نۆڤلێت

ئەوورا
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وەرگێڕانی لە فارسییەوە :رزگار ئەمین نژاد

ئەوورا

مرد بە شکار می رود ومی ستیزد.
زن دسیسە می چیند و خیال می بافد،
او مادر وهم است،
چشمی نهان بین دارد،
پر وبالی کە توان پرواز بە بی کران تخیل می بخشدش،
خدایان همچون مردانند:
بر سینە زنی
زاده می شوند و می میرند.
ژول میشلە
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ئەوورا

١
بانگههههەوازی نێههههو رۆژنامەکههههە دهخوینیتههههەوه .هههههەموو رۆژێ لههههەم دهرفەتانههههەت بههههۆ
هههههەڵ ناکههههەوێ .دهیخوێنێتههههەوه ودیسههههان دهیخوێنێتههههەوه .وهک بڵێههههی ئههههەم بانگههههەوازه
جگههە لههە تههۆ کەسههی دیکههەی مەبەسههت نیههە .تەنانههەت ئاگههات لهها بههڕاوه کههە س هووتووی
سهههیگارهکەت لهههە فینجهههانی چاییهههەک دهکهههەی کهههە لهههەم چاخانهههە ههههەرزانبایی و پیسهههەدا،
داوات کهههههردوه .بهههههۆ جهههههاریکی دیکهههههە دهیخوینیتهههههەوه؛ "بانگهههههەوازی دامەزرانهههههدن:
میژوزانێکههههی روکههههاره ،شههههێلگیر ،بههههە نههههەزم .تواناییههههەکی باشههههی هههههەبا لههههە زمههههانی
فەڕانسهههی دا ،تههها بهههە رادهی ئاخهههاوتن" .روکهههاره ،شهههارهزایی لهههە زمهههانی فەرانسهههی دا
هههههەبێت ،کەسههههێ

کههههە بههههۆ ماوهیههههەک لههههە فەرانسههههە ژیههههابا ،شانسههههی دامەزرانههههدنی

پتهههره" ...چهههوار ههههەزار (پەسهههوو) لهههە مانگهههدا ،خهههواردنێکی بهههاش ،ژووری لهههەبار بهههۆ
خهههەوتن و کهههارکردن ".ههههەر ئەوهنهههده مهههاوه کهههە ئامهههاژه بهههە نهههاوی تهههۆ بکهههەن .دهبوایهههە
ئهههەم بانگهههەوازه دوو دانهههە وشهههەی دیکەشهههی پیهههوه زیهههاد کرابایهههە ،دوو وشهههە بهههە پیتهههی
رهش وگههههههەوره؛ "فلیپههههههە مههههههۆنتێرۆ" .پیویسههههههتمان پێیههههههەتی ،فلیپههههههە مههههههۆنتێرۆ ،ئههههههەو
کەسههههەی کههههە بورسههههیەی 1خوینههههدنی هههههەبووه لههههە سههههۆریبوون ،مێژووزانێهههه

کههههە

دهروونهههی پهههره لهههە زانیهههاری بههها سهههوود ،ئهههەو کەسهههەی کهههە تویژینهههەوه لهههە مابهههەینی
بەڵگههههە زهردهەڵگههههەراوهکانی لهههها بووهتههههە نههههەریت ،مامۆسههههتایەک کههههە بههههە رهسههههمی
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بڕێکی پاره کە بۆ خوێندنی بااڵ لە ریەن دهزگا حکومی و ئیدارییەکان دیاری دهکرێت
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ئەوورا
دانهههههەمزراوه و بهههههە نۆسهههههەد پەسهههههوو لهههههە مانگهههههدا و ،لهههههە قوتابخانهههههە مەدەنییەکهههههان
مامۆسهههتایەتی دەکهههات .بهههەاڵم ئەگهههەر بانگهههەوازێکی لهههەم چەشهههنەت بهههەرچهههاو کەوتبایهههە
لێهههی بهههە گومهههان دهبهههووی و بهههە قەشهههمەرت دهزانهههی": .نیشهههانەکەی؛ دۆنلهههیس.٥١٣ ،
ژماره تەلەفۆن لە ئارادا نیە ،راستەوخۆ سەردان بکەن".
پههههارهی چاییەکههههەت لههههە سههههەر مێزهکههههە دادهنێههههی ،جانتاکههههەت هەڵههههدهگری،
هەڵدهسهههتی .لهههە بیهههری ئهههەوهدای کهههە رهنگهههە مێژووناسهههێکی دیکهههە ،ههههەر لهههە بابهههەتی
تهههۆ ،چهههاوی بهههەم بانگهههەوازه کهههەوتبێت ،بهههەر لهههە تهههۆ خهههۆی گەیاندبێتهههە ئهههەوێ و ،ههههەر
ئێسههههتا دامههههەزرا بێههههت .بههههەرهو چوارییانەکههههە دهچههههی و هههههەوڵ دهدهی واز لههههەم بیههههره
بێنههها .بهههە سهههەر پێیهههەوه و ،لهههە چهههاوهڕوانی ههههاتنی پهههاس دا ،بهههە رێکهههەوت و مێهههژووی
رووداوه مێژووییەکانههههدا دهچیتههههەوه کههههە دهبهههها لههههە زهینتههههدا ئامههههاده بههههن بههههۆ وتنههههەوهی
وانههههههەکانت ،تههههههاکوو بەم چەشههههههنە قوتابییههههههە خههههههەواڵووکانت بە چههههههاوێکی رێههههههزێەوە
سههههەیرت بههههکەن .پاسههههەکە نێزیهههه

دهبێتههههەوه و تههههۆ چههههاوت بڕیوهتههههە نههههووکی پههههێ وه

رهشههەکانت .دهبهها ئامههاده بیههت .دهسههت بههە گیرفانههت دا دهکههەیت ،بههە نێههو پووڵەکانتههدا
دهگهههەڕێیت و سهههەرنجام سهههی (سهههێنتاو) دهردێنهههی .دهبههها خهههۆت ئامهههاده بکهههەی .چنههه
لهههە دهسهههگرهی پاسهههەکە گیهههر دهخهههەی -پاسهههەکە خێراییەکهههەی شهههل دهکاتهههەوه و ،بهههەاڵم
راناوهسهههتا – و بهههە بازدانێههه

سهههوار دهبهههی .بهههە پاڵهههە پەسهههتۆ رێگایهههەک بهههۆ خهههۆت

دهکەیتههههەوه ،سههههی سههههێنتاوهکەت دهدهی بههههە شههههۆفێرکە ،لههههە نێههههو نەفەرهکانههههدا کههههە لههههە
ناوهنهههدی پاسهههەکەدا بهههە سهههەر پێیهههەوه راوهسهههتان جێهههی خهههۆت دهکەیتهههەوه ،دهسهههت بهههە
دهسههههگرهی بههههان سههههەرت دهگههههری ،لههههە بههههن بههههاڵی چەپتههههەوه جانتاکههههەت پتههههەوتههههر لههههە
هههەنگڵ دهگههری و ههههەر لههە خهههۆڕا دهسههتی چهههەپت دهخەیتههە سهههەرگیرفانی پشههتەوه کهههە
شانەی پارهکەت لەویدایە.
ئههههەمڕۆش کوتومههههت وهک رۆژانههههی پێشههههووه و تهههها دهمەوبههههەیانی هههههەر لههههەو
چاخانەیهههههههە دهمێنێتهههههههەوه و داوای ناشهههههههتا دهکهههههههەیت و رۆژنامەکهههههههەت دهکەیتهههههههەوه،
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ئەوورا
بههههە بەشههههی بانگەوازهکانههههدا دهخۆشههههێنی،

بانگەوازهکههههەت لههههە بیههههر نههههەماوه .چاوێهههه

بانگەوازهکههههەی دوێنهههها دیسههههان لەوێیههههە :مێژووزانێکههههی روکههههاره .هێشههههتا کههههەس لههههە
سهههەر ئهههەم کهههاره دانهههەمزراوه .ههههەمیس بانگەوازهکهههە دهخوێنیتهههەوه و لهههە سهههەر دوایهههین
وشەکانی ڕا دهمێنی :چوار هەزار پەسوو.
زۆر سهههەیره کهههە هێشهههتا شهههەقامی دونسهههێلیس ئهههاوهدان بێهههت .هەمیشهههە پێهههت
وا بههههووه ئههههەم گەڕهکههههە کۆنههههەی ناوهنههههدی شههههار چۆڵههههە و کەسههههی تێههههدا ناژیههههت .بههههە
هێههههوری ،نەرمههههە هههههەنگاوان هەڵدێنیتههههەوه و هههههەوڵ دهدهی لههههە کۆمههههەڵگای خههههانووه
کههههۆن و نارێکههههەکانی سههههەردهمی هێههههزه داگیرکههههەرهکان دا ،خههههانووی ژمههههارهی ٥١٣
بدۆزیتههەوه ،لههەو گەرهکههەی کههە ئێسههتا گشههت بااڵخانههەکانی دابههین کههراون بههۆ دوکههانی
خشهههڵ فرۆشهههتن ،وهرشهههە ،پینەچییهههەتی و دهرمهههان فرۆشهههی .ژمارهکهههان گۆڕانیهههان بهههە
سههههەردا هههههاتووه ،رهنگیههههان بههههە سههههەردا کههههەوتووه و شههههێوێندراون .ژمههههارهی  ١١لههههە
تەنیشهههت ژمهههارهی  ،٠٢٢پالکێکهههی کهههۆن بهههە ژمهههارهی  ٢٤لهههە بهههن نووسهههراوهیەکی
خهههههههەت ناخۆشهههههههدا ون بهههههههووه و بهههههههە خهههههههەڵووز لهههههههە سهههههههەری نووسهههههههراوه ٦٠٥ی
هەنهههووکەیی .سهههەیری نههههۆمی دووههههەمی بیناکانهههدا دهکهههەیت .لهههەو سهههەرهوه ههههەموو
شهههتێ

بهههە دهسهههت لههها نهههەدراوی ماوهتهههەوه .لێهههره دهنگهههی گرامافۆنهههە موزاحمهههەکان

بهههە دی نهههاکرێن .تیشهههکی گڵۆپهههە جیوهییهههەکانی سهههەر شهههەقام بهههە سهههەریاندا ناکهههەوێن.
ئهههەو بابەتههههە هەرزانباییانهههەی کههههە لهههە راسههههتە شهههەقامەکەدا بههههە فهههرۆش دهچههههن ،هههههی
گۆڕانێکیهههان لهههە رۆخسهههاری ئهههەو سهههەره دا پێههه

نهههەهێناوه ،تەنانهههەت بهههەرده تاشهههراوه

ناهههههەموارهکانیش ،کۆتەڵههههە بەردینههههەکانی پیاوچاکههههانیش کههههە کۆترهکههههان پههههۆل پههههۆل
لههههههههەسههههههههەر شههههههههانوپیلیان هەڵنیشههههههههتوون ،باڵکۆنههههههههە نەردهییههههههههەکانیش ،پرووسههههههههکە
مسهههییەکانیش ،ئهههەو پرووسهههکانەی کهههە بەردینهههەن و لهههە سهههەریان بهههە بێچمهههی مهههرۆ

و

ئههههاژهڵ کۆلیههههاری کههههراون ،پههههەرده ئامههههاڵ سههههەوزهکانیش کههههە پەنجههههەره درێژهکههههان
تهههارتر دهردهخهههەن و هەرکهههە چهههاو لهههە پەنجهههەرهکان دهبهههڕی کەسهههێ
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بهههە خێرایهههی لهههە

ئەوورا
پشهههت پەنجەرهیەکهههەوه دهخوشههها و خهههۆی لهههە نهههەدیوان دهخههها .لهههە نەخشهههی خهههەیااڵوی
گهههول و پێچکهههەکان رادهمێنهههی کهههە لهههە بهههان سهههەردهرهکان کولیهههاری کهههراون و ئهههەوجار
روو لهههە خهههوارهوه دهکهههەی ،چهههاو لهههە دیهههواره پڕووکاوهکهههە دهکهههەی و ژمهههارهی ٥١٣
کە پێشتر  ٤٦بووه دهدۆزیتەوه.
بهههە ئاسهههپایی کۆبهههەی دهرگاکهههە وهدهنههه
مسهههینەیهههە و تههها بەرادهیهههەک سههها

دێنهههی :ئهههەم کۆبەیهههە کهههەهلل سهههەگێکی

و لهههووس بهههووه کهههە دهڵێهههی پیهههزهی سهههەگێکە و لهههە

مههۆزهخانههەی تایبههەت بههە زانسههتی سروشههت دانههدراوه .کههەڵپ وچاوهکههانی ئههەو سههەگە
دهڵێهههی دهمەرسهههکەت دهکەنهههەوه ،دهسهههت لهههەم کهههانزا سهههارده بهههەر دهدهی .بهههە سهههووکە
پههههاڵێکی قامەکههههەکانت دهرگههههاکە دهکرێتههههەوه ،بههههەاڵم بههههەر لههههەوهی بچێتههههە ژوور ،لههههە
سههههههەر شههههههانەکانتەوه نیگههههههات ئاڕاسههههههتەی ریههههههزی دوور و دریههههههژی ئۆتۆمبیلههههههەکان
دهکههههەی کههههە لههههە قههههەراغ خانووهکههههان وهسههههتاون ،هاڕههاریههههان لهههها بههههەرز دهبێتههههەوه،
ههههۆڕن لێهههدهدهن و دووکەڵهههە تهههەنگاو و ژاراوییهههەکانیان بهههە حهههەوادا بههه و دهکەنهههەوه.
ههههەوڵ دهدهی لهههە دیمهههەنی ئهههەم دونیههها بێهههواز و خەواڵووییهههەی هەنهههدهرێ وێنایهههەک لهههە
زهیندا رابگری.
دهرگاکههههە لههههە سههههەر پشههههت دادهخههههەی و چههههاو دهبڕیتههههە تاریکههههایی دارنێکههههی
لهههەم بابەتانهههە بههها ،چوونکهههە بهههۆنی گهههوڵ

داخهههراو .ئەمهههە دهبههها حەوشهههە یهههان شهههتێ

و ،بهههههۆنمی رووهک و رهگهههههە رزیوهکهههههان و بهههههۆن هههههەترێکی گهههههران و خەوهێنهههههەر
دێتهههە بهههەر کفنکهههت .ههههی تیشهههکێ

بهههەدی ناکهههەی تهههاکوو رێنمایهههت بکههها .لهههە گیرفانتهههدا

لهههە دوای شهههەمچەیەک دهگهههەڕێی کهههە لەنهههەکاو دهنگێکهههی تیهههژو ناسههه

پیهههت دهڵههها:

"نههها ،پیویسهههت ناکههها .تکایهههە .سهههیزده شهههەقاو وهره پهههێش ،بهههە دهسهههتە راسهههتدا دهگەێتهههە
پلیکانێ  .تکایە هەڵگەڕێ .پلیکانەکان بیست و ددو دانەن .بژمێره".
سههههێزده شههههەقاو .بههههە دهسههههتە راسههههتدا .بیسههههت ودوو .لههههە ئههههامێزی بههههۆن و
بەرامههههەی گههههژو گیاکانههههدا ،شههههەقاوهکانت دهژمێههههری .سههههەرهتا پهههها دهخەێتههههە سهههههەر
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ئەوورا
کههە لهههە بههن رقههت دا ناڵههەی لههها

بههەردرێژهکان و پاشههان دهچیتههە سهههەر تەختههە دارێهه

دهبێتهههەوه و لهههە بهههەر نهههم و شهههەدا لهههە بهههن پێهههت وهک ئیسهههفەنج دهنیشههها .لهههە بهههن لێهههوهوه
بیسهههت ودوو دانهههە پلیکهههان دهژمێهههری و ئهههەوجار رادهوهسهههتی ،قهههاپۆڕه شهههەمچەیهههەک
لهههە نهههاو دهسهههتتدا و جانتایهههەک بهههە ژێهههر هەنگڵتهههەوه .لهههە دهرگایهههەک دهدهی کهههە بهههۆنی
کۆنههههە سههههنەوبەری لهههها هەڵدهسههههتا .دهرگاکههههە کۆبههههەی پێههههوه نیههههە .سههههەرئەنجام بههههە
سهههههووکە زهختێههههه
راخهههەڕی

دهرگاکهههههە دهکەیتهههههەوه .ئێسهههههتا لهههههە ژێهههههر پێهههههت دا هەسهههههت بهههههە

دهکهههەی ،راخهههەرێکی تەسههه

و تهههەن

کهههە بهههە نهههاڕیکی راخهههراوه .رقهههت

لههههە سههههەری دهخههههزێ و هێنههههدهی نههههەماوه سههههەرانگڕێ بیههههت .ئههههەوجار چههههاوت بههههە
تیشههههکیکی ئههههارام و خۆلەمێشههههی دهکههههەوێ کههههە بەشههههێ

لههههە گههههنج وچینههههەکانی ئههههەو

راخەره دهردهخەن.
بانههه

دهکهههەی" :خهههانم ".لهههە بیهههرت نەچۆتهههەوه کهههە ژنێههه

دهنگهههی دابهههووی.

"خانم"...
"تکایە ئێستا بە دهستە چەپتدا بسووڕێوه .یەکەم دهرگا".
دهرگاکهههههە دهکرێتهههههەوه :چهههههاوهڕیی ئهههههەوه ناکهههههەی دهرگایهههههەکت بهههههە سهههههەردا
داخرابههها ،دهرگاکهههان ههههەر ههههەموویان بهههە سهههووکە پاڵێههه

دهکرێنهههەوه .رهگهههی پهههڕژ

وبههههه وی تیشهههههکەکان لهههههە مژۆڵهههههت دهههههههاڵێن ،وهک ئهههههەوهی لهههههە پشهههههت تهههههۆڕێکی
ئاوریشههمییەوه سهههەیریان دهکهههەی ،گشههت ئهههەو شهههتانەی کهههە دێنههە بهههەر دیهههدهت کۆمهههەڵی
تیشهههکی لهههەرزۆکن .سهههەرئەنجام بهههۆت دهردهکهههەوێ کهههە ئهههەم رهگهههە تیشهههکییانە لهههەو
مۆمهههە نهههەزری یانهههەڕا( )1بهههالو دهبنهههەوه کهههە لهههە سهههەر تاقهههەکان دانهههدراون و یهههان بهههە
شهههێوهیەکی ناڕێههه

لهههە ریهههزی قاو هههە گێچییهههەکانی سهههەر دیوارهکهههان هەڵواسهههراون.

ئهههەم رهگهههە تیشهههکییانە شهههەوقیكا ڕهنههه

پهههەریو بهههە سهههەر کەلوپەلهههە زێوییههههەکان و،

سههههوراحییە کریسههههاڵەکان و ئههههەو ئاوینەیانههههەدا دهخههههەن کههههە دهوریههههان بههههە قههههاو ێکی
رهنههه

زێهههڕین داگیهههراون .ئهههەوجار لهههە کەشهههە نیهههوه روناکەکهههەی بەشهههی سهههەرهوهی
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ئەوورا
ژوورهکههههە ،چههههاوت بههههە قەرهوێڵههههە و جههههوواڵنی هێمنانههههەی دهسههههتێ

دهکههههەوێ کههههە

دهڵێی بە ئاماژه بانگت دێڵا.
بهههههەاڵم تههههها پشهههههت لهههههەو کاکەشهههههانە تیشهههههکییە دیمهههههەن ئائینیانهههههە نەکهههههەی لهههههە
هەتهههەری دیدهتهههدا نیهههە کهههە روخسهههاری ئهههەم ئافرهتهههە ببینهههی .بهههە سهههەرانگرێ بوونهههەوه
بههههههەرهو خههههههوارووی قەرهویڵكههههههە دهڕوێ ،بههههههۆ ئەوهیکههههههە بگەیتههههههە ری سههههههەرووی
قەرهوێڵکەکههههە دهبهههها سههههووڕێ

لێبدهیتههههەوه .لەشههههێکی رواز ،کههههە دهڵێههههی لههههە پانتههههای

قەرهوێڵەکهههەدا بهههزر بهههووه .کهههە دهسهههت درێهههژ دهکهههەی دهسهههتێکی دیکهههە بهههەدی ناکهههەی،
دهکههههەی کههههە بههههە هێمنههههی و بههههەردهوامی

هەسههههت بههههە گههههوێ وبسههههکی بوونههههەوهرێ

خهههەریکی جووتنهههە و بهههە ترووکانهههدنی چاوهسهههوورهکانیەوه سهههەیرت دهکههها .بهههزهی بهههە
روودا لێههههدهدهی و خههههۆت بههههە نەوازیشههههت کردنههههی کەروێشههههکێ

خههههەری

دهکههههەی

کههههە لههههە تەنیشههههت دهسههههتی ئافرهتەکههههەدا خههههۆی مڵههههۆس کههههردووه .سههههەرئەنجام تۆقههههەی
لەگهههههههەڵ دهکهههههههەی و پەنجهههههههە سهههههههڕهکانی بهههههههۆ ماوهیهههههههەکی زۆر لهههههههە نێهههههههو دهسهههههههتە
ارهقاوییەکانی تۆدا دهمێنێتەوه.
"من فلیپە مۆنتێرۆم .بانگەوازهکەی ئێوهم خوێندهوه".
"بەڵا ،دهزانم .ببوره ،ئێره کورسی لا نیە بۆ دانیشتن".
"قەی ناکا ،ئاواش باشە .نیگەران مەبن".
"زۆر باشهههە .تکایهههە رێگهههەم بهههده تههها لهههە روه روخسهههارت ببیهههنم .ئهههاوا نابێهههت،
بهههە جهههوانی لهههێم دیهههار نهههابی .بهههەرهو تیشهههکەکە بسهههووڕێ .بهههەڵا ،بهههەم جهههۆره .زۆر
باشە".
"من بانگەوازهکەی ئێوهم خوێندهوه".
"وایههههە ،راسههههتدهکەی .پێههههت وایههههە لههههە توانههههای ئههههەم کههههاره بێیههههتێ خوێنههههدنت
تەواو کردوهێ"
"بەڵا خانم ،لە پاریس".
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ئەوورا
"وایههههە ،پێههههی خۆشههههحاڵ دهبههههم ئەگههههەر دهبیسههههتم ...بههههەردهوام ،بههههەردهوام ...
بەڵا  ...دهزانی  ...تابەرادهیەک لەگەڵی راهاتبووین  ...وه پاشان "...
ردهچههههی ،بههههە چەشههههنێ

کههههە پرشههههنگی مۆمههههەکان و شههههەوقدانەوهی زیههههو و

بلوورهکههههان ،سەرپۆشههههێکی ئاورێشههههمی دهربخههههەن کههههە بهههها گوومههههان بسههههکێکی زۆر
سهههپی دادهپۆشهههێت و روخسهههارێکیش لهههە قهههاوغ دهگهههرێ کهههە هێنهههده پیهههر و بهههە سهههاڵدا
چههههووه کههههە وهک منههههداڵ خههههۆ دهنههههوێنا .سههههەرچههههە

و بالیفههههەکان و یەخەیههههە سههههپی

وبەرزکههههەی زۆر بههههە تونههههدی و دژواری داخههههراوە کههههە گشههههت ئەنههههدامی دادهپۆشههههن،
گشههههت ئەنههههدامی ،تههههەنیا مەچههههەکی نههههەبا کههههە بههههە شههههاڵێ

پێچراوهتههههەوه و دهسههههتە

بچکۆلەکانیشهههی کهههە لهههە سهههەر زگهههی کهههەوتوه .تهههەنیا تههها بهههە ئهههەو کاتهههە دهتهههوانی لهههە
روخسهههههاری رابمێنهههههی کهههههە جووڵهههههەی کەروێشهههههکەکە دزه نیگهههههات بهههههەرهو ورکهههههە
نانههههەکان رادهکێشهههها کههههە لههههەسههههەر بەرگههههی ئاورێشههههمی سههههوور و رزیههههوی بالیفههههەکان
ب و بوونەتەوه.
"دهی ،وا باشهههههە لهههههە سهههههەر مەبەسهههههتەکەمان بهههههدۆێین .تەمهههههەنم زۆری بهههههە
بهههههەرهوهوه نهههههەماوه ،جهههههەنابی مهههههۆنتێرۆ .ههههههەر بهههههۆ ئهههههەم مەبەسهههههتە بڕیهههههارم داوه
رێسههایەک پهها شههێل بکههەم کههە لههە مههاوهی ژیانمههدا رهچههاوم کردبههوو و لههە رۆژنامههەدا
بانگەوازێ

ب و بکەمەوه".

"بەڵا ،منیش هەر بەم هۆیەوه هاتوومە رت".
"هەڵبەت وایە .کەوابوو قبوڵی دهکەی".
"ئا ،حەز دهکەم زانیاری زیاتر وهربگرم".
"بەڵا ،بە رتانەوه سەیرو سەمەرهیە".
دهتبینهههها کههههە لههههە مێههههزی ری قەرهویڵەکههههە رامههههاوی ،کۆمههههەڵا شووشههههەی
شهههههەراب بهههههە رهنگهههههی جۆراوجهههههۆر ،پەرداخهههههەکان ،کەوچکهههههە فافۆنهههههەکان ،ریهههههزی
شووشهههە و قوتهههووی حهههەب و دهرمهههان ،پەرداخهههەکانی دیکهههە -گشهههتیان بهههە تراوێکهههی
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ئەوورا
رهنههه

سهههپی پهههیس بهههوون -کهههە لهههە سهههەر هههەرزی ژوورهکهههە ،لهههە بهههەر دهسهههتیدان.

