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.ستم به ده لیانی هه مال وه ویست، که هاوڕی خۆشه  

رزی  په  له  ر زیندووه تاسه گوزارکی هه و، جاره کانی ئه و و یادی دلۆڤانییه یادی ئه
. بیری مندا  
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ب   ری کت کی نووسه یه ناسنامه  کورته         
 

.  بووه ئریک بالیر ی ناوکه  قینه ڕاسته  که  ه)جۆرج ئورو(ری کتب،  نووسه     
ندی  به مه  دایک و باوککی ئینگلیزی له  ی زایینی له1903سای   ناوبراو له

  سای له  نی نۆزده مه تا ته هه.  وه یدانی ژیانه مه  ته نگالیای هیندستان پی ناوه به
کانی  هزه  ڵ به سایدا تکه نی نۆزده مه ته  هل. ر سه  زن ژیانی بردۆته بریتانیای مه

  ک پۆلیس له ک دوو ساک وه یه. تی دوور ڕۆژهه  چته بت و ده پۆلیسی بریتانی ده
و   خشی تانکارانه م چی پ ناچی نه ، بهر سه  باته دا ژیان ده بیرمای وتی

ئیشی پۆلیسی   ست له وت و ده که رده تانیای بۆ دهی کۆلۆنیالیزمی بری تاوانبارانه
ک مامۆستای  ند ساک وه چه. انوتی دایی و باب  وه ڕته گه گرت و ده ده هه

.  وه منته دا دهن نده شاری له  ری کتب، له ک فرۆشه کیش وه یه ماوه کان و خوندنگه
وتنخواز و سوسیالیست،  هرکی پشک ر و تکۆشه واده ک هه شدا وه یه و ماوه له

م  ه ر نیگای قه به  داته کان ده و گانگه  ی کرکارانی کارگه ژارانه تی ژیانی هه چۆنییه
پاریس   ئۆرو دوو سالکیش له. نووس ر ده سه  ت له و بابه  لکیان نامیلکه و گه
نی ئیسپانیا کا ڕه ی شه تکه  دا گیانفیدایانه1937سای   له. بات ر ده سه ن به مه ته
و کات  ڕ ده شهرستی  په فاشیزم و کۆنه  ، دژ بهشانی ئازادیخوازان  بت و شان به ده
زد   وه ڕته گه نیدا ده مه کانی ته ئاخر ساه  له. بت شدا بریندار ده ڕانه و شه ر له هه

  .کات دا کۆچی ئاخرینی دهی زایینی1950سای ی  و له هک و نیشتمانه
:  بیی جۆرج ئۆرو بریتین له ده هکانی ئ مه رهه به  

 
  ن دا نده پاریس و له  ست وایی له ده  به: کتبی
  ڕۆژگارانی بیرمای: کتبی
  ن ی ڤیگه رگه نگه و له ره ک به یه جاده: کتبی
نووست و نوبانگی  دا ده 1945سای   له  م کتبه ئه  ، که ن ئاژهزرای  مه: کتبی
  م دنیایه کانی ئه لک زمانی خه گه  براو بهکتبی ناو. کات رده پ ده

  . وه کانه ڵ کتبخانه باخه  ملیۆنان چۆته  و به  وه ته رگدراوه وه
باری نوبانگ و چ  ش چ له م کتبه ئه  ، که ک شتا و یه ت و هه زرا و نۆ سه هه: کتبی

م  ئه  کرێ بگوترێ که دهو   وه نامنتهن  ئاژهزرای  کتبی مه  له  وه رۆکه ئالی ناوه  له
  .رن می کابرای نووسه رهه دوو شا به  دوو کتبانه
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رخۆش  ست و سه مه  نده وه رئه هه مانۆڤر زرای نی مه ، ئاغاجۆنزی خاوه وه و شه ئه      
ر  هه. کیپ بئاخنتی  که رگای مریشکدانه وتن، بیری چوو ده کاتی خه و به شه  بوو، که

  وه یه ستانه ی ڕۆینی مه ڕاژه  ، به وه سته ده رخۆش، چرای فانۆس به ، جۆنزی سهم وده ئه
  دا ی که رگای چشتخانه رده به  ڕ کردو له ی تاریکی تپه وشه ری حه و سه ر ئه م سه ئه

  بیره  خکی لهردا په ، ی چشتخانه خانه شۆرتکه  له  ی که وه دوای ئه. نا کانی دا پالوه
  سته ی خه وا پرخه  ، کهوتنک خهژووری   وتن ڕووی کرده نیازی ڕازان و خه  پ کرد، به

  . وه دایه نگی ده وی خانمی خزانیشی تیدا ده خه
  یر ده جۆڵ و سرت و خورتکی سه، جمو وه وی جۆنز گوژایه ژووری خهچرای   رکه هه    
پیرترینی   مایۆر، واته گۆیا پیره  ،بوو  مه ئهۆڵ جکاری جموهۆ. وت زرای مانۆڤر که مه
ی  بۆ ئاژه  که ونه خه  نیازه و به بینیوهونکی  وی دین خه زرای مانۆڤر، شه رازی مه به
.  وه زرا بگته مه  

ی باشترینی  پیشانگه  له  زرای مانۆڤر، که ی مه که ناوبانگه به  کانه مایۆر، یه پیره      
ڕز رک بوو جی  وه ژن با بوو، ژینه به  شانزی به  تی دا خهند به مهموو  ی هه ئاژه

. ک موو الیه ویستیی هه و خۆشه  
بیستراوی  ی نهکی ڕاز ی، پرسکه که ونه ی خه وه وای گانه  نیازه مایۆر به گوترا ده 

  یشیان بهگرانو   وره و گهستکی پ گرنگ  به و ڕاز و مه  وه دا بکاته الی ئاژه به دیش
 ری سبه  رکه هه وتۆ بنیاد نابوو، یان ئه که هرار ول و قه ن و قه به. ا بچرپنگود
ی  که وه چرای ژووری خه ،و  وه وتنه ی خه ژر لفه  بخزته سامی ئاغاجۆنز  به

   . وه زرا دا کۆ ببنه زنی مه هۆی مه  تکا له  وان به ، ئه  وه بگوژته
ی  بژرادنی باشترین ئاژه ی هه پیشانگه  رچی له گه زرای مانۆڤر، ئه مهمایۆری  پیره  
ی  نو ئاژه  م له شداری کردبوو، به به» ویلینگدۆن« ناوی خۆشناوی  ، بهدا ند به مه
گوی  یی به کۆرپه  دایک به  کهکرا  بانگ ده  نه سه ڕه  و ناوه ر به زرای مانۆڤر دا هه مه

ڕز و  و بهرز  به  نده وه ر ئه هه  وه یانه زراکه ی مه الی ئاژه ر بهمایۆ پیره. دادا بوو
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ستیان  ده  و بوون و له دڵ خۆزیای هاونشینیی ئه  ن پ به ی ئاژه ره به  ج بوو، که وه به
کانی  قسه  وی شیرین بنووقنن و گوێ له خه  ویش چاو له عاتی شه ند سه هات چه ده

  .بدرن
وکی ئاخندراو  بان ج خه ، له وره رکی هۆی گه به  مایۆر له پیره. بووق ب و شه شه   
  رازک بوو دوازده مایۆر به پیره. وتبوو رکه دا لی وه رم رم و گه پووش و کای نه  له
شی  رچی ژر پستی له گه ش دا ئه نه مه و ته ر له هه. ڕ کردبوو ن تپه مه ته  هاری له به
کی ئهتوچهز و  ستووری به ژ م به نیشتبوو، بهوری ل  ه قهموو  هه  وه شیهپیریوی و  

ند  رچه ها هه روه هه. دا دیار بوو سته جه  تی له وکه شان و شه  بهرازکی  ، نموودی به 
ستی ل  رکشان ده زمی ددان ده عه  میشی به ی ده وه ره ی تیژی به شفره  جووته  که
سامیشی،  ی تیژ و به بوونی شفره ڕای هه ره ی و سهپن موو که هه  م به درابوو، به نه
تکی  تانه نگینی و مه سه  شنه چه ،بوو و ن و ئارامی هه هوه کی ئه ر و سیمایه سه

.باری ی ل ده ژیرانه  
  سته ر تاقم و ده هه ،هاتن و  سته ده  سته زرا پۆل پۆل و ده ی مه خایاند ئاژه زۆری نه  

کی  پشه .دا ئارامیان گرت ک کۆیه مه  یاسای خۆیان له سم و ڕه  تک به ماعه و جه
رازان  ی به وه وان ڕه دوای ئه. رهاتن پینچه یسی و جه، بل بوله  کان، واته گه سه
دوو   رم به رم و گه کای نه  ۆی پ لهک ر سه رمانی سه ری نه ج و دوو به یشتنه گه

ی  ر لواره سه  از و مراوی لهشر و ق ه مامر و که. رازان با  گ و به سه ی تیره
. نیشتن کان هه که کراوی بان کۆه ی ڕایه ر کاریته سه  کان له کان، کۆتره ره نجه په

تخ بوون   وه رازانه ری به پشت سه  رانانیش هاتن و له ڕ و بزن و نری و به خی مه
  . وه ڕوان مانه چاوه ،م کاوژ کردن ده و به
  و شان به  وه ر، پکه کلۆڤه ر و باکسه  کشی ئاغاجۆنز، واته شقهسپی دا ئه  جووته     

  وه ر ئه به ر له یشتن دا، ههژوور و ڕۆ  کاتی هاتنه  وان له ئه. ژوور  کتر هاتنه شانی یه
ستووریان  ئهتیسکن و   یی سمی شنه  ن، زۆر به پشل بکهکان  بچکۆه  ه ک ئاژه وه نه
. وه هنایه ده نگاویان هه همنی هه برد و زۆر به نا و دهه نو گژ و گیا دا ده  له  

ر،  به له  کۆرپه موو دایکانی هه ک وهم  به. و دووباد  ڕاوه ر ماینک بوو گه کلۆڤه     
باریی  و لهلوسی ولکی  وه ڕانه گهکدا،  دوای یه و زووی دوابهپاش چوارجار زاویش  ئه
.  وه ببۆوه ر نه یسه هممی کچنی بۆ  رده ش و الری سه له  
ی  ژن و باکه رزایی به ت؛ به فه قه  و به  وته که رک بوو درشت هه وه ر زینده باکسه 
سپی  ش و بارکشانی هاوتای دوو ئه توانایی و هزی له ،روازتر و شت بست هه هه  له

. پدا هاتبووئاماڵ بۆزی  تکی ی خاڵ و خه که پۆز و لمبۆزه ژر قه.  وه هاته ئاسایی ده
. خشیبوو تی به ڕواه ی به هوج و ساکاران گه  کی فره نگ و نمایه ش ڕه ته ڵ و خهو خا ئه
س و  و هه  وه ر خورد بوویایه ی باکسه که فام و مشوره  وردی له  ر به گه ڕاستیدا ئه  له
  نده وه هرکی ئ وه ژینهر  باکسه  وت که که رده ۆت ده، ب رنج دابایه وت و ئاکاریت سه که

م  به. ر بکرت سه ی له بکرێ حیسبکی ژیربژانه  که  نییه ڕامان  بهو  ت بلیمه
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و تین و  ر ئه ی یارانی شیرین و ئازیز کردبوو، هه ر دڵ و دیده به وی له ئه  که ی وه ئه
ی لک  که سووڕانه ڵ پوخت و پاراویی کار و هه گه ده  ش و الری بوو که تی له تاقه
  . وه انهش وه ده

 نیامین ناوی به سپی و گودرژک به  ی بزنه مورییه، کان سپه دوای ئه دوابه         
. زرای ئاغاجۆنز بوو ری مه وه نیامین ڕووگرژ و مۆنترینی ژینه به پیره. وتن ژوور که وه
  ر جارکیش که هه. هات مدا ده ده  ی به وت قسه که هه  م و به نیامین زۆر که به
زۆرجاران   وس و پالر بوون و بۆ دن ئاماڵ تاڵ؛ بۆ ونه ته  کانی به وتن، وته  ههات ده
: یگوت ده  
می  سی پاش گه گه مش و مه  ، که من داوه و کلکنی کردووم کلکی به  خودا بۆیهــ   

   سه گه مش و مه و  ئه  دا و  ده نهمن   کلکی به خودا   خۆزگهد  سهم  پ بتارنم، به
. کرد ده ساز نهشی  هانبزۆز  
  نینیان به رگیز پکه زرا نشینان هه مه  که، رک بوو  وه ژینه  نیامین تاقانه به      
ت  پرسی ئاخۆ بۆچ قه گرت و لیان ده زۆرجاران پرسیاریان تده. دیتبوو نه  وه ڕوویه

: یگوت رامدا ده وه  و له ن؟ ئه پ ناکه  
نین بش و  دا هیچ شتک نابینم بۆ پکه نجامه ره هر و ب س ب سه  م جیھانه لهــ 

. ب ی هه ی لوه شیاوی بزه  
 ری و براده ویستی و م خۆشه ئه  ر بوو، که ن یار و ئۆگری باکسه ر ته نیامین هه به     

و   مابۆوه  دا شاراوهانناوی ناو هه ر له قاوک، هه  ب هیچ قاوه به ،ش تییه ئۆگرایه
 یان ری به به  م له کشه وان ڕۆژانی یه ئه. بزان انڕازی دی  س به هشت که دهانی نه
  رژینی باغی سوان دا به و دیوی په ی ئه که ناو مرگه  ختانک له نگ وه تا دره هه

.ر سه  برده ڕ ده وه له  هوری ڕۆژیان به  
 یی ب دایکمراو  ه پۆلک جووجه  بوون کهجدا دابین ب  له  ر تازه کلۆڤهر و  باکسه   

پخوست دا   دوور له نی به هوه کی ئه شون جیه  جروک هاتن و به  جروکه  ، به
لۆلی  ستوور و سمی خه ستی ئه ینی دوو ده مابه  ر له م، کلۆڤه و ده ر ئه هه.  وه خوالنه
شونکی   کان له مراوییه  ه جوجه  رکه هه. رتیب دان سارکی بۆ ته و حه  وشه دا حه

و  خه  ژر باڵ و ده  ریان خسته ترسی دا ستاریان گرت، سه مه  دوور له هئارامی ب
.چوون  
زن دا جگیر ببوون  هۆی مه  زرای مانۆڤر له ی مه کانی ئاژه ره موو تاقم و به هه      
لی،  مه. وت ژوور که کشی ئاغاجۆنز وه ی گالسکه که جوانکیله  ماینه  ، واته)لی مه(  که
  وه یهوتی و الری ڕۆینی خۆش ڕه  نجه کردن و له  نسکه  ، به وه یه نه ژیکهتی  فه قه  به

نگی پستی  ڕه .رچاو دا تخ بوو شونکی به  ن، له موو ئاژه ی هه وه ره به  هات و له
  تگوت چۆڕی شیره ده  ، کهق و زوڵ بوو سپی و تورت و شه  نده وه ر ئه لی هه شی مه له

ی  ن پچوکه به  ریرکی سووری کردبوویه حه  لکه په.  سپی دایه کی یه کاسه  و له
 ش له  سووره  لکه و په ر ئه هه.  ۆوهتاتاکانی پ هۆنیب  ودای کلک و یای و، داوه هه
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جوان و دگر،   نده وه ر ئه خشکی هه نه  هی ببوو که ش و الره گی لهرم ر پستی چه سه 
، جاری بهنازکی جار م ناز و نیوه ده  به لی، مه. یت یری بکه بوو بی و سه ر ده هه  که
  که ی هۆهرنجی دانیشتوان سه  که  و نیازه ر به و هه  وه نگانده له خۆی ده  یه موسکه که
ناز و ڕاژان   مک له قی خۆی ڕابکشت، ده ی تورت و شه فه و که  و یای ڕازاوه ره به

. بوو ده ردار نه سبه و خۆبادان ده  
  ی زۆڵ به کتکه. ی مای ئاغاجۆنز هات که زرا، پشیله ی مه موو ئاژه پاش هه         

رمترینی جگای شیاو،  رم و نه بژاردنی گه ی سروشتی باو و باپیرانی ، بۆ هه گوره
دا ر و کلۆڤار  رمی باکسه رم و گه نهی  سته نوان جه  له  رکه و ههگا چاوکی  

  وتۆ قورس، که وکی ئه خه سته کۆشی خه  کانی خسته اوهرمانی ب دا، چ کی نه جیه
.یشت گه گوێ نه  مایۆری به  گوتاری پیره  ک له یه ت وشه نانه ته  

ر چلووکی داری  سه له  مۆی ئاغاجۆنز، که سته ی ده شه ڕه  له ی قه)س مۆسه( له  جگه     
زندا چاوڕوان  ی مههۆ  له زرا ی مه یشتبوو، ئاژهن زن هه رگای هۆی مه ر ده به

ڕوان بینی،  یار و چاوه ی ساز و ته که ته شامه مایۆر حه  پیره  کاتک که. دانیشتبوون
:ستی پکرد و گوتی  ده  مجۆره رووی خۆش کرد و به سنگ و گه  

و   وه وی پشینم ئاگادار بووبنه هونی ش خه  ک له موو الیه هه  نگه ڕه! هاوڕیانــ     
وێ  مه م ده کردبت، به  ئاماده  که ونه خۆتان بۆ بیستنی خه  نووکه ههر  هه  یه وانه له
برکم ل بگرن و ڕم  سه  لتان بخوازم که  تکاوه  م، به که ونه ی خه وه گانه  ر له به

م ، جا  ش بکه پویستتان پشکه  ستی فره به ت و مه ند بابه کی چه ن با پشه پ بده
. م که ونه فسی خه نهر باسی  سه  وسا بمه ئه  

ند مانگکی تر هاونشینی کۆڕی یاران  چه  له  م زده من بوا ناکه! فیقان ڕه            
. رم مان به و نه ره م به شی بارگه و ئه  ره به مانم له ڕی نه  دم داهاتووه  به.  وه بمنمه

 لکی که زمون و زانستگه هب ئ و ده  ر شانه سه  م له یه سپارده رک و ئه م ئه ئه  واته که
کۆچی   ر له ، به وه کۆشی مشکمدا کۆم کردۆته  ن، له مه زار پچی ته ڕبازی هه  وا له 

.التانی بدرکنم  تم له ڕه ئاخر که  
دا، ش م درژ ڕۆژگارانه ر و له سه  هن بردۆت مه ته  من درژ ڕۆژگارکم له!  هاوڕیان   

  ران له وه ساتی ژیانی ژینه ی کاره وه بۆ لکدانه  نم لهس فراوا تکی به رفه و ده  ماوه
ی  ڕاده  ورازتر له ، ههن ته  من به  پم وایه.  کردووهو کارم تدا   ست دا بووه ر ده به

ڵ  ری ژیانی ئاژه وهه ت و گه ڕه بنه  له ، م جیھانه ر ئه کی سه ر ئاژه فامی هه
ب  ده  یشتووم که گه  جیه به  ته ناعه م قه کانم به وه پی لکدانه یشتووم و به گه
. وه مه ڕوو دا بکه  ی زانست و زاناییتان به روازه ده  

ی  ی ژیانی ئمه ڕوخساره  که  خۆتان پرسیوه  هت ل قه  رێ داخوا ئوه ئه! ی یاران ئه    
لک  گهر  وه ی ژینه نی ئمه مه ته  سا با بیم که  ده به!... نون؟ چلۆن دهڵ  ئاژه

دایک   ری له سه رمه چه  به.  یه زییانه ی ب به وه وسانه چه  ، پ له ڕه کورت و تیژ تپه
  له. ر سه  ینه به ژان و ئش و ئۆف ژیان ده  بین و به ده  وره ر گه ردی سه ده  بین و به ده
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و   م خاکه ر ئه سه  ونه که رگی ده مه سه  به  ه رچی ئاژه ب بم، هه المدا ده ک که یه
کانمان  ره کارکه. کرن تافی الونیدا شون بزر ده کرن و له خو ده ژی به مر نه نه
  وتن، زۆر ناجوانمرانه کار که له  رکه کرن و هه کار ده یان ده ناسه تا ئاخر هه هه
 ڕی خاکی و په ر تا ئه سه  له. ڕژنن ربان و خونیان ده هر تیغی تیژی س به  خرنه ده
  وه نهسا حه  هچژ و تام ل  والوه، م سای ساوایی به که یه  ک له تانیدا، هیچ ئاژهبری

.  ست و ئازاد نییه ربه ک سه دا هیچ ئاژه م وته  له. ناکا ریی وه خته و خۆشی و به
گشتی   وانه ئه...  گرێ دراوه  پچه تی چۆه تی کۆیله په  شمان به نووسی ڕه چاره
ش   ب به  پۆکه م چه ککمان له و تا  ه ی ئاژه وانی ئمه ت و ڕهرهاتی ڕاس سه به

  . وه نامنینه
ر  هه  که  یه م جیھانه زم و میزانی ئاسمان و سروشتی ئه وا نه رێ ئه ئه! هاوڕیان    
باری   له  که  یه م وته تاوانی ئه  وه خۆ ئه  بنت؟ یانه وا ده ڵ ڕه ئاژه  به  شه م به ئه
  توانای دا نییه  له  ، که داره ژار و نه هه  نده وه ر ئه هه  وه مه رهه بووی بهر و  به

لی بژنت ؟ سه ته  دانیشتوانی خۆی به  
  ه وای بریتانی په ئاو و هه!...  دان جاریش وانییه و سه  خر وانییه نه! فیقان ڕه    

  ، کهس فره  نده وه ر ئه داهاتیشی هه م و رهه به. س تی هه که ره پیت و به  بارانی به
  ی تر بگرته نده وه یان ئه ، دهخۆن لی ده  ی که دهن وه ستی دت ئه ده  توان و له ده
 ی زرایه م مه ر ئه هه. تر و بۆشناغتر ژیانیان بۆ دابین بکات ستۆ و کۆک و پۆشته ئه
  شه سپ، بیست ڕه ئه  دوازده  پتر له  توانای دایه  ، لهخسیر کراوین ی تدا یه ئمه  که

شنک  چه  ن بهو ب با  دان بانده ڕ و مات و سه رخ و مه دان کار و به وغ ، سه
  یشی له که ت ناوه نانه داری ته رده ساسی و ده ژاری و که هه  له  ، کهستۆ بگرت ئه وه

  به ر ڵ هه ی ئاژه ژین و ژیانی ئمه  رێ هۆی چییه م ئه به. مابت س دا نه بیری که
م  چت و لی که ده  وه و توانه ره دایم به  هاران، به به ی شنهر  فری به شنی به چه
!...؟  وه بته ده  
بی  به هۆکار و سه.  ر چی وایه به و له  یارانی گیانی گوێ بگرن با پتانی بم بۆچه  
واوی  ته  نزیک به.  ییمانه سته تی و ژرده کۆیله  کیی گرفتی ئمه، ره سه  ره هه
  به... چت تان ده  ستی مرۆڤ به ده  ڵ به ی ئاژه نجی ئمه سه وت و ده سکه ده

ژر   له  مهگیر و گرفتی ئ  پرسیاراتی پ له واوی ر ڕاستی ته هاوڕیان، ومی سه
  که  کی تدایه یه اک وشهش دا ت فره و ده ژر ئه  و له  راونوخون دایه فرکی سه ده
ی  رپاکی ئاژه ی سه قینه یاری ڕاسته کی و نه ره مرۆڤ دوژمنی سه.  ه)مرۆڤ(ویش ئه
گ  ڕه  تایه تا هه سات ببن، تاکو بۆ هه پانی کاره گۆڕه  ستی مرۆڤ له ده.  وییه ر زه سه

.ب ببت بنه  وه وسانه ری و چه مگه و ماکی سته  
  نه. خوا ر ده کرنی و هه ده  کا و نه ده  نه  ، که ه په وت و چه کی چه زیایه مرۆڤ حه    

توانایی   که  یه وه کتر له پره پتۆخ و چه. کش بار ده  کا و نه ده  هلکه  دا، نه شیر ده
پ  چاالک و تونده  نده وه غاردان و ڕاکردنیشدا ئه  له. بت نیر و ئامورکشانی هه
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ستانی و  وه سته موو ده هه  م به ، به وه  بداته  به روشک پشه که  بتوان له  که  نییه
ر  قی سه به نی ڕه خاوه  ، خۆی لکردوینه وه یی و ب تواناییشه ست و پ سپیلکه ده
. رمان وقی سه ته  

ست و مستمان  نجی ده سه شتی ده هه  و له  وه وسنته چه ده  ئمه  وه ر ئه هه  وه ئه    
قن  یاری ڕه به. ڕێ بچین پی به ژی مر نه نه  بین که وا ده مان پ ڕه و مشته ر ئه هه
ر و موچی  بێ، دبه ده  هزی ئمه  کانی به رده ردن، شوه ده  شان و پیلی ئمه  به

شان کۆل و   کانی به مه رهه و به  وه کاته هد  ته که  ین و پای ئمه په  زراکانی به و مه
  ی که ته ینه فا و مه رد و جه ده  م گشته ڕای ئه ره چی سه که. گوزت ڕاده  و پشتی ئمه

تاوک دمانی   که  ڕوخۆش نییه  نده وه ماندا ئه گه  دات، هشتا له رخواردمانی ده ده
نی  ن خاوه ر ته هه  کاره و نابه دری ئه چنگ غه  وی له ر زه ی سه ئاژه.  وه پ بکرته

.س شی خۆیانن و به رمی له چه  
می  ر ده به  ر ئست ڕیزا و ڕز له وا هه گا و گۆلی کهتی  ماعه ی جه  رێ ئوه، ئه ئه   

تان شیر  گادۆشکه  هند سای پشوو چه  توانن پمی بن که ده  من ڕاکشاون، ئایا ئوه
ساواکانتان   بوایه وا ده ی که و شیره ر ئه کرێ پمی بن هه ؟ ده گوانان دادۆشراوه  له

و   سانک دا ڕۆ چووه وکی ک و چ که ئه  بینۆشن و گۆچی پ بگرن، چی ل هات و به
چت؟ ڕۆ ده  
پمی بن سای ئیمساڵ   ئوه!... میزاد مۆی ئاده سته کانی ده ی بانده ئه  ئوه      
و   ه جووجه  ندی بوون به چه  یه ران هلکهاز م هه له!  تان کردووه زار هلکه ند هه چه
ی  مایه  ی فرۆشران و کرانه که خزانهبازاڕ کران و بۆ ئاغاجۆنز و   ی ده نده چه
وان؟ ی ئه وه سانه حه  

  نگ و شیرینت هاتنه ی شه تا ئستا چوار جانوو هه  تۆ که ئه!... ر ی کلۆڤه تۆ ئه ئه      
گۆچانی   می پیری و زورهانیدا ببنه ده  له  بوایه ده  ی که و کۆرپانه ر ئه رگوانان، هه به
  به!... ؟ ر هاتووه سه و چییان به کون  ی ئست لهکرێ پمی ب دهرێ  ستت، ئه ده
ر  به  نی شیرینیاندا له مه ی ته ختینه وه ی ساه وه ی هاتنه نگه جه  ر چواریان له هه

ی خۆشی پدا  نیان بزه دیه  ی دت به گیران و ئیدی چیدی چاوگه چاوی دت هه
.ڕت ناگه  

ست و  موو هه ش کردنی هه بری پشکه  ن لهکرێ پمی ب رێ ده ئه! یاران هه       
  له  ئاخۆ جگه!... وت؟ که ست ده دا چیتان ده ودایه م سه ر و ماتان، له نیستی سه

و   ویله می دیاریکراوی کونجی ته ریی ب سنوور و ژه وه نجی زۆر و کار و کوره ڕه
  م ژیانه ڕای ئه ره م سه به! لۆ ؟ با ب گه  ژنی ئمه به  به  یه کان، چیتر هه پشتره
ن  یچژین، هشتا ڕمان پ ناده ده  ی که نج و جخاره ڕه  و گشته ڵ ئه گه ده ،و  تاه

.رین تا داری ئاخر به مان هه که ڕۆژگاره  
ی  ڕزه  حای خۆم له  ش به به  ، چونکه وه مه خۆم زمانی سکا ناکه  ت به باره من سه

  سام له  مۆ دوازده ئه  تا به هه  مان دابووم که راکهز رانی مه وه خته ڕی به رپه سه
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مالۆسان   ره ند به چه  رازم له به  ه ت کوته چوارسه  له  ر و زده سه  ن بردۆته مه ته
م  وه، به گرته کان ده رازه ی به زۆربه  ژیانه  مجۆره رچی ئه گه خۆ ئه.  م بووه رهه به
چنگ   نی تر، ملمان و ملتان و ملیان له ئاژه  له ک هیچ یه  راز و نه ی به ئمه  نه

.و نای بت  تی ڕزگار بوونی نییه رفه ربان ده تیغی تیژی سه  
مم ڕاکشاون،  ر ده به  ر ئست ڕیزا و ڕیز له هه  ی که رازانه به  ه و کوته ی ئه ئه  ئوه  

ڕ و وشک  و تهیی  سته ڕچوون و دابه م خۆش به ئه  ن که ش بزانن و تبگه ئوه
  بۆیه  که ، به شتان نییه برۆ ڕه ش و دوو ئه ر خاتری دوو چاوی گه به تان له وه کردنه

ری سای داهاتووی  ژنی سه ون، تاکو بۆ جه خه وشکی ده  خۆن و له ڕی ده ته  ئیمۆ له
ڕ  وانینان ته ژنی خه ی جه ر سفره ب و بۆ سه ی مرۆڤ، گۆشت و گیانکتان هه ره به

یش  کی ئوه ک یه دا یه که ئاخری سای ئیمساه  ی له به. و خۆش گۆشت بن گۆشت
یی،  زه ستی ب به ده  ر گوژان و تیغ به وه ندی زینده به خته کۆی ته ر سه سه  ونه که ده

. بت گۆش ده  کتان گۆش تا به ک یه ری یه ی هاوارتان، سه قروسکه  ست به ربه ب ده
ڕ  رخ و مه ر گشت کار و به سه و به  کمانه موو الیه ڕوانی هه چاوه  ساته م کاره ئه  دیاره
کانیش  گ و بادار و ب باه سپ و سه ت ئه نانه ته. ران و گا و گۆالنیش دت و به
. چن ده  رده و ده ر به هه  

کانت هز و  ماسولکه  بگات که  و ڕۆژه کا ڕۆژت به خوا نه!... ر ی باکسه تۆ ئه ئه       
ستان  ده قۆ به ستی چه ده  داتهت م ئاغاجۆنز ده وده ئه. بارکشانیان ل ببتبستی 

.کرت ت و کوت ده تان له ی ئاغاوه شت بۆ خۆراکی تاژی و توه و گۆشتی له  
  که ر هه  و بزانن کهگوێ بگرن   ئوه!... زرا کانی مه گه مه ئه  به  گه ی سه ئه  ئوه     

. رناچ  ده پیالنی ئاغاکانتان ب به  رتان له ون، سه کهوانی ب پاسه  پیر ببن و له
ن و  که النی ده ستن و نوقمی گۆل و زۆنگ و زه به مل ده  ردی له پیر بوو، به  ماڵ که گه
ک ڕۆژی ڕوون  ر وه یش  هه رێ ئوه لی دۆست و برا، ئه ی گه ئه  وایه که. ی خنکنن ده
ش  ستی مرۆڤ ڕه ده  ڵ به ی ئاژه شی ئمه ی ڕه چاره  که  ئاشکرا لتان دیار نییه  به

؟ وه بته شتریش ده و ڕه  وه بۆته  
. نجی ڕۆژ و مانگ و ساتان سه نی ده خاوه  وه ن و ببنه رکه ماتان ده  مرۆڤ له      
تان  هر مگه و سته تی ئه سه ی ده قه  دی، که  دته  و کاته ستی و ئازادیتان ئه ربه سه

!  ؟ی یاران ن ئه رده چکه  خه  بایهپ  وته سکه م ده ھنانی ئهست م بۆ ده به. ڕماندبت
و بین  ڕ پته بیر و باوه  ب به ده!... ی یاران ئه  سانییه ل به ڕوون و گه  ی زده که ومه
وتن و  ب سره ڕۆژ ، به  و و به شه  به  پویسته. مار ده کجار به ش یه وه کار و کرده و به
.ر ده نگوچک بنینه ئه  له  خونمژه  و مۆزمه بکردنی ئه ستی بنه ، دهدادان هه  

  من به  .وازی شۆڕشه نگ و بانگه ، ده م هاوردوه من بۆ ئوه  یامکی که په! ڤان هه     
  نگه ڕه. وێ که  ر ده نگ سه گرێ و که ر ده ی سه که  و شۆڕشه ر ڕاستی نازانم ئه سه
  گیرست و به داده  تا شۆڕش هه  یه وانه ی دی، یان لهساک  یه انهو کی تر، له یه فته هه
موو  هه  م ئیتر له وده ڕت و ئه ر دا تپه سه ت سالمان به ، سهگات هوتن د رکه سه
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ئستا   ی که و جۆره ر ئه م هه به. مابین زرا، تاکمان نه رانی زیندووی مه وه ژینه
  تۆش دنیام که ر وه کردنم، هه ریکی قسه دا خه ویه هو م کۆڕ و کۆبوونه یانم له رخه ئه

ی پ  م ئاژه وده ئیتر ئه. وێ که رده کسانی سه ڕۆژک دادێ و شۆڕش بۆ ڕزگاری و یه
.ڕزگاری دت  تایه تا هه ند، بۆ هه به  له  

ن و لی  که کار قازانجی شۆڕش ده  قاتان به نی ب به مه ی ته پاشماوه!... یاران       
جی   و کاته دا ئه  م ڕبازه گرنگتان له  ره وستی هه و ههوڵ  هه! بن ارد مهدس

. تان داخوندبتو ساواکان  گوی گۆرپه  تان به که و بانگی شۆڕشه نگ ده  ، که هومده
پشت بوا،   ج بمن و پشت به  بۆ  ڕۆه  وه دایک و باوکه  له  م ئاوازه ر ئه گه هه

و    وه منته دار ده رم و گوڕ و بسه ر وا گه ناو دندا هه  هل  م ویسته ئاگری ئه
تان  ر ڕگه کۆسپی سه  ن که بیری بکه  ن له که نه. ب ر ده ڵ مسۆگه وتنی ئاژه رکه سه
  نده وه ت ئه ڕاوک و ڕاڕایی و دوودی سه م ب، ده سته خت و حه رچی زل و سه هه

ر و  زانی شۆڕش سه ی ناحه وه خۆداچوونه اتاشین و بهد  رینه کا قه نه.  وه کاته زلتری ده
وا  ی که سانه و که م و زاری ئه ی ده قسه  به! تان بکات ته ڕدا هه  دتان بگرێ و له

بان و  ک هه یه  و له  ڵ و مرۆڤ تک لکاوه ندی و سود و زیانی ئاژه وه رژه ن به ده
ری  سه ربه سه. ن که ب، بوا مه واو ده ان تهن ر دووک الیه زیانی هه  لالبوونیان به وه ته
شیمکی  خه  هنده  مرۆڤ نه. ن ئمه  رۆکن و دژ به ب ناوک و ب ناوه  و قسانه ئه

ندیی  وه رژه ر قازانج و به گه رن ؛ مه وه ن هه ی ئاژه ره سرین بۆ به ئه  که  خاوه
... ببینت  سته خۆی تدا به  

رپا بوو،  دا به  که نو هۆه  وتۆ له نجاکی ئه را و جه شوی و ههدا پ و ئاسنایه ر له هه
ژووری   هاتنه  ، که و کشه  هۆکاری گرمه. بشون  که وه ما کۆڕ و کۆبوونه چی نه  که

ر و  ده  کانیان هنابوویه النه  ریان له بۆ گوگرتن سه  مشکی کوی بوو که  چوار جرجه
. مایۆر ڕاداشتبوو گوتاری پیره  له یان که گوچه  زرۆیانه تامه  

ب  و به وت، خونیان کوی ی کوی کهر وه چوار ژینه  کان چاویان به گه سه  رکه هه 
ر چوار الوکییان  سه  تیان برده مه پشدا دارژراو، هه ی له رنامه ب به پرس و ڕا و به

ج دا  لکی به هه  لهکان  مشکه ر جرجه گه خۆ ئه. یان شواند که زمی دانیشتنه و نه
. کرد ده رباز نه ت ده المه سه ریان به چووبان، هیچیان سه رنه ن و ده بزوتبایه بۆی نه  
ستی  ، ده که یرانه ی قه وه ن کردنه هوه تی و بۆ ئه زایه ی ناڕه نیشانه  مایۆر به پیره
:     بی و گرماندی و گوتی هه  

کنین  ته دا سنوران هه یه وه م کۆبوونه ر له ب هه ده  ئمه!... واناب!... هاوڕیان     
رانی کوی،  وه ئاخۆ ژینه  وه ینه ب ڕوونی بکه ده. ورین و دۆست و دوژمنان لک هه

ی دۆستانمانن،  ڕزه  ن له نده به  رانی ماڵ له وه روشک و ج و جانه ک مشک و که وه
. یاران دان ی نه ره به  کین و له وهیا خۆ ال  

ی دانیشتوانی هۆی  زۆربه  نیشانی دا که  که نگدانه رگرت و ئاکامی ده نگیان وه ده    
ر  کان، هه نگه می ده رجه سه  له. تین تین و دژی دوژمنایه نگری دۆستایه زن الیه مه
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  له  ؛ کهک یه گ و کتکه وی درابوو ؛ س سهی ک دژی ئاژه  نگ له ن چوار ده ته
).خر نه( میش به و هه  نگی داوه ده) ئا( م به ی زۆڵ هه لهوت پشی رکه ده پاشان  
:ر گوتن و گوتی سه  وه رگرتن، مایۆر هاته نگ وه نگان و ده پاش ده        

ی  مایه  ببته  نگه ری بۆم ڕه سه  ر له گه شتانم کرد، ئه ی پشکه مه له  زده! هاوڕیان
  م که که و داواتان لده  وه مه که دوپات دهتان ل  مه س ئه ر به م هه به. رتان ژانی سه

  مووی به ر هه ، هه رچی توندی و تیژییه رێ و هه وه ده ست و مستتان هه ده  رچی له هه
گیانی   ڕوو به  و ڕمبه وسا ئه رب، ئه ڕمبکی تیژی جگه  نه تکا لک هاینن و بیکه

و پ، بادا و ب باڵ، گشتی نی چوار پ، دو ئاژه. ی  مرۆڤ بگرن ره ناخاونی به
ستی  ده.  میزادن ی ئاده ره دوژمنانی به کات  رن و به وهه ک گه یه  ک توخم و له یه  له

ی  مه وده ت ئه نانه ته. ن چاو بکه ڕه ی دوژمنان وه ن ئاکار و کرده هک داون، نه  منتان به
یان  که سم و یاسا و زاکونه هڕێ و ڕ  ن له که ، نه پاندووه وا گۆڕی دوژمنانیشتان داته که
. ن و ناب بیکه  ڵ پارز و پاوانه ئاژه  له  ی مرۆڤه، وه رچی کرده هه. ربگرن ک وه که

.  وه سانه وحه کۆی شه مه  سکردی مرۆڤ بکاته و ژووری ده  هۆده  ک بۆی نییه هیچ ئاژه
مووی بۆ  ر هه ریان و ماڵ و حایان، هه رگی به خی مرۆڤ، جلک و به ف و ڕایه پخه
وزین و  گه  ڵ له ی ئاژه ئوه. رپاکی پیس و پۆخن و سه  ر وایه په ک چک و چه وه  ئوه
ی  وه خواردنه  ی مرۆڤ، له ره رمی به رم و نه و جینگدانی نو نون و بانی گه  وه تالنه
ون؛ ری کرا یان ب به ره ی جگه باکردنی دوکه به  ، لهتیان ربه راب و شه و شه  قاوه
تا و ئاهۆی  کانیان، په ره مبه ی ز و زیو و زه کا جرینگه نه! رن ستی بۆ به ن ده که نه

 وان وایی ئه ماغی و بادی هه ده  رزه به  بگرت و بهتان ر و د وداکانیان سه سات و سه
  ، بۆ ئوه و پی ئۆگره  وه کورکته رچی دی مرۆڤی بۆ ده هه ،کورتی به !...ون دا بکه
بیری  ن له  که ، نهپتانی بم ر شتک، با هه  گرنگتر له. ن ب لی الده و ده  یه بڤه
 هاو  بۆی نییه ک  یه هانه هیج هۆ و به پاساوک و به هیچ  ک به هیچ ئاژه  ن که بکه
.  وه ته سه رمانی ده ژر چۆکی فه  ملی بخاته زۆره  توپزی و به  زانی خۆی به گه ڕه
 تی له ک و قه موو الیه نشینی مشکی هه خانه  ببته ک ڕابگات و یهگشت ال  ب به ده

  ت و شوه نگ و ڕواه ڕه  رچی به گه وی، ئه رزه نی سه ی ئاژه ئمه  ن که که بیر نه 
جی خۆی،  ، به یه رچی هه مان هه م شک و شوه ین، به ند توخمه نگ و چه ند ڕه چه
 بک به و سههیچ هۆ ک، به ستی هیچ ئاژه ده .کسان هرین و ی ک سه رمان یه سه ربه سه

...بت  ئاڵ و ئالودهخونی یارانی   ناب به  
وی  ونی شه یرکی داستانی خه تکا سه رن با به م هاوڕیان، ئستا وه به           

و   وه هگان  رچی گه ئهخۆ .  و چۆنه و چییه  راره چ قه  و له ین و بزانین ئه ڕابوردوم بکه
و   م پوخته ، به سووک و هاسانه  هنده دوور و درژیش نه ونکی باسکردنی خه

تکی  ن خزمایه دانی ئاژه رهه ڵ گیانی سه گه ده  که م که ونه ی خه شه و به واقی ئه هڕ
.  وه ن با بۆتانی بگمه ی بده ، گوچکه یه رم و گوڕی هه گه  
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ر و  سه . لک کۆنه مکی گه رده ر و سه یرانی سه ی سهیر م سه که ونه خه! هاوڕیان   
ری و  مگه سته  دوور له کسانی به کی یه گایه باوشی کۆمه  ڵ له ئاژهوا  ردمک که سه
م و  رهه رو به تیدا به  جیھانک که.  کشاوه ده ی  وه سانه دا پشووی حه  وه وسانه چه

کی کۆنی  رییه وه یاده  م که ونه خه.  ه بوو موان موان و مای هه ت هی هه که ره پیت و به
رز و  ڵ به ی ئاژه بۆ ئمه  رییه وه و بیره ر ئه ڕاستیدا هه  له  که  وه مشکمدا ژیانده  له
. ڕزه به  

  ه من کوته  ی که ل و کاته و هه ئه  ، واته ئستا  ر له ند ساک به چه! هاوڕیان      
 ڵ یشتن و تکه می پک گه ده  یکم بووم، زۆرجاران لهشی دا ی باوه که رازکی خه به

یادی   وه سۆز و ئاواته  کانی به خوشکه  سته کان، دایکم و ده رازه به  له ی مگه وه بونه
ردمی کۆن،  ی بیری سه   وه وه و وای گانه کرده یان ده شیرینه  مه رده و سه ئه
  پ بوو له  سرودک که. ڕا گه دا دهژر لوان  ی زوی سرودکیشان به مه مزه زه

شنی  چه  ر به ، هه و سروده ی ئه مه زمزه.  وه سانه حه  ژیانی پ له شیرینی یادگاری
و ئاواتکی  ڕی په تدهدا  نی دی مندایم وزه ر سه سه  ردان به ی مانگی جۆزه شنه

ند  و چه  که وای سروده ر هه کان هه م، دایکه وده ئه. کرد مشکمدا کۆپ ده  نادیاری له
و  ر ئه و هه  وا گیان بالونه و هه ر ئه هه م ، بهیان بیر مابوو که تکسته  ک له یه وانه
  ر گیانی مندایم، که سه  های کرده دا کارکی وه مه رده و سه له  شیعره،  یته ند به چه
ر کۆسپ و  به رچی له هگ خۆ ئه.   وه ستنی مشکی مندایم دا جیان کرده راوی به ده  له
ڵ  گه م ده ، به وه مه ر بکه سه به  که سروده  وهلوا م بۆ نه وه ت بواری ئه رهاتان قه سه به
مشک   واوی به ته  کانیشم به ت شیعره نانه بوو، ته رچی هه وی پشینم هه ونی شه خه

.  وه دا هاته  
م پیری و  رێ، به ده  وک دته ئه  کپی له  نگم به پیرم و ده  ند که رچه هه! هاوڕیان   

نگ و  ده  وتووشم، بۆتان دمه نگی کپ که ڕای ده ره زن و سه زورهانیش نام به
کم ل ڕادرن  گویه  یش ژیرانه ر ئوه گه ئه  من پموایه.  وه خونمه تان بۆ ده که سروده
م  وده ئیتر ئه. بن ی ده،  بشک پی ڕادن و فر وه دا بنه گه  تیشم له ڕه ند که و چه
ر  سه  ڕینی له ن و گوی ڕاپه گای ئاژه ی کۆمه وه قینه هۆی ته  بته ده  که سروده

.ڕوت ده  
ر  هه. ستی پکرد خۆش کرد و ده  که ی سروده وه روی بۆ خوندنه مایۆر سنگ و گه پیره  
ڕی  م زۆر باش و به وتوو بوو، به رم و کپ که نه  نگی خۆی گوتبوی، ده  ی که وجۆره ئه

دوو   ک بوو له وایه ر و بزون بوو ؛ هه ده دنه  که وای سروده هه. برد  ڕیوه و جی به
م  ش به که تکستی سروده. رگرتبوو ی وه مایه )الکوکوچا(و  )مانتاین کله(نگی  ئاهه
:بوو  شنه چه  
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! وی  رزه نی سه ئاژه               
 

، وی  رزه نی سه ئاژه  
!وی  رزه نی سه ئاژه  

ن ،  من که  چاو له  
نگی بده من به  نه گوێ بده  
م ی شادیم بۆ هناون ، با بوده موژده  
نگی هاوتا و سه  بیستراوه نه  کی یه موژده  

 
                 *****  

هیوا بن،  به  
 ، دتان بهوم 

 ڕۆژک دادێ
م بای تۆزی وردی ده  مرۆڤ بووبته  
،  رچی تیدایه جیھان و هه  

تکایی  کجاری و به یه  به  
نانی خاسی خۆی باب ژنی خاوه به  به  

 
               *****  

کراو،  ی کۆیله شان و لووت و ملی ئمه  
قفی نیر،  ها بووب له ڕه  
ر، مته چنگ قه  له   
.وسار ست هه ده  له   

با شان و مل و پشت و بامان، ده  
ینجکی خوناو بۆ گه  له  

!نجی خۆڕایی  م بۆ ڕه ر باری سته به  خرته ئیتر نه  
 

                  *****  
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نم و جۆ ، گه  له  
،  ڕه سوه  له   
د تامی  سه  ی باغ به بکه  له   

، کا و کۆت،  ونجه ،ر نده وه چه  
شامی  نمه ڵ گه گه ده  گزره   

  وه تهتاو بشن هه  ر خاکا ڕوو به سه  ردک له ر شیناوه هه
،  وه نجی دروونه ب ڕه به  
ین تامی که یی ده نوخشه  به  

 
               *****  

رین، شتی به ده  
زاری  وزه ی گوڵ گوینی سه رمانه خه  به   

ی چیا، ره و نواه دۆڵ و ده  
ی ئاوی مرواری هشۆڕ  به   

ی کو، وتکهردی ل ی ب گه سروه  
رزایی به  وراز و له هه  له   

زۆرداری  ران له واری داگیرکه اسهئ ڕابما.  
 

             *****  
،  ڕیدایه  ستیمان له ربه شی سه ڕۆژی گه  

!  ئاسۆ ڕوونه  
نی بمزگ!  

  رچوونه ده  ستی له یتانی ژرده ی شه وه شه 
!ر بن یاران  سپ و ئستر و گا و که ئه  به  
ی مناڵ بوونه ر کاسه سه دایکی ڕۆژی ڕزگاری له  که  

  
             *****  

وی ،  رزه نی سه ئاژه  
!وی  رزه نی سه ئاژه  

ن ،  من که  چاو له  
نگی بده من به  نه گوێ بده  
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م ی شادیم بۆ هناون ، با بوده موژده  
.نگی هاوتا و سه  بیستراوه کی نه یه موژده  

           *****  
 

  وتبوونه که  که وای سروده نگ و نه هد  تۆ به ر وه هه  وره دارانی ناو هۆی گه وزینده شه  
  که  وه کردبوونه ندی بزونی بۆ دوپات نه ربه مایۆر سه هشتا پیره  جم و جۆڵ، که

هیوای   شقی ئازادی و به عه  ت کاڵ و کرچ ترینیشیان، به نانه تکایی، ته  ڵ به ئاژه
  ک له یه ند وشه ان چهنگی مایۆر هاند و توانی ده  یان له نگی ورینگه ستی، ده ربه سه

تانی  م بلیمه به.  وه و بینه  وه بگرنه هه  که وای سروده هه  ختک له و نه  که هۆنراوه
و   وه ک مایۆر بخوننه وه  که م توانیان هۆنراوه کان، هه رازه گ و به سه  زرا، واته مه
ند جار ورد  می چهئاکا  له. مشک بسپرن  واوی به ته  به  واکه میش توانیان هه هه
وا و  ما هه ک نه زندا هیچ ئاژه هۆی مه  ، ئیتر له وه کتر گوتنه و بۆ یه  وه دانه
ی نو  ئاژه  ر تاقمه چوو هه چی پ نه.  وه ته ک بولبول نه وه  که ستی سروده به هه

؛ ندها  که پۆلی سروده شه  ان لهتیی خۆی دای تایبه نگ و سه زرا، ده زنی مه هۆی مه
باع،  باعه  ل به گه ڕ و بزنه ق و لوور، مه چه  کان به گه هۆڕاندن، سه  گا و گۆل به

. برد  ڕیوه یان به که واق سروده  واقه  کۆڕژن و حیالندن و مراوی به  سپ به ئه  
هیچ کامیان   وا، که ر هه سه  وتۆ هاتبوونه ر ئه هه  وه نگه زم و ئاهه م به ڵ به ئاژه
ی  شه ڕه ره و هه ته ترسی و خه ئاست مه  س له بوون و که ێ ڕاگرتن نهمی گو رخه ده
و،   وه و گوتیانه  وه ر خوندیان و دیسان خوندیانه هه. بزووت ده گوی نه  وه ره ده
رکی  مپه ر له گه خۆ ئه.  رهاتکه سه مان ئاوسی چ به ی زهیانزانی ئاخۆ دایک نه

  روا به یان هه که وه قین شه نگیان، یه پۆلی ده ی شه وه رینه ر له به  وتبایه که کوتوپ نه
.ر سه  برده ی سرود ده وه خوندنه  

،  وه کرده دا بو ده وکی جیھانی کپ و خامۆش ئه  یان له که سروده  م بوو جاری پنجه  
یشت و  گوی ئاغاجۆنز گه  به  رگاوه درزی ده  نگی سروود له ده بایی ه راو غه هه  که
  را له نگ و هه ئاغاجۆنز پی وابوو ده. ڕاند رخۆشی ڕایان په وی سه ستایی خه هخ  له
  رارکه چ قه  یزانی حاڵ له ی، نه واوی گژی مه جۆنزی خه. دت  وه ری مریشکدانه به

  ڵ و ڕیوی خۆیان به قه چه  که  وه یاه و خه و به ئه.  رهاتکه سه کان ئاوسی چ به و مه
کی له  یه ری و گولله نگی پشت سه تفه  ستی دایه پتاو ده ، بهمریشکدان دا کردب

ی  و پریشکه  وه نگی دایه زرادا ده مه  نگ له ی تفه شریخه. قاند تاریکی دا ته  دی 
ی  نگی شریخه ده  به  که وه کۆبوونه. دا پژا وره ر دیواری هۆی گه سه ئاسن به  گرموله

پۆلی . ویان غاریان دا کۆی خه و مه ره ز به له  هران ب شداریکه ژا و، به نگ شه تفه
مانی کا لی  رنه سه  کان له پاتاه.  و هالن فین ره ی بان به فکه  باندان به

  وت نیشت، که  وتۆ له کی ئه نگی و کپییه چاوترووکانکدا ب ده  وتن و له خه
. ماوه زرا دا نه مه  ر له وه تگوت ژینه ده  
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دا و  یانگ وتوپکئارامدا  کیو هخ هست هخ  هر لۆیما هری، پ هو هو ش هو پاش ئ هش س   
 کیباغ هوچک  هان لی هک هرم هدار دا تۆکش کیسم هڕوڕ  هزرا ل هم ی هئاژ. مرد
 یووڕمارس دا  یمانگ  هل  هرهات هس هو ب هئ یر هس هبر هس. سپارد هئ کخا هدا بزرا هم
.دا  

ر ۆم ز ه، بڕرم و گو هگ کیانڕسوو ه، هڕی هپر تۆیما یمردن  همانگ ل س     
 یووڕ  هب یرخ هب کی هیرو هر دۆیما هریپ ی هک هبازڕ. ردکپ یست هد یننھ هب
 یانک هنیز  هون هخ  هشتن بی هگ یودا هر س هس هوان ل هئ.  هوۆردبکدا ینان زرانش هم
  هکدا بار بوو، د  هان لی هم هو خ هئ یور هغ ن هر ت هم ه هر سوور بوون، بۆیما
، یناساندبوو یست هرب هس یمز هڕ  هر بۆیما هریپ  هک ی هشڕۆو ش هئ ۆئاخ یزان هاندی هن
. ێو هک هرد هسمک دا  رده ر و سه چ سه   و له ێگر هرد هس نگ هک ،ید  هتد ی هک
ئاخۆ  تنبنو  هکبوو  هت دا نس هد  هان لیشکی هی هگ هو ب  هشانگیچ نیها ه هرو هه
اندا یۆخ انیین و ژیژ یوگار هش ییایکتار  هل  هاریناد  هشڕۆشو  ئه کیشیو ت یوناهڕ
م  هب ،نم هد ان جیداهاتو یانک هو هن ۆپور ب هل هک ک هان وی  هو هدات هق د هب هش
ش، ڕۆش یمام هن یگوراندن ۆب  هکرا بوو کسوور و ئاش ق ل هب هڕان ی هو هر ئ هوان ه هئ
ست و  هد  هان بیۆن و خما هه ۆب یز هو هر هو ه یت هارمی یۆان قیۆر خ هه ب هد

شبوون ی هش گ هیج هب  هت هناع هم ق هزرا ب هم ی هها ئاژ هرو هه. ن هیکان بیۆخ یمست
 ۆو ، ب ب هان هیو هپت کی هی هخراوکڕ ب هنجام و ئامانج، د هئ  هشتن بی هگ ۆب  هک
 کبیز هو بزانا  کی هییت هیرداکر هش، س هک هخراوکڕ یندامان هئ یردنکشۆو گ  هرد هور هپ

دا و کتر  هی  هان بیست هش د هست هب هم م هئنجامی  ئه ۆب.  هک هر هگ یان هارامکو 
 یت هیرداکر هس ندامانی بژاردنی ئه دانان و هه ۆب. ناه کان پی هخراوکڕ
، دا رازان هب ی هر هب  هزرا، وات هم ی هئاژ ینیت و زاناتریزو ن  ه، ل یانش  که هخراوکڕ

ی تریان  وه ی ناو بوو و ئه)سنۆباڵ(انکی یه  بژارد که رتۆپیان هه گوی سهدوو 
   .کرا بانگ ده) ناپولیۆن( به
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 یست هب هم  هجونز ب ئاغا   که دابوون  نه و ئاژه ی ئه ڕزه  له ڵباۆن و سنۆیناپل        
  ناپلیۆن .دنرک هد یوخ هروار ب هپ ک هستبوون و و هبین داشتۆفر
را کئاش  هب ی که هت هواڕو  ڵسا هف  ، کههوت هک هشتن و درشت هۆبوو گ کر هو هندیز

ش  هم هئ. ار بووید  هوپ کیترسنا کیت هبی هو ه کیسامناباری و  هدل یژیو ت یتوند
  هل  هکبوو   ک ئاژه کتادا ئاغاجونز یزرا هم  هن لۆیناپل  هکن یب

م و  هد  هر بۆدا ز تنڤردن و ئاخاک هقس  هن لۆیلوناپ. ببوو یکدا   هل )ریشاکر هی(ی هناوچ
و   هقس یپاندن هر داسۆز  هو ب ڕیملھو یبار هم ل هب. بوو هوان ن هڕ  هدود و قس

و،  هئ ی هوان هچپ  هب. ت بوو هس هن د هتوانا و خاو  هب یتا ب ه، هیانک هچوونۆب
ن ۆیشدا، ناپلیارزانکو  یزانڕ  هل. ست بوو هدبا کیر هو هنیردندا ژک هقس  هل ڵباۆسن

،  هو هزسبات و پ یبار  هو ل یاگرڕۆخ یئال  هم ل هب.  هو ههات هد هو ن هئ یهاوتا
راز  هش بیتر یانک هراز هب. اکش هد هن ۆب ینۆیلوناپ یر هپاش س یزۆز تیرگ هه ڵباۆسن
بوو  کراز هان بینیتر هشاو هوج و ل هو هب.  هست هروار بوون و داب هپ یگشت  هوون و بب
 یستوور ه، ئی ه، خرپنی هبن هخرازیکی  ر به له سکوه .ی ناو بوو)ر له سکوه(
دوو . بوو ی ههپزاو کی گۆشتن و هه هی  هکلرچ هر و گوپ و ب هس  که بوو   وه هماوسکت

لیک وریا و  و گه بوون  هکو تروس  هورش  هدا بیچاو یچا ییقو  هل یانک ه هزڕی  چاوه
  هنگ هتندا دڤوتن و ئاخا یاتک  هل  هکزان،  هو قس کبوو چاال کر هو هندیز. تیژبین

 ینگ هدب  هناچار ب کینگ هن د هر خاو هوت و ه هک هد کنگ هموو د هر ه هس هو ی هک هژیت
ر  هو گرفت دا هریگ پ یت هباب ی هو هردنیکش یم هد  هردن و لک هقس یاتک هل. ردک هد
 یم هد یوا هه  هب کیلکو  یز هب هد هالن ه هر چوارپ هس  هل یست هدڕ هت  هب  هنده
ر  هس ی هقس. اتمل بد  هل ۆب یلماندن هس یست هرد دک هناچار د یگرگو  هکبزاوت،  هد
  هل یهاسان  هر بۆگوتندا ز  هر ل هل هوکس :گوترا هد  هکبوو ک  موو الیه ی ههم و زار هد
.تنبنو یسپ  هش ب هڕ تد یست هد  

ر،  هل هوکن و سۆیو ناپل ڵباۆسن  هزرا، وات هم یرازان هب ی هو هڕ یزن و ماقو هم س     
 ان لیی هخراوکڕ یگشت کیو هو پ  هو هردک ۆکان یرۆیما هریپ ی هک هبازڕ یوئاخنن

 کو هند ش هشدا چکی هی هفت هر ه هه  هل. یژن ب هب  هان بی)تی یه ئاژه(یرد و ناوکساز 
 یش هباو  هوت هک هئاغاجونز د  هک ی همان هو د هئ  ه، واتیخت هنگ و هدر یم هد  هل
 ۆکزن دا  هم یۆه  هزرا ل هم ی هئاژ کیرپا ه، س هو هییشۆرخ هس یو هخ هست هخ
دا  ێگو هان بی)تی یه ئاژه(یت هڕ هبنو   هم و بناغه یم هرج هو س  هو هرانک هد
                                                                                   .  هو هیندراخو هد

ش یوان هم و ئ هئ ی هق هچ هڕ هو ش ینگ هرس هالس یتادا تووش هر هس  هان لکستاۆمام       
ر خ  هر ب هه  هو هنزۆج ئاست ئاغا  هن ل هئاژ  هل کش هب یم و زار هد  هکچون. هاتن هد

، نز بوونۆجتی  تایبه ی هرد هرو هپ ک هنم  هکان کیند هار بوو چید. اڕ هگ هد یشۆو خ
  هو ل هئ یزو هل و ئاری هخواست م هان دی هو ن یناس هن د هخان و خاو  هان بیو هر ئ هه
ان یانیژ یویبژ یرگا هد یلیلکان وابوو یپ  هک وان له کند هت چ هنان هت. ن هکر هد ڵد
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 زۆرو   وه دایه لکیان ده کرۆج هب ک هیر  ه، ه هینز داۆج یست و مست هد  هق ل هب هڕ
  هتاو ل همردنمان ه یپاش یمانان چ همئ  هب... : هو هانگوتی هانگوت و دی هدجارانیش 

  همئ یبوون هوون و نب  هب  هک کیشڕۆش!... ێر هد  هتد  وه هئاسمان ێر هام بک
 ی ه، ئێو هک هرد هر س هه ی هک هر هنجام و ئاخرس هر هو س ێو هکنا ت کی هی هر هگ هت
 یست و مست هد  همان لییژۆڕزق و ڕ یلیلک... !؟ هییچۆب ی همئ یردان هوت ۆخ  هیوا هک

. ...نیچ هد داو ت  هو هنینم هد یویت هه  هب  هم، ئ نم هو ن هتو ئ، ب هینز داۆئاغاج  
واو  هگران ت کل هگ یت هیرداکر هس یزگا هد ۆب  هی هۆو ب  هم و پرت هم و خ هم چ هئ       

ر خاترداران بگرن و ۆز یو خاتر  هو هن هاران بدیپرس کل هگ یرام هو  هیبوا هد. بوو هد
 ان لیش هوجان هگ یاریر جاران پرسۆز. ج  هو هننش بھیندان هردم هر دۆز ید
  هنیما  واته، )مالی(یاریتر، پرس هوجان هاران گیموو پرس هه  هل  هک. راک هد

دا ک هی هو هبوونۆک  هل وک ، شه هنو ۆب. ئاغاجونز بوو یشک هکگالس ی هک هلکیجوان
: نیپرس یللی  مه  
ست  هتان دیست هرب هو س تو هک هرد هتان س هک هشڕۆوا ش  هک ی هاتکو  هئ ێر هئــ 
!؟ابگات ڕند  هق  هستمان ب هد  هیتان واپ ۆل هگ ،تو هک هد  
و   هو هدا هات یر هس  هرد و بک ی هنۆکر هس یتوند  هر بۆز  هو هو ش هر ئ هه ڵباۆسن      

:یگوت  
ش،  هم هل  هجگ.  هییندمان ن هق یردنکساز یزگا هدا د هیزرا هم م هل! قیف هر رخ هـ نـ 
، ب هالن دیف یپا  همان بۆنم و ج هو گ  هنجو یم هره هماندا ب هکزرا هم  هل  هک کاتک
!؟تب هد  هو هر هد یرک هند و ش هق  همان بکازیتر چ نیئ  

:ین و پرستگرار تیپرس یل ه، مشدا هو هبوونۆکمان  هه  هر ل هه       
 ین پرچ هب  هم هکب نیشمیئاور ی هسوور  هوتاک  هکل هپ  هی هم هۆش بیم هو د هئ ێر هئ ــ
!؟  هو هنمازب پ یمۆم و خ هک هایو  کلک یدوا هه  
:گوت یمدا پو  هل ڵباۆسن  
 یۆت بو د یناز هد پ ی هنده  هک ی هسوور  هکل هم پ هئ! ێڕهاو ێر هـ ئـ   
  هییت وانا پیئا ؟ هتیت هلیۆکو  یلیل هو ز یلید ی هشانین یر نازان هگ ه، منکورک هد
!؟ هتر ییبا پ  هسوور  هکت هم پ هجار لدان  هت سیزگارڕو  یست هرب هس  

  هب ڕی هباو  هکدا  یشانیش نیت هواڕ  هو ب یلماند هزمان س  هو بک هباو یمال    
 یستیو  هل یواز ڵد هار بوو بیدا دیناو هه ی ناو  هم ل ه، ب هناوه ڵباۆسن یانک هقس
.تنناه یش لیت هو ق  هناوه هن ڵد  

 یج  هش لیئاغاجونز یۆم هست هد ی هش هڕ  هل هس، ق هسۆم ی هس هل هو د ۆدر        
ان سوور یو هئ کی هیۆان درک هراز هتا ب هه. زلتر و گرانتر بوو کسپۆکر  هه  هدا لیۆخ
 کیشم یرخوارد هست و د هب هد هه ی هیکد یشایان فی هس د هسۆ، م هو هردک هد

.دا هد ین هئاژ  
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 ،ی هپ ه، چیوت هچ کیر هو هل هنز، پۆئاغا ج یگا هبار ی هرد هرو هپ هیس، سا هسۆم      
لووس و  یزمان. خا بوووکزمان  یراش هم ه ه، دیدز  ه، قسڕیخوی، سیسیپ

ات کات و ناک. بوو هن یوت هدا سر کیندوو هد ی هاالنک  هت ل هق ینت ه هخ هه هکلیساو
: گوتیند و دخو هدا د ین هئاژ یگو  هب  

رن ادڕ م لک هیرن و گو هو  ،ب هن ک هبار هم تان لنو یرگ هب! انیڕهاو ی هـ ئ      
...م هرتان بد هنژان بوویگ کیوا هبا ه  
  هک  هدا بردوو کند هب هم  هب یڕا یۆگ  که  گوت،ی هدو  نندخو هدا د یگو هس ب هسۆم
گوت ید.  هیان داک هور هه  ه هپ یت هوخ یپشت  هئاسمان، ل ییراز هب  هل  هند هب هو م هئ
مر و  هن کیند هب هو م ێگوتر هد پ ینینگو هر و هیش ینیم هرز هس  هند هب هو م هئ  هک
،  هو هنیژ یرگ هم یدوا  هکند خو هدا د ڵ هئاژ یگو  ی به مجۆره هب.  هندوویر ز هتا س هه
ها  هرو هه. ێربو هدیاڕ ڵد یوز هئار  هدا بو هو ل ێف هد ێر هندو و هر هب یمر هن یانیگ
موو  هر ه ه، ه هفت هه یژۆڕوت  هحر  هدا، ه هنیم هرز هو س هل  هکگوت  هد یشی هم هئ
ر  هس  هتش نان هڕز یرگ هو ه  هیپشوودان دا  هم لیدا هر ب هو هنیزن و ژۆریپ ی همم هشک هی

 ،دا  هنینگ هڕ  هھانیو ج هئ یشۆو گشا ۆگ  ه، لڵمانگ و سا یژۆڕ ییژادر  هب. یسپ
  هوان پیر هس  هیکد یشۆن خۆش و بۆتام خ یرد هناویو ش  هکنیان شی هو د  هڕ هوس
دار و   هل  هو هپسان ش بیو گو  هگ  یگوت که ده. وزن هر س هس  هشیم هو ه  هناو
.دا نابات ێر هدنو  هب ێڕ کر هو هز هخچ ین و هوڕ هخت د هدر  

زار بوون، زار و دس ب هسۆم  هل ڵد  هب  هو هکر هب  هل ڕۆانم یزرا هم ی هئاژ       
 ی هم همز هز  ورده م ه، بیناس هان دیوت و دوو زمان هچ کیرۆخ همش  هب  هکچون
 کل هگ ید ی هرپۆک  هو هکر هب  هل یشینینگو هر و هیش یند هب هم ینزووبزو هئار
  هنیم ژ هئ یدوا ینیریشتام و  به کی هی هو هنیژ یو، تام ڵوگاگ  هینابووه یوان هل
 یۆدر یودا هه ی هو هردنکخاو  ۆش بیانک هراز هب. ردنک هد ترنیریمدا ش هد  هل ی هتا
 یراو هژان دژ و وتوواوڕ  هژن و بن بیش و ش هڕ یق هس، ناچار بوون ئار هسۆم
. هو هننکبپوو و ی ئهنینگو هر و هیش یند هب هم ینییۆدر  

  ه، وات هداشق یسپ هئ  هان، جووتک هراز هب یند هوست و پ هد ینیمست تر  هل ێوگ       
ی گیر و  وه بۆ تواندنه تادا  ره سه  م دوو له ئه  ند که رچه هه .ر بوون هڤۆلکر و  هسکبا

 ی هقئا  هک کاتکم  هب ،بوو هان نیۆوت هئ کی هییت هیزا هشارگرفت و کۆسپان 
 یرچ هاست بوون و هڕر  هس یتر لیمل، ئ  هیان خرایناک هراز هب ییگ هند هب

چ یه. ردک هان دیارک هردن، دکۆد  هفوو ل ب هان بک هرموو، شاگرد هان فی هان دیستاۆمام
گرت  هد هن یر هس کدانیشتن و  هو هبوونۆکچ یه وت و هک هد هن هه ک هی هو هردکار و ک
 کگشت تاشت یر هشۆخ هن  هشیم هه ک هن ر هه  هو دوو هئ.  بن هدا نت یوان هر ئ هگ هئ

م بوون،  هم و دوو هک هی ییت هیسا هک انداک هو دانیشتن  هو هبوونۆکگشت   هبوون و ل
  هت ل هنان هت. بوون یشکرمان هش و فیموو ئ هه یان گکدست و سو هب کوچ هک  هک هب
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ان یسروود ڕیۆک  هکدوو بوون  م هر ئ ههدا  یشسمک و ڕوڕه  هو هبوونڕ و کۆۆکگشت 
.برد هد  هوڕ هب  

  هر و لڤۆمان یزرا هم یر هس یپ هرت هس  هشتینپ  لههات و  یر هو هخت هب یباز    
 کیو بار و دۆخ رج هل و م هه. شاد بوون ڵد یاوک  هبزرا  ی مه ئاژهدا کانکچاوتروو

