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 :پێشهکی

ئهم دهقه لی دۆرفمهن له پێشدا وهک شیعرێکی درێژ له دایک بوه و بهمجۆره دهست
 :پێدهکات

ئهتهوێت چی بڵێی  ...لشهیهکی دییان دۆزیوهتهوه ؟
من گوێم لێت نییه  ...ئهم بهیانییه لشهیهکی دی کهوتۆته سهر ڕووبارهکه ؟
دهنگت ههڵبڕه  ..تۆ تهنانهت گوێش بهوه نادهی که کهس ناتوانێ بیناسێتهوه ؟

بهڵم ئهو چیرۆک و حیکایهتانهی که لهپشتی ئهم شیعرهوهن ،وهک تارمایی
بهردهوام بهشوێنیهوه بوون و له کۆڵی نهبوونهتهوه ،ئهوهش تارمایی مردووهکانی
شیللی بوون ،که سهردهمانێک ئهوانیش زیندوو بوون و هاوڕێ و دۆست و کهسه
نزیکهکانی بوون  .دۆرفمهن چی دی دڵی ئاو ناخواتهوه و ئهمجا ڕۆمانێک بهو ناوهوه
دهنوسێت ،ئهو ڕۆمانهش بۆی ناکرێت ،ئازارهکانی لهناو خۆیدا جێ بکاتهوه و پهنا بۆ
شانۆ دهبات  .ئهوهی ئێمه لێره به دواوه ههوڵدهین قسهی لهسهر بکهین ،ئهو تێکسته
شانۆییهیه که نهک ههر تهنیا بۆ گهلی شیللی ،بهڵکو بۆ ههموو ئهو گهلنهش که
بهدهست زوڵم و زۆری دیکتاتۆرییهتهوه ناڵندویانه ،وێنهی خۆیانی تیا دهبیننهوه ،بۆ
،ئێمهی کوردیش ههروهها  .ئهم شانۆییه چیرۆکی مرۆڤ و ڕووبارمان بۆ دهگێرێتهوه
ئهو ڕووبارهی که ڕۆژانه لشهی ئهو مردووانه لهگهڵ خۆی دههێنێتهوه ،که ڕۆژانێک
بهر له ئیستا ئهوانیش لێره بوون و لهگهڵمان ههناسهیان دهدا و ههمووان پێکهوه
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،دهگریاین و پێدهکهنین ،پێکهوه خهونمان دهبینی و بهدهم ژیانهوه گۆرانیمان دهچڕی
 .بهدهم زوڵم و زۆرهوه ههڵدههاتین و دهمانویست ژیان و دهوروبهر پڕ ماناتر بکهین
 .بۆیه قهدهرێکی سهیر نییه ئهم شانۆییه له دونیای ئێمهوه زۆر نزیک بێت
دایه سۆفیا ،ئهو پیرێژنهیه ،که باوکی و مێردهکهی و دوو کوڕی دیار نین ،له پاڵ
ئهویشهوه ههموو بێوهژنهکانی ئهو دۆڵه ،که وێنهی دایه سۆفیا گیرۆدهی
 .ههمان چارهنوسن

،شوێن کهناری ڕووبارێکه و ههموو بێوهژنهکان چاوهڕوانی گهڕانهوهی پیاوهکانیانن
که جهنگ ههموویانی هاڕیوه و کهس شتێکیان لهبارهوه نازانێت  .ئهوه دایه سۆفیایه
ههردهم چاوی بڕیوهته ڕووبارهکه و وێڵی بینینی شتێکه له ڕوبارهکهوه بێت  .دهنگێک
 .له دورهوه ههواڵێکی ئهوانی پێ بێ

باوکه گابرێڵ ،که نوێنهری ئاینه لهو دۆڵهدا ،دێت و ههواڵی هاتنی کاپتنی تازه بۆ
،خهڵکهکه دێنێت ،یان ڕاستر بۆ بێوهژنهکان ،چونکه ئیتر پیاوێک لهو دۆڵهدا نهماوه
 .ئهو پیاوانهی لهوێن یان سهربازن یان دهستیان لهگهڵ ڕژێمدا تێکهڵ کردوه
بێوهژنهکان بهرهو ڕووی کاپتنی تازه دهڕۆن ،نهک بۆ بهخێرهاتنی ،بهڵکو بزانن چ
پهیامێکی بۆ ئهوان پێیه  .کاپتن دێت و پهیامی رۆژگارێکی تازه دهدات به گوێی
 .بێوهژنهکاندا

کاپتن  :جهنگ دوایی هات ،جهنگ له ههموو شارهکان ،له ههموو شاخهکان و تهنانهت
له دۆڵهکهشدا دوایی هات  .ئهرکی نیشتمانی ،ئهوهیه که ئاشتی بهرقهرار
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بێ ،ئهو ئاشتییهی لهگهڵ خۆی پێشکهوتن دههێنێت  .بهڵم له یادهوهری
 .ههندێکتانا شهڕ ههر ماوه

ئهم دهقه لهناو یادهوهریدا ههناسه دهدات ،یادهوهری ئهو مرۆڤانهی که ڕۆژگارێک
لهگهڵماندا بوون و بهیانییهک که لهخهو به ئاگا هاتین ،ئهوان لێره نهمابوون ،بهڵم
سێبهرهکانیان ههر لێرهیه ،ئهوان رویشتن و هێشتا قاپی نان خواردنهکانیان لهسهر
خوانهکان ههڵنهگیراوه ،هێشتا خێزانهکانیان لهسهر جێگای نوستنهکانیان دهست
دهگێڕن و تهماشا دهکهن ئهوهی تۆزێک لهمهوبهر لهپاڵیاندا نوستبوو ،لهوێ
نهماوه .لهو ههست کردنهش به بونیانهوه بهردهوام چاوهڕێی گهڕانهوهیان
دهکهن  .منداڵن له بهردهرگا چاویان بڕیوهته کۆڵن و پێیان وایه ئیستا نا تاوێکی دی
باوکهکان دێنهوه  .لێرهدا ئهو پرسیاره خۆی دهخاته ڕوو ،ئایا دهکرێت مرۆڤ
دهستبهرداری یادهوهری بێت ؟ ئهگهر مرۆڤهکان به خۆشی خۆیان دهستبهرداری
یادهوهری نهبوون ،دهکرێ لهژێر فشاری زهبروزهنگدا ئهوهیان بهسهردا بسهپێنرێت
که دهست له یادهوهری ههڵبگرن ؟
کاپتن  :ئێمه دهبێت ههردولمان به خۆمانا بچینهوه ،ئێمه چ خهڵک و چ سوپا
زهرو زیانێکی گهورهمان له یهکدی داوه  .ههردولمان به باوهش
 .کردنهوه بۆ داهاتوو ،دهکرێت ئهو ڕابردوه ترسناکه لهیاد بکهین
ئێمه ئامادهین له ئێوه ببورین ،که سهرپێچی ئێمهتان کردوه ،بهڵم به
مهرجێک ئێوه ئهو ژان و ئازارهتان لهبیر بچێتهوه که ئێمه بهسهرمان
هێناون و ههلسوکهوتی خۆتان باش بکهن ،بهمهرجێک ئێوه ئامادهبن
 .ڕابردوو له یاد بکهن 
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له بیر کردنی ڕابردوو ،تاکه زامنی پێکهوه ژیانی جهللد و قوربانییه ،ناکرێت من و تۆ
پێکهوه بژین و دهریایهک خوێنیش له نێوانمان ڕژا بێ  .بۆیه ههمیشه داوا له
قوربانی دهکرێت بهجۆرێکی دی بیر بکاتهوه ،دهسبهرداری کهسێتی خۆی بێت و
بڕوانێته من ،منی جهللد  .ئهوه منی جهللدم که ههمیشه ئهوهت بۆ دیاری دهکهم
 .دهبێ چۆن بژیت و بیر له چی بکهیتهوه

کاپتن  :بهو جۆره برینهکان سارێژ دهبن ،ئیدی لهمهودوا ئێمهش گوێتان
پێ دهدهین ،خهمی زهوییهکانتان دهخۆین و کارگهی پهینتان بۆ
 .دههێنین ،بایهخ به ئاژهڵهکانتان دهدهین ،قوتابخانهتان بۆ دهکهینهوه

له دیالۆگێکی زۆر ناسکدا که دهکرێت وهڵمێکیش بێت بۆ ئهو داوایهی کاپتن له
 :قوربانییهکانی دهوێت ،دایه سۆفیا لهگهڵ ڕوبارهکه دهدوێت و دهڵێت

دایه سۆفیا  :ئهی ڕووبار چیت بۆ هێناوم ؟ من پیرهژنێکی داماوم و لهوه
 .زیاتر ناتوانم چاوهرێ بکهم

 :فیدیلیا که کوڕهزای سۆفیایه و باوکی له ریزی ونبوهکاندایه ،دهڵێت

فیدیلیا  :داپیره؛ باپیره دهگهڕێتهوه  ...ههموو ئهوانهی که دیار نهماون
 .دهگهڕێنهوه
 ...تریسیا  ) :یهکێکه له بێوهژنهکان ( فیدیلیا درۆ مهکه
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 .فیدیلیا  :درۆ ناکهم کاپتنی تازه وایگووت  ...ئهو گووتی پیاوهکان دهگهڕێنهوه
 .تریسیا  :ئهو گووتی دهبێت ئێوه باش بن
 .فیدیلیا  :بهڵم ئێمه بۆ خۆمان ههر باشین ،ئێمه شتێکی ههڵهمان نهکردوه
 .تریسا  :بهڵم سۆفیا نا

لێرهوه خهڵکی دۆڵهکه بهناچاری مل بهوه دهدهن که ڕابردوو لهیاد بکهن  .بهڵم
ئهوهی که ناتوانێ ڕابردوو لهیاد بکات ،دایه سۆفیایه ،ئهو ژنهی که ههمیشه چاوی
بڕیوهته ڕووبارهکه و چاوهڕوانه ئاو ،که تاکه دهروازهی بهستنهوهی دۆڵهکهو دونیای
دهرهوهشه ،ههواڵێکی له دورهوه بۆ بهێنێت ،ههواڵێک دهربارهی ئهوانهی که
رۆژگارێک لێره بوون و لهپڕێکا دیار نهمان  .ئهم ههڵوێسته ههمان ههڵوێستی
ئهنتیگۆنامان بهبیر دههێنێتهوه کاتێ که له فهرمانی کریۆن یاخی دهبێ و بڕیار
دهدات لشهی پۆلێنسسی برای بهخاک بسپێرێت  .پۆلێنسس ،ناپاکی له نیشتمان
کردوه و دهبێ بهپێی فهرمایشتی کریۆنی سهرداری وڵت ،له ناشتن بێ بهری بکرێ و
 .قهل و داڵ له لشهکهی بخوات
 .بڕوانه ئهو دیالۆژهی که بێوهژنهکان لهناو خۆیاندا دووبارهی دهکهنهوه

 .تریسا  :ڕابردوو لهیاد بکهن
 .کاسرینا  :ڕابردوو بنێژن
 .رۆسا  :با مردووهکان بڕۆن
 .تریسا  :ئهو وای نهگووت
 .کاسرینا  :ئهو بههیچ جورێک باسی مردووهکانی نهکرد
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لێره بهدواوه ڕوانینێکی جیاواز لهناو بێوهژنهکاندا سهرههڵدهدات ،که ڕوانینی
دایه سۆفیایه و ههر کهسێتی ئهویشه گرێی شانۆییهکه دهخوڵقێنێ و کێشمه کێش
.دهسازێنی

 .سۆفیا  :منیش بینیم
 .رۆسا  :گوێی لێ بگره ،ئهویش خراپتر له کوڕهزاکهی درۆ دهکات
 .سۆفیا  :ئهوه کاری تۆ نییه
 .رۆسا  :ئهوه کاری منه ،ئهو گووتی باش بن
 .سۆفیا  :من دهزانم ئهو وتی چی ،ئهو باسی پهینی کرد

ئیدی له نێوان دهستبهرداربوون له یادهوهری و ههوڵدان بۆ ئهوهی به دڵی
جهللدهکهت بیت ،کارهکتهرێکی دی خۆیمان پێ نیشان دهدات ،که هێندهی ههموو
کارهکتهرهکانی نێو شانۆییهکه زیندووه و ههر له ههناسهی یهکهمیشهوه تا کۆتایی
شانۆییهکه گوێمان له دهنگ و هاوارێتی ،ئهویش ڕووبارهکهیه  .بهر له کۆتایی هاتنی
پهردهی یهکهم ڕووبارهکه لشهیهک لهگهڵ خۆی دههێنێت ،لشهیهک که ڕوخساری
شێواوه و کهس نایناسێتهوه ،لشهیهک که دهکرێت ،باوک ،برا ،یان کوڕی
 .ههموومان بێت  .چونکه له دواجاردا ههموومان له دوای ونبوهکان دهگهڕێین
دایه سۆفیا که تاکه بێوهژنی دۆڵهکهیه دهستبهرداری یادهوهریی نهبوه و بهردهوام
چاوی بڕیوهته ڕووبارهکه ،پێی وایه ئهوه لشهی باوکێتی و ئاوهکه لهگهڵ خۆی
 .هێناوێتیهوه
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 .سۆفیا  :فیدیلیا بڕۆ باوه بانگ که و لهوێشهوه پاچێک لهگهڵ خۆت بهێنه
ئالێکس  ) :کوڕهزای سۆفیایه ( ئهوه کێیه داپیره ؟
 .سۆفیا  :ئهوه باوکمه
 .تریسا  :نا ئهو نییه  ...ئهو نییه سۆفیا
 .سۆفیا  :با ئهوه
 .تریسا  :تۆ ناتوانیت بینێژیت
 .سۆفیا  :لێره نا ،ئهو لهلی دایکمهوه شوێنی خۆی ههیه
 .لهگۆرستانهکهی سهر گردهکه

ناشتنی مردوو ،واته کهسێتیهک لهم دونیایهدا جێ و ڕێی خۆی ههیه ،کهسێک
،بهشهرافهتمهندی ژیاوه و بهههمان ڕێز و نرخیشهوه دهنێژرێت .ئهگهرچی باوک
روخساری شێوێنراوه و کهس نایناسێتهوه بهڵم سۆفیا دهیهوێت ئهو بایهخهی بۆ
،بگهڕێنێتهوه و وهک مرۆڤ به خاکی پسپێرێت  .کهسێک که خاوهنی گۆڕ بوو
دهکرێت بنهماڵهکهی بڕواته دادگا و داوایهک پێشکهش به دادوهر بکات و له هۆی
 .مردنهکهی بکۆڵێتهوه

ئایا سۆفیا بۆی دهکرێت لشهی باوکی وهک ئینسانێک له خاکا بشارێتهوه ؟
ئهفسهر ،کهسێتیهکه هاوکاری کاپتنه و بهر لهویش ،لهو ناوچهیهدا بووه و دهستی له
کوشتن و بڕینی ههموو قوربانییهکاندا ههیه و زۆریش دهکۆشێ که تاوانهکانی
نهکهونه ڕوو ،پێچهوانهی کاپتن پێی وایه نابێت ڕێگا به کهس بدرێ لشهی یاخی
 .بووهکان بهخاک پسپێرێت
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 .کاپتن پهیمان دهدات به دایه سۆفیا که ڕێگای بدات لشهی باوکی بهخاک پسپێرێت
 .بهڵم ئهفسهر ،له دهرهوهی ئیرادهی کاپتنا لشهکه دهسووتێنێت

کاپتن  :تۆ دڵنیایت لهوهی که ئهو پیاوه خنکاوه ،باوکته ؟
 .سۆفیا  :بهڵێ
کاپتن  :بهڵم بۆچی پیرهمێردێکی ئاوا تێکهڵ بهکاری سیاسی بووه ؟
 .سۆفیا  :باوکم سیاسی نهبووه
کاپتن  :باشه ،تۆ گوتت باوکت بهند کراوه ،بهڵم بۆچی ؟
 .سۆفیا  :لهسهر هیچ
کاپتن  :خاتوو فیونتس ،هیچ کهسێک بهبێ هۆ بهند ناکرێت ؟

پرسیاری سهرهکی لهم دیالۆژهوه دهخوڵقێت ،ئایا دیکتاتۆرهکان چ پاساوێک بۆ گرتن و
کوشتنی ههزاران مرۆڤی بێ گوناه دههێننهوه ،که ڕۆژانه لێرهو لهوێ دهبنه قوربانی ؟
کاپتن ،بهخاتری ئهوهی که نهخشهکهی سهربگرێ و ههرێمهکهی ناوچهیهکی بێ دهنگ
و ئارام بێ ،بهڵێنی ئهوه دهدات به دایه سۆفیا که ڕێگهی بدات ،باوکی وهک مرۆڤ
بشارێتهوه  .بهڵم دواجار ئهفسهر لشهکه دهسووتێنێ و دایه سۆفیاش لهو ئومێده بێ
بهش دهبێت که ڕۆژگارێک ،خهونی پێوه بینی بوو  .کاپتن و ئهفسهر ،له دیمهنێکی
سهرنج ڕاکێشا دهبینین ،که وا دهردهکهوێ ههریهکهیان له ئاست ڕوداوهکانا خاوهنی
دوو دید و بیرکردنهوهی جیاواز بن ،بهڵم دواجار بۆمان ڕوون دهبێتهوه که ههردوو
بیرکردنهوهکه له یهک سهرچاوهوه ههڵدهقوڵێن که ئهویش بێدهنگ کردن و سڕینهوهی
 .وێنه و کهسێتی قوربانییه
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کاپتن  :تۆ لشهکهت سووتاند  ...چۆن وێرات ئهوه بکهیت  ...من فهرمانم پێدایت که
 ....لشهکه بگهڕێنیتهوه بۆ 
ئهفسهر  :ببوره گهورهم ،گوێ له خۆت بگره  .لهوانهیه ئیستا له شوێنێکی ئهم وڵتهدا
.فهرماندارهکهی تۆ ،پارچه پهڕهیهک ون بکات  .ئیمزایهک بگۆڕێت
لشهیهک بسوتێنێ تا پاشهڵی تۆی پێ داپۆشێت  .بۆم داپۆشه  .لهم
بهههشتی دیموکراتیهدا وا نهکهین ،سوپا بهڕێوه ناچێت  .تۆ بۆ منی
 .داپۆشه ،منیش بۆ تۆی دائهپۆشم

کهمێک پێش ئهوهش له دیمهنێکی ناوازهی تری شانۆییهکهدا ئهفسهر و پزیشک
  .سهرگهرمی پشکنینی لشهکهن ،بۆ ئهوهی کهسێتی لشهکهیان بۆ ڕوون بێتهوه
ئهوان دهیانهوێت ئهوهمان تێبگهیهنن که لشهکه لێدان و ئهشکهنجهدانی به خۆوه
نهدیوه ،بهڵكو ئهوه مرۆڤهکان بۆ خۆیان لهناو ڕووبارهکهدا خنکاون و شهپۆله خوڕهم 
 .و تییژهکانیش به جۆرێک لشهکانیان شێواندوه که نهناسرێنهوه

.ئهفسهر  :ئێمه هیوا دهخوازین دکتۆر زانیاری تهواومان دهربارهی لشهکه پێ بدات
 .پزیشک  :سوتێنراوه ،لێیدراوه ،ئێسقانهکانی ورد و خاش کراوه  .کارهساته
دیاره بهرلهوهی فڕێی بدهنه ڕوبارهکهوه ،چاکیان لێداوه  .ههروهها
 .برسیشی بووه ،تهماشای پهراسووهکانی بکه
 .ئهفسهر  :من پێم وایه ڕوبارهکه وای لێ کردبێت
پزیشک  :ئهی بۆ سوتاوییهکهی ؟
 .ئهفسهر  :من هیچ سوتاوییهک نابینیم ،جوانتر لێی وردبهرهوه
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 ....پزیشک  :ئهوهی من دهیزانم پێم گووتی ،بهڵم ئهگهر تۆ شتێکی جیاوازتر دهبینی
ئهفسهر  :هیچ بهڵگهیهکت دهربارهی کهسێتی لشهکه بۆ دیاری ناکرێت ؟ تهمهنی ؟
پزیشک  :من ناتوانم تهمهنی دیاری بکهم  .لهوهدهچێ بۆ چهندهها مانگ خۆر لێی
نهدابێت ،بهڵکو بۆ چهندهها ساڵ  .بهڵم گوندییه  .تهماشای دهستهکانی
 .بکه  .به دڵنیایی شکێنراون  ...پێم وایه ڕوبارهکه شکاندبێتی

 .له پهردهی دووهمدا ،ڕووبارهکه جارێکی دی لشهیهکی دی دههێنێتهوه سهر وشکانی
ئهمجاره ،سۆفیا لشهکه دهناسێتهوه ،ئهوه لشهی میشێلی مێردێتی  .بهڵم ئهوهی
جێی سهرنجه ،سۆفیا تهنیا بێوهژنێکه که هانی بێوهژنهکانی دی دهدات
دهسبهرداری یادهوهری نهبن ،ئهمهش دهبێته گهورهترین مهترسی بۆ دهسهڵتدارانی
ناوچهکه  .دهستهڵتدارانی ناوچهکه دهستهپاچهن لهبهرانبهر ئهو لشانهی که ڕۆژانه
ڕووبارهکه بۆیان دههێنێت و کێشهیان بۆ دهخوڵقێنێت .بهڵم گرنگ ئهوهیه بهههر
 .پاساوێک بێت ،ڕێگه نهدهن ئهو لشانه بنێژرێن

ئایا ڕێگه دهدرێت دایه سۆفیا لشهی میشێلی مێردی له خاکدا بشارێتهوه ؟

ئهمانوێیل که خۆی خهڵکی ناوچهکهیه و پیاوی رژێمه و بۆ داپۆشینی تاوانهکانی
ئهفسهر فێڵێک دهدۆزێتهوه ،که ههم خۆی لی ڕژێم خۆشهویستر بکات و ههم بۆشی
 .بکرێ دهسهڵتی خۆی بهسهر هاوگوندییهکانی خۆیدا بسهپێنێ
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 .ئهمانوێیل  :ئهگهر کهسێکی تر داوا لهسهر لشهکه تۆمار بکات
کهسێک بهربهرهکانێ بکات  .بۆ نمونه ئهوه لشهی مێردی
کهسێکی تر بێ .ههر کهسێک ،مێردهکهی له ڕوداوێکا
تیا چوو بێت  .دونیایهک پیاو ههن ،دیار نهبن و ئهفسهر
 .بهندی نهکردبن  .پرسهی ههر کهسێک ،ئهفسهر تیا شهرمهزار نهبێت
کاپتن  :تۆ کێت له مێشکایه ؟
 .ئهمانوێیل  :زیۆ سانجیس

ئهمانوێیل له نمونهی ئهو کهسه بێ ههست و سۆزانهن که پێیان گرنگ نییه له وڵتا
چی روو دهدات ،ئهوهندی بیر له بهرژهوهندی خۆیان دهکهنهوه  .ئهو سیسیلیای ژنی
زیۆی تهفره داوه بهوهی که مارهی دهکات و دهیبات بۆ شار و دونیایهک مناڵی لێ
 .دهخاتهوه؛ که مناڵ تاکه هیوای سیسیلیایه

 .ئهمانوێیل  :تۆ دهتهوێت مێردهکهت بگهڕێتهوه
 .سیسیلیا  :من تۆم دهوێت
 .ئهمانوێیل  :کهواته به خاکی پسپێره
 .سیسیلیا  :بهڵم ئهوه مێردی من نییه
 .ئهمانوێیل  :ئهوه خۆیهتی ئهگهر تۆ ئارهزوو بکهیت
 .سیسیلیا  :نهخێر  .ئهوه کهسێکی تره  .زیۆ دهگهڕێتهوه
 .ئهمانوێیل  :بڕۆ بینێژه و دڵنیابه ئهو نایهتهوه
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 .سیسیلیا  :خۆزگه ئهوهنده ئاسان بوایه
ئهمانوێیل  :گوێم لێ بگره  .بڕۆ بینێژه ،ئهو ههرگیز ناگهڕێتهوه  .ئهوه به خاتری
کاپتن بکه و کاپتنیش دڵنیات دهکات لهوهی که زیۆ جارێکی تر
 .سهرههڵناداتهوه
 .سیسیلیا  :من ناتوانم ئهوه بکهم
 .ئهمانوێیل  :کهواته یهکێکمان ههڵبژێره ،من یان ئهو
سیسیلیا  ) :ئهمانوێیل ماچ دهکات ( بهڵێنم پێ دهدهیت که چووینه شار بمکهیت
 .به دایکی ههزاران مناڵ
 .ئهمانوێیل  :ملوێنێک مناڵ

ڕهنگه قهدهر نهیهوێت دایه سۆفیا مردووهکانی وهک ئادهمیزاد و بهوپهڕی ڕێزهوه
بشارێتهوه  .دوای ئهوهی که لشهی باوکی سوتێنرا ،ئهوهتا لشهی مێردهکهشی
بهناوێکی ترهوه به خاک دهسپێردرێت  .مرۆڤهکان تهنیا به زیندوێتی کێشه بۆ
 .دهسهڵت نانێنهوه ،بهڵکو به مردویش دهبنه کێشه

دایه سۆفیا  :من ههمیشه دهتوانم بیناسمهوه ،چاوهکانیشم بنوقێنم ،له
 .تاریکیابم و کوێریش بم دهتوانم میشێلهکهی خۆم بناسمهوه

دهسهڵت دهتوانێت ههموو شتێک بکات و هیچ دهسته و تاقمێکیش بۆیان نییه دهنگ
ههڵبڕن ،تهنانهت نوێنهری ئاینیش که خۆی له باوه گابرێڵ دهبینێتهوه و بۆ خۆشی
دڵنیایه که ئهوه میشێله و زیۆ نییه ،کهچی دهنگ ههڵنابڕێ و خواوهندی خۆی ڕازی
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بکات ،چ له ترسی گیانی خۆی ،یان له ترسی له دهست نهدانی کارهکهی؛ مل بۆ
 .ئارهزووی کاپتن شل دهکات

 .کاپتن  :من ڕێگهی پێ دهدهم که مردووهکهی بنێژێت
 .باوه گابریڵ  :تۆ کهسێکی بهخشندهیت
 .کاپتن  :باوه تۆ پێت وایه خواوهندی گهوره دهمانبهخشێت
 .باوه گابرێڵ  :تا ئهو کاتهی بۆ خاتری ئاشتی کار بکهین ،بهڵێ دهمانبهخشێت
 .کاپتن  :ناتوانم پێت بڵێم ئهوه چهندێک ئارامیم پێ دهبهخشێت
 .باوه گابرێڵ  :ههروهها ئارامیش به گیانی ماندووی دایه سۆفیاش دهبهخشێ
کاپتن  :سۆفیا ،وا بزانم تۆ هێشتا ئهوهت نهزانیوه  .ئهوه ههڵه بوو  .ههڵهی
 .سۆفیا بوو  .ئهو لشهیه لهلیهن سیسیلیاوه داوای لهسهر تۆمار کراوه
باوه گابرێڵ  :من ناتوانم نوێژی لهسهر بخوێنم  .میشێل هاوڕێم بوه  .ئهو بۆ
چهندین جار لهسهر ئهو کورسیه دانیشتوه که تۆ ئیستا لهسهری
 .دانیشتوویت

بهڵم له دواجاردا باوه گابرێڵ ناچار دهبێت ،بۆ ئهوهی کوڕهزا بچکۆڵهکهی سۆفیا
نهکوژرێت و کاپتن بۆی ئازاد بکات نوێژ لهسهر میشێل بکات و وهک زیۆی مێردی
 .سیسیلیای بناسێنێت
دیمهنی سێههم له بارودۆخێکی چاوهروان نهکراودا ،ئالۆنسۆی کوڕی دایه سۆفیا له
دونیای ونبوانهوه دهگهڕێتهوه ،بهڵم وهک کهسێکی ئاسایی نا ،بهڵکو دوای ئهوهی
که له زینداندا چۆکی داداوه و بڕیار دهدات ناوی ههموو ئهوانه بڵێ که له دژی ڕژێم
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کاریان کردوه  .ئالۆنسۆ دهگهڕێتهوه بهڵم هیچ شتێک له ڕوداوهکان ناگۆڕێت ،ئهو
تهنیا وهک جهستهیهکی بێ گیان گهڕاوهتهوه و کهسێکی زیندوو نییه ،ڕهنگه ئهگهر
وهک ههموو ئهوانی دی ڕوبارهکه لشهکهی بهێنایهتهوه له ئیستای شهرافهتمهندانهتر
تهماشای بکرایه  .ئالونسۆ له شانۆییهکهدا باوکی منداڵێکه که فێری قسه کردن
نابێت و رهنگیشه تا ئهبهد بهڵڵی بمێنێتهوه  .له سهرهتای شانۆییهکهدا و له دیمهنی
 .یهکهمدا دۆرفمهن سهرنجمان بۆ ئهو مناڵه ڕادهکێشێت

تریسا  :مناڵهکه نایهوێت بدوێت ؟
 .یانینا  ) :دایکی مناڵهکهیه و خێزانی ئالۆنسۆیه ( ههر هیچ
تریسا  :تهمهنی چهنده ؟
 .یانینا  :لهوه تێپهڕیوه که فێری قسهکردن بێت

ئهو کاتهش کاپتن چی دی بۆ نامێنێتهوه که دایه سۆفیای پێ بێدهنگ بکات ،ئهو
 .سۆفیایهی که ههموو بێوهژنهکانی تریش دهخرۆشێنێ تا داوای مردوهکانیان بکهنهوه
 .مێرد و کوڕ و باوکهکانمان دهوێتهوه ،ئهگهر زیندوون ،ڕێگایان بدهن بێنهوه ماڵێ
ئهگهر مردووشن ئهوا لشهکانمان بدهنهوه تا بیاننێژین  .بهڵم گرفتهکه تهنیا
 .ناشتنی مردووهکان نییه بهڵکو دوای ئهوهش دهبێت پیاوکوژان دادگایی بکرێن
ئهوهش له داوای سهرهکی دایه سۆفیاوه ،دهبێته داوای سهرجهم بێوهژنهکانی تری
 .دۆڵهکه

له دیمهنێکی ناوازهدا که دهشێت به زیندووترین و مانادارترین دیمهنی شانۆییهکهی
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تهماشا بکهین ،ئهو ساتهیه کاپتن ،داوا له دایه سۆفیا دهکات ،سهرپشک بێت له
ههڵبژاردن لهوهی بۆ ههتاههتایه بێدهنگ بوون ههڵدهبژێرێت یان ئهوهی
 .لهبهردهمیا ،ئالێکسی کورهزای ،که دواین نێرینهی زیندووی خێزانهکهیه بکوژرێت
گرانترین بڕیار لێرهدایه ،ئایا دایه سۆفیا بێدهنگبوونی ههتاههتایی ههڵدهبژێرێت و
دهستبهرداری گهڕان له دوی لشهی مردووهکان دهبێت ،بهرانبهر بهوهی گیانی دواین
نێرینهی زیندووی خێزانهکهیان بپارێزێت ،یان ئامادهیه گیانی دواین نێرینهش بکاته
قوربانی ،بهرانبهر داوایهک که داوایهکی ئینسانییه و بێدهنگ بوون و وازهێنان له
بهرانبهر ئهو داوایهش نهک ههر مانای خۆکوشتن دهدات ،بهڵکو ڕازی بونیشه
 .بهسهرشۆری و مل دانه به قهدهرێک که قهدهرێکی ئینسانی نییه

کاپتن  :ئهگهر کوڕهزاکهت بدهمهوه تۆ چیم پێ دهبهخشیت ؟
 .سۆفیا  :بۆ ماوهیهک ئاشتی  .تهنیا بۆ ماوهیهک

لهو کاتهدا کاپتن داوا له دایه سۆفیا دهکات که ساتێکی کورتی ماوه ،ههرچی
ههیه دهتوانێت به کوڕهزاکهی بڵێ  .ئهویش داوای لێ دهکات تهنیا ڕێگای بدات
دهستی لێوه بدات  .دایه سۆفیا ،بۆ دواجار دهست لهسهر دڵی دواین نێرینهی زیندووی
 .بنهماڵهکهی دادهنێت و پێی دهڵێ

سۆفیا  :دهتوانی گوێت لێم بێت ؟
 .ئالێکس  :بهڵێ
 .سۆفیا  :ئهوان ناتوانن گوێیان لێمان بێت ،پیاوه پچکۆلهکهم
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من ناتوانم تۆ بپارێزم ،ڕۆڵهکهم  .لهوه تێدهگهیت بۆچی ؟
 .ئالێکس  :نهخێر
سۆفیا  :تۆ له من دهبوریت ؟
 .ئالێکس  :بهڵێ
سۆفیا  :من شتێک ههیه پێتی بڵێم  .گوندێک ههیه بۆ زیندووان و
گوندێکیش ههیه بۆ مردووان و بۆ ههمیشهش ئابڵۆقهی ئێمهیان
داوه  .خۆت بنوسێنه بهو دیوارهی کهوتۆته پشتهوه  .دهستێک ههیه
 .لهناو بهردهکهدا  .دهستی لێوه بده و بیگره
 ...ئالێکس  :من دهترسم ،من
سۆفیا  :بهڵێ ،بهڵێ ،دهستهکانی لهوێن ،ههستی پێ دهکهیت ؟
 .ئالێکس  :من ههست به هیچ ناکهم
 .سۆفیا  :ئهوه باوکته  .دهستی دهناسیتهوه
 .ئالێکس  :بهڵێ
 .سۆفیا  :ئهوانه دهستێکی پۆڵینن ،زۆر ناسکن بۆ تۆ  .بۆیه دهبێت ئازا بیت
ههر هیچ نهبێت بۆ ئهوانهی که لهدوای تۆوه دێن  .خهڵکانی وهکو
 .ئێمه نامرن
 .کاپتن  :خودا بتبهخشێ ،خودا ههموومان ببهخشێت

