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پێشهکی و ناساندن

ههر وهکو ئارنۆڵد وێسکهر و جۆن ئۆزبۆرن و هاڕۆڵد پنتهر و ئهوانی دی ،پیتهر
تێرسنیش به یهکێک لهو نوسهره شانۆییانه دادهنرێت که لهو کێڵگه فراوانهی شانۆی
بهریتانییهوه هاتۆته دونیای نوسینهوه بهڵم به پێچهوانهی ههندێک له شانۆییهکانی
ئهو نوسهرانه ،شانۆییهکانی تێرسن زیاتر وێنه و ڕهنگدانهوهی کهلهپوری بهریتانییه
و لهڕێی زمان و کارهکتهری شانۆییهکانیهوه گوزارشتی لهو تهنیاییهی مرۆڤ کردوه
که بهدهست خاک و کارهکهیهوه دوچاری دێ  .ههروهک چۆن له شانۆیی " موونی و
کارهڤانهکهی " وێنهی کهسێتی موونی کێشاوه ،ئهو کرێکاره بهدبهختهی که ههوڵ
دهدات له گوندهکهیدا ژیانێکی باشی ههبێت ،ههر به ههمان شێوهش وێنهی چێرچی
له شانۆیی " ئهستێڵکه مهزنهکه " دا کێشاوه ،ئهو پیاوهی لهگهڵ کۆمهڵێک پهیکهری
پلستیکیدا که له باخچه پچکۆلهکهیدا دایناون ،له نوسینگهیهکدا کار دهکا و شوێن
ئهو دهنگه ڕۆحیهی ئهستێڵکێک دهکهوێت که کهوتۆته لدێیهکی ل تهریکهوه .
له شانۆیی " ئهو شهوهی فریشتهکان دهگرین " کهسێتی " هێربۆ " شی به ههمان
شێوه کێشاوه ،ئهو پیاوهی دهکهوێته شوێن " دیزیڵ " ئهو کهسێتییهی که خۆی به
پاڵهوان دهزانێ و لهسهر گیرفانی خهڵکی دهخواتهوه  .دیزیڵ هێربۆی نهگبهت و
ههڵهته بوو دهباته ههڵهموتی شاخێک و لهوێوه بهردهبێتهوه خوارێ .
تێرسن ههمیشه به شێوازی " وتوێژێکی سادهی سهر زمانی خهڵکی " کهسایهتیهکانی
خۆی دادهرێژێت ،لهسهر شێوازی چێژبهخشینی دوور له بنهما که بهردهوام
دهمانگهڕێنێتهوه بۆ سهرچاوهکانی کار و ژیانی ڕۆژانه و ئهو ناوهنده کۆمهڵیهتییهی
که خۆی فامی تێدا کردۆتهوه و تێیدا پهروهرده بوه  .دهکرێ بگوترێ وزه و سهرچاوهی
نوسینهکانی تێرسن لهو توانایهوه ههناسهیان وهرگرتوه .
له ساڵی  1963وه تێرسن زیاد له شهست و پێنج دهقی شانۆی نوسیوه که له
نێوانیاندا درامای ڕادیۆیی و تهلهفیزۆنیشی تیا بوون ،که زۆربهیان " پیتهر چیسمهن"
لهسهر شانۆی ڤکتۆریا بۆ شانۆی دهرهێناون  .ئهگهرچی ماڵی ڤکتۆریا کۆمهڵێک ماڵی
گچکه گچکهن بهڵم کۆمپانیایهکی ناوچهیی گرنگن که ڕۆڵێکی گهورهیان لهسهر
ئاستی داهێنان وهک شانۆیهکی بهردهوام له ناوخۆی بهریتانیادا گێراوه و
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بهشێوهیهکی بنچینهییش بهوه ناسراوه که دهستگیرۆیی شانۆ نووسه گهنجهکان
دهکات و گهشه بهو دۆکۆمێنت و سهرچاوانه دهدات که لهسهر کهسایهتی و پیشهگهری
ناوخۆ دامهزراون  .تێرسن بۆ خۆشی یهکێك بوه لهو نوسهره گهنجانهی که بهوه
ناسراوه که دهستگیرۆیی ئهو نوسهره گهنجانهی کردوه و گهشهی به گهلێک کهرهسه و
کهسایهتی ناوچهیی داوه  .تێرسن کۆمهڵێک شانۆیشی بۆ مایکڵ کرافت نوسیوه که
دامهزرێنهری شانۆی نهتهوهیی لوانه و دواتر له ڕێی مایکڵهوه ناوبانگێکی جیهانی
بهدهست هێناوه  .به لیهنی کهمهوه  10دهقی شانۆیی تێرسن وهک بهرههمهکانی
" وێست ئێند " وهرگیراوه و لهساڵی  1967دا به هاوبهشی لهگهڵ " پیتهر نیکلس"
پاداشتێکی زۆر باڵی جان وایتنگی له ئهنجومهنی هونهری بهریتانی بهدهستهێناوه .
به شانۆیی " ئاههنگی ڕاوه ماسی " یش لهساڵی  1972دا پاداشتی یهکێتی
نوسهرانی بهریتانیای بۆ باشترین دهقی شانۆیی ڕادیۆیی وهرگرتوه .
پیتهر پاترسن تێرسن له  16جۆزهردانی  1932دا له " نیو کاسڵ " له دایک بووه .
دهربارهی ژیانی خۆی دهڵێت " من کوڕی دارتاشێک بووم که ههموو شارهزایی ئهو
لهسهر کلتور و ڕۆشنبیری ڕۆژنامهی هێرڵدی چاپهکهی بهرنارد شۆ بووه لهگهڵ
کۆمهڵێک له شانۆییهکانی شهکسپیر که ههرگیز پهڕهکانی ههڵنهدرابونهوه "
له جهنگی جیهانی دووهمدا له نیوکاسڵ ڕۆژگاری منداڵی لهوپهڕی نهبوونی و
کهساسیدا بردۆته سهر ،دواتر ئهو ڕوداوانه بۆنهته بابهتی درێژترین دهقی شانۆیی
تا ئیستا بڵونهکراوهی به ناوی " دیلهکانی جهنگ " که له ساڵی  1971دا
لهلیهن " کۆمپانیای تاینسایتی شانۆیی " له نیوکاسڵ نمایش کراوه  .نۆستالۆجیا و
هێواش تێپهڕینی سهقامگیربوونی ئاشتی ،ههموو ئهو قۆناغانه دادهپۆشی که له
ههڵگیرسانی جهنگهوه دهست پێدهکهن تا به ساڵه بهراییهکانی ئاشتی دهگهن و ئهو
دیمهنانهی جهنگ که تێکهڵ به خهیاڵ و فهنتازیای ئهو مناڵنه بون که له حهوشهی
پشتهوهی ماڵهکانی تاینسایتا کاته ساردهکانی ژیانیان بردۆته سهر .
ئهو ڕهشایی و تهمو مژه پیشهسازییهش که باڵی بهسهر دونیای نیوکاسڵ کێشابوو
ببونه باکگراوندی گهلێک لهو شانۆییه هاوچهرخانهی که لهسهر شانۆی نیشتمانی
لوان نمایش دهکران .
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تێرسن ،قوتابی دواناوهندی هیتنی بوه و ههر لهسهرهتاوه گرنگی به هونهری
شێوهکاری داوه ،له تهمهنی پانزه ساڵیدا دواناوهندی بهجێ هێشتوه و وهک
نهخشهکێش کاری کردوه  .پاشی ماوهیهک پهیوهندی کردوه به هێزی ئاسمانی
پاشاییهوه و لهساڵی  1950وه بۆ ماوهی دوو ساڵ خزمهتی نیشتمانی خۆی به جێ
هێناوه و پاش تهواو بونیشی ،دوو ساڵ مامۆستا بوه له کۆلیجی " رێد لند " له شاری
" بڕستڵ " دواتر له گهلێک شوێنی جیاواز مامۆستایی کردوه ،له نیوکاسڵ ،نۆرز
ئهمبهرلند ،وستر ،بهڵم تێرسن ههرگیز خۆی لهو کارهدا به سهرکهوتوو نهبینیوه .
بۆ خۆی دهڵێ " ههرگیز گومانم لهوه نییه که کاتێ قوتابخانهم بهجێ هێشت دهبوو
کارێک به تهواوی فێربوومایه  .چینی کرێکار ههندێ جار هونهرمهندی ڕاستهقینه
دهخوڵقێنێ بهڵم پێم وا نییه ئهمه لهگهڵ منا وا بێت  .پێم وایه به ههڵه ههندێ له
پریشکی ئهو بارانهم بهرکهوت بێت ،ئهوه دهزانیت که من ههرگیز بۆ پیشهی
مامۆستایی نهگونجاوم ؟ بۆیه دهبێت له بارهی ئهوهوه بنوسم "
لهو وشانهدا ئهو فشاره سهرهکییه دهبینینهوه که له نێوان کاری ڕۆژانهی تێرسن و
کاری داهێنهرانهی ئهودا ههستی پێ دهکهین ،وهک لوێکی کرێکار ئهوهی دهزانی که
چۆن کاری سروشتی ههڵبسهنگێنێ و لهوهش دهچێ که ویستبێتی له کارهکتهری
شانۆییهکانی خۆی بچێت  .به شێوهیهکی سروشتی سهرسام بوه بهو کارهکتهره
ناوخۆیانهی که به ئارهقی ناوچهوان نانیان پهیدا کردوه و به شێوهیهکی ساده ژیاون،
سهرهڕای ئهوهش کاتێ که کاری داهێنهرانهی خوڵقاندوه خۆی دوور خستۆتهوه له
سهرچاوهی ئیلهامهکانی و بۆ پهیوهندییه واقعییهکانی خۆی گهڕاوهتهوه.

له ساڵی  1955دا تێرسن ژیانی هاوسهری لهگهڵ " شیل بێڵی " پێک دێنێ و له
" دۆڵی ئیڤه شهم " که ناوچهیهکی کشتوکاڵی به ناوبانگی " وستر " ه سهرقاڵی
مامۆستایی دهبێ و ههر لهوێشهوه دهست به کاری نوسین دهکات  .ئهنگێزهی نوسین
له کاتی له دایک بوونی یهکهم منداڵیانهوه دهست پێ دهکات ،زۆر له ئێواران کاتێ
که خهریکی به خێو کردنی منداڵهکهی دهبێت دهست دهکات به نوسینی یهکهم
ڕۆمانی درێژی که دواجار تهواوی ناکات و له جیاتی ئهوه دهست دهکات به
نوسینهوهی گفتوگۆکانی کهسایهتییهکانی ناو ڕۆمانهکه و له لی دهبێته شانۆییهکی
یهک پهردهیی به ناوی " ههڵتن " که نیشانی پیتهر چیسمهنی دهدات و ئهوهش
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دهبێته سهرهتایهک بۆ هاوڕێیهتیهکی درێژ خایهن له نێوان تێرسهن و چیسمهن دا و
دهرگا لهسهر پاشهرۆژێکی به پیت واڵ دهکات  .دواتر چیسمهن داوهتی تێرسن دهکات
بۆ شانۆ و ئهوهش دهبێته سهرهتایهکی گرنگ بۆ تێرسن و بۆ تهقینهوهی تواناکانی .
تێرسن سێ کاری شانۆیی بۆ شانۆی ڤکتۆریا دهنوسێت و دواتر له ئهنجومهنی هونهر
وهک نوسهرێکی شانۆیی دادهمهزرێت ،بهم دامهزراندنهش تێرسن سێههم نوسهری
شانۆیی بوو که لهلیهن ئهم ئهنجومهنهوه دهست نیشان بکرێت  .ئهم سهرکهوتنهی
تێرسن ڕێگا خۆشکهر بوو که گهلێک ناوهندی شانۆیی تر بیر لهوه بکهنهوه که
نوسهرانی لوی شانۆ هان بدهن و وهک نوسهرانی شانۆ دایانبمهزرێنن .
ئهو ماوهیهی کارکردنی له شانۆی فکتۆریا ڕۆڵێکی گرنگی له پهروهردهکردنی تێرسنا
بینی وهک نوسهرێکی شانۆیی  .چیسمهنیش رۆحێکی جوانی به شانۆییهکانی بهخشی
تهنانهت بهو دهقانهشی که هێشتا تهواو کامڵ نهبوو بوون  .ههروهها تێرسن ڕاسپێرا
که گهلێک دۆکۆمێنت و لێکۆڵینهوه بۆ ئهو کۆمپانیایه بنوسێت و گهلێک دهقی شانۆیش
له چیرۆک و ڕۆمانه ناوخۆییهکانهوه بۆ شانۆ ئاماده بکات  .ئهم کارانه گهلێک
یاریدهی تواناکانی نوسینی دا که مامهڵه لهگهڵ بابهت گهلێک بکات که له گهوههردا
بابهتی سهرنج ڕاکێش نهبوون ،بهڵم بوون به سهرچاوهیهکی گرنگ تا وهکو
نوسهرێکی شانۆیی کارامه له نوسین ئازادی بکات .
بۆ خۆی دهربارهی ئهو قۆناغه دهڵێت " بهرلهوهی ببمه نوسهرێکی کارامه ،مهبهستم
ئهو کاتانهیه که مامۆستا بووم یان خهریکی نوسین بووم ،ههوڵم دهدا پێشبینی
سهرتهختهی شانۆ یان پهرده و دیمهنهکان و ئهکتهرهکان و ههموو پێکهێنهرهکانی
تری شانۆ بکهم ،بهڵم ههمیشه دهگهیشتم به تاریکی و هیچم بۆ نهدههاته بهرههم و
بۆم نهدهکرا ههموو ئهو شتانه به تهواوی ئهنجام بدهم  .کاتێک که بۆ یهکهم جار
چیسمهنم ناسی و داوهتی کردم بۆ بینینی شانۆ  .به دهنگ داوهکهیهوه هاتم و شانۆم
بینی  .ئیدی هاتهوه یادم که ئهو پانتاییه خڕه ههر ههمان ئهو پانتایییه که ڕۆژگارێ
بۆ خۆی له یادهوهریمدا ههبوو  .ئیستا ئیدی ههموو شتهکان به ڕوونتر دهبینم  .ئیستا
دهتوانم دڵنیا بم که ئهو پانتاییه خڕه له مێشکمدا بهرجهسته بوه و ههر ئهوهندهیه
که مێشکم ببێته شانۆ ،کهم و زۆر ههر ههمان شته "

شانۆییهکانی تێرسن بهسهر سێ قۆناغدا دابهش دهبن ،ئهو شانۆییانهی که له
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" دۆڵی ئیڤه شهم " نوسیونی که دهربارهی هاوڕێکانی و ئهو شارهزایییهی لهسهر
دونیای کشتوکاڵ ههی بوه له " وستر "  .ئهو شانۆییانهی دهکهونه ئهم قۆناغهوه
تێکهڵن له ههستێکی قوڵی شاعیرانه ،خوێنهر له دوای خوێندنهوهی بهرههمه
شانۆییهکانی ههست دهکات ئهزمونی شاعیرێکی وهک دیلن تۆماسی خوێندۆتهوه .
تێرسن زۆر به قوڵی وێنهی دونیایهکمان بۆ دهکێشێ که چۆن جهنگ سروشت و مرۆڤی
پێکهوه ناشرین کردوه .
ئهو شانۆییانهی کاتێک لهگهڵ شانۆی ڤکتۆریا کاری کردوه له کورته چیرۆک و ڕۆمان
گهلێکهوه بۆ شانۆی ئاماده کردون ،ئهم قوناغهی تێرسن کهمتر داهێنان و جوانکاری
پێوه دیاره ،دهکرێ تهنیا وهک مهشق و ڕاهێنانێک تهماشای بکهین که دواتر
تواناکانی له بهرههمهکانی دیدا و له قوناغێکی دواترا دهگاته دوا پلهی جوانکاری .
ئهو شانۆییانهی که بۆ " شانۆی نهتهوهیی لوان " نوسیونی ،لهم قۆناغهدا تێرسن وهک
نوسهرێکی قاڵبوو دهگاته دوا پلهی کهماڵی خۆی و زیاتر وهک نوسهرێکی جیهانی
دهناسرێت که دواتر لهلیهن رهخنهگرانێکی وهک " جان راسل تێلهر " و " دان
ریبالتۆ " وه له ڕیزی ئهو نوسهرانه پۆلێن دهکرێ که وهک پێکهێنهرانی شانۆی
ههفتاکانی بهریتانیا ناویان دێ  ،که به شهپۆلی دووههم دهناسرێتهوه یان به
نوسهرانی توڕه  .ئهم شهپۆله زیاتر له دوای نمایش کردنی
" به توڕهیی ئاوڕێک له ڕابردوو بدهرهوه " ی جون ئۆزبۆرن دهناسرێتهوه .
یهکێک لهو سیفاته گرنگانهی که دهکرێ له زۆربهی شانۆییهکانی تێرسندا بهدی
بکهین ،ئهو بێهودهییه که جیهان له دوای ههردوو جهنگی جیهانگیرییهوه به خۆیهوه
بینی  .که دواجار ئهو رۆحه بێهودهییه له زۆربهی نوسهرانی شهستهکان و ههفتاکانی
شانۆی بهریتانیدا به دی دهکهین ،که دیارترینیان هاڕۆڵد پنتهره  .ڕهنگه له
ئهستێڵکه مهزنهکه دا زۆر به ڕوونی ئهو بێهودهییه ههست پێبکهین ،که ههندێ جار
تا دوا ڕادهی بێزاربوون کێشمان دهکات ،بهڵم تێرسن به زیرهکی و شارهزایی خۆی له
چۆنێتی دارشتنی دیاڵۆگهکاندا ئهو بێزاربوونه تێکهڵ به ئیستاتیکایهکی وێنهیی و
شیعری دهکات که خوێنهر دهگهیهنێته ئاستی سهرسام بوون .
تێرسن بۆ خۆی دهربارهی ئیشهکانی دهڵێ " پێم وایه ههرکهسێک بیهوێ لهسهر
شانۆییهکانم بنوسێ دهبێ ئهو تابلۆیانه ببینێ که بهوپهڕی بوێری و سادهییهوه
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تا ئهوهندهی دڵت دهیگرێت ڕهنگم لهسهر ڕشتوون و بابهتهکانیشی گهلێک سادهو
ڕۆشنن ،ڕوخساری پیاوێک ،شهقامێک و دهوروبهرهکهی  .من نازانم بۆچی ئهو
تابلۆیانه دهکێشم ،کاتێکیش که تهواویان دهکهم زۆربهیان فڕێ دهدهم  .پێم وایه
شانۆییهکانیشم تا ڕادهیهک له تابلۆکانم بچن  .من گریمانهی ئهوه دهکهم که له
کهسێکی سهرهتایی شێت دهچم " ئێمه ئیستا هیچ یهکێک لهو تابلۆیانهمان لهبهر
دهستا نییه که تێرسن له کاتی نوسینا کێشاونی ،بهڵم ئهگهر بهوردی سهرنج لهو
دیالۆگانه بدهین که له نێوان دران و چێرچا دهگوترێن دهکرێ زۆر به ئاسانی ههست
بهو رۆحه هونهرییه بکهین که تێرسن ههیبوه  .چ له ئهستێڵکه مهزنهکه و چ له
سهرجهم شانۆییهکانی دیدا دونیایهک ئاماژه و دیمهن ههن که خوێنهر لهبهردهم
پێشانگهیهکی هونهری بهرزو باڵدا سهراسیمه ڕادهگرێت .
توڕهیش به یهکێکی دی له سیفاتهکانی شانۆی تێرسن دادهنرێ و ئهوهش بۆ
سایکۆلۆژیهتی مناڵی خۆی دهگهڕێتهوه ،کاتێ که مناڵ بوه و له حهوشهی
ماڵهکهیانهوه دیمهنه ترسناکهکانی جهنگ هێواش هێواش کاری تێکردوه ،ڕهنگه به
شێوهیهک له شێوهکان ئهو ههڵچون و توڕهییهی ئهستێڵکهکه ،ههمان ئهو توڕهیی و
ههڵچونهی نێو ناخی تێرسن بێ بهرانبهر به دونیایهک که جهنگ هیچ جوانیهکی تیا
نههێشتۆتهوه .
تێرسن بۆ خۆی ئهو شانۆییانهی که له " دۆڵی ئیڤه شهم " بهرههمی هێناون له
ههموو کارهکانی تری زیاتر بهلی خۆیهوه گرنگترن و به ڕهنگدانهوهی ههستی
ههقیقی ژیان و به ههڵگری ڕوانینی فهلسهفی قوڵی خۆی بۆ دونیا دهبینێ که له
نێوان ساڵنی  1963تا  1966نوسیونی و گوزارشتی له ههست و سۆزی خۆی کردوه لهو
پهیوهندییهی که ههیبوه لهگهڵ خاک و لهگهڵ ئهو خهڵکه ساده و گوندییانهی که له
نێویان ژیاوه ،ههروهها گوزارشت لهو ترس و توند و تیژییهش که خۆیان له نێو ژینی
لدێدا حهشار داوه  .ئهوانیش شانۆیی " ئهو شهوهی فریشتهکان دهگرین " 1964
" ئهستێڵکه مهزنهکه  " " 1964مشکهکه ههڵدێ  " " 1965بهرێز تادی شهرافهتمهند
 " " 1966موونی و کهرهڤانهکهی  " " 1968کێشهیهک له گردی بهنێت " 1970
که ڕوداوهکانی له دهوروپشتی " دۆڵی ئیڤه شهم " ڕوو دهدهن  .گهلێک شانۆیی دی که
له ساڵهکانی دواترا نوسیونی وهک " من بهرپرسیارم له ههموو ئهو وێرانییه "1966
" سامرییهکان  " " 1971بهڵم فرۆید ،فرۆید مرد  " 1972که له ژینگه و
شوێنهوارێکی جیاوازترا ڕوو دهدهن بهڵم له ڕووی بابهت و دیمهنهوه یان
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له ڕووی مانا و ڕوانینهوه دهچنهوه نێو ههمان ڕۆژگاری ئیڤه شهمهوه  .ئهو
شوێنهواره کشتوکاڵییه دابڕاوه له دونیا بووه سهرچاوهی گهلێک شانۆیی و کهسایهتی
گرنگ که له مێشک و زیرهکی تێرسهنهوه له دایک بوون و شانۆی بهریتانی تا ئهمڕۆ
شانازیان پێوه دهکات  .دهکرێ خوێنهری کورد له دوای خوێندنهوهی " ئهستێڵکه
مهزنهکه " پهی بهو نهێنییانه بهرێ که لهو دهقه ساده و قوڵهدا خۆی نیشان دهدات .
دیمهنی سهرهکی له ئهستێڵکه مهزنهکهدا ئهو ئهستێڵکه زهبهلحهیه که رۆژێک توڕه
دهبێ و ههموو باخچه و زهوییه پڕ خێر و بهرهکهتهکانی ئیڤه شهم دهخاته سهر ئاو .
ڕوداوهکانی ئهم شانۆییه له سهر بانی ئهستێڵکهکه و له ناو ساباتێکدا ڕوو دهدهن که
ساباتی درانه ،ئهو پیاوهی سهرپهرشتی ئهستێڵکهکه دهکات  .چێرچ دانیشتوویهکی
ئهو دۆڵهیه و سهردهکهوێته سهر ئهستێڵکهکه تا تهماشای دیمهنه سروشتیهکان بکات.
ئهو پیاوهی که کارمهندێکی میرییه و ڕۆژانه له خانوهکهی خۆیهوه که دهکهوێته
نزیک گوندێکهوه دهچێته چێڵتنهام بۆ شوێن کارهکهی ،باخچهیهکی چکۆلهی ههیه که
کۆمهڵێک پهیکهری پلستیکی له دوروپشتی حهوزێکی پلستیکی خڕ کردۆتهوه و پڕی
کردوه له بهردی رهنگاو ڕهنگ  .له یهکێک له گفتوگۆکانیدا دهڵێ :
" بهڵم من  ..که ههندێک جار  ..من که تهماشای دهورو پشتی خۆم دهکهم ههموو
پیاوهکانی تر سهرگهرمن به شتێکهوه  . ...به کێڵن و بژار کردن و چاندن و
دروێنهوه  ....له کێڵگهکانیاندا کار دهکهن تا خۆر ئاوابوون  .ڕهنج ئهدهن تا تینوێتی
زۆریان بۆ دێنێ و دواجار ڕوو دهکهنه یانهیهک و تا تاریک بوون شهرابی سێو
دهخۆنهوه  .بهڵم له کاتێکا  ..تۆ دهزانیت  ..من ههرگیز له باخهکهدا بێجگه له
تهنکه ئارهقێک که کاکاوێک دهتوانێت تینوێتیهکهم بشکێنێت ئارهقم نهکردۆتهوه "
چێرچ و دران سهرگهرمی خواردنهوهی شهرابی قۆخ و ههڵوژهن و ئهستێڵکهکه دهبێته
هێمایهکی ترسناک که سهرچاوهی لهو ترسه ناوهکیهوه گرتوه که له ناخیاندا خۆی
حهشارداوه و تا دێت ترسناک و ترسناکتر دهبێت و ئیدی به ئاسانی بهری پێ
ناگیرێت .تێرسن دهیهوێت گوزارشت له ترسناکی ئهو نهێنییانه بکات که له ناخی
مرۆڤا خۆیان حهشار داوه و له ڕووی ترسناکیهوه به هاوتای کارهساته سروشتیهکانی
دهشوبهێنێت .
دران  :تۆ دهزانیت ،که دهتوانیت گوێ له قسهکانی بگریت  .شهوانه ئهگهر به
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وردی گوێی بۆ شل بکهیت دهتوانیت گوێت له قسهکانی بێت .
چێرچ  :بهڵێ ،تێگهیشتم  .باوکم دهیگووت چینه خهڵوزهکان قسه دهکهن .
دران  :ئهتهوێت تێ بگهیت لهوهی که چی دهڵێت ؟
چێرچ  :پێم بڵێ ،باسی چی دهکات ؟ داوای چی دهکات ؟
دران  :دهربارهی پێویستیهکانی خۆی قسه دهکات ،ورته ورتێتی و
لهبهر خۆیهوه دهدوێت  .دهزانی بۆچی هاوارێتی ؟
چێرچ  :پێم بڵێ ؟
دران  :تۆ قهت نهتبیستووه له ئهستێڵکهکهی بلۆکلی چی قهوماوه .
دران باسی ئهوهی بۆ دهکات که چۆن له بلۆکلی ئهستێڵکێک پیاوێکی خنکاندوه .
دواجار چێرچیش به ههمان چارهنوسی ئهو پیاوه شوێن بانگهوازی ئهستێڵکهکه
دهکهوێت و له نێو ئهستێڵکهکه به ههڵواسراوی دهدۆزرێتهوه .

سهرچاوهکان :
. Penguin plays, New English Dramatists 11 .1
. A Night Make The Angels Weep, By Peter Terson
.Penguin plays, New English Dramatists 14 .2
. The Mighty Reservoy, By peter Terson
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ڕۆشنبیر وەک فیگورێکی نادیار

من لەئاسۆگەدا چەندەها دەوڵەتی بەڕەونەق دەبینم ،کەڕۆشنبیریان
لەزیندانەکانیاندا بەندکردووە" .میشێل فۆکۆ" *

1
ڕۆشنبیر لەم دنیایەدا قەدهرێتی کەچەندەها پێناسەی جۆراوجۆری بۆ بکرێت ،هەر
لەڕۆشنبیری تەقلیدیەوە بیگرە تاوەکو دەگاتە ڕۆشنبیری مەسلەکی و وەزیفی ،ڕۆشنبیری
شۆڕشگێڕ ،ڕۆشنبیری چالک و ئۆرگانی و زۆر پێناسەی دیکە .هەمیشە ڕۆشنبیر ئەو
فیگورە ،ئەو کەسە ،ئەو پاڵەوانە بووە ،کەجێگەی سەرسوڕمان و پرسیار وگومان بووە.
هەر لەسەرەتای لەدایکبوونی ناوی " ڕۆشنبیر " لەسەدەی نۆزەدەهەمەوە ،ئەم فیگورە
کەوتۆتە بەردەم چەندەها ڕاڤە کردن و لەزۆربەی جاردا هەڵە لێکدانەوە ،لەزۆر کاتیشدا
هێرشکردنە سەر .لەلیەن ناسیونالیەتی کولتوریەوە مۆرکی " نامۆ بەنیشتمان " وخائین
بەنەتەوەی پێوە لکێنراوە ،مارکسیەکان ڕۆشنبیر " بەبۆرژوازی بچوک " و توێژێکی لواز و
ڕاڕای لەقەڵەمدەدهن ،کەپێویستە لەنێو ئەڵقە ڕۆشنبیرەکانی مارکسی -لینینیەتدا
قاڵبێتەوە ،دەنا وەک خۆی بودەڵە و لواز و هەلپەرست دەمێنێتەوە .لەلیەن گروپە
ئاینیەکانی دنیایەوە لە کریستومەوە بیگرە تاوەکو ئیسلمەوییەکان بەکەسێکی " نامۆ و
کافر " و بێئەخلقی بەئاین وبەها ڕۆحیەکانی تێدەگەن .لەلیەن فەیلەسوفەکانیشەوە
هەمیشە فیگورێکی سەرنجڕاکێش بووە.
)میشیل فۆکۆ( ئینکاری لەبوونی شتێک کردووە کەناوی ڕۆشنبیر بێت ،بەڕای فۆکۆ
هەمیشە ڕۆشنبیر فیگورێکی نەناسراو ،نادیار ،ئانانۆم  Anonymبووە ،کەشوناسێکی
شاراوە و نادیاری هەبووە .ڕۆشنبیر خۆیشی کەسەیری جێگەی خۆی کردووە لەژیاندا
هەوڵیداوە ئەو پێناسەیە نادیارە قوڵتر بکاتەوە ،هەمیشە حەزی کردووە لەنێو چەقی
گوتراوەکاندا بێت .لەوانەیە ئەمە زیاتر ڕۆشنبیر بکاتە پاڵەوانێکی سەرنجڕاکێش کە
هێزێکی سێکسواڵی لەخۆیدا شاردبێتەوە ،هەمیشە ئافرەت و پیاوەکان دەیانەوێت بزانن،
ڕۆشنبیر چۆن دەژی؟ چۆن بیر دەکاتەوە و تاچ ڕادەیەک مەترسیدارە بۆ سەر ژیانیان؟!.
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هەمیشە ناوی ڕۆشنبیر جێگەی سەرنجڕاکێشانی پیاو وژنەکانی ئەم دنیایە بووە،
لەهەمان کاتیشدا جوڵێنەری زۆر ڕق و دژایەتیکردنە لەلیەن دەسەڵتی کۆمەڵیەتی
وسیاسی باو .ڕۆشنبیر هەمیشە لەنێو پارتی سیاسیدا کەسێکە جێگەی گومانە وترسێکی
ئەبەدی دەسەڵت ههیه ،لەبەخشینی دەسەڵت بەیەکێک بەتەواوەتی بەڕۆشنبیر
پێناسەبکرێت .دەبێت سیاسیەکان خاوەن ڕۆشنبیریەکی دیاریکراوی سیاسی بن ،بۆ
ئەوەی بتوانن دەسەڵت هەڵسوڕێنن ،دەنا گەر فیگورێکی پڕواو پڕی ڕۆشنبیری بن لەنێو
سیاسەتدا ،ئەوا ڕۆشنبیریان هاوکێشەکانی دەسەڵت وسیاسەت ئاوەژوو دەکاتەوە.
ڕۆشنبیر لەنێو مێگەڵی کۆمەڵیەتیشدا هەمان ئیشکالیەتی هەیە ،کرێکارێکی ڕۆشنبیر،
مامۆستایەکی ڕۆشنبیر ،فەرمانبەرێکی ڕۆشنبیر ،مەلیەکی ڕۆشنبیر ،قەشەیەکی
ڕۆشنبیر ،بەردەوام لەلیەن هاوەڵەکانیانەوە چاودێری دەکرێن ،هەڵەکانیان دووقات
لەسەر دەژمێردرێت .ڕۆشنبیر بوونەوەرێکی نەناسراوە وئەوانیتر هەمیشە بەئارەزووی
خۆیان هەوڵی پێناسەکردن و کارەکتەریزەکردنی دەدەن .بەمشێوەیە چەندە ڕۆشنبیر
هەوڵبدات شوێنای خۆی لەدنیادا ڕوونبکاتەوە ،خۆی لەنادیارەوە بکاتە دیار ،ئەوا
هێزێکی گەورە هەیە لەدەسەڵتی کۆمەڵیەتی وئاینی کەحەزی بەوە هەیە ئەم فیگورە
بەنەناسراوی وبەنادیاری بمێنێتەوە ،بۆ هیچ نا ،تەنها بۆ ئەوەی بەئارەزووی خۆی،
خودی خۆی سەر لەنوێ پێناسە بکاتەوە ،دەستەمۆی بکات لەنێو خۆیدا.
میشێل فۆکۆ لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی" لۆمۆند " ڕۆشنبیر بەو کەسە
تێدەگات کەتاوانبار کراوە لەبەرامبەر هەمووشتێک لەم ژیانەدا " تاوانبارە بەقسەکردن،
گوناهبارە بەوەی بێدەنگبووە ،تاوانبارە بەوەی خۆی لەهەموو شتێک هەڵدەقورتێنێت..
لۆمۆند  " 1980ئەمەش زیاتر وێنەی ڕۆشبیر کێشەبەندتر دەکاتەوە وەک لەهەقیقەتی
خۆی .دەسەڵتی کۆمەڵیەتی وسیاسی وئاینی زیاتر یاری لەسەر ئەم فیگورە دەکەن،
بەنادیارێک ،بەنەناسراوێک ،دەیهێڵنەوە .هێشتنەوەی ڕۆشنبیر بەنادیار ونەناسراو ونامۆ
تاکتیکێکی دەسەڵتە بۆئەوەی لەکاریگەری ڕۆشنبیر کەمبکاتەوە ،مادامەکی نادیارە،
یاخود نیمچە دیارە ،کەواتە پێناسە و هیپۆتێزەکانی دەسەڵت لەم کەلێنەدا دەتوانێت
یاری خۆی بکات ،دەتوانێت وەهمەکانی خۆی بخاتە سەر شانی ڕۆشنبیر ،ڕەخنەکانی
بەمەترسی و حوکمی پێشینە گەمارۆبدات ،فۆکۆ گوتەنی :وشەکانیان دەگەڕێنەوە بۆ
سەرچاوەکانیان ،بۆ ئەوەی گۆڕەوشاڕ بکرێت ،بشاردرێتەوە ،بڵوەی پێبکرێت و
لەجەوهەری بەتاڵ بکرێتەوە.
لەم زۆرانبازیەی لەنێوان دەسەڵت و ڕۆشنبیردا پێویستە ڕۆشنبیر بەنەناسراوی
بمێنێتەوە ،بەڵم بەپێچەوانەی ئەم کارکردنەی دەسەڵتەوە ڕۆشنبیر هەمیشە
هەوڵدەدات خۆی پێناسەبکات ،لەنێو کتێبەوە بێتەوه نێو ژیان ،لەنێو ئەبستراکتەوە
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" تەجریدەوە " بۆ نێو گۆمی لیخنی ڕیاڵ ،لەنێو بیرکردنەوەی زۆر وگۆشەگیریەوە
هەڵوێستی خۆی نمایش بکات .ڕۆشنبیر لەسەر زۆربەی لیەنەکانی ژیانی خۆی
قسەدەکات ،دەنوسێت وبیرکردنەوەی خۆی دەگەیەنێت ،ڕەخنەدەگرێت ودنیا تەفسیر
دەکات ،کەچی ئەم هەمەلیەنە قسەکردنەی ڕۆشنبیر ،چەندە تیشک دەخاتە سەر
ئاڵۆزیەکانی ژیان ،ئەوەندەش وێناکردنی خۆی ئاڵۆزتر دەکاتەوە ،ئاوەها دەکات
کەشوناسێکی دیاریکراو وەرنەگرێت ،چەپ یان ڕاست یان خاوەن بیروڕایەکی جێگیر،
ڕۆشنبیر لەنێو ئەم ناجێگیریەدا شوناسی خۆی وەک فیگورێکی نادیار و ئاڵۆز و نامۆ و
ناواز قوڵتر دەکاتەوە .دەسەڵت پێویستی بەوەیە کەڕۆشنبیر پێناسەبکاتەوە ،وەک هەویر
بیشێلێت و فۆرمی پێبەخشێت ،پێویستی بەوە هەیە بەنادیاری بهێڵێتەوە و نەناسراو
بێت .بەمانای بۆ ئەوەی کۆمەڵگە بتوانێت بەئاسودەگی بخەوێت ،پێویستە ڕۆشنبیر
لەسووچەکاندا بەنادیاری بمێنێتەوە.
2
یەکێک لەو کێشەبەندیە سەرەکیانەی شانۆگەری " ئهستێڵکه مهزنهکه " ی " پیتەر
کەسەرنجی ڕاکێشام ،وێناکردنی ڕۆشنبیرە لەنێو ژیاندا .ژیان بەهەموو پان و