ئاگری . وت هکزرا  هم  هش دڕۆش یئاگر وخسا وڕ کوتوپیان بۆ  یدار هیبار و ما هل
.ردا هب ت گ ینزۆئاغاج یانکور و دو هند و د هس ی هپرا گخ ش که هشۆڕش  
چاو   هر لڤۆمان یزرا هم، وتبوو که ی مانۆڤری تدا هه مازره  که دا  هند به مه و له       
 ت بوو، هک هر هت و بیپ و پ زپ هب ی هک هکخا  .بوو پۆرت هس یگو ،سودرا یانکزرا هم
 ییزانا یبار  هش لیئاغاجونز. بوو هه یئاو ش ئاو و پۆخ کیرست هل و ئۆاو و گیناک

. تر بوو هشاو هول زاناتر و  لیک جیرانی خۆی گه یانکزرا هن م هخاو  ه، ل ییھاتووو ل
 یشاراو ییوربز هس ی هنگ هت و ج هڕ هه  هل  ه، وات هدن هر و ب هو س هر ئ هم ه هب

 د هب یخت ههات و ب یهات هن یش تووش هڕ هچار ینزۆدا، ج یمانر هر فژ ین هئاژ
،  یتچ هو ساخت یارکتا هخ یتاواون هبو  یر هداو ی هم هکح هم یزم یپا  هیشاک
. ست هب  هخت هت  هل یست هرد و دکوت  هز ل ی هک هو سامان هاتدا یرۆز  هر هه کیش هب
و   هوۆسارد ب کیار و چاالک  هل یست هد ، دا هرب هجگ  هوداوڕم  هئ ی هنگۆس  هنز لۆج
ش ۆرخ هس ۆن و خیشۆن ی هم  هل  هجگ  هژانۆڕ. مام بوون هج یبات هو خ ڵو هه یمار هد
  هژ، لۆڕ ییژادر  هژان، بۆڕ ل هگ. برد هد هن ک هی هو هردکار و کچ یه ۆب یست هردن، دک

دا پ یراب هقورتم شسا و قورتم  هسا پ هشت و پین هداد دا ی هک هشتخانچ کیسوچ
. دا هس د هسۆم یرخوارد هد یخووساو  هریب  هل ینان  هکش ورتیجارجار. ردک هد  

پان و  هار و سکرکر  هس  هردک یارکاردا، کش و یئ  هئاغا ل ییزارو ب یزارد       
  هل  هک کشن هچ  هب کرد؛  یسۆپل هو ت یش گران هل یتووش یشیوان هئ و یانک هاردارک
 .تر هب کبژار ۆب کست هبوو د هس ن هکم  هخوارد، ب یرعات هز یر ها دا بژار سزر هم
 کینیرژ هپ  هل کڕکد  هبوو پنج هس ن هکم  به،  هو هانکستان شباغ و ب ینیرژ هپ
س  هک یورتک  هب. ێزدابوون بپار هره هو ب یو  هستان لو باغ و ب  هو هتوتکاو بکش
خت و  هر دار و در هس هن ببالو کیست هو د ر دابڤۆمان یزرا هم  هب کی هی هز هبوو ب هن
 یتا هر هس  هکش  هرج هملو هو ه هر ل هه. اکب ین هژئا کیت هت و خزمنداب یرعات هز

 نزۆبوو، ئاغاج ڵسا ی هنجو  هر هب ی هو هگرتن هو ه  هو هدرون یاتکن و  هژوئ یمانگ
  هژار هپ یبادان  هب ۆو ب یز هڕ هو ی هچار ۆن بیهاو یرز هو یانک هو هش  هم هش  هل کو هش

،  هو هو ش هر ئ هه. )ویلنگدۆن( یگوند یسوور یرش ی هد هیک هم  هردک یووڕ ،ڵد یم هو خ
ر  هس ب هب کخت هختا و و هو  هک  هو هراب خوارد هش ی هند هو هر ئ هدا ه هی هخانی هو م هل

ر  هب هخت ب هنان هت، ێبر هادڕدا  هگۆام جک  هب کچ ئاو یزانی هوت و ن هک یل یو زمان
 یانک هاردارکوا   هکزانی  یشی نه مه ئه، زرا و مه پان شوان و گاوانی کرکار و سه   هل

ن،  هکب ک هچ ئاژیر ه هب هد کچ تفاقیه  هک ی هو هئ ب هان، بکمانگا ینیشۆپاش د
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  هل یبرس ی هر و ئاژ هب  هتۆان گرتیایو چ ڵۆچ یڕ انکشرو هک  هاوڕ یازین  هب
.  هو هت هدراو دا ماون هرگا گا هد یرو پشت  هلیو هت  

ت و  هک هو ش  هد هز ی هم م ه، بڵما  هو هیاڕ هگ  هم هشک هی یژۆڕ ینز، بولۆئاغا ج
ر  هس  هلخۆ ڕاگرتن  ییرد و توانانک هد یژان یر هس.  هو هیاڕ هوو گوا هواو و خش
 ی هف هن هر ق هس  هخست یۆان خیگ ب کیرم هت ک هو  هیۆر ب هه. بووما نه یانی پپ

 یووڕر و  هس ،)ھانیج کانی  هوا هه( ی هژنامۆڕ  هل ک هی هڕ هالپ  هوانان و بیم یژوور
. برد یال  هو ال ب هخ کو گورج یشۆداپ یۆخ  

 یهاتن یوانڕ هژ  چاوۆڕ ییژادر هب  هکر ڤۆمان یزرا هم ی ه، ئاژ هو هو الش هل      
 .بووهات هدوا دا ن هب کیس هڕایچ فریان هیم داد و هاوار هب ، ردبووکان کیر هودیبژ

م،  وده ر ئه هه. تی هاروژاندنی ختی برسیایه و زه هاتان لدایو هشی برسی  ئاژه
رگا برد و  هد ۆب ینۆق هشاخ و ش یوژم هت پ یت هم هستوور، ه هشان و مل ئ کی هیگا
  هژانڕ یخ  هر بۆخ هکنیش یر هو هنیژ. اندک هت هت ه هم هه ک هی  هب ینادک یرگا هد
دوو  ڵ هگ هو د ڕی هاپڕو  هخ  هنز لۆج  شدا هیو ئاسنا هر ل هه. نا  هوان پیر تفاق و مل هس
ر  هه. شتنی هن گادک یاوک هت هه یرگا هد یهاوار  هست ، ب هد  هالغ ب هش یاردارک
ڵ  هئاژ یر هبان س هالغ ل هش یف هف ق هق یبادراو ی هرمیو دوو، س ک هی یب ی هند هو هئ
چ یه  یک هشپ یبرس ی هئاژ  هکش یند هرچ هه. ردکپ یست هدان دا و لڕسوو هه
سوور  یچاو یت هیایم برس هنابوو، ب هدان  هو هردنکس هد ۆان بکیدار هرار و م هق
 ک هر هگ کیی هشپ کیدرا هرار و م هچ قیردن هکر ت ۆخ ۆب  هو هردنکست هردبوون و دک
 یر دوژمنان هس  هژانڕو   هداو یخواردن با  هر ل هو هژین کواکو نا پ هل. بوو هن

و  کۆپ هن و چۆق هر ش هه  وه که الیهموو  هه  هل. ردکپ یست هدان دو ل  هگوشت هباب
 ی هگڕو   هگ هر هب ڵ هئاژ. هات هد یانک هاردارکنز و ۆج ۆبوو ب کفیو ج  هجووت

 یوسار هو دوو، ه ک هی یر ب هستاند و ه هئ دووپ ی هر هب  هل ڕی هش یدانی هم
.درال ییراکئاش  هب یئازاد یا و بانگپچ ییۆم هست هد  

ر ست و ژ هبند یزمان هست هب کی هی هلیۆک نتا دو هه  هکزرا،  هم ی هئاژ       
، یچن هه ۆوت هان ئیران همگ هدا ستی کوتوپکدان هره هس یامکئا  هرمان بوون، ل هف
ان یان وازیانک هاردارکنز و ۆچوو ج هن پ یچ. نگ هز  هو هش  هردنکان لیونڕ یژۆڕ  هک
 رد ویکاڕ یژاو هش  هب ڤۆمر. ردن مراندکاڕر  هب هان دیستان هاوڕنا و ه یرگر هب  هل

. اندنڕ هپ یر هزرا د هم  هاونا و لڕ ێو هو ل  هرل یڤۆمر ی هر هوتوو ب هکر هس ی هئاژ
ش  هڕردووان کاڕ یزۆپ و ت هت  هزرا، ب هم یویو د هئ یڕ  هکاند گالسیخا هن یرۆز

.اڕ هداگ  
 یپشت  هل  هک یشویز هب ینزۆج ی هک هزانخ  هر، واتڤۆمان یزرا هم یئاغاژن

  هورد  هکموس هکرد و ک کیبردو  تس ه، دبوو ینیچاو ب  هب ی هک هسات هارک  هو هر هنج هپ
  هدز، ب هد ک هر و هرد و هکن تورب  هل یخ گران هیبا  هو ب کش سووک  هب کیسباب هئ
.رچوو هد یۆدا بک هیڕ  هدز  
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زن  هم یۆر ه هب یدار کیوور چ هس  هل  هکش یوماو هقل ی هش هڕ هل هس، ق هسۆم   
 ین هن خاوشو  هو ب یاند، قینیب یالر  هب ی هک هبار  هکر هورمابوو، هک هه
 یرز هرب هس  هوان بوت هکر هرچوون و س هد یۆوان بردکاڕ. ییۆڕو  یدا فیرفرتاو هد
.  هو هیدا  هرداراندا گاۆز یر هپاش س  هان لی هۆو گ  هلیلکنج پ یرگا هو د  هو هانڕ هگ
ان یکام چیه ید یر هس  هیک هو هئ ب ه، بوخساوڕ پ هل کیرج هلوم هه  ه، ل هرۆمج هب
ش یوتن هکر هس  هسا و بیی هش هڕۆ، ش ابڕ هدا گپ یشڕۆش کیر هب هخ  هاکزۆت
.اب ڵ هئاژ  هر بڤۆمان یزرا هرا و مکران  هند هه ی هند هه هڕنز ۆج. وت هکدا  
ن یم هک هی ینگوتن هو ئ یاریخت هب  هل پ یشت هه هب یرگا هد یاوکو نا پ هل ی هو هرانک  

 ڕی هناباو یتووش ک هی هماوتا  هه  هکتاساند،  ۆوت هر ئ هه ی ه، ئاژیزگارڕ یگزنگ
 ڵ ه، ئاژکارکش و یر ئ هه ینجام هئ  هر ل هبم  به .بوون  هواش هاندا چیۆخ  ههاتن و ل

 یوار هت و ئاسندرکزرا بپش هم یبست  هبست ب ب هد  هک  هیاڕم  هر ئ هس  ههاتن
  هر ل هو ب کی هش، پ هارکم  هئ ینجام هئ ۆب. تناو بچ هدا لت یڤۆمر ی هپ هچ یست هد
  هیک هو هئ ۆوسا ب هئ. انڕ هدا گ  هکزرا هم یور هچوار د  هب ،غار  هرم هن  ه، بکر شت هه
،  هو هنناالن بستکو  کباو یژاوڕق  هناه  هب ینسار و خو هخ  هب ینج هڕ ی هۆت
. ڤۆمر یردکس هد یانک هکسامنا  هژوور  هردکان یووڕ  
 ی هئاژ یردنک هلیۆک یرگ و ئامراز هساز و ب  هکبوو   هو ژوور هر ئ هم ژوور، ه هک هی 
 کان تیۆشان و باه یت هم هه یبر هز  هان بی هک هژوور یرگا هد. درابوو دا جت
لووت و  یر همت هتا ق هه  هبگر  هو هسمانک هی یلغاو  هبوو، ل یل یرچ هاند و هکش
رد و کان، ک هگ هو س یتاژ یمل ی هت هر و قیان، زنجک هراز هگاجوت و ب یزۆمبل
 پ یانک هران هدرا و بب هد پ یر هو هندیز یر هوا س  هک یانک هژیت  هچاغ هپ هچ
و وسار  هوسا ه هئ. ردنکان کیر خاران و ژک ڵچا هد یموو هو ه یموو هندرا، هس هخ هد
  هک هتور خت و زین و ها ڕه روه ، هه هکرچاو هبو   قیزه الغ و نه شهو  ینگ هو ئاوز  هاسی هق

 ییت هیاکسو  هل پ یم هرد هس یادگاری یگشت هب  هکان، یکتفاق و ئال ینو تورب
نز ۆج یراتیم یو زا زب  هد  هکران کدا  کئاگر یتون  هن ب هپۆق  ه، ب بوون یت هلیۆک
  هب ڵ هکران ت هکریداگ یل هل و پ هک ینسووتا ی هشغ هم  هک اتک. ر درابوو هب

 یور هد  ه، لست بوون هرب هس یست هرم هس ی هوتن، ئاژ هک گ هئاگر و یسوور ی هزمان
  هسوور  هکل هپ ین هپۆق. اان گیالنیو د ییوتن و شا هکما  هس هق هچ  هئاگر و ی هسب

 پ یانک هنیبارگ یایو  کلکاندا ک هژۆڕ  هڕبازا  هل  هکش یانک هوتاک  هیکو بار
 ڵباۆم سن هو د هر ئ هه. رانکئاگر دا توونی   هب ڵباۆسن یست هد  ه، ب هو هندرایازڕ هد
زاد یم هئاد یر هب یرگ هو ب کجل ی هزڕ هر ل هش هیو پا ۆڕ هپ  هک یاند و گوتی هگ یاڕ
ر  هسکبا یگو  هب  هرمان هم ف هئ  هکر هه. دوور بن هب ڵ هئاژ  هلب  دهن و ردرژم هد
  هل کیالر و گو هناندا سیهاو  هل  هک،  یجاران ی هک هنیپوش  هوک یگورج  هشت، بی هگ

. ئاگر کیراۆخ  هب یردک ید ی هو پرت  هخرت ڵ هگ هزرا، دپار هد ش پم یهوروژم
. انیان و سوتاندیناهات، ه هد  هول یجاران یگ هب  هنۆک ینۆب  هک ی هو هئ یورتک هب
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دوو  کیراۆو تفاق و خورد و خ نشتبانگ ه  هور هگ یۆه ۆب ی هن ئاژۆیلپوجا نانیئ
دوو  یڕ  هل یشیانک هگ هس  هل ک هیر  هه. ردنکر  هب هد کم هژ یبسحی  هب یمان هژ

 یودوت جاران سر هح، نگ هدک هیا و کت  هبو   وه پکهوسا  هئ. گرت  هور هچ  هنان
ر  هب  هک کوتن هوتن، خ هخ یل یانی هرخ هئ  دنیایی و هو ب  هو هندان خوییت هی هئاژ
  هر ب هش هیانی هب ی هسب. هاتبوو هان نیو هخ  هش لیون هخ  هت ب هت ق ه، ق هل هو ه هل
 یو هش یزن هم یرهات هس هب  هکر هم ه هستان، ب هو ه هخ  هل یلید یژانۆڕ یریب

ست  هند و ب هب ب هستن، ب هرب هو سئازاد  هکان یادی  هو هر و هاتیب  هو هوت هک  پشینیان
 ڵد  هب پ و  یان هکزرا هم یپاوان ب ی هگڕ هو هل  هردوکان یووڕ یئازاد  هستان و ب هه
.رد کان کی هیموو ال هه یری هس  

گرد و ،  هو هانک هرپشت  هلیو هو ت ڵۆه  هروتر لژ ک هیودا هاندا، می هکزرا هم  هل        
موو  هر ه هس هب  هکوتبوو  هک هدا هت ین همیش دۆخ یزۆق یوز هرس هس کی هی هکۆپ هت
 یردوند هو س هر هب ییاکت کیردنکاڕن و  هخت هتر  هب ڵ هئاژ. ڕینوا ی هند دا د هب هم

ن یم هک هی ینیوز ی هنسپ  هکان یتیان و دیوانڕ  هوو هل .چوون هه پ  هک هگرد
 یناوردیخت و ش هدار و در  هب ییوای هخ کیگارینگ و ن هڕان چ ی هرب هب ی هویازک
رد و  هدار و ب  هن، بیر هب یشت هه هب یباغ ک هر و هه یوم هخ یتو.  هویخش هزرا ب هم
  هشت هه هو ب هئ  هک  هب. هات هان دی هکتروس دا بوو،یت  هک یرچ هه هو ئاو و ب ڵۆخ
 یۆخ یخاس ینان هخاو یژن هب  هب یواو هت  هب و ییاکت ه، ب  هنیخش هن و نینگ هڕ
.ابووب  
  گشتهو  هئ یتنید  هش ل هگش و دۆرخ هس ،یاوازیج ب هو ب یگشت هان بیموو هه   
  هرد بک نایست هردن و، دکما هس یوا هر ه هس  وتنه که،  هند همۆکزن و ش هم  هوت هکس هد
و ن ینیوز هو گ  هو هتالن  هب کم هد. نا ما هس هق هن و چالیلیتل  هان لین و ملڕی هپ هه
 یخواردن  هش بکیم هبا دا و د  هبان ید یم هشتوو خیر ن هس هئاونگ ل ی هکنیش
م و یچ کم هد.  هو هردک ڕ هان تیۆنان خ هوز هس یگیا  ه هو چووز  هکنیش یرتوول هس
 ینیمژ هه  هان بکیشر و م هش سکیند هاند و چکش ڵۆکسم  هان بیانک هگک کیمتگ
.  هو هردکشتوو پندر یر ن هس هئاونگ ل یزر هپ ی هرام هن و بۆب  
 یخوار و ژوور  هان، بی هکزرا هم یستیست و ن هه یتنین و دینکپش یازین  هوسا ب هئ  
ب هر بۆدا، ز انڕ هشت و گ هو گ  هاسیپ شتن ویۆڕ یاتک هب. انڕ هان دا گی هک هتو 
 یجوان  له ینگا همید یری هس  هو هت هتان هم  هل پ کیاگرتنڕست  هه  هو ب ینگ هد

 ی هنجو  ه هپ ج  هل. گن نهدا پ یما چاو هن رد و جکان یرانر و ژ هس یوقاخو
 یخواروو یساوا هف هخ ین و دارستان هشندراو و مداچ یوان و موچس یو باغ

ر  هس هان بیشیانک هل هگۆو ج یانکر و ست هل و ئۆگ  گاته دهتا  ه، ه هگریب  وهزرا هم
ر  هس یچاو  هت ب هان قی هنینگ هڕ  هتم و هشوودا ئپ  هل یب ک هرو هه.  هو هردک
  هرد و لک دهان یرانر و ژ هس یری هس  هو هاریپرس  هل پ یچاو  هت، بب ینیب هن
 ی هد  هک است بڕو  ب هن ڵای هون و خ هخ  هم هئ یب ۆئاخ  هک یپرس دهان یانیۆخ
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 ب هب،   هی هه ان دایتوانا  هخودان مافن و ل  هکوان بن  هئ  هو هئ یب ێر هئ ؟ننیب
ر  هس هت ب هس هد یست هن و دڕ هزرا دا بگ هم کینموو شو هه هب ن و پاوان،یرژ هپ
؟شنکدا بکنموو شو هه  

 یو سامان ڵما یداگرتنر هس هست ب هد یازیر، نۆز کی هی هاسیشت و پ هپاش گ       
. ێڕ  هوتن هک ێر هندو و هر هو ب ڵد  هوت هکان ی هکزرا هم یجاران یق هڕ همک هچ  

ان یر هنز دا سۆج یزن هم کیشۆک یرگا هر د هب هنگ ل هد، ئارام و بان یموو هه         
 یت هس هر دژ  هل نزۆج یالر هو ت کشۆک  هکند  هرچ هه. ستان هاوڕنا و  ک هیر  هب هد
 کی هی هشوومی هو ک هرو هه ،جاران یگ هب  هنۆک یت هبی هم سام و ه هاندا بوو، بیۆخ
و  کشۆکم  هو ل  هت هبی هم سام و ه هب بوو؛ ها یوارانیو دار و د کر هد  هش ل هڕ
ی  وه ئه ب هب ک هی هماو. یدا بار ڵ هر ئاژ هس  هر ب هنوخڕ کیم و ترس ه، ت دا هی هق

م  هب. ستان هاوڕنگ  هد، ب بت  هه ی هو هنیش ه هرگا ق هد یزاتکامیكیان  هیچ  که
شان و   هب یراز هب ی هتم جوو هود هر ئ هه  هکچون ،اندیخا هن یرۆان زی هک هستان هاوڕ

  گرتهان یش هو گرنگ هئ کیر ههاتن و ئ  هو هانیهانا  هب ،نۆیو ناپول ڵباۆسن  ه، واتۆباه
 یستوور هئ یالمل یت هم هه یبر هز هنز، بۆج کیشۆکی  خته ڕه یارگ هشاد.  ستۆ ئه 

 یووڕ  هب کان هۆده یژوور  هچوون یڕا و ک هت هه ک هیر  هب هوان ل هشپ ی هجووت
 ۆب. وتن هکژوور  هدا وک هی ینشو  هر ب هو س ک هی  هب ک هی ڵ هئاژ . هو هرایکدا  ڵ هئاژ
  ها و بی، ور ندرتمز هش ئاغا نه یما یخان هوید یبیرت هشم و ت هک  هیک هو هئ

. و ژوور چوون هئ ۆم ژوور ب هل یی هنش هر بۆو ز  هو هینا هان هینگاو هه  هو هزپار
.ان دواندیترک هی  هو سرت  هچرپ  هر ب هش دا هیدوانتن و لڤئاخا  هت ل هنان هت  

ف یر هو ز کن هو ت کناس ی هو پرپر  هنگیزاران خر هدان و ه هس  هان بک هدۆه          
 ینیشمیاب و ئاورینا ی هر و مافور هاخڕ  هان بک هژوور کی هی ک هی.  هو هنرا بوونازڕ
ر  هس یش هکوڕو،  ڵۆرم و ن هان نک هف هخپ. رابوونکرش  ه، ف)ل هسکۆبر( یردکس هد
 یرز هب ی هناندا ئاوک هژوور ینار هکو   هشۆگ  هل. ن بوونیشمیئاور انک هو هر هق

نوبا یواریالد  و  هدۆه یچیم  هب. ندرابوونۆڕن ن و هادایان چلچرای هد  هو هانک ه 
 ی هنگو هو م  هنگ هر هپستال و یرک ی هدان چلور هس  هب  هکواسرابوون  هبلور ه

و  کشیان تکچل چرا یستالیرک ی هو چلور  هنگ هر هپ.  هو هبوون رادنازڕ  نگ هڕنگاو هڕ
تارما خودی   هکرد، ک هش د هاندا دابک هژوور  هبشنک  چه  بهان یانکی چراپۆگ یقۆش
ز و مک،  الیه  له. یخش هب هان دک هژوور یچیم  هان بییوای هخ کیخش هن انک هکونڕ
قومار و  یزم  هو هتر کیر هب  هو ل کیسیڤراب و  هش ی هو حوجر  هاناپکو  یورسک
 یزن هم یۆه ی هو هر هس یال  هل. ندرابوونۆڕ رخۆشی می سه ی ده هیاکو   هم هگ
 ۆ، بیتانیبر یشاژن یایرۆتیکڤ یژن هواو ب هت ی هو هراوک  هور هگ ی هنواناندا، ویم

 یل جک هیان یموو هن و ه هئاژ یر د هس  هخست یورت ترسک کی هی هماو
.  هو هنگانیپر  
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 یقات  ههاتن ل هد.  هو هانڕ هداگوخوار  هر هو ب ینکان پشیرو هس ینوهوم یانک هژوور   
دا  یر سه نشو  هان بکیند هچ.  هماوج یل هان بزووت میست هه  هکخوار،  هو بچنر هس
  هک هو هییزۆدا دکحا  هل ویان ئه نز،ۆج یژن یو هخ یژوور هو ل  هو هانڕ هگ

ر  هرامب هب  هو ل  وبوشاکدا ڵ هف هکر  هالشان و س  هب یوز هس یریر هح کیوشانچارش
 ڵ هئاژ. ووچ هد هات و هد  هو  همز هخد ناز و  هس  هدا بوتن هخ یژوور یننوبا ی هنئاو
.ردکان ی هنۆکر هس  همۆو ل  هخن هڕ  هو ب  هو هداهاتن یر هس  هب  

ان یراوک ێخو یراز هب  هند قاچ هدا چخواروو یقات ی هک هشتخانچ یقوژبن هل         
ر  هه. ڕا گه پدا یژان  هنیریناش  هن همیو د هئ ینینیب  هب انیو د ینیچاو ب  هب
 یبر هز  هوژان، بک ڵ هئاژ ییگوژ ڵ هئاژ ی هۆت  هتان و ب هژم هه  هر ل هسکبام،  وده ئه
 ی هریب  هل پ یلیرم هم ب هب. اندک هلت هه ک هیر هب هل ی هریب یپ کیلیرم ه، ب هجوت
.  هو هیراکم  هکئاغا  یو ما کسامان و م  هل  هکو م و ئاخر شت بو هک هینز ۆج یما

ندرا، خووراندا  ری ژینه سه  ر به سه یگو  هرا و بکر هد کاریم ب هود هر ئ هه  هکچون
 ۆب ییژووم کی هی هگ هب ک هر، و همگ هست ینزۆج یو سامان ڵو ما کشۆک ب هد  هک

دوو چاوی   هب ڤۆمر ی هر هب یی هز هب ب ی هادڕداهاتوان و ک، تا هو هتنداهاتوان بم
.ببینن یانر سه  

  هکتر دا ک هی  هان بین هرا و بیرگ هو ڵد  هان و بیگ  هب  هاریو ب هم، ئ هود هر ئ هه       
. هو هاتکر ب هدا س ڤۆمر یردکس هد ی هدۆژوور و ه  هل ب هن یۆب ک هچ ئاژیه  
 ڵباۆسن.  هو هردکۆکان ی هئاژ ێنو هرل هن سۆیو ناپول ڵباۆ، سن هانی هب ڕی هو هپاش ل  
: یاند و گوتی هگیاڕ  

شان ین یانی هب  ر له سه یویش و ن هش ستر ئ همان ه هک هراتژمک! انیڕـ هاو     
و  هل ێرک ه، در ب هس هزاتان ل هڕتو و ب  هر هب هژمان لدوور و در کیژۆڕ  هارید. دا هد
 ی هو هگرتن هو ه ی هو هدرون یاتک  هک ،مان هک هنجو  هر هب ی هو هدا دروون هژگارۆڕژ در

 ی هو هدرون  هر ل هردنتان و بکل ماندوو هست و پ هد  هر ل هم ب هب. نینڕ هپ یاڕ،  ههاتو
.نم هی هابگڕ وتان پ هئ کی هشپ ێو هم هو د  هیدا ڵد  هم ل هیکد کیت ه، باب هنجو  

 یت همیو بل یریژ یسا هوان ل هئ  هکرد کان یراکم ئاش هود هر ئ هان هک هراز هب          
ان یۆخ ،ندن وخو  هن هکوو بڕشوو دا پ یمانگ س ی هماو  هل  هانیوی، توان هو هانیۆخ
ندن و وان خو هئ  هکان یان گوتک هراز هب. ننابڕن یو نووس  هو هندنندن و خوخو  هب

  هنز لۆج یانک همندا کم هرد هر و س هس  هک،   فر بوون  هبانتک  هو گشت هن لینووس
. نان نابوویۆڕدا   هوش هح کیسووچ  
 ی هست دانابوو، ئاژ هر د هس  هل یسپ ی هیۆب کی هی هلیدا قوتکحا  هن لۆیناپول     

 ی هرواز هد یور هد  هن لۆیناپول یرمان هف  هب ڵ هئاژ. نگ دا هد  هور هگ ی هرواز هو د هر هب
م  ه هدا قکحا  هزرا، ل هم یش بنووسۆخ یرزایم ک هو ڵباۆسن.  هو هبوونۆک  هور هگ

ر  هس هب یش هڕ ی هیۆ، ب بوو زاند هب یست هد یدوو سم یند هناو ب  هل ی هفرچ
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 یسپ ی هیۆب  ه، بدا ش هڕ ی هخت هت  هاستڕر  هس  هنا و لداه )زرای مانۆڤر مه(یناو
. ن زرای ئاژه مه: ینووس  

 یرا و ناوک ڕۆدا گوم و گییشا هڕر ژ  هر لڤۆمان یزرا هنز و مۆج یناو  ،هبیرت هم ت هب   
پاش. گرت یخش هن ییشا هڕر  هس  ه، لیسپ ینگ هڕ  هب ڵ هئاژ  
 ی هماو  هوان ل هئ  هکرد کان یراکان ئاشک هراز هب،  )ڵ ئاژه( به )مانۆڤر(یناو ینڕیۆگ
واق و  هڕو   هلیش  هانیوی، توانداانیۆخ کیرچایو ب یریژ یسا ه، لابوردووڕ یمانگ س
وت  هح(ینن و ناودا بگونج هورت و پوختک یوت خا هحناو   هل )تی یه ئاژه(کیاک
وت  هح،  کهاند ی هگانیاڕکیان  ،وو الیه هه  بهان ک هراز هب. نبن ل ی)انرم هف
 یۆه یش هڕخت  هت یواریر د هس هل یسپ ی هیۆب  هب ستر ئ هه  هک کیرمان هف
ز یرگ هه  ، کهندوویر ز هس تا هه کی هیاسای  هتب هت، دنووسر هددا ن  هئاژ یزن هم
نان و ارهک هد  هکان یگوت. تنیناب  هو هیۆخ هب ڕۆوگوان و ئامزان و ش هش
 کر هو هچ جویه ،و  هک هموو ئاژ ههی یژدانیو کیر هرمان، ئ هوت ف هح یبردن هوڕ هب
.ترببو ل یۆالبدات و خ ل یۆخ  هیین یۆب  

 یوارید  هان بکی هی هژی هن پۆیو ناپول ڵباۆ، سن هییو ئاگادار هئ یاندنی هاگڕپاش      
  هر ب هس یرد هد ک هیزرا و  هه  هب ڵباۆسن. سارد هپ هه  هو هور هگ یۆه یندرز و ب هب
،  هو هدست هب  هیۆب ی هلیر قوت هولک، سڵباۆسن یاستڕ یشان  هل. چوو هه دا پ هک هژی هپ

ن  هئاژ یزرا هم ری وه ژینهموو  هه یر چاو هب  هوسا ل هئ. ستا هاوڕوان ڕ هو چاو  هئاماد
 یۆه یراوکتاو هریق یواریر د هس هل یسپ ی هیۆب  هب یرمان هوت ف هر ح هه ڵباۆ، سندا
ر  هه دازن هم یۆه یوارید یش هڕ ی هخت هت  هاستڕر  هس  هل  هک هنوسراو. ینووس  هرو هگ
ر  هس یچاو  هرا بک هد ، هو هتر هد م هس کی هیڕودا  هم  هل  هک،  هو هوۆچ هد یسپ  هنده
:  هو هتندربخو  هشن هم چ هب  
 

رمان هوت ف هح         
 

.ن همئ ینراای ه، ن هیدووپ یرچ هـ ه1  
  . ن وخمهک ت یه  لهو  ز گه ڕه ک هی  ه، ل داران بای  هیچوار پ یرچ هـ ه 2
. تشۆبپ ی مرۆڤ هر هرگ و ب هب  هیین یۆب ک هچ ئاژیـ ه 3  
.نادا راب هش یجام  هو لل ک هچ ئاژیـ ه 4  
میزاد  ئاده ی ره ی بهفدان هخناو پ  هو ل  هو هر هر ق هس هل  هیین یۆب ک هچ ئاژیـ ه 5

.تو هدا بخ  
.تبگوژ یۆخ یارانیز و  هگ هڕهاو  هیین یۆب ک هچ ئاژیـ ه 6  
.رن هر و براد هرامب هسان و بک هی  هو هک، پیاوازیج ، بیو هرز هن س هـ گشت ئاژ 7  
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 یواریر د هس هب یپوخت  هر بۆرمان ، ز هوت ف هح ینینووس ۆب ڵباۆسن یم ه هق      
. ر هد ههات  ه هپ و ب  ه هه ر بۆش ز هک هنوسراو. اڕ هزن دا گ هم یۆه یراوکتاو هریق
ش یانک ه)واو( هل کک هیو  نوسرا  )یاران(ی هوش یج  هل )پاران(ی هس وش هر ب هه
.ژو هاتبوو هراو هب  

گرت،  هن هینوس  هل یست هدانا و د یرمان هوت ف هح یئاخر یخا ڵباۆسن  هکر هه     
.  هو هندنخو ۆب یرمان هوت ف هر ح هرز ه هب کینگ هد  هو برد ک ڵ هئاژ  هد یم هد یووڕ
. یرب هد ۆان بیردنکسند  هپ ینگ ها و دڕر،  هس یاندنک هاتڕ  هش بیران هکری هس
 کشم  هب یو هژ، هۆڕ ی هۆڕت بوون و  همیبل  هکش، یرزانۆز ی هئاژ  هل کند هچ
.سپارد هئ  هلل هک کیشم  هان بیرمان هوت ف هر ح هدا و ه ۆان بیسپاردن هئ  

  : یرد و گوتک یدا و هاوار هه ڕتوو ک هیال ۆب یم ه هق ڵباۆوسا سن هئ       
و   هو هدرون ۆار، بکو  هر هب  هو هشپ ۆب  هو هکستئ  هر ل هوا ه هئ! ارانی ی هـ ئ
  هل پ ی هراندل کیز هو هر هو ه هر هب  هو هشپ ۆتان، ب هک هنجو ی هو هگرتن هه
 ی همئ یست و مست هد تنوشان بدات و بنین  هک ۆوت هئ کیز هرو هه ،یاستڕر هس
.  همارتر هد  هتواناتر و ب هب یانک هراویگرک هنز و بۆج یکست و باس هد  هل ل هگ ،ڵ هئاژ  
 یارانکرک ینگاو هه ریش  هل گوان پ یمانگا س ڕیۆگاب ،دا هی هنگ هو ج هر ل هم ه هب

ر کاتی  سه  بهعات  هس ست و چواریب   بوو که  م هۆیه گابۆڕی مگاکان به.  هو هردکشل 
 ل ڵ هو گ هگ  ،وه شیریانه  گوانی پ له  مگاکان به. ڕ ببوو تپه دادۆشینیان هه
ان کیست و برد هان دک هراز ههاتبا و ب. رچاو هب  ههاتن هو ناساز د اتبوون و گرژه
 یوشتو کش، ب هیناباه هاندا نکگام یر گوان هس  هان بینیشۆد یست هو د  هیردباک هن
.هاتن هرد و ئازاران د هد  
 گوانیک بری دۆش،  وه و بر رده ر به سه  وتنه بۆیان کهگورجکی ان ک هراز هم ب هب   
 کیریش  هرد لک ان پی هکشۆنج گادان، پکمانگا ینیشۆد  هل. نیشۆد هان هیانکگام
ر  هور و س هچ  هریش  هو گشت هئ یتنید  هان بک ه هئاژ  هل کند هه. ێتو  هر ب هس یست هخ
:یوان گوت هل کک هیو  یر بیش  هان لیچاو  هانیۆزر ه، تام هف هک  هب  
؟نینجابا بھ هڕ  هن لۆن و چلۆچ  هور هچ  هریموو ش هم ه هـ ئ  
: یان وتک هکشیمر  هل کک هی  
ڵ  گه دهو   وه یرایهگ هد  هریش  م هب ی همئ ی هۆپپ جاران ل هگمی جۆنزدا،  رده سه لهـ 

. ڕشتین ده هه اندان بۆی  
  : یشار دا و گوت هر دا ح هپاش س  هل یانک هریش  هکشۆن گادۆیناپول         

ر یر ش هه  هگرنگتر ل  هک، چون هو هن هک هم ڕۆر شیو ش هر هرنجتان ب هس یچاو! انیڕواـ ه
 یانیژ یویو بژم  هره هب ی هو هردنکۆک یڕ  هل  همانیشۆک هو هگرد یو ه، هکت هرب هو ش
  هر هب ی هو هدروون ۆب  هو هشپ ۆب...  انڕسوو هار و هکو  هر هب  هو هشپ ۆب... ژمانۆڕدوا 
 ی هنیق هاستڕ ینان هخاو ست و باسکی ده  هچاو ل  هکاومان کش هن ق هش ی هنجو
.یت هیۆخ  
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زرا  هو م هر هب  هجنو و هر هب یم هره هب ی هو هگرتن هه ۆر ب هنجب هڕ یز، ه هبیرت هم ت هب
ر، یش  هکشۆند گاد هچ  هل  هکوت  هکر ه، دڵما ۆب  هو هانڕ هگ یاتک  هو ب هم ش هب بزووت،

.س هو ب  هماو ی هک هر ناو هه  
 

                                     *    *    *    *  
 

 
 

3  
 
 

  هر ل هس هژان یھایچو   هند هچ یدان هشیگ هو ل  هو هشکو   هنجو هر هب ی هو هوندر
 یر هس یرد هد یواو هت  هشتن و بڕق  هموو ئار هه  هم ب هب ، هیگوتن نا  هبوو، لدا هباخ
ان یۆخ یوت ه هکس هان و دیۆخ ۆار بک  هک  هو هت ب هبار هر س ه، ه هو هیشی هک هت هنی هو م

 ی هن کزارچ ئایوت و ه هک هن کر و گرفتیچ گیه  هان بکی هدا پردنکارک  هبوو، ل
.وشاندنڕ  

 ۆب  ه، وات رابوونکساز  ڤۆمر یست هد یقالب  هب ان پی هک هارک ریو ئام  هست هر هک    
ر دوو  هس   تهست هه  هیبوا هد ڤۆمر ک هر و هه ڵ هار، ئاژک یئامراز ینانارهک هد
ان ی هگڕر  هس یزل یکوسپک  یه م کشه هئ. یتوان هد هان نی هم هوان ئ هئ  هک، یانپ

ن و یان و تک هراز هب ییارزانکو  یزانڕدا،  کرسانیگموو ت هه یاتک  هم ل هبوو، ب
. هو هتواندن هد ۆب یگران یسپۆکشت و ی هگ هد  فریایان  هب ر هڤۆلکر و  هسکبا یت هتاق  

 ان پیت هیزا هشار خارابوون ودا یر هو هروکار و ک  هژ بوو لم هان لک هسپ هئ     
ر و  وچ و دبهم یردنک کو پ کڕو  یارک هورد یاڕ هر هوان س هئ. ابووب

ان یشیتر یارک کل هگ ،و یو هز یردنکووشان و ماکدرمغ  یارک، کانیان باخچه
. ر هد ههاتن هووسوور دڕ داشیرگارانکگشت   هل  هکبوو   هو هش ئۆخ. گرتبوو ۆست هئ هو
زرا  هم ینجامدراو هئ یارکر  هس  هب ر،ار و چاودکر هس ک هش ویانک هراز هب
  هل  هک، چونن هد هن یش و سپ هڕ  هست ل هد  هکابوو ان بیژن هب  هشتن و بی هگ هادڕ
.ت هس هد ین هداران بوون و خاو هو س کۆر هس ی هر هب  

  هش لکیم هد دا، نتو هر هک یشانکاڕگیادروون و   لهر،  هڤۆلکر و  هسکبا     
 یودا همو   ماوهش کیت تاو هنان هشت و تڕ هان دینیش و ش هڕ یق هدا ئار شانکوما
یانکرد و  دهوا  هه ک هیر  هس هن و لیچ ک هیوان  هئ. وت هک هد هست ن هان دیدادان هه
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 :گوتی ههات و د هدا د انیر هس نشو  ه، بجاران یداب  هش بکیراز هب ، و کشایان ده
!... ڵوا هش هۆچ!... قیف هڕش ۆچ!... ڵوا هھا هی هه!... قیف هڕھا ی هه  

وام  رده یان بهشیانکم توانا هکو  س و الوازبن  ه، بگرنانیزرانش هم کیرپا هس           
ان یواو هت کیر هدا ئ  هنجو یدان هشیگ  هو ل  هو هشکو   هو هدرون  هل کار دابوون؛   له
 یو چ کل هپ  رتا ئاخ ههش یانک هترۆکت  هن هن ه، قاز، تیمامر، مراو. اندی هگ ج هب

زی  هو هر هه یسا ه، لیورتک  هب. یچن هان هکی هیر  هس هو ل  هو هردکۆکان شیکیۆر هپاش
 یم هرد هس  هژ زووتر لۆڕان دوو ی هک هنجو  هر هب یم هره هب ی هو هگرتن هدا، ه یگشت
   هو هانیشیۆخ ینخاو ڵست و د هو د یاستڕر  هس یسا  هل. ناه پ ییتاۆکنز ۆج
 یردم هس یزرا هت م هق  هک،  هو هردک ۆکژ کپوخت و پا  هند هو هر ئ هان هی هک هم هره هب
.تبووید هن  هو هیۆخ هب ی هزانیزم و م هم ن هنز ئۆج  

شت ان هی هن  هو هانینیوردب یچاو  هان بک هند، باتفاق ی هو هگرتن هه یاتک هل     
 یتوان ی هش نکیۆز و چنیح یفس هن. تنبم جان یر هپاش س  هش لکی هی هگ  هکل هپ
 یگشت ینج هس هد ڵ هگ هد ک هیاک  هڕ هپ  هیدرا هق  هب  هکت بدز کن د هچ خاویه ید
.ترکب یسیست پ هد  

 ب ی هرانیلگش کین اڕسوو هه دانیهاو یرز هو یانک هژۆڕ یر هرتانس هس  هل    
و  ییزم و شا هب ی هو هشدا ئ هی هم ماو هل. ودا بو هیاک  هل کیو پ کڕ  ه، بپشوودان

 یو قاقا  هند هخ هرد هز. نان بوویزرانش هم یرون هو د ڵد ینیبوو، هاونش یشۆف و خی هک
ر و یر ب هس  هو هوتن هک هد  جار جاریش هکر هان بوو و هیوانم و ل هد یم هن هاودین هکپ
ان ینۆک ی هژار هم و پ هخ  هب  هو هنین هکپ  هل پ یم هد  هابوردوو، بڕ یم هخ یادی
! هم الو هب ۆب: گوت هد  

ان یگ  هب یت هبیتا  هفر کیژاندا چیم هد  هان لی هژانۆڕ کیراۆخ یتام       
  هکچون ، انخۆی یش هل یق هئار  هراو بک هرد هرو هبوو پ ک هیشووت  هکن، چونیخش هب هد
ژد و ڕست  هد ین هخان و خاو  هکچون ان بوون،یۆر خ هر ه هکش هن و دابجاباه هڕ

.نکان بشیو پشت نان بستیل  هکمابوو  هن  هو هر هس هان بکیچرو  
ر، ۆخ همش یر هک هار نک یزادیم هئاد یست هد یو الدان  هو هردنکورت ک یرچ هگ هئ        

  هم ل هردبوو، بکق  هل یزرا همی  رنامه هار و بک یرازوو هزم و ت هن کورتکم تا  هک
 کیناپا یست هد یتا هب ی، ج هو هانیۆخ یوت هسر ب یانڕسو هو ه ڵو هه یسا
  هم هه  هان لیانک هندوو هکو  ڵدان و چاغ هد  که کشن هچ  هب ، هوۆردبک ان پیڤۆمر
.بوو ئاخندرا کیکو تفاق و ئال غ هد  هشن هچ  

 ی هنکی هو بتوانن م ێرکا بد ڵو هان هکیل ه، گ هو هگرتن هن هیخۆج یاتک هب          
شت و ی هگ هام نکئا  هان بی هک هبات هو خ ڵو هه یچ هکنن، ار بک هد  هو هدرون غ هد
 ی هرش، گ هو گرفت هئ ی هو هردنک بوو هر هق ۆم ب هب. چوو ۆیف  هان بیانک هت هحم هز
فوو ل یبر هز  هان بیانیۆا هات و خیفر  هان دینۆک یداب  هش بۆکبا دا و   هبردن ک

. هو هردکا یت جۆکا و ک  هان لیغ هد هسور  
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م  ه، ب هو هچرووساند هد یانی هست هان و جیار، گک ینۆک ی هوش  هکند  هرچ هه     
رم  هن کی هی هنیرد هب  هر همپ هل  شنه چه ر هه ر، هسکبا یوتن هسر هان و نک هراز هب یزانڕ
. مان بووڕرسو هس یان جیڕموو هاو هه ۆبر  هسکبا یش هل ین و تابوشتیت. ردک هد
ار جوان و ک ر هش هینزۆج یاتک هب  هک هشدا، بڕۆش یم هرد هس  هل ک هر ن هر ه هسکبا
 ێڕ هر ب هشدا سڕۆناو شپ  هش و لڕۆش یشق هع  هدا، ب  هی هور هم د هم ل هب. ھاتوو بوول

  هزرا ب هم یارک ییقورسا  هکت و هک هد هژان هۆڕ ل هگ. ستان بوو هر د هس  هان لیو گ
  هو هانی هب یر هب  هژ، لۆڕ ییژادر  هب. تابڕسو هو ه هئ یر شان هس هل یو پتوون خ
 یزرا هم یارکن یگرنگتر  هک اڕ هگ هد  هیو ج هر ل هسکبا یر و الش هو، س هش یر هتا س هه
  هست ب هندرا و د هه هد هن  هژانۆڕ یارک  هش بیرجارانۆز  هبگر. وت هک هست د هد هو ل

 یاتک  هزووتر ل کعات هوسیانان نی هب  هک بوو هزرا د هم ی هک هرش ه هک ینداو
، مجۆره به.  هو هاتک یر هب هو خ هخ  هو ل ندا بقوق ی هچگو  ه، بیگشت یابوونڕ
  هب یۆخ  هانیدایانفینا و گه هانان دی هب ینیریش یو هخ  هل یانان وازی هب کل هگ
واوی دونی  ی کاری ناته پاشماوه  دا  عاته و نیوسه له ر هباکس. دا هگران دا د یارک
. کرد ست پده کارێ نوی ده  وه دکی ئاسووده  کرد و به واو ده ته  

ان یانیڕر  هس  ههات هبار د هنال کیسپۆکوا   هک ی هاتانکو  هو ل  هنگان هت یم هد  هل      
 یامی هالم و پ هکم و ئاخر  هک هی، نوکندا بپش هو ئاژن  هل کیۆکنا یرا ههات گ هو د
...!م هک هار دک، پتر کی هر زار هس یپوچ ی هقس یاتیج  همن ل: بوو  هم هئ ر باکسه یم هد  
  کی لھاتبوو که یه خنه ڕهموو  هه یئاخر یخا ک هو  ر می باکسه ده ی هستڕم  هتر ئیئ 
. سترا به ده پ یگران هخن هڕ یم هد  

 یگز ب  ه، بانیت هف هو ق  هست هج ییتوانا یپ هش بیتر ین هئاژ  هام لکر  هه        
س و ت بن هنان هت. اندی هگ هد ج هان بیانیۆخ یرشان هس کیر هئ ،یارک هو ساخت و ف
 ی هو هگرتن هه یاتک  هدان بوون، لنبا یلۆپ  هکزرا،  هم یر هو هنیژ ینیم تواناتر هک
ان یوژ و بپ یغ هد ۆلکینجا  هپ  هل زۆرتر ی تفاق،ژوور ۆب ی هو هشکخون و ج
 یدز  هندا ن هئاژ یزرا هم  هتر لیئ. ر داهاتی گشتی سه  وه و خستیانه  هو هردک ۆڕ هکخا
ماف   هان و نیون  هبخات یینگۆدڕد یوۆت  هکمابوو  کیوار هئاس یسیست پ هو د
و  یزگ  هق لۆب. تابگرڕان یترک هی  هدژ ب  هک ندرایب هد ل کیوار هنردن شوک لشپ
 یوۆابوردو بوو، توخم و تڕ یور هد ی هند هس و گیپ ی هاردید  هکبردن  پ یی هرئ
  هل. وت هک هد هن هش هیوت هک هه  هزراندن بگ ۆرچوون و خ هار دکر ژ  هل. وتا بوو هف

 یجاران یشک هکگالس ی هلۆح  هنیما  واته، یل هم ن هر ت هزرادا، ه هم ی هناو ئاژ
 یاتک  هگنخاند و ب هد یۆناز خ  هستان، ب هو ه هخ  هل یاتک  هانان بی هب  هکنز بوو ۆج
 ،و یناساز یپاساو  هردک هد یانک هۆکناس  هپاش سم ی، ژان ش هژانۆڕ یارکش و یئ

زراش  هم ی هلیپش  هگورپ یوت هکس و  هار و هکئا. ترازاند هار دکر ژ  هل یشان
ار و ک ی هنگ هج  هجاران ل ل هگ ڵۆز ی هکتک. رچاو هب  ههات هد یینائاسا کاکزۆت
 ید همان و هر ژ هم و ب هژ یاتک  هس ب هبو   هو هشارد هد یۆخ وتوپکاندا ڕسوو هه
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 بزر یۆچ خۆب کژۆڕشت گ  هک  هو هییۆک هان دیو ل یپرس هان دیشیتا ل هه.  هو ههات هد
 یانیو گ  همانۆخ  هندر ه هن و هیتاش هداد ۆب یو لووس کل یانوویب  هند هو ها، ئک هد
 ییل  هکندن، خو هد ۆب هل یمرخاندن ئاواز یوگاگ  هخستن و ب هد ێڕ یۆخ یانیگ
 ن هر ت هدا هزرا  هم  هل.  هو هشورد هد کنگۆدڕموو د هه ید  هل یو گومان کش
ش دا یشڕۆش یم هرد هس  هش و لڕۆش  هلر هب  هکن بوو یامین هب  ه، وات هریپ  هژدرگو
  هر ب هردندا هکارک  هو ل یر هنجب هڕ  هل. هاتبوو هدا نر  هس هب کیڕۆوگئا  شنه چه چیه
 کیر ه، ئارام ئارام ئین ههو هئ  هل پ کیوتن هسر هن  هوتا و بیک هوا د هه ک هی
ش یت هق  هچوو و ن هرد هار دکر ژ  هت ل هق  هن. اندی هگ هنجام د هئ  هب یرشان هس
ش و ڕۆش  هت ب هبار هس کی هیاڕر و یز بیرگ هه. گرت هد ۆست هئ هو یارک هدز
 ۆمیئ ۆئاخ  هک یپرس هان دیل یارانیتا  هه. یب هد هرن هش دڕۆش یانک هوت هکس هد

:تگوی هو د  هو هدان هد یرام هو و هنز، ئۆج یم هرد هان سی  همرتاحتر  
  هوئ... تنیب همان د هرد هور و س هد کل هر و گ هس  هبات هژ ددر کین هم هژ تدرگو ــ 
  .  هوینیب هچاو ن  هبت  ت قه قهتان کر هک یرتان مردن هس یندیز  هب،  ۆمیئ  هتا ب هه

 یاریپرس  هان لین وازیامین هب یورت و مانادارک یمو  هجاران ب کل هک ڵ هئاژ     
. ردک هد ان لی هنگ هد نا و به هر دت  

 یژانۆڕ. زرا بوو هم ی هئاژ ی هو هسان هح یاتکپشوودان و  یژۆڕم،  هشک هی یژانۆڕ      
م  هرژ هستان و ب هو ه هخ  هل یدوا. ستان هد هو ه هخ  هنگتر ل هدر کعات هم س هشک هی
رپا  هب ان پی هفت هه ینگ هئاه  هزن هو م  هو هرانک هد ۆکدا زن هم یۆه  هردن، لک
ان ی هکئا. ردنک هد هه ان پیئا کی هشدا، پش  هسمان هڕو  ێڕ  هزن هم م هل. رداک هد

 یژور یزرم هس یش هکوڕ کم هرد هر وس هس  هکوز بوو  هس یریر هح کیقوماش
نز دا ۆج ئاغا یل هل و پ هک یژور  هل ی هوز هس  هوتاک و هئ ڵباۆسن. زرا بوو هم یئاغاژن

. ردبووکسم  هڕ ی هک هخت هت  هاستڕر  هس هل کی هئاژ یشاخ و سم کیو ش  هوۆبیزۆد
.بوو یو هرز هس ین هئاژ ی هو هنیژ ی هشانیمز و ن هڕ، ڵ هئاژ یشاخ و سم کیش  
 یتانیبر یانکزرا هم ییوز هرس هس یان، مانای هکئا ییوزا هس  هکگوت ی هد ڵباۆسن  
.  هن هئاژ یکیراتکموید یمارۆک یماش هی هئاژ یشاخ و سم کیش ت ون هی هگ هد
 یر هرتانس هس دوور،  هنده  هن کی هیداهاتوو  هل  همارۆکو  هئ  هکوابوو  یپ ڵباۆسن
. ست هد  هتگر هت د هس هادا دیموو دن هه  هو ل  هو هتگر هھان دیج  

ن  هئاژ ی، سرودئا یدان ها، پاش هاندیژانۆڕ  هم هشک هی ینگ هزم و ئاه هب  هل      
ن دا  هئاژ یگو  هداهاتوو ب ی هفت هه یار و بارک ی ه هوسا گ هئ.  هو هیندراخو هد
اندا ک هو هبوونۆکموو  هه  هل  هفت هه یار و بارک ی ه هگ  هکند  هرچ هه. شتی هگ هادڕ
 ی هو هرچدان هرپ هب یرا هردن و هکسند  هپ ینگ هرا و دک هر د هس  هو باس ل  هقس کیل هگ
ادان و ڕها  هرو هنان، هداهردن و دان پک سند هپ یم ماف هبوو، ب هر ساز د هس هل

ش  هکایو هوررا هرازان بوو، ه هب ی هر هب یست هد  هر ب هه کاراتیموو ب هه یالدان
.درکانی هن و، د هیکب  هیبوا هد  هکزرا بوو  همی  هئاژ ۆست هئ یباۆئ  
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زرا  هم یتان همیبل ڕی هر پ هتندا سڤئاخا  هردن و لک هقس  هن لۆیو ناپول ڵباۆسن     
ن و ین ک هی  هم دوو هئ  هکار بوو یرا دکئاش  هب  هو هارک یتا هر هس  هر ل هم ه هب. بوون

  هل کاریشنر پ هه. ن هکب یانمکحو  هو هکدا پکئاسمان یت هور خژ  هناتوانن ل
ت  هنان هت.  هو هیدرا هرچ د هرپ هب  وه هتر یو هئ یال هل کش، ب هیبدرابا ک هیر ال هه
 یگاڕر  هس  هشتیهاو هد یت هجاران چ رۆ، ز هم دوو هئ ی هقڕ  هق بڕو  یر هب هکنیئ
ها  هرو هه .ڕۆییشت ده  یان باش نه که کارهو  زرا هم یگرنگ یارکش و یئ کل هگ
ی انی هکگا همۆک ی هبناغ یزبوونکترسی  ، هییبا هنات م هئ هراویی هژ ی هو هاردانک

 ینجام هئ  ه، ل هنو ۆب. هات دهل یشیژۆڕدوا یاریناد کیترس ینبۆ ،و کرا لده
 یباغ یویو د هئ ی هنجو  ه هار درا پیدا، بیئابور یژدوور و در کیژوتوو
 ک هر و پیپ ی هئاژڕی  وه ئازاد بۆ له ی هگڕو هل  نه بیکهن و  هکان پاوان بیوانس
و  ڵباۆسن ینتر بوغزک هی یژدوور و در ی هق هت هم هم د هب ،نینش  هخان ی هوت هک

 ی هوت هک ک هپ ی هئاژ  هب ی هک هت هک هر هو ب ێربگر هس  هاریو ب هشت ئھی هن نۆیناپول
.تردراو ببس هپ هار هک هل  
 یسرود ی هو هندنخو  هان بی هم هشک هی یژانۆڕ یانیۆڕ هویش نپ ینگ هئاه  هزن هم      

ان یئازاد ڕی هو هل ی هرنام هش بیانکۆڕ هویهات و پاش ن هدپ ییتاۆک یتانیبر ین هئاژ
  ههاتن و ب هزرا دا د هم یانک هگڕ هو هرگ و لم  هر ب هنجب هڕ یارکرک ی هئاژ. بوو هه
.اندی هگ هو د هش  هان بی هوار، ئڕ هو هان و لڕ هشت و گ هگ  

 یگا هو بار  هو هردکن ان خاوینزۆج یل هل و پ هک یان ژورک هراز هاند بیخا هن یرۆز     
ر  هس  هبان ک هراز هب  هکش دابوو  هۆو ه هر ل هه. ێر هندو  هاگواستڕان ییت هیرداکر هس

  هر بۆج ییسا هشیپ ی هربار هان دک هبتک. وتن هکب دا تکگۆڤار و  یرۆز کی هی هژمار
نرخ و  هب  هبتکو  هوان ل هئ. نوسرابوون ییننا هو ب ی، دارتاشیر هئاسنگ ک هو یرۆج

 یاڕ هر هس ڵباۆسن. شتنی هشت گ کل هگ  هر بوون و  بر شت فۆز  هندان هسودم
 ییکیشراتکمویدی  پھنانی ڕیکخراوه یارک هویناوبراو، ش ی هشیپ س یربوونف

و  یرم هف یل هگ هتیمۆک یزراندن هدام   ازکردن وکرد به س یست هست و، د هد  ههات
زرا  هم  هوا ل  هک کیز هگ هڕو تاقم و   هریر ت هه ۆدا ب هخراوانکڕم  هل ڵباۆسن. یومکح

  هک هتیمۆک یژن هب  هب یپ و تاقمیمان ت هه یو ناورد کساز  کی هی هتیمۆک،  انیژ هدا د
م  هره هب ی هتیمۆک یو ناو  هو هردکۆکا دک هی هتیمۆک  هل یانک هند، با هنو ۆب. یب
 کو مش کچیل هم ک ه، ویوک یل هئاژ یزۆه ۆب. نیدا ب ۆست هئ  هب ی هکله یران هنه
 ۆب. دانا یوک یانیڕهاو یردنک یو ما  هو هالواندن ی هتیمۆک، یوڕو  کشرو هکو 
. یداتاش یانک هکلیسپ یخور ی هو هبزوتن ی هتیمۆک ، رخ ز و کار و به پهبزن و  ی هر هب
 ۆب یانیۆخ یستپ  هب پ کی هی هتیمۆک، ک هی هفیز و تاقم و تاۆر ه هه ۆب یورتک  هب

.نیژن ب هب  هب یانیۆخ یوردن و نکساز  
 و ب  ه، جانانیالتکیش هت ی ه هگ یدانر و سامان پ هنان و سھکپ ۆب ڵباۆسن      

ل و  هه یبوون زک یۆه  هب ڵباۆسن یردکس هد یانک هتیمۆکم  هب. اڕسو هد هوچان ه
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ام کئا  ه، بیاسیس یبار  هاست و لڕر هس یادرک یبوون هر ن هب هها ل هرو هرج، ه هم
ر ۆزرا ز هم ی هئاژ یئاست  هش لیوک ی هئاژ. شان هو هه ک هیر هب هشتن و لی هگ هن
 یاسایسم و  هڕ  ها لبب یابوان ب هئ.  هو هنجو هد  هو هو گومان کش  هو ب  هو هنگانۆدڕد
جاران  کل هگ. بوو هان نیملدان یلی هبوون و م هد هردار ن هست ب هان دیۆخ یژراوڕدا
 کیچاو  هو ب  هو هنگانیپر هنان دیزرانش هم یت هامڕ هکو  یبان هھریو م یت هیبرا  هل

. ردک هان دیوان هئ ییت هیستاۆو د یتک هی یواز هبانگ یری هس ز هناح  
  هلیپش  هگورپ  ه، واتیوک یران هبراد یردنیکما ی هتیمۆک یرز هب هیپا یندام هئ    

دا،  هد ی هک هلۆو چ کشرو هک یردنیکما یو هه  هموو تواناو هه  ه، بزرا هم ی هک هخرپن
ان یزرا هم ی هلیپش یبات هو خ ڵو هه موو السار  هه کیچیل هو م کشرو هکم  هب
 ی هموو ئاژ ه، هژانۆڕ  هل کژۆڕت  هنان هت. هاتن هد هن یالۆو ب گرت هد هند نه هب
 ، هو هییانیرم و ن هو ن یبان هھریم ڕی هوپ هئ  هب  هلیوا پش  هکان یتیدش یچاو  هب زرا هم
:گوتی هدوا و د هد  هبیرت هم ت هب  هک هلۆچ کلۆپ ڵ هگ هد  
 ۆکورم  هد  هو ل  هو هببن یکم نزلو  رن هسا و هد! انمک هنشیخ هن ڵبا  هنازدار  هک هلۆچ ــ

  هل ییۆخ هرب هو س یئازاد یبانگ  هک  هو هی هم هو د هر ل هم، هب یتانو پکتا  هو هببن
 یموو هر ه ه، ه هدارل و با هچوارپ ی هئاژ یرچ هتر هی، ئ هدراوماندا ل هکزرا هم
رن و  هش وی هوسا ئ هد... نک هی یپشت ی هبا بکت  هب رن و هست و برادۆد  هو هکپ
ست و  هم د هئ  هکابن یند. شنین همن ه ی هک هبان هھرم  هنج هر پ هس هن و ل هکم  هڕ هک
  ...ت وزتان پار هو د  هتانر و ما هس یغان هق ،  هو هانیشیژیت کیۆنین  هب ، هنجان هپ
 یاند و لکش هد هن  هو هئاشتبون یزم هع  هان بی، سنوورو س کسر ی هک هلۆم چ هب
. هو هوتن هک هد هن یکنز  

نان و اهڕ ی هتیمۆک ڵباۆ، سنیالتکیش هت یل هگ هتیمۆک یزراندن هدام یاڕ هر هس         
 یردنکوار هندخو یست هب هم  هب  هی هتیمۆکو  هئ. خستبوو ێڕ هو یشیردنک هرد هرو هپ

بوو  ردنک هرد هرو هنان و پاهڕ ی هتیمۆکن  ر ته هه  که. ردک هد یبات هزرا خ هم ی هئاژ
بار چوون و  هل کیشل  هتر ب یوان هئو  یخس هڕم  هخ  هل ییوتوو هکر هس  هب  هک
.نیر هو هه  

. زرا بوون هم ی هئاژ یپۆرت هس ین دا گویندن و نووسخو یبار هان لک هراز هب    
  هرۆدا ب هو بوار هان لک هگ هس ؛یوار هندخو یرز هب  هر هه ی هادڕ  هشتبوونی هوان گ هئ

  هل  هان دا جگیشانیندن دا، نخو کیسپ هد  هر ل هم ه هشتبوو، بڕان داکی هی هبناغ
و   هییان نیتر کیت هچ بابیهی نیندن و نوسخو یرمان، واز هوت ف هح ی هو هندنخو
 بوو،شتن ی هگندن و پخو یۆزر هتاملک  گه ،یسپ  هبزن  هوات ل، هیمور. ان بینا
ر ت ڵباۆسن ی هرگف یندنخو  هزۆت  هب یزۆبز یانیگ یتوان هدی هجاران نزۆر  هیۆرب هه
و  زب یردنک ڵۆکپ  هندرا و ب هه هد هش ن هقوتابخان ی هو هر هد  هناچار ل  هب ات،کب
رز  هب کینگ هد  هو ب  هو هییزۆد هد ی هژنامۆڕ  هوتکار و ڤۆگ  هنۆکنز، ۆج یم هرد هس یزا
. هو هندخو هد یناڤ هه ۆب  
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، هو ههات هان دک هراز هب یهاوتا ، هو هن و زانستیندن و نوسخو یبار هل ن،یامین هب       
ربخات و بۆ  ده  هو هس هک یال هب ی هک هنیبوو زانست و زان هن  هت ئاماد هم ق هب

  هک یپرس هان دیل ینتا هاوا هه.   هو هاتکرد ب هز  هم هدک  یه ڕاندنی هیچ ئاریشه ڕاپه
و   هو هدان هد یرام ه، و هو هتینس ناخو هک ۆب ک هی هچ نوسراویه  هچۆب ۆل هگ ۆئاخ
:گوت ی هد  
م  هناب کش ک هی هو هندنچ خویه زا، هشار یم ئاگادارم و لۆخ  هک ی هیو ج هتا ئ ههــ 
.ب هه کیردنکو چاو ماندو یاویت و شب هه یش هو هندنجار خوک هی یخ هیبا  هک  

کان  پیته  له کی هی هوش کتام  ه، بیناس هد ی)لفوبا هئ(یانک هتیپ یواو هر ت هڤۆلک      
 یتا واز ههر  باکسه. شاک هن هورازتر ه هه )تا(یتیپ  هر ل هسکبا. راک هد هساز ن پ
زرا و  هم یپان هڕۆگ  ههات هرد، دک هد ینیزان یزوو هو ئار   وه یه هلل هک  هوت هک هد یربوونف
 ی)ئا ـ با ـ تا(یانک هتیپ کی، شیو هز یرمان هر ن هس  هل یانک هلۆل هخ  هسم یر هس  هب
 یانک هوج هگ  هو چاو  هو هبوون هد ڕۆش یانک هکچگوزانی،  ر نه به لهم  هب. ردک هسم د هڕ
 یایر و  هس  وه ر بۆ بیرهنانه باکسه. ستان هو هق د هلۆم  هب  هتانیو چوار پ هر ئ هس هل

 یتری، چ هتانیو چوار پ هورازتر ل هنووسا، ه هد یۆخ هد یرچ هاند و هک هت هادڕ یپرچن
  هل یواز یدناهوم  هب کموو جار ه، ه هیۆرب هه.  هو هیاڕ هگ هد هدا نکشم یراو هد  هب

ار و چو هر ب هه  هک  هت هناع هو ق هر ئ هس  هنجام هات هر هر و س هئاخرس. ناه هن دینوس
و  هبدات ئ ڵو هژان، هۆڕموو  هه ی هو هو ورد دان  هو هردنیکش  هت و ببچار  هتیپ

. دات  هن سکی  هش ل هچواران  
 یتیپ یشدانگ هش  هنز، لۆج یجاران یشک هکگالس ی هک هلکیجوان  هنی، مایل هم
 پ یۆخ یشناوۆخ یناو و بتوان ێرکب  هک ر ببووف  هتیپ  هند هو هر ئ ه، هییلفوبا هئ

ا و یگ  هکل هپ  ه، ب هو هدان هه ۆانان و خڕۆخ ۆجاران ب کل هخان، گیل هم. تبنووس
  ه، بی هک هنینگ هڕ  هردکس هد  هش لۆرخ هو س ینووس هد یۆخ یزاران، ناوگو یگو هتول
و الر   هنج هل  ههات و ب هدا د ی هک هردکس هد یور هد  ه، ب هوجان هگ کیگوتن هه پ
.ییۆڕ هد  

وون و بب هوتوو ن هکر هندا سیندن و نوسخو یبوار  هزرا، ل هم ی هئاژ  هل کل هگ      
 یمشور م فام و ب هک ی هت ئاژ هبیتا  هب. کشابوون نه ههورازتر  هه )ئا(یتیپ  هل
  هندهن اکیشم یفر هان دا دیشانین  هتاو هر هس  هر ل هه  هکان، ک هندو با ڕ هم ک هو
ان یو نا  هییان نیشیرمان هوت ف هح ینینووس ییت توانا هنان ه، ت هیم ج هکل و  هپ
 ی هچار ۆ، بین هیال  هم هه کی هی هو هنیزۆو داود  هو هداچون ۆخ هب یدوا ڵباۆسن. تب
دا کخا  هرمان ل هوت ف هر ح هه یواق هڕو   هپوخت  هک  هیاڕم  هر ئ هس  ههات ، هرد هو د هئ
. یدرکات و کب یزرا هم ی هئاژ یش هکشو پ  هو هاتکب ۆک  

،  »سیپ دوو پ ل باش و هچوار پ(یدروشم وپاش هم هل  هکاند ی هگیاڕ ڵباۆسن     
 یدروشم  هترکرمان ب هوت ف هح یاتیج  هل ێرک هرمان و د هوت ف هح یگرج  هتب هد

.نھایج ین هموو ئاژ هه یر هبان س یئا  هتو بب یت هی هئاژ یی هنیبنچ  
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 یپ هو پ  هو هردکرز  هان بییت هیزا هڕنا یان هاوارک هندتا دا، با هر هس  هل    
:ان یان گرت و گوتی هو هرچدان هرپ هب  

و دوو  ڵدوو با ین هخاو  هک  هی همان هکھان چ تاوانیج یدارانبا ی هر هب ی همئــ  
دوو  ی هر هب ڵپا  هن هخ مان هر دۆز یست هد  هدا بیتاوان ب ینی هع  هل یچۆب. نیقاچ
؟ننسپ هچ هد  هوسمان پیپ یان و ناویپ  

:وتن یرامدا پ هو  هل ڵباۆسن  
ر،  هو هل هپ یبا  هکن، چون هناگ ین و ت ه هه  هو هت هم باب هل  هوئ!... انیڕهاوــ       

و دوو  هن ئاک هندبا یبا.  هو هنجو ۆن و بیف ۆب  هدارابا ی هست هج کیندام هئ ک هو
 ڵبا. توابڕ  ی هست هج  ها لیدن یما ینیاماڕن و یداما ۆب  هکن ین ڤۆمر ی هستان هد
 ی هست هج ین و تاوانو تا یدز ی هنکی هم ست هد   م ، بههدارانبا یزۆریپ یندام هئ

