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َ رةيوة  

  

  َف َنمة.  ١٨٦٠ دا ور َومط ري

و دوم داموَو  ،  َرة طزةرام لَ و  

 ،  َ ة ور ت يوةدا زوَر د وةدةَر ما

       يا  ر ،  ز اي ا ن   

رة دوا واَد طي ر و ي مََ و     

 .وةَ  ويرور  نزرط ا   دا 

، َواموة َ  ذمَ َي و ر . َوت و   

ر ي طلَ اما  َ ر و  َن ، زوَ       

ةمم . َي  و رط ام دةدوري و  و    

ردةي َ دةدن  طلَ وا  اري طك ،     

    َ زوَري ََز و  .وةوة نوري ررام

. مط مَان و د مي دو زوَر وا    

 َيوة و       دةدا ري و زرو و ام ، َف َ

   ََر ا ومرة َلط دنر ري وم يام

  ر ، ووة  ََوة.

ردة ا ، دومي و و دا    

 و ما  ان وَ َلط ر م.دَر ا

رةورو دةَوة.  َي دومي و م ) :ي ، وة 

  ر   .( وردةي ر و ، َ ، ن ،

وردةي  ، ا و َذ و م َ ن   دةرةوة       

و دةَان.  وةرزي وا مو دوم دةَ   و طز 

     ردة زوَر َ . كم ر اموةرزي ز 

دومن رن دةَ .  َ ةدا  َف        

رم دةدا رور و  و م  و ي   

وت و َازي  و ر و ر و َ و زوَر َ و  

َر زي وم  ني مام .َن ، دةم

  ََوة. 

   ام و مر وي يرة م َي م رة

  ام زوَر  يَ.  دةوةرط َ نزوَر َد ، وَذدوار

  وَما رةمن داوةوة.

     ،  ورةط ام وةن وةا ر    ر نزا َ

رةما.  ر َ دةر َ و  ر و    

  مم دةدةوة.

 طموَك طرة  َ ََمممَ ةذن و َمي    

ت َ ن  .َف دةمَمَ طي َممن و     

  م َمم.َ ام وَا َي ز

   يم و تمم ، ددةن مَ  زي َف 

.ن مَرة ، ن مَم يةوامن رَ َ  ر  
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 و ي وةدا طدم  َف رزي يام ، دام

    َرط و  َوَذر ت و دةَي دة و ردة

   َيَ و دةرا دةطَومط م َم ر وا دة

 .َدةدا َ َ وة وَم و و (نوَظ)  

 َرط َور َام وةيَ َةرم َدة ور 

  َك َيَ.

  م دامو  ي و َلط و َك دةمََر

     ََ ررط وة وَدة ام ري اما

   َر ن َ َوا رمزوَر َي  .دة دم

 .َم َ م  دة  كةَ و َدة  

ر  زي ارام .داوة دةر َ و   

    َو دة َدة َم اي ا دةَ م

مَي (  َان ) ي َخ .ر و رومةدا ، ام و   

  دة م وَك ، مَ ا طدةت.

    ر      ١٨٧٤دوا  و  َي     ا ومة

 وةن رزةن مر دة طموَك ََ و وة       

 ، ََ موٍر       دم واو   ، مط َ 

َم َم دة  ، م  طموَك دةََوة و        

 و   رمري طَظري َمن  َ دةطيَ.     

.َ ت م يام   

        نَ ، نمذ دم دا َ ، ََ  نامَ

  َ َي مو و ،  َف مد رو

دةمردن.  و ي  َ و مراممن وة   

رةي َ دةمردن و  وةش ردةوا       و ورةن رز وة

 ، َش و م ي  نم   ، َدةم يم

.ََ نمَ ، َ  َ َ َام وةيَ  

   د وي دةامَ مذ مر َف در

 ر دةزامر  َي ااة   ردا دة م و ،

    روة .وةَودا دةزار  و َةي ز ةي اوير

رةي دا مم ور  رَ امي  

  دةد.

دواي  َم دة ، رةو  ، ََرةو وة      

 وك و و يَ. دار َودة  ، وة و واوي ، ما و

 ََف ، ط . و ي ن  ان و رزي

ن ، وةذور دةويَ. دا  دة َو وةدا  ،    رد

طَرَ زوَري ردا ة ،   مز زوَر دةت  

  و وةَ ا دةت.

   ، َف      يامَ مام مذ ر ل و-   

وري مري وَةوةرا  -َوامي مممموة 

دةَ . َامي مو ذَ زةَا دةذ ، دارةم ر و  

َارن ، ر و  ، َم دام رة  رزي      
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     ، انَ   ، و دة َد  نارةَر 

 ر وار و ت و َ ش .َيدي م ةَ ي ََ

و َي دراوَن دةَ ة  ، م زوَر مران و 

.َدة مد  

   َم    نردو ، ورةيا ط يَةر و مم

 مو   ذ ر َم  نو ن وَوَدا رَ ر زةرق و 

َرة رزامما روَذ دةدةوة. َف  د ري   

  رم وةمة ك م ، وةك َي زةمةي دةد.

دواي مومََ ي  ، ََ ي ر ََي    

  َ ةمي   دةطم رةن و ذَووَذمر

 -  ن وَر ث دةا       –مَي (دةرز) ي 

  دةي و َا دةطراوة لَ.

َ راما وي  ر  وة روَذ َطَي وة 

دةويَ: ( رَ . ا . ض . وةروان  ت ث دةيَ 

      مةوة مَ ي .(َر يد  اي

َف ري ََ دةن و دةطم (ن وَر) ي  

.وي رردة و    

  م انَوةي م دان   ١٨٨٦  -  ١٨٨٠دوا ام

و   م و مي زرطم طرام و روَك

.َ  يَ م  

   ر داردة و      م) ويم َي مةَ و

   ، (َم     ي م  وة ودمو دة

  ا اي ، شةَ ، ت : ازراوي وةك ويم م

، دَري َ مَش ،     ، و َمة ت ، ي ر

 دا ويم م و د    ر َ  .دةوةو دة

     َ ن وو وةازراوام وةو م َي م و زوَري

. َر ة ، نوةدمَ وة ووة و دوَزامم  

ا د   رةم ما ، َي وةي دةا ك      

 َام وا  يَ ، دةاَر رم ر ورم ر وَ

طزار  م َي ت. وة  وة ر  ر        

     ي داامَ مذ َام   ،  رة َ، َ

  . رار ر دََا َ َ وةردةطت.

         .اوة ي زوَر َف  يوةر و   رةت

  رادةك رةن َ طة و َ َ َرن دوة.

و ي َف َ ي َ َ دة ، َو ش 

و وا طذ و َزةي دواي  مةري دوة ، وي   

َ و دة َي َ  ارة دان و ط و        َي دة

.مَور وةين و دوراوةدومر  

طر َف واي  دة و طوث و رَ مة ،       

 وا ش و مام َ ، َي ر َف َةَ 

َ و  اوةيَ ، دة و  .َزام  
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 وةش  ت مي واوي   و دة و         

  طوم مة.

      ( َزوَر  ةمَ ) ويم امَو  َ

ر دو  م َرطَم مةرَ ، دامن و   

   يةم  ، دن مو  املَ ذمط 

  ، ش م  دوة  .  ة وور َ

       وة ، ارة  و ور ازير ، َدة دوة 

زوَر  دةت. دوة م   وةردةطيَ و دةويَ       

     مم َ َلط َ .وةدم ََ ري 

    دو دوة  ، وداوةر  دن. دواي َوا دةم

لَ َر دةيَ. دوا دةردةويَ  روَ َ م َة  

  و  و رط دةم ردوة.

 يرة  َلط  ، ََ امذ م

ن ، رمرةما َ دا ة ، َ َ م 

  َ ذورةوةي  يَوة رَدو دارط  نموامدةرط

مدةن ، ر َامَ وةذورويَ ، َن دةطت: (     

      َ !ة َ دةم  َ ر ؟و َش دة

           ي رة ة و ن .(ث م مر   

دةا دا ما ةمَ ، زوَر ران ممةدا. دو   

        ري وا ن  .ن دةداَور َ  ت و دةر دة َ

   .(!َ َم) .(؟َم َم َ ) :تمدة

َ َف .م  َ ، ت وَدام   مم َي و

    َو م  زوَر رة وةرط) :َوة دةرة 

.(  دذوار  

    َ   َوَذر  َدة ردةوا ةَ و ي

        َ َي ت ودة م َ وم  تدة  َداَ

ي دةم َ موي (مَي ) ة و وةن ز   

    َرو ن  ،  (ر ت و) يَم يم

دةردة .َرة رَ دةون َف ن َ َيَ و       

.َةم َ  اََر د ررا  

     ةيم م ١٨٨٢      َف َو 

 دار ت و يموة.و دَة  

 ، داواي  َف دةد  دة َوَم رت و  

َي  و د دَ  َر من ، ش  ََش     

  م َ َف.

 ، َف دة ذ َودَي َوة و رَ موي 

    م ن ، رَظرط ر يَم م   ةوة 

  .ة دةر ،   

اَ دةطت : ( وةي   وَ زما     َوة

   رم  ، رت و يم َم  ، دة

     مرةَظط َ وَك ت و ، َ زةرامط مامر َ
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َ وة م مم .َ      د و  د و  

.(َور   

   َمز ، وةمَرة م  يَر  وردة وردة رة

 َ مر ر دة و َدة درو َ 

      َذ ن دةوةم و  و وامَ ن وَ و

  رةوة. 

َو     َ ويم َر :ة اَ ر 

 ، ةا دامَ  اوة و مم مم دواي  

م مام دةرداري دموة و رةري رزمي     

    م ، تي دةدة َويك دةر وي و ََ رام

وة َ وَذر      َن: ( مط َاوة ورط ةمط   َل ر

     ةمط  مرا .(َ َرامو ط ََا داط س

 ، مط   .ة      َم   و دوة و َ ن

  ، وةاوةران روام َ  دادوةر و ردة و دادط

 يرط َدا   ير  ك  ض) :َا دةدم

       رام  اَ َ  َويدةردة ؟). دواَ َرامط

        َ َدة َ ) : دة َ ، َا دة يرذةوةم

َ رَ مدا  رن  َََن). دوا دادوةر    

 و طَ و ور ة و مزام   َام َ دةردة   ، اي ز

ر  ان داوة.  و َ ذَ ورد مَر      

 يَو ر َري مزطر.دةنَ وةيم و  

        َف١٨٨٥      َم ر

     ، ر ت و يم ريرم   َرو ن رةو

دةوَريَ ، َ دواو دةَ مي م و    

  وَا طي َي وةك ي َان َازي َ دةن.

طَظري (وَر) وةك وةر موَ َ وةك ،  

  ، ريز ، ت ، اور   .وةمد و وةيم و   

  َموري مَ م و  ر يَ م مَو

ش َ ط َ موم  رَ ي و طََِري  

  م  ، مط َ َ  ورةط َودة  .ددة

و َر مَن را  َدة من ممت  

  مي ت ور دةموة ن. 

 طا وي  دو   وت َ ن ( دي      

طَروَظ) ي مر و وي  ( ََر) ي رمري 

         نن داواردو ،  (َيم ردة) اذي  يوَذمر

  َي  د َف داتوَ م ، خ  ك و 

. (ار دة ) م ت و دة  

       دا درر ارةو د ،  رو و زر َ َر

ام و  َراوةم َف د .مَ روَذمي  

 يوَذمر َوةر  تمم د و.َف  د ت  
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 ط دةرطي موم روي َا دةوة و        

    .ز ام َف َ وةر وير ام

.َا َ ةا دوامََر د ررا  اَ َ َر  

َو  َ و ََ وةارَف ط  داي م

     َ م  .ط دة وةَروََظط  م

     ودةرةوةي ر َروَظط رط . اووان موةر

 ، اوةم        َد ور دة مرةد   َ 

  ذر.

   م و َرط و َلَ داط زوَر َم    ريم 

   ن وَك و    َو)  نمَو َوة ود و

       َ و دن دةرمون و ما وزةدم (مَووَظ

دارَةرام ي و ووة دة ذر  ة َري    

.ور ر مَور ممط  

 ا مم     ويم وي مَو  َ  ي

     ر ام ة و ر َ وة زوَرَوَ  (ِاور)

.َ ردةوا ازة مَ  

  َاَ وة زا رط ) : ام َ روة

   َ َ َدة ، َم َ مرة  و ام َمو ط

دة مرَ ا ، ش و   مري       

را   دةن دا دةوة. مي   

رم ، دموة دةرومم ، وةَ َم و  

   ام و درو َك ، وو م وةيمَ 

َ روة و َ د  .وة دةدةدة نوار

 ر َامدة ، يمة ام  .(ََ  

   وت ، وة َروَظواذوَي ط  وي دام َ َ

.َ ط نَ    

و  مم دوا ، َ دوا     َف و م م وة 

 طَروَظ دةداوة و  و  دةت  مي   وة

وي دة طة و َن طوة و رر زوَري    

 ر م داموة و  و  در  ام و  ََي     

مدوة. مة ري وة ر و  ردةا    

 .دةب م َ وامَ  و   توة دة  روة

و َة مة و وردي ري ر رم مدوة و     

ا دة  َي مت م  و  ََ و ار  

َ زي مَ و  وة دةت   دةوة   

َن  ََوا طووةك دةمَ ،  م و وةك 

.َدةم مَو ةَ و و  

 م ) : َت و دةوة دة ذة اي م َ  ن

مَ  مَ  ر .(ن َ دةدات  وا    

ردة ي َ يو دة  و  ر ، َا دة

    م  ، ةدا  َ  ) :َو دة َ  َ
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  َوةدةس د  َمز ش و  ،  ش و 

.(َدةرَ اَ ر زوَروَذطر دة رط ،  

   رر ، َروَظي طو م َف دام ر

َوام وي رار َي و ةا  واوي     

َاوة و ة َري وةي دة  م و َرة         

.ََ ( اوداوا ر ) وا ، دة  

طلَ و روما ،  دواي طي وَرطوة 

مَ ر َن م ر     وةدةَ ن ، 

 .َم ومر ، ة َي  وةي ردة  

       َ  ام ، وةَ ري ورةي م َف

     ن و زامَ وة م ط) :َدة ، م ََدو

     ر ر ام رر    وة. زامدام

    اَ ، دو اوام  و  َي 

     ،  ا زام نرةزا يمو ن و

م  م مام درك   و  راي        

  مرو و ر ، ن ،).

و) :َدة و      دوا  نزام َو ر  داريط اوة

         اطو رَ ر زوَر ، اَو  َن ط

  ومدا ، رم دي وَ داوة).

 ١٩٨٠  دا.َيوةردةط َ دة   

 ١٨٨٢ َ و َدة  َري موة.دوََ  

     َر .دَك دة  موَظ ،  مم 

     دة   ن ةو دة ، يامَ مام

َوي َي َ دةوة و دور وي وان ، دةوة       

 .نران دةزوَر م ، مط  وةدمي دةو د 

وا م َ .( رانم !م  !م ) :  

   زوَر َوام ، دة ا روم َرودو تدة  

  َرو ، َو ت َ ، وي ةدةو م

.َ دة  دةدا ورم  

  ري    ١٨٨٩م َيم َلط  دوايدا دوا

ََ    د) و  (ظم) وةك رامَزرو دا

  وَظر      -م اَ ازي يَو ، (َدام

ةدا و ي واز  طَظري زةري (ردة ميَ) ي       

َر َ-  (ار َط  ط) ويزمم  دوا 

ََ و م  طَظر و روَذم اما  د -ي ردا ي 

و دةوة ، و مك و مي طما ورا َ ، وةك  

َن  َطلَ رةما ورا م .وري َف    

 َلط      ت ،  وةوةر َم م ، نا اوةو

دذا طلَ و ش و وا ررامي  ر  

... اَ داو  
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 ي و    ١٨٩١زوَر َم اوان َط   امورو 

    ما ش و م  َ ر َي وامَ ت ودة

  ذم ورو دةرو.

َ م دواي    ، اي يَا و مَ  زةم ،

م َ  َذم د .ََف  اي زوَر     

َةو و رط مَي رر زوَر ا ر ري 

.ََ وةدةروم  

   َ ا َلط ر دةدا ، يا ر دواي م

دواي  َن دةَوة و ردةدا َ (وَل)   ز و 

       ط  َ َي .َر ي َ ن ، (ر) 

 تدة   ردةدا وة. دواَن دة  َر 

طَ دور و در َت ، م وا ةد ط َو 

و را دةي َي َ دةطرَوة. ََ      َةدا 

  ش دورطي  ةَيَ.

       مرةم  و دور را يزةر َم َو ، 

وة. و ردةدا   َ دوراوةن و     

َ َ داردة و .  نم ريرام  

رودا درو ما  . ط ز   روَذي    

دةم وة  ، َ ن ط ، م َو        

 م َلَ و دة    دوَزة ََ َي يام ، داام

.  

 َور و  و َدو َ ، وا   يَ ، َف م

     مط  َ ش ، ن وا م ن مرر

 .َف.ار وا  وتن دةرَ دوا   

 ما  َ ور ََي ،  موي (ََف)     

  َو ، ط  ) :َدة ، وةي م

   كةَ َم ش وةي  َويدة  ، م دة

  ، َو َة ذم  مدَوة).

      َوةك دة ) :َدةم َر َ َ ام روة

     ةَ ة واطا رمامز  نوَظ نَمَ َ

ن دون  زامما داز ، َ روةوة ،      م رةذة

 ر انَوران و ري مَ ورو امَور 

دةزام مك وامن و رررام زامن 

 ما م َر َ مَن  دةدةر،   ، َو

  ناوةدور َ      م  كط  نم !

مدةن ،  وة مو  ََ زامن ،  .م و 

        َ كويَ ، م دة  وة دا َ ي

.(  ط و  رو  

 روةي رةو  وَريَ ، دةوَ َدموةي و   

    مَ .اونوة م رةي  يم

دواي زامري زدا دة َوَر و زوَري    ١٨٩٠

َمن دةطريَ. رَ دموةي  مَ طَظر و   
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روَذمم  ر َ  و ورَم ، دةَيَ.      

ردةط َ      ر وو ََ ، َر َ ، َشَ وةَ

   َر  َ دةمَيَ.

رةَ  م م مما رةو  وةريَ  

دةويَ. دوَ و  و ورَم ،  (روَظ) رَ دةن.  

ط ، م َ يم مرَ دواي.   

        ن مو م ، وة ، و يةم ريَ 

درَا َ م دةردن و َي دة .و دامي   

رةي وة دة ، م دةردن و زة و  

ذَ موي ( )  دا ، ث دةان.  َوةي  َي        

       ي ر َ د ودة ط وام داوَ م

  .َ  َي داط َط و َوة دةَ

ر  َرَ وةك  ، (ََ)  (َ) و 

رط  و م دادةمن و َي دة و (ر و       

ورو َ.تَوة دةط ي (م  

ش و واي زطر و زادي دةوروري ، مَ ري 

  موةي مَي و َم ن.

رري موَ و م  ، َ دوراوةن و     

ماوةن و زرةي زةمن ، م َو ش و وا 

  ت و مرام زوَرن د. مَدا ،   و

مما ذة   رورةن و من    

دةت. َ ط وة ة   مو      

     َ  ية و دةررَ امر و دةرووي ر

      اَ مذ  نمد ام ة   روة .َ

 َو دة دة  َيَ َدةرَ ردا ريور َم  َ

   َة و رط  مَوة.  وةش  

 طا ذة  دو م و و ذم وَظ دةت و 

 ، ام و دو َدة دو    .وةوامَ وَظ

 دوي   دةت ،  زوَر  َوَما       

  رون دةويَ.

وةي  د َش دةت ، وة  وَا ش و واك       

    س ن ودة زادي نوَظ اَ ، ة درو

    ََ َ َوة م س  و س م   وة وم دوري  

س م ري ر وة  ت و راَرت دذي س       

.َ  

دوراوة و من داش ن ر دو دةدا ، 

 ر م دواي ن مَ م و ندة 

وام ، طاموة و َت و ز ان. دةي  ما 

     ، د واو ناموةي ز  ، ن َ  دادورط 

  موة و م َن و ري وة ر ن.
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رريَ دةك زام ذمن دة َويَ ، زوَر زو   

  داري دورطرام يوا َش و َوة وو دة

 زةي ََو .دة دورط  

     نَ ويم ، ر و َ و ر نوة َزوَر

      انادةطدا رزطر نذم .ا دةمرامازدا

   ، اردم .وة ، دةطام رط و  نوة

وة .ددة ن دروردو َ َاورد   نو ن

دةدا ور َدَ ن وَزموة و ذمم دامن و     

  رن دةد و رن ردةداوة.

.ودة َن رََ ي  

 زةوةمة ،  و  َ َدموةي رةم و        

-  َ   طر  َوةَ-  َ  ةوةرمن 

.َو وا دةرم ني ذمزوَر رة .م  

َف م مَ ز ، دةر م .زَ زوَرةوة     

رةي َي دةَد ، طلَ دام دامي م دورطدا    

ي د ، روةك زةمةي د ، وةري َ و ذاري    

ر ،. نمَ  وةي  

 دورط ما -  ن زوَر مرةذ-    مَ َ

     وك و دا ويت ممم نَ  ، ررَ  و

َن مدةزام  و روَذ روَذ  طورة دةن ، َي داخ و  

. ورةط َر  

ن و ن  زةوةري زم .وَظ   من  و وَا

    ل و رَ  دةوة.

  رةمَ ن دةداوة ،  وان زوَر زادام وة

   ر  َ َ َ ندة َ واي   َ ن و

   ردارةن ردار ت.

َمَظ) ي ر دورط ، ور زوَري َ ذةمرالَ (

دةد ،   ، َزام ن ، دةام طلَ  

   وامي دا زادام  ت.

  َم وة ام و َي ،  ر ل و         

  ماوةي و دورم مذ ر    واوي ،  يم

.َم   ت و  

َ طو  َ ، ومي رةن   رة ،  وة

َ دةطت  طا خ  رةم و َةوةري وَظن مدات و    

.َ َ ام  

     ط َ  :ن ةوةر و ر ، ور امطةر 

َ روةريداد   ةريمَر و رَر َ رم َدة ، 

.  

      مَزار و  خ امر دن دةرَ وة

َ و  َ و و م.داتت م  

       .َيطم م مةر  رة ، َف  رة 

  ن     - رةي طَظرَا موي (مَ)   وة
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 َدة َو م ةواروة -م  دةا مار) :َدةم 

 ، وةة مَ  و َ َ ور زوام  وام 

 امم َ ، وةَرطم رط ي   َي مَ 

اموة   ... َ ََي را د ،   َ َََ وة

      َ رط ،  زارير   وةَ  تم 

      ار  ذة ، (دامو َ) َةوا و مرواذةي مدة

    وةن ةوار وَ َ  دة   و زوَر ر

     مر و َدةو َ  دوةم م و َ َر

       مزة  و مط مم ر نرر 

 َدة وا .وةمدام ، ط زادي ن وماطزادي ر و دادط

َام  رو َي َم ريَظدا طرام     ةك رم ،

        مرة َر ، داارام  وام م .َي َ

.(م  وام    ، دوةن مز  

َ ة َف  رةي ،  و َوام مدرومي   

 وامَ ، وةط  دواي ََ وة واَ

.ت ردا يَرط دامةو رَ ر زوَررا  

       ي  زوَر َ ) :َدةم َر َ َ ام

       ،  وة و  رط ...  م دة

       و ط ر ، دة ط َ  زوَر   ) َ وةيمو

(و تَم       دة ورةيط َوداور و ر  ََ ي

 .دةزام ور  .(مَ يَ  َ َ و ، َ   

ََي  َمت ودا زةوةم و ز و ةمي 

     وام موردة وردة ذ  َدةزام َم  ، 

اوي دةذة َو   دةس ت و وادة َي ن

  َ دة رة وة وَ م َي مازام  و

. ريوام  

م  -دواي  ط ، رري ممَ َي   

 د ر وةمَ نَ َ  َ-  وردة وردة

 وة ولَ دة   زامم )  َيَ مرَذط دن وَ

.َدةر) دةزام  

   َف َ ١٨٩٧دوا  ََ يمَم

 زامم )  رةت و ردام ََي دَ ، َيَودة

     ومدا دة َلط  ، زوَر وة  (دةرة

 مَان مما م َف   َ ةوة. 

.ن دةر  

  ) :َت و دةدة َ ذة َف داَطط  ر

         َرَ و  نَ  ز ووة ووَز ن

.َذادن ، مط  ر نوَظ َ  

  ر دا  ١٨٩٧دوا َمط م َي و مذ َ 

مََ مك ر ر َي درو دةت و داو و    

دةرم َرا دةدا مَم .ر و ردةما    

   م طلَ  طَرا ا دةت . 
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ا مَ ا    َدي زام رو دي د

      َ زام َ تن دةر َي مرة  و 

دةت. مَ مرام رودا مَ  وةك َف ،     

   ،  م َف وََرو، َيَ١٩٠٠ ام

  ي دَ دران.

َ ريَ ة     َف و يرةََ َ زوَر 

        َ َ َظظ َنم ) :يا طام  نَر

ذةمرالَ) ، دوا َف زوَر ران َ َم ي   

  دةطَاوة.

 ري       ١٩٠١م َيم ةيَ ي (رَ َ) َلط

  م دةَ.َ زةوة

   وي     ١٩٠٢دوام ، ور ي زامد مام دا

طَر دةم  مام وة. و زوَر 

وردي ودَي رةم طَر دةت.  َ موةن       

    و َة دةر ا دةَ َروي طار و م ردة َدة

 َروي طي م .(اوة ةويدرز) :َا دةمَروي طم 

 .وة دةردةد ويم كم ت وة وََدة

     دا دة َََرو َلط تو وةي ريَ َدة 

    مَِي راَ روة وة وَ د َام  

 ََي  ما و د مزامة  دةس  ر         

  ََوة.

 ا داريط  و َرَي دَ  وةي َلط َف

 م دة َ   ،  َي روم ري

  دةطت.

م رَ  دوا مَي م دةَ و دَرةن   

رَ دةن  َرةم ، رة داوان لَ دةت   

 ، َير َودة ةمر رةو و   رط وا  دواي 

.ووة رَردةط ، و  

وردةدا م ،  َواوي م ، َ و     

  يم و َدو  ، مم   م

 ررن دةن ، م مما مةد و     

موةرة رةق و و راوةي رارن ،  َف       

 َ م. وة دةمامَ ةي  ذما موة. دواي      

ةَ و ر ر َم ك  َمرو  د 

  م ي (دنظ) رةو ارو يَ َلط ، نَرةد

        َ و  موم َريي دَويَ دة  .َيرَودة

      وا ،  ير َ ام .َدة  روم

  ، َ دةم  .َم رودو َمرو َي

       َ . او طوان موةر ا وَ َ رة

  موةي   ١٩٠٤َ َ ََو وةيامَدواي ط ،

وري ، مو و  َام ، وةم رك دادةمَ و وي  

،  ر    ََ دةويَ ، َ َارة و وي ر طيَ
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        ي وةي م ، وةدة موة وة وَد طوة 

       ير َ ك دوا.َدةم َ موة ري

  َ ََ  م را ، ََ وةوة دةطم

دة دة ام را  َرط  .َيزدة و َ

زوَر وردي روداوةن َر دة َ.ر زوَر اري     

  َ وة واط مرةَ ، دة م ةرَر

ن دةويَ. ت و ش و وا طذ و زة ي  

وردةي رودا ،  ار  َ دةمَ مدا      

  ت دذي  را يرا ، رةذ َ وةرة

 .راان و رمَ ةم ن و دةَر ، ور  

َة  وم ذ  َدةام مرةموة ،     

        و ط َ ن وَ مذ مدذوارة ر ل و  نط

 وط.م ممو م   

َف م  و ار لَ ذ َ ِ ، د ، ام َر و   

روري و    َما َريَ ورر طورةش  

.َن داَمم ر   

    وةم رير ، دار م و رة

وَك و  ٦٠٠رةردمن ، ام ز    مَن و 

ََ دةررةي دوراوة و مم دورطي  موي    

 و م دا م و ( يدورط)-    وةامَ دوا 

و م مَمي وةك  -رة دةدةن  ١٥٠٠و َن مي 

َ) ، (وَذ ) ،  (ةي دةر) ،  ) ، ( ١٨٨٧،(مَظ 

  َ ) ، (وةَ زي يوامَ ياذ يََور)١٩٠٠ 

) ، ( زمم ) ، ( طَس )  ١٨٨٩) ،( دَي ملَ 

  مظ َ) ،١٨٩٩        يَمم م و (ر م ) ، (

  .َ   م وَذامر ) : َس دةَط  م رةت

.(دة وم ةش زوَرَار د و دةم َار د  

        ،  َوة وةرطمَو  ام  وةي ، َر ريَ

   ةوارم ودام ر مَو  دة  ريَ

ر  ادي وَ و .موَظ ويو م دروم َدار ر وة

و  ووت و رةرام وام وَم َف      

مَ .ن ش  َة  ر ودةوةي روَذامي          

 م د و رَ ا. دوايَ ردة يور ، 

 َ رط ، َ     َم ، مَو  ة رم و

      يوَذامر مو وة ودم ورةر ط

 َم .ا ، دةمَ وَي مرد و ردةو ور

    ر  ن نَ ر ا زوَرَ يَ

ةم  رَ و َش    َم دةزامَ ن ر

وة مطن وةي دةن ، رَ موة و ةمي       

   نَ َ وةم ن نََزوَر دو  .وة موام

َان و َلَ َدموة َ َارن ،  طر ام و َن 

  ش رة َي    امَ َور ر م
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  مرا دم ََ َ ن نظَوة. زوَر دمدة

 وة وَ ََ نَ ، نَ. .ةدةن ام ن و  

وةك َن  طَر ، رةي َف و وَموة ، 

َ ا طل مَ داو و َ  دة) :َوَظ  رم

رةدا رةو رو دةَوة  من دوة  وةزة و      

مدة و مَ ي طة و َرمَ ن و    

مَ ي  و َ ن ، َ ن َ َن     

 َطَ ، َوة و دةويموة ممذ نَ  َ

 ن. واَ م ندة دم ، دا رةت

        . اَ وان وةدا مدم  كَ ي  ندة

زوَري  م وم َش َش دا ةوة      

 ، دة  رةت ، نَ    ددو  رط ، ة

 : نَ ةيوةر و مطوة و ممم  ، دام 

    ون و َم و و وا دام َ رط   ي ، وة

 َ طَر َر ذم وَظما ََ و َم ذن     

  و َف؟ نمة و ، وةَ يي و ورد

 و زةردةم   داو و َرةم ودة َو

 و دةمَ دَزام و رزةم َوة ، وت  

      َدةم ذان و َد  ن وَر َرور

وَ) :َن دةَ وةَزامة    دَ يمة ذَ و 

 .(زارر ةَ  نذ  !م درو  

وةوة  َ  َمَ َي رد دا طر ن  

    ، َف دةم    َ يور َ وةك َ  

 َو و م اوةم َو َر وة ودراوةم

    نَ ط ، َ َ َف مَو اَ .َ

 و دة .َروي وةرطَام مَمموة ،  مي  

 ك ، زَمم َ  دو  ، رةوةن َمم 

وةرمطَدراون.  وَم  د وَك رةوةن  

  ،  َو م-     َ وَ و َلَ رط

ومي وارةدا رن ة و طر وان مان  

    َف و م مَو وةيمَ م نمَ

َ زوَرن مرةن.  َ-        َ ن َ مدةا  

من َ وةرطَيَ.  روةَ  مة َي وَ 

وةي وَم َف ، دم من  و    

   َوي من و مم َةور و ر  ودام

  ، مَ     و داوة و ةداَ َ   

َموة ممن   وَم َ روَذام روي  

 .دة  

روة  وَي طدار   ردو وَ ( وازي)  و  

( و و واز)  ،  َاردوة وةرطَام و وَمي  

  َر َام  ادار .دراونَوةرط َر م َ

َ دا َ َن م م        ََدَ و َي وة روَذ



33                                                                                                        34  

ر رمَ ن  َم ردي ، وةك َن    

  م دراوَما  رة اوة. دة و

                                                                                                      

زاد م  

ام٢٠١١/ ١٤/٤ر  

  

 َ /َدةدم ، َ  دَ ي   

َ / امن ظو ف/  ا طي /امرات       

 ث /ة.١٣٨٨موةرط /  

        ي و َرم َ م  د روة

   /.ةارةوة وةرط يوةر     /ف را 

 ر وَم   ١٣٨٩وذ امن/ امرات س/ 

  ر  روةوة وةرطة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              

  

  

  

  

  

                  

                                         

  

  

  

  

                                 



35                                                                                                        36  

                               

ام نذ  

( نَ زيي مم و َ)  

  

  ، زارة  لَ و َ نذ     َ َرزي طر مط 

رَ َة دذوار و  م  َ .رة وةمة س    

 َدةر َ ََوزار ر ددو م  ( َي) يا ن ،

     وةمزة ، َي دام َ َلط ن ، َ 

 ، ن وة َ ش و دف َ و موو      

 م موم     ام رط نَ .ت ودةن دة

 ، اث م، َ وةدة م امذ   ، م 

 َطلَ َر روَذطردا طري من و   من      

   و دةَ  َا  دةن ةي. 

 َوةي ي ودوا ، ممت و مش  و ري      

مرام دا ، دو وةر  ، دة َ دو موةي       

َ ارةوة  و   وةي  ازير   : َ

   ا ش وام) واذةيدة  وات يوةر دووة

 . م  َر ةَ ش .َ  ( اتور  

 َي   طما ط دةطيَ ، دلَ م  و   

وت مة.   َدا   طم طي ر 

 َا دو َظ  رةتَ و ووَ  ََ

ردام ، م َوام طذ  و دو  و َ زوَر س 

 . َ كم ا داومر ن دا  

طر در  َت  ، وَ  دا  و  َك  

          ن تذم   رط . م و  م

ذمت ،  ي طَرام د ، َر راَم ر   

مَم ََ َز و دو در در ، د  و 

َ ن رة م ط  َز ة مك رةي لَ   

  وي .  و و

        م، َو ري ، م َذ  م   دا  َو

 و مَ و م  (*) ي ، م رازي و مو 

   وةي م َ  ةر َو .مَورط رة ور

     ََ َم  م ، ي ، مر ي ، مَ م ،   ا

.َ ة  َوةي    دادط و م َزي     

وامران دامم و رار داواري ط راموةو و    

      اي َلط ، تم دا وةرط َ  رةوةدا و

 . وم  

 ، دورةدة ََ  رط       ك َ وة و وة 

م  دوور  م  .طر ددامَ دََ ، د وة َ و 

 َك م و ددام مدَن. طر َت دةيَ طَظري  

    ز َر ر  ن ، وةَم (مَرو) ن
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َ ةداَوم ن ، مدام    َ  َت َ َو ، ونَم ذم

   َان و ردة  يو .ةر ، ندة رم

  َ و دةزام د م ، نَ  ط  رم

دةن مك دوَزةَ ر ،  َويَ   وم رت 

  َ  ةدةن مك ور .  ، َ ة  َوةي

       َ رة و نَ َو ، تةَ م تر ذمط

  ك م مت   دةت مك  من. 

      ة رَذط و م  َيوَظ ! ط ي... ا و

  ي.ودوا ذمَ ام  َ َدي و وةر

  

   (* ) مَ ط َراز

و ي طَظري ط       /َ٨٧و َ َ ذرة      

َوة
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  وَ مو
  

ظم ي (مَدا مم   ، ام ي (امظ)   (

  وة اَر ل و  َي ، ادةر مَم  َ ،

 َرط م ، موةمَ  و رَك ، مرة    

  وَ ، م وك ،  ض رةم َ؟

  َم م و ةر َم ةمَي ط َ   ر

ي ،  ري ذم  ،  ر دام و و     وَزة

       ... يردةَ ََور  تردا وةررا  يرة

رة ض َ دةدرا؟ م   ز َر َدي        

   م ، ردة  و م َدر َو

َ َن ،   وي مم  وةي ر ... دي دةوَم

  واةزام روت و  دةطريَ.

    م و   ، نوَظ كم ةزاما واَ ري

  .مةَ مدة رط و   ن وي دة ش

َ مَ وةدة   و وَيم رط و  و و     ي ،

 َ  مدةدةوة. دموة وةي  ض ا و يَ  

.دةا مَ رط ، َي  

َ َا ي دةوة: ( َزط  وَ مو 

دة ، دةام م َرةي َ وةرط  ... و َدة  

 ... َا رة وةي ...).مر  

ظما   وَ مو مت.  دةا دواي مةروَ  

 ، َ موةو م (مَر) َرامر َ  ري 

روت و   و رط داموة ، ر رَي م ذورةوةن      

  َدةدا.

  دي دة  د؟

َوم دواي   و و دام َوَي ر   زوَر 

دموةوة  ،  ،  را رةو رم وَ مو  

َ و داواي رةي  َت ، ي دةوة: (  ي َ؟         

      ... ََلَ م ارة و دةوريامَ  ي  َيم

  ةش لَ م و  َر ر ).مدا و ةَد

َةدا () ي دَري ددام وة ، و وة  دي   

 . َ ة وَرَي ط    

 مي  َم َوةو ر ، زم َ دري داة ظما 

     اردمم  ، ام م  َو ا ، و

   وةي  ، َ ، ردا ر ةي َرداامظ

     دةوة: (د ي اَ َ ، تدي دا وة وو

  َدام رةرط  ... َ َل ت دا س ، َدةدا رة

 َي دةذورة ما  وة َ ََل  َوي و.(  
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  َ  يةَ  َر ، مد   وةير

َا ) :َمةوة وردة وردة  مما ردةويَ ،   

دةَ ذوري  دَر و داواي  و َ رو ََ دةت  

.(  

        ، د زةم َ و دة ر دةرط ط ر   و

.م    ، ا داَ َ  يم  

مو ، س و دراوَك ،   َ  َمي    

َوة م  ، ي طوة. و م ََري   

   ،  ر َ ر و َذم  ، اَر وام 

 َ وَ   وةدة رط و  و دة

  ، َي  َدور ن.

   . س ان ورر ريد ، دو  س و  

  َ  ، َر دةرط زةم َ دة دة  اَ 

  ر  َ  وام ) :  اََ اَ  َم 

...  َض رووة   و رط ةوة َ ممة؟   

  دة َدة َو ذم  ، دة َر َال  وةم 

.(...  

  ة ، دةَاورس و د  َامَ َ ا َلط

  َ زةم د و َا.

دةم  ََر    طد : امظ ،  َري دوامدةرط َ 

  وَ؟

     ، ة مَ َم َ وامد ، دةرطوةي دة َ 

ظماي رةو ذوري وةروام َ-  وةي ك  ت  -ا 

  ، ر َد و را  داممَ ا. 

 مم  ، َااي رمظ ر َر ، زوَرد   َم 

   ز َ  ، كَو ، داازاوةو ر ام  و

      زي دوا م  ، َشدة َا: ذم ، َار ر

    م ، ردا وَذير ََد    َ م، ردا يَوي در وي

َا ، دي دةا. ي ظماوة  ! ز         وَمي 

   َرطو  ، ن دةَرة  و ي دوررط مرةَ

      ر َدة ر ةزامم ََ ، ردا دةي زوَر

  ت و ر  و وي رام دة داوة.

ر دة ،  يرة     ر  :وة ،طدم َ

.دام ر ... ََر دد َ ...  

     َ ر ) :اان رو دام رم ر ر ، امظ

      !وم َ َ ، َا رز رة َم َدة َ َذوري

وت  وَظ م َر  مو ت و دة َ رَةوة        

 ، ت       ةَ و  !َدةري َورة دةر  َزط 

  َ ... ميَ ... مزاَ َ ة راوةوة؟ ر مروات؟ ).

مي  َك دوا ، دةرطي ذورة اوة و دَر وةذور  

 ، وت       ن و َو ط  مَمرز و ط  ورة وط وام

  زةق ن . 
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  اك و رر م  و مرة امو ر  َمو ط موة

  ، َو ي و مةن من دةدا.

 َرَرام (رَم) و م م ، و َد و  

    رج دة نذم َ رةي ااث و ر و  ةم د و دة

طم وام زوَر   وةردةطت . َم و وةي     

      ، ة مر كم ، ر  د ية ردا امظ 

  .ماوةي رةر يط و مَ َم  َ 

         دة َرن. د  رد و و وا و م مم 

   َر ض : ، ت امي ظ وةي َ ، وةَ

  ؟

ظما روام رو رة و ر روام د و ي  

َ وي دَر ، در  ظماي ممَوة ، روري ر       

  را ...

دةم َمةوة َ م ، رةن دواي وةي وة

  ،: ض ر َ؟

.... ََد ددان ... ددا :ةوة طَ ذ امظ  

  : زوَر  ن؟

ظما وةي وة  َ  ددامم َرة ، ط :ارةوة 

.... اي ر ...  

  :  ... ا دة وة.

َ َو مَو ر  د م اَ   يم وة وم

   يام  َ دوا ، َرة ددام دم و و

  ددام ظما دا د  َ :، َزاري ؟ 

   داوة:  ... َزاري ... ظما  دروَ وة

َ ) :دةوةي دة اَ َ  امظ   كذة  ة

     ... وةَودة  م ي ،  نوةم 

  ...  رة!  مزاَ َ ة راوةوة؟). 

 ، ا ي ددامم ظماي دةد ، مو وةك  

     ددام  : يم داذم دة َم  َرةم   ري

  وة مت َ وة ،دموةي ر َ َدة.

دواي م ،  َ َ دورة دةواموة ددامم و      

   َر ، َا دا دةمي ظَ و دة مو َن 

مي َي ي و  ردةي  مَ دة ذمدا دة       

   َوار د و م َزار   اَ  اماريَ ... ظ

   :ةوة طَ َذ  َرت. دط  د و دة

...  م ، ر  م ، زة  ددام   مت ...  

.َ اطَرزا و َوَظ دة  

        ، دا    را ، موَ و دة

وي ظما دا راط و و ددامي َ ي ، مما .     

  رةش  َردة ذمدا راطت .
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 ط : طوة  ، َوي رد  دة وةردة ...  

... َاوةي رَ  

ة .رو ي َ دة    رار ظما دا راو 

        َو َيَ َرط َ و َ َ زوة ر َ وانوةر

  دة َ و ك ات ...

...  دا :ا و طروةر رةو دةرط امظ  

       يَوم  دي : ةوةم 

  ردَ؟

 ر امر        ظرا ، زةي َوك ر و ن ، ار

    ، ا  ، وةري طوَزة َم م موام

... َ ...  :َر و طد دةدا  

     ز َ   ، وت َيوةر  رةو ةَو  َ

    وة دةم ر و ر    ، د   كن مرة 

  م  ي ، ري ية رط و  ذاري و ر

 ن. مم وة ط   م !ََد زي دوا م !َوي در

َ  امَ ، دةوةدة  َ وةَور دة  !يوَم وي

 مدي ذ وةوي ، دةَ َ   ري ور 

   و   يَر َ و  و ي وةوةرَ

امي َي طما زََ ، دةَ َ و دوي و     

  َدن دة   و مواوي ذ و دا  و ي دا

  طما زيَ .

  خ :ةوة طَ َذ! ةم !دا  

                                                          

*    *    *  

  

      ) َرامر  ،  َوَذارةي رَ  ر ،  َر ، امظ

   .دي دة و  (مَر  ا ور َيي مَوي در

وي وَمي َا ن.    و َزَ دوا َدي روَذ را    

ووة مَي زرطمَ طم ،  زة  (زان) وة   

    .  
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  و روَذم)و(د 

(ارم ََو)  

      َو  (اَ نام) يوَذمي رمر ي (ر)

ر و م وي   وة واوةدا رذورة اوةرم  ،  ران

 وة دةروام َو ي  َ ا ا ،      

   اَ د  و وةدة َ .ا وة

دةوة: (مزا دة َن م؟ دة َ و َوة        

 ر   دةريَ وَ   َ دامذ  ان ، َو

  َ َمم دة مويَ).

طر  و  دا (  ) ي ور  ، َرمي 

روَذمي ( داي ) و و َرةي ور  ، وةذور  

، َ وة  موةدم رةداوي امدة َ ، وم 

  دةط يَ؟

 :ا ، طلَ دامط   ... ادوا  ، و ظ

و ، َطرة (ظَرط)  َ د َوان دةوة ...     

وةك َ  وي طَوطَش ري  َيَ  

 ،ط اَ  زام .وم   َد د  ر

واَ  ةن دةو؟ دةزام ا!  م َر    

       و  رط ،  َ ز تمم ، وةدة

  وةي نَ وة ود ن موَظ ةَ 

دوة   َرةي زطن ةوة ، وا َ    ش دةَ وة

رَةي َ و َمن د رار زدي دةد و دواي     

  ش مَ    و رةي دادط دةان و ...

         :، وت   وي ،  دام  

  ؟ م مزي  ََ؟

:  َا ... واو ي ...   داوةر ، وة وة

.رر مذ  ... دا  

: ي َ دةي رَ طام ! ض َ َاري   

  دوي؟

: َ  ، دةروا ر  ، َََر  ََومدن ...        

  َ ام م َ ... ر ودم رةم ََر  ر 

 .لَ  و مَ و زوَر َاموة ،ري     

رة  .َ م وَظ ن دةدةن َي ذيَ.        

دةروا رك دة وَظن ر  دادةَ و     

  و مة  َ َل ، َندة  ن وةدر  

 طَ دةن و  ر و وي دا دةن ،  رري        

      َ دة  َويوت دةر و ط َ شم

ت ر و  َر  !َر َ (دوا) ي 

  مة  ، ر َ ا َوة.

ط مويَ؟  وَ روَذ :     ، ََن دة  ََم وة

     مدة  َ ر و  ،  دة ر دة دامط

 .َ وةك  
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 َ  ي ، َويم وةط َم  ، ا وام َم :

      ز دا  ؟ وة رةي َم َ !ة ذ

ن و دةرمن و رةي َي   رةي وارة 

وَذر ي  ةن مةوةم ... ةن م ، وة

         نر كةَ وة وَ  َ ن

َاموة ،  ي ن َ َطن. رةي  و َي       

 وة ووط و وو م مز وي ذمو م ةور و ر م

و م (  َن*) و ... رةي ن و مم و   

دموة َةن مة ي َ  موة ري    

َ .م  َ ، رةي و روداوةوة ت د و      

   َ ض  ... نر َ مو اط ط

      نَ ، َوداوداري رط  ؟اَ  رير

ا و دوا ر رن د و مون َاد و طن    

       ة طوةم َ  .مر م  .رداَ

     َ  ، رةن د رة ودة م  ، م  !م

. دا َ دو زارت دزة ، ن طت    زةن َام

     ؟ م ، رداوة (م)  ريرام

م   و ون موة ، دان ر رن     

.دا ... واو ... ي  !ا َو ، اوةم  

َ  و   :  ر مت دةرم اطن؟ دي و  

طم؟ و  روداوة َراوَرام ن ... وا دم ر    

... َول دة وداوداو ر َ  

 مَ زيم  َ م َ ، م َ  وداوامو ر :

      ، وداوو طَوة ، ر يوامر   ،    يوامر  

َ  د َوا ، و  طورة! ي  وة ، م 

.م م  

رن  ، رن دةن ، رن  ، ر ك   

 َ  ، زةن َام ، م وازي دةر و 

.دا   

ض وامَ  زطَ  ري رر دة ، َ داوة 

   !ردةوا   و م دةراردي  َةن!

   ًَ  مدا و زةردة َر وَ َ ةداَ

 :و ط مةَر   مَ  :واز َ و  رط 

   َوداون ر ، رو ور َزد َرة ، دك و ز

 اور ،  كزارة مَ  ، ََش و مازة مم

، َن طم َزة ردا دةوة. طر طن و       

َةي  ري دةذ  ، راِموةا ر  

 َة ار دةويَ!  ن رك دة َن!       

ن رن  ََ  دة ر (ط) دا دةطن! 

  ر  !ي (َ نرا) ي دةط (َظَم) م َ ن ...

طر  و روداوو رةَ  ة ، روما ، وا     

  دةذوة . 

      ، م ًَو خ وم  َ : ةو     و م 

اردا  ...   وام  طن و رد رَةن و درزي      
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    ... رةوة ن وردَ و ة نر ان ، ن

   .دي دة ةوةريَ زار و ن وا ، ذم ك وَ

    ، اوداَدراو و ر  ر   ، اَراز م

.دي دة ترة و   

: م َت  ... و وي  ، ش دةزام رةي    

    ... ر ت راوةوة َ َ   

  ...   ميَ.

     َ؟ :وة ، طدمَ  وةك َدةم ، 

ا   ا رةوة ؟ َ          !ا؟

         وت َر :  !َيةط ر ك دم َيَ

      امَرر ط و َة ويَ رك دةَ َ

ردا د ، َم  ، َ َ وَ و ن 

 َ ، را ي    وام  ؟ةطَ َ ... مي ذَي وا

 ، َزة دة وةيزاران م َم َمو ذ  مم

دة مو راوة و  َرم مو و  َوَظ ،       

دةا و  َ ، ََ و درَاي ذم ، زاران     

  . َ   ممور مرةَ  َ َيَ ش

م ذَم ري َ و ام روة ري   

داي َ!. دوة َ :وت َ َ دةويَ  

َلَ دة م دة  رو روي رد و      

دة :َ . وةَرا   ري  ، َ َ 

ما وة  دي َ وةردةطيَ ، َذطري و

       َ  وةن دةرو و دة مرةَ

 :ارة . نَر دم را  َ ن وَر مممرَ

دةو ي وةي  َ َ َت رو دةويَ ،

وَ ، روَذ َ روَذان ََ َ و دةَوة َلَ ، و   

ي م َ ور ، دا ، وا َ ي       

َت.  ... :َرة   َ َ ذردم مت ،      

  ت َ ر.طر زت ََ دةا  د دام

: م ا ،  ي  وةر َ دةاوة ،  و     

  ت  ذ ط دوة ... ان َ  دا.

   ،   ي ري و ، م  دواي ، ر

 .  

      م و َ ي وَ َدةم ،   ، وة

  !اَر و  دا ، اَر و  رةت  :ط َ

َ مويَ   !َرةي َي َا  روَذمي        

     ن وةط نَ  ، ن ر ، َةردةَ

      م َ   ََوة دة ش ، ََويدة

وةط دةويَ!  ممت و روَذممي روَما      

  دةردةَ  ، ن ن وةط دةويَ. 

  وةَر ، َير اَ دواي وةي وةك ، ر

وة ط: م ... مةرة و ةن ، وارةن ،   

   ،  م ... نومم َرَرت ، ط

!ََ يَ ... وازيرَ ... (*َور)  
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.وا ش دةزام َم وا :  

دواي  ، ر ، ط َي   َي و وري    

.م َي رةزوةوة ز و  

  ي مَر ة  َدة ، َور  

  وداوةر ََم ذي وَ رةي َوا  اَمَو  و

و ور َرةي َرةمَ  وم و م وري  

        اَ ، دواو مرة ر و َرةي م  ي

،  طموة و دوة رةو ي دةي مران   

  رةو و َي

(َر ، مزي ،دا م) وةروامن دةد ، ي     

  َد.

    

    م  ،  َ اويري م (*ن َ)

١٨٩٢-١٨٨٥     ) َ َي ر وة وذ ور 

MARIINSKI.دوة شَ َي مرة (  

(*َور)          م و   َ ر ير ن

 .م دةو مرةد  
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اور  
                                                                                                

َموَ درةم  ، د وَظ م دةد ، ممت  

ور َموة مدةا ،  َك و ، 

ممت  و رام ر مةام ش ووا دو    

 ت طدةك م ... َ وم ، اوة  ني دارة

َيَ ، درةن   َن و دةت ري من     

  َ دةروام  ، ن وةروامَ  دةن. 

 ي  َو   ي ر و َا ، ةرزي ر

درَ و م ََراوَدارةوة ، َة ردةم  َك  

   ور طَ ي ، موةزة و  ويم ، َ   َ م

درةوة ، َاش َاش دةة َ و َة رَي    

دةوة. ي راوة ، َط و ي وة   و 

       َدر َط َداو  ، اطََي و يَ دي دة

    ، َاري ا دةَ يرة ، ري ريور َ .وةم

  ارام  َري       -ووَذان در  َوَذر ةَ 

 َ َو دل دة -  َ ي ش و ة ر

َي دَوة.  رةي م ةَ ا ، ة     

دةوة   و وام م -   موة  -دوي 

      َم و َووة دةرَ  يام َ واز وو ط

  موة دةد. 

  ، َ داور م  ، ت وا

دةمَ مدةا ، ر موةر    ،  و وي    

و. طدا م انو م  نَ ، ر  

  ! ََر ظَط  :وت نَر طوة م َو دةمم  

     ةمي ر  َذم امرري وةر ، ر ري اور

 مَ وة -      . دا َدةا -  ري 

 َوي  و ر تدة  اَ  وة. ذمَ ت

   َوام او ، ن وةامَ ر ىمر مزةردة

م َوام راو. راو راوة و م مي       

َ َي وة... : َي و ط َ ةوةامري طة َط

  ؟ ض دةي َة ؟ 

َ َدى مري    : ذمَ... امط    ، نر دة ة

 . ََر ظَط  دة  

... ةَ   : وة طمازرم  ََر ظَط  

    َوم  يوت ، مَا وةردواي و َطَ

  .ي نَر ور َ و ةََوام ، َط   

 اواي ر مم وامَزةوة دة-    اَور   

و طَ  :ة مي َطَر ظ-  ك ك دان 

... ذم وة  و ي مَ َ داواي وي    
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َم  اردموةت د ... و وة مي ، ذم ك   

    َ ض َدا دةزام... َوي   َ

... م ... زوَرت َ َا... ن زوَرت َا و 

َا روَ ...دوا ر وةريَ !  ط و َ و     

      َط َ .ر م  ، و َير  و ر ...  َر

      َو و َ م َدةر ار ر َ ري  !َظ

  ويَ ويَ؟ 

  :   ض ر وَ؟ 

 ... ويَ م رت ار : َي دةويَود َوي ...  ... 

... ت وَاط دةويَ ... وي لَ ... وة ةت     

َط  دوةاور  .ة دامَ َو  اوةدةر  !ََر ظ

َطَر  َ وة ط: دام؟ ى رو... ي    

طت و زوَر َا َ  مَان دو دار ور ارد و   

  َ ؟مدام َ وي؟اوةر َ َ دي :و ط دام  ، َط

 َ       و َو د ر و دام َرة ر ، و دور

     َوة.  دواي ط ير  ، دَي دة يمد

ط  :طر دةر  ر َة.  َطَر َ َو  

     ي و وامَي مرة دة وم  ت وي داطوة

ري  ة ! وة  ض د َ ؟ ك  داوة: وة

 َ َ ا ؟ووَ دا ، ض ر  َ  ويَ و  َ دو

 َ ... م َد َم مي ذام  ي زة ؟ َش 

 ََت   س   دةزامَ ، ي وة م رةم و    

ن ... َوي  ذا دواا دةطرَ دو  ََمو

ري راَ و   و َمارَ َ وة و  

 َ َ طر طا َلَ  ، روةمة و 

 ...دةويَ    َ دة  َاوة  

 ، و  ذاري و َم وة ا  َ 

   وَذك ر تمم  ...  اَد َري مر

      ،  َدا َلط َن دة  َاموا ، م م يام

  ،          و ردة َ  ط َن دة و د 

دةَ َ مد . رَرة  م ، َ    ، ن 

   وة َي ذم دة  و  رَ َيَ. 

  :   َيَ دةذ ؟ 

: ر َة ،ي  دي مَظ ، راو و ، راوي      

  َارَ وَ وةرم ام ر َط ، َدة  ،  ر 

.اَي ر ي ررط ر  و ز  

 :       اوة ، رَوةم َ َي ن و  رة  َرَط 

 ، ررط ر  ام  وام   وي  َم َ 

   !ر َش م َ دةي. َطَر  وة   

       َ  ، يطَ َذم َ : و ط وامر م 

     َ  ، يطَ   شَ  ، وةَ َم

ذمَ  طي  ض َرة وَظ ، َ ... َوَ طَ و     
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 ، دو امَر  وادةزام ، دةزام طَ     وةي

  وم  م   َدةزام ، َ وة ري

       تمم  .دةزام  مدامم ادة ومةر  ،

طَظرَا ن د . ممت وةرزرةم وةك ن 

َيَ ، طر دة   و مَوا  لَ و    

ا مَ ، ي وة مَ   رادةَ و َ . َد

 ر  اوة  َش و  ي  و م وة.      

طر من َم دة  ب  دةط ، طر  

     ، ر دةوة دة ، د زةوت َ ن

 َ َرة وة وَ ، ةدا دة ن ر 

امَ و  دةي. ش ام !طر دَك ة وةرزر 

 َر ي ، ددةر  َو و   ري  ن ،

      ،  ن زاد   .َدا مت و ط ي 

َا رةي د ، ي  َ  روةمةي  م و

        وَظ َ ر روة ، َيم َر

مر د ، ي  وةدواي ري رمي و ممت      

    ، َيطوةرم م  َ ، ذم َ . َوي  

  . َ م  َوَظ دة  

َ :. ََر ظَط ةط  

  : طر مزي طم رومَ  طي . ..

      َ َويدة  !طم ... : و ط امروي وةرر ، َطَ

    َ َة دة َر َ رط !ََر ظَط دةط مط

 ، َ ذم   ةت ، دوامد ي ذم شَ و َ

. طم  ... َاوة رم  يم َر  

   و   ... ؟َاوة رم  :    َت َ م

 ، دَ و ذن وم ر َ و  ، َرة دةري  ا ذن وار 

      َ  ، ي دةزامَ َو  ، َ ، د مَ  َذم

       .م   َ و  ، دةزا َد يطَ

و َر ... مز روةردة او و درةر ، َش     

 َ و ... ريَ َردا ذمرا ن  اَ وةى

ة و  زوَر درواوة ، طر زامت  ض وَ و َ و ض ر

        َ .وةدةا مَ زة و ، م و ارام رو

. م   َ َدة  

َ... دَ ذن و َ ... :امي ط  َط  

   دة نرو مذ مََ َي  َت دةزامَ :

 ، ا ممَ      طَ)  َم دة وة؟َ ت  رط

  م و وةي دةر  وة َ ؟ دا  ( َظظ

 َدا را َر م ك َ ،   و اوم نم

، َ دةزام َ وَظ رَش َ ، د دةطَريَ ،   

م وةي  ض     ََ وةير ؟ن م وا .ََ ةن ذن
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        َشر و  َ ،  اط   وردة

  َي  َرة د ... طرم راو يَ و  ام  َيَ؟ 

َش   رَ و طَ   م َ ت َد ؟       

م و َ َ     وام ار  .م َ اي دةة م

        ، ت كاور   ، َ ا َام   دة ، َ 

 ، َ َت ر  وات و وا ش ،  روة َ

  ، َ داَ ي ، ذن و َتَ ر ، َ   

 َلَ   ، م َ َم دم    َ َ نَ 

...  اريد  رت َو... ي ر َت َ ... وةم  

َةمك وان و مو داطت.  َاوي َي ، ر     

م مدا  .َطَر وي ر ط  وردة  

  ن ر   وردة يم ، اون. روان وم  و َ

َ ر وةان طاو ؟ َم زةرامط :و َط  

   وةردةط مدا  َا ممز ، ري دةَ  :

 َدةدةم َو م ََور م ردارا  ي دةَ و  

.اث م :  

َ  َر يزةو رو يو .نَردا   ةم

دةم طَرام َش رزَوة.   - رن دورَوة  -

        روة ط ي زوَروا ش و ،  ةمَ ر زو 

. َ ط َرامي طام َ  

َ    َم َ اط دة  :ط َط  م َ 

  درودوة؟

   مداوة. َطَر وة 

  : روم  زوَرت َش دةويَ! 

راِو ط : و رةم َ ر   ، طلَ  

    زوَر  دا ، َاا رط َ َيَ ، دةا مرةم

 .  (ََ )  َوي َد ، دة   

  

ََطَ .م دة ية و  ر و  شَط

  دةم ََزةوة طَ :  مط؟  د ََديَ ؟ 

  واموةر ، ري مو َ ؟ د ديَ ض َ َ :

    ،   يم و ، َيَش مر َ  َ

  ةتم  .دا ... دة َ  

 . ََر ظَط َ تا :  

 ، َرَط . وتَا و وةري دةمط ورم يوة  

َ  ي  .ددة اوي ر دواوة و اوةر َ َط

  .ددة مَ و َر  وةم ي ي ووة

وة   وام...  َز و  ن  م  وازيرز و ي

  وةي وةك ، اود ... ر َر و ، ن يدةَ

دواوة  مم  دَ ، راوة و وري داوة ،       

 ، دي م َ ا زامدورر     َ َ َويدة َط  ،
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 س و رزةوة  َةََ و  م  زةوة     

وي َي. راو طراوة و ط   :ة.  ك      

 َ .َوا رَ و دة وةي دازي م َور  َط

زوَر  طر و خ َاموة ط :دا ت  ََطَر 

 .َظ  

 دةت ة-      َ َطَر ظ ، َ را رَي   

 َوةك     -دة ،  َ و ر ةمش  رَطَ ت وط

      موةم م وام و  َي َ  َر

م راو ، وة  وردة وردة رةم ري اي  طلَ رة

 ََمَي ، َلَ  ن و َي دا      

  َ ط .اندةم موةم وة وامدةم موة

   تَوا  ، وةامدةدا م    َ  ، يوة

دي مدةا ... رة َ  م ، اوة و       

َ .ر مد وة  ت دا :ةوة طََذ شَط

 ََطَر ظ ، َطلَ  ا َي  د و  ر    

  َر َم  ر وةيَ ، اوةر َ م وي

 .َ يدةَ  

  

ي دةب و مري    /َ٧٢٤و َ َ ذرة  

 َيم مرد يوَذمروةَ و  
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امط ط  
  

َم رز َمَي (ر دوََف) و ر َمَي 

  () ، دامن و َوة دةاردةوة.

 دةووة ، رط اممم دة ، َفَدو   :و ط 

 ، مدةط َط ، ان م َ ؟َم 

 !َزي وام       َي و ري  ، َةي دةويوةم 

         وةر .وةدة  ََود ر ، يام َزة  ر

  َ  َ َ ،   وةرمطيَ.مي؟ دةوة

  ...  ةردةطيَ ...  : و

     ، ط   طَ و ي م ام َ :

 مةي ر (َ) زيةطر ط   ؟م  َط

  دمَم  ، وامَ يَ يماوةر  ، 

ةزام      زوَر ة!  َوة م   ، د

  !َ .ن و دامدةط َط !اَ َود ر ا؟َ م

ي مرةزا!  َي طة! وةرة َة ... وةرة ... وةرة َة 

.. . َ ط  

َةدا دوََف َي  َي َي راَ و مو طَي طي 

  دوا دواي  َ ، واما  اريَ ...ض د و 

  َ ة  ، َ ط  :ط دوا

... مزدارة ، دةزا َش  زوَر َةويَ ، وامَ ؟      

   ؟ن م َدةو َ     دةي : َ واري َ دواي 

َرت ط ، و  مت   َ وة.   وَ ط

 َ ، دةو  َ َ ي دة ، د      

و روَ َاوة. َت دةزام  رةي    َ و    

 ، دةد م َ    ، وا وا ، َاوير  م دةر  

   م  ، ام ط    وة وَا دةر َ ن و

    ، َو َويدة َ ... دةدا دة َي يام و َ

مويَ  ط ام و َي َ  و ر       

 رة رط !َ َ ايوي م ة و َ وةرة ، َ

 وة ، م      ََور  ي ... واةي مم  و م َ

  ، ط  َ ََور  اار ... َ يَ و َةدة

  وةك وة دوَزَوة.

  ، وة م َ ... مط م :و طَ َ ، 

 وة َ دةي ،   وةرت  َطر  طَلَ ا ، د

 ...  

    َدة  :وة و ط    امَي وا م ر

       ... ...  ...  ؟ ة ر  وة ؟َلَ مط

        ،  َط َ ... ...  ... ؟َد ةزاموا 

ََلَ و دش ط ةزاموة مدا !وةم    َ  

 رة و طَ  َ  :ةك  طلَ دة ، وةك 

وةي  َ و و  م ، َن ا  ...  َ رون 

   .َد  ا  
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دة  َ ذن ام مك و!  خ دة :    َ رةوة

 !     ، مط دوة؟ م واو رتم يَ واش وة

َوَ ،  ط َطَ رةم ، وةش    

  ،  َ ََ، َ َ َ َط لَ ضط دة

        َش م ، َ دور  وداي  

.  ...  ؟َط...  ..  

     ... دةزام ةط  َدة َ ، َظم  رة :

  رةرامت ، دا دةن ...

:   واَ  طريَ ... َ م ! زوَري  

   َ َ دة  وة َدة .ةطَ َ  َدةوي

  م دة    م  ...  ميَ طرَ ... 

   ووة طلَ  ، رة (ظاَظ)        

.ًََ نَم  

ظاَظ ، َمي َ َن. ردو َ، من     

  دن و و دموة.

   دا ةمَ َ ي مم    موة َفَدو ر ،

      ...  ََد دا  :م يةمَ و َم  م

          َ !َ ََد  َن!  د م ار

رذةوةمي َدا !ك ر ةَ ، دة دام ي دةَ و  

 ... دة َ م  دةام ر   وَ رو ََوَ

  َط زت ةوةم ة ر  َ زام  ! م

   ة ... زو وة ... ََد  َزار ط َط َ؟ دط

ت َةدةطيَ ...  ! داَ ةت ز  ط  !َوا 

  ط ...   وَ رو َت َةرم

    َ  ك ام  ... م وةر ... مطم :

ة ، راي وة َ م  ، وة 

.َدة  َوزة اط َ   

:  َرو ، طَرت ط  َ ،  رةوة وات    

  مدةطت.

    َ نَ  ردو ، َ وَمو ر َ  ر

،  َوةي ك و طلَ دا وَ ، َ و روَمن        

  ارد و ر من ، وةن وة و اردن. 

    َ  !  :وة ، طمةَ وةي دة ، ر

و َي ، َ م َدة لَ وة        ط َش 

   َ   . اَر و طةرمَ  وة ... َ

 داوة:    ََ يَ؟     و وة

  وةش   َ طي َ َ؟

َ ام ، َ  َويم   :    َويم .ا ا

  ط م ... دة ريَ دام َ يَ دة؟

  َ و دة  َي يَ د و وَ َي َم 

    ، َو َدة  :وة ، طدام َو دة د و َي دروة

...  دا  

؟ ... ر ي َر ... اوةدةر : ط  اوة

.َد  
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 َ  د و ر نرط و  نردو   د يم ، َم

  مو ََ ور رَن ي.

   َ ام  :د و ط ن دة ر رة

 ، مةر َط َ َت دةزامَ َ؟ة يط مم

َزةطر   ... مةر.تم        

  س مم  ...  ا دوَ و   رةدا ؟ : موة

  م دة نور ،   ردة  نردو ، دوا

 ي ، دةا يمم ،  يو  ،  َدةري

 وة. دوََف ، ودا ط  :ر ط و و دةرط

  دةَ دةن َ وةرمطن؟

  : وامَ  وةرطن.

  َيرط َ ...  و َاظ دة ةدة م :

و ن ... طَ مة ... زوَر مة .رري    

 ََم ، وةي ذورةن  دة ، دو ََر ط

    مةش و ر َزرةط  رط ... د تي ذة

  !َلر ا     و  م ر ، ِةطدور  

  رازة ، رلَ ... وش.

   داوة: وش. وة

       َفَدو ر ةدرا وَ يم و يدةرط دوا م

  وة. 
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وري ر ورةط  
  

    شَ ، (َر )  ي () ري 

  مي ارةوةن وة و مزي َة دةن .

   ،  ري َوي دةَر ،  ََ، وَذانر  َوَذر

مم ر وت ، و طوة وةم َ َر َي

   :ريَ َة َ؟

طرامَ ، ا دة َي رو و و  

   داوة: .طَوةن رَيَ ، وة

اي َ  ي وةي ط م َرو وي   

َ َ وي    م د و ط  ري ، َدةري

  َوت.

  

     ر ورة وط َام ، َوة ارَ ََ دواي َ

     ط  راز و ر م و   مة دوِِر 

  ذامموةي َن ، ط رامَ : ة َ؟

. :  

ط   ر  ، َاري  ط ت وي ط ، انر

و واري  - م َو ر و وةدا -  ي ات 

  غ!د: مة دات َا و

اي َي  وََ دا و وةمَ ن و 

  دن وي َووة.

 ي دودواي م  يَ َم   ، ََ

    َ  وي و َ موة َوةو ارَ ، َ ،  َم

وت   درَا َي ، مي ط طي  درن ،      

      و ودا و ر َم  َيذم  امرط  ةداَ

َ .دةدا َ و ََادةر  يَوة رَ ي  

  دن   :رة موي ؟  

. :  

  

ََ دوا َ ، اي  َ دان اة 

امك ، ة رََ م و ي ارةوةي    

وة ، طام مَ يوامَ  ) :ري م ورة

   .() ويم َر   !َرطم !ََ م ، ور  
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مَاوَذر وام ي  
  

زةمَ ة داري ذوري دا (ذظو) ي رَةري  

َم ، دوازدة ران َا. َرةن ، م روواز   

او ، َن َ  َ  و طان و موة ، و ذ

  ، مذم َ .دن دة، دامَ ِةويارر

وامَوة  مدةن َا دي دةا ، ون  ر     

  ،   يةمَ و يوامَ  ت ودةط ن ر

. (* م دا) :دةموار كوةدم دارط ر ، وةك  

    ذوري  ، ري يَ ي (ظ َد) و وذ دا

َن ، ن وا : وَز  و م َ ذوري  

  َم ، دامون .

ََ دةَ وامم َي واو دَظَ ي ري ، 

 ، َ وةوا وة  دوة و ، وةَم َ 

 وذظ دا  ي دمدداواي ز  زيم م

       ر دةروم  يرةزا و َي  ، ت رةَر

و  َ َر    ةذم  ، م َر َرا    

 ، َدار   ، َيَرط ََ يرداوا

  رةي َي دةَ وة. 

        ، َظم م :َو دة ََة َ كوة دواي

رمي ي روري َ دة ، دةو دي رادوةوة   

   و ...      !ن ان ةم ، ن زوَر مان و م

      ، َدةودا م َ نوةز و َ   ا َ 

          داردة   !َويو مر ام َان؟ ذم 

     دة ر ، ار ، ي ووا َذم  

  ممن ... دة َوموةرة ، ك  ك

   :وة طَ ي و دةر دةم  ، وذظ دا

!ان زوَرة ويَ ذم د  شَ   

دَظ : طر وَاطوة دةَ: دةا؟  ن ممة 

  م؟  ا طر واز م َم مَظ ! زوَر ش 

 دة و د َ طَ   ، وة ،  

        َدة َ َ ، َ مش مدةر   َر ذمط

 ، ا دةط ت واماوا ر  رة ، ان 

  َدو م َ .ةط  ار ، َوةي دة

ََم  دي. وةرةم ا َا ذمر ةيوةم ، دا

مَ  َ ن م وةرط  ... و  

مم  !و مي ي روَذة طر َ َن يَ:     

   ام  ! ش َ ي ذدة و ي ... امَ و

ر نك دامَ؟َادةوَظ ر   
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  َ م َدةزام  َ ر  !م ار  :

  ) مَ ، اَ نام زوَر  نمَ 

   َدة َ َري وة ،  (َ) ، (َظم) ، (َ

  َ وةَ ذم   !رم َ 

...وةردةط  

  ة! ... دةم زوَر :َوة دة وةَر ، ظَد

        َار رم ان و َ  َ  

... دي م ارور  

 دةداوة:  ي و وة   دا ذظو ، ررموة وة

 دةم َدة ! يمةوة ،  رورد َ ام رط !َ

  ا مَ ير و مو دةط َو َ َام َويَت دةردة

، طر  و ردة َن ا ، َ درو دم ري     

  اوةم ، َن  روري و وةردةطت.

  

 وةك ام امذ  ظَد رط   ،  ي مَ 

زددم ي  وي ودام َ د و وةدا و       

  ةذمي    َردةدا  ان مون ...

 َ ان و َري ذموي ر وَظ يو دةزام :

ا ري و  دة  ، را دة! را  ي  م 

   ، َيدي م َط ردة ط   وي ردارا 

   ط َي ط ... وةَر دةط َط م ر وَظ

و َم رورة! روري و َي  دةي      

  ز  غ دةَ ... دة  َوة ...

 ََ :  ان ... وة ري وردور ام َ 

...  م  ر !َةري ر  

       :َو دة ََة َ ت وذ  دةَي ط وير ظَد

... دا م و ي  كام   

     و دة َدة رةو دةرط و َة  ، وذظ دا :َ

   َ َم ن!

   ظَد وو دةوة و رَري دةطي مَ رةو دوا

        ر ان ت َ رط :َري و دة يَ

 َ امَ ... موة ت و وام ام ةريَ ... زوَر

ور  ان و َوا ر.َ دا  

مَ  دوا َ ، َ ، ن م ظة لَ ، 

 و ةمط وةك ام و َر َ ورة وةش و طور رزي

   َممن ، وةذور وت.

دا ذظو ، دةمَ راي َلَ  رةوة ، روي    

َت و دةةَ        ظَد َ َ وة ... َ وةرة :

وامي ري ط َ ! دة َطي  وامي موة       

  و... ، ... ، ...

دَظ  ، وةم م  ام ،  ذَ َةوة 

.ش م ا  :َوة دةَ   
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واَ  وة:  ي   دا ذظو ، ردة

   وةك َو م  !ا َ زوَر !َ م

      !ورةي ط َ  ؟َر اط دارت رة َم

دة  َمك  َم  و وام و  َ ن ...    

!َ وةرة ...   

 ت. دوايي دةَمر  َم ند ، م  

َش رَن و و ، طيَ  َذطرم دةطيَ ،  

رةي  دةرزيَ و رةي روي ري دَظوة ، 

  دةروامَ دةريَ. 

 يرا  ، ري َ ظَدو ذن دةو  ي  

دَ ا دة) :َرا مزدارة! ك ر ام !ي      

   ... َرزيدة  ةير َن   !نز  د 

   َزاد دة مَ امز  ردا وةرزي  َلط وةي

 ...  

لَ و  وةمة  زاد  ََ ، َوةي   ذظو د 

    ، وةَر َي  ، تي ذة ة وط ظَد

َ م َ ض دةرد َ دةرن دة؟ و َش 

 .(ر دي و زةرق و  وا و  

دَظَ ةدا  َةََ و دن دةو َدموة:    

ي رةي ، و َ دة!  د ر  ) رزة

زامَ م رزطري  ، َةي َ دة مي    

     َا دةَ  ظَوي دم كَ .وةز

       َوَذو ر در مط ... اوي و  ك و ةوةر

وة      رزامموة و وة    رَوت  ورةي  

    دا  و َ   زوَر َوة ، دةدام

  م ذَ طوة).

َ ذظو ، دن ري  دةطيَ و دة  :َم  رَي 

 دة ور ور ، وةَ ولَ و ي واطَ

َدة ، َي        ، م َ ولَ و و م اطَ كم َ 

          َر رط ... !دةم موام  رط 

 ، وةزة دة   َ رم و ، ن َ ت

!رة...  

    ي) :وةوةدم َوة مو َر ، ظَد

 ، طيَ دةرة م  َ ووة ة ...       ام

  رة م  َ... ن ي).

       َ ةوةم و َدةم وذظ دا ، دا 

 !َو امدة  :َدة  

  َش رَ دادةمََ و دةروات .

 ، مَ ريةَر  :َري دة يَ ظَد 

  ؟ َش ر ر ي َت وي؟

  ط ت و دوادة َ وةردَ ري يَ

   ََََي دة ، ي دمددي ز وةَووة و دةََد



79                                                                                                        80  

  ير رط َذي دا :َو دة ان و ي َ

رم راَ َا ... َوةرت  َرةراي و م و و 

  ةوةم ... نام و   زوَر زوَر ، َ  و وَ و دة

    م اوةي ر َ ، وة َت ورد و َو ر 

   َ دةرويَ.

   ، وذظ دا رة       ي دم دري زداوا  

  دَظ دةدات.

  

 ةمر / ةمَ ن (*م دا)  
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  ةوةرم َ وة
  

ي م ََ  و  روَذ وةرطت و  زار و       ١٠

    ام  ،  نَر ز ك    ، ر ََود ر ي

    َ رط وةي ي .ن ، وةرمر اريو

.ي دا ،  ر َش َ ، ة َر   

     َ رةي (ردم َ َش) وة دةزام؟ 

     وة م يوا  ، َش َ دم ر      َ وَظ

       َماريَ مَ وةي و دواي و َم َ ََرَ

   .َ وةَر وةَ دي و م ي ، ارد 

و واش مَ   مَ ةري و وَوة  

و ر دموةن     ََ  اري و طة   

   و رةي َت دةر ةي. 

طر مزت  َ َش ر  ، وا اري    

     ط َم  َ َرَ وا ََ َ َ و رةم

  ط  ََ َ َ ، نَ َط و ط وس و وةم

وَن ، َلَ رن ذ َوة دةرََ و       َوَ و 

    ر ط يوم و ن وم ةمر   ، ةوة ممم

راَ ة  وةم . َرة ويَ  و ش و   

  وز و َمدار وة ، دااوة زاد و وا

وة َط   ِةمر  وةرةم ن وة َم  ، ام

  َ دمر) ياي روا  ، اموزة

       َ َا دوم  َلط . (َش وي

َار م ذمم و م  و َ م َامموة و    

 يم َ ةم روة...  

  ة وة ودة َ زي  اَ

وارة ،  طما  ، ط ووارة. دامَ ا 

  دةم  ، َم َ    ،  مدةدةوة.

      َ)  يَظ َ ، وة ََي ر

َظظ      َي َو ذور  ، يَ ط َدا ذور (َ 

     مرةَ ل و ل و واوي  َن ، ذور . تط

َزةرام و دا دم اردن اردموةوة ، يَ دةدا.    

َوامي َم وة ،  دن ر َي ،  

  رزو اوة. 

  ، وةدوَز َ  يَو ظ () ط ةَ

ر  َ وة دة و َ َ ون د ، زوَر رَ و    

.  َار رم ازاوة ور  

   ،  مط َم ، َار رم و ازاوةر   

دةاردةوة ،  َد و  ر ََ دام و ي  

  وةم ط دموة و: ض ر َ؟



83                                                                                                        84  

 داوة:   رة ...  ...  دواي ظَي    وة

... َردا دةط    

  : َ  ... ض ر َ؟

 َ َ  َ ... د ون َ َو ا دة

   دَو ، و ي ةي ذمَ  ََن و ظر وةن

    ََ نوة دو َم ن و َور َوَدةي مط 

 ...   رزطن! ر ي ي):َدة َ وةك َ 

.(  

  دام ررا ، َار رم و مط َوةي  ذم  .

 م ، َ زوَر ...  :تَ  ، دة

  ن ور َردوموة َ َوي.

  : ي دةَوة ن ر ن َ؟

َة  وَظ م َ طلَ مَ ذما داَ و         

م ن ، ي وا دة  و َدن ،   ذ

      َت و وادةزامم َم    ة وا دامَ 

.مَرة ذم   َ شَ .َدة  م  

ر وةي رداَ  َوة ، زامَ دي م و و ة          

 زوام  ر دةذي و رة     ي كوة ي و َ

  ََوة.

ي  َو ذورة  َيَ دةدا ، دةت  :و    

 .ر َر ، َذم  َ ، اتي دةَ َور  د و

 َوَذن ر ، َوان دز  َو داوةي م   :دوة

، َي   دا و َي َ درو ت.  روَذان دَك

   ، َذم يَ دا اَظ َط  َذور  رط َ

 .رامَي م َ وةرة  َوا م ، م َو ن  

و ي ةي ووة م ، زم وة و    

 َ و َ ة        دةروة ط   : مرةزا

ذن!  ر وةي و َ و ط ة و  وة   

م و  َدا د و م ز وَظ       

... َدة  

    .  دا َظظ َ َلط ََ دواي ر

َ و داي  و رَوة ذورة ، ط :ريَ   

    وة دوام  رةي َ !   ، ار

   و  وةيم َ !َوة م َو رةي م

روَذ دة َمت ةَ؟    مم مةروَ ... ي و     

...  

:  َت دةوت ي ر  ،  مَ؟        

  ... دةيَ م رةَ و ذورة َ ... َت يام ةيَط

  َ رزطر ن م و ...  و َ روَ َةدريَ؟

  : رومَ ةدريَ.

  ...َ ة ذ ووارة ، دةَ د 
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 ذم ، وةي َ روَذي وةك روَذام و و وةك      

     !َوَذامض ر !َوام ض !َ زوَر ك ر  ، ةوام

َري َوَ ، ة د و َش    دن        

        نم .  وةش و  ََت وم

 ََ      و ، مر مَرر و َ  

  ة و دة ي و  دةارد.

      ش  ، دة م دواي ، م ةيم َ ريدةورو

       َ  ارد ، دوادة  َ وة و و َ ي

  دوي دوامةروَ ، دةو  و س.

وا مم مةروَن دةارد ... و ض مم َ  !َر       د

       ََ ر و  ،  َرطط  ، نَ وي

      ، زة وة وَدة  رة َرداو دام

 ط ََ و ور رة ، دوا  راز و ذاوي َط

م اردم ! دواي من اردن ، ي مَرةي     و غ و 

   ، َ ، َررم ، مَووةي رمَ وَ وةروي دوام

      ! دة) :َذوريَ و دة ََدة َر وةر دةرط

.. .(ةَ َ دة َويم  

ةمم َدن   دوا مَرةي ََر دَ و َارام در   

 دةم  ارانَ ، نَ وير َ ... دا َ َلط

  َم َ  ، َر دة ر   ة ل و

وَ َا  ، ك دةم مةرَن دورةوة  

 َمدار َم .َيرط ََد     اَدر ن ، دا 

     َذم مم ، رةةم َ م يََر

لَ و ،  دةي ،  و ة ردةي ر        

   َر ر اويَ ةمي ر وة وَ  َي ، ارةَ

ةدةر    َ !َرةو ي َ دةر َ ... َراد  

.!و  

       وداوةيو ر ، َيرَ اوةم ر ك وةي ر

  َي َر دة َوةروام رودام دة ، روا. 

روداو   ، َو ََان ، مام ََي  َزَوة ...   

.  اَ دان  امي م ... مدر  َ ..

   َت دةدة ، ي وةرطوة داواردَ و زوَر 

ا ، م َ وةروام   م ، وة

  و   َ ) :َ َويت دةو دة مر

.(دةوي مدم ن وَ  

  

ذة ، دةت ك ة و َرة.       و  و  روَ

    ، رانو م  ، اوةم وَذير دوا و َ  وا

ووارة د. َ دة م دا ، و ر      

       َ .وةدة موة َ و دام م

    ر ام   زوَر     د ،  َ يمَر

داوة و  َارد  ر  َةم َ دا  
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    َي ي وةارط امز وة ودةدة َ ري ،

 .دة ردام ، ََ  

  :ط ، َداوةم ذورة َ  وةو  وم

وَ؟رزار تم ام َري ، َ  ر   

 داوة: ض      َ  ...  طموة وة 

... َ َ  

:  َ َ؟ َوَ  ! و وةك دة َا        

     ،  َوة رةي َويش م  ،  ي و ا

َ      وةو م  دة َ ت  !وَ 

  رة وة ... مت رزار؟

دة طموة ي َةي راَ و طَ : وا      

... َة دوا امدة ...وة م م ... م  

       ، اَدا ط َم  دة َ وةي دواي َز

  َ دةريَ و َي  درَي د.

     و ! زوَر ! َ ؟ ي  :

  دة و و : ر َر و.

        َري ... َي ط ... م اَ َو اَ

   َي ط ؟ مم  داو    ٢١٢ ََو٤٤ر   َ

. !م  ي  .  

! ش !ندودو ط َ  :  

رو ََرةي َ ذورة و رد و  ٢٥:  َ وةمة زوَرة؟ 

   موم  ي َم ...    ، َراك

. وة ، ََور َ ، رة  

ط  وام و دةم و د َ وةمرر ن و

  َزةوة ، طَ  :ط دودو طن ... دة َمت      

    رة ،  ت ي َتَ ؟م 

  ََدةرد َ َن   َ ... وةَاردو٢٥    َدظ ، ََور

ًَ؟ وة و غ َ مم م و        َ َر َةت دا

 !وةَ وة ر م    رط ، م َ ... َل ر 

       م َ و َوم َوة روا دوام ، زوَرة َ ترة٢٠٠ 

  رو َة.

  دي زاة؟ ٧٥: م ةَ َور  

  زام  ؟: ة! م

  

َ رور د ، َة ك و ةن  ، مام ك  

روََ   ١٠٠روَي   ، دا دة و     ١٠٠ي  .  و 

رز َ ا د و م دة ن و رةو وَي         

  مةر وريَ .

وَ رةَ َري من م !نرز     ١٠٠  َور

  ةم؟
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  رَ من
  

  : َ؟

  َ ميَ.وة

   ، َم َ  وي وام     و َم 

و ط  و ةر      ، ةار  ي َلَ و و

 َ َ رة -دةم     وةدار و درة 

  وردة وردة م دةَوة و  م دةيَ. -ديَ 

.موةرزي ز مة و  وة  َ  

وامَ َ  ا وا زةمة دةت  زةوي و ن  

 ََ  تمم وة  -وَ وم مَم و  - 

َ.ورةةش و طر َ م ن و    

  مَ دةم َط َدة َ واي وام ، َو م و

.َ َرامو ط  

  ر َ دة :َوة َ َة؟

   دةداوة:  و طن ...دةم َام وة

  : َ َ؟

 .َارَر ...  :  

وام ، ولَ دةدات د  دةم مَام و ممي َي  

      :َيرةَ َ ، َ َا زال ر يَ ووةرط

رَار؟ ن  ي داوي؟  وة وةك دَي دارن       

  مَ طَرما ر  دم؟

  : طر َة طَرم؟

  ة  طَرم !طر م؟  : در

دةم ام َ ، ةََ و دة :َخ ... خ ... خ ... 

  وَز! وََ   م ... !َي دا مة 

... ر  

  : َ َ؟

  : زرةر و طن ، زرةر.

  دواي ، وام  ارةَر مَ خ و و دةم َم

   :َةوة دةَ َذ وةةزارم  وة وَردا د َ ،

َي مةو ...  دةَ زرةر !ي َري    

رَش ... ممت دم طلَ م وةك َةدا   

 رةق زةت دةن و    زم دواوة !روَذةوة  دةام

 َدة ! وة .نَ وة ت ، دةدا و ر

.َد   َ دو َ ؟  دةمم م   

   مري ط دا ي ... م   ...  م  :

 ... !ر ةم  
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 وان  ، وةدار و    َ ، َويا دة 

   رادةوةَ و دة :ََم رَت وَ َة؟

     َ) وي  دة ...  دوة ون َر :

 ، (َظ.َدةر ر ةوةَ   

:  ! رَي وة ا َةوة ي طة؟ دة ي 

ي و  موةمي رةوة دة ر دة      ا روَ

دةو ، و رَ رَت م خ َت  

  دورَوة ،َة َر زوَرت اردَوة؟

 َ  ، روة! ر َش م وَظ  :  َرةوة

مَ ،  مط     دَ و ن م ،  َ ر َان     

  َ   َة وَ؟

  َ ط  ، َمر َ دةط َو دا  :

رم ي ث ة و وَ  دةط طَرم ، ويَ     

    و دةرط مَري طدةرط ، و دةرط ، رةك ددةرط

 ا َو رةوة و ... َ دارتط وم  َت داريط 

َوة ، ر طَرمش دةري ،  دة ة   

 .دة دةط  َو و  

: دا م در َو  ...  وَز وة!       

    مو دة دا دةط ت و َزط ي

َط!مر  

       َ َو  !ا َو ؟م  َر و    اَ َ َ :

  َت وَ!

: و  م   !َذما و ماي َت َدة ... ا     

  وةزةم دةا ر َوَزوة! دا طر    

.م  

َ ةَ  َ   :  ت و كر َ ر رط !ر م

.َان دة  ، ةريمَر  و  دة   

: َي دا ... و  مَ ... زوَر دة َم و    

.َو دامَرط  

.َو  َو ، دةي  :َو دة ََة َ وان  

ردو .ةمَ وَن ودةر  مم ، َيرومن دة

 رد و َار وةك  رورن دةدا ، د َران    

رما د َاريَ ، لَ و َم مَ ر َدار و       

.م و   ، نَري طدرة  

وام ، َدر ةمَ دواي  ر دة مر  :َدة 

وة دةرم َ ، ََن َم طَ ة؟ دة دةرطي       

     ؟ور داارةر د اوة! مدا مَرط

!ان م َر !وةَوةم َ م  

        َ ن ري  وام !زام َ زام !زام : .

َا داي طورة َي  َ دةوة ، دة َن     

  ي داو !ري  َوامَ ةي ؟
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.وا َ :  

  : طَرم َوا طورة ، ك وام ؟

   َ ةت و  َوة رت مام رَا وَن.

 ، وام       ر ، وةَي دةَ َ   َادةور

 دةداوة: م َ ، وامَ ،  ن مَ و    وة

.دةط َ َرةم... ةم  وةي  

 مدوة َ َةَ !زة َ  ض   !وا :

ة دةر ... ََخ ... خ ...    طَن طي َ! دةَ درم

  خ ...

  : َ ؟

   (َدط ََظ) و  ...  دورةوة ََ  :

 ، َ زرة َ وَزةن  ، ما  َوَظ ش و  

   وة وَ امَ زة َي َ دا ، ن دةمة

و.َ نم  

وام ، وَ رادةوةَ و َي دة مي اي    

     دةم م ، َي دةم ممداط ر ارةوة وَر

رك دادةطََ ، دةم ري  دادةطَ و  

ي راموة ، ط  َدار و درة و  

 َ     وة َ ، ََررط  َرةش ور

روَ دةوة.  دةم ري دوة  زوو دةذََوة   

 ،   ي ر َذي دةرومر ،  َ َ 

 و طَي َ طَرَ روَ دةوة.  دةم ري  

  َ      يَرط َ و ََ َ و  َر

  ا  ، َث و راوة ، رومك دةوة.

اي رَار ،  َةََ و رَوة دة :َو      

م  ذ َو ردامدا من! ن من!    ا

   وةَو د ذار و ور     َر و دل َ و مدةو  ،  ة

  رةن ... ن من ...

          ا وَذةيو ر  ، ن مواز  ي َ

م ردا دةت ، َة دةمن. دا زةَ ما َوة ، 

.َم دا  

َ مَرةن  -دةرو َ  َر رَدا  –:  و َش 

. و َاة رَ َت دة  

 َوَظ  ، ةَ وةَون دةَن ر ... ار :

وةط مويَ  م م ... َ خ ، خ ، خ ... وَظ        

موةرَ زوَر  َزة    ، ري م و   

م   َت ةم  دا َدة  ، وةدة م

  ََور   ! وار  !يم مرو م  ريط

لَ و مط ! َن  َ رق و مة دا د  

    َ وةك  . و دم و دم  دة و را و

 َ دار َل     م اوام ه وموي طزة َم وا  ،

.دة  
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 ، َ :...  دن يَ و َوَظ دة رة   

.دم رة َوةرم  ،  و يدة ار :  

 م َ ن ة دة َررةز َ ، ر !ا َ َ :

  وةك َ؟

:      وَ نَم ، ك م ن وةك رامرةز

 ، مَ َوداري رط ، دان َم  ن َم 

  َ ... نلَ دةَ نَ ن ودة  اممَرط

وطن! وام روَذَ داَ زرةر َ َا َ و  

   رةو َوو ر  ر   ََ يورة  َ وة زي

  ن  ي لَ ا .

  :   َم دةي؟

        ... تط ا واَر ر ، م َ !روا ! :

   وَ دةرطدة ، َ ، مَرط وة ط و

   َرةوة!

 وة ، دوادة دةرط َ ةَ دار و ، وام

        َ ةَ ي :َيَ و دةر دةطرةاي ز َ

         ، وَي دادة َم َدواوة دة ةَ ، مَرط

    ، دة دةو دةط   ةم وم ور 

ر    َو ة و اي ر، شدة ط  ... وة

... وة دةط  

  وة م َ ي دة خ ، وا ، خ ، خ :

وة   ... ويَ  ؟ واة ر َة ي     

  َ َوة ...

  :  َي َ وة؟

َ ي : ... ةَ َ  

: َ َا  وةزي وة  َ ا د س َش ؟    

   ررةز رط      و ط  زت دة وا  

  م َ؟

      َدةم  ت وك دةموة زةردةو ، ارَاي ر

     رةد  :َوة دةَر  اوةوةش و   طةر !َ ز

       رط و دة  وا  !مة

  زرةرت   مَوة.

  :  َ َ مَوة؟

 وةي ر :     !ش ير  ...  ير م ورةط َو

   َ  زرةر دةَ؟

  : دي َ؟ 

  َ ... دو : ي (روَظَط) ... َدةري  

زت ة؟ ...وةي وةك ور َي م؟ ...     

... روَظَط   

  : درو َ طورةت  َ مدةت؟
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طر وام وةر م رَارة م  ، طلَ  

     رََ َ اوة    ك ووة. زارةَي دةط

َ  ، َي َي دةَ و دةويَ دةرط وَزَوة و  

     َ !  :َا و دة َيدةط م ارةَر .ار

    م َ ي   !ي زوَر َوَظ َ  ؟يَ دة

  َة َ دةَ؟

ن ، وةدا  َي  مَ دة ودا دةرََ و    وا

!ََ واز :وار دة  

       َدة َ  !ََت م يَ !اوةة رَ :

       ط ، دة َاَت ر دة َول ...  ََ

   م َ    َةويَ َت مر ذط ... !طزارت م َ

مطريَ و  و مي ... ز م دة َ دة   

َ ، طرمَ ة وةك  دةَمي ... َة و َ ي َت 

!َم  

  ، َدةم َ موة ن ، َيطة مَ َي وان

ةم .ََزي   ي  رزي ،  دارةوة د   

 ، وار َ     دا و ذورة يَور  وةي د 

        م وة واوةوة رم ، ارةَر ... َم َ َط

   طة ... 

.َدةرَ ، ةَ  ك َ يم  

مَ ، َن  رَارة وة دةَ  :َن 

مة ، َن دةويَ رَ زرةر َت ، 

       نةطي وةر و ...  وام ار ن

   ندزة  !ة وار  ا دي !َ

  !ََت م يَ  و ةَ ... م  ةكن زوام

 ...  

 دةم  وم ، َدة رَ ةمَ  َ ي دةم

  ك دة ر ط َردون.

ي رَارة  وام ردةدا و دة :َي      

.م   ا  َتَ َو ، وَي امدة  

و دةرطي طَرموة دةَ    رَارةش ك َةدا   

  دةريَ و دور دةوَوة .

َ دواي وة ، دةمَ ام ا ر مةدا ،    

.وام َر ط َودة  

وام ، ر وةي دةزام َن َ مَش رواوة   

 ، رز َوي دة ير ، وةردامرط و دود 

، دةرطي طَرم دةوة و دةَ دةريَ. وري   

       َو ، َدن دةار   دةم  َوة ط

   ( ) ا دي ؟(َظ) َي وة :َوة دةم م

  َ؟
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رة دةيَ و     وام ، رامري  دار و د  

   ، وةداذام   َويدة َط  وي ودا ر

    ي زَاورس و د ، وةَدة م ةط  ر

 ! َرة ودامر  س .َدة  

  دة ...   ةط  م  رط ) :ََي دة َ

    ... َ !م  وَز  وة؟َد ةيط  َ

.(!  

  َادةوةوة ر رةي وي ي ود كوة

و  وة ي  َا  دةت ... طي و    

  و دة ، وةَذ  ن ندزة  يَ  ، ي

     ومو ر دة  ، َة ذوريوة دةماوة رة 

َ ة و  – َةي َي ر  و رط وة ما 

 رش و َوي وةما و-      ودة ر ط و

   َدا ، دمر اب و ماوةر َ ر اودا و و

  دةد ...

مَ  َ ردةَ و رة  رة ر و وازَ َا 

    ردا دةورو  س وة ، زةمَرو م              .وةو دة
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َر  
  

 ) مر ريو ازاي ي ( روَظ ر )

َ ر  وةي ، (َظم م دوي َ ، دزي َ نموة

را ( ) ي اَ ، طراوة  .َو 

    ةوةارر ، مرط و  ، توم وام  ي 

دام و مي َي ي و ر م م ، ة ذوري   

   َ ددة َي ، ََا داط وةي َ َي و يم

.م  

 ، ذمَ ام َوري و وا و زوَر زو    

 َ م ، اوةمَ  وة ووَظ ر د َودة   

   .وةََن دةةوو ر     َظَ)  ، دارا و 

َدوَظ  ( رزطري   ، وةي َا ار       

 دة وَظ ي ، راب َردا و َدرداخ ظ

دي َك   و روَن طروة ، اوة. ي    

        د َ اردةوةدة َ َمر وَظ ،  كةَ 

  دامدةوت. 

َش  دا ،  ر دامم اي  ، زوَر       

   اي ر ) :تَي ط ، ردا ي َم َ زي

  وا ، َدا  ، َ يَدظ َ ، ط 

  رداَ َ َوة ، رة  َر َ ت).

دواي مَ  دود و رارا ، رة ام ر   

ا زالَ َ و رةو ط  م. زوَر  وروة       

  دةرطي دةوة و َ ورداي دوَزوة.

 ، د يردا    َ ، وةَي دام َ  ي

  ر  َي َ و رداي َر د.

.ار  ، ة  َ دا و  

زةي    ، ََوةي ََ دة ،  طوة     

   َ نَ موة .ةمَ  و رةو  ، ة

  َوزة َم َو وةي وةك َ ، اوةي رم

 زاةوة ،  ر واوي ا َ ، واام ي   

ظَد ، رك د َت داوة و َ َري وةي َي و 

رون م   مةن و رامري طرةن ، َوة و 

      َ ييَ؟ ... م مر م و ر و دة َ

ك و َة َ ، وةي م ات و  َ َي        

   ، َر و وة. 

  رة َ  َي  و َي َ   :؟

 َم َ ،  وة دواي     ، َي ر وة

َ  د َم مي موت  ، دوا  س و ذاموة  
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       !اردةوة وم َدي ظ  !وار ي داد و  :ط

!  وَز  

 رط  َوة ورد دة  !ة اويذة  دةوة ي 

 َ  و   .تدادة  ، ي داطذورة  يون م

موةي مودة و وةم و دةم مس مو 

َا و َرةَري طدةي ن طزارن وة دةد  

  مو اردَوة.

      ي دا وة ، وَ م َ ر د َ

 ،   َرةو     مم َي ت ، ر  

  ذورةي دا ، َوريَ.

 و وة  ذمي رةو و دم رطي ََوة ،  

 ذم يَدا-   ة ي -  دمةَر َ

  روري لَ ، َة ي َي.

 مموة ط  :َ ط مَ ذورةي دا ، َدة 

.وَ يَدا !َدا  

دةم ذم َو رز َوة:  !؟  ر روَظ وة 

    و ة َ ؟م ا  نَووة؟ ض مارَي؟ ط

  ي ا؟

 (َظ َظرم م) ي دا : و و 

  

     ... َدا دة ر ...  (َم َظم َظ )

ر دة !اش مزي وة مموة مون       

... َوة داَاردو وم ...  ...  ... (دََ) َ  

 و ي ، مون :   ؟ طر ويَ ي ظَد

  دةطَا؟

    َدظ َردا َ َ َ ا وار ... م م :

 ، وةَ      امم ... اي دا  ر داوةم ... 

  َ زااردةوة! ... م وم َدي ظ و  ر

  ؟

     َ زام َدا َ  ني طو ، دةرط

   َم ، مداط ََ  ... تي طط ي ، وةَدو

مَي دةريَ و َا و  ووة رةو       

  ط وريَ. 

   َ : وةةر ، وةمل و دم دة

  َ ايَ وةي َ   وي؟وة و وةذور دةرط 

  طر و ظَدَ َ َ ة داماَ وة؟

 ،  رن رةي َا دة اريَ ، وة

  داوة:  ...  ...داَ ... ظَدي ؟  مو اردوَوة 

 وو م رت دا؟ ض وو م دة َ :   وتم اَ ؟

َة رزام؟  طت وة  م موت مة رز َوة؟  

  دةزام َ م؟
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        مر  َدا  :وة طَ خ و دة 

       َش  !يَ داَرط دن ن وي ذَ !دة ر

  رة َ دةي؟

 م ، َد:  دا واري و ي داي طي دةرط

ر َش ة و د َر دةََ مَ طوة! خ  

م ر و َزة وةك َة! َن  طي     

  اردوة  دةموة ...

     ر ،  ةتم !وَذر وة و م و م !د 

و دم دا   ، َوة دةرَ َ !َ  يدم  ن وةك

  زة و َطر َ و رط ووة ررا    

!  وةت م  م َ يم و ، اوةر  

دا َردةوا و َرة م  ... ش      

َدا َ ، امو    دة َ وة وامر كي م ، َةر

  َري ، ممت  طي  َرا مَوة. 

 مَ دة راوةم و  و رطم ر د و   

 ، َري د َ ار  وةط م و م  نَرةد 

  َ َن مَ ... دةون وَظ  ر

  َ َ         َرد  ة ر َ يا ، مرن ط

(مس) و وت ر ة  دَر (َ) و      

زةم دةرطي دا ، رة  اي رةردن ة  

    ر ا ، َدر واموةر ك ، دوايدةر ي

      ، وة روام ، وا ل و يةر

     د دة  و دة ةك و دامي و ز َ

  وَظوة ، وةدةروت.

   ةي و ز موةن دةر يم  ، وةَدةم

 ، مد  

   : دةو؟

..  دة َ ت دا :   رو كوة ... َةري َ .

.دة ر ، اردةوة وو م امم  

 رة : ت َ دةَ ي َ ... ا وة 

          َ  ، دوة تر وارةي ت و  ... ةرةوة

  دةردةت  م. ط مو اردوَوة؟

   رزطر :!َ موت!  

اي وةن دةرم ، زوَر را ، رةو ذور َك  

رو ََ ، َدةوة و و دم ، دواي وةي دو      

رةي َ َةوة ، رة مَ و دوا مي ي        

د و دواي  م و َ َلَ روة ، روري طذ

  .َور ، م يرةو ذورة ، ناوةر َ  

.ماطر مر اري َ ، ارة دَ زةم  

        ماي دةر ، َ ي دةم مرَ دواي

   م وةي ، دوايمَو نوة و دارةوة ط ََ
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      كَر ، مي د  ةوا  :وة طر ، َ

.مدةر  

 ، َري د  : َ يس دةرط ادةرط يم 

  مدوة! 

    ، زاموَظ  م  موةن دةر يَ ... نمةَ ...  :

ن و ذن دةطرود َد م اري َ  نرا َ ن

 !دان دةدا َ َي ط    ! .ندة

   امَ !وَظ شَ  ام َويمك مةَ   ةَ

!اَ رط ، َ ي ، َ ري  

 ، ط  َم اي وةن دةرم طت و        

َ    ي وةَر دة ، وةارلَ ط رةو و َ 

.(َ دن رةم َةَ ) :دةوةدة  

مودة دةوة و َم مو َ دةت. طدةي ، دةت    

      َطط .َة ري و مو  كم َ 

را و رام د ، و دا   ََر مَ طَما دةط

د ي َ واي موة ذما و ي د ر       

  وة ...

ر طوة لَ ، َا ة ر َي مي و ي    

م )) :ن َ دة َي دم وة س وامر        

  ن)) . 

   و ري  ذ َموة.دوا ماي د و را

  َي يةَرد ، طدة رط واموةر ، وتم م 

      نة وَ ةو  َ يوطط  ور

... و دة َا در  

*    *    *  

  ، ي داموة َ ر وة نم

َ و َدة داووة رم  

     ط َ و و درو َر مي ذ و ،   :ط

 َوم) :وةَد م َ ، َ ري َذة  ، َ

     ، َ زوَر َزار ،  ةي مَ ، دن َ  

ة دةَوة ، دةم س  َ   َم مَ طرو و مود

دا واوي   ... دةزام ر؟ ر وةي  

. ط َ َمذ  

        َ دةوة و َل يوَذامر مر  ي شَدا

َ و وةم  ي ذورة و ط  :زة   

 ! اث وَم ري ارةيمو دو َوي م ، م

      َن ط  وةك َودا ... َي داوا وم  ش

  اردوة دةَ ةي مةوة ، ي مة ان َا.

   وة زوَر ،ر ر و مةوة. 
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ََ  
  

 َدوَروَظ َدوَر)    يرةو وةي دواي ، (َ

ما طلَ َا   ،  دةمك ،   

رةو دوم َك و َمَي (َ و َ ) وةريَ       

وت . رق و مةت  رورا دي دةا. دَ ا   

   واوي ) :تن   دةرة ، اوة 

    .َ نردةرط ن وور وان ه ومط ، دو دار

  دةَ  وةك وَظ َرةف ، َي  َوة ...).

      ،  و م  يمدةم ، َ رط 

و و ت و  دم َ رَ وي و ر و  َذاو  

 ، مر ر و مَ ر و  وةيمَ واري

     م ت َ .َي وير مَد

 ذم من و د ن و َاورس و د او وَ

   روة .َي وير َا ، داممط  ، يرةم 

ر وري و روَذممي دَم روي َي  رةي    

  روداوةوة من . 

     ز و ور َ َو يوةم  ، مدو ط َ

رةم  و   َرداو ، دة دامم ( روَر)   

  :ط ، مةَ ةوةَر ، وةم ة      ريَ  َ

    وام َي ، رة َ  .َدة تو َ رةَور

َةداوة ، ي وة دوري د مو     

رري  .َ د   و طو ت    

   مََد رةي دةَور  ، َويدة

َا رة.  طر و دران و ن ،  زي 

    اام ، رةر ةوةم  .نَ ندة دام وَذ مر

ودا دورةوة ك ك ذن وو َمر ،َوة 

 .َذي       ا َدة ... َ َ َ رط 

ر  َ     ت د ،  َ َ وةا دا رةَو

  دةويَ...

اي وَر َا َا دةمي ار دةد و دةم و  

مي طر  وة دةمو دةمش ي دةدا   

   َ  ر ، دي دة رةزوةوة و   َ ، ن

َ  .َ مام دةت: و  َ روَرة   

   َ  ، دود َ ، ا و  مم (َنَظ )

   و و  يم َ .وة دةمَ ري 

   داوة:  وَ رو .َ ، ََوة

  مط َ  ...  :. زوَرة  

   َتَ ، ََ ترزام دام  اوةر وادة :

،َرة دةمن  م وازةوة  و دة ت    
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   ،  (َ) دين دةرةَور  مَ  .تَر

 ، َيرَ ََوذدة ر  م...   

َارك  روروة دةروت و ن درَةي داَ     :ةدا ،

ي ن َن ة ،  ، َم روَة ذارةن و 

  .نَرة دة  ،  ندةروم َي موام

ردةدا ، َ دة ََي ، ن ورةي ، روَري   

  از زاري َي ر ة.  َذيَ!  َد

  .َ ز نزوَر  ، رَن طَظ   

َ ، مَوام طذ د و  دروَ ط : مدةويَ س    

  ر ظ دةرةوةي ...  َ زيم م ، ذ

 دزو مم َ اار ... ...و ةر  

      :و ط ري دا وةر و َ ر ، زةردةَو

        ةم  ، م َ ، َ تمدة ، َ م

َوة م .طر ر َ َن ري رةن   

    وةَو و ن دامدو دةر َدة ، َر .َ

        .وا وة و وا  :َ َ رة ةوةم م 

   ََ يمدة َ َ وةت  َويش دةَ

مم ة و  وَرة مت ، م دةم َوَي   

.. . م         مدة  ة ور 

).ة (َدو)   اار  ، ةمت م (ََر  

َ َ ، َا ي دةوة: ( َ  دو َر   

 م َ ، رَ وام و َرة  دوَ رازي ؟  

        ...  م ي و زم َم ،  م ...م 

دة.( َََ  وة وةرامم َرة  َ  

وَر ، ام وةرراو م  زةوي دةمن و روا 

زةردةي دةَ و زوَرَ دةد.  دا م َرَ روَري  

    ، َنَظ  :ن ، طد ي رةَ ر ن وَ

  م ي روَر ، ز َ م  .َرة

   ت و م مَمَظ رةَِور َ ، َ

َ  ا دي ماوي َد و و مَ دةري دموة ،       

رةن دم َ ذاو و َ ر ن و   

  َ يَط  واري داد و وة وة ور ر

      .َي وير مَ ، يوةي ذمامرو    

َ مََ  داموة و  َ روَ وَاماو و  

        امةمم ، َ وار و و م ، َ اَ و ريرة

موة ... دة      دوَ دةروم و َر   

   د  دةوة و ي ، وة م زوَر وةممَ

َا ط: (وا ة و دة ذ و  و َزامش ي 

       ، وة ةو م وامك ر دان وزاري و دة  و

 رةي و و ، َزدار وو ز َمذ ،  

 ،  روَذ َدم .(ر را م ري 
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     َدا در َم ، دوةَ ن) ور  َي

اوة ، زةردةم ر  طَ َوة ة ،   

دان ، وة  ذمي ن و  َر ، و زاري و

دواي ري وة ، دوَاوة و مزام َ ض َةك َي   

   م مةم  زَوة . ..).

  و   َم   وداي ،  وَش اي ،  دام

    زت اَ َ :و ط م موةدم

َمَظ      دة وا ، زوَرة َ ر مط ...  ، 

    .َدا َ ََور َ   َري ام   

  رزامن ن. 

-   اي رةم ، رَ وةررا و م روَري  ي   

ط ر رةن دا -ن مَ  َما ن  

     :ةي داَن و دروة دا م ، ةَر اريَ و

       وةش داريط ، َور  ين م ، َ ر

م روَ ََة ك روَذ  روَذ  دازا و  

 وة ي  ك و م ، ت  ت     

ة َريَ. طر طت و مَ   ، دةزام  طان د

   ، َرَ َوَظ ، م ك و داي َ .م 

رري ش َ ة ،  َرة من  ردةدا   

وان دوة  وي دةوم ، س مام َك يَ.     

      و () يمدة  رنم رر ذار و

َردار ، رازي َ . دةزام دةمي  ض  !َو  

  دة   ، ذي َي يذم مَ ، َوي رط

  َي دةوَوة ...

   وام َي وير َ َ  مَر

دةمدا َ و زار و َةوةرى ذمي ، وي َي       

مَ.  زوَر  دم َ  . مموة  َ َوَظ      

       َ  َد ض رمط ، َ َي وي يرة

اي َ ض د و م َا درَن د و مزام دو    

رودةدا؟. ر ي دةوة: (ريَ  را َم ر و  

   َ وي ان و ر  و دوا ذ ة

  دةَن و دوا ر  َذ ؟...  

  يوةي مر وام م ، َيطرم  ... م 

 َ وي      و َ َ من و دة دة 

و ي َ مو ... م ... ن ر مطيَ ... 

واة و ة ذ و واز  ذم   ََ ي و    

... ... َرة َ مذ و دةَ  رادة دةوت      

اما ردةوا دةر وة َ    دة و دة زاموة. ز

دةرة َ َذ  .وةش  َوَظ دةم زاموة ، 

دةر وةي دةََ  َوة رةما  

داوَ و رةري موي و َردةََ ر و دادطو     

َ رط .ات و داَ     و  و ذم و ذ
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زي  ،  و وام دة َي  و        

       ةَ  .وةدة  وام ري َذ  َي م

مي   و زة ا دةدرَوة و  و 

َ  وةَدة َ وة م ةداَم  .مَ رط 

.( ... وام   

 يدم َةوة م  َر و ، دوا وانوةر كوة ت

و دموةوة: (طر َ و َذ !وام و ر        

   ؟ذ َ  ر زة زاوة م  ... ن وَ

مي  َام و   .َروا ة وة َ م

و ة ذ و واز ذمَ ، َ  رادة دةوت   

       َ رة وةكم ا ذمدم دادط  و دة

        و ران و َذ مويَ دة ... و َ دة دادادط

ومن دة دة  و َا دةك و ر و ور 

 مموَذمت رمم ن وو دادوةرة دادط َ َدةي م

 . ا مَ َ و َم  .(... ندةط  م  

  روا ، رةم ا  دارة ردة َي م

 م ، ددة ر   مرة ي َي دةزام ر

طرت. ط :ش روَر َة ، درواوي ة ،     

   .موَ مدوا      :وةرةي دةدو  َر 

          َ ، اَمََظ  ررا ممدة  واوي

  كوة َن دة .   وداوةتو ر رو

  مو دة  َر .وةََ اموَذمر

 َمَظ-  َ يذم ةي و  َ–   ، َ

روَر   َي َد. َ م َ  روا؟          

  و ا دةر ي     ةَر يوَم ا

وم َمد و طي  و رري ش ، ر       

ذمي وت و و ار د. َ   َي 

   .اامز  رة و َ  .َ زيم

      َ ن ري اي رة د و ندادط   .وة

ت مش دةر وي م  .َ : دةري و   

 وام يرط  ، دادط :دووة  .مدة مزة 

  دة َرط . م ة نو  دة

ي زوَر دة ، م ن واَ    ؟  وة

 ة وةمن    دادوةرةر نةرةَر و ري طداوا

    تمم  . ا لَ ذمط ندراوََي رةم

موةي َد َرو َ وان َي َ و ن       

   مذن و وة  تدةو ت. دادة  دة

  ، َ وةن   دورَ رة  اَ

    دا ةم زامم َ ... خ ... َ َ؟دة  وةر

َ ةمط     داردة   !اَ يردة  ي

و مس و وي  َ َ ، !  وةك 

َ وةيمَ َ ن وَ رة  ر و !وة
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      وة م   .َدة ا َل َل شَ

     وة   ، وةَدة   َلَ داو َل

      َو ، انوة و زو دوردادط  ، نوة،

ط مَ ن ون دةمذم رةو َ .َزا دة  

 دا اي وَر َ دةوروري َي د و    

       اَ   ؟َ وام رام  َ اير  :ط 

 . ر مر س تدةو   ةداَم  

      ) :وةاَ دي و و َ اَ َ َ

ة ض ذَ ا !ر راز َ دوور       رةي  د

 َ وةي ريَ َدة  وةيو دور وة؟  دادطَ

و دة َ . دةام   َوة و َدي      

دووة  ا ... وا و مذَ،  مذ ، و    

ذ ، دةَ ر َرة ذام  و ة ... و ةش م

       لَ ، رطوار و ط   وة ، واوَز  رر

َن ردا َ و رَ وا ن ََ َوة و       

.(اك و ر  

اي وَر ، م دةم ر رةَ ماريَ و  

َ ا  دة ر َة ط  :ر ش    

... و َ ،  ة ي (زا )  ي ، زة َ  

         ، َوة ن مدة   واو َ  

اي وَر روا دةمي دادةط و دة ر      

 . ردة يةَ  

       رَو اي وةي ر ، اوَ  َ 

َ زوَري  دن و َن و دم دةمموة ، طا 

  وَ داو ،   زاري ودان دةد. 

...   زوَر  :ةوة طَ َذ دوا  

    دري مَو ريور   ،      َ زةيو م 

 َي  وة و  َاى وَر رازي ت ، 

   زام دة لَ دوم مَ دةريَ. 

      رزان يم َودة َ زةيو م  يَ؟ ض 

 ، ماري دودةرو د وامروا دة ، َ  ر و ر

َرَ رةم وز  م دةرط ، اا :.ريَ    

     ديَ ؟ 

.دةَو ط  داوي  :  

  : م مة ؟ 

 .ََور  :  

  : َ َ وة. 

       َلط دا و َور  اوَ  ديَ   دن

   زدا ، دوم وةدةروت.    

و َوةي طَظري زمر دا    /َ٥١و َ َذرة
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  دوذن
  

   م َو دة ي َ ريدةورو  مم   ،

 ن دة ةر  ، (َرم)َي ، َف َري دم 

   ، َرري دو .نَ موة ، وة (*يد) َم

ردة ري رةي و رَن و  ممي       

  راموةي َا دي ا.

   دا دةمَ ام دةرط ت. 

رم و روَذةي مَ (دي) ري َا د ،   

 ن .وةدم نَ م يةوامن رمرة   

 َ ، وةاوةدام  ةَدر ا َي و ، َف َرد

       ( ) َي  ، يةر وةو دة وةي دة

ةوة دةوة ، ات ، دةرطي دةوة ، مَو ر   

  ،  وي وةذور وت ، م    داَاوةَ ة ر

وةمي و رورةن و رةم ر و  َي    

در . رةم روةوة م ، دةت طلَ  ودا   

  و رومك َوة.

  ا ، َ َ ط: دَر ؟

  دَر  ر ض ر َ؟ داوة:  َف وة

ا ، در   طوة ، ط :وة َي دَر؟ زوَر   

  دا دةر و د و َدر دة  دواي .َ

دَري طت و ط و ط:  زوَر  َ َ و َن     

...  (َط ) ... مك م   و   وةي

(طََ) ، مزي مَ ا ، زوَر   ََ وة     

      زوَر ذم ... م ط َدا م س ... 

  ... طَ وة ...

دةا  وازي دةم و موة ،  و َ َة و      

  ،  ري ي طَوة. درو وةك و مرا

مي ط َر رن دةدات ، ن ن طي   

َردة .َم ،  َدةم َرزوَوة ، زوَر     

َا ي دةد. َم دةم ،  دةم ا َو     

رت و  ي دةد.  َوةي       دة .دةواذةي

  طي َي َ ، زوَر ي زد و م َدةا ت.

   ...   زوَر  ، لَ م زوَر دة :ةي داَدر

دا  و رطم ر و وَ ... دةزام  َن      

 َ ، دةزام َ دةَ؟      ؟ َ ارة () ت  

 َ ، !(ََ)َش دة ... !ادةران زوَر 

        دا ذم  ... وةَ ي ي دام ... رط

واري  َرزَوة ، دةم  رد و ر      

    و ط  ي ، َاري و ر  ري و 
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       َم َم د و َدر ر ر دةوة و 

مَواما ي و و رورا د ... وةك دوامَ ت      

  ر و ... َو ر ... َدا َ  َدة ...

.ََ َ  َ يَدر م َي دل  

     تدة ، اطر َروا ط ،  ك وةي َ ، َف

.َزامر م ور  

ودةي  َط رةي  و زوروة ي 

دةد ،رَ دة درَد دة دَر يَ ، دَر  

   :وة ، طدمدة َدر مو  اَ و ماوةري ر  

     َك دة َر  ... َ ام ، ردن دةَ داواي

  رة ... رة د.

َط ،    ، مو َ دواوة و    

   ... !دا ي ؟ار :وة طرام َدةم

ا َ ة! وَ ام   ض   َت و م

  ... طم َوَض ر ...   َوَذر     ض 

  ا روةردطرة.

   ، دود رد .ري دا ت وي طدةرط دة ، َط

 وة ويو و ر م ، َ َرد دم رداريدة امدة م

 َوة. مر دةم  ر         ر َي

م دَر و ط: طيَ ة دَر!  زوَر ش درك و زرمي   

       ةم َدا دةزام ...  دة َ م َم

   رة و داواَ  دا  َ ت و دة

  !ةَ تةَ        َر  ؟ ض زام 

م َ ... َت ي  َرةوة و  َ َا ض ؟ َت       

طداري  ، َ  دَرَ  َة م  .دا وةرة        

    َ داوا  ا ََ رط د ، َو اط

َم َ ، ديدةم.!م   

      وة ، َط دة  َرن ، د ةمَ نردو

 ام رةو ذوري اَو َم وردة وردة دوا ... اوةر 

ي وَ َ ،  دان و َاردن  دود و  و     

    يذاوة ا ذوَري ، ماد او  ي زوَرةَ ر

    َ دةوة و َ يةَر يَ و َوردي ر

        رةزوي م ،  َ دا م و .د دي اَ

          ر ةَ ، دةوةدة    د ، مدة َ

وة و   م َوا َ م  َم َوَا راوة      

  وةروام وة.

 ر و راي ذوري ان ،  رادة زوَر ،  و 

مرام  دةرةوامةوة. دة وَة َ ذوري  

رةي ،  رموة ، م زد  َرز  

     دا دةطدةرط دواي دة ، دار و ، وةدما ، دةر

دوا دةت  رَوت رَي وَ م َ َةوة ، ن 

   َ  ََر ، ََش دةر امذ ر   تدة
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  َ .دةَ  اَ ي ير  ، دموم

  . دات ، طَ و ور ، َي دا دة   زة

وَا ، ذوري رةي ،  َن دةرذا ر رةي  

 ( ) ر َم َلط  تو   ، نَ

و   ، () دةرط اوةي ذوري موة دة ذوريَ.       

        ردة ير ر و َي وةام َ  َرد

َ دام  ، وةك واام روامَ        َ ة و

.ة ذوري م و  َي يَ  ن ، دوادارة  

َةدا ،  ذوري م ، را و َةم ر  ، ر     

    ، َ  وةرة  ، َ  ، َ داوا ش و

 نزارط   ََ .در دةَرط َمزر دم

   ، ر ي ََ انَم  ، َ َ ر

  ، ر دة يورةاط َلط . ورةط 

ذورةن   رومك دَوة. رة ، ر ري    

،  َوَ ، ي و     ردة رة ، وام اوةوة

  ، ي م ، وةاَا دةرور ، ردامرط 

   َم وَدةو ر دة ةت ر ت مةوة ر تدة

ي روة. دا ردة را َ دادا و       

     َ و ط َم ريوو ر َةرَ وة  داَ 

       . َ ، يدوة ةر  و  .َوةرد 

         مام و َ ر وك دةازةم ض  َ زامم َ

ي ، ردا ن.  مَ وة و وري وة ،  

 و َي  روة مم ، دةت وة دة َو را 

دةي  ري ي طَوة ،  َات و      

   ريَ.

من ،  و رطن ، رداخ و  وةن و  

 رش وداذورة َم  ، نو و )  وة وم و

      ر و ذورة َري مَ واي و ك) ة

.ن ارا  ،  وا  ن  .ند ن  

     موة ، دة يذم م  كوة ، َرد

    َو َ ، يةر وامةوة و رم ري ، وةمط

رورا مدةَاوة. م دَ َم روري   

مدةدرةو ن رو كوة ن دةداوة واوة و ط

  َ رن و طوة.

و  ي َ دةَ ، وا  دن رةي    

رطوة ،   رادة زوَر ن دةذ ، ََو ذورةدا 

م م .و َةم ي داا و و رورة َ ا         

َم   َو   ، َ ا ، دةطو اوةي

  زوَري دلَ و دةروم وَظا درو دةد.

 ام ك و ةن  ، دةدن َ م و      

   امم ، م م َر ، َوَظ  و  ويامَط
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    َ نزاروة و طوَز نَزي    و م  رط ، 

  ز امَ طورة و رةري  َرة م دةريَ.

 . دي كام ، اَو ت را و ، ادة  

   ةمَ ، يرةو َف و َرد ن ، واردو

     يَ رةي تن ، دةدةطن و مي داام

       ،  يرَ نط م َن وةك ، َوة دةدومَ

َش دم  رةن ،   َم ان 

   َل ار و  م َروة ... ددا ... َوةاوةرط َ

    . َ دامَة ن و وةك  رو ر ي ،

     . َل َ و  م ، وارةَ َش ورة مو

. نر و دوا ر  َرم ي  

    دة َم ، وةرةو يوامَ ، َرد

زاري دةروم دةوة و  رةوة دة َ ور و        

وةي م دواي .ن مماوةري    رر َ َ ي

ورةوة راوة ،  راي زد رادةي  رز  

د و  ذورة ةدةرةوة ، ة مَ ذور َك      

   .دي داطةي ذورةورة ، من و ط م

وَوة ة َم و روةي ي خ و ري    

 ةوة ةوة وم ري ، م ر دةرط  ، رةََ

م َوَ .ةدا ر َوي ووة  َ  و      

  رةم ري ا. 

َطَ َ ،  و دة د دة دةرطي طت و   

.َو ر  :ط  

 َ رزي و َرد  ام ط َ ، ة َيط :د و ط

  َ و اوة!  َ مطي؟ 

        :وة طدم   و َ اَ َدة ، َط

دَر َت دةزام  طَ وَ ، زوَر  درك و    

   ،  و ، دة َ يرة   ؟     

    َر طط دا ، َيدة ر ذم ، م َر َ

    ر امدة و ، د روو ر  مو ط م 

َة ت َة !ي دا! ط وام َ  و         

 َر زوَرد ، واوةر ةَ زوَر ،  َد ر مرط ةَ

.َو  ةََ ت  !واوةر  

دَر دواي وةك ط: ماَ . دواي  ش رةو     

ذوري ان وةرَوت. َط دواا روَ و  طت و    

   ، دةزا  ش زوَر ،   و  َ دةزا  :ط

 َ وار ي     ، َرت ماو ر َ ددان َ 

. رزطر َ َوَظ موةي ط َ  

َط وةك طدان دةراوة: طم وَظ  َ وت      

     زا ، ةَ ت وةوَظ ويم  !َرة دط

.اطَر َت ور ة  
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م َف      ر وَظ َيم  :وة ، طَمةر 

   ةَ ت وةوَظ ويم  ، َ وةَر

  !ض دة دا ي ، َم  رت و ََ يَ و وازرَ

 وة َ َة مط !و ة  موي وَظوة     

 !ََدة   دة  ، م َ    َ 

...َم ... َيَ؟ م ر ذم َدة َ ، تم  

َف ، دة َي م  ََطا دةرَ و َي   

      داوا  :ةي داَوة ، درمَوا دواوة و َ

.  وةدا ،   مر ي دةَ رط َ ..

     َار رط َ  َش و َ اط َدة  ،

 ...  َ َرا     تمم ... ش م   ... 

  امي  دم م ، رة.

ري   ََط ، دورة  دَري طت و ط   :و

 دةدةوة دَر!  واز رط     ودامَ   ة وة  

َدة  ، َ و َ  مدة مي رةرت  

طا ، زت َ وةرة ، زت َ م ،  دا  و  

    َ دامَزو و و   َ  َ ، َ تم ، 

     َش ط  !ن دةداط ر مط َادةت. ذم كم

  رة دوة ، دي  َ َ درك َ ي  دة؟

َطَ  ا ، دةم دةرزي ، رز  و   

     ةمر ، م كم  نرر ز وازي دةم

ور    ، ادي دة َزيو د مة ار  زوَر م 

    ن.  زوَر نط َ ن واو دةدرو  تمم دة و

 ، دةت    دَر و و ذمي        

ر دةد. ممت    َي َي د   

وةي م  و  ،  م َ اث وةامَ َرد

وا َة مر و َز َ ،  وةي طر   

دي م م ، َام  َََز و َم دةم ، دَر     

  رازي ت. 

      َامدة م ، َ اممر  ، ا 

 ر رير ازير  م وا  ، َن داَ وَظ

 ، م زوَري ران ، َةم  ،  ط و  و        

دةواذة ، طزار دي و  ، َن  و ت   

       ي  زوَر ةمَ يو ، ن .تدة

   َش و َرن و  .دة    م ، َو يَررط وَش

دةام َمَ م وةَش ََ ،طرم   روامي  

. َ خ وم َ َ وةما ر وو  

    .تدةطم  و اوةوة ررا َف َ 

    َوَزي د ي رةي ي َم َط   ، د وةر

  مام : زوَر دورة؟
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: َدة اردة ََ دة ، َ زوَر  ن ،    

َ دةدة َك َ دة و دةَوة ، م ك      

.َ  

.َو دة :ن طدةوة و ي كوة َرد  

 مَرد ،  دواي َوم-    اَ مو ط اارر 

رةو ذوري رةي َن. َةي مم-     دي دةا 

        ،  ة َ لَ وَ د و َط .وةاروة طَ

  َ وةَ د و دوار ي  اَرد ر

.ووةدةر  

 َ   و ر َوة و ر َ  َردا ، در و

درَ و َ َموة ،  دةا.  موة   

  ، َط ري و ةد م ا  َو

      ر .وانر دة ، َري دا  

 ، يةَا.دردي دة ِاوةرَ م ، يَ َ  

  

 دَر دة رو َر ط ، َط وا 

ر ات و دةمَ موة ط :را  طورة و   

   ، وَ ي (َك) دةي ،  وَي رَ تمة

  ، َ  دةيَ َا َرة و . دة َدةوة 

      ، دة يم َي ، ررةَ اَ ان ، زوَررط

     ر .و رن ، وةدو وةمَي مرة

ََ -    دا  ، َ روم رةك       

َ م مو ارةد -  َ

      يرة َ  .َوةد كومر -  

 ش و واي و دةورورة رةم ر–   موة ن 

   ن.

 َ ر َم ، وا ، وةر ةَم و ط ، دوا

 ط  ، تدةن دةن ، ي دارةةر ، ا

     َم وة وم ارَ ، ط مَ  دةم

ط    ، ك َ ة  ك و و امي دارة

رَ ن مما.   دةت زامم رةي دَر  

 .َم َط يدوة و ذم  

ر ط دوا   رش و َة درة   َن درة ،  و

َ و دواي ش  َو َو َ دةداوة و 

مَ ر ، َن مي رة طورةي  رةوة     

  دةا.

ط ، مَ دة َن و را دةة  .َي َة 

  دةا ، َةي مم ، دواي  ةي رةن

  وةك رو ، َي  دةمَ مدةا.

   َم َر م ، ن دةم َ ، َط َر وت ، د يزوَر

 َطَ َ  و دةمَ موة ط  :ودةي 

 َ موَ  وَظ  ، َا دة  ي



131                                                                                                        132  

     َ   ش و ، ورةط َرة

  َون وة. 

   وةي َر وةكي ، دي دةرةور را ط َ

 ََ و ار ، َ رةور  ِ  دةم

َ : طريَ وَ ذم م  ري دا و  روة ط

.مط ، ََ ةَ ، يَدةم َ ،  

ََطَ ةم  ، ط َي دة   ردة زموة 

ز َور د وزي دةز و دا   ةيَي و دررَ دام

  رَدا.

َ َرت و   دادةا رم و  َلط  وردة وردة

  دةوام دةورور. 

  ، ذاوة دةرمةَ   يومَزة ر و َي ، َر

 َم مَور ، َر َور م ا. دارك دةادةر

 و ر ن و َن ، دةاي ر .وةر   اوةي

ن َ َ و م و  وواز ، َة و ويَ ،     

  م رةذوة ردن  وَوة.ن ، َة مة

      ك يَدوط ، َر رو ، وةم ي

    وة ، مم روي . اوَدا ط    ، م ة

   و ار ر .ادي دة وةم ،  َ ورة وط

    ، ن طن دةور ورة  . دا ونو  َم  زوَر 

دةت  وة َ دةمارن و رَطري َ دةن مدا 

    دا  َو  وَظ .َ ون َ

  زاراوي و مَر دةد.

زةوي ، وةك ذم ََزام   م ذورَا دامَ و    

وا   رادوي َي موة ، َ طَام زن ،    

. اواموةر  ، َيدي دا و رو مةوةر  

 ، د ر ي وَظةم وةك و   زار َم

زاري رد و ي  َ ، دة روان.   ا م دَر  

     ن دةر ، م ةم و م َط و م و 

. . . ن ممرزطر  

 ز َط ، َوةدة م  َ ط 

ا ، ري دةرام و َي َي  دةَوة  را ر دة

  و ر م طراموة ي َوةي دةد ...

–   رة ط ردة مَ درَدا 

    اَان دا َيَ رر َم-   َط .اوةر

د و  َرة  مَ َو ، ري رز 

  رومم م  َد.

َط طلَ دَردا َوة م م َوَ ، َا       

   :ي ، طدة َ موة دةرامَي م ردةوا

      َ ؟ دواي اََ  ري َي ير َاور َ رط

 اطر  :رة طدو ،    َدةم  وةي ةيَط 

  ميَ ، د   روداوة.
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. ت ورمم  .ادةم َدةم  ، داو َم  

  طَةي و  روم ، دةا ن َار من.  

     ، َط َر ود       ن ، زوَر ار َم

 . ن داومو ر يم  

 َرد   ن و زوَر َروو ر َ َرز و 

      م َ ، ند ر مرط و  يَ

وزَاو ، َ   و وة  َراما       

ض َو ، م ا ، ر  ،     دةَاوة.

رةم ر و ر ، رةري مزامم و ر واوي     

ر و روَذطري ت وَ و رةم در ،     

    ، د ي وَظ رط ، ددة ر كةَ نو

ذم  ددةي موةر  نَي ط رو َ م و 

  دةام رةوة طوة.

         ، وو َ َر و ر و ر ،   َوَظ َط 

ن و  و رط   رور ن و رزل و ما رد   

ان و َدي روَذي ردان.  طي و دوطي   

   وةةَدر  ي و-       ن و مم ر  

  َدا  -         .ادةمةاو و رم رد

 ط َدةم ، امردةردة  ت وادةطرز ر ري اَور

  ن  دةوةي دةَ يم و . يامَو م

  ام ، ةَدي       ر اَ يمزوَر ذم   و مامَ 

  دةا.

م ، ودا  رةم روري ر ممت  ا

و دة ي دامَ و ري رز راط و ي     

 -مم دةد ،  ََو د ن و وةرَ مي  

 ير َدةدا نواي ط- .دةوةدةم   

    ، ر مس د :وت ، طردة امم يو

  دةمَ ميَ ، داَ ي َي.

َوة طلَ دَردا وةذور و و م م ََمَ طورةوة  

  ر ،     َ م َو ردا مَك دي دةا     

      ام ك و ام َذور َم م وةَ .اَدا 

  رم ام ، و زةرد ومر  ، وةر َ

.  َ َار  

َط ط  :رَ َ ، ة دام ... م ك ، 

 َ ك ز م  َ وة ون دةدارط و َ

  دةطرَوة.

دَر َف م وة.  رازاوةم ذورة و و      

روم ام و ممت م و ، َ  ممس و   

 .مر دام نَو رر ، دامَ  
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َ و ك دامر ر   د َي مدة

َي  وة ن. َ دةوام ذوَرة رة       

   اا ري ذورةو  ََ وت وي ، ومر

و دةم  دةا.  طرط َواوي  اوي 

     رد .اوةر  لار ر    يَ زوَر 

.َط يمةزاو ر د  

         مذورة  َ ... وةط ََ  ، كدةم َ

ةوة ،   َواري  َرزَوة ، دةم دموةي دةرطك    

   مرَ دواي .َدا َ  ةمَ ن ت و

   ، َ َ يَي      م مر دة وام َرد

        َط ،  ةي ونَ َط  يو دةرط َ وةاط

 ، اوةدا ردةرط َم َ م يَط و ي 

  وةر ي ومةزاو ر َوارَ ي ، ر مو

ي ، روروة دي مدةد  َمي م َ وةور

، رور و دةم و  ي ، ذ َرري   

َر َ مة ، ن زار  َام دةر ،   

.َوة مور نةمر  

      ، َو مَ و ط  و َ و مةَ و 

ةت دةمويَ وَن و روري  وة ، دةرز و د

.مةَ تدة موة ش رير   

َط ، م مو َر َ مَ ذورةَ ن ،      

َوة ، دةم   رز َدةم. نمادةوةر  و م

  مرامي:  ي داو ، روَة .

  وَر ر دام  وي () دا ، دةم.ز 

: و ذم ي داو و ََ روَة ، َي دة مَش       

َوةي  دواي دَردا َيَ و َ َ رةدوي و       

.دا وار ي ، َوي ط  ()  

 م َري د رةو ر زوَر َط . نَ وي

 طَدوة طَم رار وةمَ ا راطن و 

ي دو و ََ روَة ،  راةومن و دةت:  رة

      !دا وار ي ، ي دا َدرو     َ طَ 

  ر  َ ؟ و  م  ا ض !مم

  ي دو و روَة.َي ؟ رة

 َم ا وََي وةرط وياريَ ، ر  اوام َ وي

  و ، ا  َط ، دن َ و داذورة

 ر و م ََي َدي روَذةوة ، م مازةي 

  َي  دة رو.  زََ  دة مك  وَظ.

 َم وةم دَردا دةَراموة ، َ ي َي   

   و روام َط و ط: مَ َ؟

َط  دةط و َ ةم ، روا  رادةوةمن 

داوة: مَ... مَ ... ذمي  مَش   ، وة
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        ةَ  َ م ، ةرد و  ، ط ، م

 ، س م  ، ةو ط َلط وةيَ  رم وي

        !دا وار ي .وا رةداَو م َلط ، َ و َلط

  مي  رة م.َزط دةد ، ا

        موة و مو وي َر م ، اوةر  َرد

       َر م ، رزي يطم و ن ، ر َ

روة ي دةوروري َي د و ط : ض     

ر َ طلَ ا دة؟  رة دوة!  ذم و  

ز !طة مَ َ ... !ةَ َ م اَ  ر 

    ... !و َو م وة َ ، وةردة ر وة

 َ َودا ررط َم  وةيَ ةَ وةَ  وة

. !دةرم َ ري  !دةرم َ ري ؟َ  

   راوي َز دةوة و موةم   َ َط

َ  و ر زةو اَ تري ، دة و موة

دةوي َ زةوةرَ زن  موة. روة ط :ي   

. !طَ    ي ... ! ةط    

   َ وةي ر     وةك ، ماوةر َ ، َري دا

    !ن َوَذيَ در  َ دم   :ط

َط ر وَ ط ت  ، وة َ ن   

. ةض ط دا ي ،  

    ...  دةرم  ر :ط اَ  ، َرد  َ ري

   م ؟ نض وا رام َرة  زام ، دةرم

           !َدي  مةوةرَ و ةمر  نمَ

  َرة دةيَ ...  ذا َ  ة مدة. 

   د َ َوَي دةر زة ، َََر ، وةك طد

م َم و دةم راوةمن. م       رةموة ،

مةزام ض ت و ض  ، َ و مووة َي 

  و ر رك.

    و د دةوَ  دا  :وة طر ، َط

  ةدان ض وا دا  دي  ! ةوة َ

 َ وةَ ؟  َ؟  َ؟  ض ا   ؟ 

  َي ؟ 

َةدا  دَر َف م َوة و رم ط: طيَ ة 

دَر ،  َ َوةي زت ََ و   ، َ ر و    

ة ، ي دم ،   مويَ وةت  َرو  

وةرَ  زوَر زوَرَ ةو ، م دوة   

َةو َ ، ة ردة ، ر و ، 

طلَ وةدا َا ، واز رو ، َ ز وة 

       ،  دوة و َ ة ر وةش زوَر رير ،

و دا  رط  رط دة م ، ا  ن ، ا

  َ  ...َر  ََرةن  مدوة ،      
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    َ وا دي ، َ رانة مَم َ 

دروَي طا د؟   َمي   َت و   َد؟ 

َ  وَظ رط واماو ر مَار َوَ 

     َ رةي    َدة َ و .َيةدةر

  وة ، َم !ي ... 

  

َط ، وامَ    و ي رزوَوة ، وةي     

   .ةر َريد َ ر ، َوةارد م اد

 دود َ .دام ر د ردو دة  ، دن   رط

 . َري د ، ن  ، امَ َم ر  

در  درمم و مَم زوَر دة دة .طر و ك 

   اد  وةي ، د ي ةَ   يَ دو ،  

   ر ،  رادة زوَر را دةَوة.

     َ َط ، دةر ةزارم َ ، َرو د  رط َدةزام َ

     َر َ م وةي َ ن ، وةدا و  د د  م

  طام ر ، ََط طلَ  و ما رامدةت؟

     دن ررط َط يو ، اور  َ 

        امَرا ، طدي دة اَ د َم  َرري دور ،

  ن داَ يَ وردة وردة َ ردي وَ ت و ردا

  رق و رة و ط و َم مَوام ش و  ن.

َ  ، ان َرور يرة طو يَو َط

        وي ررا ، ن دةار  ز  ، وةو 

  :ات ر َيَ ت و ي دَ ت و داواياطَردا رد

 َوةم رور َوا ةن  ، َت و ََ و  

 موة؟َةوةََ يةَ   

      دواوة و َ َي اوةوةر ر وام ، َرد

َا  رق و رة  م دةري ، َ  َةدا 

     َوم  ي؟دة  َ َ م   :د واري وَ

   َاز و مر  ، َ م  َض  ط ممَط و  

ةمن وة ؟ ان  طَري  َو راز و   

مَم ،  ض رووة  وم طلَ ا   

  َ دوَ يم و اموا يَ؟  مَرط َد

       ريَم  امن وا  ؟   امو دة َ 

  ر زارا َ َ َ؟

    وردة وردة ، اوةا رَ َرر درا َط

.اَ وةر دواوة و  

 وةَ َ  :ةي داَرزي ، دردة ا رَ َرد

 ي ر ة دةَ  ة؟َ  ندة وةمزة َوة واو

و ر وة رة دة و م َرام وةريَ دةن 

... ر َ  م َز دةن ، رةت و    

ردةي َ ض ةم  وة ؟ واز  !ََ وَ      
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ر وةَ ماممورة َتَ ةوةر و  ، 

  وَظ دوَمم  ووة. 

 دا طَي وي روام مي َ  َة       

  زن و 

     َ ك ر ،  َت َز و دة َو  :ةي داَدر

 ،  ، َ     ، َوة مار َوَظ ر رت 

.َوة مر رت  م ، طم َ َر رط  

  َط  ر را  ، ط: مزا َ دةويَ  َ؟ 

 ، ةومَ و  َر  دم   دان و  َدة :

م و  دَر ، َش َا دَرةن و  وامي   رة

مومَ ن دةذ ، م َرزة و َ رةوا م ن و 

 ،  َن. زوَر ريَم َوَظ اوَ ي و َ ض 

     ازي دة  م ، َ و  ك دم

  َت و ري َ؟

وة  م دة؟     ا  :ض زاَط  وة

دورة روري طَرام ردات و رَ رون و اي َا   

  دي دةا.

دَر واري د:  َض َ  َوةَ ة  طيَ  

ورَم  ؟ َا ش دةزام مة ر و       

  َر ن .رام   َ :وط َ داةَ  َ

  و ي َاوي   و َ  م؟

  ََ   ، دامو َ  ، ََ :د واري َط

 ... د َ  

دَر ووة مة د و ط :د  !ت    

  و  ري  ةَ َت َد  وام َم ،

 ، َو  رمش  من َ مَرة  

      و يَ ، دةزام د  نَ َ وةك ،

    ي ، دة مدةز ور م ، د ي

  ري. 

 رَي َت راطة ،       َطَ   ، ا واري د:   

َ َت دة م  َ     ؟دةزام   ، َي َ

ر دة دة طم و دو ة رةي زي دةرَن و       

      ، تردام  وةش :و ط ةَ ر ام

  طة.

 َت ي رام  :َر طلَ دط .َ نَ تط ة و

 ا  دة َرةم ام ر زةو و     

  ط   :رة رة مَوة.

َط و دَر رار  راوةن و رَ ي  و   

  مَ و مو ن ما. 

مذ ، نردو يرو يم و تمم ،  و  ام

      .زاردا م نةَ و يَ ، ندا ةر

رةمموة در   وَظَ ن ، ردون   
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،  د دةَ ر ن. وَظَ َ رن ،      

  ط تمم ر و دة      م    مة

  ي دةن.

   ةيوةم م ،  م ريَ  َامَ َم

َادي و مرةوا ، م َرو َن دي دةيَ ، زوَر    

   م َم دوردا   رو دةويَ.

م ر َروة  دم  :ط ، َ سم

 ، اَ َي زةمم  َط .َ  دة َ  

زةموة مت. رَ زةمَ اوة ، دوا  رةوة    

زةمي  َزةوا ، زةم دةم َوة و ر   

   َدةم ، ر     رز َ رطرة زةيوةك م 

  َوة.

  مَرَ ، وةذور وت.

َط  ، ن و ري و م َ َ ر و      

غ؟ وَ َا َ ط      َ ا:   َ يَ ي و    

     ي دو ن ، طَ َرةد  وةيدم

اي مَر روي وةرطَا وات. ر َواري د:   دةن.

َ م  َك   وةك َة َة ، ََر     

     ي ، َد   ، وةَ نةم و رط ن

.و  

     رن ، د ةمَ ، ناوةن رَ ن ، وةكردو

         ، َوة وا زَ مَ وةر  َر َط

     َ  ةَ ، دةدا ري و ت و دةا دةام ذوري

     ق ور َ رد ، َ كم زدام ر اَ

ممَوة و وةدا دوذي َ مطيَ ... دَر روا  

ر       َ و وة طةَ اريًَ  َو دة اوة

او   و طن و ك رواموة ، ي َط دةد. 

  ، َم وَظ َك و َ ودامن ، و مي      

    طو طَن مَ ، موة دةيَ.

 َ م  و دا دامط َم َري د و ، دوا

        َ ،  ن ودا تمم ن ووَوةر

 . رةدَ يدم ك   

   مةر ، موةو ََ ر ،  ر دم

  َ  ، اوةرر ورة و  وة ون

واممَ ةي م رةش ار دةوري    

َةمن ط.  ط دو ار ،  

   امرَ َريي دو ط و دادة ق

،  َطَ َ   مموة و ري طام ، وة     

  ريَ .

  دةوة ، مي دةرةو يَر مدا ، دَواوي ر

مر ، َم ي َط و مَا   و دا دةذن 
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   موَظةوا و مرم ، موةدم ، َ َ ة مَ و

 و    و رام ن. َط و ورة و  

و مي  م و ش و وادا دةذن ، و ش و      

 ط َم  يوا      ةتم ، تر َوةوة دةَ نو

  دن .

واوي رَدا رةت وان َ  اري و مةت دةد   

اموة داي و و  ، دَ ن  ، و رةي رةي و  

     مذ َ  ، تا وةري طوام    شَ

.َ ةيَدر  

       و َ َرد ، َودةر  ر ردة ت و

    ، وةرط َ و  وَذة وو ر ي و 

ةوارو و موة موَظ يوامر  ةمر    َوةز م ،

  و َ اري ر ،  و را وة.   

  

  

  (دي*) ة 
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  روَي َلَ
  (دم َك)                                                     

  

ارة ،   (رََ َ ) ز ممَ ي     

وي دة وي و وَم وَ َموة و ي  

َةوة : ((دادوةري وا ... مو ... رةديَ ... داوات  

َةت  ََِاط  ت ،  َ و      

دطي َظ) ... واذوَ دادوةري داَان  َ مَي (طَري ظ

  وا ، َظ)) .

 ، ََري ر طدار ت و روام و ي 

  مي َو   :َ مردو؟ 

... َظ ... دادوةري دادط :  

  :  ... ط َظ؟ َ داواي دو؟

َ ... دن دادط َ رةاوة ...    : دا مدارط 

  رن ...

 ، ََر  َطداري َةوة و روة   

روام ا و م َم و ر َوة ط :ة! ... 

 َ! ... زوَر ة! زوَر َ ... َ زوَر   

 ،       يَوةرم َ  َ َ وة دة َت م

  ... و ام ... ندة ش َمم  م و

 . ما ري وو ي ( َروَظَط م)  

   د و دوا اي ،  ا ي رةيو دة ، م  دواي

م) ز  و ذورةي رةو  ايي ذم (-     م َ 

روَذَ وةرط و  دةر زام و   ر َ زاوا و        

  وةريَ وت. -ي ات 

      :و ط ادااي رذم م َ يدارط ، ََ

   !ردوم َ َظ ض م  ام !وةَ ة 

  روَذي   َم َ َدو ... مي َوة ؟ 

 داوة: َا م     َم ، مي َةوة و وة 

     او دادط َم َرَ وةك َ  دوي؟ اردم نم

.َ دادط ر وا ...  

 ...  ت؟ دادط  :  دة  و ي َم شَ و

ديَ ... مَ َ   مطي ، م دةويَ  ط و      

  ت ...

    دارط ر مط ، ت م و ط  ،  :

زوَر راوام رةي  َان و َ دموة؟  زوَر 

 ... دة    .َ دادط َش دةَ داوة و َرط  َ

..  

: ا ا َ  !م رَوة رن دوة و 

َن َاون! طر دا َي ام  َوة َوة     
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  دادط  ََن دي  َدو  رير ... !م

  ت؟   ...  ... ... ة دادوةر؟ وةش دا

... ... ... ...!ادان ري و  

 ، َتَ مَ : َ كم ،  َ َ  

      امَ ، دي  امز م و اي دا ، ادةرا

 .مَ ةَ   

  َ ا :  !اوةدة وةزت و َ  !دوة َت

 َ  !ا دةدا  َن  !َ  ي ( ) و  َ

 َ وةرة طا و  وي َت  ام ض          

 ... َي دة ري اَو ك  

 ش دة و َ رمط ، ر م  َ  :   َذ 

    م دة َ َي  ، َ  ارةوة ، وازم َر

...  ريت دا َ  

 ر م دوة  َ  :       َ َدة م؟ وة   

 ا ََ زوَر ...!دة َن دادط َ ا ، 

دة ... َم ادام ازيَ     اار ... َ َش َ َ

... ! ... ن زوَرة م وة  

*    *    *  

روَذي  ،  َردون َوة رةو ي دادوةر وةريَ   

و. دادوةر ،  م َري دادطدا ، رطرَ موةي      

 . َ  

وةر م َوة و   و دن      َ ََةي داد

 :د و ط َدر دة ر رةد  ، نط  و

دادط دم ، دةي  ، ر ري َت  ا ...    

     رة ... ت دة و ة دادةمَ وة 

َ ن  ، اذم لَ مط  امَ روم ... 

  َم؟ 

 .اث م َ ، َ :  

        َ ... و َو  :ط   م  دادوةر ، دواي

...دام  َم َو َت  

   َوي دورودا ردادط َم َ ، نرة زة ي دادوةرةزوَر

، رن َةَيَ و مزام ض ن.   و َ ن دةوة

طر ر   َ  َو موةمَ ن دادط ن 

     ازن زةوي دةوا داو  و َرةط ر نر ،

  وة و ن ات.

، َ َ ، ََةي دادوةر وةدور وت و ر رك 

م موة دام و  ط  :و َزة ض    

م و َ ! َة َي دو  ! َ َممت  

 م وة طو ي َ دادوةرة   !َم زةردة

      را  .د ةشودا ر مرة ويدة 

َ يَ   رةوة؟ ري و موَظ َرة   !م

  َوا َ َدة !َ  و ر و م َدادوةر دة
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س  د وَظوة ... دة دا وةرة  امَ ن    

 ...  ...  ...   !وةردان دام ر ر  

ي دم د: طَري ظَظ! دادوةر ، دة وَي دادط

 .ََ َر  

  و َوة و دواي ي دادوةر مةَ وةمَ ََ

ر َو    مدة وة ت ََم 

   م َوة و دا  ، مَ َوة ممو

  ةََ . راو

 َ  !ََ َر :ط اَ  و ري دا دادوةر

َظي مَري َت  َري وةي  ...   طَري ظ

  داوة و َ دوة ...  َ  لَ دة؟ 

: َ ! م َ َوة وا  مت وةمة   

 ...  ... ...   ة؟ي طم  

دادوةر ، روة م ََي ر ري َو د و    

   َ َظ؟ ظم  :و ط  ََ  م

  َمَ روداوةَ ةوة.