ئهههەوجار بهههۆت روون دهبێتهههەوه کهههە قەرهوێڵەکهههەی کهههەما لهههە هههەرزی ژوورهکهههەی
بههههههەرزتره .لهههههههە ناکههههههاو کەروێشهههههههکەکە دهردهپهههههههەڕێ و لههههههە تاریههههههه

و روونهههههههی

ژوورهکەدا ون دهبا.
" من چوارهەزار پەسوو بۆ ئێوه لە بەرچاو دهگرم".
"بەڵا ،لە بانگەوازهکەی ئەمڕۆش دا وا نووسرابوو".
" ئا ،کەوایە ب و کراوهتەوه".
"بەڵا ،ب و کراوهتەوه".
"ئەمهههههههە پێوهنهههههههدی بهههههههە بیرهوهرییهههههههەکانی هاوسهههههههەرهکەمەوهیە ،ژینهههههههەراڵ
یۆرتینهههە .بەرلهههەوهی مهههن بمهههرم دهبههها رێههه

و پێههه

بکهههرێن .حهههەز دهکهههەم چهههاپ و

ب و بکرێنەوه .ماوهیەکە لە سەر ئەم بڕیاره ساغ بوومەتەوه".
"بەاڵم ئەی ژینەڕاڵ بۆ خۆی چیێ خۆی ناتوانا "...
"شێسههههههههت سههههههههاڵ لەمەوبههههههههەر مههههههههرد ،جههههههههەناب ،ئەمانههههههههە بیرهوهرییههههههههە
ناتەواوهکانی ئەون .بەر لەوهی من بمرم دهبا کۆ بکرێنەوه".
"بەاڵم "...
"بهههههۆ شهههههیکردنەوهی هێنهههههدێ لهههههە بابەتهههههە ناروونهههههەکانیش یارمهههههەتیت دهدهم.
ئێهههوه بەرهبهههەره لهههە شهههێوازی نووسهههینی هاوسهههەرکەم شهههارهزا دهبهههن .ههههەر ئەوهنهههده
بەسههههههە تهههههها دهستنووسههههههەکانی کههههههۆ بکرێنههههههەوه و بیخوێنیتههههههەوه ،دواجههههههار هههههههۆگری
شێوازی نووسینەکەی دهبیت ،چەنده روون ...چەنده"...
"بەڵا ،تێدهگەم".
"ساگا ،ساگا ،لە کوێی ،وهره بۆ ئێره ،ساگا".
"کاێ"
"هاودهمەکەم".
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"کەرویش ێ"
"بەڵا .دهگەڕێتەوه".
ئهههههەوجار کهههههە چهههههاوه لهههههە هههههەرز راماوهکانهههههت هەڵدێنیتهههههەوه ،دهبینهههههی کهههههە
لێوهکههههانی داگرتههههوون بههههەاڵم دهتههههوانی بههههۆ جههههارێكی دیکههههە گههههوێ بیسههههتی وشههههەکانی
ببیتههەوه( -دهگەڕێتههەوه -).بههە چەشههنێ

کههە دهڵێههی ئههەو پیرێژنههە هههەر لههەم کاتههەدا ئههەم

وشههههانەی لههههە زار دهرپههههەریوه .لێوهکههههانی لههههە جووڵههههە دهکههههەون .لههههە پشههههت سههههەرت
رادهمێنههههی و شههههەوقدانەوهی کەرهسههههە ئایینییههههەکان کههههەم تهههها کههههورتا چاوهکانههههت بههههەر
شههههەواره دهخههههەن .کههههە دواجههههار سههههەیری دهکەیتههههەوه دهبینههههی کههههە چاوهکههههانی گههههەلا
بهههەرین تههههر ،گههههەش تهههر ،تههههەڕ و گههههەورهتر ،سههههپی سهههپی و روونههههن ،کە هههههەر خاڵههههە
رهشههەکانی بیبلبیلهههەی چاوهکهههاتی ئهههەم روونییهههە دهشههێوێنێن .هێنهههدهی پههها نهههاچا لهههە بهههن
گنجهههە قورسهههەکانی پێلوویهههدا چاوهکهههانی بهههزر دهبهههن .پیرێهههژن دهڵێهههی بهههە تهههەما بهههووه
نیگایهههەک بپهههارێزێ کهههە ههههەر ئێسهههتا لهههە قوواڵییەکانیهههدا گهههەڵا چهههااڵوی وشهههکی تێهههدا
شاردراوهتەوه.
"کەوایهههههە ئێهههههوه لێهههههره دهمێننهههههەوه .ژوورهکهههههەتان لهههههە نههههههۆمی سهههههەرهوهیە.
سەرهوه خۆر دهیگرێتەوه".
"رهنگههە وا بهههاش بههها سهههەرو دڵتهههان نهههەگرم ،خهههانم .دهتهههوانم لهههە شهههوێنی خهههۆم
لە سەر دهست نووسەکانتان کار بکەم".
"مهههههەرجی مهههههن بهههههۆ ئهههههەم کهههههاره ئەوەیە کە لێهههههرە بمێنهههههنەوە .دهرفهههههەتتێکی
زۆرمان نییە".
"ئەگەر دهبوو"...
"ئەوورا"...
لههههەو کاتەیههههەوه پێههههت خسههههتوهتە ژوورهکههههەی ،بههههۆ یەکههههەم جههههار دهبینههههی کههههە
پیرێهههههژن جووڵەیهههههەک دهکههههها .بهههههۆ جهههههارێکی دیکهههههە دهسهههههتەکانی درێهههههژ دهکاتهههههەوه،
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هەناسههههەت قههههوورس دەبههههن و لەبههههەر خههههۆتەوە هەسههههت بههههە دڵههههەڕاوکا دهکههههەیت و،
دەبینهههی دهسهههتێکی دیکهههە بەرەوری پیرێهههژن درێهههژ دهبێتهههەوه تهههاکوو پەنجهههەکانی ئهههەو
بگرێتهههە دهسهههت .چهههاو لهههە دهوروبهههەری خهههۆت دهکهههەی ،کیژێههه
کیژێههه

لهههەوێ راوهسهههتاوه،

کهههە لهههە تواناتهههدا نیهههە هەمهههوو بهههااڵی تێهههر بهههە چهههاوی خهههۆت ببینهههی ،چونکهههە

زۆر لێهههت نێزیههه

بهههۆتەوە و ،هاتنەکهههەشهههی هێنهههده لهههە ناکهههاو بهههووه ،کە هەسهههتت بە

چووکهههەترین دهنگێههه

نەکهههردووە – تەنانهههەت ئهههەو دهنگانهههەش کە لهههە بیسهههتن نایهههەن

بهههههەاڵم ههههههەر چهههههۆنا بههههها هەن و راسهههههتەقینەشهههههن .راسهههههتەقینەن ،چوونکهههههە پهههههاش
ماوهیهههههەکی دیکهههههە بیهههههرت دێنهههههەوه ،چهههههوونکە زۆر لهههههەو بێدهنگییهههههە بهههههەهێزتره کهههههە
هەستت پێکردووە.
"خۆ وتم دهگەڕێتەوه".
"کاێ"
"ئەوورا ،هاودهمەکەم .برازاکەم".
"ئێواره باش".
کیژهکههههههە سههههههەر دهلههههههەقێنا و لههههههە هههههههەمان کاتههههههدا خههههههانمی پیههههههر رسههههههایی
جووڵەکەی ئەو دهکاتەوه.
"ئهههههههەم بهههههههەڕێزه جهههههههەنابی مۆنتێرۆیهههههههە .لهههههههەمڕۆ بهههههههە دواوه ری ئێمهههههههە
دەمێنێتەوە".
چەنهههههد شهههههەقاوێ

لهههههە جێهههههی خهههههۆت دوور دهکەویتهههههەوه ،تههههها بهههههەم جهههههۆره

تیشهههکی مۆمهههەکان کهههوێرت نەکهههەن .کیژهکهههە ههههەروا بهههە چهههاوی قونجهههاو راوهسهههتاوه
ودهسهههتەکانی بههههەم روریههههدا شهههۆڕ بوونەتههههەوه .سههههەرهتا چههههاو لهههە تههههۆ ناکهههها ،ئههههەوجار
نەرمهههە نەرمهههە چاوەکهههانی هەڵههههدێنا ،وهک ئهههەوهی کهههە چههههاوی لهههە تیشههه

بترسهههها.

سهههههەرئەنجام بهههههۆت دهردهکهههههەوێ کهههههە ئهههههەم چاوانهههههە سهههههەوزن بهههههە چەشهههههنی دهریههههها،
شهههەپۆرن دهدەنەوە ،لهههە سهههەر بەسهههتێنان دهنیشهههن ،بهههۆ جهههارێکی دیکهههە هێهههدی دهبنهههەوه
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ئەوورا
و ئههههەوجار وهکههههو شههههەپۆلێ

دیسههههان هەڵدهچنههههەوه .لێیههههان رادهمێنهههها و بههههە خههههۆت

دهڵێهههی ئەمهههە راسهههت نیهههە ،چوونکهههە ئهههەم چاوانهههە سهههەوز وجهههوانن ههههەر وهک ههههەموو
ئهههەو چهههاوه سهههەوزانەی کهههە تههها بهههە ئێسهههتا لێیهههان رامهههاوی .بهههەاڵم نهههاتوانی خهههۆت بهههە
فریوببهههەی ،ئهههەم چاوانهههە شهههەپۆرن دهدهنهههەوه ،لهههە حاڵهههەتت دا گهههۆڕان دهخهههوڵێێنا ،بهههە
چەشههههنێ

کههههە هههههەر دهڵێههههی روانگەیههههەک دهخەنههههە پههههێش چههههاوت کههههە تههههەنیا تههههۆ لههههە

تواناتدایە بیبینی و ئارهزووی بکەی.
"بەڵا .من لێره دهمێنمەوه".
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٢
بهههە رادهیهههەکی گهههوێ کپکەرانهههە ،پیرێهههژن لهههە قاقهههای پههها کهههەنین دهدا و ،بهههەم چەشهههنە
پێهههت رادهگهههەینا کهههە تههها بهههە چەنهههد شهههوکرانە بژێهههری ئهههەم مەرحەمەتهههەی تۆیهههە .پێهههت
دهڵههها کهههە ئهههەو کیهههژه تهههۆ بهههەرهو ژوورهکهههەت ریێنهههوێنی دهکههها .بیهههر لهههە مووچەیهههەک
دهکەیتههههەوه کههههە چههههوار هههههەزار پەسههههوویە و ،هههههەروهها ئههههەم کههههارهش کههههە وا دیههههاره
کهههەیفت پههها دێ ،ئهههاخر زۆر دڵهههت بهههەم جهههۆره کارانهههەیهههە کهههە وەک کهههاری توێژینهههەوه
دەچێههههت .لههههەو جههههۆره کارانههههەی کههههە پێویسههههت بههههەوه ناکهههها لههههە تەقەریههههەکی لههههەش
پههڕووکێن دا خههۆت هههیالک بکههەی یههاخۆ ئههەم شههوێن و ئههەو شههوێن بکههەی یههان بچیتههە
دیههداری ئههەو کەسههانەی کههە وازی دیتنیانههت نیههە .لەم کههاتەدا بیههر لههەوه دهکەیتههەوه کههە
بهههههە دوای ئەو کیهههههژهدا لهههههەو ژووره دهچیتهههههە دهر و ،بهههههاش دەزانهههههی کهههههە لهههههە بهههههاتی
چاوهکانههههههت دەبهههههها بههههههە هەسههههههتی گوێیههههههەکانت وهدوای بکههههههەوی :دوای خشەخشههههههی
داوێنەکههههەی دهکههههەوی ،خشەخشههههی داوێنێکههههی دهسههههت چههههن .ئێسههههتا لههههە دهرفههههەتێ
دهگهههەرێی کهههە بهههۆ جهههارێکی دیکهههە لهههە چهههاوه سهههەوزهکانی رابمێنهههی .لهههە تاریکیهههدا بهههە
دوای ئهههەو دهنگهههە دەکەوی و بهههە پلیکانەکانهههدا ههههەڵ دهگهههەڕێی .هێشهههتا چاوەکانهههت بهههە
تهههاریکی رانهههەهاتووه .وهبیهههر خهههۆت دێنیتهههەوه کهههە ئێسهههتا کهههات نێزیههه
پهههاش نیوهڕۆیهههە و ،لە نەکهههاو بە دیتنهههی شهههااڵوی تیشههه

بهههە شەشههههی

سەرسهههام دهبهههی ،ئهههەوجار کهههە

ئهههەوورا دهرگهههای ژوورهکهههەت دهکاتهههەوه -دهرگاکهههەی دیکهههە قهههوفڵی نیهههە -خهههۆی ردهدا
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و دهڵهههها " :ئەمههههە ژوورهکەتههههە .پههههاش یههههەک کههههاتژمێری دیکههههە بههههۆ خههههواردنی شههههێو
چاوهڕێت دهکەین".
هههههەر بههههە خشههههەخشههههی نههههەرمی داوێنههههەکههههەیههههەوه جێههههت دەهێڵێههههت وبههههواری
ئەوەت پا نادا کە بۆ جارێکی دیکە رووخساری ببینی.
دهرگاکههههههههە لەسههههههههەر پشههههههههت قههههههههەپات دهکههههههههەی و سههههههههەیری هەورهبانههههههههە
شووشهههەییەکەی بهههان سهههەرت دهکهههەی کهههە لهههە بهههاتی بهههن مهههی  ،ژوورهکهههەی داپۆشهههیوه.
بههههە بههههەراوردکردن لەگههههەڵ کههههون و قوژبنههههە تاریکههههەکانی خانووهکههههە ،لههههەوهی کههههە
دهبینههههههی تهههههههریفەی مانگەشهههههههەو و تروسهههههههکەی ئەسهههههههتێرەکانی ئاسهههههههمان لە چهههههههاوت
دەچەقههههێن ،بههههزهیەک داتههههدهگرێ و ،کههههاتا دۆشههههەکی سههههەر قەرهوێڵههههە کانزاییەکههههەت -
کهههە بهههە رهنگهههی ئاڵتوونییهههە  -بهههە تهههاقی دهکەیتهههەوه ،دیسهههان بهههزه لێدهدهیتهههەوه و خەنهههی
دەبهههی .ئهههەوجار چهههاو بهههە نێهههو ژوورهکهههەدا دهگێهههڕی :راخهههەرێکی سهههووری ئەسهههتوور
لە بهههن پێهههت دا دەبینهههی ،کههها زی دیوارەکهههان بهههە رهنگهههی زهیتهههوونین ،ئەسهههکەملەیهههەکی
راحههههەت کههههە بههههەرگەکههههەی مەخمههههەڵێکی سههههووره ،لەورتههههرەوە مێزێکههههی کههههۆن بههههۆ
نووسهههین دانهههدراوە کهههە لهههە داره گهههوێز سهههازکراوه و رووکێشهههێکی چهههەرمی پێوهیهههە،
رمپههههای سههههەر مێههههزکە بههههۆ خوێندنههههەوهی شههههەوانە و قەفەسههههێکی پههههڕ لههههە کتێههههب لههههە
تەنیشت مێزهکە دەبینی کەبە ئاسانی دەستت پا رادەگات.
بههههەرهو ری دهرگاکههههەی دیکههههە دهچیههههت و هههههەر کههههە بههههە سههههووکە پاڵێهههه
دهیکەیتههههههەوه ،حههههههەمامێ

دهبینههههههی کههههههە لههههههە ابی چینینەکههههههەی بههههههە گههههههوڵی وردورد

نەخشههههێندراوه ،دهستشههههۆرییەکی رهنهههه

ئاسههههمانی و ،بههههە مههههۆدی کههههۆن حههههەوزێکی

چکۆلهههەش لە تەنیشههههتیەوە دەبینههههی .لههههە دااڵنهههی تەنیشههههت حەمامەکههههە ،لههههە ئاوێنەیههههەکی
خهههڕدا سهههەیری خهههۆت دهکهههەی کهههە بهههە دوربەکەوهیهههە  -ئهههەویش لهههە دارگهههوێزه -بهههرۆ
ئەسهههههتوور و لێهههههوه پهههههان و لچاوییەکهههههەت دهجووڵێنێتهههههەوه و ئهههههاوێنەکە بە هەناسهههههەی
دمهههت تهههەم دهگهههرێ .چهههاوه رهشهههەکانت دەقهههونجێنی و ئهههەو کاتهههە چاوهکانهههت دهکەیتهههەوه
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کە ئاوێنەکههههەش روون دهبێتههههەوه .هەناسههههەیەک دهدهیههههت ودهسههههت بههههە پرچههههە خههههاو و
رهشهههەکەتدا دێنهههی ،دهسهههت بهههە سهههەر گۆنههها و رچهههاوه روازهکانتهههدا دههێنههها و ئهههەوجار
کهههههە تهههههەمی هەناسهههههەکانت بهههههۆ جهههههارێکی دی روخسهههههارت دهشهههههارنەوه ،ناوهکهههههەی
دووپات دهکەیتەوه:
"ئەوورا"
بههههە راکشههههاوی لههههەسههههەر قەرهوێڵەکههههەدا دوو دانههههە سههههیگار بههههە بهههها دهکههههەی،
پاشهههان هەڵدهسهههتی ،جاکەتەکهههەت لەبهههەر دهکههههەیت و شهههانەیەک بهههە پرچهههت دا دێنههههی.
دهرگاکههههە دهکەیتههههەوه و هههههەوڵ دهدهی ئههههەو رێیههههە بێنیتههههەوه کههههە لههههە پێشههههتردا پێیههههدا
تێپهههههەریبووی .دهتهههههەوێ دهرگاکهههههە بهههههە ئهههههاوهاڵیی بێڵیتهههههەوه تهههههاکوو تیشهههههکی رمپاکهههههە
بههههههههەرچاوت روون بکاتههههههههەوه ،بههههههههەاڵم بهههههههها سههههههههوودە ،چونکههههههههە فەنههههههههەرهکههههههههانی
(ئیسههههپرینگەکانی) دهرگاکههههەت بههههە سههههەردا قههههەپات دهکههههاتەوە .دهشههههیا گەمههههەی پهههها
بکهههەی ،جارێههه

بهههۆ پێشهههەوه ،جارێههه

بهههۆ دواوه رایکێشهههی .ئهههەم کهههاره ناکهههەی .ئهههەم

خهههانووه دەبهههها بهههۆ هههههەتا هەتایهههە لههههە تاریکیهههدا دهمێنێتههههەوه و ،تهههۆش دهبهههها بهههە پههههەل
کوتههههههان ،کههههههون وکەلەبههههههەرەکانی بدۆزیتههههههەوه و دیسههههههان بیدۆزیتههههههەوه .بههههههە دهسههههههتە
راداشههههتووەکانت کوێرکوێرانههههە لههههە تەنیشههههت دیوارهکههههەڕا رێگاکههههەت دهدۆزیتههههەوه و،
بهههە هەڵکهههەوت پالکهههی گڵۆپەکهههە پهههەی دهکهههەی .رادهوهسهههتی ولهههە نێهههو روناکهههایی ئهههەو
تهههەرره دوور و درێهههژو چۆڵهههەدا چهههاو دهتروکێنهههی .لهههە بنهههەبانی تەررهکهههەدا چهههاوت بهههە
نههههههەرده و پلیکانههههههە پێچاوپێچەکههههههەی دهکههههههەوێ .کههههههە بههههههەرهو نۆهههههههۆمی خههههههوارەوە
دادهگههههەڕێی ،پلیکانههههەکان دهژمێههههری :ئەمههههە کههههارێکی دیکەیههههە کههههە دهبهههها لههههە مههههاڵی
خههههانمی یورنیتههههەدا لەگههههەڵی رابێیههههت .چههههاوت بههههە چاوهسههههوورهکانی کەروێشههههکەکە
دهکهههەوێ کهههە پشهههتت تێهههدهکا وبهههە بهههازدان لێهههت دوور دهکەوێتهههەوه ،لێهههی دەسهههڵەمیتەوە
و پلیکانێ

بەرهو دواوه دەکشێیتەوە.
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لهههههە دااڵنەکهههههەی خهههههوارهوه بهههههواری کهههههات گنخانهههههدنت نابێهههههت ،چهههههوونکە
ئههههههەوورا بههههههە مۆمێکههههههەوه لههههههە کههههههن دهرگهههههها نیههههههوه ئاوهاڵکههههههەدا کههههههە شووشههههههەکانی
رهنگهههاورهنگن ،چاوهڕێهههت دهکههها .بهههە زهردهخەنهههەوه بهههەرهوری دهچهههی ،بهههەاڵم لەبهههەر
ئەوهیکهههە قیهههژهی جهههەرگ بهههڕی چەنهههد دانهههە پشهههیلە دێنهههە بهههەر گوێهههت ،رادهوهسهههتی-
بهههەڵا ،لهههە تەنیشهههت ئهههەوورا رادهوهسهههتی و گهههوێ هەڵهههدەخەی تهههاکوو دڵنیههها بیهههتەوە کە
ئەوەی بیسهههتت دەنگهههی قیهههژەی پشهههیلە بهههووە – و ئهههەوجار بهههە دوایهههدا بهههەرهو ژووری
دانیشتن دهڕۆێ.
ئەوورا دهڵا" :پشیلە بوو .ئەم گەڕهکە مشکی زۆره".
بههههههە ژوورهکههههههەدا دهگههههههەڕێی :تههههههاقما موبههههههل دەبینههههههی بههههههە رووکەشههههههێکی
ئاورێشههههمی کههههە رهنگەکههههەی کههههاڵ بۆتههههەوه ،لە قههههوژبنێکی ژوورەکە کۆمههههەڵا دۆاڵب
دەبینهههی کهههە نمهههای شووشهههەیی ههههەیهههە و کۆتهههەڵی چینهههی چکۆلهههەی تێهههدا ریهههز کهههراون،
چەندانهههههە کهههههاتژمێر بە دیوارەکهههههانەوە هەڵواسهههههراون کهههههە دهنگهههههی مۆسهههههیێایان لههههها
دهبێتهههەوه ،مهههەدالیاکان ،گهههۆی بلهههووری ،کۆمهههەڵا راخهههەر کهههە لهههە نەخشهههی ئێهههرانین و
هێنههههههدێ چینههههههی چکۆلههههههەی تێکەوتههههههووە ،کۆمههههههەڵا تههههههابلۆ بههههههە دیمههههههەنی گونههههههد و
گوندنشهههههینەکانەوه هەڵواسهههههراون ،سهههههەیری پهههههەرده مەخمەرییهههههە سهههههەوزهکان دەکەی
کە پەنجەرەکانیان داپۆشیوە .ئەووراش بەرگێکی سەوزی لەبەر کردووه.
"ژوورهکەت بە دڵەێ"
" بەڵا .بەاڵم دهبا کەل و پەلەکانم لەو شوێنەی کە "...
" پێویست ناکا .کارهکەری نێو ماڵێم ناردووه بۆت بێنا".
" بوومە سەر بارتان!"
بهههههە دوایهههههدا بهههههەرەو ژووری خهههههواردن دهچهههههی .ئەوورا مۆمدانەکهههههەی لهههههە
ناوهنههههدی ژوورهکههههە دادهنهههها .ژوورهکههههە سههههارد وشههههەداره .چههههوار دهوری ژوورهکههههە
بههههە تەختههههەداری بههههۆر داپۆشههههراوه کههههە بههههە شههههێوازی (گوتیهههه ) کولیاریههههان لههههەسههههەر
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ئەوورا
کههههراوه .بههههە شههههێوەیەکی کەوانههههەیههههی گههههوڵ و پنچکههههی گههههەوره گههههەورهیههههان لەسههههەر
نەخشهههێندراوه .ههههەر کهههە دادهنیشهههی سهههەیر دهکهههەی مێهههزی خواردنەکهههەیان بهههۆ چهههوار
کههههەس ئامههههاده کههههردوه .دوو دانههههە بڵههههووت کههههە سههههەریان داپۆشههههراوه و شووشههههەیەکی
کۆنەی ەورگرتووش لە سەر مێزهکە دەبینی.
ئەوورا سهههەری یهههەکا لهههە بڵووتهههەکان دەکهههاتەوە .بهههۆنی تیهههژی ئهههەو جهههەرگ
و پیهههوازه هەڵهههدهمژی کهههە ئەوورا لهههە سهههەر دهوریەکهههەی دایهههدهنا و ئهههەوجار شووشهههە
کۆنەکهههە هەڵهههدهگری و لهههەو تهههراوه خەسهههت و سهههووره ،دوو دانهههە پهههەرداخی کریسهههتاڵ
پهههڕ دهکهههەی .دڵهههت ئهههۆقره نهههاگرێ ئەگهههەر نووسهههراوهی سهههەر شووشهههەی شهههەرابەکە
نەخوێنیتههههەوه ،بههههەاڵم ههههەوری سههههەر شووشههههەکە نووسههههراوهکەی داپۆشههههیوه .ئەوورا
لههههە بڵووتەکههههەی دیکههههە چەنددانههههە تەماتههههەی بههههرژاو هەڵههههدهگرێ .چههههاو لههههە دوو جێههههی
زیهههادی ،دوو ئەسهههکەملهههەی بهههەتاڵ دهکهههەی و دهڵێهههی" :داوای لههها بهههوردن دهکهههەم ،ئێهههوه
چاوهڕێی هاتنی کەسێکی دیکە دهکەنێ"
ئەوورا بهههە شهههێنەیی خهههەریکی ههههەڵگرتنی تەماتهههەی بهههرژاوه" :نههها .ئەمشهههەو
کۆنسلۆ خان کەما ناسازه .لەگەڵ ئێمە شێو ناخوا".
"کۆنسۆلۆ خانێ پوورتێ"
"بههههەڵا ،ئههههەو حههههەز دهکهههها پههههاش ئههههەوهی لە شههههێو خههههواردن تەواو بههههووی،
چاوی بە تۆ بکەوێ".
لههههە بێههههدهنگی دا خواردنەکههههەت دهخههههوێ .شههههەرابە خەسههههتەکەت دهخوێتههههەوه
و جهههههار ناجهههههارێ سهههههەیری دهوروبهههههەرت دهکهههههەی ،بهههههەڵکوو بهههههەم چەشهههههنە ئەوورا
چهههههاوی بهههههە نیگههههها سهههههێحر لههههها کراوهکهههههەت نەکهههههەوێ .حهههههەز دهکهههههەی هێلکهههههاری
روخسهههاری ئهههەم کیهههژه ناسهههکە لهههە زهینتهههدا تۆمهههار بکهههەی .چهههوون ههههەر جارێههه