. هزادیم هئاد  
  هتا  هیدرا هق  هب شتن وی هگ هن ت ڵباۆسن یانک هوت  هان لک هندبا  هکند  هرچ هه       
 ئاکامی  سنۆباڵ و، له یداگرتنپ یۆه هم ب هب وت، هک هست ن هچ دیان هیشکی هیمو
 یراسک  هپا و بوو ب هاندا سکۆرر ژ هس  هب کۆر هس یرمان ه، فدا انیۆخ ی هشک هپاش
  .دورا  ههان یژن هب  هاسا و بی
 ی هیۆب  هب ێنو ی، دروشم هور هگ یۆه یراوکتاو هریق یواریر د هس ه، ل هژۆڕو  هر ئ هه   
زرا  هم ی هئاژ  هو هش هژۆڕو  هر ل هه. سراورمان نو هوت ف هح یر هس یوق هر ت هس  هل یسپ
  هلر  ه، بیت هبیتا هرانان ب هو ب یرز و بزن و ن هرخ و پ هار و بک ی هما هو بن یگشت هب
انگوت ی هدا د هس ک هینگ و  هدک هی ،ک هی هو هو خواردن ر خوارد هه یو دوا کم هر ژ هه

:  هو هانگوتی هو د  
! ...سیپ دوو پل خاس و  هچوارپ! ... سیپ دوو پل خاس و  هچوارپ... ــ   

 یانک هتیمۆکو  یالتکیش هت یارک ی ه هگ یری هس  هو هکسوو کیچاو  هن بۆیناپول      
: گوتی هن دۆیناپول. نا هد هدان ۆب کیخ هین نرخ و بایترکچوبرد و ک هدسنۆبای   

نج  هڕ ک ه، ن هستیوار پک هت و بیز یخورت و الو یردنک هرد هرو هنان و پاهڕــ 
...ار داک هفت هک یریپ یڕ  هدان لبا هب  

  هکان بوو یسا ی هنجو  هر هب یم هره هم ب هک هی ی هو هگرتن هه یند هر و ب هس       
و   وردیله ی هتو ۆم ن هرج هن و سکی هتربل  هبۆلو  یسی هج  ه، واتراز هم یانک هگ هس
 کیدا یگوان  هان لیکدا  هر هدوو ب ی هتو ۆن  هک ر هه. رگوانان هب  هان هاتی هۆت هپ هخ

  هل و یدان هئاو  هدور ل ی هالو هب کیژور  هاگواستڕ ی هتو ۆر ن هن هۆی، ناپول هو هبوون
. نیب ههزرای  مهتری  ین هئاژ  
 ی هوت هک هپ ه هبوو چ ک هی هدۆان هک هگ هس  هتو ۆن ی هو هوان هستار و ح یژور        
  هش ل هک هژور. وان بووان نیکیتار کیژور یت هیرداکر هس یژور ڵ هگ هد  هک، هالو هب
 یۆو خ هئ  هک ر درابوو، هس  هل یز و پاوانپار یرۆم کشن هچ  هب  هو هنۆین ناپول هیال
 ۆن  هبیرت هم ت هب.  هو هتش ه هبق ل یرگا هبوو د هن یۆب کر هب هانلیگچ یه ،ب هن
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  هران و بیاگڕر دا  هب هلۆچ کیویس هپ  هل ۆت هر و هن هۆیناپول ی هست هداب یگ هس
  هندرا و نیب هد ۆان بییدان هئاو ینگ هڕان ک هگ هس  هن  هکان، داب یدان هئاو  هل کشن هچ
ی  ، ئاژهکند ه، پاش چ هیۆرب هه. ر چاو دا ما هب هل یوان هئ ی هوو ش کش شیدان هئاو
. هوکیی هدا ترت یگ هاندا دوو سی هکزرا هم  هل  هکرد کان یریب هل زرا هم  

  هکشتن ی هگ  هشۆرپ هر سژ  هل  هازڕم  هزرا ب هم یاژ ی هاند ئاژیخا هن یرۆز        
 یکراۆخ یوو نورد  هزرا، نوا هممانگاکانی  ی هژانۆڕ یشراوۆد هه یریش  هل کش هب
. تچ هدۆڕواندا  هئ کیو هئ  هر ب هه یشیتر ی هک هش هو ب  هو هتریگ هد پ یانک هراز هب
و  هزرا ئ هم ی هم ئاژ ه، ببووز ۆئاپ پتر  یزرا هم یاژ ی هئاژ،  هتن هکر هد م هئ
 یباخ یوس یم هره هب  کهما،  یتح هس یواو هت  هان بی ر همزان و س هشزیاتر   هاتک
ر  هس هب یست هد  هو هییت هیرداکر هس یگا هن بار هیال  هرا و لکپاوان  ان لیوانس
.رایداگ  

 یق هتورت و ش یوس  هان بیوانس یباخ یانک هخت هدر یۆو پ ک، ل هو سا هر ئ هه      
 ی هئاژ. ابووڕ هن داگیرد و ش هن زر هبا و ی هوس  هان بک هرخت هر دژ. رد داهاتبوو هالز
 یت هیرداکر هس یرمان هف  هب ێو گو ێڕ هرد و چاوک هان دیری هس  هو هدور  هزرا ل هم

. ێبدر ان پیوانس یسانک هی کیردنکش هدابو   هو هردنکۆک یمر هئ  هک ستابوون ڕاوه
  هکندرا  هی هاگڕان یرا و پکر هد   وه یهیت هیرداکر هس کیشۆک  هلرمان  فه یچ هک
 ۆو ب  هو هنرک ۆک ب ده کدانل ک هو ناخون  هو هردنکچ الریه ب هان بک هوس
.یت هیرداکر هس یگا هبار  هنزراگوڕان ک هراز هب ی هل هوچ هش  

  هیوا هڕنا  هرمان هم ف هئ یستنیب  هزرا ب هم یاژ ین هئاژ  هل کند هچ یرچ هگ هئ    
ان، ک هراز هب  هکم چون ها، بڕ هم دا گ هد  هان بیشکی هی هم همز هو ز  هو هنیز هب هه
و  ێان مریکیدا  هکان یان گرت و گوتی هنگ  هو هکن پۆیو ناپول ڵباۆت سن هبیتا هب

 یداگرتنش پیوان هتر ئیئ. ێو هد یو پتون خ  هان بیوانس یباغ یو، سێان مرکیباو
 ک هر، و هل هوکس  هکر هت ه هبیتا هب. ردکن لای هنگ هدو ب یزان هقازانج ن هان بیاتریز
:یستا و گوت هاوڕاللوت  ی هئاژ  هوو بڕهات و  یت هیرداکر هس یگا هبار یر هننو  
 ید ڵ هگ هد  هک  هشۆناخ  هند هو هئ ؛ هشۆر ناخۆو زر و سیش یژتام و چ! انیڕهاوــ    
م ۆخ یر خود هت ه هنان هت.  ترناچا ان پیو باش  هو هت هینا ک هیرازان  هب ی هربۆز
زی  هح ی هو هچ بگا ب  وه هتان دیزم پزراوم و قان بیشی هک هناو یستنیب  هل

ر ژ  ها لین ها و تین هو، تر و سیش یخواردن  هست ل هب هم م هب. تب خواردنیانم هه
و واق  هڕ  هم دوو هئ  هک  همان دپ ێنو یزانست.  هیدا ێنو یزانست یر هس
باب و  یند هپ. زنپار هرد و ئازاران د هد  هش ل هان و لیگ  هک  هیداان تکی هی هریش
ش  هل یست و تواناب ی هو هوام مان هرد هب ۆ، برم هف هد  هک  هر ماویب  هشمان لیرانیباپ
. اتکر نایو و شس یتا کچ شتیان ، هیو گ  

گران  کیکر هزرا چ ئ هم ییت هیرداکر هس  هکزانن  هزان و د هتان شارۆخ  هوئ! زانڕ هب 
ش و  هل یر هیک هپ  هکزانن  هر باش دۆز  هو، ئزان هس ن هک.  هر شانان هس هل یو قورس
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و  ب هد هه ل یزم ه هدا ت یگشت ی هو هسان هناو حپ  هراز ل هب ی همئ یانیگ
ر  هگ هئ  هکم  هکر بایتان بپرسم و پرسۆخ  هسا با من ل هد.  هو هتتو هد  هر هب هر هب

ش ی هوئ یارکو  ێرکب مان پ هشیئ  هم گشت هئ یب ۆل ه، گب هو نر و سیش یخواردن
 ی هوئ ریر خات هب هر ل هه  هکبزانن  ب هد ...بزانن ب هد  هو، ئ هوات هک!... ؟ێربگر هس

ن، ینیب هوا د هڕ  هو همانۆخ  هب  هت هنی هو مرد هد  هم گشت هئ یناچار  هب  همئ  هک  هنازدار
و   هدژی  گه دهتا مالن  هه  هکبخوات  ک هو هخواردن و خواردن یت هیئارا  هل کنا یگ هئ
؟ هشۆناخ یپ  

 ۆراز ب هب ی همر ئ هگ هئ  هک  هی هه  هم هچ ئاگاتان لیه ێر هئ! یانیگ یارانی ی هئ      
انمان ک هسپارد هو ئ کر هر ئژ  هشان ل کانکچاو ترو ۆر ب هه  هب... کانکچاو ترو
!... هو هتڕ هگ هنز دۆج  هب!!...  هو هتڕ هگ هنز دۆج!... ؟توم هق هن، چ دینبتراز  
بوو   هوان هل  هکر بوو، چون هس یست هق یر هت هخ کانکاپسڕر مانگرتن و  هتر هیئ       

.  وه بخاته ۆتس هئ  هان دییت هلیۆک ی هو ه هکو   هو هتڕ هر بگ همگ هست ینزۆج  
 کند هچ  وه هانیستاۆمام کیقاند هل کلک  هز و ب هز داب هب هه  هر، ب هل هوکوسا س هئ  

:یو گوت یشقاندیزرا ف هم  هب ک هیستا و  هاوڕ پ هل. هات و چوو  
م  هو ئ  هو هتڕ هر بگ همگ هست ینزۆت ناخوازن ج هش قیزڕ هب ی هوئ  هیم واپــ     
. هو هتنبست تان ل هت هک هر هر و بخ  هگشت  

 یست هب هم  هز بیرگ هزرا ه هم یاژ ی هئاژ یپ هو پ کیۆکنا کیت و ما هڕ هبن       
نز و ۆج یدژ  هند هو هر ئ هه یگشت  هنان بیزرانش هم  هکبوو، چون هنز نۆج ی هو هانڕ هگ
  ههاتن  هیۆرب هاوت، هنگ هن دکی یریت  هان بری سه یر هبس  هکبوون،  ی هک هت هس هد
 ینزۆج ی هو هانڕ هگ ور و سیش ی هل هس هم یردنکر باس هگ هان ئیو گوت  هیاڕم  هر ئ هس
ن و ر هباو  هب شیانک هوت و سان بک هراز هب یانیگ یشۆن  هر بیبا ش ه، دێدوا دا د هب
 ان بیۆخ یراوکپاوان کیم یموو هو ه یموو ه، ه هو هشیونانچ ر هس یم هره هر و ب هب

.تان بیزۆریپ  هو ب  
 
 

                         
*    *    *    * 
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 ک هن و هئاژ یزرا هم ینگ و باس هد  هکببوو  ڕ نه تپه یواو هت  هن بیشتا هاوه      
  هکن یش ب هم هئ. ییۆڕ ۆک  هب ۆک یوبانگنگ و ن هو د  هو هیق هند دا ت هب هم  هپ لۆت
ر، ژبوۆڕ ب هبن، ۆیو ناپول ڵباۆن، سن هئاژ یشڕۆش یوتن هکر هس یم هد  هر ل هه
 یشڕۆش ی هم همز هرد و زک هد دراوس یانکزرا هم ی هوان هڕان یر هب هش خۆخ یترانۆک
. ندخو هددا دراوس یانک هگک یند هب هل پ ی هئاژ یگو  هان بیخش هبیزگاڕ
 ی هو ئاژ  هو هردک هو ددا بک هیموو ال هه  هان بین هئاژ یر، سرود هب هش خۆخ یانترۆک

ر،  هد هرب هد ی هئاوار ینزۆ، ج هو هوالش هم ل هب . هو هیناه هئاگا د هب ان پیکیدوور و نز
 یسوور یرش ی هخانی هم کیقوژبن  هل ی هک هواوش  هن هم هت یاتکم و  هد ی هربۆز

 گرتنگوی ش وازۆرخ هس ینانینش هخانی هتا م هه و کرد ڕ ده تپهن دا ۆلنگدو یگوند
 یۆو ب  وه کردنه ده ۆب ی هکرد و  هد ی هکسنز پرۆج،  لدانکیان بوویایه  نه و چه

و ماش  کم  ه، لۆڕ هر هس ی همژ هگ کی هئاژ  هتاقم یست هد هن بۆلچ  هک  هو هانگ هد
ان، یۆخ یژۆڕدوا ینوس هچار یترس  هل یرچ هگ هش ئدراوس ینزرادارا هم.  هراوکر هد
 ۆان بیساز هچار ۆوت هئ کیو هت ه هم ق هرد، بک هشل د ۆان بییزا هکها کی هی هکچگو
م  هک ید یم هخ  هل کند هو ه  هو هن هکب ۆب یرخ هواو ب هت کی هیروو هد  هکدا  هد هن
  هکان ڕ هگ هدا د کت هرف هد یدوا  هان بک هادارزر هم  هل ک هیر  هه  هبگر.  هو هن هک
 یرچ هگ هدا، ئیاستڕ  هل. نپشت دابما  هل یرم هچ  هۆو ژ ێو هک هه ۆان بینزۆج

خۆ   خۆ بهم  هبوون، ب  کتر ی یه هشیار و هاوپکند هاو هب هم یانکزرا هم ینان هخاو
 کدار  هل کش هت و بتوانن ێرکب  هکبوون  هن گرتووک هیبا و  ڕهبا و  هت  هند هو هت ئ هق

  .    ن هکب ۆخ ینیبر کیرمان هدابتاشن و د
خان و . بوو)دس ووکفا(ین، مازرا هئاژ یزرا هم یدراوس یانکزرا هم  هل کک هی     
پیاوکی نگتان کیپاول . ناو بوو ی)نگتانکیپاول (بوو کس هک  هیزرا هو م هئ ین هخاو
 یدا تا  هک هناوچ  هل  هکرست بوو،  هندپ هو هرژ هب یرۆژ خۆڕ یرخن هنان ب یست ر هلپ هه
گر یماس  هبوو ب هدا، پاول د یماس ین بوونمڕ هب ی هنگ هج هل. وت هک هد هست ن هد یۆخ
و خ یر هس یسا  ه، لگینگتانپاول  ی هکزرا هم. ر هکاوڕ  هبوو ب هشدا دیژانۆڕ  هاوڕ  هو ل

خت  هدار و در  هب ی هک هخت هو دردار  هن. ران بووورد و و  ، وه مییه رخه مته ی کهن هو خاو
بوونی  نه یۆه هب یانک هگڕو هرگ و لم .و زار یو هز  هب یش هک هو زار یو هز  ها و نیش هد
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رپووتبوون  په  وه نهووتاڕو  ره به،  هرنام هب ب ڕی هو هو ل یپاوان ب سای  له و نیرژ هپ
   .نچوو ده

د ینج فپ یزرا مه. ناو بوو ی)دینج فپ(یزرا هن، م هئاژ یرزا هم یتر یدراوس    
خت و  هدار و در یمروبوو هب یبار هم ل هس وود بوو، بکفا یزرا هم  هتر لکر بچوۆز
زرای فاکس وود؛  ڵ مه گه ، جیاواز بوو ده وه هن ڵ و مرگ و چیمهاکشت و ک یم هره هب

.  یه تگوت کاولگه زرای فاکس وود ده و مه  شته هه تگوت باغی به زرای پنج فید ده مه
ا و یور یکاویپ یکدریر هف. ناو)یکدریر هف(بوو ک هیابراکد ینج فپ یزرا هم ین هخاو 
  هست ب هات و دیب هت هو توند یچ هساخت یتا بخواز هم ه ه، ببوو مشوور هت و بیز
 یۆخ یبوو هاوتا کڕش و ملھوک هو ه هکردندا کودا هسات و س  هل ؛تاغ ش ی هکتۆل هم
 یۆدا هاتوچ هم هکح هم یگاڕ  همانگان ل  هازدیدا  ڵسا  هناوبراو ل. وت هک هد هست ن هد

ستبی و  ر و مردووی ده وهه جه تڵ و پیس گۆنگه یهل هو ئ ڵ هچگ  هرب هس  هکچون. بوو
  .بووچتی  ساخته

رد ک  هند هو هر ئ هتر بوغزاندن دا هک هیو  یت هیدوژمنا  هنگتان لکیو پاول  یکدریر هف  
 یش ههاوب یقازانج یپاراستن ۆت ب هنان هوت ت هک هد هن ه هگم هد  هب  هکر بوون، ین هو پ
تر ک هی یایفر  هل  هخوازانیزن و ئاشت هتان دابی هش یل هک  هل کتاو انیشیاوکل کت

   .ون که
نابوو، ان داهیر دوو هه ید  هب یستر یزوو هت یرچ هگ هن ئ هئاژ یزرا هم یشڕۆش    
تر ک هی ییت هیدژا  هان لیبوون و واز ک هی هابوردوو دژبڕ ک هر و هوان ه هم ئ هب
 یۆخ یرگا هد ا،یج هو ب ن هت هوان ب هل ک هیر هه  که نیش ب هم هم ئ هب. ناه هد هن

  زۆر به یۆخ یالت هس هر دژ یند هب ه، من ته  یان بهامکر هه. ردبووکپات  هتوند ق
  .پاراست هن د هئاژ یشڕۆش ینا هش هت  هلوردی 

  هن لیر هپان و ب ۆت هو هئ کی هیزرا هم یبردن هوڕ هب انگوتی هد  انو هتادا، ئ هر هس  هل    
.   هی ساکارانه ی هم هپ و گ ه، گ هکۆفام هن ی ه همژ هوج و گ هگ کی هئاژ  هن تاقم هیال
ان کی هی هن هرت هو ف  هو ئاژاو ناچ پ یچ  هکش بوون  هیواب م هر ئ هس هسا ل هرو هه
م  هد یگو هب  هو هشکی هیموو ال هه  هل.  هو هتو هخ هان دی هک هو باس  هو قس ێو هک هو دن هد
بوو  یت هیاکان سویپــ  دا رڤۆمان یزرا هم  ها لیۆگ  هکند خو هدا دان یانک هراش هه

س  هکو   هربوو هب ڵ هئاژ یانیگ  هد ڵ هئاژ نن ــ مدا ب هد  هن ب هئاژ یزرا هم یناو
دا ت یجارک هی  هما و ب هرد ن هر ب هس  هان لیارد  هزووان م هنا بیرب هه. ێرکس ناف هک هد

و ،   هو هوۆب هالر ن ل ین موو هئاژ یزرا هو م ڕی هپت کند هچ  هکر هم ه هب. چوون
  هل زرا هم یست هرب هس ی هئاژ  هکوت  هکر هد یۆش بیر هو ب ور هد یھانیج  هکر هه
 ، هییان نیشکی هیرا هو ه  هچ قین و هیژ همن دا ده یسانک هی یبووک هی کی هیگا همۆک
ان ی هک هت و باوی ه، بدراوس یزرا هدوو م ینان هخاوخان و  یم و زار هد  همجار هئ
 ڵ هئاژ  هد ڵ هئاژ ر دا،ڤۆمان یزرا هم  هل...  :  هک  هو هردکان یوب  همجار هئ. ڕیۆگ 
 یندیز  هت و بگر هد  یلهورد یوان هئ  هلالح هب هو زل و ز  هت هک ی هر ئاژ هو  ه  هربوو هب
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...   هو هتنوس هچ هد  هست هردژ یست همد هک و  ی ملھوڕهردارۆر ز هه ...ان خوای هر د هس
تر داخ ک هینن و ار دک هئاگر د کیر  هس یبوو هو هسور یدا نایارک هنج هکش هئ  هل
موو  هه  هد توان هد ک هی هنیرموو ن هپاوانن و ه ان بیانک هل هگم... ن هک هد
   ...و  ێزب یو ت بۆڕ ک هی هنیم

و  هئ  هک ی هییارکز هو ناح یبار هو نال هئ  هکانگوت ی هنگتان دکیو پاول  یکدریر هف    
الدان و دوور  یر هر سژ  ه، ل هو هتو هک هد ل ی هییت هیاکو سوو کت هوشتار و ئک  هگشت
ر ڤۆمان یزرا هتا م هو ه  هیدا یت هی همۆک یژاوڕژ دام هل یاسای  هل  هو هوتن هک
  .بن هد  هبیرت هو ت هر ب ه، هینیشپ ییت هیال همۆک یزم هندۆخ و ر  هس  هو هتڕ هگ هن
و   هو هندرانۆه هد  هبناغ خاو و ب  هند هو هر ئ هه  هواتان هاتو و ۆمگ هو د هئ یون هت یسڕی
ید  هل ک هر ن هه  هک،  هو هرانک هو دب هچ ئاژیه دراوس یانکزرا هم کی شتین ده هن 

  هل کل هگ. اڕ هگ هد یوان هڕ  هر بۆدا ز انیم هد  هن ل هئاژ یشڕۆش یوا هه  ه، بگر
و  هئ ینزووبزو هئار ی هم همز هز یستنیب  هش بیست هد هدوور یانکزرا هم ی هئاژ
و  یون و ئازادڕی هاپڕ ک هیزرا هم یرگ هج هئازا و ب نی هوا ئاژ هک  ی هنیریش  هکۆریچ
رانی  وه ژینه ڕی هو باو کشم یراو ه، د هناوست ه هد هان ویسانک هیو  یست هرب هس

،  هنیز  هون هو خ هشتن بی هگ یدهوم  هش بیوان هئ و  ساوه حه نزیک و دووری پ ده
  هییحراویزرا س هو م هان بیست هت و دو هک هه ۆان بکیل هدابوون ه  هو هئ یو هه  هد
ن،  هئاژ یزرا هم یبازڕ  هب یدراوگر ڵو د ینگر هیال یوا هه  هر ب هه. ابگاتڕ
 دراوس یانکزرا هم یران هو هنیو ژن  هد  هوربز هن و سڕی هاپڕ یشانۆخر کیلۆپ هش
 رمان هف ی هیاڕ ێبوون و گو ێڕ هرب هس  هشیم هه  هکان ک ه، گاجووتکشن هچ هب. وت هک
  بهان، کمانگا. ان خواردیراوکپاوان ی هکنیاند و شکان شیانک هنیرژ هر و پ هپ هچ پ  ه، ل
ان ک هسپ هئ.  هو هدرکپ قان یریششیر کوتا و   ی پر له گادۆشکه  یان له ست لقه نقه ئه
 ان جیپان هڕۆشت و گیالو ههان یانک هارکندا سوارمبازڕو   هق هت و تیجل یاتک  هل
وا  هست و ه هب هه  هب  ،ن  هئاژ یسرود یزو ینگ ه، دکر شت هه  هگرنگتر ل. شته

ییشت و  گه گوێ ده به  هو هک هیگشت ال  ههات و ل هدا دک هیموو ال هه  هب  هو هنگ هو ئاه
  .سترایب هد
  هو ل ڕیها هد یڤۆمر یانیگ ی گرانرداش هب ک هون  هئاژ یسرود  هکند  هرچ هه    

 درواس یو زار یو هز ینان هالم خاو هرد، بک هنجن د هنجن ه هه یی هک هد  هو هناو
 کیران هران پات ههات  هک ه، ب هییسرود ن  هو هئ  هکانگوت ی هحاشاند و د هان دیۆوت هئ
  هو هناران هکو   هشۆگ هل  هکر هم ه هب.  هفامان هوج و ن هگ یم هد یاویو ش  هی هتانش
 یستۆتان گ هژم هه  هشت، لی هگ هد ێگو  هب نیان ی ئاژهسرود ینگ هو پاشد نگ هد
  : انگوتی هد  هو هش هڕ هه  م جون و ده هشت و بۆرک هان دیانیۆخ
 ین هو خاو ێرکم دا ب هد  هب یوتا ب ه، دێبچ  هکناپا  هسرود م هئ کر هو هنیر ژ ههــ 

  .ێرکدا ب  سداره  هبدوای زمان بینی،  ش هئ  ش هک هزمان
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،  هیشتبای هگ ێگو  هان بیسرود ینگ هدا دکبازڕر گاز و  هه  هان لکزرا هم ینان هخاو   
 کیخت و گوشار هموو ز هه  هم ب هب. ردک هدار دا د  هب  هیو ج هر ل هان هی هک هژنگب هد
. وت هک هد هو ن هرب  هوت و سرود ل هک هد هنگ ن هد  هنگ ل هرد، دک هان دیارک هوان د هئ  هک
 ر چ هس  هل  هردو هو ه کی هپنۆپ هڕچو. اڕ هگ هدا دپ یسرود ینگ هت دو یرر و ژ هس
و   هو هنگوتای هد  هویجر  هجاراندا ب هرگز و مر هناو پ  هختان و ل هدار و در یپۆو پ
 یوا هه ینگ هگ و پاش دن هت د هنان هت.  هو هانگ هان دیش لینانیرژ هنا پ هپ یترانۆک

  هان و لک هسکی ینگ هز ینگ هد ی هنگیجر  هران، ل هئاسنگ یزگا هو د کوتک  هسرود، ل
سارد و  یزوو ه، تسرود ی هم همز هز یستنیب  هب ڤۆمر. بووش هایتر یشت کل هگ
م و  هل و بیز یزانی هد  هکرد؛ چونک هد یر هس یقاچ  ههات و ل هدا دکشم  هب یرم هگ
 یپواز کینوو  هک ه، ب هژاندوو هه ی هئاژ  هک  هیین  هو سرود هر ئ هه ینگ هد ی ه هیزا
ت و نش ه هبق ڵند هگ  کۆنه یور هد ینووس هچاو یسنگ  هیکر هو خ  هژووم  هریپ
  .اتکھان بیج یش هکشپ ێنو کیور هد

 یارک  ههاتن ل هزرا د هم یشتوانیدان. ر بوو هبۆتکۆئ یمانگ یتاو و سا  هب کیژۆڕ     
 یانک هترۆک  هلۆپ پ  هل  هک، بب کان سوویر هتفاق س ی هو هشکخون و جر سه ی هرگ
  هان بیۆخ یژاو هش  هدا و بان لکیرخ و خول هچ  هو هئاسمان ییرزا هب  هزرا ل هم
  ههاتن هاو دکۆش هت تاسا بوون و پ هیغا ان بکترۆک.  هو هردکزرا دا  هم ی هشو هح
  هب  هک وتبوو هکان چاو پیدوو پ ی هر هب  هان لکیتاقم  هواو هح  هوان ل هئ. رچاو هب
  هنۆک پیسی ینۆب  واوه حه  کان له کۆترهدا یاستڕ  هل. هاتن هزرا د هو م هر هب  هم هڕ هه
نیان  زرای ئاژه ڵ تاقمک ڕگای مه گه ده  یان کردبوو کهزرا همجارانی  یگ هب

  . ر به  گرتبوویه
ر و سامان  هس  هو هس وودکفا و دینج فپ یزرا هدوو م  هنز، لۆج ی هست هدار و د      

  هتر ب یوان هئبوو، ر شان  هس  هل ینگ هتف  هک ،نزۆج  هل  هاندا، جگیناو  هل. درابوون
  . بوو  هو هست هد هان بینداز هکن و خا هو ش دار و ت یگشت

 یرشو ه  هو هانڕ هگ یوانڕ هدا چاو یست هرب هس یژۆڕن یم هک هی  هر ل هنان هیزرانش هم 
 هرشیاننجام  ره سه  که بوو   داد  هان لی هژۆڕو هئ یترس و  ردک هان دیانیدووپ ی هر هب
 یرشانان هس کیر هئ ک هردن وک یرگر هتن و بپاراس کیر هئ  هیۆرب ه، هر سه  وه کرته ده
  .ردبووک  هئاماد ۆان بیانیۆخمژ بوو  لههاتبوو و  ل

 انکی هی  هکوتبوو،  هکست  هد یابینا یبتکان ی هجونز دا د ی هبخانتک  هل ،ڵباۆسن    
دا  هبتکو  هب یورد  هب ڵباۆسن. ن بووۆک یمۆڕ یایپراتوریئ ی)ر هژوول سز یانک هڕ هش(

  هل یارکالسا  هب ڵباۆسن.  هوۆگرتب هه ل ینرخ هب یت هباب کل هو گ  هو هوۆچووب
 یزو ه یرگر هب یزه ، گورج و چاالک، هژۆڕو  هر ئ هر، ه هژوول سز ڕی هش  هوازش
ر  هرد و هکشان یستن هد زرا  هم کینموو شو هه  هل ڕی هش ی هر هپاش ب یزرش و هه
  هکر هه . ردک یارید کی هیموو ال هه ی هسپارد هو ئ کر هھاتوو، ئلرکی  هرماند هف ک هو
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،  هو هنڕی هراو پیکارید یسنوور  هزرا، ل هم ی هو هردنکریداگ یزم هع  هران ب هکرشه
  . دار ناردبا یزه ۆب یت هم هه یامی هن پیم هک هی ڵباۆسن

  هداگژان  هو هییرزا هب  هلبوون،  دارنج جووت باو پ یم س هرج هس  هکان، ک هترۆک     
تا  هران ه هکژست در هد. ر دا شووالندن هس هان بی هقنیو ج  هقنڕیران و  هکرشر ه هس

 ی هست هقاز و د یلۆرن، پ هرب هد نخاو  هب  هییوا هه  هرشم ه هل کالر و گو ههاتن س
نان یرژ هخ پرا هن و ق هو هو د کپنچ رژ  هران لش ه هکمامر و  ی هفیو تا یمراو
  .دا نووسان ڤۆمر کی هل هو ب  هکچیف هڕ  هن و بڕی هرپ هد

 یۆتوند و ت یواندن بوو، تاقمشرل هس ڕی هدا شیاستڕ  هل  هک،  هڕ هش  هرۆم مان هئ     
  هب بوو  ست هد هر دار ب هه  هک،  هو هواند هڕ ک هیر  هب  هل کشن هچ  هب یدوو پ ی هر هب

پان و  کیرشدا ه  هم هو د هر ل هه. شتیۆڕ ده کو ئاقار هر هبا د ک هی هندن باشو
است ڕ یشان  هن لیامین هل و ب هیمور. ردکپ یست هد ڵباۆسن ییت هیرداکر هس  هن بیر هب

  ههاتن و ل ییاکت  هرانان ب هز و ب هپ یوان تاقم هئ یدوا  ه، دوا بڵباۆسن یپ هو چ
ان کۆپ هو چ  هو جووت ڵپا هن و قۆق هش  هان بی هادزیم هئاد ی هر هب  هر چوار الو هه

  . داگرت
دار   یی هارامک یسا  هل ڤۆمر ی هر هب.  هوۆنتر بیر هر ب هست و ب هتوند و خ  هک هڕ هش    
ان یژ ، توانڕبزمار  یالوپ یبوون یۆه  هها ب هرو ه، هتڕخستنی  گه وهشاندن و  هو
، ڵباۆسن کیسامنا ی هشقیف ینگ هد  هب ڵ هئاژ پ  هل.  هو هن هکخاو ب ڵباۆسن یت هم هه
و  کران تا هکرشه. ان گرتینا هدا پ هوش هح  هو ل  هو هشانکبوو،   هشک هپاش یمز هڕ  هک
و  هئ یامکنجام و ئا هئ. یب هان هی هئاژ کیڕنا  هر بۆتر، زک هی  هو دوور ل را ته
 ی هخش هن  هل ڵباۆسن  هکبدات،   هم هره هو ب هر ئ ههات ه هد  هڕ هش  هکند نوو هچ
  هژانڕدا  هن ئاژشو  هزاد بیم هئاد ی هر هب  هکر هه. یبوو گونجانددا  ڕ هش یژراوڕدا
 یۆه  هرازان ل هب ی هو هڕ ڵ هگ هد ،مانگا سپ و س هئ ، س هوش هح یویو د هئ

 یوتوپک یشره. مرۆڤر  سه  هردکان یرشه  هو هپان  هن و بڕی هرپ هان دیمانگا
  هجوو یڕ ڵ هو ئاژ  وه هستاند هئ ڤۆمر ی هر هب  هل ڕی هش یدانی هراو، مک هوان نڕ هچاو
  هو هی!)ی هد ی هد  هڕوک(یرز هب ی هکم نر هد  هب ڵباۆسن.  هو هرگرت هو یو هوه هو ه
 کی هشیف ی هکشیپر. ئاگر دا ل ینگ هش تفینزۆج. نز بووۆج یبرد و ئامباز یت هم هه
رم  هرماوگ هگ ڵباۆالم سن هب. ووشاندڕ یشیباۆسن یرپشت هنگاوت و س هئ کیز هنز پۆج
ست و یت و ب هس یو باشار  هرگ هنز بۆج. داداپ یۆخ  هموو تواناو هه  هو ب  هیگژایدا

 کلرگو هس ین و پای هپ هگرت و د هن یباۆسن ی هست هج ییور هز و چ هب ۆلکیدوو 
  .  هو ه هئاژ یست هد  هوت هکنز ترازا و ۆج یتس هد  هنگ ل هتف. یوز هگ

ر  هسکبا. کردی  که ر بوو هسکبا ڕی ه، شکسامنا  هر هه ڕی هدا، ش ڕ هش ی هگڕ هش  هل     
 کۆپ هچ  ه، بیستوور هئ یست هد یدوو سم یبر هز  هستا و ب هد هر پاشوو ه هس هل کم هد
پاشووی،   هجووت یخت هز  هستا و ب هد هشوو هر پ هس  هش لیوتان و جار جارک هدیدا
 یجاران ی هچ هر ب هتی هر، م هسکبا ی هم جووت هک هی.  هو هردک هد کت یانیر و الش هس
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،  هڕ هش  هشن هم چ هئ ینینیب  هزاد بیم هئاد ی هر هب. سپاند هچ ڕقو  هل یرڤۆمان یزرا هم
  هان گرتیربازبوون هد یڕدا و  هه ڕان توویالان دار و تکیند هو چڕینیشت ان یترس
دوو  ی هر هب  هب کیسار هح  هگ ب هس ڵ هئاژ. ردکپ یست هن داوڕاوڕم  هود هر ئ هه. ر هب
  هبوو ب ان لکیمش هنۆکترسان   هو ل یز هب ڤۆمر. ب هار نید یر هوس هئ  هکرد، ک پ
و   هجووت ر هه  هو هناران هکر چوار  هه  هپ و ل هاست و چڕ  هل. را هرس هو س کشۆک
بوو  هن ک هچ ئاژیدا ه هی هرد هو ب  هم بگر هل. یبار هان دادیۆن بوو بۆق هو ش کۆپ هچ
  له  هک، زراش هم ی هلیپش  هت گورپ هنان هت. شاندب هو هن کیگورز یۆخ یحا هش ب هب
 یجاران یگاوان یالشان  هب پ  هردبوو، لکس  هم یۆدا خ ک هی هژیبان یر سو هس
  .یداما یالمل  هل یخ، تویژیت یچنگ و ددان  هب دا نووسا و پ زرا هم

ت و  هرف هان دکیامکر  هو ه یژل  هیوتبوو هکان ی هۆگ یواو هت  هران ب هکرشه       
  هل. چوو هرد هد یۆب ودا  هد هن یچنگ  هل ۆف  هوت، ب هک هست د هد یردنکاڕ یتان هر هد
 کندوو هقووالندن و دت  ه، بیقاز و مراو یامر و تاقمم یلۆپ شدا،یاونانڕردن و کاڕ
  هکر هه. یب هدوور ه کی هیودا هتا م هان هیردووانکاڕژان، پ هه داگرتن و پپ

زرا  هم ین هوش هک  هان لیدا دوژمن کک هنج خولپ ی هماو  هوتوو ل هکر هس ی هئاژ
  هان بکیو چاو  هو هبوونۆکدا  ڕ هش یپان هڕۆگ  ه، ل هو هانڕ هگ  هرزان هرب هاند و سڕ هرپ هد
ان یرگ هوت و ج هکان چاوپکیز هپ یرم هدا ت هگڕ هش کیر هب ها، لدا گک هیموو ال هه
ر  هس  هب  هک ینیان بی هکچ هر ب هتی هم یرم هش تیوالتر هئ کم هک. اڕ هدا گپ یژان
 ی هو هانگ هه یو هه  هل یلۆل هخ یسم یر هس  هر ب هسکبا. بوویق هچ ڕقو  همدا ل هد
 ۆئاخ رپشت و بزان هس  هو هخاترا بیک هد هن یۆالم ب هدا بوو، ب هکچ هر ب هتی هم یرم هت

  :گوتی هد  هو هرۆز کی هی هژار هم و پ همات  هر ب هسکبا. ان نای  هماو
م  ، ئه ی قاچی ورد بووم ربی جووته زه  هب یمزان هن  هک، م د  همخابن بداخ و ــ       
ر ژ هر ب هه مگ به  هنۆک یم هرد هس ینا  هنۆکمن چ بزانم . تر د هس هب یۆل هو  داماوه

وام و ب ب ک،  هیم داییراوک... ست هد  هدات هم د هارکم  هو ئ  هماو   وه یانهست و پ هد
زم  هز حیرگ هو ه  هبووم هاوگوژتن نیژتن و پنخو یند هزووم هت ئار همن ق  هکا کب پ
   !...و ناب  هبوو هن یپ

 یرپشت هس یزام  هن لۆخ ی هاوگڕۆچ  کهدا کحا  هل ڵباۆدا، سن هاتکو  هر ل هه     
  :یو گرماند  هک هنشو  هشتی ه، گ هو هیاکت هد

 ی هرم هگ  هل ک!...  هو الو هب ۆب ت بیی هز هب پ یرم هن ید  هب! ر هسکق بایف هڕــ    
 ی هک هن... ؟نیب ۆل هش وی همئ  هکخوات  هدوژمن د یر هس هند بدا سومار و  هس ڕی هش
 ڤۆمر ی هر هب ییت هس هدو ب ین ههو هئ  هک، یت ه هبخ ڤۆمر یرم هت ین ههو هئ  هب
  هو توخم هر ئخ هن... تننو هد یۆدا خ یبوو هو هسارد یرم هت  همردن، ل یاتک  هر ب هه
وانمان  هئ ییرز هش بی همئ  هک  ههاتوو هدا ند  هان بی همئ ی هز هت ب هق  هنان هس هڕنا
  ...تدا بد  هل

  : یو گوت  هو هیدا یرام هاو، وڕ هگ  هدید  هن لیسر ه، ئ هو هڤۆم ئاخ و ئ هد هر ب هسکبا    
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  هن ئالودخو  هستم ب هد  اتناد  هم هئ ییرا هم بوار و بد  هکم  هکچب! ڵباۆسن ێڕهاوــ  
   .شیزادیم هئاد ینت خو هنان هت ت،ب
   

نگ  هد  هستا و ب هه ل یهاوار ک هئاژ  هکدا بوو   هژانم وتوو هئ ی هنگ هج  هر ل هه   
  :یگوت

  ! هنر و شو هس ب یل هم!...  هییار نید یل هم!! ... یل هم!... انیڕهاوــ 
ر و  هس  هان بیان و چاوڕ هرخانان گرخان و ژ هس.  هو هدا خوالن یل هن مشو  هب     
 هورتک ۆب. بوو لی دیار نه مه  له،  راغ بۆر و س هس ی هو هم ئ هدا خشاند، بن راژ
 داپ ینین هناز کی هیڕهاو یست دان هد  هل یسارد ی هناس هان  هیگشت ید کم هد 
 ڵ هئاژ. اتهدا پ ی همباران هخ یوک هپ  هزن هم  هسار هو خ هئ ۆان بیگشت یم ها و دڕ هگ
  هک یپرس دهان یرتک هی  هل  هو هچاوان یڕ  ههاتن و چوون و ل  هو هشانر هپ کید  هب
  هھک یست هد  هو ب کنچ شو  هل ب هان دی هنیریش  هم هو هاود ڵوا هو ه هئ ۆخ هئ
ر یخس هی ککچ ناپا یست هد  هب دا ڕ هش ی هرم هگ  هل  هانی، ژابڕ ینردار خوۆز
  ؟رابک

 دا نادک  هل یل ه، مدا کان هرو پشت نادکو  ڵۆه ینینکپش یامکئا  هم ل هب        
نگ،  هتف ی هخیم شر هک هی  هچوون و ب هھت کیسپ هد  هر ل هه  هکوت  هکر هد.  هو هیزراۆد
 یۆن دا خادک  هان، لیر و گ هس یپاراستن ۆو ب  هشتووه ج ڕی هش یپان هڕۆگ یل هم
  . هداوس  هم

 یرم هت یناشتن یازین هبوو، ب کان سوویر هس  هو هنیزۆن و دینکپش  هل ڵ هئاژ  هکر هه   
و   هماو هن  هکچ هر ب هتی هان میتیرد و دکان یری هس یچ هک. ر هد  ههاتن  هکچ هب ر هتی هم
  هو جامباز هئ  هکوت  هکر هان دیۆب.  هماوج دا ل  هوش هح  هل ینڕیقو یق هر ش هه
  . هرچوو هد یۆ، بج هب کیل هه یوتن هک هو هدن مران ۆخ  هان بیر هس  هت نه هناو یوک

وتن و  هکر هس یشاباش  هو ب  هو هبوونۆکدا   هور هگ یۆه  ها لکت  هش ب هیکد کیجار
 ڵپا هئاو د کیگ هاندن گکدوژمن ش ڕی هش. ردکان یند هڤۆو گ ییدوژمن تاراندن، شا

 یر هفت هد  هل ی هوانان هپا کیرباس هس یۆخ یزوو هئار  هب ک هر ئاژ هرا و هک
 پ یۆکو الو  هگوترا، الوژ ۆب ی هنراوۆعر و هیش. ردکمار ۆتبۆ زرا دا  هم ی هنامڕ هش
 کیژن هج ینگ ه، ئاهکی هشپ کیو هپ یات نانیبن ب هت ب هنان هگوترا، ت هه
ان ینان هئاژ یان جار سرودی هد  ه، بئا یور هد  هرد و لک هان هیئا. اان گیزن هم

 کخا  هب کمان هقار یناشتن یوازش  هان بیدیه هش ڕی هم یرم هوسا ت هئ.  هو هندخو
دان یه هش یۆکو گ ڕۆر گ هس  هل. ناشت یی هکۆکبان گ  هشان لکیڕکد  هو پنجسپارد هئ

 کیپا یانیگ ۆب یوو س  هو هندخو یرم هگ کی هی هادنامیو  یر هو هریب ڵباۆدا، سن
  .نارد یزگارڕ یگاڕ یئازا یانیدایانفیگ

ان یشیموو هو ه  هیاڕم  هر ئ هس  ها هاتنکت هد، بیه هش ڕی هم یرم هت یپاش ناشتن     
  هب ب ه، دکچاال یر هنگاو هج یمانان هقار یرسنگ هان، سیدا و گوت مل  هان لیست هد
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 یژن و با هب یاویش  هک تندرخش هبن  هیماگران ۆوت هئ کیشانیو ن یادایم
ان یران هنگاو هج یایدایم یو ناوردکان ساز یایدایشان و مین. ب هه یانی هوانان هپا
 اییدایرم م هگ رماو هناسران و گ  هڕ هو ش هئ یمانان هقار  هب ڵباۆر و سن هسکبا. نال
 یلک ی هش ئاراستیم هدوو ی هپل یر هنگاو هج یدایم. راکت  هخ ان پیم هک هی ی هپل

  .راکد یه هش یرباز هس یر هبان س
ر و  هنازڕ کم هرد هر و س هس  هکبوون  ییلال همت یرد هز یل هگ هرست هان ئک هدایم    
  .نز بوونۆج یانک هسپ هئ ی هنگیرس هو ب  هکرچاو هب یخش هتب هنیز

  ه، لدا ڤۆر مر هس هب ڵ هئاژ یوتن هکر هس ی هخماغ هن چیم هک هی  هکچونها  روه هه    
 یزرادا، ناو هم ی هنامڕ هش یر هفت هد  هل  هیۆرب ه، هدا ی هکترووس  هو هانیمانگا یۆه
 یوت هکس هد  هکش ینزۆج یدانک هشینگ و ف هتف. راکمار ۆت ۆب یانیمانگا یۆه ڕی هش
ر  هه  هک ا ان دیاریب و یواس هه دا انیانی هکئا ڵپا  هان بوو، لیمانگا یۆه ڕی هش
 یژۆڕ  هل ک؛ جار تندرق هبت پ کی هشیش دوو فکیجار ر ه، دوو جار؛ هڵسا

ش یم هدوو یان و جاریمانگا یۆه ڕی هش ی هنیخت هو هسا  هر، وات هتبکۆئ یم هه هدوازد
 یزن هم یشڕۆش یوتن هکر هس ی هنیخت هو هسا ی هو ههاتن  هن، واتیهاو یند هوبن  هل
  .زرا هم ین هژئا
  
  

                                        *****  
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 یانک هیینگ هرس هخوار، الس  هدا چوون شیزستان  هب یرچ هه. داهات ان لیزستان     
ار کش و یئ  هل یۆخگریت و  نهمان ک  بیانوویه  هبوو ب هژ نۆڕ. اتر بوونیش ز)یل هم(
 یبی هع ساخ و ب یش و الر هو ل  هست هجست ئازارکی نادیاری  ده  هل. تربو هن
و  هخ  هنگ ل هدر کژۆڕ؛ یر سپ هس  هینا هد هن یش هڕ، یناساز یانوویب  هناالند و بی هد
 یچاوان هو ب هخ روون هد یم هو خ دڵ یرد هر د هب هو ل هش  هکگوت ی هستا و د هد هه

  هب  هکند  هرچ هه .بوو ێنو ل ی وه هنانهساو هو پ ێنو  هل یژۆڕ یورتک  هب . هچوو هدان
 یرد هد  هم لیدا هم ب ه، ب بووس تر راشتر و چ هجاران ه  هل  هو هخواردن و خواردن

ن یترکبچو  هجاران ب کل هگ. هات هد یهاوار کیراۆم خورد و خ هک  ها لیگر هار دیناد
ل و ۆر گ هس یڕو   هو هوت هک هان دوور دیل یریزو  هنجا و ب هڕ هد ید یارانی ی هخنڕ
ن و باالنو کی هی هنئاو  هیببوو یۆبند  مه یئاو  هم ۆت. ر هب  هگرت هد یئاو هرست هئ
 یارانی  هل یۆندجاران خ هژ دا چۆڕ  هل  هیۆرب ه، هینیب هدا دت ییۆخ ی هکژن و باال هب
 ی هنوستا و و هادڕر ئاو  هس هران لاتژمک  هبو   هو هوت هک هان دوور دینجاند و ل هڕ هد
  .یب هد ت یچاو  هوجان هدا و گ هئاو دا د ی هنئاو  هب ی هک هجوان ژن و با هب
  هواندا بس یباغ یویود هئ کیسوچ  هل یل همژان، ۆڕ  هل کژۆڕ. ژ چووۆڕژهات و ۆڕ
و  کویس هپ  هیشاکو  یر گرت هڤۆلک ،ێو هر ل هه. چوو هو ناز داهات و د  همز هت خ هس
  :دا چرپاندیگو  هب
م  هئ یپشت  همن ل ؟یبوو یچ یکیر هردا خل ۆ، ت هکۆمیر ئ هه یتان هتاوه یال...  ـ 
 !...یبوو کسرت و خورت یرم هرگ هس  هکر دیت  دوو چاوی سه  بهم ۆت  وه هنانیرژ هپ
ن و ی هکچ دا تان نگکیپاول  کیراویگرک هب ڵ هگ هل ۆ، تیل هم ب استم پڕ
  هارک هو ناب هشتت ئه  هکبوو   هست هدا بت کی هیۆچ ه...  ؟ردک هد ڕۆوگتان ئاکنی هب
با  یل هم ب یمپ ...؟تشکر پشت و المل دا ب هس  هت ب هو هالواندن یسیپ یست هد

  هناییت هیاکو سوو کت هئ  هل پ  هارکم ئا هئ یردنک  هزووت ل هست و ئار هب هبزانم م
   ...؟ی هیک هد  هک  هییچ

رامدا  هو  هل ات،کر ب هڤۆلک یچاو  هت و چاو لبب هر ه هس  هیک هو هئ ب هب یل هم     
ووت و ڕ کی هیۆدر  هم هئ  هک یخوارد و گوت پ ینددادا و سو یو هز کیمتگ  هب یسم
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 یۆست هئ  هل  هکیر هت و خستر هب هد هه یۆب  هبوختان ی هکتۆل هم  هم ه، ئ هق هب هڕ
  . تورست هپ هد
  : یر گوت هڤۆلک
و  هئ یست هد  هک یۆبخ ۆندم بو سو یچاوم بب  هچاو د ێرک هت دۆب یل هم ێر هئ ـ 

  ؟  هشاوک هر دا ن هس هت ب هدووزام
 یندسودیسان  ت،ر بب هڤۆلک یچاو  هت و چاو دن هر ه هس  هیک هو هئ ب هب یل هم  

  هکر هم ه هب.  ههاتوو هر دا ن هس هب کی هیچ دووپیه یست ها دبب یابب  هک  هو هخوارد
  . هو هوت هکرد و دوور یکاڕن  هخت هتر  هو ب  هو هیرخا هرچ ه، و هوۆندخواردن بسو  هل

 یال  هب کازڕچ یر ه هڤۆلک  هیک هو هئ ب ه، بیل هم ی هو هوتن هکشتن و دووریۆڕپاش     
  هل کیر ه، سیل هم ینی هن و بی هک یرخستن هد ۆت، بنکبدر  وه هکر هب هانلیچ گیه
  هل. ینکبست پش  هبست ب یو هئ ی و هخ و ج ڕر ئاخوو ژ  هو هینا هه  هور هگ یۆه
ند  هو چ  هسوور  هکل هن پ هپۆ، چوار قیل هم یستار ج یرر و ژ هس ینینکپش یامکئا
  . هو هیزراۆد کند هق  هپ هک

ابورد و ڕ ک هی هفت هه. گوم بوو یل ههان م هو ناگ پ ه، ل هنینکو پش هپاش ئ ژۆڕ س    
 دوا داهات هب شییتر یمانگ و مانگ  هبوون ب  هفت هدوو ه. دوا دا هات هب یتر ی هفت هه
چ یببوو و ه یو هز ینوقم ئاو یپۆن دگو  هن ل هئاژ یزرا هم یم گومبوو ه، ب
  . بوو هار نید  هو هک هیچ الیه  هب کیوار هئاس
ا، ش دا گیستان هد هدوور  هان بیچاو. ینکبست پش  هان بست بیزرا هم یرروژ هس    
 ان پکیوا هچ هیست و ه هد  هوت هک هن یل ی کراغۆس  هو ن کر هس  هم ن هب
 یرچوون هس هپاش ب. رچوو هد یۆبانان ب کی هرز هب ک هر و هه یل هم. شتی هگ هن

  هکان ینا و گوتان هیر هب هان خک هترۆکژان، ۆڕ  هل کژۆڕ، ینروشو هس ب ک هی هماو
دا کم هد  هان لیو هن دا ئۆلنگدیو یگوند یسوور یرش ی هد هگی هم یرگا هر د هب هل
ها  هرو هه.   هناور دا ه هس هب یشتیواز هو ن  هو هالواندن یست هد ک هیدووپ  هک  هوینیب
جاران  یجار ی هساس هکل و ی هک  هنیو ما هئ یل هم  هکن گوت ایشی هم هان ئک هترۆک
 یرد هب  هل  هکبوو  یی هفسان هئ کینیما یر هیک هپی  ونه  ر به هه  هک هبوو ، ب هن
  . تداتاشراب یسپ ڕی همڕ هم

 ک هو یل هم یناو  هو هژۆڕو  هر ل هتر هیم ئ ه، ب هو هیزراۆد  هرۆمج هب یل هم  به      
اد یر و یب یرچ هگرت و ه یخش هزرا دا ن هم یر هفت هد  ه، لیدناو هب یش هڕ کی هی ه هپ

  . هو هیاو س  هو هینرا یر هپ سکاندا کشم  هو بوو، ل هئ ینیرئانیو ب
  هب یوارین و دار و دیگوشی هه  هو هش ک هور هه  هییڤژان یمانگ یۆرما و س هس         

وت و  هخ ل یواو هت  هان بیارکش و یئ  هک کشن هچ  هب داگرتن، ل ڵۆه هفر و س هب
دانیشتن موو  هه هل. بوو  هو هبوونۆکس  هان بی هژانۆڕ یرگارکار و ک.  هو هن مانینش هخان

 یهاتوو هدان یهار هب یرز هو ییر هو هروک ار وک یگرامۆپر  ههشدا یانک هو هبوونۆکو 
  .ندراخو هاندا دکرکار یگو  هرا و بژڕ هداد  هکزرا بوو  هم یشانکت هحم هز
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  هندا ب هئاژ یزرا هم  هرازان ل هب ی هر هب ییت هیرداکر هس ییر هرو هس تی و ایهزن هم     
ر  هس بتوانیاندا ئاست  هبوو ل هن کر هچ سیه کشن هچ  هب ؛ر ببوویگج  هواو ماناو هت
اسادانان ی یماف. نان بترازیرمان هف  هر ل هت و س هخ  هل ت پبلو یۆت و بن هه

. رازان بوو هب یست هد  هر ب هاندن هکار شیاردان و بی، ب هو هشاندن هو هو قانون ه
 ی هئاژ یژن هب  هبوو ب کاس رکش یلماندن همل دان و س  هست ل هردن و دکسند  هپ
  .ا بووزرا ب هم یاژ

ی ق هب هڕ رۆکی  ردار و سه و سه هردکر ها سد زرا هم  هرازان ل هب یدان هخان یرچ هگ هئ   
  هل  ه، وات ش هدان هو خان هئ کیۆر هوان دوو سن  هم ل ه، بران بوون وقی سه ر ته سه
  هوام ل هرد هتوند و ب ی هشکو   هرمو گ ن دا مشت و مۆیو ناپول ڵباۆسن ینی هماب
و   هیبوا هدا ن هکۆر هو دوو س هوان ئن  هل ییبا هو نات یت هیهاتبا و دژا. دابوو  هیاک
موو  هبوو ه  هوان ه، ل هیبوا هان هینگ هک هیدنگ و ک هیست و  هدک هی کی هییت هیرداکر هس

م  ئهتا  هان هیانیخت هب ب  هم ل هب.  هیر ببوا هسی هم ۆب کانیان دخوازییهئامانج و 
ان یرمان هم و فکحو یت ئاو ه، ق هیراباکان یرابا و پکان یۆب  یهبا هنات  هردکر هدوو س

 ی، ساڵمسایئ  هکگوت ی هان دیم هتا ئ ه، ه  هنو ۆب. ردک هد هن ڕ هپدا تکنات هق  هب
و   هو هکالوپ  هردک هد یر دوو پ هان هیتر یو ه، ئێندرنم دابچ هگ ب هو د  هنم هگ
 ڵباۆر سن هگ هئ .تندردابچ ۆج ب هو د  هیۆج یسا ی هک هر، ساخ هرموو ن هف ی هد

بۆجوونی ن ۆی، ناپول  ره گیزه پژاندنی تۆوی یاویش یو هز  هفالن یدراوک ی هیگوتبا
ر  هه ب ه، دێبمر یکیو دا ێمر کیگوت باوی ه، دو  وه دایه هد رچ هرپ هبی  هاوتاکه

  لهو  یزمان هست هر ب هب هو ل یمزان هک یۆه هش بی هئاژ. ێرکن بیش ل یر هند هو هچ
  ر به سهش  هن هیر ال هن و، ه هیدووال  هوون بناچاری بب ه، بیت هس هد بی  نگهسۆ

   . ڕۆیشتن بایه دا ده ناته  رکرده و دوو سه کک له شون یه
و  ڵباۆسن  هب  ڵ هئاژ ی)ئا(ینگ هد یرۆز  هر هه یش هاندا بک هو هبوونۆک ی هربۆز  هل     

وان و  هڕ  هناگ هئاخاوتندا چ  هردن و لک هقس  هل  هکدرا، چون هو د هئ یانک هرنام هب
و   هژۆپ یژتنڕدا یم هم و خ هچ  هو ل هش، ئ همان هئ یاڕ هر هس. ن بوویزان و وردب هقس
ن ۆیم ناپول هب. زا بوو هاندا شاریو ت یزان هباش د یانی هکزرا هم ییسازکچا یپالن
رتر بوون و ۆز  یر هاویار و یدا   هور هگ یۆه ی هو هر هد  ه، لڵباۆسن ی هوان هچپ  هب
ار کو بزن و  ڕ هم ی هفیتازرادا،  هم ی هو ئاژن  هل. شتنیۆڕ هباشتر د ینرما همر و ف هئ

  هیو ج هان لیر هن بوون و سۆیناپول یالگر یوپتونخ  هرانان، ب هو ب یررخ و ن هو ب
 هۆزی یی هیاڕ ێو گو ینگر هیال. اڕ هگ هد ل ینۆیناپول یانک هنگاو هه  هکا، ڕ هگ هد

دا  هور هگ یۆه  هل ڵباۆتا سن هه  هکبوو،  ک هی هادڕ  هب  هو هنۆیئاست ناپول  هناوبراو ل
ل  هگ هز و بزن هت، پبب ڵن دا زاۆیر ناپول هس هت و برگر هان وک هنگ هد ی هربۆهات ز هد

 یان باعاند و دروشمی هنگ د هگد هی، رانان هو ب یررخ و ن هار و بک ڵ هگ هنگ د ههاود
ان ی هک هو هبوونۆکو   هو هگوت هت د هڕ هکن یند هان چی)سیپ و دووپ خاس چوارپ(
  .واندش هد
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 یارڤۆگ  هکنۆکند  هچ ڵباۆسن  هکش دا بوو  هکناس  هل هو ه هئ یند هروب هس  هر ل هه       
 یت و گوتار هباب.  هو هوۆاندا چووبیپ یورد  هو ب  هوۆبیزۆنز دا دۆج ی هک هبدانتک  هل
،  ڵاکشت و ک ینو یواز، ش هنو ۆب. رگرتبوو هان وی هیما ێنو یزانست  هان لک هارڤۆگ
ان یباۆسن یرنج هس  هکبوون  کت ه، دوو بابیزانست ی هوش  هب یدار هو ئاژ یررز هو
ان، ک هارڤۆگ یکۆر هناو  هرگرتن ل هو  ههر هب  هب ڵباۆسن  هیۆرب هه. شا بووکاڕ ۆو خ هر هب
 ی هربار هد   پرۆژه م هک هی  .شتڕان دای هکزرا هم ۆب یسازکو چا یدان هئاو ی هژۆند پ هچ
 یاتکن یزووتر  هب... : گوتی هد سنۆباڵ. زرا بوو هم یخواروو یانک هاوکل هنگ و زۆز
ی پاشاوی بۆ  وه ی دزینه ب جۆگه ده  نای هکزرا هم یخواروو یل هنگ و زۆزوخساو، ڕ

هۆی  بهترشاو  یرد هه  هکچون.  وه سترت و خاکی ترشاو، شیرین بکریته به هه
  هت، بگرر هناو هه ل کیم هره هو بر  هچ بیه ک هو، نین هگ یاتی هب یئاوی  وه مانه

 ی هیما  هتب هد ئاکامدا  له و یشۆخ هن یرا هگ یکان دای هد گوورانی یۆک هم  هتب هد
  .نانیزرانش هم یر هس یو ژان یناساز
ن و ی هپ  هان بی هک هکان، خاک هنگاوۆز ی هو هردنک کاز بوو پاش وشین هب ڵباۆسن      
کی چاک کراو،  یه ک کگه وهنجا یو ئ  هو هاتکب  هت هکن و مات و پاتا ڕ هم یپا
  هست ب هد ۆب ی هالو هب کینشوش  یه م پۆژه چوونی ئه ڕوه بۆ به. تنان بچیدا

  هنو شو هر ل هه  هک یسپارد هرد و ئکرخان  هتان تو ما ڕ هو م ڵپاتا یاندنی هئاوگ
  . نن هی هئاو بگ  هس ب هد

  ه، ب هیدا ڵد هل یم هره هو ڵباۆست سن هد  هار بوو لیرا دکئاش  هب  هکن، ۆیناپول      
ر  هو ه  های هون و خ هخ ڵباۆسن یو هه  هکگوت ی هدا و د هدل یۆب  هو هرژ  هو ل یرم هن
 فت هخ هد یل  هموو تواناو هه  هار بوو بیش، د همان هئ ڵ هگ هم د هب.  هتا هب یموو هه

 یوکت و و هک هه یۆب   هکت هرف هد یوخسانڕ یوانڕ هو چاو ێگر هادڕ ل یست هو ه
  .ێژب پ ید

  هژ بۆڕش یباۆو سن نۆیوان ناپولن کییۆکو نا یت هیدژا. چوو هژ دۆڕهات و  هژ دۆڕ    
ر  هش هیانکۆر هس ی هجوت ییبا هو نات یق هڕ  هلل هک یم هره هب. بوو هتر دژ قوۆڕ یدوا
وان دوو ن ی هشکو   هرمگ. بوو هوار د هۆک پتر پ یوان ها و ئب هان دکۆرژ  هب
ئاشت   هدوور ل  هب یراکئاش یق هب هڕ کی هییت هیدوژمنا  هشتی هگ  هاتکو  هان ئکۆر هس

 یردنکساز ی هژۆپ ،داو دانیشتنکی تکایی  هو هبوونۆک  هل ڵباۆسن  هک،  هو هبوون
  . ردک یگشت یاڕ یش هکشپ ی)با یئاش(

 کیپۆتر  هک بوو، هان هیوز هرس هس یقوت کی هی هکۆپ هاندا تی هکزرا هم یند هناو  هل      
. بوو یر هور و ب هالن و د هئاژ یزرا هم یانک هگکموو  هه ی هگج ینیرزتر هب  هو گرد هئ
و  یت هژهۆڕ یباک  ر نه هه  هکو بوو یس هپ ب کیباگر  هک هکۆپ هت یر دوند هس
 ر سهوابوو  یپ ڵباۆ، سن هیۆر ب هه.  هو هگرت هد یشیانکبا هرز هو  هک ه، بییژئاواۆڕ

 ی هروان هبا ، پ یزه  هب ێرک هو د تننا هد  هشیم ئ هئ ۆزرا ب هم ی هک هگرددوندی 
  هست هب هم م هبا ب یئاش یردنک، سازدا ڵباۆسن ی هک هژۆپ  هل. تنڕسوو هبا ه یئاش
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با  هارک ینییتوربا یپۆبا، ت یزه ییت هارمی  هب ێرکب  هک رابوویر چاو گ هب هل
  .تریربگ هو ل یزرا همبۆ ست یوپ بای ی کاره وزهت و ڕلبسوو هه

  هتبخر ییبا هارک ی هنکی هت و مرکان سازبی هک هئاش  هکر هه  هک گوتی هد ڵابۆسن    
 یسا  ه، ل  زرا دایه مه  له  که ینادکو  ڵۆو هر و پشت  هلیو هت یرچ هتر هیر، ئ هس
 یۆه هو سفر هو برما ه، سوونڕ یژۆڕ  هتب هد ان لیکیتار یو هبا دا، ش هارک یزه

ش،  همان هئ یاڕ هر هس. هاران هب یند هون ینالو ش هل یرما هگ  هتب هد ان لیزستان
ڕ  گه با وه هزی کاره  به ییبا هارک یتر ی هنکی هان می هش و دۆردی، شڕ هنج ه، جمشار
  .نۆن و بخ هک هشن و نیدان ب هر د هه  هک  هو هتس هح دهجۆرێ   هب ڵ هئاژ ن و بخه

م  به. بوو  وه مه ده  ش و خۆشی به ی گهمزگنی دوا ڕۆژ ،ڵباۆسن ی هک هرنام هب       
و  هر ل هوان ه هئ  هکچوندا،  ده یانکۆریچ هنۆک یرتر تامۆزدا  گای مشکی ئاژه باره له
ناو  هل ان مژتبو وییر هو هروکار و ک ی هم ه، گوان و م هو  هبوونبر هب یکدا  هل  هک  هو هم هد
بوو  کراسک ییواکو ناش یینوا هئ بو  یژار هه. رابوونک  هرد هرو همدا پ هست ی هکشب
  هزرا، چ ل هم یارک یو ئامراز  هست هر هکش،  هم هئ یاڕ هر هس. ابووان بیانیژ یژن هب  هب
ارهاتوو ک هب یوتوو هکشپ یامرازئ  هند هو هت ئ هودا، ق هئ یدوا  هنز و چ لۆج یم هرد هس
 یانیژ  هکت، نب کپ یت هڕ هها بن هو کیڕۆوگئا ێو بتوانر ێرکب  هکبوون  هن
  .تنرخ هدا بچ یباش یبار  هان بی هژاران هه

 توان هد کس هکگشت (،  )ند هسودم یند و ف هزار ف هه(یبتک س ی هو هندنخو    
ان ینو کیھانیج ی هرواز ه، د)با هارک یکینک هت یزانست(و )زا ب هشار کی هیننا هب
  .  هوۆردبکدا باۆر سن هس هب

 یو پالن  هخش هن یردنکسم هڕ ۆبا و ب هارک ی هارگک یجزا هئ ی هو هشانک ۆب ڵباۆسن     
  هزم هم ب هئ یرخان هت ینزۆج یجاران ی  هانخکشیمر یژوور یند هب هخت هبا، ت یئاش
ش و ک هش، بازنۆگ راز، س ه، تڵ، شاو هاستڕ انی هد ک هیال هدا، ل هو ژوور هل. ردک
ب تک  هل کدا، چاوی هک هژۆپالن و پر یشتنڕدا یم هد  هل. انابوود یوان هکویوان و ن هک

سم  هڕ ی هوان هکو  ان جغز و هی هم د هرد ه، هی هک هارک ی ه هر گ هس هب ک هیگایو ن
 ی هد  هک هدۆه  هب ک هیوتن،  هکر هس یریب یشۆرخ هو س  هکش هش گیجارجار. ردک هد
  .شقاندیف

  هل  هروان هو پ  هو خولخول  هن هق هو چ  هڕڕ هرخ و پ هچ یوار هنشو،  هر هب هر هب        
  که نده به خته ر ته خشی سه و نه وتن هک هرد هدا د هک هژوور یند هب هخت هر ت هس یسم هڕ
هاتن و  هل دۆل پۆو پ  هست هد  هست هژ دا دۆڕ  هزرا ل هم ی هئاژ. بوو باغتر ده ره قه
  هیدرا هق  هب  هیک هو هئ ب هرد و بک هان دیباۆسن یچپ ڵ هچپ ی هخش هن یری هس
  هل. شتنیۆڕ هرد و دک هان دییرپ هس کیری هن، س هبگ ت ل یشکیرزن هه  هکن هد
 ڵباۆسن ی هک هرنام هار و بک ڵ هگ هد  هکن بوو ۆیناپول ن هر ت هزرا، ه هم ی هموو ئاژ هه
ژان ۆڕ  هل کژۆڕ،  هو هییشیدوژمنو د یت هیاموو دژ هه هم ب هب. بوو کتا مالن نال هه
 یزار هه هزار ب هه یخش هن یور هد  هن بۆیناپول. وت هکژوور  هو یل وتوپکو   هد هرز هس
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نگاند،  هس هه ی هک هو پالن هخش هن یند هبند  هب یورد  هر بۆو زدا ل کیدا خولباۆسن
دا  یر هس هش بۆگ هش تا بۆگ ، پ هل .ستا هاوڕدا کسووچ  هل ینگ هدب هش بکی هی هماو
  .ییۆڕوت و  هکر  هد هو ینگ هدب  هست و بیم هه

 را و هه  هق هچ هڕ هو ش یهان کپ یو گران هور هگ کیزرا دا گرفت هم  هل )با یئاش(     
 ب هاست و بڕپ و  هڕبوو،  ڵباۆسن یرچ هه. ر ساز بوو هس هل قورسی کی یه نگامه و هه

 ؛ هر هس هژان جار گران و پک هیبا  یئاش یردنکساز  هکگوت ی هد  هو هندنراغ نوشتا هق
 هازین یرۆز کیردنکماندووۆوتن و خ هسر ه، نێو هد پ کیار و چاالک هب یۆشان و باه

رد و  هب. ننب یۆب ب هن و دین ین هوان خاو هئ  هک  هک هر هگ یر و ئامرازئام کل هگ ، 
 ینش هباو.  هک هگرد پشتیر  هس  هتشرکب یۆب  هستیوو پ  هک هر هگ یدادب کیکوچک

 یپۆت یاندنڕسوو هه یوژم هت  هاتکبا ب یزه  هک ێخواز هزن د هم ی هڕ هچوار پ
ان یشیتر یل هلوپ هک  هپ و وردۆل و گ هرق و ت هب یۆنامیها د هرو هبا، ه هارک ی هنکی هم
 ینۆخات و چ هست د هد هو ێوک  هل  هشت  هم گشت هگوت ئ هدی هن ڵباۆم سن هب. ێو هد

  . داشت هادڕر  هو د هر هب کی هی هنج هم جار جار پ هب. اک هد  هئاماد
  هل ڵ هتر ئاژیار، ئک  هنی هخین و بی هکبا ساز ب یتو ئاشب...  :گوتی هد ڵباۆسن      

  .بن هو دخ هب ڵگو ک هر و هات و هک هش دیژان ئۆڕ س س هر ب هدا ه هفت هه
و   هش هگ  هل یگشت ی هو هسان هوابوو ح ی، پڵباۆسن ی هوان هچپ هن بۆیم ناپول هب     

