۆره  به ومانداوه  ھه ی که  و شتانه وه و بیرکردنه ئه
. بوون» ر بزارکه«یان » ناشیرین«و » گونجاو نه«ی  وه رئه به ین، له بکه

ی خواستک یان ویستکمان  رگه  به-رو خود یان سه–کاتک ئاگایی 
 ! وه ینه خه دوریان ده.  وه  چینی خواره نته  ده وا پایان پوه ناگرت، ئه
 .م گه ـ باش تده

الی   بهم به. کات موو مرۆڤکی ساخ کارده الی ھه  له م میکانیزمه ـ ئه
 ئاگاییدا  گونجاو له ی نه وه ی بیرکردنه وه  دورخستنه وه سه ندێ که ھه

. ماری خۆشی ده  ھۆی نه بته ی ده یه و ڕاده  ئه گاته ، تا ده خته زۆر سه
ر خۆی بۆ خۆی   ڕاستیدا ھه پنرت، له  بچه یه و شوه  به ی که  شتهو ئه
  و ھۆیه ر ئه به له.  وه وته رکه  ئاگاییدا ده نوێ له رله دات سه وده ھه
  و جۆره ی ئه وه  بۆ ئه یه ی زیاتر ھه  وزه ک پویستیان به ندێ خه ھه

 سای  فرۆید له. نر ی ئاگاییدا البه خنه م ڕه رده به  له وانه بیرکردنه
روونی  ی ده وه ی شیکردنه رباره مریکادا وتارکی ده  ئه دا له1909
تی کارکردنی میکانیزمی  ک چۆنیه یه  نمونه ودا به ، له وه خونده

 . وه پاندنی ڕوونکرده چه
 ! ـ باسی که

وت  یه  و ده شونه  گره...دا م ھۆه کک له با وایدابنین یه«ـ گوتی؛ 
نت و  که رز پده نگی به ده رت، به م البه که وه ر خوندنه سه جم لهرن سه

م  م له منیش ده. کات پ ده ته په  قاچیشی ته کات و به ھاوارده
ھز  ند پیاوکی به  چه وه رئه به وامبم، له رده دا ناتوانم به بارودۆخه

  واته.  وه ره  ده نه که  ده که رزه نگ به  ده زۆر پیاوه سن و به ده ھه
ر  سه توانم له  ده و منیش ئستاکه» پاند چه«یان  که پیاوه

–  وه داته  ڕوونه که ی جارسکردنه وه بۆ ئه. وام بم رده م به که وه خوندنه
 - وه  ژوره وه بدات بتهًوڵ  ھه که  پیاوه وه ھن دیسانه ی نه وه  بۆ ئه واته
 خۆیان و   بهجھنا،  ویستی منیان به ی که و پیاوانه ئه

  بنه نیشن و ده  داده رگاکه می ده رده  به چنه  ده وه کانیانه کورسیه
  که پاندنه ی چه وه  بۆ ئه واته–  که پنراوه  چه سه ی که»ڕگرک«

ک  ش وه وه ره و ده» ئاگایی«ک   وه که ر ھۆه گه ئه. ربگرت سه
پاندنتان ال  کی باشی پۆسسی چه یه وا ونه ن، ئه تبگه» نائاگایی«

 . وه بته ڕوونده
 . کی نایابه یه  نمونه بام که یدا ته گه ـ له

،  وه  ژووره وه  بته وه وت دیسانه یه ده»  که ره  جارسکه پیاوه «م بهـ 
چوونی   و ھه وه ر بیرکردنه سه مان شت به  ھه وه مه نی که الیه به. سۆفیا
  وه بیرکردنه» فشاری«ڵ  گه وام له رده  به ئمه. پنراودا دت چه
.  ناو ئاگایی وه نه ن بگه ده وده  ھه ژین، که کاندا ده پنراوه چه
 ھیچ  ین که ین یان شتک ده که  زۆرجار شتک ده وه رئه به له
توانت  ی نائاگاییمان ده وه ش کاردانه یه م شوه به.  نیه» کی مانایه«

 . بگرت وه سته ده کانمان به وته سوکه ست و ھه وی ھه جه
 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه ـ ده
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. کرد  ده و میکانیزمه ی جیاواز جیاوازی ئه ر شوه سه ـ فرۆید کاری له
. » ه ی ھه وه رچدانه رپه به«گوت   پی ده بوو که وه  ئه وانه کک له یه

پش و وه  له ین، که که ین یان شتک ده ست شتک ده به ب مه  به واته
، باسی کرکارک  وه ھنته ک ده یه فرۆید خۆی نمونه.  پاندومانه چه
خۆشی   و به وه ته رزبکردایه ی به که  پکه بوایه  ده کات که ده

سکی  ی که که ن کاره  خاوهم به،  وه ته  بیخواردایه وه یه که نکاره خاوه
 .د بوو کو ڕک پیاوکی پیس و به بوو، به ویست نه خۆشه

 وجا چی ڕوویدا؟ ، ئه  بهـ
با «سا و گوتی؛   ھه وه ڕزه  و زۆر به وه رزکرده ی به که  پکه که ـ کرکاره

 .«!ین  نۆشیکه وه ڕمانه دفه نکاری به خۆشی خاوه به
 !ـ نازانم بم چی

و  تدا ڕک ئه ڕه بنه له. زانی چی بت یده ھا نه روه ش ھه که ـ کرکاره
بوو  ستی نه به  مهم به،  وه کرده ستی بیری لدهڕا  به ی گوت که شته

 ؟ وه کی ترشیت بۆ بھنمه یه نمونه. بیت
 .بت ـ پشم خۆش ده
 کچی جوان و شیرینی   کۆمه کدا که یه شه مای قه ـ جارکیان له

 لوتی م به. تر بوون وره کی گه یه شه ڕوانی میوانی قه بوو، چاوه ھه
کان  موو کچه  ھه وه رئه به بوو، له وره ر گه ده به ڕاده  له که وره  گه شه قه

زۆرجار . ن ی نه رباره  زۆر وریابن و ھیچ شتک ده  که وه ئاگادارکرانه
کی سروشتی ڕاستی  یه  شوه  به  مندای پچکۆله دات که ڕووده

ی ھشتام  وه رئه به کیدا، له  چاوی خه ن به یده ڕنن و ده په رده ده
 . بووه ھز نه  به الیان ھنده پاندن له  چهمیکانیزمی

 . ـ به

  ڕی ڕاده و په کانیش تا ئه به ده ئه  به یشت و کچه  گه که وره  گه شه ـ قه
ش  وه له. ن ی لوتی نه رباره کرد ھیچ شتک ده خۆیان ده زۆریان له
  ن، چونکه که ماشای لوتی نه  ھیچ جۆرک ته دا به ویانده زیاتر؛ ھه

.  وه کرده  بیریان لده میشه  ھه وه رئه به له.  یادیان بکردایه  له بوایه ده
 لی  وه به ده  ئه ی گا و زۆر به کان قاوه  بچکۆله  کچه کک له پاشان یه

 .«؟ وه  لوتتانه نه کر بکه مک شه ن که که ز ده حه«پرسی؛ 
 ! رمه ند شه ـ چه
  ین، واته ده کان ده شته» ردنیتک نیهق ئه به«وی  ندێ جارییش ھه ـ ھه
ھا  نده شمان چه که وره م بۆ چوارده م بۆ خۆمان و ھه ین ھه ده وده ھه

  که ی ھۆ ڕاستیه وه نھا بۆ ئه  تهم به،  وه ھۆی جیاواز جیاواز بھنینه
 . رمه  جی شه که  ھۆ ڕاستیه  که یه وه رئه به ش ڕک له مه ئه. درکنین نه
 . وه ره  بھنه مونهتیت ن  یارمه ـ به

ک  یه ره نجه م په که وی موگناتیسیدا وات لده  ژر خه  له ـ بۆ نمونه
  ستم کشا به  من ده م که ونم، ده تخه  کاتکدا ده له.  وه یته بکه
پرسم  دواتر لت ده.  وه یته که  ده که ره نجه سیت و په ده دا، تۆ ھه که مزه

ی  وه رئه به  بیت له یه وانه ؟ تۆش له هو ت کرده که ره نجه بۆچی په
وت   ڕاستیدا ناته له.   نیه که  ھۆ ڕاستیه وه  ئهم بهرمام بوو،  گه
ت  که ره نجه  فرمانی من په  تۆ به دا بنیت که وه م خۆتدا دان به رده به له

» نی کردنق ئه به«ت  که وت کاره ته  ده وه رئه به ، له وه کردۆته
 .یت، سۆفیا ش بکهپۆ رده په
 . ، پم وابت ڕاسته ـ به

ر  سه  به ، ڕۆژانه» نیانه  دووالیه زمانه « و جۆره ک ئه یه ـ تا ڕاده
 .مووماندا دت ھه
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  پم وابت ھنده.  نهنی چوار سا مه  کوڕی مامکم ته ـ پم گوتیت که
 بینینی من  رحاڵ به ھه دا بکات، به گه  یاریان له  که ری زۆری نیه براده

 بۆ  وه  ماه وه ڕمه بت بگه تکیان پم گوت ده ڕه که. بت زۆر شادمان ده
 زانیت چی پ گوتم؟  دهم بهالی دایکم، 
 ـ چی گوت؟

 .«! قه دایکت ب ئه«ـ گوتی 
  که منداه.  ت کردنه نیهق  ئه کی نایابی به یه ڕاستی نمونه  به مه ـ ئه

تی بت پم  ستیه به  مهم به،  یدا نیه که قسه  ستکی وای له به ھیچ مه
  وه الیه  به رمه ک چۆن بین، شه روه  ھهم بهڕۆیت،   تۆ ده  که ناخۆشه

مان  وه کانی ناوه دات شته ندێ جاری تریش ڕووده  ھه...دانی پدا بنت
 .سپنین چه ماندا ده که وره ر چوارده سه به

 ؟ ستت چیه به ـ مه
ین  ده وده ماندا ھه وه  ناوه  له ی که ستانه  و ھه وه  بیرکردنهو  ئه ـ واته

  سک که  که بۆ نمونه. کانی دی ر خه  سه ینه یانخه پنین، ده بیان چه
 چاوچنۆک  کانی تر به  دت و خه ، زۆر ئازایانه خۆی چاوچنۆکه

دا  هو یدا دان به وه ناوه وت له  نایه سک که یان که. دات م ده ه قه له
  س بت که م که که  یه یه وانه دات، له  سکس ده  زۆر گرنگی به بنت که

 .ست ببت  خولیای سکسن، په سانک که  باسکردنی که به
 .م گه  تده ـ ئستاکه
  وته سوکه  ھه و جۆره  ژیانمان پ بت له دا بوو که و بوایه ـ فرۆید له
سکی دیاریکراومان   ناوی که میشه دات ھه  ڕووده بۆ نمونه.  نائاگاییانه
ھنین،  کانماندا ده جله ست به کردندا ده  کاتی قسه ، یان له وه بیر بچته
. ین که کانی ژورک ئاوگۆڕ ده ئاگابین شته ی به وه ب ئه یان به
واو   ته  بکات و شتی وا بین که ه ته دات زمانمان ته ڕووشده

  ی زمانانه ه  ھه و جۆره وای فرۆید ئه ب  بهم به.  دیارن بگوناحانه
. ین که یان ده نه زه  مه ی ئمه وه ک ئه وت و بگوناح نین وه  ڕکه میشه ھه
  و جۆره ئه. ماشا بکرن ته»  نیشانه«ک  بت وه یگوت ده و ده ئه
چت  ڕاستیدا پده له»  وتانه  ڕکه کرداره«و »  نه  ھه وته سوکه ھه«

 .ن ربخه  ده کانی ئمه قوترین نھنیه
 .یم  ده بم که ک ده یه موو وشه  زۆر ئاگاداری ھه دواوه  ئستا به ـ له
چوونی نائاگاییت  ست ھه ده شدا ناتوانیت له وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 

 ھزکی زۆر   که دایه وه  له که ره ڕاستیدا ھونه له. یت ڕابکه
 ناو  یته  فێ بده خۆشانه نا و شته ی ئه وه ھنیت بۆ ئه کارنه به

تاندا کونی  که  باخچه یت له وبده  ھه  وایه وه ک ئه وه.  وه نائاگاییه
  تی دنیابیت که واوه ته توانیت به ودا ده له. ک بگریت یه  کوره مشکه

 ڕاستیدا زۆر  له.  وه داته ده رھه  سه وه که  شونکی تری باخچه له
یی  کراوه وان ئاگایی و نائاگایدا بهن ک له رگایه  ده  که باشتره

 .جبھیت به
خۆشی  وسا تووشی نه ین، ئایا ئه  دابخه رگایه و ده ر ئه گه ی ئه ـ ئه
 بین؟ روونی ده ده
   که یه سه و که ، ڕک ئه یه ماری ھه خۆشی ده  نه ی که سه و که ، ئه ـ به
  له» کان ه ناخۆش شته«ی  وه ھنت بۆ ئه کارده کی زۆر به یه وزه

زمون و  ئه» کان  ناخۆشه شته«زۆر جاریش . ربکات ئاگاییدا ده
  و جۆره فرۆید به. پنرن بت بچه  ده ، که تیه رھاتی کۆنی تایبه سه به
 و  کی یۆنانیه یه ش وشه مه ، ئه«traume» "تراوما"گوت  ی ده زمونانه ئه

 .خشت به ده» ئازار«مانای 
و  ی ئه وه وی کردنه کرد، ھه کانی ده خۆشه ری نه سه کاتک فرۆید چاره

یان –نا  کان داده  گرنگه ره  ھه  شته کک له  یه ی به رگا داخراوه ده
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  که خۆشه  ھاریکاری نه  به واته.  وه کی نوێ بکاته رگایه دا ده وی ده ھه
ک  وه.  وه ره  ده  بھنته وه کان دیسانه پنراوه  چه زمونه یویست ئه ده
 م به،  ئاگا نیه کانی به پنراوه  چه  شته  خۆی له که خۆشه یت نهزان ده
ی  وه ی دۆزینه رۆش بت و یاریده په  زۆر به یه وانه شدا له وه ڵ ئه گه له
 .کانی بدات شاراوه»  ئازاره«

 کات؟ ست پده  چۆن چۆنی ده که ی پزیشکه ـ ئه
کنیکی ھاریکاری  ته« خۆی ناوی نابوو   شتکدا که ی به شه ـ فرۆید گه

  وت و به  ڕاشکاوی پابکه دا به  ده که خۆشه  نه ی به  ڕگه واته. »ئازاد
  نده رچه یایدا دن، ھه  خه  به  بکات که و شتانه زوی خۆی باسی ئه ئاره
وت و ناگرنگ و ناخۆشیش بن، یان بۆ  کانیشی شتی ڕکه ر باسه گه ئه

و   ئه  که دایه وه  ڕک له که ره نهدا ھو لره. رمیش بن ی شه  جگه نمونه
ر  سه  خۆی به بشکنرت که»  کۆنترۆه«و  یان ئه»  رقاپه سه«

خی  ی بایه  جگه  که یه و ئازارانه ی ئه وه رئه به ، له کاندا داوه ئازاره
 م به،  یه ری خۆیان ھه  چاالکیدان و کاریگه  له میشه ن و ھه که خۆشه نه
 . لیان  ب ئاگایه که خۆشه  نه  که یه نده وه نھا ئه ته

ین، نائاگایمان   یادبکه ین شتک له وبده کو زیاتر ھه تاوه  ھه ـ واته
 ؟ ، وا نیه وه کاته زیاتر و زۆرتر بیری لده

کانی   گوێ بۆ نیشانه  زۆر گرنگه وه رئه به له.   زۆر ڕاسته ـ به
شا «و  خودی ئه» انکانم ونه خه«پی فرۆید،  به. ین نائاگایی شل بکه

 کتبی  یه وانه له. چت  ڕک بۆ ناو نائاگاییمان ده  که یه یه» ڕگه
رچوو،  دا ده1900 سای   له ی فرۆید که»کان ونه ی خه وه لکدانه«

   به  ئمه  که وه کاته ودا بۆمان ڕوونده گرنگترین کتبی بت، له
  وه کانه ونه ی خه گه ڕ کو له و نابینین، به وت خه کی ڕکه یه شوه

 . ئاگایی نته یه دات خۆی بگه وده نائاگاییمان ھه

 ! وام به رده ـ به
ڵ  گه ی له ند ساه زمونی چه ی ئه وه ـ فرۆید پاش کۆکردنه

 - وه کانی خۆشیه ونه ی خه وه ھۆی شیکردنه ھا به روه ھه–کانیدا  خۆشه نه
  ھننه کانمان ده خواسته«کان  ونه  خه ی که نجامه رئه و ده  ئه یشته گه
ندا  مندا  ئاشکرایی له  زۆر به  که  شتکه مه ت ئه و ده ئه. »دی
الی   بهم به. بینن  ده وه  گالس و دۆدرمه ون به ن خهمندا. بینرت ده
وندا   خه  له ی که و شتانه  ئه واته–کان  ، زۆر جار خواسته وه کانه وره گه
 کاتی   له پۆشرن، چونکه رگکی تر داده  به  به- دی ھنرنه ده
. نین کانمان داده زوه ر ئاره سه وتنیشدا سانسۆرکی توندو تیژ له خه

ودا   کاتی خه  له پاندنه و میکانیزمی چه  یان ئه و سانسۆره بگومان ئه
  شدا ھنده وه ڵ ئه گه  لهم بهرین،  به خه  به ی که و کاته ک له  وه الوازتره

 ناورین  گۆڕت که  ده و خواستانه ونیشدا ئه  کاتی خه  له  که هھز به
 .ین دانیان پدا بنین یان ناورین قبویان بکه

 ؟ وه ینه کانمان لکبده ونه بت خه  ده  که یه مه رئه به ـ له
،  وه  بیرمان دته یانیان به  به ی که ونه و خه شت ئه ت؛ ده ـ فرۆید ده

  و ناوی ونه ئه.  وه ینه دا جودا بکه که ونه ی خه قینه ستهڵ مانای ڕا گه له
-» ون ری دیاری خه وھه ری ئاشکرا یان جه وھه جه«کانی نابوو  ونیه خه
م  ئه. یبینین  ده ی که وه خه» ڤیدیۆی«و  یان ئه» ی فلیمه«و   ئه واته
   له-کانی یان ماده–کانی  سه ره  که میشه ھه» ش ئاشکرایه « ره وھه جه

کی قویشی  ون مانایه  خهم به. ھنت  ده وه ڕووداوی ڕۆژی پشووتره
گوت  ی ده مه فرۆید به.  وه ته  شاراوه وه الی ئاگاییه  به  که یه ھه
  ش، که  شاراوانه وه م بیرکردنه ، ئه»ون بووی خه فه ی خه وه بیرکردنه«
  وه که خۆشه ی نه ڕابووردو ، زۆر جار له یه که ونه  ڕاستیدا ناواخنی خه له
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می مندای  رده  بۆ سه وه ڕته گه  ده بۆ نمونه–ھنن   ده رچاوه سه
 . که خۆشه نه

 . وه ینه ین، ناچارین شیبکه  بگه که وه تی خه  بابه ی له وه  بۆ ئه واته ـ که
ی  که بت کاره وا ده ، ئه خۆشیشه ی مرۆڤی نه رباره رچی ده ، ھه ـ به
 لک  که ونه  خه که  پزیشکهم به. ندا بکات تمه یبهڵ پزیشککی تا گه له

. کات ی ده که خۆشه  ھارکاری نه ی به که موو کاره کو ھه ، به وه ناداته
  ، که سوکراتی وایه» مامانکی«ک   وه که شدا ڕۆی دکتۆره ته و حاه له
 .تردات و ھیچی   ده که ونه ی خه وه ی لکدانه  و یاریده یه ودا ئاماده له
 .م گه  تده ـ به

ری  وھه جه«بۆ » ون بووی خه فه ی خه وه بیرکردنه« گۆڕانی  ـ فرۆید به
  توانین باس له دا ده لره. »ون ی خه کرده«گوت  ی ده»ون ئاشکرای خه

. ین  بکه که ونه ی خه قینه تی ڕاسته کی بابه یه»ھما«یان » مامکک ده«
ی  وانه نی پچه وندا، الیه ی خه وه  کاتی لکدانه  له یه م شوه به

ی  قینه ڕاسته» تی بابه « ی له وه  بۆ ئه گرین، واته  ده که پۆسسه
بت  ماین، یان ده ھه»  که ره ھانده « مامکه بت ده ین، ده  بگه که ونه خه

 . وه  بدۆزینه که ونه ری خه پاپوه» ھمای«
 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه ـ ده

 خۆمان م به،   نمونه  له فرۆید په» ونکانی ی خه وه لکدانه«ـ کتبی 
کی فرۆیدی  یه مان کاتیشدا نمونه ھه کی ئاسان و له یه توانین نمونه ده

ی دوو  که ونیدا کچی مامه  خه نج له ؛ گریمان پیاوکی گه وه بھنینه
 ...دات دانی ده میزه
 ی پاشان؟ ، ئه ـ به
 . وه یته ی لکبده که ونه  مانای خه وبده ی، خۆت ھه ـ ده

ک خۆت گوتت؛  روه ھه»  که ونه ری ئاشکرای خه جوھه « واته  که...ـ ئممم
 .گرت رده  وه وه یه که  کچی مامه دان له دوو میزه

 ! وام به رده ـ به
  وه  ڕۆژی پشووتره  له که ونه کانی خه سه ره موو که ھا گوتت ھه روه ـ ھه
  یه وانه  شاری یاری بووبت، یان له  له یه وانه  له واته ه ک...ھنرت ده
 .دانی بینیبت ی دوو میزه کدا ونه یه  ڕۆژنامه له

ی   بینینی وشه نھا پویستی به  تهم بهچت،   ڕی تده ـ به
 .چت و ده  له ، یان بینینی شتک که بووه» دان میزه«
تی   بابه ؟ واته چیه»  که ونه هبووی خ فه ناواخنی خه«ی   ئهم بهـ 

 . که ونه ی خه قینه ڕاسته
 . وه یته ده  لکده که ونه ـ تۆ خه

 .بت دانی ھه ک دوو میزه زی کردبت یه روا حه  ھه یه وانه ـ له
  یت که که دا ڕاست ده وه له.  کی الوازه یه وه  لکدانه وه خر، ئه ـ نه
 پیاوکی  خته  سهم به.  دی تهک بھن یه بت خۆزگه  ده که ونه خه
  وه وا پویستی به  ئه ر واشبوایه گه دانک بخوازت، ئه  میزه وره گه
 . ببین ونی پوه کرد خه ده نه

وت و  ی ده که  ڕاستیدا کچی مامه له! یشتم  تگه ـ پم وابت ئستاکه
 .کانین مکه ش مه که دانه دوو میزه

و  ر ئه سه  لهم به. چت ت زیاتر ڕی تده هی وه م لکدانه ، ئه ـ به
 .رم ببینت ک شتکی پ شه ی وه که  خواسته که  کوڕه ی که مایه بنه
ی پچاوپچدا  ھا ڕگه نده  چه کانمان به ونه یش خه یه م شوه ـ به
 ؟ ڕۆن، وایه ده
 پۆشراوی رده ترکردنکی په«ون   خه دابوو که و بوایه ، فرۆید له ـ به

پنین  یانچه  ده ی که و شتانه  ئهم به. »کان بت پنراوه  چه خواسته
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 فنادا دکتۆر  ی فرۆید له و کاته ڵ ئه گه راوردکردنی له  به  به یه وانه له
  ی که وه  خودی ئهم بهردا ھاتبت،  سه کی زۆری به بوو، گۆڕانکاریه

ک خۆی  روه ش ھه چت ئستاکه ین، پده که پۆش ده رده کان په ونه خه
 .بت
 . ، ئاشکرایه ـ به
کی  روونی فرۆید گرنگیه ی ده وه کاندا شیکردنه نی بیسته سا ـ له
  خۆشیه رکردنی نه سه  چاره تیش له  تایبه بوو، به زنی ھه مه
کی  رییه شی، کاریگه که ھا تیۆری نائاگاییه روه ھه. کاندا روونیه ده
 .ب دانا ده ر و ئه ر ھونه سه ی له وره گه

  خکی زۆرتریان به کان بایه نده رمه  دواتر ھونه یه وه ستت له به ـ مه
 دا؟ روونی مرۆڤ ده نائاگایی  ده

  بدا و له ده  بواری ئه  له نده رچه ھه.  یه وه ستم ئه به  ڕک مه ـ به
ی  وه خ پدانی ژیانی ناوه دا، بایه ی نۆزده ده ی سه  ساه مین ده دواھه

ی  که روونیه  ده وه ی شیکردنه وه  پش ئه واته–ند  ی سه شه همرۆڤ گ
خشت   نابه وه  مانای ئه وه شدا ئه وه ڵ ئه گه  لهم به - وه وببتهفرۆید ب

ی  وه ی شیکردنه دا بنچینه1890 سای  وت له  ڕکه  فرۆید به که
 .زراند روونی دامه ده

 دا باو بوو؟ مه رده هو س  له که ته  بابه یه وه ستت له به ـ مه
پاندن  ک چه کی وه یه ند دیارده  چه بوو که دا نه و بوایه ـ فرۆید خۆی له

 م به. » وه دۆزیبته«تکردنی  نیهق ئه  و به ه ی ھه وه رچدانه رپه و به
وتکی مرۆیی ئاوھای  سوکه  ھه  شوه س بوو که مین که که و، یه ئه

ی  وه ھا بۆ ڕوونکردنه روه ھه.  وه سیهرووننا  ناو جیھانی ده ھنایه
ی  ی نمونه وه  ھنانه  بوو له لیقه سه کی به شی، مامۆستایه که تیۆریه

ی  وه  شیکردنه وه کانه نی بیسته سا ک گوتم له روه  ھهم به. بیدا ده ئه

ر  سه ری له وخۆ کاریگه کی ڕاسته یه  شوه ی، زیاتر به که روونیه ده
 .ر دانا ب و ھونه ده ئه

 ـ چۆن؟
کانیاندا ھزی نائاگایی   کاره دا له ویانده کان ھه کشه ر و ونه ـ نووسه

 . وه گرته ده» کان سۆریالیزمه«تی  تایبه ش به مه کاربھنن، ئه به
 ؟  چیه وه ـ مانای ئه

ر  رامبه کرت به  و ده نسیه ڕه کی فه یه وشه «Surrealism سوریالیزم«ـ 
ئاندرێ «دا 1924 سای  له. دابنرت» ت قیقه رو ھه سه«ی  وشه

ودا  له.  وه وکردهب" مانیفستکی سوریالی" «`Breton  Andreبریتۆن
و  به.  وه ره  ده  بھنرته وه  نائاگاییه ر له بت ھونه یگوت؛ ده ده

کانی  ونیه  خه  کاتی سروشکی ئازاددا، ونه ند له رمه ش ھونه یه شوه
 تیدا  ڕوات، که ده» تک قیقه رو ھه سه « و جۆره ره و بهھنجن  ده ھه

  له.  وه توته ت بوونی نامنت و ده قیقه ون و ھه جیاوازی نوان خه
 سانسۆری   گرنگبت که وه ندکیشه رمه الی ھونه  به یه وانه ڕاستیدا له

کان  کان و ونه توانت وشه ش ده یه و شوه ئاگایی بشکنت، به
 .رببت ستی ده بهر سه به
 . واو ئاشکرایه  ته وه ، ئه ـ به

سک  موو که  ھه لماندی که کان سه  شوه ک له یه  شوه ـ فرۆید به
موو   و ھه ریه ی ھونه ونک، کارکی پچکۆله خه.  ندکه رمه ھونه
ونی  ی بتوانت خه وه فرۆید بۆ ئه. بینین ونی نوێ ده وکیش خه شه
  ندین زنجیره نو چه ، ناچاربوو به وه کانی لکبداته خۆشه  نه کک له یه

ک  وت تابلۆیه مانه  کاتک ده ک چۆن ئمه روه ھه–سیمبولدا بوات 
 . وه ینه بی لکبده ده یان تکستکی ئه

 بینین؟ ون ده وک خه موو شه  ھه ـ ڕاسته
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و  دا بیستی ئه  سه ی له  نزیکه لماندوتی که ی نوێ سه وه ـ لکۆینه
ی دوو تا  وک نزیکه موو شه  ھه بینین، واته ون ده نوین، خه ی ده کاته

وبینیندا  کانی خه  قۆناخه ر له گه ئه. بینین ون ده عات خه س سه
  واته. ست ببین  و په زاج و توڕه چت توند مه وا پده جارسبکرین، ئه

  به   که یه وه کی زگماکی پویستی به یه  شوه سک به موو که ھه
زانیت  ک ده وه. رببت تی بوونی خۆی ده  حاه ریانه کی ھونه یه شوه
  ھنینه کانی ده سه ره موو که ی خۆمانن، خۆمانین ھه رباره کان ده ونه خه
ر  گه  ئه وه رئه به بینین، له کانی ده موو ڕۆه  ھه ، خۆمانین که وه ره ده
باشی خۆی   به  که کهس وا که م، ئه ر تناگه  ھونه سک بت له که

 .ناناست
 .م گه  تده  ئستاکه ـ به

  لماندی که  سه رانه رسوڕھنه کی سه یه  شوه ش فرۆید به وه  له ـ جگه
کانیدا  خۆشه ڵ نه گه کارکردنی له.  یه کجار ب ونه ئاگایی مرۆڤ یه

ی  شتانهو  موو ئه  ھه  ئمه ی که ته ناعه و قه ر ئه  سه تی خستیه واوه ته به
یی ئاگاییماندا  شونکی ناو قو زمونمان کردوون، له  و ئه بینیومانه

 جارکی تر  وه کرت دیسانه ش ده و شتانه موو ئه ھه. گرین یان ده ھه
ین؛   ده ین که ته و حاه موومان ئاشنای ئه ھه.  وه ره  ده وه بھنرنه

و » ر زمانمان  سه هدت«وجا  ، ئه»ما ناکاودا ھیچ شتکم بیر نه له«
ین  که دا ڕک باسی شتک ده لره-»  وه وته که بیرمان ده«دواجاریش 

  کی نیوه رگایه ی ده  ڕگه پکدا له  و له  نائاگاییماندا بووه  له که
 . ناو ئاگاییمان وه  دته وه کراوه

 .دات کۆ ڕوده مک خاوه ندک جار که  ھهم بهـ 
  وه پکدا له  لهم بهن،  به  ده وه ی به ان پهک نده رمه موو ھونه ـ ھه
کان خۆیان بۆ  شته.  وه کان بکرنه جه کمه رگا و چه موو ده چت ھه ده

ڕژین  ده  ھه  و ونانه و وشه ش ڕک ئه ھنن و ئمه خۆیان وروژم ده
ر  سه» قاپی سه « دات که ش کاتک ڕووده مه ئه.  پویستمانن که

و  ئه. ، سۆفیا»سروش«ن   پی ده  که یه مه ئه. تنائاگایمان البردب
ی  و ونه ینووسین یان ئه  ده ی که و شته ین ئه که ستده ش وا ھه کاته
 .ت  نایه وه  خۆمانه یکشین له ده
 .ستکی نایاب بت بت ھه ـ ده

ن زۆر  کاتک مندا بۆ نمونه.  ت بینیووه وه  بگومان تۆش ئهم بهـ 
 سروشکی ئاوھایان تدا   ئاسانی شوه وسا زۆر به  ئهبن، ھیالک ده

 وا م بهبن،   ھیالک ده  ڕاده ن زیاد لهجارجارک مندا. بینرت ده
  ن به که ستده پکدا ده له. ریدا بن به خه ڕی به وپه  له ون که که رده ده

ری ر ف چت ھشتام ھه  ده وه  له ڕنن که په رده ی وا ده کردن و وشه قسه
کان  وه کان و بیرکردنه ڕاستیدا فری بوون، وشه  لهم به. بووبن نه
   که یه نده وه نھا ئه  تهم به،  وه ته  ئاگاییاندا ماوه له» یی شاراوه به«

ک و سانسۆرک  موو ئاگاداریه  ھه  کاتک که واته–  وه ونه که رده دواتر ده
 زۆر  یه وانه ، له مان شته ھه  وه ندکیشه رمه الی ھونه به. گیرت ده ھه

کانی کۆنتۆی  وه قی یان بیرکردنه ھت ئه  نه گرنگ بت که
ک بۆ  یه ک نمونه ت وه چیرۆککی بچکۆله. ن ی نائاگایی بکه وه کردنه
 ؟ وه بھنمه

 .بت ـ پشم خۆش ده
 . مناکیشه ـ چیرۆککی زۆر گرنگ و زۆر خه

 ! ست پبکه رموو ده ـ فه
ر  کرد و ھه مای ده نگ سه شه  زۆر قه بوو که ک ھه زارپیه  ھهـ جارکیان

موو  ماکردندا، ھه  کاتی سه له. ھنا کارده ی به که زار قاچه ھه
مووشیان  ماشاکردنی و ھه  ته ھاتنه  ده که رانی دارستانه وه گیانه
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  کک له  یهم به. ما ی سوڕده یه ما ب ونه و سه ریان له سه
ویش   ئه...بوو  خۆش نه الوه ی به زارپکه ماکردنی ھه ان سهک ره وه گیانه

 ...بوو وره بۆقکی گه
 .خیلی پ بردبت  به یه وانه ـ له

م   بکه زارپکه  ھه چۆن بتوانم وا له«یگوت؛   دی خۆیدا ده  له که ـ بۆقه
  ر پی بگوتایه  بسوود بوو گه ته به ھه» مابکات؟ توانت سه  ئیتر نه که
م،  که ما ده  تۆ باشتر سه  من له م، یان بیگوتایه ت ناکه ماکه  سه ز به حه

. کانی دی ره وه موو گیانه نینی ھه ی پکه  مایه بووه  ده و کاته  ئه چونکه
 .دا ھاتًیاڵ خه ی به یتانانه  دواتر پیالنکی شهم به

 ـ چ پیالنک؟
  من له!  ی ب ونهزارپ ی ھه ئه« نووسی؛  زارپکه کی بۆ ھه یه ـ نامه
  وه المه بهسوڕم و  رم ده ت زۆر سه که  نایابه ماکردنه ری سه ھونه
ماکردندا   کاتی سه م بزانم له که زده  زۆر حه وه رئه به له.  کجار جوانه یه
  پی ژماره  پشدا قاچی چه ؟ ئایا له وه  پشه چیته ک ده یه  چ شوه به

 پشدا  ؟ یان له59  قاچی ڕاستی ژماره و پاشان  وه یته که رزده  به228
 499  وجا قاچی ڕاستی ژماره  و ئه26  قاچی ڕاستی ژماره

وی بۆقی س. مم ڕوانی وه  چاوه وه رۆشه په ؟ به وه یته که رزده به
 .«ت لبت وره گه

 ! یه وه ـ شایانی قز لکردنه
  وته کهر  کسه یشت، یه ست گه ده ی به که  نامه زارپکه ـ کاتک ھه

. کات ما ده ک سه یه  چ شوه  ڕاستیدا به  و ویستی بزانت له وه بیرکردنه
بوای تۆ پاشان   به...وجا کامیان؟ ؟ ئه وه کاته رزده پشدا کام قاچ به له

 چی ڕوویدا؟
 . وه کرده مای نه رگیز سه  ھه زارپکه ـ ئیتر ھه

ی  وه کردنهدات کاتک بیر مان شتیش ڕووده ھه. ـ ڕک ئاوھاش بوو
 . وه ستته به نتاسیا ده ق، فه ئه
 . مگینه تام چیرۆککی خه گه ـ له

کان  سوریالیسته. »ھابکات خۆی ڕه «  که ندک گرنگه رمه  بۆ ھونه ـ واته
  نه خه ش خۆیان ده سته به م مه کاربھنن، بۆ ئه  به مه ن ئه ده وده ھه

کی  یه ڕه  الپه پارچه. دنکان خۆیان بۆ خۆیان   شته  که وه تکه حاه
ی بیر  وه ب ئه  نووسین، به ن به که ستده میان و ده رده  به نه خه سپی ده

نووسینی «ن  ش ده مه به. نووسن  چی ده  که وه نه  بکه وه له
،  رگیراوه وه»  وه ته ڕۆحانیه «  له که  ڕاستیشدا زاراوه له. »ئۆتۆماتیکی
 و وا   نوان دونیای ڕۆح و فیزیاویدایه له  که  ڕۆحانیه سه  که کاتک که

م   شتانه و جۆره  ئهم به. جونن ی ده که کان پنووسه زانت مردووه ده
 .ین ین باسیان بکه  بۆ سبه داناوه

 ! ـ پم خۆشه
  سه و که ک ئه کان وه  شوه ک له یه  شوه ندی سوریالیش به رمه ـ ھونه

  بته ، یان ده سکی نوان دوو شته ک که  وه ، واته  وایه ڕۆحانیه
 م به. شی نائاگایی خۆیدا  نوان خۆی و به ندی له یوه کی په یه زنجیره

. بت ردا ھه موو پۆسسکی خوقنه  ھه  توخمکی نائاگا له یه وانه له
 ؟  ڕاستیدا چ شتک خوقاندنه له

   که نیه شتکی نوێ  وه  ئایا ئهم بهتی نازانم،  واوه  ته ـ به
 یخوقنین؟ ده

ق و  نجامی ھاریکاری نوان ئه  ئه ش ڕک له وه ئه.   ڕاسته ـ به
نتاسیا بخنکنت و  ق فه چت ئه زۆر پده. دات نتاسیدا ڕووده فه
نتاسیا ھیچ شتکی  ب فه ی به وه رئه به ، له ش ترسناکه مه ئه
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ک  نتاسیا وه  فه  که یه وه ستم له به مه. نادات رھه ی نوێ سه قینه ڕاسته
 .  وایه که  داروینیه سیستمه
 .یشتم گه تی تنه واوه  ته  بهم به  ـ ببووره