کهههە

نیگهههای لههها وهردهگێهههڕی ،لهههە بیریهههان دهکهههەی و هێزێکهههی لهههە کهههەوی نهههەهاتوو هانهههت
دهدا کهههە بهههۆ جهههارێکی دیکهههە سهههەیری بکەیتهههەوه .ئهههەو وهک هەمیشهههە نیگهههای لەبهههەر
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ئەوورا
خۆیهههههەتی .کهههههاتا لهههههە نێهههههو گیرفهههههانی جاکەتەکەتهههههدا لهههههە دوای پهههههاکێتی سهههههیگارهکەت
دهگهههەڕێی ،کلیلێکهههی گهههەورهت بهههەر دهسهههت دهکهههەوێ ،لە نەکهههاو شهههتێکت بیهههر دێتهههەوه
و ،بهههە ئەوورا دهڵێهههی " :ئهههای ،لهههە بیهههرم کهههردوە کهههە قهههوفڵی یهههەکا لهههە چەکمهههەزهکانی
مێزهکەم بکەمەوە .کا ەزهکانم لەوێدان".
وه بههههە نە مههههەوه دهڵهههها" :کههههەوابوو بههههە تههههەمای دهربچههههیێ" بههههە شههههێوهیەکی
گلەیی ئاسایانە ئەمەی پا راگەیاندی.
بە ئههههههاڵۆزییەوە ئامههههههاژە بەو دەسههههههتە کلههههههیالنە دەدەی کههههههە بههههههە قامکتههههههەوه
هەڵواسراوه.
"قەی ناکا .کارهکەرهکەتان دهتوانا سبەی بچا وبۆم بێنا".
بهههههەاڵم ئهههههەو خهههههۆی لهههههە وێ كهههههەوتنی دهسهههههتت دهبهههههوێرێ و داوێنەکەیهههههەی
هەروا بە دهسهههتەکانی راگرتهههووە .سهههەرهنجام سهههەر هەڵهههدێنی و ،تهههۆش بهههۆ جهههارێکی
دیکههههە لههههە هەسههههتی خههههۆت بههههە گومههههان دهبههههی ،لههههە گێژبههههوونی خههههۆت ،لههههە سههههەر
سهههههوورمانێ

کهههههە لهههههە ژێهههههر کاریگهههههەری ئهههههەو چهههههاوه گهههههەش و سهههههەوز و پهههههڕ لهههههە

ترووسهههکانەدایە و ،کەچهههی تهههۆ گیرایهههی شهههەرابەکە بهههە هۆکهههاری ئهههەم سهههیحره حسهههێب
دهکههههەی و ،چههههون ئەوورا هەڵدهسههههتا ،تههههۆش هەڵدهسههههتی و دهسههههت دهخەیتههههە سههههەر
جههها پهههاڵی ئەسهههکەملەکە ،لهههە خهههۆت رانهههابینی کهههە دهسهههت بهههۆ شهههانە رووتەکهههەکانی
یاخۆ سەره با جووڵەکەی ببەی.
هههههەوڵ دهدهی بەسههههەر خۆتههههدا زاڵ بههههی .گههههوێ بههههۆ جووڵههههەی بهههها هەسههههتی
دهرگاکهههەی پشهههت سهههەرت هەڵهههدەخەی – کهههە رهنگهههە بەسهههەر چێشهههتخانەدا بکرێتهههەوه
 یههههان ئەوەتهههها خههههۆت بههههە شههههرۆڤەکردنی دوو هۆکههههاری سههههەرەکی رووناکههههایی ئەمژوورە سهههههههەرقاڵ دەکەی :واتە بازنەیهههههههەکی پەسهههههههتاوتوو لهههههههە تیشههههههه
شهههەبەنگێ

کهههههههە وهک

لهههە دهوری مۆمدانهههەکەی سهههەر مێزهکهههەڕا بەسهههەر دیهههوارێکی کولیهههاری

کههههراو دا کەوتههههووە و ،بازنەیههههەکی گههههەوره و تاریهههه
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بە دهوریههههەوه بهههه و دەبێههههتەوە،

ئەوورا
بەم بیهههههانوانەوە ههههههەوڵ دهدهی چهههههاو لهههههە ئهههههائوار وهرگێهههههڕی .سهههههەرهنجام وورەیەک
وەبەر خهههۆت دەدەی کهههە هەسهههتی ،بهههەرهو ری بهههڕۆی ،دهسهههتی بگهههری و ههههەر وهک
یادگارێ

ئاڵێەی کلیلەکەت لە پەنجە نەرم و ناسکەکەی بخەی.
پەنجهههەکهههانی کهههۆ دهکاتهههەوه ،سهههەیرت دهکههها وبهههە نە مهههەوه دهڵههها" :سهههپاس".

ئەوجار هەڵدهستی وبە پەلە لە ژوورهکە دهچیتە دهر.
لهههههههە سهههههههەر ئەسهههههههکەملەکەی ئهههههههائورا دادهنیشهههههههی ،لینههههههه
سهههههیگارهکەت دادهگیرسهههههێنی و هەسهههههت بهههههە چێژێههههه

رادهکێشهههههههی،

دهکهههههەی کهههههە پێشهههههتر قەت وا

هەسهههتت پههها نهههەکردبوو .ئهههەو چێهههژهی کهههە دهتزانهههی بەشهههێکی گهههرینگە لهههە بوونهههت،
بههههەاڵم ئێسههههتا ،لەم دۆخە کهههه

وکههههواڵوییەدا هەسههههت بههههەم چێههههژه دهکههههەی ،بەری پهههها

نههاگری ،پههەردهی لههە سههەر ردهبههەی ،چههوونکە دهزانههی ئههەم جههاره بە ئاکههام دەگههات و
لە هەنههههههاوت دا ئەبەدی دەبێههههههت ...و ئههههههائورا وتوویههههههەتی کههههههە خههههههانمی کۆنسههههههۆلۆ
چاوهڕێت دهکا .لە پاش شیوخواردن چاوهڕێتە...
لە ژووری خهههههههواردن دەر دەچیهههههههت و ،مۆمهههههههدانێ

بهههههههە دهسهههههههتەوه ،بهههههههە

دیوهخهههههان و دااڵنەکهههههەدا تێدهپهههههەڕی .یەکهههههەم دهرگایهههههەک کهههههە دهیبینیتهههههەوه ،دهرگهههههای
ژوورهکهههەی ئهههەوه .بهههە پشهههتی پەنجهههە لهههە دهرگههها دهدهی ،بهههەاڵم وهاڵمێههه
دیسههههان لههههە دهرگهههها دهدهیتههههەوه .پاشههههان بههههە سههههووکە پاڵێهههه

نابیسهههتی.

دهرگاکههههە دهکەیتههههەوه،

چوونکهههە ئهههەو چاوهڕێتهههە .بهههە بههها هەسهههت وهژوور دهکهههەوی و بهههە دهنگێکهههی نهههەوی
دهڵێی" :خانم ...خانم"...
گهههههوێی لهههههە دهنگهههههت نهههههابا ،چهههههون بهههههەرهورووی ئهههههەو دیهههههواره چهههههۆکی
داداوهتهههەوه کهههە بهههە کهههەل و پهههەلی رێورهسهههمی ئهههایینی رازاوهتهههەوه .سهههەری بهههە سهههەر
مسههههتە قونجاوهکانیههههدا داگرتههههووه .دوور بههههە دوور چههههاوت پێههههی دهکههههەوێ :لههههەوێ لههههە
رۆبێکههههههی زبههههههر و پەشههههههمین دا چههههههۆکی داداوهتههههههەوه ،سههههههەری بههههههە نههههههاو مههههههەودای
شهههانەکانیدا رۆ چهههووه ،کهههز و روازه ،چهههوار چهههل ئێسهههکی بههها گۆشهههت ،ههههەر وهک
20

ئەوورا
کۆتهههەڵێ

دەچههها کهههە لهههە سهههەردهمی سهههەدهکانی نێوهڕاسهههت بهههە جههها مهههابا .رقهههەکانی

هههههههەر وهک دوو چڵههههههە داری وشهههههه  ،بەاڵم بایههههههەکی سههههههوور تهههههها هەڵگههههههەڕاوه و
هەڵمسهههاون .لهههە بیهههری ئهههەوهدای کهههە ئهههەم پەشهههمینە زبهههره سهههەر پشهههتی بهههەردهوام ئهههەم
پێسهههتە رزیههههوەی لەشههههی هەسههههان دهکهههها ،کههههە لههههە نههههەکههههاو مسههههتەکانی بههههەرهو ئاسههههمان
هەڵدێنێتههههەوه و بههههە بهههها وازی بههههە حههههەواوه دهی جووڵێنێتههههەوه ،وهک ئههههەوه وایههههە کههههە
لەگهههههەڵ وێنهههههەکان بەشهههههەڕ دێ و ،چهههههوونکە تهههههۆ بهههههە بههههها هەسهههههت لێهههههی نێزیههههه
دهکەویتههههههەوه ،دهتههههههوانی بیانناسههههههیتەوه :مەسههههههی  ،مەریههههههەمی پههههههاکیزه ،سباسههههههتیەنی
پیاوچههههاک ،لووزیههههای پیاوچههههاک ،میکائیههههل فریشههههتەی نێزیکههههی خههههوا و ،شههههەیتانێ
کههههە زهرهدهخەنەیههههەکی مههههەکراوی بههههە سههههەر لێههههوهیەوهیههههە و لههههە سههههەر پەردهیههههەکی
نەخشههههاوی وکههههۆن دا دیههههارن ،تههههەنیا کۆمههههەڵا رووخسههههاری شههههاد وبههههە کههههەی

لههههەم

پهههەرده نیگارییهههە خهههەماوی و پههههر لهههە تووڕهییهههدا دیهههارن ،شههههادن لەبهههەر ئهههەوهی کههههە
چنگیهههان لهههە گۆشهههتی دۆزهخهههی یهههەکان داگرتهههووه ،کۆمهههەڵا مەنجهههەڵی پهههڕ لهههە ئهههاوی
کهههههول ههههههاتوو بهههههە سهههههەریاندا درێهههههژن ،دهسهههههت درێهههههژی دهکەنهههههە سهههههەر نامووسهههههی
ئافرهتههههەکانی نێههههو وێنەکههههە ،سههههەرخههههۆش دهبههههن ،لههههە گشههههت ئههههەو ئازادییانههههە سههههوود
وهردهگههههرن کههههە لههههە پیاوچاکههههان حههههەرام کههههراوه .لههههە وێنههههەکەی ناوهڕاسههههت نێزیهههه
دهبیتهههەوه کهههە بهههە نەخشهههی فرمێسهههکەکانی خاتوونهههە ەمبارهکهههەمان (مهههریەم) ،خهههوێنی
خوداوهنهههده بهههە خهههاا دا کراوهکهههەمهههان ( یسههها) ،شهههایی و لۆ هههانی شهههەیتان ،تهههووڕهیی
فریشهههتەی مهههوقرهب ،ههههەناوێ

کهههە لهههە شووشهههەیەکی پهههڕ لهههە ئەلکۆڵهههدا پهههارێزراوه و

هەەوەهههها دڵێکهههی زیهههوین رازاوەتەوە .خهههانمی کۆنسهههۆلۆ ،چهههۆکی داداوه ،بهههە مسهههتان
هەڕهشهههەیان لههها دهکههها و پچهههڕ پچهههڕ وشهههەگەلا دهردهبهههڕێ کهههە چهههون لێهههی نێزیکتهههر
دهبیتههههەوه لێیههههان تێههههدەگەی" :فهههههۆراریس ،ئههههەی شههههاری خهههههوا ،ئههههەی فریشههههتە تێهههههی
تووڕێنە لەو شەیپوورهت! ئاخ ،تا مردنی دونیا چەند دهخاێنا!"
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بەچەشههههنێ

سههههینگی خههههۆی دهکههههوتا کههههە کههههۆخەیەکی قههههورس سههههەردڵی

دەگوشهههێت و ،بەههههۆی تهههەوژمی کۆخهههەکانی ،لهههە بەرامبهههەر وێنهههە و مۆمەکانهههدا شهههل
دهکهههەوێ .دهسهههت بهههۆ ئانیشهههکەکانی دهبهههەیت و ههههەڵی دهسهههتێنی .لهههە حاڵێکهههدا هێهههدی
هێههههدی ئههههەو بههههەرهو قەرهوێڵەکههههەی دهبەیتههههەوه ،لههههە حاسههههت بچکۆلههههەیی و وردی ئههههەم
خانمهههەدا سەرسهههووڕماو دەبهههی .ههههەر دهڵێهههی کچۆلەیهههەکی بچکۆلەیهههە ،کهههۆم ،کهههەم تههها
کههههورتا چههههەمههههاو .پێههههت وایههههە ئەگههههەر یارمههههەتی تههههۆ نەبههههوایە ،دهبههههوو بههههە گاگۆڵەکههههە
بڕۆشهههتبایە پهههای قەرهوێڵەکهههەی .یارمهههەتی دهدهی تهههاکوو لهههە سهههەر قەرهوێڵهههە پهههڕ لهههە
ورکهههەنان و بالیفهههە کۆنهههەکانی بخهههەوێ ،دایدهپۆشهههی و ،چهههاوهڕێ دهکهههەی تههها پشهههووی
بێتهههەوه بهههەر خهههۆی .لهههەم حاڵهههەدا بههها دهسهههەاڵتانە ،لهههە گۆنههها وشههه
دڵۆپی فرمێسکێ

هەاڵتووهکانیهههەوه

لووز دهبێتەوه.

" بمبههههووره ...بمبههههووره ،جههههەنابی مههههۆنتێرۆ .لههههەم دونیایههههەدا بههههۆ پیرێژنههههە
پههههەک کەوتههههەکان هههههی نامێنێتههههەوه مههههەگین ...چێههههژ بههههردن لههههە یبههههادهت ...تکایههههە
دهسرهکەم بده بە دهستم"...
"ئەوورا خان وتی کە "...
"بهههەڵا ،راسهههتە .مهههن نامهههەوێ کهههات بهههە فیهههڕۆ بهههدهم .پێویسهههتە دهسهههت پههها
بکەین .سپاست دهکەم".
"جارێ ئێوه پێویستیتان بە حەسانەوهیە".
"سپاس ...لێم وهرگره"...
پیرێهههژن دهسهههت دهبههها بهههۆ یەخەکهههەی .قۆپچکهههەی دهکاتهههەوه و سهههەر دادهخههها،
تههههاکوو نههههەوارێکی ئەرخههههەوانی  -کههههە رهنگههههی کههههاڵ بۆتههههەوه  -دهربکێشهههها و بیداتههههە
دهستی تۆ .نەوارهکە قورسە چوونکە کلیلێکی مسی پێوه هەڵواسراوه.
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"ئهههههەو قوژبنهههههە ...جانتاکهههههە بکهههههەوه ،ئهههههەو کۆمەڵهههههە کا هههههەزهی کە لهههههە ری
راسهههتەوه لهههە سهههەر کا هههەزهکانی دیکهههە دانهههدراون ،بیانهێنهههە بهههۆ ئێهههره ...نهههەوارێکی
زهرد لە دهوریان هااڵوه".
"من بە باشی چاوم نابینا".
"ئهههای ،بهههەڵا ...هۆیەکهههەی لەوهدایهههە کهههە مهههن چهههاوم بهههە تهههاریکی راههههاتووه.
بههههە دهسههههتە راسههههتی منههههدا ...هههههەروا بههههڕۆ تهههها دهگەیتههههە جانتاکههههە .جههههەنابی مههههۆنتێرۆ،
دهورمههههان بههههە دیههههوار گیههههراوه .بههههە بینهههها و بااڵخههههانە ،چههههوار تەنیشههههتییان گرتههههووین و
بهههەریان بهههە تیشههه

گرتهههووه .بهههۆیە وایهههان کهههرد کهههە مهههن ناچهههار بهههە فرۆشهههتنی ئهههەم

خهههانووه بکهههەن ،بهههەاڵم تههها بهههە سهههەر زینهههدوو بهههم نهههای فرۆشهههم .ئهههەم خهههانووه بهههۆ مهههن
مهههەکۆی بیرهوهرییەکانمانهههە .مهههەگین مەیتەکهههەم لهههەم خهههانووه ببەنهههە دهر .بهههەڵا ،ههههەر
وایهههە .سهههپاس .دهشههها خوێندنهههەوهی ئهههەم بەشهههە دهسهههت پههها بکهههەی .پاشهههان بەشهههەکانی
دیکههههە دهخەمهههههە بهههههەر دهسهههههتت .جهههههەنابی مههههۆنتێرۆ شهههههەوتان بهههههاش .سهههههپاس .ئهههههای،
سهههەیرکە ،مۆمەکهههە کوژاوهتهههەوه .تکایهههە لهههە دهرهوه داگیرسهههێنەوه .نههها ،نههها ،بههها کلیلەکهههە
ری خۆت بمێنێتەوه .لە ئێوه دڵنیام".
"خانم ئەو قوژبنە کونە مشکی لا یە".
"مش ێ من قەت بۆ ری ئەو قوژبنە ناچم".
"وا باشە پشیلەکان بێنی بۆ ئێره".
"پشیلەێ پشیلەی چیێ شەوباش .دهمەوێ بخەوم .گەلا ماندووم".
"شەوباش".
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٣
ههههەر بهههەو شهههەوه ،ئهههەو کا هههەزه رهنههه

زهردانهههە دهخوێنیتهههەوه کهههە بهههە مهههرهکهههەبێکی

قههاوهیی کههاڵ نووسههراون .لههە سههەر هێنههدێ شههوێن کونێ ه

بههەدی دهکههرێ کههە لههە بههەر

کەمتەرخههههەمی ،پرشههههکی پۆلههههووی سههههیگاری لههههە سههههەر کههههەوتووه .لههههە سههههەر هێنههههدێ
رپههههەڕهکان پەڵەیههههەکیان پێههههوه دیههههاره کههههە ئاسههههەواری مێشههههن .زمانههههە فەڕهنسههههییەکەی
ژهنهههەڕاڵ یورنیتهههە شهههایانی ئهههەو تاریفانهههە نهههەبوو کهههە هاوسهههەرهکەی بهههە سهههەروباڵیدا
هههەڵی دهگههوت .بههە خههۆت دهڵێههی کههە توانههای ئههەوهت هەیههە تهها بههە رادهیههەکی زۆر لههە
سههههههههەر شههههههههێوازی نووسههههههههینەکەی چاککههههههههاری بکههههههههەیت و ،لەمههههههههەر گێڕانههههههههەوه
پەرێشههههههانەکانی ئههههههەم یادداشههههههتانە کههههههە باسههههههی رووداوهکههههههانی رابههههههردوو دهکههههههەن
پێداچوونههههەوهت ههههههەبا :تهههههافی منداڵییەکههههەی لهههههە مەزرایهههههەک بەسههههەر بهههههردووه لهههههە
ئواخاکهههها ، 2کههههۆلیژی سههههەربازی لههههە فەڕانسههههە تەواو کههههردووە ،دۆسههههتایەتی لەگههههەڵ
دۆک دۆ مهههۆرێنی و دۆسهههت و نیزیکهههانی نهههاپلیۆنی سهههێهەم ههههەبووه ،گەڕانهههەوهی بهههۆ
مەکهههههەزیکا و چهههههوونی بهههههۆ نێهههههو ریهههههزی فەرمانهههههدهرهکانی ماکسهههههیمیلیان ،3جهههههەژن
2

( )Oaxcaئەیالەتێکە لە باشووری مەزیکا
3

 Maximilianفێردیناڵهههههد ماکسهههههیمیلەن جۆزیههههه ( )1381-76ئارشهههههیدۆکی واڵتهههههی نەمسههههها و
ئیمپراتهههۆری مهههەکزیکا .پهههاش ئهههەوهی کهههە فەڕانسهههەییەکان چەنهههد بەشهههیان لهههە خهههاکی نەمسههها داگیهههر کهههرد
لهههە ریههههەن کۆمههههەڵا لهههە خههههاوهن شههههکۆکانی مهههەکزیکاوه وهک ئیمپراتههههۆر دیههههاری کهههرا و بههههە یارمههههەتی
هێزهکهههههانی فەڕانسهههههی بهههههەرهو مهههههەکزیکۆ پهههههێش ڕهوی کهههههرد و خەواریسهههههیێ تارانهههههد کهههههە سهههههەرۆک
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وئاهەنگههههههههەکانی بارهگههههههههای پاشههههههههایەتی ،شههههههههەڕهکان ،شکسههههههههتی سههههههههاڵی ،١٥٤٤
دوورخستنەوهی لە واڵت و ناردنی بۆ فەڕانسە وهک تاراوهگە.
لهههههەم بابەتانهههههەدا شهههههتێکی ئهههههەوتۆ بهههههەدی نهههههاکرێ کهههههە پێشهههههتر باسهههههیان لههههها
نهههههەکرابا .جلهههههەکانت دادهکهههههەنی و بیهههههر لهههههە گێهههههرانەوە ناڕاسهههههتەکان و ئەو بایهههههەخە
دهکەیتههههەوه کههههە پیرێههههژن بههههۆ ئههههەم بیرهوهریانههههە قایههههل دهبهههها .بههههە بههههزە لێههههدان دهچیتههههە
قەراخ پا خەفەکەت و بیر لە چوارهەزار پەسوو دهکەیتەوه.
خهههەوێكی مهههەن
بهههەیانی شهههااڵوی تیشههه

و ئهههارام لهههە ئهههامێزی گرتهههووی ،کهههاتژمێر شەشهههی سهههەر لهههە
بهههە ئاگهههات دهکاتهههەوه .ئهههەم ههههەورهبانهههە شووشهههەییە پهههەردهی

پێههوە نییهههە .سهههەر دهکهههەی بههە بهههن بالیفەکهههەتهههدا و هەوڵههدهدهی دیسهههان بخەویتهههەوه .پهههاش
تهههها پههههەڕینی ده خولههههەک پەشههههیمان دهبیتههههەوه ،هەڵدهسههههتی و خههههۆت بههههە حەمامەکههههەدا
دهکههەیت و لههەوێ چههاوت بههە کههەلو پەلههەکانی خههۆت دهکههەوێ کههە بههە رێ ه
سههههەر مێزێهههه

وپێکههی لههە

هەڵچنههههدراون و ،جلههههەکههههانی دیکههههەت لههههە دۆربەکههههەدا هەڵواسههههراون.