 ن وا ريَم  ... نر دة زوَر  :

 ري     َ ن ةَ ...  ...  ن

      َ وةك ... دةزام َر زةرامن و طرةي ذدةر

زاماو ...وةك َ َن دةزام ، مدامن ،   دواي    

     ،  و م َيم َ   ، َ وةك م 

   َر وةير َدة     زاموة مر ،  و َ

 َو روَذة ن  َ دة َ ، َ دة ، ن   

   َ َ نز ن ، دة َ ةرةَم    نمَر وة

 ، َماري داَ ن و َ وةم   َدة َ 

ةرةن َغ د .رم وروَذة ، َ  وَ و َم

      ر  د م ، ر مرط و  دة 

ة ، روم ي     و رَ و َاس و   

 َ، ر ي دة َ ري ودة َم

  ط :ط   َ دةري ا مط  م

       م ارط ممط َةي موةم  .َةريو

 .امَ  َ ر :ةوة طَر وة ، دوادوَزم

دواي   روري طذ د و ََي دة د و       

    ي َمط َم يم    :ط َ و َي دةر

دي  ؟ م م؟ دواي  مي  َرا و   

 مم  مَ ط َروة.  موة  دواي   

مةروَ  َر موة ، طر ر ة ََت      

  ،   .دةردةويَ  َ واوي رَ مَوة 

       َ  َ رط :د و ط ََ َ ، دادوةر

.َ ر َت  دنرط  

 َ ، وةمرر ر و  م ، ََ

دادوةري د و دوا روام ط و ر َ مي طاوة    
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 ر ر دادوةر و    َ وة : وةَ ا ور

   ؟ طَ ةي؟ 

  داوة: س طي َدوي     ، ط وة

. ريدار  وةت م  َ  ر  

      ! ةمَ :د واري ا وزةو  يداردة ََ

  طة! لَ!.

دادوةر وزيَ ر ري َي  و رةو      

ذورةي َي موي َن و ر رَة َك وي   

 .ماطر  

    دة ذوريَ ، دادوةر ط َ .وت دواي ََ

       َ !دوةَ دة   ش ير :وة طمماوةر

مدام  َ رة؟ د اويَ ر؟ دة م  ؟

دةويَ ر َة وةم َت  ر ةن و وت    

       يم َ اَ ؟دة َ  !ةيا ط َ؟

  مةزام َ رةري ؟ 

    َ دة :دن و طري ط مدة ََ َت

     َتَ  ! وام ي  ، ررة

   !دة  يَمر ني وةَوةر مرط

 .َ  َ وة وامز  ط وة ررة  

   !رام يةو ط ر َ وة؟ دةزامامز  ط :

 ك ط ضوة؟امز   

  :  زاموة و اوة! ي َ م   زاموة؟

:  ، َ و ردة رو َ َا دارري  و 

 َ  زاموة. را دموة ت 

 وةردة  م رةي رزام  َ ،  ؟  

  ذا مدادط او م دادط دوة؟   : موة

 طر  دادوةر  و ط  و  َ  د  وة

،  ََ و دوو مموة َةدا اريَ ،  َوةي مك  

وَن ت َي ،  موة و مةم  ذما ون م

       َويدة َ و درو ار !  .ن س 

زاوة و اوة ، َوةي مم ةي َ  زةك و       

  ةوة و زامَ َي يدارط  اَ َ ... يَ

  ...  ردوةم موة  َ تدارط  واموةر

           َ ش م َر  ، ددةم َ  َرةي  َ

  دةي   !م دورن رةو ورَوة.

  : وة  !َ مويَ   ؟ 

دواي  ، َظ  ، م  َر رةي  و      

َ َرر و       :ن ط .د ََ َ ، وة

        َر َ مدة َ ، َودةر  ، ةَ ر َ

    مَ و  و ََدةريَ ، دة  دا س ، دةردة

َممي ردة دةموة م  م َ و   

  ت و رو .ََز . ي ط
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  َظ ، طراوة و دة رةم دةوة. 

 ََذورة ي دادوةردا ر رك ، 

ردة ََ ا دام ، رطرَ موةي      

    نَر ط دادوةري دة ة دةمَو ،  كدارط

ط دة .ََاوة رم رةو   

   . ر َي ي ر د وي دةرط كوة  ، ط

       ا دةَودة ر ر  وةرطرا ازر رة 

  ي يَ. 

  ََ َي و يوة ذورةارن ط ا وَ ري دادوةر

 ت: زوَرط       َ َ   َ زوَر ، دا س

َ َت. ، رَ زوَر ر  َلَ َوة ، دة رو ََة        

  ط و َ َ َت. 

 ، ََذاووة  : دة رو ََة ط؟ وة    

   َ َ؟

 ذط وامَد و وةدادوةر م    ، ة َ   :وةدا 

     ، ة ََود ر دة ! ََودةر ، ةدة  

رة و مرام م .ا م مر   َت   

     َ  دواوة و ةَ رط نط  ،  دادط

   دة  ة وَ وةرة ، ة   َ توةر  ، ةَ ام

 ةنَ ََ    دةي  . دادط ر مم 

 .مَوةر م ، َ نمم َ وةَو   

 اردم ررط ، دادوةردا  وةَ، ك دوا دة

 َ ََ .ن اوةر  َط را  

رام و ط َ  :َ !  دة رو ََ ط وةرطت!   

وة؟ َ اموَذ زر م طم َ   

  :  َ موة  ،  ر  زاموة؟

   موة  ر ،  ةر   كازةم  ، ََ

ةردةر  ، رةوة :  دةزام دة ر زام د

د؟ ر وةي  وةمَ ن و ي  ذم وة        

  ت س م .ض َ دةَ  َة؟

دوا  ، دادوةر و م ، دموةن  رةوة َد و   

 امو ، مَ ي  ر ر ،  د َ 

. ر َي ممَ  

     :ط ، َ وةامروة دةطَ الَ مط َ

 ، َ ََ تدادوةري م    َدة  

ي  ،  ، را ةن و َةوارة ، را  و دة

    ... ات ري درو َزامت! مرة م   ... 

          اردم ي َ يرط  رم  وةو َ 

ور َدا مدا  .ََ دة  
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َ ر  
  

رَو َ م :   رَ َ !َ ري وةي 

دوامةي  رادودا دة و دةوة ،   موامي 

    رةوام ر ي (ذ) : دوة ارةوة .   ي (َظم) 

َي رةديَ.  (ََظ) ي وةزي رةوام .مَظ و      

 ي ري ش  روة َظ وظا   طم  .َدي 

     مََ  دن وم رة ي َ و

رمما ، َ دون .  َت ر و 

  وامر دةزام؟

     َزر  ، وةَم ذوط َرور ، َ

 َدةم  ، َادةوةا رمدة  وةر اووط 

 دةداوة:  ر  َدةت رن دةردة ،  وة  

دادوةر! َ و طَ دة َ روامي رري   

  :ةطادا ردادط  ةوةَ  ، َم رةوةرا

       . مي داومَ و   ازي مر ،   ، دووة

   .دةزا ر ،  دوَ ن  يوام دي

رَ دادوةر! ي وان  دةن َي روداوي رَوة  

    ،  ( م ) رةو َلط ، ةدوام م َ ، 

    و وداوةدار  ر وم ، َوا دةرَر َر  ،

 َد َ  زوَر مري رورةَ موة   

،  َ َ :  وةي داومَ َة وة؟ 

َ َموة؟ َ ط م َطي ض ك   

ك؟  دوار وة لَ ن داوة وةكَ نوة َ 

 :د وار      َي. دوا  َ ور ، نَ وةي

 م ََراو َ دوروة. ر ر  وةزي  

  رةواما ن راَ  َن وة ...

: َ م ر و م وةزي رةوامَ ، موةي  و       

َ؟ وة َوة  ةم ن ، ضدم  

         َوة: مرز دة َدةم م ، دا 

ةم وةوة م ، رَ دادوةر  ا ذم َ لَ     

  دة ، َةمَ َ َشَ  ةَ  ةم ، دو

  ،  وةزا ا     َ ة و مم وة

        ، ََرة نَر و    َي ، َ يَد

 . ارَ َ واو  

  

   ، دادوةر َر :َن ، دةة  َ  ، َي ديَ

 م را  ، اَ ي واو رةو مران دوة ، ذن

    َرا َ ر ، رَدا م َلط و ةَ 

     َ ةوة َ ر  ن ، اوةاك ط ن ، 
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،دةوري  دةوة ، دة دادو وار و  َي 

ن دةويَ  و را ررار ت. دةَ ط َا   

ََ و ودَي ذمن دةت ، وةك وةي زورن َ ...  رادة

َم :م روَذ َور لَ  لَ دةطرا و رم دةدا     

   ك مط  :تو دة َم َراموة و طم ط س

 . َ َرامط َدا   يَدا ر  

 ، مَ  دةيَ و دةَ: راوة ، ريَ     دادوةري دادط

   ...  ن ر ت نة ي َرةم َ  

       ردةوا ...  واو م َ  ة تَ

.َ  

 ، َرطَ موةوة دة ن دةت: ر    

وةَدم  ري  م َ     ... رت  و رن ،

 ...  دي طر ويَ  و م ر َ؟ ض      

    وة وَ َ َري  َر ََن دة طَ  ودةدا؟ر

        اون؟َ يرام  يَر  ن؟ ض َيوةر ار

َ  رط ،  دةَ نوة   ت؟ َ َ نوة

رَ دادوةر طر واوي و د َرَ َ دةويَ    

وةك  رةزاي   .َ م  دةزا دة َ ض َةك   

       دادوةر م َر .َ دا  َلط رةر

َد     ط مم َر   ، دة م 

  َرو  َوار  ي و ! م

دا  دةد ، دواي وة ...  َة ت      

    ط ي  ََ و ا مم ،  َر

 ، وةَذو َي    ير و واز

   واملَ دةر وةي دو َ و دوا ويَ م، 

 ط   رةزاي وةَ و ي ...  انر مَ

 . مةم و    َ َد ؟ض دةزام مَد  

و مرة دةَ طَا  دة و َ  مَ َوة 

 ...راا   رذةوةمي َما.  وةرة  و        

روداوةي   َر دادط دة  ، َم وةر و 

   ر مَ ي و  َ ... َم

َ   ، و رةوراغ ر و َ   د   وة

و وار د:  رَ َ ة وة؟  َي وة؟ ش   

دن َاوَ؟  رَ َ ة راوةوة و       

   َ  : رةوام ر  ت؟ دوادة 

     ي؟َمَت م روي َ َوال و واوةة  رََ ا

     .َ َيَرط  َوام وام ن ، َ َي م وام 

ر ذ َن راوة روا راوة و رةي  

دةَن. م وةمة طراوةو  َ  :رن دةدا؟ 

 مرة زامم َ وادةزام َ ة؟ ةَ  ؟  نَ

 داوة: طر زامت رةم َت        ،  وة

  َة وةك طة و دةمن ، رد مدةي؟ 
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 داوة و ط: دو ََم ر وا داوة رةوام    .وة

     دة  َ   ؟رةوام َ َ  :تط َ 

   نةم ض    و و ادان؟ ي

      َ ََراا رَ َدة ، وام   ؟ وةرةوام

   ََرار َ   ر َدة ،  رََ َر

      َر َ يَ و  دادوةر َ وةوداوةر ََم رةي

  ر ، وا ذ ، روا راوة و       .دادوةر 

َةم .دَم ن َةم .ر َم دادوةر   

      .مةَ َ ذ ... ََ .مةَ ن

   :دن و طَ ور  .مةَ َ َ َ دة

  . نن دادة       :وة و طارط رةوام ير 

    ر ور ي ،    َط ر .ري دادوةر م

َ ... ةدا َ رودة ذ و َ دةَ: وات     

  ن م؟ 

.َ :  

: ان ن  روي و   ط  ري   

م .م ن طَن  ، َطر وامَ   وام!  دادوةر

ي وة  ،    رو ر ...  س و    

َ داَ .ت ي واو واَاو طر زاي دورةي  

   َر رةي  ةَ  وةزا ض  َ .وةدة

ادوةرةوة دة؟ َن دةيَ ر رةوام  و دذي  د

دةوت و رم ؟ ؟  دةزام رَ دادوةر زي     

ََ دةام  َوومَا  ذَ موي  َوةرَاو   

 َامدادوةر دة َر دةزام   زا؟ ي َ وةَاز

  َم َ  َي ر    ََ ََ ، ََ

 .َن مي ذ  

 :رةديَ ط يَ  ي دواي ،  وة ي

ري دة َامدادوةر م ري ، ََرَ َي ز 

    .موام   اطَ م ةن  دادوةرَ يوام

  َ :تط َ  ...  َ يم  نَن ط

 وةت م   ت    !مش ي  

   ي و دادوةر َر .ض دة دةزا َ دةم . وة

  امَ  يو تمم ،  َد ،  واردة 

 ردة دة ودوا َ ، د يم َرة  س ك

     .مةطَ ا م و ََ    داَد  ، ةَ 

       ، م و   َ وة دة َ ؟َ َ

  و م   دا ةم دةزام ... دة  ي  وة

 م َ ة زوَرمر ... َ ... ؟ردة  

،  َري َدا ،  َوةي ي وة مام َي و 

َة وة ... دواي  ،  ذ  ري  

       َ رم  ... توي ط م رةوام

 و      َوة ورةط  ي...  و َةو َ و
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... رَ دادوةر  زوَر رة  و َ دةزام َ ر   

رق  َ دة َي موة  ... ََوة   

    وة وةك ، ري مدار امو ط مَرة دة  رط

د  .َطر َ ط و     طمَ طورةت 

 ... َرادا  ، ط  و را را ري وةك  

 :       ي وةك م ، ط  و را راَ 

ر رةوام و َي رةوام و وةزي رةوام و    

  مام  ن ...

وام مام َودَي  ن ت ،      :  َري رة

   وةش ، َةي   ن َطت.

 :  نةم رام   َ وة َويم َ ََ 

  َوة م؟

:  ر؟ ةمي م ؟   زوَر  َة!      

 يةم  َورةر     يمو َوا  ؟وة م

  و راَ  دةدةن دة  َ دةَ ن   

   َ َرامط  دوَ ن وة ر ةَ ن ؟َ

    َد دادوةر ض م ةر َتَ َ ... دون دة

 ... ي وةي       طَرام طا ؟ ي وةي   

رطر ر ،  َر طَرام ط ... دو ََش   

مةروَش ز َن ز د ... ي وةي ََ ن     

 َ َةموة و ن ، َموة و طن دَوة و  

ر وير م  .ن ن ر .م   

  :  م؟ 

: موي وامي دةوري طة دامن . (ن وََروَظ)  و   

(ظ َروَظ) و (ر وَظ) و روة (روَظ) ي  

      ر نر  (َظ َن ) ز ور

 دوط نردو و ذم ( َك ت ) .ن ) . رن

        َو د يم ر ي َويي دةوةر وام ش (رظ

  ... ََودة ،   

!م  :َةدا دادوةر دةَ  

  ر دة وةرط ي ةن دةيَ.

    ريَ و دة وامَر م  يو َ

ر ، رون و ا دادوةر م و   روة دةروامَ دادوة

مط .َوةم زةق موة و  دةدةن.  ر    

  دة مر ت ون دةة ي دادوةر و اوة ور

       ، يمَ ي ررو  و طَ

.  ر وة طَ و ذَ دادطوة دة رطيَ 

دةرم ر اي ك م زامن  َوة . ري        

      :َو دة ََادةوةر مرة و دة  ََدةر

  ر؟  رة  َطي  ؟ 
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دم  ي ة و راو دم َو م َ ، و مَ  دا

   َر و طو َ ذن ، وةدة مويَ. 

   َ م  وي ، َدةري َش دي دادطدةرط ر

   و ررط وة ومَ ك دةوري  َويدة

َمَ .ا ردوك دةم   ، رَ ، َوة 

   ط َدةم ت وت دة     :توار دة وةر َلَ اوي

  ، ن درو رة ، ن ، دةيَ وةي   ر

َوة  َي.                                   
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  رمى دا

   ) ىط ر ذمو َؤذر م َ ر ى د (

ك  ، رؤَ وى رمى ى رةن 

، وةك دامر  دواى را م و ط ام. دةرد

،  رة      ء ان و رمى      ب

   مر رؤ   وة دووة دى ء.    َ

)*َ ن ( دةَ ،    د نط ى دةة   :و ط

()  ر َ م  .ونَا رىور َدة ام و

م  ن وان واندة:  و زؤر اار َ

 ...و ان زدارم َذم َ  .و  

:  ةَ ...وَ نو وان َ ىام ن

 ...ددة  !   َوةم     ام ر م   رى ء

 َو        امذم رامةر  َ ة زؤرمر ،

   ...َدة  دااوام دم  ىَ زؤر ن وةك ،

      َو  ةَ  ودَ وةى واى  ،   َ

،  وا اى طورة طلَ   ، و اَوة و

، رمة و  وام دةرطى ى وم ت

  طىَ دةطت ء   ،و تو مة ََ  طذ

، رمة م ر َ   وةدارى َدةى و

   ، وى دة ؤ دة ََل   َلط ،

  ، َ وةدار.   دا وةدار ا طلَ  ةَد

      امط  ى و ،  دةوة ك روىو  ط

ء طمم   و دواى  زؤر روم واوى      د

و  . ةَد روى َدو  ى رةت  ا َ رو 

  ط: درة وةر  مى؟

 داوة: مك وةى وةر   دةوة وة

 ...مزؤر  ...ؤ مط ش... ذم  ذوان ... 

  ء... ى... ء َوان

وةر دة َ : م  ، ت     ،  َدة َ

زوَر ، ء وةدار  َطا   مَ ت وةي 

     ََر ر ...ردةط رراو ىَر

، مَ وى   ... و  َرد ، َن َ دةطر

    اَ ووي راَو   مَرد     ََ ،

       ر ط ى ، مةى دروةم ر او دة

        وةرةو دارىوة م اء دة

دة َ  وة. ءة  

  و م ؟: 

 َم وطمة مدرو ردا   ، زؤر دون :

دةوةو   ، نو ةشَ، ةَ نَط  دةط

  َ ن) َلط ى ذَ تس دةر

اي )زا  رؤ     ء    م  ،

    ن س و     َامس م  وةى   ىَ وةدوىَوء م
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َو ى ذ  ن ان ، قر ء م رؤ ة

رادة  ى دَ سر ، ، َ وىم اَ 

ء زةمةى   ، وةى مدا  ََ طنوة دةو و َ دور

 . رؤ  .. .  ...  

 ن َ ان      ََ و َلط ةوس م

 َ َ درو   ر م دةام َزوَ، ةدا َويَ 

 وام ،  ا د َمَم طر ى  . َ  َت

درو دةد  ،    ا  َى َ ،ى ر ) (مي رة

.دا َر دت وةم  

     َ ار ر ن: وا وةر ن َ  

 ةم طلَ رؤ  مو؟

:  درو   و كةمطوم وة ...رط ...َم

  دا! ء وام    ن ن و طم ...  ... ، دو

 ك َ ىم  ةمَ   دام  ن   ء ء

دا  اردةوةدة  و.ري م  دةَة و وةى  

،  و ذَ َةوة ط :ش     رة   د  

  .وةَ ذن  َر امدا دةدا  

  

 )* ور ََرا (        َ و  و  رد و   ،

  .درو دةيَ
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 وارداو  
  

   ! دي ،  م ،  َ  َ ، َةوَ )

    ، ممدام  دة َ ردمَ داواي ...   ،    

اموةي   مَ ةمَ وة ،  داواي وة ز ما

ت َ م ،  داواي َز و زة َ دة .و 

      ، ا م م .َمة َذ َ وةرة  َ

     دة َ ت اوة َلط دة و َ َر د م

َمم  َ  ... ام  ط  ، وةم  وةك 

  ي وة ز  دةويَ؟).

      ،  َر اري ذن و َو (َدظ َظم َظ )

ظ  َووارَا يَ ط و َي و َاموة    

َ نور ، و م َ دمَر َ  وةيمَ دواي .د

      و و رام وامَو م م َم ، م 

دموة: (مةت  ن!  َ رةو دم وةي   

     َدة !ن مَ  امو ط  م  ، ارامَ

  َ مَ؟).

َ ا وير يم َ  َر د ، دوا و 

مي َةوة ،  َد و طروة َي طت:      

(دةمَ َةوَ ، وادةزام رزةرَ و ر َي   

    وَ رةيوَ  زوَرة واز وة !وانَ دة

 ... َرا   رةَوة ...  َةَ ذمَ زوَر  َش و 

 ذمم موةرَ زوَر ن ،  َرة م دةَ زوَر        

 ط  ض وو رووة مي َ ة َ و  َرة

  َامار دةم ! ض َ رةو؟).

َ اَظم َظ يوةمر زة َل  يي  مرة

    ، ا ماري د نداَ ذن و مذ اَدر ،

      .دةطم دة ي م  ، وَز ر

رمة َش دة َي َ من ت و ر َا      

 ، ََم. زوَر َمَو ن ورر    

ََ   َ ) :وةدم و و اك رم ر دوا 

  َ رزةرَ م َ ، دموة و َ دواو َي     

َ وان ، واة ر  َ  ا َ  مي   

   َار ... مذم َ  َ ... ي ... ؟ردوَم

َز  ما دي دةيَ ، ََ مزي ط و  و د

   َ ََ َن ذم ، َ ةذنَ َةَ ... َ يم

  ر ر و َدةميَ من طي زوَرن زوَرةذمَ ...

  َم . ... دة ََ مَ؟ ).



173                                                                                                        174  

 ،   مَ    َظم َظ  وةوةيو ر 

    ك ، َي يذم   ، داو َو د واوي 

  ي مدةم ، دموةي و طيَ َةي   دةد. 

    َة! ... دةم ) : وةدام  ، وو و دا

ا  زامة و َ  ةوَ! ... دةَ َ َ و  

         َ و َ وةي َ !ة َةويَ؟ ذمَ

     َدو  ي و !َوَظ َرة ض َزامت ممم  !ة

     وةم و مزوَر ط َةدا ، دةَ و د َدة  رم

 ... َ ام َ.(؟َ َ َدة ...    

مو ي وة  َ روَذ ور و روة دو ََو      

  م ،  دن ر داَد رة ام  ي

    َا ، ان وت ط لَ و َلَ ذمط َر

       َر م  َوة . ذم ورور ، ردا م 

    ََر م  وةي دواي ، د  ي و ي

دام ، و دوا دواي و ،  و ر ن مَ و 

.وة دامم  

روا دموةدا: (ر !ََ َو موةرة ام ، و     

ر  َ َو  ، ر   ، َن مَط و  

.(! وة ... م  !َم  َ    

 ماردما م َ مي ذمي د و ووة      

  مَ دمي

     َذم  وا ... ام و مط وة: ( مدم

ا م س وة ودام َ يور س  َم ...  ... َ

      َ اوة دان َدة َاا رَ َلط رط

   وة م دي ... َوم َ س  م  ةوةم

        ، شوام  رير ... َدةو َ َ يذم

.(!َمم  و مط  

    وة : َ يدا ذم  وة؟دة  

 داوة:  ... م م َر    ظ َمََظ دروَ وة

   ي و و م  تدة مَ وةشم ... ََد

    ، مم   دنَ َدل امر دة ، م

   ، م  ، ةط  َو دوذ   ...  ظ

  َة!

      ) :وةدم و و اارد ، ر مم ر َظ   

 !رَ َض ذم !وان ، دَ َ  م  زوَر ادةر

َ دةَ م َة و دة َويَ م زوَر رة دةَ و        

 م  َ َ ... !َزةوي دة  م ...  َي

  امَ ا).

 .ةَ وَظ وة: دوذرةي دةدو   

   

اي ووار م ، مَ  دوا ووة دموة:  

    َر َ َر و َر ر وةط َم  )
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     دورةوة  َرم  ؟ واة ة  ... !

وام اث مَ! وة َت َ م ، َ ي وَظ 

  َ َمَ؟).

َو  دوا و و.دندة يوة  

          يَ وم ا دم ر ر  يذم َ

  ََ ر ؟ : َ ، ََد دوا َ ز

  دم؟ مزي  َ؟

: م  يَ ، دةويَ م َ َوَ ... مزا َ وةمة 

... ََد ر  

...   

  

    ر رة د و وَ َي َم ، َظم َظ

    َزوَر دوا َ م .وتوةدةر َ   َ

و   ، وةةمورةمان و ر رط و   موار م

م َوزةطدا ، َري رَ ارة ، روم َي      

  ردا ن د ،  رطر  دن ن. 

د زوَر  مي َةدا و  ي و ي ذمم دةد ،   

 َت: (دةَي دةط  َوو مر  َ؟ ذم ن

 ة َم َ َدة ، َي مو م رط ...  ...

.( َ  

دوا رةو (ة َم) رَي   دار و درةي   

ط ر.  (ة َم) م ََ و َي َذاوي     

 ا ونمدارة.  

َاش َاش رةو ة وةريَ وت ... وام موي      

 ة َم م ) :وةدادم  اَ َ  ن ودةم

 َ ؟     َ ... ي دة دورةوة  م ،

 رار و دار َطلَ ا م !ا طة َ !وي   

    ودةدا؟ مذورةوةش! ض ر  دا  َ ! اطَر َدة

  م  َ م ذورةوة مت).

   ، َ  َي وةي َ ، وم ، ةداَ اَ زوَر د

دم م َةي  رو ...   ذم  َي 

ا  موة ،  ي   و  رَ و امي و

رو موت ... ذم طي دة  رن ر       

را و وان  ي دةرزي و روة رةو      

 ... وو دة ريور ر مرط م ت وو دة ي

  مو مي وة دةطيَ.

 ََظ       مموة طدم  ا دةَ  َظم

 ََي وةدةرم ، َي دةوة: ( طر  و َامار       

 ، َلر  م ة ش ... َ كةَ ر 

وةي طر    َر َة ، ش   وة ،       

 وَي  َرة م دَ ، روَذ َر      طرم َ وةي 
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 ... وة و دةدة م   وةي... ذم 

ذم وما روَذَ  َ مَة ...  لَ ...      

      ...   ةشوةم  !ير َ  َل 

 ... ي داَ ار   َدة ،  َ و ر  رط 

.(! َ م  

  

َ ا  ر مي رادةوة و ري ي   

  ة رةو ، رزين   -دة دار و درة م

 د ردا-      َم  ... َذوري م موة .وت َيوةر

َم  وةة  َي وت و وةذور ...  ر ةر

طت: ( دةَ  َام ... ) .  دا وي  رك   

. ايي ذم (  ) ...  َو ر ... وت  

  .ا دةذوام  و  َري زامَ   

 َدةم َظم َظ     َذ ، وةاَا دةَ يَم

  َةوة   وة ط   :وة َي؟ ...

  دواي ر ر اريَ و َ ري  يوة

.دام  

...  َ :  

  مَ َ ةمَ ري.

      َظ رة :ت و ط وة  رة  ... َظم

   مََ ير م  در زيم ،  َ 

، مَ َ ةدا ، ر  ، َ َ و ر رش و       

 ... تو دة  

    َ  َو َت َ وا :وة طرم َظم ََظ

 دار و درة      زاد وا ش و و امَ َلَ و

و اوةدا دةام زوَر دة  وة ...  وةش      

...  مز م َر  مَ راَ ...  َة       

  َة ... 

      و َاويَ ردة َ  :وة طمازرم  ش

  ر َويدة    يم اَ ... ر م

  رامي َ طة ...

   ةي  َظم ََظ ... وةدا ةمَ ند

     و ة  دة َ دةم ر ،  ةو

     ط  َ ، ةَ ت ،  :توةوة دةامر ي و

   َ َويو دة ش م روم  ،   اَط َدة

  َة راَ و َ... ة وَ!

    ر  ... رَ َ َ  وة يوا  :

     مةر ر  رط ؟َو  و  ةَ َ َدة

  َوة ... َ دةَ  َة

: ت َةَ ...! دةزا وَظَ َر و زوَرَ و    

 ... ةط     اذ  َ  ... !َو ةَ ةَ ت 
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  س مدوة ، َا َ  داوار رةت 

  موة.

  ةدا.ش  ممي مرازن ، ري د

    َ ... ؟َوةرم ض  ) :وةدم و َظم َظ

طر و ذمش َ مي ي وة   ! وا ميَ!   

 .(  

دوا روي دة  و ط: طيَ ة   !َ دوار ت     

  . َة ، وةرة   َوَ ذو َي!

 داوة: مزاَ  واز  َ م َم و وة

  مَ ... ط مروَ! مروَ  ، وا مروَ و َة دةَوة ...

   َر ،  ام و َر َ  ، َدا ، ذم 

َ وير  يدوام  ر ... ة َم َ  د ذي ط

و وان ون  ... ظ َمَظ روة  َي د  

      يد  ر !َووة: ( ردم و و

  روَ و َي ون د).

 و  ت و دوااطَي ر َ م   ري و دة يوة

غ ، ي َ دةي طة غ ، دلَ ، َ ، وط: و

  ، َة دواوة ، ي  و َن مطة.

 شوة وةمازرم  ري و دة يوة  :وةدا 

 ، َوة َي ةدا     و َم  و  تر 

.م  

   وت ووةدةر ة  َظم ََظ ةر ق ور

  زوَرةوة رةو  َوي ،  رَي طر.

ممت ام دةي َارةش ، مامَ ََ ي     

  وة.

رة و  َرا ، ي دةدةوة: (  َوَظ   ذما ،    

 دة َ ، َوية َ ر دةر ك   َت و م ي

 دي َ وةرطيَ ، َ دة َو ذم داوة مة   

.(!َارد   

   م ي ااردمم  ،  و َظم َظ

ردةن دةد و َةم ور ن ... م دما ،   

  دةد رار  .ن َ ار ر زوَر

ظ َمَظ ، روي دة ورةي و  رزةم دموة 

ط :وة َ  َةم؟ مَ ن َرا َمن  

  َ   ديَ!

     د و يدةَ  ش و ريور َ ، يذم 

 َو َري :ت؟  طم َ م  

 داوة: ؟ ... م    َ  ... ظ َروة وة 

  ؟

دة :           و م يار ! َ م َ ، َ

...  ... ...  ، م  دا !م  
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     ر ري ا ور ر َظم َظ  اردة ي

!امط ي: ض طامردةوة و م َر  

:  وةرة َت ردة ... دةا وَ ذورة ن ،     

مةزام َن ردون ََ وةدةرم ... َد طة طة 

         َ ،  ةدا و م تم دا د ، نط

م      َش  ار َري ... ش م َ 

   َة؟  

  ، يرةر ي دار و داو و مَ ، 

      .ا مَ نَةق و مر  

    

 /َووار َةدا واي  ََت  ط و         

 .ةان م       ة ممَ ةمو ط يم 

        َ يرط دمر َ ، داردة و يور 

      َدوة. وةرطَ نور و يم  
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  ار
 َور َر       ، ةرةوة  و د َوَظ 

  رةا م َ ... داوةن مم دة َوَذ دةر َ

    ... وة وَذا رَ وي  كمر م ، دة

    ...  َ اَد َر  رة َي 

وم م مَم   ... ادة رة ، وة

... رَ َ وةي شَ ن و َرار مر  

( رَظ ) ي دادوةر ، دةوام َ دراو و او و وة    

ر و ََ و  رةم طَمي اي ار و ي 

ََ  َ وةو .َد  

    مَ َويمش دةَ :دي دة اَ اَ اش

روَي ( َذ ) و  داو مزا  ؟ ا   

     ... وة نو و  ت دةم ور ، ة ر 

 مزا  ؟ خ دة  ر ردة! وَظ مري

   رَ دةت.

 َوامَظ ، رر  را اي من   -وة 

ر ي وة يَ  ،     -طورة  وي ن 

   (دوَظ)  َ رو وَذر َ اَ ة َيط :ط َ

مدةر َزام  و رَ تدة ،  كدوي ، م

  َي ديَ! ؟

اي ار ، ت و رزار ، ذَ َةوة   

وة ط: م ... م ... َ وا مَ  !ي    

.َ َ وام اي دةزدة رط و َد  

ةت ري و  : واز و دروَم  ، َ و روَذة د  

ممت َري دةردم َ د ، ت وة؟ ي    

طت و موامَ و  َاي  و ر دراو ،   

دورووة و روة طَ َ : م و  َخ و      

 !رَ ي َ دة ةدة !زَ و 

و َ  ،رةوا وةمدا ودام َت  ذَ َة    ذاري

  و دروَي طورة َموة!

       ، موة مدةرط دة َي ،  ر اي

 َو َدز  و ةوةارو ر درة واموة رو

   دروَ م ...  ...  :وة ط  ، وة ...  داوةوةَ

 ...  َ وام ادة  

رَظ طَ : م َ َوةر  مت دة؟  د       

وةرط اث ، و َوي  َ ران و      

 ر !و َ و رَ يرو ، م نَ

! َ َت  

  وةر م َي د و اي زوَر ش رَم د.داد

   ارَ ق ور ، را اي يمرَ ح ودروَ زة 

    يرو ش .د دادوةردا درو م  زوَري
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دن    وَظم وةك ، َو و  

 ة َزي وو   واز وم م  وة زة و م

  َوادا. 

دروَزم  (موةرة َر) و و ي  رار      

 دَزي و ةم ودا دي ، رر زوَر    

ا ر موة ََ و و  وزي َ و    

 ات ر ، يدة    ةد دار  ، نواَ ذار و

  اريَ.

اي  و ر ،  رة دة د َاردن و        

  ، َما مَ ا دامو  ةمَ  رم رة 

  َيَ.

        َ ، دي دةي زةو و ري دا وةر 

 ر  دة دوا      دام َر  :و ط َي دام 

   !َد يم رَد! م َدرو ... َا دةمَ

     امََرامط وط  يان! ر َن دروردو م

 ،  ور ...     ، وةدااردم ي ةويدرَي ز 

 َ َدة .دمدا دةر َ ؟  َ َ َت

دروَدن ز  ، ر  ََ ميَ!  راا ،      

    و دةردة دة ، َ  ياويَ ردة

ور من. وَظ را َن ن دةيَ ، ن     

دةَوة! َ را دةي ،     طَي َا ر رةق 

 ، ةطَ و د َ م ؟  َ ًَ ...   

رَظ ، مو َ َةَوة و واري د:  ي؟  

  دة  ي؟ ر   ر.

 ، وة دةزا ... !ر :ر؟ ا   

َ ... !َر ي :   يَ  و روم  !ط

     ،  ر  ََ زت رط ،   وةزةل و م 

رمر و   ، دةر مك َم ظَدت       

َيَ ، ممت َ َم ن  دروَ و دة و       

ادن ، وةروامَ   وة طة ،   دروَ و

   َت َ ميَ.

د رروَذَ واز  وَ  و دة ة ردن ، 

         رة و َض دام ر ض م َويدة وةط َر

   امَيَ؟دة َ ري دة ا َ َ !يوةر 

َ زت    ، ن ورةورة طي ط نَ يوام !َ ري

  َن  َرة رام مدةن! 

اي ار ،َم َ  َر َام و ط :ا 

ي   دةي! ا ري دة؟ يَ ؟   

        م ، م م و َو ري   مَ  

َرة رام ، وا  و وَ و زرطم ، دة  َاوة    

   مراروام َري م   ، َ ري رةزا
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    وت ري َ َ لَ م َ   م ، م

 ! ر وة شمر ، ةَ  

ر َ ! وام :     .َ ن  َ دةت يم يا

  دةي دار َ؟

   ، م    :  يم و داردة  

.َرردا دةط دواي دةرط  دةرط ، مم ن دار  

    ، م  نو و  دنر َ َويمي دةمو :

ةَ     ، نمدار َ َ َ َ وة. دَد م

       َ ويَ داردةدةي ، دة َ َ وة وَك دم

  َ؟

 ... دة  ير َ رط :  

دة : ... ردة   

 م و  َ موة دةد ، َظر

ةي د:    ... َرة رة  دارن ر

.ََ َ  

     وام و م َم وةَ ، َش اي

  روة دَور .َير و دارةرة دواي

 مري و َا  داوة ر دارمن ، َوة 

و    د  دو م  ، وةدااردم د ةويدرة زَ ر

.دن مر  زي  

        ادة ، َواردن ر نرةو ذوري م  ، َظر

ذورَا م َو و ذوري رةَ .  و اي  و     

راودا ، ر دراوي  م و و  م َة   

  رَي رةن طر.

. واماي دةر وةر ن وري م مدة َ  

  .دةوة -وة دةم و ة َ زوَرة -دةرطي رةي 

رَظ ، و دموة: ( َة  وةاردموةدا 

 َ ، َم.(امر َوةرم ةم ، ة ةر وا  

    يَدرو َ او وري دةرَ اي  دواي

 ر ة    طم يَ دة و دة دام َدار 

  رةي و و دموة.

 ، َورةي ا ردة و ر َ دة      

 ر اي داوة روة دمةَ ي  ، رزةو

  رَمي َ و ي مو.

     وةمو ط دود  ، َش اي    َار َدار 

     م دارة ، مي داوةورة مزامَي و م ردة

  .ذورة  روةمَر َةر    يدارة  َر

مَ-   وة و  دة دةم و رةن وة    

ورةي داوةم-  ، ورةَ   ََ ا   

.ي ذورة  ر ن دارةرة  
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رَظ ر داوة ، ي دةوة وةي  ري        

   َوَظ ، مو ز  ر ورم-   َم وام- 

  َردموة!  ت و رة ط َد ،      

دة روَوة َ ذورةي َي ، ي دةدةوة: ( ي       

.(ودا يرذةوةم  ...   

دواي  َ ، ََ ذورةي و ط ا ري َي     

  و دوة و دارةم مون.وا

   ، َ ز رط ، َةري َ  ،  زوَر :

رةمَ َ َةو دارن  ... ََ َطر وَظ ََي    

  زي   ، ََر  ت.       

     و  اي ، دادوا م وَذير    َلط ،  ر

وةي    دةام َي ر َن راطيَ ، وة و  

       ران دة دوا زوَروة ي . د ري َ  

 رَظ و ررةو رَن َ دةرد ، ريَ ي   

ةم  .وي رادة ، ريَ رش و دوَم د

     نَر تمم و ن دةداَ    َر

.ن داَم ََم، َي يرة  

      مر َ وةَاز ي َظ ، ور 

     ر اي ، ن وةيمو دام َ ، يَم

 طذوَن و طت. و روَذة ماردَوة   ي ، يَ  

َةم  ، دةََ َ ن مدةد ، ري ردةداوة و    

دةو دواي طرن و ممت و دةدا َي وامما    

       َرر ، َوةد رذ َي ر ، دمر ر

  نن طري    طاوةدر َ و ام َ و وةزة

  د ، ري دادة و ي مدةد.

دواي طاوةي ل و ن ، رَظ  م دة ي      

 دة :د و طَدر َ زي َوك ر َي و

 َذطر دن ة و  وَ مم ، ر ش      

ي مومت ، دة رَش م و ر  ردن   

  مَوة ، ريَ موت  ؟

  : (ََظ).

:  دةا ر َت ، راا ر َت َ دري     

  َ ، ةوار ؟

.َ :  

َ َ وة    :م  مَ  ي و  و وة

      ،  رَذط اَو ط َ وةاردم  واز ، ر ،

   َر وَ.

رَظ ،  َوةي امي وَظََ َوة ر   

رَي را ، دة َ َ مومَ َظا و   دا 

َ ا دة       ت وي وةرطم َظَ د و َدر

  ة دةريَ و ي وة دوا ر َ موة وموةدا.
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      َ ردة َظر نَر ، َل دواي دو

 ر َو ، اَم   ر َ  ، ي

 و  ردا رَ و م ، ردا م

 ر وة . وةَ   ، وةر و َي ررو ، 

    َروي  ََرة ي.

رَظ ، دار ََمي َي موة وَ :َظ!   

  وة َي؟  َم؟   دةي؟ ر و رت َم؟

 ... اث م : َور  َ و  م ، ر دة كمر

.  

      !ََ زوَر ! زوَر َ  !دا َ س زوَر :

 ََر ََرةن ا ،  وة   رةو رَي     

       مدم َمر شَ ََ .دي َر ار

          ؟ و ونم وا   وة  !وةَ

  رلَ  زوَر   ََذطرم  طيَ طت.

 داوة:   َ دة ، طر و     ََظ  ، وة

روَذة م ت رَت دةَ ش روََ َري  

 او وت   دةر رزطَدا ر ي و  .اَط َد ي

  و  َو زةوة َ  دةريَ. 

  : َ    دة و رةوة.

    مرَذط ، دة مرةِو رة َر   :

و رةرة  د و خ ن ، زوَر زوَر م رَت    

       م ، َيَر دا ةة! رَر و ذم ، ةَر

 ، ةَ رزاري ن! ذ د ان و وةي اار  

. ، َ ، ةتَر رةرة و ، درزطر  َور   

  : َن؟

    َ نم َدار دة ر َم :   زوَر َ ، ن

وَي دةد و دةت: ( خ دة َ رةَري      

مة!  مة ات َا).  دوا رار دادةم و      

    َ ) :تو دة و دةط دي دة ، ارددة َ 

      َ !ت م  تدمم  !د َ 

ر رَش  ، َو دم ي ر دوَزة ، ي        

  د . (!ي َ ةي دةد. 

وةمة  َ دةارد  !وةمة دةط  ! طَاموة       

  .تم     مي دارام  ،  ي ط وةي 

وةر ، نمدة مدارة  ي ، و م واوي  َ 

وةدا ، ك  دارَ  ةدا مم ، ي َي        

   َ ر زام َ ؟د ريزطَن ر زان. ممدة

    ام رة ت وردا دة َرط ، وةوي دةرور

م  و َردي واز اردموةش  .َم وة رو

َي و م مَ ري رزطر ،  طَري و و       

 َ َ رط َلر  .وةَم  رط ار

  ة  دة َو َوةمةي موة دةَ ت.

    َم روي  رةو وة وةوة داَر ت وي ط

 .وتَر  
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  رةت
                                             (َامروةي طامَط)  

  

  م  ر ، وةَدةط َ َ وداوةيو ر !

    ، ََ َ دا ،  ةر و ، وَذةو ر .اودا ر

 َ  َود رَ        .َد وةم َ ت  ر 

    َ ) يمو ط َ يةمط ةر ، ردةو

ظ) ، زةون يَ وةردةطت و وروَذة ر رةي ش  

  م َ رن.

       ر  ،  سا زوَر َو ، َََ دا ، و

   ةوارَ     ،       د  و دةمس م ر وي

    َي مدةرةم و  َ م مدةد.

      َ نَ ر َر ، ةوَ نن زوَرَد

 ، دةوامر ر َ ن رة و ن ، ردر م َر ي

 و نرة و.رددة  

و رةت  ، َر و طردةم   َ درَي 

  ردة  َل ! َداي ظ و  ،  َ ، 

ما وات و مدات و طروي رمت! دةة ذوريَ و    

  مَ دةاردةوة و ... 

!  َر َم َدَما      وازي َ دةد  

رةن  َوةن زةوَ دوة ،  وةي مدا       

رَة وي  َويَ ، ن رة ر  ، ن  ، ن 

  (مَ) ي  طلَ َا دةد.

 َم َويدة  ،  وةر َ   داَ ي

      !ةوارَ َ  وةك دةزام !َوة ماردم  ،

    وة يام ، در ََو رة ي َر  ش

طلَ  وَظَ َةواردا دا و  ! زوَر     

َ  ر  ، (م َ ، ي) :ةن طام اَ

   َدظ  !امزوَر ذ  وةَومر َ َ ، وةَوَ

رةم روروة مَة! َ و َ َمو ، وةك   

     ةوارةَم َد ان ... وةكرط   !دة

 َ  ة! درو وةك وَظ طةن!   ، دة    

          وةي زيم ةر و وَذةور  َ وةت

  يَم ، َري وةن زةو َ رة ر و َ

       َ  وت ر م ، م و ، اط 

 ، ش مزوَر ور َا ، دة       ،  رت ةوةم 

   دةا! 

    َط  و َر دةو ، () دةط  و وَذةور

 ، َم  دي وةَوي دة ، َوي دةط ر 

 () يم َمَي دةط َ   ر ن و
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  ي وةش وة. دوايادة َدرداخ ظ َ و  و

ي م َموة ، دة دة ي طورة طورة: (    

     !دة َد و ط َوَظ  امَ   ر 

   َود رَ ، وةَو دة ة دامَ، َ

  طما ، طر رةزوَ َ دةا ر   م

 ث و موة و ممت   و ذن و  

.( َ ك ادة ،  ،  وةما  

    ي) :ط د و دوا يمَرة ط  َ

مارةن! وَظ طر ذما رةي زوَر َ ، َم زرطن   

َ ن    .د ر يرة وا ، َ م و 

         امذ  رط . م َ وا ، َرةت م رط 

        م ، َ وةمط دة  َدة ،  مدةو

.(َدة  مذ ، َرةي زوَر رط وََظ .ن مط  

وام ،   و  ر ون ، و دام  ي

. و يم  نَن ، طَر  

و ، زةر درودم َ  مةري      

 ن . َ زوَر ََ وة ن و رن   

 م  ،  اَ نوَظ َرة ، دا دةَ  ة وة

.وم  مذاو رَ ر و ن ، وةك و ر و ر  

 ي ض دةزام ، مد يم و دواي ، ةر و

  !ودا داوة َط       َ ، ازا ر  ر ؟ زة 

َ .وة ام م َ  دةر دة   و !

، م َمدا دةروات ، َ َ  دواوةي َي      

  دة ، دة َم ار  َارم دواي ون.

 َ  ،  َروة ، طر و وَظَ مس و      

  ر وةمم  يدة و . ن زوَررة  ي

  وةي دار واط  ت دة ، َودا دةرم

  َ وةيَ ك مَ  ،  م َرة  و

مدا وَدا طزةر ت ،  وةش ، طر رَن 

          ، ش َر َ رط ، ن دادة  و و ا

َ .مةدةرن مم ة  

و رودة م و ط ،  :وة دوان ون ، زوَر       

َا د ، َر  َد ، دةا و مدا ط و     

 نة: ( زن طار ، اَ ر    دة  .(رة ي

 .ك دة  

 َدموة رةردم و دوَ دذوار  دواي ك دو 

  ) :تط  يم  ، وَ  رةيو م

      وةرة ،  ةَن ، طو ندذوارة! دوا ةور

     دارام و َذ َو و   تا َذ ة و رة

   رط ، رةوة َت      َ ر دة نَ ادامرا و

 دة ا رة َ َ و وة دام َت و ار

     َو امةودر لَ وم َم ، َس م ةو .َ
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س م ، َو ، َوَ  ي ا ،   و مت  

.(َ  

 دة م و و طرج راد و َي    و رةي دا

     َ َ ردةوة ، دواي ا  َي وة وَدار 

         نَ و و يرة طمن طَ ارة

   ري اوي ن َا ،  ي ز َر

َ و ردا ورةزوَر ط موة .ن  و   يدو 

 دمدرو مرةَ  رن ، دردا ناوو در رط

     ي و ... َ  و ، نرةةم َ

ا رةي ردا  ، ت و َ طري و طت و 

  ما.

  َاو! ا رةم؟ : راوة ي واو وا

  :  رة؟  رو دةي ، وَن طَرن طن.

: و رةي رة ة وةم ديَ ، واو وا َاو ، ي     

 دة َ وات ط ، ة رة و َ اَ ، َل

. ََوةت ممم دةر  

مدة دوا ، دنةر  د وةي ي و 

دة  راموةو  و طن ت ، َي  َرة دن و        

   ، ََ واز َ ،  ةتم  ) :دان َ د دة

راادة  ، ام! رة من َا ،  دةزاَ ة 

َ ، رة      ن ةوةم َدة ،   ن

       وَن ون ، َ زاري   َ  يََ ، َري َ

     َ  يرط ن وة ريم ، ةي ط ور

     ، اوة دةم ة).

 رم    دزةن  مي و رة ن و  ق و      

. مط  

       َت ممم و ر و  ،  نرواوي ط

َ  و َدة ةر  ةدةنَ  ن َ ،  نموة

  . دام و ةَ  َرة  ي ، دةدا َ ز  

    واوي  وةدارة َذ  ،  يم  يرة

  ر زةو  و د ي َ ، َي دة موة

    َ  ، َوان دةر  َ وةك ، َ  ة وو

َي دةرري ر  ََ ا  ، دا م و      

  راد. م َمدا و  م َ و ودرةما ، رةو لَ

     وة  ! َر  َ َي ملَ ، م  ةَو

  ر َ َر طر ام  َذ ََيَ.

و  َزم ، موَ دةة َ و دوان  َ و     

درك و و دةرو  ، َوةش ، رادن َا م َو 

   َ   و ن م ةَ َر ، دام دا

      دةزام َ  .َاو ر را م ري َوة. دةَوةم

م َ م وة دةزام  رار َ دام ، ن       

َلَ دةم  ن ، َر  داو َم.  
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م، َي َروان ، ر َم ، َ ََي طمة   

ك ، و   ا مان  ، وةك َن 

        ، ةوة (َظََر) يود ،  رةوة دم 

وردةدا زرطمن من َ درودم ز 

يَ ط   يدةرط امم ا ، ذمدةرط  ، 

 َدةوة ، مَي زن ر وي  ذم وت  ،         

       َ يوداوةر  اريَ و  اوام  َ ر

  طَاوة. 

 !وَ :َوة و دةَا دَ زة شامم ذم

     !ةرا َي دا !َ  !ام

 !َ َ َري وةرة َ ، زدارةم  

    تمم و وي دا ن وو م  َدة م يم

َةك ر مَي ََي را ، ََ دود رةي    

 .َ َدةدا  

!و ريم ! :  ، ةط ش ََ  رة

  َر ر َ  َ َ و وة دةةت دة

.َ وةدة  

ذم رةي  وةرطت و دوا  ر       

َي َ ، وا و َي  ط ر ةن ،    

 -م مَي     و - م ي َن 

.وام  

دوا  دةَاوة دةت : ( َم َوةمة َش    

ت طت ! دةوة دةمط  .(!وة  

   ، ار َم    ي ةو ، وتدةم َ وي 

ووة و  وة دةط    ، زة  وا     

  ةوة.د

      م ، َذ ك دو وة ، دواي ر ،  َ

.و ا ، وةذورمو ي َ و وا  

ا  رة  ، ا َن اوي ري ردا و 

     !ذم) :و ط  ي ذم رةو ،   يدةي دوامر

 َراَ ن دا !ي مةرو َو ن و    وَ 

 ، امَ.(ن ش ، ام َ نَ ك   

  ر و  َيور ،  دي ذمَ ر  اي  رد

      دة اَر ، ن ش) :نط ماوةدر

 نَ.(نَ ردمط  ن و د و دة َ  

. مَ و د و مَر َ ، امم ذم  

  وةي  َ: طة وة  ؟ َ ةم؟

        !د م  !ر َة مَ ةَ وة : 

 !ََدة رة  

  :  رة؟  و ؟

. و  ي وةرة وادة :  
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ذمي مة ي طت و ي دةوة و رةي      

  ممان. 

  دوا ر  مَي وردي َطَاموة.

     َم  نرة و وة دامَ دي ، نذةو

   ، دمدا ََم ر ةي مَ ، د ش امَ

   .َ و ر َ نَ  و و وَر رة 

  زةرت دم اردمن.

       َط ، ار َ يَ و ، نز يَم

  و دة وم  وةك ،  نم   ؟ دي ض ، رزي

  دة دةت؟ 

مموة َي رومَوة ون ة و رن يَ 

داوة موةمي دة . رَرةك و َ َي   

   ةزاموا   و ، تا م وةيدا و

ر و و مرة ر  و طر  وم ر 

و رطر اردمَ،  وا ن  موة    

مَ و  ََرا طر و درمةن. وا ي دةدةوة ر      

 َ ، َيَر نرة ةاموةي م ر ، َ وة

  دةدةن و دةم ذورَوة.

 ندزة    ،  َ نارد و زط نوةي ذة دواي

ذمن مرد َ ظَد و راب و من  َيَ .  ري 

.َن روةاردم دي و يَر ،  رةي  

  وةي دواي ، رامةر  و َر نمَدراب و ظ

    َد: ( دةةموار .َدظ َ ردةوةن مذم َر ، د

مَ   را !َو  رةي دةن وة     

.(م  ان و َ َو ؟َار َ  َ  

 و  ن ، َويةي م      ذم  َر، َشر

.ََ َ نَدظ  

مام مَ ذورةدا دةت و دة و ي دةد ،      

ط :ر دة َو  مور ، دةم رري        

رةن  َةوةََوة!  طر زو  ، ََي  

  دة  َرموة.

         و ة ََمر وةي ر ن اور َك و ن

  َر نز و ودا َا  ارن. روم

 و  رة م  مَ  و رَش دةوةَوة 

ام اَ طَوطَش رن. م  ذ ََ مَ َما 

ةي     طَ !َي ري دة م نَ  ، د نَط

م  مَ َما َا  .َرة ر وة    

رَو و ر ن و موي َ دةر ، و ري     

    و ، ان دةرم اي ويم ش و  .َي

َظ َردا.ََ ورة  و امر يد  

  ، َوَط َم ار ،  يَم     ةي و 

و دا و َ َمي ودا د ، َممت  ي          
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وَظ زوَر زةك و َةوارةما مت. َة َدا      

  وة وَاَ زة    ن ، وةَ َ يَو

 طم َي َ وةر و  .َطر رن   

  َ ، دةيَ   َو وذام زر ة.

 ،  َمَ    َي َي  و دا     

ذم  ير م و وةوار     ر ، ا دار 

َي ا و داي ر  مامدا  وم َي و   

موة م. دواي وةش و زةي  ذم داي      

ر ا ، داي ر َا و ردة وذةما   

  َري و   ة دةريَ . 

   وام د و     دواَ ن ت ون طامم 

    ط ، َي راب و َدظ  ا ذم و مَ

لَ  مَي  امَ طم َي و دا         

. رزطر  

.مَ م ش !ة ن زوَرو نذم ،  َ  

 ي  .دادا ر يَ وت ووةدةر  َم

وةي ووةي  رطرداموة مدا رد ، 

ي م مي ي و ط ردة ، روت و     

    ، َةر ، وا يَ ي (َر داظَط ) دا

  ط   ومَي ط شَم .َا دَو ،

   َ دا َةر و ، َوةاَط َ وردي يوداوةر 

ََ ، وازي َ  و َي  طَ  و َا طراَوة  

وا و َ م و رةو  اي مان    

  وةرَون.

َ      و  نذةو ن ،  مط

    ن و ذمو كَط نر ، َشر

  ر ر ، وةك َ و  شامم  َ َ

 .و  

ر  ، َ ان ن  و رةمن    

  دوَزَوة. 

َ َي نو و دوارةور اَملَ دط ويَ ودة 

موة دا  م  مت ، َ ي اي        

مان ذ َم روة ، ري َوي ك و    

.   يمَ   

 ارر وة و دةدم  و نن و ذمذةو ن

      ت. ذمدةو دة موة و دا وة

 ، مردة      ري م انم اي ي وادةَ 

  َدظ َردا !ا َر  ) :وةارو دة مدة

 ك دادطوة دواي وة ي .(َدة ر ر !َدةم

 ان و.تن وةرطَ اي يم  َ ن  

*     *     *  
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     و د يم و ، وةاَط ََ وةي ،  َ

ةوة روا ، طر  دا ، ر  ري   

    وردة وردة ر ، ارةَ ووي دةَرة

و وادة  ، َ ميَ.      موة لَ دةَوة

   نموةم م تمم د َة زوَروةم

، دةت وام طَن   .َان  ... دةي    

 . ...  َدا  رة ...  َ  
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 وةك َوان  
  

      َ دم ر َ مَرةم ا لَ و  َامَ و

.َوارو مد ، و يم  

         ِ ردو دة  ، رةم وَوةر  ر ََذ

زةرف و     مَس و و   

 َوة ، رةو      رةي ردن و

  ك وم ر َي دة وم ك و .َيرَودة

زةوة َ دةوروري َي دةت و مرام و    

    َ  ... وَ َور :َة ، دةَم

... ردي داو  داوار ...   م دةم ةريَ

  رةت رةوة.

  : دةم؟ دةمت َ؟

  و َردا اَ ... و َردا !دا ي ... َ :

       َم و رة ... مدة َ َ ... !َةم

   ر ... َو دا و ر َم   و د َر ... وة

... مدة َ راَ  

   ََت دَوة ... 

وةلَ  ، وا ي ، َ روري رةمَ او و     

  دارة و وم ت و      ت ودة امَ و 

 :َن مَظ  ، ررموة م َةََ و دة 

ر و وة درة دروَدةي! دة  َ م ر؟ 

   !َ اث زتم َةَ !ي داوي  اث َ اَ

     ش م ، َيور ؟   اوة؟ور  ا َ َ

!ور  

 ... و َردا... و :  َم  َريَ َري ... دا ي

      دة  ، وة  . ط مذ ... ة

دةرةمَ ن دةرَو و ر ر ط دةذَ و 

 م َدا ط ي دانام ي َ وةر ... ب مدة

وَز َ  !دا ...  َ ر !نَور و م

     ... مدة م ... وةمروردة  وَرة م ؟َ

... دة َ ت  

:  ن مَظَ ! م َ َي وةمة واز و َ ورة   

 ي دةومر ، ا ََ وةم َدزا ؟ 

 !رة  !َيور َ ر ،  

: دةدا طر َش واز مَ!  د وة   َر 

      ر و م مةم وارو و تط و دادةم

رَمدم  و و و  ر و ون َدةي!       

َ  َي     ،  و ... ردا ... ََ  َطر
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     !مر   !َيور يطَ َ ... ددةت مم و

 َرر! َ  !َ ة مرة ،  و

وةروام رودام ةَ  َ  ذو و َ رةوامي 

     َوةرم  ا  !دوةم و دم    ض و ادة و َ 

  دةم! مزا ر َ ذما و؟

   موة و دةَدة  َي يَ ، امَ و

  رادةوةََ و دةوََ َدن. 

دواَ ا رةوي ي دةَ و دوطي ي    

 :وار دة يَ ودةط     َ  ؟و َ  َ !دة َ

دة َ دمدا   ر زاري دةروم و  َ؟      

 ويَ تمر َي وَظ  ، َيور وام و م م

   !ت  َ مدا و طَ م دنَ 

ن و  ...   م و  اَوي داو َا ذم

   واو ي !م َر دةد م م  !امط َر ار

.ا مام  

:  َ َ وا وار دةي؟ رَ  ، دراوَن طَن        

!َةَ  

واز  َ !ََ نَط َةَ نَر    : طط ، م

      ... ةطوةر  ََ  دة ، َدةم مَش دة

!م م  َ ي ، ذ َ َر دة  

   !َدة  دوط !اوةر َيَ! دةور ةَط :

   ،  َاَ ت ؟

ة  َت َوة ،  : َ؟ َي  دة؟ راو 

راوة  ت    ... َ ...  َو ري   

و َرَ َ ! ... وةرة دام ... مويَ زوَر 

    ، و رةم ي َدة ،  ، َة ةيَدر

  َر  َش دةَو  وةير و ة (َظ َ )

       ر ) َ ر         َ و م َ   دو

  (َظَ-   وة ما زدوَزة  ن ا ةر

 ََدةر- .  

َ طيَ ة ،  ََطر وةك م ، َ ل و     

     َ َ وَي مذ ر     َدة َت دةزام ، وةَ

    َ  و دة رة َ  وةم دةي َ

اري َاريَ زار َ ، َ و طر و مش ووة    

       (َظا) ة وي وةرط نمر  .اوةر

ووار و  و    ر ذن َم ، وامي  طري   

  ون ... مم و و و  ن ، َرةن   و َم

َش دَوة و مم  رامن وةردةطن ...  و      

         َط  ََرة  َ ،  مرة

 ... وةوَ داوي َو شمدوا  ة ور زار

   َ   .وةدة   ، َوو ر  يلَ م
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، وةك دة َر    موة ، َ مر زوَري رةن  

. َ  

        ، م مر  ش َظ وا َ دا َ س

  ة و ةَ م  َزامس م  َيَ َدة م

 ة دةر اَمَو  ، م مَ ن ... َدريَ

  ر ، َر مري دو ، كَ وار و ت و نو دة

   َ ، اَ اَ ر ري ... وةَمَي م وةم 

 دةر ...  !را  موة ردةوا ، دةَ َم    

   ، مر َرو  شمدوا دوا  ... َو ت

  ر وة  ة و () َم  ق و

 دة ، َر و  وة وَوزة دةوةم ، ر

ط  دنر ي ، ة ان .ة  ا زوَر  

  ، َ ر َة ، امَ و ةداَ ر 

      َ يوام َ وةر :َةي دةداَوة و درَدادةم

       ةاطيَ رط . َ خ وم َ  نر ، دي

     دو و وم :وةَ َ تَ َو مر

       ََ وةي م رةزو ا و  ، وةَردةط

 . و ر ر  ر ََذ و َ َرزة 

 َ  وار ، واو َدو  وةَد وة !َم

      نَ ير و و ار َو دة   ، ردو

. ََ  

      ة؟ودا  َََد داَ وارةيو و دةزام

ذمي َت  ت و َ م ًَووار ،  

   َي دةزام َزار وك رََ يَ.

ي َم ذم  رمةدا  ي رطروةي و ر وة  

 مر  اط ، ةدور  مم ن و يا

َ َدة روة .وار ت و و  اَ َلط شََم موة

 -ر ر و مَر َ   ، ور ر        

 َةمي دةمو وةك و-    َذن م (*ر) َ و

     ةداَ ، وةََ ت  اوةر ...  

دة د  طم ا زَ موةي دةرَ و  

  رَ َموة 

  َم ط َط ، ك دام َسم  ) : وةيمَ و

   ، وارو َ رةو  وام و دة ،   َ  

    ،   ك ، ة َ  ، َ ندةر ،  

دومي (طَدوَزوَظ)   َدازَ       ٨٢مي ذرة 

َ ي و َ ، َم    .( وارو ر  موة

َ  ن و مر وردة ،  ةيَ  ةوةَ ، ن ن

 -مَرةي و رم   و دراوَ َون      

  ََ نا ةو    -م (ظ ) َر : ردو نَ

      م و ما م دا يرةط َ يذم

 َلط و  َ ن  َدة  ن وََدةط   نَ اَ
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 (َر)  يا ، وةر َدوة و دة نذ  وا

   ر) .وةر نَ َاريَ و ة ادانر َ َ 

َظ (لَ دوامة م ر ة درودم و و       

   َوَذير  ةم دة َوةش واَم ك ك

   مر يوة ، ذمر َي و َ ة  َ 

(ظ) ر م و روَذي َ و  زوام دةزيَ ،  مة 

  َوي رو ، اوم  تمم ، داي زطَو و

  ت و و َم ت   َدة َ ، ةم   

 َووارة ، وا و َي َ  دةزيَ ، طلَ      

  يَان و رر وردة م وة ... وةَ دام

 م و طَ ط و طا و دةرم ددان و وام ر     

     َ د ر َدا َلط َ ر .َ َ نواز 

  دمََ  َر   م َ ، امط  دام

 رن و راَم . را رَ َةوم و  

ممي و  . ان ما ، َم َ ن   

  وم َر َوة و َي مدة َم و 

م ! وة نو زوَر زام  

طر َ م ذ َري  وردة رن و راَموة ، وا  

دة َ  و ض و مرةن! ض  !دا مت     

  !م ََ يامَو و (َر )  َ ريداوا

 َن ذم دة و_  ر  َ _   َ 

 ر ردوي رادةوةَ و دة) :َدي   وة

 زادة ر َظ ةوة؟ خ خ) ... امَ ا  

... َ ة  ، دة َن دواي   َري      

مدا مةرة   رم ، ووة ردا  وةي 

   َمم وة وَدةر مز  َط  وات ، دة

   َ وةَمدو ...  مذ  ةتو م ردة رداوم ،

 َ روةوةرط ي ، رورط ي َ وةمدةر ، مدةر

   رةة دوَو ، َو َراك مدو   ََ ، مدةر َ

رة َ ر دة ََ ، َ دة َرة ة !ي        

     .ا دةوار و ر ت و من و دةدة م دواوة دوا

   ََا  داو َا َري       

 ... واوة دةرَ  َدةط َذم    وَظ !رةوَذطر  

     ، و  َوي ، َت دةو  كازةم داَ

 َ رزن. وةرةدة مَذم و م  م م

       ... !داون  و ردوَ نَ َت ض وير

    َن،   و ََ دي    ؟وارةو وةر

  َم دة ؟ طن وةش رلَ!  دي َن    

دةيَ  مَس و دة و وان مو ك دا َوة؟ 

ن  و روَن طرك؟ دةوةرة و َ َ ؟ ن      

  !َوام  !ا م ؟ م ة و   وةك رام
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 ََمر ! َزار !ن ما دمدرو

  م و دام ، َرة َ ر دة ََن دةرذيَ. 

 وَش و  مو رطَما  ، ض َة  و ض      

 َ  و دة َدة ، دام  ردو دة ، وةو 

طاون و زةر َ ددامم طة و م َ َرَوة.    

ر مةرةش دةو َ ، طرةن ،    

ومَ  ن دوردةموة و ري ا رت 

 و  م َ و   ) :َوة ودةمو دة

 َن رَمَوة ، َ َي  م دوة).  ي   زةر

ن دةَ و م ودَي مةرة دةن و   

   َ دةن. 

وةرة ََت  دادوةر و ر ة:   َ َ؟ دةيَ       

وة؟  ل و ن  رةي رطَموة َة دةرة   

     م و  و َ  ) :نواردة

  رَمَوة؟). 

   ، َن دةويَو ن ، ََمر م  ار  ! 

َ دةَ ، دةيَ  م وة رَمَا داَ؟ 

َ َي وق َوَذير  َم َ دي   َيَن دة  ؟

     دةط  ي  ؟َوة داَ َسم  وان و و دة

  ووارة ، خ و َف ووَي طرةن مَوة.

طر داي طورة َي ام َوَ و وة م ي      

   َردا !دا َف !اوَ نَ ك و    ا َةم و

... َ طَة  وةي ت َ َوة ... طلَ وةا    

 َ َد  َزار و ك رك و راَي  وَظ َن ، 

 طر مزي وةرطوةي ورةت  ََت ل   

 توةر !دذوارة َر وة ، ل داونو  و ةيم  ةم َ

    .وة طَرطم ، ل دةدة ل و نَ   يرة

   َلَ دة وةارط َ ...   مَ

   َ َ ، يو ذم َر َر َ وةَ امرة

اي رةي ميَ  دا  وان زر  و َش  داو 

ن  َوة؟ ي  وَش رةن مداوة ،   

   َن دةَوة ورة َ َش.

      !َم  رط  رزار َ رةي َوَظ  !َيور

َ ش زوَر ر وا رة و َي و ذمم و ن        

  ة ،  رو  داوان  َوة.َو

    ، وةر دةدةمر نَور رط    ر وة نَ 

.   

   وةَردةط ، ةوةرَ  و دواي رة َ

  ر كروويَ طدة ردةردة  و و دواي و

َو ذة َ ََذ و َ _  َ ي؟ةطَ َم َ

  م  ن م؟ 
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     ط ، وةي دةرطود َ َ وةي و !َم 

   َر واوي َ !دة َود روا ذم َ

   ةَ ن و داواد مط ردة ،  اردوةم  م ن

 َر و َري دن. مرةزا دواي مرةزا و     

         مر   (دَ) يو !دَ  ا .م َ

         وا ، مة و دةط ادة ، وا َ وا  ، َ ا وامذم

ام َ  رر ،  دةام اري ر   و َ ط  َو

ن ،  َت   مرةزام رَاوي رطدن  ذة  

.ر َ ري ََ ز تم  

     َ ، وةدة َر َ و ذم  ك و دواي ودة

وةي مَ وةك (را مَ َامَ دةوم) ن (       

 َ ،  (َ    ووان دة ذةي وان و ريدة

َ ان و دةر  دي و ت و وار.  دا      

.دة ر دة   

     م  ، ةم ،  ام  َوة دة دواي

   وط َ وةيَ َ و َدة ،  ي

 َ.وةوَز ، الَ ذمط دن  

         ، َ  نرةن ذوة  رط داامَر َرة 

    .  (*دري) ةيَ  َم ر دةم  و

  ر َذم  َدة  دَ  ار و ي

مزةردة َر ر َوة ، دةَ  َ يامط 

و دَ ا  دةوة: ( ي دا  !ي؟).        

   َم  و  يَر  َ وةي م رة

 !َر  !وَظ م  ي ، وةَد   َ كر 

رط  ي  ط وات و رةزوي َ ، وا  و   

      ةوةم ي .َ ر دة و َ و َدادةم

وة رك دام  َر و َ ويَ ... مة       

... را ... ةمَ ... !َ  

    ... ذاوةذاو مم ود ما  و رط 

دامو  و م  ذم       ي ، را دة و 

    ر وردة وردة وة يَ ؟ ي وة ز

 ! ا دة َ ... زززززززز ... طو طم ... رس دة

  دا مةن ت! 

  ََادةوةوادا ر و دة َة امَ و ، ةداَ

 :َو دة   !(*َنم) وا ! وا !َ

طةطةي وةمة َز وَ و رام ، دةَ دةرَوة. 

    َدو  ، ََة َ ةت وا رةَ و 

     !َرة دادةط !َرير دة يَ دوا

  َ  ذ َموة! ودةدةَ ذة !ر دة

  دة.  

رةَ  دةدة دةوة و دةَ: (دةي مةن!      

  وةرن طَ و  َزةرت ن).
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روةي ا َ طلَ ةي َما زَ ، مَرةي     

        م َلط َوي  ... َد ذم دم وَظ َو

        ... دة ، (*َر) دةم مَ ر وَظ ، ز دةم

 زدام َ شوام ون ووَذةوة دةر امدة  ن

َم َََري َن زدةن. ي دا طَرامَي    

       لَ دةمط َيت ممم ، رةمرا ةم َر دةم

 .َيراورد كَ  

 دا وَ ام ، روري َي ك دةت و  

     م  ... د ر َت َوو َ ) :ةَ

.(مَر و  

 م َن !رة َ ي.ي ط  

مر و    دواَ ي وةي رزطر َ  دةن ،    

        ، دةدة ر يو و  ري ، ََ ت و

اري م ر  ردةوا دةَ  ا ن        

 ... وةمَ َر وَندةر  ةمَرةي رم م َودواي ر 

 َر يَر  :ة ةوةرَ رة  وو ر ، وا

    م  و داواي َا دة يرو ،  

.دة َ َ  

وةرت  َواوي ن و ذ ة س و دراو ، َر      

وَ ذمَ  ذورة   ، ر ةطريَ و      

 ... ون دة َ َ و دة   ... َةم و َردا ... خ

 َ َور ا وةي َ  َوي  ةَ  ي

        دةريَ و َ َ َم  َدة م  َ ،

رَي و  . َوةي م مةرة وات و   

   ر ودة اَ ، وم       دار َم   ... دنا

   دةط َ ... ! ... ة و  ... ردة دم ... َدة

   يمو ذ ... ا َ ... ش م  !ش م ، ر

         َت دةزام .َم دوذ  دا ةر 

طدة ،    م ، َم م  ،  موةي 

       َدة ر ، ا دةذ  ردةوا ،  َاورد

 َرس ميَ ، ري ي ذن وري  و    

        زة ت و  ر ري س م ك  !ا

  َ.ا َوة!   رةوا؟    زةَ َ !ةم

  َ   ، َ وارو   َدَ ، ا ون ور َ

 !ي م َ  ،  

 س طي وةم  ، امَ و ز  ذم و         

    ََو دي َ وةي  .دة َم ََ

 .اذ  !ي مَ  

اي   مي َدي ، طر مويَ  َش دو

. َزو ةوة و د َم م َة مدة  

. و ار :  
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      ، َو َا ، دة  ...  !َم َ  و دةزا :

 َ   رة دة ... زوَر درةم ... دا 

 ... َو َرةو و اَ و دوا  

ي دة َ  :َ مطت ظَت  ووارة        

  يَ طة؟

.(*َر د)  :  

      َظظ َ ) ، َوي َري ... َ دةزا  :

  ظَ) مم؟

   : ...  ... دة ... ن

ي   دةطَوة و  دوة دة :َرا ؟  

 مدةزام  !وا داوار  َ اطن ، وةرة و   

 ،  اط   ةيَ  َدة َ  ر 

  داوار رةت موة.

  :  ؟.

مك وةك ر َر  ، َ َ وة دوَ و ك     :

 رة ، ةَ ت   ، مَ  وي

     دَ ر داوايو كوة .َةري ،

دورم دةَ ، َ ة  و  دةويَ َي    

 َ.ََ ر و َ َدة  ،  

من اري ووارم ، َ َ ، موة ي   

       ، َادة َ و َ َدة َ ، تي دة

    دة م رة يَ ورةط ر ةمر دوا

! ...وةرن َن!  زةوا و وار دةت: وةرن وَظ َرةن    

مَ ن! رر ن!  َدةي ... َي     

دروم  !َ طر زت  َ َاري ي     

دروم ،  و دةم  !َي داَ   ! زو؟  

  ر زو؟

  

  ررا :ة َن امَ (*ر)٧١.  

  َرة quadrille .(دري*) 

  .َدن د ريوي روا  (*َر د)  

 ورو ةدادةي دوام ،   دادط (*َنم)

َت. َ َوة  و َمم  و و مي     

 ن يوامَ َر ن ، وردة دذا رة  .د

   مزةَ رس و ن زوَرما وة وم يورو  وردة

زار ن    ٣٤٠وروما  ن.  م َ و 

زار ن طدا م.     َ٣٢زةم ادا و مي 

 دة َ ذدةدا دةي رة   دادط

  ما َا. وةرطَزوَري و
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َ  
  

مةرَ  مر ،  وَي ( ََطَ ) ي  ر     

   َ (مََظ) وة ، ورِيَ. 

.مواَر   

ما   رة َن   َ -    َرطَم ذرة دوةما   

 َس وةمن َون و مزي ون -    ، زادة 

م َ وةَ ، مم َن ارد و َش ن 

   وة دا وزن دةد ن.

َةمَ   طَوة.  دا دةرط دةَوة و  

 َ   رز    ، وةام و َر َ ر و َو

راو َوَظ دةوة ي َ ر ، ََن   

  رم ( ذول ظَن ) ة وة ، وةذور دةويَ.

 مرة وة م ، َادةوةر َمرط اوةرم ا

َذ  ن ور َدة      !و م ش م :َةوة دةَ 

  مةت  ن! وَظ َي ر دةيَ.

 َ طرام م َرطَم َ ري ا   

دةت و ن َ وة وار دة :وة َي ( ن     

  ََظ) ؟ ة!  وة  دةي َة؟

َ ن   اي َ وةَر  و َمادةر َظ

      َ من دةَ وة وَت و دةر دةط

       ار !ا ة... وَظ ر ! :َيَ و دةدة

  مةزام َش  مةرة دا؟

  :  ََم؟

َمي  َ َر ة و    : اث م ، م َ وة رط

       ر  وة َ ر ،  وةك ةوة ، طوَزم

  طة وةر  دةن.

    ي  :َةي دةداَةوة درَ َذ وة وَت دة ر

   َردا و زت ، دا دوة لَ دةمط !وَر

َ كَم     دةوة و وة دواي ، ر روط َ وة و

   َردا ، وة زوَري َر ي داَو  ط

َوة! ََ دام و  دةدةوة و دةاردةوة   

مو َ َ ا ... ي وةك َن وزيَ      

ةم !دار َ  ََمر ، اَور رة

 َ رطَمموة ،  َ  َ َت  ر ة ،     

  طة  ن م؟ ط ن م؟
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روَظ دة َ :َرَ َة درة ، ر وةرة    

.وةرة دام ،  َ وة م  .دام  

. دا !وةوَز َ يَمرط  َدة ... مم :  

: دام روَ دم ر   !رطَمَوة رموة اريَ!   

ط وَي دا و  م رطَمي َت     

.وة ، وةرة دامدةدوَز  

  َ َ ََظ ن     اررا وةدود  و

.م  ، روة درور رامم ، دام  

  ن روَظَ  دة :َوة  َيَ دة؟

:  َ َ !ن!   وا َلَ و َلَ دوة ،       

ي طَس طرةم ... يَ دة َ زام َ   دواي و

        ... ... ... و وة دواي  ، ََةاا رَ

      ََ َلط داوةور َ َري ... وَ ادةري

َا رةورو وة؟ ؟ ان   !رار َا  

  ، مةي مَ يَ  دة َوةرم 

    َي ا دي م؟

... ... رةوة دَ َ ...  :  

 َ ةط  ر و  َ  د ََ  نط  :

  و ي دة   زوَر دةم َ َو  !َريدة

   ... ، ة دةط ر َ ، ددة َ   ... ...

     م م  وة زيم وة َ ر رة

  َ و دي ر رَ !ش ر ط مزام؟ 

  : َ ذمَ وة؟

:  ، وَ!  َ روة ورَ َو  !وَ دواي  

و د ، ر طلَ    وةي ط َوري و م  وا 

! رةم اري ارةو  

    َ وَز ن رةةم َم امدة دا 

  دةن و دةةم ر رَمي ران.

روَظَ ،  موة دة ...  :َوة  َوا َت    

  رازاموَوة!

 َ َ :ط ةَ دام       ، داوة َ و

 َ ك! مد ك! مذارةم .دة َ دي و 

       َ دة َ   ...   م ... !اث

    ... َ  دن مَ ... َ َ َوض م زام

  ة د و َ م ! ذا وةم

  

      َ موة ، َ و َ  دن يمم وة

 َوة مَر  رط :َةي دةداَدةدا و در ري و َدةم

        وةو دةرةو ر اَوةرم  َلط ،  َ يَمرط

  ر ة ووة دامرة م   يي وا ي

  ،   
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      و دة !مان و ورد رو ... َل

       ،   ،  ي ،  موة ، ط !ر ان و

را طم ،  و مي مزاَ َ ة ام دا !و 

        يَ و و يمام و َو    ةَ يممَط

يَ!  م مك ر  (َر)    ، ََ و        

ن دة !ز َ و  اممي َ .َة  ر  

     ، ري وة ودم   ن (ر)  ر

مَ ،  َ   طن! ض رن  م ي رة       

َ و !طر  روَذَ ذمن  ، َد  َموة   

و َ: (ي ن َظ دت َ!).  ورَن ...   

 َن م ، وةوَز َ يَمرط و َو َي دة 

وة ... وَا  َ مراموة وةروام طرام

      وةي   َ ر و وةدادم

  و دة َوت ... دةردة واوةر يمَ ... َيوةردةط

      ي دةطام طم مدو  و وة دادةمم

  و...

  َ َامَ َ و ََدة َر ن وة دوا

، درَةي دةداَ: دوا ر دة ر م مرم و 

دة دة م َدي. دةزام و مدا ض  َةمك   

درو دة َ ... َام ... دة َ و 

          تَ وَظ ر ، ط َ  دوم داةَ

ت طَ  

  ردو  مَ َم طراما وةن ا د .

 :َةي دةداَزة زاوا در دوا   اممم َ َوَظ  د َ 

         َ ز َ) :َن دةن مَون وةك ر ، َي ةط

    َو دو َي وَو َدان) ، دة كَم رداخ

     ةدار ِاَدلَ  و َم  ََ ةداَ ي ، ةدا

 ...  َ ك و َوَظ  .َما ممَو َم 

  ا مردة َر  دة  اوة َلط 

! وةش  واوي دم دة ...  

دي و ر  َزة زاوا َ ، وردة وردة 

طرام م َرطَمش دةطَوة و ون دةرةوَوة و      

  ر زوَر  زو ، ي طَ ، ََ طَي  ََدةَوة.

وري َ َةوة دامة و دةم ةََ و      

 ف .دة وةم َ اريَ وَا دوة  

َة   و زةردةك  َر َام  ، وان ي    

  َم ةن.

: ط وة وَظ زوَر  ن موة ،  !ان   

    َ َو وةاردم  زت رط ، وة دادم ري و 

َ     وةاردم ممد و ز رةي  ةَ َرةوة و ت

...و دةروم   ان ... وة  
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 داَري مةرة  ردةما د ، َزة      

زاوا روي َة و دة :َريَ  رَ زةت م َطر        

وةي ة م َ َ) ذ ٢٠٩رطَم ذرة ( 

. ةَ  َ َ ، اوةَ ةَ ديدة  

  ) ن  .٢١٩) ن م ، (٢٠٩: رة  َرطَم ذرة (

)  :ت    ٢١٩دةَ رامم َ َ ،  واز ض َ (

.م َط  و   

َم ري دة زوَر دوا ...  ... دَ :َو دة مدة 

     ... ...... ... دَ  وة؟ ؟َدة

        !ةط  ، دةن  روة   وة َ د؟َ َدة

!م وةر رط ...  زةب َ ََدو  و   

 :َرا  ردةدا  َ   طرةن دة

. َ  وةك ، َ َ  

 َ ن- َ  اَ ر كم و-   َم

 ، يدة ار :َو دة ََادةر    رط ؟َ وام  

    َت   ، م َ َ    ! روام

    دة و درو َد دةم َي َ َي َ وَظ !َ

   ! َ امَش دة  ؟اردة َر ض،

. وةدور دة َ َ مر ويَ وم   

  : ا ش ة ؟ دةي َن َ  َش ام؟

م  ... ي و  ، وَظ َ     : زوَر 

  ر ، ََش دةوي ر َ ام اويرد َردة

 َمش دةَد ، وَظ دة َواوي موة رةو       

 ، َ ي ن ودة و ممر  َر ةَ 

 م واموةر  

َ  َوَظ   ة ا  َ ... ا. دوامذ  

     وَظ َ نَ  ،  وةمزة امدة  و روم

زةوةم مَ  م .َر َل و ر طو   

 ... ش م َر دوا َ ، َي وةمزة َدة ،  

 َ ةَ !َ م واموةر ن !َ ويَ ذنمة مَ

َن دةزام َ ما ة  راب د وَظ د   

    َدة ،  د َوي و َ د و رط ... دة

  وَك و دو َرداخ ةي ، وَظ   وةي  

ي طورة و   ، دة َراورد  مَان ما  و  

!م ي ! َيَ كمو ر م  

       ان ، َد دةم َي َ َي وَظ َدة َ :

دمم دا ، َ ي َي ددان َوة   

  َي ن  رط   .َ  ، وةا 

مةرةن َ ادان َ ، َم وةك    

  ، (ظ َ ََ ) يَري وو َل م يادامَ
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  َواز  َو وةك دة َت مم  ر د و

 ...َدة  

 دةداوة: وامََ !ادان  رازموة وةزة زاوا ،  م

  َ  َ   ، ودةدار َر  ريو

  ودامر َ م َرَ  م ، م مرة وداووَرة ر

 َرة رةم  ، وةش زوَر دةطن  و    

طَري  ، ض دة  !َ  َرمويَ ط  َ رودةدةن ،

و مش    ، َادةر ر دةط وَي       

.دا  

        َ زيم طم َ ار َري :َدة وَظ ر

  ؟ دة ََ ن رةو ر دة؟ 

 رةو َوةَ وة  :؟ ري ، َور دةر  

  :  ََ َ َر م؟

. نَرطو زيش مَ !دةزا :  

 !دة ََ رةو َ َ َ َ :  

  زةزاوا ر و و دة :َرةو ََ دةروَ؟

  : ة ...  َ ة؟

.َرو :  

   َوَز  َ دةَ  !واموة ار  :.وا

 َوةَ ،  ةم دامةط ، َزة زاوا ةَ و     

  م رَمي دةوروري َي دةت.

     َور َ :َك دةوةدموموةك ر ، وَظ ر

  َ يَو َوا ، وَ    َ ترةةم ََط

    َو دو رةد ،   َرةم اري اوة وَرط

   َرةم اري رت داوة وة وَدو ت ردا

! را يوامَ  

       َم َي دة ري ، ََرةوة مور ةمزة زاوا ر

   وة ومردو دة     و َدا دَمرط َم وةرا َ

دةَ و دة :َي  د  َ ! ؟ ري يَ       

  ر َا ؟

   ... م وة: طدةدةم د َمرط َم رامط

طاَ  َت َة ،ر ط  وَش   

َرةم اري.ت وة وام و  اَ   

زةزاوا  ( دمري َمَ ) ، طموة 

دة :َمةري َا! رةي مةري َا يَ ؟ 

.ي ذم رة دام  

       َم امَ وم  وة  و مَ نرةط

  .وةَ زة زاواي دة ةموة و دةمَدة رة  
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  روزاوا و زو
                                                  (مردة ََو)  

  

  ، د نز كَرو  دا و م ارام

 وَظر) دةوك ر   َدة  :و ط (

  مزي ذن َ؟ 

:  ا درة مزي ذن  َ؟ ض طةك  ي     

  َ طي؟ 

: ان وادة ، ََ در واَ َ ، م دةروة    

  مزةم  ش !دا مط َط  َ اَ َ ؟- 

  وموَذي روةك ر-     رةَد... ... ... َ

م ر ما  َ اريَ    َمرا مدةريَ ،    

  )   وة وَن دةَوَي و رن دةويَ م ارةَ وَ وةرم

م  م َمرا ، ( طلَ  دا م و    

 طلَ  َو دةي ...  َ  ... وي َ ون   

مَ. دو  ََرَ (َمرا)   ط :ر ي       

ر دة ر طراوة ر ، ر ر َروري 

   ، َوا ا ؟اَ    ... دة ةوةمزة

     ةوةمزة  راَم ر زوَري  َ توةر

      !وت دام ، ن  وت دام وةدا ، ََ

  ط؟ ا  ر َن َ رَ َوة وات ... 

    دة   ةتم ) : تا دةَ َ ، 

وةمي  و موة  طا دة        !رةي زة

َطَ  َ   ة  دةموة! د ر     

ر وة  روَذام  واما من دةَ و طلَ        

مدا دة ...  دةرت  ، دة  َ َ و 

َ مَ   ممدا م و دةزا َ َ رمط ،

را زةوةم َ رادةن. دة َي ر ًَو   

َمرا طة ة و ورةوة ي طا  و       

م  ََ رون وة ،  َرا  رَ م و د َي   

  دوا ... داي  .  َ زةوةمة َش م و

رم روَذي دوا   ، ر و َر  َس و  

      يمر ، راَم يَرةو ظ وةدود

دةوت ، وةريَ وت و ة ذورة و وةن لَ  وة      

     :د رط ََ و ر و ! وَظ

        ... ... ... ؟رامم َدة ! ؟َم روم

مَ  دةطرَوة ... ة رَ َام ط ََا.   

    ، رزاروة  َوةمَ  و
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  م م ةمد َ ... اار :وة ط   

   اط ت ََ َويدة ... َر  ر َم ...

...  و َة م َ ... خ  ...  

    وة رةي َويدة  :د و ط َ راَم

    َو م ، م ر َ َ... ي؟ اط

  و ر         !ةَ وةك مط دة خ !

 ا دةار ... َ ويَ ضدة دةزا ، ت  ط

...  َدة  

   َ دا  ... َو دة وا  ... اار :

...  َوزي ري م ...  

  ة وَ :ة دةروَي؟ َمرا  و وةم زةق مو

  زوَر ... َ تَ رط... ن َدة ... َ :

و اماري و داوامن دة ... را م زد    

   مو رط ... ََن و رة ازةم

  .موة طلَ َةدا ر د ..

    :ي و ط   م د و ذط وامَلَ ، موة

 ، دةرم َ يم  ر   ار ... ة َ

     َ  زادة و س  وةدا م َمط  

       امدة ََ َ َر ر َش ... وايَ دةرَ  ، ي

 ! م اممو َر ش و دا دة ر   

  : َ  ... ط ر دا دة؟ 

: واوي  وت  ا ر د و اردت و 

اردوة و او َت  دموة و موة َ اري  

ط   ت و ؟دا َش دة ا و َل  

 : . وة د َم َ    

  ، ازيدا م ر  ار : وةرةر  

       َارَ وَ وةرم موَذيَ مر  ،   رد

ة (مد) ، دةطرا ا دةارد و  دةام دة مَ د

و ت دةد ...   رام َ  دةَ؟ وة        

م زاوا دةام ََ ذة  ا من ا ، طر    

َ داازر مي! َا  روَذيَ َ مم مةروَ و اريَ   

      م َرة  ي؟د م    ، وة َ م رط

 ... رمط ... رمط ، َر رة و َََ َ ر َدة  

: وام ... م َ ... مازة دةر ةن و ر و 

 ...  و َرو ... ةَي رَ  و و  اار 

 َ َ اممم .   

َمراَ موة ط :ر وةمة؟ س ر       

وةمة؟  َ دوم رَ ذمَ دةةويَ  وةك  

َدةي وة؟ خ دة ط وةك َة! 

       م و امي م ت امَ  َ ةيوةمر

 ... ... ... !َوَظ ري َن  َ َم وةدةر م

       م ، م رط  نطَ يَ َو ... ََدةر
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وةمة  ك لَ َوة  ،  ي واوي  ماري 

و َ مطم  دةَ .م َ زة   

 ييَ طم اودرو  ، يرَ اَ  كوة دواي 

  دةامَ رة . 

 ... ار م :... وي م  وام ...   

       َ ...  ش ي ... وي ر زوَر ... مم :

 .  زوَر َط  

 :    ، م  مداري ذط َ ،  َ ةداَ     

 ... رذار و دة َ  

: دن ي ش ...  َرم َمم   و     

  ش  و زوَر س َدا ... 

 :. وَدةط ... َررة  ...   

          ؟ م  :ن و طماوةر لَ دةوة

  ر ك َ َ ، ش  ، يم َر

طَ  !َوة!    ردة طا ، مك ر   

  اردموة ،  زدرةو دةد...ط َي ...

 :      مدة  ، م  وةاردم  وةي 

  ة م ....دة ن  اردموة ، َ َو

. م وةر رط ؟دة لَ وط  ... موةر :  

:  راي  دة ، م َدةوةي موي      

   ن ، وي ق و ب و ...

       ر اَ...  ...  ...  يَ؟طوةرم َ َر :

  روة؟ 

   :      يار ... َ ذن ام َون مر رةم

 وةرد  َ       د رتم  

. َ دادط مم  ر وا و  دز َ  ...  

     َ ن ؟دادط :وةَو ط ور  راَم

. زة     ، َر مد رةم  ، َ  ... ةزامم ..

... َ ذن َم  

  : مت دزي؟ 

 :١٤٤. ََوزار ر  

: رة  م ... را ت َم ي َيَ ...   

     ، َ ... ةوةريَ و د َ  مذ وام

  َوا.َلط ات ...  َيم  وة  

     َ و دة َ دةي م ،   يوة

     َ :ط ، ةمَ َ دواي راَم ... د َدر

 َدا م َلط َ وا !ََش دةوي َي زوَر م َ

وَ و  َ ؟   ردو َ ري وا  َ 

 َ َم  !وةش  (َ)رَ زوَر  ر و   

رة. ذن   م رار َة َ و ة ،        

   .ويَ دةذ ََ و َون دةرم ا و  دا

َر ةوةمزة  دةوةرة دةي دةوةرة.   
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      دة م  ) : دةوة ي اَ َ ، 

ر ك دم ري َي ، ي ا و  و    

 .( َ  

   َ َن دة   َم !ة موةم ر   :

. ر  ،   و  ... َ  

 :       نا ك ر تَ ؟ دودة ك دروواز ض 

.  

! :  

  :  َ؟

: روةي ... طيَ راطة  ش َ  طي  

... َر َ مذ َم ورةط  رم ...  

م : زام راز و مَم َ ض دةرد َ دةوا دة؟  

  ي  ا!

 ... َ  ام و  يَ َ رط !ش م ي  :

    ...  ... يةَ  ، َة  وةي ي و

 اوةدور.  

َمرا  ،  وةك وةي ر َةي داَ ، َا و        

 َ وةدوروت ، وةك و     َي َي  و 

َة  َ وة و َا ، ر َي  ر   

  :ا ، طدي دة اَ  يَ َ  وةَدةم و ر

   ر  ... دةم   ََ  رط

  ر ، د روةردة اَ       وت  و َويدةريَ ، م َ

   . َوي      يور و َ ت و يوة

  وةدة ، َ رةو دةرطي دةريَ وةريَ وت ...

       دي ،   اوةر :ط راَم دا و 

  َمَ   دةن مدووة ؟ 

 روا :.ةَرط َ ويوة ، مم امم م   

 وامَ   ذم مام ي  :  ... وة

 ...  َط َ ...   ، وةوَزم رن و َم

دةزا وة زوَرَ ت دوة ... رة دةم ا ، ض 

َ ، َ َدة.ََ وةرة ، م   

 ري ي رةي َ م  ... مةزام ض       

      دةم َ  َ ي ... وةَوَز ورةط  َدرو

       ردة وة وامَ  َ وةي  رة م ...

..  رزطَي رو ار اَ   ، ةَ ددة َي .

. َ ي  وةدةرط  

     َط  :ت ... ط اَ  َ دا و 

       َ ... !َ  َدةوي ار رط ...  

... ن مَ ذن  َ دةزام  

  : وةرمَ ...  و َ  م؟!.
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 :     ، وة مرة و َتو رةزا  رةوة د

    ،   يمو ، رةر نَ  س ََ

 .َ ن س   

            َش م َ ، َ َدا  َ َرة  امَ :

 .  وةرة  

 وةر  ؟ دي ض :  َرتد َرار ري مَ 

.ََ  

 ،  َرد َرار :.َم َ م   

     َراوة و رَد  يَ دواي م وا ،  َ :

....دا ... َد َ   

                                                         

                                                    *    *    *  

  

    ت وي ط ،   اَ ت و يوة

دةرطوة ون  ، مي  َك دواط ي دَر    

(َظ) ي موي ، و م َ وةو ر طلَ      

 ان.ذمَة دة  

 َ ط ويَ ،ر  ي داد .َ روي         

  ! رداوا !وَ َدو ي و طوةدة م

 وة! دةمويَ رو  ن و  ذن  َن ...    

  امدة َ ...  َ دن طرزطر َ َ   د وةرط

رةو ... ( َ)  ... دةزام   (ميَ      

         !وَ َور ... ( َ ن ذنَ

. َ ََراويَ ردة ار  

  دَر : مويَ ذن َ؟  

  : َ ةك .

، ط :واَ !  دَر ، دة مدم وة

 ةو ز رو  ، م َ ر كم ، ََ ويَ ذنم

 ... وي زةور ر     وَذانر َوَذر  رط ... َ 

 و ، َ ذن َ زت و ت  مَ يمَ  ر

ر َدة  َ وةرةوة      و دةم َ تَ َرا

  . َ  ََم َمو ط   و ...  
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  و ََ مومن
  

من   -درو وةك وَ   -َرةو  دةي َا 

      .ةوة ون دة  ارامَ و َري دةرد وة

  َلوي طر ر و َلط ، وَرة زةردةي  نم

و طن ،   طَر دةد و زةوي  و وي ردا     

 ، َ دي و دة ََ ، ا َلط .وةدة

ر َارامَ ري و را َي وةدة دَوة و َي     

َم  .ردةوةردا دةارَ ر  

روَذ وة روَذام  و و وةك وام  ن. دةطن  

ور َموة دي دةا َ ول ا و  طو     

       َان ر .َ اراماري و مَ  َةن م ، َ

 َ اَ  ، ر ةمو     ر ةَد َي م مَور ي 

و  َوةي طا َ وي دَةوة ور َة.   

     وام وةك و و  وَذاموَذ  وةك ري ر ة ووةمر

  ن. 

 داوةم يدةرط د ون دةَد و من دةر نار

 ي دَةن ، َرطَ ةدا و  ةد. دةراموة و مان د

       ام ، ةوةَي دة  مز و وازي دادةم

رادة دةري  ، وةمة ام َرطَ ةدا ممت 

 مم ار-      و  ةوةَري طَ ن

  ن -    ، ا يةد ز نَط َ

ممةام َراطن و َن واما دة اريَ.     

      َ تمم ، ند َ ي وةَ رةي َر

 وَي روةك و طمرةن ، ن رةي دةروة ، 

، ن زةردةم ر ر   لَ  َ وموة 

.دي م ، وةمَ  

ل رَ  َةدا ، وَظ وا  دةد م ذَك  

  ،  ذَم َََ ز ،  روَا دةزرَوة. 

رَ َ ، دةروم داط ،   ض دي ض  وت ، 

   َش ة ، د ي وة َ رةي ن

و ف و لَ ، ري ي دةطوة ، دَ َن 

 واما دةدرةوموة و روري ر ةطرا و وةك ور   

دةم. ران  طَما وان  دةد  

َم َ.ََن دةمط ، َي د  ة   

ي د  ، َت و َ مدا ، َو ام زوَري        

رد .َرر طورةي ر دةروم ران    

        ةم نَ ندَ مر   س ةَ .َةَ

 و َن  ، رمن  دةروة ، وة ن  َم    

.د ََ  



245                                                                                                        246  

مواو َزي ز و و ودامي   روةردطر و زةوي  

و مما دة ، ة روةي دي و َي  

ران. رر  ذم ك ر و َ طَرامرما ، دةة 

و ر زو و دَ      . ري وةي  درة و زان   

    َ و   نَ، ام   

 . نة  

دةن لَ َرة و ذن  دَةدا ، روَذي روةك روَذام  و  

        ، نةمة و در   .ة وام روةك و

 مدة م َ دَة. م     موةرَ زو  

وةدام ، مي د ظ  دَةوة دور  ، رَي     

م َمَ و و ا َةري. م ومي     

    نو دة طم م نَ من ذ ،  نارَ نَ

 نذ مد و َ و و م  يَر ، 

ن دةوة و َن دةطمة  دَة ، َوةي ك  

 .ار  وة و  

  ريمط ةم ، رم َو ، نَو َ

، َة طم َي زوَر َش يَ ، وَ ام دةرطي        

َ ةَد     ةَد َم ماوة. رمَ يوةي دةرط

ن.  َاي ري وةذوروت ، روةي  َي      

     موةرام ا وم  و دة َ يَ ايو داواي م َي د

 ، داواي من و را د. َ َن  :َم وا        

َو يَرةوة ر ؟َ م    

 داموة  طا  راو ة و   َمازةي و وة

   زي اردوَوة و و َوة رَي  دوة. 

 َوو ر ار َ وة وََ ن دَ نن داواار َ

دةك ط و ط  :وي      َي رزطر   ،  زةر

.ة مَ  

    وام وردي  اردةوة  ، زوَرارد و يَ  وةي دواي

ري و رامي  ار دةورةن َا و ر َدا و   

طَ) :ةي را ض دةن؟  س دةزام َن و َموة ،     

  رزطي رَر      ر وم نوةز و َ َ وَح؟ر م

موة! َة  َ و لَ َ دامن و ماوةوة و 

 ، وةمم  َ    وة وَمَن و دةدة  َ 

 ممن ما دةن و دة دوَزةوة! وَن      

 وة ...    ن وَ ردا َو وَن  ن؟ض دة 

ن ام ض رودةدا؟    ََما ن     

دةن و  ما ، مَ  َ مرةي َن و      

َن م َ و ردا ومدوة و رون وَ روَموة.        

  نمن موَظ       ت َدة َ   !ارم 

 را ، َ مر ر ت؟ نرزطت و ر

    َ ر    ؟ نَر ، درو
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وة ؟ وادةزام داوةم و رو َدة و د ةن و       

     نَ وة ر يم     َ ارةداار د  َم

  دام وةموة؟). 

  

رمة اي ري ، رَ َة درو و رَ و       

    ، وة ة زام   رر ش رير 

  .ََ ةَي د ر دلَ و دةروم ورةير طَ  

 ومر َم َي د، و     دوا مةر دا َوة و ردم

رةم َر راوةوة ، ط :ا ، م را ن 

 َ َي ، نمةرةَ واز وم وَظ َ دة ار ،

ام ووازي مموة دةوم مَ زةوي  و طموة و  

 َوة  .ندة    َ ندة َ ، اوا م

ر دة و وةك وةي  م  ةمن َوة   

م َ  .َ وةريَ و و  ر و و  َي   

 -  وةَدة  ر - . و دي وةَ  

ة ذ َرري م اي    ي دَ ، زوَر   و

روة ، رم روَذي دوا داردةي ت و   

  داي  رةم د و رةو ر ، و ريَ.  

 َ نة مرةو و ز و  ، نار ةَ 

َ نة،  م ي دون. م ش  .نَ  

 ، دن دة زوَر                                                  .وةَر ر مد َ   

رة َ  م ا دةم  داردةي 

و ر ط َرةم .رةوي ن و دام ر رَمي    

  .ران        د و مةر   وةي ي  

  َلَ َ ، دا ي طن و  مطت.

ران ،ي َن زوَر  ي و   روان ،     

روري مو و ذاوي ،  و ت و َواري َا دي       

 ، امي ط  يو ، ادة دة َ ةي زَ

.َدَ نورةط    

رام دةطن و  رط   طموة َ ري    

 .ن دةمط  ةوة يَ َم وةي دواي ،  

.َي دا ر يَي و دةرط ية ذورة ،  

ذوريَ م  وَذانوت ر     وي ارد ، مدة مم دةريَ ، م 

دةاردةوة ، م َرطَ ةدا ، ر دةط .رَ راِن     

ن دةرطن دا و  َراموة َ دةريَ  و و  و       

   رزطرن  ، طلَ َةما رةورو دةموة. 

   َذوري ،  رة     َي دةوري  مادةريَ ، ر

َ-   دةوة و  وام  طن و دةم َوة        

   رة دَ  ق وك رادةر-       دام َ و وةي

       ، وةومَ وام و را َدةم رة ، ي

َاموة: َن  درَا رةي طوة دة د  ط

ر َةن َن دةَ و َن َط وةن رة   
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رن دةد و َن ا و َي ان ، روَح و طمن        

وة د ، ََن َي وةك رزَ دةروان رَا        

َ ور واوي يوةر وات و     م ام رةو و

وا. َن َةوة  ر ي دَوة و ودي طن و ي  

.دم َدوري ر   وة ومَ  

        ر و ط  وةي  ر ط ر 

وت و دن طًل رمما ، دةم رزةي  

 وة وت وَ     ي ير  ق وا و رم م

      َ، نو وير و م ر وةي .وةط

 َ  داًَي م يَت رمم ، دواي م  امذ

. نر اَ  

   م يام و َ امذ  ر َ ، ر ، َوي

        و ََت و  ، در  . َي موة 

.د، وَظ َ وازي و ري وا و ر يَ مز  

    َوة ، دة  َر و دة دةط ر د َ

( م)   ، ا مي  وي دةوم ، زد   

  ،  ن دةطَرامط َر وة ومارد ادةر

من وةمة دور  رةو و مة ن ، ي    

ي  وَظ َوةردار و ا ن طذ دةدةوة.    

 موةرة َ و د و زد رادة زادام ، م دا      

م  دم ، رَ ن َش       دةن و م  ن و 

  ام  ر ر  .دمت و دةمدة ا

.َوةدا دةرمَ وا ، نوَر  

 .ة و داو  نَو ان و را  

      َ ر دواي م َ  ن و زوَر ةَ

ا ،َةم و ز زن دةة ر اردموة.     مةد

ران دة وَظوة َةم .رَ َن دةاردةوة 

  ام ض وتَت دةردة وة ، ة و داو 

  و ت و  ََممي َ ا ة.

 ردةداموة ، روا رةي و     ي د  ، َ رن

مي  دم ، ي دةد. دةت ذم َرزة و روت 

    اوةَردا ر وي ََ َم ََ ر ، تو

       َام وَظ   . ن ادةور موةو

و د ام  َمد     ، ََ اَ َ  َ

 ، اورة ذة و  . دي او   و َ ن

   مةَ ةش ور َو وو ، ةمر و ط َدر   و

ط َن ،  َرم ددامم دةردةَ ، ةك 

   زيت مدة ، مةَ      َ ةم وام) :َ  وةي

ر و د .(َو  و روة زَام ر ن و ا   

   َم  دةم ، زداريي م .َاري م

ورطما َي رَوة و دةت وزة طي رام زةوي 

 .ََر دةرد وة َذ و ق دة  رَ رزة و و ذم
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    اَ نز نر ت ودةط َرامو ط َدةم را ،

  َي دة ردةن.

ي د َروا ي دةدن و دة رادةوةمن. رةي       

 ََاري و رةط و مَ و رطي وََن ،   

ر يَ و ي    وا ر دن ودة درو َ ن

.َن دةرم َي ، نذم ور  

  

ي د ، َزم َدة و رون و واز ،  وة ي    

دةدن ، دةت دةويَ ر ر ذَا َ  ََ ون      

  ة و َي مدوَزرَوة ...

ا ، راي ن ة طيَ ،  رام ، ت و ر 

 م  و مما ، ر  من  

...ادةوةر  

  مَ ت و واوي وةيامَدواي ط ، َي د رة

    مري و دا و ر يَ ريَ ي ن و

ن ، م  مةت دو رةو     دَم ي ذ 

...  و ون َوَي ر يذورة  

  ، وتَي وةدةر يذورة  و  و َ زو م

 رام رو موت ، رن رةو ر ن   

.دَ  
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  ووارن
   

ك ،  درَا َ مةري م زة ك و زاوا

  ووارة، ر دن ن. 

  ري ذم َدة ، وة  َي شو ذم م

وةوة مم .ردون ن  دي و َ زوَر     

  دةد.

    َ وامَدن و مي دة وةم  ، م ةذ  مي ط

  َ خ ، ةَ، ادي دة ارور  ت و  و د

  ردة و ََي ََ و َة  دوام ريَ.

         َ يو ، تةَ مَ ط َم و  َ ، وا

  مةرةوة ، دةم ةك ا...

  :ط ذم       !ون دة َدة ار !َ ةم

 َ و وام   م وام !رةرا ةم ! م

طان!  مة رَ و ام !   !م ذمن   

      ...  نةش ذَ وة يم  !ة َ 

     و َ رط ...  وَ     رم دةم  يم

  مةرت َ دَ   ، ََ مي؟

: َ را دة ... ريَ دةم َ وا طر دان!... 

  ريَ َ َاريَ ن َ ؟

     ، ن دةردو   ...  و ط َ :

ر  وةي . ردوم َ نرد  َم وة  

مة م ، وةك وةي َم َ   و مَوة   

   َ رردةوة ، د وةمورة   َي وير ، َد

و دي وَظن ، وي َوة دي َ و م َمي    

  ...َي ودي ملَ و دةموة 

.َة دَ رةو ر َرةم وة :  

 َوي َداري مةري  ، َََدوررا    

 ، َ ر ة َو  َرو .ووةدةر

       َو  ، نداط َاي ر وةَ يردو

    رةةم   :وة ، طوة   دامَرش دةطَ ، وات

    َ ةوةم ، ر دة َش زوَر َمذ ار .َ

  وةر ميَ.

مةرة رةَ ، ةم َ   ، ة َ و    

.اوةر  

 ران وي طوا ي ر و نم ن ووة-  

روة درة ن- ... و  

 م َرطَمَا ، دةم  َرطيَ  دةت: ( ظر و  

  َدةي! مَ ازن!  وةن.

دو َي ك ،  رطَم َ دةريَ و َن   ظروة 

ا. دواي وان رو ي ذم َوي ن       
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رزي واز و دواي وام دو  َم  و َو

    وام وة و دوايممم ن وَ ، يوةمم

رةن و رة دا طورةن ، ك دواي ا ،    

. ووةدةر  

وةَ ، ا  دة ي دةط ، دة  ن 

 وة  :د  َ  !د َيوةر زوَرت اَ ! 

روةي َ   م َت ، مت َ َاوة!       

      ة ... دةَ وةرم ،  ، م ، َ ، َ  !ا

  ض ن!   َ     ار روَذان        

، ادارَ ن  َم م ، ؟     ن َوة  

... ر ، َ يار  

  

   َ ن  ، يامَ و    ، َلَ ديَ ذن و

م  .و ي  ي دةد و ي ض دةد ،  

 َ    َدا ت: (َي و ذمي ،         

 َر    ردة من دةم ن ور و ذورة

امموة.   رد و َ ط ، و  

    ط  ، نَزا .َريا دةَمو

  رش و دار ر ن ، مة  وة ومو دة

، َ ة وار و ت و مدة  َذم .َر مري دو

،  موة َ اريَ  رةي مَوة دةدويَ و      

  ردةوا  دةَ و دةَوة  رةك  ي

  ( روَن َن ) ة و َ ام ودا وي دوَوة ...). 

 ذمي و دةت:    ، وامَ مةوة دةوام

!َ ام  ن  !اَ نام  

 رق و رةوة ، وة - رةم  روةوة م  -ظرش 

داوة: م ، َم ام َن ،  و س و ري َن ، مك 

    َ من و زةردةام دة وير ر  ! 

!نر دة  ، نر نر  :و ط مةَ ر  

  

مة م، ر  ََي م  َورةن َ دةريَ ، 

 .َمةَ ، م َ   وةي َ تدة  

ش روي َي وةررام َ وةي روي  ش و  َي       

زَوة و وةدا دةم ََز و      مي امن

َووة  ت ، َ ط  :رن ،  

  امَون رن.     
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م  
  

      ود ، ي ذم ( وَظاَ ) و  (َظ َظطَ )

د ، اطن رَوة طي ذورةدا ، دو   دةرط ذورة  ر

      ،  و دو ، وة دةدوانوَ و  رةي س

ن (م) ي ن و و (َ ) ي  َي    

. رة يطَ  

َظ وَ ،  ن  ي دةرزي ،       

 ةوةَ َذ ي ودة َ مدة  دة ر :ط 

 َ دة ، ذم َ دة  ََش و ت َوة و    

  َدة ، وَ و   ر ن طم ر

َ دواو  (  دن *) دارة داط اريَ و     

 َدة ...  َ نوَز  دنار ...  ن

     َ نَ اين ... مر  دا و درو َدة

 ... ماي   َ ،َرة وَزةن ، َ ماي     

َي  َيَ ي رط مام ََي ذ َري ورطي 

ََ م و َوي َ ... َدةر دادط َوا دة ، وة

.َ دة  

   دةم ر َ دا ذورة ، دا 

 َ ي ، ََوةي داَ َا دةَم ر

      َ   ، َ رةتةر  ت: وازد و دةدة م

  م َ َ ممة!

 شم      َ داَو  ر ر وةدم دة 

 داوة:  َ وات طت و  وةر     َي دةد ، وة 

َدي!  ر َ  موة!   َوَظ َي!      

َ َطي َ و ش ؟ َن دةيَ     

َ يَ  وةام  وي؟   

   دمَ  ؟اَ ط َ ض   ...  :

َا ، َ ط م ، ط وةَ ازةن  

 وامدا مم روَذي َن ، َ دةَ ازةن  

     وو دة ةط ار ، دم ر داوام 

َ؟ و واز ن ، ضن م َ ان ت ي ... نة

        مَ  !ش و َر ي ان وا  د 

 ،  َشم  زا  (َفام)   ش َرم 

 َ َ  .مي  وَ  ر ث اوةا     

  ة.

 :  ... مَن و ر َفاو م َ وازي  

     دود َ وا ، ازدا َ َرر مط :ةي داَدر دوا

ي َ دة َ ، وةي وةك دطرك ، ث و راا  

.َ َ   

. َ ت ادة  ؟رس م ةَ وة َ  :  
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 :وة؟ رةي  

: رةي  و ... ن و . وةم و ... ي وات    

 ! َر  َ ...  وةما  َاريَ!    

      دة دةدة َ َر  َ ت رط ار َري

  ض ؟ 

َ و  َ ؟َ ض دا َدة ط :.امش دة  

 َي َ ، َ  ، ةوةرن دةرَ وام و

       م َم  ، موة مم مدة مةَ

  زةردَي َي َ دةت.

  

  َم ،    وةك ةمر ، َظ دا 

    اي ذم َ ي   ي يدوط  و

       ارةد   ،  ، اَ :و ط دا

رةوة ، را ، دةي َا َ ََ .وةي ت وَ ا 

، دةرطي دةوة و دةم رةو ن رز دموة و      

ذام دةمَ   ، ا وامَ  وة َا َا   

      ... دة َ نَ اين!... مط َ نوَز :ط

   ...  نَ ورةداي ط ... نوَ ط

  وةي زوَر موة ... 

 اي ذمَ–  ن دةطَ -      ...  :ط

  ... دة َ نَ ايم  َ د و دا يَ

 !روَ دةو  وةَ و دة  

   وا ، ي ذر  ، َ  :و ط َ دةور دوا

َ و َ دة ... َا طت َ َ و   

...  نة اط  

دة  َ ن و  را  و    

دام ، مي دا و وَ ،  ة  و  

.   امم ،  اووان موةر  

َا ن ةرزي ، َ َا  دموةدا    

  ر !د ن َن !وة و َن وار ي ) :

  !واوة.(!زدةر َ َ  ا  

مر ري  َل و ر دامام  ، ي  

، َردا  

  .(ازر ) :َ دة  

         َ نَ ايا ...مم :وة طمط دة شم و

 و   دة .  م  وَ موة راوة ...وَظ     

...  ةرة   

   ، ار ر نر وت و نط و دا  

وري رق و رةوة روي دة وَظ و ط :ي طة!     

!دة داوة      !ض  
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!  دا وار ي :  

م ، َ   و  واموة ، ر 

َ رزطري ة. دا و و م ،  و 

  داوامَ ن ،  ي ( وَز) ، 

وَي ( ذَف) ي مرن  دارة دَوة و َن 

.  

   َو ، ي ذموَظاَ و  َظ   ، وةمي دة

  رمة و ت ، راوةن و ن.

 مَةدا  َ زام ن دوة و ل و  

  رش رة ، دةر زام و َ دواو مي. 

       

  

   م َ ند   رو (*)

وَي ر درو دةن و دوا  َي ز ، ن   و مر و 

  وروة وَي َةردةطموة. 
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زامم  
  

ط َلَ ، رور َواز و رةق و و  و  

 َر درَي مَ      م طَمي دةررن و

َ و ردا اويوة در      ، اَ ورةيط ةدي ر َو

راوة  دَري مَم رةم َي واو د و رةو 

رمي َي وةريَ وت ، َ َلَ س و   

  و ط    :رن!روة ،  دَر م َةوة 

  :  دةويَ؟

ط مو دة رةوة  َاريَ  ا َ و         

   !َر َريد ...  رداوا :ي و ط ن  وي

ا مَي (ظ)   و رةي طمي       

َةدا ، ذوري ت  (ظرظرم)  ،  مَمي 

... مووام ، امَم از دمررة  

  :   ،  َ؟

:   اي ظ ... و دو ري  ن و     

     َ ...  ( َ ) وم  ،  ندوة ، ظ

 وةن ذن و ن ، ظ ن   َا ... 

... ن مَري رمرن ... دو  َلَ دة َرةي  

  ََ  ، تدن مر   نر

    دمر يام ي و ... ر دة امدرو رط

      و َامت ممم ، َيم َ  ، وةم  ََ

  ام َ دة َي ريَ ...

  :   َ َ دةويَ؟

.زاد و ظ  و وةرة :  

دَر ، ررموة َ َي د و  َوةي ك     

 .َوا رَ ، ت   

   َي رمت و وةك مَ َو َوا رَ ط-  

َ  ري ةي موةم ا َرد مَي  -وة

  ي ، ا نَ ن و دةمو ذام ةوة ومم

   و ظ دا واز  !مة ش و َرةد: د َرد

       !دة َ تَ ايم و ، َ وةَ  َيرط َ و َ 

دا  دَر َ طريَ َ وة   !َوا وا َةي      

َ م َن  ن دة!  دا موة َ اريَ   

    ... مو ط  ردةوا شي ظي!  ذمدةط

  ... ! َر دروط َذيدا ... !رةن زوَر مزةراط

َد!زاد ا ، مة رة  

دَر روة  َد و :ريَ  َ َن طةي؟   

    َن دةا زاد !طر مزام و زام؟
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    َ وازي :وة طر َ دة ا ومي ط 

.َ وةَ َ  

   :  َ ؟زاد  وة  ا   !ةي ط َ

َ وا  ر زا؟ َوم مَم َ وةي     

رةري   ، وة ر رةردم ، وةك َن 

  ،  زاد و م وة  واش ، وةامز  َ ام

  طةي !َ زوَر 

      !وةامز َ اَر ر ن يا و  :

       ! َ ي دي  ! اامز  َ َ رة

       ن ة َ رط  ن؟ امز َدة َ

  !َلر ةدز  و   ر ََن دة    ض

   م زاموة! 

 ،   :.م دة   ط َ   

    ر  َزامم َ ، دة َد ا ظ :

م زاموة ، م دَر! و روَذة ظ رَش  

  ز  تمم ، َي م يط  ،  َ 

 َ ا وَدار   َ َ ويا و دةو َط

َا  اريَ. دو ا طرةن م ة و واو    

رةزوي  ر  ي دان ، ن  طَن َ و  

 مر اي مدو َ امط دمازن.   ر َ و دزي

رازي  و طما  -  رَش -  و ظ طَةش 

    ل و  ن ووو وةذور م نمدو 

دوم  ن َ وَ دا َ  ، ن َا     

      رد و  ، نم   و َ  .َيَ م

 رن ، رَش ن ي!  َطن َ ن   

     ... َا دة وانر يرو داو ي !ةم

رة زوَرن َن و دن ، دوا رةوامي ي ََرن دن ، 

        ، ن اامز  قةر َ ، وة نَ وةي َ 

ي رادو ، وا ر و اري راد ، رَن      

      م َزر ردةوا ... دن نر و دادط دم

دةن طاَ ،  زوَر  دادط و ن  

   ،    وام وام ظ رردان ، ط

 َ اي      يدوام ، م ردا ناملَ ز

  دولَ .  ر؟ دا  ر؟

   مَ  :وةرةي دةدو  َر :

   َ َو َت َ ، َيم َ   و وة م نةم

... َرو ي  

 دادط  !و ي  : ر ، د شَ و داوا

 َرو ي وة دواي !طن وةرمَ  ري و دوايم

  و  ي ََر ... 
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    َم َ دي .(وة مَ  يةم) :َن دة

 ؟ وة َ  يةم  َ ، دامَم  

  تت.و امدة ََ زت وةي ، ةرز ان  

   َ َ  ! !ةيا ط :و طَ َ َرد

، رَ دةي دادوةري ، وامري  َم ، ي   

  َرو كم     ت وةزمم ر وطَر ، ريم

 َت مو    ! دةرط و و َيَ ، ي َرا

 !م َد  و  دةرط  

  :  ََ وادةزام َ اي زام ر ظدا داوة؟

  : رَام دةي دادوةري ... 

:  رَان؟ و دَمي َة ن؟  مريَ طَرَظ و       

  َي راز؟

   :  ت وي ط ... م  ، م ام  ي ،

  دة مموة رةو رمي َي ، وريَ. 

    ، َوي دواي َ زي ، َ   يدا دةرط  

  رم مي داا و  موت. 

موةرا وي   م ،  َ ، َ ري رووة

مَمدا راوة .وام  دةرطي رمي دَر 

و َ  َ و   رام و رةو دةرطي    

  دةرةوةي مَم ، وريَ. 

 َ ط َ      :وة ، طمازرم  وة وَر ، م

   دي    يةم) :َك دةر ي َ؟ دة ي

  اَر  َ دي ؟ ةَ  يةم دي ، (وة م

ممة: (  َوةي رةمَ  دةَ َم ور 

   دة َم  ر وي دي دة َري د و ، (

َ ةزاموا ،  َ رط  !ا دوة. م دة َ 

  دة ي رَطر و و دةرَوة.

َا ،  َوةي  ،  َرر ور َ دواوةي       

َي دةداوة ،  و ت و  َام  ، ي طت.   

  دواي  دةوةوة دة ي ر؟.د   

طر  َ  موة   ، ش و واي  

  زوَر رد م ، ة ذ َا  دةد. 

رارا ر َك در ، رَد َ َوة  

    َدر ط رة ، د امويَ ز نا ، دور

ا درو.  

    وامَ مر ، امي ز ، رةوة اي ر

رةي و ر ودَوة ، رةش دةَوة. ي   

ط  ، َموة دار دة ، َدا م

  رو.

  َدَة م ، َوةط َ  و ََ  ةمَ

  م      وةَ ، ورةوةط َََ و مذم َ
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موي دةمن و ردةوا دةَ و وةي  مك دةد     

   دا ََي و رةوة ر دةد.

 :ط ، دةَة ط ر.و و  

  : رو ...

  : وة و م دة ر وَ؟

وة وةام َ  دةَة... روا ، وة: مدا   

  :   رةي؟

. و وةَ ي  

      َ َن يَ و  ، َي ر ، َ

     َ ي ، دوة َردالَ دط   و ض مَم

  ةَدة طَاوة.

 ط َ  م  ط َ  :ط دةَة ، ر

  ، نمن دةو ا؟ ر َرةوةد  نةم 

   دةم !َن دَم  م م يمرو زام

    َدة .َن ، دوَش دادة َا رَر ي َ نداوا

 َرة  َ       نةم يمر و ي  ، رام

 َرو ي دادوةر و  ط َ ،  وةمَ ريم

  ... وام دةردي َن َ دةوا ميَ.

  : دي  ي َ؟

    زوَر ط َر ، مط  مو ط َ َ :

 ة .، دادوةري دا (َظَ) يًَم ،  

  : وة دة  َ (زوَََظ) ة .

       َ رط ، ة ن َ َ و ، َش ي دة :

    َرو وا د ، َ وةمَري درو  يةم

. ا   َامم رم  

  ويَ  دة َ َخ ر َ.: زوَر دورة ا ... طر 

: وي مر  ، َدة مك  َخ  د        

   يَ.

  : را دةي ت درو ... داواري  َ؟

     ، َ ريداوا  َ رط ، ي  َدة َ َوي :

ا من َا َت دةم  ، َرة       ويَ َ دةَ و داو

. نَ داوام  دادوةرام  

    اوةرم  َ م ، َوة دةَة َ

امدا ، راوة   .ان را ، دوا ري ََ و    

  را َ زوَََظ.

 ، وَذر َ َوة  دواي مَي موَذامر ردام َرد َ

       اوةرم  َر ، َي يمر وةَ و و

وي مَمدا طلَ َ دا رورو َوة.رةن   

ط م م ، ةَد َواز و رةم ري طا    

 - ر       َ  َي وةي َ دةدا و َر ر

    دةد.
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: دَري ر َرةش داوات َ دة ... !رةن طلَ 

     ، زاد و ظا ردي وةرة ،   او

   ي دادوةري دا       اط  دة م ر 

 .(ور َ َو ) :ت و ط  

ةَدَ ، ا   رزة رز وَم دةدم ريَ ،  

  َ ، َرد م َ زة :وة ، طَ  

 َذار و دَ ، ن ميَ ي  َةوة ،    

َ زت رط   َ رت دةن ، َ ض وا ض ظ ، َ

. َمري دةَم َ ، ن  

َش َةك دة َي رز دةوة دةت دةويَ     

دة رت   َا    َات ، ط :رةوة

  ر شي ظامَ ن و ، زاد 

 َ وةو ، ط .وة دةطم َ !ندة

و د و دواَ  طت و ردون وة َما ر   

م دَردا و راموة. دَر مَ دة راوةم و       

   َي اَ ، وةا َي دواوةي  ور وةي َ د دوا

   رما.
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  دزةن
  

وَ دم  م مط و     -(َطَمَظ) ي رةدةري دَر 

َك  و رامري ودا موم  َري و ي 

 در دةر ر و َ-          َ ، ا ي َوَذر

َ ََاو مَم ، ة طمي ( رَ) و دةو    

 .مَرةو م  وةامرط ر ارةشَ  

     ، َل وةَر وةي زوَ ، مََري مد

.َي دا   

َرةو ر يودة    ، اث م يوا ش و ، وتَوةر

      ، دَ دة م َمزر ،  َ ريدةورو 

  ، َ وة م ز ظ  يرو اَ

  رَي ون د.

مةزام مو  َي   و وا ، مَ رَي   

دةدوَز .وة   دو ةَ  ، ي طَر  ا

   ر و  ت و وم  ،  ردةوا َ

ر رة دةدةوة.  رَ مدةطت و زي  ، َرةو      

  ر َرَوة.

 ةدا ، طَ  ران و و  َم رة  َ

دةم وةر   و مَ دور  ، ري       

 َرو وت ، وردة وردة دةرط و دار َوي رزي 

-  م ري ن كري م ر - .وت ور  

       يَ و اوي رر ية و  ، َ 

 رة  ك م ،-    زةل و  يمر

 اَوت. -داوةدةر  

    ردة نَ ، ةم يرام َ و َ

ري َا اا ، طي اَ ة دةا.  ض    

  ذمَ؟ 

وري رةدةري دَر وةي وة ي را دة ، د    

    َوة ، دةمَم دور َظ  وت

 .َ (َظ َريم) يراروام  

روة ي ووة: دواي ذرام َظ ن   

    ، (َ) ي واةذن و ، راروام ، وةمرط

      َلَ و م نَر  ، دن دةةَر  َ ، روة

.مَم م وةَ ، َري مرة  

  روامراي َظ ، مومَ زوَر ا   مودا.

َر  مودا ، و درةم وة ، ض  اري ض     

 ،   يَ زوَر ، دة.م  رة   

َةدةري در   َ ام وي ممدة  َر ، دة

و م رَ دة ي  َرةدا ... 
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   َ ةذن دةرط ؟ةَ َ :د م د و يم َ

  موة ، َ ذوريَ مَ َ طر وة.

  ي دةم-  ن  ةشن ر  ن -   وةوةر

     ورةط ، َوامر  ةدةرر ، َ   َ  نَ

ط دري د و ي راِم و َ ي َاَ ي   

  ر زةوي و دواوةي م م ردو ط ، ا

  دة ن و دةدة ومن.

ر وة ش ودي رةوة وة ، م       رةدة

     رة ، دارة  يَ ي دة َر

دي و و و ةي ردةرطدا ك  ، دو    

ي ذم ، ََي َوة َ و م ََدةوة  

   ، وةدةروت.

دةري دَر ، ط: مم طن َ طريَ َ ذورةوة ،       رة

        ، مَوة م  وة زيوة ، م رط َم

 مم َ ، رةي زوَر موا .د َر 

. مَ .م َم َ ،  

َمن  وا ذور   ، َ داوة: وةي    ذم ،  روة وة  

    و َ زادوة ، من مَمم  َم

  م و دةرط !َداماوة! 

رةدةري دَر  مو و و ردة دةرطي ذورةوةدا  

 َ  َ  َ  توة !مم :و ط اوةر

  َوة.

 :!مم  ا ؟ يمم  

   َم وةيمذام ر ي و ، م ما ، مار

 َ َ ،  روري رومك َوة و رةدةر وي  وَ 

  رةم وت و َي موة.

ذم ط ، و ي دةوَ وة ذوريَ ، ط :وي     

مَن  و رَ و وام  موة       ؟ 

...  وَذاموة. راومرطم َ و َر م  

    ر ، داذورة ردة ي َذ ، ةدةرر َ

وةي ي  ، ط َدةم ي   . َو  

  َ ، دار      َ ، ةَ يموزا َز 

   َ َدة ، و دا َ   َ

.َذورةوة  

دوا زوَر َا زي ر  َ  اريَ و 

     دم اَ َلط ، م َر يم ل و و َلط

  ذوريَ.

 و ذورةي . ر ن و وي ، زوَرة م   .َوةدا م َو

وةش ممي وة  ،  وةك وةور ، زةو داري     

. نذورة  
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   َو ، ند  ردة ، وةةَ  

   يةر َد  يوةم-    و    َر

َا ردا ري -   ي (َظ)    .دام

 (َط )   و و  . موم دزي  ز و

من  و ر َ دةرن زام و َن      

  و ن   و و َ دزراو مدةدةوة.

 َظ      ، مَة م َر م ، مودة 

 مك ر م ، َ دةت رةي وة ي 

  َو  َرد  َام د ، دةَردا دةلَ دط

  َ َلط يَ  َ زي َ ن  !

ََ ة؟ زةرددا  

 و  مَ وَموة رذم يَم ، ةَ َ 

   َوة و دةَ كَ وامَيَ و مة طد يز ارةط

  دام و ي  ََر  وَداري طورةي دةد.

ذورة   م ، َ و َي د ، َر زةوي     

 ، ر ر َي مم روووة و رار

  َ  .َو َةَ ة وَدا مَوة م- 

رد و ر زةوي ذورة-   ذمم دةدرةوموة  

  و و رةش دةَوة.

  ،  َريةدةري در ر َظَ د.وي  

 :ط ، مدة مَذم َي وا مَ  ، ةدةرر

ض ش و وا؟ مو ة  ... ممت مو    

...  ر وة مدة ، مر مَ  

    َوة م رةو دو امر َم ، َي دةرمدة

  مي. 

رَم دةم  ، ر َظ رامَ و   دة

.ي دةدارةَو َ دم ر  ردةوا روا  

    َو ط  !د ون َر ... ! وا ش و ض :

 وةر طن ما ، ر رةق دةوة و دةد .ريَ    

طن مَ؟َ  َلوة   

 داوة: ةذن َ رَ و َ ة َظ وة

... ارةَ مم دمز ر و  

  َةمك م طوة.

       َدة مي دة ، رزية ر  ، َرةدةري در

ة و  وةي دةد    دةموة و وي  ةَو

 ض  ََي طمو َويَ و  و امي َا موة و       

  رة رةق َوة.

م َودا ، دةم وةر طَ  مطةن ، روا 

. ةيَدر  

  َةم ذورةي طَوة.
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 وة و َ َي ، ةدةرر    َاَ َري :

    ََط م! وا؟

.َو  !َ :  

    ، ََ ةَ َي م  َ  وةي ر ةدةرر

      َم َو َط) :وةوا و رةي وةدم و

دا  دة  دو ََوة ،  وَظ و َمو   

   َي و دوا َ ر َ رة ، َدةرَ دارة

 دة و وا ن دة َ و دوا َدو َم َ

م َزار زارةوة ااوة   م اردة َاري مة

    َي دةدة و .ري دومو  َوي زوَر  و ، َطَ

 - و و و َ   و داموة  .رَ مَك     

ري ا ، ن  َن   - ةوة موة 

  َوةي مط  ، َر اَدر ، ط 

 . وار طر  دة ،  

ط ري وام و دز ا    طمي

مومَ زوَرن .من زوَر  ر .وةرزي     

ردا ، ري درةم طمة ، ر َي  

       ذة  وة مو .وةدة  نذةدار

 َذة َ َ . دةو َ َ !َة و  

    تمم و وةمازامر َ نز .نَ زدار ون ممذم

       َارد  ن وم َر  ، اممذ م وَذةر

  َدةوة و ري  دةمَرن).

رة دةم  َ رطيَ ،  َ ، َن مي 

   اَ ، ردا ري َا  ،  

  ذورةوة ...

 َرةدةري دَري د و ك دور ر و وري 

ذورةدا َي د و موي درَي دةمن. روَي  

 م  ،  دةررام و موي درَي دةمن.   

َ     داَراوة زة ر زةو اَ َوة زي ة

ََ ،  .َدام موة  

َم و -  در م ؟   –َظ ذَ َةوة   

     ةَ ر َي و ي دة م يَ ،  ذةي

   َ (*) يََوة ، و م      ، دا  مري ، م

اري َك ة و  َ راةَ و وري      

    ر ، داار م   م ة وط م

  رةو ن دةن. 

     ياوةَم لَ وة و ةَ ر  م ش

رر  اَ   ر ، ا ، ك ري َو

.زةوي دة ر اريَ و  ا  

 َو  :ط َظ و مَ ةوةَ َذ َ

ام! دوا دةمَ ةك طت ، دةت دةويَ       
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   َر .َي ن ريو ، رَ ي  

!ام زوَر َدةوة: و رةيدو  

 ، ممت مَ َا طي دةت! دةرةوةش 

    َ تَوة ، دةرز كن ز ت و ك دةم

  طن َ طة.

   ط :ي دا دن َن ا موة!

َظ ط     كوة دواي . دةم !  يَ :

    َ َري : َر وةدةري در دةور ، ةمَ

ظ !روامي م وةك َة دام و زاموة ، َ  و  

  م ، ران َا؟

 داوة: ( رةدةري دَر ، م َم و وة

 ََا!  طر روامي زاموة  َوام ، مَ  و  

       .م  ، م لَ و   م   رط 

      ، ة دامَ َ و   وةي وةك ،  ةَ

ر . َ َ َ َدة ، رةوة دة ي  ...

     ر ...  امذ زوَر َمز َ ري 

 َواو د وةك رةدةري دَر رةوامي ي      

    ر  يدا و د َر و ر م و د نارة

 ت ووةرط  (*َم ن ) يوَدواي ر وة ي 

ة رو و َي و طران و رام زوَرةوة دةاَ  ، طراو

 وا رو وة   وما ممة! 

ري واة  َة!  مك و َي َض و 

  يم-      ي َ َرة  م اةر َي

  َ َ ةي - .ََرة 

  َظ  :يَ؟

  ، َ ر ن َوة ، طور زوَر دور مط !َ زوَر :

     م َ دة  !دةرط  ر ، ة دَ ر

ن  (طَ) ، وةك  در ،   َا

      َمو َ و َ  ل و َم ك و َ

 َوا دةرَر ...       زوَر ...  م ة َور 

.  دز و  وةي دة  

  َت دةزام  مومدا َي و َري مة زوَرة!

   م ا ، (رم)  وةير  وةير ،  ة

      موة ، َدي ورةور َ د ، َاري وةَر

   ... زة تةش دةر ورو !ةشر  !ةشر

ي وة رَي  طت و ط: (راوة). دواي  

    َد ، ر َ َ و دوا  َ وةي ي

 : ، ت َشم  وةي َ ردا و ي

  (دة يَ؟).

 د ... ريدة موة ةر ق ون ، ررد مددام

َ ا ط: ( طرة ؟). دوا روَ د و وة 
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    !ن دةةط دة َروة: (ددا ض  

.(؟ َوة  ةم  

  ا ط: (دةوا  طة، ).وة

  دوا ر  َد و  ر  درَي د.

  مزام طا و وت و  َ ، وةي     

. ، وة َ ََل  

  د ي دةرز َ ة. دواط ذةم  

  َم ، و وةو م يَد و ، دا 

د و يو و . دا َي ر ير   

      َ ، وت ريور وي َ َرةري در

َ وروي ، ر  رم  رةيوو ر ن َلط .وة  

 !  

ا ، ر و ر و وةم رةش دةموة ، دةت 

 ََم ازةي دةمم ، ةشر  ، شم  .زن

  ، ر طَمي رة وةوة ، دي دةا.

ا م طرامو   و ط رةري دَر   

:و ط   م ةَ  ، توة ط ي  يَر

 ، ار    !َر  يدروَ دة م  رةت 

وةش و روَذة َ  ةك  ن و م  مَان   

   و َدا ما.

        َي ون َو ا و دةر ر َرةري در د و

 داوة:    َ رةي َوة مدوة! وَظ       وة

  و ا دة؟  

رةري دَر ،  َرط  دَ رور وةي 

    شَ ؟رة و ض َ ةزامم ، م مَم 

 رة  اَ َ ، دي دة.م  

  َدام َو دة و  َي يَ ، َد اي

رزةوة ، ة ي َ و َظ و دام و طما   

و دم وَم مَ .َ َرةم زة و  

  رازي ، رِورة واةا دي دةان.

ي َد و ط: طيَ ة  !()طر َ        َ رو

  وا َ َ  اري دة و دة ن.

  َدرين مرةمط وَظ  َر :ط َظ

.مد يَ َوي ... ن  

دواَ َ ي ممَ ارةي دةد ، ر طورةي      

    َط   دار َ ، َرر َم ،  راز يور

   و ط َط   وة ، او-     ية َ 

دة   ظَدش ر َة داما ، -      ََ دةت 

  .ردامن دةد ، ذورة دة  َم َ لَ

 َرةدةر  َظ  و  وةت ، َوة     

وم  و ي َموة و َ دةن ، وةك وةي و  
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ر و ذورةش مَ ، زوَر دم . زي  َ طما  

و َ و اوة. طر دةر َ م َطلَ     

َ. يَر دا-      َر م دااردمم   

      َ مامم َر م وَر  و م  ة

  م و دة َ  رام  و ري َا.

     .  را َ و َ ة وم و دة روم َ ، َ

ريَ دادةم  ، دا  يم و ، ة َري ،  

وةك ر َ َ و وي َي دةرا و ا  ريَ 

  ،   َن م ،  دَر دةدا.

رةدةري دَر ، د  وةي  دَن دواي     

َ درَ مدَوة ،  اردموةي رداَ ظَد ، ي دةن 

و طلَ  دا رام و َ م ماوة.     

   و دوة ردا يَ واطَي ر اما موة َلط 

   َاردةوة ،  طَ ط ارد.

َوةي وان َي  َر مطن و امَ َي َي     

موما وة ، ي دةوة َما ات و ن ت 

، و  ط :ر رام ط !َي طت و        

.م ري  

  َظ  َ :ر؟

  : ر  !ر وةي  دز ا َ و امن.

َ ر   :... َرنرة دز و ََ ؟  

   ، و    مد ، ط :و    

ردة رو ، َو  دزة َام م () ذما      

.َم  وي ة و و ، وة  

 م ، َ :وة طمَ خ َظ امذ 

وة ، م  لَ دة، َمرة من وَن     

 َد ، وةي    و َي موة.  َي         

ر رو َ َوي   و ، واري دةد:       

.(*)ي وة دَم   من دةد.       

      .ي م َوم  ، َازي (ةَ )  َ  

. و ور زر َوَظ َ كر  

   و ي (َرريَ طم) ََا َلط نَو

      (ََظ َوَذ مر)   ، ارةوة َ َم م ، (َ)

َ ، ا نةَ   دام َن ، مزةر  وةدم س و

    م َ دزن. 

روَذي دوا ،و  دزري  م  رو ََ (مم) ي  

 .وةَو  رةج    و ي دزام م َ يدزام  

ون. ي   من   وةممن ر َن   

   َ و َة َ  َر   اي َ موة

رَش و داو ، دةرد .َي  و ح دةميَ و ر   

و  دود ظ ، َو َ دور دةوموة و    

 وَ ، دةم امَ و و َطن َن     
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م   َ ، نزي دةم ةَ ، دي اي وةك ،  َ

َن دةزامَ  دةط رن و ي م دةم ت 

. زوَر .َ وار و و  

  : دي ؟

   (َر) ي  !م َ يةمط   َ َ :

 روي ور و زروة  ة ،  () ة !

. َوَظ و م   َ،  

َ ، م د و ممي ط  و ط :دي!      

 ََرا م  وَظ ن طن و  َر   

  دةرن م و م موي.

َ :َر طةدةري درن؟  

 داوة: روا ...       َ ،  ، زةردة د و وة  

  (َ ََ) مَ -    زر ن

دزي.  َ رن َ ...ن  زار  -(ََن) ن 

   و ط ) : وةرة ام  امَ ض َن

ة!).  زوَر  !  َ ن ، ي ر     

وةمةَ  ط ويَ!  َس دةورن َا و        

    َ) :نو ط ر دةر د و  ندة

.(َم دز  دةدة مم  

 دو وام ،  دةر َ ر َم    و 

    ن  و َ نَ د و دواَ ن َم ،

 َم  وةي َ وة ار َدار  ن يرة و

     ندارة وة ، دواَ ةوة دةري يم ون و

      َي و َ ي .َماو ر م َم َ و ر وةوة

و م َم ، وام  ر روة راوةن و  

       وة و دواوة وم  نر ، ور  ق و

.َ نةوة دةر يم و َان ردارة  

  َ ، وةك وةي زوَر ري  ، َرزي و َي د.

َدر ،   َ ،  َ ر  ر ر  :ةي دا

        ، َدر  ر وةي  ،  َ ندةر

  َدةا.

َ دار و ، نََ  َك و ر ، د ريدار و

      ! د زار و ض دا ي  !ن دةدامم

       ... َوا رمَ ن و  امَ ، ن ت و

 ر  .امدة ، ر ان وَ  زاري و  زاي

 و رط رةم ر  ، دةت رك  

 ،  َ يَ  ََمر .ن  يام و  

 -ا َي  .-     َش  و دا ، ذمَ روَ م

  َي طروة ، وَا ت و  وت و  طوة.

  

رةدةري دَر ، وةي  مدا ، ار  َ رداخ      

ظَدي اردةوة. د َ ي و دةام وةك وان  
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 َوداور     َ و ََ وة وََ و م 

        :وة ، طم َ  َ و م    َ ي 

  و (َا) ...

     وةير  َي ن ، َوةارد وةي زوَرير 

 ، َظ و  ، َوة نَدرو رك دو 

 رةمن   طن م مدا و ممت وة  

مدةداوة و َوة  م مَ ططَوة ، وةك وةي     

.َو ذورةش م ر و  

.ن و دةرةةر   رانةدةر ، زوَر مر  

   دة وَظ ،  َظ يامي و ذ ريةدي ر 

م ذ و َةوة ، زوَر رَ و َي ي دةد و 

رر َدة  دموة وَ دا َ ، ر    

دة َي دة ، َو وة س مةام ام َ ض    

دزَ َزة و َن م ذار و داو روت دةوة و       

        وة وامز اوة يدةوام  ر َر م

 .ن ي يةوامر وة ازيش داواَ و و 

 -    ن َي دز و وةك وام -     ة وي رزة

  ر ، ممَة  دورَوة.

ن ات و ر ،     و دةدا َي  زا و م م   

 َظ و  َ دةن ،  َو َي وا      

   رر ري و دة ر دةر د ودة 

َي دةردةرام و م َرَ ة وا َي دَ و       

  دةد ، ري ذَي دةو  ض ... 

ردن ، َظ رودة  دن و  دواي من ا

دة د ما وراموة و دة َي دادة  و  

.ط َظ دن و دةام و و  

      وة و دوا يةَ دةوة وَ م و ش دةَ

دو َرا م     مَ مم م م و  طَ و 

  َ و ر َةي دامن. 

      يردة و :وة ، طمَ امَ دة َظ

 (َرريَ طم)-  ََ َ ا-   ري وا ،  امذ

  دا ي ، وةَدة ، ر ، يا ي ن ، ةَ

ظ َن! مة َش ن! ن     وام ض وَ

      َ  ، ََ َدوَر ،  ، ر !وةَدة

.َ ةم !اردادةن رَ م ، َةدة ََر  

 ةدةريَ و دواي وة  طراوة ذوريَ ،   

م دة  ، ر ََري ر د و ا 

!وََ  َظ َو ام  ! وام :ط  

دوا ، وَدا  ََي د و  َوةي امي       

 رَوة ، ك دور ري وةررام و دوا دةرطي       

   ر و ط ري َا دةوة و يو 

  ز  دةت و وري      -موي 
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َ دةريَ و دوا ر ََر    -دةداوة 

      َ ةدان ومم م وةمَ دة .َدةر

م ط و َة ، مةزام  ت و ت و      

. ان  

  

) َظ واز   دوا  دو دة َي ر (*

.ذةم  

رةدةري دَر ،  و مةزام و وازةي َظ  

 !رام د دة َواز ، َةمدة  زوَري َ 

َ و ي طن طروي ط ،  ري واش  دي      

  داةطت.

م    يذم َر م َوة و َي يَ  و

  َ مدة و دوا  زةوي مَ دن وو

  و ي  ةَو و َ ي  مَ يذمر

روَ و رة وةك  ََي ا  َن و ذمي   

ا ا و   ي   َم  واد 

  وزام دةَد.

َش مَ دةم َي ما و ةَ مي      

        ََن دز وةك رة .دن و ا َلط د و

    و دوا َةوَ وة َويوة و دةَدة م َ

 دو    وةك مذم و َور  ي رةو ك

َ ،  ا َا دة زةوا ، دوا وةك و َدةوري  

 وة وا َة م وا ا ور اَ.دةوة وي  

َ  ، ا م ي  رق و  طة و و   

 ر َك ، رةو ي روَ و   ددامم وةدةرون ،

دةت مزي    م ن و  وة ،     

       ةوة وم دواوة َ ري ن وَ ر  َ 

      م ةدا وَ كة  وةك مدة

.ور زةوي دة  

،  و ة ر وَ دام و دة   رةدةري دَر 

       ... ه ) :تَي ط ، وةو دوام ي دم

دة َك ر طة! مة َش و و !َطر وَظ       

.(...  َ َر  َي داريداروم    

  رةدةري     و َ زوَر دةد دة     

دَرة و  َدةم  ، ردا و زَ َا      

ااوة و رَ زة َ مَ ةاوة.       

     و ر َا م يَ ادةم

  رم َ ، مَوة َ؟

ةدةري دَر م ، وا دةام َ دن طر ر

     وة و وةكا ت و  و َ َرامط ، ر

... ََ  ري مدة  
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       زر ةر َم م ، وةم ي َي

رز و م شَ يت و طة دةَ ند. زردة  

رَي  َو ر زةوي و ام  و     

 رش ودار زةوي ذورة مدةم    َ اوة. دةم و

و َدا ي  ، َورَ رةم ر ي دةد و      

  َ دةدا و  وَ رةش دةا  دةدرةوموة.

ة طر ي دةد ، وَظ واةزامَ  م  وةم

  َ دة و مَ ةوة.

  َ ا وزةو َ م رَدوا ،  رة

 ...  َي يَ  

      وةي ة ، وةكَم ، ت و  ، شَ

ي  ري  و   مَوة دا ، َر 

وة طت و وي  وام و دةم  ََز و        

َووة ، ط ط :ي َ دةزا و ةذمي    

دا رةم يَ ردوَوة! دةذ! طَوطَش ري    

  ن دةراروام دوا !َش دة  ... َ

     ََ و ن دةمرة  ، وي داةط وادةزام

دة (َن) و ويَ ََ رةوة  و  َر و ن        

... دة َ  

 مداوة ، م  زةوة روام و وَ       : وة

  َن؟ ريَ !  ذن َش  دةطزةري

 مداوة ،  رةو ي و  و ري    وة

  دام و و دموة ، َةَ  ن وة.

        َدة  ي :و ط  َي يَ ، َظ

.َ  دا ، واوةر  َ !َو  

َر ة و  ، وةي  َظ  رةدةري د

.َ و ي اري َي ي ي  

. ردةوا روا ةَ  

      ن طو ط    نمةَدر  ، ن ورة

   ، و يود .وةمدة م اَ وةم ، د

 دة       ان و دةروادا دة ن َ ، دا

  و َاوةن رمَوةي دة وةمة رةاريَ و دو

ر َ  . ض َ ي دةت! دارة 

م وةك س و ذة ، امي وامموةي  ن      

ر وة ومر دة. ن و موة زةوي و دةطن دةط

  ةَ    نَوام ض َ !دا ) :تمدة

  َت  زةووة َوة و زادن مي؟).

دةرط َ ، اَوة ، َ طورةي  ر  

. ردا ددةرط  

 َمةوة واري    َظ ، اري ي  و  دةم

  د:  ... وة ريَ ان.
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 ط و ض ري ، وريَ ، ر زط زةوي   

دة .َظ  َدا  دةَوة ، روَ و ر  

. ر وانر زوو  

   ر  يَ وة ذوريَ وارَر طةدةري در

. يام موةي دةمدمَ  

.ذورةوة م   

ر مَ را و  َر ري   ري    

  َي و َي 

  َط ي !خ !ةط ر ك ؟َ ض  دا ) :تط

.(!دةة مَ   

وا رَ دموةي   ، َم مَوة ، ر  

. وامةدةري دةر  ،  يام مدةم  

رةدةرَ َ ا ي وة دةدةوة طر  و    

 ض دة ت و دوادةط َ يَ و ة ويَ م 

    َ رط َ !َ ةذنَ َم َ و   !َ  ، َ ةذم

   َ و مطي دزي و ََ ، وةمة ؟

  َ دةممَ دموة و ة دةريَ.

        امَ َزي ذ رو دة َ رةو ، َ

.ََ  

   ردة يمو دة ر اَ ، َرةدةري در

  دامن و َي َذاموةي  َدةد. َي 

طةي وي وَظ زار دةدا و و و ر و َرامي   

 دا دروو زةوي ذورة  وةر ر وة  َي

ن ، َةي ما  دة و دةن ، ا     

   يَ  :ور ر وةك   وادةر ، رز  و و

و ََي دةرامةوة و رر   موَا       

  مَ َةوت ...

        را دا  َزط ي ) :تَي ط ةدةرر

 .(!َدة  َوو ر ادة  

 -ذاوة.   َرةَ  ، دوا  َي د و

   َ  ةَ-    و دام رر ذورةوة و 

 َي دا و رورة رَر وةي و  

  رةي طَمي  َ َ رومك موة.

رةدةر ، ر َم م َي  ، طروي  

ت و ط ر      ةتم ! ا َ ار :

.َََوَظ دة  !   

 داوة: طَي    َ دواي وةك َةم ، وة

  َلَ دوة ،  َ زوَر ة.

ن ي دة دةوة و م ر  َد و َوة      

  دةريَ.



297                                                                                                        298  

  ي مدا م وم ، يرَ َذ  كومدا رم

     ، دوا َ وة ودرةو   ر َ و َو

  روة ، دواي َدا  ذوريَ.

   َراموةوة دةت: َ ة !روَ!

.ََ واز ، َو َدة َ !م :  

َ   !ة َيط ! :َزةوة طو رم َدةم ،

  ذن دةردو وة ، دةزادةدوَز دا مرة دةزا

   ، اريد ودا دة م َلط ن وَ و دة 

      : َ  م  ، َ تمو دا !م ط

َ وَ ور.وةَ ة  

  دة مدموةي ر مةوة ، وة    

... َر َو َ َ ، َور ز !وة: مدا  

:  َ َ م َ رَ ... َن َ ة! دةويَ     

   رَ؟

   َ َط َ ةوة وم َي ،  و م دا

     :وة طمط  د و يي ذورةدةرط َ و

  م لَ! مة.

      َود و ر رط َ و َ ي طَ ، 

  دةرةوة.

رةدةر ،  دةمي  طم و دةواي ودا       

  ة دةريَ.

 و  ةوةارر َ َ و ي دادةرط 

ردةطدا راوة .رةدةري دَر ط: ر َردة  

  وَ !َ دةرطت  داة؟

  : دةروَي ض دةي؟

.  َ َو َويدة :  

      ير َ ، وة را َم و َ ي

 ةدةرير     ي َ ت؟ :ةوة ط ، د و

   مك ت ... 

  ز اوة اوَز   َوة و دة دوا

.َ َرداي د ياوة  

رةدةر طَ : طريَ وَ! طرم اري  دةَ و    

  دةروا.

