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: پێشه کی

 ئه م ده قه  لی دۆرفمه ن له  پێشدا وه ک شیعرێکی درێژ  له  دایک بوه  و به مجۆره  ده ست

 : پێده کات

ئه ته وێت چی بڵێی ... لشه یه کی دییان دۆزیوه ته وه  ؟

من گوێم لێت نییه  ... ئه م به یانییه  لشه یه کی دی که وتۆته  سه ر ڕووباره که  ؟

ده نگت هه ڵبڕه  .. تۆ ته نانه ت گوێش به وه  ناده ی که  که س ناتوانێ بیناسێته وه  ؟

 به ڵم ئه و چیرۆک و حیکایه تانه ی که  له پشتی ئه م شیعره وه ن، وه ک تارمایی

به رده وام به شوێنیه وه  بوون و له  کۆڵی نه بوونه ته وه  ، ئه وه ش تارمایی مردووه کانی

 شیللی بوون، که  سه رده مانێک ئه وانیش زیندوو بوون و هاوڕێ و دۆست و که سه

نزیکه کانی بوون . دۆرفمه ن چی دی دڵی ئاو ناخواته وه  و ئه مجا ڕۆمانێک به و ناوه وه

  ده نوسێت، ئه و ڕۆمانه ش بۆی ناکرێت، ئازاره کانی له ناو خۆیدا جێ بکاته وه  و په نا بۆ

شانۆ ده بات . ئه وه ی ئێمه  لێره  به  دواوه  هه وڵده ین قسه ی له سه ر بکه ین، ئه و تێکسته

 شانۆییه یه  که نه ک هه ر ته نیا بۆ گه لی شیللی، به ڵکو بۆ هه موو ئه و گه لنه ش که

  به ده ست زوڵم و زۆری دیکتاتۆرییه ته وه  ناڵندویانه ، وێنه ی خۆیانی تیا ده بیننه وه ، بۆ

 ، ئێمه ی کوردیش هه روه ها . ئه م شانۆییه  چیرۆکی مرۆڤ و ڕووبارمان بۆ ده گێرێته وه

 ئه و ڕووباره  ی که  ڕۆژانه  لشه ی ئه و مردووانه  له گه ڵ خۆی ده هێنێته وه ، که  ڕۆژانێک

  به ر له  ئیستا ئه وانیش لێره  بوون و له گه ڵمان هه ناسه یان ده دا و هه مووان پێکه وه
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 ،ده گریاین و پێده که نین، پێکه وه  خه ونمان ده بینی و به ده م ژیانه وه  گۆرانیمان ده چڕی

. به ده م زوڵم و زۆره وه  هه ڵده هاتین و ده مانویست ژیان و ده وروبه ر پڕ ماناتر بکه ین

. بۆیه  قه ده رێکی سه یر نییه  ئه م شانۆییه  له  دونیای ئێمه وه  زۆر نزیک بێت

 دایه  سۆفیا، ئه و پیرێژنه یه ، که  باوکی و مێرده که ی و دوو کوڕی دیار نین، له  پاڵ

 ئه ویشه وه هه موو بێوه ژنه کانی ئه و دۆڵه ، که  وێنه ی دایه  سۆفیا گیرۆده ی

. هه مان چاره نوسن

  ،شوێن که ناری ڕووبارێکه  و هه موو بێوه ژنه کان چاوه ڕوانی گه ڕانه وه ی پیاوه کانیانن

 که  جه نگ هه موویانی هاڕیوه  و که س شتێکیان له باره وه  نازانێت . ئه وه  دایه  سۆفیایه

  هه رده م چاوی بڕیوه ته  ڕووباره که  و وێڵی بینینی شتێکه  له  ڕوباره که وه   بێت . ده نگێک

 . له دوره وه  هه واڵێکی ئه وانی پێ بێ

 باوکه  گابرێڵ، که  نوێنه ری ئاینه  له و دۆڵه دا، دێت و هه واڵی هاتنی کاپتنی تازه  بۆ

 ، خه ڵکه که  دێنێت، یان ڕاستر بۆ بێوه ژنه کان، چونکه  ئیتر پیاوێک له و دۆڵه دا نه ماوه

 . ئه و پیاوانه ی له وێن یان سه ربازن یان ده ستیان له گه ڵ ڕژێمدا تێکه ڵ کردوه

 بێوه ژنه کان به ره و ڕووی کاپتنی تازه  ده ڕۆن، نه ک بۆ به خێرهاتنی، به ڵکو بزانن چ

 په یامێکی بۆ ئه وان پێیه  . کاپتن دێت و په یامی رۆژگارێکی تازه  ده دات به  گوێی

. بێوه ژنه کاندا

 کاپتن : جه نگ دوایی هات، جه نگ له  هه موو شاره کان، له  هه موو شاخه کان و ته نانه ت

 له  دۆڵه که شدا دوایی هات . ئه رکی نیشتمانی، ئه وه یه  که  ئاشتی به رقه رار          
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 بێ، ئه و ئاشتییه ی له گه ڵ خۆی پێشکه وتن ده هێنێت . به ڵم له  یاده وه ری          

. هه ندێکتانا شه ڕ هه ر ماوه          

 ئه م ده قه  له ناو یاده وه ریدا هه ناسه  ده دات، یاده وه ری ئه و مرۆڤانه ی که  ڕۆژگارێک

 له گه ڵماندا بوون و به یانییه ک که  له خه و به  ئاگا هاتین، ئه وان لێره  نه مابوون، به ڵم

 سێبه ره کانیان هه ر لێره یه ، ئه وان رویشتن و هێشتا قاپی نان خواردنه کانیان له سه ر

 خوانه کان هه ڵنه گیراوه ، هێشتا خێزانه کانیان له سه ر جێگای نوستنه کانیان ده ست

 ده گێڕن و ته ماشا ده که ن ئه وه ی تۆزێک له مه وبه ر له پاڵیاندا نوستبوو، له وێ

 نه ماوه .  له و هه ست کردنه ش به  بونیانه وه  به رده وام چاوه ڕێی گه ڕانه وه یان

ده که ن . منداڵن له  به رده رگا چاویان بڕیوه ته  کۆڵن و پێیان وایه  ئیستا نا تاوێکی دی

 باوکه کان دێنه وه  . لێره دا ئه و پرسیاره  خۆی ده خاته  ڕوو، ئایا ده کرێت مرۆڤ

 ده ستبه رداری یاده وه ری بێت ؟  ئه گه ر مرۆڤه کان به  خۆشی خۆیان ده ستبه رداری

  یاده وه ری نه بوون، ده کرێ له ژێر فشاری زه بروزه نگدا ئه وه یان به سه ردا بسه پێنرێت

 که  ده ست له  یاده وه ری هه ڵبگرن ؟

کاپتن : ئێمه  ده بێت هه ردولمان به  خۆمانا بچینه وه ، ئێمه  چ خه ڵک و چ سوپا

زه رو زیانێکی گه وره مان له  یه کدی داوه  . هه ردولمان به  باوه ش         

. کردنه وه  بۆ داهاتوو، ده کرێت ئه و ڕابردوه  ترسناکه  له یاد بکه ین         

 ئێمه  ئاماده ین له  ئێوه  ببورین، که  سه رپێچی ئێمه تان کردوه ، به ڵم به         

 مه رجێک ئێوه  ئه و ژان و ئازاره تان له بیر بچێته وه  که  ئێمه  به سه رمان         

هێناون و هه لسوکه وتی خۆتان باش بکه ن، به مه رجێک ئێوه  ئاماده بن         

. ڕابردوو له  یاد بکه ن          
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 له  بیر کردنی ڕابردوو، تاکه  زامنی پێکه وه  ژیانی جه للد و قوربانییه ، ناکرێت من و تۆ

پێکه وه  بژین و ده ریایه ک خوێنیش له  نێوانمان ڕژا بێ . بۆیه  هه میشه  داوا له

 قوربانی ده کرێت به جۆرێکی دی بیر بکاته وه ، ده سبه رداری که سێتی خۆی بێت و

 بڕوانێته من، منی جه للد . ئه وه  منی جه للدم که  هه میشه  ئه وه ت بۆ دیاری ده که م

. ده بێ چۆن بژیت و بیر له  چی بکه یته وه

کاپتن : به و جۆره  برینه کان سارێژ ده بن، ئیدی له مه ودوا ئێمه ش گوێتان

 پێ ده ده ین، خه می زه وییه کانتان ده خۆین و کارگه ی په ینتان بۆ          

. ده هێنین،  بایه خ به  ئاژه ڵه کانتان ده ده ین، قوتابخانه تان بۆ ده که ینه وه          

له  دیالۆگێکی زۆر ناسکدا که  ده کرێت وه ڵمێکیش بێت بۆ ئه و داوایه ی کاپتن له

:  قوربانییه کانی ده وێت، دایه  سۆفیا له گه ڵ ڕوباره که  ده دوێت و ده ڵێت

 

 دایه  سۆفیا : ئه ی ڕووبار چیت بۆ هێناوم ؟ من پیره ژنێکی داماوم و له وه

. زیاتر ناتوانم چاوه رێ بکه م                 

 : فیدیلیا که  کوڕه زای سۆفیایه  و باوکی له  ریزی ونبوه کاندایه ، ده ڵێت

فیدیلیا : داپیره ؛ باپیره  ده گه ڕێته وه  ... هه موو ئه وانه ی که  دیار نه ماون

. ده گه ڕێنه وه           

... تریسیا : ( یه کێکه  له  بێوه ژنه کان ) فیدیلیا درۆ مه که

6



. فیدیلیا : درۆ ناکه م کاپتنی تازه  وایگووت ... ئه و گووتی پیاوه کان ده گه ڕێنه وه

. تریسیا : ئه و گووتی ده بێت ئێوه  باش بن

. فیدیلیا : به ڵم ئێمه  بۆ خۆمان هه ر باشین، ئێمه  شتێکی هه ڵه مان نه کردوه

. تریسا : به ڵم سۆفیا نا

 لێره وه  خه ڵکی دۆڵه که  به ناچاری مل به وه  ده ده ن که  ڕابردوو له یاد بکه ن . به ڵم

 ئه وه ی که  ناتوانێ ڕابردوو له یاد بکات، دایه  سۆفیایه ، ئه و ژنه ی که  هه میشه  چاوی

بڕیوه ته  ڕووباره که  و چاوه ڕوانه  ئاو، که  تاکه  ده روازه ی به ستنه وه ی دۆڵه که و دونیای

 ده ره وه شه ، هه واڵێکی له  دوره وه  بۆ بهێنێت، هه واڵێک ده رباره ی ئه وانه ی که

 رۆژگارێک لێره  بوون و له پڕێکا دیار نه مان . ئه م هه ڵوێسته  هه مان هه ڵوێستی

 ئه نتیگۆنامان به بیر ده هێنێته وه  کاتێ که  له  فه رمانی کریۆن یاخی ده بێ و بڕیار

 ده دات لشه ی پۆلێنسسی برای به خاک بسپێرێت .  پۆلێنسس، ناپاکی له  نیشتمان

 کردوه  و ده بێ به پێی فه رمایشتی کریۆنی سه رداری وڵت،  له  ناشتن بێ به ری بکرێ و

 . قه ل و داڵ له لشه که ی بخوات

. بڕوانه  ئه و دیالۆژه ی که  بێوه ژنه کان له ناو خۆیاندا دووباره ی ده که نه وه

. تریسا : ڕابردوو له یاد بکه ن

. کاسرینا : ڕابردوو بنێژن

. رۆسا : با مردووه کان بڕۆن

. تریسا : ئه و وای نه گووت

. کاسرینا : ئه و به هیچ جورێک باسی مردووه کانی نه کرد
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 لێره  به دواوه  ڕوانینێکی جیاواز له ناو بێوه ژنه کاندا سه رهه ڵده دات، که  ڕوانینی

دایه  سۆفیایه  و هه ر که سێتی ئه ویشه  گرێی شانۆییه که  ده خوڵقێنێ و کێشمه  کێش

.ده سازێنی

. سۆفیا : منیش بینیم

. رۆسا : گوێی لێ بگره ، ئه ویش خراپتر له  کوڕه زاکه ی درۆ ده کات

. سۆفیا : ئه وه  کاری تۆ نییه

. رۆسا : ئه وه  کاری منه ، ئه و گووتی باش بن

. سۆفیا : من ده زانم ئه و وتی چی، ئه و باسی په ینی کرد

 ئیدی له  نێوان ده ستبه رداربوون له  یاده وه ری و هه وڵدان بۆ ئه وه ی به  دڵی

 جه للده که ت بیت، کاره کته رێکی دی خۆیمان پێ نیشان ده دات، که  هێنده ی هه موو

 کاره کته ره کانی نێو شانۆییه که  زیندووه  و هه ر له  هه ناسه ی یه که میشه وه  تا کۆتایی

 شانۆییه که  گوێمان له  ده نگ و هاوارێتی، ئه ویش ڕووباره که یه  . به ر له  کۆتایی هاتنی

په رده ی یه که م ڕووباره که  لشه یه ک له گه ڵ خۆی ده هێنێت، لشه یه ک که  ڕوخساری

 شێواوه  و که س نایناسێته وه ، لشه یه ک که  ده کرێت، باوک، برا، یان کوڕی

 . هه موومان بێت . چونکه  له  دواجاردا هه موومان له  دوای ونبوه کان ده گه ڕێین

 دایه  سۆفیا که  تاکه  بێوه ژنی دۆڵه که یه  ده ستبه رداری یاده وه ریی نه بوه  و به رده وام

چاوی بڕیوه ته  ڕووباره که ، پێی وایه  ئه وه  لشه ی باوکێتی و ئاوه که  له گه ڵ خۆی

. هێناوێتیه وه
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. سۆفیا : فیدیلیا بڕۆ باوه  بانگ که  و له وێشه وه  پاچێک له گه ڵ خۆت بهێنه

ئالێکس : ( کوڕه زای سۆفیایه  ) ئه وه  کێیه  داپیره  ؟

. سۆفیا : ئه وه  باوکمه

. تریسا : نا ئه و نییه  ... ئه و نییه  سۆفیا

. سۆفیا : با ئه وه

. تریسا : تۆ ناتوانیت بینێژیت

 . سۆفیا : لێره  نا، ئه و له لی دایکمه وه  شوێنی خۆی هه یه

. له گۆرستانه که ی سه ر گرده که  

 ناشتنی مردوو، واته  که سێتیه ک له م دونیایه دا جێ و ڕێی خۆی هه یه ، که سێک

 ،به شه رافه تمه ندی ژیاوه  و به هه مان ڕێز و نرخیشه وه  ده نێژرێت. ئه گه رچی باوک

 روخساری شێوێنراوه  و که س نایناسێته وه  به ڵم سۆفیا ده یه وێت ئه و بایه خه ی بۆ

 ،بگه ڕێنێته وه  و وه ک مرۆڤ به  خاکی پسپێرێت . که سێک که  خاوه نی گۆڕ بوو

 ده کرێت بنه ماڵه که ی بڕواته  دادگا و داوایه ک پێشکه ش به  دادوه ر بکات و له  هۆی

 . مردنه که ی بکۆڵێته وه

 

ئایا سۆفیا بۆی ده کرێت لشه ی باوکی وه ک ئینسانێک له  خاکا بشارێته وه  ؟

 ئه فسه ر، که سێتیه که  هاوکاری کاپتنه  و به ر له ویش، له و ناوچه یه دا بووه  و ده ستی له

 کوشتن و بڕینی هه موو قوربانییه کاندا هه یه  و زۆریش ده کۆشێ که   تاوانه کانی

 نه که ونه  ڕوو، پێچه وانه ی کاپتن پێی وایه  نابێت ڕێگا به  که س بدرێ لشه ی یاخی

 . بووه کان به خاک پسپێرێت
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 . کاپتن په یمان ده دات به  دایه  سۆفیا که  ڕێگای بدات لشه ی باوکی به خاک پسپێرێت

  . به ڵم ئه فسه ر، له  ده ره وه ی ئیراده ی کاپتنا لشه که  ده سووتێنێت

کاپتن : تۆ دڵنیایت له وه ی که  ئه و پیاوه  خنکاوه ، باوکته  ؟

. سۆفیا : به ڵێ

 کاپتن : به ڵم بۆچی پیره مێردێکی ئاوا تێکه ڵ به کاری سیاسی بووه  ؟

. سۆفیا : باوکم سیاسی نه بووه

کاپتن : باشه ، تۆ گوتت باوکت به ند کراوه ، به ڵم بۆچی ؟

. سۆفیا : له سه ر هیچ

کاپتن : خاتوو فیونتس، هیچ که سێک به بێ هۆ به ند ناکرێت ؟

پرسیاری سه ره کی له م دیالۆژه وه  ده خوڵقێت، ئایا دیکتاتۆره کان چ پاساوێک بۆ گرتن و

کوشتنی هه زاران مرۆڤی بێ گوناه ده هێننه وه  ، که  ڕۆژانه  لێره و له وێ ده بنه  قوربانی ؟

 کاپتن، به خاتری ئه وه ی که  نه خشه که ی سه ربگرێ و هه رێمه که ی ناوچه یه کی بێ ده نگ

 و ئارام بێ، به ڵێنی ئه وه  ده دات به  دایه  سۆفیا که  ڕێگه ی بدات، باوکی وه ک مرۆڤ

 بشارێته وه  . به ڵم دواجار ئه فسه ر لشه که  ده سووتێنێ و دایه  سۆفیاش له و ئومێده  بێ

به ش ده بێت که  ڕۆژگارێک، خه ونی پێوه  بینی بوو . کاپتن و ئه فسه ر، له  دیمه نێکی

  سه رنج ڕاکێشا ده بینین، که  وا ده رده که وێ هه ریه که یان له  ئاست ڕوداوه کانا خاوه نی

دوو دید و بیرکردنه وه ی جیاواز بن، به ڵم دواجار بۆمان ڕوون ده بێته وه  که  هه ردوو

 بیرکردنه وه که  له  یه ک سه رچاوه وه  هه ڵده قوڵێن که  ئه ویش بێده نگ کردن و سڕینه وه ی 

. وێنه  و که سێتی قوربانییه
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کاپتن : تۆ لشه که ت سووتاند ... چۆن وێرات ئه وه  بکه یت ... من فه رمانم پێدایت که

 .... لشه که  بگه ڕێنیته وه  بۆ           

ئه فسه ر : ببوره  گه وره م، گوێ له  خۆت بگره  . له وانه یه  ئیستا له  شوێنێکی ئه م وڵته دا

.فه رمانداره که ی تۆ، پارچه  په ڕه یه ک ون بکات . ئیمزایه ک بگۆڕێت            

 لشه یه ک بسوتێنێ تا پاشه ڵی تۆی پێ داپۆشێت . بۆم داپۆشه  . له م           

 به هه شتی دیموکراتیه دا وا نه که ین، سوپا به ڕێوه  ناچێت . تۆ بۆ منی           

. داپۆشه ، منیش بۆ تۆی دائه پۆشم           

 که مێک پێش ئه وه ش له  دیمه نێکی ناوازه ی تری شانۆییه که  دا ئه فسه ر و پزیشک

    . سه رگه رمی  پشکنینی لشه که ن، بۆ ئه وه ی که سێتی لشه که یان بۆ ڕوون بێته وه

ئه وان ده یانه وێت ئه وه مان تێبگه یه نن که  لشه که  لێدان و ئه شکه نجه دانی به  خۆوه

نه دیوه ، به ڵكو ئه وه  مرۆڤه کان بۆ خۆیان له ناو ڕووباره که دا  خنکاون و شه پۆله  خوڕه م 

. و تییژه کانیش به  جۆرێک لشه کانیان شێواندوه  که  نه ناسرێنه وه 

 

.ئه فسه ر : ئێمه  هیوا ده خوازین دکتۆر زانیاری ته واومان ده رباره ی لشه که  پێ بدات

. پزیشک : سوتێنراوه ، لێیدراوه، ئێسقانه کانی ورد و خاش کراوه  . کاره ساته

 دیاره  به رله وه ی فڕێی بده نه  ڕوباره که وه ، چاکیان لێداوه  . هه روه ها           

. برسیشی بووه ، ته ماشای په راسووه کانی بکه           

. ئه فسه ر : من پێم وایه  ڕوباره که  وای لێ کردبێت

پزیشک : ئه ی بۆ سوتاوییه که ی ؟

. ئه فسه ر : من هیچ سوتاوییه ک نابینیم، جوانتر لێی وردبه ره وه
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.... پزیشک : ئه وه ی من ده یزانم پێم گووتی، به ڵم ئه گه ر تۆ شتێکی جیاوازتر ده بینی

ئه فسه ر : هیچ به ڵگه یه کت ده رباره ی که سێتی لشه که  بۆ دیاری ناکرێت ؟ ته مه نی ؟

پزیشک : من ناتوانم ته مه نی دیاری بکه م . له وه ده چێ بۆ چه نده ها مانگ خۆر لێی

نه دابێت، به ڵکو بۆ چه نده ها ساڵ . به ڵم گوندییه  . ته ماشای ده سته کانی            

. بکه  . به  دڵنیایی شکێنراون ... پێم وایه  ڕوباره که  شکاندبێتی            

. له  په رده ی دووه مدا، ڕووباره که  جارێکی دی لشه یه کی دی ده هێنێته وه  سه ر وشکانی

 ئه مجاره ، سۆفیا لشه که  ده ناسێته وه، ئه وه  لشه ی میشێلی مێردێتی . به ڵم ئه وه ی

  جێی سه رنجه ، سۆفیا ته نیا بێوه ژنێکه  که  هانی بێوه ژنه کانی دی ده دات

  ده سبه رداری یاده وه ری نه بن، ئه مه ش ده بێته  گه وره ترین مه ترسی بۆ ده سه ڵتدارانی

ناوچه که  . ده سته ڵتدارانی ناوچه که  ده سته پاچه ن له به رانبه ر ئه و لشانه ی که  ڕۆژانه

 ڕووباره که  بۆیان ده هێنێت و کێشه یان بۆ ده خوڵقێنێت. به ڵم گرنگ ئه وه یه  به هه ر

 . پاساوێک بێت، ڕێگه  نه ده ن ئه و لشانه  بنێژرێن

  ئایا ڕێگه  ده درێت دایه  سۆفیا لشه ی میشێلی مێردی له  خاکدا بشارێته وه  ؟

 ئه مانوێیل که  خۆی خه ڵکی ناوچه که یه  و پیاوی رژێمه  و بۆ داپۆشینی تاوانه کانی

ئه فسه ر فێڵێک ده دۆزێته وه ، که  هه م خۆی لی ڕژێم خۆشه ویستر بکات و هه م بۆشی

 . بکرێ ده سه ڵتی خۆی به سه ر هاوگوندییه کانی خۆیدا بسه پێنێ
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 . ئه مانوێیل : ئه گه ر که سێکی تر داوا له سه ر لشه که  تۆمار بکات

 که سێک به ربه ره کانێ بکات .  بۆ نمونه  ئه وه  لشه ی مێردی               

که سێکی تر بێ. هه ر که سێک، مێرده که ی له  ڕوداوێکا                

 تیا چوو بێت .  دونیایه ک پیاو هه ن، دیار نه بن و ئه فسه ر               

. به ندی نه کردبن .  پرسه ی هه ر که سێک، ئه فسه ر تیا شه رمه زار نه بێت               

کاپتن : تۆ کێت له  مێشکایه  ؟

. ئه مانوێیل : زیۆ سانجیس

 ئه مانوێیل له  نمونه ی ئه و که سه بێ هه ست و سۆزانه ن که  پێیان گرنگ نییه  له  وڵتا

 چی روو ده دات، ئه وه ندی بیر له  به رژه وه ندی خۆیان ده که نه وه  . ئه و سیسیلیای ژنی

 زیۆی ته فره  داوه  به وه ی که  ماره ی ده کات و ده یبات بۆ  شار و دونیایه ک مناڵی لێ

. ده خاته وه ؛ که  مناڵ تاکه  هیوای سیسیلیایه

. ئه مانوێیل : تۆ ده ته وێت مێرده که ت بگه ڕێته وه

. سیسیلیا : من تۆم ده وێت

. ئه مانوێیل : که واته  به  خاکی پسپێره

. سیسیلیا : به ڵم ئه وه  مێردی من نییه

. ئه مانوێیل : ئه وه  خۆیه تی ئه گه ر تۆ ئاره زوو بکه یت

. سیسیلیا : نه خێر . ئه وه  که سێکی تره  . زیۆ ده گه ڕێته وه

. ئه مانوێیل : بڕۆ بینێژه  و دڵنیابه  ئه و نایه ته وه
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. سیسیلیا : خۆزگه  ئه وه نده  ئاسان بوایه

ئه مانوێیل : گوێم لێ بگره  . بڕۆ بینێژه ، ئه و هه رگیز ناگه ڕێته وه  . ئه وه  به  خاتری

           کاپتن بکه  و کاپتنیش دڵنیات ده کات له وه ی که  زیۆ جارێکی تر               

. سه رهه ڵناداته وه               

. سیسیلیا : من ناتوانم ئه وه  بکه م

. ئه مانوێیل : که واته  یه کێکمان هه ڵبژێره ، من یان ئه و

 سیسیلیا : ( ئه مانوێیل ماچ ده کات ) به ڵێنم پێ ده ده یت که  چووینه  شار بمکه یت

 . به  دایکی هه زاران مناڵ              

. ئه مانوێیل : ملوێنێک مناڵ

ڕه نگه  قه ده ر نه یه وێت دایه  سۆفیا مردووه کانی وه ک ئاده میزاد و به وپه ڕی ڕێزه وه

 بشارێته وه  . دوای ئه وه ی که  لشه ی باوکی سوتێنرا، ئه وه تا لشه ی مێرده که شی

 به ناوێکی تره وه  به  خاک ده سپێردرێت . مرۆڤه کان ته نیا به  زیندوێتی کێشه  بۆ

. ده سه ڵت نانێنه وه ، به ڵکو به  مردویش ده بنه  کێشه

 دایه  سۆفیا : من هه میشه  ده توانم بیناسمه وه ، چاوه کانیشم بنوقێنم، له

. تاریکیابم و کوێریش بم ده توانم میشێله که ی خۆم بناسمه وه                

 ده سه ڵت ده توانێت هه موو شتێک بکات و هیچ ده سته  و تاقمێکیش بۆیان نییه  ده نگ

 هه ڵبڕن، ته نانه ت نوێنه ری ئاینیش که  خۆی له  باوه  گابرێڵ ده بینێته وه  و بۆ خۆشی

 دڵنیایه  که  ئه وه  میشێله  و زیۆ نییه ، که چی ده نگ هه ڵنابڕێ و خواوه ندی خۆی ڕازی
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 بکات، چ له  ترسی گیانی خۆی، یان له  ترسی له  ده ست نه دانی کاره که ی؛ مل بۆ

. ئاره زووی کاپتن شل ده کات

. کاپتن : من ڕێگه ی پێ ده ده م که  مردووه که ی بنێژێت

. باوه  گابریڵ : تۆ که سێکی به خشنده یت

. کاپتن : باوه  تۆ پێت وایه  خواوه ندی گه وره  ده مانبه خشێت

. باوه  گابرێڵ : تا ئه و کاته ی بۆ خاتری ئاشتی کار بکه ین، به ڵێ ده مانبه خشێت

. کاپتن : ناتوانم پێت بڵێم ئه وه  چه ندێک ئارامیم پێ ده به خشێت

. باوه  گابرێڵ : هه روه ها ئارامیش به  گیانی ماندووی دایه  سۆفیاش ده به خشێ

 کاپتن : سۆفیا، وا بزانم تۆ هێشتا ئه وه ت نه زانیوه  . ئه وه  هه ڵه  بوو . هه ڵه ی

. سۆفیا بوو  . ئه و لشه یه  له لیه ن سیسیلیاوه  داوای له سه ر تۆمار کراوه          

 باوه  گابرێڵ : من ناتوانم نوێژی له سه ر بخوێنم . میشێل هاوڕێم بوه  . ئه و بۆ

چه ندین جار له سه ر ئه و کورسیه  دانیشتوه  که  تۆ ئیستا له سه ری                 

. دانیشتوویت                 

 به ڵم له  دواجاردا باوه  گابرێڵ ناچار ده بێت، بۆ ئه وه ی کوڕه زا بچکۆڵه که ی سۆفیا

 نه کوژرێت و کاپتن بۆی ئازاد بکات نوێژ له سه ر میشێل بکات و وه ک زیۆی مێردی

. سیسیلیای بناسێنێت

دیمه نی سێهه م له  بارودۆخێکی چاوه روان نه کراودا، ئالۆنسۆی کوڕی دایه  سۆفیا له

 دونیای ونبوانه وه  ده گه ڕێته وه ، به ڵم وه ک که سێکی ئاسایی نا، به ڵکو دوای ئه وه ی

 که له  زینداندا چۆکی داداوه  و بڕیار ده دات ناوی هه موو ئه وانه  بڵێ که  له  دژی ڕژێم

15



 کاریان کردوه  . ئالۆنسۆ ده گه ڕێته وه  به ڵم هیچ شتێک له  ڕوداوه کان ناگۆڕێت، ئه و

 ته نیا وه ک جه سته یه کی بێ گیان گه ڕاوه ته وه  و که سێکی زیندوو نییه ، ڕه نگه  ئه گه ر

وه ک هه موو ئه وانی دی ڕوباره که  لشه که ی بهێنایه ته وه  له  ئیستای شه رافه تمه ندانه تر

 ته ماشای بکرایه  . ئالونسۆ له  شانۆییه که دا باوکی منداڵێکه  که  فێری قسه  کردن 

 نابێت و ره نگیشه  تا ئه به د به ڵڵی بمێنێته وه  . له  سه ره تای شانۆییه که دا و له  دیمه نی

  . یه که مدا دۆرفمه ن سه رنجمان بۆ ئه و مناڵه  ڕاده کێشێت

تریسا : مناڵه که  نایه وێت بدوێت ؟

. یانینا : ( دایکی مناڵه که یه  و خێزانی ئالۆنسۆیه  ) هه ر هیچ

تریسا : ته مه نی چه نده  ؟

. یانینا : له وه  تێپه ڕیوه  که  فێری قسه کردن بێت

 ئه و کاته ش کاپتن چی دی بۆ نامێنێته وه  که  دایه  سۆفیای پێ بێده نگ بکات، ئه و

 . سۆفیایه ی که  هه موو بێوه ژنه کانی تریش ده خرۆشێنێ تا داوای مردوه کانیان بکه نه وه

 . مێرد و کوڕ و باوکه کانمان ده وێته وه ، ئه گه ر زیندوون، ڕێگایان بده ن بێنه وه  ماڵێ

 ئه گه ر مردووشن ئه وا لشه کانمان بده نه وه  تا بیاننێژین . به ڵم گرفته که  ته نیا

 . ناشتنی مردووه کان نییه  به ڵکو دوای ئه وه ش ده بێت پیاوکوژان دادگایی بکرێن

 ئه وه ش له  داوای سه ره کی دایه  سۆفیاوه ، ده بێته  داوای سه رجه م بێوه ژنه کانی تری

 . دۆڵه که

 له  دیمه نێکی ناوازه دا که  ده شێت به  زیندووترین و مانادارترین دیمه نی شانۆییه که ی
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ته ماشا بکه ین، ئه و ساته یه  کاپتن، داوا له  دایه  سۆفیا ده کات، سه رپشک بێت له

  هه ڵبژاردن له وه ی بۆ هه تاهه تایه  بێده نگ بوون هه ڵده بژێرێت یان ئه وه ی

. له به رده میا، ئالێکسی کوره زای، که  دواین  نێرینه ی زیندووی خێزانه که یه  بکوژرێت

 گرانترین بڕیار لێره دایه ، ئایا دایه  سۆفیا بێده نگبوونی هه تاهه تایی هه ڵده بژێرێت و

 ده ستبه رداری گه ڕان له  دوی لشه ی مردووه کان ده بێت، به رانبه ر به وه ی گیانی دواین

نێرینه ی زیندووی خێزانه که یان بپارێزێت، یان ئاماده یه  گیانی دواین نێرینه ش بکاته

 قوربانی، به رانبه ر داوایه ک که  داوایه کی ئینسانییه  و بێده نگ بوون و وازهێنان له

 به رانبه ر ئه و داوایه ش نه ک هه ر مانای خۆکوشتن ده دات، به ڵکو ڕازی بونیشه

. به سه رشۆری و مل دانه  به  قه ده رێک که  قه ده رێکی ئینسانی نییه

کاپتن : ئه گه ر کوڕه زاکه ت بده مه وه  تۆ چیم پێ ده به خشیت ؟

. سۆفیا : بۆ ماوه یه ک ئاشتی . ته نیا بۆ ماوه یه ک

 له و کاته دا کاپتن داوا له  دایه  سۆفیا ده کات که  ساتێکی کورتی ماوه ، هه رچی

 هه یه  ده توانێت به  کوڕه زاکه ی بڵێ . ئه ویش داوای لێ ده کات ته نیا ڕێگای بدات

 ده ستی لێوه  بدات . دایه  سۆفیا، بۆ دواجار ده ست له سه ر دڵی دواین نێرینه ی زیندووی

 . بنه ماڵه که ی داده نێت و پێی ده ڵێ

سۆفیا : ده توانی گوێت لێم بێت ؟

. ئالێکس : به ڵێ

. سۆفیا : ئه وان ناتوانن گوێیان لێمان بێت، پیاوه  پچکۆله که م
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من ناتوانم تۆ بپارێزم، ڕۆڵه که م . له وه  تێده گه یت بۆچی ؟         

. ئالێکس : نه خێر

سۆفیا : تۆ له  من ده بوریت ؟

. ئالێکس : به ڵێ

 سۆفیا : من شتێک هه یه  پێتی بڵێم . گوندێک هه یه  بۆ زیندووان و

گوندێکیش هه یه  بۆ مردووان و بۆ هه میشه ش ئابڵۆقه ی ئێمه یان          

 داوه  . خۆت بنوسێنه  به و دیواره ی که وتۆته  پشته وه   . ده ستێک هه یه          

     . له ناو به رده که دا . ده ستی لێوه  بده  و بیگره         

... ئالێکس : من ده ترسم، من

 سۆفیا : به ڵێ، به ڵێ، ده سته کانی له وێن، هه ستی پێ ده که یت ؟

. ئالێکس : من هه ست به  هیچ نا که م

. سۆفیا : ئه وه  باوکته  . ده ستی ده ناسیته وه

. ئالێکس : به ڵێ

. سۆفیا : ئه وانه  ده ستێکی پۆڵینن، زۆر ناسکن بۆ تۆ . بۆیه  ده بێت ئازا بیت

هه ر هیچ نه بێت بۆ ئه وانه ی که  له دوای تۆوه  دێن . خه ڵکانی وه کو         

. ئێمه  نامرن         

. کاپتن : خودا بتبه خشێ، خودا هه موومان ببه خشێت

 تاریکی . ده نگی گو لله یه ک دێت و به دوایا گوێمان له  ده نگی )          