تهههازه لهههە ریهههش تاشهههین تهههەواو دهبیهههت کهههە قیژهقیژێکهههی ئهههازاردهر بێهههدهنگی بەرهبهههەیان
دهشهههکێنا .ههههەوڵ دهدهی بزانهههی کهههە داخهههوا ئهههەم دهنگهههە لهههە کهههوێڕا دێتهههە بهههەر گوێهههت:
دهرگههههای دااڵنەکههههە دهکەیتههههەوه ،بههههەاڵم لههههەوێڕا هههههی نابیسههههتی .ئههههەم قیههههژه قیههههژه لههههە
سهههەرهوه دێهههت ،لهههە ههههەورهبانهههە شووشهههەییەکەڕا .دهچیتهههە سهههەر ئەسهههکەملەکهههە ،دواتهههر
سهههەر مێزهکهههە ،بەاڵم ناگەیههههت .ئەگهههەر رق لههههە سهههەر قەفەسههههەی کتێبخانەکهههە دابنێههههی
دهگەیتهههە ههههەورهبانەکهههە .لەوێهههڕا یهههەکا لهههە پەنجهههەرهکانی هەورەبهههانەکە دهکەیتهههەوه و
کۆمههههاری ئههههەو واڵتههههە بههههوو .ئەیالەتههههە یههههەک گرتووهکههههان بههههوونی ئههههەو وهک ئیپراتههههۆری بههههە رهسههههمی
قبهههووڵ نهههەکرد ،ئیمپراتهههۆری فەرانسهههە واتهههە نهههاپلێونی سهههێهەم پاشەکشهههەی لهههە پشهههت گیهههری کردنهههی ئهههەو
کههههرد و هێزهکههههانی خههههۆی لههههە مههههەکزیکۆ هێنایههههە دهر .هێههههزی کۆمههههاری خوازهکههههان بههههە رێبەرایههههەتی
خههههەواریس لههههە کێرتههههاۆدا مالسههههیمیلەنیان ناچههههار کههههرد خههههۆ بههههە دهسههههتەوه بههههدا و پاشههههان لههههە دادگایههههەکی
لەشکەریدا مەحکووم بە گولە باران کرد.
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بههههەرهو سههههەرهوه خههههۆت هەڵدهکێشههههی تههههاکوو لههههەوێڕا سههههەیری حههههەوشههههەی تەنیشههههت
خانووهکههههههە بکههههههەی؛ چوارچێوهیههههههەک کههههههە بههههههە دار و دڕک و پنچکههههههە گیاکانههههههەوه
دهوری گیهههراوه و لهههە مابەینیانهههدا پێهههنج ،شهههەش ،حهههەوت پشهههیلە  -لهههە ژمهههاردن نایهههەن،
لههە تواناتههدا نیههە بههۆ سههاتا زیههاتر خههۆت بههە حههەواوه رابگههری -لههە بڵێسههەی گههڕدا تێ ه
دههههههاڵێن و سههههەربە بههههن زگههههی یههههەکتردا دهکههههەن و دووکههههەڵێکی خەسههههتان لهههها بههههەرز
دهبێتهههههەوه کهههههە دواتهههههر هەسهههههت دەکەی ئەم بهههههۆنە بهههههۆچرووکی تهههههووکی سهههههووتاوی
پشهههێلەیە .کهههە دێیتهههە خهههوار ،لهههەوه بهههە گومهههانی کهههە داخهههوا دیمهههەنێکی لهههەم چەشهههنەت
ههههەر بهههە راسهههتی بینهههی بێهههت :رهنگهههە ئهههەم ههههاواره تهههرس هێنەرانهههە کهههە تهههاوێ درێهههژ
دهبنهههەوه ،تهههاوێ هێهههور و سهههەرهنجام کهههپ دهبهههن ،ئهههەم خەیاڵهههەی لهههە تهههۆدا پێههه

هێنههها

بێت.
کراسههههههەکەت لههههههە بههههههەر دهکههههههەی ،پێ وهکانههههههت بههههههە کههههههوتە کا ههههههەزێ
دهسهههههریتەوه و ،گهههههوێ بهههههۆ دهنگهههههی زهنگهههههۆڵیەک رادهدێهههههری کهههههە دهڵێهههههی بهههههە نێهههههو
دااڵنهههههەکەدا تێدهپهههههەڕێ و تههههها دەگهههههاتە بهههههەر دهرگهههههای ژوورەکەی تهههههۆ .سهههههەیرێکی
دااڵنەکهههە دهکهههەی ،ئەوە ئەوورایهههە کهههە زهنگۆڵەیهههەکی بهههە دهسهههتەوهیهههە و تێدهپهههەڕێت.
سههههەر وهردهگێههههڕی بههههەڵکوو سههههەیرت بکههههاو پێههههت رابگههههەینا کههههە ناشههههتا ئامادهیههههە.
هههههەوڵ دهدهی ئههههەو رابگههههری بههههەاڵم ئههههەو بههههە پلیکانەکانههههدا دادهگههههەڕێ و زهنگۆڵههههە
رهشههههەکەی هههههەروا دەزرینگێههههتەوە ،بههههە چەشههههنێ

کههههە دەڵێههههی بههههە تەمایههههە گشههههت

نەواخانەکان ،گشت خوێندنگە شەوورۆژییەکان لە خەو هەستێنا.
بههههە تههههۆی کراسههههێکەوه وهدوای دهکههههەوی ،بههههەاڵم هەرکههههە دهچیتههههە دااڵنههههی
نههههۆمی خهههوارهوه لێهههت بهههزر دەبێهههت .لهههە پشهههت سهههەرتەوه دهرگهههای ژووری خهههەوتنی
پیرێهههژن دهکرێتهههەوه و دهبینهههی کهههە لهههە پشهههت دهرگههها نیهههوه ئاوهاڵکهههەڕا دهسهههتێ
بۆتههەوه و بە ئههارامی تەشههتێکی کههە پههڕ لههە بەڵغههەم و تهه
و ،بە داخستنی دهرگاکەی ون دهبا.
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درێهههژ

و لیکاولههە دااڵنههەکە دادهنهها

ئەوورا
ناشهههههتای بەیانیهههههت لهههههە سهههههەر مێهههههزی ژووری خهههههواردنە ،بهههههەاڵم ئهههههەمجاره
مێزهکهههههەیان بهههههۆ یهههههەک کهههههەس ئامهههههاده کهههههردووه .بهههههە پەلەپهههههەل ناشهههههتاکەت دهخهههههوێ
ودهگەڕێیتهههەوه نێهههو دارنەکهههە و لهههە دهرگهههای ژووری کۆنسهههۆلۆ خهههان دهدهی .دهنگههههە
تیههههههژ و روازهکههههههەی ئیجههههههازهی هاتنههههههە ژوورت پهههههها رادهگههههههەینا .هههههههی شههههههتێ
نهههههههەگۆڕاوه :تاریههههههه

و روونییهههههههە هەمیشهههههههەییەکانی ،شهههههههەوق دانهههههههەوهی مۆمهههههههە

نەزرییەکان و ئامێره زێوینەکان.
"بەیانیت باش ،جەنابی مۆنتێرۆ .چاک خەوتیێ"
" بەڵا .تا درهنگانێ
خهههانمی پیهههر دهسهههتێ

هەر خەریکی خوێندنەوه بووم".
دهجووڵێنێتهههەوه ،بهههە چەشهههنێ

کهههە دهڵێهههی بهههە تەمایهههە

بههەر بههە قسههەکردنی تههۆ بگههرێ" .نهها ،نهها ،نهها ،حههەز ناکههەم بۆچوونههەکههەتان دهرببههڕن.
لهههە پێداچوونهههەوه لهههە سهههەر نووسهههراوهکاندا بهههەردهوام بهههە ،کهههاتا کۆتهههایی پههها ههههات
بەشەکانی دیکە دهخەمە بەر دهستت".
"زۆر باشە .خانم ،دهکرێ سەردانی نێو با چەکە بکەمێ"
"کام با چەیە دهڵێی ،جەنابی مۆنتێرۆێ"
"با چەی دهرهوهی ژوورهکەم"
رچواردهورمهه ب هه  ینهه 

ودهمهه یکهه ههه 
بههاغچهه ینییهه .ئهه  
"ئههەم خههانووه 
و اڵخ ن گیرا ،غچ ک م بل کیسچوو".
"لهههە سهههەر ئهههەو بهههاوهڕهم کهههە لهههە دهرهوهی ژوورهکەمهههدا دهتهههوانم باشهههتر بهههە
کارهکانم رابگەم".
"ئههههەم خههههانووه هههههەر ئههههەو حەوشههههە تاریکههههەی هەیههههە کههههە بههههە وێههههدا هاتیتههههە
ژوور .برازاکهههەم لهههەو شهههوێنە کۆمهههەڵا گیههها و رووهکهههی پهههەروهرده کهههردووه کهههە لهههە
شوێنی نسا دا نەبا نارسکێن .هەر ئەمەیە".
"خانم ،قەی ناکا".
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ئەوورا
ئههههەو بەیانییههههە ،بههههە تەواوی خههههۆت بههههە کههههارکردن لههههەسههههەر نووسههههراوهکان
سههەرقاڵ دهکههەی .ئههەو بەشههانەی کههە بههە تههەمای ئەزبههەریان بکههەی ،یادشههتیان لههەبههەر
دهنووسیتەوه و ئەو بەشانەی کە بە دڵت نین بە وردی پێیاندا دهچیتەوه.
سههیگار لههە سهههەر سههیگار بهههە بهها دهکهههەیت و .لههە بیهههری ئههەوهدای کهههە تهها بهههەو
جێیهههەی بهههۆت ئهههەلوێ کهههات بگنخێنهههی .ئەگهههەر بهههواری ئهههەوهت ههههەبا کهههە بهههە رنهههی
کەمهههههەوه ده دوازده هههههههەزار پەسهههههوو پاشههههههکەوت بکهههههەی ،دهرفههههههەتی ئهههههەوهت بههههههۆ
دهرهخسهههها کههههە یههههەک سههههاڵی تههههەواو وهدوای کارهکههههەی خههههۆت بکههههەوی ،ئههههەو کههههاره
ناتهههەواوهی کهههە بهههە یهههەکجاری لێهههی ههههەڵبراوی و کهههەمێکیش لێهههی دڵسهههارد بوویتهههەوه.
ئههههههەو کههههههارهی کههههههە پێوەنههههههدی بههههههە کۆکردنههههههەوه و گیڕانههههههەوهی رووداوه گرنگههههههە
مێژوویییههههەکانەوە هەیە و ،ئێسههههتا بە ئههههاڵۆزی لەسههههەر دهسههههتت ماونەتههههەوه .ئەوجههههار
هەوڵهههههدەدەی بە چهههههڕو پهههههڕی کاریهههههان لەسهههههەر بەکەیهههههت تهههههاکوو بهههههۆن و بەرامەی
کهههارێکی تهههۆکمەی لێکهههۆلێنەوە بهههدەن .ههههەوڵ دهدهی وێکچوونێههه

لهههە نێهههوان شهههەڕ و

هههههەرای سههههەردەمە زیڕینەکههههانی ئیسههههپانیا و دەرفەتە مێژوویەکههههانی ئەو سههههەردەمەدا
بههههههدۆزیتەوە و ،بە سههههههەرنجدان بە گشههههههت ئۆلگههههههووه مرۆڤایەتییههههههەکانی سههههههەردهمی
رێنسهههههانس و دهسهههههکەوتە بهههههەکۆمەڵهههههەکانی ئەوکهههههات ویههههه

چوونێههههه

یهههههان خالهههههە

هاوبەشههههەکانیان بەرجەسههههتە بکەیههههتەوە .سههههەرئەنجام یاداشههههتە تاقههههەت پرووکێنههههەکانی
ژینهههههەڕال وهر دهنێیهههههت و خهههههۆت بهههههە یاداشهههههت کردنهههههی رێکەوتەکهههههان و و بابەتهههههە
هەڵبژاردهکانهههەوه سهههەرقال دهکهههەی کهههە بهههۆ کهههاری لێکهههۆڵینەوەکەی خهههۆت پێویسهههتن.
کههههات تێدهپههههەرێ و تههههۆ سههههەیری کاتژمێرهکههههەت ناکههههەی ،تهههها ئههههەو کاتههههەی کههههە بههههۆ
جهههههارێکی دیکهههههە دهنگهههههی زهنگۆڵەکهههههە دهبیسهههههتیتەوه .پاشهههههان جاکەتەکهههههەت لەبهههههەر
دهکههههەیت و بههههەرهو ژووری خههههواردن دهرۆی .ئەوورا بههههەر لههههە هههههاتنی تههههۆ لههههەوێ
دانیشهههتووه .ئهههەمجاره خهههانمی یۆرینتهههەش لهههە سهههەر مێهههزی خهههواردن ئامادهیهههە ،بهههەرگی
خههههەوتنی لەبەردایههههە ،خههههۆی لههههە چارۆکەیههههەک پێجاوهتههههەوه و لەچکەیههههەکی لههههە سههههەر
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ئەوورا
کهههههردووه و بهههههە سهههههەر دهورییەکەیهههههدا کهههههۆم بۆتهههههەوه .بهههههەاڵم ئهههههەمجاره ئەسهههههکەملی
چهههوارهمیش لهههە گۆریدایهههە .کهههاتی بەوێهههدا تێدهپهههەری چهههاوت بهههەم شهههتە دهکهههەوێ ،ئیتهههر
بهههەرتهههەوه گرینههه

نیهههە .ئەگهههەر نرخهههی رزگهههاربوونی خهههۆت و وهدیههههاتنی خەونهههی

داهێنههههانی ئایەنههههدهت لەمەدایههههە کههههە کههههاره سەرشههههێتییەکانی ئههههەم پیرێژنههههە تەحههههەمول
بکههەی ،ئامادهیههت و ،لههە تواناشههدایە کههە زۆر بههە هاسههانی ئههەم نرخههەی بههۆ بههدهی .کههە
چهههههاو لهههههە دیمهههههەنی سهههههووپ خواردنهههههەکهههههەی دهکهههههەی ههههههەوڵ دهدهی بهههههە شهههههێوهیەک
مەزنهههدەی تەمهههەنی بکهههەی .ئەمهههە تەمەنێکهههە کهههە سهههااڵنێکی پهههڕ لە بیهههرەوەری لەدوای
خهههۆی جههها هێشهههتووە و شهههوێن هەڵگرتنهههەوهی تێپهههەڕبوونی سهههاڵەکان لەم رابهههردووە
دا زۆر ئەسههههتەمە و ،لههههە مێههههژه خههههانمی کۆنسههههۆلۆ ئههههەم سههههنوورهی بەزانههههدووه .لههههە
بیرهوهییههههههەکانی ژینههههههەراڵ دا تهههههها ئههههههەو جێیههههههەی تههههههۆ خویندووتههههههەوه ،باسههههههی ئەم
رابهههردووەی تیهههدا نهههەهاتووه .بهههەرم ئەگههههەر ژینهههەرال لهههە کهههاتی هێرشهههی هیزهکههههانی
فەرانسهههە ،چهههل و دوو سهههاڵی تەمهههەن بهههووبا و ،لهههە  ،1091واتهههە پهههاش چهههل سهههاڵ بهههە
سهههههەر ئهههههەم رووداوهدا مردبههههها ،کەواتە لهههههە کهههههاتی مهههههەرگ دا هەشهههههتاو دوو سهههههاڵی
تەمهههەن بهههووه .ئهههەو دهبههها لهههە پهههاش شکسهههتی کورتهههاورۆ ،4و تاراوگهههەبوونی لەگهههەل
ئهههەم خانمهههەدا زهماوهنهههدی کردبههها .بهههەاڵم ئهههەم خانمهههە لهههەو سهههەردهمەدا کیژۆلەیهههەکی
بچووک بووه...
ریکههههههەوت وبهههههههەروارهکان لهههههههە زهینهههههههت دهردهچهههههههن ،چوونکهههههههە خهههههههانمی
کۆنسههههۆلۆ لەم کههههاتەدا بههههەو دهنگههههە رواز و ناسههههکەی و ،بههههەو جیکەجیکەیههههەوه کههههە
دهلێههههها باڵهههههداره ،خهههههەریکی قسهههههەکردنە .رووی قسهههههەکەی لهههههە ئەوورایهههههە و تهههههۆش
وێهههڕای ئەوهیکهههە خههههەریکی خهههواردنی ،گوێبیسهههتی تۆمههههاریکی دوور و دریهههژ و پههههڕ
لهههە گازهنهههدهکانی دەبیهههت ،دهرد وئازارهکهههانی ،نەخۆشهههیە گوماناوییهههەکانی ،ئهههەو گهههازه
4

 QUERTAROئەیالەتێكە لە ناوهندی مەکزیکا .کۆماری خوازهکان لەم ئەیالەتەدا ئیمپراتۆر
ماکسیملیەن یان گولە باران کردووه (.)1376

29

ئەوورا
و گلەییانهههههەی کهههههە لهههههە نرخهههههی دهرمانهههههەکانی گرانتهههههر و زۆرتهههههرن ،نهههههم و شهههههەی
خانووهکهههههە و هەروەهههههها لهههههەم ورده بابەتانهههههە .بهههههە تهههههەمای لهههههەم پهههههەیڤی خیزانیهههههەدا
بەشههههداری بکههههەی و سههههەبارهت بههههە کارهکههههەری

پرسههههیار بکههههەی کههههە دوینهههها بههههۆ

هێنهههانی شهههت ومەکهههەکانت رۆشهههتووه ،کارهکهههەرێ

کهههە تههها بهههە ئێسهههتا نهههەتبینیوه و بهههۆ

خزمههههەتکاری قههههەت لههههە سههههەر مێزهکههههە ئامههههاده نههههەبووه .بههههە تههههەمای سههههەبارهت بههههە
کارهکهههەرێ

پرسهههیار بکهههەی کهههە لهههە نهههەکاو بهههە سەرسهههوورمانەوه تێدهگهههەی کهههە تههها

ئهههههههەم کاتهههههههە ئەوورا قسهههههههەیەکی لهههههههە زار دهرنەپهههههههەریوه و ههههههههەر وهک ئامیرێههههههه
خهههەریکی قهههووت دانهههی چێشهههتەکەیەتی ،ههههەر دهلێهههی جهههاوهڕێی پاڵنهههەرێکی دهرهکهههی
بهههووه ،تهههاکوو کهههارد و چەنگاڵەکهههەی ههههەڵبگرێ و پارچەیهههەک لهههەو جەرگهههە  -بهههەڵا،
دیسهههان خهههواردنی جهههەرگ ،بهههە رواڵهههەت ئەمهههە چێشهههتی دڵخهههوازی ئهههەم بنەماڵەیهههە -
هههههەڵبگرێت و بههههۆ زاری ببههههات .بههههە خیرایههههی نیگههههات لههههە پووریههههەوه بههههۆ برازاکههههەی
دهگیهههڕی ،بهههەاڵم ههههەر لهههەم کاتهههەدا خهههانم لهههە جوولهههە دهکهههەوێ و ههههەر لهههەم دهمەشهههەوه
ئەوورا کاردهکههههەی لههههە سههههەر دهوریەکههههەی دادهنهههها و رادهوهسههههتا و ،بیههههرت دێههههتەوە
کە خانمی کۆنسۆلۆ بۆ ساتا دهبا کە کاردهکەی لە سەر مێزهکە داناوه.
چەنهههد خولهههەکێ
ئهههههەو دوانهههههە وشههههه

بههها دهنگهههی :خواردنەکهههەت تهههەواو دهکهههەی ،لهههە حاڵێکهههدا

ورهق ،ههههههەر وهک کۆتهههههەڵێ  ،دانیشهههههتوون و سهههههەیری تهههههۆ

دهکهههههەن .سهههههەرهنجام خهههههانم دهلههههها" :گهههههەلا ههههههیالکم .نهههههاتوانم لهههههە سهههههەر مێزهکهههههەدا
چێشتەکەم بخۆم .وهره ،ئەوورا ،یارمەتیم بده تا بچم بۆ ژوورهکەی خۆم".
ئەگههههەرچی رووی قسههههەکەی لههههە ئەوورایههههە بەاڵم خههههانمی کۆنسههههۆلۆ هههههەوڵ
دهدا سههههەرنجی تههههۆ بههههەرهو ری خههههۆی راکێشهههها :راسههههتەوخههههۆ چههههاو لههههە تههههۆ دهبههههڕێ
بهههەڵکوو تهههۆش نیگهههای لههها وهرنهههەگێڕێ .تەقەریهههەکت پێویسهههتە تههها خهههۆت لهههە سهههیلەی
ئههههەو چاوانههههە ببههههویری ،چههههوونکە دیسههههان زهق ،روون وئامههههاڵ زهرد دهبنههههەوه .ئیههههدی
دهروهسهههتی پهههەردهی پێلووکهههانی چهههاوی و ئهههەو چهههین و چرووکانهههە نهههین کهههە زۆرجهههار
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ئەوورا
ئەم نیگههههایە حەشههههار دهدهن .ئههههەوجار سههههەیری ئەوورا دهکههههەی ،کههههە مههههەن

و ئههههارام

لههههە هههههیج رامههههاوه و بههههە بێههههدهنگی لێوهکههههانی دهبزوێنهههها .هەڵدهسههههتا و بههههە ئههههارامی،
وهکهههوو جهههووڵەیەکی خهههەیااڵوی ،دهسهههتی خهههاتووهنی پیهههر و پشهههت چهههەماو دهگرێهههت و
هێدی هێدی ئەو لە ژووری خواردن دهباتە دهر.
ئێسهههتا ،تهههەنیا ههههەر بهههە خواردنهههەوهی ئهههەو قهههاوهیهههە رادەگهههەی کهههە لهههە دهسهههت
پێکردنههههی خههههواردنی چێشههههتەکەتەوه لههههە سههههەر مێزهکههههە دانههههدرابوو ،قاوهیههههەکی سههههارد
کههە قههوم قههوم نۆشههی دهکههەی .لههە حاڵێکهها برۆکانههت تێ ه

گههرێ داوه ،ئههەم پرسههیاره لههە

خهههۆت دهکههههەی کههههە داخهههوا ئههههەم خههههانووه سههههریمەیەکی شهههاراوهی لههههەسههههەر رەوشههههتی
برازاکههههههەی دانەنههههههاوەێ ئایهههههها ئههههههەم کیههههههژه ،ئەوورا جوانەکههههههەی تههههههۆ ،بههههههەو بەرگههههههە
سههههههەوزهیەوه ،بههههههە پێچەوانههههههەوهی ویسههههههت و داخوازییەکههههههانی خههههههۆی لههههههەم ماڵههههههەدا
رانهههەگیراوهێ بهههەاڵم بهههۆ ئەو دهربهههازبوون زۆر هاسهههانە ،بهههە تایبهههەت لهههەو کاتانهههەی دا
کهههە خهههانم لهههە ژووره تاریههه

و روونەکهههەی خۆیهههدا خهههەوتووه .بهههە خهههۆت دهڵێهههی بههها

گومهههان کاریگهههەری ئهههەم پیرێژنهههە بهههە سهههەر ئهههەم کیهههژهدا زۆر قورسهههە و لهههە خهههەیاڵی
خۆتهههدا ئهههەو رێگایانهههە مەزنهههده دهکهههەی کهههە بهههۆ دهربهههازبوون پێویسهههتن :رهنگهههە ئەوورا
چهههاوهڕوانی تهههۆ دەکههها تهههاکوو ئەو لهههە پێوهنهههدی ئهههەم زهنجیرانهههە دا رزگهههار بکهههەی کهههە
ئهههههەم پیرێژنهههههە شهههههەڕهنگێز و نگریسهههههە لهههههە دهسهههههت ورقهههههی ئااڵنهههههدووه .ئەوورا لهههههە
رابردوویههدا دههێنیتهههەوه یهههاد ،جەسهههتەیەکی بههها گیههان ،کەسهههێ
دهروونههی خۆیههدا ئەفسههون کههراوه ،کێژێکههی دڵناسهه

کهههە لهههە تهههرس وسهههامی

کە لههە خههۆی رانههابینا لههە حانههد

ئەم پیرێهههژنە سهههەرهڕۆیەدا مەتهههەقی لێهههوه بێهههت ،ئهههەو کاتهههە دڵتەنگیهههانەی دێنیهههتە پهههێش
چههاوی خههۆت کە لههە بێدهنگیههدا لێوهکههانی دهقرتێنهها ،بههە چەشههێ

کههە هههەر دهڵێههی لههە

بێدهنگیهههدا داوای لهههە تهههۆ کهههردووه تهههاکوو رزگهههاری بکهههەی ،کۆیلهههە ئاسهههایانە رسهههایی
گشهههت جووڵەیهههەکی ئهههەم خاتوونهههە دەکهههاتەوە ،بهههە چەشهههنا کهههە دەڵێهههی ههههی دەراوێکهههی
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ئەوورا
روونههههههی بههههههۆ نەمههههههاوەتەوە و ناچههههههارە ملکەچههههههی ئەم چارەنووسههههههە بێههههههت کە هەر
دووپاتی هەڵس وکەوت و جووڵەی کۆنسۆلۆ خانم بکاتەوە.
لهههههە حاسهههههت ئهههههەم سهههههەرهڕۆییەدا رادهپهههههەڕیت .بهههههەرهو دهرگاکهههههەی دیکهههههە
دهڕۆی ،دهرگایههههههەک لههههههە خههههههوار پلیکانههههههەکان و لههههههە تەنیشههههههت دهرگههههههای خاتوونههههههە
پیرهکههههههەیە :رهنگههههههە ئەمههههههە ژووری ئەوورا بێههههههت ،چوونکههههههە جگههههههە لههههههەم ژووره
شههههوێنێکی دیکههههەی لهههها نییههههە .دهرگاکههههە دهکەیتههههەوه و دهچیتههههە ژوور .ئههههەم ژوورهش
تاریکههههە ،دیوارهکههههانی سههههپین و تههههەنیا رازێنههههەری ئههههەم ژووره کههههۆتەڵی مەسههههیحێکی
رهش وگەورهیهههە .بهههە دهسهههتە راسهههت دا دهرگایهههەکی لێیهههە کهههە بهههە رواڵهههەت بهههە سهههەر
ژووری پیرێژنەکههههەدا دهکرێتههههەوه .بههههە گورگههههەلۆقههههە بههههەرهو ری دهرگاکههههە دهچههههی،
دهسهههتی بهههۆ دهبهههەی ،بەاڵم دەسهههت رادەگریهههت و لهههە سهههەر ئهههەوه سهههاغ دهبیتهههەوه کهههە
وازی لههها بێنهههی و نهههەی کەیتهههەوه .وا باشهههتره پێشهههتر لەگهههەڵ ئەوورا دا قسهههە بکهههەیت
و پرس بە خۆی بکەی.
ئەگهههههەر ئەوورا چهههههاوهرێی یارمهههههەتی تهههههۆیە ،ئەوا دێهههههت بهههههۆ ژوورهکهههههەت.
هههههەر بههههەم مەبەسههههتە دهچیتههههەوه بههههۆ ژووری خههههۆت ،یاداشههههتەکانی خههههۆت و دهسههههت
نووسههە رهنهه