تێرسن"
پۆڕی وئاسۆگە فراوانەکانیەوە و ڕۆشنبیرش وەک بوونەوەرێکی نەناسراو لەنێو ئەم
دنیایەدا .ئەم کێشەبەندیە گرفتی نێوان دووکەسی سەرەکی ئەم شانۆگەریەن چێرچ و
دران کەلەبەرامبەریاندا ئەستێرکێکی فراوان خۆی ڕاکێشاوە ،ئەو ئەستێرکە لەڕەهەندە
ڕەمزیەکەوە لێی بڕوانین ژیانە بەهەموو دووریەکانیەوە .چێرچ لەم شانۆگەریەدا
ڕۆشنبیرە ،یاخود لەسەر زمانی دران ،پاسەوانی بەنداوەکە ،بەڕۆشنبیرێک لەقەڵەم
دەدرێت .دران کۆنه جوتیاره و زەویەکهی فرۆشتۆتەوە و پاسەوانی بەنداوەکەیه،
نهێنگری ئەستێرکە گەورەکەیە .دران دەزانێت لەکوێدا درزەکان ڕۆژ بەڕۆژ خۆیان
ڕادەکێشن .لەنێوان ئەم دووفیگورە یەکێک لەپەراوێزی بیرۆ وئۆفیسە تەریکەکانی
بیروکراتیەتە و یەکێکیش لەنێوڕاستی ژیاندا ،گفتوگۆیەکی هەمە لیەن و پڕ ئازار و
خۆشنود دەستپێدەکات .ئەوەی لەم شانۆگەریەی " تێرسن " دا تێبینی دەکەین،
سەرکەوتنی پلە بەپلەی گفتوگۆکانە بەنەرمی لە سفرەوە بۆ پلەیەکی باڵ ،لەئاسانەوە
بۆ ئاڵۆزی ،لەلەسەرخۆیەوە بۆ شێتایهتی ،لەدواجاردا لەژیانەوە بۆ مردن .ئەم جۆرە
شێوازی گێڕانەوەیە پابەندە بەو زمانە هێمنەی نوسەری شانۆگەریەکه و
لەهەمانکاتیشدا پابەندە بە وەرگێڕانی بەسەلیقە و هێمنی برای ئازیزمان " فاروق
هۆمەر " ی چیرۆکنوس و شانۆکار .خوێنەری ئەم شانۆگەریە لەسەرەتادا هەست
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بەبێزاریەکی کەمدەکات ،هەست بەناڕەحەتیەک دەکات ،لەوەی چەند لپەڕەیەک سەبری
پێویستە بۆ ئەوەی ووردە ووردە و لەسەرخۆ بخلیسکێتە نێو ڕووداوەکانەوە .ڕووداوی
نێوان دووکەس بەدوو جۆر شێوازی ژیانی جیاوازەوە ،ژیانی ڕۆشنبیرێکی مەسلەکی و
تەقلیدی و ژیانی " زۆربا " ئاسایانەی مرۆڤێک کەلەگەڵ ژیاندا دەجەنگێ .یەکێک
وەستاوە و سەیر دەکات وتەماشاکارە و بیرکەرەوەیە کەڕۆشنبیرە .یەکێکیش بکەرەو
جەنگاوەرە و شەڕکەرێکی شێتی نێو جەنگەکانی ژیانە .یەکێک لەپەراوێزێکی هێمندایە
و یەکێکیش لەنێو چەقێکی پڕ ئاشوب وسەرکێشیدایه  .یەکێک بەهێمنی ئێواران سەیری
بەرنامە کولتوریەکان دەکات و کێک دەخوات ،یەکێکیش ئێواران پاسەوانی بەنداوەکە
دەکات نەبادا درزەکانی گەورە بن و بتەقێت و گوندەکه ئاو بیبات .یەکێک سەیری
شەپۆلەکان دەکات و یەکێکیش لەبەردەمی ئەگەری ڕاماڵینێتی لەگەڵ داروپەردوودا.
یەکێکیان ڕۆشنبیرە کەسەیر دەکات و یەکێکیش شەڕدەکات.

3
ئەم هاوکێشەیەی نێوان ڕۆشنبیر وژیان بابەتێکی دیارە لەئەدەبیاتی دنیادا " نیکۆس
کازانتزاکی" لەڕۆمانە بەناوبانگەکەیدا " زۆربا" هەمان بابەت لەگۆشەنیگایەکی
دیکەوە تاوتوێ دەکات .زۆربا کرێکارێکی سەرکێشە ولەگەڵ پاڵەوانی ڕۆمانەکەدا
یەکتر دەناسن ،ڕۆمانی زۆربا بەکەسی یەکەمی تاک نوسراوە وتەعبیرە لەمنی
نوسەرێک کەڕۆمان وچیرۆک و ڕەخنەی ئەدەبی دەنوسێت وبڕیاریداوە کانەخەڵوزێکی
باپیرانی زیندوبکاتەوە .لەم خاڵەوە دووجیهانبینی جیاواز وسەرنجڕاکێش بەریەکتری
دەکەون .جیهانی ڕۆشنبیرێک کەلەنێو کتێبدا دەژی و جیهانی زۆربا کەلەجەنگدا
بەشداریکردووە و هەموو ژیانی لەم شار بۆ ئەو شار ولەم ئیش بۆ ئەویدی
بەسەربردووە .بەریەکەوتن لەگەڵ کێشمەکێشی ژیاندا یەکەم ئەزمونی نوسەرە
لەمامەڵەیدا لەگەڵ خەڵکی گوند و زۆربادا .ئەوەی نوسەر یان بەدەربڕینێکی تر
ڕۆشنبیر تێدەکەوێت ،توشبوونێتی لەنێو ژیاندا ،توشبوونێک بەرەو ناسینی
دوورییهکانی دیکەی ژیان ڕاپێچی دەکات .فیگوری ڕۆشنبیر لەدیدی کازانتزاکیەوە،
فیگورێکە جارێکی دیکە خۆی بەژیان دەناسێنێتەوە ،هەر وەک ئەوەی لەوەوپێش
بوونی نەبووبێت ،هەر وەک ئەوەی لەوەو پێش لەبەرامبەر ژیاندا نەناسراو بووبێت.
ڕۆشنبیر لە نادیارەوە دێتەوە نێو دیار ،لەپشتەوێنەکانەوە باز هەڵدەداتە نێو
ژیانەوە ،لەنێو کتێبەوە بۆ نێو هەراو زەناو قەرەباڵغی ،لەوەستانەوە بۆ سەماکردن
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لەگەڵ زۆربای سەرکێشدا .لەدیدی ڕۆمانی زۆربای کازانتزاکی ،فیگوری ڕۆشنبیر
لەکتێبەوە جارێکی دیکە دەچێتەوە نێو ژیان و سەما دەکات لەگەڵ واقیعدا،
شەڕدەکات و دەجەنگێت و تێکەڵی کۆڕاڵی کێشمەکێشەکانی ژیان دەبێت ،فیگورێکە
لەژیانەوە فێر دەبێت و ژیان دەبێتە گەنجینیەکی دیکە بۆ فراونکردنی ئەزمونی
ڕۆشنبیریی .لەم دیدە گەشبینەوە ڕۆمانی زۆربا ڕۆمانی فیگوری ڕۆشنبیرە
لەنەناسراوە بۆ ناسراو ،لەپشتەوێنەوە بۆ نێو چەقی وێنە ،لەسێبەرەوە بۆبەر خۆری
ژیان .ڕۆشنبیر لەم گۆشەنیگایەوە لەنەناسراوە دەبێتە جەنگاوەر و شەڕکەرێک
لەپێناو جیهاندا.

4
لەڕۆمانی " منداڵنی نیوەشەو " ی " سەلمان ڕوشدی " ڕۆشنبیر بەریەکەوتنێکی
سەختی هەیە لەگەڵ ژیاندا ،بەریەکەوتنێک فیگوری ڕۆشنبیر لەفیگورێکی نەناسراوە
بۆ فیگورێکی جەنگاوەر و لەدواجاریشدا بەنادیار وێنای دەکاتەوە .جوڵەی ڕۆشنبیر
لەفیگوری سەرەکی ڕۆمانەکهدا خۆی بەرجەستە دەکات ،جوڵەی ئەم فیگورە لەم
ڕۆمانەدا لە" هایدلبێرگ " دەستپێدەکات ،کاتێک خوێندکارێکی هیندی ڕەچەڵەک و
موسوڵمان لە زانکۆی هایدلبێرگ لەکۆلیژی پزیشکی دەخوێنێت .لەوێ خەون بەوە
دەبینێت لەگەڕانەوەیدا هەموو توانایەکی زانستی خۆی بۆ چارەسەری نەخۆشەکانی
ناوچەکهی تەرخان بکات ،لەسەر زەوی ئەوروپاوە خەون بەگۆڕینی پارچەیەک
لەدنیایەکی دیکە دەبینێت ،کەلەسەر کیشوەرێکی دیکە خۆی ڕاکێشاوە .تەنانەت
پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ هاوڕێ کیژە ئەڵمانەکەیدا ئەوەندە بەهەند وەرناگرێت،
بەڕای ئەم ئەکادیمیە ڕۆشنبیرە ،هەموو زانستەکان دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ئەوێ ،هەموو
پەیوەندیەکان و تواناکانیش دەبێت لەوێ ڕایەڵ بکرێن وپەرەی پێبدرێن .هەر شتێک
بەئەڵمانیاوە پابەندی بکات بۆ ئەو جێگەی سەرنج نیە ،هەموو شتێک دەبێت لەسەر
زەوی خەیاڵەکانی ئەوێدا ،لەهندستان ڕووبدەن .ڕۆشنبیر لەم ڕۆمانەدا کەسێکی
خەوبینە ،خاوەن یۆتۆبیایەکی تایبەتە لەسەر شوێن و کەس و پەیوەندیەکان ،وا
مەزندە دەکات لەو ناوچە هەژارو دواکەوتووانەی زێدی لەدایکبوونی ،لەداهاتوودا
وەک دکتۆرێک پێشوازی گەرمی لێدەکرێت ،دەتوانێت وەک پاڵەوانێکی ئەفسانەیی
بەسەر نەخۆشیەکانی ناوچەکهیدا سەرکەوێت " سەلیم سینایی " ناوی ئەو
خەوبینە ،ئەکادیمیە ،پڕۆتاگۆنیستە ،یۆتۆبیستەیە ،کەلەنێو جیهانی زانستەوە
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لەدنیای ڕیاڵ دەڕوانێت .ئەو کەسێکە سەرقاڵە بە زانستە پزیشکیەکان ،دەزانێت
کەخەڵکی ئەوێ بەدەست نەخۆشی جۆرا وجۆرەوە دەناڵێنن ،ئەوەی ئەو بیری
لێدەکاتەوە دەرمان ومیتۆدی پزیشکیە ،نەک بیروباوەڕەکان ،هەرگیز لەو بڕوایەدا نیە
کەئەوەی ڕێگرە لەبەردەم چارەسەری نەخۆشە جەستهییەکان خورافەکانی ئاینە
کەلەهەموو کون وکەلەبەرێکەوە پەلماری زانست دەدات .ئەوە خورافەیە کەنایەڵێت
ڕۆشنبیرێکی وەک سەلیم سینایی لەنادیارەوە ببێت بەدیار ،ئەوە خورافەی ئاینیە
کەڕۆشنبیر دەکاتەوە بەنەبینراوێکی لتەریک و پەراوێزخراوی ژیان.
لەدوای ساڵنێکی دوورودرێژ دکتۆر سەلیم سینایی دەگەڕێتەوە بۆ ناوچەکەی ،هەر
لەکاتی پەڕینەوەیدا لەسەر قەیاغەکە بەرامبەر خورافە دەبێتەوە وەک واقیعێکی
بینراو دیار وهەستپێکراو هەڵسوڕاو .قەیاغەوان پیاوێکی پیرە وحەکێمێکە ساڵنێکە
خۆی نەشوشتووە ،خۆشتن و پاک وخاوێنی لەدیدی قەیاغەوانەوە جۆرێکە لەپیسبوونی
ڕۆح ،خۆشوشتن ڕۆحیانەتی پیاوچاکان و جادووی ڕۆحەکان تەرە دەکات ،دەبێت
جەستەی چڵکی ساڵنەی لێبنیشێت ،لەبەرامبەر ئەم پیسبوونەی جەستە ،ڕۆح
پاکدەبێتەوە ،پاکبوونەوەی جەستەش مانای پیسبوونی ڕۆح دەگەیەنێت ،لەپیسبوونی
جەستەشەوە ڕۆحەدێرینەکان هێمنی خۆیان دەدۆزنەوە .هەموو ڕوونکردنەوەیەکی
سەلیم سینایی دکتۆری تازە دەرچوو لەزانکۆکانی ئەڵمانیا بەر دیواری ڕق
وبەدگومانی حەکیمی دێرین دەکەوێت .لەو ساتە وەختەوە لەنێوان قەیاغەوانی
حەکیم و حەکیمی زانکۆی هایدلبێرگ " سەلیم سینایی " دوژمنایەتیەکی ئەزەلی
هەڵدەگیرسێت .ئەم خورافەیە درێژ دەبێتەوە بەجۆرێک لەنەفامی کۆمەڵیەتی
ودواکەوتووییدا خۆی ئاوێنەیی دەکاتەوە .سەلیم سینای ناتوانێت وەک دکتۆرێک
مێینەکان بپشکنێت ،تەنها ئەو شوێنەی پێویستی پێیەتی ڕووتدەبێتەوە بۆ زانست،
تەنها ئەو شوێنە دەوردراوە بەپەردەی ئەستور ،بەجۆرێک دکتۆر سەلیم تەنها بەشێک
لەجەستە دەپشکنێت و توانای بینی هەموو جەستەی نیە ،ئەمەش کاری پشکنینی
سەخت و دژوارتر دەکات .سەلیمی زاخاودراو بەبیروڕای ئازادی تاک و جەستە،
لەوبڕوایەدایە وەک ڕۆشنبیرێک دەتوانێت ئەو ئافرەتەی کەلەماڵی ئاغای باوکیدا
وەک کۆیلە مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت ولەو دیوو پەردە ئەستورەکانەوە شاردراوەتەوە،
ئەو دەتوانێت لەڕێگەی هاوسەرگیریەوە ئازادی بکات ،لەهەمانکاتیشدا وەک هاوەڵێکی
مێینە لەجەنگی خۆیدا دژی جەهل ودواکەوتووی و خورافە ،پشتیوانێکە و سەنگەرێکی
دیکەیە .لێرەوە خاڵی بەریەکەوتنی ڕۆشنبیر و ژیان دەستپێدەکات ،خاڵی شۆکی
گەورەی ڕۆشنبیر لەنێو ڕیاڵدا ،ڕیاڵێکی سیخناخ بەخورافە وسەدەکانی تەقلیدیەت
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وکۆنەخوازی و خێڵەکیەت و مەلخوازیەت .سەلیم سینایی ڕۆشنبیر و پزیشک ،بەسەر
وەهمی ڕۆشنبیری خۆیدا دەکەوێت ،بەسەر تراژیدیای خۆی وەک ڕۆشنبیرێک .لەو
سووچەوە لێیدەدرێت کە چاوەڕوانی ناکات ،لەسووچی قوربانیەکانەوە لێیدەدرێت،
لەسوچی چەوساوەکانەوە لولدەرێت وچەکدەکرێت ،لەسووچی دیلەکانەوە کەلەپچە
دەکرێت ،نەک لەسووچی ئاغا ودەسەڵتدارانەوە ،نەک لەسووچی حەکیمە پیسە
خۆنەشۆرەکانی کۆنزەرڤاتیڤیەتەوە.
هاوسەرەکەی ئەو کیژە چەوساوەیە لەماڵی سەلیم سینایی دکتۆردا وێنەکانی باوکی و
پەیوەندیە فیودالی و خێڵەکی و کۆنەخوازیەکان بینادەکاتەوە ،هاوسەرەکەی نوێنەری
خورافاتی حەکیمی خۆنەشۆڕ و چڵکنە .یەکەم بەریەکەوتنی ڕۆشنبیر لەگەڵ واقیعی
دواکەوتووی ژیاندا دێتە نێو هەموو ووردەکاریەکی ژیانی سەلیم سینایی ،ئیدی
لەخەونی گۆڕینی دنیایەکی گەورەوە ،ژیانی سەلیم دەبێت بەخەونی گۆڕینی چەند
سەدمەترێکی ماڵەکەی ،لەجیاتی شەڕ لەگەڵ هێزە گەورەکاندا بکات وەک ئەوەی
لەئەڵمانیادا بەزانست خۆی پڕ چەک دەکرد ،دەبێتە شەڕی لەگەڵ ئافرەتێکی نیمچە
نەخوێندەوار کەهاوسەری خۆیەتی .لەجیاتی شەڕ لەگەڵ دەسەڵتی گەورەی خێڵەکی
وخورافەکانی ،دەبێت شەڕ لەگەڵ خورافە بچوکەکان بکات کەوەک مێرووی هەراش
لێرەو لەوێ لەهەموو کون وکەلەبەرێکەوە دێنە نێو ماڵەکەیەوە .تەنانەت خورافە و
دواکەوتووی دێنە نێو جێگەی هاوسەری ،لەکاتی سێکسدا دەیەوێت هاوسەرەکەی
سەربەست بێت ،ئازاد بێت ومێینەیی خۆی بدۆزێتەوە .وەک هاوڕێ ئەڵمانەکەی
هاواری چێژ بکات و چێژ وەرگرێت .ئەو بۆ هاوسەرەکەی ڕووندەکاتەوە ،کەسێکس
بۆهەردوولیە ودەبێت هەردوول چێژی لێوەربگرن ،چێژ ئەرکێک نیە ،ئاین لەنێوان ژن
و پیاودا کردویەتی بەمەرج ،بەڵکو درێژبوونەوەی خۆشەویستیە ،چێژ ئازادی ڕۆحە
لەجەستەدا خۆی نمایش دەکات ،سێکس ئەو ڕووبەرەیە لەئازادی کەلەنێوان
دووکەسدا پەروەردە دەبێت ،سێکس سەربەستیەکە لەسەر لەپی دەستی خۆمان .سەلیم
دەیەوێت ئەو پەیوەندیە جەبریەی سەرپێخەفی پیاوەکان بشکێنێت ،ئەو پەیوەندیە
جەبریەی پیاوسالریە تێکبشکێنێت ،لەشەوێکدا دەڵێت :هاواربکە ،هاوار بکە..
هاوسەرەکەی لێیدەپرسێت بۆچی هاوار بکات ،ئەویش دەڵێت ،وەک مێینیەک هاوار بکە
وەک مێینیەکی سەربەست ..کەچی کیژەکە جەستەیەکی خامۆش و بێدەنگ و ڕەقە،
وەک جاڵجاڵۆکەیەک ماڵی هاوسەره دکتۆرەکەی پڕ دەکات لەخورافە ،بەجۆرێک
کەمەلیەکان خۆیان دەکەن بەژووری میواندا بۆ ئەوەی مناڵەکانی سەلیم بەدارو زۆر
فێری نوێژ و خەتم بکەن .جوانترین بەش بەڕای من لەم ڕۆمانەدا ،توڕە بوونی سەلیم
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سینایی هێمنە ،کەبەسەر ئەوەدا دەکەوێت هێمنی ولەسەرخۆیی و نەرمی ئەو
بەجۆرێک لەلیەن هاوسەرەکەیەوە بەکاربراوە ،کەمەلیەکی ڕیش سوور مناڵەکانی
ئەوی کردۆتە ئامڕازی توڕەیی خۆی ،سەلیم چیدی ئەو ڕۆشنبیرە بە ئەتەکێتە نامێنێت
و زۆر ڕۆژهەڵتیانە پەلماری دەدات وبەڕیش ڕایدەکێشێتە نێو حەوشەو کۆڵنە
بەڵغەماویەکەی بەردەمی ماڵەکەیان .سەلیم لەدوای ئەم هەڵچوونەوه واهەستدەکات
کەهەموو میتۆدەکانی ڕۆشنبیری لەدەستداوە ،لەبەرامبەر توڕەبوونی کوێر
وهەمەجیەتی بازاڕیەتدا خۆی بینیوەتەوە .هیلک و بێزار وەک ڕۆشنبیرێکی دۆڕاو
بەرەو نادیاری پەلدەهاوێت ،ئیدی بەنادیاری ،بەپەراوێزکراوی پاشماوەکانی ژیانی
بەدووی خۆیدا ڕادەکێشێت .سەلیم سینایی لەفیگوری ڕۆشنبیرێکی جەنگاوەرەوە
کەخەونی گۆڕینی ناوچەیەکی گەورە بوو ،دەبێتە فیگورێکی پەراوێزخراو و دۆڕاو و بێ
پڕنسیب ولەسووچەکانی بێدەسەڵتیدا دەمێنێتەوە ،لەدیارەوە جارێکی دیکە
دەخرێتەوە سووچی نادیار .لەجەنگاوەرەوە بۆ کوێلە و لەناسراوەوە بۆ نەناسراو،
لەیەکگرتوویی بیروباوەڕەوە بۆ پەرتبوون و پەرتەوازهیی ،لەشوێنای جەنگەوە بۆ
شوێنای دیلەکان .لەنێوەندەوە بۆ کەنار و لەچەقەوە بۆ پەراوێزبوون .ئیدی سەلیم
تاوەکو مردنی ئاوەها خۆی دەداتە دەست دیکتاتۆریەتی هاوسەرەکەی کەڕۆژ بەڕۆژ
زیاتر نوێنەرایەتی ڕیاڵێک دەکات ،کەمێردەکەی بەردێکی لە واقیعی ژیان پێ
نەجوڵێنراوە .بەمشێوەیە ڕۆشنبیر لەم ڕۆمانەی سەلمان ڕوشدیدا تەسلیمی قەدەری
خۆی دەبێت ،ژیانی ڕاستەقینە بۆ ڕۆشنبیر جەهەنەمێکە ،فڕێدانێتی لەیۆتۆبیاکانیەوە
بۆ نێو ئاگر .ژیانی ڕاستەقینە پەڕوباڵی ڕۆشنبیر دەکات وڕێگە لەفڕینی دەگرێت.
وێنەی ڕۆشنبیر و ژیان لەم ڕۆمانەدا ئەو تراژیدیا دووبارەیهی ڕۆشنبیرانی نێو وڵتە
دواکەوتووەکانی دنیایە کەئیسلم تێدا بەهەموو نوێنەرە خورافیەکانیەوە هەوڵی
لێدانی ئەو فیگورە دەدات کەناوی ڕۆشنبیرە ،ئەو فیگورەی نایەڵێت مەلو
شێخەئەبەدیەکان بەهێمنی سەر بخەنە سەر سەرین .ئەم جەنگە لێرە و لەوێ
بەردەوامە ،لەهەموو کون وکەلەبەرێکی دنیادا لەنێوان هێزەئاینی و سیاسیەکان و
ڕۆشنبیردا درێژەبەخۆی دەدات.
5
لەشانۆگەری ئەستێلکە مەزنەکەدا کێشەی نێوان ڕۆشنبیر وەک نەناسراوێک ،وەک
نادیارێک لەسەر زەویەکی دیکە وکۆمەڵگایەکی دیکە خۆی نمایشدەکات .ئەمجارەیان
ڕۆشنبیر زۆربایانە خۆی هەڵناداتە نێو ژیانەوە ،نایەوێت وەک جەنگاوەرێک ،یاخود
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گرامشی گوتەنی ڕۆشنبیرێکی ئۆرگانی و ئەکتیڤ بێت .نایەوێت چارەنوسی وەک
سەلیم سینایی پاڵەوانی ڕۆمانەکەی سەلمان ڕوشدی بێت ،کەخۆی تەسلیمی یاری
بەڵغەم هاویشتنی کوڕگەل و پیرەکانی خوارفە بکات .ئەمجارەیان ڕۆشنبیر لەنێو
جەرگەی ڕۆتینەوە دێتە دەرەوە ودەیەوێت لەمانای ژیان تێبگات ،وەک هەردوو
پاڵەوانەکەی زۆربا ومنداڵنی نیوەشەو لەگەڵ جیهانی دواکەوتودا ناجەنگێت.
ئەمجارەیان ڕۆشنبیر لەگەڵ خۆیدا بەشەڕ دێت ،خۆی وەک نادیارێک لەنێو ژیاندا
نمایشدەکات ،نادیارێک کەهەڵەی خۆیەتی نەک چوار دەوروبەر .فۆکۆ گوتەنی " خۆی
گوناهباری بێدەنگی خۆیەتی " ئەمجارەیان ڕۆشنبیر بەسەر تراژیدیای وێنای خۆیدا
دەکەوێت ،خۆی بۆ دەردەکەوێت وەک کەسێک لەپەراوێزدا ژیاوە ودەیەوێت خۆی
هەڵداتە نێو ئەستێلکێکی ژیانەوە.
نوێنەری ئەستێڵکەکە " دران " ی کۆنە جوتیارە ،ئەستێڵکەکە بەنداوێکە مەترسی
ئەوەی لێدەکرێت لەهەر کاتێکدا بێت بتەقێت وناوچەکە لەگەڵ خۆیدا ڕاماڵێت.
ئەستێلکەکە دوورییەکی ڕەمزی هەڵدەگرێت وەک لەوەی تەنها دوورییەکی ڕیاڵی
هەبێت .ئەستێلکەکە مەنگ وخامۆش وجوانە .ئەوانەی کەدەیانەوێت بچنە سەر
گومەزی ئەستێڵکەکە دەبێت پێڵوەکانیان پاکبکەنەوە دران داوا لەچێرچی ڕۆشنبیر
دەکات کەقاچی پاکبکاتەوە..
دران  :که دێیته سهرهوه بۆ سهر ئهم ئهستێڵکه دهبێت گهندو پیسی له پێڵوهکانت
پاک بکهیتهوه  .ئهوه ڕێسایهکی منه که به ڕوونی دامڕشتووه . .
ئەستێڵک لەگۆشەنیگای درانی پاسەوانیەوە ،شوێنێکی پیرۆزە وپێویستە قوڕاوی
نەبێت ،بەمەرجێک پێشتر ئەستێڵکێک کەکاتی خۆی پیاوێکی قووتداوە و تاماوەیەکی
زۆر خەڵکی ناوچەکە گوێیان لەهاوار وناڵەی بووە ،ئەم قوتدانە ،هەڵوژین و
گێژدانێکی ڕەمزی ڕۆشنبیرە بۆ نێو قوڵیی ژیان و ونکردنێتی لەنێو ڕۆشنایی و ساردی
ئەستێلکەکەدا.
لەسەرەتادا دران ،چێرچ ،بە چەرچڵ بانگدەکات ،ناوی چێرچی لەگەڵ وینستۆن
چەرچڵی سەرۆک وەزیرانی بهریتانیای لێ تێکەڵ دەبێت .ئەو چەرچڵەی ڕقێکی
سەیری لەدیموکراتی بوو دەیگووت " خراپترین فۆرمی دەوڵەت فۆرمی دیموکراسیە"
دیارە هەمیشە پرسی دیموکراتی پرسێکی ڕۆشنبیران بووە ،ئەوە ڕۆشنبیرانن کەخۆیان
بەجەنگاوەرانی دیموکراسی تێدەگەن ،ئازادی بیروڕا هەمیشە بە قەدەری ڕۆشنبیرەوە
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نوساوە ،لەهەموو دنیادا گەر ڕۆشنبیر مەرجەکانی ژیان بۆ دیموکراتیەت لەدەست
بدات ،ئەوا ئەکتی ڕۆشنبیرش لەدەست دەدات .لێرەوە لەو ڕقەی چەرچڵ تێدەگەین
لەبەرامبەر ڕۆشنبیر ،ئەو ڕۆشنبیرەی بەردەوام قسەدەکات وزۆریش باس
لەدیموکراتیەت دەکات .خۆی لەشتەکان هەڵدەقورتێنێت و هەوڵدەدات دەسەڵتخوازی
لەکۆمەڵگەدا سنووردار بکات ،جڵەوی بکات و بیگەڕێنێتەوە بۆ نێو کایەکانی خۆی.
بەڵم نابێت ئەوەشمان لەبیربچێت کە چەرچڵ وەک پیاوێکی زیرەک
وسیاسەتمەدارێکی پلەیەک لەدووفاقیەکی مۆرالیدا دەژیا ،لەسەرێکەوە خۆی وهک
ڕۆشنبیرێکی دەوڵەتی دەنواند و لەسەرێکی دیکەوە ڕقی لەدیموکراسیەت و ڕۆشنبیران
بوو .ئەوەش سیحری ئەو سەر لێتێکچوونەی درانە ،کە چێرچ بە چەرچڵ تێدەگات.
چەرچڵ دەیوست ڕۆشنبیر لەڕێگەی بیروکراتیەتی دەوڵەتی وفەرمانبەرێتی
دەوڵەتیەوە خۆی پێناسەبکات .ئەوە وێنای ڕۆشنبیری ڕەسمی نێو دەسەڵتە
کەجەنگەکان دەباتەوە ،ئەوەش ڕۆشنبیرانی دەرەوەی ئەم بازنەیەن کەتەنها قسە
دەکەن وهیچیتر .لێرەوە هیچ بوارێک بۆ ڕۆشنبیر نەماوە جگە لەکردنی
بەنەناسراوێک ،بەنادیارێک لەڕێگەی ئەو مۆدێلەی کەدەسەڵت بۆ ڕۆشنبیر نمایشی
دەکات .ئەو مۆدێلەش دەبێتە نمونهی هەموو ڕۆشنبیرێک ،دەبێتە پێوانەیەک
کەجەماوەر یان مێگەلی کۆمەڵیەتی پێیـقووتدەچێت " تێرسن " لەم شانۆگەریەدا ئەو
تێکەڵبوونەی نێوان سنورەکانی دەسەڵتی دەوڵەتی بۆ نێو جوگرافیای ڕۆشنبیر
نیشاندەدات ،ئەو داگیرکردنەی وێنای ڕۆشنبیر کەلەلیەن دەسەڵتەوە مومارەسە
دەکرێت ،دەبێتە پشتەبیرۆکەی گفتوگۆکانی نێوان چێرچ و دران .بەمشێوەیە درانی
جوتیار ناوی چێرچی فەرمانبەر و ڕۆشنبیری لەگەڵ ناوی " ونستۆن چەرچڵ "
لەلتێکەڵ دەبێت .ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کەتەنها سیمبۆلەکانی دەسەڵت
لەچەقی دیاردان و ڕۆشنبیرانیش ئەوەندە پەراوێزکراون کەناویان بەباشی ناگوترێ،
یاخود تێکەڵ بەو پێناسە باوە دەبن کەدەوڵەت پێناسەی کردووە .چێرچی ڕۆشنبیری
نەناسراو و نادیار ،مەجبورە ناوەکەی ڕاستبکاتەوە .چونکە ئەوەندەی مێگەلی
کۆمەڵیەتی وجەماوەر ناوی دیاری دەسەڵتداران دەناسن ،کەس نیە کەچێرچی
ڕۆشنبیری نەناسراو بناسێت .ئەوهندە گوێیان لەچەرچڵ بووە بەخراپ باسی ڕۆشنبیر
دەکات ،تاوەکو هەموو ڕۆشنبیرێک کەناوی چێرچ بێت لەگەڵ چەرچڵدا تێکەڵ دەبێت.
من پێموایە ئەمە جوانترین گفتوگۆیە کەتێکەڵبوونی ڕەمزی نێوان نوێنەری دەسەڵت و
ڕۆشنبیرە.
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دران  :مهبهستم ئهوهیه که تۆ پیاوێکیت ههر وهک ئهوهی دهگوترێت ڕۆشنبیریت.
مهبهستم ،بیستومه که وا دهڵێن ،له ڕاستیا وامبیستوه  ..ئهو قسانهی من بێکهم و زیاد
بیستومه دهڵێن " ئهو چهرچڵه ،هاوڕێ تازهکەت ،پیاوێکی ڕۆشنبیره"
پاسەوانی ئەستێلکە مەزنەکە دران و چێرچی ڕۆشنبیر لەو ئێوارەیەدا دەچنەوە سەر
ئەستێڵکەکە ولەنێوانیاندا گفتوگۆیەکی هەمەلیەن لەسەر ژیان دەستپێدەکات.
هەردووکیان دووکەسی پەراوێزکراوی ئەم کۆمەڵگەیەن ،هەریەکەو بەشێوەیەک .دران
وەک جوتیارێک زەویەکهی فرۆشتوە و پاسەوانی ئەم ئەستێڵکە دەکات وبەردەوام
سەرخۆشە بەو شەرابانەی خۆی لەمیوەجات دروستی دەکات .چێرچیش ئەو کەسە
هێمنە بیروکراتەیە کەبەیانیان دەچێت بۆ بیرۆکەی و تا عەسران لەفەرمانگەکەی
دەمێنێتەوە .بەمانای ئهوهی چێرچ و دران لەزۆر ڕووەوە لەیەکدەچن و هەردووکیان
تەنیان ،پەراوێزن لەکۆمەڵگە ،تاک وتەران لەنێو دەزگای خێزاندا ،پەیوەندیەکانیان
بەهاوسەرەکانیانەوە پەیوەندیەکی نامۆبوونە .دران بەوە پەستە کەهاوسەرەکەی
بەردەوام گلەیی ئەوەی لێکردووە که هەموو کاتەکانی بەچاودێریکردنی
ئەستێڵکەکهوه بەسەر دەبات ،بەجۆرێک زیادەڕۆیی دەکات ،لەئەنجامدا هاوسەرەکەی
پێیدەڵێت جارێکی دیکە سەرنەکاتەوە بەماڵەوهدا .
چێرچ ڕۆشنبیرە بەتەعبیری دران لەبەر ئەوە زۆرانبازیەکانی ئەوەندە دیار وسەخت
نیە ،زۆرانبازیەکانی بەتوێژێکی دیکە داپۆشراوە ،ئەوەندە ڕاستەوخۆ نیە لەفۆرمدا،
بەڵم لەجەوهەردا هەمان نامۆبوونە لەگەڵ ئەویتردا .کەهاوسەرهکەیەتی .چێرچ
دەیەوێت پلن بۆ هەموو شتێک دابنێت ،تەنانەت بۆ منداڵ بوون وپێشوازی لەمنداڵ،
ژیانی ڕۆتینی لەگەڵ هاوسەرەکەیدا ،پڕ نیە لەشەڕ و زۆرانبازی گەرم ،بەڵکو
پێکهاتووە لەقسەکردن بەدەنگی هێمن وئێواران دانیشتین بەدیار تەلفیزۆنەوە .لێرەوە
ڕۆشنبیر لەهێمنی و ڕۆتینی ژیانی خۆی دەترسێت ،چێرچ هەستدەکات ئەم ڕەتابەت و
دووبارەبوونەوەیە جۆرێک لەوەستانه بەرامبەر ژیان ،چێرچ لەم ڕووەوە بەخیلی بە
دران دەبات ،چونکە دران لەنێو چەقی ژیاندایە ،شەراب دروست دەکات و زەوی
دەفرۆشێت وشەڕ لەگەڵ ژنەکەیدا دەکات وئاگاداری ئەستێڵکەکهیە کەچەند درزی
تێدایە .ئەویش خۆی لەنێو ژیانی فەرمانگە وئێوارە دانیشتن بەرامبەر تیڤی
دەبینێتەوە ،ئەمیش لەجەوهەردا وەک دران نامۆیە بەهاوسەرەکەی .دران
نامۆبوونەکەی ئازایانە ئاشکراکردووە و جیابۆتەوە و لەنێو بەرمیلەشەراب
وئەستێلکەیدا ژیان بەسەردەبات وخاوەن هەڵبژاردنی خۆیەتی .بەپێچەوانەی ئەوەوە
چێرچ ترسنۆکانە ئەو دووبارەبوونەوە و بێزاریە دەرنابڕیت و بەردەوامە لەژیانێک
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کەبەچەندەها ماسکی جۆراوجۆر خۆی شاردۆتەوە ،چێرچ نادیارە و دران دیار و
چالکە .لێرەوە بەیەگەیشتنی چێرچ بەدران ،بەیەگەیشتنی دووشێوازی ژیانی
جیاوازە ،شێوازی ژیانی مرۆڤێک لەنێو ژیاندایە وشێوازی مرۆڤێک کەتەنها قسەدەکات
و لەکتێبەوە ژیان دەبینێت .مرۆڤێکی وەک دران دەچێتە نێو جەنگی جیهانی
دووهەمەوە ،وەک سەربازێکی ئازا بریندار دەبێت .بەپێچەوانەوە ژیانی چێرچ ،ژیانی
تهماشاکهرێکی هەمیشەیی ڕووداوەکانە ،ژیانی نابەشدارو ئاپاتیەکە لەبەرامبەر
ڕووداوە گەرمەکان .سەرەتا ژیانی تەنها سەیرکردنی باوکی بووە چۆن وەک کرێکاری
کانە خەڵوز ئێواران لەنێو ماڵەکەیدا بەجوڵە و هەرا و پڕ ژیان بووە بۆ مناڵەکانی.
چۆن سەرەڕای ئەو هەموو هیلکی وسەختیەی ژیانی توانای پێکەنین وجوڵەی
لەخێزانەکەیدا گەشانۆتەوە .لەبەرامبەر ئەوەدا چێرچ نەیتوانیەوە ئەو هەموو جوڵە
وکارایە لەباوکەیەوە فێربێت ،دەیەوێت وەک ئەو بێت ،بەڵم ئەو وەک ڕۆشنبیرێکی
مەسلەکی و تەقلیدی ئەو حەزەی بۆ سەرکێشی لەخۆیدا مراندووە ،بۆ ئەوەی بتوانیت
بەڕۆتینی پارێزگاری لەخانووەکەی بکات ،بۆئەوەی وەزیفەکەی لەدەست نەچێت،
پێویستە بەڕۆتینی بەنێو ژیاندا تێپەڕێت .ئەمە ئەو پەیامە شاراوەیە کە تێرسن
لەڕێگەی فیگوری چێرچەوە نمایشی دەکات.
چێرچ نمونەی ئەو ڕۆشنبیره کلسیکیانەیە کەبەشێکن لەدەوڵەت ودەسەڵت ،گەر
هاتوو بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆش نەبێت ،ئەوا بەناڕاستەوخۆ نوێنەری دەسەڵت و
ڕۆتینیەتی ژیانن .ئەستێرکەکە ژیانە بەهەموو جوانیەکانیەوە ،هەروەها ژیانیشە
بەهەموو ناشرینی و زۆرانبازیە سەختەکانیەوە .دران نوێنەری ئەو ژیانە دووفاقی و
دووڕووەیە ،چونکە ژیان هەڵگری دوودیوی یەک ڕووە ،دیوێکی درۆ ودیوێکی
ڕاستەقینەیی پر درۆ! .بەمانای لەپشت ڕاستگۆیەوە درۆگەورەکان خۆیان شاردۆتەوە
ولەپشت درۆ گەورەکانیش هەقیقەتە شارەواکانی ژیان ،لەپشت هەقیقەتە
گەورەکانیشهوه درۆگەورەکانی ژیان خۆیان شاردۆتەوە.
دران باس لەئازایەتی خۆی دەکات کەلەجەنگدا بەشداری کردووە کەچی
لەدرێژبوونەوەی قسەکانی بۆمان دەردەکەوێت کەئەو لەجەنگدا بەڕاستەوخۆیی
بەشداری نەکردووە ،ئەو چێشتلێنەرێک بووە سەربازەکانی بەفاسۆلیا گێژکردووە،
تەناتەت لەکاتی لێنانی شلەی فاسۆلیادا بریندار دەکرێت ولەسوپا مەرەخەس
دەکرێت .ئیدی لەم شانۆگەریەدا گاڵتەجاڕی لەنێوان ئەو تایتڵنەی خەڵکی بەخۆیانی
دەبەخشن وئەو ووردەکاریە شەیتانیانیەی لەو دیوو ناونیشانە گەورەکانەوە هەیە
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خۆی ئاشکرا دەکات .ڕاستە برینداربووە بەڵم نەک لەنێو سەنگەردا،بەڵکو لەتەنیشت
مەنجەڵی فاسۆڵیاوە! .ئەمەش نهێنی ئەو پاڵەوانانەی جەنگمان بۆ دەردەخات
کەلەدوای جەنگەوە بەسەلمەتی یاوەکو برینداری سووکەوە دێنە دەرەوە و
چیرۆکەکانیان دەکەن بەسەرمایەیهکی ڕەمزی وبەجەماوەری دەفرۆشنەوە .لەنێوان
درۆ وهەقیقەتدا ،لەنێوان تایتڵ و ووردەکاریدا ئەم شانۆگەریە درێژە بەڕووداوەکانی
دەدات.
لەنێو ئەم هەمووانەدا ڕۆشنبیر فیگورێکە پەراوێز وسەلبی وڕۆتینی .لەوانەیە
" تێرسن " زیاتر ئاماژە بەو قەیرانە سەختە بکات کەڕۆشنبیری ئەوروپایی لەئێستادا
پێوەی دەناڵێنن .ئەویش غیابی ڕۆشنبیرە لەهەموو کایەچالکەکاندا ،لەجیاتی ئەوان
فەرمانبەری تەکنۆکرات وئەکادیمیستی پۆست مۆدێرن بەناوی ڕۆشنبیر ولەجیاتی
ڕۆشنبیر ژیان هەڵدەسوڕێنن .بەهەمان شێوە ڕۆشنبیر پەراوێز ونادیار لەئەڵقەکانی
زانکۆ وشوێنە چەپەکەکانی کۆمەڵگەدا بەردەوامە لەنادیاری خۆی ،بەنەناسراوی ژیان
بەسەر دەبات .بەتەنیشت ئەویشەوە کارهکتهره بازاڕییەکانی وەک دران و فەمانبەر
وسەرمایەدارە پۆست مۆدێرنەکانی وەک " پێرس " ژیان هەڵدەسوڕێنن .ئەم
شانۆگەرییهی تێرسن ،شانۆگەری مردنی ڕۆشنبیرە لەنێو ژیاندا.