  ک له دوای یه ک له ت گۆڕانکاری بایۆلۆجی یه ـ داروینیزم ده
و  مکی ئه توانت که نھا ده  سروشت تهم به. وت که رده سروشتدا ده
ندکیان مافی ژیانیان  نھا ھه  ته واته. کاربھنت  به گۆڕانکاریانه

 . یه ھه
 ی پاشان؟ ، ئه ـ به
 سروشمان بۆ  ، کاتک که وه ینه که  بیرده  کاتک که شه مان شوه ـ ھه

  گۆڕانکاریه « واته. ھنت ی نومان بۆ ده وه ک بیرکردنه دت و کۆمه
م  له. ون که رده ناو ئاگایماندا ده کدا له دوای یه ک به یه» کان فیکریه
ر خۆمان  سه مان له وره ر سانسۆرکی گه گه رجک ئه مه دا به باره
دا  لره. ھنرت کارده  به و فیکرانه شکی ئه نھا به  تهم به. نابت دانه
ویش ڕۆکی  ی ئه وه رئه به ھنت، له ست ده ده ق مافی خۆی به ئه

ر   سه ینه خه ن دهما که وتی ڕۆژه ستکه  کاتک ده واته. بینت گرنگ ده
 . وه ینه بت جوداشیان بکه ، ده که مزه
 . کی جوانه راوردکاریه ڕاستی به ـ به
 مشکماندا دت،   به که» بۆچوونک«موو  ر ھه  گه  بکه وه ی ئه نه زه ـ مه

کان و نووسراوی ناو  موو تبینیه یان ھه! ر زمانمان  سه ینه بیانخه
  بوو له  جیھان پ ده و کاته ئه.  ڕوو ینه کانیش بخه جه کمه چه

» بژاردن ھه«ش ھیچ بوارکی  و کاته ئه. وت ی ڕکه وه بیرکردنه
 .، سۆفیا وه مایه ده نه

 ؟ بژرت، وا نیه ده کان ھه ق بیر و بۆچوونه  ئه ـ واته

نتاسیا شتکی نوێ  دا نیت وابت؟ بگومان فه و بوایه ، تۆش له ـ به
. نجام بدات  ئه که بژاردنه نتاسیا ناتوانت ھه  فهم بهخوقنت،  ده
ری  موو کارکی ھونه ک ھه وه–داھنان . ناکات» داھنان«نتاسیا  فه
  بت، یان له  دروست ده نتاسیاوه ق و فه نجامی ھاریکاری ئه  ئه  له-تر

موو   ھه ی له وه رئه به ستدا پک دت، له  و ھه وه نوان بیرکردنه
  چت له پده.  وتی تدایه ی خوقاندندا توخمکی ڕکهپۆسسک

. گرین  نه وتانه  ڕکه وه و بیرکردنه قۆناخکدا گرنگ بت ڕگای ئه
پشدا  بت له وا ده ین، ئه کانمان بکه ڕه وت چاودری مه ر بمانه گه ئه
 .ین ریان بده به
 
ی  وه ماشای دره  ته وه که ره نجه  په نگ بوو و له لبرتۆ بده وجا ئه ئه
   کۆمه دا چاوی به که ریاچه نیشت ده  ته شدا سۆفیا له و کاته له. کرد ده
 دیزنی«کانی جیھانی  تیه سایه موو که ودا ھه له. وت ک که خه

Disney» وه کۆبووبونه . 
مراوی و » رسنی ئانه«ش  وه ئه.  سۆفیا گوتی...» ھۆبینه « وه ـ ئه

؟ » چیپ و چاپه «  چاوت له...» یۆکیمه« مام ش وه  ئه...تی برازاکانیه
 ...ش وه  و ئه ه»میکی ماوس « وه لبرتۆ؟ ئه  ئه گوت لم نیه

  سۆفیا و گوتی؛ لبرتۆ ڕووی کرده ئه
 .م که  کچه مه ، جگای غه ـ به
 ؟ ستت چیه به ـ مه

یای   قۆچی قووربانی خه ته ت دانیشتووین و بووینه سه  بده ـ ئمه
ی  وه  باسی بیرکردنه  من بووم که... تای منه  بگومان خهم بهر،  مجه

 ...ئازادم کرد
 ...  که که ی خۆت مه رحاڵ لۆمه ھه ـ به
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ی  الی ئمه نتاسیا به  فه  بم که وه ی ئه رباره مویست شتک ده ـ ده
  ی بتوانین بیر له وه  بۆ ئه یه وه ستم له به مه.   گرنگه وه سوفیشه یله فه

 م به. ین ھا بکه بت بورین خۆمان ڕه وا ده ، ئه وه ینه شتکی نوێ بکه
 . ست بووه ربه  سه  ڕاده  زیاد له پم وابت ئا ئستاکه

 . گره ری مه خت وه  سه ـ ھنده
چی ناچاربووین   بم، که ندشه ی گرنگی ئه رباره ـ ویستم شتک ده

 !رم نایگرت خۆ شهجا . ین  بکه  قۆڕانه و شته ماشای ئه ته
 یت؟  ده وه  ئایرۆنیه ش به مه ـ ئا ئه
   خۆشه و شته  دم بهم به. ک من  نه و ئایرۆنیه ستی ئه به خر، مه ـ نه
 . چنیووه ر ھه سه مم له که ی پیالنه  بنچینه که

 ...م ـ ھیچ تناگه
ی  وه رئه به ، له مک ئایرۆنی تدایه شدا که مه  له...ونمان کرد ـ باسی خه

 .رین و ھیچی تر ونیی مجه ی خه نھا ونه  ته ئمه
 ...ـ ئۆف

 .چاوی بکات  ڕه شدا شتکی بیرچووه وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 
 ؟ ویان چیه ـ ئه
ک چۆن  روه  ھه...ی بت که ونه  خه  زۆر باش ئاگای له یه وانه ـ له
  موو شتکه ھه  ویش ئاگای له ، ئه یاده ی له که ونه سک ناواخنی خه که
نی  ر خاوه زانیت مجه ک ده وه. ین یکه یین و ده  ده  ئمه که

 مانای  مه  ئیدی ئهم به،   بیره ی له موو شتکی ئمه  و ھه یه که پنووسه
 .ربت به خه ڕاستی به  به  که  نیه وه ئه

 ؟ ستت چیه به ـ مه
بیری  له.  نابات، سۆفیا که ونه کانی خه  شاراوه وه  بیرکردنه ی به و په ـ ئه

 . ونکی داپۆشراوه ش خه مه  ئه  که وه چۆته

 .یت که  ده یر قسه ـ زۆر سه
 زمانی  ی له وه رئه به ، له مان بوادایه  ھه ک تۆ له ریش وه ـ مجه

 دمان پ  بت ئمه  ده  که ش شتکه مه ئه. ی خۆی تناگات که ونه خه
و  ئه. خسنت ڕه ک بوارمان بۆ دهم  ڕاستیدا که  له خۆشبت، چونکه

 لینجاوی ئاگایی  کات له کی تر وامان لده یه ش پاش ماوه ستیه ربه سه
رمی ھاویندا   ڕۆژکی گه ک له یه  کوره ک مشکه ھابین و وه ر ڕه مجه
 . وه ربھنینه رده سه
 دایت بتوانین؟ و بوایه ـ له

وودا ئاسمانکی نوت پ ک دوو ڕۆژی داھات ی یه ماوه  له...ـ ناچارین
  توانت بزانت مشکه  ده ر نه ش چیتر مجه یه م شوه به. خشم به ده

ر   سه  کووه شتوانت بزانت له  ده  کودان و نه کانی له کوره
 . وه ھننه رده ده
ونین، من ھشتام  ی خه نھا ونه  ته  ئمه شدا که وه ڵ ئه گه  لهم بهـ 
 و  وه  ماه وه ڕمه  و ناچارم بگه اتژمر پنجهک. ر کچی دایکمم ھه

 .م  ڕک بخه که نگی ناو باخچه ئاھه
م بۆ  تدا کارکی بچکۆله وه ڕانه ی گه  ڕگه توانیت له  ده...ـ ئممم

 یت؟ بکه
 م؟ ، چیت بۆ بکه ـ به
. الی خۆتدا ڕابکشیت ر به مک زیاتر ئاگایی مجه  که وبده ـ ھه
 ...رت بت سه  چاوی له وه درژایی ڕگای ماه بهر   مجه وبده ھه

ویش   ئه و کاته ، ئه وه ره ر بکه  مجه ، بیر له وه  ماه یشتیته کاتکیش گه
 . وه کاته  تۆ ده بیر له
 ؟  سوودی چیه وه ـ جا ئه
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. م م بکه که  نھنیه ر پیالنه سه ڕاشکاوی کار له توانم به  ده یه و شوه ـ به
کتر  ی یه و کاته تا ئه ھه.  وه ره یی نائاگایی مجه قو چمه سۆفیا من ده

 . وه منمه ودا ده ، له وه بینینه ده
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 می ئستامان رده سه
 ...ست بت ربه  سه  که ردا کراوه سه مرۆڤ حوکمی به...

 
ی  که ماشای بنمیچه  ڕاکشابوو و ته ھیلده.  ی نیشاندا23،55کاتژمر 

  وه ستیه ربه ڕی سه و په کانی به وه دا بیرکردنه ویده ھه. کرد ده
  ڕاستی زنجیره  ناوه  له تکیش که ڕه موو که ھه. بکات ره به

پرسی؛ بۆچی ناتوانم   خۆی ده ستا، خرا له وه کدا ده یه وه بیرکردنه
 وام بم؟ رده ت به مان بابه ر ھه سه له

 پنت؟ وت شتک بچه بیت بیه
وا  ، ئه کانی الببردایه موو سانسۆره  ھه نھا بیتوانیبایه ر ته گه ئه

ت  نانه م ته به.  ونی ببینیایه ریدا خه به خه تی به  حاه چت له پده
 . ترسناک بوو وه الیه  به ته و حاه ش له وه بیرکردنه

کانی  کان و ونه وه ستی بیرکردنه  ده دایه کو ئارامتر خۆی ده تاوه ھه
الی   و له ردایه ی مجه که  کوخه کرد له ستیده شکی، زیاتر و زۆرتر ھهم
 . وه بینیه دا خۆی ده که ی ناو دارستانه که  چکۆله ریاچه ده

 پیالنکی   چ جۆره ما؟ ئاخۆ بیری له  چ شتک ڕاده لبرتۆ له ئاخۆ ئه
  وه  بیری له بگومان باوکی ھیلده...  ڕاست به.  وه کرده کردن ده تۆه
م ئایا خۆی  به...   مشکدایه لبرتۆ پیالنکی له  ئه ، که وه کرده ده
   به وبدات ھنده  ھه شه وانه ؟ له لبرتۆ نیازی چیه زانت ئه ده
   ھۆی ڕوودانی شتک که  دواجاردا ببته  له ، که وه ستی بیربکاته ربه سه

 رسوڕمانی بکات؟ تووشی سه
ر  بت گه ، چی ده وه  بیخونته ماوه ی زۆری نه ڕه  الپه ھنده
  جگه.  تاندنه خه  خۆ ھه وه ئه... ؟ نا ڕه ر دوا الپه  سه وه یداته ھه
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ی  که  کۆتاییه وه ئستاکه ر له  ھه بوو که  گومانی ھه ش ھیلده وه له
 .دانرابت
 ھیچ جۆرک ڕی   و به دایه  لره که فه له ؟ مه یره کی سه یه وه بیرکردنه

کی زیادهتت ھیچ شتت باوکی بتوانم  به... ر  سه ی بخاته ناچ
ی خۆی،  وه  بیرکردنه توانت به لبرتۆ نه ر ئه گه ی ئه رجه و مه  به مه ئه

 ...کراوبت ڕوان نه  چاوه شتک، که... جبھنت پیالنک به
 
کراو  ڕوان نه ک دوو شتی چاوه یویست یه  خۆی ده رچۆنک بت ھیلده ھه
ر  سه تکی به سه  ڕاستیدا باوکی ھیچ ده ی له وه رئه به بکات، له امادهئ
 ؟ یه ر خۆیدا ھه سه تی به سه  ده م ئایا ھیلده به!  ودا نیه ئه

بت؟ چ  ردوون نه ی گه ته زنترین مه  مه مه ر ئه گه ؟ مه ئاگایی چیه
رماندا  هس  و به  بینیومانه موو شتک که کات ھه  وامان لده شتکه
 ؟»یادمان بت له«،  ھاتووه

فسوناوی  ونکی ئه وک خه موو شه کات ھه  وامان لده چ میکانیزمکه
 ببینین؟

، جارجارکیش چاوکی  وه کرده وتبوو و بیری ده ی پاکه ر جگاکه سه له
ماشای  نوێ ته رله  و سه وه کرده وجا چاوی ده ئه. نوقاند بۆ ده
 و  وه بیری چوو چاوی بکاته  دواجاردا له له.  وه کرده ی ده که بنمیچه

 .وت وی لکه خه
چ .  وه ری بووه به کان خه سه وره رزی نه ی به  قیه  له6،66کاتژمری 

موو  ک ھه  و وه وه رزبووه یدا به  جگاکه  له ھیلده!  یره کی سه یه ژماره
... ی کرد که ریاچه ماشای ده  ڕۆیشت، ته که ره نجه والی په ره جارک به

 .یکرد کی لھاتبوو، زستان و ھاوین ده ک خویه ش وه مه ئه

ناو  کانی دونیا له نگه موو ڕه چوو ھه  ده وه ناکاودا له ودا و له له
ونکی   خه م له ، به وه وته ی بیرکه که ونه خه... ون رکه مشکیدا ده

و کانی نا م شته کانی و ھه نگه م ڕه ھه. ئاسایی زۆر زیاتر بوو
 ...چوون ڕاستی ده واو له ی ته که ونه خه
  ی، له که ونه موو خه  و ھه وه ڕابووه  گه وه  لوبنانه ونیدا باوکی له  خه له

ونیدا  خه و جارکیان له ئه... چوو ی سۆفیا ده که ونه پدانی خه درژه
 ... وه ی دۆزیه ی ھیلده که  ئاتونیه  زنجیره وه که راغ ئاوه الی قه له

دا  که مه له راغ پردی به  قه ی سۆفیا، له که ونه ک خه ر ڕک وه ، ھه هھیلد
من « گویدا و گوتی؛  نگکی ھواش چرپاندی به وجا ده ئه. نیشتبوو ده

یویست   ده ، چونکه وه نگ مایه تی بده واوه ته  به ھیلده» ! ناوم سۆفیایه
خشکی  ک خشه وه  که نگه وجا ده ئه.  دت  کووه  له که نگه بزانت ده
دا  گه ی له  قسه چوو که ک ده نگی مروویه  ده وام بوو، له رده الواز به
مک  پاش که. »م کوریشیت ڕیت و ھه م که پم وابت ھه«بکات؛ 

 ناو  ، ھاته وه ریه کانی به کگرتووه  یه وه ته ربازی نه جلی سه باوکی به
وڕوی ڕایکرد و  ره  به یلدهھ!  ی بابه ھیلده« و ھاواریکرد؛  وه که باخچه

 .واو بوو ی ته که ونه ودا خه له...  ملی ستی کرده ده
 Arnulf» الند  شیعرکی ئارنۆلف ئیوفه ند ده مک چه پاش که

Øverland»ت؛  ده  که وه وته ی بیرکه 
  وه رم بووه به یر خه ونکی سه  خه وکیان به شه»
 نگک بمدون، چوو ده  ده وه له
 وی وژمی ئاوکی بن زه ک ته ، وهدور

 ستام و پرسیم؛ منیش ھه
 «وێ؟  من ده چیت له
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م  رده به ر له  ھه ، ھشتام ھیلده وه  ژوره کاتک دایکی ھاته
 .ستابوو دا وه که ره نجه په

 ریت؟ به  خه  به  ئستاوه ر له ھه!  ـ ھیلده
 ...ـ نازانم

 . وه هڕم گه موو ڕۆژک کاتژمری چوار ده ک ھه ـ وه
 . ـ باشه

 ! ریت ھیلده ربه سه کی خۆش به ـ ھیوادارم پشوویه
 .خوازم ـ سوپاس، منیش ڕۆژکی خۆشت بۆ ده

  له په ی داخست، به وه ره ی ده رگاکه دایکی بوو ده  گوی له ر که  ھه ھیلده
 . وه ی کرده که فه له نوێ مه رله ی و سه  ناو جگاکه وه خۆی ئاخنیه

 
ی  و کاته تا ئه ھه.  وه ره  قویی نائاگایی مجه چمه سۆفیا من ده...»
 « وه منمه ودا ده ، له وه بینینه کتر ده یه
کانی  نجه په به.  وه  خوندنه  به وه ستی کرده  ده ھیلده! ودا بووم له
 . می ماوه کی که یه ڕه ند الپه  چه کرد که  ده وه ستی به پی ھه ستی چه ده
 

کانی  موچاوه جھشت، ھشتام ده ری به ی مجه هک کاتک سۆفیا کوخه
   ھدی ھدی کهم به. بینران دا ده که ریاچه وری ده  چوارده له» دیزنی«

چوو  ده وه ، له که مه له  الی به ی بگاته وه ، پش ئه وه لیان نزیکبووه
 .مان  و دواتریش ھیچیان دیار نه وه بتونه

ی  که مه له  به ش که وه م پاش ئه ھهوڵ لداندا و   کاتی سه م له ھه
ی جیاواز  شاند و شوه وه ستی ڕاده ، ده وه سته  به وه که ر ئاوه وبه له

ر  رنجی مجه یویست سه ده. کرد موچاوی دروست ده  ده جیاوازی به

  ب جارسکردن له لبرتۆ بتوانت به ش ئه یه و شوه ڕابکشت و به
 . وه دا بمنته که کوخه
پاش . دا ده  ئاسماندا ھه ، خوێ به ر ڕگاکه  سه یشته یش گهکاتک
ستی  ش ده مه  که مه  که...ڕدا ک ڕۆبۆتک بوات به ویدا وه مک ھه که
 .بت لی ت نه ر بتاقه ی مجه وه نھا بۆ ئه  گۆرانی گوتن کرد، ته به

لبرتۆ  ی ئه که  پیالنه ستا و بیری له میش وه کی که یه بۆ ماوه
ی خۆی  که ه ھه ستی به ر زوو ھه  ھهم به ئاخۆ چی بت؟ ... وه کرده ده

 .زنا  دارکدا ھه  داخاندا به وجا له  ئه...نگی ی دته  مایه کرد و بووه
ر   سه ریکبوو بگاته وت، کاتکیش خه رکه بوو سه  توانایدا ھه تا له ھه

.  وه  خواره بته ناتوانت  وت که رکه وجا بۆی ده ، ئه که ترۆپکی داره
 خۆ نابت م به،  وه زین بداته وی دابه مک ھه ناچاربوو پاش که

  ر له  مجه و کاته  بگومان ئه ، چونکه وه  ئارامی بمنته روا به ھه
ر   سه چته رنجی ده و سه بری ئه بت و له ماشاکردنی بزار ده ته
 .لبرتۆ ئه

ک  ویدا وه و جاریش ھهک دو شاند و یه کانی ڕاوه سۆفیا قۆه
 گۆرانی گوتن و   به وه ستی کرده شرک بقوقنت، دوا جاریش ده ه که
  م جاریبوو له که  یه مه ئه. وام بوو رده ی خۆی به که ر ئای ئایه سه له
  الوه نگی خۆی به  ده وه رئه به  گۆرانی بت، له و جۆره موو ژیانیدا به ھه

 .بوو خراپ نه
 ڕاستیدا گیری   لهم به،  وه  خواره وه ویدا بته  ھه وه وجا دیسانه ئه

و   ئه  که وه  نیشته و لقه ر ئه سه  له وره  پکدا قازکی گه له. خواردبوو
  که  قازه  ئاسایی بوو که الی سۆفیاوه به.  گرتبوو ستی پوه توند ده

ر  وبه وه مک له ی که وه تیش پاش ئه تایبه کردن کرد، به قسه ستی به ده
 ...بینیبوو» دیزنی«کانی  موچاوه  ده ک له کۆمه
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 ڕاستیدا من قازکی  له.  گوتی که  قازه... ه»مۆرتن«ـ من ناوم 
کانی   کویه ڵ قازه گه تی له تایبه  به مۆکه  ئهم بهمۆم،  سته ده

تی  یارمه چت پویستیت به  ده وه  له...فیم  بۆ الی تۆ ھه وه لوبنانه
 . وه  خواره  بیته م داره ر ئه سه ی له وه ت بۆ ئهب ھه
 یت؟ تیم بده توانیت یارمه یت، چۆن ده  تۆ زۆر بچکۆلهم بهـ 

یت،  وره  ڕاستیدا تۆ گه له. نج بوو، کچی گه له په کی به یه وه ـ بیرکردنه
 .ک من بچوک نه
 ؟ مان شت نیه ر ھه دا ھه که ردوو باره  ھه  ئایا لهم بهـ 

 جوتیارکی سویدی   کۆڵ کوڕه وپش به وه ر بۆ زانینیت من له ـ ھه
 .بوو» نیلز ھۆگرسن«ناوی .  موو سویددا گاوه  ھه نی تۆم به مه ھاوته

 .نم سا ـ من پانزه
وا  ر کۆم بت، ئه سه سک له ر که گه پاشان ئه.  ساڵ بوو ـ نیلز چوارده

 .متر یان زیاتر ھیچ ڕۆک نابینت ساک که
 یبگریت؟  کۆڵ ھه ـ چۆن توانیت به

ری  به کاتکیش خه. ھۆش خۆی چوو یان لدا و له کی بچکۆله یه ـ زله
 .بوو ک ده یه وره  گه نجه د په قه ی به، با وه بووه
  تایه تا ھه وت ھه ی نامه وه رئه به ، له کم لبده یه  تۆ زله واته  که ـ ده
فی  لسه نگکی فه  ئاھه ممه بت شه ش ده وه  له جگه.  وه دا بمنمه لره
 .رم  به ڕوه به

. فی بت لسه  کتبکی فه مه نم ئه  وای داده واته که.  رنج ڕاکشه ـ سه
  تکیان له ڕه فیم، که ر سویددا ده سه ڵ نیلزدا به گه کاتک له

 .وت ن که مه ته تکی به  ئافره ودا چاوی به له.  وه دا نیشتمه"ڤارمالند"
 کتبک  بینی که  ده وه وه ونی به کی دورو درژبوو خه یه و ماوه ئه
.  بگونجت نی قوتابخانه بۆ مندا ی سوید بنووست که رباره ده

م  م ڕاستیش بت و ھه م ھه که بت کتبه  گوتی ده که ته ئافره
رھاتی خۆی بۆ  سه  نیلز باسی به پاشانیش که. یش بت رده روه په

   بنووست که و شتانه موو ئه ر ھه سه  بیاری دا کتبک له، وه گایه
 . بینیبووی وه ر پشتی منه سه نیلز له

 . یره ـ سه
  تاوه ره سه ر له ی ھه وه رئه به مک ئایرۆنی تدا بوو، له  ڕاستیدا که ـ له
 .بووین دا ھه که  کتبه ردووکمان له ھه
مکیش  وت، پاش که تی که هر ڕووم ستیکرد شتک به پکدا سۆفیا ھه له
ش  که ک دارستانکی لھات و قازه  وه که داره.  وه  بووه واو بچکۆله ته
 .ر چاو  به ھاته سپک ده ک ئه وه

 . گوتی که  قازه...توانیت بیت  ده ـ ئستاکه
ر پشتی   سه دا ڕۆیشت و چووه که ر لقه سه نگاوک به ند ھه سۆفیا چه

شدا  وه ڵ ئه گه  لهم بهرم بوو،   زۆر نه که ڕی قازه ه پ نده رچه ھه.  که قازه
   سۆفیا زۆر پچکۆله  ئستاکه قین، چونکه چه ده شیدا ھه  له مک به که

 . وه بووبوه
  زۆر به. فی  ھه که ر پشتی دانیشت و قازه سه جوانی له سۆفیا به

  که  چکۆله ریاچه کی ده ماشایه سۆفیا ته. کاندا فی ر داره سه رزی به به
ریکی  ودا دانیشتبوو و خه لبرتۆ له ئه. ری کرد ی مجه که و کوخه

 .ی بوو که چنینی پیالنه
مان کاتدا   ھه ی گوت و له  ھنده که ین، قازه که  ده شتکی بچکۆله ـ گه
 .کدا یه کانی له ند جارک باه چه

مک   که سۆفیا  که وه دا بنیشته و داره م ئه رده به پاشان ویستی له
 و سۆفیاش  وه وجا نیشته ئه.  گیری خواردبوو وه ریه سه وپش به وه له
دا گل  ر گیاکه سه ند جارک به چه.  وه  خواره ر پشتیدا خۆی خزانده سه به
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ک جاران   وه  سوڕما که وه ری له پکدا سه له.  و پاشان دانیشت وه بووه
 . وه  بۆته وره گه

 وجا سۆفیا گوتی؛  و ئه وه وریدا خوالیه ده  ند جارک به  چه که قازه
 .ـ زۆر زۆر سوپاس

 ؟ فیه لسه  کتبکی فه مه  گوتت ئه... ـ شایانی نیه
 .خر تۆ واتگوت ـ نه
ر  گه ئه.  یه نجامی ھه مان ئه ر ھه  ھه که ردوو باره رچۆنک بت، ھه ـ ھه
و سویددا مو  ھه ک چۆن نیلز ھۆلگرسنم به روه ، ھه ست من بوایه ده به
دا  فه لسه موو مژووی فه نو ھه کرد تۆش به زم ده ڕاند، ئاوھا حه گه
سینا و قودس و  ر میلت و ئه سه مانتوانی به  ده وساکه ئه. ڕنم بگه
ن و پاریس و جیینا و  نده  و ڕۆما و فیرنزا و له ریه نده سکه ئه

 شاری تریشدا ھا نده ھا و چه نده رلین و کۆبنھاگن و چه ھایدلبرگ و به
 .بفین

 ... سه  به ـ سوپاس، ھنده
  بوو به ده ، ئاسان نه وه  ئایرۆنیشه الی قازکی پ له ت به نانه  تهم بهـ 

موو بارکدا   ھه  له واته که.  بفت وه کانه ده نی ناو سه مه ی زه وانه پچه
 . کانی سویددا ئاسانتره  جیاوازه شه ر به سه فین به
 ئاسماندا  مک دواتر له ی بای دا و که قه شه  له که  قازه وه پاش ئه

 .فی ده
  ی خۆی خزانده وه  پاش ئهم بهت بوو،  که واو شه سۆفیا ته

دی خۆیدا   و له وه کرده کانی خۆی ده  کاره ، بیری له وه یه که کوخه
کانم،   فرتوفه لبرتۆ زۆر شادمان بت به بت ئه یگوت؛ ده ده
ی کاتژمری   ماوه ک ڕی تناچت له یه  ھیچ شوه ی به وه ئهر به له

لبرتۆ   ئه  ئاگای له بووبت که ی ھه وه ر کاتی ئه ڕابووردودا، مجه
 !خۆشی شیزۆفرینیا بووبت تی تووشی نه واوه  ته ر به گه بووبت، مه

 ، سۆفیا خۆی کرد وه ڕته  کار بگه ی دایکی له وه کک پش ئه ند خوله چه
ال ڕزگاری بوو،   بیانوو و باسی البه  کۆمه ش له مه به.  ژوردا به

ر  سه  له  که وه ته ی بگایه مۆکه سته  ده  باسی قازه بوایه  ده چونکه
 . وه  خواره تی دا و ھنایه  یارمه که داره

نگی  کردنی ئاھه  ئاماده ستیانکرد به ڕۆ، ده پاش نانخواردنی نیوه
 س چوار  ی مزه وه ره شی سه یاندا به که بانه وره  ھه له.  که باخچه

وجا  دا دایان نا، ئه که  باخچه  و له وه  خواره یان ھنایه که تریه مه
 . وه ره  سه وه کانی ڕۆیشتنه  بۆ ھنانی قاچه وه دیسانه

.  وه کاندا بازننه  ژر داری میوه  له که  درژه یانویست مزه ده
ی ژیانی   ساه  ساۆژی ده یان له و مزه مین جاریش ئه دواھه
ن شت سا  سۆفیا ھه و کاته ئه. کارھنا ری دایک و باوکیدا به ھاوسه
، ورد و   یاده ی باش له و ساه ی ئه که نگی باخچه  ئاھهم بهبوو، 

 . وه موو بانگکرابوون و کۆببوونه درشتی خزم و خوش ھه
رتر  موو شتک دخۆشکه  ھه هوای خۆشیش، ل پشبینی کردنی ئاو وھه

  ھه  ڕه ، که  دایک بوونی سۆفیاوه ژنی له  ڕۆژی پش جه له. بوو
   بارانکیش چییه ت دۆپه نانه  ته  ڕوویدا، تا ئستاکه که وره گه
  نه یان بخه که  و مزه که ی باخچه وه ناچاربوون ڕازاندنه.  باریوه نه
  ر له زانی ھه باش ده  وای به دایکیم به،  ممه یانی ڕۆژی شه به

 .بکرت  جگای خۆیدا ئاماده  له که وره  گه  مزه وه ئستاکه
کرد،  ویری جیاواز ئاماده  دوو جۆر ھه مونیان له  درنگانک سه ئواره

.  و ساردیدا بیخۆن ته ڵ مریشک و زه گه یانی له یانویست بۆ به ده
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. ڵ خۆیاندا بھنن گه  له ی بیره هک ترسا کوڕانی پۆله  ده وه سۆفیا زۆر له
 . بوو نگ و کشه  ده نگه کرد ڕووبدات، ده ده زی نه  حه نھا شت که ته

ی  رباره  ده وه ، دایکی دیسانه  ناو جگاوه ی سۆفیا بچته وه پش ئه
 . وه لبرتۆ پرسیاری لکرده ھاتنی ئه

 لبرتۆ دت؟ ـ ئه
ری   کارکی ھونه ی داوهیمان ت په نانه ته.  بگومان دت ـ به
 .فیشمان نیشان بدات لسه فه

 ؟ ک چی بۆ نمونه فی؟ وه لسه ری فه ـ کارکی ھونه
کی نیشان  وا بگومان جادوویه ، ئه ر بوایه ر جادووگه گه  ئه...ـ ئمم

  ته  بھنایه وه کی درژهکو  روشککی سپی له  که یه وانه  له...داین ده
 ... وه ره ده

 ... وه ستمان پکرده  ده وه ـ دیسانه
ری   کارکی ھونه وه بری ئه وا له ، ئه سوفه یله ی فه وه رئه به  لهم به...ـ 
مان  که زانیت دانیشتنی باخچه ک ده وه. کات ش ده فیمان پشکه لسه فه
 ؟ وه چۆته  بیرت نه  خۆ له...بت  ده فه لسه ی فه رباره ده
 ! یه ئاماده  نده ت چه که راشه  ھه مه ـ ده
 یت؟ شمانی بکه  پشکه وه  ھیچ شتک کردۆته ی تۆ، بیرت له ـ ئه
 .یادا دت خه ر به  شتکم ھه ـ به

 ؟ ، وانیه وه خونیته ـ شتک ده
 !و شاد سۆفیا  شه... پت بم وت ئستاکه خر نامه ـ نه
ر کار، سۆفیای   سه ی بواته وه یانی زووی ڕۆژی دواتر پش ئه به
و  ی ناوی ئه ش لیسته وه  له جگه.  و خواحافیزی لکرد وه رکرده به هخ

  بت بچت له  و ده یان پویستیانه که نگه  بۆ ئاھه ، که ی دایه شتانه
 .بازاڕ بیانکت

لبرتۆ بوو، تا  ئه. فۆن لیدا له ی دایکیدا، ته وه ره  ده ڵ ڕۆیشتنه گه له
 .بت  ده وه  ماه هنھا ل ته ی به یزانی که ک ده یه ڕاده
 کانتا چۆنیت؟ ڵ نھنیه گه ـ له

  ی به رێ په ده  بوارکی مه ھیچ جۆره!  که  باسی مه...ـ شششش
 .رت مان به که پیالنه

 .رنجیم ڕاکشا  سه کانه ـ پم وابت دونی زۆر زیره
 .رم ـ ئافه

 ؟ مان زۆری ماوه که فه لسه ـ کۆرسی فه
زانیت  ک ده وه. م که فونت بۆ ده له  ته  که یه وه رئه به ـ منیش ڕک له

  دواوه  به  ئستاکه  له وه رئه به له. ی خۆمان یه ده م سه  ئه ته یشتوینه گه
. ی بوو که گرنگترین شت، بنچینه. یت تی خۆت بده بت خۆت یارمه ده
مک باسی  ی که وه کتر ببینین بۆ ئه بت یه شدا ده وه ڵ ئه گه  لهم به
 .ین ی خۆمان بکهم رده سه

 ...  ناو شار و بت بچمه  دهم بهـ 
می خۆمان  رده ک پم گوتیت باسی سه روه ، ھه وتووه ـ زۆر باش ڕکه

 .ین که ده
 ؟ ـ به
 .کتر ببینین ناو شار یه  له  بوای من باشتره  به واته ـ که

 ـ بم بۆ الت؟
دوای  ی به وه رئه به ، له کدا داپرژاوه ر یه سه  به که موو ماه ھه. ـ نا، نا

 . کدا داوه ر یه سه م به که واوی ماه ڕام، ته گه مایکرۆفۆنی نھنیدا ده
 ...ـ ئۆی
،  وه ته  کراوه وه که وره  گه پانه نیشت گۆڕه  ته کی نوێ له یه خانه ـ قاوه

 ؟  کودایه زانیت له ، ده یه"پیررێ"ی  خانه ناوی قاوه
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 ی بتبینم؟ ، که ـ به
 وێ بیت؟  له توانیت کاتژمری دوانزه ـ ده
 . ـ به

 . زیاتر ناین مه  له  ئستاکه واته ، که ـ زۆر باشه
 !ـ تا دیدار

 ناو  ریکرده ، سۆفیا سه ک پاش کاتژمری دوانزه یه قه ک دوو ده یه
کانی خبوون و   نوکان، مزه خانه  قاوه کک بوو له یه.  وه که خانه قاوه

دار،  لوعه واسراو و به ژو ھه شروبی ئاوه  بتی مه...ش هکانیش ڕ کورسیه
 .رتکراو دانرابوو مونی که ی جۆراوجۆر و سه ته  زه وه  خواریشه له

رنجی سۆفیای ڕاکشا،   سه م شتیش که که بوو و یه  نه وره  گه که ھۆه
کانکی زۆریش دانیشتبوون،  خه. بوو لبرتۆی ل نه  ئه بوو که وه ئه
بینی  ی ده نده وه نھا ئه  ته بینین، چونکه یده تی نه واوه ته  سۆفیا بهم به
 .یشتبوو نه ودا دانه لبرتۆ له  ئه که

  وه  کرده وه بۆ ساتک بیری له.  وه خانه  قاوه نھا بچته  ته ھاتبوو به ڕانه
  وساکه لبرتۆ ئه کو ئه به.  وه ر بداته  و پاشان سه وه ره  ده بواته

 وت؟ کهر ده
کی   و داوای چایه وه که ڕه ڕمه  مه  الی مزه  سۆفیا ڕۆیشته... نام به
تاڵ دانیشت،  کی به ر کورسیه سه رگرت و له ی وه چاکه. لیمۆی کرد به
کانکی زۆر  خه. کرد ی ده وه  ژوره رگای ھاتنه ماشای ده وام ته رده به
ی  نده وه نھا ئه و ته  ئهم به،  وه ره  ده ڕۆیشتنه  و ده وه  ناوه ھاتنه ده
 .بوو نوانیاندا نه لبرتۆ له  ئه بینی که ده

 !بوو کی پده یه بت ڕۆژنامه ر ھیچ نه  ھه خۆزگه
سکیش  ند که چه. مالوالی بکات کی ئه ماشایه مک ناچاربوو ته پاش که

ستی  تک ھه ک ئافره م سۆفیا وه کی که یه بۆ ماوه.  وه ماشایان کرده ته

 ئاسانی   بهم به ساڵ بوو،  نھا پانزه نی ته مه  ته ڕاسته. کرد  خۆی ده به
  وه مه نی که الیه یان به–رچاو   به ھاته ن ده سا ڤده ک کچکی حه وه
 !رچاو  به ھاته  ساڵ و نیو ده ک شانزه وه

ک بیر  یه  چ شوه دا دانیشتوون، به که خانه  قاوه ی له کانه و خه ئاخۆ ئه
روا  چت ھه ده وه کی له رزاره کی سه یه شوه ؟ به وه نه که ون ده بو له
کان  ر کورسیه سه  و له وه  ژوره ته وت ھاتوونه ڕکه ودابن، به له

  ستیشیان له ن، ده که دون و باسی شتی جۆراوجۆر ده ده. دانیشتوون
ی  هربار  ناچت ده وه  ڕاستیدا له  لهم بهجونن،  کردندا ده کاتی قسه

یگوت   ده  که وه وته گۆی بیرکه ی کیاگه که وته. شتکی گرنگ بدون
  و شوه کی، ئه ی خه کانی زۆربه  دیاریاره ره  ھه ته  خاسیه کک له یه
 قۆناخی   له که موو خه و ھه بیت ئه. » یه تاه  به کردنه قسه«