زهردهکههانی ژێنێههراڵ فههەرامۆش دهکههەیت و ،بههە تههەنیا بیههر لههە جههوانی

ئەوورایەکههههەت دهکەیتههههەوه .هههههەتا زیههههاتر بههههە بیریههههدا رۆ دهچههههی ،پتههههر ئههههەو بههههە هههههی
خهههۆت دهزانهههی ،نهههەک ههههەر لەبهههەر جهههوانییەکەی یهههاخۆ مهههەراقی دڵهههی خهههۆت ،بهههەڵکە
لەبەر ئەوەی کههههههە بەتەمههههههای لههههههەم کویلەیەتییههههههە رزگههههههاری بکههههههەی .زهمینەیههههههەکی
ئههههەخالقیت بههههۆ مەراقەکههههەی دڵههههی خههههۆت دۆزیوهتههههەوه و ،لە ویژدانههههت دا هەسههههت بە
با گوناحی و رازی بوون دەکەی.
کە بههههۆ جههههارێکی دیکههههە گوێههههت لههههە دهنگههههی زهنگۆڵەکههههە دهبێتههههەوه ،ئیتههههر
ئەمجهههارە بهههۆ خهههواردنی شهههێۆ ناچیتهههە خهههوار .چوونکهههە وازی ئهههەوهت نەمهههاوە کە بهههۆ
جهههارێکی دی دیمهههەنی رووداوێههه

تەحهههەمۆل بکهههەی کهههە نیهههوهڕۆ شهههاهیدی بهههووی.
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ئەوورا
رهنگههههە ئەوورا لههههەم مەبەسههههتەی تههههۆ تهههها بگههههات و پههههاش خههههواردنی شههههێو سههههەردانت
بکا.
خهههۆت بهههە کهههارکردن لهههە سهههەر دهسهههت نووسهههەکان سهههەرقاڵ دهکهههەی .چهههون
لهههە خوێندنههههەوهیان وهڕهز دهبههههی ،بهههە هێمنههههی جههههل وبەرگهههەکانت لەبههههەر دادهکههههەنههههی،
دهچیتههههە نێههههو پێخەفەکههههەت و دهردهم خههههەوت لهههها دهکههههەوێ .بههههۆ یەکههههەم جههههار پههههاش
سهههااڵنێکی زۆر خهههەون دێتهههە سهههورا ت .خهههەون بهههە تاکهههە شهههتێکەوه دهبینهههی ،خهههەونی
دهسهههتێکی رهقەڵهههە و بههها گۆشهههت کهههە بهههە زهنگۆڵەیەکهههەوه بهههەرهو ری تهههۆ دێهههت ،بهههە
سههههەرتدا دهگههههوڕێنا و پێههههت رادهگههههەینا کههههە دهبهههها لەم شههههوێنە بههههڕۆی ،نههههابا کههههەس
لێهههههره بمێنێتهههههەوه .هەرکهههههە ئهههههەو روخسهههههاره ،بهههههەو گهههههۆڕه بەتاڵهههههەی چاویهههههەوه لهههههە
روخسهههارت نێزیههه

دهبێتهههەوه ،بهههە ههههاوارێکی نووسهههاوهوه و شهههەاڵڵی ارهقهههە ،بهههە

ئاگههها دێیتهههەوه .لە نەکهههاو هەسهههت بهههە گهههەرمای دهسهههتێکی دلۆڤهههان دهکهههەی کهههە گۆنهههات
نههههەوازیش دهکههههات .لەم کههههاتەدا جههههووتا لێههههوی ناسهههه

دهبینههههی کههههە بههههە هێواشههههی

نە مەیهههەکی لههها دهبێتهههەوه .ئەهوهنهههدت دهکاتهههەوه و داخهههوازی ئەوهیهههە کهههە لەگەڵهههی دا
میهرهبهههان بهههی .دهسهههت درێهههژ دهکهههەیت ،بهههەڵکوو هەسهههت بە لەشهههێکی ناسههه
بااڵیههههههەکی رووت کە کلیلێهههههه
دەنینهههی ،ئافرهتێههه

بهههکەی،

بە گەردهنیههههههەوه هەڵواسههههههراوه .هههههههەر کههههههە کلیلەکههههههە

دەناسهههیتەوە کهههە هەر ئێسهههتا لهههە تەنیشهههتت راکشهههاوە و ماچهههت دهکههها

و لههە سههەرتا بههە پێههتەوە مههاا هەڵدهگرێتههەوه .لههە تارمههایی ئههەو شههەوه بهها ئەسههتێرهیەدا
هەتهههەری بینینهههی ناکهههەی ،بهههەاڵم بهههۆنێکی خهههۆش لهههە پرچەکانیهههەوه دێنهههە بهههەر کفنکهههت،
لهههههە ئامێزتهههههدا هەسهههههت بهههههە ئەنهههههدامی لەشهههههی دهکهههههەی :بهههههۆ جهههههارێکی دیکهههههە مهههههاچی
دهکەیتەوه و ،حەز ناکەی دەنگی لێوه بێت.
ئههههەوجار کههههە بههههە هیالکههههی ،خههههۆت لههههە باوهشههههی دهردههههههاوێی ،گوێههههت لههههە
یەکهههەم نە مهههەی دهبههها" :تهههۆ مێهههردی منهههی ".قبووڵتهههە .دهڵههها بەرهبەیانهههە ،ههههەر بۆیهههە
بههههە جێههههت دههێڵهههها و پێههههت رادهگههههەینا کههههە سههههبەی شههههەوێ لههههە ژوورهکههههەی خۆیههههدا
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ئەوورا
چاوهڕێهههت دهکههها .دیسهههان قبووڵتهههە و خهههەوت لههها دهکهههەوێتەوە ،ئاسهههووده ،سهههووک و
شههههل ،مههههەراق لههههە هەناوتههههدا بههههەتاڵ دهبێتههههەوه .هێشههههتاش هەسههههت بههههە لەشههههی نههههەرمی
ئەوورا دهکەی ،لەرزهکانی ،خۆ شل کردنەکەی.
رابههههوون بههههە رتههههەوه دژواره .دهنگههههی چەنههههد تههههەقەیههههەک لههههە دهرگهههها بههههەرز
دهبێتههههەوه .سههههەرئەنجام لههههە پێخەفەکههههەت دێیتههههە دهر ،بههههە بۆڵههههەبۆڵ بههههەرهو دهرگاکههههە
دهڕۆی ،هێشهههههتا خهههههەواڵووی .ئەوورا لهههههەو دیهههههوی دهرگههههها ،پێهههههت رادهگهههههەینا کهههههە
دهرگاکهههههەت نەکەیتهههههەوه .دهڵههههها کۆنسهههههۆلۆ حهههههەز دهکههههها قسهههههەت لەگهههههەڵ بکههههها ،لهههههە
ژوورهکەیدا چاوهرێت دهکا.
پهههاش تێوهرسهههووڕانی ده خوولهههەک دهچهههی بهههۆ نوێژخانەکهههەی بێهههوهژن .بهههە
قیتهههی پهههاڵی بهههە بالیفەکانهههەوه داوه .بههها هەسهههت ،لهههە بهههن ئهههەو پێلهههووه پهههڕ لهههە گهههنج و
شههههۆڕهیدا چاوهکههههانی حەشههههار دروان و رەنگههههی مههههەرگیان پێههههوه دیههههاره .بههههە چههههاوی
خۆت گنجە هەڵمساوهکانی بن چاوی و پرووکانی پێستی روخساری دهبینی.
بهههههە بههههها ئهههههەوهی چهههههاو ههههههەڵێنێتەوە پرسهههههیارت ئاڕاسهههههتە دهکههههها" :کلیلهههههی
جانتاکەت لەگەڵ خۆتدا هێناوهێ"
"بەڵا ،پێم وایە ...بەلا ،ئەوهتا".
"ئههههههەوجار دهتههههههوانی بەشههههههی دووهههههههەمیش بخوێنیتههههههەوه .هههههههەر لەوێدایههههههە.
نەوارێکی رهن

ئاسمانی لە دهوری ئااڵوه".

ئهههههههەمجاره ،بهههههههە بێزارییهههههههەکی تایبهههههههەت ،بهههههههەرهو ری جانتاکهههههههە دهڕۆی؛
مشههههههکەکان لههههههەو دهوروبههههههەره تریلەیانههههههە ،لههههههە درزی داره رزیوهکههههههانی ههههههەرزی
ژوورهکهههەرا بهههەو چهههاوی پهههڕ بریسهههکانەوه لهههە تهههۆ رادهمێهههنن و بهههە هههاردان خهههۆ بهههە
کههههونی دیوارهکانههههدا دهکههههەن .جانتاکههههە دهکەیتههههەوه ،دهسههههتەی دووهههههەمی کا ههههەزهکان
هەڵههههههدهگری و دهگەڕێیتههههههەوه بههههههۆ ری خههههههواری قەرهوێڵەکههههههە .خههههههانمی کۆنسههههههۆلۆ
خهههههههەریکی نازکێشهههههههانی کەرویشهههههههکە سهههههههپییەکەیەتی .وهک قارهقهههههههاری قااڵوێههههههه
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لههههە قورگههههە وشهههه

پێکههههەنینێ

و برینگەکەیههههەوه دهردهپههههەرێ و لههههە تههههۆ دهپرسهههها:

"کەیفت بە ئاژهڵ دێێ"
"نهههە ،زۆر کهههەیفم پێیهههان نایهههەت .رهنگههههە هۆیەکهههەی لهههەوهدا بههها کهههە قههههەت
ئاژهڵم رانەگرتووه".
"بههههۆ دۆسههههتایەتی زۆر باشههههن .هههههاودهمێکی بههههە ئەمههههەگن .بههههە تایبههههەت لههههەو
کاتانەیدا کە مرۆ

پیر و تەنیایە".

"بەڵا ،حەتمەن دهبا هەروا با".
"قههههههەت لههههههە خۆیههههههان نههههههاگۆڕن ،جههههههەنابی مههههههۆنتێرۆ .هههههههی روواڵەتێکههههههی
دەسکرد لە خۆیان دهرناخەن".
"وتت ناوی چیەێ"
"کەروێشههههکەکە دهڵێههههی .نههههاوی سههههاگایە .زۆر ژیههههر و زیرهکههههە .پههههەێڕهوی
لە ەریزهی خۆی دهکا .سەربەست و سرووشتییە".
"پێم وا بوو نێرهیە".
"چیێ وادیاره هێشتا فەرقی نێر و ما ناکەی ێ"
"دهی ،گرینههههه

ئەوهیهههههە کهههههە تهههههۆ زۆر هەسهههههت بهههههە تهههههەنیایی و تهههههەریکی

نەکەیت".
"ئهههەوان حهههەز دهکهههەن ئێمهههە تهههەنیا بهههین ،جهههەنابی مهههۆنتێرۆ .چوونکهههە پێمهههان
رادهگههەینن کهههە خهههۆ لهههە دونیههها تهههەری

کهههردن رێگهههای گەیشهههتن بهههە پلهههەی پیاوچاکانهههە.

لە بیریان چۆتەوه کە لە تەنیایی و تەریکی دا نەفس گەلا بە هێزتر دهبا".
"خانم ،من سەرم لەم شتانە دەرناچا".
"ئههههای ،چههههاکتر کههههە سههههەری لهههها دهر ناکههههەی .ئێسههههتا داوات لێدهکههههەم بچیتههههە
سەر ئیشەکەت".
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پشهههتی تههها دهکهههەی ،بهههەرهو دهرگاکهههە دهڕۆیهههت و ژوورهکهههە بهههە جههها دێڵهههی.
لهههە دااڵنەکهههەدا ددانهههەکانتی لههها گهههڕ دهکەیتهههەوه .بهههۆچی ئەوهنهههدهت جهههەرگ نهههەبوو کهههە
پێههههها بڵێهههههی ئهههههەو کیهههههژهت خهههههۆش دهوێێ بهههههۆچی ناگەڕێیتهههههەوه و ،جارێههههه

و بهههههۆ

هەمیشهههە ،پێهههی راناگهههەینی کهههە کهههاتا کارهکهههەت کۆتهههایی پههها ههههات بهههە تهههەمای ئەوورا
لەگهههەڵ خۆتهههدا ببهههەیێ بهههۆ جهههارێکی دیکهههە لهههە دهرگاکهههە نێزیههه

دهبیتهههەوه و کەچهههی

هێشههتا هههەر دوو دڵههی ،پههاڵی پێههوه دهنێههی و ،لههە درزی دهرگاکههەڕا چههاوت بههە خههانمی
کۆنسههههۆلۆ دهکههههەوێت کههههە راوهسههههتاوه ،شههههەق و قیههههت .ئههههاڵ وگههههۆڕێکی سههههەیری بههههە
سهههەردا ههههاتووه .دەبینهههی کە جاکهههەتێکی ئەفسهههەری لهههە بهههاوهش گرتهههووه ،جاکهههەتێکی
رهنهههه

ئاسههههمانی کههههە قۆپچههههەکانی ئههههاڵتونین ،سەرشههههانەکانی سههههوورن ،مههههەدالیاکانی

بریێهههههە دەدەنەوە  -جاکهههههەتێ

کهههههە خهههههانمی پیهههههر جارجهههههارە درندانهههههە گهههههازی پێهههههدا

دهگهههرێ ،تهههاو نهههاواێ میهرهبانانهههە رایدهمووسههها ،بهههە سهههەر شهههانەوه لەبهههەری دهکههها و
بههههههە رقههههههە لەرزۆکەکانیههههههەوه ،چەنههههههد شههههههەقاوێ سههههههەمای پێههههههوه دهکهههههها .دهرگاکههههههە
دادهخەیتەوە.
"کههاتا لەگەڵیههدا ئاشههنا بههووم پههازده سههاڵی تەمههەن بههوو ".لههە بەشههی دووهمههی
بیرهوهرییهههەکانی ژێهههنەراڵ دا ئەمە نووسهههراوە" :کهههاتا لەگهههەڵی ئاشهههنا بهههووم تەمهههەنی
پههههازده سههههارن بههههوو و ،رهنگههههە بتههههوانم دان بههههەوهدا بنههههێم کههههە ئەو چههههاوه سههههەوزانەی
بههههوون کههههە منههههی گیههههرۆدهی ئههههەو کههههرد" .چههههاوه سههههەوزهکانی کۆنسههههۆلۆ ،لههههە ،1376
زهماوهنهههههدی لەگهههههەڵ کۆنسهههههۆلۆ کهههههردووه و کهههههاتا ژینهههههەڕاڵ یۆرینتهههههەیان بهههههەرهو
تاراوگهههە واتهههە بهههەرهو پهههاریس رهوانهههە کهههردووه ئهههەوی لەگهههەڵ خۆیهههدا بهههردووه ،ههههەر
پهههازده سهههاڵی تەمهههەن بهههووه .لهههە دهقیکهههی پهههڕ هەسهههت و لهههە سهههاتە وهختێکهههی ئیلههههام
هێنههههههەردا ئههههههاوا دهنووسهههههها" :بووکەلههههههە بچکۆلەکههههههەم ،بووکەلههههههە بچکۆلههههههە چههههههاو
سهههەوزهکەم .دهرونهههم تهههەژی بهههووه لهههە ەشهههێتدا ".لێهههرەدا بهههاس لەو خهههانووه دەکههها کهههە
ژیانیههههان تێههههدا بههههە سههههەر بههههردووه ،باسههههی گەشههههت وگەڕانههههەکانیان ،ئاهههههەنگی سههههەما،
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فایتۆنههههەکان ،جیهههههانی ئیمپراتۆریههههەتی دووهههههەم 5دەکههههات .ژینههههەڕاڵ ئههههەم بابەتانههههەی
وهسهههه

کههههردووه ،بههههەاڵم گشههههتیان بههههە شههههێوازێکی ئههههاڵۆز کههههە پیههههاو سههههەریان لهههها

دهرناکههها" .تەنانهههەت بێهههزاری دهربڕینهههی ئهههەوم لهههە حاسهههت پشهههیلەکاندا پههها تەحهههەمول
دهکهههرا .منێههه
رۆژێههه

کهههە پهههڕ بهههە دڵ ئهههەم بەسهههتەزمانە جوانانهههەم زۆر خهههۆش دهویسهههتن."...

چهههاوی بهههە کۆنسهههۆلۆ دهکهههەوێ کهههە پشهههیلەیەک جەزرهبهههە دهدا :بهههە تونهههدی

پشههههههیلەکەی لههههههە نێههههههو رقانههههههدا گرتبههههههوو ،داوێنههههههە فشههههههەکەی هەڵههههههدرابوهوه و ،لەو
دەمەودەسهههتەدا ژینهههەراڵ نهههەیزانیوه چهههی بکههها کهههە سهههەرنجی ئهههەو بهههەرهو ری خهههۆی
راکێشهههها .چههههوونکە وای هەسههههت کههههردووه کههههە" :زۆر بەسههههتە زمانانههههە ،تههههەنیا لههههە
رووی منداڵییهههەکی مهههەحزهوه ،ئهههەم کهههارهت بهههە ئهههەنجام دهگەیانهههد" .لهههە راسهههتیدا ئهههەم
دیمەنهههە تههها بەرادیهههەک ژینهههەراڵ دهههههارووژێنا کهههە  -ئەگهههەر بهههڕوا بهههەو شهههتە بکهههەی
کهههە ئهههەو نووسهههیویەتی  -ههههەر بهههۆ ئهههەو شهههەوه بهههە ههههەژانێکی لهههە رادهبهههەدهر یشهههق
بههههازی لههههە گەڵههههدا کههههردووە" .چونکههههە بههههە منههههت دهوت کههههە بههههە جەزرهبههههەدانی ئههههەم
پشهههێالنە ،بهههە شهههێوازی خهههۆت بهههۆ پتهههەوترکردنی بهههەڵێنی ئەوینەکهههەمان قوربانییهههەک
پهههێش کهههەش دهکهههەی" .ئێسهههتا ئەتهههوانی مەزنهههدەی تەمەنهههی بکهههەی .خهههانمی کۆنسهههۆلۆ
دهبهها سههەت و نههۆ سههاڵی تەمههەن بێ هت .هاوسههەرهکەی پههەنجا و نههۆ سههاڵ بههەر لههە ئێسههتا
مههههردووه" .چەنههههده بههههە مشههههوورهوه جههههل و بههههەرگ دهپۆشههههی ،کۆنسههههۆلۆی نههههازدار،
بههههەردهوام بههههەرگێکی مەخمههههەری سههههەوزی دهپۆشههههی ،سههههەوز هههههەروهک چاوهکههههانی،
لهههە سهههەر ئهههەو بهههاوهڕهم کهههە ئهههەم جوانییهههە ئەبەدی دهبههها ،تەنانهههەت پهههاش سهههەد سهههاڵی
تهههریش "...هەمیشهههە لهههە بهههەرگێکی سهههەوزدا .جوانییهههەکی هەمیشهههەیی ،تەنانهههەت پهههاش
سهههەد سههههاڵ" .هێنههههده بههههە جوانیەکههههەت دهنههههازی و ،لەبههههەر ئەوهیکههههە بههههەردهوام جههههوان
بمێنیتەوه ،کاری زۆر سەیر و سەمەره دهکەی".
5

مەبەست لە سەردهمی پاشایەتی لە فەرانسەیە ( 1381تا  )1369کە دامەزرێنەکەی لویی بوناپارت
بووه.
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٤
ئێسههههتا بههههۆت روون بۆهتههههەوه کههههە لەبههههەرچی ئەووار لههههەم خههههانووهدا دهژیههههت :لەبههههەر
ئههههەوهی کههههە خولیههههای جههههوانی و وێنههههای رویههههەتی لههههەم پیرێژنههههە کههههەنفت و شههههێتەدا
ئەبههههههەدی بکهههههها .ئەم ئههههههافرەتە ئەوورای هههههههەروهک ئاوێنەیههههههەک ،وهکههههههوو یەکهههههها لە
تابلۆکهههههههانی سهههههههەر دیوارەکهههههههانی ئەم خهههههههانووە ،وهکهههههههوو پهههههههارچە خشهههههههڵێکی نێهههههههو
دیارییههههەکانی ،دڵههههە بهههها خوێنههههەکانی نێههههو قاو ههههەکان ،وێههههنەی پیاوچاکههههان و شههههەیتانە
دهسکرد وخەیاڵییەکەی لەم خانووهدا راگرتووه.
واز لههههە دهسههههت نووسههههەکان دێنههههی و بههههەرهو نهههههۆمی خههههوارێ دهڕۆی .لههههە
بیههههری ئههههەوهدای کههههە ئەوورا سههههەر لههههە بههههەیانیان دهتههههوانا لههههە شههههوێنێ

بهههها – ئههههەو

شوێنەی کە ئەم پیرێژنە چاوچنۆکە بۆی دیاری کردووه.
وایە ،ئهههههههەو لهههههههە چێشهههههههتخانەدا دهبینیتهههههههەوه کهههههههە خهههههههەریکی سهههههههەربڕینی
کاریلەیکههههە .ئههههەو هەڵمههههەی کههههە لههههەو قورگههههە ئاوهاڵیههههەوە هەڵدهسههههتا ،بههههۆ سههههاردی
خهههوێنی رژاو ،چهههاوە تروسهههکەدارهکەی ئهههەو ئاژهڵهههە ،ههههەمووی ئهههەم دیمەنانهههە دڵهههت
لهههههە خێڵەکهههههەوه دێنههههها .ئەوورا بهههههەرگێکی شهههههڕۆڵ و خوێنهههههاوی لەبهههههەر کهههههردووە و
بسههههههکی ئههههههاڵۆز وپەرێشههههههانە .وهک ئههههههەوهی خههههههۆی لە ناسههههههیاوی دا ،بە شههههههێوەیەکی
نامۆیانە سەیرت دهکا و لە سەر کاری قەسابیەکەی بەردهوام دهبا.
لههههە چێشههههتخانە دهچیتههههەدهر ،حەتمههههەن ئههههەمجاره قسههههە لەگههههەڵ خههههانمی پیههههر
دهکهههەی ،حەتمهههەن رهزیلهههی و سهههەرهڕۆییەکهههەی بهههە چاوییهههدا دهدهیتهههەوه .کهههە دهرگاکهههە
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دهکەیتهههەوه ئهههەو دهبینهههی کهههە لهههە پشهههت حیجهههابی تیشهههکدا راوهسهههتاوه و ،لهههە بەرامبهههەر
کەشههههێکی بههههۆش دا خههههەریکی بەئههههەنجام گەیانههههدنی رێ و رهسههههمێکە ،مسههههتێکی بههههە
حەواوەیە ،بههههە چەشههههنێ

کههههە هههههەر دهڵێههههی شههههتێکی بههههە حههههەواوه راگرتههههووه .لههههە
دهگوشهههها وبههههەردهوام بههههە شههههوێنێکی دا

پەنجههههەکههههانی دهسههههتەکەی دیکەیههههدا شههههتێ

دهکههههههوتا .ئههههههەوجار دهسههههههتەکانی بههههههە سههههههینگی خههههههاوێن دهکاتههههههەوه ،هەناسههههههەیەک
هەڵدهکێشهههها و دیسههههان بههههە حههههەواوه دهسههههتی هەڵدهسههههوورێنا و بۆشههههایی ئەوکەشههههە
دابڕدابههههڕ دهکهههها .بههههە چەشههههنێ

کههههە هههههەر دهڵێههههی -وایە ،سههههوور سههههوور دهیبینههههی-

خەریکی کەوڵ کردنی ئاژهڵێکە...
بههههە پەلههههە بههههە دااڵن ،دیوهخههههان و ژووری خواردنههههدا تێدهپههههەڕی و دهگەیتههههە
ئهههەو شهههوێنەی کهههە ئەوورا خەریکهههە بهههە هێهههوری کاریلەکهههە کهههەوڵ دهکههها .بهههە نهههاخی
کارهکەیههههدا رۆ چههههووه و بههههە رووی خۆیههههدا ناهێنێههههت کههههە هەسههههتی بههههە هههههاتنی تههههۆ
کهههردووه ،یهههان رهنگهههە خهههۆت وا هەسهههت دهکهههەیت .بهههە چەشهههنێ

سهههەیرت دهکههها کهههە

دهڵێی بااڵت هەروهکوو هەوا نادیاره.
بههههههە ههههههاردان بههههههەرهو ژوورهکههههههەت دهچههههههی .دهچیتههههههە ژوورهوه .پههههههاڵ بە
دهرگاکههههەوه دەنێیههههت ،دهڵێههههی ترسههههت لەوهیههههە کههههە کەسههههێ

رهپێههههت بنهههها .هەناسههههەت

سهههههوار دەبێهههههت و شهههههەاڵڵی هههههارەقەی .تهههههرس ودڵەخورپهههههە دات دەگهههههرێ ،تهههههرس لە
یەقینەکهههەت .ئەگهههەر شهههتێ

یهههان کەسهههێ

بهههە تهههەمابا بێتهههە ژوورهکهههەت ،لهههە خهههۆت

رانهههابینی خۆراگرتهههووی لهههە بەرامبهههەردا پیشهههان بهههدهی .خهههۆت بەدەسهههتەوە دەدەیهههت و
بەر دهرگاکههههەی بههههۆ بههههەر دهدهی و رێههههگەی پهههها دهدهی کە چههههی حەز لهههها بێههههت بههههە
سههههەرتدا بێنێههههت .بههههە شههههڵەژاوی و تههههرس و سههههامەوه خههههۆت لههههە سههههەر ئەسههههکەملە
راحەتیەکهههەت رادهژێنهههی وئهههەوجار بهههە سهههەر قەرهوێڵەکەتهههدا دهکهههەوی .شهههەکەت ،بهههە
بههها ئهههەوهی هێهههزی ئیهههرادهت تێهههدا مابێتهههەوه ،بهههە چهههاوانێکی بەسهههتراوه و دوو باسهههکی
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ئەوورا
شهههل کهههە لههههە دهوری بالیفەکهههەت هااڵنههههدووه رادەکشهههێیت  -بالیفیههه
نیە ،هی شتێ

کههههە ههههی خههههۆت

هی تۆ نیە.