 د: ر واري ق و   دواي ررو ن. دوا ردة َ

رةوة  َ َما و َ  و اموة     

  ، ا دةرط ر دة ي داو وَ ري  ذم 

دةت   و رس و  َي دةرطوة      

.م  

 ت و ، ةدةرر       َردة! وا َد: ر واري ، وم

  دةَ دةروا.

  :  َيَ دةروا؟  مروا.
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 م دة ، وَ يم َم اَ

. زاري رد ، َا دةَ  

    ير َ  َر    ر د و ةدةرير ي

  و َم ورا 

 .دة مد م ... وَ در :ط  

رةدةر ،  َوةمَ ي د و دواي وةك    

.اممم ةزارم  شَ ، داَ وة ، ناوةر  

.َو ردة َر !َ مم رة  واز دة :  

َ .اوةَي ر يَ  ةمَ روا   

 :.َةوَ تدةط  َ َط   

      َ َو دلَ دةزام ر َدل... َط وا ! :

  َةويَ.

       :د و طَدر اوةاوَز  َ دة  َر دوا

   ةريَ ...

  ، ي زة دةوة و دا دة.رةدةر 

 وامَ   ، تاطر َو ط َ َر  

 . نط َ و رد و زوَر م  َرد  

     ردة يَ م وة و زوَري وة وم

   ادةوة و ر يدا و دةرطدةرط    َذ .و ودة م

م دةرط ، رازَ م و  دةت ،     

 ر ةدةرر  .دة ارةد  مَ م

داطم و رازة و م و و طم ،   طلَ 

 َ َ نَ وةوةر ، دار مداط . 

.ر مواري دَ   

َا واري دةد و دةم ةمن و و دةدا  

    ودة َر  ، ري وا ، وةَي دور نط

مو    ، ََ و َاي َي دةردَوة ، َا     

  راد. رةو دةرطي دةرةوة 

    ،   ، د ي ام زوَر ، وام دار و

   َ ي رو موت .

رة ةن ، وادا دةران و َ و َةي زوَر ن      

 دةد ، رَ  َةي دة و َي  راوي   

  كمزةردة ، كدو     َر ، َ وةمةَ ر

وةك ذمَ دة رو ،   و رط َوة ار   

 َر .ارم  ودا ر ة و  َ

َ ةي رةوة  َا ن  لَ َاموة        

. ا  ارر  

ةدةري در .رزية نر  و ر و ، َر  

  م ،  رةم ت و  ةزامم  وةي 

    ، وة ممط َ   ن .وتن مر 

  َا رةو ذورةوة طراوة.
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م ، ط َدةمَ ك َ ا ذورةوة    َ ط دا

.ةداَ يي دةرطم  دةريَ و   

 ، وة مدةرط  َ  ،  ر ذورة  ادا 

، دواَ ا َ ا َا ري دادةطم ، طراِوة    

م ، وَة ة َم و وَوة ة ذور    َدا

وري  دارةم  و رط    ر و   -وة 

 اا اَ نمذم-  ذورة  و ط ط َم و

  رد َو َ ، وةَ م ، اَط  .تدة

.َ َ ي داةذم ذوري  ةَ ،  

رةورو َوة ر     وَا ة مَ ذور َو طلَ َدا 

وَ در َ و م   ر درواوي 

  رةمورةمَ ا دا و َي دة و.

  رةدةر دةم َمةوة  :ا َ  ؟

َ َي َي ي مد.  رةدةر ، مي   

و دةم َمةوة  :طلَ َ! دة َا ر د 

  ؟

   ةرةوة م مة!دوا ر  َواري د: وة

     َدة ، َك دام ر َوة واي رَ َ

    يدة و َ يا ي دة

 م دة َ س و ... وة داارةد  ، َ

     َرمط  موة ، روة درور 

  و َوة ، ودَي   رةدةري دةد.

رةدةر واري د: َ   َ! دةم دا      

.ذدة  

 َدةم ، َاوةوة ، وةط    َوَدةري :وةدا 

.ط  

رةدةر ، دة  ي طد و دوا مام دان َا  

َ و مَ ي َةرَ .َش ر مةزام   و   

رَم  ََي  وةَ  دةريَ و دة َي      

مار دة .ار   َ َ و  

  َ ،  و ور َط ،  زاري و  ةدةرر

رامر  مَ َا دةطرا ، مو َ دواوة و و     

  دا  دوة ةوَا  موواما.

َ اَ و دةرط وة ، طدام  ، وةَرم وةي

      َوو ذورة ر رةو ، د ط ي دةرطم 

  م و َر م و َي .نامَ م

َ را ، دوا ي ري طمَ  دةريَ و   

  َ  وةي َ .نممداط و ، َ رة

   َذ دةدام َ و ما دادةط دواي  ك مدةم

  َة  ، ر ي واو د.
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   و ، وردة وردة روة درة يود ، ن

    .اندة مةَ ا و دةمرةط  ةدةرر 

و وار و  َ  م َ    َري دَ ، دةم ت 

      َ م  وةي ارد.  وةكدة َ اَ

 .َرةوة دامةم  

ر َم  َام َ ر ري  ري  و 

   .ري  يوة   ز امد م يمر 

 ر َم ،  و و  ل وي ، 

  وَزَوة.

          ر يو ا مَر رد ، ا َل يم

       دة ذورة  ََ َ وة ذوريَ  ، دةمدة

  دةريَ.

َ را  طن ، َ ي  ذوري     

 يت و دةرط مَ   وة م و ََ اوةي

و .ران  َدَوة و را  ر ودا     

... َ  

ر  دةرط وا ، رري دةي وةك دوك ،   

 رو. و رمدا ،  ةك  موة        

ا ،  ر و وري دة   ، دي مدةا. َ زوَر دور د

  م ز دةَوة. 

رةدةري دَر و دموة وةي َ دةطرَوة   

      ن وا دةط ي َازَ ض َ مَم

َ  َ ةَ؟ ن دة   م وة و َا وة  

 نمرة .وةَوَز  

      وة وةي ن و رة َ رزو وامدم  

َن َ دواي دوةَ  ي موواما ، َن   

داَوة مي ر زةوَ وة و َن و دا    

.  زةوي ياوةَم   

   َق َو    َدة ر زات: ( مَي ط و

 وَظ َزاد و ر ، دَر و رةدةر و زرطن  

و رم و د َمن َ؟ دي وة م  دمدا   

ةي زاد و طمري زاد و  زاد ن ، م س      

 نَو م َدة  وةَي دا َ !

      و مَوةراردن مم  و مم ن و

و وة؟ َ ط دَر روي رةدةرةوة و   

وَظ دة َمو مدا ي و م  وةي  ذمي َي   

 ان روامَ َ دي يَ؟ َش  ر َ؟م

  َ امدة َزط َي؟ نم وام وي و وَذةوةر َيم

   دة َ ةَ  وةي َ و َ  ر ة

   و ط د ن  ز و د ي ةَ لَ وم و

.(...  َ   
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مو ة و وَ مم دي       َ ي مة 

رد و  دارمَوة و و دموة و ذم ك ر و    

وض و و ةرة وي  مم وةري دةطيَ و و       

ذَدة و دةرمي مَم ، واوي ب و    

، وةمة ودةر و ل و   و َ ي م  اور

  رموة و مةت.

    زةرامَ َدة َ  ) : َي وةامد

طم؟ وامي  م دةن ، م وةك  و َظ      

   ر ر م َرةو ، ةَ نَ ون مذ

  و م دنا م ة وطن وةرمذ نََ

  ران ر وةي ذم َق مَ ن َيَ).

رةدةر ، ر َوة ي دةدةوة طر َ  مَ دز 

    رام   وة ر وة ، َت رمم و  و

  رةوة. امي ودا م و َي م

                                                       *    *    *  

مي ذدة م ر  روداوةدا َري ، ك دواي    

دة-     َذم ك ، و َري ، رةدةري دَر  

   ادةر مَم -      ا و دةردةط  ر و َ  ، ار

  درةمم َو مي ( رَ)  ، دةريَ.

    َ وم ، َيَ دةَ َام وةي َ م َ  يامم

       َم ، ة دةط َي زام َ .ارد و دةطدة

     و ، د َش َو م  ر ر ، دة

 را. ةَ  و  

مي موة َ زةوي طاوة ، ي دا ن مة 

ر و م ةم ! دور و دار دم  ةوي ر

  اوة! .

      ،  دم دةوة: ( دمي دة  ض  َن و 

 وازي و نوَظ وةََ ر واردمو و  ةي

  َدة َ  ن؟دة ا درومَ وم ، رَ ر ور ،

   و و امموم دة نةوَ ر وو

و م  دة و مما رطردان ؟     

 وت و ريَ و رطوةرم  ، ر م وةي َدة َ   َ؟ َلة

 َي مي داموة و مو؟ دي َ طمر  

و ةم دارن م ر دةن و ملَ ورةش وةردةطن و   

   دَ ن دةذ و زادن ؟).

  

  دورةوة  َري ان ،  َطدا دةا.

َي َي راوة و ي دةوة:   رةدةر ، وة زوَر 

 ما ، طدةر و م دة  وةري ََدو )

   رة َ ا؟).

        ، رَ ام  و ودا وةدةردة ، ردو ط

طري  ا ، ذم َد َ َو و طري ا    

... وة داموري ر َدَة  
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رةدةري دَر  : َريَ  وة  َطي     

  َرة؟

   داوة: وة مةي مريَ َظ... ةَد وة

  م ر ووة َلَ و م دي وةو ، ةدةرر

م وة و ي  وةَ ةذن و مط َ ي

  َم ر وي َي و َة   د.

دوا َ دةطراوة  َم ، دة دم مي      

وةن م و داروَن و رة دةومةموة ،  

  َو َام و اث م َر ) :تَي ط   َ ر

   دةومامدا ات).

  

   

      ، ل  م َر (*َم ن)

رَوي   مَان دةو م و روي      ١٨٧٨

 .َ نامَن م ك م َ ا و َا واذوَ اري  

 َ (*رَ ).َن رامَ  

(*) رَري  و  مَ مم ز    

 م  ،   

    .م ور دذي دةو  اري ََر  

 ََدور ي  م َ ةوام (*نََ)

 .ور  

 ََ  (*) . َذ َ زة و ةيَ  
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  ََر
  

 َ ، ار ام َوَذر ، ري دادطََ و َرو َريد

.َرو يوةمم ك دة ريَ  

  ، دة َ َو   ين م َو ، رََ

 َ    و :د و ط يطَذ م 

  دردةي  و مروَ و  و اوي ،  َ وَظ 

مامة ي َ و  . َوَظ  ذم روَذاما طلَ        

دردةي وادا رةورو دةَوة ، ري ردةََ و ا      

ر    دة م ََ َ م َ .وارةَ و

ري م ر و دم اوي و مرون وة و   

َري  َرة دممش طر م امن ام ري     

  درك ، َ ةة زمر  وَظ دةم ، َدةر َ

دمم مت. طيَ ة ، َ        ََ رةم  َرة 

     د و درو َي رط َ دةم َور َم

و روَذةي  َدَ  َ ، ر و مَك ، ري     

   ر ر و د.

 ا ط  : روداوَ َ َر م ، َطر رط َدَر وة

   ، َ َرَ َدة َ      و َ    

َرة ذممدا  ر رمََ  و وة  م ، ر      

         َ ي ة و ام نواوي ذم وةي دة

. ندم  

 ، ار :    دة   يم و َرد   ،

 َواز  ، و ام و ة و دةي  َ دةي 

      ،   َش ووو ر مط َذم ، م م ودا

وة . و روم و زام و داو ، َواما    

ن ،   ن دةداوة. ، رور َان و رد     

زةردة  وة ، ممو م َ ر مور ام 

.  

   : ك ر  نذم موةر ر ود م

   . (ام)     ي و درة ر ، وةك و َر 

رارن. ض  َام ؟ وةي را َ  مويَ     

م َوةرم وةك ، َ َي م و  ي 

   َش ذمم ايرةر ،  َ نيَ مو م ار م

 ذم زوَر  ر مدةطت ، َ روَش و  ،  َطلَ   

  و َ ، يد و َد  ، دام َر

َوةرم .وةاوةري  دةط دي و   َامَ

      َ ، ندة د و و َ وَظ م ،   ،

ةمن.  رةراي مش   و َ دن و   
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ةي   َ د ، دةيَ م وَظ َو دا  

  مَو َ؟ م.تدة م  

.اوةا رَو  ردة  َري دط  

 مة ةر  ، اردةوة نو َ و زن داردو

َن َ َ و د و وةروان ن  طرام ن  

     : َريَ ، دوة رو ن طد َ ، او   َ

   دي َري دمي  ؟

: دمَ زوَر  ! روَذ َوةي ة ذورةي و و  

ط  ََ) :رةي  دَوة و ط َمن    

وَ و ط مَ و  ،  و ي     

  ي دةط  ي َ  و َر ، 

 َ-      وةوةو م نَ-  

 ) :ط ت و دواي طدةَ م َطوة). ذماوةرم

       ، م واز   َ ي ،  َ َ وةي

 .(مَرط  يَ و  

 ذم ردةواَ     مَ   ، دةي م َم و   

    ار ر ، م ط َ !َ وةر ) :م

.(دة زوام  َ َ َويدة  

!دة زوام  ! يم : يدةَ  

 داوة: ( وا دواي وةي  ان رزطر ،  ي  ذموة

.(دة  

 ا  م و َ  يوةر ، تطم َ  يذم م

  ،  نَ َمذ  يمو ذم اموةش دة  ، م

     دة ةم نَ َ نَن وز  دةو م  ز زوَر

و .وةَك و م   

َ  وداوةدار  ر  َوَذر     دم ، ذم  َر ي ور

َي دواي امي ،  طلَ َدةا َوة ر س.  

   م وم   امد و وا ة م وة 

 و دةروم  و زوَر اَاورد  وة َ

َ لَ و  يوةر يَ وادةطَي ر. م و   

  ، ذم  ي ة ياوةواموةر دم )idée 

fixe(*  ةدة ، دام م ََي طدةَ َرير ،

    مم ) :ةر نرة َ َي و م مَ

  ، دة َ ا ر ،  وةم ةوةم  نز   ط

 ، زوام  م .(!رةم  ،    

   ن دة  َ ن ذم   ذم ر َم

ي ، دة دة امي دةطت و دةدة طَك و     

 َي و ممت   َرةَ ، لَ   

 ، وة مزةردة    وةاوة وانوةر دم رةي

  ي َ دةد. 

  اري رة و مرةزا  َ س مدةَوة.



313                                                                                                        314  

 ،  ان َذم  د َي رط َ وةيو 

 ي م ، دةوةدا ممَرازم ي و  دم  دة ،

ةَةوة مَدة َ ا و رةي  و م م

رةزوةمَ وة دةد ...  مش ، روَذَن طلَ      

رَاَوة م طَرن ور زةو َ طَرةي       

َي دةن د. دواي َ روَذ وةي َي  

.م  

   ََ وة ََر!  دةد    يوة و واوي ، 

رةي  رط وةم وي َوة ي دةد ،      

مرو   و    زارَ مدةد و  

مَ موت. َت دةزام ان ر َوةمة دة و 

        ، َيوة دةا ر ذم ري وا ، م م  و 

ذمي  دة  َاما ،  ط َوَي  

.ر م   .َ م  

      و ا مام ي يدةَ نَوَذر ، رة

ماردما رة  و ط :ريَ  م! مزت  ي  

  درَة  طةت ةي؟

ا ط: ( طة)؟  م م دوة دة  ذم وة

  و َش ي وةرمة.

وة ط َ ) :ر ر ي وض و َدةي!      

م و طامَ  ، طرم زوَر    َ واز  ة ا  

  دة َ دواا ت ون وة).

  

.ذان ط وَذة ذمو ر رة  

   زط  ةمر .َ َ ري م  يدةَ

 ،     َم ، ََذ دواي ،  يا م زوَر  

َوة ر َي ، داواي د اي  َ ، َ َوةي        

 .َ  

ا دوا   َ ي ) :دو ط َ و َ ن

دةا  دوة ). دواي  داي  ان د 

و وةمَ ن و دواي م ذَ ، رو َرةو ن ي 

 مَ . َي ي َ و مذ م دو  .ا

و ن دا ، ذَ ةوة ط َ ) : ي     َي 

  و  دةدةمَ؟) .

         ةَ و ، د َ َن َي َر! درود 

  وي َو د. 

    : و َ َ ، وداوةر  وةيامَر ، دواي طََ

و ذم َ َ !َرد روة  دةدة د؟ د ر

، زدةي  ََدة  ، َو ََاوي   

  زادةي َ  م و را را ة و رواوة.
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    دة :ي و ط ن  وي دةوة و َم ، َرد

َ ريَ دادوةري و م ير.ا  

  : ر؟

    رة  !دم ريَ َ َ ض ام وةيَ :

وة ، و ذم َي وَموة مدوة! َةَ مزي  

 !َارد يو ذة َ َ  

   :و ط مرَي وةر َري د رةو اَ رََ

 ر ض؟  ك ط  

: مط !   واي َ دة .دي ةمي      

  طلَ َدةا َن ؟

   !واوي م ...  :    وةمةوةمدواي زة  كوة 

مَ م َو مَامموة ،  دةيَ و يَ      

َ َور  وةي طر وة وة وةش .نَم 

   ... َا دةدةَ َلط َن ذمَوَذر  وة دواي 

   طمَ دةي دةريَ .

  :  ، ََ روداوة ض  َ؟ ر  َدمي  ؟

دَري د و دةََ    ر ،  َري ي   

  َرةم  رة َت. 

 داوة:  راا         دواي وةك َةم ، وة  

  موة. طر رو ةي م  َوة ...

 ، كوة دواي َو يرة اريَ و ري داط يوة

ا  ، َ :ووة  ... وةك  دواي   وة و درَةي د

    دم دم َ د ي ، دةدةَ م 

  َي.

: ش ، دة  ... دواي وةي َدةي م َ دوة ، 

 ، داوة َ ري ذم     ، ةوةي م ر 

َ  كَر    ، َذي اَ َلط وةدم َم َم 

  َي ة َ دواي الَ مي.

: ام واَ! ... م ، َو طمَ دةي َ و      

  ي.

: ر ذم َوا زو مَ دةي ََ ، دة َن    

  َ َ    و ط ، َ اَ َو و

 .َ نمدةَ مط م  ةَ ، مطذم  

ََر ، زوَري َي د َوةي َمَ ون و  

  دة ، وةَر َروي در ، َي ر

  ... امَ :وة ، طمَر    ... يدةَ شم

      ... ي مر و  َ ا ، زوَروةي دة يوامَ 

    اووو م  َوداوي رد يم و ... اار

. و وة َدةي  رَ دةطرَوة َ و ز و       

وةي م    ... َرةزو  َ دََ  و ذم  و امي    

ِرة  -ي و ري ذمَ طة و مم امن 
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دةدا و ري َي طا دة-      .م و َن ََوة   

طر ميَ ي  مَان ذمي ان و اي وةا      

   م  .!ريو م َ ، اووداوةي   رر  ش

    .َ يدةَ مط وة ك دوايوة ت وطم م

  ي ن  رةوة  ن مد.

  دَر ط :س َرا ميَ.

 ... ام ت  :    َي و ذم وةر ام 

  َ  ي يار .َ  اَ  رط ة

      و ، ا م ي   ! كم ... !م

 َن َي وةرا طرا ، ن ن. س      

!َ َي ادةم م  !َ َي دةوة م َ ي  

  

  

ري َ ط َ و  ممت َ ري   

   . ة دمو ير ي ، رََ ، امردة

  مَو ، َرةوةد ممَ دم ددا دة

.ََا دةَ وامَم  وة و دةَََو  

       : َ رََ ،  َر ريَ ررط َرد

د ار َري   َ ا ةم وةي  ي واَر ذة

  زار َوَظ ذيَ؟

.َر مَ ...  َ :  

:   ... زوَر ة ...  َ  و ي       

.م ي ط ...  وةدة  

  

 ةم  َ طراموة ، ََر زوَر ت و ر  ، ري

 َددامم دةطت و َ اما دةو دن:  

.دام ارَ ...   َم  !زدا  وةرة  

ر َ ط دورووة ، ََر وةمة مو و  

   َ وةرة  زيت مدة ،  َ َ    ي ر

 .  

دواي وةك ، راوة و م وةم  ، مي     

       رط !دا ي :َر و طد  ، ن دةَر

    ، دامو  و دور مزةَ  َر  ، م ...  َار 

طر  ََي َ ، وةي  َ  َت!   

مَ ةي َة طورة  مدةا َ؟  ي     

دا! مزا  ة مة َ    وة       

  دَر؟

دوا   و مراما ، ري َي  م َردو     

دةوة و درَةي دا: دَر! وةي َ َ طَاوة  ،   

 مَان َ و ذم . ي دا ! دا   ر

      َة ، دة َ !دَ  دا  ! ر

 َردام رزة  ؟َ م نََ و   ر
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دةَ ( َ و وةزي ذمم)! َ و وةزي َزة و 

 !رام    !وةَودة  َ وا  ! ةقد ردةوا و

     ََ رون موة.

 َموة ي دةد ، رر م َةم و رر  

ري َي دة مَ دةم و راةط ، ر َاري  

ي دةزي ودادة َر ، دة د.ط  

َة و ةي  زة وة َوة ، طَ و ور و   

ذةاو دَ. دة و ََي ون د ، روَح و ي       

.زادا  

        َارَ مم َر داد  َ رر ، ط وةامرط َ

 ، ات اط .َود و رَ يدا   

  

  )idée fixeَوةرط .ردةوا وةيامَ وة ودم (*  
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  وازي
  

م روَذ َور ،  (َ ظَظ) ي َي     

.َ يرة دة ذوري م ا   

 ر.َوةط ا يوام  َة يوةو رةي  

      َ ق و  وةرة !َظظ َ دام ر :

   ، َرة َ َش وام ...   ةوةم

 ...  رة داواي  وتر وة ط 

م ...  ر م٣٠ ... وَر ََور  

 َ٤٠: م ... ََور  

 ر      ٣٠: درو  ... م  ... َر َو٣٠ر 

روَ داوةَ ي ان ...  ... دوم رت   

  دوة ...

  : دو م و َ روَذ ...

 .. م ... َر م دو :   وا !م ٦٠. دو   وَذ دةر

روَذي دةو َر ي  ن  ٩روَذةا  ٦٠رو .ََو  ٦٠

و ... َ روَذام ك  َت طلَ َدا مو مدوة        

 ٣...  دان و ط و طران  ت مدوة ... 

  روَذ ي ذن ...

 َ ريور   َ َا و دةر ر وم َظظ 

     ... مةار َر م د و يا ةيرر   

  ي مد.

   م و دو ذن ... وا ي وَذر َ َ :١٢   َ وَذير

   و... وتاَ و  َشم َ وَذار ر... ار دةر

روَذةدا م  (ظر) وة ر ... َ روَذ ددام دَ و 

 َ ذم وةرط و َ  وا س ش مةروَن         

 ٦٠   ١٩روَذ  ...  ١٩دة   ٧و ١٢وامت ان دةدا ...  

  روََ ... را؟ ٤١روَذ وا  ٤١دةََوة 

 وي  ا ور ر ا وَ َ َظظ َ 

     وي د و َ و َ وام َرزي ، م يطم

 ... وةَ... دم    

: وي ري  ، م َ ذَةوة  َرَوة و       

 -ي وة ز     رو ، ََرمة م    ... ٢وةش   

  نامَ ردط-   !ََ وازي   

وةش و روَذةي ودَي َت دةد ة ر دارَ و   

 و ... اي در١٠  َ َي  َر ...  َور

 َ نَ يرةرة َوة  ي دزي ...  وةرظ م

دةَ ور  و طت  !َ َ َي ر و   
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    و ... َيرط و .يرة وةردةطمم َ  م٥ 

  روَ داَ ... ١٠ي مم دوة  ١٠روََ ... روَذي 

  ...  َمرةزاوة ط   :رة َ وةرمطة

  : ي َ َوة  ممة؟

.َوا  :  

 :٢٧ وة  ٤١ ، ١٤دةر ...  

       َد م ... َ  ن َ وي ردو نرة

.َي ، داَو و ررا  ر در رة  

  :وة طَرزو َدةم ، وازم يَ   رة ر م

     رةي  ... واو ة ووةم ... ةت وةرطذم 

  وةرمطة ...

    ... مر م وة وةَ توة  ... ! :

 و٣  ... !ََو٣ر  وة  ١٤ََوة    ١١دة ة . ََور

٣   وش دودام ََووةش ٣ر ، َوي   ٢ ر  َوي ر

 ة. ١١دة ر ... ََور  

  رة َ در َد.

      مط  مَرزو   و ةرطَ يرة

  اوة و ذَ َةوة ط :س.

 َ و مَ ذورةدا وَ دن ، رق و      

 ةرس ؟ ر : .وةي طرا  

... رة ر :  

    َ َ :        !ن  ةترت!  م َدو و 

  دوي!  ا دزَ دي!  ر  دةي؟

        درو َ نم َد ر ََ ر َ ر :

.ددة  

َ درو دةدي؟  َ  م  !م :   من

َ درو ن!  َ ! ط طلَ دي! زد     

روَي َت دةدةَ ...   ٨٠وام  ة ... َر  

 !داو ي      َ واز و ةوةم َوَظ م  

 َ !َ ام    ؟ ةمَ وا َ ؟اممم ةزارم 

 ََن دة َ؟زامم ز مدا زَ يدوم  وَظ يَن دة

  وَظ وةمة داو و  َام َ؟ 

    ام  و امَ ر َ  زةردة ، َ

 ... وةَ (َدة َ ) ا وة ، داواي و وام َي

روَ دا دة .روة َ   َ٨٠ردَ د و 

  د و ة دةرةوة ... 

     ) :تط َ د و َ دواوة ، َور َ

. (!م َر ةم ي و زوَرداريَ داَ يدوم  
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َير ر دارة   
  (روداوَ َة َي)                                               

 ! َ ز  

 .َدة دة د َ  رط اَ  

   ط ، د م  ،  َر َ .  َش َو و

َام وةك دوَن ، دا َ  و .وانَ  دة 

  رم ، ام .دا دةذ (ََ ) مو َظ  َ

     ، َ زي ََوزار ر  ، ط ، َار

.َدةو َ مَ رزة و مَ  

وَري ر ط  ، ََ ر و ري  ز   

     واموةر و ا ، دامَرو دار َذ ، َ ز

دةد. ر وي  وت ر ري  و   

  دي و َموة رةو ت.

     زام؟ مَ ة درةموةم ام َن !ةزوَر د ار :

!َ دةس خ ؟ رانم م  

ة ام ض د و  د   َوة ، طلَ     د

. ر رةو ودا  

 م دةروم  َرا م . دارة  َ زوَر     

رةمز و رةوة  ، وةك دة َةمي  ر و    

َا ارةوةد  ة ... ! وةموة.ذ  

    ،  َ وا ش و     َرة و يو  

.م م  

طر وَظ دة  ََرة ذواممدا ، طيَ  وي  

 ، َي نة  دام  و دةم َ   

.َدة ، ا دامَذ و دارةي ر   

   َد و  َ ! :وا َةم؟

  : ض و َام! ... دا مرو َم؟

.اث م :  

      َم َ ز اار  ! وَظ رارظظ ... َ ...  :

   ...   ش و ر ...  اط ت

  مام دان  ارد  !طرَ َ ةم

. ةمَ و  اَ  

   ر ، مام  و زةو  وي ، رظ

رر دم ط َ. درَ ، ة دةام رةي   

.َوة دةدو  

؟  َوَظ    دواي َ َةم ، طَ َ َ  :ةم   

رم َر  رة مرة ...  ن زن 
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 ... د َ وام ...    َدة ، م  رة َر 

  و َدن. 

دن َةم وة. دة ر طو وَزوة. وة      

  ت: (دامش دةرظ مورةط    زار َ ، و ، دة

  دةدة؟).

  َدة ، َدة  :دا ةَرة دروة ، دودم َ دواي

      موة ة وَ َوَذيَ در  َ َد وة  َ

زار دةدة  ، َن دةَ  َدَ؟  َو      

َ َوة دةَ يزر ...  م در َ  

... ةمَ  

    م .وة زةوم موة نرا ، درظظ

.رزدة  

!وَظ رارظظ :  

.َ َط  :  

    ةري ممر ، مور ةمر َ؟ دةَ   ...  :

 واو! ...( دواي و َدةو َ ... وَظ  ... (ةمَ كوة

  ر  رط  !َةوَ ؟ زوَر  ر ند

وَك و روَم مي دومَ  وة و َ  و   

اري و  َواممن َ ، وة ... ر    

وَظ َ !وا   درك  ي دةروم  دة ...  ظرظرا 

  َةم ؟ 

  : ي َ ؟

   م َةوة؟: م مزي وةت َ ، وة

.مَ ت و ر زةو وي ، رارظظ  

  دَ ا ط: ( مةت  ن)

   مةَ د و ي مزةردة   َدةم ن و

  ، ادة  

        دة مَ و ر َ  ؟ زوَرَم ر  :ط

طت و  د. دوا دةي ي ... ر َ ظرظرا!  

         َي ري و ، د ي دةو م

.موة م  

     وةو درةو ام   ر  َ داو

  ةم ي د.

      وة وَ نَوةر تدة ، ط د. ط ض ر

 ةزامم .َ موة ي و ري  .وةن دام و دم

. مةَ وةي  ،   

    درو ،  ادة َم ، رظ  يو درو 

 زار رو ََدةي ا ،   ر و   وي 

ي  ور َان و رة  و ة رون    

واوي د ،  م مة وي دة دةوة و        

...  مز  
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 زد روي وري ةا َ طان  و مم  

       ، وةدم و وامًَ ض وةمو  َ َوَظ  ة

  رَ  مزا  ض دموةك َ ا ت ... 

        َ... !وَظ رارظظ :د ، ط َ   ر

    ةور َر ، َة رو َ وةير  و 

   ،  اط ت وة َم رةي دةزا َ ري

      ر  ام ... ام وَذي ر وة 

   دةزام َ  !رارظظ ... طك م  و َ َم

َ  و ض رة؟  وَظَ َرَ و وم و       

زة   ... !ر و م وةن َ ... !َ

     ... واوةر ارون ور ة وةش 

.َ ن مم ... ذار ... م مدةو  

 !وة دةزا  :   َ َ ن رة ورج م َ 

.ََ وَظ  

 ... يدة ار : َ     زيم  !دوةم رة 

 ذاري و دةرَ وة دة ، و ة رة مةي      

دا ما وةري دةط ، رار و رة ي    

 ...  ي رة و ...  

... َ  و واز ... ةطَ :  

 ة ووة طَ ذاري   :        وةرة و

       ... َن مق مٍةر  ادة ، م رامم 

 ... !ََ! مام دو مو  َوَي ، دةَ طت       

 ر دة َيم َرط و  َوَذير  !كَ  .َدة

  رة ا و ار   !كَ ،    ، ين دةن و

     كَ ، ةَم دارو م مم  امذ  كَ

ط َد َوي   وض ، رةَ طورة    

دةزامَ ، ط َن دةام ، ر  ، دةس و  مز و    

...  ... ي؟ مم  

   ...  ز َ   :! رة

:  َدة! م  َ رة دةرَ و دةَوة ،       

دوا :ذاري! ودة !  رَمي َ و طن.       

 َ ش دةزا دة َ؟ م دةزا ررةم طلَ    

َ ورة  َ ، ذاري!   

   رام رة وَ     ) :تط َ ور

  دةم؟!). 

  !وَظ رارظظ :دا ةَدر ،  َ م  وا 

ان رةوة! ان رةوة و موامي مزي    

م .مي! م و موام ر َ طراموةن  

طر وةرت َ و مي واوت امي َت  ، وة 

َوة مو ةط و طرمَ ، ريَ ،  رةش    

  ، َ دةس َ وام ريَ  دةم 

   مم يَود ر و .زةرامَ و دة مدة



331                                                                                                        332  

َوة دة دةويَ ، دةرد ََ دةوا ميَ ،  َي 

 .مم م  

     َ ... رةوة :دا ةَو در َر  ر

م و م و رَمدن و زوون ، َرةمن     

ذاري و مداروة روة دةطيَ ...  ر وةي       

َوَظ َ  .َيَرط َا دط تم  َ ، رة 

  َمدةي ذ  ؟دي دة اَ ام و َ و

طا رامي و واوي طا مَ و زوَر روةوة     

َدا ، م يمة ذَ و َلط مَو ؟  

. (ةمَ ك ك دو)  

 : . ز     

: مت ؟  زار!  زار!..  ... ...  ... ك 

    دة دةم َ وة َ رط  وةش  َن؟

 وةم َ  !رط !م ...  َدر  َ  َ

م ة!  

و موة ، م ر َدةوري و ردا راوة   

.ر دام وي  

  ظرظرا ، وة مَ دةري دموة. 

    رو دةد. 

 ودةم ةَ  ، طي مَر رط ) :تط َ

  دموة).

 وة! ن ذن طلَ  و      : ر وة دة َام  

امي ردم ذم َذارام  !ن رة و ن! ...  

      يرظ  ةي؟ ر وة و َويدة  !ةَ

  و َ و امَ ا  دة؟.

  وة زوَر ، و َة َ  د.

َ وةيَ         .توةردةط َ م  َ ا 

    ةيم ،  كدو  ا ن  د ودة

         يةَوة و ما اوم  و  َ م اي

   يدةر َة مو     !ان    ) :وة

   ز يَوزار ر  و !     نَ َ َت ، دة

     رة ، َدز ، وة امَو ،  كةَ

.(!م   

ظر دام و طَ داة  ... رة  و    

 ار ر   وةَدةم و د َدر َ دة

 :ط ، موة  و ن ، وَ َس! د

  ر طَموة دةدرةوموة. 

  َر ... ت دةَاوي و راو ر  زوَر :

 ... ام ... اوروةردة زم َوَظ  ... د ... دةزام

  ما  وري  ... َي طت و  ي طما.

        وة ، و دواي .ََن دةذم مط  

    َرودو و ، نَر  كَر  ، َ ََمر-  
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 وة و رةي و -   دةَ  درو د 

  َرام وة.

دة ار :وة و ط مَ ، وت نط ري ظ

طر طلَ َدا زةوةم  ، وةك وةَ َ د و 

 دا! مط َطلَ َدا زةوةم ،   طي      

       ، امط  ن و مم   ،  َ 

     ، دةم مَرَ اردم و و َر  ريَ ، دةَ 

     ... دة َمر م و ر ت دامم   

 َ دةس َ م! ... ما دةرداري اردم ش    

 ، ما َ وَ ... زوو ك دة ...  و رط وة     

   َ تدةرا َ ر مَش م و !

 رط و... دا !م ...  نر   

       َ َ :ةي داَو در ماوةر دة ، رام 

 ... دا !َم  

 ... !َوو ر دَ  ت وي ط  

؟    

   امةم ! َ يَ وةةي طرو

وة. دواوة دةوام ظر و زةوي ذَ   َ دراو 

  َا دةرزي. 

       مو ز !دوة َ ض وة ، زام َش َ

    روةك ط ، َ  وةي َ !اَ ََم ض ةم

  رام. دة م : (رَة). 

  و ر وردة وردة . ون  

          ،  ي درةم ، وةارلَ ط رةو وةار 

  رة وةش  .وتم وةط وةاط َرَ

طما م درَ َ و مَوة لَ ، مر       

. دا َ    

 ، داوداوةدا رر  ر وَذر َ ََ وة  َر

  َرو َ او َلط ر وا و َم رن ظو ط

.مي م َ  

  َ ةا؟

   و دةدة ر ث ، وار ر ر َ

  دة َري َا ، د ة ...

 م  ، وَ ريَ  َن ! َوةرة ر َ َ

        َ  و َ رظ   وة؟وةرط َ يم  ا

  ؟

       م و ، ي َر !ا مَ   َ

.امط  
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و  
  

ام م  ، وداوةر    َ ) يوةمدواي زة َم

  َزوَف ) و (ا َم) دا ، روا. 

 ََزوَف ، دواي وةي وةي اردةوة ، دواي      

     يرة َ رةو زوة ر وةيَ ، ارا دةطوة

  وَرِيَ.

     َ َويدة  !َ :ذورةوة و ط  ي  َ 

 . مران َ و ... دةزا زاوان   

 ، ن ام َلط  نزم   َ اَ  

روةوة ...  طَن م .ةمي  و ، َةمي مَان  

زاوا و  م َ  ، ردون وَظَ ذ و     

؟وة ... واةمَ و َ م ... َ  

  : ر ض ر َ داطن؟

     ، يَ زوَر  !َ يَ و ذ َو َ :

    .   درك ام ادار ... م َة موةم

طا َ َ ...  وم    ... وة مزي وة ت 

 َواوي وَزم دومَ َ ،  و م ََ ،  مزي ض    

؟َ ا ر ك  

.ردةر موة و    ، زاوا  

 وام  ...  وة م ي دذيار :ةي داَدر ، 

 !ار     ،  َ ريو زام َن! زام زام 

        خ وم ،  َ  ،  َ ، تدة

مَ ةط ، را وَظ زي  ذمَ َةوار و       

 ... ةطَ شم  ، ةَور؟َ ةويدرز   

  طَ ؟ ؟: ط  

: ر  رةرامت دةرم  طلَ اي ا دةي؟      

 ، دوة نوةمزة ار      و َ ار امدة  

          ، م َ ريو و !؟ مَ وَ ر وو

      مَ و  و َ و زام مر َ !َ مر

 ت م !ََوَرةم  ... وامَ َ ن ، َرا

ا َ  !طر َ مد ي!  َم َر     

ذم ورما َر مة ، وةك داري َة! طَ َة   

      امري طَظو ط َ َاريَ  وةم  !وةم

َري   دة  وَ !وةَة دةمَ ن وة وَ

     ي. مدة  مذ ر  !ََ  م !ذن م

        ار  ! ََر َدةم  !س دة َي

       َم َدوم وة و  !م وةر يَ م

  ك ر  ! .!ممت

    زي َي وةير ،  يَر َدوم ار َ :

م م .طر وةر م َي  َ ... !وةي      
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َوام َ رةي داوةت و  و  موة َ دةرويَ 

    َ دمر ت َرة  ا زوَر ر ...  .وةَدة دام

طر دة  موة ََ اريَ دةمَ و دةََوة ،      

     م دوةري مس م و َ  رةزو وة

 ... را  ر ر و  و َوام اممي 

 ةَ ت ةوةَي ررو شَ  .َ  و

    َ ك رط ... َر َ مرة َت

...ََي دة ا وا ، َط  

: وة راِ؟  و داوة م مة ذار و زم؟     

    وة ،  ام  رط َر  !دوة َ مز 

 دة ز ، َ   ةَ ت ، ري َ .وة

  و رةرت َرة.

...  م و :  

: و م م؟ َا دن طلَ َدا ي مز؟    

  دة م َ  ، َوة م يةم  رط

  ! َدا وةك َ َلط    زة 

ا دَوة. داوة ، ََي َ ط ورةوة ت   

. اط  

: ي  ت دروَ ... دامَ ا  َ دروَ رون و        

... ا  

!زةَ ي !َدة َ َ ؟َدرو :  

ة دةرطي ي طت و   رَ و مي د

      وت َي يا  وي َ وة وا دا ، دةرط

ر دةرطدا راوةو و دةمَ  دةي و دةط و    

   َواما دة اريَ.

    ََت ط َ َ :د و طاا ر ي رةو َ

دا ةوة ،  ي َي        ن !  دةي وة

.َ  

 داوة: دا ... دا    ا ، ذَ َةوة و طموة ، وة

... زاردا ... م مَرة ذ  يام  ... ةار  

:  ... وا! ... زوَر ة! ي  ََت  مت طا 

  س مدةد؟

.  :... ةر  دة  ...  ..  

  : َ  وَ دان ت دذي  يم َ ر دي 

وة ، ت َ دةد و دةت طا  َي  و       

َموة َةويَ؟ َاري َت و وا ي      

 َ ي؟ي ، دةردةا دةذَ َ    َ وةوامو ر

 !َر  ورن وَرة ذموض و َدةت 

مةت دةد! ض و  ََ طَر و  و 

  َممت؟

:  ... دة مازي ... َ َو ... وَ      

 ... (وَظ ر )  َ .مََ وَذيوَ ر  
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.موة مَ  َي ت وي ط  

  ي دةم َرواموة ، ط َ :؟ وا؟

  دواي  ،  ذورة ة دةرةوة.

   ، َمموة ط :ي  طةي!.

  ا ، :َ طة؟

   : .وةي  دا
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  داواري روَذطر
  

 و رَ طم ،  ذور َامما ،  دارةن        

  زي  م دا ، َر راز و مز ن. 

  رة ، ردة دا َ دادا و َي دةارد.

ز :.ار َدة َ ! ام َ َ !َ َ !ة  

دة مَة ، درَةي دا  :ووة َ  دة ،       

 ةرةوة ،       َرا َ اوة! دة! ... وة  

  مَ؟

. دةوة يمَ دة ، ط   

ا دةرطي ذورة اوة و اي مو دةرطوة م ود 

.َ ر َوةرة دةري َو  ! ( ) :د  

   ة دةريَ و: ض ر َ؟

 ، انَ َ  رة وَ : ر ا  ... 

رة !َوَزي ا وادةازيَ ورت وة ... طت و 

... ور ... طت  م َ ... َ وة م رةي 

  َ وة ي طا ي.

!ََزةم  :  

     ...  كر دةدةي ، م  َ وة ... وة م ر  :

 َن دةد ، ََ َر رط َت م تمم   تط

   د ةر و ... دةم   ... َ َت  !م

  َة  ، ََ  ر دةَ راَرَ ةدا ...

     ... َ د  َر !() س :

.دةزامم  

  ط ، طراوة ذوري ان.

  َ) داوة. رةي )وة

ذَ ََوة دام ، ن طَروة ، ن َ طت  

      ،  َي داريط ش ، شط ... ارد نَ و

   و َو   ، ي طا       

  مد.  
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  ك َ ن
  (و َََن و  زة)                                     

  

  ََ مموم مزرط َ ير ، (َظظن ط)

، طلَ (مد) ي  (ر مَظ مر) ي َةذن ،       

َم َ  ظ َوم ووارَا ، َوة      

  راوةن.

   دةر  ز و  ،  َش َو

امم وا َوارة! ط دةام دم و     

مي  ي َزي َي ود ورة  و  

رموة ، ر ملَ و ظَ و روري مد دا      

 َو ام ، ذام.  

روة دةام و َامَ  ي و رَي    

ط موة رةي مرةر ن و ي ن وي دارة

. ، و وم  

مدَ َ، اري ر و م داداة ر داري      

 م وة يم .اوةو ر َم  م م

  روزةي رارن.

 رة دَ ويَ داوةم  ر ، رور

، رةم ري طَممَ ، ةي ي  ن ، 

... امَي دةم  

      وة دةةر وة واوةوة ردوا ، َظظن ط

م ر.ََا د  

   دا َ وَظ ، دة دا ةيَ ، ان م ن

       وة مَد رةرة ، َام َي وةي َ ، دة

        َ ر و ،   رت و ن و وامووة. مدة

من و  َي وةي َزَ  ، َ  َة        

دة    م و وة ط .اوةمَ َ تا ، دة- 

م مد و دة خ   - وي  دةن  

  :وة ، طدمرة دةدو مرزي و ووة ، دةمَ

    ... ت دةرَر َ ... َ  َويري! دة َدة

 ... رةَ    وةز و َ َ زام ،  تة د

      ، َ ررا ام َ ... ن م وة َي يَ

      واوي  !وَظداَددريَ. مدةرم َ دة ر

 ... ري َدة  ...  ...  (ةمَ كوة ) ... 

و و ...  َ و زوَر د ًَ   

  : َ زد  مازة ...

 َ ،  اَو وا د وا ش و وَظ َ م :

 ... َيَ َي وةك.د َوَظ    
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َةدا َ َ و مَ دة  ر وةردا و درَةي   

: زوَر د َ !َش دةويَ! زوَر ت دةَ ،      دا

 ...   َ !ررا  َ ض َ زام !َ زام 

    مدامم َ  ، مدامم ، ةواريََ َ

 ...         !  ! وة! واا و َمزرط ير ؟  

ر   ، زوَر رة وةن و مدةو ا وَظ  

َ م ، َرة ض د َ؟ رة رار  

   ... ةزر َوةك درة ... َ اوَظ َ

   ! َ  يط !ا مَرا ر 

   دة َ        َ ذ دة  ، امذ 

.!وَظداَدم ... مم  

  :  طت؟

    َم زدة ةي َ رط !َ  ...  :

. َ  

.ر :  

   ي دا ، (ةمَ كوة ) ، يَ؟ َش  امدة  :

َ  ط ري دن  ..  رَةت از َدي! .

  دةَ اَ ...  دة َ؟

    ، ر و  َ ةط ر  . ةمَ دم

 زل و ط درة ر       ، مام

  دةاموة.

ك    -دمَ ري رة  و  درةن  

  ذامدة اَ رةوةي مرزة-  وةَ وي

.د َلر  

       . َظظن ط  را ، ط  ةمَ

  وةمَ ن َا ، در زوَر  دةارد.

  وةةر رةَ رط ) :وةدم و.(؟  

  

   َردي دة زو ، َمزارة ، وةك زر وةدم 

  ما ... 

       َور  ...  اط  و وةرة !وَظ داَدم :

زار دة ... طر دة وةمة  َر  داواري      

  ر زوَرَ  دادةطَ ، ي وة زوَ

َةو ... َر وةي (وةك َةم)  طر ... (دن 

   مدةوة ، دةَ.ةم  ...  (طر وة

مد ، روي َي رةو ي و وةررام و زةردةم د    

         ، وةَدةم د و َو در ي رةو ر دة ...

م طمََ  دةوة دي  ط رة زر

    ... َظظن ط دة  زوَر :وة ،طط

     َةوَ زوَرت  و دةزا َ ي و داريط وة

 ... َز و وةِ و د َ ... َةوَ  ...  

دة َ  يمة و... َوم َ ام  !  
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ن طظَظ ، دة دةوة َوةي زةردةك ت ،     

َوة دة روري َا دَ ، م وةي     

.َ َل ون و ، َدة  

    دة دةزا ،  َل ترةَ رط :ةي داَدر دم

 ن طظَظ    ...  م دومَ  ...  ذ

 ةوة ... م روةي ر ة   ما ر َ وة

 َ ، وةَ ي و َم ةور  َدة ،

. وانوةر َم ةوا  

  : دة َم روَذ وةروان ؟

ر ... وَذ ....: زوَرمي دو ررو ، َوَذ  

... م  ،  َ وَذك دو ر ر رط :  

:  ر وَرةوة  َلَ ، دوا  ن و من ، مك    

  َ َدةر  ، َو َ ر ... وةدارت دةط

...  دا م  ... وةدم َ     ت و دةي ط

   َظظن ط د و َدر وة ط ي َ َي

  د.

 ري شدم     م كة د و وةك ض واي و م

...  دا ونوةم َم ا وَ  

ن طظَظ ، دواي رو َو ، دو َك َي   

   م وة. دوادم و وة و اَ

      َي مَرر  يو ط ي رةو ، داط

  مدا ، وةروام ،  وريَ.

رري و دي و  ، َي َة  و و َوة ،   

دوة م َ َوي      دةت واوي و روَذة مرن   

... َا دامرط  

.مةَ، وةَر دة ، نَ  

  ر ط ر رَ ، طرامي وم و

ط : (وَ )!  دةرو َ !َت  َد!    

... ... ...   ؟  

  

                                                      *    *     *  

  

 دواي ك ، َوةدا َظظن ط ر ، دم 

   َة م ، وةَي ظ َر و ََ ما ، ذورة

 و َا مَ درة و ما دةرو ، ََي    

 ةمط . َة رَ ر  

    َو ، (َال د) روَن ، ا ردة َور ، َوي

. واموةر ،  ش و   

 روَم م ، وة ،  ،  َ ، رادةك   

ة   َ رووة ، لَ زامَي واو دوة و مزي طرامو 
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موي َن ، وَ دةوروري رَوة و َش      

...  دم  يدا ة  

روَن ، م َاردَوة و ر مََ در َ و   

  َد طَرام وي و ردةي دةطت.

   َ ةَم و َوي ررةو دوة مردةمط ي

ا و دةم ةوة َةم و دة   و 

طردن و ر و روَما دةَ و دةوة رةوي و     

  ورةي داة رض

 دري م روَن ، دة.واموةر ََذ :و ط م  

  :  َ َم؟

...  :  

 :وَي؟ م زيم  

... م  :  

  : ي مة ... زوَرت َةَ؟

... زام :  

روَن ، َ طَمي مدي د و ر َم م و   

.مدا َر م  

      َ ... دوا َ ة م  ... دة :ط دم

 نزوَر     َو رةت َدة ... ردة

 (وةك َةم)  ظدي زَ  مط  !ت  

  دةوة ن م؟

  : ي َن ...

  : ي  ؟ ي زةوةمةن دة؟

 داوة: ؟  دن       روَن ، روي َي طذ د و وة

َم وام   م و   َدو َ وة؟ارم ؟

  ََدو َ ... وةو ةَ  (وةمزة) دي! ... واذةيَ

وةَ  ... ض  َوة دة و ي  زاران ر  

  رةوة دواو ، دن ي ر وة؟

    و َدة ... وَ  :    اَ ، َ يةم

  َ !َ َ مويَ  ! وا ن م؟

  !وا :        َر دان  ي و ... ريو كم 

      َدةي!  دة زوَر َ :وةَدة  َر ، يط

 د و  دة ... ! َ َني ذم 

... ةز ، م و كوة ، مَدةوة  

: واَ مويَ زةوةم ! مويَ  !ََ ودان!        

  طا راَ و رك و راَ َ: دة َن م؟ 

     َ ةي ط َ دة دة َ ض ... م :

 ةز وام !ردة   ، َةويَ َ  ! دةزا 

   ، َ ةي دمامَو   ، نةوةمزة رة

     رة ووادا م ةم ... َي م َ 

 اَ  ...!َ و مم !وويَ!  مةدة

 ... َ َ ، ََ      زةوةم دةَ مةي داي وَظ د 
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       َدة   ... !ن مط َ  َ  !دة

َة ذام مَيَ ... ورطك ، ي 

   َ رط ،  َ وَ و  ي ر

... َوة مَ  

  !: ي  دروَ! دروَدةي

: وَظ َ ذن ََ و دوا  يَ! ََ موة و مةي    

    َ؟  دةَض دة َ وة ...!وة دو  ر وا

  م ام ن ََوة ...

: دي  َوي َي رة َ دةارد ، ام ت 

 دةوة؟دةم َ؟ن م ارد َ  

    ... ارد َ َ :      َ   َوامَ َ 

ذن! ... ك رت َ دة :َت راز  ي       

و َدو و ت وت؟  د رازي م !دي     

  وا ر  ذم  َ َوةمَ   م؟        

وام ، رةرَ موَظم ، ما رةرَ موَظم طلَ  

 ودامَ   َ ا  ... ة ردةا و دةَ وة

  داي ووامَ  َر ام : وا ن  .وةة

 .َ  

   يَر مَ ، دَي  م وم وة و

     و ا وةََدور  م اي ردةمط

وة مم و روري ض رد و  مز و    

  مرازموة ،  ط :وا مويَ زةوةم ؟ 

  : َ ... مويَ ...

  : مويَ؟ ررا؟

م ام :!د  

: دلَ ، َرةف ،  ، م ،  در ،  

ي مةَ َ ، ارَ َ َ   ، وة ، 

        رةف و َوَظ ، َوة دةس دا َ وةيو

     م ، َ  ارَ ر شو ... َدة اموا ، زام

. َ ت ت دةم و موو و مر م  

    داوي و َاما ، دةم رادةوةمن. 

م مو َم دورووة و م ََ ري       

  َا و ن رةو ظَ ، طراوة.  

 ر ) :دةوةي دة وةَر دة    رط َ !يَ  ش

َ مةزام مزي َم  م؟ وَظ َمة در و   

َرة  !خ!   ووة ض طة د! طر ووة    

   ر دةوا م َ َ ، وةدة دام َ

.( ! وو دا زة َ ةوةم اررا  

      َم َ م ، وةَظ َم   وةير

ودا و ت و َدن ، دوا رار رةا   

  راوة- .روم ي َة دةرذا دةريَ  -
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     ةمَمَي ظ (ََط ) رةي ذوري، 

ََي مري واو د و  َردم َرَا  ، زة 

 .يَ ط دم دا َذور ، و ي  

  َ ، ان لَ و َ وةن و مار َز و ي

اَوة ، ر َوةي را و رطرَ موةي 

. َمَور  

را ، م ر َري ي َي      دواي َ دود و را

  رةدا.

  ظََمةن ، رة ر  َد و ن َ :؟

.َ ر ...  رةوة رة ، َظم يد  :  

  : وةرة ذوريَ ... دةرةوة م !ر رةوة  وةرة ذوريَ ...

 ،  وةدم م َ شوت ووة وةدةررة

.اوةر  

  : ر  ! دةو؟

!ط وةرة :ا و طةمَمَظ َ ط ، دم  

      !َظم يد :ةي داَدر ، ةمَ َو دواي

َو !و  مي م َ م !ت 

 َ مَ  !ويَ!  وَ     َ َ َ ة

 !َدةو  

م دََ َ در ، وةم مددا  اريَ و 

  م ر طَمم و دوا ر دةا َرموة ...

، ذةم َ ََظ  و !َويَ  ي !يد :   

   َر   م َدة ...  و  َوةرم

... َ ةتم و  ق و ر  

.موة مد   ري د و نط دة  

:  موةر َ و مة !وَي لَ و  ن     

...  

و ، ذَ َةوة   ، مةزام  ت ، ر و

  ، م َي ََ و مرو َد و ري مدي ض د ...

   َ َ ... مة ش و َ َ ... يد م :

 ... َدةو َ !ََريدة      م !َويَ  َ 

ة م  و رط ان و طي  و و َر    

    َ رة َ ذاري و َر ... َدةويَ َ

     َوةرم  ... ازدة ر َزط ، وةَودة

    !وَ َظم يد ... رَ لَ و

َويَ ، م َ م ... راوة طلَ ... طلَ   

ظَش ط  !؟َوةرم  ض دة َ ...  وةما زةَظ

    دم دواي  !دا ... !  وةك َ 

! دا ... ََش دةوي ر َ  

ي طت و ظََمةم طَ  و َا طردةم ض د   

.َوو ر  
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وة ذورةط ر      ي وي مَ ر ة ، َي ي

دة طموة مَ  ةي م ) :ن      

  ، َةوَ و َ يوا  !وَ َظظط

  دةويَ  ور َش و ةن  ََ ... (ن) ي َت.).

ةي مومم  ي م و دا دة رةرةن ، َو

. يةوامر َظظط  

  وة م دة م وة: ( ددم و ر

.(... ةمد  

.َ  م دوا  

      م و ةمن و رط َ يم ،  م 

.  

رة م َ م َي را و وة دام

وةدةَوة و َا َي روت دةوة و َ دوامةي و ،  

َ طوَزي او و طامي ، ي  د و   

  َطن و اوي طر دةوة.

  

                                                   *      *     *  

  

 ا       دروَ يذورة َم ، َظظن ط ، ا و

دةت و دة و دةم َرزةوة ، رةي ةوة ي      

  دةد.

دا و و ويَ دامن و طَن داة  و و    

  وةم رةن. 

  ،  د و ةوةم نةر مدة َ ن

  دي و د زوَر دةد.

     ...  َ !دةزا :و ط ةر دةور ، و

مدام ... مزدارة ...  ماون ... و وةن  

        وام ... م يوةم  م ...  رز 

َ م َذم ام وا ... وة  
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  دةري ةوةرمَ وة
  

١٣   وةر ، دا  يدةرط  رة :  ي

   َو، وةرة .م َ موة    َزي رز و

 - وَوة َ روَذة   -ط رةم و ورة َ درة   

 ي   َاريَ  وةم .َو دة َا دم ردة

ويَ دة و وي ررةم ن طيَ.   

.دةَ   دةر َ وا   

                                                           

ان َ دَاريَ ،   ي  : وَ موة ر ١٥

و رة ر ويَ ر دم  ، دا و       

   و .ا َ َ ت واطَ َو ، اردوَ

زةردةم دَ َد . مزا دةَ َ َ؟  ظري       

  َا دَو و ر اط َدة   ار ، َو دة

   َر !اوة َي  ! ز وودا َ

  طةمَ   طةم َ؟ 

   ردة و ر ر و  ام د ريَذط دا

رةن دام .روة ط) :وامَ َ ز و  

  !َ       َ  َي ، َدةزام ًَ 

.(َ  

 !دا ش ة ؟ داطن دا َش   

!م  

                                                        

                                                        *    *    *  

١٦  اوة!       يَ َ ذ َةَ ردةوا رظ :

     َز اَ َو  ويَ؟َ وي  وام َوادةزام

ا  ر ط َر  رةوة َ َا دةريَ. وة

.(م َ) :َي م َ  

  يارةر د و ت و دةر دة دوا  :م مررا

 ََ)     ير م دوا .(َ  ََ  

  وة.

  مزا َي  د وا و َت؟

  

  

                                                       *    *    *  

١٧     َم  يروَ ظ  :  ي 

  وة ، ةر و روة !ةرد و  ا ، زوَر

  َ ذةي دة َر م و اوةا رَوام َلط زوَر

 َ د! َة َر م !َ َن       
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دةن دة  ...!َ َ را وان مة رن! 

!َوَ و د ةم ا ن  

  

                                                        *    *    *  

   

١٨  وة  وةي دواي ، ا ي (َذا)  :  ي

زوَر  لَ م ، درةمم َو ، َي دةوة ا.   

َم َ وةير  ن داوا ، يَم    و  ري وم

  َن د.

  

                                                        *    *     *  

ي   : دلَ ! مة  !موةرة  َو  ١٩

      دم يَود ر ، وَذةة رو دوام واوي ، وةو ر  

م َ-  َة و ممامة ، َوةي ر ا وة 

 رةي دز– .ن ير دة  

   ) :م مررا يارةر د ، ت وَش ، (و)

.َةرَ َمز ر  ! ام . (زاد و ادة  
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   َراوةن
  

  ر وازيو ر َو  ، (َظرَور) ر ي ةيمر

    ، َام َي وةي َ ، و َ وي وَظ َر و 

طلَ دي م  دةووة ، و َوا ،  

      َ   َ :دةريَ و ط  كم ، امَور

     مَ ، نَ رة .َ ش َمم وة َ

   ، ندة دة َاريَ من مم ، ( َظرا) )  

َوي   وم) ة َطمي َدا ، وَظ   ظَد و ي 

 مك موةاردم  اير ، َويي دة َ  ،

.َ ةتم ، َا مط زةي ارة وَ  

(ن مَظ) ي ري َطي واَ ،  وةي  

     َم و َ وةَ ير َ ،  َ ري ر

 َرةوةدةم :وة ، طمم ، َ رط اث م !

 ... !اَ ن َمم   دواوة ض و دوي َذ  !ا 

   ... َ  كَ اث م ؟ ... دةماوة ََرامر

  رَ زوَري رةوة  ... َن َ وةك ...

 ر ام    َاردم يَو ، مو  و ي دة

زةت  َورَما رَ ، ةك وامي    

   ي رورن دةد ،  دة و َي َن وة.

  ن رو َو ، راوةن و و دموة.

 ، دةوة ن ، دةوة ن  ، دةوة ن  اممم 

   رَرةك َ َدم زط من وَزموة.

  مر م دموة رازي ن.

       َ ، رةوام يَ ، (وَذ وَذ) ، دا 

د! َ و ط: دو ََ (طَََظ) ط َ َار  

    رة َوي َ؟وار م ن  ! َ ض

    َوَذي رك ر مزة ... ةوة وم مدة وز َد

  َن ددةر ن دةدةن ، دواَ مذ ةَةدا در و وم

  وةم ... وةمري دة اوَمر َم وة و مة و دة

    َ ةوةم .اة دةَ َي م وَظ َ

ر وَظ  مم دةوَوة! دا طر ... دو    

     وَظ ...  اار .. وةَارد ردا َ

... دة َ وَظ يرا َن و ... ََدا م  

 ، َظرَور     :وة ، طودةرد َلَ َدةم

طر م دام ر َري  َ طا  ... َو   

ي َما َردون  ، ك داما دود دامن  

ةدا ... ن ِ دةد و ري رةن ردا 

د ، دوادة   نز ر ري و و  

   دما َوارة!
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مو ، َةم  و و دموة. ووة دي و     

   ي يَراردي.    ١٨٥٦ (َو) يةَد 

    َن و   ،  ن ةَ ردط   َو وسوي م

َ       مةَ َام َي وةي َ .ت ا ،  ير

  وة و  وَ وة.

: م ،  !دا   اما م! دةوة لَ و       

  َردارو ن؟ دةَم !ةش وةرنَ ، َدة َمم

َا دا ،  و دوا ةدة َدظ   .َوة دةَ ، 

 اث م ... َدادةط وةرة ... ط ََر ، طر

، ََ !ن م َ دة و  رادوي َن     

    ... َم  ر ... ةم ذم ... دة

 ... اَ .َو  

 ةيمر َظرَور َ وةدمَ َر دة ، 

امن ، َوةي  رارةوة ردا وَن ، رودة   

مَرةي و ط  :طَر دةرد !ََن َطم و ي   

 َم !زار رَ ط ، وي  دةمي ،      

َش َوة! وَ َ َا    ت  رة ر ََن

وةرة دةَ  ، ش  َم َرَر ََ و    

       َ ... َري ََ و َم زةو ر َم

     َ زي  ك دو رةوة و َو اوَ  َم

ةزام؟  دوا م دام ي      ورد و َ ا و َ د  

       ةروةم ...  َري دا ة و   و

مَ ... روَن زةن و َ دةزام؟ ر و ر ن  

      َ َن ةدا ، وةكَ  ي؟  َ ... دة 

 ، َدةدري َ يَ ولَ دةَ و امر ةَ و م

ي دة وَ ، وةك َن  َامدا م َزن     

َ نام ... َم َ او ، َدريدةر ن ون دامموة

  م ذوري اموة.

  د يذورة َواي م و مداط ر ، َل وةن

 وَ و َي  -  و طَطد. داري ذورةي َن َطم

مري وةك روري م و ري ظ و ذَ مر و      

  رومك دةوة. -َرَ ذةمراَ ، رازَاَوة 

 َ ر :ط  ، َادةي رةَ ي  دوا

َدة دة ة  روم زوَر رو ي ... و دادةم

ش م ... دة َرن ... مَ ذمم ... ي   

    َي زوَر  وةي َ وةَري دةطرةَ (ََط) َرد

اردم طَ و وري دةرَيَ ... َ دة َي وة؟      

  ز) :تَ        ةم  َ يَم 

 ، م  َاري َا دةدة  وةي  !وة مَرا َري

       اردم َت ار ... !ط َوة دةردةدة وةي

   يدور دةط  وري و َط  ، ران ش ، وةكَ 

   ... وةَد َو َ تدم   وةي زو ي
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 . (... ي   ةو ، ي َت ي ا؟ 

ا  دة ) :َاوة ران      ا طيَ  َ؟ وة  

      .(َ  وري و َط وَ

   َط ةم َ وت ووةذور رةَدا ، م 

  وةن لَ.

  َ ...  :ةوة طَ َذ ن وم مَو ، َظرَور

 َ رن نا ... م َ ر وا! دةي ...

دةطرَوة ... وة ذم دا مَر و رةرةن دةرطي 

  َي ... دة يذورة َدو ي ة وي داط

 و  مَ ي ر ... وةَو د َن دةدةم

.َور ، م َ يرةو  و ذورةي رةو  

  ، َور  يوةَ رةو دةوة و يةي دةرطم

.و  

روَرَظ َاَ  م َوة و مر :  طن!  

 و     َتَ ...  رانةريَ ... م ي طم

  ... ادةطن ررةرو  ََ و  ا ...

   ... َدةن م  ا َ ... واو و ََرر

(دوَظ) دةم َ؟ ( وَذ)  و م  ن ...       

 ر وي ََ ) اري رةي ذمم وَذ وة ... َ

  د) ي وةرطة ... وةمة رَي َي  !ر ة! ... 

           ي؟ َي وة درةم   َ َ رة :

  اردموةت يَ زةرت دوة؟

 !َة دةر ةم  َ َ !ردة :    ...  يار

ط  ر َرَ و واو ... دوا ر و دةَوة      

 َي ...   ََرةن ََ دة َ ... زت  

 روم ار َري ... ةز وة َتَ ... َ

 َ  ؟ردام  َََر ط؟ دَم   زدارةتمو دة 

 ...  راا ، َ َي رَي  و ادةرامي! ...  

دوَظ ، و َ َش و د، وَذ و وارةش 

    ) :َن و دةدة  ردةوا ... ةنَ ن

 َدة ... م  َذم وَظر دة ... 

.(رة ط  

: وَ  ََت  و!   وم  دةمي؟    

َت و ََوة ، دة  ورط ةطيَ ذةت  

دةَوة و دوا دَوة رو ط َ و ورَ و ي 

ي؟  دةزام م    و َدةي؟ وت   !َر م  

  ا ؟

  ،  اذن و ار !َ ! :    ! ةر َ 

    وَ َ  !دة زار م و َت َ !ةز

 َ  َ  !َدا وَ  َ  دةي و 

      دا رط ...  ي يم   ما  !َم و
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  وام ... دة َدةم  ... كو  دةط

       َر ...  وانوةر ةَو نام َيم َ ز

ان م  ... ام م م ن و ... دوَظ   

ةزام مة رَي  ووذوذ ... وَظ َ ... د 

     ََرر  ... ندة  ردةوا ! نَ

... ن دةدة ََ ... ا ... و َدظ َردا  

       ي؟ َ  وة  !وةدةاردوة َن ط :

  ن؟ن مَ ر  م  ان؟ وة وةم  َي

اوة وَظَ درو  ، م َ ام؟ َ َة   

م؟ طر م ةَ ، درة طة  !وَ َن      

   َ َوة َ ن و ن و مَ وة.

: ي  َرة  مت مد؟ ط ردةَ  وةك  

وةمة َ زة مدةد ... َ م ورَ ذ ي!  م    َدا

          َيم َ ،  ةتم ن ... !ي ط را

   َ ... !َ َري! ... َش ر ري.

 ام  !رزار وة! وات َة        َ: وة

ةر ر ي ةي؟َ.ر  

  و ... رمةي  ، م َي رام و درَةي 

دا : دة  ... طَظرَا ما: (ذن    

دةرةوةي لَ  و وةش طلَ وةا    

م؟) ، را و ام َ  !ن ي!  َش   

... م ر  

  : دةوا ة.

   ... ةَ ت ... نط  وام !رة! دارَ :

     زة  !ز ي !َةري ط   !

  َو م َي و امموة!  ذم ي          

  ة ذمَط ... رة! دارَ ةي؟ زار َويدة  !

. !ةَ ت  

  ذن و َد ،  وة زوَر َ ة ردةوا ن. 

و وةدا ، روَرَظ ر َردة ذما َ دادا و دو  

ر ط و م رَ َي دا و م رَ َي      

  روري َا ... 

   يَ  رة     و رزةو دة َ و

    َن :ط       ر و ر يا و !ي ط

  ةريَ ،  ي دةق.

روَرَظ ، رَةوة اي دا دة و دة َر و  

  َ ا َ و طراوة ي امن.

     ر م داذورة ، نام وةر و َ

  نراورد َظ ورَوالَ رري ذةماوةا َو واممدة

  مَان خ و ط  و ي مر و ذةمراا ، دةد. 
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       د وان دةي موي مو م ر  ََظ ، دادو

 وة ريم َذ يو  زر يو   

.َارذةم  

ر وَذَ ،  وامَ َوامي وي : طن   

   مر و ام َرَف ، مذ  وةدا م

   ، َدة  مَ َوَظ د  وةرة َ 

م ر ... رمة دة    ذَف َة  َا

   .َيَ    ةمر َامدة م الَ ، زوَررذةم 

 ... ََراَي ر مر  و زوَر َ َ ك  

ودا ، وةن لَ  ي امن ي و ط :وة  

.ط  ...  ت ش  

:       ... نََ ي زة  ...  ار

         وا َ وتر َظ؟رَوة رَ واي َ رتووة ر

  َوة؟ 

 داوة: رور؟ روَرَظ ، ر دةوة ، وة

    يذورة  وةدز وة و  ! ... يَ؟ ا و 

  ر َر ط رور ،  ر زوَر ذورة ، َ

وت   ...  ...  ... وةش ي  ... ز وة ت   

  َ وا َوة؟ دةَ (ما َ) ي !  

ر وَظي َ و و وا ، دوة وةذور وت و      

 :ط  َدة ، َ نَ ، انَر ََ

       ، و ... َ وةََمش دةوام   دةَ

     دَ داواي   َ؟ َدة ا ط ،  َدةم َط

 ، وة... ةَ امم د يم   

َ وةارت و طي ط... ادة نم ، م  

                                                              

                                                          *    *    *  

  

ذََ دوا ، دواي وةي امن  رمةي ن       

   وَذ وَذ ، ََ   م :وط َ َ ،

 ... دة نم ز َر !َ َل ذن و وةم وَظ َ

 وةي  م م و َ  َ دةوَ و   

  َزط ... ةدا وَ َ َتم ةم ي دمو

َ َوَظ ار  !َظرَور !  

   و و َ َ م ، دم  ، َظدو

  دام م لَ و وةط َ م وة ، دوايدم

.م و يذم ، َ واي َ .َوي و و  

 ! ق ةوةم وةم  :وة طَ َ ذم

َ    !َوي دة َو وَظ َرطَ !و م ردي

     وار و وة وادة م  يرزة

 !ا اَ ام !َل  
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:   َر و ت ووار  َ  مزام  !وَ ي    

    !دا ي ! َظروي  رذم     ! َ َمض ذ

وَظ وةر دة  .م    دم َطمدا ، و داوي 

 .و   وةو َو َم !َوة وةك َةذم  

دوَظَ ري َطَ ، ا  مة  ذم َي  

  ي َوت.دةد ، ري  ذ َم و و
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(اَف) ي رمي  اري دةوت ، و َر ووازي   

 ،   َي  رمةم  دةوة و رودة     

(ذَف) و ط: طورةي ر   َ !ََي و       

 م َرو   رر و َو ر و  

  ومي رَموة ،  درَا م لَ ...

 (َزا)-  َمر-   دا وام َلط َوي ر

  ز اَدر :وةَ ياش وةَ َدةم ، اوةر

  دة لَ ...

اَدر َ :    و َوة رمد م  ، َل دة  ز 

   َوَذر  شَ .ت دةرَر َ نَ امَ س و

   ، م   و   ، وَزدا وا

     ك  ، وةةوةر وة ، اممر   يَو  

َوَر   شَ ، َت دة َي ذاممر  ام

رَت  ، ادار درَا م  مز  ، و    

  روَذةي ذما دةَ ، َت  مَوة ...

َةدا زا ، َ دةت دة ََي دة دوة و      

رة ،   واموةر    :دَ وة و دة ريوي ر

َذطري و ر َوممَ ، و را و راَ و      

 َوة ر ... وَ  ر و ام ، نَر ي

َ ريو و  !  

ر   د ، ََ َوي  ذَا اريَ و    

طَم ض و َا َرَوة. دوا دةم َرزوَوة ، 

      ذم ، ددةم وة واموةر رط !انَر :ط

 ار !د نَد ار ... نَ دة وا َوَذ

  وةك َوَذر ، و  ... تمم ... !دَ ري  د َو

م ، َوةرن  ... َوةرن  َورَن ،  س        

َةي  ي َةي مويَ ... د طر روَذ َ روَذان ،  

      د ، َد  و َي طم مر ري

    ، َ كر ة وو ةَ ي    يرذةوةم

  َما ة ...

 دا ذ َرَةر ، طلَ ا َرمي  اري 

 واموةر َ  َفا .نض دة  ، َي دةَذ

وةي مدةد مز وي  َيَ ،  َن    

  ر  دةطت.

ر َ مي دة رادةم ، دةت        رَة

 يَ. دوادةر ةَ  يَ رةاوة و م مز

َةك دةط ، دةت     - َواما اريَ   

  ن مداوةَ  ، َن موة .
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    ، َوة رَ َ وةي دواي    َ ي ري ط م

رمةن د ، دوا م وةي دام َوي طا ن   

. و دة  

رة ، م َ و واري دي رمةما ،   

مما  اريَ و اري طي  و دة ماي    

ََ و ممت رَ  َي رمةموة ، رمي

.و ط م رير َوة ذو داط َم   

                                                               

                                                          *    *    *  

  

 َش َرا ، وة.ددة واموةر  

 ، مامَ ام و دوَن و ن دي و      

  َ اموة َازن َد.

  وةم َوام ة َ َي ، َن وةروا َوار

  و واةزام طر و ما ، وا  من َ دةَوة.

 وَداةرم اردم نم -      دة وةَم و يمو م

 ا-  و  رداخ ر ، وةامدة ةدران و و 

. نرط َزار ، وَزدن و  

ذَف ،  َوةرِوام زدم را َو      

ود ، ردةي مةَ    ََذ ، ا :ان و طدة دة

ر  ، َدا ولَ و مون و دن  

       م وةي .د زوَر را   ، اَرر

 ا  َ و دود ر دوة و   ر و    

   َ َدة   وا    كم  ا

ت َدا  .َر َوَ طورة دا وةرطت!     

    ... د شَ ريد نَ ةمر َو َ

رن ن ، را زوَر و ذ َرري و وة و    

  ارن.

  َ وةد نام   دم و ةوة وم ن

.  

       َ ض :و ط و دةوَف ، رذ  ي (َ)

       ار  !َ اَور  دةوري يم وام !ام

... ام زوَر ... ةط  ...  ةرة نط !ام  

دة ذورةي َي و ي    دواي من اردن ي

  َةا ردوة.

 مةمر يَدةريَ و و َ ي َ ، وَذي دوار

دةرَ و َ دام ر زةو و وَي ورَم زامَي ،     

   موي.

َ ، نةمر ي (ةَ ك) َ ، َة  نَ ي

.َزام رامَ ةيَ ك َدا  

(َ) ي ري رَةري رَ ، وَمَ دموة و   

  دة د
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   َةمر م مةمر ةيَ ك َ :نََو 

   َ ، وزي ََ ، نرور َرة طم دوا  .مم  

     ، وة َر ، مر َ َ د ون دروَ َ

درو د.   َرامي واو د ، ار دةوري ر و         

ي رمةم س ي و وةمم  ق       

. دن ري ررط زوَر وة ةَ   .دن ن  

َو ، رة      اري  يمر َا ري ي

        :و ط و يذورة د و م وةر

. رة و ي ...   دوة؟درو   

ذَظ ،  ،  م دوة دة دةَم و       

  د و  يَو ر ر  ، وةمو َ

َ طر طَمي َي د و ط :ي ن! وَ 

.َ و  ،  ةمم دا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



379                                                                                                        380  

  

                                          

  ي رش

.م  

  ، ةوت م َ ََ مدو  ر) ي

.اوة شر ي ( َز  

وةم دوم  ر و ر َ و م ماوةوة ، 

   رط .موةي دودم وة وَر ررط

    ، َ وةدم م  دا ممدو َو َ

  يَ.روري رةي َا دَار

 .ََا دَو ك ، وةو ََادةر َم َ

ط ،  َك َك دارةوة ،     

  ردةداوة اريَ.

دومي ك و ر و ، ر روَك ،  وَظ     

  وة ةماو و ر ن َا دي وةدة

  رامن ، دارة داري داَة.ط

  ، َدا ، زةمرةَ نو ط ر رة ردو انَم

ر دةرط ر و  ق و ةوة ااوة ،  

.زر و زر  َوا دةَر ر رر  

وَي  دارةوة    َة  ي و َة و      

    د و و َ َت وةي زط َ ، اوةا  ، َت ي

. َ ار و  

.َدة مر رو ر داَو  ررا  

ر و َة ي ، َةي ر َز وةن دون  

َ  ، َ و      م !م َرة :َويةدة 

دامَ  و س و وذَ و دَلَ و ك َدرةي      

  ذاموة و ََم َ َن. 

زةم ر دارة ، دةمَ َارري َة  دةَ و        

 َو ، دةوة  رت و َ ، 

 َي  ر و  يمذم َ      .َويوة ، وةذوردةم

وة (را مَظ طَدوَظ) ي  و  ر      

 ،   وامدةرط َروة .َز   دةور و َ 

 .ر ر و َم (ر يدةر ) ةرري ط  

 را  َز ر ودةر ، َظم-     ر َ 

 موةي دودم َو-  :َو دة    ومن! رر ط و

  وان!

   ض دةن.

      َ وة وَي دة ردمروط  ، ي و

 ََ و َو دادةم َََي دة  ر  :َوة دة

دومت زوَر دورة ر  !دةري رةوة  دةروازةي   

 !ط ، (َذ)  
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  :   !ََمرو َم؟

.رس دا   !ا َم :  

 ك دة :.  

    !و َر قةر م ك  ! ر  َ :

وا  ذن   ا ي ذَ َ ة و دةَ        َ و

 !رد َ ن ،  ك ةوةم .  س 

َا  َم ،  َ دةروَوة!   ي دَر  

   زة يام  و ط ! رت َدة و ط

وة ، رَن.دَ نمةط  

  َدةوة و ط وا  ي ر َزَ ن.    

رَمَ  َ َم ة ،  ام رت دةَ و   

       !ت دورةمة دومر .َيطوةرم َ رة  

 ! َيَ ر ؟َ ي   

 :!ر  ا  

  َ ذة دة ت ودة م َ ، ر

  ر دةت.

طَدوَظ ، دة َر ر دادةمَ و وَدا  

 ََي دةت و و دمي وَدا دَروي       

 َ ار و طم و ت: دةدة َ،  ََ و دة ،

  دةرر  و  َن و وام  وَوة مو.

 ي زةرد زةرد ، دةدا   مر ، َز ر

      َودة ، ي دة ، ك ك ادا و م ر

  ر و دة  :َواو ر دةوة. 

رةن ر رةوة ،  ي   !  وةك  : رةوة

  َوة.

  : ريَ ريَ ط مرو َم؟

:  ، س  َا ، م روَذ َور ة ت        

.دا ََور و ر و   

:  ... ر روََ ... زةت مَ طَت وا ة و  

. دارط  

        َ !يار م ََ دارط َش ... َم  :

.َادةن رة َدة ! زاري وا  !َر  

  : ط م! وارَةويَ! ريَ را (م راَظ) َم؟

: مي  دةَ؟ اث م ، اري رادو ممن د ، 

؟م َ َري  

.ََم  دةم  

  :َوة دةزة ي و َدةم دة ، َز ر

  َن مم د؟ 

 ! يم ... ومر َ َ :  

  :  مي ؟   وا َن دةَ؟  دةزطامي َ؟

  وةي ، ( وَظ َظَو) :َ َر م

(ز) ، ر مم ، ذمَ زوَر  !ن  
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 دةزطاماري م ... َ ي دا زةوةمن   

.!ََش دة َش وةرة!  زوَر ، زدة َ  

     :َو دة ََة مم ، ر ت و ، َز ر

     را ، َوا م  ...  ؟ر دوة؟ وات  َن

     َ ... َ ...  َظرا م ... َ  م !َظم

  دة از ... َن  وادةَ؟

   َر َ زاوا  !وةا ن ود !َويم َم و م :

.  

  

ي رد ، روري ر َز  ر دةن.    م د َرة

     :َو دة ََا د َوة و دةو ةداَ 

      ...  َ؟َن دة وا  ... از  زم َ

       ازير مريَ ط... َ اَ  ... ةوَ

وك  ...  َ مازةي  ...    َش  وةك

رة رَ دةط  ... َرا ر دوي    

    ، ةدواي ر ... وةرط َ رةت ر م ...

 رط و ةرطَ رز َود و دة ر مم

  ماوة ، ؟

 م  َن ي :  !ة ؟ زوَر ،  نر ط 

  َ ا ، م ن و َ و َ ر َ  !ا

زاوا دَ؟ مرة وات  ، م مو و موم  !َوة 

   ر  و ...

  : وا َ دةومة؟

ر وَد روَ داماوي َ :  ...ما ردة ... زا

 َا ... ي  م  دَن م ... زة ر ر   

ازاوة ...  َوي رو َر َ مطرَوة مو َطي!    

     َ ... َر دا َدواي ذم َتَ ةن!  وار ط

 َاريَ!   َ وا وي؟     َم موة م 

  ر م؟ 

 مداوة.  َ راوةوة ، دواي     َر َز ، وة

  دةةي طم دََ دةريَ و ي طن دةدا.

   !  !ر   :وة ريَ ةداو ، َظم را

ط  وة!  دوايرا  ط !ذن م َ َ  ؟م

       !ر ي. دةي ََ يم ،    ري وةي

.واو ترة ة و  وة  

ر َز  ةطيَ و م  رَ و     

 و َظم را َت ، دةزار  م وةةداَ 

   َم دة !ام :َرزن و دةدة مدة ، ةَ

ر  !َوَظ َد  !مش د َ  !ن   

  ... دا  نَ ، ةوَ َوَظ م 

      ... د نَ زة َ ةق ود   را دةرةوة َ ر

. دام را و !َظم  
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   ، َظم را اويةي مرو  ، وَظ

   ، دة   ََ .وةَد وة ماوةدور

       ي رةَر  ، َداط دان   ، ي 

ممي  ر و  َي دةَ و دوم   م . ذ

  ر دةَ دةرةوة. 

  ر مَ ا روا دةطي.

                                                            

روَذي دوا ، را مَظ م زو رةو دومي ر      

َودة ، َز.َير  

  ر ، ردوة َ دة : دةويَ؟

  : ر طن  رة َ واو ، مةي ر وة ...

       .واو دة  رة  ،  وةردةط َ رةي رة :

.س م ري اَر  

 َ يَر  ،  ك وةي َ ، َظم را ي

  دةطيَ و دةروا.

 وَش ، مةي ي ري ر و مةي ي درَة. رة  

دان   ردن  ،  ر دةزامَ و دامَ ا 

طة و وةروام  ري ي ، درَ َوة و وةك    

 . ََ ي ي  

  ، وة ر و    اري  ا وةياط م

  د و  َ َر د. 
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  َي ذن
  

  يمر و وةم ي (وَظ داَدم) ، راَ دةرط زةم

م  و  َ رودام وَم  ، ر  

 .َور رةو دةرط  

.(... َ دةَ َدة ) :تَي ط  

   َوة ورةور امم َو َلط ، دةوة يدةرط َ 

 َو ،     و امط ر َ ، َز رزي

  راوة.و ارَة زَوة ، راري 

      ََر موة و وَ َض و ويدة

.َ يدم وامموة ، دةام و َ  

  مدَدا وَظ :،  دةو ر؟ 

:  دَر  ر .َن َامَوة مَي ... مَي ( 

 ةوة (َ؟َ م َ ... او م  

  ... َ ... َ :     ردنَ َر ... داوايد  دا 

دة ، وة وةي  ر  ، ددام وي 

 ، ةَ َ َت م يَي م َ و ، د ر ... َ 

 رط  و ، ي  م ة ، تطزارةي م و ي

  ددامز.

:  ... دةاَ ي دَري ددان  ، و مدةة َي 

 ...  دموم  

.  ةمَ َ وةي ت وي ط  

 دموم ريَ  ، دة َ ردمَ َر داوايد  :

 َ توةر ...تَر ي ةدةم ، ا د َ  رط

... ردن دةَ د ... داوايَي دة واموةر ز وددام  

  َ   َةمَ ري.

.رام َي  ، وَظ داَدم  

   َر  :وة ط  ةوةَ َذ ، َرد

، َر     ية موةم َراند  ، ودوام ز  

 ...    

  :  َ َ ... راطي ...

 :  ةَ ،  ( ) وةرط َ ام َر  

!َو  

     !  ؟  :ط  ا ور ر وَظداَدم

  ، َ َش ... يَت وةرط  َدة ،       َ 

 .... ةَ  وة وَ ز    وةر ... َرد  

 ... وة دام رةم طلَ َا دوة .... 

  وةر  َ  م وة ... 

  وا دي !ة ...  :    َيم َ َ ؟  َدة

َة دام و وةروام وةي َدةت ؟ وَ ان ريَ 
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ام  ، م َرة وَزوة  ...  َي  وةمة   

 ... زوَر م رة  

 ... دةَ ي ، م يرةو َرد  وةر :

 ...  طر رة ا ََ  ... ر رو  ََرا

...  امط َدو  ََور ر ...  

     ار ... ن دةدةنَرةرةي د ي زوَر   :

َ ي ررم؟ َةك رةرن طلَ دةن       

ر وَظ م ، ر و مو َ َم مطن  وةك وةي 

  َ  ... ة وَ  وة ووة َر   ...

  وَ داوة و ... 

 ، َرد ةطَ َ : وَظ ر َم ، ام وةش 

.م  ا رةي وردةش  

)  ر ض  :   دة و زوَر َ ار ر) ة ؟ َم

 َر ... َرد   دامم ...-  َ  و َيم

 َ-     دةزام ، دة  وا ... دامي دذي ورو 

َ ري وام َويم  رة َويدة َ  َ م

   ة!مدة ... َرا

    كةي دمَ ... د و َ َي َم ، داَدم

   مةَ ، ار ر ريود ... ردة  و ر

دةت طن َرة ، َ روري  رق و    

   َ دواي ، ار ر َوة و رذ ار و ةر 

    َ   َةري َ ك ك ،  زوَر :ط ، ةمَ

َ ري ارةيمو دو ي َدةم  رةي َم  ، م

. رانم ، َت دةدة  و ةرطَ رز  

. ار مماي دو َ َ ة ذورةوة و دوا  

اا  و ة ذوري اموة و  َري      دَر دو

 .ك و دامم ر و َي و دام  

  ردون َ دةم و وةروان ن.

ي وة. مدَدا ري زةري  دواي َ َ ، وة

ي اي دومار ، ك رو  َدةوة و   وة 

 .د يََر دري د رةو و َزي دةر  

وةم دَر  رةا ن داو. روَي   

       وام ... ؟َر    :و ط دام ةَ ر

  !َيوةرط ََور رةَم    رة !رط ... َم َ 

...  

 دي :ت دةويَ؟م  

... وةردةط ََوَي دة ر :.َةري َور َ َ    

!م رة َ وةرة ر َ ؟َ َي ََور َ :  

   ََور َام وةي ،  ارةمدو َ  م :

َور َ َامدة ، َا رز  ؟ وازي !َا 

... ر مَ !زوَرة ر ، ةط ار ز   َر  
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: طيَ ة  دَر!  طر َ م َ َ :َو و       

 !مةَز و م َ و زةَ َ َةَ وة  !ووير

زة َ و زوَر ر !؟ واَ ،  

 َي ط يَ ا وروةر رة ي رةو ، وَظ داَدم

    و اريَ و  اموة در َ َد م و

دموة: ( دلَ ، َرةف ، رةر ذةلَ ،  َوة  

 ... اَ وةي زا ... َي دةدا و درك ََن دة 

    ام اوةر  !ة؟  مم َ مرةي ذم ر

.(!ةَ   

 دا ، رةو ي دَر َي وةررمَ ، واري   

ت و مرام روروة در  .دةمَ مرَ لَ 

َد  :وة ، طامر      ةوةم رة ر َزط !ر

زار مدةدا! ... َا   ََ ؟  دا       

  .ت وطوة طَ ري ردو ردو دة

دةت -    َوومَا رم ة امي 

اريَ ر مما       -طة مك و ي ري  

 ...  

: ي دا  ! ض زار َدة و َدة طةوة        

دة ... !َ وَامدا دا َدا طة ...  وة  

 َوَ َةوار ،  وةي داوة َي  َار و       

. !ةوةرَ  ي دا ي ! َمر  

 : ... َ وةك م يو   ام ، َر   

     وَظ داَدم    واو م امَر مد 

دان و رةر رةو ي دَر ت و دَرَ ا ردو      

   مدة َي داشَدد و م َو در ي رو دة

ة و راوة و ... ري ر م دَردا ر    دَرةوة طو

  َوة.

     ةام ردة ...  وةرة :ط رم َ دواي

     َ  ... وةَدةط َ َ ...  ... َرد

...  

  

 ََ يوَظ داَدم   َرد َ  ، دوا ََ  ،

  ،    ،   رزار ... َا   

     ) :وة طَ ر ، يَر َور دة

وَظ ،  َمن لَ دَ دةريَ ، م َرة زوَر يَ 

.(َرة دام ري وا م ،  
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  دةف
  

 وةي َ       وي وةرزيرام َارامَر ، َ َ َ

 ، واوي وردةرموة ، دََوة دي  :َطلَ  

وا ،   ََرامَ َدا راوة و      

   .ََد َ  ر وردة وردة ،  َد مدة   

  ، ددةم َزار   َ وردة وردة 

        ن ودة   وة ومن دةمر ن ودة

    م َ ددة  ... َوةر دة ا ر ا ودةَم

   ،  َردةوة و دةرَوة.

 َم ممط ،  دام ت و  ، نَرةد .م

)  ، famesر  َي ر ر ، من: ( *   

َرَ مَ  َما ذةي َماوة و موي  

  مة.

 و و َ ، و  َ َو-     ر م 

  َن دةرر وةَم  َ- م ر ، وة

َ .اوةر َودةر      ، اَ ر ورة وط َو

وَظ ر و   ، َوةي م  ام طَرةوي   

َا م ََ ، َمي دةوري ط َوة    

.  

        ، مة و دةوةرة طم   و َ

دةورةي َم و  دة ، َ زَ ةويَ و 

   َر ووةدة َ رةوةوةو م َ ، ي دةَط

وةك َي ، ن  ، ة ، ري زوَر َا  

   .َويدة َر   ي دازوَر دةرط و د   

  وم َ د ن.

        وةي دةس َ ن ر ة وَذةو ر رم

  موة و َ دةويَ.

    م ، اوةر َ و و  يَ و ررا

   ) :ام َ و ةَ  َ  ، َم َ ورةيط

َا. رران)  ، دة  

          و ا َ وةي َ ا ودةم طامر َ َ ري

ة رة رومم رَرام و َي َ ة      

 .دة  

ويَ ، ي را َ  َرا ، دو َي دةدي ر    

  ام دة. دارة و اي ااوي رَر

روام َ ورام و ي  و  د  ،    

        كر دم َلَ  ةَ  ،  َ 
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       وة رةم ، ط م ر ، ررا مَ

  دارةَ ، ة رو َ ةيَ. 

        ، َ وة وتدةر َ زوَر َو دواي رة

    ... وةَ ري يم امم د يمر 

   َ م ر و َرا ر ، ي ةمر

  ، وةَ ا مو ، ددة     و  

  د ن.

رة .د َي ري رة و  َم   

ت و واري طن ، َا وةك طي ورن َيَ و 

          َ دان ، دا مَط َم َم

دةدةوة. وةم اي رَران و  و    

  طم َ دةة  وي ور.

     م  وةي ن و وردة وردةو روةط  َ ر

      و م دة ومر  امةر مو َ

  ر َ َةوة: ( دةف ...)

         !م م لَ و    ة؟ و

دة  ََ؟    َ وي وا رطيَ موة؟ دةف!    

    وةم ويم د م !م َرامر وةم ويم

     كم ، َي دةرةوة دةم ر  ، نَ

  ذورةوة.

زةت ر رةو ي و رام و دةمَ طاوةوة ،   

  : ( !دةف وا ؟ ).

   وي ، دام و   و و  َي ت و ة

        َ َويد دة ام ...دةَر مارةَر

  ، َ نارةَر ،  رس زوَر َ ن ، وةكو 

      دة امةن و ما وةَرزو مو ز دة

  و َوم م تمم  .وة   َ و َارَدواي ر

 ، تط       ردنَ داواي ) : وة ، طي داور ا ر 

دة .(ري طَةوة ت و  رةر وة  ََي و     

  داموة. 

  ر  َوة: ( !دةف وا )؟

  : (َرة طموةر ... َدةردا دةذي ...).

    َ اوةمم رة دةرمو ط ، اَ 

روي  ، َدةوة و ط ن دة َ َ َمَان  

   ري  ، دةر َرموةي طر ، َذال و 

و ط  ، ندة درو َ   و ري طَر ، ارَم ي

ي َا دةن و َ ةن و   َ  ََن

   َز دةن.   ن  َذا َ درو دةن ...

 َروي  :َر دةن  زارةوة دَ ، زوَر      

    رام  ، وة ما دةَ وة ومدة  اَ
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اَ و    زوَر  َم ...م ا زوَرَ اَ اَ .ندة

  َري ذالَ ، َموة د َرت....

د  َم ، م ت و مودة دةوروذََ  و  وردة وردة 

       َ و  َ و و و َرامر .دة  َ

ََ  و ا      َدي ، َم ، ةي طَم و  و

        ، ا َ وةيَ  كةَ ، َدة وة و زَدة

دة د  . وط وةر و ، وةك وةي ر   

 ... َ ادة رةمو ط َط  كر ار  

َ ،  زةت ةوةم   ، وةر ر وة ومم 

وان ري  َو دا و  َ َو رةوة    

  طوة.

...  ير رزي  ، زوَردة و  

  : (  !دةف  روَذام روَذو طا دةريَ؟) .

 و َل دةف وةك ... َندة وز  دةف) : 

  ، وي موةراوة ت دةيَ ).

     دةس ،  يَر َ َم ، اَمَو 

 ا مزة يمو د يَ  وةط وم دام

    َ  ةوةَ ي .وة مدار ر داري ، 

ةوة طَ َذ ، َوة ونر َ ةم ! ةم ه ) :

.(!  

      ور  َق  َرم؟ طدة  وا

    ، مدارة ورة ووة ط ة وا دامو وم

   .دةدا مةم طو و ي دةريَ دة زةق زةق

ة و  اموة ،     موةرة ، و َ و وة طور  

زارةوة دةَ و ر ا  ن َي دةروة.        

ََري رَرامش ، َ ةوة دةطيَ ما و 

    و دة َرامر َم وة و دةَدة دة

 و و وام و وام ، نام ردة  وة ومو ددام 

زو ، مو دةة ةطن و دةَن. طمرةش   

  زةي  َةَ و وةدا طز دة و َن يَ ...

  !وةَدة َ  َ وةي وةك طو َ زام 

   مط ، وةي دة ؟ مو ، َ  و ةم َر

   ر وةَزرو  زوَر  ، ارة ر وَ َ

 ، ارددة.ر يَم و   ي ر دة   

رَ  دةارد ،  وام دوة و َ دة رو    

ة و   ... وام دةَ ... دوا مَرة دةط ر روَي   

ن وةدة     َدة وام ...  َ و و موة

... وةي رو ويَ دة ، َمَ ا   اردن  

  ،  دةوا و دةرمَ ، دةردي  َ رةر ميَ. 

    َ وةمم دار و وة ، نةم دة

دةر ، َةمَ  ، وام  ر  ردةوا ر ََ 
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اردن. دة رةو َوة درَد و موة وارد:   

  (دة دةم  ! َدة دةويَ!)

ودا ، ط َدةم طاوي و ) : ا رن 

 ،  َال م ور !ةن     ةَ َ ي   

.(طم  

  داوَ َي و طت و راَ و ط: ( دة دةويَ ) .

  َ ) :وة طمَ ، وةم  َ دةم َط

دةويَ دةف َي؟  ط وةك َ دةويَ دةف   

  ا؟).

 ، ودو ي   وي ن واوةن رررا ةرةوة

.مةَ د ون دة ويوم  

: (  طل!  دةويَ دةف َي! َن َم دةَي 

  طل؟).

 دة َ راَ را َد مو رَرام روم و   

َموة ن   َةي مد َ زوَرَ َ َوة و  

  َ و  َ .دت  -دةةَ مَط َن - 

  َوةي دة ا و  و  ي وةي َ  .ارد

، زروَوة وري.   َوةي  ،  دةدا.    

 دار و وة وة و وة وةي و دة 

 . مة ددام  

مو د رَ   رة ، دةم  ض  

    ) :مَ د ندة ، اَ ني دةوروام ، َوة رز

  و اَ ةا ، طدة و ... ... ... 

  دةريَ؟).

َ  ، وة دواي    َ َم .د زوَر 

را و و ذاموةي مودة و و  ةي رز و      

  َي و راو ، و َ مدةوت. 

و  ذورةدا دةت و دة ، وةك وةي  طلَ َا   

   ، دةم رادةوةمن.

(وام ر َ! وا  رَوة ي دةد:  

دة َ مَ َا دَ و دة ... َوامَ ي      

وة ...  َوَ  ماردوة ... راَ  طة  

و  ... و ام ، دة رو َرةي دةن دا ... 

 َن مَ ََز     !َ نرة َم د داوايو م

.(ةرطَ نَ امدة  

       َم  ََ او ، وتَ و نرة ي

وا دام و ي دةرةوةي دةد ، ي ، ان  

       روا   ، َ و ا د  ،  و

  َ ذورةدا دةت و دة و دةم رادةوةمن.م

  

* )famesَ : (  
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  و و واز
  

    ، (َظ َم ) ريةم يَو ، َن ي دو

  ط ك.  ن و و وةي واز.

 وةك ذة ر    –َة ورةم اي وةوة    

در َ ة م مم  َرَرام       -دةموة 

  و َارد و َم را مرَ ةت.

     روازةوة د اي مم زةرف و ِ  دة 

َة م  َمةرة دازة و َم وة و وري       

  ذم َوازي َةت. دواوة ، 

   ري وو يَدر م  ، ير يوط رزي

  راوةن.

  

وة وة ، ر وي وة وازة دةويَ ، وار       

  دة َ :َري وة َي؟ 

  ! !دا ي :وار دة و َدة ر شوازة وة

 َورة؟َ يدة  وة  !مَ  

   نمَ  وة د و ض ن ن

  ، ردون و و د و َلَ ن.

         َور ار  :ط وازة وة ، دن ض  دواي

   د! دةزامدةم ارةد  واموةر وَ  ارةد 

         ام  َيرَ !َاو دةوان موةر رد  ر

  !َ ... َ ...   !ن و رََي       

        ! َ  وةَ رةي دةي !دا ي !رام

دةي؟  وة ر؟ دةومي؟ ذمَ وة؟ وةك   

  دة  ...  (ا) رةو ش ... وةطَ

   

   ... ر ي (َمم) وةش ... م ، ة (خوام )

َري َ موةم ، م طن ، ر  !رَةي     

. وة يوةمم َم  !َ َور ، دة  

وةي ري   َ راوةن و دموة ،    ممَ دواي  

  داطت.

وة وازة ، روا ردةوا َ  : ر ، موةمي     

وة   !ري  َن رن دة ر ؟      

 دواي وةي َمَ مت  رة ن ن د 

َو) يَ وو  ، م   ز  وةي َي  َش .(ات

والَ  ،  موت  ...  ...  .( ) َ ...ض       

!َ َروَذطر  
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 ! ر !ر َن وةرةطم !ن م  َال

... ش ورة  وام ... َةوامَ رة 

...  

      ة د و  ، وةدم  َم دواي ، َمم

  ووة.

وة وة ، زَ زوَرة دةوام وريَ دَي و 

  ط :َ طزةرام َم؟ ط يَ؟

: ت دة ا! دو  َرمي َ  ، ممي       

ةرطة ، طر  و َة م ...      (مظ)  و

         يَ ا ... ذم َ س اوة َلط

   ي دار ، مر ري مواو دواي َ ، ز

 دة رة درو-   .َودة ََور  يدام !ي دام

   َ زوَر  يوام َ      َ ، ن ز ن ، دة دامة

 َاوَر  ... ة دةَر ... َن دةدةرزام   ر

دةد ، َش ن و رَاوةوة ، ذَ موي رمي      

ا طااووة َة ... رة َة دةر  ، ي     

ط وام َ؟؟  يمر   

  اري ذةمو ... ري طةَر ، ر َو َيور  !م :

  دو َة ...

وَمَا رةم روري اي وازةوة مَ .ي    

َي و ،  زةردةمك ، ط و َم روري ار  

   د و َ ر و    ووت ردة  تَوة ط َ

وةم  داوَن. و ومَا َي َدةوة و   

م  َمةوة ، ران واز روان ...      

ممت م و م دةَ ن َدةوة و ض و    

  ي ذمَي درطم ... وتَ نَ   و   َدر 

 اوةدة ، ر ، زانر دةوة و وةك ار  َمم

 ... ي دا مو دوط  

 َور  دا َ س !َ زوَر ...  ورةط ...  :

 !و  و مة طم مَ ردة  

ور وة وة       !ا  :د و طذَي ط ري

    ةَ و َن  ! ي؟َرط دةم َم َ ؟

!َ مر  و ن! وازدة وة  

   ، ةََي ر م و دة  ر  ، واز اي

  و  ... نر ات رر  :ت ... طَر

    ر َمم َ تَ رط ...  نوي ذ اار

      ... ا ... رةو ش ... َت دةمَر 

... رَ  

     ررا ِةزارم و  َر ، وة وة

  ، اما مَور يمو وازة وة 

 َر  ، روة درور  ورةة طوةم ََواري رَ
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رَةري ط رةم و َ دوا روي وةرطَا و ممي 

  دا ي دة َ در َد.

  .ط رم ري طةَر ي َ ، وازة وة

َي دةام َي مةوة و وةك ن   و

  َمد. م ة رةو د و يرامر ة

  ، ازةو   يم ةَ ، زانر وةك ،  يوة

  دة و ارةوة.

  ط ، رَن ت و ر و َلَ ن.
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 ا  
  َو ، ( َظم ن)  َظم َ م) رز و

    وةَ ، َر َ وةن ام َ ، (َزا

مدا رةوذ َموة و ممر رورة و ر  

 .دام ََم  

َمو ط َ ،  كةَر م ي-     د ياَر 

داَا .مة  َك و را-  !ر مَدا 

َة  وَظ ر  مَ دام َ َوةي واوي ،   

     َ و    .وةَر  وي َي

–     ر وي رورةوة دَ و دة-      ون 

.َمم  

 و رة ط ، دار و ب و ي   و م ل و 

   َي   َوة ، ن.

  دمةن ، دة َو  ت وةي َ و ن دامردو

َ دواي .ط  د َي ريدةورو َ  ، 

     َ َ   زوَر ... م  ََ زوَر :و ط

... زوَر  ...  وي َ  دة ... ور ك    

ر دة َ  دة ... ام ي  واي  

 ...  ني ذار َدة  م  و ... َ ي

   ... ََذ  َ داريوة ، دار و مرا يرو

      و ر ... َ ورةط  َرة دةا دامَ

         وا دارة ،   ... د د ...   وتَ

 َر  ََ وازي ، َار  ، ةز ... َري َ دة

      ... ادة  ََ اك و رر ، ت دةدةَ دا

    َ   !اوة ، مَوة ط  َ ا و  زاموا

        ات ممم ، زام َ ي  م 

 ... وةَ   ةوَ َيدة     َاوةي ... ر  ار

  دةريَ!

م َ مَظ ، دة رز د و مَ َا ، ي  

  راَ دةريَ و  دوة ة د.

   زي وري ك ، َي ودا يَ دةدا. 

!َور  ... اَ !ف  ا ي :  

 يوزة ط ر و ام  َي ،  

  ... د وَ ي ، َي يازةد م رةو رةوةم

.وة ووة مو ،  

 دة  ، وة ووة ما َي  وةير ، 

     َام َي وةي َ ، َي ا ور    ي دة ،

طت و َي َوة مم ... م َ مَظش دة َي  

 ، دواوة َ َ َ نمةَ ، ازا  ر  ر زة 

   دواي ، دي مَ َ وداوةر  .نوة م

 و َ و دوة  ر ط ،  ض... ن و و َ  



409                                                                                                        410  

 !َد َوة ض      م َ ، اوَظ م مذ 

        َ دي ن ران يزوَر .ةر َ ويم

.اوي دةذة دةرة َ ن ، اوَي ذةَ  

  ي و  . وَذةداور واي ش و ر ، و  

ر و  ط ، رطر دم  ن ، مو       

  دةمَ م َرز َوة.

ردون ون  رورة و ي َن و ن.  

  ديوم  ،  ي (َ) وا ، َظم َ م يا

  ي دةدن و َةم.ة مو وي رورة و راوة و 

!َدة دا ض!  دة !ض ... ! :  

   َ ادار  :ط ،  و َر و ار ر 

وةك  َش ... ام را م َم  مة    

 و  ر َوَز و طورة و طَاموة و درمم وري

   و دو روَ !ا َ ا َش و رةن و ...

       ي وَ م ، مةش و ر ا ، دام  

.َرم َةم ََور :ط  

.َ و دا َدةر مط  زي َوك ر ،   

رة، طر   ا وَ  ا و امةر و دةم ي

    دن دور ووة.

    ، وةم م نارةد رط    و  واي ش و 

  دةزي  ما ري د.

َم روَذي دوا  ، رةوة م رة و    

َ َ ريد ََ       يام  وة ، شم .َ ،

   ر يَ دو دام دوا .َي دا-    يَو 

  رةوة َط- .ري داد  

     م .َ  ا و د زوَر ةوو ر ةَ

       ، ز ودة مَدة َ وَذةوةو ر

.وةَود َة ذ ارةيو دو د َو  

     َ مرة َوة وت دة َوي شَ ، كَ ر م

     دة َةم  َ ر .وةممةوة

. وةَ  

 ن دام  دةدموة و دةت: ي   

  !َلد     ض َورةر طط دي ،  وا ا

 !َةردةَ َم  

  ، َواوي م زةاما ، ََ م َو دو   

   دة ردةوا و  وةمدوا رَ وةك .دة ارةد

.َةم ريد  

   ر .ي دةوز َ ، ن دةدار ن داوايَوَذ

َي دة د! ر ؟ مرن َ  َي  

روَذَن   م َ مَظ ، دةوري َ       ََةن. 

  دة َ وم ، ن ام اردم ر ن ودام

  ت وداط َو و مَ د؟ ؟َ :   
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 ، ر را و  ،  روَي ةي دة    

دةوة. مَ مَظش  و وردة وردة رةو ذورةي     

.َوَي ر  

 رةوَ  ، ازة َ م م ب ، درَةي      

  ي و  وا .َ.م ازيدا    

 ، دواي وةي رةزامي دا و و مي ر  

   وة م ، َ  ر ، َدة نةوةمزة

  و و طران دواي َدا.

رَ ي  ، رَ  ن ط َ ، ط و    

.َار َط م  

        م ر ، اردا دةطَ دواي دا و  شم

.َاي ر يَط م و ن وط  

َزط ويَ دة و  وي َت ، و دي و َت  

دة  ، ردوم طَوة! َش دةط و دةراوة:     

  ! نمر... !وام  َر !رن !د  

     َر ، َظَم م و  ، وداوةر  لَ دواي م

      َ :تمدة ، ا ةَ  َ 

دارن و ة ط َو ا ن       

  راَوة.
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  مَن َف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٨٩٣مَن ظَظ َف 
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َرط  َلط  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٩٠١طلَ َ ََي (
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طلَ َ َري وري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

َظ  َف َنم ري
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  َل  وةرطَ  مور  ت  موي َ  ز

١٠٨   م وةيمَ

َدة  

  دة و ي 

  ٢٠١٠    ن د  َموة

  ٢٠١٠    دي     رَم ون  ١٠٩

١١٠  و و   َوم   وةيََ

دة  

د 

دم  

  ٢٠١١  

َ   مي زداري ١ ١ ١  ١١١

  داري

دموة و 

 :دمدة

  

زةم  

  ٢٠١١  

   رؤن  دامي  َوت  ١١٢

  

  ٢٠١١  

موزاد    ر ؤك  ي روح  ١١٣

  

  ٢٠١١  

١١٤   كََ  

   

  ٢٠١١    و راج  رؤن

زي رة     ى ن و زان  ١١٥

زةم  

  ٢٠١١  

١١٦   واموةى روو و

ام  و 

َو م  

َوةي 

دة  

د.ادى 

َ  

  ٢٠١١  

١١٧     وموا

  ري دا

   ر د

  وةن

  ٢٠١١  

    ؤك  دةرطن  ١١٨

  

  ٢٠١١  

١١٩   ر م   ر

  ؤك

َدةرو     ٢٠١١  

و:     زم اَل  طدم زم اَل  ١٢٠

د.زاد 

وان 

 و م

   

  

١٢١   دة يو 

  موة

َ وةي

دة  

  ر

ر  

  ٢٠١١  

١٢٢  ط رة من  وازؤر  م      ٢٠١١  

ر    رؤن  ري  وو  ١٢٣

  

  ٢٠١١  

  ٢٠١١    دام ر  دار  م َطَل ردا  ١٢٤

١٢٥   َ  يمو م

َمدة   

  ٢٠١١    دارة م  دةق

١٢٦  ْا ُ    ةرح رة   :

اس 

 

 

  رل

٢٠١١  

١٢٧   م  نار

  ر مموة

 م

 َدة

م  

وَ ن 

(َل)

  ٢٠١١  

ءات  أ اوف   ١٢٨

ا  

 

  ارات

دار زم  ٢٠١١  

   ةندز  ١٢٩

ؤك

زاد   

م  

٢٠١١  

  

  

  

  

  

  

  

  زادي امم ش رد راموم َ ور  ياوامو و َ و

َدةردة مم ردةوا  مري طظط   وونمط
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لةبارةي ضيخوَفةوة


ئةنتوَن ضيخوَف لةسالَي 1860 لةشاري تاطانروَكي رِوسيا لةدايك بوة. باوكي دوكاني دانةويَلَةفروَشي هةبو ، بةم كارة طوزةراني مالَ و مندالَةكاني بةرِيَوةدةبرد و لةمالَةوةدا زوَربةي كات تورِة و توَسن بو ، لةهةمان كاتيشدا شةيداي موزيك بو ، هةر ئةم شةيداييةي بو كة سةرةنجام دواتر وايليَكرد ئاطاي لةكار و كاسبيةكةي نةميَنيَ و رِوبةرِوي شكست ببيَتةوة. بةلآم دايكي كة كضي كابرايةكي بازرطان بو ، بةثيَضةوانةوة تا بلَيَي ذنيَكي هيَدي و لةسةرخوَ بو. هةلَسوكةوت و ماملَةي لةطةلَ مندالَةكانيدا كة ثيَنج كورِ و كضيَك بون ، زوَر ميهرةبانانة بو. خوَي جل و بةرطي مندالَةكاني دةدوري و باسي ئةو سةردةمةي بوَ دةكردن كة لةطةلَ باوكيدا بة سواري طاليسكةيةك ، سةرانسةري رِوسيايان كوتاوةتةوة. هةست و سوَزيَكي زوَري بوَ خةلَكي هةبو و زوَر وابةستةي ديمةنة جوان و دلَرِفيَنةكاني طوند بو.


دةكريَ بلَيَين ضيخوَف ، جواني و وشياري و زرينطي لةدايكيةوة و تواناي هونةري و شةرِكردن لةطةلَ كارةمةحالَةكاندا و جوَريَك لة سةرسةختي ، لةباوكيةوة بوَ مابوَوة.


سةردةمي مندالَي ، لةدوكانةكةي باوكي و كليسادا بةرِيَكرد.كةضةندين جار لةطةلَ ليَدان و ماملَة خراثةكاني باوكيدا بةرةورِو دةبوَوة. لة تابلوَي دوكانةكةي باوكي نوسيبو: ( ضاي ، قاوة ، سابون ، سوَسيج ، و بةرهةمي هاوردةي تر). مةبةست لة بةرهةمي هاوردةي تر ، حةلَوا و ميَوذ و ضةند شتيَكي تربون كة لة دةرةوة دةهيَنران. لة وةرزي هاويندا ناو دوكانةكة ثرِدةبو لة ميَش و مةطةز و لة وةرزي زستانيشدا تاريك نوتةك بو. خةلَكيَكي زوَر لةبةردةم دوكانةكةيان رِيزيان دةبةست بوَ شت كرِين. ليَرةداية كة ضيخوَف سةرنج دةداتة رِوخسار و سيما و ناخي خةلَكةكة و ئاشناي  هةلَسوكةوت و شيَوازي جل و بةرط و شةرِ و كيَشة و زوَر بلَيَي و ضةنابازي و سةرخوَشيةكانيان ، دةبيَت. توانيبوي ناخيان بخويَنيَتةوة. 


سةرةنجام ئةمانة بوَي بونة كةرةستةي خاوي بةرهةمةكاني و تواني دوارِوَذ ، سوديَكي زوَريان ليَ وةرطريَ.  دةبينين ئةمة زوَر بةجواني لة ضيروَكةكانيدا رِةنطيان داوةتةوة.


هةر لةمندالَيةوة خاوةن توانايةكي طةورة بو ، بوَ زالَبون بةسةر كرِيارةكانيدا.  هةر كاتيَ دةرفةتي بوَ هةلَكةوتبا لاسايي كار و قسةكانياني دةكردةوة.


لة تاطانروَك طةرِةكيَكي ليَبو كة يوَنانيةكاني ليَدةذيان و خويَندنطاي تايبةت بة خوَيان هةبو. ضيخوَف دةنيَرنة خويَندطاي يوَنانييةكان و تواني لةويَدا فيَري زماني يوَناني بيَت.


بةلآم ضيخوَف حةزي بة خويَندن نةدةكرد ، تةنانةت ئةو قسانةي كة برِيار بو بوَ خويَندن رِةوانةي يوَناني بكةن ، سةرةنجاميَكيان نةبو.


ئيدي لةو سالآنةدا ، تواناي بةرزي ضيخوَف لة لاساييكردنةوةدا طةشة دةكات و دةبينين رِوَذيَك جل و بةرطيَكي شرِ لةبةردةكا و خوَي دةكاتة سوالَكةر و بةنيَو شةقامةكاني تاطانروَكدا دةطةرِيَ و دةضيَتة مالَي مامي (ميتروَظان) و ئةويش نايناسيَتةوة و سيَ كوَبيكي دةداتيَ. ئةم سةركةوتنة دةبيَتة هاندةريَك بوَئةوةي بتوانيَ رِوَلَي طالَتةجارِيَكي سيَرك بطيَرِيَ.


لةوتةمةنةدا ضةند سيناريوََيةك دةنوسيَ و لةطةلَ خوشكةكةي و براكانيدا لةعةمباري مالَةكةياندا كوَدةبنةوة و سةرطةرمي جيَبةجيَ كردني دةبن. كة خوَي لةزوَربةياندا رِوَلَي كةشيشيَك يان بةرثرسيَكي بالآ دةبينيَ و بةشيَوةيةك قسة دةكا كة شاياني تيَطةيشتن نةبيَ.


لةم كارانةشيدا حةزي لة رِيش و سميَلَي هةلَطةرِاوة دةكرد.


لةتةمةني سيَزدة سالَيدا شةيداي شانوَ دةبيَ و دةضيَتة بينيني شانوَي ( هيَليني جوان ) ي فوَينباخ .هةر لةو سةروبةندةدا ، توانا و ئامادةيي نوسيني ضيروَك ، لةناخي ضيخوَفدا طةشةدةكات.


دواتر لة سالَي 1874 بة هوَي شكستي باوكي لة كارةكانيدا و لة ترسي خاوةن قةرزةكان ناضار دةبن تاطانروَك جيَبيَلَن و بةمالَةوة رٍِوبكةنة موَسكوَ ، بةلآم ضيخوَفي طةنج ، بة مةبةستي تةواو كردني خويَندني قوَناغي ئامادةيي ، بة تةنيا لة تاطانروَك دةميَنيَتةوة و سةرنوسةري طوَظاري خويَندنطاكةيان لة ئةستوَ دةطريَ. كةتا ئةو ساتة توانيبوي ضةندين بابةت بنوسيَ.


خيَزانةكةيان لة موَسكوَ ، بوَ دابين كردني ذيانيان ، ثيَويستيان بة هاوكارية ماديةكاني ضيخوَف هةبو ، ئةويش ثاشةكةوتةكاني خوَي بوَ دةناردن.  بةو مةبةستةي برِيَك لةخةم و نيطةرانيةكانيان كةمكاتةوة و ورةيان بةرز كاتةوة ثارةي بوَ دةناردن و جطة لةوةش بةردةوام نامةي بوَدةنوسين ، كة خالَي نةبون لة قسةي خوَش و نوكتة ، بوَئةوةي بتوانيَ بوَ ساتيَكي كةميش بيَت ، بةثيَكةنينيان بيَنيَ.


ضيخوَف دركي بةكةموكورِيةكاني ذياني خيَزانةكةي دةكرد و لةم رِاستايةشدا خوَي بة بةرثرسيار دةزاني ، لةو تةمةنة كةمةدا دةضوة رِاوي بالَندةي سوهرةي زيَرِين و لة بازارِدا دةيفروَشتنةوة. هةروةها لةثارةي ثاداشتي نوسينةكاني هاوكاريةكي كةم تاكورتي خيَزانةكةي دةكرد.


دواي برِيني قوَناغي ئامادةيي ، بةرةو موَسكوَ ، بةرةو مالَةوة دةكةويَتة رِيَ. دايك و باوك و خوشك و براكاني ، تةواوي ئةو ماوةية ، هةمو بيريان لاي ئةو بو. ضيخوَف ، طةنجيَكي بالآبةرزي جوان و لةبةردلآن ، وةذور دةكةويَ. دايكي كة دةبينيَ لةو ماوةيةدا  ، ئالَوطوَرِيَكي زوَري بةسةردا هاتوة ، هةست بة شانازيةكي زوَر دةكات و باوةشي ثيَدا دةكات.


بةلآم ضيخوَف ، هةل و مةرجي ذياني ئةنداماني خيَزانةكةي - بة ثيَضةوانةي نامانةكانيانةوة - لةوثةرِي نالةباري وكويَرةوةريدا دةبينيَ . خيَزانةكةي لةناو ذيَر زةمينيَكدا دةذين ، ديوارةكاني تةرِ و شيَدارن ، تاريك و تنوَكة ، ضةند دانة ثةنجةرةيةكي بضوكي بةرزي تيَدان ، كة جطة لة قاضي رِيَبوارةكان كة ديَن و دةضن ، هيض شويَنيَكي تري ليَوة بةدي ناكريَ. ثاش كةميَكيش هات و هاوار و شةرِ و كيَشةي دراوسيَكان دةست ثيَدةكا ، بةبينيني ئةمانة زوَر نيطةران و دلَتةنط دةبيَت.


ئةليكساندةر و نيكوَلاي برا طةورةي ، هةردوكيان تا بينةقاقا بة نيَو ذياني ثرِ لةزةرق و بةرقي موَسكوَدا رِوَضوبون و شةويان لة نيَو بارِ و باليكوَرة هةرزانبةهاكاندا رِوَذ دةكردةوة. ضيخوَف هةستي كرد باري سةرشاني ئةوةندة سوك نية ، وةك خوَي مةزةندةي دةكرد.


لةدواي ناونوسي لةكوَليَذي ثزيشكي موَسكوَ ، هةفتةي جاريَك خوَي دةطةياندة شويَني رِوَذنامةفروَشان و ذمارةيةكي هةفتةنامةي تةنزئاميَزي (دةرزيلة) ي – كة لة سان ثتروسبوَرط ضاث دةكرا - دةكرِي و خيَرا دةطةرِايةوة مالَ.


تاوةكو رِوَذيَك لةطوَشةي وةلآمي خويَنةراندا ضاوي بةم رِستةية دةكةويَ: ( بةرِيَز . ا . ض . ضاوةرِوان بة بابةتةكةت ضاث دةكريَ بةهيواي بابةتي ديكةي بةرِيَزتين). ئيدي ليَرةوة نوسينةكاني ضيخوَف سنوري موَسكوَ دةبرِن و دةطةنة (سان ثتروسبوَرط) ي ثايتةختي  ئةو سةردةمةي رِوسيا.


دواتر لةماوةي نيَوان سالَةكاني 1880  -  1886  تواني سةدان نوكتة و بانطةشةي بازرطاني طالَتةجارِانة و كورتةضيروَك و بابةتي تةنز ئاميَزي تر بنوسيَت.


لةو سةردةمةدا بةرهةمة بالآ و بةثيَزةكاني خوَي بةناوي (ئانتوشا ضيخوَنتة) ،  بلآو دةكردنةوة و بابةتة كةمبايةخةكاني تري بة ضةندين ناوي خوازراوي وةك : كةللةثوت ، كويَرةموش ، براي براكةم ، ثياويَكي توندة تةبيات ، شاعيري غةمبار ، دكتوَري بيَ نةخوَش ، بةدبةخت و ضةندين ناوي تردا بلآو دةكردةوة. كة بةشيَكي يةجطار زوَري ئةو بابةتانة بةهوَي ئةو ناوة خوازراوانةوة فةوتان و كوَ نةكرانةوة و دوَزينةوة و كوَكردنةوةشيان ، بوة كاريَكي ئةستةم.


لةسةرةتاكاني نوسيندا ، بةهوَي ئةوةي دةبوايا لةيةك كاتدا دلَي خويَنةر و سةرنوسةر و سانسوَر رِابطريَ ، دةبينين كةم واية توانيبيَتي طوزارشت لة ناخي خوَي بكات. وة لةلايةكي تريشةوة بةر لة هةر شتيَك ،ثيَويستي بةثارة بو ،  تا بتوانيَ ذياني خيَزانةكةي دابين بكا .كة لةبةرامبةر هةر ديَرِيَكدا سيَ كوَبيكي وةردةطرت.


سةبارةت بة بير و باوةرِي سياسي ضيخوَف قسةي زوَر كراوة. تا رِادةيةك رِةخنةيان ليَ طرتوة و بةبيَ هةلَويَست توَمةتباريان كردوة.


ئةو كاتةي ضيخوَف لة كوَليذي ثزيشكي موَسكوَ دةخويَني ، ئةو كةش و هةوا طرذ و ئالَوَزةي دواي كوشتني ئةليكساندةري دوةم ، بةضاوي خوَي دةبينيَ و دةبيَتة شاهيدي بينيني لة سيَدارة دان و طرتن و رِاوةدونان و دورخستنةوةي هاورِيَكاني.


طةرضي ضيخوَف وابةستةي هيض دةستة و طروث و ثارتيَك نةبوة ، بةلآم ثيَدةضيَ ضيخوَف ئةركي خوَي ، بوَ ئافراندني كةش و هةوايةكي كراوةي سياسي و كوَمةلآيةتي و ئةدةبي ، بةشتيَكي تر زانيبيَت. جطة لةوةش هيض كات متمانةي تةواوي بةهيض كام لةو دةستة و طروثانة نةبوة.


لةيةكيَك لة ضيروَكةكانيدا بةناوي ( بيَدةنطي يا زوَربلَيَيي ) كة بةسةرهاتي دو ئاشناية لةنيَو فارطوَني شةمةندةفةريَك ، دانيشتون و كةوتونةتة قسةكردن ، يةكةم لةثةيوةندي بةستن لةطةلَ ذناندا كةسيَكي سةركةوتوة و بةختي باشة.  دوةم بةختي باش نية ، يةكةم بة دوةم دةلَيَ ، كةرِازي سةركةوتني ئةو لةم كارةيدا ، ئةوةية كة زوَر قسة دةكات. دوةميش ثةند لةم قسةية وةردةطريَ و دةيةويَ بيخاتة باري جيَبةجيَ كردنةوة. بوَية لةطةلَ كةسيَكي نةناسي تةنيشتيدا دةكةويَتة قسةكردن. دواي ئةم رِوداوة ، كةسي دوةم دو سالَ شويَنبزر دةكريَ. دواتر دةردةكةويَ كة ياروَ ثوَليسي نهيَني بوة و جل و بةرطي مةدةني لةبةركردوة.


لة سةرةتاي سالآني ذيانيدا لةموَسكوَ ، هةميشة لةطةلَ سةرنوسةرةكاندا لة كيَشةدا بوة ، كاتيَ ضوَتة نوسينطةكةيان ، دةرطاوانةكانيان كة ئاطادار كردوَتةوة رِيَطاي هاتنة ذورةوةي ثيَ نةدةن ، هةركاتيَ توانيبيَتيشي وةذوركةويَ ، ثيَيان دةطوت: ( بةمةش دةلَيَي وتار ؟ خوَ ئةمة لةدةنوكي ضوَلةكة بضوكترة! ئيَمة ئةم شتة تورِهاتانة ضاث ناكةين). يان ئةو برِة ثارة كةمةي كة دةبوايا لةثاداشي نوسينةكةيدا بيدةنيَ ، زوَر جاران نةياندةداية. دو سيَ جار دةهات و دةضو تا سيَ رِوَبلَيان دةداية.  يان جاري وا بو دةيانطوت: ( بليتيَكي شانوَ ضوَنة؟). (شانوَيةكي خوَشة!). ئةم هاتن و ضونانة جطة لة بةفيرِوَداني كات ، شتيَكي تر نةبو. ضيخوَف بوَخوَي لةم بارةيةوة دةلَيَت: (وةرطرتني ثارةكة زوَر لة نوسيني ضيروَكةكة دذوار تر بو).


ئيدي بةو شيَوةية بةردةوام دةبيَ تا رِوَذيَك كة بة شةقاميَكي موَسكوَدا ثياسة دةكات لة ناكاو يةكيَك بانطي دةكات و خوَي ثيَ دةناسيَني كة ناوي (نيكوَلاي ليكين) ة و خاوةن ئيمتيازي هةفتةنامةي تةنزئاميَزي (لةت و ثارضة) ية ، كةلة سان ثتروسبوَرط دةردةضيَ. سةرةنجام ريَك دةكةون ضيخوَف بابةتيان بوَ بنيَريَ و لةبةرامبةر هةر ديَرِيَكدا هةشت كوَبيكي بدةنيَ.


لة مانطي يانزةي سالَي 1882 يةكةمين ضيروَكي ضيخوَف لة هةفتةنامةي لةت و ثارضةدا بلآو دةبيَتةوة.


ليكين ، داواي لة ضيخوَف دةكرد كة دةبيَ ضيروَكةكاني كورت و كوَميدي بن و لةسةد ديَرِيش  تيَثةرِ نةكةن ، ئةمةش شتيَكي خوَش نةبو بوَ ضيخوَف.


ليكين ، ضيخوَف دةخاتة ذيَر ضاوديَري خوَيةوة و هةركاتيَ ناوي ئانتوشا ضيخوَنتةي بةسةر هةرطوَظار ، يان هةفتةنامةيةكي ترةوة بينيبا ، تورِة دةبو.  


ضيخوَفيش لةوةلآمداثيَي دةطوت : ( ئةوةي من لة شةويَكي زستاندا دةينوسم ، بةشي مانطيَكي هةفتةنامةي لةت وثارضةية ، من ناضارم بوَ هةلَسورِاندني طوزةراني خوَم ، بابةت و ضيروَك بوَ طوَظارةكاني تر بنيَرم. مانطانة بةلاني كةمةوة ثيَويستيم بة سةد وثةنجا تا سةد و هةشتا رِوَبلَة).


سةرةنجام وردة وردة لة رِيَطاي ئةم جوَرة نوسينانةوة ، ئةزمونيَكي باشي بوَ دروست دةبيَ وثةنجة دةخاتة سةر كةموكورِيةكاني كوَمةلَطا و بوَضون و تيَرِوانين و هةلَسو كةوتة نةشياوةكان دةخاتة ذيَر ثرسيارةوة. 


لة ضيروَكي عةريف ثريشيبايَظدا هاتوة: عةريفيَك بةناوي ثريشيبايَظ خانةنشين كراوة و لةمالَي خوَيدا دانيشتوة ، بةلآم لة دواي خانةنشين بونيشي ناتواني دةستبةرداري بيركردنةوة و رِةفتاري سةربازيانةي جاراني بيََت و ضاوي بةهةرضيةك دةكةويَ قةدةغةي دةكات ، ضةند رِوَذ يَك لةوةبةر مالَ بة مالَي طوندةكة طةرِاوة وثيَي طوتون: ( نابيَ كةس ضرا داطيرسيَنيَ و طوَراني بلَيَ). هةراساني لةخةلَكي طوندةكة هةلَطرتوة. خةلكي  طوند ، سكالآيان ليَ كردوة و ئةويش لة  لةنيَو دادطا و لةبةردةم دادوةر و لة شويَني تاوانباران رِاوةستاوة ، لةساتي بةرطري كردندا دةلَيَت: (ض  ياسايةك هةية رِيطاي بة خةلَك دابيَ طوَراني بلَيَن؟). دواتر دةردةكةويَ كة لةميَشكي خوَيدا ئةم كارانة لةبةرذةوةندي خةلَكدا دةبينيَ ، بوَية دةلَي : ( خوَ دةبيَ كةسيَك هةبيَ رِيَطا نةدا خةلَك هةرضيةكيان ثيَخوَشبيَ بيكةن). دواتر دادوةر سزاي زينداني بوَ دةردةكا ، بةلآم ئةو طيَذ و وِرِ بوة و نازانيَ لةبةرضي ئةم سزايةيان داوة. ئةم ضيروَكة لة ذيَر وردبيني سانسوَر رِزطاري نابيَت و رِيَطاي بلآو بونةوةي ثيَنادةن.


ضيخوَف لة تشريني يةكةمي 1885 لةسةر بانطيَشتي ليكيني سةرنوسةري هةفتةنامةي لةت و ثارضة ، بةرةو سان ثتروسبوَرط دةكةويَتةرِيَ ، بيَ دواكةوتن دةضيَتة نوسينطةي هةفتةنامةكة و لةويَدا بةطوتةي خوَي وةك شاي ئيَران ثيَشوازي ليَ دةكةن.


طوَظاري (ثتروسبوَرط) ماوةيةك لةوةبةر ضةندضيروَكي ضيخوَفي وةك ، رِاوضي ، خةفةت ، تازيةباري ، بلآو كردبونةوة. بلآو بونةوةي ئةم ضيروَكانة ببونة جيَطاي سةرنجي خةلَكي و ببونة هوَكاري ناوبانطيَكي باش بوَ طةنجيَك كة ناوبانطي بة بةرهةمي كوَميدي و طالََِتةجارِي دةكردبو. ئةمة دةسكةوتيَكي طةورة بو بوَ ضيخوَفي طةنج ، ئةم ضةند ضيروَكة سةرنجي كةسانيَكيان رِاكيَشا كة ئامادة نةبون تةنانةت هةفتةنامةي لةت وثارضة بةدةستيشيانةوة بطرن. 


لةم طةشتةيدا ضاوي بة دو كةسي تر كةوت كة يةكيَكيان ( ديمتري طريطوَروَظيج) ي نوسةر و ئةوي تر (ئةليَكسي سوَرين) ي سةرنوسةري رِوَذنامةي ثرِ تيراذي (سةردةمي نويَ) بو ، هةردوكيان داوايان لة ضيخوَف كرد كاتي خوَي بة بابةتي بضوك و كةم بايةخ ، بةفيرِوَ نةدات و دةست بكات بةنوسيني (بابةتي ئةدةبيي رِاستةقينة) .


سوَرين كةسيَكي زرينط و وشيار بو ، لةو ديدارة كورتةدا دركي بة توانا و ليَهاتويية شاراوةكاني ضيخوَف كردبو. بانطيَشتي رِوَذنامةكةي كرد و تةنانةت  تةوةريَكي رِوَذنامةكةي تايبةت كرد بة ضيخوَف.


ئةم طةشتة دةرطاي ناوبانطي بةرِوي ضيخوَفدا كردةوة و  لةهةمانكاتيشدا لةرِوي ئابوريةوة بوَ ضيخوَف ثشتيوانيةكي زياتربو. سوَرين بةلَيَني ثيَدا لة بةرامبةر هةر ديَرِيَكدا دوانزة كوَبيكي بداتيَ.


ضيخوَف طةرِايةوة موَسكوَ و هيَشتا ثشويةكي ئةوتوَي نةدابو كة نامةيةكي لة طريطوَروََظيجةوة بةدةست طةيشت. ئةم نامةية شتيَكي ضاوةرِوان نةكراو بو. طةرضي طريطوَروَظيج لةدةرةوةي رِوسيا كةمتر ناسراوة ، بةلآم بةيةكيَك لة سيما ديارةكاني ئةدةبي رِوسي ديَتة ئةذمار.


سالآنيَكي زوَر لةطةلَ داستايَظسكي و تورطنيَف و ضةند نوسةري تر ضيروَك و بابةتيان بلآو كردبوَوة و ضيروَكةكانيان بة (ضيروَكي مروَظدوَستانة) ناوزةد كرابون و ناوبانطيان دةركردبو و بةيةكيَك لة دارِيَذةراني بناغةي ئةو بزوتنةوةية دةهاتة ئةذمار كة ببوة هوَكاري طةشةسةندني رِوَماني رِياليستي رِوسي.


لةنامةكةيدا نوسيبوي كة يةكيَك لة ضيروَكةكاني ئةوي بةناوي  (رِِاوضي)  خويَندوَتةوة زوَر ثيَي سةرسام بوة و هانيدابو لةسةر ئةم شيَوازة نوسينة بةردةوام بيَت.


هةروةها لةبةشيَكي نامةكةيدا هاتبو: ( ئةطةر ئازايةتي ئةوةم تيَدابيَ كارةكاني توَ هةلَسةنطيَنم ، دةبيَ بلَيَم بيَ هيض شك و طومانيَك توانا و ئامادةيي نوسةريت تيَداية ، ئةمةش ئةو شتةية كة نوسةري رِاستةقينة لة قةلَةم بةدةستةكان جودا دةكاتةوة. تايبةتمةندي بةرهةمةكانت ، شيكردنةوة دةرونيةكانت ، وةسفيَكي ماموَستايانة و بة هيَنانةوةي ضةند وشةيةك ، ويَنةيةكي دروست و جواني سةروةختي خوَرئاوابون بةدةستةوة دةدةيت. من دلَنيام توَ لةو تواناية بةهرةمةندي ، كةدةتوانيَ بةرهةمي بالآ بئافريَنيَ). 


كاتيَ لةكوَتايي نامةكةدا ضاوي بة واذوَي طريطوَروَظيج كةوت ، وةخت بو لة خوَشيان شاطةشكة بيَت.


ضيخوَف لةو كةسانة نةبو وةلآمي نامةكاني دوابخا ، بيَ دواكةوتن وةلآمي طريطوَروَظيج دةداتةوة و باسي ئةو ساتة دةكات كة نامةكةي ئةوي بةدةست طةيشتوة و لةخوَشيان طرياوة و كاريطةريةكي زوَري لة سةر ناخي داناوة و تا ئةو ساتة دركي بة توانا و ليَهاتويي خوَي نةكردوة. ضةندة بةكاري ثزيشكيةوة سةرقالَة و كاتي لةبةردةستدا نية. هةروةها باسي ئةوة دةكات كة تا ئةو ساتة تيَرِوانيني بوَ ئةدةب بةو شيَوةية نةبوة و بةوردي كاري لةسةر بةرهةمةكاني نةكردوة و تيايدا دةلَيَ بة بيري نايةت نوسيني هيض ضيروَكيَكي لة بيست و ضوار كاتذميَر زياتري خاياندبيَ و باسي ئةوة دةكات كة كاتي بةدةستةوة نية و وةك ضوَن ثةيامنيَريَك هةوالَي ئاطركةوتنةوةيةك دةنوسيَ ، ئةويش بةو شيَوةية ضيروَكةكاني دةنوسيَ.


ثاشان لة بةشيَكي تري نامةكةيدا ئاماذة بةوة دةكات و دةلَيَت : ( نة متمانةم بةخوَمة نة بة خويَنةريش). ثاشان بةلَيَن دةدات لة هاويندا ئةو دةمةي كاتيَكي باشتري لةبةردةستدا دةبيَت ، بةرهةمي باشتر و بةثيَز تر بنوسيَت و دةلَيَت: ( من ئوميَدم بة داهاتوة ، تةمةنم تةنيا بيست و شةش سالَة ، تا ئةو كاتةش ئةزمونيَكي باشتر وةدةس ديَنم ، طةرضي دةبينم رِوَذطار زوَر بةخيَرايي تيَثةرِدةبيَ).


نامةكةي طريطوَروَظيج ، كاريطةريةكي قولَي لةسةر ضيخوَف دانا و تيَرِوانيني ئةوي لةبةرامبةر خوَي و ئايندةشيدا بة تةواوي هةلَطيَرِايةوة و بوة هوَكاري ئةوةي دةست لة نوسيني ئةو جوَرة ئةدةبة ، واتا ( بةرهةمي داواكراو ) بيَنيَت.


لةطةلَ ئةو سةركةوتنانةشيدا ، كة لةدواي طةشتةكةي ثتروسبوَرطةوة وةدةستي هيَنابون ، ضةند هوَكاريَك هةبون كةببونة بةربةست لةبةردةم ئةوةي كة ئاسوَي ئايندة ، بةرِوني نةبينيَ. 


ضيخوَف لةبارةي نوسةري وثزيشكي خوَيةوة ، لةنامةيةكدا كة بوَ دوَستيَكي نوسيويةتي ، دةلَيَ: (طومانم لةوة نية خويَندن و زانستي ثزيشكي كاريطةريةكي جواني لةسةر بةرهةمةكانم داناوة. زانستي ثزيشكي ئاسوَي بير و بينيني فراوانتر كردوم ، ثيَمواية جطة لة ثزيشكةكان و ئةوكةسانةي شارةزاييان لةزانستي ثزيشكيدا هةية ، كةساني تر بةسانايي ناتوانن درك بة بةها و بايةخي رِاستةقينةي تةندروستي وثزيشكي بةرهةمةكانم ، بكةن ،).


دواتر دةلَيَت: (هةولَمداوة ئاطاداري ياسا و رِيَضكة زانستيةكان بم و بيان طونجيَنم لة ضيروَكةكانمدا ، كةزوَر جار لةثيَناو رِاطرتني ئةم هاوسةنطيةدا ، قوربانيم بةخودي ضيروَكةكة داوة).


لةسالَي 1980 دا خةلآتي ئةدةبي ثوَشكين وةردةطريَ.


سالَي 1882دوضاري نةخوَشي سيل دةبيَت و خويَن هةلَديَنيَتةوة.


ئةم نيشانة شومة ، مروَظةكاني توشي شوَك دةكرد. هةركاتيَ ئةنداماني خيَزانةكةي ، ئةو دةسرِة سثيةيان بينيبا كة دةمي خويَناوي خوَي ثيَ دةسرِيةوة و دور لةضاوي ئةوان ، دةيخستةوة طيرفاني ، زوَر نيطةران دةبون. بةلآم ئةو دلَنياي دةكردنةوة كة شتيَكي وا نية: (هيض نية! سيل نية! نيطةران مةبن). 


بةلآم تا دةهات بارودوَخي تةندروستي خراثتر دةبو ، شةوانيَكي زوَر خةو نةدةضوة ضاوي ، كوَخةيةكي تاقةت ثرِوكيَن ، بةروَكي بةرنةدةدا و  ئاسودةيي ليَهةلَطرتبو.


لة سالَي 1889 دا دوابةدواي ئاشنايةتي لةطةلَ شانوَي هونةري موَسكوَ و دامةزريَنةراني وةك (ئاستانيسلاظسكي)  و (فلاديمير نيمروَظيج - دانضينكوَ) ، بيروَكةي ضةثخوازي لةميَشكيدا سةر هةلَدةدا و ئيدي واز لة طوَظاري محافةزةكاري (سةردةمي نويَ) ي ئةليَكسي سوَرين- كة دواتر لينين نازناوي (سةطي ئةلَقة لةطويَي تزار) ي بةسةردا برِي - د يَنيَ و بابةتةكاني لة طوَظار و رِوَذنامة ليبرالَةكاندا بلاو دةكاتةوة ، ئةويش نةك بةو مانايةي لةطةلَياندا هاورِا بيَت ، وةك ضوَن ثيَشتر لةطةلَ موحافيزكارةكاندا هاورِا نةبو. هاوكاري ضيخوَف لةطةلَ بلآوكراوة ليبرالَةكان ، تةنيا لةهةنديَك رِوةوة بو ، بةتايبةت لةدذايةتي لةطةلَ ئةو كةش و هةوا سةركوتكارانةيةي كة بةسةر ولاتةكةدا سةثيَنرابو هتد...


لةسالَي 1891 طةشتيَكي فراوان بةنيَو زوَربةي ولآتة ئةوروثيةكاندا دةكات و تيَرِوانيني خوَي لةسةر بةشيَك لة لايةنة باش و خراثةكاني ذياني ئةوروثا دةخاتةرِو.


دواي ضةند سالَيَك ، زةنطي مةترسي ليَيدا و نيكوَلاي براي ، بة نةخوَشي سيل كوَتايي بةذياني ديَت. ضيخوَف ئةم برايةي زوَر خوَشدةويست و مةرطي نيكوَلاي كاريطةريةكي زوَر خراثي بةسةر باري دةرونيةوة جيَهيَشت.


دواي ناشتني تةرمي براكةي ، برِيار دةدا لةطةلَ خوشكةكةيدا بضيَتة قةفقاز و دواي كةميَك ثةشيمان دةبيَتةوة و برِياردةدا بضيَتة (تيروَل)  يا (بياريتس) ، يان بضيَتة لاي سوَرين. خوَي بوَ ئةم طةشتة ئامادةكات بةلآم جاريَكي تر ثةشيمان دةبيَتةوة. دواتريش برِياردةدا طةشتيَكي دور و دريَذ بكات ، ضونكة وا هةستيدةكرد لةطةشتيَكي لةو شيََوةيةدا ئةو ئارامي ئاسودةييةي ثيَشوي بوَ دةطةرِيَتةوة. بوَ ئةم مةبةستةش دورطةي ساخالين هةلَدةبذيَريَ.


ساخالين ، كةوتوَتة نيَو زةرياي ئارام و دور لة كةنارةكاني سيبريا هةلَكةوتوة. لةو سةردةمةدا شويَني كةسة سياسية دورخراوةكان و بةنديةكان بو . لةو سةردةمةدا هيَشتا هيَلَي ئاسني سةرانسةري لةرِوسيادا دروست نةكرابو.  ئةم طةشتة زياتر لة هةشتا رِوَذي دةخاياند تاوةكو كةسيَك ، بةكةشتي يان بةطاليسكة ، بةنيَو ئةو جادة ضوَلَ و بةندية هةلآتوانةدا ، توانيباي خوَي بطةيَنيَتة دوَزةخي ساخالين.


ئةم هةوالَة ، بوَ دوَست و ئاشنا و هاورِيَكاني ضيخوَف ، جيَطاي سةرسورِمان نةبو ضونكة لايان وابو ، ئةمةش يةكيَكة لة طالَتةكاني ضيخوَف. بةلآم دواتر بوَيان دةركةوت كة هةوالَةكة رِاستة.


لة نامةيةكدا كة بوَ هاورِيَيةكي خوَي ، بة ناوي (شيضطوَلوَف) نوسيويةتي ، دةلَيَ: (مةبةستم لةم طةشتة ، ويَنة هةلَطرتنةوةي ئةدةبي نية ، بةلَكو دةمةويَ  ماوةي شةش مانطيَك بةشيَوةيةك بذيم ،ثيَشتر ئةو شيَوة ذيانةم تاقي نةكردبيَتةوة).


هةروةها لةنامةيةكيدا بوَ ئةليَكسي سوَرين دةنوسيَ: ( وةك دةلَيَن ئيَمة مليَوَنان مروَظمان لة زيندانةكاندا رِاطرتوة و بةشيَوةيةكي ئاذةلآنة بةرةلآمان كردون تا لةزيندانةكاندا دابرِزيَن ، لةم رِوةوة ، هةمو رِوَشنبيراني ئةوروثا ئيَمةي نوسةران و رِوَشنبيران بةكةمتةرخةم دةزانن نةك ثاسةوانةكان و سةرثةرشتياراني زيندانةكان ،لةولآتةكةماندا هةنديَك كار بوَ نةخوَشةكان ئةنجام دةدةريَن ، بةلآم بوَ دورخراوةكان هيض! ياساناسةكانمان هيض طرينطيةك بةم لايةنة نادةن ، كاتي ئةوةية هةنطاويَك  بوَ زيندانيةكان ، هةلَطرين. تةنيا ئةو شتةي ليَي بةداخم ئةوةية من دةضمة ئةويَ ، نةك كةسيَكي لة من وشيار تر و بةئاطا تر ).


بةرلةوةي بةرةو ساخالين بكةويَتةرِيَ ، دةكةويَتة كوَكردنةوةي ئةو بابةتانةي لة بارةي ساخالينةوة نوسراون. لةكوَتاييةكاني سالَي 1890 بةدواي زانياري زياتردا دةضيَتة ثتروسبوَرط و زوَربةي كتيَبخانةكان دةطةرِيَ. ئةركي كوَكردنةوةي بابةتي نيَو طوَظار و رِوَذنامةكانيش بة ماريا ضيخوَفي خوشكي و هاورِيَكاني ، دةسثيَريَ. كاتيَ دةطةرِيَتةوة موَسكوَش ، ئةليَكسي سوَرين ، كوَمةلَيَك وتار و كتيَبي لةسةر ساخالين بوَ دةنيَريَ.


سةرةنجام لة كوَتاييةكاني مانطي نيساندا بةرةو ساخالين وةرِيَ دةكةويَ. دوَست و ئاشنا و هاورِيَكاني ، تا (ياروَسلاظ) بةرِيَي دةكةن. دواي تيَثةرِبوني نزيكةي سيَ مانط ، طةيشتة ساخالين.


تاكة هوَكاري ثةيوةندي ئةو ، بةثايتةختةوة ، ئةو نامانة بون كة بةدريَذايي سيَ مانط دةيناردن و بوَي دةهاتن. ئةو ياداشتانةي لةبارةي ساخالينةوة دةينوسين ، بةنامة دةيناردن و بةزنجيرة و لةذيَر ناوي ( لةسيبريا)  دا ، ضاث دةكران. بوَ ئةوةي كاتي خوَي بةفيرِوَ نةدا شةوانة طةشتي دةكرد و بالَتوَ ضةرمة لوسةكةي لةخوَيةوة دةثيَضا و لةطوَشةيةكي طاليسكةكةدا خوَي كوشم هةلَديَنا. هةركاتيَ بطةيشتايةتة شاريَكي وةك (توَمسك) يا (ئيَركوَتسك) ، جل و بةرطة شرِ و ضلَكنةكاني دادةنان و خوَي دةشوشت و (سةر و شكلَيَكي ئةوروثيانة) ي بةخوَوة دةطرت.


كةش و هةواي سازطار و ئازادي دةوروبةري ، ببونة هوَكاري كةمتربونةوةي نةخوَشيةكةي و كوَخةكاني كةمترببون.


سةرباري ماندويَتي و نةخوَشي ،  بينيني دورخراوةكان و بةندكراوةكان و زرِةي زنجيرةكانيان ، لةنيَو ئةو كةش و هةوا ناموَيةدا ، توشي خةم و خةفةت و نيطةرانيةكي زوَريان كرد.


لةنامةكانيدا ئاماذة بة بينيني رِوبارةكان و جةنطةلَةكان دةكات.خوَشترين كاتي طةشتةكةشي ئةوة بوة كة بةكةشتي بةناو ئاوي رِوبار و دةرياضةكاندا تيَثةرِيوة و دةرياضةي بايكاليش يةكيَك بوة لةجوانترين ديمةنةكان كة لةذياني خوَيدا بينيبيَتي. هةروةها كاتيَ كة بةنيَو رِوباري ئاموردا تيَثةرِدةبيَ بوَخوَي باسي دةكا و دةلَيَ خوَشترين كاتي تةمةنم بوة و هةرطيز لةبيرم ناضيَتةوة. جطة لةوةش لةم طةشتةيدا ئاماذة بة دوفاقي بوني سروشت و ذياني مروَظ دةكات و دةلَيَ دوفاقي سروشت جوانة ، بةلآم دوفاقي مروَظ بةثيَضةوانةوة. كة ئةم دوفاقيةي كة باسي دةكات ، لة زوَريَك لة ضيروَكةكانيدا بةرضاومان دةكةويَ.


ئةوةي كة دلَي خوَش دةكات ، ئةوةية كة لةويَدا كةش و هةوايةك دروست بوة ، تيَيدا مروَظةكان بةئازادي قسةدةكةن و كةس ترسي لة كةس نية و  كةس لةوة ناترسيَ بوَ شويَنيَكي تر دوري بخةنةوة و كةس نية سيخورِي بةسةر كةسةوة  بكات و رِاثوَرت لةدذي كةس بنوسيَ.


دورخراوة و بةنديةكان دابةش ببون بةسةر دو دةستةدا ، دةستةيةكيان ئةو بةندية لةميَذينانة بون كةدواي ضةندين جار هةلآتن ، طيرابونةوة و كوَت و زنجير كرابون. دةستةكةي تر بةندكراواني ثيَشو بون ، كة ماوةي زيندانيان تةواو كردبو ، بةلآم لةدورطةكةدا مابونةوة و نيشتةجيَ ببون و بةكاري كشتوكالَةوة خةريك بون.


هةرجاريَ دةستةيةك زينداني ذنيان دةهيَناية ئةويَ ، زوَر زو هةوالَةكةي بةسةرانسةري دورطةكةدا بلآو دةبوَوة و جوَش و خروَشيَكي تازةي بة دورطةكة دةبةخشي.


زوَريَك لةثياوةكان بةشةرِ و كيَشة و بةرتيل ، ناوي خوَيان لة ليستي داخوازيكةراندا دةنوسي. ذنةكان لةسةربازطةكةدا رِادةطيران تا ثياوةكان بةجل و بةرطي جوانةوة ، دةطةيشتن. هةلَبذاردنةكة ، هةميشة دلَةرِاوكيَي بوَ هةردولايان دروست دةكرد. ثياوةكان هةولَيان دةدا هاوسةريَكي بةدلَي خوَيان بدوَزنةوة و ذنةكانيش دانيشتبون و شةرميان دةكرد و سةريان بةردةدايةوة.


ئيدي بوَخوَيان رِيَك دةكةوتن.


ئةم زةماوةندة ، جطة لةهةولَيَك بوَ لةبير بردنةوةي رِةنج و كويَرةوةريةكانيان - ئةطةر بوَ ماوةيةكي كةميش بيَت - شتيَكي تر نةبو. كةسةرةنجام زوَربةي ذنةكان لةناضاريدا دةكةوتنة لةشفروَشي.


ضيخوَف لةضةند مانطيَك زياتر ، دةرفةتي نةبو. بةحةزيَكي زوَرةوة كارةكةي خوَي دةستثيَكرد ، لةطةلَ دانة دانةي كةساني دورطةكةدا قسةي كرد ، هةروةك مةزةندةي كردبو ، تةوةري برسيَتي و هةذاري  ، سةرضاوةي هةمو كيَشةكانيان بو.


بينيني مندالَةكاني دورطةكة - كةذمارةيان زوَر نةبو -  بيَ خويَندنطا و بي َسةرثةرشت ، كة بةشيَكيان تةنانةت ناوي باوك و دايكي خوَشيان نةدةزاني  و رِوَذ بةرِوَذ  طةورةتر دةبون ، جيَطاي داخ و كةسةريَكي طةورة بو.