ک بوون   وه که  یه  شتک ھه وه مه نی که الیه رستیدا بژین؟ یان به جوانپه
  گرنگ بت؟ وه نه الیه به
لبرتۆ نووسیبووی منداڵ و  تادا، ئه ره کانی سه  نامه کک له  یه له
نوێ  رله سۆفیا سه.  یه  نواندا ھه کیان له تیه سوف خزمایه یله فه
بت  چی ده.  ببت وره  گه ترست که  ده وه ڕاستی له  به کرد که ستیده ھه
و  ؟ ئه وه که  سپیه روشکه رووی که یی فه ناو قو تهویش بچ ر ئه گه ئه
 .ھنرت رده  ده وه ردوونه ی گه که  درژه هکو  ی له روشکه که
 پکدا  له.  رگاکه  ده دا چاوی بیبووه وه  کاتی بیرکردنه وام له رده به
  هکو م به ھاوینیش بوو،  نده رچه ھه.  وه  ژوره لبرتۆ ھاته ئه
  مشیه  خۆه ته  چاکه وه شه وه رو ئه سه له. ردا بوو سه ر له ی ھه که شه ڕه

و  ره وت و به  سۆفیا که ر چاوی به کسه یه. رکردبوو به شی له که درژه
   ژوانکی ئاوھای له  شتکی نوێ بوو که الی سۆفیاوه به. ڕووی چوو

 .بت شونکی گشتیدا ھه
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 !یمان ب پهی   ھه که  و چاره ـ کاتژمر دوانزه
 شتک بۆ  یه  بۆم ھه...کادیمی، سۆفیا کی ئه گوترت چاره  پی ده وه ـ ئه
  بھنم؟ نجه  گه م کچه ئه

ویش شانکی  ماشای نو چاوی سۆفیای کرد، ئه دانیشت و ڕک ته
 .کاند ته ھه

 . مونکی خم بۆ بھنه تیت سه یارمه بت، به ـ پشم خۆش ده
  وه که یه  خۆی و قاوه مک به  و پاش که وه که زه الی م لبرتۆ چووه ئه
نیر و توژاک گۆشتی   په مونیشی به  سه ، دوو پارچه وه ڕایه گه
 . ھنا وه رازه به

 ـ گران بوو؟
 . سۆفیا ـ شایانی باسکردن نیه

 وتیت؟  وا دواکه  که یه  ھیچ عوزرکت ھه وه مه نی که الیه ـ به
مک  پاش که. نگ ھاتم ست دره نقه ستی ئه ده ڕاستیدا به  له...خر ـ نه

 . وه مه که بۆت ڕوونده
مک  ی گرت و پاش که که  نانه ی له وره ند گازکی گه لبرتۆ چه ئه

 گوتی؛
 .ین که مان ده می ئستاکه رده ـ باسی سه

 فی ھیچ شتکی گرنگ ڕوویدا؟ لسه ر ئاستی فه سه ـ له
 پش  له. ڕوات کاندا ده موو ئاڕاسته ه ھ  به  زۆر که ر زۆر زۆر، ھنده ـ ھه
گوترت   پی ده ین که که ک ده یه وه موو شتکدا باسی بزوتنه ھه
ی  وه ک بزوتنه تی کۆمه میش خاسیه ئه. »وجودی_ری بوونگه«
  ن یان له که ستپده  ده وه  بوونی مرۆڤه  له  که وه گرته فی ده لسه فه

کانی  ره  باسی بوونگه وه رئه به له. ن که ستپده  ده وه بارودۆخی مرۆڤه
  سوفه یله و فه ی ئه ی فیکری زۆربه بنچینه. ین که ی بیست ده ده سه

 ھیگ و  ھا له روه  ھهم به دت،  گۆوه  کیاگه  له رانه بوونگه
 . وه شه مارکسیه

 .وانمان باسکرد ـ ئه
بوو،  زنی ھه ی بیستدا ڕۆکی مه ده  سه  له سوفکی گرنگی تر که یله ـ فه

مانی بوو،  سوفی ئه یله ی فه«Friedrich Nietzsche»  فریدریک نیتشه
ھا دژی  روه ش ھه نیتشه.  ژیا1900 تا سای  وه  ه1844 سای   له که
و  ئه.  وه ستایه مانی وه ئه» دونیا بینی مژوویی«ی ھیگ و  فه لسه فه

مژووی ب گیان دانا   خدان به  بایه ر به رامبه ھات و خودی ژیانی، به
مۆرای «گوت   خۆی پی ده ش داینا که و شته ری ئه رامبه ھا به روه و ھه

نوێ  ر له ھاکان سه موو به ھه«یویست   ده نیتشه. »سیحی تی مه کۆیالیه
کانی ژیان   الوازه  چاالکیه یه و شوه ی به وه ، بۆ ئه» وه نگنته بسه ھه
م ئاینی   ھه پی نیتشه به. کانی ژیان هھز  به  ڕگری چاالکیه بنه نه
ر جیھانی  سه فیش ڕوویان له لسه پوری فه له م که سیحی و ھه مه

یان » ئاسمان«یان بۆ   ئاماژه وه بری ئه  البردبوو و له قینه ڕاسته
 جیھانی   به ی که و شته  ئهم به. کرد ده»  وه جیھانی بیرکردنه«
و  ئه. وی بوویا ستیدا جیھانکی خه ڕا نا، له یان داده» قینه ڕاسته«
یمانی   په  که که  شل مه وانه  و گوێ بۆ ئه وی بگره  زه ڕز له«یگوت؛  ده

 .«ن ده ویت پده رو زه یی سه ژیانکی ئاسووده
 ...ـ چی
 و  ن نیتشه الیه  له مانی که ری تری ئه سوفکی بوونگه یله ـ فه
 Martin» ر رتین ھایدیگهربوو، ما سه ری له  کاریگه گۆوه کیاگه

Heidegger»  ،م بهبوورهر جان پۆڵ   سه ینه خه رنجمان ده دا سه  ل
.  ژیا1980 تا  وه ه1905 سای   له ، که«Jean Paul Sartre» ر سارته
نرت،  ک داده وایه ک پشه کاندا وه ره موو بوونگه  نوان ھه ر له سارته
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  تیش له تایبه به.  وه کیه  خهی الی زۆربه  به وه مه نی که الیه به
م  ی ئه که فه لسه م، فه ڕی جیھانی دووھه  ڕک پاش شه کاندا، واته چله
 نزیک  وه نسیه ڕه ی مارکسی فه وه  بزوتنه پاشانیش له. ی پدرا شه گه

 .بوو ک نه ندامی ھیچ پارتیه رگیز ئه  ھهم به،  وه بووه
کترمان  نسیدا یه ڕه کی فه یه خانه  قاوه  له بوایه  ده  بوو که مه رئه به ـ له

 ؟ ببینیایه
  ر له کان و ھه خانه  قاوه چووه ر زۆر ده بوو؛ سارته وت نه  ڕکه روا به ـ ھه
 Simone de»  دی بیوڤوار  سیمۆنه کیشدا چاوی به یه خانه قاوه

Beauvoir»کی  یله ھا فه روه ویش ھه ئه. وت ری ژیانی که ی ھاوسهسوف
 .بوور  بوونگه

 ت؟ سوفکی ئافره یله ـ فه
 .واوت گوێ لبوو  ته ـ به

 .ڕوات ت ده و شارستانیه ره  به ریکه تی خه  مرۆڤایه ـ پم خۆشه
ڵ  گه رانی نوی له می خۆشمان نیگه رده مان کاتدا، سه  ھه  لهم بهـ 

 .خۆیدا ھنا
 .یت ریم بۆ بکه ـ تۆ ویستت باسی بوونگه

، » ری، مرۆڤ دۆستیه ی بوونگه فه لسه هف«یگوت؛  ر ده ـ سارته
ر خای بوونی  سه نھا له کان ته ره  بوونگه  بوو که وه ستیشی له به مه

دا   بین، لره  شایانی باسهم به. ن و ھیچی تر که ستپده  ده وه مرۆڤه
ڵ  گه راوردکردنی له  به  به ین که که ک ده  مرۆڤدۆستیه باس له

 .بینرا  ده وه کی زۆر تاریکتره یه  ڕوانگه ا، لهمرۆڤدۆستانی ڕنیسانسد
 ـ بۆچی؟
مان  یه ده م سه ری تری ئه سوفکی بوونگه یله ند فه گۆ و چه ـ کیاگه

گوترت   پیان ده ی که وانه کک بوو له ر یه  سارتهم به. سیحی بوون مه

 ی که فه لسه توانین فه ، ده» مردنی خوداوه«پاش  له. »ری کافر بوونگه«
ی  گوته. تی مرۆڤ دابنین ی حاه ییانه زه کی ب به یه وه ک شیکردنه وه
 .  ھاتووه وه  نیتشه ، له»خودا مرد«

 ! وام به رده ـ به
ی  گۆ، وشه ک کیاگه روه ریش، ھه ی سارته فه لسه ی گرنگی فه ـ وشه

 ژیاندا  بوون له نھا ھه  ته یه و وشه دا ئه  لرهم به.  ه»بوون«
 پویستیان م به،  یه ریش بوونیان ھه وه ک و گیانه ڕووه.  وه ناگرته

  رکی زیندووه وه نھا بوونه مرۆڤ ته.  وه نه  بوونیان بکه  بیر له  نیه وه به
ر  کان ھه  فیزیاویه ت شته ر ده سارته.  ئاگایه  بوونی خۆی به  له که
 مرۆڤ، م بهشتکن و ھیچی تر، »  خۆیاندا خۆیان له « ن که نده وه ئه
 مرۆڤ بوون   به واته.  شتکه» خۆی بۆ خۆی«،  وه شه وه رو ئه سه له

رکی تر  وه ر بوونه ی شتک بین، یان ھه وه ک له  وه شتکی جیاوازه
 .بین
 . واو ئاشکرایه  ته ـ به

 مانا  موو جۆره پش ھه یگوت بوونی مرۆڤ له ر ده  سارته وه ـ پاش ئه
 ڕاستی  واته. ین ده  بوونی مرۆڤی ده  به  که دت، وه خشینکه به
. »من چیم«ت   ده دا دت که و پرسیاره پش ئه ، له»بوونی من ھه«

 .« دت وه ره وھه پش جه بوون له«یگوت  ر ده سارته
 . بۆم ـ ئاۆزه

  ، واته  شتکی ل پکھاتووه  که یه و شتانه ر، ئه وھه  جه ستمان له به ـ مه
ر مرۆڤ  پی سارته  بهم به. شتک» ی پناسه«ک یان شت» سروشتی«

بت مرۆڤ   ده وه رئه به ، له زگماک نیه» سروشتکی « نی ھیچ جۆره خاوه
تی خۆیان یان  تایبه» سروشتی«بت  ده. خۆی خۆی دروستبکات
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  ر له  ھه  که  شتکه مه ی ئه وه رئه به خۆیان پکبھنن، له» ری وھه جه«
 . خشراوه به  مرۆڤ نه  به تاوه ره سه

 .م گه ستت تده به مه  له ـ پم وابت ئستاکه
وی   ھه فه لسه موو مژووی فه  درژایی ھه کان به سوفه یله ـ فه

، یان  یگوت مرۆڤ چیه  ده دا که یان ده و پرسیاره ی ئه وه مدانه وه
کی دابوو مرۆڤ سروشت و بوایه ر له  سارتهم به.  سروشتی مرۆڤ چیه

  وه رئه به له. ری  سه وه ڕته  بتوانت بگه بت که تایی نه تاھه ئاوھا ھه
. ژیان بپرسین» مانای «  له کی گشتی، ھیچ سوودکیشی نیه یه شوه به
وی ژیانمان بگرین  ریببین، ناچارین خۆمان جه کی تر ده یه شوه به
چین،   ده رانه کته  ئهو  به ئمه.  وه کان بدۆزینه  و خۆمان شته وه سته ده به
ر شانۆ، یان   سه خرینه ی ڕۆکیان بۆ دیاریکرابت، ده وه ب ئه  به که
ی  وه ب ئه  بت، یان به وه سته ده مان به که ی نووسراوی ڕۆه وه ب ئه به
گودا  کانمان به  پویسته بت و وشه کمان ھه«prompter ر پۆمپته«

 کاتک  سکه ر؛ که پۆمپته. (*بت ڕۆک ببینین بچرپنت، ده
 چرپ پیان   چرپه ، به وه چته کانیان بیرده کان وته ره کته ئه
 .ببژرین تی ژیانمان ھه بت خۆمان چۆنیه  کورتی، ده به). و. وه ته ده

 و  وه ینه فی بکه لسه ورات یان کتبکی فه خۆ ناتوانین ته.  ـ زۆر ڕاسته
ر  نھا ھه ر ته گه ئه.  بژین  چۆن پویسته ین که  بکه وه ماشای ئه ته
 .بوو موو شتک زۆر ئاسان ده  ھه و کاته وا ئه ، ئه  بوایه نده وه ئه

یگوت کاتک  ر ده  سارتهم بهیشتیت،   گه که سته به  مه  له ـ ئستاکه
   ڕۆژک له گات که  و تده یه  بوونی ھه ی که وه بت له ئاگاده مرۆڤ به
  وه ک نادۆزته مان کاتیشدا ھیچ مانایه  ھه  له  بمرت، وهبت ڕۆژان ده

دانی  رھه  ھۆی سه بنه  ده مانه موو ئه وا ھه ستی بدات، ئه  ده که
ڕاوکی  سفی ده گۆش وه  کیاگه یادت بت که  له یه وانه له. »ڕاوک ده«

تی بوونی  تکی ئاشکرای حاه ک خاسیه  وه کرد که ک ده یه  شوه به
 .ۆڤ بتمر
 . ـ به

ست   جیھانکی ب مانادا، ھه ت مرۆڤ له ر ده ش سارته وه  له ـ جگه
کات،  مرۆڤ ده» نامۆبوونی به«سفی  کاتکیش وه. کات ده» نامۆیی « به
کانی مارکس و ھیگدا   گرنگه وه  بیرکردنه ندک له ڵ ھه گه وا له ئه
  بته ویدا ده ر زه سه ی له نامۆی ستکردنی مرۆڤیش به ھه.  وه گرته کده یه

 بزاربوون و ب ئومدی و ب  ستکردن به دانی ھه رھه ی سه مایه
 .تی و بمانایی تاقه

،  زۆر باوه» نگی دته « ستکردن به کیدا ھه نو خه  ھشتام لهم بهـ 
 .« بمانایه«موو شتک   بین ھه یان شتکی ئاساییه

. کات م ده ی بیسته ده شاریی سهسفی مرۆڤی  ر وه ، سارته ـ به
ڕی  و په ی ڕنیسانس به ده  مرۆڤدۆستانی سه یادت بت که  له یه وانه له

 م بهکرد،  ستی و ئازادی مرۆڤ ده ربه یان بۆ سه  ئاماژه وه دخۆشیه
یگوت؛  و ده ئه. بینی فرینک ده ک نه ی وه ستیه ربه و سه ر ئه سارته

 مرۆڤ  حوکم، چونکه.  ئازاد بت  که ردا کراوه سه مرۆڤ حوکمی به«
کاتکیش .  سته ربه شدا سه وه ڵ ئه گه  لهم به،  خوقاندووه خۆی خۆی نه

کانی  موو کرداره  ھه بت له ، ئیتر ده وه م جیھانه  نو ئه رته فده
 .«رپرسیار بت به

 ست ربه سکی سه  که ک تاکه  وه کردووه مان نه وه  داوای ئه ـ خۆ ئمه
 .بخوقندرین

سی  که  تاکه  ئمهم به. مان شت بوو ریش ھه ستی سارته به ـ مه
موو ژیانمان   درژایی ھه ستیشمان به ربه و سه» ستین ربه سه«

  ھیچ جۆره. ببژرین کان ھه  شته دات که رداده سه حوکممان به
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ست ر ڕا سه  خۆمانی له  که تایی نیه تاھه ڕکی ھه ک یان باوه ھایه به
  و بیاره تی ئه  گرنگی جۆریه وه شه لره. ری بۆین سه  و له وه ینه بکه
تی  واوه ته  به ی ئمه وه رئه به ین، له یده  ده وت که که رده ده
  وه تی ئه  تایبه ر به سارته. ین یکه  ده موو شتک که  ھه رپرسیارین له به

کانی  رسیاری کارهرپ رگیز نابت به  مرۆڤ ھه  که وه کاته دووپات ده
  وه یه م ڕوانگه  له واته که.  وه خۆی دوربخاته ر خۆی دامات و له سه له

ین و بین  کانی خۆمان ڕابکه بژاردنه رپرسیاری ھه  به ناتوانین له
  پی کۆمه به» ناچارین«ر کار، یان بین   سه بچینه» ناچارین«

ی ژیانمان بۆ   شوه ، که ڕوه ڕسا و ویستی بۆرجوازی بۆین به
 خۆی  یه و شوه ئاسانی به روا به ی ھه سه و که ئه. کات ستنیشان ده ده

دا  که  گشتیه که ناو خه وا له ، ئه وه که ناسراوه  نه  ناو گشته داته فده
   له سه و که ئه. تی کۆتایی دت سایه ک مرۆڤکی ب که  و وه وه توته ده

 ئازادی پامان م به. ژی ژیانکی درۆدا ده   و له خودی خۆی ڕایکردووه
   به  شتک، که  خۆمان ببینه ین، که  خۆمان شتک بکه نت که  ده پوه
 .بژین»  قینه ڕاسته«کی  یه شوه
 .م گه ـ تده
رگیز   ھه ئمه.  وه گرته کانیشمان ده  ئاکاریه بژاردنه  ھه نه م الیه ـ ئه

، یان » سروشتی مرۆڤانه«ر شانی   سه ینه  بخه تاکه ناتوانین خه
.  ته و بابه ر شتکی تری له  پای ھه ینه یان بیخه»  الوازی مرۆییانه«

ن و پاشان  وت بکه سوکه راز ھه ک به ن وه مه ته سانی به دات که ڕووده
ک  ک شکک یان وه م وه  ڕاستیدا ئاده له. »م ئاده« ملی  نه  بخه تاکه خه
 خۆمان  کانمان له رپرسیاری کاره ی به وه نین، بۆ ئهھ کارده داتک به ئه

 . وه ینه دوربخه

 مل، خۆ  تای بخرته بت خه  ده و پیاوه ک ئه یه  تا چ ڕادهم به،  ـ به
 .مان نیشانمان بدات وه بت و ئه بت سنوورک ھه ده

 خۆیدا ھیچ   ژیان خۆی له  که وه کرده ر دووپاتی ده  سارته نده رچه ـ ھه
  وه ی مانای ئه یه وه  بیرکردنه م شوه  ئهم به،  کی نیه مانایه
کک  و یه ئه. ک بن ک یه وت وه ستکات پنج و حه  وا ھه خشت که نابه
  .«Nihilist نیھیلیست«گوترت   پیان ده ی که وانه  له نیه

 ؟ چیه» نیھیلیست«ـ 
موو   و ھه ی نیهک و ھیچ شتک ھیچ مانایه  بوای ئه  به  که سکه ـ که

» بت ده« ژیان  بینت که ر وای ده سارته. درت ی پده شتکیش ڕگه
  و مانای ژیانه بت ئه  ده  خۆمانین که  ئمهم بهبت،  کی ھه مانایه

 . بتوانیت بوونی خۆت بخوقنیت یه وه بوون، مانای ئه ھه. بخوقنین
 ؟ وه یته مک زیاتر ڕوونی بکه توانیت که ـ ده

 خۆیدا ھیچ شتک   ئاگایی خۆی له لمنت که یویست بیسه ر ده ـ سارته
  ی ئاگایی له وه رئه به له. کات  شتک نه ست به پشدا ھه ر له  گه نیه
مان   ھه به» ش شته«و  ئه.  شتک  له ئاگابوونه  به میشه تدا، ھه ڕه بنه

. ین که  دهشی پکھاتنی کان، خۆشمان ھاوبه کیه ره  ده ھندی ھۆکاره
بژرین و مانایان  یانده  ھه ی که وه و شتانه ی ئه  ڕگه  له ئمه
 .بژرین ده کانمان ھه سته ی ھه ، شوه یه  ھه وه نهالما به
 ؟ وه ک بھنیته یه توانیت نمونه ـ ده
 دوو  شدا به وه ڵ ئه گه مان ھۆدا بن و له  ھه س له  دوو که یه وانه ـ له
ی  وه  بۆ ئه وه ڕته گه ش ده مه ن، ئه ست بکه اواز ھهواو جی ی ته شوه
تی یان  ین، مانای تایبه که ورمان ده  چوارده ست به  کاتک ھه ئمه
نگاندنی  سه  ناو ھه ئاخنینه تی خۆمان ده خدانی تایبه بایه
 وا  ته و ئافره  ئه...بت  سکی ھه تک که  ئافره یان بۆ نمونه.  وه کانه شته
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 م بهبینت،  تی سکپ ده موو شونکدا ئافره  ھه کات له ست ده ھه
کو  بووبت، به تی سکپ نه وپش ئافره وه  له  نیه وه  مانای ئه مه ئه
یان .  خشیووه  سکپبوونی خۆی مانای نوی پ به  که یه نده وه نھا ئه ته

موو شونکدا   ھه چت له خۆش بت، پده  نه سک که  که بۆ نمونه
 ...تۆمبیلی فریاگوزاری ببینتئۆ

 .م گه ـ تده
تی  تی و جۆریه ی چۆنیه شداری شوه تی خۆمان، به  بوونی تایبه ـ واته

 گرنگ  وه المه بهر شتک  گه ئه. کات مان ده که وره ستکردنی چوارده ھه
م  ش پت ده ئستاکه. یبینم  ھیچ جۆرک نه  به یه وانه وا له بت، ئه نه

 .نگ ھاتم ۆ درهم بۆچی ئه
 ؟ ست بوو، وا نیه ستی ئانقه ده ـ به
 چیت  وه که خانه  ناو قاوه م بزانم، کاتک ھاتیته که زده پشدا حه ـ له

 بینی؟
 .بوویت  نه  تۆ لره  بوو که وه  بینیم ئه م شت که که ـ یه
دا   لره  بینیت، شتک بوو که م شت که که یه...؟  وه الته  به یر نیه ـ سه

 ؟»بوو هن«
 . وتایه  تۆ بکه  چاوم به بوایه  دهم به،  یه وانه ـ له

  یویست بت ئمه  ده وه خانه وتنی قاوه ی چاوپکه  ڕگه ر له ـ سارته
یوست ڕک   گرنگ نین و ده وه نهالما به  که» وتنین فه ده « و شتانه ئه
 .مان نیشانبدات و خاه ئه

م نیشان  و خاه ی ئه وه گ ھاتیت بۆ ئه درن وه رئه به نھا له ـ ئایا ته
 یت؟ بده
. یت ر تبگه ی سارته فه لسه ی فه  گرنگه و خاه  له  بوو که وه رئه به ـ له
 .یت ماشای بکه ک ڕاھنانک ته توانیت وه ش ده وه  له جگه

 !یتان ـ ئای شه
فونت بۆ  له بیت ته» یار«ڕوانی  ر ئاشق بیت و چاوه گه  ئه ـ بۆ نمونه

فون  له و ته  ئه که» بت  ده وه گوت له « که وا درژایی ئواره ات، ئهبک
. »ناکات«فون  له و ته  ئه  که وه  مشکته چته  ده وه وام ئه رده به. ناکات

ش  و ناوه بت و ئه یدا ھه گه  ژوانت له که الی ئیستگه ریش له گه ئه
موو   ھه و کاته وا ئه هبت، ئ  یاری تۆی لنهم بهک،   خه ی بت له جمه
  رچاوت، چونکه  به ک ڕگرک دنه نھا وه کو ته به. کان نابینیت که خه
رک  ک جاڕسکه وخۆ وه  ڕاسته شه وانه له.  گرنگ نین وه الته وان به ئه

یان  وره کجار گه ی شونکی یه وه رئه به یان بارک بیان بینیت، له
 . وێ نیه و له  ئه  که یه وه ، ئه وه  مشکته چته  ده نھا شتک که ته.  گرتووه
 .  ڕاستیشهم به،  ی داخه ـ جگه
ر  سه ری له دا بوونگه ویده  دی بیوڤوار، ھه  سیمۆنه وه کی تره الیه ـ له

ی بۆ  ر ئاماژه زانیت سارته ک ده وه. کاربھنت کان به زه گه ڕۆی ڕه
 پشتی   که تایی نیه تاھه ھه» سروشتکی«نی   مرۆڤ خاوه  کرد که وه ئه

خوقنین و   خۆمان، خۆمان ده یگوت ئمه زیاتریش ده. ستت پ ببه
 .ین که ستنیشان ده ی خۆمان ده خۆشمان پناسه

 ی پاشان؟ ـ ئه
   بوای سیمۆنه به. ڕوانین کان ده زه گه  ڕه  له  کاتک که مان شتیشه ـ ھه

ی » کی پیاوانهسروشت«و »  تانه سروشتکی ئافره « ھیچ جۆره
یشتنکی باون   تگه نھا جۆره  ته وانه کو ئه ، به تایی بوونی نیه تاھه ھه

سروشتکی «ر بن پیاو   ئاسایی بوو گه بۆ نمونه. و ھیچی تر
دا  وه ی ماه وه ره  ده  له میشه  ھه وه رئه به ، له یه ھه» سنوورشکنی

تیش  ی ئافره رباره ده. اتد ک و ئامانجک ده ی مانایه وه وی دۆزینه ھه
  ، بۆ نمونه یه یان ھه وانه واو پچه کی ته یه  ئاڕاسته یانگوت جۆره ده
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دا  و شونه کات له  ده وه ز به  حه ، واته» سته یوه په«ت  یانگوت ئافره ده
کانی   بواری خزان و سروشت و شته ش له یه و شوه به.  یه  ھه بت که

 پیاو زیاتر  ت له ماندا ئافره کاتی ئستاکه له.  وه منته ریدا ده وروبه ده
 .دات ده» کان رمه کان یان نه  ھمنه نرخه « خ به بایه

 دا بوو؟ و بوایه  له  ڕاستی سیمۆنه ـ ئایا به
سروشتکی  « و ھیچ جۆره بوای ئه به. کرد خر، باش گوت شل نه ـ نه
  کو به ، به هبوونی نی»  سروشتکی پیاوانه«یان »  تانه ئافره
تیش  م ئافره م پیاو و ھه  ھه وه وه  دونیا بینینی ئه ؛ له وه وانه پچه
  ریانه  پشداوه و بۆچوونه  یان له سپیوانه و بوا چه بت خۆیان له ده

 .ن خۆیان ڕزگاربکه
 .بام یدا ته گه ڕاستیدا منیش له ـ له

دا 1949ای  س له» م زی دووھه گه ڕه«ناوی  ـ گرنگترین کتبی به
 .رچوو ده

 ؟ وه ستی چی بوو له به ـ مه
   به تی کردووه  ئافره لتوری ئمه  که ت بوو، چونکه  ئافره ستی له به ـ مه
. ون که رده تک ده ک بابه نھا پیاوان وه و ته» م دووھه«زی  گه ڕه

رپرسیارتی  ش به یه و شوه ی پیاو و به سته  دارده بنه تانیش ده ئافره
 . وه ندرته سه خۆیان ل دهژیانی 
 ؟ ـ واته
بت  ده.  وه ست بھنته ده  به رپرسیاریه و به بت ئه ت ده  ئافره ـ واته

 ڕاستیدا  له. دات  گرنه وه  پیاوه  و پناسی خۆی به وه خۆی بدۆزته
ھۆی  تیش به کو ئافره ، به وه وسنته ت ناچه نھا پیاو ئافره ته
 . وه وسنته چه اری خۆی، خۆی دهرپرسی گرتنی به نه ھه

ست و  ربه  سه نده ین چه ده  خۆمان بیارده  ئمه یه وه ستت له به ـ مه
  بین؟ ستراوه به نه

  ری له ی بوونگه فه لسه  فه وه کی تریشه الیه  له...توانیت وا بیت ـ ده
بدا  ده ناو ئه ی خۆی له وه نگدانه ش ڕه مۆکه کو ئه تاوه  ھه وه کانه چله

م ڕۆمان و  ر خۆی ھه سارته. بواری شانۆدا تیش له تایبه ، به جھشتووه
 ک کامۆ بت ناوی گرنگی وه دا ده لره. نووسی م شانۆشی ده ھه

«Camus» تکو ب «Beckett»رلهندی و لۆنیسکۆ ی ئ «Lonesco» ی
خای . ندیش بھنین ی پۆه«Gombrowich» ڕۆمانی و گۆمبرۆڤیچ

ری تری مۆدرنیش،   نووسه  و کۆمه رانه م نووسه شی ئه ھاوبه
  تی له تایبه  به یه م وشه ئه.  ه»سی به عه Absurdism» بسۆردیزم ئه

 .کاردت شانۆدا به
 . وتووه رگوێ که م به و ناوه ھا جار ئه نده ـ چه
 ؟ مانای چیه» بسۆرد ئه«ی  زانیت وشه ـ ده

 ؟ وه ق ناگرته ئه  ـ مانای شتکی ب مانا یان شتکی دژ به
ک دژکی  ، وه»بسۆرد شانۆی ئه«. خشت به  ده و مانایه ـ پاوپ ئه

دابوو بمانایی ژیان  وه  له که ئامانجه. دا ریھه سه» قینه شانۆی ڕاسته«
کی  ستی خه  ھه وه شه ن و لره ر شانۆ نیشانبده سه  له-یان بوون–

رقای بمانایی بن،   سه بوو که دا نه وه  له که سته به  مه واته. ببزونن
 بماناکان، بۆ  ؛ نیشاندان و ئاشکراکردنی شته وه وانه  پچه کو به به

دوای  کات به ران ناچارده ، بینه کانی ژیانی ڕۆژانه  ڕووداوه نمونه
 .ڕن تر و پماناتردا بگه قینه ژیانکی ڕاسته

 ! وام به رده ـ به
. دا ڕۆکی نیشانده  ساکار و بناوهتی بسۆرد حاه ـ زۆر جار شانۆی ئه

، »کی ڕیالیزمی  ڕۆییه زیاده « توانین ناوی بنین جۆره  ده وه رئه به له
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ر  گه  ئهم به. ن  ھه درن که  نیشانده و جۆره کان ڕک به  مرۆڤه واته
بۆ –یت  نی ئاسایی ماکی ئاسایی نیشان بده ر شانۆ، دیمه سه له

. نین  پکه ونه که ران ده وا بگومان بینه  ئه-یان که رماوه ی گه  ونه نمونه
دژی بینینی  ک له نگاریه ره  به ک جۆره ش وه نینه و پکه کرت ئه ده

 . وه ینه ر شانۆ، لکبده سه  ڕووتی له خۆیان به
 .م گه ـ تده

زۆر جار . بت تی سوریالیشی ھه بسۆرد خاسیه دات شانۆی ئه ـ ڕووده
  شیاو و شوه  بارودۆخکی نه نۆدا، خۆیان لهر شا سه کان له سه که
رسوڕماندنک   سه ب ھیچ جۆره کانیش به ره کته ئه.  وه بیننه ونیدا ده خه

و  بوونی ئه  ڕک نهم بهن،  که بینن و قبوی ده ڕۆی خۆیان ده
ریان  ناچاری سه کات به ران ده  بینه  وا له  که یه رسوڕماندنه سه

» شاری شاپلنیش«کانی  نگه  بده  فلیمه ته م حاه ئه. بسوڕمت
ی   مایه بته کانی شاپلندا ده  فلیمه  له ی که و شته ئه.  وه گرته ده

  و بارودۆخه موو ئه  ھه تی له سوڕمانی خۆیه رنه نین، سه پکه
ران  چت بینه ش پده یه و شوه به. وت که  تی ده ی که بارانه ناله

دوای شتکی زۆر ڕاست و دروستتردا   و به وه ه ناو خۆیان ناچاربن بچنه
 .ڕن بگه
  سوڕمت که  ده یرانه  سه و بارودۆخه رمان له  سه وه مه نی که الیه ـ به

 .گرت یده کی ئاسایی وه یه  شوه وت و ھشتام به که مرۆڤی تده
 و بین؛  وه ینه  بیربکه م جۆره  گرنگ بت به یه وانه ندێ جار له ـ ھه
 ھشتام  نده رچه ، ھه» وه ومه لی دوربکه«وت  مه  ده  که  شتکه مه ئه

 .م  چ شونکی تر بکه نازانم ڕوو له

  وه ره  ده وا ناچارین بینه سوتت، ئه مان ده که  کاتک خانوه ـ بۆ نمونه
   که کی ترمان نیه  ھیچ خانویه شدا که وه ڵ ئه گه ، له وه وینه و دوربکه
 .تیدا بژین

 ک؟ کی ترت بۆ بھنم؟ یان ساردیه چایه.   بهـ
نگ   دره ی که وه شدا ھشتام ناڕازیم له وه ڵ ئه گه  لهم به،  ـ به

 .ھاتیت
 . ـ ئاساییه
ڵ  گه ی له ک و کوپک قاوه  و ساردیه وه ڕایه لبرتۆ گه مک ئه پاش که

  که خانه  دانیشتنی قاوه سۆفیاش ھواش ھواش چژی له. خۆیدا ھنا
  کانی دی ھنده ر مزه  باسی سه بوو که  گومانی ھه نده رچه بینی، ھه ده

 .گرنگ بن
  ندک له ھه.  دانا که ر مزه سه  توندی له ی به که لبرتۆ بتی ساردیه ئه

 پاشان ...ماشایان کرد  و ته وه  ئاوڕیان دایه که خانه دانیشتوانی قاوه
 گوتی؛
 .  کۆتایی ڕگاکه هین گه  ده ریکه دا خه ـ لره
ری کۆتایی  ر و بوونگه  سارته  به فه لسه  مژووی فه یه وه ستت له به ـ مه
 دت؟
کی  ریه ری کاریگه ی بوونگه فه لسه فه.   گوتنه  زیاده وه خر، ئه ـ نه
. وی جھشت ری زه رانسه کی سه ھا خه ر ملیۆنه سه ی له وره گه
گۆ و  ر کیاگه  سه وه ڕته گه ی ده که  مژووییه گه ک بینیشمان ڕه روه ھه
دان و  رھه م، سه ی بیسته ده  سه یه و شوه به. ت سوکراتیش نانه ته

و  وه  له  دی که وه خۆیه ی به فیانه لسه  فه وه و بزوتنه کی ئه یه وه نوکردنه
 .پش باسمانکردن

 ؟ وه ک بھنیته یه ند نمونه توانیت چه ـ ده
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  ی له ندانه و بیرمه  ئه ، واته«New Thomism تۆمیزمی نوێ«ک  ـ وه
کی  یه وه  بزوتنه کویناسن، یان بۆ نمونه  تۆماس ئه ر به کدا سه ه چه ڕه

 Analytical ری ی شیکارگه فه لسه فه«گوترت   پی ده تر که
Philosophy»  کان  لۆژیکیه ئیمپیریزمه«یان Logical Empiricism» 

کان،  ریتانیه  به ر ھیوم و ئیمپیریزمه  سه وه هڕت گه یان ده که گه  ڕه که
  جگه. ریستۆتالیسیش ر لۆژیکی ئه  سه وه ڕته گه ھا ده روه  ھهم به
  ی پوه»مارکسیزمی نوێ«کی   یه وه نگدانه م ڕه ی بیسته ده ش سه مانه له

و پشیش  وه له.  وه کانیه  جیاوازه وه موو بزوتنه خۆی و ھه دیاربوو، به
مان بۆ   ئاماژه وه شه وه رو ئه سه مان کرد، له»داروینیزمی نوێ«باسی 
 .کرد» روونی ی ده وه شیکردنه«گرنگی 
،  ه«Materialism تریالیزم مه«بت ناوببرت   ده مین ڕباز که دواھه

توانین  ده.   درژایی مژوودا داکوتیووه گی به ھا ڕه روه میش ھه ئه
بۆ . می پش سوکرات رده  بۆ سه وه نینهڕ  بگه مۆکه ی زانستی ئه زۆربه
  که» ی ییه  بنچینه ردیله گه«و  دوای ئه ڕان به ش گه  تا ئستاکه نمونه
  ی که ییه  بنچینه ردیله و گه  ئه ، واته وامه رده ر به ش ناکرت ھه دابه
  یتوانیووه س نه ش که تا ئستاکه.  کی ل پکھاتووه یه موو ماده ھه

ک فیزیای  وه–زانستی سروشتی مۆدرن .  ڕوو بخاته»  ماده«ڕاستی 
   وای لھاتووه رن، که رنجاکشه  سه  ھنده-ناوک و کیمیای بایۆلۆجی

 .کانکی زۆر شکی گرنگی ژیانی خه  به ببته
 وامن؟ رده ر به  تیوری کۆن و نوێ ھه واته ـ که
تای  ره سه ی له نهو پرسیارا ی ئه وه رئه به توانیت وا بیت، له ێ دهًڵ ـ به
دا  لره.  وه ته م ماونه مان ڕشتن، ھشتام ب وه دا ھه م کۆرسه ئه

  یگوت ناکرت پرسیاره و ده  خاکی گرنگی دا؛ ئه ر له سارته
  پرسیاره.  وه م بدرنه  وه تایه تاھه ت و  بۆ ھه ڕه ک که کان یه بوونیه

موو  کو ھهًَل به–ک  یه وه موو نه تن و ھه کان شتکی تایبه فیه لسه فه
 . وه نه  خۆیانی بکه نوێ له رله نوێ و سه رله بت سه  ده-سک که تاکه