6
ڕۆشنبیر لەهەموو ئەزمونە ئەدەبیەکاندا کەسێکی ئیشکالیەت ئامێزە ،لەژیاندا خۆی
کەسێکی بەگرفتە ،کەدەبێت خەڵک خۆیانی لێوە به دووربگرن ،چەند هەنگاوێک دوور
لەوەوە بەڕێگەکاندا تێپەڕن .خۆیان دوور بگرن و بەچاوی گومانەوە سەیری ئەو
فیگورە بکەن کەنامۆیە بەژیان .چ نەبێت لەچاوی ئەوانەوە ڕۆشنبیر کەسێکە هێمنی
ژیان دەشێوێنێت ،خاوەنی پڕۆژەی سەیر و پرسیاری ناماقوڵ و خەونی شێتانەیە.
کاتێک ئەوانی مێگەلی کۆمەڵیەتی دەگرین ،ئەو پێدەکەنێت .کاتێک ئەوان پێئەکەنن
ئەو بیردەکاتەوە .کاتێک هەمووان سەما دەکەن ،ئەو گومان لەخودی سەماکردن
دەکات .کاتێک هەمووان دەخەون ئەو وەئاگایە وکاتێکیش ئەوان وەئاگان ئەو
خەوتووە .بەمشێوەیە ڕۆشنبیر فیگورێکە لەنێوان ئامادەبوون و ونبوندا  ،لەنێوان بوون
ونەبون ،دیار ونادیاردا خۆی ڕادەکێشێت .سەرئەنجام ئەوەندە وندەبێت و
پەیدادهبێتەوە کەبوونی دەستلێدراو و بۆنکراو و فیزیکی لەنێو ناواندا کارێکی
23

پێناسەبۆکراو نابێت .ڕۆشنبیر پێناسە ناکرێت ،یاخود چاکتر وەهایە بڵێم
پێناسەکردنیشی گرفت ئامێزە وهەر کەسەو بەشێوەیەک پێناسەی دەکات ،هەر یەکەو
بەفۆرمێک دەیکاتە پێناسەیەک بۆ ئەو فیگورەی وەک خێوێکی ئەبەدی لێرەو لەوێ
پەیدا دەبێت ،وندەبێت ،دەردەکەوێتەوە .هەموو نادیارێک پێناسەکردنی خۆی
بۆکەسانی دیکە بەجێدەهێڵێت ،بۆ دیارەکان ،بۆ سەماکارەکانی سەر شانۆی ژیان،
نەک بۆ سێبەرەکانی ئەو دیوو پەردهکانەوە.
ڕۆشنبیر لەشانۆگەری ئەستێڵکە مەزنەکەدا کەسێکە لەگەڵ بازاڕیەتدا ،لەگەڵ
گشتگیرکردنی ژیاندا بەرامبەر دەبێتەوە .هەر لەکۆنەوە ڕۆشنبیر و بازاڕیبوون دوو
دوژمنی سەرسەختی یەکدی بوون .بازاڕ و بازاڕییەکان ،دەکرێت بڵێین بازاڕ ونوێنەرە
مۆدێرن وکلسیکیەکانی ،هەمیشە بەڕۆشنبیر دوژمن بوون .نەک لەبەر ئەوەی ڕۆشنبیر
نایەوێت لەنێو بازاڕدا بژی و کار بکات و ژیانێکی ئاسایی بەسەر بەرێت ،نەخێر،
بەڵکو لەبەر ئەوەیە بازاڕ وەک سوستمێکی کۆمەڵیەتی و دەسەڵتێک ،دەزانێت
کەبوونی رۆشنبیر مانای بوونی کولتورێکە کەزمانی بازاڕ سنوردار دەکات .لەبەرامبەر
ئەوەدا بازاڕ ،سیاسیەکان دەنێرێت بۆ ڕۆشنبیر ،بەو سیفەتەی بەشێکی زۆری سیاسیە
سەرکەوتووەکان نیمچەڕۆشنبیرن ،نیمچە ڕۆشنبیرەکانی وەکو " پێرس"
کەلەشانۆگەریەکەدا بەردەوام باسی لێوەدەکرێت و هەرگیزیش ئامادەنیە لەگەڵ
ڕۆشنبیرێکی وەک چێرچ شەراب بخواتەوە ،بەڵم درانی بازاڕیی وەک نوێنەرێکی
پێرس دادەنیشێت لەگەڵ چێرچدا شەراب دەخواتەوە ..بەمشێوەیە بازاڕ نوێنەرەکانی
خۆی " سیاسیەکان " دەنێرێت بۆ ڕۆشنبیرەکان و ڕۆشنبیرەکانیش کە بەشێکی زۆری
تەوباویەتی ئەم دنیایەیان لەخۆیاندا هەڵگرتووە بەکارهکتهرێکی سادەی وەک دران
هەڵدەخەڵەتێن .چونکە ئەوان زۆر کەیفیان بەوێنەی هاوڵتی دێت و زۆریش بەگومانن
لەسیاسیەکان .لەبەرئەوە سیاسیەکان درانی هاوڵتی سادە دەنێرن بۆ ئەوەی
سەرسامی ڕۆشنبیرێکی وەک چێرچ تێربکەن و لەدواجاریشدا چێرچ بەخنکاندن
بەرن ...بەمشێوەیە لەنێوان نوێنەرانی بازاڕ و ڕۆشنبیردا شەڕێکی بێئامان و ئەبەدی
هەیە ،بازاڕ لەوەتەی هەیە گۆڕەپانی دەسەڵتە و بەشێکە لەجەستەی دەسەڵت و
ڕۆشنبیریش لەوەتەی هەیە لەم بازاڕەدا یاری خۆی دەکات .ڕۆشنبیر بەرەو نادیاری
جەستەیی دەبرێت و دەکوژرێت ،بەرەو مەنفاکان ڕاودەنرێت ،یاخود لەزیندانەکاندا
توند دەکرێن ،یاوەکو لەدواجاردا لەسەر کەنارەکانی زیندان و ئەرخبیلە
دوورەدەستەکاندا بۆ سەمای خۆیان جێیاندەهێڵن .لەم شانۆگەریەدا لەڕێگەی خەڵکە
بازاڕییەکانەوە ئەستێلکێک ،بەنداوێکی جەهەنەمی بوونی هەیە ،کە ڕۆشنبیر بۆ نێو
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قوڵیی خۆی دەبات .ئەستێلکەکە ڕەمزێکە بۆ دەسەڵت کە بە شەوقدانەوەی دەیەوێت
ڕۆشنبیر لەنێو خۆیدا قوتبدات .هەموو ئەمانە ئەو هێزە گەورەیەن کەبەردەوام
لەئامادەباشیدان بۆ ونکردنی ڕۆشنبیر و کردنی بە فیگورێکی نادیار ،کردنی
بەڕابوردوویەکی دوور و لەسەر ئەرخبیلەکانی گولکدا بۆ لەبیرچوونەوە بەندبکرێن.
هەمیشە ڕۆشنبیر وەک فیگورێکی نەناسراو لەلیەن دەسەڵتەوە نمایش دەکرێت،
بۆهیچ نا ،تەنها بۆئەوەی دەسەڵت و بازاڕ بەئاسودەیی بخەون.
7
یاری دەرکەوتن و ونبون ،دیار و نادیار ،یاریەکی ئەبەدی ڕۆشنبیرە ،یاریەکە
بەردەوامە ودووبارەیەو بەشێکە لەیاسای ناوەکی و نهێنی شیعریی ئەم زۆرانبازیەی
نێوان بازاڕیەت و ڕۆشنبیر ،لەنێوان دەسەڵت و ڕۆشنبیر .یاری ڕۆشنبیرە وەک
ئەکرۆباتێکی ئەبەدی .ئەوەی لەبەر هەر هۆیەک بێت وەک چێرچ ناوی ڕۆشنبیری
هەڵگرتبێت ،ئادۆرنۆ گوتەنی " لەلوازیەوە بێت یاخود لەبەهرەمەندیەوە بێت ناوی
ڕۆشنبیری لەخۆنابێت " ئەبێت ئەوە بزانێت کەچەندە لەچەقەکاندا خۆی ڕاگیر بکات،
ئەوەندەش لەکەنارەکاندا خۆی دەبینێتەوە ،چەندە لەبەر خۆرەکانی مێگەلی
کۆمەڵیەتیدا بمێنێتەوە ،ئەوەندە کاڵدەبێتەوە ،چەندە لەنێو دەنگەکاندا بێت ئەوەندە
کەڕێتی دنیا هەستپێدەکات .لەهەموو کەرنەڤاڵەکاندا ئەو سێبەرێکی سەیرە،
ئارتێستێکە ،لێبوکێکە ،ئەکرۆباتێکە زۆر نابات لەسەر پەتەکان بەردەبێتە خوارەوە و
وندەبێت .ئاخر ئەکرۆباتەکان بۆ بەربوونەوە خوڵقاون .ڕۆشنبیریش وەک ئەکرۆباتێکی
ئەبەدی زۆر زوو بەرەو نادیاری و نەناسراوی ،وندەبن و بەردەبنەوە .بەڵم وەک چێرچ
لەدوای خنکانیان جارێکی دیکە دێنەوە نێو ژیانەوە ،وەک چێرچ ئەمجارەیان
بەنادیاری لەودیوو توێژاڵی تەنکی ئاوەوە لەبازاڕییەکان دەپێچێنەوە ،دەچنەوە نێو
ویژدانەکانەوە و جارێکی دیکە هەموو شتێک دەخەنە سەر کەڵکەی فەوزا و تێکچوونی
ڕۆتین و بیروکراتیەت .دیسانەوە ڕۆشنبیر وەک نادیارێک پەیدا دەبێتەوە ،وەک
فیگورێکی گرفت ئامێز بەردەوامە لەیاریکردنی لەسەر پەتە باریکەکانی ژیان ،وەک
ئەکرۆباتێک ئامادەیە بۆبەربوونەوە ،بۆ پێمەلەکردن لەنێو بەتاڵییدا...
ئیسماعیل حەمەئەمین
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سەرچاوەکان
.1

پینەر تیرسن .ئەستێڵکە مەزنەکە .وەرگێڕانی لەئینگلیزیەوە فاروق هۆمەر .

.2

سەلمان ڕوشدی .منداڵنی نیوەشەو .چاپخانەی کناوەر . 2001
Salman Ruschdie,mitternach tskinder , Knauer Verlag 2001

 . 3نیکۆس کازانتزاکی  .زۆربا .دەزگای چاپی پیپەر 2001
.Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas, Pipe Verlag 2001
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که
ئهستێڵکه مهزنه 
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ئهستێڵکه مهزنهکه شانۆییهکه له چوار پهردهدا و بۆ یهکهم جار لهسهر شانۆی ڤکتۆریا،
ستۆک له ترێنت له  29گهلوێژی ساڵی  1964دا بهم گروپهی خوارهوه نمایش کراوه :

دران  ......بێرنارد گالگه .
چێرچ  ......گۆردن رید .
کاری دیکۆر و دهرهێنانی لهلیهن  ....پیتهر چیسمهن .

ڕوداوهکانی ئهم شانۆییه له سهربانی ئهستێڵکهکه و له ساباتهکهی دراندا ڕوو دهدهن .

ناو و سهرچاوهی شانۆییهکه به ئینگلیزی :

The Mighty Reservoy By Peter Terson
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PENGUIN PLAYS, New English Dramatists 14, 1967. U. K . page 102- 157

پهردهی یهکهم

له بهشی سهرهوهی ئهستێڵکهکه

دران  :ئیستا وریابه ،ئێمه لهسهرهوهین .
چێرچ*  :بهڵێ .
دران  :له شوێنی خۆتا ڕێک ڕابوهسته ،لێی بڕوانه ،چۆنه ؟
چێرچ  :سهرنجڕاکێشه .
دران  :گهورهیه ،وانییه ؟
چێرچ  :ههر دهڵێی کیسهڵێکی زهبهلحه .
دران  :ههر دهڵێی سکی بهرازێکی گهورهیه کهوتبێته سهر پشت ،وانییه ؟
چێرچ  :بهڵێ ههر دهڵێی کیسهڵێکی زهبهلحی بێ جوڵهیه ،زۆر کاریگهره .
دران  :زۆر گهورهیه ،وانییه ؟
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چێرچ  :له ڕاستیا گهورهیه .

* چێرچ له زمانی ئینگلیزیدا به مانای کڵێسه دێت ،تێرسن له زۆر جێگادا یارییهکی زمانهوانی به
به وشهی چێڕچ دهکات ،چێڕچ وهک کارهکتهرێک و چێڕچ وهک دامهزراوهیهکی ئایینی  " .وهرگێر "

دران  :ئیستا وریابه ،هێی  .ئهو بۆگهنه پیسه چییه ؟ ئهو گهندو گووه له پێڵوهکانت
پاک بکهرهوه  .ئهگهر لێرهوه ههڵبخلیسکێیته خوارێ به ساخی دهرناچیت .
ههوڵ بده ڕێک بهسهر لێوارهکهدا بڕۆیت .
چێرچ  :ئای خودایه  .لێرهوه ،لهمسهرهوه چ دیمهنێکی دڵگیری ههیه  .من دڵخۆشم
به ناسینت  .من گهلێ جار به پیاسهوه ئهم دیمهنهم دیوه .
دران  :پێم گوتیت ئهوهت پێ نیشان دهدهم ئیستا ؟ پێم گوتیت ؟ کهسێکی تر
ناتوانێ ئهو ئهستێڵکهت نیشان بدات ،من نهبم  .هیچ کهسێک .
چێرچ  :من زۆر مهمنونی ئهوهم .
دران  “ :بۆن دهکات” پێڵوهکانت پاک کردهوه؟ گهندو پیسی پێوه نهما ؟
چێرچ  :بهڵی  ..پێم وایه .
دران  :ئای خودایه  .کوڕه تۆ پێڵوی سهماکانت خاوێن نهکردۆتهوه  .دهبێت
ئاوا پاکیان بکهیتهوه .
چێرچ  :بهڵێ  ..ئهیبینم .
دران  :که دێیته سهرهوه بۆ سهر ئهم ئهستێڵکه دهبێت گهندو پیسی له پێڵوهکانت
پاک بکهیتهوه  .ئهوه ڕێسایهکی منه که به ڕوونی دامڕشتووه  .ڕێسای ژماره
یهکمه .
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چێرچ  :بهڵێ  ..زۆر تهواوه  .تێگهیشتم ڕێسایهکی زۆر ژیرانهیه .
دران  :ههتا ئهگهر باوکی خۆم سهر بکهوێته سهرهوه بۆ ئێره ،که گۆشت و خوێنی
خۆمه ،پێی دهڵێم “ باوکه” بهر لهوهی بێیته سهرهوه بۆ سهر ئهم ئهستێڵكه
پێڵوهکانت له ههموو گهندو پیسییهک پاک بکهرهوه ،ڕێكو ڕهوان وای
پێ دهڵێم  .ڕێسای یهکهم .
چێرچ  :له ڕاستیا زۆر ژیرانهیه .
دران  :ژیرانهیه ؟
چێرچ  :ئاگادارییهکی زۆر ژیرانهیه .
دران  :بهوه زۆر شادومانم که دهڵێیت ژیرانهیه  .ئایا ئهتوانیت پێم بڵێی
ئهوه تا چهندێک ژیرانهیه؟
چێرچ  :له راستیا بهڵێ .
دران  :مهبهستم ئهوهیه که تۆ پیاوێکیت ههر وهک ئهوهی دهگوترێت رۆشنبیریت .
مهبهستم ،بیستومه که وا دهڵێن ،له راستیا وامبیستوه  ..ئهو قسانهی من
بێکهم و زیاد بیستومه دهڵێن “ ئهو چهرچڵه ،هاوڕێ تازهکه ،پیاوێکی
ڕۆشنبیره" من ئهوانهم به مانای وشه گوێ لێبووه ،بۆیه ئهوهی دهیڵێم کتومت
ڕاسته  .بهڵم تۆ ههر ئیستا گوتت ،که تا چ ڕادهیهک ئهو ڕێسایهم ژیرانهیه .
چێرچ  :بهڵێ  ..تهواو به دڵنیایی .
دران  :باشه ،ئهگهر تۆ بۆ خۆت پیاوێکی زیرهکو ڕۆشنبیر بیت ،بۆ خۆشت قسهکانی من
به ژیرانه بدهیته قهڵهم ،کهواته به پێی ههقیقهتی سروشتی من له ڕوانینی
تۆدا کهسێکی ژیرم له بوارهکهی خۆمدا ،ئهگهر ئهوه بهشێوهیهکی گشتی
وهربگرین .
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چێرچ  :بهڵێ  ..پێموایه ئهوه ڕێسایهکی زۆر ژیرانهیه .
دران  :نا زۆریش نا ،نامهوێت زۆری پێوه نێم .
چێرچ  :باشه  ..ڕێسایهکی ژیرانهیه .
دران  :ئهوهیان ڕاسته  .پێڵوهکانت بسرهوه ،ئیستا ئهگهر تۆ ئامادهیت ،ئهوا
سهردهکهومه سهرهوه بۆ ئهو  ..ئهو  ..ئهها ..پێم مهڵێ  ..بۆ ئهو پارچه
کهوانهییهی ساختومانهکه  ..که وهک  ..وهک بنمیچ  ..نا ..پێم مهڵێ  ..که له
کهوانهی کهنیسهی سهینت پاول دهچێت  .تۆ دهزانیت چی دهڵێم  ..ترۆپکی،
پارچه کهوانهییهکه دهڵێم  ..که وهک ئهوه وایه  .ئهها دۆزیمهوه  ..خهریکه
دێته سهر زمانم  ..دهی  ..ئهوه  ..تۆ دهزانیت  ..بهڵێ ..
چێرچ  :گومهز ..
دران  :گومهز  ..دۆزیمهوه  .وهک گومهز وایه  .ئێمه دهچینه سهر ترۆپکی گومهزهکه .
وهک دهبینیت خۆم زانیم  .ساڵی پار من ئیشم له دروستکردنیدا کرد .
چێرچ  :شتێکی خۆشه .
دران  :بهڵێ  ..بێگومان  ..من ئیشم تیا کرد  .ئهندازیارێکیش لێره بوو ،پیاوێکی
سکوتلهندی بوو  .له کابینهیهکدا دهژیا  .خێزانهکهی له گلسگۆ بوون ،زۆر
پهیوهندیی پێوه نه ئهکردن  .ئهمهوێت ئهوهت پێبڵێم کاتێک که شتێکی
گهورهی وهک ئهم ئهستێڵکه ژیانت داگیر دهکات ،ئیتر بۆت ناکرێت ئازاد
بیت ،دهبێت شتهکانی تر بخهیته لوهو وازیان لێ بهێنیت  .پیاوێکی باش بوو .
ویسکی زۆر دهخواردهوه  .دهربارهی ئهستێڵک زۆر شارهزا بوو  .زۆری له بارهی
ئهستێڵکهوه دهزانی  .به ههرحاڵ ،به شێوازه سکوتلهندییهکهی خۆی که من
بۆم ناکرێت به جوانی لسایی بکهمهوه دهیگوت :
“ زۆری پێ ناچێت له تهواوکردنی گومهزهکه دهبینهوه” ئهوه شێوهزارێکی
سکوتلهندی تهواو نییه ،وانییه ؟
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چێرچ  :ههروا ئهبێت .
دران  :ناتوانم زۆر لسایی شێوهزاری سکوتلهندی بکهمهوه ،بهڵم ئهو ههمیشه وای
دهگوتو ئهوهی دوباره دهکردهوه “ دران ،زۆری پێناچێت له تهواو کردنی ئهم
گومهزه نهفرهتییه دهبینهوه ”،به منی دهگووت “ دران ،ئهمه پیاو کوژه ”،یان
دهیگووت “ ئهم گومهزه نهفرهتییه کوژهره  ..ئاخ ”،دهیگووت “ ههر کهسێک
دهگریت دهتوانێت بناغهی ئهم ئهستێلکه دابنێت بهڵم گومهزهکهی وانیه،
گومهزهکهی لێهاتوویی تۆ نیشان دهدات  ”.به شێوهیهکی ئاسایی لێره له
کابینهیهکدا دهژیا  .ههفتانه ههشتا پاوهندی وهردهگرت .
چێرچ  :واو ،ههشتا پاوهند له ههفتهیهکدا  .پارهکهی من له چاو ئهودا ههر هیچ نییه.
دران  :نا ئهوهی تۆ باشه ،پارهکهت خراپ نییه  ..وانییه؟ تۆ له جێگایهکی
پاکو تهمیز و لهسهر مێزو کورسی کار دهکهیت .
چێرچ  :بهڵم ههفتهی ههشتا پاوهند پهیا ناکهم .
دران  :باشه ،ههفتهی ههشتا پاوهندی پهیا دهکرد  .ئهوهشت لهبهر چاو بێت که ئهو
له ئیشهکهیدا لێوهشاوه بوو  .ههر وهک دهزانیت سکوتلهندهی به جێهێشتبوو.
ئهستێڵکی له ههموو دونیادا دروست کردبوو  .له بێرمنگهام  ..له لهندهن ..
کاردییف  ..له ههندێک شوێنی وهک ئێره  ..له ههموو شوێنێک بووه .
پێموایه جارێک ئهستێڵکێکی بۆ ڕهشهکانیش دروست کرد بێت  .بهڵم لهگهڵ
ئهوهشا پیاوێکی لێهاتوو بوو  .ئهو پیسییه به پێڵوهکانی تۆوه بوو ؟
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :لێرهوه لهم سهرهوه گوندهکه دهبینیت .
چێرچ  :به راسته ؟
دران  :بهڵێ  .ههمووی دهبینیت ،ههر وهک ئهوهی کۆمهڵێک سهربان بێت  .هیچ
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دیوارێک نابینیت  .شوێنهکه لێرهوه زۆر بهرزه ،تهنیا سهربانهکان دهبینیت و
دوکهڵیان به خوارو خێچی لێ بهرز دهبێتهوه  .ئیستا بهسهر ئهم نهفرهتییهدا
به وریایی بڕۆ  .من بهر پرسیارم لێت .