كوختةكانيان ثيس و ويَران و ثرِبون لة زيندةوةري زيانبةخش. مروَظ بةبينيني ئةم هةل و مةرجة هيَلَنجي دةهاتةوة.


ئةوان زوَر ئازادانة وةلآمي ثرسيارةكاني ضيخوَفيان دةدايةوة ، بةلآم واي بوَ دةضون ضيخوَفيش يةكيَك بيَت لة بةرثرسة بالآكان و هاتبيَ شتة سنوردارةكان سنوردارتر بكات.


ذةنةرِالَ (كوَنوَظيج) ي بةرثرسي دورطةكة ، هاوكاريةكي زوَري ضيخوَفي دةكرد ، ضيخوَفيش ، جطة لةزيندانية سياسيةكان ، دةيتواني لةطةلَ هةمو ئةوانةي تردا ئازادانة قسة بكات.


ثيَنج سالَي خاياند تاوةكو تواني ئةو كتيَبةي ، كة لةسةر هةل و مةرجي ذياني بةندي و دورخراوةكاني ساخالين نوسيبوي  ، تةواوي بكات و بة ضاثي بطةيةنيَ.


سةرةنجام ، ئةمة وةلآميَكي طونجاو بو ، بوَ ئةوكةسانةي رِةخنةيان ليَ دةطرت كة طوايا بايةخ بة رِةنج و كويَرةوةري مروَظةكان نادات و لةئاستياندا بيَ هةلَويَستة.


رِةخنةطراني رِوسي ، لةسةر ئةو باوةرِة بون:  بوَ طةيشتن بة دادثةروةري كوَمةلآيةتي ، دةبيَ نوسةر ببيَتة رِيَبةر و ريَنيشاندةري خةلَكي.


بةوة توَمةتباريان دةكرد بةرهةمةكانيدا بايةخ بة ئازار وكيَشةكاني خةلَك و كيَشة سياسي و كوَمةلآيةتيةكاني ولآت نادات.


 ضيخوَف ، سةرةتا ئةم رِةخنانة بةهةند ناطريَ. بةلآم سةرةنجام لةوةلآمي رِةخنةي طوَظاريَكدا بةناوي (ئةنديَشة) - كة لةهةمو يان نارِةواتر و نابةجيَتر دةبيَ - دةنوسيَ: (لةرِاستيدا نةدةبو من وةلآمي ئةم توَمةتانة بدةمةوة ، بةلآم لةوانةية بةم زوانة رِوسيا بةجيَ بهيَلَم و بوَي هةية كة ئيدي هةرطيز نةطةرِيَمةوة ، بوَية نةمتواني ئةم توَمةتانة ، بيَ وةلآمدانةوة بةجيَ بهيَلَم ... لة كوَي بةرهةمةكانمدا ديَرِيَكم ثيَ شك نايةت كة بةهوَيةوة هةست بة شةرمةزاري بكةم ، ئةطةر توَ بة دةستةواذةي نارِةوا و نابةجيَي (بيَ ويذداني) ، ئاماذة بةم رِاستية تالَة دةكةيت كةمن كةسيَكي خويَندةوار و خاوةن بةرهةمي زوَرم و كاريَكم بوَ ئةو كةسانة نةكردوة كة خوَشم دةويَن و بةرهةمةكانيشم هيض كاريطةريةكيان لةسةر ئةنجومةنةكاني طوند و ياسا تازةكاني دادطا و ئازادي رِاطةياندن و ئازادي بةطشتيي ، دانةناوة. كةواتة دةبيَ لةم كارانةدا طوَظاري ئةنديَشة خوَي بةهاوكارم  بزانيَ ، نةك رِةخنةم ليَ بطريَ. ضونكة ئةوانيش لةم بوارانةدا ، كاريَكي لةكارةكاني من زياتريان نةكردوة ، ضي بكةم ئةمة تاواني من نية).


بةم شيَوةية ضيخوَف بةم كارةي ، هةمو ئةو تيَرِوانينة نادروستانةي هةلَطيَرِايةوة و بوَخوَيشي لةدواي ئةم طةشتةيةوة ، تيَرِوانيني لةبةرامبةر زوَر كيَشةو رِةهةنددا ئالَوطوَرِي بةسةردا هات.


لةنامةيةكيدا بوَ ئةليَكسي سوَرين دةنوسيَ: ( توَ زوَر هةلَة بوي كة دةتويست نةضمة ساخالين ... ئةطةر هاتبا و لةمالَةوة بوماية ، لة زوَر شت بيَ ئاطا دةبوم ، بةر لةو طةشتةم بلآوبونةوةي كتيَبي ( سوَنات كروتز) ي توَلستوَيم بة شاكار و رِوداويَكي طةورةي ئةدةبي رِوسي دةزاني. بةلآم ئيَستا ، ئةو كتيَبة بوَ من جيَطاي ثيَكةنينة).  


توَلستوَي لة سوَنات كروتزدا زةماوةند و موزيك و ثةيوةندي جةستةيي ، بة ثيلانيَك دةزانيَت كة وردة وردة ذياني ثالَةواني ضيروَكةكة ذةهراوي دةكات و وادةكا دةس لة ئامانجة بالآكان هةلَطريَ و هةستي ضاكةخوازانةي نيَو ناخي بسرِيَتةوة و سةرةنجام دةست بوَ تاوانكاري ببا.


دواي ئةم طةشتة ، كاريطةري نوسينةكاني توَلستوَي - كةضةند سالَيَك بو ميَشكي ضيخوَفيان بةخوَيانةوة خةريك كردبو - وردة وردة كالَ دةبنةوة و فيَركردن و ئاموَذطاريةكاني توَلستوَي بة ( نةزانيةكي فريودةر) دةزانيَ.


دواتر كاتيَ ضيخوَف لة سالَي 1897 لةنةخوَشخانةي موَسكوَ دةخةويَنريَ ، توَلستوَي ديَتة سةرداني و سةبارةت بةم ( نةزانية فريودةرة)  ماوةيةكي زوَر ، بةسةختي لةطةلَ يةكتردا دةكةونة مشتومرِةوة. كة لةنيَوان قسةكانياندا سيةكاني ضيخوَف  توشي خويَن بةربون دةبن.


هةر لةم طفتوطوَيةدا ضيخوَف ئاماذة بةخوَشبةختي دةكات و دةلَيَ: ( ساتةكان بدوَزينةوة وبةحةز و مةيلي خوَمان بذين و ليَطةرِيبَين با كةسيَتي مروَظةكان بةر لة طةشةكردن ، نةذاكيَن.


دواتر هةر لةسالَي 1897 لة شويَني ذياني خوَي و ضةند طونديَكي تردا ضةند خويََندنطايةك لةسةر ئةركي خوَي دروست دةكات و داو و دةرمانيش بةخوَرِايي دةداتة نةخوَشةكاني. هةر لةو سةردةمانةشدا ئاشنايةتي نزيك لةطةلَ ماكسيم طوَركيدا ثةيدا دةكات . 


ئةكاديمياي زانستي رِوسيا لةسالَيادي لةدايك بوني ثوَشكيندا بةشيَك لة كارةكاني خوَي تةرخان دةكات بوَ زانستي كوَمةلآيةتي و ئةدةبيات. لةنيَو نوسةراني رِوسيادا ضةند كةسيَكي وةك ضيخوَف ، توَلستوَي ،كوَروَلينكوَف و ضةند كةسي تر،لةسالَي 1900بةئةندامي فةخري ئةكاديميا هةلبذيَردران.


ئةمة بوة هوَكاري خوَشحالَيةكي زوَر بوَ ضيَشتليَنةرةكةي ضيخوَف و جاريَكيان لة ميوانيةكدا طوتبوي: ( ئةنتوَن ثاظلوَظيجي ئيَمة بوَتة ذةنةرِالَ) ، كةدواتر ضيخوَف زوَر جاران بوَ ثيَكةنين ئةمةي دةطيَرِايةوة.


لةسالَي 1901 لةطةلَ (ئوَلطا كنيَثةر) ي ئةستيَرةي شانوَي هونةري موَسكوَ زةماوةند دةكا.


دواتر لة سالَي 1902دا ئةنداماني ئةكاديمياي زانستي رِوسيا ، ناوي طوَركي دةخةنة ليستي ئةنداماني فةخريةوة.حكومةتي ئةوسا زوَر بةوردي ضاوديَري كارةكاني طوَركي دةكات. كاتيَ ليستي ناوةكان دةضيَتة بةردةستي تزار و ناوي طوَركي تيَدا دةبيني تورِة دةبيَ و لة ئاستي ناوي طوَركيدا دةنوسيَ: (زيادرِةوي كراوة). ئيدي ناوي طوَركي دةكيَشريَتةوة و حكومةت بةياننامةيةك بةناوي ئةكاديمياوة دةردةكا. ئةمة دةبيَتة هوَكاري ئةوةي هاوكات لةطةلَ كوَروَلينكوَ دا دةست لة ئةنداميَتي ئةكاديميا بكيَشنةوة و هةروةها توَلستوَي راِيطةياند هيض كاتيَ خوَي بة ئةندامي ئةو ئةكاديمياية نةزانيوة تا دةس لة كار بكيَشيَتةوة.


جيخوَف لةطةلَ ئةوةي كة بوَخوَي دكتوَر بوو بةباشي ئاطاداري خراثي باري تةندروستي خوَي بو ، كةضي هيض كاتيَك دةستي لةنوسين هةلَنةدةطرت.


دواتر نةخوَشييةكةي توندتر دةبيَت و دكتوَرةكان ضةند جاريَك رِيَنمايي دةكةن بضيَتة فةرةنسا ، سةرةنجام داواكةيان قبولَ دةكات و بةرةو فةرِةنسا دةكةويَتة رِيَ ، بةلآم دواي بيستني هةوالَي مةرطي باوكي ، دةطةرِيَتةوة رِوسيا.


لةوسةردةمةدا نةخوَشي سيل ، بةتةواوي تةنطي ثيَهةلَضنيبو ، ئةو دوَست و ئاشنايانةي كة ضةند سالَيك بو نةيانبينيبو ، بةبينيني توشي سةرسورِمان دةبون ، تةنيا بةنيطاكانيدا هةستياندةكرد ئةو بونةوةرة رِةق و وشك هةلَطةرِاوةي بةرامبةريان ،جطة لة ضيخوَف كةسيَكي تر نيية. وة دةشيانزاني هيَندةي لة ذياندا نةماوة. دواي ضةند هةفتةيةك برِيَك تةندروستي باشتر دةبيَ و لةسةر رِيَنمايي دكتوَرةكان ، لةطةلَ ئوَلطاي هاوسةريدا بةرةو (ظايلربادن) ي ئةلَمانيا دةكةويَتةرِيَ.  لةويَ دةضيَتةلاي دكتوَري بةناوبانط ئيظالَد و برِيَك تةندروستي باشتر دةبيَ. لةنامةيةكدا بوَ مارياي خوشكي ، هةوالَي باشتر بوني بارودوَخي تةندروستي خوَي ، بوَ دةنوسيَ.


سةرةنجام كوَتاييةكي خيَرا و ضاوةرِوان نةكراو طةيشت . لةيةكيَك لةشةوةكاني سالَي 1904 ، دواي طيَرِانةوةي ضيروَكيَك بوَ ئوَلطاي هاوسةري ، ماندو و بيَ توانا ، ضاوةكاني لةسةريةك دادةنيَ و خةوي ليَ دةكةويَ ، ئوَلطا بيَدارة و ضاوي لةسةر هةلَناطريَ ، هةتا جاريَكي تر وةئاطا ديَتةوة و ضاوةكاني دةكاتةوة ، لاي نيوةشةو ئيدي بة يةكجاري ضاوةكاني ليَك دةنيَ.هةفتةيةك دواتر كاتيَ تةرمةكةي لة ئةلَمانياوة دةطاتةوة موَسكوَ ، مةراسيمي ناشتني لة موَسكوَ بوَ سازدةكريَ. ماكسيم طوَركيش لة مةراسيمي ناشتنيدا ئامادة دةبيَت و زوَر بةوردي رِوداوةكان توَمار دةكا.خةلَكيَكي يةجطار زوَر بةشداري رِيَورِةسمي ناشتني دةبن ، هوَكارةكاني طواستنةوة و ثوَليس  ثةكيان دةكةويَ. بةتايبةت لةو كةش و هةوا طرذ و ئالَوزة سياسيةي ئةوسةردةمةي رِوسيادا ، حكومةتي تزار ترسي ليَ دةنيشيَ نةبادا ئةم جةماوةرة بيَ ئةذمارة ، ئاراستةي مةراسيمةكة لة دذي حكومةت بطوَرِن و دةست بدةنة خوَثيشاندان و رِاثةرِين. بةلآم خةلَكي رِوسيا ، هيَندة بةقولَي كةوتبونة ذيَر خةمي لةدةستداني نوسةرةكةيانةوة ، ئاطايان لة هةل و مةرجة دذوارةكاني ذياني خوَيان و كيَشة و طير وطرفتة سياسي و نيشتيمانيةكانيش نةمابو.


ضيخوَف تةنيا ضل و ضوار سالَ ذيا ، بةلاِم كاتيَ مرد ، تواني فوَرِم و رِوخساري ضيروَكنوسيي   لة جيهاندا بطوَرِيَ وكاريطةريةكي طةورةش لة سةر شانوَنامةكان دابنيَ.


سةرةنجام لةو تةمةنة كورتةدا ، سةرباري بةتةنطةوة هاتني نةخوَشةكان و ضارةسةركردنيان ، تواني زياتر لة 600 ضيروَك و كتيَبيَك دةربارةي دورخراوة و بةنديةكاني دورطةي ساخالين بةناوي (دورطةي ساخالين) و ضةندين ياداشت و نامة - كة دواتر كوَكرانةوة و خوَيان لةنزيكةي 1500 لاثةرِة دةدةن - و ضةندين شانوَنامةي وةك ،(ئيظانوَظ 1887) ، ( بوكيَني) ، (سالَرِوَذ ) ،  (بالَندةي دةريا) ، (رِوَلَطيَرِي تراذيدي بةثيَضةوانةي حةزي خوَيةوة) ، ( سيَ خوشك 1900 ) ،( ديَوي جةنطةلَ 1889 ) ، (لة زيانةكاني توتن) ، (باخي طيَلاس ) ، (لالوَ ظانيا 1899 ) ، ( تاتيانا رِيثينيا) و ضةندين شانوَنامةي تر بنوسيَ. كة سةبارةت بةنوسيني باخي طيَلاس دةلَيَ : ( رِوَذانة تةنيا ضوار ديَرِ دةنوسم ئةو ضوار ديَرِةش زوَر ماندوم دةكا).


خويَنةري بةرِيَز ، ئةوةي كة هانيدام ئةم ضيروَكانةوة وةرطيَرِم  ، بةهوَكاري يةكةم دةبينين ئةم ضيروَكانة سةرتاثا لةقاوداني نارِةوايي و بيَدادي و هةمو رِةفتار و كرداريَكي نادروست و نةشياوي مروَظةكانة. ئةو هةلَسو وكةوت و رِةفتارانةية كةثالَةواني ضيروَكةكاني ضيخوَف هةيانة. بيَطومان ئةمةش بةشيَك بوة لة كار وكردةوةي رِوَذانةي خةلَكي ، لةرِوسياي سةردةمي ضيخوَفدا. دواي تيَثةرِيني سةد و ضةند سالَيَك ، ئةطةر بيَت و سةرنج بدةينة ئةم ضيروَكانة ، لةيةكضونيَكي يةجطار طةورة لةبيركردنةوة و هةلَسوكةوتةكاني رِوَذانةي تاكي رِوسيي ئةوسةردةمة و كوردستاني ئةمرِوَي خوَماندا ، دةبينين. لةنيَو كوَمةلَطاي ئيَمةشدا زوَر عةريف ثريشيبايَظمان هةن كة بةئةركي خوَياني دةزانن خوَيان لةكارةكاني خةلَكي هةلَقورتيَنن و تائيَستاش لةوة نةطةيشتون ئةوةي دةيكةن ، كاريَكي نةشياوة و ثةيوةندي بةوانةوة نية.  زوَر دوَبوَفمان هةن كةخاوةني شتيَكن خوَيان تا ئاستي فرِيَدان و لةكوَلَ خوَكردنةوة ليَي بيَزارن ، كةضي ئةطةر بتوانن و بوَيان بلويَ بةثارةيةكي باش بةسةر نزيكترين هاورِيَي خوَياندا ساغي دةكةنةوة. زوَر ديَرياظينمان هةن بوَ جيَبةجيَ كردني مةرامةكاني خوَيان ، خوَمان ليَديَننة ثيَشةوة و بةشان و بالَماندا هةلَدةدةن. هتد.

وةك ضوَن ماكسيم طوَركي ، لةبارةي ضيخوَف و ضيروَكةكانيةوة ، دةلَيَ: (مروَظ لة بةرهةمةكاني ضيخوَفدا لةطةل خةلَكانيَكي داماو و بيَ ضارةدا بةرةو رِو دةبيَتةوة كة مالَةكانيان ثرِكردوة لة تةوةزةلي و نائاسودةيي و بونةتة كوَيلةي طةمذةيي و بيَكاريةكاني خوَيان و بونةتة كوَيلةي هةلَثة و تةماحي خوَيان ، هةمو شتيَكيان بوَ خوَيان دةويَ ، كوَيلةطةليَكي ترسنوَكن كة خوَيان بةذيانةوة نوساندوة و سةبارةت بةداهاتو ، دنيا ثرِدةكةن لةقسةكاني خوَيان. واهةست دةكةن كة ئيدي جيَطايةك لةم دنيايةدا نةماوة ئةوان تيَيدا بذين. زوَربةي ئةم خةلَكانة خةوني خوَش خوَش بةداهاتويةكي باشترةوة دةبينن ، بةلآم خوَيان ، سةبارةت بة ئايندة ، ئةطةر تا دوسةد سالَي تريش دانيشن ، بير ناكةنةوة و ناطةنة ئةو باوةرِةي لةخوَيان بثرسن: ئةطةر ئيَمة ئاوا دانيشين و بكةوينة نيَو خةون و خةيالآتةوة ، ئةي كيَ ئالَو طوَرِيَك بةسةر ذياني مروَظةكاندا بيَنيَ و لةخوَشيةكاني ذيان بةهرةمةنديان بكا؟ضيخوَف بةو بير تيذي و وردبينيةي خوَيةوة ، ضاو دةبرِيَتة هاولآتية داماو و بيَضارةكاني ولآتةكةيي و بةزةردةخةنةيةكي خةمطين و دةنطيَكي دلَسوَزانة و سةرزةنشتيَكي قولَةوة ، هاوكات بةرِوخساريَكي ثةريَشان و بة دلَيَكي ثرِلةذان و بةدةنطيَكي دلَسوَزانةوة ثيَيان دةلَيَ: (خوَشةويستةكانم ئةو شيَوة ذيانةي ئيَوة دروست نية!  ذيان بةم شيَوةية شةرمةزارية). 


ماوةتةوة بلَيَم تا ئيَستا لةنيَو ئيَمةي كورد دا طةرضي هةمومان ضيخوَف دةناسين ، بةلآم تا ئيَستا وةك ثيَويست ئاورِي ليَ نةدراوةتةوة و كاريَكي ئةوتوَ نةكراوة كةشاياني ئةو ضيروَكنوسة بالآيةبيَ. كةثيَمواية ضيروَكةكاني ضيخوَف بوَ ئيَمة ، طرينطي خوَيان هةية و دةبيَت. لةرِوي وةرطيَرِاني شانوَنامةكانيةوة ، كة نزيكةي بيست شانوَنامة بةسةرةوةن ، جطة لةدو تا سيَ شانوَنامةيةك ، زياتر وةرنةطيَرِدراون.  ضيروَكةكانيشي كة لةشةشسةد ضيروَك بةسةرةوةن ، جطة لةضةند هةولَيَك - لةطةلَ رِيَز و خوَشةويستيم بوَ هةمو ئةوكةسانةي كةلةوبوارةدا كاريان هةبوة و ئةطةر ئةوان نةبوايان ئيَمةمانان ضانسي خويَندنةوةي ضيروَكةكاني ضيخوَف و ناسيني ضيخوَفمان ثيَ نةدةبرِا -  بةشيَكي زوَريان ضةندبارةن.  تا ئيَستا كةسيَك نةبوة كوَي ضيروَكةكانيمان بوَ وةرطيَرِيَ.  هةروةها جطةلةوةي كةضيروَكةكاني ضيخوَف ، دنيابينيةكي جيهانيان هةية و لةقاوداني هةمو ئاكار و رِةوشتيَكي ناشيرن و نةشياوي نيَو كوَمةلَطاكانة ، بةلآم  بةشبةحالَي خوَم ليَرةدا هةولَم داوة ئةو ضيروَكانة هةلَبذيَرم كةرِوَذانة بةبةرضاوي خوَمانةوة نمونةكانيان دةبينين. 


هةروةها تا ئةوشويَنةي ئاطادارم جطة لة هةردو ضيروَكي ( لاوازي)  و ( قةلَةو و لاواز)  ، خوَم بواردوة لةوةرطيَرِاني ئةو ضيروَكانةي كةثيَشتر ضةند جاريَك وةرطيَرِدراون. هيوادارم  توانيبيَتم كاريَكم كردبيَ و بةئوميَدي ئةوةم رِوَذيَك دابيَ كةسيَك يان ضةند كةسانيََك  سةرجةم بةرهةماكاني ضيخوَفمان بوَ بكةنة كوردي ، وةك ضوَن لةئةدةبياتي ولآتاني دراوسيَماندا ئةم كارة كراوة. 


                                                                                                      ئازاد نةجم


رِانية14/4/ 2011


تيَبيني/ بوَ ئامادةكردني ئةم ثيَشةكية ، سودم لةثيَشةكيةكةي كتيَبي / انتون ثاظلوويض ضخوف/ ترجمة احمد طلشيري /انتشارات نطا/ ضاث ششم1388/ وةرطرتوة.


هةروةها سودم لة ضةند سايتيَكي ئينتةرنيَت و ثيشةكيةكةي ئةم سةرضاوةيةي خوارةوة وةرطرتوة./ مجموعة اسار ضخوف/ ترجمة سروذ استثانيان/ انتشارات توس/ 1389 كة سةرجةم ضيروَكةكانيشم هةر لةم سةرضاوةيةوة وةرطرتوة.


ذيان جوانة


(بوَ ئةو كةسانةي نيازي خوَكوشتنيان هةية)


ذيان شتيَكي تالَ و بة ئازارة ، بةلآم ئةطةر نيازي طوَرِينيت هةبيَت كاريَكي هيَندة دذوار و ئةستةم نية. بوَ ئةم كارةشت ئةوةندة بةس نية دوسةد هةزار رِوَبلَيَكت بوَ دةرضيَت ، يان ميدالياي (هةلَوَي سثي) يت ثيَببةخشن ، يان لةطةلَ كضيَكي جوانكيلةي دلَرِفيَن ، زةماوةند بكةيت ، يان وةكو كةسيَكي باش و دلَساف بناسريَيت و ناوو ناوبانطت ضةندين سالآن دةماودةم بكات. بيَطومان ئةطةر بتواني لة ذياندا ئةمانة وةدةست بيَني ،خراث نية ، بةلآم  هةمو ئةمانة ، شتيَكن لةطةلَ تيَثةرِيني رِوَذطاردا ئةطةري نةمان و لة بةين ضونيان هةية و دةشيَ لة ضركةساتيَكدا لة دةستيان بدةي. 


بوَ ئةوةي ئيدي لةمةودوا ، تةنانةت ئةو كاتانةش كة لةو ثةرِي نيطةراني دايت ، شادو بةختةوةر بذيت ، دةبيَ ئةم دو هةنطاوةي خوارةوة جيَبةجيَ بكةيت:  يةكةم رِازي بيت بةوةي كة هةتة و دووةم باوةرِي تةوات بة دةستةواذةي (لةوانةية لةمةش خراثتر رِوبدات )  هةبيَت. ئةمةش هيَندة كاريَكي ئةستةم نية . 


كاتيَ قوتوي كبريت لة طيرفانتدا طرِ دةطريَ ، دلَ تةنط مةبة و سوثاسي خودا بكة كة طيرفانت طةنجينةي باروت نةبوة. كاتيَ كوَمةلَيَك خزمي ليَقةوماو و بيَضارةت لة ظيَللا هاوينيةكةتتدا ديَنة سةردانيت ، نيَو ضاوانت طرذ مةكة و شادو شوكربة و بلَيَ زوَر سوثاس خوداية خزمان بةسةرياندا داوم نةك ثوَليس . 


ئةطةر درِكيَك لة ثةنجةت ضةقي ، برِوَ سوثاسي خودا بكة و بلَيَ ضاك نةبو لة ضاوم نةضةقي . ئةطةر هاتو بينيت ذنةكةت يان خوشكي ذنةكةت ، لة بري طوَرانيةكي دلَرِفيَن ، خةريكي راهيَنانة لةسةر نوَتةكاني ئاميَريَكي موَزيك و كردويةتية درينطة درينط ، دلَطير مةبة و لة خوَشيان هةلَثةرِة ضونكة طويَت لة موزيك بوة نةك لورةي ضةقةلَ و مرِو مياوي ثشيلة. 


برِوَ سوثاسي خودا بكة كة نة ئةسثي ذيَر باري ، نة ميكروَبي ،نة كرمي (تريشين*) ي ، نة بةرازي و نةولآخى و نةميَشولةيت و نة ورضي قةرةجة طةرِوَكةكاني. برِوَ هةلَثةرِة لة خوَشي ئةوةي نة شةلي ، نة كويَري ، نة كةرِي ، نةلالَي ، نة توشي نةخوَشي كوَليَرا بويتة .هةلَهةلَة ليَدة لةخوَشي ئةوةي كة ئيستا لة دادطا و لةنيَو قةفةزي تاوانباران دانةنيشتويت و بةرامبةر داواكاري طشتي رِانةوةستاويت و بوَ وةرطرتني ثاداشتي نوسينةكةت ، لةطةلَ كابراي بلآو كةرةوةدا نةكةوتويتة مشتومرِ. 


ئةطةر مالَت لةشويَنيَكي دورةدةستة ، بير لةوة بكةوة و بلَيَ ضاك نةبو مالَم دوور تر نةبو.  ئةطةر ددانيَكت ديَشيَ ، دلَت بةوة خوَشكة و بلَيَ ضاك نةبو هةموو ددانةكانم نةديَشان. ئةطةر بوَت دةكريَ طوَظاري (شاروَمةند) نةخويَنيتةوة ، يان لة سةر بةرميليَكي زبلَي مالآن دانةنيشتويت ، يان لةونيَوةدا سيَ ذنت نةهيَناون ، برِوَ بوَ خوَت  تيَر هةلَثةرِة. ئةوكاتةي كة دةتطرن و رِاثيَضي كةلآنتةريت دةكةن ، شاطةشكة بة لةخوَشيان ، ضونكة دلَنيايت و دةزاني بوَ كةلآنتةرييت دةبةن نةك دوَزةخي سوتيَنةر ، كاتيَ لةويَ بة قامضي كةوتونة سةرت ، هةلَهةلَة ليَدة لةخوَشي ئةوةي بة قامضي ليَتدةدةن نةك تةور . 


ئةطةر ذنةكةت خيانةتت ليَدةكات ، برِوَ لةخوَشيان هةلَثةرة و بلَيَ ضاك نية خيانةت لة من دةكات نةك لة نيشتيمان. 


وقس عليهذا ...ئةي مروَظ ! طويَ لة ثةند و ئاموَذطاريةكانم بطرة تا لةمةودوا ذيانت ليَوانليَو بيَت لة شادي و بةختةوةري.


(كرمي تريشين*) كرمي نيَو طوَشتي بةراز


تيَبيني/ ئةم ضيروَكة ثيَشتر لة ذمارة 87 ي طوَظاري طزينط بلآو بوَتةوة

ثياويَكي ناسياو


(ظاندا) ي جوانكيلة ، كة لة ناسنامةدا نيَوي (ناستاسيا كاناظكينا) بو ، كاتيَ لة نةخوَشخانة دةركرا ، خوَي لة هةل و مةرجيَكدا بينيةوة كة ثيَشتر هةرطيز نةيبينيبو ، نةخاوةني جيَطا و رِيَطايةك ، نةثارة وثوليَك ، نةثلة وثايةيةك ، ئةمة ض ضارةنوسيَك بو؟


بةر لة هةمو شتيَك خوَي طةياندة بانكيَكي رِةهني و ئةنطوستيلة نقيَم فيروَزةييةكةي ،كة تاكة سةرمايةي ذياني بو ، بة بارمتة دانا و ئةو ثارةيةي كة لةبةرامبةردا وةريطرت لة رِوَبلَيَك تيَنةدةثةرِي ... بةم ثارةية ض شتيَك دةكرِدرا؟ نة بةشي كرِيني بلوزيَكي كورتي موَدي سةردةم ، نة بةشي كرِيني كلآويَكي دريَذ و نةبةشي كرِيني جوتةثيَلآويَكي بروَنزي دةكرد ... لةبةر ئةوةي ئةم شتانةي نةبون ، وايدةزاني بةرِوت و قوتي دةطةرِيَ.


لةهزري خوَيدا وايدةزاني نةك مروَظةكان ، بةلَكو سةط و ئةسثةكاني شةقامةكةش سةيري دةكةن و بة جل و بةرطة سادةكاني ثيَدةكةنن. جطة لة وةدةست هيَناني ثيَلآو و كلآو و جل و بةرطي نويَ ، بيري لة هيض شتيَكي تر نةدةكردةوة. بيركردنةوة لةوةي كة ض بخوا و لةكويَ بنويَ ، هةرطيز بةميَشكيدا نةدةهاتن.


لةميَشكي خوَيدا بيري كردةوة: ( خوَزطة توشي ثياويَكي ناسياو دةهاتم ، دةمتواني هةنديَك ثارةي ليَ وةرطرم ... هيض ثياويَك ئامادة نية ثارةم بداتيَ ... لةبةرئةوةي ...).


ظاندا توشي هيض ثياويَكي ناسياو نةهات. ئةلَبةتة دةكرا دواي نيوةرِوَ بضيَتة رِيستوَرانتي (رِيَنسانس) و ناسياوةكاني ببينيَ ، بةلآم بةسةري رِوت و بةم جل و بةرطة سادانةوة ، هةر رِيَطاي ضونة ذورةوةشيان ثيَنةدةدا.


ئةدي دةبو ضي كردبا؟


دواي ماندويَتيةكي زوَر كة بة هوَي رِوَيشتن و دانيشتن و بير كردنةوةوة  ، توشي ببو ، برِياريدا بةرةو ئاثارتماني ثياويَكي ناسياو بضيَت و داواي ثارةي ليَ بكات ، بيري كردةوة: ( بضمة لاي كيَ؟ ناكريَ بضمة لاي ميشا خيَزاندارة و دةوري ضوَلَ نابيَت ... لةم كاتانةدا ئةو ثيرةميَردةش لةمالَ نية و ضوَتة سةر كار ).


ليَرةدا (فينكل) ي دكتوَري دداني بيرهاتةوة ، ئةو ثياوة  يةهوديةي كة ئايني خوَي طوَرِيوة و بوَتة مةسيحي. 


فينكل نزيكةي سيَ مانطيَك لةوةو بةر ، بازنيَكي بة دياري دابوة ظاندا و شةويَكيش لة يانةيةكي ئةلَمانيدا ، لةكاتي نانخواردندا ، ظانداثةرداخيَك بيرةي بةسةردا رِشتبو ، بةلَيَ ، ئةم ثياوةي بير كةوتةوة و شادي دايطرت ، لةميَشكي خوَيدا بيري كردةوة: (دلَنيام ثارةم دةداتيَ ، بةس خودا بكات لةمالَ بيَت ...  ئةطةرثارةم نةداتيَ و بيةويَ لة كوَلَ خوَيم كاتةوة هةمو ضراكاني ذورةكةي دةشكيَنم ).


بةرلةوةي بطاتة مالَي دكتوَر ، نةخشةيةكي بةم شيَوةيةي لة ميَشكي خوَيدا كيَشا: (بةخةندةوة وردة وردة بة ثليكانةكاندا سةردةكةويَ ، دةضيَتة ذوري تايبةتي دكتوَر و داواي بيست و ثيَنج رِوَبلَي ليَ دةكات ).


بةلآم هةركة طةيشتة بةر دةرطا و دةستي بوَ زةنطةكة برد ، ئةو نةخشةيةي لة ميَشكي خوَيدا دايرِشتبو ، هيضي لة بير نةما.


لةناكاو ، ترس و دلَةرِاوكيَيةك ، كةثيَشتر هيض كاتيَك لةم حالَةتانةي بةخوَيةوة نةبينيبو ، هةمو جةستةي طرتةوة. ئةو لةنيَو كوَرِي ثياواني سةرخوَشدا ، هةميشة ذنيَكي جةسور و بيَ شةرم بو ، بةلآم ئيَستا دةترسا بةو جل و بةرطة سادةيةوة ضةشني ئاغايةكي ليَكةوتو ، خوَي ليَ بةدور بطرن.


هةستي بة ترس و سوكايةتي كرد ، دوضاري سةرسورِان و ترس ببو. لة كاتيَكدا كة دةترسا دةست بوَ زةنطي دةرطاكة بةريَت ، لة ميَشكي خوَيدا لةكيَشمةكيَشدا بو : ( لةوانةية  ئيَستا مني هةر لةبير نةمابيَت ... ئيَستا بةض رِويةكةوة بةم جل و بةرطة شرِةوة خوَمي نيشاندةم؟ بةم جلانةوة بة سوالَ كةريَك دةضم ، بة ذني ثياويَكي دةسطيَرِ دةضم ...).


لةطةلَ ئةمةشدا بةحالَةتيَكي ليَوانليَو لة ترس و دلَةرِاوكيَوة ، دةستي بوَ زةنطةكة برد و ليَيدا.


طويَي لة دةنطي ثيَي دةرطةوانةكةي دكتوَر بو ، ظاندا ثرسي: دكتوَر لةويَية؟


ثيَشبيني ئةوةي دةكرد ، دةرطةوانةكة بلَيَ نةخيَر ليَرة نية ، بةلآم كابرا - بيَ ئةوةي يةك قسة بكات - ظانداي بةرةو ذوري ضاوةرِوانيي ، ريَنمايي كرد و يارمةتيدا لة داكةندني بالَتوَكةيدا. 


ثليكانةكاني مالَي دكتوَر ، زوَر سةرنجي ظانداي رِاكيَشا ، بةلآم لةنيَو ئةو هةمو جواني و رِازاوةييةدا ، ئاويَنةك ، لةهةمو شتيَك زياتر سةرنجي رِاكيَشا ، تيايدا: ذنيَكي سادةثوَش ، كة نة بلوزي دوايين موَديَلي رِوَذي لةبةردابو ، نة كلآوي دريَذي لةسةردابو ،نة ثيَلآوي بروَنزي لةثيَدابو ، بةدي دةكرا. بةلاي ظانداوة سةير بو! زياتر بة كريَكارةكاني كارطةي دورين و جل شوَرةكان دةضو ، جل وبةرطيَكي زوَر سادةي لةبةردابو ، بوَخوَشي نةيدةزاني لةبةرضي دةبيَ شةرم بكات و لةبةر ضي ئةو ضاوقايميةي جاراني لةدةست داوة.


خزمةتكارةكةي فينكل ، بةدةم رِيَنمايي كردنييةوة ،طوتي:  فةرمو ... ئيَستا دكتوَر ديَت ... فةرمو دانيشة.


ظاندا ، لةسةر كورسيةكي نةرم دانيشت ولةفكران رِاضو: ( هةر بيَتة ذوريَ ثيَي دةلَيَم هةنديَك ثارةم بةقةرز بداتيَ ، ئيَ خوَ ناسياومة! مروَظ نابيَ شةرم لة ناسياو بكات و دةبيَ بة رِيَزةوة هةلَسوكةوت بكات ، بةلآم خوَزطة ئةم خزمةتكارة دةرِوَيشتة دةريَ!  ئةو ليَرة بيَت ... ناكريَ ... نازانم بوَ ليَرة رِاوةستاوة؟ لةبةرضي نارِوات؟ ).


نزيكةي ثيَنج خولةك دواتر ، دةرطاي ذورةكة كرايةوة و دكتوَر وةذور كةوت ، بالآ بةرز و طوَناكاني خرِ و طوَشتن بون و ضاواني طةورة و زةق بون . 


ضاوةكاني و طوَنا خرِ و رِانة ئةستورةكاني و هةمو ئةمانة رِك و رِاست ، تيَرو ثرِي و نةفرةتيان نيشان دةدا.


فينكلَ لةرِيستوَرانتي (رِيَنسانس) و يانة ئةلَمانيةكة ، ثياويَكي شاد و دةم بةخةندة بو و بةضةث و رِاستدا ثارةي بوَ ذنان خةرج دةكرد و طالَتةكاني ئةواني زوَر بة ئاسايي وةردةطرت . بوَنمونة ئةو شةوةي كة ظاندا ثةرداخة بيرةكةي كرد بة سةريا ، نةك تورِة نةبو ، بةلَكو هةنديَك ثيَكةني و بةطالَتةثةنجةي هةرِةشةي رِاوةشاند. بةلآم ئيَستا نيطاكاني توند و خةوالَو و سارد و سرِ بون. دكتوَر بةدةم جويني شتيَكةوة ، بيَ ئةوةي سةيري ظاندا بكات ، ثرسي: ض فةرمايشتيَكت هةبو؟


ظاندا رِوانية سةروشكلَي خزمةتكارةكة و ئةمجار رِوانية قةد و قيافةي تيَر وثرِي دكتوَر ، دياربو كة ظانداي نةناسيبوَوة ، رِوخساري سور هةلَطةرِا ...


دواي ئةوةي وةلآميَكي نةبيست ، ئةمجارةيان بةدةنطيَكي توندترةوة ،ثرسي: ض فةرمايشتيَكت هةبو؟


ظاندا لةذير ليَوةوة طوتي: ددان ... ددانم ديَشيَ ....


: زوَر باشة كامةيان؟


ظاندا وةبيري هاتةوة كة يةكيَك لة ددانةكاني كلوَرة ، طوتي: خوارةوة ... لاي رِاست ....


: هم ... كوا دةمت بكةوة.


ئةمجار بروَكاني ويَك هيَنانةوة و هةناسةي لة سينطي خوَيدا بةند كرد و كةوتة سةيركردني ددانة كلوَرةكة ، دواتر كاتيَ ميلة كانزايةكةي بة دداني ظاندا دا ديَنا ،ثرسي: ئيَستا  ئازاري هةية؟ 


ظاندا بة دروَ وةلآمي دايةوة: بةلَيَ ... ئازاري هةية ...


ظاندا لة ميَشكي خوَيدا بيري دةكردةوة: ( هيَندة بةسة ئاماذةيةك  بة ناسياوةتيةكةمان بكةم ، ئيدي شتةكاني بير دةكةويَتةوة ... بةلآم ... ئةم خزمةتكارة!  نازانم بوَضي ليَرة رِاوةستاوة؟). 


فينكل ، لةحالَيكدا كةسةيري ددانةكاني ظانداي دةكرد ، لةناكاو وةك شةمةندةفةريَك لة نيَو دةمي ذنةدا فيشكاندي : ئةم ددانة بةكاري ئةوة نايةت ثرِ بكريَتةوة ،ثرِكردنةوةي كاريَكي بيَ سودة.


دواي ضةند ساتيَكي كةم ، كاتيَ دوبارة دةيرِوانيةوة ددانةكاني و ثةنجة بوَن توتناويةكاني بةدةم و ليَوي ظاندا دا دةهيَنا ، جاريَكي تر هةناسةي لةخوَي برِي و ميلة ساردةكةي بة نيَو دةمي ذنةدا بردة خواريَ ... ظاندا لة ثرِيَكدا هةستي بة ئازاريَكي توند كرد و هاواريَكي كرد و دةستي فينكلي طرت. دكتوَريش لة ذيَر ليَوةوة طوتي: مةترسة ... هيض نية ، هةر هيض نية ، تازة ئةم ددانة بةكةلَكي هيض نايةت ... مروَظ دةبيَ ئازا وخوَرِاطر بيَت.


لةم كاتةدا ، ثةنجة بة توتن ئالودةبو و خويَناويةكاني ، لةبةرامبة ضاوي ظاندا دا رِاطرتن و ئةو ددانةي كة كيَشابوي ، نيشانيدا . خزمةتكارةكةش ستلَيَكي لةبةردةم ذنةدا رِاطرت .


 فينكل طوتي: كة طةيشتيةوة مالَيَ ، ئاوي سارد لة دةمت وةردة ... باخويَنةكةي رِاوةستيَ ...


لة بةرامبةر ظاندا دا رِاوةستابو. سةرو سيماي لةكةسيَك دةضو ضاوةرِوان بيَت هةرضي زوة جيَي بيَلَن و ليَي طةرِيَن بوَخوَي تاويَك ئاسودة بيَت و ثشويةك بدات ...


ظاندا بةرةو دةرطاكة وةرسورِا و طوتي: خودا حافيز ...


فينكل بةخةندةوة ثرسي: ئةدي هةقي ماندويَتيةكةي من ضي بةسةرديَت؟


ظاندا سور هةلَطةرِا ، هةمان ئةو يةك رِوَبلَة كاغةزةي ، لةبةرامبةر خةواندني ئةنطوستيلة نقيَم فيروَزةييةكةيدا  ، وةري طرتبو ، دايةدةستي دكتوَر و طوتي: ئةها ... بةلَيَ ...


كاتيَ لة ويَوة بةرةو شةقامةكة وةرِيَ كةوت ، لة هةمو كاتيَك زياتر هةستي بة شةرم و تةريق بونةوة دةكرد ، بةلآم ئةمجارةيان نةك لةبةر هةذاري و جل و بةرطة شرِةكةي بةري ، ئيدي ئةم شتانة بةلايةوة طرينط نةبون. نة كلآوي دريَذ! نة بلوزي دوايين موَديَل! نة ثيَلآوي بروَنزي!  بةدةم رِوَيشتنةوة خويَني تف دةكردةوة ، فرِيَداني هةمو تفيَكي خويَناوي ، دةيخستةوة يادي ذيانةثرِ لةضةرمةسةري و كويَرةوةريةكةي و ئةو سوكايةتي و بيَ رِيَزيةي كة تا ئةو ساتة توانيبوي خوَي لةطةلَياندا بسازيَنيَ ، دةبيَ سبةينيَش و دوسبةي و هةفتةي داهاتو و سالَي داهاتو و تةواوي ذياني و تا كاتي مردن دةبيَ لةطةلَياندا بسازيَ .


 لةذيَر ليَوةوة طوتي: ئاخ خوداية! ضةندة ترسناكة!


*    *    *


ظاندا ، جاريَكي تر ، سةر لة ئيَوارةي رِوَذيَكي تر ، لة رِستوَرانتي ( رِيَنسانس) بو و سةماي دةكرد. كلآوي دريَذي نويَ لةسةريدا و بلوزيَكي دوايين موَدي رِوَذ لةبةريدا وثيَلآوي بروَنزي لةثيَيدا بون. ئةوشةوة خانةخويَكةي بازرطانيَكي طةنج بو ، كةتازة لة (كازان) وة هاتبو.    


 (دوو رِوَذنامةضي)


(ضيروَكيَكي نارِاست)


 (رِيبكين) ي كارمةندي رِوَذنامةي (سندانتان ليَدا) كة ثياويَكي قةلَةوي غةمبار و نيطةران بو ، لة ناوةرِاستي ذورةكةدا رِاوةستاوة و بة ئيشتياوة دةرِوانيَتة ئةو قولابةي كة بوَ هةلَواسيني ضرا ، بةساثيتةكةوة بةسترابو. حةبليَكي بةدةستةوةية و لة دلَي خوَيدا بير دةكاتةوة: (نازانم دةشكيَ يان نا؟ دةترسيَم لةبن و بيَخةوة بيَتةدةريَ و بة تةثلَي سةرم بكةويَت ، سندان لةم ذيانةدا جيَطايةكم بوَ خوَخنكاندنيش دةست ناكةويَ).


ئةطةر هاتبا و لةم ساتةدا ( شلثكين ) ي هاورِيَي ، كة كارمةندي رِوَذنامةي ( يةهوداي خائين) و ثياويَكي سورةي وريا بو ، وةذور نةكةوتبا ، كيَ دةيزاني سةرةداوي بيركردنةوةكاني ئةم ثياوة شيَتة ، دةطةيشتنة كويَ؟


شلثكين لةطةلَ دانيشتندا ، طوتي: سلآو ظاسيا ، هاتوم بةدواتدا ... با برِوَين ، لةطةرِةكي (ظيبوَرطس)  سيَ ديَرِ هةوالَمان دةسكةوتوة ... وةك بيستومة كةللةثوتيَك ويستبوي طوَشاوطوَش سةري كةسيَك ببرِيَ ، بةلآم فريا نةكةوتبو. نازانم ضي تيَدابو ئةطةر بةشي سةد ديَرِ هةوالَي لةم شيَوةيةمان دةستكةوتبا؟ دةزاني برا!  هةنديَك جار بيردةكةمةوة ، تةنانةت حةزم ليَية بشينوسم ، ئةطةر هاتبا و ئةم خةلَكة بةشيَوةيةكي مروَظانة بيريان كردباوة و تيَطةيشتبان لةوةي كة ئيَمةش دةبيَ وةلآمي قوَرِةي زطمان بدةينةوة ، ئةوا بةدلَنياييةوة رِيَذةي خوَكوشتن و خوَسوتاندن سةد بةرابةر زيادي دةكرد و دواي ئةمةش خةلَكاني تر توشي بيَنة و بةرةي دادطا دةكران و ...


شلثكين لةم قسانةدا بو ، ضاوي بة حةبلةكة كةوت ،ثرسي: ئةمة ضية؟ ناكا نيازي خوَكوشتنت هةبيَ؟


رِيبكين ، بةغةمطينيةوة وةلآمي دايةوة: بةلَيَ برا ... تةواو ئيدي ... خوداحافيز ... لةم ذيانة ثرِضةرمةسةرية.


: ئةمةي توَ دةيكةي كاريَكي طةمذانةية! ئاخر ض شتيَك بيَزاري كردوي؟


: هةمو شتيَك ، دةرِوانمة هةر شويَنيَ ، جوَريَك لة خوَونكردن ... جوَريَك لةضارةنوسي ناديار و ... شتيَك نية بتواني بابةتيَكي لةسةر بنوسي. بةكولَ هاتني بيرو ئةنديَشة و زوَر ليَكدانةوة ،ثالَنةري سةرةكي خوَكوشتنن. ئةم شتانة مروَظ هان دةدةن خوَي بكوذيَ. دةرِوانمة هةرلايةك دةبينم مروَظةكان خةريكن يةكتر دادةثةلَوَسن و يةكتر هةلَدةدرِن و يةكتر دةخوَن ، ضالَ بوَ يةكتر هةلَدةكةنن و يةكتر بن طوَم دةكةن و تف بةسةر و ضاوي يةكتردا دةكةن ،  سةرباري ئةمانةش شتيَكي لةبار و طونجاوت دةسناكةويَ تا دةست بوَ قةلَةمةكةت بةريت و بابةتيَكي لةسةر بنوسي! جوَريَك لة (دواليزم) ي نةفرةتي ، بالَي بةسةر هةمو شتيَكدا كيَشاوة.


: ضوَن دةلَيَي هيضت بوَنوسين وةطير ناكةويَ؟ بابة ئةمرِوَ رِوَذيَكة ، ئةطةر دة دانة دةستيشت هةبن ، ئيش و كار بوَ هةمو دةستةكانت وةك خوَلَة. 


: نةخيَر وانية برا ، هيضت بوَنوسين وةطير ناكةويَ ، ئيدي من كوَتايي بةذيانم هاتوة! ثيَم نالَيَي لةبارةي ضيةوة بنوسم؟ تا خودا حةزكا لةبارةي سندوقدارةكان و دةرمانخانةكان و لةبارةي كيَشةي رِوَذهةلآتةوة ، شتيان نوسيوة ... ئةوةندةيان نوسيوة كة ئيدي قرِيان خستوَتة هةمو شتيَكةوة و بةشيَوةيةك سةريان لة خةلَكي شيَواندوة ، كة ئيدي هيضيان ليَ تيَناطةن. لةبارةي كفر و كيَشةي خةسوو و ئاطركةوتنةوة و كلآوي ذنانة و نةماني ئاكار و رِةوشت و ناز و لةنجةكاني ( تسوَكي خان*) و ... لةبارةي بون و نةبوني ئةو دنياوة هيَندةيان نوسيوة كةئيدي هيض شتيَك نةماوة لةسةري بنوسيت. بوَنمونة ، توَ ئيستا لةبارةي ئةو رِوداوةوة قسةت كرد و طوتت طوايا ويستويانة كةسيَك سةربرِن ... ئةمة ض شتيَكي سةرسامكةري  تيَداية؟ منيش ئاطاداري رِوداويَكم ، كةسيَكيان هةلَواسي و دواتر ثارضة ثارضةيان كرد و نةوتيان ثيَداكرد و ئاطريان تيَبةردا. هيضيشي لةسةر نانوسم. ئةمة بابةتيَكي ئةوةندة طرينط نية!  بةجةهةنةم ، ئةم شتانة دةبارة و سةد بارةن ، هيض شتيَكي تازةيان تيَدانية. دامنا توَ دو هةزارت دزيوة ، يان ئاطرت لةسةرانسةري شةقامي (نظسكي) بةرداوة ، ئةمانة ضين؟  هةمو ئةمانة شتي ئاسايين و باويان نةماوة ، سةدان جار لةسةريان نوسراوة ، برِوَ برا! ئةمن ئيدي ... تةواو ... خوداحافيز.


: هيض سةرلةم قسانةت دةرناكةم براطيان؟ ئةدي ئةو هةمو كيَشة و طرفتانةضين؟ ئةو هةمو رِوداوة جوَراوجوَرانة هةن ... وا دنيا بةسةر كيَشة و رِوداودا كاول دةبيَ ...


: ئةو رِوداوانة شتي بيَ نرخن ، بوَ نمونة ئيَستا من نيازي خوَخنكاندنم هةية ، ئةمة لة رِوانطةي توَوة ، رِوداوو طرفتة ، بةلآم لة رِوانطةي منةوة ، تةنيا ثيَنج ديَرِ هةوالَة ، ئةويش بةخةتي طةورة! ئيدي نوسين نةما.


 لةكاريان خستين ، لةكارمان دةخةن ، لةكاريان خستوين ، هةر يةك شتن ، هيض شتيَكي تازةيان تيَدانية ، تةنيا جياوازيةكةي لةدةربرِين و مينطةمينطةكة داية.


زطم بة خويَنةري قورِبةسةر دةسوتيَ ، ئاخر داماوة ض تاوانيَكي هةية! بةردةوام ئةم شتة ثرِو ثوضانة دةرخواردي ميَشكي بدةن!


ليَرةدا ئاهيَكي هةلَكيَشاو سةريَكي بادا و زةردةخةنةيةكي تالَي هيًَنا سةرليَوةكاني و طوتي: بةلآم ئةطةر هاتبا و شتيَكي جياواز:  بوَنمونة ، كارةساتيَكي دلَتةزيَن و ورِكةر ، يان رِوداويَكي ترسناك و زياد لةئةندازة ناخوَش و نابةجيَ ، كة جنوَكةكانيش زارةترك بكا ، رِويدابا ، بيَطومان طيانيَكي تازةم بةبةردا دةهاتةوة. ئةطةر طوتبايان ئةو ئةستيَرةيةي  لةسةري دةذين ، لةكاتي سوراِنةوةيدا بةر ئةستيَرةيةكي كلكدار دةكةويَ!  يان بسمارك دةبيَتة موسولَمان!  يان توركةكان بة هيَرشيَكي كتوثرِ دةست بةسةر (كالوطا) دا دةطرن! ... يان بوَ نمونة (نوَتوَظيض) دةطاتة ثلةي (رايزن سيَر) ي!  بةكورتي ئةطةر هاتبا و رِوداوو كارةساتي لةم شيَوةية ، رِوياندابا ، ئةوا دةذيامةوة . 


: توَ ئاشقي ناخ و كروًَكي شتةكاني ، بةلآم هةولَدة لة تةنكايي و بواردا مةلة بكةيت  ... برِوانة ضلَة طياكان و بةرد رِيَذةكان و درزي تةختةكان ، جوان سةرنجيان بدةية و ليَيان ورد بةرةوة ... لةهةمو جيَطايةك و لةهةموياندا ، ذيان و ئازار و كويَرةوةري بةدي دةكةيت. لة هةموثارضة تةختةيةكي برِدراو و رِيَكخراودا ، لةبوني بةرازيَكدا ، خةم و كارةسات بةدي دةكةيت.


: خةني لةخوَت  ... بةو سروشتةي كةهةتة ، باش دةزاني لةبارةي هيَلكة مريشكيَكي خوراوةوة قةلَةمةكةت بخةيتةكار ... بةلآم ئةمة ... ئةمة بةمن ناكريَ.


شلثكين ، بةدةنطيَكي وةك سوكايةتي ثيَكردنةوة ، طوتي: بوَ؟ ضي تيَداية؟ خراثي ئةمة لة ضيداية لةبارةيةوة بنوسيت؟ بابة! ئةمة بوَخوَي يةك دنيا ثرسيار هةلَدةطريَ!  يةكةم: هةركاتيَ ضاوت بة تويَكلَة هيَلكةيةك دةكةويَ رِقت هةلَدةستيَ و يةكسةر طوَرِانت بةسةردا ديَت ، ضونكة هيَلكة مريشكيَك ، كة سروشت هيَناويةتية بون و ثاراستويةتي ، بوَخوَي واتاي ذيانة ... ليَم تيَدةطةيت؟  تواناي خولَقاندني هةية و ذيانيَكي نويَش بةهةزاران نةوةي تازة دةبةخشيَ ، دةبيني لةناكاو خوراوة و بوَتة قورباني نةوسني و ضلَيَسي مروَظ ، دةكرا لةو هيَلكةية ، مريشكيَك بخولَقيَ و بةدريَذاي ذياني ، هةزاران هيَلكة بكا.  ئةمةش بوَخوَي يةكيَكة لة هوَكارةكاني رِوخاندني ثايةكاني ذيَرخاني ئابوري كوَمةلَطا و قوتداني سةرضاوةيةكي ئابوري داهاتوي كوَمةلَطا!. دوةم: كاتيَ ضاوت بةتويَكلَة هيَلكة دةكةويَ خوَشحالَ دةبي ضونكة دةبيني خةلَكي رِوسيا لةرِوي خورد و خوَراكةوة باشن. سيَيةم: دةبينين تويَكلَة هيَلكة ، لة كاري كشتوكالَي  ولآتةكةماندا وةكو ثةين سودي ليَ وةردةطيريَ ، ئاموَذطاري خويَنةرةكانت دةكةيت و وشياريان دةكةيتةوة كة خوَ لة تيَهةلَقورتاندنةكاني بثاريَزن و خوَ لة حةرام كردني بثاريَزن . ضوارةم: كاتيَ تويَكلَي هيَلكةت بةرضاو دةكةويَ ، دةكةويتة بيري ئةوةي هةمووشتيَك ، رِوَذيَك لة رِوَذان كوَتايي ثيَديَت و دةبيَتةوة خوَلَ ، ئةو شتةي كةضةند ساتيَك لةمةوبةر ، لةجولَةدابو ، ئةوا ئيستا كوَتاي ثيَهات. ثيَنجةم: ... كورِة خوَ ثيَويست بةم هةمو ذماردنة ناكات ، ئةطةر حةزت ليَبيَ دةتوانم تا سةد دانةت بوَ رِيزكةم.


: نا برا ، ئةمن ئيدي هةستي باوةرِ بةخوَبونم لةدةستداوة ، خةم و خةفةت ضنطي لةذيانم طير كردوة ... سندان لة هةموشتيَك دا.


رِيبكين ، دواي ئةم قسانة ، هةستاو سةري حةبلةكةي لة قولابةكة ، بةست. 


شلثكين ، بةدةنطيَكي هيَدي و هيَمن ويستي ثةشيماني بكاتةوة ، بوَية طوتي: ئةم كارةت لةهيض و خوَرِايية ، بةخودا لةهيض و خوَرِايية!  بوَ ناتةويَ تيَبطةيت! ئةم شارةي ئيَمةي تيَداين بيست رِوَذنامةي ليَدةردةضيَ ، هةر بيستيشيان ، بةشي خوَيان بابةتيان وةطير دةكةويََ ، ئةمةش ئةوة دةسةلميَنيَ كةهةميشة بابةتت بوَ نوسين وةطير دةكةويَ!  تةنانةت ئةو رِوَذنامانةي لةشاروَضكةكانيشدا دةردةضن ، بةشي خوَيان بابةتيان وةطير دةكةويَ. 


رِيبكين ، وةك ئةوةي بةدواي بابةتيَكدا بطةرِيَ ، لةبةرخوَيةوة بةمنطة منطةوة طوتي: نا ... بانطدةرة خةو توةكان ، سندوقدارةكان ، بانكي خةلَكي ، سيستمي ثاسةثوَرت ، طوَرِيني ناونيشان ... (رِوَميليا*) ... ليَيطةرِيَ ... وازي ليَبيَنة!


: كةواية ضوَني بةباش دةزاني وابكة.


دواي ئةمة ، رِيبكين ، طريَي حةبلةكةي خستة ملي خوَي و بةوثةرِي حةز و ئارةزوةوة خوَي خنكاند.


شلثكيني هاورِيَشي ، دةسبةجيَ هةستا ضوة سةرميَزي نوسينةكةيي و لة ضاوليَكنانيَكدا  هةوالَيَكي لةبارةي خوَكوذي و ضوَنيَتي رِوداوةكة و وتاريَكي لةبارةي هوَكارةكاني خوَكوشتن وثرسةنامة و ضةند وتاري تري لةم جوَرةي نوسين و هةركة كارةكاني تةواوكرد ، بةخيَرايي خستنية طيرفانيةوة و بةشاديةوة بةرةو بنكةي دةستةي نوسةران ، بةرةو ئةو شويَنةي


 (خويَنةر ، شانازي ،ثاداشتي نوسين) ضاوةرِوانيان دةكرد ، فرتةي ليَكرد.


(تسوَكي خان*) سةماكاري ناسراوي باليَي ئيتالي ، كة لةسالَةكاني 1885-1892لة رِوسيا ذياوة و لةسةر سةكوَي هوَلَي ( MARIINSKI) كارةكاني خوَي ثيَشكةش كردوة.


(رِوَميليا*) يان بولطارياي باشور كةبةشيَك بو لة ويلايةتة نيمضة خودموختارةكاني دةولَةتي عوسماني. 


رِاوضي


ضيَشتةنطاويَكي درةنط بو ، دلَي مروَظي تةنط دةكرد ، تةنانةت ثةلَةهةوريَكيش بةئاسمانةوة نةدةبينرا ، تابلوَيةكي غةمناك بوو ، تةنانةت هاتبا و بارانيش باريبا نةيدةتواني كةش وهةوايةكي دلَطيرو كراوة ، بةناوضةكة ببةخشيَ ... شنةبايةك نةدةهات طةلآي دارةكان ببزيَويَ ، درةختةكان بيَ جولَة بون و دةتطوت بةسةري ضلَةكانيان لةشتيَك دةرِوانن ،  يان ضاوةرِواني شتيَك دةكةن. 


ثياويَكي ضل سالَةي بالآبةرزي رِةقةلَة ، بةكراسيَكي سور و ضةكمةي دريَذ و ثانتوَلََي ثةراويَزدارةوة ، كةثيَدةضو سةردةمانيَك هي ئاغايةك بوبيَ ، بةهةنطاوي سست و تةوةزةلانة ، لةلاي ميَرطة رِوتةلآنة بيَ درةختةكةوة ، هيَواش هيَواش دةضوة ثيَش و كويَرة رِيَطاكةي دةكوتايةوة. لةلاي رِاستيةوة ، ميَرطةكة و لةلاي ضةثيشيةوة  تا ضاو برِي دةكرد كيَلَطةي جوَي ويَرِاطةيشتو ، تا داويَني ئاسوَطةكة دريَذ ببونةوة. ثيَستي رِوخساري سوري ، ئارةقةي ثيَدا دةهاتة خواريَ ، كلآويَكي سثي ئةسثسواراني - كة ثيَدةضو رِوَذيَك لة رِوَذان دياري ئاغايةكي بةدةست و دلَ بوبيَ - لةسةر قذة ماش و برنجيةكةي جيَي خوَي كردبوَوة.  تورةكةكةي شاني بالَندةيةكي تيَدابو ، تاثرِة دولولةكةي - كة شكاندبويةوة - بةدةستةوة بو  و ضاوانيي برِيبونة سةطةثير ولاواز و بيَ تواناكةي كة لةثيَشيةوة دةرِوَيشت و بوَني بة بنضكةكانةوة دةكرد. 


كةشوهةوايةكي كشومات ، بالَي بةسةر ناوضةكةدا كيَشابو ، هيض دةنطيَك نةدةبيسترا ، هةرضي بونةوةر هةبو ، لة ترسي تين و تاوي طةرما ، خوَيان لة ثةنا وثةسيوان ثةنا دابوو. 


لةناكاو دةنطيَكي ناسكي وةبةر طويَيان كةوت:  يوَطوَر ظيَلاسيض !  


رِاوضي سةري سورِما ، سةري وةرسورِاند ذنيَكي سي سالَةي رِةنط ثةرِيوي - كة داسيَكي لةدةستيدا بو - لة تةنيشت خوَيةوة بيني. دةتطوت هةر ئةو ساتة لةويَ قوت بوَتةوة. ذنة لة حالَيَكدا كة زةردةخةنةيةكي شةرمنانةى بةسةر ليَوانةوة بون ، هةولَيدا برِوانيَتة نيَو ضاواني رِاوضي. رِاوضي رِاوةستا و بةئةنقةست ئانيشكةي تاثرِةكةي طةرِاندةوة شويَني خوَي و طوتي : ها...ئةوة توَي ثيَلآطيَيا ؟ ض دةكةي ليَرة ؟ 


: ذناني دىَ ليَرة كار دةكةن ، منيش هاتوم لة طةلَياندا ...كريَكاري دةكةم  يوَطوَر ظيَلاسيض . 


يوَطوَر ظيَلاسيج بة نارِازيبونةوة طوتي : ئا بةم شيَوةية ...


ثيَلاطيَيا بةدواي ويدا وةرِيَكةوت ، نزيكةي بيست هةنطاويَك بةم شيَوةية و بيَ ورتة رِيَطايان برِي. ثيلآطيَيا ، بةضاوانيَكي ثرِ لة سوَزةوة دةيرِوانية شانةكاني كابراي رِاوضي - كة لة حالَي رِوَيشتندا لةهةلَتةك هةلَتةك دابون - و طوتي:  لةميَذة نةمديوي يوَطوَر ظيلاسيج ... لةجةذني ثاكةوة كةهاتي و لةكوختةي نيَو كيَلَطةكة داواي ئاوي خواردنةوةت كرد ... لةو كاتةوة نةمديوي ، جةذني ثاك بوَضةند ساتيَكي كةم هاتية ئةويَ ...خودا دةزانيَ ض حالَيَكت هةبو...حةجمينت نةبو ... زوَرت جنيَو ثيَدام ...ثاشان زوَرت ليَدام و ليَتدا رِوَيشتي ...دواتريش هةر ضاوةرِيَ بوم!  طوتم بةلَكوو بيَيت و بتبينم ... هةر ضاوم لة رِيَ بوو ، كةضي هةر نةهاتي. بةلَيَ يوَطوَر ظيَلاسيبج!  ئةري َ هةر بةرِاست دةرفةتيَكت نةبو بيَيت و ضاويَكت بةويَ بكةويَ؟ 


: ئنجا من ض كارم بةويَية؟ 


: رِاستة كارت بةويَ نية ... بةلآم ... باشة ... ئةويَ ضاوديَري دةويَ ... خزمةت وثيَرِاطةيشتني دةويَ ... ثياوي مالَ ... ئةوة بالَندةت رِاوكردوة  يوَطوَر ظيَلاسيج!  دةرِاوةستة با تاويَك ليَرة دانيشين.  يوَطوَر بة بيَ بايةخيةوة طوتي: دانيشين؟ ئةى بةسةرضاو... ئةمةي طوت و زوَر بةخيَرايي جيَطايةكي لة نيَوان دو دار سنةوبةر هةلَبذارد و دانيشت و طوتي: ئةدي توَ بوَ رِاوةستاوي؟ بوَ دانانيشي؟ ثيَلآطيَيا ، برِيَك دورتر لةو ، لةبةر خوَرةكة دانيشت و شةرمي لةو دلَخوَشي و شادمانيةي خوَي دةكرد ، كة سةرتاثاي جةستةي طرتبوَوة.  دواتر طوتي:  ئةطةر دةرفةتت هةبو سةريَك بدة.  يوَطوَر ئاهيَكي هةلَكيَشاو كلآوةكةي داطرت و بة ناولةثي دةستي ئارةقةي نيَوضاواني سرِي و وةلآمي دايةوة: سةري ضي بدةم ! ئةوة هاتم ض سوديَكي هةية ؟ يةك دو كاتذميَر هاتمة ئةويَ و كاتي خوَم بة فيرِوَ دا ، ض رِويدا ؟ بوَضي بيَم لةكاتي توَش بطرم؟ تازة ئيدي ئةمن تواناي ذياني نيَو ديَم نية ... توَ بوَ خوَت لة هةمو كةس باشتر ئةمة دةزاني ، فيَري ئةوة نيم رِةنج و ماندوبون بكيَشم ...ئةوشتةي لة ذيانمدا بةدوايدا دةطةرِيَم دوَشةكيَكة لةسةري رِاكشيَم و ضايةكي بةتام و بوَنداريش هةبيَ بيخوَمةوة و كةسيَكيش هةبيَ بة طةرمي لةطةلَيدا تيَكةلَ ببم ، هةرئةوةندة و هيضيتر ...دةمةويَ بلَيَم ئةمن هةمو شتةكانم دةبيَ يةكلايي كرابنةوة ، بةلآم توَ هةمو هيوايةتت ئةوةية لةنيَو هةذاري و ثيسي و ضةرمةسةري نيَو ديَدا بذيت ... ئةمن تةنانةت يةك رِوَذيش ضية تواناي ئةمانةم نية ، وايدانيَ من حةتمةن دةبيَ لةطةلَ توَدا بذيم ، باشة ، بةلآم دلَنيابة ئةوسا يان دةبيَ ئاطر لة ئالينكوَ بةردةم و بيسوتيَنم ، يان دةبيَ خوَم نابود كةم. رِيَطاضارةيةكي تر نية ، ئةمن لة مندلَيةوة فيَري ذياني ئاسودةيي بوم و هيض كاريَكم ثيَناكريَ. 


: ئيَستا لة كويَ دةذيت ؟ 


: هةر ليَرة ،لاي ئاغا ديمتري ئيظانوَظيض ، رِاوضي ئةوم ، رِاوي بوَدةكةم ، طوَشتي سةر خواني نيوةرِوَ و ئيَواريَي لة سةر منة ، بةلآم ئةو زياتر لة بةر سةرطةرمي لاي خوَي رِايطرتوم.


: بةلآم يوَطوَر ئةم كارة لة شان و شكوَي توَ ناوةشيَتةوة ، رِاستة لةوانةية خةلَكي بزانن لة بةر سةرطةرمية ، بةلآم توَ نابيَ ببية ثياوي خةلَكي! ئةمة كاريَكي باش نية توَ دةيكةي. يوَطوَر بة غةمطينيةوة لة ئاسماني رِواني و طوتي : توَ ذنيَكي تيَنةطةيشتوي ، هيض شتيَك ناضيَتة ميَشكتةوة ، تا ئيَستاش لة هيض تيَنةطةيشتوي ، تا كوَتايي ذيانيشت  تيَناطةي من ض جوَرة مروَظيَكم ... توَ ، بةثياويَكي طيَل و تيَنةطةيشتوم دةزاني ، وادةزاني بة لارِيَاندا بردوم ، بةلآم ئةوةي كة سةري بةجةستةوة بيَ ، دةزانيَ من باشترين تفةنطضي ئةم ناوضةيةم ، ضيني رِةسةنزادة و خانةدانانيش ئةمة دةزانن.  تةنانةت لة طوَظاريَكيشدا باسيان كردبوم . تةنانةت وةرزشكارةكانيش وةك منيان ثيَناكريَ ، ئةطةر دةبيني كة بةخت و نيَوضاوانم لة كشتوكالَ و كيَلَطةدا نايكا ، هوَيةكةي ئةوة نية كة خوَشي رِادةبويَرم و لةخوَبايم . من هةر لة مندالَيةوة هةمو هوَش و بيرم لاي سةط و تفةنط بووة. ئةطةر تفةنطيان ليَستاندبام دةضوم بة قولاب ماسيم دةطرتن ، ئةطةر قولابيان ليَ زةوت كردبام ، دةستةكانم وةكار دةخستن ، ئةسثيشم هةبون هةر كاتيَ برِيَكم ثارة وةضنط كةوتبا ، ليَمدةدا دةضومة مةيدانيَ و ئةسثم دةكرِي. باش بزانة! ئةطةر ديَهاتيةك بوة وةرزشكار ، يان هاتو سةري لة كرِين و فروَشتني ئةسث دةركرد ، ئيدي جاريَكي تر بةلاي جوت و طادا ناضيَ.  هةستي ئازاديش هةمان شتة ، هةرئةوةندةي لة ناخي ثياويَكدا ضةكةرةي كرد ، ئيدي بة هيض شتيَك رِيشةكيَش ناكريَ ، هةروةها هةر كاتيَ مروَظ تامي ثيشةيةكي هونةريي كرد ، ئيدي ئةستةمة وةدواي كاري كارمةندي و تةنانةت ئاغايةتيش بكةويَ . توَ ذني ، ميَشكت ئةم شتانة وةرناطريَ ، بة لآم مروَظ دةبيَ لةم شتانة تيَ بطا.  


: تيَدةطةم يوَطوَر ظيَلاسيج .


: ئةطةر بةنيازي طريانيت رِونة كة تيَناطةي . ..


ثيَلاطيَيا ، رِوي وةرسورِاند و طوتي : من... ناطريم!  دةمةويَ بلَيَم طوناهت دةطا يوَطوَر ظيَلاسيج! ئةطةر بوَ جاريَكيش بوة دةبيَ بيَيتة لاي ذنة بةدبةختةكةت ، دوانزة سالَة من ذني توَم ، ئيَستا و ئيَستاش جاريَك نةمدي لة تةنيشتمةوة رِاكشيَي ... من ناطريم .


: لة تةنيشتتةوة رِاكشيَم؟ ... ئةم فكر و خةيالآنة لةميَشكى خوَت بةرة دةريَ ، من و توَ هةر بةناو ذن و ميَردين ، بةلآم لةرِاستيدا ذن و ميَرد نين ، توَ ، من بةثياويَكي كيَوي دةزاني ، منيش توَ بةذنيَكي تيَنةطةيشتوي لاديَيي دةزانم ، من و توَ بةكةلَكي يةكتر نايةين. من ثياويَكي سةربةستم ... بةناز ثةروةردة كراو و بةدرِةفتارم ، توَش لةبةرامبةردا ذنيَكي كريَكاري ... ئةو ثيَلآوةى لةثيَتداية لة بةن دروستكراوة ، ئةطةر زانيبات من ض ثياويَكم و كيَم و ض كارةم و لة زوَر كارو باراندا هاوتام نية ، ئةوسا بةزةيت ثيَمدا نةدةهاتةوة. بوَية دةلَيَم ئيَمة بةكةلَكي يةكتر نايةين .


ثيَلآطيَيا لة ثرِمةي طريانيدا: ئاخر... ئيَمة ذن و ميَردين ...


: بوَخوَت دةزاني كاتي خوَي ثيَكهيَناني ذياني هاوسةريمان لةدةست خوَماندا نةبو ، مةطةر لة بيرت ضوَتةوة؟ لةدةست كوَنت  (سيَرطي ثاظلوَظيض )  دا بو؟ هوَيةكةشي ئةوة بو لةبةرئةوةي دةست و تفةنطم لةنيشان ئةنطاوتندا لةو باشتر بو ، بوَية يةك مانطي رِيَك شةرابي داميَ ، خوَشت دةزاني كاتيَ مروَظ سةرخوَش بيَت ، دينةكةشي دةطوَرِيَ ، ض بطا بةوةي هانيبدةن ذن بيَنيَ. وابو يان نا؟ لةبةرئةوةي هيَنديَك وردة حيسابي لة طةلَمدا هةبو ، كاتيَكيش مةست و سةرخوَش بوم  توَي ليَ مارة كردم ... طةرنا رِاوضي لةكويَ و كضة شوانيَك لة كويَ؟ 


 توَش كة بينيت سةرخوَشم و ئاطام لة خوَم نية بوَ شوت ثيَكردم ؟  خوَ كوَيلة و كةنيزة نةبوي دةكرا بلَيَي نايكةم.  رِاستة لةوانةية كضة شوانيَك هيوايةتي بيَ ، شو بة رِاوضيةك بكات ، بةلآم توَ ، دةبو ميَشكت وةكار خستبا ، ئيستاش كةواية و ئاوات بة سةر خوَت هيَنا ، با ئةمة حالَت بيَت ، هةر بوَخوَت بطري ، ذن و ميَردايةتي ئيَمة ، جطة لةخوَشحالَ كردني كوَنت شتيَكيتر نةبو ، بةلآم فرميَسكةكان بوَ توَ مانةوة ... بوَ خوَت هةر بطري ...برِوَ سةرت لة ديواري بكوتة ...


بيَدةنطيةك ئةوان و ناوضةكةشي داطرت. سيَ مراوي كيَوي ، بةسةر ئاسماني جةنطةلَةكةدا فرِين. يوَطوَر ضاوي لةسةر هةلَنةطرتن تا وردة وردة بون بة خالَيَك و لة ضاوان ونبون. رِاوضي ، نيطاي لةسةر مراويةكان طواستةوة سةر ثيَلآطيَيا وثرسي: طوزةرانت ضوَنة ؟ 


: ئيستا كريَكاري دةكةم ، زستانانيش مندالَيَك لة دايةنطا وةردةطرم و بةخيَوي دةكةم لة بةرامبةردا مانطي رِوَبلَ و نيويَكم دةدةنيَ 


: خراث نية.


جاريَكي تر بيَدةنطي بالَي بة سةرداكيَشان. لةولاي ئةوثارضة زةوييةي - كة بةرهةمةكةيان دوريبوَوة - دةنطي طوَرانيةكي خوَش بةرزبوَوة.  بةلآم هةر زو بيَدةنط بو ، كةش و هةواكةي زوَر لةوة طةرمتر بو كةسيَك تواناي طوَراني طوتني هةبيَ .


ثيَلآطيَيا طوتي:  دةلَين طوايا كوختيَكي نويَت بوَ ئالونيا دروستكردوة؟


 يوَطوَر وةلآمي نةداوة. 


: رِونة كة زوَرت خوَش دةويَ! 


راِوضي طوتي: بةخت و ضارةنوسي توَ هةر ئةمةية ، هيض لةطةلَ ضارةنوسدا ناكريَ ، دةبيَ خوَتي لةطةلَدا رِابيَني ، خودا حافيز زوَرم قسة كرد ، دةبيَ شةويَ لة ( بوَلَتوَ) بم . 


يوَطوَر هةستا و تاثرِةكةي كردة شاني. ثيَلآطيَياش هةستا و بةدةنطيَكي ثرِلةسوَزةوة طوتي : ثيَت نةطوتم؟  ديَيت بوَديَ ؟ 


: بيَم بوَ ديَ ض بكةم؟ دلَنيابة بيَشم بةوشياري نايةم ، ضاوةرِواني هيض شتيَكيش لة كةسيَكي سةرخوَش ناكريَ ، ئةو كاتانةي مةستيشم  ، نةفرةت لة هةمو شتيَك دةكةم ... خوداحافيز. 


: خواحافيزت بيَ يوَطَوَر ظيَلاسيج . 


يوَطوَر ، كلآوةكةي لةسةرناو سةطةكةي دةنطدا و وةرِيَكةوت . 


ثيَلآطيَيا هيَشتا رِاوةستابو و لةدواوة سةيري رِاوضي دةكرد.  سةيري كلآوةكةي و سةيري هةنطاوة لة سةرخوَ و بيَخةيالَةكاني دةكرد. ضاوةكاني ثرِثرِ ببون لة سوَز و غةم ...ضاواني لة بالآي بةرز ولاوازي ميَردةكةي برِيبون ، بةضاو بةرِيَي كرد ... رِاوضيةكة ، وةك ئةوةي لة دواوة هةستي بةنيطاكاني ئةم كردبيَ ، رِاوةستا و ئاورِي دايةوة ، قسةي نةكرد ، بةلآم لة دوررِا زاني كةثيَلآطيَيا دةيةويَ شتيَك بلَيَ ، بة ترس و لةرزةوة برِيَك ضوةثيَشيَ و بة نيطايةكي ثرِ لةبةزةييةوة ضاوي تيَبرِي. رِاوضي طةرِايةوة و طوتي: ها ئةمة بطرة.  يةك رِوَبلَييةكي كاغةزي نوشتاوةي داية دةستي و خيَرا رِوَيشت. ثيَلآطيَيا زوَر بة طةرمي و بايةخ ثيَدانةوة طوتي: خودا حافيزت بيَ يوَطوَر ظيَلاسيج. 


يوَطوَر ظيَلاسيج ، ملي رِاستة رِيَيةكةي - كة دةتطوت جيرةية ليَك دةكشيَ - طرت و ثيَلاطيَياش  رِةنط ثةرِييو و بيَ جولَة ، وةك ثةيكةريَك لة شويَني خوَي ضةقيبو و ضاواني برِيبونة هةنطاوةكاني رِاوضي ، تاوةكو  وردة وردة رِةنطي سوري كراسةكةي لة طةلَ رِةنطي خوَلَةميَشيي ثانتوَلَةكةي ، تيَكةلَ بةيةكتر بون و ليَكدي جودا نةدةكرانةوة و هةنطاوةكاني نةدةبينران. سةطةكةشي لةثيَلآوةكاني جودا نةدةكرانةوة ، تا وايليَهات جطة لة كلآوةكةي ، هيض شتيَكي تر بةدي نةدةكرا ... سةرةنجام لة كوَتايي جةنطةلَةكة ، بايدايةوة و كلآوةكةشي ديار نةما. ثيَلآطيَياش لةذيَرليَوةوة طوتي: خودا حافيزت بيَ يوَطوَر ظيَلاسيج ، لةطةلَ ئةم قسةيةشدا خوَي بلَند كرد و لة سةر ثةنجةكاني ثيَي رِاوةستا ، بوَئةوةي هةر هيض نةبيَ جاريَكي تر كلآوي ميَردةكةي ببينيَ. 


تيَبيني/ ئةم ضيروَكة ثيَشتر لة ذمارة 724 ي ئةدةب و هونةري رِوَذنامةي كوردستاني نويَ بلآو بوَتةوة


سةطي طرانبةها


كوَنة سةربازيَك بةنيَوي (عةريف دوَبوَف) و ئةفسةريَك بةنيَوي (كناثس) ، دانيشتبون و ثيَكةوة دةيانخواردةوة.


دوَبوَف ، بةدةم نيشانداني سةطةكةيةوة ، رِويكردة كناثس و طوتي: سةيركة ضوَنة؟ ثيَويست بةثياهةلَدان ناكا ، سةطيَكي دةطمةنة ، برِوانة قةثوَزي! بةلآم ئةوةندةي دةويَ ، بطاتة كرِياري خوَي و تا لةبةر ئةم قةثوَزة جوانةي ، سةد رِوَبلَ بكاتة دةستمةوة. باوةرِ ناكةي؟ دةوةلآهي  ، توَ ميَشكت هيض شتيَك وةرناطريَ.


: شت وةردةطريَ ... بةلآم ئاخر ...


: بوَضي بةجواني سةيري ناكةيت و تيَناطةيت كة ئةم سةطة ، سةطيَكي ئاسايي نية؟ كاكة ئةم سةطة لةرِةطةزي (سيَتر) ي رِةسةني ئنطليزية ، قيت رِاوةستانةكةي جيَطاي تيَرِوانينة ، هةستي بوَنكردني زوَر سةيرة! ثيَويست بةوة ناكا ستايشي بكةم ، دةزاني بة تولَةيي ضةندم ثيَدا؟ سةد رِوَبلَم ثيَدا! سةطيَكي دةطمةن و دانسقةية. ميَلَكا!  هةي نارِةزا!  ميَلَكاي طةمذة! وةرة ئيَرة ... وةرةلام ... وةرة ئيَرة سةطة بضكوَلةكةم . ..


ليَرةدا دوَبوَف ميَلَكاي بوَ لاي خوَي رِاكيَشا و ناو طويَضكةي سةطةكةي ماض كرد و دوا بةدواي ئةمة ، فرميَسكي بةضاواندا هاتنة خواريَ ...


دواتر طوتي: مةترسة سةطة بضكوَلةكةم ، مةحالَة بتدةمة كةسيَكي تر ... نازدارةكةم ، دةزانم توَش منت زوَر خوَشدةويَ ، وانية ميَلَكا؟ خوَشت دةويَم يان نا؟ بةلآم دواي كةميَك هاواري ليَ هةستا: دةي ئيستا برِوَ طوَرِت طومكة ، ئةو ضنطة ثيسانةت  بة بالَتوَكةم سرِيةوة. بةلَيَ كناثس ، دةمةويست ثيَت بلَيَم ئةم تولَةيةي دةيبيني ، سةد وثةنجا رِوَبلَم ثيَداوة. خوَت دةزاني من ثارةي خوَم بةشتي لا بةلا و بيَ سود نادةم ، بةلآم حةيف دةرفةتم نية بيبةمة رِاويَ ، ئاوا برِوا ، ئةم سةطة جوانة ، لةئةنجامي نةجولآن و بيَ كاريدا دةثوكيَتةوة و هيَز و تواناي خوَي لةدةست دةدا ... بوَية دةمةويَ بيفروَشم ، ناشمةويَ ئةم سةطة جوانة بكةويَتة لاي هةمو كةسيَك و بةخةسار ضيَت ، وةرة ليَم بكرِة و تاماوي نزاي بةخيَرم بوَبكة! ئةطةر ثارةشت نية ، ئةوة كيَشة نية و بة نيوةي نرخةكةي ... واتا بةثةنجا رِوَبلَ دةتدةميَ و خيَري ليَ ببيني... لةرِاستيدا ثةنجا رِوَبلَ بوَ ئةم سةطة ، وةك ئةوةية دوَزيبيَتتةوة.


كناثس ، ئاهيَكي هةلَكيَشاو طوتي: نا طيانةكةم ... كيَشة ئةوة نية ، باوةرِت بيَ ئةطةر هاتبا طوَلَ بواية ، بةدلَنيايةوة ليَتم دةكرِي ، بةلآم ... 


عةريف خوَي وا نيشاندا كة بةم قسةية حةثةساوة و طوتي:  دةلَيَي طوَلَ نية؟ ئةوة ضيت بةسةر هاتوة كناثس؟ هة ... هة ... هة... واتدةزاني ديَلَة؟ هة... هة ... هة... توَ طةنجيَكي باشيت ، بةلآم بةداخةوة نةمدةزاني ئيستاش طوَلَ و ديَلَ لة يةكتر جيا ناكةيتةوة! 


كناثس رِةنجا و طوتي:  توَ بة شيَوةيةك قسةم لةطةلَ دةكةيت ، وةك ئةوةي كويَر بم و ضاوم هيض نةبينيَ ، يان مندالَيك بم ... كاكة خوَ رِون ئاشكراية كة ديَلَة.   


: ئةرةوةلآ دةترسيَم منيش بة ذن بزاني نةك ثياو!  ئاخ لةدةست توَ  كناثس!  ئةوة ئاواش كوَليذي هونةرت تةواو كردوة؟ نا طيانةكةم ، خوَشةويستةكةم ، ميَلَكا طوَلَة سةطيَكي رِةسةنة ،جطة لةوةش ئامادةم لةطةلَ ض سةطيَك توَ ثيَت باشبيَ ،ثيَشبرِكيَي ثيَبكةم  ، قةيناكا با مةوداي ميلكا دورتريش بيَت ، ئيستاش نايسةلميَني كة طوَلَة؟ هة ... هة ... هة ...


: ببورة ميخائيل ئيظانوَظيض ، توَ دةلَيَي بة طةمذةم دةزانيت ... ئةم رةفتارانةت ، دلَطرانم دةكةن ...


: باشة كاكة كةواية ليَي طةرِيَ ... ثيَويست ناكا بيكرِيت! زوَري دةويَ تا توَ تيَدةطةيةنم. دةترسيَم ماوةيةكي تر بةدةمي ميَلَكا بلَيَي ئةمة دةمي نية قاضيةتي ... ليَيطةرِيَ طيانةكةم  ... من تةنيا مةبةستم بو ضاكة وثياوةتيةكت لةطةلَ بكةم ، كورِة (ظاخيراموَظ) كوَنياكمان بوًَبيَنة.


ظاخيراموَظ ، كوَنياكةكةي بوَ هيَنان. هةردو ئاشنا ،ثيَكةكانيان ثرِكردن و كةوتنة بيركردنةوة.


نزيكةي نيو كاتذميَر بيَدةنطي دايطرتن ، عةريف دوَبوَف ضاوةكاني برِيبونة بتلَي كوَنياكةكة و بيَدةنطيةكةي شكاند:  دامنا ديَلَ بو ... بةرِاستي قسةكانت سةيرن!  ديَلَة با ديَلَ بيَ! خوَ ئةمة لة بةرذةوةندي توَداية! يةك جار بترةكيَ ، دة دانة تولَةي دةبيَ و دةتواني هةر يةكي بةبيست وثيَنج رِوَبلَ بفروَشي ... دةبيَ بةم نرخة مةمنونيش بن!  نازانم توَ ضيت بةسةر هاتوة ئةوةندة حةزت لةطوَلَة سةطة؟ ديَلَة سةطيَك هةزار طوَلَة سةط ديَنيَ ... بةوةفا ترة ... زوتر خوت ثيَوةدةطريَ ... باشة كاكة! مادام هيَندةت حةز لة طوَلَة!  ئةوا منيش بيست وثيَنج رِوَبلَي ترت ليَوةرناطرم  ...


: ناطيانةكةم ... لةبةرئةوةم نية ... من ناتوانم يةك ثاثاسيشي ثيَ بدةم ، رِاستيةكةي ئةوةيةثيَويستيم بةسةط نية ، لةلايةكي تريشةوة من ئةسثيَ لةطيرفانمدا سةوزةلَيَ خانم دةلَيَ.


: هةستةلاضوَ لةبةرضاوم ، طوَرِت طوم كة ، بوَضي لة سةرةتاوة وات نةدةطوت.


عةريف هةستا هيَلكة و رِوَني هيَنا ، هةردو ئاشنا قوَلَيان ليَ هةلَمالَي ، بيَ ئةوةي يةك وشة لةطةلَ يةكتردا بدويَن ، هيَلكة و رِوَنةكةيان خوارد و بةثارضة نان ، تاوةكةشيان سرِيةوة و خوارديان. 


عةريف ، بةدةم لستةوةي ليَوةكانيةوة ، طوتي:  كناثس!  توَ طةنجيَكي باش و ليَهاتوي ، ثيَم ناخوَشة بةدةستي بةتالَ بضيةوة مالَيَ ... ئةوة هيضت ليَوةرناطرم و بةخوَرِايي بيبة.  كناثس ئاهيَكي هةلَكيشا و وةلآمي دايةوة:  ئاخر ثيَمنالَيَي بيبةمة كويَ؟ جطة لةوةش من كيَم هةية ئاطاي ليَي بيَت؟


: باشة كاكة ناتةويَ كةيفي خوَتة ، سندانت ليَدا خواية. ناتةويَ هيض طرفت نية ... دة جاريَ دانيشة بوَ كويَ دةضي؟


كناثس هةنديَك خوَي هيَناو برد و لةجيَطاي خوَي هةستا و دةستي بوَ كلآوةكةي دريَذ كرد و بةدةم باويَشك دانةوة ، طوتي:  دةبيَ برِوَم ، خودا حافيز ...


: دةرِاوةستة ... لةسةرخوَ ثةلةي ضيتة؟ ... رِاوةستة منيش لةطةلَتا ديَم.


هةردوكيان جل و بةرطيان لةبةر كرد و هاتنة كوَلآنيَ ، نزيكةي سةد هةنطاويَك بيَ ورتة رِيَطايان برِي.


سةرةنجام عةريف دةستي بةقسان كرد و طوتي:  بزانة كةسيَك ناناسي سةطةكةي بدةينيَ؟ بوَخوَت دةزاني ميَلكا سةطيَكي رِةسةنة ، لة رِةطةزيَكي رِةسةنة ... بةلآم ضي بكةم بة كةلَكي من نايةت.


: نةوةلآ كةس ناناسم  ... من كوا دوَست و ئاشنام لةم شارةدا هةية؟


دواتر ، هةردوكيان تا بةردةمي مالَي كناثس ، ورتةيان لةدةم نةهاتة دةريَ  ، تا ئةوكاتةي كناثس ، بةنيشانةي خواحافيزي ، دةستي عةريفي طوشي و ويستي دةرطاكة بكاتةوة. دوَبوَف ، لةوكاتةدا طوتي:  دةبيَ دةباغةكان ليَم وةرنةطرن؟


: لةوانةية ليَت وةرطرن.


: بةياني دةيدةمة دةستي ظاخرامييَظ و با بيبا... ليَي طةرِيَ با كةولَي كةن ... سةطيَكي نةفرةتية ... زوَر نةفرةتية. سةرباري ئةوةي ذورةكان ثيس دةكا ، دويَنيَ هةرضي طوَشتيَك هةمانبو ، هةموي ذةقنةبوت كردبو ... ئةطةر لة رةطةزيَكي باش و رِةسةنيش بواية بةهةرحالَ!  بةلآم ئةمة دورِِةطة ، بةرهةمي جوتبوني سةط و بةرازة ، بةهةرحالَ ... شةوباش.


كناثس وةلآمي دايةوة: شةوباش.


دواتر دةرطاي حةوشة بةتوندي ثيَوةدرا و عةريف دوَبوَف بة تةنيا مايةوة. 


طةورةترين شاري رِوسيا


خةلَكي شاري (تيم) ي ئةيالةتي ( كوَرسك) ، ئيَستاش ئةم ئةفسانةيةي خوارةوةيان لةبيرماوة و شانازي ثيَوة دةكةن .


رِوَذيَك لة رِوَذان ،ثةيامنيَريَكي ئنطليز ، رِيَطاي دةكةويَتة شاري تيم ، هةركة بةخوَي و طاليسكةكةيةوة وةنيَو كوَلآنةكاني شار كةوت ، ثرسي: ئةريَ ئيَرة كويَية؟


طاليسةرِانةكة ، لةكاتيَكدا كةدةيويست خوَي لةقورِو ضلَكاو و طوَمةئاوةكان بثاريَزيَ ، وةلآمي دايةوة: تيم.


كابراي ئنطليزيش بة ئوميَدي ئةوةي طاليسكةكة لةنيَو قورِو ضلَكاوي كوَلآنةكة بيَتةدةريَ ، سةري بةثشتي طاليسكةكة كرد و خةوي ليَكةوت.


كاتيَ دواي كاتذميَريَك بيَدار بوَوة ، مةيدانيَكي طةورة و بةريني بيني كة رِِِيزة دوكانيكي بضوكي سثي و ضةند سةر بةراز و بينايةكي ئاطر كوذاندنةوةي ليَبون ، لةطاليسكة رِانةكةيي ثرسي: ئيَرة كويَية؟


: تيم.


طاليسكةرِان ، ئةمةي طوت و لةطاليسكةكة هاتة خواريَ ، تا يارمةتي ئةسثةكةي بدات - كة لةنيَو ئةو قورِ و ضلَكاوةدا ضةقيبو - و هاواري كرد: نةفرةتي خودات ليَدا ولآغ!


كابراي ثةيامنيَري ئنطليزيش باويَشكيَكي دا و ضاوةكاني ليَكنان و ديسان خةوي ليَكةوتةوة.


دواي نزيكةي دو كاتذميَريَك ، لة ئةنجامي تةكانيَكي بةهيَزي ئةسثةكة ، ثةيامنيَر ، بيَدار بوَوةو ضاوةكاني هةلَطلَوَفت و ضاوي بة كوَلآنيَك كةوت كة بة دريَذايي خوَي ، خانوي طضكة طضكةي سثي دياربون ، ليَرةدا بيني طاليسكةرِانةكة تا ئةذنوَي لة نيَو قورِ و ضلَكاوداية و بة هةمو هيَزي خوَيةوة رِيَشمةي ئةسثةكة رِادةكيَشيَ و جنيَو دةدا.


 ديسان ثرسي: ئةم شارة ناوي ضية؟ 


: تيم.


كاتذميَريَك دواتر ، كاتيَ كابراي ئنطليز بوَ ثشودان لايدابوة ميوانخانةيةك ، ضوبوة سةرميَزيَكي نوسين و ئةمةي خوارةوةي نوسيبو: ( بة ثيَضةوانةي بوَضوني هةموانةوة ، طةورةترين شاري رِوسيا ، نة موَسكوَية! نةثترسبوَرطة!  بةلَكو شاريَكة بةناوي (تيم).   


لةخويَندنطاي شةوانة رِوَذيدا

زةنطي كاتذميَرة ديواريةكةي ذوري مادام (ذظزوم) ي بةرِيَوةبةري خويَندنطاكة ، دوازدة جاران ليَيدا. خويَندكارةكان ، كضاني لةرِولاواز و ذاكاو ، قوَلَيان لة قوَلَي يةكتر هةلَكيَشابو و بةطران و سةنطينيةوة ، لةرِارِِةوي خويَندنطاكةدا ،ثياسةيان دةكرد. ماموَستا ذنةكانيش ، بةضاوانيَكةوة كة نائاسودةييان تيَدا بةدي دةكرا ، ضاويان لة سةر كضةكان هةلَنةدةطرت و بة ثيَضةوانةي ئةو بيَدةنطيةي كة هةبو ، جار جار ، وةك ئاطادار كردنةوةيةك هاوارياندةكرد: (مادام سيلانس *) .


مادام ذفزوم و (ديَر ياظين) ي ماموَستاي بيركاري ، لة ذوري تايبةتي ماموَستايان ، يان بةواتايةكي تر: لةثيروَز ترين و ثرِنهيَني ترين ذوري خويَندنطاكة ، دانيشتوون .


ديَرياظيني ماموَستاي بيركاري ، كاتذميَريَك دةبيَ وانةكاني خوَي تةواو كردوة و كاتي ئةوةية برِواتةوة مالَيَ ، بةلآم هيَشتا نةضوَتةوة ، ضونكة نيازي هةية داواي زيادكردني موضةكةي لة مادام ذظزومي بةرِيَوةبةر بكات ، بة هوَي ئةو شارةزاييةي كة لةسةر دةروني ئةم ثيرةذنة هةيةتي ، ناضيَ هةر لةخوَرِا و بيَ ثيَشةكي يةكسةر داواكاريةكةي بيَنيَتة طوَرِيَ ، بةلَكو ضةشني سيسةتمةداريَك ، كارةكةي خوَي دةباتة ثيَشةوة. 


دواي ماوةيةك ئاهيَك هةلَدةكيَشيَ و دةلَيَ: بيانكا ئيظانوَظا ، ئةمن هةرضةندي سةيري رِوخساري توَ دةكةم ، دةكةومة يادي رِابردوةوة ... ئةوسا كضي جوان و نةشميلانة زوَر بون ، ضةندة جوان بون! ئةقلَ و ئاوةزييان لةميَشكي ثياودا نةدةهيَشت ، بةلآم ئيَستا كوا كضي جوان؟ ذنيَكي جوانت بةرضاو ناكةويَ!  لةم سةردةمةدا لة جياتي بينيني ذنيَكي بةواتاي وشة ، رِاستةقينة ، هةرضي دةيبيني دةلَيَي جرِوجانةوةرة ، يةك لة يةك ناشيرنترن ...


مادام ذظزوم ، بة دةنط و دةربرِينة تايبةتيةكةي خوَيةوة طوتي:  بةلآم ئيَستاش تا دلَت بيةويَ ذني جوان زوَرة!


ديَرياظين: بة طةرمي وثيَداطريةوة دةلَيَ: دةكوا؟ بة منيشيان نيشاندة با بيانبينم؟  توخوا ئةطةر واز نةهيَني بيانكا ئيظانوَظنا! من زوَر باش لة سادةيي و دلَثاكي توَ طةيشتوم ، لةئةنجامي ثاكي خوَتةوة ، ئةطةر ذنيَك ببيني لةفيلي دةرياش ناشيرنتر بيَت ، توَ ثيَي دةلَيَي جوان ، بمبورة كة ئاوا رِاشكاوانة قسةت لةطةلَدا دةكةم ، بةلآم ئةوةي دةيلَيَم ، رِاستيةكي حاشا هةلَنةطرة. بوَ نمونة دويَني لة كوَنسيَرتةكةدا ، ئةوةندةي سةرنجمدا ذنيَكي جوانم نةدي. وةرة قوتابيةكاني ثوَلي شةشي خوَمان بةنمونة وةرطرين ... مةبةستم ئةو خونضانةية!  ئةو بوكانةي سبةي رِوَذة ئةطةر بشيَ ثيَيان بطوتريَ: ئةو سيَوانةية ... سةيري ئةو هةذدة كضةي ثوَلي شةش بكة!  بزانة يةك دانةشيان سةرنجي مروَظ رِادةكيَشيَ؟


: ئةمة رِاست نية! لة هةر كةسيَك بثرسي دةزانيَ كضاني ثوَلي شةشي خويَندنطاكةمان كضي زوَر جوانيان تيَداية ، بوَنمونة ( كوَضكينا) ، (ئيظانوَظنا) ، (ثالتسيَظا)  ، ئةوة جاريَ ثالتسيَظا دةلَيَي تابلوَيةكي هونةرية! من بةم ذني خوَمةوة ضيَذ لة بينيني وةردةطرم...


ديَرياظين ، لةبةرخوَيةوة بةمنطةمنطةوة دةلَيَ: زوَر سةيرة! ... دةنا من بةشبةحالَي خوَم هيض شتيَكي جوان و سةرنج رِاكيَش لة رِوخساريدا بةدي ناكةم ...


مادام ذظزوم ، بةسةرسورِمانةوة وةلآم دةداتةوة:  سةيري ئةو ضاوة رِةشانةي بكة! دةلَيَي دةنكة تريَن! ئةطةر بةجواني ليَي وردبيةوة ، بوَت دةردةكةويَ جوانيَكي بيَ ويَنة و دةطمةنة و كةموكورِي تيَدا نية ، ئةطةر هاتبا و سةردةمي كوَن بواية ، بوَ دروست كردني ثةيكةري خواوةنديَك ، ئيلهاميان لة رِوخساري ئةو وةردةطرت.


طةرضي ديَرياظين لة ذيانيدا جواني وةك ثالتسيَظاي نةبيني بو ، بةلآم زيادكردني موضةكةي  ضاوي ويذداني كويَر كردبو و هةولَيدةدا بةو ثيرةذنةي بسةلميَني كة لةم سةردةمةدا كضي جوان نةماون ...


: دةزاني ئةوساتةي مروَظ سةيري رِوخساري ذنيَكي جوان و تيَطةيشتو دةكا ، هةست بةئارامي دةكا! رِاستة كة ئيدي لة سيماياندا تةرِي و طةشي سةردةمي طةنجيَتي بةدي ناكريَ ، بةلآم لةبةرامبةردا ضاوي مروَظ لةسةر ضةند طنجيَكي لةبار دةطيرسيَتةوة ... خوَي طرينط طنج و لوَضةكاني رِوخسارة! رِوخساري ئةو ثالتسيَظايةي باسي دةكةي زياتر لة قةيماغ دةضيَ ... دةلَيَي ماستي ترشاوة ...


: ثيَناضيَ تا ئيَستا بةجواني لةرِوخساري ورد بوبيةوة ... جوان سةرنجي بدةريَ! ئةمجار ئةم قسانة بكة ...


ديَرياظين رِوي خوَي طرذ  دةكات و ئاهيَك هةلَدةكيَشيَ و دةلَيَ: من هيض جوانيةك لة سيماي ئةو كضةدا نابينم ...


مادام ذظزوم ، بةثةلة هةلَدةستيَ و بةرةو دةرطاكة دةضيَ و دةلَيَ: ثالتسيَظام بوَ بانط بكةن!


دواتر بةرةو ميَزي نوسينةكةي دةطةرِيَتةوة و رِوو دةكاتة ديَرياظيني ماموَستاي بيركاري و دةلَيَ: ئةطةر ثالتسيَظا هات جوان سةرنجي بدةريَ ... زوَر بةجواني برِوانة لوت و ضاوةكاني ... ثيَموانية لوتيَكي ئاوا رِيَك و جوان لةهةمو رِوسيادا هةبيَ.


ضةند خولةكيَك دواتر ، ثالتسيَظا ، كضيَكي تةمةن نزيك حةظدة سالَ ، طةنمرِةنط و بالآبةرزي ضاورِةش و طةورة و لوتيَكي رِيَك و جواني وةك لوتي يوَنانيةكان ، وةذور كةوت.


مادام ذظزوم ، بةدةنطيَكي رِاستةقينةي تيَكةلَ بة تورِةييةوة ، رِوي تيَدةكات و دةلَيَ: وةرة ثيَشتر ... ئةوة بوَضي مسيوَ ديَرياظين لة وانةي بيركاري طلةيي ليَت هةية! دةلَيَ ئاطاي لة وانةكةي نةماوة و... ، ... ، ...


ديَرياظين ، كة ضاوةكاني برِيبونة كضة جوانةكة ، لة ذيَر ليَوةوة بةمنطة منطيَكةوة دةلَيَت: لة جةبريشدا باش نيت.


مادام ذظزوم ، بةردةوامة لة ليَثرسينةوة: ئةمة مايةي خةجالَةتيةثالتسيَظا! زوَر شتيَكي خراثة!  ناكا بتةويَت وةك منالآني قوَناغي سةرةتايي دارت لةطةلَدا بةكاربيَنم؟  توَ ئيدي طةورةيت! دةبيَ ببية نمونةيةك بوَ كضةكاني تر و ئةوانيش ضاو لة توَ بكةن ... بةلآم ... وةرة ثيَشتر!


دواي ئةم قسانة ، ديسان هةنديَكي تر سةركوَنةي دةكات.


ثالتسيَظاش ثةريَشان و حةثةساو ، طويَ لة ئاموَذطاريةكاني دةطريَ ، ثةرِةي لوتي دةلةرزيَ و لةثةنجةرةكةي سةروي سةري ديَرياظينةوة ، دةرِوانيَتة دةريَ. 


ديَرياظيني ماموَستي بيركاري ،  سةراثاي بالآي كضة ضاوئاذن دةكا و


 لةدلَي خوَيدا دةلَيَت: (بةرِاستي نازدارة! يةك ثارضة جوانية! ئةي بةستةزمان!  تةماشا ضوَن ثةرِةي لوتي دةلةرزيَ ... بةلآم دلَنياية لةوةي لةطةلَ هاتني وةرزي بةهاردا لة زينداني خويَندنطا ئازاد دةبيَ ... 


ئةوةندة بةسة ئازاد بيَت ، بوََ ئةوةي تا هةتاية ذظزومي بةدفةسالَ و ديَرياظيني طةمذة و جةبري ذةقنةبوت ، لةبير خوَي بةريَتةوة ، ئاخر ثيَم نالَيَن جةبر ض دةرديَكي ئةمة دةرمان دةكا؟ ئةوثيَويستي بةكةش و هةوايةكي ثرِ لةشادي و زةرق و بةرقة). 


ديَرياظين ليَرةدا ئاهيَك هةلَدةكيَشيَ و ديسان دةكةويَتة بيركردنةوة: (ئةم لةرزةيةي ثةرِةي لوتي ،ثياو شيَت دةكا!  دلَنيام هةر لة زينداني خويَندنطا رِزطاري بيَت ، جةبرةكةي ئيَمة دةخاتة تةنةكةي زبلَةوة. ماموَستايةك بةناوي ديَرياظين لة ميَشكيدا دةبيَتة بيرةوةريةكي غةمناك و تةم و مذاوي ... ئةطةر نةمردم و رِوَذيَك بة رِيَكةوت بينيم وثةرِةي لوتي لة رزاندنةوة و وةلآمي سلآوةكةشي نةدامةوة ، دةبيَ زوَر لام ئاسايي بيَت و سوثاسي خودا بكةم كة نةيخستومة ذيَر طاليسكةكةيةوة).


ماموَستا ذظزوم ، ديسان سةري قسة دةطريَ و دةلَيَ:  تةنيا لة رِيَطاي ثيَداطري و هةولَ و كوَششةوة ، سةركةوتني بةرضاو بةدةست دةهيَنريَ ، بةلآم توَ نةك ثيَداطر نيت و هةولَ و كوَشش ناكةيت ، بةلَكو هةرطرينطي بة وانةكانت نادةيت! ... ئةطةر جاريَكي تر لة دةست تةوةزةليت ، سكالآت ليَ بكةن ، ئةوسا ناضارم تةمبيَت بكةم ...شورةيية!


ديَرياظين ، جاريَكيتر كةوتةوة نيَو بيركردنةوةوة: (ئةي فريشتة جوانةكة ، طويَ مةدةرة قسةكاني ئةم ليموَ وشكةوة بوة ... هيض شورةيي نية ...توَ لة هةمومان باشتري).


لةم كاتةدا ، مادام ذظزوم بةدةنطيَكي مةيلةو توندةوة بةثالتسيَظا دةلَيَت: ئيستا دةتواني برِوَيت! 


ثالتسيَظاش سةريَك دادةنويَنيَ و دةرِوات .


بةرِيَوةبةري خويَندنطا ، لة ديَرياظيني ماموَستاي بيركاري دةثرسيَت: باشة؟ ئيَستاش هةر لةسةر قسةي خوَت ماوي؟


ماموَستاي بيركاري بةخويَنسارديةوة سةيريَكي دةكات و دواتر بةئاطا ديََتةوة و دةكةويَتةوة يادي زيادكردني موضةكةي ، خوَي دةشيَويَنيَ و دةلَيَت: خودا بمكوذيَ ئةطةر سةرتاثاي بالآي شتيَكي جوان و سةرنج رِاكيَشي تيَدابيَ ... باوةرِت هةبيَ سةرةرِاي ئةو تةمةنة ضاو و بروَ و دةم و لوتي توَ ، زوَر زوَر لة هي ئةو جوانترن ... ئةوةندة بةسة بضيتة بةر ئاويَنة و لةخوَت ورد بيتةوة ، بوَ ئةوةي رِاستي قسةكاني منت بوَ دةركةويَ.


سةرةنجام مادام ذظزوم ، مل بة داواكاري زياد كردني موضةكةي ديَرياظين دةدات.


 (مادام سيلانس*) خانمةكان بيَدةنط بن/ فةرِةنسي


لةبيرةوةريةكاني كةسيَكي ئايديالةوة


10 ي مانط موَلَةتيَكي بيست و هةشت رِوَذيم وةرطرت و بة هةزار و يةك جوَر زمان لوسي ،  توانيم برِي سةد رِوَبلَ يارمةتي ، لة سندوقداري فةرمانطةكةمان ، وةربطرم. كةلَكةلَةي ئةوةي ئةطةر بوَ تاكة جاريَكيش بوة ، كاتيَكي خوَش بةسةر ببةم ، لةكةللةي دام.


ئايا توَ هيض لة بارةي (بةسةربردني كاتيَكي خوَش) وة دةزانيت؟ 


بةسةر بردني كاتيَكي خوَش ، بة واتاي ئةوة نية مروَظ بوَ بينيني ئوَثةريَتيَك بضيَتة شانوَيةكي هاوينة و دواي ئةوةي ئيَواريَ نانيَكي باشي خوارد ، لاي بةياني بةشادي و خوَشحالَيةوة بطةرِيَتةوة مالَيَ. بةو واتايةش نية بضيتة بينيني ثيَشانطايةكي شيَوةكاري و لةويَشةوة بضيتة بينيني ثيَشبرِكيَي ئةسث سواري و طرةو لةسةر بردنةوةكان بكةيت و ثارةي خوَت بةهةدةر بدةي. 


ئةطةر نيازت هةية كاتيَكي خوَش بةسةر ببةيت ، ئةوا سواري شةمةندةفةر بةو بضوَ بوَ شويَنيَك كةهةوا ليَورِيَذ بيَت لة بوَني طولَي ياس و وةنةوشة و طولَة طيَلاسة كيَويةكان ، بضوَ بوَ شويَنيَك كة طولَة هيَروَ و شةوبوَكان ، بةكوَمةلَ سةريان لةذيَر خاكةوة دةرهيَنابيَ و رِةنطة سثيةكانيان و ئةو ئاونطةي بةسةر طةلآكانيانةوة نيشتوة ، ئارامي ئوَقرةيي بة ضاوةكانت ببةخشن. بضوَرة ئةويَ تا لةو كةش و هةوا ئازاد و كراوةيةدا ، لةباوةشي دارستانيَكي سةوز و خوشةخوشي جوَطةلة ئاوةكاندا ، لة نيَو بالَندةكان و بونةوةرة بضوكة رِِةنط سةوزةكاندا ، هةست بةواتاي رِاستةقينةي (بةسةربردني كاتيَكي خوَش) بكةيت. لةطةلَ ئةم شتانةشدا دوسيَ ثيَكطةيشتن بة كلآوي ليَوار ثاني ذنانة و ضةند جوتة ضاويَك بة نيطا خيرَاكانيانةوة و هةروةها ضةندة ثيَش بةندي سثيش...


لةكاتيَكدا كة كاغةزي موَلَةتةكةم بةدةستمةوة و بةخشندةيي سندوقدارةكةشم ، لة طيرفاندا بو ، طةيشتمة هاوينةوارةكة. داني ثيَدا دةنيَم ، جطة لةمانة ، بيرم لة هيض شتيَكي تر نةدةكردةوة.


بةهوَي رِيَنمايي ئاشنايةكمةوة ، كةثيَشتر لةظيَلاكةي خاتو (سوَفيا ثاظلوَظنا كنيَطينا) دا ذوريَكي بةكريَ طرتبو ، ضوم و ذوريَكم بةكريَ طرت . خاتون ، ذوريَكي بة تةواوي كةل و ثةل و هوَكارةكاني خوَشطوزةراني و دابين كردني خواردن خواردنةوةوة ، بةكريَ دةدا. بةثيَضةوانةي بوَضوني منةوة ، قسة كردنمان لةسةر كريَيةكةي ، هةرزو برِايةوة. 


بةم شيَوةية طةيشتمة (ثريريظا) و ظيَلاكةي خاتو كنيَطينام دوَزيةوة ، هةركة ثيَم خستة هالَةكةوة دةست و ثيَي خوَم ون كرد ، زوَر رِيَك و رِازاوة و سةرنج رِاكيَش بو .


بةلآم لة هالَةكة رِازاوةتر و سةرنج رِاكيَشتر ، خاتونيَكي طةنج بو ، كة لةسةر ميَزيَك دانيشتبو و ضاي دةخواردةوة ، سةيريَكي كردم و ضاوةكاني طضكة كردنةوة وثرسي: ض كاريَكت هةبو؟


وةلآمم دايةوة:  تكاية ببورة ... بةهةلَة هاتوم ... بةدواي ظيَلاكةي خاتو كنطينا دا دةطةرِيَم ...


: من كنيَطينام ... ض كاريَكت هةبو؟


دةست وثيَي خوَم ون كرد ... ثيَشتر هةميشة لةميَشكي خوَمدا خاوةن ئاثارتمان و ظيََلاكانم لة شيَوةي ذني ثيري قةلَةو ، ويَناكردبو كة طيروَدةي نةخوَشي رِوَماتيزم بون و بوَني دوكةلَي قاوةيان ليَديَت ... بةلآم ئيَستا وةك هامليَت دةلَيَ:(ئةي فريشتةي ئاسمان! رِزطارم كة).


ذنيَكي طةنج و سةرنج رِاكيَش ، لةبةرامبةرم دانيشتبو.  ئةوةي دةمويست ، بةثتةثت ثيَمطوت: ئةها ... زوَر خوَشحالَم ، نامةيةكيشم لةلايةن هاورِيَيةكي هةردوكمانةوة بوَ هيَناوي.


: ضاي دةخوَيتةوة يان سةرشير يان ليموَ؟


هيَندة بةسة مروَظ ضةند خولةكيَك لةطةلَ هةنديَك ذندا دابنيشيَ و بكةويَتة قسةكردن ، بة تايبةتي ذنة قذكالَةكان ، ئيدي واهةست دةكا لةمالَي خوَيدا دانيشتوة و هيض هةست بة ناموَيي ناكات و وادةزانيَ ضةندين سالَة دةيناسيَت. سوَفياش يةكيَك بو لةم جوَرة ذنانة.


بةر لةوةي ثةرداخيَك ضا بخوَمةوة ، زانيم ميَردي نية و بةو برِة ثارةية دةذي و برِياريشة بةم زوانة مامي بيَتة لاي و ماوةيةك لةلاي بميَنيَتةوة.


ئيدي تيَطةيشتم ئةو ذورة بوَضي بةكريَ دةدا ، دةيطوت يةكةم: ئةو سةد و بيست رِوَبلَة كريَيةي دةيدات ، بوَ تاكة ذنيَك ، باريَكي قورسة. دوةميش: لة ترسي ئةوةي نةبادا شةويَك لة شةوان دزيَك ، يان رِوَذيَك لةرِوَذان ديَهاتيةك ، خوَي بكا بة مالَةكةدا و كيَشةي بوَ دروست بكات. بوَية ئةطةر هاتو ذوريَكي لة طوَشةيةكي ظيَلاكةيدا بةكريَ داية ذنيَك ، يان ثياويَكي تةنيا ، ئةوا نابيَ لةم بارةيةوة ببيَتة هوَي نيطةراني. 


ئةو شيلةي مرةبايةي بةكةوضكةكةوة نوسابو ، بةزماني لستيةوة و بة نارِةزايي دةربرِينةوة طوتي: بةلآم كريَضي ثياوم ثيَ باشترة لة ذن!  لةبةر ئةوةي ثياو كيَشة و طرفتي كةمترة و لةلايةكي تريشةوة بوني ثياويَك لة مالَةكةدا دلَنيايي و متمانةيةكي زياتر بةمروَظ دةبةخشيَ ...


بةكورتي دواي كاتذميَريَك لةطةلَ سوَفيا ثاظلوَظنا دا بومة ئاشنا.  كاتيَ ويستم خوداحافيزي بكةم و بطةرِيَمةوة ذورةكةم ، طوتم: ئةريَ بةرِاست ، لةبيرم ضو بثرسم! ئيَمة لةبارةي هةمو شتةكانةوة دواين تةنيا لةبارةي كروَكي شتةكةوة نةبيَت! بوَ مانةوةي بيست و هةشت رِوَذ دةبيَ ضةندت بدةميَ؟ ئةلَبةتة جطة لة ناني نيوةرِوَ ... ضاي و ...


: شتيَكي ترت دةسنةكةوت قسةي لةسةر بكةيت ، ئةمة نةبيَت؟ بةطويَرةي تواناي خوَت ... خوَمن ئةو ذورة بوَثارة بةكريَ نادةم ... بوَ رِزطار بون لةتةنيايي و ... بيست و ثيَنج رِوَبلَت ثيَدةدريَ؟


: رِونة كةثيَمدةدريَ.


بةم شيَوةية ذيانم لةهاوينةوارةكة ، دةستي ثيَكرد ...


ئةم ذيانة ، ئةوةي خوَشة رِوَذي وةك رِوَذانيتر و شةويشي وةك شةوانيترة ، ئةم يةك رِيتمية زوَر خوَشة! ض شةوانيَك! ض رِوَذانيَك! خويَنةري خوَشةويست ، هيَندة شاد و ثرِجوَش بوم  لة باسكردن نايةت وثيَمخوَشة بتطرمة باوةش و ماضت بكةم. بةيانيان بة ميَشكيَكي خالَي لة كيَشة و بةرثرسياريَتيةكاني فةرمانطة ، لةخةو هةلَدةستام و دةضوم ضاي و قةيماغم دةخوارد.


دةوروبةري كاتذميَر يانزةي بةياني ، دواي بةياني باش  ، دةضومة لاي سوَفيا و قاوة و قةيماغيَكي ضاكم دةخوارد ، دواتر تا كاتذميَر دوي دوانيوةرِوَ ، دةكةوتينة قسة و باس.


دواتر ناني نيوةرِوَمان دةخوارد ... ئةويش ض نانيَك!  بيهيَننة بةر ضاوي خوَتان ، ضةشني طورطيَكي برسي ، برسيتة و لةسةر ميَزيَك دانيشتويت وثةرداخيَك عةرةقي شليك دةخوَيتةوة و مةزةكةشت ، طوَشتي برذاوي بةراز و ترشي تورة ، دواتر قاورمة و ضيَشتيَكي طيايي و قةيماغ و ضةندين خواردني تر! دواي نان خواردن ، ئيدي نوَرةي خةوي دوانيوةرِوَ و خويَندنةوةي رِوَمانة ، جارناجاريَكيش ، سوَفيا ، لةبةر دةرطاوة سةريَك دةكيَشيَتة ذوريَ و دةلَيَ: (ئاسودة بة!  نامةويَ ئاسودةيت ليَ تيَكدةم). ..


دواتر نوَرةي خوَشوَرين ديَت و ئيَوارانيش تادرةنطانيَك ثياسةكردن لةطةلَ سوَفيا دا ... بيهيَننة بةرضاوي خوَتان ، ئيَواران جطة لةدةنطي بولبول و بالَندةيةكي تر كة جار جار دةضريكيَني ، هةمو شتيَك لةنيَو خةويَكي خوَشداية ، شنة بايةك دةنطي شةمةندةفةريَكتان لةدورةوة بةئاستةم ديَنيَتة بةرطويَ. لةنيَو دارستانيَكي ضرِدا ، يان بةدريَذايي ريَطاخوَلَةكةي تةنيشت هيَلَي شةمةندةفةرةكة ، شانبةشاني ذنيَكي قذكالَ و خرثن ،ثياسة دةكةي ، كة لةتاو كزةبا ساردةكةي سةر لةئيَوارة ، خوَي كوشم هةلَيَناوة و سيماي رِةنط ليَبرِاوي جار جاريَك بةرةو لاي توَ دةسورِيَني ... شتيَكي لةرِادةبةدةر خوَشة! بيَ هاوتاية!.


بةر لةوةي هةفتةيةك بةسةر مانةوةمدا تيَثةرِيَ ، ئةو رِوداوةي كة توَي خويَنةر دةميَكة ضاوةرِواني رِوداني دةكةيت ، رِويدا. 


رِوداويَك ، كة هيض ضيروَكيَكي جوان ، ناتوانيَ خوَي ليَ بدزيَتةوة ... ئيدي نةمتواني ضيتر دان بةخوَمدا بطرم ...عيشقي خوَم لا دركاند ... بةلآم ئةو زوَر بةخويَنسارديةوة داواكةي وةرطرتم ، دةتطوت دةميَكة ضاوةرِواني بيستني ئةم قسانةية ، لةوةلآمدا ، تةنيا لضيَكي هةلَقورتاند و دةتطوت دةيةويَ بلَيَ: ( خوَ ئةم قسةية ئةو هةمو هيَنان و بردنةي نةدةويست).


ئةو بيست و هةشت رِوَذة ، دةتطوت ضركةيةك بوة و تيَثةرِيوة. لة دواين رِوَذي مانةوةمدا ، غةمطين و نيطةران ، مالآوايم لة سوَفيا و هاوينةوارةكة كرد. كاتيَ دةمويست جانتاكةم دابخةم ، ئةو لةسةر قةنةفةكة دانيشتبو و فرميَسكي ضاوةكاني دةسرِينةوة. خوَشم كة زوَر بة ئةستةم توانيبوم بةر بةرِيَذنةي فرميَسكةكانم بطرم ، دلَيم دايةوة و سويَندم خوارد كة جاريَكي تر لةثشوةكاني كوَتايي هةفتةدا ، سةري ليَ دةدةمةوة و لةزستانيشدا كةطةرِايةوة مالَةكةي خوَي لة موَسكوَ ، سةرداني دةكةم. 


لةناكاو بيرم كةوتةوة كة كريَي ذورةكةم نةداوةتيَ ، طوتم: ئةها خوَشةويستم خةريكة لةبيرم ضيَت ، ئةريَ بزانة ضةندت قةرزارم؟


بةلوشمةلوشمي طريانةوة وةلآمي دايةوة: ض ثةلةتة ... با بوَ كاتيَكيي تربيَت ...


: بوَضي كاتيَكي تر؟ خوَشةويستم! هةقي خوَتة و وةك دةلَيَن برا براية و كيسةي جياية ، جطة لةمةش نامةويَ بةثارةي توَوة بذيم ، سوَفيا خوَشةويستم!  تكات ليَ دةكةم ئاشنايةتيي و ناسياوةتيي بخةرة لاوة ... ضةندت قةرزارم؟


 بةدةم طريانةوة ضةكمةجةي ميَزةكةي رِاكيَشا و طوتي: شتيَكي وا نية ... شاياني ئةوة نية... دةتواني دواتر بمدةيتيَ ...


دواي ئةوةي برِيَك دةستي بة نيَو ضةكمةجةكةدا طيَرِا ، كاغةزيَكي هيَناية دةريَ و بوَلاي من دريَذي كرد.


ثرسيم: ئةمة حيسابةكةي منة؟ ئيَ باشة! زوَر باشة! ضاويلكةكةم كردة ضاوم و : هةرئيَستا بةسةر ضاو.


 بةخيَرايي ضاويَكم ثيَدا خشاند ... كوَي طشتي ... ئةريَ لةم حيسابةدا هةلَة نيت؟ نوسيوتة كوَي طشتي   212  رِوَبلَ و 44 كوَبيك . ئةمة حيسابةكةي من نية! .


: هي توَية دودو طيان! باش سةيريكة!


: ئاخر بوَضي ئةوةندة زوَرة؟ 25 رِوَبلَ ثارةي كريَي ذورةكة و خورد و خوَراك ، باشة ئةمةم قبولَة ... هةنديَكي تري هةقي ماندوبوني خزمةتكارةكة ، سيَ رِوَبلَ ، ئةوةشم قبولَة.


بةضاواني ثرِ لةطريان و بةسةرسورِمانةوة سةيريَكي كردم و بةو دةنطة ثرِ لة سوَزةيةوة ، طوتي:  تيَناطةم دودو طيان ... دةلَيَي متمانةت بةقسةكانم نية؟ بوَخوَت سةيري حيسابةكةت بكة ، عةرةقي شليكت خواردوَتةوة ... ئيَ باشة من ضوَن بوَم دةرديَنيَ بة25 رِوَبلَ ، ظوَدكا لةسةر ميَزةكةت دابنيًَم؟ قاوة و قةيماغ بوَ ناني بةيانيت و خوَ توَ برِيار نةبو قاوة بخوَيتةوة! بةلآم بةهةر حالَ ... شتيَك نية ، ئةطةر ثارةكةت ثيَ زوَرة ، ئةوا دوانزة رِوَبلَةكةشم ناويَت و توَ تةنيا 200 رِوَبلَةكة بدة.


: نازانم ئةدي ئةم 75 رِوَبلَة لةكويَوة هاتوة؟


: سةيرة! نازاني هي ضية؟


سةيريَكي رِوخساريم كرد ، هيَندة ثاك و ميهرةبان بو ، نةمتواني يةك قسةي تر  بكةم. ئةو 100 رِوَبلَةي لام بو ، دامة دةستي و 100 رِوَبلَ قةرزيشم بوَ ئيمزا كرد و جانتاكةم كردة شان و بةرةو ويَستطةي شةمةندةفةر كةوتمةرِيَ .


ئةريَ خويَنةرة خوَشةويستةكان! كةستان نيتانة 100 رِوَبلَم بة قةرز بدةني؟


كاريَكي ناشيرن


: كيَية؟


وةلآميَك نابيستريَ.


ثاسةوانةكة ضاوي هيض شتيَك نابينيَ ، بةلآم لةنيَو ئةو هاشةهاشي رِةشةبا و خشةخشي ئةو طةلآ و خوَلَ و خاشاكةي كة رِايدةمالَين ، دةنطي ثيَي كةسيَك - كة لة شةقامة سةرةكية ثرِدار و درةختةكةوة ديَ - وردة وردة نزيكتر دةبيَتةوة و بة ئاساني دةبيستريَ.


يةكيَك لة شةوة بةتةم و مذةكاني وةرزي زستانة.


ثاسةوانةكة لة ميَشكي خوَيدا وا مةزةندة دةكات كة زةوي و ئاسمان و تةنانةت  بوَخوَيشي - بةهةمو بير و ئةنديَشةكاني ناو ميَشكيةوة - تيَكةلَي يةكتر بون و بونةتة شتيَكي رِةش و طةورة.


 ضاو ضاو نابينيَ ، ثاسةوانةكة واي بوَ دةضيَ طويَي لةدةنطي ثيَكةنين و طوَراني بوبيَ.


جاريَكي تريش دةثرسيَ: ئةوة كيَية ليَرة؟


دةنطيَكي ثيرانة وةلآم دةداتةوة: منم باوكة طيان ...


: توَ كيَي؟


: من ... رِيَبواريَكم. 


ثاسةوانةكة ، هةولَ دةدات سود لة دةنطي نيَرانة و نةترسانةي خوَي وةرطريَ و بةسةر ترسةكةيدا زالَ بيَت ، بوَية تيَيدةخورِيَ: كام رِيَبوار؟ شةيتان لة كةللةي داوي؟ بةم شةوة وةك ديَوي دارستان بةنيَو طوَرِستاندا خةريكي ثياسة كردني؟


: مةطةر ئيَرة طوَرِستانة؟


: ديارة كة طوَرِستانة! مةطةر نابيني؟  


دةنطة ثيرانةكة ، ئاهيَك هةلَدةكيَشيَ و دةلَيَ: ئاخ ... ئاخ ... ئاخ ... يا مريةمي ثيروَز! ضاوم هيض شويَنيَك نابينيَ! ... ئاي خوداية ضةندة تاريكة ...


: توَ كيَي؟


: زيارةتكةرم باوكة طيان ، زيارةتكةر.


ثاسةوانةكة ، دواي بيستني توَني دةنط و ئاخ و ئوَفةكاني رِيَبوارةكة ، ئاهيَكي بةبةردا ديَتةوة و بة نارِةزاييةوة لةذيَر ليَوةوة دةلَيَ: جنوَكةي نيوةشةو ... كاكيشم دةلَيَ زيارةتكةرم! مةي خوَري سةرخوَش ... تةنانةت قسةكردنيش لةطةلَ كةساني وةك ئيَوةدا زياني بةدواوةية! بةرِوَذةوة تا دةتوانن عةرةق زةقنةبوت دةكةن و هةركة شةويش داهات ، دةبنة هاوةلَي جنوَكةكان. ئةوة ضية! دةلَيَي بة تةنيا نيت؟  دةنطي ثيَي دو سيَ كةسي تر ديَت.


: بة تةنيام كاكة ... بة تاقي تةنيا ... ئاي خوداية باري طوناهةكانم ضةندة قورسة! ... 


لةو تاريكةشةوةدا ، سينطي ثاسةوان بةسينطي كابرا دةكةويَ ، بيَ جولَة رِادةوةستيَ و دةثرسيَ: ضوَنة رِيَطات كةوتوَتة ئيَرة؟


: رِيَطام ون كردوة كاكة ... دةمويست بضمة ئاسياوي (ميتريوَ َظسكايا) ، بةلآم ليَرةوة سةرم دةرهيَنا.


: ئةها! جا رِيَطاي ئاسياوةكة كوا ليَرةوةية هةي طةمذة؟ دةبو بةلاي ضةثدا رِوَيشتباي و لة ناوةندي شارةوة دةضويتة سةر جادة دةولَةتيةكة ، بةو سةرخوَشية رِيَطاكةت نيو فرسةخ لةخوَت دورخستوَتةوة ،ثيَدةضيَ لةشار زوَرت خواردبيَتةوة؟


: ئةرةوةلآ كاكة ، ضيت ليَ بشارمةوة! كاريَكي باش نية مروَظ شتيَكي كردبيَ و ثاشان نكولي ليَ بكا ، كاريَكي جوان نية ، ثيَت نةطوتم ئيَستا من لة كويَوة برِوَم؟


: بةم شةقامةدا برِوَ تادةطةيتة سيَ رِيانيَك ، كة طةيشتيتة سيَ رِيانةكة لاي ضةث بطرة و برِوَ تا دةطةيتة طوَرِستانةكة ، لةويَ دةرطايةك ديارة ، ئةو دةرطاية ، دةرطاي طوَرِستانةكةية و دةرطاكة بكةرةوة و برِوَ خوا ئاطادارت بيَ ... بةلآم ئاطاداري خوَت بة نةكةويتة ضالَيَكةوة ، هةركة لةطوَرِستانةكةش دةرضوي ، ملي دةشتةكة بطرة و برِوَ تا دةطةيتة جادةكة. 


: خودا تةمةنت دريَذكا باوكةكةم  ... يامريةمي ثيروَز فريامكةوة!  ئةي خوَزطة ئةو ضاكةيةت لةطةلَدا دةكردم و دةتطةياندمة طوَرِستانةكة!


: بوَ توَ ثيَتواية من هيض ئيش و كاريَكي ترم نية؟ برِوَ برا!  برِوَ بوَ خوَت برِوَ!


: ضاوم هيض نابينيَ!  تا لةذياندا ماوم نزاي خيَرت بوَدةكةم ... كوا من بةم شةوةزةنطة دةتوانم رِيَطاكة بدوَزمةوة! توخودا ئةطةر نةمبةيت.


: ئاخر كاكة خوَ من ليَرة بيَكار نيم! ئةطةر برِيار بيَ هةرضيةك هات و من دةستي بطرم و ببمة رِيَنيشاندةري ، حالَم جوان دةبيَ.


: بوَخاتري خودا ... ضاوم هيض نابينيَ ... زوَر دةترسيَم بةتةنيا بةو طوَرِستانةدا برِوَم.


ثاسةوان ئاهيَك هةلَدةكيَشيَ و دةلَيَ: باشة دةي ، برِوَ با برِوَين.


هةردوكيان دةكةونةرِيَ ، شانبةشاني يةكتر دةرِوَن و بيَدةنطن. بايةكي سارد و شيَدار وةك قامضي لةرِوخساريان دةدا ، دلَوَثة باران بةسةرياندا ديَتة خواريَ ، ضالَ و ضوَلَةكاني نيَو رِيَطا ثرِدار و درةختةكةي طوَرِستان ، ثرِ لة ئاو بونة.


دواي بيَدةنطيةكي دريَذ ، ثاسةوانةكة دةلَيَ:  هةرضةند دةكةم سةرم لةوة دةرناضيَ ، توَ ضوَن ضوَني طةيشتوية ئيَرة؟ دةبيني دةرطاي طوَرِستانةكة داخراوة! ناكا بةسةر ديوارةكةدا سةركةوتبي؟ ئةمة لة تةمةني توَ ناوةشيَتةوة! كاريَكي جوان نية!


: نازانم! نازانم خوَشم نازانم! لةوانةية ئةمة كاري شةيتان بيَت. ثيَمواية خوداي طةورة توَلَةي ئةمةم ليَ دةكاتةوة ، دةلَيَي شةيتان فريوي داوم! ئةري توَ ثاسةواني ئيَرةي ؟


: بةلَيَ ثاسةوانم.


: طوَرِستانيَكي ئاوا طةورة ، يةك ثاسةواني هةية؟


بايةكي بةهيَز هةلَدةكات و بوَ ماوةيةكي كورت ناتوانن بةرِيَدا برِوَن.


ثاسةوانةكة ، رِادةوستيَ تا بايةكة برِيَك هيَدي دةبيَتةوة ، ئةمجار وةلآم دةداتةوة: نا ، سيَ ثاسةواني هةية ، يةكيَكمان نةخوَشة و ئةوةي تريش نوستوة ...بةنوَرة ئيَشك دةطرين.


: ئاوا! ئةم باية ض بايةكي بيَ بةزةيية! ثيَدةضيَ ئيَستا مردوةكانيش طويَيان لةطظةي بيَت! دةلَيَي درِندةية دةلوريَنيَ ... ئاخ ... ئاخ ... ئاخ ...


: خةلَكي كويَي؟


: لة شويَنيَكي دورةوة هاتوم ... خةلَكي ويلايةتي (ظوَلوَ طوَدسكايا) م ، بوَ زيارةتي شويَنة ثيروَزةكان هاتوم ، نزا بوَ مروَظة باش و ميهرةبانةكان دةكةم ، خودا بوَ خوَي بةزةيي ثيَماندا بيَتةوة وثشت وثةنامان بيَت.


ثاسةوانةكة ، تاويَك رِادةوةستيَ و خوَي دةخاتة ثةناي كابراي رِيَبوارةوة و خةريكي داطيرساندني قةنةكةي دةبيَت ، ضةند دةنكة شقارتةيةك دادةطيرسيَنيَ ، دةنكة شقارتةي يةكةم دادةطيرسيَ و لةلاي رِاستيانةوة ، طوَشةيةكي شةقامة ثرِدار و درةختةكة و خاضيَكي رِةش وثةيكةريَكي سثي سةرطوَرِيَك ، بوَ ماوةيةكي كةم رِوَشن دةكاتةوة.  دةنكة شقارتةي دوةم بايةكة زوو دةيكوذيَنيَتةوة ، بةلآم بوَ ساتيَكي كةم ، رِوناكيةكةي دةرِذيَتة سةر لاي ضةثي شةقامةكة و طوَشةي كيَلي طوَرِيَك رِوَشن دةكاتةوة.  دةنكة شقارتةي سيَيةميش ثةيكةريَكي سثي و خاضيَكي خوَلَةميَشي و كيَلي طوَرِي مندالَيَك ، لة ضةث و رِاستةوة ، رِوناك دةكاتةوة.


كابراي رِيَبوار ، ئاهيَك هةلَدةكيَشيَ و لةبةرخوَيةوة دةلَيَ: ئةو مندالآنة لة ذيَر ئةو بةردانةدا نوستون! هةمويان نوستون! لة خةلَكي هةذار و وريا و دلَخوَشةوة بطرة  ، تا دةولَةمةند و بيَ شعور و دلَ رِةقةكان ... هةمويان نوستون ...


ئيَستا ئيدي هيض جياوازيةكيان نية ، تا ئةو رِوَذةي ئيسرافيل فو بةنةفخي سوردا دةكات ، ليَرة دةنون. خودا بةزةيي ثيَياندا بيَتةوة ، خودا بيانبةخشيَ.


: من و توَش – كة ئيَستا خةريكين بةرِيَطادا دةرِوَين - كاتيَ نوَرةمان هات دةبيَ ليَرة رِاكشيَين و بنوين.


: رِاستة ... هةمومان رِيَطامان دةكةويَتةوة ئيَرة ، هيض مروَظيَكت وةطير ناكةويَ  تةمةني نوحي هةبيَ ... ئاخ ، ئاخ ، ئاخ ... مروَظ بونةوةريَكي زوَر بيَ بةزةيية ، هةميشة بير لة كاري ناثةسند و شةيتانانة دةكاتةوة ، من دةلَيَم خوداية هيض بةندةيةكي خوَت طرفتاري لاملي و نافةرماني نةكةي!  هاوار لةمن!  كة رِوَحيَكي ضةثةلَ و نةطريسم هةية! ضوَن خوَم توشي رِق و نةفرةتي خودا كرد و ئارامي و ئاسودةيي ئةم دنيا و ئةو دنياشم ضو.  وةك كرميَك كة لة نيَو قورِدا ضةقيبيَ ، منيش ئاوا لةنيَو زةلكاوي طوناه و تاواندا ثةل دةكوتم.


: بةلَيَ ، بةلآم سةرةنجام مروَظ دةبيَ بمريَ و مردن هةقة ...


: رِاست دةكةي باوكةكةم  ، هةمو بونةوةريَك سةرةنجامي مردنة.


: ثيَم بلَيَ بزانم! مةرط ، بوَ زيارةتكةريَك ئاسودة ترة يان بوَ كةساني وةك ئيَمة؟


: زيارةتكةرانيش هةمويان وةك يةك نين ، هةنديَكيان خوَشةويستي خودان ، ئاطاداري رِوَحي خوَيانن ، بةلآم هةنديَكي تريان لة نيَو طوَرِستانةكاندا ثياسة دةكةن و جنوَكةكان خوَشحالَ دةكةن ... بةلَيَ باوكةطيان! لةوانةية رِوَذيَك دابيَ زيارةتكةريَكت ليَ ثةيدا بيَت و حةزي لةوة بيَ  تةورةكةي بكيَشيَ بة تةثلَي سةرتا  و رِوَحت بةرةو ئاسمان لة شةقةي بالَ بدا .


: بوَضي ئةم قسانة دةكةي؟


: هيض! هةروا! مةبةستيَكم نةبو ، هةر لةخوَرِا وام طوت ... باشة باوكةكةم ئةوة طةيشتينة طوَرِستانةكة ، خوَيةتي ، دةبرِوَ دةرطاكةم بوَ بكةرةوة!


ثاسةوانةكة ، لةو تاريكيةدا بةكويَرة كويَر دةرطاكة دةكاتةوة ، دواتر قوَلَي كابراي زيارةتكةر دةطريَ و دةلَيَ: ئيدي ئيَرة كوَتايي طوَرِستانةكةية ، ليَرة بةدواوة دةبيَ بةنيَو دةشتةكةدا برِوَي ، تا دةطةيتة جادة دةولَةتيةكة ، بةلآم وريابة نةكةويتة خةندةقة سنوريةكةوة ... كة طةيشتيتة جادةكةش ،لاي رِاست بطرة و برِوَ تا دةطةيتة ئاسياوةكة ...


: ئاخ ، ئاخ ، ئاخ ، واهةست دةكةم كةئيدي ثيَويست بةوة ناكا بضمة ئاسياوةكة ... ئاخر بضمة ئةويَ ضي بكةم؟ واباشترة هةر ليَرة لاي توَ بميَنمةوة ...


: بوَضي لاي من بميَنيتةوة؟


: لاي توَم ثيَ خوَشترة ...


: توَ ثيَتواية من ئاوةزي ئةوةم هةبيَ  بزانم دلَي كةس خوَش بكةم؟ طةرضي زيارةتكةريشيت بةلآم  واهةست دةكةم حةزت لة طالَتة و ئةمانة هةبيَ؟


كابراي رِيَبوار ، بةتةوسةوة زةردةخةنةيةك دةكات و بة دةنطيَكي طيراوةوة لة بةرخوَيةوة دةلَيَ:  ديارة كة حةزم ليَية! كورِةباش و ميهرةبانةكةم! من وا هةست دةكةم لةمةولا هةرطيز  مني زيارةتكةرت  لةبير ناضيَتةوة.


: بوَضي توَم لةبير ناضيَتةوة؟


: لةبةر ئةوةي كلآويَكي طةورةم لةسةر ناي  ... ئاخر كورِي باش! من كويَم بة زيارةتكةر دةضيَ؟


: ئةدي كيَي؟ 


: مردو ... ئيَستا لة تابوتةكةم هاتمة دةريَ ... (طوَباروَظ) ي كليلسازت لةبيرة؟ ...ئةوةي ماوةيةك لةمةوبةر خوَي خنكاند؟ ... من طوَباروَظم ...


: دروَيةكي لةمة طةورةترت ثيَ شك نةدةهات؟


طةرضي ثاسةوانةكة باوةرِ بةقسةكاني رِيَبوارةكة ناكا ، كةضي لةطةلَ ئةوةشدا ترسيَكي توَقيَنةر هةمو جةستةي دةطريَتةوة. زارةترك و توَقيو ، لة جيَطاكةي خوَي دةجولَيَ و دةيةويَ دةرطاكة بدوَزيَتةوة و رِابكا. رِيَبوارةكة توند دةطريَ بةمةضةكيدا و دةلَيَ: ثةلة مةكة! بوَ كويَ دةضي؟  توَ مروَظيَكي زوَر سةيري!  ئاخر بةتةماي كيَ بةتةنيا ليَرة بةجيَم دةهيَلَي؟


ثاسةوان ، هةولَدةدا مةضةكي خوَي لة نيَو دةستي ئةودا دةربيَنيَ و هاوار دةكا: وازم ليَبيَنة!


: ليَرة رِاوةستة! لةجيَطاي خوَت نةجولَيَي! ضيت ثيَ دةلَيَم جيَبةجيَي بكة ... هةولَ مةدة خوَت رِاثسكيَني لةدةستم ، سةطي نةطريس! ... ئةطةر ذياني خوَت خوَشدةويَ  تا من ثيَت نةلَيَم زارت نةطةرِيَ و جمة وجولَة نةكةي ... حةز ناكةم دةستم بةخويَن ئالودة بيَ ، طةرنا ليَرة وةك سةط دةمتوَثاندي ... ليَرةبة و لة جيَطاي خوَت نةجولَيَي!


ثاسةوان خوَي بةثيَوة ناطريَ ، لةترسان ضاوةكاني ليَك دةنيَ ، جةستةي لةترسا هةلَلةرزيوي ، بة ديوارةكةوة دةنوسيَنيَ. حةزي ليَية هاواركا ، بةلآم دلَنياية لةوةي كة هاورِيَكةي لةو ذورة بضوكةدا طويَي ليَ نابيَت ... رِيَبوارةكة ، لةتةنيشتيةوة رِاوةستاوة و توند مةضةكي طرتوة ... 


نزيكةي سيَ خولةك بةم شيَوةية ، تيَثةرِدةبيَ.


رِيَبوارةكة بةمنطةمنطةوة دةلَيَ:  يةكيَكيان نةخوَشة ، يةكيَكيان نوستوة ، يةكيَكيشيان دةيةويَ رِيَنمايي زيارةتكةريَك بكات ، بةرِاستي ثاسةواني ضاكن ... ئةو موضةيةي وةريدةطرن حةلآلَتان بيَ! ئةدي برا هةميشة هةرئاوا بوة! هةميشة دزةكان لة ثاسةوانةكان زيرةك تر بونة ... ليَرةبة و لة جيَطاي خوَت نةجولَيَي! ... 


نزيكةي دة خولةكيَك بة بيَدةنطي تيَثةرِ دةبيَ ، لةناكاو بايةكة دةنطي فيكةيةك دةخاتة بةر طويَي هةردوكيان.


 ئيدي رِيَبوارةكة مةضةكي ثاسةوانةكة بةردةدا و دةلَيَ: ئيدي دةتواني برِوَي ، برِوَ بوَخوَت سوثاسي خوا بكة كة نةمكوشتي.


رِيَبوارةكةش فيكةيةك ليَدةدا و لةدةرطاي طوَرِستانةكةوة دةضيَتة دةريَ و دور دةكةويَتةوة .


ساتيَك دواي ئةوة ، دةنطي خوَهةلَداني كابرا بةسةر خةندةقةكةدا ، دةكةويَتة بةر طويَي ثاسةوانةكة.


ثاسةوانةكة ، لةبةر ئةوةي دةزانيَ حةتمةن شتيَكي ناخوَش رِويداوة ، سةرتاثاي جةستةي دةكةويَتة لةرزين ، بة دودلَي و سةرطةردانيةوة ، دةرطاي طوَرِستانةكة دةكاتةوة و دةضيَتة دةريَ. لةوسةرِي شةقامةكةوة طويَي لة دةنطي تةثة تةثي رِاكردن دةبيَت ، ثياويَك بةهانكة هانكةوة دةلَيَ: ئةوة توَي (تيموَظي)؟ ئةدي كوا ( ميتكا) لة كويَية؟


ثاسةوانةكة ، سةرانسةري شةقامة بةدار و درةختةكة دةبرِيَ و لة تاريكايي شةودا ضاوي بة ئاطريَك دةكةويَ كة لةحالَي كوذانةوةداية ،  هةرضي لة ئاطرةكة نزيكتر دةبيَتةوة ، ترس و دلَةرِاوكيَيةكةي زياتر دةبيَ. ترس لة رِوداني كارةساتيَكي شوم! 


بةخوَي دةلَيَ: ( ئةطةر هةلَة نةبم ئةم ئاطرة لة كليساكةية ... دةبيَ كيَ ئةم ئاطرةي كردبيَتةوة؟ مريةمي ثيروَز بطة هانام! خوَيةتي ... كليساكةية!).


ماوةيةك لةوديو شوشةي شكاوي ثةنجةرةي كليساكةوة رِادةوةستيَ و بة ترسةوة سةيري شويَني ميحرابي كليساكة دةكات ... طرِي ئةو موَمةي كة دزةكان لةبيريان ضوبو بيكوذيَننةوة ، بةدةم ئةو بايةي ، كة لةثةنجةرة كراوةكانةوة دةضوة ذوريَ ، ثتةثت دةكا و رِوناكية بيَ كزةكةي خوَي بةسةر جل و بةرطي ثياوة ئاينيةكاندا – كة ليَرة و لةويَ ثةرش و بلآو كرابونةوة -  و بةسةر طةنجينةيةكي دةمةوقلَث كراودا و بةسةر شويَني رِاوةستاني ميحراب و قوربانيطةكةدا ، ديَنا و دةبرد ...


ضةند ساتيَكي تر تيَثةرِدةبيَ و رِةشةبا بة لورة لور و بةئاوازيَكي خيَرا و نارِيَكةوة ، زةنطي ترس بة دةورو بةردا بلآو دةكاتةوة.                                                                                     

سةركيَشي

( ثيوتةر ثيوتةروَظيج ئاستريذين) ي برازاي هاوسةري سةرهةنط ( ئيظانوَظ) ، ئةوةي كة ثار ثيَلآوةكانيان ليَ دزي ، كاتذميَر دوي بةياني لةمةراسيمي (غسل تعميد) ي مندالَيَك ، طةرِايةوة مالَيَ. بةو مةبةستةي  ئةوانيتر لةخةونةكات ، جل و بةرطةكاني ، لةرِارِةوةكة دانا و هةناسةي لةخوَي برِي و لةسةر نوكي ثةنجةكاني ، ضوة ذوري نوستنةكةي خوَي و بيَ ئةوةي ضرا داطيرسيَنيَ ، خوَي ئامادةكرد بوَ نوستن.


ئاستريذين ، ذياني ليَوانليَو لةوشياري و وابةستةيية و زوَر زو دةكةويَتة بةر دلَي مروَظةوة و لة خويَندنةوةشدا ، تةنيا كتيَبة ئايني و رِةوشتيةكان دةخويَنيَتةوة. بةلآم لةو مةراسيمةدا ، كة (ليوَبوَظ سثيَردوَظنا) بة سةلامةتي رزطاري ببو ، مافي ئةوةي بةخوَيدا ضوار ثةرداخ ظوَدكا و ثةرداخيَك شةراب ، كةتامةكةي مروَظي دةخستة يادي تيَكةلَةيةك لة سركة و رِوَن طةرضةكةوة ، بخواتةوة. تامةكةي بة شيَوةيةك بو ، مروَظ هةرضةنديَكي ليَ دةخواردةوة هيَشتا دلَي دانةدةكةوت. 


ئيَستاش لةم كاتةدا ، كة خةريكي داكةندني كراسةكةي بو ، زوَر حةزي ليَبو هةنديَكي تري بةسةرداكا ، بةخوَي طوت: ( لةلاي رِاستي طةنجينةكة ، بتلَيَك ظوَدكاي ليَية ، هي داشيَنكاية ، واباشة بضم ثةرداخيَكي ليَ بخوَمةوة ، كورِة خوَ هةر هةستيشي ثيَناكات).


دواي ضةند خولةكيَك دودلَي و رِارِايي ، سةرةنجام تواني بةسةر ترسةكةيدا زالَ بيَت و بةرةو طةنجينةكة ملي نا. زوَر بة ورياييةوة دةرطاكةي كردةوة و بتلَ وثةرداخةكةي دوَزيةوة.


ثةرداخةكةي ثرِكرد ، بتلَةكةي لة شويَني خوَي دانايةوة ، خاضيَكي لةسةر سينطي خوَي كيَشا و ثةرداخةكةي ضوَرِبرِ كرد.


لةو كاتةدا شتيَكي ضةشني موعجيزة ، بو بةرِاست.


زةبري هيَزيَك ، كة لة تةقينةوةي بوَمبيَك دةضو ، لة طةنجينةكةوة بةرةو سندوقةكة ثالَي ثيَوةنا. ضاوةكاني بلَيَسةيان ليَ هةلَدةستا ، هةناسةي رِاوةستا ، هةستيَكي وةك ئةوةي كةوتبيَتة نيَو زةلكاويَكي ثرِ لةزالوةوة ، بالَي بةسةر تةواوي جةستةيدا كيَشا ، وايزاني لةبري ظوَدكا ، ثارضةيةك ديناميَتي قوت داوة و بوَتة هوَكاري ئةوةي خوَي و خانوةكةيان و سةرانسةري طةرِةكةكةشيان ، تةقيبيَتةوة و رِون نية ئاخوَ سةر و دةست و قاضةكاني ثةرِيونةتة كويَ؟ ... نزيكةي سيَ خولةك بةو شيَوةية ، بيَ ئةوةي هةناسة بدات و لة شويَني خوَي بجولَيَ ، لةسةر سندوقةكة مايةوة. 


سةرةنجام لة شويَني خوَي هةستا و لةخوَي ثرسي: من لة كويَم؟


دواي ماوةيةكي كةم ، كاتيَ هةنديَك هاتةوة سةر خوَي ، يةكةم شت كة هةستي ثيَكرد بوَني توندي نةوت بو ، دواتر بة ترس و شلَةذانةوة طوتي:  ئةي داد و هاوار!  لةبري ظوَدكا نةوتم خواردةوة! مريةمي ثيروَز بطة فريام!


كاتي بيري كردةوة كة ذةهراوي بوة! هةم سارد دةبوَوة و هةم طةرم دادةهات.  جطة لةو هةمو بوَن نةوتةي كة ذورةكةي داطرتبو ، سوتانةوةي ناودةمي وثريشكي ضاوةكاني و دةنطي ناقوس لةناو ميَشكيدا و قوَرِةقوَرِي طةدةي هةمويان طوزارشتيان لةوة دةكرد نةوتي خواردبيَتةوة.


كاتيَ هةستيكرد مةرط ليَي نزيك بوَتةوة ، ويستي خودا حافيزي لة كةسة نزيكةكاني خوَي بكات ، هةر بوَ ئةم مةبةستة ، بةرةو ذورةكةي داشيَنكا ، كةوتةرِيَ.