 ( گولله یه کی تریش ده بێت           
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 له  کۆتایی شانۆییه که دا فیدیلیا که  کچی ئه لکسه ندرایه  و کوڕه زای سۆفیاشه ، ڕوو

 ده کاته  مناڵه  ڵڵه که  و ده ڵێ : تۆ ده بێت فێری ئه وه  بیت چۆن قسه  بکه یت، تۆ

 پێویستت به وه یه  قسه  بکه یت . کۆمه ڵێ شت هه ن که  تۆ ده بێت باسی بکه یت . ئه گه ر

 تۆ بڕیارت داوه  که  هه ر قسه ش نه که یت، ئه وا هه ر چۆنێک بێت چیرۆکه که ت هه ر

 ده که وێته  سه ر زار و ده ماو ده م هه ر ده بێ بڕوات . ده یان چیرۆک هه ن که  هاوارده که ن

که سێک بیانگێڕێته وه ، ئه گه ر وشه ش نه بێت ئه وا له ڕێی پێسته وه  بۆ خۆیان دزه

 ، ده که نه  ده ره وه  . ئه گه ر له  شانۆی جیهانیدا به دوای قه ده ری دایه  سۆفیادا بگه ڕێین

 ئه وا قه ده ری ئه نتیگۆنا به ته نگمانه وه  دێ که سۆفۆکلیس له  شانۆیی ئه نتیگۆنادا

 نیشانی داوین . ئه و خوشکه ی که  مل نادات لشه ی براکه ی قه ل و داڵ بیخوات و گیانی

 خۆی ده خاته  مه ترسیه وه  به رانبه ر  به  شاردنه وه ی لشه ی براکه ی . دواجار

 . ئه نتیگۆناش و دایه  سۆفیاش، دوو کاره کته رن که  ئاماده  نین بێده نگ بوون هه ڵبژێرن
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 شانۆیی

 بێوه ژنه کان                                         

نوسینی : ئێریه ڵ دۆرفمه ن

   وه رگێرانی له  ئینگلیزییه وه  : فاروق هۆمه ر

: سه رچاوه و ناونیشانی ده قی شانۆییه که  به  ئینگلیزی

The widows 

By Ariel Dorfman
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 : کاره کته ره کان

 خێزانی فۆنتس

. سۆفیا فۆنتس ............... داپیره

. ئالێکساندرا ................. خێزانی ئه میلینۆی کوڕیه تی

. یانینا ......................... خێزانی ئالۆنسۆی کوڕیه تی

 . فیدیل ......................... کچی ئالێکساندرایه

. ئالێکسس ...................... کوڕی ئالێکساندرایه

. ئالۆنسۆ ........................ کوڕی سۆفیایه

 ژنانی ناو دۆڵه که

 تریسا ساڵس

کاسرینا

رۆسا

مێری لز

 ئه ماندا

 لوشا

ره مۆنا

 . سیسیل سانجیس ........... ده زگیرانی ئه مانۆئێلی خزمه تکاره

 فلیپ کاستۆریا
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. بیاترێس کاستۆریا ........... خێزانی فلیپه

 برایه کی کاستۆریا

. باوه  گابرێڵ ................ قه شه یه کی ئه بره شییه

ئه ندامانی سوپا

 کاپتن

ئه فسه ر

 ئه مانۆئێلی سه رباز

 پزیشکێک

کۆمه ڵێ سه رباز

ده کرێت له  شانۆییه که دا ژماره ی ژنانی دۆڵه که ، که م و زیاد بکرێن، به ڵم نابێت له

 سیان که متر بن، هه روه ها بۆ ئه و سه ربازانه ش که  له  شانۆییه که دا ڕۆڵیان نییه

 .  ناکرێت ژماره یان له  دووان که متر بێ، له  هه ندێ شوێندا ده کرێت زیاتریش بن

 ده کرێت یه کێک له  ژنانی دۆڵه که ، رۆڵی بیاترێس کاستۆریا یاری بکات، هه روه ها

 براکه ی کاستۆریاش، که  له  شانۆییه که دا نابینرێت ده کرێت که سێکی دی ڕۆڵه که ی

 یاری بکات .  یه ک ئه کته ر ده توانێ ڕۆڵی پزیشکه که  و باوه  گابرێڵ و فلیپ کاستۆریا و

. هه روه ها رۆڵی ئالۆنسۆش یاری بکات
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      به شی یه که م                                       

 دیمه نی یه که م                                     

   . ژنان له که ناری ده ریاکه  خه ریکی جل شۆردنن    

  

  منداڵه که  نایه وێت بدوێت ؟.تریسا 

 

.یانینا . ته نانه ت وشه یه کیش

. ته مه نی چه نده  ؟.تریسا 

 . کاتی ئه وه ی هاتووه  که  فێری قسه کردن بێت.یانینا 

 .  به خته وه ره  که وا بێده نگه ، دوچاری هیچ گرفتێک نابێت.کاسرینا 

.... تریسا . ده بێت هه ندێک جار بدوێ

 .  با نه دوێ، له وه ده کات بۆ خۆی بزانێ خێری خۆی له  کوێدایه.کاسرینا 
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 .  ئه مڕۆ سه رچاوه ی ئاوه که  پاکژ نییه.رۆسا 

.  تۆ هه موو ڕۆژێک وا ده ڵێیت.ئالێکساندرا 

.  هیچ شتێک به  پاکژی نایه ت.رۆسا 

.  به  گوێیدا بچرپێنه.مێری لس 

که مێک له سه رخۆ جله کانت له  ئاو هه ڵکێشه" بۆ رۆسا "  .ئالێکساندرا   .

.  له  نزیکه وه  به  گوێیدا بچرپێنه.مێری لس 

.  ئه و مناڵه  بۆ باوکی وا ده کات.کاسرینا 

. یانینا . باوکی خۆی نه بینیوه

. وچانێکی کورت            

.  من به  گوێیدا ده چرپێنم .فیدیل

 .  هه موو ڕۆژێک به  په نجه ش که مێک زمانی بۆ بشێله.تریسا 
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.  فیدیل حیکایه تی بۆ ده گێڕێته وه.یانینا 

.  سه رباری کاره  تاقه ت پروکێنه که ی خۆی.ئالێکساندرا 

.  دایه.فیدیل 

.  شتێک هه یه  . ئه مرۆ ئاوه که  وه ک ڕۆژانی پێشوی نییه.رۆسا 

.  منداڵێکی غه مگین دیاره.یانینا 

تۆ پێت وایه  ده زانێت که  باوکی. کاسرینا   ....

.  شششششش.تریسا 

.  ئه وه ی که  من ده یزانم ئه ویش ده یزانێت .یانینا

 . وچانێکی کورت، باوه  گابڕێڵ به هه ناسه  سواری دێته  ژورێ         

   .  هه مووتان وه رن، کاتی خۆیه تی، ئیستا کاتی خۆیه تی.باوه  گابڕێڵ 

. ده ڕواته  ده ره وه                 
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جێبه که  کشایه وه  . کاپتنه  تازه که ش گه یشته  ئێره" دێته  ژورێ "  .سیسیل   .

. ژنه کان ته ماشای سیسیل ده که ن . بێده نگییه کی کپ و خامۆش             

ده چێته  ده ره وه جێبێکی گه وره یه  .  .سیسیل   .

ژنه کان جله کانیان داده نێن، جله  ته ڕه کان ده گوشن و ده یانخه نه وه  ناو            

 سه به ته کانه وه،  به  چرپه  بۆ یه کتری ده دوێن، ده چنه  ده ره وه ، سۆفیا به           

. ته نیا له سه ر ڕووباره که  ده مێنێته وه  . فیدیل جارێکی دی دێته وه  ژورێ           

  

  داپیره ، تۆ ناته وێ بیبینی... ؟.فیدیل 

. ئالێکساندرا جارێکی دی دێته وه ، ئالێکسس دائه نێت           

له گه ڵ داپیره تا بمێنه ره وه" بۆ ئالێکسس "  تۆ  .ئالێکساندرا   .

 .  ده مه وێت کاپتنی تازه  ببینم . ده مه وێت بزانم شێوه ی چۆنه.ئالێکس 

  نامه وێت ئه و کاپتنه  تۆ بناسێ، من ژنێکی دنیا دیده م . نازانم ئه م.ئالێکساندرا 

... مناڵنه ی من بۆچی ئه وه نده بێ مێشکن ؟ فیدیل                 
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.....  داپیره ، ده ڵێن ئه م کاپتنه  له گه ڵ خۆیا هه واڵی هێناوه ، ئه ی تۆ.فیدیل 

تۆ هه موو شتێکت شێواندوه  . خه ڵکی پیان" بۆ سۆفیا "  فیدیل وه ره  . .ئالێکساندرا   

. وایه  تۆ شێت بوویت و منداڵه کانیش ئیستا گوێ له  من ناگرن                 

ئالێکساندرا و فیدیل ده چنه  ده ره وه  . وچانێکی کورت . ئالێکس                

 ، ده ڕوانێته  خامۆشی پیرێژنه که ، که  به  جۆرێک له  ده ریاکه  ورد ده بێته وه                

 . هه ر وه ک ئه وه ی چاوه ڕوانی شتێک بکات                

 داپیره  ... ؟ تۆ شێت بوویت ؟.ئالێکس 

.  به ڵێ.سۆفیا 

. له که یه وه  شێت بوویت ؟ .ئالێکس

. تۆ له  من ده ترسیت ؟.سۆفیا 

.  نه خێر.ئالێکس 

.  که روێشکه  بچکۆله که م.سۆفیا 
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.  من بچکۆله  نیم، من پیاوم.ئالێکس 

.  تۆ به خته وه ریت که  هێشتا گه وره  نه بوویت.سۆفیا 

 کاپتنه که  به پێی نه خشه یه کی ڕێگاوبان و به  پیاده  ده رده که وێت، هه ندێک         
. به رنامه  و پلنی نوسراوی له  به رگێکی لیلۆنی ئاڵندوه  و خستۆتیه  ژێر باڵی

کوڕه  تۆ، ده کرێ پێم بڵێی هێی" بۆ ئالێکس "   .کاپتن   .... 

" بۆ سۆفیاوه ره  ڕاناکه یت، من ... نه فره تت لێ بێ . ئالێکس هه ڵدێ "  "             " 

... به یارمه تی خۆت، خانم ... ده  ... ده مه وێت که            

 سۆفیا هیچ نیشانێکی پێوه  دیار نییه  که  ئاگای له  هاتنه  ژوره وه ی            

   ئه مه  که ناری ڕووباره که یه  که  ژنان جلوبه رگی لێ ده شۆن ؟کاپتنه که  بێ .            

ده بێ ئێره  بێ . پێم وابوو که  ده بوو ئێرهپارچه یه  جل هه ڵده گرێته وه  "   "           

           شینایی بێ . ده بێ ئێره  ئاوادان بکه ینه وه  . کارگه یه کی گه وره ی لێ            

 .بنیاد بنێین بۆ به رهه م هێنانی په یین            

. پیرێژنه که  منگه  منگێکی لێوه  دێ، ته نوره که ی ڕێک ده کاته وه            

 چۆن ؟ تۆ ... تۆ خه ڵکی ئه م ناوچه یه ی، مێرده که ت تا ئیستا ده رباره ی په یین            

 قسه ی بۆ نه کردویت ؟ چاکه ، پێموایه  تۆ ده بێ ته ماشای ئێره  بکه ی که            

 چه نده  وێرانه یه ، تا ببینی ... له به رئه وه ی خاکه که ی پشتگوێ خراوه  .. تا            

  ئیستا مێرده که ت باسی ئه وه ی بۆ نه کردویت که  کێڵگه که ی پێویستی به           

 په یینه  ؟           
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.  نه خێر.سۆفیا 

  ئێ، باشه  پێموایه  که  په یین زۆر ... یاریده ده ر بێ . ئا له م شوێنه دا سوپا.کاپتن 

 ده ست ده که ن به  دامه زراندنی کارگه یه ک، ئه وکاته  مێرده که ت بۆی ده رده که وێ         

که  تا ئیستا چی لێ که م بووه .  به روبووم ڕوو له  زیادبوون ده کا و بازرگانیش         

په ره  ده سه نێ  . تۆ .. تۆ لێره دا خه ریکی چیت ؟ چاوه روانی هاتنی که سێ         

ده که ی ؟         

 .  به ڵێ.سۆفیا 

من" خۆی پێ ده ناسێنێ "    .کاپتن  ... 

.  چاوه ڕوانی باوکم ده که م.سۆفیا 

.  باوکت.کاپتن 

 .  هه روه ها مێرده که شم.سۆفیا 

  باوکت ته مه نی چه نده  ؟.کاپتن 

 .  کوڕه کانیشم.سۆفیا 
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 ...  باوکت به لیه نی که مه وه  ده بێ.کاپتن 

.  به ته مه نه.سۆفیا 

  ده مێکه  چاوه ڕوانیت ؟.کاپتن 

. وچانێک، سۆفیا لێی ده ڕوانێ          

 .  خه ڵکه که  هه موویان به ره و گونده که  چوون بۆ ئه وه ی ته ماشات بکه ن.سۆفیا 

پێده که نێ، پێکه نینێکی وشک و ماناداری کورتخایه ن، له سه ره تادا          

. کاپتنه که  ده شڵه ژێ، دواجار ئاسایی ده نوێنێ و ئه ویش پێده که نێ          

. سۆفیا پێکه نینه که ی ڕاده گرێت          

 . هه ر هه موومان . هه ر هه موومان زۆر ده مێکه  چاوه ڕوانین         
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دیمه نی دووهه م                                       

    . کاپتن و ئه مانۆئێلی خزمه تکار  

 

ئه مانۆئێل . که ناری ڕووباره که ت دۆزییه وه ، گه وره م ؟

 بێگومان دۆزیمه وه ، من ده توانم نه خشه  بخوێنمه وه  . ڕووباره که ش.کاپتن 

. ئه وه نده  شتێکی گران نییه  تا له  ده ستم عاسی بێت          

 

 .  ده بوو من بۆ خۆم بتگه یه نمه  ئه وێ . کاری من ئه وه یه .ئه مانۆئێل

.  سه رباز، من خۆم ئاگادارت ده که م له وه ی کاری تۆ ده بێ چی بێت.کاپتن 

 .  باشه ، گه وره م.ئه مانۆئێل 

 .  هه ر کاتێ ویستم پیاده بم، ئه وا پیاده  ئه بم، ئه وه ت ل ڕوونه.کاپتن 

 .  هه ر وه ک خۆت ده ڵێی گه وره م.ئه مانۆئێل 

31



 کاپتن . زۆرباشه  . تۆ خه ڵکی ئه م ناوچه یه ی، وانییه  ؟

 .  کاپتن، خه ڵکی ئه و دیوه ی تری گرده که م، چل میلێک لێره وه  دوور ئه بێ .ئه مانۆئێل

 که واته  شاره زای ئه م خه ڵکانه ی ئێره ی ؟.کاپتن 

 .  تاڕاده یه ک،  کاپتن.ئه مانۆئێل 

               تاڕاده یه ک . کاپتن ئارکویدا پێیگووتم که  تۆ ئه و ده وروپشته ی خۆت.کاپتن 

.باش ده ناسی          

 من له وان ناچم، کاپتن . من له لیه ن کاستۆریاوه  دامه زراوم، له و ڕێیه وه.ئه مانۆئێل 

شاره زام . به  ڕوخسه تی خۆت گه وره م، پێم وانییه  تاسه ر هه موو ژیانی               

  ... خۆم لێره دا به سه ربه رم  . پێم خۆشه  که               

            

  له سه ر ئاوه که  ئه و پیرێژنه م بینی . ئه و سه گساره  ناشرینه  . هه ستم کرد .کاپتن

 ... چاوه ڕوانی که سێکه  که  ... به  به له م یان به شتێکی تر          

 .  سۆفیای پیر . ژنه که ی فۆنتس.ئه مانۆئێل 

 ده یناسیت ؟.کاپتن 

32



  گه وره م، به  درێژایی رۆژ له  که ناری ڕووباره که  ده وه ستێ . بۆ.ئه مانۆئێل 

 چه ند مانگێک ده چێ که مێک مێشکی له ده ست داوه  . پێی گووتی               

چاوه ڕوانی پیاوه کانی ئه کات ؟               

هه رچونێ بوو توانیم چه ند وشه یه کی له  ده م ده ربهێنم . باوکی و . کاپتن  

.... مێرده که ی و          

 .  کوڕه کانیشی . پیاوانێکی زۆر له  دۆڵه که  .... تیاچوون گه وره م.ئه مانۆئێل 

.  تیاچوون.کاپتن 

 ....  دیارنه مان، ئه وان.ئه مانۆئێل 

 زیندانی کران ؟ ئه وانه ی که  دیارنه ماون چه ند که س ده بن ؟.کاپتن 

 .  هه ر هه موویان، گه وره م.ئه مانۆئێل 

  هه ر هه موویان ؟ هه ر هه موو پیاوه کان ؟.کاپتن 

 .  من ... پێموایه  باشتره  له وباره یه وه  له گه ڵ ئه فسه را بدوێن.ئه مانۆئێل 
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" وچانێک به رله وه ی بێمه  ئێره  له وباره یه وه  هیچیان بۆ باس نه کردووم . .کاپتن   "

 ده مه وێ په نجه  بۆ ئه وه  ڕابکێشم که  له ڕووی دادوه رییه وه  کارێکی شیاو نییه          

ئه و هه موو پیاوانه   ئاوا بێسه ر و شوێن بکرێن .  ئه وه  وا له  ژنان ده کات که         

 عه قڵ و هۆش له  مێشکیانا نه مێنێ . ئه گه ر پارچه  گۆشتێکیش بێ          

 ... بیانده یته وه  به  خاکی پسپێرن، به ڵم کاتێ هیچ نه بێ بیان ده یته وه          

 . ئه وا ئه و خه ڵکه  شێت و هار ده بن . دونیاش به و کاره  ده زانێ          

 . ڕۆژگارێکی سه خته          

 

 .  وایه  گه وره م.ئه مانۆئێل 

 .  که مێک سمێڵی لێ ڕوابوو.کاپتن 

  گه وره م ؟.ئه مانۆئێل 

 .  حه زم له  ئافره ت نییه  گه نده مووی هه بێ.کاپتن 

هه موو خانه واده که ی ؟له  په نجه ره که وه  ته ماشای ده ره وه  ده کات "  "          

 .  هه موو نێرینه کان.ئه مانۆئێل 

 .  پێم وایه  ده بێت بیبه خشین .. مه به ستم له  گه نده مووه کانی روخسارێتی.کاپتن 

 تۆ ئه ڵێی چی ؟         
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 .  " دێته ژورێ " زۆر ئاسوده ین که  دواجار ئێره تان دۆزییه وه ، کاپتن.باوه  گابرێڵ 

 . بیستمان که  ون ببوون                  

  باوه  کێ ئه وه ی پێگووتن ؟.کاپتن 

 ئه ها . کاپتن، ئێمه  هه ر له  ڕێی واته  واته وه  هه موو شتێک.باوه  گابرێڵ 

. ده بیستین . به ڵم ژنان چاوه ڕوانت ده که ن                 
                

.  ژنان چاوه ڕوان ده که ن . ئێمه  ئه وه مان ناوێت.کاپتن 
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دیمه نی سێهه م

 . کاپتن بۆ ژنان ده دوێت . به ته نیا له سه ر شانۆ ده بینرێ و قسه  بۆ گوێگران ده کات

 

  جه نگ له  شاره کان، له  چیاکان، له  دۆڵه که ش کۆتایی پێ هات . ئه وه ی که.کاپتن 

.ماوه ته وه  ئه رکێکی نیشتمانییه  که  ئاشتییه کی قووڵ و ڕاسته قینه  بنیاد بنێین         

 ئاشتییه ک گه شه سه ندن به  دوای خۆیا ڕاپێچ بکات . به ڵم له  یاده وه ریی         

 هه ندێ که سا جه نگ هێشتا ماوه  . ترسناکه ، پێویستیمان به  په یمانێکی پته و         

 هه یه ، چ له لیه ن خه ڵک و چ له لیه ن سوپاشه وه ، ئێمه  هه موومان زیانێکی        

 گه وره مان لێکه وت . هه ردوولمان به  له خۆبردوویی و ئازایه تییه وه  وا بکه ین         

 ئایینده  به رده وام بێ . ئێمه  ئاماده ین له و یاخیبوونه ی ئێوه  ببورین ئه گه ر         

ئێوه  بتانه وێ ئه و وه ڵمه  توندوتیژه ی ئێمه  له  یاد بکه ن، ئه گه ر ئێوه  فێری ئه وه        

 بن که  ره فتاری خۆتان جوان بکه ن . ئه گه ر ئێوه  بێنه  ناو ئێمه وه ، ئه گه ر ئێوه        

 ئاماده بن بۆ ئه وه ی ڕابردوو له  یاد بکه ن، له دواجاردا له وه ده چێ برینه کان        

سارێژ بن . دیمۆکراسی و ته کنه لۆجیا ده هێنین بۆ ئه وه ی چی دی وا به        

... دواکه وتوویی نه مێننه وه، کارگه ی په یین و ئاژه ڵداری و ده رمانی مێشووله        

 کتێبخانه ، کێڵگه ی نوێ بۆ خه ڵکانێکی نوێ . ئه گه ر ئێوه  ڕێگامان بده ن، ئه وا        

 . ئێمه  دوایی به و داخ و که سه ر و ته نیاییه تان ده هێنین        
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 دیمه نی چواره م

. سۆفیا به  ته نیا له سه ر ڕووباره که یه

  چیت له گه ڵ خۆت بۆ هێناوم ؟ من پیربووم، چی دی بۆم.  " بۆ ڕووباره که  "سۆفیا 

 . ناکرێ له وه  زیاتر چاوه ڕێ بکه م            

. فیدیل  به  ڕاکردن ده رده که وێ          

!  دێنه وه  بۆ ماڵێ، هه ر هه موویان دێنه وه  بۆ ماڵێ .فیدیل

سۆفیا، ئالێکس له  کوێیه  ؟" ده رده که وێ "   .ئالێکساندرا   

سۆفیا ؟  له  کوێیهوچانێکی کورت .                       ....

نازانم، ئیستا" گێژ ده خوات، ته ماشای ئه ملولی خۆی ده کات "   .سۆفیا 

 . لێره دا بوو، له وانه یه  چوو بێته وه  بۆ ماڵێ           

.  ئای سۆفیا، ده بوو چاوت لێی بوایه.ئالێکساندرا 
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.  پێموایه ، ده بوو ئه و چاوی له  دایه  سۆفیا بوایه.فیدیل 

" به ده م بانگکردنی ئالێکسسه وه بێده نگ به  .  ئالێکسس !  .ئالێکساندرا   

!  ئالێکسسده ڕواته  ده رێ "                 

  باوکه  دێته وه  ماڵێ .  داپیره ، هه ر که سێک ده بینی ئاسوده یه ، هه ر.فیدیل 

 . هه موویان          

. تریسا به ده م پاکردنی گه رمه شامییه که وه  ده رده که وێت           

.  فیدیل، درۆ بڵومه که ره وه.تریسا 

...  من درۆناکه م، کاپتنه  تازه که ، بۆ خۆی گووتی که  پیاوه کان ده گه ڕێنه وه.فیدیل 

 ...  ئه و گووتی له وانه یه ، ئه گه ر ئێمه  ره فتارمان باش.تریسا 

ئه گه ر ئێمه  باش بین" به ده م رێکخستنی جلوبه رگه کانییه وه  ده رده که وێ "  .کاسرینا   .

. یانینا ده رده که وێت             

 .  به ڵم ئێمه  بۆ خۆمان هه ر باشین . ئێمه  شتێکی هه ڵه مان نه کردووه.فیدیل 
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    .  به ڵم سۆفیا نا.تریسا 

 ...  به درێژایی رۆژ له سه ر ڕووباره که  دانیشتوه.کاسرینا 

ره فتاری باش نییه. تریسا   . 

 .  ئه و مناڵه م لێوه ربگره ، شانوباڵم که وتنه  خوارێ.یانینا

.یانینا مناڵه که  ده دات به  فیدیل         

!  " هاوار ده کات "  ئالێکسس.ئالێکساندرا 

سۆفیا، ده بوو تۆش له گه ڵمان بوویتایه ، کاپتنه  نوێکه  له گه ڵمان کۆبۆوه. یانینا  . 

... ئه و قسه ی بۆ کردین، ئه و گووتی          

 .  ڕابردوو له یاد بکه ن.تریسا 

 .  ڕابردوو بنێژن.کاسرینا 

واز له  مردووه کان بێنن" به ده م وردبوونه وه  له  مه نجه ڵێکه وه  ده رده که وێت "  .رۆسا   .
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 .  ئه و وای نه گووت.تریسا 

 .  ئه و هه رگیز ناوی مردووه کانی نه هێنا.کاسرینا 

....  سۆفیا، ئه و به ڵێنی پێداین، ئه گه ر هاریکاری بکه ین، ئه و گووتی.یانینا

له وانه یه  نه توانین بڕوای پێ بکه ین، ئه گه ر تۆ له وێ بوویتایه ، بۆت ده کرا         

 ... پێمان بڵێی . ئه گه ر تۆ بتبینیایه         

 .  بینیم.سۆفیا 

 .  گوێی لێبگرن، ئه ویش له  کوڕه زاکه ی درۆزنتره.رۆسا 

 ...  تۆ بچۆ به لی کاری خۆته وه.سۆفیا 

 .  ئه وه  کاری منه ، ئه و گووتی باش بن .رۆسا

.  ئه و گووتی کارگه ی په یینتان بۆ ده هێنین، من ده زانم ئه و چی گووت.سۆفیا 

 

  به ڵم تۆ له وکاته وه  لێره  بوویت . ئه وه  چۆن توانیت ... ؟.یانینا

 یانینا بچۆره وه  ماڵێ، ئه وه  خه ریکه  تاریکی دادێت، به ته واوی سه به ته کان.سۆفیا 
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  به  تۆڕه کان داپۆشه  با مێرووه کان له  خاکه که وه  نه یه نه  ده رێ و زیان به          

 . به روبوومه که  نه گه یه نن          

 .  زۆر به  چاکی  دامپۆشیون.یانینا

منیش یاریده م دا، داپیره ، ئێمه . فیدیل  ...

  له وانه یه  به  باشی داتان نه پۆشی بێت . هه رچونێ بێت به ته واوی هه مووی .سۆفیا

 . داپۆشن تا مێرووه کان بۆیان نه کرێ بچنه  ناوی         

هه ر خه ریکی ئامۆژگاری کردن به  و ڕه خنه  له م و له و بگره ، بۆ خۆشی بۆ. کاسرینا   

 مانگێک ده چێ به ردێکی نه خستۆته  سه ر به ردێ . سۆفیا، هه ندێ ئامۆژگاری            

 . خۆشت بکه ، تۆ سه رت سپی کردووه            

 ....  هه ر له وێدا دائه نیشێ.تریسا 

...  وه ک به رده کانی سه ر ڕووباره که ی لێهاتوه.رۆسا 

که لله ڕه ق، ده سته وئه ژنۆ، وه ک کێلی قه بر. کاسرینا   ... 

 ...  هه ر خه ریکی سه رزه نشت کردنی ئه م و ئه وه.رۆسا 
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...  هه ر وه ک ئه وه ی بڵێی ئێمه  له  یادمان کردبێ که.تریسا 

 شششش. " په نجه  له سه ر لێوی دائه نێ "رۆسا 

   بۆت ناکرێ سه رپه رشتی خێزانه که ت بکه ی . ئه وه ی هۆش و گۆش بێ.تریسا 

 . له  مێشکتا نه ماوه ، خه ریکه  به ته واوی وه ک به ردت لێ دێ         

ئالێکسس. " به رده وامه  له  بانگ کردن " ئالێکساندرا   !

 کاتێ که  خاکه که یان لێ زه وت کردین، ده بوو هه ر ته ماشا بکه ین چۆن په رژینی.رۆسا 

  ده که ن و ... پێبکه نین . هه روه ک ئه وه ی په یمانێکم پێبده ی، سۆفیا، چرپاندت         

" به  گوێما و گوتت " خه مت نه بێ، ژیان وه ک زه مین به رده وام ده بێ         

. ئیستا هه سته  با بڕۆین         

 ، بۆم ناکرێ، من خه می ئه و چوار پیاوه  له  په لوپۆی خستووم . باوکم، مێردم.سۆفیا 

  دوو کوڕم . کوان له  کوێن ؟ هه ر کامێکیان ده گری ژانی خۆی هه یه ، هه ر کاتێ          

 بیر له  یه کیان ده که مه وه ، تۆ بڵێی ئیستا برسی نه بێ، تۆ بڵێی ئیستا تینووی          

. نه بێ، تۆ بڵێی ئیستا سه رمای نه بێ، ئه وه نده ی تر باری خه مم قورس ده بێ          

من بووم به  به رد . ئیستا له  کوێن؟ پیاوه کانی من ئیستا له  کوێن ؟ زۆر به          

 قووڵی هه ست به  ونبوونیان ده که م و هه موو شتێکی دیم له بیر چۆته وه ، چۆن          

خواردن لێ بنێم، چۆن کشتوکاڵ بکه م، ته نانه ت ڕۆیشتن و ڕاوه ستانیشم له         
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 ....بیرچۆته وه  . ناتوانم بجوڵێم . من لێره دا چاوه ڕێ ده که م له به رئه وه ی         

  " ئالێکساندرا ده رده که وێ و ئالێکسیشی به  باوه شه وه یه "         

 داپیره ؟ له به رئه وه ی چی ؟.فیدیل 

چاوه ڕێ ده که م . له به رئه وه ی چی دی به رگه ی چاوه ڕوانی ناگرم. سۆفیا   . 

 .  من له وه  بێزار بووم . ئێمه  ده ڕۆینه وه  ماڵێ .ئالێکساندرا

.  داپیره.فیدیل 

 .  وازی لێبهێنن، با بۆ خۆی وه ک ئاژه ڵ له و سه ر خاکه  لێی درێژ بێ . ئالێکساندرا

ئه وانه  چاودێریمان ده که ن و بۆ خۆشت زۆرباش ده زانیبۆ سۆفیا "  "                    .

 . تۆ سه رنج بۆ خۆت ڕاده کێشی . سه رنج بۆ هه ر هه موومان ڕاده کێشی                  

  ئالێکساندرا له گه ڵ فیدیل دورده که ونه وه  . ئالێکسس له  دواوه  هه وڵ "                 

 " ده دات بمێنێته وه  تا له گه ڵ سۆفیادا بدوێ                 

                  

ده بێ منیش لێره  به نگ نه بم، دایکم پێیگوتووم که  نابێ" بۆ سۆفیا "  .ئالێکسس   ....
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 ئالێکساندرا باسکی ئالێکسس راده کێشێ و له گه ڵ یانینا و فیدیل ده ڕۆنه  "           
 ده رێ . سۆفیا به ته نیا داده نیشێت . هه ر هه موو ژنه کان ده ڕۆن بێجگه  له

 " تریسا            

....  هه ست به  شتێک ناکه یت.سۆفیا 

  هه ست به  چی ؟.تریسا 

.  شتێک به ره و ئێره  دێت.سۆفیا 

.  نه خێر .تریسا

   .  ئه وه  شتێکه.سۆفیا 

. وچانێکی کورت       

 کاتێ که  مێرده که م ده گه ڕێته وه ، پێی خۆشه  له ناو کێڵگه که دا بمبینێ.تریسا 

 سه رقاڵبم به  ئیش و کار و فرۆشتنی به روبووم و به خێوکردنی           

 منداڵه کانمه وه  . منیش چاوه ڕوانم، به ڵم به و شێوازه ی تۆ نا، سۆفیا، به و         

. شێوازه  نا         

ئه وه  شتێکه  . خه ریکه  ده گاته  جێ" ده ستی ده خاته  ناو ڕووباره که وه  "  .سۆفیا   . 
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 دیمه نی پێنجه م                                     

 سیسیل و ئه مانۆئێل له سه ر ڕووباره که ن، ئه مانۆئێل هه وڵ ده دات خۆشه ویستی

 . له گه ڵ سیسلدا بکات

 .  لێره دا نا.سیسیل 

 .  من حه زم له م شوێنه یه ، شیناییه  و دڵگیره.ئه مانۆئێل 

.  من حه زم له  شینایی نییه.سیسیل 

 .  ته نانه ت به رله وه ی تۆش بناسم ئه م شوێنه  تۆی بیر ده خستمه وه.ئه مانۆئێل 

 . ده مزانی که  ڕۆژێک دێ له م شوێنه دا پێکه وه  ده بین               

" ده وه ستێ من پێشتریش ده هاتمه  ئه م شوێنه ، له گه ڵ ...  .سیسیل   " 

 پێم بڵێ له گه ڵ کێ ؟.ئه مانۆئێل 

 .  با بڕۆین.سیسیل 
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!  زیۆ  " گاڵته ی پێده کات "  هێی، زیۆ.ئه مانۆئێل 

 ...  بێده نگ به  . زیۆ ده گه ڕێته وه  . هه موو که س ده ڵێ.سیسیل 

 .  ئه و سه گه  هیچ و پوچه.ئه مانۆئێل 

 .  کاپتنه که  پێی گووتون . خۆم گوێم لێی بوو.سیسیل 

...  هه رگیز شتی وای نه گوتوه .ئه مانۆئێل

 ...  هه موو ژنه کان، جێگای نوستنه کانیان ساز ده که ن .سیسیل

 که واته  له م ده ڤه ره یا دونیایه ک ژنی بێ هومێد له ناو جێگا ساردو .ئه مانۆئێل

سڕه کانیاندا گینگڵ ده ده ن .. بێجگه  له  ژنێکی بچکۆله ی شیرین که  خۆم               

 ... ده یناسم . ئه و ژنه  به خته وه ره               

   " ده ست بۆ سیسیلیا ده بات، خۆی دورده خاته وه "              

  ئه و جادوگه رانه  ڕقیان لێمه ، له به رئه وه ی ئێمه  یه کترمان خۆش.سیسیل 

. ده وێت .  ده چن به  زیۆی ده ڵێن           
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.  خه مت نه بێ که س ناتوانێ له  گوڵ کاڵترت پێ بڵێ.ئه مانۆئێل 

 ده ست بۆ پۆشاکه  سه ربازییه که ی ده بات"  ده زانیت ئه وه  چییه  ؟ "               

 ده مانچه که ی ده گرێت "  ده زانیت ئه وه  چییه  ؟ "               

ئه و چی هه یه  ؟ مه به ستم مێرده که ته  ؟ هه تا ئه گه ر گه ڕاشه وه،  که  ئه وه                

 هه رگیز ڕوو نادات، با بڵێین وا هاتیشه وه  ؟  ئه و دره ختانه  ده بینی  ؟                

    

.  به ڵێ.سیسیل 

 ئه و دره ختانه م خۆش ده وێن . ده ست له  میوه ی ئه و دره ختانه وه.ئه مانۆئێل 

بده ی، که سێک که  تۆ ناتوانی بیبینی؛ ئه و ده ستانه ت ده داته               

 . به ر گولله  . ئه و خاکه  سه وزه  ماڵی کاستۆریایه ، پارێزراوه               

 کاتێ که  مناڵ بووم ده هاتم بۆ ئێره ، شه ش کاتژمێر بێره دا ده هاتم و               

 . ده چووم و باڵنده م لێ دوور ده خستنه وه               

  قه د به سه ر ئه و دره ختانه یا هه ڵنه زناوی و میوه  بدزی ؟.سیسیل 

  من نا . من باڵنده م لێ دور ده خستنه وه ،  ئه گه ر ئه وان بهاتنایه و.ئه مانۆئێل 

    له سه ر دره خته  به رداره کان بنیشتنایه ته وه ؛ ئه وا من به ردم تێده گرتن و               

ده مترساندن . ئه وه شم ده زانی که  ده بێ من پارێزگاری له  ماڵ و موڵکی               

 ئه و بکه م، ئه وه  شتێ بوو که  من بۆ ئه وه  له  دایک ببووم . کۆستریا               

بۆ خۆی نه یده زانی من له وه  به ئاگام، که  ئه گه ر به سه ر په رژینه که یا               
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هه ڵبزنێم ئه وان ده مده نه  به ر گولله ، به ڵم من شانازیم به وه وه ده کرد               

 که  پارێزگاری له  ماڵ و مۆڵکی ئه و ده که م . باوکیشم له سه ر ئه وه               

   لێیده دام . ئه و ده یزانی من له  کوێ بووم و هه ر که  ده چوومه وه  ماڵی               

. ئیدی تێرو پڕی لێ ده دام              

.  کوڕێکی داماو بووی.سیسیل 

  تۆ ده زانی شه ڕ چییه  ؟.ئه مانۆئێل 

 .  به ڵێ ده زانم شه ڕ چییه.سیسیل 

 تۆ لیه نی لیه ک ده گری و ئه گه ر ئه و لیه  دۆڕاندی ئه وا تۆش له گه ڵیان.ئه مانۆئێل 

 تیا چوویت. " ئه وان خاکی خه ڵکانی ئێمه  زه وت ده که ن" باوکم               

 که  به  که مه ربه نده که ی فه لقه ی ده کردم، وای ده گووت، " ئه وان               

" ئێمه  به ره و چیاکان ڕه وانه  ده که ن               

  " ئیستا ده بێ ئێمه  بێین وئه و وایده گووت و شه لقی لێ ده دام .               