تاریکی  .دهنگی گوللهیهک دێت و بهدوایا گوێمان له دهنگی (
) گوللهیهکی تریش دهبێت
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له کۆتایی شانۆییهکهدا فیدیلیا که کچی ئهلکسهندرایه و کوڕهزای سۆفیاشه ،ڕوو
دهکاته مناڵه ڵڵهکه و دهڵێ  :تۆ دهبێت فێری ئهوه بیت چۆن قسه بکهیت ،تۆ
پێویستت بهوهیه قسه بکهیت  .کۆمهڵێ شت ههن که تۆ دهبێت باسی بکهیت  .ئهگهر
تۆ بڕیارت داوه که ههر قسهش نهکهیت ،ئهوا ههر چۆنێک بێت چیرۆکهکهت ههر
دهکهوێته سهر زار و دهماو دهم ههر دهبێ بڕوات  .دهیان چیرۆک ههن که هاواردهکهن
کهسێک بیانگێڕێتهوه ،ئهگهر وشهش نهبێت ئهوا لهڕێی پێستهوه بۆ خۆیان دزه
،دهکهنه دهرهوه  .ئهگهر له شانۆی جیهانیدا بهدوای قهدهری دایه سۆفیادا بگهڕێین
ئهوا قهدهری ئهنتیگۆنا بهتهنگمانهوه دێ که سۆفۆکلیس له شانۆیی ئهنتیگۆنادا
نیشانی داوین  .ئهو خوشکهی که مل نادات لشهی براکهی قهل و داڵ بیخوات و گیانی
خۆی دهخاته مهترسیهوه بهرانبهر به شاردنهوهی لشهی براکهی  .دواجار
 .ئهنتیگۆناش و دایه سۆفیاش ،دوو کارهکتهرن که ئاماده نین بێدهنگ بوون ههڵبژێرن
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شانۆیی

بێوهژنهکان

نوسینی  :ئێریهڵ دۆرفمهن
وهرگێرانی له ئینگلیزییهوه  :فاروق هۆمهر

 :سهرچاوهو ناونیشانی دهقی شانۆییهکه به ئینگلیزی
The widows
By Ariel Dorfman
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 :کارهکتهرهکان

خێزانی فۆنتس
 .سۆفیا فۆنتس  ...............داپیره
 .ئالێکساندرا  .................خێزانی ئهمیلینۆی کوڕیهتی
 .یانینا  .........................خێزانی ئالۆنسۆی کوڕیهتی
 .فیدیل  .........................کچی ئالێکساندرایه
 .ئالێکسس  ......................کوڕی ئالێکساندرایه
 .ئالۆنسۆ  ........................کوڕی سۆفیایه

ژنانی ناو دۆڵهکه
تریسا ساڵس
کاسرینا
رۆسا
مێری لز
ئهماندا
لوشا
رهمۆنا
 .سیسیل سانجیس  ...........دهزگیرانی ئهمانۆئێلی خزمهتکاره
فلیپ کاستۆریا
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 .بیاترێس کاستۆریا  ...........خێزانی فلیپه
برایهکی کاستۆریا
 .باوه گابرێڵ  ................قهشهیهکی ئهبرهشییه
ئهندامانی سوپا
کاپتن
ئهفسهر
ئهمانۆئێلی سهرباز
پزیشکێک
کۆمهڵێ سهرباز

دهکرێت له شانۆییهکهدا ژمارهی ژنانی دۆڵهکه ،کهم و زیاد بکرێن ،بهڵم نابێت له
سیان کهمتر بن ،ههروهها بۆ ئهو سهربازانهش که له شانۆییهکهدا ڕۆڵیان نییه
 .ناکرێت ژمارهیان له دووان کهمتر بێ ،له ههندێ شوێندا دهکرێت زیاتریش بن
دهکرێت یهکێک له ژنانی دۆڵهکه ،رۆڵی بیاترێس کاستۆریا یاری بکات ،ههروهها
براکهی کاستۆریاش ،که له شانۆییهکهدا نابینرێت دهکرێت کهسێکی دی ڕۆڵهکهی
یاری بکات  .یهک ئهکتهر دهتوانێ ڕۆڵی پزیشکهکه و باوه گابرێڵ و فلیپ کاستۆریا و
 .ههروهها رۆڵی ئالۆنسۆش یاری بکات
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بهشی یهکهم

دیمهنی یهکهم

 .ژنان لهکهناری دهریاکه خهریکی جل شۆردنن

تریسا  .منداڵهکه نایهوێت بدوێت ؟

.یانینا  .تهنانهت وشهیهکیش

.تریسا  .تهمهنی چهنده ؟

.یانینا  .کاتی ئهوهی هاتووه که فێری قسهکردن بێت

 .کاسرینا  .بهختهوهره کهوا بێدهنگه ،دوچاری هیچ گرفتێک نابێت

 ....تریسا  .دهبێت ههندێک جار بدوێ

 .کاسرینا  .با نهدوێ ،لهوهدهکات بۆ خۆی بزانێ خێری خۆی له کوێدایه
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 .رۆسا  .ئهمڕۆ سهرچاوهی ئاوهکه پاکژ نییه

 .ئالێکساندرا  .تۆ ههموو ڕۆژێک وا دهڵێیت

 .رۆسا  .هیچ شتێک به پاکژی نایهت

 .مێری لس  .به گوێیدا بچرپێنه

 .ئالێکساندرا  " .بۆ رۆسا " کهمێک لهسهرخۆ جلهکانت له ئاو ههڵکێشه

 .مێری لس  .له نزیکهوه به گوێیدا بچرپێنه

 .کاسرینا  .ئهو مناڵه بۆ باوکی وا دهکات

 .یانینا  .باوکی خۆی نهبینیوه

 .وچانێکی کورت
 .فیدیل  .من به گوێیدا دهچرپێنم

 .تریسا  .ههموو ڕۆژێک به پهنجهش کهمێک زمانی بۆ بشێله
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 .یانینا  .فیدیل حیکایهتی بۆ دهگێڕێتهوه

 .ئالێکساندرا  .سهرباری کاره تاقهت پروکێنهکهی خۆی

 .فیدیل  .دایه

 .رۆسا  .شتێک ههیه  .ئهمرۆ ئاوهکه وهک ڕۆژانی پێشوی نییه

 .یانینا  .منداڵێکی غهمگین دیاره

 ....کاسرینا  .تۆ پێت وایه دهزانێت که باوکی

 .تریسا  .شششششش

 .یانینا  .ئهوهی که من دهیزانم ئهویش دهیزانێت

 .وچانێکی کورت ،باوه گابڕێڵ بهههناسه سواری دێته ژورێ

 .باوه گابڕێڵ  .ههمووتان وهرن ،کاتی خۆیهتی ،ئیستا کاتی خۆیهتی
 .دهڕواته دهرهوه
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 .سیسیل  " .دێته ژورێ " جێبهکه کشایهوه  .کاپتنه تازهکهش گهیشته ئێره

 .ژنهکان تهماشای سیسیل دهکهن  .بێدهنگییهکی کپ و خامۆش

 .سیسیل  .جێبێکی گهورهیه  .دهچێته دهرهوه

ژنهکان جلهکانیان دادهنێن ،جله تهڕهکان دهگوشن و دهیانخهنهوه ناو
سهبهتهکانهوه ،به چرپه بۆ یهکتری دهدوێن ،دهچنه دهرهوه ،سۆفیا به
 .تهنیا لهسهر ڕووبارهکه دهمێنێتهوه  .فیدیل جارێکی دی دێتهوه ژورێ

فیدیل  .داپیره ،تۆ ناتهوێ بیبینی ...؟

 .ئالێکساندرا جارێکی دی دێتهوه ،ئالێکسس دائهنێت

 .ئالێکساندرا  " .بۆ ئالێکسس " تۆ لهگهڵ داپیرهتا بمێنهرهوه

 .ئالێکس  .دهمهوێت کاپتنی تازه ببینم  .دهمهوێت بزانم شێوهی چۆنه

ئالێکساندرا  .نامهوێت ئهو کاپتنه تۆ بناسێ ،من ژنێکی دنیا دیدهم  .نازانم ئهم
 ...مناڵنهی من بۆچی ئهوهنده بێ مێشکن ؟ فیدیل
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 .....فیدیل  .داپیره ،دهڵێن ئهم کاپتنه لهگهڵ خۆیا ههواڵی هێناوه ،ئهی تۆ

ئالێکساندرا  .فیدیل وهره  " .بۆ سۆفیا " تۆ ههموو شتێکت شێواندوه  .خهڵکی پیان
 .وایه تۆ شێت بوویت و منداڵهکانیش ئیستا گوێ له من ناگرن

ئالێکساندرا و فیدیل دهچنه دهرهوه  .وچانێکی کورت  .ئالێکس
،دهڕوانێته خامۆشی پیرێژنهکه ،که به جۆرێک له دهریاکه ورد دهبێتهوه
 .ههر وهک ئهوهی چاوهڕوانی شتێک بکات

ئالێکس  .داپیره  ...؟ تۆ شێت بوویت ؟

 .سۆفیا  .بهڵێ

.ئالێکس  .لهکهیهوه شێت بوویت ؟

.سۆفیا  .تۆ له من دهترسیت ؟

 .ئالێکس  .نهخێر

 .سۆفیا  .کهروێشکه بچکۆلهکهم
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 .ئالێکس  .من بچکۆله نیم ،من پیاوم

 .سۆفیا  .تۆ بهختهوهریت که هێشتا گهوره نهبوویت

کاپتنهکه بهپێی نهخشهیهکی ڕێگاوبان و به پیاده دهردهکهوێت ،ههندێک
 .بهرنامه و پلنی نوسراوی له بهرگێکی لیلۆنی ئاڵندوه و خستۆتیه ژێر باڵی

 ....کاپتن  " .بۆ ئالێکس " هێی کوڕه تۆ ،دهکرێ پێم بڵێی
" ئالێکس ههڵدێ " وهره ڕاناکهیت ،من  ...نهفرهتت لێ بێ  " .بۆ سۆفیا "
 ...بهیارمهتی خۆت ،خانم  ...ده  ...دهمهوێت که
سۆفیا هیچ نیشانێکی پێوه دیار نییه که ئاگای له هاتنه ژورهوهی
کاپتنهکه بێ  .ئهمه کهناری ڕووبارهکهیه که ژنان جلوبهرگی لێ دهشۆن ؟
پارچهیه جل ههڵدهگرێتهوه " دهبێ ئێره بێ  .پێم وابوو که دهبوو ئێره "
شینایی بێ  .دهبێ ئێره ئاوادان بکهینهوه  .کارگهیهکی گهورهی لێ
.بنیاد بنێین بۆ بهرههم هێنانی پهیین
 .پیرێژنهکه منگه منگێکی لێوه دێ ،تهنورهکهی ڕێک دهکاتهوه
چۆن ؟ تۆ  ...تۆ خهڵکی ئهم ناوچهیهی ،مێردهکهت تا ئیستا دهربارهی پهیین
قسهی بۆ نهکردویت ؟ چاکه ،پێموایه تۆ دهبێ تهماشای ئێره بکهی که
چهنده وێرانهیه ،تا ببینی  ...لهبهرئهوهی خاکهکهی پشتگوێ خراوه  ..تا
ئیستا مێردهکهت باسی ئهوهی بۆ نهکردویت که کێڵگهکهی پێویستی به
پهیینه ؟
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 .سۆفیا  .نهخێر

کاپتن  .ئێ ،باشه پێموایه که پهیین زۆر  ...یاریدهدهر بێ  .ئا لهم شوێنهدا سوپا
دهست دهکهن به دامهزراندنی کارگهیهک ،ئهوکاته مێردهکهت بۆی دهردهکهوێ
که تا ئیستا چی لێ کهم بووه  .بهروبووم ڕوو له زیادبوون دهکا و بازرگانیش
پهره دهسهنێ  .تۆ  ..تۆ لێرهدا خهریکی چیت ؟ چاوهروانی هاتنی کهسێ
دهکهی ؟

 .سۆفیا  .بهڵێ

 ...کاپتن  " .خۆی پێ دهناسێنێ " من

 .سۆفیا  .چاوهڕوانی باوکم دهکهم

 .کاپتن  .باوکت

 .سۆفیا  .ههروهها مێردهکهشم

کاپتن  .باوکت تهمهنی چهنده ؟

 .سۆفیا  .کوڕهکانیشم
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 ...کاپتن  .باوکت بهلیهنی کهمهوه دهبێ

 .سۆفیا  .بهتهمهنه

کاپتن  .دهمێکه چاوهڕوانیت ؟

 .وچانێک ،سۆفیا لێی دهڕوانێ

 .سۆفیا  .خهڵکهکه ههموویان بهرهو گوندهکه چوون بۆ ئهوهی تهماشات بکهن
پێدهکهنێ ،پێکهنینێکی وشک و ماناداری کورتخایهن ،لهسهرهتادا
 .کاپتنهکه دهشڵهژێ ،دواجار ئاسایی دهنوێنێ و ئهویش پێدهکهنێ
 .سۆفیا پێکهنینهکهی ڕادهگرێت
 .ههر ههموومان  .ههر ههموومان زۆر دهمێکه چاوهڕوانین
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دیمهنی دووههم

 .کاپتن و ئهمانۆئێلی خزمهتکار

ئهمانۆئێل  .کهناری ڕووبارهکهت دۆزییهوه ،گهورهم ؟

کاپتن  .بێگومان دۆزیمهوه ،من دهتوانم نهخشه بخوێنمهوه  .ڕووبارهکهش
 .ئهوهنده شتێکی گران نییه تا له دهستم عاسی بێت

 .ئهمانۆئێل  .دهبوو من بۆ خۆم بتگهیهنمه ئهوێ  .کاری من ئهوهیه

 .کاپتن  .سهرباز ،من خۆم ئاگادارت دهکهم لهوهی کاری تۆ دهبێ چی بێت

 .ئهمانۆئێل  .باشه ،گهورهم

 .کاپتن  .ههر کاتێ ویستم پیادهبم ،ئهوا پیاده ئهبم ،ئهوهت ل ڕوونه

 .ئهمانۆئێل  .ههر وهک خۆت دهڵێی گهورهم
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کاپتن  .زۆرباشه  .تۆ خهڵکی ئهم ناوچهیهی ،وانییه ؟

 .ئهمانۆئێل  .کاپتن ،خهڵکی ئهو دیوهی تری گردهکهم ،چل میلێک لێرهوه دوور ئهبێ

کاپتن  .کهواته شارهزای ئهم خهڵکانهی ئێرهی ؟

 .ئهمانۆئێل  .تاڕادهیهک ،کاپتن

کاپتن  .تاڕادهیهک  .کاپتن ئارکویدا پێیگووتم که تۆ ئهو دهوروپشتهی خۆت
.باش دهناسی

ئهمانۆئێل  .من لهوان ناچم ،کاپتن  .من لهلیهن کاستۆریاوه دامهزراوم ،لهو ڕێیهوه
شارهزام  .به ڕوخسهتی خۆت گهورهم ،پێم وانییه تاسهر ههموو ژیانی
 ...خۆم لێرهدا بهسهربهرم  .پێم خۆشه که

کاپتن  .لهسهر ئاوهکه ئهو پیرێژنهم بینی  .ئهو سهگساره ناشرینه  .ههستم کرد
 ...چاوهڕوانی کهسێکه که  ...به بهلهم یان بهشتێکی تر

 .ئهمانۆئێل  .سۆفیای پیر  .ژنهکهی فۆنتس

کاپتن  .دهیناسیت ؟
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ئهمانۆئێل  .گهورهم ،به درێژایی رۆژ له کهناری ڕووبارهکه دهوهستێ  .بۆ
چهند مانگێک دهچێ کهمێک مێشکی لهدهست داوه  .پێی گووتی
چاوهڕوانی پیاوهکانی ئهکات ؟

کاپتن  .ههرچونێ بوو توانیم چهند وشهیهکی له دهم دهربهێنم  .باوکی و
 ....مێردهکهی و

 .ئهمانۆئێل  .کوڕهکانیشی  .پیاوانێکی زۆر له دۆڵهکه  ....تیاچوون گهورهم

 .کاپتن  .تیاچوون

 ....ئهمانۆئێل  .دیارنهمان ،ئهوان

کاپتن  .زیندانی کران ؟ ئهوانهی که دیارنهماون چهند کهس دهبن ؟

 .ئهمانۆئێل  .ههر ههموویان ،گهورهم

کاپتن  .ههر ههموویان ؟ ههر ههموو پیاوهکان ؟

 .ئهمانۆئێل  .من  ...پێموایه باشتره لهوبارهیهوه لهگهڵ ئهفسهرا بدوێن
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" کاپتن  .بهرلهوهی بێمه ئێره لهوبارهیهوه هیچیان بۆ باس نهکردووم  " .وچانێک
دهمهوێ پهنجه بۆ ئهوه ڕابکێشم که لهڕووی دادوهرییهوه کارێکی شیاو نییه
ئهو ههموو پیاوانه ئاوا بێسهر و شوێن بکرێن  .ئهوه وا له ژنان دهکات که
عهقڵ و هۆش له مێشکیانا نهمێنێ  .ئهگهر پارچه گۆشتێکیش بێ
 ...بیاندهیتهوه به خاکی پسپێرن ،بهڵم کاتێ هیچ نهبێ بیان دهیتهوه
 .ئهوا ئهو خهڵکه شێت و هار دهبن  .دونیاش بهو کاره دهزانێ
 .ڕۆژگارێکی سهخته

 .ئهمانۆئێل  .وایه گهورهم

 .کاپتن  .کهمێک سمێڵی لێ ڕوابوو

ئهمانۆئێل  .گهورهم ؟

 .کاپتن  .حهزم له ئافرهت نییه گهندهمووی ههبێ
له پهنجهرهکهوه تهماشای دهرهوه دهکات " ههموو خانهوادهکهی ؟ "

 .ئهمانۆئێل  .ههموو نێرینهکان

 .کاپتن  .پێم وایه دهبێت بیبهخشین  ..مهبهستم له گهندهمووهکانی روخسارێتی
تۆ ئهڵێی چی ؟
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 .باوه گابرێڵ  " .دێتهژورێ " زۆر ئاسودهین که دواجار ئێرهتان دۆزییهوه ،کاپتن
 .بیستمان که ون ببوون

کاپتن  .باوه کێ ئهوهی پێگووتن ؟

باوه گابرێڵ  .ئهها  .کاپتن ،ئێمه ههر له ڕێی واته واتهوه ههموو شتێک
 .دهبیستین  .بهڵم ژنان چاوهڕوانت دهکهن
 .کاپتن  .ژنان چاوهڕوان دهکهن  .ئێمه ئهوهمان ناوێت
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دیمهنی سێههم

 .کاپتن بۆ ژنان دهدوێت  .بهتهنیا لهسهر شانۆ دهبینرێ و قسه بۆ گوێگران دهکات

کاپتن  .جهنگ له شارهکان ،له چیاکان ،له دۆڵهکهش کۆتایی پێ هات  .ئهوهی که
.ماوهتهوه ئهرکێکی نیشتمانییه که ئاشتییهکی قووڵ و ڕاستهقینه بنیاد بنێین
ئاشتییهک گهشهسهندن به دوای خۆیا ڕاپێچ بکات  .بهڵم له یادهوهریی
ههندێ کهسا جهنگ هێشتا ماوه  .ترسناکه ،پێویستیمان به پهیمانێکی پتهو
ههیه ،چ لهلیهن خهڵک و چ لهلیهن سوپاشهوه ،ئێمه ههموومان زیانێکی
گهورهمان لێکهوت  .ههردوولمان به لهخۆبردوویی و ئازایهتییهوه وا بکهین
ئایینده بهردهوام بێ  .ئێمه ئامادهین لهو یاخیبوونهی ئێوه ببورین ئهگهر
ئێوه بتانهوێ ئهو وهڵمه توندوتیژهی ئێمه له یاد بکهن ،ئهگهر ئێوه فێری ئهوه
بن که رهفتاری خۆتان جوان بکهن  .ئهگهر ئێوه بێنه ناو ئێمهوه ،ئهگهر ئێوه
ئامادهبن بۆ ئهوهی ڕابردوو له یاد بکهن ،لهدواجاردا لهوهدهچێ برینهکان
سارێژ بن  .دیمۆکراسی و تهکنهلۆجیا دههێنین بۆ ئهوهی چی دی وا به
 ...دواکهوتوویی نهمێننهوه ،کارگهی پهیین و ئاژهڵداری و دهرمانی مێشووله
کتێبخانه ،کێڵگهی نوێ بۆ خهڵکانێکی نوێ  .ئهگهر ئێوه ڕێگامان بدهن ،ئهوا
 .ئێمه دوایی بهو داخ و کهسهر و تهنیاییهتان دههێنین
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دیمهنی چوارهم

 .سۆفیا به تهنیا لهسهر ڕووبارهکهیه

سۆفیا  " .بۆ ڕووبارهکه " چیت لهگهڵ خۆت بۆ هێناوم ؟ من پیربووم ،چی دی بۆم
 .ناکرێ لهوه زیاتر چاوهڕێ بکهم

 .فیدیل به ڕاکردن دهردهکهوێ

! فیدیل  .دێنهوه بۆ ماڵێ ،ههر ههموویان دێنهوه بۆ ماڵێ

ئالێکساندرا  " .دهردهکهوێ " سۆفیا ،ئالێکس له کوێیه ؟
 ....وچانێکی کورت .

سۆفیا ؟ له کوێیه

سۆفیا  " .گێژ دهخوات ،تهماشای ئهملولی خۆی دهکات " نازانم ،ئیستا
 .لێرهدا بوو ،لهوانهیه چوو بێتهوه بۆ ماڵێ

 .ئالێکساندرا  .ئای سۆفیا ،دهبوو چاوت لێی بوایه
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 .فیدیل  .پێموایه ،دهبوو ئهو چاوی له دایه سۆفیا بوایه

ئالێکساندرا  .بێدهنگ به  .ئالێکسس ! " بهدهم بانگکردنی ئالێکسسهوه
! دهڕواته دهرێ " ئالێکسس

فیدیل  .باوکه دێتهوه ماڵێ  .داپیره ،ههر کهسێک دهبینی ئاسودهیه ،ههر
 .ههموویان

 .تریسا بهدهم پاکردنی گهرمهشامییهکهوه دهردهکهوێت

 .تریسا  .فیدیل ،درۆ بڵومهکهرهوه

 ...فیدیل  .من درۆناکهم ،کاپتنه تازهکه ،بۆ خۆی گووتی که پیاوهکان دهگهڕێنهوه

 ...تریسا  .ئهو گووتی لهوانهیه ،ئهگهر ئێمه رهفتارمان باش

 .کاسرینا  " .بهدهم رێکخستنی جلوبهرگهکانییهوه دهردهکهوێ " ئهگهر ئێمه باش بین

 .یانینا دهردهکهوێت

 .فیدیل  .بهڵم ئێمه بۆ خۆمان ههر باشین  .ئێمه شتێکی ههڵهمان نهکردووه
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 .تریسا  .بهڵم سۆفیا نا

 ...کاسرینا  .بهدرێژایی رۆژ لهسهر ڕووبارهکه دانیشتوه

 .تریسا  .رهفتاری باش نییه

 .یانینا .ئهو مناڵهم لێوهربگره ،شانوباڵم کهوتنه خوارێ

.یانینا مناڵهکه دهدات به فیدیل

! ئالێکساندرا  " .هاوار دهکات " ئالێکسس

.یانینا  .سۆفیا ،دهبوو تۆش لهگهڵمان بوویتایه ،کاپتنه نوێکه لهگهڵمان کۆبۆوه
 ...ئهو قسهی بۆ کردین ،ئهو گووتی

 .تریسا  .ڕابردوو لهیاد بکهن

 .کاسرینا  .ڕابردوو بنێژن

 .رۆسا  " .بهدهم وردبوونهوه له مهنجهڵێکهوه دهردهکهوێت " واز له مردووهکان بێنن
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 .تریسا  .ئهو وای نهگووت

 .کاسرینا  .ئهو ههرگیز ناوی مردووهکانی نههێنا

 ....یانینا .سۆفیا ،ئهو بهڵێنی پێداین ،ئهگهر هاریکاری بکهین ،ئهو گووتی
لهوانهیه نهتوانین بڕوای پێ بکهین ،ئهگهر تۆ لهوێ بوویتایه ،بۆت دهکرا
 ...پێمان بڵێی  .ئهگهر تۆ بتبینیایه

 .سۆفیا  .بینیم

 .رۆسا  .گوێی لێبگرن ،ئهویش له کوڕهزاکهی درۆزنتره

 ...سۆفیا  .تۆ بچۆ بهلی کاری خۆتهوه

 .رۆسا  .ئهوه کاری منه ،ئهو گووتی باش بن

 .سۆفیا  .ئهو گووتی کارگهی پهیینتان بۆ دههێنین ،من دهزانم ئهو چی گووت

یانینا .بهڵم تۆ لهوکاتهوه لێره بوویت  .ئهوه چۆن توانیت  ...؟

سۆفیا  .یانینا بچۆرهوه ماڵێ ،ئهوه خهریکه تاریکی دادێت ،بهتهواوی سهبهتهکان
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به تۆڕهکان داپۆشه با مێرووهکان له خاکهکهوه نهیهنه دهرێ و زیان به
 .بهروبوومهکه نهگهیهنن

 .یانینا .زۆر به چاکی دامپۆشیون

 ...فیدیل  .منیش یاریدهم دا ،داپیره ،ئێمه

سۆفیا  .لهوانهیه به باشی داتان نهپۆشی بێت  .ههرچونێ بێت بهتهواوی ههمووی
 .داپۆشن تا مێرووهکان بۆیان نهکرێ بچنه ناوی

کاسرینا  .ههر خهریکی ئامۆژگاری کردن به و ڕهخنه لهم و لهو بگره ،بۆ خۆشی بۆ
مانگێک دهچێ بهردێکی نهخستۆته سهر بهردێ  .سۆفیا ،ههندێ ئامۆژگاری
 .خۆشت بکه ،تۆ سهرت سپی کردووه

 ....تریسا  .ههر لهوێدا دائهنیشێ

 ...رۆسا  .وهک بهردهکانی سهر ڕووبارهکهی لێهاتوه

 ...کاسرینا  .کهللهڕهق ،دهستهوئهژنۆ ،وهک کێلی قهبر

 ...رۆسا  .ههر خهریکی سهرزهنشت کردنی ئهم و ئهوه
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 ...تریسا  .ههر وهک ئهوهی بڵێی ئێمه له یادمان کردبێ که

رۆسا  " .پهنجه لهسهر لێوی دائهنێ " شششش

تریسا  .بۆت ناکرێ سهرپهرشتی خێزانهکهت بکهی  .ئهوهی هۆش و گۆش بێ
 .له مێشکتا نهماوه ،خهریکه بهتهواوی وهک بهردت لێ دێ

! ئالێکساندرا  " .بهردهوامه له بانگ کردن " ئالێکسس

رۆسا  .کاتێ که خاکهکهیان لێ زهوت کردین ،دهبوو ههر تهماشا بکهین چۆن پهرژینی
دهکهن و  ...پێبکهنین  .ههروهک ئهوهی پهیمانێکم پێبدهی ،سۆفیا ،چرپاندت
" به گوێما و گوتت " خهمت نهبێ ،ژیان وهک زهمین بهردهوام دهبێ
 .ئیستا ههسته با بڕۆین

،سۆفیا  .بۆم ناکرێ ،من خهمی ئهو چوار پیاوه له پهلوپۆی خستووم  .باوکم ،مێردم
 دوو کوڕم  .کوان له کوێن ؟ ههر کامێکیان دهگری ژانی خۆی ههیه ،ههر کاتێ
بیر له یهکیان دهکهمهوه ،تۆ بڵێی ئیستا برسی نهبێ ،تۆ بڵێی ئیستا تینووی
 .نهبێ ،تۆ بڵێی ئیستا سهرمای نهبێ ،ئهوهندهی تر باری خهمم قورس دهبێ
من بووم به بهرد  .ئیستا له کوێن؟ پیاوهکانی من ئیستا له کوێن ؟ زۆر به
قووڵی ههست به ونبوونیان دهکهم و ههموو شتێکی دیم لهبیر چۆتهوه ،چۆن 
خواردن لێ بنێم ،چۆن کشتوکاڵ بکهم ،تهنانهت ڕۆیشتن و ڕاوهستانیشم له
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....بیرچۆتهوه  .ناتوانم بجوڵێم  .من لێرهدا چاوهڕێ دهکهم لهبهرئهوهی 

" ئالێکساندرا دهردهکهوێ و ئالێکسیشی به باوهشهوهیه "

فیدیل  .داپیره؟ لهبهرئهوهی چی ؟

 .سۆفیا  .چاوهڕێ دهکهم  .لهبهرئهوهی چی دی بهرگهی چاوهڕوانی ناگرم

 .ئالێکساندرا  .من لهوه بێزار بووم  .ئێمه دهڕۆینهوه ماڵێ

 .فیدیل  .داپیره

 .ئالێکساندرا  .وازی لێبهێنن ،با بۆ خۆی وهک ئاژهڵ لهو سهر خاکه لێی درێژ بێ
 .بۆ سۆفیا " ئهوانه چاودێریمان دهکهن و بۆ خۆشت زۆرباش دهزانی "
 .تۆ سهرنج بۆ خۆت ڕادهکێشی  .سهرنج بۆ ههر ههموومان ڕادهکێشی

ئالێکساندرا لهگهڵ فیدیل دوردهکهونهوه  .ئالێکسس له دواوه ههوڵ "
" دهدات بمێنێتهوه تا لهگهڵ سۆفیادا بدوێ

 ....ئالێکسس  " .بۆ سۆفیا " دهبێ منیش لێره بهنگ نهبم ،دایکم پێیگوتووم که نابێ
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ئالێکساندرا باسکی ئالێکسس رادهکێشێ و لهگهڵ یانینا و فیدیل دهڕۆنه "
دهرێ  .سۆفیا بهتهنیا دادهنیشێت  .ههر ههموو ژنهکان دهڕۆن بێجگه له
" تریسا

 ....سۆفیا  .ههست به شتێک ناکهیت

تریسا  .ههست به چی ؟

 .سۆفیا  .شتێک بهرهو ئێره دێت

 .تریسا  .نهخێر

 .سۆفیا  .ئهوه شتێکه
 .وچانێکی کورت

تریسا  .کاتێ که مێردهکهم دهگهڕێتهوه ،پێی خۆشه لهناو کێڵگهکهدا بمبینێ
سهرقاڵبم به ئیش و کار و فرۆشتنی بهروبووم و بهخێوکردنی
منداڵهکانمهوه  .منیش چاوهڕوانم ،بهڵم بهو شێوازهی تۆ نا ،سۆفیا ،بهو
 .شێوازه نا

 .سۆفیا  " .دهستی دهخاته ناو ڕووبارهکهوه " ئهوه شتێکه  .خهریکه دهگاته جێ
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دیمهنی پێنجهم

سیسیل و ئهمانۆئێل لهسهر ڕووبارهکهن ،ئهمانۆئێل ههوڵ دهدات خۆشهویستی
 .لهگهڵ سیسلدا بکات

 .سیسیل  .لێرهدا نا

 .ئهمانۆئێل  .من حهزم لهم شوێنهیه ،شیناییه و دڵگیره

 .سیسیل  .من حهزم له شینایی نییه

 .ئهمانۆئێل  .تهنانهت بهرلهوهی تۆش بناسم ئهم شوێنه تۆی بیر دهخستمهوه
 .دهمزانی که ڕۆژێک دێ لهم شوێنهدا پێکهوه دهبین

" سیسیل  .من پێشتریش دههاتمه ئهم شوێنه ،لهگهڵ  " ...دهوهستێ

ئهمانۆئێل  .پێم بڵێ لهگهڵ کێ ؟

 .سیسیل  .با بڕۆین
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! ئهمانۆئێل  .زیۆ " گاڵتهی پێدهکات " هێی ،زیۆ