بهههە نهههاخی وڕوگێهههژی خۆتهههدا رۆ دهچهههی ،دهچیتهههە نێهههو قهههواڵیی خەونێکهههەوه
کهههە تاکهههە رێگایەکهههە بهههۆ دهربازبوونهههت ،دەربهههاز بهههوون لە شهههێت بهههوون .چەنهههدجار لهههە
سههههەریەک ئههههەم وشههههانە دووپههههات دهکەیتههههەوه ( :ئههههەم ژنههههە شههههێتە ،شههههێتە) .دووپههههاتی
دهکەیتهههەوه تهههاکوو خهههۆت لهههە خهههەو بێنهههی و ،بهههۆ جهههارێکی دیکهههە دێتهههەوه بهههەر چهههاوت
کهههە ئەو بهههە چهههەقۆیهههەکی خهههەیاڵی کاریلهههە خەیاڵییەکهههە کهههەوڵ دهکههها" .ئهههەم ژنهههە شهههێتە،
شێتە"...
لههههههە قههههههوواڵیی هەڵههههههدێرێکی تاریکەکههههههەوە ،لههههههە خههههههەون و خەیاڵههههههە کههههههپ
مەندەکەتهههههدا کە تەنهههههانەت دەنههههه

لەو زارو لێوانەشهههههەوە نهههههایەت کە دەجهههههووڵێنەوە،

دهبینی کە بەرهو ری تۆ دێت ،دهبینی کە بەرهوری تۆ خۆ دهکێشا.
لههههە بێدهنگیههههدا ،دهسههههتە کههههز وبهههها گۆشههههتەکانی دهجووڵێنێتههههەوه .بههههەرهو رت
دێ تهههاکوو روخسهههاری لهههە رووت بخشهههێنا و تهههۆش پووکهههە خوێناوییەکهههەی ،پووکهههە
بههها ددانهههەکانی خهههانمی پیهههر دهبینهههی و ،یهههەک بهههە خهههۆت دهقیژێنهههی و ئیتهههر ئهههەو بهههە
دهسههههت جۆاڵندنههههەوه لێههههت دوور دهکەوێتههههەوه و تههههۆش ددانههههە زهرد هەڵگههههەراوهکههههانی
کە رژاونەتە نێو کۆشتەوە ،لە هەڵدێرهکەوە بەر دهدهیتەوه:
قیژهکههههەت دەبهههها بە زایەڵههههەی دەنگههههی زریکههههەی ئەوورا .لههههە خەونکەتههههدا
ئهههههەو بەرانهههههبەرت راوهسهههههتاوه و یەک بەخههههههۆی دهزریکێنههههها ،چهههههوونکە کەسههههههێ
داوێنی کراسە سەوزهکەی هەڵدریوه ،ئەوجار روو لە تۆ دهکا.
تیتۆڵههههههە هەڵههههههدراوهکانی داوێنەکههههههەی بە دهسههههههتەوە گرتههههههووە ،ددانەکههههههانی
خهههانمی پیهههری وەک تاقمێههه

لەسهههەر ددانەکهههانی خهههۆی دانهههاوە و روو لهههە تهههۆ دهکههها و

بههههە بێههههدنگی پێدهکههههەنا .لههههەم سههههاتەدا ،رقههههەکانی ،رقههههە رووتههههەکانی لههههەت بههههە لههههەت
هەڵدەوەرێن و بەرهو هەڵدێرهکە خۆی فرێ دەدات...
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ئەوورا
تەقههههەی دهرگهههها و ،ئههههەوجار دهنگههههی زهنگۆڵەکههههە .زهنگههههی خههههۆ ئامههههادهکردن
بهههۆ خهههواردنی شهههێو .تههها بهههە رادهیهههەک تووشهههی ژانهههەسهههەر ههههاتووی کهههە ەقرهبهههەکانی
کاتژمێرهکهههەت بهههۆ لێههه

جیههها نابێتهههەوه ،بهههەاڵم دهزانهههی کهههە درهنههه

وهختهههە .لهههە بهههان

سهههههەرتەوه ،لهههههەسهههههەر هەورهبانهههههە شووشهههههەیەکهههههەڕا چهههههاوت بهههههە ههههههەوری شهههههەوگار
دهکهههەوێ .بهههە ئازارێکهههەوه کهههە بهههە ههههەموو لەشهههتدا دهگهههەڕێ هەڵدهسهههتا ،برسهههی و
گێهههژ .سهههوراحییە شووشهههەییەکە لەبهههەر بەلۆ هههە ئاوهکهههە رادهگهههری ،چهههاوهڕێی ههههاتنی
ئهههههاو دهکهههههەی ،سهههههوراحییەکە پهههههڕ دهکهههههەیت و دهیکەیتهههههە نێهههههو دهسهههههت شهههههۆرییەکە.
سهههەروچاوت دهشهههوۆی ،بهههە فڵچهههە کۆنەکهههەی ددانهههت کهههە مهههە جوونێکی سهههەوزی لهههە
سههههەره ،ددانههههەکانت خههههاوێن دهکەیتههههەوه .دهسههههتێکی تههههەڕ بههههە پرچەکانتههههدا دههێنهههها-
دیهههاره ئاگهههات لهههە خهههۆ نیهههە کهههە بهههە ئهههەنجام گەیانهههدی ئهههەم ئەرکانهههەت بهههە پێچەوانهههەی
رهوتهههههی ئاسهههههایی خۆیهههههانن -و بەرابهههههەر بهههههە ئاوێنهههههەی دۆاڵبەکهههههە ،بهههههە وهسواسهههههەوه
پرچهههەکانت شهههانە دهکهههەی .پاشهههان ،بۆێنبا ەکهههەت گهههرێ دهدهی .جاکهههەتەکەت لەبهههەر
دهکهههەی و بهههەرهو نههههۆمی خهههوارێ و بهههەرهو ژووری خهههواردن دهڕۆی .لهههەوێ تاکهههە
جێیەک بۆ خواردن ئاماده کراوه  -جێگایەک بۆ تۆ.
لههههە کههههن دهورییەکههههە ،لههههە بههههن دهسههههماڵی سههههفرهکەوه ،بههههە قامهههه

شههههتێ

نهههەوازیش دهکهههەی :بووکەلەیهههەکی نالهههەبار کهههە لهههە کووتهههاڵ دروسهههت کهههراوه ،سهههیخناخ
لهههە گهههەرد و خۆڵهههە و لهههە قڵشهههتی شهههانەکانیەوه تهههۆز هەڵدهسهههتا .بهههە مرهکهههەبی چینهههی
روخسههههههاری نەخشههههههاووه و ،بههههههە فڵچههههههەی رهنهههههه

هێلکههههههاری لههههههەسههههههەر ئەنههههههدامە

رووتەکەی کراوه .بووکەڵەکەت بە دهستی چەپ راگرتووه.
بهههههە بههههها ئیهههههراده خواردنەکهههههەت دهخهههههوێ ،سهههههەرهتا هەسهههههت بهههههە حاڵەتهههههە
ئەفسههههووناوییەکەت نهههههاکەی ،بهههههەاڵم دواتهههههر هۆکارێههههه

بهههههۆ خەونە ئهههههاڵ زەکەت بهههههە

زهینههههت دهگهههها ،هۆکههههاری مۆتههههەی شههههەوانەت و هەروەههههها هەسههههت بە هاوئاهههههەنگههههی
نێهههههوان جووڵهههههە خهههههەواڵووەکانت و جووڵهههههەکانی ئەووار و خهههههانمی پیهههههر دەکەی .لهههههە
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ئەوورا
نههههههەکاو هەسههههههت بە بههههههوونی پەتههههههایەکی نەهێنههههههی دەکەی .پەتههههههایەکی گیههههههرۆ کە لههههههە
کڵێشهههەی ئهههەو بووکهههە ترسههههێنەرهدا خهههۆی حەشهههار داوە و گوومانهههت تێهههدا دروسهههت
دەکهههها و هەسههههتی بێزاریههههت تێههههدا دههههههارووژێنا .فڕیههههی دهدهی .بههههە دهسههههرهی سههههەر
سهههههفرهکە زارت خهههههاوێن دهکەیتهههههەوه ،چهههههاو لهههههە کاتژمێرهکهههههەت دهکهههههەیت و بیهههههرت
دێتەوه کە ئەوورا لە ژوورهکەیدا چاوهڕێی تۆ دهکا.
بهههە ماتهههەمات لهههە دهرگهههای ژوورهکهههەی کۆنسهههۆلۆ خهههان نێزیههه
بههههەاڵم لههههە ژوورهکههههەیڕا هههههی دهنگێهههه

دهبیتهههەوه،

نابیسههههرێ .بههههۆ جههههارێکی دیکههههە چههههاو لههههە

کاتژمێرهکهههەت دهکەیتهههەوه :هێشهههتا سهههە ات نیزێههه

بهههە نۆیهههە .بڕیهههار دەدەی کهههە بهههە

کوێرهکههههههوێڕ و پەل کوتههههههان بچههههههی بههههههۆ حەوشههههههە سههههههەر داپۆشههههههرا و تاریکەکههههههە،
حەوشهههەیەک کهههە لهههە یەکهههەم رۆژی هاتنتهههەوه  -بهههە بههها ئهههەوهی چهههاوت بهههە شهههتێ
کەوتبا  -بە نێویدا تێپەڕیوی و ،هەتا ئێستاش رووت تا نەکردۆتەوه.
دهسهههت بهههە یهههواره شهههەدارهیەکەیهههدا دێنههها کهههە بهههە قهههەوزه داپۆشهههراوه .ههههەوا
بهههۆن خۆشهههەکەی هەڵههههدهمژی و ههههەوڵ دهدهی ئهههەو بههههۆنە جوراوجۆرانهههە لێههه

جیهههها

بکەیتههەوه کههە دێنههە بههەر هەناسههەت ،بەڵههکە بههەم جههۆره بتههوانی بههۆن ههەتره قههورس و
گرانباییەکهههانی دهورو بهههەرت بناسهههیتەوه .بڵێسهههە لەرزانەکهههەی شهههەمچەکەت بهههە سهههەر
حەوشهههههە تەسههههه

و چکۆلەکهههههەدا تیشههههه

بههههه و دهکاتهههههەوه ،ئەو حەوشهههههەیەی کهههههە

رووهکهههە جۆراوجۆرهکهههان لهههە ههههەموو ریەکیهههەوه لهههە سهههەر گڵێکهههی نهههەرم و سهههووردا
شهههین بهههوون .دەتهههوانی هێنهههدێ لە گهههژ و گیههها بهههەرز و پهههر چهههڕو بهههەرگەکان بناسهههیتەوە
کهههە لهههە بهههن شهههەوق دانهههەوهی گهههڕی شهههەمچەکەتدا سهههێبەریان بهههە سهههەر دیوارهکانهههدا
دهکهههەوێ .بهههەاڵم شهههەمچەکهههەت تههها قۆنچکەکهههەی دهسهههووتاوە و قامکهههەکانت کهههزەی لههها
هەڵدەسههههتا .دهبهههها شههههەمچەیەکی دیکههههە ئههههاگر بههههدهی تهههها بههههەم جههههۆره بتههههوانی دیتنههههی
گوڵههههەکان ،میوهکههههان و گشههههت رووەکەکههههان بههههە کۆتههههایی بگههههەینا کههههە لههههە رووداوه
سههههەیرو سههههەمەرهکانی سههههەردهمی کههههەونارادا شههههتت لههههە سههههەر خوێندوونەتههههەوه .ئههههەو
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ئەوورا
رووهکهههە فهههەرامۆش کراوانهههەی کهههە لهههەم حەوشهههەیەدا بهههە بهههۆن خۆشهههی و خەواڵووانهههە
شهههین دهبهههن .گهههەاڵ بهههەرزهکان و گهههەاڵ پانهههەکان و گهههەاڵ جنجرهکهههانی (سهههیکەران) ،لێهههە
تێهههه

هااڵوهکانیههههان و ئههههەو گواڵنههههەی کههههە پشههههتیان زهرد و دهروونیههههان سههههوورن،

گهههەاڵی ( تهههای ریهههزی) ،نهههووک تیهههژ و بهههە شهههێوهی دڵ ،کۆلکهههە خۆڵهههە مێشهههییەکانی
گوڵههە ( مههاهوور) بههەو گوڵههە هێشههوویانەیەوه ،شمشههادی پههڕ لههق و پههۆ بههە گوڵههە سههپی
یەکانیهههەوه و ( بهههەردون) .لهههە بهههن بڵێسهههەی شهههەمچەکەی تهههۆدا ئهههەم رووهکانهههە گیانیهههان
بهههە بهههەردا دهکرێتهههەوه و هێهههدی هێهههدی سهههێبەرهکانیان بهههە بادانەوهیهههەکی نهههەرم و نیهههان
سهههههەما دهکهههههەن و ،سهههههریمەی ههههههەر کهههههام لهههههەم رووهکانهههههە لەسهههههەر خهههههۆت هەسهههههت
پێههههدەکەی :بیبلبیلههههەی چاوەکانههههت دهکەنههههەوه ،سههههووکنایی بههههە ئههههێش و ژان دهدهن ،لههههە
ژانههههی زاوزێ کههههەم دهکەنههههەوه ،ئههههارام بەخشههههن ،دهمههههاری ئیههههراده شههههل دهکەنههههەوه و
هێمنایەتی یەکەی شەهوهت هێنەر بە دهروون دهبەخشن.
ئهههەوجار کهههە شهههەمچەی سهههێهەمت لههها دهکووژێتهههەوه ،ههههەر تهههۆ دهمێنێتهههەوه
و بههههۆ ههههەتری رووهکههههەکان .بههههە هێههههوری بههههەرهو دااڵنەکههههە دهڕۆی  ،بههههۆ جههههارێکی
دیکهههە لهههە پشهههت دهرگهههای کۆنسهههۆلۆ خهههان دا گهههوێ رادهدێهههرێ و ئهههەوجار بهههە ماتهههەمات
بههههههەرهو ژووری ئەوورا دهرۆی .لە دهرگهههههها نادەیههههههت و بە هێههههههوڕی دهکەیتههههههەوه و،
پهههها دهخەیتههههە ژوورێکههههی چههههۆڵ .لە ژوورەکەدا رووناکههههایی شههههەبەنگێکی بازنههههەیههههی
بههههە سههههەر قەرهویڵههههەکههههەدا ،بههههە سههههەر خاچههههە گههههەوره مەکزیکییەکەیههههدا و بههههە سههههەر
ئافرهتێهههه

دا کههههەوتووە کههههە لەگەڵ قەپههههات کردنههههی درگههههای ژوورەکەی بههههەرهو رت

دێ .ئەوورا بههههەرگی سههههەوزی لەبههههەر دایههههەوه و ،هههههەر کههههە لێههههت نێزیهههه

دهبێتههههەوه

رانهههە سههههپییەکانی دهردهکههههەون کهههە وهک مانگههههە شههههەو بریسهههکەی دێههههت .ئافرهتێهههه ،
هههههەتا لێههههت نێزیکتههههر دهبێتههههەوه لههههە بههههەر خۆتههههەوه دووپههههاتی دهکەیتههههەوه :ئافرهتێهههه ،
کیژهکههههەی دوێنهههها نەبههههوو ،کیژهکههههەی دوێنهههها  -دهسههههت بههههۆ قامکههههەکههههانی ئەوورا و
دواتههر دهسههت بهههۆ کەمههەری دهبههەی  -تەمهههەنی هههەر بیسههت سهههاڵ دهبههوو .ئافرهتەکهههەی
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ئەوورا
ئههههەمڕۆ -لە حاڵێکهههها بسههههکی پەریشههههان و گۆنهههها رهنهههه

هەڵبزرکاوهکههههەی نههههەوازیش

دهکههههەی – وەک ئههههافرەتێکی تەمههههەن چههههل سههههاڵە خههههۆ دهنههههوێنا .لههههە دوێنههههەوه تهههها بههههە
ئههههەمڕۆ شههههتێ

لههههە چاوهکانیههههدا قههههورس بههههووه ،سههههوورایی لێوهکههههانی بههههە رادیههههەکی

بهههەرزتر لهههە حاڵهههەتی ئاسهههایی کێشهههراوهتەوه ،بهههە چەشهههنێ

کهههە دهڵێهههی ویسهههتوویەتی

شهههێوهی ئهههەکتهههەرێکی سهههیرک بهههە لێوهکهههانی ببەخشههها .بزهیهههەکی زۆرهملییانهههە لەسهههەر
لێوەکهههانی دەنیشهههێت ،ئهههەم زهردهخەنەیهههە هههههەروهک رووهکهههەکهههانیی نێهههو حەوشههههەکە،
تامههههاوی هههههەنگوین و کههههەکره دەدەنەوە .لەوە زیههههاتر دهرفەتههههەت نیههههە کههههە بیههههر لههههە
بابەتێکی دی بکەیتەوه.
"فلیپە ،لە سەر قەرهویڵەکە دانیشە".
"زۆر باشە".
"ئەمشهههەو کهههایە دهکهههەین .پێویسهههت ناکههها تهههۆ ههههی بکهههەی .بهههۆ خهههۆم ههههەموو
کارهکان بە ئەنجام دهگەینم".
بههههە دانیشههههتنت لههههە سههههەر قەرهوێڵەکههههە لههههە دوای سههههەرچاوهی شههههەبەنگێ ،
ئهههەو تیشهههکە رهنههه

شهههیرییە دهگهههەڕێی کهههە زۆر بهههە ئاسهههتەم دهتهههوانا کهههەل و پهههەلی

نێهههههو ژوورهکهههههە و حهههههزووری ئەوورا لهههههە بهههههن تیشهههههکیدا بناسهههههیتەوه .حزوورێکهههههی
خەیههههاڵی کە لههههە بههههن کەشههههێکی رهنهههه

زێههههڕین دا دەتلێههههتەوە .دهتبینهههها کههههە چههههاو بە

مههههێچکەکەدا دەگێههههڕی بەڵههههکە بزانههههی ئههههەم تیشههههکە لههههە کههههوێرا دێههههت .لههههە دهنگههههی ڕا
هەست دەکەی کە لە بن پێت دا چۆکی داداوه.
"ئاسهههمان نهههە نهههزمە و نە بەرزیشهههە .ههههەم لهههەم بهههان سهههەرمانەو ههههەمیش لهههە
بن پێمانە".
پههههێ و و گۆرهوییههههەکانت لههههە پهههها دادهکههههەنا و رقههههە رووتەکههههەت نههههەوازیش
دهکا.
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ئەوورا
هەسهههت بهههە تینهههی گەرمهههە ئاوێههه

دهکهههەی کهههە رقهههەکانتی تههها هاویشهههتووه و،

ئەوورا بهههههههە قوماشهههههههێکی زبهههههههر رقهههههههەکانت دهشهههههههوا و جارناجهههههههار دزه نیگایهههههههەک
ئاراسهههتەی مەسهههیحە کۆلیهههاری کراوهکهههەی سهههەر دیوارهکهههە دهکههها .پاشهههان رقهههەکانت
وشههه

دهکاتهههەوه ،دهسهههتت دهگهههرێ و چەندانهههە گوڵهههە وهنەوشهههە لهههە قهههژه ئاڵۆزهکهههەی

دهخههههات و نە مەیههههەک دهچرێنههههها .سههههەمای والسههههێ

6

 ،بهههههە دهم نە مەکەیههههەوه لهههههە

گههەڵی دا سههەما دهکههەی .خههۆت دهدهیتههە بههەر شههەپههۆلی نە مههەی دهنگههی و بههە نههەرم و
نیههههانی ،گههههوێ بههههە چراندنههههە مەنهههه

و گرانەکههههەی دەسههههپێری و ،خههههۆت دهلههههەنگێنی.

نە مەیههههههەک کههههههە جیاوازییههههههەکی بههههههەرچاوی هەیههههههە لەگههههههەڵ سههههههووکە جووڵههههههەی
دهسهههتەکانی ،کهههە هەر ئێسهههتاکە بهههە هێمنهههی یهههاری بهههە قۆپچهههەی کراسهههەکەی دهکههها و
وهکههههوو رورو خههههۆی لههههە دهورت دههههههاڵێنا .تههههۆش وێههههڕای ئههههەو ،ئههههەو ئههههاوازه بهههها
وشهههەیە دهچڕێنهههی .ئەم نە هههمەیە بهههە شهههێوهیەکی سروشهههتی لهههە قوڕگتهههەوه هەڵدهسهههتا.
پێکههههەوه دهخولێنههههەوه و بههههە هههههەر سههههووڕانێ  ،لههههە پێخەفەکههههەتان نێزیکتههههر دهبنههههەوه.
ئەوجهههههار چڵێسهههههانە زاری ئەوورا رادەمووسهههههیت و ئاوازهکهههههە خهههههامۆش دهکهههههەیت و،
بە هەڵگرتنەوهی ماچێ

لە سەر شانە سپییەکانی کۆتایی بە سەماکەتان دێنی.