 .خشت به ک ب ئومدی ده یه ، تا ڕاده ته م بابه  له وه ـ بیرکردنه
  وه و پرسیارانه ی کردنی ئه  ڕگه ر له گه مه. بابم تا ته گه  له ـ پم وانیه

 کاتک  وه شه وه رو ئه سه ژین؟ له  ده ین که که  ده وه ست به  ھه بت که نه
  وه کانه خته  سه می پرسیاره ی وه وه  دۆزینه مرۆڤ خۆی به

می ڕوون و ئاشکرای  مان کاتدا وه  ھه وا له ، ئه رقاکردووه سه
.   بووه یه م شوه ش به میشه ، ھه وتووه ستکه ک پرسیاری تری ده کۆمه

ی  وه  بیرکردنه موویان له ر ھه کنیک، ھه  و ته وه زانست و لکۆینه
دا   بنچینه ئایا له. ونٌقو  و ھه یان ھناوه رچاوه  سه وه فی مرۆڤه لسه فه

ی مرۆڤ  وه  ھۆی ئه بووه  بوون، نه ت به باره تامانی مرۆڤ سه
 ر مانگ؟  سه نته یه بگه
 .  ڕاسته ـ به

ر مانگ دانا گوتی؛  سه ی لهپArmstrong» » ـ کاتک ئارمسترۆنگ
 بۆ  زنه نگاوکی مه  ھهم به بۆ مرۆڤک،  یه نگاوکی چکۆله ھه«

ر مانگ  سه ، کاتک پی له وه شه یه م ڕسته ی ئه  ڕگه له. »تی مرۆڤایه
ڵ خۆیدا  گه  ژیابوون له وه وه  پش ئه  له ی که و مرۆڤانه موو ئه دانا، ھه

  که تیه موو ئازایه زانیت ھه ک ده ی وه وه رئه به ر مانگ، له  سه ڕایکشانه
 . وه ڕته و ناگه بۆ ئه

 .ء ـ ب گومان نه
م  که ی یه  پله به.  وه ڕوی گرفتی نوێ بۆته می خۆشمان ڕووبه رده ـ سه
ی  فه لسه  ڕبازکی گرنگی فه وه رئه به  دت، له کانی ژینگه وره  گه گرفته
بوو، » سۆفی ژینگه«یان »  نگهی ژی فه لسه فه«م،  ی بیسته ده سه
 Arne  نیس ئارنه«کانی،  ره زرنه  دامه کک له ک چۆن یه روه ھه
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N ss»نابوو سوفی نه یله ی فهی  زۆرینه. رویجی، ناوی ل
موو شارستانی   ھه ن که که  ده وه  بۆ ئه کانی ڕۆژئاوا ئاماژه سۆفیه ژینگه

کو  ڕوات، به دا ده ه او ھهو کی ته یه ر ڕگه سه نھا به ک ته ڕۆژئاوا نه
وان  ئه. ڕت په  تده ویه م گۆی زه گرتنی ئه رگه ی به ڕاده  له ریکه خه
 پیسکردن و شواندنی  ری ژینگه ی کاریگه گ و ڕیشه ن ڕه ده وده ھه

  ه ی ڕۆژئاوا ھه وه ی بیرکردنه دان شوه و بوایه ن و له  نیشانبده ژینگه
 .بت

 .ن که ـ پم وابت ڕاست ده
کردن  شه ی گه وه  خودی بیرکردنه کان گومان له سۆفیه  ژینگه ـ بۆ نمونه

  یه و بنچینه ر ئه سه ی له که وه مای بیرکردنه زانیت بنه ک ده وه. ن که ده
ک  کو وه به–نت   داده وه موو شتکه ھه» رو سه له« مرۆڤ   که زراوه دامه
  م شوه خودی ئه. نت ایدهر سروشتیشدا د سه تک به سه ن ده خاوه

وامی  رده ر به سه واو له کی ته ترسیه ئاشکرا مه ش به یه وه بیرکردنه
 .دات  نیشانده ویه م گۆی زه موو ژیانی ئه ھه
 .کات م ده ، توڕه ته و بابه ش له وه ت بیرکردنه نانه ـ ته

ن کان ھانایا سۆفیه ی ژینگه کانیشیان، زۆربه خنه ـ بۆ پشتگیریکردنی ڕه
  بۆ نمونه. برد لتوری تر ده ی توانینی که  و شوه وه بۆ بیرکردنه

 و  وه ی بیرکردنه ر شوه سه یان له وه ھا لکۆینه روه ھه. لتوری ھیندی که
  که خه«کرد، یان  ده»  سروشتیکان که خه«ریتی  داب و نه

  ن بهشیا که موو خوندنه کان، ھه  سووره ک ھینده وه» کانی تاییه ره سه
 . وونمان کردوون  ئمه بوو که و شتانه ی ئه وه ستی دۆزینه به مه

 .م گه ـ باش تده
ند سای ڕابووردودا باس  ی چه  ماوه  بواری زانستیشدا له ھا له روه ـ ھه
ر  رامبه  به ی زانستیمان له وه واوی جۆری بیرکردنه  ته ن که که  ده وه له

  واته.  ستاوه وه»  باوی زانستیدا پکراوی ی متمانه گۆڕانی نمونه«
. ن که ی زانستی ده وه یی شوازی بیرکردنه کی بنچینه داوای گۆڕانکاریه

نجامی خۆیان   ئه تیدا به ندێ بواری تایبه  ھه  له وه ئستاشه ر له ھه
مان بینی »رناتیف ته ئه«ی  وه ھا بزوتنه نده  چه بۆ نمونه. یشتوون گه
 ژیانکی  ن شوه ده وده ن و ھه ده ی گشتی ده وه ه بیرکردن خ به  بایه که

 .نوێ بخوقنن
 .  شتکی باشه وه ـ ئه

  ندی به یوه ، کاتک شتک په میشه ک ھه مان کاتدا، وه  ھه  لهم بهـ 
 نوان خراپی و باشیدا  بت خرا جیاوازی له وا ده بت، ئه  ھه وه مرۆڤه
رج   مهم به.  مکی نووه رده  سه ته ه چووین ن ئمه ندک ده ھه. ین بکه
موو شتکی  موو شتکی نوێ باش بت و پویستیش ناکات ھه  ھه نیه

م   نام ئه  پای پوه ی که و ھۆیانه  له ککه ش یه مه ئه. ین کۆن فێ بده
م   و له یه فی باشت ھه لسه کی فه  زانیاریه ئستاکه. م ت بده کۆرسه
 .ببژریت ی ژیان و بوونی داھاتووت ھه نیت ئاڕاستهتوا  ده وه یه ڕوانگه

 !ت که وه ـ زۆر سوپاس بۆ ئاگاداریکردنه
 ژر  ی له و شتانه ی ئه  زۆربه یت که که ستده  ھه م زوانه ـ پم وابت به

ند  چه له. تین و ھیچی تر تاندنکی په خه نھا ھه ، ته»ی نودانئا«
» ئاینی نوێ«ژر   له ریکه ای جیھان خهشی ڕۆژئاو ی دوایدا، به  ساه ده
توانین  ده. پۆشرت و خورافاتی مۆدرندا داده» نھان ناسی نوێ په«و 

سیحی  ی ئاینی مه وه پاش ئه. کی نوێ سازیه  پیشه بین بۆته
  ک قارچک له  وه  بوایانه و جۆره موو ئه ستدا، ھه ده کانی له نگره الیه

 .قینتۆ دا ھه وه بازاڕی بیرکردنه
 ؟ ک چی بۆ نمونه ـ وه
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ر زۆر  وا ھه موویان بھنین، ئه ر ناوی ھه گه ، ئه  زۆره  ھنده که ـ لیسته
. یت می خۆت بکه رده  باسی سه ئاسانیش نیه. چت رده دورو درژ ده

 ...ناو شاردا بۆین م به که  پشنیارده رحاڵ ئستاکه ھه  بهم به
 .م وت شتکت نیشان بده مه ده

 کاند و گوتی؛ ته یا شانکی ھهسۆف
یاد  ینت له ی سبه که نگه  ھیوادارم ئاھهم به،  وه ـ ناتوانم زۆر بمنمه

 .کردبت نه
. دات ودا ڕووده ی خۆشترین شت له وه رئه به ، له یادمه ـ بگومان له

واو   ته ی ھیلده که فه لسه  پشدا کۆرسی فه بت له رچۆنک بت ده ھه
پاش   و له وه کردۆته  زیاتر بیری نه وه  ڕاستیدا له ریش له همج. ین بکه
 .دات ست ده ده رماندا له سه تی به سه  ده مک له ش که وه ئه

   ئستاکه ، که وه رزکرده ی به که لبرتۆ بتی ساردیه  ئه وه دیسانه
 . وه  داینایه که ر مزه سه  توندی له تابوو و به به
 

ی  ک مرووله  وه که قامه ر شه ی سه له په کانی به  خه... وه ره  ده چوونه
  وه رۆشه په سۆفیا به. ھات یان ده ک جمه یه  مرووله گوڕی شاره به

 .دات لبرتۆ چی نیشان ده ڕوانبوو بزانت ئه چاوه
ک  موو شتکی وه  ھه ڕین که دا تپه وره کی گه الی کۆگایه مک به پاش که

ر و  ستی و کۆمپیوته فونی ده له الیت و ته ته سهفیزۆن و ڤیدیۆ و  له ته
 .فرۆشت فاکسی ده

 کان ڕاکشا و گوتی؛  دانراوه ی بۆ شته نجه لبرتۆ په ئه
  توانین بین له ده. م ببینین، سۆفیا ی بیسته ده توانین سه دا ده ـ لره

  وه  خۆیان و دۆزینه کان به وروپیه ، ئه وه قیه ڕنیسانسدا جیھان ته

ش  مۆکه ئه. ڕان گه موو جیھاندا ده  ھه  به وه کانیانه وره گه
 . وگاوه کی ھه یه وه قینه توانین بین ته ده. دات ی ڕووده که وانه پچه
 ؟ ستت چیه به ـ مه
ی  وره  ناو تۆڕکی گه وتۆته موو جیھان که  ھه  که یه وه ستم له به ـ مه
   که ڕیوه په ردا تنه سه ی به ھشتام ھنده.  وه ندیگرتنه یوه په
  بانه ره سپ و عه ئه ندین ڕۆژ به کان ناچاربوون چه سوفه یله فه
ن،  یدا بکه ڵ ژیان و بووندا په گه ی ئاشنایی له وه ن بۆ ئه ربکه فه سه

  ش له مۆکه ئه.  وه سوفی تردا کۆببنه یله ڵ فه گه ی له وه یاخود بۆ ئه
تی  موو زانیاری مرۆڤایه نین ھهتوا ر شونکی جیھاندا بین، ده ھه

 .رک ی کۆمپیوته ر شاشه  سه بھنینه
 . کیش ترسناکه یه  و تاڕاده یره  سه وه  له وه ـ بیرکردنه
   به بت، یان ئمه واو ده  ته ریکه  ئایا مژوو خه دایه وه  له که ـ پرسیاره

 چیتر   ئمه.ستاوین کی نودا وه یه ده تای سه ره ر سه سه  له وه وانه پچه
نو  کو له تکی دیاریکراو نین، بهتی شارک یان وھاوو

 .ژین کی جیھانیدا ده شارستانیه
 . ـ ڕاسته

   له-ندیگرتندا یوه  بواری په تیش له تایبه به–کنیکی  کردنی ته شه ـ گه
.  گوڕتر بووه موو درژایی مژوو به  ھه  سای ڕابووردودا، له40 بۆ 30

 ...یمان بینیبت تاکه ره ر سه  ھه شه نهوا ھشتام له
 یت؟  ویستت نیشانم بده  بوو که مه ـ ئه
کان  کگرتووه  یه وه ته ربازکی نه ند سه ی چه  کاتی ڕۆیشتنیاندا، ونه له
 .وت رکه فیزۆنک ده له ی ته ر شاشه سه له
 .سۆفیا ھاواریکرد!  ماشا که ـ ته
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ک  روه ک ھه یه  تا ڕاده ربازک که ر سه  سه  چووه وجا زۆمی کامراکه ئه
 و  وه رزکرده یاخکی به  پکدا به له. شی دانابوو لبرتۆ ڕیشکی ڕه ئه
ی تری  که سته ده به» !  ھیلده وه  دمه م زوانه به«ر نووسرابوو؛  سه له

 .ما مائاوایی کرد و دیارنه
 .لبرتۆ گوتی ئه!  ک بازکه ه ـ چ که
 ر بوو؟ ـ مجه

 . وه مه میشت بده وت وه ت نامه نهنا ـ ته
قامکی  ر شه  سه یشتنه دا ڕۆیشتن و گه که م کسه رده ی به ناو باخچه به
ڵ  گه  لهم بهوت،  که رده مک بزار ده لبرتۆ که سیمای ئه. کی تر ره سه
بوو و » لیبریس«ناوی .  کرد وره کی گه یه ی بۆ کتبخانه شدا ئاماژه وه ئه
 . بوو که ی شاره ین کتبخانهتر وره گه

 یت؟  ویستت نیشانم بده  بوو که ـ ئره
 . وه  ناوه ـ با بچینه

ر س  سه ترین دیوار ڕاکشا، به وره ی بۆ گه نجه لبرتۆ په دا ئه وه ناوه له
، »رناتیف لته  ژیانی ئه شوه«، »ی نوێ ده سه«؛  وه شدا جیاکرابووه به
 .«نھان ناسی په«
ژیان « خۆگرتبوو؛  ریان له رنج ڕاکشه ندین ناونیشانی سه کان چه فه ڕه
، » کارت  به وه ختگرتنه به«، »ت نھنی ڕۆحانیه«، » دوای مردن له
م  وپش له وه تۆ له«، »رکردنی سروشتی سه چاره«، »ی یۆفۆ دیارده«

، » وه ڕنه گه خواکان ده«، »؟  ناسی چیه ستره ئه«، »دا بوویت ژیانه
دان ناونیشانی جیاواز   سه...ھای تریش نده ھا و چه نده ه و چ مانه ئه

و  ھا کتبی له نده شدا، چه وه کانی ژری ژره فه  ڕه کک له  یه له. جیاواز
 .ی تدا دانرابوو ته بابه

ی   کسه مه ئه. ، سۆفیا مه ی بیسته ده ھا سه روه ش ھه مه ـ ئه
 . ممانه رده سه

 ؟ یه  ھه ه شتان و جۆره ڕت به ـ تۆ باوه
ک  روه  ھهم به.  کی زۆری تدایه یه که ه  ف و ته وه مه نی که الیه ـ به
یان  توانین زۆربه ده. فرۆشرن ی ڕووت و گۆڤاری سکسی باش ده ونه
و  توانن ئه کان ده نجه دا گه لره.  گۆڤارکی سکسی ناوبنین ک جۆره وه

ندی نوان  یوه  پهم به. گن گرن وه الیانه  زۆر به  بکن که کتبانه
ویستی  ندی نوان خۆشه یوه ک په  وه  کتبانه و جۆره  و ئه فه لسه فه

 .  و گۆڤاری سکسی وایه قینه ڕاسته
 . توندو تیژیت  ڕاده ـ پم وابت زیاد له

 .دا دابنیشین که  باخچه ـ با بۆین له
م  رده تای به کی به ر کورسیه سه  و له وه ره  ده  ھاتنه که  کتبخانه له

ھات و  گمی کۆتر ده نگی گمه کاندا ده ژر داره له. دا دانیشتن که کسه
. وت که ر گوێ ده ک به یه که ک دوو چۆله  جریوی یه جارجارکیش جریوه

 لبرتۆ گوتی؛ وجا ئه ئه
ک مندای  روه  ھهم به. گوترت پاراسایکۆلۆجی  پی ده  که یه مه ـ ئه
گوترت؛ توانای   پشی ده ، بۆ نمونه تری زۆرهناز ناوی  به
 . ناسی یان یۆفۆناسی ستره نھان ناسی یان ئه روسروشتی یان په سه

  وانه موو ئه دایت ھه و بوایه ، ئایا تۆ له وه ره مم بده ڕاست وه  بهم بهـ 
  بن؟ که ه نھا ف و ته ته

  موو شتک به  ھه یه جوان ن قینه سوفکی ڕاسته یله ـ بگومان بۆ فه
و  موو ئه  دوری نازانم ھه  بهم بهنگنت،  بسه  ھه مان پوانه ھه

  ی وردی شونکبن که خشه وپش ناوم بردن، نه وه مک له ی که وشانه
وت  یه  ھیوم ده وه مه نی که الیه دا به لره.   ڕاستیدا بوونی نیه له
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و  ی ئه زۆرینه.  وه که  ناو ئاگره تهبخا»  نتاسیانه  فه کۆرپه«و  ی ئه زۆربه
دووتویدا  ش له قینه زمونی ڕاسته ک ئه ی یه ت ھنده نانه  ته کتبانه

 .دی ناکرت به
 نووسرن؟  ده تانه و بابه ر ئه سه  له موو کتبه و ھه  ئه ی چۆنه ـ ئه
و  کانکی زۆریش ئه کانی جیھان و خه وره  گه  بازرگانیه  له ککه ـ یه
 . که ره یان گه  کتبانه هجۆر
 ؟ سته به یان مه  کتبانه و جۆره  بوای تۆ بۆچی ئه ی به ـ ئه

  ، شتک که یه»نھنی«کردنی شتکی  ی تاسه  نیشانه وه ـ بگومان ئه
. ختیانی پ بشکنن ی سه  ژیانی ڕۆژانه  شتک که بت، واته» جیاواز«
وت ئاو  دا بۆیت و بته که انیهر ک سه  به  وایه وه ک ئه  وه مه  ئهم به

 .بھنیت
 ؟ ستت چیه به ـ مه

 ڕۆژی  به. چین تکی خۆشدا دین و ده کایه ناو حه دا له  لره ـ ئمه
دات،  ده رھه ری نایاب سه مماندا کارکی ھونه رده به ڕووناک و ڕک له

 ؟ یر نیه  سه وه الته به! سۆفیا
 . ـ به
جکی  ره  قه  الی ژنه  بچینه  که یه وه  چ پویستیمان به واته ـ که
یان » رنجاکش سه«ی شتکی  وه ک بۆ ئه کادیمیه  یان ئه وه ختگره به

 ببینین؟» سنوور شکن«شتکی 
نووسن درۆزن و   ده  کتبانه و جۆره ی ئه وانه موو ئه دایت ھه و بوایه ـ له
 بازبین؟ که ه ته

ڕژمکی  « دا باسی جۆره  لرهم به. گوت خر من وام نه ـ نه
 .ین که ده» داروینیش

 ـ چۆن؟

. ن ده ک ڕۆژدا ڕووده نھا یه  ته  له  که وه ره  بکه و شتانه موو ئه  ھه ـ بیر له
و  موو ئه  ھه بیر له.  وه ره  ڕۆژکی ژیانی خۆت بکه نھا بیر له یان ته
 .ردا دت سه یانبینیت و به  ده  که وه ره  بکه شتانه

 چی؟ـ پاشان 
  چیته  ده ردا دت، بۆ نمونه سه یریشت به وتی سه ـ جارجارک ڕکه

مک یۆرون دت و  پاش که. کیت  کرۆن شت ده28 و بایی  وه بازاڕکه
وجا  ئه. رزکردبووی  کاتی خۆی لی قه دات، چونکه  کرۆنت ده28

 .وت که رده تت به28ی کورسی  وێ ژماره ما و له  سینه ن بچنه ده بیارده
 . یره وتکی سه  ڕکه وه ، ئه ـ به
کانکی زۆر   خه دایه وه  له که  گرفتهم به.  وته  ڕکه وه مه نی که الیه ـ به
، یان  وه نه که ڕووداوی نھنی کۆده. » وه نه که کۆده « وتانه  ڕکه و جۆره ئه
  داوانه ڕوو و جۆره کاتکیش ئه.  وه  بۆیان لکنادرته ی که و ڕووداوانه ئه
چت  وا پده ، ئه وه کرنه  کۆده- وه ند ملیارد مرۆڤکه  ژیانی چه له–

وامیش  رده  بکرت و به که ته  بابه ڕ به ی باوه وه نجامی ئه  ئه ببنه
. بت تر ده وره ترو گه وره  گه که ته  ڕاست ودروستی بابه ستکردن به ھه
  نھا ژماره  ته که،  ک یانسیبک وایه روه  ھه وه شدا دیسانه لره
 .ون که رده کانی ده براوه

  سکی ڕۆحانی نیه یان که» نھان بین په«سکی  ـ ئایا ھیچ که
)*medium وه ی وه سه و که  ئه میدیۆم؛ واتهک له ک نوان دونیای  ندن 

ستیان  دا بژی و ھه و شتانه  له میشه  ھه که) و.ستت وه مادی و ڕۆحیدا ده
 پبکات؟

 بھنین،  تیه  په و ڕوانگه ر واز له گه  ئهم بهن،  گومان ھه، ب ـ به
»   نھنیانه ڕووداوه«و  کی تری ئه یه وه  لکدانه توانین جۆره وا ده ئه
 .ین بکه
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 ـ چۆن؟
 وپش باسی تیۆری نائاگایی فرۆیدمان کرد؟ وه  له یادته ـ له
 ؟ وه ند جارت پ بم من شتم بیرناچته ـ چه

-ک  ڕۆحانیه « توانین ڕۆی شوه  زۆرجار ده یگوت ئمه ـ فرۆید ده
چت  پشی  ده.  نوان خۆمان و نائاگایماندا ببینین له» میدیۆمک

تی  واوه ته ی به ین و ھۆکه  شتک ده ین یان که که کاتک شتک ده
 بۆ  وه ڕته گه ی ده  ھۆکهم به. رسوڕمانمان ی سه  مایه نازانین، ببته

   زۆرمان له کی ھنده زمون و زانیارییه  و ئه وه  بیرکردنه  ئمه هی ک وه ئه
 .ئاگاین لی  به ی که وه  له  زۆر زیاتره ، که دایه وه ناوه
  ڕاست؟ ـ به

توانین  ده. ش بکات  بوات و قسه وه وه م خه ده دات مرۆڤ به ـ ڕووشده
واندنی  هکاتی خ له. »مشککی ئۆتۆماتیکی «  بنین شوه وه ناوی ئه

. شت بت یان شت بکات»  وه  خۆیه له«کرت مرۆڤ  موگناتیسیشدا ده
کانیان  دا نووسینه ویانده  ھه  که یاده کانیشت له بگومان سوریالیسته

ش  یه و شوه به.  ڕه ر په  سه نه بخه» نووسینی ئۆتۆماتیکی « به
نوان   بن له» مۆدیۆمک-ک  ڕۆحانیه«ی  ک شوه یانویست ڕک وه ده

 .خۆیان و نائاگایی خۆیاندا
 . یاده شم له وه ـ ئه

ی  وه ربوونه به خه به«ن  ک ده م جارجارکیش، وه ی بیسته ده ـ سه
دا   بنچینه ش له که وه بیرکردنه. وت که رده تدا ده» تی ڕۆحانیه

کدا  ڵ مردوویه گه ندی له یوه په» میدیۆمک«ی  وه  بۆ ئه وه ڕته گه ده
یان بۆ –  وه که نگی مردووه ی ده  ڕگه  له که دا میدیۆمه  لره.گرت ده

گرت  رده  وه سه و که یامی ئه  په- وه ھۆی نووسینی ئۆتۆماتیکیه  به نمونه
و  ک پشتگیریکردنکی ئه ش وه مه ئه.  ر ژیاوه وبه وه ند ساک له  چه که

،  یه بوونی ھهدوای مردن  ت ژیان له  ده ھنرت، که کارده  به بۆچوونه
 . ند ژیانکه نی چه ت مرۆڤ خاوه  ده ی که یه و بیرۆکه یان بۆ ئه

 . وتووه رگوێ که م به ته و بابه ـ ئه
ندکیان  ھه.  بازبوون که ه ته»  میدیۆمانه«و  موو ئه م ھهًـ من ناڵ

 میدیۆمیش م بهبوون، » میدیۆم « وه  دنیاییه  و به تیان باشبووه نیه
ھا  نده چه.  میدیۆم  نوان خۆی و نائاگایی خۆیدا بۆته  له  که بووه ھه

 و  وه ته وردی میدیۆمی تدا تاقیکراوه  زۆر به  که یه مان ھه نمونه
 ڕوو  کی وای خستۆته ک و توانایه  زانیاریه ه کاتی حالھاتنیدا کۆمه له
  هکوو  بزانن له شی توانیویانه که وره  چوارده  خۆی و نه  نه که
  کی له  زانیاریه تک ھیچ جۆره  ئافره بۆ نمونه.  ی گرتووه رچاوه سه

  واته که.  زمانی عیبری گوت یامکی به  پهم بهبوو،  زمانی عیبریدا نه
ڵ ڕۆحی  گه ندی له یوه بت په یان ده. وپش ژیابت، سۆفیا وه بت له ده

 .کدا گرتبت مردوویه
 کدایت؟  چ بوایه ـ خۆت له

 . بووه ی ھه که نکی جوله  کاتی مندایدا دایه وت له رکه شان دهـ پا
 ...ـ ئۆوو

 چۆن   که رسوڕمانه ی سه  خۆیدا جگه  خۆی لهم بهـ نائومد بوویت؟ 
یی کانی قو  بتوانت زانیاریه  که یه ی ھه و توانایه  مرۆڤک ئه تاکه

 . وه ربھنته نائاگایی ده
 .م گه ستت تده به  مه ـ باش له

ھا ڕووداوی  نده  چه وه  ھۆی تیۆری نائاگایی فرۆیده شکرت به ـ ده
پکدا  ر له گه  ئه بۆ نمونه.  وه  لکبدرته یری ژیانی ڕۆژانه سه
  ھا ساه نده  چه  بۆ بکرت که وه رکه ن براده الیه فونکم له له ته
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یدا  که فونه له ی ته دوای ژماره دا به و کاته  و منیش ڕک له مدیوه نه
 ...ڕم بگه

 .م پدا دت ـ موچوڕکه
مان   ھه ردووکمان له  ھه  که وه ینه  لکی بده یه و شوه کرت به  دهم بهـ 

و  مان ئه  ھهم به،  کی ڕادیۆ شلکردووه کاتدا گومان بۆ گۆرانیه
   که دایه وه  له که خاه.   گومان لبووه وه  دواجار پکه  که یه گۆرانیه

 .  نیه یه  شاراوه ندیه یوه و په ھیچمان ئاگامان له
ی  ری ژماره  یان کاریگه... یه که ه مووی یان ف و ته  ھه ـ واته

 ؟ ، وا نیه» نائاگاییه« یان ... کانی یانسیبه رچووه ده
   کتبانه و جۆره  له وه  گومانکی زۆره  به  باشتره وه مه نی که الیه ـ به

ریتانیادا   به له. سوف بیت یله ر فه گه تیش ئه  تایبه  به، وه نزیک ببینه
وپش  وه ند ساک له چه.  یه  گومانکاران ھه ت به ڕکخراوکی تایبه

 بتوانت   که دیاری داناوه  به سه و که کجار زۆریان بۆ ئه کی یه یه پاره
. رو سروشتی نیشانبدات ی شتکی سه کی چکۆله یه نھا نمونه ته
ی  کی پچکۆله یه کو نمونه  بت، به وره کی گه یه  موعجیزه نیهرجیش  مه

  ھاتۆته س نه  که تا ئستاکه  ھهم به.  سه  به وه ی بیرکردنه وه گواستنه
 . وه پشه
 .م گه ، تده ـ به
ی مرۆڤ لیان   ئمه  که یه ھا شت ھه نده  چه وه کی تریشه الیه ـ له

ی  ده سه له. زانین  یاساکانی سروشت نهموو چت ھه ین، پشی ده تناگه
با و  ک کاره ی وه  دیارده بوون که کانکی زۆر ھه ڕابووردودا خه
  م که و بکه ورم گره ده. بینی ک ده  جادوویه ک شوه موگناتیسیان وه

ر باسی  ڕاند، گه په رده ر دوو چاوی ده م ھه که وره  گه ره  ھه داپیره
 . رم بۆ بکردایه فیزۆن یان کۆمپیوته له ته

 ؟ رو سروشتی نیه  شتکی سه ڕت به  کورتی باوه  بهم بهـ 
رو  سه«ی   ڕاستیدا خودی زاراوه له. مان کرد وه وپش باسی ئه وه ـ له

ک  نھا یه  ته دام که و بوایه خر من له نه.  یره مک سه که» سروشتی
 . ره نهرسوڕھ مان کاتدا زۆر سه  ھه  لهم به،  یه سروشت ھه

ی نیشانت دام  و کتبانه ی ناو ئه  نھنیانه و دیارده موو ئه ی ھه ـ ئه
 چی؟
.  بت  چاو کراوه میشه بت ھه  ده قینه سوفکی ڕاسته یله موو فه ـ ھه
،  دیوه شکی سپیمان نه  ڕه له  ھیچ قه کو ئستاکه تاوه  ھه نده رچه ھه
   ڕۆژک له یه وانه له. یدا وه ینه دۆز ین له ده رگیز کۆنه شت ھه  دهم به

و  ڕ به ک منیش، ناچاربم باوه  گومانی وه سکی به ت که نانه ڕۆژان ته
ش  و بواره ر ئه گه ئه. کردن ده ڕم پنه وپش باوه وه  له م که  بکه دیاردانه

بم و  ق ده ڕه لله کی که وا دۆگمایه ھم، ئه جنه یی به  کراوه به
 . نابم قینه سوفکی ڕاسته یله ش  فه وساکه ئه

.  وه دا مانه که ر کورسیه سه نگی له  بده لبرتۆ و سۆفیا به  ئه وه پاش ئه
گمیان بوو، جارجارکیش پاسکیل  کرد و گمه کان ملیان درژده کۆتره

 پاشتر سۆفیا گوتی؛. یترساندن پ ده کی له یه سوارک یان جوه
 .م بکه م ئاماده که نگه ه و ئاھ وه  ماه وه ڕمه بت بگه ـ ده
شکی سپیت   ڕه له وت قه مه ، ده وه ی جیاببینه وه  پش ئهم بهـ 

 .ین که ی ده نه زه  مه  که  نزیکتره وه  ڕاستیدا زۆر له له. م نیشانبده
 سۆفیادا  ی به ستی نیشانه ده ستا و به ی ھه که ر کورسیه سه لبرتۆ له ئه
 . که  کتبخانه وه نهڕ بت بگه  ده وه  دیسانه که
  لبرتۆ له ئه. ڕین کاندا تپه رو سروشتیه  سه الی کتبه یان به مجاره ئه

. ستا واو باریکدا وه کی ته یه فه م ڕه رده به دا، له که کۆتایی ھۆه
 .« فه لسه فه«ربوو و لی نووسرابوو  سه ی له ناوکی چکۆله خته ته
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   چاوی به یکراو کرد و سۆفیاش کهی بۆ کتبکی دیار لبرتۆ ئاماژه ئه
جیھانی «ری نووسرابوو؛  سه له. وت، دی داخورپا ی که که ناونیشانه

 .«سۆفیا
 ـ بۆت بکم؟
 .ر بورم یان نا گه ـ نازام ئه

  ی به که  و کتبه وه ڕایه گه  ده وه و ماه ره مک به  پاش کهم به
ی  که نگه کانی ئاھه شتهی تریشی  که سته  ده  گرتبوو و به وه ستکه ده

 .گرتبوو ینی ھه سبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  که ی باخچه وه کۆبۆنه
 ...شکی سپی  ڕه له قه...

 
  وه  جگاکه ک به  جادوویه تگوت به ک دانیشتبوو، ده یه شوه  به ھیلده
  وه که وره  گه فه له مه کانیشی به سته کانی سبووبوون و ده قۆه.  دوراوه

 .رزین له ده
  بوو به عاتک ئه  دوو سه زیاتر له. بوو ی یانزه کاتژمر نزیکه

  که ر تکسته سه ری له جارجارک سه.  وه یخونده  ده وه وتنه پاکه
رال  سه ندێ جاری تریش له نی، ھه که رز پده نگی به ده گرت و به ده ھه

نھا   ته ختانه خۆشبه. شاک ده کی قوی ھه یه ناسه وت و ھه که پاده
 . بوو وه  ماه خۆی له
  ستیپکرد که  ده وه به! دا عاته و دوو سه ی ئه ماوه  له وه خونده چی نه

رنجی  ک سه یه موو شوه  ھه  به بوایه یدا، ده وه ی ماه  ڕگه سۆفیا له
زنا و  ر دارکدا ھه سه وجا به ئه.  الی خۆیدا ڕابکشایه ری به مجه
 ھات و  وه  لوبنانه ک له یه ک فریشته ن مۆرتنی قازیش وهپاشا

 .ڕزگاریکرد
   که  یاده ی له و کاته م ھشتام ئه ، به  بووه وره  گه  ھیلده ئستاکه

ی نیلزی بۆ  که یره  سه شته مین جار چیرۆکی گه که باوکی بۆ یه
  وه که، زمانکی نھنیان پ دواوه  به وه ندین سایش له چه.  وه خونده

  نوێ قازه رله ش سه وا ئستاکه ئه. ریانگرتبوو  وه وه و کتبه  له بوو که ھه
 . ناو ناوان وه ی ھنایه که کۆنه

.  وه ک بینیه یه خانه نھای قاوه ک میوانکی ته پاشان سۆفیا خۆی وه
لبرتۆ کاتک  کانی ئه ر قسه  سه رنجی چووه تی سه تایبه  به ھیلده

ک بوای سۆفیای  یه تا ڕاده. کرد ری بۆ سۆفیا ده بوونگهر و  باسی سارته
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کانی   باسه ھا جار له نده و پشیش چه وه ڕاست، له به...  وه گایه ھه
 .گۆڕی تی بوای سۆفیای ده واوه ته پشویدا، به
ی  رباره  کتبکی ده تکیان ھیلده ڕه ر، که وبه مه ساک له

ند کارتکی   خۆی و چه ریش بهتکی ت ڕه که. ناسی کی ستره ئه
ی  پاشانیش کتبکی بچکۆله.  وه  ماه وه ڕایه  گه وه وه ختگرتنه به
تکیش باوکی ئاگاداری  ڕه موو که ھه. ت کی ی ڕۆحانیه رباره ده
» خورافیاتی«و »  خنه ستی ڕه ھه«ک  ی وه  و وشه وه کرده ده
ی  تی تۆه واوه ته ه کاتی خۆی ھات و ب م ئستاکه ھنا، به کارده به

  ئاشکرا دیاربوو که به. ر  سه ڕاستی ھرشی کرده ر به ھه.  وه خۆی لکرده
لی  سه کی تروته یه وه ب ئاگادارکردنه ی به که ویست کچه یده باوکی نه

ی   ڕگه ی دنیاش بت، له وه بۆ ئه. ببت وره   گه تانه و بابه ئه
ر  یانی ھه مه م ئه به. شاند  بۆ ڕاوهستی  ده وه فیزۆنه له کی ته یه شاشه

 ... باشتربوو کردایه نه
 قژ  و کچه سوڕماند، ئه ریده موو شتک زیاتر سه  ھه ی له و شته ئه
 .بوو شه ڕه

 ؟ وه  ناو ژیانمه کی کویت؟ بۆچی ھاتیته تۆ کیت؟ خه... سۆفیا، سۆفیا
م ئایا  به... رگرت ی خۆی وه رباره  دواجاردا سۆفیا کتبکی ده له
تی؟ بگومان  یه وه ستیه ده  به  ھیلده  ئستاکه  که یه و کتبه مان ئه ھه
تکدا؛  موو حاه  ھه م له  و ھیچی تر، به فکه له نھا مه م ته ی ئه مه ئه

، کتبک  ی خۆته رباره  ده ناو کتبکدا که چت له چۆن ڕی تده
و  ر سۆفیا ئه گه دات ئه ودهی چی ڕو ؟ ئه وه ی خۆت بدۆزیته رباره ده

 ؟ وه  بخونته کتبه
 ڕووبدات؟» چت ڕی تده« چی ڕووبدات؟ چ شتک  ئاخۆ ئستاکه

کی  یه ڕه ند الپه نھا چه کرد ته ستی ده کان دا، ھه ڕه الپه ستی له  ده ھیلده
 . وه ته ماوه

 
. وت  که دایکی دا چاوی به که ناو پاسه یدا، له وه ڕانه  کاتی گه سۆفیا له

ی  که  کتبه ئاخۆ دایکی چی بت کاتک چاوی به!  شه ختکی ڕه چ به
 وت؟ که ستی سۆفیا ده ده

مان پاسدا   ھه ردووکمان له  ھه وتکی خۆشه ـ چۆنیت سۆفیا؟ چ ڕکه
 !بین

 ...ـ تۆ چۆنیت
 ؟ ـ کتبت کیووه

 .تی نا واوه ته خر به ـ نه
 ! هیر  چ ناوکی سه...»جیھانی سۆفیا«ـ 

 ھیچ جۆرک بواری  یان به مجاره  ئه وت که رکه ر زوو بۆیده سۆفیا ھه
 . وه ک بدۆزته  درۆیه تدا نیه

 .دیاری دایم لبرتۆ به ـ ئه
رۆشی  وپش گوتم، زۆر په وه ک له  وهم به.  یر نیه  سه وه المه به،  ـ به

 م؟ ت بکه که هکی کتب ماشایه  ته یه تی ھه یارمه. م و پیاوه بینینی ئه
خۆتا بگریت؟ پاشانیش   دان به وه  ماه وه ینه گه تا ده توانیت ھه ـ ده
 . ، دایه  ھی منه که کتبه