  : یدا گوتک هی هو هبوونۆک  هل  هیۆرب هه. تد کم پ هره هب یدانپ هر هپ
نجام  هر هس ب یشانکرد هو ب یارک هغرۆس  هب ڵ هئاژ یزو ه ییتو تواناب... ــ  
  هو لبت  ههشمان یوتان هک هم و پاش هره هب یزبوونک یوانڕ هچاو ب هن، دیر هب ۆیف هب

  ... نینیر بب هس یچاو هشمان بیانک هوت هکس هد یچوون و خاپوربوونکر دا ت هئاخرس
دوو   هران بکدا کئاسمان یت هور خژ هزرا، ل هم یگرتووک هی ی ه، ئاژ هبیرت هم ت هب     

                       : گوتی هرد و دک هد یم هاوار هد هب ان پکی هی هر هب.  هڕگرژ و تو کی هی هدژب ی هر هب
  ... ن هکار بکدا  هفت هه  هژ لۆڕ و س ڵباۆسن  هن ب هانتان بدک هنگ هدــ 
  : گوتی هتر د ین هیال
  ... نیبژ ی هو ل و ب هس هتر و ن و تۆیناپول  هن ب هانتان بدک هنگ هدــ 

  هکن بوو یامین هب ن هر ت هندا، ه هئاژ یزرا هم یراوکت  هدوو ل یر هماو هو جن هل     
ر  هو ه هدا ئیاستڕ  هل. چوو هد هدا ن  هکچگو  هب یک هیچ الیه یواداران هه یبا یرتۆگ
  دوور لهوا و ب ا بواند هم و ئ هئ ی هو هردک ب ی هئاست گفت و واد  هجاران ل ک هو

، ب هدان ڕۆگ  هو چ ل داب ڕ هگ  هبا، چ ل یئاش: گوتی هن دیامین هب.  هو هوۆماب ڕ هباو
  . هو هتنم هتام د روا پوچ و ب هت و هنیناب کڕۆوگچ ئایه ڵ هئاژ یانین و ژیژ

  هو هنانشا  هان بیشی هکزرا هم یپاراستن کیر ه، ئیۆخ یج هب با یئاش ی هشک         
 وتنی هکر هسم  هب اندبوو،کش انیاندا دوژمنیمانگا یۆه ڕی هش  هاست بوو لڕ. بوو
موو  هه ی هو ئاژ  هوۆداب ینگ هند دا د هب هم  هپ لۆت ک هو ڤۆمر یانکشکو ت ڵ هئاژ
یتو  ربز هژان و س هه. بووژا  ههپهره هو س یو ی هئاژ یداندا یۆخ  هل یۆش خ
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 ینان هخاو. بووخست  ێڕ هن و هئاژ یزرا هو م هر هب یڤۆمر ی هر هب یی هڕتو یلۆپ هش
 ییت هیدژا موو  هه به  هکدرابوو،  ان نیی هڕتو ی هورک کشن هچ  هتر ب یانک هگک

. خستن هد یکڕئامان  ب کیرشه ۆو ب چوون ده یگرتووک هیو  هر ه، بییۆناوخ
و  ان نابیردار هست ب هدوژمن د  هکا بوو رکان سوور و ئاشیل ڵ هئاژ  هیۆرب هه
، یت هبیتا هزرا ب هم ییت هیرداکر هو س یگشت  هب ڵ هئاژ.  هو هدات هان دادیر هس هب
 ڵباۆم سن هرد، بک هدست پ هان هیڤۆمر ی هر هب ی هو هپان هب یرشه یر هگ هئی ترس هم

. ون هکساز دا ب هچار کیت هناع هق  هو ب  هو هن هکبل کیریبوون ب هن  هن ئامادۆیو ناپول
  .ردک هان دی هقس ک هی هشدا دژب هم بوار هن و لیز هب هد هتان دانی هش یل هک  هوان ل هئ
ست و  هر د هس  هست ل هدا دما  هل ناب ڵ هئاژ  هکوابوو  یاڕن بوو، ۆیناپول یرچ هه

دار ساز ک هچ یو هو پت  هارامک کیزه  هستیوپ. تشیدوژمن دابن یرشه یوانڕ هچاو
الم  هب. ن هکب ب هدا قرخیخو یما  هرش بردن، دوژمن له  هت و برکب  هو ئاماد

 ن ناتوان هئاژ یزرا هم  گوتی هد ڵباۆسن. وت بوو هچ پ ی هچوونۆم ب هئ ڵباۆسن
موو  هه ییپانا  هب ڕ هش ی هر هب و یو هز یۆگ یر هرتانس هس  هتشکب یزامین یزه
 یگاڕوابوو  یپ ڵباۆن، سنۆیناپول ی هوان هچپ هب . هو هاتکدوژمن ب  هھان دژ بیج

  ه، بڵ هئاژ ییھانیج یشڕۆش یدانپ هر هدوژمن و پاراستن و پ ی هشک ییر هس هچار
دوا دا  هب یوتن هکر هس دوژمن  هدژ ب ڕی هش ی هر هب ی هو هردنکو  یزامین یزه یناردن

ر  هگ ه، ئڕ هش یئاگر یردنکرپا هدار و بک هچ یزیه یردننا یبر هوابوو ل یو پ هئ.  هینا
ت، رکب  هوان هڕھان یج یر هرتانس هس زراکانی مهو  هر هاتر بیو زرتر ۆز کیترانۆک
  . ر همگ هست ی هر هب یانکشکو ت ن هئاژ یشڕۆش یوتن هکر هس ۆب  هیگان ریتر هرانیژ

  : یستا و گوت هاوڕا ن دۆیناپول یانک هچوونۆر ب هرامب هب  هل ڵباۆسن
موو سنووران  ه، هق هترس و ت ب هتوانن ب هد یزگارڕ یامی هپ یگر هه یترانۆک... ــ 
 یامی هو  پ  وه نه باڵ بکهدا  یو هرز هس یانک هگکموو  هه یئاسمان  هنن و بز هبب
  هراوکوچا ی هئاژ  هک ی هم هود هئ  نن؛ن دا بخو هئاژ کی هی ک هی یگو هن بڕی هاپڕ
ر  هب  هر ل همگ هست یو دوژمن  هراوکشن ۆڕن ڕی هاپڕ یتر موتوری، ئیناس یبات هخ یڕ
 ل یت هس هسترا و د هب  هخت هت  هل یست هد  هکدوژمن .  هراوک ب هدا قرخیۆخ یرگا هد
و  ک هست و چ هو د یزامین یز هشبۆخ یزه  همان بکازیچ نیتر هیرا، ئکوت  هز
  .تننام ڕ هش یدانی هم

 یبار هل ڵ هزرا دا، ئاژ هم کینال ی هردکر هدوو س یت هس هد ی هبازن ی هو هر هد  هل      
ل  هجار پک هی کی هی هلی، گورچو دوور دا یکنز ی هشکگرفت و  ی هو هدانکچوون و لۆب

و توند  وتر هق  هب  هو هک هیر ال هه  هل ک هیر با ه، ه هیۆرب هه. بوو هان هکیو ناس کس هو ت
ر  هه  هوات. نیر هل هد  هیو با هئ یوا هه  ه، ب هیردباک یر هاندا گوزیر هس هژتر بیو ت
  هبوون ب ها دکت  هدان، ب هد ینیردن و تک هد ۆب ی هقس ڕگو  هن بۆیناپول  هک کاتک
 یژۆڕدوا  ینیریش ین هو ب  هواد ڵباۆسن  هکش کیاتکو و،  هئ ی هک هبازڕ یوان هڕ
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و   هه ههب هب ینگ هو د  هو هشان هگ هو د هئ ینگ هد  هدان، ب هدپ یران هامک  هل پ
  .ووشاندڕ هد یعاسمانان یان گوی هه ههچ هچ
 ییتاۆک با یئاش یراوکسم  هڕ ی هال هو گ  هخش هن ڵباۆنجام سن هر ه، سکند هپاش چ  
ر  هب  هخاتیدا بداهاتوو ی همم هشک هی یژۆڕ ی هو هبوونۆک  هرار داندرا ل هنا و قه پ
  .یگشت یاندنگ هر د هب  هتو هکب ی هک هنووس هزرا و چار هم یشتووانیدان یچاو ی هلیس
.  هو هبوونۆکدا  هور هگ یۆه  هل ییاکت  هزرا ب هم یانیج هشتیداهات و ن  هم هشک هی
 یست هد ی هک هژۆپ یستیست و ن هه ی هو هردنکوونڕ ۆهات و ب ڵباۆاند سنیخا هن یرۆز
و بزن  ڕ هم یت هماع هدا، ج  هقس ی هرم هگ  هو ل  هتاو هر هس  هر ل هم ه هرد، بک  هقس  هب

 چوارپ ...:ردکست پ هان دیست دروشم هنق هئ  هند جاران ب هرانان چ هو ب یرو ن
  ... سیپ خاس و دووپ چوارپ... سیپ خاس و دووپ

وام  هرد هب ی هک هامڕ هست و م هب هر م هس  هن لینگ ه، گران و سیند هم  هر بۆز ڵباۆسن    
 ب هن بۆیناپول  هکردبوو، ک نهواو  هت ی هک هژۆپ یرتۆاپڕ یم هک هی یش هب هستا.  هوۆب
 ڕی هوپ هئ  ه، ب هو هبوونیپشت تر  هستا و ل هه ج  هردن، لک هقس ی هرۆن یرگرتن هو
  .  هیوا هه با یئاش: یگوت  هو هییت هیمناه
  هماغان هد  هرز ه، بیرز هلووت ب  هن بۆی، ناپول هی هستڕ  هورتکم  هئ ینیرب هد یدوا     
 هو هبوونۆک یداهاتوو یم هره هب یم هرخ هد  هیک هو هئ ب هو ب یۆخ یر ج هس  هو هیاڕ هگ
  . هو هشتیت، دانبب 

 یت هماع هر ج هس هب  هوو هر ل هو ه  هو هیاڕ هبوون داگیو تر هر هب ڵباۆسن ێنو هرل هس     
  هک هو هبوونۆکو  ڕۆکان یسوود ب یباع هباع  هن ب هک هن  هک، یخاندیو بزناندا شر ڕ هم
 ی هو هسان هح  هل پ ین همیستا و د هاوڕ ڵ هئاژ یر هماو هج  هوو بڕمجار  هئ. ننوبش
  :یرد و گوتکسم  هڕنگ  هد  هب ینانیزرانش هم یژۆڕدوا  یانیژ
 ێتان دیت هلیۆک یور هوا د هئ  هک م هتان بدینبگرن با مزگ ێسا گو هد !انیڕهاوــ  
  هکم تان ببا پ. ید  هتتان ب هو هسان هو ح یزگارڕ یش هگ یژانۆڕت و ر بچ هس هب
 یدیئ. ت ژان ناچ  هن دش تاو هل یارکش و یئ  هتان بست و با هد یدیودوا چ هم هل
گاسن و   هانمان بک هگک،  هو هنیدرووی هد  هنکی هم  هب  هندراوچ یرچ هوپاش ه هم هل
 ڵماۆج ییبا هارک یب  هانمان بک هنداو هو ب  هو هنی هد هرد د هو یکیترک هل هئ کیشخ
  .نی هک هد

ر  همان، ه هک هئاش یکیینۆترک هل هئ ی هارگک هراو لیرگ هو یبا هارک یزه! انیڕهاو      
و  ڵۆو ه  هدۆه  هک هت، بد  هو ههانامان  هدا ب  هو هگرتن هچاندن و داشتن و ه  هل ک هن
 ینبارۆز هگ یرما هگ ی هقرچ  هل. وونڕ یژۆڕ  هاتک هد ۆو دا ب هش  هشمان لیانک هلیو هت

 یارید هب ۆنمان ببزو ێز هک کینف یوا هن و هز هت هلل هک یسارد ی، ئاونانداهاو
ن و یوت هلیش یندا ئاوز هاوتیپ یزستان ی هچل  هل.  هو هتنمان بووژ هت و دند
  ... هو هتنس همان ح هو د نت د هخ  هب ۆنمان بان بالویگ یرم هگ یوا هه
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  ههات ب هد  هور هگ یۆه یتووشیندا ی هئاژ ییوانیو پشت ینگر هیال یرازوو هت یتا     
ران  هیکشدار هب ینگ هد یرۆز  هر هه ی هربۆت و زشیبن ل ییقورسا ڵباۆسن یقازانج

 یاتیبر و قن هس ی هرد هدا پ هم هود هر ل هم ه ه، بێو بدر هئ یسوود و قازانج  هب
و   هیکا، زرڕ همدا گ هد  هب کیر سامنای هس کی هی هشقیو ف  هیکا و زرن پچۆیناپول

 ڵ هئاژ. چوو بوو هزرادا ن هم کی هچ ئاژیه یگو  هب  هم هود هتا ئ هه  هک کی هی هشقیف
  هب ڵباۆسن  هکبوون   هییوای هخ  هن همیو د هئ یرانی هس یست هرم هش و سۆخ هروا س هه
ن کگورگ خن یچاوسوور یگ هس ۆهان ن هو ناگ پ هل یچ هک. ردبووکسم  هڕ یۆنگ ب هد
زن و  هم یۆناو ه  هژانڕل ۆپ  همل دا بوو، ب  هان لیژڕبزمار یرد هز ی هالت هق  هک، 
ر  هچاوسوور ه یگ هس ۆن یالمار هرش و په. برد ڵباۆسن ۆان بیواست شاک هی
نگتر  هدر کئاه ڵباۆر سن هگ هئ  هکبوو،  یوانڕ هچاو  هو دوور ل وتوپک  هوند هئ

ب هو هیباجوو ،انکچاوتروو  هل کشک هیر  هب  هل یدا ورگک هب. راک هو دب ر  هم ه
موو  هه یاوداپچ چ یچاو یر چرا هرامب هب  هل ڵباۆو دوو، سن ک هی یب ی هند هو هئ

 یچاوسوور یگ هس ۆن. ڕی هرپ هزن د هم یۆه  هبزووت و ل کیچاال  ه، بدا زرا هم ی هئاژ
موو  هه  هش و ب هل یموو توانا هه  هب ڵباۆسن. ان دایودا غار هئ ین پشو  هگر بیانی
دا،  یغار ۆوت هندا ئینگ هڕ یزرا هم یند هم هرگ و زو من  ه، بیانک هشان و قاچ یستب
.  هو هیشا هو هد یۆخ ک هو کیراز هب  هس ل هر ب هه  هردنکاڕنگدان و یل هو ه هئ  هک
نان یزرانش هم یسامگرتوو یچاو. اکسیخل هه پ هردن، لکاڕ ی هرم هگ  هل ڵباۆسن

  هک، ڵد  هتو هکان ی هو هئ ی ها خورپکت  هان بیموو هه. اڕ هدا گپ یترس ی هکتروس
 یزرا هم کیپا کیو خا ڵباۆسن ی هست هج  هر بگاتۆنخخو یگ هس ۆن یژیت یپ هکا ک هن
  .تبب ڵئا پ یانیرز هرب هست و س هرب هس

 ی هو هر هد یڕشوو، پ  هتر ل پ هو توندتر و توند  هو هیستا هوت و ه هک ڵباۆسن        
موو  هه  هدا ب یر هپاش س  هدا و ل پ  هان بیش تاویانک هگ هس. ر هب  هگرت یزرا هم

 یچ  هک،  هو هوت هک یکنز ل ی هند هو هر ئ هان هک هگ هس  هل کک هی. چوون یۆب  هتواناو
نان و یرژ هپ یحاست  هشتی هگ ڵباۆسن. تدا بگرپ یپ هو ق یپاشوو  هبگات یم هما د هن
 ڵباۆسن. برد ۆان بیالمار هپا د کر هب  هل ک هیر  هو ه  هوش هداب ان لیاوڕان ک هگ هس
 یژیت ڕکین و د هو هو د کپنچ یند هوبن  هرد و بکن دا یرژ هپ  هب یۆخ  هانیر ئازاۆز
  .رچوو هد یۆزرا بوو و ب هم یویود هئ یرباز هناندا دیرژ هپ

نۆ چوو  هن پ یو چ  هو هانڕ هداگ ڵۆو ه هر هب کمنا هل و خی هکز و کر هس ،ڵ هئاژ     
  . هو هانڕ هما گ هس هق هچ  هش بیانک هگ هس

زن گران بوو  هم کیسات هارک، ڕد هئاژ یچاوسوور یگ هس ۆن یوتوپک ینیقو هه      
  هو هنگۆدوو س  هان لک هگ هدا سیاستڕ  هل. تاساند یواو هت  هب ینانیزرانش هم ی هلل هک  هک
  هدوور ل  هکم  هک هی ،زرا هم یاژ ی هئاژ ینین و نفرو جو کر توو هب  هوتن هک

ندا  هئاژ یژ ئاشنام هل یگا همۆکو ن  هرابوون و لکو خ هب  هدانست  هو ب یدان هئاو
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و   هو هوتانکر هس یست هب هم  هب  هکش یم هر چاو، دوو هب  ههاتن هد  هوار هو غ یانیب ک هو
  . بوون ندران عاملڕید هنمژتن و هخو  ه، بڵ تیی ئاژه سایه که یوخاندنڕدا
ان یبوونیکدا هل ی هنیخت هو هشتا سابوون و ه  هکر توت هه  هکند  هرچ هان هک هگ هس ۆن
 ی هست هج  هب. ا بووننگ هر خواردندا ئۆچوون و زڕ هب ڕ هت یسا  هم ل ه، ب  هوۆهاتب هن

   .نیویک یگورگ ۆتگوت ن هان دیۆر ن ه، ه هو هانیماس هب یت هف هق  هو ب  هوت هک هدرشت ه
  ه، هاتن و ل هق هل  هو مل  هسووت هکلک  هو ب هو هانڕ هنان گپ هڕاو و ڕ  هان لک هگ هس        
و گوێ  بردن هوڕ هرمان ب هو ف  هسووت  هکلک. انک هتووت هدا ه نۆیناپول یر هچوارب

  . هو هیران هنیب یادیر و یب  هو هخست هد ینزۆج یم هرد هور و س هد  هکبوونک  مست له
ر  هر ه هس  هوت هکردن ک هقس ۆن بۆی، ناپول هو هزران هدام رج هس  هل ڵ هئاژ  هکر هه      

 یواز هر بانگۆیما هری، پشڕۆش  هر ل هب ی هک هییژووم  هو هش  هوا ل هک،  هیۆک هو س هئ
  . ند بوودا خو هئاژ یگو هب یشڕۆش
ان ی هو هبوونۆک  هم هشک هی یژانۆڕاتودا، داه  هل  هکاند ی هگیاڕم  هود هر ئ هن هۆیناپول   
 یارکش و یئ ی هرنام هب  هکاند ی هگیاڕها  هرو هه. ترکش بۆرام هف  مه ئه ب هو د ناب
 ێرک هد  هئاماد یت هیرداکر هس  هر ب هس یارگک ی هتیمۆکن  هیال  ه، لڵ هئاژ ی هفتان هه

 یگو  هسروود، ب ی هو هندنخو و ئا یردنک هه یم، دوا هشک هی یژانۆڕموو  هو ه
ردن و کسند هرا پکئاش  هن بۆیم، ناپول هود هر ئ هه. تندرخو هزرا دا د هم یارانکرک
  هکقام  هد یشیو هو ئ ک هی هلینگوست هه  هردک کیاراتیموو ب هه ی هو هرچدان هرپ هب
  : یرد و گوتک یۆخ ی هۆکچ
،  هدواو  هب  هات و ساتکم  هئا ل  هک  هو هتانکشم  هن هخیو ب  هو هن هکتان ب هکچگو... ـ   
 یانک هستو هه ی هر هق  هل ۆخ  هیین یۆب ک هچ ئاژی، هکب هب هو س ۆچ هیه  هب
  ! ت نمدا ببزو هد  هل  هخن هڕ یبدات و زمان یت هیرداکر هس

 یرگ هن، جۆیولناپ یفیو گ ڕ هه  هو هتر کیر هب  ه، لک هیال  هل ڵباۆسن یاونانڕ         
  هو هک هیچ الیه  هل  هنووز ک هی هتا ماو هه  هکرد، کنجن  هنجن ئ هئ کشن هچ  هب ی هئاژ
  هوتک هر و س هندجاران س هچ  هو هکییمنا هخ ڕی هوپ هئ  هداماو، ب یر هسکبا. هات هن

 ۆک کاکزۆت یواوش یای هر و خیبم  که به  دا یو هاند و هک هاتڕ ی هک هپرچن
  .یتوان ی هرا و نک هن یۆب یچ هک،  هو هتنبخو  هووداوانڕم  هئ یارکۆو ه  هو هاتکب
زندا  هم یۆه یشتوانیدان یشووپ  هر هه یزڕی  هندا، ل هموو ئاژ هه ی هو هر هب  هل
و  یردارۆز ڕ هم هستان و ل هوان ه هل کند هچ. شتبوونیرازان دان هب  هرخ هف ی هست هد
. انیشقاندیف یی هڕتوو  هرد و بکان کیان هاواریرچاو هب یراکئاش ووت وڕ یدر هغ
چاوسوور دا  یگ هس ۆن یق و لوور هو چ  هر گرمژ  هان لیهاوار ینگ هد  هکر هم ه هب

ت  هبیتا هب.  هو هتو هان سریینگ هج هجواب ینگ هش ترسان و دیوان هئ یدیبزر بوو، ئ
 ینگ هزندا د هم یۆه  هالن ل هگ هو بزن ڕ هم یدروشم ینگ هشدا د هم هو د هل  هکر هه
  . هو هوت هش خیردنکاالکو س  هخن هڕگرتن و   هنپ و گ هپ ینگ هتر دی، ئ هو هیدا
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 ک هی هماو ێڕ هرب هس ڕی هبزن و م ی)...سیپ خاس و دووپ چوارپ(یدروشم ینگ هد
 ی هنج هن پۆیناپول  ههاوتا، وات ب یرز هب یاین هو ت کتا کیۆر هتا س ههات، ه

رد و ک ڵ هئاژ  هل یم هد یووڕ کۆر هس.  هو هاندڕ هداگ  که هژوور  هب ینگ هدو ب یب هه
  : یگوت

 یت هیرداکر هس یزگا هد یگر هام هی هو پ یک هپ ک هر و هل هوکق سیفڕو دوا،  هم هلــ 
  .تن هی هگ هادڕ ێگو  هتان بیت هیرداکر هس یرمان هوتان و فن  هتد

ر  هس  هرا هاتر خ هل هوکس  هکوتبوو  هک هن دا نۆیناپول یم هد  هرمان ل هشتا فه        
  :ردکپ یست هو د ۆک هس

ر  هه  هک  هیراکوون و ئاشڕم سوور و من ل!... زڕ هرز و ب هب ین هئاژ! انیڕهاوــ      
ق یف هڕ یووڕ  هب  هو هزڕو  یبان هھریم  ه، ب هوئ کی هی ک هی ید ی هرواز هستا دئ

  هک ککۆر هس یست هناو د  هت هتان ناویوانیپشت یست هو د  هو هت هراوکدا  نۆیناپول
  . هر شان هس هل ییت هیرا هبڕ یگران یو بار  هکۆر هس  هتاقان
 ی هر ئخ هن!  هشاومژتنۆخ یت هیوا هشو پ یت هیرا هبڕ تان وابن پ هک هن! انیڕهاو
  هب کۆر هس یرشان هس ی هقورس و گران  هک ر ئهو  هن ئ هک هن... ست و براۆد یل هگ
ن و ی هو ب  هییر وا نخ هن!...  هییو سان کسوو تان وابم بگرن و پ هک ستی هد
 دژوار و پ ێو هتا بتان هو ه  هخت هخوازن سیتا ب هو ه  هن گران هکز ب هتا ح هال ه هنی هب
  . هر هس یرد هد
ز  هن حۆیق ناپولیف هڕ  هیردا هق  هب کر هب هانلیچ گیندا، ه هژئا یزرا هم  هل! قانیف هڕ
و  هون ب هم خیدا  هن بۆیناپول ڵاڤ هه. اتکنا یت هیو برا یر هرامب هو ب یسانک هی  هب
  هزرا ب هم ی هئاژ یو مشوور  هداهاتوو کژۆڕخودا  ی هئ  هکت نیب هد  هو هژۆڕ
  هتر نیست و ئ هد  هت هدراو یۆخ ینووس هس چار هکر  هه  هک،  هو هتۆرز ب هب ک هی هادڕ
نج و  هڕ  هو گشت هئ  هیۆمان بکۆر هسش  هکۆمیوا ئ هئ. ردار هس  هو ن  هماو کۆر هس
 یکو دا  هت هو ماف  هزمۆم  هدژ ب  هیۆت و بنیب هوا د هڕ  هو هیۆخ  هب  هت و ئازار هیز هئ
 ۆتان زووتر ب هژۆڕو  هو ئک هر ب هه ت،ست هو هزرا د هم یراکو ئاش  هشاراو یرا هگ

ات، ک هران در و ژ هس یری هس  هو هنیھان بیجی  کراوه یکچاو  هب مانکۆر هس... بگات
  هژۆڕو  هم ئ هکش هر ب ه، هێرژ هو هد هان هک هت و بژارربژ هد هان هک هنرخ هب
  .داب ۆمان زووتر ب هش هگ

وا ـ تان ب ڵباۆسن یانک هنیز  هون ه، خ هوئ  هل کند هش هیستاه  هنگ هڕ! زانیئاز
.  هنان بوویشیزران هم ی هزۆس هر و جگۆمخ هخ ، هردووکاڕو  هئ تان وابو پ ردبکپ
و چ  ک  هو ها ئیئا  هکن ین و بپرسی هکب کاری، با پرسیاستڕ یخستن هد ۆم ب هب
  هکن ین و بزانیبا بپرس. ..؟رخست هد یباۆسن ی هپ هوت و چ هچ یالنیبوو پ کس هک
م  هئ یارانی هن یسیپ ی هنج هپ بوو ج کوان هپا  هخاس  هھک ینیوردب یچاو  هم هئ

ردار  هب هت و خبزان ک هی، با گشت الیانیگ یارانی  هب... ؟ هو هییزۆد ی هستان هئاژ
،  هک هر هگ یش همووق یرم و چاو هگ ید  هوتنرخستن و پا هن و دیم ناس هئ  هک تب
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 یخشان هدر یتاو هو ه  هرمان هس یبان  هل ک هیوا هشپ ۆوت هئ یر هبس  هارانیخت هب  هک
  . همان هو هبوژان یۆه   هردار هو س کۆر هو س هئ
بوو  همدا د هر د هب همان لیکش و تار هڕ کی هیچ داهاتوو بزان ک ! ژاه ستانیۆد
  هک ی هباۆو سن هر ئ هه  هب!  هیردباکر یمان گکو هئ  هل ڕکیچنگو ڵباۆر سن هگ هئ
بوونمان  هن یماح هو ت  هندووها کل کیلکر  همگ هست یڤۆمر ڵ هگ هد  هکستر ئ هه
  ...ات ک هد
  : یشتووان گوتیدان  هل کک هی

 ک هاندا ویمانگا یۆه ڕی هش  هل  هکبوو  هن  هباۆو سن هر ئ ه، هڵباۆا سنیئاــ          
  ؟اندکش کت یڤۆمر ی هر هو ب ینگ هج  هانیدایانفیز، گۆسئازا و د کیر هشۆکت
  : یمدا گوت هو  هر ل هل هوکس
! قیف هڕ ر ناب هس هچار یدانداری هو م یوانباز هپا  ه، بڵ هئاژ ی همئ یر و گرفتیگــ   

م با  هب!... ڵوا هس ه هه یخ هیرمان مردن با هناو فپ  هبوون و ل ێڕ  هر ل هس... 
ن و یوانڕ  هب ک هو هم، ن هکب ۆتان  بکت هڕشایش ئیانیمانگا یۆه ڕی هش  هت ب هبار هس
 یۆه ڕی هش  هل ، هگ هب یپ هب... زلتر ببن کی هی ه هه یتووش ییرپ هس یری هس

  هکرد ک هن ی هو هئ ،کۆر هناو ب ی هش هبانگ ی هو هردنکوب  هل  هجگ ڵباۆاندا سنیمانگا
  هرن و بۆز  هشاراو یت هباب  هورد  هب... ر زمانان هس  هتو هکب یناو  هشن هو چ هب
و  هر هرنجتان ب هان سیڕم هاو ه، ب هو هنی هک هوون دڕ یتانۆب  هر هب هر هو ب ج هب یاتک
زم و  هن یبردن  هوڕ هرشانتان ب هس کیر هودوا ئ هم هل  هکشم ک هادڕ  هم گرنگ هئ
ت، نکبش اسایت و دابن یالر  هنگاو ب هه  هیین یۆس ب هکو   هنییالۆپ کیونکزا

  .نگور هد یازاتاڕ یرا هدوژمن گ  که  یهدا یی هر هو ب  هر هس ب ی هفر لژ  هل  هکچون
 ی هوئ  هکن یزان هش د هردکر هس ی هم، ئ هش بید جار هن و سیق هی! انیڕهاو ی هئ
ت ناخوازن  هق  هکاسا و قانوونن، چونی ینداریو هئوادار و  هه ڵان و دیگ  هژا به
  .  هو هتڕ هبگ ڕملھو ینزۆج

 یرمان هف یئاخر د  هو ل کخا  هیراکنز ۆج ی هو هانڕ هش گی همجار هوا ئ هئ       
ان یدا گوتد  همل دا و ل  هان لیست هم د هود هر ئ هش هی هئاژ. دا داندرا یت هیاکۆر هس
 ینزۆج ی هو هانڕ هگ م ، هشک هی یژانۆڕ ی هو هبوونۆک یوامبوون هرد هب یکیو ف ر ف هگ هئ
 یشیل  هک ه، ب هییان نید یئاوات ک هی هو هبوونۆکچ یه ک هرن هت، هد دا دوا هب
  :انیرد و گوتکان یرا هاوارکت  هب ڵ هم ئاژ هود هر ئ هه. خوازنیزارن و ناب
ت  هب هت، ئدوا دا د هب ینزۆج ی هو هانڕ هم، گ هشک هی یژانۆڕ ی هو هبوونۆکر  هگ هئ ...ــ 
  هکت  هبیتا ه، ب هیدا ناد  هب کی هی هو هبوونۆکچ یه یل و ئاواتی هم ک هچ ئاژیه
  . هو هتنڕ هر بگ همگ هست ینزۆج  هشتنانیو دان هئ یکیوفف  هی هوان هل

،  هو هت هاوڕ هدا گ کیشم یراو هد  هب کی هیین ههو هئ  هاکزۆوابوو ت یپ  هک،  هسکبا    
  : یاندن، گوتک هت اڕر  هماندن و سند جار پ هپاش چ
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ز و پار یو جغز  هو هتست همان ب هد ێنو یاسایقانون و   هن بۆیق ناپولیف هڕر  هگ هئــ   
 یوۆتوخم و ت یوتاندن هف یازین  هب یش هوان هت و ئشک هور دا د هد  همان بنو یپاوان

ق یف هڕ ی هو هن، ئی هن و دی هد همل د  هس ل هو دوا د هم هش لی همئ  ه، ب هانمدوژمنان
  . هاستڕر  هس هرب هت، سژب ی هن دۆیناپول
 ی هن دۆیق ناپولیف هڕ ی هو هم و ئ هک هار دکمن پتر ( ی، دروشم هو هژۆڕو  هتر لیئ       

  .شتیر ن هسکبا یم هد  هت و ل هبیتا کیدروشم  ه، بوو ب) هاستڕر  هس  هر ب هت سژب
زرا  هم یر هبو د ا و موچڕ هداگپ یهار هب یزستان با یۆفر و س هب  هر هب هر هب      

  هک، ڵباۆسن یارک یژوور یرگا هد.  هو هان هاتیژانتوو پ یاتکو   هو هندوو بوونیز
و  هت ئ هنان هت. رابووکپات  هم قیمابوو، قا دا جادگار تی  هب یبا یئاش ی هخش هن
 یئاش ی هخش هن نۆیا ناپولیۆگ  هکگوترا  ها و دڕ هگ هواندا در لژ  هش ب هی هم همز هز
  . هشتووه هن ل یوار هو ئاس  هو هت هویدا س هک هژوور یند هب هخت هر ت هس هل یبا
، یت هیرداکر هس یرمان همر و ف هر ئ هس  هل  هکدا بوو  هیرا هم ه هئ یند هروب هس  هر ل هه
ان ڕیۆگ  ه، ل هوۆماب ل کیۆرووز و قرپک کیسقانئ  هکر، ۆیما هریپ یر هس هلل هک
ان یش هک هنگ ه دانا و تفر ئاژ  ه، لکدا هر هتۆکر  هس  هان لیر هس هلل هک. ر هد هو هناه
 یژانۆڕموو  هان دانا، هیشیرار هول و ق هق. یواس ه دا هر و ئا هس هلل هک یالشان  هل
 ینانھج هب یبر  هو ل ێر هد هتب ڵما  ه، ل هیزرا دا هم  هل ی هئاژ یرچ هم، ه هشک هی
ر و  هس  هلل هکر  هرامب هب  هزرا، ل هم ی هک هپان هڕۆگ  هزن، ل هم یۆناو ه ینگ هئاه  هزن هم
  .نراببڕش ۆرنک  هنن و بو هر دان ه دا سو ئا ک هچ

ت  هنان هردبوو، تکشان یسن هد یزرا هم ی هئاژ ۆر ب هل هوکس  هک کیوونکزم و زا هن      
  هن لۆیدا، ناپول انک هشتنیدان  هل. نواند هد یۆدا خش هور هگ یۆناو ه یشتنیدان  هل
 کیراز هو، ب یاستڕ یشان  هر ل هل هوکس. شتین هند دا درز و ب هب یۆک هر س هس
 ۆن. شتنین هدا داد کۆر هس یپ هچ یر هب  ه، ل)ماوس ینیم(یناو  هگا ب هبار یوان هژو
 مانگ، یور هد ی هرمان هخ ک هر و ه، هشیژڕبزمار  ی هالد هق  همل ب یچاوسوور یگ هس
 ی هر ه، ب هو هشیوان هئ یر هپشت س  هل. گرت هان دیرداران هو س کۆر هس یر هور و ب هد
  . شتنین هداد  هو هورد و درشت  هرازان ب هب

 ڵئاما کی هیوا هو ه نگ هد  هن بۆیش دا، ناپولیانک  وه هبوونۆکو  ڕۆکموو  هه  هل        
و   هو هتندربخوداهاتووی کرکاران  ی هفت هه یارک ی هرنام هب  ردک هد یمر هئ   وه هڕتوو

  .  وه ن بخوننه رۆک دا سروودی ئاژه رامی سه وه  له  ،ریان بوو سه  کرکارانیش له
 کیشتنیدان  ه، ل ڵباۆسن یردنکر هد هرب هد یدوا ی همم هشک هین یم هیس  هل        

 ی هژۆپ  هازین هن بۆیناپول کۆر ها سیۆگ  هکندرا و گوترا اندا خویگو  هدا، ب ییاکت
 یر ه، س هرمان هف ڵوا هم ه هئ ی هو هوبوونرچوون و ب هد. تبگر  هو هست هد  هب با یئاش
 کزرا دا پ هم  هل یری هس کیو سرت و خورت  هرد و چرپک یتح هر سی هس ی هئاژ
 کۆر هس یان زانی هد  هکبوو   هی هنگۆو س هل ڵ هئاژ یچرپ همان و چرپڕرسوو هس. یهان

 ی هژۆپ یووڕ  هب یرخ هب کی هیروو هچ دیهت  قه ر هه ک هابوردوو دا نڕ  هن لۆیناپول
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رابوو، ک یپ ی هند هو هو ئ یبوویتوان یند هو هئ  هک ه، ب هو هوۆردبک هبا دا ن یئاش
  .شاندبوو هو ل یست هد

 پشنیاری  هو ها ئیۆگ  هکسترا یب هدا د شکیوان هم و ئ هئ یۆمگ هوات و د هوات  هل      
و   رۆک دا داندراوه م سه ر ده به  له  که  هبوو یت هیرداکر هس یرز هب هیپا یندامان هئ

ئاشی  ی هکارگاک یکییانیکم یو پالن  هشخ هن  که ی هو هئ یدوا رۆک ناپولیۆنیش سه
ست و  ی هن ده و ده  نرخه نگاوکی به هه  وتووه رکه ، بۆی ده وه وبای چاوپداخشاند

  .ن باسککی بۆ ماندوو بکه
 یامیر هات و پا هل هوکدا، س هت و حووتی هح م هئ ی هم ر هگ  هر ل هچوو، ه هن پ یچ     
  : یو گوت اندی هاگڕ پ ینۆیناپول کۆر هس

س  هرب ههسازکردنی ئاشی با،  ۆرمان ب هس هژان پ یارک یم هرج هس! انیڕهاوــ      
 کۆر هدا س هم دوو سا هئ ی هژدر  هل  هک ی هو هئ. ب وام ده م ده و که ورتک یدوو سا

. س هو ب  هتان هقانیف هڕ یرم هگ ین و دییالۆپ یۆ، شان و باه ێخواز هد ی هوئ  هل
 یگران، تووش یارکش و یئ یاڕ هر هس  یه وانه ، لهدا هم دوو سا هئ ی هماو  هل  هارید
دوور  هب... بداترمان ل هس یویبژ و ب یتفاق ب... نیش ببیتر ینگ هسپ و ئاستۆک
ت  نانه و گیانفیدایی زیاتریشمان ل داوا بکرت و تهار ک هدز و ز هو هر هه  هیین

و  ڵبا ینج هڕختی  دره  هکر هم ه هت، ببگر ن پرگاما هد یر هبتیش  برسیایه
 ی هۆو ت  هو هنیس هح هد یسا هتر لیئ ر بگرت، مدان و دارمان به رهه به  بتهمان کباس
  . هو هترک هد ۆمان بکموو شت هه

ر هات و  هل هوکتر دا، س هانیماۆخ کیشتنیدان  هدا، ل هامی هو پ هئ یدوا هژ بۆڕند  هچ   
  : یگوت
ر  هه یئاست  هن لۆیق ناپولیف هڕزانن،  هزان و د هش شاری هوئ کی هرو هه! قانیف هڕــ     
ش  هباو  هل یزرا هم ییدان هو ئاو یگشت ی هو هسان هح  هک کی هی هرنام هار و بیشنپ

ت و د یپ یز هح ڵد هب  هک ه، بو ناب  هبوو هن کت دژ و نال هق ک هر ن ه، هدابووب
  هر ل هه کۆر هس  هکش بزانن ی هوئ  هنگ هڕ،  هنو ۆب. یت هیۆزر هش تامیانیگ  هب
ش  هم هئ.  هشاوک ۆب ینج هڕو   هبا بوو یئاش ی هژۆپ یزۆسد کینگر هیال  هتاو هر هس
و  یونخون هش یم هره هبا، ب یئاش یو پالن  هخش هن  هکزانن  هو دتان ئاگادارن ۆر خ هه
شناس،  هن ک هنم یسیسپ هد یباۆم سن ه، ب هن بووۆیناپول کۆر هس وی ب وچانی هه
 یۆخ یناو  هببوو از ین هب و  وهشاکر هد کۆر هس یارک یژوور  هل یراوک هئاماد  هخش هن
ان تپ تانکند هه  هی هوان هل!...ڵباۆبوو سن  هم هئ  هب!... زانیئاز  هب... نب هقیب

ر خ هن..  .تشابکر هد یکیدا یشۆک  هلی  یهییزانازانست و   هم گشت هئ ڵباۆسن واب
  ... انیڕهاو
  :یپرسو لی   نو قسه  وته کهشتووان یدان  هل کک هی
با بوو،  یئاش ی هرنام هب یزۆرس هندار و جگیڤ هئ  هند هو هن ئۆیق ناپولیف هڕر  هگ هئــ   
  ! ؟ستا هاوڕ ڵباۆسن ی هرنام هب  هدژ ب ۆوت هئاوا ئ  هکبوو  یچ هب یمانا ی هئ
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رد ک ی هک هنگ ههاود کیری هس  هو هیی هڕن و تووکی  هل پ یژیت کیچاو  هر ب هل هوکس     
  : یو گوت

 یۆدا خ  هاریم پرس هئ یرام هو  هر ل هه کۆر هس یت هاسیس یر هوه هج! ێڕهاوــ         
 ۆب ڵباۆسن ی هرنام هب ی هو هرچدان هرپ هو ب یانک هر هرب هب!...  هب...  هو هتنیب هد
موو  هو ه ۆت ...!ێڕم هاو هب...  هرنام هار و بک یانیگ یدانل ۆب ک هن و بوو هئ یادانڕ
  هییتواناتاندا ن  ه، لننیورت بک  وه داخه بهن و کس هت ی هوانگڕ ین هخاو  هک ی هوان هئ

 ۆتان بباۆش سنی هوئ  هل کل هگ!  هب... ننیبب  هواو ماناو هت  هان بک هنو نھ  هشاراو
دا  روون هد  هل ی هپ هوت و چ هچ کی هی هزم هوچ د یزان هد تان هن... ناسرابوو هن
و  ینوش هرر گ هس  هل ی هک هرنام هار و بک یما هبن  هک،  ک هی هزم هود.  هوتوو هخ

 ، ناسرا ۆب  تان هزمۆو م هئ ستر ئ هه  هارانیخت هم ب هب. زرا بوو هدام یتچ هئاژاو
  هکن یش بیواداریه ب هد  هیۆرب هه. رتان فرتاند و ده دا التان بردڕر  هس هل  هیۆب

  ... هی هو هخواردن ئاوشنی  چهو   هوانل  هبا، ب یئاش یردنکساز
 ی، پڵباۆسن یرفرتاندن هادان و دڕ ۆن، بۆیق ناپولیف هڕ یستو هان، هڕهاو  هب   
  »!   یکتکتا  هب... یکتکتا ێگوتر هد

  هل کیش هیۆج  هکن هد  هیدرا هق  هن بینش هلیو هت یواوشرل هس ی هئاژ  هکند  هرچ هه    
 یداگرتنپ یامکئا  هم ل هشتن، بی هگ هن ی هک هیکتکتا یمانا  هر و ل هل هوکس یست هب هم
تر ی، ئیت هیرداکر هس یچاوسوور یگ هس ۆن یسام هب یشاندانیپ و ددان ن هکو و  هئ
 راغ ل هق  هکوت  هکر هان دیۆشتن و بی هگشت و باش تی هگ ان پکیموو شت هه
  .ر هس یباس یچوون دا دوا هو ب  هر هس یست هق یشانک
و )»رێ ئه(و  )بۆچی( و )نۆچل( چیهربینی   دهب هب ڵ هئاژ یر هس هرب هس،  هیۆرب هه
کانیان  رۆکه و سه  هردکر هس یانک هانرم هستوور و ف هد یند هب  هند ب ه، بک یه)رێ نه(
  .ان دایلماند و مل هس
  

******  
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وتن  هسر ب هران و بیگ  هغرۆس  هب  هلیۆک یشن هچ  هر ب هر ه هنجب هڕ ی هئاژ           
و  یتا یواو هت  هب شا وکان ی هد  هک یت و ئازار هیز هموو ئ هه هم ب هب. رانکار ک هد

ن ایۆخ کردنکخت هب انیدان و گو هه  هشن هچ چیه  ه، لیشۆان نی هد  هک یرسو
ر  هگ هشن و ئک هد یانیۆخ ۆب  ه، ل هنج هڕر  هگ هان گوترابوو ئیپ  هکچون ،بوارد هد هن
ی یر هو هروک یم هره هب  وه ئه  هکرابوو کان کیشم  هد. ننیب هد یانیۆخ ۆب  ه، ل هرد هد

  .  هو هنس هح هد یر هب هسامان و ل  هتب هد بۆیان  خۆیانه
پشوودان  ب یارکعات  هست س هان شینیهار و هاو هب یدوو ورز یارک ی هرنام هب      

 یدوا و دوا، هم هل  هکندرا  هی هاگڕان یپ ،دا ئووت یمانگ  هل. راک یاریدا د  هفت هه  هل
م  ها، بیکار بکرکر  هگ هئردن ک ۆب  یه ههار کش  هم هشک هی یژانۆڕ یانیۆڕ هوین
ر  هه  هکاران دادا و گوترا کرک یگو هان بیشکی هالو کی هی هئاماژ  هرمان هم ف هئ ڵ هگ هد
 ڕۆیانی دوانیوه یارک  هل یۆتوو خ، ب هی هه ڕی هو هخواردن و ل یم هر د هگ هئ کارکرک
   .ترک هد  هوین ل ی هم هشک هی یژانۆڕ یویت، تفاق و بژرببو  هم هشک هی

 یشیئ کل هگددا گوژتن و   ی له وه سانه حه یزوو هئار با، یئاش هزپروکنی یارک   
و  غ هجاران د یقا هئارت  هان بیانک هخوونرمان و ج هخ.  هو هواندن هخ ل یشیستیوپ

  هک یو هز  ه هدوو پ. ناه یس هیما هکان یر هو زمھ  هو هدان.  هو هیرایگ هن هه ل یدان
ان، یالنک یاتک یرچوون هس هب یۆه هرابوون، بکشان یسن هر د هند هو هچ یداچاندن ۆب

 یترس همدا م هره هب  هرعات و ل هز  هل ڕیوکم و  هک.  هو همان یاری هب  بهندران و چ هدان
  هل پ کیزستان  هک ر چاو هب  ههات هد ۆوت هئ. ار بوویمدا د هد  هل یگران کیس هر هه
  .تداب ێڕر  هس  هان لیواکو ناش یدار هن

 ل هگ یبادا، تووش یئاش ی هبناغ یرد هن بیم هک هی یدانان کیسپ هد  هر ل هه         
. بوو هان هیرۆز کیو هو چ خیو ز سکزرادا  هم  هل. راو هاتنک هوان نڕ هچاو یسپۆک
 یانی هک هئاش یرستو هئ ی هشور ێرکب  هکبوو  هه  هی هادڕو  هان بیشۆت همیها چ هرو هه
، انی هگڕر  هس یم هست هح  هدز یوسپکگران و   هر هه یشیم ئ هژن، بڕدا پ
  هان لیشانک هها ه هرو هگرد، ه ینداو یرد هب هتاش یردنکت  هت و پ هاندن و لکش

 یزم هن  هکداتاشن،  کشن هچ هب  هدان  هب  هان دانک هرد هگاب  هیبوا هد. ر بوو هس ۆخوار ب
شت سووچ  هان هک هرد هب یچمیب  هیبوا هد  هدات، وات هن کت  هک هوارید یارکووڕ
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ان یارک یسباب و ئامراز هئ ش، هگرنگان  هکر هم ئ هئ یموو هه ینجام هئ ۆب. ندابتاشر
 یست و مست هد یقالب  هب ش پ هسان هر هک م هئ  هکئاسن بوو،  ی هلغ هنگ و میپاچ و قو

ان کیارک یچو ه  هو ههاتن هد هن ڵ هئاژ کیست و باس هد ڵ هگ هرابوون و دکساز  ڤۆمر
 ،  هو هردنکرلیامان و بڕژان ۆڕند  هچ ینجام، دوا هر هسم  به .یر هو هد هن هه ل
ت و  هل ۆرار داندرا، ب هق.  هو هنیزۆد ۆب ی هم گرفت هئ یزرا چار همی زانا کیند هو هریب
م  هب یو هز یر هشک یزه  ه، ل هبب هر زل و قۆجار زک هی یر هب هتاش یردنکت  هپ
  هن و ب هکچ بت پیزن شر هم قورس و یرد هب ه هک  :  کهنن بست ک هک  هشن هچ
 یژدڕ ینداو  هلشن و کب ڵ هه ی هک هگرد یردوند هتا س هه ییاکت کیز هو هر هه

  هت و لست هبب  هر هالت و خوار هر هرد ب هب  هرۆمج هب.  هو هن هکب ی هجا  هو هک هگرد
  . نکبش کرد ت هب  هو گاش نرد بدر هب  هرد ل هراندا بد هه

  و به هنگان هت  هوتن هک هرجاران دۆر گرد، ز هس ۆرد ب هگاب یشانک هه یم هد  هل        
موو  هه  هن و بها هس دیت و گور هپ  هش لیانک هراز هت ب هنان ه، تانیموو هه ناچار 
  هر ب هڤۆلکر و  هسکش، بایوارید یدانان ۆرد ب هب ی هو هشک  هل. شاکان ی هد  هاوتوان
  . برد هرگرد د هس ۆب  هداشق  هان بیرد هن بیامین هب ییارکهاو
 یر پشت هس  هان لیرۆز کیکوچکرد و  هب ؛ێڕ هپهات ت هن دیهاو یانک هژۆڕئاخر      
 یۆخ هاستڕ ییرد هر چاوژ  ه، لدا زیپا یژۆڕم  هک هی  هل  و هوۆردبک ۆک  هک هگرد
  .زراند هان دامی هک هئاش ی هبناغ یرد هن بیم هک هی، دا انراز هب

 یوارید یدانان  هان بیست هو د یما هه ان لییت هارمی یۆز دا قیپا یتا هر هس  هل    
و  ڵو هه یواو هت  هو ب کرد دادان هدار و ب  هب ۆموو خ هه هم ب هب. ردکبا  یئاش
. چوو و پش ده ره به یزک  هر بۆان  زی هک هار و بارک، یانر هد هب هادڕ  هل یشانۆکت
  هان بی هک هژۆڕوتنان،  هخ یر هب هر هتا ب هه  هو هانی هب یند هه هند هه  ه، لژانۆڕ کل هگ
 ب هخت ب هرس هس یرد هب یچ هک، ر سه  برده ده  هو هردنکر ۆر و گل هب هگاش یشانک هه
ش دا،  م کارانه له .اکش هد  هست و ن هب هد ی هتا خوار گرد التر هبوون، ه هه زم ل ه هت
ز و ه  هکچون. شتی هگ هد هام نکئا  هب کارکش و یچ ئیه ر هسکبا یمدادیه ب هب

زرا  هم ی هئاژ یم هرج هس یزو ه  هوز یر هرامب ه، بن هت  هر ب هسک هب یتوانا
رسا و یگ هنان دداو کیند هک  هگران ل کیرد هب هتا گاش ه، ه هیۆبر هه. هو ههات هد
و  هر هت و بشکابڕدا یۆخ یدوا هب جک هیو ، ت ها هپ  هل ی هموو ئاژ ههات ه هد
  هو هکپ ردی به  گاشهو  ڵ ه و ئاژها هت د هپ  هل ییاین هت  هر ب هسک، باێر هان بیمان هن
  .شاک هادڕ

و  هکدم هان ه، ب  هو هرد هب  هل پ ی هداشق  هر ب هسکبا  هک ی همان هود هئ ین همید       
 یژدڕ یڕ  وه هیشتووینق ل هئار یو المل  هبرغ هق  هو ب یت هیماندوو دانی ناسه هه
  هل کر هنیر ب هه  هکبوو  کن همیشا، دیک هو د یب هبست د  هبست ب یگرد ینداو
 یو پ ڕیخو هادڕ یت یرۆمخ هخ یالن هر ب هڤۆلکجاران رۆز . ما هران دی هح ین هید
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  هابیم با هب یر گو هسکم با هب. دات هن  هب هزر هج  هند هو هئ یۆخ  هکگوت  هد
  : گوتی هرامدا د هو  هبزووت و ل هد هن
  . هاستڕو  هت، ئژبی هن دۆیق ناپولیف هڕ ی هو هئ... م هک هش دیمن پتر ئــ 

 ی هژانۆڕ یشیئ  هب  هکشتبوو، یر ن هسکبا ی هلل هک  هل کشن هچ  هر باک یشق هع        
 یندام  هست ب ه، دیادیز یارک یگرتن ۆست هئ هو ۆ، ب هیۆرب هه ،وت هک هد هنۆڕ
  هگ هچار انان سی هب  هککرد  دهل یداوازۆرجاران بوو و  دهزرا  هم ی هک  هرش ه هک
دا،  ش هژانۆڕ یارک ی هنگ هج  هل ها روه هه .تنس هه یو هخ  هعاتان زووتر ل هس
وچان  یپووری هشتا  هوت، ه هک هدست  دهن  هگم هد  هپشوودان ب یتان هر هد  رچی گه ئه

ار کر  هب هد ی هو هسان هستان، ح هو ب هر ب هسکدرا، با هدل یانکچاوتروو کیگرتن
  .انی هک هئاش ینایب یپا  هبرد هد یرد هب  هورد ک هی هداشق ییاین هت  همراند و ب هد

  هکر ه، ه هو هانیر شان هس یقورس یموو بار هه  هار و بکدژواریی و  موو چ هه هب        
 یه  هان لی هنسا یوت هک هپاش. ر هب  هو هان هاتیشۆخ کی، ئاه هو هداهات ان لینیهاو
ر داهات و  هگ هئ  هبگر. بوو هان نیشیمتر هک ، هیبوا هاتر نیر ز هگ هنز ئۆج یم هرد هس
ر  هگ هئ  ان گوترا بوویپ  هکبوو، چون هان نکیم ه، چ خ هیمتر بوا هکان یشی هک هوت هکس هد
ان یگو  هد.  هانیۆخ یر ما ه، ه هش هم و ناپوخت هکر  هگ هو ئ  هانیۆخ ی، ه هرۆز

  . شیس هک یرۆخ هسند هش و دکم هست  هو  نن ردارۆر و زیئاغا و گز  هن  هکئاخندرابوو 
نج پ یردنکر ت ۆن برکناچار ب  هکر چوو بوو  هس هب  هم هرد هور و س هو د هتر ئیئ
 یووڕش یت هو ق  هو هنوس هژ بچۆڕو و  هش  هشناس، ب هن ک هنم یرز هچاون یۆمر
  .ننیب هن یگ هو ئاسوود  هو هسان هح

.  هوۆب ردک ان پیڤۆمر یست هد یج  هو هر بارانۆز  هل  هر هب هر ه، بزرا هم ی هئاژ       
زا ببوون و  هشار  هند هو هر ئ همدا ه هره هب ینانوهن هڕو  ڵاکشت و ک یارک  هل
نز ۆج یم هرد هس  هک،  هو هگرت هد هجوان و پوخت و پاراو ه  هند هو هر ئ هان هیم هره هب
ر  ه، سکر شت هه  هگرنگتر ل. بوو ینیب هن  هو هیۆخ  هب  هبیرت هزم و ت هم ن هئ یت هق
و  یو گز یسیپت س هد  هل.  ان بووی هک هکییروون پا هو د ڵو د ینست خاو هو د یاستڕ
وتبوو،  هکباو   هش لیدانل ق هر و ش هپ هن و چیرژ هپ. مابوو هن کوار هئاس ۆو در یدز
ش یوان هس و پاسیلۆس و پ هھس هه. ا بوونینن و دیم هتر ئک هی  هان لیگشت  هکچون
ان یوار هئاسشون و  بگر و ماڕو   هت هو چ  هرد هج  هکرابوو، چونک  هخت هان تیانکدو
 یاستڕر  هس یواو هت یاڕ هر هو، س کیست پا هو د کیارچاکموو  هه  هم ب هب .وتا بوو هف

داشکانکی و  ڕیوکمو هکبوو،  ڕ هپان تی هک هنیهاو  هکر هان، هیشینروون خاو هو د
ست یوان پیناف هت و ت هوت و بزمار و پ هن. یقو هم ه هر د هب هان لیاورک هوان نڕ هچاو
ان یست هد  هبوو، ل ک هر هان گی هوا هسپان ئاسن هئ یان یردنکساز ۆب . ان بووی هن بوو،
و  یاویمکی یوتک. بوون یر هبب یاز بوو، لیان نی هور هچ  هان نانک هگ هس. بوو هدا ن
ان ی هک هئاش ش همان هئ یموو هه یاڕ هر هس. ورت بوونکست  هد ست بوو،یوان پیتوو هبن
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 یسنوور یویو د هئ یم هره هب یگشت هب  هکست یو هد یل هل و پ هکو   هست هر هک کل هگ
  .دوور بوون هب یوان ل هزرا بوون و ئ هم یرگا داخراو هد
 وتوی  حه ی هرنام هبو  رمانی کار فه یرگرتن هو ۆنان بیزرانش هم. بوو  هم هشک هی ێژۆڕ  

  هردن و بکت یم هد یووڕن هات و ۆیناپول.  هو هببوون ۆکدا زن هم یۆه  هل  داهاتوویان
 ۆب انیی کهزرا همهاتوون و  ییژار هو ه ییواکناشتووشی   یاند که ڕایگه ییراکئاش
. ر هب  هنبگر ێنو کیت هاسیس نناچار زرا،  هم یئابوور یرانی هق ی هو هردنکبوو  هر هق
   : یگوت کۆر هس
و    وه مه هکدا ب  هو هر هد یایدن یووڕ  هن ب هئاژ یزرا هم یداخراو یرگا هد ێو هم هدــ    

  . منزر هدا بم ڤۆمر ی هر هب ڵ هگ هد کبچوو کی هیودا هسات و س
  هبنیا  ته  هی هو هردنکرگا هد م هئ  هکرد کپ یش هئاماژیدا  که ی گوتاره درژه  له         

تی و  برایهو   هو هبوون ڵ هکت ۆب هل ک هن،  هستیوپ یل هل وپ هک نانھست هد  یست هب هم
 ر هس کیر هن ئینگتریگر ۆب ی هنج هدا پی هک هامی هپ یئاخر  هن لۆیناپول. یت هیستاۆد

  :یاداشت و گوتڕ، تب با یئاش اندنیی هام گکئا  هردن و بکساز  هک، ڵ هئاژ یشان
 یئاش ی هژۆپ یاندنی هگ ج هب نما هکزرا هم یگرنگ  هر هه ی هرنام هار و بک ــ       
مان کل هل و پ هکش،  هم گرنگ هئ یوتن هکر هس ۆب. تر بگر هس ب هو د  همان هکبا
 زرا مه یداخراو یرگا هن دیون و ناچار هکست نا هماندا د هکزرا هم  هل  هک،  هستیوپ
  له  ئمه.  هو هنی هکو دا بیدو  هئ یووڕ  هب ورت،ک کی هیودا هسات و س یست هب هم هب

ل  هکن و شۆفر همان دسا ێ هنجو هر هب  هل کند هه دا هیودا هسات و سم  تای ئه ره سه
  هت، لگر همان ن هرد هم د هئ ی هرگ هب  ش هنجو یشتنۆتو فرب. نکی هد پ یل هو پ
  همن بۆنگدیلیو یگوند ڕیبازا ڵ هگ هد ازمین  هماندا ب هکودا هسات و س یم هدوو ی هپل
 کم هک یدوا ... هو هم هکب کگرانم سوو ی، بار هکله یشتنۆفر  هردن و بکودا  هس
  :یرد و گوتکان ک هندبا  هد یم هد یووڕ. ینگ هدب

 هشتمانین یرانی هو ق  هنگان هت یژۆڕ ۆموا ئ هئ!... زرا هم یانک هندبا ی هئ  هوئــ      
  هو هسا ئ هد...  هی هوئ ییبوردوو ۆخ هت و ل هامڕ هک یڕ  هل یازین یچاو تان که هتو و 
  !تان ییدایانفیو گ  هوئ  وه ئهو  دانی هم

  هکان داهات ید  هان بیگشت. جالن هخ،  هشۆناخ  هوا هم ه هئ یستنیب  هب ڵ هئاژ      
ا کو ها  هیدا ێڕ  هل کسامنا گران و کل هگ کیسات هارکو   هییموو ن ب  هم ماست هئ
رد و  هد یی، قورسا هرمان هو ف هئ یستنیب هب.  وه ایهش وه ههان ی، ل هانیویچن یرچ هه
  هل. یان دا باریر هس  هن بینگ هس کیت هف هخ یم هن و تیگوش یار دیناد کیراق هم
ن یم هک هی ێر هئ! ارانی هه :یان پرسیترک هی  هل  هو هچاوان یگاین یڕ  هو ل ڵد یانگاک
؟ بوو هن دووپ ی هر هب  هو الدان ل  هو هوتن هکن دوور  هئاژ یزرا هم یمانی هرت و پ هش

 یستوور هد  هالدان ل واتای  ئایا به ،ڵو پو  هپار ینانارهک هودا و د هسات و س... 
ردن ک هودا ن هس، سات ودووپی  هر هب  هل ێزر هپ هدوور ئاخۆ!... ؟ هییرمان ن هوت ف هح
 یخا،  وه کردنه ڕووی مرۆڤ دا نه  هبزرا  رگای مه ده ،و  هو پار ڵپو نانه هار نک هو د
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ستیان  دا ده شڕۆش یوتن هکر هس یژۆڕن یم هک هی  هل  هکبوون  نهان یۆخ یراوکسند  هپ
  ! یمانه رت و په ن و شه و به دی چییان لھات ئه ئه... مل دابوو؟ بۆ له
دا  ڵباۆسن یردنکر هد هرب هد یژۆڕ  هوا ل  هک ی هرازان هب  هکو چوار الو هر ئ هه پ هل     
و  ینگ هج هجواب ۆش بی همجار ه، ئاڕ همدا گ هد  هان بییت هیزا هڕنا ین و هاوارستا هه
م  هان، بیشقاندستان و ف هه ج هل کۆر هس یوا هڕنا یرمان هف ی هو هرچدان هرپ هب

بوون و  یت هیرداکر هس  هر ب هس  هکپاراستن،  یچاوسوور یگ هس ۆن یورقولو هو چ  هگرم
.  هو هردکپات  هو ق ان دا قفکیو هئ  هل یانک هراز هب  هکالو ینگ هت، د هس هد ین هخاو
و  یررخ و بزن و ن هز و ب هپ یت هریش ه، ع هو هوت هان سرک هی هس ی هو گرم  هلوور  هکر هه
:  هو هانیان و گوتیبال گوت هو بال  هباع  هب جک هیرد و کست پ هان دیرانان دروشم هب

  ...س، یپ خاس و دووپ چوارپ... سیپ خاس و دووپ چوارپ
س، یپ خاس و دووپ چوارپ یدروشم یستنیب  هب ڵ هئاژ یروون هد ی همخان هخ        

  .شتین ل کی هناکو سو  هو هیراک کاکزۆت
 ینگ هو د  هوۆرز ب هزن، ب هم یۆناو ه یشتووانیدان ی هو هردنکن  ههو هئ ۆن بۆیناپول    
  : یو گوت یب هه

 ی هکدا ت ودامان هسات و س ی هماو  هل  که  هو هن هکب رین وا ب هک هن! انیڕهاو ــ       
 ل یمبار هخ یور هغ ڤۆمر ینینیب هز بیئاز ی هوئ د ی هنو، ئاو  هو هنیب هد ڤۆمر
  هانم بک هار و بارک یر هو ب ر همن س... وو ناداتڕ  هم هت ئ هر قخ هن! تشین هد
ش یت هق  هنن و نیب هد تانر هس یدوو چاو  هب ڤۆمر  هوئ  هن  هک ، هناوه کپ کشن هچ

 همتمان هب کییک هپ یڕ هل  هک هب ن، ده  زرای خاونی ئمه مه  مرۆڤ قاچی پیسی ده
  ... هو هگات هادڕزرا  هم یویو د هب  همئ یامی هپ ، هناو ی)ر همپیو(  هک 

ژیر و وریای  کیر هژاوڕر،  همپیو  هکردن ک یانی هرخ هن ئۆیم ناپول هود هر ئ هه         
و  ارک  هباش ب  هوات هک.  هیزا هشارتان  پ هس هرع و م هقانون و ش  هو ل  هی هم هکح هم
 ی هفت هه یم هدووش یژۆڕ  هکدان پ ینمزگ کۆر هها س هرو هه. تچار هد ردیان ده

 .درت دهپ یردا هسات و س یامی هو پ یت هیرداکر هس یردان هس  هتر د همپیداهاتوو، و
  :و گوتی یگرمان ڵۆه  هب ک هی کۆر ه، س  یهینم مزگ هئ یدوا هر دوا ب هه
  !ن  هئاژ یزرا هم یر بژ هه ــ   

 ی هک هۆه یژوور یتانیبر ین هئاژ یسروود ینگ هدن، ۆیناپول یدرشم یدوا هدواب     
ھات و پ ییتاۆکان ی هک هشتنیرمان و دروشم و سروود، دان هپاش ف.  هو هرزاند هل

م هد  هل. ردکن  ای هوب شت و  هگ یست هب هم  هس ب هر ب هل هوکاندا، سیشیردنک هوب
 ۆز داهات و بۆرئا هس ی هئاژ یلۆو پن  ه، بید یچ شت ک هان نڕ هو گ  هاسیپ
وو ڕزرا،  هم یودا هسات و س ییت هیندا و چه ینۆچ ی هو هردنکوونڕ ۆان و بی هو هداند
  :یستا و گوت هاوڕاللووت  ی هئاژ  هب

تان گو  هدا ب هک هشتنیدان  هش لیزڕ هب ی هوئ  هک ی هرۆوج هر ئ هه! انیڕهاوــ         
 یشتنۆست و فریوپ یل هلوپ هک ینکی یست هب هم  هبزرامان  هم یرگا ه، د هو هشتی هگ
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مان  ه هگڕم  هئ   همئ  ی که وه ئه.  هو هترک هدا د وید و هئ یووڕ همان ب هره هب  هدز
 یانیگو   هو هنیتیبجوو ییۆناوخ یاسای  هدژ ب ب هتان وانر، پ هب  هتۆگرت
  ب دنیا بن که ده  ئوه.  هداو هن یووڕ  هم هر ئخ هن!... تووشاندبڕمان یت هی هئاژ
س  هک.  هژراوڕ هدان یگشت یراوکسند هپ کیاریچ بیه  همان دژ ب هک هگڕ هچار
مان ک هی هو هبوونۆکچ یه  هستا لئ  هتا ب هه  هکزانن  هزان و د هتان شارۆخ  هو، ئزان هن

  هو هرچدان هرپ هببۆ ش کینگ هچ دیه . هنووسراو هن  هستیم و هئ یدژ هل کچ قانوونیدا ه
 هراوک هن یت هیرداکر هس یمیسل هت   وه هک ن هیچ ئاژه الیه  ، لههستو هم ه هئ و الدانی

نم و  یه شتان پ رابگه نه با ئه. ییناوخو کی هیۆو پ  هساسنام هئ  هنی هیکب ێرکب  هک،  
 کیو هئ  هردنمان لکودا هو سسات   هدژ ب کنگ هد ر هه  وه شه کهستائ  هر ل هه  بم که

 کیون هابووس و خکان ی  مه ئه   هانی همان سوور و عل  هم، ئێر هد  هتب ک هر ئاژ هه
  ...ر هد  هتۆهات ڵباۆسن یر هر سژ  هو ل  هکالنیان پی،  بیندراوه  هشانر هپ

داگرت و  یپ یی هڕو تو یتوند  ه، بیانک هوت یسپاندن هلماندن و چ هس ۆر ب هل هوکس    
  : یگوت
  هل ودا هسات و س یساغبوون هی یت و باوی هب  هییتان وانپ  هوئ ێر هاران ئی هه ــ     
 ک هی هگ هماندا بیگشت یاسای  هر ل هگ هئ ێر هئ!... ؟تندرابخو هدا نتانگو هو دا ب هخ
  هن هخچ ناۆ، بنووسراب  هو پار ڵپو ینانار هک هد وودا هسات و س  هدژ ب  ن هب هد کش
  هندووم لیز کی هی هگ هب  هی هشکم  هت ب هبار هاو بن و سیرن پ هو  هد!... ؟کیوناڕر  هب

  !...ننکرم بش هن و سبن مست
  هستڕت  هنان هرا تک هخوار، ن هدا چوونای هر و خیب ییقو  هب یرچ هه ڵ هئاژ          
 یر هبشتن بۆن و فرکی  هل ڵ هئاژ  هبت نبنو  هک  هو هزنۆش بدکی هی هنووسراو

وا   هک ی هوان هت ئ هنان ها، تکت هب ڵ ه، ئاژ هو هی هنگۆم س هو ل  هیۆم ه هر ب هه.  هراوک
مل   هان لیست هو د  هڕ هم باو هر ئ هس  هدا بوو، هاتن ڵد  هان دیشکی هینا هچ و پپ  هیکبار

  ...نییدا چووو  ه هه  هن بی همئ ژن وب هاست دڕ  هوئ  هب :ان یدا و گوت
ان، یگوت  هردکر هس یانیۆکن ش هخاو یرچ هو ه  هو هیتوا  هک هشک،  هبیرت هم ت هب         
  . راکتی  رکردایه ندامانی سه ئهر  هب هد رمی فه  بهو  قانوون یراسک  بوو به
زرا دا  هم  هب ر همپیو یناو  هب ک هیبابا کیاڕ هتۆر و پ هم س هدووش یژانۆڕموو  هه       

  .بوو هن د هئاژ یزرا هم یانک هردکر هس ی هکهات و ت هد
  هل.  هماوسکت ی هبن هخ ی ه هورتک م، هگۆگ هبن یشن هچ  هبوو ل کڤۆر مر همپیو       

ن دا ۆلنگدیو یگوند  هل  هکو زانا و دانا بوو،  ک هریت و زیز کی هی هتنیف هیدا مایاستڕ
. تان بوو هس هرع و م هش ی هچگ هرب هس ،و  هم هکح هم یار و بارک یرم هرگ هس میدا  هب
  . ژۆڕ ڕیوکرست و  هلپ ها و هیت ور هیغا بوو ب کاویپ