جههههلە داکەنههههدراوهکانی تههههۆی بههههە دهسههههتەوهیە .ئەوورا لههههە سههههەر جهههها پههههاڵی
داوهتهههەوه و شهههتێ

دهخاتهههە مابهههەینی ئەو رانهههانەی کهههە هەر ئێسهههتا تونهههد تونهههد جهههووتی

کههههردون .دهسههههتی پێههههدا دههێنهههها و بههههە ئامههههاژه بانگههههت دەکهههها .توێشههههەیەکی (بسههههکیت)
رهق و ناسهههه

لههههە سههههەر رانههههەکانی ورد دهکهههها ،گههههوێ بههههە هەڵژانههههی وردکههههەکههههانی

نههادات ،لههەتێ

لههەو توێشههیەیە بههە تههۆ دەدات و ،تههۆش لێههی وهردهگههری و بههۆ زارتهههی

دەبههههەی و بههههە زهحمههههەت قههههووتی دهدهی .ئههههەوجار چههههاوت بههههە ئەندامههههە رووتههههەکەی
دهکهههەوێ کهههە باسهههکەکانی بهههە مهههەودای قەرهوێڵەکەیهههدا بههه و کردوهتهههەوه ،ههههەر وهک
6

سەمایەکی ئاڵمانی یە و ناوی سازێکە کە بۆ ئەم مەبەستە دهیژێنن.
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ئەوورا
باسههههکە ئاوهاڵکههههانی ئههههەو بههههە خههههاا دا کهههههراوهی (مەسههههی ) کههههە بههههە دیههههوارهکهههههەوه
هەڵواسهههههراوه .مەسهههههیحێکی رهش کە تاجهههههە دڕکاوییهههههەکی لەسهههههەر پرچهههههە دهسهههههکرده
رهش و ئاڵۆزهکههههەی دانههههدراوە و ئاورێشههههمێکی ئەرخههههەوانی لههههە رقههههانی ئههههااڵوه و ،لە
تهههاو ئهههازار چۆکەکهههانی بههه و کهههردۆتەوە .ئەوورا ههههەر وهک کوشهههتارگەیهههەک خهههۆی
بە رووتدا دەکاتەوە.
نههههاوەکەی بههههە گههههوێی دا دهچڕێنههههی .لههههەسههههەر پشههههتت هەسههههت بههههە باسههههکە
گۆشهههتنەکانی ئهههەو ئافرهتهههە دهکهههەی .لهههە گوێتهههدا دهنگهههە گەرمەکهههەی دهبیسهههتی کە لێهههت
دەپرسێت" :بۆ هەتا هەتایە منت خۆش دهوێێ"
"ئەوورا ،بۆ هەتاهەتایە ،هەمیشە تۆ بۆ من خۆشەویست دهمێنیتەوه".
"هەمیشەێ سوێندم بۆ دهخوێێ"
"سوێند با".
"تەنانهههههەت ئەگهههههەر پیهههههریش بهههههبم .تەنانهههههەت ئەگهههههەر جهههههوانیش نەمێنمهههههەوهێ
تەنانەت ئەگەر پرچیشم سپی هەڵگەڕێنێ"
"هەمیشە ،ئازیزهکەم ،بۆ هەمیشە".
"تەنانهههەت ئەگهههەر بشهههمرم ،فلیپهههەێ ئهههەم خۆشەویسهههتییە ههههەتا ههههەتایی دهبهههاێ
تەنانەت ئەگەر بشمرمێ"
"هەمیشهههە ،هەمیشهههە .سهههوێندت بهههۆ دههخهههۆم .ههههی شهههتێ

لهههە توانایهههدا نیهههە

ئێمە لە یەکتر جیا بکاتەوه".
"وهره ،فلیپە ،وهره".
هەرکهههە بهههە ئاگههها دیێتهههەوه ،دهسهههت درێهههژ دهکهههەی تهههاکوو هەسهههت بهههە شهههان و
پیلهههههی ئەوورا بکهههههەی ،بهههههەاڵم ههههههەر بالیفهههههەکەی و سهههههەرچەفە سهههههپییەکەی دەوری
بهههااڵی دێتهههە بهههەر دهسهههتت کهههە هێشهههتا گهههەرمای ئەوورای پێهههوه مهههاوه و تهههۆش دهسهههتی
پێدا دێنی.
46

ئەوورا
ناوهکەی بە زارتدا دێ.
چهههههاو هەڵهههههدێنی و ئهههههەو دهبینهههههی کهههههە لهههههە خهههههوار قەرهوێڵەکهههههە راوهسهههههتاوه.
بزهیههههەکی لههههە سههههەر لێههههوه ،بههههەاڵم سههههەیری تههههۆ ناکهههها .بههههە هێواشههههی بههههەرهو قههههوژبنی
ژوورهکهههە دهچههها .دادهنیشههها و ،دهسهههتەکانی لهههە سهههەر چهههۆکی کەسهههێ

دادهنێهههی کهههە

لههههەو تارماییههههەدا بە ئاسههههتەم دهردهکههههەون و چاوهکانههههت بە باشههههی هەتههههەری بینینیههههان
نههههههههاکەن .لەو تههههههههاریکییەدا کە بەرە ب ەرە بەرەو روونههههههههاکی دەچێههههههههت ،دەبینههههههههی کە
ئەوورا جهههووتا دهسهههتی پیهههر و چرچهههۆڵ نهههەوزیش دهکههها :ئهههەو لهههە کهههن رقهههی خهههانمی
پیهههر ،کۆنسهههۆلۆخان ،چهههۆکی داداوه وپیرێهههژن لهههە سهههەر ئەسهههکەملیەک دانیشهههتووه کهههە
تههههۆ تهههها بههههە ئێسههههتا نههههەت بینههههی بههههوو .خههههانمی کۆنسههههۆلۆ بزهیههههەک بههههە رووی تههههۆ دا
لێهههدهدات و سهههەر دهلهههەقێنا  -ئەووراش هاوکهههات سهههەری دەلەقێنێهههت – و بهههزهت بهههە
روودا لێههدهدا .لههەسههەر پشههت بههە سههەر تەختەکههەدا دهکههەوی ،بههە بهها ئیههراده .بیههر لەوە
دەکەیههههههتەوە کە لههههههەو کههههههاتەوە کههههههە لەگههههههەڵ ئەوورا بههههههووی ،ئەم پیرێههههههژنەش لههههههە
ژوورهکەتاندا بووه.
جووڵههههەکانی پیرێژنههههت بیههههر دێنههههەوه ،دهنگەکههههەی و سههههەماکەی ،بەاڵم حەز نههههاکەی
بیسەلمێنی و لە بەرخۆتەوه بەردەوام بە خۆت دهڵێی کە نا ئەو لەوێ نەبووه.
ئههههەو دووانههههە لههههە یههههەک کاتههههدا پێکههههەوه هەڵدهسههههتن ،کۆنسههههۆلۆ لههههە سههههەر
ئەسهههکەملەکەی و ئەووراش لهههە سهههەر هههەرزی .پشهههت لهههە تهههۆ دهکهههەن و هێهههدی هێهههدی
بههههەرهو دهرگایههههەک دهچههههن کههههە بەسههههەر ژووری خههههەوتنی پێرێژنههههدا دهکرێتههههەوه .پهههها
دهخنههههە ژوورێهههه

کههههە لەوێههههدا شههههەوقی تیشههههکەکان بههههە بههههەردهوامی لههههە بەرامبههههەر

نیگارهکانههههدا دهلههههەرزن .دهرگاکههههە لههههە سههههەر پشههههت قههههەپات دهکههههەن و لێههههت دهگههههەڕێن
تاکوو لە سەر جێی ئەوورا خەوت لا بکەوێتەوە.
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٥
خهههەوت گهههران و ئهههاڵۆزه .لهههە خهههەونیش دا ههههەر ئهههەو مالیخولیههها کهههپ و بههها ورتەیهههە
دێههههتە بەرچههههاوت کههههە وێههههڕای تههههرس و دڵەراوکهههها بههههەردهوامەکەت ،زهخههههت دهخاتههههە
سهههههههەر هێهههههههزی خهههههههەیاڵ و ئەندێشهههههههەت .ئەگهههههههەرچی لهههههههە ژوورهکهههههههەی ئەوورا دا
خهههههەوتووی ،بەاڵم هەسهههههت بە تهههههەنیایی دەکەی .چهههههوونکە هەسهههههت بە گەرمهههههای ئەو
لەشە ناسکە ناکەی کە پێت وایە لە بۆ خۆت داگیرت کردووه.
کههههە بههههە ئاگهههها دێیتههههەوه ،لههههە ژوورهکههههەدا لههههە دوای خزوورێکههههی دیکههههەش
دهگهههههەڕێی .ووردە ووردە تێدهگهههههەی کهههههە ئەمهههههە هەر ئەوورا نیهههههە کهههههە بۆتهههههە ههههههۆی
ئاڵۆزبوونەکهههەت ،بهههەڵکە لە راسهههتی دا خزوورێکهههی دووچەشهههنییە کهههە ههههەر جهههاره و
بهههە بیچمێکییههههەوه دێتهههە بههههەر چههههاوت ،شهههتێ

کههههە لههههە مهههاوەی شههههەوی رابههههوردوو دا

ههههاتۆتە ئهههاراوە .دهسهههت دهخەیتهههە سهههەر تهههەوێڵت و ههههەوڵ دهدهی بەم چەشهههنە زهینهههە
ئاڵۆزهکهههەت هێهههور بکەیتهههەوه .ئهههەم مالئخولیههها کپهههە بهههە دهنگێکهههی نهههەوی ،بهههە کسهههپەی
یههههاد و هێههههزی وشههههیارکردنەوهوه ،بههههە ناختههههدا دهچڕێنهههها و هانههههت دەدات کە لههههە دوای
نیهههوهکەی دیهههکەی بوونهههت بەگهههەڕێی .ئهههەو وێنههها و خەیهههاڵە نەزۆکهههەی دوێشهههەو ،بهههۆتە
هۆی دروست بوونی وێنەی جنۆکەیەکی خەیاڵیی کە پێت وایە ئاواڵ ژیانتە.
واز لههههە بیرکردنههههەوه دێنههههی ،کۆمههههەڵا شههههت هههههەن کههههە تههههەنات لههههە هێههههزی
خههههەیاڵیش بههههەهێزترن :وهک ئههههەو خههههووخەدەیەی کههههە لە نەکههههاو هانههههت دهدا هەسههههتی،
لهههههە تەنیشهههههت ئهههههەم ژوورهدا لهههههە دوای حهههههەمامێ
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حاڵێکهههدا بهههە ههههەڵگڵۆفینی چاوهکانتهههەوه خهههەریکی بهههەرهو دااڵنەکهههە بچهههی ،لە حاڵێکههها
هەسههت بههە خەسههتاییەکی تههاڵ بههە سههەر زبانتههەوه دەکەی بههە پلیکانههەکانههدا سههەر کههەوی
و ،لههههە حاڵێکهههها دهسههههت بههههە ریشههههی بههههن چەناگەتههههدا دههێنهههها بچیتههههە نێههههو ژوورهکههههە،
بەلۆ ههههەی وانههههی حەمههههامەکە بکەیتههههەوه و ئههههەوجار بههههە نێههههو ئههههاوه گەرمەکههههەدا هههههەڵ
بخزێیت و خۆت بدهیتە دهست فەرامۆشییەکی ئەبەدی.
بهههههەاڵم کهههههاتا خەریکهههههی خهههههۆ وشههههه

کردنهههههەوهی ،پیرێهههههژن و کیژهکهههههەت

دێنهههەوه یهههاد کهههە بهههەر لهههەوهی دهسهههت بدهنهههە نێهههو دهسهههتی یهههەک و ژوورهکهههەت جههها
بههههێڵن بهههە رووی تهههۆدا بزهیهههان لههها دهدا .بیهههرت دێتهههەوه ههههەرکات ئهههەو دووانە دهگەنهههە
ری یههههەکتر هاوکههههات شههههتێ

دەکەن ،لههههە یههههەک دهمههههدا بههههاوهش دهکەنههههەوه ،بههههزه لهههها

دهدهن ،دهخهههۆن ،دهدوێهههن ،دێهههن ،دهچهههن و تههها بهههەو رادهیهههەی کهههە ههههەر دهڵێهههی ئیهههرادهی
یەکێککیان بەوهی دیکەیانەوه بەستراوهتەوه...
لههههە نێههههو ئههههەم بیههههر و خەیااڵنههههەدای کههههە بههههەدهم ریشههههت دهتاشههههینەوه گۆنههههات
برینهههدار دەکەی .ههههەوڵ دهدهی بهههە سهههەر خۆتهههدا زاڵ بیهههت ،کهههە لهههە تاشهههینی ریشهههت
دهبیتهههەوه کەرهسهههەکانی نێهههو جانتاکهههەت دهژمێهههری :شووشهههە و ئهههەو بۆریانهههەی کهههە لهههە
میوانخانهههەڕا کارهکهههەرێههه

بهههۆی هێنهههاوی کهههە قهههەت چهههاوت پههها نەکهههەوتووه ،نهههاوی

کەرهسهههەکان دووپهههات دهکەیتهههەوه ،دهسهههتیان لێهههدهدهی ،شهههێوهی بهههەکارهێنانی دهرمهههان
و مایهههههەی دروسهههههت بوونیهههههان دهخوێنیتهههههەوه ،نهههههاوی بەرههههههەم هێنەرهکهههههەیان حینجهههههە
دهکهههەی .خهههۆت بهههەم شهههتانەوە سهههەرقاڵ دهکهههەی تهههاکوو ئهههەو شهههتەی دیکهههەت لهههە بیهههر
بچێتهههەوه ،شهههتێکی بههها نهههاو ،شهههتێ

کهههە بەرچەسهههپی نییهههە و بهههە بههها ههههی نهههەزمێکی

مههههەنتیێی داگیههههرت دەکهههها .ئەوورا ا چاوهڕوانییههههەکی لههههە تههههۆ هەیههههەێ کههههە جانتاکههههەت
دادهخەی پرسیار لە خۆت دهکەی ،چی دهوێ ،چی دهوێێ
لههههە وهاڵمههههی خۆتههههدا گوێههههت لههههە دەنگههههی نههههەویی زهنگەکههههە دهبهههها کههههە پێههههت
رادهگههههەێنا ئێسههههتا ناشههههتای بههههەیانی ئامادهیههههە .بههههە بهههها ئههههەوهی کراسههههەکەت لەبههههەر
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بکههههەی بههههەرهو دهرگاکههههە دهڕۆی ،هەرکههههە دهرگاکههههە دهکەیتههههە ئەوورا لههههەوێ بههههەدی
دهکههههەی :دهبهههها ئەوورا بهههها ،چوونکههههە چههههاوت بههههەو داوێنههههە سههههەوزه دهکههههەوێ کههههە
بههههەردهوام دهیپۆشههههی ،ئەگههههەرچی بههههە رووبەنههههدێکی سههههەوز روخسههههاری داپۆشههههراوه،
بەاڵم دڵنیهههههات کە ئەوە .مەچهههههەکی دهگهههههری ،ئهههههەو مەچەکهههههە ناسهههههکەی کهههههە بهههههە وێ
کەوتنی دهستت دهلەرزێ.
"ناشههههههتا ئامادهیههههههە ".بە دەنگێکههههههی پههههههڕزە بههههههڕاوەوە ئههههههەم بابەتههههههەت پهههههها
رادهگەینا کە تا بە ئێستا قەت نەتبیستووە.
"ئەوورا ،وهره با لەگەڵ یەکتر روو راست بین".
"رووراست بینێ"
"ئەگهههەر خهههانمی کۆنسهههۆلۆ تهههۆی لەم مهههاڵە دا بەسهههتوەتەوە ،ئەگهههەر رێگهههەت
پهها نههادا کههە لههە پێنههاو خۆتههدا بژیههت ،ری مههن بیههدڕکێنە .بههۆ دهبهها ئههەو لههەو شههوێنە بهها
لە حاڵێکدا من وتۆ ...پێم بڵا بزانم تۆ لە گەڵمدا دێیت ،کاتا کە "...
"بڕۆم ،بۆ کوێ بڕۆمێ"
" بههههۆ دەرەوە ،بههههۆ دونیههههای دەروەی ئەم خهههههانووە نەگههههبەتە ،تهههها بەم چشهههههنە
پههههێکەوە بههههژین .تههههۆ نههههابا ئههههها ئەبەد خههههۆت بە دیههههار پههههوورتەوە ببەسهههههتیتەوە ...ئەم
هەمووە فیداکارییە لە پێناو چیدایەێ بەراستی ئا ئەورادەیە خۆشت دەوێێ"
"من خۆشم دهوێێ"
"بەڵا .دەنا بۆ دهبا بەم چەشنە خۆت لە پێناو ئەودا فیدا بکەیێ"
"خۆشههههم دهوێێ ئههههەو منههههی خههههۆش دهوێ .ئەوە ئەوە کە خههههۆی فیههههدای مههههن
دهکا".
"ئاخر ئەو ئافرهتێکی پیره ،کەرکێکە .خۆ تۆ ناتوانی"...
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"نههها وا نهههیە ،ئهههەو لهههە مهههن بهههە تاقهههەت تهههره و پتهههری رۆه لەبهههەر دایهههە .بهههەڵا
راسههههتە ،ئەو پیههههر وبێزهێنههههەره ...فلیپههههە ،بەاڵم مههههن نامههههەوێ ...وهک ئههههەوم لهههها بههههە
سەر بێت ...یەک"...
"ئههەو خەریکههە تههۆ زینههده بههە چههاڵ دهکهها .تههۆ دهبهها سههەر لههە نههوێ لههە دایهه
بیتەوه ،ئەوورا".
بەر لەوهی سهههەر لهههە نهههوێ لهههە دایههه

"مهههرۆ

بێتهههەوه ،دهبههها بمرێهههت ...نههها،

دیهههارە تهههۆ تێناگهههەی .وازی لههها بێنهههە ،فلیپهههە .بهههەس داوات لههها دەکەم کە مەتمهههانەم پههها
بکەی".
"بریا بۆت روون دهکردمەوه".
"هههههەر مەتمههههانەم پهههها بکههههە ،ئههههەمڕۆ دهچێتههههە دهر ،لههههە بەیانییههههەوه تهههها بههههە
ئێوارێ لە دهرهوه دهمێنێتەوه".
"ئەوێ"
"بەڵا ،ئەوهی دیکە".
"دهچێتە دهرێ خۆ ئەو قەت"...
"راسهههههههههتە .بەاڵم ،جارناجهههههههههارێ دهڕوات .کەمههههههههها بە ریەوە زهحمەتهههههههههە.
بەاڵم ئەمرۆ دهچێتە دهر .لە بەیانییەوه تا ئێوارێ .من و تۆ دهتوانین"...
"بڕۆێنێ"
"ئەگەر تۆ حەزی پا بکەی".
"ئهههها  ...جههههارێ نهههها .مههههن بەڵگههههەی بەڵێندهرایههههەتیم هەیههههە .بههههەاڵم هەرکههههە
ئیشەکەم کۆتایی پا هات ئەو کات"...
"ئهههههای ،وایهههههە .بهههههەاڵم ئهههههەو لهههههە بەیانییهههههەوه لهههههە دهرهوه دهمێنێتهههههەوه .ئێمهههههە
دهتوانین شتێ

بکەین".

"چی بکەینێ"
51

ئەوورا
"ئهههههەم شهههههەو لهههههە ژووری خهههههەوتنهههههی پهههههوورم دا چاوههڕێهههههت دهکهههههەم .وهک
هەمیشە چاوهڕێت دهکەم".
پشهههههتت تههههها دهکههههها ،زهنگۆلەکهههههەی وهدهنههههه
گهههوورن کهههە بهههە دەنگهههی زهنگۆڵهههەکانیان نێزیههه

دێنههههها ،ههههههەروهک رهوهنهههههدی

کەوتهههنەوەی خۆیهههان رادەگەیەنهههن و

رێبههههواری دڵ ئاسههههووده ئاگههههادار دەکەنەوە کە" :خههههۆت دوو را بگههههره ،خههههۆت دوور
رابگههههههره ".جاکههههههەت و کراسههههههەکەت لەبههههههەر دهکههههههەی و دوای زایەلههههههەی زهنگەکههههههە
دەکەوی کههههە تههههاکوو ژووری خههههواردن رێنمایههههت دەکههههات .بێوهژنەکههههەی یورنتههههە لههههە
دیوهخاکەینهههدا پێشهههوازیت لههها دهکههها .بهههەسهههەر گۆچانهههە گرێدارهکەیهههدا کهههۆم بهههۆتەوە و،
بااڵپۆشهههههههێکی کهههههههۆن و سهههههههپی لەبەردایە کە رووبێهههههههنە تهههههههۆدارەکەی چلکهههههههی تێهههههههدا
مههردووە .بههە بهها ئههەوهی سههەیرت بکهها بههە تەنیشههتدا تهها دهپههەڕێ ،بههەنێههو دهسههرهکەیدا
دهفیڕێنههها و تفێههه

رۆ دهکههها .بهههە نە مهههەوه دهڵههها" :ئهههەمڕۆ لهههە مهههاڵ نهههابم ،جهههەنابی

مههههههۆنتێرۆ .لههههههە تههههههۆ دڵنیههههههام .تکایههههههە خههههههۆت بههههههە کارهکانتههههههەوه خههههههەری

بکههههههە.

بیرهوهرییەکانی هاوسەرهکەم دهبا بەم زووانە چاپ و ب و بێتەوە".
دهڕوا ،بهههههەو رقهههههە روازانەیهههههەوه کهههههە ههههههەر دهلێههههها رقهههههی بووکەڵەیهههههەکی
ەنتیکەیههههە کههههە بهههههە سههههەر فەرشهههههەکەدا هههههەنگاو دهنێههههت .بهههههە سههههەر گۆچانەکەیهههههدا
کۆماوهتهههەوه ،تفێههه

رۆ دهکههها و دهپشهههما ،بهههە چەشهههنێ

کهههە دهلێهههی بهههە تەمایهههە بەم

کهههارەی سهههیپەرکە بهههە خڵتهههە گیراوهکهههەی خهههاوێن بکاتهههەوه .بهههەرگی بووکێنییهههە زهرد
هەڵگەڕاوهکهههەی لهههە بەریهههدا دهبینهههی کهههە لهههە جانتاکهههەی دهرهێنهههاوه .قوشهههێی دهبیهههت و،
لەم کهههاتەدا تهههەنیا هێهههزی ئیرادهیهههە کهههە دەتهههوانا چهههاوە کونجکۆڵەکانهههت لە دواکەوتنهههی
ئەو ببویڕێ.
دهسهههت بهههۆ ئهههەو قهههاوه سهههارده نابهههەی کهههە لهههە ژووری خهههواردن دا چاوهڕێهههت
دهکهههها .بههههۆ مههههاوەی یههههەک کههههات ژمێههههر لههههە سههههەر ئههههەو کورسههههیە دادهنیشههههی کههههە پههههاڵ
پشهههتەکەی کەوانییهههە .سهههیگار دهکێشهههی و چهههاوهڕێی ئهههەو دهنگانهههە دهکهههەی کهههە قهههەت
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ئەوورا
نایەنهههە بهههەر گوێهههت ،تههها ئەوەی کە سهههەرەنجام دڵنیههها دهبیتهههەوه کە خهههانمی پیهههر لهههە مهههاڵ
دهرچههههووه و ئیتههههر بههههواری ئەوەی نیههههیە کە ناخافههههڵ لههههە کههههاتی بههههە ئههههەنجام گەیانههههدنی
مەبەسهههتەکەتدا پەیهههدا ببێهههت .مهههاوەی یەک کهههاتژمێرە کهههە کلیلهههی جانتاکهههە لهههە دهسهههتتدا
دهکوشههها .هەڵدهسهههتی و بهههە بههها دهنگهههی لهههە دیوهخانهههەکەوه بهههەرهو دااڵنەکە دهچهههی و
لهههەوێ لەبهههەر دهرگهههای کۆنسهههۆلۆ خانهههدا گهههوێ هەڵدهخهههەی .پهههازده خولهههەک – کهههات
ژمێرهکههههەت ئەمههههە پیشههههان دهدا – پشههههوو رادهگههههری .ئههههەوجار بههههە هێههههوری دهرگاکههههە
دهکەیتههههەوه و تههههاوێ خههههۆت دهگنخێنههههی ،تهههها ئههههەو کاتههههەی کههههە چاوەکانههههت لەم ژوورە
تهههههههاریکە دا هەتەری بینینهههههههی ئەو قەرەوێهههههههلەیە بهههههههکەن کە لەوبەری مۆمەکهههههههانەوە
دیههههارە و ،هەر ئێسههههتا کەروێشههههکەکەی خههههانمی پیههههر لەسههههەری دانیشههههتوە و خەریکههههی
کرمانهههدنی گێهههزەرە .ئهههەو قەرهوێڵەیهههەی کهههە بهههەردهوام ورکهههە نهههانی لهههە سهههەر ههههەڵ
رژاوه .بهههههە هێمنهههههی و نهههههەرمی دهسهههههت بە قەرەوێهههههلەکەدا دێنههههها ،وهک بڵێهههههی لهههههەوە
نهههیگەران بیهههت کە نەکههها خهههانمی پیهههر لهههە بهههن گنجهههی سهههەرچەفەکانیدا خهههۆی حەشهههار
دابێهههت .بهههەرهو ئهههەو قوژبنهههە ،بهههەرهو ری جانتاکهههە دهڕۆی .پههها دهخەیتهههە سهههەر کلکهههی
مشهههههکێ  ،دهزیێێنههههها و بهههههە بهههههن رقهههههت دا هههههار دهکههههها و ،بهههههە بهههههازدان دهڕوا کهههههە
مشههههکەکانی دیکههههە لە ههههزووری تههههۆ ئاگههههادار بکاتههههەوه .کلههههیلە مسههههییەکە لههههە قوفڵههههە
ژهنگاوییەکهههههههههەدا دهسهههههههههورێنی ،قوفڵەکهههههههههە دهکەیتهههههههههەوه و درگهههههههههای یە هههههههههدانەکە
و کۆنەکههههەی دهبیسههههتی .بەشههههی سههههێهەمی

هەڵدهدهیتههههەوه .جیڕهجیههههڕی روروه وشهههه

بیرهوهرییههههەکان هههههەڵ دهگههههری – نههههەوارێکی سههههوور لههههە دهوری ئههههااڵوه  -لههههە بههههنەوە
کۆمههههههەڵا وێنهههههههە بههههههەدی دهکهههههههەی ،ئههههههەو وێنهههههههە کۆنانههههههەی کە رزیهههههههون و سهههههههەر
سهههووچەکانیان شهههکاونەتەوه .بهههە بههها ئهههەوهی سهههەیریان بکهههەی ههههەڵیان دهگهههری .ئهههەم
گەنجینەیهههە لە بهههاوەش دەگریهههت و ،بە پەلهههە لهههە ژوورهکهههە دهردهچهههی بهههە بههها ئهههەوهی
دهرگههههای جانتاکههههە قههههەپات بکههههەی .برسههههیەتی و چههههاوچنۆکی مشههههکەکان لههههە بههههەرچاو
نهههاگری .دهرگهههای ژوورەکە دادهخهههەی ،لهههە دارنەکهههەدا پهههاڵ بهههە دیوارهکهههەوه دەنێیهههت
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ئەوورا
تهههاکوو پشهههووت بێهههتەوە سهههەرخۆ .ئهههەوجار لهههە پلیکانەکانهههەوه بهههۆ ژوورهکهههەی خهههۆت
دەچی.
رپهههههههههههەڕه نوێیهههههههههههەکان هەڵهههههههههههدەدەیتەوە و ،درێهههههههههههژهی بیرهوهرییهههههههههههەکان
دهخوێنیتههههەوه ،رووداوهکههههانی سههههەدهیەکی پههههڕ لههههە رهنههههج و ئههههازار .ژینههههەڕاڵ یورنتههههە
بهههە زمانهههە لووسهههەکەیەوه وهسهههفی کەسهههایەتی ئیهههوجینی دۆ مۆنتێهههۆ 7دهکهههات ،رێهههز و
حورمەتههههههەکانی خههههههۆی لههههههە ئاسههههههت نههههههاپلیونی چکۆلههههههەدا 8دەردەبههههههڕێ کە بڕشههههههتە
دەمپهههههاراوییە سهههههەربازییەکەی بهههههەکار دێنههههها تهههههاکوو شهههههەڕی فەڕانسهههههە و پیهههههرۆس
رابگهههەینا ،بەشههها لهههە رپهههەڕهکان تهههەرخان دهکههها بهههۆ ئهههەزرهت و خهههەم و پهههەژارهی
خهههۆی لهههە مهههەڕ شکسهههتی فەڕانسهههە ،لێهههرەدا راگەینهههدراوێ