می  که ی یه ڕه یرکی الپه نھا سه زمکرد ته حه.  ـ بگومان ھی تۆیه
  وه و ماه ره  به وه  قوتابخانه سۆفیا ئامۆنسن له «...م به ...م بکه
. ی بی شکی ڕگاکه ریدا به ڵ یۆرونی براده گه  له وه  پکه. وه ڕایه گه ده

 «...کرد باسی ڕۆبۆتیان ده
 ؟ ڕاستی وا نووسراوه ـ به
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لبرت  ئه«ن  الیه  له که کتبه.  سۆفیا ڕاستی وانووسراوه ، به ـ به
م جاری بت شت  که چت یه ده وه له.   نووسراوه وه ناوکه» ی کنه

 ؟ لبرتۆ ناوی چیه  باوکی ئه...ڕاست به. بنووست
 .ـ کنۆکس

،  ر تۆ نووسیوه سه واوی له  کتبکی ته یره  سه و پیاوه م ئه که وده ـ گره
 . بژاردووه  نازناوکی تری ھهم به. سۆفیا
 .یت ر ھیچ تناگه خۆ تۆ ھه.  واز بھنیت باشتر وایه.   دایه و نیه ـ ئه

مان  که نگی باخچه  ئاھهیانی به.  ھیچ بزانم ـ نا، پم وانیه
ر   سه وه چته تی ده واوه ته موو شتک به  ھه و کاته کات و ئه ستپده ده

 .باری جارانی
  وه رئه به ژی، له واو جیاوازتردا ده تکی ته قیقه  ھه ی له لبرت کنه ـ ئه
 . شکی سپی وایه  ڕه له ک قه  وه م کتبه ئه

 پشدا   له...ڕاست به.  شتره با وه ـ نا، نا، پم وابت بیبیته
 بوو؟ روشککی سپی نه که

 !، ئیتر وه ـ تۆ بیبه
. یان کۆتایی پ ھنا که  و باسه قامی کلۆیڤه ر شه  سه یشته  گه که پاسه
 . وه ڕوی خۆپیشاندانک بوونه زین و ڕووبه ودا دابه له

م  هزانی ل ڕاستی وام ده دایکی گوتی، به...؟   چیه وه ـ ھۆھۆوو، ئه
 !بت  خۆپیشاندان ڕزگارمان ده دا له که ڕه گه

سک   که  دوانزه  ده  له وه  کۆببوونه ی که سانه و که ی ئه ژماره
  م زوانه ر به مجه«کانیشیان نووسرابوو؛  یاخه ر به سه له. ڕین په ده تنه
داوای «، »ناداین ژنی یۆحه ڵ خواردنی خۆشی جه گه  له ئمه«، » وه دته
 .«ین که کان ده کگرتووه  یه وه ته تی زۆرتر بۆ نه سه ده

  و گوتی؛ وه ھاته  دایکیدا ده یی به زه ک به یه سۆفیا تا ڕاده

 .شدا نین ر لره  ھه ـ وا بزانه
 . کیش ب مانایه یه  و تاڕاده یره  خۆنیشاندانکی سهم بهـ 

 . رێ، ھیچ نیه ده ـ گوێ مه
ری   ڕاستیدا سه  لهم بهگۆڕت،  اتر دهتا بت جیھان خراتر و خر ـ ھه

 .من ناسوڕمنت
رت   بۆچی سه  که  بسوڕمایه وه رت له  سه بوایه  ده وه مه نی که الیه ـ به

 .ناسوڕمت
شون  ڕخواز و گره  شه مانه رم ناسوڕمت، خۆ ئه ھیچ جۆرک سه ـ به
ڕاستیدا   لهم به ...نابت کانم نه  گوه  پیان له نده وه س ئه به. نین

ن؟ با خرا  ده کدا خۆیان نیشانده یه  باخچه م بۆچی له تناگه
 . رھاتووه سه کانمان چیان به  و بزانین گوه وه  ماه وه ڕینه بگه
   پ له قینه سوفی ڕاسته یله فه.  ، دایه فیه لسه  خۆپیشاندانکی فه وه ـ ئه

 .گوی ناو باخ نانت
  قینه سوفی ڕاسته یله  فه ڕم به ر باوه گه ئهڕاست؟ نازانم چیتر  ـ به
ر  موو شتک ھه ی ھه  کاتی ئستاماندا نزیکه  له بت یان نا، چونکه ھه
 . ستکرده ده

. ربرد سه  به وه که نگه کردنی ئاھه  خۆئاماده یان به که ڕۆ و ئواره پاشنیوه
ز و تیدان ھات و م یانی ڕۆژی دواتر، یۆرونیش بۆ یارمه به ر له سه

، ھاواریکرد و  وه که  باخچه  ھاته ر که  ھهم به.  وه یان ڕازانده که باخچه
 گوتی؛

تای  خه!  که نگه  ئاھه دایک و باوکم دنه! وای ناخۆش مین ھه ـ دواھه
 ! سۆفیا تۆیه

موو شتکیان  ن، ھه کان بگه ی میوانه وه عاتک پش ئه نیو سه
نگ و چرای  نگاوڕه زی ڕه  کاغه یان به که کانی باخچه داره. کردبوو ئاماده
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ی ژر  ره نجه ی په  ڕگه باشیان له کاره.   دروستکراو ڕازاندبۆوه ڕه  په له
ی  وه  و ڕووی پشه وه ره رگای ده کان و ده داره.  ڕاکشابوو وه که مینه زه

ی سۆفیا و  دانانه و میزه ، ئه دان ڕازاندبۆوه  میزه یان به که خانوه
 .کرد وام فوویان تده رده ڕۆ به  درژایی پاش نیوه هیۆرون ب

  له.  وه مون ڕازنرابووه  و نان و سه ته  مریشک و زه ش، به که مزه
کردبوو،  ھا جۆری جیاوازی ککیان ئاماده نده شیاندا چه که چشتخانه

 24دا، کککی  وه ره ی ده که ڕاستی مزه  ناوه  له  ئستاوه ر له  ھهم به
   بوو، که وه که ی ککه وه ره ری سه سه بووککیش به. ییان دانابوو قه ئه

دایکی سۆفیا . دا سکی نیشانده سیح بوونی که مه ی ڕۆژی به نیشانه
ی  شت ونه مان کاتدا ده  ھه  له که  بووکه ی که وه ر ئه سه سووربوو له

و  له سۆفیا خۆی م بهن نیشانبدات،  سا کچکی ئاسایی پانزه
  بژاردبت، چونکه ی ھه و بووکه تی ئه تایبه  دایکی به دابوو که بوایه

دایکی وا . سیحی  مه  ببته دابوو که سۆفیا ھشتام بیاری نه
ناو خودی  ی له که سیحی بوونی کچه مه  ڕۆژی به کرد که ستیده ھه

 .دا بت که ککه
 ھیچ شتکدا  زیلیمان له  ھیچ جۆرک ڕه ڕاستی به  به... ـ بزانه

و  ر ئه ک دوو جار ھه ن، دایکی یه کان بگه ی میوانه وه پش ئه.  کردووه نه
 . وه کرده  ده ی دووباره یه ڕسته
مک  یان و که که پشدا س کچی پۆله له. کان ھاتن وجا میوانه ئه

  ھواش ھواش ھاتنه"  السه"و " یۆرگین"وتن،  رکه دواتریش کوڕان ده
کی ئاسایی خۆیان  یه شوه  بهم بهرمن بوون،  ک شهم که.  وه ژوره

 .نیشاندا
 ! ـ پیرۆزه
 ! بوویت وره  تۆش گه دواوه مۆ به ـ ئیتر له

  وه دزیه یبینی یۆرون و یۆرگین چۆن به  سۆفیا ده  ئستاوه ر له ھه
 و دیاربوو شتک  نایه ژنی یۆحه ی جه ئواره. کرد کتریان ده یری یه سه

 .دات ڕووده
نگکی  ش ئاھه که نگه ئاھه. ڵ خۆیاندا ھنابوو گه موان دیاریان له ھه
ھاتنیان  ر له کان به ی میوانه  زۆربه وه رئه به فی بوو، له لسه فه
  نده رچه ھه.  وه  بخوننه فه لسه ی فه رباره ویاندابوو شتک ده ھه
 م به،  وه فی بدۆزنه لسه واو فه کی ته یانتوانیبوو دیاریه موویان نه ھه
  کی زۆر خۆیان ماندوو کردبوو که یه یان تا ڕاده شدا زۆربه وه ڵ ئه گه له
نگکی  رھه سۆفیا فه. فی بنووسن لسه کان شتکی فه ر کارته سه له
 قف  که ره فته رگرت، ده دیاری وه رکی یاداشتی به فته فی و ده لسه فه
کانی  فیه لسه  فه تبینیه«می نووسرابوو؛  که ی یه ڕه ر الپه سه کرا و له ده

 .«خۆم
رداخی درژی   په کاندا، دایکی له ڵ ھاتنی میوانه گه ش له ره  به ره به
ستۆی   ئه ی خستبووه که گا و میوانداریه تی سوی ده ربه رابدا، شه شه
 .خۆی
 تۆ  م جاره که  یه مه  وا بزانم ئه...؟  ی تۆ ناوت چیه  ئه...خر بن ـ به

 . ھاتنت سیسیلیا  خۆشحام به زۆر...ببینم
رابی  رداخی شه  په  و به وه موویان شونی خۆیان کرده نجان ھه گه
وجا دایک و  کردن، ئه  قسه وتبوونه کاندا که  ژر داره  له وه ستیانه ده

رگای  م ده رده به یان له که  سپیه وتن و مارسیدسه رکه باوکی یۆرون ده
مشی نایابی  ارایی قاتکی خۆهڕاوژکاری د. دا ڕاگرت وه ره ده
. ردابوو به داری سووری له که کی پوله شی ماکسیه که رکردبوو، ژنه به له

 دوکانکی یاری   دایکی یۆرون چووبته زانی که ده  دوری نه سۆفیا به
رگ   الی به کی کیبت، پاشانیش چووبته یه شوشه ن و بووکهمندا
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ی بۆ  که ی بووکه مان شوه  ھهک و داوای لکردبت جلکی دروویه
ی کیبت  که چت ڕاۆژکاری دارایی بووکه بگومان ڕی تده. بدوورت

تکی   ئافره ی بۆی بکات به وه رک بۆ ئه و بردبتی بۆالی جادووگه
گونجا،  ده  ھیچ جۆرک نه ی دواتریان به مه  ئهم به ... قینه ڕاسته

 . وه کرده  سۆفیا چیتر بیری لنه وه رئه به له
 ناو  کان ھاتنه نجه  گه زین، بۆ الی میوانه  دابه که  مارسیدسه له

ڕاوژکار خۆی . موان رسوڕمانی ھه ی سه  مایه  و بوونه وه که باخچه
  وه ه"بریگستن ئینگه"ناوی خزانی  ی به که  درژکۆله دیاریه
 و بووککی باربی  وه ی کرده که سۆفیا دیاریه. شکرد پشکه

 یۆرون خۆی م بهریبگرت،   ھمنی وه ویدا به  ھه...وت اوکهرچ به
 ؛ یدایه گیرا و ھه پنه
 ! ناکات شوشه  بووکه ڕاستی شت بوون؟ خۆ سۆفیا چیتر یاری به ـ به

  خشی کراسه  و خشه وه  پشه  ھاته له په بریگستن به خاتو ئینگه
 ؛ وه ھاته ی ده ی زرنگه که که پوله
 !کاردت، یۆرون ی ژور به وه انهنھا بۆ ڕاز ـ ته
 زمانک گوتی   سۆفیا به...م که رچۆنک بت من زۆر سوپاستان ده ـ ھه
 . وه مک خاویان بکاته یویست که  ده که
 . وه دا خبوونه که وری مزه  ده کان به وجا میوانه ئه

نگگی  ده دایکی به. ین که لبرتۆ ده ڕوانی ئه نھا چاوه ش ته ـ ئستاکه
ی خۆی  که دا نائارامیه ویده ی گوت و ھه مه  ئه وه ژاوه مک شه هک

ناو  ، به ته  تایبه و میوانه نگوباسی ئه  ده  ئستاوه ر له ھه. داپۆشت
 . وه وبووبوهکاندا ب میوانه
 .ر دت  ھه واته  بت، که  که یمانی داوه ـ په

 ین؟ ست پبکه و ده ب ئه  ئایا ناکرت بهم بهـ 

 .رموون با دابنیشین  بۆ نا، فه  بهـ
  وری مزه ده موان به کان کرد و ھه  میوانه رمووی له ـ دایکی سۆفیا فه

نوان خۆی و سۆفیادا  تایشی له کی به کورسیه. دا دانیشتن که درژه
وای   و ئاوھه که ی خواردنه رباره کی ده یه ند وشه پاشان چه. جھشت به

  دواتریش باسی سۆفیای کرد و گوتی ئستاکه گوت و  که خۆشی ڕۆژه
 . وره تکی گه  ئافره بۆته

ن مام  مه یاندا ڕابوورد و پیاوکی ته که ر دانیشتنه سه عاتک به نیو سه
شی دانابوو و  دا، ڕیشکی ڕه که  باخچه ندی خۆی کرد به ناوه
پکک و   چه  گوی سووری کردبووه پانزه. رکردبوو سه کیشی لهکو
 . گرتبووی وه ستیه ده به
 !لبرتۆ ـ ئه

کانی ل   ملی و گوه ستی کرده ده. وپیری ڕۆیشت ره ستا و به سۆفیا ھه
یدا و  که ته  گیرفانی چاکه ستی کرد به لبرتۆ ده وجا ئه ئه. رگرت وه
وری   چوارده رھنا، دایگیرساندن و به کی ده یه  شته که ند فیشه چه

 و مۆمکی پریشکداری  وه  نزیک بووه که  مزه پاشان له. یدان خۆیدا ھه
ی  که تاه  به الی کورسیه دواتر له. قاند و دایگیرساند  چه که ر ککه سه له

 ستا و گوتی؛ نوان سۆفیا و دایکیدا وه
 !بم دا ئاماده  لره  پم خۆشه وه  ده ـ له
  خزاوه چاوکی پ مه بریگستن به خاتوو ئینگه. موان واقیانوڕمابوو ھه
  ی دی به وه رئه به دایکی سۆفیاش له. ی کرد که کی مرده ماشایه ته

 سۆفیا م به. بووری موو شتکی ده  ھه لبرتۆ خۆشبوو، له ھاتنی ئه
 . وه  ناوه وه ڕنته  بگرت و بیگه نینکی شتانه ی پکه یتوانی ڕگه نه

موانی  هش ھ وه یدا و به که رداخه  په ند جارک له دایکی چه
 وجا گوتی؛  بکات، ئه وت قسه یه  ده  که وه ئاگادارکرده
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.  فیه لسه نگی فه م ئاھه ین بۆ ئه لبرتۆ کنۆکس بکه خرھاتنی ئه ـ با به
  ڕاسته.   دداری نوی من نیه م پیاوه  ئه موان بم که  ھه وت به مه ده

 کاتی  شدا له وه ئهڵ  گه  لهم بهکات،  ری دورو درژ ده فه م سه که مرده
، مامۆستای نوی  یره  سه م پیاوه ئه.  ئستادا ھیچ دۆستکم نیه

توانت  ، ده  شته که قاندنی فیشه  ته  له  جگه واته.  ی سۆفیایه فه لسه فه
روشککی سپی  توانت که  ده بۆ نمونه. ھا شتی تریش بکات نده چه

روشک بوو یان  ڕاست، که  به...ربھنت  ده وه کی درژهکو  زیندوو له
 شی سپی، سۆفیا؟ ڕه له قه

 .ی گوت و پاشان دانیشت لبرتۆ ھنده ئه. ـ سوپاس، زۆر سوپاس
رداخی  موویان په رز گوتی و ھه نگی به ده سۆفیا به! خۆشیتان، نۆش ـ به
 . ساردی  پبوو له  که وه رزکرده کانیان به رابه شه

  له. خوارد یان ده ته وون و مریشک و زهکی دورودرژ دانیشتب یه بۆ ماوه
والی یۆرگین ڕۆیشت، ماچکی توندی ناو  ره ستا و به پکدا یۆرون ھه

ستا  ، ھه وه  باشی ماچی بکاته ی بتوانت به وه ویش بۆ ئه ئه. می کرد ده
 . وه مانده ر یۆروندا چه سه دا خۆی به که ر مزه سه و له
بریگستن  خاتو ئینگه! ...شتکی وامرگیز  تا ئستا ھه  ھه...ـ نا

 .ھاواریکرد
 . دایکی سۆفیا گوتی...!ن نا، مندا که ر مزه سه ـ نا، له

 . دایکی سۆفیا کرد می له  و ڕووی ده یدایه لبرتۆ ھه ـ بۆ نا؟ ئه
 .یت که یر ده ـ تۆش پرسیاری سه

  ه گیز ھهر ، ھه وه قینه سوفکی ڕاسته یله الی فه  پرسیارکردن بهم بهـ 
 . نیه

و  ره  و به وه کرده  مریشکیان کۆده کان ئسقانه  کوڕه ندێ له ناکاودا ھه له
م   دایکی سۆفیا کرد وه ش وای له مه  ئه وه دیسانه. دا یانده ربان ھه سه

 ؛ وه بداته
ڕۆی  کان ئاوه ی ئسکی مریشکه وه رئه به له! ن که تیتان وا مه یارمه ـ به
 .گرت ده  که ربانه سه

بری  کان گوتی و پاشان له  کوڕه کک له  یه...ین که ـ داوای لبووردن ده
مک  پاش که.  که رژینی باخچه  په گرته کانیان ده ، ئسکه که ربانه سه

 دایکی سۆفیا گوتی؛
مک شیرینی   و که وه ینه کان کۆبکه  قاپه  ھاتووه وه ـ پم وابت کاتی ئه

؟ دایک و باوکی یۆرون و  وه  بخواته خوازت قاوه س ده ند که بھنین، چه
 . وه رزکرده ستیان به ک دوو میوانی تر ده لبرتۆ و یه ئه

 ن؟ تیم بده  یاریمه یه تتان ھه  تاقه...ـ سۆفیا و یۆرون
  کردن بۆ دوو کچه مک بواری قسه ، که که و چشتخانه ره  ڕگادا به له

 ؛ وه  کرایه که ره براده
 ت کرد؟ـ بۆچی ماچ

زوی  کجار ئاره پکدا یه کرد، له میم ده ماشای ده ـ دانیشتبووم و ته
 .م  بکه و کوڕه نگاری ئه ره  ھیچ جۆرک ناتوانم به به. ماچکردنیم کرد

 ی خۆشبوو؟ که ی ماچه ـ ئه
 ...م بهکرد،  م ده نه زه ی مه وه مک جیاوازتر بوو له ـ که
 یت؟ کهم جاربوو ماچی ب که  یه واته ـ که

 !مین جار ناببت  دواھه وه  دنیاییه  بهم بهـ 
لبرتۆش  ئه.  دانرا که ر مزه سه  و شیرینی له ک قاوه یه پاش ماوه

 م به. کاندا ر کوڕه سه  به  شته که شکردنی فیشه  دابه ستیکردبوو به ده
 ؛یدا و گوتی که  کوپی قاوه ی له که وچکه یان که م جاره دایکی سۆفیا ئه
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 و  یه ک کچم ھه نھا یه  تهم بهکی دورودرژ بم،  یه وت وته ـ نامه
ر ڕۆژی  سه ک ڕۆژ به ک و یه یه فته  ڕک ھه  که شه م جاره نھا ئه ته
  زیلیمان له بینن ڕه ک ده وه.  ڕیووه یدا تپه  ساه دایک بوونی پانزه له

نی  الیه  به ، واته هی ی ھه قه  ئه24  که  ککه... کردووه ھیچ شتکدا نه
ی  سه و که ئه. وت که رده کی به یه قه ی ئه سه ر که  ھه وه مه که
رت،   به قه  دوو ئه یه کات، بۆی ھه ری ده ستپشکه  ده وه تاشه ره سه له
ڵ  گه کانیش له قه ین و ئه که ست پده  ده وه ره ری سه سه ی له وه رئه به له

  وه ن ژیانیشمانه الیه به. بن تر ده وره ر و گهت وره ڕبوونی کاتدا گه تپه
   ھواشی به  بوو، به کاتک سۆفیا کچکی چکۆله.  مان شته ر ھه ھه
ڵ  گه  لهم به.  وه خوالیه دا ده کی پچکۆله یه ند بازنه وری چه ده

. تر بوون وره تر و گه وره کانیشی گه کاندا، بازنه ڕبوونی ساه تپه
موو   ھه باوکیشی به. کی کۆنی شار ڕه  گه نه گه نی دهکا  بازنه ئستاکه

فون  له موو جیھانیش ته  بۆ ھه وه رئه به کات، له ر ده فه جیھاندا سه
 !خوازین، سۆفیا دایک بوونکی خۆشت بۆ ده ھیوای ڕۆژی له. کات ده

 .رز گوتی نگکی به  ده دایکی یۆرون به!  ـ جوانه
  ستی له به  ئایا مه...بوو  دنیا نهستی دایکی یۆرون به  مه سۆفیا له

  ستی له به  بوو، یاخود مه که  ککه ی بوو، له که  گوتاره دایکی بوو، له
 .سۆفیا خۆی بوو

  کی گرته یه  شته که کان فیشه  کوڕه کک له یان لدا و یه په موان چه ھه
ر  سه یویست یۆرگین له ستا و ده وجا یۆرون ھه ئه. ک رمیه دار ھه

ر  سه  و له وه سته ده ویش خۆیدا به ئه. بسنت ی ھه که ورسیهک
.  ماچکردن  به وه ستیان کرده ک جاری پشوو ده وتن، وه  پاکه که نه چیمه

 . وه کاندا گیرسانه ژر دار موه مک له پاش که

 ڕاوژکاری ...ن ری بکه ستپشکه دا کچان ده م ڕۆژگاره چت له  ده وه ـ له
 .یدارایی گوت

 الی دار  یانده ستا و خۆی گه ماشاکات، ھه وردی ته ی به وه پاشان بۆ ئه
 .ستا ودا ڕاوه کان و له موه

  بریگستن به  خاتو ئینگه...ستنت س ناتوانت بیان وه ـ پم وابت که
 . گوتی وه نگکی ئاساییه ده

ی  که مرده ... وه  خواره زدا بته گه دوای ڕه ز به گه بت ڕه خر، ده ـ نه
 . وه می دایه وه
کی نایابی  یه ند وشه ی کرد، پی وابوو چه که وره کی چوارده ماشایه ته

 م بهکانی بکات،  سک پشتگیری وشه  بوو که وه و ھیوایه گوتبت و به
 کانیدا و گوتی؛  قسه وامی به رده نگ بوون، به موان بده  کاتکدا ھه له

 .نی ـ ناتوانین ھیچ شتک بکه
  ی کراسه یویست قۆپچه  یۆرگین ده یبینی که  سۆفیا ده وه دوره له

  وزی له نگی سه  ڕه  ئستاکه ی که و کراسه ، ئه وه ی یۆرون بکاته که سپیه
ی یۆرگین  که یویست قایشه ی زیاتربوو، یۆرونیش ده که  سپیه نگه ڕه

 بریگستن گوتی؛ وجا خاتو ئینگه ئه.  وه بکاته
 .بت رماتان نه  با سه سه ـ به

لبرتۆ  پاشان ئه. لبرتۆی کرد کی ئه ماشایه  ته وه تیه  بتاقه سۆفیا به
 گوتی؛
بت  ده. ن ده م کردبوون، خراتر ڕووده نه زه ی من مه وه ک له کان وه ـ شته

وت  مه پشدا ده  لهم بهمنین،  دا نه م ناوه  زووترین کات له به
 . بم کی پچکۆله یه وته
 .کی لدا یه په یا چهسۆف
 . بکات وت قسه یه لبرتۆ ده توانن دابنیشن؟ ئه تیتان ده یارمه ـ به
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 و  که ر مزه  سه وه ڕانه موان گه  یۆرون و یۆرگین، ھه  له جگه
 مک دایکی سۆفیا گوتی؛ پاش که.  وه دانیشتنه

 ! م پ خۆشه نده ؟ چه وه وت وتارک بخونیته ته ڕاستی ده ـ به
 .م که وپاست دهـ س
کردن بۆ  ن پیاسه ده.  کردنیشه  پیاسه زتان له  حه ک بیستوومه ـ وه

کاتی  ر له گه  ئه  پم وابت خۆشترهم به،  ش گرنگه جوان ڕاگرتنی له
ت ناوی  که گه  سه...ڕاست به. دا بت گه گکیشت له دا، سه پیاسه

 ؟ ھرمس نیه
 ی دا؛ هک  کوپی قاوه ستا و له لبرتۆ ھه ئه

 بیرتان  م، پم خۆشه ست پبکه ی ده وه  پش ئه...ـ سۆفیای ئازیز
وت  مه  ده وه رئه به ، له فیه لسه نگکی فه  ئاھه مه  ئه  که وه مه بخه

 .فی بم لسه وتارکی فه
 .کانیان پبی  قسه وه کی تونده یه په ھۆی چه  به ئستاوه ر له ھه

مک  موو بارکدا که  ھه ا، پم وابت لهد یه  کراوه نگه م ئاھه ـ له
چت پیرۆزبایی  ڕاستی با بیرمان نه  بهم به. بت قمان پویست ده ئه
 .ن سا  پانزه بته  ده ین که  سۆفیا بکه له
وت،  رگوێ که کیان به یه نگی فۆکه کانیدا، ده دوای وته ر به پکدا ھه له
  وه کی زۆر نزمه رزاییه به له.  وه وهبو  نزیک ده ره  به ره  به که نگه ده
دوای  ک کلکک به یاخکی دورو درژیش وه به. دا فی که ر باخچه سه به

  دایکبوونی پانزه ڕۆژی له«ری نووسرابوو؛  سه  له... نووسابوو وه که فۆکه
 وجا دایکی سۆفیا ھاواریکرد؛ ئه. »!ت پیرۆز بت ساه

،   شته که  فدانی فیشه  له جگه  م پیاوه ڕاستی ئه به! ـ بینیتان
 .توانت شتی زۆر زیاتر بکات ده

ی ڕابووردودا، من و  فته ند حه ی چه  ماوه له. بوو  ھیچ نه وه ـ سوپاس، ئه
ش  ئستاکه. نجامدا مان ئه وره فی گه لسه کی فه یه وه سۆفیا لکۆینه

ت گرنگترین و مانه ده. ین ربخه مان ده که می کاره رھه وت به مانه ده
 .ین نھنی بوونمان ئاشکرابکه

ی   ئاسانی جریوه  به نگ بوون، که  بده موان ھنده پکدا ھه له
نگی ماچ و موچی یۆرون  ھا ده روه ھه. ر گوێ  به ھاته کانیان ده که چۆله

 .ھات  ده وه کانه پشت دار موه و یۆرگینیش له
 . سۆفیا گوتی...! وام به رده ـ به
  سوفه یله  فه  له که–فی قوڵ  لسه کی فه یه وه کۆینهپاش ل ـ له

  وت که رکه  بۆمان ده- وه ی گرته مۆکه تا ئه  ھه تاوه ره کانی سه یۆنانیه
و   ئه ئستاکه. ژین رکی دیاریکراودا ده  ناو ئاگایی مجه موومان له ھه

مان   ھه ه لم به لوبنان،   له کانه کگرتووه  یه وه ته رکی نه چاودریکه
شی   و پشکه  نووسیوه ی ئمه رباره  کتبکی ده ووه کاتیشدا له

   میولله ی ناوی ھیلده که کچه. ژی ساند ده  لیلله  له  که ی کردووه که کچه
.  وه کاته  ساڵ پده مان ڕۆژدا پانزه  ھه ک سۆفیا له ویش وه  و ئه یه کنه

 15/6یانی ڕۆژی  به ر له ، سه هموومان ر ھه ی ھه رباره  ده ی، که که کتبه
ی  وه بۆ ئه. دا دانرا ی ھیلده که وه ی خه نیشت جگه ر مزی ته سه له

   و له یه وره فکی گه له  ڕاستیدا مه م، له سفی بکه وردی وه زیاتریش به
ی   ھنده کات که ستده کانی ھه نجه ری په سه  به کاتی ئستادا ھیلده

 .واوی بکات  ته ماوه نه
ر  لبرتۆ ھه  ئهم بهدا بای ڕاکشا،  که ر مزه سه ژاو به وکی شه جه
 وام بوو؛ رده به

ش   پشکه  که کی خۆشه  دیاریه ک جۆره نھا وه موو بوونمان ته  ھه ـ واته
ک  موومان وه  ھه  و ھیچی تر، ئمه ی کراوه  کنه  میولله  ھیلده به

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

805   806 

.  ی نووسراوه که  بۆ کچه وین کهفی داڕژرا لسه کی فه یه ی وانه چوارچوه
ی   سپیه و مارسیدسه  ئه  که یه وه ، مانای ئه ش، بۆ نمونه مه ئه
   له واته. ب ناھنت ڕاستیدا فلسکی قه ، له ستاوه رگا ڕاوه رده به له
   له  که ش زیاتر نیه  سپیانه و مارسیدسه  و له تدا ھیچ شتک نیه ڕه بنه

  یه ره و مجه ستم له به چن، مه دا دن و ده ته گبه  نه ره و مجه مشکی ئه
کدا  ری دارخورمایه ژر سبه دات، له ی خۆر لینه وه  بۆ ئه  ئستاکه که

 .ران ، براده رمه  ڕاستیدا ڕۆژانی لوبنان زۆر گه له.  دانیشتووه
ی ھیچ و   قسه یه مه  ئه...ڕاوژکاری دارایی ھاواریکرد! ی ب مانا ـ قسه
 .پوچ

ی گوت و  مه لبرتۆ ئه  ئه...ک بیت رچیه ستیت ھه ربه  بگومان سهـ
   لهم بهوام بوو؛  رده کانی به ر قسه سه  و له وه م بداته دا وه بواری نه

نھا شتکیش   و ته  ھیچ و پوچه  که مانه یه وه م کۆبوونه ڕاستیدا ڕک ئه
 . ی منه م قسانه قی تدا بت، ئا ئه  ئه که
 رپ و گوتی؛  سه ستایه وجا ڕاوژکار ھه ـ ئه

ین ئاگاداری ئیشوکاری  ده وده  ھه وه ڕی توانامانه و په دا به  لره ـ ئمه
ئمین   و بچوک ته وره موو شتکی گه  ھه وه شه وه رو ئه سه خۆمان بین و له

زوی کاری   ئاره ، که م پیاوه ک ئه سکی وه پکدا که  لهم بهین،  که ده
موو  ھه»  وه کانیه فیه لسه فه « ی بۆچوونه بۆنه وت به یه ، دت و ده نیه

 . وه شنته وه شتکمان ھه
 قاند و گوتی؛ ری بۆ له ند جارک سه لبرتۆ چه ئه
   زانیاریه م جۆره ئمینک بۆ ئه  ته  ناتوانیت ھیچ جۆرهم بهـ 
ین  که  شتک ده س لهدا با ی لره وه رئه به کاربھنیت، له  به فیانه لسه فه
بگومان . ، کاکی ڕاوژکار ساتی سروشتی زۆر خراپتره  کاره  له که
 . وه  ناگرته ساتانه  کاره و جۆره ئمین ئه شزانیت ته ک ده روه ھه

 . ئارادا نیه ساتکی سروشتی له دا باسی ھیچ کاره ـ لره
ای نو دار ماش مک ته ر که گه ئه.  ساتی بوونه کو کاره خر، به ـ نه
ک چۆن  روه  ھهم به. یت گه ستم تده به مه وسا له یت، ئه کان بکه موه

  وا به بت، ئه واو نه  تیشکی خۆر ته ین که  بکه وه ئمینی ئه ناتوانیت ته
راپای بوونی خۆمان،  پینی سه ش ناتوانین دژی داته مان شوه ھه
 . وه ئمینک بدۆزینه ته

می   ڕازیببین؟ باوکی یۆرون ده مه بهجبورین   چ مه ـ جا ئمه
 .ی کرد که  ژنه ی له که پرسیاره

 .ھا دایکی سۆفیاش روه شاند، ھه رکی ڕاوه ی سه که ژنه
زۆر جار . لبرتۆ دانابوو ر ئه سه وام چاویان له رده کان به نجه  گه میوانه
. وێی ن وه تر بن بۆ بیرکردنه کان کراوه وره  گه کان له نجه دات گه ڕووده

  ردی ھنابووه  قژکی لولی زه چاو، که  له پاشان کوڕکی چاویکه
  گوتی؛ وه خواره

 .یت  زیاترمان بۆ باسبکه ـ پمان خۆشه
.  بیین ماوه  ڕاستیدا ھیچ شتک نه  لهم بهم،  که ـ سوپاستان ده

سکی  یای نو ئاگایی که کی خه یه  ونه ین که  تبگه وه ر له گه ئه
 م به. نگ بین  بده  بوای من باشتر وایه وا به ی ترین، ئهواو خه
باشی  کانم بھنم؛ من به  قسه ک کۆتایی به  ئامۆژگاریه م به که زده حه
ش  یه و شوه به.  بخونن فه لسه ی فه نجان کۆرسکی بچکۆله زانم گه ده
ی  جیھانهو  ت به باره ن سه ده  ده گرانه خنه  بینینکی ڕه  جۆره  به شه گه
ی دایک  ھایانه و نرخ و به گرتن له خنه تیش ڕه تایبه به. ژین  تیدا ده که

ر شتکم  گه من ئه.  ڕیان پبووه کانی پشووتر باوه وه و باوک و نه
  وه و بیرکردنه وا ڕک ئه م، ئه بووبت و ویستبتم فری سۆفیای بکه ھه
 .«تیف گه ی نه وه بیرکردنه«گوت  ی ده وه ھیگ به.   بووه یه گرانه خنه ڕه
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پی  ته په کانی ته نجه  په  بوو، به  پوه ر به ڕاوژکاری دارایی ھشتام ھه
 .کرد  ده که  مزه به

 و  ک قوتابخانه وستی باشی وه ین ھه ده وده ی دایک و باوک ھه ـ ئمه
م   ئهم بهسپنین،  ی داھاتوودا بچه وه  مشکی نه  له کسه
ک  وه.  وه شنته بوه کانمان ھه رتاپای کاره دات سه وده  ھه نهشو گره
و  موو ئه  ڕۆژان ھه  و ڕۆژک له ڕۆژه نی پاشه ی نوێ خاوه وه زانن نه ده

 میراتی بۆ  ممان ھناون، به رھه  خوقاندومانن و به ی ئمه شتانه
دا  یه وه نهم کۆبوو ر له کسه  یه م پیاوه ر ئه گه ئه.  وه منته وان ده ئه

مان  که ری خزانه فون بۆ پارزه له  ته ر ئستاکه وا ھه ن، ئه به النه
دا  سانه  که م جۆره ڵ ئه گه  له ه زانت چۆن چۆنی مامه و ده م، ئه که ده

 .بکات
 خۆت  چونکه.  ناگۆڕت که ته  بابه یت، ھیچ شتک له ک بکه رچیه ـ ھه
رچۆنک بت، من و  ھه.  تر نیتیای زیاتر، ھیچی کی خه یه  ونه له

مان  که فه لسه کۆرسی فه. ھین مکی تر جتان ده ڕاستیدا که سۆفیا له
نکی کرداریشیی  کو الیه ، به بووه تی نه کی تیۆری په یه نھا پۆژه ته
کی  یه شوه ، من و سۆفیا به وه  پشه بار ھاته  کاتی له که.  خۆ گرتووه له

ریشدا   ئاگایی مجه ش له یه و شوه به. ین که ری خۆمان بزر ده ھونه
 .ین که رباز ده خۆمان ده

 .ی گرت که ستی کچه دایکی سۆفیا ده
 وت جم بھیت سۆفیا؟ ـ خۆ ناته
 لبرتۆی کرد؛ کی ئه ماشایه  ملی دایکی و ته ستکی کرده سۆفیا ده

 ...بت ـ دایکم زۆری پ ناخۆش ده
.  فیری بوویت یادبت که ت له و شتانه  ئهم به.  ی ب مانایه ـ نا، قسه

ست  ربه بت خۆمانی ل سه  ده  که یه  ھیچانه م شته زانیت ئه ک ده وه

ی  مان شوه ھه ، ڕک به تکی خان و مان و شیرینه دایکت ئافره. ین بکه
و   لهم به. نکی  خواردن بۆ نه  پبوو له ، که سوورهکوی  که ته به سه

ڕی و  رماندا تپه سه وپش به وه مک له  که  که نگتر نیه ته د یه فۆکه
 .ی پیرۆزبایمان نیشانبدات وه نزین بوو بۆ ئه  به پویستی به
 دایکی کرد و  وجا سۆفیا ڕووی له  ئه...م گه ستت تده به مه ـ وابزانم له

موو   ھه خۆ له.  م، دایه گوی بکه بت به  ده وه رئه به پی گوت؛ له
 .جت بھم بت به ر ده  ڕۆژان ھه کدا ڕۆژک لهبار

م  رو ئه سه ر ئاسمانک له گه  ئهم بهم،  که ـ ئاخر زۆرت بیرده
بت،  می گۆڤینداشت نه خه.  وا بفه بت، ئه  ھه وه ی ئستامانه ئاسمانه
خوات یان دوو  ک کاھوو ده یه ڕاست، ڕۆژی گه به. م که خوی ده من به

 ؟ گه
 ر شانی دایکی سۆفیا و گوتی؛  سه ستکی خسته رتۆ دهلب ئه

ی زۆر  وه رئه به سکی تریش، له  ھیچ که یت و نه که  تۆ بیرمان ده ـ نه
 .ن  ناتوانن بیرمان بکه واته ، که ئاسانی بوونتان نیه به
خاتو ! وتبت رگوم که موو ژیانمدا به  ھه  له  که  ناخۆشترین شته مه ـ ئه