میوه کانی به رین " باکی نه بوو له وه ی ده یگوت ... ئه و له وه دا له سه ر               

 . هه ق بوو که  لێی ده دام . باوکم ده یزانی که  من دوژمنی ئه وم               

 ئیدی ڕۆژێک نه گه ڕامه وه  ماڵێ . کاستۆریا به سه ر ئه سپێکی سپی               

 گه وره وه   له  ده روازه که وه  ده رکه وت و پرسیاری ئه وه ی لێکردم که               

 ده توانم بچمه  لی و کاری بۆ بکه م . ده زانی چی گووت ؟               
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 .  نازانم.سیسیل 

  " ده بێ گولله  به و باڵندانه وه  بنێی که  میوه کان ده خۆن، ئه گه ر.ئه مانۆئێل 

باڵنده کان نه کوژیت جارێکی دی هه ر دێنه وه  " ئه وه ی گوت و                

ده مانچه یه کی دایه  ده ستم . وابزانم باوکم به  درێژایی ئه و رۆژه                

 . به  قامچییه که ی ده ستییه وه  چاوه ڕوانی منی کرد بوو بگه ڕێمه وه                

 . به ڵم ئیتر بۆ هه تاهه تایه  نه گه ڕامه وه  ماڵێ                

     

   . کاپتن و ئه فسه ر له  نزیکیانه وه ، له سه ر گرده که  ڕاوه ستاون             

  تۆ ئه زانی کاپتن من چی ئه م وڵته م پێخۆشه  ؟ ئه و سروشتی نه گۆڕییه ی.ئه فسه ر 

که  له گه ڵ خۆی هه ڵیگرتووه. له و شوێنه ، له ناو ئه و ته پوتۆزه دا، پیاوێک به            

 جوتیاری له دایک بووه ، ئیتر کوڕه که ی و کوڕی کوڕه که ی له سه ر هه مان بنج            

،ده ڕوێنه وه ، ئه گه ر ڕێگاشیان پێ بده ی ئه وا ئه وپه ڕی خۆشنودی ده نوێنن            

خامۆشیش بۆ خۆی له و ره زامه ندییه وه  هه ڵده قوڵێت. له و جێیه وه ، له و شوێنه            

 پڕ له  شینایی و پیت و به ره که ته وه  ماڵ و مۆڵک له  وه چه یه که وه  بۆ            

 وه چه یه کی دی ده ستاو ده ست ده ڕوات . له  باوکی منه وه  بۆ باوکی ئه و و بۆ            

  باوکێکی دی ... چوارده  خێزان بۆ چوارسه د ساڵه  کشتوکاڵ، به  ڕایه ڵێکی            

 سۆزداری له  یه کبینه ، گرێی داون به م خاکه وه  ، به وپه ڕی میهره بانی و            

 . ده ست ره نگینییه وه ، به رهه م پێشکه ش ده که ن به  هه مووان            

له م دونیایه دا قوڵییه ک هه یه ، ساختومانێکی حه تمی، ساختومانێکی            
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 پیرۆز، ئه گه ر ئه وه ت قبوڵ بێت . هه روه ها ساختومانێکی تریش هه یه  که            

 .هه میشه  خه ڵکانی ناو ئه و ته پو تۆزه  ی هه ڵوه دا کردوه  به دوای شیناییا            

ئه گه ر هه ر بیروباوڕێکیشیان به رچنگ که وێ، ئه وا هه ست ده که ن ئه و            

بیروباو ره به ته نگیانه وه  دێ بۆ ئه وه ی شینایی پێ بپارێزن . هه موو            

. شتێکی قه شه نگ و پڕ بایه خ و شارستانیی به  ته پو تۆز داپۆشراوه            

 . هه روه ک ئه وه ی به  درێژایی ئه م هه شت ساڵه ی ڕابردو ره چاومان کردووه            

 تۆ بۆچی ئه وه م پێده ڵێی  .... ؟.کاپتن 

 دوێنێ له  گوندا له گه ڵ ژنان بوویت . کاپتن، مه به ستم ئه وه  نییه ، که  بێ.ئه فسه ر 

رێزی به  ئێوه  بکه م، به ڵم گوتارێکی جوانتان پێشکه ش کرد ، دیموکراسی            

 . و په ینی کیمیاویی            

.  من خۆم ئاره زوویه کی خۆشم بۆ گوتار خوێندنه وه  هه یه.کاپتن 

 . له وه دا زۆر لێوه شاوه م          

 گوتارێکی زۆر جوان و سه رنج راکێش بوو . بێگومان ئه و گوتارانه  نا.ئه فسه ر 

 . که  من ده یانده م، ئه گه ر بهاتایه  من کاپتن بوومایه ، به ڵم کاپتن نیم            

  به ڵم ئه گه ر تۆ .... قسه ت له سه ر ئه وه  ده کرد ... ته پوتۆز ؟.کاپتن 
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  هه ر چۆنێ بێ، من پێت ده ڵێم " پیرۆزه  " . ئێوه  زیندون . ده ته وێ هه روا .ئه فسه ر

 به رده وام بی ؟  کاپتن، ئێمه  ناتوانین سه رنجی خۆمان بده ین، ئێمه  له و             

 . ئاسته یا زۆر لوازین              

. وچانێک             

 ئه فسه ر، چه ند ساڵێک له مه وبه ر کاتێ له  نانخواردن ده گه ڕاینه وه ، فه رمانم.کاپتن 

به  تیپه که م دا حه شاماتێک گولله باران بکه ن که  له  گۆڕه پانی گوندێکدا          

 مۆڵیان خۆاردبوو . خۆم وه ستابووم و ته ماشام ده کردن . کاتێ که  تاریك داهات          

 لیته که م ده رهێنا و له ناو گۆڕه پانه که دا به ناو لشه کاندا ده گه ڕام . خوێنێکی          

  زۆر چۆرابۆوه  ناو پووته کانم. منداڵێکی نۆ ساڵن له ناو برینداره کاندا که وتبو          

 که  دیاربوو له  هه موویان گه نج تر بوو . له وێدا وه ستام و که وتمه  سه رنجدانی          

 مناڵه که  . وابزانم کاتژمێرێکی خایاند تا گیانی ده رچوو .  له  میانه ی ئه و          

 ته ماشاکردنه ما پووته کانم وشک بونه وه  و لیته که شم ڕۆناکی تیا نه ما . پیاوی          

 . لواز به رگه ی شه وی ئاوا ناگرێ . من پیاوێکی لواز نیم . به ڵم ... ماندووم          

. جه نگ کۆتایی پێهات         

  کۆتایی پێهات . ئه وه  ده بینی له وێداوه ستاوه ، له و شوێنه دا که  ڕووباره که .ئه فسه ر

پێچ ده کاته وه  . هه ر هێنده ی مێشێک ده بێ و نابێ، به ڵم ئه وه  مێش نییه            

 . پیرێژنێکه            
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 .  خاتوو فۆنتسی پیر.کاپتن 

  تۆ پێت وایه  ... جه نگ لی ئه و کۆتایی پێهاتبێ ؟ فه رموو بچۆ ئه وه ی.ئه فسه ر 

 . پێ بڵێ . به ڵم دڵنیابه  له وه ی که  ده مانچه که ت له  شوێنی خۆیه تی            

هه شت ساڵمان ده وێ بۆ ئه وه ی نیزام بگه ڕێنینه وه  و کاری ئێمه ش ئه وه یه            

 . که  دڵنیا بین له وه ی جارێکی دی نیزام نه گه ڕێته وه  شوێنی خۆی            

 چونکه  نه  تۆ بۆت ده لوێ جارێکی دی ته ماشای ئه و مناڵه  پچکۆله یه            

 بکه یته وه  که  چۆن گیان ده دات، نه  منیش بۆم ڕێ ده که وێ جارێکی دی            

 . ته ماشای ئه و دیمه نانه  بکه مه وه   که  ته ماشام کردوون           

  نیزام به بێ گۆڕانکاری نابێ. ئه گه ر بته وێ نیزام ڕابگری ئه وا ده بێ ئه و.کاپتن 

 خه ڵکه  له  برسێتی و ته پوتۆز رزگار بکه ی . ده بێ به ره و پێشه وه  هه نگاو         

 . بنێین         

 .  ئه وجا تۆش سه رله نوێ وه ک ڕه شه با به ره و ئێره  هه ڵده که یته وه.ئه فسه ر 

 ده ڕوانیته  سه وزایی، ده ڕوانیته  ته پوتۆز، ده ڕوانیته  پیرێژن، ئه و            

  . چه ق به ستوویه ی ئێره  . کاپتن، ڕابردوو چاوه ڕێت ده کا            

  ئه مانۆئێل، ڕۆژگار گۆڕاوه  . ڕه نگه  بۆمان بکرێ سه ردانی خێزانه که ت.سیسیل 

 . بکه ین و له گه ڵ باوکیشتا ئاشت بیته وه           
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ئه و ... ئه و پیاوێکی دۆڕاوه  . گوێشی مه ده رێ. ئه مانۆئێل   . 

 .  بۆ نا ؟ من گوێی ده ده مێ.سیسیل 

 .  ئه ویشیان بردوه  . هه ر وه کو زیۆ بێسه ر و شوێنه.ئه مانۆئێل 

. هه رگیز ناگه ڕێته وه               
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                  دیمه نی شه شه م

. دره نگانێکی شه وه ، سۆفیا و فیدیل و ئالێکسس له سه ر که ناری ئاوه که ن

 لێره ، له و شوێنه ی که  ڕووباره که  بیر له وه  ده کاته وه  به یه ک ئاڕاسته دا.سۆفیا 

 . بڕوا و دواجاریش به  پێچه وانه وه ... ئه وه  ئه و شوێنه  بوو که  لێی مردن          

 کێ کوشتنی ؟.ئالێکسس 

 .  تۆ بۆ خۆت ئه و چیرۆکه  ده زانی.سۆفیا 

.  داپیره  جارێکی تر بۆمان بگێره وه.فیدیل و ئه لێکسس 

 

، ئیسپانییه کان، باپیره  گه وره  گه وره که م و ژنه که ی . ژنه که ی زۆر دڕنده  بوو.سۆفیا 

  . ئیسپانییه کان باوڕییان وابوو که  ئه و گلێنه ی چاوی دوژمنه کانی ده خوات          

  

 جا ئه وه  ڕاست بوو ؟.فیدیل 

  خۆزگه  وا بوایه  . من ئه م مۆمانه  بۆ رۆحه  پچکۆله کانی ئه وان.سۆفیا 
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ڕۆشن ده که م . ئه م ئاوه  چاوی لێیان بووه  که  مردوون . ئاو ده ڕوانێته          

 هه موو شتێ . له هه موو شوێنێکی ئه م دونیایه دا هه ڵده قوڵێ و له  کوێدا          

 . ڕێگه  هه ڵه  بکه م یان شتێک ونبکه م، ده زانم ئاوه که  یاریده م ئه دا بیدۆزمه وه         

 . ده بێ بزانی چۆن پرسیاری لێ ده که یت         

. ده نکه  شخارته یه ک داده گیرسێنێ و مۆمێک ڕۆشن ده کا و دواتر ئه وانی دی         

. ئیستا ئه و ڕۆحه  گچکانه  لێم ده ڕوانن، ئێوه ش بڕۆن بنوون، بڕۆن ڕۆڵه کانم         

 .... ئه گه ر دایکتان له خه و ڕابێ و نه تان دۆزێته وه         

. له ناو ئه و تاریکییه دا، مۆمه  داگیرساوه کان ده بریسکێنه وه               

 ....  داپیره ، ئه وه.ئالێکسس 

 ششش . ئه وه  کێیه  ؟ ئه وه  کێیه  له وێ ؟.سۆفیا 

. هاژه ی ڕوباره که  به ره و به رزبوونه وه  ده چێ          

تا ئێوه  له  شه وا لێره  بن،  خه و ناچێته  چاوم . هه موو" ده رده که وێ "   .تریسا   

 ... ئه وه ی پێی ڕاده گه م هه ر تێبینی کردنی ئێوه یه           

...  به ڵم تۆ چه ند میلێک لێره وه  دووری.سۆفیا 
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 له په نجه ره ی نزیک ده رگاکه وه  ... گوێم له  خشپه  و جوڵه یه ک بوو، ئه نتۆنیۆ.تریسا 

 بوو . پێم وابوو ئه نتۆنیۆ بوو، له و ساته وه ی ئێوه  لێره یا دائه نیشن، منیش          

 هه موو شه وێک هه مان خه ون ده بینم  . مێرده که مه ، به ڵم نایه وێت له گه ڵما          

 ،بدوێ . هه مووی تۆیت، تۆ هه راسانیان ده که ی، بۆ هه ر شوێنێکیان کێش کردبێ          

 . تۆ لێیان نابیته وه ، بڕۆ ماڵه وه ، با که مێک پشوو بده م         

گوێم لێ بوو رۆبه رتۆ بانگی ئه کردم، به په له  ڕامکرده" ده رده که وێ "   .کاسرینا   

به رده رگاکه  تا به خێرهاتنی بکه م، به ڵم حه وشه که  چۆڵ و هۆڵ بوو، ئه و             

 مۆمانه م بینی داگیرسابوون . سۆفیا ده مه وێ بنووم به بێ ئه وه ی خه ون             

 . ببینم . له  شه و گه ڕێ با بۆ خۆی ته نیا بێ             

 منیش خه ونم هه یه  . من ده سته کانی خۆم ده بینم، ده رزی و ده زوو له ناو.سۆفیا 

 ده سته کانی خۆما ده بینم و سه رقاڵی دورینه وه ی شتێکم، که  ده ڕوانمه          

خوارێ، ده بینم ئه وه ی که  ده یدورمه وه  ده می که سێکه ، ده مێک ده دورمه وه          

 تا بێده نگ بێ . بڕژانگێک ده دورمه وه ، گوێکانی مرۆڤێک، هه ر          

هه موشیان پێم ئاشنان . که ده بینم نه  ده رزییه که  خوێنی پێوه یه  و نه          

 ده زووه که  و نه په نجه کانیشم، ئه وا .... هه موویان ده دورمه وه  و ده یانکه م          

 به  کڵفه وه ، کڵفه یه کی سپی باریک، ئه و بانگم ده کات، گوێم لێیه ، ده ترسم          

 . له وه ی که  ڕه نگه  مردبێ به ڵم ئای خودایه  تۆ بیژێنه          

 . هاژ و هوژی ڕوباره که  به  شێوه یه کی زۆر ترسناک زیاد ده کات         
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   . رۆسا ده رده که وێ         

  ئه م ئاوه  بۆ وای لێهاتوه ، ڕووباره که  چ ده ردێکی گرتوه  . بۆچی ئه و.رۆسا 

هاژ و هوژه  ترسناکه ی لێوه  دێ، سۆفیا چیت کردوه ، چیت له  ئاوی ئه م ڕووباره        

 کردوه  ؟ ئاوی ڕووباره که  لێڵ بووه ، جلو به رگه کانیش خاوێن ناکاته وه ، له        

... ڕووباره که  بگه ڕێ با بۆ خۆی ته نیا بێ        

 داپیره ، ئه وه  چی ڕوو ده دات، ڕووباره که  بۆ وای لێ هاتووه  ؟.فیدیل 

شتێک له  ئاوه که دایه ، ڕیز بگرن، قولپێک بهێنن. تریسا  . 

 ...  مناڵه کان، منداڵه کان دوور بخه نه وه  له و.رۆسا 

 ...  ئالێکسس و فیدیل، له  ڕووباره که  دوور بکه ونه وه.سۆفیا 

       

ژنه کان به ره و ناو ڕووباره که  ده کشێن؛ ده نگی ترسناکی ڕووباره که  هه ر         

 به رده وامه . ژنه کان له ناو خۆیانا ده چرپێنن، یان وه ک ئه وه ی ئه و         

 . چرپه  چرپه  له  تۆمارێکه وه  بێته  گوێمان        

 ...  وریا بن، وریا بن، با دوور نه که وێته وه.تریسا 
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 ...  ڕیشاڵی جله کانی ڕابکێشن، ڕیشاڵی.رۆسا 

...  ڕایبکێشنه  سه ر به رده کان، بیخه نه  سه ر به رده کان، ڕایبکێشن.سۆفیا 

 ..  ڕایبکێشن، ڕایبکێشن.تریسا 

 .  به  هێواشی، ئیستا وازی لێبهێنن.سۆفیا 

    

 . ژنه کان گیانیان ته ڕ بووه ، لشه یه ک به ره و ده ره وه ی ڕوباره که  ڕاده کێشن          

 . ناڵه  ناڵی ڕووباره که  تا دێ خاوتر ده بێته وه  و دواتر ئاسایی ده بێته وه          

 .  ئۆووو، من ده یناسم.سۆفیا 

    

 . بێده نگی . مێری لز ده رده که وێ و له  دوای ئه ویشه وه  ژنانێکی تر            

 ...  ئای خودایه  . ئای خودایه  خۆ ئه وه.مێری لز 

 .  له  هیچ که سێک ناچێت.تریسا 

 ...  من ده یناسم، ده یناسم.سۆفیا 
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 . رۆسا . مناڵینه  ته ماشای مه که ن . سۆفیا،  خۆ ئه وه  ... ڕوخساری نه ماوه

. وچانێک         

 .  فیدیل بڕۆ قه شه  بانگ بکه  و خاکه نازێکیش بهێنه.سۆفیا 

  ئه وه  کێیه ، داپیره  ؟.ئالێکسس 

 .  ئه وه  باوکمه.سۆفیا 

 .  ئه و نییه  .. سۆفیا، به  هیچ جۆرێک.تریسا 

 .  خۆیه تی.سۆفیا 

 .  تۆ ناتوانی به  خاکی پسپێریت.تریسا 

        لێره  نا . جێی تایبه تی خۆی هه یه ، له  گۆڕستانی سه ر گرده که.سۆفیا 

 .له ته نیشت دایکمه وه  به خاکی ده سپێرم          

 .  ده بێ ڕوخسه ت وه ربگریت.رۆسا 
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 .  بۆ ئه وه یان  نا.سۆفیا 

 .  کاپتن گوتی ڕه فتارتان جوان بێ.تریسا 

 .  بۆ خاتری خوا، سۆفیا، بۆ خۆت ده زانی که  ده بێ ڕوخسه ت وه ربگریت.ئه ماندا 

 .  ئیستا نابێ هه را بنێینه وه.لوشا 

 .  هه موو پیاوه کانی ئێمه یان له ژێر ده ستایه.رۆسا 

 ...  داپیره ، ئه گه ر باوکه   ... ئه گه ر باوکم.فیدیل 

. وچانێک          

 .  گرفتێک نییه ، باشه ، ڕوخسه ت وه رده گرم؛ ئه وه  باوکمه.سۆفیا 

. خۆی ئاماده  ده کات بۆ ڕۆیشتن          

 .  چاوه ڕێ بکه ، له گه ڵتا دێم.ئالێکسس 

. وچانێک               
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 باشه  تۆ ناترسیت ؟.سۆفیا 

 .  به  هیچ جۆرێک.ئالێکسس 

 .  ده بێ بترسی . وه ره.سۆفیا 

....  ناتوانی کوڕه که  له گه ڵ خۆتا به ری، تۆ مێشکت.رۆسا 

 ...  داپیره ، دایه  توڕه  ده بێ ئه گه ر.فیدیل 

  ئایا بۆ ده بێ وابێ . ئیستا ئه گه ر ئه میلینۆ لێره  بوایه  هه ر بۆ خۆی.سۆفیا 

 . له گه ڵم ده هات . ئا به و جۆره  فۆنتس مردوه کانی خۆی به خاک ده سپێرێت         

 .  فۆنتس ده بێ منداڵه کانی خۆی بپارێزێ.کاسرینا 

 ئیتر له مه ودوا هیچ که سێک ناتوانێ بیانپارێزێ . فیدیل، هیچ که سێک.سۆفیا 

 بۆی نییه  ده ست له و لشه یه وه  بدات . تێگه یشتی ؟          

 .  به ڵێ، داپیره.فیدیل 
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 .  ئالێکسس، وه ره  . هیچ شتێک نییه  لێی بترسیت.سۆفیا 

 ئه و کاپتنه  جیاوازه ، وا نییه  ؟          

باشتر وایه  بێ هیوا نه بی .تریسا   . 

 .  تۆ هیوا بخوازه ، منیش ده ڕۆم باوکم به  خاک ده سپێرم.سۆفیا 

 . ئه وان ده ڕۆنه  ده رێ، ئه و ژنانه ی ماونه ته وه  ته ماشای لشه که  ده که ن         

 . یانینا ده رده که وێ         

لشه که  ده بینێ له  جێگاکه م ڕابووم، بۆم نه کرا بنووم، من ...  .یانینا   . 

وچانێکئاخ، ئاخ، ئاخ خودایه  .              .

 ئه وه  کێیه  ؟         
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 دیمه نی حه وته م                                     

. به ره به یانییه کی زووه ، پزیشکه که  له  نزیک ڕووباره که وه  ڕاوه ستاوه  جگه ره  ده کێشێ

ژنه کان له  نزیکی لشه که وه  کۆمه ڵیان به ستوه  . ئه فسه ر و سه ربازه کان پێکه وه

 . ده رده که ون

 ئه م ڕووباره  جێی سه رسوڕمانه  . پێم وانییه  که سێک لشه که  ی.ئه فسه ر 

وچانێکجوڵندبێ، وانیه  ؟                 .

 .     ژنه کان سه ریان به  نه خێر ده جوڵێننوایه  یان نا ؟            

 کێ له  ئێوه  ئه م لشه یه ی دۆزییه وه  ؟            

 . ژنه کان ئاماژه یه کی به  کۆمه ڵی ده که ن؛ هه موویان پێکه وه  دۆزیانه وه            

 .  مردوه ، ئه وه  هیچ گومانێکی تیا نییه.پزیشک 

  من هیوا ده خوازم دکتۆر، بۆت بکرێ له و باره یه وه  گه لێک زانیاری.ئه فسه ر 

 . به که ڵکمان بخه یته  به رده م            

 دکتۆره که  ئاماژه  بۆ سه ربازه کان ده کات که   لشه که ی بۆ            

 . هه ڵگێرنه وه  . سه ربازه کان ته رمه که   هه ڵده گێرنه وه            

تۆ لشه که ت دۆزییه وه  ؟بۆ تریسا "  "              
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وه ڵم بده ره وه  . تۆ دۆزیته وه  ؟وچانێک                

      .   به ڵێ گه وره م، له گه ڵ ژنه کانی ترا پێکه وه  دۆزیمانه وه.تریسا 

     

  ده یناسیته وه  ؟.ئه فسه ر 

.تریسا وه ڵم ناداته وه، ته ماشای لشه که  ده کات . ئه فسه ر ده ڕوانێته  ئه ماندا            

 تۆ ته ماشای ڕوخساریت کردوه  ؟            

 . ئه ماندا سه ری ده جوڵێنێ و ده گه ڕێته  دواوه            

 من پرسیارم لێ کردی، ئای خودایه ، ئێوه  به که ڕی له  دایک بوون ؟            

پانتۆڵه که ی له به را داکه ننبۆ پزیشکه که  .               . 

 ...  ئه وه  هه ر به  ته نیا هه وڵدانێکی به راییه.پزیشک 

 .  یاریده ی ئه وه  ده دات که  بیناسینه وه.ئه فسه ر 

 .  ئه وه مان ناوێ.ڕامۆنا 

  ناته وێ ڕوخساری ببینی ؟.ئه فسه ر 

 .  نه خێر گه وره م.ڕامۆنا 
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ئه و پانتۆڵه  نه فره تیه ی له به را داکه ننبۆ پزیشکه که   .ئه فسه ر   . 

. وچانێک . سه ربازه کان پانتۆڵه که  له به ری لشه که  دائه که نن            

 که واته  ؟            

 .  سوتێنراوه ، لێیدراوه ، ئێسکه کانی شکێنراوه  ... کاره ساته.پزیشک 

من وای ده بینم به رله وه ی فڕێیان دابێته  ئه م ئاوه وه  زۆریان          

 . ئه شکه نجه  دابێ، برسیشیان کردبێ، بڕوانه  په راسوه کانی          

 .  پێموایه  ڕووباره که  له وه  به رپرسیار بێ.ئه فسه ر 

  له  سوتانه که ی ؟.پزیشک 

 . من هیچ سوتانێک نابینم، باشتر لێی وردبه ره وه.ئه فسه ر 

 .  هه موو بۆچوونه کانی خۆمم به  ڕاشکاوی پێ گووتی.پزیشک 

  ... به ڵم ئه گه ر تۆ بۆچوونه کانت جیاوازه           

  هیچ نیشانێکت ل ڕوون نییه  ده رباره ی که سایه تی ؟ ته مه نی ؟.ئه فسه ر 

  ناتوانم ته مه نی دیاری بکه م . له وه  ده چێ بۆ چه نده ها مانگ ڕێیان پێ.پزیشک 

 نه دابێ خۆر لێی بدات، له وانه یه  چه ند ساڵێکیش بێ . جوتیاره  . ته ماشای           
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 ... ده سته کانی بکه ن ... بێگومان ئیستا شکێنراون . پێم وایه           

 . ڕووباره که  بووبێ           

 ئه وه  چییه  له  گیرفانه کانیا ؟.ئه فسه ر 

 .  هیچ.پزیشک 

ئێوه  ژنان . ده مه وێ یه که  یه که  بڕۆنه  سه ر لشه که  وبۆ ژنه کان .  .ئه فسه ر   

 به ته واوی له  ڕوخساری وردببنه وه  . پرۆسه یه کی سروشتی ناسینه وه ی            

لشه که  . هه موو شتێک به وپه ڕی ناسکی و که ماڵه وه  بۆ ئێوه ی هاوڵتیانی            

 . هاوچه رخ له م خاکه  نوێیه دا، فه راهه م کراوه            

.بێجگه  له  فیدیل، ژنه کان هه موویان داواکارییه که ی جێبه جێ ده که ن            

  له وه ده چێ براکه ی من بێ گه وره م، به ر له  چوارساڵ له مه وبه ر.کاسرینا 

 . بێسه روشوێنیان کرد             

   براکه ت ؟ له وه  دڵنیای ؟.ئه فسه ر 

. وچانێک            

66



  من چۆن بتوانم له وه  دڵنیا بم ؟ چۆن دڵم به رایی دێنێ ئه وه  بکه م.کاسرینا 

 به  برای خۆم ؟           

 هه روه ها منیش نامه وێ هی من بێ . چاکه  . خه ڵکی قسه ی خۆیان.ئه فسه ر 

 . کرد، یان هێشتا ته واو قسه ی خۆیان نه کردوه           

 ئاماژه  بۆ سه ربازه کان ده کات که  لشه که  دوربخه نه وه  . کاتێ             

 . که  لێی نزیک ده که ونه وه  فیدیل به ره و لشه که  ده ڕوات             

...  زۆر باشه ، زۆرباشه ، پێداچوونه وه  هه یه.ئه فسه ر 

 .  ئه وه  باپیره  گه وره ی منه.فیدیل 

 . ئه فسه ر به  شێوازێکی ئاره زووبازانه  بۆ ماوه یه کی درێژ لێی ده ڕوانێ          

 .   پشت گوێی بخه  گه وره م، که مێک ته واو نییه.تریسا 

  باپیره  گه وره ی تۆ . ئۆی خودایه  . ناوی تۆ چییه  ؟.ئه فسه ر 

.  فیدیل فۆنتس .فیدیل

67



 کچی ئه میلینۆی؟.ئه فسه ر 

 .  به ڵێ . ئه وه  پاپیره  گه وره ی منه  . کارلۆس مێندز.فیدیل 

  کچێ تۆ هه ر وا له  دوره وه  به و ساده ییه وه  ناسیته وه  ؟.ئه فسه ر 

 .  سۆفیای داپیره م ناسییه وه ، گه وره م.فیدیل 

 شتێکی سه یره  که  ئه و لێره  نییه  . پێمان وانه بوو داپیره  بتوانێ بۆ.ئه فسه ر 

 .ساتێ لێره  دوور بکه وێته وه  . ئێمه  پێمان وابوو بێره وه  داکوترا بێ            

 ئیستا ده بێ له  کوێ بێ ؟ هیچ شتێک ده رباره ی ئه وه  ده زانی ؟            

   

به رله وه ی وه ڵم باته وه ، فیدیل زۆر به خێرایی به ره و لی ته رمه که  ده ڕوات و           

 . له لیه وه  داده نیشێت و ده ستێکی ده گرێت           

 

  بۆ لی کاپتن چوو، گه وره م . چوو ڕوخسه تی ئه وه ی لێ بخوازێ.فیدیل 

 . ته رمی باوکی به  خاک بسپێرێت          

 .  کاتی خۆی به  فیڕۆ ده دات .ئه فسه ر

. وچانێک            

 . ئیستا له  لشه که  دوربکه وه ره وه            
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. وچانێک            

 . فیدیل له  شوێنی خۆی ناجوڵێ            

 . کچێ له گه ڵ منا ئه و هه ڵسوکه وتانه  مه نوێنه            

 . وچانێک          

ئه فسه ر و سه ربازه کان ته ماشای فیدیل ده که ن که  وه ڵمیان          

 ناداته وه  و له  شوێنی خۆی ناجوڵێ . ژنه کان له  دوره وه  ڕاوه ستاون          

 . به ڵم زۆریش دورنین          

 .  وازی لێ بهێنن، گه وره م . پێم گووتی که مێک ته واو نییه.تریسا 

 .  فیدیل وه ره.یانینا 

 تۆ خێزانی .... ئالۆنسۆی، وانیه  ؟.ئه فسه ر 

 . من بۆ ناو له به ر کردن زۆر باشم           

!  فیدیل.یانینا 

 .  گه وره م، داپیره م هه رگیز کاتی خۆی به  فیڕۆ نادات.فیدیل 

 . ئه و باوڕی به  شتی وا نییه          
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 ئه فسه ر به ره و لی فیدیل ده ڕوات و شانی ده گرێ و به وپه ڕی هێزه وه  به ڵم          

به  ته نگه وه  هاتنێکی ته واوه وه  له  لشه که ی دور ده خاته وه  . به توندو تیژییه وه          

. ماچی ده کات و ڕێگای پێده دات بڕوات . ئاماژه  ده دات به سه ربازه کان          

  . سه بازه کان لشه که  هه ڵده گرن و ده یبه نه  ده ره وه          

 

 .  من تینوومه.پزیشک 

 .  ئه وه  ڕووباره که یه  . ئاگات له  خۆت بێ نه که ویته  ناوی.ئه فسه ر 

 . ئه فسه ر ده ڕواته  ده ره وه  . ژنه کان له  شوێنی خۆیان بێ جووڵه  ده مێننه وه          
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 دیمه نی هه شته م                                        

 . ژوری کاپتنه ، کاپتن و ئه مانۆئێل و سۆفیا و ئالێکسس له وێن

.  تۆ ته واو له وه  دڵنیایت.کاپتن 

 .  به ڵێ.سۆفیا 

 له وه  ته واو دڵنیایت که  ئه و پیاوه  خنکاوه  باوکی تۆیه  ؟.کاپتن 

 .  به ڵێ.سۆفیا 

  بۆچی پیره مێردێکی وا تێکه ڵ به کاری سیاسی بووه  ؟.کاپتن 

 .  به  هیچ جۆرێک تێکه ڵ نه بووه.سۆفیا 

  تۆ گووتت به ند کراوه  . به ڵم بۆچی ؟.کاپتن 

 .  هیچ هۆیه ک نه بووه.سۆفیا 
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 ...  خاتوو فۆنتس، که س نییه  له  خوتو خۆرایی زیندانی بکرێ . ئه وانه.کاپتن 

 ئه مانۆئێل تۆ ئه و پیاوه  ده ناسی ؟ مێندز ؟بۆ ئه مانۆئێل.           