چێرچ  :بهڵێ منیش پێموایه .
دران  :من بهرپرسیارم هاوڕێ .
چێرچ  :کهواته وایه .
دران  :ههرچی پیسی ههبوو له پێڵوهکانت کردهوه ؟
چێرچ  :ههر ههمووی .
دران  :پووتهکانت جوانن ،له کوێت کڕیون ؟
چێرچ  :له شارۆچکهی سمایز .
دران  :ئهوانه خوێن مژو ساخته چین  .ئهگهر جوتێک پووتت دهوێت دهبێت
بچیت بۆ کۆمهڵهی هاوپشتی کشتوکاڵی ،لهوێ بۆ جوتیاران ههرزانتره .
چێرچ  :من وامئهزانی کۆمهڵهی هاوپشتی کشتوکاڵی تهنیا بۆ ئهندامهکانی خۆیانه .
دران  :دۆزهخ ! نا  .ههموو کهسێک دهتوانێت بچێت بۆ ئهوێ  .تۆ ئهوهت نهزانیوه ؟
چێرچ  :نهخێر .
دران  :ههرکهسێک بیهوێت دهتوانێت بۆ کڕینی جوتێک پووت بچێت بۆ کۆمهڵهی
هاوپشتی کشتوکاڵی  .یان بۆ ههر شتێکی تر که تۆ ئهتهوێت  .کهس لهوه
ناپرسێت تۆ کێیت ،خوای دهکرد کچه گۆرانی بێژێکی کۆڕاڵ دهبویت ،ههر
دهتوانیت بچیت بۆ ئهوێ  .پاره دانێو بڵێ به یارمهتی جوتێک پووتم دهوێت
بۆم بێنن  .تهنانهت قهشهیهکیش دهتوانێت بچێت بۆ ئهوێ  .له کاتێکا دهزانن
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که ئهوه جوتیار نییه و باجی جوتیارانیشی به سنگهوه نییه ،بهڵم خۆ
ناتوانن دهست به ڕوویهوه بنێن و شتی نهیهنێ  .تۆ بێ مێشک بوویت چوویت
بۆ ئهو شارۆچکهیه  .ههر به چوونت بۆ ئهوێ دهبێت شلنگێک بدهیت به پاس .
چێرچ  :بیرم لهوه نهکردبۆوه .
دران  :ئۆوو ،تۆ هیچت دهربارهی ئهو پیاوه نهبیستووه که باش بیری نهکردبۆوه
چی لێ بهسهرهات ؟
چێرچ  :نهخێر .
دران  :گێزهر و گونی خۆی بۆ لێک جیا نهکرابۆوه .
چێرچ  :ها ها ئهوه زۆر خۆشه .
دران  :وریا به ،دهبوو لێرهیا پهیژهیهکیان دابنایه ،بهڵم تا ئیستا دایان نهناوه .
لهبهر ئهوهیه تا ئیستا ئهو تهختانهیان لێره به جێهێشتووه .
پهیژهیهکیان لێره دابنایه بۆ هاتووچۆ سهلمهت دهبوو .
چێرچ  :بهڵێ ،بوونی پهیژهیهک بۆ ئێره زۆر به کهڵک بوو .
دران  :واز له کهڵک بهێنه ،دهبوو لێرهدا پهیژهیهک ههبوایه  .بهڵم ئهوهتا نییه .
نهدهبوو بێرهدا سهرکهوینه سهرهوه بهبێ پهیژه  .له پهڕاوی یاساکاندا دهڵێت
“ نابێت هیچ کهسێک به بێ پهیژه بێرهدا سهرکهوێته سهرهوه بۆ گۆمهزی
ئهستێڵکهکه” ئهو بهنده به خهتی ڕهشو سپی نوسراوه  .ئهگهر هاتوو
لێرهوه کهوتینه خوارهوه ،ئهوا هیچ بیمهیهکی ژیان نامان گرێتهوه  ..ئهوه
بزانه ،هیچ بیمهیهک نامان گرێتهوه  .کۆمپانیاکه یهک ڕوانینی بۆ
مهسهلهکه دهبێت  .پهیژهتان نییه ،ئهو کاته دهڵێن ئهوه ههڵهی خۆتانه و
بیمه نادرێت ،ئیتر کێشهکه دهپێچنهوه .
چێرچ  :منیش پێموایه ههمان ههڵوێستیان دهبێت .
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دران  :زۆر ترسناکه هاوڕێ ،ههروهها سهرهڕۆییهکی گهورهیه  .زۆر لووسه ،تۆ
دهستی تێوه به ،تهنیا دهستی تێوه به؛ گومهزهکه زۆر لووسه کابرا .
چێرچ  :به ڕوونی دیاره که لووسه .
دران  :لێره که ههر له ماسییهکی سفتو لووس دهچێت دوور نییه ههڵبخلسکێیته
خوارێ ،لهبهر ئهوه خۆم به بهرپرسیارت دهزانم .
چێرچ  :ئۆو ،من دڵنیام که هیچ ڕوو نادات .
دران  :تهنیا ئهمهوێت ئهوهت پێ بڵێم که ههر وهکو تۆپی بلیارد سفتو لووسه هاوڕێ،
ئهگهر ئهو پیاوه سکوتلهندییه لێره بوایه ئیستا پهیژهیهکی دانابوو  .پێی
دهگووتم “ دران ،به خێرایی بچۆ پهیژهیهک ئاماده بکه و داینێ پێش ئهوهی
لهگهڵ هاوڕێکهتا سهر بکهونه سهرهوه” که ئهو لێره ڕۆی ئیتر ههموو شتێک
شێوا  .تهماشا بکه ،تا ئیستا ئێرهیان ڕێکو پێک نهکردووه ،تهنانهت پاشماوهی
خوڵو پیسی بیناکهشیان هێشتا لنهبردووه  .بڕوا بکه ئهو ئیستا لێره بوایه ،ئهو
خۆڵو پیسییهت لێره نه ئهبینی ،پهیژهشی دانابوو .
چێرچ  :بهڵم باشه بۆچی لێره ڕۆیشت ؟
دران  :ڕۆیشت ؟ دوایی ئهو حیکایهتهت بۆ باس دهکهم  .جارێ وازی لهوه بهێنه .
تۆ دهخۆیتهوه؟ لهگهڵ خواردنهوهیا بۆت دهگێڕمهوه  .دهخۆیتهوه؟
چێرچ  :جار جارێک ،بهڵم له ڕاستیا له ماڵی ئێمهدا پاره بۆ خواردنهوه
پاشهکهوت ناکرێت .
دران  :واز له پاشهکهوت بهێنه ،نامهوێ تۆ پاره بدهیت  .ههندێک خواردنهوهی
ئامادهم له ساباتهکهدا ههیه ،شهرابی قۆخه  .زۆر نییه ،ههر ئهوهندهیه که
له کاتی ماندوبووندا دهمی پێ تهڕ بکهم  .یان حهز دهکهم که لهگهڵ
هاوڕێیهک نان بخۆم و قومێکیش بخۆینهوه  .له ڕاستیا ئهمشهو چاوهڕوانی
هاتنی هاوڕێیهکم دهکرد  .زۆر کهسێکی چاکه ،بهمزوانه دێت  .خۆی گووتی سهر
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ئهدهم ،بۆیه قسهکهی خۆی دهباته سهر  .لێپرسراوێکی گهورهی کۆمهڵهی
کشتوکاڵییه  .ئهو ئیستا پێت دهڵێت دهتوانیت بۆ ههر کاتێک که خۆت بتهوێت
بڕۆی بۆ کۆمهڵهی هاوپشتی جووتیاری و به ئاگاداری ئهو جوتێک پووتت
دهستکهوێت  .ئهو به تهنیا پیاوێکی سویدی ساده نییه ،بهڵکو لێپرسراوێکی
گهورهیه ،باشترینیانه .
چێرچ  :بهڕاسته ؟
دران  :ئا بهڵێ ،پێرس  .لێپرسراوی کۆمهڵهی کشتوکاڵییه  .دێت بۆ ئێره بۆ
خواردنهوهی شهراب  .ڕهنگه لێرهوه چاومان لێی بێت که دێت .
چێرچ  :خۆ من تهنگهتاویتان بۆ دروست ناکهم .
دران  :تهنگه تاویمان بۆ دروست بکهیت ،نا ئهو پێی خۆشه لهگهڵ کهسانی ڕۆشنبیری
وهک ئێوه تێکهڵ بێت  .حهزی زۆر به قسهیه  .سهرۆکی یهکهی خانووی
شووشهیه له هاوپشتی ههرهوهزی جووتیاری  .بۆینباخی گوڵبهست دهبهستێت .
دێت بۆ ئێره بۆ خواردنهوه .
چێرچ  :پێم خۆشه به دیداری شاد بم .
دران  :شاد دهبیت  .ئهرێ ،خۆ تۆ به بهرز بوونهوه سهرت گێژ ناخوا؟
چێرچ  :نا نا من زۆر ئاساییم ،سوپاس .
دران  :نهفرهتی  .خهریک بوو له بیرم بچێت لێت بپرسم ،به تهماشای دیمهنهکانهوه
نهخڵفێیت  .بهردهوام نیگات لهسهر من بێت  .لهکاتی سهرکهوتندا تهنیا
له پاشهڵی من وردبهرهوه  .خراپ له مهبهستم تێمهگه  .تهنیا ههستێکه  ..تۆ
ئامادهیت؟
“ ههردوکیان سهردهکهونه سهرهوه”
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چێرچ  :بهڵێ فهرموو .
دران  :ئهوا ئێمه لهسهرهوهین ،ئێره بهرزایی دونیایه  .بهرزایی دونیا  .ههر ئهڵێی
بهرزاییهکانی تبته .
چێرچ  :دیمهنێکی زۆر دڵفڕێنه .
دران  :باشتره لهوهی به وێنه بیبینیت ،وانییه ؟
چێرچ  :ههڵبهت .
دران  :به ههرحاڵ لهوهش خۆشتره به تیڤی تهماشای بکهیت .
چێرچ  :ههر زۆر زۆر خۆشتره لهوهی به تیڤی تهماشای بکهیت .
دران  :ههرگیز دهرفهتی دیمهنی وا جوانت له تیڤیدا بۆ ههڵناکهوێت .
ههور و نازانم ...
چێرچ  :ههر زۆر قهشهنگه  .ئهوه گردهکانی مۆڵڤێرنه ،وانییه؟
دران  :وایه  .ئهوه تاوهری بێتهله ،ههموو شهپۆلهکانی رادیۆو تیڤی لهوێوه دێن .
خهڵکێکی زۆر تا ئیستاش نازانن که ئهو تاوهره لهوێدایه ؟ 
چێرچ  :دیمهنی مۆڵڤێرن زۆر جوانه .
دران  :بهڵێ .ئهو تاوهره له تاریکیدا ببینه که گڵۆپهکهی داگیرساوه بۆ
ئاگادارکردنهوهی فڕۆکه  .وهک خۆت دهڵێیت ههر زۆر جوانه .

چێرچ  :به دڵنیایی ئهوه کاتسۆڵدزه ،وانییه ؟
دران  :بهڵێ وایه ئهوه کاتسۆڵدزه ،لهوێش هاوڕێ ئهستێڵکێکی تری ئاو ههیه .
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ههرچهنده هێندهی ئهمه گهوره نییه ،ئهوهی بلۆکلی ئهستێڵکێکی به
ناوبانگه.
پێت دهڵێم بۆچی ئهوهی بلۆکلی به ناوبانگه له مێژهوه تا ئیستا .
چێرچ  :کاتسۆڵدز درێژ دهبێتهوه ،وانییه؟
دران  :پێش ئهوهی ئهم ئهستێڵکه دروست بکرێت ،ئهو ئهستێڵکهی بلۆکلی به
ناوبانگبوو  .ههرچهنده ،ئهو ناوبانگهی خۆی ههر لهدهست نهداوه  .بهڵم
پیاوهکانی ئهو ئهستێڵكه خهریکه شێت ئهبن که پێیان دهڵێم من سهرپهرشتی
ئهم ئهستێڵکه دهکهم  .بهوه دهمیان دائهخرێت .
چێرچ  :تهماشای دۆڵهکه بکه ،بڕوانه پێچاو پێچی ڕووبارهکه چۆن تهمو مژ
خۆی تێ ئاڵندووه  .ههر ئهڵێی مارێکه له ناو تهمو مژدا .
دران  :کهسێک توشی مار نهبووه لهو ناوچانهدا بهڵم نازانم بڕوا دهکهیت یان نا ،ئهو
ڕووباره بۆگهن و پیسه سهرچاوهی ئاوی خواردنهوهی سهربازگهکهیه .
چێرچ  :تهماشای دۆڵهکه بکه له ڕوکاری " ئێڤی شهمهوه”  .تهماشای خانوه
شووشهکان بکه.
دران  :کابرا دونیایهک کێڵگهی شووشهیی لێیه ،دونیایهک کێڵگه  .بۆچی له ڕۆژگاری
هاوڕێ کۆنهکانمدا “ ئهگهر چی ئهوه ڕۆژگارێکی هێنده کۆنیش نییه ئهگهر لی
تۆ حهفتا ساڵی تا ڕادهیهک تهمهنی گهنجی بێت” یهک خانووی شووشه لێره
نهبوو ،کهچی ئیستا دنیایهکی لێیه؟
چێرچ  :کارێکی زۆر باشیان کردووه .
دران  :سهیر بکه ،شوێنی دانیشتنی پێرسی هاوڕێمت نیشان بدهم ،ئهو پیاوهی
که پێم گووتی به هیوایه سهرێک بدات  .ئیستا سهیر بکه  .له ڕێگهکه ورد
بهرهوه  .بهڵێ ،چێشتخانهکه تێپهڕێنه  .بڕۆ بهرهو ڕوبارهکه  ..ئیستا
سهرکهوه  ..زۆر مهڕۆ  .بهڵێ  ..تۆزێک بگهڕێڕهوه  ..ئیستا ئهو کوخه دهبینیت ؟
39

که تۆپه گیاکانی لێ خڕ کراونهتهوه  .ئهو ههموو خانووه شووشانهو
زهوییهکهشی هی پێرسی هاوڕێمه  .ئهتوانیت بیبینیت  .دهیبینیت؟ بڕوا ناکهم .
لهوانهیه ئیستا له یهکێک له خانوه شووشهکاندا بێت  .ئهو بۆته خاوهن
خانوی شووشه ،خاوهنی چهندهها دۆنم خانوی شووشه .
بسته خاکێک نابینیت بۆ ئهوهی کرمێکی لهسهر بڕوات ،خانویهکی شووشهی
لهسهر قووت کردۆتهوه  .پیاوێکی زیرهکه  .پێموایه ئیمشهو سهرێک بات .
ناوی پێرسه  .من پێرس دهناسێنم به ئێوه بهرێز چهرچڵ ،وانیه ؟
چێرچ  :ئۆو ،ناوی من چێرچه ،بیکه به چێرچ .
دران  :کهواته پێتی دهناسێنم  .پێرس هاوڕێیهکی چاکه  .کهسێکی زۆر چالکو
سهرکهوتوه  .وایکردووه تهماتهکانی بهوپهڕی خێرایی بڕوێت ،بهوپهڕی
خێرایی  .ئهو وتی که بۆ شهراب خواردنهوه دێت بۆ ئێره ،ئهمشهو خۆش
دهبێت چێرچ .
چێرچ  :پێم خۆشه .ئهو ههموو تۆپه گیایانهی بۆچییه؟
دران  :خانووی شووشهیان لێ دروست دهکات ..

چێرچ  :چۆن لهو گیایانه خانووی شووشه دروست دهکات ؟
دران  :شێوازێکی تازهیه ،شێوازی پێرسه ،خۆی له ڕاستیا نابێت پێت بگوترێت .
چێرچ  :ئۆو ،زۆر باشه گوێ مهدهرێ  ..تۆ دهزانیت ..
دران  :باشه پێرس گوێ ناداتێ ،ئهو هاوڕێیهکی باشه  .ببینه ،به تۆپهڵه گیاکان دوو
دیوار له ههر لیهک دروست دهکات و بۆشایی تاقی سهرهوه دههێڵێتهوه بۆ
ڕوناکی  .دهزانیت ڕوناکی چییه ؟ پارچه شووشهی گهورهیه که ڕوناکی
پیا گوزهر دهکات  .بهوانه دهڵێن بۆشایی ڕوناکی  .ههر بۆ ناو وای پێدهڵێن .
بۆشایی ڕوناکی ،ئهوانه ههر پارچه شووشهی گهورهن بهڵم پێی دهڵێن
بۆشایی ڕوناکی ،لهسهرهوه ئهو پارچه شووشه گهورانه دائهنێت ،بۆ هاتنه
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ژورهوهی ڕوناکی  .بهوجۆره له گژو گیا خانوی شووشهی دروست کرد .
ئهو گیایه وا دهکات تهماتهکان گهرم دابێن ،گهرمی له گژو گیاوه؛ دهبینیت ؟
من گووتم تهماته؟ ئهوانه تۆپن  .بهر لهوهی پێرس بێته ئێره هیچ جۆره
ململنێیهک نهکهوتبوه بازاڕهوه .
چێرچ  :چهند حهز دهکهم بیناسم .
دران  :دهیناسیت  .دهچینه خوارهوه بۆ ساباتهکه تا پێکی شهراب بخۆینهوه  .پێرسیش
بهمزوانه دهگات  .به ناسینی یهکتری شادومان دهبن  .ئهو نهفرهتییه سهرۆکی
یهکهی خانوی شووشهیه له هاوپشتی ههرهوهزی جووتیاری  .پێرس تهمهنی
زۆر نییه ،گهنجه  .لهسهرهتاکانی تهمهنیایهتی ،ههر له تهمهنی مندا دهبێت .
گهورهتر نییه  .پیاوێک له تافی لویا  .ئهوهندهی یهک و دوو تهماتهکانی
پێ دهگهێنێت ،تهماتهکانی زۆر بهتامه ،زۆر .

چێرچ  :من زۆر خۆشحاڵ بووم که ئهمشهو تۆم ناسی ،ئهوه بۆ سێ ساڵ دهچێت
من لێره دهژیم و له ڕاستیا هێشتا تهواوێک به لدێ ئاشنا نهبووم .
دران  :خۆشحاڵ بووم به هاتنت  .بڕوام وایه لدێش دهبێت ههموو پێداویستییهکانی
شارستانییهتی تیا بێت  .بهڵم هیچ گوێیهکیان پێ نهداوه  .لهسهروو گردی
بلۆکلییهوه دیمهنێکی زۆر نازداری ههیه  .دڵرهوێنه  .دهتوانیت له لی
ڕاستهوه لێی بڕوانیت  .بهڵم گوێی پێنادهن  .نازانن  .خۆ دهزانیت کامه
بلۆکلیه ،وانییه ؟
چێرچ  :لدێکه دهزانم  .کڵێسهیهکی نۆرمانی لێیه ،وانییه؟
دران  :کڵێسهکه شتێکی ئهوتۆ نییه بهڵم ئهستێڵکێکی به ناوبانگی تیایه ،با بۆت
باس بکهم  .تهماشا که ،بڕوانه بۆ لی ئهو بورجه  .ئهوه کوا ؟ چی لێهات ؟ تۆ
سهیری کوێ دهکهیت کهره ؟ بورجی برۆدوای دهڵێم ،خۆی له کوێدا شاردهوه ؟
دهبوو لهوێدا بوایه  .باشه ،ئهها ،بهڵێ  .لهناو درهختهکاندایه  .شتێکی
سهیره سروشتی شتهکان له بهرزاییهوه دهگۆڕێت  ..وانییه ؟ تۆش وای بۆ
دهچیت ؟ سهیره شتهکان له بهرزاییهوه به جورێکی تر دهردهکهون ؟ مهبهستم
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ئهوهیه له خوارهوه ،لهوێ له داوێنی شیوهکهوه بورجهکه ههر ئهوهندهی
میلێک بهرزه  ..وانییه ؟ بهڵم ئهی خودایه لێرهوه ،له ناو درهختهکاندا ون
بووه  .بهڵم ئیتر ئهوه ژیانه  .ئیستا ئهیبینیت ،وانییه؟ ئهوه ...
چێرچ  :بهڵێ بورجی برۆدوای دهبینم .

دران  :زۆر چاکه ،ئهستێڵکی بلۆکلی ڕێک دهکهوێته پشتی ئهوهوه  .ئیستا تۆ لهسهر
ئهستێڵکهکهوه ئهوه دهبینیت ،دیمهنهکه جوان دیاره .
چێرچ  :کهس ئاوا هیچی بۆ دهرناکهوێت .
دران  :ئێ باشه بۆ خۆت نهجوڵێیت پێت وایه شتهکان له خۆیانهوه بێنه بهردهستت ؟
تۆ دهربارهی گردهکانی مۆڵڤێرن قسه دهکهیت هاوڕێ ،دهبێت به چاوی خۆت
بیبینیت  .بهڵم تۆ هیچ له لدێکه نازانیت .
چێرچ  :من زۆر جار هاتوچۆم پیا کردووه بهڵم قهت نههاتومهته ئێره .
دران  :ههر کاتێک بتهوێ ،ههر کاتێک حهزت کرد بێیته سهرهوه من ئاگادار بکه .
من لێرهم ههموو شهوێک  .من لێرهم  .ئهمشهو ئهو کاتهی تۆم بینی
به هیوا بووی بهرهو کوێ بڕۆی ؟
چێرچ  :تهنیا پیاسهم ئهکرد .
دران  :پیاسه کردن ،بۆچی پیاسهت دهکرد ؟
چێرچ  :بۆ ڕاهێنان .
دران  :دۆزهخ  .پێویست ناکات خۆت ئهوهنده له ئیشا ماندوو بکهی بهڕێزم .
من نهفرهت له خۆم دهکهم ئهگهر بۆ مهشق کردن یان بهههر ناوێکی ترهوه
پیاسه بکهم به ناو دێکهدا  .تهنیا بۆ ئیش کردن ڕوو دهکهمه ئێره .
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چێرچ  :شت زۆره دهربارهی ئهوه ئهگهر باسی لێوه بکرێت  .من پێم وایه پیاسه
کردن بۆ خۆی هیچ ئامانجێکی نییه  .پێم خۆشه به نیازێک ڕێم بکهوێته ئێره .
دران  :ئهوه بۆ خۆت دهگهڕێتهوه ،وانییه؟ من ههموو شهوێک بۆ ئیش کردن دێمه
ئێره  .ئیش کردن و چاودێری ئهستێڵکهکه .
چێرچ  :هیچ پارچه زهوییهکت لێره ههیه ؟
دران  :بهڵێ پارچهیهکم ههیه  .پارچهیهکی تریشم له دامێنی دۆڵهکهدا ههبوو که
کاتی خۆی هی باوکم بوو  .بهڵم ههر وهکو دهبینیت ئهوهم له کۆڵ خۆم کردهوه
و ئیستا تهنیا خۆم به ئێرهوه خهریک کردووه  .ئهوه پارچه زهوییهکهمه،
ئهها بهرمیلهکان لهکوێن له دهرهوهی ساباتهکه  .ئهوه دهڵێم که دهکهوێته
خواروی پهڵه قۆخهکانهوه  .تهنیا ئهوهم ماوه .
چێرچ  :ئهوه ئهڵێی که گژو گیا دایپۆشیوه ،وانییه؟
دران  :گژو گیا دایپۆشیوه ؟ کاتی بژار کردنیش هاتووه  .لهگهڵ ئهوهدا من کهسێکی پڕ
کارم  .سهرباری ئهوهی که خهریکی ئیشو کاری ئهم دهزگای ئاوهشم  .ئهوهتا
کاتی بژاریش هاتووه ،لهوانهیه لهبهر چاوی تۆیا وا بێت  .بهڵم لی کهسی
شارهزا وا نهبێت  .ههر وهک دهیبینیت ،ئهوهش دهبێت کاتێکی بۆ تهرخان
بکرێت  .ئیش کردن لهم دهزگای ئاوهدا بۆ خۆی کارێکی ئاسان نییه .
چێرچ  :بهڵێ وایه ،لێره تۆ چی دهکهیت ؟
دران  :من به ههموو شوێنهکاندا دێم و دهچم و سهره خولێمه هاوڕێ  .ههڵکهنین و
چاکردنهوهو کونکردن و دامهزراندنی بۆری و هێڵهکانی ئاو  .ئهوهی لێره چاو
دهیبینێ و نایبینێ کاری منه تا بلۆکلی و پشتی ئهوێش ،له مۆڵڤێرنهوه
تاوهکو میدلند ،ههموو ئهوانه کاری منن .
چێرچ  :له شهویشدا تۆ سهرپهرشتی ئهستێڵکهکه دهکهیت ؟
دران  :بهڵێ به دڵنییایی .
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چێرچ  :ئهم ئیشه بهرپرسیاری زۆره .
دران  :بهرپرسیاری زۆره ؟ به من مهڵێ بڕۆ بهوانه بڵێ که لهوێن  .من دهڵێم
بهرپرسیاری زۆره کهچی ئهوان پێیان وایه من لێره ههر پاڵم لێ داوهتهوهو
خهریکی تهماشا کردنی ئهو ئاوه نهفرهتییهم .
چێرچ  :به دڵنیایی ئهوانه ههڵهن .
دران  :بهڵێ ئهوانه کۆمهڵه کهسانێکی ههرچی و پهرچین لهوێ دانیشتون تهماشای
تهلهڤیزۆن دهکهن و دهچنه کڵێسه  .له توانای ههموو پیاوێکا نییه کاروباری
ئهستێڵکێکی وا مهزن بگرێته ئهستۆ  .تۆ ئهزانیت که پێنج سهد ههزار گاڵۆن
ئاو لێرهدایه ؟
چێرچ  :پێنج سهد ههزار گاڵۆن ؟ ئهوه زۆره .

دران  :ئهوه ئاوێکی زۆره  .باشه چی ڕوو دهدات ئهگهر تهقینێک له ئهستێڵکهکهدا
ڕووبدات ؟
چێرچ  :ئهمه پتهو داڕێژراوه .
دران  :پێم مهڵێ ئهمه پتهو داڕێژراوه  .من دڵنیام ئهمه زۆر پتهو داڕێژراوه  .من
خۆم یهکێک بوم لهوانهی له دارشتنهکهیدا چیمهنتۆم گرتۆتهوه  .بهڵم چی
دهبێت ئهگهر تهقینێک له دامهزراوهیهکی ئاوا پتهو داڕێژراودا ڕوو بدات ؟
دهتوانێ ئهم گونده ژێرهو ژوور بکات  .ئهو ڕێگهیهش وێران بکات که تۆی پیا
هاتویت  .ههر وهک ڕوبارێکی ههڵچوو ههموو شتێک لهگهڵ خۆیا ڕادهماڵێت،
ژن و منداڵ به چرپای نوستنهکانیانهوه ،منداڵی ساوا به بێشکهکهیهوه .
ههموو شتێک لهگهڵ خۆی ههڵدهگرێت  .بهڵم ئهوه منم که لێره شهونخونی
دهکهم و شوتی ئاگادار کردنهوهیان بۆ لێ ئهدهم  .دهزانیت ئێره شوتی ئاگادار
کردنهوهی لێیه .