 قاند؛ رکی بۆ له ن گوتی و ڕاوژکاری مردیشی سهبریگست ئینگه
 م به. بگرت کانی ھه رپرسیاری بوختانه شت به رچۆنک بت ده ـ ھه

مان  و شتانه موو ئه وت ھه یه ی ده وه رئه به ، له  کۆمۆنیسته دنیام که
 و ھیچ و  چه س به  ناکه م پیاوه ئه. ون  خۆشمان ده  ئمه لبدزت که

 ... فرین لکراویش زیاتره  نه  له  بگره، پوچه
موچاوی   دهم به،  وه لبرتۆ دانیشتنه  ڕاوژکاری دارایی و ئه وه پاش ئه

وجا یۆرون و یۆرگین  ئه. ڕابوو گه یدا سوور ھه  توڕه ڕاوژکار له
قژی . کانیان چرچ و لۆچ و پیس بووبوو ، جله که ر مزه  سه وه ھاتنه

  پکدا گوتی؛ ر نیشتبوو و له سه یۆرون خۆڵ و قوڕی له
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 .بت ، مندام ده ـ دایه
تا  خۆتدا بگریت ھه بت دان به  ده وه مه نی که الیه  بهم به،  ـ به
 ! وه هً ماڵ وه ینه گه ده

 ی گرت؛ که باوکی یۆرون خرا پشتی ژنه
وت  شیه ر ده ر ھه گه ئه. خۆیدا بگرت مک دان به بت که ـ بگومان ده

بت خۆی  وا ده ی بنت، ئه که  و ناوی منداه  کسه  بچته یه م ئواره هئ
 .موو شتک ڕکبخات ھه
 ماشای سۆفیای کرد و گوتی؛  ته خزاوه  مه  چاوکی پ له لبرتۆ به ئه

 .تی  کاتی خۆیه ـ ئستاکه
 ی؛ که  کچه می کرده دا دایکی سۆفیا ڕووی ده و کاته له
 مان بۆ بھنیت؟ مک قاوه یت، که ربکه فه ی سه وه توانیت پش ئه ـ ده
 .توانم ، بگومان ده ـ به
.  ڕێ وته یان که که و چشتخانه ره گرت و به ی ھه که ی قاوه رمۆزه ته
کرد،  ڕوانی ده  چاوه شدا که و کاته له.  ی لبنایه  خۆی قاوه بوایه ده

  وت بچته ش که وه فریای ئه. کانی دا کان و ماسیه که  چۆله خواردنی به
بینی،  ی نه که پشیله. ی که ه  کیسه کی کاھوو بداته یه  و گه وه ره سه
وجا  ، ئه وه یه که  ناو قاپه  و ڕۆیکرده وه ک خواردنی بۆ کرده  قتوویهم به
  وه  فرمسکه  چاوی پ له ی به مانه موو ئه ھه. کان داینا ر قادرمه سه له
 .جھنا به

کی  یه وه ک کۆبوونه ی وه که نگی باخچه ، ئاھه وه ڕایه کاتکیش گه
فی  لسه نگی فه کی ئاھه نگ و بۆیه رچاو و ھیچ ڕه  به ھاته ن دهمندا

دا  که ر مزه سه ندین بتی ساردیان به چه. مابوو  نه نجی پوه کچکی گه
 ڵ ناندا گه  و له وه  خواره وتبووه ش که وره ک ککی گه یه ڕشتبوو، پارچه

 الی  یشته  سۆفیا گه دا که و کاته له. بوو بوو دا تکه که ناو خۆه له

دا دانا  که ناو ککه کی له یه  شته که کان فیشه  کوڕه کک له ، یه که مزه
ر  سه  و به وه قیه  ته که وره  گه مک ککه و پاشان دایگیرساند، پاش که

  ر جله سه شیش به ترین به رهو گه.  وه و بووهرشوب کاندا په مز و میوانه
 .بریگستندا پرژا ی خاتو ئینگه که سووره

موویان زۆر   ھه  بوو که وه یرتر ئه موو شتک سه  ھه  لهم به
گرت و  ی ھه وره  کککی گه یۆرون پارچه. گرت ریانده  وه وه ئارامیه به
ی  وه ه لسان وته ش که وه سوو، ڕک دوای ئه موچاوی یۆرگینی ھه  ده له

 . وه موچاوی پاککرده موو ده و ھه
ستکیان بۆ  رز دانیشتبوون، ده په مک دوره لبرتۆش که دایکی و ئه
 وجا سۆفیا گوتی؛  الی خۆیان، ئه شاند و بانگیانکرده سۆفیا ڕاوه

 .ن  بکه  قسه وه ڕاشکاوی پکه  توانیتان به رچۆنک بت، خۆ ئوه ـ ھه
 ؛ وه می دایه وه  وه که  دخۆشیه دایکی به
و  من به.  لبرتۆ مرۆڤکی زانایه کرد، ئه تی ڕاستت ده واوه ته ـ تۆش به

 . وه کانیه ھزه  به سته  نو ده مه تخه  ده وه واییه ڕی دنه په
 .ردووکیاندا دانیشت  نوان ھه سۆفیا له

دا  که  باخه وتن و کچکیش به رکه دا سه که ربانه ر سه سه دوو کوڕ به
وجا  ئه. قاند ته کانی ده دانه ک میزه یه وقه  ته  و به وه سوڕایه ده

رپشتی  سه.  ھات وه یه که خۆی و ماتۆڕه کراو به میوانکی بانگنه
  ندک له ھه. ی قورس وه  و خواردنه  بیره ی پبوو له که ماتۆڕه

 .و ڕووی چوون ره  به وه  خۆشیه نجانیش به گه
 کی لدا و گوتی؛ یه په رپ، چه  سه ستایه وجا ڕاوژکاری دارایی ھه ئه

 ین؟  یاری بکه...کان نجه  گه ـ کوڕ و کچه
ناو  ی له که وجا بته ، ئه وه  خواردیه له په  و به کیان دایه یه بیره
مین پنج   ڕۆیشت و دواھه که والی مزه ره پاشان به. دا دانا که نه چیمه
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ی  که ی فدانی ککه وهدواتریش ش .گرت ی ھه که ی ککه بازنه
 چ جۆرک  کان به ی ککه گوتن بازنه دا و پی ده کان ده پیشانی میوانه

 . که  بته بگرنه
ر  ی مجه وه لبرتۆ گوتی، پش ئه  ئه... یه ناسه مین ھه  دواھه مه ـ ئه

 بۆی  ی دابخات، باشتر وایه که فه له ش مه خای کۆتایی دابنت و ھیلده
 .ربچین ده
 . وه یته  کۆبکه و ناوه نھا ئه ته بت به  ده... ایهـ د

 بۆ  ی ئره  ژیانه م جۆره رحاڵ، ئه ھه به. م که  کچه کی نیه ـ ھیچ گرنگیه
وا  خشت، ئه لبرتۆ بتوانت ژیانکی باشترت پ ببه ر ئه گه ئه.  تۆ نیه

 ؟ ه، وانی یه سپکی سپی ھه گوتت ئه.  نابت ر من ئاسووده ده قه س به که
، بت و ئسکی  وه ناسرایه ده  نه...ی کرد که کی باخچه ماشایه سۆفیا ته

دا  که نه  چیمه ک له ک یه موو وه دان، ھه مون و میزه مریشک و سه
 مک گوتی؛ ، پاش که وه و بووبوونهرشوب په

 .ی من بوو که  پچکۆله شته ھه  به مه  ڕۆژان ئه ـ ڕۆژک له
 . وه می دایه لبرتۆ وه  ئه...کریت رده دا ده شته ھه و به ش له ـ ئستاکه

دا دانیشتبوو، سلفکی  که  سپیه ناو مارسیدسه کان له  کوڕه کک له یه
دا  که نهوی دا ر چه سه دا لیخوڕی و به که رگای باخچه ناو ده لدا؛ به

 . وه که  ناو باخچه ھاته
و  ره  به کک که  یه... توندی قۆی گرتووه کک به ستیکرد یه سۆفیا ھه

 لبرتۆ بوو گوتی؛ نگی ئه  ده وجا گوی له کشا، ئه  ڕایده که کوخه
 ! ـ ئستاکه

 کاڵ  وت و سوه ر دار سوک که  به که  سپیه مان کاتدا مارسیدسه  ھه له
پاشانیش ڕاوژکاری دارایی ھاواری . ریدا دابارین سه کان به و کرچه

 ستا؛ لھه

تی  واوه ته کانم به ره ره موو زه بت ھه ده! ر ناخۆشیان کرد ده به  ڕاده ـ له
 ...بۆ ببژرن

 تی پشتی گرت؛ واوه ته شی به که ژنه
  کوا؟ چی لھات؟...ڕاست به.  بوو و ھیچ و پوچه تای ئه مووی خه ـ ھه
  وه  شانازیه نگکی پ له  ده  دایکی سۆفیا به...وی قوتی دان ی زه ـ ده
 . هو می دایه وه
ی  وه  کۆکردنه ستی کرد به  ڕۆیشت، ده که والی مزه ره ستا و به وجا ھه ئه

  و گوتی؛ که فیه لسه نگی فه ی ئاھه پاشماوه
 ؟ وه خواته ی تر ده س قاوه ـ که
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 کان کردنی ئاوازه تکه
 ...نرن ژه مان کاتدا ده  ھه  له دوو ئاواز یان زیاتر، که...

 
لبرتۆ  دا چیرۆکی سۆفیا و ئه لره. ی دانیشت ر جگاکه سه  له ھیلده

  ڕاستیدا چی ڕوویدا؟ م ئایا له به. کۆتایی ھات
  وه رئه به نھا له مینی نووسیبوو؟ ئایا ته ی دواھه شه و به بۆچی باوکی ئه

 ر جیھانی سۆفیادا نیشانبدات؟ سه تی خۆی به سه  ده بوو که
 ڕۆیشت و  که رماوه و گه ره  به وه کانی مشکیه  قوه وه  بیرکردنه به

  یانده یانی خوارد، پاشان خۆی گه مک نانی به که. رکرد به کانی له جله
 .ری دانیشت سه  و له که ی ناو باخچه جۆالنه

،  که نگه ی ئاھه نھا شتکی ئاقنه  ته بابوو که لبرتۆدا ته ڵ ئه گه له
   بووبت که وه ستی ئه به م بیت باوکی مه به. و بوو ی ئه که وتاره

 ی سۆفیا شواو بت؟ که نگی باخچه ک ئاھه ش وه جیھانی ھیلده
وان چی  ی ئه که  نھنیه ی پیالنه ئه... لبرتۆ و سۆفیا ی ئه ئه
 رداھات؟ سه به

  ڕاستی له واو بکات؟ یان به  ته که  نووسینه بت ھیلده ئایا ده
 ن؟دا ون بوو که چیرۆکه

  کودان؟  له  ئستاکه واته ی که ر ونبوون، ئه گه م ئه به
لبرتۆ و سۆفیا  ر ئه گه ر شتک؛ ئه  سه رنجی چووه  سه  ناکاودا ھیلده له
وا نابت  ربازببن، ئه دا ده که  چیرۆکه ڕاستی توانیبتیان له به
ی  وه رئه به دا نووسرابت، له که فه له  مه  ھیچ شتک له وه ی ئه رباره ده

 . یه که فه له کانی نو مه موو نووسراوه  ھه باشی ئاگای له باوکی زۆر به
  کاندا نووسرابت؟ له  نوان ده چت شتک له م ئایا ڕی تده به

.  بۆ شتکی وا کرابوو وخۆ ئاماژه کی ناڕاسته یه  شوه دا به که چیرۆکه

ک دوو جاری  بت یه ده  یشت که  تگه  ھیلده رچۆنک بت ئستاکه ھه
 . وه نوێ بخونته رله  سه که موو چیرۆکه دی ھه

 
لبرتۆ  وت، ئه کان که ر دار سوه  به که  سپیه  مارسیدسه دا که و کاته له

،  وه که رژینه  ناو کوخی ناو په ڵ خۆیدا ڕاکشایه گه سۆفیای له
ر بۆی  ی مجه که هو کوخ ره  و به وه که  ناو دارستانه  ڕایانکرده وه وشه له
 لبرتۆ ھاواریکرد؛ وجا ئه ئه. رچوون ده

مان  که بت کاره ڕت، ده دواماندا بگه و به ی ئه وه  پش ئه...! ـ خراکه
 .نجام دابت ئه

 رداین؟ ی ئاگاداری مجه ی بازنه وه ره ده  له ـ ئستاکه
 .ر سنوورین سه ـ له
   و خۆیانکرد به که ریاچه ری ده  بهو  ئه وه ڕینه  په که  پچکۆله مه له  به به

   نا و له  سۆفیاوه لبرتۆ، پای به ئه. ردا ی مجه که کوخه
 .ش بوو موو شتک ڕه ی توند کرد، پاشان ھه که مینه ژرزه

 
ند  چه. کرد ی خۆی ده که ر پیالنه سه  ڕۆژانی دواتردا، کاری له  له ھیلده
ک دوو جارکیش  ژیا و یه نھاگن ده کۆب  له  نارد، که کی بۆ ئاننه یه نامه
کانی  ره  ناسیاو و براده ساندیشدا، داوای له  لیلله له. فونی بۆ کرد له ته

ی  که رانی پۆله ی براده ی نیوه نزیکه... ن کی بکه  کۆمه کرد که
 .گالندبوو توه

  که فه له ی مه وه رئه به ، له وه خونده ی ده»جیھانی سۆفیا«جارجارکیش 
نیته  یه  که ک نیهچیرۆکبگه  و ته وه کجار بیخۆی تھیلده. یت واو ل  

نووسی سۆفیا و   چاره ت به باره ی نوی سه وه وام بیرکردنه رده به
 .ھات یادا ده  خه لبرتۆی به ئه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pertwk.com
http://www.pdffactory.com


ڕتووک ی په  پگه  به ته تایبه                           www.pertwk.com 

815   816 

.  وه ری بووه به ی کاتژمری نۆ خه ش، نزیکه ی مانگی شه23ی  ممه شه
ش  ئستاکه.  ڕێ وتۆته  که وه و ماه ره  به وه  لوبنانه یزانی باوکی له ده
ی  خشه وردی نه م زۆر به ڕوان بت و ھیچی تر، به بت چاوه نھا ده ته

 .ی باوکی داڕشتبوو که شی ڕۆژه دوا به
ژنی  ی جه کانی ئواره ڵ دایکیدا شته گه شی له که یانیه به ر له سه

   که وه کرده ۆفیا ده س وام بیری له رده  به ھیلده. کرد نایان ئاماده یۆحه
 .دا تی دایکی ده یارمه» واندا ئه«نای  ژنی یۆحه ی جه  ئواره چۆن له

ت  ک ده... ڕاست یان به!  کردیان و ڕابوورد  شتک بوو که وه م ئه به
 یان نین؟ که ی مزه وه ریکی ڕازاندنه ڕاستی خه  به ئا ئستاکه

 
 دوو بینای  ر به رامبه کدا به یه هنی باخچ ر چیمه سه لبرتۆ له سۆفیا و ئه

ند  ، چه وه ی بیناکانه وه ره  ڕووکاری ده له.  دانیشتبوون وره گه
. واگۆڕکی تدابوو ند شونکی ھه ی ناشیرین و چه وره کی گه یه پانکه

  که ؛ پیاوه وه ره  ده نج ھاتنه  ژن و پیاوکی گه وه کیانه  بینایه له
 پشتکی سووری  ش کۆه که تبوو و ژنهگر یی ھه کی قاوه جانتایه

 .ڕی  ئۆتۆمبیلک تپه وه  پشتیشیانه له.  بوو وه شانه به
 . سۆفیا گوتی... چی بوو؟ وه ـ ئه

 !ـ ڕزگارمان بوو
  کوداین؟  له ی ئستاکه  ئهم بهـ 

 ."ر کوخی مجه"گوترت   پی ده ـ ئره
 ر؟  کوخی مجه...م بهـ 

 . دایه"ئۆسلۆ " ـ له
 ـ دنیایت؟

ودا   و له یه»کۆشکی نوێ« ناوی  و بینایانه کک له یه. واو دنیام ـ ته
 و  یه»کۆلیجی ئاینی«ی تریش  بیناکه. خونن خوندکاران مۆسیقا ده

کان و   سروشتیه  زانسته وه ویشه رو ئه سه له. خونرت تیۆلۆجی تدا ده
 . یه فه لسه  فهب و ده ی خوندنی ئه شدا جگه وه ره ری سه سه له

رباز  ر ده تی مجه سه  و ژر ده ی ھیلده که  کتبه تی له واوه ته ـ ئایا به
 بووین؟
رگیزیش  رگیزاو ھه ردووکیان قورتاربووین، ھه ستی ھه ده ، له ـ به

 . وه دا بمان دۆزته ناتوانت لره
   له و کاته  ئه...کرد دا ڕامانده که ناو دارستانه ی به و کاته ی ئه  ئهم بهـ 

 کودابووین؟
رقای ڕکخستنی پکدادانی مارسیدس و دار  ر سه ـ کاتک مجه

و  ئه.  وه دا شارده که  کوخه لمان زانی و خۆمان له  ھه  بوو، به که سوه
ردوو   ھه ربه ودا سه له. دا بووین، سۆفیا  قۆناخی کۆرپه  له کاته

  وه ر بیری له  تناچت مجه ڕیم به. جیھانی کۆن و نوش بووین
 . وه ودا خۆمان بشارینه  له  که وه کردبته
 ـ بۆ نا؟

. گرتین ده نه ستی ل ھه  ئاسانی ده روا به  ھه و کاته ی ئه وه رئه به ـ له
ڕاست، ڕشی   به...ونک ڕوویاندا ک خه روه کان ھه زانیت شته ک ده وه

 .کردبتی  که شداری یاریه  خۆشی به چت که تده
 ؟ ستت چیه به ـ مه
ڕی  و په  تا ئه یه وانه له.  ئیش ی خسته که  سپیه  مارسیدسه و بوو که ـ ئه
پم وابت . رچاودا ونببین به ی له وه ش خۆی ماندووکردبت بۆ ئه ڕاده
 .ت بووبت که  خۆشی شه موو ڕووداوه و ھه پاش ئه له
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سۆفیا .  الیان نه ابوو بگهنگاوکیان م ند ھه  چه که نجه  گه ژن و پیاوه
نو  ندا له مه ته ڵ پیاوکی به گه  له کرد که رم ده شه ستی به مک ھه که
سکی تریش  یویست که مان کاتیشدا ده  ھه له.  دا دانیشتووه نه و چیمه ئه
   له وه رئه به ، له وه لبرتۆی بۆ دووپات بکاته ی ئه و قسانه مان ئه ھه

  ڕۆیشت؛ که و ڕووی ژن و پیاوه ره  و به هو رزبووه شونی خۆی به
 ؟  چیه م شونه  ناوی ئه...ـ ببوورن

 .چوو بیبینن  پشی ده  و نه وه میان دایه  وه  نهم به
 ؛ وه و ڕوویان چووه ره  به وه  بوو و دیسانه مک توڕه سۆفیا که

 ؟ وه نه می پرسیارک بده ر وه  گه ـ پم وابت ئاساییه
رقای باسکردنی شتک بت بۆ   سه که نجه  گه چوو پیاوه  ده وه له

 ؛ که کچه
کات؛ ئاسۆیی،   کار ده ره وه ر دوو ته سه کردنی ئاواز، له ـ شوازی تکه

   به واته.  ھارمۆنی ھا شاقویش، واته روه ی، ھه که ی میلۆدیه  شوه واته
 ...نرن ژه  دهمان کاتدا  ھه  له ی دوو ئاواز یان زیاتر، که که کورتیه

 ...م بهبم،  کانتان پ ده ـ ببوورن قسه
   تا بتوانرت به کرن، که ده ک تکه یه شوه کانیش به ـ میلۆدیه

 م به. ون رکه دا، ده که ه ری کۆمه مترین کاریگه ژر که ستی له ربه سه
؛ ن ش ده وه به. بت کیش ده  ھارمۆنیه  شوه  پویستمان به و کاته ئه
   نۆته  دژ به نۆته" ڕاستیدا مانای  ، له»کان کردنی ئاوازه تکه«
 ."خشت به ده

 سۆفیا بۆ جاری ...ڕیشن  که  کورن و نه  نه چونکه! بن ده  ب ئه نده ـ چه
 و  وه میاندا قوت بووه رده به یان ڕک له مجاره ، ئه وه ویدایه م ھه سھه

 . نا  پاکیان پوه ھواشی  بهم بهی پگرتن،  ڕگاکه
 . گوتی که نجه  گه  کچه...کات با ھه شه چت ڕه ده وه ـ له

 لبرتۆ؛  الی ئه وه سۆفیا ڕایکرده
   که وه وته ی بیرکه که ونه دا خه یه و چرکه له!  نگم نیه  ده ـ گویان له
 . بینی وه که  ئاتونیه  و زریزه  ھیلده کاتی خۆی به

رباز   ده که  کتبه  له ڕاسته. ین بت بیده  ده که  یه و نرخه  ئه وه ـ ئه
  ینه  بگه  بین که وه ڕوانی ئه شدا نابت چاوه وه ڵ ئه گه  لهم بهبووین، 

   ئمه زانیت ئستاکه ک ده  وهم به. ی که ره ی نووسه مان پله ھه
 ڕک ... وه منینه نیشدا ده مه مان ته  ھه ، له دواوه  ئستا به له. داین لره
 .مان جھشت که نگی باخچه  ئاھه ی که و کاته کو ئه روه ھه
سانی تردا  ڵ که گه ندی له یوه رگیز ناتوانین په  ئایا ئیتر ھهم بهـ 

 بگرین؟
 ؟ نده  کاتژمر چه...»رگیز ھه«رگیز نات   ھه قینه سوفی ڕاسته یله ـ فه
 . شته ـ ھه
 .جھشت مان به که نگه  ئاھه  که یه و کاته مان ئه ـ ھه
 . وه ڕته گه  ده وه  لوبنانه  له  باوکی ھیلده مۆکه ـ ئه
 .ین  بکه له بت په  ده وه رئه به ـ له
 ؟ ستت چیه به ـ مه
، چی  وه  ماه وه ڕته گه ر ده ی مجه و کاته یت بزانیت ئه ز ناکه ـ حه
 دات؟ ڕووده

 ...م بهـ بگومان، 
 !با بۆین ـ ده
 م بهڕین،  په الیاندا تده کی به زۆر جار خه.  ڕێ وتنه  کهو شار ره به
 .وادا بۆن الی ھه چوو به  ده وه له
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. ڕیز ڕاگیرابوون  به که قامه راغی شه درژایی قه کان به ئۆتۆمبیله
ستا،  رزشیدا وه م ئۆتۆمبیلکی سووری وه رده به لبرتۆ له پکدا ئه له
 وجا گوتی؛ ئه،  وه درابووه شی ھه که ره سه

بت   پشدا ده  لهم بهکمان دت،  که یان به که م یه ـ پم وابت ئه
 .« خۆمانه« ھی  مه  ئه دنیابین که

 . ستت چیه به م مه ھیچ جۆرک تناگه ـ به
 ئاسانی  روا به م؛ ناتوانین ھه ر بۆت باسبکه  گه  وا باشتره واته ـ که

کی  بوای تۆ خه به. و سواری ببینببژرین  سکی تر ھه ئۆتۆمبیلی که
  ب شۆفر بوات؟ جگه  به ک ببینن که یاره ر سه گه ن ئه که چی ده

 . ئیش ینه  ناتوانیت بیخه وه  دنیاییه ش به وه له
  چی؟ رزشیه م ئۆتۆمبیلی وه ی ئه ـ ئه

 .  فلیمکی کۆندا بینیوومه ـ پم وابت له
واو  ت، ته موو ھما نھنیانه م ھه  ئه کهری ڕاستیدا خه  لهم به،  ـ ببووره

 .ن که بزارم ده
.  ک خۆمان وایه روه ھه. ، سۆفیا نتاسییه  ئۆتۆمبیلکی فه مه ـ ئه
تاڵ  نھا شونکی به ڕن ته په دا تده  بره ورمان که کانی چوارده خه
  م خاه بت ڕک له ی بۆین، ده وه ش، پش ئه ئمه. بینن و ھیچی تر ده
نیابیند. 

برد کوڕکی پاسکیل سوار  ی نه ڕوانکردن ھنده دوای ساتک چاوه
دا  که ناو ئۆتۆمبیله وخۆ به ناکاودا ڕاسته له. دا ھات که ر شۆسته سه به

 . که قامه ر شه  سه ڕی و چووه تپه
 !  ھی خۆمانه واته ـ بینیت؟ که

 خۆیدا  شونی ش له که  شونی شۆفردا دانیشت، سویچه لبرتۆ له ئه
کاتی  وش، له و له لره.  ئیش وته ر که کسه بوو، بایدا و یه ئاماده

 .وت نا که ژنی یۆحه ندین ئاگری جه  چه لخوڕینیاندا، چاویان به
 ؟  خۆش نیه... سۆفیا ڕاستی ھاوینه ـ ناوه
،  تای ئاوھاوه ر به  ناو ئۆتۆمبیلکی سه کی خۆشیش دته بایه شه ـ ڕه
 س ناتوانت بمانبینت؟ کهڕاستی   بهم به

ندکیان   ھه یه وانه له. زی خۆمانن گه  ڕه  له توانن که  ده وانه نھا ئه ـ ته
 ند؟  چه  به کاتژمر بووه. ببینین
 . شت و نیوه ـ ھه
  روا به  ناتوانین ھه وه مه نی که الیه  به...ین دبی بکه بت قه  ده واته ـ که

 . لبخوڕین هو یه و ترله پشت ئه ھواشی له
نمدا لیخوڕی، سۆفیاش  غکی گه ناو ده لبرتۆ ڕک به  ئه وه پاش ئه

  وه نمی پان بووه  گه  ھکی پانی گوه  و چاوی به وه ئاوڕکی دایه
 لبرتۆ گوتی؛ وجا ئه ئه. وت که
 .تی با خستوویه شه ن ڕه یانی ده ـ به

 
  ی له لبرت کنه ئهر  ، مجه6ی 23ی  کاتژمر چوار و نیوی ئواره

. ر بردبوو سه ڕۆژکی دورو درژی به.  وه ی کۆبنھاگن نیشته خانه فۆکه
 ڕۆمادا  ی له که ی فۆکه وه مین شونی نیشتنه پش کۆبنھاگن، دواھه

 .بوو
 شانازی  میشه  ھه ، که وه ریه کانی به کگرتووه  یه وه ته رگی نه  جلوبه به

سک  و که ئه. ڕی ۆی پاسپۆرتدا تپه شونی کۆنتر کرد، به  ده پوه
ری وتکیش بت،  ت نونه نانه ری خۆی یان ته نھا نونه  ته بوو که نه
ری  ی دادوه د ساه ریتکی سه ری نه ی نونه لبرت کنه کو ئه به
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موو جیھان  ری ھه رانسه  سه ریکه  خه  ئستاکه یی بوو، که وه ته نونه
 . وه گرته ده
  کانی تریشی له موو شته  بوو، ھه وه شانه ی به کی چکۆله تایهنھا جان ته

سبوو  ی به نده وه نھا ئه  و ته که  الی کۆنترۆه یشته گه.  ناردبوو ڕۆماوه
 . وه رزبکاته ی به که  سووره  پاسپۆرته که
 .«م  ئاشکرای بکه ھیچ شتکم پ نیه»

ی کۆبنھاگندا  نهخا  فۆکه عاتک له ی س سه  نزیکه بوایه ر ده مجه
سا،  ده و کریستیاندساند ھه ره ی دواتری به که وجا فۆکه ، ئه وه ته بمایه

دوو . ی بکت که ندک دیاری بۆ خزانه لی زانی ھه ھه  به وه رئه به له
. ی کچی نارد ترین دیاری ژیانی بۆ ھیلده وره وپش، گه وه  له فته حه

  وه ی ھیلده که وه شت جگای خهنی ر مزی ته سه ری، له ماریتی ھاوسه
ی  که دایکبوونه یانی ڕۆژی له به ر له ی کاتک سه وه داینا، بۆ ئه

ی   قسه دواجاریش که. وت ر چاوی پبکه کسه ، یه وه بته ری ده به خه
فونی بۆ  له  ته یدا بوو که که دایکبوونه وی له شه دا کرد، له ڵ ھیلده گه له
 .کرد
 باڕکدا دانیشت و  رویجی کی، له کی نه یه امهند ڕۆژن لبرت چه ئه

رباسی  ی سه وه ھشتام فریای خوندنه. ی کرد داوای کوپک قاوه
 ؛ وه رز بووه  به وه  بنگۆکانه  له وره نگکی گه  ده وت که که کان نه ڕۆژنامه

ر   مجه داوا له... ی لبرت کنه ر ئه تی بۆ مجه یامکی تایبه په»
 "ساس"ی   نووسینکه نته یه  خۆی بگه ین که که ی ده لبرت کنه ئه

«SAS». 
ناشت .  وه  خواره  پشتیدا ھاته قکی سارد به ؟ ئاره چی ڕوویداوه

  وه  ماه  بۆ لوبنان؟ بیت شتک له وه ڕته  بگه ن که رمانی پبکه فه
 دابت؟ ڕووینه

 .ی ساس  نووسینگه یانده مک خۆی گه پاش که
 . یه رت کنهلب ـ ناوم ئه

 . ت بۆ ھاتووه له په یامکی به رموو، په ـ فه
تری  کی پچکۆله یه یدا نامه وه ناوه  و له وه ی کرده که ر نامه کسه یه
  ی، له لبرت کنه ر ئه بۆ مجه« نووسرابوو؛  که رفه ر زه سه له. دیکرد به

  نامه. » وه ی کۆبنھاگنه خانه ی ساسی فۆکه ی نووسینگه ڕگه
 ی؛ وه  خوندنه ستیکرد به  و ده وه ی کرده که ۆلهبچک

 
بینیت  ک ده وه. م که ت ده وه ڕانه خرھاتنی گه ویستم؛ به باوکی خۆشه»
   که بمبووره.  وه  ماه یته گه کو ده تاوه ڕوان بم ھه ت ناتوانم چاوه نانه ته

  یه و شوه م به م، به  بانگت بکه وه ی بنگۆکانه  ڕگه ناچاربووم له
 .بوو م ئاسانترده که کاره

کانی  ره ره  ڕاوژکاری دارایی داوای بژاردنی زه وه داخه تبینی؛ به
 .کات ی ده که  دزراوه مارسیدسه
دا  که  باخچه  له یه وانه ، له وه  ماه وه ڕیته گه کی تر؛ کاتک ده تبینیه
 .ی ترت بۆ بنرم  نامه و کاته  تا ئه شه وانه م له بم، به

دا دانیشم،  که  باخچه کی زۆر له یه ر بۆ ماوه  گه دوا تبینی؛ ئستاکه
دا   شونانه و جۆره ی مرۆڤ له وه رئه به نیشت، له مک ترسم لده که
 .دات وی قووتی ده ئاسانی زه به
 کاتکی باشی بۆ  ی کچت، که ویستی ھیلده ڵ ڕز و خۆشه گه له

 .« کردووهرخان ت ته وه ڕانه پشوازیکردنی گه
 

  م له ی، به لبرت کنه ر ئه ر لوانی مجه  سه ناچاری ھاته ک به یه بزه
رچی و  شمه  قه  بکرته یه و شوه مان کاتیشدا زۆری پناخۆش بوو به ھه
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ر  سه واوی به تی ته سه کرد ده زیده  حه میشه و ھه ئه. یاری پبکرت
   له یتانه  شه و کچه کدا ئهپ م له به. بت تی خۆیدا ھه ژیانی تایبه

  ڕوه ی کۆبنھاگنی به خانه ی ناو فۆکه  و جوه ساند دانیشتووه لیلله
 ی چۆن بۆی کرا؟ م ئه به! بات ده

کانی  الی دوکانه  ھمنی به  و به وه  ناو گیرفانیه ی خنیه که نامه
نی  مه ده خوار کی پ له  کۆگایه خۆی کرد به.  ڕێ وته دا که که خانه فۆکه
یدا،  که وه  ژوره ی چوونه که رگا شوشه ر ده به تی دانیمارکیدا و له تایبه

  به. سپنرابوو  چه وه رگاکه ده  به وت که  که کی چکۆله یه  نامه چاوی به
. »ی لبرت کنه ر ئه مجه«ری نووسرابوو؛  سه ش له ی ڕه وره تکی گه خه
 ی؛ وه  خوندنه وته  و که وه ی لکرده که نامه

 
کی  ی کۆگایه  ڕگه ی، له لبرت کنه ر ئه تی بۆ مجه یامکی تایبه په»

 ی کۆبنھاگن؛ خانه ، فۆکه وه دانیمارکیه
ی  ک دوو کیلۆ باستورمه ر یه بت گه باوکی ئازیزم؛ زۆرم پخۆش ده

  ی به  باستورمه بگومان دایکیشم دی به. دانیمارکیم بۆ بکیت
 .بت کۆنیاک خۆش ده

 . بینی؛ کاڤیاری لیمفۆردیش خراپ نیهت
 .« سوی ھیلده

 
دا  و ناوه  له وری خۆی کرد، بیت ھیلده کی چوارده ماشایه لبرت ته ئه

ی پدرابت تا  وت، ڕگه وی چاوی پبکه نھا بۆ ئه بت؟ تۆ بیت ته
 ...تی  خۆیه تی ھیلده ستوخه کۆبنھاگن بت؟ ده

کک  ستی کرد یه کان ھه کگرتووه  یه وه هت ری نه پکدا چاودریکه له
.  ڕوه سک بیبات به  که وه  دوره چوو له  ده وه له. کات چاودری خۆی ده

 . ستی منداکه ی ده شوشه کرد بووکه ستیده ھه
ی دانیمارکی و   و دوو کیلۆ باستورمه وه  ناو کۆگاکه چووه

. اواکراوی کیرداخ کاڤیاری د  کۆنیاک و س په کی به یه باستورمه
کی  یویست دیاریه ده. ڕان  گه وه وته ناو کۆگاکاندا که  به وه پاشان دیسانه

 ئامرکی  بیت ھیلده...  بکت دایکبوون بۆ ھیلده ئاسایی ڕۆژی له
 کاتی   بتوانت له  که کی چکۆله بت؟ یان ڕادیۆیه دڵ نه چاپی به

  الوه ی به یاریدا و ڕادیۆکهدواجار ب... ڵ خۆیدا بیبات؟ گه ردا له فه سه
 .باشتربوو

  کاتی چوونه  له وه  و دیسانه وه کترۆنی دۆزیه له کی ئه دوکانکی شتومه
ر  مجه«وت؛  ک که یه  نامه ، چاوی به وه یه که رگا شوشه ده یدا به وه ژوره
ی  خانه ی گرنگترین کۆگای فۆکه  ڕگه ی، له لبرت کنه ئه

 ی بۆ نووسرابوو؛ یامه م په شدا، ئه که  نامهناو ، له» وه کۆبنھاگنه
 
و  کات بۆ ئه پرست و سوپاسیشت ده وات ده  گیان؛ سۆفیا ھه بابه»
ک  دایکبوونیدا، وه  ڕۆژی له  له ی که یه فیزۆن و ڕادیۆ پچکۆله له ته

تا بیت نایاب بوو، . ریگرت  وه وه یه که وره  دڵ گه  باوکه ک له دیاریه
ک سۆفیا   منیش وه وه داخه به. مان کاتیشدا ب نرخ بوو  ھه م له به
 . یه  ب نرخانه و شته زم له حه

نی و بازاڕی  مه ردانی کۆگای خوارده  سه تبینی؛ نازانم تا ئستاکه
ودا زانیاری زۆرترم بۆ  رچۆنک بت، له ھه...  یان نا ئازادت کردووه

 .داناویت
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مدا بۆ ھات،  که دایکبوونه  ڕۆژی له کی باشم له یه کی دی؛ پاره تبینیه
کاربھنم بۆ کینی ڕادیۆ و   کرۆنک به350توانم   ده وه رئه به له
 . فیزۆنکی بچکۆله له ته

  ی پ کردووه که له  ناو سکی قه  ئستاوه ر له  ھه ، که ویستی ھیلده خۆشه
 ز  تۆ زۆرت حه  که کردووه شی ئاماده یه ته و زه  شتی خۆش و ئه له

 .« لیه
 
م   کرۆنی دانیمارکی بوو، به985   به فیزۆنکی پچکۆله له ته
ر زۆر ب نرخ بوو،  ردا ھه تی مجه ڵ حاه گه راوردکردنی له به به

زوی خۆی   ئاره ی فباز به  ھیلده کرد که ستیده تی ھه واوه  ته ر به مجه
بات،  ی ده ڕوه بهکجاری   یه بات و به  بۆ شونکی تری ده وه  شونکه له
  یان نا؟ ودایه  له م ئایا ھیلده به
ماشای  وام ته رده ، به ر شونک بۆشتایه  بۆ ھه وه یه و چرکه له
ک سیخوڕک و  م وه کرد ھه ستیده مان کاتدا ھه  ھه له. کرد مالوالی ده ئه
ان ستی ربه مل سه  زۆره چوو به  ده وه له.  قۆزکیش وایه ره ک قه م وه ھه

 . وه ندبته لسه
ودا  له.  ڕێ وته ش که که خانه و بازاڕی ئازادی فۆکه ره ناچاری به به