 .  به ڵێ گه وره م.ئه مانۆئێل

  بۆم باس که  ... ؟.کاپتن 

 . وچانێکی کورت، ئه مانۆئێل له به رده م ڕوانینه کانی سۆفیادا زۆر ده شڵه ژێ         

سه ربازکه مێک نائارامه  .  .کاپتن    . 

   مێندز، باوکی ئه و، هه ر خه ریکی هاتووچۆو ده ورو خولی ماڵن و کڵێسه  و.ئه مانۆئێل

 ئه و شوێنانه  بوو که  پیاوان له وێ سه رقاڵی خواردنه وه  و قسه  کردن بوون              

 .... له سه ر زه وی و زار، له سه ر  زه وییه کانی کاستۆریا . زۆر توڕه  بوو کاتێ              

 . که  ئێمه  له سه ر زه وییه کان ده رمان کردن . مێرده که شی به  هه مان شێوه              

 باوکی ئه و ڕه چه شکێن و سه رقافڵه چی بوو . فایله کان ده ڵین ئه و له ژێر             

 . چاودێریدا نه بووه             

له وه ده کات  شڵه ژابیتبۆ سۆفیا .  .کاپتن   .

 .  نه خێر.سۆفیا 
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 ...  له وه ده کات باوکت هانی دابن یاوه خود.کاپتن 

 .  به هیچ جۆرێک.سۆفیا 

  له وانه یه  تووشی کاره ساتێک بوبێ، یان .. باشه، هه ندێک جار.کاپتن 

 ... پیاو ڕاده کات بۆ          

باوکم ڕێ و ڕویشتنی ته واو نه بوو. سۆفیا   .

 . ژنان وا له  پیاوان ده که ن ڕه فتاری سه یرو سه مه ره  بنوێنن.کاپتن 

 .  ئه و ته مه نی هه شتا ساڵن بوو.سۆفیا 

هه ندێک جار ئاژه وه گێره کان یه کتری قه ڵچۆ ده که ن . کاپتن  .

 ...  نه خێر ئه و پیاوێکی توندوتیژ نه بوو . ئه و هه رگیز.سۆفیا 

 باشه  ئێ خۆ ده بێ هه ر شتێکی کرد بێ . له وه  زیاتر.کاپتن 

 . چله حانێم له گه ڵ مه که         

 . ده ڕواته وه  سه ر مێزه که ی خۆی و لپه ڕه یه ک ده رده هێنێت         

 ئه وه  ده قی بڕیاری لێبووردنی گشتی تازه یه  . ده زانی لێبووردن        

73



 ... چییه  ؟ لێبووردن . ئه گه ر باوکت یان مێردت        

 .  یان کوڕه کانم.سۆفیا 

  یان هه رکه سێک بێ . که  له گه ڵ میریدا که وتبێته  گێرمه و کێشه وه ، به بێ .کاپتن

 هیچ ترس و ناره حه تییه ک بۆیان ده کرێ خۆیان بده ن به ده سته وه  . له هه ر          

 . کونو قوژبنێکا خۆیان حه شار دابێ ئیتر هه موویان ده گه ڕێنه وه  ناو باوه شت          

ئه و کاته ی که  باوکت ده گه ڕێته وه ، ده بێ بیر له چی بکاته وه  که  ده بینی تۆ          

 سه رقاڵی به خاک سپاردنی ئه ویت ؟ ها ؟          

سۆفیا لپه ڕه که ی لێوه رده گرێ و وه ک بابه تێکی سه یرو سه مه ره  ته ماشای          

 . ده کا،  ئه م دیوو دیوی پێ ده کات و زۆر به  وریایی ده یخاته وه  سه ر مێزه که          
  

من هاتووم روخسه تی ئه وه ت لێبخوازم که  باوکم به خاک پسپێرم. سۆفیا   . 

  به ڵێ، به ڵێ له باره ی ئه وه وه  دواین، ئه وه  ده زانین، تۆ زۆر له مه وبه ر.کاپتن 

 .... ئه وه ت ڕاگه یاند . تۆ هیچ وشه یه کت گوێ لێ بوو له وانه ی که  من          

 .  ئه و له  زه مینی مردووانه وه  .... به ره و لی من گه ڕاوه ته وه  . لشه ی ئه و.سۆفیا 

ئه و ده خوازێ من به خاکی پسپێرم . له و شوێنه ی که  هه موو مردووه کانی          

 خێزانی ئێمه ی لێ نێژراون . له  گۆرستانی سه ر گرده که . هه ر به خاتری         

 . ئه وه  گه ڕاوه ته وه  بۆ لی کیژۆڵه که ی خۆی . ڕوخسه تم بده رێ         
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 . له ده رگا ده درێت، ئه فسه ر دێته  ژورێ         

 ....  گه وره م بۆ تاوێک ده مه وێ له گه ڵتانا بدوێم، ئه گه ر.ئه فسه ر 

  بێگومان، من ... ئه فسه ر تۆ خاتوو فۆنتس ده ناسی ؟ ئه وه ش.کاپتن 

 ... کوڕه زاکه یه تی ... مممم          

 .  ئالێکسس.ئه فسه ر 

  ڕاسته ، ئالێکسس . خاتوو فۆنتس من پیاوێکی ژیرم، چاوه ڕوانی.کاپتن 

 ئه نجامی لێکۆڵینه وه ی کارگێری ده که م، ئه گه ر ئه و لشه یه  به ته واوی          

 .... بۆمان روونبێته وه که  باوکی ئێوه یه         

 ...  کارلۆس مێندز.سۆفیا 

ئه گه ر ئه وه  کارلۆس مێندز بێ، ئه وا زۆر به  سروشتی تۆ بۆت هه یه  که  به . کاپتن   

 . خاکی پسپێریت . سوپا خۆی به  خزمه تکاری خه ڵک ده زانێ          

 .  من چاوه ڕێ ده که م.سۆفیا 

 ...  له وانه یه  ماوه یه کی زۆ.کاپتن 
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 .  چاوه ڕێ ده که م.سۆفیا 

 سۆفیا په لی ئالێکسس ده گرێ و ده ڕواته  ده ره وه  . کاپتن به  په نجه          

 . ئاماژه  بۆ ئه مانۆئێل ده کا که  بڕواته  ده ره وه          

  بۆ تاوێکیش چاوی ناتروکێنێ . ئه و پیرێژنه  سه گساره ، به جارێ منی.کاپتن 

 ... ته نگه تاو کردوه  . دوای لێکۆڵینه وه         

 .  لێکۆڵینه وه.ئه فسه ر 

 .  به زووترین کات ئه و لشه یه ی پێ بده ره وه  با رزگارم بێ له ده ستی.کاپتن 

 .  تۆ گاڵته  ئه که ی . لێکۆڵینه وه  ؟ لشه که ی پێبده مه وه  ؟ تۆ شۆخی ده که ی.ئه فسه ر 

 .  له وباوره دا نیم شۆخی بکه م.کاپتن 

  ئه ی له دوای به خاک سپاردنه که ی چی بکه ین ؟.ئه فسه ر 

  دوای .... ؟.کاپتن 

 .  ئه و کاته ی ده یه وێ بۆی ڕوون بێته وه  کێ باوکی کوشتوه.ئه فسه ر 

هیچ مه دره کێک له به رده ستا نییهوچانێک .               . 
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مه به ستت له وه  چییه. کاپتن   .... 

.  هیچ مه دره کێک له به رده ستا نییه.ئه فسه ر 

 لشه که  له  کوێیه  ئه فسه ر ؟.کاپتن 

 ئه فسه ر له ناو ته پڵه کی جگه ره که دا مشتێ خوڵه مێش هه ڵده گرێ و          

 . به ئاسمانا  بڵوی ده کاته وه         

     

 .  نه ما.ئه فسه ر 

....  تۆ.کاپتن 

 .  ببوره ، سوتاندم.ئه فسه ر 

   تۆ .. تۆ .... سوتاندت .. تۆ چۆن ده وێری، چۆن بوێری ده که ی، من فه رمانم.کاپتن 

 پێ کردی که  ئه و لشه یه  بهێنیته وه  بۆ .... تۆ سوتاندت ؟ ئه وه  گه وره ترین          

... سوکایه تیه  به  فه رمانی من و به کاروباری سوپاش، تۆ          

 

 ....  تۆ باسی چی ده که ی؟ بمبه خشه  گه وره م، به ڵم تۆ ده رباره ی چی .ئه فسه ر

کاروباری سوپا ... گوێ له خۆت بگره  . له  شوێنێک، هه ر ئیستا له  شوێنێکی            

 ئه م وڵته دا، له وانه یه  فه رمانداره که ی تۆ، که سێک پارچه  په ڕه یه ک ون            
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 بکات، ئیمزایه ک بگۆڕێ، لشه یه ک بسوتێنێ بۆ ئه وه ی پاشه ڵی تۆی            

 پێداپۆشێ . تۆش ... بۆم داپۆشه  . له م به هه شتی دیموکراسییه دا سوپا به و            

 . جۆره نه بێ  به ڕێوه  ناچێ . من بۆت پینه  ئه که م، تۆش بۆم پینه  بکه            

 ...  تۆ باوکی ئه وت کوشتوه  ؟ تۆ .کاپتن

 .  من زیندانم کرد.ئه فسه ر 

 ...  هه روه ها تۆ.کاپتن 

با بکه وێته  به یانی . دوای ئه وه  چی ڕوو ده دات. ئه فسه ر   ... 

 . ئه وه  بۆ ئێمه  نییه  بیڵێین            

  ئای خودای گه وره  . تۆ لشه که ت ... باشه  من چی پێ بڵێم ؟ ئیستا ئه و.کاپتن 

ده ڵه  سه گه  خۆی و ئه و مناڵه  بۆگه نه  له ده ره وه  وه ستاون، له ڕێی خوا، ئیستا         

 من وه ڵمی چی پێ بده مه وه  ؟         

 پێی بڵێ هیچ لشه یه ک نه بووه ، پێی بڵێ لشه ی چی، هیچ لشه یه کم.ئه فسه ر 

 . نه دیوه  . پێی بڵێ پیرێژنی قه حبه ی هیچ و پوچ            

 کاپتن به ره و لی ده رگاکه  ده ڕوات و ده یکاته وه ، پیرێژنه که  ده بینێ            

 . له ده ره وه  دانیشتوه ، ده رگاکه  داده خاته وه            
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  باشه  من چۆن بۆم ده کرێ ... له وه ی چاوه ڕێ بکا . بۆ هه تا هه تا له وێدا.کاپتن 

 . چاوه ڕێ ده کات         

  بۆ هه تا هه تا نا . لوتی بگری رۆحی ده رده چێ، تۆ ده توانی وای لێبکه ی.ئه فسه ر 

 . گیان ده رنه کات            

کۆتایی به شی یه که م                                                                       
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 به شی دووهه م                                       

 دیمه نی نۆهه م                                       

 ئالێکساندرا و یانینا دانه وێڵه  ده بێژنه وه ، فیدیلش دانه وێڵه  پاکراوه که

 . ده خاته  ناو گونییه وه

. ئالێکساندرا . به  هێواشی بیبێژه ره وه ، تۆ هه مووی ئه رژێنیته  ئه رزه که

 . فیدیل . من هیچ ناڕژێنم

. ئالێکساندرا . په رپه چی قسه م مه یه ره وه

 یانینا . تۆ خۆت ده یڕژێنی، ئالێکساندرا، تۆ زۆر به خێرایی ده یبێژیته وه  . نیوه ی

 ...به م ل و لی خۆتا فڕێ ده ده یت          

بۆ فیدیلئالێکساندرا . دڵم بڕوایی ناهێنێ ئالێکسسی له گه ڵ خۆی بردبێ .  . 

بڕوا ناکه م تۆی به  دیار ئه و ته رمه  وه  دانا بێ . بڕوا ناکه م                 

 . ده ستت تێوه  دابێ ، تۆ زۆر ساویلکه ی، ئه وه  خاوێن نییه                 

 ده ستته کانت خاوێن کردنه وه . ئاوت له  ده مت وه ردا ؟                 
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فیدیل . له وه وبه ریش ئه و پرسیاره ت لێکردم، به  به ڵێ وه ڵمم دایته وه ، ئه وه نده

... به سه رما مه قیژێنه ، من          

 

هێشتا هه ر بۆنت لێوه  دێ، بڕوا ناکه م خۆت باش دانه وێڵه  تێده کاته وه . ئالێکساندرا .

  .... خاوێن کردبێته وه ، بۆنی مردووه که  تێکه ڵ به دانه وێڵه که  ئه بێ، من                 

مناڵه که  له  خه و ڕائه په ڕێنی، به یارمه تیتدانه وێڵه  تێده کاته وه. یانینا .   

... بیبڕه وه          

سۆفیا و ئالێکسس ده رده که ون . ئالێکساندرا کتوپڕ بێده نگی لێ ده کات          

 و به وپه ڕی خێراییه وه  ده ست ده کاته وه  به بێژا نه وه . ئالێکسس به ره و          

 . ماڵه وه ده ڕوات          

لێره  مه جوڵێبۆ ئالێکسس . ئالێکساندرا .   . 

. وچانێک .  خه ریکی بێژانه وه  ده بێ                 

تۆ زۆر بێده ربه ستانهبۆ ئالێکساندرا، توڕه یی خۆی به زۆر ڕاگرتووه . سۆفیا .   

. سینییه که ئالێکساندرا خێراتر ده بێدانه وێڵه که  ده بێژیته وه  .            

 .... ده ڕوشێنیت، واز له  بێژانه وه  بێنه          

 . ئالێکساندرا . له گه ڵ منا قسه  مه که
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 .... سۆفیا . ئه و سینییه ی که  تۆ ده یڕوشێنی سینی منه  و ڕێگات پێناده م

 ئالێکساندرا . لێره  هیچ شتێک نییه  که  هی تۆ بێ، کاتێک هی تۆیه  که به کاری

 بهێنی . ئه وه  بۆ مانگێک ده بێ ده ستت له  هیچه وه  نه داوه ، ئیتر                 

 له مه ودوا هی تۆ نییه ، سینی منه ، ماڵی منه ، بزنی منه ، مریشک و                 

ده خڵ و دان و ... منداڵی منه ، به ڵم تۆ .... بچۆره وه  سه ر ڕووباره که  و                 

 ! واز له  که لوپه له کانی من بێنه ، تۆ هه موو شتێکت پشت گوێ خستووه                 

                  

مانگێ له مه وبه ر که  شته کانم به  جێهێشتزۆر به  هێمنی .  سۆفیا .   

چوار بزنمان هه بوو، ئیستا ته نیا سیانیان ماوه ؛  بزنه  گچکه که ت         

  به  چه ند فرۆشت ؟         

 ئالێکساندرا . ده زانی من دڵم له  چی پاک نابێته وه  ؟ ئه وه  شوره یی نییه  لشه یه کی

بۆگه ن کردوو به  باوانی خۆت ته ماشا بکه ی، ئه وه  پیرێژنێکی شێت و                 

 ماڵوێران نییه که  ده سته  پاچه  لێی که وتووه  و ناتوانێ به ردێ بخاته                 

 .... سه ر به ردێ، ئه وه ی که  هه رگیز ناتوانم بیبه خشم، تۆی                 

 . سۆفیا . من پرسیارم لێکردی

چۆن ؟به زۆر خۆی ڕاگرتووه  . ئالێکساندرا .   
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 سۆفیا . بزنه که ت به چه ند فرۆشت ؟

تۆ کوڕ و کچه که مت خستۆته  خه ته ره وه  .. پێم وابووبه  شێنه یی . ئالێکساندرا .    .. .

 ته نیا شتێک که  پشتم پێت به ستبوو ئه وه  بوو که  سه رپه رشتی                 

 منداڵه کانم بۆ بکه ی، کوڕه زاکانت . تۆ چاوت لێیان بێ و                 

   . بیانپارێزی . به ڵم مردووان هۆش و ئاگاییان له به رهه ڵگرتوویت                 
      

 .... فیدیل . نا دایه ، ئه وه  ڕاست نییه ، ئه و

سۆفیا . فیدیل که  تۆم له سه ر ڕوباره که  به  جێهێشت چیم پێ گووتی ؟

 ... فیدیل . داپیره ، من

  سۆفیا . من لشه ی باوکمم به دیار تۆوه  به جهێشت . که چی تۆ ڕێگات پێدان

. هه ر وه کو خۆڵ و خاشاک، ئه و کافرانه  لشه ی باوکم به رن و بیسوتێنن          

 . تۆ ڕێگات پێدان          

 .... ئالێکساندرا . له گه ڵ کچه که م به و جۆره  مه دوێ

سۆفیا . ده بوو به مه رگی خۆی پارێزگاری له  لشه که  بکردایه  و ڕێگای پێ نه دانایه

بۆ ئالێکساندرابیبه ن ! به خشین ! من له سه ر ئه وه  له  که ستان نابوورم!             .
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تۆ خوێنی مێندز به  ده ماره کانتا ناگه ڕێ، خوێنی فۆنتسیش ... تۆ هیچ له وه         

من وامزانی تۆ کچی ئه میلینۆی، به ڵم تۆ لهبۆ فیدیل . تێناگه یت، به ڵم تۆ          

هیچ تێناگه ی، هه ردوکتان له  هیچ تێناگه ن، ئه وه نده  چاوه ڕێتان نه کرد تا         

 ئه گه ڕێمه وه ، خۆتان کرد به  بازارا . لشه ی باوکم .. ئه م خانووه  ئه و بنیادی         

 نا . ئه و ئیستا دوکه ڵی  ڕه ش و خۆڵه مێشه  و ئێوه ش ده چنه  بازار . هیچ شتێک         

 سه ودا و مامه ڵه ی ئێوه  ڕاناگرێ، نه  ژیان نه  مردن . هیچ مه رگه ساتێ به ر به         

 سه ودا و مامه ڵه  و دانه وێڵه  بێژانه وه ی ئێوه  ناگرێ . ئێوه  هه مووتان، هه مووتان         

 له م دۆڵه  دوابڕاوه دا، ئێوه  قه حبه ن، ئێوه  حه شه رین، ئێوه  ژیان و یاده وه ری         

 مێرده کانتان ده فرۆشن، ئێوه  ده بوا وه ک به رد له  خواره وه  بوونایه  له سه ر         

ڕووباره که  . ئێوه  ده بوا سنگتان بکوتایه  و جلتان له به ر خۆتانا بدڕانایه         

 له سه ر ڕووباره که  . ده بوو ڕۆژ و مانگ و ڕه شه با له  جێی خۆیان ئه وق بونایه         

  تا ئێوه  مردووه کانی خۆتان به خاک ده سپارد . من ڕاناوه ستم، هه ر ده بێ بزانم         

لشه ی باوکمیان له  کوێ سوتاندوه  و ئه و خوڵه مێش و خاکه  سوتماکه ی کۆ         

 ده که مه وه  و  ده یبه م له  گرده که  له  قه برێکی ده نێم، ده بینی چۆن ئه وه ی ده یڵێم         

بێ سڵه مینه وه  ڕایده په ڕێنم . هه ر تۆز و گه ردێکی هه ڵده گرمه وه ، ده بینی         

 . چۆن ئه وه ی ده یڵێم جێبه جێی ده که م، ئه مجا له وانه یه  ئێوه  ڕاوه ستن و بڕوانن         

،باشه  ئه وه  باوکمه، ئه ی کوا میشێڵ . ئه وه  باوکمه ، ئه ی کوا ئه میلینۆ، پێم بڵێ         

،پێم بڵێ، کوا مێرده که ت، باشه  ئه وه  باوکمه ، ئه ی کوا ئالۆنسۆ . یانینا پێم بڵێ         

،ئالۆنسۆ، ئه نتۆنیۆ، زیۆ له  کوێیه، لویس له  کوێیه ، راوۆڵ له  کوێیه ، پاپلۆ         

 ،هێرناندۆ، کڵۆدیۆ، واکین، جێون کوا، ئینریک، لویس، رافائیل، پاپلۆ، ئه رماندۆ         

 ،بینیتۆ، فڵیپ، سیباستیان، زیۆ، واکین، میشێل ... میشێل ، میشێڵ، ئه میلینۆ         
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 ،ئالۆنسۆ، دیاکۆ، فلکۆ، ئێوه  له  کوێن، فردریکۆ، ریکاردۆ، ئێدواردۆ، سۆڵ        

،ئاندرێس، کارلۆس، لۆرنازۆ، گابرێل، کرستیان، زیگۆندۆ له  کوێیه ، ده یڤد        

،جۆیۆ، فلیپ له  کوێیه ، ئه نجڵ، میشێڵ، رۆبه رتۆ، ماریۆ، ئێرنستۆ، سلڤادۆر        

... ئێرنستۆ        

. یه ک له دوای یه ک به رده وام ده بێ له  دووباره  کردنه وه ی ناوه کان        

ناویان مه هێنه، بێده نگ به له وکاته دا که  سۆفیا ناوه کان بانگ ده کات . ژنه کان .    

ناویان مه هێنه ، گوێیان له  ناوی خۆیان ده بێ، گوێیان لێ ده بێ، ناویان             

 مه هێنه ، ئیتر بێ ده نگ، ناوی که س مه هێنه ، ناو مه هێنه ، یه ک ناو چییه             

 مه یهێنه ، گوێیان سوکه ، گوێیان له  ناوی خۆیان ده بێ، بانگیان مه که ، با             

 ... ڕانه چڵه کێن، که سیان بانگ مه که ، ناوی که سیان، بانگییان             

... مه که ، مه که ، مه             

           

... ژنه کان به رده وام ده بن له سه ر قسه کانی خۆیان             

سۆفیا و ژنه کان هێشتا به رده وامن له  بانگکردن و قسه کردنی خۆیانئالێکساندرا.     . 

 دانه وێڵه که  هه ڵبگره ، دانه وێڵه که  بهێنه ، ئێمه  ده چین بۆ بازار، فیدیل                  

  گونییه که  هه ڵگره  . ئالێکسس، گالیسکه که  . یانی، مناڵه که  له  باوه ش                  

 بکه  . ده می گونییه که  گرێ بده ن، گوێ له  که س مه گرن، گوێ له  هیچ                  

 مه گرن، ته نیا گونییه که  و گالیسکه که  بێنن و وه رن ... تۆ پیرێژنێکی                 
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 شێت و جانانه ی،  بڕۆ بۆ لیان و هه موو ناوه کانیان بده رێ، هه موو                 

 ناوه کانیان پێ بڵێ، فۆنتس، فۆنتس، مێندز، ناوی هه مومانیان پێ                 

 بڵێ ..  ئاگاداریان بکه ره وه .  تۆ هه موویان به  کوشت ده ده ی، تۆ سه ری                 

 هه موویان به  فه ته راتا ده ده یت . تۆ تێناگه یت پیرێژن رۆحی هه موو                 

.  وچانێکی کورتپیاوه کانمان وا له  ژێر ده ستی ئه وان دایه  ...                  

! مێرده که ی من نه مردووه  ! ئه میلینۆ نه مردووه  . نه مردووه                 

 فیدیل له و کاته دا گونییه  دانه وێڵه که  هه ڵده گرێت، گونییه که  شه ق ده با                

 و دانه وێڵه که  به  هه موو لیه کدا په رشو بڵو ده بێته وه  . کش و ماتی باڵ               

 به سه ر شوێنه که دا ده کێشی و هیچ شتێک نابزوێته وه  . هه موویان ته ماشای               

 دانه وێڵه  ڕژاوه که  ده که ن .  ئالێکساندرا و هه موو ئه وانی دی و ته نانه ت               

ژنه کانی دۆڵه که ش ده که ونه سه رئه ژنۆ و زۆر به بێده نگی ده ست ده که ن به               

 کۆکردنه وه ی ده نک ده نکی دانه وێڵه که  . سۆفیا لێیان ده ڕوانێ و دواتر               

 ،ئه ویش یاریده یان ده دات . یه کێک له  ژنه کان ده ست ده کات به  گریان               

که س گوێی پێنادات، ته نانه ت ژنه  گریاوه که بۆ خۆشی ده ست له               

کۆکردنه وه ی گه نمه که  هه ڵناگرێ، به ڵم سۆفیا به  ده م ئازاره وه  و به               

 شێنه یی به رزده بێته وه  . ئه و چنگه دانه وێڵه یه ی که  کوێ کردبۆوه  فڕێی               

 ده دا . به ره و لی ژنه  گریاوه که  ده ڕوا و ده ست به  سه ریا دێنێ . ژنه کان               

 به  کوڵ ده گرین . سۆفیا ده ڕواته  ده ره وه .  ژنه کان سه رقاڵی کۆکردنه وه ی              

 دانه وێڵه که ن، گوێمان له  هاژه  و خوڕه ی ڕووباره که یه  و تا دێت ده نگه که ی              

. به  شێوه یه کی ترسناک به رزتر ده بێته وه              
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 دیمه نی ده هه م                                       

تاریکه  شه وه  . گوێمان له  هاژه  و خوڕه ی ڕووباره که یه  که  له هه ر کاتێکی پێشتر به

 ده نگ و خوڕتره  . له  تاریکییه که دا تارماییه ک ده بینین له  به رانبه ر نه بینراوێکا

به ربه ره کانێ ده کا، تارماییه که  زۆر به  سه ختی بارێکی گران له  گوێ ڕووباره که وه

ڕاده کێشێ و هێزی ئاوه که  زۆر به سه ختی به ره و دواوه ی ده بات و ده یخات، کۆڵ نادا و

 لێبڕاوانه  هه ر ده یهێنێت . وچانێک ڕاده بورێت، ده نگ و هاژه ی ڕووباره که  و تاریکی

. شه و

 که سێکی تر ده رده که وێ . ده نکه  شخارته یه ک دائه گیرسێ، فیدیلیایه  له  جێی خۆی

 قه رار ده گرێ و ده نکه  شخارته که  ڕاده گرێ و مۆمێک گڕ ده دات . تارماییه که  له سه ر

 ئه رزه که  ده رده که وێ، له  ژێر ڕۆشنایی مۆمه که دا سۆفیا ده بینین هه موو گیانی

  ئاوه وه  و باوه شی به لشه یه کا کردووه  .. فیدیلیا له  پاڵییه وه  ده که وێته  سه ر ئه ژنۆ

 . و مۆمه که  ده کوژێنێته وه  . هه ردووکیان له  تاریکییه که دا ده مێننه وه

         

87



دیمه نی یانزه هه م

       ڕۆشنایی چرای جێبێکه ، له  پێشدا به ناو ریزی  بینه راندا  دێت و ده چێ، دواتر

 ده چێته  سه ر شانۆ و وه ک ئه وه  وایه  جێبه که  له  گردێک پێچ بکاته وه  و ئه وجا

. ڕابوه ستێ . ڕوناشاییه که  ده که وێته  سه ر سۆفیا، باوه شی به  لشه که دا کردووه

. فیدیل ڕاوه ستاوه ، دێته  دواوه

له وێیه  ! له وێ ! ئه وه تا ... ئه و قورمساخه  کێیهله ده ره وه ی شانۆیه  .  .ئه فسه ر   ... 

به  هه موو لیه کدافه رمان ده رده کات . ئه و قورمساخه  کێیه  که  ...               

ئه و لیه م بۆ ته وق به ن، به شی سه ره وه تان بیرنه چێ، لی ڕاست بڵوببنه وه ،            

! بگرن، بڕۆن            

 " ده رده که وێت، سه ربازه کان به  دوایدا دێن، سۆفیا توندتر لشه که  ده گرێت "           

 .... که س نه جوڵێ، که س جوڵه  نه کات ! دوورکه وه ره وه  له و            

. ئالێکساندرا له  ڕوکارێکی تره وه  ده رده که وێ            

 .  فیدیل ! فیدیل ! وه ره  ئێره ، خێرا وه ره  ئێره وه  .... سۆفیا.ئالێکساندرا

 ڕۆشنایی چرایه کی تر له  ڕوکاری به رانبه ره وه  هه ڵده کرێ و به سه ر               

 . به رده کاندا له تر ده دات، کاپتن ده رده که وێ و به دوایا ئه مانۆئێل دێ               
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 ...  ئه وه  چییه  ... لێره  چی ڕوو ده دات، چی ببوه.کاپتن 

.  ته ڕپیر، له و لشه یه  دوربکه وه ره وه .ئه فسه ر

 ...  ئه وه  باوه شی به  چیا کردووه ، خاتوو فۆنتس ئه وه  خه ریکی چیت.کاپتن 

 .. ئای خودای گه وره          

  ته ڕپیر ئاگادارت ده که م له وه ی به  بێده نگی دوربکه ویته وه  و.ئه فسه ر 

. هه راسانمان نه که ی            

. ده مانچه که ی له   کیفه که ی ده رده هێنێ           

 .  ئه فسه ر . ئه فسه ر .  ئه و ده مانچه یه  لبه.کاپتن 

 له وه ده کات ئه فسه ر گوێی له  کاپتن نه بێت . په له  پیتکه ی ده مانچه که          

 ڕاده کێشێت، ئالێکساندرا خۆی ده خاته  نێوان ئه فسه ر و سۆفیاوه  . ژنه کانی          

 . دی ده رده که ون و له  دوره وه  ته ماشا ده که ن          

 .  ته قه  نه که ی، وازی لێ بهێنه .یانینا

...  چیت له و پیرێژنه  داوه ، ئه و خه ڵکه  هه موو چاویان لێیه ، نه که ی .ئالێکساندرا
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 .  ئه فسه ر ده مانچه که ت لبده  و بگه ڕێره وه  بۆ ناو جێبه که ت.کاپتن 

. کاپتن پاڵ به  ئالکێساندراوه  ده نێ و ده که وێته  نێوان ئه فسه ر و پیرێژنه که وه          

 . من فه رمانت پێ ئه ده م که  بگه ڕێیته وه  بۆ ناو جێبه که ی خۆت         

 . ئه فسه ر دوودڵه ، ده مانچه که ی دائه نه وێنێ، ئاوڕ ده داته وه  و ده ڕواته  ده رێ          

بڕۆنه وه  ماڵێ . هیچ نه بووه  . بڕۆنه وه  بۆ ماڵه کانی خۆتانبۆ ژنه کان "  "           . 

 . که س ناجوڵێ . به ره و لی پیرێژنه که  ده ڕوات         

... خاتوو فۆنتس، له و لشه یه  دوربکه وه ره وه ، خاتوو فۆنتس . له  کوێ ئه وه ت         

 ئه وه ت له  کوێ بینییه وه  ... خاتوو فۆنتس ؟ خاتوو فۆنتس، ده توانی لێی         

.... دوربکه ویته وه  بۆ ئه وه ی ئێمه ش بتوانین ته ماشایه کی بکه ین و بزانین         

ئالێکساندرا ؟سه ربه رز ناکاته وه  .  .سۆفیا     

  چییه ، سۆفیا ؟ .ئالێکساندرا

 ...  میشێل.سۆفیا 

 ...  ئه وه  گوتی چی .کاپتن

 ....  گوتی .. پێی وایه  که  ئه وه  لشه ی مێرده که یه تی . پێی وایه.ئالێکساندرا 

 .  میشێل.سۆفیا 
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 . وچانێک          

گوێ بگره  . ئێمه  لشه که  ده به ین وبۆ ئالێکساندرا .  .کاپتن   .... 

 .  به  هیچ جۆرێک .سۆفیا

.  من ڕاسته وخۆ  به رپرسیارێتی ئه و لشه یه  ئه گرمه  ئه ستۆی خۆم .کاپتن

.... لێکۆڵینه وه ی یاسایی بۆ ... ئێمه  خه مخۆری خۆمان ده خه ینه  ڕوو، هه ر وه ک          

  هێی تۆ . گوێم لێ بگره  . ده بێ له  پێشا بمکوژی . له وه  تێده گه یت . تا من.سۆفیا 

 . زیندووبم بۆتان ناکرێ ده ست له و لشه یه وه  بده ن          

تێگه یشتم . ده ته وێت . ده ڕوانێته  ژنه کانی ئه ملو لی خۆی . کاپتن  ... 

 ... ده کرێ یاریده م بده یت         

 .  هیچ یارمه تییه ک نییه .سۆفیا

.  با هه ڵی بگرین . سۆفیا، سۆفیا وه ره.ئالێکساندرا 

 ژنه کانی دی دێنه  پێشێ و هه موویان پێکه وه  لشه که  هه ڵده گرن که                

ئاوی ڕوباره که  قورسی کردووه  . له سه ربازه کان ڕه ت ده بن                

 . و ده ڕۆنه  ده رێ                
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 ...  دوو لشه ی نه فره تی ! دوو لشه  ! که سێک له وێ خۆی بۆ ناومه ته وه ، من.کاپتن 

. بڕۆ به  ئه فسه ر بڵێ با هه ر ئیستا بێت بۆ ئێره          

 . ئه مانۆئێل ده ڕواته  ده رێ          

  ده روازه یه کی نه فره تی . ده روازه یه کی هیچ و پوچ . ئه و ڕووباره  پڕ.کاپتن 

. وه یشومه یه  داپۆشن . ئه و .... ئه و رووباره  به  چیمه نتۆ سه رڕێژی بکه ن          

 . تا پاکژ بێته وه  . ڕۆژی یه کشه مه  به له مه کان با بکه ونه  خۆ . زۆرباشه          

 . هه ر ده بێ وا بێ          

 ئه فسه ر ده رده که وێ . ئه مانۆئێل له  دوای دێت . کاپتن و ئه فسه ر له یه ک         

 . ده ڕوانن . کاپتن فه رمانی ڕۆیشتن به  ئه مانۆئێل ده دات         

 پێت وایه  ئه و لشانه  له  کوێوه  دێن ؟.ئه فسه ر 

پێت وایه  ده بێ له  کوێوه  بێن ؟. کاپتن   

 .  من له  پێشا پرسیارم لێکردیت.ئه فسه ر 

 .  من له  تۆ باڵترم.کاپتن 
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که واته  ده بێ تۆ له  من زرنگتر بی. ئه فسه ر   .