چێرچ  :به ڕاستی شوتی ئاگادار کردنهوهی لێیه ؟
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دران  :ئهرێ ،شوتی ئاگادار کردنهوهی لێیه ،ئهوهتا کلیلهکهی به منه  .ئهها ئهوه
ئامێرهکهیه لهناو ئهو سندوقهدایه  .ئهوه منم که لهم شوێنهدا به باشترین
شێوه کاری خۆم ئهنجام دهدهم و پارێزگاری تۆو ئهو دامهزراوه پتهو داڕێژراوه
دهکهم  .پێت وایه بۆچی شوتی ئاگادار کردنهوهیان لێره داناوه ئهگهر ئاماده
باشیان بۆ ئهوه نهکرد بێت که دهشێت ڕوداوێکی وهک تهقین لێرهدا ڕوو بدات ؟
ئێ دهی ؟ ئیستا تۆ ئهوهم بۆ ڕوون بکهرهوه  .شوتی ئاگادار کردنهوهیان بۆچی
لێرهیا داناوه ئهگهر بێت و پێشبینی تهقینیان نهکردبێت ؟
چێرچ  :ئهوه تا ڕادهیهک ڕاسته ،بهڵم لهوانهشه ههروا بۆ شکڵ لهویا دایان نابێت .
دران  :ناکرێت ئهوان شوتێکی ئاگادار کردنهوه ههروا بۆ شکڵ لهویا دابنێنن ،تۆ
بڵێی شتی وا بکهن ؟ ها ؟ ئیستا تۆ شوتێکی ئاگادار کردنهوهم پێ بڵێ که
ههر بۆ شکڵ له شوێنێکا دایان نابێت  .دهی فهرموو ،من یهک دهقهت پێ
دهدهم بیری لێ بکهیتهوه  .ئامێرێکم پێ بڵێ که ههر وا بۆ شکڵ دایان نابێت
ئهوا من لیرهیهکت ئهدهمێ بۆ خۆت .
چێرچ  :باشه ،من دهڵێم لهوانهیه .
دران  :نا ،با تۆزێ به ویژدان بین  .من یهک دهقهت بۆ دائهنێم بیری لێ بکهیتهوه
تاوهکو نمونهی ئامێرێکم بۆ بهێنیتهوه که ههر بۆ شکڵ له شوێنێك دایان
نابێت ئهوا یهک لیره چاوهڕوانی تۆ دهکات ،دهی ناوی تۆی لێ هێنراوه .
چێرچ  :چاکه ،دهکرێت باسی ئهو سهتڵه لمانه بکهین که له ساختومانه
گهورهکاندا دائهنرێن .
دران  :نازانم مهبهستت له چییه .
چێرچ  :تۆ دهزانیت له ههندێک له ساختومانه گهورهکاندا سهتڵی لم دانراوه بۆ
کوژانهوهی ئاگر له کاتی ئاگر کهوتنهوهدا بهڵم ئهوانه هیچ کهڵکێکیان نییه .
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دران  :ئا ،پێت وایه ئهوانه شتێکی ئهوتۆ نین .
چێرچ  :ئهوهنده کاریگهرییان نییه ،ئێمه چهند دانهیهکمان له شوێنی
ئیشهکهماندا ههیه .
دران  :چیتان ههیه ؟ لم ؟
چێرچ  :سهتڵ .
دران  :پڕ کراون له لم .
چێرچ  :بهڵێ ،من دڵنیام ئهگهر ئاگر بکهوێتهوه ئهو سهتڵه لمانه هیچ کهڵکێکیان
نابێت و بیناکه تهواو گڕ دهگرێت .
دران  :ئهوه دهکهوێته سهر چۆنێتی ئاگرهکه ،وانییه ؟ مهبهستم ئهوهیه ئهگهر تۆ
قنگه جگهرهیهک فڕێ بدهیت دهتوانیت به لم بیکوژێنیتهوه بهر لهوهی
بیناکه ئاگر بگرێت ،دهتوانیت یان نا ؟
چێرچ  :بهڵێ به دڵنیایی .
دران  :به دڵنیایی هیچ نابێت  .دهمهوێت بڵێم ئهوه شێوازێکی زۆر ژیرانهیه .
چێرچ  :بهڵم دهکرێت به قاچیش قنگه جگهرهیهک بکوژێنیتهوه .
دران  :بهڵێ ،وایه  .بهڵم هیچ کهسێک ئاماده نیه قنگه جگهرهیهک به پێڵوه
گرانبههاکانی بکوژێنێتهوه ،لهگهڵمایت یان نا ؟ مهبهستم ئهوهیه تۆ خۆت
بخهره شوێنی ئهوان ،ههق به هیچ کهسێک دهدهیت داوات لێ بکات
ئاگرێک به پێڵوهکانت بکوژێنیتهوه ؟
چێرچ  :بهڵێ ڕاسته منیش پێم وایه  .بهڵم کوژانهوهی قنگه جگهرهیهک
شتێکی ئهوتۆ نییه .
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دران  :نا وهک دهبینیت کێشهکه گرتنهبهری شێوازێکی گونجاوه  .لم دهخهیته
سهتڵهوهو لهسهری دهنوسیت لهکاتی ئاگر کهوتنهوهدا ئاگرهکهی پێ
دابمرکێنهرهوه  .ئهوه شێوازێکی شیاوه  .بهڵم ئهگهر تۆ تێبینییهکی وا
ههڵبواسیت و بڵێی له کاتی ئاگر کهوتنهوهدا به قاچ بیکوژێنهرهوه ،ئهوه
کارێکی نهشیاوه  .نابێت ههرگیز نابێت ،گوێبگره ئهوهیان کارێکی شیاوه
ههر وهک دانانی شوتی ئاگادار کهرهوهکهی ئێره .
چێرچ  :باشه ،لهوانهیه لهگهڵتا هاوڕابم .
دران  :من تهواو دڵنیام که لهگهڵما تهبایت هاوڕێ ،مهبهستم ئهوهیه ههر
لهبهرئهوهی که له چیمهنتۆ دروست کراوه ئیتر نابێت بیر له خۆ پاراستن
بکرێتهوه؟ ئهمه کتومت بیرکردنهوهی ئهو کهسانهشه که لهناو دێکهدا وا بیر
دهکهنهوه  .ئهوان پێیان وایه لهبهرئهوهی ئهستێڵکهکه له چیمهنتۆ دروست
کراوه ئیتر هیچ شتێک شوێن مهترسی نییه  .بهڵم لهگهڵ ئهوهدا بههێزترین
شتیش شیاوی لهناو چوونه  .مهبهستم لربوونهوهی بورجی پیزایه ،کهس
پێشبینی دهکرد ئهو شته زهبهلحه لر بێتهوه ،ئهوهتا لربۆوه  .پردی حهسرهت
ههڵکێشان ،کێ پێشبینی ئهوهی دهکرد که ڕوانین تیایدا لر بێتهوه  .تایتانیک،
دانکێرک  .دهتوانم دونیایهک ناوت بۆ ڕیز بکهم  .گهرداوی لم  .بهرانبهر
کارهساته سروشتییهکان هیچ ناکرێت ..
چێرچ  :بهڵێ به دڵنیایی وایه .
دران  :باشه بهڵم ئهوان قهت لهوه تێ ناگهن  .ههرگیز بیر لهوه ناکهنهوه  .من گرهو
دهکهم تۆش قهت بیرت لهوه نهکردۆتهوه .
چێرچ  :مهبهستت ئهستێڵکهکهیه ؟
دران  :ئاو گرتن  ..ههموو سیستهمی ئاو گلدانهوه  ..ههمووی  .ههموو شتهکان .
چێرچ  :ئهها بهڵێ  ..بهڵێ .
دران  :نامهوێت باسی ئهوهم بۆ بکهیت که تۆ کاتێ ئاوی بهلوعهکه دهکهیتهوهو
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به خۆت دهڵێیت “ ئهمشهو ئاوهکهی پاکه” یان “ ئاوی چاکی پیا دێت” .
چێرچ  :ئهها تۆ ئهزانیت من تهواو به ئاگام دهربارهی ئهوه  .من له بیرمه جاران
چۆن ئاومان دهگرت ،ئیستا زۆر له جاران چاکتره .
دران  :ئێ ئێ ئهوه ههواڵێکی دڵخۆشکهرهیه .
چێرچ  :له بیرمه زۆر جار بهڕۆژ بهرمیلی گهرماوهکهمان پڕ دهکرد له ئاو
چونکه به شهو ئاویان لێ دهگرتینهوه  .بهڵم ئیستا ئهوه نهماوه .
دران  :نا نا ئیستا زۆر باشه  .تۆ پیاوێکی چاکی ،ئهویش لهبهر ئهوهیه که
تۆ خهڵکی ئێره نیت  .وانییه؟ وا بزانم تۆ خهڵكی ئێره نیت .
چێرچ  :نهخێر ئهوه ماوهی چهند ساڵێکه هاتومهته ئێره .
دران  :ئهوه لهبهر ئهوهیه تۆ وا باشیت ،خهڵکانی ئێره گوێ به هیچ نادهن  .ئهوان
بونهته هۆی بێ ئاوی ،ههر خهریکی ئاوڕشێن کردنی حهوشه و ماڵهکانیانن .
خۆم بینومن چیمهنهکانیان پێ ئاوداوه  .که خۆم بینومن چیمهنهکانیان ئاوداوه
له دڵهوه گریاوم .
چێرچ  :تۆ ئاورشێنی حهوشهو ماڵی پێ ناکهیت ؟
دران  :ههرگیز ،ئێره به کهڵکی ئاودان نایهت چونکه زۆر بهرزه  .بهڵم له خوارهوه
له دۆڵهکهدا پێویستت به ئاو دهبێت  .خهڵکانێک ههن لهوێ زێر لهو
ئاوه دهردههێنن .
چێرچ  :ئهی ئهو پارچه زهوییهی که فرۆشتت  .کێشهی ئاودێری ههبوو؟
دران  :ئهوه پێش دروست کردنی ئهم ئهستێڵکه بوو ،ئاو بهم شێوهیهی که ئیستا
ئهیبینی نهبوو  .ئهگهر ئهو کاتهم ئیستا بوایه مهسهلهکه به جۆرێکی تر
ئهبوو  .ئیستا بۆ من ئاڵتون بوو  .بهڵم ئهوهتا به کاروباری ئهم ئهستێڵکهوه
بهستراومهتهوهو بهم بهشهی خۆشم ئاسودهم .
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چێرچ  :وایه .
دران  :خۆشحاڵم که له مهسهلهی ئاو دابهشکردن تێگهیشتی  .دیاره که
ئێوه خهڵکی ئهم ناوچهیه نین .
چێرچ  :ئۆی نا من خهڵکی ئهم ناوچهیه نیم .

دران  :ئهی باشه ئێرهت پێ چۆنه ؟ بهلتهوه باشه ؟ ئێره ؟
چێرچ  :زۆرم پێ خۆشه ،سوپاس .
دران  :پێموایه له یهکێک لهو خانوه تازانهدان که دهکهوێته دهرهوهی
دێکه ،وا نییه؟
چێرچ  :ههر زۆر خۆشن .
دران  :ههموو پێداویستیهکی ژیانی تیایه ،وانییه ؟ سهلجهو ئهو شتانه .
چێرچ  :بهڵی بهڵێ .
دران  :کارهبای باشه وانییه ؟ ههموو کهرهستهیهکی کارهبایی تیایه ؟
چێرچ  :ههموو کهرهستهیهکی تیایه .
دران  :ریزێک خانوی زۆر بچکۆلنهو جوانن ،وای کردوه ههموو خانوهکانی
تری گوندهکه وهک کهلوه دهربکهون .
چێرچ  :زۆر ڕازاوهن .
دران  :باخچهیهکی جوانیشی تیایه ؟
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چێرچ  :بهڵێ .
دران  :نه زۆر گهورهو نه زۆر بچکۆلهش .
چێرچ  :بهڵێ وایه .
دران  :به کهڵکی ئهوه دێت که ههندێک پێداویستی ماڵی تیا بچێندرێت .
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :ئهوهنده زۆریش نا و ئهوهنده کهمیش نا ،ههندێ سهوزه وانیه ؟
چێرچ  :ههندێک سهوزهی تازه و تهڕو بڕ زۆر چاکه .
دران  :ئۆ بهڵێ ،هیچ شتێک وهک سهوزهی ناو ماڵی خۆت نییه ،لهگهڵ
کهمێک چیمهن لهبهردهمهوه .
چێرچ  :بهڵێ خێزانهکهم ئهوهی کردووه .
دران  :شهوان خهریکت دهکات ؟ *

چێرچ  :بهڵێ ههمیشه دهبێت دهستێکت پێوهی بێت .
دران  :گوێی پێ بده ،وایه ،بهردهوام گوێی پێ بده .
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :ههموو ڕۆژێک بۆ ئیشهکهت دهچیت بۆ چێلتنهام .
چێرچ  :بهڵێ ههموو ڕۆژێک .
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دران  :ژیان له لدێدا خۆشه ؟
چێرچ  :ئۆو بهڵێ ،منو خێزانهکهشم خهونمان به ماڵێکهوه دهبینی له لدێدا .
* لێرهدا دران بهم پرسیارهی ئاماژه به پهیوهندی سۆزداری نێوان چێڕچ و ژنهکهی دهدات ،بهڵم
چێرچ لێی تێناگات " وهرگێر "

دران  :شتێکی چاکه ئهوهی خهونتان پێوه دهبینی بۆتان هاتۆته دی .

چێرچ  :به دڵنیایی  .له ڕاستیا وایه .
دران  :ماشێنێکی بچکۆلهکهشت ههیه بۆ هاتوچۆ کردنی خۆت ؟
به تایبهتی که دهچیته چێلتنهام .
چێرچ  :بهڵێ  .ڕێگهکه بۆ من کهمتر له کاتژمێرێکه .
دران  :پێموایه دهبێت ههندێک مهسرهفی تیا بکهیت .
چێرچ  :بهڵێ وایه دهبێت خزمهتی بکهیت .
دران  :خێزانهکهشتان لهگهڵتانا هاتووچۆ دهکات وانییه ؟ تا کهمێک
باری داراییتان لهسهر سوک بێ؟
چێرچ  :به دڵنیایی  ..بهڵێ بهڵێ  ..هاوکاریم دهکات .
دران  :چاکه ،ئهوه ههنگاوێکی زۆر باشه ،وانییه؟
ههردوکتان پێکهوه مهسرهفی ماڵ دهکێشن .
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :خۆی دهبوایه قایل نهبویتایه ،مهبهستم ئهوهیه که ههر وهکو دهڵێن .
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لهگهڵتانا ئیش دهکات وانییه ؟
چێرچ  :ههر له ههمان ژوور لهگهڵ خۆما ئیش دهکات .
دران  :ئۆو بهڵێ ،ههندێک له پیاوان پێیان خۆشه به شێوهیهکی بهردهوام ژنهکانیان
لهبهر چاوا بێت  .شتێکی چاکه ،تۆ له شوێن کهوتوانی ئهو کهسانهیت .
چێرچ  :بهڵێ ،خۆی مهسهلهکه ههر وهک خۆت دهزانیت ...
دران  :کهواته مناڵتان نییه ؟
چێرچ  :له ڕاستیا خۆت دهزانیت ئهو مهسهلنه چۆنه ،باشتر وایه جارێ
خانویهکی بچکۆلنهت ههبێت و پارهی ماشێنیشت لهسهر نهمابێت .
دران  :بیرکردنهوهیهکی ژیرانهیه ئهگهر بێتو زۆری دوانهخهن .
چێرچ  :ئهوه ئیتر ههوڵ دهدهین مناڵێکمان ببێت .
دران  :ئۆو بهختێکی باش .

چێرچ  :سوپاست دهکهم  .بیرمان لهوه کردۆتهوه که بهرلهوهی کات بگوزهرێت
مناڵێک بخهینهوه .
دران  :ئهوه خانوهکهتانه وانییه ؟ ئهوهی که دهکهوێته ناو راستی یهکهم ڕیزهوه ؟
چێرچ  :بهڵێ ئهوهیه .
دران  :ئهوه خێزانهکهت نییه له باخهکهدایه ؟ ههر دهڵێی نوکتهیهکه ؟
چێرچ  :بهڵێ بهڵێ ،ئهوه خۆیهتی  .وهک دهزانیت حهزم کرد شهوێک ڕوخسهتی
لێوهربگرم و به تهنیا بێمه دهرهوه .
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دران  :خانمێکی ناسکه ،لهوانهیه له تافی لویدا زۆر جوانتر بوبێت .
چێرچ  :سوپاست دهکهم .
دران  :چاکه ،ئێره ساردی کرد .
چێرچ  :وایه ،ئاسمان زۆر جوان دهنوێنێت  .مۆڵڤێرنیش خهریکه دیار نامێنێت .
دران  :خۆزگه ڕوناکیهکهی خۆی له تاوهره بێتهلهکه بدایه .

چێرچ  :تهماشای چیای کاتسۆلدز بکه ،چهند قهشهنگ و جوان دهردهکهوێت .
دران  :دهبێت بهشی سهرهوهی ئهستێڵکهکه ببینیت .
چێرچ  :ئهی ڕوباری ئهیڤن ،خهریکه تهمومژ دایئهپۆشێت ،وانییه ؟
دران  :سهربازگه نهفرهتییهکه لهو قوڕاوه دهخۆنهوه .
چێرچ  :دیمهنی ئاسمان ههر زۆر جوانه .
دران  :چهند حهزم دهکرد فڕۆکهیهک له ئاسماندا بوایه به گڵۆپهکانیهوه
که چۆن دهدرهوشێتهوه .
چێرچ  :دێکه تا بڵێی دێرینه و وێران بونی ئهوهنده ئاسان نییه .
دران  :نوکتهیهکی ڕهشی نهفرهتییه ،ههر له شارهوانییهوه تا کڵێسهکهی ههمووی کرم
دایڕزاندووه  .پێویسته ههمووی به بلدۆزهر تهخت بکهن و سهرلهنوێ خانووی
تازهی لێ دروست بکهنهوه ،وهک ئهوانهی ئێوه  .له هیچ شوێنێکهوه پێرس
نابینی؟ چاوت لێی نییه ؟
چێرچ  :نهخێر .
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دران  :ئیشکهرێکی لێهاتوه ،تا تیشکی خۆر به دهرهوه بێت حهزی به ئیشه  .بهمزوانه
دهرئهکهوێت ،بۆ خۆی گووتی سهرێک دهدات  .تۆزێک چاوهڕێ بکه بهر لهوهی
بچینه خوارهوه شتێکت نیشان دهدهم ،شتێک که له ڕاستیا ههروا به ئاسانی
نیشانی ههموو کهسێکی نادهم .
چێرچ  :ئهو شته چییه ؟
دران  :له ناوهوهیه  ..له  ..ناوهوهیه  .ئاوهکه  .شهوێکی زۆر خۆشه .
“ دران و چێرچ دهچنه بهشی خوارهوه بۆ ئهو شوێنهی که دهرگای
ئاسنینی ئهستێڵکهکهی لێیه”
ئهم دهرگایه زۆر قورسه  .ئهمهوێت تهماشای ئهوه بکهیت  .ئیستا
له شوێنی خۆت ڕاوهسته و بزانه چ دیمهنێکی ئهفسوناوی دهبینیت .
“ دران به گرانی دهرگاکه ههڵدهداتهوه و شهپۆل و هاژو هوژی ئاو
له ههموو لیهکهوه دێته گوێ” .
چێرچ  :ئای خودایه .
دران  :دیمهنێکی کاریگهره وانییه ؟
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :پێنج سهد ههزار گاڵۆن ئاوی تیایه ،ئهو ئاوه زۆر لهوه زیاتره که یهک کهس
بتوانێت چاودێری بکات  .وهک پێت دهڵێم ،ئهو ئاوه له توانای یهک کهسا نییه.
“ دران دهرگاکه دادهخاتهوه ،جارێکی تر هاژو هوژی ئاوهکه دهبیسترێت”
ئهگهر ئهم ئهستێڵکه درزێکی تێ بێت چی ڕوودهدات ها ؟ کهس ئهو پرسیاره
له خۆی ناکات  .ئهگهر درز بهرێت ،ئوۆ  ..نا  .کهناڵێکی سروشتی ئاویش له
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خوارهوه بۆ خۆی ههیه ،ههموو گوندهکه لهگهڵ خۆیا ڕادهماڵێت  .بهر له
ههموو شتێک کڵێسهکه ڕادهماڵێت ،چونکه ئاو هیچ ڕێزێک بۆ ئایین دانانێت .
ئاو دهبێت ڕێڕهوێک بۆ دهربازبوونی خۆی بدۆزێتهوه ،وهک دهوترێت دهبێت
ئاو ڕێڕهوێک بۆ دهربازبوونی خۆی بدۆزێتهوه .
چێرچ :به دڵنیایی وایه .
دران  :ئهو گوێ ناداتێ چی له بهردهمدایه ههر ڕایدهماڵێت ،هیچ بهجێ ناهێڵێت .
ئاو دهبێت ڕێگهیهک بۆ دهرباز بونی خۆی بدوزێتهوه .
چێرچ  :ئهو شتانه چین که لهوێدان ؟
دران  :له ماوهی یهک دهقهدا نیشانتی دهدهم و به چاوی خۆت دهیبینیت .
جارێکی تر نیشانتی دهدهمهوه  .باشه .
“ دهرگاکه دهکاتهوه ،هاژ و هوژی ئاو”
ئاوهکه دێته سهرهوه  .تهماشای پێوانهکه بکه .
چێرچ  :بهڵێ چاوم له کهرهستهکانی پێوانهکهیه .
دران  :ئهو شته دهبینیت که ههر دهڵێی ڕاستهیه ؟ ئهوه پێوانهکهیه  .بڕوانه و
بیخوێنهرهوه  .نیشانهکه نزیکی نۆزدهیه  .بهڵێ نۆزدهیه  .ئهوه پێوانهکهیه
خۆ بینیت؟ نۆزدهیه .
چێرچ  :ئهی ئهو شتانه چین که له ناو ئاوهکهدان ؟
دران  :وهک دهیبینیت ههموو ئهو شتانه پارچهکانی پێوانهکهن ،ههمووی
لهگهڵ پێوانهکهدان .
چێرچ  :ههموو ئهو شتانهی که له ناو ئاوهکهدان چۆن ئیش دهکهن ؟
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دران  :وهک دهبینیت ههموو ئیش بۆ ئهوه دهکهن ڕاستهکه ئهندازهی ئاوهکه
نیشان بدات  .پێوانهکه لهسهر نۆزدهیه  .ئهوه پێوانهکهیه لێی بڕوانه .
چێرچ  :بهڵێ ،بهڵم تۆ به تهواوی دڵنیا نیت که چۆن ئیش دهکات ؟
دران  :بێگومان ،به دڵنیایی دهزانم چۆن ئهو پێوانهیه کار دهکات  .ئهو شتانهی
که لهناو ئاوهکهدان و ههموو ئهوانهش که تۆ ناتوانیت بیانبینیت کار بۆ
ئهوه دهکهن ڕاستهکه ئهندازهی ئاوهکه نیشان بدات  .ئهندازهی ئاوهکه
نۆزده پێیه  .که ئهو ئامێرهیان دانا من لێره بووم ،پیاوه سکوتلهندییهکه
بۆ خۆی داینا  .به دڵنیایی ههموو شتێک له پێوانهکه دهزانم .
چێرچ  :وایه .
دران  :شتێکی جوانه وانییه ؟ بهر لهوهی سهری بنێمهوه ،شتێکی جوانه وانییه ؟
چێرچ  :ههر زۆر جوانه .
دران  :ههموو شهوێک دهتوانم بێم چاودێری ئهوه بکهم  .ههر وهک دهزانیت ئاوێکی
خاوێنه  .پێنج سهد ههزار گاڵۆنه که لهسهر ئهندازهی نۆزده ڕاوهستاوه  .ئهو
نهفرهتیه شتێکی سهیر نییه  ..ها ؟ ئهو ئاوه چهند قهشهنگه ،که کۆئهبێتهوه
ههر له بارستاییهکی ڕهق دهچێت  .ئهوان نازانن که ڕهنگه درز بهرێت و
کارهساتێک بنێتهوه .
چێرچ  :وایه .
دران  :دهزانیت که یهکهم جار پڕیان کرد له ئاو درزی برد .
چێرچ  :بۆم باس که ،نازانم .
دران  :ئۆو بهڵێ ،که پڕیان کرد له ئاو درزی برد ،ئهوه بوه هۆی ئهوهی که من
ئهم ئیشه وهربگرم  .لهبهرئهوهی که بۆ یهکهم جار پڕیان کرد منیان بۆ
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بۆ ئهم کاره ڕاسپارد  .ئهوهیان لهبهر چاو بوو که من ئهرزهکهم لێرهوه
نزیکه و دهتوانم زوو بگهمه ئێره و چاودێری بکهم و ئهگهر شتێکی ههڵهش
ڕوویدا ئهندازیارهکه وریا بکهمهوه ،نهک گوندهکه  .کۆمپانیاکه بۆ یهکهم جار
پڕیان کرد له ئاو  .بهڵم من ههر دهبوو سکوتلهندییهکهو هاوڕێکانی ئاگادار
بکهمهوه ،ئهو لێره دهژیا له کارهڤانهیهکدا وهک بۆم باس کردیت .
چێرچ  :چارهسهری درزهکهیان کرد ؟
دران  :بهڵێ  .بێگومان  .تێبینیمان کرد  .کاتێ ئهستێڵک بۆ یهکهم جار ئاوی تێ
دهکرێت شتێکی ئاساییه درز بهرێت  .ئاو وایه ،تهڕایی ئاوه ،له کۆنکرێتی
تازهدا درزێک دهبینرێتو درزێک دهگیرێت  ..چهندانی تری واش ههن  ..پهیوهندی
به تهوژمی ئاوهوه ههیه  .درزهکان ،چهندین شهو دانیشتوم و تهماشای ئهو
درزانهم کردووه  .بهڵم ئهوان ههموویان پڕ کردهوه .

چێرچ  :زۆر چاکه .
دران  :بێگومان ئهگهر ئیستا ئهوه ڕوو بدات شتێکی ترسناکه  .ئیستا کۆنکرێتهکه
وشکه  .گرفته کابرا  .ژن و مناڵ لهسهر پێخهفهکانیانهوه ڕادهماڵێت  .تۆفانه،
فرێجهستت بیستوه ؟ ئهو کاتهی بهنداوهکه تهقی ؟ فرێجهس کارهساتێکی
گهوره بوو  .ئۆو بهڵێ ،ههمان کارهسات لێرهش ڕودهداتهوه  .له دوای خۆیهوه
وێرانهیهک به جێ دههێڵێت و خهڵکیش لێره و لهوێ به دوای کهلوپهل و
کهسه ئازیزهکانیاندا دهکهونه گهڕان و چنگه کڕێ  .بهڵێ بهرێزم ،لفاو له
دوای خۆی خهم و کهسهرێکی زۆر به جێ دههێڵێت  .ئهوه ئهو چارهنوسهیه که
توشیان دێت  .لفاو له دوای خۆی خهم و کهسهرێکی زۆر به جێ دههێڵێت .
“ دران دهرگاکه دادهخاتهوه ،هاژ و هوژی ئاو”

چێرچ  :به شێوهیهکی فراوان سهرچاوه سروشتیهکان زۆر ترسناکن ،وانییه ؟
دران  :پێنج سهد ههزار گاڵۆن .
چێرچ  :من له کانێکی خهڵوزدا گهوره بووم و ژیام ،باوکم کرێکاری کانه خهڵوز بوو .
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دران  :کرێکاری کانه خهڵوز  .ئهوه شتێکی چاکه  .من پێم وابوو لهوانهیه فهرمانبهر
یان پزیشک یان شتێک لهو بابهتانه بێت .
چێرچ  :کرێکاری کانه خهڵوز بوو  .ئێمه له نێو کهلهبهرهکانی خهڵوزدا گهوره بووین و
ئهوهش ههمان ههست و سۆزه ،هێزێکی سروشتی له ناوهوه دهجوڵ  .وهک ئهوه
وا بوو که لهناو جهرگهی شاخێکدا بژیت .
دران  :ههست بهوه دهکهیت که ئێمه لهسهر شاخێکی ئاو ڕاوهستاوین ؟ کهرته شاخێک
له ئاو ،ئهو ئاوه کوژهره  .بهڵم بهری پێ گیراوه ،دهیبینیت ؟ بهری پێ گیراوه
وهک ئهوهی کۆنتڕۆڵ کرابێت  .منیش ئهو پیاوهم که سهرقاڵم به چاودێری
کردنیهوه  .ئای مهسیح ،ئهگهر ئهندازهکه له نۆزده واوهتر بڕوات ئهوه کابرا
ئهو ئهستێڵکه نهفرهتیه مهرگی لێ دهکهوێتهوه  .فشاری ئاوهکهش درزی تێ
دهکات و دوای ئهوهش لفاو ههڵدهستێت .تهماشای ئهو دیمهنه نهفرهتیه بکه .
چێرچ  :له ژێر ئهو ڕوناکیه کزدا زۆر جوان دهنوێنێت .
دران  :له ژێر ئهو ڕوناکیهدا بۆت ناکرێت ئهستێڵکهکهی بلۆکلی ببینیت .
چێرچ  :تهماشای شینایی ئاسمان بکه بهر لهوهی تاریکایی باڵ بهسهر
مۆڵڤێرنا بکێشێیت .
دران  :بهمزوانه گڵۆپهکانی تاوهرهکه دادهگیرسێن .
چێرچ  :بڕوانه چۆن کاتسۆلدز تاریک بوو .
دران  :ماوهیهکی تر لهسهر ڕێگای ماشێنهکان دهتوانیت ڕۆشناییه پڕتهقاڵیهکان
ببینیت  .هێڵێکی گهوره له ڕۆشناییه پڕتهقاڵییهکان  .ئێمه لهوێ شهتڵێکی
گهورهی وێنجهمان ههیه  .دیمهنێکی جوانه .
چێرچ  :گوندهکه خۆی به تهمومژ دادهپۆشێ  .کڵێساکهش چهشنی لول پێچێکی باریک
له ناو قۆچهکانی خۆیدا وێنهی خۆی بۆ شهو دهکێشێ  “ .دیلن تۆماس” .
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دران  :ئهوه کێیه ؟
چێرچ  :نوسهره  .شتێکی گوتوه لهو بابهته ،کڵێساکهش چهشنی لول پێچێکی باریک .
دران  :تۆ زۆر دهخوێنیتهوه ؟
چێرچ  :تا ڕادهیهک حهزم به شیعره .
دران  :پێرسیش نوسهره ،بۆ ڕۆژنامهی زمانحاڵی خانوی شوشهی کشتوکاڵی دهنوسێت .
دهربارهی چۆنێتی پێگهیاندنی تهماته و ئهو شتانه ،دهستی شیعری ههیه  .که
هاته ئێره چاوت پێی دهکهوێت .
چێرچ  :ها .
دران  :چاوت له خانمهکهته ؟ ههر خهریکی باخهکهیه ؟
چێرچ  :بهڵێ ،ئهتوانم بیبینم .
دران  :خانمێکی ناسکه ،لهوه دهچێت شتێکی خۆش بێت به درێژایی ڕۆژ
ئیشی لهگهڵ بکهیت ؟ وایه ؟
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :ڕێگهت پێ دهدات شهوانه بچیته دهرهوه ؟
چێرچ  :بهڵێ بهڵێ .
دران  :ئهو شتانه لی ئێوه زۆر دوباره دهبێتهوه ،وانیه ؟
چێرچ  :شتی چۆن ؟
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دران  :خۆت دهزانیت  .ئهوه دهڵێم که ئهو ههموو کاته لهگهڵ خێزانهکهت
دهبهیته سهر .
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :قهت ههستت به جۆره ههڵسوکهوتێکی نابهجێ نهکردوه ،ههستت
پێ کردووه ،مهبهستم لهو هاوڕێیانهیه که پێکهوه ئیش دهکهن ؟
چێرچ  :ئۆو نا  .ئێمه پێکهوه زۆر باشین .
دران  :من به بیرت دههێنمهوه که هیچ شتێکم نییه له دژی ژنان ،مهبهستم ئهوهیه
من بۆ خۆشم خێزانم ههیه ،ئهوه دهزانیت ؟ ئایا شتێکی ئاساییه ئهو ههموو
ماوهیه لهگهڵی بمێنیتهوه ؟ من بۆ خۆم زۆر لهگهڵی نامێنمهوه .
چێرچ  :من ئهوهم پێ خۆشه ،شتێکی باشه .
دران  :که بهلی ناوچهکهتاندا تێ پهریم و بینیم ههموی وهک دهرزی تازه وایه و
خانوهکانی ههموو ڕێک و پێکن ،له ناخی خۆما بیرم لهوه کردهوه که ههمیشه
کاتێکی خۆش لهوێدا دهبهنه سهر .
چێرچ  :بهڵێ زۆر خۆشه ،بهڵم ئهوهش تا ڕادهیهک بۆ ماوهیهکی دیاری کراوه .
دران  :دیاری کراوه ؟ ئهوه مانای چییه ؟
چێرچ  :باشه ،دهزانیت ئهوهش جۆرێکه له ئابڵووقه ؟ پاش چهند مانگ خۆ خهریک
کردن به باخچهکهتهوه لهوانهیه ههست به جۆرێک له نائارامی بکهیت
لهوهی ئهو ههموو کاتهت به شتێکی پچکۆلهوه بردۆته سهر .
دران  :تێگهیشتم .
چێرچ  :مهبهستم ئهوهیه خێزانهکهم حهزی له ئیشی ناو باخه ،دونیایهک شهتڵی
گوڵی چاندوه ههر لهساردۆنیا و گوڵه ئهستێره و دهمه شێر و گوڵی تاج و
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گهلێ جۆری تر که من تهنانهت ناویشیان نازانم  .چهندین پهیکهری پلستیکی
له دهوروپشتی حهوزێکی پلستیکی داناوه که ههر چوار دهوری بهردی
ڕهنگاو ڕهنگه .
دران  :تهماشام کردوه ،زۆر جوانه .
چێرچ  :بهڵم من  ..که ههندێک جار  ..من که تهماشای دهورو پشتی خۆم دهکهم
ههموو پیاوهکانی تر سهرگهرمن به شتێکهوه  . ...به کێڵن و بژار کردن و
چاندن و دروێنهوه  ....له کێڵگهکانیاندا کار دهکهن تا خۆر ئاوابوون  .ڕهنج
ئهدهن تا تینوێتی زۆریان بۆ دێنێ و دواجار ڕوو دهکهنه یانهیهک و تا تاریک
بوون شهرابی سێو دهخۆنهوه  .بهڵم له کاتێکا  ..تۆ دهزانیت  ..من ههرگیز له
باخهکهدا بێجگه له تهنکه ئارهقێک که کاکاوێک دهتوانێت تینوێتیهکهم
بشکێنێت ئارهقم نهکردۆتهوه .
دران  :من لهوهیاندا لهگهڵتا نیم ،ئهمهوێت لێت بپرسم کێ ههیه ئهوهنده نهگبهت
بێت که پێی خۆش بێت تا خۆر ئاوا بوون ئیش بکات ؟
چێرچ  :دهزانیت که من ،ههندێک جار توشی بێزاری دهبم  .من زۆر ناچمه دهرهوه .
دران  :نازانم ،من هیچ ههڵهیهک لهوهدا نابینم ؟ ناهێڵێت بچیته دهرهوه ؟
چێرچ  :نا نا ،مهسهلهکه بهو جۆره نییه .
دران  :ئهو نایهوێت بچیته دهرهوه ،نایهوێت وا نییه ؟ مهبهستم ئهوهیه ،من نامهوێت
ژنهکهم سواری سهرم بێت .