موو  چوو ھه  ده وه له.  بۆدانرابوو وه ناوی خۆیه کی سپی نوی به یه نامه
ک  ر و خۆشی وه ی کۆمپیوته وره کی گه  یاریه  بووبته که خانه فۆکه

  نووسرابوو؛ که رنامه سه هل. ی لھاتبت که ره مشکی کۆمپیوته
 
ی  وره ی بازاڕی ئازادی گه  ڕگه ی، له لبرت کنه ر ئه بۆ مجه»

م،  که دا داوایان ده م بازاڕه ی له و شتانه موو ئه ؛ ھه وه که خانه فۆکه
چت  بیرت نه له.  نتۆن برگه ندک شیرینی ئه ک بنشت و ھه یه کیسه

دا  ه  ھه ر به گه ئه! دا زۆر گراننرویج  نه  له  شیرینیانه و جۆره ئه
 .  کامپارییه زی له چووبم دایکم زۆر حه نه

ی دنیام  وه رئه به له...  تدا زۆر ئاگاداربه وه ی ھاتنه  ڕگه تبینی؛ له
 . کیس بچت یامکی گرنگت له وت ھیچ په  ناته که

 .بت  زۆر خرا شت فرده ت، که که سوی کچه
 
شدا  وه ڵ ئه گه م له کشا، به کی ساردی ھه یه ناسه لبرت ھه ئه

کی شان و  جانتایه به. کانی کی  بازاڕی ئازاددا و داواکاریه خۆیکرد به
ودا   ڕێ، له وته  که28  رگای ژماره و ده ره  به وه ستیه ی ده س کیسه

ر ھشتام  گه ئه.  ی بکردایه که ستانی فۆکه ڕوانی ھه  چاوه بوایه ده
واسراوی   ھه ر به وا با بۆخۆیان ھه  تریشی مابت، ئهیامی په

 . وه بمننه
کی سپی  یه  نامه وه یشه28  رگای ژماره کانی ده  پایه کک له  یه م به به

  رگای ژماره ی ده  ڕگه ی، له لبرت کنه ر ئه بۆ مجه«واسرابوو؛  بۆ ھه
  وه م له  بوو، به تی ھیلده ستوخه ده. »ی کۆبنھاگن خانه ، فۆکه وه ه28
  ری؟ به  سه تکی تر خرابته ستوخه  ده  به رگاکه ی ده چوو ژماه ده

 و  ختبوو ژماره ی بۆی سه وه رئه به توانی دنیابت، له یده ئاسانی نه
 .راورد بکات نووسین به

ش  و شتانه موو ئه ھه.  وه باشی پایدایه ک دانیشت و به ر کورسیه سه له
رز  ری لوتبه  مجه یه و شوه ئا به. ر کۆشی داینان سه له کیبوونی  که
مین جاری بت  که  یه ک منداک که ک دانیشتبوو و وه ر کورسیه سه له
وێ   له ر ھیلده گه ئه. کرد مالوالی ده یری ئه وام سه رده ر بکات، به فه سه

  ه ل  ببینت که وه  ناھت خۆشی له وه مه نی که الیه وا به بت، ئه
 .م ببینت و، ئه پشدا ئه
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بۆ . کرد موو ڕبوارانی تری ده موچاوی ھه ماشای ده وردی ته زۆر به
ن ئاسایشی  الیه  له کرد، که ستیده ک دوژمنک ھه میش وه کی که یه ماوه
یان پدان  ی ڕگه و کاته نھا ئه ته. وام چاودری بکرت رده  به وه وته
کی بۆ  یه ناسه  و ھه وه یای ھمن بووه ک خهم ، که وه که  ناو فۆکه بچنه
 . وه که  ناو فۆکه  چووه سبوو که مین که و دواھه ئه. کشا ھه
کی  یه  نامه وه شیدا، دیسانه که  کاتی سپاردنی بۆردین کارته له

 . وه ویشی لکرده ئه.  وه که  مزه تریشیان بۆ نووساندبوو به
 

مکیش  ڕین، پاش که دا تپه"بریڤیکس "ر پردی سه لبرتۆ به سۆفیا و ئه
 وجا سۆفیا گوتی؛ ، ئه"ئیو کراگه"ر دووڕیانی   سه یشتنه گه
 .ڕۆیت  ده180ر  سه ـ له

ی  خانه  فۆکه  له ماوه ی نه ھنده.  وه بته  نۆ نزیک ده ـ کاتژمر له
رچۆنکیش بت پۆلیسی مرور ناتوانت  ھه.  وه کیڤیک بنیشته

 .بمانگرت
  ئۆتۆمبیلکی ترمان دا؟ ر له گه  ئهی ـ ئه
ر  گه  ئهم به. وا ھیچ ڕوونادات ر ئۆتۆمبیلکی ئاسایی بت، ئه گه ـ ئه
 ...ک خۆمان بت ی وه مانه کک له یه

 ـ ئ؟
  الی ماشنه ت بینی چۆن به نه. بت زۆر ئاگاداربین وا ده ـ ئه
 ڕین؟ دا تپه که وره گه
 .خر ـ نه
 .ستابوو دا وه وه ره  سهی که الی گرده ـ له
مماندا  رده ی به شتوگوزاریه م پاسی گه الی ئه  به خته  سهم بهـ 

 .  دارستانه ردوو الوه  ھه ی له وه رئه به ڕین، له تپه

 .بت ڕابیت  دهم به.  سۆفیا ـ ئاساییه
و  ڕووی ئه دا ڕووبه که ناو دارستانه ، ڕک به وه لبرتۆ پچکی کرده ئه
 .ڕی ناویاندا تپه  لیخوڕی و به ورانه  گه و دارهمو ھه

 .کشا کی ھه یه ناسه سۆفیا ھه
 .ـ تۆ منت ترساند

  ست به ر ھه شدا بۆین، ھشتام ھه دیوارکی پۆ ر به گه ت ئه نانه ـ ته
 .ین ھیچ ناکه

 ک ڕۆحکی سوک واین؟ نھا وه ماندا ته که وره چاو چوارده  له ـ واته
تی  قیقه ڕاستیدا ھه له. یبینیت  ده وه وانه  پچه  به یه م شوه خر، به ـ نه

 . وه الی ئمه  به ک چیرۆککی سوکه ورمان وه چوارده
 . وه ره تیت بۆ ڕوونبکه یارمه ـ به
  گوترت ڕۆح له  ده ه کی ھه یه شوه  به ؛ وا باوه  باش گوێ بگره واته ـ که
ھۆڵ   سه ؛ ڕۆح له ی ڕاسته که نهوا  پچهم به، » سوکتره«می ئاو  ھه
 .« وتره پته«

 . کردبۆوه  نه وه وپش بیرم له وه رگیز له ـ ھه
ڕی  بوو باوه جارکیان پیاوک ھه.  وه گمه  چیرۆککت بۆ ده واته ـ که
کرد،  دا کاریده که  دارستانه  ڕۆژکیان کاتک لهم به. بوو  نه  فریشته به

 . الی ک ھاته یه فریشته
 ی پاشان؟ ، ئه بهـ 

 و  که  فریشته  ڕوویکرده که  ڕۆیشتن و دواجار پیاوه وه ک پکه یه ـ بۆ ماوه
   له  ئوهم به،  یه  ھه  فریشته دا بنم که وه ناچارم دان به«گوتی؛ 

.  پرسی که فریشته» ؟ ستت چیه به مه«. »  بوونتان نیه ک ئمه ڕاستیدا وه
،  که وره  گه رده  الی به یشتینه کاتک گه«تی؛ مدا گو  وه ش له که پیاوه

 م بهدا بۆم،  که رده وری به ده م و به من ناچاربووم خۆم البده
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گی   الی ڕه یشتینه کاتکیش گه. ڕیت ناویدا تپه رنجمدا تۆ ڕک به سه
 م بهزنم،  ریدا ھه سه ، من ناچاربووم به ر ڕگاکه ی سه که وره  گه داره

ری   سه که می پیاوه وه. »وام ڕۆیشتیت رده ئاسانی به زۆر بهر  تۆ ھه
دا  ت نه وه رنجی ئه ی سه ئه«وجا گوتی؛  ی سوڕماند و ئه که فریشته

دا  که مه ناو ته ردووکمان به ودا ھه دا ڕۆیشتین؟ له که لکاوه  زه کاتک به
 .« وتره م پته  ته  له ی ئمه ی پکھاته وه رئه به ڕۆیشتین، له

 ... ـ به
توانت  ڕۆح ده. سپت، سۆفیا چه دا ده ر ئمه سه مان شتیش به ـ ھه
کک ناتوانت شتکی  ھیچ تۆپک و چه. ڕت دا تپهرگای پۆ ناو ده به

 .وتنت ڕۆحی بھاڕت یان بیفه
 . یره  سه وه المه به  ته و بابه  له وه ـ بیرکردنه
   که وه شه و کاته ڕین و له په دا تده"ڕیسۆر"الی  مک به ـ پاش که

.  ڕیووه په عاتکیش تنه ، ھشتام سه رمان جھشتووه ی مجه که کوخه
 . که یه  قاوه زم له  حه  ئستاکهم به
پدا  ستی چه ده دا، به"سویندلید"پش  ، ڕک له" فیانه " یشتنه  گه که
لبرتۆ الیدا و  ئه. بوو» ندرال سه«ناوی . کدا ڕۆیشتن یه خانه الی قاوه به
 .ستاند ی وه که نک ئۆتۆمبیله ر چیمه سه له

ک  دا ساردیه ویده ک ھه یه موو شوه  ھه دا به که خانه  قاوه سۆفیا له
سپ   چه وه که مزه چوو به  ده وه له.  بسوود بووم به،  وه رزبکاته به

دا  که  ئۆتۆمبیله بای له لبرتۆ کوپکی مقه مک ئه پاش که. کرابت
  وه  بۆ خواره که ی قاوه لوعه یویست به  ده وه موو ھزیه  ھه  و به وه دۆزیه

 شونی خۆی  توانی له یده کرد نه ندکی ده رچه  ھهم بهڕاکشت، 
 .بیجونت

تی   و داوای یارمه وه  دایه که که  خه بوو، ئاوڕی له لبرتۆ زۆر توڕه ئه
   توندی قیژانی که  به ، ھنده وه یهدا می نه س وه کاتکیش که. لکردن

 ی خۆی گرت؛ ردوو گوچکه  تاواندا ھه سۆفیا له
 !وت م ده ـ قاوه

ریک   و خه وه مک ساردبووه وت ھیچ شتک ڕوونادات، که رکه  بۆی ده که
 .وت پشتدا بکه نیندا به  پکه بوو له

یان  که خانه  قاوه بگومان ناشتوانین سوود له!  ـ خۆ گویان لمان نیه
 .ببینین

  کک له ر یه سه پکدا پیرژنک له  لهم به  وه ره  ده ریک بوو بۆنه خه
کی سووری تۆخ  یه نوره ته. و ڕوویان ھات ره  و به وه رزبووه کان به کورسیه

چککی سپیشی  ردابوو، له به ست چنراوی له ده و بلوسکی شینی به
شی  که تیه سایه ری و که کانی به جلهنگی  ڕه. ندبوو ئا وه ریه سه له
 .دا جودا بوو که خانه موو شتکی تری قاوه ڵ ھه گه له
 لبرتۆ ڕۆیشت و گوتی؛ و ڕووی ئه ره به

 !، کوڕم یه کت پوه یه ڕه ـ چ نه
 . ـ ببووره

 ؟ وێ، وا نیه ت ده ـ گوتت قاوه
 ...م به،  ـ به

 . یه دا ھه نهم نزیکا مان له کی پچکۆله زگایه  ده ـ ئمه
ر   سه  چوونه وه پشته  و له وه ره  ده دا ڕۆیشتنه که ڵ پیرژنه گه له

  گوتی؛ که کاتی ڕۆیشتندا پیرژنه له. کی باریک ڕگایه
 دا؟ م ناوه  نون له  ئوه ـ دیاره

 . وه می دایه لبرتۆ وه  ئه...  ڕاسته ـ به
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،  وه تاییه تاھه  ھه جیھانی خربنه  به واته ، که ، به ـ به
 .کانم کۆرپه
 ی تۆ خۆت؟ ـ ئه

د ساکی   دوو سه ریکه خه.  ھاتووم وه  چیرۆکی برایانی گریمه ـ من له
  ھاتوون؟ کووه  له ی ئوه ئه. ڕت په ردا تده سه به

م و  فه لسه من مامۆستای فه.  ھاتووین وه فیه لسه  کتبکی فه  له ـ ئمه
 . یمهش سۆفیای قوتاب مه ئه

  وتی؛ وه نینه مرخی پکه م مرخه ده  به که پیرژنه
 ! یان شتکی نویه مه ، ئه ـ به

ودا  له. ک  پانتاییه یشتنه ڕین و گه کاندا تپه ناو داره مک به پاش که
ر پانتایی نو  سه له. یی دفنی لبوو نگ قاوه کی ڕه ند خانویه چه

ندین   و چه وه نایان کردبووه نی یۆحهژ ی جه وره کاندا ئاگرکی گه خانوه
سۆفیا . ھات یان ده دا جمه که وری ئاگره ده نگیش به سی پ ڕه که

ی  که  بنه وت کورته  حه ندک له ندرلال و ھه سه.  وه ناسیه یانی ده زۆربه
وی درژ و واستۆن و شارلۆک ھۆمس و  ر پان و پیپی گۆره پیته. لبوو
ندین  دا چه که وری ئاگره  ده ش له وانه  له جگه. بوون ش ئاماده سوورهکو
  وانه موو ئه بوو؛ ھه  ھیچ ناوکیان نه موچاوی ناسراوی لبوو که ده

 .کان یایه  خه تیه سایه گوترت که  پیان ده بوون که ئاماده
 .لبرتۆ گوتی  ئه...! که باخیه ره راو ھوریا و قه ـ چ ھه

  له.  وه می دایه  وه که  پیرژنه... نایه یۆحهژنی  زانیت جه ک ده  وهم به
   له و کاته ، ئه بووه ی ئاوھامان نه وه  کۆبوونه وه یشه»فالبۆرگ«ڕۆژی 

  ردانکی پچکۆله روا بۆ سه  من ھه ئستاکه. مانیادا بووین ئه
 ؟ ، وانیه وه خۆیته  ده گوتت قاوه.   ئره ته ھاتوومه

 .م که ی، سوپاست ده ـ به

کر   کک و شه کان له موو خانوه  ھه وت که رکه وجا سۆفیا بۆی ده ئه
  وخۆ له کان ڕاسته  میوانه ندک له ھه. فرین دروستکراون به

  وه خوالیه کاندا ده وری خانوه ده تکیش به خوارد و ئافره کانیان ده خانوه
چی  سو ی له سۆفیا گازکی پچکۆله.  وه کرده کانی چاکده  خوراوه و شونه
و پش  وه ی له و شتانه موو ئه  ھه ی له که تامه. ک گرت خانویه

 .خواردبوونی خۆشتر و شیرینتر بوو
 . الیان وه ڕایه  گه وه  خۆی و قاوه  به که مک پیرژنه پاش که

 .لبرتۆ گوتی  ئه...ـ زۆر زۆر سوپاس
 ن؟ ده  چی ده که باتی قاوه کانمان له ی میوانه ـ ئه

 ین؟ ده ـ چی ده
ک  یه بری قاوه  لهم به،  وه گنه بری شتک چیرۆکک ده  له  باوه ـ لره
 . ر باشه ش ھه تکی بچکۆله کایه حه

ی  ره مه یروسه واوی چیرۆکی سه مانتوانی ته ڕاستیدا ده ـ له
  ئاساییه.  مه  کاتمان که وه داخه  بهم به،  وه تیتان بۆ بگینه مرۆڤایه

 ؟ وه  و بۆتانی بگینه وه ینهتکی تر ب ڕه ر که گه
 ؟ مه  بۆچی کاتتان کهم به،  ـ بگومان ئاساییه

  گوتی؛ که  و دواجار پیرژنه وه ی بۆ گایه که لبرتۆ باسه ئه
تی  ودوا په مه بت له  دهم بهدایکبوون،   له ڕاستی ئو تازه ، به ـ به

 گۆشت و  ربه یتر سه چ ئمه. زی مرۆڤدا ببن گه ڵ ڕه گه ناوکتان له
 .«بینراوین کانی نه خه « ربه  سه  ئمه ئستاکه. خونی مرۆڤ نین

ندرلال  ی سه که خانه  الی قاوه وه ڕانه لبرتۆ گه مک سۆفیا و ئه پاش که
تک   ئافره وه که نیشت ئۆتۆمبیله  ته ڕک له. یان که  سووره و ئۆتۆمبیله

 .ی بوو له بوو پهکرد، دیار ی ده که  منداه میزی به
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  یشتنه رددا، گه ر دار و به سه دب به کی قه ند ڕگایه پاش بینی چه
 .ساند لیلله

 
ی  خانه  فۆکه له «SK876» ی  فۆکه ی ئواره قه  ده9،35کاتژمر 

  دا له که ستانی فۆکه کاتی ھه ر له مجه.  وه کیڤیک نیشته
 کاتی سپاردنی بۆردین   له  که، وه ی کرده مین نامه ، دواھه وه کۆبنھاگنه

 ؛ وه یدا دۆزیبوویه که کارته
 
ی  خانه ی، مزی بۆردین کارتی فۆکه لبرت کنه ر ئه بۆ مجه»

 ؛1990نا  ژنی یۆحه ی جه کۆبنھاگن، ئواره
   پکدا له دابووبیت له و بوایه  له یه وانه ویستم؛ له باوکی خۆشه

ر  سه تم به سه م ده  بهوم، رکه ی کۆبنھاگندا ده خانه فۆکه
موو   ھه من له.  تره کانه  زیره وه وت و ھات و چۆتدا زۆر له سوکه ھه

جم  ره مان خزانی قه ردانی ھه  ڕاستیدا سه له.  تبینم بابه شونکدا ده
نکم   نه یان به که فسوناویه  ئه ر ئاونه وبه مه ندین ساڵ له  چه کرد که
 کاتی  له.  یدا کردووه کی کریستایشم پهش تۆپ وه  له جگه. فرۆشت

نیشیت،   داده که ر کورسی ناو فۆکه سه  له ریکه تبینم خه ئستادا ده
 شونی خۆتدا  ستیت و له ت باش ببه که  بیرت بت قایشه  له وه رئه به له

ستا،   ھه که  فۆکه ر که ھه.  وه کوژته  ده که کو گۆپه تاوه  ھه وه ره بمنه
یت،  رکه مک ماندوویت ده  و که وه یته توانیت پابده  ده کاتهو  ئه
 ماندوویت  وه  ماه وه یته گه  ده  کاتک که ی وا باشتره وه رئه به له
رمای  ی گه م پله ، به ساند تا بیت خۆشه وای لیلله ئاوھه. رچووبت ده
 خۆشت بۆ رکی فه ھیوای سه.  متره رمای لوبنان که ی گه  پله مک له که
 .خوازم ده

 .« که ت، شاژنی ئاونه که ره  جادووگه ویستی کچه سو و خۆشه
 
  م له ت و ماندوو، به که  یان شه یه زانی توڕه یده لبرت نه ڕاستیدا ئه له

  نی، که رز پکه نگی به ده  به ھنده... نین  قاقای پکه پکدا دایه
. ماشایان کرد  و ته وه ن دایهموویان ئاوڕیا وری ھه کانی چوارده خه
 .ستا  ھه که وجا فۆکه ئه
،  وه ھنایه کارده ی باوکی به که مان یاریه ر ھه  ھه  ڕاستیدا ھیلده له
ی  که مه گه... بوو ی ھه وره کی گه شدا جیاوازیه وه ڵ ئه گه م له به
لبرتۆ و سۆفیادا  ر ئه سه کی به ره کی سه یه شوه لبرت، به ئه
 !نتاسی بوون و ھیچی تر نھا فه وانیش، ته ئه...  وه ایهشک ده
 و  وه مک پایدایه چاوکرد، که ی ڕه ی ھیلده که لبرت ئامۆژگاریه ئه

شونی پاسپۆرت کۆنتۆکردنی  کاتکیش به. رم کرد چاوکی بۆ گه
ری  به تی خه واوه  ته ڕی، ھشتام به ی کیڤیکدا تپه خانه فۆکه

ڕووی  ، ڕووبه که  ناو ھۆه یشته  گه ودا که له.  وه بووبوه نه
 . وه  بووه قینه خۆپیشاندانکی ڕاسته

دا  نی ھیلده مه  ته یان له بوون و زۆربه سک ده شت نۆ که ی ھه نزیکه
، »!  بابه وه خربیته به«کانیشیان نووسیبوو؛  یاخه ر به سه له. بوون

ر  تام ئایرۆنی ھهھش«، » ڕوانته دا چاوه که  باخچه  له ھیلده«
 .«! وامه رده به
ر سواری  کسه توانی یه یده  نه  بوو که وه موو شتک خراپتریش ئه  ھه له
ڕوانی جانتاکانی   چاوه بوایه  ده ک ببت و بوات، چونکه کسیه ته

دا  کانی ھیلده ره نوان براده ش ناچاربوو له یه و شوه به.  بکردایه
م  ، به وه  بخونته  و س باره ن دووبارهکانیا یاخه  و به وه بمنته

پکک   خۆی و چه کان به  کچه کک له  یه ستی بزوا کاتک که واو ھه ته
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رو  کاندا و سه  کیسه کک له یه ستیکرد به ده... می رده  به  ھاته وه گوه
کی خۆشی دانتوه  مابووه  بۆ ھیلده نھا دوو دانه وجا ته ئه. چکل  .

 و پی  وه  پشه کان ھاته کوڕه کک له یشتن، یه نتاکان گهکاتکیش جا
  رمانی پکراوه و فه»  دایه شاژنی ئاونه«تی   خزمه  له یان که ڕاگه
ناو  کانی تریش له ره خۆنیشانده. نت یه تا بیرکلی بگه ھه
 .دا ونبوون که باخیه ره قه

ر کونی تونل و  سه موو شونکدا، له  ھه  بوون و له که سواری ئۆتۆمبیله
واسرابوون؛  ی جیاواز جیاواز ھه وره یاخی گه کاندا، به پرده

، »! ڕوانته کو و چاوه  ده ریکه مان خه که مونه له قه«، »! وه خربیته به«
 .«!توانم بتبینم ، ده بابه«

کی  یه ناسه لبرت ھه ، ئه وه رگای ماه رده  به یشتنه  گه کاتک که
  ی قورسی به  کرۆن و س بیره100ک سوپاسکیش  کشا و وه ھه

 .خشی  به که شۆفره
ی تر  وه کرد، پاش ئه ڕوانی ده رگا چاوه رده به ری له ماریتی ھاوسه

 کتردا کرد، لی پرسی؛ یه شیان به باوه
  کوا؟ ی ھیلده ـ ئه
 .کات ڕوانت ده  چاوه که مه له الی به ، له یه وه  خواره ـ له

 
نیشت ئوتلی   ته یان ڕک له که  سووره یاره ۆفیا سهلبرتۆ و س ئه
ویست  کی ده کاتژمر چاره. ساندا ڕاگرت پانی لیلله  گۆڕه رویجدا له نه

 .ر ببینن وبه کانی ئه ی دوورگه یانتوانی ئاگری کراوه  ده ووه له.  بۆ ده
 . سۆفیا پرسی...؟ وه ک بیرکلی بدۆزینه یه  چ شوه ـ به
 ؟  یاده رت له ی مجه که ڕین، خۆ تابلۆی کوخه گه دوایدا ده ـ به

 .ی بگات بیبینم وه وت پش ئه مه ین، ده بت خرابکه  دهم بهـ 

رد و لژایی و  ر دار و به سه کدا لیان خوڕی، به ند الڕیه چه به
نیشت   ته ڕان و دنیابوون بیرکلی له گه ده. ڕۆیشتن شدا ده پۆکه ته

 . یه وه ئاوکه
  پکدا سۆفیا ھاواریکرد؛ له
 . وه دۆزیمانه!  ودایه ـ له

 . قیژنه رز مه  به  ھندهم بهیت،  که ـ پم وابت ڕاست ده
 !نگمان ببیستت س ناتوانت ده  چی، خۆ که یته ده ـ گوێ ده

ر   ھشتام ھه  دورو درژه فیه لسه  فه و کۆرسه ـ سۆفیای ئازیز، پاش ئه
 .م که نائومدی ده ست به  ھه... وه سته ده یت به ده نجام ده رئه  ده له په به
 ...م بهـ 

ی باش و   جنۆکه تاڵ بت له  به م شونه دابیت ئه و بوایه ـ ناشت له
 کان؟  باشه ریه کان و په  دارستانیه جادووباز و ڕۆحه

 !  ببووره...ـ ئۆیی
ر  سه ی و بهیان لخوڕ که دا ئۆتۆمبیله که رگای باخچه ناو ده به
  ی له که لبرتۆ ئۆتۆمبیله ئه. ڕین دا تپه که م ماه رده ی به که نه وه چه

مکیش  که.  ڕاگرت وه که ی باخچه نیشت جۆالنه کی ته پانتاییه
 .کرابوو س ئاماده  مزک بۆ س که وه والتره له

 لبرتۆدا چرپاندی؛ گوی ئه سۆفیا به
تا  وه مدا بینیم، ئه که ونه  خه ک چۆن له هرو ھه!  ببینم توانم ھیلده ـ ده
 .  دانیشتووه وه که مه له نیشت به  ته له

ی مای خۆتان  که  باخچه ر له ش ھه که بینیت چۆن باخچه ی ده ـ ئه
 چت؟ ده
ک  روه موو شتک ھه  ھه...ش که ت جۆالنه نانه یت، ته که  ڕاست ده ـ به
  بچم بۆ الی؟ ئاساییه.  ویه ئه
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م به،  گومان ئاساییهـ برهنیشم دا داده  من ل... 
دا،   ھیلده ریک بوو خۆی بدات به خه.  وه  خواره ڕاکردن چووه سۆفیا به

 . دانیشت وه نیشتیه  ته  جوانی له  و به وه  پاشان خۆی گرتهم به
. کرد  ده که ستراوه  به مه له تی به  په  دانیشتبوو و یاری به ھیلده
ماشای  ند جارک ته چه. پیدا بوو ستی چه  ده ش له ۆلهزکی چک کاغه

سۆفیا، .  ڕوانی شتکه  چاوه ی کرد، ئاشکرا دیاربوو که که کاتژمره
وزی  رد و لول و دوو چاوی سه قژکی زه.  جوانبوو الوه ی زۆر به ھیلده

 یۆرون  مک له ، که وه شیه که رده  زه  ھاوینیه کراسه به. بوو جوانی پوه
 .ووچ ده
ویدا  شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهم به،  یزانی بسووده  سۆفیا ده نده رچه ھه
 .دا بکات گه ی له قسه

 ! من ناوم سۆفیایه!  ـ ھیلده
 . و بئاگابوو لی وه دایه می نه  ھیچ جۆرک وه  به ھیلده

  گویدا؛ ژنۆ دانیشت و ھاواریکرد به ر ئه سه سۆفیا له
 ڕ و کوریت، یان چی؟  که؟ ، گوت لمه ـ ھیلده

   که ک نیه یه  نیشانه وه ئایا ئه. مک چاوی داپچی  که ستیکرد ھیلده ھه
 میش بت؟ ر زۆر که گه ت ئه نانه  شتک بت، ته گوی له

رخاند و  رچه ری وه الی ڕاستدا سه به.  وه نوێ ئاوڕیدایه رله وجا سه ئه
گرت،  ر ڕانه سه چاوی له م به. ماشای ناو چاوی سۆفیای کرد ڕک ته

 .ماشای شتکی تر بکات  ته ناو سۆفیاوه چوو له  ده وه له
 ! توند نا، سۆفیا ـ ھنده

وجا   ھاواری لکرد و ئه وه که یاره نیشت سه  ته لبرتۆ بوو له ئه
 وام گوتی؛ رده به

 .ریایی ری ده  په  پ بت له که موو باخچه وت ھه ـ نامه

ت دانیشتنیش  نانه  ته الی سۆفیاوه به. دانیشتنگی   بده سۆفیا به
 .ر خۆش بوو  ھه وه نیشت ھیلده ته له
 «! گیان ھیلده« گوتی  نگی پیاوک بوو که  ده  پکدا گوی له له

ی  که  شینه هکوری و  کانی به ربازیه  سه  خۆی و جله ر بوو، به مجه
 .ستابوو دا ڕاوه که ی باخچه وه ره ری سه سه ، له وه ریه سه

 و  نوان جۆالنه له. وڕووی ڕۆیشت ره ڕاکردن به ستا و به  ھه ھیلده
شی پداکرد و  باوه. یشتن ک گه یه دا به که  سووره ئۆتۆمبیله

 .ی پکرد خوله  بۆ ئاسمان و باوه وه رزیکرده به
 

. کرد ڕوانی باوکی ده  دانیشتبوو و چاوه که مه له ر پردی به سه  له ھیلده
  ، ھیلده وه ی کۆبنھاگن نیشتبووه خانه  فۆکه ی باوکی له وه هو کات له
 چ  کات و به یگوت ئاخۆ ئستا چی ده  دی خۆیدا ده وام له رده به

موو   ھه وه یانیشه به ر له ھه. گرت رده کانم وه یامه ک په یه شوه
 .ووستیداب  ده وام له رده  و به وه ک نووسیبووه یه ڕه ر په سه کانی له کاته
 ئاسانی  روا به م خۆ ناشتوانت ھه  بت؟ به ر توڕه گه  ئه چۆنه

مان کاتیشدا   ھه ی بنووست و له که  نھنی بۆ کچه کتبکی پ له
 دات؟  ھیچ ڕوونه  بت که وه ڕوانی ئه چاوه

 و   ده ئستاکه.  وه ی کرده که کی کاتژمره ماشایه جارکی تریش ته
 . ژوردا پکدا خۆی بکات به بت له ، ده دواوه  ئستا به له.  که چاره
   بینی، گوی له  سۆفیاوه  به ی که که ونه ک خه روه  ھه م ئستاکه به
 ؟  چیه نگه و ده ئه...  نگکی ھواشه ده

 م چی؟ ، به» دایه ناوه«و   شتک له دنیابوو که...  وه ئاوڕکی دایه
 وین بت و ھیچی تر؟کی ھا یه نھا جوانی ئواره بیت ته

 .بت نھانی ھه کرد توانای بینینی په ستی ده ک ھه یه ند چرکه بۆ چه
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 ! گیان ـ ھیلده
ری  سه له! ی بوو بابه.  وه ی تردا ئاوڕ بداته الکه  به بوایه  ده ئستاکه

 .ستابوو دا وه که ی باخچه وه ره سه
  له. ڕووی ڕۆیشتو ره ڕاکردن به رپ و به  سه ستایه  ھه له په  به ھیلده

شکرد و  باوه ی له باوکی، ھیلده. یشتن ک گه یه دا به که نیشت جۆالنه ته
 .ی پکرد خوله  و باوه وه رزیکرده  ئاسماندا به به

کانی  یتوانی فرمسکه گریان و باوکیشی نه ستیکرد به  ده ھیلده
 .ڕابگرت

 . واو، ھیلده  ژنکی ته ـ بوویت به
 ! قینه رکی ڕاسته  نووسه ـ تۆش بوویت به

 .کانی سی ی فرمسکه که رده  زه  کراسه  به ھیلده
 ؟ کین، وا نیه ک یه  وه م ئستاکه ، به وه قی خۆمم لکردیته ـ ھه

 . وه می دایه باوکی وه...  پاک ، پاکمان له ـ ڕاسته
یویست باوکی   ده موو شتکدا ھیلده پش ھه له.  دانیشتن که ر مزه سه له
،  وه ی کۆبنھاگنی بۆ بگته خانه ی فۆکه که رھاته سه موو به واوی ھه ته

 .دا نینیان لده ک قاقای پکه ر یه سه ک له پاشان یه
 بینی؟ ت نه که خانه ی ناو قاوه ی نامه ـ ئه

ش وا  ئستاکه! ی زۆرزان ـ بۆ ھشتت دابنیشم و شتک بخۆم، ھه
 .مرم برساندا ده  له ریکه خه

 .م که اماوه د ـ بابه
 ؟ روا بۆ خۆشی بوو، وانیه ش ھه که مونه له ـ پم وابت باسی قه

  م بیاره ، به کردووه موو شتکم ئاماده ڕاستی ھه به!  ـ نا، نا، وا نیه
 . وه  بازنته دایکم سفره

 و  که وره  گه فه له  باسکردنی مه وتنه پ و ڕاستدا که  چه وجا به ئه
ر   سه ی خسته که مونه له ک دایکی قه یه  پاش ماوه.لبرتۆ و سۆفیا ئه

ی  که  سپیه رابکی کایشی دانا، دواتریش نانه  و شه ته ، زه که مزه
 .ز لبوو  زۆری حه  ھیلده ھنا که

 .کانی پبی  قسه پکدا ھیلده کرد و له باوکی باسی پالتۆنی ده
 ...ـ شششش

 ؟ ـ چیه
 .ی شتک بت ت جیکهچ  ده وه ؟ له ـ گوت ل نیه

 خر؟ ـ نه
 . مشک بت یه وانه رحاڵ له ھه به... نگی شتک دت م دنیام ده ـ به
  و باوکی گوتی؛ وه ره  ژوه راب ھنان چووه دا دایکی بۆ شه و کاته له
 . بووه واو نه  ھشتام ته که فه لسه م مژووی فه ـ به
 ؟  چیه ستت له به ـ مه
 .م که ردوونت بۆ ده هو باسی گ م شه ـ ئه

  ن، باوکی ڕوویکرده ست پبکه یان ده که  بچکۆله نگه ی ئاھه وه پش ئه
 ی و گوتی؛ که ره ھاوسه
م تۆ ھشتام  ر کۆش، به  سه  و چیتر ناخرته بووه وره  گه ـ ھیلده
 ! ماوته

ی  وه ناچاری پش ئه ر کۆشی، به  سه وجا ماریتی ڕاکشا و خستیه ئه
 . وه ودا مایه کی دورو درژ له یه ان خواردن بکات، ماوهن ست به ده
 ... وه بیته نی چل سای نزیک ده مه  ته  له ریکه شین خه ـ ده

 
گیرا و  وڕووی باوکی ڕایکرد، سۆفیا خۆی بۆ نه ره  به ی ھیلده وه پاش ئه
 .ست یان به کانی ڕچکه فرمسکه
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 !و  ئه توانی ببته یده رگیز نه سۆفیا ھه
   و له یه قینه  مرۆڤکی ڕاسته ی ھیلده وه رئه به برد، له خیلی پده هب

 . گۆشت و خون پکھاتووه
لبرتۆ ھۆڕنکی   دانیشتن، ئه که ر مزه سه ر له  و مجه کاتک ھیلده

 .لدا
  مان شوه ھه ش به چوو ھیلده  ده وه له. کی کرد ماشایه سۆفیا ته
 . وه ئاوڕبداته

  وه نیشتیه  ته دا له که یاره ناو سه لبرتۆ و له الی ئه  سۆفیا ڕایکرده
 .دانیشت
 .دات دا دانیشین و بزانین چی ڕووده مک لره ـ با که

 .قاند رکی بۆ له سۆفیا سه
 ـ گریایت؟
 . وه قانده رکی بۆ له  سه وه دیسانه
 ـ بۆچی؟
واش  ھواش ھ... یه قینه  مرۆڤکی ڕاسته ، چونکه خته  خۆشبه ـ ھیلده

بگومان پاشان مندای . واو تکی ته  ئافره بته بت و ده  ده وره گه
 ...بت ڕاستیشی ده

نی  موو شتک دوو الیه  ھهم به. بت، سۆفیا ـ مندای مندایشی ده
ستپکردنی  رتای ده سه ر له ی ھه و شتانه کک بوو له ش یه مه ئه.  یه ھه
 .م دا فرت بکهوم ، ھه وه یه فه لسه م کۆرسی فه ئه

 ؟ ستت چیه به ـ مه
ی  سه و که  ئهم به. خت بت دام خۆش به و بوایه ک تۆ له ـ منیش وه

ی  وه رئه به ، له وه ی مردنیش بباته وه بت گره ، ده وه باته وی ژیان ده گره
 . یه وه وی ژیان و مردن پکه گره

ڕاستی  رگیز به  ھه هی ک وه ک له  وه  باشتر نیه و ژیانه  ئایا ئهم بهـ 
 ژین؟ نه

ک   وه  یان بۆ نمونه... بژین ک ژیانی ھیلده  ناتوانین ژیانکی وه ـ ئمه
  وه بیرت چووه له. رگیز نامرین ردا ھه رامبه  به  لهم به. ر ژیانی مجه

کانی  خه « ربه  سه  چی وت؟ ئمه که ی ناو دارستانه که پیرژنه
د  ی دوو سه نی خۆی نزیکه مه  گوتی تهش وه  له جگه. »بینراوین نه

کم  تیه سایه ند که ودا چه ی ئه که نگه  ئاھه  لهم به. بت ساک ده
 ...زار ساڵ زیاتر بوو  س ھه نیان له مه  ته بینی که

 .م  ببه  ژیانی خزانی ھیلده خیلی به  به...خیلی  به یه وانه ـ له
ک دوو بولبول و   و یهک یه پشیله.  یه ـ ئ خۆ تۆش خزانت ھه

 ؟ کت نیه کیسه
 .گرت  ھه ته قیقه و ھه ستمان له ـ پم وابت ده

و خای  ئه.  رچووه دا ده ته قیقه و ھه ر له نھا مجه ته.  ھیچ جۆرک ـ به
 . وه رگیز ناتوانت بمان دۆزته  ھه تازه. م که کۆتایی دانا، کچه

 ؟ وه ینهڕ توانین بگه  ده یه وه ستت له به ـ مه
رکی  ند براده  چه بت چاومان به  دهم به. زوی خۆمان ئاره ـ به

 .وت ش بکه»ندرلال سه«ی  که خانه ی پشت قاوه که دارستانه
ترسا  بۆ ساتک سۆفیا ده. ی بۆ نانخواردن دانیشتن  کنه خزانی میولله

انی ی خۆی که ی باخچه که فیه لسه نگی فه ک ئاھه یان وه که نانخواردنه
وت ماریت بدات  ر بیه چوو مجه  ده وه رچۆنک بت له ھه. لبت

 .شی ر باوه  سه وه  ڕایکشایه وه  دیسانهم بهدا،  که ر مزه سه به
نھا  ته.  ڕاگرتبوو وه که  دوری خزانه مک له یان که که ئۆتۆمبیله

لبرتۆ  سۆفیا و ئه. بوو کانیان ده  قسه جارجارک گویان له
  وجا به ئه. کرد یان ده که ماشای باخچه  و ته وه دا مانه که یاره هس له
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  وه ھنایه ی خۆیان ده که  ناخۆشه نگه کانی ئاھه ڕاشکاوی ڕووداوه
 .رچاو به

وجا  ستان، ئه ر مزی نانخواردن ھه سه و، خزان له  شه ی نیوه نزیکه
ستیان بۆ  ده.  ڕێ وتنه  که که ی باخچه و جۆالنه ره ر به  و مجه ھیلده

 . وه که  سپیه  ناو خانوه یویست بواته  ده شاند، که دایکی ڕاوه
 .ین  باسیان بکه یه تی زۆرمان ھه  بابه  ئمه چونکه!   دایه وه ـ تۆ بخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  «The Big Bang»  که وره  گه وه قینه ته
 ...ین ستره ردی ئه ش گه ئمه...