 

 .  هه ر واشه.کاپتن 

 .  که واته  گه وره م وه ڵمی پرسیاره که م بده ره وه .ئه فسه ر

 .  پێم وایه  که سێک ده یه وێ فڕێم بداته  ناو ده رد و به ڵوه.کاپتن 

 .  پێم وایه  که سێک ده یه وێ من فڕێ بداته  ناو ده رد و به ڵوه.ئه فسه ر 

  کێ ؟ هه ر که سێک بێ بۆچی ده یه وێ ئه و کاره  بکات ؟ تۆ لوێکی.کاپتن 

  . سه رنج ڕاکێشیت          

 .  به ڵم پێموایه  هه ندێ که س ئه و سه رنج ڕاکێشییه ی منیان به  دڵ نه بێت .ئه فسه ر

 کۆمۆنیسته کان، توندڕه وه کان، گێره شێوێنه کان، ئه و پیرێژنه ، ئه و به و کاره            

 ڕائه په رموێ !  ئه وانه  ئه و لشانه  فڕێ ئه ده نه  ناو ئاوه که وه  ! تۆ هان ئه ده ن            

 له  که سانێکی وه ک من به ده نگ بێی . خه ڵکانێک که  بێ له  دڵسۆزی هیچی            

 دیکه یان نییه  بیبه خشن . ئه گه ر فۆنتس به  خاک سپێرا، ئه وا ژنه که ی دێت و            

 له  بکوژه که ی ده کۆڵێته وه ، دێن و له وه  ده پرسن که  کێ زیندانی کردووه ، ئیدی            

   . هه موو گومانه کانی دادگا شوێن پێی من هه ڵده گرن            

93



  ئه و قسه  هیچ و پوچانه  چییه  . ئه وه  کاری خۆته  ! کاری خۆت و هاوڕێ.کاپتن 

 چاکه کانت ! ئێوه  لشه کان ده ده ن به ده م ئاوه وه  بۆ ئه وه ی پیرێژن بیانگرێته وه         

 و له  من کێوی و ده هری بێ و ئیدی منیش ده ستبه رداری به رنامه کانی خۆم بم و         

 .... په نا به رمه  به ر گولله باران کردنی         
         

 ئه ها گولله باران کردن ! ئێوه  زۆر ناسکن، کاپتن . ئه و چاکسازی و.ئه فسه ر 

 ناسکییه تان له گه ڵ منا به ره و ڕووی دادگا ده بنه وه  . هه روه ها ئێوه ش            

له سه ر ئه و کارانه تان که  له  شوێنێکی دی ئه نجامتان داوه ،  ڕواو ڕووی            

  دادگا ده بنه وه ، بۆت ده کرێ ئه وه  بهێننه  پێش چاوی خۆتان ؟            

  هیچ دادگایه ک له  ئارادا نابێ . له  کاتێکا ڕواو ڕووی دادگا ده بینه وه  که.کاپتن 

 لشه کان بکه ونه  سه ر شه پۆله کان . له  بارودۆخێکی ئاوادا که  ڕوون بێته وه          

 .... کێن ئه وانه ی لشه کان فڕێ ده ده ن          

 ....  من نازانم کێن ئه وانه ی.ئه فسه ر 

" به  لقرتێوه  " ئاگاداریان بکه ره وه  با تۆزێ زرنگ بن، با چاوێک به وه دا. کاپتن 

 بگێڕنه وه  که  به رژه وه ندی خۆیان له  کوێدایه ، له به رئه وه ی له م ئان و ساته دا           

 هه موو ڕوانینی من له سه ر ئه و خاڵه  کۆده بێته وه  که  لوله ی تفه نگه که م به ره و           

ڕووی ئه و ژنانه  نه که م ... به ڵکو ئاراسته ی ئه و که سانه ی بکه م که  له سه ر           

. ڕێگام قوت بونه ته وه           
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 وچانێک            

  زۆر سوپاسی ئه و ئامۆژگارییه  زیره ک و هاوڕێیانه یه  ت ده که م،  با منیش.ئه فسه ر 

 هه ندێ ئامۆژگاریت بۆ هه ڵبڕێژم . هه موو ئه و کارانه ی که  ئێمه  لێره  پێی            

 هه ڵده سین له  لیه ن که سانێک له سه روو خۆمانه وه  خراونه ته  ژێر            

 چاودێرییه وه ، که سانێک که  پارێزه رانی هه قیقی ئه م نیشتمانه ن .. ئه گه ر            

هاتوو پرسه یان دانا، کاتژمێرێک دوای ئه وه ؛ ته له فونێکت بۆ دێ و پله            

 سه ربازییه که ت لێ ده سه ندرێته وه  . رۆژێک یان زیاتر دوای ئه وه ش خۆت            

 ده بینی که  چۆن بۆ ئه و پایته خته بانگ ده کرێیته وه   که  شه قامه کانی پڕن له            

 له  حه شامات و ماشێن پیایاندا هاڕه یان دێ  . هێنده ش ڕانابا به یانییه ک            

    .  له  نزیک خۆته وه  پیاوێک به  تفه نگ و گولله وه  ده بینی            

    

 ....  هه ره شه کانت بۆ خۆت هه ڵبگره ، تۆ.کاپتن 

 دێیته وه  بۆ ئه م دۆڵه  دۆزه خییه  و جارێکی دی لوله ی تفه نگه که ت ڕواو ڕووی.ئه فسه ر 

 دوژمنه کانمان ده که یته وه  . تۆ ناپاکیت ده رهه ق به  من کرد و لیه نی ئه و            

 . مێگه له ت گرت . هه موو ئه و ژنانه  ئه وه یان به  چاوی خۆیان بینی            

 .  ئه فسه ر.کاپتن 

  کاپتن من داواکه م ڕه وا و ڕوونه ، ڕێگه  نه ده ی ئه و پیرێژنه  لشه که ی به.ئه فسه ر 

95



. خاک پسپێرێ            

. ئه فسه ر سه ر دائه نه وێنێ و ده ڕواته  ده رێ            

له  ڕوکارێکی تری شانۆ، خێزانی فۆنتس به  لشه که وه  ده رده که ون و به            

 . بێده نگی ده یشۆن و ئاماده ی ده که ن بۆ ناشتن            

دۆزه خ . ئه مانۆئێل تۆ به درێژایی قسه کانمان گوێت لێ. به ته نیا ده بینرێ . کاپتن 

ڕاگرتبووین ؟         

 . ئه مانۆئێل ده رده که وێ         

 

 .  سێبه ره  پچکۆله که م . هیوا ده خوازم ئه وه ی ده یڵێم وا نه بووبێ.کاپتن 

 . پێم وابێ من زۆر نزیک نه بووم          

 .  ئه فسه رم بینی زۆر شڵه ژابوو.ئه مانۆئێل 

 .  ئای له و دیقه ت و وریاییه.کاپتن 

  کاپتن ؟ ده توانم پێشنیارێک ڕابگه یه نم ؟.ئه مانۆئێل 

زۆر به  دڵنیایی . پاشی هه موو شتێک تۆ به ته واوی ڕێگه  پێدراویت. کاپتن   . 
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تۆ میشێل فۆنتس ناناسی . بۆت ده کرێ خۆت به  هه ڵه یا به ری. ئه مانۆئێل   . 

 .  به  هه ڵه یا.کاپتن 

  ئه گه ر که سێکی دی داوای له سه ر ئه و لشه یه  تۆمار کرد، داوایه ک بۆ.ئه مانۆئێل 

 به ربه ره کانێ . وه ک ئه وه ی که  مێردی که سێکی دی بێت . که سێک که               

مێرده که ی به  ڕوداوێک کۆچی دوایی کردبێ . چه نده ها پیاو هه ن بێسه رو               

شوێنن و ئه فسه ر دیل و کۆتی نه کردوون و پرسه  بۆ گرتنیشیان هیچ               

 . دڵه ڕاوکێیه ک بۆ ئه و ناخوڵقێنێت               

  هیچ که سێکی وا شک ئه به ی ؟.کاپتن 

 .  زیۆ سانجینز.ئه مانۆئێل 

که سێکه  که  تۆ. کاپتن   .... 

 .  من ژنه که ی ده ناسم ... سیسیل سانجینز . ئیستا ئه و دۆستی منه.ئه مانۆئێل 

 که واته  ڕاستیان پێگووتم که  ئێوه  له و جۆره  که سانه ن که  پیاو ده توانێ.کاپتن 

 . متمانه تان پێ بکات . تۆ گوێ له  قسه  و گفتوگۆکانی من ڕاده گریت          

  دور نییه  که  نامه کانیشم بکه یته وه  و بیانخوێنیته وه  . تۆ کار بۆ کێ         
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.    وچانێکده که ی ؟ جاسوسی بۆ کێ ده که یت ؟ بۆ کاستۆریا ؟          

  کاپتن هه ڵبه ت ڕوخسه تت لێده خوازم و پێت ڕاده گه یه نم که  من ده مه وێ .ئه مانۆئێل

 ئه م ناوچه یه  به  جێ بهێڵم . چ سیسیل و چ فلیپ کاستۆریاش له وه  ناچێ               

  . پێیان وابێ که  ئه وه  کارێکی چاک بێ               

  کاستۆریا ئاگای له  هاتنه وه ی ئه م لشانه یه  ؟.کاپتن 

 گه وره م، کاستۆریای خاوه ن خودان هه میشه  ده ڵێ؛ له  ناو خاکی منا .ئه مانۆئێل

 . گه ڵیه ک بێ ئاگاداری من هه ڵناوه رێت                

  له وه  ده چێ کاستۆریا و ئه فسه ر زۆر له یه که وه  نزیک بن . مه به ستم.کاپتن 

 . خێزانه کانیانه          

داوه ت و داوه تکاری له  ئارادایه ، چه ند جارێک ئه فسه ر میوانداری. ئه مانۆئێل   

 . کراوه                

   ئههههممم . ئه گه ر ڕێکه وت جارێکی دی به م نزیکانه  ڕێتان که وته وه  ماڵ و.کاپتن 

  دیاری خۆتان، پێم خۆش ده بێ ئه و ڕاسپارده یه  به  کاستۆریا ڕابگه یه نی که         

ئه گه ر من لێره له  کاروباره کانمدالێره  من سه رپه رشتیاری ئه م ناوچه یه م .          

 سه رکه وتنم به  ده ست هێنا، زۆر به  وه فا ده بم بۆ ئه وانه ی که  پشگیرییان         
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    . لێکردووم . ئیستا من له  خه می ئه و بێوه ژنه هاوکاره ماندام         

 .  خاتوو سانجینز.ئه مانۆئێل 

 .  ده کرێ ئاگاداری بکه نه وه  که  مێرده که ی له  کاره ساتێکی دڵته زێنا خنکاوه.کاپتن 

 . من دڵنیام له وه ی که  ده توانن به  شێوازی خۆتان دڵنه وایی بده نه وه          

  فه رمایشته  گه وره م ... ئه ی ده رباره ی ئه و پیرێژنه  گه وره م ؟.ئه مانۆئێل 

ئه گه ر وه ک" له  که ناری ڕووباره که  و له  شوێنه که ی سۆفیایا دائه نیشێ "  .کاپتن   

 ،ئه و لێره یا دانیشم، تۆ بڵێی لشه یه ک به ره و پیرم بێت ؟ له  کوێوه ، له  کوێ            

 .  وچانێکی کورتئه و لشانه  له  چ شوێنێکه وه  به ره و ئێره  دێن ؟              

 کوره زاکه ی سۆفیا ته مه نی چه ند ئه بێ ؟            

....  ئمممم، سیانزه ، چوارده ، من.ئه مانۆئێل 

ده روویه کی پچکۆله یه  له ناو ئه م بۆگه ناوه دا، ئه گه ر خوداهه ڵده ستێ .  .کاپتن   

. یاریده م بدات له  داهاتودا بیرێکی لی ده که ینه وه         
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دیمه نی دوانزه هه م                                       

. سیسیل و ئه مانۆئێل

.  ئه ته وێ ئه و بگه ڕێته وه.ئه مانۆئێل 

 .  تۆم ئه وێ.سیسیل

 .  که واته  به  خاکی پسپێره.ئه مانۆئێل 

 .  ئاخر ئه و نییه.سیسیل

 .  هیچ گومانێکی تیا نییه  ئه گه ر تۆ ئاره زوو بکه یت.ئه مانۆئێل 

 .  نه خێر . ئه وه  که سێکی تره  . زیۆ ده گه ڕێته وه.سیسیل

 .  به خاکی پسپێره  و دڵنیابه  ناگه ڕێته وه.ئه مانۆئێل 

 .  خۆزگه  ئه وه  ئاسان بوایه.سیسیل
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 .  ئاسانه ، گوێم بۆ ڕادێره؛ به  خاکی بسپێره  و ئیدی هه رگیز ناگه ڕێته وه.ئه مانۆئێل 

 تۆ ئه و کاره  بۆ کاپتن ڕاپه ڕێنه ، کاپتنیش وا ده کات که  زیۆی هه قیقی               

 . جارێکی دی سه رهه ڵنه داته وه               

  . وچانێکی کورت                

 .  کاری وام پێ ناکرێ.سیسیل

 .  بڕیار بده ، ئه و یان من.ئه مانۆئێل 

     . وچانێکی کورت، دواتر سیسیل ئه مانۆئێل ماچ ده کات            

 .  به ڵێنم پێ بده ؛ کاتێ که  چووینه  شار هه زاران منداڵ ده خه ینه وه.سیسیل

 .  تۆ بڵێ به  ملوێن نه ک به  هه زار، به  ملوێن منداڵ.ئه مانۆئێل 

 .  چاوی هه ریه کێکیان وه ک چاوه کانی تۆ وابن.سیسیل
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دیمه نی سیانزه هه م

 خێزانی فۆنتس له  ژورێکا له  ده وری لشه که ، که  شۆراوه  و کفن و دفن کراوه  و له سه ر

 . داره مه یتێک دانراوه ، خڕ بوونه ته وه . مۆم داگیرساوه  و کازێوه ی به یانییه

  کاتێ که  کچێکی تازه  هه ڵچوو بووم، له گه ڵ ده سته  خوشکه کانم چووین بۆ.سۆفیا 

 شار . هه موو به رگی ئاڵو واڵمان پۆشی بوو، که  داپیره مان بۆ که رنه ڤاڵی          

 کشتوکاڵ بۆی به دوورین دابووین . کاتێ له  گالیسکه یه کدا ده چووین به ره و          

 ... که رنه ڤاڵ، له دوره وه  به درێژایی چیاکه  بازنه یه کی ڕۆشناییمان ده بینی         

 ئه و ده مه ی گه یشتینه ناو بازنه که وه  ته واو دره نگی کرد بوو، هه ر به         

 ،گه یشتنمان بۆ ئه وێ، خوشکه کانم که  ره نگه  ئیستا هیچیان له  ژیاندا نه مابن         

 له ناو حه شاماته که یا، که  هه موویان جوتیاری باڵ به رزبوون، ونبوون و دیار         

نه مان .. ئاوازی مۆسیقا ئه و ناوه ی هێنابووه  جۆش و خرۆش . له  پڕێکا هه ستم         

به  ده سته کانی کرد که  له  پشتمه وه فڕێی دانه  سه ر ده فه ی شانم . هه ر له         

پشتمه وه  چرپاندی به  گوێما که  ئاوڕنه ده مه وه ، سه رپۆشه  سوره که می له سه ر         

 کردمه وه  و چاوه کانمی تووند پێ گرێ دان، کاتێ که  چاوه کانم کردنه وه  ئه وه ی         

بۆم ده کرا بیبینم ته نیا ڕۆشناییه کی سور بوو . هه ر به  چاوی نابیناوه         

 . کێشی کردمه  ناو هه ڵقه ی سه ماوه        
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  ئه ی دوای ئه وه  چی ڕوویدا ؟.فیدیل 

  چه نده ها جار ئه وه م بۆ گێراونه ته وه  که  چی ڕوویدا . سه مامان کرد . من.سۆفیا 

نه ئه کرا بیبینم . هه ر ئه وه  بوو هه ستم پێی ده کرد . هه ردوکمان دوو گه نج         

 بووین له  تافی لویدا . تیپی مۆسیقا ده ستیان کرد به  ژه نینی ئاوازێک که         

،ریتمێکی نامۆی به  من هه بوو، پێی ئاشنا نه بووم، پێم گووت تۆ گه مژه ی         

 چاوه کانم بکه ره وه ، هیچ نابینم و ناشزانم چۆن ئه و سه مایه  بکه م . ئه و         

گووتی خه می هیچت نه بێ، بۆ خۆم فێرت ده که م . دووباره  لێم پرسییه وه  که         

 بۆچی خۆت بتوانی ببینیت و منیش هیچ ؟ پێی گووتم که  ئه ویش هیچ نابینێ و         

 چاوه کانی نوقاندووه  . ئه گه ر چی پێم وابوو میشێل لوێکی شێت و دێوانه یه        

 به ڵم حه زه که یه م به لوه  شتێکی سه رنج ڕاکێش و خۆش بوو، ئیدی ڕێم پێدا        

له گه ڵما سه ما بکا .  وه ختێک سه ما دوایی هات، سه رپۆشه که ی له  چاوم کرده وه        

. و ته ماشای  کردم و پێی گووتم، تۆ زۆر جوانی        

      

  جا وا بوو ؟.فیدیل 

 نه خێر، من جوان نه بووم . به ڵم ئه و وای پێگووتم . له  دوای ئه و شه وه وه.سۆفیا 

 ئه گه رچی چاوه کانیشم نوقا بن و ته نانه ت تروسکایشیان تیا نه مابێ، یان         

به ته واوی له  تاریکاییدا بم، هه میشه بۆم ده کرێ بیناسمه وه  . من هه میشه         

  . ده توانم میشێله که ی خۆم بناسمه وه         
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دیمه نی چوارده هه م

. کاپتن و باوه  گابرێڵ

  که وتومه ته  کێشه وه . هیچت بیستوه  ده رباره ی ئه و لشه یه ی که  ڕوباره که.کاپتن 

 له گه ڵ خۆی هێناوێتی . له وه ده چێ که  نه ناسرێته وه  . به ڵم بێوه ژنێک          

 داوای له سه ر تۆمار کردووه  که  گوایه  ئه وه  ته رمی مێرده که یه تی . ده بێ          

.... سه رکێشی بکه م . له وه  ده چێ، به ته واوی          

 .  خودا ره حممان پێ بکات.باوه  گابرێڵ 

  به ڵێ . ده روویه ک به و بێوه ژنه  بده م که  لشه ی مێرده که ی بشارێته وه  . تۆ.کاپتن 

 بڵێی گوناهم بگات به وه ی که  ڕێگای پێ ئه ده م پرسه ی بۆ دابنێ،  سه ره ڕای          

 ئه وه ش گومانم هه یه  به رانبه ر ئه وه ی که  ئه و لشه یه  ته رمی مێرده که ی بێت ؟          

 .  کاپتن منیش هه مان پرسیارم له  خودی خۆم کرد.باوه  گابرێڵ 

.  به ڵێ.کاپتن 
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پاش هه موو شتێ، ده بێ ڕێ و ره سمی به  خاک سپاردنی بۆ. باوه  گابرێڵ   

.... به ڕێوه به رم و                

ئه گه رچی هێشتا دڵنیاش نیت. کاپتن    ..

  من بۆ خۆم چوومه  سه ر لشه که ی . گومانیش به  ته واوی ته نگی.باوه  گابرێڵ 

. پێهه ڵچنیووم                 

  ئه ی چۆن ؟.کاپتن 

  ئیستا قۆناخێکی هه ستیاره  . ئه و ژنانه  پێویستیان به وه یه  که.باوه  گابرێڵ 

 کۆتایی به  نیگه رانییه کانیان بهێنرێت  . نادڵنیایی شتێکه  ... که                 

 به رگه ی ناگیرێت . ئه وه  بۆ خۆی جۆرێکه  له  دۆزه خ . ئه گه ر ناشتن                 

ئارامییان پێ ببه خشێ، ئه وا به ناوی خوای گه وره وه  به  خاک                 

 . سپاردنه که ی پیرۆز ئه که م                 

 .  بڕوات به وه  هه یه  که  خودای خاوه ن به هه شت بمانبه خشێ .کاپتن

 .  تا ئه و شوێنه ی به ناوی ئاشتییه وه  کاره کانمان ڕاپه ڕێنین، به ڵێ.باوه  گابرێڵ 

 باوه ، نازانم به  چ جۆرێک باسی ئه وه ت بۆ بکه م که  ئه و کاره  چه نده.کاپتن 
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 . کۆمه کم پێ ده کات          

 . هه روه ها کۆمه کێکیشه   بۆ  ئازاره کانی سۆفیا فۆنتس.باوه  گابرێڵ 

سۆفیا فۆنتس . ئه ها، تۆ هێشتا ئه وه ت نه بیستوه  که  ئه وه  بۆ خۆی. کاپتن   .... 

 هه ڵه یه ک بوو . خاتوو سۆفیا فۆنتس به  هه ڵه دا چوو بوو . لشه که  له  لیه ن          

 . سیسیل سانجینزه وه   داوای له سه ر تۆمار کراوه          

  سیسیل ؟.باوه  گابرێڵ 

مێرده که ی ئه و، زیۆ سانجینز . ئه وه  بۆ حه وت مانگ ده چێ که  بێسه ر. کاپتن 

 و شوێنه  . له وه ده چێ پیاوێکی به دمه ست بووبێ، خراپ ئه شکه نجه ی          

 ژنه که ی ئه دا . زۆر له  پیاوان به و جۆره  ره فتار ده نوێنن . سه یره  که  هێشتا          

 . نه هاتۆته  لی ئێوه  بۆ به ڕێوه بردنی ڕێو ره سمی به  خاک سپاردنی مێرده که ی          

 . گومانی تیا نییه  که  هێشتا دڵی بڕوایی نایه          

 وچانێکی کورت          

 .  کاپتن، من ناتوانم .... تۆ ئه و لشه یه ت داوه ته وه  به  سۆفیا فۆنتس.باوه  گابرێڵ 

 

 ....  به ڵم بۆ خۆت دانت به وه دا نا که  ته واوێک دڵنیا نه بووی له وه ی.کاپتن 

106



  ئه وه یه  که  ناناسرێته وه  . بۆچی زیاد له  هه ر که سێکی دی .باوه  گابرێڵ

 ژنێک، سوره  له سه ر داواکه ی ؟                 

  بۆ ئه و مه سه له یه  ده بێ وه ک حه زره تی سلێمان بکه م . ناتوانم لشه که.کاپتن 

بکه م به  دوو که رته وه ، شتی وا ده کرێ ؟ له وه ده کات بدرێ به و بێوه ژنه ی که         

 . داوای له سه ر لشه که  تۆمار کردووه         

 . وچانێکی کورت            

 .  من نامه وێ کاری وا بکه م . بۆم ناکرێ . میشێل فۆنتس هاوڕێم بووه.باوه  گابرێڵ 

 ،له سه ر هه مان کورسی دانیشتوه  که  ئیستا ئێوه  له سه ری دانیشتوون                 

.... ئه و، چه نده ها شه و                 

 .  که واته  ده ته وێ ده ستگیرۆیی خانه واده که ی بکه ی.کاپتن 

 .....  ئه وان پێیان وا نییه  که  ئه وه  ده ستگیرۆییه ک بێ بۆ .باوه  گابرێڵ

 به ڵێ وا ته ماشای ده که ن، له وه  دڵنیابه ، وه کو وه فایه ک بۆ به.کاپتن 

 ته نگه وه هاتنت له  به خاک سپاردنی زیۆ سانجینز و له  پاداشتی ئه و         

 ،گیانی هاوکارییه ی خێزانی فۆنتسیشا، زیندانییه ک ئازاد ده که ین         

 . که سێکی نزیکی ئه وان        
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 ئه میلینۆ ؟ ئالۆنسۆ ؟.باوه  گابرێڵ 

 .  ئمممم، پێم وایه  ناوی ئالێکسس بێ.کاپتن 

 .  نا، ئالێکسس توڵفێکه.باوه  گابرێڵ 

 .  به ڵێ . خۆیه تی.کاپتن 

 وچانێک                 

  ...  خۆ ئه و.باوه  گابرێڵ 

 .  ئه م دوانیوه ڕۆیه  قۆڵبه ستمان کرد بوو.کاپتن 

 وچانێکی کورت                 

 .  به  یارمه تی ... ده سته ودامێنتم ئه شکه نجه ی ئه و مناڵه  نه ده ن.باوه  گابرێڵ 

 .  که وا بێ به  خاتوو سانجینز ڕاده گه یه نم که  ئێوه  هیچ لرییه کتان نییه.کاپتن 

 . ئه وه نده ی بۆشتان ئه کرێ له گه ڵیا نه رم و نیان بن، چونکه  زۆر ده رده داره         

 ئه شکه نجه ی ئه و مناڵه  بده م ؟          
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       باوه ، ده زانم چۆن بیر له  من ده که نه وه  ؟         

 .  من له و بڕوایه دا نیم کاری واتان لێ بوه شێته وه.باوه  گابرێڵ 

   ئه توانم پێشبینی ئه وه  بکه م . له  خۆته وه  بڕیار ده رمه که  . من ... ئه وه ی.کاپتن 

 من گرفتار ده کا، ڕقم له  ئازاره ، له  زه بروزه نگ، به ڵم له و کاته دا ناچار         

 . کرام که  .... ده بێ دڵ و ده رونی خۆمان خاوێن که ینه وه  و ڕوو له  خوا بکه ین         

 لێره ، په نا براوه ته  به ر زه بروزه نگ که  به ردێکی نه خستۆته  سه ر به ردێک بۆ         

ئه م نیشتمانه . هه ر وه کو تۆ چۆن ئیمانت به  ئاشتی هه یه ، منیش ئیمانم پێی         

هه یه  . به ڵم هه ندێجار ڕێگای ئاشتی، هه ر وه کو خۆشت ده زانی، پڕه  له         

  . بڕیاردانی سه خت . نه ده بوو به و خێراییه  بڕیار له سه ر من بده ی         

 .  به  هیچ جۆرێک کاپتن، ته نیا مردوه کان دادوه ری له سه ر مردوان ده که ن.باوه  گابرێڵ 

. وچانێکی کورت، کاپتن ده که وێته  سه ر ئه ژنۆ

 .  باوه  رۆحم ئازاد بکه ، له  هه موو ئه و گوناهانه ی کردومه.کاپتن  

 ڕوناکی له سه ر کاپتن و باوه  گابرێڵ نامێنێت، ته نیا ڕۆشنایی ده چێته  سه ر ئه و

 . کورسیه ی که  کاپتن له سه ری دانیشت بوو . له  تاریکیه که وه   فیدیل ده رده که وێت
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 دیمه نی پانزه هه م

 . فیدیل و کورسییه که

  ئازارت هه یه  ؟ ئازارت هه یه  ؟ ده کرێ چیت بۆ بکه م ... بۆ ئه وه ی.فیدیل 

 به هاناته وه  بێم ؟          

به ڵێ، ئازاری هه یه ، به ڵێ فیدیل" ڕۆشنایی ده ڕواته  سه ریان "  .ژنه کان   

. ئازاری هه یه            

 ڕۆشنایی له سه ر کورسییه  خاڵییه که  نامێنێ و ده که وێته  سه ر کورسییه کی            

 دی له  ته نیشتییه وه  . له سه ر ئه و کورسییه  پیاوێکی ڕووت کراوه  دانیشتووه            

 به  گرانی هه ناسه  ده دات و به  پارچه  قوماشێک چاوی داپۆشراوه  . زۆر به            

  گران بۆی ده کرێ بجوڵێ . زۆر دژواره  بتوانی به  جه سته یدا ته مه نیت بۆ            

 . دیاری بکرێ،  زۆر لوازه            

            

  ده توانم چی بۆ بکه م، چۆن ده توانم یاریده ی بده م، بۆم ده کرێ.فیدیل 

بڕۆم بۆ لی ؟          

          

  فیدیل، به  هیچ جۆرێک ئه وه ت بۆ ناکرێ، ده رگاکه ی داخراوه  و.ژنه کان 
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.گه لێکیش دوره            

  ده توانم ئاوی بۆ به رم، تۆ بڵێی تینووی نه بێ، ده توانم ده رمانی فریا.فیدیل 

 بخه م، تۆ بڵێی بریندار نه بێ، ده توانم چی بۆ بکه م ... ؟          

  کچێ، قسه ی له گه ڵ بکه ، ده توانێ گوێی لێت بێت، له گه ڵی.ژنه کان 

 . بدوێ، حیکایه تی بۆ بگێره وه            

حیکایه ت ؟ حیکایه ت، نازانم .... چ جۆره  حیکایه تێک، ده رباره ی چی. فیدیل   

 حیکایه تی بۆ بکه م ؟           

 .  فیدیل، ده رباره ی ئه وه، ده رباره ی ئه و شتانه ی که  ڕوویان داوه.ژنه کان 

  نا، ئه و حیکایه تانه  ئازاری ده ده ن، من نامه وێ ئه وانه ی بۆ باس.فیدیل 

 .... بکه م، ناتوانم، ناتوانم          

 .  فیدیل باسی ڕاستییه کان، ئه و مه رگه ساتانه ی ڕوویان داوه.ژنه کان 

  نازانم له  کوێوه  ده ست پێ بکه م . باڵنده یه کم بینی، باڵنده یه کی.فیدیل 

 کوژراو که  به  مل هه ڵکێشراوی له سه ر پشت فڕێیان دابوو، ده نوکی          

 کرابۆوه ، پێوه ی دیار بوو که  بۆ دواجار هه وڵی دابوو ... بفڕێ، نا نا          
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هه وڵی دابوو چه ند تنۆکێ ئاو ... هێشتا تێر ئاوی نه خواردبۆوه ، به ڵکو          

 ... ده نوکی له  ناو ئاوه که دا بوو . نه خێر وانه بوو          

 .ده رگاکه  . به شه ق که وتنه  شکانی ده رگاکه . ده رگاکه یان له  گرێژه نه  برد          

 دایکم قریشکاندی، دایکم وه ک باڵنده که  هاواری کرد ...  نا، دایکم ... هاواری          

 کرد ... هاواری بۆ شتێ کرد، وابزانم وتی ... فریام که ون، دایکم گوتی، وابزانم          

گوتی ... پاش ئه وه ش، به ڵم دوای ئه وه ش، به ڵم ئه وان ده یانزانی که          

 ، پیاوه که ی له ناو کێڵگه ی گه نمه شامییه که دایه ، له ناو گه نمه شامییه کاندایه          

 به ڵم ئه وان ده یانزانی که  ئه و خۆی له ناو کێڵگه ی گه نمه شامییه که دا          

 حه شارداوه ، کێ پێی گوتبوون، دایکم هاواری کرد، به ڵم ئه وان هه ر وه کو          

 ئاگری قوره ت هێنده ی یه ک و دوو خۆیان کرد به ناو کێڵگه که دا و هه موو          

گه نمه شامییه کانیان شێل و ئه ویان تیا دۆزییه وه  و هه ر وه کو لقێکی         

 گه نمه شامی پڕیان پیا کرد و هه ڵیان کێشا و په لکێشیان کرد، ئه و هه ر         

ده یقریشکاند و ده نگی ده رنه ده هات  ....... من له  کوێ بووم له و کاته دا، له         

 کاتێکا که  باوکمیان فڕاند ... من له  کوێدا ڕاوه ستابووم، له  ته نیشت دایکمه وه         

  ڕاوه ستابووم، نا، من له  .... نا من له ناو کێڵگه که  نه بووم، من له  .... له  ئاسمانا         

 بووم، من له  به رزاییدا سه رگه رمی فڕین بووم و ... نا، من .... له  گیانه ڵدا         

 ، بووم، من ... له سه ر پشت که وتبووم، ده مویست ... تێر ئاو بخۆمه وه         

 به ڵم، نازانم چۆن ئه و چیرۆکه ت بۆ بگێڕمه وه ، باوکه ، بۆ خۆشم نازانم         

 کام چیرۆکه یانت بۆ بگێڕمه وه ، من ... باوکه  ؟ تۆ له وێی ؟ باوکه  ئه ویشیان         

 . برد، ئه لێکسسیان په لکێش کرد و بردیان        
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 دیمه نی شانزه هه م

گۆڕستانێکه  له سه ر گردێک، قه بره کان ڕه گو ریشه ی خه ڵکانێکی جوتیاری

. ره ش و رووت و بێده ره تان نیشان ده ده ن
 سیسیل، ئه مانۆئێل، کاپتن و ئه فسه ر له لی قه برێکی تازه هه ڵکه نراوه وه  ڕاوه ستاون و

 چاوه ڕوانی خێزانی فۆنتس ده که ن تا لشه که  بگه ڕێننه وه  . باوه گابرێڵ به ته نیا

 . ڕاوه ستاوه  . که س هیچ ناڵێ . ئالێکساندرا و یانینا و سۆفیا به لشه که وه  ده رده که ون

 ئالێکساندرا . کوا کوڕه که م ؟

 . کاپتن . ئه فسه ر، کوڕه که ی بۆ بهێنه وه

 . ئه فسه ر به بێ ده نگ ده ڕواته  ده ره وه           

 .  پێم وایه  خاتوو سانجینز بناسن. " بۆ ژنه کانی فۆنتس "کاپتن 

خاتوو سانجینز، تۆ ئه وانبێده نگی .               ...

به ڵێ. " به حاڵ ده نگی ده بیسترێ " سیسیل   . 

. ئالێکساندرا، من داوای لێبوردن ده که م            

زیۆ ده تکوژێت. ئالێکساندرا   .     
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 . ئالێکساندرا پشت ده کاته  سیسیل                 

 . کاپتن .  خانمان به یارمه تی خۆتان

 ئه فسه ر جارێکی دی له گه ڵ ئالێکسس ده گه ڕێته وه  . ئالێکسس ناتوانێ له سه ر          

پێی خۆی ڕابوه ستێ . کراسه که ی له به ریا هه ل هه ل کراوه  و هه روا به          

 هاکه زایی بۆی ڕێکخراوه ته وه  . ته ماشای به رپێی خۆی ده کا و چاوێکی          

نوقاندوه  . له  لیه کی تری شانۆکه وه  فیدیل خۆی و منداڵه  پچکۆله که          

 . ده رده که ون . له دوره وه  ته ماشای دیمه نه که  ده کات          

ئم، زۆرباشه  . زۆر ... ئیستا ده کرێ" له گه ڵ ده رکه وتنی ئالێکسسا "   .کاپتن   ... 