چێرچ  :نا ،ئهوهش چاک دهبێت  .من  .من ،له ڕاستیا کهمێک دهمبۆڵه له
نێوانماندا ڕویدا .
دران  :ئۆو ئۆو هۆو .
چێرچ  :نا ،شتێکی ئهوتۆ نهبوو  .ئێمه مهسهلهکان زۆر گهوره ناکهین یان ئهوهی که
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ڕویدا تهنیا ئهوهنده بوو که من گووتم “ ئهمشهو کهمێک بێزارم”  .ئهویش
گووتی “ بێزاریت ؟ بهڵم دنیایهک کار ههیه که له باخهکهدا تهواویان
بکهیت”  .منیش گووتم “ بهڵێ بهڵم نامهوێت خۆم به ئیشی باخهکهوه خهریک
بکهم”  .ئهویش گووتی “ پێم وایه تۆ حهز دهکهیت ههردوکمان پێکهوه له
باخهکهدا ئیش بکهین ؟ تۆ له بهشی دواوه و منیش له بهشی پێشهوه ؟”
ههروهها منیش گووتم “ پێم خۆشه ئهزیزم ،بهڵم تۆ ئهزانیت ئهمشهو ههست
دهکهم که ناتوانم هیچ بکهم ”  .ئهو گووتی “ ئێ زۆر چاکه ،منیش حهزم پێی
نییه  .ئهی خۆمان به چییهوه خهریک بکهین ؟ ناتوانین به تایبهتی لهم
مانگهدا بچینه دهرهوه ”  .پاشان من گووتم “ من حهزم له پیاسهیهکه ” .
ئهویش گووتی “ چاکه منیش ئهوهم پێ خۆشه ”  .لهبهر ئهوهی ئهویش حهزی
له پیاسهیه ،ئێمه چهندین میل پێکهوه پیاسهمان کردووه  .بهو جۆره ئهویش
خۆی حازر کرد و گووتی “ با کالهکانم له پێ بکهم ” بهڵم من گووتم “ نا تۆ
مهیه ،من ئهمهوێت  ..به تهنیا بڕۆم ” .
دران  :ئیتر بوو به دهمبۆڵه ؟
چێرچ  :ئهوه ههموو دهمبۆڵهکه بوو .
دران  :تۆ له ژیانێکی پڕ له ئاژاوهدا دهژیت ڕۆڵه ،وانییه ؟
چێرچ  :بۆ ههموو شتێک جێگرهوهیهک ههیه ،وانییه؟ باخچه بۆ زهوی ،بڕوبیانوو بۆ
دهمبۆڵه ،لهرزین بۆ بوومهلهرزه .
دران  :ئهها ،تۆ زۆر ژیرانه ئهدوێیت  .من دڵم به هاتنت زۆر خۆشه  .که پێرس هاته
ئێره دهتوانن ههردوکتان پێکهوه گفتوگۆیهکی خۆش دامهزرێنن و منیش گوێتان
لێ دهگرم .
چێرچ  :ئهوهی من دهمهوێت بیڵێم ئهوهیه  ..چاکه  ..ههرچۆنێک بێت ههر کهسێک
دهگریت چالکه له ڕاپهڕاندنی کاروباری ئهرزهکهی خۆیدا ،تهنیا من نهبێت که
خۆم دهسخهڕۆ کردووه  .من دهڵێم ،پێم خۆشه به کارێکی شایان و زیندوو
ههستم  .مهبهستم ئهوهیه به پاکی و تازهیی ڕاگرتنی پهیکهره پلستیکییهکان
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به دڵنیاییهوه کارێک نییه که بتوانی لهو ڕێیهوه مانایهک بدهیته ژیان و
مهرگی خۆت .
دران  :ئهو پهیکهرانهتان زۆر جوانه .
چێرچ  :ئۆو ،بهڵم ئهوهی من مهبهستمه ئهوهیه  ..ژیان دهبێت تهواو ههقیقی بێت .
ههر وهک ئهو پیاوانهی که لهناو کێڵگهدان  .تۆ نازانیت ژیان له ئۆفیسێکدا
له چێلتنهام مانای چی  “ .موچهیهکی باشه”  .کاتێک باوکم شهوان له کار
دهگهڕایهوه ماڵێ جۆره ههست و سۆزێک له  ..له هاوبهشی بهرانبهر ئهو
دایدهگرتین  .ئهو لهناو جهرگهی زهمینا بوو ،ئهو کابرایه بهرهنگاری سروشت
دهبۆوه  .من له کوێم ،ها شهوان کاتێک که من دێمهوه ماڵێ ،ههموو ئهوهی که
بهرهنگاری بوومهتهوه قهرهباڵغی و گیر خواردن بووه له بهردهم چرای هاتوو
چۆی سهر شهقامهکانی نێوان چێلتنهام و وینجکامب  .ئهو له وێنهی پیاوێکی
رهنجبهردا دهگهڕایهوه ماڵێ  .ژیان دهبێت جارێکی دی مانای ههقیقی خۆی
وهربگرێتهوه  .ئهگهر خۆم بهراورد بکهم به باوکم ئهوه من نیوه مردهم  .ئهو
گاڵتهی به ژیانی من دههات ،ئهو به ژیانێکی پیاوانهی نهدهزانی  .بهڵکو به
ژیانێکی منداڵنهی دهدایه قهڵهم  .تهنیا بونێکی منداڵنه .
دران  :تۆ باشیت ،تۆ پارهیهکی باش وهردهگریت ،وانییه؟
چێرچ  :ها ،پارهیهکی باش .
دران  :تۆ ژیانت زۆر باشه ،شوێنێکی چاکت له چێلتنهام ههیه ،له زستاندا
تهڕو توشیت نییه  .لهوه زیاتر چیت دهوێت ؟
چێرچ  :ها ،گوێ مهدهرێ  .لهوه دهچێت بمهوێت پارچهیهک ئهرزم ههبێت ..
پارچهیهک ئهرز که کارێکی ههقیقی تیا بکهم  .خۆمی پێوه خهریک
بکهم  .پێویستم به پارچه ئهرزێکه .
دران  :تهنیا شتێک ههیه ،تۆ ئهبێت ئهوپهڕی گهمژه بیت ئهگهر بتهوێ بچیت له
چاڵێکا ئیش بکهیت  .به خاتری باوکت بێت یان نا .
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چێرچ  :دران من ئهوه له ناو جوتیارهکاندا دهبینمهوه ،تهنیا ئهو پیاوانه له مانای
ئهوه تێ دهگهن ،ئهوانه بهشێکن له خاک  .ئهوانه ههر له باوکم دهچن که
چۆن لهناو خهڵوزدا بوو  .ئهوانه ههمیشه لهوه تێ دهگهن .
دران  :من حهز دهکهم پێرس ببینیت  .حهز دهکهم ،حهز دهکهم پیرس ببینیت .
ئهو رێگهت نیشان دهدات .
چێرچ  :من بڕوا ناکهم تۆ له من تێ گهیشتبیت .
دران  :پێرس باشترین جوتیاره له ناوچهکهدا ،ئهو پارچه خاکهی خۆی وا لێ کردووه
ببێته کێڵگهی ئاڵتون  .وای لێ کردوه پاره فڕێ بدات ،ئیستا کێڵگهی شوشهی
ههیه که وهک ئهڵماس وایه  .ئهوه پێرسه ،ئهو خاکه پێشتر هیچ نهبوو
بهڵم توانی وای لێ بکات پارهی بۆ فڕێ بدات  .ههر وهرزێکی ساڵ دهگریت
پێرس دهبینی لهگهڵ ژنانی دێکهیدا خهریکی کۆکردنهوهی پیاز یان شلک یان
تور یان تهماته یان کاهووه؛ بۆچی ئهمساڵ دورگهی کهناڵهکهی ههموو کرد
به تهماته  .پێرس جوتیاره ،خۆی گوتی که دێت بۆ ئێره  .وتی “ مهرحهبا دران،
من دێم بۆ ئهوێ تا ئهمشهو کهمێک له شهرابی قۆخهکهت بخۆمهوه ” .لهوانهیه
بهمزوانه دهرکهوێت  .چاوت لێی نییه ؟
چێرچ  :نا نایبینم .
دران  :نا ،تهواوێک تاریک بووه  .ئهها دهمهوێت شتێکی ترت نیشان بدهم .
“ دهرگای ئهستێڵکهکه ههڵدهداتهوه” ئهوه دهبینیت ؟ ببینه چۆن رهش و
ئارامه کاتێک که ڕوناکییهکه نامێنێت؟
چێرچ  :وایه .
دران  :دهبینی ههر دهڵێی بونهوهرێکی زیندووه ؟ من ئاوا دهیبینم وهک بونهوهرێکی
زیندووی زهبهلح ،له توانایدایه گوندهکه سهرلهبهری نغرۆ بکات .
دهزانیت بۆچی ؟
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چێرچ  :بۆچی ؟
دران  :لهبهر ئهوهی پێویستی به قوربانییه تا ئارام بێ و ئۆقره بگرێت .
چێرچ  :به ڕاسته ؟
دران  :ئهها ئهی بۆ تۆ نازانیت ،پێت وایه من قسهی بێ سهر و بهرت بۆ دهکهم .
چێرچ  :بهردهوام به ،بۆم باس بکه  .داوای قوربانی دهکات .
دران  :نازانیت ئهم مهسهلهیه چۆنه؟ نازانیت قوربانیهکهی چییه ؟
چێرچ  :نا بۆم باس بکه .
دران  :تۆ دهزانیت ،که دهتوانیت گوێ له قسهکانی بگریت  .شهوانه ئهگهر به
وردی گوێی بۆ شل بکهیت دهتوانیت گوێت له قسهکانی بێت .
چێرچ  :بهڵێ ،تێگهیشتم  .باوکم دهیگووت چینه خهڵوزهکان قسه دهکهن .
دران  :ئهتهوێت تێ بگهیت لهوهی که چی دهڵێت ؟
چێرچ  :پێم بڵێ ،باسی چی دهکات ؟ داوای چی دهکات ؟
دران  :دهربارهی پێویستیهکانی خۆی قسه دهکات ،ورته ورتێتی و
لهبهر خۆیهوه دهدوێت  .دهزانی بۆچی هاوارێتی ؟
چێرچ  :پێم بڵێ ؟
دران  :تۆ قهت نهتبیستووه له ئهستێڵکهکهی بلۆکلی چی قهوماوه .
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چێرچ  :نهخێر ،له ئهستێڵکهکهی بلۆکلی چی قهوماوه ؟
دران  :ئهستێڵکهکه پیاوێکی تیا بوو .
چێرچ  :پیاوێک ؟ بهڕاسته ،پیاوێک ؟
دران  :پیاوێکی تیا بوو  .ئهوه له دوای دروست کردنیهوه به چهند مانگێک ڕویدا .
دهنگی ئاوهکه دهبیسترا که قسهی دهکرد ،خهڵكی ناوچهکه تا ئیستاش باسی
لێوه دهکهن  .گوێیان لێ بووه که هاواری کردووه و ناڵه ناڵی بووه ،تاوهکو
داساکاوه و ئارامی گرتووه  .ئهستێڵک دهبێت ئارام بگرێت  .بهیانیهکیان
بهرپرسێکی ئهستێڵك ،ههر وهک من بهڵم له ناوچهی گڵوسسترشێرهوه ،دهچێته
ئهوێ و تهماشایهکی دهکات دهبینێت ئهستێڵکه ماندوهکه تهواوێک ئارامه .
بهڵم لهوێدا ،له ناو ئاوهکهدا پیاوێک دهبینێت ،ئاوا ههڵواسراوه ،ئاوا .
چێرچ  :خنکا بوو ؟
دران  :لهوه دهچوو ئاوهکه خنکاندبێتی ،دادوهر گوتبوی خنکاوه  .بهڵم خهڵکی
ناوچهکه پێیان وایه ئاوهکه بۆ خۆی پیاوهکهی کێش کردوه بۆ ئهوێ و
خنکاندویهتی  .ئاویش دهبێت پیاوی خۆی ههبێت  .دوای ئهوه ئیتر ئاوهکه
ئاسوده بوو  .پیاوی خۆی بهردهست کهوت ،پاش ئهوه ههموو ههستمان پێ کرد
که خۆشنوده  .چی دی شیوهن و ناڵه ناڵی نهما  .به شێوهی ژنێک وا بوو
که چۆن مناڵهکهی دهزێت ئیتر پێی شاد دهبێت .
چێرچ  :بهڵێ ،تێگهیشتم  .باوکم ههمیشه دهیگووت ئهم چینه خهڵوزانه ڕۆحیان
تیایه ،ئهو دڵنیا بوو  .من حهزم له ئهستێڵکهکهته ،ئهمه ئهستێڵکێکی
مهزنه دران  .ئهستێڵكێكی مهزن .
“ دران دهرگاکه پێوه دهدات”
دران  :ئیستا گوێبگره ،به پێڵوی پیسهوه مهیه بۆ ئێره  .ههروهها گوێبگره
هاوڕێ ،ههرگیز به تهنیا نهیهیت بۆ ئێره ،گوێت لێمه ڕۆڵه ؟ ههروهها
قهت نهکهی ئهم سهری ئهستێڵکه به بێ بوونی من ههڵبهیتهوه .
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به تهنیا من بۆم ههیه سهری ئهم ئهستێڵکه ههڵبدهمهوه  .من ئهم
ئاوه دهناسم ،ئهم ئاوه من ناخنکێنێ بهڵکو لێم دهترسێ  .بهڵم تۆ
له چاوتروکانێکا لهگهڵ خۆیت دهبا ..
چێرچ  :من کوڕی کانه خهڵوزهکانم ،دران من ڕێزی ئاو دهگرم .
دران  :وهره ڕۆڵه شهرابی قۆخت بهمێ  .گرهو دهکهم باوکیشت
حهزی لێیهتی .
چێرچ  :باوکیشم تۆی خۆش دهوێت دران ،باوکیشم تۆی خۆش
دهوێت دران .
دران  :وهره دهقهیهک ناخایهنێت دهگهین ،مهگهر خێزانهکهت بانگت کاتهوه .
چێرچ  :دهیهوێت بچمهوه لهگهڵیا تهماشای دهنگوباس و فلیم بکهم .
دران  :تهماشای ڕوناکی تاوهرهکه بکه ،تهماشا بکه .

“ دهچنه خوارهوه”
" کۆتایی پهردهی یهکهم "

67

پهردهی دووههم

ساباتهکهی درانه ،سێ بهرمیلی گهورهی لێیه

دران  :شتهکان بهو جۆرهیه .
چێرچ  :من تهنیا چاوێکم به ئهرزهکهتاندا گێرا .
دران  :زۆر خۆت ماندوو مهکه به چاو گێرانهوه ،ئیستا وهرزێکی باش نییه .
چێرچ  :دڕک و گژ وگیا ئهرزهکهتانی به تهواوی داپۆشیوه .
دران  :دهبینی ،ئیستا وهرزێکی باش نییه ؟ بۆیه شتێکی ئاساییه ئهگهر
بۆ ماوهیهک وازی لێ بهێنیت و هیچی تیا نهچێنیت  .ئهوه
شهرابهکهیه ،تهنیا یهک پیاڵهم ههیه ،ئهوهت پێ ناخۆش نییه ؟
چێرچ  :من گوێ نادهمێ ،ئامادهم لهگهڵ ههر کهسێکا بێت له یهک پیاڵهدا
بخۆینهوه  .ها ها .
دران  :شهرابی سور دهخۆیتهوه یان سپی ؟
چێرچ  :ها ؟
دران  :دهپرسم ،شهرابی سور دهخۆیتهوه یان سپی  .دهزانیت ئێمه بهراز نین
وهک ههندێک له خهڵکی دێ که پێیان وایه .
68

چێرچ  :بهڵم ئهوانه کوپهکانن ؟ زۆر گهورهن ....
دران  :شهرابی سور یان سپی ؟
چێرچ  :دهبێت به دڵنیایی پهنجا گاڵۆن بگرێت ؟
دران  :بهڵێ دهیگرێت ،چهند مانگێک دهبێت کڕیومن  .ئیستا سور یان سپی ؟
چێرچ  :کهواته چهندی شهراب تیایه ؟
دران  :باشه ،ئهمه شهرابی سوری تیایه و یهک پهرداخیش ههیه .
چێرچ  :بهڵێ  .منیش سورم دهوێت  .سوپاس …
دران  :ئهها ،دهبینیت ئهوه ئهو شێوازهیه که له ئوتێلهکاندا شهرابت
پێشکهش دهکهن؟ سور یان سپی  .مهبهستم ئهوهیه که دهزانیت
پیاو ماقوڵن ئهو نهریتهیان پێخۆشه ،ئهو پارێزهر و قهشه و بهگ و
مهگانه ،شهرابی سور یان سپی دهخۆنهوه  .خۆ ئێمه بهراز نین .

چێرچ  :لهوه دهچێت زۆر باش بێت .
دران  :تۆ تامی که هاوڕێ .
چێرچ  :ئۆف ،شهرابێکی خهست و خۆڵه؟
دران  :شهرابی ههڵوژهیه  .زۆر چاک خهست بۆتهوه ،پێت خۆشه وا نییه ؟
چێرچ  :زۆر خۆشه  .شهرابێکی خهست و تیژه .
دران  :وایه ،ههڵوژه خهست و تیژه  .ئهوه تایبهتمهندی ههڵوژهیه .
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تۆ شهرابی خۆت دهناسیت هاوڕێ .
چێرچ  :له سهرهتاوه که هاتمه ئێره ههندێک شهرابم دروست کرد  .له گوڵه
دهمهشێر و پهڕهی گوڵ و گوڵڵه سوره .
دران  :ئای خوای گهوره ،ئاوی خاوێن .
چێرچ  :ها ها  ..کتومت باوکیشم ههمان شتی دهگوت  .ئهو حهزی بهوه بوو .
ئهوهی نهخواردایهتهوه جوڵهی بۆ نهئهکرا .
دران  :چهندت دروست کرد ؟
چێرچ  :لهههر یهکێکیان گاڵۆنێک .
دران  :ها ! کوڕی باش تۆ بهشی خواردنهوهی پشیلهیهکت دروست کردووه .
چێرچ  :بهڵم ئهوه ڕێژهیهکی زۆره .
دران  :له ڕاستیا وانییه ،من هاوڕێ و برادهر زۆر ڕووم تێ دهکهن  .بخۆرهوه .
چێرچ  :دوای خۆت .
دران  :باشه ،تۆ نیوهی بخۆرهوه  .منیش بنهکهی ئهخۆمهوه .
چێرچ  :زۆر به تامه  .من پێم وابوو که نابێت ئهو شهرابهی له ماڵهوه دروست
دهکرێت به پیاڵه بخورێتهوه بهڵکو ههر به شووشهی شهرابهکه.

دران  :شووشهی شهراب زۆر قۆره ،ههموو لێوت بریندار دهکات  .دهزانیت
باشترین شتێک بۆ ئهوهی شهرابی تیا بخۆیتهوه چییه ؟
دهتهوێت پێت بڵێم ،باشترین شتێک بۆ ئهوهی شهرابی تیا بخۆیتهوه
چییه ؟ شووشهی مرهبا باشترین شتێکه بۆ ئهوهی شهرابی تیا بخۆیتهوه .
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چێرچ  :ئهوه به ڕاسته ؟
دران  :بهڵێ  .ئهوه باشترین شتێکه بۆ ئهوهی شهرابی تیا بخۆیتهوه ،به دڵنیایی
شووشهی مرهبا ،ئهمشهو میوانم ههبوو بۆیه نهمویست له شووشهی
مرهبادا بخۆمهوه .
چێرچ  :به یارمهتی چۆنت پێ خۆشه وا بکه ،پێویست به ئهتهکێت ناکات .
دران  :ئۆو نا  .بۆ وا ئهزانیت من بهرازم  .مهبهستم ئهو گوندهی ئهوێیه
کۆمهڵه کهسانێکی خۆش قسهن ،نهفرهت له کهسێک دهکهن که حهزی
زۆر له شهراب بێت .
چێرچ  :بهڵم خۆ تۆ ناوبانگێکی خراپت نییه له دێکهدا ،وانییه ؟
دران  :ناوبانگی خراپ ؟ نا  ..ئۆو نا  .باوکم کاتی خۆی پارچه زهوییهکی
له دۆڵهکهدا ههبوو  .نا مهسهلهکه تهنیا ئهوهیه که ئهوان لێم تێناگهن .
ئۆو تۆ دهزانیت مهبهستم ئهوهیه که من زۆر به خهمی خهڵکهکهی
ئهوێوهم  .دڵم بۆیان ژان دهکات  .ئهڵێم ئهگهر ئاستی ئاوهکه له نۆزده
واوهتر چێت ،ئهوان چیان لێ دێت ؟ ئهوان زۆر رێزێکی بێ پایان له
مامۆستای گوندهکهیان دهنێن چونکه ژیانی خۆی بهخشیوه به منداڵهکان .
ئهوهی من دهمهوێت بیڵێم ئهوهیه ،ئهی من ؟ منیش خهمی منداڵهکانیان
دهخۆم  .ئاو رێز له کهس نانێت و پێویستی به پیاوێکی فامیدهیه
تا سهرپهرشتی بکات  .بهڵم ئهوان لهوه تێناگهن .
چێرچ  :ئهوانه مێشکیان نییه دران  .پێم وا نییه تهنانهت بیر له مهسهله
گرنگهکانی ژیانیش بکهنهوه .
دران  :شتێکی تر  .ئهوان دهڵێن من لێرهدا وهکو بهراز دانیشتوم ،بهڵم من شهرابی
سورم ههیه ،وانییه؟ شهرابی سپیم ههیه؟ ئهوه ههڵسوکهوتێکی بهرازانهیه ؟
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چێرچ  :ئهوه ههڵسوکهوتێکی ئاساییه.
دران  :پێکی کهش دهخۆینهوه  .ئیستا حهز دهکهم له شهرابه سپییهکه بخۆینهوه .
تۆ حهزت له شهرابی سوره ؟
چێرچ  :پێم وابوو وهکو شهرابی “ بۆژولێ” وایه .
دران  :ئهوه شتێکی سهرنج ڕاکێشه  .تۆ پیاوێکی شارهزاییت له خواردنهوه  .من
زۆرجار له خۆم دهپرسم “ جیاوازی له نێوان شهرابه ههڵوژهکهی خۆم و
بۆژولێ چییه ” بۆچی دهبێت جیاوازی ههبێت  .له کاتێکا که ههردوکیان
سورن ،وانییه ؟
چێرچ  :بهڵێ  .ههردوکیان سورن .
دران  :من جیاوازییهکهیت پێ بڵێم ؟ جیاوازییهکهیت پێ بڵێم که ئهوان لهوێ
له یهکێتی دایکان تێی ناگهن ؟ جیاوازییهکهی ڕونه ،ههموو
جیاوازییهکه له نیوان ئهو دوانهدا ئهوهیه که بۆژولێ له فهرهنسا
دروست دهکرێت  .ئهوان نایانهوێت بزانن که ئهوهکهی دیان له گردی
ئهستێڵک دروست دهکرێت .

چێرچ  :بۆژولێ به دڵنیایی له ترێ دروست دهکرێت .
دران  :جا ئهوه چییه ؟ ترێ ههر ههڵوژهیهو به بچوکی  .ترێی سپیش ههر قۆخه
و به بچوکی  .ههر ئهوهیه لێره قۆخ زۆر و زهوهندهیه و له فهرهنساش ترێ .
چێرچ  :تۆ ئهزانیت فهیلهسوفێکی بۆ خۆت ؟
دران  :من ئێره و ئهوێ گهڕاوم ،فهرهنسام دیوه  .ئهو یهکێتی دایکانه دوا بڕاوه
فهرهنسایان نهدیوه ،بهڵم من له فهرهنسا بووم  .من له فهرهنسا جهنگاوم .
چێرچ  :باوکیشم له سهردهمی جهنگی جیهانی یهکهمدا له فهرهنسا جهنگاوه .
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دران  :ههروهها منیش له فهرهنسا جهنگاوم ،ئهوه ئهو شتهیه که ئهوان بۆیان
ناکرێت به بیری بێننهوه  .ئۆو یهکێتی دایکان وهک ئهو پیاوه ناسکانهن
که چهپکه گوڵ لهسهر قوربانگهی کڵێسا دادهنێن و چیمهن دهبڕنهوه تا
کورسی لێ دانێن بۆ ئاههنگهکان  .بهڵم ئهگهر کهسانی وهکو من و باوکی
تۆ نهبونایه ئهوا ئیستا دهبوایه له باوهشی ئهڵمانیهکاندا بنوستنایه و لهو
نوستنه نهفرهتیهش شتێکی باش نه ئهخوڵقا  .ڕات بهرانبهر شهرابه
سپییهکه چۆنه ؟
چێرچ  :دهکرێ تێکهڵی بکهین ؟
دران  :دهکرێ تێکهڵی بکهیت ،به تێکهڵ کردنی شتێکی بهتامی لێ دهردهچێت .
له ئوتێلهکاندا له کاتی شێو و ئاههنگه گهورهکاندا تێکهڵی دهکهن ،کهمێک
له سورهکه لهگهڵ پارچهیهک گوشت ،ئهمجا سپییهکه لهگهڵ پارچهیهک
ماسیدا  .له پێشدا شهرابی پۆرت دهخۆیتهوه و پاشان پێکی ویسکی به دوادا
ههڵدهدهن  .ئا ئهوه تێکهڵهی تهواوه  .ئهتوانیت تێکهڵی بکهیت .
چێرچ  :کهواته تۆ له کاتی جهنگدا له فهرهنسا بویت ؟
دران  :له فهرهنسا ،له ئهڵمانیا ،له گهلێک شوێنی دی هاوڕێ  .لهوێ بووم
ههمیشه له ژێر رێژنهی گوللهدا بووم  .من وهک ئهو گهنجانه نهبووم
که له ماڵهوه خۆیان شاردبۆوه یان وهک ئهوانهی دهیان میل له هێڵهکانی
شهڕهوه دور بوون ،من لهناو جهرگهی شهردا بووم .
چێرچ  :باوکمیان وهکو کرێکارێکی کانه خهڵوز بانگهێشت کردبوو و ههوڵی زۆریان
لهگهڵی دابوو تا سهنگهری پێ لێبدهن ،بهڵم باوکم ههڵدێت و جارێکی تر به
ناوێکی ترهوه پهیوهندی کردبۆوه به بهشی سهربازی پیادهوه .
دران  :له چ تیپێک بوو ؟
چێرچ  :مهشخهڵن .
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دران  :له مهشخهڵن بوو ،وا مهڵێ ،له مهشخهڵه خۆ ڕاگرهکان بوو .
چێرچ  :بهڵێ وایه  .به دهنگێکی شادهوه دهیگووت “مهشخهڵه خۆڕاگرهکان” ههمیشه
پێدهکهنی و ئهوهی دوباره دهکردهوه “مهشخهڵه خۆڕاگرهکان” پیاوێکی به
هێز بوو  .کاتێک دهکهوته تهنگهتاوی و بێ کار دهبوو ،ڕۆژه رێیهک دهڕۆی
و کهژو کێوی ئهدڕی به دوای خهڵوزدا و به پاسکیلهکهی دهیبرده نیوکاسل
بۆ فرۆشتن  .لهوسهریشهوه شهکهت و ماندوو به بزهیهکهوه دهگهڕایهوه ماڵێ و
دهیگووت “مهشخهڵه خۆڕاگرهکان” .