 یار و بارک  هل یت هیزا هشار یپ هژگار و بۆڕ یم هم و خ هچ ینیزان یسا  هر ل همپیو   
 یگوند کی هخ کیس هکر  هه  هر ل هب تان، هس هرع و م هشبوونی رقا هو س  هم هکح هم
  هو ناچار یژل  هتۆوت هک ی هۆالن گ هئاژ یزرا هم  هکوتبوو  هکر هد یۆن بۆلنگدیو
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   هوۆداب کیسان لیم هه.  هو هاتکدا ب  هو هر هد یھانیج یووڕ  هب یۆخ یداخراو یرگا هد
و  هئ و تد  هول ی هو ئاژ ڤۆمر ی هو هبوون هکت ینۆب  هیرگا هو د هئ ی هو هرانک  هک
  . که ره ی گهت و زانایز کیر هیکوبژش، ن هدانگر کو ل  شدانۆاندن و جکل کت
 ی هو هر هزرا و د هم ی هو هند دان هوی هپ  هک  هو هوۆداب کل یشی هم هر ئ همپیها و هرو هه
 یۆخ نه ی هت و در هو هد هه ل ینرخ هباش و ب کیوت هکس هم و د هره هب ،زرا هم
  . ی هکماندوو ب  هوپ

ن  هئاژ ییت هیرداکر هو س ڤۆمر ینی هن و بی هکان وابوو ینان پینش هلیو هت           
  هنگانۆدڕد کیچاو  هب  هیۆرب ه، ه هکییو پا یاستڕ  هدوور ل هب و  هی هو گز ف یاوپپ
  هان لیرابا، چاوکان یرابا و پک انیۆب ی هند هو هرد و ئک هان دی هک هییند هوی هپ یری هس

 ی هاتانکو  هر ئ هم ه هب. ردک هل دگ ان لیانیۆنووقاند و خ هر د همپیو یۆهامووش
دا  نۆیناپول یم هر د هب هل یمل هالر  هو بش بردن ۆرنک  ههات و ب هر د همپیوا و هک
 انی، دی ئاژانرز هرب هس ی هردکر هل و سیل هز یڤۆمر ینینیب  هل ڵ هستا، ئاژ هو هادڕ
  . هو هیشا هگ هد
 یرچ هگ هو ئ  هو هوۆرابکدا  دوو پ یانداریگ یووڕ  هزرا ب هم ی هرواز هد  هکند  هرچ هه  
  هل ڤۆمر ییت هیم دوژمنا هگرتبوو، ب یر هس یواو هت  هودا ب هسات و س ڕیبازا  هرم هگ
ش دراوس یانکزرا هم ینان هوخان و خا. وتبوو هک هن ت یزرا دا نوون هم ی هئاژ ید
  هرمگ یان زوو تووشینگ  هنان دریزرانش مه  هک  هو همابووندا   هڕ هو باو هر ئ هس هر ل هه
 یم هد ینین هکپ  هتپ و گا هم گ هد  هش بیرجارانۆز. پن هت هد کن و تد ک هی هشک و
. تر ناگر هو س  هک ه هک هن ت هئاژ یارک  هک  هو هانگوتی هانگوت و دی هدا د یشۆرخ هس
  هشۆخ یژۆڕو  هئ یاویه  هراب ب هش ی هایدان پ هساندا ک هد هیک هم  هبوو ل هش نیژۆڕ
  هم ل هب.  هراوک ۆچ هان قی هکزرا هو م  هویپ هت کزرا ت هم یبا یئاش  هک، ێرک هن داپ
 یدوو چاو  هو ب  هو هردک هد ان لیریب  هکر هان، هیش هو هئاگاهاتن  هو ب یاریغ هئ یاتک
  هتاقم یرمان هف  هن بیر هپان و ب ۆوت هئ کی هیزرا هم  هک ینیان بی هش دیر هس
  هخول هر هس ی، تووش هو هتالر ناب ان لیشیت و مووچ هد  هوڕ هب  ه هووتڕ کی هئاژ
ر  هه، ڵد یستیو ی هوان هچپ هب ڤۆجاران، مر کل هگ. ما هد ڕان سوویر ههاتن و س هد
دا د  هن، ل هب هد  هوڕ هان بیۆخ  هزان هب هن ۆوت هئ زرا هم ی هئاژ  هک  هم هئ  هت ب هبار هس
 زۆر ت هنان هت. ردنک هان دیری هس  ه و هزڕ  هنان و ب هداد ۆان بیرۆز کیخ هیدر و با هق

، رڤۆمان یزرا هم یگوتن یبر  ه، لان داییاکت یئاخافتن  هگوتن و ل  هل یشجاران
  .  هو هگوت هان دین هئاژ یزرا هم

 ی هو هانڕ هگ یلی هاول، مک ڵما ینزۆج یئاغا  هزرا، وات هم یجاران ی هک هگ هب  هنۆک     
  .ست ببوو هد هدوور کیر هند هه ی هند هه هڕو   هال نابوو و ئاوار هو یجارک هی  هب یزرا هم

  هب یزرا هم یرگا هد  هکر بوو  همپیو ن هر ت هه انیدووپ ی هر هب  هل یرچ هگ هئ         
ا یۆگ  هکا ڕ هگ هم و زاراندا د هد  هش ب هوات هم وات هم جار جار ئ ه، ب هو هیراک هوو دا دڕ

 کیفردر ڵ هگ هان دیس وود، کفا یزرا هم ینگتانکیپاول  ڵ هگ هد  هازین  هن بۆیناپول
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م  هئ یرگا هد یم پان هب. تست هبب یبازرگان کیمانی هلد، پین فپ یزرا هم ین هخاو
ات کو هاو جک هیزرا  هم کیۆر هس  هک اڕ هگ هد هن  هی هسمڕم  هر ئ هس هل  هوات هوات
  .تست همان ببی هپ دراوس کر دوو هه ڵ هگ هد

  هرا لکئاش  هان بک هراز هب  هکش دا بوو  هیرا هه م هئ ی هرم هو گ  هنگ هج  هر ل هه        
 ی هک هازاوڕ  هکشۆک  هاگواستڕان ییت هیرداکر هس یگا هو بار  هو ها بوونتر ج ی هئاژ

 پ کی هی هو گازند  هگل ی هم همز هز  هی هو هابوونیچ و جۆکم  هئ. نزۆئاغاج یجاران
 یال هاندا هات و بید هنان بینش هلیو هت. یهان کدا پ ڵ هئاژ یو دن  هل یزن هم
 ۆمیئ  هکبوو   هم هان ئی هک همانی هرت و پ هوا شک ێر هئ ارانی هه ، هکان یگوت  هو هانیۆخ
 ی هر هب یانک هو م گاج یت هیرداکر هس  هکسا بوو  هان ویرار هق ی هکوا، ک ؟ننیب یی هد

 یر هئ!... ؟البدات یت هی هئاژ یر هوه هگ  هو ل ی هو هسان هو ح هش یۆکما  هاتکب دوو پ
  ؟ھاتل یچ واۆب

 م و زاران هر د هس  وتبویه که هن  هو هانید ی گهننھ  هل ڵ هئاژ ی هگازندشتا ه م هب     
  :یو گوت  هو هردنکاست ڕ ۆب یق هل یهات و بار  هو هانیهانا  هر ب هل هوکس  هک، 

زانن ی هزدار دڕ ی هوئ  هکچون  ، ر دوژمن نازان هگ هئ  م نینه چ خه! انیڕهاوــ         
موو  هه  هب ب هو دنن  ی ئاژهزرا هم یارزانکزانا و  یندان هو هریرازان ب هب ی هر هب  هک
 یبردن هوڕ هب یوام هرد هب ۆمان بیت هیرداکر هس  هب. نیان بیئاگادار  هو همانک هیال
  هوئ ێر ه، ئ هم هئ یاڕ هر هس.  هی هنگ ه هدئارام و ب یۆک هو م ج  هب یازیزرا، ن هم
 یت هکو هشان و ش یانیشا نان شوک هرو پشت  هلیو هو ت ڵۆه  هک  هییتان وانتان پۆخ
  !...؟ترکش ب هکشپ ی هانیشا یانک هو م ج ب هن و، دین نۆیوا ناپول هشپ

م  ه، ب هو هانکر دامر هل هوکس یت و باوی هب  هن ب هئاژ  هل کتاقم  هکند  هرچ هه        
  هش ل هو هان خواردن و خواردنک هردکر هوا س  هک  هو هشتی هان گیگو  هب  هک ر هه
پ و  هف و گی هک ینگ هش دا ئاهیوانانیم یژوور  هن و ل هد هدنز دا لۆج ی هشتخانچ
رگ  جهتر ی، ئون هک هرد هو کانیش هو هر هو ق  هف هن هر ق هس هت ل هنان هن، تگ هد  هم هگ

  .تپداها ی هزک  رانه به م خه ناویان به و هه
 یرچ هم و، ه هک هاردکمن پتر : یدروشم ی هو هگوتن  هب جاران یجار ک هر و هسکبا    

پاراست و  هو باسان د  هقس  هل یۆم خ ه، ه هاستڕر  هس هرب هت سژب یی هن دۆیناپول
 ک هر و هڤۆلکم  هب. گرت هد کپ و مانگرتن هپ  هشن هر چ هه  هلپشی ش یم هه
:  هک  هدا دراو ێگو  هب ی هی هم وت هابوردوو دا ئڕ  هل  وابوو یپ و هئ. بوو هر ن هسکبا
، ] هراوکز و پاوان پار ڵ هئاژ  ه، لڤۆمر یگا و بانناو ج یداننگیوتن و ج هخ[
و   هور هگ یۆه ینیرد هب یرز هب یوارید  هردک یووڕژان ۆڕ  هل کژۆڕ  هیۆرب هه
نووسا و  یۆخ هد یرچ هو ه یردک یچر هم ه هب. ردک یرمان هوت ف هح کیری هس
رمان  هوت ف هح  هش لکی هی هوش کت تا هنان هت یتوانی ها، ندرد  هدار و ب  هل یر هس

  هجگ  هک ردک  داب داب یر هڤۆلک یرگ هدا ج هم هم د هل  هم هکم  هئ یداخ.  هو هتنبخو
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. ابادا ن ک هی هو هندنندن و خوچ خویه  هب یڕ، لفوب هئ ییتا هر هس یتیند پ هچ  هل
  : یو گوتل برد هیمور ۆب ی، هاوار هژان  هب  هرد هم د هئ یچار ۆو ب یناچار  ه، ب هیۆرب هه

 کیری هو س  هر هت بم، ور و ما هس یدایف  همن ب  هر هو هد... ل هیمور  هر هو ی هئا د... ــ   
مان  هکاسای  هنۆک یم هچوار یبا بزانم خا  هژم بو پ  هکب ۆب هرمانم ل هوت ف هحم  ئه
ناو  ینیوز هگا و بان و گنا ج یوتن هخ  هل ڵ هئاژبی !  ماوهجاران  کی هرو هه
  ...؟ بکات  یر هب ب ڤۆمر یفدان هخپ

 یم هچوار ی، خا هزانر هپ هدوور یساو  هخن و ساو هخن کم هک یل دوا هیمور     
ر  هس  هل  هیین یۆب کل هچ ئاژیه[ : هو هندخو ۆب  هشن هم چ هب یرمان هوت ف هح
  . ]تو هدا بخ ڵما هشت هر پژ  ه، ل هو هر هق

ر  هس هب ل یوهایچ ئۆرمان ب هوت ف هح یم هچوار یخا!!  هری هر سۆز!...  هری هـ س     
  !؟ ههاتوو
ر، یب  هو هتنرمان ب هوت ف هح ی هنیق هاستڕ کیۆر هدا ناو یو هه یرچ هر ه هڤۆلک       

  ،بوو هدا ن یردانیب ی هک هرمان هوت ف هح  هل ڵما هشت هپ یناو. یتوانی هرا و نک هن یۆب
  لهو   هماو یۆخ یر ج هس هر ل هرمان ه هوت ف هح  هب  هکلماند  هس یۆخ  هناچار ب

 ش یو تووش  هوتووبز   هک ی هو ه، ئ هتووبزو هنجم ههاتوو یواو ،ی هلل هکناو  کیش 
چوار  ڵ هگ هد یاگوزارڕ  هوت هات و ب هک هه  هر ب هل هوکس  هکر هت ه هبیتا هب. یت هیۆخ
تر ی، ئ ابواردنڕدا  نانینش هلیو هت یر هگاز و گوز  هب یت هیرداکر هس یچاوسوور یگ هس
  هوندکو   هوتوو هک ێوک  هر ل هک  هک  هو هوۆوون بڕان یۆب یوا هت  هزرا ب هم یاژ ی هئاژ
  . هاوڕد ێوک  هل
  : یستا و گوت هاوڕن ینش هلیو هت ی هئاژ  هوو بڕر  هل هوکس    

 ییت هیرداکر هس  هک هی هماو  هک  هو هتشتبی هتان گ هکچگو  هب  هنگ هڕ! واالن هه ــ     
  ه؛ بننکش هو د هرخ هان دا سیۆخ یانک هژوور ی هف هن هو ق  هو هر هر ق هس هلزرا،  هم
!... ؟ننکش ی هن  هچۆب  هرتان لیپ یشق هئ  هسا ب!... ننکش ی هن  هچۆنن و بکش ی هد
 یوا هه  هر ب هو س  هوۆخ  هراز ل هب ی همئ  هکزانن  هباش د  هو، ئزان هس ن هک ۆخ
باش   هوئ...  هوینیب هوا ن هڕ  هو همانۆخ  همان ب هم ماف همان ئیت هیزنا هو م یت هیاکۆر هس
 یاڕ هر هس... نیوینیوا ب هڕ یزمان پۆریپ یرمان هوت ف هو ح  هکماف  هو هئ  هکزان  هد
 یستان هرد هب یت هحاج  هو هر هو ق  هف هن هق  هک  هییتان وانش پی هوئ ێر ه، ئ  هم هئ
 یانیگ  هب کو ئازار  هند هز هچ گیان هیازانڕدا وتن و ت هر خ هس هو ل  هییماۆخ
و   هلیو هت  هل  هی هتان هۆش بی هوئ  هک ی هرۆو ج هر ئ هه. نن هی همان ناگیت هی هئاژ
 ی همون، ئ هکر هو یدان لی هم  هب ک هی دا، نی هپ یرمان هر ن هس  هانتاندا لک هرپشت
 یۆ، ب هشۆمان خپ  هک ینۆماندا چل هو هسان هو ح هش یۆک هم  هل  هی همان هڕش یراز هب
ر ژ یوتن هخ نادا، مان پڕز ۆریپ یرمان هفوت  هح  هیک هو هم ئ هب. نیو هکر هو
ازان و ڕ کاتی  هل ک هچ ئاژیه  هراز و ن هب ێ همئ  هن ناب  هیۆرب هه ؛ هما هشت هپ
 یسراوسراو و پڕ ڵما هشت هپ  هکچون. تشک هه یۆر خ هس هب ڵما هشت هپ، وتندا هخ
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  هل  هک  هزۆریپ یرمان هوت ف هح یر خاتر هب هر ل هش هی همئ  هوات هک.  هڤۆمر یست هد
چاو  ڵما هشت هپ  هن و لیشک هد همان هۆر خ هس هب  هتان هوتنمان دا ب هخ یم هد
  . نننووق هد
رم و  هن ییئاسا ین و باننو  هل  هو هر هق  هکتانم  هگ هش دیمن! یانیگ یارانی ی هئ  
  یماندوو کیشم  هکت،  هح هو س ت هح هڕش  هند هو هئ  هم ن هوترن، ب هش خۆرم و خ هگ
ن و یدان   هیو ما هل  هوئ  هکزانم  همن د ... هو هتس هبح ی تداواو هت به یانک هردکر هس
 ی هو هانڕ هگ یڕت و انتان بتارک هردکر هس ی هدید  هش لۆخ یو هخ ێخوازیتان ناد
  ...ترکش بۆخ پ یر همگ هست ینزۆج
.  هو هیسترا هب  وه هانک هردکر هس یف هخپ  هر ب همگ هست ینزۆج ی هو هانڕ هسان گیوا د هئ  
 ردک هدا نک هچ ئاژیه یروو هگ  هب یشۆخ یئاو یزیرگ هه  هک کر همگ هست ی هو هانڕ هگ

 یشیر هس یر هبس  هر، بگ رک نیه وه هیچ ژینه یل و ئارزووی هم یت هباب ک هرن هبوو، ه
  همل دا و ب  هان لیست هد زرا هم ی هئاژ کیرپا ه، س هیۆبر  هه. وننگ هه هژ دیت یریت  هب
  : ان یا گوتکت

  هب یشۆخ یو هخ ڵ هگ هرم د هرم و ن هگ ی هو هر هو ق  هف هن ه، قال هنی هن و بی هب ــ      
 ۆر ب هت و هرازان ب هب ی هر هب ینداز هیپا  هر ب هو، با هش و دز هڕ یابووسک  هدوور ل

  . هباش وان ب هئ
ن  هچ خاویه  هک  هو هردکا یندان یر هل هوکنگ، س هد یاکت  هب ڵ هم، ئاژ هود هر ئ هه

  .تڕ هگ هم دا ن هد  هل ی هقس یزمان  هو هت هم باب هل کزمان
بوو وت هخ  هن یواو هت  هشتا به یت هیرداکر هس یو هخ ر و ج هاخڕف و  هخپ یرا هه   
موو  ههدوا،  هم ه، لانک هراز هب[ :ندرا و گوترازرا دا خو هم یاژ ی هئاژ یگو  هب  هک، 
  . ]ستن هد هو ه هخ  هرنگتر ل هد کراتژمک انانی هب

ان ک هرز هب یستان هه ی هکوتن و  هن خۆچ یستنیب  هب  نه،  که همجار هتر ئیئڵ  ئاژه      
چ ی، ه هو هکت هچ بابیه  هل یشکن زمان هچ خاویه  ش داهات، نه له  کیان به زوویه ته
  .گوترا هن پ یچیا و هڕ هگ همدا ن هد هب کینگ هد

 ان لیسا ی هو هو دان  هنجو یرۆز  هر هه کیش هندا بیهاو یخرۆئاخر و ئ  هل       
موو  هه  هب ییواکو ناش یژار هو ه یووتڕز، پا یرز هو  هیان نایپ  هکر هه. شراۆفر

وان و  هش یوانیم  هبوو ب  ریان دا کشا و سه  ، خۆی بههو هیۆخ کییو سامنا ییقورسا
 یر هو هروک یاوکت و ش هک هش ،ار وک یست هخ هست هج  هک ی هو هئ یاڕ هر هس. انیژانۆڕ

 یداهاتن یر هگ ه، ئ هوان هئ یموو هه یربار هس. ش بوونیاوکشو د یبوون، برس
ی و یواکو ناش یت هک هموو ش هه  هم ب هب. بوو ێڕر  هس  هشان لیش و تا هڕ کیزستان

ساز   هکان گوترابوو یپ  هکبوون، چون  هبز  هو بش و لۆخ، د  وه ستیشیانه مده که
  هو هاتک هد ۆان بیانک هڕییووکم و  هکت و  هنی هرد و م هموو د هه ی هۆبا، ت یئاش یردنک

  .خات هان دا دی هو هسان هح  هل پ کی هیداهاتوو  هو ب
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ور  هه ب ک هی هند ماو هزرا چ هم یر هبان س یخون، ئاسمانج ی هو هگرن هپاش ه      
 یایو هه  هب ڵ هئاژ. یبار هر دا ن هس هان بیشکیباران  هپۆت د هنان هو ت  هو هیما هو 
ان یست هد  هانکشتن و چاالین هار دانکم ب ه، ب هو هوان مانڕ هچاو یزییپا یباران ه هپ
  . خۆش کردان ی هک هئاش یوارید یندانا ۆب

  ه، بیچن هد هه کقوالنج  هیدرا هق  هان بی هک هئاش یو هپان و پت یواریتا د هه        
ژ ۆڕ ڵ هگ هژ دۆڕ  هیۆرب هه. ردوونک ین هتگوت خودا خ ه، د هو هشان هگ هد یپ کشن هچ
. ستان بوون هر د هس هان لیو گ ێڕر  هس هر ل هگران، س یارکش و یئ یبردن هوڕ هب ۆب
و  ییاین هت  هرجاران بۆندرا و ز هه هد هش نیو هش  هت ب هنان هت  هکر،  هسکت با هبیتا هب
  .شاک ی هبرد و د ی هنا و ده ی هد کراتژمکند  هدا چ ڤی هه ی هفیر تر هب هل

ن یرد هب یوارید یری هس  هو هدوور  هپشووداندا، ل یم هد  هت و ماندوو ل هک هش ی هئاژ   
 یپ، انی هک هنینگ هڕ  هردکس هد ینینیب  هش لۆرخ هرد و سک هان دی هک هئاش ی هخت هڕو 
  . نارد هد ۆخ یشان و با ینج هڕ ۆان بینیر هو ئاف  هو هشان هگ هد

ان ی هک هئاش  هت ب هبار هس  هن  هکن بوو یامین هب ن هر ت هزرا دا ه هم ی هناو ئاژ  هل    
.  هو هیشا هگ هد  هک هنج هس هرد و دکس هد  هش لیت هق  هو ن یب هر د هد کی هیاڕو ریت ب هق
 کین هم هژ تدرگو[: گوتی هرجاران دۆ، زیۆخ ی هک هسروشت ی هرگو  هن بیامین هب

 یتاق  هر شت بۆو ز نیب همان د هرد هور و س هد ل هر و گ هس  هبات هژ ددوور و در
  .] هو هاتک هد

رد و کپ یست هد کسامنا یتوند کی هیبا هش هڕر دا  همب هڤۆن یمانگ یتا هر هس  هل       
 یشیتر ئیئ. خووساند یتو یزییپا ی هزنگ هل  هب یباران ه هبا، پ هش هڕ یدوا  هدوا ب

ش کیو هش. ستاند هاوڕ نایارک ،را وک هان نو بارژنی بار زۆبا و باه یۆه هب ییننا هب
دا و ل یچزرا دا پ هم  هل کسامنا  هند هو هر ئ هه کی هی ه، با و باگژدا هوان هو ش هر ل هه

،  هو هو ش هر ئ هه. نیرز هل  هیناه ی هور هگ یۆه یانک هوارید  هک،  هو هخوارد یخول
و  هخ  هل کنگ هتف ی هخیشر ینگ هد  هان بک هندو با یربان خز هس  هش لکیت هسوا
  .نکی هاچڕ

  هوتوو هکان دای هکئا  هکان یتیو دردکان یری ه، سستان هو ه هخ  هل یانی هب کاتک     
 یر هب یری هس  هکر هه.  هندراو هق هه  هو هشڕیگ و  هڕ  هش لیسا هنۆک کی هیووڕ هو دار ب

  هان لکی هئاش. ستا هان هیگشت کیو هئ  هل ۆڕ  هکباو ی هه یرد، هاوارکان یشی هک هئاش
م  هئ ینینیب. مابوو هن  هو هر گرد هس  هب یوار هنر ببوو و شوخاپوو  هو هم و بناغیه
  هل جک هیا و کت هموو ب هه  هکژاند  هه کشن هچ  هب ی ه، ئاژ هتفت و تا  هن همید
 یسۆپل هت ینۆیت ناپول هنان هت. ان دایگرد غار یر دوند هو س هر هبزووتن و ب ج
 یپ  هب ، پ هو ههات هد هه ۆوت ب هک هه  هب ینگاو هه ییئاسا یاتک  هکش، یشتنۆگ

  . ڕی هرپ هرد و دیکاڕ پ  هتوند ی هئاژ
ان ی هند مانگ هچ ینج هڕ ی هرانگر و هس  هشتنی هل  گی هکوون  هو د ڵد یانیۆڕ هنج هڕ   
. کابوو ته هه  هو هبن و بناغ  هان لی هک هئاش. رد و تاسانکان یر هور و ب هد کیری هو س
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 ۆب  هان لیانیو گ  هست هان جینیچن هو ه  هو هشکاندن و کش ۆب  هک کیکوچک و در هب
 یردوند هتگوت س هد  هکوان ببوون، یس هنا و پ هپ یوب ۆت هر و ه، ه هوۆچرووساندب

  . هوینیب هن  هو هیۆخ هب کی هینایچ بیه ت ، قهزرا هم یگرد
ان یترک هی یری هس  هدانشان و ناهومر هپ. اڕ هگ هد  هان نیتان زمان هژم هه  هل ڵ هئاژ   
نگ و  هم  هکن بوو ۆیناپول ن هر ت هه.  هو هخوالن هد دا هک هر گرد هس  هنگ ب هدرد و بک هد

 یۆو خ کخا  هب کینۆش ب هو جار جاراڕ هگ هدا دیۆخ یور هد  هب ۆرخ هس همات و ل
 یپان یزۆلمب  هب پ و چوونیشداڕان و هاتن  گه  له. ردک هدا د هک هاوالشک یر هور و ب هد
 ی هک هژیو ت یکبار  هکلک، ینائارام ی هشانین  هو ب یمژ هد هه یانیکدوور و نز یوا هه
ت، شتبی هگ کامکئا  هب ک هرو هه پ هل.  هو هندجوو هد یشتنۆگ ی هف هکر  هس  هل
  : یاندڕ هستا و ن هاوڕ جک هی

م  هئ یر هکب!...  هییتر ن یس هک یارکتی و  هیۆخ یارک!... یت هیۆخ  هب... ــ      
  .ێرکتر نا یس هک  هو ب  هو هر ئ هه  هییت هیاکسوو

  :یخاندیور شر هه ک هر و هرد و هکتاساو  ی هئاژ  هد یم هد یووڕوسا  هئ        
 یپ کو   هیک یارک  هییتیاکو سوو کت هم ئ هزانن ئ هچ دیه ێر هئ!  هنیخزم  ــ        

  هر دناجوانم کیچ تاوانبار یست هد  هب  هم ئاگر هزانن ئ هچ دیه ۆئاخ... ؟نیدوورک
و  کت هم ت هئ  هک  هو هشارم هن یتانم و لب یتانسا با پ هد ؟ هر دراو هب  همئ یما

ر  هه  هب... نیردووک یو پ هر و ئ هد  هتۆهات ڵباۆسن ی هر باخژ  هل  هییت هیاکسوو
ان و ک هییدان هئاو  هشنک هد ۆودا خ هش یش هڕ یور چارشژ  هن ل هکلیوخ یانکۆترسن

ر  هس  ه، لستر ئ هش هیوا من هئ. ن هب هد ۆیف  هران ب هنجد هڕ ینج هڕ یم هره هب
 یپ  هک یانک هییت هیاکموو سوو هه ی هۆت  هراومان و بکخاپوور یئاش ی هرانگو
  هکنم  هی هگ هادڕ یتانم و پ هک هرد هد ۆب یرگ هم یرمان هن، فیردووک ین و لیردووک
 یردنکت هخ پ یاڕ هر هببات، س  هوڕ هب ۆم ب هرمان هم ف هئ  هوئ  هام لکر  هه
ش کیس هکتو ب. م هک هش د هکشپ یوس ۆلکیو ی، نیت هیئازا یدوو ی هپل یایدایم
ست،  هد  هبمدات ییندوویز  هداو بخات و ب  هد ۆم ب هو تاوانبار هئ و بتوان ب هه
  .م هبد یشکیر هزو و گس ک هیۆلکیاوان، یپ یرت هش  هب رت ب هش

 یور هد  هان لی هناس هست و ه هه یشدانگ هش  هکن، یم هخ یزکر هس ی هئاژ              
  هم ل هک هیدوو شت بوون،  یل و ماتی هک ا،ڕ هگ هد انی هساک هی یچووۆیف هب یت هحم هز
رگ و  هج.  هیوا هڕنا  هارکم  هئ یر هکب یی هز هب ب  هش لیم هن و دووۆیناپول یچوونۆب
  هک هسات هارک یش بوو بگۆان خیپ ڵد هب  هکژان چوو بوو،   هد ۆوت هر ئ هان هیناو هه
 یپ هل  هد انیتاوان یو سزا  هیان خستبایریگ ه، دیشباۆت سن هنان ه، ت هیس بوا هکر  هه
  هژاندن و ل هه ی هش د هل هکل هکم  هات دا ئکمان  هه هر ل هم ه هب.  هیاابن یست هد
 ب یوان چ ه، ئ هو هیاڕ هگ ڵباۆهات و سن  هو هئ ێر هاران ئی هه[: یپرس هان دیانیۆخ
  ]!؟ب هداو خستن د  هد ۆب ڵباۆا سنیئا ؟ هو هندا بنڕ  هل یداو ێر هئ... ؟انیستو هه
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 ینیرژ هو پ کر پنچژ  هان لکیراز هب ین پشو. ینکان پشیزرا هم یرر و ژ هس       
  هب کراز هب  کهنواند  هد یۆوت هئ  هکن پشو.  هو هییزۆزرا دا د هم یئاخر سنوور

  .تزاند ب هرچوون ب هد یزم هع  هب یزرا هم یناندا سنووریرژ هن پل هک
 ێپاش تاو. ردک  هوپ ینۆاند و بدا خش  هکن پشو  هب یپان ین لووتۆیناپول         

  : یشقاندیف ڵۆو چ ڵۆد  هب ک هیو  یب هه یر هامان، سڕن و یوانڕ
  هل  هکن پشو  هب... تناچ  ه هه  هن بۆیناپول  هکابن یند! ... انیڕهاو ــ        

.  هو هنیئاگا ب  هب ب هو د ێناو پ یساو هتر ساویئ  هب.  هماوش ج هڕوو ڕ یباۆسن
 یڕباتمان و  هار و خک ی هو هڕو هڕ یپۆر ت هب  هن هدار بخ  هانکی هر هدوژمنانمان گ

رمان  هف  هو هکستائ  هر ل هه!...  هان خاویای هم خ هب.  هو هن هکر وکوتنمان  هکشپ
  هلر  هه  ه، ب هو هانی هب ی هسب  هر ل هه ب هد  هکنم  هی هگ هادڕتان م و پ هک هد ر هد
 یشیرم ئ هرماوگ هو گ  هو هنما هه تانیارکرک یۆق ێنو هرل ه، س هو هانی هب ی هسب
 یزرا هم یویود هئ کیۆترسن یران هبا دژب  هب.  هو هن هکب ست پ هبا د یئاش
  .نیوان هئ یست هد یویز هو و تیز هب یرد هووزڕ ب هان وا نیرزمان پ هرب هس

، بت  ک ه هست هفر و ب هب هب کیسا ه، زستانڵسا یر هتانسر هر س هگ هئ! قانیف هڕ     
ر  هگ ه، ئ فر هب یو هژو تووش و گ  هوکان یبت  نز هاوتیپ یساو  هر سارد هگ هئ
 یبات هار و خک ست هابوڕ، ئاو  زارگو یا پیو دن  ب ش هوگڕساو و  یتاو هرۆخ

و گرد و مرد،  ڵۆخوازم توند و ت هد  هوئ  هل. تست هابوڕ با ناب یش هئ ی هو هردنکساز
  هکن  هشان بدیش نۆفرۆخ یباۆسن  هن و ب هکب  هئاماد  هرانش کیز هو هر هه ۆتان بۆخ
  .نیرز هل  هت هیاگان نایپ  ه هبوود یبا هزک  هئامانجمان ب یو هپت ی هبناغ یرد هب

مان  هک هئاش ینانھکر پ هو بر  هس ی هرنام هب  هکن  هکب یریب  هن ل هک هن! انیڕهاو    
!... ڵدوو سا... رابووک یاریابوردوو دا دڕ  هوا ل هک، ب هد  هیودا هو م  هو ماو هر ئ هه
دا یمانگ  هدوازد کیسا  همان ل هک هئاش  هب...  هماو کیر، سا هس  هتۆمان بردکسا
 یر بژ هه...  هو هشپ ۆبقان یف هڕ... نیخش هم ب هره هب   بگاتهت و ریبگ یر هس ب هد

  !ن  هئاژ یژرا هم یبژ!... با  یئاش
  
  
  
  

                                   *****  
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ز، ۆو باه  هباگژ یچپ هتوند یو هژگ. داهات ان لیۆرما و س هس  هب کیزستان       
 ونبکل ان یواریو د کر هو د نڕسوو هن هه ر دا سه  یان بهفر هب  ی هوکبوو  هژ نۆڕ
بۆ ساز  یفر هبۆکساراندا ین  هو ل یمال هادڕ یفر هب  هو هزموو ه هه هبا ب هش هڕ. اک هن

  .ردنک هلووس د ۆب کی ه هست هش بیانو هش هساو ی هقیرما و سا هس  هکوش. نردک هدساز 
  هوام ل هرد هب  هییرڤف یتا مانگ هه  هو هییف هق و ت هموو چ هه  هب  هست هست و بکم ش هئ
 را،کان یۆب ی هیو ج هتا ئ هه ڵ هدا، ئاژ هی هم ماو هل. اڕۆگ هو ن  هو هیمادا  ر ج هس
ان ی هکچگو هد یورد  هب  هکچون. ردک هبا شل ن یئاش ی هو هردنکساز  هان لیست هد

و  ڵمورا یت هیینۆچ یری هس  وه هش هموو ق یچاو  هست و دوژمن بۆد  هکبوو  وا هسر
 ی هواد  هل ،و هو هن هکست شل  هد  واته ن؛ که هک هدنشینان زرا هم ییفس هن ین هیال
نان یزرانش هم  دکاران و بهقتری  ڕهی  قسه  بته ده یاندنی گه نجام نه ئه هبدا راو یکارید
  .تننام ان پکی هیای حه زگ و  هق لۆب ینسانیئ ڕیپجا هگ  هبن هد

 یۆزرا، ه هم یئاش یبوون ن و خاپووریپ هت کت  کهگوت ی هن د، دوژم هو هوالش هل      
ش ینانیزرانش هم. ڵباۆسن یالنیپ ک هن  هبوو یانک هوارید یبوون یکو بار کس هت
 ۆم ب هچوو، ب هد هدا نگو هب ی دووپیان ره به کیۆ هو قس  هقس یبا  هکند  هرچ هه
 ییستوورا هو ئ یپان  هک  هیاڕم  هر ئ هس  هان، هاتنیداهاتوو یارک یردنکتر میقا
 کشب. ژنداب  هنچیش ئ هو ش یس  هپانتر، وات  هند، دوو ه هنچیئ  هژد هه یوارید
  .بوو ک هر هگ یپتر کیکوچکرد و  هش بیستوور هئ  هنچیش ئ هو ش یس یوارید
ان و الش ،فر هب ین و پزووڕبان و ردبووک یسیت هاندا قک هژوور  هل زن ته ئاژه یرما هس
رد  هگاب یشانک هشان و هکاڕکاری   ربۆیه ؛ ههگرتبوونلنومانی  یگرد یر مل هس
  هگرت و ل هه ان لیست هد یناچار هب. بوو هردن نک یارک  ر، بۆ سه گرد ینداو  هل
  .شتنیش دانۆخ یژۆڕ یوانڕ هاندا چاوک هلیو هت

 هل پ ید. مابوون هش نۆخو د  هبز  هم ب هش و د هجاران گ کی هزرا و هم ی هئاژ       
بوون و  یم برسیدا هب  هک، چون هو هوۆاندا سارد ببی هنیس  هل شڕۆش یم هرد هس ینیڤ هئ 
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 ینگ هت و  هو هماند هچ هدپتر  یانیژ پشتۆڕ ڵ هگ هژ دۆڕ یینوا هئ بژاری و  هه. ماندوو
 یمل هرۆز  هن و بیرز هل هد هرما دا ه هر س هب  ه، ل هژانۆڕ. نیچن هد هه پتوندتری 

  لهت و  هک هش یش هل یر ئازار هب هش، لیو هش  یرا و بهگ هادڕپ   هور پ هس هان بیانیۆخ
ر  ههزرادا  هم ی هو ئاژن  هل. هات هد هان دا نیچاوان  هو ب ه، ختی ردی برسیایه ده
  .یرخب یبار  هوتبوون هک هشتا نه  کهر بوون  هڤۆلکر و  هسکبا ن هت

ر  هه  هو ه، ئڵ هئاژ ییت هیایو برس یت هک هت و ش هنی هو مرد  هموو د هه یربار هس        
دات و  ریان نه سهبوو  هژ نۆڕو   وه کردنه ده رۆک نه به هل یست هد  هکر بوو  هل هوکس
ان، یرز هب ی هیو پا  هو پل شکت هحم هار و زکرک ییشاناز  هل پ یف هر هش ی هربار هد

ش و کت هحم هز ی هتر ئاژیم ئ هب. تن هن نگ هبن ه هان دییا و شووتک هن ۆان بی هقس
ر  هل هوکس یتا هب یشایف  هان بی هکچگو  هکمابوون  هن  هخاو  همیش هو خ هئ یشارکرک

  . ن هکو ب هئ یانک  تاه رۆک به ب و ناوه ده  هن هبو   واده گفت و  هوا بت و بببزو
 رما، هس یست هد یبوو هریس هکو  یت هیایبرس یچنگ یالتوو هق ه هڕ یشانکت هحم هز
ت و  هفاق هڕ ینان بالویگ یرما هر گ ههرم بوون،  هگد یپ  هک کی هیرما هو گ ا گین هت

  هل جاران ک هر و هر ه هسکبا. وتبوو که نوونی تنه  هکر بوو  هسکبا ییت هیڕهاو
 ؛ان بوویورد و درشت یارکد هد هار و میکاریدا   هژانۆڕ یانڕسوو هار و هک یپان هڕۆگ
ار و ید یم هاوار هد  هاندا، بیرسانیگت یم هد  هاران و لک هدژوار  هل  هشیم هه ک هو

  . هات هد  وه هک هیموو ال هه یهانا  ه،  ب[م هک هار دکمن پتر [ یاریناد
و  هژانۆڕ یشووینا و توه یس هیما هکان یانیژ یویدا بژ هییڤژان یمانگ  هل              

رد و ک هد هن ڕ هت یانیامکچ یه یم هد  هک،  هو هیراکم  هکل   هند هو هئ ی خواردنیان جیره
م  هئ ی هو هردنکو بو هر هق ۆب. شتی هگ هد هانڕ ک هچ ئاژیه ینخور یناو هه  هب
،   هرعان هف یژۆڕ ینتا داهات هه اندی هگیاڕ یت هیرداکر هس یگا ه، بارهوتوپک  هرانی هق
ر ۆخ هکنیش ی هئاژ ید. تگر هرد هو یت هارمی  هب ککف، سرۆخ هکنیش کی هر ئاژ هه
وت  هکر هان دیۆر زوو بۆم ز ه، ب هراوک یت هیرداکر هس ی هت هامڕ هکم  هتادا ب هر هس  هل
و   ههاتوو یشۆخ هن یتووش یت هیرداکر هس ی هک هۆخچ هب یراوک کرخاژ ی هتات هپ  هک
چ یان هک هردکر هس  هکوت  هکر هدیش  مجاره ئه.  هوییزڕدا  ڵچا  هد یرۆر ز هه کیش هب

م  هب  هست هان بیشی هییدالواخشین و  بهم  هئ ،و  هییب ن هب هو س ۆه ب هان بکیشت
  . هبوو  هو هیۆه
 یشانکت هحم هز یپشت یرا هگاز یت هیایو برس یو ق یقات یش و قورس هڕ کی هند هج  
 ینگ هڕ ک هچ ئاژیه ،دا  هفت هه  هژ لۆڕند  هجاران چ ل هگ.  هو مانده هچ یواو هت  هب
و  ڵ ه، قسانیشانز  هر هه کیراۆخورد و خ. تید هد هچاو ن  هب یدار هیما کیچ تفاقیه

موو  هه  هساس، ب هکو  یبرس ی هم ئاژ هب. بوو  هانیگا  هر هند هو هو چ  هکوش  هپووش
 یت هوومڕ  هزلل  هان بوو بیر هس ه، ل هو هانیشینگاز هل هب یووتڕو  یس هو الد یژار هه
. ننل بنو هس هر و تو ت  هشتۆان پیدا خۆیت هیایبرس ینی هع  هو ل  هو هن هکان سوور یۆخ

  هزگ ب  هق لۆب یڤۆمر ست و دوژمنن و نابۆن د هخاو  هکان گوترابوو یپ  هکچون
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 کت یان که هئاش  هکدا  هرج هل و م هم ه هخوازا ل هش نیو هت، ئبزانان یرگ هرد و م هد
 یسیپ یزمان  هکان گوترا بوو یپ. وونبر هات هر هان و زیز یو تووش  بوو ندراپ هت
  هلت و دداان یۆب  هو هپ هاست و چڕ  ه، ل هقانیدووفل یغیت یشن ه، چدوو پ ی هر هب
ژ ۆڕت و در هدا دان پیر هش هوس و پالر و ت هت ک هیزار و  هدا هکانکر چاوتروو هه
  . تدر هان دا نیت و پرک هساز ن ۆان بیبوختان ی هکتۆل هم  هیین

 ییت هیایو برس یو ق یقات یباسدا زرا  هم یو هر هد  هل  هک  هو هشتی هگ هان دیگو  هب   
.  هو هت هد یتر یو هئ ۆب ک هیزار و زمانان و م و  دهر  هس  هتۆوت هکزرا  هم ی هئاژ
م و  هد  هل  هشۆخ  هکچجا ک هزراش و هم یۆو ناوخ ۆخ هب ۆخ ڕی هش یت باس هنان هت

  . هو هتجوور هت و دجوور هزاراندا د
 ییژار هو ه یینوا هئ ب یر هب هخ یو زان  هو هشتی هگ یگو  هن بۆیناپول  هکر هه        

 ۆر ب همپیو یزمان  هک  هیاڕم  هر ئ هس  ه، هات هو هتۆو بزرا دا ب هم ی هو هر هد  ه، لڵ هئاژ
رۆک  سه،  ش هارکم  هئ ینجام هئ ۆب. یردکت و بگر ێرک هو باسان ب هقس ی هو هواندن هخ

  .ار بووک هست ب هد ییراخ هن بۆیناپول
  ههات م هدووش یژانۆڕموو  هه ی هریگو  هر ب همپیو. م بوو هدووش یژۆڕ یانی هب هر هب      

 یوت تووش هک هه  هوت، ب هکژوور  هزن و هم یرواز هد  هل  هکر هم ه هزرا، ب هم یردان هس
ان ی هکزرا هم یت هک هر هر و بخ یین هب هر و زۆز  هل یگشت  هب  هکهات،  کئاژا  هتاقم

  :گوت هان دیلۆگا و گ  هرانان ب هب ی هر ه، ب هنو ۆب. دوان هد
و  ڕی هو هر لۆر ز هب  هدووگمان ل ی هت هکسا  هکن  هکب  همئ یری هس! انیڕهاو... ــ  
  !...  هداو هه یتر هن چۆباش خواردنمان چل یۆه هب

  :  هو هانگوتی هش دیلۆگا و گ
و   هالنیف یپا  همان ب هو هخواردن و خواردن  هکوانن ڕچ ناۆمانان ب همئ  هل ی هئ... ــ 
  ... هکش هم  هت هنین و بوویاوگن هست ئپ هب ر خوران، پۆر ز هب  هل

ر  همپیو یچاو یتاندن ه هخ هه  هکن، ۆیناپول یۆشان یم هدوو ی هرنام هوسا ب هئ       
 یڕست  هنق هن  هب. نۆیناپول یشراوکشدا پ  هل ی هخش هن یپ هب. ردکپ یست هبوو، د

 ین هئاژ یو دان غ هو تفاق و د یکئال یژوور  هک، راک ڕ هپدا تکنشو  هر ب همپیو
  هخست ڕی هو دان و زمھ غ هد  هل پ یندوو هکل و یرم هان بی هدا د هو ژوور هل. بوو ل
  هکر  ه، ه هو هیۆخ ییت هیو زانا کی هریو ز یتیموو ز هه  هر ب همپیو  هک، و هئ یرچاو هب
ست و  هگ یۆخ یستۆما و گڕسوو یر ه، سینیر ب هس یچاو  هب ی هت هک هر هب  هو گشت هئ
پپوور دا ی هش  هب یۆدا بنۆلنگدیو یگوند یانک هنۆکو   هوچک  هل  هژۆڕ ه و هر ئ هه

 یینوا هئ و ب ییواکناش ی هربار هد یرچ هه ستئ  هتا ب هه  هک یندن و گوتاڕتوو
  که کیوت هک هپاش یگوت.  هو بوختان ۆدری  هباگژ کیرپا ه، س هندا گوتراو هئاژ یژرا هم
تا  هنان هیزرانش هر م هگ ه، ئیتوینیزرا دا ب هم یندوو هکل و یرم هو ب ڵچا  هد و هئ
 هات و لک هان دیش هشتا بن، هۆخیر ب هن و ه هک هشن و نینبان دایشیتر یوت پشت هح

  . هو هتنم هان دیشیر هب 
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تا  هر ه هه ن هئاژ یزرا هم یانک هندوو هکو  ڵل و چایرم هموو ب هه ،دایاستڕ  هل         
 ڵۆخ  هان لی هو هرژ یش هو ب  هو هوۆنرابازڕو دان  غ هد  هان بی هو هر هس کیند بست هچ
 یتوانی هم ن هرد، بک یارکدا م هد  هورتک  هل  هیۆم شان هئ. رابووک و پ هخ و چیو ز
 یانک هژۆڕئاخر   ه، ل هیۆرب هه.  هو هتزرا بشار هم ییس هو الد یژار هه ی هخت هت  هاستڕ

ان یتر کی هیودا هسات و س یست هد یناچار  ها و بب ان لیتان هر هدا د هییڤژان یمانگ
  .ردکژ زرا در هم یویو د هئ ۆب

  هکزرا دا بوو  هم ی که هش هڕ  هرانی هق یت هڕ هه  هل  ه، وات هند هر و ب هو س هر ل هه         
ن  هگم هد  هگرت و ب ینا همانگ پ ک هدا ویت هیرداکر هس ی هو هازاوڕ کیشۆک  هن لۆیناپول

وانان ی ههر ه و برب هرگا و ب هر د هب هم  لیدا هب ش،یچاو سوور یگ هس ۆن. نواند یۆخ
 کۆر هس  هکش کیم هر د هه. ران بوونر و ژ هس یزانیزم و م هن یاریست هر و هد هچاو
و   هوش هب ی هک هاسیشت و پ هگ ر و هد ه، هاتنڵد  هوت هک هد کی هی هاسیشت و پ هگ یلی هم
 ی هکب یری هو س یبوو ب هر د هه  هکرا، یگ هدار دۆکش ۆوت هئ کینگ هئاه  هزن هم یوازش
هات  هدانان د هخان ی  هرش ه هکوسا  هرد، ئک هل دۆچ ۆان بیۆهاتووچ یڕ کی هشپ ؛
 شتنیۆڕ  هر، ل هد ههات هد کۆر هس  هکر هه. اندی هگ هادڕ کیۆر هس یو هاتنقووالند هد یت

ان یبرا  هخاس یاندا خیدوا  هو ب شتنیۆڕ هد یر هچوار ب  هل وان هپاس یگ هسۆدا ن
  .بوردن هادڕ هاتن و هد

 کیۆر هس یامی هپ یق هر د هل هوکو س  هو هرانکۆکزن دا  هم یۆه  هل ک هی هم هشک هی      
  :   هو هندنخو ۆب  هشن هم چ هب

و   هبار تووشمان هاتوو هنال کیرانی هزان، ق هش شاری هوئ کی هرو هه ! انیڕاوه[     
 یپ هب  هارید. نیربگر هزرا و هم ی هو هر هد  هست لیوپ یو دان غ هن دیردووک یناچار
 ستیوپ یغ هدان و د یرگرتن هو یبر هل ب هش دی هم، ئیئابوور یت هاسیس یقانوون

 یاریوا ب هک کیم هره هب.  هو هنی هکاست ڕ پ یمانۆخ یارکن و یشۆبفر کم هره هب
 یرچوون هس هتا ب هر ه هش ه هکله یشتنۆفر  هارید.  هی هکل، ه هداو ۆشتنمان بۆفر
دا  ش هی هم ماو هل. تن هیبخا ڵسا یر هتا س هه  هنگ هڕو  ب هوامدار د هد  هک هنگان هت
ن و ی هکن بۆلنگدیو یگوند ڕیازاب  هد  هکلت ه هچوارس ی هی هفت هر ه هن هیازین هب
  .]نی هکر ب هسی هم پ یمانۆخ یشیئ

 یت هیزا هڕنا یشت، هاواری هگ ێگو هان بی هیوا هڕنا  هرمان هم ف هان ئک هندبا  هکر هه     
 یدوا هو ب  هو هن ناردۆیناپول ۆب ێر هئ یمو یاتیج  هان لی هو هرچدان هرپ هب یپ هو پ
ناو دا  هه  هل)  هورور(یرا هگ  هک  هوۆردبکان سوور یۆان خک هندبا. ان گرتیودا مان هئ

،  هیۆر ب هه. نن هه کشن و جووچین هه کورکداهاتوودا  یهار هب  هنن و لبگوور
  ه هجووج  هان بیگرتن هر ه هب هل  هکله دا هیج هناب  هاتکم و  هم د هندان لبا ی هر هب
  .ینر زا هرامب هر و ب همب هوشتن هک

  هنیفم ،  دژی سته  ڕین و له ڕاپه ی هیرداکر هس یش هڕ یمکحو  هان دژ بک هندبا        
  هو هییرزا هب  هرد و لکان ی هکله  هوو هل دان وکشیمر ی هف هڕو   هتاق ینشو ینیرزت هب
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  هان بوون، لدنبا یژۆڕدوا یوایه  هکان ک هکله. اننیاندکو ش  هو هخوار  هانییخست
،  هبیرت هم ت هب. رانک ی، قوربانیزوردار یمکحو یاندانکش ۆو ب یگشت یشیئاسا یڕ
 هنۆکت و ن هر ه هزرا دا س هم ی هک هشڕۆش  هریپ ینداو  هتر لنو کیشڕۆهات ش هد
:  هکرد کر هد یرمان هف  هو هیی هز هب ب ڕی هو پ هئ  هن بۆیم ناپول هت، برژ هو هه ڵما 
ژ شان درڕۆش هدژب ۆب یاریکاری یست هد کرزن هه  هکن هد  هیدرا هق  هب ک هر ئاژ هه[
  .]تب هد کر سامناۆجار زک هی کیرگ همان کیبچوو  هر هه ی هۆات، تکب

  هان، بک هندبا ییاگرڕۆخ یاندنکشکو، ت کۆر هس یرمان هف یبردن هوڕ هب ۆب          
دا  انیر پژ  هر لد هچاو ک هو یانگرینای ڕید یگ هژان، چوار سۆڕو و  هش ییژادر
ان یت هنجام تاق هر هم س ه، باگرتڕان یۆژان خۆڕنج پ  هرانان دلک هندبا .ناریاگڕ
  هان دا و لیتر مل یوان هار، ئکبات هخ یمامر ۆن ی هو ها و پاش مندار بوونب ل
  . هو هخوار  هنیز هداب  هو هییرزا هب

ندان، با یمانگرتن یرا هه ی هو هوبوونب  هل یرگر هب ۆزرا، ب هم ییت هیرداکر هس       
 ینیشۆخ هن یزرا تووش هم یندا ها بیۆگ  هک، م و زاران هر د هس  هان خستیۆوت هئ
 ب هر بۆر، ز هکخت هان بیگ کیشیمر ۆن کیال هک. مردوون پ یۆهاتوون و ن ک هز هرۆخ
  . هو هیواندرا هان خیرا هران و هک کرخاژ وانداس یباغ یانک هخت هر درژ  ه، لینگ هد
ر و  همپیم، و هدووش یژانۆڕموو  هندرا و هکش کمامران ت ییوربز ه، س هبیرت هم ت هب
  .شتنیۆڕ هبرد و د هان دی هکلت ه ههاتن و چوار س هن دۆلنگدیو یگوند ی هک هاندارکدو
  به زرا هم یرگا هد ی هو هانرک یند هروب هس  هل  هدا، وات  هی هم ماو هئ ی هژدر  هل
و  ڵباۆسن  هل کو باس  هچ قسی، هێنو ییبازرگان یت هاسیس یخستنڕ هگ هو یست هب هم
 ڵ هئاژ یگو  هب یزک  هر بۆم جار و بار ز هب. مابوو هدا ن ڕۆگ  هل ی هک هگو پ  هگج
 یانک هردا زرا هدوو م  هل کک هی  هب یۆخ ڵباۆا سنیۆگ  هکگوترا  هو د  هو هشتی هگ هد

 ڵ هئاژ.  هگرتوو ینا هدا پ  هو دوو هل کک هی یمکر حوژ  هو ل  هشتووۆفر دراوس
 کۆر هس ینیان بی هرا دکئاش  هب  هکر ههم  هست، بیب هان دی هوات  هم وات هئ یگشت هب
ن دوژمن یو سارد و د کجاران وش کی هو داق  هڕ همک هچ یزرا همن  خاوهئاست دوو   هل
اندا ی هچر گوژ  هو ب  هیان وابوو بایبوو، پ ۆمگ هوات و د هوات یرچ ه، ه هو هت هاوم هن
  .ێبر هادڕ

 یوداردان ئا هس  هکبوو،  هان هکی هی هدا دارخانانی هکزرا هم یژوورو ی هوش هح  هل      
. چندرابوون هه ک هیر  هس هل یوپککڕ  هر بۆشتن، زۆفر ی هئاماد یراوکو لووس  کل

 یدارستان  هل ،شتنۆفر یست هب هم  هب  هک نز بووۆج یم هرد هس یادگاری  هک هدارخان
  .بوونیچن ی هه  هو هبوون کوش ۆان، بیردنک یو پاش سپ یبوونیزرا ب هخوار م

و پاول  یکفردر  هکاند ی هگیاڕن و ۆیناپول یردان هس  هر هات همپیژان، وۆڕ هل کژۆڕ
ڵ  گه ده ردنک ودا هس ۆزران و ب هم یانک هدار یارکی ڵد هان بکیر دوو هنگتان، هکی
  .ننکش هد ۆب یانخۆی یست هر و د هسریکن  خه ،رۆک سه
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 دا ید  هتا ب هم ه هب. بوو ڵ، دوو د هم دوو هل کک هی یبژاردن هه ۆن بۆیناپول        
و  را هه  هو ببو هزرادا د هم  هل ک، گورج هباش  هیودا هم س هئ ۆب یکفردر  هکهات  هد
.  هانالن گیپ یکیر هو خ  هوتوو هدا خ نگتانکی ڵپاو یر باژ  هل ڵباۆسن  هکگوترا  هد
  هک هوان ههات، ق هدا دد  هب یتر یم هئ یازینا و نه هو د هل یواز  کهش کیاتکر  هه
و  ڵباۆسن یش هو براب یکر هش  هیراک هد یکدریفر  که همجار هو ئ  هو هیدراگ هد هه
  .ر هس یست هق یانگاکر و  هت هخ یخان  هبوو ب هد ی هک هما

ان یرا و پکرا کئاش ان لکیسامنا کیازڕ وتوپکهار دا  هب یورز یتا هر هس  هل      
م  هئ. ]تنش هو هست د هزرا و د هم  هتشک هد یۆخ ڵباۆسن  هوان هش... [:  هکگوترا 

  که دیسانه ڵباۆسن. وت هک پ ی هئاژ کیوو ن یق هزرا دا ت هم  هپ لۆت ک هو  هنگ هد
  هو ب هئ. یرز هل پ یزرا هم  هک، کسامنا  هند هو هر ئ هه کیرانۆران باخۆئاخ  هیراک
زرا دا  هم  هب رازک به یی، تارماکو هموو ش هه یوان هش ی هوین  هکگوت  هد یتر یم هئ
  هو هدان. نمان دا د هره هو ب ر هر ب هس  هز ب هو ناح کناپا یست هت و دخز هد
. اک هل دشرد پ هناویو ش نکش هد  هکله.  هو هاتک هپ در قیش  هل پ یفر هو د ێدز هد
  . نپچ هدار د یر هخت و ب هدار و در یسو  هتچ هد

را وت، خ هک هد ڵ هخت و ئاژ هدار و در  هل  که یک یه ته هر ئازار و ماف هه یورتک  هب    
  هیاباکش ک هی ه هنج هپ  ههاتبا و شووش. ستاوت هپ هد ڵباۆسن یۆست هئ  هان لی هک هتاوان

و  هش ڵباۆگوترا سن ه، د هیرابایگ ڵ هژگ هو پووش و ه پ  هان بی هکۆڕ هئاو ی هنگۆان گی، 
  .ییۆڕردن و کپ ی هکت هم ئ ههات و ئ

زرا  هم  هل  هک ی هئاژ یبوو، چ بزر ان لینادک یرگا هد یلیلکژان، ۆڕ  هل کژۆڕ      
  هو هر ئ هو ه  هباۆسن یارکال، یمب هش هئ انیدا و گوتمل  هان لیست هد یگشت  هدا بوون، ب

  هان لیبزر بوو یلیلک  هکش کیت هکت  هنان هت. شتوونیو هاوچا  هد ل ی هک هلیلک  هک
 و  بووه دات ی هو هئ یست هوت دانگی هر د هشتا ه، ه هو هییزۆدا د هو هدان یوا هر جژ
  . هبردوو هانڕو  هل

  هکانگوت ی هد  هو هند هگاز  هئاسمان و ب  هشتیی هگ هان دیهاوار یادیش فریانکمانگا     
تا ئاخر  هان هیانک هگوانان و ی هست هج  هت هی هو دا ن هش ی هوین  هل کرزا هب  هییو ن هش
  .تمژ هن ییاڕ هت یپۆد

 یرشناسازگارتر، ه ک هیتا هرد و پ هموو د هه  هان، لیۆخ یج  هب یگشت  هوان هئ      
ان ی هو هدان یانیگ هدا د  هند هر و ب هو س هاست لڕر  هه  هکبوو  کمش هجرج یئامان ب
ر  هش هیانکمش هجرج ییدان هب ههار  هکرا و گوترا  هه  هبوو بخۆی ش  هم هئ. ر ببوو هب
  . هباۆسن یتیف  هب

  هتد یۆخ یر خود هه یانی هب ی هسب  هکاند ی هگیاڕن ۆیژان، ناپولۆڕ  هل کژۆڕ      
 ی هن سبۆیناپول. تگر هد ۆست هئ  هو ڵباۆسن ین پشو ی هو هنیزۆد کیر هدان و ئی هم
 یت هیرداکر هس  هستوور، ل همل ئ یگ هس ۆن ییرد هر چاوژ  ه، ل هژۆڕو  هئ یانی هب
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ن شو  هدوورتر ب کنگاو هند ه هچ  هو هدر و قوتب هق  هر بۆنان زینش هلیو هت. ر هد ههات
  .ردک انی که هارکوت و ئا هکسو هه یری ههاتن و سدا یر هس

. داگرت کنموو شو هه  هب یر هس  ، هرانیزن و م هم  هفر کیونکزا  هن بۆیناپول       
نگاندن  هس هان گرتن و هوچ یدوا. ستا هاوڕ کستیئ وشت یۆڕ کنگاو هند ه هر چ هه
 یئاژن یرز هچاو د  هما ب هنر  هب هل هکون و ک. ێڕ  هو هوت هکسان یردن، دک  هون پۆو ب
  هب ش پکینیمژ هر ه هه ڵ هگ هو د یمژ هه یرد هوا و ه هه ی هام هن و بۆب .کات نه
ش یرچاوسوو یگ هس ۆر ن ه، هکۆر هس کیشقاندنیر ف هه ڵ هگ هو د یشقاندیف ڵۆد
  . انیز لووراندڕی ک هی

 یزۆلمب کۆر هزرا، س هم یئاخر سنوور  هشتنی هگ  هکر هدا ه هنینکان و پشڕ هم گ هل      
 کی هی  و فتشقه هت هعر هو ن یمژ هه ین پشو ینۆنا و ب  هو هنان هو هر دژ  هب یپان

  : یشا و گوتک کیسامنا
و   هدا هاتوو  هم گاز هتا ب هو هئ!...  هکۆترسن یباۆسن ین پشو  هم هئ!... تا  هو هئ... ــ  
   !ناسم ی هو د  هیم ئاشناۆب هل ی هک هنۆب  هب!...  هرچوو هدا د هر هم گوز هب
 انیراندول کشن هچ ها و بڕ هچاوان گ  هان دینخو ڵباۆسن یناو یستنیب  هان بک هگ هس
  . یی هناندا مینش هلیو هت یمار هشاد  هن لخو  هک، 
 یردان هس  هاته ڵشانحار هو پ  هڕتوو یر هل هوکوتنان، س هخ یاتک هب  هو هو ش هر ئ هه   

  :یگوت دا حاڵ شواوه کی هی هکب هناس هم ه هد هو ب ن هئاژ
   هنگ هڕ.  هیدات کیسامنا یوا ههلک  گه  هک  هشتوویی هگ مان پکرتۆاپڕ! قان یف هڕـ   
،  هو هتان بگاتگو  هتوو بگرن و ب هن  هنوا هم ه هئ یستنیب ی هرگ هب  هوئ  هام لکچ یه
  هک هرتۆاپڕ کیۆر هناو  هکم چون هب.  هو هتر ب هب یپ  هو هکتان پو د کون  یه وانه له
  . نمدا بخو یتانگو  هناچارم ب  هیۆرب ه، ه هند هب  هو همان هکزرا هم ینووس هچار  هب

و   هشتووۆفر یکفردر  هب یۆان خی هخ یباۆسن  هکگادار بن بگرن و ئا ێگو  !انیڕهاو
دوژمن  یزه یر هشاندین ێڕو   هست هرد هدا، س هرشو ه هل. رمان دادا هس هب  های هخ  هب
.  هییاتر نیز  هم هو ل  هی هم هئ ڵباۆسن! انیڕهاو  هب!... س هت و بب هد یۆر خ هه
 یوا ههمان وابوو ن، پیورت بک ی همئ. ناسرابوو هن ۆمان بباۆسن  هتاو هر هس  هل  همئ
ناو  بای یوا هه  هر ب ه، المان وابوو س ووهردکو دا هئ ی هلل هک  هب یفوو یخواززن هم
 ڵباۆسن  هکچون. نیبوو  ه هه   همئ  هو هت هم باب هم ل هب.  هواڕۆگ ل یۆخ  هو هی هلل هک
 کیست هن د هچ خاویه یست هد  هکمان بوو یت هیرداکر هس یبا  هر هه کیرز هب هیپا
 م هبرد و ئ  هرد هو د هب ی همئ  هچۆب ی هئ. ی هک هت هست هد یحاست  هشتیی هگ هد هن
 ڵباۆبوو سن یچ یۆن هین و بزانیسا با بپرس هد! ؟ناه یۆر خ هس هب شی پیسه  هند هپ
  هی هم هان ئیڕهاو  هب ؟ هنماڕ یداس  همان بوو ب و لنگمان هایل هد  همار د ک هو
  . نیدا بچ  هی هشاراو  همز هڕم  هن ئشو  هب ب هو د  هک هت هباب یانیگ

و  دا هد شانی، ن هیمن دا یمست  هد ستر ئ هه  هک یندوویز کی هی هگ هب! انیڕهاو    
  هی هگ هبم  هئ.  هنز بووۆج یرۆخ هریجاش و ج  هتاو هر هس  هر ل هه ڵباۆسن  هک ننو هد
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  هس هکو  هئ یانک هیو تاوانباری یارک هپ هو چ یوت هچ کی هی اک هی  هل  هکت هیایکح
ر  هد کلتو  هراو لک کپا ی هکله ک هو ڵباۆسن ینناخاو ییت هیسا هکو،   هس هکنا
ر  هب  هن هبخ ڵباۆو سن  هو هن هکبل یریتر بقوو کزۆش تی هورن ئ هو... خات هد

 ێو هک هد هتان دۆم ب هد هو هنن، جا ئنگ هس هه یانک هو هردکار و کتان و ای هخ ی هنئاو
ر  هس هرب ه، سێژب یی هد  هنرخ  هب  هگ هم ب هئ یرچ هه  هکن  هد همل د  هس ل هو د
  ! هاستڕ

  هل  هکزانن  هتان و باش دینیر ب هس یدوو چاو  هب  هوئ ۆ، خزان هس ن هک! زانیئاز     
تان ینیا بکت هب  هوئ. نز بووۆج ینگر هیوادار و ال هه ڵباۆاندا سنیمانگا یۆه ڕی هش
مان کسامنا کی هی هب هق  هبوو ب یکر هن خۆرد و چلک ڕی هش  همئ  هدژ ب  هانین ئازاۆچ

ر دا  هس هنزمان بۆج یسینگر یت هییتدار هس هد ویست یه و ده  ئه دا بخات؛ به
 یڕارمان یخت هب کیۆر ه، س هو همانۆخ یزر هب یخت ههات و ب  هل م هب.  هو هتنپ هبس
  ...نیردکها  هڕ یباۆسن یالنیپ  هو ل  هو هنیردک ۆب یزگارڕ

خاپوور  کیۆریچ  هل یت هیرداکر هس ی هک همجار هئ یستراو هب هه  یتر داستانیئ        
 هب ڵ هئاژ  هیۆرب ها بوو، هچرپ هتر ه هوجان هتر و گ هپوخت هان نیشی هکبا یئاش یبوون

م  هژان، ب هشر جارک  هه  ، گرانتر لهیت هیرداکر هس ی همجار هئ یداستان یستنیب 
  .  نگ هدپ و بکست و خوست و  هه ب کیژان هش

برد  هنا و ده هدا دای هخ یگا هبار  هان لیر هل هوکس یانک هن وتینش هلیو هت ی هئاژ     
  که ان وابوویوان پ هئ ،دا  هم نرخاندن هل ؛نگاند هس هان دی هو ه  هو هیدا هان دکیو ل
 ۆخ  هل کیمان هقار ک هو ڵباۆاندا سنیمانگا یۆه ڕی هش  هل  هانیریب  هو ل  هانیوینیب

  هک  هانیوینیان وابوو بیها پ هرو هه. شاۆکت  هانیدایانفیرد و گک ڕی هبوردوو ش
 ڕی هش ی هر هھاتوو، بل کیر هرماند هف ک هاندا ویامانگ یۆه ڕی هش  هل ڵباۆسن
  هو ل  وه یهدار و سامان پ هس یوبووب کو ل  هشپرز ی هرد و ئاژک یر هبڕ  هانیزانا
  هان مابوو لیریب هل  هب. اندنی هگ یشیوتن هکر هس  هدا ب گورچووب کیرشه
ی نزۆهات و ج  هانیئازا  هند هو چ  هرانند بو هاندا چیمانگا یۆه یر هب هنگ هت

 یر هتوانن ب هن دۆچ  هوات هک ی هئ. ند هس ل یشنرخ هب یکت هکس هو دزۆرداری خست 
  هک  هییدوور ن هب یرجوانم  هل ێر هئ ؟رنش هو ڕقو ک هپۆت  هئاسمان ب یرۆخ کیشیت

م  هئ یاڕ هر هسم  به  ؟رگرن هو یسپ یج  هش ل هڕ ،رن و هناوب ڵ هپ هچ  هب ،نخاو
نگ بوون و  هدب یت هبیتا هر ب هسکو با ییاکت هب ڵ ه، ئاژ هشتنی هگ پیشتن و  تگه

 ینگ هدب ینی هع  هر ل هسکم با هب. هاتبوو یاوکان وشی هو هنیۆکار و لیپرس یروا هد
 نجام و هر هس. رایگ هد هانڕ پ یۆتان خ هژم هه  هل. مابوو هن پ یو ئارام  هقرۆدا ئ

  :یپرسلی ور رم و ه هنر،  هئاخرس
 یمۆخ  هب ێرکم ناو پ م ناگونجۆم بۆخ یاح  هش ب همن ب! ر هل هوکق سیف هڕــ      
 یۆه ڕی هش  هئاخر ل. تنز بووبۆج یرۆخ هسند هجاش و د ڵباۆسن  هکنم لم هبس

  هب. !..ردک یو چ هزانم ئ هر من د همن هات و ه یشان  هو شان ب هدا ئ انیمانگا
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، ڵر و ما هس یست هرب هد ب ڵباۆسن  هکم ینیر ب هس یچاو  همن بووم بر  هه  هو هئ
 یر خود هه  هو هئ ێر ه، ئیاستڕو  ۆدر ۆب. رگ چوو هم یریپ  هو هر هب  هرانو بو  هانیئازا
، دا دووپ ی هر هب ینان ڵپا هڕاندن و کشکتوتن و  رکه سه یژۆڕ  هن لیبوو همان نۆخ
  !؟ردکت  هخ مان پی هیئازا کی هی ی هپل یایدایم
  : یرامدا گوت هو  هر ل هل هوکس

م  هئ یپ ه، بستر ئ هم ه هب ...قیف هڕن یدا چووبوو  ه هه هم ب هود هئ  همئــ       
  هوتوو هکر همان دۆب  و هو هتۆب کل ۆمان بکو ناپا ک، پا هیمستم دا  هل  هک ی هی هگ هب
ت  هپ ۆب مان ویشتمانین یت هامڕ هک یوتاندن هف ۆبوو ب ک هیۆ، شانیردکو  هئ ی هو هئ
  ...مانیی هست هردردن و ژکل یو د  هو هردنک

  : یو گوت یمدا ب هد هل ی هر قس هسکبا      
 یچاو  همان بیی هک هش زامی هما و ئکاندا پیمانگا یۆه ڕی هش  هل ڵباۆالم سن هب ــ
  ...و  هر ماویب هر ل هشمان هیی هک هنخو ی هاوگڕۆت چ هنان ه، تینیر ب هس
  : یدا و گوتیر هس  هب یدانڕ هر ن هل هوکس