ئالێکساندرا به ره و لی ئه فسه ر و ئالێکسس ده ڕوات و به  گریانه وه  باوه ش به          

ئالێکسسا ده کا و په لی ده گرێ و دوری ده خاته وه  . ئالێکساندرا ڕوو ده کاته          

   . کاپتن          

  چیت لێکردوه  ... چیت کردوه  له و .... ؟.ئالێکساندرا 

 ئه وه  ساخ و سه لمه ته  . سوپاسی خوا بکه  . جارێکی دی گه ڕ له  ئێمه.ئه فسه ر 

 . مه ئاڵێنن . کاپتن، ئه وه  زیندانییه که تانه            

 " ئه فسه ر ده ڕواته  ده ره وه "            
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هه ر گێره شێوێنێک که  زیندانی ده کرێ ده بێ به ناو" به  شه رمه زارییه وه  "   .کاپتن 

 . زنجیره یه ک لێپرسینه وه ی تایبه تیا بڕوات . به  هه ڵه  لێم تێمه گه ن           

 ئه گه ر چی من که سێکی ئاشتی خوازم به ڵم .... ناتوانم له م هه رێمه ی           

 . ژێر ده سه ڵتی خۆما مل بۆ یاخی بوون شل بکه م           

 خاتوو فۆنتس، سوپاستان ده که م که  ته رمی خوالێخۆش بوو سانجینزتان بۆ           

. گه ڕانینه وه  . داوای لێبووردن ده که ین له و هه ڵه  نه ویستراوه ی که  ڕووی دا           

 . ئیستا ده ستی کوڕه زاکه ت بگره  و بگه ڕێره وه  بۆ ماڵی خۆتان           

. خاتوو فۆنتس، خاتوو فۆنتس           

 . به ره و لی ئالێکسس ده ڕوا و باڵی ده گرێ . ئالێکسس ده گری           

 . ژنان هێشتا ئێوه  ئه و تاڵوانه تان نه چێشتوه  که  ده شێ من به سه رتانی بهێنم           

 .  سۆفیا.ئالێکساندرا 

سۆفیا به وپه ڕی هێزی خۆیه وه  لشه که  توند ده گرێ، که س ناجوڵێ، پاشان          

 لشه که  جێده هێڵێ و پشتی تێده کاو به ره و لی کوڕه زاکه ی ده ڕوات و زۆر به          

  . ناسکییه وه  ده ست ده کاته  ملی و له  کاپتنی دورده خاته وه           

کاپتن ئاماژه  ده دات به  دوو سه رباز و سه ربازه کان به ره و لی ئه و گالیسکه یه           

ده ڕۆن که  لشه که ی له سه ره ، لشه که  هه ڵده گرن و به ره و لی قه بره که ی           

 . ده به ن. لشه که  ده خه نه  ناو گۆڕه که وه           

 ...  خاتوو سانجینز.کاپتن 
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 ئه مانۆئێل سیخورمه یه ک له  سیسیل ئه سره وێنێ و سیسیل له  شوێنی خۆی          

 ،راده چڵه کێ و پاشان به ره و لی گۆڕه که  ده ڕوات، ته ماشای گۆڕه که  ناکات         

 گوڵێک فڕێ ده داته  سه ر لشه که  و ئاوڕده داته وه  و ده ڕواته  ده ره وه  . ئه مانۆئێل         

 . ڕایده گرێ         

 ...  باوه.کاپتن 

 ... باوه  گابرێڵ . باوکی ئاسمانی، ئه وه  ... یه کێک له  مناڵه کانی خۆت . ئێمه

ناوی بهێنه. کاپتن   . 

  زیۆ سانجینز . باوکه ، گیانی ئه و له  هه ر شوێنێکه  . ره حمی خۆت.باوه  گابرێڵ 

 بڕژێنه  به سه ر زیۆ سانجینزی هاوڕێما . ئه وه ی له  خۆڵه مێش                 

دروست بووه  هه ر ده بێته وه  به  خۆڵه مێش، ئه وه ی له  خاکه وه  هاتوه                 

 هه ر ده بێته وه به خاک . تۆ له  خۆڵه وه  دروست بوویت و ده بیته وه  به                 

 . خۆڵ. ئامین                 

 .  زۆر سوپاس . خاتوو سانجینز سه رخۆشی خۆمت پێراده گه یه نم.کاپتن 

 . سیسیل به خێرایی ده ڕواته  ده رێ . ئه مانۆئێل شوێنی ده که وێ          
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سوپا ئه و پاره یه تان بۆ ده گه ڕێنێته وه  که له  کفنه که دابۆ ئالێکساندرا .           

 . سه رفتان کردووه  . ڕۆژێکی خۆش          

 . کاپتن ده ڕواته  ده رێ، دوو سه ربازه که  به  خێرایی گۆڕه که  پڕ ده که نه وه         

  سۆفیا که س سه ر له  کاره کانی خوا ده رناکات . له وانه یه.باوه  گابرێڵ 

 بۆ خۆی ئه وه  گوناهێک بێ ... به وه ی که  میشێل هێشتا زیندوو                 

 . بێ . نابێ هه رگیز هیوا بڕاو بی                 

 . وچانێکی کورت                 

 . تکاتان لێ ده که م، هه مووتان بمبه خشن                 

 . ده ڕواته  ده ره وه                 

 سه ربازه کان نیشانێکی خاچی هه رزانبه ها، له سه ر گۆڕه که  ده چه قێنن و                

 . ده ڕۆنه  ده ره وه                

 .  سۆفیا سوپاست ده که م.ئالێکساندرا 

 .  میشێل . ئه وه  بۆ من ئه وپه ری شه رمه زاری بوو.سۆفیا 

. ده ڕواته  ده ره وه         

 .  ئالێکسس.ئالێکساندرا 
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 ئالێکساندرا به ره و لی ئالێکسس ده ڕوا و ده ڕۆنه ده رێ، یانیناش                 

 به دوایاندا ده چێته  ده رێ . فیدیل هه ر له دوره وه  ده مێنێته وه ، له و                 

 شوێنه ی که  به درێژایی کاته که  ڕاوه ستابوو، دور له  گۆڕه که  ؛ هه ر                 

 . وه ک ئه وه ی تێگه یشتنێکی تایبه تی خۆی هه بێ، له گه ڵ مناڵه که  ده دوێ                 

 .  شتێک بڵێ . بڵێ ... دا . هه موو مناڵه کانی هاوته مه نی تۆ فێربوون بڵێن .. دا.فیدیل 

 . ته ماشای بینه ران ده کات          

 له وانه یه  هه رگیز نه یه وێت شتێک بڵێ . تا ئه و ڕۆژه ی ده مرێت، له وانه یه         

 . هه روا به  بێده نگی بمێنێته وه  و هه رگیز چیرۆکێک بۆ که س نه گێڕێته وه         

 . له گه ڵ مناڵه که دا ده ڕۆنه  ده رێ         
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 دیمه نی هه ڤده هه م

،تاریکی شه و دادێت و دواتر کازێوه ی به یانی  هه ڵدێت و گۆڕستانه که ڕۆشن ده کاته وه

ڕۆژێکی خۆشه  . سۆفیا به  قژی ئاڵۆسکاو و دانه هێنراوه  ده رده که وێ . ده سته واره یه ک

 . نانی به ده سته وه یه  و له سه ر گۆڕه که ی زیۆی دایئه نێ . ته ماشای گرده که  ده کات

 مشتێک خۆڵ هه ڵده گرێ و لێیورد ده بێته وه  و دواتر له  روخساری خۆی هه ڵده سوێ و

هه ناسه یه کی قووڵ هه ڵده مژێ . به  سۆزێکه وه  که مێک له  خۆڵه که  به ناو سنگیا

هه ڵده پرژێنێ ئه وجا به ناو قاچه کانیا بڵوی ده کاته وه  و ئه وه ی ده مێنێته وه

فڕی ده داته وه  سه ر زه وییه که  . نانێک ده کات به  دوو که رته وه  و که رتێکی له سه ر

 زه وییه که  دائه نێ و له وکاته دا که  ده یه وێت پارچه  نانه که ی دیش دوو که رت بکات

ژنێکی دی ده رده که وێ که  ئه ویش نانی به ده سته وه یه  . هه ر تاو نا تاوێک ژنێکی دی

به  نانێکه وه  ده رده که وێ و نانه که  ده کات به  دوو که رته وه  و له سه ر گۆره که ی زیۆی

  دائه نێ، هێنده  نابات گۆڕه که  وای لێ دێ وه ک کێوێک نانی لێ دێ . یانینا دێت و

 له سه ر گۆڕه که  له  ته نیشت سۆفیاوه  داده نیشێت . ئالێکساندراش دێت به ڵم به  ته نیا

 . له  شوێنێکه وه  داده نیشێ . ژنه کان هه موو دائه نیشن و نان ده خۆن

  ده زانم که  ڕووباره که  یه که م لشه ی له گه ڵ خۆی هێنایه وه ، هه ر ئه و ساته ی.کاسرینا 

 ده ستم له سه ری دانا بۆم ڕوونبۆوه  که  ئه وه  براکه مه  . ده بوو له سه ری سوور            

 . بومایه  . من ده ترسام            
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 ئه وه  برای تۆ نه بوو . برازای من بوو . من ناسیمه وه  . به ڵم بوێری ئه وه م.تریسا 

 نه ئه کرد هیچ بدرکێنم . کاتێ تۆ به  ئه فسه ره که ت گووت که  پێت وایه          

ئه وه  لشه ی براکه ته ، من به  خۆمم ده گوت، ئه و ژنه  شێت بووه  و به  هه ڵه یا          

 . چووه ، به ڵم هه رچییه ک بێ جورئه تی ئه وه ی هه یه  قسه  بکا و بدوێ         

    ئه و لشه یه ی که  له سه ره تاوه  ده رکه وت، زۆریش به  ته واوی دڵنیانیم به ڵم.رۆسا 

ده سته کانی، ئه گه رچی وردو خاشیش کرابوون، له وه  ده چوو کوڕه  گه وره که ی         

 .... لوشا بێ . به ڵم ته واو دڵنیام که  لشه ی دووهه م  که         

 .  هیچ گومانێکم نییه  له وه ی که  مێرده که ی من بوو.تریسا 

 .  باوکی من بوو.مێری لز 

  ئه وه  باوکی من بوو . به درێژای ئه مشه و نانم بۆ کرد، ئه وه  باوکی منه.رۆسا 

 . له و گۆڕه دا ڕاکشاوه  . من نانم بۆ ئه و گۆڕه  کرد به  خێر        

ئه وپه ڕی به هه ڵه دا چوونه. تریسا   . 

  به درێژایی ئه مشه و خه ڵکی هه موو سه رقاڵی نانکردن بوون، ئه م.ئه ماندا 

 . دۆڵه  بۆنی خه میره ی گرتووه            

  تۆ بڵێی هه رکه سێک پێی وابێت ..... ؟.تریسا 
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 .  که س ته واو دڵنیا نییه  . له وانه یه  هه ر هه موویان هه ڵه  بن.کاسرینا 

 .  له وانه یه  هه ر هه مووشیان ڕاست بکه ن.مێری لز 

 . تریسا . ته نیا لشه یه که  و مه حاڵه  په یوه ندی به  هه موومانه وه  هه بێ

 .  به ڵێ . ئه وه  ئێدواردۆی کوڕمه .کاسرینا

 . تریسا . ئه وه  لشه ی ئه نتۆنیۆی مێردمه، هه ر ئه و ئاوا لواز و بنێسه

 .  ئه وه  لشه ی باوکی منه .رۆسا

  نه خێر، ئه وه  ئێرنستۆ تۆریسه که ی من بوو . من ژیانی خۆمی.مێری لز 

 . پێ ده به خشم             

 هیچ شتێکی له باوکی تۆ نه ئه چوو، ئه و ئاوا باڵی به رز نه بوو، باوکی.ئه ماندا 

 .... تۆ             

   ئه وه  قه یسه ر بوو . ئه و به رازه  ئه شکه نجه ی دام، ڕقم لێی بوو، من ده مویست.لوشا 
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 ماڵ بۆ ئه و سه گه  زۆڵه  چۆڵ بکه م و بڕۆم، به ڵم ئه وه  بوو قۆڵبه ستیان کرد         

و بردیان . تا ئه و کاته ی بۆم ده رئه که وێ ماوه  یان مردووه ، ژیانی منیش         

 ... بۆ هه تا هه تایی به  خۆیه وه  گیرۆده  ئه کات .  ئیدی ئیستا بۆم ده کرێ         

  چیت بۆ ده کرێ ؟.تریسا 

 .  تۆزێ گووی بۆ هه ڵکه نم و له ناویا بیشارمه وه  و له سه ر گۆڕه که ی سه ما بکه م .لوشا

. هه ندێک له  ژنه کان پێده که نن، کاسرینا بێده نگیان ده کات          

 .  به ڵم ئه وه  ته نیا لشه یه که  و هه ر که سێکیش ده یه وێ بۆ خۆی بینێژێت.تریسا 

 ده بێ ده رباره ی ئه وه  چی بکه ین ؟          

 .  تۆ بۆ خۆت ده زانی چی ده که یت . تۆ خۆت ئه وه ت پێگووتم.سۆفیا 

 . بڕۆن ڕوخسه تی ناشتنیان بۆ وه ربگرن و پیاوه کانتانی تیا بنێژن          

 ....  به ڵم ئه و هه ژاره  ته نیا بۆ خۆیه تی.تریسا 

 .  ئه وه  کێشه ی ئێمه  نییه  . تۆ ده یناسیته وه  ؟ که وابوو ده بێ به خاکی بسپێری.سۆفیا 

 . بڕۆ ڕوخسه ت وه ربگره  . وا بکه  کاپتن بۆت جێبه جێ بکات           

 . ژنه کان هه ڵده ستنه  سه رپێ، له  شوێنێکه وه  گوێمان له  خوێندنی باڵنده یه که        
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 ڕوناکی ده گۆڕێ . ده نگی ڕوباره که  و خوڕه  و خزینی ئاو هه ستێکی ئه فسوناوی        

دێته  گوێمان . یه کێک له  ژنه کان به ر له وانی دی ده دوێ و ژنه کانی دیش له        

 دوایه وه  تێکه ڵی ده بن و هاوبه شی ده که ن، له وه  ده چێ گۆرانی بڵێن، یان گفتوگۆ        

 . بکه ن، یان ئه فسون و جادووی ئه و دوباره  بکه نه وه        

  ئاوه که  له  هه موو شتێ دڵنیایه  و بۆ خۆی هه موو شته کان پێده زانێ، ئاوه که.ژنه کان 

له وێ بوو، هیچ شتێ له  ئاو ون نابێ، بۆ خۆی به دوای نهێنییه کانا ده گه ڕێ و           

 بۆمانی ده دۆزێته وه  و له  دوورترین جێگه وه  وشه کانمان بۆ دێنێ و به  گوێمانا           

ده چرپێنێ، ده یهێنێته وه  به رچاو و دیده مان، ده یخاته وه  سه ر لێوه کانمان، له           

دوورترین شوێنی خۆیه وه ، یاده وه ری و ئازاره کان، چیرۆکه کانتان له گه ڵ خۆی           

هه ڵده گرێ و ده یانهێنێته وه ، ئه و چیرۆکانه  بانگ ده کاته وه  که خه ریکه           

 ده رژێنه  ناو زه ریاوه ، به گۆرانی ده یانهۆنێته وه  و به  ده نگێکی به ردین بۆ           

دۆڵه که ی ده چرێ، ئه و ئاوه ی که  قورگه کان بینی پێوه  ده نێن، ئه و بارانه ی           

 ئه و خاک و خۆڵه  ده بینێ که  ئاره قه ی ماندووبوونی پیاوه کانی ئێمه ی له سه ر           

 ڕژاوه  و تین و تاوی گه رمایی تێکه ڵ به  هه وره کانی ده کا و جارێکی دی           

 ده یانکاته وه  به  باران، ئاوێکی تر و ئاوێکی تر و ئاوێکی تر، هه ندێ ڕووبار           

 .پان و به رین و هێمن و سه وز و لووسن، هه ندێ رووباری دی تیژرۆ و خوڕه من          

 ،به ڵم هه موو ڕووباره کان، زۆر به ڕوون و خاوێنی له چیاکانه وه  هه ڵده قوڵێن          

 ڕووباره که ی ئێمه  له و ڕووبارانه یه  که  ته نکاوه  و سارد و سوره  و له گه ڵ خۆی           

 له و گۆڕه  به ردینانه وه  هه موو پیاوه کانمان بۆ دێنێته وه ، هه موویان به ره و           

 خاکی نیشتمان هه ڵده گرێ و ده یانهێنێته وه ، به ڵم دونیایه ک پیاو هه ن که           
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 بێسه ر و شوێنن یان له ناوچوون، دونیایه ک پیاو هه ن که  ڕووباره که  بۆی           

 ناکرێ هه ر هه موویان له گه ڵ خۆی هه ڵبگرێ و بیانهێنێته وه  . گه لێ چیرۆک           

 هه ن که  ده بێ ڕووباره که  بۆمانی بگێرێته وه ، له سه ره تادا لشه یه کی   بۆ           

 هێناینه وه  که  ئه و خوانه ناسانه  سوتاندبوویان، لشه یه کی دیش بۆ ئه وه ی           

 له سه ر گرده که به  خاکی پسپێرین، کاتێ ڕووباره که  لشه که ی له گه ڵ           

شه پۆله کانی خۆی هێنا بوو، ئه وه نده ی دابوو به  دار و به ردا، سیمای به           

 جۆرێک شێواند بوو که  که س بۆی نه ده کرا بیناسێته وه  ... ڕووباره که بۆی           

 ناکرێ هه موو لشه کان هه ڵبگرێ و بیانهێنێته وه ، چونکه  لێشاوی لشه کان له          

 جوڵه ی ده خه ن و برستی لێده بڕن، دۆڵه که ش پڕ ده بێ له  لشه ی مردووان و          

هه موو کێڵگه کان دائه پۆشێ، به  جۆرێک که  ئیدی چڵێ سه وزی لێ نه ڕوێ و دار          

 و په ردووی بۆگه ن بکات، ئه و لشه یه ی بۆ دۆزینه وه  که  له  پیاوه کانی هه مووان         

 ده چێ، له  ڕۆڵه کانی هه مووان ده چێ، ئه وه  ڕۆڵه ی منه ، ئۆی تکا ئه که م با         

ڕۆڵه ی من نه بێ، ئه وه  ڕۆڵه ی منه ، ئه وه  پیاوی منه ، ئۆی ده پاڕێمه وه  که  ڕۆڵه ی         

 من نه بێ، پیاوی من نه بێ، ئه وه  ڕۆڵه ی منه ، ئۆی خودایه  با ئه وه  ڕۆڵه ی من         

..... نه بێ، ئه وه  شه هیدی منه ، تکا ده که م، تکا ده که م، تکا ده که م         

منهژنه کان یه ک له  دوای یه ک ده ڵێن : ئه وه  هی          . 

 کۆتایی به شی دووهه م                                                              
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 به شی سێهه م

 دیمه نی هه ژده هه م

 کاپتن و ئه مانۆئێل . بێوه ژنه کان هه موو له  ریزێکدا وه ستاون . تریسا ساڵس له سه ر

 . کورسییه ک دانیشتوه

!  سی و شه ش بێوه ژن ! ئاخر من ده بێ له گه ڵ سی و شه ش بێوه ژنا چی بکه م.کاپتن 

 بێوه ژن، دایک، پوور، داپیره ، ته نیا ژنێک که  له م دۆڵه  خه مبار و هیچ و         

! پووچه دا داوای ئه و لشه یه ی نه کردووه ، ئه و ژنه یه  که  لشه که مان داوه تێ         

 پێم ناڵێی ئه و دوابڕاوه  چی لێهات، به رده ست ؟         

                   

 ....  کاپتن بۆم نادۆزرێته وه ، نازانم له  کوێیه.ئه مانۆئێل 

 له وه  ده کات بۆ خۆشت بزانی که  هه موو ئه و کارانه ی من پێم ڕاگه یاندوی.کاپتن 

 هیچیت ڕانه په ڕاندووه  . هه موو شته کان که وتوون به سه ریه کا، باشه ، هه مووی          

 سووچ و خه تای تۆیه ، ئه گه ر که مێک گوێت به مه سه له کان بدایه  . به ڵم تۆ          

که مته رخه میت کردووه ، تۆ ته نیا به رده ستێکی جوتیاری بێده سه ڵتی که          

به وپه ڕی تواناته وه  هه وڵ ده ده یت به که ڵک بیت و منیش ئه مه م پشت گوێ          

 خستووه  .  به بێ فه رمان هیچ شتێک ناجوڵێ، له  ئیستا به دواوه  هه موو شتێ          

ده خه مه  ژێر رکێفی خۆمه وه  . ئه گه ر تۆ بته وێت لێره ت بگوازمه وه ، ئه وا ده بێ          
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ئه و کچه م بۆ بدۆزیته وه ، ئه و کچه ی هاوڕێت، ئه و بێوه ژنه ی که  له م کێشه          

 . دوابڕاوه دا بۆته  سه ری ماره که          

. ئه مانۆئێل سه لمێکی سه ربازی ده کا و ده ڕواته  ده ره وه          

 

که سێک خۆی لێگرتووم، که سێک ده یه وێت بمکات به  مه خسه ره ، ڕۆژنامه کان. کاپتن   

 به مه  ده زانن و ئه و کاته ش .... خۆ ئێمه  چالکه وان نین له  بواری وه رزش و          

پێشبرکێی جوانیا . له  کۆتاییا ئێمه ش ده بێ شانازی به  خۆمانه وه  بکه ین          

که  پێوانه مان له  شتێکا شکاندووه ، له م جیهانه دا تاکه  وڵتین که  بۆ هه ر          

 . لشه یه ک له  بێوه ژنێک زیاترمان هه یه         

        

 ناوم تریسا ساڵسه ، ته مه نم په نچاو سێ ساڵه  . ئه نتۆنیۆ ساڵس مێردمه و.تریسا 

له م مانگی ئازاره ی که  به ڕێوه یه  دێت، ته مه نی ده بێته  په نچاو نۆ ساڵی          

 ته واو . له م دوایین هه ڵبژاردنه ی که  کرا، ئه ویان به  قایمقامی کاماچۆ          

 هه ڵبژارد.  له  یه کی ڕه شه مێدا، که  بڕیار درا چی دی هه ڵبژاردن نه کرێ، وا         

خه ریکه  هه شت ساڵ ته واو ده کات، ئه ویان گرت به تۆمه تی ئه وه ی که         

 هه وڵیداوه  سه روه ری بۆ نیشتیمان بگه ڕینێته وه  . ئیدی له و کاته وه  من         

 نه مبینیوه ته وه  . دوو ڕۆژ له مه وبه ر، کاتێ که  ... کاتێ ڕوووباره که  لشه که ی         

به  روتو قوتی بۆ هێنامه وه  . ئیستاش ده مه وێ لی گۆڕی باو و باپیرانییه وه         

 . لشه که ی بنێژم         
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مێرد .. برا .. مێرد .. باوک .. کوڕ" ده سته ی سکاڵکان ژێره  و ژوور ده کا "   .کاپتن   .. 

.. کوڕ .. خۆشه ویست .. مێرد .. مێرد .. مام .. مێرد .. ئه مه  سکاڵی کام ژنه یه           

مه به ستم ئه وه یه ، ته نیا یه ک لشه یه  و ناکرێ ئه و  لشه یه ش هی هه ر           

 . هه مووتان بێ           

 .  ئه وه  لشه ی مێرده که مه.تریسا 

 .  ژنه کانی تر درۆ ئه که ن.کاپتن 

ته واوه  ؟ یه کێک له  ئێوه  ڕاست ده کات و سی و شه ش ژنه که ی تروچانێک .             

به  هه ڵه یا چووبن . وا نییه  ؟ ده بێ            

  کاری من ئه وه  نییه  هیچ شتێکت بۆ روون بکه مه وه  . ئه وه ی ده یزانم.تریسا 

 . له  دڵی خۆما ده یهێڵمه وه  . ئه وه ی ئه وانیش ده یزانن وا له  دڵی خۆیاندایه          

 . دڵنیام که  ئه وه  مێرده که مه          

  تۆ دڵنیانی له وه ی که  هیچ له و مه سه له یه  نازانی، هیچ یه کێکیش له  ئێوه.کاپتن 

 نایزانێ . هه ر شتێک، ئێوه  کۆمه ڵێ جوتیارن له  ڕووی ئه قڵییه وه  دواکه وتوون و         

 بڕواتان به  شتی پڕو پوچ و بێکه ڵک هه یه  .... له  خۆتانه وه  شتێکتان دروست         

 کردووه  و مێشکی خۆتانتان پێوه  تێک داوه  ... ئاگاتان له وه  نییه  که  چ        
        

 کێشه یه کتان خوڵقاندوه ، ئاگاتان له وه  نییه  .... ئه وه ی لێره  به رپاتان کردووه         
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... هه مووی شێتی و گێره شێوێنییه         

         

 . به وپه ڕی سه رسوڕمانه وه  مه دالیاکه ی له ژێر بلوسه که یه وه  ده رده هێنێ و لهتریسا

.  جوڵه یه کی چاوه ڕوان نه کراودا ده یخاته  به رده م کاپتن و زۆر به  توندی ده دوێ         

گێره شێوێنی ؟ ئه وه  گێره شێوێنییه  ئه گه ر بته وێ مردووه که ت به خاک پسپێری ؟         

 تۆ ناته وێ ژنه که ت ئه وه ت بۆ بکات ؟ ئه وه  مێردمه  که  بۆ سی و دوو ساڵ         

  . له گه ڵی ژیاوم، نا، ڕووی خۆت وه رمه گێره         

 . مه دالیاکه  له  ملی ده پچرێنێ و زۆر به  ڕقه وه  فڕێی ده داته  سه ر مێزه که         

 ئه وه  مێرده که مه  که  هه موو شه وێک به  درێژایی سی و دوو ساڵ له گه ڵی         

  نوستووم، ئیتر چۆن له  ڕووت دێ پێم بڵێی چۆن ده یناسیته وه  ؟ ئیتر چۆن         

 . له  ڕووت دێ پێم بڵێی ئه وه گێره شێوێنییه  ؟ من دڵنیام         

         

خاتوو سالس، به سه" به  بێده نگی مه دالیاکه  هه ڵده گرێته وه  "   .کاپتن  . 

 . له به رده می خۆما کوڕه  شانزه  ساڵنه که میان له  پشتی سه ریه وه  گولله بارانکرد.تریسا 

. خۆم .. ئه وه م ... بینی . ئه وان ... کوشتیان        

           

پێم گووتی بیبره وه" هێشتا بێده نگه  "  .کاپتن   . 

 تریسا . ئه گه ر ئه وه  مێرده که م نییه ، ئه ی که واته  ئه و له  کوێیه  ؟ ئه گه ر ئه وه

 کوڕه که م نه بوو، که وابوو کوڕه که م به  زیندویی بۆ بهێننه وه  . ئه گه ر          
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 . ناشتوانی ئه وه م بۆ جێبه جێ بکه ی، ڕێگه م بده  بینێژم         

. وچانێک         

  تۆ ئه ته وێ ئه و لشه یه  بنێژی که  پێت وایه  مێرده که ته ، به ڵم چی ئه که ی.کاپتن 

 ئه گه ر مێرده که ت .... هه ر ئێستا له و ده رگایه وه  خۆی کرد به  ژورا ؟          

ئه و" چه پڵه یه ک لێئه دا " چی ئه بێ ئه گه ر من چه پڵه یه کم ئاوا لێدا و            

 . له و ده رگایه وه  خۆی بکات به  ژورا         

 . ده رگاکه  ده کرێته وه ؛ تریسا به ره و ده رگاکه  ده ڕوانێ . ئه فسه ر دێته  ژورێ         

 . تریسا ته ماشایه کی ده کا و ڕووی خۆی وه رده گێڕێت         

 پێم بڵێ چی ده که ی ئه گه ر مێرده که ت له و ده رگایه وه  خۆی کرد به  ژورا ؟         

  ئه گه ر به  زرپ و زیندویی گه ڕایه وه ، سوپاس گوزارت ده بم، کاپتن . له وه.تریسا 

 زیاتر ده توانم چیت بۆ بکه م ؟          

 .  به ڵێ . ته نیا ئه وه نده م هه یه ، خاتوو سالس.کاپتن 

 . پێم گووتی ته نیا ئه وه نده م هه یه            

 . به  بێوه ژنه که ی تر بڵێ نه یه ته  ژورێ، نانی نیوه ڕۆ ده خۆم            

 . تریسا ده ڕواته  ده رێ            

. من بانگم نه کردووی            
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حه زم کرد ئاسوده  بم . ئه فسه ر  . 

 .  بڕۆ له  شوێنێکی دی خۆت ئاسوده  بکه ، من به  کاری خۆمه وه  سه رقاڵم.کاپتن 

 .... هێشتا هه ڤده         

 ئه وه  له  بینینی یاری سێرک خۆشتره  . کاپتن و ئه و بێوه ژنه  سه رنج.ئه فسه ر 

 ڕاکێشانه ی که  له بڕانه وه  نایه ن . ئه ی فێڵی داهاتووت چییه  ؟            

 .  تووشی سه رسوڕمانیان ده که م.کاپتن 

  بتوانی کۆنترۆڵی ئێره  بکه ی . ئه وا هه موومان تووشی.ئه فسه ر 

 . سه رسوڕمان ده که ی           

من چیرۆکێکت بۆ ئه گێرمه وه. کاپتن   . 

 . باوکم سه گێکی هه بوو و هه موو رۆژێک  لێیئه دا          

 ....  کاپتن له  ڕاستیا نامه وێ که.ئه فسه ر 

 .  دانیشه  و ده مت دابخه  و گوێ له  چیرۆکه که م بگره ، ئه فسه ر.کاپتن 

 ... ئه وه  فه رمانه  . باوکم ئه و سه گه ی هه بوو          

 .  هه موو ڕۆژێک لێیئه دا.ئه فسه ر 
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  به ڵێ . ڕۆژێکیان سه گه که  هه ر له  خۆوه  په لماری باوکمی دا و له.کاپتن 

. گۆشه یه کی توندکرد . من به ته نیا له  خانوویه کدا له گه ڵی ده ژیام         

کاتێ سه گه که  باڵی باوکمی گه ست، باوکم هاواری لێکردم که  خێرا         

 بڕۆم و ده مانچه که ی بۆ بهێنم، باوکم کۆڵۆنێڵ بوو، فێری کردبووم چۆن         

فیشه کی بخه مه به ر و گولله  بته قێنم . سه گه که م پێکا، که چی هێشتا         

 له  کۆڵ باوکم نه ئه بۆوه  . سه گه که  پاشی ئه و هه موو ساڵنه ی که  باوکم         

ئه شکه نجه ی دابوو، ته نانه ت پاش ئه وه ش که  خه ریک بوو گیانی ده رده چوو         

 کۆڵی نه ئه دا و وازی له  باوکم نه ئه هێنا و سوور بوو له سه ر ئه وه ی که  تۆڵه ی         

خۆی لێ بکاته وه  . ئیتر ده بوو بڕۆم چه قۆی ڕاوکردنه که ی بۆ بهێنم و ده موو         

 . دانی سه گه که ی پێ بریندار بکه م . ئه و کاته  ته مه نم هه ر حه وت ساڵن ئه بوو         

 ئه وه  ... ڕوون بۆوه  . چیرۆکێکی ئه ندێشاوییه  . تۆش سه گه که ت.ئه فسه ر 

 . گولله باران کرد            

 .  ده بوو گولله بارانی بکه م.کاپتن 

  لێره  هیچ که سێکت گولله باران کردوه  ؟.ئه فسه ر 

  ئه ها، به ڵم تۆ له  مه به ستی چیرۆکه که  نه گه یشتی . تۆ زۆر.کاپتن 

 . به  ئاسانی گیرۆده ی چه کداری بووی         
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  که واته  مه به سته که  له  کوێدایه  ؟.ئه فسه ر 

 مه به سته که  ئه وه یه؛ کاتێ تۆ ئه و خه ڵکه  له  پاڵ دیواره کانا بۆ.کاپتن 

 مردن ریز ئه که ی، ئیدی ئه وان یه خسیر بوون . یاوه خود کاتێ ئه وان          

 ده سبه رداری جه نگ و په لماردانه وه  ده بن، تۆیان به وه  ئیفلیج          

 کردووه  . ئیدی باوکم جارێکی دی هه تا له  ژیان بوو بۆی نه کرا          

 ئه و باڵه ی به کاربهێنێته وه  . مه به سته که م ئه وه یه  که  خه ڵکان          

 . کۆڵه وار بوون          

 ئه م خه ڵکانه ی ئێره  له سه ر ئه وه  ڕاهاتوون که  ئه شکه نجه یان.ئه فسه ر 

 بده ی . مه به ستم لێره دا ئه وه یه ؛ ئه و خه ڵکه  دڵنیابن له وه ی که           

 قامچییه که  وا به ده ستی کێوه ، ئه گه ر تۆ قامچییه که ت  به ده سته وه  بێ          

. ئه وا به هۆی ئه و قامچییه وه  من به ڕێوه  ئه به ی . تۆ کاپتنی منی          

 . کاپتن، ده ست بوه شێنه  خه ڵکی بۆت ده نوشتێنه وه          

          

  ئه مه وێ شتێکت پێ بڵێم؛ پارچه یه  ک وا له  گیانی منا که  حه ز ده کات .کاپتن

 یه ک دووانێک له و بێوه ژنانه  گولله باران بکات . پارچه یه کی تریش         

 . وا له  جێیه کی تری گیانمایه  که  پێی خۆشه  تۆ گولله باران بکات         

 . به ڵم هه ر هه رچی و په رچیه ک ده گری ده توانێ تفه نگ به کاربهێنێ         

 ئه وان ده توانن گێره شێوێنی بخوڵقێنن و تۆش ده توانی هه ڕه شه یان لێ         
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  بکه ی، به ڵم ده بێ به ره و پێشه وه  مل بنێین و پاڵ به  ئێوه شه وه  بنێین         

 . که  بکه ونه  شه پ لێدان و قیژاندن به سه ر سه ده ی بیسته ما         

 .  سه ده ی بیسته م ؟ ئێمه  بۆ خۆمان وا له ناو سه ده ی بیسته ماین.ئه فسه ر 

 .  نا ئێمه  له م وڵته دا له ناو سه ده ی بیسته ما بونمان نییه.کاپتن 

  به  پێچه وانه وه ،  ده بێ سه ده ی بیسته م به بێ ئه م وڵتانه ی ئێمه.ئه فسه ر 

 چ مانایه کی هه بێ ؟  که واته  چ ئێسقانێکیان بۆ ده هاوێژی ؟            

 .  ئه وه  ئه وپه ڕی سه رسوڕمانه.کاپتن 

          

      

         

 

 دیمه نی نۆزده هه م
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 ئه مانۆئێل و سیسیل له سه ر ڕوباره که ن، سیسیل جانتایه کی پێیه  و سه ر و قژ

ژاکاوه  و به  ته نیا به که ناری ڕوباره که دا به خێرایی ده ڕوا و  ئه مانۆئێل به  دوایا

 . ڕاده کات

....  تۆ هه موو شتێکت شێواندووه ، ئازیزه که م، به یارمه تی، تۆ ده بێ .ئه مانۆئێل

  من ده بێ لێره  دووربکه ومه وه  . تۆ درۆت کرد. تۆ گوتت ناگه ڕێته وه ، به ڵم.سیسیل 

 ... ئه وه تا هاتۆته وه ، گۆڕه که ش ده بینێ، هه موو شتێکی بۆ باس ده که ن که  من            

 .  ئه و مردووه  . زیۆ مردووه.ئه مانۆئێل 

 .  نا نه مردووه .سیسیل

 .  من خۆم کوشتم.ئه مانۆئێل 

تۆ درۆزنیت. سیسیل   . 