 ...سیسیل  .بێدهنگ به  .زیۆ دهگهڕێتهوه  .ههموو کهس دهڵێ

 .ئهمانۆئێل  .ئهو سهگه هیچ و پوچه

 .سیسیل  .کاپتنهکه پێی گووتون  .خۆم گوێم لێی بوو

 ...ئهمانۆئێل  .ههرگیز شتی وای نهگوتوه

 ...سیسیل  .ههموو ژنهکان ،جێگای نوستنهکانیان ساز دهکهن

ئهمانۆئێل  .کهواته لهم دهڤهرهیا دونیایهک ژنی بێ هومێد لهناو جێگا ساردو
سڕهکانیاندا گینگڵ دهدهن  ..بێجگه له ژنێکی بچکۆلهی شیرین که خۆم
 ...دهیناسم  .ئهو ژنه بهختهوهره

" دهست بۆ سیسیلیا دهبات ،خۆی دوردهخاتهوه "

سیسیل  .ئهو جادوگهرانه ڕقیان لێمه ،لهبهرئهوهی ئێمه یهکترمان خۆش
 .دهوێت  .دهچن به زیۆی دهڵێن
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 .ئهمانۆئێل  .خهمت نهبێ کهس ناتوانێ له گوڵ کاڵترت پێ بڵێ
دهست بۆ پۆشاکه سهربازییهکهی دهبات" دهزانیت ئهوه چییه ؟ "
دهمانچهکهی دهگرێت " دهزانیت ئهوه چییه ؟ "
ئهو چی ههیه ؟ مهبهستم مێردهکهته ؟ ههتا ئهگهر گهڕاشهوه ،که ئهوه
ههرگیز ڕوو نادات ،با بڵێین وا هاتیشهوه ؟ ئهو درهختانه دهبینی ؟

 .سیسیل  .بهڵێ

ئهمانۆئێل  .ئهو درهختانهم خۆش دهوێن  .دهست له میوهی ئهو درهختانهوه
بدهی ،کهسێک که تۆ ناتوانی بیبینی؛ ئهو دهستانهت دهداته
 .بهر گولله  .ئهو خاکه سهوزه ماڵی کاستۆریایه ،پارێزراوه
کاتێ که مناڵ بووم دههاتم بۆ ئێره ،شهش کاتژمێر بێرهدا دههاتم و
 .دهچووم و باڵندهم لێ دوور دهخستنهوه

سیسیل  .قهد بهسهر ئهو درهختانهیا ههڵنهزناوی و میوه بدزی ؟

ئهمانۆئێل  .من نا  .من باڵندهم لێ دور دهخستنهوه ،ئهگهر ئهوان بهاتنایه و
لهسهر درهخته بهردارهکان بنیشتنایهتهوه؛ ئهوا من بهردم تێدهگرتن و
دهمترساندن  .ئهوهشم دهزانی که دهبێ من پارێزگاری له ماڵ و موڵکی
ئهو بکهم ،ئهوه شتێ بوو که من بۆ ئهوه له دایک ببووم  .کۆستریا
بۆ خۆی نهیدهزانی من لهوه بهئاگام ،که ئهگهر بهسهر پهرژینهکهیا
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ههڵبزنێم ئهوان دهمدهنه بهر گولله ،بهڵم من شانازیم بهوهوه دهکرد
که پارێزگاری له ماڵ و مۆڵکی ئهو دهکهم  .باوکیشم لهسهر ئهوه
لێیدهدام  .ئهو دهیزانی من له کوێ بووم و ههر که دهچوومهوه ماڵی
 .ئیدی تێرو پڕی لێ دهدام

 .سیسیل  .کوڕێکی داماو بووی

ئهمانۆئێل  .تۆ دهزانی شهڕ چییه ؟

 .سیسیل  .بهڵێ دهزانم شهڕ چییه

ئهمانۆئێل  .تۆ لیهنی لیهک دهگری و ئهگهر ئهو لیه دۆڕاندی ئهوا تۆش لهگهڵیان
تیا چوویت " .ئهوان خاکی خهڵکانی ئێمه زهوت دهکهن" باوکم
که به کهمهربهندهکهی فهلقهی دهکردم ،وای دهگووت " ،ئهوان
" ئێمه بهرهو چیاکان ڕهوانه دهکهن
ئهو وایدهگووت و شهلقی لێ دهدام  " .ئیستا دهبێ ئێمه بێین و
میوهکانی بهرین " باکی نهبوو لهوهی دهیگوت  ...ئهو لهوهدا لهسهر
 .ههق بوو که لێی دهدام  .باوکم دهیزانی که من دوژمنی ئهوم
ئیدی ڕۆژێک نهگهڕامهوه ماڵێ  .کاستۆریا بهسهر ئهسپێکی سپی
گهورهوه له دهروازهکهوه دهرکهوت و پرسیاری ئهوهی لێکردم که
دهتوانم بچمه لی و کاری بۆ بکهم  .دهزانی چی گووت ؟
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 .سیسیل  .نازانم

ئهمانۆئێل  " .دهبێ گولله بهو باڵندانهوه بنێی که میوهکان دهخۆن ،ئهگهر
باڵندهکان نهکوژیت جارێکی دی ههر دێنهوه " ئهوهی گوت و
دهمانچهیهکی دایه دهستم  .وابزانم باوکم به درێژایی ئهو رۆژه
 .به قامچییهکهی دهستییهوه چاوهڕوانی منی کرد بوو بگهڕێمهوه
 .بهڵم ئیتر بۆ ههتاههتایه نهگهڕامهوه ماڵێ

 .کاپتن و ئهفسهر له نزیکیانهوه ،لهسهر گردهکه ڕاوهستاون

ئهفسهر  .تۆ ئهزانی کاپتن من چی ئهم وڵتهم پێخۆشه ؟ ئهو سروشتی نهگۆڕییهی
که لهگهڵ خۆی ههڵیگرتووه .لهو شوێنه ،لهناو ئهو تهپوتۆزهدا ،پیاوێک به
جوتیاری لهدایک بووه ،ئیتر کوڕهکهی و کوڕی کوڕهکهی لهسهر ههمان بنج
،دهڕوێنهوه ،ئهگهر ڕێگاشیان پێ بدهی ئهوا ئهوپهڕی خۆشنودی دهنوێنن
خامۆشیش بۆ خۆی لهو رهزامهندییهوه ههڵدهقوڵێت .لهو جێیهوه ،لهو شوێنه
پڕ له شینایی و پیت و بهرهکهتهوه ماڵ و مۆڵک له وهچهیهکهوه بۆ 
وهچهیهکی دی دهستاو دهست دهڕوات  .له باوکی منهوه بۆ باوکی ئهو و بۆ
باوکێکی دی  ...چوارده خێزان بۆ چوارسهد ساڵه کشتوکاڵ ،به ڕایهڵێکی
سۆزداری له یهکبینه ،گرێی داون بهم خاکهوه  ،بهوپهڕی میهرهبانی و
 .دهست رهنگینییهوه ،بهرههم پێشکهش دهکهن به ههمووان
لهم دونیایهدا قوڵییهک ههیه ،ساختومانێکی حهتمی ،ساختومانێکی
49

پیرۆز ،ئهگهر ئهوهت قبوڵ بێت  .ههروهها ساختومانێکی تریش ههیه که
.ههمیشه خهڵکانی ناو ئهو تهپو تۆزهی ههڵوهدا کردوه بهدوای شیناییا
ئهگهر ههر بیروباوڕێکیشیان بهرچنگ کهوێ ،ئهوا ههست دهکهن ئهو
بیروباوره بهتهنگیانهوه دێ بۆ ئهوهی شینایی پێ بپارێزن  .ههموو
 .شتێکی قهشهنگ و پڕ بایهخ و شارستانیی به تهپو تۆز داپۆشراوه
 .ههروهک ئهوهی به درێژایی ئهم ههشت ساڵهی ڕابردو رهچاومان کردووه

کاپتن  .تۆ بۆچی ئهوهم پێدهڵێی  ....؟

ئهفسهر  .دوێنێ له گوندا لهگهڵ ژنان بوویت  .کاپتن ،مهبهستم ئهوه نییه ،که بێ
رێزی به ئێوه بکهم ،بهڵم گوتارێکی جوانتان پێشکهش کرد ،دیموکراسی
 .و پهینی کیمیاویی

 .کاپتن  .من خۆم ئارهزوویهکی خۆشم بۆ گوتار خوێندنهوه ههیه
 .لهوهدا زۆر لێوهشاوهم

ئهفسهر  .گوتارێکی زۆر جوان و سهرنج راکێش بوو  .بێگومان ئهو گوتارانه نا
 .که من دهیاندهم ،ئهگهر بهاتایه من کاپتن بوومایه ،بهڵم کاپتن نیم

کاپتن  .بهڵم ئهگهر تۆ  ....قسهت لهسهر ئهوه دهکرد  ...تهپوتۆز ؟
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ئهفسهر  .ههر چۆنێ بێ ،من پێت دهڵێم " پیرۆزه "  .ئێوه زیندون  .دهتهوێ ههروا
بهردهوام بی ؟ کاپتن ،ئێمه ناتوانین سهرنجی خۆمان بدهین ،ئێمه لهو
 .ئاستهیا زۆر لوازین

 .وچانێک

کاپتن  .ئهفسهر ،چهند ساڵێک لهمهوبهر کاتێ له نانخواردن دهگهڕاینهوه ،فهرمانم
به تیپهکهم دا حهشاماتێک گوللهباران بکهن که له گۆڕهپانی گوندێکدا
مۆڵیان خۆاردبوو  .خۆم وهستابووم و تهماشام دهکردن  .کاتێ که تاریك داهات
لیتهکهم دهرهێنا و لهناو گۆڕهپانهکهدا بهناو لشهکاندا دهگهڕام  .خوێنێکی
زۆر چۆرابۆوه ناو پووتهکانم .منداڵێکی نۆ ساڵن لهناو بریندارهکاندا کهوتبو
که دیاربوو له ههموویان گهنج تر بوو  .لهوێدا وهستام و کهوتمه سهرنجدانی
مناڵهکه  .وابزانم کاتژمێرێکی خایاند تا گیانی دهرچوو  .له میانهی ئهو
تهماشاکردنهما پووتهکانم وشک بونهوه و لیتهکهشم ڕۆناکی تیا نهما  .پیاوی
 .لواز بهرگهی شهوی ئاوا ناگرێ  .من پیاوێکی لواز نیم  .بهڵم  ...ماندووم
 .جهنگ کۆتایی پێهات

ئهفسهر  .کۆتایی پێهات  .ئهوه دهبینی لهوێداوهستاوه ،لهو شوێنهدا که ڕووبارهکه
پێچ دهکاتهوه  .ههر هێندهی مێشێک دهبێ و نابێ ،بهڵم ئهوه مێش نییه
 .پیرێژنێکه 
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 .کاپتن  .خاتوو فۆنتسی پیر

ئهفسهر  .تۆ پێت وایه  ...جهنگ لی ئهو کۆتایی پێهاتبێ ؟ فهرموو بچۆ ئهوهی
 .پێ بڵێ  .بهڵم دڵنیابه لهوهی که دهمانچهکهت له شوێنی خۆیهتی
ههشت ساڵمان دهوێ بۆ ئهوهی نیزام بگهڕێنینهوه و کاری ئێمهش ئهوهیه
 .که دڵنیا بین لهوهی جارێکی دی نیزام نهگهڕێتهوه شوێنی خۆی 
چونکه نه تۆ بۆت دهلوێ جارێکی دی تهماشای ئهو مناڵه پچکۆلهیه
بکهیتهوه که چۆن گیان دهدات ،نه منیش بۆم ڕێ دهکهوێ جارێکی دی 
 .تهماشای ئهو دیمهنانه بکهمهوه که تهماشام کردوون

کاپتن  .نیزام بهبێ گۆڕانکاری نابێ .ئهگهر بتهوێ نیزام ڕابگری ئهوا دهبێ ئهو
خهڵکه له برسێتی و تهپوتۆز رزگار بکهی  .دهبێ بهرهو پێشهوه ههنگاو
 .بنێین

 .ئهفسهر  .ئهوجا تۆش سهرلهنوێ وهک ڕهشهبا بهرهو ئێره ههڵدهکهیتهوه
دهڕوانیته سهوزایی ،دهڕوانیته تهپوتۆز ،دهڕوانیته پیرێژن ،ئهو
 .چهق بهستوویهی ئێره  .کاپتن ،ڕابردوو چاوهڕێت دهکا

سیسیل  .ئهمانۆئێل ،ڕۆژگار گۆڕاوه  .ڕهنگه بۆمان بکرێ سهردانی خێزانهکهت
 .بکهین و لهگهڵ باوکیشتا ئاشت بیتهوه
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 .ئهمانۆئێل  .ئهو  ...ئهو پیاوێکی دۆڕاوه  .گوێشی مهدهرێ

 .سیسیل  .بۆ نا ؟ من گوێی دهدهمێ

 .ئهمانۆئێل  .ئهویشیان بردوه  .ههر وهکو زیۆ بێسهر و شوێنه
 .ههرگیز ناگهڕێتهوه

53

دیمهنی شهشهم

 .درهنگانێکی شهوه ،سۆفیا و فیدیل و ئالێکسس لهسهر کهناری ئاوهکهن

سۆفیا  .لێره ،لهو شوێنهی که ڕووبارهکه بیر لهوه دهکاتهوه بهیهک ئاڕاستهدا
 .بڕوا و دواجاریش به پێچهوانهوه ...ئهوه ئهو شوێنه بوو که لێی مردن

ئالێکسس  .کێ کوشتنی ؟

 .سۆفیا  .تۆ بۆ خۆت ئهو چیرۆکه دهزانی

 .فیدیل و ئهلێکسس  .داپیره جارێکی تر بۆمان بگێرهوه

،سۆفیا  .ئیسپانییهکان ،باپیره گهوره گهورهکهم و ژنهکهی  .ژنهکهی زۆر دڕنده بوو
 .ئیسپانییهکان باوڕییان وابوو که ئهو گلێنهی چاوی دوژمنهکانی دهخوات

فیدیل  .جا ئهوه ڕاست بوو ؟

سۆفیا  .خۆزگه وا بوایه  .من ئهم مۆمانه بۆ رۆحه پچکۆلهکانی ئهوان
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ڕۆشن دهکهم  .ئهم ئاوه چاوی لێیان بووه که مردوون  .ئاو دهڕوانێته
ههموو شتێ  .لهههموو شوێنێکی ئهم دونیایهدا ههڵدهقوڵێ و له کوێدا
 .ڕێگه ههڵه بکهم یان شتێک ونبکهم ،دهزانم ئاوهکه یاریدهم ئهدا بیدۆزمهوه
 .دهبێ بزانی چۆن پرسیاری لێ دهکهیت
 .دهنکه شخارتهیهک دادهگیرسێنێ و مۆمێک ڕۆشن دهکا و دواتر ئهوانی دی
 .ئیستا ئهو ڕۆحه گچکانه لێم دهڕوانن ،ئێوهش بڕۆن بنوون ،بڕۆن ڕۆڵهکانم
 ....ئهگهر دایکتان لهخهو ڕابێ و نهتان دۆزێتهوه

 .لهناو ئهو تاریکییهدا ،مۆمه داگیرساوهکان دهبریسکێنهوه

 ....ئالێکسس  .داپیره ،ئهوه

سۆفیا  .ششش  .ئهوه کێیه ؟ ئهوه کێیه لهوێ ؟

 .هاژهی ڕوبارهکه بهرهو بهرزبوونهوه دهچێ

تریسا  " .دهردهکهوێ " تا ئێوه له شهوا لێره بن ،خهو ناچێته چاوم  .ههموو
 ...ئهوهی پێی ڕادهگهم ههر تێبینی کردنی ئێوهیه

 ...سۆفیا  .بهڵم تۆ چهند میلێک لێرهوه دووری
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تریسا  .لهپهنجهرهی نزیک دهرگاکهوه  ...گوێم له خشپه و جوڵهیهک بوو ،ئهنتۆنیۆ
بوو  .پێم وابوو ئهنتۆنیۆ بوو ،لهو ساتهوهی ئێوه لێرهیا دائهنیشن ،منیش
ههموو شهوێک ههمان خهون دهبینم  .مێردهکهمه ،بهڵم نایهوێت لهگهڵما
،بدوێ  .ههمووی تۆیت ،تۆ ههراسانیان دهکهی ،بۆ ههر شوێنێکیان کێش کردبێ
 .تۆ لێیان نابیتهوه ،بڕۆ ماڵهوه ،با کهمێک پشوو بدهم

کاسرینا  " .دهردهکهوێ " گوێم لێ بوو رۆبهرتۆ بانگی ئهکردم ،بهپهله ڕامکرده
بهردهرگاکه تا بهخێرهاتنی بکهم ،بهڵم حهوشهکه چۆڵ و هۆڵ بوو ،ئهو
مۆمانهم بینی داگیرسابوون  .سۆفیا دهمهوێ بنووم بهبێ ئهوهی خهون
 .ببینم  .له شهو گهڕێ با بۆ خۆی تهنیا بێ

سۆفیا  .منیش خهونم ههیه  .من دهستهکانی خۆم دهبینم ،دهرزی و دهزوو لهناو
دهستهکانی خۆما دهبینم و سهرقاڵی دورینهوهی شتێکم ،که دهڕوانمه
خوارێ ،دهبینم ئهوهی که دهیدورمهوه دهمی کهسێکه ،دهمێک دهدورمهوه
تا بێدهنگ بێ  .بڕژانگێک دهدورمهوه ،گوێکانی مرۆڤێک ،ههر
ههموشیان پێم ئاشنان  .کهدهبینم نه دهرزییهکه خوێنی پێوهیه و نه
دهزووهکه و نه پهنجهکانیشم ،ئهوا  ....ههموویان دهدورمهوه و دهیانکهم
به کڵفهوه ،کڵفهیهکی سپی باریک ،ئهو بانگم دهکات ،گوێم لێیه ،دهترسم
 .لهوهی که ڕهنگه مردبێ بهڵم ئای خودایه تۆ بیژێنه

 .هاژ و هوژی ڕوبارهکه به شێوهیهکی زۆر ترسناک زیاد دهکات
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 .رۆسا دهردهکهوێ

رۆسا  .ئهم ئاوه بۆ وای لێهاتوه ،ڕووبارهکه چ دهردێکی گرتوه  .بۆچی ئهو
هاژ و هوژه ترسناکهی لێوه دێ ،سۆفیا چیت کردوه ،چیت له ئاوی ئهم ڕووباره
کردوه ؟ ئاوی ڕووبارهکه لێڵ بووه ،جلو بهرگهکانیش خاوێن ناکاتهوه ،له
 ...ڕووبارهکه بگهڕێ با بۆ خۆی تهنیا بێ

فیدیل  .داپیره ،ئهوه چی ڕوو دهدات ،ڕووبارهکه بۆ وای لێ هاتووه ؟

.تریسا  .شتێک له ئاوهکهدایه ،ڕیز بگرن ،قولپێک بهێنن

 ...رۆسا  .مناڵهکان ،منداڵهکان دوور بخهنهوه لهو

 ...سۆفیا  .ئالێکسس و فیدیل ،له ڕووبارهکه دوور بکهونهوه

ژنهکان بهرهو ناو ڕووبارهکه دهکشێن؛ دهنگی ترسناکی ڕووبارهکه ههر
بهردهوامه  .ژنهکان لهناو خۆیانا دهچرپێنن ،یان وهک ئهوهی ئهو
 .چرپه چرپه له تۆمارێکهوه بێته گوێمان

 ...تریسا  .وریا بن ،وریا بن ،با دوور نهکهوێتهوه
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 ...رۆسا  .ڕیشاڵی جلهکانی ڕابکێشن ،ڕیشاڵی

 ...سۆفیا  .ڕایبکێشنه سهر بهردهکان ،بیخهنه سهر بهردهکان ،ڕایبکێشن

 ..تریسا  .ڕایبکێشن ،ڕایبکێشن

 .سۆفیا  .به هێواشی ،ئیستا وازی لێبهێنن

 .ژنهکان گیانیان تهڕ بووه ،لشهیهک بهرهو دهرهوهی ڕوبارهکه ڕادهکێشن
 .ناڵه ناڵی ڕووبارهکه تا دێ خاوتر دهبێتهوه و دواتر ئاسایی دهبێتهوه

 .سۆفیا  .ئۆووو ،من دهیناسم

 .بێدهنگی  .مێری لز دهردهکهوێ و له دوای ئهویشهوه ژنانێکی تر

 ...مێری لز  .ئای خودایه  .ئای خودایه خۆ ئهوه

 .تریسا  .له هیچ کهسێک ناچێت

 ...سۆفیا  .من دهیناسم ،دهیناسم
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 .رۆسا  .مناڵینه تهماشای مهکهن  .سۆفیا ،خۆ ئهوه  ...ڕوخساری نهماوه

 .وچانێک

 .سۆفیا  .فیدیل بڕۆ قهشه بانگ بکه و خاکهنازێکیش بهێنه

ئالێکسس  .ئهوه کێیه ،داپیره ؟

 .سۆفیا  .ئهوه باوکمه

 .تریسا  .ئهو نییه  ..سۆفیا ،به هیچ جۆرێک

 .سۆفیا  .خۆیهتی

 .تریسا  .تۆ ناتوانی به خاکی پسپێریت

سۆفیا  .لێره نا  .جێی تایبهتی خۆی ههیه ،له گۆڕستانی سهر گردهکه
.لهتهنیشت دایکمهوه بهخاکی دهسپێرم

 .رۆسا  .دهبێ ڕوخسهت وهربگریت
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 .سۆفیا  .بۆ ئهوهیان نا

 .تریسا  .کاپتن گوتی ڕهفتارتان جوان بێ

 .ئهماندا  .بۆ خاتری خوا ،سۆفیا ،بۆ خۆت دهزانی که دهبێ ڕوخسهت وهربگریت

 .لوشا  .ئیستا نابێ ههرا بنێینهوه

 .رۆسا  .ههموو پیاوهکانی ئێمهیان لهژێر دهستایه

 ...فیدیل  .داپیره ،ئهگهر باوکه  ...ئهگهر باوکم

 .وچانێک

 .سۆفیا  .گرفتێک نییه ،باشه ،ڕوخسهت وهردهگرم؛ ئهوه باوکمه

 .خۆی ئاماده دهکات بۆ ڕۆیشتن

 .ئالێکسس  .چاوهڕێ بکه ،لهگهڵتا دێم

 .وچانێک
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سۆفیا  .باشه تۆ ناترسیت ؟

 .ئالێکسس  .به هیچ جۆرێک

 .سۆفیا  .دهبێ بترسی  .وهره

 ....رۆسا  .ناتوانی کوڕهکه لهگهڵ خۆتا بهری ،تۆ مێشکت

 ...فیدیل  .داپیره ،دایه توڕه دهبێ ئهگهر

سۆفیا  .ئایا بۆ دهبێ وابێ  .ئیستا ئهگهر ئهمیلینۆ لێره بوایه ههر بۆ خۆی
 .لهگهڵم دههات  .ئا بهو جۆره فۆنتس مردوهکانی خۆی بهخاک دهسپێرێت

 .کاسرینا  .فۆنتس دهبێ منداڵهکانی خۆی بپارێزێ

سۆفیا  .ئیتر لهمهودوا هیچ کهسێک ناتوانێ بیانپارێزێ  .فیدیل ،هیچ کهسێک
بۆی نییه دهست لهو لشهیهوه بدات  .تێگهیشتی ؟

 .فیدیل  .بهڵێ ،داپیره
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 .سۆفیا  .ئالێکسس ،وهره  .هیچ شتێک نییه لێی بترسیت
ئهو کاپتنه جیاوازه ،وا نییه ؟

 .تریسا  .باشتر وایه بێ هیوا نهبی

 .سۆفیا  .تۆ هیوا بخوازه ،منیش دهڕۆم باوکم به خاک دهسپێرم

 .ئهوان دهڕۆنه دهرێ ،ئهو ژنانهی ماونهتهوه تهماشای لشهکه دهکهن
 .یانینا دهردهکهوێ

 .یانینا  .له جێگاکهم ڕابووم ،بۆم نهکرا بنووم ،من  ...لشهکه دهبینێ
 .ئاخ ،ئاخ ،ئاخ خودایه  .وچانێک
ئهوه کێیه ؟
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دیمهنی حهوتهم

 .بهرهبهیانییهکی زووه ،پزیشکهکه له نزیک ڕووبارهکهوه ڕاوهستاوه جگهره دهکێشێ
ژنهکان له نزیکی لشهکهوه کۆمهڵیان بهستوه  .ئهفسهر و سهربازهکان پێکهوه
 .دهردهکهون

ئهفسهر  .ئهم ڕووباره جێی سهرسوڕمانه  .پێم وانییه کهسێک لشهکهی
 .جوڵندبێ ،وانیه ؟ وچانێک
 .وایه یان نا ؟

ژنهکان سهریان به نهخێر دهجوڵێنن

کێ له ئێوه ئهم لشهیهی دۆزییهوه ؟

 .ژنهکان ئاماژهیهکی به کۆمهڵی دهکهن؛ ههموویان پێکهوه دۆزیانهوه

 .پزیشک  .مردوه ،ئهوه هیچ گومانێکی تیا نییه

ئهفسهر  .من هیوا دهخوازم دکتۆر ،بۆت بکرێ لهو بارهیهوه گهلێک زانیاری
 .بهکهڵکمان بخهیته بهردهم
دکتۆرهکه ئاماژه بۆ سهربازهکان دهکات که لشهکهی بۆ
 .ههڵگێرنهوه  .سهربازهکان تهرمهکه ههڵدهگێرنهوه
بۆ تریسا " تۆ لشهکهت دۆزییهوه ؟ "
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وچانێک وهڵم بدهرهوه  .تۆ دۆزیتهوه ؟

 .تریسا  .بهڵێ گهورهم ،لهگهڵ ژنهکانی ترا پێکهوه دۆزیمانهوه

ئهفسهر  .دهیناسیتهوه ؟
.تریسا وهڵم ناداتهوه ،تهماشای لشهکه دهکات  .ئهفسهر دهڕوانێته ئهماندا
تۆ تهماشای ڕوخساریت کردوه ؟
 .ئهماندا سهری دهجوڵێنێ و دهگهڕێته دواوه
من پرسیارم لێ کردی ،ئای خودایه ،ئێوه بهکهڕی له دایک بوون ؟
  .بۆ پزیشکهکه  .پانتۆڵهکهی لهبهرا داکهنن

 ...پزیشک  .ئهوه ههر به تهنیا ههوڵدانێکی بهراییه

 .ئهفسهر  .یاریدهی ئهوه دهدات که بیناسینهوه

 .ڕامۆنا  .ئهوهمان ناوێ

ئهفسهر  .ناتهوێ ڕوخساری ببینی ؟

 .ڕامۆنا  .نهخێر گهورهم
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 .ئهفسهر  .بۆ پزیشکهکه ئهو پانتۆڵه نهفرهتیهی لهبهرا داکهنن
 .وچانێک  .سهربازهکان پانتۆڵهکه لهبهری لشهکه دائهکهنن
کهواته ؟

 .پزیشک  .سوتێنراوه ،لێیدراوه ،ئێسکهکانی شکێنراوه  ...کارهساته
من وای دهبینم بهرلهوهی فڕێیان دابێته ئهم ئاوهوه زۆریان
 .ئهشکهنجه دابێ ،برسیشیان کردبێ ،بڕوانه پهراسوهکانی

 .ئهفسهر  .پێموایه ڕووبارهکه لهوه بهرپرسیار بێ

پزیشک  .له سوتانهکهی ؟

.ئهفسهر  .من هیچ سوتانێک نابینم ،باشتر لێی وردبهرهوه

 .پزیشک  .ههموو بۆچوونهکانی خۆمم به ڕاشکاوی پێ گووتی
 ...بهڵم ئهگهر تۆ بۆچوونهکانت جیاوازه

ئهفسهر  .هیچ نیشانێکت ل ڕوون نییه دهربارهی کهسایهتی ؟ تهمهنی ؟

پزیشک  .ناتوانم تهمهنی دیاری بکهم  .لهوه دهچێ بۆ چهندهها مانگ ڕێیان پێ
نهدابێ خۆر لێی بدات ،لهوانهیه چهند ساڵێکیش بێ  .جوتیاره  .تهماشای
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 ...دهستهکانی بکهن  ...بێگومان ئیستا شکێنراون  .پێم وایه
 .ڕووبارهکه بووبێ

ئهفسهر  .ئهوه چییه له گیرفانهکانیا ؟

 .پزیشک  .هیچ

ئهفسهر  .بۆ ژنهکان  .ئێوه ژنان  .دهمهوێ یهکه یهکه بڕۆنه سهر لشهکه و
بهتهواوی له ڕوخساری وردببنهوه  .پرۆسهیهکی سروشتی ناسینهوهی
لشهکه  .ههموو شتێک بهوپهڕی ناسکی و کهماڵهوه بۆ ئێوهی هاوڵتیانی
 .هاوچهرخ لهم خاکه نوێیهدا ،فهراههم کراوه

.بێجگه له فیدیل ،ژنهکان ههموویان داواکارییهکهی جێبهجێ دهکهن

کاسرینا  .لهوهدهچێ براکهی من بێ گهورهم ،بهر له چوارساڵ لهمهوبهر
 .بێسهروشوێنیان کرد

ئهفسهر  .براکهت ؟ لهوه دڵنیای ؟

 .وچانێک
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کاسرینا  .من چۆن بتوانم لهوه دڵنیا بم ؟ چۆن دڵم بهرایی دێنێ ئهوه بکهم
به برای خۆم ؟

ئهفسهر  .ههروهها منیش نامهوێ هی من بێ  .چاکه  .خهڵکی قسهی خۆیان
 .کرد ،یان هێشتا تهواو قسهی خۆیان نهکردوه

ئاماژه بۆ سهربازهکان دهکات که لشهکه دوربخهنهوه  .کاتێ
 .که لێی نزیک دهکهونهوه فیدیل بهرهو لشهکه دهڕوات

 ...ئهفسهر  .زۆر باشه ،زۆرباشه ،پێداچوونهوه ههیه

 .فیدیل  .ئهوه باپیره گهورهی منه

 .ئهفسهر به شێوازێکی ئارهزووبازانه بۆ ماوهیهکی درێژ لێی دهڕوانێ

 .تریسا  .پشت گوێی بخه گهورهم ،کهمێک تهواو نییه

ئهفسهر  .باپیره گهورهی تۆ  .ئۆی خودایه  .ناوی تۆ چییه ؟

 .فیدیل  .فیدیل فۆنتس
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ئهفسهر  .کچی ئهمیلینۆی؟

 .فیدیل  .بهڵێ  .ئهوه پاپیره گهورهی منه  .کارلۆس مێندز

ئهفسهر  .کچێ تۆ ههر وا له دورهوه بهو سادهییهوه ناسیتهوه ؟

 .فیدیل  .سۆفیای داپیرهم ناسییهوه ،گهورهم

ئهفسهر  .شتێکی سهیره که ئهو لێره نییه  .پێمان وانهبوو داپیره بتوانێ بۆ
.ساتێ لێره دوور بکهوێتهوه  .ئێمه پێمان وابوو بێرهوه داکوترا بێ 
ئیستا دهبێ له کوێ بێ ؟ هیچ شتێک دهربارهی ئهوه دهزانی ؟

بهرلهوهی وهڵم باتهوه ،فیدیل زۆر بهخێرایی بهرهو لی تهرمهکه دهڕوات و
 .لهلیهوه دادهنیشێت و دهستێکی دهگرێت

فیدیل  .بۆ لی کاپتن چوو ،گهورهم  .چوو ڕوخسهتی ئهوهی لێ بخوازێ
 .تهرمی باوکی به خاک بسپێرێت

 .ئهفسهر  .کاتی خۆی به فیڕۆ دهدات
 .وچانێک
 .ئیستا له لشهکه دوربکهوهرهوه
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 .وچانێک
 .فیدیل له شوێنی خۆی ناجوڵێ
 .کچێ لهگهڵ منا ئهو ههڵسوکهوتانه مهنوێنه

 .وچانێک
ئهفسهر و سهربازهکان تهماشای فیدیل دهکهن که وهڵمیان
ناداتهوه و له شوێنی خۆی ناجوڵێ  .ژنهکان له دورهوه ڕاوهستاون
 .بهڵم زۆریش دورنین

 .تریسا  .وازی لێ بهێنن ،گهورهم  .پێم گووتی کهمێک تهواو نییه

 .یانینا  .فیدیل وهره

ئهفسهر  .تۆ خێزانی  ....ئالۆنسۆی ،وانیه ؟
 .من بۆ ناو لهبهر کردن زۆر باشم

! یانینا  .فیدیل

 .فیدیل  .گهورهم ،داپیرهم ههرگیز کاتی خۆی به فیڕۆ نادات
 .ئهو باوڕی به شتی وا نییه
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ئهفسهر بهرهو لی فیدیل دهڕوات و شانی دهگرێ و بهوپهڕی هێزهوه بهڵم
به تهنگهوه هاتنێکی تهواوهوه له لشهکهی دور دهخاتهوه  .بهتوندو تیژییهوه
 .ماچی دهکات و ڕێگای پێدهدات بڕوات  .ئاماژه دهدات بهسهربازهکان
 .سهبازهکان لشهکه ههڵدهگرن و دهیبهنه دهرهوه