 
.  بۆی دانیشت که ر جۆالنه سه  له وه نیشت باوکیه ته ی لهڕاشکاو  به ھیلده

یان  ریاکه ماشای ده دانیشتبوون و ته. بوو ی دوانزه کاتژمر نزیکه
.  وه وشانه دره کی ئاسمان ده یه ستره ند ئه دا چه و کاته له. کرد ده
کانی ژر پردی  رده  به کشا به کانیش ھواش ھواش خۆیان ده پۆله شه
 .دا که مه له به
 ی شکاند و گوتی؛ که نگیه پکدا باوکی بده له

کی  یه ستره ر ئه سه  له  که وه ینه که  ده وه  کاتک بیر له یره ـ سه
 .ژین ردووندا ده ی گه پچکۆله

 ... ـ به
وری خۆردا  ده  به ی که یه ستره  ئه ه و کۆمه  له ککه وی یه ـ زه
کی  یه ستره  ئه ی ئمه ویه م گۆی زه ئهنھا  م ته ، به وه خولنه ده

 . زیندووه
 نھا بت؟ ر ته ردوونیشدا ھه موو گه  ھه  له یه وانه ـ له
  ی بت له ردوون جمه  گه شه وانه م له به. چت ، ڕی تده ـ به

  وداکان ھنده مه.  یه وره کجار گه ردوون یه ی گه وه رئه به ژیاندا، له
 .یان پوین ده» سای تیشکی«و » کی تیشکی خوله«   به دورودرژن که

 ؟ ستت چیه به ـ مه
کدا  ک خوله ی یه  ماوه  تیشک له  که یه و دوریه کی تیشکی ئه ـ خوله

زار   ھه300000 تیشک  ، چونکه کی زۆره ش دوریه وه ئه. یبت ده
 ککی  خوله واته. بت دا ده ک چرکه نھا یه  ته ردوون له تری گه کیلۆمه
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. تر  ملیۆن کیلۆمه18 یان 300000ت  ڕه  که60   به کسانه تیشکی یه
 . تره  بلیۆن کیلۆمه ی ده ساکی تیشکیش نزیکه

 ؟  دوره وه ندک لمانه ی خۆر چه ـ ئه
ی  و تیشکه  ئه واته.   دوره وه کی تیشکیه شت خوله رو ھه سه مک له ـ که
کات، پش  رم ده گهتمان  شدا ڕوومه رمی مانگی شه  ڕۆژکی گه له
 . ڕیووه ردووندا تپه  گه کک به شت خوله  بگات ھه  ئمه ی به وه ئه
 ! وام به رده ـ به

،  ی خۆری خۆمانه ه ی کۆمه ستره  دورترین ئه که «Pluto پلۆتۆ«ـ دوری 
. بت ی پنج کاتژمری تیشکی ده  نزیکه وه ی خۆمانه ویه م گۆی زه له

ماشای پلۆتۆ   ته وه یه که لیسکۆبه  ته  ناسک له ستره  کاتک ئه واته
بینت،  وپشی ده وه  ڕاستیدا پنج کاتژمر له وا له کات، ئه ده
 المان، پنج کاتژمری  گاته ی پلۆتۆ ده تا ونه شتوانین بین ھه ده

 .چت پده
ستت  به  مه م پم وابت له ، به خته مک سه  که مه کردنی ئه نه زه ـ مه

 .م گه دهت
 ناو  چینه  ده ره  به ره  به ریکه م وا خه ، به  ھیلده ـ زۆر باشه

ی تردا،  ستره  ملیارد ئه400ڵ  گه  له ی ئمه م خۆره ئه.  وه مانه که باسه
گوترت   پی ده  که وه ته کۆبوونه)  ره جه مه(کدا  یه ساره ھه له  گه له
کجار  کی یه یه پله  خه ش له یه ساره ھه له م گه ئه. »ڕگای کاکشان«
کک   یه ربه  و خۆریش سه ھا لولپچی تدایه نده  چه چت که  ده وره گه
ماشای ئاسمان  وکی ڕوونی زستاندا ته  شه ر له گه ئه.  یه و لولپچانه له
ی  وه رئه به ین، له که دیده کی پان به یه ستره  ئه وا پشتونه ین، ئه بکه

 .ین که ده" ڕگای کاکشان "قی ماشای چه ڕک ته

 ڕگای کاکشان   سویدی به  به  بت که و ھۆیه ر ئه به  له یه وانه ـ له
 .«ڕگای زستان«ن  ده

 ڕگای کاکشاندا، چوار  ی ھاوسمان له ستره ـ دوری نزیکترین ئه
یبینین؟   ده  ئستاکه  بت که یه و دانه  ڕک ئه یه وانه له.  سای تیشکییه

 و   دانیشتووه ووه کک له دا یه م کاته  له رچاوت که  به ر بیھنیته گه ئه
وا ڕک  کات، ئه ماشای بیرکلی ده  ته وه لیسکۆبکی تیژه ھۆی ته به

   کچکی یانزه یه وانه له. بینت ری بیرکلی ده وبه مه چوار ساڵ له
ی کان  و قاچه  دانیشتووه که ر جۆالنه سه  له سان ببینت که

 .شنت وه ڕاده
 .سوڕمت رم ده ـ سه
موو  ھه.  بوو ستره  باسمان کرد نزیکترین ئه ی که وه م ئه ـ به
، »کان ستره  ئه مه ته«گوترت  ک پشی ده روه ، یان ھه که ساره ھه له گه

چت بۆ  ی پده موو ساه و ھه  تیشک ئه واته.   سای تیشکی پانه90000
کاتکیش .  بوات که ساره ھه له ری گه و سه  تا ئه وه ره م سه ی له وه ئه
 سای 50000  ین که که کی ڕگای کاکشان ده یه ستره ماشای ئه ته

 .بینین ری ده وبه مه  ساڵ له50000وا  ، ئه تیشکی دووره
کی  یه وه ، بیرکردنه وه ک منه ی وه رکی بچکۆله الی سه  به مه ـ ئه
 . یه وره گه

  ین، له ردوونی پبکه ماشای گه  بتوانین ته ک که یه شوهنھا   ته ـ واته
رگیز ناکرت بزانین   ھه وه رئه به له.  یه وه ی بینینی ڕابووردوه ڕگه
زانین    ده نده وه نھا ئه کو ته ، به که یه  چ شوه به»  ئستاکه«ردوون  گه
ک  هی ستره ماشای ئه  کاتک ته واته. » بووه«وپش چۆن  وه  له که
  وه ڕینه گه  ڕاستیدا ده وا له ، ئه زار سای تیشکی دوره  ھه ین که که ده
 .ردوون وپشی مژووی گه وه زار ساڵ له ر ھه سه
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 .ین  تبگه وه  له خته ـ زۆر سه
  بینین، که  ده وه پۆلی تیشکیه ی شه  ڕگه موو شتک له  ھه م ئمه ـ به
ی بۆشایی ببن،  وه ش بۆ ئه نهپۆال و شه ئه. وت که رچاومان ده به

راوردی  دا به  بروسکه وره ڵ ھه گه توانین له ده.  یه  کات ھه پویستیان به
  بینین، گومان له  ده که  بروسکه وره ی ھه وه  پاش ئه میشه ھه. ین بکه
  نگ له پۆلی ده  شه  که یه وه رئه به ش له وه ئه. بت  ده که  گرمه وره ھه
  وا له بت، ئه ک ده یه  گرمه  گوم که کاتک که.  خاوترهپۆلی تیشک  شه

.  وپش ڕوویداوه وه مک له  که بت که  شتک ده ڕاستیدا گوم له
زار سای تیشکی   ھه م که که ک ده یه ستره ماشای ئه  ته کاتکیش که

ر  وبه مه زار ساڵ له  ھه بینم که ڕووداوک ده» ی بروسکه«وا  ، ئه دووره
 . داوهڕووی

 .م گه  باشی تده  به ـ ئستاکه
ی خۆمانمان  یه ساره ھه له م گه نھا باسی ئه کو ئستا ته تاوه م ھه ـ به

د ملیارد  ی سه  نزیکه دان که و بوایه کان له  ناسه ستره ئه.  کردووه
و  ش له که ر یه ھه. بت ردووندا ھه  گه  له ته و بابه ی له ساره ھه له گه
نزیکترین .   پکھاتووه ستره ھا ملیارد ئه ده  سه  له سارانه ھه له گه
 می ئاندرۆمیدا ته«گوترت   پی ده وه  ڕگای کاکشانه  له ساره ھه له گه

Andromeda»ی تیشکی له ، کهی  که ساره ھه له  گه  دوو ملیۆن سا
و  وپش گوتمان، تیشکی ئه وه ک له روه  ھه واته.   دوره وه خۆمانه

. ی پمان بگات وه  بۆ ئه  دوو ملیۆن ساه  پویستی به یه ساره ھه له گه
» می ئاندرۆمیدا ته«ین و  که ماشای ئاسمان ده  کاتک ته  واته وه دیسانه

ری  وبه مه ماشای دوو ملیۆن ساڵ له  ڕاستیدا ته وا له بینین، ئه ده
ماشای   ته ووه  له وه یه که  نایابه لیسکۆبه  ته سک له ر که گه ئه. ین که ده
ی   لوله ریکه  زۆرزانک خه ر ئستاکه  ھه چاوم لیه(وی بکات  زه

کو   ببینت، به وا ناتوانت ئمه ئه) وی ر زه  سه خاته ی ده که لیسکۆبه ته
 .بینت رتاڵ ده ند مرۆڤکی نیانده چه

 .کشا کی قوی ھه یه ناسه  ھه ـ ھیلده
 ملیارد  ی ده  ناسراوبت، نزیکه مۆکه  ئه  که ساره ھه له ـ دورترین گه

و  کمان له یه ر نیشانه گه  ئه واته.   دوره وه سای تیشکی لمانه
 ملیارد ساڵ   بۆ ده وه ڕنینه گه وا کات ده  پبگات، ئه وه یه ساره ھه له گه
نی  مه ی ته نده وه ش، دوو ئه وه ئه. ردوون ری مژووی گه وبه مه له

 .  خۆمانهی خۆری ه کۆمه
 .خوات تی گژ ده واوه ته رم به ـ سه

ی مژوو   دورودرژه و ماوه ی ئه وه ڕانه کردنی گه نه زه چت مه ـ پده
   شتکی تر که ته یشتوونه کان گه  ناسه ستره م ئه خت بت، به سه

 .خشت به  ده  بینینی جیھانی ئمه تر به وره کی گه مانایه
 ! ـ باسی که

ئارامی   شونی خۆیدا به ک له یه ساره ھه له چت ھیچ گه ه د وه ـ له
کی   خراییه ردوون به کانی گه ساره ھه له موو گه ھه. ستابت وه نه
کو دورتریش بن  تاوه ھه.  وه ونه که کتری دور ده  یه  له وره کجار گه یه

دی  ھدی ھ واته.  وه جونه  خراتر ده رچاو که  به ، وا دنه وه لمانه
 .بت تر ده وره تر و گه وره کان گه ساره ھه له دوری نوان گه

 .رچاوم  به م بیھنمه ده وده ـ ھه
ر دابنیت،  سه شی له ند خاکی ڕه دانک بھنیت و چه ر میزه گه ـ ئه
ک دور  یه کان له  خاه خته  نه خته ڵ فووتکردندا نه گه وا له ئه
ردووندا  کانی گه ساره ھه له ر گه سه مان شتیش به ھه.  وه ونه که ده

 . وه بته  یان درژ ده وه بته ردوون پان ده ین گه  ده ئمه. دات ڕووده
 ؟ ی چیه ی ھۆکه ـ ئه
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ی درژبوونی  وه ک جۆر لکدانه ر یه سه کان له  ناسه ستره ی ئه ـ زۆربه
  دوون لهر کانی گه موو ماده  ملیارد ساڵ ھه پش پانزه. بان ردوون ته گه

 زۆر  ی ب ڕاده که  چیه وه رئه به ، له وه دا خبووبنه کی پچکۆله پانتاییه
  له.  رم بووه کجار گه  یه که  ماده وه  ھۆی ھزی ڕاکشانه وجا به ئه.  بووه

  که ی ماده وه  ھۆی ئه ته ی بوونه که  زۆره رمیه دواجاریشدا چی و گه
  «The Bigن  ئینگلیزی پی ده  به  که یه یه وه قینه و ته ئه.  وه قته بته

Bang»گه وره  گه وه قینه  ته ، واته .  
 .شمدا دت له  به  ، موچوڕکه وه  له وه  بیرکردنه نھا به ـ ته
  ردوون به ی گه موو ماده ی ھه وه  ھۆی ئه  بووه که وره  گه وه قینه ـ ته
  ره  به ره  به که  ماده که و پاشانیش  وه رشوبو ببته کدا په موو الیه ھه

 ...بن کان و مانگ دروست ده ساره ھه له  و گه ستره ، ئه وه بته سارد ده
 بت؟ وام پان ده رده ردوون به م تۆ گوتت گه ـ به

ندین ملیارد   چه  که یه وه وه قینه و ته  ھۆی ئه ش ڕک به وه ، ئه ـ وایه
تایی  تاھه کی ھه وون جوگرافیهرد  گه ، چونکه ر ڕوویداوه وبه مه ساڵ له

 و  که یه وه قینه ردوون ته گه.  ردوون ڕووداوکه گه.  نیه) و.گۆڕ نه(*
کتری دور   یه  له وره کی گه  خراییه وام به رده کانیش به ساره ھه له گه
 . وه ونه که ده
 ؟ بت، وا نیه وام ده رده  به تایه تاھه ش ھه یه و شوه ـ به
.  یه رکی تریشمان ھه گه م ئه کان، به ره گه  ئه  له هکک  یه وه ـ ئه
لبرتۆ باسی دوو ھزی بۆ سۆفیا   یادت بت کاتک ئه  له یه وانه له
گۆڕ  ھکی نه کان به ستره ی ئه وه  ھۆی ئه بنه یگوت ده کرد و ده ده
 ؟ وه وری خۆردا بخولنه ده به

 بوو؟ ـ ھزی ڕاکشان و ھزی سستی نه

.  یه ندیمان ھه یوه مان په کانیشدا ھه ساره ھه له  نوان گه ، له ـ به
م  ، به وه بته وام پان ده رده ردوون به  گه نده رچه ی ھه وه رئه به له
. بت ر ده ی ھه وانه کی پچه ریه شدا ھزی ڕاکشان کاریگه وه ڵ ئه گه له

متر و  مجار که که یهی  که وره  گه وه قینه  ھزی ته مه  که مه کاتکیش که
ند ملیارد  ی چه ماوه له( ڕۆژان   ڕۆژک له یه وانه ، له وه بته متر ده که

کان   ئاسمانیه نه موو ته نوێ ھه رله ھزی ڕاکشان سه) ساکی تردا
دات،   ڕووده که وه قینه ی ته وانه  پچه و کاته ئه.  وه  بنووسنته وه پکه
 .«Implosion کی ی ناوه وه قینه ته«ن  ه پی د ی که و شته  ئه واته
» فلیمک«ک   وه وه رئه به ، له یه وره کجار گه  یه که  دوریه م چونکه به

ی  وه ڵ فشکردنه گه  بکرت له یه وانه له. خاوی لبدرت  به دات که ڕووده
 .راوردبکرت دانکدا به میزه

نکی  نوێ ته رله  و سه وه هبن کان کۆده ساره ھه له موو گه ـ ئایا پاشان ھه
 ؟ وه ھننه  پکده وره گه
 ؟ وه داته  چی ڕووده وه ی پاش ئه م ئه به. یشتیت ، باش تگه ـ به
ردوون   گه  به  و ڕگه وه داته کی تر ڕووده یه وه قینه  دیسان ته واته ـ که
کان  تیهی یاسا سروش وه رئه به له.  وه رشوبو ببته نوێ په رله دات سه ده
ی  ساره ھه له  و گه ستره ش ئه یه و شوه به.  وه مننه ک خۆیان ده روه ھه

 . وه بنه نوێ دروست ده
ڕۆژی  ی پاشه باره کان ده  ناسه ستره ئه.  کی ڕاسته یه وه ـ بیرکردنه

ردوون  تا گه وه نن؛ یان ئه م خۆیاندا داده رده به ر له گه ردوون، دوو ئه گه
و  بت و به وام ده رده ی به که وه ر پان بوونه سه  له تایه تاھه ھه

کان زیاتر و زۆرتر  ساره ھه له ش ھواش ھواش دوری نوان گه یه شوه
کک  ریه ڕوودانی ھه.  وه بته  کۆده وه ردوون دیسانه بت، یاخود گه ده
ش  مه ردوون، ئه ر قورسی یان چی گه  سه وتۆته ش که رانه گه و ئه له
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کی  کان زانیاریه  ناسه ستره  ئه کو ئستاکه تاوه  ھه  که شتکه
 . ی نیه رباره تیان ده واوه ته

   ڕۆژان ببته  ڕۆژک له  چبت که ردوون ھنده گه» ر گه ئه«م  ـ به
ندین جار  وپش چه وه چت له  ڕی تده واته ، که وه ی کۆببته وه ھۆی ئه

 ؟ وه ووبتهنوێ کۆب رله  و سه وه بوبووبته
  وه شدا دیسانه م لره ، به ره رنجاکشه کی سه یه وه ـ بیرکردنه

چت پان   ڕی تده چونکه.  وه شه  دوو به  به وه بته  ده که تیۆریه
.  ڕوویدابت م جاره نھا ئه  ته ردوون شتک بت که ی گه که وه بوونه

تی  تی چۆنیه وا بابه ، ئه هو ر درژببته  ھه تایه تاھه ر بۆ ھه گه م ئه به
 . وه تره وره ر فشارکی گه  به وته که موو شتک ده ستپکردنی ھه ده
 ، چۆن دروستبوو؟ وه قیه پکدا ته ی له یه موو ماده و ھه ی ئه ـ ئه

مینی  که ی یه م، چرکه که ی یه وه قینه  ته وه که سیحیه الی مه دا به ـ لره
» ! وه ره ڕووناک ببه«ت   ئینجیلدا ده ی خودا له وه رئه به له.  خوقاندنه

  سیحی به یگوت ئاینی مه لبرتۆ ده  ئه یادت بت که  له شه وانه له
ی   ڕوانگه  له وه رئه به کات، له ماشای مژوو ده ته» ھی«کی  یه شوه

،  وه بته وام درژده رده ردوون به ر بین گه گه ، ئه وه سیحیه بوای مه
 .گونجت یاندا باشتر ده ڵ بواکه گه  له و کاته  ئهوا ئه
 . ـ به
» یی بازنه« بینینکی  تدا شوه  ڕۆژھه کی گشتی له یه  شوه م به ـ به

  تایی خۆی دووباره تاھه کی ھه یه  شوه  مژوو به واته.  یه مژوویان ھه
ت   ده یه هکی کۆنیان ھ  ھیندستاندا تیۆریه  له بۆ نمونه.  وه کاته ده
و  به.  وه  کۆببته وه ی دیسانه وه ، بۆ ئه وه کاته  خۆی ده ردوون بۆیه گه

و » ڕۆژی براھمان«ن،  کان خۆیان ده ک ھیندیه روه ش، ھه یه شوه
ش  م بۆچوونه بگومان ئه. کتردا دن دوای یه ک به یه» وی براھمان شه«

  ردوون له ت گه  ده گونجت که مدا باشتر ده ڵ تیۆری دووھه گه له
نوێ  رله  و سه وه بته تایدا بوده تاھه ھه» یی بازنه«کی  یه پۆسه
  ردوونی ببینم که ی گه وره توانم دکی گه  ده واته.  وه بته کۆده
 ...دات و دات و لده وام لده رده به

کیش  ک یه ختن و وه ک سه ک یه  وه که ردوو تیۆریه ـ پم وابت ھه
 .رن اکشهرنج سه
  راورد بکرت، که دا به تاییه تاھه  ھه و پارادۆکسه ڵ ئه گه شکرت له ـ ده

قوی بیری  یاندا دانیشتبوو و به که  باخچه تکیان له ڕه سۆفیا که
  ، یان له بووه ر ھه  ھه میشه ردوون ھه تا گه وه ؛ یان ئه وه کرده لده

 ...  دروستبووه وه بووه  ھیچی نه پکدا له
 ...ـ ئای
 .وانی برد ستی بۆ ناوچه  ده ھیلده

 ـ چی بوو؟
 .ی دام ک پوه یه ـ وابزانم مشوله

ونکی دورودرژ   خه وت له  سوکرات بت و بیه وه چت ئه ـ پده
 ... وه رت بکاته به خه به
 

  دا دانیشتبوون و گویان له که  سووره  ئۆتۆمبیله لبرتۆ له سۆفیا و ئه
مک  پاش که. کرد  ده ردوونی بۆ ھیلده  باسی گه  کهگرت ر ده مجه

 لبرتۆ پرسی؛ ئه
 ؟ وه ته ڕاونه گه تی ھه واوه ته کان به  ڕۆه یت ئستاکه ده رنج ده ـ سه
 ؟ ستت چیه به ـ مه
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توانی  مان ده ش نه گرت و ئمه کانمان ده  قسه وان گویان له ـ جاران ئه
وان ناتوانن بمان  گرین و ئه  گوێ ده  ئمه  ئستاکهم به. بیان بینین

 .بینن
 . وه ر ئه نھا ھه ک ته ـ نه
 ی چی تریش؟ ـ ئه
 و   و ھیلده یه تکی تر بوونی ھه قیقه زانی ھه مانده تادا نه ره سه ـ له
ی  رباره وان ھیچ شتک ده  ئه  ئستاکهم به. ژی ری تدا ده مجه
 . نازانن تی ئمه قیقه ھه

 .  خۆشه وه هندن  سه ـ تۆه
 ... وه مانه که  ناو جیھانه یتوانی بته ر ده  مجهم بهـ 

ند ف و  نھا چه مان ته که  جیھانه و کاته زانیت ئه ک ده ـ ئاخر وه
 .ربوو و ھیچی تر کی جیاواز جیاوازی مجه یه که ه ته

 . هو  ناو ژیانیانه ش بتوانین بچینه  ئمه م که وه و ھیوایه ر به ـ منیش ھه
   له وه بیرت چووه له. زانیت  و خۆشت باش ده حاه  مه وه  ئهم بهـ 

تویست   چۆن ده  که دا چی ڕوویدا؟ بیرمه»ندرلال سه«ی  که خانه قاوه
 . وه یته رزبکه  به که ی ساردیه شوشه

دا  و کاته کرد، له ی ده ریاکه ماشای ده نگ بوو و ته مک بده سۆفیا که
ناو  کرد و شتک له ی ده که وره  گه وه ینهق ر باسی ته مجه

 .کرد ه  مشکی سۆفیادا گه کی نوی له یه وه یدا، بیرکردنه که ربینه ده
لبرتۆ  مک ئه پاش که. پ و ھوڕ  ته وته دا که که یاره ناو سه سۆفیا له

 لی پرسی؛
 ؟ ـ چیه
 .ـ ھیچ

ڵ خۆیدا  گه له. نارھ کی ده یه  و ئیسپانه وه کانی کرده سندوقی ئامره
 و  که  الی جۆالنه چووه.  وه ره  ده دا ھاته که  ماشنه یگرت و له ھه
  رنجی ھیلده ویدا سه ھه. ستا ردا وه  و مجه می ھیلده رده به له

 و کشای  وه رزکرده ی به که پاشان ئیسپانه.  بسوودبووم بهڕابکشت، 
 .دا وانی ھیلده ناوچه به

 . وه ره  ده  ھاته وه می ھیلده ده  له...ـ ئای
و   ئهم بهردا،  وانی مجه ناوچه ی کشا به که وجا سۆفیا ئیسپانه ئه
 .کرد ھیچ نه ستی به ھه

 .ـ چی بوو؟ باوکی پرسی
 .یدام ک پوه یه ـ وابزانم مشوله

ونکی دورودرژ   خه وت له  سوکرات بت و بیه وه چت ئه ـ پده
 ... وه رت بکاته به خه به

  وه که  جۆالنه  قاچی پاڵ به یویست به وت و ده  پاکه ر گیاکه سه سۆفیا له
چوو توانیبتی   ده وه  یان له...قیبوو  شونی خۆیدا چه  لهم بهبنت، 

 تر بیجونت؟ ک ملیمه یه
 . گوتی  ھیلده...تی رمایه ـ قاچم سه

 . و خۆشه م شه وای ئه  خۆ ئاوھهم بهـ 
 .« دایه لره«م شتک  که ستده ھه.  وا نیه  ئاوھه نھا له  تهستم به ـ مه
 . وکی جوانی ھاوینی لیه نھا من و تۆ و شه ـ ته
 . وادایه  ھه م شتک له که ست ده خر ھه ـ نه
 کو چی؟ ـ وه

 ؟ یاده لبرتۆت له ی ئه که  نھنیه ـ پیالنه
 ؟ وه چته  چۆن شتی وام بیرده...، بگومان ـ به
 ...وی قووتیدابن چوو زه  ده وه دا ونبوون و له که نگی باخچه  ئاھه هـ ل
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 ...م بهـ 
 .«...وی قووتی دابن چوو زه  ده وه له«ـ 

ک   و وه واو بوایه  شونکدا ته  له که  چیرۆکه بوایه  خۆ دهم بهـ 
 ...روا من نووسیبووم  ھه ش شتک بوو که وه زانیت ئه ده

ی  نه زه مه. دات تنووسیبوو پاشان چی ڕووده  نهم به،   ڕاسته ـ به
 ...دا بن  لره ر ئستاکه  گه  بکه وه ئه
 دایت؟ و بوایه ـ له

 . م، بابه که ستده ـ وا ھه
ی  که  ئیسپانه  کاتکدا به له.  ڕایکرد که و ئۆتۆمبیله ره  به له په سۆفیا به

  گوتی؛ وه ناچاریه  بهلبرتۆ ، ئه وه  ناوه ریکبوو بته  خه وه ستیه ده
  یه تیت ھه کی تایبه ند توانایه  تۆ چه بگومانم که!  ره رسوڕھنه ـ سه
 .م که کچه

 
 .  ملی ھیلده ستی کرده ر ده مجه

 ؟ کان نیه پۆلی ئاوه ی شه  خۆشه نگه و ده ـ گوت له
 .  گوم لیه ـ به
 . وه که  ناو ئاوه ینه خه  ده که مه له یانی به ـ به
؟  یه یری ھه  سرتکی سه  چ سرته واکه  ھه ی گوت ل نیه م ئه  بهـ

 . وه رنه له  چۆن ده کان بکه ی داره ماشای گه ته
 ... یه کی پ ژیانمان ھه یه ستره زانیت ئه ک ده ـ وه

 .نووسیبوو» کان نو ده«ی ناواخنی  رباره ـ تۆ شتکت ده
 . ـ به
 بت؟ ھه» کاندا ناو ده له«شدا شتک  یه م باخچه  له یه وانه ـ له

ئستاش باسی .  نھنی  له رچۆنک بت، سروشت په ـ ھه
 .ین که کانی ئاسمان ده ستره ئه
 . یه  ھه ستره ناو ئاویشدا ئه ـ له
  به. » ستره ڕووناکی ئه«گوت   مندابوویت پت ده ، که ـ به
ی ڕووناکی  وه رئه به لهکرد،  کانیش ڕاستت ده  شوه ک له یه شوه
  ک دروستبوون، که یه  ماده کانی تریش له نه موو ته کان و ھه ستره ئه
 .  بووه ستره ک ئه نھا یه وپش ته وه له

 ش؟ ـ ئمه
 .ین ستره ردی ئه ش گه ، ئمه ـ به
 .  جوانه الوه م به یه و قسه ـ ئه
  گرن که رده  وه سارانه ھه له و گه کان تیشکی ئه  ڕادیۆییه لیسکۆبه ـ ته
  وه ھۆیانه توانین به  ده وه شه ندین ملیارد سای تیشکی دورن، لره چه
  یه و کاته ک ئه روه کیش ڕک ھه یه شوه ردوون بکشین، به ی گه خشه نه
.  بووه  ھه وه که وره  گه وه قینه  پاش ته تادا و له ره تای سه ره  سه  له که

ردوونی  واری گه یبینین، شونه ردووندا ده  گه له  رچی شتک که  ھه واته
  نھا شتکیش که ته.  ره وبه مه ھا ساڵ له ھا و ملیۆنه زاره ھه
 . ماشاکردنی ڕابووردوه ناسکی فیزیاوی بتوانت بیکات، ته ستره ئه

 بگات،   ئمه کان به ستره ی ڕووناکی ئه وه ی پش ئه وه رئه به ـ له
 ؟ وه ونه که  دورده مه ئ کان له ستره ئه

بینین  وا ده ، ئه  دواوه وه ڕینه زار ساک بگه نھا دوو ھه ر ته گه ـ ئه
واو  واو ته یانبینین، ته  ده مۆکه ی ئه یه و شوه چاو ئه کان، له ستره ئه

 .جیاوازن
 .زانیبوو م نه وه ـ ئه
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ووردوی ھا سای ڕاب کو ملیارده ھا، به زاره وکی ڕووندا ھه  شه ـ له
ر   سه وه چینه ک ده یه ش تا ڕاده یه و شوه به. بینین ردوون ده مژووی گه

 .ی ھاتووین  لوه ی که و شونه ئه
 ... وه ره ـ بۆم ڕوونبکه

،  ستمان پکردووه دا ده که وره  گه وه قینه ڵ ته گه ـ من و تۆش له
ک  یه (* ک ئۆرگانیزمه ردوون یه ی گه موو ماده ی ھه وه رئه به له

ی  ک تۆپه یه  له که موو ماده تادا ھه ره تای سه ره سه له) و. یه ماده
ندین  چه» کی رزیه  ده ره سه « ک که چییه.  وه کجار چدا کۆبووبوه یه

  ھۆی کشه ش به» تاییه ره  سه تۆمه ئه«م  ئه.  ن بووه ملیارد ته
 شتک بشکت و  چوو که  ده وه  له و کاته ئه.  وه ته قیوه  ته وه یه که زنه مه
ین،  که ماشای ئاسمان ده  کاتک ته م ئستاکه ، به وه رشوبو ببته په
 . وه ی ناو خۆمان بدۆزینه وه ین ڕگای چوونه ده وده ھه
 .رتبی یر ده کی سه یه  شوه ـ به
  مان ماده  ھه ردوون له کانی گه ساره ھه له کان و گه ستره موو ئه ـ ھه

 و  وه ته ودا کۆبوونه  و له کانی لره شه به ندک له ھه. دروستبوون
 نوان   ملیارد سای تیشکی له یه وانه له.  کیان پکھناوه یه ه تۆپه
موو  م ھه بت، به کی تردا ھه یه ساره ھه له ک و گه یه ساره ھه له گه

 ک  یه کان له ستره موو ئه ، ھه  ھاتووه وه رچاوه ک سه یه شتک له
 ... ھاتوون وه زه گه ڕه

 .م گه ـ تده
  که» بوو«و شت چی  ؟ ئه  چیه ردونیه  گه و ماده ی ئه م ئه ـ به

  چۆن دروست بوو؟ و شته ؟ ئه وه قییه ر ته وبه مه ھا ساڵ له ملیارده
 . یه که وره  گه  نھنیه وه ـ ئه

ی  وه رئه به ، له یه  ھه وه موومانه  ھه ندی به یوه  په  که  شتکه وه م ئه ـ به
  و ئاگره  پریشککی ئه ئمه.  ھاتووین وه یه و ماده  خۆمان له ئمه
 . وپش داگیرساوه وه ندین ملیارد ساڵ له  چه ین که یه وره گه
 . جوانبوو الوه شیانم به مه ـ ئه
.  ورانه  گه موو ژماره و ھه ین به ده ر نه ده به  ڕاده کی له م با گرنگیه ـ به
ش  و کاته م ئه به.  بگرین وه ستمانه ده ردک به ر به گه  ئه سه  به ندهھ
تر  وره قاک گه  پرته  له  که بووایه رده و به د ئه قه ردوون به ر گه گه ئه
مان  نوێ ھه رله سه. یشتین گه ده ر لی تنه  ھه وه وا دیسانه ، ئه نیه

 ؟  چۆن دروست بووه رده م به ؛ ئه وه دایه ده ری ھه پرسیار سه
 
  که ریاچه ی بۆ ده نجه  و په وه رزبووه دا به که یاره  سه پکدا سۆفیا له له

 ڕاکشا و گوتی؛
 .م ببم له مک سواری به م که که ز ده ـ زۆر حه

 .ین وڵ لبده  سه مان نیه وه ش ھزی ئه وه  له ، جگه وه ته ستراوه ـ به
 ... ئیتر نایه نی یۆحهژ ی جه ین؟ ئواره ده وک نه ـ ھه
 . وه که  الی ئاوه توانین بچینه  ده وه مه نی که الیه ـ به
 .دا ڕۆیشتن که ناو باخچه  ڕاکردن به  و به وه ره  ده  ھاتنه که یاره  سه له

  ته دا په ویان ده ڕی توانایان ھه و په ، به وه که مه له الی به
  که راغ ئاوه ی قه که قیوه ه چ  ئاسنه ، له که مه له ی به که ستراوه به
 لبرتۆ گوتی؛ مک ئه پاش که.  وه نه بکه
 . ویدا داکوتراوه زه یت به ـ ده

 . ستایه رده به  ھشتام کاتکی باشمان لهم بهـ 
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رگیز نابت خۆی بدات   ھه قینه سوفی ڕاسته یله زانیت فه ک ده ـ وه
مان  ته م په  ئا ئه ئا،...م، ئا نھا ئه ر ته گه ئه.  وه سته ده به

 ... وه ته بکردایه
 

 . گوتی ھیلده...  وه  ئاسمانه ی تریش دنه ستره ر ئه ھشتام ھه
 . وی ھاوینه  تاریکترین شه ، ئستاکه ـ به
ی لوبنانت  که ره فه وی پش سه شه.  وه وشنه دره  زستاندا ده م له ـ به
 .وی سای نوێ بوو مین شه که ؟ یه یاده له
پشتر . فیت بۆ بنووسم لسه  بیارمدا کتبکی فه  بوو که و ڕۆژه ئهـ 

   کتبخانه ت چوومه نانه ساند، ته کانی لیلله  الی کتب فرۆشه ڕۆیشتمه
ت   تایبه وت که که رچاو نه م ھیچ کتبکی وام به کانیش، به وره گه

 .نجان  گه بت به
دا  که روشکه رووی که یکی فهر ترۆپکی تاکی بار سه چت له  ده وه ـ له

 .دانیشتبین
 بت؟ دا ھه یه وره  گه ردوونه و گه سکی تر له ـ تۆ بیت که

 !ربوو  به که مه له ، به ماشاکه ـ ته
 ...ڕاست ، به ـ به
 و  وه  خواره ، خۆم چوومه وه ڕیته ی تۆ بگه وه  پش ئه مۆکه ، ئه حاه ـ مه
 ... وه ابووهستر ماشام کرد به وردی ته به
 ڕاست؟ ـ به
. لبرتۆ بوو ی ئه که مه له  سۆفیا سواری به  که وه خاته م بیرده و کاته ـ ئه
 دا جما؟ ریاچه ڕاستی ده  ناوه ی چۆن له که مه له  به یادته له

 ؟ نگی سۆفیا نیه ر په شیان ھه م جاره ت ئه ـ ک ده

کرد  ستم ده مان ھه که ره درژایی ئوا م به یت، به که م  پده ـ گاته
 . دایه گه سکمان له که
 . که مه له  به نته  خۆی بگه له  مه ککمان به بت یه ـ ده

  . بۆی بچین له مه ردووکمان به ، با ھه ـ بابه
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