ئاستريذين لةو كاتةوة كة ذنةكةي بةرةو ئةو دنيا بارطةي ثيَضابوَوة ، داشيَنكاي خوشكةذني - كة ئيدي قةيرة ببو - بوَ بةرِيَوةبردني كاروباري مالَ ، هيَنابوة لاي خوَي.


كاتيَ طةيشتة نيَو ذورةكةي داشيَنكا ، بةدةم نالَةنالَةوة طوتي:  داشيَنكا! داشيَنكاي خوَشةويست.


دةنطي ذنيَكي ترساو بةرز بوَوة: ها! ضية؟  ثيوتةر ثيوتةروَظيج ئةوة توَي؟ طةرِايتةوة؟ ض ناويَكيان لة منداَلةكة نا؟ كيَ بوة باوكي تةعميدي مندالَةكة؟


: دايكة تةعميديةكةي (ناتاليا ئةندريوَظنا ظيلكوَسظتسكايا) بو و باوكة تةعميديةكةشي


( ثاظيَل ئيظانوَظيج بيسوَنستين) بو ... خةريكة دةمرم داشيَنكا ... خةريكة دةمرم! مندالَةكةش بةشانازي وةلي نيعمةتيانةوة ناويان ليَنا (ئوَلَوَمثياد) ... من ... من ... نةوتم خواردوَتةوة داشيَنكا ...


: ئةم قسةية ضية؟ مةطةر لةويَ لةبري ظوَدكا و ضاي ، نةوتيان دةطيَرِا؟


: نا نا ... لةرِاستيدا ويستم بةبيَ موَلَةتي توَ ثةرداخيَك ظوَدكا بخوَمةوة ، بةلآم ... خوداوةند لةسةر ئةمة سزاي دام ... نةمزاني تاريك بو و لةبري ظوَدكا نةوتم خواردةوة! ... نازانم ئيَستا ضي بكةم؟


كاتيَ داشيَنكا زاني بةبيَ ثرسي ئةو ، دةرطاي طةنجينةكةيان كردوَتةوة ، ئيدي ئاطري طرت ... بةثةلة موَميَكي داطيرساند ، لةنيَو نويَنةكةي هاتةدةريَ و بةثيَخواسي و بةجلي خةوتنةوة بةرةو طةنجينةكة كةوتةرِيَ. 


بةدةم سةيركردني كةل وثةلةكانةوة ، بةتورِةييةوة ثرسي: كيَ موَلَةتي ئةوةي ثيَداي بيَ ثرسي من دةرطا بكةيتةوة و وةذوركةوي؟ مةطةر ئةو ظوَدكاية بوَ توَ ليَرة دانرابو بيخوَيتةوة؟


ئاستريذين ، كةلةشةرمان ئارةقةي ثيَدا دةهاتة خواريَ ، وةلآمي دايةوة: من ... من ...داشيَنكا ... ظوَدكاي ضي؟  نةوتم خواردوَتةوة 


: بوَضي دةستت لةو نةوتة دا؟ ض كارت بةو نةوتة بو؟ ثيَتواية نةوت هيَندة هةرزانة؟  ئاطات لةوة هةية نرخي نةوت ضةندة بةرز بوَتةوة؟ دةزاني بوَتة ضةند؟


ئاستريذين بةدةم ئاخ و ئوَفةوة طوتي:  داشيَنكا بة قوربانت بم من خةريكة دةمرم! كيَشةي ذيان و مردن لةطوَرِيَ داية!  توَش باسي ثارةم بوَ دةكةي؟


داشيَنكا ، بةتوندي دةرطاي طةنجينةكةي داخست و هاواري كرد: سةر خوَش بوة و ديَت سةر دةكيَشيَتة نيَو طةنجينةكةوة! ئاخ لةكةساني ستةمكار و بيَبةزةيي وةك ئيَوة! ضوَن خةلَك طيري خواردوة بة دةستتانةوة ...


مني بةدبةخت! نة شةوم شةوة و نة رِوَذ! بةنةفرةت بن ، تكاكارم لةخودا ئةو دنياتان وةك ئةم دنياي من بيَت! سبةينيَ ليَرة دةرِوَم ، من كضي عازةبم و ليَناطةرِيَم بةجل و بةرطي خةوتنةوة لةبةرمبةرمدا رِاوةستي ، ئةو كاتانةي ثوَشتة نيم مافي ئةوةت نية سةيرم بكةيت!


داشيَنكا بةردةوامبو لةو جوَرة قسانة ... ئاستيريذينيش باش دةيزاني ، كاتيَ داشيَنكا تورِةببيَ ، ئيدي نةك بةثارِانةوة و سويَند و سويَندكاري ، تةنانةت بة طرمةي توَثيش ئارام نابيَتةوة. 


ئاستريذين هةنديَك دةستي رِاوةشاند و جل و بةرطةكاني لةبةر كرد و برِياريدا بضيَتة لاي دكتوَر ، بةلآم دكتوَرةكان  تةنيا ئةو كاتانة وةطير دةكةون كةمروَظ هيض كاريَكي ثيَيان نةبيَت ... 


 ئاستريذين سيَ كوَلآن طةرِا ، نزيكةي سيَ جار ضوة مالَي دكتوَر (ضةنضرياس) و حةوت جاريش ضوة مالَي دكتوَر (بوَلَتيخين) و لةزةنطي دةرطاي دا ، سةرةنجام بة هيواي ضارةسةركردن ضوة دةرمانخايةيةك ، دواي ضاوةرِوانيةكي دريَذ ، كابرايةكي كورتةبالآي رِةشتالَةي قذلول و خةوالَو ، بةبةروانكةيةكي سثيةوة ، كة بةكةسيَكي جدي و زيرةك و دانا دةضو و ترسي دةخستة دلَي مروَظةوة ، وةدةركةوت.


بةدةنطيَكيةوة ، كة تايبةتمةندي خاوةن دةرمانخانة جدي و زيرةكة يةهوديةكانة ، 


ثرسي: ضيت دةويست؟


: توخودا تكات ليَ دةكةم  ... شتيَكم بدةريَ ... ماوةيةك لةمةوبةر نةمزاني و نةوتم خواردةوة ، خةريكة دةمرم.


: تكات ليَ دةكةم هيَدي بة ... بةهيَواشي وةلآمي ثرسيارةكانم بدةرةوة ... بةم هات و هاوارةي بةرثات كردوة ، هيض شتيَك لة دةردةكةت حالَي نابم. طوتت نةوتم خواردوَتةوة؟


: بةلَيَ نةوت!  تكاية رِزطارمكة!


كابراي خاوةن دةرمانخانة ، زوَر بةئارامي ، بةرةو ذوريَكي بضوك رِوَيشت ، كتيَبيَكي كردةوة و كةوتة سةيركردني ، دواي ئةوةي دو لاثةرِةي ليَ خويَندةوة ، سةرةتا شانيَكي و دواتر شانةكةي تري هةلَتةكاند و بةحالَةتيَكي تيَكةلَ بةرِقةوة ، رِوخساري طرذ كرد و دواي ساتيَك رِاوةستان ، بةرةو ذورةكةي تةنيشت ، رِوَيشت.  


زةنطي كاتذميَرة ديواريةكة ، كاتذميَر ضواري بةربةياني رِاطةياند.


دواي تيَثةرِبوني نزيكةي دة خولةكيَك ، كابراي دةرمانخانة بة كتيَبيَكي ترةوة طةرِايةوة و ديسان كةوتةخويَندنةوةي ، دواي ضةند خولةكيَك ، بةرِقةوة طوتي: كاكة واباشترة بضيتة لاي دكتوَر ، نةك دةرمانخانة.


: ضومة لاي دكتوَر ، بةلآم ضةندي لةدةرطامدا كةس دةرطاي ليَ نةكردمةوة! 


: هم ... ئيَوةمانان ... ئيَمةي خاوةن دةرمانخانة بة مروَظ  نازانن ، كاتذميَر ضواري بةياني ديَن سةرودلَمان دةطرن و ذيانمان ليَ هةراسان دةكةن. بابة!  سةط بة سةطي خوَي موَلَةتي ثشودان دةداتةثشيلة! ئيَوة بة هيض شيَوةيةك ناتانةويَ بزانن كة ئيَمةش مروَظين! ثيَتانواية كةللةسةري ئيَمة ، لةبري ميَشك ، طوريسي تيَداية!


ئاستريذين ، طويَي لة قسةكاني كابراي خاوةن دةرمانخانة طرت و ئاهيَكي هةلَكيَشا و بةرةو مالَ طةرِايةوة ، بةدةم رِيَطاوة بيري دةكردةوة: ( ثيَدةضيَ ضارةنوسم مردن بيَت).


ناودةمي دةسوتايةوة و بوَني نةوتي ليَ دةهات. طةدةي ، دةتطوت بة شتيَكي نوك تيذ كةوتونةتة سةري و هةلَيدةكوَلَن. طرمةطرميَكي توَقيَنةر لةنيَو طويَضكةكانيدا دةطةرِا و هةراساني كردبو ، لةو ساتةدا هةستيكرد كةئيدي شتيَكي واي نةماوة لةذياندا و ئيدي دلَي لةكار كةوتوة ...


هةركة طةيشتةوة مالَ ، خيَرا ضوة سةر ميَزي نوسينةكةي و ئةمةي نوسي: (( تكاتان ليَ دةكةم بةهوَي مردني منةوة كةس تاوانبار مةكةن)) . 


دواتر نزاي كرد و رِاكشا و سةري خستة ذيَر بةتانيةكةوة.


تا بةياني نةخةوت ، ضاوةرِواني مةرطي دةكرد ، طوَرِةكةي خوَي هاتة بةرضاو كة طذوطياي ليَ شين بوةو ضوَلةكةو بالَندةكان بةجيكةجيك بةسةريدا ديَن و دةضن ...


*    *    *


بةيانيةكيان لةمالَةوة لةسةر جيَطا خةوةكةي دانيشتبو ، بةثيَكةنينةوة رِويكردة داشيَنكا و 


طوتي:  خوشكةكةم ، ئةو كةسةي ذياني رِيَك و دروست و بيَ طرفت بيَت ، هيض ذةهريَك كاري تيَناكا ، خوَم بةنمونة ديَنمةوة: (هةنطاويَكم مابو بوَ مردن ، هيَندةي نةمابو بمرم ، ئازاريَكي زوَرم كيَشا ، بةلآم ئيَستا تةنيا هةنديَك طةرو و ناودةمم دةسوتيَتةوة ، دةنا سوثاس بوَ خودا تةواوي جةستةم سثوساغة ... دةزاني لةبةرضي؟ لةبةر ئةوةي ذيانيَكي بيَ طرفتم هةية.


داشيَنكاش بيري لة خةرجيةكاني رِوَذانةي مالَ كردةوة و ئاهيَكي هةلَكيَشا و ضاوةكاني برِينة ساثيتةي ذورةكة و طوتي:  تومةزة نةوتةكة خراث بو! ئةو دوكاندارةي سةري كوَلآنةكة ، لةبري نةوتيَكي باش ئةم نةوتة خراثةي داومةتيَ ... داماويَكي وةك من ضوَن طيرم خواردوة بةدةست ئيَوةي نةفرةتيةوة ، هةي نةفرةتي خواتان ليَدا.


تا ماوةيةكي زوَر ،هةر رِستي و نةيدةبرِيةوة. 


توَلَةسيَن


(فيوَدوَر فيوَدوَروَظيض سيطايَظ) ، دواي ئةوةي هاوسةرةكةي لة كاتي خيانةتتدا لةطةلَ هةتيويَكدا بيني ، بةمةبةستي كرِيني دةمانضةيةك ، بةرةو دوكانيَكي ضةك فروَشي بةنيَوي (شموَكس و شيَركا ) وةرِيَ كةوت . رِق و نةفرةت لة رِوخساريدا بةدي دةكرا. لةدلَي خوَيدا دةيطوت: (سوكايةتي بةتةواوي بنةمالَةكةم كراوة ، شةرةفيان لةكةدار كردوم ، طوناه و تاوان سةركةوتون و بةردةرطايان ثيَطرتوم.  دةبيَ  وةك مروَظيَكي بةشةرةف ، توَلَةي خوَم بكةمةوة ...).


طةرضي هيَشتا ، نةدةمانضةي كرِيبو و نةكةسيشي كوشتبو ، بةلآم ديمةني سيَ تةرمي خويَناوي و كاسةسةر و ميَشكي ثرِذاوو و هات و هاواري كوَبونةوةي خةلَكي تةماشاكةر و بيَكار و ناشتني تةرمةكاني ، ديَنانة بةرضاوي خوَي. خوَشحالَيةكي تايبةت بةكةساني سوكايةتيي ثيَكراو و ترس و دلَةرِاوكيَي خزمان و ئاشنايان و ديمةني ذنة خيانةتكارةكةي ، لةكاتي طيانداندا ، ديَنا بةرضاوي خوَي. هةروةها سةر وتاري ئةو رِوَذنامانةي ديَنانة بةرضاوي خوَي كة لةبارةي رِوداوةكةوة نوسيبويان . 


كاتيَ طةيشتة دوكانةكة ، كة خاوةنةكةي ثياويَكي بزيَو و ورط زلي فةرِةنسي بو و ضاكةتيَكي سثي لةبةردابوو ، بةدةم داناني ( رِوَلَظةر) ة كانةوة ، بةرِيَزةوة ثيَدةكةني ، طوتي: مسيوَ من ثيَشنياري ئةم رِوَلَظةرة بيَ هاوتايةت بوَدةكةم.  سيَ كارةية ، خوَي قةوانةكة فرِيَدةداتةوة ، فيشةكةكةي تاوةكو دوري شةشسةد هةنطاو كاريطةري هةية. مسيوَ دلَنيابة لةمة باشتر و طونجاو ترت دةستناكةويَ ، ئةم رِوَلَظةرةي دةيبيني موَديَرنترين سيستمي ضةكسازي تيَدا بةكارهاتوة. لةترسي طورط و بةدكاران و ئاشقةكان ، رِوَذ نية دة دانةمان ليَنةكرِن.  ئةوةندة كاريطةرة ، لةتوانايداية لةمةودايةكي دورةوة بةيةك فيشةك ذن وثياويَكي خيانةتكار ،ثيَكةوة بكوذيَ. بةلآم ئةطةر بوَ خوَكوشتنيشت بيَت ... دةبيَ لةخزمةتتدا بلَيَم ئةم رِوَلَظةرة خوا دايناوة بوَ خوَ كوشتن ، دلَنيابة لةمةت باشتر دةسناكةويَ...


كابراي فروَشيار ليَكدا ليَكدا دةمانضةكةي سوار دةكرد و دةيضركاند و هةناسةي طةرمي بة لولةكةيةوة دةناو دةمانضةكةش بريسكةي دةدا ، هيَند بة تاسة و ئارةزوةوة سةيري دةكرد ، خةريك بو لةخوَشيان بخنكيَت.  يةكيَك نةيزانيبا دةيطوت: هاتباو يةكيَك لةم رِوَلَظةرة (سميت ظوَسوَن) نانة هي ئةو بواية ، بيَ دودلَي ،  فيشةكيَكي بةتةثلَي سةري خوَيةوة دةنا. سيطايَظ لةنرخةكةي ثرسي و ئةويش وةلآمي دايةوة: ضل وثيَنج رِوَبلَ ، مسيوَ. 


: هم ... ئةمة بوَ طيرفاني من زوَرة .


: دةكةواية رِاوةستة با دانةيةكي هةرزانترت بوَبيَنم ، بوَخوَت سةيركة ،جوَرةها دةمانضةمان بة نرخي جياوازةوة لاية و دةيخةينة خزمةت بةرِيَزت.  بوَنمونة ئةم رِوَلَظةرةيان دةسكردي (لوفوَشة) ية ، نرخةكةشي لة هةذدة رِوَبلَ تيَناثةرِيَ ، بةلآم ...


ليَرةدا ، بيَزاريةك بة رِوخساريةوة دةركةوت و ثاشان دريَذةي داية: ئيدي سيستمةكةيان كوَن بوة ، ئيَستا ، تةنيا رِوَشنبيرة هةذارةكان و ئةوانةي نةخوَشي دةرونيان هةية ، ئةم جوَرة دةكرِن. لةم سةردةمةدا ، كيَ دةضيَ خوَي ، يان هاوسةرةكةي ، بةرِوَلَظةري لوفوَشة بكوذيَ!  موَديَلةكةي بةسةر ضوة. بةلآم تا خواحةزكا بازارِي سميت ظوَسوَن طةرمة ، خةلَك زوَريان حةز ليَية.  


سيطايَظ ، نيَوضاواني طرذ كرد و بة دروَ طوتي: من نةدةمةويَ كةس بكوذم ، نة نيازي خوَكوشتنيشم هةية ... لةدةرةوةي شار ظيللايةكم هةية ... لةرِاستيدا بوَ ترساندني دزو قةلةرِةشكة و...


فروَشيار ، زةردةيةكي هاتيَ و بةشةرمةوة سةري داخست و طوتي:  نا مسيوَ ، دةمانضةت بوَضية ، بوَضيت نية ، هيض ثةيوةنديةكي بة ئيَمةوة نية. ئةطةر برِيار بيَ خوَمان لةكاري كرِيارةكانمان هةلَقورتيَنين ، دةبيَ دةركي دوكانةكةمان داخةين و برِوَينةوة مالَيَ. من تةنيا ئةوةندةم لةسةرة ثيَت بلَيَم: ئةمة ئاواية و ئةوة ئاواية.  ئيَستاش دةمةويَ  ئةوةت ثيَ بلَيَم دةمانضةي لوَفوَشة بةكةلَكي ترساندني بالَندة و شتي لةوجوَرة نايةت ، ضونكة دةنطيَكي ئةوتوَي نية . ..بةلآم رِوخسةتم بدةية با دةمانضةيةكي كةثسوليي ئاسايي (موَرتيميَر) ت نيشاندةم ، لة رِاستيدا ئةمة مالَي (دوئيَل) ة.


سيطايَظ ، لةميَشكي خوَيدا بيري كردةوة: (باشة خوَ من دوئيَلم هةر لةبير نةبو ، بوَ كاريَكي وانةكةم ئةو بيَشةرةفة بة دوئيَل رِازي بكةم؟ بةلآم نا... نا  ، نابيَ شانازيةكي لةو ضةشنةي بةنسيب بكةم ... دةبيَ ئةم جوَرة جانةوةرانة وةكو سةط بتوَثيَنريَن ).


فروَشيار ، بةجواني وةرسورِاو قاضةكاني لة زةوي دةخشاندن و هةروا زةردةي دةهاتيَ و زوَربلَيَي دةكرد. لةم كاتةدا ضةند جوَريَك رِوَلَظةري هيَنابون و لةسةر ميَزةكةي رِيز كردبون ، طوتي: سميت ظوَسوَن ، لة هةمو جوَرةكاني تري رِوَلَظةر ، زياتر جيَي متمانةية. 


سيطايَظ ، يةكيَك لةرِِوَلَظةرةسميت ظوَسوَنةكاني هةلَطرت و نيطايةكي هيض  تيَدا بةدي نةكراوي ليَكرد و كةوتة نيَو دةرياي بيركردنةوة ، ئةمجارةيان ديمةني ميَشكي ثرِذاو وثةلَة خويَني سةر كةلوثةلةكان و جوَطةلةي خويَن بةسةر فةرشةكةوة و ساتةوةختى داد و هاواري بةخشين وثارِانةوةي ذنةكةي ، هيَنانة بةرضاوي خوَي. بةلآم ئةمة شتيَك نةبو توَسقالَيَك دلَدانةوة و سوكنايي بوَ رِوَحى ويَرانكراو و كارةساتباري ئةو تيَدا بيَت ، نالَة و هاوار و خويَن ، نةياندةتواني دوَخي دةرونيي ئةو هيَور  بكةنةوة ... دةبا بير لة توَلَةسةندنةوةيةكي زوَر توندتر بكاتةوة ، بيري كردةوة و لة دلَي خوَيدا طوتي: (وا باشترة ئةو دةيوسة بكوذم و با ئةو سوَزانيةش بذي و بة دةم ئازاري ويذدان و بةسوك رِوانين و نةفرةتي خةلَكةوة ، بة زيندويي دارِزيَت ، بةو سروشتة هةستيارةي كة هةيةتي ، ذيانيَكي لةو ضةشنة ، هةمو رِوَذيَكي مردنة). ئةمجار مةراسيمي ناشتني تةرمةكةي خوَي هاتة بةرضاو (سوكايةتييان ثيَكردوة ، لةنيَو تابوتةكةدا دريَذ كراوة ، زةردةخةنةيةكي لةبار بة طوَشةيةكي ليَويةوة مةييوة ، ذنةكةي خةفةتخان و ليَو بةبار ، لةتاو ئازاري ويذدان ، بةشةكةتيةوة دواي تةرمةكةي كةوتوة ، دوَشداماوة و نازانيَ بة ض شيَوةيةك خوَي لة نيطا نةفرةتيةكاني خةلَكةكة بدزيَتةوة . ..).


لةنيَو ئةم فكر و خةيالآنةدا بو ، كابراي ضةكفروَش  ، هةوداي بيركردنةوةكاني ثساند و طوتي: مسيوَ ثيَمواية حةزت لة سميت ظوَسوَنةكةية ، كاكة ... ئةطةر نرخةكةيت ثيَ زوَرة ، ئةوا ئامادةم ثيَنج رِوََبلَت بوَ دابشكيَنم. بةلآم لة هةمو حالَةتةكاندا جوَري هةرزانتريشمان هةن. 


كابراي فةرِةنسي ، لةسةرخوَ وةرسورِا و ضةند رِوَلَظةري  تري - كة هةمويان لةنيَو ثاكةتي خوَياندا بون - لةسةر رِةفةكان داطرتنة خواريَ و لةسةرميَزةكة ، بةتةنيشت يةكةوة داينان و دريَذةي داية:  فةرمو مسيوَ ، ئةمةيان نرخةكةي سي رِوَبلَة ، ئاطاداري ئةوةش بة نرخي رِوَبلَ بةشيَوةيةكي ترسناك رِوَذ بة رِوَذ  لةدابةزينداية و لةلايةكي تريشةوة برِي باجي ضةك و كةلوثةلةكاني ، سات بة سات دةضيَتة سةريَ. ئةطةر ئاطات لةو شتانة هةبيَت  ، دةزاني كة طرانجان نين. سويَند بةخوداي تاك و تةنيا ، مروَظيَكي خوَثاريَزم ، بةلآم سةرباري ئةمةش تينم بوَهاتوة ، ئةم جوَرة شتانةن لةم سةردةمةدا وايان كردوة جطة لةثياوي دةولَةمةند ، كةس نةتوانيَ ضةك بكرِيَ. خةلَكي هةذار و قورِبةسةريش ناضارن بة دةمانضةي (تولا) و كبريتي فسفوَرِدار ، رِازي بن. خوَشت دةزاني دةمانضةي تولا ض مالَيَكة! ثياو ئةطةر بيةويَ ، بوَنمونة ذنةكةي خوَي بكوذي ، فيشةكةكة بة دةستي خوَي دةكةويَتةوة ...


سيطايَظ هيَناية بةرضاوي خوَي لةوانةية لة ئةنجامي بةكارهيَناني ئةم دةمانضةيةدا بمريَت و ئازار و كويَرةوةرى ذنةكةي ، بةضاوي خوَي نةبينيَ.  زوَر بةمة دلَتةنط بو.  توَلَة سةندنةوة كاتيَك خوَشة مروَظ سةرةنجامةكةي بةضاوي خوَي ببينيَ ، طةرنا ض سوديَكي هةية توَ مردبيت و لةنيَو تابوتتدا دريَذيان كردبيت و نةزاني دواي توَ ض رِودةدا؟. ئةمجار بيري كردةوة: (ئةريَ  بةرِاست ضوَنة يةكةمجار ئةو هةتيوة بكوذم و دوايي بضمة سةر قةبران و بةضاوي خوَم ببينم كةدةينيَذن و دواتر يةكسةر خوَم بكوذم ؟...  


بةلآم نا ... ئةمة سةرناطريَ ، ضونكة لةوانةية بةرلةوةي ناشتنةكةي بة ضاوي خوَم ببينم دةسطيرم بكةن و دةمانضةكةشم ليَ بستيَنن و ئةوسا فرياي خوَكوشتنيش ناكةوم ... نا ... ئةمةيان سةر ناطريَ ... واباشترة ئةو هةتيوة بكوذم و واز لة ذنةكةشم بيََنم  با بذي و ...خوَشم ... كورِة خوَشم ناكوذم و دةضم خوَم رِادةستي دةولَةت دةكةم و دةضمة زيندانةوة. لةزينداندا بةردةوام دةرفةتي ئةوةم بوَ دةرِةخسيَ خوَم بكوذم. جطة لةوةش كاتيَ مروَظ دةخةنة زيندانةوة ، دةرفةتي ئةوةي دةبيَت لةكاتي ليَكوَلَينةوة سةرةتايييةكاندا داويَنثيسي و رِةفتاري نةشياوي ثياويَك لةبةردةم ليَكوَلةر و دادطاو كوَمةلَطادا لةقاو بدات. ئةطةر خوَم بكوذم ئةوسا ذنةكةم بةو مةكر و حيلةبازيةي كة هةيةتي ، هةموو تاوانةكة دةخاتة ئةستوَي من و شاني خوَي لة ذيَر باري تاوانةكة خالَي دةكاتةوة. بةم شيَوةية خيانةتةكةي لة بير و زةيني خةلَكيدا دةسرِدريَتةوة و منيش لةو نيَوةدا تةنيا ئةوةم بوَ دةمينيَتةوة خةلَكي ثيَم ثيَبكةنن. بةلآم ئةطةر بذيم لةوانةية ... ).


ماوةيةك ضاوةرِوان بوو ، دواتر جاريَكي تر ضوةوة نيَو دنياي خةيالآت و بيركردنةوةوة: (ئةطةر بيَت وخوَم بكوذم! لةوانةية بكةومة بةر ثيَيان و ... لة لايةكةوة نازانم تازة لةبةر ضي خوَم بكوذم؟ لةلايةكي تريشةوة خوَكوشتن نيشانةي بيَ توانايي و ترسنوَكية.  هةروا باشترة ئةو هةتيوة بكوذم و واز لةذنةكةشم بيَنم ، خوَشم رِادةستي دةولَةت دةكةم و لةكاتي دادطايي كردنيشدا ذنةكةم ناضارة وةك شاهيديَك لةدادطادا ئامادة بيَت و ... لةويَ دةيخةنة ذيَر ثرسياران و ئةوسا دةستة ضةثةلَةكان دةكةونة رِو و سوك و رِيسوا دةبيَت و خةلَكي ئامادةي نيَو هوَلَي دادطا و دادوةرةكان و تةنانةت رِوَذنامةنوسةكانيش لايةني من دةطرن ...).بةم ضةشنة لةنيَو بيرو هوَشي خوَيدا نقوم ببو. 


 بةلآم كابرا فةرةنسيةكة ، هةروا كالآكاني خوَي لةبةردةم كرِيارةكةدا ريز دةكرد ، ضونكة بةئةركي خوَي دةزاني كةللةي كرِيارةكاني طةرمكات. طوتي: ئةمةش رِوَلظةريَكي ترة ، دروستكراوي ئنطليزة ، بةم دواييانة هيَناومانة. بةلآم جاريَكي تريش دوبارةي دةكةمةوة: تةواوي ئةم دةمانضانة لةبةرامبةر سميت ظوََسوَندا ، شتيَكي كةم بايةخن. حةتمةن دةبيَ ماوةيةك لةمةوبةر ئةو رِوداوةت لة رِوَذنامةكاندا خويَندبيَتةوة. ئةفسةريَك هاتةلام و دةمانضةيةكي سميت ظوَسوَني - بوَ كوشتني ئةو هةتيوةي بةذنةكةي فيَرببو – ليَكرِيم ، بة رِوَلَظةريَكي لةم ضةشنة تةقةي ليَكرد. بة بوَضوني توَ ضي رِويدا؟  فيشةكةكة لة جةستةي كابرا دةرضو و ضرا بروَنزيةكةي سةرميَزةكة وثيانوَيةكي كونكرد و سةطةكةي كوشت و سةرباري ئةمةش ، بةر ذنةكةي كةوت و ئةويشي بريندار كرد. ئةنجاميَكي لةم ضةشنة جيَطاي شانازي ئيَمةية. جا ئيَستا ئةو ئةفسةرة لة زيندانداية.  ئةلَبةتة دادطاييان كرد و سةرةنجام سزاي كاري سةختيان بوَبرِيةوة. ئةم شتانةش دةر هاويشتةي ضةند كيَشةيةكن.  يةكةم: دةستوري ولآت هي زةماني دةقنانوسة.  دووةم: دادطا ، هةميشة بةرطري لةوانة دةكا كة ضاويان برِيوةتة ناموسي خةلَكي. ئةطةرليَشم دةثرسي بوَضي؟  وةلآمةكةي زوَر سادةية ، ضونكة هةمويان واتا لة دادوةرةكانةوة بطرة تا داواكاري طشتي و ثاريَزةرةكان هةرهةمويان ثةيوةندي رِيَطاثيَنةدراويان لةطةلَ ذني خةلَكيدا هةية.  تةنانةت كةم بونةوةي ميَرديَك لةرِوسيا بوَ ئةوان جيَطاي خوَشحالَية و خةيالَيان ئاسودة تر دةكات. دامنا دةولَةت هةمو ثياوة بةذن ومالَةكاني دورخستنةوة بوَساخالين ، ثيَتواية بةم كارة كوَمةلَطاكةمان بةختةوةر تر دةبيَ؟ مسيوَ ... ئاخ ... توَ نازاني ضةندة بةداخم لةم طةندةلَية كوَمةلآيةتيةي ئةم سةردةمةي تيَيداين!  لةم سةردةمةدا ضاوبرِينة ناموس و ئابرِوي خةلَكي ، بوَتة شتيَكي ئاسايي!  وةك جطةرة كيَشان و كتيَب خويَندنةوةي ليَهاتووة! كار و كةسابةتي ئيَمةش سالَ بةسالَ خراثتر دةبيَ. هةلَبةتة مةبةستم ئةوة نية بلَيم سالَ بةسالَ داويَن ثيسي كةمتر دةبيَتةوة ، بةلَكو مةبةستم ئةوةية ،ثياوةكان ، لةترسي دادطاو دورخستنةوة و زيندان ، ضاوثوَشي لة بيَ رةوشتي ذنةكانيان دةكةن و خوَياني لةطةلَدا دةسازيَنن. 


لةم ساتةدا كابراي فروَشيار سةيريَكي دةوروبةري خوَي كرد و بةسرتة طوتي:  بةرِاي توَ ئةم كارانة تاواني كيَن؟  من ثيَمواية لةم نيَوةدا جطة لة دةولَةت كةس بةرثرسيار نية . 


سيطايَظ لةميَشكي خوَيدا هيَنايي و بردي و ليَكيدايةوة: (باشة ئةم كارةي من دةيكةم ض ذيريةكي تيَداية! لةبةر بةرازيَكي ثيس دوور بخريَمةوة؟  دادطايي و دورخستنةوةي من دةبيَتة هوَكاري ئةوةي تيَر ترو ئاسودة تر بيَت. دةتوانيَ شويةكي تر بكاتةوة و ميَردي دووةميشي فريو بدا ... كةواية ئةويش ناكوذم ،خوَشم ناكوذم ، ئةو هةتيوة ... ئةو هةتيوةش ناكوذم ، دةبيَ رِيَطا ضارةيةكي ذيرانة تر و كاريطةر تر بدوَزمةوة ، واباشة بضم بةهاتو هاوار و طالَةطالَ ، رِقي خوَميان بةسةردا برِيَذم و كاريَكي وابكةم خةلَكيان ليَ كوَبيَتةوة و سوك و رِيسوابن).


كابراي فروَشيار ، ضةند دةمانضةيةكي لةسةر رةفةكة هيَنانةخواريَ و لة كاتيَكدا كة دةيخستنة سةر ميَزةكة طوتي:  فةرمو ئةمةش سيستميَكي تازةية ، تةماشاي ئةم ( زامن) ة ي كة ، بيَ هاوتاية ...


ئيستا سيطايَظ تةواو لة كرِيني دةمانضة ثةشيمان ببوَوة ، بةلآم كابراي فروَشيار هةروا دةمانضةي دادةطرتن و دةيخستنة سةر ميَزةكةي بةردةمي . 


ئيستا سيطايَظي سوكايةتي ثيَكراو ، لةبةر ئةوةي كابراي فروَشيار كاتيَكي زوَري بةقسة كردن و هيَنان و بردني دةمانضةكانةوة ، لةطةلَدا بةفيرِوَ دابوو ، هةستي بة ئازاري ويذدان دةكرد. 


دواتر لةذيَر ليَوةوة طوتي:  زوَر باشة كاكة ...


حالَةتي رِوخساري فروَشياري نةديت ، بةلآم بةو نيازةي برِيَك لة خةجالَةتي خوَي كةم كاتةوة و برِيَكيش كابراى فروَشيار رِازي بكات ، بةباشي زاني بةدةستي بةتالَ لةدوكانةكة نةضيَتة دةريَ. 


بةلآم ض بكرِيَ؟  بةو نيازةي شتيَكي دةسكةويَت نرخةكةي هةرزان بيَت ، هةروا دةيرِوانية دةرو ديواري دوكانةكة ، سةرنجي كةوتة سةر توَرِيَكي رِةنط سةوز كة لةنزيك دةرطاكة ، هةلَواسرابو.ثرسي: ئةريَ ئةمة بةكةلَكي ضي ديَ ؟ 


: ئةمة داوي تايبةتي طرتني هةويَردةية.


: نرخي ضةندة ؟ 


: هةشت رِوَبلَ. 


: تكاية بوَم بثيَضةوة. 


ميَردي سوكايةتي ثيَكراو هةشت رِوَبلَي دا و لةطةلَ هةستكردن بة سوكايةتيةكي زياتردا ، لةدوكانةكة وةدةركةوت.    


تيَبيني/ ئةم ضيروَكة ثيَشتر لةذمارة51 ي طوَظاري زنار دا بلآو بوَتةوة

دوذمنةكان


دةوروبةري كاتذميَر دة ي شةويَكي مانطي كانوني يةكةم  ، (ئةندريَي) ، تاقة كورِة تةمةن دة سالآنةكةي دكتوَر كريلوَف ، بةهوَي نةخوَشي (ديفتري*) يةوة ، ضاوةكاني ليَكنان. هاوسةري دكتوَر ، لة بةردةم ضارثاي كورِةكةي كةوتة سةرضوَكان و يةكةمين نيشانةي بورانةوةي تيَدا بةدي كرا.


 لةم كاتةدا دةنطي ليَداني دةرطا هات.


سةرلةبةياني ئةو رِوَذةي كةنةخوَشي (ديفتري) سةري بةمالَيَدا كرد ، ئةمان هةمو خزمةتكارةكانيان رِةوانةي مالَةكاني خوَيان كردنةوة. 


دكتوَر كريلوَف ، بةخوَي و كراسة دريَذة يةخة دانةخراوةكةيةوة ، بيَ ئةوةي دةست و دةموضاوة تةرِةكةي ، كة بةهوَي (ئةسيد فنيك) ةوة دةسوتايةوة ، بشوات ، دةرطاي كردةوة ، نيَوحةوشة سةر داثوَشراوةكة هيَندة تاريك بو ، ئةوكةسةي وةذور كةوت ، تةنيا بالآ مامناوةنديةكةي و رِوخسارةثان و رِةنطة ثةرِيو و ملثيَضة سثيةكةي ديار بو. رِةنطي بةرِوةوة نةمابو ، دةتطوت لةطةلَ هاتني ئةودا حةوشةكة رِوناك بوَتةوة.


كابرا ، بيَ ثيَشةكي طوتي: دكتوَر لةمالَة؟


كريلوَف وةلآمي دايةوة: من دكتوَرم  فةرمو ض كاريَكت هةبو؟


كابرا ، دياربو بةم قسةية طةشايةوة ، طوتي: ئةوة توَي دكتوَر؟ زوَر خوَشحالَم. دواي ئةمة دةستي دريَذ كرد و لةو تاريكيةدا دةستي دكتوَري طرت و طوشيي و طوتي:  زوَر خوَشحالَم ثيَشتر من و توَيان بةيةك ناساندبو ... (من ئابوَطين) م ... ئةوةي كة ئةم هاوينة لةمالَي (طنوَضيَظ) ، شانازي ناسينتم ثيَبرِا ، زوَرم ثيَخوَشبو كة لة مالَةوة بويت ... بةس توخودا نةلَيَي لةطةلَت نايةم ... ذنةكةم زوَر هيلاكة ... طاليسكةشم هيَناوة ...


دةكرا لة ئاوازي دةنط و جولَةكانيةوة ، هةست بةو بيَ ئوَقرةيي و نائارامية بكةيت ، كة سةرتاثاي جةستةي طرتبوَوة. دروست وةك ئةو كةسانةي سةطيَكي هار ثةلاماريان دةدات ، يان مالَةكةيان ئاطري تيَبةردةبيَ. هةناسةبرِكيَي بو ، بةدةنطيَكي لةرزوَكةوة ، زوَر بةخيَرايي قسةي دةكرد. توَني دةنطي ، لة دةنطي مندالَيَكي ترساو دةضو. بةدةستةواذةي كورت و ثضرِثضرِ قسةي دةكرد. بيَ ئةوةي ئاطاي خوَي بيَت ، زوَر قسةي زياد و نابةجيَي بةدةمدا هات.


دريَذةي داية: زوَر دةترسام لةمالَ نةبيت ،  زوَر بةثةلة هاتم ... توخودا جل و بةرطةكانت لةبةركة و بابرِوَين ... دةزاني ئةمة ضوَن بو؟ ئةم ئيَوارةية (ثاثضينسكي) هات بوَ لام ، دةزاني كيَ دةلَيَم؟ (سةمينوَثضوَ)! ، خوَ توَش دةيناسي! ... برادةرايةتيةكةمان زوَر طةرمة ... ئيدي دانيشتين ضاي بخوَينةوة ... لةم كاتةدا ذنةكةم هاواري ليَ بةرزبوَوة ، دةستةكاني خستنة سةردلَي و لةسةر كورسيةكة كةوتة خواريَ ، ئيدي منيش بةثرِتاو طةيشتمة سةري و بلَندم كردةوة و لةسةر ضارثاكة دريَذم كرد و هةنديَك ئاموَنياكم بة نيَوضاوانيدا سوي و ئاوم بةرِوخساريدا كرد ... وةك مردواني ليَهات ... دةترسيَم سةكتة ليَي دابيَ ... فةرمو بابرِوَين ... باوكيشي هةر بة سةكتةي دلَ تةمةني دريَذي بوَ  توَ جيَهيَشت.


كريلوَف ، بيَ ئةوةي يةك قسةبكا ، هةروا طويَي رِاطرتبو ، دةتطوت رِوسي هةر نازانيَ.


ئةودةمةي كة ئابوَطين لةبارةي ثاثضينسكي و خةزوريةوة قسةي دةكرد ،جاريَكيتر دةستي دريَذكرد دةستي دكتوَر بطريَ ، دكتوَر سةري رِاوةشاند و لةكاتيَكدا كة وشةكاني دريَذ دةكردنةوة ، طوتي:  داواي ليَبوردن دةكةم ، ناتوانم بيَم ... ئاخر هةرثيَنج خولةك دةبيَ كورِةكةم ... كورِةكةم مرد.


ئابوَطين ، بةبيستني ئةم قسةية ، هةنطاويَك كشاية دواوة و بةدةنطيَكي خةمبارانةوة طوتي: بةرِاستي؟ ئاي خوداية! ... سةيركة بزانة من لة ض كاتيَكي ثرِ مةينةت و خةفةتخانيدا هاتومة ئيَرة! ئةمرِوَ رِوَذيَكي شوم بو ... ض رِيَكةوتيَكي نةطريسة ... بةلآم ض بكةين ئةمة خواستي ثةروةردطارة.


ئابوَطين ، دةسكي دةرطاكةي طرت و سةري داخست. دياربو دودلَة ، نة دةيتواني دةسبةرداري بردني دكتوَر بيَت ، نة ضاو و رِوي ئةوةشي هةبو جاريَكيتر تكاي ليَ بكاتةوة. ناضار دةستةكاني خستنة سةر شاني دكتوَر و طوتي: طويَ بطرة دكتوَر!  زوَر باش درك بةو زريانةي نيَو ناخي توَ دةكةم  ... خودا دةزانيَ ضةندة هةست بة خةجالَةتي دةكةم لةكات و ساتيَكي لةم ضةشنةدا هاتومةتة ئيَرة و داواكاريةكي لةم شيَوةيةت ليَدةكةم!  بةلآم نازانم ض بكةم؟ هيض رِيَكايةكي ترم نية ... بوَ خوَت بيري ليَ بكةرةوة و ثيَم بلَيَ بزانم ض بكةم؟ خوَت ئاطاداري جطة لةتوَ ، هيض دكتوَريَكي تر ليَرة نية.  توخودا وةرة لةطةلَمدا بابرِوَين ، دلَنيابة ئةطةر بوَخوَم بواية ئةم داوايةم ليَ نةدةكردي ، خوَمن نةخوَشةكة نيم!.


هةردوكيان بيَدةنط بون ، دكتوَر ثشتي كردة ئابوَطين ، ماوةيةكي كةم رِاوةستا ... دواتر وردة وردة لةنيَو حةوشيَرِا بةرةو ذوري ميواني مالَةكةي كةوتة جولَة ، بوَ خوَلادان و خوَبواردن لة دودلَي و جولَة و بزاوتة لائيراديةكاني ، ئاباذوَري ضرا كوذاوةكةي سةر ميَزةكةي زوَر بةوردي رِيَكخست و كتيَبةكةي سةرميَزةكةي ليَك كردةوة و خالَيَكي تيَدا بةدي كرد. لةو ساتةدا نة ئامانجيَكي هةبو ، نة ئارةزوي هيض شتيَكي دةكرد ، نة بيريشي لة هيض دةكردةوة ، ثيَدةضو هةر لة بيريشي نةمابيَ كةوا كةسيَكي ناموَ  لةنيَو حةوشيَدا رِاوةستاوة و ضاوةرِواني ئةوة.


ئةم تاريكي و ئارامييةي ذوري ميوان ، تا رِادةيةكي زوَر ، خةم و نيطةراني ئةمي دةرِةواندةوة. دةيويست لةويَوة بضيَتة ذوري كارةكةي ، لةترسي بةربونةوة ، قاضةكاني زياد لةثيَويست بةرز دةكردنةوة ، لةو تاريكيةدا ، بةدواي دةسكي دةرطاكةدا دةطةرِا ، دواتر دةتطوت بة رِيَكةوت رِيَطاي كةوتوَتة نيَو مالََيكي سةيرةوة ، يان دةتطوت  يةكةم جاريةتي لةذيانيدا سةرخوَش دةبيَ ، جوَريَك لة خوَ ونكردني ، لة سةرتاثاي جةستةي خوَيدا هةست ثيَدةكرد. هةستيَكي سةير دايطرت ، طيَذ و ورِ ، خوَي داية دةستي ئةم هةستة تازةية.


لةويَدا ، لةذوري كارةكةي ، تيشكيَكي ثان دةرِذاية سةر رِةفةي كتيَبةكان ، ئةم تيشكة هاوكات بو لةطةلَ بوَني قورسي (ئةسيد فنيك) و (ئاتر) ، كة لة دةرطا كراوةكةي ذوري نوستنةوة دةهاتة ذوريَ. دكتوَر بة بيَ تواناييةوة خوَي هاويشتة سةر كورسيةكةي بةردةم ميَزةكة و ليَي دانيشت ، تا ماوةيةك خةوالَوانة رِوانية كتيَبة بريسكةدارةكان ، دواتر لة جيَطاي خوَي هةستا و ضوة ذوري نوستن.


ليَرةدا ، لة ذوري نوستن ، ئارامي و بيَدةنطيي مةرط ، بالَي بةسةر كةش و هةواكةدا كيَشابو ، هةمو شتيَك ، لة سةرةتاوة تا كوَتايي ، طوزارشتيان لةهةلَكردني زريانيَكي مةرطهيَنةر دةكرد. موَميَك كة لةسةر تةثلَةكيَكي ضكوَلة ، لة نيَوان كوَمةلَيَك شوشةي باريك ، شوشةيةكي طةورة هةبو. لةطةلَ ضراطةورةكةي سةر دةلاقةكة ، ذورةكةيان بة باشي رِوناك كردبوَوة. كورِة ، لةسةر ضارثاكةي بةردةم ثةنجةرةكة ، بةضاواني كراوةوة ، ليَي كةوتبو ، ثةشيَوي و سةرطةرداني ، لةرِوخساريدا دةخويَنرايةوة ، جولَةي نةبو ، بةلآم دةتطوت ضاوة رِةشةكاني سات بةسات رِةشتر دةبن و رِوَدةضنة نيَو كاسةي سةريةوة. دايكيشي لةبةردةم ضارثاكةيدا ضوَكي دادابو و باوةشي تيَوةريَنابو و رِوخساري لةنيَو طنج و لوَضي ليَفةكةدا شاردبوَوة.  ئةويش ضةشني كورِة مردوةكةي ، بيَ جولَةبو.  بةلآم ئيَمة نازانين ئاخوَ تا ض ئةندازةيةك دةمار و خويَن و ئةندامةكاني جةستةي ، لةكاردا بون. بةهةمو بوني خوَيةوة و بةوثةرِي تاسةوة ، خوَي بة ضارثاكةوة نوساندبو ، دةتطوت لةوة دةترسيَ ئةو ئارامي و ئاسودةييةي كة سةرتاثاي جةستةي طرتبوَوة ، تيَكي بدات و لةبةيني بةريَ.


 بةتانيةكان ، جل و بةرطةكان ، ثةرداخ و ثرِيشكة ئاوةكان و كةوضكةكان ، كة بةنيَو ذورةكةداثةرش و بلآو ببونةوة و شوشة ( ئاو ئاهةك) ة سثيةكةو هةواي خنكيَنةري نيَو ذورةكة و بةكورتي هةمو شتةكان مردبون.  يان بة واتايةكي تر ، لة ئاراميدا بون.


دكتوَر ، ماوةيةك لة تةنيشت ذنةكةي مايةوة ، دةستةكاني خستنة طيرفانيةوة ، سةري ضةماندةوة و رِوانية كورِةكةي ، شتيَكي ئةوتوَ لةرِوخساريدا نةدةخويَنرايةوة. تةنيا دلَوَثة فرميَسكةكاني رِوخساري بون كةدةدرةوشانةوة و طةواهي ئةوةيان دةدا ماوةيةك لةمةوبةر فرميَسكي رِشتون و طرياوة.


ئةو شتة ترسناكةي ليَي دةترسيَين ، واتا قسة كردن لةبارةي مةرطةوة ، كة تا رِادةيةكي زوَر هةمومان دةهةذيَنيَ ، لةو ذورةدا بوني نةبو. لةو بيَدةنطية قولَةي دايكدا و لةو رِوخسارة هيض تيَدا نةخويَنراوةي باوكدا ، دةطةيشتيتة ئةنجاميَك ، كة خةم وخةفةتيَكي  زوَري لةدلَ و دةروني مروَظدا دروست دةكرد.


ئةمة جوانيةكي ثاك و ميهرةبان بو ، دةستبردن بوَ نوسين و طيَرِانةوي خةم و خةفةتي مروَظيَك ، كاريَكي سانا نية ، ناتواني وشةكان بدوَزيةوة و طوزارشتيان ليَ بكةيت ، مةطةر  تةنيا سوَزي موزيك بتوانيَ طةورةيي و كارةساتباري ئةم جوَرة حالَةتانة دةربرِيَ.


دةكرا ، لةو ئارامية تاقةت ثرِوكيَنةشدا ، جوانيةك بةدي بكةيت. 


هةردوكيان ، واتا دكتوَر كريلوَف و هاوسةرةكةي ، بيَدةنطي دايطرتبون و نةدةطريان ، دةتطوت لةبارةي ثيَطةي شاعيرانةي خوَيانةوة دةدويَن ، وةك ضوَن تةمةني طةنجيان تيَثةرِي بو ، ئيَستاش بةمردني تاقة كورِةكةيان ، بوَهةميشة مافي هةبوني مندالَيان ليَ وةرطيرابوَوة ... بةداخةوة ... دكتوَر تةمةني ضل و ضوار سالَ بو ، ئيدي سةرو رِيشي سثي ببون و وةك ثيرةميَرداني ليَ هاتبو. هاوسةرة نةخوَش و كوَلَةوارةكةشي ، تةمةني سي و ثيَنج سالَ بو. ئيدي ئةندريَي يةكةم كورِ و دواهةمين كورِيان بو.


دكتوَر ، بةثيَضةوانةي هاوسةرةكةيةوة ، بةكةسانيَك دةضو كة توشي ئازاري دةروني دةبنةوة و لةم سةرةوة دةضن بوَ ئةوسةر و رِاوةستانيان نية. دواي ئةوةي نزيكةي ثيَنج خولةكيَك بةسةرسةري هاوسةرةكةيةوة رِاوةستا ، قاضي رِاستةي زياد لةرِادةي ئاسايي بةرز كرد و لة ذورةكة ضوةدةرةوة ، ضوة نيَو ذوريَكي بضوك كةقةنةفةيةكي ثان و طةورة ، نيوةي ذورةكةي داطيركردبو. لةويَشةوة ضوة ضيَشتخانةكة و بةرلةوةي بطاتةلاي تةباخ و ضارثاي ضيَشتليَنةرةكة ، لة بةر دةرطا نزمةكة ، سةري ضةماندةوة و ضوةوة نيَو حةوشةكة. ليَرةدا جاريَكيتر ضاوي كةوتةوة بة ملثيَضي سثي و رِةنطي ثةرِيوي كابرا. 


ئابوَطين ، ئاهيَكي هةلَكيَشا و دةستي برد دةسكي دةرطاكةي طرت و طوتي:  فةرمو بابرِوَين.


دكتوَر لةرزي و سةيريَكي كرد و طوتي: طويَ بطرة ، ثيَم طوتي ناتوانم بيَم و برِايةوة!  تيَ ناطةي؟ 


ئابوَطين ، دةستيَكي بةملثيَضةكةيدا هيَنا و بة تكا كردنةوة طوتي:  دكتوَر خوَت دةزاني منيش لةطوَشت وخويَنم ، زوَر بةباشي درك بةو كارةساتةي توَ دةكةم ، هاوبةشي خةمتم ، بةلآم ئاخر ضي بكةم؟  خوَ لةبةرخوَمم نية ، ذنةكةم خةريكة دةمريَ ، بةخودا ئةطةر طويَت لة نالَة و طرياني باية و رِوخساريت ديتبا ، ئةوسا دةتزاني لةبةرضي هيَندة تكات ليَدةكةم! ئاي خوداية! طوتم لةوانةية ئيَستا جل و بةرطةكانت لةبةر كردبيَ  ، زوَر لةميَذة ضاوةرِوانم ، دكتوَر زوَر لةميَذة ضاوةرِوانم!  تكات ليََدةكةم با برِوَين.


دكتوَر دواي ماوةيةك طوتي: ناتوانم بيَم. دواي ئةم قسةيةش بةرةو ذوري ميوان وةرِيَكةوت. ئابوَطين بةدوايدا رِوَيشت و مةضةكي طرت و طوتي: من دةزانم توَ خةم و خةفةتت هةية ، زوَر باش ئةمة دةزانم ، بةلآم ئةي هاوار خوَ منيش بوَ ددان ئيَشة و رِاثوَرت نةهاتوم ، هاتوم بوَ ئةوةي طياني مروَظيَكم بوَ رِزطار كةيت.


ئابوَطين وةك طةدايان دةثارِايةوة: طياني مروَظيَك لة خةم وخةفةت طرينطترة دكتوَر!  بةناوي مروَظايةتيةوة تكات ليَدةكةم ، ئازايةتي بدة بةرخوَت و خوَرِاطربة.


كريلوَف بةنيمضة تورِةبونيَكةوة ، طوتي:  ناكريَ مروَظايةتي هةر لة سةريَكةوة هةبيَت ، منيش بةناوي مروَظايةتيةوة تكات ليَدةكةم ليَمطةرِيَ و وازم ليَبيَنة و كارت بةمن نةبيَ ، ئاي خوداية ض دةبيستم!  من ئةوة خوَم بةثيَوة ناطرم! ئةويش هاتوة بة ناوي مروَظايةتيةوة دةمترسيَنيَ! من ئيَستا بة كةلَكي هيض شتيَك نايةم ، هيضم لةدةست نايةت ، ثيَم دةلَيَي ذنةكةم بةرمة كويَ؟ نةخيَر ... نةخيَر...


كريلوَف ، دةستي خوَي لةنيَو ضنطي ئابوَطيندا دةرهيَنا و خوَي كيَشاية دواوة و بةبرِوابةخوَبونةوة ، دريَذةي داية: ئةم داواية لةمن مةكة ، بةداخةوةم  ... بةثيَي بةرطي سيَزدةهةمي ياساي شارستاني ، ئةمن دةبيَ لةطةلَتدا بيَم و توَش مافي خوَتة ئةطةر بةرِاكيَش راكيَشيش بيَت بمبةيت ... بةلآم ... من حالَم باش نية ... تةنانةت  تواناي  قسةكردنيشم نية ، بمبورة.


ئابوَطين ، دوبارة مةضةكي دكتوَري طرت و طوتي:  ئةمة ئةوثةرِي بيَ ويذدانية كة بةم شيَوةية وةلآمم دةدةيتةوة دكتوَر!  واز لةبةرطي سيَزدةيةم بيَنة ، من ئةو مافة بةخوَم نادةم بةتوندي رِةفتارت لةطةلَدا بكةم ،حةزت ليَية وةرة ، حةزت ليَ نية مةية ، خودا ثشت و ثةنات بيَت ، ئيَستا من ثيَويستم بة هةست و سوَزو ويذداني توَية ، نةك ئيرادةت. ذنيَكي طةنج خةريكة طيان دةدا!  توَش طوتت ئيستا كورِةكةم مردوة ، ئةدي كيَ لةتوَ باشتر درك بةم كيَشةيةي من دةكا؟


ئابوَطين حةجميني ليَبرِابو ، دةنطي دةلةرزي ، لةرزيني جةستةيي و ئاوازي دةنطي زياتر كاريطةريان هةبو نةك قسةكاني ، هةرضةندة لة رِوخساريدا ميهرةباني و دلَسوَزي بةدي دةكرا ، بةلآم قسةكاني زوَر سادة و تةنانةت لة دروستكراو دةضون و بيَ طيان بون.  زوَر بةثةلة بو ، دةتطوت ئةمة سوكايةتيةكة بةمالَي دكتوَر و ئةو ذنةي كةخةريكبو دةمرد. تةنانةت خوَشي هةستي بةم حالَةتةي خوَي كرد و لةترسي ئةوةي نةكا دكتوَر ليَكدانةوةيةكي خراث بوَ قسةكاني بكا ، هةولَيدا بةشيَوةيةكي نةرم و بةسوَز قسة بكا ، بوَئةوةي ئةطةر بةخودي قسةكانيش نةبيَ ، بتوانيََ  بةسوَز و توَني دةنطي ، دكتوَر رِازي بكات. 


لةكاتي ئاسايدا ، قسة هةرضةندجوانيش بيَت ، تةنيا دةتوانيَ كاريطةري لةسةر مروَظة بيَخةمةكان دابنيَ ، كةم واية كةساني تر رِازي بكا ، ضونكة زوَربةي جاران ، بيَدةنطي ، باشتر لة طوتة و قسة و دةستةواذة ، طوزارشت لةشادي و خوَشي ، يان خةم و خةفةت دةكات. ئاشقةكان ، ئةوساتةي بيَدةنطن زوَر باشتر لةيةكدي حالَي دةبن.  يان وتاريَكي بةجوَش و خروَش لةسةرطوَرِي ثياويَك ، تةنيا دةتوانيَ كةساني بيَطانة وةجوَش بيَنيَ ،طةرنا  ئةمة لةرِوانطةي هاوسةر و مندالَةكانيةوة شتيَكي بيَ نرخ و بيَ بايةخة.


كريلوَف بةئاراميةوة رِاوةستابو و هيضي نةدةطوت. بةلآم كاتيَ ئابوَطين هةنديَك قسةي لةبارةي ثيشةي ثيروَزي دكتوَريةوة كرد ، ناثةسندانة ثرسي: زوَر دورة؟


: سيَزدة ضواردة كيلوَمةتريَك دةبيَت ، ئةسثي زوَر باشم هةن ، بةلَيَنت دةدةميَ بةيةك كاتذميَر دةتبةم و دةتهيَنمةوة ، تةنيا يةك كاتذميَر.


دكتوَر ماوةيةك بيري كردةوة وثاشان طوتي: دةباشة بابرِوَين.


دواي ئةمة ، دكتوَرضةند هةنطاويَكي - كة رِارِايي و طوماني تيَدا  بةدي دةكرا - بةرةو ذوري كارةكةي هةلَيَنان. هيَندةي نةخاياند بة بالَتوَيةكةوة طةرِايةوة. ئابوَطين شاد و خوَشحالَ و بيَ ئوقرة بو ، يارمةتي دكتوَريدا تا بالَتوكةي لةبةركرد و دواتر ثيَكةوة لةمالَيَ وةدةركةوتن.


ئيَستا لةو تاريكيةدا ، دكتوَر بة ثشتيَكي ضةماوة و رِيشيَكي باريك و دريَذ و لوتيَكي هةلَوَييانةوة ، باشتر دةبينرا. لة تةنيشتيشيةوة ئابوَطين ، كة كلآويَكي بضوكي مندالَة قوتابياني كردبوة سةري و بةئةستةم تةثلَي سةري داثوَشيبو ، دةهاتة بةرضاوان. لةبةر ثرضة دريَذةكةي ، سثيَتي ملثيَضةكةي ، تةنيا لةثيَشةوةرِِا بةدي دةكرا.


كاتي دكتوَر دةيويست سةركةويَتة سةر طاليسكةكة ، ئابوَطين هةولَيدا يارمةتي بدات و بةدةنطيَكي نزمةوة طوتي: بةرِاستي ئةم طةورةيي و ميهرةبانيةت جيَطاي ريَزو ستايشة ، دةي (ليوَك) ي خوَشةويسيت ، دةبيَ بادةينةوة ، تا ثيَت دةكريَ خيَرا ليَخورِة و ثةلةبكة. 


طاليسكةرِان ، زوَر خيَرا ليَيدةخورِي ، رِيزيَك بالَةخانةي سادة ، كة لةسةرةتاي نةخوَشخانةكةوة هةلَكةوتبون ، وةديار كةوتن. تاريكي هةمو شويَنيَكي داثوَشيبو ، جطة لة رِوناكايي ثةنجةرةيةك - كة لةبالَةخانةيةكي نزيك كوَتايي ديوارةكة هةلَكةوتبو- بةشيَكي باخضةيةكي رِوناك كردبوَوة.  سيَ ثةنجةرةكةي تر - كة بةتةنيشتييةوة بون – لة كةش و هةواي ئةو دةوروبةرة رِةنط ثةرِيو تر بون.


دواتر ، طاليسكةكة كةوتة نيَوة تاريكيةوة ، هةوا ، بوَني خارضكي ليَ دةهات ، خشةخشي طةلآي دارةكان دةبيسترا ، قةلةرِةشةكان ، لةدةنطي تةقةتةقي ثيَضكةكاني طاليسكةكة ، بيَدار بونةوة و بةنيَو طةلآي دارةكاندا كةوتنة فرِكةفرِك و بة قيرِة قيرِيَكي خةمناك ، سةرسامي خوَيان نيشاندا.   دةتطوت زانيويانة كورِةكةي دكتوَر مردوة و ذنةكةي ئابوَطين نةخوَشة. 


دواتر طةيشتنة رِيزة درةختيَكي ثةرش و بلآو  ، ثاشان درةختيَكي بضكوَلة و دواي ئةمةش ئةستيَلَة ئاويَك كةشةوقيَكي كةمي دةدايةوة و ضةند سيَبةريَك ، يان ضةندثةلَةي رِةشي طةورةي بة سةرةوة دةبينرا.


طاليسكةكة ، بةنيَو دةشتيَكي ثان و بةريندا دةضوة ثيَش. ئيدي ليَرة قيرِةي قةلةرِةشةكان بة ئاستةم دةبيسترا ، هيَندةي نةخاياند ، دواي ماوةيةك رِوَيشتن ، ئيدي هيض دةنطيَك نةدةبيسترا.


زوَربةي كات ، دكتوَر و ئابوَطين ، بيَ دةنط بون ، تةنيا جاريَك نةبيَ كة ئابوَطين ئاهيَكي هةلَكيَشا و بةدةنطيَكي نزمةوة طوتي:  ئةودةمةي مروَظ كةسة خوَشةويستةكاني خوَي لة مةترسيدا دةبينيَ ، كارةساتيَكي طةورةية ، ئةو ساتةش لة هةمو كاتيَكي تر خوَشةويستترن بةلاتةوة. 


 كاتيَ طاليسكةكة بةئارامي رِوبارةكةي دةبرِي ، دكتوَر وةك ئةوةي لة دةنطي ثر ِلة هاشةهاشي رِوبارةكة ترسابيَ ، رِاضلَةكي و هيَنديَك سةري بادا و بة خةمباريةوة طوتي: ليَم طةرِيَ برِوَم ذنةكةم بةتةنياية ، كةسيَك دةنيَرمةلاي ، هيَندةم ثيَناضيَ ، طوناهة.


ئابَوَطين بيَدةنط بو ، طاليسكةكة بةهوَي جادة ثرِ لة بةردة زلةكانةوة هةلَبةز و دابةزي دةكرد و بةرِوَخة زيخةلآنةكةدا تيَثةرِي و دريَذةي بة رِيَطاكةدا.


دكتوَر كريلوَفيش وردة وردة لة طةلَ خةم و خةفةتةكانيدا رِادةهات و دةيرِوانية دةوروبةر. 


رِيَطاكة ، بةهوَي ئةو توَزة رِوناكيةي كة لة ئةستيَرةكانةوة دةرِذا ، تا رِادةيةك دةبينرا. دار بيةكاني رِوَخي رِيَطاكة ، رِوَضوبونة نيَو تاريكيةوة. لاي رِاستيان ، دةشتيَكي ثان و بةرين و كراوةي ضةشني ئاسمان بيَ كوَتايي و ضةند تروسكةيةكي كز ولاواز ، ليَرة و لةويَ ، هةبون ، كةثيَدةضو كةندةلآني رِةذوة بةردينةكان بن بتروسكيَنةوة.


 لةلاي ضةثيشيانةوة ، هاوتةريبي رِيَطاكة ، طردوَلَكةي بضوك بضوكي بة بنضكة طيا دايثوَشراو بو. لةسةروي ئةمانةشةوة ، نيوة مانط ، طةورة و بيَ جولَة ، بةئاسمانةوة بةدي دةكرا. سور هةلَطةرِابو و كةم تا زوَر لة نيَو تةم ومذدا ون ببو.  هةورة سثيةكان دةوريان طرتبو ، دةتطوت لةهةمو لايةكةوة ليَي دةنوارِن و ثاريَزطاري ليَ دةكةن نةبادا ون بيَت. مروَظ لة سروشتيَكي لةم ضةشنةدا هةستي بة شتيَكي ئازاراوي و نائوميَدكةر دةكرد.


زةوي ، وةك ذنيَكي سوَزاني كة بة تةنيا لةذوريَكدا دانيشتبيَ و هةولَبدا بير لة رِابردوي خوَي نةكاتةوة ، بيَ طويَدانة زستان ، بةبيرةوةريةكاني بةهارو هاوين شادي دايبطريَ ، لة ضاوةرِوانيدا بو.


مروَظ سةيري هةرلايةكي كردبا ، سروشتي وةك كةندةلآنيَكي هةزار بة هةزاري سارد و سرِي بيَ بن ، دةهاتة بةرضاوان.  كة تيايدا نة دكتوَر و نة ئابوَطين و نة نيوة مانطةكة ، هيضيان دةرفةتي هةلآتن و رِزطاربونيان نةبو . . .


تا طاليسكةكة لةشويَني مةبةست نزيكتر دةبوَوة ، ئابوَطين زياتر ئارامي لةبةر دةبرِا ، سةري دةسورِاند و لةجيَطاي خوَي بلَند دةبوَوة و لةسةر شاني طايسكةرِانةكةوة سةيري ثيَشةوةي دةكرد ...


سةرةنجام طاليسكةكة لةبةردةم ثليكانيَكي دريَذدا – كة بة سايةبانيَكي رِيَ رِيَي جوان داثوَشرابو - رِاوةستا. ئابوَطين هةناسةبرِكيَي ثيَكةوتبو ، سةري بةرز كرد و سةيريَكي ثةنجةرة رِوناكةكاني نهوَمي يةكةمي كرد.


ئابوَطينيش لةطةلَ دكتوَردا ثيَكةوة ضونة نيَو حةوشيَ ، لةكاتيَكدا بةردةوام بةهوَي نيطةرانيةوة دةستةكاني ليَك دةسوي ، طوتي: ئةطةر شتيَك رِويدابيَ قورِي كويَ بةسةري  خوََمدا كةم؟ دواي برِيَك هةست رِاطرتن ، دوبارة طوتي: بةلآم بةطويَرةي ئةوةي هيض دةنطيَك نابيستريَ ، دلَنيام تائيستا هيض رِوينةداوة.


لةنيَو حةوشةكةدا ، هيض دةنطيَك نةدةبيسترا.  تةنانةت ورتةيةكيش .


 بةطويَرةي ئةو هةمو رِوناكية ، دةبوايا هيضيان بيَدار نةبان. 


ئيستا دكتوَر و ئابوَطين ، كة تا ئيستا لةنيَو تاريكيدا بون ، زوَر بة ناثةسندي لةو رِوناكيةدا يةكتريان بيني. 


دكتوَر بالآيةكي بةرز وثشتيَكي كوَم و رِوخساريَكي ثان و زوَر بة شةثرِيَوي جل و بةرطةكاني لةبةر كردبون ، شتيَكي توند وحةزثيَنةكراو ، لة لوتة هةلَوَيي و ضاوة بيَ ئارامةكانيدا دةخويَنرايةوة.ثرض ئالَوَسكاو ، لاجانط بةقولَداضو ، رِيشي سثيي ، رِةنطي ثةرِيو و خةمبار ، رِةفتاري نةزانانة و بةكورتي تةواوي سةرسةختيةكةيي و رِوَذطاري تاقةت ثرِوكيَن و ضارةنوسي بةدكار ، ئةويان بةشيَوةيةك بةرجةستة دةكرد ، ئةطةر مروَظ سةيري كردبا ، باوةرِي نةدةكرد ئةمة ذني هةية و ضةند ساتيَك لةمةوبةر بةهوَي طيان لةدةستداني كورِةكةيةوة طرياوة.


بةلآم ئابوَطين مروَظيَكي تر بو ، سةر و ريش بوَر و بةهيَز وثتةو ، رِوخسار ثان و سةرزل و لةهةمانكاتيشدا لةبةردلآن و جل و بةرطي جوان و موَدي رِوَذي لةبةردابون. لة طاليسكةكةي و دوطمةي ضاكةتةكةي و ثرضة دريَذةكةيةوة - كة تا سةر شانةكاني بون و ثشت ملي داثوَشيبو - دياربو كةناسراو و رِةسةنزادةية. لة كاتي رِوَيشتندا سةري بةرز رِادةطرت و سينطي دةردةثةرِاند ، دةنطيَكي طرِ و نيَرانةي هةبو. ئةو كاتانةي ملثيَضةكةي دةكردةوة  يان ثرضي رِيَكدةخست ، جوانيةكي ليَزانانة و كةم تا زوَر ذنانةي تيَدا بةدي دةكرا.


تةنانةت ترسة مندالآنةكةشي ، لةوكاتةدا كة رِةنطي رِوخساري ثةرِيبو و دةيويست ضاكةتةكةي دانيَ و سةري بةرز رِاطرتبو و سةيري ثليكانةكاني دةكرد ، توَسقالَيَك لةو دلَنيا بون و باوةرِ بةخوَبونةي - كةسةرتاثاي جةستةي طةواهيان بوَدةدا - كةم نةدةكردةوة.


ئةوكاتةي بةثليكانةكاندا سةردةكةوت ، طوتي: كةس ديار نية ، هيض دةنطيَك نابيستريَ ، خوداية بةخيَري بطيَرِي.


ثيَكةوة لةطةلَ دكتوَردا وةذور كةوتن و ضونة نيَو سالَوَنيَكي طةورةوة ، لة نيَو ئةو تاريكيةدا ثيانوَيةك بةدي دةكرا كة بة سةرضةفيَكي سثي داثوَشرابو. ثيَكةوة ضونة نيَو ذوريَكي ميواني بضوك و جواني برِيَك تاريكةوة ، كة رِوناكيةكي مةيلةو زةرد ، جوانيةكي سةرنج رِاكيَشي ثيَ بةخشيبو .


ئابوَطين طوتي: تكاية فةرمو ، برِيَك ليَرة دانيشة ... ضةند ضركةيةك ، ضةند ضركةيةك زياترم ثيَناضيَ و ئاطاداريان دةكةمةوة و ئيَستا دةطةرِيَمةوة.


دكتوَر كريلوَف بةتةنيا مايةوة. كةلوثةلة رِازاوةكاني ذورةكة و ئةو رِوناكية جوانة و تةنانةت بوني ئةو ، لةمالَي كةسيَكي نةناس و بيَطانةدا ، كاريطةريةكي ئةوتوَيان لةسةر دانةنا. 


لةسةر كورسيةك دانيشت و سةيريَكي دةستةكاني خوَي كرد كة بةهوَي ئةسيد فنيكةوة سوتابون. كاتيَ دةيرِوانية ئاباذوَرة سورة رِونةكة ، ضاوي كةوت بةكاتذميَريَك كة لةوسةري ذورةكة هةلَواسرابو و دةنطي ضركةضركي دةبيسترا.  طورطيَكي كةولَكراوي لةكا ئاخنراوي بيني كةلةسةر ضوارثةل قيت رِاوةستابو. دياربو ئةمة زوَر جيَطةي دلَنيايي و رِةزامةندي ئابوَطينة.


بيَ دةنطيةك ، هةمو شويَنيَكي طرتةوة ... لةيةكيَك لة ذورةكاني ترةوة ،  يةكيَك هاواري ليَ بةرزبوَوة ، دةنطي كردنةوةي دةرطايةك هات و ثاشان بيَدةنطي هةمو شتيَكي داثوَشي. دواي تيَثةرِبوني نزيكةي ثيَنج خولةكيَك ، دكتوَر ضاواني لةسةر دةستةكاني خوَي طواستنةوة بوَ ئةو دةرطايةي كة ئابوَطين ليَوةي ون بو ، ئابوَطين لةنيَو دةرطاكةدا رِاوةستابو ، بةلآم ئيدي ئةو ئابوَطينةي ضةند ساتيَك لةمةوبةر نةبو ، ئيدي شويَنةواريَكت لةو رِةزامةندي و باوةرِ بةخوَبونةي ضةند ساتيَك لةوةوبةري ، بةرِوخساريةوة بةدي نةدةكرد ، رِوخسار و دةستةكاني و حالَةتيي جةستةي ، لةذيَر كاريطةري جوَريَك لةترسي نةفرةتي ، يان ئازاريَكي جةستةييي لةتوانا بةدةر ، رِةنطيان بةرِويةوة نةهيَشتبو.


لوتي و ليَوةكاني و سميَلَي و هةمو طنج و لوَضةكاني تةويَلَي ، دةلةرزين و دةتطوت دةيانةويَ برِوَن و لةرِوخساري جيا ببنةوة ، بةلآم سةرباري ئةمةش ضاوةكاني دةتطوت ثيَدةكةنن.


ئابوَطين ، ضةند هةنطاويَكي قورسي بوَ نيَو ذورةكة هةلَيَنان ، نوشتابوَوة ، دةينالآند و مستي رِادةوةشاندن .بةدةنطيَكي بةرز نةرِاندي:  فريوي داوم ، رِوَييشتوة .


 زوَر بةقورسي داني بة وشةي (فريو) دا ، دةنا.


: ئةو ذنة فريوي داوم و بوَخوَشي رِوَيشتوة ، خوَي كردة نةخوَش بوَئةوةي من بةدواي دكتوَردا بنيَريَ و بوَ خوَشي رِةدوي ئةو (ثاثضينسكي) ية سةطبابة كةويَ ، ئةي هاوار خوداية.


ئابوَطين زوَر بةقورسي بةرةو لاي دكتوَر هةنطاوي هةلَيَنان .مستة سثية طريَكردوة طوَشتنةكاني لةبةرامبةر ضاوةكاني خوَيدا رِاطرتبون و رِايدةوشاندن و دةيطوت:  بةرةلآي كردوم و بوَخوَيشي رِوَيشتوة ، بةم دروَية فريوي دام ، ئةي هاوار خوداية! بةلآم تيَناطةم بوَضي بةم ثيلانة ثيس و ضةثةلَة؟ بوَضي بةم يارية شةيتانانةية! ض خراثةيةكم بوَي هةبو؟ بةرةلآي كردوم و روَيشتوة.


لافاوي فرميَسك بةضاوانيدا هاتنة خواريَ ، رِوي خوَي وةرطيَرِا و بةنيَو ذورةكةدا كةوتة هاتوضوَ كردن ، ئابوَطين لةم حالَةتةيدا ، بةو ضاكةتة كورتة و ثانتوَلََة تةسكةي موَدي رِوَذةوة ، قاضةكاني لةئةندازةي خوَي بضوكتر دةهاتنة بةرضاو.  زياتر بةشيَريَك دةضو نةك بة مروَظ.


بيَ متمانةيي لةضاوةكاني دكتوَردا دةخويَندرانةوة ، لة جيَطاي خوَي هةستا و رِوانية ئابوَطين و طوتي: نةخوَشةكة لةكويَية؟


ئابوَطين كةهةم دةطريا و هةم ثيَدةكةني ، هةروا مستي رِادةوةشاندن ، وةلآمي دايةوة: نةخوَشةكة... نةخوَشةكة ... ذنةكةي من نةخوَش نية ، سةطبابة ، ثيس و بةدفةرِة ، شةيتانيش فيَلَي لةم شيَوةية لةكةس ناكا ، كلآوي لةسةرنام  بوَئةوةي لةطةلَ ئةو طةمذةية ، لةطةلَ ئةو لوَتية ، لةطةلَ ئةو نوَكةرةدا برِوا. ئةي هاوار خوداية! خوَزطة دةمرد ، تواناي ئةم كارةساتةم نية.


دكتوَر قيت رِاوةستا ، ضةند جاريَك ضاوي ثروكاند و ضاوةكاني ثرِ لةفرميَسك بون ، ريش و ضةناطةي لةرزي ، ضةند جاريَك بةسةرساميةوة سةيري دةوروبةري خوَي كرد و طوتي: ئةمة ض ياريةكة توَ لةطةلَ مندا دةيكةيت؟ من كورِةكةم مردوة!  ذنةكةم بةو تازية بارية لة مالَيَدا بةتةنيا بةجيَ هيَشتوة! ... خوَم بةثيَوة ناطرم! ئةوة خةريكة بةردةبمةوة ، سيَ شةوة خةو نةضوَتة ضاوم! ... بةم حالَةوة منت هيَناوةتة ئيَرة بوَئةوةي لةم شانوَ طالَتةجارِيةدا رِوَلَت بوَ بطيَرِم؟ سةري ليَ دةرناكةم! هيض سةري ليَ دةرناكةم! .


ئابوَطين يةكيَك لة مستة نوشتاوةكاني كردةوة و كاغةزيَكي لولدراوي فرِيَداية سةر زةويةكة و بة ثيَلآوةكاني كةوتة سةري ، دةتطوت دةيةوي َ زيندةوةريَكي زيان بةخش ثانكاتةوة. بةرِقةوة طوتي: ئاي كة منيش طةمذة بوم! ... ئاي كة منيش هيض تيَنةطةيشتم! .


وةك ئةوةي يةكيَك ثةلاماري دابيَت ، مستيَكي رِاوةشاند ، ئةمجار طوتي: هيض هةستم نةكرد بوَضي هةمو رِوَذيَ ديَتة مالَمان!  هيض  تيَنةطةيشتم لةبةرضي ئةمرِوَ بةطاليسكة هات  ، ضاوةكانم كويَر ببون ، ئاي خوداية ض طةمذةيةكي سةيرم.


دكتوَر ، بة هيَواشي طوتي: سةر لةمة دةرناكةم  ... هيض سةري ليَ دةرناكةم ، نازانم ئةم جوَرة كارانة ض واتايةكيان هةية؟ ئةمانة ثيَكةنينيان بة رِةنج و كويَرةوةريةكاني خةلَك ديَ! ئايا شتي لةم جوَرة دةكريَ ... لة ذيانمدا شتي لةم شيَوةيةم نةديوة. 


دكتوَر ، وةك طيَذيَك ، كةتازة بوَي دةركةوتبيَ كةسيَك دلَي رِةنجاندوة ، شانيَكي هةلَتةكاند و دةستةكاني رِاوةشاندن. ضونكة نةيدةزاني ض بكات و ض بلَيَت ، بةشةكةتي و ماندوييةوة خوَي هاويشتة سةر كورسيةك.


ئابوَطين ، بةرِقةوة طوتي: باشة دامنا مني خوَشنةدةويست و دلَي بة كةسيَكي ترةوة بو!  ئةدي لةم حالَةتةدا تةفرةدان ض واتايةكي هةية؟ ئةم بيَ وةفاييةثيسة بوَضي؟  بوَضي؟  بوَضي؟  ض خراثةيةكم بوَي هةبو؟ 


ليَرةدا لة دكتوَر كريلوَف نزيك بوَوة و سةرسةختانة طوتي: طويَ بطرة دكتوَر ، توَ بيَ ئةوةي حةزت ليَبيَ و مةبةستت بيَت ، بويتة بينةر و شاهيدي بةدبةختيةكاني من ، منيش نامةويَ ئةوةت ليَ بشارمةوة ، باوةرِم ثيَبكة زوَر زوَرم خوَشدةويست ، لةناخي دلَةوة خوَشمدةويست ، هةموشتيَكم خستبوة بةردةستي ، لةسةر ئةو ، لةطةلَ مالَةوةدا تيَكمدا ، وازم لةكاروكاسبي هيَنا ، موزيكم خستةلاوة ، سةرباري ئةوةش زوَر جار هةبوة شتيَكي كردوة و بةخشيومة ، ئةطةر هاتبا و دايكم بواية ، يان خوشكم بواية ، ئامادة نةبوم هةرطيز بيبةخشم... هيض كاتيَك بة جوَريَك لة جوَرةكان سةيريم نةكردوة ، هيض كاتيَك نةمهيَشتوة نيطةران بيَت ، ئةدي كةواية بوَضي ئةم دروَيةي لةطةلَدا كردم؟  بوَضي هاناي بوَ ئةم فرت و فيَلَة ضةثةلَة برد؟ ئةطةر مروَظ  يةكيَكي خوَشنةويَت رِاستطوَيانة و رِاشكاوانة دةريدةبرِيَ. ئةويش كاتيَ دةبينيَ هةستي من لة بارةي شتيَكي لةم ضةشنةوة ، ضوَنة! ئيدي ... 


ئابوَطين ، بةضاواني ثرِ لة فرميَسك و جةستةي لةرزوَكةوة ، ئةوةي كةلةدلَيدا ثةنطي خواردبوَوة ، خةريكبو بوَ دكتوَري هةلَدةرِشت.  طةرم ببو لةقسة كردن ،  هةردو دةستي لةسةر دلَي دانابو. بيَ دودلَي هةرضي نهيَنيةكي خيَزانيي ، كة هةيبون ، لاي دكتوَر هةلَيمالَي. 


دياربو بة دركاندني ئةو نهيَنيانة زوَر ئاسودة دةبو. ئةطةر هاتباو يةك دو كاتذميَري تر بةم شيَوةية قسةي كردبا ، ئةوةي كة لةدلَيدا بو  ، هةلَي رِشتبا ، تا رِادةيةكي زوَر ئارام دةبوَوة.


كيَ دةزانيَ ئةطةر هاتبا و دكتوَر ، بيَ نارِةزايي دةربرِين ، طويَي بوَ قسةكاني شل كردبا و  دلَي داباوة ، يان بيَ ئةوةي ثةنا بوَ كاريَكي طةمذانة بةريَت ، ئابوَطين لةطةلَ خةم و خةفةتةكانيدا رِانةدةهات؟


 بةلآم شتيَكي تر رِويدا ، ئةوكاتةي ئابوَطين سةرطةرمي قسةكردن بو ، رِوخساري دكتوَر كة هةنديَك دلَنيايي تيَدا بةدي دةكرا ، طوَرِاني بةسةردا هات و خويَنساردي و بيَباكي وردة وردة جيَطاي خوَيان داية رِق و تورِةيي و طنج و لوَضةكاني نيَوضاواني ترش و تالَتر بون.


كاتيَ ئابوَطين ويَنةي هاوسةرة طةنجةكةي بةرِوخساريَكي جوان ، بةلآم وشكةوة ، كة زياتر بة رِاهيبةكان دةضو ، لةبةرامبةر ضاوي دكتوَردا رِاطرت و داواي ليَكرد سةيري بكات و بوَخوَي برِيار بدات: ئايا كةسيَك خاوةني رِوخساريَكي ئاوا ميهرةبان بيَت ، فرت و فيَلَ و ثيلاني لةم شيَوةيةي ليََدةوةشيَتةوة؟


 دكتوَر ، بةضاواني سور هةلَطةرِاوةوة خوَي كيَشاية دواوة و لة كاتيَكدا كة رِق و تورِةيي لة قسةكاني دةباري ، مستيَكي بة ميَزةكةدا كيَشاو هاواري كرد:  ئةم قسانة بوَضي بوَ من دةكةي؟ من نامةويَت طويَم لةم قسانة بيَت ، ئةم رِاز و نهيَنية ثيس و بوَطةنانة ض ثةيوةنديةكيان بةمنةوة هةية؟ سندان لة طوَرِي بابي توَو رِاز و نهيَنيةكانيشت ، بة ض رِويةكةوة ئةم قسةثرِوثوضانة لةطةلَ مندا ديَنية طوَرِيَ؟  ناكا وابزاني ئةوهةمو سوكايةتيانةي ثيَتكردوم شتيَكي ئاسايين؟  يان وابزاني من نوَكةري بابةلبابي مالَي توَم و دةتواني هةرضي بةزارتدا بيَت ثيَمي بلَيَي؟


ئابوَطين كةلةبةرامبةر دكتوَر كريلوَفدا رِاوةستابو ، وردة وردة كشاية دواوة و بةسةرساميةوة تيَيرِاما.


دكتوَر لةكاتيَكدا رِيشي دةلةرزي ، دريَذةي داية: منت بوَضي هيَناوةتة ئيَرة؟  ئيَوة دةضن لةسةر بنةماي هةواو هةوةسيَك زةماوةند دةكةن و هةر بةهةوةسيش تورِة دةبن و شانوَيةكي خةمبارانة وةرِيَ دةخةن ... ئةمجار منيش ثةلكيَشي نيَو بةزمةكة دةكةن ، كارةسات و سةربردةي توَ ض ثةيوةنديةكي بة منةوة هةية؟ وازم ليَبيَنة!  برِوَ بوَخوَت بةكارةئابرِومةندانةكاني خوَتةوة خةريكبة ، بير و باوةرِة مروَظ دوَستانةكانت بخة ئةولاوة. 


لةم كاتةدا بةطوَشةي ضاوي رِوانية جانتاي يةكيَك لة ئاميَرة موزيكيةكان و 


دريَذةي داية:  برِوَ ساز و دةهوَلَي خوَت بكوتة ، هةر هةلَةيةك ثيَت خوَشة ، بيكة ، بةلآم كارت بةسةر مروَظيَكي رِاستةقينةوة نةبيَت ، ئةطةر رِيَزيشي ليَ ناطريت ، لانيي كةم كارت بةسةريةوة نةبيَت.


ئابوَطين كة سور هةلَطةرِا بو ، طوتي: نازانم توَ دةتةويَ بلَيَي ضي؟ 


: دةلَيَم فريو دان و لة خشتة بردني خةلَكي كاريَكي ثيس و قيَزةونة ، من دكتوَرم ، توَش ثيَتواية دكتوَرةكان و هةمو ئةوانةي كة بة رِةنج و ماندوبوني خوَيان دةذين ، لةنيَو هةرزةيي و بيَ رِةوشتيدا نقوم بون و نوَكةري توَن. زوَر باشة ، بةلآم ض كةسيَك ئةو مافةي ثيَداويت مروَظيَك يةك دنيا خةم وخةفةتي هةبيَت ، جةنابت بيكةيتة ئامرازي دةستي خوَت و بةكاري بيَني؟


ئابوَطين لة وةلآمدا ثرسي: بةض ئازايةتيةكةوة ئةم قسانة دةكةيت؟ دوبارة رِوخساري طوَرِاني بةسةرداهات و رِقيَكي رِون و ئاشكراي تيَدا بةدي دةكرا.


دكتوَر هاواري كرد: توَ بةض مافيَك منت هيَتاوةتة ئيَرة تا طويَ لةورِيَنةكانت بطرم ؟ لةكاتيَكدا باش دةزاني ضةندة خةمبار و نيطةرانم. ثاشان جاريَكي تر مستيَكي بة ميَزةكةدا كيَشا وطوتي: كيَ ئةو مافةي ثيَداوي بة خةم و خةفةتي خةلَكي ثيَبكةني؟


ئابوَطين هاواري كرد: توَشيَتي ، ئةمة بيَ ويذدانية ، من  بوَخوَم كةسيَكي بةدبةختم ... 


دكتوَر بةتةوسةوة خةندةيةكي كرد و طوتي: بةدبةخت!  تكات ليَدةكةم  ياري بةم وشةية مةكة ، ضونكةثيَم وانية هيض سوديَكي بوَت هةبيَت ، ئةو كةسة هةثلَةخةرجانةش كة ضةكةكانيان بوَ ناكريَتةثارة ، وةك توَ خوَيان بة بةدبةخت دةزانن ، كةلَةشيَري قةلَةويش بةدبةختة ، ضونكة ضةورية زيادةكاني جةستةي ، دةبنة بةلآي سةري. 


ئابوَطين ، تا تيني تيَدابو هاواري كرد:  تكاية رِيَزي خوَت رِاطرة ، كةسيَك ئةم قسانة بكات دةبيَ تيَلآترِيَن بكريَ ، ئايا ئةمة دةزاني؟ ئةمجار دةستي بردة طيرفاني و دو برِة ثارةي كاغةزي دةريَنان و هةلَيدانة سةر ميَزةكة و طوتي: ئةوةش هةقي سةردانةكةت ، هةلَي طرة.


دكتوَر طوتي: ئةم ثارانة لاي خوَت هةلَطرة و ئاطات ليَيان بيَت. لةطةلَ ئةم قسةيةشدا بةثشتة دةستيَك ثارةكاني هةلَدانة سةر زةويةكة و طوتي: سوكايةتي بة ثارة قةرةبو ناكريَتةوة.


ئابوَطين و دكتوَر بةرامبةر يةكتر رِاوةستان و هةرضي جنيَوي ثيس و نابةجيَ و نةشياو هةبون بةيةكترياندا. 


هةردوكيان ،لة ذيانياندا تا ئةو ساتة ، تةنانةت لةو ساتانةي لةوثةرِي تورِةييش دابون ، جنيَوي لةو شيَوةيةيان بةزاردا نةهاتبو. لة كارةكانيانةوة دياربو ضةشني هةمو مروَظة خةموَكةكان ، هةردوكيان ،  ديلي دةستي خوَثةرستي بون. مروَظة خةموَكة خوَثةرستةكان ، دةبنة ستةمكار و تةنانةت لةطةمذةكانيش كةمتر هةست بة ناخي يةكدي دةكةن.


نابيَ ثيَمانوابيَ خةم هوَكاري يةكبوني خةلَكة ، ضونكة ئةوةندةي كة بيَدادي و نارِةوايي ، لةنيَو خةمبارو خةموَكةكان بةدي دةكريَ ، زوَر كةمتر لةنيَو كةساني شادوبةختياردا ئةم حالَةتة بةرضاو دةكةويَ.


دكتوَر كةخةريكبو تةنطةنةفةس بيَت ، طوتي:  تكايةبمطةيةنةوة مالَيَ. ئابوَطينيش بة توندي زةنطيَكي ليَدا ، بةلآم هيض كةسيَك بةدةم زةنطةكةوة نةهات. جاريَكيتر زةنطي ليَدايةوة ، دواتر بة تورِةييةوة زةنطةكةي كيَشا بةزةويدا ، زةنطةكة بةدةنطيَكي كثةوة كةوتة سةر فةرشةكة ، دةنطيَكي خةمناكي وةك نوزةي سةرةمةرطي ليَ بةرز بوَوة.


نوَكةريَك ، وةذور كةوت.


ئابوَطين ، بة مستان كةوتة سةري و ضةند مستيَكي كيَشا بةسةر و كةللةيدا:  تا ئيَستا لةكويَ بوي ولآغ؟ برِوَ خيَرا بلَيَ طاليسكة بوَ بردنةوةي ئةم دكتوَرة بنيَرن ، طاليسكة دو ئةسثيةكةي منيش ئامادةكةن. كابراي نوَكةر رِوي وةرطيَرِا برِوات. جاريَكيتر هاواري كرد:  سبةينيَ نابيَ  يةك كةسي خائيني وةك ئيَوة ليَرةبميَنيَ ، هةر هةموتان بارطة و بةندةلَتان بثيَضنةوة ، خةلَكي تر ديَنم ، هةي هيض وثوضينة.


هةردوكيان ، وةك خوَيان رِاوةستابون ، بيَدةنط ببون ، دياربو ئابوَطين جاريَكيتر هةستي باوةرِ بةخوَبوني تيَدا زيندو ببوَوة ، لة ذوري ميواندا دةهات و دةضو و سةري بادةدا ، ثيَدةضو لة ميَشكي خوَيدا خةريكي سازداني نةخشةيةك بيَت ، دياربو هيَشتا رِق و قيني نةنيشتبوَوة و هةولَيدةدا دوذمنةكةي بةهيَند نةطريَ ... دكتوَر هةروا رِاوةستابو و دةستيَكي بة ليًَواري ميَزةكةوة طرتبو و بةحالَةتيَكي ثرِاوثرِ لة شك و طومان و بةسوك رِوانيةوة ، سةيري ئابوَطيني دةكرد. حالَةتيَك ، كة تةنيا مروَظة خةموَك و بيَ ويذدانةكان ، لةو ساتانةي كةهيض  طيرو طرفتيَكيان نية ، ثيَيانةوة دةبينريَ.


 ضةند ساتيَك دواتر ، ئةو كاتةي دكتوَر لةنيَو طالسكةكةدا دانيشتبو و وةرِيَكةوتبون و تةنانةت مةودايةكي باشيشيان برِيبو ، هيَشتا ئةم حالَةتي بةسوك سةيركردنةي ثيَوةديار بو. 


دنيا تاريك بو ، تاريكتر لةكاتذميَريَك لةوةوبةر ، نيوةمانطة سورهةلَطةرِاوةكة ، لةثشت تةثوَلَكة بضوكةكةوة ون ببو و هةورة ثاسةوانةكانيشي لةشيَوةي ضةندثةلَةيةكي رِةش ضوار دةوري ئةستيَرةكانيان طرتبو.  طاليسكةيةكي دوئةسثي ضراسور ، بةتةقةتةق بةجادةكةدا كةوتةجولَة و طاليسكةكةي دكتوَري تيَثةرِاند ، ئةمة ئابوَطين بو كة بوَ توَلةسةندنةوة و كاري طةمذانة ، كةوتبوة رِيَ .


لةتةواوي رِيَطاكةدا ، دكتوَر نةبيري لةهاوسةرةكةي دةكردةوة ، نة لة ئةندريَي ، تةنيا لةبيري ئابوَطين و كةسانيَكدا بو كة لةو مالَةدا دةذيان و هيَندة نةبو بةجيَي هيَشتبو ، بيركردنةوةكاني ، نارِةوا و نامروَظانة و ستةمكارانة بون. ئابوَطين و هاوسةرةكةيي و ثاثضينسكي و هةمو ئةو كةسانةي كة لةنيو ئةو كةش و هةوايةدا دةذيان ، ئةو كةش و هةوايةي كة بوَني طولآويان ليَرةوة دةكةويَتة بةرلوت ، بةنةفرةت كردن .


لةتةواوي رِيَطادا سةبارةت بةوان هةستي بة بيَزاري و نةفرةت دةكرد ، دلَي ليَيان ثرِببو ، ئةو برِيارةي لةبارةي ئةوانةوة داي و ئةو  هةلَويَستةش كة لة ئاستي ئةواندا وةري طرت ، تا كوَتايي ذياني دريَذةي كيَشا.


 كات و سةردةم خةريك بو دةرِوَيشت ، دكتوَر كريلوَفيش لةو هةمو خةم و خةفةتةي ئةو رِوَذة و  لةو هةلَويَست وةرطرتنةشي ، هةرضةندة لة رِوانطةي مروَظةوة نةشياو و نارِةواية ، ثاشطةز نةبوَوة و تا ليَواري مةرط ، لةبير و هزريدا مايةوة.   


(ديفتري*) ملةخرِة 


رِوَشنبيري بيركوَلَ


                                                     (ديمةنيَكي بضوك)


(ئارخيث يليسةيَظيض ثةموَيَظ) ملازمي خانةنشيني هيَزي سوارة ، ضاويلكةكةي كردة ضاوي و بروَكاني ويَك هيَنانةوة و ئةمةي خويَندةوة : ((دادوةري ئاشتةوايي ... ناوضة ... شارةديَ ... داوات ليَدةكات بةثيَي ثيرَِاطةيشتن بة فايلةكةت ، بةتوَمةتي سوكايةتي و ليَدان لة كةسيَك بةنيَوي (طريطوَري ظلآسوَظ) ... واذوَ دادوةري دادطاي ئاشتةوايي ، شستيكريلوَظ)) .


ثةموَيَظ ، سةري لةسةر ئاطادارينامةكة هةلَطرت و رِوانية ئةو كةسةي نامةكةي هيَنابوو ثرسي: ئةمة كيَ ناردويةتي؟ 


: شستيكريلوَظ ... دادوةري دادطا ...


: هم ... طوتت شستيكريلوَظ؟ بوَضي داواي كردوم؟


: ديارة بوَ دادطايي كردن ... خوَ لة ئاطادارينامةكةشدا نوسراوة ... قوربان ...


  ثةموَيَظ ، جاريَكي تر ئاطادارينامةكةي خويَندةوة و بةسةرساميةوة رِوانية كابرا و شانيَكي هةلَتةكاند و لةبةر خوَيةوة طوتي: سةيرة! ... بةتوَمةتي سوكايةتي! ... زوَر سةيرة! زوَرباشة ... ثيَي بلَيَ زوَر باشة ، بةلآم بيرت نةضيَ لةدةمي منةوة ثيَي بلَيَ با بوَ نيوةرِوَكةي نانيَكي باش ئامادةكةن ... ميواني ئةوم ... سلآوم بطةيةنة بة (ناتاليا يوَطوَروَظنا ) ي هاوسةري و مندالَةكاني . 


دواي ئةم قسانة ، ئةو دةفتةرةي لاي كابرا بو ، ئيمزاي كرد و دواتر بةرةو ئةو ذورةي كة ملازم (نيتكين) ي ذنبراي - كة موَلَةتي ضةند رِوَذيَكي وةرطرتبو و بة دةرفةتي زانيبو و هاتبو  سةريَك لة زاوا و خوشكةكةي بدات - وةرِيَ كةوت.


ثةموَيَظ ، ئاطادارينامةكةي بوَ نيتكيني ذنبراي رِاداشت و طوتي: ها بطرة بيخويَنةوة! بزانة ثيتكا شستيكريلوَظ ض نامةيةكي بوَ ناردوم! رِوَذي ثيَنج شةممة بانطيَشتي مالَيَي كردوم ... نايةي ثيَكةوة بضين؟ 


نيتكين ، نامةكةي خويَندةوة و وةلآمي دايةوة: ثيَتواية بانطيَشتي نان خواردني كردوي؟  توَ وةك توَمةتباريَك بانطيَشتي دادطا كراويت ... برِيار واية دادطايي بكريَي.


: من دادطايي بكات؟ ثف ... ئةو ئيَستاش بوَني شيري خاو لة دةمي ديَ ... نا بابة توَ تيَي نةطةيشتوي ، تةنيا دةيةويَ بيكاتة طالَتة و فشقيات ...


: كاكة ، شتةكة طالَتة و فشقيات نية ، مةطةر نابيني ئاطادارينامةكة زوَر رِاشكاوانة لةبارةي  ليَدان و سوكايةتي ثيَكردنةوةية؟ شتةكة زوَر سادةية ... توَ لة طريطوَريت داوة و ئيَستاش دةبيَ دادطايي بكريَي. ..


: بةخوا مندالَي! بابة ئيَمة ضةندين جارثيَكةوة ياريمان كردوة و ثيَكةكانمان ليَكداون! مةطةر خودا بةخوَي بزانيَ ضي ماوة ثيَكةوة نةيكةين! ... سةرباري ئةم دوَستايةتية بةتينة ضوَن ديَ من دادطايي بكات؟ ئاخر توخودا ئةوةش بوة دادوةر؟ هة... هة... هة ... ثيتكا و برِياري سزادان!... هة... هة... هة...


: ثيَبكةنة بوَخوَت ، بةلآم كة سبةينيَ بةثيَي ياسا ، نةك بةثيَي برادةرايةتي ، سزاي دايت و لةكوني زينداني قايم كردي ، ثيَموانية بةم شيَوةية ثيَبكةني. 


: برا توَ هةستت بةخوَت كردوة!  ئةقلَ و ئاوةزت لةدةستداوة!  كةسيَك كة باوكي ( تعميد) ي منالَةكةم بيَ!  ضوَن من سزا دةدا!  توَ ثيَنج شةممة وةرة لةطةلَمدا ئةوسا بة ضاوي خوَت ببينة بزانة ض  ياسايةك لةويَدا كاري خوَي دةكا ... 


: من ثيَم باشة هةر نةضيت ، طةرنا خوَشت و ثيتكاش دةخةيتة ذيَر باريَكي ناهةموارةوة ، واز لةثيتكا بيَنة ، با خوَي بةبيَ ئامادة بوني توَ سزاكةت دياري بكا ...


: جا بوَضي ئامادة نةبم؟ وةلآهي هةر لةناخي دلَةوة ثيَم خوَشة بيبينم ، بزانم ئاخوَ ضوَن دادطاييم دةكا!... زوَرم ثيَخوَشة بزانم شيَوازي سزاداني ضوَنة ... دةبيَ شتيَكي خوَش بيَت ... لةرِاستيدا ماوةيةكي زوَرة نةضومةتة مالَيان ... باشنية! ...


*    *    *


رِوَذي ثيَنج شةممة ، هةردوكيان ثيَكةوة بةرةو لاي دادوةر وةرِيَ كةوتن. دادوةر ، لة نيَو تةلاري دادطادا ، سةرطةرمي خويَندنةوةي فايليَك بو. 


ثةموَيَظ لةميَزةكةي دادوةر نزيك بوَوة و بة مةبةستي تةوقة كردن دةستي دريَذ كرد و طوتي: سلآو ثتيا طيان ، ها ديارة خةريكي دادطايي كردنيت ، دةي باشة ، خةريكي كاري خوَت بة برا ... ئةمنيش ئةوة ليَرة دادةنيشم و سةيرت دةكةم ... ببورة لةبيرم ضو لةطةلَ نيتكيني ذنبرام ، بة يةكترتان بناسيَنم ... تةندروستي خيَزانت ضوَنة؟ 


: بةلَيَ ، بةلَيَ خراث نية. 


دادوةر ، دواي ئةم قسانة بة سرتة طوتي: تكاية برِوَ ئةولا ... بوَ خوَت برِوَ لةنيَو خةلَكةكة دانيشة...


زوَربةي دادوةرة تازة كارةكان ، كاتيَ لةنيَو دادطادا رِوبةرِوي دوَست و ئاشنايةكي خوَيان دةبنةوة ، سةريان ليَدةشيَويَ و نازانن ض بكةن. ئةطةر برِيار بيَت  يةكيَك لة ئاشناو ناسياوةكاني خوَيان دادطايي بكةن ، لةشةرمان سور هةلَدةطةرِيَن و  لةوكاتةدا ئاواتةخوازن زةوي دةم بكاتةوة و قوتيان بدات.


ثةموَيَظ ، برِيَك لةميَزةكةي دادوةر وةدور كةوت و لةسةر كورسيةك ، بةتةنيشت نيتكينةوة دانيشت و بةسرتة طوتي:  ئةو فيَلَبازة ض سةنط و شكوَيةكي هةية! ليَرة خوَي كردوَتة كةسيَكي تر!  تةنانةت زةردةشي نايةتيَ!  ئةم دادوةرة ئيَستا ئيدي ئةوثياوة طالَتةضية نية كة دةموضاوي خزمةتكارةكةماني لةخةودا رِةش كردبو.  بةراستي جيَطاي ثيَكةنينة!  ئةم جوَرة مروَظانة و برِياري يةكلاكةرةوة؟ دادوةر دةبيَ سةنط و قورسايي و سامي هةبيَ! دةبيَ كةسيَكي وابيَ ترس بخاتة دلَي مروَظةوة ... دة توخودا وةرة سةيركة بزانة كيَيان لةسةر كورسي برِياردان داناوة!  هة ... هة ... هة ... 


دادوةر ، دةستي بةثروَسةي دادطاي كردنةكة كرد: طريطوَري ظلاسوَظ! بةرِيَز ثةموَيَظ. 


ثةموَيَظ بةثيَكةنينةوة لةميَزةكةي دادوةر نزيك بوَوة و دواي ئةويش ثياويَكي كورتةبالآ بة ثانتوَلَيَكي خةت خةتةوة كةدةلينطةكاني هاويشتبونةوة نيَو ثوَتينةكاني ، لةخةلَكةكة جودا بوَوة و لةتةنيشت ثةموَيَظ رِاوةستا. 


دادوةر سةري داخست و بة هيَواشي طوتي: بةرِيَز ثةموَيَظ!  توَ توَمةتباري بةوةي كة لةم ... لةم طريطوَري ظلآسوَظةي نوَكةري خوَت داوة و سوكايةتيت ثيَكردوة ... ئايا ئةم توَمةتة قبولَ دةكةيت؟ 


: باشةثتيا! ثيَم نالَيَي توَ لةكةيةوة ئاوا ئةم شتانةت ئةوةندة بةتوندي طرتوة؟  هة ... هة... هة ... 


دادوةر ، بةشةرمةوة هةنديَك خوَي لةسةر كورسيةكةي هيَناو برد و قسةكاني  بةثةموَيَظ برين و طوتي: قبولَي ناكةيت؟ ظلاسوَظ توَ ضوَنيَتي رِوداوةكة بطيَرِةوة.


: شتةكة زوَر سادةية قوربان ... من نوَكةري مالَةكةيان واتا خزمةتكاري تايبةتيان بوم ... باشة ... ئيَوة هةموتان شتيَك دةربارةي ذيان و طوزةراني خزمةتكاريَك دةزانن ... وةك كةسيَكي زيندانيكراو ...وةك بوَ خوَتان دةزانن ، خانةدانةكان ،  تا دواي كاتذميَر نوَي بةياني لةخةو هةلَناستن ، بةلآم كةساني وةك ئيَمة ، دةبيَ بةرلةوةي خوَر هةلَبيَ لةخةو هةستابين ، لةبةرئةوة نازانين ئاخوَ ئةو رِوَذة ئاغامان ضةكمة لةثيَ دةكا ، ثوَتين لةثيَ دةكا ، يان قوَندةرة لةثيَ دةكا ، يان حةزيان ليَية ثيَلآوة سةرثيَييةكانيان لة بةيانيةوة لةثيَ بكةن و تائيَواري داينةنيَن ، بةلآم ئيَمة دةبيَ ضةكمة وثوَتين و قوَندةرةكانمان بوَياغ كردبن. سةرلةبةياني ئةورِوَذة ، كاتيَ ئاغا دةيويست جل و بةرطةكاني لةبةركا ، بانطي كردم تا يارمةتي بدةم ، رِونة ئيدي كة منيش ضومة خزمةتي و بةرِيَك وثيَكي كراس و ثانتوَلَةكةيم كردةبةري و كاتيَ دةمويست ضاكةتةكةي لةبةركةم ،ثيَي طوتم: طريشكا شانةكةم لة طيرفاني ضاكةتةكةمداية دةري بيَنة وبمدةريَ. منيش ئةوةندةي نيَو طيرفانةكاني طةرِام شانةكةم نةدوَزيةوة ، دواتر بةرِيَزةوة طوتم: ئارخيث يليسةيَظيض هيضي تيَدانية. دواي ئةمة ئاغام رِوخساري طرذ كرد و بوَخوَي دةستي برد و شانةكةي لةنيَو طيرفانيَكي تري ضاكةتةكةي دةرهيَنا و ثيَي طوتم: ئةدي ئةمة ضية؟ شانة نية؟ دواي ئةمة شانةكةي كيَشا بةسةرمدا و هةمو نوكةكاني ضةقينة نيَو طوَشتي سةرمةوة. لة بةيانيةوة تا دواي نيوةرِوَ خويَني سةرم نةوةستا ، ئةطةر سةرنجي بدةيتيَ بوَت دةردةكةويَ كة هيَشتا بةتةواوي سارِيَذ نةبوَتةوة ، شاهيديشم هةية .


دادوةر ، سةيريَكي ثةموَيَظي كرد و طوتي: ئةطةر شتيَكت هةية بوَ بةرطريكردن لة خوَت فةرمو بيلَيَ.


ثةموَيَظ ، بةنيطايةكي ثرِ لةثرسيار و سةرسورِمانةوة ، سةيريَكي دادوةري كرد و دواتر رِوانية طريشكا و جاريَكي تر نيطاي طواستةوة سةر دادوةر و سورهةلَطةرِا و بةثرتةثرتيَكةوة ثرسي: ئةوة توَ مةبةستت ضية؟ طالَتةم ثيَدةكةي؟ 


طريشكا وةلآمي دايةوة: كةس طالَتةي ثيَنةكردوي ئاغا ، بةلآم بةكورتي  توَ مافي ئةوةت نية خةلَك داركاري بكةيت.


ثةموَيَظ داردةستةكةي كوتا بةزةويدا و هاواري كرد: بيَدةنط بة! طةمذة! ضةثةلَ!.


دادوةر بةثةلةثرِوزيَ لةسةر كورسيةكةي خوَي هةستا و بةرةو ذورةكةي خوَي هةنطاوي هةلَيَنان و هةر بةرِيَوةثيَنج خولةك ثشووي رِاطةياند. 


ثةموَيَظيش دواي كةوت. كاتيَ طةيشتنة ذوريَ ، دادوةر بةدةست رِاوةشاندنةوة طوتي: كورِي باش ئةمة ضية دةستت ثيَكردوة! بوَ دانانيشي؟ ئةم قسانة ضين؟ دةتةويَ رِيسوام كةيت؟ ديارة توَ دةتةويَ هةر ليَرة ثياوةكانى خوَت شاهيديت لةسةر بدةن و ئابرِوت بضيَ؟ بةخوا طةمذةي! باشة بوَ دةهاتي؟ ثيَتواية توَ نةهاتباي من نةمدةزاني خوَم ضارةسةري بكةم؟ 


ثةموَيَظ دةستةكاني لةكةمةري طيركردن و طوتي: دة بوَ خوَت ضارةسةريكة ، ئةمة كةي تاواني منة!  بوَخوَت ئةم شتة طالَتةجارِيانة وةرِيَدةخةي وثاشان سةركوَنةي من دةكةيت! ضارةسةر ئةوةية طريشكا بخةيتة زيندانةوة و كوَتايي بةمة بيَنيت. 


: طريشكا بخةمة زيندانةوة؟ دةزاني توَ هةر ئةو طةمذةيةي جاراني! بةض ياسايةك طريشكا بخةمة زيندانةوة؟


: بيخة زيندانةوة و برِايةوة! ئةي خوَ ناكا من بخةيتة زيندانةوة؟


: كاكي خوَم ، ئةو سةردةمة رِوَيشت توَ كابرا داركاري بكةيت و منيش بوَتي بخةمة زيندانةوة. بةرِاستي بيركردنةوةيةكي سةيرت هةية ، توَ هيض زانياريةكت لةبارةي ياساكاني ئةم سةردةمةوة هةية؟ 


: نةوةلآ لةذيانمدا نةدادطايي كراوم نةكةسيشم دادطايي كردوة؟ بةلآم  وةلآهي ئةطةر من دادوةر بام و طريشكا هاتبا و شكايةتي لة توَ كردبا ، بيَ سيَ و دوو لةثليكانةكانةوة فرِيَمدةداية خواريَ ، بوَ ئةوةي نةك خوَي ، بةلَكو نةوة و نةتيذةكانيشي تا لةذياندا ماون نةويَرن شكايةت لة كةس بكةن. ئةمة ضيية! رِاست و دروست بلَيَ دةمةويَ بتخةمة زينداوة و برِايةوة ، بوَئةوةي نيشاني بدةي كة كةسيَكي زيرةك و ليَهاتوي ... كاتيَ خيَزانم ئةم ئاطادارينامةيةي توَي خويَندةوة و زاني ئاطادارينامةت بوَ هةمو ثياوةكانيشم ناردوة حةثةسا ... ضاوةرِواني شتيَكي لةم جوَرةي لة توَ نةدةكرد ، ئةمة كاريَكي باش نية توَ دةيكةي ثتيا! ئةم شتانة دورن لةرِةوشتي هاورِيَيةتيةوة.


: ئاخرضاوةكةم!  بوَ ناتةويَ لة شتةكة بطةيت؟ 


دواي ئةمة ، شستيكريلوَظ  ، هةنديَك شتي بةكورتي لةبارةي ثلة و ثاية و بةرثرسياريَتي خوَيةوة ، بوَ ثةموَيَظ باسكرد. ثاشان طوتي:  توَ هةر ليَرةبة ، ئةمن دةرِوَم ، بةبيَ ئامادةبوني توَ برِياريَك دةردةكةم ، بةس توخودا مةية دةريَ ، دةترسيََم بةو بير و بوَضونة كوَنانةي سةردةمي دةقنانوستةوة ضةند قسةيةكي نابةجيَ بكةيت و شتةكة ئالَوَزتر بكةيت. ئةمةي طوت و رِوَيشت.


شستيكريلوَظ ، طةرِايةوة و دةستي بةكارةكاني كردةوة. 


ثةموَيَظيش كةلةذورة تايبةتيةكةي دادوةردا لةسةر كورسيةك ، لةبةردةم ميَزيَكي بضوكدا دانيشتبو ، سةرطةرمي خويَندنةوةي ئاطادارينامةيةك بو ، لةويَوة دةنطي دادوةري دةهاتة بةر طويَيان كة دةيويست طريشكا بةرةو ئاشتبونةوة رِاكيَشيَ. 


طريشكا ، تا ماوةيةك بةرطري دةكرد و لةسةر قسةي خوَي سور بو. بةلآم سةرةنجام رِازيبو لةبةرامبةر  وةرطرتني دة رِوَبلَدا دةست لة شكاتةكةي هةلَطريَ. 


دادوةر برِياري خوَيدا و ثاشان طةرِايةوة ذورةكةي خوَي و بةثةموَيَظي طوت: زوَر سوثاس خوداية ، زوَر خوَشحالَم كة ئةم كيَشةية بةخيَر كوَتايي ثيَهات. ، باريَكي زوَر قورسم لة كوَلَ بوَوة ، دة رِوَبلَ بدة طريشكا و كيَشةكة كوَتايي ثيَهات. 


ثةموَيَظ ، بةشلَةذاويةوة ثرسي: من دة رِوَبلَ بدةمة طريشكا؟ ئةوة توَ شيَت بويتة؟


دادوةر نيَوضاواني طرذ كرد و وةلآمي دايةوة: باشة كاكة توَ مةيدة ، من دةيدةم ، دةرِوَبلَ ضية! ئامادةم سةد رِوَبلَ بدةم ، بةلآم بةتورِةيي و نيطةراني نةتبينم. خوا نةكا ناضار بيت ئاشنايةكي خوَت دادطايي بكةيت ، كاكة طيان ئةطةر ليَرة بةدواوة ويستت لة كةسيَك بدةيت ، وةرة ئيَرة و تا دةتواني تيَمهةلَدة ،  باوةرِت هةبيَ ثيَمخوَشة تيَمهةلَدةن بةلآم ناضار نةبم دادطاييت بكةم.  دةي هةستة با برِوَينةوة مالَيَ نانةكةمان بخوَين ، ناتاليا ضاوةرِيَمانة. 


دة خولةك دواتر ،ثيَكةوة لةمالَي دادوةردا ، سةرطةرمي خواردني طوَشت ماسي سوركراوة بون. ثةموَيَظ سيَيةمين جامي شةرابي هةلَقورِاند و طوتي: باشة ثيَم بلَيَ !  دة رِوَبلَت بوَ طريشكا وةرطرت! بةلآم ثيَت نةطوتم ضةند رِوَذ زيندانيت بوَ برِيةوة؟


: هيضم بوَ نةبرِيةوة  ، لة سةرضي بيخةمة زيندانةوة؟


ثةموَيَظ ، بة ئةندازةيةك بةم قسةية تورِة بو ، خةريك بو ضاوةكاني دةردةثةرِين ، بة تورِةييةوة ثرسي:  دةزاني دةبو لةبةرضي زيندانيت كردبا؟ لةبةر ئةوةي تا ضاوةكاني كويَربان و ئيدي تا ذياني ماوة شكايةت لةكةس نةكا. بةض هةقيَك دةضيَ شكايةتم ليَدةكا؟


دوا تر ، دادوةر و نيتكين ، شيكردنةوةيةكيان لةم بارةيةوة بوَكرد و هةولَياندا شتةكةي تيَبطةيةنن ، بةلآم بيَ سود بو ، هةر لةسةر بوَضونةكاني خوَي سور بو.


كاتيَ لةطةلَ نيتكيندا ثيَكةوة دةطةرِانةوة مالَيَ ، طوتي: ضيت ثيَخوَشة بيلَيَ ، بةلآم من دةلَيَم ئةم ثيتكاية بةكةلَكي دادوةري نايةت ، رِاستة ميهرةبان و خويَندةوارة ، رِاستة باشة و ئامادةي خزمةتة ، بةلآم ... بةكةلَكي ئةم كارة نايةت! نازانيَ برِياري دروست بدات ...  حةيف بوَ ئةوثياوة كة ناضارم لة طةرِي سيَ سالَةي هةلَبذاردني داهاتودا نةهيَلم سةركةوتن بةدةست بيَنيَت. 


عةريف ثريشيبايَظ


: عةريف ثريشيبايَظ! توَ توَمةتباري بةوةي لةرِيَكةوتي سيَي مانطي دوانزةي سالَي رِابردودا بةدةم و بةكردةوة ، سوكايةتيت بةم ناوانةي خوارةوة كردوة : (ذيطين) ي عةريفي شارةواني. بة (ئةليانوَظ) ي كويَخاي شارةديَ. بة (يَفيموَظ) ي مفةوةزي شارةواني. بةئيظانوَظ و طاظريلوَظ و هةروةها بة شةش جوتياري تري خةلَكي ديَ. كة تياياندا ئةو سيَ كةسةي سةرةتا ناوم بردن لةساتي بةجيَهيَناني ئةركةكانياندا ، سوكايةتيت ثيَكردون . ئايا خوَت بةكةمتةرخةم و تاوانبار دةزاني؟


ثريشيبايَظ ، بةرِوخساريَكي طرذو موَنةوة ، ضةشني سةربازيَك كة لة حالَةتي ئامادةبوندا رِادةوةستيَ ، بة دةنطيَكي طيراوو كةرخةوة كةدةتطوت فةرمان دةردةكا ، ثضرِثضرِ وةلآم دةداتةوة:  بةرِيَز دادوةر! هةمو كيَشةو طرفتيَك دةبيَ لة رِوانطةي كاريطةري بةرامبةرةوة هةلَيسةنطيَني ، من ليَرةوة لةم دادطاييةدا رِايدةطةيةنم: يةكةم ، رِازي نيم بة هيض لةو توَمةتانةي داويانةتة ثالَم. دووةم ، خودي ئةوانةي كة شكايةتيان ليَكردوم  ، بةكةمتةرخةم دةزانم. بةرِيَز دادوةر! ئةمةي ئةوان باسي دةكةن بةهوَي رِوداوي تةرميَكةوة بو ، سيَي مانطي دوانزة ، لةطةلَ هاوسةرةكةم ( ئةنفيسيا )  ، لةسةرخوَ بةرِيَدا دةرِوَيشتين ، لةناكاو بةسةر ئةم رِوداوةدا كةوتم ، كاتيَ سةيرمكرد بينيم خةلَكيَكي زوَر لةكةناري رِوبارةكة كوَبونةتةوة ، منيش ضوم ثرسيم: كيَ موَلَةتي ئةوةي داونيَ ليَرة خرِبنةوة؟ بوَضي كوَبونةتةوة؟ من تيَناطةم ئةمانةبةثيَي برِطةي ض ياسايةك موَلَةتي ئةوةيان بةخوَيان داوة وةك ميَطةل خرِبنةوة سةريةك؟  دواتر هاوارم كرد: يالَلآ بلآوةي ليَبكةن ، هةركةسةو بوَ مالَي خوَي. دواتر ضومة نيَو ئاثوَراكةو ليَكم دورخستنةوة. ئةمجار فةرمانم بة مفةوةزي شارةوانييدا هةمويان رِاثيَضي مالَي خوَيان كاتةوة ...


: توَ نة ئةفسةر و نة مفةوةزي شارةوانيت ، كوَبونةوةي خةلَك و بلآوةثيَكردنيان ، ض ثةيوةنديةكي بة توَوة هةية؟ 


لةم كاتةدا ، ضةند دةنطيَك بةرز دةبنةوة: نةخيَر ئةمة هيض ثةيوةنديةكي بةوةوة نية ، بةرِيَز دادوةر ئةم كابراية ذياني ليَ تالَ كردوين ، ثانزة سالَة فيَربوة ضي ثيَخوَش بيَت ثيَماندةلَيَ ، لةدةست ئةم كابراية وةزالَة هاتوين ، لةوةتي خانةنشين بوة و هاتوَتة ديَيةكةي ئيَمة ، خوَي لة هةمو ئيش و كاريَكمان هةلَدةقورتيَنيَ ، تةواو ليَي بيَزار بوين. 


كويَخاي ديَ ، كة يةكيَكة لة شاهيدةكان ، دةلَيَ: بةريَز دادوةر ، ئةم قسانة رِاستن ، ئةم كابراية ئيَمةي تةواو تورِةو نيطةران كردوة ، ذيان بةم شيَوةية و لةطةلَ ئةمةدا ناضيَتةسةر ، هةر كاتيَ لةمةراسيميَكي ئايني ، يان بوك طواستنةوةيةكدا ، يان بة هةر هوَيةكي ترةوة بيَت ،لةدةوري يةكتر خرِدةبينةوة ، دةيكاتة دادو هاوار و بةحيسابي خوَي دةيةويَ ئاسايش و ئارامي بةرقةرار كات. دةضيَ طويَي مندالآن رِادةكيَشيَ و ضاوديَري ذنان دةكات ، وةك ئةوةي خةزوريان بيَت ... بوَنمونة: ضةند رِوَذيَك لةمةوبةر مالَ بة مالَ دةطةرِا و فةرماني دةدا كةس ئاطر نةكاتةوة و طوَراني نةلَيَت و دةيطوت: هيض برِطةيةك نية لة ياسادا رِيَطاي بةخةلَكي  دابيَت طوَراني بلَيَن . 


دادوةري دادطا ، قسةكاني كويَخا دةبرِيَ و دةلَيَ: رِاوةستة ، جاريَ ثةلة مةكة كاتيَ نوَرة قسةي شاهيدةكان هات ئةمجار قسان بكة ... موَلَةت بدة با ثريشيبايَظ قسةكاني تةواو كا ... بةردةوامبة ثريشيبايَظ.


ثريشيبايَظ ، بةقورِطيَكي نوساوةوة دةست بةقسان دةكات: بةسةر ضاو قوربان ، ئةتوَ فةرموت بلآوةثيَكردني خةلَكي كاري من نية ... باشة قبولَمة ... ئةدي ئةطةر لةويَ بم و تةنيا تةماشاكةريَك بم؟ ض رِودةدا؟  تيَناطةم ضوَن دةبيَ رِيَطا بةخةلَك بدريَ ليَك كوَبنةوة و ئةم رِيسوايية وةرِيَ بخةن؟ ض ياساية رِيَطاي ئةم كارانةي ثيَداون؟  من موَلَةتي ئةوةيان ثيَنادةم  ، ئةطةر من بلآوةيان ثيَنةكةم كيَ بيكات؟ بةرِيَز دادوةر ئةطةر تةواوي ئةو ديَية بطةرِيَي كةسيَكت دةسناكةويَ وةك من شارةزاي ياسا بيَت.  تةنيا من دةزانم دةبيَ بة ض شيَوةيةك رِةفتار لةطةلَ ئةم خةلَكةدا بكريَت. بةرِيَز جةنابي دادوةر من لاديَييةكي سادة نيم ،   ئةفسةريَكي خانةنشيني طةنجينةيةكي كةلوثةلةكاني سوثام! ئةو كاتةي لة وارشوَ بوم لةسةروَكايةتي سوثادا خزمةتم دةكرد ، دواي ئةوة ... موَلَةتم بدة بةخزمةت بةرِيَزتي بطةيةنم ، خانةنشين كرام و بوَخوَم ضومة بنكةي ئاطر كوذيَنةوة ، بةلآم بةهوَي ئةو لاوازية سروشتية كةمتاكورتةي كة هةمبو ،لةويَ نةمام و دواتر بوَ ماوةي دو سالَ دةركةواني خويَندنطايةكي كورِان بوم ... ئيدي بةو هوَيةوة شارةزاي هةمو  برِطة و بةندةكاني ياسام. بةلآم ئةم لاديَييانة ض دةزانن؟ لاديَيي كةسيَكي سادةية و هيض شتيَك ناضيَتة ميَشكيةوة و ناضارة دةبيَ طويَرِايةلَي من بكا... لةرِاستيدا ئةمة لة بةرذةوةندي خوَشيانداية.  وةرة با ئةو رِوداوةي كةئيَستا مني لةسةر دادطايي دةكريَم ، بة نمونة وةربطرين و هةلَيسةنطيَنين ... كةسيَك خنكابو و لاشةي بيَطياني لةسةر لمي قةراغ رِوبارةكة كةوتبو ، من ضومة ثيَشيَ و بلآوةم بة خةلَكةكة كرد و هاوارم كرد: ئةم تةرمة بوَ ليَرة كةوتوة؟ بة هوَي ضيةوة؟ ئةمةش هةستكردن بةليَثرسراويَتية؟ ئةم عةريفة بوَضي ليَرة رِاوةستاوة و سةير دةكات؟ دواية لة عةريفي شارةوانيم ثرسي:  بوَضي رِاوةستاويت و هةوالَ بوَ سةروي خوَت نانيَري؟ ئةم خوا ليَخوَشبوة لةوانةية خوَي نقوم بوبيَ ، يان لةوانةية تاوانيَك لة طوَرِيَ بيَ. بةلآم عةريف ذيطين ضوَن رِاوةستابو هةروا راوةستابو و جطةرةي دةكيَشان. تةنيا ئةوةندة طةرِايةوةو ثرسي: ئةمة كيَية فةرمان دةدا؟ لةكويَوة هاتوة؟ توَ وادةزاني ئيَمة نازانين كارةكاني خوَمان بكةين ؟ منيش وةلآمم دايةوة: ئةطةر زانيبات كارةكاني خوَت بكةيت ، بةم شيَوةية وةك طةمذة و دةبةنطةكان ، خةمسارد نةدةبوي؟ 


وةلآمي دامةوة و طوتي: دويَنيَ ضةند جار هةوالَم داوةتة شارةواني. منيش ثيَم طوت: جا بوَضي بوَ شارةواني؟ ئةمة بة ثيَي كام مادة لة ياساي سزادان؟ خنكاو و شتي لة بابةتة ض ثةيوةنديةكيان بةشارةوانيةوة هةية؟ ئةمة فايلي تاوانة ، دةبيَ خيَرا رِاثوَرتيَك بوَ بةرِيَز ليَكوَلَةر بنوسي ، دةبيَ بةر لة هةمو شتيَكيش رِاثوَرتيَك لةبارةي ضوَنيَتي رِوداوةكةوة بوَ دادوةر بنوسي و بينيَري بوَ بةرِيَز دادوةر . بةلآم ئةم عةريفة ، واتا ذيطين ، هةروا رِاوةستابو و ثيَدةكةني. لاديَيةكانيش هةمويان ثيَدةكةنين. بةرِيَز جةنابي دادوةر هةمويان ثيَدةكةنين. بوَخوَيشي ... ذيطين خوَشي ثيَدةكةني. ئامادةم سويَند بخوَم خوَشي ثيَدةكةني. منيش رِوم تيَكردن و طوتم: دةمتان داخةن . ئةم عةريفةي شارةواني طةرِايةوة و طوتي: ئةمة كاري دادوةر نية. هةركة طويَم لةم قسةية بو ، ئيدي بةرضاوم تاريك بو ... ليَرةدا ثريشيبايَظ رِودةكاتة ذيطين و ليَي دةثرسيَ: واتطوت يان نا؟ 


: بةلَيَ.


: هةموان شاهيدن كة لةبةرضاوي ئةو هةمو خةلَكة طوتت ئةمة كاري دادوةر نية. ئةمانة هةمويان طويَيان ليَبو ، ئةطةر وانية با بلَيَن وانية! ئيدي ئةوة بو بةبيستني ئةم قسةية ، بةرضاوم تاريك بو ... ترس و توَقين دايطرتم. ثيَمطوت هةي واو واليَكراو ئةطةر ئازاي دوبارةي دةكةيتةوة. توَ بة ض ئازايةتيةكةوة بةم شيَوةية قسة لةبارةي بةرِيَز دادوةرةوة دةكةيت؟ ضوَن دةكريَ عةريفي شارةواني بيت و دذي دةولَةت و بةرثرسةكاني بيت؟ ها؟ ئايا دةزاني بةرِيَز دادوةر حةزي ليَبيَ دةتوانيَ لة ضاوتروكانيَكدا لة ذيَر ناوي كةسيَكي باوةرِثيَنةكراو بتطوازيَتةوة بوَ بنكةي قةزا؟  ئايا دةزاني بةريَز دادوةر دةتوانيَ كةسيَك كة ميَشكي بوَني  قورمة سةبزي ليَديَت ، بنيَريَتة شويَنيَك كة شايستةي ذيان نةبيَت. 


ئيدي ئةوة بو ، دواي قسةكةي ئةميش كويَخاي شارةديَ طوتي: دادوةر ناتوانيَ لةسنوري دةسةلآتي خوَي زياتر تيَثةرِيَنيَ ، كاري دادوةر تةنيا ثيَرِاطةيشتن  بةمةلةفي تاوانةكانة. ئةوانةي ليَرةن هةمويان طويَيان لةم قسانةي كويَخا بو ... منيش بةكويَخام طوت: توَ مافي ئةوةت نية سوكايةتي بة حكومةت بكةيت!  ئةم قسانةش لةلاي منةوة مةكة. دةنا خوَم دةزانم ض دةكةم. بةرِيَز دادوةر ئةو كاتةي لة وارشوَ بوم ، تةنانةت ئةوكاتةي لة خويَندنطةكةشدا خزمةتم دةكرد ، يةك كةس لةم جوَرة قسانةي كردبا ، بيَ دواكةوتن دةضومة بةردةمي ثوَليسيَك و قسةكاني كابرام تيَدةطةياند. بةلآم ليَرة ، لةم ديَيةدا بةكيَ بلَيَم؟ بةلَيَ دةمويست ئةوة بلَيَم كة لةخةفةتي ئةو قسانة ، وةخت بو دةتةقيم ... دةزاني ضةندة بةداخم لة لاملي و ناثةسندي خةلَكي ئةم سةردةمة؟ ... مستيَكم ... هةرضةندة زوَريش بةهيَز نةبو ، كيَشا بةسةري كويَخادا ، بوَ ئةوةي ئيدي تاماوة نةتوانيَ قسةي لةو شيَوةية بكاتةوة ... دواي ئةمة ، ئةم ذيطينة كة ئةفسةري شارةوانيشة لايةني ئةوي طرت ... منيش ناضاربوم خوَم بطةيةنمة ئةويش و مستيَك بسرةويَنمة ئةويش  ...ئيدي شتةكة طةورة بوَوة ... بةرِيَز دادوةر من زوَر تورِة ببوم و خوَشت دةزاني كةسيَك لةسةر رِق بيَت مةحالَة دةستي خوَي نةوةشيَنيَ ... لةلايةكي تريشةوة ئةطةر ئةم جوَرة دةبةنط و طةمذانة داركاري نةكةيت ، وةك ئةوةية طوناهيَكي طةورةت كردبيَ. بةتايبةتي ئةطةر شتيَكي طرينط و هةستياري وةك ثاراستني ئارامي و ئاسايشي طشتي ، لة ئارادابيَ ... 


: بةلآم بوَثاراستني ئارامي و ئاسايشي طشتي ، كةساني تري وةك عةريفي شارةواني و كويَخاي شارةواني و مفةوةزي شارةواني و ضةنداني تر هةن ...


: خوَ ئةفسةري شارةواني ناتوانيَ ضاوديَري هةمو شتةكان بكات ، جطة لةوةش ، هيَندةي من لة شتةكان تيَناطات.


: بةلآم ثيَمبلَيَ بوَ ناتةويَ لةوة تيَبطةيت كة ئةم كارانة ثةيوةنديان بة توَوة نية؟


: ضيت فةرمو؟ ثةيوةندي نية ضية؟ ئةم قسةيةم زوَر ثيَ سةيرة! سةرةرِوَيي خةلَكي ثةيوةندي بةمنةوة نية؟ جا كةوابيَ ئةوكاتانةي خةلَك ئاسايش و ئارامي تيَك دةدةن دةبيَ من بضم دةست خوَشييان ليَبكةم؟ هاتون ليَرة لةسةر ئةوة شكايةتيان ليَكردوم كة طوَرانيم ليَ قةدةغة كردون ... ئةتوَ بوَخوَت برياربدة جةنابي دادوةر ض سوديَك لةطوَراني طوتندا هةية؟ لةبري ئةوةي بضن ... لةبري ئةوةي بضن سةرطةرمي كاريَك بن ، خةريكي طوَراني طوتنن ... دويَنيَ ثاش نيوةرِوَش بةزميَكي تريان ساز كرد ... لةبري ئةوةي بضن بوَخوَيان لةمالَيَ ليَي ثالَدةنةوة و بنون ، كوَببونةوة و ئاطريان كردبوَوة و خةريكي قسان بون. منيش يةكسةر ناوي هةرهةمويانم نوسي. 


: ضيت نوسي؟ 


: ناوي ئةوانةي لةدةوري ئاطرةكة دانيشتبون . (ئيظان بروَخوَروَظ)  و (ساظا ميكيظوَروَظ) و (ثيتةر ثتروَظيض) و هةروةها (شوستةروَظ) ي سةرباز و ( سيموَن كيسالوَظ) يش هةرهةمويان خةريكي فسكةفسك بون. ( ئيطنات سظرضوَك ) و ذنةكةشي هةردوكيان جادوطةرن . ( مارظا) ش شةوانة وةرِي دةكةويَ شيري هةرضي مانطاي ئةو ديَية هةية ، دةيدوَشيَ ...  


ليَرةدا دادوةر دةلَيَ: بةسة نكاية!


ئةمجار دةست بةوةرطرتني قسةي شاهيدةكان دةكريَ.


ثريشيبايَظ ضاويلكةكةي تا سةر نيَوضاواني دةباتة سةريَ و بة سةرساميةوة دةرِوانيَتة دادوةر ، رِون و ئاشكراية دادوةر لايةني ئةو ناطريَت. ضاوةكاني زةق بونةتةوة و بريسكة دةدةن. لوتي سور هةلَطةرِاوة و تةماشاي دادوةر و شاهيدةكان دةكات و هةرضةند دةكا تيَناطا لةو فسكةفسك وجارجاريش ثرِمةي ثيَكةنينةي ، كة لةهةمو طوَشة و قوذبنيَكي دادطاوة دةهاتة بةرطويَ. هيض سةريش لةوة دةرناكا لةبةرضي سزاي يةك مانط زيندانييان بوَ برِيةوة . سةري سورِدةميَنيَ لةم برِيارة و دةستةكاني رِادةوةشيَنيَ و دةلَيَت: ئاخر لةبةرضي؟ ئةم برِيارة بةثيَي برِطةي كامة ياسا؟ 


بة بوَضوني ئةو ، هةبيَ و نةبيَ دنيا سةراوبن بوة و ئيدي لةم دنيايةدا جيَطايةكي لةبار و طونجاو بوَ ذيان ، وةدةست ناكةويَ. 


هةركة لةدةرطاي دادطاش ديَتة دةريَ ، ضاوي بة ضةند كةسيَك دةكةويَ كة لةدةوري يةك كوَبونةتةوة و سةرطةرمي قسةوباسي خوَيانن. خيَرا هةردوك دةستةكاني ، ضةشني  ئةفسةريَك ، بةخوَيةوة جوت دةكات و بةدةنطيَكي طيراوي تيَكةلَ بةرِقةوة هاوار دةكات: بلآوةي ليَبكةن ، دةي ، قةرةبالَغي دروست مةكةن ، يالَلآ هةركةسة بضيَتةوة مالَي خوَي.                                   

لةفةرمانطةى ثؤستةدا


ضةند رِؤذيَك لةمةوبةر ذنة طةنجةكةى (سلآد كؤثةر تسيَظ) ى سةرؤكى ثيَشووى فةرمانطةى ثؤستةى شارةكةمان ، بةخاك دةسثارد. دواى مةراسيمى ناشتنى ئةو طولَة جوانة ، وةك دابونةريتى باب ء باثيرانمان ضووينة فةرمانطةى ثؤستة ، تا سةرةخؤشى لة سةرؤكى فةرمانطة بكةين ء يادى مردووةكة بكةينةوة. كاتىَ  (بيني*) يان هيَنا ، ميَردة ثيرةكةى دةستى بةطريان كرد و طوتى: ئةم (بيني) يانة هيَند سور و جوانن دةلَيَى رِوخسارى خواليَخؤشبوون. ئامادةبووان هةمووان قسةكةيان بؤ سةلماند: بةلَىَ لةرِاستيدا ئةو زؤر جوان بوو... تا بلَيَى ذنيَكى نازدار بوو. 


: بةلَىَ هةمووان ضاويان تيَبرِيبوو... ئيَرةييان بةجوانييةكةى دةبرد... بةلآم كاكينة!  وةنةبىَ من تةنيا لةبةر جوانى ء ئاكارى خؤشم ويستبيَت ، هةرضةندة زؤر ثيَويستة ئةم رِةفتارانة لةذناندا هةبن ، وةك ضؤن لةزؤر جيَطاى ئةم دنيا فراوانةدا ئةمة دةبينريَت... بةلآم ئةوةى واى ليَكردبووم بةم شيَوةية خؤشم بوويَت ، شتيَكى تربوو ، ئةو خواليَخؤشبووة ،كة تكام واية خواى طةورة لةطةلَ ثاسةوانى دةرطاى خؤى هاونشينى بكات ، هةرضةندة بةسروشت هيَنديَك طرذ و توندة تةبيات بوو ، بةلآم شتى لةطوىَ دةطرت ء وةفادارى ميَردةكةى بوو ، هةرضةندة تةمةنى هةر بيست سالَيَك دةبوو ، كةمن خؤم ئةمرِؤ سبةى تةمةنم دةبيَتة شةست سالَ ، لةطةلَ ئةمةشدا لةطةلَ منى ثيرةميَرد دا وةفاداربو ، بةلَىَ وةفاداربو.  


ئةو كةشيشةى كة لةطةلَماندا هاتبو ، طةروى ثاك كردةوة و كؤخةيةكى كرد و دواى ئةمة زؤر بةرِونى تةواوى شك ء طومانةكانى خؤى سةبارةت بة خواليَخؤشبو خستة رِو. ثيرةميَرد رِوى تيَكردو و طوتى: ديارة باوةرِ بةقسةكانم ناكةى؟


كةشيش بة دةستةثاضةييةوة وةلآمى دايةوة: نةك ئةوةى باوةرِ ناكةم... بةلآم ئةمةش... ذنة طةنجةكانى ئةمرِؤ... ئاخر زؤر ... ذوان ء جيَذوان ء... ئيدى...


: بةلَىَ دةبينم باوةرِ ناكةيت ، بةلآم من ئةمةت ثيَ دةسةلميَنم  ، من لةترسي ئةوةي خيانةتم ليَنةكات ء وةفادار بيَت لةطةلَمدا ، زوَر رِيَطةى جؤراوجؤرم دةطرتةبةر... بةكورتى رِيَوشويَنى باشم دةطرتةبةر ، ضؤن بلَيَم ... فرِوفيَلَى ضاكم بةكارديَنا ، تةنيا لةثيَناوى ثاراستنى ئابرِووي خوَمدا ئةم فرِوفيَلآنةم بةكارديَنا ، هيَنديَك شت هةية و دةيزانم هةر ئةوةندةى دركاندم ، ئيدى يةكسةر طةيشتومة مةبةستى خؤم ء دةتوانم لةلايةنى وةفادارى هاوسةرةكةمةوة ئاسودةبم ء ثالَى ليَ بدةمةوة.


: ئةو قسانة ضين؟


: زؤرم كردون ، بوَ نمونة ثرِوثاطةندةيةكى نادروستم لةشاردا بلآوكردةوة ، كة ئيَوةش هةمووتان طويَتان ليَبوة ، دةطةيشتمة هةركةس دةمطوت ئيَليناى ذنم لةطةلَ (ئيظان ئةليَكسنيض زاليخواتسكى( ي سةرؤكى ثؤليس كةين ء بةينى هةية ، ئةم ضةند وشةية بةس بون بؤ ئةوةى هيض كةس نةتوانىَ ء نةويَرىَ وةدوى ئيليناى ذنم بكةويَت ، هةموان خؤيان لة رِق ء نةفرةتى سةرؤكى ثؤليس دةثاراست ، هةركةس ئيَليناى ديبا ،خيَراتر هةنطاوى هةلَديَنا و ليَى دور دةكةوتةوة ، بؤوةى نةبادا ببيَتة جيَ طومان ء مةزةندةى سةرؤكى ثؤليس.  ها ... ها ... ها

ئاخر هةموان ليَى تؤقيبون هيض كةس نةيدةويست لةطةلَ ئةو سميَلَ بابرِةدا تيَبكةويَ ، زوَر بةئاسانى دةيتواني ثيَنج توَمةتت بوَ دروست بكات.  بوَنمونة ئةطةر ثشيلةى كةسيَكى لة كوَلآنيَدا ديبا ، بة تاوانى ( مانطاي بةرةلآى سةرشةقام) ، كيَشةى بوَ كابرا دروست دةكرد  ، ثةنات وةبةر ديَنم خوداية.


ئيَمة هةمومان بةسةرسامييةوة ثرسيمان: واتا هةر بةرِاست ئيَلينا هيض ثةيوةنديةكى لةطةلَ سةرؤكى ثؤليس نةبوو؟

: نةخيَر... هةرطيز... ئةوة تةنياثرِوثاطةندةيةك بوو كة خؤم دروستم كردبوو ، ها... ها ... ها  بينيتان ضؤن ئةو طةنج ء لاوانةم فريو دا!


نزيكةى سيَ خولةك بة بيَدةنطى ء خامؤشى دانيشتبوين ء ثيشمان دةخواردةوة لة داخى ئةو كلآوةى ئةو ثيرةميَردة لة سةري نابوين.


سةرةنجام كةشيش كؤخةيةكى كرد و لةذيَر ليَوةوة طوتى: باش ، ئينشالَلآ لة داهاتودا دةتوانى جاريَكى تر ذن بيَنيتةوة.


(بينى *) خوَراكيَكى رِوسية ، كة لة ئارد و شير و شةكر و هيَلكة دروست دةكريَ.


لة هاوينةواردا


( خوَشمدةويَي ، توَ هةمو شتيَكي مني ، تةمةني مني ، شادي مني! ... داواي ليَبوردنت ليَ دةكةم لةم دانثيانانةم ، بةلآم ضي بكةم  ، لةمة زياتر نةمتواني بيَدةنط بميَنمةوة ، من داواي وةلآمدانةوةي ئةم عيشقةت ليَ ناكةم ، بةلَكو داواي سوَز و بةزةييت ليَ دةكةم. ئةمشةو كاتذميَر هةشت وةرة بوَ ذيَر كةثرةكوَنةكة. نامةكةم ئيمزا ناكةم ، ضونكة دلَنيام كاريَكي بيَ سودة و لةطةلَ ئةوةشدا تكات ليَ دةكةم سلَ لة نةناسيَكي وةك من نةكةيتةوة ، هةم طةنجم هةم جوانيشم ... ئيدي لةوة زياتر ضيت دةويَ؟).


( ثاظيَل ئيظانوَظيض ظيخادتسيَظ) ثياويَكي ذن و مالَداري بةرِيَز بو ، ظيَللايةكي لة هاوينةواريَكدا بةكريَ طرتبو و بةخوَي و خيَزانةكةيةوة بوَ بةرِيَكردني سيَ مانطي هاوين ، رِويان تيَكردبو. دواي خويَندنةوةي ئةم نامةية ، شانيَكي هةلَتةكاند و نيَوضاواني خوراند و كةوتة بيركردنةوة: (نةفرةت لة شةيتان!  بةبيَ رِةضاو كردني ئةوةي خيَزاندارم ، ئةم نامة سةير و طةمذانةية ضية بوَيان نوسيوم! دةبيَ كيَ نوسيبيَتي؟).


برِيَك نامةكةي لةبةرضاوي خويدا هيَنا و برد ، دواتر جاريَكي تر نامةكةي خويَندةوة ، تفيَكي كرد و بةطالَتةجارِيةوة بةخوَي طوت: (دةنوسيَ خوَشمدةويَي ، وادةزاني هةرزةكاريَكم و يةكسةر بوَي دةضمة جيَذوان! ماوةيةكي زوَرة وازم لة بيَنةوبةرةي خوَشةويستي هيَناوة ...  ثيَدةضيَ ذنيَكي زوَر بة ئالَوَش و بةرةلآ بيَت ... بةرِاستي ئةم ذنانة بونةوةريَكي زوَر سةيرن ، ئةم جوَرة كةسانة دةبيَ زوَر بةرةلآ بن ئةطينا بة ض ضاوو رِويةكةوة نامةي لةم شيَوةية بوَ ثياويَكي خيَزاندار دةنوسن! ئةمة ض بيَ رِةوشتيةكة؟).


نزيكةي هةشت سالَ بةسةر زةماوةندي ثاظيَل ئيظانوَظيضدا تيَدةثةرِي ، بةدريَذايي ذياني ذن و ميَردايةتيان بةلاي دلَداريدا نةضوبو ، جطة لة كارتي ثيروَزبايي ، هيض نامةيةكي تري بةدةست نةدةطةيشت. هةرضةندة ئيَستاش دةيويست خوَي ليَ نةبان كات و بةسةر خوَيدا نةهيَنيَ ، بةلآم توشي سةرسورِمان و خروَشانيَكي زوَر ببو.


كاتذميَريَك دواتر لةسةر قةنةفةيةك رِاكشا و كةوتة بيركردنةوة: ( ئيَ باشة خوَ من هةرزةكاريَك نيم ، بيَ بيركردنةوة و بيَ دواكةوتن بوَي بضمة جيَذوان ، واباشترة بةر لة هةمو شتيَك بزانم كيَية ئةم نامةيةي بوَناردوم؟ ... خةتةكةي ... بيَ شك خةتيَكي ذنانةية ... رِاستطوَيي و دلَسوَزيش لة نامةكةيدا بةدي دةكريَ ، ثيَناضيَ نيازي طالَتة و ئةمانةي هةبيَت ... ثيَدةضيَ بيَوةذن بيَت ، يان ذنيَكي شيَتوَكة بيَت ... بيَوةذنةكان زوَربةي زوَريان طويَ نادةنيَ و هةر خةريكي ثيَكةنينن. هم ... دةبيَ كيَ نوسيبيَتي؟ ).


هةلَهيَناني ئةم مةتةلَة ، بةتايبةتي لةو رِوةوةي كة ثاظيَل ئيظانوَظيض لة تةواوي ئةو ديَية هاوينةيةدا ، جطة لة ذنةكةي خوَي ، يةك كةسي تري نةدةناسي ، كردنةوةي ئةو طريَ كويَرةيةي ئةستةم تر دةكرد. 


حةثةساو و داماو ، لة بيركرنةوةدا بو: ( سةيرة! ... دةنوسيَ خوَشمدةويَي! ... دةبيَ كيَ بيَت وا بةهةلي زانيوة و مني خوَشدةويَ؟ ذنيَكي سةيرة! بيَ ئةوةي بمبينيَ و بمناسيَ عاشقم بوة!  تةنانةت نازانيَ ض جوَرة مروَظيَكيشم! ئةو كةسةي بة دوسيَ سةرنج عاشق دةبيَ و دلَي ليَدةدا ، دةبيَ زوَر طةنج و خاوةني هةستيَكي شاعيرانة بيَت ... بةلآم ... دةبيَ كيَ بيَت؟). 


لةناكاو بيري هاتةوة كة سيَ رِوَذ لةمةوبةر و هةروةها دويَنيَش ئةو كاتةي لة مةيداني سةرةكي ديَيةكةدا خةريكي ثياسةكردن بو ، ضةند جاريَك لةطةلَ ذنيَكي قذكالَ و لوت طضكةو جوان ، كةكراسيَكي شيني ئاسماني لةبةردابو ، رِوبةرِو ببوَوة . ذنة قذكالَةكة ضةند جاريَك بة تيلةي ضاو سةيري ئةمي كردبو ، دواي ئةوةي ئةم لةسةر نيمكيَتيَك دانيشتبو ، ئةويش دوا بةدواي ئةو ، هاتبو و لةسةر هةمان نيمكيَت و لةتةنيشتيةوة دانيشتبو.


هةروا لةبيركردنةوةدابو: (رِيَي تيَناضيَ! ئةو بونةوةرة جوانة ، ئةو ثةرية ، عاشقي ثياويَك بيَت كة لةمارماسيةكي ثير و بوَطةن نةبيَت ، لة هيض شتيَكي تر ناضيَت!  نا ... ئةوة مةحالَة!).


لةكاتي نانخواردنيشدا نيطايةكي بيَ ماناي ذنةكةي كرد و كةوتةوة نيَو دنياي


 بيركردنةوة: ( نوسيويةتي طةنج و جوانة ... كةواتة هيض ذنيَك ناميَني كة كةس ئاورِي ليَ نةداتةوة و كةس بةلايدا نةضيَت ... هم ... ئةطةر لةطةلَ خوَمدا رِاستطوَبم دةبيَ دان بةوةشدا بنيَم منيش ئةوةندة ثير نةبومة كة كةس خوَشي نةويَم ... ئةدي ئةوة نية ذنةكةي خوَم خوَشي دةويَم ... سةرباري هةمو ئةوانةش ، عيشق طةنج و ثير ناناسيَ!).


لةم كاتةدا ذنةكةي ليَي ثرسي: ئةوة بير لة ضي دةكةيتةوة؟ 


ثاظيَل ئيظانوََظيض بةدروَ وةلآمي دايةوة: هيض ... تةنيا هةنديَك سةرم ديَشيَ ... لةناخةوةش ثيَكةنيني دةهات بة نامةكة و بةو كةسةي كة نوسيبوشي ، سور دةيزاني دلَ خوَشكردن بةم ضةشنة نامانة ، جطة لة طةمذةيي ، هيضيتر نية ، بةلآم ... حةيف كة دوذمني مروَظ بةهيَزة!


ثاظيَل هةركة ناني خوارد ، رِاكشا و كةوتة بيركردنةوة: ( بةلآم تا رِادةيةكي زوَر لة ضوني من بوَ جيَذوان ، دلَنياية! ض ذنيَكي بيَشةرمة! كاتيَ دةضيَتة نيَو كةثرةكة و دةبينيَ لةويَ نيم زوَر تورِة دةبيَ و قاضةكاني لة زةوي دةكوتيَ! ... ئيَ خوَ منيش ناكريَ بضم ... سنداني ليَدا).


 بةلآم دوبارةي دةكةمةوة: دوذمني مروَظ بةهيَزة.


كابراي هاوينةوار نشين ، ضةند خولةكيَك دواتر كةوتةوة بيركردنةوة: ( باشة ضوَنة ئةطةر وةكو سةركيَشي و سةربزيَويةكيش بيَت سةريَك لة كةثرةكة بدةم؟ وا باشتريشة هةرنةبيَ با لةدورةوة بيبينم! ... لةوانةية خراث نةبيَت! وةختيَك كات كاتي ثيَكةنين بيَت ، ئيدي مروَظ بوَضي ثيَنةكةنيَ؟).


دواتر هةستا وثيَلآو و كلآوةكةي ئامادةكردن.


 كاتيَ ذنةكةي بيني خةريكي لةبةر كردني كراسي نويَ و بةستني بوَيمباخة دوايين موَديَلةكةيةتي ، ليَي ثرسي: ضية؟ خةريكي خوَقوَز كردني؟ نيازي كويَت هةية؟


: ناضمة هيض كويَ ، دةمةويَ هةنديَك بةثيَ برِوَم ... نازانم بوَ ئةوةندة سةرم ديَشيَ ...


هم ...


ثاظيَل ئيظانوَظيض ، هةنديَك خوَي هيَناو برد و سةرةنجام بةر لة كاتذميَر هةشت لة مالَيَ وةدةركةوت. ضةند خولةكيَك دواتر زوَريَك لة هاوينةوار نشينةكاني بيني بةجل و بةرطي جوان و رِةنطاورِةنطةوة ، بةنيَو سةوزةطياكةدا ، كةخوَري سةرلة ئيَوارة ، رِوناكي خوَي بةسةردا ثةخشان كردبو  ، سةرطةرمي ثياسة كردن بون. 