، ڵباۆسن یت هانی هخ  هل پ یۆشان  هبوو ل کش هش ب هم هئ!... شت بۆق هیف هڕــ      
 ی هک هش هکووڕر  هناگات و ه ی هک هکۆر هناو  هل فام هو ن  همژ هگ ی هئاژ  هک ک هیۆشان
 ینن و چاویب هساتان د هارک یش هکووڕر  هه  که ی هوان هموو ئ هو ه ۆسا ت هد. تنیب هد
  هدانست  هب  هند هو هنز ئۆج کی هشیف  هکبگرن و بزانن  ێ، گو هروکتان کۆر هناو یتنید

ل دا  هم ه هک هی  هل  هکووشاند بوو ، ڕدا یباۆسن یسیپ یستر پ هس  هو هست هب هم  هو ب
 یزک یمدا چاو هدوو یل هچ  هو ل کیناپا یانیگ  هتن هی هگ هن کو ئازار  هند هز هچ گیه

  هب ڵخا یبایر توان هسکق بایف هڕا یدبر هس... تتا بچ هخ  هب پ یش هکلیساو ی هئاژ
ت  هانی هخ ینگ هوت س هک هرد هد یۆم ب هود ه، سا ئ هو هتنبخو  هرتۆاپڕم  هئ یخا
م  هل ێو گو یدابچ  ه هه  هب یچ هر ن هسکبا ...! هگران  هند هچقورس و   هند هچ ڵباۆسن
  هک، یست هه ڵباۆسن ییرینگ هیو ال یالگر  هجاران ب ک هر و هو ه نو هبخ  هرتۆاپڕ
  هو هئ کاتیتر یئ! ر هسکبا ێڕهاو  هب... ناب یریو پشتگ یالگر ۆب  هکناپا  هو زات هئ

ان وردتر و ک هووداوڕ کیۆر هت و ناو هواڕن و یبرب هچاو د  هل  هکلیچاو  ههاتوو
  . هو هنینبخوکی تر  ڕاسته

  هش لکیورتکم تا  هک ڵباۆم سنتوانم ب ه، دم بتان پد ڕی هان باویڕهاو         
 رکمان و ڕبه وا هشپ یر هبس  هکا کم چ ب هوتبوو، ب هکر هدا س ی هک هوگ  هئامانج

،  هیبوا هن  هو هر هس هزنمان ب هم یوا هشپ یر هبر هاتبا و س هگ  هب. بوو  هو هر هس هب
  وه ووینهبب دوو پ  هو هر هب یست هد رژ ی هلیۆکامان کت هو ب هومن و ئ  هکستئر هه

 چوو  ستمان هد  ه، ل همان هه  هک کی یه  وه سانه ی و حاڵ و حهشۆو ن یشۆخ یرچ هو ه
      .بوو

 هب ی هک هست هنز و دار و دۆوا ج  هک ردبکر یب هتان ل هم هود ها ئک هن! نایڕهاو        
 یش پشتۆفرۆخ یباۆم سن هود هئر  هرمان و، ه هس  هیوتاکان ی هه  هموو تواناو هه 
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  هکر یب  هو هت هیتان نا هم هد و هئ ێر هئ !...رچوو هد یۆن و بیشته ین و جیردکت
و ب کل یی هشپرز  ه، بێو هو ل هر، لانووڕو دن یردئا کی هر و هه ڵ هئاژ ی همئ

ز و ۆسد یوا هشم پ هود هر ئ ه، ه ر ببۆوه به نگه ته جاتمان ل هن یتان هر هن و دیببوو
 ی هر هب ێبمر( :یگرماند  هو هی هراندل ی هکنر  هشت و بی هگ  هو ههانامان  هزنمان ب هم

  هک  هو هتمابر  ههدا  ڵای هخ یر چاو هب هتان ل هکسنا  هاتکو هئش ی هوئ  هنگ هڕ). دووپ
 یر هد هدان بی هم  هنز دا نووسا و لۆج یقاچ  هب  هو  یه هراندل ی هکم نر هد  هوا ب هشپ
  ...ردک

 ینی هز ی هرد هر پ هس  هرد، لک هد یسم هڕنگ  هد  هر ب هل هوکس  هک کیخش هر ن هه         
موو  هه  هم ب هب. راک هر د هب هد کی هاستڕ کیڕباو یراسکگرت و  هد یخش هن دا هئاژ
 دیتبوویان ر  هس یچاو هب ی هو هگرت ئ هد هنی هان هی، د هو هانیشیارکو سا ڕی هشباوۆخ
. ن هکب یبوون  هل یۆکو ن یشۆرام هف یبا یست هرد هب  هن هدیو هاسان ب کروا سوو ه، ه
ر  به  کردبوو، له ڕی هش جۆنز  دژ به ڵباۆسن یشان  هشان ب  هک ،ر هسکت با هبیتا هب

  :یو گوت  هو هردکرز  هب کیر هس  هیۆرب هه ، مابۆوهندوو یق و ز هزیای  ی خه دیده
من !... ژمب کم و شتر بب هم دۆخ یاڕش یبا من  هستر بو هل هوکق سیف هڕــ           

... نی هک هن ابوردوڕ یدایتوو فن و داهایگر هن ۆمیئ یسابیح  هب نبا دو هم د هد
م ۆخ یحا هش ب هم من ب ه، بیۆخ یج هب یردکدا  هانییم دوا هل ڵباۆسن  هیک هو هئ
نز ۆج یرۆخ هسند هجاش و د  هو هشڕۆش یتا هر هس  هر ل هه ڵباۆسن لم هناس ۆتم ب هق

اندا یمانگا یۆه ڕی هش  هل ڵباۆسن  هک ی هو هم ئ هم و د هد هملم د  هس ل همن د. بووب
 یۆخ یتا  هکبوو   هزۆرس همار و جگ هد هب کیقیف هڕ ڵباۆسن... ردیک هس ن هک، یردک
  ...وت هک هد هست ن هد

 ڵئاما ی هڕواو توو هت کینگ هد هب. واتر ب هس هل یر پتر هسکشت باھی هر ن هل هوکس     
  : یگوت  هو هگازند  هب

وا  هشپ  هب ...ن ۆیوا ناپول هشپ!...   هو هت بگرۆخ یشۆه! ر هسکبا!... ر هسکباــ       
ر  هب  هش، بگرڕۆش  هر ل هب ک هر ن هه ڵباۆسن  هک   یه هڕ هباوم  ئهر  هس هن لۆیناپول

دوو  ی هر هب یرۆاوخکر جاش و چ ه، هداهاتب ڵ هئاژ کیشم  هش بڕۆش یریب ی هو هل
  . هبوو پ

  :ر گوت  هسکبا   
 کو   هباش کوت  هکر همان دۆا و بڕۆمان گ هک هشک  هکنوو هه!... ئاوووا.. !.ئــــا ــ     
 ڵباۆر سن هس هن لۆیوا ناپول هشپ یچوونۆر ب هگ هئ  هت هب هدان ئ هت و س هب هئ.  هجاش

ر  هس  هر ب هستی و  و مافی خۆیه ئهم  هم و د هد هملم د  هست ل هد  ه، ب هی هرۆمج هب
  . هاستڕ

  :یشقاندیر ف هل هوکس     
  هنانیوردب کیدید  هو ب  هو هیراکچاوت   هکستر ئ هش هیۆوا ت هئ! قیف هڕ!... ئـــا ــ     
  !  یت که ده ساتان هارک یر و ژوورژ یری هس



86 
 

 www.gagesh.com  

 یڕ  هل ی هئاژ کی هی ک هیوام،  هم د هک کی هی هو هنگ مان هدب یر دوا هل هوکس           
 ی، پشتیت هیرداکر هس کیشۆکو  هر هب  هو هانڕ هگ یازین هرد و بکئاژن  یرز هد  هو هچاوان

، هات هدل ینخو ینۆب  هک کنگ هواد هه  هو ب  هو هیرخا هرچ هو پ هم ل هب ،تکردن
  :یگوت
 یبگرن و چاو ێگو!  هم هوئ ڵ هگ هد!... ن هئاژ یزرا هم یانیج هشتین ی هئ  هوئ ــ   
 ڵباۆسن یت هانی هخ ی هگ هب  هکزمانتان بن، چونزار و  یایو ور  هو هن هکتان خورد ۆخ
شمان یماۆخ ی هئاژ  هل کت هماع هج  هک، شک هادڕش  هییاستڕم  هئ ۆب  هنج هپ
 بابان یباۆسن یشان هو براب یکر هش ،و  گالوی دوژمنانه یالنیپ یو هکت یانست هد
  .واونش
ر  هس  هل، م  هنجپ یژۆڕ. ڕی هپر دا ت هل هوکس ی هش هڕ هه ر هس  هژ بۆڕچوار            
  .  هو هرانک ۆکزرادا  هم ی هوش هح  هل زرا بوو ی مه رچی ئاژه هه، کۆر هس یرمان هف

 ی هئاژڕووی   هوو بڕ ، رز هب کینشو  ههاتن و ل یچاوسوور یگ هس ۆن و نۆیناپول
 ۆاژان و خڕر  هه ڵ هگ ه، د کۆر هس یر سنگ هس یایدایز مڕیدوو . دانیشتن تاساو 
 یایدایت م هبیتا هب. هات هان دی هکتاو دا ترووس هه کیشیق و ت هب هر ش هب ه، لکبادان

  هک یت هی هئاژ یم هدوو ی هپل قورسی یشانیو ن یت هیئازا یم هک هی ی هپل یستوور هئ
رچاو  ، بهپاندبوونس سنگی خۆی چه  له یۆخ ستی  ده هب  وت کراوی خۆی بوون  خه

  .دیار بوون  وه دووره  بوون و له
مل،  هل  هت هق یچاوسوور یگ هس ۆجاران، ن یستوور هداب و د  هدا، ب هشتنیم دان هل    

  هشیم هه  هل ترگریانیجاران و  هتر لڕان دک هگ هس. بوو ین هان تکیۆر هس یور هچوار د
  .  دا  سامتر دیاری ده هم ب هرد هه  هش لینۆیناپول یخود. ر چاو هب  ههاتن هد

 یجار  هجار ب ی هشقیم ف هب. ر بوو هب هخب  هوتوپک  هشتنیم دان هل ڵ هئاژ یوحڕ     
 ڵ هان ئاژیگ یگو  هان بکیر هو هش خۆان، ناخک هگ هس یق و لوور هو چ کۆر هس
  .نیرز هل  هیهاتبوو یان پیپشت یرا هگاز  هک کر هب هش خۆ؛ ناخاندی هگ هد

موو  هه  هردن و بک کیری هس  هو هنۆگرژ و م یوخسارڕسوور و  یچاو  هن بۆیناپول      
بزووتن و  ج  هگ ل هس ۆر ن ه، هکۆر هس ی هشقیف ینگ هد  هب. یشقاندیف  هتواناو
هک هی  هل. برد ڵ هئاژ ۆان بیوشا ودا، گوم شاان ی هرازان هب  هکو چوار الو هئ ی هکچ
  هان لیاکو س  هخن هڕ یزمان شوو داپ ی هک هو هبوونۆکدوو   هل  هکت، داگرپ پ هق
 کخا  هوادا ل هشپ یر پ هب  هران و لکش ک هڕان ک هراز هب  هکچوار الو .وتبوومدا بزو هد

 یش هو گ ڵئا کینخو ی هاوگڕۆان چیر چوار هه ی هکچر گوژ. ندرانوز هگ ڵۆو خ
  . بوو سوور  پ یانی هکزرا هم کیهات و خا دا پ

. ت و هارتر بوونن شخو ینۆب  هان بک هگ ها و سڕ هزرا دا گ هم  هن، بخو ی هرام هب   
ر  هسکم با هب. ر بوون هسکبا یگ ئامباز هس، چوارکۆر هس یم هدوو ی هشقیف ینگ هد هب
ستا  هه ر پاشوو هس هتاساو دا، ل ی هموو ئاژ هه یرانی همات و ح یر چاو هرامب هب  هل
 چاو یوان هپاس س. وزاند هگ ڵۆو خ کخا  هد کیگ ه، س هجووت یبر هز  هو ب رپ هس
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و   هدز هت، قونیچاو د  هان بی هکترسنا  هشاندن هست و هم د هئ  هکر هه ،نۆیناپول یسوور
و یز هب یگ هس یمل یسڕیر  هس هل یدا پکحا  هر ل هسکبا. ردک  هو هکان پی هشک هپاش

و یز هب یوان هپاس ۆئاخ  هک، ردک کیۆر هس یری هس  هو هاریپرس  هل پ یچاو  ه، بدانابوو
  .اتکب یدا هره هان بی،  هو هتنشیدا بپ ر پژ  هل

 ل یست هد ێرک هد  هب  هکاند ی هگیاڕما ه  هورت، بک کیامانڕ ین دواۆیناپول    
  .ێگر هه

  هکچوار الو.  هو هردکزرا دا  هر م هس هب یبا ینگ هدو ب  هو هوت هرا خ هو ه ینائارام     
 یوانڕ هرگ، چاو هم یچا ی هوارر ل هس هل پ یتاوانباران ک هر و هان هک هراز هب
  ههات ب هراس دک ک هو ر هه یو تاوانبار یارکتا هخ. نستا هاوڕ کۆر هس یرمان هف
 یاندنکو در  هو هردنکم  هد یرمان هف  هو هکۆر هن س هیال  هل  هکر هه. تبدرو هان هیژن هب

 ڵ هگ هتاوانبارن و د  هب  هکان گرت یۆست هئ هان ویر چوار هدرا، هان پیسووچ و تاوان
  هردکر هس  هزرا دژ ب هم ی هئاژ  هل  هک  هان بووی هو هئ ینی هن و بی هکسازاون و  ڵباۆسن

 یۆست هئ  هل یکدریفر ییت هیار هکۆن ی هقامدا ئاکئا  هنن و لخ هه تی رۆکایه و سه
 یردنکخاپوور  هل  هکنا داهان پیدان انک هراز هب هکالو.   وه ستنه بهست ب هرب هس ی هئاژ
. ونردک یپ ڵباۆسن  هانییارکتا هو خ کت هم ئ هئ یموو هو ه  هان بوویست هبا دا د یئاش
  هک یت هیواندوکدر  هو هوان هئ یال هب ڵباۆسن  هک ردکان یزمان هاوار هب ،دا ر هئاخرس  هل
  . هنز بووۆج یرۆخ هسند هر جاش و د هزراش، ه هم یشڕۆش  هر ل هب  ه، بگر هژم هر لۆز
وا،  هشپ ی هنج هپ ی هئاماژ  هگرت، ب ۆست هئ هان ویان تاوانک هراز هب  هکچوارالو کاتک
ر  هب  هان لیچوارر  هو ه ان گژانیدا داکاندنکچاوتروو  هم و ل هدک هی  هان لک هگ هس
  .ردنکتیان  وپهت  هن و لڕید هه ک هی

  هرد و بکتاساو  یترساو ی هئاژ  هد یم هد یووڕ کۆر هم، س هک هی یوشتارکپاش       
  :ردک یهاوار  هو هکر سامناۆز کینگ هواد هه

و ش پ  هن هیچ ناۆب  !...ن؟ک، ن به هد کدا شانیۆخ  هل کتاوان  که ی  نه هو ئاژ هئــ     
  !؟خۆیان ناناسنن

  هردبوو، هاتنکان یندانبا ی هو هبزووتن یر هب هوڕ هب  هک ییایسپانیئ یمامر س       
داون  ین هانۆیناپول  هدژ ب ڵباۆدا سنو هخ  هو ل هش  هکان یان و گوتیاندکدان و دری هم
  هک یهات و وت کوان، قاز هئ یدوا هبدوا. ردوونکشان یستن هد ۆب یزگاربوونڕ یڕو 
و  هو ش  هویدز ینم هگ  هش گو هرمان، ش هخ ی هو هگرتن هه یاتک  هابوردوو بڕ یسا

 یهان ڵباۆسن  هکدانا پ یان دانکی هی؛ ز هاتن هپ ، س هک هپاش قاز. یت هیوخوارد
تر  یانک هدوو.  هزتوویم یش تیو هو ئ ێزیئاو بم کیرست هئ ی هرچاو هس  هل  هداو
  هیۆان بکیران هن و بباۆسن ینگران هیال  هل  هکان داهات یزمان هو ب  هو هدرکان یزار
  . هن بووۆیناپول یوادار هالگر و ه  هک، چون هانیتاندوو هڕو   هویلب هه
  ج هستب دهگرت،  ۆست هئ هو کی هیتا هنا و خدا ه کتاوان  هب یهات و ددان یرچ هه  
 یچن هان هی هکۆپ هوژراوان تک یرم هت  هل. ردکان یت هت و پ هان و لیگوشت ێو هر ل هه
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 یرماو هگ  ک وهزرا  هم ی هوش هح. وان کرد هڕ اننخو ی هل هگۆداچووان جت ینخو  هو ل
 یزرا هم یراوکزگارڕ ینیم هرز هس بستر بستاو هس هن بخو ی هرام هب و ی لھاتنخو
  .اڕ هن دا گ هئاژ
ان و یۆخ ، هو هتاوانباران شورد یپاالوتن  هان لیست هزرا د هم ییت هیرداکر هس  هکر هه    
.  وه ڕانه گهان داک هلیو هو ت هر هب ڵ هو ئاژ  هو هدا مان هوش هح  هلان ک هگناس هم هئ  هگ هس
 کانیش سته ژردهشتن و یدا دانیناوخو ی هوش هح  هل  هتوان هکر هستی  رکردایه سه
  . ستان هاوڕدا  یان که هلیو هت یژوور  هل ینیم همات  ه، بکمنا هز و خکر هس
: انگوتی هدا دد  هنگاند و ل هس هدیان  هو ه  هو هردک هدان لیریب  سته دهژ ی هئاژ

 یردنکان سازی  تاوانی گرانتره ڵباۆسن ڵ هگ هست بوون د ههاود ێر هئ! ارانی هه[
ردن، ک هد یر ل همگ هست ینزۆج  هک کیوشتارک ؟اران ی ینخو  هن لخو یمام هح
  . هو هیراکدووپات  ان لیژوورا و مکان یل یماۆخ ی هئاژ یست هد  هب ۆمیوا ئ هئ
ان یانک هدیر د هب هان ورگ لی هبوو د هژ نۆڕ. ن بووخو یرق هان غیابوردڕ ین هم هت
ن دا هان و سی هد یت بوون هت و پ هل ب هب کچ سایه. تڕد هن هو ه  هسفر  هترک هن

 ی هر د هد هب  هادڕ  هوشتن و لیک هشتن، دۆفری هنز دۆج.  هو هیراک هد هن ێنو ڵ، ساڵ هئاژ
 دی ئه. ان بوویر هس یست هق یدوژمن  هکبوو، چون یۆخ یماف  و هم ئ هب.  هو هوساندن هچ
                    ]!!ندا دابن کم هرد هس  امک ی هخان  هن و لبن ل کیواان چ نی هکۆمئ یوشتارک

 یه  هل تر هانیی هز هب دان جار ب هس انی هکۆمیئ یوشتارکان، یموو هه یواب  هب      
ش کت هحم هز یسانک هی کی همۆک یجزا هتر ئیوان ئ هئ  هکچون بوو ؛ نزۆج یم هرد هس
  .نترک هی یریبات و هاوشان و هاوب ها هاوخکت  هب و

 ی هه  هو هش ک هو  هلیو هت یونجک. رایگ هه ان لیو ئارام  هقرۆتان ئ هژم هه  هل        
ت و  هف هخ  هل  هو هوتن هکدوور  ۆو ب یناچار هب. شراک هد هن ۆان بی هناس هن و هیگوش هد

 شانک هزرا ه هم یگرد یر دوند هو س هر هر و ب هد ههاتن  هلیو هت  ه، لیشانر هپ  هالدان ل
ن و بزن و یامین هل، ب هیر، مور هڤۆلکان، ی هک هئاش یچندراو هه  هتاز یوارید ڵپا  هل ؛
ن ها کل ۆت هر و هه. نان هایش لیتر یانک هبا و ب  ندهشتن و بایان دانک هز هپ

 یزوو هان، ئاریاوکش ید ی هو هرم بوون هگ ۆتگوت ب هر د هن، هیز هب کت کشن هچ  هو ب
ر  هس  هل  هرتباران هف هر بوو خ هسکبا ن هر ت هه.  یه یان ههترک هی یرش و ال هل یرما هگ
 یشتین هدوو ت  هب یژدر کیلک  ین هپۆق. چوو ههات و د هپشوودان د و ب  هوۆماب پ

 یدوا. یب هرد هد ید یم هجار، خ هجار ب کیژنڕۆک  هماشت و ب هد  دا ی هبرغ هالق
  : یو گوت یارانی یال  هو هر، هاتۆز کیهاتن و چوون

وتین و  داکه  هرد هم د هچ بۆب  ئمه  کهن نا یمپ ۆب ێر هئ!... اران ی ی هئــ         
مان  هس هر هم ه هژان ئۆڕ  هل کژۆڕرد ک هد هوام نب من! ؟ر هات هس همان بوا  یچۆب
 ی هو هانم ئت و ناتوڕ هگ هد داپ یژان ی هم ورتکشم  هکم  هکئاخ چب... تر دا ب هس هب
  هل ڕیوکمو هک  هی هوان هل... نمداب یزمان  هت ، بچ هت و دمدا د هلل هک کیشناو م  هل
 ی هو هتواندن یرمان هد  پموایهمن . نی هکها ب هڕانمان ک هشکن یناتوان  هک ماندا بۆخ
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ر  هم و هبن هار دا دک هم دۆخ یرد هد یرمان همن د.  هیار داک  هر ل هر و گرفتانمان هیگ
  .بم هار دک هست ب هزووتر د کراتژمکا، ڕ یانی هب ی هسب  هل

  هشا و بکگرد دا ینو داو هر هب  هو هی هاوانبل ینگاو هه  هبم  وده ر ئه ، ههر  هسکبا     
ار و ک... ارک... ارکسان ید.  هو هوۆار بک ی هکت  هو هی هارانکرک ی هکو نر  هکم هان هد
  !ارک
س  هم  هوان پیۆاتر خین و پتر و زر ها هڤۆلک یور هد  ها لکت هبتر  ی هم ئاژال هب  
  .ردک

یاندا،  که هئاش یچندراو هه  هتاز یوارید ڵپا هل ، هو هانی هک هکۆپ هت کیپۆر تر هس هل    
 وون وڕ یاویانکل و ۆگ  هو هکر هب  هل. ار بووید ان لی هکزرا هم ییپانتا یر هس هرب هس
الن و ک هزیپا ی هپست هڕ ییوز هر س هس  هو هتر کییال  هئاو، ل  هل پ کیرست هل و ئۆگ
شتا ه ی هگکو  ڕجا کیۆرخ  هو هخوار  ه، لکبچوو یو دارستان  هنجو یزرا هم
 ان لیشتوویر ن هس هئاونگ ل یرگم  ه هوان و پس یباغ  هو هر هس ه، لندراوچ هن اد
. ردبووک پیانی  که هتشت و هشتاود هد یهار هب یش و جوان هگ یاوت هرۆخ. ار بووید

ان نیرژ هو پن ی هکنیرخت و ش هدار و د یووتووکپش  هتاز یۆر چ هس یشتووین یئاونگ
خوارووتر، . ر چاویان دا بوو به ، له هو هانکترووس هئاسماندا د یرۆخ کیشیر ت هب هل  هک، 

 ان لییت هیرداکر هس یرز هب کیشۆکها  هرو ه، هانک هرپشت یربان هس یروسو یت هسوا
  هب یت هیرداکر هس ی هشتخانچ یئاورگ ی هکن دووۆچل  هک ینیان بی هد ؛ار بووید
  . هو هتچ هد هه و ئاسمان ت هر هن ب هپۆق

نان و دا هد  هب یسارد ی هزک  ،هنیخش هجوان و ن  هشت هه هم ب هئ ین همید یتنید       
گر و د  هنیم هرز هم س هئ  هکان یریب  هو ههات.  هو هیراک یان پیشیالی هخ یزۆئا یگر
 ی هازاوڕ یتو یتنید  هر ب هڤۆلک.  هانیۆخ ینیرژ هپ پاوان و ب ب کی، م هنینگ هڕ
 یزو ی هد هر هپشت پ  ها و لڕ هدا گ  هدید  هب کیسن، فرمینگ هڕ ی هباخچ ک هو
 ی هلل هکناو  یای هخ  هیایبوو یر توانا هگ هم ئ هود هر ئ هه. یوانڕ یر تت  هو هنیسر هئ
و  هئ! ڵد ی هئ [ :ش بوو بۆخ یپ کش، بندا بگونجک هی هوچوارچ  هل یشانر هپ

را، کار ک هنز دۆج یردنکر هد هرب هادان و دڕ یڕ  هوا ل  هک ی هبات هو خ ڵو هه  هگشت
 ھاتل یچ واۆب ید هئ ؟شتنڕن ۆتر گوشتن و خک هی ۆبان یبوو   هو هسان هح ۆب ێر هئ

 ی هک هم هره ه، بیواندڕاندا کیشم یزرا هم  هر لۆیما  هریوا پ هک ی همام هو ن هئ ێر هئ... 
  ]؟ هو هان گرتی هه ۆمیئ  هکبوو   هو هئ

 کی هی ک هی کیشم یما  هر لۆیما  هریپ یانک هییژگارۆند و ئام هپ ی هم همز هز          
  هکمابوو یان ریب هر ل هر هۆیما هریپ یانک هوت. وتابووکدا یدا پنج زرا هم ی هئاژ
ش یئ یانیش و گ هل یتابوشت ی هادڕ  هتوانا و ل یپ هب ک هر ئاژ هه[ : گوتی هد
  هش ل هبی  که هزانخ یازین یستپ  هب و پ یۆخ یناو هه  هیدرا هق  هات و بک هد
  .تگر هرد هو یگشت یم هره هب
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 یتگوزار هتوانا، خزم  هو ب  هوت هک هدرشت ه ی هئاژ ،ر داۆیما یب هتک هم  هل  هب   
 ی  هو هبوونۆکم  هک هی  هل  هک ی هرۆو ج هر ئ هه. توانا بوون س و بو بن کبچوو ی هئاژ
  ه هجوج یپاراستن یغان هر ق هسکو بار هڤۆلک یزه هب کیباسست و  هزندا، د هم یۆه

 ین و توانایت  هیبوا هدا د هزۆریپ  هبازڕم  هش لۆت هر و هان بوون، هک هیکدا ب  هییمراو
م  هب ، نایهبوا  هکگا همۆک یر هاویار و یار و یکزرا، هار هم یانک هت هس هن د هخاو
 یر بوو، گشتۆیما  هریپ نژاربالو هه یاسای یرچ هه  هکۆمیر ئ هه  هکبوو  یچ یۆه
  ]؟مل   هل  هت هق ڕیملھو یگ هس ۆن یخوستپ  هیراک

 ڵد  هب  هکچون. بوو هدا ن  هلل هک  هل یوربز هس یوا هن و هڕی هاپڕ یای هر خ هڤۆلک    
ان ی هکۆمیئ یم هرد هس هل  هو هکر هر س هه هنز، لۆج یکیش و تار هڕ یم هرد هبوو سایند
 ی هر هب یس هد یریخس هیل و یم د هدو هئ  هکتر بوو، چون  هتباران هی هز هو تفت و ئ ڵتا

  هف هق و ت هم چ هبا ئ ێڕ هبگل. ست و ئازادن هرب هس  هکۆمیبوون و ئ دوو پ
ن و ئارام  ههو هئ کیخۆت و بار و دبب ڕ هپر دا ت هس هب کیژۆڕند  هچ  هییناوخو
ناو   هل  هیتا هتا ه هه ۆن بیسر هن و ئم و خو هم خ هود ه، سا ئ هو هتمان بگر هخ یج
.  هیداڕ  هم ل هرد هه دوو پ ی هر هب ی هو هانڕ هگ یترس هم  هکت  هبیتا هب. تچ هد
  هب ب هد. بن کاکتر خزم و برازا و ک هی ۆبا بن و ب هتر تک هی ڵ هگ هد ب هد  هوات هک
 ینجام هئ ۆب. زنووخان بپارڕ یر هت هخ  هان لی هکوایه ی هشن قۆکبت  هموو تواناو هه
بگرن  ۆست هئ  هش ویان ئیانیش و گ هل ییتوانا ی هادڕ  هتر لبا ش هش، ئ هنگم گر هئ

ن ۆیوا ناپول هشپ یانک هدرمو هرمان و ف هف  هستیوپ. بن هران ن هگوز یم هرخ هچ دیو ه
  .رن هب ی هوڕ هن و بر چاوان دابن هس  هل ک هی  هب ک هیو   هدان  هب  هدان

  هان بیتر یی ههاتن و گل هد  هو هپسان ر ب هڤلۆک ی هند هگاز  هب ڵئاما یدواندنۆخ       
  هارانیم پرس هئ یور هد  هر ل هش هیانک هند هو گاز  هموو گل هه یرچاو هس. هات هدوا دا د

م  هر ئ هس  هت ههاتوون  هست هب هم م هئ ۆر ب هوان ه هئ ێر هئ  هک  هو هخوارد هان دیخول
و  کسفرم  هب  هتئاو یم هبچن و ژ ێڕ هب یژ همر ن هو ن  هو هنوس هبچ  هک  هھانیج
  هش بۆخ کیئاه  هک گات هد نای هم هئ یم هات و دک ی هک ێر هئ...  ؟نۆن بخخو
ان ی هژانۆڕ ینج هڕ یم هره هب  هل کژتام و چ یست هرب هس  هت و بڕ هدا بگ یانناو هه
  ؟ن هکب
 یتوان هدی هن  هک زار جار مخابن ههاتن و ه هر دا د هڤۆلک یشانر هپ کیشم  هب  هب  
ورت ک ی هستڕند  هچ  هل یۆخ ی هلل هکناو  کیشم یژدوور و در یمارۆت یارک هدی هو ن
  هنجام و ل هر هس. اتکب یی هکگا همۆک یش هکشپ  هو هزمان یڕ  هو ل  هو هاتکب ۆکدا 
 ی هو هندنخو  هرد بک یست ه، هرۆز و ڕامانکی  هو هردنکریو ب  هو هخواردن ۆخ یامکئا

و  کی هشر پ هڤۆلک. رنو دوور بن هر هب کامی هپ ێرک هن د هئاژ یزگارڕ یسروود
 یسروود ینگ هد  هکبوو   هم هر ئی هم س هب.  هو هنیاندخوڵ  هم ئاژ هرج هش س هیدوا
  پدا  یزۆس هب کیزۆس ان ی مجاره سرودی ئه. بوو هشیم هه  هاواز لیجیان مجار هئ
م  هز ئیرگ هن ه هئاژ یزرا هم  هکبوو  ک هیوا هنگ و ن هدیان  مجاره سرودی ئه. اڕ هگ هد
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  هل زرا، هم ی هک هگرد کیپۆر تر هس ی هئاژ. ا بووڕ هگ هر دا ن هس هب ی هکمنا هخ  هلۆپ هش
دوو  یڕر هاو هل هوکس  هک دا بوون  هو هندنسروود خو یم هیس یجار یئاخر یور هد
  :گوتن  یپ ان ویسو  هن هاتن هخت هتر  هب وان هپاس یگ هس
 ی هو هندن، خو هو همان هکستائ ی هم هات و دکم  هن، لۆیوا ناپول هشپ یمر هر ئ هس هل ــ  

  هب  هم سروود هئ ینگ هد  هیین یۆب ک هچ ئاژیو ه  هساغ هی یتانیبر ین هئاژ یسروود
  .تننمدا ب هد

ستا و  هه ل یل هاوار هیمور. نکی هاچڕ  هرمان هم ف هئ یستنیب  هان بیزرانشن هم      
  : یگوت
  !؟یر چ هب هل... ؟  هوماو هچ قر  گه مه... ؟ یچۆبــ     

  :  هو هدان یم هو  هاوانبر ل هل هوکس 
تر یئ  هکنمان بوو، یڕ هاپڕ یم هرد هس ی، سروودیتانیبر ی هئاژ یسروود! قانیف هڕــ     
. نیدا ێواو نو هت کیم هرد هس  هل  هکنوو هو ه  هوڕی هپت  هژم هل  هم هرد هور و س هو د هئ
  هنی هبگ  هماو هوامان ن ین و چیب هش دڕۆش یروو هس  هر هه یناغۆن قیکیر هخ  همئ
 ب هر ه هگ هو ئ  هییتر ن ی، چ هکپۆو تر هرووتر ل هس  هک ک هیۆک هم کیپۆر تر هس
 ی هرواز هم د هک هی  هک ینیتان ب هر ن هس یچاو  هب ۆمیر ئ هش هی هور ئ هگ هم.  هییشاۆب
تان چاو شڕۆش هدژ ب ی هئاژ یوشتارک  هگ هم! ؟ هو هردکماندا ۆخ یووڕ همان بنو یایدن

. ..؟ وه مانهر هس اشپ  هخستمان  هکن بوو ۆک یایدن یناغۆئاخر ق  مه ئه... وت که پ نه
مان یب ییوتوو هکر هس  هب    هکن بوو ۆک یاین و دنۆک یور هد یئاخر سنوور  هم هئ  هب

  .نیبوو ڕ هپت یو ل
 یایدن کی هک  هو ب  هنۆک یور هد ی، سروودیتانیبر ی هئاژ یسروود! انیڕهاو  هب  
  .ترکش بۆرام هت و فالبندر هو ش هو ئ  هینا ێنو

رابوون، کن ن چاوترسۆک یایدن یناغۆئاخر ق یوشتارک  هب ڵ هاژئ  هکند  هرچ هه       
  هرمان هو ف هئ ی هو هرچدان هرپ هب ۆ، ب هو هانیشی هکاوڕ هموو ترس و د هه هم ب هب
 یشمۆدا در هم هو د هر ل هه یچ هکبزووتن،  ج  هان لکیند هستان و چ هه  هیوا هڕنا

  هجواب ینگ هد  له یڕو   هوۆرز ب هانان بر هو ب ڕ هم یسیپ خاس و دوو پ چوار پ
  . گرت کینگ هج

ستی و  ربه مزی سه ڕه  هکن  هئاژ ی هو هنیژ ی، سرود هبیرت هم ت هو ب  هشن هم چ هب      
  هیتا هتا ه هه ۆب  هو هن هئاژ یوا هشن پ هیال  هزرا بوو، ل هم یران هنجد هڕ ڕی هباوجی 

 کبراز  هن، قوۆیناپول یمر هر ئ هس هن، ل هئاژ ی هو هنیژ یسروود یبر هل. راکساغ  هی
 یژن هب  هب کیست هب هن بوو، هۆیناپول یگا هبار یوان هژو  هک، ماوس ینیم ێناو  هب
ن ،  هئاژ یزرا هم: بوو   هم هئ ی هک هند هرب هس  هکدا، پ یسرود یو ناو یب ک هیوا هه
  !ن  هئاژ یزرا هم

انی انی هب  هر هموو ب هو هن داندرا ۆک یسرود یج  هل ێنو یچوو سرود هن پ یچ   
  .  هو هننبخو یند جاران هچ  هیبوا هد ڵ ه، ئاژئا یردنک هم ، پاش ه هشک هی یژانۆڕ
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 یئال  هو چ ل  هو هکۆر هو ناو کاک یبار هچ ل ێنو یا، سرودژ ی هئاژ ڕی هباو  هب
  ه؛ ب  هو ههات هد هشوو نپ یسرود ی، هاوتای هک هاونرۆوا و ه هه یر هشکو  ینبزو
  .شتین هد هن ڵ هئاژ ید  هل  هکت  هبیتا
  
  

8  
  
ر  سه ند ڕۆژکی به ، چهن هئاژزرای  مه  ڵ له کۆمه به یوشتارک ینز هتد یسات هارک   
 م هود هر ئ هه.  هو هشتین کورتکم تا  هکف و کوی ترسان و تاسان  کهو  ڕی هپت دا
و   هو هننب هرمان ه هوت ف هح  هل کر هس  هواباش  هکان کیند هچ یریب  هو هوت هک

وان  هئ  هکچون.  هیوا  هچۆو ب  هیوا  هند هچ  هیوا هم ه هنن و بزانن ئدا بخشپ کیچاو
 ید ی هئاژ ،ک هچ ئاژیه:  هک  هرمان د هوت ف هح یم هش هش یند هب ،ان وابوویپ

  .ێناگوژ
، هیچ  ته م بابه ئه ی هو هنیۆکو ل  هو هداچونپ  هن لینش هلیو هت ی هئاژ یست هب هم      
 یرساندنیگ هه یازین ؛وتبوو هخ هر دا ن هپاش س  هل ییگ هو ئاژاو  هران هدکت کیریب

بوو،  هن  سته بهدات یشیت هیرداکر هس یزگا هد  هدژ ب ییانک هر هرب هو ب ڕ هش یئاگر
مر و  نه یاسای  هلویست  یانه ده  هکان بوو کیشم یارکو سا  هساد کیاریپرس  هک هب
بپرسن و ویان ر زیند تاسه هه یرمان هوت ف هح  هست لیو هانی هد. ن گۆڕییانی بکه نه

 ڵ هگ هد  نده چهز،  هگ هڕر و هاویهاوب یست هد  هب ڵ هئاژ ینۆخ یشتنڕ ێر هبزانن ئ
  ! هو هتگر هدتر ک هیرمان  هوت ف هح یانیگ

 کی هشاندا پیوان  هل.  هور هگ یۆه یراوکتاو هریق یوارید یپا  هان چوونکیند هچ     
ست، ناچار  هد  هوت هک هن یچیم ه هب داخشاند،پ کیو چاو یلب هه یر هر س هڤۆلک
  :گوت یرد و پکن یامین هب  هل یم هد یووڕ
 یخا ێر هئ  هنیو بب  هوانب...  هوانم بۆب تیت له و دۆستایه ۆن تیامین هب  هر هو  هدــ    
 ی هلل هک کیشناو م یردوک  هرد هرو هپ یخا ڵ هگ همان د هک هرمان هوت ف هح یم هش هش
   ؟  هو هننخو هتر دک هیرم یپ

  هل یۆبادا و خبۆ  کیر ه، سیۆخ ییزر هپ هدور یسروشت ی هرگو هن بیامین هب        
ل و  هیمور  هردک یووڕر  هڤۆلک.  هو هندخوی هبوارد و ن ییدوا ی هچو گ  هو هندنخو
  :یگوت

 یخا ن هر ت هو ه  هکاد بیز  هر ب هس هم لیت هیبرا یست هد ۆت هل ئ هیسا مور هدــ         
  . هو هنبخو ۆمم ب هش هش
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:  هک  هو هندخو ۆرز ب هب کینگ هد  هب یرمان هوت ف هح یم هش هش یل خا هیمور      
  .ێناگوژ ید ی ه، ئاژۆه ب هب ک هچ ئاژیه
 ینگیگر ی هبوو، دوو وش هن یچیه  هل نینش هلیو هت ی هئاژ کیشسان میوا د هئ  هب  
هاتن و م  هبر باش بوو  هم ه هب. ردبووکر یب  هرمان ل هوت ف هح یم هش هش یخا  هل
ند  هچ یوشتارک  هک شتنی هگ یو ت ج  هو هتان هاکیشر و م هس  ،هی هو هردنکر هس هب
  .تر یچ ک هن  هبوو ییقانون ی)ک هیۆه(یپ ه، بیانشترژ پۆڕ

ر ژ  هو ل یناچار هر ب هنجب هڕ ی ه، ئاژ هت و هوتی هم ه هئ یرچوون هس هپاش ب          
 یدانی هم  هشرانکتر کجاران چاال  هدا، لیت هیرداکر هس یژیتوند و ت یرمان هف یخت هز
 ،با یئاش ی هو هردنکن  هوژ هن. شراک ان لیارکاتر یم ز هرد هه  هو ل  وه هبات هار و خک
وتر  هپان و پت یاڕ هر هس  هکبوو، چون ک هر هگ یجاران  هپتر ل کیانڕسوو هو ه ڵو هه

 ییتاۆکدا یشسا ک هی یورتک یت هۆو م هماو هل  هیبوا ه، د همجار هئدیواری  یردنکساز
.  هو هن هار دادک  هب ۆجاران خ  هتر ل هانیدایانفیران گکناچار   هیۆرب هه. ننب پ
شت و ک یشیو ئ یزرادار هم یارک ،یۆخ یج هبا ب یئاش ینکپرو هوز یشانکرد هب
ان یۆراو، بیچاوگ ر هب هل ی هرنام هب یپ ه، بیورتک  هب. بار بوو  هو هشانان  هان بیشیاک
ن و ڕبسو هه نیچ ک هین و یب ک هیو،  هش یر هتا س هه  هو هانی هب یر هب  هل  هو هیابووب

  .نڕدابسو
ر ۆز  هکزاند،  هت هد یانیانیش و گ هل کشن هچ  هان بی هژانۆڕب سنووری  یارک         
؛ وتراوترنک  هۆکماندووتر و ل  ل گه گهنز ۆج یم هرد هس  هل ردک هان دیست هجاران ه

  .شنیتر یبرس  هک هماندووتر، ب ک هرن هه
  هن و ببچار ی هگ هد کبار  هرا بک ههات و د هد یج هر هئ یت هیایو برس یت هک هش     
 ،ربچن و هد یچنگ  هلرا ک هد هنت  قه  که ی هو هم ئ هشن، بکابڕ ڵ هگ هد یپ کرۆج
موو  هر ه هل هوکس. ر بوو هل هوکس ی هو هندنمار خوۆ، ت  هو هوۆب هد هان نیۆک  هل رگیز هه
دووپات  یۆو ب خوندن ر بۆی ده فته ز و کتب و ده کاغه  ههات و ب هد م هشک هی یژانۆڕ

  چۆته ند هن و چۆان چی هکزرا هم یۆمیئ یم هره هر و ب هب  هک  هو هردنک هر پات داز هو ه
گوت ی هر د هل هوکدا، سشیانک هردنکر هراو هنگاندن و ب هس هه  هل.  هو هتۆچ هھت  ر و سه
تا  هس  هنز، لۆج یم هرد هچاو س  هزرا ل هم ی هئاژ یۆمیئ یین هم هخواردتفاق و   هک

ر  هل هوکس.  وه چۆته ھهش تیت هنج ستا پ هس  هل  هت، بگر هس تا س هس  هت، ل هدوو س
 ک هچ ئاژیه  هک، هو هبرد هد هھرز ت هب کشن هچ  هب یزرا هم یوت و داهات هکس هد
 ج ێوک  هل ی هک هو بن  هوتوو هک ێوک  هان لک هژمار یر هس  هو هیدرا هد هن کل یۆب

  . هماو
 ڵ هگ هژ دۆڕ یو تفت ڵتا یرهات هس هسپ و بۆک یر داگژان هب هنان لینش هلیو هت          

  هژمار  ه، چ بگا بما هد هر نیب هان لیر هوب هم هژ لۆڕدوو  یبتکو ب سیت ح هان قیژۆڕ
ر هل هوکس یانک هرز هببا .  
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 ی هت هک هر هر و بخ  هو گشت هئ ی هو هچاو دادان هر و ب هل هوکس ی هو هندنخو  هژمار        
 ینیژ یقوو یابوو، زامواز ب هالن ینگاز هل هب ی هئاژ یژن هب  هش بڕۆش یسا  هل  هک
  هکبوون   هم هئ یند هومزا ئارکت هب   ربۆیه ، هههوالندوک هد ییان هژاران هه یسامان ب
رخوارد  هان دیمتر هک کی هی ه، ژمار هییای هخ  هژمار  هم گشت هئرخوارد دانی  ده یبر هل

  . ێم دابندر هر د هب هان لیپتر کیکراۆو خ ێبدر
ن ۆیوا ناپول هشپ کۆر هن، سینش هلیو هت ی هئاژ ییژار هه یبیر ههاوشان و هاوت       

،  ییۆوت هئ ی هیو پا  هپل  هکدرابوو، پ یی هفسان هئ  هند هو هئ کی هیماما و هینگ و س هڕ
 یناگرتوو هپ یمانگ یشن هچ هر ب هن هۆیناپول. گونجا هد هدا ن ڵ هئاژ کیشم  هت د هق

ی ر هو هنیژ  هب یۆش خیمانگ  هگرتبوو و ب ی هدا ماتیت هیرداکر هس کیشۆک  هل ئاسمان،
 یگو  هب  هو هر هل هوکس یڕ  هل یت هیرداکر هس یرمان هف .دا هد هشان نین نشین ویله ته
 یت هیرداکر هس کیشۆک  هل   هو هشتی هگ هد ڵ هئاژ یگو  هها ب هرو هه.  هو هشتی هگ هد ڵ هئاژ
 ۆب یشیایج کیراۆت خورد و خ هنان هو ت  هو هتۆا بیرازان ج هب ی هر هب  هل کۆر هس، دا
 کچ هکو  ڵو هکفر و  هو د هداناو یۆخ  هت ب هبیتا ی هشتخانانگوت چی هد. ترک هد چ
ت  هبیتا  هر هه یگ هدوو س ن هر ت هانگوت هی هد.  هساز داو یۆخ ۆب یشیایج ی هایو پ
 یندامان هئ یاکت یورژ  هتر ل یوان هو ئ  هو هن هکر هدا سکۆر هس یژوور  هل  هی هان هیۆب
  .  ون هخ هد ین و ل هد هد یدا لیت هیرداکر هس

، یت هیرداکر هس ییزپار هگ هپاراستن و ب یزگا هد یراوکسند هپ هتاز یاسای یپ  هب    
  هل. تر هن ناو ب هب هڕووت و ڕ ینۆیناپول  هر ب هه کۆر هس یبوو ناو هن یۆب ڵ هئاژ
وا،  هشپ ۆب )قیف هڕ(یناو ۆکشپ یاڕ هر هس  هکرچوو  همر د هئ  هو هوپاگاندپ یزگا هد
،  )ڵ هئاژ یماف یر هزپار(، )ڤۆمر یدوژمن(،  )ڵ هئاژ کیباو(: ک هو یناو  هد البارن هچ
وها  هر هه. ترکار بک هد ۆب یشیتر یداتاشراو یند نازناو هو چ ) هندبا یر هیکزگارڕ(
 ی هو هربوون هب یکدا هل ی هنیخت هو هسا یداهاتن یژۆڕ  هل کموو سا هش درا هیاریبر
  .تندرق هبت کپۆوا دا ت هشپ

 ینیڤ هئ. ر بوو هل هوکن، سۆیناپول کۆر هوا س هشپ ینداریڤ هن ئیرگ سووتاوتر هج      
  هکبوو، و تیندار تاو  بهو  ست هخ  هندر ه هه  هواو هشئاست پ  هر ل هل هوکس ییئاگراو

 ی هانند همۆکش کیادیتا  ها و هڕ هگ هدا د کم و زوان هد  هن بۆیناپول کیتا ناو هه
. راند هو هد هه ۆب ینیسر هن ئۆن هۆو هستا  ده هه یانیگر یوکر  هل هوکرا، سک هدل
 یی هزۆرس هجگ ڕ هم هل کداستان ووب هن دا، جار شکی هی هو هبوونۆکر  هه  هت ل هنان هت
  .ێوست هپ  هن یماوڕرسو هسی  هئاژ ستۆی  ئه هو د ست هب هن هوا ه هشپ

  هکهاتبوو  ل ین هیما هو ح  هر نوشت هس ی هک هوژک یشن هچ هن بۆیلناپو یناو        
دا  زرا هم  هل  هکزن  هم کیووداوڕوت و  هکڕر  هه. یبار هدل یت هبیتا یو ودم یزۆریپ
جاران  کل هگ  هنو ۆب، سترا هب هوا د هشپ یر هبس یسا  هل ک، گورج زا ده یکدا  هل
 یزان هچ دیه... [:ب یوارید  هوار بید یهاوسا کی هی هندبا  هب کمامر  هکسترا یب هد
  ه، بن داۆیوا ناپول هشق پیف هڕ ییت هیرا هابڕ ی هیر و سا هبر سژ  همن ل! ڵاڤ هه
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... [: تژبب یدارد کی هیگا  هب ک هیگاان می ] !؟  هردووکم  هکلنج هژان پۆڕش  هش
ق یف هڕ یزۆریپ ینگاو هه یت هک هر هب  هس ل هرت ه هب هچ خیه ۆت ک ه هگا ب ێر هئ
 یه  هتر لکسارد و سودا مسایئ یسا  همان ل هک هاویانک یئاو ن دا،ۆیوا ناپول هشپ

  ]!!  هجاران
 ی)ماوس ینیم(  هکدا، کست هب هه  هنان لیزرانش هم ییرست هوا پ هشپ یست هه       
ر ژ  هماوس ل ینیم ی هک هست هب هه .دا هد یارید یوونڕ  ه، ب هو هیندبووۆر هیشاع
  :هاتبوو   هشن هم چ ه، ب)وا هشق پیف هڕ( یرد هس
  

  !ن ۆیق ناپولیف هڕ   
  !چاوت  کیشیت
  ،ئاسمان یتاو هه ک هو
  ھانیموو ج هه ۆب  هانیگ یخش هب یست هه

  ،یانمانیگ یئاسمان یور هه یئاو
  !ان یگ 
  ! انک هژار هپ ۆب  له ی هو هسان هر حت یپۆش دۆخ
  !سان  هک ب یاریی  هئ، یۆت  همئ یوونڕ یروا هد
  تان هئافر یخت هب یخت هو، ت یژار هه ینا هه

  !ن ۆیق ناپولیف هڕ                                            
  نیت هشیع یرق هماندا، غ هکزرا هم  هل
  نیت هعمین یرماندا، ت هشتخانچ  هل
  نیت هس هح  ه، دوور ل رت دا  سه یسا  هل
  !زان  نه یژمنود اکوا نار ب هگ

  ، نیو بب باب
  ؟  کیهر  هودیبژ
   ؟  متاون کیه خه
  ختی گشتمانی تۆ  ات و ودمی بهه

  !ن ۆیق ناپولیف هڕ                                       
  نو گا گ  هب    مان ، کهانکساوا  هرپۆک
  نما ی هک هخ  هک ی هوان هان ئی
  یشۆخ یشۆک  هل ێوکپش هان دیاوچ
  یشۆناخ یباس  هییان دا نکیشم  هل
  نن ،یبب ک هیخوا ن،گ هچاو د  هک
  ننیب هش دۆر ت ه، هیزرا هم یخودا ۆت

  !ن ۆیق ناپولیف هڕ                                       
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             *******  

  
را و خ  هکنووسا،   هواو هشپ ید  هب کشن هچ  هماوس ب ینیم ی هک هست هب هه        

 ه، شان ب هور هگ یۆه یراوکتاو هریق یواریرد هس  هرد لکر هد یمر هئ ج هست ب هد
  هار لکر ههون یر هل هوکس  هک ،ک هیۆها تاب هرو هه.  هو هتبنووسر رمان هوت ف هح یشان 
  هوار، لید یوتوو هک هه ینوش ینیررزت هب  ه، ل هوۆگرتب هه یوا هشپ  هل  هو هت هومڕال
  .واسرا هرمان دا ه هوت ف هست و ح هب هه ی هو هر هس
سات و   هل یۆر، ق همپیو ییت هیوبژان  هن بۆیناپول  بوو که دا هار هب یتا هر هس  هل     
ار، یشۆفر ک هو ک هن یکدا، فردر کسپ هد  هل .یما هه  هن هیال س کی هیودا هس
ست  هد  هک یۆخ یسروشت ی هرگو  هب شداینکی  هل. شپ  هار هاتکی ک هو  هک هب

ست و  هد. شپ  ههات  هو هر هد هرنس و خیس و پینر قۆ، زب ین هد هو ئاو ن یقوچاو
ا یۆگ  هک یر هپاش س یرا هه  هو هتر کی هیال هو ل  هو هکر هب  هل یکفردر یقوچاو یمست
،  هردووک  هرد هرو هدا پکشم  هل یزرا هم یردنکریداگ یزو هرش و ئاره ی هخش هن
 انیر هس یر هبس  هکردبوو، کو ش و دز هڕنان یزرانش هم یر چاو هب  هل ۆوت هان ئیو هئ
 ژ دا سالو هگ یمانگ ی هرم هگ  هل  هکر هت ه هبیتا هب. نگاوت هئ هر دیت  هسارد  هب
ن  هیال  هل  هکان یدا گوتبوویت هیدارکر هس یدراو ه هرگا گ هد ی هم هکح هم  هل کشیمر
 ید  هو گومان ل کش یتر گرین دراون، ئیوا ت هشپ یردنکرمانداو هد ۆب  هو هباۆسن
 یکدریفر یما  هل ڵباۆوا سن هئ  هکقاو   هان بیردکزرا دا  هم  هل ،ما و هدا ن  هم هکح هم

  . هی هو هدانان  پکه و ته  ه هن و تیداوچن یکیر هو خ  هوتوو هدا خ
  هو هوالش هقرتا، ل هان هیمل کانکچاوتروو یت هرف هد ب  هان بک همامر م ال، س هل     
 وگار هش ییژادر  هب درا وپ یزنتر هم کیخیوا با هشپ یانیگ یپاراستن ی هیو پا هپل

ونخون و  هش  ،داکۆر هس یو هخ ج ی هو هر هق یر هچوار ب  ها لیور یگ ه، چوارس
شتن و چ ل یرخان ه، ت)یاکنیپ(یناو  هش بکراز هب  هکالو. ستان وه دهاڕوان  هپاس
  .راکوا  هشپ کیراۆخورد و خ ی هو هردنیکتاق

ش و ۆنگتان خکی ڵن و پاوۆیناپول ی هکودا هسات و س ڕیبازا  هکوت  هک هرد هوا د      
ئارام دا  کیبارۆج  هب توان هد  هدووان م هئ ییت هیبرا هست هد ،ت وگر هر د هباش س

دار و  یودا هس یپاش  هکرا ک هد ان لیشی هم هئ یوانڕ هت چاو هنان هت. تبب ڕ هپت
  . هو هتنبم یرم هگ  هر وا ب هان هی هکودا هسات و س ی هریرختان، زنج هد

ر  همپیو ی یوبژن  هنگتان بکین و پاول ۆیلوناپ یوانن یودا هسات و س یرچ هگ هئ      
م دوو  هئ ییت هیستاۆو د ییت هیبرا ینگاو هه  هکوت  هک هرد هم د ه، بڕگو  ههات هد
 یونجن ب هداهاتوو دا ب  هت و لب ڕ هپگوشا دا تد کینست هب  هب  هیودا هس  هن هیال

  .ن هکبر  هسی هم  هو هکان پیۆخ یارک،  کربوو هو  ب
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 ی هر هب  ه، لیکنگتان و فردرکی پاوڵ یور دو هزرا، ه هم یاژ ی هئاژ یچوونۆب  هب   
،   وه هوان هئ یدید  هل.  هو هندرانخو هسان دک هیدا  هئاژ یقامووس  هان بوون و لیدووپ

 ڵ هپ هچ یموو هر ه هه  هو هانینیش و ش هڕو  کس هکورد و درشت و   ه، بدوو پ ی هر هب
 انی هکچبن گو یوات هوات یرگو هزرا ب هم ی هم ئاژ هب. و بوونس و گیس و نگریو پ
نگ و  کدا سه هیرازوو هت یتادوو  هان لیزرا هم یرانیدوو ج ینگاندن و نرخاند هس ه، ه

  هش هڕو  یچ هساخت هنۆک  هیرابووکان دا یای هخ یگا هبار  هل یکفردر .کرد ده کش نه
و  یت هرانیج هساک تی و  برایه هیۆرب هه. وت هک هد هست ن هد یۆخ یتا  هک کسب هد

  .بوو یی هرم و شوور هش ان پیو هئ ڵ هگ هودا د هسات و س
  هو ب ێدابندر یئاخر یرد ههات ب هان دی هک هئاش. ن بوویهاو یئاخر یر هب هر هب        

 ێگو هان بی هو هئ یو هنگ و د هدا د هم هو د هر ل هه یچ هک. تشرۆداپ یر هس یجارک هی
  نیازه بهو  هپچاو  وه خۆی تکهئامان  ب کیرشه ۆب یکفردر  هکشت و گوترا ی هگ

 یو گورز ج  هشتی ها گکها  هک  هو هشتی هگ گویان  هب. اتکخاپوور ب ان لی هک هئاش
و  ست هد هاربک ید یکفردر  گوترا هد. ردکاول ک یانیشاندن و ما هو ل یش و گران هڕ

و   رم کردووه نه کردنکور  هچ سم  هب ینۆلنگدیو یگوند ی همکح همپارزوانانی 
  هرشم ه هگوترا ل هد.  هوینووس یۆخ یون  هب یشیالن هئاژ یزرا هم یۆت تاپ هنان هت

 ڵ هگ هد.  هردووک  هئاماد یست هد هب ک هچ یراویگرک هست بیب یکدا، فردر  هب کگورچ
و  هئ یبار هنال یرد هغ ی هربار هان دینز هتد یو داستان کۆریچ کل هش، گ همان هئ
 ۆب. بوو هزامدار د پ یانیو د  هو هستیب هد  هست هردژ ی هئاژ  هق ب هره ه، د هق هد
،  هداول کیدان لدار و ت  هو ب  هاساوڕ کنبارگ  هریپ  هل کژۆڕ،  کهگوترا  هد  هنو

و   هشاوکگران  یراک هد یت هیایبرس  هب یزمان هست هب یپاتا...   هویب ل یفۆئاخ و ئ
و   هئاگر دا داو یتوون  هر ب هس یندیز  هب کیگ هس...  نردووک پ یگارتا مردن ب هه

 یست هب هم  هو ب  هستوو هران بش ه هک یقاچ  هل یغیت  هنیش... یت هیسووتاندوو
تا مردن  هو هردوون کدا یترک هیگژ   هرمان، ب هر فژ یر هو هنیژ ییت هیسا هک یاندنکش
  ...داون و ڕی هش  هب

 ڵ هپ هچ یکیفردر  هک ی هانییت هیاکو سوو کت هئ  هم گشت هئ یستنیب هنان بیزرانش هم    
 کشن هچ  هو ب م هت  هیها هاتبوو هان وی هلل هکردبوون، ک یزان هگ هڕهاو  هق ب هره هد

  هۆت ۆان بیۆز و خر ت هس  هموو هاتبوون هه  هکبوو،  یوکان ینشابوون و خوۆخر
 یش هل  همار ل هد  هکرتیان کردبوو  ڵ شه ئاژه. نابوو کت  هجانان کی هی هو هندن هس
  بهر  هل هوکم س هب. بئاخنن یر هس یستپ  هد یاکشن و کرب هد یکفردر یندوویز

  . هو هردنک یخاو  هقس ک هی  هو بهات   وه هانایانه
  : یستا و گوت هاوڕ  هڕس و توو هق ی هئاژ  هوو بڕر  هل هوکس       

ن ۆیوا ناپول هشپ ییزانو ل یزانڕ  هواتان بب  هور ئ هگ هئ!... قانیف هڕ ــ              
،  هی هن  هوتان ل هشن و نووزیرمان دابن هف ی هیاڕ ێست و گو هد هچاو ل ب ه، دب هه
 کی هی هب هق  هب  هو هتان هتانرش هس ی هم هڕ هپ و ه هه  هپ هه  هب  هی هوان هنا لیگ هئ



98 
 

 www.gagesh.com  

ست  هد ب هد  هوات هک ،ن هکمان بییدوا ییت ههام هن ین و تووش هبارمان دابخ هنال
  !ن  هک هنگ ن هدهیچ ابگرن و ڕ

 یچوون هه یوکف و  هک کورتکمتا هکر  هل هوکس یژیتوند و تی  اژهئام یرچ هگ هئ     
ر یت  هان بیر هس یر هبساوت و س هدان لیریتو ریش  هو هناو هم ل ه، ب اندکدامر ی هئاژ
و ن ب ه، بدا ک هی هو هبوونۆکشتن و  یر دان هه  لهژ، ۆڕ  هو و ب هش  هب. نگاوت هئ هد
  .  هو هستان هد هن هشتن و هین هد هدان یکفردر یردنکل کدان و توون پاندن و جوڕز

 کیدارین دۆیژان ناپولۆڕ  هل کژۆڕ،  هژیتوند و ت  هرج هل و م هم ه هئ ڵ هگ هم د ههاود
و  ناس هد یکدریفر یۆو خ هئ  هکگوتن  یرا پکئاش  هو ب  هو هردک  هتاز ڵ هئاژ ڵ هگ هد
لس و  هه  هل کل هگ یناوزگ ی هۆخڕی  و  هییچ هساخت کیاویپ  هند هگ  که زان هد
ت  هت ق هق زرا هم ییت هیرداکر هس  هیۆرب هترن، ه ێگر است و بڕ ی هژانۆڕ یوت هک

  .تڕ هو ناگ  هاوڕ هگ هدا ند هب یو هئ یودا هسات و س یزوو هئار
ش ینیف ۆزابوون و ب هشار نموو شو هه  هب  هک، یئازاد یگر هام هی هپ یترانۆک      
 پ ییتاۆکان ییستراو هب ڵردن و باکپاوان  یم هات و دک، ڕ هژپیو ت ڵباکسوو کل هگ

دا  سدراو یانکزرا هر م هس هو ب  هو هن هکن ببا ڕی هشاپ  هکرا ک ان پیمر ههات و ئ
 ]! یکفردر ێبمر[ی، دروشم] !ڤۆمر ۆمان ب هرگ و ن هم[ یدروشم یاتیج  هن و لبف
  .نندا بخو یند هب هم یند هب هل پ ی هئاژ یگو  هگرن و ب هه
و  غ هد یم هره هدا بانیانک هرمان هر خ هس  هل. ن بوویهاو یئاخر یر هب هر هب          
و   هو هنریگ هه  هکبوون  کو هکن و  هش ی هو ئاماد  هو هدرابوون هه ۆک ۆکان یدان
 یرۆر ز هه یش هدا بیاستڕ  هل! ؟کم هره هب چو دان و  غ هد چم  هب. نرکمبار  هع
گوترا  ه؛ دبوو  هک هن هو نووس  هزانیو ز  هگورگتووی بژاری ان یرمان هرخ هس یم هره هب

 یو توو  هاوڕ هزرا دا گ هم  هب کنگان هو در هش ژاندن،توو پ یاتک ههار ب هپار ب ڵباۆسن
م  هئ.  هشتوویۆڕو   هژاندوواندا پک هگکو  موچ  هب ڕی هدف هب یبژار  جۆرهان ی هد
 یۆخ یدر خو ها هیۆگ  هکابوو، ڕ هدا گ کقاز  هرن یزمان  هب  هشۆرپ هر سژ  هل  هازڕ
م سووچ و  هئ یاندنکدر یقاز دوا هرن.  هبوو ڵباۆسن یاریکاریدا چاوساغ و   هارکم  هل

ر  هب هو لرم  هش  ه، لیبوو اندکدر  دا ر هل هوکس گوی  هس ب هر ب هه  هک ،ی هزن هم  هتاوان
  .ردبووکرمانداو  هد یۆخ یهراو هژ کی هی هگوالن  هکقارچ یخواردن  ه، بیزار هرم هش
 کی هی هڕ هر الپ هس هوت ب هک هه  هب  هکش دابوو  هکناس  هند هر و ب هو س هر ل هه           
 ڵباۆ، سن هو هزراوۆد  هتاز ی هگ هب یپ هب. وتن هکدا باۆسن یردارک ی هارنامک یشتر هڕ
ت  هخ پ ییت هیئازا کی هی ی هپل یایدایم ک هر ن هاندا هیمانگا یۆه ڕی هش  هل
،  هو هییستان هو هست هو د کیۆترسن ی هنگۆس  هو ل یمار هد ب یۆه هب  هک هبوو، ب راک هن
  .رابووکر دا  هس هب یو تانووت  هخن هڕ یاوکدا چ یت هیرداکر هس یگا هبار  هل

 کشن هچ  هب یت هیرداکر هس ی هک همجار هئ ی هنۆرخ هد  هب  هزیم د هل ڵ هتر ئاژیئ         
 یموو یرچ هن و ه هبد ۆخ  هل کنگیمابوو ش هن یچ  هکاسان، ڕ کزر هت  هتاسان و ب

دیسانیش م  هشن، بکب یر هد یت هیئازا ینگوست هئ یر هس  هب  هانی هک هماست  هناو شل
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  هشت و بی هان گیهانا  هب دان و تی پ نه رفه ر ده له سکوهجاران،  یجارا کی هرو هه
مل   هست ل هردن دک یو ناچار  هو هردنکست اڕ پ یخوار ی، بارورتک کیژوتوو
 یر هس  هر ب هژن، سبی هان دک هکۆر هس یرچ هال ه هبی هن و بی هب[ :ژنن و بب هبد
  .]استنڕنا  هشیم هن و ه ه ههم یدا  هکانن ک هکۆرر ژ هه  هو هو ئ  هاستڕ

س  هر ب هشرا و هۆداپ یر هس ییوتوو هکر هس  هان بی هک هز دا ئاشییپا یتا هر هس  هل       
با   یزیه  هت و ببدر دا جیتت و درکب ۆب ییبا هارک ی هنکی هن و مییمابوو توربا

 کیر ه، ئیت هیرداکر هس یرز هب یرمان هف  هب. نب ید هان ویانک هت و ئاواتڕبسوو هه
 ینر شا هس  هیست، خرایوپ یل هل و پ هکو   هنکی هم یزراندن هنان و دامن و هکی
 یترچکو  ڵاکموو  هه  هناس، ب هنماندو کیچاال ینانیزرانش ه، م هبیرت هم ت هب. ڕ همپیو

ژاری و  ههو  یواز هالن ،ار وک ی هرست هک یبوون ک هپر هو چ ڕیۆکمو هک ینی هع  هو ل
  .نن هی هبگ ج هب یندرب هس  هان بیر شان هس کیر هان ئیان، توانیۆخ یت هیایبرس
.  هوۆچووب هه رز ت هان بی که هئاش یرز هب یژن هاندا بی هکزرا هم یگرد کیپۆر تر هس هل

ان یرهات هس هب خت و پ هس  هفر کیژگارۆڕ  هک شیواوت و ش هک هو ش یبرس ی هئاژ
  هرد و لک هان دیری هس  هواویه  هل پ یچاو هبا دابوو، ب هدا ب ی هو هردنکناو سازپ  هل
  له  جگهان یموو هه. بوون هد هر نان تیۆخ یگاریو نخش  هن  هب یردکس هد یتنید
 ڵد  هب هاتن و پ هدا دیور هد  هوتن، ب هکر هس یوا هه  هر ب هس و  هو هزیف  هبککیان،  یه
ن و ان دابنی هک هئاش یئاخر یرد ههاتن ب هد  هک ی هم هود هر ئ هه. نیناز هد یپ
  هان بی هک همجار هئ ی، ئاشبن ب  هو لکر  هگ هان ئینن، گوتگران ب یارک هب ییتاۆک
م  هود هر ئ هم ه هب. ترناچ هر دژ  هل یشکیرد هب کتا ،ک هی هز و وزچ هیه
  :  یا و گوتڕ هو دا گر لژ  هب ی هی هم وت هزرا ئ هم یم دو هک کیند هم هریب

ر  هس  هل یرد هت و بدرنک هت هه ێرک هد ک هی هقاندو هت  هالم ب هب!  هیوا  هب ــ       
  .نم هرد ن هب

  هتبا ب ی هوز  هان بی هک هئاش ینش هباو ی هڕ هپ  هک کژۆڕ یوایه  هب ڵ هئاژ            
ت شکو خوار داب هر هب  هو هر هس  هان لی هکبا هارک ینییتوربا ینیرخ هچ ینگ هان و دڕ هگ

  هب ک هیان یرژم ژۆڕ ڕی هنن، پیببر  چاوی سه  به یکیترک هل هئ یپۆگ یرسانیو داگ
  هتان بی هکبا یئاش  هکر هه  هکان گوترا بوو یپ کی هشپ  هکچون. یڕد هدا دک هی یدوا
ت و چ هال د هان ویر شان و مل هس  هل ش هش باو هباو یر هو هروکنج و  هڕتر یان، ئڕ هگ
 ی هو هسان هح یتام یشتنچ یدهوم  هر ب هه  هب . هو هنس هح هد  هیتا هتا ه هه ۆب

  هب انیقاقا ی هقیو تر یشادمان یرا هان و هڕسوو هدا هانی هک هئاش یور هد  هژ، بۆڕدوا 
 ژانۆڕ  هل کژۆڕش ینۆیوا ناپول هشپ یت خود هنان هت. اندی هعاسمان گ ی هوان هوت هح

  هرد و لر گ هس  ههاتن یچاوسوور یگ هس ۆو ن ی هک هش ئاوازۆخ  هرش ه هک یڕهاو
  هک یاند و گوتی هگیاڕوا  هشم، پ هود هر ئ هه. ردکان ییشدار هوتندا ب هکر هس یند هڤۆگ

  ! هباشتر ێان ببی هک هئاش یژن هب  هن بۆیناپول یشناوۆخ یناو
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  ه، بینانولبا و ن یئاش ی هانرب هس یاننگ گ هه هزم و ئ هب یژ دواۆڕدوو           
  هوو بڕ کۆر هس  هکر هه.  هو هرانکۆکزندا  هم یۆه  هل ڵ هئاژ کیرپا هس کۆر هس یمر هئ

 هسازاو کیفردر ڵ هگ هزرا د هم یردوو هدار و پ یشتنۆفر ۆب  هک یستا و گوت هاوڕ ڵ هئاژ
دا  هی هو هبوونۆکو  هر ل هه. سان هپ هبوون و ح کوش ر ج هس ها لکت هب ڵ ه، ئاژ 