 .پزیشک  .من تینوومه

 .ئهفسهر  .ئهوه ڕووبارهکهیه  .ئاگات له خۆت بێ نهکهویته ناوی

 .ئهفسهر دهڕواته دهرهوه  .ژنهکان له شوێنی خۆیان بێ جووڵه دهمێننهوه

70

دیمهنی ههشتهم

 .ژوری کاپتنه ،کاپتن و ئهمانۆئێل و سۆفیا و ئالێکسس لهوێن

 .کاپتن  .تۆ تهواو لهوه دڵنیایت

 .سۆفیا  .بهڵێ

کاپتن  .لهوه تهواو دڵنیایت که ئهو پیاوه خنکاوه باوکی تۆیه ؟

 .سۆفیا  .بهڵێ

کاپتن  .بۆچی پیرهمێردێکی وا تێکهڵ بهکاری سیاسی بووه ؟

 .سۆفیا  .به هیچ جۆرێک تێکهڵ نهبووه

کاپتن  .تۆ گووتت بهند کراوه  .بهڵم بۆچی ؟

 .سۆفیا  .هیچ هۆیهک نهبووه
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 ...کاپتن  .خاتوو فۆنتس ،کهس نییه له خوتو خۆرایی زیندانی بکرێ  .ئهوانه
بۆ ئهمانۆئێل .ئهمانۆئێل تۆ ئهو پیاوه دهناسی ؟ مێندز ؟

 .ئهمانۆئێل .بهڵێ گهورهم

کاپتن  .بۆم باس که  ...؟

 .وچانێکی کورت ،ئهمانۆئێل لهبهردهم ڕوانینهکانی سۆفیادا زۆر دهشڵهژێ

 .کاپتن  .کهمێک نائارامه  .سهرباز

ئهمانۆئێل .مێندز ،باوکی ئهو ،ههر خهریکی هاتووچۆو دهورو خولی ماڵن و کڵێسه و
ئهو شوێنانه بوو که پیاوان لهوێ سهرقاڵی خواردنهوه و قسه کردن بوون
 ....لهسهر زهوی و زار ،لهسهر زهوییهکانی کاستۆریا  .زۆر توڕه بوو کاتێ
 .که ئێمه لهسهر زهوییهکان دهرمان کردن  .مێردهکهشی به ههمان شێوه
باوکی ئهو ڕهچهشکێن و سهرقافڵهچی بوو  .فایلهکان دهڵین ئهو لهژێر
 .چاودێریدا نهبووه

 .کاپتن  .بۆ سۆفیا  .لهوهدهکات شڵهژابیت

 .سۆفیا  .نهخێر
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 ...کاپتن  .لهوهدهکات باوکت هانی دابن یاوهخود

 .سۆفیا  .بههیچ جۆرێک

کاپتن  .لهوانهیه تووشی کارهساتێک بوبێ ،یان  ..باشه ،ههندێک جار
 ...پیاو ڕادهکات بۆ

 .سۆفیا  .باوکم ڕێ و ڕویشتنی تهواو نهبوو

.کاپتن  .ژنان وا له پیاوان دهکهن ڕهفتاری سهیرو سهمهره بنوێنن

 .سۆفیا  .ئهو تهمهنی ههشتا ساڵن بوو

 .کاپتن  .ههندێک جار ئاژهوهگێرهکان یهکتری قهڵچۆ دهکهن

 ...سۆفیا  .نهخێر ئهو پیاوێکی توندوتیژ نهبوو  .ئهو ههرگیز

کاپتن  .باشه ئێ خۆ دهبێ ههر شتێکی کرد بێ  .لهوه زیاتر
 .چلهحانێم لهگهڵ مهکه
 .دهڕواتهوه سهر مێزهکهی خۆی و لپهڕهیهک دهردههێنێت
ئهوه دهقی بڕیاری لێبووردنی گشتی تازهیه  .دهزانی لێبووردن
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 ...چییه ؟ لێبووردن  .ئهگهر باوکت یان مێردت

 .سۆفیا  .یان کوڕهکانم

کاپتن  .یان ههرکهسێک بێ  .که لهگهڵ میریدا کهوتبێته گێرمهو کێشهوه ،بهبێ
هیچ ترس و نارهحهتییهک بۆیان دهکرێ خۆیان بدهن بهدهستهوه  .لهههر
 .کونو قوژبنێکا خۆیان حهشار دابێ ئیتر ههموویان دهگهڕێنهوه ناو باوهشت
ئهو کاتهی که باوکت دهگهڕێتهوه ،دهبێ بیر لهچی بکاتهوه که دهبینی تۆ
سهرقاڵی بهخاک سپاردنی ئهویت ؟ ها ؟
سۆفیا لپهڕهکهی لێوهردهگرێ و وهک بابهتێکی سهیرو سهمهره تهماشای
 .دهکا ،ئهم دیوو دیوی پێ دهکات و زۆر به وریایی دهیخاتهوه سهر مێزهکه
 .سۆفیا  .من هاتووم روخسهتی ئهوهت لێبخوازم که باوکم بهخاک پسپێرم

کاپتن  .بهڵێ ،بهڵێ لهبارهی ئهوهوه دواین ،ئهوه دهزانین ،تۆ زۆر لهمهوبهر
 ....ئهوهت ڕاگهیاند  .تۆ هیچ وشهیهکت گوێ لێ بوو لهوانهی که من

 .سۆفیا  .ئهو له زهمینی مردووانهوه  ....بهرهو لی من گهڕاوهتهوه  .لشهی ئهو
ئهو دهخوازێ من بهخاکی پسپێرم  .لهو شوێنهی که ههموو مردووهکانی
خێزانی ئێمهی لێ نێژراون  .له گۆرستانی سهر گردهکه  .ههر بهخاتری
 .ئهوه گهڕاوهتهوه بۆ لی کیژۆڵهکهی خۆی  .ڕوخسهتم بدهرێ
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 .لهدهرگا دهدرێت ،ئهفسهر دێته ژورێ

 ....ئهفسهر  .گهورهم بۆ تاوێک دهمهوێ لهگهڵتانا بدوێم ،ئهگهر

کاپتن  .بێگومان ،من  ...ئهفسهر تۆ خاتوو فۆنتس دهناسی ؟ ئهوهش
 ...کوڕهزاکهیهتی  ...مممم

 .ئهفسهر  .ئالێکسس

کاپتن  .ڕاسته ،ئالێکسس  .خاتوو فۆنتس من پیاوێکی ژیرم ،چاوهڕوانی
ئهنجامی لێکۆڵینهوهی کارگێری دهکهم ،ئهگهر ئهو لشهیه بهتهواوی
 ....بۆمان روونبێتهوه که باوکی ئێوهیه 

 ...سۆفیا  .کارلۆس مێندز

کاپتن  .ئهگهر ئهوه کارلۆس مێندز بێ ،ئهوا زۆر به سروشتی تۆ بۆت ههیه که به
 .خاکی پسپێریت  .سوپا خۆی به خزمهتکاری خهڵک دهزانێ

 .سۆفیا  .من چاوهڕێ دهکهم

 ...کاپتن  .لهوانهیه ماوهیهکی زۆ
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 .سۆفیا  .چاوهڕێ دهکهم
سۆفیا پهلی ئالێکسس دهگرێ و دهڕواته دهرهوه  .کاپتن به پهنجه
 .ئاماژه بۆ ئهمانۆئێل دهکا که بڕواته دهرهوه

کاپتن  .بۆ تاوێکیش چاوی ناتروکێنێ  .ئهو پیرێژنه سهگساره ،بهجارێ منی
 ...تهنگهتاو کردوه  .دوای لێکۆڵینهوه

 .ئهفسهر  .لێکۆڵینهوه

 .کاپتن  .بهزووترین کات ئهو لشهیهی پێ بدهرهوه با رزگارم بێ لهدهستی

 .ئهفسهر  .تۆ گاڵته ئهکهی  .لێکۆڵینهوه ؟ لشهکهی پێبدهمهوه ؟ تۆ شۆخی دهکهی

 .کاپتن  .لهوباورهدا نیم شۆخی بکهم

ئهفسهر  .ئهی لهدوای بهخاک سپاردنهکهی چی بکهین ؟

کاپتن  .دوای  ....؟

 .ئهفسهر  .ئهو کاتهی دهیهوێ بۆی ڕوون بێتهوه کێ باوکی کوشتوه
 .وچانێک  .هیچ مهدرهکێک لهبهردهستا نییه
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 ....کاپتن  .مهبهستت لهوه چییه

 .ئهفسهر  .هیچ مهدرهکێک لهبهردهستا نییه

کاپتن  .لشهکه له کوێیه ئهفسهر ؟
ئهفسهر لهناو تهپڵهکی جگهرهکهدا مشتێ خوڵهمێش ههڵدهگرێ و
 .بهئاسمانا بڵوی دهکاتهوه

 .ئهفسهر  .نهما

 ....کاپتن  .تۆ

 .ئهفسهر  .ببوره ،سوتاندم

کاپتن  .تۆ  ..تۆ  ....سوتاندت  ..تۆ چۆن دهوێری ،چۆن بوێری دهکهی ،من فهرمانم
پێ کردی که ئهو لشهیه بهێنیتهوه بۆ  ....تۆ سوتاندت ؟ ئهوه گهورهترین
 ...سوکایهتیه به فهرمانی من و بهکاروباری سوپاش ،تۆ

 ....ئهفسهر  .تۆ باسی چی دهکهی؟ بمبهخشه گهورهم ،بهڵم تۆ دهربارهی چی
کاروباری سوپا  ...گوێ لهخۆت بگره  .له شوێنێک ،ههر ئیستا له شوێنێکی
ئهم وڵتهدا ،لهوانهیه فهرماندارهکهی تۆ ،کهسێک پارچه پهڕهیهک ون
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بکات ،ئیمزایهک بگۆڕێ ،لشهیهک بسوتێنێ بۆ ئهوهی پاشهڵی تۆی
پێداپۆشێ  .تۆش  ...بۆم داپۆشه  .لهم بهههشتی دیموکراسییهدا سوپا بهو
 .جۆره نهبێ بهڕێوه ناچێ  .من بۆت پینه ئهکهم ،تۆش بۆم پینه بکه

 ...کاپتن  .تۆ باوکی ئهوت کوشتوه ؟ تۆ

 .ئهفسهر  .من زیندانم کرد

 ...کاپتن  .ههروهها تۆ

 ...ئهفسهر  .با بکهوێته بهیانی  .دوای ئهوه چی ڕوو دهدات
 .ئهوه بۆ ئێمه نییه بیڵێین

کاپتن  .ئای خودای گهوره  .تۆ لشهکهت  ...باشه من چی پێ بڵێم ؟ ئیستا ئهو
دهڵه سهگه خۆی و ئهو مناڵه بۆگهنه لهدهرهوه وهستاون ،لهڕێی خوا ،ئیستا
من وهڵمی چی پێ بدهمهوه ؟

ئهفسهر  .پێی بڵێ هیچ لشهیهک نهبووه ،پێی بڵێ لشهی چی ،هیچ لشهیهکم
 .نهدیوه  .پێی بڵێ پیرێژنی قهحبهی هیچ و پوچ
کاپتن بهرهو لی دهرگاکه دهڕوات و دهیکاتهوه ،پیرێژنهکه دهبینێ
 .لهدهرهوه دانیشتوه ،دهرگاکه دادهخاتهوه
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کاپتن  .باشه من چۆن بۆم دهکرێ  ...لهوهی چاوهڕێ بکا  .بۆ ههتا ههتا لهوێدا
 .چاوهڕێ دهکات

ئهفسهر  .بۆ ههتا ههتا نا  .لوتی بگری رۆحی دهردهچێ ،تۆ دهتوانی وای لێبکهی
 .گیان دهرنهکات

کۆتایی بهشی یهکهم
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بهشی دووههم

دیمهنی نۆههم

ئالێکساندرا و یانینا دانهوێڵه دهبێژنهوه ،فیدیلش دانهوێڵه پاکراوهکه
 .دهخاته ناو گونییهوه

 .ئالێکساندرا  .به هێواشی بیبێژهرهوه ،تۆ ههمووی ئهرژێنیته ئهرزهکه

 .فیدیل  .من هیچ ناڕژێنم

 .ئالێکساندرا  .پهرپهچی قسهم مهیهرهوه

یانینا  .تۆ خۆت دهیڕژێنی ،ئالێکساندرا ،تۆ زۆر بهخێرایی دهیبێژیتهوه  .نیوهی
...بهم ل و لی خۆتا فڕێ دهدهیت

.ئالێکساندرا  .دڵم بڕوایی ناهێنێ ئالێکسسی لهگهڵ خۆی بردبێ  .بۆ فیدیل
بڕوا ناکهم تۆی به دیار ئهو تهرمهوه دانا بێ  .بڕوا ناکهم
 .دهستت تێوه دابێ  ،تۆ زۆر ساویلکهی ،ئهوه خاوێن نییه
 دهستتهکانت خاوێن کردنهوه  .ئاوت له دهمت وهردا ؟
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فیدیل  .لهوهوبهریش ئهو پرسیارهت لێکردم ،به بهڵێ وهڵمم دایتهوه ،ئهوهنده
 ...بهسهرما مهقیژێنه ،من

ئالێکساندرا  .دانهوێڵه تێدهکاتهوه .هێشتا ههر بۆنت لێوه دێ ،بڕوا ناکهم خۆت باش
 ....خاوێن کردبێتهوه ،بۆنی مردووهکه تێکهڵ بهدانهوێڵهکه ئهبێ ،من

یانینا  .دانهوێڵه تێدهکاتهوه .مناڵهکه له خهو ڕائهپهڕێنی ،بهیارمهتیت
 ...بیبڕهوه
سۆفیا و ئالێکسس دهردهکهون  .ئالێکساندرا کتوپڕ بێدهنگی لێ دهکات
 و بهوپهڕی خێراییهوه دهست دهکاتهوه بهبێژانهوه  .ئالێکسس بهرهو
 .ماڵهوه دهڕوات

 .ئالێکساندرا  .بۆ ئالێکسس  .لێره مهجوڵێ
 .وچانێک  .خهریکی بێژانهوه دهبێ

سۆفیا  .بۆ ئالێکساندرا ،توڕهیی خۆی بهزۆر ڕاگرتووه .تۆ زۆر بێدهربهستانه
دانهوێڵهکه دهبێژیتهوه  .ئالێکساندرا خێراتر دهبێ .سینییهکه
 ....دهڕوشێنیت ،واز له بێژانهوه بێنه

 .ئالێکساندرا  .لهگهڵ منا قسه مهکه
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 ....سۆفیا  .ئهو سینییهی که تۆ دهیڕوشێنی سینی منه و ڕێگات پێنادهم

ئالێکساندرا  .لێره هیچ شتێک نییه که هی تۆ بێ ،کاتێک هی تۆیه که بهکاری
بهێنی  .ئهوه بۆ مانگێک دهبێ دهستت له هیچهوه نهداوه ،ئیتر
لهمهودوا هی تۆ نییه ،سینی منه ،ماڵی منه ،بزنی منه ،مریشک و
دهخڵ و دان و  ...منداڵی منه ،بهڵم تۆ  ....بچۆرهوه سهر ڕووبارهکه و
! واز له کهلوپهلهکانی من بێنه ،تۆ ههموو شتێکت پشت گوێ خستووه

سۆفیا  .زۆر به هێمنی  .مانگێ لهمهوبهر که شتهکانم به جێهێشت
چوار بزنمان ههبوو ،ئیستا تهنیا سیانیان ماوه؛ بزنه گچکهکهت
به چهند فرۆشت ؟

ئالێکساندرا  .دهزانی من دڵم له چی پاک نابێتهوه ؟ ئهوه شورهیی نییه لشهیهکی
بۆگهن کردوو به باوانی خۆت تهماشا بکهی ،ئهوه پیرێژنێکی شێت و
ماڵوێران نییه که دهسته پاچه لێی کهوتووه و ناتوانێ بهردێ بخاته
  ....سهر بهردێ ،ئهوهی که ههرگیز ناتوانم بیبهخشم ،تۆی

 .سۆفیا  .من پرسیارم لێکردی

ئالێکساندرا  .بهزۆر خۆی ڕاگرتووه  .چۆن ؟
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سۆفیا  .بزنهکهت بهچهند فرۆشت ؟

 .. .ئالێکساندرا  .به شێنهیی  .تۆ کوڕ و کچهکهمت خستۆته خهتهرهوه  ..پێم وابوو
تهنیا شتێک که پشتم پێت بهستبوو ئهوه بوو که سهرپهرشتی
منداڵهکانم بۆ بکهی ،کوڕهزاکانت  .تۆ چاوت لێیان بێ و
 .بیانپارێزی  .بهڵم مردووان هۆش و ئاگاییان لهبهرههڵگرتوویت
 ....فیدیل  .نا دایه ،ئهوه ڕاست نییه ،ئهو

سۆفیا  .فیدیل که تۆم لهسهر ڕوبارهکه به جێهێشت چیم پێ گووتی ؟

 ...فیدیل  .داپیره ،من

سۆفیا  .من لشهی باوکمم بهدیار تۆوه بهجهێشت  .کهچی تۆ ڕێگات پێدان
 .ههر وهکو خۆڵ و خاشاک ،ئهو کافرانه لشهی باوکم بهرن و بیسوتێنن
 .تۆ ڕێگات پێدان

 ....ئالێکساندرا  .لهگهڵ کچهکهم بهو جۆره مهدوێ

سۆفیا  .دهبوو بهمهرگی خۆی پارێزگاری له لشهکه بکردایه و ڕێگای پێ نهدانایه
 .بیبهن ! بهخشین ! من لهسهر ئهوه له کهستان نابوورم! بۆ ئالێکساندرا
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تۆ خوێنی مێندز به دهمارهکانتا ناگهڕێ ،خوێنی فۆنتسیش  ...تۆ هیچ لهوه
تێناگهیت ،بهڵم تۆ بۆ فیدیل  .من وامزانی تۆ کچی ئهمیلینۆی ،بهڵم تۆ له
هیچ تێناگهی ،ههردوکتان له هیچ تێناگهن ،ئهوهنده چاوهڕێتان نهکرد تا
ئهگهڕێمهوه ،خۆتان کرد به بازارا  .لشهی باوکم  ..ئهم خانووه ئهو بنیادی
نا  .ئهو ئیستا دوکهڵی ڕهش و خۆڵهمێشه و ئێوهش دهچنه بازار  .هیچ شتێک
سهودا و مامهڵهی ئێوه ڕاناگرێ ،نه ژیان نه مردن  .هیچ مهرگهساتێ بهر به
سهودا و مامهڵه و دانهوێڵه بێژانهوهی ئێوه ناگرێ  .ئێوه ههمووتان ،ههمووتان
لهم دۆڵه دوابڕاوهدا ،ئێوه قهحبهن ،ئێوه حهشهرین ،ئێوه ژیان و یادهوهری
مێردهکانتان دهفرۆشن ،ئێوه دهبوا وهک بهرد له خوارهوه بوونایه لهسهر
ڕووبارهکه  .ئێوه دهبوا سنگتان بکوتایه و جلتان لهبهر خۆتانا بدڕانایه
لهسهر ڕووبارهکه  .دهبوو ڕۆژ و مانگ و ڕهشهبا له جێی خۆیان ئهوق بونایه
تا ئێوه مردووهکانی خۆتان بهخاک دهسپارد  .من ڕاناوهستم ،ههر دهبێ بزانم
لشهی باوکمیان له کوێ سوتاندوه و ئهو خوڵهمێش و خاکه سوتماکهی کۆ
دهکهمهوه و دهیبهم له گردهکه له قهبرێکی دهنێم ،دهبینی چۆن ئهوهی دهیڵێم
بێ سڵهمینهوه ڕایدهپهڕێنم  .ههر تۆز و گهردێکی ههڵدهگرمهوه ،دهبینی
 .چۆن ئهوهی دهیڵێم جێبهجێی دهکهم ،ئهمجا لهوانهیه ئێوه ڕاوهستن و بڕوانن
،باشه ئهوه باوکمه ،ئهی کوا میشێڵ  .ئهوه باوکمه ،ئهی کوا ئهمیلینۆ ،پێم بڵێ
،پێم بڵێ ،کوا مێردهکهت ،باشه ئهوه باوکمه ،ئهی کوا ئالۆنسۆ  .یانینا پێم بڵێ
،ئالۆنسۆ ،ئهنتۆنیۆ ،زیۆ له کوێیه ،لویس له کوێیه ،راوۆڵ له کوێیه ،پاپلۆ
،هێرناندۆ ،کڵۆدیۆ ،واکین ،جێون کوا ،ئینریک ،لویس ،رافائیل ،پاپلۆ ،ئهرماندۆ
،بینیتۆ ،فڵیپ ،سیباستیان ،زیۆ ،واکین ،میشێل  ...میشێل ،میشێڵ ،ئهمیلینۆ
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،ئالۆنسۆ ،دیاکۆ ،فلکۆ ،ئێوه له کوێن ،فردریکۆ ،ریکاردۆ ،ئێدواردۆ ،سۆڵ
،ئاندرێس ،کارلۆس ،لۆرنازۆ ،گابرێل ،کرستیان ،زیگۆندۆ له کوێیه ،دهیڤد
،جۆیۆ ،فلیپ له کوێیه ،ئهنجڵ ،میشێڵ ،رۆبهرتۆ ،ماریۆ ،ئێرنستۆ ،سلڤادۆر
 ...ئێرنستۆ

 .یهک لهدوای یهک بهردهوام دهبێ له دووباره کردنهوهی ناوهکان

 ژنهکان  .لهوکاتهدا که سۆفیا ناوهکان بانگ دهکات  .ناویان مههێنه ،بێدهنگ به
ناویان مههێنه ،گوێیان له ناوی خۆیان دهبێ ،گوێیان لێ دهبێ ،ناویان
مههێنه ،ئیتر بێ دهنگ ،ناوی کهس مههێنه ،ناو مههێنه ،یهک ناو چییه
مهیهێنه ،گوێیان سوکه ،گوێیان له ناوی خۆیان دهبێ ،بانگیان مهکه ،با
 ...ڕانهچڵهکێن ،کهسیان بانگ مهکه ،ناوی کهسیان ،بانگییان
 ...مهکه ،مهکه ،مه

 ...ژنهکان بهردهوام دهبن لهسهر قسهکانی خۆیان

 .ئالێکساندرا .سۆفیا و ژنهکان هێشتا بهردهوامن له بانگکردن و قسهکردنی خۆیان
دانهوێڵهکه ههڵبگره ،دانهوێڵهکه بهێنه ،ئێمه دهچین بۆ بازار ،فیدیل
گونییهکه ههڵگره  .ئالێکسس ،گالیسکهکه  .یانی ،مناڵهکه له باوهش
بکه  .دهمی گونییهکه گرێ بدهن ،گوێ له کهس مهگرن ،گوێ له هیچ
مهگرن ،تهنیا گونییهکه و گالیسکهکه بێنن و وهرن  ...تۆ پیرێژنێکی
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شێت و جانانهی ،بڕۆ بۆ لیان و ههموو ناوهکانیان بدهرێ ،ههموو
ناوهکانیان پێ بڵێ ،فۆنتس ،فۆنتس ،مێندز ،ناوی ههمومانیان پێ
بڵێ  ..ئاگاداریان بکهرهوه .تۆ ههموویان به کوشت دهدهی ،تۆ سهری
ههموویان به فهتهراتا دهدهیت  .تۆ تێناگهیت پیرێژن رۆحی ههموو
 .پیاوهکانمان وا له ژێر دهستی ئهوان دایه  ...وچانێکی کورت
! مێردهکهی من نهمردووه ! ئهمیلینۆ نهمردووه  .نهمردووه

فیدیل لهو کاتهدا گونییه دانهوێڵهکه ههڵدهگرێت ،گونییهکه شهق دهبا
و دانهوێڵهکه به ههموو لیهکدا پهرشو بڵو دهبێتهوه  .کش و ماتی باڵ
بهسهر شوێنهکهدا دهکێشی و هیچ شتێک نابزوێتهوه  .ههموویان تهماشای
دانهوێڵه ڕژاوهکه دهکهن  .ئالێکساندرا و ههموو ئهوانی دی و تهنانهت
ژنهکانی دۆڵهکهش دهکهونه سهرئهژنۆ و زۆر بهبێدهنگی دهست دهکهن به
کۆکردنهوهی دهنک دهنکی دانهوێڵهکه  .سۆفیا لێیان دهڕوانێ و دواتر 
،ئهویش یاریدهیان دهدات  .یهکێک له ژنهکان دهست دهکات به گریان
کهس گوێی پێنادات ،تهنانهت ژنه گریاوهکه بۆ خۆشی دهست له
کۆکردنهوهی گهنمهکه ههڵناگرێ ،بهڵم سۆفیا به دهم ئازارهوه و به 
شێنهیی بهرزدهبێتهوه  .ئهو چنگه دانهوێڵهیهی که کوێ کردبۆوه فڕێی 
دهدا  .بهرهو لی ژنه گریاوهکه دهڕوا و دهست به سهریا دێنێ  .ژنهکان
به کوڵ دهگرین  .سۆفیا دهڕواته دهرهوه  .ژنهکان سهرقاڵی کۆکردنهوهی
دانهوێڵهکهن ،گوێمان له هاژه و خوڕهی ڕووبارهکهیه و تا دێت دهنگهکهی
 .به شێوهیهکی ترسناک بهرزتر دهبێتهوه
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دیمهنی دهههم

تاریکه شهوه  .گوێمان له هاژه و خوڕهی ڕووبارهکهیه که لهههر کاتێکی پێشتر به
دهنگ و خوڕتره  .له تاریکییهکهدا تارماییهک دهبینین له بهرانبهر نهبینراوێکا
بهربهرهکانێ دهکا ،تارماییهکه زۆر به سهختی بارێکی گران له گوێ ڕووبارهکهوه
ڕادهکێشێ و هێزی ئاوهکه زۆر بهسهختی بهرهو دواوهی دهبات و دهیخات ،کۆڵ نادا و
لێبڕاوانه ههر دهیهێنێت  .وچانێک ڕادهبورێت ،دهنگ و هاژهی ڕووبارهکه و تاریکی
 .شهو

کهسێکی تر دهردهکهوێ  .دهنکه شخارتهیهک دائهگیرسێ ،فیدیلیایه له جێی خۆی
قهرار دهگرێ و دهنکه شخارتهکه ڕادهگرێ و مۆمێک گڕ دهدات  .تارماییهکه لهسهر
ئهرزهکه دهردهکهوێ ،له ژێر ڕۆشنایی مۆمهکهدا سۆفیا دهبینین ههموو گیانی
ئاوهوه و باوهشی به لشهیهکا کردووه  ..فیدیلیا له پاڵییهوه دهکهوێته سهر ئهژنۆ
 .و مۆمهکه دهکوژێنێتهوه  .ههردووکیان له تاریکییهکهدا دهمێننهوه
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دیمهنی یانزهههم

ڕۆشنایی چرای جێبێکه ،له پێشدا بهناو ریزی بینهراندا دێت و دهچێ ،دواتر
دهچێته سهر شانۆ و وهک ئهوه وایه جێبهکه له گردێک پێچ بکاتهوه و ئهوجا
 .ڕابوهستێ  .ڕوناشاییهکه دهکهوێته سهر سۆفیا ،باوهشی به لشهکهدا کردووه
 .فیدیل ڕاوهستاوه ،دێته دواوه

 ...ئهفسهر  .لهدهرهوهی شانۆیه  .لهوێیه ! لهوێ ! ئهوهتا  ...ئهو قورمساخه کێیه
ئهو قورمساخه کێیه که  ...فهرمان دهردهکات  .به ههموو لیهکدا
بڵوببنهوه ،ئهو لیهم بۆ تهوق بهن ،بهشی سهرهوهتان بیرنهچێ ،لی ڕاست
! بگرن ،بڕۆن
" دهردهکهوێت ،سهربازهکان به دوایدا دێن ،سۆفیا توندتر لشهکه دهگرێت "
 ....کهس نهجوڵێ ،کهس جوڵه نهکات ! دوورکهوهرهوه لهو
 .ئالێکساندرا له ڕوکارێکی ترهوه دهردهکهوێ



 .ئالێکساندرا .فیدیل ! فیدیل ! وهره ئێره ،خێرا وهره ئێرهوه  ....سۆفیا

ڕۆشنایی چرایهکی تر له ڕوکاری بهرانبهرهوه ههڵدهکرێ و بهسهر
 .بهردهکاندا لهتر دهدات ،کاپتن دهردهکهوێ و بهدوایا ئهمانۆئێل دێ
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 ...کاپتن  .ئهوه چییه  ...لێره چی ڕوو دهدات ،چی ببوه

 .ئهفسهر  .تهڕپیر ،لهو لشهیه دوربکهوهرهوه

 ...کاپتن  .ئهوه باوهشی به چیا کردووه ،خاتوو فۆنتس ئهوه خهریکی چیت
 ..ئای خودای گهوره

ئهفسهر  .تهڕپیر ئاگادارت دهکهم لهوهی به بێدهنگی دوربکهویتهوه و
 .ههراسانمان نهکهی
 .دهمانچهکهی له کیفهکهی دهردههێنێ

 .کاپتن  .ئهفسهر  .ئهفسهر  .ئهو دهمانچهیه لبه

لهوهدهکات ئهفسهر گوێی له کاپتن نهبێت  .پهله پیتکهی دهمانچهکه
ڕادهکێشێت ،ئالێکساندرا خۆی دهخاته نێوان ئهفسهر و سۆفیاوه  .ژنهکانی
 .دی دهردهکهون و له دورهوه تهماشا دهکهن

 .یانینا  .تهقه نهکهی ،وازی لێ بهێنه

 ...ئالێکساندرا  .چیت لهو پیرێژنه داوه ،ئهو خهڵکه ههموو چاویان لێیه ،نهکهی
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 .کاپتن  .ئهفسهر دهمانچهکهت لبده و بگهڕێرهوه بۆ ناو جێبهکهت
 .کاپتن پاڵ به ئالکێساندراوه دهنێ و دهکهوێته نێوان ئهفسهر و پیرێژنهکهوه
 .من فهرمانت پێ ئهدهم که بگهڕێیتهوه بۆ ناو جێبهکهی خۆت
 .ئهفسهر دوودڵه ،دهمانچهکهی دائهنهوێنێ ،ئاوڕ دهداتهوه و دهڕواته دهرێ
 .بۆ ژنهکان " بڕۆنهوه ماڵێ  .هیچ نهبووه  .بڕۆنهوه بۆ ماڵهکانی خۆتان "
 .کهس ناجوڵێ  .بهرهو لی پیرێژنهکه دهڕوات
 ...خاتوو فۆنتس ،لهو لشهیه دوربکهوهرهوه ،خاتوو فۆنتس  .له کوێ ئهوهت
ئهوهت له کوێ بینییهوه  ...خاتوو فۆنتس ؟ خاتوو فۆنتس ،دهتوانی لێی
 ....دوربکهویتهوه بۆ ئهوهی ئێمهش بتوانین تهماشایهکی بکهین و بزانین

سۆفیا  .سهربهرز ناکاتهوه  .ئالێکساندرا ؟

ئالێکساندرا  .چییه ،سۆفیا ؟

 ...سۆفیا  .میشێل

 ...کاپتن  .ئهوه گوتی چی

 ....ئالێکساندرا  .گوتی  ..پێی وایه که ئهوه لشهی مێردهکهیهتی  .پێی وایه

 .سۆفیا  .میشێل
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 .وچانێک

 ....کاپتن  .بۆ ئالێکساندرا  .گوێ بگره  .ئێمه لشهکه دهبهین و

 .سۆفیا  .به هیچ جۆرێک

 .کاپتن  .من ڕاستهوخۆ بهرپرسیارێتی ئهو لشهیه ئهگرمه ئهستۆی خۆم
 ....لێکۆڵینهوهی یاسایی بۆ  ...ئێمه خهمخۆری خۆمان دهخهینه ڕوو ،ههر وهک

سۆفیا  .هێی تۆ  .گوێم لێ بگره  .دهبێ له پێشا بمکوژی  .لهوه تێدهگهیت  .تا من
 .زیندووبم بۆتان ناکرێ دهست لهو لشهیهوه بدهن

 ...کاپتن  .دهڕوانێته ژنهکانی ئهملو لی خۆی  .تێگهیشتم  .دهتهوێت
 ...دهکرێ یاریدهم بدهیت

 .سۆفیا  .هیچ یارمهتییهک نییه

 .ئالێکساندرا  .با ههڵی بگرین  .سۆفیا ،سۆفیا وهره
ژنهکانی دی دێنه پێشێ و ههموویان پێکهوه لشهکه ههڵدهگرن که
ئاوی ڕوبارهکه قورسی کردووه  .لهسهربازهکان ڕهت دهبن
 .و دهڕۆنه دهرێ
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 ...کاپتن  .دوو لشهی نهفرهتی ! دوو لشه ! کهسێک لهوێ خۆی بۆ ناومهتهوه ،من
 .بڕۆ به ئهفسهر بڵێ با ههر ئیستا بێت بۆ ئێره