دلَي زوَر بة توندي ليَيدةدا و بة تيلةي ضاو سةيري ذنةكاني دةكرد ، بةخوَي دةطوت: (دةبيَ كامةيان بيَ؟ ذنة قذكالَةكةم بةرضاو ناكةويَت ... هم ... ئةطةر ئةو نامةكةي نوسيبيَ ، دةبيَ ئيَستا لةنيَو كةثرةكة بيَت ).


دواتر بةرةو (كةثرة كوَنةكة) رِيَطاي شةقامةثرِ لة دار و درةختةكةي طرتة بةر. كة (كةثرة كوَنةكة) لةنيَو ضلَ و ضيَوي تيَكضرِذاوي دارةكاندا ون ببو.


هيَواش هيَواش بةرةو كةثرةكة وةرِيَ كةوت ... ثياوانة هةنطاوي دةنان و لة ميَشكي خوَشيدا لة بيركردنةوةدابو: ( ناضمة نيَو كةثرةكة ، تةنيا لة دورةوة سةيري دةكةم ... ئيَ باشة من لة ضي بترسم؟ خوَ هيض قةرار و مةداريَكم لةطةلَ كةسدا نية! بةخوا طةمذةم! توَ ثياوي دةبيَ خوَرِاطر بيت! ئيَ باشة دامنا ضومة ذورةوةش! ض رِودةدا؟ نا نا ثيَويست بة ضونة ذورةوة ناكات).


دلَي زوَر خيَراتر ليَيدةدا ، لةناكاو ، بيَ ئةوةي خوَي مةبةستي بيَت ، ديمةني نيَو كةثرةكةي هاتة بةرضاو ... جطة لة ذنة قذكالَةكة بةخوَي و لوتة رِيَك و جوانةكةي و كراسة شينة ئاسمانيةكةيةوة ، هيضي تري بةرضاو نةكةوت ... ذنة طةنجةكةي دةبيني لة شةرمان سور هةلَطةرِابو و لةتاوان هةمو جةستةي دةلةرزي و بةشةرمةوة بةرةو لاي ئةو دةهات و هةناسة طةرمةكاني بةر رِوخساري ئةو دةكةوتن ... لةناكاو بةتوندي لةباوةشي دةطريَ.


ثاظيَلَ ئيظانوَظيض لة كاتيَكدا دةيويست ئةم بيركردنةوة طوناهانة لة ميَشكي خوَي وةدةرنيَ ، بيري كردةوة: ( ئةطةر هاتبا و خيَزاندار نةبام  بةهةرحالَ ، بةلآم بةهةر شيَوةيةك بيَت ... ئةمةش ثةيوةستة بةوةي ئةطةر  بوَ تاكة جاريَكيش بوة ، ئةمةش  تاقي بكةمةوة ، طةرنا بيَ ئةوةي تام وضيَذي ئةم جوَرة شتانةم كردبيَ ، رِوَذيَك لار دةبمةوة و دةمرم ... بةلآم ذنةكةم ...لةماوةي هةشت سالَي تةمةني ذياني هاوبةشماندا رِوَذيَك ضية جيَم نةهيَشتوة ... هةشت سالَ ... هةشت سالَ خزمةتي بيَ كةموكورِي!  ئةوةندةش بةسة  ... بةرِاستي جيَطاي داخة ... بةلآم ئةطةر لة رِقي ئةويش بوبيَ  ، دةبيَ خيانةتي ليَ بكةم!).


لة حالَيَكدا كة خةريكبو هةناسةي رِادةوةستا و سةرتاثاي جةستةي دةلةرزي ، بةرةو كةثرةكة - كةضةندين دار و درةخت سايةيان بةسةردا كردبو - وةرِيَ كةوت. ضاوةكاني برِيبونة ذوريَ ... لة نيَو كةثرةكةوة  بوَني كةرِةكيفة هاتةبةر لوتي ... وةذور كةوت و بةخوَي طوت: ( دةلَيَي كةسي تيَدانية ... ) . لةم كاتةدا ضاوي بة تارماييةك كةوت ... تارماييةكة ثياويَك بو ... ( ميتيا ) ي ذنبراي بو.


 ميتيا خويَندكاري زانكوَ بو و لةمالَي ئةواندا دةذيا. 


ثاظيَل ئيظانوَظيض بةدةنطيَك كة نائوميَدي تيَدا دةخويَنرايةوة ، لةذيَر ليَوةوة بة منطة منطةوة طوتي: ها ميتيا ئةوة توَي؟ ...


دواي ئةمة كلآوةكةي لة سةري هيَنا خواريَ و لةسةر كورسيةكة دانيشت.


: بةلَيَ منم ...


ضةند خولةكيَك بةبيَدةنطي تيَثةرِي.


سةرةنجام ميتيا وةقسة هات و طوتي: ببورة ثاظيَل ئيظانوَظيض ... تكايةكم ليَت هةية ، نيازي كاركردنم هةية لةسةر نامةي خويََندنةكةم ، بوني كةسيَك ليَرةدا ،جا هةر كةسيَك بيَت ، بير و هزرم ثةرش و بلآو دةكات ... 


ثاظيَلَ ئيظانوَظيض بةنةرميةوة طوتي: جاكةواية بوَ خوَت برِوَ لة يةكيَك لة شةقامة ثرِ دار و درةختة ضوَلَ و هوَلةكاندا لةو كةش و هةوا ئازاد و كراوةيةدا دةتواني زوَر ئاسودةتر بير بكةيتةوة ... جطة لةوةش ... منيش بةنيازم هةنديَك لةسةر ئةم نيمكيَتة رِاكشيَم  ... ئيَرة فيَنكترة ... 


ميتياش بة نارِازيبونةوة طوتي:  توَ دةتةويَ رِاكشيَي و منيش دةمةويَ كار بكةم لةسةر نامةكةم ... ثيَمواية نامةكةي من لة رِاكشانةكةي توَ طرينطترة ...


ديسان بيَدةنطي دايطرتنةوة ... ثاظيَلَ ئيظانوَظيض كة بالَندةي خةيالَي كةوتبوة فرِين ، هةركة دةنطي ثيَي دةبيست بةثةلة هةلَدةستا و بة ثارِانةوةوة دةيطوت: ميتيا ، تكات ليَدةكةم ، توَ لةمن طةنجتري و دةبيَ طويَرِايةلَي من بيت ، من تةندروستيم باش نية و دةمةويَ برِيَك ليَرة رِاكشيَم و بنوم ...ليَرة برِوَ!


: ئةمة واتاي ئةوةية كة توَ كةسيَكي خوَثةرستي ... ئاخر لةبةرضي دةبيَ توَ ليَرة بيت و من برِوَم؟ ئةطةر شتةكة لةسةر رِةسةنايةتيش بيَت دةبيَ من ليَرةبميَنمةوة ... 


: تكات ليَدةكةم!... خوَشم دةزانم مروَظيَكي خوَثةرست و زوَربلَيَ و طةمذةم ... بةلآم تكات ليَدةكةم ليَرة برِوَ! ... تا ئيَستا لة ذيانمدا تكام لة كةس نةكردوة ، ثيَشمواية توَ ئةم داواكاريةم رِةت ناكةيتةوة.


ميتياش بة نيشانةي نارِازيبون ، سةري بادةدا.


ثاظيَل ئيظانوَظيض كةوتة بيركردنةوة: ( ئةمة ض جانةوةريَكة؟ ... خوَ ئةطةر ئةو ذنةش بيَت ناكري لةلاي ئةمةوة  بيبينم! شتي وا ناكريَ! ). 


دواتر رِوي كردة ميتيا و طوتي: طويَ بطرة ميتيا!  بوَ دواجار تكات ليَدةكةم ، وةرة بيسةلميَنة كة لاويَكي ذيرو تيَطةيشتوي! .


ميتيا شانيَكي هةلَتةكاند و وةلآمي دايةوة: نازانم بوَضي وازم ليَ ناهيَني ... طوتم نارِوَم! نارِوَم  ، واتا نارِوَم و ليَرة دةميَنمةوة ...


لةم ساتةدا ، ذنيَك ، كة لوتيَكي رِيَك و جواني هةبو ، سةريَكي كيَشاية نيَو كةثرةكة ... هةركة ئةم دوانةي بيني رِوي خوَي طرذ كرد و لةضاوان ون بو ... ثاظيَل ئيظانوَظيض بةرِقةوة سةيريَكي ميتياي كرد و كةوتة بيركردنةوة: ( رِوَيشت! هةركة ئةم بةدفةسالَةي بيني رِوَيشت و خوَي ون كرد).


ضةند ساتيَك خوَي رِاطرت و دواتر هةستا و كلآوةكةي كردة سةري و طوتي: ولآغ ، بةدفةسالَ ، بةلَيَ ، ولآغ ، ئةمةي توَ دةيكةي طةمذةيية ، ليَرة بةدواوة ، ئيدي من و توَيان نةطوتوة.


ميتياش كلآوةكةي كردة سةري و بة نارِازيبونةوة وةلآمي دايةوة: لةم كةثرةدا بةهوَي توَوة ، بةلآيةكم بةسةرهات تا ماوم لةبيرم ناضيَ و ناتبةخشم.


ثاظيَلَ ئيظانوَظيض لة كةثرةكة وةدةركةوت و بةرِق و تورِةييةكي زوَرةوة بةرةو كوَشكة هاوينيةكةي ، ملي رِيَطاي طرتةبةر.


تةنانةت خواني ئامادةي ئيَوارةش ، نةيتواني توَسقالَيَك هيَدي بكاتةوة.


تورِة و بيَ ئارام ، بيري دةكردةوة: ( كاتيَك مروَظ لة هةمو ذيانيدا ، يةك جار دةرفةتي بوَ هةلَدةكةويَ ، ليَي دةبنة موي لوت و ناهيَلَن بة باشي سودي ليَ وةرطريَ ، ئاخوَ دةبيَ ئةو ذنة داماوة ضةندة خةفةتي خواردبيَ!).


ثاظيَل ئيظانوَظيج و ميتيا ، لةكاتي نانخواردندا سةيري قاثةكاني بةردةميان دةكرد و بيَدةنط وخةفةتبار بون ... لةناخي دلَيشياندا ، هةستيان بة بيَزاريةكي يةجطار زوَر دةكرد بةرامبةر يةكتر.


ثاظيَل ئيظانوَظيج ، رِوي كردة هاوسةرةكةي و بة سةرزةنشت كردنةوة طوتي: ئةوة توَ بةضي ثيَدةكةني؟ تةنيا شيَتةكان لةخوَرِا ثيَكةنينيان بة هةمو شتيَك ديَ!


بةلآم ذنةكةي ، سةيريَكي رِوخساري ترش و تالَي ميَردةكةي كرد و طوتي: ئةريَ ئةمرِوَ هيض نامةيةكت بوَ نةهات؟ 


ثاظيَل بةسةرساميةوة وةلآمي دايةوة: من؟ ... نا ... ضية شيَت بويتة؟


: دةيالَلآ بيلَيَ ، بلَيَ نامةم بوَ هاتبو! رِاستيةكةي ئةو نامةية من نوسيبوم! بةخودا من نوسيبوم ، ها ... ها... ها ...


ثاظيَل ئيظانوَظيج سور هةلَطةرِا و سةري بةسةر قاثةكةي بةردةميدا شوَرِ كردةوة و نةرِاندي: ض طالَتةيةكي طةمذانة!


: ئاخر وةرة خوَت برِياردة ... دةبوايا ئةمرِوَ ذورةكانم شوشتبان ، نةمدةزاني ضوَن هةردوكتان لةماليََ وةدةرنيَم ... لةدلَي مةطرة طةمذة طيان ، بةخودا دلَم نةهات بةتةنيا لةو كةثرةدا بيت ، بوَية نامةيةكيشم بوَ ميتياش نوسي ... ئةريَ بةرِاست ميتيا توَش ضويت  بوَ كةثرةكة؟ 


ميتيا ، ثيَكةني و لةوساتةدا ئةو سةرنجةي دابوية رِكابةرةكةي ، هيض رِق و نةفرةتيَكيان تيَدا نةمابو.      


  تيَبيني/ هاوينةوار ليَرةدا بةواتاي شويَنيَكي تايبةت بة طةشت و سةيران نةهاتوة. بةلَكو بةماناي ئةو طوندة كويَستانيانة هاتوة كة خةلَكي لةرِوسياي ئةو سةردةمةدا ، بوَ بةسةربردني طةرماي سيَ مانطةي هاوين رِويان تيَكردوة. وةرطيَرِ      


سوالَكةر


تكاية كاكي بةرِيَز ئاورِيَك لةمروَظيَكي بةدبةخت و برسي بدةرةوة ، سيَ رِوَذ دةبيَ دةمم لةنان نةداوة ... سويَند بةخوا نةثارة شك دةبةم ، نة سةرثةنايةك كة شةوي تيَدا رِوَذ كةمةوة ... هةشت سالَي رِيَك لةلاديَيةكدا ماموَستا بوم ... بةلآم بةهوَي بةرةكةتي ثيلانطيَرِيةكاني ئةنجومةني ناوضةكةوة ، كارةكةم لةدةسدا ... بومة قورباني رِاثوَرتة ساختةكان و ئيَستاش ماوةي سالَيَكة بيَكارم ...


( سكظارتسوَظ ) ي دادوةر ، دةيرِوانية بالَتوَ درِاو و ثينةكراو و ضاوة خومار و خوَلَةميَشي و خالَة سورةكاني طوَناي كابراي سوالَكةر و بيري كةوتةوة ثيَشتر لة شويَنيَك ديتبيَتي.


كابراش ليَكدا ليَكدا قسةي دةكرد: ئيَستاش دةيانةويَ بمنيَرنة شاروَضكةي ( كالوَذسكايا ) و منيش داماوم نازانم بةضي بضم؟ توخوا يارمةتيم بدة ، لةرِوم نايةت دةست لةم و لةوثان كةمةوة ... بةلآم نازانم ضي بكةم؟ ئاخ لةدةست ئةم ضةرخة ضةثطةردة! مروَظ ناضاري هةمو كاريَك دةكات.


سكظارتسوَظ ، رِوانيةثيَلآوةكاني كابراي سوالَكةر - كة يةكيان طةورةتر بو لةوي تريان - يةكسةر بيري هاتةوة لةكويَ بينويةتي ، بوَية طوتي: طويَ بطرة ثيَمواية سيَ رِوَذ لةمةوبةر توَم لة (سادوَظايا) بيني ، دةتطوت خويَندكاريت و لة زانكوَ دةريانكردوي ، نةك ماموَستاي لاديَ! لةبيرتة؟


كابراي سوالَكةر ، خةجالَةت و شةرمةزار ، لةذيَر ليَوةوة بةمنطةمنطةوة طوتي: نا ... نةخيَر ... شتي وا نية! من ماموَستاي لاديَم و ئةطةر حةزدةكةي دةتوانم برِوانامةكةمت بوَ بيَنم.


: واز لةو دروَيانة بيَنة ، بيرمة ئةو رِوَذة دةتطوت خويندكاري و تةنانةت هوَكاري دةركردنةكةشت بوَ باسكردم ، بيرت ماوة؟ ئةمةي طوت و نيوضاواني تيَكناو برِيَك لةكابراي جل و بةرط درِاو ، دوركةوتةوة و بةرِقةوة طوتي: توَ كةسيَكي نزم و بيَ بايةخ و ساختةضي و فيَلَبازيت! دةتدةمة دةستي ثوَليس هةي بيَشةرم! هةذاري و برسيَتي  ،رِةوايي بةوةنادا ويذداني خوَت بخةيتة ذيَر ثيَوة و دروَي طةورة بهوَنيتةوة!


كابراي جلوبةرط شرِ ، خوَي بةدةسكي دةرطاكةوة نوساند ، بةحةثةساويةوة رِوانية درةخت و رِارِةوةكة و ضةشني دزيَك كةوتبيَتة داوةوة ، بةمنجة منجةوة طوتي: من ... من ... دروَ ناهوَنمةوة ... دةتوانم برِوانامةكةم بيَنمة خزمةتت ... 


سكظارتسوَظ طوتي: ثيَم نالَيَي كيَ باوةرِ بةم قسانةت دةكا؟  سود وةرطرتني خراث ، لةو خوَشةويستيةي كةخةلَكي بوَ خويندكاران و ماموَستايان هةيانة ، ئةوثةرِي بيَشةرمي و بيَ ئابرِويية! شةرمت بةخوَت بيَ كاكة!


دادوةر هةنديك هاتوضوَي كرد و كابراي زوَر باش سةركوَنة كرد.


ئةم دروَ زةبةلاح و بيَشةرمانةيةي كابراي سوالَكةر ، رِق و بيَزاريةكي زوَري لة ناخي دادوةردا دروست كردبو. ئةمةش ئةوثةرِي سوكايةتي كردن بو بة خةسلَةتة مروَظايةتيةكاني وةك ، خوَشةويستي و هاوسوَزي و ميهرةباني و بةزةيي هاتنةوة بة كةساني لانةواز و بيَنةوادا. 


دروَزنيي ئةم (بونةوةرة بيَشةرمة) و ئةو سوكايةتيةي لة بةرامبةر هةستي دلَسوَزي و ميهرةباني ئةودا كردبوي ، كاريطةريةكي زوَر خراثي بةسةر ناخييةوة جيَهيَشت و ئةو هةست وحةزي خيَر و سةدةقةيةي ، برِياربو بيدات بةهةذار و بيَنةواكان ، بة قورِدا بردبوة خواريَ.


كابراي جل و بةرط شرِ ، سةرةتا دةستي كرد بةسويَندخواردن و هةولَيدا داني ثيَدا نةنيَت ، بةلآم سةرةنجام ناضار بو بيَدةنطي هةلَبذيَريَ.


 بة شةرمةوة سةري داخستبو و سةيري زةويةكةي دةكرد ، برِيَك دواتر دةستي لة سةر سينطي خوَي دانا و طوتي: كاكي بةرِيَز داني ثيَدا دةنيَم ... دروَم كرد! نةخويَندكارم نةماماموستاي لاديَشم! ئةمانة هةردوكيان دروَ بون! رِاستيةكةي من لةطروثي طوَرانيبيَذاني رِوسي بوم ، بةلآم ... بةلآم بةهوَي زيادرِةوي لةمةي خواردنةوةدا ، دةريانكردم. دةتوَ بوَ خوَت ثيَم بلَيَ ضي بكةم؟ سويَند بةخودا لةدروَكردن زياتر ، هيض كاريَكي ترم ثيَ ناكريَ!  لةرِاستيدا ، تادةمةويَ رِاستيةكةي بةخةلَك بلَيَم ، بةدةسبةتالَي دةردةضم و هيض هاوكاريةكم ناكةن. مروَظي رِاستطوَ يان لةبرسان دةمريَ ، يان لةطوَشةي شةقاميَكدا لةسةرما رِةق دةبيَتةوة! توَ رِاست دةكةي ، من قسةكاني توَم بةدلَة و تيَدةطةم ، بةلآم ... ثيًَم بلَيَ ضي بكةم؟


سكظارتسوَظ ، هةنطاويَك ليَي ضوةثثَشةوة و هاواري كرد: ضي بكةي؟ دةثرسي ضي بكةي؟ كار بكة كاكة كار.


: كار! ...منيش ئةوة دةزانم ، بةلآم كوا كار؟


: قسةي قوَرِ! ... توَ طةنجي! هةم تةندروستيت باشةو هةم بةهيَزي ، ئةطةر حةزت ليَبيَ هةميشة كار هةية ، بةلآم ضونكة تةوةزةل و كارنةكةر و مةستي ، هةميشة بةقةدةر مةيخانةيةك بوَني ظوَدكات ليَديَ ، تةنانةت موَخي ئيَسكةكانيشت خويان بة دروَ و دةلةسة و شةثرِيَويةوة طرتوة ، جطة لة دروَ و سوالَكردن ، ضاوةرِواني هيض شتيَكي ترت ليَ ناكريَ.


دلَنيام هةررِوَذيَك واز لةم ثرِوثوضيية بيَني و دةست بدةيتة كاركردن ، كاريَكت وةطير دةكةويَ تةنيا قاض لةسةر قاض دانيَي و ثارةيةكي باشيش وةربطري! ثيَم بلَيَ بزانم كاري دةستت ثيَ دةكريَ؟ثيَموانية حةزت لةكريَكاري بيَت! ئةوانةي فيَرن قسةي طةورة طةورة بكةن ، خوَيان لةم جوَرة كارانة نادةن! 


كابراي سوالَكةر ،ثيَكةنينيَكي تالَي هيَناية سةر ليَواني و طوتي: بةخوا قسةي سةير سةير دةكةي! كوا كاري دةستي؟ لةكويَ هةية؟ بوَنمونة من بةكةلَكي كاري فروَشطا و ئةمانة نايةم ، ضونكة ئةم جوَرة كارانة ، واتا كرِين و فروَشتن و بازرطاني ، دةبيَ لة مندالَيةوة شارةزاييت لةسةري هةبيَ ، بة كةلَكي كاري نيَو كاروانسةراكانيشس نايةم ، ضونكة لة هيض كةسيَك قبولَ ناكةم ثيَم بلَيَ بةري ضاوت كلي ثيَوةية ، كارخانةش ئةوة هةر هيض! 


: وانية بابة! توَ رِاهاتوي بيانوي ئامادةت بوَ هةمو شتةكان هةبيَ. ئامادةي دار بشكيَني؟


: من هيض قسةيةكم نية ، بةلآم لةم سةردةمةدا ئةو كةسانةي ثيشةيان دار شكاندنة ، دةرطا بة دةرطا بةدواي كاردا دةطةرِيَن.


: ئةوكةسانةي دةيانةويَ بيَ كاركردن بذين و ضاويان لةم شتانةية ، بةم شيَوةية بيانو ديَننةوة. دلَنيام ئيَستا ثيَت بلَيَن بوَ دارشكاندن ، بيانويةك ديَنيتةوة و خوَتي ليَ لادةدةي ، دةتةويَ دار بوَ من بشكيَني؟


: ئةطةر توَ بفةرموي من ئامادةم ... 


: دةياللآ بتبينم دةسبةكاربة ...


سكظارتسوَظ ، بةشاديةوة دةستةكاني ليَك سويي و بانطي خزمةتكارةكةي كرد: ئوَلطا ... ئةم كاكةية بةرة عةمبارةكة با دارمان بوَ بشكيَنيَ.


كابراي شرِثوَش ، بةخوَشحالَيةوة شانيَكي هةلَتةكاند و ثياوانة بةدواي كارةكةرةكةدا كةوتة رِيَ. بةرِوَيشتنةكةيةوة دياربو لةئةنجامي ناضاري و برسيَتيدا ملي داوةتة بةر دارشكاندن ، ثيَشيةوة دياربو هيَندة زيادرِةوي كردبو لةخواردنةوةدا ، سيس و نابود ببو و حةزي بة كاركردن نةبو.


سكظارتسوَظ ، بةثةلة بةرةو ذوري نان خواردن رِوَيشت ، دةكرا لة ذوريَرِا نيَو حةوشة و ذوري عةمبارةكة ببيني. ئوَلطا و كابراي جل و بةرط درِاوي بيني ضونة حةوشةكة و بة نيَو بةفرة قورِاويةكةدا ، رِيَطاي عةمبارةكةيان طرتةبةر.


ئوَلطا دةستةكاني لةكةمةري نابون و بةرِقةوة لةكابراي دةرِواني .


دةرطاي عةمبارةكةي - بةدةنط و جيرِة جيرِيَكي زوَرةوة - كردةوة.


سكظارتسوَظ ، كةوتة بيركردنةوة: ( ثيَدةضي لةكاتي قاوةخواردنةوةدا هةلَمستاندبيَ ، بوَية ئاوا تورِة بوة ، ضةندة بونةوةريَكي شةرِانية).


دواي ئةمة كابراي خويَندكاري دةركراو و ماموَستا دروَيينةكةي بيني ضوة سةر تةلآشة داريَك دانيشت و دةستي كردة كوَلَةكةي لاضةناطة سورةكةي و كةوتة بيركردنةوة.


ئوَلطا ، تةورةكةي هةلَداية بةردةمي و لةرِقا تفيَكي كردة سةرزةويةكة ، لة جولَةي ليَوةكانيةوة دياربو كابراي داوةتة بةر رِيَذنةي جنيَو و قسةي نةشياو.


كابراي شرِثوَش ، بة دودلَي و طومانةوة  تةلآشة داريَكي رِاكيَشاية بةردةمي خوَي و نةزانانة تةورةكةي داوةشاند ، دارةكة ضةند كةرِةتيَك بةخلوَربونةوةثةرِية لايةكي ذورةكة. جاريَكي تر دارةكةي هيَنايةوة و تفي كردة دةستةكاني و ئةمجارةيان بةترسةوة - نةكا تةورةكة بكيَشيَ بة قاضي خوَيدا - تةورةكةي داوةشاند ، ئةمجارةيان دارةكة ثةرِية لايةكي تري ذورةكة.


سكظارتسوَظ رِقي دامركايةوة ، بيري كردةوة لةوةي بةم سةرماي زستانة ، مروَظيَكي  كارنةكةر و مةست و- لةوانةية نةخوَشي - خستبيَتة بة كاركردنةوة! هةستي بةخةفةت و سةرة طيَذكة كرد ، بةدةم رِوَيشتنةوة بوَ ذورةكةي خوَي ، بيري دةكردةوة: ( قةيدي ضية ... ئةمة لةبةرذةوةندي ئةوداية).


دواي كاتذميَريَك ، ئوَلطا هاتة ذورةكةي و طوتي كابرا كاري خوَي تةواو كردوة و دارةكاني شكاندون.


: زوَر باشة ، ثةنجا كوَبيكي بدةريَ ، ئةطةر حةزيشيي ليَية ، با هةمو سةرةمانطيَك بيَتة ئيَرةو دارمان بوَ بشكيَنيَ ... ئةطةر مروَظ بوَخوَي حةزي ليَبيَت ، هةميشة كار هةية بيكات.       


 لةيةكةمين رِوَذي مانطي دواتردا ، كابراي جل و بةرط شرِ ، لةطةلَ ئةوةي كة بة ئاستةم دةيتواني خوَي لةسةر ثيَيان رِاطريَ ، هاتةوة و بايي ثةنجا كوَبيك كاري كرد . ئيدي لةوةبةدوا زوَر جاران دةهاتة مالَي سكظارتسوَظ و هةرجارةو كاريَكيان ثيَ دةسثارد ، جاريَ بةفري حةوشةكةي رِادةمالَي ، جاريَ فةرش و دوَشةكةكاني دةتةكاند. هةمو جاريَكيش بيست تا ضل كوَبيكيان دةداية و تةنانةت جاريَكيان جطة لةثارةكةي خوَي ،ثانتوَلَيَكي كوَنةشيان داية.


كاتي سكظارتسوَظ ، ويستي مالَةكةي بطوازيَتةوة بوَ ئاثارتمانة نويَيةكةي ، بوَبةستن و دانانةوةي كةلوثةلةكان ، كابراي جلوبةرط شرِي ، بةكريَ طرت. ئةو رِوَذة نةيخواردبوَوة بةلآم طرذوموَن و بيَدةنط بو ، دةستي بوَ موَبيَلةكان نةدةبرد ، سةري بةردةدايةوة و دةكةوتة دواي طاريةكان و تةنانةت هةولَي دةدا خوَي وانيشاندا خةريكي كاركردنة ، لةسةرما خوَي كورذ كردبوَوة ، هةرجاريَكيش طاريةضيةكان طالَتةيان بة تةوةزةلي و بيَ توانايي و بالَتوَ درِاوةكةي كردبا ، سةري دادةخست و قسةي نةدةكرد.


دواي طواستنةوةي كةل و ثةلةكان ، سكظارتسوَظ  بانطي كردة لاي خوَي و يةك رِوَبلَيةكي كاغةزي بوَ دريَذكرد و طوتي: دةبينم ئاموَذطاريةكانم سوديان هةبوة و بة فيرِوَ نةضونة ، فةرمو ئةمةش لةبري ماندوبونةكةت ، دةبينم سةرخوَش نيت و رِقيشت لة كاركردن نابيَتةوة ، ئةريَ ناوت ضي بو؟


: (لوَشكوَظ).


: ئيستا دةتوانم كاريَكي ترت ، لةرِاستيدا كاريَكي ثاكترت بوَ دياري بكةم ، خويَندةواريت هةية؟


: بةلَيَ.


: بةياني ئةم نامةية ببة بوَلاي ئةو ئاشنايةم و وةلآمةكةيم بوَ بيَنةوة ، كاربكة ، واز لة خواردنةوة بيَنة و طويَرِايةلَي ئاموَذطاريةكانم بة ، ئيَستا فةرمو برِوَ.


سكظارتسوَظ ، لةخوَشي ئةوةي توانيبوي مروَظيَك بيَنيَتةوة سةر رِيَطاي رِاست ، دةستيَكي كيَشا بة ناوشاني لوَشكوَظدا و لة كاتي خودا حافيزيشدا دةستي بوَ دريَذ كرد و لوَشكوَظيش نامةكةي وةرطرت و ضوة دةريَ و ئيدي لةوة بةدوا جاريَكي تر نةهاتةوة بةوناوةدا.


دواي دو سالَ ، جاريَكيان سكظارتسوَظ لةبةردةم شويَني بليت برِيني شانوَيةكدا ، ثياويَكي كورتةبالآي ، كة بالَتوَيةكي كورتي  يةخةضةرمي لةبةردابو  و كلآويكي كوَني لةسةردابو ، لةتةنيشت خوَيةوة بيني. ثياوة كورتةبالآكة ، بةوثةرِي رِيَز و شةرمةوة ، بليتيَكي بةشي سةروي بةكوَلَيَك ثارة كرِي.


 سكظارتسوَظ ، دارشكيَنة كوَنةكةي خوَي ناسيةوة وثرسي: لوَشكوَظ! ئةوة توَي؟  ضوَني؟  ضي دةكةي؟ كار و بارت ضوَنة؟


: خراث نية ... لةفةرمانطةيةك كار دةكةم ، مانطي سي و ثيَنج  رِوَبلَم هةية.


: زوَر سوثاس بوَ خودا!  شتيَكي زوَر باشة! زوَرم ثيَخوَشة!  ئاخر توَ بةجوَريَك لةجوَرةكان مندالَي منيت ، ئةوة من بوم بةرةو رِيَطاي رِاست رِيَنماييم كردي. ثيَناضيَ ئيَستاش سةركوَنة كردنةكاني منت لةبير ضوبيَتةوة! باشة ئةوة ضي بو ئاوا لةناكاو ون بويت؟  بةلام بةهةرحالَ من زوَر خوَشحالَم كة ئاموَذطاريةكاني منت لةطويَ طرت.


لوَشكوَظ  ، وةلآمي دايةوة: منيش سوثاسي توَ دةكةم ، ئةطةر ئةو رِوَذة نةهاتبامة خزمةت بةرِيَزت دةبو ئيَستاش رِوَلَي خوَيَندكاري دةركراو و ماموستاي لاديَم طيَرِابا. بةلَي لةو مالَةي توَدا رِزطاريم هات و خوَم لةو زةلكاوة ثيسة هيَناية دةريَ. 


: من هةست بة خوَشحالَي دةكةم لةو بارةيةوة.


: منيش سوثاسي رِيَنمايي و رةِفتارةكانت دةكةم ، ئاموَذطاريةكانت بةسود و ثرِبايةخ بون ، زوَر زوَر مةمنوني بةرِيَزت و كارةكةرة بةرِيَزةكةشتم ، ئةو ذنة بةرِيَزة! رِةبي خودا بيثاريَزيَ ، قسةكانت جوان و بةسود بون! ذيانم قةرزاري ئيَوةية ، بةلآم  لةرِاستيدا ئةوةي كة رِوَحي مني رِزطاركرد ، ئةو كارةكةرة بةرِيَزةت ، ئوَلطا ، بو.


: ضوَن؟


: هةنديَك جار كةدةهاتم بوَدار شكاندن بوَ مالَتان ، ئوَلطا زوَر ثرتةوبوَلَةي دةكرد و دةيطوت: ( ئاخ لةدةست توَ ئارةقخوَري نةفرةتي!  نةفرةتي خوات ليَدا).  دواتر لةبةرامبةرم دادةنيشت و خةفةتي ليَ دةخواردم ، سةيري دةكردم و دةطريا و دةيطوت: ( توَ كةسيَكي بةدبةختي!  نةدنيات هةية نة قيامةت! كةسيَك هةميشة هةر سةرخوَش بيَت ، لةو دنيا جيطاي هةر دوَزةخة ، هةي بةدبةخت!) . قسةي لةم شيَوةيةي دةكرد. 


ئةوةندة خةفةتي ليَ دةخواردم!  ئةوةندة دةطريا!  لة طيَرِانةوة نايةت.  بةلآم ئةوةي لةهةموي طرينطتر بو ، من تواناي دارشكاندنم نةبو ، لةبري من دارةكاني دةشكاندن ، باوةرِم ثيَ بكة لةتةواوي ئةو ماوةيةدا ، يةك تةلَة دارم لةمالَي ئيَوةدا نةشكاند ، هةموي خوَي دةيشكاندن. نازانم ضوَن رِزطاري كردم؟ خوَشم نازانم لةبةرضي كاتيَ رِوبةرِوي دةبومةوة ، ئالَوطوَرم بةسةردا دةهات و سةرةنجام توانيم واز لةخواردنةوةش بيَنم. تةنيا ئةوةم لارِونة كةثاكي و بيَطةردي خوَي و قسةكاني بونة هوَكاري رِزطاربونم ، مني طوَرِي و ئةو رِاستيةشم هةرطيز لةبير ناضيَتةوة.  بةهةرحالَ ئةطةر موَلَةتم ثيَ بدةيت من دةبيَ برِوَم ئةوةندةي نةماوة دةست ثيَبكات.


ئةمةي طوت و بةرِيَزةوة داضةميةوة و بةرةو بةشي سةروي شانوَكة بةرِيَكةوت. 


كارةسات


                                             (طيَرِانةوةي طاليسكةرِانيَك)


ئاغا! ئةو رِوداوةي ئيَستا بوَتي دةطيَرِمةوة ، هةر لةم جةنطةلَة بضوكةدا رِويدا. ئةو رِوَذة ، باوكي رِةحمةتيم  ، خودا ليَي خوَشبيَ ، ثيَنسةد رِوَبلَي كاشي ثيَبو كة برِيار بو بيبات بوَ خاوةني ديَيةكة. ئةوسةردةمة ، رِةشةخةلَكي طوندةكةي ئيَمة و طوندي ( شثليوَ ظسكايا) ، زةويان بةكريَ وةردةطرت و ئةورِوَذة برِياربو ثارةي شةش مانطي بوَ بةرن.


باوكم ، خودا ليَيخوَشبيَ ، ثياويَكي زوَر لةخواترس بو ، بة كورتي هةم خويَندةوار بو ، هةم كلآوي لةسةر كةس نةدةنا و هةم دلَي كةسيشي لة خوَي نةدةرِةنجاند و هيض كاتيَكيش خيانةتي نةدةكرد.


لاديَييةكان زوَريان خوَشدةويست ، هةركاتيَك برِياربا كةسيَكيان بوَ لاي بةرثرسيَكي شار ناردبا ، يان ثارة و شتيان بوَ شار رِةوانةكردبا ، ئةو كارةيان بةباوكم دةسثارد.


باوكم بةرِةحمةت بيَ ، سةر و طةردةنيَكي لة خةلَكي ئاسايي دريَذتري هةبو ، بةلَيَ ئاغا ، كوشتة و شةيداي ظوَدكا بو! مةحالَ بو بةبةردةم مةيخانةيةكدا برِوات و لانةدات و طةروي تةرِنةكات! دةضوة ذوريَ و هةنديَكي دةخواردةوة و ... 


هةستي بةلاوازي خوَشي دةكرد! بوَية هةركاتيَ لةنيَو لاديَييةكاندا ثارةيان بوَ خاوةن زةويةكة كوَكردبايةوة ، لةترسي ئةوةي نةبادا بةرِيَوة خةوي ليَ بكةويَ ، يان ثارةكة بزر بكا ، يان من ، يان (ئانيوَتكا) ي خوشكمي لةطةلَ خوَيدا دةبرد.


ضيت ليَ بشارمةوة ئاغا ، كةست دةسناكةويَ لةنيَو بنةمالَةي ئيَمةدا ، ئةهلي خواردنةوة نةبيَ! وةك دةزاني من كةسيَكي خويَندةوارم!  شةش سالَي رِيَك لاي جطةرة فروَشيَك كارمكرد ، تواناي ئةوةم هةية لةطةلَ هةمو مروَظيَكي خويَندةواردا دابنيشم و قسة بكةم! زوَر جوانيان طوتوة: (مةي ، خويَني شةيتانة) ، ئةم رِستةيةم لة كتيَبيَكدا خويَندوَتةوة ، ئيَستا بوَم رِونبوَتةوة قسةيةكي زوَر ذيرانةية!  ظوَدكا رِةنطي بةرِوخسارمةوة نةهيَشتوة! ئةقلَ و هوَشي ليَستاندوم ، وةك دةمبيني!  بومةتة طاليسكةرِان ... وةك لاديَيية نةخويَندةوارةكانم ليَ هاتوة! دروست وةك مروَظة طةمذةكان! بةلَي ئاغا ، دةمويست ئةوةت بوَ باسكةم ئةورِوَذة باوكي رِةحمةتيم نيازي ئةوةي هةبو بضيَتة شار و ثارة بوَ خاوةن زةويةكة بةريَ ، ئانيوَتكاي خوشكيشمي لة طةلَدابو ، ئةوكاتة ئانيوتكا ، تةمةني هةر حةوت هةشت سالَيَك دةبو ، مندالَيَكي زوَر ورياش نةبو ، بالآشي ئةوةندة كورت بو ، بة ئاستةم دةبينرا! 


ئةورِوَذة باوكم تا دةطاتة (كالانجيك) ، وشيار دةبيَ و هيض طرفتيَكي نابيَ ، بةلآم هةركة دةطاتة ئةويَ ، فيلةكةي دةكةويَتةوة يادي هيندستان و بةر لة هةمو شتيَك خوَي دةطةيةنيَتة مةيخانةي (مويسا) و سيَ ثةرداخ ظوَدكا دةخواتةوة. دواي ئةوةش لةلاي ئةو هةمو خةلَكةي نيَو مةيخانةكةوة ، دةست دةكا بةقسةي طةورة طةورة: ( خةلَك ثيَيانواية من مروَظيَكي طضكة و لاديَيةكي سادةم! بةلآم هةر ئيَستا ،كةليَرة دانيشتوم و دةخوَمةوة ، ثيَنسةد رِوَبلَي كاشم لة طيرفانداية ، ئةطةر ئارةزوم ليَبيَ دةتوانم بةيةكجار  ئةم مةيخانةية بة هةمو قاث و قاضاخةكانيةوة و تةنانةت بة مويسا و ذن و مندالَةكانيشيةوة بكرِم ، بةلَي ، دةتوانم لةيةك شويَن بيكرِم).


كةميَك لةم جوَرة طالَتانةي كرد و دواتر طوتي: (ئةي مةسيحية ئيماندارةكان! مروَظ ئةطةر لةذياندا ثارةي زوَر بيَ ، بوَنمونة بازرطان يان شتيَكي لةو بابةتانة بيَ ، ئةوا سةرةنجامةكةي هةر بةدبةختية. بةلآم ئةطةر ثارةت نةبيَ ، ئةوا كيَشةشت نية . ئةطةر لة ذياندا دةولَةمةند بي ، دةبيَ هةميشة دةستت بةطيرفانتةوة بيَت ، نةكا طيرفانت ببرِن. مروََظ ئةطةر ثارةي زوَربيَ ، ذيانيشي سةخت دةبيَ).


ئةلَبةتة ، ئةوانةي لة مةيخانةكةدا بون ، وشيار و مةست و سةرخوَشةكان ، طويَيان لةم قسانةي باوكم بو.


ئةوكاتة ، تازةخةريكي دروستكردني ئةم هيَلَي شةمةندةفةري كالانجيكة بون . خةلَكيَكي زوَر لةهةمو شويَنيَكةوة هاتبون و كاريان تيَدا دةكرد ، جوَرةها مروَظيان تيَدا بو ، لة كةساني باشةوة بيطرة تا هةرضي و ثةرضي و ضةتون ، وةك مار و ميَرو رِذابونة ئةم ناوضةية.


باوكي رِةحمةتيشم ، دواي ئةو قسانةي كردبوني ، زانيبوي ض دةسكة طولَيَكي بةئاودا داوة!  بةلآم تازة ضي؟ كار لة كار ترازابو ، كاتيَ قسة لةدةم دةرضو  ضوَلةكة نية بتواني بيطريتةوة. بةلَيَ ئاغا! باوكم ، بةنيَو جةنطةلَةكةدا دةرِوات ، لةثرِ كاتيَ سةيريَكي دواوةي خوَي دةكا ، دةبينيَ ضةند سواريَك بة ضوارنالَة دواي كةوتون.


بةلَيَ ئاغا ، ضيت ليَ بشارمةوة ، طةرضي باوكم مروَظيَكي نةترس و بةجةرط بو بةلآم ئةمجارةيان زوَر ترسابو. ئةو جادةيةي بة ناوةندي جةنطةلَةكةدا دةرِوَيشت ، جادةيةكي تايبةت بة طواستنةوةي دار و كا و ئةم جوَرة شتانة بو ، هيض هوَيةك نةبو بوَئةوةي كةسيَك لةم كاتانةدا بةوشويَنةدا طوزةر بكات ، جطة لةوةش ، ئةطةر كاريَكيشيان هةبوايا و بةو  جادةيةدا هاتبان ، هةرطيز بوَ كاريَكي باش ، بةم شيَوةية ئةسثةكانيان نةدةرِةتاند. 


باوكم رِويكردة ئانيوتا و طوتي: كضم ، ئةوة دوامان كةوتون ، زوَر خيَرا ديَن ، كاريَكي هةلَةم كرد ، دةبوايا لةو مةيخانةيةدا طريابام و قورِم ثيَوابا ، رِاستيان طوتوة: ( زمان بةلآي سةرة). هةست دةكةم توشي بةلآيةك دةبين.


دواي يةك دو خولةكيَك بيركردنةوة لةضارةسةركردني ئةو دوَخة دذوار و نالةبارةي كة تيَيكةوتبو ، بة ئانيوتاي خوشكمي طوت: ( كضم رِةوشةكة دذوارة! دوامان كةوتون ، طويَبطرة كضم ، وةرة ئةم ثارةية بطرة و لةذيَر كراسةكةت  قايميكة و برِوَ لةذيَر ئةو بنةدارانة خوَت بشارةوة ، ئةطةر ئةو حةرامزادانة هيَرشيان كردة سةرم توَ رِاكة و خوَت بطةيةنةوة دايكت و ثيَي بلَيَ ثارةكة بداتة دةستي كويَخا. هةولَدة كةس نةتبينيَ ، بةنيَو جةنطةلَ و ئاودرِةكاندا برِوَ با كةس نةتبينيَ ، برِوَكضم ، برِوَ بة تةماي خوا ، مةسيح ثشت و ثةنات بيَ).


باوكم ثارةكةي داية دةستي ئانيوتكا و ئةويش طورج رِايكرد و خوَي ثةستاية بنةداريَكةوة و خوَي لة بنيدا شاردةوة ، دواي كةميَك سيَ سوارةكة خوَيان طةياندة طاريةكةي باوكم و يةكيَكيان كة لض ئةستوريَكي كةتةي زلة بو ، كراسيَكي لةبةن ضنراوي سوري لة بةردابو و ثيَلآوةكانيشي زوَر طةورة بون. بةلآم دوكةسةكةي تر جل و بةرطي شرِو درِاويان لةبةردابون ، دياربو لة كريَكارةكاني دروستكردني هيَلَي شةمةندةفةرةكةن ، باوكم باشي بوَضوبو ... ئةو كةتةيةي كة كراسة سورةكةي لةبةردا بو ، هات وثيَشي بة طاريةكةي باوكم طرت و ئابلَوقةياندا.


: رِاوةستة هةي واو وا ليَكراو! كوا ثارةكانت؟


: كام ثارة؟ لاضن لةبةرضاوم دةي ، برِوَن طوَرِتان طومكةن.


: ئةو ثارةيةي برِيارة بيدةيتة خاوةني ديَ ، واو وا ليَكراو ، هةي كةضةلَ ، خيَرا بيَنة ئةو ثارةيةم بدةية ، ئةطينا وات ليَ دةكةم دةرفةتي ثةشيمانبونةوةت نةميَنيَ .


دواتر دةستيانكرد بة هةرِةشةكردن ، بةلآم باوكم لةبري ئةوةي دةست بة ثارِانةوةو شين و طريان بكات ، خوَي ليَ تورِة كردن و دةستي كرد بةجنيَو دان: ( بة نةفرةت بن ، بوَ وازم ليَناهيَنن ، حةرامزادةينة ، لة خواناترسن! رِةبي تاعونتان ليَدا ، من دةزانم ئيَوة لة جياتي ثارة ، ثيَويستيتان بة قامضية ، دةبيَ ئةوةندة قامضيتان ليَ بدريَ ، شويََنةكةي تا سيَ سالَي تر ئازاري هةبيَ ، برِوَن ون بن لةبةرضاوم هةي طةمذةينة ، ناضاري ئةوةم مةكةن بةرطري لة خوَم بكةم ، لة بن كراسةكةمةوة دةمانضةم هةلَطرتوة).


دزةكان بةم قسانةي باوكم تورِة بون و بة شةق و مست بةربونة طياني .


تةواوي طاريةكةيان ثشكني ، جل و بةرط و تةنانةت نيَو ثيَلآوةكانيشيان ثشكني ، كاتيَ بينيان تا ليَيدةدةن  تورِةتر دةبيَ و زياتر جنيَو دةدا ، ئيدي بة جوَرةها  شيَوة كةوتنة ئةشكةنجةداني .  


ئانيوتاي خوشكيشم ، لة ذيَر بنةدارةكةوة  تةواوي ئةم كارةساتةي بةضاوةكاني خوَي دةبيني ، كاتيَ سةيري كرد باوكم لة سةر زةويةكة كةوتوة و قرخة قرخيَتي ، وةك تيريَك لة كةوان دةرضوبيَ ، لة جيَي خوَي دةرثةرِي هةرضي هيَزيَك لة جةستةيدا بو ، داية قاضةكاني و بةنيَو جةنطةلَةكةدا و بة نيَو شيو و ئاودرِةكاندا ، بةرةو مالَ رِايكرد.


لةويَوة تا مالَ ، نزيكةي نوَ كيلوَ مةتر رِيَطا بو! ئةم ماوةية هةركةسيَك بيَت ئةمجار ئةطةر بتوانيَ بة كاذيَريَك بيبرِيَ.


ئةو كضوَلَة بةستةزمانة ، هةنطاويَك دةضوة ثيَش و دوان بوَ ئةملا و ئةولا دةرِوَيشت ، جطة لةوةش ، رِاكردن بةثيَخواسي بةنيَو ئةو درِك و دالَة جةنطةلَيةدا ، كاريَكي هيَندة ئاسان نية و لة هةمو كةسيَ ناوةشيَتةوة. دةبيَ بةري قاضةكاني خارابن و رِاهاتبيَ.  توَ دةزاني كضةكاني ئيَمة تةنيا ئةوة دةزانن لة بةرامبةر سوَبة دانيشن ، يان لةنيَو حةوشةدا سيس هةلَطةرِيَن ، هةمويان لة جةنطةلَ دةترسيَن.


ئانيوَتا ،لاي خوَرئاوابون ، هةرضي ضوَنيَك بيَ ، خوَي طةياندبوة كوختةيةك ، ئةو كوختةية مالَي كابرايةكي جةنطةلَوان بو ، وةك ضوَن لة جةنطةلَةكةوة ديارة  ، لةوديوي (سوَرخوَكوَظ) ةوةية ،  لةوسةردةمةدا بازرطانةكان جةنطةلَةكةيان بوَ دروستكردني خةلَوز بةكريَ طرتبو ، خوشكةكةم لةدةرطايدا ، ذني جةنطةلَوانةكة دةرطاي ليَ كردةوة ، ئانيوَتاي بةستةزمان هةركة ضاوي بة ذنة كةوت  ، يةكسةر فرميَسكي بة ضاواندا هاتنة خواريَ و هةمو رِوداوةكةي بوَ طيَرِايةوة. 


ذني جةنطةلَوانةكةش بةزةيي ثيَدا ديَتةوة و دةلَيَ: خوَشةويستةكةم! كضة جوانةكةم! كضة بضكوَلةكةم! خودا توَي ثاراستوة! كضة نازدارةكةم ، توَ وةرة جاريَ شتيَك بخوَ! 


ئانيوتكاي بردة نيَو كوختةكة و نان و ئاوي داية و تةنانةت بة شيَوةيةك سةرنجي ئانيوَتكاي بوَخوَي رِاكيَشا ، بيَ دودلَي ثارةكةي دةداتيَ هةلَيبطريَت. 


: كضةكةم! نوري ضاوم! ثارةكة لة شويَنيَكي باش هةلَدةطرم ، سبةينيَش هةركة خوَر هةلآت دةيدةمةوة دةست و بوَ خوَم دةتبةمةوة مالَيَ.


ذنة ثارةكةي لةخوشكةكةم وةرطرت و دواتر خوشكةكةمي لةسةر سةكوَي سوَبةكة ، واتا ئةو شويَنةي كة طسكي لةسةر هةلَدةخةن ، لة تةنيشت كضةكةي خوَيان - كة هاوتةمةني ئانيوَتاي خوشكم بو - خةواند.


دواتر خوشكةكةم دةيطيَرِايةوة دةيطوت : ( بوَنيَكي ئةوةندة خوَش لة طسكةكانةوة دةهات ! دةتطوت طولآوة!). 


ئانيوَتكا رِاكشا ، بةلآم خةوي ليَ نةدةكةوت ، كةوتبوة بيري باوكمةوة و لة بنةوة دةطريا ، هةم ترسابو هةم بةزةيي بة باوكمدا دةهاتةوة.


بةلَيَ ئاغا ، بةكورتي بيبرِمةوة ، دواي يةك دو كاذيَر ، ئانيوتا بيني كةوا ئةو سيَ ضةتةيةي لةباوكمياندا ، وةذور كةوتن.


كابرا لض ئةستورةكة ، كة كراسيَكي لةبةن ضنراوي سوري لةبةردابو و سةركردةي دوانةكةي تر بو ، بةرةو لاي ذنة ضو و طوتي: (ذنةكة! ئةمرِوَ لة خوَرِايي يةكيَكمان داكوتا! لاي نيوةرِوَية كةوتينة كوتان و تيَهةلَداني ، بةلآم يةك كوَبيكمان ليَ هةلَنةكرِاند ، بةلاش كوشتمان).


ديار بو كابراي لض ئةستور ميَردي ذنة بو ، هاورِيَ جل و بةرط درِاوةكانيشي طوتيان: (بةلاش كوشتمان ، بةخوتوخوَرِايي دةستي خوَمان بةخويَن ئالودة كرد و ئةو قةتلَةمان خستة طةردني خوَمان).


ذني جةنطةلَوانةكة ، سةيريَكي هةرسيَكياني كرد و كةوتة ثيَكةنين .


ثياوةكةي ليَي ثرسي: طةمذة ئةوة ضيتة ؟ بةضي ثيَدةكةني؟


: بةوة ثيَدةكةنم ليَرة نةخويَنم رِشت!  نةقةتلَم كرد! بةلآم ثارةكةشم بةدةستهيََنا! 


: كام ثارة؟ ئةم فرِوفيشالَة ضية؟


: دةكةواية وةرة سةيري ئةم فرِوفيشالَة بكة.


ذنةي نةفرةتي ئةمةي طوت و بةستةكةي كردةوة و ثارةكةي نيشاندان. 


دواتر بةسةرهاتي هاتني ئانيوَتكاي بةوردي بوَطيَرِانةوة.


ثياوكوذةكان ، بةشادي خوَشحالَيةوة دانيشتن و ثارةكةيان لة نيَو خوَياندا بةش كرد ، هيَندةي نةمابو لةسةر ضوَنيَتي دابةشكردنةكة ، ليَيان ببيَتة شةرِ و كيَشة.  بةلآم سةرةنجام رِيَكةوتن و كةوتنة قوزةلَةقورت كردني خواردنةكةيان.


ئانيوَتكاي بةستةزمان ، لةو شويَنةي ليَي رِاكشابو ، طويَي لة هةمو قسةكانيان بو ، وةك بي ناو ئاو دةلةرزي ، ئةدي ض بكا؟ ضي لةدةست دةهات؟ 


لةقسةكانيانةوة بوَي رِونبوَوة باوكميان كوشتوة و تةرمةكةشيان فرِيَ داوةتة ناوةندي جادةكة. هيض رِيَطاضارةيةك بةو ميَشكة بضكوَلةيةي ئةوخوشكة داماوةي مندا نةهات ، ئةو كضة كةمفامة وايدةزاني هةرضي سةط و طورط هةية كةوتونة سةر تةرمي باوكة و هةلَياندرِيوة و سةرطةرمي خواردنين ،ثيَي وابو ئةسثةكةشمان ملي بةجةنطةلَةوة نابيَ و بوبيَتة خوَراكي طورط و درِندةكان. وا بيري دةكردةوة هةر بطاتةوة مالَيَ ، لةبةر ئةوةي نةيتوانيوة ثارةكان بثاريَزيَ ، ليَي دةدةن و دةيخةنة ذوريَكةوة.


 بةلآم دزةكان دواي ئةوةي ذةقنةبوتةكةيان خوارد و زطيان تيَر بو ، ذنةيان نارد بضيَ ظوَدكا و شةراب و شيرنيان بوَ بكرِيَ .  بةكورتيةكةي بةثارةي خةلَك ، كوَرِي شادي و مةيخواردنةوةيان رِيَكخست.


ئةو سةط رِةفتارانة ، دواي ئةوةي بتلَي شةراب و ظوَدكاكانيان ضوَرِبرِ كرد ، جاريَكيتر ذنةيان ناردةوة بوَ ظوَدكا. هاوارياندةكرد: ( دةبيَ تا بةياني بة خوَشي رِايبويَرين! بةو هةمو ثارةيةي دةستمان كةوتوة بوَضي بة خوَشي رِاينةبويَرين؟ ئةمرِوَ بخوَ و سندان لة بةياني).


لاي نيوةشةويَ ، هةمويان مةست و سةرخوَش ،جاريَكي تر ذنة ضو ظوَدكايان بوَ بيَنيَ.


جةنطةلَوانةكة بةنيَو ذورةكةدا دةهات و دةضو و ثياسةي دةكرد ، طوتي: كورِينة دةبيَ ئةو كضة لةناوبةرين ، دةنا سةرلةبةري كارةكةمان ليَ هةلَدةوةشيَنيَتةوة!  ئةطةر زيندو بميَنيَ ، سبةي دةبيَتة شاهيد بةسةرمانةوة.


هةمويان كوَك و هاورِا بون لةسةر ئةوةي هةرضوَنيَك بوة ئةو كضة لةناوبةرن. رِاستة كوشتني مندالَيَكي داماو و بةستةزمان كاريَكي سةختة و ئةم كارة تةنيا لة كةساني شيَت و سةرخوَش دةوةشيَتةوة بتوانن مندالَيَك طوَشاوطوَش سةرببرِن. نزيك بة كاذيَريَك لة نيَو خوَياندا طفتوطوَيان كرد ، هيض كاميَكيان ئامادة نةبو سةري ببرِيَ! هيَندةي نةمابو لة نيَو خوَياندا ثيَكدا هةلَثذيَن. سةرةنجام لةسةر ئةوة رِيَكةوتن تيروثشكي لةسةر بكةن و بةناوي كيَ دةرضو ، ئةو سةري ببرِيَ.  تيرو ثشكةكةش بةناوي كابراي جةنطةلَوان دةرضو ، ئةويش ثةرداخيَك ظوَدكاي هةلَقورِاند و ضو تةورةكة بيَنيَ.


ئانيوَتاي خوشكم ، رِاستة هةنديَك طيَذوَكةية ، بةلآم ئةو فكرةي كة لةو كاتةدا بةو ميَشكة بضكوَلانةي ئةودا ديَت ، تةنانةت بة بيري مروَظة زوَر زيرةك و خويَندةوارةكانيشدا نايةت. ثيَدةضيَ خودا بةزةيي ثيَداهاتبيَتةوة و ئةم بيروَكةيةي خستبيَتة ميَشكيةوة ، يان لةترسي طياني خوَي ميَشكي وةكار كةوتبيَ.  ئةطةر هةرضيةكيشيان بيَت ، دةكريَ بلَيَي خوشكةكةم لةو ثياوكوذانة زرينطتر بوة.


بةلَيَ ئاغا ، ئانيوَتا بة ئاسثايي لة جيَطاكةي خوَي هةستا و لةخودا ثارِايةوةو ئةو بةتانية ضةرمينةي كة ذنةكة بةسةريدا دابو ، لةسةر خوَي لايدا و داي بةسةر كضي جةنطةلَوانةكةدا كة هاوتةمةني خوَي و لةتةنيشتيةوة نوستبو. دواي ئةوةش ئةو بلوزةي كة ذنةكة دابوي بةسةر كضةكةيدا ، داي بةسةر خوَيدا و بةبةردةم ثياوكوذةكاندا تيَثةرِي و لة كوختةكة ضوة دةريَ . 


دواتر ئةوانيش كضي جةنطةلَوانةكةيان طرت و هةستيان ثيَنةكرد و خوَشبةختانة لةو كاتةشدا ذنة ضوبو ظوَدكا و شةراب بكرِيَ ، ئةطينا مةحالَ بو ئانيوَتاي خوشكةكةم بتوانيَ طياني خوَي لةو تةلَةيةدا رِزطار بكا.


بةلَيَ ئاغا ، ذنان ضاويان زوَر تيذة! ئةمةش تايبةتمةنديةكي خوَيانة.


ئيدي ئانيوَتا لةكوختةكة وةدةركةوت و بةئوميَدي خودا رِايكرد. ثاشماوةي ئةوشةوةي  بةسةرطةردانيةوة لةجةنطةلَةكةدا بةسةربرد ، لاي بةياني جةنطةلَةكةي برِي و طةيشتة سةرجادة ، بةرِيكةوت لةو كاتةدا ( يوَطوَر داظيليج) ي كويَخاي ئاوايي ، بةرِةحمةتبيَ ، بةمةبةستي ماسي طرتن  ، بةويَدا ديَت. ئانيوَتكاش خوَي طةياندبويةو هةمو رِوداوةكةي بةوردي بوَ طيَرِابوَوة ، ئةويش رِةبيَ خودا ليَي خوَشبيَت ، وازي لة خيَر و بيَري ماسي طرتن هيَنابو و خيَرا طةرِابوَوة ئاوايي و خةلَكي تيَطةياندبو و بةرةو كوختي كابراي جةنطةلَوان وةرِيَكةوتبون.


كاتيَ طةيشتبونة كوختةكة ، بينيبويان ثياوكوذةكان مةست و سةرخوَش ، هةريةكةيان لةطوَشةيةك كةوتبون و ذني جةنطةلَوانةكةش مةست و بيَ خةبةر ، وةك ثارضةثةلآسيَك ليَي كةوتبو. 


بةر لةهةمو شتيَك ، جوان كوختةكةيان ثشكنيبو و ثارةكانيان دوَزيبوَوة. 


دواتر ضاويان بةسةكوَي سوَبةكة دةكةويَ و لةطةلَ ديمةنيَكدا بةرةورِو ببونةوة خودا بة نسيبي كةسي نةكات ، كضة بضكوَلةكةي كابراي جةنطةلَوان لةذيَر بةتانية ضةرمينةكةوة ، سةري خويَناوي لةلايةك و جةستة بضكوَلانةكةي لةلايةكي تر بو.


ثياوكوذةكان و ذنةكةيان لةخةو قيت كردنةوة و دةستي هةرضواريان لةثشتةوة بةستنةوة و داياننة دةستي دةولَةت. ذنةكة يةكبين دةيزريكاند ، بةلآم ميَردةكةي واتا كابراي جةنطةلَوان تةنيا سةري دةلةقاند و دةثارِايةوة: ( من سةرخوَشم برا! ثةرداخيَك ظوَدكام دةنيَ! سةرم خةريكة دةتةقيَ). ئيدي ئةوةبو دواي ماوةيةك دادطايي كران و هةمويان بةثيَي ياسا بةتوندي سزاي خوَيان وةرطرت.


*     *     *


بةلَيَ ئاغا ، ئةوةي بوَتوَم طيَرِايةوة ، لةو جةنطةلَةي ئةو ديو شيوةكةوة رِويدابو ، طةرضي لةم كاتةدا ، لةبةر تيشكي سوري خوَرةتاوي دةمةو ئيَوارة ، كةخةريكة وردة وردة لةثشتي جةنطةلَةكةوة كالَ دةبيَتةوة و ئاوادةبيَ ، بة باشي نابينريَ. منيش ئةوةندة زوَربلَيَيم كرد تةنانةت ئةسثةكانيش هةنطاوةكانيان سست بو ، دةتطوت ئةوانيش طويَيان ليَطرتوم. هةيها حةيوان هةيها ... دةي بجولَيَ هةيها ... برِيارة ئاغا ثاداشتيَكي باشم بكا... هةيها. 


يةكيَك وةك هةمووان


باوكي خيَزانيَك كة مالَ و مندالَة نانخوَرةكاني بوَ بةسةر بردني سيَ مانطةي هاوين ، بردبونة هاوينةواريَك.


كاذيَريَك بةر لة وةرِيَكةوتني شةمةندةفةر ، بة هةردو دةستي ثِرِ لةزةرف و شتومةكي لة ضةشني شوشة فانوَس وثاسكيل و كةرةستةي ياريكردن و تابوتيَكي بضوكةوة ، بةرةو مالَي ئاشنايةكي دةكةويَتةرِيَ. هيلاك و ماندو خوَي دةخاتة سةر قةنةفةيةك و بة شثرزةييةوة سةيريَكي دةوروبةري خوَي دةكات و بةنيطةراني و هةناسةبرِكيَوة ، دةلَيَ: هاورِيَيي خوَشةويست ... تكايةكم ليَت هةية ... تابةياني دةمانضةكةتم بدةريَ ... مةردي خودابةو ئةم داواكاريةم رِةت مةكةرةوة.


: دةمانضة؟ دةمانضةت بوَضية؟


: ثيَويستمة ... ئاي خوداية! ثةرداخيَك ئاو ... خيَرا ثةرداخيَك ئاوم بدةنيَ! ... بةلَيَ ثيَويستم بةدةمانضةية ... برِيارة ئةمشةو بةنيَو جةنطةلَيَكي تاريك و ضرِدا برِوَم ... لةبةر ئةوة ... هةربوَ دلَنيايي و خوَثاراستن ثيَويستم بةدةمانضةية ...


 سبةينيَ بوَت ديَنمةوة ...


خاوةنمالَ  ، واتا ئاشنايةكةي ، سةيريَكي رِوخساري رِةنط ليَبرِاو و شةكةت و ماندو و لةئارةقةدا شةلآلَي باوكي خيَزانةكة دةكات و بة سةرسورِمانةوة شانيَك هةلَدةتةكيَنيَ و دةلَيَ: ئيظان ئيظانوَظيج ، بةسةر و شكلَتةوة ديارة دروَدةكةي! دةضي بوَ كام جةنطةلَي تاريك؟ ثيَمواية فكريَكي خراث لة كةللةي داوي! ثيَدةضيَ نيازت خراث بيَ! ثيَم بلَيَ بزانم ضي رِويداوة؟ ئةم تابوتة ضية؟ هاورِيَ ، باش نايةيتة بةرضاوم!


: ئاو ...ثةرداخيَك ئاو ... ئاي خوداية ... جاريَ ليَمطةريَ با هةنديَك ثشوبدةم ... ذياني سةطم هةية. بةهةمو بونمةوة ، هةست دةكةم دةمارةكاني ميَشكيان دةرهيَناوم و خةريكن لةسةر ئاطر دةمبرذيَنن و دةمكةنة كةباب ... باوةرِم ثيَبكة ئيدي تواناي دان بةخوَدا طرتنم نية ... توخودا!  توَ ثيروَزيةكاني ئةو هاورِيَيةتيةمان! ثرسيارم ليَ مةكة بوَضيمة؟ مةضوَرة ناو ئةم وردةكاريانةوة ... تةنيا دةمانضةكة ... تكات ليَ دةكةم ...


: بةسة ئيظان ئيظانوَظيج! ثيَم نالَيَي توَ كةي ئةوةندة لاواز و بيَ ورة بويت؟ لةخوابةزيادبيَ خاوةني كوَمةلَيَك مندالَي ، كارمةندي دةولَةتي ، شةرمت هةبيَ هاورِيَ!  شورةيية! 


: دةتوخودا ئةطةر توَش واز نةهيَني!  دلَت بةوة خوَشة لة شار دادةنيشي و ئاطات لةو هاوينةوارية نةفرةتيانة نية و خةريكي سةركوَنةكردني ئةم و ئةويت و باسي شةرم و ئابرِويان بوَدةكةي!  ئاو ... ثةرداخيَكي ترم بوَبيَنن ... ئةطةر توَ لة جيَطاي من بويتاية ، ئةو قسانةت نةدةكرد ... بوَ تيَناطةي هاورِيَ! من بومةتة قورباني!  بومةتة ولآغيَكي باربةر! بومةتة كوَيلة!  هيَندة نارِةسةنم ، ضاوةرِواني رِوداني موعجيزةيةكم بوَية تا ئيَستا ذياوم و خوَم رِةوانةي ئةو دنيا نةكردوة!  برا من بونةوةريَكي بيَ ئيرادة و كةللةثوض و دةبةنطم! نازانم لةبةرضي تائيَستا لةذياندا ماوم؟


باوكي خيَزانةكة ، لةجيَطاي خوَي قيت دةبيَتةوة و دةستةكاني رِادةوةشيَنيَ و دةكةويَتة هاتوَضوَكردن. 


دواتر بةخيَرايي بةرةولاي ئاشناكةي دةضيَت و دوطمةي ضاكةتةكةي دةطريَ و هاوار دةكا: لةتوَ دةثرسم! بوَضي تا ئيَستا ماوم؟  بوَضي دةبيَ لةم دنيايةدا بةشي من هةر ئازاري دةروني و جةستةيي بيَ؟ برِوانة هاورِيَ ، قبولَمة مروَظ خوَي تةرخانكات لةثيَناوي فلآنة ئامانج و فلآنة كيَشةدا و طياني خوَشي بةخت كات! بةلآم خوَبةختكردن لةثيَناوي داويَني كراسي ذنانة و تابوتي مندالآن و شتي لةم بابةتة ... بةرِاستي كاريَكي طةمذانةية!  نا نا سةدجار دةلَيَم نا! ئيدي تةواو لة توانامدا نةما.


: باشة توَ بوَ ئاوا هاوار دةكةي؟ لةسةرخوَ  ، دراوسيَكان طويَيان ليَدةبيَ!


: طويَيان ليَدةبيَ باطويَيان ليَبيَ! بوَمن هيض جياوازيةكي نية ، ئةطةر توَش دةمانضةكةم نادةيتيَ ، دةضم لة كةسيََكي تر وةريدةطرم ... هةر دةبيَ خوَم بكوذم ، ئيدي ثيَويست بةم قسانة ناكا!


: طويَبطرة هاورِيَ! دةتوَ رِاوةستة! دوطمي ضاكةتةكةم دةثضرِيَني! هيَمن بة ، بابزانم كيَشةكةت ضية؟


: كيَشة؟ لةكيَشةي من دةثرسي؟ رِاوةستة با بوَت بطيَرِمةوة ، رِاوةستة با قسةت بوَ بكةم ... ئيَه ...  بةلَكو ئةو قورساييةي كةوتوَتة سةرشانم برِيَك سوكتربيَت! ... وةرة دانيشة ... نامةويَ زوَر دريَذةي بدةميَ ، بةثةلةم ، دةبيَ فرياي شةمةندةفةر بكةوم ، بةرلةوةي بضمة ويَستطةش دةبيَ بضم سةريَك لة ( تيوَ تريموَظ) بدةم و دو قتو ماسي سويَر و نيو كيلوَ         شةربةتيش بوَ ( ماريا ئوَسيثوَظنا)  - رِةبي خواية شةيتان لة دوَزةخدا زماني لةبنةوة دةربيَنيَ - بكرِم.


ئيَستا طويَ بطرة ، ثيَمخوَشة ئةطةر وةك نمونةيةكيش بيَ ، هةل و مةرجي ذياني ئةمرِوَي خوَمت بوَ بطيَرِمةوة ، خوَت دةزاني دةبيَ لةكاتذميَر دةي بةيانيةوة لة شويَني كارةكةم ئامادةبم و تا كاتذميَر ضواري ئيَواريَ ئازار بضيَذم ، ميَش و طةرما و ئةمانةش لةولاوة رِاوةستن. كاتبي فةرمانطةكةمان ثشوي وةرطرتوة و (خراثوَظ) يش خةريكي ذن هيَنانة ، ئةوانةي تريش طرفتاري هاوينةوار و عيشق و شانوَ و شتي لةم جوَرةن ، هةمويان مةست و خةوتو و ماندون ... نة بةهوَش ديَنةوة و نةثةنديش لةم كارانةيان وةردةطرن ... ئيش و كارةكاني كاتبةكة ، كةسيَكي تر هةلَيدةسورِيَنيَ كة طويَي ضةثي كةرِة و بةم دوايانةش كةوتوَتة داوي خوَشةويستيةوة ... بةهةزار حالَ نامةي هاتو و رِوَيشتو ، لةيةكتر جيا دةكاتةوة.  كةللة ثوضيَكة ، وةك دةلَيَن هةرِ لة برِ جيا ناكاتةوة ، بوَية ناضارم زوَربةي كارةكان خوَم بيكةم.


سوثاس بوَ خودا كاتيَك خراثوَظ و كاتبةكةش لة فةرمانطة نةبن ، كةس نازانيَ كام نامة لةكويَوة هاتوة و كام نامة دةبيَ بوَكويَ بنيَردريَ ... هةمويان شيَتانة ثةلةيانة ، لة ضاوليَكنانيَكدا تورِة دةبن و دةيكةن هات و هاوار و هوَسةيةك ، ئةوسةري ديار نةبيَ ، بةكورتي سةط خاوةني خوَي ناناسيَتةوة ... كاري فةرميش ليَكدا ليَكدا ، بيَ ثسانةوة بةردةوامة ، دةلَيَي شةثوَلةكاني دةرياية!  ... بةرِاستي تاقةت ثرِوكيَنة ... بةم دوايي دواييانةش كاكي سةروَكي فةرمانطة ، توشي نةخوَشي (سياتيك) بوة و لةلايةكي تريشةوة خةريكي تةلآق و تةلآقكارية ، ئةوةندة دةكرِوزيَتةوة و شين و شةثوَرِيةتي ، ئاسودةيي لة هةموان هةلَطرتوة ، ئيدي كاركردن لة طةلَيدا زوَر ئةستةم بوة.


ليَرةدا باوكي خيَزانةكة ، هةلَدةستيَتة سةر ثيَ ، بةلآم يةكسةر دادةنيشيَتةوة و دريَذةي دةداتيَ: باوةرِم ثيَبكة ئةوانةي بوَم باسكردي ، هةرهةمويان شتي بيَ نرخ و بيَ بايةخن. طويَ رِاطرة با كروَكي كيَشةكةت بوَ بطيَرِمةوة: ماندو و مردو لةفةرمانطة دةطةرِيَمةوة ، هيض هيوا و ئارةزويةكم نية جطةلةوةي بوَخوَم قوزةلَقورتيَك بخوَم و كاذيَريَك سةرم بخةمة سةر سةرين و بنوم. بةلآم نةخيَر! وةبيرم ديَتةوة مالَةكةم بردوَتة هاوينةوار ، واتا بومةتة كوَيلة ، بومةتة تانجي و دةبيَ رِاكةم و ئةو ئةركةي ثيَيان سثاردوم جيَبةجيَي بكةم.


دةزاني لةو هاوينةوارةي ئيَمةدا موَديَليَكي سةير داكةوتوة؟ جطة لة ذنةكةي خوَت هةمو كةللةثوت و كرميَكي نيشتةجيًَي هاوينةوار ، بةمافي خوَي دةزانيَ هةزار ويةك ئةركت ثيَبسثيَريَ.


بوَنمونة ذنةكةم  فةرماندةدا بضمة لاي بةرطدروةكةي و لةبةر ئةوةي كراسةكةي ثان و شانةكاني تةسك دوريوة ، لةطةلَيدا بيكةمة فةرتةنة و هات و هاوار. هةروةها دةبيَ ثيَلآوةكاني سوَنيَضكاش لةطةلَ خوَمدا بةرمة شار و بيانطوَرِم ، بايي بيست كوَبيكيش ئاوريشمي سور - ئةويش وةك ئةونمونةي دةمدةنيَ - و سيَ (ئارشين*) بةنيش بوَذن خوشكةكةم بكرِم ... رِاوةستة با ليستةكةت بوَبخويَنمةوة ، ليَرةدا دةستي برد لة طيرفاني ضاكةتةكةيدا كاغةزيَكي نوشتاوةي دةرهيَنا و بةرِقيَكي شيَتانةوة 


كةوتة خويَندنةوةي : ( شوشة فانوَس يةك دانة ، طوَشتي طا نيوكيلوَ ، دةسك و ئاوانةكة لة شارةو ببريَتة هاوينةوار ،  بايي بيست كوَبيك ئةسيد فنيك ، دةرمان ميَشولة ، بيست بتلَ بيرة ، يةك قتو سركة ، مةمكبةندي ذمارة 82 لةدوكانةكةي (طوَدوَزوَظ) بوَ خاتو مادموازيَل شانسوَ ، بالَتوَ ثايزي و ثيَلآوةكاني ميشا بةرمة هاوينةوار ). ئةمة تا ئيَرةي ليستةكة ، وردة فةرماني خزمان و مالَي خوَمان بون ، ليَرةوة نوَرةي ئةو ئةركانةية كة ئاشنا و دراوسيَ خوَشةويستةكان - نةفرةتي خوايان ليَبيَ - ثيَيان سثاردوم : بةرِيَز ( ظيلاسين) و ذنةكةي سبةينيَ سالَوةطةرِي لةدايك بوني مندالَةكةيانة و ئاهةنطي بوَدةطيَرِن و من دةبيَ بضم ثاسكيليان بوَ بكرِم و لةطةلَ خوَمدا بوَيان بةرمةوة ، مندالَةكةي خاتو (كوَركين) مالآوايي لة ذيان كردوة و دةبيَ من تابوتيَكي بوَ بةرِادان بدةم و ئيَواريَ بوَيان بةرمةوة. (ماريا ميخايلوَظنا) سالَ دوانزة مانط خةريكي مرةبا دروستكردنة و بةو بوَنةيةوةش واثيَويست دةكا بةندة هةمو رِوَذيَ هةلَتةك هةلَتةك هةشت كيلوَ شةكر بدةمة كوَلَما و بوَي بةرمةوة ، ذنةكةي سةرهةنط (ظيخرين) لةسةر مانط و رِوَذي خوَيةتي و بةم زوانة دةزيَ ، كة بةندة لةو ثروَسةي زطثرِيةدا ، تةنانةت لة خةونيشدا ، بضووكتري رِوَلَم نةبوة ، ئيَستا دةبيَ من بضمة خزمةت مامانيَك و كات و ساتي هاتني بوَ هاوينةوارةكة ، واتا ئةو شويَنةي خانم ليَي دةزيَ ، لةطةلَ مامانةكةدا ببرِيَنمةوة ... ئةوة ضةند وردة فةرمان و رِاسثيَري لة ضةشني نامة و طوَشت طا و تةلةطرام و دةرماني ددان و ئةوانة هةر وازيان ليَ بيَنة. هةر ئيَستا كةلةطةلَ توَدا خةريكي قسةكردنم ثيَنج دانة ليستم لةطيرفانداية ، بوَم نية بة مو سةرثيَضي لة جيَبةجيَكردني ئةم فةرمان و رِاسثيَريانة بكةم. بةرِاستي كاريَكي قيَزةونة و  نيشانةي ثرِو ثوضي منيشة. سندان لةهةموياندا ، هيَناني ثيَنج مةن شةكر و مامانيَك دةخةنة ئةستوَي توَوة و بةكاريَكي نةشياويشي نازانن و زوَرييشيان بةلاوة ئاسايية! 


ئةطةر بيَتو نةضيتة ذيَر باري ئةم وردة فةرمان و رِاسثيَريانةوة ، ئةوا دةبية كةسيَكي هيض و ثوض و نارِةسةن! ض ترسناكة! خودا نةكات داواكاري يةكيَك لةم ( كوَركين) و هاوشيَوانةي جيَبةجيَ نةكةم! ئةوسا دةبيني ضوَن ذنةكةم _ بةر لة هةمو كةسيَ _ ضةشني ماينيَك لةسةر هةردوثاشوي رِادةوةستيَ و دةحيليَني: (ئةدي من ضي وةلآمي خاتو شازادة ماريا ئةليكسيوَظنا بدةمةوة؟ ئاخ ئاخ) ... سنداني ليَدا ... بةم شيَوةية سةيركة ، دةبيني ضوَن دواي كوَتايي هاتني كاري فةرمانطة ، لةوماوة كورتةدا لةترسي ئةوةي نةبادا شةمةندةفةرةكة برِوات ، دةبي ضةشني سةطيَك كة زماني دةرهيَناوة و هانكةهانكيَتي ، بةناوشاردا غاردةم و نةفرةت لةم ذيانة بكةم ... لةدوكانيَكةوة بوَ دةرمانخانة ، لةدةرمانخانةوة بوَ لاي بةرطدرو ، لةلاي بةرطدروةوة بوَ دوكاني خوَراك فروَشي ، لةويَوة دوبارة بوَ دةرمانخانة ، لةشويَنيَك ثارةم ليَ بزر دةبيَ ، لةشويَنيَك لةبيرم دةضيَ ثارة بدةم! ئيدي دوايي لةدواوة بانطم دةكةن و دةيكةنة هات و هاوار و رِيسوا دةبم. لةشويَنيَكي تر لةئةنجامي ثةلةثةلدا قاضم لةداويَني كراسي شوَرِي ذنيَك طيردةبيَ كة لةثيَشمةوة دةرِوا ... تف لةم رِوَذطارة! مروَظ لةم هاتوضوَيةدا بةئةندازةيةك شل وكوت دةبيَ ، شةويَ كاتي خةوتن ، تابةياني ئيسكةكاني ترقة ترقيانة و ئةذنوَكاني دةلةرزن. وةرة بيهيَنة بةرضاوي خوَت ض ئةكيَكيان ثيَسثاردوم و ئةنجامم داون! ... باشة ئةدي ثيَمنالَيَي ئةو هةمو شتومةكة ،ضوَن بةرمةوة هاوينةوارةكة؟  بوَ من ضةند دةستم هةية؟ طوتمان ئةوةش بةهةرحالَ!  ئةدي ضوَن دةكريَ شوشة فانوَس و دةسك و ئاوان لةناو يةك بةستةدا بثيَضيةوة؟ يان شةكر و رِوَن طةرضةك؟ دةوةرة ئةو مةتةلَةم بوَ هةلَبيَنة؟ يان بتلَة بيرة و ثاسكيل؟ نا برا نا! شتي وانابيَ! ئةم كارانة وةك دروستكردني ئةهرامةكاني ميسرن! ئازاريَكي هةميشةيين! هةرضوَنيَك بيانبةستي و دايانبنيَي ، سةرةنجام شتيَك هةر دةشكيََ يان دةرِذيَ. 


لة ويَستطةكةش و لة ناو فارطوَنةكةشدا  ، ض بةثيَوة بيت و ض دانيشتبي ، دةبيَ دةست و قاضت ليَك بلآوكةيتةوة ، هةردو دةستت طيراون و زةرفيَكيشت بة ددانةكانت طرتوة و نابيَ بهيَلَي بةربيَتةوة. هةركة شةمةندةفةرةكةش دةكةويَتة جولَة ، طةشتيارةكان ، شرِوشيتالَةكانت لة خوَيان دوردةخةنةوة و هةريةكةي بةلايةكدا ثةرت و بلآو دةكةنةوة ودةقيذيَنن: (كاكة ئةم هةمو شرِوشيتالَة بوَ ناخةيتة زةرفيَك يان كارتوَنيَكةوة ، توَ جيَطاي خةلَكت تةنط كردوة).  ئيدي هةمويان دةقيذيَنن و بانطي ضاوديَري شةمةندةفةرةكة دةكةن و شكاتم ليَ دةكةن. 


وةرة بوَخوَت ببة دادوةر و برِيار بدة: ثيَم بلَيَ ضي بكةم؟ دةكريَ كةل و ثةلةكان لة ثةنجةرةي فارطوَنةكةوة فرِيَبدةمة دةرةوة؟  هاواردةكةن: ( كاكة بوَضي ئةو هةمو شرِوشيتالَة ناخةيتة كارتوَنيَكةوة؟). 


كاكة!  رِاستة ئةم شتانة كارتوَنيَك ، يان سندوقيَكيان دةويَ ، بةلآم بةتوَ دةلَيَم ، دةكريَ ئةم شتانة بةيةكةوة لةكارتوَنيَكدا دابنيَي؟ ئةدي ثيَم نالَيَي هةمو رِوَذيَ سندوق لةكويَ بيَنم؟ ئاخر ضوَن دةكريَ دةسك و ئاوان و شوشة فانوَس ثيَكةوة دابنريَن؟  ئيدي تا دةطةمة هاوينةوارةكة ، ئاخ و ئوَف وثرتةوبوَلَةي طةشتيارةكان نابرِيَتةوة.


مةطةر خوداي طةورة خوَي بزانيَ ئةمرِوَ بةو تابوتةوة ضةند قسةي سوك و جنيَويان ثيَداوم! ئوَف خوداية! ثةرداخيَك ئاوم بدةنيَ برا ... ئيَستا طويَبطرة با ئةوةي ترت بوَ بطيَرِمةوة ... لةطةلَ ئةوةشدا كة بوَتة موَديَل خةلَك هةزار و يةك ئةرك و رِاسثيَري بة مروَظ بسثيَرن ، كةضي ئةطةر نيازي وةرطرتنةوةي ئةوثارةيةت هةبيَت كةبوَت بةكةل وثةل داون ، ئةوة كاريَكي دذوارة! باوةرِت هةبيَ نيوة لة نيوةي ئةو ثارةيةي كة  بوَيان بةكةل و ثةل دةدةم ، ناطةرِيَتةوة طيرفانم.  بوَنمونة ئةم تابوتة ... كاتيَ طةرِامةوة مالَ دةبيَ بةخزمةتكارةكةماندا بينيَرمةوة بوَ بةرِيَز كوَركين و ذنةكةي ، ئيَ خوَ ناكريَ لةم كاتةدا  ئةوان تازيةبار بن و توَش بضي داواي ثارةي تابوتةكةيان ليَ بكةيتةوة؟ ئيدي كة ئةمرِوَش ثارةكةيان نةدامةوة ، سبةينيَ لةبيريان دةضيَتةوة وثارةكة توَ خوَش.


هاورِيَ! من مروَظيَكم ثارةي يةكيَك قةرزار بم هةرطيز لةبيرم ناضيَ!  تا ئيَستاش زوَر جار ئاوا ثارةم كةوتوَتة لاي ئةو ذنانة و لةبيريان ضوَتةوة ، منيش لةرِوم هةلَناية داوايان ليَ بكةمةوة.


طةرضي رِوَبلَةكان جارجار دةدةنةوة ، بةلآم كوَبيكةكان ئةوة هةر باسي مةكة.


بةلَيَ سةرةنجام دواي ئةو هةمو كويَرةوةرية ، دةطةرِيَمةوة مالَة هاوينيةكةم و دواي ئةو هةمو دةردةسةرية دةمةويَ طةرويةك تةرِكةم و ذةقنةبوتيَك بخوَم و كاذيَريَك بتوَثم _ توَ ضوَني تيَدةطةي؟ ثيَويستم بةمانة هةية يان نا؟ 


بةلآم نةخيَر! لةو كاتةوةي ثيَم خستوَتة ئةوديوي دةرطاوة ، ئاطام ليَية ذنةكةم هةروا ضاوديَريم دةكا! هيَشتا بةتةواوي شوَرباكةم نةخواردوة  ، بةردةبنة طياني ديلةكةيان و داوام ليَدةكةن بيانبةمة نمايشي ئةماتوَر و كوَرِي سةماكردن. نارِةزايي دواي نارِةزايي و كوَتايي نية. براكةم من ميَردم! وشةي (ميَرد) يش لة فةرهةنطي ذناندا واتا كوَيلة ،  واتا بيَ ئيرادة ، واتا طةمذة و دةبةنط ، واتا ولآغيَكي باربةر ، كة دةتواني سواري سةر ثشتي بيت و بيَ طويَدانة نارِةزايةتيةكاني رِيَكخراوي بةرطريكردن لة ئاذةلآن ، بةكةيفي خوَت ضةندت حةز ليَبيَ باري ليَ باركةيت.


دةكةومة دواي فاك و فيكي ذنةكةم و لةسةكوَكة موَرِ دةبمةوة ، بوَ ئةوةي شانوَيةكي وةك (رِيسوايي نيَو خيَزانيَكي دةولَةمةند) يان ( موَتيا) ببينم ، بةثيَي دةستوري ئةوان و بةئاماذةي ئةوان دةكةومة ضةثلَة ليَدان و دةربرِيني هةستي شادي و هات و هاوار. لةم كاتةدا هةست دةكةم خةريكة دةمرم.


دواي ئةوة دةبيَ بضينة مةيداني سةما ، بةندة ، جطة لةسةيركرني سةماي خةلَكي ، دةبيَ ضاويش بطيَرِم بوَئةوةي كةسيَكي طونجاويش بوَ سةماكردن لةطةلَ ذنةكةمدا ، بدوَزمةوة.


لةم جوَرة كوَرِانةدا ئةطةر هاتو ثياوةكان ذمارةيان كةمتر بيَت ، ئةوسا منيش ناضار دةبم هةنديَك بة شيَوةي (كادري*) سةما بكةم. بو َبةدبةختيش توشم دةبيَ بةتوشي ذنيَكي كورتةبالآي خوار و خيَضةوة ، دةبيَ جار جاريَكيش زةردةخةنةيةكي طةمذانةي بوَبكةيت و لةدلَي خوَشتدا بير دةكةيتةوة: ( ئاي خوداية! ئةمة تاكةي؟). تاسةرةنجام لاي نيوةشةو كاتيَ لة كوَرِي سةما و بينيني شانوَ ديَينةوة ، ئيدي من مروَظ نيم! بومةتة تةرميَك! بةلآم هةرضيةك بيَت ئيدي من طةيشتومةتة ئاوات و ئارةزوي خوَم ، واتا جل و بةرطةكانم دادةنيَم و بوَ خةوتن دةضمة سةر جيَطاكةم. ئيدي ئةوةندةم بةسة ضاوةكانم لةسةريةك دانيَم تا يةكسةر خةوم ليَ بكةويَ ... ضةندة خوَشة! ... بيَدةنطي ... ئارامي ...


هةم طةرمة و هةم مندالَةكانيش لةوديو نايكةنة ذاوةذاو ... هةم ذنةكةم لةلام نية و هةم ويذدانيشم ئاسودة و ئارامة ، ئيدي منيش لةوة زياتر بةتةماي ضيم؟ ثيَلَوي ضاوةكانم وردة وردة خةريكن قورس دةبن ... لةناكاو طززززز ... طززززز ... ميَشولة ثةيدا دةبن ! خودا بةنةفرةتيان كات! 


ليَرةدا ، باوكي خيَزانةكة هةلَدةستيَ و دةستي بةهةوادا رِادةوةشيَنيَ و دةلَيَ: ميَشولة! واتا ئةشكةنجة! واتا (ئةنكيزيسيوَن*)! طزةطزةكةي ئةوةندة سوَز بزويَن و خةمبارانةية ، دةلَيَي دةثارِيَتةوة. بةلآم ئةو بيَشةرةفة وا ضزةت ليَ هةلَدةستيَنيَ ، تا دوكاتذميَر دواتريش شويَنةكةي هةر دةخوريَ! جطةرة دادةطيرسيَنم!  تاودةدةمة ميَشكوذةكة! سةرم دةخةمة ذيَر بةتانيةكةوة! بةلآم بيَ سودة.  


سةرةنجام خوَم دةدةمة دةستةوة و دةلَيَم: (دةي نةفرةتيةكان! وةرن طوَشت و خويَنم قوزةلَةقورت كةن).


بةرلةوةي بتوانم خوَم لةطةلَ ضزةي ميَشولةكاندا بسازيَنم ، نوَرةي ثروَظة كردني ذنةكةم ديَت ... هةمو شةويَ لةطةلَ ضةند ثياويَكي دةنط زيقن ، ثروَظة لةسةر فيَربوني دةنطي (تينوَر*) ، دةكا ... هةمويان تا دةتوانن بةرِوَذةوة دةخةون و شةوانةش بوَ سازداني كوَنسيَرتيَكي ئةماتوَري خوَيان سازدةكةن. ئاي خوداية طوَرانيبيَذي دةنط تينوَر ضةندة هةراسانكةرة ، تةنانةت ناكريَ لةطةلَ دةنطي هيض ميَشولةيةك بةراوردكريَ.


لةم كاتةدا باوكي خيَزانةكة ، رِوخساري خوَي خةمناك دةكات و تيَهةلَدةكا: ( مةلَيَ لاووَ خوَت خةسار كرد ... سةيركة ئاشقانة كةوتومةتة بةرثيَيانت).


ئةي بيَ شةرةفينة! ضوَن بونةتة بةلآي طيانم.


دواتر بةئوميَدي ئةوةي رِزطارم بيَت لة دةستيان ، ناضارم بكةومة فرت و فيَلَ ، بةسةري ثةنجةكانم لةملاو ئةولاي سةرم دةدةم ، تا ضواري بةياني لةسةر ئةمة بةردةوام دةبم تا لةكوَتاييدا هةمويان دةرِوَن بةرِيَي خوَيانةوة ... بةلآم دواي رِوَيشتني ئةمانة نوَرةي رِةنج و كويَرةوةريةكي ترة: خانمي بةرِيَزي ضارشيَو بةسةر ، واتا هاوسةرة  ياساييةكةم  ، سةروكةللةي ثةيدا دةبيَت و داواي مافة ياساييةكاني خوَيم ليَ دةكا.


باوةرِت هةبيَ تةواوي بون و ذيانم ثرِبوة لةترس و دلَةرِاوكيَ ، هةر شةويَك ذنةكةم بيَتة ذورةكةم ، هةمو جةستةم سور هةلَدةطةرِيَ و دةست و ثيَي خوَم ون دةكةم ... ئاخ ... ثةرداخيَك ئاوم بدةنيَ ... ئيدي بةم شيَوةية هةمو شةويَ  بيَ ئةوةي بتوانم سةرخةويَك بشكيَنم ، كاتذميَر شةشي بةياني دةبيَ لة نيَو جيَطاكةم بيَمة دةريَ و ملي رِيَطاي ويَستطة بطرم. لةترسي ئةوةي نةكا شةمةندةفةرةكة برِوات و فريا نةكةوم ، بةخيَرايي دةكةومة رِاكردن ... قاضم لة نيَو قورِدا دةضةقيَ ... دنيا ساردة ... تةم و مذة ... تف! ... كاتيَ دةطةمة شاريش ، بةياني باش!  بةياني باش ... بةلَيَ برا ... ئةو ذيانةي من هةمة رِةبي خودا بة دوذمنةكةشتي نةبةخشيَ. خوَت دةزاني من نةخوَشم ، هةناسة تةنطيم هةية ،  سوتانةوةي طةدةم هةية ، توشي دلَةرِاوكيَ هاتوم ، بةردةوام لة ترسدا دةذيم ، هةرضيةكي دةيخوَم بوَم هةرس ناكريَ ، بةكورتيةكةي لةبري ذيان لةوثةرِي خةم و خةفةتدام!  يةك كةس نية باري سةرشانم سوكتر كات و بةزةيي ثيَمدا بيَتةوة!  ئةمة رِةواية؟  بابة ضش لةبةزةيي! ثيَم ثيَدةكةنن.


خوَ رِون و ئاشكراية ، ميَرديَك مالَي لة هاوينةوار بيَت ، جطة لة توَثين ، هيض مافيَكي تري نية! 


هيض كةس ئاطاي لةوةنية ، منيش حةيوانيَكم و حةزم لة ذيانة و ثيَمخوَشة هةنديَك ئاسودةبم.  ئةوةي بوَم باسكردي ضيروَكيَكي كوَميدي نية! بةلَكو تراذيدية. 


ئيَستاش دواي ئةم هةمو قسانةي بوَمكردي ، ئةطةر ناتةويَ دةمانضةكةم بدةيتيَ لانيكةم هةنديَك دلَم بدةوة و هاوسوَزم بة.


: بةرِاستي هاوبةشي خةمتم.


: دةزانم هاوبةشيي خةمي تَو ضوَنة!  ... باشة برا ، دةبيَ برِوَم ، خوداحافيز ... زوَر درةنطمة ... دةبي سةرةتا بضم ماسي سويَر بكرِم و دوايي خيَرا بةرةو ويَستطة برِوَم ... 


ئاشناكةي دةلَيَ: باشة توَ بةمنت نةطوت ظيَلات لةكام هاوينةوارة بةكريَ طرتوة؟


: لة (دخلا ريَضكا*).


: ئةها دةزانم لةكويَية ... ئةريَ لةويَ ، خاتو( ئوَلطا ثاظلوَظنا ظينبيَرط) ناناسي؟


: با ... دةيناسم ... ئاشنايةتيمان هةية ...


ئاشناكةي بةم قسةية دةطةشيَتةوة و بة شاديةوة دةلَيَ: بةرِاستتة ؟ بةمةم نةدةزاني!  كةواية داواكاريةكم ليَت هةية براطيان ، وةرة ئةو ضاكةيةم لة طةلَدا بكة ، بةلآم بةر لةهةمو شتيَك دةبيَ بةلَينم ثيَبدةي كةداواكاريةكةم رِةت نةكةيتةوة.


: مةبةستت ضية؟.


: نةك وةك ئةركيَك لةسةر توَ بيَت ، بةلَكو وةكو دوَست و ئاشنايةك تكات ليَدةكةم ، سةرةتا سلآوي مني ثيَبطةيةنة ، بةستةيةكي بضوكة ، بيدةريَ. ماوةيةك لةمةوبةر داواي ليَكردم مةكينةيةكي بضوكي دورماني دةستي بوَبكرِم ، لةميَذة كرِيومة و كةسم دةسناكةويَ بوَي بينيَرم ،  دةبيَ توَ ئةو ئةركةم بوَبكيَشي.


نان ثةيداكةري هاوينةوارنشين ، بوَ ساتيَك ، بةحةثةسانةوة سةيري ئاشناكةي دةكات ، لةكةسيَك دةضيَ ئةقلَ و هوَشي لةدةسدابيَ ، دواتر رِةنطي سور هةلَدةطةرِيَ و سةرةنجام قاضةكاني دةكوتي بةزةويدا و هاوار دةكات: وةرن مروَظ خوَرةكان! ...وةرن بمخوَن! هةناسةم ليَببرِن! ثارضةثارضةم كةن!  بيَنةدةي ... بيَنةمةكينةي درومانةكة بيَنة!  ئةطةر حةزت ليَية خوَشت سواري مةكينةي درومانةكة بة ، ئاوم دةنيَ!  ئاي خوداية!  من بوَضي زيندوم؟ لةبةرضي زيندوم؟


(ئارشين*) ثيَوانةيةكي كوَن بوة: بةرامبةر بة 71سم.


(كادري*) quadrille جوَرة سةمايةكة.


(دخلا ريَضكا*)  بةواتاي رِوباري مردن ديَت.  


(ئةنكيزيسيوَن*) دادطايةكي كليسا بو ، لةسةدةي دوانزةدا لةئةوروثا ثيَكهات. بوَ ليَثرسينةوة لةبير و بوَضونةكاني خةلَك و ئةو كةسانةي دذايةتي ، يان كاريَكي ثيَضةوانةي ئاينيان كردبو. كة سةرةنجام وردة وردة هةمو ئةوروثاي تةنيةوة و سزاكانيان زوَر قورس و بيَبةزةييانة بون.  تةنيا لةيةكيَك لةولآتة ئةوروثيةكاندا 340 هةزار كةسيان بيَبةزةييانة سزادا و نزيكةي 32 هةزار كةسيشيان لةئاطردا سوتاند. سةرةنجام لةسةدةي هةذدةدا كوَتايي بةدةسةلآتي ئةم دادطاية لةزوَربةي ولآتةكاندا هيَنرا. وةرطيَرِ


خوَشبةخت


شةمةندةفةريَكي  نةفةرهةلَطر ، لة ويَستطةي ( بوَلوَطوَيا ) ي  سةر هيَلَي ئاسني (نيكوَلايوَظسكايا) وة ، كةوتةرِِيَ. 


كاتي خوَرئاوابونة.


لة يةكيَك لة فارطوَنة ذمارة دوةكاندا - كة جطةرة كيَشان تيَياندا ئازادة - ثيَنج كةس ضاوةكانيان ليَكناون و نيازي خةوتنيان هةية ، ضةند خولةكيَك لةوةثيَش ، نانيَكي باشيان خواردبو و ئيَستاش ثالَيان بةثشتي كوشنةكةوة دابو وحةزيان دةكرد بنون.


بيَدةنطي هةمو شويَنكي طرتوَتةوة. لةم كاتةدا دةرطاكة دةكريَتةوة و كةسيَكي بالآ بةرز بة كلآويَكي سور و بالَتوَيةكي رِيَك و جوانةوة ، كة رِاستةوخوَ مروَظ دةخاتةوة بيري كةسايةتي ئوَثةريَتيَك ، يان بةرهةمةكاني ( ذول ظيَرن ) ة وة ، وةذور دةكةويَ.


كابرا لةناوةرِاستي فارطوَنةكة رِادةوةستيَ ، ضاوة نيمضة خومارةكاني دةبرِيَتة كورسيةكان و لة ذيَر ليَوةوة دةلَيَت: نا ئةمةش هةو نية! نةفرةت لة شةيتان! مروَظ هيَزي لةبةر دةبرِيَ.


يةكيَك لة طةشتياراني نيَو فارطوَنةكة سةيريَكي سةرتاثاي كابرا دةكات و ثاشان بة خوَشيةوة هاوار دةكا: ئةوة توَي ( ئيظان ئةليَكسيوَظيض) ؟ سةيرة!  ئةوة ضي دةكةي ليَرة؟


ئيظان ئةليَكسيوَظيض رِادةضةنيَ و بة سةرخوَشيةوة سةيريَكي كابراي طةشتيار دةكات و دةيناسيَتةوة و لةخوَشيان دةستةكاني ليَك دةسويَ و دةلَيَ: ها! ثيتةر ثتروَظيض ...ثايزة برا! بةرِاستي نةمدةزاني توَش لةم شةمةندةفةرة دايت؟


: ئيَ ضوَني؟


: خراث نيم ، تةنيا كيَشةم ئةوةية فارطوَنةكةي خوَمم ليَ بزر بوة و نايدوَزمةوة ، طةمذةيةكي وةك من ، هةر بوَ ئةوة باشم لةسةر ئةم طةمذةيية وةبةر قةمضيانم دةن.


ئةمجار قوت دةبيَتةوة و لةذيَر ليَوةوة دريَذةي دةداتيَ:  ئيدي ئةمة رِيَكةوتة! لةطةلَ دةنطي دوةم شوت ، دابةزيم ويستم ثةرداخيَك كوَنياك بخوَمةوة و برِيَك طةروم تةرِكةم ، دواي ئةوة بيرمكردةوة و طوتم تا ويَستطةي داهاتو رِيَطايةكي زوَري ماوة ، باثةرداخيَكي تريش بخوَمةوة! بوَخوَم دانيشتبوم و بيرم دةكردةوة و دةمخواردةوة لةناكاو شوتي سيَيةميش ليَيدا ... ئيدي وةك شيَتان بةثةلةثرِوزيَ رِامكرد! شةمةندةفةرةكة لةرِوَيشتندابو ، هةرضوَنيَك بو خوَم ثةستاية يةكيَك لةفارطوَنةكانةوة ، ئيستا توَ  بوَ خوَت  برِيار بدة ، طةمذةم  يان نا؟ سةطبابم يان نا؟


ثيتةرثتروَظيض دةلَيَ: كةميَك سةرخوَشيت ثيَوة ديارة ، فةرمو وةرة دانيشة. لة تةنيشت منةوة جيَطا هةية ، وةرة دانيشة.


: نانا ... دةبيَ بضم فارطوَنةكةي خوَم بدوَزمةوة! خودا حافيز.


: دانيشة مةرِوَ دنيا تاريكة!  با لةفارطوَنيَكةوة بةرنةبيتةوة خواريَ!  كةطةيشتينة ويَستطةي داهاتو ئةوسا بة ئاساني فارطوَنةكةي خوَت دةدوَزيتةوة ، وةرة دانيشة.


ئيظان ئةليكسيوََظيض ئاهيَكي هةلَكيَشا و بة دودلَيةوة لةبةرامبةريدا دانيشت ، نيطةراني بةرِوخساريةوة دياربو ، حةجميني نةبو.


ثاشان ثيتةرثتروَظيض ليَي دةثرسيَ: ئةوة بوَ كويَ دةضي؟


: من! بوَ بوَشايي ئاسمان!  شتةكانم وا تيَكةلَ و ثيَكةلَ كردوة ، خوَشم نازانم بوَ كويَ دةضم ... ضارةنوس طويَضكةي طرتوم و بةدواي خوَيدا رِامدةكيَشيَ ، منيش ئةوة دواي كةوتوم ها... ها... ها... برادةري خوَشةويست ... ئةريَ تائيَستا رِوينةداوة لةطةلَ شيَتيَكي خوَشبةختدا بةرةورِو ببيةوة؟ ها؟ جوان سةيركة!  لةبةرامبةر خوَتدا  بونةوةريَك دةبيني كة خوَشبةختيةكةي هيَندةي نةخاياند ، هيض شتيَك لة سيماي مندا بةدي ناكةيت؟


: با ... برِيَك ثيَتةوة ديارة ... كة...


: بابة طيان ئةمن بوَخوَم دلَنيام كة ئيَستا  سةر و سيمام طةمذةيي ليَ دةباريَ! حةيف ئاويَنةم ثيَنية دةنا زوَر بة باشي سةيري دةم و فلَقي خوَمم دةكرد ، بةلَيَ خةريكة طةمذة دةبم ، ها... ها... ها... بةشةرةفم هةر ئيَستاكة ئةوة بةنيازي ئةوةم بضم مانطي هةنطويني بةخوَشي و شادي بةسةر بةرم! ئيَستاش هةر بةسةطبابم نازانن؟ 


: بوَ ذنت هيَناوة؟


: ئا ، ئةمرِوَ! ضيت ليَ بشارمةوة هاورِيَي خوَشةويست!  ئةمرِوَ دواي ئةوةي طريَبةستي هاوسةري و ئةمانةم  تةواو كرد ، يةكسةر لةطةلَ هاوسةرةكةمدا سواري شةمةندةفةر بوين!


لةم كاتةدا ئامادةبواني نيَو شةمةندةفةرةكة هةمويان ثيروَزبايي ليَ دةكةن و دةيدةنة بةر رِيَذنةي ثرسياران.


ثيتةرثتروَظيض  ، بةثيَكةنينةوة دةلَيَ: ئةها ... ئةوة بوَية ئاوا خوَت رِازاندوَتةوة!


: بوَ خوَ فريودانيش هيَندةم طولآو لةخوَم داوة ، تا بينةقاقا هةست بة شادي و خوَشي دةكةم. نةثةذارةيةك! نة دلَةكوتةيةك! نة بيريَكي خراث! ... تةنيا هةست بة ... هةست بة شتيَك دةكةم كةخوَشم نازانم ض ناويَكي ليَ بنيَم ... بوَنمونة هةستكردن بة خوَشبةختي ... لة ذيانمدا ئةوةندة شاد و خوَشبةخت نةبومة! 


وةكو نيشانةي هةستكردن بة ضيَذ و خوَشبةختي ، ضاوةكاني ليَك دةنيَ و سةري بادةدا و دريَذةي دةداتيَ: ئةطةر ئيستا بطةرِيَمةوة نيَو فارطوَنةكةي خوَم  ، لةطةلَ  بونةوةريَكدا بةرةو رِو دةبمةوة كة لة تةنيشت ثةنجةرةكةوة دانيشتوة و سةرتاثاي جةستةي وابةستةي منة ،  


 قذكالَ ... سةروسيمايةكي جوان و ورديلانة! دةست وثةنجةيةكي جوان و لةبار! ئةوة ، طياني منة ، فريشتةي منة ، عيشقي منة ، ئارامي طياني منة ، ئةو قاضانةي نازانم بوَ هيَندة جوانن خوداية! ئةو قاضة خاويَن و جوانانةي ئةو لةكويَ و ئةم قاضة بوَطةنانةي ئيَوة لةكويَ!  قاضةكاني نةك هةر لة (ميناتوَر)  يََك ، بةلَكو لةسيحر و ئةفسون دةضن! حةزم ليَية ئةو قاضة جوانانةي بخوَم. ئيَوة كة هةر خةريكي باسي (ماتةرياليزم) ن جطة لة شيكردنةوة و جياكاري ، لة هيض شتيَكي تر ، تيَناطةن! ض كارتان بةم قسانةية هةي رِةبةني ميَشك وشكينة! ئةطةر هاتو رِوَذيَك ذنتان هيَنا ، ياديَكي من بكةنةوة و بلَيَن: (ئاي ئيظان ئةليكسيوَظيض يادت بةخيَر!). باشة هاورِيَيان ... ئةمن ئيدي دةبيَ برِوَم و فارطوَنةكةي خوَم بدوَزمةوة ، بيرتان نةضيَت لةويَدا كةسيَك بة نيطةرانيةوة ضاوةرِواني طةرِانةوةمة ... لةبيركردنةوةداية و خةريكة ضيَذ لة ضركةساتي بينينةوةي من وةردةطريَ ... ثيَكةنينةكةي ضاوةرِوانم دةكات ... دةرِوَم و دةضم لة تةنيشتيةوة دادةنيشم و بةم دوثةنجانة ضةناطة جوانةكةي دةطرم و...


دواتر ئيظان سةريَك دةلةقيَنيَ و بةهةستيَكي ليَوانليَو لةخوَشحالَيةوة ، دريَذةي دةداتيَ: دواتر سةرم دةخةمة سةر شانة نةرمةكاني و دةستيشم دةخةمة نيَو قةدي. دةزاني لةو حالَةتانةدا ض  بيَدةنطيةك دروست دةبيَ ... كةشيَكي شاعيرانة ... ئامادةم لةضركةساتيَكي لةو شيَوةيةدا هةمودونيا لة ئاميَز طرم ، ثيتةر ثتروَظيض موَلةت هةية لةئاميَزت طرم


هةردو ئاشنا لةنيَو ثيَكةنيني طةشتياراندا باوةشيان بةيةكدا كرد .


دواتر تازة زاوا دريَذةي دةداتيَ: بةلآم كاتيَ مروَظ  ديَت بوَ نيشانداني طةمذةيي خوَي ، يان وةك رِوَمان نوسةكان دةلَيَن: (بوَ زياتر خوَ فريودان) ، دةضيَتة فروَشطاي ويَستطة و دوسيَ ثةرداخ كوَنياك هةلَدةدا ، ئيدي ليَرةدا شتَيَك لة نيَو دلَ  وميَشكيداِ سةرهةلَدةدا  كة لة نيَو ضيروَكةكانيشدا نانوسريَن. من مروَظيَكي بضوك و بيَ بايةخم ... بةلآم لةطةلَ ئةوةشدا هةست دةكةم هيض بةربةستيَكم لةبةردةمدا نية ... ئامادةم تةواوي دنيا لة باوةش بطرم!


شادي و سةرخوَشي ئةم تازة زاوا خوَشبةختة ، وردة وردة طةشتياراني نيَو فارطوَنةكةش دةطريَتةوة و خةويان دةرِةويَتةوة و هةر زوَر بة زويي ، لةبري طويَطريَك ، ثيَنج طويَطري ليَ كوَدةبيَتةوة.


 بةوثةرِي بيَ ئوَقرةييةوة دانيشتوة و دةستةكاني هةلَدةشةقيَنيَ و كةف بةلالغاوةيدا ديَتةخواريَ و بيَ ثسانةوة قسةدةكا. 


هيَندة بةسة كة ئةو زةردةيةك بيَتة سةر ليَواني ، تا ئةوان لةقاقاي ثيَكةنين بدةن.


: طرينط ئةوةية مروَظ زوَر بير لةشتةكان نةكاتةوة ، كاكينة! سندان لة جياكاري و شيكردنةوة دا ، ئةطةر حةزت لة خواردنةوةية برِوَ بوَ خوَت بخوَرةوة و هيَندة قسة لةبارةي سود و زيانةكاني خواردنةوة وة مةكة... سندان لة فةلسةفة و دةرونناسي...


لةم كاتةداثشكيَنةري شةمةندةفةرةكة بة بةردةمياندا ديَت ، تازة زاوا رِوي تيَدةكا و دةلَيَ: ئةريَ كاكي بةرِيَز زةحمةت نةبيَ ئةطةر ضويتة فارطوَني ذمارة (209) ذنيَكي ليَية كلآوةكةي بالَندةيةكي دةسكردي ثيَوة لكيَنراوة ، ثيَي بلَيَ من ليَرةم .


: ببورة ئيَمة فارطوَني ذمارة (209) مان نية ، (219) مان هةية .


: با (219) بيَت ض جياوازيةكي هةية ، ثيَي بلَيَ نيطةراني ميَردةكةت مةبة و هيض طرفتيَكي نية.


دواتر سةري دةخاتة نيَو دةستةكاني و دةلَيَت: ميَرد ... خانم ... زوَر دةميَكة؟ لةكةيةوة؟  ميَرد ... ها...ها... ها... ئاخر بة منيش دةلَيَن ميَرد؟ بوَ ئةوة باشم  وةبةر قامضيانم دةن ، من طةمذةم! بةلآم ئةو تا دويَنيَش كضيَكي عازةب بو ... هةرطيز باوةرِ ناكةم!


يةكيَك لة طةشتيارةكان دةلَيَ: بةرِاستي لةم سةردةمةدا بينيني كةسيَكي خوَشبةخت ، وةك بينيني فيليَكي سثية.


ئيظان ئةليكسيَظيض - كةثيَلآويكي نوك باريكي لةثيَداية - قاضةكانيَ رِادةكيَشيَ و دةلَيَ: رِاست دةكةي ، بةلآم ئةمة تاواني كيَية؟ ئةطةر كةسيَكي خوَشبةخت نيت ، جطة لة خوَت كةسي تر تاوانبار مةكة!  بةلَيَ! مروَظ بوَ خوَي خوَشبةختي خوَي بنياد دةنيَ و دروستي دةكا ،ض بةربةستيَكت لةبةردةمداية؟  توَش دةتواني خوَشبةخت بيت!  بةلآم ناتةويَ و سةرسةختانة خوَتي ليَ دور دةخةيتةوة .


: توخوا ئةمةش بوة قسة؟ دةي ثيَمان بلَيَ با ئيَمةش بيزانين؟


: زوَر ئاسانة ... ئةمة ياساي سروشتة ، هةمو مروَظيَك لة سةردةميَكي دياريكراوي تةمةنيدا يةكيَكي هةر خوَش دةويَ ، هةركة ئةم قوَناغةش دةستيثيَكرد ، مروَظ دةبيَ بةتةواوي بونيةوة بةرةو ثيري بضيَت ، بةلآم ئيَوة سةرثيَضي لة فةرمانةكاني سروشت دةكةن و ضاوةرِواني ضةند 


شتيَكن لة ذياندا. دواتر ... خوَ لة ياساشدا هاتوة كة هةمو مروَظيَكي تةندروست و ئاسايي دةتواني زةماوةند بكا ، با ثيَتان بلَيَم مروَظ  تا زةماوةند نةكا خوَشبةخت نابيَت. هةركاتيَ هةل و مةرجةكة طونجاو بو ، دةبيَ زةماوةند بكريَ ، خوَ دواخستن كاريَكي باش نية ... بةلآم ئيَوة ناتانةويَ ذن بيَنن! هةموتان ضاوةرِواني ضةند شتيَكن! ئيَوة بوَ خوَشتان دةزانن لةكتيَبي ئاسمانيدا هاتوة كة شةراب دلَي مروَظ شاد دةكا ... ئةطةر شاد و خوَشبةختي و بتةويَ شادتريش بيت ، دةبيَ بضيتة فروَشطايةك و دوسيَ ثةرداخ هةلَدةي ، مروَظ لة جياتي ئةوةي قسةي طةورة و فةلسةفي بكا ، دةبيَ بةراورد لة نيَوان شتةكاندا بكا و بيانكاتة سةرمةشق ونمونةيةك بوَخوَي ! بذي نمونة!


: توَ دةلَيَي مروَظ خوَي خوَشبةختي خوَي بنياد دةنيَ ، سندان لةم بنيادنانة دا ، كةهةمو خوَشبةختيةكةي بةهوَي ددان ئيَشةيةكةوة  يان بةهوَي خةسويةكي خراثةوة ، لةبةين ضيَت.  ئيستا ئةطةر شةمةندةفةرةكةمان توشي ثيَكدادان بيَت ، بوَنمونة وةك ثيَكدادانةكةي ضةند سالَ لةمةوبةري ويَستطةي ( كوَكوَ يوَ ظسكايا) ، ئةوسا دلَنيام لةسةر ئةم قسانةت ناميَني و وةك دةلَيَن لة ئاوازيَكي تر دةخويَني... 


تازة زاوا ، بة نارِازيبونةوة وةلآم دةداتةوة: وانية! خوَثيَكدادان ئةوثةري سالَي جاريَك رِودةدا ، من بةشبةحالَي خوَم هيض ترسيَكم لةم جوَرة رِوداوو كارةساتانة نية ، ضونكة هيض هوَكاريَك نابينم بوَ رِوداني ئةم جوَرة كارةساتانة ، جطة لةوةش زوَر بةدةطمةن شتي لةو ضةشنة رِودةدةن ، بةطوَرِي بابي ، ض دةبيَ با ببيَ!  هةرنامةويَ طويَم لةو قسانةش بيَت ، باشة  برادةرينة خةريكين دةطةينة ويَستطةي داهاتو.


ثيتةر ثتروَظيض دةثرسيَ: ئةريَ بةرِاست ثيَت نةطوتم نيازي كويَت هةية؟ دةضية موَسكوَ يان بةرةو باشور دةضيت؟ 


: ئةمن ئةوة لةموَسكوَوة بةرةو باكور دةرِوَم ، باشوري ضي؟


: ئيَ خوَ موَسكوَ باكور نية؟


: دةزانم! ئيَمةش نيازي ثتروسبوَرطمان هةية.


: ئيَ خوَ ئيَستا ئيَمة بةرةو موَسكوَ دةضين! 


تازةزاوا سةرسام و حةثةساو دةثرسيَ: بةرةو موَسكوَ دةرِوَين؟


: سةيرة ... بليتي كويَت برِيوة؟


: ثتروسبوَرط.


: جاكةوابيَ ثيروَز بايت ليَ دةكةم! بة ثيَضةوانةوة سوار بويت.


بوَ ماوةيةكي كةم ، بيَدةنطي داياندةطريَت ، تازة زاوا هةلَدةستيَ و نيطايةكي سةرخوَشانةي دةوروبةري خوَي دةكات.


ثيتةر ثتروَظيض ، وةك رِونكردنةوةيةك دةلَيَ: بةلَيَ هاورِيَي خوَشةويست ، كةوابيَ لةويَستطةي بوَلوَطوَيا شةمةندةفةرةكةت ليَ طوَرِاوة و سواري شةمةندةفةريَكي تر بويت ، ديارة بةو دوسيَ ثةرداخة بيرت كردوَتةوة و برِيارت داوة سواري شةمةندةفةريَكي ثيَضةوانةي ئاراستة بيت!


تازة زاوا رِةنطي بةرِوخسارةوة ناميَنيَ ، سةري خوَي دةخاتة نيَو هةردو دةستةكانيةوة و بةبيَ ئاراميةوة بةنيَو فارطوَنةكةدا ديَت و دةضيَ و دةلَيَ: ئاي كة بةدبةختم ! ئيَستا ضي بكةم؟ قورِي كويَ بةسةر خوَمدا كةم؟


طةشتياراني نيَو فارطوَنةكة دلَي دةدةنةوة: طرينط نية ... تةلةطراميَك بو َخانمةكةت بنيَرة ،هةركة طةيشتينة يةكةم ويَستطةش سواري شةمةندةفةريَكي خيَرا بة و لةوانةية بطةيتةوة خانمةكةت.


تازةزاوا كة ( بنيادنةري خوَشبةختيةكاني خوَيةتي) ، بةطريانةوة دةلَيَ: شةمةندةفةري خيَرا! ثارةي شةمةندةفةري خيَرام لةكويَ بو؟ جزداني ثارةكةم لاي ذنةكةمة.


طةشتيارةكان بةثيَكةنين و فسكة فسكةوة لة ناو خوَياندا هةنديَك ثارة كوَدةكةنةوة و دةيدةنة دةست تازة زاواي خوَشبةختةوة.  


زاوا و خةزوور


                                                  (ضيروَكيَكي سةردةميانة)


لةميوانداريةكي ئاهةنط و سةمادا كة لةشاروَضكةيةك سازيان كردبو ، ئاشنايةك رِويكردة (ثيتةرثتروَظيض ميلكين) و طوتي: بيستومة دةلَيَن بةنيازي ذن بيَني؟ 


: بة ضيدا ديارة نيازي ذن هيَنانم هةية؟ ض طةمذةيةك ئةم قسةيةي ثيَ طوتوي؟ 


: هةموان وادةلَيَن ، خوَ دياريشة كةواية ، بوَضي ليَماني دةشاريةوة بابة؟ توَ ثيَتواية ئيَمة لة طويَي طادا نوستوين! باش لة نيازةكانت  - كةوةك رِوَذي رِونن - تيَطةيشتوين هة... هة... هة...خوَديارة جةنابت هةر لةبةيانيرِا  تا ئيَواريَ  لة مالَي كوَندراشكين نايةدةريَ ، نيوةرِوَ و ئيَوارة لةويَ نان دةخوَي و رِوَمان دةخويَنيةوة و جطة لة ( ناستينكا كوَندراشكينا) ،ثياسة لة طةلَ كةسي تردا ناكةيت و تةنيا ضةثكة طولَ بوَ ئةو دةبةي ... كاكة ... هيض شتيَك لةضاوي ئيَمة ون نابيَ. دويَنيَ  بةرِيَز (كوَندراشكين) م بيني طوتي: خةريكين قسةي لةسةر دةكةين هةركة طةرِاينةوة شار ، خةريكي رِيَكخستني كاروباري زةماوةندةكة دةبين ... باشة ئةمة ضي تيَداية؟ خوابكا وابيَ ، باوةرِت هةبيَ بةشي زوَري لةبةر كوَندراشكين ئةم زةماوةندةم ثيَخوَشة ، داماوة حةوت دانة كضي هةن ، حةوت دانة!  ئةمة طالَتةية؟ خوا بكا هةر يةكيَكيشيان بةثيَو رِيَي خوَيةوة برِوات ... 


ميلكين ، لةميَشكي خوَيدا دةيطوت : ( بةنةفرةت بي ئةمة دةيةمين كةسة لةبارةي زةماوةندي من و ناستينكاوة قسةم لةطةلَدا دةكا!  تيَناطةم ئةم خةلَكة بوَضي بةم شيَوةية بير دةكةنةوة! دلَنيام هةر لةبةر ئةوةية كة رِوَذانة لةمالَي ئةواندا نان دةخوَم وثياسة لةطةلَ ناستينكادا دةكةم ... هةتا دةرفةت هةية ، دةبيَ كوَتايي بةم قسة و قسةلَوَكانة بيَنم ، طةرنا كاتيَ بةخوَم دةزانم ئةو خودا نةناسانة رِايةخي زةماوةندم بوَ رِادةخةن. دةبيَ سبةي سةريًَك لةو كوَندراشكينة طةمذةية بدةم و لةوبارةيةوة قسةي لةطةلَدا بكةم و هةنديَك شتي بوَ رِون كةمةوة ، با لةخوَرِا شت رِيَك نةخا و دلَي خوَي بةم زةماوةندة خوَش نةكا و دواتر ... خوداحافيزي ليَ بكةم .


سةرلةبةياني رِوَذي دواتر ، ميلكين بة شةرم و جوَريَك لة ترس و دودلَيةوة بةرةو ظيَللاكةي كوَندراشكين ، كارمةندي ثلة شةشي دةولَةت ، وةرِيَ كةوت و ضوة ذورةكةيي و خاوةن مالَ بة ثيريةوة ضو و بةخيَرهاتنيَكي طةرمي كرد: سلآو لةثيتةرثتروَظيض ! تةندروستيت ضوَنة؟ ضية! دةلَيَي نيطةراني؟ هة... هة... هة... ناستينكا ئيَستا دةطةرِيَتةوة ... ضوة سةريَك لةخيَزاني طوَسيَظ بدا.  ميلكين ، بة شةرمةزاريةوة برِيَك ضاوةكاني هةلَطَوَفين و


 بة منجة منجةوة طوتي: لةرِاستيدا ... بوَ ديدةني ناستينكا نةهاتوم ... هةنديَك كارم بة بةرِيَزتة ... دةمةويَ هيَنديَك قسةت لةطةلَدا بكةم  ...  ئاخ ... شتيَك ضوة نيَو ضاوم  ...


كوَندراشكين سةيريَكي كرد و طوتي:  دةتةويَ لةبارةي ضيةوة قسةم لةطةلَدا بكةي؟ ...خوَ ئةمةثيَويست بةشةرم ناكا ، ثياو نابيَ هةست بة شةرم وخةجالَةتي بكا! ئاخ لةدةست طةنجاني وةك ئيَوة! لة مةبةستةكةت  طةيشتوم ، دةزانم دةتةويَ ض بلَيَي ... لةرِاستيدا دةبو دةميَك با ...


: لةرِاستيدا ... شتةكة واية و دةبيَ ... هاتوم خوداحافيزيت ليَبكةم ... سبةي نيازي رِوَيشتنم هةية ...


كوَندراشكين حةثةسا و ضاوةكاني زةق بونةوة وثرسي: ليَرة دةرِوَي؟ 


: بةلَيَ ... دةبيَ لةخزمةتتان ...ئةطةر موَلَةت هةبيَ ... زوَر سوثاسي ئةو ميوانداري و دلَفراوانيةتان دةكةم ... بةرِاستي كضةكانت زياد لةئةندازة ميهرةبان و رِيَكوثيَكن ... هةرطيز ئةوكاتانةم لةبير ناضنةوة كةلةطةلَ ئيَوةدا بةسةرم برد ...


خاوةنمالَ ، نيَوضاواني طرذ كرد و قسةكاني بة ميلكين برِي و طوتي: موَلَةتم بدةية ... بةرِاستي ئةمن هيض سةر لةم قسانةي توَ دةرناكةم ، ئةلَبةتة هيض طومانيَك لةوةدا نية هةمو كةس ئازادة و مافي خوَيةتي بوَكويَ دةرِوا ... توَش هةر كاريَك ثيَت خوَشبيَ دةتواني بيكةي ،  بةلآم خةريكي بةهةلَةدا دةضي و ئةمةش كاريَكي ئابرِومةندانة نية ! 


: من ... من تيَناطةم لةبةرضي بةهةلَةدا دةضم؟ 


: تةواوي ئةم هاوينةت لةمالَي مندا بةسةر برد و خواردت و خواردتةوة و هيواو ئوميَدت خستة دلَمانةوة و لةبةيانيةوة تا ئيَواري جرت و فرتت بو لةطةلَ كضةكانمدا و ئيستاش دةلَيَي خوداحافيز؟ 


: بةلآم من ئوميَدم نةخستوَتة دلَي كةسةوة . 


: رِاستة كة بةفةرمي نةهاتويتة داخوازي ، بةلآم بة رِةفتارتةوة دياربو مةبةستت ضية ، هةمو رِوَذيَ ناني نيوةرِوَ و ئيَواريَت لة مالَي مندا دةخوارد و تا دةتتواني دةست لةنيَو دةستي (ناديا) ، دةطةرِايت و ثياسةت دةكرد ... ئايا ئةم كارانة بيَ مةبةست دةكريَن؟ ئةوة تةنيا زاواية كةدةتوانيَ سيَ ذةمة لةمالَي خةلَكيدا نان بخوا ، ئةطةر توَ داخوازيكةر نةباي! ثيَتواية هةمو رِوَذيَ بوَ ناني نيوةرِوَ و ئيواريَ بانطم كردباي؟ ئةم جوَرة قسانة هةرطيز ناضنة ميَشكي منةوة ، دةبيَ هةر ئيَستا بيَيةثيَشيَ و كارةكة رِيَكبخةين ، طةرنا ... طةرنا ... 


: برِوانة ... ناستينكا ... كضيَكي لةئةندازة بةدةر ميهرةبان و لةبار و جيَطاي رِيَزة ... هاوسةريَكي لةو باشتر ... بةلآم لةرِاستيدا من و ئةو نةمانتواني ليَك تيَ بطةين . 


كوَندراشكين بةثيَكةنينةوة طوتي: هةر ئةوةندة؟ بةس لةبةر ئةوةندة؟ بوَ هةمو دونيا بطةرِيَي ذنيَكت دةسدةكةويَ  وةك ميَردةكةي بيربكاتةوة؟ ئاخ لةدةست طةنجي وةك ئيَوة! هةرئةوةندةي بيريَك بة ميَشكتاندا هات ئيدي ناتوانن بةو ئاسانية لةميَشكي خوَتاني وةدةر نيَن! هة... هة... هة... مروَظ سةري ليَتان سورِدةميَنيَ ... ئةمرِوَ ليَكدي تيَناطةن ئةمة هةرطرفت نية ، تةنيا ئةوةندة بةسة يةك سالَ ثيَكةوة بذين  ، ئيدي تةواوي ئةم ناهةمواري و ليَك نةطةيشتنانة لةبةين دةضن. بوَنمونة شةقاميَكي تازة دروستكراويش ناكريَ طاليسكةي تيَدا ليَخورِي ، بةلآم دواي ماوةيةك تادةتواني ليَخورِة . 


: قسةكانت رِاستن ... بةلآم ... لةوانةية من شياوي ناستينكا ...


: نانا ... هةر زوَريش شياوي ... قسةي بةلاش مةكة ... توَ طةنجيَكي زوَر باشي . 


: بةلآم ليَرةدا شتيَك هةية ، توَ ئاطاداري ذياني من نيت ، كاكة من كةسيَكي هةذار و دةسكورتم ... 


: ديسان قسةي بةلاش ... خوَ هةرنةبيَ مانطانة موضةيةكت هةية و ئةمةش بةسة و زوَر سوثاس بوَخودا ... 


: بةلآم ... من عةرةقخوَرم ... طيروَدةبوم .


خاوةنمالَ دةستي رِاوةشاندن و طوتي: ئةم قسانة ضين؟ ئةمن تا ئيَستا يةك جاريش بة سةرخوَشي نةمديوي ، جطة لةمةش ، توَ طةنجيَكي! با بشخوَيتةوة!  منيش لة سةردةمي طةنجيدا ، نةك هةر خواردنةوة ، بةلَكو زيادرِةويشم دةكرد...طةنجيَتية ئيدي ...


: بةلآم ئةوةي من خواردنةوةيةكي ئاسايي نية ، بةلَكو ئالودةبونة ... ئالودة بون بة خواردنةوة ، شتيَكي بوَماوةيي بنةمالَةكةمانة.


: باوةرِناكةم ... ضلَي طولَ و ئالودةيي؟ هةرطيز باوةرِ ناكةم .


: كاكة رِاستيةكةي جطة لةئالودةيي ، هةنديَك كردةوةي نةشياوي ترم هةن ، ثياوي هةق و حيساب و ...


: بةرِيَزم كيَ وةرناطريَ؟ هة ... هة ... هة ...ثيَتواية سةرم سورِماوة؟ 


: ئاخر تا ضارةنوسم رِون نةبيَت ناتوانم ذن بيَنم ... رِاستيةكةي تا ئيستا ئةمةم ليَ  شاردبويةوة بةلآم ئيستا ناضارت كردم باسي بكةم ... فايلي توَمةتي دزيم هةية و برِيار واية بةم نزيكانة دادطايي بكريَم .


كوَندراشكين بة ورِ و طيَذيةوةثرسي: دادطايي؟ ئةمةيان شتيَكي تازةية ... نةمدةزاني ... هةقي خوَتة ، تا ضارةنوست ديار نةبيَ ، نابيَ ذن بيَني ...


: ضةندت دزي؟ 


: 144هةزار رِوَبلَ .


: ثارةيةكي كةم نية ... بةرِاستي فايلةكةت بوَني سيبرياي ليَديَ ... لةوانةية ذياني كضةكةم ثرِبيَ لةبةدبةختي و كويَرةوةري ... بةلَيَ ، كةوابيَ بةم حالَةوة هيض ناكريَ  ... خوات لةطةلَ.


ميلكين ، هةناسةيةكي ئاسودةي هةلَكيَشا و دةستي بوَ كلآوةكةي دريَذ كرد ... كوَندراشكينيش دواي برِيَك بيَدةنطي ، طوتي: ئيَ باشة خوَ ناستينكا توَي زوَر خوَش دةويَ! كةواية بوَضي لةطةلَ توَدا نةيةتة سيبريا؟ خوَ عيشق و خوَشةويستيش بيَ  فيداكاري و لةخوَ بوردويي شتيَكي بيَ ماناية! جطة لةوةش (توَمسك) شاريَكي زوَر بة بةرهةم و بةرةكةتة. ذيان لة سيبريا ضةند بةرابةر ليَرة خوَشتر و باشترة ، بةخودا هاتبا و مندالَم نةبان دةرِوَيشتم و بوَخوَم لةويَ دةذيام. دةوةرة دةي دةوةرة با زةماوةندةكة ريَكخةين .


ميلكين ، لةميَشكي خوَيدا بيري كردةوة : ( ئةم شةيتانة ئامادةية لةبةر سوك كردني باري خوَي ، كضةكةي بداتة هةموو ثيس و ضةثةلَيَك ). 


: ئاخر كاكة هةر ئةوةندة نية! هةنديَك شتي تريش هةن دةبيَ ثيَتي بلَيَم ... جطة لةو فايلة  ، فايلي ساختةكاريشم هةية.


: جا ئةمة ض جياوازيةك دروست دةكا؟ دو توَمةت هةر يةك سزايان هةية.


: تف!


: بوَضي تف؟


: لةبةرئةوةي ... طويَ رِاطرة من ئيستاش هةمو شتةكانم ثيَنةطوتوي ... ناضارم مةكة طةورةترين نهيَني ذياني خوَم بدركيَنم ...


: زانيني رِاز و نهيَنيةكاني توَ ض دةرديَكي من دةوا دةكا؟ ئةمانة قسةي بةلاشن برا!


: كاكة قسةي بةلاش نين! ئةطةر برِيَك هيَدي بيت و بزاني من كيَم ... ئةوسا لةبري ئةوةي كضةكةتم بدةيتيَ ، ثشتم تيَدةكةي ... من ... دورخراوةيةكي هةلآتوم.


كوَندراشكين ، بةم قسةية وةك ئةوةي مار ثيَوةي دابيَ ، شيَوا و لةجيَطاي خوَي هةستا و برِيَك لةميلكين وةدوركةوت ، ماوةيةك بةو شيَوةية بيَ جولَة مايةوة و تيَيرِاما ، ئةمجار خوَي خستة سةر كورسيةكة و بةدةنطيَكةوة كة بيَ ئوميَدي  تيَدا بةدي دةكرا ، طوتي: هةرطيز بيرم بوَشتيَكي لةم ضةشنة نةدةضو ... ئةمن مارم لة باخةلَي خوَمدا ثةروةردة كرد ، فةرمو بوَ دةريَ ، نامةويَ ضاوم بة ضاوت بكةويَ . ميلكين كلآوةكةي هةلَطرت و لةخوَشي ئةو سةركةوتنةي وةدةستي هيَنابو ، بةرةو دةرطاي دةريَ وةرِيَ كةوت ...


 بةلآم لةو ساتةدا كوَندراشكين طوتي: رِاوةستة ثةلة مةكة ، ئةدي ضوَنة تا ئيَستا دةسطيريان نةكردويةوة ؟ 


: هةروا بة ئاساني ناتوانن بمطرنةوة ، ناوي خوَم طوَرِيوة.


: ئةها ... وةلآهي لةوانةية تا كوَتايي ذيانيشت نةتوانن ثةي بةم نهيَنية بةرن و بتدوَزنةوة ، ثةلة مةكة ... توَ طةنجيَكي باشي ... دةزانم ماوةيةكي زوَريشة توَبةت كردوة ... كورِة دةثةنا بةخوا ، ض دةبيَ باببيَ ، كيَشة نية ، وةرة ثيَشيَ.


ميلكين سةرتاثاي جةستةي ئارةقةي ليَ نيشت  ... نةيدةزاني ض دروَيةكي لةمة طةورةتر بدوَزيَتةوة ... بيري بوَ هيض شتيَك نةدةضو ... ضارة نةمابو جطة لةوةي بيَ هيض ليَكدانةوة و ئامادةكاريةكي ثيَشوةختة ، تا تيني تيَداية رِاكا وخوَي رِزطار كا ... خوَي ئامادةكرد لةدةرطاوة  فرتةي ليَ بكا.


 بةلآم لةو ساتةدا بيريَكي بة ميَشكدا هات ... طوتي: كاكة طرفتيَكي تريشم هةية ... ئةطةر رِاستيةكةيت دةويَ من شيَتم! ... خوَشت دةزاني شيَت بةكةلَكي ذن هيَنان ناية ...


: باوةرِناكةم ... شيَت و ئةم قسة بةجيَيانة؟!.


: لةقسةكةتةوة ديارة كة شارةزاييةكي ئةوتوَت لةو بارةيةوة نية ، هيَنديَك كةس حالَةتي شيَتيان جارجارة ، ئةوكاتانةي كة ئاسايين ، هيض كةس هةستيان ثيَناكا. 


: ثيَموانية ئةم جوَرة شيَتية لة توَدا هةبيَ ، ثيَم خوَش نية لةم بارةيةوة قسة بكةيت. 


: ئةدي ض بكةم؟ كة باوةرِم ثيَنةكةي ناضارم رِاثوَرتي دكتوَرت بوَبيَنم.


: رِاثوَرتي دكتوَرم قبولَة ، بةلآم قسةكاني توَ نةخيَر.


: ئيَ باشة ، كةواية دواي نيو كاتذميَري تر ديَمةوة و رِاثوَرتي ثزيشكت بوَ ديَنم ... خوداحافيز....


                                                    *    *    *


ميلكين ، ئةمةي طوت و بةثةلة كلآوةكةي هةلَطرت و بةخيَرايي لةدةرطاكةوة ون بو ، نزيكةي ثيَنج خولةك دواترطةيشتة لاي دكتوَر (فيتيوَظ) ي ناسياوي ، كةئةويش ضةند خولةكيَك لةوةو بةر لةطةلَ ذنةكةيدا ببوة دةمةقالَيَيان.


 كاتيَ ميلكين طةيشتة ئةويَ ،خةريك بو قذي داديَنا. ميلكين رِوي كردة ناسياوةكةي و طوتي دوَستي خوَشةويست! داواكاريةكم هةية! فريام كةوة! دةيانةويَ ثةرِو بالَم بكةن و توشي ذن هيَنانم كةن ... بوَ خوَ رِزطاركردن طوتومة شيَتم  ... توَ دةتواني بة سود وةرطرتن لة رِةوشي (هامليَت ) ... ئةها ... دةزاني مةبةستم ضية (ناكريَ شيَتةكان ذن بيَنن ) ... هاورِيَي خوَشةويست! بة ثشت بةستن بةم رِاستية دةمةويَ رِاثوَرتيَكم بوَ بنوسي.


 دكتوَر ثرسي: ناتةويَ ذن بيَني؟ 


: بةهيض شيَوةيةك .


دكتوَر ، بةدةم شانةكردني قذيةوة ، طوتي: كةواتةهيض! كةسيَك نةيةويَ ذن بيَنيَ ، نةك هةر شيَت نية ، بةلَكو وشيارترين و زيرةكترين كةسي سةر رِوي زةوية ... بةلآم ئيَه ... ئةطةر هاتو رِوَذيَك لةرِوَذان لةسةر ئةم بوَضونةي ئيَستات  نةمايت و حةزت ليَبو ذن بيَني ، ئةوسا وةرةوة بوَلام تا دةسبةجيَ رِاثوَرتي شيَتيةكةت بنيَمة ناو دةستت ... ئةوسا هيض شك و طومانيَكم ناميَنيَ كة شيَت بويتة.  


ضيروَكي بيَ ناونيشان


خوَرةتاو لة سةدةي ثيَنجةميشدا - دروست وةك ئةمرِوَ - بةيانييان لةلايةكةوة سةري دةرديَنا و ئيَوارانيش لةلايةكي ترةوة ون دةبو. بةيانيان يةكةمين زةردةي خوَرةتاو ، لةطةلَ شةونمي سةر رِوي طولَ و طياكان ، ماضي ئالَو طوَرِ دةكرد و زةوي تين و تاوي بةبةردا دةهاتةوة. لةطةلَ ئةمةشدا ، هةموشويَنيَك ثرِدةبو لةشادي و ئوميَد ، سةر لةئيَوارانيش هيَوري و ئارامي خوَي وةدةست ديَنايةوة و خوَي لةنيَو تاريكيةكي بيَزاركةردا دةشاردةوة. 


رِوَذ وةكو رِوَذاني تر و شةويش وةك شةواني تر بون. بةدةطمةن هةوريَك بةئاسمانةوة بةدي دةكرا كةثيَض وخول بدا و بيكاتة طرمةو بوَلَة ، يان نةيزةكيَك لة بيَزاري و نيطةرانيدا بكشيَ. يان رِاهيبيَكي رِةنط ثةرِيو ، بة هيَواشي بضيَتة لاي هاورِيَكاني تري نيَو ديَرةكة و بكةويَتة باسي ئةوةي طوايا برِيَك لةولاي ديَرةكةوة بةوريَكي بينيوة. هةرئةوةندة و ئيدي رِوَذ  وةك رِوَذاني تر و شةويش وةك شةواني تر بون. 


رِاهيبةكان كاريان دةكرد و نويَذيان دةكرد و لةدةرطاي خوداوةند دةثارِانةوة و نزايان دةكرد. بةلآم ثيري ديَرةكةيان ، ئوَرطي ليَدةدا و ئاوازي دادةنا و بةزماني لاتيني شيعري دةخويَندةوة ، توانايةكي لةرِادة بةدةري هةبو ، ئةوةندة بةجواني ئوَرطي ليَدةدا تةنانةت رِاهيبة بةتةمةنةكانيش - كةقاضيان بةليَوي طوَرِةوة بو و بةئاستةم هةستي بيستنيان مابو - كاتيَ طويَيان لةموزيكة دلَطيرةكةي بوايا ، نةياندةتواني خوَرِاطرن و فرميَسكيان بةضاواندا دةهاتة خواريَ. هةركاتيَ لةبارةي شتيَكةوة قسةي بوَ كردبان ، تةنانةت بابةتيَكي ئاسايي لةويَنةي رِوةك و طيانلةبةرةكان ، يان لةبارةي دةرياوة ، مةحالَ بو فرميَسك بةضاويانةوة ، يان زةردةخةنةيةكي لةبار بةسةر ليَويانةوة ، بةدي نةكةيت.


لةهةل مةرجيَكي لةم شيَوةيةدا ، مروَظ وا هةستي دةكرد ضةند ذيَيةك ، لةضةشني ذيَيةكاني ئاميََريَكي موزيك ، لة رِوَحيدا دةزرينطيَنةوة. 


هةركاتيَ حالَةتيَك ، دةروني داطرتبا  ، جا ض شادي ض غةم وخةفةت ، يان لةبارةي شتيَكي ترسناكةوة قسةي كردبا ، بةهرةيةكي بةجوَش و كةف و كولَ ، سةرتاثاي جةستةي دةطرتةوة ، دلَوَثة فرميَسكةكان لة ضاوانيدا دةدرةوشانةوة و رِوخساري سور هةلَدةطةرِا و وةك هةور دةيطرماند. رِاهيبةكان لةساتي طويَطرتنياندا وايان هةست دةكرد ئيَستا نائيَستا بةهرة بةخشي ثيري ديَر ، طيانيان دةكيَشيَ.


ثيري ديَر ، لةم كات و ساتة بةشكوَيانةدا ، هيَزو توانايةكي زوَري بةكارديَنا. كاريطةريةكي طةورةي لةسةر دةروني رِاهيبةكان جيَدةهيَشت. هيَندة بةس بو  فةرماني ثيَكردبان خوَتان هةلَدةنة دةرياوة ، تاوةكو هةمويان بيَ ضةند و ضوَن  ، فةرمانةكةيان جيَبةجيَ كردبا.


نةواو سوَزي موزيك و ئةو سرودانةي لة ستايشي ثةروةردطار و زةوي و ئاسمانةكاندا دةيضرِين ، ببوة سةرضاوةي شادي و ئوميَدي رِاهيبةكان. جارجاريش لة ذياني يةك ريتم و بيَ طوَرِانكارياندا ، دةبوة هوَكاري ئةوةي لة درةخت و خةزان و بةهاريش زوير و دلَطير بن. بةلآم لة هةمو حالَةتةكاندا ،ثيَويستيان بة بليمةتي و ليَهاتويي ثيرةكةيان هةبو. 


دةيان سالَ تيَثةرِيوة و ذيان لةم ديَرةدا ، رِوَذي هةروةك رِوَذاني تر و شةويشي هةروةك شةواني ترة. جطة لة بالَندة و درِندةكان ، هيض بونةوةريَكي زيندو قاضي نةدةخستة نيَو ئةم ديَرة. نزيكترين ئاوةدانيش ، نزيكةي سةد ظرست لةم ديَرةوة دور بو ، كةرِيَطاكةي بةنيَو بيابانيَكي وشك و برينطدا تيَدةثةرِي. تةنيا ئةوكةسانةي لةخوَيان بيَزاربان  ، يان ذياني خوَيان بةهةند نةطرتبا و دةستيان لة خوَشي و شاديةكاني ذيان هةلَطرتبا ، رِيَطاي ئةم بيابانة وشك و برينطةيان دةكوتايةوة و خوَيان دةطةياندة ئةم ديَرة ، بوَئةوةي ثاك ببنةوة و ببنة رِاهيب. 


كاتيَ شةويَكيان ، ثياويَكي شارنشين ، بةندةيةكي طوناهكاري ئاسايي ، كةثيَدةضو طياني خوَي زوَر خوَش بويَ ، كةوتة ليَداني دةرطاي ديَرةكة بوَئةوةي دةرطاي ليَبكةنةوة. رِاهيبةكاني نيَو ديَرةكة حةثةسان. كاتيَ كابراي شاري وةذوركةوت ، بةرلةوةي بضيَتة لاي ثيري ديَر و داواي نزاي خيَري ليَبكا و دةست بة نزا و ثارانةوةكاني بكا ، داواي نان و شةرابي كرد. كاتيَ ليَيان ثرسي: ضوَنة وا لةشارةوة رِيَطاي كةوتوَتة ئةم بيابانة ضوَلَة؟ 


ئةويش وةلآمي دانةوة كة طوايا لة رِاو بوة و برِيَك لة ئةندازةي ئاسايي زياتري خواردوَتةوة و بةو هوَيةشةوة رِيَطاي هةلَة كردوة. 


كاتيَ رِاهيبةكان داوايان ليَكرد لايان بميَنيَتةوة و ببيَتة رِاهيب و رِوَحي خوَي رِزطار بكا ، بةم قسةية زةردةيةك طرتي و طوتي: من هاوتاي ئيَوة نيم.


دواي ئةوةي كة تيَري خوارد وخواردةوة  ، زوَر بة وردي هةلَيرِوانية سةرتاثاي ئةو رِاهيبانةي كة ضوار دةورةيان ليَدابو و سةريَكي بادا و طوتي: (ئيَوةي رِاهيب ض دةكةن؟  بةس دةزانن بخوَن و بخوَنةوة ، ئةمةية رِيَطاي رِزطار بوني رِوَح؟ برِيَك ئةقلَ و ئاوةزتان بخةنةكار و بيربكةنةوة! ليَرة بيَ خةم و خةيالَ ليَي دانيشتون و ثالَتانداوةتةوة و دةخوَن و دةخوَنةوة و بير لة هيض شتيَكي تر ناكةنةوة ، بةلآم ئيَستا كةسة نزيكةكانتان لةثةنايةكدا دةمرن و دةضنة دوَزةخةوة! برِوَن بابة ... ئةوة باسي ض دةكةن؟  برِوَن ضاويَك بةشاردا بطيَرِن و سةيركةن بزانن ض رِودةدا؟  هيَنديَك خةلَك لةثةنايةكدا لةبرسان دةمرن و لة هةمانكاتيشدا ، هةنديَكي تر جيَطا نيةثارةي تيَكةن و خوَيان لةنيَو فجق و فجوردا ونكردوة و ثارويان كةوتوَتة رِوَنةوة. مروَظةكان نةئيمانيان هةية نةرِاستيش!  ئةمة كيَية دةبيَ هيمةت بكات و رِزطاريان بكات؟ ئةركي سةرشاني كيَية ، بةئاراستةيةكي دروست ، رِيَنماييان بكا؟  ئايا ئةمة ئةركي كةسيَكي هةميشة مةستي وةكو منة؟ وادةزانن خوداوةند ئةو رِوَحة سادة و دلَة ميهرةبان و ئيمانةي لةبةر ئةوة ثيَبةخشيون تا لةنيَو ئةم ضوار ديوارةدا ليَي دانيشن وثالَدةنةوة؟). 


هةرضةندة كابراي شاري ، سةرخوَشيي ثيَوة دياربوو و ريَز و نةزاكةتيشي خستبوة لاوة ، بةلآم سةرباري ئةمةش كاريطةريةكي ئيَجطار طةورةي لةسةر دلَ و دةروني ثيري ديَرةكة جيَهيَشت.  


دواتر ،ثيري ديَر هةنديَك رِونكردنةوة و رِيَنمايي داية موريدةكاني و بةرِةنطيَكي سور هةلَطةرِاوةوة ، طوتي: براكانم ، قسةكاني رِاست بون ، رِاست دةكا ئيَستا مروَظة لانةواز و بيَدةرةتانةكان ، بةهوَي بيَ توانايي ولاوازي ئيمانيانةوة دةكةونة نيَو زةلكاوي كفر و طوناهةوة و دةمرن. لة ساتةوةختيَكي ئاوا ناسكيشدا ، ئيَمة دةستمان خستوَتة سةر دةست و وةك ئةوةي ئةم شتانة هيض ثةيوةنديةكيان بةئيَمةوة نةبيَت. من ثيَم باشة وةرِيَ بكةوم و بضمة شار و برِوَم بةلَكو عيساي مةسيح - كة خةريكة لةبير دةضيَتةوة - بهيَنمةوة يادي ئةو خةلَكة.


ثيري ديَر ، زوَر بة سةختي كةوتبوة ذيَر كاريطةري قسةكاني كابراي شاريةوة ، سةرلةبةياني رِوَذي دواتر داردةستةكةي هةلَطرت و خوداحافيزي لة موريدةكاني كرد و بةرةو شار ، كةوتة رِيَ.  


بةم شيَوةية رِاهيبةكان ، لةشيعر و موزيك و وتارةكاني ثيرةكةيان بيَ بةش بون. نزيكةي دو مانط بو ،ثيرةكةيان جيَي هيَشتبون. 


زوَر بيريان دةكرد ، بةلآم هيَشتا ديار نةبو بطةرِيَتةوة.                                                  


سةرةنجام لة كوَتايي مانطي ئةيلولدا دةنطي تةقةتةقي داردةستةكةي كةوتة بةر طويَي موريدةكاني. بةرةوثيري ضون و دايانة بةر رِيَذنةي ثرسياران.  بةلآم ثير لةبري ئةوةي بة بينيني موريدةكاني شاد و خوَشحالَ بيَت ، داية ثرِمةي طريان و هيضي نةطوت.


رِاهيبةكان ،ثيري خوَيان زوَر بة كزي و ماتي هاتة بةرضاوان ، رِوخساري ماندو و ذاكاوي ، خةم و خةفةت و كوَلَةواري تيَدا بةدي دةكرا ، ئةوكاتةي لة ثرِمةي طريانيدا ، شيَوةي زياتر بةكةسيَك دةضو كة سوكايةتيةكي طةورةيان ثيَكردبيَ.


رِاهيبةكانيش دةطريان و بة قورِطي ثرِ لة طريانةوة لة هوَكاري طريانةكةيان دةثرسي. بةلآم ثير ، دواي ئةوةي هةنديَك هيَدي بوةوة ، ضوة ذورةكةي خوَي و دةرطاي لةسةر خوَي داخست.


تاحةوت رِوَذان لة ذوريَ نةهاتة دةريَ ، نة ناني دةخوارد ، نة ئاوي دةخواردةوة ، نة ئوَرطي ليَدةدا ، هةر دةطريا. هةركاتيَ راِهيبةكان هاتبان لةدةرطايان دابا و ليَي ثارِابانةوة بيَتة دةريَ  و لةو خةم و خةفةتة رِزطاريان كا ، لةطةلَ بيَدةنطيدا بةرةورِو دةبونةوة. 


سةرةنجام ثير ، لةذوريَ هاتةدةريَ ، رِاهيبةكاني لة دةوري خوَي كوَكردةوة و بة ضاواني ثرِلة طريان و دةنطيَكي غةمناكةوة - كة تارِادةيةك رِق و قينيشي ثيَوة ديار بو -  ئةوةي لةو سيَ مانطةدا بينيبوي ، سةرةتا بةدةنطيَكي ئارام و ضاواني ثيَكةنيناويةوة ، لة سةرةتاي طةشتةكةيةوة دةستي كرد بة طيَرِانةوة: كةضوَن بة دريَذايي رِيَطا بالَندةكان بوَيان دةخويَند و ضوَن جوَطةلة ئاوةكان شورِة شورِيان دةكرد و ضوَن هيوا و ئوميَدي جوان ، رِوَح و طيانيان  وةسةما ديَنا ، ضوَن خوَي وةك سةربازيَك دةهاتةبةرضاوان بةرِيَدا برِوات و باوةرِي تةواوي بةسةركةوتن هةبيَ و بةرةو مةيداني جةنط برِوا. ضوَن ليَرةوة تا شار بيري كردبوَوة و سرودي طوتبون و شيعري خويَندبونةوة و هةستي بة دوري رِيَطاكة نةكردبو.