سهههەبارهت بهههە مەترسهههی

دێوهزمههههەی کۆمههههاری خههههوازی ئاراسههههتەی گشههههت پیههههاوه شههههەره

بههههەرزهکان دهکهههها،

ئاسههههۆی هیههههوای سههههەرکەوتن لههههە ژینههههەڕاڵ بههههۆرنژه 9دا بههههە دی دهکهههها ،پههههڕ بەدڵ بههههۆ
مهههههەکزیکا بهههههە داخهههههە و لهههههە سهههههەر ئهههههەو باوهڕهیهههههە کهههههە رووداوی درێهههههی فهههههۆس،10

7

8

9

Eugenie de Montijoه وس رین پلیونیسێه م
مەبەست لە ناپلیۆنی سێهەمە
 Boulangerژۆرژ ئێرنێسههههههت ژان مههههههاری بههههههۆرنژه (  )1301-1386ژینههههههەڕاڵی فەرانسههههههی .لههههههە

گهههەمارۆدانی مێهههتس دا بەشهههداری کهههردووه .وهک فەرمانهههدهری سهههووپایەک بهههۆ دهسهههت بهههۆ دهسهههت بهههە
سهههەرداگرتنی تهههونیس رهوانهههە کهههراوه .پهههاش ماوهیهههەکی دیکهههە بهههوو بهههە وهزیهههری بهههەرگری .دهسهههت بهههە
سههههەرکراو لههههە فههههەرمادهری وهرنههههرا .تههههوانی هەسههههتی جههههەماوهر بههههەرهوری خههههۆی رابکێشهههها .داوای
کهههرد کهههە چهههاک کهههاری بکهههرێ لهههە سهههەر یاسههها بنچینەییهههەکانی واڵت ،مهههەحکووم بهههە پهههیالن گێهههڕی کهههرا،
هەاڵت بۆ برۆکسێل و لەوێ خۆی کوشت.
10

 Dreyfusئالفرێههههد درێههههی فههههۆس ( )1088-1380ئەفسههههەری جوولەکههههەی فەرانسههههەیی کههههە بههههە

تهههاوانی تەسهههلیم کردنهههی بەڵگهههە نهههەهێنی یهههەکانی ئەرتهههەش بهههە ئاڵمانییهههەکان دادگهههایی کهههرا و حهههوکمی بهههە
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ئەوورا
شهههههەرهفی ئەرتهههههەش -بهههههە بهههههەردهوامی وشهههههەی ( شهههههەره ) -بهههههۆ جهههههارێکی دیکهههههە
سەلمێندراوه.
رپههههەڕهی کا ههههەزه رزیوهکههههان بههههە دهسههههتەوە هەڵههههدەوەرن ،ئیتههههر گرینگیههههان
پهها نهههادهی ،تهههەنیا هههەر لهههە بیهههری دەرکەوتههنەوەی ئهههەو ژنهههە چههاو سهههەوزهی" .دهزانهههم
هێنههههدێ جههههار تههههۆ دهگریههههت ،کۆنسههههۆلۆ .مههههن نههههەمتوانیوه کورپەیههههەکت پهههها ببەخشههههم،
ئەگهههەرچی تهههۆ هەرواش پهههڕی لهههە مایهههەی ژیهههان "...و پاشهههان" :کۆنسهههۆلۆ ،تهههۆ نهههابا
خههوا تههەفره بههدهی .دهبهها لەگههەڵ ئههەم رهوشههەدا پێهه

بێههین .ئایهها خۆشەویسههتی تێههرت

ناکههههاێ دهزانههههم کههههە منههههت خههههۆش دهوێ ،هەسههههت بههههەم خۆشەویسههههتییە دهکههههەم .قەت
داوات لهههههها ناکههههههەم کههههههە تەسههههههلیمی چههههههارەنووس بیههههههت ،چههههههوونکە دەزانههههههم بههههههۆت
ئهههازاردهره .ههههەر یهههەک داوام لهههە تهههۆ هەیهههە کهههە لهههەو ەشهههێە مەزنهههەدا کهههە وا خهههۆت
پیشههان دەدەی کههە لههە پێنههاو منههدا هەتههە ،شههتێکی گونجههاوی تێههدا بههدۆزەوە ،شههتێ

کههە

ههههەردووکمان تێهههر بکههها ،بهههە بههها ئهههەوهی کهههە پێویسهههت بکهههات کهههە پهههەنا ببەینهههە بهههەر
کۆمهههەڵا خولیهههای سەرشهههێتانە "...لهههە رپەڕهکهههەی دیکهههەدا" :بهههە کۆنسهههۆلۆم راگەیانهههد
کهههههە ئهههههەم دهرمانانهههههە ههههههەموویان بههههها کهههههەڵکن .ئهههههەو لەسهههههەر ئەوە سهههههوورە کە ئەم
رووەکههانە لههە با چەکههەی خۆیههدا پههەروهرده بکهها .دهڵهها کههە خههۆی تەفههرە نههادات .ئههەم
رووهکانهههە بهههۆ بهههەهێزکردنی جەسهههتە بهههەکار نایهههەن ،بەڵهههکە بهههۆ بووژانهههدنەوەی رۆه
سهههەردا بهههڕا .پهههاش ماوهیهههەک کۆمهههەڵا بەڵگهههە بهههە مەبەسهههتی بههها تهههاوانی نهههاوبراو دۆزراوه و ئەرتهههەش
بهههههووه ههههههۆی شهههههڵەژانی جهههههەماوهری فەڕانسهههههە .لەشهههههکەری یهههههەکان و پاشهههههاخوازهکانی ههههههەروا پههههها
داگربهههوون لهههە سهههەر حهههوکم دابهههڕان بهههە سهههەر ئهههەودا و سوسیالیسهههتەکان و کۆمهههاری خوازهکهههان ریهههەنی
ئههههەوهیان دهگههههرت کههههە دیسههههان دادگههههایی بکریتههههەوه .ئیمیههههل زۆر نووسههههەری بههههە ناوبههههانگی بههههە تههههاوانی
نووسهههینی وتارێههه

لهههە پشهههتیوانی کردنهههی لهههە درێهههی فهههۆس لهههە زنهههدان کهههەوت .سهههەرئەنجام لهههە 1097

درێی فۆس لە تاوان شۆرایەوه و گەڕایەوه نێو ئەرتەش.
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ئەوورا
بههههەکار دێههههن ".پاشههههان" :لە کههههاتا وڕینههههە کههههردن دا ئەوم بینیههههیەوە ،بالیفەکههههەی لههههە
ئهههامێز گرتبهههوو .ههههاواری دهکهههرد" :بهههەڵا ،بهههەڵا ،مهههن تهههوانیم ،بهههۆ جهههارێکی دی ئهههەوم
ئافرانههدەوە! دهتهههوانم ئێحههزاری بهههکەم ،دەتههوانم بهههە بەخشههینی بەشهههێ

لههە ژیهههانی خهههۆم

ئههههەویش بژێنمههههەوه" .دهبههههوو لههههە دوای دوکتههههۆرم ناردبایههههە .دوکتههههۆر پێههههی راگەیانههههدم
کهههە لهههە توانایهههدا نییهههە ئهههەو هێهههور بکاتهههەوه ،چهههوونکا کۆنسهههۆلۆ لهههە ژێهههر کاریگهههەری
دهرمههههانێکی بهههها هۆشههههکەردایە نههههەک دهرمههههانی هێههههزدەر ".و سههههەرئەنجام" :ئههههەمڕۆ
سهههەر لهههە بهههەیانی چهههاوم پێهههی کهههەوتەوە کهههە بهههە پێههها پهههەتی بهههە دااڵنەکانهههدا دهگهههەڕا.
دهمویسهههت رای بگهههرم .بهههە بههها ئهههەوهی سهههەیرم بکههها بهههە تەنیشهههتمدا تێپهههەڕی ،بهههەاڵم
رووی قسههەکانی هههەر لههە مههن بههوو .وتههی :رێگههەم لهها مههەگره .مههن بههەرهو رویتههەتیم
دهچههههههم و رویتەتیشههههههم بههههههەرهو ری مههههههن دێههههههت .خەریکههههههە دێههههههت ،لههههههە با چەیههههههە،
گەراوهتههههەوه ،...کۆنسههههۆلۆ ،کۆنسههههۆلۆی دامههههاو ،سههههەردهمێ

تههههەنانههههەت شههههەیتانیش

فریشتە بووه".
لەمهههههههە زیهههههههاتر هیچهههههههی دیکهههههههە نهههههههەماوه .بهههههههەم رهسهههههههتەیە کۆتهههههههایی بهههههههە
بیرهوهرییههههههەکانی ژینههههههەڕاڵ یورینتههههههە دێههههههت" :کۆنسههههههۆلۆ ،سههههههەردهمێ

تەنانههههههەت

شەیتانیش فریشتە بووه"...
پهههههاش خوێندنهههههەوهی دوایهههههین رپهههههەڕهی بیرەوەرییەکهههههان ،وێنهههههەکان دێهههههن.
وێنههەی پیههاوێکی بههەسههاڵدا چههوو بههە بههەرگێکی ئەفسههەرییەوه .وێنەیههەکی کههۆن کههە ئههەم
نووسههههههراوانە لههههههە گۆشههههههەیەکیەوه نووسههههههراوه( :وێنەگههههههەری مههههههۆلێن ،ژمههههههاره ١٣
بولههههههواری هۆسههههههمان )11و بههههههەرواری ( .)١٥٦٢پاشههههههان ،وێنههههههەی ئەوورا ،ئەوورا
بههههە چههههاوه سههههەوزهکانیەوه ،بسههههکێکی رهش کههههە ئاڵێههههە ئاڵێههههە لههههە سههههەر یههههەک کههههۆی

 11بولوار .شەقامێکی پان و گەوره و درێژ کە دووساتی جیاجیای هەیە بۆ خەت سەریع.
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ئەوورا
کردۆتهههەوه ،پهههاڵی بهههە ئەسهههتوونێکەوه داوه کهههە بهههە شهههێوازی دۆرێههه  12بینههها نهههراوه و،
دیمهههەنێ

لهههە زهمینهههەی وێنەکهههەدا بهههەرچاو دهکهههەوێ ،دوورهدیمهههەنی لهههۆرری 13لهههە

کهههن چهههۆمی رایهههن .دووگمهههەی کراسهههەکەی تههها سهههەر یەخهههەی داخسهههتووه ،دهسهههرهیەکی
بهههههە دهسهههههتەوهیە و تەنوورهیهههههەکی لهههههە بەردایهههههە :ئەوورا ،رێکەوتهههههی ( .)١٥٤٤بهههههە
مرهکهههەبێکی سهههپی و ،لهههە پشهههت وێنهههە کۆنەکهههە بهههە حهههەتێکی ئهههالۆز کهههە وهک تەونهههی
جارجاڵۆکهههههههە دهچههههههها نووسهههههههراوه" :بهههههههە بۆنهههههههەی دهیهههههههەمین سهههههههاڵ وهرگهههههههەڕی
زهماوهنهههدهکهههەمان ".و ئیمزایهههەک ههههەر بهههەو خەتهههە" :کۆنسهههۆلۆ یورینتهههە ".لهههە وێنهههەی
سههههێهەم دا ئەوورا و پیههههره پیاوهکههههە پێکههههەوه دهبینههههی ،بههههەاڵم ئههههەمجاره هههههەردووکیان
بههەرگی تایبههەت بههە گەشههتیاری یههان لەبەردایههە و لههە باخێکههدا و لههە سههەر کورسههییەک
داینشهههههتوون .وێنەکهههههە هێنهههههدێ

تهههههار بهههههووه :ئەوورا ئەوهنهههههدهی کهههههە لهههههە وێنەکهههههانی

دیههههکەدا گههههەنج دهنههههوێنا لەم وێههههنەیەدا گههههەنج نیههههە ،بههههەاڵم هههههەر خۆیههههەتی و ،ئههههەوە،
ئههههەوە ... ،تههههۆی .لههههە وێنههههەکان رادهمێنهههها و دیسههههان رادهمێنهههها ،ئههههەوجار لههههە بههههن
هەورهبانههههە شووشههههەییەکەدا رایههههان دهگههههری .ریشههههی ژینههههەڕاڵ یورنتههههە بههههە قامهههه
دادهپۆشههها ،بهههە پرچێکههههی رهشهههەوه ئهههەو دێنیتههههە بهههەر زهینهههت و ،تههههەنیا ههههەر خههههۆت
بەدی دهکەی :نە رۆ ،بزربوو ،لە یادکراو ،بەاڵم بۆ خۆتی ،تۆی ،تۆی.
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دۆرێ  Doric .کۆنترین شێوازی بیناسازی لە یونانی کۆن.
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 Loreleiشهههاخێکی گهههەوره لهههە کهههەناری چهههۆمی رایهههن کهههە زایەڵهههەی دهنههه

لەویهههدا زۆره و تههها

پههههەڕێن بههههۆ پاپۆرهکههههان لههههە تەنیشههههتەوه زۆر ئاسههههتەمە .ئههههەم شههههاخە ئیلهههههام دهری ئەفسههههانەیەکی کههههۆن
ژێرمەنهههە کهههە گۆیههها لهههۆرێ ری فریشهههتە یهههەکی جهههوانی دهریایهههە کهههە پاپۆرهوانهههەکان و ماسهههی گرهکهههان
بهههە ئهههاواز و جهههوانی خهههۆی فریهههو دهدا و بهههەرهوری خهههۆی رایهههان دهکێشهههی و پاپۆرهکانیهههان لهههە کهههن ئهههەم
شاخە تێ

دهشکێن.
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ئەوورا
سهههههەرت لهههههە گێهههههژهوه ههههههاتووه ،پهههههڕه لهههههە ئهههههاوازی واڵسهههههێکێك کهههههە لهههههە
دوورهدهسههههتانەوه بهههها و بههههۆنی رووهکههههە بۆنههههدارو تههههەڕهکان .بههههە هیالکههههی بههههە سههههەر
قەرهوێڵەکهههەدا دهکهههەوی ،دهسهههت بهههە گۆناکانهههت ،چاوهکانهههت ،کەپووتهههدا دهێنههها ،دهڵێهههی
ترسههت لەوهیههە کههە دهسههتێکی ههەیبههی ئههەو روخسههارهی لههە تههۆ دزی بێههت کههە بیسههت
و حههههەوت سههههاڵە خههههۆت بههههە خههههاوهنی دهزانههههی .روخسههههارێکی کههههارتۆنی کههههە رووی
راسهههتەقینەی تهههۆی شهههاردۆتەوه ،بیچمهههی راسهههتەقینەی تهههۆ ،ئهههەو بیچمهههەی کهههە لەمێهههژە
ههههەتبووه ،بههههەاڵم لههههە بیههههرت کههههردووه .دهمههههەوروو روخسههههارت بههههە سههههەر بالیفەکههههەدا
دهخهههەی تهههاکوو رێگهههە نهههەدهی بهههای رابردووهکهههان روخسهههارت لههها بفرێنههها ،چوونکهههە
ناتهههەوێ ئهههەم روخسهههارهت لهههە کهههیس بچههها .دهمهههەروو بهههە سهههەر بالیفەکهههەدا دهکهههەوێ،
هههههەر لههههەوێ رادهکشههههێی و ،چههههاوەرێی شههههتێ
شهههتێ

دەکەی کههههە دهبهههها بههههە سههههەرتدا بهههها،

کهههە لهههە توانتهههدا نیهههە بەری پههها بگهههری .ئیتهههر سهههەیری کاتژمێرهکهههەت ناکهههەی،

ئههههەم ئههههامێره بهههها کەڵکههههە کە بە شههههێوەیەکی خەمههههاوی کاتههههە بێهوودهکههههانی مههههرۆ
دهپێهههوێ ،ئهههەو ەقرهبهههە چکهههۆرنەی کهههە بهههۆ نوانهههدنی کهههاتە دوور ودرێژەکهههانی ژیهههانی
مههههههرۆ

داهێنههههههراون تههههههاکوو بەم چەشههههههنە سەرپۆشههههههێ

بێههههههت بههههههۆ شههههههاردنەوەی

تێپهههههەڕبوونی راسهههههتەقینەی زهمەن کهههههە بهههههە خێراییهههههەکی سەرسهههههام هێنهههههەر اره ار
دهکەن و ئیهمالمههههان دەکەن و ،لە راسههههتی دا هههههی کاتژمێرێهههه

لههههە توانایههههدا نیههههە دهم

ژمێریههههان بکههههات .تەمەنێهههه  ،سههههەدهیەک ،پههههەنجا سههههاڵ .ئیتههههر نههههاتەوێ ئههههەم پێههههوهره
تەفرهدهرانهههەیە لەبەرچهههاو بگریهههت ،نهههاتوانی ئهههەم هههەوره بههها قەبارهیهههە لهههە دهسهههتتدا
رابگری.
هەرکهههههە سهههههەرت لهههههە سهههههەر بالیفەکهههههە هەڵهههههدهگری خهههههۆت لهههههە تهههههاریکی دا
دهبینیتەوه ،شەو راشکاوه.
شهههەو بهههە سهههەردا کهههەوتووه .لهههە سهههەر هەورهبانهههە شووشهههەییەکەوه ههههەوره
رەوەکەکههههان دەبینههههی کە مانگەشههههەو دادهپۆشههههن ،ئههههەو مانگەشههههەوهی کههههە هههههەوڵ دهدا
58

ئەوورا
خههههههۆی لە دەسههههههتیان دهربهههههههاز بکهههههها .دهربههههههاز دهبههههههها و دیسههههههان ههههههههەورهکان دای
دهپۆشههههنەوه .هههههی هیوایههههەکت نههههەماوه .تەنانههههەت سههههەیری کاتژمێرهکههههەشههههت ناکههههەی.
بههههە پەلەپههههەل بههههە پلیکانەکانههههدا دادهگههههەڕێی ،لههههە دهرهوهی ئههههەو ئینفرادییههههە دا کههههە بههههە
کا هههههەزی کهههههۆن و وێنهههههەی کهههههۆن و رهنهههههگە کاڵهههههەوهبووەکان داپۆشهههههراوه ،لەبهههههەر
دهرگهههای کۆنسهههۆلۆ خهههان رادهوهسهههتی و گهههوێ بهههۆ دهنگهههی خهههۆت رادهگهههری کهههە پهههاش
ئەو هەمووه بیدهنگییە ،مەن

بووه و گۆڕانی بە سەردا هاتووه" :ئەوورا"...

بۆ جارێکی دیکە" :ئەوورا"...
دهچیتههههە نێههههو ژوورهکههههە .مۆمههههە نەزرییههههەکان کوژاونەتههههەوه .بیههههرت دێتههههەوه
کههە ئههەمڕۆ خههانمی پیههر لههە دهرهوه بههووه :مۆمههەکان تهها بههە ئههاخر قههاڵ بوونەتههەوه .لەو
تاریکاییەدا بە پەل کوتان دهچیتە ری قەرهویڵەکە.
وه بۆ جارێکی دیکە بانگی دەکەی" :ئەوورا"...
گوێهههههههت لە دەنگهههههههی ئهههههههارامی خشهههههههپە خشهههههههپی داوێنەکهههههههەی و ،دهنگهههههههی
هەناسهههههەیەک کهههههە لهههههە گهههههەڵ هەناسهههههەی تهههههۆ هاوئاهەنگهههههە دەبێهههههت .دهسهههههت درێهههههژ
دهکەیتەوه تاکوو بەرگە سەوزهکەی ئەوورات بەردهست بکەوێ.
"نا .دهستم لا مەده .لە تەنیشتم راکشا".
بە پەل کوتهههههان لێهههههواری قەرهوێلەکهههههە دهبینیتهههههەوه ،لهههههە سهههههەری دادهنیشهههههی،
رقههههەکانت هەڵ دێنیههههتەوە رادەکشههههێیت و لههههە جووڵههههە دهکههههەوی .بهههها دەسههههەرت ،لههههە
ترسانا دهلەرزی" :رهنگە ئەو لە نەکاو بگەڕێتەوه".
"ناگەڕێتەوه".
"قەتێ"
"مهههن ههههیالک بهههووم .ئیتهههر ئەو مانهههدووه بهههووه .قهههەت نهههەمتوانیوه لهههە سهههها
رۆژ زیاتر ری یەک بمێنینەوە".
"ئەوورا"...
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ئەوورا
دهتهههەوێ دهسهههت بخەیتهههە سهههەر سهههینگی ئەوورا .پشهههتت تێهههدهکا .لهههە گهههۆڕانی
دهنگی ڕا هەست بەمە دەکەی.
"نا ...دهست لە من مەده"...
"ئەوورا ...خۆشم دهوێی".
"بهههەڵا .خۆشهههت دهوێهههم .دوێنههها پێهههت راگەیانهههدم کهههە بهههۆ هەتاهەتایهههە منهههت
خۆش دهوێ".
"تههههههۆ بههههههۆ هەمیشههههههە لههههههەری مههههههن خۆشەویسههههههت دهمێنیتههههههەوه ،هەمیشههههههە.
گیرۆدەی بااڵکەتم ،ماچەکانت"...
"روومەتم ماا بکە ،هەر روومەتم".
لێوهکانهههت لە سهههەرێ

نێزیههه

دەکەیهههتەوە کە لە کهههن سهههەری تهههۆیە ،پهههرچە

رهش و درێههههههههژەکەی ئەوورا نەوازیشههههههههت دهکههههههههەی :شههههههههانە کههههههههز وناسههههههههکەکانی
رادهگووشهههی و گهههوێ نهههادهی بهههە زریکهههە زریکهههی دەنهههگە پهههڕ لهههە گازهنهههدهکانی .جلهههی
لەبەر دادەکەنیههههت و ئەو بههههوونەوەرە بچکههههۆلە و رووت و بهههها پەنههههایە لەبههههەر خههههۆت
دهگهههری و ،مهههاا لهههە روخسهههاری هەڵهههدهگریتەوە .بهههە بههها ئهههەوهی گهههوێ بهههە بهههەرگرییە
پهههڕ لهههە ناڵهههە و گازنهههدە روازەکەی بهههدەی مهههاچی دەکەی .بههها بیهههر کهههردنەوە ،بهههە بههها
ئههههههەوهی بههههههۆت روون بێتههههههەوه کە ئەمە کێههههههیە ،دهسههههههت بههههههە سههههههینگە ژاکاوهکەیههههههدا
دهخوشهههێنی .لهههە ناکهههاو شهههەوقی مانگەشهههەو رووناکهههاییەک بە نێهههو ژوورهکهههە دا بههه و
دەکههاتەوە و تههۆ سەرسهههام دهکهها ،ئهههەم تیشههکە وەک تهههان پههۆ لهههە درزی ئههەو دیوارانهههەڕا
دەپهههههڕژێتە ئەم ژوورەوە کهههههە مشهههههکەکان کلۆریهههههان کهههههردووه .سهههههەرچاوەیەک کهههههە
تریفههههههەی زێههههههوینی مانگەشههههههەو بە ژوورەکەدا بهههههه و دەکههههههاتەوە .تیشهههههه

لەسههههههەر

روخسههههاره پڕووکاوهکههههەی ئەوورا دەکەوێههههت ،روخسههههارێکی تێکشههههکاو و زهردهڵههههە
کهههە رپهههەڕهی بیرهوهرییهههەکهههان و ،وێهههنە گهههنج تێکەوتووەکهههان زەرد و چڕچهههۆڵ تهههرن.
ئیتهههر ئهههەو لێهههوه لهههەڕ و بههها گۆشهههتانە ،ئهههەو پووکهههە بههها ددانانهههە مهههاا ناکهههەی .تریفهههەی
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ئەوورا
مانهههه

بهههههااڵی خهههههانمی پیهههههر ،کۆنسهههههۆلۆ خهههههان دەردەخهههههات کە کهههههەنفت ،پڕووکهههههاو،

رواز ،کهههههەون و لهههههەرزۆک خهههههۆ لە وێ کەوتنهههههی دەسهههههتەکانی دەبهههههوێرن .خۆشهههههت
دهوێ ،تۆش گەڕاویتەوه...
روخسههههارهکەت ،چههههاوه ئاوهاڵکانههههت بە نێههههو بسههههکە زیوینەکههههەی کۆنسههههۆلۆ
دا رۆ دەکەی و بهههههۆ جهههههارێکی دی ،لەو دەمەیهههههدا هەوەرەکهههههان روخسهههههاری مانههههه
دادەپۆشههههنەوە ،لەوکاتەیههههدا کە هەردووکتههههان خۆتههههان حەشههههار بههههدەنەوە ،ئههههەو کاتههههەی
کههههە بیههههرهوهری سههههەردهمی رویههههەتی ،رویەتییههههەک کههههە سههههەر لههههە نههههوێ بەرجەسههههتە
کراوهتەوه و بە سەر تاریکی دا سەر کەوێ ،دیسان لە ئامێزی دەگریتەوە.
"ئههههەو دهگەڕێتههههەوه ،فلیپههههە .ئههههێمە پێکههههەوه ئههههەو دهگەڕێنینههههەوه .مههههەودام بههههده
تا ووزەیەکی دیکەم بێتەوە بەر ،ئەو دهگەڕێنمەوه"...
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