 .ئهمانۆئێل دهڕواته دهرێ

کاپتن  .دهروازهیهکی نهفرهتی  .دهروازهیهکی هیچ و پوچ  .ئهو ڕووباره پڕ
 .وهیشومهیه داپۆشن  .ئهو  ....ئهو رووباره به چیمهنتۆ سهرڕێژی بکهن
 .تا پاکژ بێتهوه  .ڕۆژی یهکشهمه بهلهمهکان با بکهونه خۆ  .زۆرباشه
 .ههر دهبێ وا بێ

ئهفسهر دهردهکهوێ  .ئهمانۆئێل له دوای دێت  .کاپتن و ئهفسهر لهیهک
 .دهڕوانن  .کاپتن فهرمانی ڕۆیشتن به ئهمانۆئێل دهدات

ئهفسهر  .پێت وایه ئهو لشانه له کوێوه دێن ؟

کاپتن  .پێت وایه دهبێ له کوێوه بێن ؟

 .ئهفسهر  .من له پێشا پرسیارم لێکردیت

 .کاپتن  .من له تۆ باڵترم
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 .ئهفسهر  .کهواته دهبێ تۆ له من زرنگتر بی

 .کاپتن  .ههر واشه

 .ئهفسهر  .کهواته گهورهم وهڵمی پرسیارهکهم بدهرهوه

 .کاپتن  .پێم وایه کهسێک دهیهوێ فڕێم بداته ناو دهرد و بهڵوه

 .ئهفسهر  .پێم وایه کهسێک دهیهوێ من فڕێ بداته ناو دهرد و بهڵوه

کاپتن  .کێ ؟ ههر کهسێک بێ بۆچی دهیهوێ ئهو کاره بکات ؟ تۆ لوێکی
 .سهرنج ڕاکێشیت

 .ئهفسهر  .بهڵم پێموایه ههندێ کهس ئهو سهرنج ڕاکێشییهی منیان به دڵ نهبێت
کۆمۆنیستهکان ،توندڕهوهکان ،گێرهشێوێنهکان ،ئهو پیرێژنه ،ئهو بهو کاره
ڕائهپهرموێ ! ئهوانه ئهو لشانه فڕێ ئهدهنه ناو ئاوهکهوه ! تۆ هان ئهدهن
له کهسانێکی وهک من بهدهنگ بێی  .خهڵکانێک که بێ له دڵسۆزی هیچی
دیکهیان نییه بیبهخشن  .ئهگهر فۆنتس به خاک سپێرا ،ئهوا ژنهکهی دێت و
له بکوژهکهی دهکۆڵێتهوه ،دێن و لهوه دهپرسن که کێ زیندانی کردووه ،ئیدی
 .ههموو گومانهکانی دادگا شوێن پێی من ههڵدهگرن
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کاپتن  .ئهو قسه هیچ و پوچانه چییه  .ئهوه کاری خۆته ! کاری خۆت و هاوڕێ
چاکهکانت ! ئێوه لشهکان دهدهن بهدهم ئاوهوه بۆ ئهوهی پیرێژن بیانگرێتهوه
و له من کێوی و دههری بێ و ئیدی منیش دهستبهرداری بهرنامهکانی خۆم بم و
 ....پهنا بهرمه بهر گوللهباران کردنی
ئهفسهر  .ئهها گوللهباران کردن ! ئێوه زۆر ناسکن ،کاپتن  .ئهو چاکسازی و
ناسکییهتان لهگهڵ منا بهرهو ڕووی دادگا دهبنهوه  .ههروهها ئێوهش
لهسهر ئهو کارانهتان که له شوێنێکی دی ئهنجامتان داوه ،ڕواو ڕووی
دادگا دهبنهوه ،بۆت دهکرێ ئهوه بهێننه پێش چاوی خۆتان ؟

کاپتن  .هیچ دادگایهک له ئارادا نابێ  .له کاتێکا ڕواو ڕووی دادگا دهبینهوه که
لشهکان بکهونه سهر شهپۆلهکان  .له بارودۆخێکی ئاوادا که ڕوون بێتهوه
 ....کێن ئهوانهی لشهکان فڕێ دهدهن

 ....ئهفسهر  .من نازانم کێن ئهوانهی

کاپتن  " .به لقرتێوه " ئاگاداریان بکهرهوه با تۆزێ زرنگ بن ،با چاوێک بهوهدا
بگێڕنهوه که بهرژهوهندی خۆیان له کوێدایه ،لهبهرئهوهی لهم ئان و ساتهدا
ههموو ڕوانینی من لهسهر ئهو خاڵه کۆدهبێتهوه که لولهی تفهنگهکهم بهرهو
ڕووی ئهو ژنانه نهکهم  ...بهڵکو ئاراستهی ئهو کهسانهی بکهم که لهسهر
 .ڕێگام قوت بونهتهوه
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ئهفسهر  .زۆر سوپاسی ئهو ئامۆژگارییه زیرهک و هاوڕێیانهیهت دهکهم ،با منیش
ههندێ ئامۆژگاریت بۆ ههڵبڕێژم  .ههموو ئهو کارانهی که ئێمه لێره پێی
ههڵدهسین له لیهن کهسانێک لهسهروو خۆمانهوه خراونهته ژێر
چاودێرییهوه ،کهسانێک که پارێزهرانی ههقیقی ئهم نیشتمانهن  ..ئهگهر
هاتوو پرسهیان دانا ،کاتژمێرێک دوای ئهوه؛ تهلهفونێکت بۆ دێ و پله
سهربازییهکهت لێ دهسهندرێتهوه  .رۆژێک یان زیاتر دوای ئهوهش خۆت
دهبینی که چۆن بۆ ئهو پایتهخته بانگ دهکرێیتهوه که شهقامهکانی پڕن له
له حهشامات و ماشێن پیایاندا هاڕهیان دێ  .هێندهش ڕانابا بهیانییهک
 .له نزیک خۆتهوه پیاوێک به تفهنگ و گوللهوه دهبینی

 ....کاپتن  .ههرهشهکانت بۆ خۆت ههڵبگره ،تۆ

ئهفسهر  .دێیتهوه بۆ ئهم دۆڵه دۆزهخییه و جارێکی دی لولهی تفهنگهکهت ڕواو ڕووی
دوژمنهکانمان دهکهیتهوه  .تۆ ناپاکیت دهرههق به من کرد و لیهنی ئهو
 .مێگهلهت گرت  .ههموو ئهو ژنانه ئهوهیان به چاوی خۆیان بینی

 .کاپتن  .ئهفسهر

ئهفسهر  .کاپتن من داواکهم ڕهوا و ڕوونه ،ڕێگه نهدهی ئهو پیرێژنه لشهکهی به
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 .خاک پسپێرێ

 .ئهفسهر سهر دائهنهوێنێ و دهڕواته دهرێ
له ڕوکارێکی تری شانۆ ،خێزانی فۆنتس به لشهکهوه دهردهکهون و به
 .بێدهنگی دهیشۆن و ئامادهی دهکهن بۆ ناشتن 

کاپتن  .بهتهنیا دهبینرێ  .دۆزهخ  .ئهمانۆئێل تۆ بهدرێژایی قسهکانمان گوێت لێ
ڕاگرتبووین ؟
 .ئهمانۆئێل دهردهکهوێ

 .کاپتن  .سێبهره پچکۆلهکهم  .هیوا دهخوازم ئهوهی دهیڵێم وا نهبووبێ
 .پێم وابێ من زۆر نزیک نهبووم

 .ئهمانۆئێل  .ئهفسهرم بینی زۆر شڵهژابوو

 .کاپتن  .ئای لهو دیقهت و وریاییه

ئهمانۆئێل  .کاپتن ؟ دهتوانم پێشنیارێک ڕابگهیهنم ؟

 .کاپتن  .زۆر به دڵنیایی  .پاشی ههموو شتێک تۆ بهتهواوی ڕێگه پێدراویت
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 .ئهمانۆئێل  .تۆ میشێل فۆنتس ناناسی  .بۆت دهکرێ خۆت به ههڵهیا بهری

 .کاپتن  .به ههڵهیا

ئهمانۆئێل  .ئهگهر کهسێکی دی داوای لهسهر ئهو لشهیه تۆمار کرد ،داوایهک بۆ
بهربهرهکانێ  .وهک ئهوهی که مێردی کهسێکی دی بێت  .کهسێک که
مێردهکهی به ڕوداوێک کۆچی دوایی کردبێ  .چهندهها پیاو ههن بێسهرو
شوێنن و ئهفسهر دیل و کۆتی نهکردوون و پرسه بۆ گرتنیشیان هیچ
 .دڵهڕاوکێیهک بۆ ئهو ناخوڵقێنێت

کاپتن  .هیچ کهسێکی وا شک ئهبهی ؟

 .ئهمانۆئێل  .زیۆ سانجینز

 ....کاپتن  .کهسێکه که تۆ

 .ئهمانۆئێل  .من ژنهکهی دهناسم  ...سیسیل سانجینز  .ئیستا ئهو دۆستی منه

کاپتن  .کهواته ڕاستیان پێگووتم که ئێوه لهو جۆره کهسانهن که پیاو دهتوانێ
 .متمانهتان پێ بکات  .تۆ گوێ له قسه و گفتوگۆکانی من ڕادهگریت
دور نییه که نامهکانیشم بکهیتهوه و بیانخوێنیتهوه  .تۆ کار بۆ کێ
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 .دهکهی ؟ جاسوسی بۆ کێ دهکهیت ؟ بۆ کاستۆریا ؟

وچانێک

ئهمانۆئێل  .کاپتن ههڵبهت ڕوخسهتت لێدهخوازم و پێت ڕادهگهیهنم که من دهمهوێ
ئهم ناوچهیه به جێ بهێڵم  .چ سیسیل و چ فلیپ کاستۆریاش لهوه ناچێ
 .پێیان وابێ که ئهوه کارێکی چاک بێ

کاپتن  .کاستۆریا ئاگای له هاتنهوهی ئهم لشانهیه ؟

ئهمانۆئێل  .گهورهم ،کاستۆریای خاوهن خودان ههمیشه دهڵێ؛ له ناو خاکی منا
 .گهڵیهک بێ ئاگاداری من ههڵناوهرێت

کاپتن  .لهوه دهچێ کاستۆریا و ئهفسهر زۆر لهیهکهوه نزیک بن  .مهبهستم
 .خێزانهکانیانه

ئهمانۆئێل  .داوهت و داوهتکاری له ئارادایه ،چهند جارێک ئهفسهر میوانداری
 .کراوه

کاپتن  .ئههههممم  .ئهگهر ڕێکهوت جارێکی دی بهم نزیکانه ڕێتان کهوتهوه ماڵ و
دیاری خۆتان ،پێم خۆش دهبێ ئهو ڕاسپاردهیه به کاستۆریا ڕابگهیهنی که
لێره من سهرپهرشتیاری ئهم ناوچهیهم  .ئهگهر من لێره له کاروبارهکانمدا
سهرکهوتنم به دهست هێنا ،زۆر به وهفا دهبم بۆ ئهوانهی که پشگیرییان
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 .لێکردووم  .ئیستا من له خهمی ئهو بێوهژنه هاوکارهماندام

 .ئهمانۆئێل  .خاتوو سانجینز

 .کاپتن  .دهکرێ ئاگاداری بکهنهوه که مێردهکهی له کارهساتێکی دڵتهزێنا خنکاوه
 .من دڵنیام لهوهی که دهتوانن به شێوازی خۆتان دڵنهوایی بدهنهوه

ئهمانۆئێل  .فهرمایشته گهورهم  ...ئهی دهربارهی ئهو پیرێژنه گهورهم ؟

کاپتن  " .له کهناری ڕووبارهکه و له شوێنهکهی سۆفیایا دائهنیشێ " ئهگهر وهک
،ئهو لێرهیا دانیشم ،تۆ بڵێی لشهیهک بهرهو پیرم بێت ؟ له کوێوه ،له کوێ
 .ئهو لشانه له چ شوێنێکهوه بهرهو ئێره دێن ؟ وچانێکی کورت
کورهزاکهی سۆفیا تهمهنی چهند ئهبێ ؟

 ....ئهمانۆئێل  .ئمممم ،سیانزه ،چوارده ،من

کاپتن  .ههڵدهستێ  .دهروویهکی پچکۆلهیه لهناو ئهم بۆگهناوهدا ،ئهگهر خودا
 .یاریدهم بدات له داهاتودا بیرێکی لی دهکهینهوه
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دیمهنی دوانزهههم

 .سیسیل و ئهمانۆئێل

 .ئهمانۆئێل  .ئهتهوێ ئهو بگهڕێتهوه

 .سیسیل .تۆم ئهوێ

 .ئهمانۆئێل  .کهواته به خاکی پسپێره

 .سیسیل .ئاخر ئهو نییه

 .ئهمانۆئێل  .هیچ گومانێکی تیا نییه ئهگهر تۆ ئارهزوو بکهیت

 .سیسیل .نهخێر  .ئهوه کهسێکی تره  .زیۆ دهگهڕێتهوه

 .ئهمانۆئێل  .بهخاکی پسپێره و دڵنیابه ناگهڕێتهوه

 .سیسیل .خۆزگه ئهوه ئاسان بوایه
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 .ئهمانۆئێل  .ئاسانه ،گوێم بۆ ڕادێره؛ به خاکی بسپێره و ئیدی ههرگیز ناگهڕێتهوه
تۆ ئهو کاره بۆ کاپتن ڕاپهڕێنه ،کاپتنیش وا دهکات که زیۆی ههقیقی
 .جارێکی دی سهرههڵنهداتهوه

 .وچانێکی کورت

 .سیسیل .کاری وام پێ ناکرێ

 .ئهمانۆئێل  .بڕیار بده ،ئهو یان من

 .وچانێکی کورت ،دواتر سیسیل ئهمانۆئێل ماچ دهکات

 .سیسیل .بهڵێنم پێ بده؛ کاتێ که چووینه شار ههزاران منداڵ دهخهینهوه

 .ئهمانۆئێل  .تۆ بڵێ به ملوێن نهک به ههزار ،به ملوێن منداڵ

 .سیسیل .چاوی ههریهکێکیان وهک چاوهکانی تۆ وابن
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دیمهنی سیانزهههم

خێزانی فۆنتس له ژورێکا له دهوری لشهکه ،که شۆراوه و کفن و دفن کراوه و لهسهر
 .دارهمهیتێک دانراوه ،خڕ بوونهتهوه  .مۆم داگیرساوه و کازێوهی بهیانییه

سۆفیا  .کاتێ که کچێکی تازه ههڵچوو بووم ،لهگهڵ دهسته خوشکهکانم چووین بۆ
شار  .ههموو بهرگی ئاڵو واڵمان پۆشی بوو ،که داپیرهمان بۆ کهرنهڤاڵی
کشتوکاڵ بۆی بهدوورین دابووین  .کاتێ له گالیسکهیهکدا دهچووین بهرهو
 ...کهرنهڤاڵ ،له دورهوه به درێژایی چیاکه بازنهیهکی ڕۆشناییمان دهبینی
ئهو دهمهی گهیشتینه ناو بازنهکهوه تهواو درهنگی کرد بوو ،ههر به
،گهیشتنمان بۆ ئهوێ ،خوشکهکانم که رهنگه ئیستا هیچیان له ژیاندا نهمابن
لهناو حهشاماتهکهیا ،که ههموویان جوتیاری باڵ بهرزبوون ،ونبوون و دیار
نهمان  ..ئاوازی مۆسیقا ئهو ناوهی هێنابووه جۆش و خرۆش  .له پڕێکا ههستم
به دهستهکانی کرد که له پشتمهوه فڕێی دانه سهر دهفهی شانم  .ههر له 
پشتمهوه چرپاندی به گوێما که ئاوڕنهدهمهوه ،سهرپۆشه سورهکهمی لهسهر 
کردمهوه و چاوهکانمی تووند پێ گرێ دان ،کاتێ که چاوهکانم کردنهوه ئهوهی 
بۆم دهکرا بیبینم تهنیا ڕۆشناییهکی سور بوو  .ههر به چاوی نابیناوه
 .کێشی کردمه ناو ههڵقهی سهماوه 
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فیدیل  .ئهی دوای ئهوه چی ڕوویدا ؟

سۆفیا  .چهندهها جار ئهوهم بۆ گێراونهتهوه که چی ڕوویدا  .سهمامان کرد  .من
نهئهکرا بیبینم  .ههر ئهوه بوو ههستم پێی دهکرد  .ههردوکمان دوو گهنج
بووین له تافی لویدا  .تیپی مۆسیقا دهستیان کرد به ژهنینی ئاوازێک که
،ریتمێکی نامۆی به من ههبوو ،پێی ئاشنا نهبووم ،پێم گووت تۆ گهمژهی
چاوهکانم بکهرهوه ،هیچ نابینم و ناشزانم چۆن ئهو سهمایه بکهم  .ئهو
گووتی خهمی هیچت نهبێ ،بۆ خۆم فێرت دهکهم  .دووباره لێم پرسییهوه که
بۆچی خۆت بتوانی ببینیت و منیش هیچ ؟ پێی گووتم که ئهویش هیچ نابینێ و 
چاوهکانی نوقاندووه  .ئهگهر چی پێم وابوو میشێل لوێکی شێت و دێوانهیه
بهڵم حهزهکهیهم بهلوه شتێکی سهرنج ڕاکێش و خۆش بوو ،ئیدی ڕێم پێدا
لهگهڵما سهما بکا  .وهختێک سهما دوایی هات ،سهرپۆشهکهی له چاوم کردهوه
 .و تهماشای کردم و پێی گووتم ،تۆ زۆر جوانی

فیدیل  .جا وا بوو ؟

سۆفیا  .نهخێر ،من جوان نهبووم  .بهڵم ئهو وای پێگووتم  .له دوای ئهو شهوهوه
ئهگهرچی چاوهکانیشم نوقا بن و تهنانهت تروسکایشیان تیا نهمابێ ،یان 
بهتهواوی له تاریکاییدا بم ،ههمیشه بۆم دهکرێ بیناسمهوه  .من ههمیشه 
  .دهتوانم میشێلهکهی خۆم بناسمهوه 
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دیمهنی چواردهههم

 .کاپتن و باوه گابرێڵ

کاپتن  .کهوتومهته کێشهوه .هیچت بیستوه دهربارهی ئهو لشهیهی که ڕوبارهکه
لهگهڵ خۆی هێناوێتی  .لهوهدهچێ که نهناسرێتهوه  .بهڵم بێوهژنێک
داوای لهسهر تۆمار کردووه که گوایه ئهوه تهرمی مێردهکهیهتی  .دهبێ
 ....سهرکێشی بکهم  .لهوه دهچێ ،بهتهواوی

 .باوه گابرێڵ  .خودا رهحممان پێ بکات

کاپتن  .بهڵێ  .دهروویهک بهو بێوهژنه بدهم که لشهی مێردهکهی بشارێتهوه  .تۆ
بڵێی گوناهم بگات بهوهی که ڕێگای پێ ئهدهم پرسهی بۆ دابنێ ،سهرهڕای
ئهوهش گومانم ههیه بهرانبهر ئهوهی که ئهو لشهیه تهرمی مێردهکهی بێت ؟

 .باوه گابرێڵ  .کاپتن منیش ههمان پرسیارم له خودی خۆم کرد

 .کاپتن  .بهڵێ

104

باوه گابرێڵ  .پاش ههموو شتێ ،دهبێ ڕێ و رهسمی به خاک سپاردنی بۆ
 ....بهڕێوهبهرم و

 ..کاپتن  .ئهگهرچی هێشتا دڵنیاش نیت

باوه گابرێڵ  .من بۆ خۆم چوومه سهر لشهکهی  .گومانیش به تهواوی تهنگی
 .پێههڵچنیووم

کاپتن  .ئهی چۆن ؟

باوه گابرێڵ  .ئیستا قۆناخێکی ههستیاره  .ئهو ژنانه پێویستیان بهوهیه که
کۆتایی به نیگهرانییهکانیان بهێنرێت  .نادڵنیایی شتێکه  ...که
بهرگهی ناگیرێت  .ئهوه بۆ خۆی جۆرێکه له دۆزهخ  .ئهگهر ناشتن
ئارامییان پێ ببهخشێ ،ئهوا بهناوی خوای گهورهوه به خاک
 .سپاردنهکهی پیرۆز ئهکهم

 .کاپتن  .بڕوات بهوه ههیه که خودای خاوهن بهههشت بمانبهخشێ

 .باوه گابرێڵ  .تا ئهو شوێنهی بهناوی ئاشتییهوه کارهکانمان ڕاپهڕێنین ،بهڵێ

کاپتن  .باوه ،نازانم به چ جۆرێک باسی ئهوهت بۆ بکهم که ئهو کاره چهنده
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 .کۆمهکم پێ دهکات

.باوه گابرێڵ  .ههروهها کۆمهکێکیشه بۆ ئازارهکانی سۆفیا فۆنتس

 ....کاپتن  .سۆفیا فۆنتس  .ئهها ،تۆ هێشتا ئهوهت نهبیستوه که ئهوه بۆ خۆی
ههڵهیهک بوو  .خاتوو سۆفیا فۆنتس به ههڵهدا چوو بوو  .لشهکه له لیهن
 .سیسیل سانجینزهوه داوای لهسهر تۆمار کراوه

باوه گابرێڵ  .سیسیل ؟

کاپتن  .مێردهکهی ئهو ،زیۆ سانجینز  .ئهوه بۆ حهوت مانگ دهچێ که بێسهر
و شوێنه  .لهوهدهچێ پیاوێکی بهدمهست بووبێ ،خراپ ئهشکهنجهی
ژنهکهی ئهدا  .زۆر له پیاوان بهو جۆره رهفتار دهنوێنن  .سهیره که هێشتا
 .نههاتۆته لی ئێوه بۆ بهڕێوهبردنی ڕێو رهسمی به خاک سپاردنی مێردهکهی
 .گومانی تیا نییه که هێشتا دڵی بڕوایی نایه

وچانێکی کورت

 .باوه گابرێڵ  .کاپتن ،من ناتوانم  ....تۆ ئهو لشهیهت داوهتهوه به سۆفیا فۆنتس

 ....کاپتن  .بهڵم بۆ خۆت دانت بهوهدا نا که تهواوێک دڵنیا نهبووی لهوهی
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باوه گابرێڵ  .ئهوهیه که ناناسرێتهوه  .بۆچی زیاد له ههر کهسێکی دی
ژنێک ،سوره لهسهر داواکهی ؟

کاپتن  .بۆ ئهو مهسهلهیه دهبێ وهک حهزرهتی سلێمان بکهم  .ناتوانم لشهکه
بکهم به دوو کهرتهوه ،شتی وا دهکرێ ؟ لهوهدهکات بدرێ بهو بێوهژنهی که
 .داوای لهسهر لشهکه تۆمار کردووه 

 .وچانێکی کورت

 .باوه گابرێڵ  .من نامهوێ کاری وا بکهم  .بۆم ناکرێ  .میشێل فۆنتس هاوڕێم بووه
،لهسهر ههمان کورسی دانیشتوه که ئیستا ئێوه لهسهری دانیشتوون
 ....ئهو ،چهندهها شهو

 .کاپتن  .کهواته دهتهوێ دهستگیرۆیی خانهوادهکهی بکهی

 .....باوه گابرێڵ  .ئهوان پێیان وا نییه که ئهوه دهستگیرۆییهک بێ بۆ

کاپتن  .بهڵێ وا تهماشای دهکهن ،لهوه دڵنیابه ،وهکو وهفایهک بۆ به
تهنگهوههاتنت له بهخاک سپاردنی زیۆ سانجینز و له پاداشتی ئهو 
،گیانی هاوکارییهی خێزانی فۆنتسیشا ،زیندانییهک ئازاد دهکهین
 .کهسێکی نزیکی ئهوان
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باوه گابرێڵ  .ئهمیلینۆ ؟ ئالۆنسۆ ؟

 .کاپتن  .ئمممم ،پێم وایه ناوی ئالێکسس بێ

 .باوه گابرێڵ  .نا ،ئالێکسس توڵفێکه

 .کاپتن  .بهڵێ  .خۆیهتی

وچانێک

 ...باوه گابرێڵ  .خۆ ئهو

 .کاپتن  .ئهم دوانیوهڕۆیه قۆڵبهستمان کرد بوو

وچانێکی کورت

 .باوه گابرێڵ  .به یارمهتی  ...دهستهودامێنتم ئهشکهنجهی ئهو مناڵه نهدهن

 .کاپتن  .کهوا بێ به خاتوو سانجینز ڕادهگهیهنم که ئێوه هیچ لرییهکتان نییه
 .ئهوهندهی بۆشتان ئهکرێ لهگهڵیا نهرم و نیان بن ،چونکه زۆر دهردهداره
ئهشکهنجهی ئهو مناڵه بدهم ؟
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باوه ،دهزانم چۆن بیر له من دهکهنهوه ؟

 .باوه گابرێڵ  .من لهو بڕوایهدا نیم کاری واتان لێ بوهشێتهوه

کاپتن  .ئهتوانم پێشبینی ئهوه بکهم  .له خۆتهوه بڕیار دهرمهکه  .من  ...ئهوهی
من گرفتار دهکا ،ڕقم له ئازاره ،له زهبروزهنگ ،بهڵم لهو کاتهدا ناچار
 .کرام که  ....دهبێ دڵ و دهرونی خۆمان خاوێن کهینهوه و ڕوو له خوا بکهین
لێره ،پهنا براوهته بهر زهبروزهنگ که بهردێکی نهخستۆته سهر بهردێک بۆ
ئهم نیشتمانه .ههر وهکو تۆ چۆن ئیمانت به ئاشتی ههیه ،منیش ئیمانم پێی
ههیه  .بهڵم ههندێجار ڕێگای ئاشتی ،ههر وهکو خۆشت دهزانی ،پڕه له
 .بڕیاردانی سهخت  .نهدهبوو بهو خێراییه بڕیار لهسهر من بدهی 

 .باوه گابرێڵ  .به هیچ جۆرێک کاپتن ،تهنیا مردوهکان دادوهری لهسهر مردوان دهکهن

 .وچانێکی کورت ،کاپتن دهکهوێته سهر ئهژنۆ

 .کاپتن  .باوه رۆحم ئازاد بکه ،له ههموو ئهو گوناهانهی کردومه

ڕوناکی لهسهر کاپتن و باوه گابرێڵ نامێنێت ،تهنیا ڕۆشنایی دهچێته سهر ئهو
 .کورسیهی که کاپتن لهسهری دانیشت بوو  .له تاریکیهکهوه فیدیل دهردهکهوێت
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دیمهنی پانزهههم

 .فیدیل و کورسییهکه

فیدیل  .ئازارت ههیه ؟ ئازارت ههیه ؟ دهکرێ چیت بۆ بکهم  ...بۆ ئهوهی
بههاناتهوه بێم ؟

ژنهکان  " .ڕۆشنایی دهڕواته سهریان " بهڵێ ،ئازاری ههیه ،بهڵێ فیدیل
 .ئازاری ههیه

ڕۆشنایی لهسهر کورسییه خاڵییهکه نامێنێ و دهکهوێته سهر کورسییهکی
دی له تهنیشتییهوه  .لهسهر ئهو کورسییه پیاوێکی ڕووت کراوه دانیشتووه
به گرانی ههناسه دهدات و به پارچه قوماشێک چاوی داپۆشراوه  .زۆر به
گران بۆی دهکرێ بجوڵێ  .زۆر دژواره بتوانی به جهستهیدا تهمهنیت بۆ
 .دیاری بکرێ ،زۆر لوازه

فیدیل  .دهتوانم چی بۆ بکهم ،چۆن دهتوانم یاریدهی بدهم ،بۆم دهکرێ
بڕۆم بۆ لی ؟

ژنهکان  .فیدیل ،به هیچ جۆرێک ئهوهت بۆ ناکرێ ،دهرگاکهی داخراوه و
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.گهلێکیش دوره

فیدیل  .دهتوانم ئاوی بۆ بهرم ،تۆ بڵێی تینووی نهبێ ،دهتوانم دهرمانی فریا
بخهم ،تۆ بڵێی بریندار نهبێ ،دهتوانم چی بۆ بکهم  ...؟

ژنهکان  .کچێ ،قسهی لهگهڵ بکه ،دهتوانێ گوێی لێت بێت ،لهگهڵی
 .بدوێ ،حیکایهتی بۆ بگێرهوه

فیدیل  .حیکایهت ؟ حیکایهت ،نازانم  ....چ جۆره حیکایهتێک ،دهربارهی چی
حیکایهتی بۆ بکهم ؟

 .ژنهکان  .فیدیل ،دهربارهی ئهوه ،دهربارهی ئهو شتانهی که ڕوویان داوه

فیدیل  .نا ،ئهو حیکایهتانه ئازاری دهدهن ،من نامهوێ ئهوانهی بۆ باس
 ....بکهم ،ناتوانم ،ناتوانم

 .ژنهکان  .فیدیل باسی ڕاستییهکان ،ئهو مهرگهساتانهی ڕوویان داوه

فیدیل  .نازانم له کوێوه دهست پێ بکهم  .باڵندهیهکم بینی ،باڵندهیهکی
کوژراو که به مل ههڵکێشراوی لهسهر پشت فڕێیان دابوو ،دهنوکی
کرابۆوه ،پێوهی دیار بوو که بۆ دواجار ههوڵی دابوو  ...بفڕێ ،نا نا
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ههوڵی دابوو چهند تنۆکێ ئاو  ...هێشتا تێر ئاوی نهخواردبۆوه ،بهڵکو
 ...دهنوکی له ناو ئاوهکهدا بوو  .نهخێر وانهبوو
.دهرگاکه  .بهشهق کهوتنه شکانی دهرگاکه .دهرگاکهیان له گرێژهنه برد
دایکم قریشکاندی ،دایکم وهک باڵندهکه هاواری کرد  ...نا ،دایکم  ...هاواری
کرد  ...هاواری بۆ شتێ کرد ،وابزانم وتی  ...فریام کهون ،دایکم گوتی ،وابزانم
گوتی  ...پاش ئهوهش ،بهڵم دوای ئهوهش ،بهڵم ئهوان دهیانزانی که
،پیاوهکهی لهناو کێڵگهی گهنمهشامییهکهدایه ،لهناو گهنمهشامییهکاندایه 
بهڵم ئهوان دهیانزانی که ئهو خۆی لهناو کێڵگهی گهنمهشامییهکهدا
حهشارداوه ،کێ پێی گوتبوون ،دایکم هاواری کرد ،بهڵم ئهوان ههر وهکو
ئاگری قورهت هێندهی یهک و دوو خۆیان کرد بهناو کێڵگهکهدا و ههموو
گهنمهشامییهکانیان شێل و ئهویان تیا دۆزییهوه و ههر وهکو لقێکی
گهنمهشامی پڕیان پیا کرد و ههڵیان کێشا و پهلکێشیان کرد ،ئهو ههر
دهیقریشکاند و دهنگی دهرنهدههات  .......من له کوێ بووم لهو کاتهدا ،له
کاتێکا که باوکمیان فڕاند  ...من له کوێدا ڕاوهستابووم ،له تهنیشت دایکمهوه
ڕاوهستابووم ،نا ،من له  ....نا من لهناو کێڵگهکه نهبووم ،من له  ....له ئاسمانا
بووم ،من له بهرزاییدا سهرگهرمی فڕین بووم و  ...نا ،من  ....له گیانهڵدا
،بووم ،من  ...لهسهر پشت کهوتبووم ،دهمویست  ...تێر ئاو بخۆمهوه
بهڵم ،نازانم چۆن ئهو چیرۆکهت بۆ بگێڕمهوه ،باوکه ،بۆ خۆشم نازانم
کام چیرۆکهیانت بۆ بگێڕمهوه ،من  ...باوکه ؟ تۆ لهوێی ؟ باوکه ئهویشیان
 .برد ،ئهلێکسسیان پهلکێش کرد و بردیان
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گۆڕستانێکه لهسهر گردێک ،قهبرهکان ڕهگو ریشهی خهڵکانێکی جوتیاری
 .رهش و رووت و بێدهرهتان نیشان دهدهن
سیسیل ،ئهمانۆئێل ،کاپتن و ئهفسهر لهلی قهبرێکی تازه ههڵکهنراوهوه ڕاوهستاون و
چاوهڕوانی خێزانی فۆنتس دهکهن تا لشهکه بگهڕێننهوه  .باوه گابرێڵ بهتهنیا
 .ڕاوهستاوه  .کهس هیچ ناڵێ  .ئالێکساندرا و یانینا و سۆفیا به لشهکهوه دهردهکهون

ئالێکساندرا  .کوا کوڕهکهم ؟

 .کاپتن  .ئهفسهر ،کوڕهکهی بۆ بهێنهوه

 .ئهفسهر بهبێ دهنگ دهڕواته دهرهوه

 .کاپتن  " .بۆ ژنهکانی فۆنتس " پێم وایه خاتوو سانجینز بناسن
 ...بێدهنگی  .خاتوو سانجینز ،تۆ ئهوان