دران  :من لهگهڵ مهشخهڵن بووم .
چێرچ  :تۆ لهگهڵ مهشخهڵن بوویت ؟
دران  :من لهگهڵ مهشخهڵن بووم ،لهگهڵ کۆماندۆش .
چێرچ  :تۆ لهگهڵ مهشخهڵن بوویت و لهگهڵ کۆماندۆش .
دران  :من لهگهڵ کۆماندۆش بووم و لهگهڵ مهشخهڵنیش و لهگهڵ
هێزی پهڕهشووتیش .
چێرچ  :لهگهڵ ههموو ئهوانه بوویت ؟
دران  :من لهوێ لهژێر ڕێژنهی گوللهدا بووم  .ئهوهی که ژنهکان لهوێ
ههستی پێ ناکهن  .ئهوهی من لهگهڵ مهشخهڵن ،لهگهڵ کۆماندۆ ،لهگهڵ
هێزی پهڕهشووت لهژێر گوللهدا بووم ،ئهوان نایانهوێت بڕوای پێ بهێنن .
چێرچ  :تۆ لهگهڵ ئهوان بوویت ؟
دران  :ههموو کاتهکان ههر له فهرهنساوه تا بهرلین  .هیچم پێمهڵێ
دهربارهی ترێ  .من ترێ ئهناسم  .ترێ ههر ههڵوژهی بچوکه .
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چێرچ  :تۆ لهگهڵ کێ بوویت ؟
دران  :من لهگهڵ ههموو ئهوانه بووم .
چێرچ  :بهڵێ ،بهڵم لهگهڵ کێ بوویت ؟
دران  :له ڕاستیا ئهوه چیرۆکێکی دورو درێژه  .بخۆرهوه ،شهرابه
سپییهکهت پێ چۆن بوو ؟
چێرچ  :شهرابێکی زۆر نایابه .
دران  :تۆش ئهم شهرابهت پێ چاکه ؟ نایابه وانییه ؟
چێرچ  :بهڵم هێشتا تهواوێک وهک سورهکه ڕوون نییه .
دران  :ههستت بهوه کرد ها ؟ تۆ تهواو شارهزایت  .من ئهگهر کهسێک شارهزا
بێت یهکسهر دهیناسم  .کهم کهس ههست بهوه دهکهن که شهرابی سپی
تۆزێک له شهرابی سوور خهستره .
چێرچ  :ئۆو بهڵێ  .ههستم بهوه کرد  .تام و بۆیهکی زۆر خۆشی ههیه  .تامێکی
خۆش  .ههر دهڵێی جنه .
دران  :تۆش پێت وایه ؟ دهزانیت من زۆر شادومانم که تۆ وا دهڵێیت ،دهزانیت
ئهوه له قۆخی ناو شووشهکان دروست کراوه ؟ له زهردهکانیان  ..ئهوهی
که ههر وهکو ترێی سپی وایه .
چێرچ  :ئهوه بهڕاسته ؟ زۆر باشه .
دران  :تۆ شهراب ناسیت .
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چێرچ  :شهراب ناسین له خوێنمایه  ..ئیتر دهبێت بهکهڵکم بێت .
دران  :باوکت حهزی لهم شهرابه سپییهیه ،حهزی له سورهکهشه  .بهڵم
سپییهکه زیاتر  .من زۆر خهڵکانی دۆرهام دهناسم ،مهبهستم کرێکاری
کانه خهڵوزهکانه .
چێرچ  :ئهو له ئاشنگتۆن بوو سهر به ناوچهی نۆرزئهمبهرلند .
دران  :من زۆربهیان دهناسم ،لهگهڵ ئهواندا پێکهوه جهنگاوین .
چێرچ  :تۆ ئهڵێی گوایه لهگهڵ ئهواندا بوویت .
دران  :ئۆو بهڵێ  .باشه لهسهرهتادا له یهکهی ئهندازیاری بووم ،لهبهرئهوهی
من جوتیار بووم  .خهریکی ههڵکهندن و ئهو جۆره کارانه بووم  .ڕۆژێک
نهخۆش بووم  .له دهور و بهری چێشتخانهکه دهسوڕامهوه و ههندێک
یاریدهم دان  .با بزانیت من ئیستا چێشت لێنهرێکی چاکم ،به تایبهتی سور
کردنهوه له تاوهدا و ئهو شتانهی که بهتهنوور دروست دهکرێن  .ئیتر بووم
به یهکێک له دهستهی چێشت لێنهران  .چونکه من زۆر شارهزا بووم له مامهڵه
کردن لهگهڵ تاوه و کهلوپهلهکانی تهباخدا ئیتر منیان نارده بواری خواردن
دروست کردنهوه  .باشه ،وهک دهبینیت بواری خواردن دروست کردن
مانای ئهوهیه لهگهڵ ئهو خهڵکانهدا دهبیت  .من لهگهڵ ئهوان بووم  .ههر له
فهرهنساوه تا ئهڵمانیا و بهرلین  .من لهژێر ڕێژنهی گوللهی دوژمنا چێشتم
لێناوه  .بهیانی وا ههبوه هێلکه و ڕونم داوه به یهکێک لهو خهڵکانه ،بهر
لهوهی خواردنهکه ههزم کات کوژراوه  .بهڵم ئهوان ئهوه نازانن ،بۆچی ئهو
خانمه پێیان ناڵێت ؟
چێرچ  :خانم ؟
دران  :ئهو  .ژنهکهم  .ڕویشت و پهیوهندی کرد به یهکێتی دایکانهوه و کۆمهڵێک
چیرۆکی دهربارهی من بۆ گێڕانهوه که چۆن چهندین شهوان ناچمهوه ماڵێ و
ئهو جۆره شتانه  .ئهوانهیان بۆ باس ناکات که من چۆن لهبهرهکانی پێشهوهی
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جهنگ بووم ،ئهوهیان بۆ باس دهکات ؟ که باسی منیان بۆ دهکات ههر له یهک
لیهنهوه باسی دهکات  .وهک خۆت دهزانیت که زۆر لیهنی تریش ههیه .
مانهوهم به چاودێری کردنی ئێرهوه خۆ ههمووی خۆشی نییه بۆ من .
ئهوه ڕاسته من قهت ئهو نابینم ،ئهوه ڕاسته من بۆ نانخواردن ناچمهوه .
بهڵم جار جارێ که له ئیشهوه دێم بۆ ئێره تا بزانم ئهستێڵکهکه درزی
نهبردووه ،نهختێ دهخۆمهوه  .دهچم پێوانهکه بهسهر دهکهمهوه تا بزانم له
نۆزده واوهتر نهچووه ،کهمێک دهخۆمهوه لهوانهیه ئهگهر کهسێکش لێره بێت
بۆ نمونه وهک پێرس یان وهک جهنابت ،ئیتر بهبێ ئهوهی بزانیت شهو بۆ خۆی
تێپهڕیوه ،ئیتر شهو تهواو دهبێت  .ئۆو ئهوان پێی دهڵێن “ ئۆلیڤیای
داماو ئهوهنده مێردهکهی نابینێت  ” .ئۆلیڤیای داماو ،ئۆلیڤیای نهگبهت .
بهڵم خۆ ئهوه ئهو نییه که خهم و بهرپرسیاری ئهم ئهستێڵكهی
بهسهر شانهوهیه  .بهڵێ “ هاوار دهکات ” ئۆلیڤیای داماو ئاوا دهبێت ؟
ژن دهبێت پشتی مێردهکهی بگرێت و له خهم و بهرپرسیارییهکانیدا
لهگهڵیا بێ نهک بچێت له لی ئهو مریشکه پیرانه فیتنهیی لێ بکات .
ئهی ئۆلیڤیای داماو دهزانیت له پهیمانی هاوسهرگیرییدا ژن دهبێت دڵسۆزی
پیاوهکهی بێت و نابێ دهمشڕ بێت و شتهکانی بگهیهنێته ئهندامه دوا
بڕاوهکانی دایکان لهو دۆڵه وێران بووهدا .

چێرچ  :کهواته دهربارهی تۆ قسهیان بۆ دهکات ؟
دران  :ڕۆڵه ،تۆ لهوه ناگهیت  .باوهشیان بۆی کردهوه  .له نمونهی ئهویان زۆره .
چاوهڕێ که تا ژنهکهت بۆی لهبار دهبێت پهیوهندیان پێوه بکات ،ئهوسا
مهرحابهیهکت لێ دهکهم  .ئهوان یهکسهر وهری دهگرن  .تۆ پێت وایه
ئیستا ژیانێکی ئارامت ههیه ،چاوهڕێ بکه ڕۆڵه تا ئهچێته پاڵیان  .تهنیا
یهک مناڵ و هیچی دی ،ههموو ئهوهی که پێویستی پێیهتی ،یهک مناڵ و ئیتر
خۆیان به دایک دهدهنه قهڵهم ،دایک .
چێرچ  :بهڵێ ،چاوهڕێی مناڵمان کرد  .ههشت ساڵ چاوهڕێمان کرد  .ههرچۆنێک
بێت منداڵێکمان دهبێت  .ئهمه ئهوپهڕی حیکمهته ،به پێی ئهو پیلنه
تۆکمهیهی که دامان ناوه  .ئای خودایه من تینومه  .باوکم تا ئیستا
پێنچی ههیه .
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دران  :تا ئیستاش بههێزه ،گرهو لهسهر ئهوه دهکهم .
چێرچ  :بهڵێ وایه  .بهڵێ وایه  .ئهم شهرابه زۆر نایابه .
دران  :بخۆرهوه ،هی تریش دهخۆینهوه .
چێرچ  :تهماشای ئهستێڵکهکهت بکه له شهوا .
دران  :هێشتا ههر لهوێدایه ؟
چێرچ  :ههر لهوێیه  .ترس پهخش دهکاتهوه .
دران  :بڕۆ بنو گوڵهکهم  .تۆ ههر وهک پاکیزهیهک دهمێنیتهوه  .شوێن توڕه بوونی
خۆت مهکهوه درز بهریت و بتهقێیت  .ئهوه دهزانیت که ئێمه یهکهمین
کهسێک دهبین که تیا دهچین .
چێرچ  :بهڵێ ،ئهوه ههمان شت بوو که باوکم دهربارهی خهڵوز دهیگووت  .تۆ لهسهر
پشتی ئهژدیهایهک دانیشتویت  .ئهمجا به پێکهنینهوه دهیگووت
" ئهژدیهایهک لهناو جهرگهی زهمین دا” ئهو هێزهکانی ناو ژیانی دهناسی .
دران  :ئهوه دهزانی که ئاو خانوهکهی تۆش لووش دهدات .
چێرچ  :بهخێر بێت  .بهخێر بێت .
دران  :ههموو پهیکهره پلستیکییهکان و بهرده ڕهنگاو ڕهنگهکانیش
لهگهڵ خۆی ڕادهماڵێت.
چێرچ  :بهڵێ ،باخچهکهی پێشهوه ،ئارهزوویهکی بچکۆلهی ئهوه  .من پیاوی
ماڵهکهم  .ئهو بهشهی سهوزه و میوهکه من خهریکیم که ههر
ئهوهندهی پوولێکی دوو سهنت و نیوی دهبێت.
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دران  :کهواته بهشهکهی پێشهوه هی ئهوه ،ها ؟ لهوانهیه داوای لێ کرد بی
بهردهکان به ڕهنگی سپی و گوریسهکانیش به ڕهنگی زهرد بۆیاخ بکهیت .
چێرچ  :ئۆو بهڵێ ،بهڵێ  .پێت وانیه ئهوه شتێکی زۆر بێت ،پێت وایه ؟
دران  :زۆر بێت ؟ مهزنه هاوڕێ .
چێرچ  :منیش پێم وابوو تا ڕادهیهک ناسک بێت .
دران  :مهزنه ،ئهتوانی پێم بڵێی کاتت چهند پێوه بهسهر بردوه .
چێرچ  :کاتێکی زۆر ،تهمهنێک .
دران  :پێم وایه ئهو پهیکهره پلستیکییانهتان شتێکی جوانه  .به خاڵێکی
پرشنگداری گوندهکه دهست نیشان دهکرێت  .بهلی یهکێتی دایکانهوه
شتێکی گرنگه و ڕێزی زۆری لێ دهنێن .
چێرچ  :ها ،سهرکهوتووه .
دران  :بهڵێ ،پێیان خۆشه  .پێیان وایه باخچهیهکی لهبهرچاوی گوندهکهیه .
ئهوان پێشبرکێیهکی بچکۆلهیان ههیه بۆ نمونه ،بۆ باشترین باخچهی
گوندهکه و بۆ خستنه ڕووی باشترین تووی پایزانه و چهند شتێکی تری
لهو بابهتانه  .پیشانگای گهوره دهکهنهوه که ههموو “ تووهوانهکان”
کۆ دهکهنهوه  .یهکێکی تر له شتهکانیان دروستکردنی باخچهیهکی
بیرهوهرییه  .پێموایه ئهگهر ژنهکهت لهبار بێت بۆ ئهندامێتی ،ئهوا
لهو پێشبرکێیهدا بیباتهوه .
چێرچ  :ئهوه شتێکی پێکهنین هێنهره ،ئهی بۆچی وای له من دهکرد که زۆر
ههست به بێزاری بکهم ؟  .ژیانی خۆم نهبهخشم به باخچه ،نهبمه
جوتیارێکی گهوره  .ها  .ئهوه چ جێگرهوهیهک بوو  .لهگهڵ ئهوهشدا
من باوکم باخچهیهکی ههبوو  .ئهوهم زۆر باش له بیره  .له تهنیشت
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تهیمانێکهوه بوو ڕووی کردبووه چاڵێک  .ئهو پارچه زهوییه هی خۆی بوو.
که شهوان له شوێن کارهکهیهوه له کانه خهڵوزهکهوه دهگهڕایهوه بۆ ماڵێ،
لهگهڵ ئهوهشدا که ههشت مناڵ له ماڵهکهدا بوو ،دهچوو حهمامێکی دهکرد
و بهر لهوهی بچێت بۆ نادی دهچووه ناو باخچهکهوه  .لهگهڵ ئهوهشدا که
ئهوه باخێکی گهلێک بچکۆله بوو ،ئهو پیاوێکی زهبهللح بوو ،کهچی زۆر
ڕێک و پێک رایگرتبوو .

دران  :کهواته ئهوه بۆ تۆ مایهوه ؟
چێرچ  :بهڵێ ،بهڵم بهلی ئهوهوه لهوه نهدهچوو شتێکی بێمانا بێت .
بهر لهوهی بچێته دهرهوه بۆ خواردنهوه ،بینیم لهوێدا لهگهڵ
تانجیهکهی و قهفهزی کۆترهکهی که به هێلی سپی و ڕهش ڕهنگ
کرابوو له شێوهی یهکێتی نیوکاسڵ ،دانیشتبوو بهناخی خۆیدا ڕۆچوو
بوو بیری دهکردهوه  .ههرگیز لهوه نهدهچوو ئهوه بێ مانایی بێت
بهلی ئهوهوه .
دران  :ئارهزووی کۆتر بازی ههبوو ؟ حهزیان به کۆتر بوو بهم ناوهدا فڕهیان بێت .
چێرچ  :نا بهوێدا  ،له نۆرزئهمبهرلند ،لهوێ کۆتربازی جۆرێک بوو له شێوازی ژیان .
ئێوارانه کۆترهکان به پۆل دهور و خولیان به نێو ئاسماندا دهدا و ههندێکیان
لی چاڵهکهوه دهگهڕانهوه و دهڕژانهوه ناو یهکتری  .شێوازێکی ژیان بوو .
ئهو پیاوه گهورهیه که لهوێدا لهناو زهویهکهیدا دانیشتووه ،ههرگیزا و ههرگیز
ڕهفتارێکی نهنواندوه که دژایهتی منی پێ بکات .
دران  :بهڵم ئهو به درێژایی ڕۆژه نهفرهتیهکان کاری دهکرد ،وانهبوو ؟
چێرچ  :کاری دهکرد ؟ بهڵکو تێدهکۆشا .
دران  :پیاو کهمێک پێویستی به حهسانهوه و بێدهنگی و هێمنی ههیه،
خهڵوهتگهیهک ههر وهک دهڵێن  .کاتێک که دهیهوێت بحهسێتهوه
ئهوا باخچهیهکی ههیه  .بهڵم ئهوهی تۆ شتێکی تره  .ئهوهی تۆ پێی
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ههڵدهستیت کار نییه ،کاری پیاو نییه  .تۆ باخچهکه دهکهیته کاری خۆت .
چێرچ  :دران ،قسهکانت جوانن  .من باخچهکه دهکهم بهکاری خۆم  .من سهرقاڵی
مهشق کردنم  .ئهو ووزه زیادهیهی ههمه بهکاری دههێنم  .پیاسهیهکی دورو
درێژ دهکهم ههر بۆ ئهوهی که ئارهق بکهمهوه .

دران  :پیاسه کردن ها ،من پیاسه کردنم پێخۆشتره تا ئیش کردن  .دانیشتنم
پێخۆشتره تا پیاسه کردن  .ڕاکشانم پێخۆشتره تا دانیشتن  .بهڵم تۆ
دهبینیت من به تهواوی چاودێری ئهم ئهستێڵکه دهکهم ،ئهوه لهبهر
ئهوهیه من ئهم کورسییهم لێرهدا داناوه تا بتوانم به دانیشتنیشهوه
چاوم لێی بێت .
چێرچ  :ئهوه لهگهڵ پیاوێکی سروشتیا دهگونجێت .
دران  :من چاودێری دهکهم  .ئهگهر هاتوو بتهقێت ههموو شتێک لهگهڵ خۆی
ڕادهماڵێت  .کابرا دهبێت خۆت بهو گوریسه زهردهوه ههڵبواسیت تا ژیانی
خۆت قوتار بکهیت  .لفاوێکی گهوره لهم گوندهدا ههڵدهستێت .
چێرچ  :ئهتوانی گوێت لهوه بێت ؟
دران  :له چی ؟
چێرچ  :ئهستێڵکهکه ؟
دران  :شششش .
چێرچ  :گوێت لێیهتی  .دهنگهکه لهسهروو ئێمهوهیه .
دران  :من تا ئیستا پیاوێکم نهدیوه بێجگه لهوانهی که له بواری ئاودا کار
دهکهن گوێیان له دهنگی ئهو ئاوه بووبێت .
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چێرچ  :بهڵم کابرا ،من له شاخی خهڵوزدا ژیاوم  .لهوێدا جوڵوم و ژیاوم و
ههناسهی ساردم ههڵکێشاوه .
دران  :تۆ حهزت له شهرابی قۆخ بوو .
چێرچ  :زۆرم پێخۆش بوو .
دران  :ڕێگهم به ئهو شتانه لی خۆم ڕێک بخهمهوه ،تۆ گوتت شهرابی ههڵوژه
تامی خۆشتره و ڕوونتره تا قۆخ که تۆ پێت نایابتره .
چێرچ  :من وامگووت .
دران  :کهواته من ئهمهوێت ئهوهت پێت بڵێم که تۆ پیاوێکی له شهراب ناسیندا
ههستێکی زۆر گهورهت ههیه .
چێرچ  :زۆر سوپاست دهکهم .
دران  :ئهوهش با بخهینه لوه  .من ئهمهوێت شتێکت پێ بڵێم که کورتکراوهی
سهرنجهکانی منه .
چێرچ  :پێموایه من زۆرم خواردبێتهوه  .لهماوهیهکی زۆر کهمدا زۆرم خواردهوه .
دران  :هیچ نییه ،ههرئهوهیه گهیشتویتهته ههوای خۆت  .ئهوه ئهو شتهیه که
کۆلونێل و سهرۆک قهشهکان له ئوتێلهکاندا بهکاری دههێنن  .خهریکه
بگهمه ههوای خۆم  .وای دهڵێن ههروهکو ئهوهی لهگهڵ ئافرهتانا بیڵێن .
دهبێت چهند ئافرهتێکت ههبێ که لهگهڵ ههر یهکێکیاندا بێ دڵی خۆت
نهکهیت  .لهوه دهچێت تۆ تهنیا ههر لهگهڵ ژنهکهی خۆتا بیت  .جا تۆ پێت
وایه ئهوه ژیانه ڕاتبواردوه  .تۆ قهت کیژۆڵهیهکی ئهڵمانی دۆستت بووه ؟
چێرچ  :بهداخهوه نهخێر .
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دران  :ناسکن ههر زۆر ناسکن  .لهچاو کچی ئینگلیزیدا ئهوانه جۆرێکی ترن .
خۆشترن  .ههر وهک ئهوهی چۆن شهرابێک تامی شهرابێکی تر نادات .
ئهگهر تۆ تهنیا کچی ئینگلیزیت ناسیبێت ،ئهوا ناتوانیت به خۆت بڵێیت
کهوا تۆ کهسێکیت له دهرگای دنیات داوه ،شتی وا نییه  .ئافرهتی ئهڵمانی
تهواو جیاوازن ،زۆر جوانن .
چێرچ  :ئهوه له کاتی جهنگهکهیا بوو ؟
دران  :بهڵێ بهڵێ  .ناتوانی چاوهڕێی ئهوه بکهیت دوژمنهکهت بگلێنی بهبێ ئهوهی
ئافرهتهکانیان بۆ خۆت نهبهیت ،ئهتوانیت ؟ یهکێتی دایکان لهو دهڤهرهدا
پێیان وایه قارهمانن ،بهڵم خودایه ئهگهر ڕووسهکان ئهم ووڵتهیان
داگیربکردایه ئهوسا خۆیان دهبینی چ قارهمانێکن  .تۆ هیچ له ئافرهت
نازانیت که لهلیهن سهربازهوه داگیر دهکرێن چییان لێ بهسهر دێت  .ئهو
یهکێتی دایکانه ،ئهوانه ئافرهت نین  .ئهوانه فێڵبازن  .بهڵم ههر چۆنێک
بێت تۆ گهیشتیته ههوای خۆت ؟
چێرچ  :تامهکهی ئیستا زۆر خۆشتره .
دران  :پێم خۆشه ،ئهوه باشترین شهرابه .
چێرچ  :زۆر خهسته ،وانییه ؟
دران  :بهڵێ وایه  .خهسته  .من ئاسودهم کهسێکم ناسیوه که شهراب ناسه .
چێرچ  :نا ببهخشه  .من ئهوهنده نازانم .
دران  :شتێک بدۆزهرهوه لهسهری دانیشیت  .لهوێ ،لهسهر ئهو تهنهکهی ڕۆنه .
ئهو گۆشهیهی لهسهر دانێ  .ئهوهنده نابێت شوێنهکهم ئاوا پهرش و بڵو
بۆتهوه ،هێشتا ڕێکم نهخستوه و خاوێنم نهکردۆتهوه  .تۆ له کاتێکی
لهناکاوا پهیا بوویت  .من لهسهر تهنهکهی ڕۆنهکه دائهنیشم و
کورسییهکهش بۆ تۆ .
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چێرچ  :ئۆو من گوێ نادهمێ  .فهرموو لهسهر کورسییهکه دانیشه  .خۆم پێم خۆشه .
دران  :ئهها زۆر چاکه ،ئهگهر لهبهر دڵت گران نهبێت من پێم خۆشه لهسهر
کورسییهکهی خۆم دانیشم  .تۆش شوێنێک بدۆزهرهوه لێی دانیشیت .
چێرچ  “ :لی دهرگاکهوه ڕادهوهستێت” ماڵئاوا ئهی هاوڕێکهم ،ههوڵ بده پشوو بدهیت .
ئهی خاتوونه خڕیلنهکهم ،بناڵێنه بۆ حهزهکانی خۆت  .ماڵئاوا ،ئهی دیواره
پتهو داڕێژراوهکان  .من ئهوهنده سهرخۆشم لهگهڵ ئهستێڵکهکه ئهدوێم .
دران  :تۆ سهرخۆش نیت ،خهریکه سهرخۆش دهبیت .
چێرچ  :ماڵئاوا ئهی دایکه زهبهللحهکه  .ئای خودایه ،بهسهرسهرمانهوه ههر وهک
مهرگ ڕاوهستاوه  .بهڵم من دهزانم ،دران  .دهزانم  .باوکم ڕاهاتبوو لهگهڵ
زهمینا بدوێ “ تۆ ئهی زهمینی نهفرهتی تاوێ ناسرهوێیت” یان دهیگووت
“ ئهمڕۆ لهوه ناچێت زهمین سهرو دهماخی خۆش بێت” ههندێ جار دهترسا
لهوهی له کاتی خۆیا بچێت بۆ ئیش ،ئهمڕۆ ڕۆژێکی سهخته .
دران  :پیاوێکی فامیدهیه ،ڕێزی هێزه سروشتیهکانی گرتوه  .ههر وهکو سهباز ..
بیر لهوه بکهرهوه تا ئهو کاتهی له ژیاندان پێیان وایه گولله نایانبڕێت  .من
گوێم لێ بووه یهکێک لهوانهی که له ڕیزی پێشرهواندا بوون گوتوویهتی
“ ئهمڕۆ ڕۆژی منه ،دران” لهگهڵ ئهوهشا تۆ دهزانیت هاوڕێ که ئهو شهوه
ناگهڕێتهوه .
چێرچ  :من زۆر شادومان بووم دران که ئهمشهو لهگهڵ تۆ بووم .
دران  :ههروهها منیش شادومان بووم .
چێرچ  :تۆ زهمینت لهگهڵ خۆتا ههڵگرتووه بهرێزم ،تۆ خاوهنی گیانێکی ئازادیت .
ئهمه ئهو شتانهیه که من له دهستم چوون  .من زهمینم ونکردوه ،من
ئهو گیانه ئازادهی خۆمم ونکردوه .
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دران  :ئافرهتان وهک سهگ وان له ناپووتکردنی پیاواندا .
چێرچ  :دهزانیت دران هاوسهرهکهم کیژۆلهیهکی ناسکه ،بهڵم سهیره  .من ئهو
کاتهی که ماڵی باوکم بهجێ هێشت و خێزانم پێکهوه نا ئهمجا زانیم شتێک
ڕووی داوه و وا خهریکه ههڵدهخزێمه ناو بارودۆخێکهوه که هیچ شتێکیم
ل ڕوون نییه  .پهیوهندییهکی نا دروست  .باوکم گووتی “ تۆ ئیتر بهرهو ئهوه
دهچیت ژیانی خۆت بگۆریت ،لهم دۆزهخهی تیا دهژیت خۆت ڕزگار بکه” .
ههموومان خێزانمان پێکهوه نا ،براکانم و خوشکهکهشم ،ههموومان  .بهڵم
من ههستم بهوه دهکرد که ون دهبم ،باوکیشم ههستی بهوه کردبوو  .باوکم
دهیزانی  .لهسهر ئهوه ڕاهاتبوو سهردانمان بکات و بمان بینێت  .بهڵم ئهوه
کهڵکی نهبوو  .زۆر بهڕێز و نهوازش و ڕوو خۆشییهوه ،خێزانهکهم نیو کارتۆن
بیرهی شووشهی لهبهردهم دائهنا تا ههست به خۆشنوودی بکات  .بهڵم ئهوه
کاریگهری نهبوو  .ئهو هیچ کاتێک بۆی تهواو نهدهکران  .ئهو پیاوێک بوو که
له شهوێکدا ده دانه بیرهی دهخواردهوه  .ئهو ههرگیز بۆی تهواو نهکران .
دوای ههفتهیهک بهسهر ئهو ڕۆژهدا که ئهو لی ئێمه بوو ،ئیدی دیار نهما .
جانتاکهی کۆکردهوه و ڕۆیشت  .گهڕایهوه بۆ پشت چاڵهکهی خۆی .
ئای خودایه  .حهزم دهکرد لهگهڵیا بگهڕێمهوه ئهوێ ،بهڵم
ئهوه کارێکی شیاو نهبوو  .خێزانهکهم گووتی “ ئهوه کارێکی شیاو نییه”
بهڵم ئهو لهوهدا ڕاستی دهکرد .
دران  :ڕۆڵه تۆ تهواو مهست بوویت .
چێرچ  :ئێمه ههموومان تاڵه شخارتهیهکین بهسهر ڕووی ئهم زهمینهوه .
تاڵه شخارته  .ئهوه ئهو شته بوو که ههمیشه دهیگووتهوه .
لهبهرئهوهی بهردهوام له ناوهوهی زهویدا بوو  .ئاگات لێیه ؟
ئهو ههمیشه له ههناویا بوو .
دران  :بێگومان ئهو ڕاستی گووتوه  .ئهو پیرهمێردهی لهمهڕ ئێوه پیاوێکی
زیرهک بوه  .ئهگهر ئهو ئاوه ههستا چی دهبێت ،ههموومان لهگهڵ
خۆی بهرهو کاتسۆڵدز ڕادهماڵێت  .ئهو خهڵکه پێی وایه که ئهو ئاوه بهری
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پێگیراوه و گوێڕایهڵه ،بهڵم ئهوه وانییه هاوڕێ  .تۆ دهزانیت که ئهو ههزاران
تهن ئاوهی که لهوێدا ڕاگیراوه تهنیا دیوارێکی شهش ئینجی چیمهنتۆی
نهفرهتی بهری پێگرتووه ؟
چێرچ  :ههرگیز ئهوهم نهزانیوه .
دران  :ههر ئهوهندهی دیواری ئهستێڵکهکه له ئاقارێکا تهنک بێتهوه یان درزێک
بهرێت  ..بهههرحاڵ له شوێنێك دانیشه ڕۆڵه  .وا خۆت دابنێ که لهماڵی
خۆتانایت .
چێرچ  :ماڵئاوا خانمهکهم ،زۆر خۆشحاڵم که لهگهڵ تۆ بووم  .ووزه سروشتیهکانم
لهیاد کردبوو .
دران  :بهڵم ووزه سروشتیهکان تۆیان لهیاد نهکردووه هاوڕێ  .پێت وایه
تۆیان لهیاد کرد بێت ؟ .
چێرچ  :نا نا .
دران  :خۆت وا دابنێ که لهماڵی خۆتانایت .
چێرچ  :بهڵم ماڵهکهی من وهک ئێره شوێنی حهوانهوه نییه .
دران  :ئهم شوێنهت حهز لێیه ؟
چێرچ  :حهزم لێیهتی ؟ شوێنێکی زۆر خۆشه .
دران  :مهبهستم ئهوهیه له ئوتێلهکاندا سهردابیان ههیه که ههر وهک
ئێره وایه  .نیانه ؟ له ههر لوه بهرمیلی تیایه ،وهک ئهوانهی ئێره .
هیچ کهل و پهلێکی تیا نییه ،ههر هیچ  .خواپێداو و لۆرد و سهرۆک قهشه و
ئهوانه لهدهور و خولی دانیشتون و خهریکی شهراب نۆشینن ،ههر وهک ئهمه .
بهمه دهڵێن چێژ وهرگرتن  .ئهگهر پێت ئاسایی بێت سهرۆک قهشهی تیایه .
لهوێش ئهو قهشه بێ مێشکه سهرۆکایهتی پهیمانگای ژنان دهکات له دژی
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خواردنهوه  .ههمویان حهزیان له شهرابه  .ئهویش و ههموانیش  .سهرۆک
قهشهکان تامی دهکهن .
چێرچ  :ههموویان .
دران  :ئهوه دانیشتنی شهراب نۆشینه  .شهرابی سپی و شهرابی سوور  ،شهرابی سپی
لهگهڵ ماسی و پهنیر  .دهبینیت  .شهرابی سووریش لهگهڵ گۆشت  .ماوهیهکی
تر که ئێرهم تهواو ڕێک خست لێره ئهوهم دهبێت  ..له ڕاستیا  ..لهم شوێنه
قاشی گهورهی پهنیر بۆ شهرابی سپی و ههروهها ڕهنگه یهک دوو
قوتوی گۆشتی مانگام ههبێت  .ئیستا پارچهیهک نان و تۆزێک شێلمم
ههیه  .به خهیاڵما دێت که ژهمێکی خۆش دروست بکهم بهڵم ناتوانم
ئهوه پێشکهش به میوان بکهم .
چێرچ  :لهوه دهچێت خۆش بێت .
دران  :من پێم وایه لهگهڵ ئهوهشدا که ئێوه پیاوێکی ڕۆشنبیرین بهڵم خاکین .
چێرچ  :ئای خودایه تا ئیستا ههستت بهوه نهکردووه ؟
دران  :بهڵێ  .ئهتوانم ئهوه ببینم که ئێوه پیاوێکی ڕۆشنبیرن  .بهڵم سهڕهڕای
ئهوهی که پیاوێکی باشن و خۆتان لهکهس به گهورهتر نازانن  .ئهگهر هاتوو
ئهمشهو ههستتان به برسێتی کرد و حهزتان به پارچهیهک نان و شێلم کرد
ههر ئهوهنده پێم بڵێ “ دران”  ..بڵێ “ من حهزم له پارچهیهک نان و شێلمه”
لهو بارهیهوه بیرێک دهکهینهوه  .بۆ من ئهوه باشترین ژهمه خواردنێکه .
بۆ من ،مهبهستم ئهوهیه ههروهها ههندێک خواردنی سروشتی تریشی لێیه
وهک گهنم و ههندێک خواردنی ڕهگی ڕووهکیش  .ئهوانه دیاری سروشتن .
ئهگهر حهزت به خواردنێکی سووکهڵه بوو ههر ئهوهنده ئاگادارم بکه .
چێرچ  :پێم وابێت ئیستا خێزانم له ماڵهوه شێوی بۆ ئاماده کردبێتم .
کاکاو و ههندێک خواردنی سوکه  .لهگهڵ تهماشا کردنی تیڤی ،بهرنامهی
ڕوشنبیری له کهناڵی دوو .
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دران  :کهناڵی بی بی سی  .وایه ؟
چێرچ  :بهڵێ .
دران  :دهزانی بیرم لهوه دهکردهوه که ڕادوێیهکی بچکۆله بکڕم بۆ ئهوهی
گوێ له بی بی سی بگرم  .له بابهتی بێ ئهرزش نا  .ئاوازه باشهکان
ههر وهک گۆرانی مارش و لیلی مارلین و ئهو شتانه  .ئۆرکسترای باکور و
ههندێک بابهتی شایسته  .ههموو شته باشهکان  .ئهوانهی که هۆشت
فراوان دهکهن  .پێویسته بهردهوام هۆشت فراوان بکهیت  .بهر لهوهی
بزانیت که خۆت له کوێدایت خهڵکانی لدێ دهتدهنه بهر تیر و توانج .
چێرچ  :تیر و توانج ؟
دران  :بهڵێ  .دهربارهی خواردنهوه پێیان وایه هۆشت ل ناهێڵێت  .باشه .
من حهزم له خواردنهوهیه بهڵم هۆشیشم ههر لی خۆمه .
چێرچ  :ئۆو بهڵێ ،من سهرسام بووم پێت ،ئهتوانم بڵێم تۆ هاوڕێیهکی
قووڵ بیر دهکهیتهوه .
دران  :تۆ پێت وایه ؟
چێرچ  :من تۆم بینی پیاوێکیت بهتهواوی گوێ به شتهکان دهدهیت .
ئهوه بهو جۆرهیه دران  .تۆ خهمی ژیان دهخۆیت  .خهمی ئهو شتانه
دهخۆیت که گهوههرین  .ههر وهکو هونهرمهند ،لهگهڵ ژیانا تهبا دێیتهوه
به ههموو ناجۆرییهکانیهوه .
دران  :باشه ،دهمهوێت بگهمه ئهو بڕوایهی که من ئیشێکی باش دهکهم .
چێرچ  :دران تۆ پیاوێکیت لهنێو شهپۆلهکانی ژیاندایت  .نهک وهک من که دوورم
له شهپۆله بنچینهییهکانی ژیانهوه  .له خانۆچکهیهکدام تهنانهت دوور له
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شهقامه سهرهکیهکهشهوه بنیاد نراوه  .ئهو حهزی به کهنارگیری بوو .
چهندێک دورتر دهتوانین پاشهکشه بکهین ؟
دران  :بخۆرهوه ڕۆڵه ،بخۆرهوه  .گوێ مهدهرێ .
چێرچ  :ئای خودایه دوا قوم تامی ههر وهکو تامی جن وابوو .
دران  :ئیستا گوێ بگره  .پێت دهڵێم که من چی دهکهم  .من ئهوه دهکهم چونکه
وا دهبینم که تۆ پیاوێکی خاوهن ئهزمونیت  .ئیستا ئهوه ئهو شتهیه که من
دهمهوێت بیکهم  ...تۆ گووتت که قۆخهکه شهرابێکی چاکه ،ئهوه ڕاسته ؟
چێرچ  :ڕاسته .
دران  :ههروهها تۆ گووتت که ئهوه تهواوێک خهسته ؟
چێرچ  :ڕاسته ،پڕ بۆن و بهرامهیه .
دران  :بۆن و بهرامه ،زۆر باشه .
چێرچ  :بۆن و بهرامهی ههیه .
دران  :بۆن و بهرامهی ههیه .
چێرچ  :بۆن و بهرامه .
دران  :بۆی نهفرهتی  .ئیستا لهبهرئهوهی که تۆ پیاوێکیت شهرابی خۆت دهناسیت .
من کۆکتێلێکت بۆ دهکهم  .بهڵێ کۆکتێلێکت بۆ دهکهم  .له شهرابی سوور و
سپی ،تاقی بکهرهوه .
چێرچ  :ئهوه ههر زۆر پڕ فهڕ و شکۆیه .
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دران  :بێگومان تۆ دهزانیت که چی دهبێته بنچینهی ئهم کۆکتێله ،وانییه ؟
چێرچ  :بهڵێ ،بهڵێ به دڵنیایی  .سپییهکه دهبێته بنچینه بۆ ئهم کۆکتێله .
دران  :کابرا تۆ شهرابی خۆت دهناسیت .
چێرچ  :ئۆو بهڵێ ،ههر وهک دهڵێن سپییهکه دهبێته بنچینه و ئهوهی دیش
دهبێته تام و بۆکهی .
دران  :تۆ ههر به خۆرسک خوای شهرابیت ،ئهوه دهزانیت ؟
چێرچ  :ههندێک له شارهزایی باوکم پهڕیوهتهوه ناو من ،ئهوه چۆن ڕویدا ؟
من چۆن ئهمهم وهرگرتووه ؟
دران  :وهک ئهوه ؟ شێواویت ؟
چێرچ  :نا نا ،تهندروستی  .نهزۆکی  .خۆت دهزانیت که ئهو خاتونێکی جوانه  .من
لهگهڵ فهرمانگهکهم بۆ کۆرسێکی مهشق گوزاری چوو بوومه گلستهر  .لهوێ
ئهوم ناسی  .گیژۆلهیهکی جوان  .گیژۆلهیهکی خانهدان و پهروهرده کراوی
ناوچهی باشوور ،جۆرێک له جوانی ،خۆشم دڵنیا نهبووم که ئهوه چیم لێ
بهسهر دێت  .بهڵم دران ،به تهواوی ئاگام له خۆم نهما .
دران  :باشه هاوڕێ به هیوام بهدهستی بهێنیتهوه .
چێرچ  :من بهسهر دونیاوه نیم  .ههر بهناو دهژیم  .ئهوه گوناهی ئهو نییه ،گوناهی
منیش نییه  .ئیدی ئهوه ڕوویدا  .من بهتهواوی دووچاری نهزۆکی هاتووم .
دران  :چێرچ من زۆرم پێ ناخۆشه که ئهوه دهبیستم  .زۆر زۆرم پێ ناخۆشه .
چێرچ  :ئۆو من مهبهستم ئهوهیه که به شێوهیهکی مهجازی دهدوێم .
دران  :بهههر شێوهیهک بدوێیت ،ئهوه شتێکی ناخۆشه که ڕویداوه .
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چێرچ  :بهر لهوهی ئهوه ڕووبدات ،ئێمه له چێلتنهام بووین ،له چهند ژورێکدا دهژیان .
من ههستێکم ههبوو که پێی دهگووتم “ ئێوه له دهرهوهی ووزهی شتهکاندان”
دهیگووت “ ئهو هێزهی که لهناو گهڵیهکی سهوزدا ژیان دهخوڵقێنێت” یان
شتێک که پێم وابوو ئهگهر بێینه ئێره ئهوا لهگهڵ جوتیارهکاندا و لهگهڵ
پشکووتنی گوڵ و خونچهکاندا ،لهگهڵ شهونمی بهیانیاندا تیاما زیندوو
دهبێتهوه  .بهڵم باخچهکه ئهوهی پێ نهبهخشیمهوه ،نا پێی نهبهخشیمهوه .
بهڵم ئهمشهو هاتنم بۆ ئێره ئهوهی تیا زیندوو کردمهوه  .که ئێوهم بینی به
تهواوی لهنێو ناخی زهوییدان لهناو هێزی شتهکاندان ،جێی بڕوا کردن نهبوو .
ئهو شهرابه زۆر نایابه کابرا ههر زۆر نایابه  .ههر دهڵێی باشترین جنه .
تۆ داهێنهریت .
دران  :تۆ دهزانیت گهلێک خهڵکانی تر سهردانم دهکهن بۆ ئێره  .کهسانێک
سهردانیان کردم که بۆ خۆیان ئهندامی کۆمهڵهی شهراب دروستکهرهکانن .
چێرچ  :ئهها ،دهریان که دهرهوه ،دران  .دهریان که دهرهوه  .دهیانهوێ خۆیان
لی تۆ وا دهربخهن که زۆر له تۆ باشترن  .پیاوێکی سروشتی به  .ئهوه
ههموو شتێکه  .دهبێت ئێمه پیاوێکی سروشتی بین  .ئاودهست له کوێیه ؟
دران  :ئهوهتا له پشتی بهرمیلهکانهوه ،یان بچۆ دهرهوه ئهگهر حهزت
له ههوای سروشتییه .
چێرچ  :بهڵێ دهچمه دهرهوه .
“ چێرچ دهچێته دهرهوه ،دران پێکێکی تر ئاماده دهکات  .چێرچ دێتهوه”
ئهوه ژیانه .
دران  :ئهستێڵکهکه چۆنه ؟ خۆ درزی نهبردووه ؟
چێرچ  :مههێڵه ئهو سهگه زۆڵنه ملت پێ کهچ بکهن دران ،وهک چۆن ملیان به من
کهچ کرد  .ڕێگایان پێ مهده ،بواری ئهوهیان مهدهرێ که مهرجهکانی خۆیان
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بهسهر شهرابهکهتدا فهرز بکهن .
دران  :خۆ له ئهستێڵکهکهدا تێبینی هیچ درز و شتێکی واتان نهکرد ؟
چێرچ  :لهدهرهوه ههوای بهفره .
دران  :چێرچ ،تۆ هێشتا تهواو نهتخواردۆتهوه ؟
چێرچ  :تهواو نهمخواردۆتهوه ؟ باوکم دهیگووت “ تۆ شهوێکی خۆشت نهبردۆته سهر
ئهگهر به تهواوی نهخۆیتهوه” بۆ ئاههنگ دهیگوت “ ئهگهر بۆت نهکرا زۆر
ئاسوده بیت ئهوا ههر هیچ نهبێت ههوڵ بده کاتێکی خۆش بگوزهرێنی” .
پێکێکی دیم بدهرێ دران .
دران  :چێرچ کهواته ئهستێڵکهکه درزی نهبردووه ؟
چێرچ  :جارێکیان من لهگهڵ کچه کرێکارێکی خهڵوزدا کهوتمه خۆشهویستییهوه .
ئهو گووتی “ تۆ منت خۆش ناوێت ،چونکه تۆ کوڕێکی جوان پۆشیت”
بیستم جارێکیان باوکم پێی گوتبوو “ ئۆه خۆ تۆ شوو به لۆرد فۆنتولۆی
بچکۆله ناکهیت ،تۆ بۆ ئهم باشیت  .تۆ شوو به کهڵه پیاوێکی کرێکاری
خهڵوز دهکهیت”
دران  :ئهوهی که نائارامم دهکات ئهو درزانهیه  .ئهوانهی که له خوارهوهن
له گوندهکه ئهوه تێناگهن که چۆن لێره پیاو ئهتوانێ تهنیا بۆ خواردنهوه
دانیشێت “ لهگهڵ ئهوهشا من ئاماژهم بۆ ئهکرد که حهزم له خواردنهوهیه”
بهڵم من ههر بهتهنیا بۆ خواردنهوه لێرهدا دانهنیشتووم  .من گرنگی بهوان
ئهدهم  .بهڵم تۆ دهزانیت ئهوان ڕێگه به پیاوهکانیان نادهن که سهردانی ئێره
بکهن  .ئا بهڵێ  .زۆرجار گهلێک له پیاوان ڕوویان کردۆته ئێره ،بهڵم ئیتر
ئهوه تهواو  .ژنهکان ئهو هاتوو چۆیهیان ڕاگرت  .بهڵم من چاوهڕێم دهکرد
پێرس بێت  .پێرس دێت بۆ ئێره  .جوتیارێکی چاکه ئهو پێرسه  .دهڕوێنێت ؟
ئهو پیاوه دهتوانێت گهنمه شامی لهناو چیمهنتۆدا بڕوێنێت  .ئهو زهوییهی ئهو
ههیبوو ،زهوییهکی بهیار بوو  .ئۆو من دهزانم له نزیکی ڕووبارهکهوه بوو .
بهڵم زهوییهکی بهیار بوو  .پێرس وای کرد ئهو زهوییه بهر ببهخشێت .
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چێرچ  :تۆ ئهو زهوییه ئهزانیت ؟
دران  :ئهو زهوییه دهزانیت ؟ ئهوه زهوی خۆم بوو .
چێرچ  :زهوی خۆت ؟
دران  :زهوی من بوو ،زهوی باوکم بوو  .خهڵکانی ئهو گونده گوتیان من ئهو زهوییهم
بۆ خواردنهوه فرۆشتوه  .بهڵم ئهوه ڕاست نییه  .ڕاستی تیا نییه  .من فرۆشتم
لهبهرئهوهی ،لهبهرئهوهی ،ئهو زهوییه بهیار بوو  .ههروهها ئیش و کاری ئهم
ئاوه گهلێک خهریکی کردبووم  .پێرس جوتیارێکی سهرکهوتووه  .بهڵم ئهو
پارچه زهوییه له کاتی مندا سارایهک بوو بۆ خۆی ،هیچی لهگهڵ نهدهکرا .
پێرس ئهم شهو دێته ئێره  .پرسیاری لێ بکه  .خۆی بۆت باس دهکات .
پارچه زهوییهکی هیچ و پوچ بوو .
چێرچ  :دران ،من برسیمه .
دران  :تۆ پێرست خۆش دهوێت ،ئهو منی خۆش دهوێت .
چێرچ  :ئهوه ئیشتیهات بۆ خواردن دهکاتهوه .
دران  :ههر کاتێک که ئهم شوێنهم چاک کرد و ههندێک مێز و کورسیم لێدانا و
چهند تابلۆو شتێکم لێههڵواسی  .ئهوسا پهنیر و گۆشت دههێنم بۆ ئێره .
پهنیر بۆ شهرابی سپی و گۆشت بۆ شهرابی سوور .
چێرچ  :من دهتوانم نان و شێلم بخۆم دران .
دران  :نان و شێلم ؟ تۆ دڵنیایت ؟ مهبهستم ئهوهیه تهنیا نان و شێلمه .
چێرچ  :من دهتوانم نان و شێلم بخۆم دران  .باوکم دهیگوت ئهوان لهناو سهنگهرهکاندا
شێلمیان دهخوارد .
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دران  :ئهوه ههمووی زۆر ڕاسته  .زۆر تهواوه ،بهڵێ وابوو  .من لهوێ بووم لهگهڵ
کۆماندۆ و هێزی پهڕهشووت .
چێرچ  :ههروهها لهگهڵ مهشخهڵن .
ههردوکیان  :مهشخهڵنی خۆڕاگر .
دران  :ئهو پیاوانه بێباک بوون لهوهی شیاکهی ئهسپیش بخۆن ،بهڵم من لهوێ بووم
تا خواردنیان بۆ دروست بکهم  .من لهوێ بووم  .ئهوان پهیمانگهی ژنان،
ههرگیز ئهوهیان لهبهر چاو نییه  .من بینیم که ژنان پشیلهیان خوارد ،ژنانی
ئهڵمانی ههر به کاڵی پشیلهیان خوارد  .خهڵك دهیانگووت که گوایه بهو
جۆره نهیان خواردووه  .بهڵم خۆم ژنانی ئهڵمانیم بینی ،نازدارترین
گیژۆڵهیان ،باشترین و خانهدانترین کچ و ژنیان له ههموو ناوچهکهدا
دهپاڕانهوه له سهربازهکان تا لهفهی خواردنیان بۆ فڕێدهن .
چێرچ  :ئهوه ترسناکه .
دران  :لهفهی خواردن .
چێرچ  :ئهوه ترسناکه .
دران  :ئهها ،بهڵێ ژنانی گوندهکه پێیان وایه که ئهوان بهحیشمهت و خاوهن ڕێز
و به یقارن بهڵم من ژنانم لهو کاتانهدا دیوه که بێدهرهتانن  .گوێ بگره ،ههر
وهک چۆن تۆ باسی هێزه سروشتیهکان دهکهیت  .ئهوانه ههمیشه له ڕاستییهوه
دوورن  .ههر ئهوهندهی پێچی برغویهک ،ئهو پهیمانگهی ژنانه ههر ههموویان
بۆی دهقوچێنن  .بۆچی ئهوان بیر لهو شتانه ناکهنهوه کاتێک له پیاوێک نزیک
دهبنهوه ؟ ئهوهتا ،تۆ دڵنیایت که پارچهیهک شێلمت دهوێت ؟
چێرچ  :ههر زۆر باشه .
دران  :پێم وابێت منیش هاوبهشیت دهکهم ،ئهم شهرابه ئیشتیهات دهکاتهوه .
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چێرچ  :بهڵێ وایه ،بهڵێ وایه ،به خۆشیت  .دران ! به خۆشیت .لهوهتهی من ههم
له تافی گهنجیمهوه ،ههرگیز ئاوا نانم نهخواردووه  .ههرگیز ئهزیزم ،خودایه .
لهو باوڕهدا نهبووم ،ژهمێکی ئاوا خۆش هێشتا لهسهر ڕووی ئهم زهوییه مابێت .
باوکه گوێت لێم بێت .
دران  :من خۆشحاڵم که تۆ به خواردنهکهم رازی بوویت  .ها ئیستا ڕات چییه
بهرانبهر کاکاو و بسکیتهکهت .
چێرچ  :ئهتوانێ ههڵیان گریت ،نمایشهکهش  .ههر وهک چۆن بهردهوام بهو کاره
ههڵدهستێت  .ئهو بهردهوام خهریکی بهرنامه دانانه ،کهسێکی ساردو
وریایه  .دایکم تهنیا باوکمی خۆش دهویست ،منداڵهکانی بۆ بهخێو دهکرد،
بهو ههموو ههڵه و گوناه و زۆر خواردنهوهیهی ،به دیاریهوه مایهوه و
خۆشیویست  .ئێمه خانومان ههیه ،ئهوان خانویان نهبوو  .ئێمه ماشێنمان
ههیه ،ئهوان ماشێنیان نهبوو  .ئهوان ژیانیان ههبوو ،ئهوان یهک بوون،
دران  .ئهم خواردنهم پێخۆشه ،ئهم شهوهم ل خۆشه .
دران  :من بهوه ئاسودهم که تۆ دڵخۆش بوویت .
چێرچ  :گوێ نادهمه ئهوهی ،مهست بووم یان نا ،دران  .من پێم وایه ئهو خهڵکه
ههقی خۆیانه که به ڕادهیهک مهست دهبن که شتهکان زۆر ڕۆشنتر
دهبینن لهوهی که له ژێر تیشکی ڕۆژێکی ساردا دهکهونه ڕوو  .من لقێکی
بێ خێری باوکمم ،لقێک که وازی له ژیان هێناوه  .ئهگهرچی ئهو کرێکارێکی
کانه خهڵوز بوو ،ههموو ژیانی خۆی لهناو جهرگهی زهویدا گوزهراند  .ئهوهشی
دهزانی که ژیان زوڵمێکی گهورهی لێکردووه ،کهچی چرکه به چرکه
خۆشیدهویست  .دهیخواردهوه ،ئهها ههر وهک ماسی دهیخواردهوه  .ڕۆژی
شهممان دههات و به گێژ خواردن و بێزاری و توڕهییهوه دهچوه دهرهوه .
دهڕویشت  .به توڕهییهوه بهسهر ئهو چاڵهدا هاواری دهکرد ،لهگهڵ زهویدا
قسهی دهکرد .
دران  :پیاوێکی بههێز بووه ؟
95