 .  پێت خۆش نییه  بمرێ، تۆ منت خۆش ناوێ.ئه مانۆئێل 

  هه ر ئیستا بمبه  بۆ شار. من ئیتر به وه  باشتر ده بم و هه موو شتێکم .سیسیل

 .... له  بیر ده چێته وه  . لێره  بۆم ناکرێ له  یادی بکه م، به ڵم له وێ           
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 .... ده بێ هه ر ئیستا بڕۆین، ئێمه          

 . له  پڕێکا سیسیل ده وه ستێ، له سه ر ڕووباره که وه  ته ماشای پێش خۆی ده کات          

 ...  ئۆی نا، ئۆی نا.سیسیل 

  چی بووه  ؟ سیسیل چی ڕویداوه  ؟.ئه مانۆئێل 

          

 له  دۆخێکی ترسناکدا سیسیل له سه ر ڕووباره که  ده ست ده کات            

 به  ڕاکردن . ئه مانوئێل ڕاده وه ستێ و ده مانچه که ی ده رده هێنێ و            

. ته ماشای ئه و جێگه یه  ده کات که  سیسیل لێی ده ڕوانی . هیچ نابینێ            

 . به  دوای سیسیلدا ڕاده کاو ڕایده گرێ            

 ...  ڕێگام به  بڕۆم، ڕێگام به  بڕۆم. " به وپه ڕی تۆقینه وه  "سیسیل 

...  چی بووه ، پێم بڵێ، هیچ شتێک له  ئارادا نییه.ئه مانۆئێل 

 ....  ئه وه تانێ ! ئه وه  خۆیه تی ! له سه ر ڕووباره که یه ، ئه وه.سیسیل 

!  هیچ که سێک له سه ر ڕوباره که  نییه.ئه مانۆئێل 
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 ....  زیۆ له  ئاوه که دایه ، من بینیم.سیسیل 

 خۆی له ده ستی ئه مانۆئێل قوتار ده کا و ئه مجاره  به ره و ڕووباره که            

 . ڕاده کات            

 .  سیسیل ڕابوه سته ، ئای خودایه  .  پێت ده ڵێم ڕابوه سته .ئه مانۆئێل

  فیشه کێ به  ئاسمانا ئه ته قێنێ، سیسیل ده وه ستێ به ڵم "               

   " ئاوڕناداته وه  بۆی                         

   

 .  مه مکوژه ، تکا ده که م مه مکوژه .سیسیل

 . ئه مانۆئێل به  جێی ده هێڵێ و به ره و لی ڕووباره که  ده ڕوات            

.  ئای خودایه ، له  گوناهم خۆش به ، له  گوناهم خۆش به .سیسیل

بێده نگ به ، ، قڕو قه پی لێ بکه  و ده مت داخه  . ئه وه. ئه مانۆئێل   .... 

 ئه مانۆئێل به ره و ڕووباره که  ده روا و ده گه ڕێته وه ، پارچه  قوماشێکی                

 . ره شی ته ڕی به ده سته وه یه                

 ته ماشای بکه ؟ هیچ نییه  . خاشاکی سه ر ڕوباره که یه  . رۆحت                

 به ردامه  خواره وه ، ژنان .... ته ماشای بکه  ؟                
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 .  ده مانچه که ت دوربخه ره وه.سیسیل 

به ڕاستی پێت وابوو که  ئه وهده مانچه که ی ده خاته وه  کیفه که ی .  .ئه مانۆئێل   ....

 .  به ڵی وابوو . به ڵێ ته واو لێی ترسام.سیسیل 

 .  به ڵم ئه وه  هیچ نییه.ئه مانۆئێل 

 .به  ده م هه ناسه  هه ڵکێشانه وه  ته ماشای یه کتر ده که ن               

 . ئه و نه بوو، به  خۆت بڵێ که  ئه وه  زیۆ نه بوو               

 .  ئه و ... نه بوو.سیسیل 

بڵێ؛ زیۆ هه رگیز ناگه ڕێته وه. ئه مانۆئێل   .  

 .  بڵێ؛ زیۆ هه رگیز ناگه ڕێته وهوچانێک .                

ده نا من ده ڕۆموچانێک .                  . 

 ئه مانۆئێل ده ڕوات، سیسیل شوێنی ده که وێت . ئه مانوئێل               

 . ئاوڕی لێده داته وه               

   ... بڕۆ له سه ر ڕووباره که  له گه ڵیا بمێنه ره وه  . ئیتر هه رگیز             

 . جارێکی تر له  من نزیک نه که ویته وه              
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 .  ناتوانم ته نیا بم، ده نا خۆم ده کوژم .سیسیل

  من ده چمه وه بۆ شاره که ی خۆم، له وێ ژنێک ده دۆزمه وه  که  پاکو.ئه مانۆئێل 

. خاوێن بێ، ژنێک که  قه ت جلو به رگی له ناو کانی و ڕووبارا نه شۆردبێ               

   . ژنه  جوتیاریش نه بێ               

 .  من خۆم ده کوژم.سیسیل 

جا کوا خۆت بکوژی و به ته واوی له  کۆڵم بیته وه  . ده ی خۆت بکوژه. ئه مانۆئێل   . 

 

                 

 

  

 دیمه نی بیسته م
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 کاپتن له سه ر شانۆ به  ته نیا ده بینرێ و قسه  بۆ کۆمه ڵێ له  ژنانی گونده که  ده کات،
 بێجگه  له  فیدیل، منداڵه که  له  باوه شیایه تی و له  لیه کی تری شانۆوه  ته ماشا ده کات،

 . ئالێکسسیش له  ته نیشتیه وه  ڕاوه ستاوه

  کاتێ من گه یشتمه  ئێره  بۆ کاماچۆ پێم وابوو ... هه ردوو لمان.کاپتن 

په یڕه وی له و ڕێکه وتنه  بکه ین که  له  نێوانمان بوو . من بتوانم ئه و          

 ئه رکه ی له سه رشانمه  به وپه ڕی هێمنی و جله وگیرییه وه  ڕاپه ڕێنم و          

. ئێوه ش خۆتان له سه ر ئه وه  ڕابهێنن که  به ره و ژیانێکی باشتر بڕوانن         

 من له لیه نی خۆمه وه  دڵسۆزانه  درێژه م به  په یمانه که ی خۆم دا و ئێوه ش         

 له  ئاستیا بێوه فا بوون . ئێوه  خۆتان به  نمایشێکه وه  سه رقاڵ کردبوو که         

 پیاو تیا شه رمه زار ده بوو، هه ر بۆ ئه وه ی منی پێ له که دار بکه ن ... به ڵم         

 ئێمه  پێکه وه  گرێ دراوین . هه ر له  پێناوی ئه و داهاتووه  پڕشنگداره شا         

 ده مه وێ ئه وه تان بۆ بسه لمێنم که  ده کرێ له  دوژمنه که ت خۆش بی و         

نیازپاکی خۆشتی نیشان بده ی . ئاسوده م که  له ژێر ناوی لێبووردنی گشتیا         

 یه که م به ندکراو ئازاد بکه م .  بڕوانن، ئه و که سه ی که  لشه ی مردوو فڕێ         

 ده داته  ناو ڕووباره که وه ، ته نیا بۆی ده کرێ لشه ی مردووتان بداتێ . به ڵم        

 . من ده توانم پیاوانی زرپ و زیندووتان پێ ببه خشمه وه        

 چه پڵه یه ک لێ ئه دات . بێده نگییه کی ته واو ... ژنه کان هه موو هه ناسه یان له به ر      

خۆ بڕیوه  . دوو سه رباز پیاوێکی چه ماوه ی له ڕو لوازیان له گه ڵ خۆ هێناوه و      
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 . به رانبه ر ژنه کان ڕای ده گرن، پیاوه که  به هیچ جۆرێ سه ری به رزناکاته وه     

 بێده نگییه کی درێژ، هیچ یه کێک له  ژنه کان جوڵه  ناکه ن، هه موو له  پیاوه که     

 . ده ڕوانن، له وه  ده کات بیناسنه وه  یان بترسن له وه ی هه ستی خۆیان ده رببڕن     

  سۆفیا فۆنتس، له م دوا نیوه ڕۆیه دا به  ئالۆنسۆ" قوڕگی پاک ده کاته وه  " .کاپتن 

 . فۆنتسی کوڕتان شاد ده بنه وه           

دیمه نی بیست و یه ک
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 ڕۆشنایی ده گوڕێ و بێجگه  له  ژنانی فۆنتس که سێکی دی له وێدا نامێنێ، ماڵی فۆنتسه

 . یانینا مناڵه که  له  فیدیل وه رده گرێ

پیاوه  بچکۆله  و سه نگینه که م ده گه ڕێته وه  ماڵێ . من هه ر پێم ده گوتی. یانینا   

 . که  دێته وه  . باوکت هێنده ی دره ختێک باڵی به رزه ، به ڵم لێی مه ترسه         

 .  ده بێ ده ستو برد بکه ین، هاکه  گه یشته وه  ماڵێ .ئالێکساندرا

ئالێکساندرا مناڵه که  له  یانینا وه رده گرێ و ده یدات به  ئالێکسس               

که  له و کاته ی سۆفیا به  که لوپه لی ئارایشتکردنه وه  دێته  ژورێ، ئه و               

ده ڕواته  ده رێ . یانینا خۆی ڕووت ده کاته وه و پۆشاکه  ڕه شه که ی               

دائه که نێ، تا ڕاده یه ک ژنه کان دایان پۆشیوه  و له  پێش چاوی               

 . بینه ران شاردویانه ته وه  و سه رقاڵی ئه وه ن بیشۆن               

.  ئاگات له  خۆت بێ سه رمات نه بێ.سۆفیا 

 . کاتێ له  شۆردنی ده بنه وه ، سۆفیا به تانییه ک ده هێنی و یانینا دائه پۆشێ           

ئه وان ده چنه  ده ره وه ، ته نیا فیدیل و ئالێکساندرا له  حه وشه که دا ده مێننه وه           
. 

  بۆچی ڕێگایان به  باوکم نه داوه  بێته وه  و که چی ئالۆنسۆیان.فیدیل 
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. ئازاد کردوه          

دایه  تۆ به و ئاسوده ییه ی یانی، شادی ؟وچانێک  .              

ئای فیدیل . تۆ بۆچی هه میشه  ئه و" زه رده یه ک ده یگرێ "  .ئالێکساندرا   

. جۆره  ..... پرسیاره  دژوارانه م لێ ده که ی ؟ وه ره  نزیکه وه                 

 

 . دایک و کچ له یه کدی ورد ده بنه وه                

 

  باوکیشت وه ک تۆ وابوو، پرسیاری دژواری لێ ده وروژاندم . ئێوه .ئالێکساندرا

هه ردوکتان هه ر سه ر ئێشه ن . کاتێ ژنه کان سه رقاڵی ئه وه  بوون                 

بیناسنه وه  ... بۆ ساتێک خۆزگه م ده خواست باوکت بێ، بۆ من وه ک                 

 فریادره سێک بوو . لێم تێده گه ی ؟                

به ڵێ دایه. فیدیل   . 

  تۆ کیژۆڵه یه کی زرنگیت . نازانم چۆنت بۆ باس بکه م که.ئالێکساندرا 

 . چۆن مردم و زیندوو بوومه وه                 

 یانینا له  ئاستانه ی ده رگاکه وه  به  کراسێکی ڕازاوه وه  ده رده که وێ و            

 . ئالێکساندرا لێی ده ڕوانێ            

له  کوێ ؟ ئه وه ت له  کوێ" پاش وچانێکی کورت "  .ئالێکساندرا   ... 
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 ئه و کاته ی که  سکم هه بوو ئالۆنسۆ چوو بۆ شار و له وێ ئه م کراسه ی .یانینا

 بۆ هێنام . وتی پێمخۆشه  ئه وه م له یاد بێ که  له و ده مه ی به سه ر سکه که ته وه         

 ده ئاوسێی و دوای ئه وه ش که  مناڵه که ت ده بێ چۆن ده نوێنی . ئیتر ئه وه  بوو         

. که  ئه و ... به رله وه ی مناڵه که م بێ دیار نه ما و .... منیش له به رم نه کرد         

  له به رما جوانه  ؟         

 .  هه ر زۆر جوانی ... به و کراسه وه  زۆر ناسک ده نوێنی .ئالێکساندرا

  پێم بڵێ چه ند ناسک ؟.یانینا 

 .  هه ر ئه وه نده ی دونیایه ک.ئالێکساندرا 

ئۆی ئالێکسی . ئالێکسی من بۆ تۆ زۆر داخدارم. یانینا   .

 

 .  باسی هیچ مه که.ئالێکساندرا 

  بۆنم ناخۆش نییه  ؟.یانینا 

ئمممم . بۆنی گوڵت لێ دێ .. ئممم. ئالێکساندرا   . 

 .  ئه و بۆنه ی شه وی بوکێنیم.یانینا 
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 .  ئه و شه وه ی بوکێنیت بۆنی شه رابی هه رزانت لێ ده هات.ئالێکساندرا 

 . ئالێکسس به  مناڵه که وه به ره و حه وشه که  دێ             

 

 ....  ئۆی ئه و شه وه  زۆر سه رخۆش بووم.یانینا 

 هه ردوکیان پێده که نن و له پڕ شه رم ده یانگرێ . ئالۆنسۆ به ره و حه وشه که          

 دێ . ژنه کان ئاگایان لێ نییه  . ئالێکسس ده یبینێ، بۆ تاوێک ته ماشای          

 . ئالۆنسۆ ده کات          

...  دایه  ... ؟ دایه  ... ئه و.ئالێکسس 

    

یانینا و ئالێکساندرا ئاوڕ ده ده نه وه  . چرکه ساتێکی ته زێنه ر و دواتر           

 . یانینا به ره و لی ئالۆنسۆ ڕاده کا و هه ردوکیان شه رم دایانده گرێت           

. سۆفیا و فیدیل له  ژوره که وه  دێنه  ده رێ           

شۆربایه کمان لێنا، زۆرتان . سۆفیا  .... 

 . سۆفیا و ئالۆنسۆ له یه ک ده ڕوانن         

. له  پشتیانه وه  ژنه کانی دۆڵه که  کۆ ده بنه وه         

 سۆفیا ؟ سۆفیا وه ره  پێشه وه ، ئه وه  کوڕه که ته ، لێی بڕوانه  چه ندێ.یانینا 
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 . لواز بووه  . سۆفیا پێوه ی دیاره ،  زۆر لواز بووه  و ڕه نگی پێوه  نه ماوه         

 .  ئه وه  کوڕه که ی من نییه.سۆفیا 

 ....  ئه وه  تۆ باسی چی ده که ی، بێگومان خۆیه تی، ئه وه.یانینا 

 .  به ڵێ جه سته ی ئه وه  به ڵم خۆی نییه.سۆفیا 

.  ئای خودایه  ئه و ژنه  به ته واوی مێشکی له ده ست داوه.یانینا 

.. ئالێکساندرا، پێی بڵێ که          

  رۆحی له  کوێیه  ؟ لێی بپرسن که  چیان له  رۆحی کردووه  ؟.سۆفیا 

رۆحی وا لی ئه وانی تره   . لێی بپرسن ئه وانه ی تر له  کوێن ؟          

  لێی بپرسن ئه م چی کردووه  ... وا ڕێگایان داوه  جه سته ی خۆی          

  ده رباز بکات ؟ چیت کردووه  کوڕه که م ؟ کێ وای لێ کردی پاکانه  بکه ی ؟          

         

  ئای خودا ئه م ژنه  ... سۆفیا له  شوێنی خۆت ڕابوه سته  . ئه وه  ئالۆنسۆی.یانینا 

جگه رگۆشه ته ، ئه و ... ئه و به هیچ جۆرێ تێکه ڵ به  سیاسه ت نه بووه  و         

. هیچ هه ڵه یه کیشی نه کردووه  تا پاکانه ی لێ بکات، ئه و هیچ شتێک نازانێ         

ئالۆنسۆ به دایکت بڵێ که  تۆ بۆ خۆشت نازانی ئه و باسی چی ده کا و         

 .... له  چی ده دوێ، پێی بڵێ         
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 . به ره و لی ئالێکسس ده ڕوا و منداڵه که ی لێ وه رده گرێ         

 ... ئه وه  کوڕه که ته ، لێی بڕوانه ، ئه وه         

....  من .... به ڵێ . من.ئالۆنسۆ 

وه ره  ژورێ، وه ره  ژورێ، پێویست ناکات که. یانینا   ....

 . ئالۆنسۆ به  هێواشی دا ئه نیشێ و سه ری دائه نه وێنێ          

.  به  پارچه  په ڕۆیه ک چاوت ده به ستنه وه  و له  ژورێکت ده هاوێژن.ئالۆنسۆ 

 نا زانی بۆ کوێت ده به ن و به  چه ند پلیکانه یه کدا شۆرت ده که نه وه                 

 بۆ خوارێ . سی و یه ک پلیکانه  و ده تکه ن به  ئاوده ستێکا و                 

 چڵ و چواره مین پلیکانه ش ژوری ئه شکه نجه دانه  . ئه گه ر                 

 شه ست پلیکانه ش بتبه نه  خوارێ ئیتر ئه وه  دوا جێگه یه  و                 

 شوێنێکی تر نامێنێ که  بتبه ن . هه موو ڕۆژێک لێت دووباره                 

ده که نه وه  که  ناوێک بڵێی ... منیش ... ئه مجا داوات لێ ده که ن                 

...... ناوی زیاتریان پێ بڵێی ... منیش هه رچی ناوێکم زانی                 

ناوی تۆشبۆ یانینا "  "                   . 

  

                  

هه رچییه کت کردووه  بۆ ئه وه  بووه  که  ژیانی" به  بڕوا به خۆ بوونه وه  "  .یانینا 

146



 . خۆت رزگار بکه ی . به لمه وه  گرنگ نییه  چیت کردوه            

ئایا ... ئه میلینۆ له  کوێیه  ؟ ئایا تۆ . ئالێکساندرا  ... 

 ئالۆنسۆ هه ڵده ستێ و خولێک ده خوات، ته ماشای ژنه کانی                

 . ده ورو پشتی خۆی ده کات                

  من ئه وم نه دیوه  . من که سم نه دیوه  . له و ڕۆژه وه  که  بردیانین.ئالۆنسۆ 

 لێکیان جیا کردینه وه  و ئیتر من که سم نه دیوه  . هه ریه که ی له            

 . شوێنێکیان توند کردین و ئیتر له و ده مه وه  من که سم نه دیوه            

 . سۆفیا به ره و لی ئالۆنسۆ ده ڕوات، ده ستی ده گرێ و ماچی ده کات           

 زۆر به  هێواشی  به  لیلیه یه کی بێ وشه  ده یلوێنێته وه  . که  ته واو           

 . ده بێ ده ستی به ره ڵ ده کا و ڕووی وه رده گێڕێت           

 .  یانی، ئالۆنسۆ ماندووه  . بڕۆ خواردنی به رێ و بینوێنه.سۆفیا 

. سۆفیا ده ڕواته  ژوره وه  . کورسییه کی چۆڵ ده بینین ڕۆشن ده بێته وه        

. ده ڕوات به ره و لی        

هه رچییه کی کردبێ" بۆ هه موو ژنه کان "  .یانینا   . 
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 . سۆفیا به  کورسییه که ی ئه میلینۆوه  ده گه ڕێته وه             

  ئه وه  کورسییه که ی ئه میلینۆیه  . کورسی مێرده که م بۆ کوێ ده به ی ؟.ئالێکساندرا 

 .  بۆ سه ر ڕووباره که.سۆفیا 

  بۆچی ؟.ئالێکساندرا 

  تۆ خۆت ده زانی بۆچی ؟ ئالێکساندرای داماو، به  هێز به  و دان به.سۆفیا 

 خۆتا بگره  . هه موو نێرینه کانمیان بۆ ڕه وانه  کردمه وه  . دوانیان به         

 ڕووباره که یا بۆ ناردمه وه  . سێیه میان له  توله  ڕێگه وه  . هه ر هه موویان به         

 مردوویی بۆ هێنامه وه  . ئیستاش ده چمه وه  سه ر ڕووباره که  تا چاوه ڕوانی         

 . دواهه مینیان بکه م        
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دیمه نی بیست و دوو                                  

سۆفیا به  خۆی و کورسییه که وه  له سه ر ڕووباره که یه  . تریساش کورسییه ک

  . به دوای خۆیا ڕاده کێشێت

  چی ئه که ی لێره  ؟.سۆفیا 

.  منیش هاتووم چاوه ڕێ ده که م.تریسا 

 

  ئه وه  کورسی کێیه  ؟ .سۆفیا

 .  کورسی براکه مه.تریسا 

  کورسی سیبا ؟.سۆفیا 

.  نا هی فرناندۆیه.تریسا 

 

ئه مشه و سارد و تووشه ، سه رمات ئه بێ. سۆفیا   . 

 .  خۆ من له تۆ زیاتر نیم.تریسا 
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 .  ئاگرێ بکه ره وه ، ئێمه  هه ردوکمان پیرین .سۆفیا

 .  چیلکه  و چه وێڵی لێ نییه.تریسا 

. ته ماشای کورسییه کان ده که ن، تریسا ئه وه ی خۆی گڕ تێبه ر ده دات         

 . هه روه ها سۆفیاش        

 .   ئاگرێکی خۆشه ، گڕ و تینی پێبه خشیمه وه.تریسا 

.  دوو کورسی هیچ نییه  بۆ سووتان.سۆفیا 

 .  خه مت نه بێ دونیایه ک کورسی تریش وان به ڕێوه.تریسا 
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 دیمه نی بیست و سێ                                 

ئه مانۆئێل لی  کاستۆریایه ، دوو قه نه فه ی چه رمی گه وره ی قۆڵدار ڕوویان له  شانۆیه  و

 دوکه ڵی جگه ره یان لێوه  به رز ده بێته وه ، بۆ ماوه یه ک قه نه فه کان وه ک ئه وه  وایه

 که سی له سه ر دانه نیشتبن . فیلیپ و براکه ی له وێن، فیلیپ ده بینرێ به ڵم براکه ی 

 به  نهێنی ده مێنێته وه  و به  تۆنێکی ده نگی ده دوێ که  تاڕاده یه ک ده نگێکی ئامێر

 . ئاسای گڕی هه یه  . ئه مانۆئێل به وپه ڕی شه رمه وه  له  نزیک بیاترێسه وه  دانیشتوه

 . له و لیانه وه  فیلیپ دائه نیشێ و ته ماشای ده ره وه  ده کات

 . به  کاپتنه که ت بڵێ من ته واو هه ست به  دڵنیایی ناکه م.فلیپ کاستۆریا 

به ڵێ، به ڕێز کاستۆریا. ئه مانۆئێل   .  

  دوو لشه  و ژماره یه کی بێشومار بێوه ژن . مه به ستم ئه وه یه .فلیپ کاستۆریا

 ئه م بارودۆخه  تاکه ی ئاوا درێژه  ده کێشێ ؟ ئه م سیاسه ته                     

 تاکه ی ئاوا به رده وام ده بێ، ئه مه  چۆن وا ده بێ ؟ ئه مه  به                     

 قسه  و گفتی کێ نیزام ئاوا ده گه ڕێنرێته وه  ؟                     

   ئه مانۆئێل، تۆ دڵنیای له وه ی که  هیچ ناخۆیته وه  ؟                    

 

 .  نا زۆر سوپاستان ده که م کاستۆریای به رێز .ئه مانۆئێل
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 ئه مانۆئێل له وه  ده کات له وێ خواردنت نه ده نێ، زۆر.بیاترێس کاستۆریا 

 . لواز بووی                         

 .  بیاتریس کوڕه که  بۆ خۆی هه ر وا لواز بووه.فلیپ کاستۆریا 

  من هه رگیز له  به ڕێز کاستۆریا خۆش نابم که  ئاوا تۆی بۆ.بیاترێس کاستۆریا 

 . سه ربازی ره وانه  کرد                         

 .  سوپاسگوزارتانم خاتوو بیاترێس.ئه مانۆئێل 

  ئه و خه ڵکانه ی که  ئیستا به رده ستیمان ده که ن به  ئێمه.بیاترێس کاستۆریا 

بێگانه ن . خۆشیم پێیان نایه  . بۆچی ناگه ڕێیته وه  بۆ لمان ؟                         

 .  ئه م به  که ڵکم دێ، ئه وانی تر کۆمه ڵێ گه مژه ن.فلیپ کاستۆریا 

 .  سوپاسگوزارتانم به ڕێز کاستۆریا.ئه مانۆئێل 

پێم وایه  ئه م هه را و" له  شوێنی خۆی هه ڵده ستێ و ده جوڵێ "  .فلیپ کاستۆریا   

 گێره شێوێنییه  هه مووی به  هۆی ئه و کاپتنه ی تۆوه  بێت . براکه شم                      

پێم خۆشه" ئاماژه  بۆ کورسییه که  ده کات " هه مان ڕای هه یه  .                         
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 . ئه وه  له  کاپتنه که ت بگه یه نی                      

 ....  به ڕێز کاستۆریا، منیش پێم وایه ، که  ته نیا هه ر ئه و هه وڵ ده دا.ئه مانۆئێل 

 .  خه مسارده.براکه ی کاستۆریا 

بمبه خشه  . به یارمه تی ده کرێ، به ڵم من" لێی تێناگات "    .ئه مانۆئێل   ...

فلیپ، تێی بگه یه نه  با به کاپتنه ی بڵێ که  زۆر خه مسارده. براکه ی کاستۆریا   .

 ،هه شت ساڵ له  کاری سه خت و بێبڕانه وه  له  شه وێکا به  باچوو                       

بۆ خۆت ده زانی، له وه وبه ر ده هاتن و هه ر وه ک پیشه ی خۆیان به                       

 . په رژینه که دا هه ڵده گه ڕان و په نجه یان له  خاکی ئێمه  گیر ده کرد                       

 . ئه گه ر هێشتا ده رسیان وه رنه گرتوه ، چه ند که سێکیان لێ بکوژه                       

خودا پشت و په نامان بێ، هێزه  سه ربازییه که ی پێشتر هه ر که                       

.ده ستیان به کار کرد چاپووک و به  زه بروزه نگ بوون . ئه مه  لبه ن                      

 که سێکی تری له  شوێنی دانێن . ئه و کاره  بخه نه  ئه ستۆی ئه و کوڕه ی                     

 که  لێره یه  . که سێک که  په نجه کانیان ببڕێته وه  . ئه وه  خه ریکه  ده بێ                     

.به  چوار هه فته  . کۆتایی به م هه رایه  بهێنن . ئه وه ی تێبگه یه نه  فلیپ                    

به ڵێ، زۆر باشه. فلیپ کاستۆریا   ...

میدیای جیهانی هیچ و پوچ چییه  ؟ بڵێ با لپه ڕه  په نجای. براکه ی کاستۆریا   
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 ڕۆژنامه ی پاش نیوه ڕۆان بسوتێنن . ئه وان نایه نه وێ ئه و                      

 توڕه هاته  بخوێننه وه  . ده یانه وێ ده رباره ی ئه و کیژۆڵه                      

 ئه مریکییه  ناسک و جوانانه  بخوێننه وه   ... ئه وانه ی                      

 ! ته کساس                      

 . پێده که نێ، به  وتنی ته کساس گه شکه  ده یگرێ                      

  ! ته کساس                     

  

 .  من سه رسامم به و کاپتنه.بیاترێس کاستۆریا 

...  فلیپ، ئه وه  دیسانه وه  ده ستی پێکرده وه.براکه ی کاستۆریا 

  ئه و ژنانه  داوای چیان کردووه  ؟ ته نیا لشه ی مێرده که نیان.بیاترێس کاستۆریا 

 ده وێته وه  ؟                         

 .  بیاترێس به  یارمه تی خۆت.فلیپ کاستۆریا 

  ئه وه ی داوای ده که ن بۆیان جێ به  جێ بکه ن، ئه وه.بیاترێس کاستۆریا 

 . هه قێکی ئاینی خۆیانه                         

خاتوو کاستۆریا که مێک توڕه یه ، ئه مانۆئێل، ئه م ژنه. فلیپ کاستۆریا   ....

  بۆچی هه ر کاتێ من و تۆ له سه ر شتێک نه گونجێین.بیاترێس کاستۆریا 
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 . پێم ده ڵێی توڕه یه  ؟ من توڕه  نیم . من ده ترسێم                         

 ده زانی ئه مانۆئێل به  ڕێکه وت گوێم له  خزمه تکاره کان                        

 بوو له  ناندینه که  باسی چیان ده کرد ؟                        

 .  ئۆهــ ... باسی ئه وه  مه که.فلیپ کاستۆریا 

  ده رباره ی ژنه کانی سه ر رووباره که  ده دوان، باسی ئه وه یان.بیاترێس کاستۆریا 

 ده کرد که  گوایه  گوێیان لێ بووه ، که  ده ڵێن مردووه کان                         

 ده چنه  هه موو شوێنێکه وه ، ته نانه ت بۆ ئێره ش دێن، بۆ ناو                         

 ئه م مۆڵک و ماڵه ی ئێمه ش دێن، ده چنه  ناو هه موو کێڵگه کانه وه                        

. بۆ ناو هه موو باخی میوه کان                        

هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ" لسایی ده نگی خێو ده کاته وه  "  .فلیپ کاستۆریا   ...

فلیپ، ده مت داخه  . به  چرپه  ده دوێن، من گوێم لێیانه. بیاترێس کاستۆریا   . 

هه روه ها ده یانگووت .... که  ئه و لشانه  شێواون و ڕوخساریان                         

.... تێکچوه                         

 .  بیاترێس، تکات لێ ده که م ئه و قسانه  خۆش نین .فلیپ کاستۆریا

  هه روه ها له  شه ودا .. ده یانگووت گوایه  بۆ خۆیان بینیویانن.بیاترێس کاستۆریا 
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 که  هاتۆچۆ ده که ن، ترسناکن . که س ناتوانێ هیچیان لێ بکات                         

 . له به رئه وه ی هیچ له گه ڵ مردووانا ناکرێت                        

    . براکه ی کاستۆریا پێده که نێ                        

  به ڵێ ژنه  خزمه تکاره که   گووتی؛ که س ناتوانێ به ر به  مردوو.بیاترێس کاستۆریا 

 بگرێ . دوو شه ویش له مه وبه ر، فلیپ من ئه وه م بۆ باس نه کردووی                         

 به ڵم، له  خه وێکی زۆر ناخۆش به  ئاگا هاتم و چوومه  خواره وه                         

 بۆ ژێرزه مینه که ، خزمه تکاره کان، ده رگا و په نجه ره کانیان                         

 هه موو خستبووه  سه ر گازه رای پشت . هه موو شتێکیان به                         

 کراوه یی به  جێهێشت بوو بۆ ئه وه ی که  مردووه کان بتوانن به                         

  . ئاسانی بێنه  ژورێ                         

                   

ئیتر بیبڕه وه" به ره و لی بیاترێس ده ڕوات "   .فلیپ کاستۆریا   ... 

ده بینی ئه مانۆئێل، له به رئه وه یه  که  ژنان ناتوانن ببنه  سه ربازی                     

 . باش . له به رئه وه یه  که  ده بێ کۆتاییه ک بۆ ئه و بارودۆخه  دابنرێ                     

 .ده مه وێ به  فه رمانداره که ت بڵێی که  ئیدی له وه  زیاتر به رگه  ناگیرێ                    

 .  به سه رچاو گه وره م.ئه مانۆئێل 

 .  یاوه خود ناچار ده بم پیاوه کانی خۆم بخه مه  کار.فلیپ کاستۆریا 

 تێگه یشتی ؟                     
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 .  به ڵێ گه وره م تێگه یشتم، دڵنیابه  که  کاپتنیش له وه  تێده گه یه نم.ئه مانۆئێل 

         

. ئه فسه ر دێته  ژورێ                 

.  ئه مانۆئێل، پێموایه  کاپتن خه ریکه  له  هه موو شته کان تێبگات.ئه فسه ر 

  ئاهـ .. ئه ی فریادره سی ئێمه ، ئه م به یانییه  ته له فونم.براکه ی کاستۆریا 

 . بۆ باوکی ئێوه  کرد                        

 له و دیووی ئه و دیمه نه وه ، ژنه کانی تر ده بینین چوونه ته  پاڵ                    

 . سۆفیا و ئه و ژنه ی تر که  بۆ یه که م جار له  که ناری ڕووباره که  بوو                    

 . هه موو کورسی ته خته یان پێیه                    

 

فلیپ، بڕوانه ، دۆڵه که  دوکه ڵی لێهه ڵده سێ. بیاترێس کاستۆریا   . 