 .سیسیل  " .بهحاڵ دهنگی دهبیسترێ " بهڵێ
 .ئالێکساندرا ،من داوای لێبوردن دهکهم
 .ئالێکساندرا  .زیۆ دهتکوژێت
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 .ئالێکساندرا پشت دهکاته سیسیل

 .کاپتن  .خانمان بهیارمهتی خۆتان

ئهفسهر جارێکی دی لهگهڵ ئالێکسس دهگهڕێتهوه  .ئالێکسس ناتوانێ لهسهر
پێی خۆی ڕابوهستێ  .کراسهکهی لهبهریا ههل ههل کراوه و ههروا به
هاکهزایی بۆی ڕێکخراوهتهوه  .تهماشای بهرپێی خۆی دهکا و چاوێکی 
نوقاندوه  .له لیهکی تری شانۆکهوه فیدیل خۆی و منداڵه پچکۆلهکه
 .دهردهکهون  .لهدورهوه تهماشای دیمهنهکه دهکات 

 ...کاپتن  " .لهگهڵ دهرکهوتنی ئالێکسسا " ئم ،زۆرباشه  .زۆر  ...ئیستا دهکرێ

ئالێکساندرا بهرهو لی ئهفسهر و ئالێکسس دهڕوات و به گریانهوه باوهش به
ئالێکسسا دهکا و پهلی دهگرێ و دوری دهخاتهوه  .ئالێکساندرا ڕوو دهکاته 
 .کاپتن 

ئالێکساندرا  .چیت لێکردوه  ...چیت کردوه لهو  ....؟

ئهفسهر  .ئهوه ساخ و سهلمهته  .سوپاسی خوا بکه  .جارێکی دی گهڕ له ئێمه
 .مهئاڵێنن  .کاپتن ،ئهوه زیندانییهکهتانه 
" ئهفسهر دهڕواته دهرهوه "
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کاپتن  " .به شهرمهزارییهوه " ههر گێرهشێوێنێک که زیندانی دهکرێ دهبێ بهناو
 .زنجیرهیهک لێپرسینهوهی تایبهتیا بڕوات  .به ههڵه لێم تێمهگهن
ئهگهر چی من کهسێکی ئاشتی خوازم بهڵم  ....ناتوانم لهم ههرێمهی
 .ژێر دهسهڵتی خۆما مل بۆ یاخی بوون شل بکهم
خاتوو فۆنتس ،سوپاستان دهکهم که تهرمی خوالێخۆش بوو سانجینزتان بۆ
 .گهڕانینهوه  .داوای لێبووردن دهکهین لهو ههڵه نهویستراوهی که ڕووی دا
 .ئیستا دهستی کوڕهزاکهت بگره و بگهڕێرهوه بۆ ماڵی خۆتان
 .خاتوو فۆنتس ،خاتوو فۆنتس
 .بهرهو لی ئالێکسس دهڕوا و باڵی دهگرێ  .ئالێکسس دهگری
 .ژنان هێشتا ئێوه ئهو تاڵوانهتان نهچێشتوه که دهشێ من بهسهرتانی بهێنم
 .ئالێکساندرا  .سۆفیا

سۆفیا بهوپهڕی هێزی خۆیهوه لشهکه توند دهگرێ ،کهس ناجوڵێ ،پاشان
لشهکه جێدههێڵێ و پشتی تێدهکاو بهرهو لی کوڕهزاکهی دهڕوات و زۆر به
 .ناسکییهوه دهست دهکاته ملی و له کاپتنی دوردهخاتهوه
کاپتن ئاماژه دهدات به دوو سهرباز و سهربازهکان بهرهو لی ئهو گالیسکهیه
دهڕۆن که لشهکهی لهسهره ،لشهکه ههڵدهگرن و بهرهو لی قهبرهکهی
 .دهبهن .لشهکه دهخهنه ناو گۆڕهکهوه
 ...کاپتن  .خاتوو سانجینز
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ئهمانۆئێل سیخورمهیهک له سیسیل ئهسرهوێنێ و سیسیل له شوێنی خۆی
،رادهچڵهکێ و پاشان بهرهو لی گۆڕهکه دهڕوات ،تهماشای گۆڕهکه ناکات
گوڵێک فڕێ دهداته سهر لشهکه و ئاوڕدهداتهوه و دهڕواته دهرهوه  .ئهمانۆئێل
 .ڕایدهگرێ

 ...کاپتن  .باوه

 ...باوه گابرێڵ  .باوکی ئاسمانی ،ئهوه  ...یهکێک له مناڵهکانی خۆت  .ئێمه

 .کاپتن  .ناوی بهێنه

باوه گابرێڵ  .زیۆ سانجینز  .باوکه ،گیانی ئهو له ههر شوێنێکه  .رهحمی خۆت
 بڕژێنه بهسهر زیۆ سانجینزی هاوڕێما  .ئهوهی له خۆڵهمێش
دروست بووه ههر دهبێتهوه به خۆڵهمێش ،ئهوهی له خاکهوه هاتوه
ههر دهبێتهوه بهخاک  .تۆ له خۆڵهوه دروست بوویت و دهبیتهوه به
 .خۆڵ .ئامین

 .کاپتن  .زۆر سوپاس  .خاتوو سانجینز سهرخۆشی خۆمت پێرادهگهیهنم

 .سیسیل بهخێرایی دهڕواته دهرێ  .ئهمانۆئێل شوێنی دهکهوێ
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بۆ ئالێکساندرا  .سوپا ئهو پارهیهتان بۆ دهگهڕێنێتهوه که له کفنهکهدا
 .سهرفتان کردووه  .ڕۆژێکی خۆش

 .کاپتن دهڕواته دهرێ ،دوو سهربازهکه به خێرایی گۆڕهکه پڕ دهکهنهوه

باوه گابرێڵ  .سۆفیا کهس سهر له کارهکانی خوا دهرناکات  .لهوانهیه
بۆ خۆی ئهوه گوناهێک بێ  ...بهوهی که میشێل هێشتا زیندوو
 .بێ  .نابێ ههرگیز هیوا بڕاو بی
 .وچانێکی کورت
 .تکاتان لێ دهکهم ،ههمووتان بمبهخشن
 .دهڕواته دهرهوه

سهربازهکان نیشانێکی خاچی ههرزانبهها ،لهسهر گۆڕهکه دهچهقێنن و
 .دهڕۆنه دهرهوه

 .ئالێکساندرا  .سۆفیا سوپاست دهکهم

 .سۆفیا  .میشێل  .ئهوه بۆ من ئهوپهری شهرمهزاری بوو
 .دهڕواته دهرهوه

 .ئالێکساندرا  .ئالێکسس
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ئالێکساندرا بهرهو لی ئالێکسس دهڕوا و دهڕۆنهدهرێ ،یانیناش
بهدوایاندا دهچێته دهرێ  .فیدیل ههر لهدورهوه دهمێنێتهوه ،لهو
شوێنهی که بهدرێژایی کاتهکه ڕاوهستابوو ،دور له گۆڕهکه؛ ههر
 .وهک ئهوهی تێگهیشتنێکی تایبهتی خۆی ههبێ ،لهگهڵ مناڵهکه دهدوێ

 .فیدیل  .شتێک بڵێ  .بڵێ  ...دا  .ههموو مناڵهکانی هاوتهمهنی تۆ فێربوون بڵێن  ..دا
 .تهماشای بینهران دهکات
لهوانهیه ههرگیز نهیهوێت شتێک بڵێ  .تا ئهو ڕۆژهی دهمرێت ،لهوانهیه
 .ههروا به بێدهنگی بمێنێتهوه و ههرگیز چیرۆکێک بۆ کهس نهگێڕێتهوه

 .لهگهڵ مناڵهکهدا دهڕۆنه دهرێ
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دیمهنی ههڤدهههم

،تاریکی شهو دادێت و دواتر کازێوهی بهیانی ههڵدێت و گۆڕستانهکه ڕۆشن دهکاتهوه
ڕۆژێکی خۆشه  .سۆفیا به قژی ئاڵۆسکاو و دانههێنراوه دهردهکهوێ  .دهستهوارهیهک
 .نانی بهدهستهوهیه و لهسهر گۆڕهکهی زیۆی دایئهنێ  .تهماشای گردهکه دهکات
مشتێک خۆڵ ههڵدهگرێ و لێیورد دهبێتهوه و دواتر له روخساری خۆی ههڵدهسوێ و
ههناسهیهکی قووڵ ههڵدهمژێ  .به سۆزێکهوه کهمێک له خۆڵهکه بهناو سنگیا
ههڵدهپرژێنێ ئهوجا بهناو قاچهکانیا بڵوی دهکاتهوه و ئهوهی دهمێنێتهوه
فڕی دهداتهوه سهر زهوییهکه  .نانێک دهکات به دوو کهرتهوه و کهرتێکی لهسهر
زهوییهکه دائهنێ و لهوکاتهدا که دهیهوێت پارچه نانهکهی دیش دوو کهرت بکات
ژنێکی دی دهردهکهوێ که ئهویش نانی بهدهستهوهیه  .ههر تاو نا تاوێک ژنێکی دی
به نانێکهوه دهردهکهوێ و نانهکه دهکات به دوو کهرتهوه و لهسهر گۆرهکهی زیۆی
 دائهنێ ،هێنده نابات گۆڕهکه وای لێ دێ وهک کێوێک نانی لێ دێ  .یانینا دێت و
لهسهر گۆڕهکه له تهنیشت سۆفیاوه دادهنیشێت  .ئالێکساندراش دێت بهڵم به تهنیا
 .له شوێنێکهوه دادهنیشێ  .ژنهکان ههموو دائهنیشن و نان دهخۆن

کاسرینا  .دهزانم که ڕووبارهکه یهکهم لشهی لهگهڵ خۆی هێنایهوه ،ههر ئهو ساتهی
دهستم لهسهری دانا بۆم ڕوونبۆوه که ئهوه براکهمه  .دهبوو لهسهری سوور
 .بومایه  .من دهترسام
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تریسا  .ئهوه برای تۆ نهبوو  .برازای من بوو  .من ناسیمهوه  .بهڵم بوێری ئهوهم
نهئهکرد هیچ بدرکێنم  .کاتێ تۆ به ئهفسهرهکهت گووت که پێت وایه
ئهوه لشهی براکهته ،من به خۆمم دهگوت ،ئهو ژنه شێت بووه و به ههڵهیا
 .چووه ،بهڵم ههرچییهک بێ جورئهتی ئهوهی ههیه قسه بکا و بدوێ

رۆسا  .ئهو لشهیهی که لهسهرهتاوه دهرکهوت ،زۆریش به تهواوی دڵنیانیم بهڵم
دهستهکانی ،ئهگهرچی وردو خاشیش کرابوون ،لهوه دهچوو کوڕه گهورهکهی
 ....لوشا بێ  .بهڵم تهواو دڵنیام که لشهی دووههم که

 .تریسا  .هیچ گومانێکم نییه لهوهی که مێردهکهی من بوو

 .مێری لز  .باوکی من بوو

رۆسا  .ئهوه باوکی من بوو  .بهدرێژای ئهمشهو نانم بۆ کرد ،ئهوه باوکی منه
 .لهو گۆڕهدا ڕاکشاوه  .من نانم بۆ ئهو گۆڕه کرد به خێر

 .تریسا  .ئهوپهڕی بهههڵهدا چوونه

ئهماندا  .بهدرێژایی ئهمشهو خهڵکی ههموو سهرقاڵی نانکردن بوون ،ئهم
 .دۆڵه بۆنی خهمیرهی گرتووه
تریسا  .تۆ بڵێی ههرکهسێک پێی وابێت  .....؟
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 .کاسرینا  .کهس تهواو دڵنیا نییه  .لهوانهیه ههر ههموویان ههڵه بن

 .مێری لز  .لهوانهیه ههر ههمووشیان ڕاست بکهن

 .تریسا  .تهنیا لشهیهکه و مهحاڵه پهیوهندی به ههموومانهوه ههبێ

 .کاسرینا  .بهڵێ  .ئهوه ئێدواردۆی کوڕمه

 .تریسا  .ئهوه لشهی ئهنتۆنیۆی مێردمه ،ههر ئهو ئاوا لواز و بنێسه

 .رۆسا  .ئهوه لشهی باوکی منه

مێری لز  .نهخێر ،ئهوه ئێرنستۆ تۆریسهکهی من بوو  .من ژیانی خۆمی
 .پێ دهبهخشم

ئهماندا  .هیچ شتێکی لهباوکی تۆ نهئهچوو ،ئهو ئاوا باڵی بهرز نهبوو ،باوکی
 ....تۆ

لوشا  .ئهوه قهیسهر بوو  .ئهو بهرازه ئهشکهنجهی دام ،ڕقم لێی بوو ،من دهمویست
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ماڵ بۆ ئهو سهگه زۆڵه چۆڵ بکهم و بڕۆم ،بهڵم ئهوه بوو قۆڵبهستیان کرد
و بردیان  .تا ئهو کاتهی بۆم دهرئهکهوێ ماوه یان مردووه ،ژیانی منیش
 ...بۆ ههتا ههتایی به خۆیهوه گیرۆده ئهکات  .ئیدی ئیستا بۆم دهکرێ 

تریسا  .چیت بۆ دهکرێ ؟

 .لوشا  .تۆزێ گووی بۆ ههڵکهنم و لهناویا بیشارمهوه و لهسهر گۆڕهکهی سهما بکهم

 .ههندێک له ژنهکان پێدهکهنن ،کاسرینا بێدهنگیان دهکات

 .تریسا  .بهڵم ئهوه تهنیا لشهیهکه و ههر کهسێکیش دهیهوێ بۆ خۆی بینێژێت
دهبێ دهربارهی ئهوه چی بکهین ؟

 .سۆفیا  .تۆ بۆ خۆت دهزانی چی دهکهیت  .تۆ خۆت ئهوهت پێگووتم
 .بڕۆن ڕوخسهتی ناشتنیان بۆ وهربگرن و پیاوهکانتانی تیا بنێژن

 ....تریسا  .بهڵم ئهو ههژاره تهنیا بۆ خۆیهتی

 .سۆفیا  .ئهوه کێشهی ئێمه نییه  .تۆ دهیناسیتهوه ؟ کهوابوو دهبێ بهخاکی بسپێری
 .بڕۆ ڕوخسهت وهربگره  .وا بکه کاپتن بۆت جێبهجێ بکات
 .ژنهکان ههڵدهستنه سهرپێ ،له شوێنێکهوه گوێمان له خوێندنی باڵندهیهکه
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ڕوناکی دهگۆڕێ  .دهنگی ڕوبارهکه و خوڕه و خزینی ئاو ههستێکی ئهفسوناوی
دێته گوێمان  .یهکێک له ژنهکان بهر لهوانی دی دهدوێ و ژنهکانی دیش له
دوایهوه تێکهڵی دهبن و هاوبهشی دهکهن ،لهوه دهچێ گۆرانی بڵێن ،یان گفتوگۆ 
 .بکهن ،یان ئهفسون و جادووی ئهو دوباره بکهنهوه

ژنهکان  .ئاوهکه له ههموو شتێ دڵنیایه و بۆ خۆی ههموو شتهکان پێدهزانێ ،ئاوهکه
لهوێ بوو ،هیچ شتێ له ئاو ون نابێ ،بۆ خۆی بهدوای نهێنییهکانا دهگهڕێ و
بۆمانی دهدۆزێتهوه و له دوورترین جێگهوه وشهکانمان بۆ دێنێ و به گوێمانا
دهچرپێنێ ،دهیهێنێتهوه بهرچاو و دیدهمان ،دهیخاتهوه سهر لێوهکانمان ،له
دوورترین شوێنی خۆیهوه ،یادهوهری و ئازارهکان ،چیرۆکهکانتان لهگهڵ خۆی 
ههڵدهگرێ و دهیانهێنێتهوه ،ئهو چیرۆکانه بانگ دهکاتهوه که خهریکه
دهرژێنه ناو زهریاوه ،بهگۆرانی دهیانهۆنێتهوه و به دهنگێکی بهردین بۆ 
دۆڵهکهی دهچرێ ،ئهو ئاوهی که قورگهکان بینی پێوه دهنێن ،ئهو بارانهی
ئهو خاک و خۆڵه دهبینێ که ئارهقهی ماندووبوونی پیاوهکانی ئێمهی لهسهر 
ڕژاوه و تین و تاوی گهرمایی تێکهڵ به ههورهکانی دهکا و جارێکی دی
دهیانکاتهوه به باران ،ئاوێکی تر و ئاوێکی تر و ئاوێکی تر ،ههندێ ڕووبار
.پان و بهرین و هێمن و سهوز و لووسن ،ههندێ رووباری دی تیژرۆ و خوڕهمن
،بهڵم ههموو ڕووبارهکان ،زۆر به ڕوون و خاوێنی له چیاکانهوه ههڵدهقوڵێن
ڕووبارهکهی ئێمه لهو ڕووبارانهیه که تهنکاوه و سارد و سوره و لهگهڵ خۆی
لهو گۆڕه بهردینانهوه ههموو پیاوهکانمان بۆ دێنێتهوه ،ههموویان بهرهو
خاکی نیشتمان ههڵدهگرێ و دهیانهێنێتهوه ،بهڵم دونیایهک پیاو ههن که
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بێسهر و شوێنن یان لهناوچوون ،دونیایهک پیاو ههن که ڕووبارهکه بۆی
ناکرێ ههر ههموویان لهگهڵ خۆی ههڵبگرێ و بیانهێنێتهوه  .گهلێ چیرۆک
ههن که دهبێ ڕووبارهکه بۆمانی بگێرێتهوه ،لهسهرهتادا لشهیهکی بۆ
هێناینهوه که ئهو خوانهناسانه سوتاندبوویان ،لشهیهکی دیش بۆ ئهوهی
لهسهر گردهکه به خاکی پسپێرین ،کاتێ ڕووبارهکه لشهکهی لهگهڵ
شهپۆلهکانی خۆی هێنا بوو ،ئهوهندهی دابوو به دار و بهردا ،سیمای به
جۆرێک شێواند بوو که کهس بۆی نهدهکرا بیناسێتهوه  ...ڕووبارهکه بۆی 
ناکرێ ههموو لشهکان ههڵبگرێ و بیانهێنێتهوه ،چونکه لێشاوی لشهکان له
جوڵهی دهخهن و برستی لێدهبڕن ،دۆڵهکهش پڕ دهبێ له لشهی مردووان و
ههموو کێڵگهکان دائهپۆشێ ،به جۆرێک که ئیدی چڵێ سهوزی لێ نهڕوێ و دار
و پهردووی بۆگهن بکات ،ئهو لشهیهی بۆ دۆزینهوه که له پیاوهکانی ههمووان
دهچێ ،له ڕۆڵهکانی ههمووان دهچێ ،ئهوه ڕۆڵهی منه ،ئۆی تکا ئهکهم با
ڕۆڵهی من نهبێ ،ئهوه ڕۆڵهی منه ،ئهوه پیاوی منه ،ئۆی دهپاڕێمهوه که ڕۆڵهی
من نهبێ ،پیاوی من نهبێ ،ئهوه ڕۆڵهی منه ،ئۆی خودایه با ئهوه ڕۆڵهی من
 .....نهبێ ،ئهوه شههیدی منه ،تکا دهکهم ،تکا دهکهم ،تکا دهکهم

 .ژنهکان یهک له دوای یهک دهڵێن  :ئهوه هی منه

کۆتایی بهشی دووههم
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بهشی سێههم

دیمهنی ههژدهههم

کاپتن و ئهمانۆئێل  .بێوهژنهکان ههموو له ریزێکدا وهستاون  .تریسا ساڵس لهسهر
 .کورسییهک دانیشتوه

! کاپتن  .سی و شهش بێوهژن ! ئاخر من دهبێ لهگهڵ سی و شهش بێوهژنا چی بکهم
بێوهژن ،دایک ،پوور ،داپیره ،تهنیا ژنێک که لهم دۆڵه خهمبار و هیچ و
! پووچهدا داوای ئهو لشهیهی نهکردووه ،ئهو ژنهیه که لشهکهمان داوهتێ
پێم ناڵێی ئهو دوابڕاوه چی لێهات ،بهردهست ؟

 ....ئهمانۆئێل  .کاپتن بۆم نادۆزرێتهوه ،نازانم له کوێیه

کاپتن  .لهوه دهکات بۆ خۆشت بزانی که ههموو ئهو کارانهی من پێم ڕاگهیاندوی
هیچیت ڕانهپهڕاندووه  .ههموو شتهکان کهوتوون بهسهریهکا ،باشه ،ههمووی
سووچ و خهتای تۆیه ،ئهگهر کهمێک گوێت بهمهسهلهکان بدایه  .بهڵم تۆ
کهمتهرخهمیت کردووه ،تۆ تهنیا بهردهستێکی جوتیاری بێدهسهڵتی که
بهوپهڕی تواناتهوه ههوڵ دهدهیت بهکهڵک بیت و منیش ئهمهم پشت گوێ 
خستووه  .بهبێ فهرمان هیچ شتێک ناجوڵێ ،له ئیستا بهدواوه ههموو شتێ
دهخهمه ژێر رکێفی خۆمهوه  .ئهگهر تۆ بتهوێت لێرهت بگوازمهوه ،ئهوا دهبێ
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ئهو کچهم بۆ بدۆزیتهوه ،ئهو کچهی هاوڕێت ،ئهو بێوهژنهی که لهم کێشه
 .دوابڕاوهدا بۆته سهری مارهکه 

 .ئهمانۆئێل سهلمێکی سهربازی دهکا و دهڕواته دهرهوه

کاپتن  .کهسێک خۆی لێگرتووم ،کهسێک دهیهوێت بمکات به مهخسهره ،ڕۆژنامهکان
بهمه دهزانن و ئهو کاتهش  ....خۆ ئێمه چالکهوان نین له بواری وهرزش و
پێشبرکێی جوانیا  .له کۆتاییا ئێمهش دهبێ شانازی به خۆمانهوه بکهین
که پێوانهمان له شتێکا شکاندووه ،لهم جیهانهدا تاکه وڵتین که بۆ ههر
 .لشهیهک له بێوهژنێک زیاترمان ههیه

تریسا  .ناوم تریسا ساڵسه ،تهمهنم پهنچاو سێ ساڵه  .ئهنتۆنیۆ ساڵس مێردمه و
لهم مانگی ئازارهی که بهڕێوهیه دێت ،تهمهنی دهبێته پهنچاو نۆ ساڵی
تهواو  .لهم دوایین ههڵبژاردنهی که کرا ،ئهویان به قایمقامی کاماچۆ
ههڵبژارد .له یهکی ڕهشهمێدا ،که بڕیار درا چی دی ههڵبژاردن نهکرێ ،وا
خهریکه ههشت ساڵ تهواو دهکات ،ئهویان گرت به تۆمهتی ئهوهی که
ههوڵیداوه سهروهری بۆ نیشتیمان بگهڕینێتهوه  .ئیدی لهو کاتهوه من 
نهمبینیوهتهوه  .دوو ڕۆژ لهمهوبهر ،کاتێ که  ...کاتێ ڕوووبارهکه لشهکهی
به روتو قوتی بۆ هێنامهوه  .ئیستاش دهمهوێ لی گۆڕی باو و باپیرانییهوه
 .لشهکهی بنێژم 
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 ..کاپتن  " .دهستهی سکاڵکان ژێره و ژوور دهکا " مێرد  ..برا  ..مێرد  ..باوک  ..کوڕ
 ..کوڕ  ..خۆشهویست  ..مێرد  ..مێرد  ..مام  ..مێرد  ..ئهمه سکاڵی کام ژنهیه
مهبهستم ئهوهیه ،تهنیا یهک لشهیه و ناکرێ ئهو لشهیهش هی ههر
 .ههمووتان بێ

 .تریسا  .ئهوه لشهی مێردهکهمه

 .کاپتن  .ژنهکانی تر درۆ ئهکهن
وچانێک  .تهواوه ؟ یهکێک له ئێوه ڕاست دهکات و سی و شهش ژنهکهی تر
دهبێ به ههڵهیا چووبن  .وا نییه ؟

تریسا  .کاری من ئهوه نییه هیچ شتێکت بۆ روون بکهمهوه  .ئهوهی دهیزانم
 .له دڵی خۆما دهیهێڵمهوه  .ئهوهی ئهوانیش دهیزانن وا له دڵی خۆیاندایه
 .دڵنیام که ئهوه مێردهکهمه

کاپتن  .تۆ دڵنیانی لهوهی که هیچ لهو مهسهلهیه نازانی ،هیچ یهکێکیش له ئێوه
نایزانێ  .ههر شتێک ،ئێوه کۆمهڵێ جوتیارن له ڕووی ئهقڵییهوه دواکهوتوون و
بڕواتان به شتی پڕو پوچ و بێکهڵک ههیه  ....له خۆتانهوه شتێکتان دروست
کردووه و مێشکی خۆتانتان پێوه تێک داوه  ...ئاگاتان لهوه نییه که چ
کێشهیهکتان خوڵقاندوه ،ئاگاتان لهوه نییه  ....ئهوهی لێره بهرپاتان کردووه
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 ...ههمووی شێتی و گێرهشێوێنییه

تریسا  .بهوپهڕی سهرسوڕمانهوه مهدالیاکهی لهژێر بلوسهکهیهوه دهردههێنێ و له
 .جوڵهیهکی چاوهڕوان نهکراودا دهیخاته بهردهم کاپتن و زۆر به توندی دهدوێ
گێرهشێوێنی ؟ ئهوه گێرهشێوێنییه ئهگهر بتهوێ مردووهکهت بهخاک پسپێری ؟
تۆ ناتهوێ ژنهکهت ئهوهت بۆ بکات ؟ ئهوه مێردمه که بۆ سی و دوو ساڵ
 .لهگهڵی ژیاوم ،نا ،ڕووی خۆت وهرمهگێره
 .مهدالیاکه له ملی دهپچرێنێ و زۆر به ڕقهوه فڕێی دهداته سهر مێزهکه
ئهوه مێردهکهمه که ههموو شهوێک به درێژایی سی و دوو ساڵ لهگهڵی
نوستووم ،ئیتر چۆن له ڕووت دێ پێم بڵێی چۆن دهیناسیتهوه ؟ ئیتر چۆن
 .له ڕووت دێ پێم بڵێی ئهوه گێرهشێوێنییه ؟ من دڵنیام

 .کاپتن  " .به بێدهنگی مهدالیاکه ههڵدهگرێتهوه " خاتوو سالس ،بهسه

.تریسا  .لهبهردهمی خۆما کوڕه شانزه ساڵنهکهمیان له پشتی سهریهوه گوللهبارانکرد
 .خۆم  ..ئهوهم  ...بینی  .ئهوان  ...کوشتیان

 .کاپتن  " .هێشتا بێدهنگه " پێم گووتی بیبرهوه

تریسا  .ئهگهر ئهوه مێردهکهم نییه ،ئهی کهواته ئهو له کوێیه ؟ ئهگهر ئهوه
کوڕهکهم نهبوو ،کهوابوو کوڕهکهم به زیندویی بۆ بهێننهوه  .ئهگهر
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 .ناشتوانی ئهوهم بۆ جێبهجێ بکهی ،ڕێگهم بده بینێژم

 .وچانێک

کاپتن  .تۆ ئهتهوێ ئهو لشهیه بنێژی که پێت وایه مێردهکهته ،بهڵم چی ئهکهی
ئهگهر مێردهکهت  ....ههر ئێستا لهو دهرگایهوه خۆی کرد به ژورا ؟
چی ئهبێ ئهگهر من چهپڵهیهکم ئاوا لێدا و " چهپڵهیهک لێئهدا " ئهو
 .لهو دهرگایهوه خۆی بکات به ژورا
 .دهرگاکه دهکرێتهوه؛ تریسا بهرهو دهرگاکه دهڕوانێ  .ئهفسهر دێته ژورێ
 .تریسا تهماشایهکی دهکا و ڕووی خۆی وهردهگێڕێت
پێم بڵێ چی دهکهی ئهگهر مێردهکهت لهو دهرگایهوه خۆی کرد به ژورا ؟

تریسا  .ئهگهر به زرپ و زیندویی گهڕایهوه ،سوپاس گوزارت دهبم ،کاپتن  .لهوه
زیاتر دهتوانم چیت بۆ بکهم ؟

 .کاپتن  .بهڵێ  .تهنیا ئهوهندهم ههیه ،خاتوو سالس
 .پێم گووتی تهنیا ئهوهندهم ههیه
 .به بێوهژنهکهی تر بڵێ نهیهته ژورێ ،نانی نیوهڕۆ دهخۆم
 .تریسا دهڕواته دهرێ
 .من بانگم نهکردووی
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 .ئهفسهر  .حهزم کرد ئاسوده بم

 .کاپتن  .بڕۆ له شوێنێکی دی خۆت ئاسوده بکه ،من به کاری خۆمهوه سهرقاڵم
 ....هێشتا ههڤده

ئهفسهر  .ئهوه له بینینی یاری سێرک خۆشتره  .کاپتن و ئهو بێوهژنه سهرنج
ڕاکێشانهی که لهبڕانهوه نایهن  .ئهی فێڵی داهاتووت چییه ؟

 .کاپتن  .تووشی سهرسوڕمانیان دهکهم

ئهفسهر  .بتوانی کۆنترۆڵی ئێره بکهی  .ئهوا ههموومان تووشی
 .سهرسوڕمان دهکهی

 .کاپتن  .من چیرۆکێکت بۆ ئهگێرمهوه
 .باوکم سهگێکی ههبوو و ههموو رۆژێک لێیئهدا

 ....ئهفسهر  .کاپتن له ڕاستیا نامهوێ که

 .کاپتن  .دانیشه و دهمت دابخه و گوێ له چیرۆکهکهم بگره ،ئهفسهر
 ...ئهوه فهرمانه  .باوکم ئهو سهگهی ههبوو
 .ئهفسهر  .ههموو ڕۆژێک لێیئهدا
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کاپتن  .بهڵێ  .ڕۆژێکیان سهگهکه ههر له خۆوه پهلماری باوکمی دا و له
 .گۆشهیهکی توندکرد  .من بهتهنیا له خانوویهکدا لهگهڵی دهژیام
کاتێ سهگهکه باڵی باوکمی گهست ،باوکم هاواری لێکردم که خێرا
بڕۆم و دهمانچهکهی بۆ بهێنم ،باوکم کۆڵۆنێڵ بوو ،فێری کردبووم چۆن
فیشهکی بخهمهبهر و گولله بتهقێنم  .سهگهکهم پێکا ،کهچی هێشتا
له کۆڵ باوکم نهئهبۆوه  .سهگهکه پاشی ئهو ههموو ساڵنهی که باوکم
ئهشکهنجهی دابوو ،تهنانهت پاش ئهوهش که خهریک بوو گیانی دهردهچوو
کۆڵی نهئهدا و وازی له باوکم نهئههێنا و سوور بوو لهسهر ئهوهی که تۆڵهی
خۆی لێ بکاتهوه  .ئیتر دهبوو بڕۆم چهقۆی ڕاوکردنهکهی بۆ بهێنم و دهموو
 .دانی سهگهکهی پێ بریندار بکهم  .ئهو کاته تهمهنم ههر حهوت ساڵن ئهبوو

ئهفسهر  .ئهوه  ...ڕوون بۆوه  .چیرۆکێکی ئهندێشاوییه  .تۆش سهگهکهت
 .گوللهباران کرد

 .کاپتن  .دهبوو گوللهبارانی بکهم

ئهفسهر  .لێره هیچ کهسێکت گوللهباران کردوه ؟

کاپتن  .ئهها ،بهڵم تۆ له مهبهستی چیرۆکهکه نهگهیشتی  .تۆ زۆر
 .به ئاسانی گیرۆدهی چهکداری بووی
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ئهفسهر  .کهواته مهبهستهکه له کوێدایه ؟

کاپتن  .مهبهستهکه ئهوهیه؛ کاتێ تۆ ئهو خهڵکه له پاڵ دیوارهکانا بۆ
مردن ریز ئهکهی ،ئیدی ئهوان یهخسیر بوون  .یاوهخود کاتێ ئهوان
دهسبهرداری جهنگ و پهلماردانهوه دهبن ،تۆیان بهوه ئیفلیج
کردووه  .ئیدی باوکم جارێکی دی ههتا له ژیان بوو بۆی نهکرا
ئهو باڵهی بهکاربهێنێتهوه  .مهبهستهکهم ئهوهیه که خهڵکان
 .کۆڵهوار بوون

ئهفسهر  .ئهم خهڵکانهی ئێره لهسهر ئهوه ڕاهاتوون که ئهشکهنجهیان
بدهی  .مهبهستم لێرهدا ئهوهیه؛ ئهو خهڵکه دڵنیابن لهوهی که
قامچییهکه وا بهدهستی کێوه ،ئهگهر تۆ قامچییهکهت بهدهستهوه بێ
 .ئهوا بههۆی ئهو قامچییهوه من بهڕێوه ئهبهی  .تۆ کاپتنی منی
 .کاپتن ،دهست بوهشێنه خهڵکی بۆت دهنوشتێنهوه