بةلآم هةركة طةيشتة سةر باسي ئةوةي كة طةيشتة شار و هةلَسوكةوت و قسةكردن لةطةلً شارنشينةكاندا ، دةنطي لةرزةي تيَكةوت و ضاوةكاني بريسكةياندا و رِق و قين سةرتاثاي جةستةي طرتةوة. ئةوةي لةشار بينيبوني و بةرضاوي كةوتبون ،ثيَشتر لةذيانيدا شتي واي نةديبو ، تةنانةت رِيَطةي بةخوًَي نةدابو لة ميَشكي خوَشيدا بةرجةستةيان كا.


لةويَ ، لةشار ، بوَ يةكةمجار لة ذيانيدا هيَز و تواناي شةيتاني ضةثةلَي بةضاوةكاني خوَي بينيبو.  دركي ، بة فرت وفيَلَ و حيلة بازيةكاني هيَزي شةرِ و خراثةكاري و لاوازي و ترسنوَكي مروَظ ،كردبو.


 بوَ بةدبةختي هةركة دةطاتة شار و دةضيَتة يةكةم مالَةوة ، دةبينيَ ( قةحثةخانة) ية ، كة تيايدا نزيكةي ثةنجا ثياوي دةولَةمةند ، زياد لة رِادة خواردبويانةوة و بةسةرخوَشي طوَرانيان دةطوتن  ، قسةكانيشيان ئةوةندة دور لة رِةوشت و نةفرةتيي بون ، موي جةستةي هةمو مروَظيَكي باوةرِدار و لةخوا ترسيان طرذ دةكردةوة. ئةم بونةوةرة بزيَو و شاد و زياد لةرِادة ئازادانة ، نة لةخودا دةترسان و نة لة شةيتان و نة لة مردنيش ، هةرضي ثيَيان خوَش بوايا دةيانطوت و دةيانكرد.  هةركة لةسةر ماملَةيةكي شةهواني رِيَكةوتبان ، ئةوا ليَياندةدا دةرِوَيشتن.


 شةرابة جوان و خاويَنةكةشيان ثريشكي داويشتن و هةلَدةضو.


 ثيَدةضو زوَر شيرن و بةتام بيَت ضونكة دواي هةر جاميَك كةهةلَياندةدا ،ثيَدةكةنين و زياتر حةزيان دةضوة سةر خواردنةوة.  شةرابةكةيان بةدةم مروَظةوة ثيَدةكةني. هةركاتيَ ليَيان دةخواردةوة ثريشكي داويشتن و هةلَدةضو ، لةمةوة بوَت دةردةكةوت كةض جواني و فرت و فيَلَيَكي شةيتانيانةي لةشيريني خوَيدا هةلَطرتوة.


ثيري ديَر ، كة لة رِقان فرميسكي بةردةدانةوة ، هةروا لةبارةي ئةو شتانةي  ديتبوني ، قسةي دةكرد. دةيطوت ذنيَكي هةرزة و رِوت وقوت ، لةسةر ميَزيَك لةنيَو كوَمةلَيَك ثياوي مةيخوَردا رِاوةستابو وثياوةكانيش بةدةوريدا ئةلَقةيان بةستبو.  ئةستةمة مروَظ بتوانيَ ديمةنيَكي لةمة جوانتر و دلَفريويَن تر لةميَشكي خوَيدا بنةخشيَنيَ ، يان شتيَكي لةو ضةشنة لة سروشتدا بةدي بكا.  ئةو مارة ذةهراوية ، ئةو كضة قذ دريَذ و طةنم رِةنطة ، كةضاوو بروَيةكي رِةش و ليَوةكاني طوَشتن بون ، بيَ شةرمانة ددانةسثيةكاني دةردةخستن ، بةشيَوةيةك ثيَدةكةني ، دةتطوت نيازي ئةوةي هةية بلَيَ: (برِوانن ضةندة بيَ شةرم و دلَرِفيَنم). ئةو مت و موروة زيَرِانة بةسةر شان و مليدا هاتبونة خواريَ. جةستةي نازداري ، ئامادةنةبو  لةنيَو جل وبةرطةكانيدا خوَي بشاريَتةوة و دةتطوت سةوزة طياي بةهارانة زةوي شةق دةكا و لةذيَر خاكةوة سةر دةرديَنيَ. ئةو ذنة هةرزة و بيَشةرمة ، شةرابي دةنوَشي و طوَراني دةطوت و هةرضيةكيان حةزيان ليَبواية خوَي دةخستة بةردةستيان.


ثيري ديَر هةروا قسةي دةكردن و دةستي رِادةوةشاندن. لةبارةي ثيَشبرِكيَي ئةسثسواري و شةرِةطا و شانوَ و كارطةي ويَنةكيَشان ، واتا ئةو شويَنةي ثةيكةريان ليَ دروست دةكردن و لةسةر جةستةي رِوتي ذنان ، تابلوَي هونةريان دةكيَشا.


ثيري ديَر ، بةزمانيَكي سادة و رِون و ثرِئاواز ، بة تاسوقةوة قسةي دةكردن ، دةتطوت دةيةويَ رِيشة بةسةر ذيَيةكدا بيَنيَ كة ليَي ون بوة و بوَي نادوَزريَتةوة ...


 رِاهيبةكانيش ، مات و سةراسيمة ، سةراثاي جةستةيان ببوة طويَ ،  لةئةنجامي هةلَضوني هةست و نةستياندا ، خةريك بو هةناسةيان رِادةوةستا...


سةرةنجام ثيري ديَر ، دواي طيَرِانةوةي تةواوي فرت و فيَلَةكاني شةيتان و بريسكةي خةلَةتيَنةري هيَزي شةرِ و خراثةكاري و ديمةنة دلَرِفيَنةكاني جةستةي ذن ، شةيتاني بة نةفرةت كردو بةرةو ذورةكةي خوَي رِوَيشت و ون بو ...


بةياني زو كاتيَ لةخةو هةستا و لة ذورةكةي خوَي وةدةركةوت ، هيض كام لةرِاهيبةكاني بةرضاو نةكةوت ، هةرهةمويان بةرةو شار فرتةيان ليَكردبو.


هاوينةواريةكان


تازة بوك و زاوايةك ، بة دريَذايي هيَلَي شةمةندةفةري نزيك هاوينةوارةكة ،خةريكي ثياسةكردن بون. 


ثياوةكة ، دةستيَكي لةكةمةري ذنةكة ئالآندبو و ذنةكةش خوَي بةوةوة نوساندبو. هةردوكيان هةستيان بة شادي و خوَشيةكي زوَر دةكرد.


نيوة مانط ، لة ئاسمانةوة سةيري دةكردن و نيَوضاواني خوَي طرذ كردبو و خةم و خةفةت لة رِوخساريدا بةدي دةكرا ،ثيَدةضو ، ئاخ بوَ سةردةمي لاويَتي خوَي هةلَكيَشيَ و ئيَرةيي بةم دوانة بةريَ.


هةوا ، بيَ جولَة و بوَني طولَة كيَويةكاني ليَدةهات ، لةولاي هيَلَي شةمةندةفةرةكةوة ، دةنطي بالَندةيةك بيسترا...


ذنة طوتي: ساشا ضةندة خوَشة! بةرِاستي دةلَيَي خةون دةبينم! برِوانة ئةو بيَشةلآنة بضوكة! ضةندة ئارامكةرة! برِوانة ستوني تةلةطرافةكان!  ضةندة رِيَك و جوانن!  ببينة ساشا! ئةمانة ذيانيان بةم شويَنة بةخشيوة!  ماناي ئةوةية ليَرةش ذيان هةية ... ثيَشكةوتن هةية ... مةطةر توَ ئةو كاتانةي شنةبا دةنطي نةرمي شةمةندةفةرت بوَ ديَنيَ ، هةست بة خوَشحالَي ناكةي؟


: بةلَيَ رِاست دةكةيت ... ئةريَ دةستةكانت بوَ وا طةرم داهاتون!... ئةريَ بوَ ئيَواريَ ضيمان هةية بيخوَين؟


: ضيَشتي طيايي و مريشك ... مريشكةكة بةشي هةردوكمان دةكا ، جطة لةوةي لة شاريشةوة هةنديَك ماسي ساردينيان بوَ ناردوين .


نيوة مانطةكة ، وةك ئةوةي بوَني بة شتيَكي تفت و ناخوَشةوة كردبيَ ، رِوي خوَي لة ثشت هةورةكانةوة شاردةوة ، دياربو خوَشي و شادي مروَظةكان ، ئةوي خستبوَوة يادي جيَطة و نويَنة تةنياكةي خوَي لةوديوي جةنطةلَ و دةشتةكانةوة ...


: ئةوة شةمةندةفةريَك خةريكة بةرةو ئيَرة ديَت.


سيَ ضاوي بلَيَسةداري شةمةندةفةري لوَكوَموَتيظ ، لةدوررِا وةدةركةوتن. سةروَكي لقي ويَستطةكة ضوة سةر سةكوَكة ، لةهةردولاي هيَلَةكةوة ضراي رِيَنمايي داطيرسان ، ساشا بةباويَشك دانةوة ، طوتي:  ئةم شةمةندةفةرة برِوات ، ئيَمةش دةطةرِيَينةوة مالَيَ. بةرِاستي ذيانيَكي زوَر خوَش بةسةر دةبةين ، ئةوةندة خوَشة كةباوةرِ ناكريَ.


شةمةندةفةرة رِةشةكة ، بيَدةنط ، تا ئاستي سةكوَكة ضوة ثيَش و رِاوةستا.


سةر و سيماي خةوالَوي طةشتياران و كلآوةكان و شانةكان - كة لةثةنجةرةكةوة دياربون - كةوتنة جولَة...


لة نيَو فارطوَنيَكدا ، دةنطيَك هاتة بةرطويَ كة دةيطوت: (ئةها ظاريا و ميَردةكةي! هاتونة ثيَشوازيمان!  ئةوةتان.


دو كضوَلَةي بضوك ، لة فارطوَنيَك هاتنة دةريَ و خوَيان بة ملي ظارياوة هةلَواسي. دواي ئةوان سةرو سيماي ذنيَكي قةلَةوي بةتةمةن وثياويَكي بالآ بةرزي لاواز و دواي ئةوانيش دو قوتابي قوَناغي ناوةندي ، بةخوَيان و جانتاكانيانةوة و دواي ئةوانيش خزمةتكارةكةيان و سةرةنجام داية طةورةيان ، يةك بةدواي يةكدا ، وةدةركةوتن .


ثياوةكة ، لةكاتيَكدا كة دةستي ساشاي دةطوشي ، دةستي بة قسان كرد:  ئةوة هاتين كاكة! ثيَمواية زوَرت ضاوةرِيَ كردين!  ئاخوَ لةبةرئةوةي مامت تا ئيَستا نةهاتوَتة لات ، ضةندت جنيَو ثيَداوة!  مندالَينة!  كوَليا ، كوَستيا ، نينا ، فيفا ، وةرنة ئيَرة ... دةستي مامة ساشا ماض كةن!  هةمو لة هةمو هاتوين تا سيَ ضوار رِوَذان لاتان بميَنينةوة ، هيوادارم جيَطاتان ليَ تةنط نةكةين ، ها؟ رِاستيةكةي بلَيَ ، شةرم مةكة...


ذن و ميَردي خوَشحالَ ، بة بينيني مامة و خيَزانةكةي ،  ترسيان ليَ نيشت.  ئةو كاتةي مامة قسةي دةكرد و ساشاي ماض دةكرد ، شتيَكي لةم ضةشنة بة ميَشكي ساشادا هات: (خوَي و ذنةكةي ، هةرسيَ ذورةكة و سةرينةكان و بةتانيةكان دةخةنة بةردةستي مندالَةكانيانةوة.  ماسي سةردين و ضيَشتة طياييةكة ، لةضاو تروكانيَكدا دةخوريَ. ئاموَزاكان ، ضي طولَي باخضةكة هةية هةلَيدةكةنن ، شتةكان بةسةر فةرشةكةدا ثةرش و بلآو دةكةنةوة و دةيكةنة هات و هاوار و قيذة قيذيَك ، ئةوسةري ديار نةبيَ. ئاموَذنيش ، لة بةيانيةوة تا ئيَواريَ لة بارةي نةخوَشيةكةيةوة دةدويَ و بةردةوام  دةيلَيَت و دةيلَيَتةوة كة بةرِةضةلَةك لة بنةمالَةي


 ( باروَن فوَن فنيتيش) ة و لة خيَزاني ئةودا ضاوي كردوَتةوة ...).


ساشا ، بة ضاوانيَكي نةفرةتيةوة دةيرِوانية ذنةكةي و دةيطوت:  سندانتان ليَدا!  هاتون ببنة ميواني توَ!


ظارياش - كة رِةنطي بة رِوةوة نةمابو - بةرِق و تورِةييةوة ، وةلآمي دايةوة: نةخيَر ، ئةمانة ميواني توَن ، خزم و كةس و كاري توَن ، نةك هي من!  ئةمجار رِوي كردة ميوانةكان و زةردةخةنةيةيةكي هيَناية سةر ليَوةكاني و طوتي:  فةرمون فةرمون ، تكا دةكةم فةرمون!


نيوة مانطةكة ،جاريَكي تر خوَي لةنيَو ثةلَة هةورةكان هيَناية دةريَ ، دةتطوت لةخوَشي ئةوةي كة هيض خزميَكي نية ، ثيَدةكةنيَ. 


ساشاش رِوي خوَي وةرسورِاند بوَ ئةوةي رِوي  ترش و تالَي خوَي لةنيطاي ميوانةكان بدزيَتةوة و هةولَيدةدا بةدةنطيَكي بةسوَز وثرِ لة خوَشةويستيةوة قسة بكات ، بوَية طوتي:  فةرمون ، ميوانةخوَشةويستةكان فةرمون.     


ناكامي


(ئيليا سيَرطيوَظيض ثيثلوَظ)  و ( كليوَثاتراثتروَظنا ) ي ذني ، لةوديو دةرطاي ذورةكةوة طويَيان رِاطرتبو ، دياربو لة ذورة بضوكةكةدا ، دو كةس لةبارةي عيشق و خوَشةويستيةوة دةدوان ، ئةو دو كةسة ، يةكيان (ناتاشا) ي كضيان و ئةويتر (شضوَثكين ) ي  ماموَستاي فيَرطةي شارةكة بو.


ثيثلوَظي باوكي كضة ، لةخوَشيان هةمو جةستةي دةلةرزي ، دةستةكاني ليَك دةسوي و لةذيَر ليَوةوة بةسرتة طوتي: خةريكة دةم بوَ قولابةكة دةبا ، ذنةكة توَ دةبيَ هةمو هوَش و بيرت كوَكةيتةوة و هةركة قسةكانيان طةيشتة سةر باسي عيشق و خوَشةويستي ، دةبيَ بيَ دواكةوتن  ( شةمايلي قةديسان *) لةديوارةكة داطرية خواريَ و بةرِاكردن بضين ثيروَزباييان ليَ بكةين ... دةبيَ خافلَطيريان بكةين ... دةبيَ دروست لةو ساتةدا بطةينة سةريان ... نزاي بةخيَريان بوَ بكةين ... نزاي بةخيَر، بةشيَكة لة كارة ثيروَزةكان ، كةسيَك نزاي بةخيَري بوَ بكريَ ئيدي هةرطيز ناتوانيَ خوَي لةذيَر باري هاوسةرطيري دةربيَني ... كاتيَكيش بيةويَ برِو بيانو بيَنيَتةوة ، ئةوا دةبيَ لةدادطا ئامادة بيَ.


لةم كاتةدا ، لةذورة بضوكةكةدا شضوَثكين خةريكبو دةنكة شقارتةيةكي بةثانتوَلَةكةيدا دةهيَنا بوَئةوةي دايطيرسيَنيَ ، قسةي بوَ ناتاشا دةكرد و دةيطوت: واز لةم رِةفتارةت بيَنة ، من هيض كاتيَك نامةم بوَ توَ نةنوسيوة!


ناتاشاش كة بةدةم قسةكردنةوة جار جار لة ئاويَنةكةدا سةيريَكي خوَي دةكرد ، وةلآمي دايةوة:  توَ وات طوت و منيش باوةرِم ثيَكردي!  يةكسةر خةتي توَم ناسيةوة!  توَ مروَظيَكي سةيري! ماموَستي فيَرطةي خوَشنوسيت و ئةمةش خةتةكةتة؟ ضوَن دةكريَ بةو خةتة جوانةوة خةلَكي فيَري خوَشنوسي بكةي؟


: هم ... جا ئةمة ض شتيَكي طرينطي تيَداية؟ لة فيَركردني خوَشنوسيدا ، خوَشنوسين طرينط نية ، طرينط ئةوةية فيَرخوازةكان لةكاتي وانةدا نةيكةنة رِوَذي خوَيان ، كاتيَ دةبينم فيَرخوازةكان لةكاتي وانةدا خةريكي قسةكردنن ، رِاستةكة هةلَدةطرم و دةكةومة ويَزةيان ... ئيدي خةت جوان بيَ يان ناشيرن ، ض جياوازيةكي هةية؟ من دلَنيام خةتي جوان واتا قسةي قوَرِ و بةلاش!  بوَنمونة (نيكراسوَف) تا خواحةزكا خةتي ناخوَش بو ، بةلآم نوسةريَكي باش بو. من بوَ خوَم نمونةي خةتي ئةوم لة كوَبةرهةمة ضاث كراوةكةيدا بينيوة.


: بةلآم جياوازي توَ و نيكراسوَف ئاسمان و رِيَسمانة ... 


دواتر دريَذةي داية: ئةطةر نوسةريَك بيَتة داخوازيم ، ئةوا بيَ دودلَي شوي ثيَ دةكةم ، بوَ ئةوةي وةك يادطاريةك ، بةضةث و رِاستدا شيعرم بوَ بنوسيَ.


: ئنجا خوَ ئةوة هيَندة قورس نية؟ منيش دةتوانم شيعرت بوَ بنوسم.


: لةبارةي ضيةوة؟


: لةبارةي عيشق و ... هةستةكان و . ضاوةكانت و ... شيعري وات بوَ بنوسم! سةرسامت بكا ... فرميَسك بة ضاوةكانتدا بيَنة خواريَ!  ئةريَ بةرِاست ئةطةر شيعرت بوَ بنوسم رِيَطام ثيَ دةدةيت دةستت ماض بكةم؟ 


: طوتم دةبيَ خوداية ض بلَيَت؟ بيَ شيعر و ئيَستاكةش دةتوانيت.


شضوَثكين ، لةجيَي خوَي جولآ و بةضاواني لةخوَشيان دةرثةرِيوةوة ، ليَوةكاني بةدةستةكاني ناتاشاوة نوساند ، كة بوَني سابوني زةرديَنةي هيَلكةي ليَ دةهات.


لةم كاتةدا ثيثلوَظ ، كةرِةنطي وةك بةفر سثي ببو ، ئانيشكيَكي كوتاية كةلةكةي كليوَ ثاتراي ذني و بةثةلة دوطمةي ضاكةتةكةي داخست و طوتي: خيَرابة ، شةمايل ، شةمايلةكة لة ديوارةكة بكةرةوة ، رِاكة ، دةي خيَراكة. بوَخوَشيي بيَ ئةوةي كات بةفيرِوَ بدا ، دةرطاكةي كردةوة و دةستةكاني بةرةو ئاسمان بةرز كردنةوة و لةكاتيَكدا بةضاواني ثرِ فرميَسكةوة ليَكدا ليَكدا برذانطي دةثركاند ، طوتي: ثيروَزتان بيَت طةنجةكان!... نزاي بةخيَرتان بوَ دةكةم ... طةنجة خوَشةويستةكان ... خوداي طةورة خوَشبةختتان بكا ... وةضةي زوَر بخةنةوة ... 


كليوَثاتراي ذنيشي – كة لةخوَشيان دةطريا - طوتي: من ... منيش نزاي بةخيَرتان بوَ دةكةم ... بةئوميَدي خودا شاد و خوَشبةخت دةبن و ثيَكةوة ثير وخةروَ دةبن! 


دواتر رِويكردة شضوَثكين و طوتي:  توَ ، تاكة سةرمايةي ذيانم ، واتا كضة خوَشةويستةكةم ليَ دةستيَني ... توخوا ئاطات ليَ بيَت و لةطةلَيدا ميهرةبان بة ...


شضوَثكينيش كة لةترسان و لة سةرساميدا حةثةسابو و دةمي داضةقاندبو ، شةبةيخونةكةي دايك و باوكي كضة ، هيَندة لةثرِ و ضاوةرِوان نةكراو بو ، نةيتواني هيض قسة بكا.


لةحالَيَكدا لةترسان هةلَدةلةرزي ، لةميَشكي خوَيدا لة بيركردنةوةدا بو: ( ئةي هاوار ضوَن كةوتمة تةلَةوة! ضوَن خافلَطيريان كردم! كارم تةواوة! مةحالَة بتوانم لةم كيَشةية خوَم دةربازكةم!).


ناضار سةري بوَ هةل و مةرجةكة دانواند ، تا شةمايلةكةي بةسةردابيَنن ،


 دةيويست بلَيَت: (باشة رِازيم). 


باوكي ناتاشاش بةدةم طريانةوة طوتي: نزا ...نزاي بةخيَرتان بوَ دةكةم .  ناتاشا كضم برِوَ لةتةنيشتيةوة رِاوةستة... ثتروَظنا ئةو شةمايلة بدةرة من ...


بةلآم لةم كاتةدا باوكة لةطريان كةوت و لةرِقان سور هةلَطةرِا ، بةوثةرِي رِق و تورِةييةوة رِوي كردة ثتروَظنا و طوتي: هةي طةمذة!  كةللةثوض!  سةيركة لةجياتي شةمايل ضيت داوةتة دةستم!


: ئةي هاوار خوداية ئةمة ضية!


شضوَثكين ، بةنيطايةكي ثرِلة ترسةوة ، رِوانية شةمايلةكة و تيَطةيشت رِزطاري بوة. دايك و باوكي ناتاشا ، لةثةلةثةلي و هةلَةداواني خوَيان ، لة بري (شةمايلي ثيروَز) ، 


ويَنةي ( لاذيضينكوَف) ي نوسةريان لة ديوارةكة كردبوَوة و هيَنابويان .


ثيثلوَظي ثير و كليوَثاتراثتروَظناي ذني ، بةويَنةكةي دةستيانةوة ، شةرمةندة و خةجالَةت ، رِاوةستابون و تاسابون.


لةم نيَوةدا كاكي ماموَستا كةزاني هةلَةيان كردوة و هةل و مةرجةكةش لةبارة ، بةدةرفةتي زاني و بيَ دواكةوتن قوضاندي. 


(شةمايل*) ئةوثارضة تةختةيةية كة قةديسةكان بةهةلَكوَلَين نةخش و نيطار و ويَنةي لةسةر دروست دةكةن و دواتر بة هوَي كاغةز ، يان ئاوريشمةوة ويَنةكةي ليَوةردةطرنةوة. 


نةزاني


طةنجيَكي قذكالَ ، كةرِوخساريَكي لاواز و رِةق و وشكي هةبو و ئيَسكةكاني طوَناي دةرثةرِيبون و بالَتوَيةكي ضةرمي دريَذي لةضةند لاوة درِاوي لةبةردابو و ثيَلآويَكي لبادي رِةشي طةورةي لةثيَدابو ، رِاوةستا تا دكتوَري نةخوَشخانةكة كارةكاني خوَي تةواو كرد و بةرةو ئاثارتمانةكةي خوَي وةرِيَ كةوت ، بةهةستيَكي تيَكةلَ بةترس و شةرمةوة ، لة دكتوَر نزيك بوَةوة و طوتي:  تكايةكم هةية قوربان!


: ضيت دةويَ؟


طةنجةكة ناولةثي دةستي لةسةرةوة بوَ خواريَ بة لوتيدا هيَنا و ضاوي لة ئاسمان برِي و طوتي: داواكاريةكم هةية ... دكتوَري بةرِيَز! برايةكةم نيَوي (ظاسيا) ية مةبةستم ئةو ئاسنطةرةي طوندي (ظارظارني) ية ، لة نةخوَشخانةكةي ئيَوةدا ، لةذوري تايبةت بة ضارةسةركردني زينداية نةخوَشةكاندا ، خةواندويانة ...


: ئيَ باشة ، مةبةستت ضية؟


: ئاخر من براي ظاسكام ... باوكم دو كورِي هةية يةكيان ئةو ظاسكايةية ، دوةميشيان منم ، من ناوم ( كيَريلا ) ية ... سيَ خوشكمان هةن ، ظاسكا خاوةن ذن و مالَة ... مندالَيَكي بضوكي هةية ... هةمويان نانخوَري كارنةكةرن ... دو سيَ سالَ دةبيَ كورةي ئاسنطةريةكةمان بة كةلَكي كاركردن نايةت ، من بوَخوَم لة كارطةيةكي دروماندا كار دةكةم ... باوكيشم ئيدي تواناي كاركردني نةماوة ، هيضي بوَ ناكريَ ، تةنانةت ناتوانيَ كةوضكة ضيَشتيَكيش بةجواني بوَ دةمي خوَي بةريَ ...


: ئيَستا توَ ضيت لةمن دةويَ؟


: وةرة ئةو ضاكةية بكةو ظاسكا ئازادكة.


دكتوَر ، بةسةرسورِمانةوة سةيريَكي كيَريلاي كرد و بيَ ئةوةي يةك قسة بكات ، ليَيدا رِوَيشت. 


طةنجةكة خيَرا رِوَيشت وثيَشي ثيَطرت و وةك نيشانةي رِيَز - كة ئةوةندةي نةمابو سةري لة ثيَلآوةكاني دكتوَر بدا - خوَي نوشتاندةوة و بةبرذانط ثروكاندن و دةست هيَنان بةلوتيدا ، تكاي لة دكتوَر كرد: دكتوَرة باش و ميهرةبانةكةم!  توخودا واز لةو ظاسكاية بيَنة و ليَي طةرِيَ با بيَتةوة مالَيَ ، تاماوم نزاي خيَرت بوَ دةكةم!  توخودا كاكي دكتوَر ليَي طةرِيَ با بيَتةوة مالَيَ!  ئاوا برِوا هيَندةي ثيَ ناضيَ هةمومان لة برسان دةمرين!  دايكم لةبةيانيةوة تا ئيَواريَ دةطري!  ذنةكةي ظاسكاش بةردةوام شين و طريانيةتي ... طوزةرانمان زوَر نالةبارة! ... خودابمكوذيَ ئةطةر دروَ بكةم! ... دكتوَرة ميهرةبانةكةم ، توخوا ئازاديكة!


دكتوَر بةرِقةوة سةيريَكي كرد وثرسي: ئةريَ توَ شيَتي يان طةمذةي؟  ئاخر من ضوَن دةتوانم ئازاديكةم! مةطةر نازاني ئةو زيندانية؟


كيريلا لةثرِمةي طريانيدا و بةدةم فرميَسك رِشتنةوة طوتي: وازي ليَ بيَنة بابضيَتةوة مالَيَ.


: تف لة توَ هةتيوي طةمذة!  من كوا مافي ئةوةم هةية ئازاديكةم؟ بوَ ثيَت واية من بةرثرسي زيندانم؟ هيَناويانةتة نةخوَشخانة بوَ ئةوةي ضارةسةري بكةم ، منيش ئةوة خةريكي ضارةسةركردنيم ، وةك ضوَن ناتوانم توَ بخةمة زيندانةوة ، ئاواش مافي ئةوةم نية ئةو ئازاد بكةم ، توَ زوَر طةمذةي ها!


: ئاخر ئةو برايةي منيان هةر لةخوَرِا خستوَتة زيندانةوة!  جطة لةم جارة ثيَشتريش سالَيَك لة زينداندا بو!  ئةدي ئةمةي ئيَستا ضية!  بوَضي دةبيَ زينداني بكةن؟  ئةطةر كةسيَكي كوشتوة يان ئةسثي خةلَكي دزيوة بةهةرحالَ!  بةلآم  ضوَن دةبيَت لةسةر شتي ثرِ وثوض خةلَك بخةنة زيندانةوة! 


: قسةكةتم قبولَة ، بةلآم ثيَم طوتي من هيضم لةدةست ناية.


: ظاسكا مندالَة لاديَيةكي سادةية ، خوَشي نازانيَ لة سةر ضي خستويانةتة زيندانةوة ، جةنابي دكتوَر! ئةو رِوَذة ظاسكا سةرخوَش بو ، هيض ئاطاي لةخوَي نةبو ، تةنانةت لةبيرمة زلةيةكي كيَشا بةبناطويَي باوكمدا و دةموضاوي خوَشي كيَشا بة لقة داريَكدا و خويَني ثيَدا هاتة خواريَ. دو مندالَي طةرِةكةكةمان ضونة بندةستي و هةواو ئارةزوي توتني توركي لة كةللةي دابون ، ضون لةبن طويَيان خويَند و رِازيانكرد لةطةلَياندا بضيَتة دوكاني كابراي ئةرمةني و دزي ليَ بكةن. ئةو ظاسكا طيَذةش - كة سةرخوَش بو - رِازي ببو و لةطةلَياندا ضوبو قفلَي دوكانةكةيان شكاندبو و وةذوركةوتبون و ضي كةل و ثةلي دوكانةكة هةبو هةمويان تيَك وثيَك دابو ، هيض شتيَكي ساغيان تيَدا نةهيَشتبو. ضي بتلَ و شوشة هةبو شكاندبويان ، ضي ئارد و خويَ هةبو رِشتبويان ، سةرخوَش بون ئيدي! خوَ ئاطايان لة خوَيان نةبوة! ئيدي لةوكاتةدا سةروكةللةي سةرثاسةوان ثةيدا دةبيَ ... سةرةتا زوَريان هيَنان و بردن ، دواتر رِةوانةي لاي ليَكوَلَةريان كردن ، بيَ ئةوةي ليَيان بثرسنةوة ، سالَيَكي رِةبةق لة زينداندا بون ، تا هةفتةي رِابردو ، واتا هةر ئةو ضوارشةممةيةي رِابرد ، هةرسيَكيان بردنة شار و دادطاييان كردن ... بةردةوام سةربازيَكي تفةنط بةدةستيشيان لةطةلَدابو ، خةلَكيَكي زوَريش هاتنة دادطا و شاهيديان لةسةردان ، طةرضي ظاسكا تاوانةكةشي لةواني تر سوكتر بو ، كةضي سزاي سيَ سالَ زيندانيان بةسةردا سةثاند ، دوانةكةي تريش يةكي دوسالَ . ئاخر لةبةرضي؟ توخودا ئةمة لةبةرضي؟


: جاريَكي تريش دوبارةي دةكةمةوة: ئةم كيَشانة هيض ثةيوةنديةكيان بةمنةوة نية و من هيضم ثيَ ناكريَ ، بوَ خوَت برِوَ بوَ لاي سةروَكي ...


: ضومة لاي ئةويش! ضومة دادطا و داواشم ثيَشكةش كرد ، هةر ليَشيان وةرنةطرتم! دواي ئةوة ضومةلاي سةروَكي كةلآنتةري و دواي ئةويش ضومة لاي ليَكوَلَةر ... 


هةمويان دةلَيَن: (ثةيوةندي بة ئيَمةوة نية). ئةدي ثيَم نالَيَي ثةيوةندي بة كيَ وة هةية؟ بةلآم لةم نةخوَشخانةيةدا ، توَ ثلة وثايةت لة هةموان بةرزترة ، ئةوةي حةزت ليَبيَ دةتواني بيكةت.


دكتوَر ئاهيَكي هةلَكيَشاو طوتي: بةخوا طةمذةي! كاكة! با ثيَت بلَيَم ، هةركاتيَ دةستةي دادوةري ، تاوانباري كةسيَكي سةلماند ، ئيدي نةك سةروَكي كةلآنتةري ، ثاريَزطار و تةنانةت وةزيريش هيضي ثيَناكريَ ، ئيدي لةخوَرِايي خوَت ماندو مةكة!  ضيتر ئةم دةرطا و ئةو دةرطا مةكة و هيض سوديَكي نية! 


: بوَ توَ وادةزاني كيَ سزاي زينداني بةسةر ظاسكادا داوة؟


: بةرِيَزاني دةستةي دادوةري ... 


: كام بةرِيَزان؟ ئةو لاديَييانةي ليَرة بون؟  ئةندريَ طوَريوَظ و ئةليوَشكاي بةراز؟


: باشة بةسة ، ئيدي من توانام نةما ، كاتم نةما ... ئةمةي طوت و بة دةست هةلَشةقاندنةوة بةرةو ئاثارتمانةكةي خوَي ، كةوتةرِيَ. 


كيَريلا ، حةزي ليَبو دواي بكةويَ ، بةلآم لةم كاتةدا دةرطاي ئاثارتمانةكة بةتوندي داخرا و فريا نةكةوت. 


ضةند خولةكيَك ، بيَ جولَة ، بةسةري رِوتةوة لةناوةرِاستي حةوشةي نةخوَشخانةكةدا رِاوةستا. ضاواني برِينة دةرطاي ئاثارتمانةكةي دكتوَر و ئاهيَكي قولَي هةلَكيَشا و ثشت ملي خوراند و بةرةو دةرطاي دةرةوةي نةخوَشخانةكة ، كةوتةرِيَ. 


كاتيَ طةيشتة كوَلآنةكة ، لةبةرخوَيةوة و بة نارِازيبونةوة ، طوتي: ئةدي بضمة لاي كيَ؟ دةضمة لاي هةرضيةك دةلَيَ: (ثةيوةندي بةمنةوة نية) ، ئةدي ثةيوةندي بة كيَوة هةية؟ ئةدي خوَ لة خوَرِايي نةيانطوتوة: ( بوَ ئةوةي كارةكانت بضنةثيَش دةبيَ سميَلَةكانت ضةور كةيت) ، ئةو كاتةي دكتوَر قسةي دةكرد ضاوي هةر لة نيَو دةستم بو ، وايدةزاني ثيَنجييةكم بوَ ئامادة كردوة. نا برا!  ئةطةر ثيَويست بكا دةضمة لاي ثاريَزطار و لةويش دةثارِيَمةوة.


لةحالَيَكدا ، بيَ ئةوةي ثيَويست بكا ، جارجار ئاورِيَكي لة دواوةي خوَي دةدايةوة ، شل و شةكةت و بيَ توانا ، ملي شةقامةكةي طرت. دياربو بيري لةوة دةكردةوة كة دواي ئةمة ضي بكا؟.


طةرضي بةفر هيَشتا بة شةقامةكانةوة مابو ، كةضي كةش و هةواكةي زوَر سارد نةبو ، بةفرةكة لةذيَر قاضيدا كرتةكرتي دةكرد. 


لةبةرامبةريدا شاريَكي بضوك دياربو ، هةرثيَنسةد مةتريَك ليَيةوة دوربو ، براكةيان لةويَ زينداني كردبو ، شارةكة لةسةر طرديَك دروست كرابو.


لةلاي رِاستي شارةوة ، بيناي زيندانةكة ، بةسةربانة شيَروانية سورةكةي و بورجي ضاوديَريةكةيةوة ، رِةش دةضوَوة. لةلاي ضةثيشةوة دارستانيَك ، كةبةفر طةلآكاني داثوَشيبو ، دةهاتة بةرضاو.


بيَدةنطي هةمو شويَنيَك و هةمو شتيَكي طرتبوَوة ، تةنيا ثيرةميَرديَك بة نيو بالَتوَيةكي ذنانة و كاسكيََتيَكي طةورةوة ، لةثيَشيةوة هةنطاوي دةنان و بةردةوام دةكوَخي و وةحةي لة مانطايةك دةكرد كة دابويةثيَش خوَي و بةرةوة شار دةيبرد.


هةركة طةيشتة ثيرةميَردةكة ، طوتي: سلآو باوكة.


: سةرضاو ...


: ئةوة ئةو مانطاية دةبةيتة شار بيفروَشي؟


ثيرةميَردةكة بة بيَ تواناييةوة وةلآمي دايةوة: نا ، هةروا ...


: خةلَكي ئةم شارةي؟


ئيدي ثيَكةوة كةوتنة قسة.


كيَريلا ، بةسةرهاتي خوَي ، تا ئةو شويَنةي ضوَن ضوَتة نةخوَشخانةكة و ض  قسةيةكي لةطةلَ دكتوَردا كردوة ، هةموي بوَ ثيرةميَردةكة طيَرِايةوة.


كاتيَ طةيشتنة شار ، ثيرةميَردةكة طوتي: ئاخر كيَ طوتي ئةم شتانة ثةيوةنديان بة دكتوَرةوة هةية؟ رِاستة هةمويان دةولَةمةندن ، بةلآم ئةو زانياريانةي هةيانة تةنيا بةكةلَكي نةخوَشةكان ديَت! دةنا داوايان ليَ بكةي لةكاريَكدا رِيَنماييت بكةن ، دوَش دادةميَنن. دةبيَ بوَ ئةم جوَرة كارانة ، بضيتة لاي ئةو بةرثرسانةي ثةيوةنديان بةم كيَشانةوة هةية ، توَ طوتت ضومةتة لاي دادوةر و سةروَكي كةلآنتةري ... ئةوانيش دةردي توَيان ثيَ دةوا ناكريَ.


: ئةدي بضمة لاي كيَ؟


: بوَ كيَشة و طرفتةكاني خةلَكي طوند ، بةرثرسيَكي زوَر طرينط هةية ، دادوةري دايمي ، نيًَوي (سينوَكوَظ) ة .


: ئةوة دةلَيَي كة لة (زوَلوَتوَظ) ة .


: ئاي دةم خوَش ، ئةو بوَ توَ لةهةمويان باشترة ، ئةطةر كيَشةكة ثةيوةندي بة كاروباري ديَهاتيةكانةوة هةبيَ ، ئةوا دلَنيابة سةروَكي كةلآنتةريش ناتوانيَ قسة لة قسةيدا بكا.


: زوَر دورة برا ... ئةطةر بمةويَ بضم دةبيَ سيَ فرسةخ رِيَطا ببرِم.


: ئةوكةسةي ناضار بيَت ، ئامادةية نةك سيَ فرسةخ بةلَكو سةد فرسةخيش ببرِيَ.


: رِاست دةكةي قسةكةت دروستة ... داواكاري بوَ بنوسم؟


: لةويَ ثيَت دةلَيَن ضي بكةي ، ئةطةر ثيَويستي بة داواكاري بيَت ، لةويَ ثيَت دةلَيَن و داوا نوسةكان خيَرا بوَت دةنوسن ، ئةم جوَرة دادوةرانة هةميشة داوانوسي خوَيان هةية.


كيَريلا لةثيرةميَردةكة جيابوَوة ، ضةند خولةكيَك لة ناوةرِاستي مةيدانةكةدا ، رِاوةستا.  لة فكران رِاضو ، دواتر شاري بةجيَهيَشت و برِياريدا بضيَتة زوَلوَتوَظ.


دواي ثيَنج رِوَذ ، كاتيَ دكتوَر لةسةرداني رِوَذانةي نةخوَشةكاني بوَوة و ويستي بضيَتةوة ئاثارتمانةكةي خوَي ، جاريَكي تر لةناوةرِاستي حةوشةي نةخوَشخانةكةدا لةطةلَ كيَريلا دا رِوبةرِو بوَوة.ئةمجارةيان طةنجةكة بةتةنيا نةبو ، ثيرةميَرديَكي لاواز و رِةنط ثةرِيوي لةطةلَدا بو - كةجار جار سةريَكي بادةدا و بيَ ئةوةي خوَي مةبةستي بيَت ملَضة ملَضي دةكرد.


: دكتوَري بةرِيَز ئةمجارةش داوات ليَ دةكةم! ... ئةمجارةيان لةطةلَ باوكمدا هاتوينةتة خزمةتت ، وةرة مةردي خوابةو ظاسكا ئازادكة ، ضومة لاي دادوةري دايمي بةلآم هةر ئامادة نةبو قسةشم لةطةلَدا بكات و طوتي: ( برِوَ لاضوَ لةبةرضاوم). 


ثيرةميَرديش ، لةحالَيَكدا كة بة لةرزة لةرز بروَكاني دةبردنة سةريَ ، بة بلَمة بلَميَكةوة ، طوتي: بةزةيت هةبيَ جةنابي دكتوَر ، ئيَمة خةلَكيَكي هةذار و بةدبةختين ، بوَمان ناكريَ ضاكةي توَ بدةينةوة ، بةلآم ئةطةر حةزت ليَبيَ ، ئةوا ض ظاسكا ض كيَريلا ، ئامادةن كارت بوَ بكةن ، بوَ نوَكةري دةياننيَرمة خزمةتت.


كيَريلاش بةشيَوةيةك دةستي خوَي بةرز كردةوة دةتطوت دةيةويَ سويَند بخوات ، طوتي: ئةرةوةلآ ئامادةم كارت بوَ بكةم توخوا ئازاديكة ، خوشكةكةمان و خيَزانةكةي ظاسكاش خةريكن لةبرسا دةمرن! بيَ ثسانةوة دةطرين. طةنجةكة ، بةحةثةساويةوة سةيريَكي باوكي كرد و دواتر قوَلَي طرت و هةردوكيان بةيةكةوة خوَياندا بةسةر قاضةكاني دكتوَردا و ثارِانةوة. دكتوَر هةنديَك دةستي رِاوةشاند و دواتر بيَ ئةوةي ئاورِ لة دواوةي خوَي بداتةوة ، بةخيَرايي خوَي كرد بة ئاثارتمانةكةيدا.


دزةكان


(يوَطوَنوَظ) ي ياريدةدةري دكتوَر - كةثياويَكي دنيا بة هةند نةطر و بيَباك بو و لةسةرانسةري ويلايةتةكةدا ناوبانطي بة مةيخوَري و قسةي بيَ سةر و بةر دةركردبو - لة رِوَذيَكي ثشوي ئايينيدا ، بوَ كرِيني هيَنديَك ثيَداويستي نةخوَشخانة ، ضوبوة طوندي ( رِيثينوَ) و دةمةو ئيَوارةش خةريكي طةرِانةوة بو بةرةو نةخوَشحانةكة. 


دكتوَري نةخوَشخانةكة ، بوَئةوةي زو بطةرِيَتةوة مالَ ، باشترين ئةسثي خوَي دابوية.


ئةودةمةي بةرةو رِيثينوَ وةرِيَكةوت ، كةش و هةواكةي خراث نةبو ، بةلآم دةوروبةري كاتذميَر هةشت ، زريانيَكي توند دةستي ثيَكرد ، لةحالَيَكدا ئةوثةرِي هةشت ظرستي زياتر نةمابو بطاتةوة مالَيَ ، رِيَطاكةي ون كرد.


نةيدةزاني نةجلَةو بوَ ئةسثةكةي شل كا و برِوا ، نةخوَيشي رِيَطاكةي دةدوَزيةوة. ئةلَلآخوايي ملي رِيَطاكةي طرتبو ، بةم شيَوةية دو كاتذميَر بةردةوام بو ، ئةسثةكةشي ماندو و شةكةت ببو و خةريكبو سةرما رِةقي دةكردةوة. ملي رِيَي نةدةطرت و حةزي ليَبو ، بةرةو رِيثينوَ بطةرِيَتةوة.


بةلآم سةرةنجام لةنيَو ئةم بةفرو باران و باية بةهيَزةدا ، طويَي لةدةنطي وةرِيني سةط بو و هةنديَك دورتريش ، ثةلَةيةكي سوري توَخي بةرضاو كةوت ، وردة وردة دةرطا و ديواريَكي حةوشةي بةرزي - كة بةرِيز بزماري نوك تيذيان لةسةري ضةقاندبو - بةرضاو كةوت.


بايةكي بةهيَز ، تةم و مذةكةي لةبةرضاوي رِامالَي و لةجيَطاي ثةلَة سورةكة ، خانويةكي بضوك - كةسةربانةكةي بة زةل و قاميش داثوَشرابو - وةدةركةوت.


لةيةكيَك لةو سيَ ثةنجةرانةي خانوةكة ، يةكيَكيان ثةردةيةكي سوري ثيَدا هةلَواسرابو ، طرِي ضرايةكي ليَوة دةبينرا. ئةمة ض ذيانيَكة؟ 


ياريدةدةري دكتوَر وةبيري هاتةوة لةلاي رِاستي جادةكة ، لةدوري حةوت هةشت ظرستيَك دور لةنةخوَشخانةكةوة ، دةبيَ كاروانسةراكةي (ئةندريَ ضيريكوَظ) بيَت. 


هةروةها بيري كةوتةوة: دواي كوذراني ضيريكوَظ لةلايةن طاريةضيةكانةوة ، كاروانسةراكة ، ثيرةذن وكضةكةي واتا (ليوَبكا) ، بةرِيَوةيان دةبرد ، كة جاريَكيان سالَ و نيويَك لةوةبةر ، بوَ ضارةسةري نةخوَشي ، ثيَكةوة هاتبونة نةخوَشخانة.


كاروانسةراي ضيريكوَظ ، ناوبانطيَكي زوَر خراثي هةبو لة ناوضةكةدا.


تيَثةرِين بةم ناوضةيةدا ، بةو درةنطي شةوة ، ض بة سواري ض بةثيادةيي ، زوَر جيَطاي مةترسي بو ، بةلآم ضارةيةكي تر نةبو.


ياريدةدةري دكتوَر ، دةستيَكي بة دةمانضةكةي ناو جانتاكةيدا هيَنا و ضةند جاريَك دةسكي قةمضيةكةي كيَشا بةثةنجةرةكةدا ... كوَخةيةكي توندي كرد و بانطي كرد: كيَ ليَرةية؟ ثيرةذن دةرطام ليَ بكةنةوة ، بابيَمة ذوريَ هةنديَك خوَم طةرم كةمةوة.


نزيكةي دة سةط - كة هةمويان رِةش  يان سثي بون - بةوةرِينةوة هيَرشيان  بوَ  ئةسثةكة هيَنا ، ياريدةدةر بة رِوانينيَك ، طةورةترين سةطي دياري كرد و قامضيةكةي هةلَسوراِند و تا هيَزي تيَدابو كيَشاي بةثشتيدا ، سةطةكة هةردو قاضةكاني دواوةي ناية سةر زةوي و لوتي كردة ئاسمان و دةستيكردة قروسكاندن.


ياريدةدةر ماوةيةكي باش لةوديوي ثةنجةرةكةوة مايةوة ، ضةند جاريَك بةدةسكي قامضيةكةي كيَشاي  بةثةنجةرةكةدا ، سةرةنجام لةديوي حةوشةكة و ئةو بةفرةي لةبةردةرطاكةدا كةلَةك ببو ، قةدو قيافةي ذنيَك ، كةخوَي لةشالَيَكةوة ثيَضابو و فانوَسيَكي بةدةستةوة بو ، وةدةركةوت.


ياريدةدةري دكتوَر ، طوتي: نةنة طيان ليَم طةرِيَ بابيَمة ذورةوة ، هةنديَك طةرم ببمةوة ، نيازي ئةوةم هةبو بضمةوة نةخوَشخانة ، كةضي رِيَطاكةم هةلَةكرد. كةشوهةواكةي زوَر نالةبارة ، مةترسيَ نةنة ، كةسيَكي ناموَ نيم. خوَمانةم .


ذنةكة ، بة رِقةوة وةلآمي دايةوة: ئةوةي خوَمانةن  وا لةذوريَن ، بانطيَشتي هيض نةناسيَكيشمان نةكردوة ، نازانم بوَضي كةوتوية كوتاني ئةو دةرطاية! خوَدانةخراوة! 


ياريدةدةري دكتوَر هاتة ناو حةوشةكة و لةبةردةم دةرطاي ذورةوةدا رِاوةستا و طوتي: نةنة! بةثياوةكةت  بلَيَ با بيَت ئةسثةكةم بوَ ببةستيَتةوة.


: نةنةي ضي؟ كوا من نةنةم!


لةرِاستيدا ، نةنة نةبو ، ئةو كاتةي خةريكي كوذاندنةوةي فانوَسةكة بو ، بوَ ساتيَكي كةم رِوخساري رِوناك بوَوة و ياريدةدةر ضاوي بة بروَ رِةشةكاني كةوت و ليوَبكاي ناسيةوة.


ذنة طةنجةكة ، ئةو كاتةي دةيةويست بيَتةوة ذوريَ ، طوتي: ثياوي ضي؟ هةنديَكيان مةست و سةرخوَشن و ئةواني تريش لةبةيانيةوة ضونةتة رِيثينوَ و هيَشتا نةطةرِاونةتةوة. رِوَذاني ثشو ...


كاتيَ ياريدةدةر ، لةذيَر ساثيتةي بةردةم ذورةكةدا ، خةريكي بةستنةوةي ئةسثةكةي بو ، طويَي لةدةنطي حيلةي ئةسثيَك بو.  لةو تاريكيةدا ، ئةسثيَكي بيني كة زينيَكي قةوزاقيانةي ثيَوةبو ، بوَية تيَطةيشت جطة لة ليوَبكا و دايكي ، دةبيَ كةسيَكي تريش لةذورةوةبيَ.


دواتر زوَر بةهيَواشي زينةكةي لةسةر ثشتي ئةسثةكة هيَناية خواريَ و لةطةلَ ئةو كةل و ثةلانةي لةرِيثينوَ كرِيبوني ، لةطةلَ خوَيدا بردنية ذوريَ.


ئةو ذورةي ضوة ناوي ، زوَر ثان و بةرين بو. هالآويَك ثةنطي دابوَوة. ئةوةش نيشانةي ئةوة بو  ، ماوةيةك لةوةوبةر ، زةوية دارينةكةي ذورةكةيان شوشتبو.


لة ثشت ميَزةكةوة ، لةبةردةم شةمايلي قةديسةكان ، ثياويَكي لاديَيي رِةقةلَةي بالآ مامناوةندي - كةرِيشيَكي كةمي هةبو  و كراسيَكي سوري لةبةردابو - دانيشتبو.  ئةمة  (كالاشنيكوَظ) ي كةلَةكةباز و ئةسث دزي بةناوبانط بو.  باوكي و مامي لة ( بوطاليوَكا) مةيخانةيان هةبو و هةركاتيَكيش بة دةرفةتيان زانيبا و بوَيان هةلَكةوتبا سلَيان لة كرِين و فروَشتني ئةسثي دزراو نةدةكردةوة.


كالاشنيكوَظيش تا ئةودةمانة ، ضةند جاريَك هاتبوة نةخوَشخانة ، ئةلَبةتة نةك لةبةر نةخوَشي ، بةلَكو دةهات لةبارةي ئةسثةوة قسةي لةطةلَ دكتوَردا دةكرد ، دةيويست بزانيَ ئايا دكتوَر ئةسثي فروَشتني هةية!  يان ئاخوَ حةزي ليَية ئةسثة شيَيةكةي لةطةلَ ماينيَكي زةرددا بخاتةثيَشبرِكيَوة؟ 


بةلآم ئيَستا ليَرة ، بةبوَنةي جةذنةوة رِوَني لةسميَلَةكاني هةلَسويبو و طوارةيةكي زيوي كردبوة طويَ و نيَوضاواني بوَيةك هيَنابوَوة و دةمي داضةقاندبو و سةيري كتيَبيَكي ثةرِثوتي  ويَنةداري طةورةي دةكرد.


لةتةنيشت سوَبةكة ، ثياويَكي تري لاديَيي ، لةسةر زةوي ذورةكة رِاكشاوة و رِوخسارو شانةكاني خوَي بةثارضةيةكي ضةرمين ، داثوَشيوة و ثيَدةضيَ خةوتبيَ.  بةفرثيَلآوة نويَيةكاني - كةثاذنةكاني دةدرةوشانةوة - تةرِكردبو و لةسةر زةوي ذورةكة كةوتبو و رِةش دةضوَوة.


كالآ شنيكوَظيش هةركة ياريدةدةري دكتوَري بيني ، سلآوي ليَكرد.


ياريدةدةر ، لة كاتيَكدا ناولةثي خوَي لةئةذنوَكاني دةخشاند ، طوتي: ض كةش و هةوايةكة؟ ناوملم ثرِبوة لةبةفر ... تةنانةت ناو ئيَسكةكانيشم تةرِبونة ، دةمانضةكةشم ئةوة هةر هيض ...


دةمانضةكةي دةرهيَنا ، هةنديَك هةلَيسورِاند و دوبارة خستيةوة نيَو جانتاكةي. 


دةرهيَناني دةمانضةكة ، هيض سةرنجي كالاشنيكوَظي رِانةكيَشا و هةروا بةردةوام بو لةسةر سةيركردني كتيَبة ويَنةدارةكةي دةستي.


: ض كةش و هةوايةكي سةختة! ... رِيَطاكةم ون كرد! هاتبا و طويَم لة وةرِيني سةطةكان نةبوايا ، هةر رِةق دةبومةوة و دةمردم. ئةريَ ثيَتان نةطوتم خاوةنمالَ لة كويَية؟


كالاشنيكوَظ وةلآمي دايةوة: ثيرةذن ضوَتة رِيثينوَ و كضةكةشي ليَرةية و خةريكي سازكردني ناني ئيَوارةية ...


بيَدةنطييةك هةموياني طرتةوة.


ياريدةدةري دكتوَر ، كة لةسةرما هةلَدةلةرزي ، فوي دةكردة نيَو دةستةكانيةوة و ئاوي لوتي هةلَدةكيَشايةوة و باسي ئةوةي دةكرد بة ض حالَيَك خوَي طةياندوَتة ئةويَ و تين و تواناي تيَدا نةماوة و خةريكبوة رِةق بيَتةوة.


لةنيَو حةوشةكةدا ، دةنطي وةرِيني سةطة توَتكة نةطرتوةكان ، هةروا دريَذةي هةبو.


بيَدةنطي ذورةكةي طرتبوَوة.


ياريدةدةر ، خوَي خستةحالَةتيَكي جديةوة وثرسي: ئةريَ ثيَموابيَ توَ خةلَكي كاليوَطا نيت! واية؟


: بوَضي! خةلَكي ئةويَم.


ياريدةدةر لةبةر ئةوةي هيض شتيَكي تر نةبو خوَي ثيَوة بخافلَيَنيَ ، كةوتة بيركردنةوة لةبارةي ئةو ئاواييةوة: (بوكاليوَطا كةوتوَتة نيَو دوَلَيَكي قولَةوة ، كاتي مروَظ لةشةويَكي مانطةشةودا بة جادة سةرةكيةكةدا تيَثةرِدةبيَ ، سةرةتا سةيريَكي بةر ثيَي خوَي و دواتر سةيريَكي نيَو دوَلَةكة و دواتر سةيريَكي ئاسمان دةكا و واهةست دةكا مانطي ضواردة بةليَواري كةندةلآنيَكي هةزار بةهةزارةوة هةلَواسراوة و ئةويَ  ئةوسةري دونياية. ئةو جادةيةي دةضيَتة بوكاليَوَطا ، زوَر تةسك و تروسك و ثرِ لة ثيَض و بادانةوةية.  هةركاتيَ نةخوَشيةك - كةخةلَك لةيةكترةوة بيانطرتايةتةوة - سةري هةلَدابا ، يان بوَ كوتان هاتباية بوكاليوطا ، بةدريَذايي رِيَطا ، لةترسي طرتنةوةي نةخوَشيةكة ، دةبو ثرِ بةقورِطي هاوار بكا. 


خةلَكي طوندي بوكاليوطا لةكاري باخةواني و دزيني ئةسثدا ناوبانطيَكي زوَريان هةية.باخةكانيان زوَر ثرِ بةرهةمة. لةوةرزي بةهاردا ، سةرتاثاي درةختةكاني طوندةكة ، لةبةر شكوَفةي دارهةلَوذةكان سثي دةضنةوة. هاوينانيش ئةوة ستلَيك هةلَوذة بة سيَ كوَبيك دةفروَشن! سيَ كوَبيك بدة و ستلَيَك هةلَوذة بضنة. ذنةكانيشيان نازدار و تيَرن. حةزيان لةخوَ رِازاندنةوةية و تةنانةت لة رِوَذة ئاساييةكاني ذيانيشياندا ، هيض كاريَك ناكةن و لةبن ديواريَك كوَدةبنةوة و سةري يةكتر دةنوَرِن).


سةرةنجام دةنطي ثيَ هاتة بةرطويَ ، ليوَبكا ، كضيَكي تةمةن نزيكةي بيست سالَة ، كة كراسيَكي سوري لةبةردابو ، بةثيَخواسي هاتة ذورةوة ...


سةيريَكي ياريدةدةري دكتوَري كرد و يةك دوجار بةمسةر و ئةوسةري ذورةكةدا هاتوضوَي كرد و هةنطاوي دريَذي دةنان. رِوَيشتنةكةي ئاسايي نةبو ، بةلَكو سينطي دةرثةرِاندبو و هةنطاوي دريَذي دةنان. ثيَدةضو حةزي لةوةبيَ بةثيَخواسي بةسةر زةوية تازة شوَراوةكةدا شلَثةشلَث بكا ، بوَيةثيَلآوةكاني دانابيَ.


كالاشنيكوَظ لةذيَر ليَوةوة – كةديار نةبو بةضي؟ - ثيَكةني و بة ئاماذةي ثةنجة ، ليوَبكاي بانط كردة لاي خوَي و هةركة لةميَزةكة نزيك بوَوة ، ويَنةي (ئيليا*) ثيَغةمبةري ، نيشاني ليوبكا دا ، كة سواري خيَشكةيةك بوة و سيَ ئةسث رِايدةكيَشن و هةوساري ئةسثةكاني طرتوة و ئةسثةكانيش لة حالَةتي ضوار نالَةدا ، خةريكن بةرةو ئاسمان دةفرِن. 


ليوبكاش ئانيشكي خستة سةر ميَزةكة و قذةكالَ و هوَنراوةكةي كة لة كوَتاييةكةيدا بة ثارضةثةرِوَيةكي سوري بضوك ، بةسترابو ، بةسةر ثشتةمليدا هاتة خواريَ و خةريكبو لةزةوي دةخشا.


ليوَبكا لةذيَر ليَوةوة ثيَكةني و كالاشنيكوَظيش طوتي:  ويَنةيةكي جوانة! دواتر دةستةكاني بةشيَوةيةك طرت ، كةدةتطوت دةيةويَ لةبري ئيلياثيَغةمبةر ، هةوساري ئةسثةكان بطريَ. جاريَكي تر دوبارةي كردةوة: ويَنةيةكي زوَر جوانة!


بايةكة ، تةنانةت لةنيَو سوَبةكةشدا طظةي دةهات! لةدةرةوةش دةنطي هاشةيةك هات و ثاشان زيقةيةك بةرزبوَوة ، دةتطوت يةكيَك لةسةطةكان مشكيَكي طرتوة.


ليوبكا طوتي: ئاي خوداية ديسان جنوَكةكان ثةيدا بونةوة!


كالاشنيكوَظ طوتي: جنوَكةي ضي بابة! دةنطي باية. دواي ماوةيةك بيَدةنطي ، رِويكردة ياريدةدةري دكتوَر و ثرسي: ئةريَ ئوَسيث ظاسيليج! لةرِوانطةي كةساني وةك ئيَوة دانا و زاناوة ، ئةم جنوَكة و شتانة ، رِاستيان تيَداية؟


ياريدةدةري دكتوَر ، شانيَكي هةلَتةكاند و وةلآمي دايةوة: (ضيت ثيَبلَيَم برا!  ئةطةر لةرِوانطةي زانستةوة ليَي برِوانين ، بوني جنوَكة و ئةم شتانة جطة لة خةيالَ و ئةفسانة ، هيضي ترنين. بةلآم ئةطةر بةشيَوةيةكي ئاسايي ، وةك ئةوةي كة من و توَ ليَرة دانيشتوين ، قسةي لةبارةوة دةكةين ، دةبيَ بلَيَم بةلَيَ جنوَكة هةية. بةكورتي ... ئةمن يةكةباري خوَم ئةزمونيَكي زوَرم لةذياندا هةية ... هةركة خويَندنم تةواو كرد وةك ياريدةدةري دكتوَر رِةوانةي لةشكري سوارةيان كردم و ضةند شةرِ و شوَرِم ديت و مةدالياي خاضي سورم وةرطرت و بةلآم ئيدي ئةوةبو دواي رِيَكةوتننامةي ( سان ستيظانوَ*) ، طةرِامةوة رِوسيا و بةهوَي ئةو طةرِان و سورِانة زوَرةوة دةتوانم بلَيَم شتي وام بةرضاو كةوتوة كةخةلَكي ئاسايي لةخةونيشدا نةيانبينيوة! جاري واهةبوة جنوَكةشم بينيوة! ئةلَبةتة نةك ئةو جنوَكةيةي قوَض و ئةمانةي هةية - خوَي لةبنةرِةتدا بوني ئةم جوَرة جنوَكةية قسةي قوَرِة - بةلَكو شتيَكي لةشيَوةي جنوَكة.


كالاشنيكوَظ ثرسي: لةكويَ؟


: لةزوَر شويَن! ئةطةر زوَر دور نةكةوينةوة ، طويَي شةيتان كةرِ بيَ ، هةر ليَرة ديتم ، لةبةر ئةم دةرطاية! لةبيرمة دةمويست بوَ كوتاني مندالآن بضمة (طولَيشينوَ) ، وةك هةميشة دريَشكةيةكي سوكم هةبو ، ئةسثيَكي ضاك و هةنديَك كةل و ثةلي ثيَويست و كاتذميَر وهةنديَك شتي تر ... بةرِيَدا دةرِوَيشتم بةلآم رِوَحم هاتبوة كونة لوتم ... زوَر دةترسام لةوةي توشي دز و ضةتة بم.


خوَت دةزاني لةم ناوضانةدا خويَرِي و توَرِي ضةندة زوَرة!


بةرلةوةي بطةمة (تةلانةمار) ، خوا بةنةفرةتي كا ، بةرلةوةي شوَرِببمةوة خواريَ ، سةيرمكرد كةسيَك بةرةورِوم ديَ ، ضاوةكاني رِةش! ثرضي رِةش! سةروضاويشي رِةش دةتطوت غةلَوزة ... هاتو لةلاي ضةثةوة ريَشمةي ئةسثةكةمي طرت و طوتي: (رِاوةستة). دواي ئةوةي سةيريَكي ئةسثةكة و دواتر سةيريَكي خوَمي كرد ، رِيَشمةي ئةسثةكةي بةردا و بيَ ئةوةي قسةيةكي ناخوَش بكات ، ثرسي: (دةضية كويَ؟).


ددانةكاني دياربون ، رِق و تورِةيي لةضاوةكاني دةباري ... لةدلَي خوَمدا طوتم: (ئةم طالَتةجارِة ضية؟). دواتر رِوم تيَكرد و وةلآمم دايةوة: (دكتوَرم دةضم طةمذةكان دةكوتم! بةلآم ئةمة ض ثةيوةنديةكي بة توَوة هةية؟).


لةوةلآمدا طوتي: (دةكةواية منيش طةمذةم ،بمكوتة).


دواتر يةكسةر قوَلَي هةلَكرد و تا بةر لوتم دريَذي كرد.


منيش بةباشم نةزاني لةطةلَيدا بكةومة حةوت و هةشت ، بوَ ئةوةي لةكوَلَ خوَمي بكةمةوة ،كوتام .


دواتر كاتيَ سةيري دةرزيةكةم كرد بينيم ذةنطي طرتوة. 


لةم كاتةدا ، ئةو لاديَييةي لةتةنيشت سندوقةكةوة خةوتبو ، هةنديَك ئةملا و ئةولاي كرد وثةلآسة ضةرمينةكةي لةسةر خوَي لادا .


يارمةتيدةري دكتوَر كاتيَ ضاوي بةرِوخساري كةوت ، تيَطةيشت كة لةطةلَ هةمان ئةو رِوخسارةي لة تةلانةمار  بينيبوي ، رِوبةرِو بوَتةوة. 


حةثةسا! 


كابرا ، سةر و رِيش و ضاوةكانيي رِةش دةضونةوة ، دةتطوت غةلَوزن. جطة لةمانةش ، ثةلَةيةكي رِةش ، بةئةندازةي دةنكة نوَكيَك ، بةسةر طوَناي رِةشي تاوةسوتيةوة ، بةدي دةكرا.


كابرا نيطايةكي طالَتةجارانةو ثرِ لة تةوسي طرتة يارمةتيدةري دكتوَر و طوتي: رِيَشمةي ئةسثةكةم لةلاي ضةثةوة طرت ، تا ئيَرة قسةكانت رِاستن ، بةلآم سةبارةت بة كوتانةكة دروَ دةكةي كاكي بةرِيَز! جطة لةوةش ئةو رِوَذة بة هيض شيَوةيةك باسي كوتان ئةو شتانة لة نيَوان من و توَدا نةكرا.


يارمةتيدةري دكتوَر سور هةلَطةرِا و دةست وثيَي خوَي ون كرد و وةلآمي دايةوة: ئي خوَ من قسةم لةبارةي توَوة نةكردوة! مروَظي خةوتو كوا قسةدةكا؟ 


يارمةتيدةري دكتوَر ، ثيَشتر هةرطيز ئةم لاديَيية رِوخسار تاوةسوتةي لة نةخوَشخانة نةبينيبو ، نةيدةزاني كيَية و ض كارةية؟ ئيَستاش كة سةيري دةكرد ، لةميَشكي خوَيدا بة قةرةجي شوبهاند.


كابراي لاديَيي ، لةجيَطاي خوَي هةستا و بةدةم باويَشك دانيَكي بةرزةوة ، ضوة لاي ليوَبكا و كالاشنيكوَظ و دانيشت و لةطةلَياندا كةوتة سةيركردني ويَنةكاني نيَو كتيَبةكة. هوَكارةكاني بةزةيي و شةرِخوازي ، لةرِِوخسارة خةوالَوةكةيدا بةدي دةكران.


ليوَبكا رِوي تيَكرد و طوتي: طويَ بطرة (ميريك)! ئةطةر ئةسثيَكي ئاوام  بوَ بيَني سواري دةبم و دةضمة ئاسمان.


كالاشنيكوَظيش طوتي: رِيَطا بة مروَظة طوناهكارةكان نادريَ بضنة ئاسمان ... ئةويَ جيَطاي قةديسةكانة.


دواتر ليوَبكا ميَزي ناني ئيَوارةي ئامادةكرد ، ثارضةيةكي طةورةي قاورمةي بةراز  ، هةنديَك خةيارشوَر ، قاثيَكي داريني ثرِ لة طوَشتي جنراو ، تاوةيةكي ثرِ لة طوَشتي طا و كةلةم - كة هيَشتا ضزةضزي ليَ دةهات - دةبةيةكي ثرِ لة ظوَدكاش لةسةر ميَزةكة دانرا ، كاتيَ ثةرداخةكانيان ثرِدةكرد ، ذورةكةثرِ دةبو لة بوَني تويَكلَي ثرتةقالَ.


كاتيَ ياريدةدةر بيني كالاشنيكوَظ  و ميريكي تاوةسوت ، ثيَكةوة كةوتونة قسة و لاي ليَناكةنةوة و بايةخي ثيَنادةن ، وةك ئةوةي ئةو هةر لةو ذورةش نةبيَ ، زوَر دلَتةنط بو. حةزي ليَبو لة طةلَياندا بكةويَتة قسة و بخواتةوة. ئةطةر دةرفةتيش هةبيَت هةنديَك لةطةلَ ليوَبكادا سةربزيَوي بكا.- كة لة كاتي نانخواردنةكةدا ضةند جاريَك هاتبوة  تةنيشتي و بة رِيَكةوتيش ضةند جاريَك شانةجوانةكاني ليَ خشاندبو و دةستي كيَشابو بة رِانة ثرِ و تورتةكةي خوَيدا.


ليوَبكا ، كضيَكي تةندروست و دةم بةخةندة و بزيَو و بيَ ئارام  بو. جاريَ دادةنيشت  ، جاريَ هةلَدةستا ، ئةو كاتانةي كة داشنيشتبو ، وةك مارميَلكة بوَ ئةملا و ئةولاي خوَي دةسورِا و لةمةشدا هةمو جاريَ ، ضوَكي  يان ئانيشكي ، لة دكتوَر دةدا.


ياريدةدةري دكتوَر ، دلَطير بو لةوةي كة لاديَييةكان دواي خواردنةوةي ثةرداخيَك ظوَدكا ، ئيدي دةستيان بوَ دريَذ نةكردبوَوة ، ئةويش لةطةلَ ئةم حالَةتةدا رِانةهاتبو و فيَر نةبو بةتةنيابخواتةوة. بةلآم لةطةلَ ئةوةشدا نةيتواني خوَي رِاطريَ و ثةرداخي دوةم و سيَيةميشي خواردةوة ، هةمو طوَشت طايةكةشي خوارد.


بوَئةوةي ئةوان خوَي ليَ تةريك نةطرن و بتوانيَ جيَطاي خوَي لةناوياندا بكاتةوة ، بيري كردةوة ثيَياندا هةلَبدات و ستايشيان بكات ، بةو مةبةستة طوتي: ئافةرين كورِاني بوطاليوَكا! ئةمةي طوت و سةري لةقاند.


كالاشنيكوَظ ثرسي: بوَضي ئافةرين؟


: لةبةر ئةسث! لةبةر ئةوةي لة دزيني ئةسثدا ليَهاتو و بةتوانان.


: جا ئةمة ئافةريني بوَضية؟ كوَمةلَيَك دز و ئارةقخوَرن ...


ميريك ، كة تا ئةو ساتة هيض قسةيةكي نةكردبو ، طوتي: ئةو سةردةمة رِوَيشت ، لةو ئةسث دزة ليَهاتوانة تةنيا (فيليا) لةذياندا ماوة ، ئةويش ثيربوة و ضاوي هيض نابينيَ.


كالاشنيكوَظيش بةئاخ هةلَكيَشانةوة طوتي: بةلَيَ ، تةنيا فيليا لةذياندا ماوة ، تةمةني حةفتا سالَ دةبيَ ،ثةنابةرة ئةلَمانيةكان ضاويَكيان كويَر كرد ، ضاوةكةي  تريشي تين و سوَماي نةماوة. كاتي خوَي هةركة سةروَكي ثوَليس ضاوي بة فيليا بكةوتاية ، هاواري دةكرد: (شاميل*).ئيدي لةمةوة لاديَييةكانيش بة شاميل بانطيان دةكرد. بةلام ئيَستا لة (فيليا كويَرة) بترازيَ ، هيض ناويَكي تري نية. بةلآم هةرضيةك بيَت مروَظيَكي زرينط و وريا بو.


شةويَكيان لةطةلَ خواليَخوَشبو (ئةندريَ طريطوَريج) ي باوكي (ليوَباشين) ، ضوبونة نيَو لةشكريَكي سوارةوة ، كة لة (رِوَذ نوَ َظوَ)  خيَوةتيان هةلَدابو ، بيَ ترس و سلَكردنةوة لة سةربازةكان ، نوَ دانة لة باشترين ئةسثةكاني ليَ دزيبون. 


رِوَذي دواتر، ئةو مالَة دزياريةي بة نرخي بيست رِوَبلَ بة (ناخونكا) ي قةرةج  فروَشتةوة. بةلآم ئةم دزانةي ئيَستا تةنيا تواناي دزيني ئةو ئةسثانةيان هةية كة خاوةنةكانيان سةرخوَشن يان خةوتون. ئيدي بةجاريَك شولَي ليَ هةلَدةكيَشن و ثيَلآوةكانيش لةثيَي كابراي سةرخوَش و داماو ، دةرديَنن. ئيدي هةلَثة و تةماح دةيانطريَ و هةر بةو ئةسثة دوسةد ظرستيَك ، لةو شويَنة دور دةكةونةوة و بةمةبةستي فروَشتن ، دةيبةنة مةيدانيَك و لةويَش ئاطايان لةخوَيان ناميَني  ، وةك كابراي يةهودي ، هيَندة ضةنةبازي دةكةن ، كاتيَك بة خوَيان دةزانن ثوَليس دةطاتة سةريان و ئيدي ئةمانيش دةيكةنة هات و هاوار و هوَسة. زوَر ثيسن.


: ئةدي ميريك؟


: ئيَ خوَ ميريك خةلَكي طوندةكةي ئيَمة نية! خةلَكي لاي (خاركيَظ) ة ، خةلَكي (ميذيرضيم) ة ! بةلآم لةرِوي وريايي و زرينطيةوة ،ثيَويست بة قسة ناكا و مروَظيَكي باشيشة.


ليوَبكا ، نيطايةكي شاد و شةيتانانةي طرتة ميريك و طوتي: ئةدي! خوَ لةخوَرِايي نةبو كة مروَظة باشةكان طرتيان و سةهوَلَي سةر دةرياضةكةيان شكاند و خستيانة ناوي.


ياريدةدةري دكتوَر طوتي: ضوَن؟


ميريك ، زةردةيةكي كرد و وةلآمي دايةوة: هةروا ... فيليا ، سيَ ئةسثي لةكريَضيةكاني (ساموَلوَ يَظكا)  - كةهةمويان لةسةرمةزهةبي (موَلوَكان) ن - دزي.  بيست كريَكاريشيان هةبو... يةكيَكيان لة بازارِ مني بيني و طوتي: ( ميريك وةرة بزانة لة مةيدانيَ ض ئةسثيَكيان كرِيوة!). منيش زوَرم ثيَ سةير بو! ضومة لايان ، ئيدي هةر ئةوةندةم خوَشبو طةيشتمة ئةويَ! بةسيَ كةس دةوريان ليَدام و دةستيان بةستم و برديانمة سةر دةرياضةكة و طوتيان: (ئيَستا نيشانت دةدةين ئةسث دزين ضوَنة).


كونيَك لةسةر سةهوَلَي دةرياضةكة هةبو ، ئةوانيش دو مةتر ئةولا تر ، كونيَكي تريان تيَكرد و دوايي حةبليَكيان هيَنا و لةبن بالَيان بةستم و سةرةكةي تريشيان لة داريَكي خوار بةستةوة بوَ ئةوةي لة كونيَكي بهاون و لةكونةكةي ترةوة دةري بيَننةوة ، دواتر دارةكةيان خستة نيَو كونةكة و رِايانكيَشا. ئيدي بةخوَم و بالَتوَي ضةرم و ثيَلآوةوة كةوتمة نيَو كونةكة ، ئةوانيش بة سةر سةرمةوة رِاوةستابون و بةشةق و كلكة تةور ، سةريان خستمة ناو ئاوةكةوة و دواتر دارةكةيان رِاكيَشا و لةكونةكةي ترةوة دةريان هيَنام.


ليوَبكا ، وةك ئةوةي زوَر سةرماي بيَت ، هةلَلةرزي و خوَي كزكرد.


ميريك ، دريَذةي داية:  يةكةمجار خةريك بو لةسةرما شيَت بم ، كاتيَ دةريان هيَنام  ، جطة لةوةي لةسةر شةختةكة دريَذبم ، هيضي ترم ثيَنةدةكرا.


موَلوَيةكان ، بةدار و تيَلآ كةوتنة داركاري كردنم ، لةسةر ضوَك و ئانيشكةكانيان دةدام!  ئاي خوداية ض ئازار و بةدبةختيةكم بيني!  تا شل و كوت بون ، تيَيانهةلَدام  و ثاشان ليَياندا رِوَيشتن ... هةمو ئازاي جةستةم لةتاو ئازاري  تيَهةلَدان و سةرما ، دةيتريواند.  سةرما جل و بةرطة تةرِةكاني بةرمي بةستبو ، دةتطوت ثارضةيةك شةختةن. هةرضوَنيَك بو لةجيَطاي خوَم هةستام ، بةلآم تين و تواناي رِوَيشتنم نةمابو. باش بو لةو كاتةدا ، ذنيَك - خوا خيَري بنوسيَ - بةخوَي طاريةكةيةوة ، بةويَدا هات و فريام كةوت و هةلَي طرتمةوة.


ياريدةدةري دكتوَر ، لةماوةي ئةم قسانةدا ، ضوار تا ثيَنج ثةرداخ ظوَدكاي خواردةوة. دلَي خوَشبو كةئيدي ئةويش دةتواني وةك ئةوان رِوداويَكي سةير و نائاسايي بطيَرِيَتةوة و بيسةلميَنيَ كةئةويش بويَر نةترسة و سلَ لةهيض شتيَك ناكاتةوة ، طوتي:  بةلآم لاي ئيَمة لة ويلايةتي (ثيَنزا) ...


بةلآم لةبةرئةوةي زوَري خواردبوَوة ، يان بوَي هةية لةبةرئةوةي كة يةك دوجار بةدروَيان خستبوَوة ، ميريك و كالاشنيكوَظ ، هيض طرينطيةكيان بةقسةكاني نةدا و تةنانةت وةلآمي ثرسيارةكانيشيان نةدةدايةوة و ثيَكةوة بةقولَي ضوبونة نيَو طفتوطوَوة ، وةك ئةوةي ئةو هةر لةو ذورةش نةبيَت.


ياريدةدةر ، زوَر نيطةران بو بةم رِةفتارةيان و دةترسا.


رِةفتاري جدي و ذيرانةي كالاشنيكوَظ  ، مروَظي دةخستة يادي كةساني ذير و تيَطةيشتوةوة ، زوَر لةسةرخوَ و هيَدي قسةي دةكرد و هةرجاريَكيش بةدةم  قسةكردنةوة باويَشكي دابا ، خاضيَكي لةسةر دةمي خوَي دةكيَشا ، بةو حالَةشةوة كةس نةيدةتواني بزانيَ كة ض دزيَكي بيَبةزةيية و ضوَن خةلَكاني هةذار و داماو رِوت دةكاتةوة و ضةند جاريَكيش لةسةر ئةم كردةوانةي خراوةتة زيندانةوة و كوَمةلَطاش داواخوازي ئةوةية رِةوانةي سيبرياي بكةن. بةلآم باوكي و مامي - كة ئةوانيش وةك خوَي دز و ضةتةن -  بةزةبري رِيشوة و بةرتيل ، نةيانهيَشتوة  دوربخريَتةوة.


ميريك ، هةولَي دةدا خوَي بة ئازا و ضةلةنط نيشان بدات و هةركة بيني كالاشنيكوَظ و ليوَبكا ستايشي دةكةن ، بوَية ئةويش خوَي وا نمايش دةكرد و جارجار دةستي دةخستة كةمةري و جارجار سينطي خوَي دةردةثةرِاند و هةنديَك جاريش بةشيَوةيةكي وا خوَي ديَنا و دةبرد ، كورسيةكةي ذيَري دةكةوتة قرضة قرض ... 


دواي نان خواردن ، كالاشنيكوَظ رِويكردة شةمايلي قةديسةكان و دةستي كرد بةنزا وثارِانةوة و دةستي خوَي دايةدةستي ميريك و ئةويش كةوتة نزاكردن و دةستي كالاشنيكوَظي طوشي.


ليوَبكاش دةفر و شتةكاني كوَكردةوة و ميَزةكةي سرِيةوة و دواتر هةنديَك ناني شيرني نةعنايي و كاكلَة طويَز و دوبتلَ شةرِابي شيرني هيَنا و لةسةر ميَزةكةي دانان. 


كالاشنيكوَظ بةدةم ليَداني ثيَكةكانةوة ، طوتي: ئةو سةردةمةي كة (ئةندريَ طريطوَريج) - خوا ليَي خوَشبيَ - لةذياندا مابو ، جاري وابو ليَرة ، يان لاي برايةكةي ، مارتين ، كوَدةبوينةوة ، ئاي خوداية ئةوانة ض مروَظيَك بون! ضةندة قسةخوَش بون! هةمومان كوَدةبوينةوة! مارتين ، فيليا ، فيوَدوَر ستوَكوَتي ، هةمو شتيَك بة رِيَكوثيَكي دةضوةثيَش ، ضةند خوَشمان رِادةبوارد! ضةندة خوَشبو.


ليوبكا ضوةدةريَ و دواي ماوةيةكي كةم طةرِايةوة ذوريَ ، سةرثوَشيَكي سوري لةسةر كردبو و ملوانكةيةكي كردبوة ملي ، طوتي: برِوانة ميريك!  بزانة ئةمرِوَ كالاشنيكوَظ ضي بوَهيَناوم!


دواتر ، لةئاويَنةكةدا سةيريَكي خوَي كرد و بوَ ئةوةي ملوانكةكةي ملي بزرينطيَتةوة ، يةك دوجار سةري وةرسورِاند و دواتر دةرطاي سندوقةكةي كردةوة و كراسيَكي سوري بةطولَي سور و شين نةخشاوي - كة ضةشني كاغةز خشةخشي دةهات و ورينجةي دةدايةوة - هيَناية دةريَ و دواتريش سةرثوَشيَكي سورمةيي دةرهيَنا. بةدةم ثيَكةنينةوة شتةكاني نيشاندةدان و لةخوَشي هةبوني طةنجينةيةكي لةو شيَوةية ، نةيدةزاني ضي بكات و مات و حةيران ببو.


دواتر كالاشنيكوَظ (بالالايكا*) يةكةي رِيَكخست و دةستيكرد بة ئاواز ذةنين.


ياريدةدةري دكتوَر ، حةثةسابو و نةيدةزاني ئةو ئاوازةي كالاشنيكوَظ  دةيذةنيَ ، ئاوازيَكي شادة ياخود خةمبارانةية! بةلآم خةميَكي زوَري ليَنيشت و بوغزي طريان لةطةروي طير بو ، جاري واش هةبو شادي دايدةطرت.


لةناكاو ميريك لةجيَطاي خوَي بلَندبوَوة و ضةند جاريَك ثاذنةي ثيَيةكاني لةزةوي كوتا و دواتر دةستةكاني ليَك بلآوكردن و لةسةرثاذنةي ثيَيةكاني هةتا لاي سوَبةكة و لةويَوة تا لاي سندوقةكة رِوَيشت و سةرةنجام وةك سويَسكة خوَي هةلَدا بوَ ئاسمان و ثاذنةي ثيَيةكاني  لةهةوادا لةيةكدا و سةمايةكي لةضةشني سةماي قةوزاقةكاني دةستثيَكرد.


ليوَبكاش هةنديَك دةستةكاني خوَي تةكاندا و قيذةيةكي بيَباكانةي كرد و لةطةلَ ميريكدا كةوتة سةماكردن. سةرةتا وةك ضوَن دزيَك لةكةسيَك نزيك دةبيَتةوة و دةيةويَ لةثشتةوة تيَيسرةويَني و دواتر ضةشني دوثشكةيةك بةرةو لاي ميريك رِوَيشت و ثاذنةكاني وةك ميريك  ، ليَكدا ليَكدا دةكوتا بةزةويدا ، دواتر وةك فرِفرِوَكة بةدةوري خوَيدا سورِا و هةوا ضوة نيَو كراسةكةيةوة و بلآوي كردةوة.


ميريك ، لة حالَيَكدا نيطايةكي تذي لة رِق و قيني طرتبوة ئةو و ددانةكاني وةدةركةوتبون ، لة سةر ضوَك ، بةرةو لاي رِوَيشت و دةتطوت نيازي هةية بة قاضة ترسناكةكاني ثان و ثلَيشي كاتةوة ، بةلآم ليوَبكا هةستاية سةر ثيَيان و سةري بوَ دواوة ضةماندةوة و دةستةكاني وةك بالَي بالَندةيةك ليَكدةدا و قاضةكانيشي بة ئاستةم بةر زةوي دةكةوتن.


ياريدةدةري دكتوَر ، هةستا و ضوة سةر سندوقيَك دانيشت و بةدةم سةيركردني سةماي ئةو دوانةوة ، بةخوَي طوت: ( ئاه ... ئةم كضة دةلَيَي يةك ثارضة ئاطرة! ضةندة بةجوَش و خروَشة! ئةطةر مروَظ هةمو  دارونةداري خوَي بخاتة بةرثيَي هيَشتا كةمة ...).


هةستي بة خةم و خةفةتيَكي زوَر دةكرد كةدةيبيني  ياريدةدةري دكتوَرة و كةسيَكي سادةنية ، ضاكةتي لةبةرداية و زنجيريَكي ثيَدا هةلَواسراوة و سةريَكي زنجيرةكة كليليَكي ئالَتوني ثيَوةبةستراوة.  نةدةكرا لةجيَطاي ئةمانة كراسيَكي سورمةيي و لةجياتي قايشي كةمةربةنديش ، حةبليَك بةثانتوَلةكةيةوة بيَ؟


ئةطةر ياريدةدةري دكتوَر نةباية ، ئةوا دةيتواني بيَ هةستكردن بةشةرم ، طوَراني بلَيَت و سةما بكات و بخواتةوة و وةك ميريك دةستةكاني لةكةمةري ليوبكا بئالَيَنيَ ...


بةهوَي سةماي ئةمانةوة ، كةلوثةلةكاني نيَو رِةفةكة زرينطة زرينطيان ليَوة دةهات و طرِي موَمةكةش بةرز و نزمي دةكرد.


سةرثوَشةكةي ليوَبكا كةوتة سةر زةوي و ملوانكةكةشي ثسا و دةنكةكاني بةسةر زةوي ذورةكةداثةرش و بلآو بونةوة. دةكرا بلَيَي لةو شويَنةدا لةبري ليوَبكا ، هةوريَكي رِةنط سور سةماي دةكرد و ثيَضي دةدا و جوتة ضاويَكي رِةش دةبينرا كة دةدرةوشانةوة.


ميريكيش ئةوةندة بةطةرمي سةماي دةكرد ، مروَظ وايدةزاني ئيَستا نا ئيَستا دةست و قاضةكاني ليَدةبنةوة.


سةرةنجام ميريك ، بوَدواجار قاضةكاني كيَشا بةزةويدا و بيَجولَة لةجيَطاي خوَي ضةقي ... 


ليوَبكاش ، شل و شةكةت ، بةهةناسةبرِكيَوة ، وةك ئةوةي ثالَي بة ستونيَكةوة دابيَ ، سةري خستة سةرسينةي ميريك و ميريكيش لةباوةشي طرت و ضاوي برِينة ضاوانيي و بةدةنطيَكي ثرِ لةسوَز و خوَشةويستيةوة ، بةطالَتة طوتي: ئيدي ئيَستا دةزانم ئةو ثيرةذنةي دايكت ثارةكاني لةكويَ شاردوَتةوة! دةيكوذم! طوَشاوطوَش سةري توَش دةبرِم! دواتر كاروانسةراكةشتان دةسوتيَنم ... خةلَكيش وادةزانن لةئاطرةكةدا سوتاوي ، منيش ثارةكانتان دةبةم و بوَخوَم دةضمة (كوَبان) و لةويَ بوَخوَم رِةوة ئةسث و ميَطةلة مةرِ و بزن بةخيَو دةكةم ...


ليوَبكا وةلآمي نةدايةوة ، تةنيا بة بةزةييةوة رِوانية ئةو وثرسي: ئةريَ ميريك!  ذيان خوَش  دةطوزةري لةكوَبان؟


ميريك وةلآمي نةدايةوة ، بةلَكو بةرةو لاي سندوقةكة ضو و لةسةري دانيشت و كةوتة بيركردنةوة ، ثيَدةضو بير لةكوَبان بكاتةوة.


كالاشنيكوَظيش ، لةجيَطاي خوَي هةستا و طوتي: ئيدي من دةبيَ برِوَم! ئيَستا فيليا ضاوةرِوانمة ، خودا حافيز ليوَبكا.


ياريدةدةري دكتوَر ضوة حةوشةكة ، ترسي ئةوةي هةبو كالاشنيكوَظ لةبري ئةسثةكةي خوَي سواري ئةسثةكةي ئةو بيَت.


كرِيَوة هةروا بةردةوام بو.


 هةورة سثيةكان ، كةلَبة دريَذةكانيان لة بنة بنضك و طيايةكان طير كردبو ، لةئاسمانةوة بةخيَرايي نزم دةبونةوة. لةوديوي حةوشةكة ، لة دةشتةكةدا ، كفنثوَشة سثيةكان لةهةوادا دةسورِان و دةهاتنة خواريَ و دوبارة هةلَدةستانةوة بوَوةي دةستةكانيان رِاوةشيَنن و مل لةبةر ملي يةكتر بنيَن. ض بايةكي بةهيَزي دةهات! بنةدارة بضوكةكاني وةك توس و هةلَوذة ، تواناي لاواندنةوةي ئةم بايةيان نةبو .لار دةبونةوة و سةريان دةطةيشتةوة زةوي و دةطريان و دةيانطوت: ( خوداية! ئيَمة ض تاوانيَكمان هةية كة بةم شيَوةية ئيَمةت بة زةويةوة بةستوَتةوة و ئازادمان ناكةي؟).


دةرطاكة ، تاكيَكي كرابوَوة ، كوَمايةكي طةورةي بةفر لةبةر دةرطاكةدا ديار بو.


كالاشنيكوَظ ، سواري ئةسثةكةي بو و بة دةنطيَكي توندةوة هاواري كرد: هةيها ... بكةوة رِيَ حةيوان.


ئةسثة طضكة و قاض كورتةكةي ، كةوتةرِيَ ، تابةر زطي لةزةوي دةخشا. كالاشنيكوَظ خوَيشي لةبةفردا سثي دةضوَوة ، رِوَيشت و هةر زوو لةبةرضاوان بزر بو.


ياريدةدةري دكتوَر طةرِايةوة ذوريَ و ليوَبكاي بيني خةريكي كوَكردنةوةي دةنكةكاني ملوانكةكةي بو.


ميريك لةذورةوة نةمابو.


لةسةر نيمكيَتةكة رِاكشا و بالَتوَ ضةرمة كورتةكةي خستة بن سةري خوَي و بةخوَي 


طوت: ( خوداية ئةمة ض كضيَكة؟ يةك ثارضة ئاطرة! ئاخ! ئةي خوَطة ميريك ليَرة نةدةبو!).


ليوَبكا ، بةتةنيشت نيمكيَتةكةوة ، هةروا خةريكي كوَكردنةوةي دةنكةكاني ملوانكةكةي بو ، هةستي ياريدةدةري دةبزواند .


 ياريدةدةريش لةميَشكي خوَيدا بيري لةوة دةكردةوة ئةطةر هاتبا و ميريك لةويَ نةبا هةلَدةستا و ليوَبكاي لةئاميَز دةطرت و دوايي ض دةبو باببيَ!  كضة و ثيَ ناضيَ بيَوةذن بيَ! خوَ ئةطةر بيَوةذنيش بيَت ، ئةم مةكوَ و ثةناطةي دزي وضةتةيية ، شويَنيَكي ئةوةندة شايستةية؟


ليوَبكا دةنكةكاني كوَكردنةوة و ضوة دةريَ.


موَمةكة ، بةرةو كوَتايي دةضو وخةريكبو كاغةزي ذيَر موَمدانةكة بسوتيَنيَ.


ياريدةدةري دكتوَر ، بةخيَرايي شقارتة و دةمانضةكةي لةبةردةم خوَي دانان و خوَي بوَكوذانةوةي موَمةكة ئامادةكرد. 


 طرِةكةي ضاوي مروَظي ئازار دةدا و و ئةو تارمايي و سيَبةرانةي بةهوَي ئةم ثتةثتةوة لةسةر رِةفةو ساثيتة و زةوي ذورةكةدا دروست ببون ، لةشيَوةي ضةندثةلَةيةكدا  دةهاتن و دةضون ، كةتيايدا وادةهاتة بةرضاو:  ليوَبكاي ثتةو و سينط بةرز ، جارجار وةك  فرِفرِوَكة خوَي دةسورِاندةوة و جارجاريش لة ئةنجامي ماندويَتيدا هةناسةبرِكيَي ثيَدةكةوت ...


ياريدةدةر بةخوَي طوت: ( ئةي خوَزطة لةم ساتةدا ئيزرائيل ثةيدادةبو و رِوَحي ميريكي دةكيَشا!). 


سةرةنجام موَمةكة ، دوايين ثتةثتي خوَي كرد و كوذايةوة. كةسيَك - كةثيَدةضو ميريك بيَ -هاتة ذورةوة و لةسةركورسيةكة دانيشت و مذيَكي لةثايثةكةي دا و رِوخسارة لةبةرخوَر سوتاوةكةي و خالَةرِةشةكةي طوَناي بوَ ساتيَكي كةم رِوناك بونةوة.


ياريدةدةر ، لةبةر بوَني ناخوَشي توتنةكةي ميريك ، طةروي بةخورشت هات و طوتي: بةرِاستي توتنيَكي خراثت هةية! نةفرةت لةم توتنة! حالَي مروَظ دةشيَويَنيَ.


ميريكيش دواي ماوةيةك بيَدةنطي ، وةلآمي دايةوة: طولَةجوَي كيَويم  تيَكةلَ كردوة ، بوَ سينط زوَر باشترة.


ثاشان ثايثةكةي لةدةمي كردةوة و ضةند جاريَك فتي كرد و ضوَوة دةريَ.


نزيكةي نيو كاذيَر تيَثةرِي ، لةناكاو لةدالآنةكةدا رِوناكيةك درةوشايةوة و ساتيَك دواتر ، ميريك بةكلآويَك و بالَتوَيةكي ضةرمي كورتةوة ، بةدواي ليوَبكادا هاتة ذوريَ.


ليوَبكا بةثارِانةوةوة دةيطوت: ميريك ليَرةبة! مةرِوَ!


: نا! ليوَبكا دةبيَ برِوَم ، وازم ليَبيَنة.


ليوَبكا ، بةدةنطيَكي نةرم وثرِسوَزةوة طوتي: ميريك! طويَ بطرة! من دةزانم ثارةكاني دايكم دةدوَزيتةوة ، دةزانم هةردوكيشمان دةكوذيت و دةضيتة كوَبان و لةطةلَ كضاني تردا دةكةويتة دلَداري ، بةلآم طرينط نية! خوداثشت وثةنات بيَ ، من تةنيا تكايةكم لةتوَ هةية: مةرِوَ و ليَرة بميَنةوة.


ميريكيش بةدةم توندكردنةوةي كةمةر بةندةكةيةوة ، وةلآمي دايةوة: نا! حةزم لةرِوَيشتنة ، ثيَم خوَشة برِوَم بطةرِيَم ...


: ئيَ خوَ هيضت نية ثيَي بطةرِيَي ... بةثيَيان هاتية ئيَرة! دةتةويَ بةضي بطةرِيَي؟


ميريك ، خوَي ضةماندةوة و شتيَكي بةطويَي ليوَبكادا ضرثاند و ئةويش سةيريَكي دةرطاي ذورةكةي كرد و بة طريانةوة طوتي: شةيتاني ضةثةلَ! نوستوة.


ميريك ، ليوَبكاي طرتة ئاميَز و ماضيَكي طةرمي كرد و رِوَيشتة دةرةوة.


ياريدةدةر ، بةثةلة دةمانضةكةي خستة طيرفاني و بةدةواي ئةودا ضوة دةريَ.


ليوَبكا لةرِارِةوةكة بو و لةثرِ دةرطاي داخست و خوَشي لةبةردةطاكةدا رِاوةستا. ياريدةدةري دكتوَر طوتي: رِيَطام بةردة برِوَم! بوَضي دةرطاكةت  داخستوة؟


: دةرِوَي ض دةكةي؟


: دةمةويَ برِوَم سةيريَكي ئةسثةكةم بكةم.


ليوَبكا ويستي هةنديَك ئارامي بكاتةوة ، سةيريَكي سةرتاثاي بالآي ياريدةدةري كرد و ، بةمةكرةوة طوتي: ئةسثةكةت؟ توَ سةيري من بكة نةك ئةسثةكةت ... 


دواتر ضةمايةوة و دةستيَكي بة كليلة زيَرِاو كراوة بةزنجير بةستراوةكةي ضاكةتةكةي دكتوَردا هيَنا.


ياريدةدةر طوتي: ليَم طةرِيَ برِوَم! طةرنا سواري ئةسثةكةم دةبيَ و دةرِوا.


دواتر هاواري كرد: رِيَطةم بةردة شةيتان. دواتر بةوثةرِي رِق و تورِةييةوة مستيَكي كيَشا بةشانيدا و بةهةمو هيَز و توانايةوة ثةلاماري ليوَبكاي داو ويستي لةبةر دةم دةرطايةكة لايدا ، بةلآم ذنة دةتطوت جةستةيةكي ئاسنينة و قورس و قايم خوَي بةدةرطاكةوة ضةسثاندبو.


ياريدةدةر ، شةكةت و ماندو ، هاواري كرد: رِيَطةم بةردة! واثيَت دةلَيَم دةرِوا.


: بوَ كويَ دةرِوا؟ مةترسة نارِوا.


لةكاتيَكدا كةهةناسةبرِكيَيةكي توندي ثيَكةوتبو ، دةستي بةشاني خوَيدا دةهيَنا ، دياربو ئازاري هةبو.


جاريَكي تريش سةيريَكي سةرتاثاي بالآي ياريدةدةري كرد و سور هةلَطةرِا و يَكةني و


 طوتي: مةرِوَ دلَةكةم ... بةتةنيايي دلَتةنط دةبم.


ياريدةدةر ، سةيريَكي ضاوةكاني ليوَبكاي كرد و دواي ماوةيةك رِاوةستان ، باوةشي ثيَداكرد ، ليوَبكاش هيض نارِةزايةتيةكي نةنواند.


: دةبةسة واز لةم كارة شةيتانانةية بيَنة! رِيَطام بةردة بابرِوَم.


ليوَبكا هةروا بةبيَدةنطي لة جيَطاي خوَي رِاوةستابو. 


: بةلآم طويَم ليَبو بةميريكت دةطوت خوَشمدةويَي.


: ئنجاضية! باواشم طوتبيَ ...دلَ شةرتة و دلَ دةزانيَ كيَم خوَشدةويَ.


دواتر جاريَكي تر دةستي بوَ كليلة زيَرِاوكراوةكة دريَذكرد و طوتي: ئةمةم بدةريَ ...


ياريدةدةر ، كليلةكةي لةزنجيرةكة كردةوة و داية دةستي.


لةثرِ كضة سةريَكي هةلَكيَشا و طويَي رِاطرت ، ئةمة بة تيَرِوانيني دكتوَر ئةم نيطاية زوَر سارد وسرِ و بيَ طيان بو. 


لةناكاو ئةسثةكةي وةبيرهاتةوة و زوَر بةئاساني ليوَبكاي لةبةردةم دةرطاكةلادا و دةرطاكةي كردةوة و رِايكردة ناو حةوشةكة. لةذيَر سايةباني دةرطاكة ، بةرازيَك نوستبو و مشةمشي دةهات ، مانطايةكيش قوَضةكاني لة ديوارةكة دةكوتا.  ياريدةدةر شقارتةيةكي داطيرساند و بةرازةكة و مانطايةكة و ئةو سةطانةشي بيني كة ، لةطةلَ داطيرساني شقارتةكةدا ، بةوةرِينةوة هيَرشيان بوَ هيَنابو. بةلآم ئةسثةكة شويَنةواري ديار نةبو.


لةحالَيَكدا هاواري دةكرد و دةستةكاني هةلَدةشةقاندن و هةولَي دةدا سةطةكان لةخوَي دورخاتةوة ، جاري وابو ، تا سةرضوَكي دةكةوتة ناو قوَلَتيَك ، كة ثرِببو لةبةفر و بةخيَراي خوَي دةرديَنايةوة ، خيَرا بةرةو دةرطاي دةرةوة رِايكرد. 


لةو تاريكيةدا هةلَيرِواني ، زوَر بةجواني سةيري كرد ، جطة لةبةفر ، هيض شتيَكي تري بةرضاو نةكةوت .


 ثةرِة بةفرةكان ، لةهةوادا دةسورِان و شكلَ و شيَوةي زوَر شتيان نمايش دةكرد ، جاريَك  لةشيَوةي دةم و ليَوي سثي هةلَطةرِاوي مردويةك ، كةزةردةخةنةيةك بةسةر ليَوةكانيةوة مةييبيَ ، جاريَك وةك ذنيَك دةهاتة بةرضاو ، بة جل و بةرطيَكي مةلمةلةوة سوار ئةسثيَكي سثي بوة و لةتاريكايي شةودا خستويةتية ضوارنالَة. جاريَك لة شيَوةي رِةوة قولَينطيَكي سثيدا بون كة بةبالَ ليَكدانةوة بةسةرسةريدا لة فرِيندا بن.


ياريدةدةري دكتوَر ، لةتاو سةرما و لة رِقان هةلَدةلةرزي. 


لةخةفةتي ئةوةي كة نةيدةزاني ضي بكات و ضارةنوسي ضية ، ضةند فيشةكيَكي بةسةطةكانةوة نا ، بةلآم بةريان نةكةوت. ثاشان بةخيَرايي بةرةو ذورةوة طةرِايةوة.


كاتيَ طةيشتة دالآنةكة ، طويَي لةدةنطي ثيَيةك بو كةخيَرا لةذورةوة هاتة دةريَ و بة توندي دةرطاكةي ثيَوةدا.


ذورةكة تاريك بو ، بةسثايي ثالَيَكي بة دةرطاكةوة نا ، بةلآم داخرابو ، دواتر لةحالَيَكدا كة ليَكدا ليَكدا شقارتةي دادةطيرساند ، طةراِيةوة دالآنةكة ، لةويَوة ضوة ضيَشتخانةكة و لةويَشةوة ضوة ذوريَكي بضوكةوة - كة ئةمسةر و ئةوسةري  ديوارةكاني جل و بةرطي ذنانةيان ثيَدا هةلَواسرابو - و بوَني طولَة طةنم و شويد لةذورةكة دةهات. لة طوَشةيةكدا ، بةتةنيشت سوَبةكةوة ، جيَطا خةويَك دياربو ، ثيَدةضو ئةمة ذوري ثيرةذنةكةي دايكي ليوَبكا بيَت.


لةويَرِا ضوة نيَو ذوريَكي ترو لةطةلَ ليوَبكادا بةرةورِو بوَوة كةلةسةر سندوقيَك دريَذ ببو و بةتانيةكي لة ضل ثارضة دروستكراوي رِةنطاورِةنطي بةخوَيدا دابو و خوَي كردبوة خةو.


ياريدةدةر بةدةنطيَكي توندةوة ثرسي: كوا ئةسثةكةم لة كويَية؟


ليوَبكا لةجيَطاي خوَي جولَةي نةكرد.  ياريدةدةر ، بةتانيةكةي لةسةر لابرد و بةدةنطيَكي توندترةوة ثرسي: لةطةلَ توَمة! دةلَيَم كوا ئةسثةكةم؟


دواتر جاريَكي تر هاواري كرد: وةلآمم بدةرةوة شةيتاني نةفرةتي!


ليوَبكا لةجيَطاكةي رِاستبوَوة و لةسةر ضوَك دانيشت ، بةدةستيَكي دةيويست يةخةي كراسةكةي بطريَت و بةدةستةكةي تريشي دةيويست بةتانيةكة بطريَت ، ثالَي بةديوارةكةوة دا ... ترس و توَقين بة رِوخساريةوة دياربو ، ضاوةكانيشي ضةشني طيانلةبةريَك كة كةوتبيَتة تةلَةوة ، ضاوديَري هةمو جولَةيةكي ياريدةدةري دةكرد.


ياريدةدةر هاواري كرد: ثيَم بلَي ئةسثةكةم لةكويَية! دةنا بةخودا دةتكوذم.


ليوَبكا ، بةدةنطيَكي طيراوةوة ، وةلآمي دايةوة: برِوَدةريَ سةطةثيس.


ياريدةدةر ، دةستي لة يةخةي طيركرد و دواتر نةيتواني دان بةخوَيدا بطريَت و توند ئاميَزي تيَوةريَنا. ليوَبكاش لةرِقا نةيدةزاني ضي بكا و هةرضوَنيَك بو خوَي لة باوةشي هيَناية دةريَ و دةستي خوَي لةدةستي رِاثسكاند و مستيَكي كيَشا بة تةثلَي سةريدا.


ياريدةدةر لة تاو ئازاري مستةكة ، طيَذ و ورِ بو ، هاشةهاشيَكي هةراسانكةر بة نيَو ميَشكيدا دةطةرِا ، هةنطاويَك كشاية دواوة و لةو ساتةدا مستي دوةميش سرةويَنرا بة ناوضةوانيدا.


بةلةتردانةوة ، طةيشتة دةرطاكة و لةحالَيَكدا بوَئةوةي بةرنةبيَتةوة ، ضنطي لةشيثانةي دةرطاكة طير كردبو ، بةرةو ئةو ذورة رِوَيشت كة كةلوثةلةكاني ليَدانابون. خوَي هاويشتة سةر نيمكيَتةكة و ضةند خولةكيَك رِاكشا ، دواتر قتوي شقارتةكةي لةطيرفاني هيَناية دةريَ و كةوتة داطيرساندنيان. بيَ ئةوةي هيض مةبةستيَكي لةم كارة هةبيَت ، دةنكةكاني يةك بة دواي يةكدا دادةطيرساند و فرِيَي دةدانة ذيَر ميَزةكة ، تا هةر هةموي تةواو كرد.


ئاسمان ، لةوديوي ثةنجةرةكةوة ديار بوو ، وردة وردة شين هةلَدةطةرِا و دةنطي كةلَةشيَرةكانيش دةبيستران. بةلآم ياريدةدةر هيَشتا سةري ديَشا ، دةنطي هات و هاوار و خشةخش هيَشتا لة نيَو ميَشكيدا ثيَضي دةخوارد.  وةك ئةوةي لة تةنيشت هيَلَي شةمةندةفةرةوة دانيشتبيَ. 


هةرضي ضوَنيَك بو تواني بالَتوَ ضةرمة كورتةكةي بكاتة بةري  و كلآوةكةي بكاتة سةري. بةلآم هةرضةندي كرد نةيتواني زيني ئةسثةكة و ئةو بةستة كةل وثةلةي ، لة رِيثينوَ كرِيبوني ، بدوَزيَتةوة.


جانتاكةي بةتالَ كرابو ، دياربو لةخوَرِا نةبو ئةوكاتةي خةريك بو دةهاتةوة ذوريَ  ، دةنطي ثيَي كةسيََكي بيست لةذورةكة دةهاتة دةريَ.


بةمةبةستي خوَثاراستن لة سةطةكان ، مةقاشي سوَبةكةي لة ذوري ضيَشتخانةكة هةلَطرت و دةرطاكةي بةكراوةي بةجيَهيَشت و ضوة ناو حةوشةكة. باران ليَي كردبوَوة و ئارامي بالَي بةسةر حةوشةكةدا كيَشابو ...


هةركة لة دةرطاكة ئاوابو ، سةرتاسةري دةشتةكةي وةك مردويةك ، هاتة بةرضاو. لةو سةرلةبةيانيةدا ، هيض بالَندةيةك بة ئاسمانةوة بةدي نةدةكرا. لةخالَيَكي زوَر دور دا ، لةم بةر و ئةوبةري جادةكة ، جةنطةلَةكة سةز دةضوَوة. 


ياريدةدةري دكتوَر كةوتة بيركردنةوة لةوةي كاتيَ دةطةريَتةوة نةخوَشخانة ئاخوَ بةض شيَوازيَك ماملَةي لةطةلَدا دةكةن و ضي ثيَدةلَيَن؟ حةتمةن دةبو بير لةم شتانة بكاتةوة و لةثيَشدا وةلآم بوَ ثرسيارةكانيان بدوَزيَتةوة. 


بةلآم ئةم بيركردنةوانة هةرزو ليَي تةرة بون و ئةوةي بةبيرهاتةوة كةضوَن ليوَبكا دواي دوةمين مست كةكيَشابوي بةناوضةوانيدا ، ضوَن داهاتبوَوة بةتانيةكةي سةر زةويةكة هةلَطريَتةوة و ضوَن لةو كاتةدا ثرضة هوَنراوةكةي لةزةوي خشا بو.


بيروهوَشي شلوَق ببو و بةخوَي طوت: ( نازانم لةبةرضي دةبيَ لةجياتي مروَظيَكي ئازاد و سةربةست ، دكتوَر و ياريدةدةر و بازرطان و كارمةند و لاديَيي بونيان هةبيَ؟ ئةدي ئةوة نية لةم دنيايةدا بالَندةي ئازاد و طيانلةبةري ئازاد و ميريكي ئازاد هةن ، نة لةكةس دةترسيَن و نةثيَويستيشيان بةكةسة! كيَ ئةمةي داهيَناوة كاتي لةخةو هةستان بةيانيانة و كاتي نانخواردن نيوةرِوَيانة و كاتي خةوتنيش شةوة؟ كيَ طوتويةتي دكتوَر لةسةروي ياريدةدةرةوةية و مروَظ دةبيَ لةناو خانودا بذي و تةنيا مافي ئةوةي هةية ذنةكةي خوَي خوَش بويَ؟ ئةدي بوَضي ثيَضةوانةكةيان رِاست نةبيَ؟ لةبةرضي ناكريَ بةرِوَذةوة بخةوي و شةوانة نان بخوَي؟ خوَزطة دةمتواني خوَم هةلَدةمة سةر ثشتي ئةسثيَك و بيَ ئةوةي بثرسم ئيَرة كويَية دةشت و جةنطةلَ و كيَوةكانم تةي كردبا و حةزم لة كضان كردبا و طالَتةم بة هةمو شتيَك بهاتاية ...).


مقاشي سوَبةكةي ضةقاندة ناو بةفرةكة و تةويَلَي نوساند بةقةدي سارد و سثي دارغانيَكةوة و كةوتة بيركردنةوة لةو ذيانة يةك رِيتم و ثرِوثوض و ئةو برِةثارة ثرِوثوضةي كة مانطانة وةري دةطريَ و ئةو ذيَردةستيةيي و دةرمانخانةي نةخوَشخانةكة ، بةتةواوي حةب و ئةمثول و ثاودةر و قوتوةكانيةوة ،لةبةرضاويدا  بونة مايةي هيَلَنج و رِشانةوة و نةفرةت.


 بةدلَطرانيةوة لةخوَي ثرسي: ( ئةمة كيَية دةلَيَ خوَشطوزةراني طوناهة؟ ئةوانةي ئةم قسانة دةكةن ، نة وةك ميريك و كالاشنيكوَظ  ذياون نة ليوَبكاشيان خوَشويستوة ، ئةوجوَرة كةسانة هةر خةريكي سوالَكردن بونة و هيض تاموضيَذيَكيان لةذيان وةرنةطرتوة و تةنيا رِاهاتون لةسةر ئةوةي ذنة بوَق ئاساكاني خوَيان خوَشبويَ).


ياريدةدةر ، لةبةر خوَيةوة بيري دةكردةوة ئةطةر تا ئيَستا نةبوَتة دز و ساختةضي و تةنانةت رِيَطريش ، ئةوة لةبةر ئةوةية كة ئةم كارانة لة تواناي ئةودا نين و بوَي نةرِةخساوة.


                                                       *    *    *


نزيكةي هةذدة مانط بةسةر ئةم رِوداوةدا تيَثةرِي ، هةفتةيةك دواي جةذني ثاك ، شةويَكي بةهاري ، ياريدةدةري دكتوَر - كةدةميَك بو لة نةخوَشخانة دةركرابو -  بيَ كار و كاسبي دةطةرِا و دةسورِا ، درةنطانيَكي شةو لةمةيخانةي ( رِيثينوَ)  ، هاتةدةريَ.


 بيَ ئامانج بيَ ئةوةي بزانيَ بوَكويَ دةضيَ ، بةناو كوَلآنانداثياسةي دةكرد و دةطةرِا. كاتيَك بةخوَي زاني طةيشتبوة دةشتةكة ، بوَني بةهار ، دةهاتة بةر لوتي و نةسيميَكي خوَش هةلَيكردبو ، شةويش ئارام و ثرِ ئةستيَرة بو.


نيطاي لةئاسمانةوة بوَ زةوي طواستةوة ، ئاي خوداية ئاسمان ضةندة دور و قولَة! ضةندة بةثاني و بةربلآوي رِةشمالَي بة سةر دنيادا هةلَداوة! .


بيري دةكردةوة: ( دنيا دنيايةكي باشة ، بةلآم ضوَن و بة ض هوَيةكةوة مروَظةكان جياوازي و هةلآواردني لةشيَوةي مةست و وشيار ، كاركةر و بيَكار ، لةناو خوَياندا دروست دةكةن؟  بوَضي دةبيَ وشيار و تيَروثرِةكان بةئاسودةيي لةناومالَةكانياندا خةوتبن و مةست و برسيةكانيش بةكةساسي لةدةشت و بيابانةكاندا سةرطةردان بن؟  بوَضي دةبيَ ئةوةي كار نةكا ، هيض وةرنةطريَ و رِوت و رِةجالَ بيَ؟ كيَ بناغةي ئةمانةي داناوة و ضةسثاندويةتي؟ ئةدي بوَضي طيانلةبةر و بالَندةكاني دارستان نة كار دةكةن و نةثولَ وثارةش وةردةطرن و كةضي بةدلَي خوَيان دةذين و ئازادن ؟).


لةدورةوة بلَيَسةيةكي سوري جوان ، لة ئاسوَطةدا دةبينرا.


ياريدةدةر ، ماوةيةكي زوَر لةجيَطاي خوَي رِاوةستا و بيري كردةوة: ( دويَنيَكة سةماوةري خةلَكم بردة مةيخانةكة و بةهةدةرمدا ، طوناهي ئةم كارة لة كويَداية؟).


دو طارية ، لةجادةكةدا وةدةركةوتن و بة تةنيشتيدا تيَثةرِين ، لة طاريةي  يةكةمدا ، ذنيَكي لاديَيي ليَي خةوتبو و لةطاريةكةي تريشدا ثيرةميَرديَك بةسةري رِوتةوة دانيشتبو ...


ياريدةدةري دكتوَر ليَي ثرسي: ئةريَ بابة ئةوة كويَية ئاطري تيَبةربوة؟


ثيرةميَرد وةلآمي دايةوة: ئةوة خانوةكةي ئةندريَ ضيريكوَظة ...


ياريدةدةر ، كةوتةوة يادي سالَ و نيويَك لةوةبةر و قسةكاني ميريكي وةبير هاتنةوة و سوتاني جةستةي بيَ طياني ثيرةذن و ليوَبكاي هيَنانة بةر ضاوي خوَي و ئيَرةيي بة ميريك برد.


دواتر كاتيَ دةطةرِايةوة بوَ مةيخانةكة ، بةدةم سةيركردني خانوي خاوةن مةيخانة و دارفروَشةكان و ئاسنطةرة دةولَةمةندةكانةوة ، بةخوَي طوت: ( كاريَكي خراث نية ثياو بتوانيَ شةويَك بةسةر يةكيَك لةم دةولَةمةندانةدا بدات).


(سان ستيظانوَ*) شاريَكي نزيك لة ئيسلامبول ، كة سالَي 1878رِيَكةوتننامةي ئاشتي لة نيَوان دةولَةتي عوساني و رِوسياي تزاري تيَدا واذوَ كرا و كوَتايي بةجةنطي يةك سالَةيان نيَوانيان هيَنا. 


(ئيليا ثيَغةمبةر*) يةكيَط لةثيَغةمبةراني كوَن.


(شاميل*) رِيَبةري سياسي و ئايني موسلَمانة كيَونشينةكاني قةفقاز بو ، كة ضةند 


شوَرِشيَكي ضةكداري لة دذي دةولَةتي رِوسيا هةلَطيرساند.    


(موَلوَكان*) ثةيرِةواني يةكيَك لةبالَةكاني ئايني كليساي ئةرتوَدوَكسي رِوسي. 


(بالالايكا*)  ئاميَريَكي لةشيَوةي سازة و سيَ ذيَي هةية. 


ليَكوَلَةر


دكتوَري شاروَضكة و ليَكوَلَةري دادطا ، لةرِوَذيَكي جواني بةهاريدا ، بوَ تويَكاري جةستةيةك دةهاتنة ناوةندي شاروَضكةكة.


ليَكوَلَةر ، كةثياويَكي تةمةن نزيكةي  سي وثيَنج سالَيَك دةبو ، سةيريَكي ثشتي ئةسثةكاني ذيَرطاليسكةكةي كرد و طوتي: سروشت ثرِيةتي لة دياردةي سةير و نارِوَشن و تةم و مذاوي ، كة تائيَستا مروَظ نةيتوانيوة ثةي ثيَببا و بيناسيَ . مروَظ لة ذياني رِوَذانةيدا لةطةلَ دياردةي وادا بةرةورِو دةبيَتةوة ، سةري سورِدةميَنيَ و لةئاستيدا دةستةثاضة و كوَلَةوارة. بوَ نمونة تائيَستا بوَخوَم ضةندين جار بينةري ضةندين مةرط و مردني تةمومذاوي و نارِون بومةتةوة و هوَكاري ئةم جوَرة مردنانةش مةطةر تةنيا خواناسان بتوانن سةري ليَ دةربيَنن ، دةنا مروَظي ئاسايي هةرضةندة زيرةكيش بيَت ، درك بة هوَكارةكاني ئةم جوَرة مردنانة ناكات. طويَ بطرة ، ئةمن بوَخوَم خاتونيَكي رِوَشنبيرم دةناسي ثيَشبيني مةرطي خوَي كرد و دروست ئةو رِوَذةي ثيَشبيني كردبو ، بيَ هيض هوَكار و نةخوَشيةك ، سةري خستة سةر سةرين و مرد.


دكتوَر لةوةلآمدا طوتي:  هيض رِوداويَك بيَ هوَكار نابيَ ، ئةطةر مةرطيَك هةبيَ دةبيَ هوَكاريَكيش هةبيَ ، بةلآم من لة ئاست ثيَشبيني ئةو جوَرة ذنانةدا هيض سةرم سورِناميَنيَ  و بةلامةوة سةير نين ، لةبةر ئةوةي دةبينم تةواوي ذنان توانا و بةهرةيةكي سةيري ثيَشبيني كردنيان هةية.


: رِاستة ، بةلآم كاكي دكتوَر ئةو خاتونةي من باسي دةكةم  ، شتيَكي جياواز بو ، ئةو توانا و بةهرة و ئامادةييةي توَ باسي دةكةي لةودا بوني نةبو ، ذنيَكي طةنج و رِوخوَش و ثرِهةست بو ، خالَيي بو لةوةهم. هةست و رِوناكي و زانايي و داويَنثاكي ، لةضاوانيدا بريسكةيان دةدايةوة. ، رِوخساريَكي جوان و لةبةردلآن ، هةميشة زةردةيةكي جواني رِوسيانة بةسةر ليَو و نيطاكانيةوة ، نةخشي بةستبو.


تايبةتمةندية ديار و بةرضاوةكاني ذنان هةميشة هةر يةك شتة: (جواني) .  بالآيةكي ريَك و لةبار ، وةك ئةو درةختة توسةي بةرامبةرمان. ض قذيَكي جواني هةبو؟ ئةوةي رِاستي بيَ من نامةويَ وةك بونةوةريَكي نائاسايي و ئةفسانةيي بةتوَي بناسيَنم ، بةلآم ئيدي ئةمانة رِاستين و ناكريَ نكوليان ليَ بكةم ، سةرةرِاي ئةمانةش ذنيَك بو ذياني زوَر بة قورسي نةدةطرت ، هيَند رِوخوَش و بزيَو بو ، لةطةلَ هةركةسيَك دانيشتبا ، ئةم دلَخوَشي و شاديةي ، بوَ ئةويش دةطواستةوة. بونةوةريَكي ليَوانليَو بو لةهةستي شادي و بةختةوةري ، كةئةم هةستة ، تةنيا مروَظة تيَطةيشتو و شاد و سادةكان ، ليَي بةهرةمةندن.  سةرةراي ئةمانةش  ئايا ئةو هةستي ثيَشبينيكردن و بةهرةيةي كة توَ باست كرد ، دةكريَ لةناخي مروَظيَكي لةو ضةشنةدا بوني هةبيَ؟ ئةوثيَكةنيني بةم قسانة دةهات.


طاليسكةكةي دكتوَر لة بةردةم ضالَة ئاويَكدا رِاوةستا.


هةردوكيان دابةزين و تيَر ئاويان خواردةوة ، جةستة رِةقيتة بوةكاني خوَيان برِيَك هيَنا و برد و ضاوةرِوان بون تا طاليسكةرِانةكة ئةسثةكان ئاوبدا ، كاتيَ ديسان طاليسكةكة كةوتةوة رِيَ ، دكتوَر ثرسي: ئيَ باشة ئةدي هوَكاري مردنةكةي ضي بو؟


: مردنيَكي زوَر سةير بو! رِوَذيَك ثياوةكةي ضوة ذورةكةي ئةو و طوتي: (ثيَمخوَشة ئةم بةهارةي كة ديَتةوة ئةو طاليسكة كوَنةيةمان بفروَشين و طاليسكةيةكي نويَتر و سوكتر بكرِين ، ئةو ئةسثةي كةئيَستا لةلاي ضةثي طاليسكةكةي دةبةستين ، بيطوَرِين و بوَبضينسكي - ئةسثيَكيان بةو ناوةوة هةبو  - بخةينة ناوةرِاستةوة). ذنةطويَي لةقسةكاني ميَردةكةي طرت و دواتر طوتي: ( ئةوةي ثيَت خوَشة بيكة ، ئيدي بوَ من هيض جياوازيةكي نية ، ئةم هاوينة جيَطاي من طوَرِستانة). 


ميَردةكةي شانيَكي هةلَتةكاند و ثيَكةني ، بةلآم ذنة بةردةوام بو لةقسةكاني: ( باوةرِم ثيَبكة! خوَ طالَتة ناكةم ، هةر بةرِاستي دةمةويَ ثيَت بلَيَم بةم زوانة دةمرم).


ميَردةكةي ثرسي: ماناي ضي! بةم زوانة دةمرم!


ذنةوةلآمي دايةوة: ( واتا دواي ئةوةي لة مندالَبون رِزطارم بو ، ئيدي دةمرم).


كابرا قسةكاني ذنةي بة هيَند نةطرت ، باوةرِي بةم ثيَشبيني و شتانة نةبو ، جطة لةوةش دةيزاني ئةو ذنانةي كة ذيانيَكي خوَشيان هةية ، زوَر حةز لةمةكر و ناز  دةكةن وثيَيان خوَشة خوَيان بدةنة دةستي فكر وخةيالآتي خةمناك و ناخوَشةوة.


رِوَذيَكي تر بةسةر ئةم رِوداوةدا  تيَثةرِي و جاريَكي تر ذنة ، مردني خوَي لةدواي مندالَبونةكةي ، لة طةلَ ميَردةكةيدا هيَنايةوة بةر باس. بةلآم ثياوةكة تةنيا بزةيةكي كرد و وايدانا كة هيض نيةو تةنيا كيَشةكة ئةوةية لة دلَةرِاوكيَداية و زوَر هةست لةجةستةو دةروني خوَي رِادةطريَ و باوةرِي بة فالَ و ثيَشبيني و ئةمانة هةية.


ئيدي ئةم ذنة ، بابةتي مردنة ضاوةرِوانكراوةكةي ببوة(idée fixe*)، هةرجاريَ ميَردةكةي طوَيَي بةقسةكاني نةدابا ، دةضوة ضيَشتخانةكة و ناخي خوَي بوَ خزمةتكارةكةيان هةلَدةرِشت: ( نةنة طيان من ئةوةندةم نةماوة بمرم ، هةر مندالَةكةم ببيَ دةمرم ، حةز ناكةم بةم زوانةبمرم ، بةلآم ضيبكةم ، ئةمة ضارةنوسمة!). 


هةنديَك جاريش كةذني كةشيش  يان ذني يةكيَك لة ئاغاكان دةهاتنة لاي ، دةضو دةستي ميوانةكةي دةطرت و دةيبردة طوَشةيةك و بةحالَةتيَكي جدي و تةنانةت  برِيَك تورِةيي ، تيَكةلَ بةزةردةخةنةيةكي تالَةوة ، لةبارةي مردنة ضاوةرِوان كراوةكةيةوة قسةي بوَ دةكرد. 


بواري رِةخنة و نارِةزايشي بوَ هيض كةس نةدةهيَشتةوة.


ذنيَكي جوان بو ، بةلآم لةوساتةوةي كةثيَشبيني مةرطي خوَي كردبو ، دةستي لة دنيا شوشتبو و بةلاي خوَرازندنةوةدا نةدةضو ، ئيدي نة كتيَبي دةخويَندةوة نةثيَدةكةني و نة قسةيةكي لةبارةي هيوا و ئارةزوةكاني خوَيةوة دةكرد ... جطة لةمانةش ، رِوَذيَكيان لةطةلَ ثوريَكيداثيَكةوة ضوبونة طوَرِستان وثارضة زةويةكي بوَ طوَرِةكةي خوَي دةسنيشان كردبو. دواي ثيَنج رِوَذيش وةسيةتنامةي خوَي نوسي.


كاكي دكتوَر!  دةبيَ ئةوةشت ثيَبلَيَم ، تةواوي ئةو ماوةيةي كةلةبارةي  مةرطي وةنزيك كةوتوي خوَيةوة قسةي دةكرد ، تةندروستيةكي باشي هةبو و هةستي بة هيض ئازاريَك نةدةكرد و نةخوَشيش نةكةوت. خوَت دةزاني مندالَبون كاريَكي ئةوةندة سادة و سانا نية ، جاري واهةية ذنة بةسةر مندالَةوة دةمريَ ، بةلآم ئةو ذنةي من دةيلَيَم لةكاتي مندالَبونةكةيدا ، هيض طرفتيَكي ئةوتوَي نةهاتة ثيَش. هيض مةترسيةكي لةسةر نةبو.


سةرةنجام ، رِوَذيَكيان ميَردةكةي ضيدي لةتوانايدا نةما و لةكاتي نانخواردندا تورِة بو و طوتي: ئةريَ بةسة ناتاشا! نيازت هةية تاكةي دريَذة بةم طةمذةييةت بدةي؟


ذنة لةوةلآمدا طوتي: ( طةمذةيي)؟ ئةم قسانة لةناخي دلَمةوة دةكةم و توَش بةجدي وةريانطرة.


ثياوةكةشي طوتي: ( توَ هةر خةريكي قسةي ثرِوثوض و بيَهودةي! ثيَمباشة واز لةم فكرة مندالآنة و طةمذانةية بيَني ، طةرنا زوَر دةترسيَم لة دواييدا خةجالَةت وثةشيمان بيةوة).


سةرةنجام ئةو رِوَذة ذنةكة ذان طرتي.


ميَردةكةي باشترين ماماني شاري بوَ هيَنا. هةرضةندة يةكةم زطيشي بو ، بةلآم  زوَر بةئاساني مندالَةكةي بو ، دواي كاذيَريَك ، كةهةنديَك هاتبوَوة سةر خوَي ، داواي كرد مندالَةكةي بوَ بيَنن ، بوَ ئةوةي بيبينيَ. 


دواتر مندالَةكةيان هيَنا و سةيريَكي كردو طوتي: ( ئيدي ئيَستا دةتوانم بة دلَنياييةوة بمرم). دواي ئةمة خوداحافيزي لة هةموان كرد و ضاوةكاني ليَنان و دواي نيو كاذيَر ، رِوَحي بةرةو ئاسمان لةشةقةي بالَيدا. تا دويين ساتةكاني ذيانيشي بيرو هوَشي لاي خوَي بو. بوَنمونة كاتيَك لةبري ئاو شيريان داية ، لةذير ليَوةوة طوتي : ( بوَضي لةبري ئاو شيرم دةدةنيَ؟) .


 بةلَي دكتوَر! دروست خوَي ضوَن ثيَشبيني كردبو ، بةو شيَوةية ضاوي ليَكناو مرد. 


ليَكوَلةر ، دواي طيَرِانةوةي ئةم رِوداوة ، ئاهيَكي هةلَكيَشا و ثرسي: دةفةرمو دكتوَر! ثيَم بلَيَ ئةو ذنة لةبةرضي مرد؟ دلَنياشت دةكةمةوة ، حةزدةكةي سويَنديشت بوَدةخوَم ، ئةمة ضيروَكيَكي هةلَبةستراوي زادةي خةيالَي خوَم نية و لةرِاستي رِاست ترة و رِويداوة.


دكتوَر ، هةنديَك بيريكردةوة و ضاوي لة ئاسمان برِي و طوتي: دةبو تةرمةكةي ببةنةثزيشكي دادوةري و تويَكاري بوَكرابا.


: لةبةرضي؟


: بوَئةوةي بزانن ض شتيَك بوَتة هوَكاري مردني!  سةرةنجامةكةشي ئةوةية ، ئةو ذنة بةهوَي ئةوثيَشبينيانةوة نةمردوة! ثيَدةضيَ نيازي خوَكوشتني هةبوبيَ و ذةهري خواردبيَ! 


ليَكوَلَةر بةخيَرايي بةرةو لاي دكتوَر خوَي وةرضةرخاند و طوتي: لةسةر ض بنةمايةك طةيشتيتة ئةم ئةنجامة؟


: نةطةيشتمة ئةم ئةنجامة! بةلَكو واي بوَ دةضم. ئةدي ثةيوةندي لةطةلَ ميَردةكةيدا ضوَن بو؟


: هم ... بةتةواوي نا! بةلآم ماوةيةك لة دواي زةماوةندةكةيانةوة هةنديَك ناكوَكي كةوتة نيَوانيانةوة ، كة دةكريَ بةوحالَةتة بطوتريَ هاورِيَيةتي ثيَشهاتة ناخوَشةكان. ئةوةش لةوة وة سةرضاوةي طرتبو رِوَذيَكيان ذنيَك لةطةلَ ميَردةكةيدا دةبينيَ ... بةلآم دواي ماوةيةكي كةم لةطوناهي ميَردةكةي دةبوريَ .


: ثيَمبلَيَ ، ئةم رِوداوة ض كاتيَك بو؟ بةر لةثيَشبيني مردنةكةي بو ؟


ليَكوَلَةر ، سةيريَكي سةرتاثاي جةستةي دكتوَري كرد و دةيويست لةهوَكارةكاني ئةم ثرسيارة تيَبطات. 


 دواي ماوةيةك بيَدةنطي ، وةلآمي دايةوة: لة رِاستيدا باشم لةبير نةماوة. ئةطةر رِوخسةتم بدةي هةنديَك بير بكةمةوة ...


دواي ماوةيةك ، كلآوةكةي لةسةري داطرتة خواريَ و ئارةقةي تةويَلَي سرِيةوة و دريَذةي داية: بةلَيَ ، بيرم كةوتةوة  ... ماوةيةك  لةدواي بينيني خيانةتي ميَردةكةي ، دةستي كرد بةثيَشبيني كردني مردني خوَي.


: باش ، دةبيني كة ... دواي ئةوةي ميَردةكةي خيانةتي ليَ كردوة ، ئةم  ذنة برِياري خوَكوشتني داوة ، بةلآم لةبةر ئةوةي نةيويستوة ، كوَرثةيةك كة هيَشتا نةهاتوَتة نيَو دنياوة لةطةلَ خوَيدا بكوذيَ ، ئةم خوَكوشتنةي هةلَطرتوة بوَ دواي مندالَ بونةكةي.


: ثيموانية وابيَت! ... نابيَ ، ئةو لةطوناهي ميَردةكةي خوَشببو و بةخشيبوي.


: هةر ذنيَك ئاوا زو لةخيانةتي ميَردةكةي خوَشببيَ ، دةبيَ حةتمةن مةبةستيَكي هةبيَت و بيروَكةيةكي لةميَشكدا بيَت ، ئةطينا ئةو ذنةطةنجانة ، هيَندة بة سانايي لةطوناهي ميَردةكانيان خوَشنابن. 


ليَكوَلَةر ، زوَري لةخوَي كرد بوَئةوةي ثيَبكةنيَ وحةثةسان و سةرسامي خوَي ، لةبةرضاوي دكتوَر بشاريَتةوة ، بةدةم سيغارثيَضانةوة ، طوتي: ثيَموانية ... جطة لةمانةش ميَردةكةي ... بة ثيَضةوانةي ئةوةي دةبينرا ، زوَر بيَ كةم و كورِي نةبو ... لةرِاستيدا ... ئةو خيانةتةي كردبوي رِوداويَكي سةير و نةويستراو بو . ئةو شةوة ميَردةكةي  بةسةرخوَشي دةطةرِيَتةوة مالَيَ و حةز و ئارةزو تيني بوَ ديَنيَ  و ذنةكةشي تين و تواناي ئةوةي نابيَت ... ئيدي ئةويش ثةلاماري ذنيَكي طةمذة و ناشيرني ميوانيان - كةبرِِيارة ضةند شةويَك لايان بميَنيَتةوة - دةدا و كاري خوَي لةطةلَدا دةكا. طةرضي ناكريَ بةمةي كة لةنيَوان ذنةي ميوان و كابراي خاوةنمالَدا رِويدا ، بلَيَي خيانةتي هاوسةري!. ئةلَبةتة ناتاشاش ئةم رِوداوةي بةهةند نةطرت و ماوةيةك دواي ئةوة لةطوناهي ميَردةكةي خوَشبو. ئيدي هيضيان لةم بارةيةوة هيض قسةيةكيان نةكرد.


دكتوَر طوتي: كةس لةخوَرِا نامريَ.


: ئةلَبةتة قسةكةت جوانة ... بةلآم ناتوانم باوةرِبكةم ئةو ذنة خوَي كوشتبيَ. رِاستيةكةي فكري لةم شيَوةية هةرطيز بة ميَشكمدا نةهاتبو! ... نةك من! بةلَكو بة بيري كةسدا نةهاتبو ، ئةوخةلَكة كاتيَ بينيان ثيَشبينيةكةي وةرِاست طةرِا ، هةمويان تاسان. كةس بيري بوَ ئةوة نةدةضو خوَي كوشتبيَ!  نا نةدةكرا خوَي كوشتبيَ!


 كاتيَ طةيشتنة جيَ و  تةنانةت لةكاتي تويَكاري تةرمةكةي بةردةستيشياندا ، ليَكوَلَةر ، بيري هةرلاي ئةومردنة سةيرة بو. بةدةم يادداشت كردني بوَضونةكاني دكتوَرةوة ، بروَكاني ويَكديَنيَتةوة و دةست بة نيَوضاواني خوَيدا دةهيَنيَ.


دكتوَر سةرطةرمي تويَكاري كاسةسةريَك بو ، ليَكوَلَةر ليَي ثرسي: ئةريَ بةرِاست دكتوَر ذةهري وا هةية لةماوةي ثانزة خولةكدا بيَ هيض ئازاريَك مروَظ بكوذيَ؟


: بةلَيَ هةية ... بوَنمونة موَرفين.


: هم  ... زوَر سةيرة ... بيرمة هةميشة شتيَكي لةو بابةتةي بةدةستةوة بو ... ئيدي طومانم نةما.


كاتيَ طةرِانةوة ، ليَكوَلَةر زوَر مات و خةمبار بو ، سةري تالَة موةكاني سميَلَي بةددانةكاني دةطرت و لة بيَتواناييدا دةكةوتة قسةكردن: وةرة با دابةزين!  هةنديَك ثياسة بكةين ... بيَزاربوم لةدانيشتن.


هةركة مةتريَك لةطاليسكةكة دوركةوتنةوة ، ليَكوَلَةر ئةوةندة ماندو و بيَ هيَز بو ، دةتطوت نيازي هةية لةبنارةكةوة بضيَتة سةر لوتكةي ضياكة. 


دواي ماوةيةك ، رِاوةستا و نيطا حةثةساوةكاني ، كة بةنيطاي سةرخوَشان دةضو ، برِية دكتوَر و طوتي: ئاي خوداية! ئةطةر ئةم شتة رِاستبيَ  ... نا ، ئةمة كاريَكي  بيَبةزةييانة و دور لة ويذدانة ، بوَية خوَي كوشت ، بوَئةوةي كةسيَكي تر تةميَ بكات! مةطةر خيانةتي ميَرةكةي هيَندة طةورة بو نةدةكرا بيبةخشيَ؟  ئاي خوداية! نازانم ئةم فكرة نةفرةتية ضي بو خستتة ميَشكي منةوة دكتوَر؟


دواتر لةئةنجامي خةم و نيطةرانيدا ، سةري خوَي خستة نيَو هةردو دةستيةوة و دريَذةي داية: دكتوَر! ئةوةي بوَ توَم طيَرِايةوة  ، بةسةرهاتي نيَوان خوَم و ذنةكةم بو. ئاي خوداية! باشة دامنا كةموكورِيم هةبو!  دامنا سوكايةتيم ثيَكردبو! ثيَم سةيرة ، دةبيَ مةرط لة بةخشين و ليَخوَشبون ئاسانتر بيَت؟ ئةم تةرزة برِياردانةثيَي دةلَيَن ( ئةقلَ و ئاوةزي ذنانة)! ئةقلَ و ئاوةزي بيَبةزةيي و ستةمكارانة! ئةو بةردةوام دلَرِةق بو!  وا ئيَستا بيرم دةكةويَتةوة!  ئيَستا هةمو شتةكانم بوَ رِون بونةوة.


بيَ ثسانةوة قسةي دةكرد ، جارجار شانيَكي هةلَدةتةكاند و جارجار سةري خوَي دةخستة نيَو دةستةكاني و رِايدةطوشي ، جاريَك سواري طاليسكة دةبو ، جاريَك دادةبةزي وثياسةي دةكرد.


ثيَدةضو ئةو فكرةي كة تازة كةوتبوة ميَشكيةوة ، طيَذ و ورِ و ذةهراويي كردبيَ. دةست وثيَي خوَي ون كردبو ، رِوَح و جةستةي داهةزابو.


كاتيَ طةرِانةوة شار ، طةرضي بةلَيَني بة دكتوَر دابو ناني ئيَواريَي لةطةلَدا بخوات ، بةلآم خوداحافيزي ليَكرد و رِوَيشت. 


(  idée fixe*) بيركردنةوة و ليَكدانةوةي بةردةوام. وةرطيَرِ


لاوازي


ضةند رِوَذيَك لةمةوبةر ، خاتو (يوَليا ظاسيليوَظنا) ي ماموَستاي تايبةتي مندالَةكانم بانط كردة ذوري كارةكةي خوَم.


برِياربو ثارةي ئةوماوةيةي بدةميَ كة وانةي بةمندالَةكانم طوتبوَوة.


: فةرمو دانيشة يوَليا ظاسيليوَظنا! وةرة با هةق و حيسابيَك بكةين ... لةوانةية توَش ثيَويستت بةثارةبيَ ، بةلآم ماشةلآ ئةوةندة ئاشنايةتيت بةلاوة طرينطة لةرِوت هةلَناية داواي ثارة بكةيت ... باشة ... مانطانة لةسةر 30 رِوَبلَ رِيَكةوتبوين ...


: نةخيَر 40 رِوَبلَ ...


: دروست 30 رِوَبلَي رِيَك ... من نوسيومة ... هةميشة هةر 30 رِوَبلَيشم داوةتة ماموَستاي مندالَةكان ... باشة ... دومانطيش كارت كردوة ...


: دو مانط و ثيَنج رِوَذ ...


: دو مانطي رِيَك ... نوسيومة ... دو مانط! كةواتة 60 رِوَذ دةكاتة 60 رِوَبلَ. لةو 60 رِوَذةشدا 9 رِوَذي دةكةويَتة بةر ثشوي  يةكشةممان و ... خوَ رِوَذاني يةك شةممة خوَت لةطةلَ كوَليادا ماندو نةكردوة ...جطة لة ثشودان و طةشت و طةرِان هيضي ترت نةكردوة ... 3 رِوَذيش ثشوي جةذن ...


رِوخساري يوَليا ظاسيليوَظنا لةناكاو سور هةلَطةرِا و دةستيَكي بوَ ثةرِثةرِةي كراسةكةي برد و ضةند جاريَك رِايوةشاند ...بةلآم هيض قسةي نةكرد.


: بةلَيَ سيَ رِوَذيش ثشوي جةذن ... واتا لةو دو مانطة 12 رِوَذي ليَ دةركة ...ضوار رِوَذيش كوَليا نةخوَش بو و لةجيَداكةوت ...لةو ضوار رِوَذةدا تةنيا بة (ظاريا) وة خةريكبويت ... سيَ رِوَذيش ددانت ديَشا و موَلَةتت لة ذنةكةم وةرطرتبو و تاقيَك  واتا بةس ثاش نيوةرِوَيان وانةت بةمندالَةكان دةدا ... 12 و7 دةكاتة 19 رِوَذ  ... 19 كةم 60 دةميَنيَتةوة 41 رِوَذ واتا 41 رِوَبلَ ... رِاستة؟


ضاوي ضةثي يوَليا ظاسيليوَظنا فرميَسكي تيَزا و سور هةلَطةرِا و ضةناطةي لةرزي ، نيَو ضاواني تيَكنا و كوَخةيةكي كرد و ئاوي لوتي هةلَكيَشايةوة ... بةلآم متةقي نةكرد ...


: شةوي سةري سالَيش ، فنجانيَكت بة ذيَرةكةيةوة ليَ بةربوَوة و شكا ... ئةوةش 2 رِوَبلَ ، هةرضةندة نرخةكةي لةوة زياتر بو - يادطاريةكي خيَزانةكةمان بو - بةلآم  قةيناكا وازي ليَبيَنة! جطة لةوةش ئةو رِوَذةي ضاوديَري كوَليات دةكرد ضوة سةر داريَك و ضاكةتةكةي درِا ... ئةويش 10 رِوَبلي تر ... جاريَكي تريش بةهوَي بيَ موبالاتي توَوة كارةكةرةكةي ثيَشومان ثيَلآوةكاني ظارياي دزي ... دةبيَ وريا بيت و ئاطات لةهةمو شتيَك هةبيَ! خوَي لةبةر ئةو شتانةية كة توَ مانطانةثارة وةردةطري. لةويش طةرِيَ ... ئةويش 5 رِوَبلَ ... رِوَذي 10 ي كانوني دوةميش 10 رِوَبلَم دايتيَ ...


يوَليا بةنارِةزاييةوة طوتي: من هيض ثارةم لةتوَ وةرنةطرتوة ...


: ئةي خوَ لةخوَمةوة ئةمةم نةنوسيوة؟


: باشة باوابيَ.


: 27 لة41 دةركة ، مايةوة 14 ...


ئةمجارةيان هةردو ضاوي يوَليا ثرِبون لة فرميَسك ... ضةند دلَوَثة ئارةقةيةكي درشت سةر لوتة راكشاو و رِيَكةكةي ، داثوَشي.


كضوَلَةي لانةواز ، بةدةنطيَكي لةرزوَكةوة طوتي: تةنيا يةكجار ثارةم لة ذنةكةت وةرطرتوة ... ئةوةندة و تةواو ... هيض ثارةي ترم وةرنةطرتوة ...


: ئةها! ... باشبو وةبيرت هيَنامةوة ئةوةم هةر نةنوسيبو ... ئةويش 3 رِوَبلَ! ... 3 كةم 14 دةميَنيَتةوة 11 رِوَبلَ . هابطرة ئةوة 3 رِوَبلَ ئةوش دودانة 3 رِوَبلَي ، ئةوةش 2 ي رِوَبلَي تر هةموي دةكاتة 11 رِوَبلَ ... فةرمو هةلَيطرة.


ثارةكةم بوَ دريَذ كرد.


ثارةكةي ليَوةرطرتم و بة ثةنجة لةرزوَكةكاني خستية طيرفاني كراسةكةيةوة و لةذيَر ليَوةوة طوتي: سوثاس.


لةجيَطاكةم هةستام و بةنيَو ذورةكةدا كةوتمة هاتوضوَكردن ، رِق و تورِةيي سةراثاي طرتبومةوة. ثرسيم: لةبةرضي سوثاس ؟


: لةبةر ثارةكة ...


: ئيَ خوَ من كلآوم كردوَتة سةرت!  نةفرةت لة شةيتان!  تالآنم كردوي!  بةئاشكرا دزيم ليَكردي!  لةبةرضي سوثاسم دةكةي؟


: بةرلة ئيَستا لةهةر شويَنيَك كارم كردبيَ ئاستةنطيان بوَ دروست دةكردم.


: ئاستةنطيان بوَ دروست دةكردي؟ هيض ثيَم سةير نية!  ئاستةنطيت بوَ دروست بكةن!  سةيركة يوَليا! طالَتةم لةطةلَ كردي! حةزمكرد وانةيةكي تالَت بدةميَ ... هةر 80 رِوَبلَةكةي خوَت دةدةميَ ... هةموي لةوثاكةتةداية! بةلآم حةيف مروَظ نابيَ ئةوةندة لاواز و بيَ توانا بيَت! بوَضي هيض نارِةزاييةكت نةنواند؟ بوَ ئاوا بيَدةنط بويت؟ ضوَن دةكري مروَظ لةم دونيايةي ئيَمةدا زماني زبر نةزانيَ؟ ضوَن دةبيَ مروَظ ئةوةندة داماو و بيَ توانا بيَ؟ 


يوَليا ، زةردةيةكي تالَي هيَناية سةر ليَواني و منيش توانيم لة سيمايدا ( بةلَيَ دةبيَ) بخويَنمةوة ... بةهوَي ئةو وانة تالَةوة ، داواي ليَبوردنم ليَكرد و 80 رِوَبلَةكةم داية دةستي. بةشةرمةوة سوثاسيَكي كردم و ضوة دةرةوة ... 


كاتيَ رِوَيشت ، لةدواوة سةيريَكيم كرد و بةخوَم طوت: ( سةيركة لةم دونيايةي ئيَمةدا بةهيَزي و زوَرداري ضةندة كاريَكي ئاسانن!) .


رِيشوَلَةكة لةسةر دارةكة فرِي


                                               (رِوداويَكي شيَوة كوَميدي)


حةزم ليَية بطريم! 


ثيَمواية ئةطةر بطريم برِيَك دلَم ئاسودة دةبيَ. 


شةويَكي خوَش بو . خوَم رِيَك خستبو ، ثرضم شانة كردبو ، طولآوم لةخوَم دابو ، وةك دوَن جوانيَك دةمويست بضمة جيَذوان. ئةو لة يةكيَك لة ظيَللا هاوينيةكاني ( سوَكوَلنيكي) دا دةذيا. جوانة ، سةرنج رِاكيَشة ، طةنجة ، سي هةزار رِوَبلَ جيازي بوكيَنيةتي ، ئاستي خويَندني بةرزة و شيَتانة خوَشي دةويَم.


هةركة طةيشتمة سوَكوَلنيكي ، بينيم لةسةر ئةو كورسيةي كة زوَري حةز ليَو ، لةذيَر دار سنةوبةريَكدا ، دانيشتبو و ضاوةرِواني مني دةكرد. هةركة ضاوي بةمن كةوت لةسةر كورسيةكةي هةستا و بةشادي و ثيَكةنينةوة بةرةوثيريم هات.


: بةرِاستي زوَر دلَرِةقي! ضوَن توانيت ئةوةندة درةنط بيَي؟ نازاني ضةند نيطةران بوم؟ ئاخ لةدةس توَ!


دةستة جوانةكةيم ماض كرد و بة دلَيَكي ثرِ لة كوتةكوتةوة ، لةطةلَ ئةودا بةرةو كورسيةكة ضوم.


ئةم هةلَضونة دةرونيةم لة خوَرِا نةبو. ئةم ديدارة بوَ من زوَر ضارةنوسساز و يةكلاكةرةوة بو ، وةك دةلَيَن ثةيوةندي بة مةرط و ذيانةوة بو! ... ئايندةم بةم ديدارةوة بةسترابوَوة.


كةش و هةوايةكي خوَشي هةبو ، بةلآم من حةوسةلةي ئةو جوَرة شتانةم نةبو.


طةرضي مروَظ دةبيَ لةم جوَرة ذوانانةدا ، طويَ لةضةهضةهة وضريكةي بالَندةكان بطريَ ، بةلآم من هيض بايةخيَكم بةدةنطي ئةو بولبولة نةدا كة لةسةر ئةو دارةي لةذيَريدا دانيشتبوين ، دةيخويَند.


سةيريَكي كردم و ثرسي: ضية! بوَ ئاوا بيَدةنطي؟


: ض شةويَكي جوانة! ... دايكت تةندروستي ضوَنة؟


: خراث نية.


: هم ... بةلَيَ ... ظارظارا ثتروَظنا !  لةرِاستيدا حةزم ليَية هةنديَك قسةت لةطةلَدا بكةم ... هةر بةو مةبةستةش هاتومةتة خزمةتت ... طةرضي تائيَستا بيَدةنطيم هةلَبذاردبو!  بةلآم ضيتر نةمتواني دان بةخومَدا بطرم و بيَدةنط بم.


ظاريا ، ضاوي برِية زةويةكة و بةثةنجة جوانةكانيشي ، خةريكي ثةرِثةرِ كردني طولَيَك بو. دياربو ، ثيَشوةخت دةيزاني لةبارةي ضيةوة دةدويَم.


دواي برِيَك بيَدةنطي ، طوتم: باشة ئيَمة بوَضي بيَدةنطين؟ خوَ مروَظ  هةرضةنديَكيش شةرم بكا سةرةنجام ناضارة ... بةهةست يان بةزمان ... لةوانةية ليَشم دلَطيربي ... بةلآم رِيَطا ضارةيةكي تر نية ، دةبيَ بكةويَتة قسةكردن. 


ديسان بيَدةنط بومةوة. دةبو رِستةيةكي طونجاو بدوَزمةوة. ضاوة طةورةكاني ظارياش دةيانطوت: (داماو ، دةقسةبكة ، بوَضي ئازارم دةدةيت؟).


دواي برِيَك بيركردنةوة ، دوبارة دريَذةم داية: ئةلَبةتة دةبيَ ، دةميَك بيَ هةستت بةوة كردبيَ بوَضي هةمو رِوَذيَ ديَمة ئيَرة و ضاوةكانت ئازار دةدةم ، ئاخر ضوَن دةشيَ هةستت ثيَنةكردبيَ؟ توَ بةو زرينطيةي خوَتةوة دةبيَ لةميَذبيَ دركت بةناخي من ... 


بيَدةنطي ...


ظارظارا ، ديسان ضاوةكاني برِيبونةوة زةويةكة. ثةنجةكاني دةلةرزين.


: ظارظارا ثتروَظنا!


: قسةبكة طويَم ليَتة.


: من ... ئاخر ضي بلَيَم؟ دةلَيَن رِةنطي رِوخسار ، نيشاندةري ناخي مروَظة ... خوَشم دةويَيي و تةواو! ...( دواي ماوةيةك بيَدةنطي) ... ديسان هةر قسة بكةم؟ زوَرم خوَشدةويَي!  ئةطةر بضي هةرضي ضيروَك و رِوَماني ئاشقانةي دونيا هةية كوَيكةيتةوة و هةمو سويَند و فيداكاري و ئاشقيَتي ثالَةوانةكانيان هةية ، بيخويَنيتةوة ... ئةمجار درك بة كلَثةي دةروني من دةكةيت ... ضية ظارظارا ثتروَظنا! بوَ ئاوا بيَدةنط بويت؟ 


: ئةي ضي بلَيَم؟


: ناكا نيازي ئةوةت هةبيَ ، وةلآمي نةخيَرم بدةيتةوة؟


ظارظارا ، ضاوي لةسةر زةويةكة هةلَطرت و ثيَكةني.