 و و پاوڵ هئ ییت هیستاۆد  هک  هو هردکوون ڕ یشانحار هپ ی هئاژ ۆن بۆیناپول
 دا پاوڵیاستڕ  هل و  هبوو  هنت ه هخ هشوان ه یارکووڕ کی هییت هیستاۆنگتان، دکی
  هبکی و  پشه  هک  هبوو ک هیودا هسات و س یر هنج هخ ی هو هشاردن یاالنکنگتان کی
  . ووبگرت یر هس یکفردر ڵ هگ هد یننھ

 یزرا هس وود و مکفا یزرا هوان من ییت هیستاۆد ییند هوپ ش تهساو  هر ئ هه        
نگتان کی پاوڵ یگا هبار ی هوان هڕ یت هیاکن و سووجو  هل پ یامی ها و پن پچ هئاژ
 یو دروشم ال بردرا وهم و زاران  هر د هس  هل ]یکفردر ۆمان ب هرگ و ن هم[ یدروشم. راک
 یزرا هم یئاسمان یگاڕها  هرو هه.  هو هگرت یج ]نگتانکی پاوڵ ۆمان ب هرگ و ن هم[
هزی  ۆس وود بکفا یزرا هم ییوا هح یگاڕرا و، یر گ هبوا هه یترانۆک  هد لینج فپ
  .راکشان یستن هد داربا

 ینانرش هه یداستان  هکران کا یند  هو هییت هیرداکر هن س هیال  هنان لیزرانش هم     
د ینج فپ یزرا هم ی هئاژ یئازاردان کیۆریها چ هرو ههزرا،  هر م هس ۆب یکفردر
  هک یستا و گوت هاوڕ ڵ هئاژ  هوو بڕن ۆیناپول. ڵباۆسن یراوکساز ی هفسان هئ یگشت
،  هوینیب هش نیون هخ  هب یدینج فپ یزرا هم ین همینگ و د هڕت  هت ق هر ق هه ڵباۆسن
خوا و  هد ڕی هت  هنگتان دا لکی ڵپاو یلیپر ژ  هس وود و لکفا یزرا هم  هوا ل هئ  هک هب
  هکان یمل دا و گوت  هان لیست هن د هئاژ یزرا هم ییت هیرداکر هس. ێو هخ هد کیوش  هل

  هل  هقئا یر هکۆر و نۆخ هسند هد  هسا یها هسا  هک ه، بۆمئ ک هر ن هه ڵباۆسن
  . هی هر ه هش هستاو ه  هنگتان بووکی ڵپاو یگو

ند و ان دا خوینانینش هلیو هت یگو  هاندا بیۆخ ی هرۆن  هش لیرازان هب ی هر هب           
ا ین ها و تین هنگتان، تکی ڵپاو یت هیستاۆد یحاشاندن  هوا ل هشپ یست هب هم  هکان یگوت
 یکفردر یودا هش سۆخ یست هبدات و د ن پیودا ت هسات و س ڕیبازا  هک  هبوو  هم هئ
،  راکار ک هد ج هن باش و بۆیناپول ی هران هنگز هڕ هش  تیان کهگو .نش بۆج هو
ان ک هراز هب! ێوک  هلو  ئه ی هاستانڕ ر هس یردنکودا هو س ێوک  هل یکنا فردریگ هئ
 کۆر هس ی هنماقووو  ڵقوو  هت هاسیم س هان لیر ه، سیت هبیتا هر ب هل هوکا و سکت هب
  ه، بشانکت هحم هز ینزادخو یدوو دوژمن ییت هیدژا  هن لۆچل  هکمابوو  یحت هس

  هم دوژمن هئ ی، پشتت ونست هد  ههر هان بیال کر دوو هه ی هوساو هچ ینیچ یقازانج
  !!تنکش هد کتر ت ی هک هدوژمن یست هد  هب

  هکوت  که رده دهدا  هم  هن لۆیناپول ییت هیرایو ژ یت هیوابوو، زانا یر پ هل هوکس       
سات و   هلر  هوداگ هسدارانی  رمایه سه زان هد ،و  هویباش ناس یودا هسات و س ڕیبازا
  .نین  هتمان هم ز جیرگ هودا دا ه هس
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و  یالوبازک  هک یۆخ ینیشپ ی هشیپ ی هرگو  هب یکفردر: گوتی هر د هل هوکس           
ان یر هس  هتو بنک یت هیستوویدا وش هیودا هو سم سات ه، لب یتچ هو ساخت یجامباز

 وا هشالم پ هب. بن مست  هان لی هنووسراو کیز هاغک  هڕ هان، پک هدار ی هپار یبر  هو ل
  هوۆندبباش خو یکیفردر یست ه، دودا هو س  هیرما هس یھانیج  هب ڕی هباو ب یسا  هل

 یک هیمووودا  هه  هل بیف ک هر و هه  هکم دانابوو،  هر د هب  هل یۆوت هئ کیرج هو م
باش  یکیفردر یست هن دۆیان وابوو ناپولیا پکت هرازان ب هب ی هر هب . هوۆستب هب

  هان بک هدار ینکی ی هتا پار هه  هکردبوو کزم  هج ل یزم هع  هیۆرب ه، ه هوۆندبخو
ر دوو  هه کۆر هت س هنان هت. ر هد  هزرا نابات هم  هدار ل یکت، فردرگر هرن هو یواو هت
 ی هپار ب هاد دیم و ز هک ش بیانک هدار ییبا یخزاندبوو و گوتبوو کالوپ  هد یپ
  . هو هتندرش هو هد هودا ه هبن، س هر ن ه، گبن یی هرنج لپ ینیز هاغک
 یکیفردر  هدا ل هیودا هم س هوا ل هشوا پ  هک کی هی هپار :گوتی هد  هو هزیف  هر ب هل هوکس
  .ترک هرج د هبا خ یئاش یرگ هساز و ب ینکی ۆب ادیم و ز هک ت، بنست هد

و  کل یردوو هدار و پ یرچ هگرت و ه یر هان سی هکودا هچوو س هن پ یچ            
  هرد و بک یژ دا بارۆڕدوو  ی هماو  هل یکزرا بوو، فردر هم ی هوش هناو ح یراوکلووس

 ۆن بۆیژان ناپولۆڕ هل کژۆڕ زرا، هم یدارستان یدار ی هو هشکپاش . گواستنیاڕ  هل هپ
 ۆکدا زن هم یۆه  هل ی هان، ئاژک هدار ییبا ی هو پار ڵپوو یشاندانینواندن و ن ۆخ
  . هو هردک

ان یت دا ج هبیتا ینو شو ج  هل کو تاقم  هست هر د ههاتن و ه ڵ هئاژ کی هشپ     
چی . اندی هاگڕ کیۆر هس یهاتن ،ینقوقاند  بهو هات و  هشپ یرش ه هکنجا یئ. گرت

  .وتن هکژوور  هو  هت هقتۆق و   همل ب یچاوسوور یگ هس ۆن یڕهاو کۆر هسچوو  پ نه
ش  هک هف هن هر ق هس  هل. داندرابوو ک هی هف هن هزن دا ق هم یۆه یبان هبن یۆک هر س هس هل
  هرد هز یم هد  هن بۆیناپول. درابووو لووس ج کل یۆرم و ن هن کیپشتگ و پا هشۆد
ان یدایدوم.  هو هیدا یشت و پایگ دان هشۆر د هس ههات و ل  هو هیشتوویر ن هس  هل
 هل. هات هان دی هکو ترووس  هو هنیر هل هد کر شان و مل بادان هه ڵ هگ ه، دیرسنگ هس

ر  هس هش بیوز هس یریر هح کیشۆرپ هس. داندرابوو کف هش هک، کۆر هس یم هرد هب 
 یچندراوکڕ ی هست هش دا ب هک هوز هس  هشۆرپ هر سژ  هل. شرابووک هه  که سینییه

 ڵپوو ک هیگاین  هو ب ڵ هئاژ کچاو  هن بۆیناپول. چندرابوون هه یی هرنج لپ ی هپار
ش ۆرپ هس  هکبوو  ج هب کیل هه یوانڕ هو چاو کرد یر ده سه ی که سینییهر  هس ی هو پار

             . رتشان بدینان نیزرانش هزرا بو م هم یوت هکس هت و دریبگ هر دراو ه هس هل
ستا و  هه  هو هدر و قوتب هق  هن بۆیش هات و ناپول هزم هم ب هئ یاتکنجام  هر هس          

 ی هئاژ  به یمر هوسا ئ هئ. گرت هدراو ه  هل پ یف هش هکر  هس هل یوند و چارش هووبڕ
  هن و لدا بک هین شو  هب ک هی  کرد که ڵو پوو  هرپا  هر ل هب هخب یوید هن  هپار
  .ننیچاو بب  هدراو ب  هو هیکنز
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 ی هرۆن. بوون ڕ هپوت و ت هکدراو   هان بیهاتن و چاوکدا  دوای یه  ک به یه ڵ هئاژ       
 یز هاغک ی هرام هب یفش یزۆلووت و لمب  هب و پ  هو هوۆتر بیکنز یهات، ل  هکر  هسکبا

 یی هرنج لپ یدراو  هل کند هر، چ هسکبا یژو در دوور یپشوو  هب. یمژ هه یخاو
  .وت هکان تکی هی هو هنیر هبزووتن و ل ج  هل

 پ هل  هکتونان بوو قاو یر هب هر ه، ب هی هو هبوونۆکدار و یو د هژ پاش ئۆڕ س             
من ههور و جاران  ک هر و هپمیو. ردکزرا دا هم ی هوش هح  هب یۆخ یژاو هش هر ب هپمیو

. مابوو هن  هو هیوڕ هنگ ب هڕ و ر چاو هب  ههات هترساو و تاساو د کل هگ ؛بوو هن یدو ه
   هل هپ  هر ب همپیو. یلووت  یونکر  هس  هیهاتبوو یانیببوو و گ ڵ هکت ل یست و پ هد
 یژوور  هک ر هه .ردکدا یت هیرداکر هس یژوور  هب یۆو خ یز هداب ی هک هلکیپاس  هل
 ینتاس هلل هک یو هاوار  هشقیو ف  هقوت دا، گرم یژاو هش یر هپمیو یت هیرداکر هس

 ی هک همجار هئ یو هاوار  هشقیف. نیرز هل  هیناه یزرا هم یوارین دار و دۆیناپول
 وزرا دا ب هم  هاند لیخا هن یرۆز. هات هد  هول یشۆناخ کیووداوڕ ینۆن بۆیناپول

  هل یکوا فردر  هک کی هی هو پار ڵپو  هکوت  هکر هد  هب.  هر دراو هس  هرا ل هه  هک  هوۆب
خ  هیبا ب یز هاغک یردبوون، گشتک ینۆیناپول کۆر هس یمیسل هان تک هدار ییبا یبر

  .ردبوون کسم  هڕر  هس هل یدراو ی هنخش و و هوباز نک یکیفردر  هکبوون 
 ی هن بزای مجار هئ ی هو هبوونۆکم  ه، ب هو هرانکۆکدا  هور هگ یۆه  هل ڵ هسان ئاژید      

 ی هرفو ل  هئاگر گرف کیس  هل پ ینییالۆپ ی هپۆس ک هرو هه کۆر هس. بوو هدا نت یول
  هو هکپ کیو وش ڕ هترۆک،  سه یشات و شووت ی هکشیپ. بوو  هڕخت توو ههات و س هد
 کۆر هس. تربچ هد یزیم هت  هب و ئه ینجو یور شا هب  هبوو ل هس ن هکسووتاند و  هد
 کشن هچ  هب یکیفردر یردنکر هس هسب هد یرمان هو ف یخاندیزن شر هم یۆه  هب ک هی
 یدوا  هازین هب  هکت، چونمز هش هن ل یشیر هس کی هیموو  هت تا هنان هت  هکرد، کر هد
نجا یات و جا ئکب یرگ هم هندیز، کسامنا ی هنج هکش هو ئ  هر هس هرم هچ ک هیزار و  هه
  هوو بڕ،  هرمان هم ف هئ یردنکر هد یان وۆیناپول. تنولکیو دا قژ قژ بیولک یئاو  هد

 یری هس  هو هتر هئاوا کیچاو  هب ب هد  هکوتن  یاست پڕو   هاستڕستا و  هاوڕ ڵ هئاژ
 یمان ئاوس هز یکیو دا تگر هد هئاو ه  هدز  هریو هم ه هئ  هکن، چون هکبان سات هارک
  هخست ییایدلن ینیر هس کۆر ه، سدا هک هشتنیدان ییتاۆک  هل.  هگرانتر ل هگ ی هنگۆگ
 یکیر هخ یانک هراویگرک هو ب یکفردر  هکوتن  ین و پ هئاژ کی هیاک هی یر هر سژ
ش و  هڕ یت و گورزو هک هان هیۆب  هکفتاون  هبار خ هل کیل هه  هانن و لالن گیپ

  . هو هن هکب یتاق هب ان لیگران
 یگا و بانڕ یرچ ه، هیکفردر یترس هو ل کۆر هس ێمر هئ  ه، ب هو هژۆڕو  هر ل هه       

  هل.  وه هژیچاو ت کیراند هچاو یگایر نژ  هانیخست یورد هزرا بوو، ب هم یر و ژوور هد
 هوان هئ یموو هه یاڕ هر ه، سان دانایوان هس و پاس هس ه هش دا هیانیڕ  هو دز  هگڕشا

ی و ئاشت یالم هس  هکران، ک نگتانکی ڵپاو یگا هبار ی هوان هڕش یژبایت یترۆک، چوار 
  .خونن بدا و  هئ ی هکچگو  هبزرا  تیی مه دۆستایه
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 یرم هرگ هس یرم هگ  هب ڵ هئاژ  هک ی هاتکم و  هو د هئ  ه، واتییدوا یژۆڕ یانی هب هر هب   
  به هاتن و  هم هڕ هه  هب ،گا و بانڕ یراند هوان و چاو هبوون، پاس یانی هب ڕی هو هل

  :ان ینا و گوتان هیر هب هخ  په هه
  هو هت هریش هل و عموو ع هه  هوا دوژمن ب هئ  هکستن  هه!  هنیاولک ڵشتون مایچ دان  ــ   
  . شتی هگ  هو هور هگ ی هرواز هد  هل

ستان،  هاوڕدوژمن  ینگار هر هر و ئازا بگرت و دل ههواردن خ  هان لیست هد ڵ هئاژ      
وتن و  هکر هردن و سک ڕ هش  هکان یست هد  هچووندا هات هھکن تیم هک هی  هر ل هم ه هب

س بوون و  هک  هان پازدیانک هدوژمن .ر ناب هسی هان میۆب یهاسان  هدوژمن تاراندن، ب
 ڵ هئاژ  هکر هه. بوو رپ هس هو ل ان پیشیانک هک هبوو؛ چ ان پیرم هگ کی هش چ هش
 ڵ هئاژ ی هر هب  هان لیچوون هشوپ یگاڕرد و کان ی هق هت دووپ ی هر هب برد، یت هم هه
 یان توانی نه نۆیناپول ییت هوان هموو پا هه  ر و هسکبا ییت هیموو ئازا هه. ستاند ئه
ند  هچ  هبناچاری،   پش؛ به  تۆزک بچنهدوژمن،  یباران هگولل ی هژنڕ یۆه هب
  .ان گرتینا هدا پ یت هیرداکر هس کیشۆک  هو ل یان کردشک هپاش  هو هکنداریبر

 تی یهرداکر هس کیشۆک ی هوانخانیوان و م هه  ه و لر ب هب ه، لشک هپاش ڵ گه ده     
 ر به  دایه یورد  هان بیدوژمن یربالو هب یرشه  ووه یان گرت و له دا بۆسه

ر  سه هاتۆتهان یمان هئ ب کیرشه  که مجاره ئه  هک  هو هیان داکیلنگاندن و،  سه هه
و    که رگرده ت سه هنان هت و خت هزرا و دار و در هو م موچ یرۆز  هر هه کیش هو ب
  . هراوکریان داگیش  که هش ائ

 یوونڕ کیروا هچ دیش هینۆیناپول یخود  هک ه، بڵ هر ئاژ هه ک هتر نیمجار ئ هئ     
  هب یئاوات یچاو. چوو ههات و د هوت و نائارام د هسر ن بۆیناپول. مابۆوه بۆ نه

 ڵپاو هاتبا و.  هو هاتکان بیر هس  هو ل تو ب هئ  هکستبوو  هب  هو هنگتانکی ڵپاو یرگا هد
و  هل استڕر  هم ه هب. ستن ببهژ ۆڕ هشپ  هب ک هیوایرا هک ه، د هیشتبای هان گیایفر  هب
 ۆان بینگتانکی ڵپاو یگا هبار یرام هو و  هو هانڕ هر گ هب هنام یترۆکدا چوار  هم هد
  ]!ر ببنوکانت ک هچاور دوو هه سا هد[ :نووسرابوو یر هس هل  هک  هو هیناوا ه هشپ
ان یانک هراویگرک هو ب یکفردر ،اندای هک هئاش یشان  ه، ل  هک هگرد کیپۆر تر هس هل        

و پاچ و  کوتکان یدوو. ردک هان دیانک هۆو ه  هدۆو ه کشۆک یری هسستابوون و  ڕاوه
رز و  هب یواریو د هر هان بک هست هد هو پاچ ب کوتک. ست دابوو هد هان لیئاسن یشیش
  . چوون  هک هئاش ینیرد هب

دا  انیموو هه یناو هه  هب یۆڕ  هک هباو ی هه یهاوار  هکسامنا  هن همیم د هئ یتنید      
  : یو گوت یگرماند  هماغان هد هرز هن بۆیالم ناپول هب. اندڕ هگ

س  هکر هه یارکمان  هک همجار هئ یئاش یردنکخاپور! گ بن هر هج  ه، بانیڕهاوــ       
 ییو هو پت یپان ی هادڕ  هم لۆمن خ. تر هناو هه  همان هئ یست و مست هد  هو ل  هیین

...  هینا  هبن هل  هزانک  هست و مست هم د هب  هکزانم   هو د زام همان شار هک هنینگ هس  هئاش
  !ترسن هان میڕر هاوخ هن
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 یانیدووپ یو هه کیۆر هو ناو کون  هکن بوو یامین هب ن هر ت هندا ه هناو ئاژ  هل    
  هل یم هد یووڕ  ،هیۆب ر ه، ه هکرار هچ ق  هداستان ل یزانی هو د  هو هیندرابووخو ۆب
  : یرد و گوتک ینوا هه

ر  هب هل  هم ئاش هئ ۆم بۆل هو کینووس هچار بوو ژم هر ل ه، من هانیڕهاو  هبــ      
ژانمان ۆڕو و  هش ینج هڕک  یه وه قینه ته  به ،داکانکچاوتروو  هل یمزان هو د  بوودا و اچ
  !...ن  هب هد ۆیف  هب

 یانیڕو هاو یکفردر  هکهاتبوو،  هن پ ییتاۆک یواو هت  هن بیامین هب ی هشتا قسه   
  .س دا هم یۆدا خک هینا هپ  هل ی هک هیر  هچرپان چرپان و ه  هوتن هک

دا  داند  هان لی، دڤۆمر یارکئا یتنید  هن و بیامین هب ی هقس یستنیب  هب ڵ هئاژ     
م  هر ل هه .ستان هاوڕ ڵتا یداهاتوو ینینیب یوانڕ هچاو ،یستان هو هست هد  هو ب یخز

  هو هکپ یرز هو عاسمان و ع  هو هیدا ینگ هدا دۆد  هل ک هی هگرم  هکدا بوو  هیئاسنا
رخان و ژ یوا هه یانک هاتڕ  هو بن تاس هلل هک ی هگرم ینگ هد  هب. اندک هاتڕ
  هبوون، ب یرچ هتر ه ی ه، ئاژنۆیناپول  هل  ه، جگیت هیرداکر هس کیشۆک یرخانان هس
  هل  هو هبانان یسو  هل  هکش یانک هترۆک. نیر هو هدا هک هیر هس هب  هرشت هه یشن هچ
ان دا و ینبا ی هق هش  هو ل  هو هنیم ه، س هو هنیق هت ینگ هد  هن و چوون دابوون، بتها
  .نیف

نا و ره هد ڵر باژ هان لکیر هس ڵ ه، ئاژ هو هوت هسر  هو هنیق هت ینگ هنگ و پاشد هد       
 ڵ هکدو  هنیم و ش هز و تۆت ی هز هگومب  هکان یتیو دردکان یرگرد هس یری هس  هو هترس  هب
و  پ هت ی هوک  هکر هه.  هدراو هگرد ه یر دوند هس ه، لزل کیکقارچ ی هوک ک هرو هه
ت  هنان ه، تکچ شتیتر هیبا چوو، ئ هب یی هنش  ه، ببا هم شن هد  هب ڵ هکز و دوۆت
  .مابوو هن  هو هر گرد هس  هب ، ی ئاشی باچندراو هرز ه هب یوارید  هل کگ هڕ

 ی هما ؛ ئڕسان یان دی هک هرا و ماکاول کان ی هک هش ئاشی همجار هوا ئ هئ  هب          
! ؟ات ک هرمان د هد کرد هان چ دیردنکس  هم ۆشتن و خیدا دانما یقوژبن  هل  هیوا هک

 یوسار هههاکا و  تچ هدبا   بهان یشیستیست و ن هه  هیکر هوا خ هان چوو، ئی هک هئاش
  ! ....  ؟  هییچ  هان لیشاردان هح ۆشتن و خیدان  هیوا هک ی هئ. مل  وه وته کهان یشیت هلیۆک

خرمژن   هان لی هکچگو. وتن هکش ۆج هنگ و هئاه ک هی  هموو ب ه، هاوکو نا پ هل         
 ج  هو ل یر هان داویانیو گ  هست هج  هل  هکاوڕ هدترس و . نگ ئاخنرا هتف ی هق هو ت

ورد و  ؛ردکر یب  هان لی هو هنستوور جو هد  هو بستان  ههرمان  هف  هبگرتن گو. بزووتن
ر  هس  هیوتاکان ی هبواردن ه ۆخ ب  هان بیموو ه، هر و م، نر و جحیدرشت، پ

  هب ک هشیف ی هژنڕ  هو هزانر هت هم  هل. ردکپ یست هد یناوخو کیڕ هزان و شر هت هم
و   هق هت  هست ب هرب هد ێم گو ه، بیان دا باریر هس ههاران ب هب  یباران ه هپ یشن هچ
  هل  هو هوانان هپا یرز هب کی هی هور  هان بیما و گشت هن دا مان همان و ن یم هرخ هان دیگ

 و هست هد ڕی هش  هیراکر  هنگ هس  هردوو ڕی هش. چوون هه پ کپۆر تر هو س هر هخوار ب
  هش لیڤۆار، مرکرشه  هبرد و بوو ب یرشه ڵ ه؛ ئاژ ڕیۆان گڕی هش یرو هر و د هنج هخ
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  هکن، یز هب کها ت هو ڤۆو مر ڵ هچوو ئاژ هن پ یچ. اریکرگر هب  هو بوو ب یخز ج
  هان بیر هب  هالقپ  و مشت ودار و ت  هب ڤۆوت و مر هکو  هبر  هرشانان ل هس ینگ هتف

 ڵپا هو ق ڕکو چنگو کفیو ج  هن و جووتۆق هش  هش بی هگرت و، ئاژ ڵ هئاژ یهورووژم
و   هدا جووت هوو ن هل. ردکست پ خۆیانیان ده  ت به ڕی تایبه و شهکرد  ینگ هج هجواب
 یامس هژ و بیت ی هشفر  هو هیکد کی هیال هل ،و کر هب  هر ل هڤۆلکر و  هسکبا کیفیج
ان یڤۆمر ییاگرڕۆخ ینیخۆند ه، بانک هگ هس ی هو هڕ یپ هپ و ق هکرازان و  هب ی هر هب

 یبر هز  هراو بیگرک هب س.  هو هایرکژ ل بۆان یرچوون هتن و د هه یڕو   هو هردکشل 
. ڕید کیک هی ی، ورگک هیگا ینۆق هشا، شاخ و شیان داقیر هر س هسکبا ی هجووت
ر  هس ه، لبل هلۆب و یسی هج یژیت یپ هپ و ق هک یبر هز  هش بکیشۆفرڕ هش ی هنگیدوول
  هگرت و ل هان نی هرگ هب دووپ ی هر هر، ب هنجام و ئاخرس هر هس. شایخوار داتتا  هه
  هان بکیسار هح  هگ ب هس  وه هنانداو  هرگرد و ل هس  هل ڵ هئاژ. نڕی هرپ هزان در هت هم

 یرمان هف یشانر هپ  هب یکفردر. تی هکب یری هو س یبوو ب هدر  هه  هکرد، کان یدووپ
م  هب. رچوون هد یۆا بکت هاند و بی هاگڕ  هو هکپ یتن هو ه شک هپاشناچاریی 

. قاند هان تیوژوور ت هر هر ب هس یوشپ  هو بیز هب یچوو دوژمن هن پ ی، چ هبیرت هت
 ین هوش هک  هن و لیان بی هه  هو هقووالندن م ت هد هندا بو دا ڕکو دن  هش بی هئاژ
  .نیان مایاڕزرا  هم

مزاو  هش ت و که شهم  ه، ب هو هانڕ هگ ییوتوو هکر هس  هب ڵ هدوژمن، ئاژ یادانڕپاش      
ن خو هبیدانی  مه ینگا همید کیری هو س یب هان هیر هو س  هو هانڕ هگ.  هو هانڕ هگ
  هل.  هوتوو هک  هانزیئاز یرم هر ت هه  وه هک هیموو ال هه  هل  هکان یتید و ردک انیال هش
ندا خو  هو دوو قاز ل ڕ هم س  هو هتر کیر هب  ه، لک هیگا هجوان یرم هت  هو هکر هب
  هشان و لک هگرد دا ه ینداو  هب  هو هشۆر هو و پ هژار هپ  هنان بیزرانش هم. وتبوون هخ
،  هم هر ل هر باتژمکند  هچ  هک ی هنوو ش هل  ه، وات هک هر گرد هس یگاج ینیرزتر هب

  هل ین همید  هداران هستان و پرس هاوڕ،  هوۆردبکقوت  یرز هب یژن هان بی هک هقنج  هئاش
  هب  هو هبن و بناغ  هان لی هک هئاش. داخشاندان چاو پیانیر پژ یوتوو هم خ هخ
  هل  هو هنیق هت یبر هز  هب یشی هک هر بناغژ یدر هت ب هنان هت  هکابوو، ک هت هه کشن هچ
نان رگرد و داو هس یوها ب هان وی هک هئاش یداتاشراو  هدانست  هب یرد هب. هاتبوو  هبن
 یردکست هد کی هینایچ بیهت  هق ،زرا گردی مه یر دوند هتگوت س هر د هه  هک،  وه ۆهبب
ی  وه کۆکردنه تر، کیئاش ی هو هردنکازسان سید ۆبت  نانه ته.  ووتبید هن  هو هیۆخ  هب
  .ست بوویوپ یر هد هب  هادڕ  هل کیسوان هو ه ڵو ههیان  وه کشانهکان و  رده به
 یت هیرداکر هس کیشۆکو  هر هخوار و ب  هانڕ هداگ  هک هگرد ییژال  هم ل هخ هبد ی هئاژ  
ران ۆر ب هب  هل  هداهاتوو و ن ر هس هبا ب  هن  هکر هاتن،  هل هوکس یدا تووشڕ  هل. شانکدا

ار بوو ید. ردن بووک هاسیهاتن و چوون و پ یکیر همزاو، خ هش هت و قنج و نیخوساو، ق
ڕی  وتووی ناو شه هکر هس کیردار هسشنی  چه م  ، بههپاراستوو یۆخ اڕد هش ی هماو  هل

و   هو هردکر  هس هب ی هئاژ  هو هران هگۆشان کیز هز داب هب هه  ه، هات و بمان مان و نه
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 یت هیرداکر هس کیشۆک یویو د هدا، ل ش هم هم د هر ل هه. دانپ ینو یستوور همر و د هئ
  : یپرس  هماوانڕرسو هر س هسکبا. شتی هگ ێگو  هان بکینگ هتف ی هخیشر ینگ هد
  »!؟بوو هات  ک ینگ هتف ی هق هت  هم هئــ 

  : یدا و گوتیر هس  هب یگرماند  هوتووان هکر هس کی هیوا هنگ و ه هد  هر ب هل هوکس      
! ...  هو هتۆرت ب هب هو خ هخ  هل  هو تاز یوتبوو هخ ی هرد هه ؟ هییر چ هسکبا!! ها ... ــ  
  !قیف هڕ  هستیوپ ینگ هژن و ئاه هو ج ییر دوژمنانماندا شا هس همان ب هو هبوونزا

 ڕی هرپ هتا س هه یشیست هد یوتبوو و سم هکدا یپاشوو یسم ینا  هکر،  هسکبا          
  هل یشیرپ هس ینگ هتف یئاسن  هگرمول  هها دوازد هرو هشابوو، هیداق ی هجومگ
،  هو هانڕۆچ هد یانک هزام  هن لخو ی هاوگڕۆدا چکحا  ه، ل هو هدا مابوونیقاچ ی هقوالپ

  : یگوت  هو هشۆر هپ  هب
 ی هو هرچدان هرپ ها بک هن... ؟قیف هڕ،  هست هب هت م هو هنبووزا  هھکوتن و  هکر هچ ســ      
  ! ست ب هب هدوژمنت م یرشه
  : یرامدا گوت هو  هر ل هل هوکس

ا ک ه؛ ن هندوژم یرشه یاندنکشکو ت  هو هرچدان هرپ هستم ب هب هم ل هب...  هب ــ     
و  تو یردنکریداگ یما هت  هر دوژمن ب هگ هم! وابن هه پ ی همان هر ئ هسکق بایف هڕ

زارمان  یش تامی همئ ر گه ؟ مهمانر هس  هخست هن یرشه ی خۆمان وه کردنه کۆیله
  !...؟  هییگرنگ ن ت پ هم هئ ۆت  هوات  هک ...!؟شکاندن و تکمان نه ندا هن
  : یر گوت هسکبا

  هان لی همئ ی هدوو سا یژانۆڕوان و  هش ینج هڕ یم هره هش بیوان هئ ێر هئ ــ        
  !؟رد ک هدا خاپوور نکانکچاوتروو

  : یر گوت هل هوکس
مان ر د هگ هت ئ هنان ه، ت هو هنی هک هتر ساز د کیئاش! ق یف هڕ  هنیم ن هچ خ ــ           

 ۆت هم ئ هن، بی هکب ن چیارک هش دیتر یش ئاش ه، شکئاش یاتیج  هت، لبخواز
ست  هه تو گران  هور هزن و گ هدار و مۆکش ۆوت هئ کیتنو هکر هس  هنگ هڕ!... ر هسکبا ی هئ
 ی هنم شو هر ئ هه  هب !ندا دم هد هت ب هوجان هگ  هنده یاریپرس  هک ردبتک هن پ
 یر هس هدوژمن ب ئستا،  هرل هب کراتژمک ن،یستاو هاوڕ یل یۆمن و ت ستوا ئ هک

ن یش ب هڕ  هند هو هت ئ هق  ت زانیبایه مه ئه ر گه ئه... هزگار و ئازادڕستا بوو و ئ ڵدا زا
 ییت هیزنا هم یری هس  هو همن یچاو  هو ل  هر هو... ێڕهاو ی هئ  هر هسا و هد. تیبوو هد هن
 ین همان خاوۆن دا خۆیوا ناپول هشپ یر هبس یسا هل  هک،  هکب  هزن هم  هوتن هکر هم س هئ
  هژۆڕم  هئ یت همیدر و ق هق ب هد  هب ...نیردار و ساالر همان سۆن و خیمانۆخ یما
  ...ر چاو ب هب همان ل هشنگدارپ
  : یر گوت هسکبا
  !  هپاراستوومان ۆمیمان بوو، ئ هه ندو  هک ی هو هر ئ هه  هیوا هک ــ  
  : یر گوت هل هوکس
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  !ق یف هڕ  هی هم هر ئ هش ه هو هبوونوتن و زا هکر هس یمانا  هب ــ
  

ان یمار هد یر، ناخ هسکبا یقاچ یسقانئر  سهو   هکناو ماسول یئاسن  هل هگرم         
.  هو هنیق هت هدا د کیشم  هشان و لک هد هدا هیانک همار هد  هژان ب ی هورت.  هو هسووتاند هد

و   وه هتر کیر هب  هل ی هستکش یش هل یریو ب ک هیال  هل یانک هقاچ ینیبر هتاز یئازار
 یوبار چا  هل انیل کی هیۆ، ئاسانیموو هه یربار هداهاتووش س ییر هو هروکار و ک
 ی هو هردنکساز ی هرنام هار و بک  هل یریب دا هم هو د هو ل هئ. ردک هخش د هن ر دا هسکبا

او و کش یش هل یستز و به ڵ هگ هد یشانکرد هب یگران کیر هو ئ  هو هردک هبا د یئاش
و   هماو هن یجاران ی هکتوانا هب  هش و الر هل یزانی هد .نگاند هس هد هه یۆخ یناساز

  هیۆر ب ه، ه هاوبل ی هو فرز  هوتوو هکست ب  هل یزانی هد. شیکنا یدیچ یدیئ
  .  هو هینگ ما هدر دا ب هل هوکم س هرد هب  ه، ل هتایر و خایم ب هئ ی هدۆریباش گ کیم هد
 ر هتا ب هه ی هستکل و پاش هش یانیڕهاو ڵ هگ هش دیر هسکشت و بایۆڕر  هل  سکوه        
وت  هشت و حی هگ ێگو  هان بیوز هس یئا ی هکف  هکر هه .هاتن  هرو هگ یۆه یرگا هد
ان یوا هشپ یردل ینگ هد یۆپ هش وسا قاند و ئه ته وتن هکر هس ی هشانین به کیان هشیف
 یرچ ه، هڵ هئاژ کیرپا هس  هکل هر، ب هسکبا ک هر ن هتر هیشت، ئی هگ ێگو ینات هق  هب

ان ی هست هخ یانیگ  هپ لۆپ دۆبوو، د انیانیش و گ هل ییت هک هشبرین و ئازار و 
ن ۆیناپول. اڕ هان داگیش و گ هل  هان بیهاتوو هان نب  هل کیق هم هڕ یواق هڕو   هو هیاکت
 یانک گیانفیدا هز هب هن  هۆڕ ییت هیو ئازا یت هوان هپا یدا باسینیئاگر یوتار  هل
و  هئ یشانۆکو ت ڵو هه ۆب ینیزانز و پڕ یها زمان هرو هه. ردک ین هئاژ یزرا هم

 ی هبا هق انیزیئاز یانیگ یردنک ش هکشردن و پکخت هبۆخ  هب  هک  هو هردک  هرانجوام
  . هوۆبیسان نووسیان دی هکزرا هم ییست هرب هو س یزگارڕ

  هان بیتو ییزگارڕ یگاڕ یدانیه هش یرم ه، ت هژۆڕو  هر ئ ه، هدوای وتاردان          
  . خست ێڕ هدان ویه هش یستانڕۆگ  هرو هب یت هبیتا  هر هه کی هی هوش

 ینگ هئاه  هان بیدانیه هش یرم هت ی هژاو هکر  هڤۆلکر و  هسکدا، با هنگ هم ئاه هل         
،   هو هر هب  هتبار ل هیز هئ ینۆیولشا؛ ناپک هد  هستکل و پاش هش یانیڕهاو ینگاونان هه
ر  هس  هشتنی هاندا هاتن و گک هژاو هکن شو  هش بی هئاژ و دا و هئ یدوا  هان بک هژاو هک
  . دانیه هش یستانڕۆگ

رم  هگ ێنو هرل هوتن س هکر هس یژن ه، جنراک کرخادان ژیه هش یرم هت  هکر هه          
. ڕاگرتوام  هرد هب انژۆڕدوو ی  ماوه  بهرمی دا  ڕی گه هوپ ئه  لهان ی هک هژن هج.  هو هیراک
؛ وتک هان هیئازا یتی ئازایه هان بیۆکو الو هو الوژ یرانۆان گی هدا د  هژۆڕم دوو  هل
. نددوژمن دا خو کییۆر ترسن هس  هان بی هنراوۆست و ه هب هخشان و ه هدان پ هس
ر  ه، هنر بووۆاخگ یاندارگ یرچ ه، ه هدارۆکش  هژن هو ج هئ یشاباش  هها ب هرو هه
 انی هو هد گرام دان هس ی هن با هر خاو هش، هیانک هداربا.  هیان دراکوس ی هر هس
  .را کت  هخ پ کی هی هر هو هچ  هنان ی هی هر س هه شیانک هگ هرگرت و س هو
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 یبا یئاش ڕی هش یناو  یان که همجار هئ ڕی هدا، شزرا هم ی هنامڕ هش یر هفت هد  هل      
 ینوکی  میدایایهبا،  یئاش ڕی هش یادی ڕاگرتنیزن  هم ۆن، بۆیناپول. راکمار ۆت ۆب

 یشانیم ن هک هین ۆیناپول. یژن ب هب  هب یزو هس یئا یایدایم یرد و ناوکساز 
دار و  یودا هسساتو  ی، داستان هبیرت هم ت هب. سپاند هچ یۆخ یسنگ  هل یوز هس یئا
 یالنیو د ییزم و شا هب یرا هر هژ  ه، لیکفردر ی هساخت ین و دراوۆیناپول یوردو هپ
  .با درا  هبا دا ، ب یئاش ڕی هش یوتن هکر هس

  هک، ڕی هپبا دا ت یئاش ڕی هش یاننگ گ هژن و ئاه هر ج هس هب کژۆڕند  هچ         
ر  هس هب! وت هک هه  ه، بدایت هیرداکر هس کیشۆک یکیتار یرخانژ  هان لک هراز هب

 یرۆم  هر ب هس ی هشووش یپ کیوقسند  ه؛ بوتن هکدا  کیسیو یپ کیوقسند
  هبردبوو، ل هن پ ی هس پ هکچ یه  هژۆڕو  هتا ئ ها هیۆگ  هک کیسیو یدراو هنست ل هد
  .  هو هیزراۆدا د یت هیرداکر هس کیشۆک یکیتار یرخانژ

جرپ  ک هی  هدا بوو بیت هیرداکر هس یژوور  ه، ل هژۆڕو  هر ئ هه ی هاروئ یر هب هر هب      
. شتی هگ هد هانڕنگ  هد  هنگ ب هد  هک،  هالوژ هڕ هو گ یرانۆدان و گل هن هق هپ و چۆو ج
  هل پ یفج یقاقا ی هقین و ترین هکپ ی هشقیو ف یرانۆم گ هد ه، ب هو هو ش هر ئ هه

 یتانیبر ی هئاژ یراوکساغ هی یسرود  هل شکیت هوت و لکند  ه، چ هو هییت هیاکسوو
 یژوور یرگا هد پ  هل  هکو بوو  هش یر هس ی)ۆن(یراتژمک یر هب هر هب.  هو هیندراخو
ور  هند د هچ یدوا کۆر هس. ردکدا  هوش هح  هب یۆن خۆیو ناپول  هو هیراک یت هیرداکر هس

.  هوۆژوور ب یدا لووریت هیدارکر هس کیشۆک ی هو هپشت یرگا هد  ه، ب هستان هم کیو خول
  هو هر هس هب ی)نزۆج(یجاران یوکو  هش  هنۆکدا،  هدانرخ و خول ل هم چ هل کۆر هس
   .بوو

ر  هه ؛شتیی هان گیگو  هب ڵ هبوو، ئاژ هستن دیب ۆب  هک کینگ هر د ه، ه هو هو ش هئ        
  انهستنیبدیتن و م  هب. انیتیر د هس یچاو  هبوو، ب هن دینیب ۆب  هکش کیتنین و د همید
 ین هس هڕ یران هرو هس ک هی هادڕن تا چ  هئاژ یزرا هم یرداران هس  هکوت  هکر هان دیۆب
 کان لیۆان بیانک هق هچ  هڕ هرا و ش هت و هووت و هی هه  هالم ل هب. نن هئاژ یزرا هم
ست  ههان یشۆپ و خامک یوالت  هک ر هش هیانی هب ی هسب.  هو چ باس  هییچ  هو هیدرا هن
  .ما یتح ها سیر هس  و، ی شه هند هو هد ئ هسان و کۆش هتر پ ی هندرد، هکپ

 یت هیرداکۆر هس یانک هدۆژوور و ه یچ هک شتبوویت نو  هل یواو هت  هتاو ب هرۆخ       
 . هو هنگ مابوون هدنگ و ب هو م ڵۆپ و چکت، ماب هدا نت کیر هب هانلگ ک هرو هه
وت  هکت کی هی هجوو یت هیرداکر هس یرگا هد  هکبوو  یانی هب یۆن یراتژمک یر هب هر هب

  ژوور هاته  ر له له سکوه. وت هکر  هد  وووا هو دژ و خگرژ یر هل هوکس کیاڕ هتۆو پر هو س
وتبوون و  هک  هتیز  هل یانک هچاو. او بووڕۆس و شل و داچ هپ یندام هئ یئازام  ر، به ده
  هب یر هس هژان  هل پ و خراپ کیو هار بوو شی؛ د هو هوۆبب ڕۆدا ش ی هپاشگ  هب کیلک
ت و  سه حه  هستا و ب هاوڕدا  هر ئاژ هرامب هب  هر هات و ل هل هوکس.  بت اندی هژ گۆڕ

  : یگوت  هو هرۆز کیم همات
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  هو هداخ هو ب  هزجار ناساک هیوا  هشق پیف هڕ  که  وه چیتان ل بشارمه! انیڕهاوــ       
  . هیاندانان دایگ ی هکلیئاو  هل

 ڕیۆپ هن و شیش ی، هاوارێگو  هشتی هان گی هنز هتد  هوا هم ه هئ  هکر هه ڵ هئاژ      
کی  یه ژاره رۆش و په په  به. اندڕ هدا گزرا هم یسار هوش و ح هح  هان بیۆڕ  هکباو ی هه

  هو هر هس  هان بینۆیناپول کۆر هس ی هیر سا هگ هئ  هک یپرس هد یو هئ  هل ک هی،  وه زۆره
  !ن هکب ۆخ یر هس هو  هرگ هد  هامک یۆخ ب هد ی ه، ئنم هن

 ینگ هد  هوا ب هشپ یانک هناس هن هیم هدواه  هیک هو هر ئ هب هشان لر هپ ی هئاژ           
 ی هق هشدا تیونهاتن و چو هو لردکر هو ا پکان یۆهاتوچ یڕ، تاس نه انینگاونان هه
  .بزاوت ییسپا هئ  هان بیانک هنگاو هه

 یستنیب یوانڕ هچاو یئارام ب  هر بۆز ،نیسر هئ   لهچاو پ یم هخ هبد ی هئاژ        
یتا  په  شیت هیرداکر هس یامی  یک و په په .ردک هان دیوا هشپ یحا ییت هیینۆچ یوا هه
زگای  ده یراند هچاو ییاریست هو ه یادارموو ئاگ هه هب  یاند که گه یدهڕایتا  په

شاندن  هو ل یش هڕ یگورز ڵباۆسن کیناپا یست هنجام د هر هر و س ه، ئاخرسپاراستن 
 ی هر هب هر هب  خایاند که زۆری نهم  هب.  هو مردن هر هب  هکبرد   هرد هم د هب یوا هشو پ
 کیۆر هس یامی هش و پۆخ یر هب هر هات و خ هل هوکس، ۆڕ هوش نپ ی هازدی یراتژمک
ر  هه : هک یدا گوتبووی هک هامی هپ  هل کۆر هس. ناه رشانحاڵ ی په هئاژ ۆب جک هی

  هو هردنکپانر هس کیبچوو  هر هه ی، سزا و تاوان راب بدات هش یجام  هو لل ک هئاژ
  . ب هد

ر  هه یانکیشر و م هم س ه، ب هو هیراک ی خۆش، دیانر هب هخ یستنیب هب ڵ هئاژ       
  هند هخ یم هد  هر ب هل هوکواندا سش یبانگ ینگ هت  هل  هک، ج  هو هباش هات  هاتکو  هئ
 یحا یواو هت  هن بۆیناپول کۆر هس  هکدان پ ینهات و مزگ  هو هیشتوویر ن هس هل

  . ج  هو هتۆهات
  هب یست هد ێنو هر ل هو س یز هداب یناساز یو بان ج  هن لۆیناپول ، هو هو ش هر ئ هه    
ر نارد  همپیو ۆب یامی ه، پکارکش و یر ئ هه  هر ل هزوو، ب یانی هب ی هسب.  هو هردکار ک
 یبتکند  هر زوو، چۆز کی هیزوو  هت، بد یست هد  هل یند هو چ توان هد ی هند هو هئ  هک
  .تربن ۆب ) هریب( یردنکساز ییت هیینۆچ ی هربار هد

ار و یب یپ  هب  هکبوو  هان هکیبچوو کی هییو هز  ه هپ  هو هوانس یخوار باغ  هل         
ر و یپ ی هئاژ ڕی هو هل یرخان هرار بوو ت ه، قیت هیرداکر هس یراوک ینر هئ ینل هب
ار ک هب یست هد کۆر هس  هک ی هژۆڕو  هر ئ هه یچ هکت، رکن بینش هخان ی هت هو هکک هپ
 یۆ، ج هگڕ هو هل یبر  هو ل  هو هتندروش هن هۆک یاریب  هکرد کر هد یرمان ه، ف هو هردک
  هل کو هش  هکش دابوو  هردنکئاش   هن ب هو هم د هئ ی هنگ هج  هر ل هه. تندردابچ ل
 ین بوو، پینش هلیو هت یرچ هه یواق  هکدا،  یووڕر ی هس  هند هو هئ کیسات هارکوان  هش
  .ما ڕو
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رم  هچاوگ یکیر هخ یخ ڵ هئاژ. بوو  هو هر هد  همانگ ب کیپا کیو هش  ه، ساو هو هو ش هئ
پشت   هر لی هس کی هی هپو ش  هزرم کاوکو نا پ هل  هک و بوون هش یر هس یو هخ یردنک
  هزرم ینگ هد  هان بیموو هه. شتیی هتوو گ هخ هوین ی هئاژ یگو  هزن ب هم  هۆه یوارید
 یپا  هل  هکر هه. نڕی هرپ هد ڵۆه  هل کئاودان ێر و گو هس ۆن و بڕی هاپڕو  هخ  هل
یان چاو ر هل هوکس یش چووۆه  هل کی هند هزندا ج هم یۆه یراوک تاو هریق یوارید

  ڕی، که دوو قات تپه  ڵ کاتک له واق وڕمانی ئاژه. یران مان ت، حه وه پکه
و   ، لرهژ و بویپ  هان بکی هی هم فرچ ه هو ق  هیۆب کاو و ستکشکت کی  یه هژ هپ
 یانک هگ هس  هک، شن کب هدر  دهماست   هل ک هیموو نهات هد  هتاز ڵ هئاژ. وێ بینی له
و   هو هردکا تر ج ی هئاژ  هان لیر هل هوکدا س کانکچاوتروو  ههاتن و ل یت هیرداکر هس
 یڕو هاو  هوۆندوو بیزر  هل هوکاند سیخا هن یرۆز. ستان هاوڕنان ینش هلیو هت  هوو بڕ
  .ر هب  هان گرتییت هیرداکر هس یگا هبار یڕان ک هگ هس

م  هب  هو هردکر لیان بکیل هتاساو، گ ینانینش هلیو هر، ت هل هوکس یشتنیۆڕپاش        
ن و ی هک یستیست و ن هه  هل نیامین هب  هریپن  ر ته هه. شتنی هگ هن ک هیچ ج  هب
 برد هال ن هو کویت هچ هیر ه هس هل کی هی هفچ لیهچی  کهبوو،  یی هگباش ت  هک هنی هب

  . سی کرد  قاندن و لمبۆز هنان و بردنک به ر له سه  س به ربه و هه
 یل هیمورژان ۆڕ  هل کژۆڕ، ڕی هپدا ت  هرهات هس هم ب هر ئ هس هب کژۆڕند  هچ          
راو کتاو  هریق یوارد  هل کیر هز سۆریپ یرمان هوت ف هح ی هو هردنکور هد ۆب یسپ  هبزن
 ی هو هندنخو  هم ل ، بهیب هه یر هان سک هرمان هف ی هو هندنخو ۆو ب  هو هینا هه
 کخت هو نستا هاوڕ کستیئ. هات کقانئا رسان و تیگت یرماندا تووش هوت ف هح
زان یم  هکوت  هکر هد ۆیار بمج هئ.  هو هداخشاندپ یاوچ ێنو هرل هو س هو هداهات یۆخ هب

 ینگ هالس یتووشدا رمان  هوت ف هح یم هنجپ یئاست خا  هل کیشم یرازوو هو ت
رمان  هوت ف هح یم هنجپ یخا  هک یریب  هو هو هات  هو هردکل یریب ل هیمور.  ههاتوو

  هو لل ک هچ ئاژیه: یگوت ده  هکگرتبوو  یخش هنزرا دا  هم ی هو و ئاژ هئ کیشم  هل
  هزن، ب هم یۆه یش هڕخت  هت یواریر د هس  هل  هم خا هئ یچ هک، راب نادا هش یجام
  هیین یۆب ک هچ ئاژیه :نووسرا بوو  هشن هم چ ه، ب یق هز  هر بۆو ز یسپ ینگ هڕ
  .تبن  هو هراب هش یجام  هن ب، بیۆخ یتوانا و تابوشت ی هادڕ  هوازتر ل هه
  
  

                                          *****  
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واوی ساڕژ  ته  کو به کی زۆری خایاند تاوه یه ر ماوه لی باکسه ست و په زامی ده        
دوای  ر دوابه هه  ی ئاشی با، که وه مین ڕۆژی سازکردنه که یه  م له به.  وه بوونه

نداربوونی  شه ڕای ته ره سه،  وه ستی پکرده وتن ده رکه ژنی سه کۆتایی هاتنی جه
ی  نگه جه  لهچاالکی و و کاتی کار له. بوارد مکیش خۆی نه ت بۆ ده نانه ی، تهکان برینه
پیشک ئاسنی   ی پی که سووڕانی ب وچانیدا، زۆرجاران ئسک و گۆشتی قوالپه هه

ر  م باکسه به. گرت ده و ئارامیان ل هه  ئۆقره  که  وه، برژانه ها ده تدا جمابوو، وه
هشت  یده گرت و نه ددا ڕاده  رد و ئازارکی له موو ژان و ده ک جاران هه ر وه هه
. سووڕا ده بات دا هه یدانی کار و خه مه  درژایی ڕۆژ له  به. ردی بزان ده  س به که
و  ئهر  هه.  وه هاتنه سۆ ده کانی ل وه زامهوتن دا  می پشوودان و خه ده  ویش له شه
  . خوند دا دهر گوی کلۆڤه شی شکاوی به ڕووی ناچاری، هاواری له  و له  مانه هد

ر  سه  وتن له خه  ر له و به  وانه شه  کهگژ و گیا بۆ ساز کردبوو   کی له یه ته ر شه کلۆڤه
 رمانکردن می ده ده  نیامین له ر و به وکیش کلۆڤه موو شه هه. نا کانی داده زارکی زامه

گوت  و پیان ده  وه پاڕانه ری ده به  ، له وه ڕی دسۆزییه  ردی و له ی هاوده هبۆن دا، به
  وه هاته داری سه به یی توڕه ر به وکیش کلۆڤه ت شه نانه ته. تکۆژ خۆی نه  نده وه ئه  که

  :و پی گوت
و  م خهتۆ بۆچ هیچ !... داڕژرابی قورقوشم و پۆال  ب له پت وا نه! سی کاکی کهــ      
ی  رگه به  نده وه ر ئه به ی باره کانی ئمه زانی سییه ؟ هیچ ده خۆت دانایه  حمکت به ڕه

  ب، به نهخۆت   کت له بی و ئاگایه ر وریای خۆت نه گه ماندووبوون ناگرت و ئه
  ! تپسی ختی کار ده زه

  مه و ئه ی ئه که اتهئاو  تاقانه. چوون ده ر دا نه گوی باکسه به  و بایانه م ئه به         
 قیت و قۆز  یاشی بائنشینی،  م و کاتی خانه اهاتنی دهپیری و پش د  ر له به  بوو که

ر  سه م چی ل دت و چی ل به ده وه ببینت، سا ئه  زراوه ر دوندی گردی مه سه  به
  !دت، با ببت

  که  وه مه و ده له  ، واته ن زرای ئاژه وتنی شۆڕشی مه رکه ڕۆژی سه م که یه  ر له هه      
ست هنابوو، خۆد بۆ  ده زرای وه تی سیاسی و ئابووری مه ت و حاکمییه سه ڵ ده ئاژه
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وی ئابووریی  ستوور و په ده  له. وی ئابووریشیان بنیات نابوو ستوور و په خۆیان ده
ی  ی ئاژه وه هڕ و وشک کردن خوکردن و ته تیمار و به  ئاشکرا هاتبوو که  زرا دا به مه

ب  و نا  هی گا مهرشانی کۆ رکی سه زرا، ئه ی مه وته کهک قوستان و پیر و په نهزۆرهان و 
 رنی کراوی ئابوریی کانی قانونی ئه نده خاڵ و به  ت له نانه ته. رامۆش بکرن فه
  له ک یه و تایفه  ره ر به هه  ڕوونی هاتبوو که  ، بههشتنی جیاوازی ، بۆ نهزراش دا مه

ری  ر سبه به  ونه که نکدا ده مه چ ته  ئیش دا ببن و له  ب له ند ساڵ ده ن چه ئاژه
نی  مه ته  کان له رازه سپ و به ئه:  دا هاتبوو که م یاسایه ر له هه .نشینی یاسای خانه

گ و بزن و نری و  سای، سه نی چوارده مه ته  سای، گاجووت و مانگاکان له دوانزده
  سایدا لهنی پنج  مه ته  کان له وت سای و بانده نی حه مه ته  کان له رانه به ڕ و مه

ت خورد  نانه دا، تهنشینی ندکی یاسای خانه به  له. کرن نشین ده هون و خان که کار ده
ڕوونی   زراش به ساچووکانی مه و به  وته کهک ی په و تفاقی ڕۆژانه  ک و جیرهو خۆرا

م  ک تام و چژی له یاندا هیچ ئاژه زراکه مه  دا، له یه م ماوه م له به. نووسرابوو
  .  کردبوو نه  یاییه یاسا خه

و   وه هاته ر ده دایکبوونی باکسه ی له وختینه ئاخری هاوینی سای داهاتوو، ساه       
  وته بکه  بوایه ده زرا پی قانوونی ئابوریی مه ؛ بهکرد ن پ ده مه ته  سای له  زدهدوان

  . وه سته نشینی و بحه بانی یاسای خانه تر و سایه ژر چه
ور و  جۆ داچاند، گوتیان ده  و دیوی باغی سوانیان به موچی ئه  ی که وه دوای ئه     
گرن  رژینکی قایم ده په  زرا به ی مه وه رینی خواره وی و زاری به زه  شک له ری به به

م  ی ئه مه مزه وها زه ره هه.  وته کار که ی له ت بۆ ئاژه ی تایبهڕ وه ج له  ن به یکه و ده
  سپی له ی ئه گۆیا تفاقی ڕۆژانه  ڕا که گه م و زاراندا ده ده  ش به وایه وات و هه  واته

و   ش کیلۆ ونجه شه  زستانانیشدا ڕۆژانه  بت و له دووکیلۆ جۆ ده  وته کار که
دا  ڕۆژان  ژنه جه  ینی و له ڕۆژانی هه  ، لهش مانه ڕای ئه ره سه. درت ی دهرک گزه
  .گرن رده وه  ژنانه جه  ی سوک به ره ر سه هه
  وه قورساییه موو هه  تای به ستبه ژاری و ده سی هه ره دا، هه  نده رو به م سه ر له هه    
انی و ب ت ره ست، ب ده یان خه که ژارییه یان سارد، هه که زستانه. ریاندا هات سه  به

تای  ره سه   لهند بوو، چهجاران یان  تشووی ڕۆژانه. ر نادیار بوو وسه یان ئه که هیواییه
. ستا م دا ڕاوه کی زۆر نزم و که یه پله  نجام له ره و سه  وه متر کرایه م وکه زستاندا که

  تی لهس ر ده له ی ب سنور، سکوه وه وسانه ژاری و چه وازی و هه ڕای النه ره الم سه به
جاران چۆن بوون   که  وه خوندنه یگوت و بۆی ده سا ده سا په و په  وه کردنه ده رۆک نه به

ڕ و پخۆری  نیی زاد و زمھه به بوو باسی فراوانی و زۆری و زه ڕۆژ نه. چۆنن  و ئستا
  شنه ر چه هه  ئاشکرا له  رچی به گه کانیان ئه غدانه ده. کات کانیان نه غدانه ناو ده

ناوی  هه  به  ند که رچه شیان هه می ڕۆژانه ، ژه وه تاڵ مابوونه هک ب یه وه غ و دانه ده
لماندن و  سه ملی پی ده زۆره  و به م ئه ، بهیشت گه ده خورنی زارۆککیش ڕانه

،  ژاری نییه سامانی و هه هۆی نابه یان به ی تشووی ڕۆژانه وه م کردنه که  کهیگوت  ده
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گرت و  کسان ڕاده رچوون یه نگی داهات و ده ئاهه  ، که تکه ی سیاسه گوره  به  که به
وام  رده سامانی، به ی نابه جیاتی وشه  ر له له سکوه. کسانی تک نادات زمی یه نه

  . کرد کار ده ده ی)کسانی یه(ی  وشه 
  شه نگاندنی گه سه هه  م له کده دان و یه ده رنه به  ئخه  ستی له ر ده له  سکوه به     
  هاته تا ده هه. هنا ده زرا وازی نه وتی مه سکه یی ده مه ی داهات و زده شه و نه
تیی  ندایه تی و چه چۆنایه ی  وه رز بوونه ان، گورجک باسی بهنشین ویله ته ردانی سه

  وه دانه چاوی دا ده  مک به م و ژه موو جه هه. کرد یانی ده گاکه رانی کۆمه باری گوزه
  یان له می جۆی ئیمۆکه هه وا ناپولیۆن، به ی پشه تیی ژیرانه رایه سای ڕبه  له  که

پشوو ب   و تفاقیان له  وه غ و دانه ، ده جاران زیاتره  یان له ، ونجه جاران پتره
 و ترسووکسارد و جاران   یشیان له وه ت ئاوی خواردنه نانه ، ته ژمارتره هه
  .  تره ڕن زپه غه ده

و و خۆراک و  ی کار و خه رنامه باری به  زرا له ی مه پی وابوو ئاژه ر له سکوه         
  لهر  هه. نجاران  له ی تر ت تر و ب وه حه ت و سه حه لک ڕه گه  وه پاک و خاونیشه

  . نن درژتر مه ته  که  یه ته که ره ت و خر و به ناز و نیعمه  م گشته ئهسای 
زرای  کانی مه رانییه باسی کامه شتنی کورته کاتی هه   لهر  له ن سکوهزۆرجارا         
  :یگوت  دهدا ن  ئاژه
رم و  ل گه می جۆنز گه رده هی سه  کانتان له ویله خی کا و کۆتی ناو ته ڕایه...  ــ      
...  یه  ونهدنیادا ب  کانتان له نینه نازه  پوخت و پاراویی خۆتان و کۆرپه ... رمتره نه

ر بۆ  هه  ، که وه هت م کراوه ر که سه له  نده وه تان ئه ته س و مافه گه هوروژمی مش و مه
شوکرانه ده  واته که ؛باسکردن ناب ری به بناپلیۆن رۆک  گای سه بارهرگای  دهر  بژ

  .ستن دۆعای ڕابوه  ست به دایم ده ن و بهب
هنا و پیان  ر ده له م و زاری سکوه ی ده قسه  ن بهڕیا باوه ڵ ، ئاژهلک جاران گه       

 می رده یادی سهڕاستیدا   له  ، چونکه ری ڕاسته سه ربه و دیبژێ، سه رچی ئه وابوو هه
کی ن ش بۆ ئاژه یه وره م دوو ده نگاندن و نرخاندنی ئه سه و هه  بیر چووبۆوه له جۆنز

ی جۆنزکانی  یهنگکی زۆرداری ژه   م چونکه به. مک گران بوو حاڵ که  برسی و شواوه
دا و  مل ده  ستیان له ، زۆرجاران ده ر مابۆوه لنی مشک دا هه که  هریان ل مگه سته
  : یانگوت ده

وتن  کاتی خه  نواین و له دایم برسی و ب ئه  ش به ئمۆکه  ند که رچه هه... ــ         
  !پار  ک به نه  ئیمۆیه  مان به ر خۆزگه هه م کار داین، به له  میشه ، هه والوه به

دون   که  وه شایه گه ده  یاته و بیر و خه بای ئه شنه  ڵ به ڕاستیدا دی ئاژه  له      
 ...ست و ئازادن ربه سه  ستی مرۆڤ بوون و ئیمۆکه رده زمانی به سته کی به یه له کۆیه
  که  ماوه نهدا ان یر بان سه له ش ڕه رون دڵ و ده شی پره هکی ت دوو پیهئیمۆ ئیتر 

دا  کراویان ست و ئازاد ربه زرای سه مه  له ...بداتر دا ل سه رمانیان به مر و فه هئ
  خورد و خۆراککی که ...بوونیان بکات  له  شه ڕه هه  که ن به کی شک نا دوژمنکی الوه
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س  م به مکیان ڕاناگات، بهناوی هیچ کا هه  و به   پوخته م و نه رچی که گه یخۆن ئه ده
  وه ره سه ریان به مگه رکی سته شکه ستی هیچ دابه یخۆن و ده ستی ده ربه سه  به  نییه
  ...و  نییه

ر  هه  یه ر ژیانک هه گه یانگوت ئه دا و ده مل ده  ستیان له ڵ ده ئاژه   بۆیه به        
ژیانی  نگی ت هاوسه هنا و قه ده نهندی جارانیان پوشکی  به و ژیانی پ له  یه مه ئه

 یر سه ر به ، سهی بژێ ر ده له سکوه  یکه وه ئه  به  واته ؛ کهو ناب  یان نییه ئیمۆکه
  . ڕاسته

  وت و به یریان تکه کی سه و و زوویه کان زه رازه ، به وساه ری پایزی ئه به ره به         
  ه کوته. ر گوانان به  رازیان هاته به ه ک کوته م سی و یه رجه چوار مالۆسان، سه

بوون   تکا شه به  ؛ واته ک توخمه یه  ون و لهنگ بو ک ڕه یه یکان ب جیاواز رازه به
  موویان له هه  یاند که گه ی ده مه بوونیشیان ئه  ک توخمه نگ و یه که یه. ق به و ئه

رۆک  س سه دار مابووب، بهگون  رازکیش که به  کانه یه  پشتی باوککن؛ تاکانه
  .ناپولیۆن بوو

ژووری   ، له وه ربوونه دایک به  لهکان  رازه به  ه کوته  ی که مه و ده ئهر  هه             
 رده روه کان ڕاهنان و په رازه به  ه کوته  کهرچوو  رمان ده فه  وه تییه رکردایه سه

و   ریگهو یا  فرگه و  ، باخچهنی زارۆکیشکرد  رده روه ؛ ڕاهنان و په که ره کردنیان گه 
م چونکه وێ، به دهتییان  تایبهی  وه وانه حه  گهج  نه یان ئه زراکه مهی  رنگانهگ  م شو

تی و  رکردایه ی سه  چشتخانه کان له  ه کرێ کوته ل ده ، چهانتا ساز کردنی ، هه نییه
پ و  بۆ جی گه. بگرن ههم  که ی یهنگاو رۆکدا هه وخۆی سه دریی ڕاسته ژر چاوه له 
بۆ  پشتی باغی سوان  پانکیان له کان، گۆڕه ه قۆی کوته به قره کۆی هه و مه  مه گه
رمان،  پی فه و به  م بیاره رچوونی ئه دوای ده ،  رتیبه م ته به. دا ب  سته به م مه ئه

  له. دست پکر دهکانیان  ه ی کوته وه واندنه و حه  وه جگای الواندنهکاری سازکردنی 
یدانی  وی و زاری پشتی باغی سواندا مه زه  و، له  تیدا فرگه رکردایه ی سه چشتخانه

نشین  ویله ی ته حاکدا زارۆکی ئاژه  رازان ساز کرا، له ی به و یاری بۆ ڕۆه  مه گه
ر  سه ان بهرمان بوون و فی فه  ست و گوێ به ده  کی دایک و باوکیان چاو له روه هه

  .بوو نه  وه که ختییارییه و به وه  سانه هیچ خۆشی و حه
دا خوندرا  گوی ئاژه  سندکرا و به کی نوێ په ش دا یاسایه نده روبه م سه ر له هه      
 و  ئه نییڕ تا تپه بت، هه ڕ ده تپه دایپ رازک وا به ر گاز و ڕبازکی که هه  له  که

ر ڕباز دا ببیندرت و  سه  له  نشین بۆی نییه ویله ی ژای ته ، ئاژه یهن شکۆ خاوه
بو ڵ  گه ده شی هخاو  ئه  که رمانه فه بریار .شار بدات لنکدا حه که  خۆی له ب ده

  زنه مه  ژن و له ڕۆژانی جه  له  یه ههیان  مه رازان مافی ئه ی به ره به  ، که وه کرایه
 کلک  تی، له زنایه ی مه دانی پلهنیشان  ، بهوز ی سهکریر حه  لکه نگاندا په ئاهه
  .ستن ببه
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ر  گه کیان ئه سییه مایه که. ڕ پیت و فه ساکی خۆشیان ل داهات، ساکی به          
کانی  بکرێ پداویستییه  و دراوکی که  و دراو بوو، پاره  تیی پاره مایه بووب، که

ت بۆ  ی تایبه نیاز بوو خوندنگه زرا به مه  چونکه. ن ج بکه ی پ ج به وه ناوه
خشت و زیخ و لم و  ش گرنگه  رکه م ئه نجامی ئه ۆ ئهکان سازبکات ؛ ب رازه به  کۆرپه
م  ، بۆ ئهاتنجام بگ ئه  به  بوایه دهی با ی ئاش رنامه به ...نتۆیان پویست بوو چیمه
 ...ک بوو ره ی تریان گهل ل و په لک که ل و دینامۆ و گه و ته  واه ش ئاسنه کاره
کان  رازه به ...بۆیان دابین بکرت  بوایه ، دهیان خۆراک بوو کرینه شه  کان نانه گه سه
ندی  خواردنی قه  کانی له رازه ک بوو ناپولیۆن به یه ماوه(کری وردیان پویست بوو شه
یان  سته جه  له ز و ز و به خه  بته ق ده ندی ڕه پی وابوو قه  ق پاوان کردبوو، چونکه ڕه
هاتن  ڕا ده  وه ره ده  له  م ویست و پداویستییانه مووی ئه ، هه)نیشت و پی دادن ده

 م و زار ده  ست به ده  ایهبو مدا بوو، یان ده ر ده به یان له دوو ڕگه .یان بوو و خۆیان نه
  بوایه ده ، یان وه نه ڕاست کهالر کۆشی باری  وه گرده  متر بخۆن و به دا بگرن و که

  . ن ڵ بکه ست تکه ڵ مرۆڤ ده گه و ده  وه نه هودا بک نیازی سات و سه  زرا به مهرگای  ده
م  که یه  بژارد و له می هه کی ڕگای دووه پشه ن زرای ئاژه مهتیی  رکردایه سه        
، نمی سڤکی سای ل فرۆشت رهه به ی و نیوه  ونجه  ره به  شک له نگاو دا به هه
فرۆشتن؛   شی هنایه کرد و هلکه سی نه به  تاته و په  فرۆشتنی ونجه  ر به م هه به
ت  شسه دا شه فته هه  ر و له هه  وه جویه  ییانه زه لک ب به شدا گه فرۆشتنی هلکه  له

  کردههای  وه، کارکی  ی هلکه فرۆشتنی بباکانه. بازاڕ کرد و فرۆشتی  ی ده هلکه
نیازی کورک   ک به یه نده وێ سا هیچ به ئه  زرا، که ماری دانیشتووانی مهر ژ سه

هیچ   ک له یه ه نیشت و هیچ جوجه نه ک هه یه ر هیچ ک و ڕاوکه سه  بوون له
ودای ب  ئاکامی سات و سه  و له  رتیبه م ته به. ر ده  هنایه ری نه ک سه یه هلکه

ژمار، سای نویش  ئه  ند بوون به زرا چه ی مه حیسب و کتبدا، سای پار بانده
  .کرد و زیادیان نه  وه مانه  نده وه ر ئه هه

،  وه م کرابوویه ردا جارک که مبه سه مانگی ده  له  شیان که خورد و خۆراکی ڕۆژانه     
متر  م و که که ،مداگرتن ده  ست به ی ده رنامه ی به گوره  ش دا به مانگی فڤرییه  له
  ، ئاییساندنی چرا لهیان ی تشووی ڕۆژانه وه م کردنه شانی که ر شان به هه.  وه یهکرا

  وه که موو الیه هه  نوایی له سی و ب ئه کورتی الده به. ساغ کرا کاندا یه ویله هۆڵ و ته
  ڕاده  ریی له وه ر کار و کوره به  م بژیوی و له هۆی که  ڵ به ئاژه. ریان دا باری سه  به
سای   رازان له ی به ره م به ، به وه بوونه ڕتر و باریکتر ده ژ لهڵ ڕۆ گه ر، ڕۆژ ده هد به