کاپتن  .ئهمهوێ شتێکت پێ بڵێم؛ پارچهیهک وا له گیانی منا که حهز دهکات
یهک دووانێک لهو بێوهژنانه گوللهباران بکات  .پارچهیهکی تریش
 .وا له جێیهکی تری گیانمایه که پێی خۆشه تۆ گوللهباران بکات
 .بهڵم ههر ههرچی و پهرچیهک دهگری دهتوانێ تفهنگ بهکاربهێنێ
ئهوان دهتوانن گێرهشێوێنی بخوڵقێنن و تۆش دهتوانی ههڕهشهیان لێ
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بکهی ،بهڵم دهبێ بهرهو پێشهوه مل بنێین و پاڵ به ئێوهشهوه بنێین
 .که بکهونه شهپ لێدان و قیژاندن بهسهر سهدهی بیستهما

 .ئهفسهر  .سهدهی بیستهم ؟ ئێمه بۆ خۆمان وا لهناو سهدهی بیستهماین

 .کاپتن  .نا ئێمه لهم وڵتهدا لهناو سهدهی بیستهما بونمان نییه

ئهفسهر  .به پێچهوانهوه ،دهبێ سهدهی بیستهم بهبێ ئهم وڵتانهی ئێمه
چ مانایهکی ههبێ ؟ کهواته چ ئێسقانێکیان بۆ دههاوێژی ؟

 .کاپتن  .ئهوه ئهوپهڕی سهرسوڕمانه


دیمهنی نۆزدهههم
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ئهمانۆئێل و سیسیل لهسهر ڕوبارهکهن ،سیسیل جانتایهکی پێیه و سهر و قژ
ژاکاوه و به تهنیا بهکهناری ڕوبارهکهدا بهخێرایی دهڕوا و ئهمانۆئێل به دوایا
 .ڕادهکات

 ....ئهمانۆئێل  .تۆ ههموو شتێکت شێواندووه ،ئازیزهکهم ،بهیارمهتی ،تۆ دهبێ

سیسیل  .من دهبێ لێره دووربکهومهوه  .تۆ درۆت کرد .تۆ گوتت ناگهڕێتهوه ،بهڵم
 ...ئهوهتا هاتۆتهوه ،گۆڕهکهش دهبینێ ،ههموو شتێکی بۆ باس دهکهن که من
 .ئهمانۆئێل  .ئهو مردووه  .زیۆ مردووه

 .سیسیل  .نا نهمردووه

 .ئهمانۆئێل  .من خۆم کوشتم

 .سیسیل  .تۆ درۆزنیت

 .ئهمانۆئێل  .پێت خۆش نییه بمرێ ،تۆ منت خۆش ناوێ

سیسیل  .ههر ئیستا بمبه بۆ شار .من ئیتر بهوه باشتر دهبم و ههموو شتێکم
 ....له بیر دهچێتهوه  .لێره بۆم ناکرێ له یادی بکهم ،بهڵم لهوێ
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 ....دهبێ ههر ئیستا بڕۆین ،ئێمه

 .له پڕێکا سیسیل دهوهستێ ،لهسهر ڕووبارهکهوه تهماشای پێش خۆی دهکات

 ...سیسیل  .ئۆی نا ،ئۆی نا

ئهمانۆئێل  .چی بووه ؟ سیسیل چی ڕویداوه ؟

له دۆخێکی ترسناکدا سیسیل لهسهر ڕووبارهکه دهست دهکات
به ڕاکردن  .ئهمانوئێل ڕادهوهستێ و دهمانچهکهی دهردههێنێ و
 .تهماشای ئهو جێگهیه دهکات که سیسیل لێی دهڕوانی  .هیچ نابینێ
 .به دوای سیسیلدا ڕادهکاو ڕایدهگرێ

 ...سیسیل  " .بهوپهڕی تۆقینهوه " ڕێگام به بڕۆم ،ڕێگام به بڕۆم

 ...ئهمانۆئێل  .چی بووه ،پێم بڵێ ،هیچ شتێک له ئارادا نییه

 ....سیسیل  .ئهوهتانێ ! ئهوه خۆیهتی ! لهسهر ڕووبارهکهیه ،ئهوه

! ئهمانۆئێل  .هیچ کهسێک لهسهر ڕوبارهکه نییه
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 ....سیسیل  .زیۆ له ئاوهکهدایه ،من بینیم

خۆی لهدهستی ئهمانۆئێل قوتار دهکا و ئهمجاره بهرهو ڕووبارهکه
 .ڕادهکات

 .ئهمانۆئێل  .سیسیل ڕابوهسته ،ئای خودایه  .پێت دهڵێم ڕابوهسته

فیشهکێ به ئاسمانا ئهتهقێنێ ،سیسیل دهوهستێ بهڵم "
" ئاوڕناداتهوه بۆی

 .سیسیل  .مهمکوژه ،تکا دهکهم مهمکوژه

 .ئهمانۆئێل به جێی دههێڵێ و بهرهو لی ڕووبارهکه دهڕوات

 .سیسیل  .ئای خودایه ،له گوناهم خۆش به ،له گوناهم خۆش به

 ....ئهمانۆئێل  .بێدهنگ به ، ،قڕو قهپی لێ بکه و دهمت داخه  .ئهوه
ئهمانۆئێل بهرهو ڕووبارهکه دهروا و دهگهڕێتهوه ،پارچه قوماشێکی
 .رهشی تهڕی بهدهستهوهیه
تهماشای بکه؟ هیچ نییه  .خاشاکی سهر ڕوبارهکهیه  .رۆحت
بهردامه خوارهوه ،ژنان  ....تهماشای بکه ؟
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 .سیسیل  .دهمانچهکهت دوربخهرهوه

 ....ئهمانۆئێل  .دهمانچهکهی دهخاتهوه کیفهکهی  .بهڕاستی پێت وابوو که ئهوه

 .سیسیل  .بهڵی وابوو  .بهڵێ تهواو لێی ترسام

 .ئهمانۆئێل  .بهڵم ئهوه هیچ نییه
.به دهم ههناسه ههڵکێشانهوه تهماشای یهکتر دهکهن
 .ئهو نهبوو ،به خۆت بڵێ که ئهوه زیۆ نهبوو

 .سیسیل  .ئهو  ...نهبوو

 .ئهمانۆئێل  .بڵێ؛ زیۆ ههرگیز ناگهڕێتهوه
 .وچانێک  .بڵێ؛ زیۆ ههرگیز ناگهڕێتهوه
 .وچانێک  .دهنا من دهڕۆم
ئهمانۆئێل دهڕوات ،سیسیل شوێنی دهکهوێت  .ئهمانوئێل
 .ئاوڕی لێدهداتهوه
 ...بڕۆ لهسهر ڕووبارهکه لهگهڵیا بمێنهرهوه  .ئیتر ههرگیز
 .جارێکی تر له من نزیک نهکهویتهوه
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 .سیسیل  .ناتوانم تهنیا بم ،دهنا خۆم دهکوژم

ئهمانۆئێل  .من دهچمهوه بۆ شارهکهی خۆم ،لهوێ ژنێک دهدۆزمهوه که پاکو
 .خاوێن بێ ،ژنێک که قهت جلو بهرگی لهناو کانی و ڕووبارا نهشۆردبێ
 .ژنه جوتیاریش نهبێ

 .سیسیل  .من خۆم دهکوژم

 .ئهمانۆئێل  .جا کوا خۆت بکوژی و بهتهواوی له کۆڵم بیتهوه  .دهی خۆت بکوژه

دیمهنی بیستهم
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کاپتن لهسهر شانۆ به تهنیا دهبینرێ و قسه بۆ کۆمهڵێ له ژنانی گوندهکه دهکات،
بێجگه له فیدیل ،منداڵهکه له باوهشیایهتی و له لیهکی تری شانۆوه تهماشا دهکات،
 .ئالێکسسیش له تهنیشتیهوه ڕاوهستاوه

کاپتن  .کاتێ من گهیشتمه ئێره بۆ کاماچۆ پێم وابوو  ...ههردوو لمان
پهیڕهوی لهو ڕێکهوتنه بکهین که له نێوانمان بوو  .من بتوانم ئهو
ئهرکهی لهسهرشانمه بهوپهڕی هێمنی و جلهوگیرییهوه ڕاپهڕێنم و
 .ئێوهش خۆتان لهسهر ئهوه ڕابهێنن که بهرهو ژیانێکی باشتر بڕوانن
من لهلیهنی خۆمهوه دڵسۆزانه درێژهم به پهیمانهکهی خۆم دا و ئێوهش
له ئاستیا بێوهفا بوون  .ئێوه خۆتان به نمایشێکهوه سهرقاڵ کردبوو که
پیاو تیا شهرمهزار دهبوو ،ههر بۆ ئهوهی منی پێ لهکهدار بکهن  ...بهڵم
ئێمه پێکهوه گرێ دراوین  .ههر له پێناوی ئهو داهاتووه پڕشنگدارهشا
دهمهوێ ئهوهتان بۆ بسهلمێنم که دهکرێ له دوژمنهکهت خۆش بی و
نیازپاکی خۆشتی نیشان بدهی  .ئاسودهم که لهژێر ناوی لێبووردنی گشتیا
یهکهم بهندکراو ئازاد بکهم  .بڕوانن ،ئهو کهسهی که لشهی مردوو فڕێ
دهداته ناو ڕووبارهکهوه ،تهنیا بۆی دهکرێ لشهی مردووتان بداتێ  .بهڵم
 .من دهتوانم پیاوانی زرپ و زیندووتان پێ ببهخشمهوه

چهپڵهیهک لێ ئهدات  .بێدهنگییهکی تهواو  ...ژنهکان ههموو ههناسهیان لهبهر
خۆ بڕیوه  .دوو سهرباز پیاوێکی چهماوهی لهڕو لوازیان لهگهڵ خۆ هێناوه و
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 .بهرانبهر ژنهکان ڕای دهگرن ،پیاوهکه بههیچ جۆرێ سهری بهرزناکاتهوه
بێدهنگییهکی درێژ ،هیچ یهکێک له ژنهکان جوڵه ناکهن ،ههموو له پیاوهکه
 .دهڕوانن ،لهوه دهکات بیناسنهوه یان بترسن لهوهی ههستی خۆیان دهرببڕن

کاپتن  " .قوڕگی پاک دهکاتهوه " سۆفیا فۆنتس ،لهم دوا نیوهڕۆیهدا به ئالۆنسۆ
 .فۆنتسی کوڕتان شاد دهبنهوه

دیمهنی بیست و یهک
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ڕۆشنایی دهگوڕێ و بێجگه له ژنانی فۆنتس کهسێکی دی لهوێدا نامێنێ ،ماڵی فۆنتسه
 .یانینا مناڵهکه له فیدیل وهردهگرێ

یانینا  .پیاوه بچکۆله و سهنگینهکهم دهگهڕێتهوه ماڵێ  .من ههر پێم دهگوتی
 .که دێتهوه  .باوکت هێندهی درهختێک باڵی بهرزه ،بهڵم لێی مهترسه

 .ئالێکساندرا  .دهبێ دهستو برد بکهین ،هاکه گهیشتهوه ماڵێ

ئالێکساندرا مناڵهکه له یانینا وهردهگرێ و دهیدات به ئالێکسس
که لهو کاتهی سۆفیا به کهلوپهلی ئارایشتکردنهوه دێته ژورێ ،ئهو
دهڕواته دهرێ  .یانینا خۆی ڕووت دهکاتهوه و پۆشاکه ڕهشهکهی
دائهکهنێ ،تا ڕادهیهک ژنهکان دایان پۆشیوه و له پێش چاوی
 .بینهران شاردویانهتهوه و سهرقاڵی ئهوهن بیشۆن

 .سۆفیا  .ئاگات له خۆت بێ سهرمات نهبێ

 .کاتێ له شۆردنی دهبنهوه ،سۆفیا بهتانییهک دههێنی و یانینا دائهپۆشێ
ئهوان دهچنه دهرهوه ،تهنیا فیدیل و ئالێکساندرا له حهوشهکهدا دهمێننهوه
.
فیدیل  .بۆچی ڕێگایان به باوکم نهداوه بێتهوه و کهچی ئالۆنسۆیان
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 .ئازاد کردوه
وچانێک  .دایه تۆ بهو ئاسودهییهی یانی ،شادی ؟

ئالێکساندرا  " .زهردهیهک دهیگرێ " ئای فیدیل  .تۆ بۆچی ههمیشه ئهو
 .جۆره  .....پرسیاره دژوارانهم لێ دهکهی ؟ وهره نزیکهوه

 .دایک و کچ لهیهکدی ورد دهبنهوه

ئالێکساندرا  .باوکیشت وهک تۆ وابوو ،پرسیاری دژواری لێ دهوروژاندم  .ئێوه
ههردوکتان ههر سهر ئێشهن  .کاتێ ژنهکان سهرقاڵی ئهوه بوون
بیناسنهوه  ...بۆ ساتێک خۆزگهم دهخواست باوکت بێ ،بۆ من وهک
فریادرهسێک بوو  .لێم تێدهگهی ؟

 .فیدیل  .بهڵێ دایه

ئالێکساندرا  .تۆ کیژۆڵهیهکی زرنگیت  .نازانم چۆنت بۆ باس بکهم که
 .چۆن مردم و زیندوو بوومهوه

یانینا له ئاستانهی دهرگاکهوه به کراسێکی ڕازاوهوه دهردهکهوێ و
 .ئالێکساندرا لێی دهڕوانێ
 ...ئالێکساندرا  " .پاش وچانێکی کورت " له کوێ ؟ ئهوهت له کوێ
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یانینا  .ئهو کاتهی که سکم ههبوو ئالۆنسۆ چوو بۆ شار و لهوێ ئهم کراسهی
بۆ هێنام  .وتی پێمخۆشه ئهوهم لهیاد بێ که لهو دهمهی بهسهر سکهکهتهوه
دهئاوسێی و دوای ئهوهش که مناڵهکهت دهبێ چۆن دهنوێنی  .ئیتر ئهوه بوو
 .که ئهو  ...بهرلهوهی مناڵهکهم بێ دیار نهما و  ....منیش لهبهرم نهکرد
لهبهرما جوانه ؟

 .ئالێکساندرا  .ههر زۆر جوانی  ...بهو کراسهوه زۆر ناسک دهنوێنی

یانینا  .پێم بڵێ چهند ناسک ؟

 .ئالێکساندرا  .ههر ئهوهندهی دونیایهک

 .یانینا  .ئۆی ئالێکسی  .ئالێکسی من بۆ تۆ زۆر داخدارم

 .ئالێکساندرا  .باسی هیچ مهکه

یانینا  .بۆنم ناخۆش نییه ؟

 .ئالێکساندرا  .ئمممم  .بۆنی گوڵت لێ دێ  ..ئممم
 .یانینا  .ئهو بۆنهی شهوی بوکێنیم
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 .ئالێکساندرا  .ئهو شهوهی بوکێنیت بۆنی شهرابی ههرزانت لێ دههات

  .ئالێکسس به مناڵهکهوه بهرهو حهوشهکه دێ

 ....یانینا  .ئۆی ئهو شهوه زۆر سهرخۆش بووم
ههردوکیان پێدهکهنن و لهپڕ شهرم دهیانگرێ  .ئالۆنسۆ بهرهو حهوشهکه
دێ  .ژنهکان ئاگایان لێ نییه  .ئالێکسس دهیبینێ ،بۆ تاوێک تهماشای
 .ئالۆنسۆ دهکات

 ...ئالێکسس  .دایه  ...؟ دایه  ...ئهو

یانینا و ئالێکساندرا ئاوڕ دهدهنهوه  .چرکهساتێکی تهزێنهر و دواتر
 .یانینا بهرهو لی ئالۆنسۆ ڕادهکا و ههردوکیان شهرم دایاندهگرێت
 .سۆفیا و فیدیل له ژورهکهوه دێنه دهرێ

 ....سۆفیا  .شۆربایهکمان لێنا ،زۆرتان

 .سۆفیا و ئالۆنسۆ لهیهک دهڕوانن
 .له پشتیانهوه ژنهکانی دۆڵهکه کۆ دهبنهوه
یانینا  .سۆفیا ؟ سۆفیا وهره پێشهوه ،ئهوه کوڕهکهته ،لێی بڕوانه چهندێ
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 .لواز بووه  .سۆفیا پێوهی دیاره ،زۆر لواز بووه و ڕهنگی پێوه نهماوه

 .سۆفیا  .ئهوه کوڕهکهی من نییه

 ....یانینا  .ئهوه تۆ باسی چی دهکهی ،بێگومان خۆیهتی ،ئهوه

 .سۆفیا  .بهڵێ جهستهی ئهوه بهڵم خۆی نییه

 .یانینا  .ئای خودایه ئهو ژنه بهتهواوی مێشکی لهدهست داوه
 ..ئالێکساندرا ،پێی بڵێ که

سۆفیا  .رۆحی له کوێیه ؟ لێی بپرسن که چیان له رۆحی کردووه ؟
رۆحی وا لی ئهوانی تره  .لێی بپرسن ئهوانهی تر له کوێن ؟
لێی بپرسن ئهم چی کردووه  ...وا ڕێگایان داوه جهستهی خۆی
دهرباز بکات ؟ چیت کردووه کوڕهکهم ؟ کێ وای لێ کردی پاکانه بکهی ؟

یانینا  .ئای خودا ئهم ژنه  ...سۆفیا له شوێنی خۆت ڕابوهسته  .ئهوه ئالۆنسۆی
جگهرگۆشهته ،ئهو  ...ئهو بههیچ جۆرێ تێکهڵ به سیاسهت نهبووه و
 .هیچ ههڵهیهکیشی نهکردووه تا پاکانهی لێ بکات ،ئهو هیچ شتێک نازانێ
ئالۆنسۆ بهدایکت بڵێ که تۆ بۆ خۆشت نازانی ئهو باسی چی دهکا و
 ....له چی دهدوێ ،پێی بڵێ
145

 .بهرهو لی ئالێکسس دهڕوا و منداڵهکهی لێ وهردهگرێ
 ...ئهوه کوڕهکهته ،لێی بڕوانه ،ئهوه

 ....ئالۆنسۆ  .من  ....بهڵێ  .من

 ....یانینا  .وهره ژورێ ،وهره ژورێ ،پێویست ناکات که

 .ئالۆنسۆ به هێواشی دائهنیشێ و سهری دائهنهوێنێ

 .ئالۆنسۆ  .به پارچه پهڕۆیهک چاوت دهبهستنهوه و له ژورێکت دههاوێژن
نازانی بۆ کوێت دهبهن و به چهند پلیکانهیهکدا شۆرت دهکهنهوه
بۆ خوارێ  .سی و یهک پلیکانه و دهتکهن به ئاودهستێکا و
چڵ و چوارهمین پلیکانهش ژوری ئهشکهنجهدانه  .ئهگهر
شهست پلیکانهش بتبهنه خوارێ ئیتر ئهوه دوا جێگهیه و
شوێنێکی تر نامێنێ که بتبهن  .ههموو ڕۆژێک لێت دووباره 
دهکهنهوه که ناوێک بڵێی  ...منیش  ...ئهمجا داوات لێ دهکهن
 ......ناوی زیاتریان پێ بڵێی  ...منیش ههرچی ناوێکم زانی
 .بۆ یانینا " ناوی تۆش "

یانینا  " .به بڕوا بهخۆ بوونهوه " ههرچییهکت کردووه بۆ ئهوه بووه که ژیانی
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 .خۆت رزگار بکهی  .بهلمهوه گرنگ نییه چیت کردوه

 ...ئالێکساندرا  .ئایا  ...ئهمیلینۆ له کوێیه ؟ ئایا تۆ

ئالۆنسۆ ههڵدهستێ و خولێک دهخوات ،تهماشای ژنهکانی
 .دهورو پشتی خۆی دهکات

ئالۆنسۆ  .من ئهوم نهدیوه  .من کهسم نهدیوه  .لهو ڕۆژهوه که بردیانین
لێکیان جیا کردینهوه و ئیتر من کهسم نهدیوه  .ههریهکهی له
 .شوێنێکیان توند کردین و ئیتر لهو دهمهوه من کهسم نهدیوه

 .سۆفیا بهرهو لی ئالۆنسۆ دهڕوات ،دهستی دهگرێ و ماچی دهکات
زۆر به هێواشی به لیلیهیهکی بێ وشه دهیلوێنێتهوه  .که تهواو
 .دهبێ دهستی بهرهڵ دهکا و ڕووی وهردهگێڕێت

 .سۆفیا  .یانی ،ئالۆنسۆ ماندووه  .بڕۆ خواردنی بهرێ و بینوێنه

 .سۆفیا دهڕواته ژورهوه  .کورسییهکی چۆڵ دهبینین ڕۆشن دهبێتهوه
 .دهڕوات بهرهو لی

 .یانینا  " .بۆ ههموو ژنهکان " ههرچییهکی کردبێ
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 .سۆفیا به کورسییهکهی ئهمیلینۆوه دهگهڕێتهوه

ئالێکساندرا  .ئهوه کورسییهکهی ئهمیلینۆیه  .کورسی مێردهکهم بۆ کوێ دهبهی ؟

 .سۆفیا  .بۆ سهر ڕووبارهکه

ئالێکساندرا  .بۆچی ؟

سۆفیا  .تۆ خۆت دهزانی بۆچی ؟ ئالێکساندرای داماو ،به هێز به و دان به
خۆتا بگره  .ههموو نێرینهکانمیان بۆ ڕهوانه کردمهوه  .دوانیان به
ڕووبارهکهیا بۆ ناردمهوه  .سێیهمیان له توله ڕێگهوه  .ههر ههموویان به
مردوویی بۆ هێنامهوه  .ئیستاش دهچمهوه سهر ڕووبارهکه تا چاوهڕوانی
 .دواههمینیان بکهم
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دیمهنی بیست و دوو

سۆفیا به خۆی و کورسییهکهوه لهسهر ڕووبارهکهیه  .تریساش کورسییهک
 .بهدوای خۆیا ڕادهکێشێت

سۆفیا  .چی ئهکهی لێره ؟

 .تریسا  .منیش هاتووم چاوهڕێ دهکهم

سۆفیا  .ئهوه کورسی کێیه ؟

 .تریسا  .کورسی براکهمه

سۆفیا  .کورسی سیبا ؟

 .تریسا  .نا هی فرناندۆیه

 .سۆفیا  .ئهمشهو سارد و تووشه ،سهرمات ئهبێ
 .تریسا  .خۆ من لهتۆ زیاتر نیم
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 .سۆفیا  .ئاگرێ بکهرهوه ،ئێمه ههردوکمان پیرین

 .تریسا  .چیلکه و چهوێڵی لێ نییه

 .تهماشای کورسییهکان دهکهن ،تریسا ئهوهی خۆی گڕ تێبهر دهدات
 .ههروهها سۆفیاش

 .تریسا  .ئاگرێکی خۆشه ،گڕ و تینی پێبهخشیمهوه

 .سۆفیا  .دوو کورسی هیچ نییه بۆ سووتان

 .تریسا  .خهمت نهبێ دونیایهک کورسی تریش وان بهڕێوه
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دیمهنی بیست و سێ

ئهمانۆئێل لی کاستۆریایه ،دوو قهنهفهی چهرمی گهورهی قۆڵدار ڕوویان له شانۆیه و
دوکهڵی جگهرهیان لێوه بهرز دهبێتهوه ،بۆ ماوهیهک قهنهفهکان وهک ئهوه وایه
کهسی لهسهر دانهنیشتبن  .فیلیپ و براکهی لهوێن ،فیلیپ دهبینرێ بهڵم براکهی 
به نهێنی دهمێنێتهوه و به تۆنێکی دهنگی دهدوێ که تاڕادهیهک دهنگێکی ئامێر
 .ئاسای گڕی ههیه  .ئهمانۆئێل بهوپهڕی شهرمهوه له نزیک بیاترێسهوه دانیشتوه
 .لهو لیانهوه فیلیپ دائهنیشێ و تهماشای دهرهوه دهکات

.فلیپ کاستۆریا  .به کاپتنهکهت بڵێ من تهواو ههست به دڵنیایی ناکهم

 .ئهمانۆئێل  .بهڵێ ،بهڕێز کاستۆریا

فلیپ کاستۆریا  .دوو لشه و ژمارهیهکی بێشومار بێوهژن  .مهبهستم ئهوهیه
ئهم بارودۆخه تاکهی ئاوا درێژه دهکێشێ ؟ ئهم سیاسهته
تاکهی ئاوا بهردهوام دهبێ ،ئهمه چۆن وا دهبێ ؟ ئهمه به
قسه و گفتی کێ نیزام ئاوا دهگهڕێنرێتهوه ؟
ئهمانۆئێل ،تۆ دڵنیای لهوهی که هیچ ناخۆیتهوه ؟

 .ئهمانۆئێل  .نا زۆر سوپاستان دهکهم کاستۆریای بهرێز
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بیاترێس کاستۆریا  .ئهمانۆئێل لهوه دهکات لهوێ خواردنت نهدهنێ ،زۆر
 .لواز بووی

 .فلیپ کاستۆریا  .بیاتریس کوڕهکه بۆ خۆی ههر وا لواز بووه

بیاترێس کاستۆریا  .من ههرگیز له بهڕێز کاستۆریا خۆش نابم که ئاوا تۆی بۆ
 .سهربازی رهوانه کرد

 .ئهمانۆئێل  .سوپاسگوزارتانم خاتوو بیاترێس

بیاترێس کاستۆریا  .ئهو خهڵکانهی که ئیستا بهردهستیمان دهکهن به ئێمه
بێگانهن  .خۆشیم پێیان نایه  .بۆچی ناگهڕێیتهوه بۆ لمان ؟

 .فلیپ کاستۆریا  .ئهم به کهڵکم دێ ،ئهوانی تر کۆمهڵێ گهمژهن

 .ئهمانۆئێل  .سوپاسگوزارتانم بهڕێز کاستۆریا

فلیپ کاستۆریا  " .له شوێنی خۆی ههڵدهستێ و دهجوڵێ " پێم وایه ئهم ههرا و
گێرهشێوێنییه ههمووی به هۆی ئهو کاپتنهی تۆوه بێت  .براکهشم
ههمان ڕای ههیه  " .ئاماژه بۆ کورسییهکه دهکات " پێم خۆشه
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 .ئهوه له کاپتنهکهت بگهیهنی

 ....ئهمانۆئێل  .بهڕێز کاستۆریا ،منیش پێم وایه ،که تهنیا ههر ئهو ههوڵ دهدا

 .براکهی کاستۆریا  .خهمسارده

 ...ئهمانۆئێل  " .لێی تێناگات " بمبهخشه  .بهیارمهتی دهکرێ ،بهڵم من

 .براکهی کاستۆریا  .فلیپ ،تێی بگهیهنه با به کاپتنهی بڵێ که زۆر خهمسارده
،ههشت ساڵ له کاری سهخت و بێبڕانهوه له شهوێکا به باچوو
بۆ خۆت دهزانی ،لهوهوبهر دههاتن و ههر وهک پیشهی خۆیان به
 .پهرژینهکهدا ههڵدهگهڕان و پهنجهیان له خاکی ئێمه گیر دهکرد 
 .ئهگهر هێشتا دهرسیان وهرنهگرتوه ،چهند کهسێکیان لێ بکوژه
خودا پشت و پهنامان بێ ،هێزه سهربازییهکهی پێشتر ههر که
.دهستیان بهکار کرد چاپووک و به زهبروزهنگ بوون  .ئهمه لبهن
کهسێکی تری له شوێنی دانێن  .ئهو کاره بخهنه ئهستۆی ئهو کوڕهی
که لێرهیه  .کهسێک که پهنجهکانیان ببڕێتهوه  .ئهوه خهریکه دهبێ
.به چوار ههفته  .کۆتایی بهم ههرایه بهێنن  .ئهوهی تێبگهیهنه فلیپ

 ...فلیپ کاستۆریا  .بهڵێ ،زۆر باشه
براکهی کاستۆریا  .میدیای جیهانی هیچ و پوچ چییه ؟ بڵێ با لپهڕه پهنجای
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ڕۆژنامهی پاش نیوهڕۆان بسوتێنن  .ئهوان نایهنهوێ ئهو
توڕههاته بخوێننهوه  .دهیانهوێ دهربارهی ئهو کیژۆڵه
ئهمریکییه ناسک و جوانانه بخوێننهوه  ...ئهوانهی
! تهکساس
 .پێدهکهنێ ،به وتنی تهکساس گهشکه دهیگرێ
! تهکساس

 .بیاترێس کاستۆریا  .من سهرسامم بهو کاپتنه

 ...براکهی کاستۆریا  .فلیپ ،ئهوه دیسانهوه دهستی پێکردهوه

بیاترێس کاستۆریا  .ئهو ژنانه داوای چیان کردووه ؟ تهنیا لشهی مێردهکهنیان
دهوێتهوه ؟

 .فلیپ کاستۆریا  .بیاترێس به یارمهتی خۆت

بیاترێس کاستۆریا  .ئهوهی داوای دهکهن بۆیان جێ به جێ بکهن ،ئهوه
 .ههقێکی ئاینی خۆیانه

 ....فلیپ کاستۆریا  .خاتوو کاستۆریا کهمێک توڕهیه ،ئهمانۆئێل ،ئهم ژنه
بیاترێس کاستۆریا  .بۆچی ههر کاتێ من و تۆ لهسهر شتێک نهگونجێین
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 .پێم دهڵێی توڕهیه ؟ من توڕه نیم  .من دهترسێم
دهزانی ئهمانۆئێل به ڕێکهوت گوێم له خزمهتکارهکان
بوو له ناندینهکه باسی چیان دهکرد ؟

 .فلیپ کاستۆریا  .ئۆهــ  ...باسی ئهوه مهکه

بیاترێس کاستۆریا  .دهربارهی ژنهکانی سهر رووبارهکه دهدوان ،باسی ئهوهیان
دهکرد که گوایه گوێیان لێ بووه ،که دهڵێن مردووهکان
دهچنه ههموو شوێنێکهوه ،تهنانهت بۆ ئێرهش دێن ،بۆ ناو
ئهم مۆڵک و ماڵهی ئێمهش دێن ،دهچنه ناو ههموو کێڵگهکانهوه
 .بۆ ناو ههموو باخی میوهکان

 ...فلیپ کاستۆریا  " .لسایی دهنگی خێو دهکاتهوه " هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ

 .بیاترێس کاستۆریا  .فلیپ ،دهمت داخه  .به چرپه دهدوێن ،من گوێم لێیانه
ههروهها دهیانگووت  ....که ئهو لشانه شێواون و ڕوخساریان
 ....تێکچوه

 .فلیپ کاستۆریا  .بیاترێس ،تکات لێ دهکهم ئهو قسانه خۆش نین

بیاترێس کاستۆریا  .ههروهها له شهودا  ..دهیانگووت گوایه بۆ خۆیان بینیویانن
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که هاتۆچۆ دهکهن ،ترسناکن  .کهس ناتوانێ هیچیان لێ بکات
 .لهبهرئهوهی هیچ لهگهڵ مردووانا ناکرێت
 .براکهی کاستۆریا پێدهکهنێ

بیاترێس کاستۆریا  .بهڵێ ژنه خزمهتکارهکه گووتی؛ کهس ناتوانێ بهر به مردوو
بگرێ  .دوو شهویش لهمهوبهر ،فلیپ من ئهوهم بۆ باس نهکردووی
بهڵم ،له خهوێکی زۆر ناخۆش به ئاگا هاتم و چوومه خوارهوه
بۆ ژێرزهمینهکه ،خزمهتکارهکان ،دهرگا و پهنجهرهکانیان
ههموو خستبووه سهر گازهرای پشت  .ههموو شتێکیان به
کراوهیی به جێهێشت بوو بۆ ئهوهی که مردووهکان بتوانن به
 .ئاسانی بێنه ژورێ

 ...فلیپ کاستۆریا  " .بهرهو لی بیاترێس دهڕوات " ئیتر بیبڕهوه
دهبینی ئهمانۆئێل ،لهبهرئهوهیه که ژنان ناتوانن ببنه سهربازی
 .باش  .لهبهرئهوهیه که دهبێ کۆتاییهک بۆ ئهو بارودۆخه دابنرێ
.دهمهوێ به فهرماندارهکهت بڵێی که ئیدی لهوه زیاتر بهرگه ناگیرێ
 .ئهمانۆئێل  .بهسهرچاو گهورهم

 .فلیپ کاستۆریا  .یاوهخود ناچار دهبم پیاوهکانی خۆم بخهمه کار
تێگهیشتی ؟
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 .ئهمانۆئێل  .بهڵێ گهورهم تێگهیشتم ،دڵنیابه که کاپتنیش لهوه تێدهگهیهنم

 .ئهفسهر دێته ژورێ

 .ئهفسهر  .ئهمانۆئێل ،پێموایه کاپتن خهریکه له ههموو شتهکان تێبگات

براکهی کاستۆریا  .ئاهـ  ..ئهی فریادرهسی ئێمه ،ئهم بهیانییه تهلهفونم
 .بۆ باوکی ئێوه کرد