 .  به ڵێ، ژنه کانن، هه ر سی و شه ش بێوه ژنه که  پێکه وه  ئاگریان کردۆته وه.ئه فسه ر 

 له ڕاستیا یه کێکیان لێ که م بۆته وه  . ئه م به یانییه  خۆی له  ڕووباره که دا            

پێم وابێ ئه و یه که یان بێ که  تۆ ده یناسیت" بۆ ئه مانۆئێل " خنکاندوه  .               . 

 . ئه مانۆئێل ڕووی به ره و ئه فسه ر وه رده گێرێ . هه ردوکیان له  یه ک ده ڕوانن            
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ئه و کاره ساته  چییه  ڕوو ده دات ؟" ته ماشای ئاگره که  ده کات "  .فلیپ کاستۆریا   

 .  هه ر هه موو ژنانی گونده که  کورسییه کانیان ده سوتێنن.ئه فسه ر 

...  هه ر ئه وه نده ی ده ستیان به  ئاگر گه یشت .براکه ی کاستۆریا

 ئه وه  ده ستیان پێیگه یشت . کاتی ئه وه  هاتوه  به ده ستی خۆم .فلیپ کاستۆریا

 . ئاوێ بکه م به م ئاگره یا                     

  نا خۆت ماندوو مه که ، من ئه م کاپتنه  ده ناسم، ئه ویش.ئه فسه ر 

 . خه ریکه  سه بری نامێنێ           

 دیمه نی بیست و چوار                                
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 . کاپتن و ئه فسه ر له  ژوری کاپتن پێکه وه  ده بینرێن

 ئاگرێکی ترسناکه ، له و په ری دونیاوه  ده بینرێ . هه رکه سێ ئه و ئاگره.ئه فسه ر 

 ببینێ سه ری ده سوڕمێ له وه ی که  کێ کاروباری کاماچۆ به ڕێوه  ده بات ؟            

 . وچانێکی کورت          

  ئه وانه  چیان ده وێ ؟ ئه وه  بوو من دیلێکم .... ئه وه شم نیشان دان که .کاپتن

 هه ندێک له  پیاوه کانیان ئازاد ده که ین، به ڵم ئه وان ... دیاره  خۆشییان         

 به  مردوو دێ . لێم ده پاڕێنه وه  که  په نچه  له سه ر په له  پیتکه ی ده مانچه که م        

 . دابگرم       

  نه ک هه ر یه ک که سیان، یان هه ندێکیان، به ڵکو ده یانه وێ.ئه فسه ر 

 . هه موو مێرده کانیان بۆ ئازاد بکه ی            

 .  هه موو، به ڵم ئه وه  مه حاڵه.کاپتن 

مه حاڵه ، هه ر ئه وه نده  هه بوو. ئه فسه ر   . 

  چۆن ؟.کاپتن 
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 .  هه ر ئه وه نده  هه بوو . ئه وان بۆ خۆیان وا ڕاده گه یه نن.ئه فسه ر 

هه ر ئه وه نده  چی. کاپتن   . 

 .  لێیان بپرسه  .. هه ر  ئه وه نده  هه بوو .ئه فسه ر

 .  تۆ ده بێ زۆر به وه  ئاسوده  بی.کاپتن 

  ئاسوده  بم ؟.ئه فسه ر 

 باشه ، تۆ گره وه که ت برده وه  . ئیستاش ئه وه ی ئاره زووت ده کرد وا.کاپتن 

 بۆت هاتۆته  دی، ده ست له کار کێشانه وه که م، ئامانجه کانیشت، که         

    . له وانه یه  به سه دان بن . خوێن ڕشتن و چێژبینین         

                                

  چێژبینین ؟ کاپتن ئه وه  دادپه روه ری نییه  . تۆ پێت وایه  من چێژ.ئه فسه ر 

له وه  ده بینم ؟ ئه و مناڵه ی ئه و ڕۆژه  ده ڵێی ؟ پێت وایه  من خۆشیم            

 له وه  بینیوه ؟            

  خۆشیت لێ نه بینی ؟.کاپتن 

من برایه کم هه یه  کتومت له  ته مه نی ئه و دایه  . تۆ زۆر تێکۆشاوی. ئه فسه ر   

 بۆ ئه وه ی ژیانیان پڕکه ی له  خۆشگوزه رانی . سه ره رای ئه وه ی            
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 ده بێ به ده ست چاکه خوازی تۆوه  بناڵێنن . هه رچییه ک دڵیان            

  . ئاره زوو بکا بۆیان دابین کراوه ، من به زه یم به و خه ڵکه یا دێته وه           

   

 قه شمه ریم پێ ده که ی ؟.کاپتن 

 .  کاپتن من و تۆ یه ک به رگمان پۆشیوه.ئه فسه ر 

 .  مه به ستت ئه وه یه  ئاماده ی له گه ڵما پاشه ڵت ته ڕ بێ.کاپتن 

 مه به ستم ئه وه یه  ئێمه  له یه ک به ره بابین . لێم تێده گه ی . مه به ستم.ئه فسه ر 

 له وه یه  که  من و تۆ هه ردوکمان برای یه کین، ئه گه ر هه ڵه یه کیش            

 . ڕوو بدات ئه وا هه ردوکمان پێکه وه  باجه که ی ده ده ین            

. وچانێکی کورت            

 . من ئاماده م بۆ هه موو فه رمایشتێکی ئێوه            

. وچانێکی کورت            

 .  له وانه یه  که  ... له وانه یه  که  ... من له گه ڵتان خراپ جوڵبێتمه وه.کاپتن 

   . وچانێکی کورت          

. هه ر ئیستا ئه و فۆنتسه  پیره م به ره و به ندیخانه  بۆ راپێچ بکه ن         

.  داوا ئه که م له وباره یه وه  ڕونکردنه وه ی زیاتر بدرێ.ئه فسه ر 
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.  ئه و پیرێژنه  به ند بکه ن که  پێشره وی ئه و یاخبوونه  ده کات.کاپتن 

  ئه وه ت له یاد بێ که  ئاگره که  په ره  ده سه نێ و ئه م دۆڵه  و ئه م.ئه فسه ر 

 . وڵته ش پڕن له  کورسی کۆن و بێکه ڵک که  چاوه ڕێی سوتان ده که ن            

 . خه ڵکانێکی بێشوماریش ته ماشا ده که ن            

.  ته ماشای من ده که ن.کاپتن 

 .  ته ماشای ئێمه  ده که ن .ئه فسه ر

  سوپاست ده که م . پێموابێ من و تۆ ده بێ له  داهاتویه کی نزیکا دانیشتنێکی .کاپتن

پڕ ئاهه نگ و خۆشی له  شارا ساز بکه ین، یه ک دوو ئافره تی جوانیشمان له          

 . نزیکه وه  بێ . ژنه کانی ئه م ناوچه یه  به شێوه یه کی سه رنج راکێش دزێون          

"  " هه ردوکیان پێده که نن به شێوه یه کی سه رنج راکێشیش که لله ره قن ..ئه فسه ر 

. له  دواجاردا، هیچ چاره سه رێک له گه ڵ ئه م ژنانه دا که ڵکی نییه           

. ئه م پیرێژنه  شێته           

   من بۆ خۆم ده زانم چۆن له گه ڵیا قسه  ده که م . پیشانی ئه ده م.کاپتن 

 . چاره سه ری سه د ده ر سه د چۆن ده بێ . من پشتی ئه شکێنم          
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 .  ئه وا من ده چم ده یهێنم.ئه فسه ر 

 .  که  چوویت بۆ ئه وێ کوره زاکه شیم له گه ڵ خۆتا بۆ بهێنه.کاپتن 

 . وچانێکی کورت          

 . ئه گه ر ناته وێ ئه و منداڵه م بۆ  بهێنی ئه مانۆئێلی بۆ ڕه وانه  ده که م         

.  کاپتن .. ئه وه  ڕاگرتنی دڵی به رانبه ره .ئه فسه ر

. وچانێکی کورت           

 .  هیچ نییه  . دایکێکی میهره بانم هه یه.کاپتن 

 . هه ر له  منداڵیمه وه  فێری ئه وه ی کردووم که  برای خۆم بپارێزم          

 .  هه روه ها منیش.ئه فسه ر 
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. ماڵی فۆنتسه ، که لوپه لی ماڵه که  لێره  و له وێ له  حه وشه که دا فڕێ دراون

 فیدیل له سه ر پارچه  به ردێک دانیشتووه ، ئالۆنسۆ له سه ر پلیکانه ی ده م ده رگاگه

 دانیشتوووه  و منداڵه که ی له  باوه ش گرتوه  . یانینا به  پێوه  ڕاوه ستاوه  و له و وێرانه یه

ده ڕوانێ، به ره و لی ئالۆنسۆ ده ڕوا و باوه ش به سه ریا ده کات و به  هێواشی پیایا

 . ده کێشێ و زۆر به  ناسکی مناڵه که ی لێوه رده گرێ . ئالۆنسۆ به  کپی ده گری

 . یانینا منداڵه که  به ره و ناو حه وشه که  ده بات

 ئه لێکساندرا  به هه ناسه سوارییه وه  دێته ژورێ و سه روقژی ژاکاوه  و جله کانی

 . له به ر خۆیا دادڕاندوه  و ڕوخساری خوێناوییه

 .  ئیتر جارێکی دی نایبینمه وه.ئه لێکساندرا 

...  ده مت بشکێ . خه مت نه بێ، هیچی لێ ناکه ن . ئه و.یانینا 

 فیدیل ؟          

. فیدیل له  شوێنی خۆی ناجوڵێ         

 .  فیدیل، یانینا له گه ڵ تۆیه تی.ئه لێکساندرا 

 ...  فیدیل، مامت له گه ڵ خۆت ببه ره  ژوره وه . مامت.یانینا 

 . ده یه وێ بچێته  ژوره وه         
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 . فیدیل له  شوێنی خۆی هه ڵده ستێ . فیدیل و ئالێکساندرا له یه کدی ده ڕوانن         

 . دواتر فیدیل ده ستی ئالۆنسۆ ده گرێ به ره و ژوره وه ی ده بات         

 .  تۆ ته واو شڵه ژاوی.یانینا 

  منداڵه که  چۆنه  ؟.ئه لێکساندرا 

.  پێئه که نێ . کوڕه که ت بۆ ده هێننه وه  . هه ر هه موومان پێکه وه  هه وڵ ئه ده ین.یانینا 

 . کوڕه که ت بۆ ده هێننه وه ، بڕوا مه که  هیچی لێ بکه ن         

. ئالۆنسۆ دێته وه  ده رێ         

  یانینا ... ؟.ئالۆنسۆ 

" هه ڵده ستێ و به ره و لی ئالۆنسۆ ده ڕوات و له گه ڵ ئالێکساندرا ده دوێ .یانینا   " 

 ئه و پیاوانه  کێ بوون که  ئاوایان لێ به سه رهێنای، ئه وانه  کێن که           

دێنه  نێو خه ونه کانته وه  ؟  که ی باجی ئه و ئازار و ئه شکه نجانه ت           

ئه ده نه وه  ؟ ده مه وێ شۆرببمه وه  بۆ ناو خه ونه کانت و ئه و پیاوانه  له و           

 تاریکییه  کێش بکه مه  ده رێ و بۆ دونیایان ئاشکرا بکه م . هه ست به           

 . جۆره  توڕه  بوونێکی سه یر ئه که م که  خه ریکه  ده مکوژێ           
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 . فیدیل ده رده که وێ          

  ئه و ده مه ی که  ئه میلینۆیان برد، پێم وابوو ئه گه ر دان به  خۆما.ئه لێکساندرا 

 بگرم و بێده نگ بم، ئه وا هیچی لێ ناکه ن و ڕۆژێک به  ساخ و                  

سه لمه تی ده یهێننه وه  ماڵێ . ئیدی له و ده مه وه  وایان لێ کرد                  

بووم که  هه موو ڕۆژێک بێده نگ بێده نگ شوێن جێ پێکانیان                  

 بکه وم . ئێمه  هه میشه  نوقمی ئه ندێشه ی گه ڕانه وه ی ئه وان بووین                 

 . و که چی په یتا په یتا ڕۆژانه  که سانێکی دییان په لکێش ده کرد                 

 من ده مه وێ کوڕه که م سه لمه ت بێ، به ڵم ... له  دواییا هه ر ده بێ                 

 کۆتاییه ک بۆ ئه مانه  هه بێ . ئه و مافانه مان بۆ بگه ڕێننه وه  که  لێیان                 

 زه وت کردوین . چ به  مردوویی بێ یان به  زیندوویی، پیاوه کانمان                 

 پێ بده نه وه ، ئه گه ر کوژراویشن ئه وا بکوژه کانمان بده نێ تا                 

 . ڕاپێچی دادگایان بکه ین                 

 .  ئالۆنسۆ من ده چمه  خوارێ بۆ سه ر ڕووباره که  تا له وێ له گه ڵ ژنه کان بم .یانینا

...  یانینا.ئالۆنسۆ 

  ئه گه ر کات بوار بدات، ده توانم ئه وه  چاره سه ر بکه م، به ڵم.یانینا 

. ئیستا بوار نییه         
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 .  مناڵه که  له  باوه ش بکهبۆ فیدیل " "       

. یانینا به ره و لی فیدیل ده روات، که  هه نگاوێک ده گه ڕێته  دواوه       

 یانینا منداڵه که ی ده داتێ، دواتر کورسییه ک هه ڵده گرێ که  له       

 . حه وشه که دا که وتوه  و ده ڕواته  ده رێ       

  دایه  ... ؟.فیدیل 

 .  منیش ده ڕۆم.ئالێکساندرا 

 .  ده مه وێ منیش له گه ڵتا بێم.فیدیل 

 .  ده بێ که سێک ئاگای له  مناڵه که  بێ.ئالێکساندرا 

 .  ئالۆنسۆ چاوی لێ ده بێ.فیدیل 

 .  نا بڕوا ناکه م ئالۆنسۆ بتوانێ چاودێری بکا.ئالێکساندرا 

  خۆ ئه وه  مناڵی من نییه  . نازانم ئه گه ر مناڵه که  وڕکی گرت.فیدیل 

... . چۆن ژیری بکه مه وه          
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 .  خواردنی بده  رێ.ئالێکساندرا 

 ئه ی ئه گه ر خواردن نه بوو ؟.فیدیل 

 .  قسه ی بۆ بکه  . حیکایه تی بۆ بگێره وه.ئالێکساندرا 

دایه  تکات لێ ده که م مه ڕۆ. فیدیل   . 

 .  له  جیاتی من له  ماڵه وه  به  و ئه و مناڵه ش له  باوه ش بکه.ئالێکساندرا 

باخه که دا ماوه ئه و کورسیه ی تر له گه ڵ خۆی ده با که  له                    . 

 . من دایکتم                 

 ئالێکساندرا و یانینا قۆڵ ده که ن به  قۆڵی یه کا و له  باخه که ،  به ره و

 . ڕووباره که  ده ڕۆنه  ده رێ . فیدیل ته ماشایان ده کات

 دیمه نی بیست و شه ش                               
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 . ژورێکی زیندانه ، کاپتن و ئه مانۆئێل و سۆفیا له وێن . شوێنه که  ته واوێک تاریکه

 . گوێمان له  ده نگی تکه ی ئاوه

 بدوێ، ده ی بدوێ، ئه ی پیری خه ڵه فاو . واده زانی ئه مه   ئازایه تییه  ؟.کاپتن 

پێت وایه  هه موو که س ئاگای له وه یه  لێره  چی ڕوو ئه دات ؟ لشه ی          

 تۆ و لشه ی هه موو ئه وانه ی تریش که  له گه ڵتان، ده خه مه  پشتی          

 گه ڵبه یه که وه  و ده تانبه م له  شوێنێکی دوور زینده  به چاڵتان ده که م          

 . که  هه رگیز خۆڵ و خاشاکیشتان نه دۆزرێته وه  . هه ر وه ک ئه وه ی که  نه بووبن          

ئه وه  کۆتایی هه مووتانه . ئاسه وارتان ناهێڵم . جا پێم بڵێ خۆت کۆتایی          

 . ده هێنی به م هه ڵیه ی که  ناوته ته وه  یان من کۆتایی پێ بهێنم          

ئه و گڵۆپه  نه فره تیانه  هه ڵبکه ، وا ده زانیبۆ ئه مانۆئێڵ "  "            

 . شه مشه مه  کوێره م . ئه و کوڕه  بهێنه  ژوره وه          

. سۆفیا ده شڵه ژێ          

ئه مانۆئێل، به  قۆڵ به ستراوی و چاوی به ستراوه وه  ئالێکسس ده هێنێته         

 . ژوره وه ، کراسه که ی له به ریا دڕاوه  و شانێکی لێوه  ده رپه ڕیوه          

  .  ئه وه  توڵفێکه.سۆفیا 

 .  پیاوێکه  بۆ خۆی . ئیتر له وه  گه وره تر نا بێ.کاپتن 
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 کاپتن ده ست له  شانی ئالێکسس توند ده کات، که  له  کراسه که یه وه        

. ده رپه ڕیوه ، ئالێکسس ده قیژێنێ        

.  ئه و چ گوناهێکی کردوه.سۆفیا 

 .  به ڵم ئه و تۆی هێنایه  قسه  . ئه م مناڵه  بۆ من وه ک موجیزه  وایه .کاپتن

 . وچانێک         

 به  ژنه کان بڵێ با بگه ڕێنه وه  بۆ ماڵه کانی خۆیان . مل بۆ ئه وه        

 ئه ده ی یان کوره زاکه ت بنێرمه وه  بۆ تاریکترین کونجی نێو ئه و        

 چاڵه  دۆزه خه ی  به ندیخانه ، له وه ش دڵنیابه  که  خوا پێی خۆش نییه        

. که  .... گوێت لێمه  ؟ جارێکی تر ئه م مناڵه  به  چاوی خۆت .... نابینیته وه        

 . گوێت لێمه  ؟ ئه شکه نجه ی ئه ده ین       

 ئالێکسس . داپیره  .... ؟

 .  کاپتن، بۆ خۆت مناڵت نییه  ؟ بیکه  به  خاتری مناڵه کانی خۆت.سۆفیا 

 . ده مه وێ بۆ ماوه یه ک به  ته نیا له گه ڵی بم تا ماڵئاوایی لێ بکه م          

. وچانێک          
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..  ئای خوای گه وره.کاپتن 

 تۆ شێتیت، ئه و کوڕه  زیندووه  و هه وڵ بده  ژیانی بکڕیته وه  . هه ست و         

.... سۆزت هه بێ         

 سۆفیا ده ستی له سه ر دڵی ئالێکسس دائه نێ . وچانێک . کاپتن ده ستی سۆفیا         

چیت بۆ بکه م تا بڕۆی بۆ سه ر ڕووباره که  و په شیمانیاندور ده خاته وه  .            

. بکه یته وه         

  ده مانه وێ هه موو پیاوه کان بگه ڕێنه وه  بۆ ناو ماڵ و مناڵی خۆیان . هه ر.سۆفیا 

هه موویان . ئێوه  هه موویانتان به  زیندویی برد و ئێمه ش هه موویانمان         

 به  زیندویی له  ئێوه  ده وێته وه  . ئه گه ر مردووشن ئه وا ده مانه وێ         

 . به خاکیان پسپێرین         

....  به ڵم من داوات لێ ده که م که.کاپتن 

دوای ئه وه ش داوا ده که ین هه ر له سه ر ڕووباره که ، هه موو پیاوکوژان. سۆفیا   

 سزای خۆیان وه ربگرن . ئه وه  داوای هه ر یه کێک له  ئێمه یه  . داوای          

. هه ر هه موومانه          

 . وچانێکی کورت          

 مه رگه ساتی ئه م وڵته  ئه وه یه  ... له  کاتێکا که  نابێ وشک و.کاپتن 

 برنگ بێته وه  . چاوه ڕێی ئه وه  ده کا بگه شێته وه ، ده یه وێ سه وز         
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و پاراو بێ، به ڵم ... که س له وه  تێناگات که  ده بێ هه نگاو هه نگاو         

بچینه  پێشه وه ، هیچ شتێک له  چاوتروکانێکا ڕوو نادات . ئه وه ی به رز         

  . بڕوانێ، نزم ده نیشێته وه  و هیچ به ده ست ناهێنێ ته نیا به تاڵی نه بێ         

 . ئه و مناڵه  ده کرێ فێری خوێنده واری بکرێ . ده توانێ ده نگ بدات         

 ده کرێ ببێته  ... که سێکی به که ڵک بۆ نیشتمانه که ی . ده رگاکانی ژیان         

 له  به رده م هه ر هاوڵتییه کدا کراوه یه ، ئه و ئه شکه نجه  و مه رگه  به سوێیه ی         

 . بۆ کوره زاکه تی ده خوازی، خه ون و ئاره زوی تۆیه  نه ک هی من         

 . کاپتن ده مانچه که ی ده رده هێنێ و له سه ری ئالێکسسی نزیک ده خاته وه          

!  داوای لێ بکه  ژیانت بپارێزێ . پێی بڵێ، پێی بڵێ .کاپتن

 چاوبه سته که  له  سه ری ئالێکسس لئه با . ئالێکسس چاوی ده نوقێنێ و        

 . سه نگینی خۆی ون ده کات        

 .  داپیره.ئالێکسس 

 . بێده نگی              

.  هه ر تۆزێك بوارم بده.سۆفیا 

. وچانێک          
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 .  تۆ چیم پێده به خشی ئه گه ر من که مێک بوارت پێبده م.کاپتن 

 له وانه یه  که مێک ئارامی . له  دواجاردا پێویستت به  که مێک.سۆفیا 

 . ئارامییه          

  ئیدی من له وه  زیاتر داواکاریم له  تۆ نییه  . هیچت نییه  به.کاپتن 

 . کوره زاکه تی بڵێی         

 . میلی ده مانچه که ی راده کێشێ         

 .  ده توانم ده ستی لێوه  به م.سۆفیا 

  بۆچی ؟.کاپتن 

 .  تکات لێ ده که م.سۆفیا 

 . وچانێکی کورت          

 .  تۆ ماندوم ده که ی، پیرێژن.کاپتن 

 به سه ر ئاماژه ی بۆ ده کات که  ده توانێ ده ستی لێوه  بات . سۆفیا        

. به ره و لی کوره زاکه ی ده ڕوات و جارێکی تر ده ست ئه خاته وه  سه ر دڵی        
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 . ماوه یه ک به و جۆره  ڕاده بورێ و له  پڕێکا ڕۆشنایی ده گۆڕێت        

 . سۆفیا و ئالێکسس پێکه وه  به  ته نیا ده بینرێن        

  ده توانی گوێت لێم بێ  ؟.سۆفیا 

 .  به ڵێ.ئالێکسس 

  پیاوه  پچکۆله که م، ئه وان ناتوانن گوێمان لێ بگرن  . جگه ر گۆشه که م.سۆفیا 

من بۆم ناکرێ ژیانی تۆ بپارێزم، له وه  تێده گه یت بۆچی ؟         

 .  تێناگه م.ئالێکسس 

  لێم ده بوریت ؟.سۆفیا 

 . وچانێک          

 .  به ڵێ.ئالێکسس 

 شتێکم هه یه  پێتی ڕابگه یه نم . دونیایه ک گوند هه ن بۆ زیندوان و.سۆفیا 

 دونیایه ک گوندیش هه ن بۆ مردووان، هه میشه ش ئابڵۆقه ی ئێمه یان          

 داوه  . خۆت بنوسێنه  به و دیواره ی که  که وتۆته  پشتته وه  . ده ستێک وا         
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 . له ناو دیواره  به ردینه که دایه ، ده ستی لێ نزیک بکه ره وه  و توند بیگوشه         

 ...  من ده ترسم، من.ئالێکسس 

  به ڵێ، به ڵێ، ده سته که ی له وێیه ، هه ستی پێ ده که ی ؟.سۆفیا 

 .  هه ست به  هیچ ناکه م.ئالێکسس 

.  ئه وه  ده ستی باوکته ، ده یناسیته وه.سۆفیا 

 .  به ڵێ.ئالێکسس 

  ده ستێکی پۆڵیینه . بۆ تۆ زۆر به سۆزه  . بۆیه  ده بێ به جه رگ بی.سۆفیا 

 بۆ ئه و که سه ی که  له  دوای تۆوه  دێ، به ڵکو بۆ هه موو ئه وانه ش که          

 له دوای تۆوه  دێن، خه ڵکانی وه کو ئێمه  نامرن . تا ئه و دیواره  هه بێ          

 . من و تۆ و گه لێ خه ڵکی دیش له ناو ئه و دیواره به ردینه دا ده بین          

 . پیاوه  بچکۆله که م، جگه رگۆشه که م ئێمه  له وێ پێکه وه  ده بین          

 ڕوناکی ده گه ڕێته وه  دۆخه که ی پێشوتر، کاپتن ده ستی سۆفیا له سه ر سنگی         

 . ئالێکسس دور ده خاته وه  و ته ماشای سۆفیا ده کات         
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 .  خودا لێت خۆش بێ، خودا له  هه موومان خۆش بێ .کاپتن

 . تاریکی، ده نگی فیشه کێک و دواتر فیشه کی دووهه میش ده بیستین        

 . به خێرایی سه ر شانۆ ڕۆشن ده بێته وه  . فیدیل و منداڵه که  ده بینین        

 . له  خواریشه وه  له سه ر ڕووباره که  سه رباز و ژنه کان کۆبوونه ته وه        

 دیمه نی بیست و حه وت                                  
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فێری ئه وه  بی پێویستت به وه  هه یه  قسه  بکه ی، ده بێ" بۆ منداڵه که  "   .فیدیل  

 . که  چۆن قسه  ئه که ی . دونیایه ک شت هه ن که  ده بێ بیانگێریته وه           

 به ڵم ئه گه ر  بڕیاڕیشت داوه  که  هه رگیز نه دوێی، ئه وا هه رچۆنێ           

 بووه  چیرۆکه کانت هه ر ده گه نه  دونیا . حیکایه تگه لێک هه ن که  ده بێ          

 هاوار و قیژه  بیانگێرێته وه ، ئه گه ر هات و وتن و وشه ش ئاماده  نه بوون          

ئه وا هه ر بۆ خۆیان له  پێسته وه  ده رژێنه  ده رێ . ره شه با له گه ڵ خۆی          

 هه ڵیان ده گرێ، دوکه ڵ له گه ڵ خۆی ده یانبات، ڕووبار تێکه ڵ به  هاژه  و          

 خوڕه ی خۆی ده کا و له  جێگه  ته نیا و دوره  ده سته کانه وه  به ره و ئه و          

 .... ئه و شوێنانه ی ڕاده فڕێنێ که  خه ڵکه کانیان ئاماده ن گوێ بگرن          

 . ده توانم چاوه ڕێ بم، ده توانم چاوڕێی تۆ بکه م تا زمانت ده کرێته وه          

 . من سه برم هه یه  و ده توانم قه ده رێکی درێژ چاوڕێ بکه م         

 . ده ڕواته  ده ره وه         

 ڕۆژێکی خۆش و خۆره تاوه  له سه ر ڕووباره که ، ژنه کان له وێن و سه ربازه کان        

 به  تفه نگ و ته قه مه نییه کی زۆره وه ، پێشیان لێ گرتوون . کاپتن و        

 . ئه مانۆئێل له وێ چاوه رێن، ئه فسه ر ده گاته  لیان        

  ئه م وڵته  چی دی هیوای تیا نه ماوه  . ده بێ هه موو دانیشتوانی ئه م.کاپتن 

 خاکه  فڕێ بده یته  ده ره وه  و خه ڵکانی تازه ی له ده ره وه  بۆ بهێنی، خه ڵکانێک         
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 . که  خاوه نی ئه قڵ و هۆشن         

 . وچانێک . کاپتن ته ماشای ژنه کان ده کات         

 .  گه وره م له وه  ده کات بته وێ فه رمان بده م به سه ربازه کان.ئه فسه ر 

 .  به ڵێ ده کرێ فه رمان بده ی.کاپتن 

 . سه ربازه کان میلی تفه نگه کانیان ده هێننه وه  و شوێنه کانی خۆیان ده گرن         

  ژنان، بۆ دواجار ئاگادارتان ده که مه وه  که  گوێڕایه ڵ بن و به ره و ماڵه کانی.کاپتن 

 خۆتان بڕۆنه وه  ده نا ئاماژه  به  پیاوه کانم ئه ده م که  به  زه برو زه نگ بڵوه تان          

 . پێ بکه ن          

 . وچانێکی کورت         

 . جه نگاوه ران ده مه وێ که ناری ڕووباره که م بۆ  خاوێن بکه نه وه         

 . کاپتن جارێکی تر ته ماشای ژنه کان ده کات که  هه موویان لێی ده ڕوانن         

 ....  له  پڕێکا گوێمان له  گریانی ئاژه ڵێک ده بێ، قه ڵه ڕه شێک یان         

 هه ر هه موویان، ژنه کان، سه ربازه کان، ته ماشا ده که ن . ده نگی هاژه  و         

 . خوڕه ی ڕووباره که به رز ده بێته وه ، هه ر هه موویان ده گه ڕێنه وه  دواوه         

 ژنه کان به  بێده نگی به ره و ڕووباره که  ده ڕۆن و ده چنه  ناو ئاوه که وه         
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 و لشه یه ک هه ڵده گرن و ده یهێننه وه  سه ر که ناره که ، دواتر به ره و         

 . سه ربازه کان ده ڕۆن و ڕاده وه ستن و هه ردو لیان له یه ک ده ڕوانن         

جارێکی دی ڕووه و سه ربازه کان ده ڕۆن و له وه  ده کات سه ما بکه ن، یان        

له وه  ده کات گۆرانی بڵێن، هه روه ها له وه ش ده کات ته نیا به ره و پێشه وه        

 . بڕۆن  و لشه که  له گه ڵ خۆیان وه ک مناڵێکی تازه  زاو ڕابژه نن        

         

 تاریکـــــــــــی                                                                      

 کۆتایی شانۆییه که                                                                 

         ناوی شانۆ                               ناوی نوسه ر                             ناوی وه رگێڕ
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.  مۆسیقای بێ ده نگ                         لش نۆرین                              دانا ره ئوف۱

.  کۆتایی گه مه                                 سامۆیێل بێکێت                        مسته فا قه سیم٢

.  کوێره کان                                    مۆریس مه ته رلینگ                    دلوه ر قه ره داغی٣

. ماراـ ساد                                     پیته ر ڤایس                            شێرزاد حه سه ن٤

. سۆناتای تارمایی                           ئاوگۆست سترنبێری                  عه بدوڵڵ قادر دانساز٥

. که ڵک                                         ئاوگۆست سترنبێری                  خه بات عارف٦

. مه رگه ساتی شالیر                         شێکسپیر                                شێرزاد حه سه ن۷

. مه رگی کریشنا                             ژان کڵۆد کارێر و                       مسته فا قه سیم۸

                                                   ماری هێلین ئێستیان

. شه ڕ                                          لش نۆرین                              دلوه ر قه ره داغی٩

. فریشته یه ک له  بابل داده به زێت     فریدریش دێرینمات                    شێرزاد حه سه ن۱٠

. گوێ بگره  عه بدولسه میع               عه بدولکه ریم به رشید                 فاروق هۆمه ر۱۱

. لێ گه ڕێن مرۆڤ بژی                   پێیر لگه رکڤیست                      خه بات عارف۱٢

. پایه کانی کۆمه ڵگا                      هێنریک ئیپسن                         هاوده م ساڵح جاف۱٣

. مردنی دێوه ره یه ک                      ئارسه ر میلله ر                        ئازاد حه مه  شه ریف۱٤

. که سێک هه ر دێ                         یۆن فۆسه                               هاوده م ساڵح جاف۱٥

. په رجوو                                   لش نۆرین                              دلوه ر قه ره داغی۱٦

. سه راییدار                               هارۆڵد پینته ر                          رێبوار ره شید۱۷

. مردن و پاکیزه                           ئێریه ڵ دۆرفمه ن                       فاروق هۆمه ر۱۸

. هاملێت                                  شێکسپیر                                 ئازاد حه مه  شه ریف۱٩

. سێ خوشک                              چێخه ف                                  جه لل ته قی٢٠

. له  چاوتروکانێکدا                      پیته ر ئاسمۆسن                        به هرۆز حه سه ن٢۱

. خه ونه  نمایشێک                       ئاوگۆست سترنبێری                   دلوه ر قه ره داغی٢٢

. ژووره که ٢٣

    خوێندنگای شه وان                     هارۆڵد پینته ر                          عه لی عوسمان یاقووب
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. ئه ستێڵکه  مه زنه که                   پیته ر تێرسن                            فاروق هۆمه ر٢٤

. گیانه وه ره  شوشه ییه کان            تێنیسی ویلیامز                         ئازاد حه مه  شه ریف٢٥

. ڤاتسڵف                               سلڤۆمیر مرۆژه ک                      که ریم په ڕه نگ٢٦

. جورئه تی کوشتن                     لش نۆرین                               هیوا قادر٢۷

. کاته  به سه رچووه کان،٢۸

   ناپاکی، دیمه نێکی سروشتی          هارۆڵد پینته ر                          فاروق هۆمه ر

. دڵی بای و ئاهو                      عه باس مه عروفی                       دلوه ر قه ره داغی٢٩

.  خاتوو ژولیا                           ئاوگۆست سترنبێری                    عه لی عوسمان یاقووب٣٠

. یۆن گابریێل بۆرکمان                   هنریک ئیبسن                 هاوده م سالح جاف٣١

. جه ژنی هه ڵسانه وه                     ئاوگوست سترنبێری           خه بات عارف ٣٢

. ز. ئیمپراتۆڕ جۆنز                      یۆجین ئونێڵ                    د. ئازاد حه مه  شه ریف٣٣

. بێرتۆڵد برێشت                         دایکه  ئازا                       که ریم په ڕه نگ٣٤

. بێرتۆڵد برێشت                        بازنه ی ته باشیری قه وقاز     که ریم په ڕه نگ٣٥

. ئه سانسێره که ٣٦

    ئاهه نگی جه ژنی له دایکبوون       هارۆڵد پینته ر                   عه لی عوسمان یاقووب  

ئێریه ڵ دۆرفمه ن                 فاروق هۆمه ر . بێوه ژنه کان                          ٣۷

   

181