لةدلَي خوَمدا طوتم: ( نةفرةت لة شةيتان)


زةردةخةنةيةكي تري كرد و ليَوةكاني جولآن و بةدةنطيَكي كة بةئاستةم دةبيسترا ، 


طوتي: جا لةبةرضي نةخيَر؟ زوَر بة بيَ شةرمي و شيَتانة دةستيم طرت و ماضم كرد. دواتريش دةستةكةي تري ... ئافةرين بوَ ظارظارا! ضونكة ئةوكاتةي دةستيم ماضكرد ، ئةويش سةري خوَي بة سينطمةوة نوساند.


لةوساتةدا بوَ يةكةمين جار هةستم بة جواني و درةوشاوةييي موةكاني قذي كرد.


سةريم ماض كرد. طرِم طرتبو ، دةتطوت سةماوةريَكيان هيَناوة و لة ناو دلَي منيان داناوة.  سةري هةلَبرِي و ضاوةكاني تيَبرِيم. نةمدةزاني ضيبكةم ، جطة لةوةي ليَوةكاني ماضكةم.


بةلآم دروست لةوساتةي كة ظاريا ، لةنيَو دةستةكانمدا بو ، دروست لةوساتةي سي هةزار رِوَبلَ ئامادةي ئيمزايةكي من بو ، بةكورتي لةو كاتةي لة هاوسةريَكي جوان و ثارةيةكي خةيالَي و ئايندةيةكي رِون بةتةواوي دلَنيا بوم ، شةيتاني نةفرةتي لغاوي لةدةمم كردةوة و زماني خستمة جولَة...


حةزمكرد لةبةرضاوي هاوسةري ئايندةمدا خوَم طران بكةم و نيشاني بدةم كة مروَظيَكي ضوَنم  وخاوةني ض تيًَرِوانيين و بيركردنةوةكم ، بةكورتي خوَشم نازانم ئةمة ض بيركردنةوةيةك بو بةميَشكمدا هات ... 


هةركة يةكةمين ماضي ليَويم كرد ، طوتم: ظارظارا ثتروَظنا! ...ثيَم باشة بةرلةوةي بةلَيَني هاوسةريم بدةيتيَ ، بةئةركيَكي رِةوشتيي و ئاكاري خوَمي دةزانم لةبارةي هةنديَك شتةوة قسةت لةطةلَدا بكةم ، مةبةستيشم ئةوةية سبةي رِوَذ بتوانين ... بتوانين  بةر بطرين بةهةنديَك كيَشة و حالَةتي لةيةك نةطةيشتن ... ظارظارا!  توَ دةزاني من كيَم و ض كارةم؟ من مروَظيَكي خوَثاريَز و ئابرِومةند و زةحمةتكيَشم! ... كةسيَكي خاوةن سةنط و قورساييم! ... جطةلةوةش ئايندةيةكي رِون وثرشينطدار ضاوةرِوانمة ... بةلآم دةولَةمةند نيم ... هةذارم ... نان نية بيخوَم.


: من ئةوة دةزانم! بةلآم خوَ مةرج نيةثارة و سامان خوَشبةختي بوَ مروَظ بيَنيَ.


: رِاست دةكةي ... بةلآم خوَ من باسي ثارةم نةكردوة! من شانازي بة هةذاري و دةسكورتي خوَمةوة دةكةم ، ئةو برِة ثارة ناضيزةي لةثاداشي نوسينةكانمدا وةري دةطرم ، لةبةرابةر ئةو ثارة قةبةيةي ... ئةو ثارة قةبةيةي لة ... 


: تيَدةطةم ... واز لةو بابةتة بيَنة ...


: من خوم بةهةذاري خوَمةوة طرتوة و لةو بارةيةوة هيض هةست بة نيطةراني ناكةم ، دةتوانم هةفتةيةكي رٍِةبةق نان نةخوَم ... بةلآم توَ! ... توَ! ناتواني دو هةنطاو بةثيَ برِوَي ، دةبيَ طاليسكةكةت ئامادةبيَ.  توَيةك! كةهةمو رِوَذيَ جل و بةرطيَكي نويَ لةبةر دةكةيت ، توَيةك! كة بة رِاست و ضةثدا ثارة تةخشان وثةخشان دةكةي ، توَيةك كة لةذيانتدا تامي نةبوني و نةدارييت نةضيَشتوة ، توَيةك كة طولَيكي لةموَديَل كةوتوي  يةخة وثرض ، بةكارةساتيَكي طةورة دةزاني ، تيَناطةم ضوَن دةتواني ، لةبةر من ، دةس لةو هةمو ناز و نيعمةتانة هةلَطري؟ ... هم ...


: ئاخر من خوَم ثارةم هةية ... جيازيم هةية!


: بيَ سودة! بةضةند سالَيَك ئةم ثارةية دةخوريَت و دةبرِيَتةوة ، دواتر: هةذاري! ضاولةدةستي خةلَكي!  رِيَذنةي فرميَسك و طريان.  من خوَم باش دةزانم دةلَيَم ضي؟ ضونكة دةزانم بةربةرةكاني لةطةلَ هةذاري ، ثيَويستي بة ورةيةكي ثوَلآيين هةية!


هةرئةوكاتة بةخوَمم طوت: ( باشة من ئةم قسة بيَسةرة و بةرانة ضين دةيانكةم؟!). 


بةلآم وا مةستي قسةكاني خوَم ببوم ، دريَذةم داية: ظارظارا ثتروَظنا! جوان بيربكةرةوة! جوان بيربكةرةوة لةو هةنطاوانةي بةنيازي هةلَيانطري! ضونكة ئةو هةنطاوانة جاريَكي تر طةرِانةوةيان نية. ئةطةر باوةرِت بةخوَتة و متمانةي تةواوت بةتواناي خوَت هةية ، ئةوة ثيَكةوة هةنطاو هةلَدةطرين و ئةطةرنا ، ليَمطةرِيَ ، بةم كارةش لةوانةية توَم لةدةس بضيَ ، بةلآم ئامادةنيم ببمة هوَكاري لةدةسضوني ئاسودةيي و خوَشطوزةرانيت. ئةو سةد رِوَبلَةي مانطانة بةهوَي ثيَنوسةكةمةوة دةستم دةكةويَ ، دةرديَكي ثيَ دةوا ناكريَ ، بةنرخي نةبونة. 


ئةمجار هةستامة سةرثيَ و دريَذةم داية: بيربكةرةوة ... فرميَسكي ثةشيماني و تانة و سةركوَنةكردن و زووثيربون ، هوَكارةكانيان لةهةذاري و نةداريةوة سةرضاوة دةطريَ ... من لةبةر ئةوةي مروَظيَكي بةشةرةفم ، بوَية ئةم باسانةت لةطةلَدا ديَنمة طوَرِيَ. ئايا توَ ئةو هيَز و تواناية لةخوَتتدا بةدي دةكةيت؟ ئايا ئامادةي ذيانيَك بذيت كةلةطةلَيدا رِانةهاتوي و بةتةواوي لةطةلَيدا ناموَييت و لةزوَر رِوةوة بضوكترين ويَكضوني لةطةلَ ئةو شيَوة ذيانةي توَدا ، نية؟


(يةك دو خولةك بيَدةنطي) .


: بةلآم ئاخر من جيازيم هةية. 


: ضةندت هةية؟ بيست هةزار! سي هةزار!.. ها ... ها ... ها... يةك مليوَن؟ جطة لةوةش من هةرطيز موَلَةتي ئةوة بةخوَم نادةم دةست بوَ مالَي كةسيَكي تر دريَذ بكةم ... نا! هةرطيز! من كةسيَكم خاوةني عيزةتي نةفسم!


بةو قسانةوة ، ضةند جاريَك بةدةوري ئةو كورسيةدا سورِامةوة كةئةوي لةسةر دانيشتبو.


ظارظارا ، كةوتبوة نيَو دةرياي بيركردنةوة. 


منيش هةستم بةسةركةوتن دةكرد. 


بةخوَمم طوت: ( ئةطةر رِيَزي نةطرتبام ، بةم شيَوةية نةدةكةوتة بيركردنةوة).


: لةبةر ئةوة دةبيَ بةجواني بيربكةيتةوة! يان ذيان لةطةلَ من و تواناي بةسةربردني ذيانيَكي هةذارانة!  يان ثارة و سامان! ... هةلَبذيَرة! ئايا دةتةويَ بيربكةيتةوة و برِيار بدةي؟ ئايا ظارياي من ئةو هيَز و تواناية لةخوَيدا شك دةبا؟.


ماوةيةكي زوَر ، بةو شيَوةية قسةم بوَ كرد.


بيَئةوةي بةخوَم بزانم ضيَذم لة قسةكاني خوَم وةردةطرت. قسةم دةكرد و لة هةمان كاتيشدا توشي دوفاقيةك ببوم ، نيوةي بونم شةيداي قسةكاني خوَم بو و لة ناويدا توابوَوة و نيوةكةي تريشم كةوتبوة نيَو دةرياي خةيالآتةوة: ( ثةلة مةكة كضة جوان! ثةلةمةكة! بةو سي هةزار رِوَبلَةي جيازيةكةت ، دةبيَ بوَ خوَمان بةشيَوةيةك بذين ، لةضيروَكاندا بينوسنةوة ، بةزيادبيَ ، ثارةيةكي كةم نية!).


ظاريا دانيشتبو و طويَي دابوة قسةكانم ... سةرةنجام هةستا و دةستي بوَ دريَذ كردم و بةدةنطيَكةوة كة بةبيستني يةكسةر رِاضلَةكيم و ضاوم برِية ضاوةكاني ، طوتي: سوثاس! دلَوَثة فرميَسكةكان ، بةسةر طوَنايةوة دةدرةوشانةوة. 


: زوَر سوثاسي ئةو رِاشكاوي و رِاستطوَييةت دةكةم ... كاريَكي باشت كرد ... دةزاني ... من مروَظيَكي بةناز ثةروةردةكراوم ... ناتوانم ... ناتوانم ببمة هاوسةري توَ ... ئةمةي طوت و لة ثرِمةي طريانيدا.


هةميشة بة بينيني طرياني ذنان دةثةشوَكيَم. دواي ئةوة ، ويستم هةرضوَنيَك بيَ ، بة رِيَطايةك لة رِيَطاكان ، ئةو بارودوَخة - كة بةدةستي خوَم دروستم كرد - ئاسايي بكةمةوة و قةرةبوي ئةو قسة قوَرِانةم بكةمةوة.


ظاريا لةطريان كةوت ، فرميَسكةكاني سرِينةوة و طوتي: رِاست دةكةي ئةطةر لةطةلَ توَدا زةماوةند بكةم ، وةك ئةوةية فيَلم ليَكردبي و فريوم دابي! ناطونجيَ لةطةلَ توَدا زةماوةند بكةم ، من طاليسكةي تايبةتي خوَم هةية ، جطة لة ناني شيرن و ماسي طرانبةها ، هيضي ترم ثيَناخوريَ ، دةم لة شوَربا و ئةو خواردنة فوَلكوَرييانة نادةم ، تةنانةت دايكيشم لةسةر ئةو شتانة سةركوَنةم دةكا ... بةلآم ضي بكةم خوَ بةدةس خوَم نية! ... ناتوانم دةسبةرداري خواردني باش بم ، ناتوانم بةثيَ برِوَم ... زوو هيلاك دةبم ... جل و بةرطيش ئةوة هيض! ئةوسا توَش ناضار نابييت بةشيَكي دةرامةتةكةت بوَ كرِيني جل و بةرطي من تةرخان بكةيت ... نا! خوداحافيز ...


بةجولَةيةكي خةمبارانة ، دةستي رِاوةشاند و دريَذةي داية: بوَ توَ ناشيَم! خوداحافيز ... 


ئةمةي طوت و ثشتي تيَكردم و رِوَيشت! ... 


بةلآم من ضي؟


بةوثةرِي طةمذةييةوة لةجيَطاي خوَم ضةقيبوم! نةمدةتواني بير لةشتيَكي دياريكراو بكةمةوة. لةدواوة دةمرِوانية ظاريا و زةوي لةذيَر ثيَمدا دةلةرزي. 


كاتيَ بةهوَش هاتمةوة ، زانيم ض كةتنيَكم كردوة! ئةو زمانة نةفرةتيةم ض ثةنديََكي ثيَدام! بيَ ئةوةي مةبةستم بيَ ، وةك طورط لوراندم. دةمويست بانطي بكةم: (بطةرِيَوة). 


 بةلآم وردة وردة لةبةر ضاوم ون بو.


بة رِيسواييةوة بةرةو مالَ طةرِامةوة ، كاتةكةي درةنط بو ، هيض هوَكاريَكي طواستنةوةم وةطير نةكةوت. بايي ئةوةش ثارةم لةطيرفاندا نةبو دريَشكةيةكي ثيَبطرم و بمطةيةنيَتةوة مالَ ، ناضار هةمو تيني خوَم داية قاضةكانم.


سيَ رِوَذ بةسةر ئةم رِوداوةدا رِابرد ، جاريَكي تر ضومةوة سوَكوَلنيكي و طوتيان ظاريا نةخوَشة و برِيار واية لةطةلَ باوكيدا بضيَتة ثتروسبوَرط  بوَ لاي نةنكي.


ضيم ثيَدةكرا؟


ئيَستا لةسةر ضارثاكةم رِاكشاوم ، قةث لةسةرينةكةم دةدةم و مست دةكيَشم بةسةري خوَمدا ، دلَم ثرِة ...


خويَنةري خوَشةويست ، هيض نةبيَ توَ وةرة رِيَنماييم بكة! ضوَن بتوانم ئةم قسانةي خوَم وةرطرمةوة؟ ضي بة ظاريا بلَيَم و ضي بوَ بنوسم؟


خوَم هيضم بة ميَشكدا ناية! ريشوَلَةكة فرِي ، ئةويش ضةند بةطةمذانة.


خةسوو

ئةم رِوداوة ، لة بةيانيةكي جواني مانطيَك دواي زةماوةندي ( ميشيَل ثوَزيروَف ) و (ليزا ماموَنيا) دا ، رِويدا. 


ميشيَل ثوَزيروَف ، دواي ئةوةي قاوةكةي خواردةوة ، بةدواي كلآوةكةيدا دةطةرِا ، بوَئةوةي هةرضي زوة بةرةو شويَني كارةكةي بكةويَتةرِِيَ.


خةسوي هاتة ذورةوة و طوتي: ميشيَل!  دةمةويَ ثيَنج خولةكيَك لةكاتت بطرم. نيطةران مةبة خوَشةويستم ... دةزانم زاواكان حةزناكةن قسة لةطةلَ خةسوياندا بكةن ، بةلآم من ثيَمواية ئيَمة لةم رِوةوة ... هيض طرفتيَكمان نية. ثةيوةندي من و توَ ،ثةيوةندي نيَوان زاوا و خةسو نية ، بةلَكو ئيَمة هةردوكمان مروَظيَكي ذير و تيَطةيشتوين ... ضةند شتيَكي هاوبةشيش كوَماندةكاتةوة ... واية؟


: فةرمو ض فةرمايشتيَكت هةية دايةطيان؟


: توَ ثياويَكي ذير و تيَطةيشتوي ميشيَل!  زوَر تيَطةيشتوي ، منيش ئةوةندة ناتيَطةيشتو نيم ... هيوادارم بتوانين درك بة يةكتر بكةين. ماوةيةكة بةنيازي ئةوةم قسةت لةطةلَدا بكةم ... بيَ ثيَض وثةنا ... توَ تةواوي ثيروَزيةكاني دونيا ، بيَ ثيَض و ثةنا  ، ثيَمبلَيَ بةنيازي ض بةلآيةك بةسةر كضةكةمدا بيَني؟


زاوا ، لةم قسةية حةثةسا و ضاوةكاني دةرثةرِين.


خةسو ، دريَذةي داية: رِاستيةكةي دذي ئةوة نيم كة ... هةمو ئةوانة رِاستن! بةلآم نازانم ضوَن! زانست و زانياري شتيَكي باشة ، ئةدةبيات ، شتيَكي باشة ، شيعر شتيَكي باشة ، لةنرخ و بايةخي ئةمانة تيَدةطةم ، رِاستة مروَظ حةزي لة ذنيَكي خويَندةوار و رِوَشنبيرة ، لةم شتانةش تيَدةطةم ... بةلآم زيادرِةوي بوَضي؟


: طوتت ضي؟ تيَناطةم مةبةسست ضية؟


: سةر لةم رِةفتارانةت دةرناكةم كة لةطةلَ ليزاي كضمدا دةيكةي؟ رِاستة زةماوةندتان كردوة ، بةلآم ئايا دةتواني بةرِاستي بلَيَي ئةو هاوسةر و خوَشةويستي توَية؟ نا! ئةو هاوسةري توَ نية ، بةلَكو قوربانيي توَية! بوَتة قورباني زانست و كتيَب و بير و بوَضونة جوَراوجوَرةكانت ... هةمو ئةوانة بةجيَي خوَيان ، بةلآم بيرت نةضيََ! ليزا كضمة!  ليَناطةرِيَم كضةكةم نابود بكةي! هيَشتا مانطيَك بةسةر ذياني هاوسةريتاندا تيَثةرِ نةبوة ، وةك داري ليَهاتوة! طوَشتي ثيَوة نةماوة!  لةبةيانيةوة تا ئيَواريَ كتيَب و طوَظاري طةمذانة دةخويَنيَتةوة و شتيان ليَوة دةنوسيَتةوة! خوَشةويستم ئةمة كاري ذن نية! نايبةيتة هيض شويَنيَك!  خةريكة ذياني لةبةين دةبةي. نة هاتوضوَي كةس دةكا!  نةدةضيَتة كوَرِيَكي سةما!  بةرِاستي ئةم شتانة جيَطاي باوةرِ نين! هةمو ئةو ماوةية نةتبردوَتة ئاهةنطيَكي سةما!  تةنانةت يةك جاريش!.


: بةلَيَ رِاستة نةمبردوَتة كوَرِي سةما ، لةبةرئةوةي خوَي حةزي بةم شتانة نية. ئةطةر باوةرِيش ناكةيت لةخوَي بثرسة! ... بوَ ئةوةي تيَرِوانيني خوَيت لةبارةي داوةت و سةما و ئةم شتانةوة بوَ دةركةويَ ... ليزا زوَر رِقي لةم جوَرة كات بةسةربردنة بيَ سودانة دةبيَتةوة. ئةطةر دةيبيني لة بةيانيةوة تا ئَيَواريَ دةنوسيَ و دةخويَنيَتةوة ، ئةوة ئارةزويةكي تايبةتي خوَيةتي و كةس ناضاري نةكردوة ئةمانة بكا ... بةرِاستي منيش هةر لةبةر ئةو بير و تيَرِوانينة جوانانةي خوَشمويست.  ئيَستاش بةوثةرِي رِيَزةوة تكات ليَدةكةم لةمةولا خوَت لةكارةكاني ئيَمة هةلَمةقورتيَنة ... ئةطةر قسةيةك هةبيَ بوَطوتن ، ئةوا ليزا خوَي دةيلَيَ...


: ئةوة بةراِستتة؟  ئةو داماوة نابيني ضةندة هةذار و بةستةزمانة؟ عيشق زماني قفلَ كردوة! كاكي بةرِيَز ئةطةر من نةبوايام  ، ئةوة تا ئيَستا ، بةزنجير دةتبةستةوة. توَ ستةمكاري ، تكات ليَدةكةم لةمةولا رِةفتارت بطوَرِة.


: ئةو قسانة مةكة ...


: ئةو قسانة نةكةم؟ ثيَتواية قسةكردن لةطةلَ توَدا مايةي شانازية؟ ئةطةر شتةكة ثةيوةندي بةكضةكةمةوة نةبيَ ، هيض كاتيَك ئامادة نيم قسة لةطةلَ كةسيَكي وةك توَدا بكةم! بةلآم ضي بكةم بةزةيم بةكضةكةمدا ديَتةوة. داماوة ، بوَخوَي ثيَي طوتم لةوبارةيةوة قسةت لةطةلَدا بكةم.


: ئيدي ئةم قسةيةت دروَية ... داني ثيَدا بنيَ كة دروَيةكي رِون و ئاشكراية ...


: دروَية؟ ئيَستا ثيَت دةلَيَم! هةي بيَبةزةيي!


ئةمةي طوت و بةثةلة هةستاية سةرثيَ و بةتوندي دةسكي دةرطاكةي بادا ، دةرطاكة كرايةوة و ميشيَل ضاوي بة ليزاكةي خوَي كةوت كة لةبةر دةرطاكةدا رِاوةستابوو و دةستةكاني ليَك دةسوي و دةطريا و فرميَسكي بةضاواندا دةهاتنة خواريَ.


ميشيَل بةرةو لاي ليزا رِايكرد و طوتي: خوَ بوَ خوَت طويَت لةقسةكانمان بو!  دةي وةلآمي دايكت بدةوة ، با كضةكةي خوَي بناسيَ.


ليزا ، لةذيَر ليَوةوة و بةطريانةوة ، وةلآمي دايةوة: دايكم ... دايكم رِاستدةكا ... من تواناي ئةم جوَرة ذيانةم نية ... لةئازاردام ...


: هم ... ئاوا! ... زوَر سةيرة! ئةي بوَضي خوَت ئةم شتانةت لةطةلَدا باس نةدةكردم؟


: من ... من ... ئاخر دةترسام  تورِةبي ...


: بةلآم ئةدي هةر توَ نةبوي لة دذي كات بةفيرِوَ دان بةشتي بيَ بايةخةوة ، قسةت بوَ دةكردم و دةتطوت طوايا منت بةهوَي بير و بوَضونةكانمةوة خوَشدةويَ؟ بيَزاري خوَت لةو كةشوهةوا يةي كةثيَشتر تيَيدا دةذياي ، دةردةبرِي؟ خوَ منيش لةو رِوانطةيةوة توَم خوَشويست! بةر لة هاوسةريمان ئةوجوَرة ذيانةثرِوثوض و بيَهودةيةت بةنةفرةت دةكرد! ض ثاساويَكت هةية بوَ طوَرِيني ئةو بير و بوَضونانةت؟


: ئاخر ... دةترسام نةمخوازي ... ميشيَل خوَشةويستم ... ئةمرِوَ بمبة بوَ مالَي ( ماريا ثتروَظنا) ... ئةمرِوَ رِوَذي بةخيََرهاتنيانة.


ئةمةي طوت و خوَي بةسينطي ميشيَلةوة نوساند.


خةسوي بةدةنطيَكي سةركةوتوانةوة ، طوتي: خوَ بينيت؟ واية؟


دواي ئةم قسةية ، لةذورةكة ضوة دةرةوة.


ميشيَل ، بةنالَةنالَةوة طوتي: ئاي كة طةمذةي!.


ليزا ،ثرسي: كيَ طةمذةية؟


: ئةوةي كة بةهةلَةدا ضو.


بةداواكاري رِوَذطار


كض و كورِيَكي طةنج ، لة ذوريَكي ميواناندا ، كة ديوارةكةيان  بةكاغةزي شيني ئاسماني داثوَشيبو ، خةريكي رِاز و نياز بون. 


كورِةكة ، لةبةردةم كضةكةدا ضوَكي دادابو و سويَندي دةخوارد.


: ئازيزةكةم! بيَ توَ! بيَ توَ ناتوانم بذيم! سويَند دةخوَم بةرِاستيمة.


 بةدةم هةناسةبرِكيَوة ، دريَذةي داية:  لةوساتةوة كة توَم ديوة ، ئارامم ليَ هةلَطيراوة! دةقسةبكة! ... وةلآمم بدةرةوة ، بةلَيَ يا نةخيَر؟


كضة طةنجةكة ، دةمة بضكوَلانةكةي كردةوة قسةبكا.


 لةوساتةدا دةرطاي ذورةكة كرايةوة و براكةي لةناو دةرطاكةوة بانطي كرد: ( ليلي) !  تاويَك وةرة دةريَ كارم ثيَتة.


ليلي ضوة دةريَ وثرسي: ض كاريَكت هةبو؟


: خوَشةويستم ببورة كة ليَم تيَكدان ، بةلآم ... من براتم ئةركي ثيروَزي برايةتيش وادةخوازيَ وريات كةمةوة ... ئاطات لةو كورِةبيَ! ... وريابة ... ئاطات لة قسةكانت بيَ ... ثيَويست بةوة ناكا لةبارةي هةمو شتيَكةوة قسةي لةطةلَدا بكةي.


: ئاخر بةنيازةبمهيَنيَ!


: من كارم بةوة نية ... ئةوة خوَتي كة برِيار دةدةي ، نةك من ... تةنانةت لةبيرت نةضيَ ئةطةر برياربيَ بشتهيَنيَ ، ديسان دةبيَ ئاطات لة خوَت بيَ ... من باشي دةناسم ... لةو سيخورِة بةدفةسالآنةية! هيَندة بةسة قسةيةكي ثيَبلَيَي ، يةكسةر دةضيَ رِاثوَرتت ليَدةدا ...


: سوثاس (ماكس)! كاريَكي باشت كرد ثيَتطوتم ... من ئةمةم نةدةزاني.


كضةطةنجةكة ، طةرِايةوة ذوري ميوان.


وةلآمي كورِةكةي بة(بةلَيَ) دايةوة.


كاذيَريَك ثيَكةوة دانيشتن ، ماضيان طوَرِيةوة ، يةكتريان لةئاميَز طرت و سويَنديان خوارد ... كضةطةنجةكةش ، باش ئاطاداري خوَي بو ، جطة لةباسي عيشق و خوَشةويستي ، هيض قسةيةكي تري لةطةلَدا نةكرد.  


يةك لة سيَيان


                                     (ضيروَكيَكي كوَن و هةميشة تازة)


(ئيظان طاظريلوَظيج) ، كورِي يةكيَك لةبازرطانة بةناوبانطةكاني موَسكوَ ، لةطةلَ (ناديا) ي كضي (ماريا ئيظانوَظنا لانطةر) ي بيَوةذن ، لةبالَكوَني يةكيَك لة ظيَلا هاوينيةكاني هاوينةواريَكدا ، ثيَكةوة رِاوةستابون.


شةويَكي خوَش بو ، حةيف ومخابن كةزمانم لةئاست دةربرِيني جوانيةكاني سروشتدا كوَلَةوارة! ئةطينا دةمتواني ديمةني ئةو مانطةي كة تريفةي بةسوَزي خوَي لةوديو هةورة ثضرِثضرِ و تاريكةكانةوة ، بةسةر جةنطةلَ و ظيَللاكة و رِوخساري ناديا دا ثرِذاندبو ، بةجواني ويَنا بكةم.


هةروةها دةمتواني ويَنايةكي جواني خشةخشي هيَدي و لةسةرخوَي طةلآي دارةكان و ضريكةي بولبولةكان و شورِةشورِي نافورة ئاوةكاني ناو حةوشةكة ، بكةم.


ناديا ،ضوَكي بةليَواري كورسيةكة و ئانيشكي دادابوة سةر ديواري بالَكوَنةكة و رِاوةستابو. نيطاي ضاوة شةهلاييةكاني برِيبونة جةنطةلَة سةرسةوزةكةي بةرامبةريان.


رِوخساريشي ، لةبةر تيشكي مانطةشةوةكةدا ثةشوَكاوي ثيَوة دياربو ، رِةنطي سوري طوَناكانيشي ، لةشيَوةي سةماي ثةلَة كالَةكان ، خوَي دةنواند ...


ئيظان طاظريلوَظيج ، لةدوايةوة رِاوةستاوة و بةتورِةييةوة دةست بة رِيشة تةنكةكةيدا ديَنيَ.


ئيظان جوان نةبو ، شيَوةي بةدايكي دةضو ، مروَظ كاتيَ دايكي دةبيني ، بيَ ئةوةي بةخوَي بزانيَ ، كارةكةرة لاديَييةكاني وةبير دةهاتةوة. ناوضةواني ثان و كورت و تةخت بو ، سةر و ثرضيَكي ناشيرن و لوتيَكي لةبري ئةوةي توَزيَك قيت بيَ ، قولَيةكي ثيَوة دةبينرا ، دةتطوت بةشتيَك ليَيانداوة. ضاوة طضكة و تةسكةكاني - كة بةضاوي بةضكةثشيلة دةضون - برِيبونة ناديا و بةدةم ئاخ هةلَكيَشانةوة ، دةلةرزي و وشةكاني دوبارة دةكردنةوة ، طوتي: دةبيَ بمبوري! دةمةويَ هةستي خوَم ... بوَ بةرِيَزت دةربرِم ... بمبورة ... بةلآم هيَندة دلَبةستةت بوم ، نازانم ئاخوَ ئةقلَ و ئاوةزم لةجيَطاي خوَي ماوة يان نا ... هةستيَك لةناخمداية بةرامبةر توَ ، هةرضي دةكةم بوَم دةرنابرِدريَ. ناديَذداثتروَظنا!  بةتةواوي ئاشقت بوم ... ئةلَبةتة دةبيَ بمبوري ... بةلآم ... ( ماوةيةك بيَدةنطي)  ... ئةمشةو سروشت كةشيًَكي زوَر دلَطير و خوَشي هةية ... 


: بةلَيَ زياد لة ئةندازة ...


: ضةند خوَشة مروَظ لةكةش و هةوايةكي ئاوا دلَطير وخوَشدا  ، كضيَكي وةك توَي خوَشبويَ ... بةلآم من مروَظيَكي بةدبةختم.


ليَرةدا ئاهيَكي هةلَكيَشا و هةنديَك دةستي لة رِيشي وةردا و دريَذةي داية: زوَريش بةدبةختم! توَم خوَش دةويَ! زوَر خةفةت دةخوَم ، بةلآم ... بةلآم نازانم توَ! نازانم توَ ض هةستيَكت هةية بةرامبةرم! توَ كضيَكي خوَيَندةواري ، لةخانةدانةكاني ، هةمو شتيَكت خانةدانانةية ... بةلآم من ضي؟ كورِي بازرطانيَك و برِايةوة! واتا هيض!  سفر!  رِاستة دةولَةمةندين و خاوةن ثارةيةكي زوَرين ، بةلآم كة مروَظ خوَشبةخت نةبيَ ، ثارة ض سوديَكي هةية؟ ثارة لةبةرامبةر خوَشبةختي مروَظدا شتيَكي هيضة... وةك درةختيَكي زرِة ... من كةموكورتي لةخوَراكمدا نية! طاليسكةي تايبةتي خوَمم هةية!  بةلآم هةست بة بوَشايي دةكةم لةذياندا ، هةست دةكةم ذيانم شتيَكي نوقسانة ... ناديَذداثتروَظنا!.


: ضيت طوت؟


: هيض ... هيض شتيَك! ئةطةر موَلَةتم بدةي حةزدةكةم هةنديَك شتت بوَ باسكةم.


: فةرمو.


: ئايا دةتواني منت خوَش بويَ؟ ، ( ماوةيةك بيَدةنطي) ، لاي دايكة بةرِيَزةكةت خوازبيَنيم كردي! ... بةلآم ثيَي طوتم برِياري شوكردن لة دةستي خوَتداية ... ئيَستا دةلَيَي ضي؟


ناديا بيَدةنط بو. تيشكي سةرنجي طرتبوة خالَيَكي ضرِ و تاريك ، كة تارمايي درةختة زل و طةلآ جوانةكاني ، بةئاستةم لةيةكتر جيا دةكرانةوة.


ديمةني سيَبةري رِةشي لق و ضلَي درةختةكان - كة شنةبايةك  ضلَةبةرزةكاني سةرةوةي بةهيَواشي دةهةذاند - ئةوي بةخوَيةوة سةرقالَ كردبو.


بيَدةنطي كضة طةنجةكة ، ئاراميي لة ئيظان طاظريلوَظيج هةلَطرتبو. ضاوةكاني فرميَسكيان تيَزابو ، دياربو زوَر خةفةتي دةخوارد.


كةوتة بيركردنةوة: ( ئةطةر ثيَشنيارةكةم رِةتكاتةوة ضي بكةم؟).


ئةم بيركردنةوة بةئازارة ، وةك زريانيَك ، تةزويةكي ساردي دةهييَنا بةثشتةثانةكةيدا ... 


: ناديَذدا ثتروَظنا! وةرة ئةو ضاكةيةم لةطةلَدا بكة ... ضيتر رِوَحم ئازار مةدة ... ئةطةر دةمبيني ئةوةندة ثيَ لةسةر ئةم داواكاريةي خوَم دادةطرم ، هوَيةكةي ئةوةية زوَر زوَرم 


خوَشدةويَي ... لةبةر ئةوةي (ماوةيةك بيَدةنطي)  ئةطةر ... (ديسان بيَدةنطي)  ...  ئةطةر وةلآمم نةدةيتةوة ، دةمرم.


ناديا ، رِوي خوَي بةرةو لاي ئةو وةرسورِاند و زةردةخةنةيةكي كرد ... ئةمجار دةستي بةرةو لاي ئةو دريَذ كرد و بةدةنطيَكةوة ، كة كورِة بازرطاني موَسكوَيي دةخستةوة يادي خشةخشي طةلآكاني طولَةياسةوة ،طوتي: زوَر سوثاست دةكةم ئيظان طاظريلوَظيج ... ماوةيةكة ئاطاداري ئةو عيشقةي توَم و دةزانم كة زوَرت خوَشدةويَم ... بةلآم من ... منيش خوَشمدةويَي ... كاتيَ ئةو دلَةثر ِسوَز و وةفا و ميهرةبانةي  توَ دةبينم!  ناتوانم خوَشم نةويَي ...


ئيظان طاظريلوَظيج ، دةمي كردةوة بوَئةوةي زةردةيةك بكات ، بةخوَشحالَيةوة دةستي بةرِوخساري خوَيدا ديَنا ، نةكا ئةوةي دةيبينيَ ، خةون و خةيالَ بيَت.


ناديا دريَذةي داية: ئةطةر ثيَشنيارةكةت قبولَ بكةم ، دةزانم دةبمة خوَشبةختترين ذني دونيا ... بةلآم ئيظان طاظريلوَظيج ثةلةمةكة ... ناتوانم هةر ئيَستا وةلآمت بدةمةوة ... ضونكة بةرلةوةي برِيار بدةم ، دةبيَ بةباشي رِةوشةكة هةلَسةنطيَنم و بيري ليَبكةمةوة ، بوَية واباشترة هةنديَك ضاوةرِوان بي.


: دةبيَ ضةند رِوَذ ضاوةرِوان بم؟


: زوَرنا ... رِوَذيَك ، ئةوثةرِي دو رِوَذ ....


: ئةطةر هةر يةك دو رِوَذ بيَت  ، هيض نية ...


: ئيستا فةرمو برِوَرةوة بوَ مالَ ، دواتر بة بون و نةبون ، بةنامةيةك ئاطادارت دةكةمةوة ... فةرمو ئيَستا برِوَ ، بامنيش دةرفةتيَكم هةبيَ بوَ بيركردنةوة ... تا بةياني خودا حافيز ... ئةمةي طوت و دةستي خوَي بوَ لاي ثياوة طةنجةكة دريَذ كرد و ئيظان طاظريليوَظيجيش ماضي كرد.


نادياش سةري جولآند و هةواي ماض كرد و وةك بالَندةيةك بالَةكاني ليَكدا و لةنيَو مانطةشةوةكةدا ون بو ...


ئيظان طاظريلوَظيج ، دواي رِوَيشتني ئةو ، دوسيَ خولةك لةشويَنةكةي خوَيدا مايةوة و كةوتة بيركردنةوة. دواتر بةتةنيشت باخضة ثرِلةطولَةكةدا ، بةرةو لاي ئةو طاليسكةيةي لة باريكةرِيَيةكةي نيَو جةنطةلَةكةدا ، ضاوةرِواني بو ، كةوتةرِيَ.


سةرباري ئةو شادي و خوَشية ، جةستةي هيَندة شل و خاو ببوَوة ، دةتطوت تةواوي ئةو رِوَذة ناضاريان كردوة لةنيَو مةنجةلَيَك ئاوي طةرمدا دانيشيَ ...


لةخوَشيان ، بةدةم رِيَطاوة ،ثيَدةكةني.


هةركة طةيشتة باريكة رِيَيةكة ، طاليسكةرِانةكةي لةخةوهةستاند و


 طوتي: هةستة (تروَفيم )!  دةرِوَين! ثيَنج سكةت حاسلَ كرد!  تيطةيشتي؟   ها... ها... ها...


                                                      *     *    *


بةلآم ناديا ، هةركة لةئيظان طاظريلوَظيج جودابوَوة ، يةك بةدواي يةكدا ، ذورةكاني جيَهيَشت و لةرِيَطايةكي تري ظيَللاكةوة ، ضوة نيَو باخضةكة و لةكاتيَكدا بةنيَو درةخت و بنضكةكاندا دةرِوَيشت ، خوَي طةياندة سةر كويَرة رِيَطايةكي تر. 


لةويَ ، هاورِيَي سةردةمي مندالَي ، باروَن (فلادمير شترالَ) ، لاويَكي بيست و شةش سالَة ، ضاوةرِواني بو.


ئةم باروَنة ئةلَمانية ، لاوة ، خرِكةلَة ، خويَن شيرينة ، تارِادةيةك قذرِوتاوةية ، ئةمسالَ زانكوَي تةواو كردوة و بةنيازي طةرِانةوةية بوَ ناوضةكةي خوَيان ،كة كةوتوَتة دةوروبةري خاركيَفةوة و ئيَستاش هاتوة خوداحافيزي لة ناديا بكا ...


باروَن ، هةنديَكي خواردبوَوة و لةسةر نيمكيَتيَك دريَذ ببو و تيَيهةلَكردبو طوَرانيةكي باوي ئةو سةردةمةي دةطوت.


ناديا بةرةولاي رِوَيشت و بةهةناسةبركيَوة خوَي بةطةردةنيةوة هةلَواسي و بةدةنطة تيذةكةيةوة ثيَدةكةني و دةستي بة يةخة و طةردن و سةر وثرضي باروَندا دةهيَنا و دةموضاوة ئارةقاوي و ضةورةكةي دابوة بةرماض


باروَن ، دةستي لةكةمةري ناديا ئالآند و طوتي: كاذيَريَكة ضاوةرِوانتم.


: باشة ئيَستا ضوَني؟


: باشم ...


: بةنيازي بةياني برِوَي؟


: بةلَي بةياني ...


: ئةي نةفرةتي ... زوَرت ثيَدةضيَ؟


: نازانم ...


باروَن ، ماضيَكي طوَناي نادياي كرد و لةسةر ضوَكةكاني هةلَيستاند و لةسةر نيمكيَتةكة داينيشاند.


ناديا طوتي: دةبةسة ... ئةم ماضانة هةلَطرة بوَ دوايي ... كاتيَكي زوَرمان لةبةردةستة ... دةبيَ سةبارةت بةكروَكي بابةتةكة قسةبكةين (ماوةيةك بيَدةنطي)  ظالودياي ئازيزم ثيَت نةطوتم!  بيرت كردةوة يان نا؟


: ئةي ضوَن ...


: ئةي ضي بو؟ كةي زةماوةندةكةمان دةكةين؟


باروَن ، رِوي خوَي طرذ كرد و وةلآمي دايةوة: ضية؟  ديسان باسي قةوانة كوَنةكةية؟ هةرنةبرِايةوة؟ خوَ دويَني باسي هةمو ئةو شتانةم بوَكردي! ... واذةي (زةماوةند)  فرِيَدة ئةولاوة ... خوَ دويَنيَش ئةوةم ثيَطوتي ... ض ثيَويست بةوة دةكا ئةو شتةي كة هةزاران جار لةبارةيةوة دواوين ، ديسان قسةي لةسةر بكةينةوة؟


: ئاخر خوَشةويستم ... دةبيَ ئةو ثةيوةنديةي ئيَمة ، لةكوَتاييدا ئاكاميَكي هةبيَ! بوَضي ناتةويَ لةمة بطةيت! واية يان نا؟


: واية! بةلآم نةك بةهاوسةري ... ئةو شتةي كة سةدان جارثيَم طوتوي ، جاريَكي تريش دةيلَيَمةوة: توَ زوَر سادةي!  دةلَيَي كضوَلَةيةكي سيَ سالَيت! ... سادةيي لة قةد و بالآي ذنان دةوةشيَتةوة ، نةك لةو حالَةتانة ، ئازيزةكةم ...


: كةوابيَ ناتةويَ زةماوةند بكةين! ناتةويَ بمهيَني! بيَ ويذدان! لةطةلَمدا رِاستطوَبة و رِك و رِاست ثيَمبلَيَ: دةمهيَني يان نا؟ 


: نا ... ض ثيَويست دةكا بةدةستي خوَم ئاطر لةئايندةي خوَم بةردةم! برِوانة ئازيزةكةم! من توَم خوَشدةويَ ، بةلآم دةزانم سةرةنجامي زةماوةندةكةمان ، جطة لة ويَرانكردني ئايندةي خوَم ، هيض ئاكاميَكي تري نابيَ ... لةثةيوةنديةكي وادا نةثارة وثولم دةسدةكةويَ!  نةثلةوثاية! نةخانو و كيَلَطة!... من ثيَمواية زةماوةند دةبيَ نيوةي داهاتوي مروَظ بنياد بنيَ ، ئيَستا توَ ... ئيَ دةبةسة!  خوَ ئةمة ثيَويست بةطريان ناكا! ... ئةم بابةتة دةبيَ بةشيَوةيةكي ذيرانة هةلَسةنطيَنريَ ... هاوسةرطيريةك ، بناغةكةي لةسةر بنةماي عيشق و خوَشةويستي بيَ  ، هةرطيز خوَشبةختي بةخوَيةوة نابينيَ ...


: ئيدي ئةمة دروَية! دروَدةكةي!


: مروَظ بضيَ ذن بيَنيَ و دوايي لةبرسا بمريَ! كوَلَيَك نةوة و نةتيذةي سوالَكةر و لةبرسا مردو بخاتةوة!... ئةوة توَ ض دةلَيَي؟  دةبيَ ئةم شتانة بةجواني بيريان ليَبكريَتةوة ...


: ئةدي بوَ ئةوكاتةي سويَندي شةرةفت بوَ دةخواردم ، بةجواني بيرت ليَ نةدةكردةوة؟ سويَنت خوارد يان نا؟


: بةلَيَ سويَندم خوارد ... بةلآم ئيَستا تيَرِوانينيَكي ترم هةية بوَ ذيان! ... يةك ثرسيارت ليَ دةكةم: خوَت رِازيت شو بكةي بةثياويَكي لةبرسامردو و لات وثوت؟  دلَنيام رِازي نابي! ئةدي كةواية لةبةرضي من ذنيَك بيَنم كة خاوةني هيض شتيَك نية؟  ئةمة تاوانة ، رِةفتاريَكي نامروَظانةية ، ناتوانم رِةفتاريَكي نامروَظانة لةطةلَ خوَمدا بكةم ... ئايندةم لةبةردةمداية و دةبيَ وةلآمي ويذداني خوَم بدةمةوة.  يان بةواتايةكي تر: ناتوانم كاريَك بكةم ثيَضةوانةي ويذدانم بيَ. 


ناديا ، فرميَسكةكاني بةسةرثوَشةكةي سرِينةوة و لةناكاو خوَي بةطةردةني كابراي ئةلَماني  ئةرتوَدوَكسةوة هةلَواسي و سينطي بةسينطيةوة نوساند و رِوخساري بةماض تةرِكرد و بة ناز و نارِازيبونةوة ، بةضرثة طوتي: كةواية ناتةويَ زةماوةند بكةين؟ 


: بةلَيَ ... نامةويَ ...


: ناتةويَ؟ هةربةرِاستي؟


: ناتوانم ناديا!


: بةدفةسالَ ، بيَشةرةف ، ساختةضي ، ئةلَماني ثيس ، بةدكار ، هةي بةنةفرةتبي ، ليَت بيَزارم ، من هيض كاتيَك توَم خوَشنةويستوة ، ئةوشةوةي خوَم داية دةس توَوة ، بةمروَظيَكي بةشةرةف و باشم زانيت ، وامزاني دةمهيَني ... ئةوكاتةش هةر بيَزار بوم ليَت ، تةنيا لةبةر ناو و ناوبانط و سامانةكةت دةمويست شوت ثيَبكةم .


لة ئةنجامي داماوي و بيَتواناييدا ، دةستةكاني رِادةوةشاندن. 


ضةند هةنطاويَك لةئةلَمانيةكة دوركةوتةوة و ضةند جنيَويَكي مزري ثيَدا و ثاشان بةرةو ظيَللاكة ، طةرِايةوة.  


بةدةم رِيَطاوة بيري دةكردةوة: ( هةر بةلاش هاتم بوَلاي! بوَ مةطةر ثيَشتر نةمدةزاني نيازي هيَناني مني نية؟ مروَظيَكي ضةندة بةدفةرِ و بيَشةرةفة!  ئاخ!   ئةوشةوة ض طةمذةييةكم كرد! ئةطةر ئةوشةوة خوَم نةدايةتة دةستيةوة ، بوَضي ئيَستا ئاوا ناضار دةبوم لةبةرامبةريدا ئةوةندة خوَم زةليل و داماو بكةم! ).


بةرلةوةي قاضي بخاتة نيَو ظيَللاكةوة ، ضةند خولةكيَك بةنيَو حةوشةكةدا كةوتة هات و ضوَكردن ، دواتر لةبةرامبةر ثةنجةرةيةكدا - كةرِوناكيةكي كزي ليَوة دةرِذاية دةريَ - رِاوةستا.


ئةمة ،ثةنجةرةي ذوري (ميتيا طوَسيَظ) ي ظيوَلوَنذةني يةكةمي ئوَركيَسترا بو ، كةتازة كوَليَذي هونةري تةواو كردبو و بوَ بةسةربردني ثشوي هاوين ، ذوريَكي لةدايكي ناديا بةكريَ طرتبو. 


ميتياي قوَز و ضوارشانة و خاوةن قذيَكي كالَ و جوان ، بةتويَي كراسيَكةوة ، لةسةر جيَخةوةكةي رِاكشابو و سةرطةرمي خويَندنةوةي رِوَمانيَك بو.


دواي برِيَك دودلَي و رِارِايي ، ضةند جاريَك بةسةري ثةنجةي كيَشاي  بةثةنجةرةكةدا.


ظيوَلوَنذةن ، سةرةتا سةريَكي بلَند كرد و ثاشان ثرسي: كيَية؟


: منم ديمتري ئيظانوَظيج ، ثةنجةرةكة بكةرةوة  ... كارم ثيَتة.


: وةرة ذوريَ ... لةدةرةوة نا! هةر لةثةنجةرةكةوة  وةرة ذوريَ ...


ميتيا ، لةثةنجةرةكةوة وةدةركةوت وثاش كةميَك لةتةنيشت نادياوة رِاوةستا.


: فةرمو!  ضيت دةويست؟


ناديا ، طرتي بةقوَلَي ظيوَلوَنذةندا و طوتي: وةرة لةطةلَم!


دواي تاويَك بيَدةنطي ، دريَذةي داية: ديميتري ئيظانوَظيج! خوَشةويستم! لةمةولا ضيتر نامةي عاشقانةم بوَ مةنوسة! تكات ليَدةكةم بوَم مةنوسة! منت خوَشنةويَ!  لةمةولا ثيَم مةلَيَ خوَشم دةويَي! 


ضةند دلَوَثة فرميَسكيَكي درشت ، بةضاوةكاني ناديادا هاتنة خواريَ و تكانة سةر طوَناكاني و دواتريش بةسةر دةستيدا شوَرِبونةوة ...


: ديميتري! ئيدي منت خوَشنةويَ! لةمةولا  ظيوَلوَنم بوَ مةذةنة ، من بونةوةريَكي ثيس و ضةثةلَم ... دةبيَ كةساني لةضةشني من بدريَنة بةر شةق و مست و بةنةفرةت كريَن ...


دةستي بةطريان كرد و سةري بة سينطي ديميتريةوة نوساند.


: من بونةوةريَكي ثيس و نةفرةتيم! بيروَكةي ضةثةلَ و ثيسم هةن ...


ميتيا ، كةنةيدةزاني ضي بكات ، سةرسام و حةثةساو ، لةذيَر ليَوةوة ، هةنديَك قسةي ليَلَ و نارِوَشني كرد و سةري نادياي ماض كرد ...


: نا ديميتري ... توَ كةسيَكي باش و ميهرةباني ... سويَندم بوَ دةخوريََ! خوَشم دةويَي ... بةلآم توَ منت خوَشنةويَ! ضونكة من جل و بةرطي جوان و طاليسكةي تايبةتي و ئةو جوَرة شتانةم لةهةموشتيَك خوَشتردةويَ ... هةركاتيَ هةذاري و بيَ ثارةيي خوَمم بيردةكةويَتةوة ، خوَزطة بةمةرط دةخوازم ... من بونةوةريَكي ضةثةلَ و خوَثةرستم ... ديميتري ئيظانوَظيج خوَشةويستم! منت خوَشنةويَ ، نامةم بوَ مةنوسة ... برِيارمداوة لةطةلَ ... لةطةلَ طاظريلوَظيجدا زةماوةند بكةم ... خوَ دةبيني ض  بونةوةريَكم؟!  توَش عاشقي كضيَكي وةك من بويتة! ... خوداحافيز!  دواي شوكردنيش توَم هةر خوَش دةويَ ... خوداحافيز ميتيا!


ئةمةي طوت و ظيوَلوَنذةني طرتة ئاميَز و بةخيَرايي طةردةني ماض كرد و رِوَيشت.


هةركة طةيشتةوة ذورةكةي خوَي ، ضوة سةر ميَزي نوسينةكةي و بةدةم طريانةوة نامةيةكي بةم شيَوةيةي نوسي: ( ئيظان طاظريليوَظيجي خوَشةويست! من وابةستةي توَم و خوَشمدةويَي ، دةمةويَ ببمة هاوسةريَكي باش و ميهرةبان بوَ توَ ... (ن) ي خوَت.).


ئةمةي نوسي و داية دةستي كارةكةرةكةيان ، بوَئةوةي بةناونيشاني طاظريليوَظيج رِةوانةي كا.


ئةمجار كةوتة بيركردنةوة: ( دلَنيام بةياني بةدةستي بةتالَةوة نايةتة ديدةنيم ...).


دواتر هةناسةيةكي قولَي هةلَكيَشا.


ئةم هةناسة قولَة ، بةماناي كوَتايي طريان و رِةنج و مةينةتيةكاني بو.


ضةند خولةكيَك لةتةنيشت ثةنجةرةكةوة دانيشت و ئارامي خوَي وةدةسهيَنايةوة و خيَرا خوَي رِوت كردةوة و كاتذميَر دوانزةي شةو ، ليَفة طولَدوَزي كراو و طرانبةهاكةي ، جةستةي ئةم كضةبةدخو و بوَطةن و مةكراويةي طةرم كردةوة.


                                                   *     *      *


دروست لةو كاتةشدا ، ئيظان طاظريليوَظيج ، لةنيَو ذورةكةي خوَيدا دةهات و دةضو و بةدةنطيَكي بةرزةوة ، لةبارةي ئايندةوة قسةي دةكرد.


دايك و باوكيشي لةويَ دانيشتبون و طويَيان دابوة قسة بةئاو و تاوةكاني كورِةكةيان. 


كاتيَ دةيانبيني كورِةكةيان ئةوةندة شاد و بةكةيفة ، هةستيان بةشادي و دلَنياييةكي زوَر دةكرد.


باوكة ، رِويكردة كورِةكةيي و طوتي: دةزانم! كضيَكي باشة ... خانةدانة ... نازدارة ... بنةمالَةيةكي ناسراون ... باوكي خاوةن ثلةيةكي بةرز بو ... تةنيا حةيف ناوةكةي ئةلَمانية ... لةوانةية خةلَك وا بزانن ذنيَكي ئةلَمانيت هيَناوة ...


لةدةفتةري بيرةوةريةكاني كضيَكةوة


13 ي تشريني يةكةم: سةرةنجام بةخت لةدةرطاي منيشي دا ، باوةرِ بة ضاوةكاني خوَم ناكةم. لةثةنجةرةكةوة ،لاويَكي بالآبةرز و قوَزي طةنم رِةنط و ضاورِةشم ليَ ديارة - كة بةمرِوَوة ثيَنج رِوَذة - بةشةقامةكةي بةردةم مالَماندا ديَت و دةضيَ. لةبةيانيةوة تا ئيَواريَ لةويَ ثياسةدةكا و ضاوي لةسةرثةنجةرةكاني مالَةكةمان هةلَناطريَ. منيش وا خوَم دةرخست كة بايةخي ثيَنادةم.


15ي تشريني يةكةم: ئةمرِوَ لةبةيانيةوة باران بةليَزمة ديَتةخواريَ ، ئةو كورِة هةر لةويَ خةريكي ثياسةكردنة ، منيش لةثاداشتي ئةو لةخوَبوردوييةيدا ، ضاويَكم ليَداطرت و ماضيَكم بوَ هةلَدا. ئةويش زةردةخةنةيةكي دلَرِفيَني بوَكردم . نازانم دةبيَ كيَ بيَت؟  ظارياي خوشكم دةلَيَ طوايا لةبةر ئةو بةويَدا ديَت و دةضيَ ، بةرِاستي خوشكيَكي داماوو بةستةزمانم هةية! ئاخر لةكويَ بينراوة! كورِيَكي طةنمرِةنط عاشقي كضيَكي طةنمرِةنط بيَ؟ 


دايكم ئاموَذطاري كردين جوانترين جل و بةرط لةبةركةين و لةبةردةم ثةنجةرةكان دانيشين. هةروةها طوتي: (لةوانةية كةسيَكي حوَقةباز و ساختةضيش بيَت! بةلآم كيًَ دةزانيَ ، بوَي هةية كةسيَكي باشيش بيَ).


ساختةضي! توخودا ئةمةش بوة قسة؟ دايةطيان بةخودا توَش نةفامي!


                                                        *    *    *


16ي تشريني يةكةم: ظاريا بةردةوام ثيَمدةلَيَ ذيانم ليَ تيَكداوة! وادةزانيَ تاواني منة ئةوي خوَشناويَ؟  ئةمرِوَ بةهيَواشي كاغةزيَكم لةثةنجةرةكةوة بوَ فرِيَداية دةريَ. لةوةلآمدا بة ثارضة طةضيَك لةسةر قوَلَي خوَي نوسي: (ئيَستا نا).


 دواتر هةر دةهات و دةضو و لةسةر ديوارةكةي بةرامبةرماني نوسي: (ثيَمخوَشة بةلآم با بوَكاتيَكي تر بيَت). دوايي يةكسةر نوسينةكةي سرِيةوة.


نازانم هوَي ضية دلَم ئاوا كةوتوَتة كوتةكوت؟


                                                       *    *    *


17ي تشريني يةكةم:  ئةمرِوَ ظارياي خوشكم ئانيشكيَكي كوتا بةسينطمدا ، زوَر بةخيل و بةدفةرِة! هةروةها ئةو كورِة ، ماوةيةكي زوَر لةطةلَ ثاسةوانيَكدا رِاوةستا و ضةند جاريَك بةدةست ئاماذةي بوَ مالَي ئيَمة كرد! ثيَدةضيَ خةريكي ثيلانيَك بيَت! مالَةكةمان دةسنيشان دةكا بوَ ثوَليس!...  بةرِاستي ثياوان ضةندة ستةمكارن! لةهةمان كاتيشدا ضةندة مةكروَ و دلَرِفيَنن!


                                                       *    *    * 


18ي تشريني يةكةم:  (سريوَذا) ي برام ، دواي ئةوةي كة ماوةيةكي زوَر بو لةمالَ نةبو ، درةنطانيَكي شةو ، خوَي كردةوة بةمالَدا. بةرلةوةي بضيَتة نيَو نويَنةكةي ، هةوالَيان داية كةلآنتةري و هاتن و قوَلَبةستيان كرد.


                                                       *     *    * 


19 ي تشريني يةكةم:  بةدفةسالَ ! نةفرةتي! ئةم بونةوةرة بيَ ضاو و رِوة ، تةواوي ئةو دوانزة رِوَذة ، خةريكي ضاوديَري كردني مالَي ئيَمة بوة و نةمانزانيوة ، بوَئةوةي هةركة براكةم هاتةوة - كةهةنديَك ثارةي دزيبو – يةكسةر دةسطيري بكةن.


(ئةو) ، ئةمرِوَش هات ، لةسةر ديوارةكةي بةرامبةرماني نوسي: ( من دةتوانم و ئازادم) . حةيواني ثيس! منيش لةرِقا زمانيَكم ليَدةرهيَنا.


فرميَسكة شاراوةكان


فةرماندةي بنكةي شار (رِوَبةرتسوَظ) ، كة ثياويَكي لةرِ ولاوازي باريك بو و هةركاتيَ مروَظ ضاوي ثيَ بكةوتاية ، بيَ ئةوةي بةخوَي بزانيَ ، عةمودي تةلةفوني بير دةكةوتةوة ، لةشةويَكي هاويندا ، لةطةلَ هاورِيَكانيدا ، لةيانةيةك هاتة دةريَ و طوتي: ئيَستا لة هةمو شتيَك خوَشتر ئةوةية نانيَكي باش بخوَين. لةشارة خوَشةكان ، بوَنمونة لة (ساراتوَظ ) ، يانةكان ناني ئيَواريَ ئامادة دةكةن ، بةلآم لةم ( ضرويانسك) ة بوَطةنةي ئيَمةدا ، مروَظ جطة لة ظوَدكا و ضاي ميَشاوي ، هيض شتيَكي تري دةسناكةويَ ، بةرِاي من خواردنةوةيةك ناني ئيَوارة و مةزةي لةطةلَدا نةبيَ ، بةنةفرةت بيَ.


(ئيظان ئيظانوَظيج) ي ثشكنةري فيَرطةي وابةستة بةكليسا ، بوَئةوةي سةرما كاري تيَنةكا  ، بالَتوَ ثةرِثوتةكةي لةخوَيةوة ثيَضا و بةتوَني دةنطيَكي سةلماندنةوة ، طوتي: ئةرةوةلآ! خراث نةبو ئةطةر ئيَستا ، نانيَكي باشمان ليَدابا! ... بةلآم كوا! لة كاذيَر دوي شةو بةدواوة ض رِيستوَرانيَك كراوةية؟ ... دةنا خراث نةبو جيَطايةك ماسي سويَر ... خارضكيَكي زوَري بةسةرةوة بيَ ... يان شتيَكي وةك ...


تواني بةيارمةتي جولَةي دةم و لض وثةنجةكاني ، ويَنةي خواردنيَكي بةلةزةت لةميَشكي هاورِيَكانيدا بةرجةستةكا ، بةشيَوةيةك ئةوانةي كة سةيري رِوخساريان دةكرد ،  دةم و ليَوي خوَيان لستةوة.


هةمويان لةرِوَيشتن كةوتن ، رِاوةستان و كةوتنة بيركردنةوة.


بيريان كردةوة ، بيريان كردةوة ، بيريان كردةوة ، بةلآم نةيانتواني هيض رِيَطاضارةيةك بوَ تيَركردني زطة برسيةكانيان بدوَزنةوة.


ناضار تةنيا بةبيركردنةوة رِازي بون.


لةم كاتةدا ، (ثروَذينا ثروَذينسكي) ، جيَطري شارةواني ، ئاهيَكي هةلَكيَشا و طوتي: دويَنيَ لةمالَي (طوَلوَثسوَظ) طوَشت قةليَكم خوارد! ض تاميَكي هةبو!  كامتان ضونةتة وارشوَ؟ لةويَ سورة ماسي ئاسايي ديَنن بةزيندويي دةيخةنة ناو شيرةوة ... لامةزةبانة يةك رِوَذي رِيَك لةناو ئةو شيرةدا دريَذة بةذياني خوَيان دةدةن ، دوايي دةريان ديَنن و دةيخةنة خامةوة و لةنيَو رِوَندا سوري دةكةنةوة ... ئةوةندة خوَشة مروَظ ثةنجةكةكاني خوَي ثيَوة دةخوا. ئةوةندة خوَشة يةكسةر مروَظ تامي ئاناناسي بيردةكةويَتةوة! بةخودا ئةطةر ... دو سيَ ثةرداخيشي خواردبيَتةوة .. لةرِاستيدا كة ... مروَظ ئةقلَي لةكةللةدا ناميَنيَ ... بوَن و بةرامةي مروَظ شيَت دةكا ...


رِوَبةرتسوَظ ، بةدةنطيَكي تيَكةلَ بةهاودةرديةوة ، طوتي:  بةتايبةتي ئةطةر ضةند دانة خةيار شوَري كةم خويَشي لةطةلَدابيَ ... بيرمة ئةو كاتةي لةثوَلَةندا ئوَردومان خستبو ، لةيةك دانيشتندا دوسةد دانةمان لوشدةدا ... قاثةكانمان ثِرِثرِ دةكرد و بيبةري رِةشمان بةسةردا دةكرد ، دواتريش شويت و جةعفةري و بةكورتي زمان لة ئاستي ستايش كردنيدا كوَلَةوارة!


 لةناكاو ، بيَدةنط بو و كةوتة بيركردنةوة. كةوتةوة يادي ئةو شوَرباي ماسيةي لة سالَي 1856 لة ديَرةكةي (تروَيتسكي) خواردي.  يادطاريةكي هيَندة شيرن بو ، كة لةثرِ بوَن و هالآوي نةوس بزويَني شوَرباي ماسي ، بةلوتدا هات. بيَ ئةوةي بةخوَي بزانيَ ليَوةكاني لستنةوة و قاضي كةوتة ضالَيَكةوة.


: نا! كاكينة ، بةخودا من ضيتر لةتوانامدا نةما! دةضمةوة مالَ و نانيَك دةخوَم ، ئيَوةش وةرن! بوَنايةن؟ دةضين سةروثةرداخيَك ظوَدكا هةلَدةدةين و دواتريش  ،ضي خوا دابيَتي ، ثيَكةوة دةيخوَين. خةيارشوَر ، طوَشت طا ... سةماوةرةكة دادةطيرسيَنين ... خراث نية ، ها! بوَخوَمان هةنديَك قسة دةكةين و باسي رِابردوي خوَمان دةكةين ... ذنةكةم نوستوة ... هةر هةلَيشي ناستيَنين ... بةهيَواشي ... يالآ بابرِوَين.


رِوَبةرتسوَظي فةرماندةي بنكة ، بةدةم رِيَطا ضوَلَكردنةوة بوَ ميوانةكان ، بوَئةوةي بة رِارِةوة تاريكةكةدا برِوَن ، رِويكردة نوَكةرةكةي و طوتي: بابت لةطوَرِ دةرديَنم! بوَن بوَطةني ئةو توتنةي توَ خنكاندمي! هةزار جارثيَم طوتي ، ئةوكاتةي لةهالَةكة دةنوي ، توتنةكةت لة ثةرِة سيطاريَكي بوَن خوَش بثيَضةوة! برِوَ ئيَستا خيَرا سةماوةرةكة ئامادةكة ، بة ئيَريناش بلَيَ هةنديَك خةيارشوَر بيَنيَ و هةنديَك توريش لةزةويةكة هةلَكةنيَ و بيهيَنيَتة سةريَ ... خوَشت هةنديَك ماسي سويَركراو خاويَن كةرةوة و يةك دو سةلكة ثيازي بوَ وردكة و شويتي ثيَداكة و خوَ دةزاني؟  دواتر ضةند دانة ثةتاتةي كولآو ئةلَقة ئةلَقة ببرِة و لةسةري داينيَ  ... ضةوةندةريشت لةبير نةضيَ ... رِوَن زةيتون و خوَ دةزاني؟ بيبةر و بةكورتي شتةكان بةثوختي ئامادةكة ... خوَ حالَي بوي؟  ليَرةدا ، وةك ضوَن شتيَك تيَكةلَ دةكريَ و ليَك دةدريَ ، ثةنجةكاني بةو شيَوةية سورِاند و بةجولَةي دةم وليَويشي ، وةك ضوَن شتيَك لةتوانادا نةبيَ بةزمان دةربرِدريَ ، هةولَيدا تيَي بطةيةنيَ ... ميوانةكان ثيَلآوةكانيان دانان و ضونة ذوري ميوانةوة.


خاوةن مالَ ، شقارتةيةكي داطيرساند و هةواي نيَو ذورةكةي ثرِكرد لة بوَن بوَطةني كبريت و طوَطرد. ديواري ذورةكةي - كة بةويَنة و تابلوَي هونةري وةك رِوباري نيظا و شاري ظينيسيا و لاذيضينكوَفي نوسةر و ثوَرتريَتي ذةنةرِالَيَك ، رِازيَنرابوَوة - رِوناك كردةوة.


دواتر كة ضةكمةجةي ميَزةكةي رِادةكيَشا ، بةسرتة طوتي: هةر ئيَستا سفرة ئامادة دةبيَ و دادةنيشين ... ماشاي هاوسةرم زوَر تةندروستي باش نية ... دةبيَ ببورن ... نةخوَشيةكي ذنانةية ... بةقسةي دكتوَر (طوَسيَن) هوَكارةكةي دةطةرِيَتةوة بوَ ئةوةي كة زوَر خوَي لة خواردني طوَشت و ضةوري دةثاريَزيَ ... كيَ دةلَي هوَي ئةوةشة؟ منيش ثيَمطوت: (ئازيزم ئةم نةخوَشيةي توَ هيض ثةيوةنديةكي بة جوَري خوَراكةوة نية!  ئةوةي كة بةدةمدا دةضيَتة خواريَ هيض نية ، ئةوةي لةدةمةوة دةردةضيَ طرينطة! ... رِاستة خوَت لةخواردني طوَشت و ضةوري بة دور دةطري بةلآم ئيَستاش ، وةك جاران ، بةبضوكترين شت دنيات ليَ ويَك ديَتةوة ... لةبري ئةوةي زولَم لةجةستةي خوَت بكةي ، هةولَدة كةمتر قسة بكةي ...) . بةلآم كوا؟ كوا طويَ تا بيبيستيَ؟ لةوةلآمدا بةمن دةلَيَ: ( لةمندالَيةوة رِايان هيَناوم طوَشت و ضةوري كةم بخوَم).      

لةم كاتةدا ، نوَكةرةكة وةذوركةوت و شتيَكي ضرثاندة بناطويَي خاوةن مالَ.


 رِوَبةرتسوَظ ، بروَكاني هةلَتةكاندن و لةذيَر ليَوةوة طوتي: هم ... بةلَيَ ... ئاوا! دةي هةرضيةكة كيَشة نية ... برايان ببورن ئيَستا دةطةرِيَمةوة ... ئةوة ذنةكةم لةداخي نوَكةر و كارةكةرةكان دةرطاي طةنجينةكةي داخستوة و كليلةكةي بردوَتة ذورةكةي خوَي ... دةضم كليلةكانيان دةدةميَ و ديَمةوة ... لةسةر ثةنجةي ثيَيةكاني هةستا و بةرةو ئةو ذورةي كة هاوسةرةكةي ليَي نوستبو ، رِوَيشت.


نيوةي دةرطاكةي كردةوة و بةرةو جيَخةوةكةي ماشا رِوَيشت ، ماشا خةوتبو.


رِوَبةرتسوَظ بةهيَواشي ليَي نزيك بوَوة و بةنةرمي ثرسي: ماشا طيان! ئةو كليلانةي طةنجينةكةم بدةريَ ... نيطةران مةبة ... بوَخوَت بنو ... ميوانم هةية و بوَخوَم بة كاروبارةكان رِادةطةم ... يةكي خةيارشوَريَك و تةواو ... سويَند بةخوا هيضي تريان نادةميَ ... (دويتيضوَظ) دةناسي خوَ؟ ( ثروَذينا)  و ضةند كةسي ترن ... كوَمةلَيَك ثياوي بةرِيَز ... ئةوة ثروَذينا نيشانةي ذمارة ضواري ( فلاديمير) ي وةرطرتوة ... ئةوةندة رِيَزي توَي لاية! هةر سةيرة! ... 


: سةرةتا ثيَم بلَيَ تا ئةم درةنطي شةوة لةكويَ بوي؟ ئةم هةمو خواردنةوةيةت لةكويَ قوزةلَةقورت كردوة؟


: دةفةرمو! خوَ هيَشتا هيض نةبوة تورِة دةبيَ! رِاستيةكةي  ... من طوتم يةكي خةيار شوَريَك و تةواو ... دواتر هةركةسة و دةضيَتةوة مالَي خوَي ... بوَخوَم هةمو كارةكان جيَبةجيَ دةكةم ... توَ ئةزيةت مةكيَشة ... بوَخوَت بخةوة ئازيزةكةم ... ئةريَ بةرِاست تةندروستيت ضوَنة؟ دكتوَر طوَسيَظ هاتة سةردانت؟  بيَنة با ئةو دةستةنازدارةت ماضكةم  ... لةرِاستيدا ، توَ جيَطاي رِيَزي هةمو ئةو برادةرانةي! ... دويتيضوَظ ، ثياويَكي تابلَيَي باش و بةدينة ،ثروَذينا و سندوقدارةكةش بةهةمان شيَوةن ... بةردةوام ستايشت دةكةن و دةلَيَن: ( مارياثتروَظنا ذنيَكي ئاسايي نية ... دةلَيَي فريشتةية ... دةسكة طولَي شارةكةية).


: برِوَ بوَ خوَت بنو ثياو! ئةم هةمو قسةثرِوثوضانة ضين دةيانكةي؟ بةخوَت و ثيَرِيَكةوة ، دةضي تا ورطت هةلَدةطريَ ذةقنةبوت دةخوَيةوة و دوايي ديَيتةوة سةرو طويَلاكي من و ورِيَنة و قسةي ثرِوثوضم بوَدةكةي؟ ئابرِوت هةبيَ!  شةرم ناكةي؟  دةزاني ضةند مندالَت هةية؟


: هةمة! باهةمبيَ! رِاستة ذن ومندالَم هةية ، بةلآم توَ تورِة مةبة! ئازيزةكةم! ميَشكي خوَت بةو قسانة ئازار مةدة!  توَ خوَشةويستي مني و ئامادةي هةمو شتيَكم لة ثيَناو توَدا!  توَ لةهةمو شتيَك بةنرختري لاي من ... ئةطةر خودا ثشت و ثةنابيَ!  مندالَةكانيش دةطةيةنمة ثلة وثايةيةك ... ميتيا دةنيَرمة ئامادةيي ... برِوانة ئازيزم خوَ ناكريَ ميوانةكان بةوشيَوةية ضاوةرِوان بن ... كاريَكي جوان نية ... ئةم ميوانة باشانة هاتونة مالَمان و ... دويتيضوَظ وثروذيناثروذينسكي ... مروَظيَكي باشن ... دةزاني ضةندة رِيَزي توَيان لاية! بةردةوام ستايشت دةكةن ... يةكي خةيارشوَريَك ثةرداخيَك ظوَدكا و ... خواحافيز ... بوَخوَم ئامادةيان دةكةم ...


: ضوَن طيرم خواردوةبةدةستتةوة!  ئةوة ضيتة شيَت بوي؟ ئاخر بةم نيوةشةوة و ميوان؟  ئةمانة هيض شةرم لةخوَيان ناكةن؟ لةكويَ بينراوة مروَظيَكي دروست ، ئةم كاتانة بضيَتة ميواني؟ بوَ ئيَرة مةيخانةية؟ ئةطةر كليلةكانت بدةميَ ، ديارة طةمذةم!  برِوَ ثيَيان بلَيَ بائيَستا بضنةوة مالَي خوَيان و بنون و بةياني بيَنةوة.


: ئةي بوَ سةرةتا ئةم قسانةت نةكرد؟ ئةطينا لةبةردةم شتيَكي وةك توَدا ئةوةندة خوَم زةليل نةدةكرد ... توَ نة هاورِيَي ذيانم بوي!  نة ئارامي طيانم بوي! ... شةيتان بةنةفرةت بي ، خوَ ناكريَ هةمو شتيَك بلَيَي! ... توَ ماربوي! ... ئيَستاش هةر ماري.


: وةلآ بابة جوانة!  قةرزاريشم بكةوة! وات ليَهاتوة جنيَويشم ثيَبدةي؟ هةي مار رِةفتار.


ماشا هةستا و ... فةرماندةي بنكة ، لاجانطي خوَي خوراند و دريَذةي داية: سوثاست دةكةم ... بيرتة لةطوَظاريَكدا نوسرابو: (ذن لةدةرةوةي مالَ فريشتةية و لةمالَةوةش لةطةلَ ثياوةكةيدا شةيتانة؟) ، بةرِاستي وتةيةكي جوانة!  توَ شةيتان بوي!  ئيَستاش هةر شةيتاني ...


: دةكةواية بطرة.


: ليَمدة! داركاريمكة! برِوانة ماشا طيان ... تكات ليَدةكةم ... بمبةخشة!  كليلي طةنجينةكةم بدةريَ! ماشاي ئازيزم!  بةزةييت هةبيَ با ئابرِوم نةضيَ لةلاي ئةو ميوانانةوة! ئاخر ذنةكة تاكةي دةتةويَ ئازارم بدةي؟ ليَمدة! داركاريمكة ... طويَبطرة ذنةكة!  تكات ليَدةكةم! .


ذن و ميَرد ، تا ماوةيةكي زوَر بةم شيَوةية بةردةوام بون. 


لةو ماوةيةدا ، رِوَبةرتسوَظ جاريَك لةبةردةم ذنةكةيدا ضوَكي دادا و دو جار طريا و ضةند جاريَك جنيَوي دا و ضةند جاريَكيش كيَشاي بةرِوخساري خوَيدا ... 


سةرةنجام ماشا لةجيَطاكةي هةستا و تفيَكي كردة سةرزةويةكة و طوتي: ضوَن بويتة بةلآي طيانم! ئةو كراسةي سةر ئةو كورسيةم بدةريَ ،  هةي دلَرِةق.


رِوَبةرتسوَظ ، بةرِيَزةوة كراسةكةي داية دةستي و دةستيَكي بةسةر و ثرضي خوَيدا هيَنا و طةرِايةوة لاي ميوانةكان.


ميوانةكان ، لةذورةكةدا هةستابونة سةر ثيَ و بةسةرساميةوة دةيانرِوانية ويَنة هةلَواسراوةكةي ذةنةرِالَ رِوَبةرتسوَظ و بةراورديان لة نيَوان بايةخ و طرينطي ثلة و ثايةي نوسةر و ذةنةرالَدا ، دةكرد. 


دويتيضوَظ ، داكوَكي لة بةرهةم و ناوي نةمري نوسران دةكرد و ثلة وثايةي لاذيضينكوَفي نوسةري بةلاوة بالآ تر بو لةثلة وثايةي سةربازيي ذةنةرِالَيَك.


هةرضي ثروَذينسكي بو ، تيَرِوانينيَكي ثيَضةوانةي ئةوي هةبو: طومان لةوةدا نية كة لاذيضينكوَف ، نوسةريَكي بةتواناية و بةرهةمةكانيشي هةم مروَظ ديَننة ثيَكةنين هةم دةيطريَنين ، بةلآم توَ وةرة لاذيضينكوَف بنيَرة بوَ مةيداني شةرِ ... فةرماندةيي دةستةيةكيشي ثيَناكريَ.  بةلآم ذةنةرِالَ ، زوَر بةئاساني دةتوانيَ فةرماندةيي سوثايةك بطريَتة ئةستوَ و زوَر بةباشي ئةركةكاني خوَي رِاثةرِيَنيَ ... 


لةوكاتةدا ، خاوةن مالَ  قسةي بةميوانةكان برِي و طوتي: ئةوة ماشاش هات  ... هاكا طةيشت.


: بةرِاستي خةجالَةتين ... بوينة مايةي زةحمةتي بوََتان ... ضية ئةوة رِوخسارت بوَ واي ليَهاتوة رِوَبةرتسوَظ؟ بةرضاوت بوَ وا شين بوَتةوة؟ 


رِوَبةرتسوَظ ، بةشةرم دةستةثاضةييةوة ، وةلآمي دايةوة: رِوخسارم؟ كوا كويَ؟ ... ئةها!  ئةوة ويستم بةدزيةوة بضمة ذورةكةي ماشا و بيترسيَنم ، ذورةكة زوَر تاريك بو ، رِوخسارم بةر طوَشةيةكي ضارثاكة كةوت  ها ... ها ... ها ... ئةوةش ماشاي من ... ئازيزم ئةوة قذت بوَ وا ئالَوَسكاوة؟ دةلَيَي (ئاناليزا ميشيَل) ي !  


ماريا ثتروَظناي قذ ئالَوَسكاو و خةوالَو ، بةشاديةوة وةذور كةوت و طوتي: بةخيَربيَن بةرِيَزان ، خوَشيتان هيَنا ، دةبيَ سوثاسي ميَردةكةم بكةم كة شةوانةش دةتانهيَنيَتةوة مالَيَ ... خةوتبوم ، طويَم لةدةنطيَك بو ، طوتم خواية دةبيَ ضيبيَ؟  فيديا داواي ليَكردم بنومةوة ، بةلآم ضةندي كردم نةمتواني ئوَقرةبطرم ...


ئةمةي طوت و طةرِايةوة ضيَشتخانةكة ، نان ئامادةكرا ...


                                                          *    *    *


كاذيَريَك دواتر ، دواي ئةوةي ميوانةكان مالَي فةرماندةي بنكةيان جيَهيَشت ، ثروَذينا ثروَذينسكي ، ئاهيَكي هةلَكيَشا وطوتي: ضةند خوَشة مروَظ خاوةني ذن و مالَ بيَ! هةركاتيَ حةزكا نان ئامادةية ... جطة لةوةي كة بةتةنيا نابيت و كةسيَك هةية خوَشي دةويَي و ئةوكاتانةي دلَت توندة ثيانوَت بوَ ليَدةدا و ... خوَزطةم بة رِوَبةرتسوَظ!  بةرِاستي مروَظيَكي خوَشبةختة! 


دويتيضوَظ ، متةقي نةكرد ، تةنيا ئاهيَكي هةلَكيَشا و كةوتة بيركردنةوة ، دواي ضةند خولةكيَك طةيشتةوة مالَ و ليباسةكاني دانا و ويستي بخةويَ. ئاهيَكي واي هةلَكيَشا ، ذنةكةي لةخةو هةستاند.


ذنة بةبوَلَة بوَلَةوة طوتي: بةم ضةكمانةتةوة ئةوةندة تةقةتةق مةكة! خوَ بةردي ئاسياو نيت! ليَناطةرِيَي مروَظ تاويَك بةئاسودةيي بخةويَ!  قوزةلَةقورتةكةي لة يانة دةخواتةوة و هاتوهاوار و تةقة تةقةكةشي لةمالَ! سندانت ليَدا خواية! 


: توَ جطة لةشةرِ و هات وهاوار هيض شتيَكي تر نازاني!  برِوَ سةيري ذنةكةي  رِوبةرتسوَظ كة! ئاي خوداية! ض ذيانيَكي خوَشي هةية! مروَظ بةختةوةر دةكا.  تةنيا منم كة لةم دنيا بوَطةنةدا ، كةوتمة داوي ثيرةذنيَكي وةك توَوة! هةنديَك برِوَ ئةولاوة با منيش بخةوم. 


دويتيضوَظي ثشكيَنةري فيَرطا ، لةكاتيَكدا كة نةفرةتي لة ذياني خوَي دةكرد ، سةري خستة ذيَر بةتانيةكة و خةوي ليَكةوت.


ئةلبوم


(كراتوَف) ي كارمةندي ثلة ضواري دةولَةت ، كةثياويَكي لةرِ ولاوازي قاميش ئاسا بو ، خوَي لة كارمةندةكاني تر جياكردةوة و رِويكردة (ذيميخوَف) و طوتي: طةورةي بةرِيَزم! ئيَمة هاتوين تا بةهوَي ئةو سةروَكايةتية ضةندين سالَةية و ئةو رِيَنمايي و سةرثةرشتية باوكانةيةي بةرِيَزتانةوة ، كة بةدريَذايي ضةندين سالَ ...


(زاكوَسين) - كارمةنديَكي تر- كةهةر لةويَ لةطةلَ ئةواني تردا رِاوةستابو ، بةدةنطيَكي هيَواش وةبيري هيَنايةوة: بةدريَذايي زياتر لة دة سالَ ...


: بةلَيَ بةدريَذايي زياتر لة دة سالَ ، هاتوين لةناخي دلَمانةوة رِيَز و سوثاس و ثيَزانيني خوَمان بوَ بةرِيَزت دةربرِين. ئيَستاش لة رِوَذيَكي ئاوا ثيروَزدا ، هاتوينة خزمةتت و ئةم ئةلبومة ناشايستةية ، كة بريتية لة ويَنةي هةمو ئةم كارمةندانة ، وةكو بيرةوةريةك  ، وةكو رِيَزوثيَزانيني ئةم كارمةندانةي ذيَر دةستي خوَت ، ثيَشكةش بة بةرِيَزت بكةين ، هيوادارين بةدريَذايي تةمةني ثرِ لةشانازيت ، تا ئةو رِوَذةي لةذياندا دةميَني ، ئيَمةت لةبير نةضيَتةوة ...


ليَرةدا زاكوَسين ، كة دةتطوت دةميَكة خوَي ئامادة كردوة و ضاوةرِوانة قسة بكا ، ئارةقةي رِوخساري سرِيةوة و دةستي ثيَكرد: ئاموَذطاري و رِيَنمايية باوكانةكانت ، لةثيَناو رِاستي و رِاستطوَيي و ثيَشكةوتن ... هةر شةكاوةبيَ ئالآي بةرِيَزتان ، لةمةيداني كار و  بليمةتي و وشياري كوَمةلآيةتي! 


دلَوَثة فرميَسكيَك ، بةضاوي ضةثي ذيموَخيندا هاتةخواريَ و بةسةر طوَنا ضرض و لوَضةكةيدا شوَرِبوَوة. دواتر بةدةنطيَكي لةرزوَكةوة ، طوتي: بةرِيَزان! هةرطيز ضاوةرِواني ئةوةم نةدةكرد ، جةذني سالَرِوَذيَكي ئاوا سادة بطيَرِن ... بةرِاستي دلَخوَشتان كردم! بةرِاستي كاري تيَكردم! ... تةنانةت ... تا ماوم ، رِوَذيَكي وةك ئةمرِوَم لةياد ناضيَ ، باوةرِتان هةبيَ ... باوةرِتان هةبيَ هاورِيَيان ، هيض كةس هيَندةي من ضاكةي ئيَوةي ناويَ ... دلَنيابن ئةطةر رِوَذيَك لة رِوَذان ، كاري فةرمانطةم بةتوندي طرتبيَ و سةختطيريم كردبيَ ، دلَنيابن كة هةميشة ضاكةي ئيَوةم ويستوة و هةرضيةك بوبيَ ، لةبةرذةوةندي خوَتاندا بوة ...


لةم كاتةدا ذيميخوَفي بةرِيَوةبةر ، لةطةلَ كراتوَفي كارمةندي ثلة ضواري ذيَردةستي خوَي ، يةكتر ماض دةكةن. كراتوَف كة خوَيشي ضاوةرِواني ئةوةي نةدةكرد شانازيةكي لةوضةشنةي  ثيَببرِيَ ،  لةخوَشيان خةريكبو بالَي دةطرت.


كاكي بةرِيَوةبةريش هيَند بةتوندي دةستي رِادةتةكاند ، دةتطوت زماني بةستراوة و ناضارة خوَشحالَيةكةي بةم شيَوةية دةربرِيَ. دواتر فرميَسك بةضاوانيدا هاتنةخواريَ - بةشيَوةيةك دةطريا ، دةتطوت ئةلبومةكةيان نةداوةتيَ ، بةلَكو ليَيان ستاندوة .


دواي ئةوةي برِيَك هيَور بوَوة ، ضةند قسةي طةرمي تري بوَ كارمةندةكان كرد ، دواتر ضانسي ئةوةي دانيَ تةوقةي لةطةلَدا بكةن و دةستي بطوشن.


سةرةنجام ، لةنيَو هةلَهةلَة و هاتوهاواري شادي كارمةندةكاندا ، بةثليكانةكاندا هاتة خواريَ و سواري طاليسكةكةي بو و بةدةم نزاي خيَري كارمةندةكانةوة ، فةرمانطةي جيَهيَشت و تةنانةت جاريَكي تريش لةنيَو طاليسكةكةدا كةوتةوة ذيَر كاريطةري هةستةكاني و طريا.


                                                          *    *    *


لةمالَةوة ، مةراسيميَكي خوَش ضاوةرِواني دةكرد.


لةمالَيش ، ئةنداماني خيَزانةكةيي و دوَستان و ئاشنايان بةشادي و هةلَهةلَة ليَدانةوة ثيَشوازيان ليَكرد.


 هاتوهاواريَكي وايان وةرِيَخست ، خوَي ليَ ببوة ثالَةوانيَكي نةتةوةيي و وايدةزاني ئةطةر ئةو نةبوايا ، ئةوا خاكي نيشتيمان كويَر دةبوَوة.


لةكاتي نان خواردني نيوةرِوَدا - ئةو نانةي كةبةو بوَنةيةوة ئامادة كرابو - هةر ثةرداخ بو و بةسلآمةتي ئةو هةلَدةدران وثرِ دةكرانةوة ، ماضكردن وثيروَزبايي ، بازارِيَكي طةرميان هةبو.


ذيميخوَف ، كةخوَيشي ضاوةرِِواني سازكردني مةراسيميَكي لةو شيَوةيةي نةدةكرد ، رِويكردة ئامادةبوان و طوتي: براينة ، كاذيَريَك بةر لةئيَستا ، لةثاداشتي هةولَ و ماندوبون و هةستكردن بةبةرثرسياريَتيدا ، هةستم بة ئاراميةكي زوَر كرد. لةماوةي ضةند سالَي خزمةتمدا بيَ شك و دودلَي كارم كردوة و هةميشة لة سةر ئةو برِواية بومة كة دةبيَ ئيَمة  لةخزمةتي خةلَكدا بين نةك خةلَك لةخزمةت ئيَمةدا بيَ. هةربوَية ئةمرِوَ طةورةترين ثاداشتم وةرطرت! بةلَيَ ئةمرِوَ كارمةندةكانم ئةلبوميَكيان بةدياري ثيَشكةش كردم ... فةرمون سةيريكةن ، بةرِاستي زوَر كةوتمة ذيَر كاريطةري ئةو وةفا و ئةمةكداريةيان.


ميوانةكان بةشاديةوة خوَيان ضةماندةوة و كةوتنة سةيركردني ئةلبومةكة.


(ئوَلطا) ي كضي ذميخوَف ، رِويكردة باوكي و طوتي: ض ئةلبوميَكي جوانة! لةوانةية نرخةكةي لةدةوري ثةنجا رِوَبلَدا بيَ!  بةرِاستي جوانة! بابةطيان بيدةرة من ... من هةلَيدةطرم ... زوَر جوانة ...


دواي نان خواردن ئةلبومةكةي بردة ذورةكةي خوَي و لةضةكمةجةي ميَزةكةيدا شارديةوة.


رِوَذي دواتر ، ئوَلطا ئةلبومةكةي هيَناية دةريَ و ويَنةي كارمةندةكاني دةرهيَنا و فرِيَي دانة سةر زةويةكة و ويَنةي هاورِيَيةكاني زانكوَي ، خستة ناوي.


بةم شيوَةية ، ثوَشاكي (يةك شيَوة) ي كارمةندةكان ، جيَطاي خوَيان دايةثوَشاكي يةك شيَوةي خويَندكاراني زانكوَ.


(كوَليا) ي كورِي بةرِيَوةبةري بةرِيَزيش ، ويَنةكاني كوَكردنةوة و دةستي كرد


 بة ويَنةكيَشان: ثوَشاكي يةك شيَوةي كارمةندةكاني بةضةند رِةنطيَك نةخشاند.  دواتر نوَرة طةيشتة رِوخساريان ، سميَلَيَكي سةوزي ، بوَ  بيَ سميَلَةكان دروستكرد و بوَ بيَ رِيشةكانيش ، رِيشيَكي قاوةيي ، دروست كرد. كاتيَ ئةم كارانةي تةواو كرد ، ضوار دةوري سةر و جةستةي كارمةندةكاني بةمةقةس برِي و ضاوةكانياني بة سنجاق كون كردن.  بةم شيَوةية ماوةيةكي زوَر سةرطةرمي ياري كردن بو.


سةرةنجام ، ويَنةي سةري كراتوَفي كارمةندي ثلة ضواري بةشقارتةيةكةوة لكاند و بردية ذورةكةي باوكي و طوتي: ئةها بابة ضيم دروستكردوة؟  ئةها بابة... سةيري ئةو ثةيكةرة كة.


ذيميخوَظ ، بةبينيني ئةمة ، لةناخي دلَةوة دةستي كردةثيَكةنين و لةسةر كورسية بزوَكةكةي جولَةيةكي كرد و بةهةستيَكي باوكانةوة ، ماضيَكي طةرمي طوَناي كوَلياي كرد و طوتي: هةي شةيتان! برِوَ بةدايكت نيشانيدة  ، با ئةويش بيبينيَ.


لاي سةرتاش


بةيانية.


هيَشتا كاتذميَر حةوت نةبوة ، بةلآم دوكانة بضكوَلةكةي (ماكار كوَزميج بلستكين) ي سةرتاش كراوةية.


خاوةني دوكانةكة بة سةر و رِيشيَكي ضلَكن و شانة نةكراوةوة ، سةرطةرمي رِيَكخستنةوة و ثاككردنةوةي دوكانةكةيةتي. طةرضي شتيَكي ئةوتوَ لةدوكانةكةدا نية تا شاياني ثاككردنةوة بيَت ، كةضي رِوخساري ئارةقةي ثيَدا ديَتةخواريَ.


شتيَكي كوَنة رِادةكيَشيَتة ئةولاوة ، ثةنجةيةك بةويَدا ديَنيَ. لةطوَشةيةكي تر ، بةثةلةثيتكةيةك ميَشولةيةك بةديوارةكةوة ، بةردةداتةوة خواريَ.


دوكانةكةي بضوك و تاريك وثيسة ، ثارضة ثةرِوَيةك ، كة مروَظ دةخاتةوة يادي كراسيَكي لةبةن ضنراو و رِةنطي تاوةسوتي طاليسكةرِانةكان ، ديوارة دارينةكةي داثوَشيوة.


لةنيَوان هةردو ثةنجةرة تاريك و طريان هيَنةرةكةدا ، زةنطولَيَك ، بةسةر دةرطايةكي باريك و بضوكي شةق و شرِةوة هةلَواسراوة ، كةجارجار هةر لةخوَرِا دةكةويَتة جولَة و زرينطة زرينط.


هيَندة بةسة تيلةي ضاويَك بدةيتة ئةو ئاويَنةيةي بة ديوارةكةوة هةلَواسراوة ، بوَ ئةوةي زطت بةخوَت بسوتيَ و قةد و بالآي خوَت ، بةخوار و خيَضي ببيني.


لةبةرامبةر ئةم ئاويَنةيةدا سةرو رِيشي مشتةريةكاني دةتاشيَ.


لةسةر ئةو ميَزة بضوكةي ، كةهيَندةي ماكار كوَزميجي خاوةن دوكان ثيس و ثوَخلَة ، هةمو شتيَكت دةسدةكةويَ: جوَرةها شانة! ضةند دانة مةقةسيَك و موس و ئاوثرِذيَن و ديتوَلَ و قتويةك بوَدرةي برذانةوة و كوَلَوَنيايةكي بيَ بوَن. 


زةنطولَي سةر ديوارةكة ، دةنطيَكي بيَزاركةري ليَوة بلَند دةبيَ و ثياويَكي بةسالآضو ، بةبالَتوَيةكي كورت و ضةكمةيةكي لبادةوة ، شالَيَكي ذنانةي لة سةر و ملي خوَي ئالآندوة ، وةذوردةكةويَ.  ئةم ثياوة (ئاراست ئيظانوَظيج ياطوَدوَظ) ي  باوكي تعميديي ماكار كوَزميجة. سةروةختيَك دةرطةواني كليسا بو ، بةلآم ئيَستا لةدةور و بةري طةرِةكي ( دةرياضةي سور) نيشتةجيَية و خةريكي ئاسنطةرية. 


ئاراست ئيظانوَظيج ، رِودةكاتة ماكار كوَزميج - كة هيَشتا سةرقالَي خاويَن كردنةوةي دوكانةيةكة - و دةلَيَ: سلآو ماكار طيان! رِوناكي ضاوان!


يةكتر ماض دةكةن.


باوكي تعميدي ، شالَةكة لةسةروطةردني خوَي دةكاتةوة و خاضيَك لةسةر سينطي خوَي دةكيَشيَ و دادةنيشيَ و بةكوَخةكوَخةوة دةلَيَ: دوكانةكةت زوَر دورة كورِم!  لةدةرياضةي سورةوة تا دةروازةي (كالوَذسكايا) ، طالَتةية! 


: بةخيَربيَي!  تةندروستيت ضوَنة؟


: نةخوَشم برا!  تايةكي قورس دايطرتبوم.


: ضاك دةبي ئينشالآ.


: بةلَيَ تايةكي قورسم هةبو!  يةك مانطي رِةبةق لةسةرجيَ كةوتم! ثيَم وابو كةئيدي ذيانم كوَتايي ثيَهاتوة و دةبيَ مالآوايي لة ذيان بكةم. ئةوةندة هيلاك بوم ، كةشيشيان هيَناية ديارم! بةلآم سوثاس بوَخوا ئيَستا هةنديَك باشترم ، ثرضم دةرِوتيَتةوة!  ضومة لاي دكتوَر و طوتي دةبيَ سةرت بتاشي! طوتي ئةو تالَة موانةي بةتازةيي ديَنةوة ، رِةطةكانيان بةهيَزترن.


بوَية بيرم كردةوة و طوتم واباشة بضمة لاي ماكار كوَزميجي خوَمان. هةرضوَنيَك بيَ خزم لةبيَطانة باشترة ، هةم جوانتر سةرت دةتاشيَ و هةم ثارةشت ليَ وةرناطريَ. هةرضةندة دوكانةكةت دورة!  بةلآم ئةمة كةي كيَشةية؟ هةر بوَخوَي ثياسةيةكيشة! 


: لةخزمةتتدام  فةرمو!


ماكار ، خشةخشيَك بةقاضةكاني دةكات و بةدةستيش ئاماذة بوَ كورسيةكة دةكات.


ياطوَدوَظ ، دةضيَتة سةر كورسيةكة دادةنيشيَ و لةئاويَنةكةدا سةيريَكي خوَي دةكات و ئةو ديمةنةي لةئاويَنةكةدا ديَتةبةرضاوي ،خوَشحالَي دةكات: دةم و ضةناطةيةكي خوار و خيَض ، دةم و ليَويَكي دةرثةرِيو  و لوتيَكي ثان و ضاواني بة تةويَلَةوة نوساو.


ماكار كوَزميج ، سةرشانيةكي ضلَكني ثرِ لةثةلَةي زةرد زةرد ، دةداتة سةر شاني كابرادا و ضرك ضرك ، مةقةسةكةي دةستي ، دةكةويَتة كار و دةلَيَ:  تةواو كورتي دةكةمةوة. 


: ئةرةوةلآ!  وةك ثرضي تاتارةكان كورتي كةرةوة ، با بةثرِي بيَتةوة.


: ئةريَ ثوريَ طيانم تةندروستي ضوَنة؟


: باشة ، سوثاس بوَ خوا ، ضةند رِوَذيَك لةمةوبةر ضوبوة خزمةت خانمي ئةفسةر و ئةويش رِوَبلَيَكي دابوية.


: ئةها ... هةر رِوَبلَيَك ... زةحمةت نةبيَ طويَضكةت ئاوا بطرة و ئاطادار بة.


: خةمت نةبيَ ... توَش ئاطاداربة شويَنيَكم بريندار نةكةي! برِيَك لةسةرخوَ!  ئاوا ئازاري هةية! دةلَيَي موةكان رِادةكيَشي.


: طرينط نية! واريَدةكةويَ! ئةريَ بةرِاست (ئانا ئاراستوَظنا) ضوَنة؟


: ئاناي كضم دةلَيَي؟ خراث نية ، ضوارشةمةي رِابردو نيشانةيان كرد ، ئةريَ بوَ نةهاتي؟


دةنطي مةقةسةكة ناميَنيَ.


ماكار كوَزميج ، دةستي دةنيَتة كةلةكةي و بةشثرزةييةوة دةثرسيَ: كيَيان نيشانة كرد؟ 


: ئيَ خوَ رِونة ... ئاناي كضم! 


: ئةمة ماناي ضية؟  شتي وا ضوَن دةبيَ؟  دةزطيرانةكةي كيَية؟


: (ثروَكوَظي ثتروَظيج شيكين) ، ئةوةي كة ثوريَكي لةكوَلآني (زلاتوستنسكي) ، بةرثرسي كابانةكانة ، ذنيَكي زوَر باشة! هةمومان لةم دةزطيرانداريةي ئانا خوَشحالَين ... هةفتةي داهاتو زةماوةنديان بوَ سازدةكةين ، توَش وةرة!  زوَر خوَش دةبيَ!.


ماكار كوَزميج ، مات و سةرسام ، شانةكاني هةلَدةتةكيَنيَ و دةلَيَ: ضوَن شتي وات كردوة؟ لةبةرضي؟ ئةمة ... شتي وا نابيَ ، ئاراست ئيظانوَظيج! ضونكة من خوَم ... ئانا ئاراستوَظنا  ... خوَم ... خوَم دةمويست بيخوازم ... ضوَن شتي وادةبيَ؟


: ضةند و ضوَني ناويَ! كردمان و برِايةوة! كاكي زاوا تابلَيَي كورِيَكي باشة.


ضةند دلَوَثة ئارةقةي سارد ، رِوخساري ماكار كوَزميج  تةرِ دةكةن. مةقةسةكة فرِيَدةداتة ئةولاوة و دةستيَك بةلوتيدا ديَنيَ و دةلَيَ: من خوَم بةنياز بوم بيخوازم ... شتي وا ضوَن دةبيَ؟ من ... من خوَشمدةويست ... بةلَينم ثيَدابو بيهيَنم ...ثوريَ طيانيش رِازي بو ... توَش هةميشة وةك باوك بويتة بوَ من ... بةئةندازةي مامة رِةحمةتيةكةم رِيَزم دةطرتي ... هةميشة بةخوَرِايي سةرم ضاكردوي ... ضةندين جار ثارةت ليَ وةرطرتوم ... دواي رِةحمةتي ، قةنةفةكةمانت برد و دة رِوَبلَيشت بةقةرز ليَوةرطرتم و هةرطيز نةتدامةوة ، لةبيرتة؟


: ئةي ضوَن لةبيرم نية؟ زوَرباشم لةبيرة! بةلآم ماكار طيان  ، توخوا!  ئيَستا هةر خوَم و خوَتين و كةسمان لانية ، كوا توَ بةكةلَكي زاوايي ديَي؟ نةثارةيةكي وات هةية ، نة ناو و ناوبانطيَك!  ئةوة ثيشةكةشت هةر هيض و ...


: كةوابيَ شيكين دةولَةمةندة؟


: لةكوَمثانيايةكدا كاردةكا ... هةزار وثيَنسةد رِوَبلَي دانراوي هةية... بةلَيَ برا ... ئيدي ئةم قسانة هيض سوديَكيان نية ... تازة كار لةكار ترازاوة ... خوَ ئاوي رِوَيشتو جاريَكي تر ناطةرِيَتةوة ناو جوَطةكةي!  ماكار طيان!  واباشترة بوَخوَت بةدواي ذنيَكي تردا بطةرِيَي ... خوَ ئانا لةئاسمانةوة نةهاتوَتة خواريَ!  ضية بوَ وا حةثةساوي؟  بوَ سةرم ناتاشي؟ 


ماكار كوَزميج ، وةلآم ناداتةوة. بيَ جولَة رِاوةستاوة ، دواي كةميَك دةسرِةكةي لةطيرفاني ديَنيَتة دةريَ و لةثرِمةي طريان دةدا.


ئاراست ئيظانوَظيج ، هةولَدةدا هيَوري كاتةوة:  بةسة كورِم!  بةسة!  ئةم طريانةضية؟  خوَ توَ ذن نيت! طوتم بةسة ئارامبةوة!  دواي ئةوةي سةري منت  تاشي ، ضةندي ثيَتخوَشة بطري. دةي كورِم!  ئةوة مةقةسةكةية هةلَيطرة و كارةكةت تةواوكة.


ماكار كوَزميج مةقةسةكة هةلَدةطريَ و نيطايةكي خالَي لةرِيَز و نةزاكةت ، دةبرِيَتة ئاراست ئيظانوَظيج و مةقةسةكة فرِيَدةداتةوة سةر ميَزةكة ، دةستةكاني دةلةرزن و دةلَيَ: ناتوانم! دةستم ناضيَتة هيض كاريَك! من مروَظيَكي بةدبةختم!  ئاناش بةدبةختة!  ئيَمة يةكترمان خوَشدةويست ، بةلَيَنمان بةيةكتر دابو ... بةلآم ضةند مروَظيَكي دلَرِةق و بيَ بةزةيي ليَكيان كردين ... فةرمو بوَ دةرةوة ئاراست ئيظانوَظيج! ضاوم بةرايي نادا بتبينم.


مروَظ ، بةبينيني سةروكةللةي نيوةتاشراوي ئاراست ئيظانوَظيج ، دورخراوةكاني وةبير ديَتةوة. بوَخوَيشي هةست بةخةجالَةتي دةكا ، بةلآم ئيدي ، جطة لة دان بةخوَداطرتن ، هيض رِيَطةضارةيةكي تري نية. شالَة ذنانةكةي لة سةر و ملي خوَي دةئالَيَني و لةدوكاني سةرتاشةكة دةضيَتة دةرةوة. 


ماكاريش لةتةنيايي خوَيدا هةروا دةطري.


رِوَذي دواتر ، ئاراست ئيظانوَظيج بةياني زو بةرةو دوكانةكةي ماكار كوَزميج ، دةكةويَتةرِيَ.


ماكار ، بةسارديةوة ليَي دةثرسي: ضيت دةويَ؟


: ماكار طيان هاتوم كارةكةم بوَ تةواوكةيت ، نيوةي سةرم ماوة ...


: سةرةتا ثارةي خوَم وةردةطرم  ، ئنجا كارةكةم  تةواو دةكةم. بةخوَرِايي سةري كةس ناتاشم.


ئاراست ئيظانوَظيج ، بيَ ئةوةي يةك قسةبكا ، ملي رِيَطاي خوَي دةطريَ و دةرِوا.


تا ئةمرِوَش ، نيوةي قذي سةري كورتة و نيوةكةي تري دريَذة. ثارة دان بة هةقي سةرضاكردن  ، بة هةثلَةخةرجي دةزانيَ و داني بةخوَيدا طرتوة و ضاوةرِوانة تا لايةكورتةكةي قذي ، دريَذ بيَتةوة و وةك لايةكةي تري ليَبيَت . 


بةم سةر و شكلَةوة ، لة ئاهةنطي طواستنةوةي كضةكةيدا  بةشداري كرد و كاتيَكي خوَشي بةسةر برد. 


توَلَةي ذن


زةنطي دةرطا ليَدرا ، (ناديَذدا ثتروَظنا) ي خاوةني ئةو ئاثارتمانةي كة شويَني رِوداني ضيروَكةكةمانة ، بةثةلة لةسةر قةنةفةكة هةستا و بةرةو دةرطاكة رِوَيشت. 


بةخوَي طوت: ( دةبيَ ميَردةكةم بيَت ...).


بةلآم كاتيَ دةرطاي كردةوة ، لةطةلَ ثياويَكي نةناسدا بةرةورِو بوَوة ، ثياويَكي بالآبةرزي قوَز ، بةبالَتوَيةكي ضةرمي طرانبةها و ضاويلكةيةكي ضوارضيَوة زيَرِينةوة ، لةبةرامبةري رِاوةستابو.


دةموضاوي ضرض ولوَضي تيَكةوتبو و ضاوةكانيشي بةجوَريَك لة بيَبايةخي و بةكةمزانينةوة ، دةيانرِوانية دنياكةي ئيَمة.


 ناديَذدا ثتروَظنا ،ثرسي: ضيت دةويست فةرمو؟


: من دكتوَرم خانمي بةرِيَز. لةلايةن خيَزانيَكةوة بةنيَوي ... بةنيَوي ( ضلوبيتيَظ) ةوة بانط كراوم ... توَ خاتوني ضلوبيتيَظي؟


: بةلَيَ ... خوَمم ... بةلآم بةخودا كاكي دكتوَر ... داواي ليَبوردن دةكةم ، ثياوةكةم جطةلةوةي تايةكي قورسي هةبو ، ددانيشي هةوي كردبو ، ئةو بوَ خوَي نامةي بوَت نوسي بيَيتة ئيَرة ، بةلآم توَ ... هةر نةهاتي ، ئةويش ضيتر بةرطةي ئةو ئازارةي نةطرت ، ضوة لاي ددانساز.


: هم ... دةبوايا بضيَتةلاي دكتوَري ددان  ، ئةوسا نةدةبوة هوَي ماندوكردني من ... 


ئةمةي طوت و ماوةي خولةكيَك بيَدةنط بو .


: كاكي دكتوَر داواي ليَبوردنت ليَ دةكةم ، بوينة هوَكاري ماندوكردني بةرِيَزت... باوةرِت هةبيَ ئةطةر لةهاتني توَ دلَنيا بوايا ، نةدةضوة لاي ددانساز و ضاوةرِواني توَي دةكرد ... داواي ليَبوردن دةكةم ...


خولةكيَكي تر بة بيَدةنطي تيَثةرِي.


ناديَذدا ثتروَظنا ،ثشت ملي خوَي خوراند.


دكتوَر ، لةذيَر ليَوةوة بة بلَمةبلَمةوة طوتي: خانمي بةرِيَز تكاية بةرِيَمكة ، با لةمة زياتر دوانةكةوم ، كاتي دكتوَران ئةوةندة نرخةي هةية كة ... 


: ئيَ خوَ من ... رِامنةطرتوي ...


: بةلآم خانمي بةرِيَز ناتوانم بةبيَ وةرطرتني (هةقي هاتن) كةم ، ليَرة برِوَم!


ناديَذداثتروَظنا سور هةلَطةرِا و بةثتةثت طوتي: هةقي هاتن؟  ئةها!  بةلَيَ ،  هةقي خوَتة       ، دةبيَ هةقي خوَت وةرطري ... توَش ئةزيةتت كيَشاوة و هاتوية ئيَرة .... بةلآم كاكي دكتوَر ... باوةرِكة خةجالَةتم ... ثياوةكةم جزداني ثارةكةماني لةطةلَ خوَيدا بردوة .... باوةرِكة ثاثاسيَك  شك نابةم لةمالَةوة ... 


: هم ... سةيرة! ئةدي كةواية من دةبيَ ضي بكةم؟ خوَ ثيَم ناكريَ ليَرة دانيشم و ضاوةرِواني هاتنةوةي ميَردةكةت بم؟ برِوَ جوان بطةرِيَ بزانة ، بةلَكو هةنديَك ثارة بدوَزيةوة  ... خوَ هةقةكةي من ئةوةندة ثارةيةكي زوَر نية ... 


: باوةرِكة كاكي دكتوَر ئةوثارةييةي هةمانة ، لاي ميَردةكةمة ... بةرِاستي خةجالَةتم ... ئةطةر ثارةم لابواية ...  توَبلَيَي لةبةر رِوَبلَيَك ... لةبةر رِوَبلَيَك ئةم دوَخة طةمذانةية قبولَكةم ...


: ئةم خةلَكة زوَر بةسةيري ثارةي دكتوَرةكان دةدةن ... بةرِاستي ئةمة جيَطاي سةرسورِمانة؟ بةشيَوةيةك رِةفتارمان لةطةلَ دةكةن وةك ئةوةي هةر مروَظيش نةبين ، كار و ماندويَتي ئيَمة بةهةند ناطرن ... ئةم هةمو رِيَطايةم كوتاوةتةوة و هاتومةتة ئيَرة و ... كاتي خوَم بةفيرِوَ داوة و ... 


: ليَت تيَدةطةم دكتوَر ، بةلآم ئةوةش بزانة ، هةنديَك جار مروَظ ثارةي وردةش لةمالَةكةيدا شك نابا.


: من ض كارم بة (هةنديَك جار) ة ؟ بةرِاستي توَ زوَر سادة و خةيالَيت ... نةداني هةقي هاتني دكتوَر ... كاريَكي - ناكريَ ثياو هةمو شتيَك بلَيَ -  تا ئةوثةرِي دذي ويذدانة ... وا هةست دةكةم ، دةزاني نامةويَ ثاسةواني سةري كوَلآنةكة بيَنم  بوَية دةتةويَ ثارةكةم نةدةيتيَ ... بةرِاستي سةيرة!


ناديَذدا ، هةنديَك خوَي هيَنا و برد ... هيَندةي دنيايةك هةستي بةشةرم و خةجالَةتي دةكرد ... رِوخساري سور هةلَطةرِا ، ليَوةكاني دةتطوت ئاطريان تيَبةربوة ، ثيَستي رِوخساري لةئةنجامي رِق و تورِةيي و شةرمدا كورذ ببوَوة و سور هةلَطةرِابو ، دواي كةميَك بيَدةنطي ، طوتي: زوَر باشة ، يةك خولةك موَلَةتم بدةريَ  تا كةسيَك دةنيَرمة لاي ئةو دوكاندارةي سةري كوَلآنةكة ، بةلَكو هةنديَك ثارةي بةقةرز ليَوةرطرم و هةقي هاتنةكةت دةدةميَ ، نيطةران مةبة.


دواتر ضوة ذورةوة و شتيَكي بوَ كابراي دوكاندار نوسي .


دكتوَريش بةدوايدا ملينا و ضوة ذوري ميوانةوة و بالَتوَ ضةرمةكةي دانا و خوَي هاويشتة سةر قةنةفةيةك و دانيشت. 


هةردوكيان بيَ دةنط و ضاوةرِوان بون.


دواي ثيَنج خولةكيَك ، وةلآمةكةي هاتةوة. ناديَذدا سةري زةرفةكةي كردةوة و جطة لة وةلآمةكةي كابراي دوكاندار ، يةك رِوَبلَيةكي كاغةزي دةرهيَنا و بةرةو لاي دكتوَر دريَذي كرد. 


ضاوةكاني دكتوَر لةئةنجامي تورِةييدا ثرِيشكيان داويشت. رِوَبلَةكةي لةسةر ميَزةكة دانا و طوتي: ئةمة ضية خانمي بةرِيَز؟ ... لةوانةية نوَكةرةكةم رِوَبلَيَك وةرطريَ!  بةلآم خوَم نةخيَر ... هةرطيز! ببورة ...


: ئةدي ضةندت دةويَ؟


: خوَي دة رِوَبلَ وةردةطرم ...بةلآم قةيناكا توَ ثيَنج رِوَبلَم بدةريَ.


: ثيَنج رِوَبلَ لةكويَ بيَنم؟ خوَ هةر لةسةرةتاوة ثيَمطوتي ثارةم نية!


: نامةيةكي تر بوَ دوكاندارةكة بنوسة ، ئةوةي بتوانيَ رِوَبلَيَكت بةقةرز بداتيَ ، دةتوانيَ ثيَنج رِوَبلَيشت بداتيَ! جياوازي ضية؟ خانمي بةرِيَز تكاية لةمة زياتر رِام مةطرة ، كارم زوَرة! بيَكار نيم ...


: طويَ بطرة كاكي دكتوَر!  ئةطةر ثيَت نةلَيَم: كةسيَكي بيَ ضاو و رِووي!  ئةوة ثيَتدةلَيَم كةسيَكي بيَبةزةيي و بيَ سوَز و ناميهرةباني! واية! زوَر رِقن و بيَ بةزةييت ، تيَطةيشتي؟


ناديَذدا ثتروَظنا ، بةرةو لاي ثةنجةرةكة وةرسورِا و ليَوي خوَي طةست و ضةند دلَوَثة فرميَسكي درشت بةضاوةكانيدا هاتنة خواريَ و كةوتة بيركردنةوة: ( بةدفةسالَ ، بيَشةرةف ، رِةفتار ئاذةلَ ، موَلَةتي ئةوة بةخوَي دةدا ... ئازايةتي ئةوةي تيَداية ... ئاخر ضوَن دةبيَ درك بةو هةلومةرجة نالةبارةي ذياني ئيَمة نةكا؟  نةفرةتي!  رِاوةستة بزانة ضيت ليَدةكةم!).


لةم ساتةدا ، بةرةو لاي دكتوَر خوَي وةرضةرخاند ، شويَنةواري خةفةت و نيطةراني بةرِوخساريةوة ديار بو. بةدةنطيَكي نةرمي تيَكةلَ بةثارِانةوة ، طوتي: كاكي دكتوَر! خوَزطة لةبةر ثارة ئةوةندة منت ئازار نةدةدا! ... ثيَتواية بوَخوَم خةفةتي ترم كةمة؟ لةم ساتةدا هةردو دةستي بةهةردو لاسةري خوَيةوة طرت وطوشي. لةضاوتروكانيَكدا خةرماني قذة جوانةكةي - كةدةتطوت سثرينطيَكي طوشيوة نةك ئةملاو لاي سةري - بةسةر شانةكانيدا هاتنة خواريَ ... 


: ئاي خوداية!  من ض ئازاريَك بةدةست ئةو ميَردة طةمذةيةمةوة دةضيَذم! ... لةم ويَرانةيةدا دانم بةخوَدا طرتوة ... كةضي ئةوة ئيَستا ثياويَكي خويَندةوار ، مولَةتي ئةوةي داوةتة خوَي  بيَزار و سةركوَنةم بكا! ئاي خوداية تاكةي ئةم كويَرةوةرية! .


: بةلآم خانمي بةرِيَز ، بزانة كة ثلة وثايةي كةساني وةك ئيَمة ...


بةلآم دكتوَر نةيتواني قسةكاني تةواو بكا  كة ناديَذدا ثتروَظنا بةلةتردان و لارةلار بةرةو لاي دكتوَر هات و دكتوَريش خيَرا هةردو دةستي بةرو لاي ئةو دريَذ كرد و ناديَذداش خوَي بةدةستةكاني دكتوَرةوة طرتةوة و بورايةوة و ... سةري بةسةر شاني دكتوَردا لار بوَوة.


دواي خولةكيَك بةنةرمي طوتي: وةرة ئةملاتر ... بةردةم كوانوةكة دكتوَر ... ئةملاتر ... هةموشتيَكت بوَ دةطيَرِمةوة ... هةمو شتيَك ...


كاتذميَريَك دواتر ،  كاتيَ دكتوَر مالَي  ناديَذدا ثتروَظناي بةجيَهيَشت ، هةم مةست بو ، هةم ثةست بو ، هةم شةرمةزار ... لةكاتيَكدا كةدةيويست سةركةويَتة سةرخيَشكةكةي ، لةبةر خوَيةوة طوتي: ( مروَظ ، كاتيَ بةيانيان لةمالَ ديَتة دةريَ ، نابيَ ثارةيةكي زوَر هةلَطريَ ، ضونكة جاري واهةية ناضارة دايضيَني).


سةدةف


بيَ ئةوةي تين بوَ ميَشكم بيَنم ، سةرلةئيَوارانيَكي باراناوي وةرزي ثايز ، بةتةواوي وردةكاريةكانيةوة ، ديََنمةوة يادي خوَم: لةطةلَ باوكمدا ، لةيةكيَك لةشةقامة بةئاثوَراكاني موَسكوَدا رِاوةستابوم و هةستم دةكرد نةخوَشيةكي سةير ، وردة وردة خةريكة تينم بوَ ديَنيَ.   


هةستم بةهيض ئازاريَك نةدةكرد ، بةلآم وردة وردة ضوَكةكانم شل دةبون و خةريكبون دةنوشتانةوة و قاضةكانم سرِ دةبون و  قسةم بوَنةدةكرا و سةرم بةلايةكدا لار دةبوَوة ... هةستم دةكرد ئيَستا نا ئيَستا  ، بةردةبمةوة و دةبوريَمةوة.


لةم كات و ساتانةدا بو ، طةياندميانة نةخوَشخانة. دكتوَرةكان ، لةسةر تابلوَ بضوكةكةي سةر سةرم ، نوسيان: ( *fames)  ، جوَريَك نةخوَشي كة لةكتيَبةثزيشكيةكاندا ئاماذةي بوَنةكراوة و ناوي نةهاتوة.


باوكم ، بةبالَتوَيةكي هاوينة و كلآويَكي تريكوَيي - كة ضةند ثارضة لوَكة لة كونيَكةوة سةريان دةرهيَنابو - لةتةنيشتمةوة ، لةسةر ثيادةرِوَيةكة رِاوةستابو. ثيَلآويَكي طةورة و قورسي لةثيَدابو ، ئةم مروَظة بةشةرم و شكوَية ، لةترسي ئةوةي نةكا خةلَك بزانن طوَرةوي لةثيَدا نية ، ملةثوَتينيَكي كوَنةي بةدةوري طويَزينطي قاضيةوة بةستبو.


ئةم بونةوةرة طةمذة و دةبةنطة ، كةهةتا بالَتوَ هاوينية دةسدورةكةي كوَنتر و ثيستر دةبيَ ، منيش زياتر خوَشمدةويَ و هوَطري دةبم ، لةثيَنج مانط لةوةوبةرةوة بوَ وةدةسكةوتني كاريَكي وةك سكرتيَري ، يان كاتبي ، هاتبوةثايتةخت ، سةري بةزوَر شويَندا كردبو و لةزوَر دةرطاي دابو  بةلَكو كاريَكي دةستكةويَ. بةلآم هةمو هةولَةكاني بيَ سود بون.


ناضار ئةو رِوَذة هاتبوة سةر شةقامةكان بوَ ئةوةي دةس لةخةلَك ثانكاتةوة و شتيَكي دةسكةويَ.


بةرامبةر ئةو شويَنةي من و باوكم ليَي رِاوةستابوين ، بالَةخانةيةكي طةورةي سيَ نهوَمي ، كة تابلوَيةكي شيني ثيَوةبو و ليَي نوسرابو: ( رِيستوَران)  ، دةبينرا. 


سةري خوَمم بوَ رِاناطير نةدةكرا و بيَ ئةوةي بةخوَم بزانم ضاوم برِيبوة ثةنجةرة رِوناكةكاني رِيستوَرانةكة و هاتوضوَي خةلَكم ليَوة دةبيني. 


لةويَ ، لةلاي رِاستي  شويَني ئوَركسترا ، دو تابلوَي دةسكردي سةر ديوارةكة و ضراي هةلَواسراوي رِيستوَرانةكةم دةبيني. 


رِوانيمة يةكيَك لةوثةنجةرانة و سةيري ثةلَة مةيلةو سثيةكانم كرد  ، ثةلَةيةكي بيَ جولَة ، كة شيَوةيةكة لة تيَكةلَ كردني رِشتةيةك لة هيَلَةكاني بةرامبةر ، لةسةر ثانتايي طشتيي ، رةنطي قاوةيي ديوارةكة ، بةشيَوةيةكي بةرضاو هةست ثيَدةكريَ. 


بةلآم سةرةنجام دواي هةولَيَكي زوَر بوَم دةركةوت ئةوة تابلَوَية ، بةلآم هةرضةندي كردم نةمتواني نوسينةكةي سةري بخويَنمةوة ... رِةنطة سثيةكةي ، سةرنجي راكيَشام و خةريكبو ئةفسوني لةميَشكم دةكرد ، هةولَمدا نوسينةكة بخويَنمةوة ، بةلآم هةمو هةولَةكانم بي سود بون.


سةرةنجام نةخوَشية سةير و سةمةرةكة كاري خوَي كرد. 


هات و هاواري طاليسكةكان ، لةميَشكمدا وةك طرمةي هةوريان ليَديَ و لةنيَو بوَني بوَطةني شةقامةكةدا ، سةدان بوَنم لة يةكتر جيا دةكردةوة. ضاوةكانيشم ضراي رِيستوَران و شةقامةكة و طاليسكةكاني ليَ دةبوة  بروسكةي هةور.


هةر ثيَنج هةستةكةم وةطةرِ كةوتون و وردة وردة ئةوةي كة ضةند خولةكيَك لةمةوبةر نةمدةتواني بيبينم بةرِوني دةمبيني و نوسيني سةر تابلوَكةم خويَندةوة: ( سةدةف ...)


وشةيةكي سةيرة؟  تةمةنم هةشت سالَ و ضةند مانطة!  كةضي تا ئيَستا وشةي ئاوام بةرطويَ نةكةوتوة؟ سةدةف! دةبيَ ضي بيَ؟ ناوي خاوةني رِيستوَرانةكة نةبو! ضونكة دلَنيام ناوي خاوةني شويَنةكان ، هةميشة لةسةر تابلوَي دةرةوة دةنوسن ، نةك لة ذورةوة.


بةزةحمةت سةرم بةرةو لاي باوكم سورِاند و بةدةنطيَكي طيراوةوة ، ثرسيم: (بابة! سةدةف واتا ضي؟ ).


باوكم دانيشت ، ضاوي برِيبوة هات و ضوَي خةلَكةكة و بةضاو رِيَبوارةكاني بةرِيَدةكرد... لةنيطايدا هةستمكرد دةيةويَ شتيَك بة رِيَبوارةكان بلَيَ ،  بةلآم وشةكان ، وةك شتيَكي زوَر قورس بن ، بةدةم و زمانة لةرزوَكةكةيةوة بةسترابون و نةيدةتواني دةمي بكاتةوة.  تةنانةت ضةند هةنطاويَكيش كةوتة دواي رِيَبواريَك و قوَلَي طرت ، بةلآم هةركة كابرا ئاورِي دايةوة ، طوتي : ( داواي ليَبوردن دةكةم). سةري بةطيَذةوة هات و بة لارةلار هاتةوة شويَني خوَي و دانيشتةوة. 


جاريَكي تر ثرسيمةوة: (بابة! سةدةف واتا ضي)؟


: (جوَرة طيانةوةريَكة ... لةدةريادا دةذي ...).


لةضركة ساتيَكدا ، ئةو طيانلةبةرة دةريايية نةناسراوةم هيَناية بةرضاوي خوَم ، بيرمكردةوة و طوتم حةتمةن دةبيَ شتيَك بيَ لةنيَوان ماسي و قرذالَ ، لةبةرئةوةي طيانلةبةريَكي دةريايية ، بة بيبةري تيذ و طةلآي بوَندار ، شوَرباي طةرم و بةتامي ماسي ليَ دروست دةكةن ، يان سركةي ثيَدا دةكةن و كةلةمي تيَدةكةن و شيَويَكي ماسي خوَشي ليَ ساز دةكةن.   يان سوَسي قرذالَي ليَ دروست دةكةن ...


هيَنامة بةرضاوي خوَم: هةركة سةدةفةكان لة بازارِةوة ديَنن ، زوَر بةخيَرايي ثاكي دةكةنةوة و خيَرا دةيخةنة مةنجةلَةوة ، ئةم كارانة زوَر بةخيَرايي دةكةن. خيَرا خيَرا خيَرا زوَر برسيانة... بوَني ماسي و شوَرباي قرذالَ ، لةضيَشتخانةكةوة ديَتة بةرلوت....


هةستمكرد ئةم بوَنة ، كونة لوت و ناودةمم دةوروذيَنيَ  و  وردة وردة بيَ حالَم دةكا. رِيستوَرانةكة و باوكم و تابلوَ سثيةكة و قوَلَي كراسةكةم و هةمو شويَنيَك ئةو بوَنةي طرتوة ، بوَنةكة ، تاديَ بلآو دةبيَتةوة و زياتر دةبيَ ، بةشيَوةيةك كة بيَئةوةي بةخوَم بزانم ، دةستم كرد بة جوين. شةويلاطةكانم وةكار كةوتن ، وةك ئةوةي هةر بةرِاستي ثارضةيةك لة طوَشتي ئةو طيانلةبةرةم لةدةمدا بيَ ... 


ئةوةندة بةلةزةت بو ، ضوَكةكانم نوشتانةوة و خةريكبو بةربمةوة ، لةتاوان ثةلاماري قوَلَي باوكم دا و خوَم بةبالَتوَ هاوينية تةرِةكةيةوة طرتةوة.


باوكم دةلةرزي  ، زوَر سةرماي بو ...


: ( بابة! سةدةف لة رِوَذاني رِوَذو طرتندا دةخوريَ؟) .


: (سةدةف بة زيندويي دةخوَن ... سةدةف وةك كيسةلَ قاوغي هةية ، قاوغةكةي لةناوةرِاستةوة لةت دةكريَ ).


لة ضاوليَكنانيَكدا ، بوَني خوَشي شوَرباي ماسي ، دةس لة ختوكةداني نةوسم هةلَدةطريَ  و ئةو ديمةنةي لةزةينمدا نةخشي بةستبو ، ئاداري بةسةر ثاداريةوة نةما. ئيدي ليَرةوة هةمو شتيَكم بوَ رِون بوَوة ، لةذيَر ليَوةوة طوتم: ( ئاه ضةندة ثيسة! ضةندة ثيسة!).


كةواية ئةمة سةدةفة؟ طيانلةبةريَكي لةضةشني بوَق  هاتةبةرضاوم كةلةناو قاوغةكةيدا دانيشتوة و بةضاوة طةورة و بريسكةدارةكاني ، زةق زةق سةيري دةريَ دةكا و شةويلاطة نةفرةتيةكاني بادةدا.  ئةم بونةوةرة ، بةوثيَستة لينج و ضاوة طةورة و ضنطة تيذانةيةوة ، لة بازارِةوة دةيهيَنن و هةرضي مندالَة لة ترسان خوَي دةشاريتةوة. ضيَشتليَنةري رِيستوَرانةكةش ، بة بيَزةوة دةطريَ بةقاضةكانيدا و دةيخاتة دةفريَكةوة و دةيباتة سالَوَني رِيستوَرانةكة و دةيخاتة بةردةم ميوانةكان ، ئةوانيش بةو ضاوانة و بةو ضنط و ددانانةيةوة و بةزيندويي ، لةناو دةفرةكة هةلَيدةطرن و دةيخوَن. طيانلةبةرةكةش زيرِةي ليَ هةلَدةستيَ و هةولَدةدا طاز لةدةم و ليَويان بطريَ ...


بيَزم دةبيَتةوة!  بةلآم نازانم بوَضي شةويلاطةكانم وةك ئةوةي شتيَك بخوَم ، كةوتونة جولَة؟ ئةوةي دةيجوم ، طيانلةبةريَكي نةفرةتي و هيَلَنج هيَنةر و مةترسيدارة ، كةضي زوَر بة تامةزروَييةوة خةريك بوم دةمخوارد ، بةلآم هةر دةترسام ثةي بة تام و بوَنةكةي بةرم.


هةركة يةكيَكم دةخوارد ،  ضاواني دوةم و سيَيةمم دةهاتنة بةرضاو ... ئةوانيش دةخوَم ... دواتر نوَرة دةطاتة سةر ثةرِوَي سفرةكة و دةفرةكان وثيلآوةكاني باوكم و تابلوَ سثيةكة ... ئةوانيش دةخوَم ... ئةوةي بةرضاوم كةويَ دةيخوَم ، ضونكة ثيَمواية جطة لة خواردن ، هيض دةوا و دةرمانيَك ، دةردي مني ثيَ ضارةسةر ناكريَ. 


سةدةفة نةفرةتيةكان ، بةضاوة بريسكةدار و ترسناكةكانيانةوة ليَم دةرِوانن ، ترسم ليَدةنيشيَ ، بةلآم ثيَمخوَشة هةر بةردةوام بم لةسةر خواردن. دةستةكانم بةرةو ثيَشةوة دريَذكرد و لةناخةوة هاوارمكرد: (سةدةفم دةنيَ ! من سةدةفم دةويَ!)


لةوكاتةدا ، طويَم لةدةنطي طيراوي باوكم بو: ( براينة يارمةتيمان بدةن! لةرِوم ناية سوالَ بكةم ، بةلآم ضي بكةم ئيدي خوَم بةثيَوة ناطرم).


داويَني بالَتوَكةي باوكم طرت و رِامكيَشا و طوتم: ( سةدةفم دةويَ ) .


طويَم لةدةنطي كةسيَك بو لةتةنيشتمةوة ، بةثيَكةنينةوة طوتي: ( توَ دةتةويَ سةدةف بخوَي؟ فسقة طولةيةكي وةك توَ دةيةويَ سةدةف بخوا؟).


دوثياو ، بةكلآوي سيلندةرةوة لةبةرامبةرمان رِاوةستابون و سةيري ناوضاوي منيان دةكرد و ثيَدةكةنين.


: ( ها طضكةل!  دةتةويَ سةدةف بخوَي! ضوَن ضوَني دةيخوَي طضكةل؟).


لةبيرمة دةستيَك بة رِاكيَش رِاكيَش بردمية ناو رِيستوَرانة رِوناكةكة و هيَندةي نةبرد خةلَكيَكي زوَرم ليَ كوَبوَوة و بةثيَكةنينةوة سةيريان دةكردم. شتيَكي لينج و سويَرم  - كة بوَن بوَطةني ليَدةهات - خوارد.  بيَ ئةوةي سةيري بكةم و بثرسم و بزانم ئةوةي دةيخوَم ضية ، بةتامةزروَييةوة كةوتمةسةري.  بيَ ئةوةي بيجوم ، قوتم دةدا.  دةترسام لةوةي ضاوةكانم بكةمةوة و ضاوة بريسكةدار و ضنط و ددانة تيذةكاني ببينم. 


لةناكاو هةستمكرد خةريكي جويني شتيَكي رِةقم ، دةنطي قرضة قرض بةرز بوَوة ، ئةوانةي دةوريان ليَدابوم ، دةستيان كرد بةثيَكةنين: ( ها ... ها... ها... قاوغةكةشي دةخوا ، طةمذة ثيَتواية ئةويش دةخوريَ؟).


لةبيرمة دواي ئةوة ، هةستم بةتينويَتيةكي زوَر كرد. لةنيَو جيَطاكةم رِاكشام و لةتاو برذانةوةي ناودةم و ئةو تامة سةيرةي سةرزمانم و ليَوي وشك هةلَطةرِاوم ، خةوم ليَ نةدةكةوت. 


 باوكم بة ذورةكةدا دةهات و دةضو ، وةك ئةوةي قسة لةطةلَ خوَيدا بكا ، دةستةكاني رِادةوةشاندن.


لةبةرخوَيةوة قسةي دةكرد: (لةوانةية سةرمام بوبيَ! واهةست دةكةم يةكيَك بةنيَو ميَشكمدا ديَت و دةضيَ ... لةوانةية هوَيةكةي ئةوةبيَ كة ... ئةمرِوَ هيضم نةخواردوة ... بةرِاستي كةسيَكي طةمذة و فةقيرحالَم ... ئةو كابرايانة ، دة رِوَبلَي ثارةي سةدةفةكةيان دا ... توَزيَك ليَيان نةضومةثيَش و نةمكرد داواي هةنديَك ثارةيان ليَبكةم!  دةمتواني شتيَكيان ليَوةرطرم).


لاي بةرةبةيان خةوم ليَكةوت ، لةخةونمدا بوَقيَكم بيني لةنيَو قاوغةكةيدا دانيشتبو و سةيري دةرةوةي دةكرد ، سبةي ، لةتينوان لةخةو هةستام ، سةيرم كرد بزانم باوكم لةكويَية ،  بينيم هةروا بة نيَو ذورةكةدا دةهات و دةضو و دةستةكاني رِادةوةشاندن.


( *fames) : برسيَتي


قةلَةو و لاواز


دو ئاشناي كوَن ، لةويَستطةي شةمةندةفةري ( نيكوَلا يوَظسكايا) ، طةيشتنة يةك.  يةكيان قةلَةو و ئةوةي ترلاواز.


 بةليَوة ضةورةكاني كابراي قةلَةوةوة – كة وةك هةلَوذة سور دةضونةوة - ديار بو هيَندة نةبو نانيَكي باشي لةرِيستوَراني ويَستطةكة خواردبو و بوَني شةرابي نارنجي ليَدةهات.


بةلآم بةدةستة ثر ِلة زةرف و جانتاكاني كابراي لاوازةوة دياربو كة هيَندة نابيَ  لةشةمةندةفةرةكة دابةزيوة و بوَني قاوة و قاورمةي ليَدةهات. لةدوايةوة ، ذنيَكي لاوازي 


 ضةناكة دريَذي هاوسةري و قوتابيةكي بالآبةرزي ضاوطضكةي كورِي ، رِاوةستابون.


ثياوة قةلَةوةكة ، هةركة ضاوي بةثياوة لاوازةكة دةكةويَ ، هاوار دةكا: هيَي ثوَرفيري ئةوة توَي؟ 


ثياوة لاوازةكةش سةرسام دةبيَ و هاوار دةكا: ئاي خوداية! ميشا! هاورِيَي خويَندنطة!  ئةوة ضي دةكةي ليَرة؟


ئاشناكان يةكتريان ماض كرد و ضاوةثرِ لة فرميَسكةكانيان برِينة يةكتر ، هةردوكيان حةثةساو و شاد و خوَشحالَ بون.


 دواي يةكتر ماض كردن ، ثياوة لاوازةكة طوتي:  بةرِاستي هاورِيَي خوَشةويستم ضاوةرِواني ئةم ديدارةم نةدةكرد! دةزاني ئةم ديدارة هةر لة دياريةكي ضاوةرِوان نةكراو دةضيَ! ليَمطةرِيَ با بةجواني سةيرتكةم!  ئةها ... بةلَيَ ... خوَيةتي!  هةمان ئةو رِيَكثوَشةي جاراني! ئاي خوداية! دةي لةبارةي خوَتةوة قسةم بوَ بكة! ضي دةكةي؟ بة ضيةوة خةريكي؟ دةولَةمةندي؟ ذنت هيَناوة؟ وةك دةمبيني من تيَوةطلاوم ... ئةمةش هاوسةرةكةم (لويزا) ية ... خزمي 


( وانزينباخ) ة ، ئةلَمانية ... ئةوةش (نافانايَل) ي كورِمة ... خويَندكاري سيَي ناوةندية ، نافا طيان ، كورِم! ئةم بةرِيَزةي دةيبيني ، هاورِيَي خويَندنمة! لة قوَناغي ناوةندي بةيةكةوة بوين.


نافانايَليش دواي برِيَك رِاوةستان و بيركردنةوة ، كلآوةكةي سةري داطرت.


ثياوة لاوازةكة ، هةروا بةردةوام بو:  بةلَيَ كورِم ، لةناوةندي بةيةكةوة بوين!  ئةري بيرتة ضوَن سةرمان دةخستة سةر يةكتر؟ لةبيرمة دواي ئةوةي كتيَبةكاني خويَندنطةت  بةجطةرة كون كون كرد ، ناوم ليَناي (هيروَسترات). توَش بة هوَي ئةوةي كة حةزم لة قسة و هةوالَ بو ،  ناوت ليَنابوم ( ئافيالَت). ها ... ها ... ها ...ض رِوَذطاريَكي خوَشبو!


مندالَ بوين خةممان نةبو! نافاطيان وةرةثيَشتر كورِم! شةرم مةكة! ... ئةمةش هاوسةرةكةمة خزمي وانزيَنباخة ... لةثةيرِةواني لوَسةرة ...


نافانايَل ، دواي هةنديَك بير كردنةوة ، جولَةيةكي كرد و ضوة ثشت باوكيةوة.


ثياوة قةلَةوةكة ، بةحةزيَكي زوَرة دةيرِوانية هاورِيَ ديَرينةكةي و طوتي: ئيَ طوزةرانت ضوَنة؟ طةيشتوية كويَ؟


: خزمةت دةكةم برا! دو سالَيَكة كارمةندي ثلة ثيَنجم ، نيشانةي (ستانيسلاظ) م وةرطرتوة ، طةرضي موضةكةم بةو شيَوةية نية ... لةطةلَ ئةوةشدا سوثاس بوَ خوا ... ذنةكةشم ماموَستاي تايبةتي موزيكة ، خوَشم دواي تةواوبوني كاري فةرمانطة ، قتوي داريني جطةرة دروست دةكةم - قتوي دانسقة! دانةي بة رِوَبلَيَك دةفروَشم. ئةلَبةتة بوَ ئةوانةي كة زوَرم ليَدةكرِن ، دة دانة يان زياتر ، برِيَك هةرزانتريان دةدةميَ ... بةرِيَوة دةضين ... لة رِيَكخراويَكي بالآ كارم دةكرد ، ئيَستاش لةلايةن ئةو رِيَكخراوةوة ، لةذيَر ناوي كارمةندي تايبةتدا طواستراومةتةوة ئيَرة ... برِيارة ليَرة دةسبةكار بم ، ئةي توَ؟ لةوانةية طةيشتبيتة كارمةندي ثلة هةشت؟


: نا!  هاورِيَ برِوَ سةرتر ، بةرِيَوةبةري طشتيم ... هاوثلةي ذةنةرِالَي دو ئةستيَرة ...


لةضاوليَكنانيَكدا رِةنط بةرِوخساري كابراي لاوازةوة نةما. لةجيَطاي خوَي وشك بو ، بةزةردةخةنةيةك ، طنج و لوَضةكاني رِوخساري خوار و خيَض كرد و حالَةتيَكي بةخوَوة طرت كة دةتطوت رِوخسار و ضاوةكاني ثرِشنط داويَذن. لةضاو تروكانيَكدا خوَي كوَكردةوة و هةنديَك ثشتي ضةماندةوة ، لةجاران لاوازتر هاتةبةرضاوان ... تةنانةت جانتا و بوخضةكاني دةستيشي خوَيان كوَكردةوة و ضرض و لوَضييان تيَكةوت ... ضةنةطةي دريَذي ذنةكةشي دريَذ تر بو و نافانايَليش ثشتي رِاست كردةوة و وةك سةربازان ، ئامادة ، رِاوةستا و دوطمةكاني ضاكةتةكةي داخست ... 


: من ... طةورةم  ... زوَر خوَشحالَم! سوثاس بوَ خودا كة هاورِيَيةكي سةردةمي خويَندني بةندة طةيشتونةتة ئةو ثلة وثايةية! 


ثياوة قةلَةوةكة رِوخساري خوَي طرذكرد و طوتي: بةسة برا! ئةمة ضية؟ بوَ توَني دةنطت طوَرِي؟ بابة! ئاشنا ضوَن بةو شيَوةية بةيةكةوة قسةدةكةن! واز لةو قسة فةرميانة بيَنة!


كابراي لاواز ، كة خةريك بو دةست و قاضةكاني خوَي رِيَكدةخست ، طوتي:  فةرمايشتةكةت رِاستة قوربان ... لوتف و بايةخي بةرِيَزت ... لةرِاستيدا ئاوي ذيان بةخشة ... ئةطةر موَلَةت هةبيَ نافانايَلي كورِم بة بةرِيَزت دةناسيَنم ... ئةمةش هاوسةرةكةم ... لويزاية ... لوَسةرية ...


ثياوة قةلَةوةكة ، جاريَكي تر ويستي نارِِةزايي لةبةرامبةر ئةم هةلَسوكةوتانةي هاورِيَكةيدا نيشانبدا ، بةلآم ثياوة لاوازةكة شويَنةواري رِيَزيَكي ئةوةندة طةورة  بةرِوخساريةوة دياربو ، كة بةرِيَز بةرِيَوةبةري طشتي رِةنجاند و ساتيَك دواتر رِوي وةرطيَرِا و بةنيشانةي خودا حافيزي دةستي بوَ دريَذ كرد.


ثياوة لاوازةكة ، سيَ ثةنجةي بةرِيَوةبةري طشتي بةنةرمي طوشي. تا ئةو شويَنةي كةدةيتواني خوَي ضةماندةوة و وةك ضينيةكان بزةيةكي رِياكارانةي كرد و هاوسةرةكةشي بزةيةكي كرد. نافانايَليش ، وةك سةربازان ، هيَندة بةتوندي قاضي كوتا بةزةويدا ، كلآوةكةي دةستي كةوتة خوارةوة.


بةطشتي ، هةرسيَكيان مات و سةرسام و خوَشحالَ بون.


مندالَي ساختةضي


 (ئيظان ئيظانوَظيج لاثكين) ، لاويَكي بالآبةرز و (ئانا سيميوَ نوَظنا  زامبليَسكايا) ، كضيَكي جواني خاوةن لوتيَكي رِيَك ، ثيَكةوة بة تةلانةكةدا سةرةوذيَر بونةوة و ضونةكةنار رِوبارةكة و لةسةر نيمكيَتيَك دانيشتن. 


نيمكيَتةكة ، بةضلَ و طةلآي ضةند شوَرِةبيةك - كة شوَرِابةي كردبو بةسةر نيمكيَتةكةدا - داثوَشرابو. ضةندة جيَطايةكي ضةثةك و ئارام! هيَندة بةسة مروَظ لةسةر ئةم نيمكيَتة دانيشيَ بوَ ئةوةي بةتةواوي ، خوَي لةضاوي خةلَكي بشاريَتةوة. جطة لة ماسي و جالَجالَوَكة ئاويةكان - كةبةسةر ئاوي رِوبارةكةوة ديَن و دةضن – كةسي تر نايانبينيَ.


كض و كورِة طةنجةكة ، بةدار و قولاب و قتوي ثرِ لةكرم و ضةند كةل و ثةليَكي تري ثيَويستي  ماسيطرتنةوة ، هاتبون.


هةردوكيان دانيشتن و بيَ ئةوةي كات بة فيرِوَ بدةن ، دةستيانكرد بة ماسي طرتن. دواي خولةكيَك ، لاثكين سةيريَكي دةوروبةري خوَي كرد و طوتي: زوَرم ثيَخوَشة كة بةتةنياين ... زوَر قسةم هةية ثيَتي بلَيَم ... زوَر قسةم هةية ... لةوساتةي كة توَم ديوة ... وريابة ماسيةك خةريكة دةم بوَ قولابةكة دةبا ... توانيومة ثةي بة واتاي رِاستةقينةي ذيان ببةم ... بتةكةي خوَم ... ئةو بتةم ناسي كة دةبيَ بةوثةرِي شةرافةتةوة ، دار و نةداري خوَم بخةمة ذيَرثيَي ... بة ليَدانةكةيدا ديارة دةبيَ ماسيةكي طةورة بيَ ... هةركة ضاوم ثيَتكةوت ئاشقت بوم ... دلَت بردم ... ثةلة مةكة ، ئاوا دارةكة رِامةكيَشة ، وازي ليَبيَنة با جاريَكيتر دةمي بوَ بةريَ ... ئازيزةكةم ، بةخودا سويَندت دةدةم ، رِك و رِاست ثيَمبلَيَ ئايا دةتوانم ... وامةزانة كةمن هيوا و ئوميَدم بةم عيشقةوة طريَداوة ، نا!  من خوَم بة شاياني ئةم عيشقةي توَ نازانم ، تةنانةت ناتوانم بيريشي ليَبكةمةوة ... بةلآم ئايا دةكريَ ئوميَدةوار بم بةوةي ... رِايكيَشة دةريَ!


ئانا سيميوَ نوَظنا ، دةستي بةرز كرد و بةتةكانيَكي خيَرا ، قولابةكةي رِاكيَشاية دةريَ و بة شاديةوة قيذةيةكي كرد.


 ماسيةكي زيوي مةيلةوسوري بضوك ، خوَي بةملاولادا فرِيَ دةدا.


: ئاي خواية ماسي سوف! خيَرابة ... حةيف رِوَيشت!


ماسية بضوكةكة ، خوَي لةقولابةكة ثضرِاند و لةسةر سةوزة طيايةكةي كةنارةوة بةرةو جيهانة دلَخوازةكةي خوَي ، فرتةي ليَكرد و ... شلَث ، كةوتةوة ناو ئاوةكة.


لاثكين ، بةرلةوةي ماسيةكة خوَي هةلَداتةوة ناو ئاوةكة ،  دةيويست ثةلاماريدا و بيطريَ ، بيَ ئةوةي بةخوَي بزانيَ ، دةستي كضةكةي طرت و بةليَوي خوَيةوة نوساند ... ئانا سيميوَ نوَظناش دةستي خوَي كيَشاية دواوة ، بةلآم تازة كار لة كار  ترازابو ، ليَوةكانيان بوَ ماضيَك بةيةكةوة نوسابون. ئةم رِوداوة شتيَكي خوَكردي نةبو ، دواي يةكةم ماض  ، كار طةيشتة ماضي دوةم و سيَيةم و سويَند و ثةيمان و ...


ض ساتةوةختيَكي دلَرِفيَنة! بةلآم لةذياني فاني مروَظدا ، شتيَك نية بةناوي خوَشبةختي رِةها. زوَربةي جاران يان خودي خوَشبةختي بوَخوَي ذةهراوية ، يان شتيَكي دةرةكي ذةهراوي دةكا.


ئةم وتةية ، بةسةر كةش و هةواي ئةورِوَذةدا ضةسثا.  ئةو كاتةي كة كورِ و كضة طةنجةكة ، سةرطةرمي ماضكردني يةكتر بون ، لةناكاو دةنطي ثيَكةنينيَك بةرز بوَوة.


هةردوكيان ضاويان برِية رِوبارةكة و لةجيطاي خوَيان وشك بون. براكةي ئانا سيميوَ نوَظنا ، واتا (كوَليا) ي قوتابي ، هةتا ناوقةدي ضو بوة ناو ئاوي رِوبارةكة و رِاوةستابو و سةيري دةكردن و ثيَدةكةني.


: ئةها! ... ماض! ماض!  دةضم بةدايكم دةلَيَم!


لاثكين سور هةلَطةرِابو و لةسةرخوَ و بةثتةثت ، طوتي:  هيوادارم توَ وةك كةسيَكي باش ... بزاني كةثاراستني نهيَني كةساني تر ضةندة كاريَكي ثيروَز و طةورةية و طيَرِانةوة و دركاندنيشي ئةوثةرِي ثيسي و ضةثةلَي و دو رِويية! ثيَمواية توَ مندالَيَكي باش و رِةسةن و ...


بةلآم لةم قسانةدا ، مندالَة باش و رِةسةنةكة ، قسةكاني ثيَبرِي و طوتي: رِوَبلَيَكم بدةنيَ نايدركيَنم.


لاثكين ، يةك رِوَبلَيةكي كاغةزي لة طيرفاني دةرهيَنا و داية كوَليا.


كورِيذطة ،ثارةكةي لةناو دةستة تةرِةكانيدا لولدا و فيكةيةكي ليَدا و بة مةلة كردن دور كةوتةوة.


طةرضي دلَدارةكان بةتةنيا مانةوة ، بةلآم كةش و هةواي عيشق و دةسبازي لة كةللةياندا باري كرد.


بوَبةياني رِوَذي دواتر ، لاثكين لةشارةوة جانتايةكي رِةساسي و توَثيَكي بةدياري بوَ كوَليا ، هيَنا. ئاناش ، قدوة بةتالَة جوانةكةي خوَي دابوية. دواتريش دو دانة قوَضثةي سةرمةضةكي  - كة ويَنةي سةطيَكي بةسةرةوة بو - بةدياري داية.


ثيَدةضو ئةو رِةوشة زوَر بةدلَي ئةو مندالَة ساختةضية بيَت. ضونكة لةو رِوَذةوة بوَ بةدةسهيَناني دةسكةوتي زياتر ، هةمو هةلَسوكةوتيَكي ئةو دو دلَدارةي خستبوة ذيَر ضاوديَريةوة.


ضوبانة هةر جيَطايةك ، كوَلياش لةويَ قوت دةبوَوة و كارةكاني ليَ هةلَدةوةشاندنةوة. بةكورتي ساتيَك ضية نةيدةهيَشت بةئاسودةيي ثيَكةوة بن.


لاثكينيش لةخةفةتان داني ضيرِ دةكردنةوة و دةيطوت: ئةي بةدفةسالَ! بةم مندالَية ئاوا ساختةضية ، ئةدي ئةطةر طةورةبيَ ض شةيتانيَكي ليَدةردةضيَ! 


كوَليا ، لة تةواوي مانطي حوزةيراندا ، بوَساتيَكيش نةيهيَشت ئةو دو دلَدارة ئاسودةبن. وةك سيَبةر بةدوايانةوة بو و بةردةوام دةيويست دياري بدةنيَ.


هةرضيةكيان دةداية ، هيَشتا زياتري دةويست. رِوَذيَكيان داواي كاتذميَري دةستي كرد! ضار ضية؟ ناضاربون بةلَيَني كرِيني كاتذميَري ثيَبدةن.  رِوَذيَكيان كة لةمالَي ئانا سيميوَ نوَظنا ، لةدةوري ميَزيَك دانيشتبون و خةريكي خواردني عةسرانة بون ، لةناكاو كوَليا دةستي كرد بةثيَكةنين و ضاويَكي داطرت و لة لاثكيني ثرسي: بيلَيَم؟ ها؟


لاثكين ، سور هةلَطةرِا و لةجياتي كوليضة ، ثةرِوَي سفرةكةي كردة دةميةوة. ئاناسيميوَ نوَظناش هةستا و وردة وردة بةرةو ذورةكةي خوَي رِوَيشت.


ئةم رِةوشة ، بةم شيَوازة هةتا كوَتاييةكاني مانطي ئاب ، دريَذةي كيَشا. واتا هةتا ئةو كاتةي كة لاثكين هاتة داخوازي ئانا.


لاثكين ، دواي ئةوةي رِةزامةندي دايك و باوكي ئاناي لةسةر زةماوةندةكةيان بةدةسهيَنا ، بةر لةهةمو شتيَك ، ضوة ناو باخضةكة و كةوتة طةرِان بةدواي كوَليادا.


هةركة كوَلياي بيني ، خةريك بو لةخوَشيان شاطةشكة بيَ ، طرتي و توند طويَيي رِاكيَشا.


ئاناش كة لةو كاتةدا بةدواي كوَليادا دةطةرِا ، هةركة ئةماني بيني طةيشتةلايان و ئةويش توند طويَيةكةي تري رِاكيَشا.


خوَزطة لةويَ دةبويت و  بةضاوي خوَت ، ئةو شادي و خوَشيةت دةبيني ، كة هةردوكياني طرتبوَوة! كوَلياش دةطريا و دةثارِايةوة: بةقوربانتان بم! هةلَةم كرد! بمبورن! جاريَكي تر واناكةم! ...


ضةند سالَ دواي ئةم رِوداوة ، لاثكين و ئانا سيميوَنوَظنا ، هةركاتيَ باسي شتيَكي لةم شيَوةية كرابا ، دةيانطوت: خوَشترين كاتي دلَداريةكةيان ئةوكاتة بوة كةطويَي ئةو مندالَة ساختةضيةيان رِاكيَشاوة.




ئةنتوَن ضيخوَف



ئةنتوَن ثاظلوَظيج ضيخوَف 1893
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		2011
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