لهو دیووی ئهو دیمهنهوه ،ژنهکانی تر دهبینین چوونهته پاڵ
 .سۆفیا و ئهو ژنهی تر که بۆ یهکهم جار له کهناری ڕووبارهکه بوو
 .ههموو کورسی تهختهیان پێیه

 .بیاترێس کاستۆریا  .فلیپ ،بڕوانه ،دۆڵهکه دوکهڵی لێههڵدهسێ

 .ئهفسهر  .بهڵێ ،ژنهکانن ،ههر سی و شهش بێوهژنهکه پێکهوه ئاگریان کردۆتهوه
لهڕاستیا یهکێکیان لێ کهم بۆتهوه  .ئهم بهیانییه خۆی له ڕووبارهکهدا
 .خنکاندوه  " .بۆ ئهمانۆئێل " پێم وابێ ئهو یهکهیان بێ که تۆ دهیناسیت

 .ئهمانۆئێل ڕووی بهرهو ئهفسهر وهردهگێرێ  .ههردوکیان له یهک دهڕوانن
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فلیپ کاستۆریا  " .تهماشای ئاگرهکه دهکات " ئهو کارهساته چییه ڕوو دهدات ؟

 .ئهفسهر  .ههر ههموو ژنانی گوندهکه کورسییهکانیان دهسوتێنن

 ...براکهی کاستۆریا  .ههر ئهوهندهی دهستیان به ئاگر گهیشت

فلیپ کاستۆریا  .ئهوه دهستیان پێیگهیشت  .کاتی ئهوه هاتوه بهدهستی خۆم
 .ئاوێ بکهم بهم ئاگرهیا

ئهفسهر  .نا خۆت ماندوو مهکه ،من ئهم کاپتنه دهناسم ،ئهویش
 .خهریکه سهبری نامێنێ

دیمهنی بیست و چوار
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 .کاپتن و ئهفسهر له ژوری کاپتن پێکهوه دهبینرێن

ئهفسهر  .ئاگرێکی ترسناکه ،لهو پهری دونیاوه دهبینرێ  .ههرکهسێ ئهو ئاگره
ببینێ سهری دهسوڕمێ لهوهی که کێ کاروباری کاماچۆ بهڕێوه دهبات ؟

 .وچانێکی کورت

کاپتن  .ئهوانه چیان دهوێ ؟ ئهوه بوو من دیلێکم  ....ئهوهشم نیشان دان که
ههندێک له پیاوهکانیان ئازاد دهکهین ،بهڵم ئهوان  ...دیاره خۆشییان
به مردوو دێ  .لێم دهپاڕێنهوه که پهنچه لهسهر پهله پیتکهی دهمانچهکهم
 .دابگرم

ئهفسهر  .نهک ههر یهک کهسیان ،یان ههندێکیان ،بهڵکو دهیانهوێ
 .ههموو مێردهکانیان بۆ ئازاد بکهی

 .کاپتن  .ههموو ،بهڵم ئهوه مهحاڵه

 .ئهفسهر  .مهحاڵه ،ههر ئهوهنده ههبوو

کاپتن  .چۆن ؟
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 .ئهفسهر  .ههر ئهوهنده ههبوو  .ئهوان بۆ خۆیان وا ڕادهگهیهنن

 .کاپتن  .ههر ئهوهنده چی

 .ئهفسهر  .لێیان بپرسه  ..ههر ئهوهنده ههبوو

 .کاپتن  .تۆ دهبێ زۆر بهوه ئاسوده بی

ئهفسهر  .ئاسوده بم ؟

کاپتن  .باشه ،تۆ گرهوهکهت بردهوه  .ئیستاش ئهوهی ئارهزووت دهکرد وا
بۆت هاتۆته دی ،دهست لهکار کێشانهوهکهم ،ئامانجهکانیشت ،که
 .لهوانهیه بهسهدان بن  .خوێن ڕشتن و چێژبینین

ئهفسهر  .چێژبینین ؟ کاپتن ئهوه دادپهروهری نییه  .تۆ پێت وایه من چێژ
لهوه دهبینم ؟ ئهو مناڵهی ئهو ڕۆژه دهڵێی ؟ پێت وایه من خۆشیم
لهوه بینیوه؟

کاپتن  .خۆشیت لێ نهبینی ؟
ئهفسهر  .من برایهکم ههیه کتومت له تهمهنی ئهو دایه  .تۆ زۆر تێکۆشاوی
بۆ ئهوهی ژیانیان پڕکهی له خۆشگوزهرانی  .سهرهرای ئهوهی
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دهبێ بهدهست چاکهخوازی تۆوه بناڵێنن  .ههرچییهک دڵیان
 .ئارهزوو بکا بۆیان دابین کراوه ،من بهزهیم بهو خهڵکهیا دێتهوه

کاپتن  .قهشمهریم پێ دهکهی ؟

 .ئهفسهر  .کاپتن من و تۆ یهک بهرگمان پۆشیوه

 .کاپتن  .مهبهستت ئهوهیه ئامادهی لهگهڵما پاشهڵت تهڕ بێ

ئهفسهر  .مهبهستم ئهوهیه ئێمه لهیهک بهرهبابین  .لێم تێدهگهی  .مهبهستم
لهوهیه که من و تۆ ههردوکمان برای یهکین ،ئهگهر ههڵهیهکیش
 .ڕوو بدات ئهوا ههردوکمان پێکهوه باجهکهی دهدهین
 .وچانێکی کورت
 .من ئامادهم بۆ ههموو فهرمایشتێکی ئێوه
 .وچانێکی کورت

 .کاپتن  .لهوانهیه که  ...لهوانهیه که  ...من لهگهڵتان خراپ جوڵبێتمهوه
 .وچانێکی کورت
 .ههر ئیستا ئهو فۆنتسه پیرهم بهرهو بهندیخانه بۆ راپێچ بکهن
 .ئهفسهر  .داوا ئهکهم لهوبارهیهوه ڕونکردنهوهی زیاتر بدرێ
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 .کاپتن  .ئهو پیرێژنه بهند بکهن که پێشرهوی ئهو یاخبوونه دهکات

ئهفسهر  .ئهوهت لهیاد بێ که ئاگرهکه پهره دهسهنێ و ئهم دۆڵه و ئهم
 .وڵتهش پڕن له کورسی کۆن و بێکهڵک که چاوهڕێی سوتان دهکهن
 .خهڵکانێکی بێشوماریش تهماشا دهکهن

 .کاپتن  .تهماشای من دهکهن

 .ئهفسهر  .تهماشای ئێمه دهکهن

کاپتن  .سوپاست دهکهم  .پێموابێ من و تۆ دهبێ له داهاتویهکی نزیکا دانیشتنێکی
پڕ ئاههنگ و خۆشی له شارا ساز بکهین ،یهک دوو ئافرهتی جوانیشمان له
 .نزیکهوه بێ  .ژنهکانی ئهم ناوچهیه بهشێوهیهکی سهرنج راکێش دزێون

" ئهفسهر  .بهشێوهیهکی سهرنج راکێشیش کهللهرهقن  " .ههردوکیان پێدهکهنن
 .له دواجاردا ،هیچ چارهسهرێک لهگهڵ ئهم ژنانهدا کهڵکی نییه
 .ئهم پیرێژنه شێته

کاپتن  .من بۆ خۆم دهزانم چۆن لهگهڵیا قسه دهکهم  .پیشانی ئهدهم
 .چارهسهری سهد دهر سهد چۆن دهبێ  .من پشتی ئهشکێنم
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 .ئهفسهر  .ئهوا من دهچم دهیهێنم

 .کاپتن  .که چوویت بۆ ئهوێ کورهزاکهشیم لهگهڵ خۆتا بۆ بهێنه
 .وچانێکی کورت
 .ئهگهر ناتهوێ ئهو منداڵهم بۆ بهێنی ئهمانۆئێلی بۆ ڕهوانه دهکهم

 .ئهفسهر  .کاپتن  ..ئهوه ڕاگرتنی دڵی بهرانبهره
 .وچانێکی کورت

 .کاپتن  .هیچ نییه  .دایکێکی میهرهبانم ههیه
 .ههر له منداڵیمهوه فێری ئهوهی کردووم که برای خۆم بپارێزم

 .ئهفسهر  .ههروهها منیش

دیمهنی بیست و پێنج
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 .ماڵی فۆنتسه ،کهلوپهلی ماڵهکه لێره و لهوێ له حهوشهکهدا فڕێ دراون
فیدیل لهسهر پارچه بهردێک دانیشتووه ،ئالۆنسۆ لهسهر پلیکانهی دهم دهرگاگه
دانیشتوووه و منداڵهکهی له باوهش گرتوه  .یانینا به پێوه ڕاوهستاوه و لهو وێرانهیه
دهڕوانێ ،بهرهو لی ئالۆنسۆ دهڕوا و باوهش بهسهریا دهکات و به هێواشی پیایا
 .دهکێشێ و زۆر به ناسکی مناڵهکهی لێوهردهگرێ  .ئالۆنسۆ به کپی دهگری
 .یانینا منداڵهکه بهرهو ناو حهوشهکه دهبات
ئهلێکساندرا بهههناسهسوارییهوه دێتهژورێ و سهروقژی ژاکاوه و جلهکانی
 .لهبهر خۆیا دادڕاندوه و ڕوخساری خوێناوییه

 .ئهلێکساندرا  .ئیتر جارێکی دی نایبینمهوه

 ...یانینا  .دهمت بشکێ  .خهمت نهبێ ،هیچی لێ ناکهن  .ئهو
فیدیل ؟

 .فیدیل له شوێنی خۆی ناجوڵێ

 .ئهلێکساندرا  .فیدیل ،یانینا لهگهڵ تۆیهتی

 ...یانینا  .فیدیل ،مامت لهگهڵ خۆت ببهره ژورهوه  .مامت
 .دهیهوێ بچێته ژورهوه
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 .فیدیل له شوێنی خۆی ههڵدهستێ  .فیدیل و ئالێکساندرا لهیهکدی دهڕوانن
 .دواتر فیدیل دهستی ئالۆنسۆ دهگرێ بهرهو ژورهوهی دهبات

 .یانینا  .تۆ تهواو شڵهژاوی

ئهلێکساندرا  .منداڵهکه چۆنه ؟

 .یانینا  .پێئهکهنێ  .کوڕهکهت بۆ دههێننهوه  .ههر ههموومان پێکهوه ههوڵ ئهدهین
 .کوڕهکهت بۆ دههێننهوه ،بڕوا مهکه هیچی لێ بکهن

 .ئالۆنسۆ دێتهوه دهرێ

ئالۆنسۆ  .یانینا  ...؟

" یانینا  " .ههڵدهستێ و بهرهو لی ئالۆنسۆ دهڕوات و لهگهڵ ئالێکساندرا دهدوێ
ئهو پیاوانه کێ بوون که ئاوایان لێ بهسهرهێنای ،ئهوانه کێن که
دێنه نێو خهونهکانتهوه ؟ کهی باجی ئهو ئازار و ئهشکهنجانهت
ئهدهنهوه ؟ دهمهوێ شۆرببمهوه بۆ ناو خهونهکانت و ئهو پیاوانه لهو
تاریکییه کێش بکهمه دهرێ و بۆ دونیایان ئاشکرا بکهم  .ههست به
 .جۆره توڕه بوونێکی سهیر ئهکهم که خهریکه دهمکوژێ
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 .فیدیل دهردهکهوێ

ئهلێکساندرا  .ئهو دهمهی که ئهمیلینۆیان برد ،پێم وابوو ئهگهر دان به خۆما
بگرم و بێدهنگ بم ،ئهوا هیچی لێ ناکهن و ڕۆژێک به ساخ و
سهلمهتی دهیهێننهوه ماڵێ  .ئیدی لهو دهمهوه وایان لێ کرد
بووم که ههموو ڕۆژێک بێدهنگ بێدهنگ شوێن جێ پێکانیان
بکهوم  .ئێمه ههمیشه نوقمی ئهندێشهی گهڕانهوهی ئهوان بووین
 .و کهچی پهیتا پهیتا ڕۆژانه کهسانێکی دییان پهلکێش دهکرد
من دهمهوێ کوڕهکهم سهلمهت بێ ،بهڵم  ...له دواییا ههر دهبێ
کۆتاییهک بۆ ئهمانه ههبێ  .ئهو مافانهمان بۆ بگهڕێننهوه که لێیان
زهوت کردوین  .چ به مردوویی بێ یان به زیندوویی ،پیاوهکانمان
پێ بدهنهوه ،ئهگهر کوژراویشن ئهوا بکوژهکانمان بدهنێ تا
 .ڕاپێچی دادگایان بکهین

 .یانینا  .ئالۆنسۆ من دهچمه خوارێ بۆ سهر ڕووبارهکه تا لهوێ لهگهڵ ژنهکان بم

 ...ئالۆنسۆ  .یانینا

یانینا  .ئهگهر کات بوار بدات ،دهتوانم ئهوه چارهسهر بکهم ،بهڵم
 .ئیستا بوار نییه
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 .بۆ فیدیل " مناڵهکه له باوهش بکه "

 .یانینا بهرهو لی فیدیل دهروات ،که ههنگاوێک دهگهڕێته دواوه
یانینا منداڵهکهی دهداتێ ،دواتر کورسییهک ههڵدهگرێ که له
 .حهوشهکهدا کهوتوه و دهڕواته دهرێ

فیدیل  .دایه  ...؟

 .ئالێکساندرا  .منیش دهڕۆم

 .فیدیل  .دهمهوێ منیش لهگهڵتا بێم

 .ئالێکساندرا  .دهبێ کهسێک ئاگای له مناڵهکه بێ

 .فیدیل  .ئالۆنسۆ چاوی لێ دهبێ

 .ئالێکساندرا  .نا بڕوا ناکهم ئالۆنسۆ بتوانێ چاودێری بکا

فیدیل  .خۆ ئهوه مناڵی من نییه  .نازانم ئهگهر مناڵهکه وڕکی گرت
 . ...چۆن ژیری بکهمهوه
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 .ئالێکساندرا  .خواردنی بدهرێ

فیدیل  .ئهی ئهگهر خواردن نهبوو ؟

 .ئالێکساندرا  .قسهی بۆ بکه  .حیکایهتی بۆ بگێرهوه

 .فیدیل  .دایه تکات لێ دهکهم مهڕۆ

 .ئالێکساندرا  .له جیاتی من له ماڵهوه به و ئهو مناڵهش له باوهش بکه
 .ئهو کورسیهی تر لهگهڵ خۆی دهبا که له باخهکهدا ماوه
 .من دایکتم

ئالێکساندرا و یانینا قۆڵ دهکهن به قۆڵی یهکا و له باخهکه ،بهرهو
 .ڕووبارهکه دهڕۆنه دهرێ  .فیدیل تهماشایان دهکات

دیمهنی بیست و شهش
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 .ژورێکی زیندانه ،کاپتن و ئهمانۆئێل و سۆفیا لهوێن  .شوێنهکه تهواوێک تاریکه
 .گوێمان له دهنگی تکهی ئاوه

کاپتن  .بدوێ ،دهی بدوێ ،ئهی پیری خهڵهفاو  .وادهزانی ئهمه ئازایهتییه ؟
پێت وایه ههموو کهس ئاگای لهوهیه لێره چی ڕوو ئهدات ؟ لشهی
تۆ و لشهی ههموو ئهوانهی تریش که لهگهڵتان ،دهخهمه پشتی
گهڵبهیهکهوه و دهتانبهم له شوێنێکی دوور زینده بهچاڵتان دهکهم
 .که ههرگیز خۆڵ و خاشاکیشتان نهدۆزرێتهوه  .ههر وهک ئهوهی که نهبووبن
ئهوه کۆتایی ههمووتانه .ئاسهوارتان ناهێڵم  .جا پێم بڵێ خۆت کۆتایی
 .دههێنی بهم ههڵیهی که ناوتهتهوه یان من کۆتایی پێ بهێنم
بۆ ئهمانۆئێڵ " ئهو گڵۆپه نهفرهتیانه ههڵبکه ،وا دهزانی "
 .شهمشهمه کوێرهم  .ئهو کوڕه بهێنه ژورهوه

 .سۆفیا دهشڵهژێ
ئهمانۆئێل ،به قۆڵ بهستراوی و چاوی بهستراوهوه ئالێکسس دههێنێته
 .ژورهوه ،کراسهکهی لهبهریا دڕاوه و شانێکی لێوه دهرپهڕیوه

 .سۆفیا  .ئهوه توڵفێکه

 .کاپتن  .پیاوێکه بۆ خۆی  .ئیتر لهوه گهورهتر نابێ
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کاپتن دهست له شانی ئالێکسس توند دهکات ،که له کراسهکهیهوه
 .دهرپهڕیوه ،ئالێکسس دهقیژێنێ

 .سۆفیا  .ئهو چ گوناهێکی کردوه

 .کاپتن  .بهڵم ئهو تۆی هێنایه قسه  .ئهم مناڵه بۆ من وهک موجیزه وایه
 .وچانێک
به ژنهکان بڵێ با بگهڕێنهوه بۆ ماڵهکانی خۆیان  .مل بۆ ئهوه
ئهدهی یان کورهزاکهت بنێرمهوه بۆ تاریکترین کونجی نێو ئهو
چاڵه دۆزهخهی بهندیخانه ،لهوهش دڵنیابه که خوا پێی خۆش نییه
 .که  ....گوێت لێمه ؟ جارێکی تر ئهم مناڵه به چاوی خۆت  ....نابینیتهوه
 .گوێت لێمه ؟ ئهشکهنجهی ئهدهین

ئالێکسس  .داپیره  ....؟

 .سۆفیا  .کاپتن ،بۆ خۆت مناڵت نییه ؟ بیکه به خاتری مناڵهکانی خۆت
 .دهمهوێ بۆ ماوهیهک به تهنیا لهگهڵی بم تا ماڵئاوایی لێ بکهم

 .وچانێک
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 ..کاپتن  .ئای خوای گهوره
تۆ شێتیت ،ئهو کوڕه زیندووه و ههوڵ بده ژیانی بکڕیتهوه  .ههست و
 ....سۆزت ههبێ
سۆفیا دهستی لهسهر دڵی ئالێکسس دائهنێ  .وچانێک  .کاپتن دهستی سۆفیا
دور دهخاتهوه  .چیت بۆ بکهم تا بڕۆی بۆ سهر ڕووبارهکه و پهشیمانیان
 .بکهیتهوه

سۆفیا  .دهمانهوێ ههموو پیاوهکان بگهڕێنهوه بۆ ناو ماڵ و مناڵی خۆیان  .ههر
ههموویان  .ئێوه ههموویانتان به زیندویی برد و ئێمهش ههموویانمان
به زیندویی له ئێوه دهوێتهوه  .ئهگهر مردووشن ئهوا دهمانهوێ
 .بهخاکیان پسپێرین

 ....کاپتن  .بهڵم من داوات لێ دهکهم که

سۆفیا  .دوای ئهوهش داوا دهکهین ههر لهسهر ڕووبارهکه ،ههموو پیاوکوژان
سزای خۆیان وهربگرن  .ئهوه داوای ههر یهکێک له ئێمهیه  .داوای
 .ههر ههموومانه

 .وچانێکی کورت
کاپتن  .مهرگهساتی ئهم وڵته ئهوهیه  ...له کاتێکا که نابێ وشک و
برنگ بێتهوه  .چاوهڕێی ئهوه دهکا بگهشێتهوه ،دهیهوێ سهوز
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و پاراو بێ ،بهڵم  ...کهس لهوه تێناگات که دهبێ ههنگاو ههنگاو
بچینه پێشهوه ،هیچ شتێک له چاوتروکانێکا ڕوو نادات  .ئهوهی بهرز
 .بڕوانێ ،نزم دهنیشێتهوه و هیچ بهدهست ناهێنێ تهنیا بهتاڵی نهبێ
 .ئهو مناڵه دهکرێ فێری خوێندهواری بکرێ  .دهتوانێ دهنگ بدات
دهکرێ ببێته  ...کهسێکی بهکهڵک بۆ نیشتمانهکهی  .دهرگاکانی ژیان
له بهردهم ههر هاوڵتییهکدا کراوهیه ،ئهو ئهشکهنجه و مهرگه بهسوێیهی
 .بۆ کورهزاکهتی دهخوازی ،خهون و ئارهزوی تۆیه نهک هی من

 .کاپتن دهمانچهکهی دهردههێنێ و لهسهری ئالێکسسی نزیک دهخاتهوه

! کاپتن  .داوای لێ بکه ژیانت بپارێزێ  .پێی بڵێ ،پێی بڵێ

چاوبهستهکه له سهری ئالێکسس لئهبا  .ئالێکسس چاوی دهنوقێنێ و
 .سهنگینی خۆی ون دهکات

 .ئالێکسس  .داپیره

 .بێدهنگی
 .سۆفیا  .ههر تۆزێك بوارم بده
 .وچانێک
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 .کاپتن  .تۆ چیم پێدهبهخشی ئهگهر من کهمێک بوارت پێبدهم

سۆفیا  .لهوانهیه کهمێک ئارامی  .له دواجاردا پێویستت به کهمێک
 .ئارامییه

کاپتن  .ئیدی من لهوه زیاتر داواکاریم له تۆ نییه  .هیچت نییه به
 .کورهزاکهتی بڵێی

 .میلی دهمانچهکهی رادهکێشێ

 .سۆفیا  .دهتوانم دهستی لێوه بهم

کاپتن  .بۆچی ؟

 .سۆفیا  .تکات لێ دهکهم

 .وچانێکی کورت
 .کاپتن  .تۆ ماندوم دهکهی ،پیرێژن

بهسهر ئاماژهی بۆ دهکات که دهتوانێ دهستی لێوه بات  .سۆفیا
 .بهرهو لی کورهزاکهی دهڕوات و جارێکی تر دهست ئهخاتهوه سهر دڵی
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 .ماوهیهک بهو جۆره ڕادهبورێ و له پڕێکا ڕۆشنایی دهگۆڕێت
 .سۆفیا و ئالێکسس پێکهوه به تهنیا دهبینرێن

سۆفیا  .دهتوانی گوێت لێم بێ ؟

 .ئالێکسس  .بهڵێ

سۆفیا  .پیاوه پچکۆلهکهم ،ئهوان ناتوانن گوێمان لێ بگرن  .جگهر گۆشهکهم
من بۆم ناکرێ ژیانی تۆ بپارێزم ،لهوه تێدهگهیت بۆچی ؟

 .ئالێکسس  .تێناگهم

سۆفیا  .لێم دهبوریت ؟

 .وچانێک

 .ئالێکسس  .بهڵێ

سۆفیا  .شتێکم ههیه پێتی ڕابگهیهنم  .دونیایهک گوند ههن بۆ زیندوان و
دونیایهک گوندیش ههن بۆ مردووان ،ههمیشهش ئابڵۆقهی ئێمهیان
داوه  .خۆت بنوسێنه بهو دیوارهی که کهوتۆته پشتتهوه  .دهستێک وا
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 .لهناو دیواره بهردینهکهدایه ،دهستی لێ نزیک بکهرهوه و توند بیگوشه

 ...ئالێکسس  .من دهترسم ،من

سۆفیا  .بهڵێ ،بهڵێ ،دهستهکهی لهوێیه ،ههستی پێ دهکهی ؟

 .ئالێکسس  .ههست به هیچ ناکهم

 .سۆفیا  .ئهوه دهستی باوکته ،دهیناسیتهوه

 .ئالێکسس  .بهڵێ

سۆفیا  .دهستێکی پۆڵیینه  .بۆ تۆ زۆر بهسۆزه  .بۆیه دهبێ بهجهرگ بی
بۆ ئهو کهسهی که له دوای تۆوه دێ ،بهڵکو بۆ ههموو ئهوانهش که
لهدوای تۆوه دێن ،خهڵکانی وهکو ئێمه نامرن  .تا ئهو دیواره ههبێ
 .من و تۆ و گهلێ خهڵکی دیش لهناو ئهو دیواره بهردینهدا دهبین
 .پیاوه بچکۆلهکهم ،جگهرگۆشهکهم ئێمه لهوێ پێکهوه دهبین

ڕوناکی دهگهڕێتهوه دۆخهکهی پێشوتر ،کاپتن دهستی سۆفیا لهسهر سنگی
 .ئالێکسس دور دهخاتهوه و تهماشای سۆفیا دهکات
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 .کاپتن  .خودا لێت خۆش بێ ،خودا له ههموومان خۆش بێ

 .تاریکی ،دهنگی فیشهکێک و دواتر فیشهکی دووههمیش دهبیستین
 .بهخێرایی سهر شانۆ ڕۆشن دهبێتهوه  .فیدیل و منداڵهکه دهبینین
 .له خواریشهوه لهسهر ڕووبارهکه سهرباز و ژنهکان کۆبوونهتهوه

دیمهنی بیست و حهوت
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فیدیل  " .بۆ منداڵهکه " پێویستت بهوه ههیه قسه بکهی ،دهبێ فێری ئهوه بی
 .که چۆن قسه ئهکهی  .دونیایهک شت ههن که دهبێ بیانگێریتهوه
بهڵم ئهگهر بڕیاڕیشت داوه که ههرگیز نهدوێی ،ئهوا ههرچۆنێ
بووه چیرۆکهکانت ههر دهگهنه دونیا  .حیکایهتگهلێک ههن که دهبێ 
هاوار و قیژه بیانگێرێتهوه ،ئهگهر هات و وتن و وشهش ئاماده نهبوون
ئهوا ههر بۆ خۆیان له پێستهوه دهرژێنه دهرێ  .رهشهبا لهگهڵ خۆی
ههڵیان دهگرێ ،دوکهڵ لهگهڵ خۆی دهیانبات ،ڕووبار تێکهڵ به هاژه و
خوڕهی خۆی دهکا و له جێگه تهنیا و دوره دهستهکانهوه بهرهو ئهو
 ....ئهو شوێنانهی ڕادهفڕێنێ که خهڵکهکانیان ئامادهن گوێ بگرن
 .دهتوانم چاوهڕێ بم ،دهتوانم چاوڕێی تۆ بکهم تا زمانت دهکرێتهوه
 .من سهبرم ههیه و دهتوانم قهدهرێکی درێژ چاوڕێ بکهم
 .دهڕواته دهرهوه
ڕۆژێکی خۆش و خۆرهتاوه لهسهر ڕووبارهکه ،ژنهکان لهوێن و سهربازهکان
به تفهنگ و تهقهمهنییهکی زۆرهوه ،پێشیان لێ گرتوون  .کاپتن و
 .ئهمانۆئێل لهوێ چاوهرێن ،ئهفسهر دهگاته لیان

کاپتن  .ئهم وڵته چی دی هیوای تیا نهماوه  .دهبێ ههموو دانیشتوانی ئهم
خاکه فڕێ بدهیته دهرهوه و خهڵکانی تازهی لهدهرهوه بۆ بهێنی ،خهڵکانێک
177

 .که خاوهنی ئهقڵ و هۆشن

 .وچانێک  .کاپتن تهماشای ژنهکان دهکات

 .ئهفسهر  .گهورهم لهوه دهکات بتهوێ فهرمان بدهم بهسهربازهکان

 .کاپتن  .بهڵێ دهکرێ فهرمان بدهی

 .سهربازهکان میلی تفهنگهکانیان دههێننهوه و شوێنهکانی خۆیان دهگرن

کاپتن  .ژنان ،بۆ دواجار ئاگادارتان دهکهمهوه که گوێڕایهڵ بن و بهرهو ماڵهکانی
خۆتان بڕۆنهوه دهنا ئاماژه به پیاوهکانم ئهدهم که به زهبرو زهنگ بڵوهتان
 .پێ بکهن
 .وچانێکی کورت
 .جهنگاوهران دهمهوێ کهناری ڕووبارهکهم بۆ خاوێن بکهنهوه

 .کاپتن جارێکی تر تهماشای ژنهکان دهکات که ههموویان لێی دهڕوانن
 ....له پڕێکا گوێمان له گریانی ئاژهڵێک دهبێ ،قهڵهڕهشێک یان
ههر ههموویان ،ژنهکان ،سهربازهکان ،تهماشا دهکهن  .دهنگی هاژه و
 .خوڕهی ڕووبارهکه بهرز دهبێتهوه ،ههر ههموویان دهگهڕێنهوه دواوه
ژنهکان به بێدهنگی بهرهو ڕووبارهکه دهڕۆن و دهچنه ناو ئاوهکهوه
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و لشهیهک ههڵدهگرن و دهیهێننهوه سهر کهنارهکه ،دواتر بهرهو
 .سهربازهکان دهڕۆن و ڕادهوهستن و ههردو لیان لهیهک دهڕوانن
جارێکی دی ڕووهو سهربازهکان دهڕۆن و لهوه دهکات سهما بکهن ،یان
لهوه دهکات گۆرانی بڵێن ،ههروهها لهوهش دهکات تهنیا بهرهو پێشهوه
 .بڕۆن و لشهکه لهگهڵ خۆیان وهک مناڵێکی تازه زاو ڕابژهنن

تاریکـــــــــــی

کۆتایی شانۆییهکه

ناوی شانۆ

ناوی نوسهر
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ناوی وهرگێڕ

 .۱مۆسیقای بێ دهنگ

لش نۆرین

دانا رهئوف

 .٢کۆتایی گهمه

سامۆیێل بێکێت

مستهفا قهسیم

 .٣کوێرهکان

مۆریس مهتهرلینگ

دلوهر قهرهداغی

 .٤ماراـ ساد

پیتهر ڤایس

شێرزاد حهسهن

 .٥سۆناتای تارمایی

ئاوگۆست سترنبێری

عهبدوڵڵ قادر دانساز

 .٦کهڵک

ئاوگۆست سترنبێری

خهبات عارف

 .۷مهرگهساتی شالیر

شێکسپیر

شێرزاد حهسهن

 .۸مهرگی کریشنا

ژان کڵۆد کارێر و

مستهفا قهسیم

ماری هێلین ئێستیان
 .٩شهڕ

دلوهر قهرهداغی

لش نۆرین

 .۱٠فریشتهیهک له بابل دادهبهزێت

فریدریش دێرینمات

شێرزاد حهسهن

 .۱۱گوێ بگره عهبدولسهمیع

عهبدولکهریم بهرشید

فاروق هۆمهر

 .۱٢لێ گهڕێن مرۆڤ بژی

پێیر لگهرکڤیست

خهبات عارف

 .۱٣پایهکانی کۆمهڵگا

هێنریک ئیپسن

هاودهم ساڵح جاف

 .۱٤مردنی دێوهرهیهک

ئارسهر میللهر

ئازاد حهمه شهریف

 .۱٥کهسێک ههر دێ

یۆن فۆسه

هاودهم ساڵح جاف

 .۱٦پهرجوو

لش نۆرین

دلوهر قهرهداغی

 .۱۷سهراییدار

هارۆڵد پینتهر

رێبوار رهشید

 .۱۸مردن و پاکیزه

ئێریهڵ دۆرفمهن

فاروق هۆمهر

 .۱٩هاملێت

شێکسپیر

ئازاد حهمه شهریف

 .٢٠سێ خوشک

چێخهف

جهلل تهقی

 .٢۱له چاوتروکانێکدا

پیتهر ئاسمۆسن

بههرۆز حهسهن

 .٢٢خهونه نمایشێک

ئاوگۆست سترنبێری

دلوهر قهرهداغی

 .٢٣ژوورهکه
خوێندنگای شهوان

عهلی عوسمان یاقووب

هارۆڵد پینتهر
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 .٢٤ئهستێڵکه مهزنهکه

پیتهر تێرسن

فاروق هۆمهر

 .٢٥گیانهوهره شوشهییهکان

تێنیسی ویلیامز

ئازاد حهمه شهریف

 .٢٦ڤاتسڵف

سلڤۆمیر مرۆژهک

کهریم پهڕهنگ

 .٢۷جورئهتی کوشتن

لش نۆرین

هیوا قادر

 .٢۸کاته بهسهرچووهکان،
ناپاکی ،دیمهنێکی سروشتی
 .٢٩دڵی بای و ئاهو
 .٣٠خاتوو ژولیا

هارۆڵد پینتهر

فاروق هۆمهر

عهباس مهعروفی

دلوهر قهرهداغی

ئاوگۆست سترنبێری

عهلی عوسمان یاقووب

 .٣١یۆن گابریێل بۆرکمان

هنریک ئیبسن

هاودهم سالح جاف

 . ٣٢جهژنی ههڵسانهوه

ئاوگوست سترنبێری

خهبات عارف

 .٣٣ز .ئیمپراتۆڕ جۆنز

یۆجین ئونێڵ

د .ئازاد حهمهشهریف

 .٣٤بێرتۆڵد برێشت

دایکه ئازا

کهریم پهڕهنگ

 .٣٥بێرتۆڵد برێشت

بازنهی تهباشیری قهوقاز

کهریم پهڕهنگ

 .٣٦ئهسانسێرهکه
ئاههنگی جهژنی لهدایکبوون
 .٣۷بێوهژنهکان

عهلی عوسمان یاقووب

هارۆڵد پینتهر
ئێریهڵ دۆرفمهن
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فاروق هۆمهر