  .تگوت فوو کراون ر ده هه  نگابوون، که تۆ ئه ر وه ڕی و زۆرخواردنیاندا هه وه چاک له
موچ و   ی ماندوو له ئاژه. بوو  وای ئاخری مانگی فڤرییه ڕۆژکی خۆش هه          

می  ماوده ده. یان بوون رمی ئیش و کاری ڕۆژانه رگه ناوی برسی سه هه  به راندا دبه
زرا  ری مه و دبه ر موچ سه زووبزون به کی ئاره هی رامه بۆن و به  توونان بوو که قاوه
 ی خۆشکم و هاو و هه ری کرد ی برسیدا گوزه ر ئاژه سه ماڵ به ی شه هشن. ڕا دا گه
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 سازکردنی جارانی ئاغا ی بیره الی کارگه ی ئیشتیھابزون لهبۆن. یاندن بۆنی پ گه
  . بۆوه زرا دا بو ده ر مه سه هات و به ده  وه جۆنزه
ماڵ  ی شه وتی خۆشبۆنی شنه ر ڕه به نووکیان له تکا لوت و لمبۆز و ده  ڵ به ئاژه      

  خۆشه  م بۆنه ئه  هدیان داهات ک  به. مژی ههیان  رامه کانیان به سیه  ڕاگرت و پ به
، هات روای مشکیاندا ده ده بوو بهپرسیارک  بستت؟  چی هه  ب چی بت و له ده
  :ک بوو گوتی  س ئاژه ربه هه

  ر ئاگر نریاوه ووی سهکرد  ره که چه  ریکی تازه بۆنی جۆی فه  مه  ئه به...  ــ         
  .  بۆمان دت

ی تر ئیشتیھایان  هنده  کردوو، ده  ره که ریکی چه فه ناوی جۆی بیستنی  ڵ به ئاژه     
و ڕا  گهدا دڵ  بهزوویان  ئارهتکا   موو به هه. ڕا م و لووت دا گه ده  بزووت و ئاویان به

  : گوتیان 
لیماوی  هه  هرم ـ گه  ر جارکیش بوایه گه وێ ـ ئه د بریا بۆ شوی شه ی بریا و سه ئهــ   

   !  جۆمان خواردبایه
  رمه و و گه شوی شه  یاند و له و گه شه  بهبوونیان تی و ماندوو م ڕۆژی برسایه به    

  . وه دیاندا مایه  له  یی بوو میشه ی هه ت و خۆزگه هس ر داخ و حه لیماوی جۆ، هه هه
پاش  و مه له  یاندن که ر هات و پی ڕاگه له سکوه.  وه کرابوونه زندا کۆ مه هۆی  له       
ندی ببت، مای  رچه و هه  یه رچی هه ، ههیان زراکه می جۆی مه رهه می به هرج سه
نککی ل الر  ت ده نانه ته  رک بۆی نییه به و هیچ گیانله  رازانه ی به ره ی به حه

  که یوی زه  ه ند په ، چه قه ڕه  هرمان م فه رچوونی ئه دوای ده  بهر دوا  هه.  وه بکاته
 پشتی باغی سوان، به وی و زاری زهها  روه زرا، هه ی سنووری مه وارهل  وتبوونه که

  به  دا بوو که ش کردنه م داچاندن و پوه ی ئه رمه گه  ر له هه. کرا  تکا جۆیان پوه 
 ژی دا دهزرا مه  له  رازی که به  ره ر سه هه[  :و گوترا  وه یشته ڵ گه گوی ئاژه  ئاشکرا به

وا ناپولیۆن گشت ڕۆژک  م پشه به. بت ده  جیره  کیان بیره یه یترهل ڕۆژ دا نیو  ، له
  .]قوڕنت دا هه  نتیکه جامکی عه  زن له ته لله ی ساردی که ب چوار لیتر بیره ده

رد و  ده. رمان بوو بردنی فه ڕوه به ،رمان و ڵ بیستنی فه ی ئاژه شی ڕۆژانه به         
ژنی خۆیان و زار و زیچیان  به  کراسک بوو به، وام رده هفای ب ری و جه وه کوره
، اگۆڕ دهپژیانی بتامیانی تۆزکاک   نگکی که ئاو و ڕه  نیا بۆره بوو؛ ته دوروا هه
. یانخوند یانگوت و ده ده،وستان ڕاده ،نیشتن داده  ژنانک بوو که ی جهنگ زم و ئاهه به
ئاهکیان   کهدا بوو  قامات و مه  سته و به ودی سر وه می خوندنه ده  ن له ر ته هه
ستی  ده  ی وه وسانه درژایی ڕۆژگاران چه نا به ده ؛ وه سانه حه دهر و  به  وه هاته ده

کانی  بوون بافیشه ریش دا ناچار  له کانی سکوه وه رخوندنه کاتی سه مووسین و له ڕاده
  . وه مشک بسپرن و خۆیانی تدا ببیننه  و  به ئه

رخانی خۆپیشاندانکی  دا ڕۆژک ته  فته هه  مری ناپولیۆن، له ئه  ندک بوو به چه     
شداری تدا  به  بوایه تکا ده  ڵ به تدا، ئاژه خۆپیشاندانی تایبه  له. ت کرابوو تایبه
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  کی لهسم و شاخ مزی ڕه  ، کهسک که کی هئای. بورت س خۆی ل نه ن و که بکه
  ی لهـ  لیۆنفیق ناپو بژی ڕه یدا دروشمی که نده نو به  لهکرابوو  و  سم ڕه  وه ره سه
نگی  ده. تی ب فکه  بوایه ر دا ده ر و کلۆڤه ستی باکسه ده  خش کرابوو، له ر نه سه
نگ  کده و مارشی نیزامی، یه وا ڵ سرودی بژی پشه گه ده  بوایه ڵ ده ئاژهنگاونانی  هه
سپ  وان ئه کان، دوای ئه رزاه کی به دا، پشه که سمه ڕێ و ڕه  له.  وا هاتباوه ک هه و یه

تکا  بههاتن و  ده  دا بانده وانه ن ئهشو  ڕ و مات، به ل و مه گه و گا و گۆل و بزنه
ی دوور و  ره شانی سه  شانی به. ڕۆیشتن بردن و ده ڕاده  زم و زاکونکی ب ونه نه  به

  ر و ژرانیان له زمی سه ڕۆیشتن و نه هاتن و ده ده کان گه ران، سه درژی خۆنیشانده
ی  مجار نۆره ران، ئه ی خۆپیشانده رنامه دوای کۆتایی هاتنی به. گرت ر چاو ده به

. کرد ن ده مشکی ئاژه  ی به ی کایه که تیژه  نگه ده  هات و به ر ده له وتاردانی سکوه
لیی  سه زرا و تر و ته کانی مه وته رکه وت و سه سکه ، ده وه کۆی گوتاردانه ر سه سه  له

ندی  ئاخر به  له. سپاند چه نی ده مشکی ئاژه  کرد و له سم ده نگ ڕه ده  نی به ئاژه
  .قاند ته ککیان ده رجی ڕۆژ، فیشه لومه پی هه  ت دا، به نگی تایبه ی ئاهه رنامه به
زم  را و به م هه بهدیان شنک  چه  هبکان  هران ڕ و به ل و مه گه  بزنهندا،  نو ئاژه  له

  کردبایه خوای نه. ی یری بکه بوو بی و سه ر ده هه  ، که وه کرایه ده  ته تایبه  نگه و ئاهه
  چکهگو  چکیان به رپه ملی، جارک زمانی سکا و به ئاست خۆپیشاندانی زۆره  له
. کار  وته که زمانی تیژیان ده نجا و ڕه یان ده روشانه رمی ده دی گه  ، که یشتبایه گه

  .چوارپ خاس و دووپ پیس:کرد اواریان دهکج ه ن سکاال، یه قاو دانی خاوه بۆ له
  کت له یه ر سره گه تک، ئه ینه رد و مه موو ده ڕای هه ره تکا و سه م به به          
 وت که رده ئاشکرا بۆت ده  ، به وه وردی لیان خورد بوویایه  و به  یان بگرتبایه که ژیانه
زم و شایی و  و به ر ئه ، هه وه کرایه دیانی پ ده  کی که یه ڕوونه  راوه نیا ده ته  که

ر کار بوو ، کار و کار و  ، هه وانه  ر له ده بوون و به  ڕکیانه په ند و دیالن و هه گۆڤه
  ...کار

ب  ده ن زرای ئاژه ئیتر مه: ت لدرا و وتیان پریل دا بانگی جمھورییه مانگی ئه  له  
   ش پویسته هکۆمارو  ئهبۆ .  وه بگرته گاین ج کۆماری ئاژهناوی بگوڕدرت و 

ت و  زیه ئهش هیچ  رۆکه م سه بژاردنی ئه هه. بژردرت هه رۆک کۆمارک سه
وندرت؛  ی بۆ بخه ڕۆژانهکاری ویست  ده نهو پی   بوو نهڵ دا  باخه  ئازارکی له

ک ڕۆژی  ر وه هه شیا، ده  م کاره بۆ ئه  ی که یهن شکۆ خاوهو  ئهی  و پایه  پله   چونکه
رگای کدا ئیخ  ر ده به  له  م هاته حوشتری ئه  دیار بوو؛ دیار بوو کهشی ئاسمان  گه
  . وه خواته ده

کجار  هکی ی یه گه وت، به ڕکه  بژارد، به ده رۆکیان هه سه  ێ ڕۆژێ که وه ر ئه هه      
  سنۆباڵ له[ :یگوت ی نوێ ده گه به.  وه کانی سنۆباڵ دۆزییه ته یانه خه  یان له تازه
ڕی  ڵ شه ئاژه  ری هزی دوژمن دژ به رمانده رفه ک سه ڕی هۆی مانگایاندا وه شه

ی دووپ  ره دروشمی بژی به  به  ی که مه و ده ر ئه ڕ دا و هه ی شه رمه گه  له. کردبوو
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رۆک  ی تیژی سه ر شفره به  وتبوویه رمانی پشتی که ، نهت پکردبووس هرشی ده
  .ناپولیۆن و مشارب دابابوو

کی  فیشه  رپشتی سنۆباڵ به خمی سه ، زام و زهی تازه گه پی به و به  واته هک          
بۆ   وا بوو که پی تیژی پشه ی که مۆر و نیشانه  وه ئه  که قیشابوو، به جۆنز دانه

  .منت ی ده ر پوه هه  تایه تا هه هه
مۆی ئاغا  سته ی ده شه ڕه له س، قه الوژ دا، مۆسه رمای مانگی گه ی گه رمه گه  له        

  بوو،  مه یر ئه سه.  وه ڕایه نوێ گه رله ری، سه ده ربه ند سان دووری و ده جۆنز، دوای چه
دا ر سه بههای  وهوشت، هیچ ئاوگۆڕکی  ڕه به  نگ و نه ده به  و نه نگ ڕه به  س نه مۆسه
م کوخا  زل و ده  خۆر و قسه ر و مشه که ر وا کار نه هه ؛ وه ناسرته نه  که هاتبوو نه
  دوا که ده  وایه نگ و هه و ده ر به نگوینیش هه ندی شیر و هه به ی مه رباره ده. بوو
رزترینی  ر به سه ورمان لهک ، کار و کرگاری ههدرژایی ڕۆژ  به. دوا ران پی دهجا

ی  زرا ده مه  ک به دا و یه جارکیش باکی لک ده  نده هه. ختان بوو چوکی دره
ڵ  گه زمانکی ده  وه ییه زه ڕی به  و له  ڕیبایه الی دا تپه ک به هاتبا و ئاژه. قیاند

انکی خۆڕان  داشت و به و ئاسمان ڕاده ره ندووکی به ، گورجک ده ببزواندبایه
  :یگوت  ده  وه ندانه وه بیره

  !هاوڕێ ...  ــ
  ، شینه  و ئاسمانه رزایی ئه به  له
  ، ش و شینه ڕه  وره هه  ه و کۆمه ر پشتی ئه سه ر له هه

   یه جیھانک هه
  . نگوینه ندی شیر و هه به ی مه که ناوه  که
  ، نگینه جوان و خۆش و ڕه  نده به مه و ر ئه هه
  ، خشینه و نه  زار و ڕازاوه  وزه ری سه سه ربه سه

  . مگینه ژار و خه ی هه ی ئاژه وه سانه کۆی حه ج و مه
  ، یه رچی هه ، هه و بانه له
  . نگوینه و هه  واقه ، ڕه زۆیه ، گه کره شه

  . ی شیرینه که و گه  یه ری پوه دار به
  . سرینه ی ئه ر ده ڕوونیا هه  ئاوی جۆباری له
  . سرینه و نه  یاری پ گوه همرگ و قۆپی و ب

  ، رژینه ر و ب پاوان و په په ب چه  ، شته هه و به ئه
   یه رانه نجده ش و ڕه بهفاکش و ب و جه جی ئه

  دا دونیایه  م کاوله ر ئه سه  باری شان و ملیان له  که
  . نگینه لک قورس و گران و سه گه
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  نده به و مه نای ئه په  جاران به  رک لهر خودی خۆی، جا هه  یگوت که س ده مۆسه    
و،   ناوه ریان پوه سه   که  و الوالوی بینیوه  ڕه و سوه  ونجه  هو نزیکه  و له  ڕیوه دا تپه

سازکراوی   ی تازه دا نان و کولیچهش و وته ختی ئه چۆی دار و درهر چ و  سه  له
  .  بینیوه

 متا نیشت و که دڵ ده  سیان له مۆسهکانی  گوگرتنی قسهیلی  مه  ره به ره ڵ ، به ئاژه    
  له  ی که ته وه وان له ئه  چونکه. هنا کانی ده نه گفت و به  ڕیان به کورتکیش باوه

کار و   له  وه ناسه ست و هان و هه موو هه هه  دایک زابوون و خۆیانیان ناسیبوو، به
داری و  ر نه ، هه م ژین و ژیانه شیان له هچی پشک و ب ، که وه ریدا توابوونه وه کوره

م  ر ئه سه  هاتبوونه  مه م که ، که ربۆیه هه. ساری بوو نج و خاکه داری و ڕه  رده ده
  ب که هه  کی دیکه یه وه ب ژینه یان، ده تاه  م ژینه و پیان وابوو پاشی ئه  ڕه باوه
تایی  باسی پوچی و به  نده وه ر ئه ههس  مۆسه  ت که تایبه به.  وه کیان بۆ بکاته یه تۆه

ی  وه بوونه گفتی شیرینی زیندو  نده وه ر ئه کردن و هه ی بۆ ده م دنیایه ر ئه ژیانی سه
ی پاش مردن  وه زیندوو بوونه  ڕیان به واوی باوه ته  ئیتر به  دان، که پاش مردنی پده

  .هنابوو
ها  روه ، ههس ی مۆسه وه هاتنه  له دارئاگا  وه نووک و بنه  زرا له تیی مه رکردایه سه     
م  بوو، به زمان  سته ی به ئاژهتاندنی  ه خه کانی و هه هراوییه ژه  پوپاگانده  له
 یشیاننڕاو  ورکردن  زی دهنیا  به و ێکرد  ده هن ت هیچ پالرکیان ت هه ک قه هن ر هه
زرا و  گوشتی مه  شه به  یان دابوو لهدارکردنیشش به  و دری مری چاوه ئه  ؛ بگرهبوون هن
  .بووبۆ دیاری کرد  کیان بیره یه پیاه  دا نیوه یشڕۆژ  له
ش واقیان تی رکردایه س و سه ینی مۆسه بهین و  که  له ،بینی و ده انی مه یش ئه ئاژه    

ک مش ،س مۆسه کانی وادهی دوای مردن و  وه نی زیندوو بوونه به  که ، بهما ده وڕ نه
  .کرا یانی زیاتر پ داگیر دهڕ و باوه

ی ئیش و کاری  ، ڕاده وه ر ساڕژ بوونه ستی باکسه خمی سمی ده زام و زه  رکه هه       
ر،  ن هی باکسه ک ته نه ر  ههت  به ئه.  وه ستر کرایه ن قورجارا د بار له رشانی سه سه
  . نکار کرا ده  شنی کۆیله چه  ڵ به رپاکی ئاژه سه  که به

  بوایه ریی کاری ناشتن و داشتن و چاندن، ده وه ڕای کوره ره زرادا، سه مه  له           
  به. چت بیر نه  شیان لهرازانی به  رخه ی فه کاری و سازکردنی فرگه رکشان و قوڕه با

ت  نانه ته  که قورس کرا  نده وه باری شانیان ئه، داوێ سا هاری ئه به  ره سه  له کورتی
.  وه سنه تیدا بحه  وت که که ده ست نه ده تی پشوودانیان وه رفه چاوترووکانکیش ده

ر  هه  ب بژیوی و له  وه رکی تره به  ک، له الیه خت و گران له ئیش و کاری چ و سه
نو خستن و  ی ده ئاژه  قانهریان،  می ب سنووری بان سه سته  وه نارانه چوار که

ش  رکی گرانی له ڕای ئه ره موو ب بژیوی و سه هه  م به به.  وه ر کردهلکیانی سلال گه
پچی کاری  گژاوی تونده  له  ر بوو که باکسه  ر تکشان، هه حمه یاری زه  تاون، تاکانه

رچی  ان ههی ر ڕگه کۆسپی سه. وت که ده هیچ گرفتک نه کی به یک و په گران دا ده
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ی پۆالیینی  بست و وره  زمک له ه توانی ته یده ت نه قه،   ندی بوایه بوایه و چه
خشینی یارانی  هومد پ به  ، لهدا سووڕانی ڕۆژانه  کار و هه  هل. ر دابتاشت باکسه
بوو و   ده ڕێ کل نه  ت له ر بوو قه ر باکسه هه  وه ی هومدخنکاوانیشدا ئه وه ددانه  و له
  .وت که ده گل نه  له

شی جارانی ئاو و  شی له پستی گه.  وه واوی شکابۆوه ته ر به ی باکسه سیمار و  سه      
ووک و  فه که  ی جارانی ببوون به که ق و خ و په شه  ه فه ڵ و که گه. مابوو نگی نه ڕه

  م هزی له ڕی و الوازی و که کورتی، له  به.  وه میبوونه کدا چه ر یه سه لوچ لوچ به
. گابوو رد و زۆیان هه کجاری و، سیس و زه نشینی یه خانه  دا ببوونه ی سته جه
... [: یانگوت ده  وه ویستییه نی خۆشهال مانی به  رچی زۆرجاران یاران و هاوخه گه ئه

 وه ڕ بکاته ته  شینکه  ر خۆی به و باکسه  وه بداته ر هه سه  هار دابت و شینکه بتوو به
هار هات و  م به به. ]ر به  وه ڕت و ئاهکی دته هگ هژر پستی دا د  ، ئاوکی به 

چی مخابن ئاوی  ، که وه ڕ کرده ته  شینکه  ر خۆی به و باکسه  وه دایه ری هه سه  شینکه
  . وه بووژایه ت نه ت قه ر قه و باکسه  وه کرایه رگیز کۆ نه ڕژاو هه

ستا و  وه دا ده دان قه ڕژده ورازی هه   کاتی بارکشان، له  ر له لک جاران باکسه گه    
ا دهتوانای لنووسا،  خۆی ده ده  موو تواناوه هه  و به شدا، ئه ناسکانه  له م هه له. ب

دا  ڕژد و لژان  سواری له پشوو  کشا و به یانده کانی چیدی نه م ئیتر ماسوولکه به
شنک  چه  ی به که ڕاوهداچۆ  م و لمبۆز و لیچه ده دا ش النه و هه ر له باکسه.  ستا وه ده
نگی ویژدانی  ده  نیازه دا به نگی ینی بده عه  ک بی له روه کار، هه  خسته ده

و  ]!م  که من پتر کارده[:بت و ب رب ده  هاوارکی نادیار و شاراوه  ی به کرکارانه
  .رز ڕابگرت یان به وره ،رم و دی هاوانی گه  وه م دروشمه به

  وه هانایه  نیامین به ر و به ستا، گلۆڤه وه می ماندوو بووندا ده ده  ر له کسهتا با هه      
پیاوی   گوت که و پیان ده  وه پاڕانه ری ده به تیدانی، له م یارمه ده یشتن و به گه ده

  نگوت و له بری کار بی ئه زه  یه وانه گینا له خۆی ب، ئه  کی له چاک ب و ئاگایه
و  ئه  چونکه. چوو ده ر دا نه گوی باکسه  ند و ئامۆژگایی یاران به په م به. پی بخات

  یای ئاسوده خه م به  وده ؛ ئیتر ئهنشینی بگات کاتی خانه  ماوه نه پی وابوو زۆری
ڕۆژی ی  وه هاتنه  له  دگوشاتر نابت که  مه و پی وابوو هیچ شتک له ئه. نیشت داده
خۆی  ینجی باسک می ڕه رهه میش به وده هر ئ بکرت و هه نشین دایکبوونیدا خانه  له
  .ببینت  زراوه ر دوندی گردی مه سه به

تی  خوه ردی زینی قی زه به هش  مانگی ئاسمان به. رمی هاوین بوو وکی گه شه     
 تاو رهه ی به گون ئاونه زرا له ی مه که گرده. دابوو ههزرا  ر مه سه ڕوونی ڕوناکایی له

ک  ن تاک ئاژه ر ته هه  وه ر گردی ڕووناکه سه به.  وه وشایه دره هات و ده ی ده وسکهتر
پای   نیا له تاک و ته  وه، وه ری شه سه ر بوو له ن باکسه ر ته برد، ههی ھنا و دهی بوو ده

  که دا  مه و ده ر له هه. ردکشان بوو ریکی به ی بادا خهردینی ئاش رز و به دیواری به
پ تک ها و  له  کشا، ردی ده به  ی پ له داشقه ی داونی گرد دا وه گه  ر له سهباک
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ر سوی  سه  له  دوو کۆتر که. ژری  وته ر دا هات و که سه ردی به به  ی پ له داشقه
چاو   یان به که ساته ر و کاره کرد، باکسه یری دوور و نزیکانیان ده دا سه ک یه بانیژه

  واه م هه بیستنی ئه ڵ به ئاژه. ڵ برد زنیان بۆ ئاژه ای دتهو او ههپت  بینی و به
ج،   یشتنه گه  که. ی ئاشی با چوون و کارگه ره ن به خته تره  ج بزووتن و به ، له تاه
  شی به کی له و الیه  وتوه الشانیدا که  ر به یریان کرد و ڕوانیان و دیتیان باکسه سه
  یشی به ناسه ت هه نانه ته  ، که رد دا گیرساوه به  ی پ له ژر داشقه  شنک له چه

کانی  راسوه و په  وه چۆڕته یدا ده ویلکه الشه  ی خون به چۆڕاوگه. کشرێ دژواری بۆ ده
  . ی جارانیان ل باوه و گرشه  ورشه ،کانیشی ل و ون و ؛ چاوهقن تالنی ئاره شه

  :لی پرسی و   وه رکی بۆ الر کرده ر سه کلۆڤه
  !چ حاڵ دای ؟  له... ر چۆنی ؟ سهباک ــ   

  :  وه رامی دایه روو دا خنکاو وه گه  نگکی نزمی له ده  ر به باکسه     
یدی  م چ قه به...  که... ن که تۆ ژان ده ر وه کانم هه سییه... وتووم پشوو که  له...  ــ     
 مان که پای دیواری ئاشه  ته زۆرم هناوه  دهن وه رد و کوچککی ئه من به... من ...  نییه
... ئیتر من ببم... ئیتر... مان پک بنت که ری ئاشه ر و به توان سه ده  که...  که... 

ئیشم تدا   ر مانگکی دیکه من هه. تو من ناکه کی به منم، ئاشی با په یان نه
یای  ر بیر و خه سه  تبوومهو ک ب، من خۆیشم که ره ڕاستیتان گه. س بوو به  بکردایه
من و و   وتووه ست و بوو که ده  نیامینیش له به  مگوت که ده... مگوت نشینی و ده خانه
نشینی دا، باش  می خانه ده  و له من و ئه  مگوت ده... ینکر نشین ده هاوکات خانهو  ئه
  ...م بچارن، به  وه انین پکهتو ده

  :وڕیانی کرد و گوتی ها  می له ر ڕووی ده کلۆڤه    
لک  ر گه باکسه  ...!ن ردار بکه به ر خه له ن و سکوه ست و بردک بکه هاوڕیان، دهــ     

  . وه بۆ بدۆزرته کی له یه ڕچارهب  ، ده ترازاوه کار نه  تا کار له هه...  یه شپرزه
.  وه نیامین مانه هر و ب ر کلۆڤه ج بزووتن و هه  کج له موو یه ربردن، هه به بۆ خه    
جار جار کلکی درژ و . ر دا تخ ببوو ری باکسه بان سه  نگ و ئارام له نیامین مه به

  .کرد یری ده ب هیوایی سه  سووڕاند و به ده ر هه ری باکسه وری سه ده  داو داوی له
مات و ت  ڕواه  به  که ،ر له سکوه.  وه ڕانه ڵ گه خایاند، ئاژه عاتکی نه سه  گه چاره
  :ر و گوتی  ری باکسه ژر سه  هاته  مه ڕه هه  رچاو، به به  هاته شو ده په
ر بزانی  گه ، ئه وه یشته وا ناپولیۆن گه گوی پشه  ی تۆ به واه م هه ئه! ر باکسه ــ       

... ب مت نه ر هیچ خه الم باکسه به!...  تباره فه خه  نده چه  م ڕووداوه وامان له پشه
وا  ا بۆ پشهزر کانی مه فاداره وه  گیانی ڕۆه  سی کاکی که ب که مت نه خههیچ 
شساخی  له ی وه ڕاندنه وا ناپولیۆن بۆ گه فیق گیان، پشه  ڕه به.  خه لک پ بایه گه

ی گوندی  خۆشخانه گای نهمترین کاتدا ڕ که  له  ربۆیه ، هه رپرسه یارانی خۆی به
  . کات ی وندرتان ده وانه و ڕه  هو کاته تان بۆ دهویلنگدۆن



122 
 

 www.gagesh.com  

ی شۆڕشی  ته وه له  کین، چونکه ڕاچه بیستنی ناوی گوندی ویلنگدۆن ڵ به ئاژه         
لی،  سنۆباڵ و مه  له  قاندبوو، جگه وتنی چه رکه ندا ئای سه زرای ئاژه مه  ڵ له ئاژه

تکا  ڵ به ئاژه. بووڕووشندرا کی تر نه پی هیچ ئاژه زرا به وی مه سنووری پته
 وه هدرمی سار ت ته نانه زرا دا بمرن و ته مه  زرا دا بژین و له مه  خواز بوون له ئاواته

ویش  ر؛ ئه ده  چته یان نه زراکه خشاوی مه خون نه نی به وشه که  بوویشیان له 
ازیی ر رفه رزی و سه ربه ی سه مز و نیشانه ڕه  که ر ک باکسه کی وه خوازا ئاژه نه
یی و  تک و شووره ئه ،ڵ بۆ ئاژه زرا مه  ر له ری باکسه ده چوونه .یان بوو زراکه مه

رج  رپه یان به که رمانه ڕۆیان کشا و فه ی باوکه هاواری هه  ربۆیه تی بوو، هه سوکایه
یش پی ل داگرتن و  مجاره ، ئهی سروشتی خۆی گوره ر به له سکوهم  به.  وه دایه

  :گوتی 
ی گوندی ویلنگدۆن،  خۆشخانه نه  ر و قاچی بگاته ده  زرا بچته مه  ر له بتو باکسه. ..ــ 

  وه ڕته گه ک گوزی ئازا ده بت و وه ک و دوو، سفت و سوی ل ده ر بی یه هه
  . انیال

، زۆر زوو  موو جارانی دیکه یش و هه مجاره ر ئه له ، سکوه رتیبه م ته نجام و به ره سه    
ر  زرانشینان هه ردی مه رمانی ده  ده به  لمنت که ڵ بسه ئاژه  ستی هات به هد  له
  .وت که ست ده زرا ده ی مه وه ره ده  له

کاتژمرکی   نیوه  داهاتبوو، که  ر ر باکسه سه شنک به چه  رد به به  ی پ له داشقه     
ک و دار و خاک و خۆڵ ژر کوچ  ویان له ی ئه شی زامدار و شکسته تا له خایاند هه

هواشی   ر پ، به سه  وه وته تیی یارانی که یارمه  ر به باکسه  رکه هه.  ستاندوه ئه
پووش و کای   ر ج و بانکی ئاخندراو له سه  و له  وه یان برده که وگه و خه ره به
  وه دا مایه ر ج و بانی ناسازی سه ی دوو ڕۆژان له ر ماوه باکسه. رمدا ڕایان کشا نه

ڕ  وری دا هاتن و ته ده  وام به رده نیامین به ر و به دا، کلۆڤه م دوو ڕۆژه  ی ئه ماوه  و له
  رمانه دا، ده  م دوو ڕۆژه ر له خمی باکسه رمانی زام و زه ده.  وه و وشکیان کرده

.  وه مامی ئاغا جۆنز دا دۆزیبوویانه ی حه دۆبچه  کان له رازه به  ک بوو که یه سووره
ڵ  گه یان ده وره وچکی گه ش دوو که ر جاره ڕۆژ دا دووجاران، هه  نیامین له ر و به لۆڤهک

  .دا ر ده رخواردی باکسه تفاقان ده  مه دوو ژه
  وه هنیامین ر و به الی کلۆڤه مین جار به که ر بۆ یه ، باکسهر نونی ناسازی سه ر له سه  
  نیازه ، به وه ر لینگ و زیندوو ببته سه  وه وته مجار بکه ر ئه گه ئه  ست که یمانی به په
سووچکی   نشینی، له خانهتی  مۆهداهاتنی   ر له دات و به ش و سپی نه ڕه  ست له ده
ی  ماوه  له  ها گوتیشی که روه هه.  وه سته یاندا پ ڕابکشت و تاوک بحه زراکه مه

ش  نی دا ڕه مه ئاخری ته  بت و لهلفبایی فر ب بیست و دوو پیتی ئه   نیازه بهدواییدا، 
  . وه سپی جیا بکاته  له
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رقای  ڕۆژ سه  به نیامین ر و به ، کلۆڤهدار  ی ناسازیی باکسه ی دوو ڕۆژه ماوه له      
ر تیمارکردنی یاری ئازیزیان  به ویشیان ده ی شه وه سانه ئیش و کار بوون و حه

  .مراند ده
و   رگای پنج کلیله ر دا، ده مین ڕۆژی ناسازیی باکسه سیه  دوو ڕۆژ ڕابوارد و له      
ڵ  ئاژه  دا، تاقمک له مه و ده له.  وه کی بارکش دا کرایه ڕووی گارییه  زرا به ی مه گۆه
ری  بان سه  له. بژار دابوو  ستیان له دهشکیان  به شتن بوون و رمی چاندن و دا رگه سه
 ستابوو در ڕاوه رکار و چاوه ک سه یت و وریا، وهرازکی ز کرکارکیشدا، به  ر پۆله هه
ی نو  جاده گاری بارکش به. و دا ڕاگرتبووژر نیگای چا  وردی کرکارانیان له  و به
ی چاودوو   و به  وه رخانده رچه ریان وه ڵ سه ئاژه کان، کگهشونی   یشته زرادا گه مه
هاواری   وه ناسه موو هان و هه هه  ن بهنیامی م به وده ر ئه هه. یان بینی گارکه ر، سه
بیستنی  ڵ به ئاژه. لینگی دا رعات دا هه رز و زه نو په  ڕۆی کشا و به ی باوکه هه
کار سارد   ستیان له و، ده کانی ئه رارییه دیتنی بقه  نیامین و به گریانی به نگی به ده

  کرد و له کچین گازی ده و یهکبین  ، یهستان ب ڕاوه نیامین به به. ستان و ڕاوه  بۆوه
  :دا  بانگی ده

ڵ یاری شیرینی درین  گه ده  وستن که ن و ببزوون و مه ڕاکه  ده... !ــ ئۆی یاران     
ر  سه  ری له ڵ باکسه گه ن و ببزوون و دیدارک ده ڕاکه  ده...  دیداری ئاخرینمانه

  ... وا دیداری ئاخرینمانه ئه  که،  وه نه بکه  ر تازه فه سه
کج و  یه  ی کرکار و به نو ئاژه  یری خسته پۆلکی سه نیامین شه هاواری به       

وت  که پرسین نهپرسین و ل  کیان به هیچیان په  بزواندنک که. کان بزواندنی ک ته یه
  لهتکا   به. مان رۆک دا نه و سه رکار ندیی سه زامه می ڕه رخه و هیچ کامیان ده

تی تیان  رکردایه و کۆشکی سه وره و به  ر جاده سه  وتنه ڕین و که رپه ده کان گگه
  .قاند ته
کی  دووپیه. ڕاگیرابوو  سپه کی بارکشی دوو ئه وره، گاریه رگای هۆی گه رده به  له  
وت  حه  ، کالوهداکان  سپه بانی پشت پاشکۆی ئه ژر سایه  دگوز، له زاتای به ڕه
  له.  وتوو پای دابۆوه خه برۆیانی داکشابوو و نیوه ر ئه گری سهتا  ی هه که نگیله ڕه

  له  که سازکراو دابین کرابوو خته ته  ی له خته کی ڕه، ژوور وه که بانه ی سایه وه پشته
  .کی ل نووسرابوو یه ند ڕسته ی دا چه وه ره دوو شانی ده

وی  م ج خه ، به وه نایه هه  وره ژووری هۆی گه  رکیان له رشان سه ی په ئاژه    
 ر بۆ ساڕژ وان، باکسه هاتنی ئه  ر له دیار بوو به. س بینی ریان چۆڵ و بکه باکسه
هان و   وری داشقه ده  نشینان له ویله ته. بوو خمان ڕاگوزرا ی زام و زه وه کردنه
  : گازیان کرد  مبارانه خه
  !ماوا ...ر ت باکسه وه بوونه هومدی ساغ  و به ت وه هیوای دیتنه به!...ر ماوا باکسهــ 

وای داگرت و  رد و هه پۆک هه چه  و به  رز بۆوه ر پاشوو به سه  نیامین له پ به  له       
  :بانگی دا و هاواری کرد   رشان له نگکی په ده  به
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یرکی  سا سه ده!... ی چی وه ری چی و هاتنه باکسه...  فامینه وجی نه ی گه ئه ــ        
 و ، سا ئه ر نووسراوه سه ن و بزانن چی له بکه  مییه نه هه جه  م بارکشه دووالشانی ئه

  !م دابنن ده  ر به ی باکسه وه هڕان زووی گه م ئاره ده
.  وه دوور کرده  که بارکشه  له نگاوک ند هه چهی  ئاژهنیامین ،  بانگی پ خرۆشی به

 کان ستهموو ڕ یتوانی هه م نه ووڕا، بهدا س که وری بارکشه ده  سپی به  زنهلی ب موریه
  رتیبه م ته به  که  وه رز بۆی خوندنه نگکی به ده  نیامین به به  ربۆیه ؛ هه وه بخونته

  :بوو نووسرا 
ری گوندی  فرۆش ، چرش سازکه وڵ و ڕیخۆه ڵ کوژ ، که ئاژه:  ئالفرد سایموندز * « 

  .ویلنگدۆن
  .ڵ ی ئاژه لۆل و ئسقانی تازه خه  له  کوتی سازکراوه  شنه چه  مه ری ههفرۆشیا* 
کانی  گ و تاژی و توه تام بۆ خۆراکی سه نی باشترین گۆشت و ئسقانی به خاوه* 

  ».  ئوه
  :و گوتی  وه رزتر کرده هاواری به کان،  ی ڕسته وه دوای خوندنهنیامین  به           

  هاتۆتهچی بۆ  م بارکشه ئه  یشتن که تگه  مجاره رێ ئه ، ئهکان ی هۆش دزراوه ــ ئه
رمان بۆ  وا باکسه و بزانن ئه  وه نه بکه  چکهسا گو ر نازانن، ده گه ؟ ئهردانمان سه

  !  دوا دا نایه  ی به وه ڕانه گه  تایه تاهه ن و ئیتر بۆ هه به ده  کۆشتارگه
زندا  رکی هۆی مه ر ده به  یی له رس و توڕهت  و به ی تکه تبارانه فه هاواری خه     
تکا   ڵ هاتن به ئاژه. گوێ کرد هی کوڕ که ارکشهسپی ب ئه  و جووته  وه نگی دایه ده
  که وانه گاریه  دۆزن، که ک لۆ دردی خۆ وه یه ک و چاره ستی یه ده  نه ستک بده ده

تینی   وه موو تین و تاوه هه  سووڕاند و به سپان هه ی ئه ری جووته بان سه  قامچی له
پتاو   گارێ به. ڕاند رپه ده  ی توڕه ش ئاژه باوه  سپان دا و بار و بارکشی له ئه  به
ر چوارناڵ ڕی  نویاندا، کلۆڤه  له. شونی دا غاریان دا  ڵ به گرت و ئاژه وری هه ده
  موو تواناوه هه  بهشون یاری کۆچ کردوویاندا   ر به دڕی و سه ڵ دا نو پۆلی ئاژه  به

پ بوون  نج و چاالک و چوست و تونده گه  سپی گارێ، که ی ئه م جووته به. لینگی دا
ڕووی ناچاری،   ر له کلۆڤه. کشا و پش ده ره پووش به له ک په ، بار و بارکشیان وه

  :ناوی هاواری کرد موو توانای هه هه به
  !ر  بــــاکــــســــه!... ر  سهباک ــ
ی پشتی  رۆکه نجه په  رکی له ی سه که مه هاوده  نگی هاواری کۆنه ده  ر به باکسه        

ی  که تی سپیی ژر لمبۆزه مزی ڕازک، خاڵ و خه ڕه  و به  وه نزیک کرده  که بارکشه
  .واو نیشانی یارانی دا و ئیتر ته

  :هاواری کرد  وه کۆڕژنکی سامناکه  ر به کلۆڤه       
رگای  ده!... ر  باکسه  ی گورج به ده... کانک ته ،ست و بردک ده! ر بـــاکـــســه ــ        

!... ر باکسه  ڕزگار که  نده و به و خۆت له  تک بشکنه  بری جووته زه  به  که بارکشه
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... تگوژن و ده  بۆ کوشتارگه  ن تبه وا ده ئه!...  گیانه  ر و ماه هاواری سه! فیق ڕه  هاواره
  !ر  هـــۆی بــــاکــــســــه.. !.ر  هـۆی باکـسه... ر باکسه  کمان بۆ ڕاپسکنه هخۆی

دا چوو،   که شون بارکشه  بهر  نگی هاواری کلۆڤه ی ده ه دوا زایه  رکه هه         
  :تکا هاواریان کرد   نگ و به کده ی تریش یه ئاژه
هــۆی ... ر ست و بردکت ب باکسه ده...  بهگورج ... ر ده  ره خۆت بخه!... ر  باکسهــ     

  .!...ر  بـــاکـــســـه
ئیتر لووت . شکاند ده مایش تۆزی نه بای شه  ،تۆ باوی گرتبوو ر وه هه  که کشهبار     

ڵ  ئاژه  که ،بوو دا دیار نه که پشتی بارکشه  رۆکه نجه ر په به ریش له و لمبۆزی باکسه
خاڵ و   ی که مه وده ر ئه م هه به. یان نا یشتووه وی گهگ نگیان به ت ئایا دهبزان
ی  ق و تۆقی چوارناه نگی ته ڵ الچوو، ده ر چاوی ئاژه به  ر له تی ژرلمبۆزی باکسه خه
ت کردنی دووالشانی  نگی سمکو ڵ ده گه ده  که رخی بارکشه ی چه سپ و هاژه ئه

  .بوون ک ی یه تکه  که ندی بارکشه به  خته دیواری ته
  ست و به ستانی هه ر دوو ده سه  کجار له س بوو یه ر به بۆ باکسه ڕابوردوو دا  له     
رو و  و ده ئیتر ئه. م بوو وده ، ئهم وده ئه. ستان تک بقرمن رهه به  ک جووته یه
  . رچوو بوو سه به  مه رده سه

. یشت ر گه گوی باکسه  ان بهی وه ڵ و نزا و پاڕانه نگی ئاژه ی ڕاستی ب، ده وه ئه      
ندی  به خته اری تهپۆک دیو چه  ستا و به ر پ هه سه ڕنونی یارانی له  ریش به باکسه

بوونی  م هزی و زه که کانی توند و نگ و ڕاته جگای تهم  ، بهزیندانی داگرت
  ن به خته تره  ڵ به ئاژه  وه و الشه له. کرا ت و چی پ نهل و پۆیان خس په  خۆیشی له
 ڕی ب هیوایی وپه ئه  موویان به هه. هاتن ری گارێ دا ده پ و تۆزی پاش سه شون ته

  :سپی گارێ گرت و هاواریان کرد ئه  جووته  میان ڕوو به هاواری ده
زکی  گه پی خۆتان، برا و هاوڕه به  ئوه!  رینه ، هۆی براده ردینه ــ ئۆهۆی هاوده      

  ! ڕن  گه رن وه وه...  رینه ادهڕن بر گه رن وه ؛ وهن به هد مان و نه ره خۆتان به
؛ بای   ه زان و گژه و کاس بوون و نه  مژه گه  که سپی بارکشه ی ئه م جووته به       

ست  ده  وسار و لغاویان ده وان هه ئه. چوو  دا نه گوچکه  یان به ی ئاژههات و هاوار
پ  و چه ره یبردن و جارک به و ڕاست ده ره همک ب ده  وکشک دابوو که جه
پشت سوکانی   له  سک خۆش ئاژۆ بوون، که رمانی که فه  وان به ئه..  وه یگانه ده

  .ست دانیشتبوو ده قامچی به  وه ریانه پاش سه
. زرا و دیوی مه ی ئه ر شاڕگه سه  وته ڕ کرد و که زرای تپه ڕی مه کوره  که بارکشه   

م و  ر تۆز و ته زرا، هه ی مه رده بارکش و بار و یاری کۆچ که  چوو له هچی پ ن
 خشی  تی هیوابه فه ت و قه و ڕواهنموود  تایه تا هه ئیتر بۆ هه. امکی قورس جم خه

  .زرانشینان گوم و گۆڕ کرا ی مه ر دیده به ر له باکسه
ری  ی باکسه مبارانه رگی خه هوای م ر هات و هه له ، سکوه  و ڕۆژه س ڕۆژ پاش ئه     

  :پدان و گوتی 
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ی گوندی  خۆشخانه کانی نه باتی دوکتۆره وڵ و خه موو هه هه  به!... هاوڕیان ــ         
و  ئه یکرا زام نه  وه داخه ، بهش خۆشخانه رمانی نه وا و ده و دهمو هه  به ،ویلنگدۆن و

  . گی بگیرتر مه  ر به و به  وه ساڕژ بکرته  ئازیزه  یاره
ر خود بۆ  هه  ردا، که فیق باکسه کانی ڕه می دوایین ئاوزینگدانه ده  له! هاوڕیان   

ڕی  باوه.. .کانی بوو هزو ئاخر ئاوات و ئاره  و گوم لهرینی بووم  ژوور سه  خۆم له
ر ڕووداوکی تای  هه  ر له ڤاڵ باکسه کۆچی ئاخرینی هه! دتان پم بت هاوڕیان

ت  تایبه به. بوو تبارتر فه تیمان، تاتر و خه رکردایه ، بۆ من و بۆ سه م جیھانه ر ئه سه
ئاخر   م و به ژر گوچکه  می هنایه دانی دا دهمی گیان ده  ر له هاوڕێ باکسه  هک
  :گوی دا چرپاندم و گوتی  ی بهکان ورینگه  رمه نه
ردی گرانم ج  ده  که ، به مانم نییه ر گرانم مردن و نه ی هه ژاره م و په ــ خه   

  ...واوی ناته  به  هشتنی ئاشی بایه
فیق ناپلیۆن  وا ڕه بژی پشه: گرماندی  وه موو هزه هه ، به م ئاواته ربینی ئه دوای ده  
و جیھانکی  ره به  وه بۆ پشه!...  ری ڕاسته سه  ر به یبژت، سه و ده رچی ئه هه  که
  !...وا ناپلیۆن تیی پشه رایه بهڕ  به تی کسانی و برایه یه

نگی گۆڕدرا و  وای ده کج هه ، یه مبارانه ی خه ی قسه وه م گانه ده  ر به له سکوه      
رزی ئاژن  چاو ده  رانی به وه کی ژینه کایه یه  وه و قین و بوغزه  زریوه ڕی غه و په ئه  به

  :کرد و گوتی 
و   ، گۆیا پرته و ڕاپۆرته پی ئه تی؛ به رکردایه هگای س باره  یشتۆته ــ ڕاپۆرتک گه     
ر  سه  وتۆته که  وه رفاوه فامی خه کی نه یه مژه زمانی گه  له  فامانه کی خاوی نه یه بۆه
کی  یه وجۆکه ۆکی گه  قسه به...  وه ی تره رکی ساویلکه وه ند ژینه م و زوانی چه ده
تی  و گۆیا گوتویه  ر نیشان داوه سۆزی بۆ باکسهتن د ه خه ر هه وه ی ژینه فامۆکه نه

م  ئا له...  بردووه  ری بۆ کوشتارگه فیق باکسه رکوژ، ڕه وه بارکشی سایمۆندزی زینده
راندا  وه رزی ژینه ربه زرای سه مه  له  که  لک داخ و مخابنه دا، جی گه مه رده سه
کانی  بانییه موو میھره هه  هوت ک که های تدا هه و گرشونکی وه  فیتنه مایه
  .ک قوڕ دابپۆشت تۆپه  رزمان به به رۆکی پایه سه

  کلکی له. ندیک هات و چوو چه  وه رانه زکی شانۆگه ز دابه به هه  ر به وله سکه     
  :دۆڵ و چۆڵ گرماندی   ک به و یه  وه ی دا جوونده فه ر که سه

ر  ب ڕبه بت، ده ر فام و مشورکتان هه گه ئه  ئوه.. !.زرا رانی مه وه ی ژینه ئهــ        
تان  سووکه نه و چه می ئه ده  که  هیر سه  وه المه من به... زنتان ناسیبت وای مه و پشه
بینن و  تی شت ده ش و ڕواه دایم ڕووکه به  ی که وانه ئاخر ئه !...خوێ  له  کردوه پ نه
دا بواری  نو ئوه  له ب ، بۆچ ده وه هن که ده  که ی شتهروون ر و ده وهه جه  متر بیر له که
  ی که وانه با ئه ده!... ن؟ ک کوک ساز بکه کایه  لهبت و بتوانن  یان هه وه م کردنه ده
تا دونی  هه سایمۆندز  ن و بزانن کهو ببیس وه  نه ن و نایپژن، گوێ بکهیبژ ر ده هه
ئیتر  !چی؟  م ئیمۆکه بین، به و ملی دهبرد هد کوشتاربۆ   م بارکشه ی به ئاژه
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و   ماوه نه  وه و بارکشه ئه ر سه ایمۆندز مافی بهسو،   ڵ دون جیایه که ده  ئیمۆکه
ی  ارکشهو ب ن ئه دۆکتۆرکی حازان و چازانی ئاژه   ئیمۆکه به. تی فرۆشتوویه

و  ره ی به تا دون ئاژه هه  هڕاستیدا، بارکشکی ک  له .نی خاوه  و بۆته  کیوه
جات  ری و ڕی نه سه و چاره ره ڵ به ئاژه  و بارکشه ر ئه هه  برد، ئیمۆکه ده  کوشتارگه

،  کایه  دتهشونی  نیازی گره  ر به وا تیغی زمانیان هه  ی که وانه سا ئه ده... بات ده
ی  که نه خاوه  ، ئیمۆکهڵ کوژ بارکشی سایمۆندزی ئاژه  با بزانن و ئاگادار بن که

کیمی حازانی  حه  ن که رده م چکه به.  یه فاداری ئمه و یاری وه  هن پزیشکی ئاژه
و   وه خاون بکاته  که نیشتی بارکشه ی ال ته دوو ڕسته  هاتووه ستی نه ده  ن له ئاژه
  . رتڵ بن بۆ ئاژه یامی خرخۆازی ، په یه نووسراوه و بری ئه له
  ج،  وه ر هاته له ی سکوه م قسانه زرا به ی مه رشان و حای شواوی ئاژه ای پهی خه
هوری باسی   زی و به بوون دابه چوون و تووڕه هه  ر له له سکوه  ر که ت هه تایبه به
و  ر ئه روون دا کرا و هه ئاگری ده  ، ئیتر ئاویان به وه ری بۆ گانه رگی باکسه مه ره سه
می دۆستی ناسازیان  رخه ده  نده وا ناپلیۆن چه فیق پشه ڕه  ئاشکرا بوو کهم بۆیان  ده

کانی  سۆزه  به  قسه  ربۆیه هه.  کار هناوه خری بۆ ده رمانی به وا و ده و چیھا ده  بووه
مل دا و گوتیان   ستیان له تکا ده  توانی دی بریندرایان و به هه  ر بوون به له سکوه
  . ه می ئاژه رخه ق ده ق و زه وا ڕه  پشه ینه ین و به به

  ڵ و به ردانی ئاژه سه  ر، ناپلیۆن هاته ی دوای کۆچی باکسه مه کشه مین یه که یه        
  :زرا دا گوتارکی دا و گوتی مه  ر له ی جگای باکسه وه ی چۆڵ مانه بۆنه

  ست و بای گرتین و له ا دهزر ی مه روه باری ده رجی ناله لومه هه!... هاوڕیان ــ       
،  دماندا باره  له  ساره م خه ئه ؛ وه ڕنینه ر بگه فیق باکسه رمی ڕه هات ته ستمان نه ده
  مه هه  زن له پککی مه ری ئازیزمان، چهیا ڕز ڕاگرتنی یادی بهم بیارمان دا بۆ  به
. ین بکه یی  گکۆکه ر گۆڕ و شی سه پشکه مان بچنین و زراکه گوڵ و گیای مه  شنه چه
ڕوڕسمکی دا  خانی خۆمان کۆشک و دیوه  له  که  تیشه رکردایه نی سه ها به روه هه

  وه ڕازنمه و ده ی ئه یمانه م سۆز و په م به من ئاخر قسه... ین بۆ ڕک بخه یشکۆدار
م ،  که همن پتر کارد: ر گوتی رگیش دا هه مه ره سه  ت له نانه یگوت و ته ده  میشه هه  که
  !  ر ڕاسته سه  ر به یی بژێ، سه وا ده فیق پشه ی ڕه وه ئه

بیر  له  ن، که که بیر مه  ر له فیق باکسه کانی ڕه یمانه درۆشم و سۆز و په! هاوڕیان    
  . ڤای کۆچکردوومانه بیرکردنی هه کردنیان، له

کۆشکی   ر له مینی باکسه هی مات رازان کۆڕی پرسه ی به ره ی به وه ر له بهدوو ڕۆژ        
ی دوکانداری گوندی ویلینگدۆن  که بارکشه  ن، ترۆمبله رتیب بده تی دا ته رکردایه سه
تی دا ڕایگرت؛ بی  رکردایه رگای سه ر ده به  یانی دا هات و له ندی به هه  نده هه  له
ژووریان کرد و زاند و لووری  دابه  که ترۆمبله  یان له وره ک و دوو، سندوقکی گه یه

نشینان  ویله باران دابوو، ته  چی له  که سندووقه. ستان ڕۆیی ب ڕاوه  به  که هترۆمبل
  ، له و ڕۆژه ر ئه ی هه ری ئواره به  ره م به یانزانی، به چوو و نه رنه ریان لی ده سه
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. ب ار نهری دی و سه ، ئه زم و شایی و لۆغانه ک به یه  تیدا بوو به رکردایه کۆشکی سه
  بوو به  وه چوویه رز تھه به  رمه نه  رمه نهیان  ئواره  ر له و سرت و خورتی سه  چرپه
  یان بوو به که جرت و فرته. جرت و فرت   یان بوو به ناکه نا زه و زه  مه مزه زه.  مه مزه زه
. کشان ته عره ق و لوور و نه یان ل بوو چه که باییه ه را و غه هه. بایی ه را و غه هه
  وه چوویه رز تھه به  نده وه یان ئه ستانه ی مه ته عره ق و لوور و نه و چه  نگی فیشقه ده
  .ر به  زرای گرته شتی مه شتاوده ده  که

نگ  ده  تی به رکردایه سه  روونی کۆشکه ده  و بوو که ی شه ری کاژری یازده سه        
ی  و بللوریات، تکه  کشکانی چینی و شووشهی ت و شریخه  نگی جرینگه ده. رزی له
لۆ لک هان،  ر وه هه  رخۆشانی تووڕه ست و سه شدانگ مه ی شه قه چه  ڕه رای شه هه
  . ک بچت ر یه به  وی دێ له و زه  مانه زه وی ئاخر تگوت شه ر ده هه  که
. یی گه نگ ڕانه ده  بهنگ  وت و ده که نگ نه ده  نگ له و، ده ی شه تا نیوه هه  وه و شه ئه  
کۆشک و   سام له  تۆ به کی وه ستییه نگی و ب هه ، مه دواوه و به ی شه نیوه  م له به
قوش  و بایه  کی ڕووت و کوره یه تگوت چۆلگه ده  تی نیشت، که رکردایه الری سه ته
  . وه ی تدا بکاته کیتی هلالنه ره گه

  وه که هیچ الیه  ک له دایه ر و سه تانک هیچ سهخ نگ وه تا دره یانیش هه ی به سبه     
ندامانی  مجار ئه ندکیش ڕابورد، جا ئه وت نیشت و چه واوی له ته  تاو به هه. هات نه
  .ر ده  کدا هاتنه دوای یه  ک به و یه  وه یان بۆوه به و خه خه  تی له رکردایه سه
نویان دا   دزی به  به  یه مه مزه م زه نشینان، ئه ویله ی ته وه کار بوونه ست به دوای ده  
ی دوکانداری گوندی ویلنگدۆن، گۆیا سندوقکی  که بارکشه  ترۆمبله  ڕا و گوترا که گه

ی پی م سندوقک به !! سندوقکی پی ویسکی به.  باراندا بووه  پی ویسکی له
زرای  کانی مه ردهرک وکی سه ئه  به ،ر فیق باکسه ی ڕهیاد  و به دوێ شه  ویسکی که

بری   ی له که بوو و پووهوک کدرا و درا  چ پاره  یاران به دا ڕۆچوو بوو، هه ن ئاژه
ی  ی بۆ ئاژه که رامه وه  ویسکی درابوو، پرسیارک بوو که  چ گرانبارک به فرۆشتنی

  .ک گران بوو یه مووسکه نشین که ویله ته
  

                                               **** 
 

        
  
  
  
  
   
  



129 
 

 www.gagesh.com  

  
  
  
  
  
  
  

10  
  

نی کورتی  مه ته. ڕین ز تپه له  کدا هاتن و به دوای یه  ڕۆژ و مانگ و ساڵ به           
مانکیان  کات و زه .ڕین تپه  ،و ڕۆژ و مانگ و سانه ڕبوونی ئه م تپه ده  یش به ئاژه

نیامین و  ن به ر ته زرا، هه ی مهمی شۆڕش رده ی سه موو ئاژه هه  له  لداهات که
تباری  فه یادی تاڵ و خه.  رازکیان ل مابۆوه به  ره ند سه س و چه ر و مۆسه کلۆڤه
یسی  ل و جه موریه . دا مابۆوه  ه ند ئاژه و چه بیردانی ئه  ر له می جۆنزیش هه رده سه

رخۆشانی دایم  سه  ت به کی تایبه یه خۆشخانه نه  ئاغاجۆنزیش له. ر مردبوون و پینچه
بیر   ر له بیر کرابوو، باکسه سنۆباڵ له. ری دا مردبوو ده ربه ژاری و ده هه  ست، له مه
ماینکی ل   ر پیره کلۆڤه.  وه کجاری بیر چووبۆوه یه  ر به ب، هه ڤاکدا نه ند هه چه
  شابوو و لهر ک سه شیان به کانی ئاوی ڕه ال و ناساز؛ چاوه له خۆش و که رهاتبوو، نه ده

شی ، بای بارداییان ت مردبوو و  ی له ندی گه ند به و به  وتبوون؛ جومگه سۆ که
ڕ  ساردنی تپه په کار هه مژ بوو کاتی له رچی له گه ئه. ڕا گه دایم ژانیان پداده به

ر  هه  وه ت ئه به ئه. کردبوو مافر نه  شه م به م هشتا هیچ تام و چژکی له ببوو، به
  نادیاره  و داره ری ئه به  مکیان له رهه ی تریش هیچ به ئاژه  ر، بگره ک کلۆڤه هن
ویش بۆ  ی پاوانکراو، ئه ڕگه وه شکردنی مرگ و له چیرۆکی دابه  کۆنه.  ڕنیبۆوه نه

کی  یه وه ستی بیرچوونه ده  یاڵ، به ون و خه ک خه ر وه ، هه وته ککه ی پیر و په ئاژه
  .ووسپردراب ئه قورس

ت  رازوو، سه ته  رد و به به  به  رهاتبوو که رازکی گۆشتنی لده به  که ناپلیۆن به     
ت و  سه ن ده ک جاران خاوه ر وا وه م هه و بیست و پنج کیلۆی قورسایی بوو، به

م چ مانک؟  ریش مابوو، به سکوله.  ببۆوه و مووی ل الر نه  رکار مابۆوه ردار و سه سه
زار و  هه  ستان و دانیشتن دا به هه  له. ڕا بوو وری و گۆشت داگه چه  و الری به ش له
. وری دا قوم ببوون ز و چه نو به  کانی له هات و چاوه ی ده ت جووه حمه ک زه یه



130 
 

 www.gagesh.com  

نیامین  راستیدا به  له. نیامین بوو ، به ک جاران مابۆوه ر وه هه  کی که نیا ئاژه ته
  . نگ تر ببوو ن و بده هوه جارانیش ئه  لهر  دوای مردنی باکسه

می  رده ندانی سه مه ی بیره وه ڵ لکدانه گه زرا ده ی مه و زووی ئاژه  رچی زه گه ئه     
هاشیان  وفیرکی وه م جیاوازی و ته ، به وه گرته ده کتریان نه ق یه قا و ده شۆڕش، ده

و   چووبۆوه متاکورتک تھه زرا که هنشینانی م ویله ی ته ژماره. بوو نوان دا نه  له
نشینان  ویله زارۆکی ته  ی نوێ، واته ره رچی به گه ئه. دایک زابوون  کی نوێ له یه ره به
لکیشیان باسی شۆڕشی  دان و گه گوێ دا ده  می ساوایی دا بانگی شۆڕشیان به ده  له

ری و گیانبازی  شۆڕشگه م شۆڕش و کردن، به تیی باب و کان بۆ ده ن و ئازایه ئاژه
و   دا و هیچ جووه تانی ده چیرۆک و حیکایه تامی کۆنه  وه وانه الی ئه تی به وانه و پاه

  .خست ده گا نه کۆمه  بزاڤکی له
کان  سپه توانایان کیبوو؛ ئه  نج و به سپی گه ، س ئه زراوه ی مه وه ره ده  له     
تا  ر سیانیان هه م هه رکی باش بوون، بهم و هاوکا ر هاوده رچی بۆ کلۆڤه گه ئه
واری و خوندن دا هیچیان  خونده  له. وج و ساکار بوون و گه  ی گلۆکه ز بکه حه
کاری   له. ورازتر بۆن هه) ئا(پیتی   له  بوون که ر هۆش نه سه وریا و له  نده وه ئه

مستی و   ۆ گوێ لهم ب به .بوون  ل و ب چکدانه لک په گهییش دا  ڕکخراوه
  وسار شل بوون، که ق و هه گوێ له  نده وه ر ئه کانیان هه سته ی باده ی وته وه گوتنه

رز  به  الوه ریان به موو شتک، کلۆڤه ڕای هه ره م سه به. ویر ساز کراون هه  تگوت له ده
  .کرد یریان ده و دایک سه  چاوی ڕۆه  ڕز بوو و به و به
ری نوی  وه ر دا هاتبوو؛ زینده سه ئاوگۆڕی به  وه رکه ر سه هه  ن له هزرای ئاژ مه     
. کانی پیل کینگتان کیبوو وی و زاره زه  ریشیان له دوو دبه. بوو کدرا  وه ره ده  بۆ له
نجنین و وردکردنی خۆیان و  ڕکیشیان بۆ ئه نجه و، جه  ی ونجه وه ی کۆکردنه کینه مه

. واوی کۆتایی پ هنابوو ته  یشیان به کار و باری ئاشی باکه. یبووڵ ک سه و قه  گزره
و  م ئه سووڕا، به ده ی با هه وزه  زرا، به ی مه که ر ترۆپکی گرده سه  یان له ئاشی باکه

سییان  مایه و که  وه بوو زیندوو بکاته  سیره رانی که وه ن بوو ژینه وا به  ی که پۆژانه
با چوو   موو به ر دا بژنت، هه سه  رعانییان به رزانی و فه و هه  وه م بکاته بۆ که
ڕۆژی ڕوناک   وی تاریکیان ل ببوو به بایی شه گۆپی کاره  کانیان به ویله ته  نه. بوو
زێ  ی فنکی که شنه  هاویناندا ببوو به  کانیان له م و هاوی هۆڵ و پشتره هه  و نه

وتین  با شیله هزی کاره  فر و سۆی زستانیان به به  ئاوی ساردی پ له  بزون، نه
ئاوی   بوو به هاویندا ده  کانیان له سترک و گۆله زی ئه رم و تاوگه ئاوی گه  ببوو و نه
ی سنۆباڵ دا  پۆژه  له  کی که یه وه سانه کورتی حه  زن؛ به ته  لله ساردی که

ک  یان وه که بیر کرابوون ؛ ئاشه  لهیات،  ون و خه خه  کوو کۆنه هیوابزون بوون، وه
  .س هاڕی و به غ و دانی ده ئاشی ئاسایی ده

ی گشتی  وه سانه ڕ ئاسایش و حه مه  کانی سنۆباڵ له رنامه و به   پرۆژه  ت به باره سه    
ڕی  دانی به باوه ی ئاوه پۆژه. بوو سنۆبای هه  ، ناپلیۆن بیر و بۆچوونکی دژ به
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دا س ڕۆژ کار بکات و ڕۆژانی تری   فته هه  ڵ له ئاژه  بوو که نه  یهم مانا ناپلیۆن به
ش گرانی و  له  مه ئه  دات، که ش و سپی نه ڕه  ست له ر دابنیشت و ده هه  فته هه
ناپلیۆن . یان که گه لک ترازانی کۆمه  بته ی ده که دوا دا دت و ئاکامه سی به پله ته
وڵ و  هه  ، که سته ربه رکی ئازاد و سه شۆڕشگه  و کاته ڵ ئه ئاژه'' : یگوت ده
  ".ب  روشانه و ده  ڕچوون و ڕابواردنی ساده ی به سووڕانی زۆر ب و شوه هه

جاران زۆرتر   یشی له ی ئاژه هاتن ، ژماره نو ده زرا باش ڕه کانی مه وی و زاره زه     
و ئامرازی   کینه نابوو و مه  الوه رزریی جارانیان به کی کاری وه پره ببوو، ئامری چه

،  وه ڕچوونیانه خوبوون و به باری به  ش، له وانه ڵ ئه گه م ده به. نویان بۆ کیبوو 
  زرا له ی مه رپاکی ئاژه ژمار، سه هه  هاتبایه ڵ نه گه کانیان ده گه راز و سه ر به گه ئه
ی  ره م به به. بینی ده نیش نهو خه  و ترخواردنکیان به  وه سانه ویشدا هیچ حه خه
  ت ی تایبه ره ، دوو به وه خوبوونیانه سای ترخواردن و باش به  کان، له گه راز و سه به

ی  ئالی ژماره  میش له و هه  وه یی و تر و پیانه باری کۆک و پۆشته  م له هه  بوون که
  کان له رازه گ و به ووی سهزاو و ز. ن بوون زرای ئاژه رتۆپی مه ، گوی سه وه زۆریانه

  ر به ل بوونیشیان هه سه تییان بوو و، تر و ته سه تی و ده ی زۆر و زانایه سای ژماره
    .  مان هۆ بوو هه
میان پک  رهه به  وه ویانه قی ته نجی شان و باسک و ئاره ڕه  نشینان به یله وه ته    
  میان به رهه به  وه یی خۆیانه کارامهت و  سه سای ده  هانی و کۆشک نشینان له ده
  ست له بوو ده کانیش وا نه رازه گ و به ت سه به ئه. کرد ش ده ر خۆیان دا دابه سه
وانیش ئیش  ئه  خر که نه. ران بن س خۆش نشینی ژر سبه ن و به ده ش و سپی نه ڕه

.  وه یان بھاتبایه پایهو  هاوتای پله  ئیشکی که م خاسه ستۆ بوو، به ئه  و کارکیان له
ش  و قاپلکه و، گیانی ئه  ش و الره ن قاپلک و له زرای ئاژه مه" نی  گوته  له سکوه
؛  مان و بوونی گیانه  ش و الرش به و له ی ئه وه مانه. تین رکردایه کانی سه رکرده سه
چاوتروکانک دا   ، له وه وته دوور که  و قاپلکه له  و گیانه نی تاوک ئه ر ته ر هه گه
  .''بت ڕز ده کار و کرمه ن ده بۆگه  و قاپلکه ئه

رانی  کارو کرداری ڕبه: " یگوت و ده  وه دانه گوی دا ده  ر زۆرجارنان به له سکوه      
ر بتوان  چاوی سه  زرا به ڵ ژای مه ئاژه  نین که  کارانه  و ورتکه ی ئه ڕزه  زرا له مه

کات و   ڕۆژ، به  و و به شه  زرا به کانی مه رکرده سه  یگوت که هر د له سکوه. بیبینت
... گرن ماست ده  مو له  وه چاوی مووقشه  ر و ژرانن و به ناکات ئاگاداری سه

ی  ی بنچینه وه ر پ مانه سه  زران و بۆ له ر و ژووری مه ست و خوستی ده گاداری هه ئا
ی  ڕاپۆرت و نامه  ڕه دان الپه و و ڕۆژان دا سه بیست و چواری شه  ران، له وه ژینی ژینه
نووسن و دواییش  ر ده وه ی ژیانی ژینه رنامه به  ڕه یان الپه و ده  وه خویننه کردار ده

  ".یان سووتنن ده
  رکی شانیانه ن ئه زرای ئاژه تیی مه رکردایه سه  ی که وه ئه: " یگوت  ر ده له سکوه     
م  یدانی ئه ردی مه ؛ مه که ره یدانی گه ردی مه س ناکرت و مه ر که هه  ن، به یکه و ده
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بن،  وان نه ر ئه گه زران و ئه کانی مه رکرده ش سه ته ینه رد و مه گران و پ ده  رکه ئه
تی  رۆکایه سه  واته بت؛ که ڵ تووشی تونابوون ده ستت و ژیانی ئاژه وه ئیش و کار ده

  ".  بت ڕز ده ش کرمه بت، له نه  و گیانه ر ئه انن و گهر وه ن گیانی ژینه زرای ئاژه مه
  م چیرۆکه زاییان له کی هاکه یه ڕووی ناچاری گوچکه  زرا له ری مه نجده ی ڕه ئاژه    

ڕاهاتبوون و   ب و ساختانه ده  م چیرۆکه وان به ئه. گرت ڕاده  تانه نوزگ به
ئیشتیاش   زۆرن و به  ژماره  رچی به گه ئه کانیان گه راز و سه ی به ره یانزانی به ده
  بووه و نه  نییه  نده وه ت ئه یان قه وه می کار و کرده رهه م به لک چس، به گه
  زانی که یشیان ده مه ها ئه روه هه. ک زارۆکیان دابین بکات می تاک یه ت ژه نانه ته
دوای ڕۆژ گرانتر   لیان ڕۆژ به، باری قورسی شان و م وه ته ربوونه دایک به  تی له وه له

یان  وانه وتنی شه جی ڕازان و خه.  وه ی خورد و خۆراکیان سووکتر بۆته و ڕاده  کراوه
یان ئاوی  وه ئاوی خواردنه. جارانیش بوویان  که   یه نه بۆگه  کا و کۆته  و مشته ر ئه هه
رمای هاوین  ستان و گهرمای ز سه. پشیس دا بوویان  له  که  یه سترکانه و گۆل و ئه ئه

کردوون؛  حمکی پی نه و هیج ڕه  وا بووه ک هه ر یه رابوردوو دا ، هه  ، چ ئستا و چ له
یبژت  ر ده له رچی سکوه و هه  ر ڕاسته سه  ر به یبینن سه رچی خۆیان ده هه  واته که
  . یه تا ئاخری ساخته ر هه سه  له

ف  ی ژیانی رابوردوویان قه دایک ببوون، زنجیره  زرا دا له مه  له  نکی که ئاژه     
خۆیانیان   و له  وه کرده ر چاو و بیریان لده به  وه هنایه ده  ئاقه  به  ف و ئاقه قه  به
یی بوونیان تر و  سته کاتی ژرده  می جۆنز و به رده رێ سه یاران ئه هه:" پرسی ده
م  ئاست ئه  مشکیان له  میشه م هه هتر بوون یان ئیمۆ، ب لتر و کۆک و پۆشته سه ته

ژین و ژیانی ڕابوردوویان   کشا، چونکه یده و نه  وه مایه رام ده دا ب وه پرسیاره
  . با چوو بوو  رامۆشی به ستی بای فه ده  رخۆشان، به وی سه شنی خه چه
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