چێرچ  :بهڵێ دران ،ههر وهک گامێشێکی بریندار .
دران  :بریندار ؟
چێرچ  :بهڵێ ،خهڵوز ڕهنگ و ڕووی پێوه نههێشت بوو  .ههموو گیانی ڕهشایی
خهڵوز بوو  .بهڵم ههر وهک پاڵهوانێک بهرهنگاری دهنواند و دهجهنگا .
بهردهوامیش دهجهنگێ .
دران  :نهمردووه ،وانییه ؟
چێرچ  :نا ،لهو تهمهنهی خۆیدا ریشێکی سپی هێشتۆتهوه  .ئای پیرهمێرده ئازیزهکهم
ئیستاش جگهره دهکێشێت ،دهخواتهوه و بۆن دهکات  .لهگهڵ ئهوهشا ژیا .
به ههشت منداڵهوه ژیا .
دران  :من له جهنگدا بریندار بووم .
چێرچ  :ئهگهر ئیستا له کونێکهوه چاوی له من دهبوو .
دران  :من سووتام ،سهرلهبهری قاچێکم له خوار ئهژنۆوه سووتا .
چێرچ  :شهرابێکی نایابه .
دران  :من خهریکی لێنانی مهنجهڵێک فاسۆلیا بووم ،لهبهری پێشهوهی هێزی
کۆماندۆ بووم  .ئهوان به گاڵتهوه دهیانگووت “ دران  ،ئێمه لهناو فاسۆلیادا
دهمرین”  .لهوکاتهدا گولله هاوهنێک تهقیهوه .ئهوان ههموو خۆیان دا به
ئهرزا ،بهڵم من خۆم نهدا به ئهرزا و چێشتخانه مهیدانیهکهشم بهجێ
نههێشت  .تهقینهوهکه لهبهردهم منا بوو ،قاچێکم به تهواوی سووتا .
ئیتر بهوپهڕی ڕێز و ستایشهوه بهخشیانم له خزمهتی سهربازی .
ئهوه ئهو شتهیه که خهڵکی گوندهکه ئاگایان لێ نییه .
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چێرچ  :ئهمهش ئهو شتهیه که من کردوومه ،قبوڵم نهبووه بیزانم .
قبووڵم نهکردووه بیزانم .
دران  :ئهوه یهکێتی دایکانه که پێم دهڵێن “ هۆشی خۆی له دهست دهدات”
بهڵم ههرگیز ئهوه ناڵێن “ خهریک بوو قاچێکی خۆی لهدهست بدات” .
چێرچ  :دران با یهکێتی دایکان بچن بۆ دۆزهخ  .من ئهم شهرابهم زۆر پێخۆشه .
دران  :ئهگهر وریای خۆت نهبیت ،ناو و ناتۆرهیهکت شوێن دهخهن .
چێرچ  :من هیچ گوێیهک بهو یهکێتی دایکانه نادهم .
دران  :هاوڕێ ههر ئهوهنده چاوهڕێ بکه تا ژنهکهت ههلی ئهندامێتی بۆ
ههڵدهکهوێت ،ئهوساکه ئهتبینم چۆن گوێ ئهدهیتێ  .له ڕاستیا ئهوانه
کێشهن .

چێرچ  :بهڵم دران ،ئێمه لێرهدا ئهوپهڕی ڕێزمان ههیه .
“ دران ههڵدهستێت و ههست دهکات میزی دێت  .خهریکه له پشتی بهرمیله
شهرابهکانهوه بیکات ،بیری دێتهوه که ئهو میوانداری کهسێکی بهرێز دهکات”
دران  :بهڵێ  .بهڵێ ئهوه ئهو شتهیه که من دهیڵێم .
“ دهچێته دهرهوه”
“ چێرچ بهرهو لی بهرمیله نیوهکه دهچێت و تهماشای ناو بهرمیلهکه دهکات .
پهنجهیهکی تێدهکات و بۆنی دهکات  .دران دێتهوه ژورێ”
دران  :لێره فشارێکی زۆر لهسهر ئهم ئهستێڵکه دهبینرێت .
چێرچ  :دران تۆ ئاژهڵێکی بۆگهنی  .ئهوه چییه ؟
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دران  :ئهوه شهرابی ڕێواسه خهریکی ئامادهکردنیم ،دهیبینیت ؟
چێرچ  :ئا ،بمبوره .
دران  :لهبهرئهوهی وهک دهبینیت ئیستا وهرزی ڕێواسه ،ئهگهر گوێچکهتی
لێ نزیک بخهیتهوه گوێت له فسه فسی دهبێت .
چێرچ  :من دهبێت داوای لێ بوردنت لێبکهم ،بۆ تاوێک پێم وابوو ئهو بهرمیله
وهک ئاودهست بهکار دههێنیت .
دران  :نا ،تۆ دهزانیت ئاودهستێکی تهواو که شوێنی دانیشتنی ڕێک و پێکی ههیه
و ههموو کهرهستهیهکی پاک و خاوێنی تیایه له پشتی ساباتهکهوه ههیه .
من زۆر دهمێکه بهکارم نههێناوه چونکه کهمێک ڕێگهکهی دوره  .بۆ دواین
جار که من لهوێ بووم زۆر پاک و خاوێن دیار بوو  .من کهسێکم تا ڕادهیهک
تایبهتمهندی خۆم ههیه  .ئهوه شهرابی ڕێواسه .
چێرچ  :ئهو بهرمیله ئهوهنده گهورهیه پیاوێکی تیا نقوم دهبێت .
دران  :نقوم بونم بیر مهخهرهوه  .نقوم بون ههمیشه ئاشنا بووه به ڕۆحم .
چێرچ  :بمبهخشه ،خۆ ئهوه پڕه وانییه ؟
دران  :بهڵێ وایه ،ئهوه پڕه  .پڕه له باشترین شهراب  .هێشتا به تهواوی نهبووه به
شهراب  .دهزانیت ئیستا وهرزی ڕێواسه ؟ لهدهرهوه ڕێواست بینی لهناو ئهو
ههموو ڕوهک و گژو گیادا  .بهڵم ئهوه زهرهر به شهرابهکه ناگهیهنێت  .ههموو
ئهوهی که من دهیکهم ئهوهیه که ڕێواسهکه بخهمه ناو بهرمیلهکهوه و پڕی
بکهم له ئاو و شهکری تێبکهم و وازی لێبهێنم تا تهواو خۆی دهکێشێتهوه و
دهترشێت .
چێرچ  :دهترشێت ؟
دران  :دهترشێت .
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چێرچ  :دهترشێت ؟
دران  :دهترشێت و دهبێت به شهراب  .لهم وهختهی ئیستایدا دور نییه ئهوه بتکوژێت .
یهکێتی دایکان پێیان وایه من خۆم به خواردنهوه دهکوژم  .بهڵم من خۆم
به خواردنهوه ،ناکوژم  .ئهمهش ئهوه دهسهلمێنێت که من دهتوانم بهسهر
خۆما زاڵ بم  .دهتوانم ئهوه بخۆمهوه چونکه تهڕ و تازهیه ،ههر وهکو
مهشروباتی گازی بهڵم ئارهزوی ناکهم  .چاوهڕێ دهکهم تا تهواو
دهگهڕێتهوه و پێدهگات ،ئیدی ئهو کاته دهیڕژێنمه ناو ئهو بهرمیلهی
ترهوه که خاڵییه .
چێرچ  :تێگهیشتم ،ئهی دوای ئهوهی که ئهوهت بهتاڵ کرد ؟
دران  :ئهها ،باشه ئیدی دوای ئهوه پڕی دهکهمهوه به میوهی وهرزی داهاتوو که
ئهویش ههڵوژهیه  .ئیتر بهو جۆره من ههرگیز بهرمیلم بهتاڵ نابێت .
چێرچ  :دران ،دران ،تۆ سهرخۆشێکی بهرهڵیت  .من دڵخۆشم به ناسینی تۆ .
دران ،دران ،ئهی هاوڕێ کۆنینهکهم تۆ بهرازێکی سهرخۆشیت و منیش
گوێ نادهمێ  .من هاتوومهته دهرهوه بۆ نێو جهرگهی ژیان .
“ بهرهو لی دهرگاکه دهڕوات ،هاوار دهکات”
هاتومهته دهرهوه بۆ ناو جهرگهی ژیان  .گوێت لێمه  .ئێمه ههڵه
بووین ،تا ڕادهیهکی زۆر ههڵه بووین  .ئێمه دهبوو له پێشا
بژیاینایه ،ئهمجا له دوایدا بهرنامهمان بۆ دابنایه .
“ بهرهو دواوه لهتر دهدات”
دران  :ئهستێلکهکه چۆن دهبینی ؟ خۆ درزی نهبردووه ؟
تهنیا شهش ئینج کۆنکرێته .
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چێرچ  :کۆنکرێتهکهی هیچ نییه .
دران  :منیش ههروا دهڵێم ،بهڵم ئهوان باکیان بهوه نییه .
چێرچ  :تۆ گوتت ئهو پیاوه سکوتلهندییهی که ئهم ئهستێڵکهی دروست کرد
له ئیشهکهی دهریان کرد ؟
دران  :بهڵێ دهریان کرد .
چێرچ  :لهسهر چی ،خواردنهوه ؟
دران  :بهڵێ ،لهسهر خواردنهوه  .ئهو حهزی بهخواردنهوه بوو .
چێرچ  :ناتوانی سهرزهنشتی پیاوێک بکهیت تهنیا لهبهر ئهوهی حهزی له
خواردنهوهیه  .ئهها پێکێکی دیم لهوه بهرێ ،مهبهستت ئهوهیه پیرێکی
هیچ و پوچ بوو .
دران  :پێکێک تێکه  ..بۆ خۆت پێکێک تێکه  ..دهتوانی بخۆیتهوه  ..کوڕه ..
دهتوانی بخۆیتهوه .
چێرچ  :ئێمهی پیاوانی سروشت پێویستیمان به خواردنهوهیه .
دران  :ئهها ،ئا ئهوهیه قسهی تهواو ،وانییه ؟ ئهوهی که من دهمهوێت بیڵێم ،بهوپهڕی
دروستی و تهواوی و دڵنیاییهوه دهیڵێم ،ئهوهیه که پیاو تینوییهتی له دوای
کاری قورس و تاقهت پڕوکێنهوه بۆ دێت  .نیعمهتێکه له دوای کاری سهختهوه .
چێرچ  :ئهوه ژیربێژییه ،دران ئهوه ئهوپهڕی ژیربێژییه .
دران  :ئهوهی که تۆ گووتت بۆ نمونه پیاوێک دهگرێتهوه ،که به درێژایی ڕۆژ لهناو
زهوییهکانی ئهستێڵکهکهدا ماندوو نهناسانه کار دهکات و خهریکی ههڵکهندن
و ڕاکێشانی بۆرییهکانی ئاوه  .ئهوه پیاوێکه که سیستهمهکهی وا ههڵکهوتوه
که پێویستی به خواردنهوه بێت ،بهڵم پیاوێک که بهدرێژایی ڕۆژ لهسهر
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کورسی و مێزێکی نهفرهتی دانیشتوه و خهریکی ژمێریارییه و دوای ئهوهش
که دێتهوه بۆ ناو باخچه بچکۆلهکهی ،ئهوهنده پێویستی به خواردنهوه
نییه  .ئهگهر تۆ به درێژایی رۆژیش لهسهر مێز و کورسیش ئیش بکهیت ئهوه
کاکاوێکی شوشه تینویهتیت دهشکێنێت .
چێرچ  :دران ئهوه ڕاسته  .ههر زۆر ڕاسته .
دران  :خواردنهوه هیچ زهرهر و زیانێکی نییه  .له کاتێکا یهکێتی دایکان و ئهو
قهشهیهش له گهڵیاندا لهوێ دانیشتون و نهفرهت له خواردنهوه دهکهن .
چێرچ  :بۆ خۆشیان نازانن باسی چی دهکهن .
دران  :ئهها تۆ باسی چی دهکهیت ؟ له خوارهوه ئهوان له من زیاتر چا دهخۆنهوه،
وانیه ؟ ئهوان دهڵێن خواردنهوه بۆ تۆ خراپه  .بهڵم ئهی چا ؟ ئیستا بۆیان
دهرکهوتوه که چا زۆر خراپه بۆ ناو سک ،ناو سکت دائهرزێنێت .
چێرچ  :ناو سک ؟
دران  :بهڵێ ،ناو سکی ئهوان ،ناو سکی ئهوان دادهڕزێنێت  .ئهوه نییه دهریاوانی
پاشایی شهرابی ڕهم دهدهن به پیاوهکانیان ؟ شهرابی ڕهم دهدهن یان
نایدهن به دهریاوانهکانیان ؟
چێرچ  :دهیدهن .
دران  :ئهوه لهبهرئهوهیه که باشترین هێزی دهریایمان له دونیادا ههیه ڕۆڵه .
به دڵنیایی هیچ هێزێک نییه شان بدات له شانیان  .من لهگهڵ دهریاوانی
بهریتانی هاوبهشی شهڕم کردوه  .بهڵم ئهوان له خوارهوه نایهنهوێت
ئهوه بزانن  .ئهوه ههقیقهتێکه که ئهوان نازانن کێ چاودێری ئهو
ئهستێڵکه دهکات بۆیان  .ئهوان ههر سورن لهسهر نهفرهتی خۆیان .
چێرچ  :دران بهڵم ئهوان بیر لهوه ناکهنهوه که پیاوێکی به هێز و گهورهی
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وهک تۆ تهندروستیت له سهر ئهوه ڕاهاتوه ؟
دران  :کهواته من پیاوێکی بههێز و گهورهم ؟ ئیستاش ههر وام ؟ مهبهستم ئهوهیه
لهو شوێنهوه که تۆی لێ ڕاوهستاوی ،من پیاوێکی بههێز و گهوره دهنوێنم ؟
چێرچ  :تۆ له ڕاستیا پیاوێکی بههێز و زهبهلحی .
دران  :باشه ،من وا دهنوێنم ،وانییه ؟ کاروباری ئاو منیان قبوڵ نهدهکرد
ئهگهر من وا نهبوومایه ،دهیانکرد ؟
چێرچ  :قبوڵیان نهدهکرد .
دران  :ئهو پیاوه پیاوه که حهزی له خواردنهوه بێت .
چێرچ  :باوکم دهیخواردهوه .
دران  :پیاوه سکوتلهندییهکهش دهیخواردهوه .
چێرچ  :نهگبهت بوو ،له ئیشهکهی دهرکرا .
دران  “ :بێدهنگی ،به نهێنیهوه” ئهتوانم شتێکت پێ بڵێم ؟
چێرچ  :ههر شتێک تۆ دهتهوێت ،دهتوانیت پێمی بڵێیت .
دران  :ئهمهوێ ئهوهت پێ بڵێم که ئهوه بارێکی قورسه ،ههر ئهوهندهی ئهو
بابهتهت زانی ئیتر ههرگیز ناحهوێیتهوه .

چێرچ  :بهڵم من زۆر حهساومهتهوه ،پێم بڵێ .
دران  :ئهگهر ئهوهت پێ بڵێم ،ئیتر جارێکی تر ئارامی نابینیتهوه .
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چێرچ  :ئارامیم ناوێت .
دران  :نهفرهت لهو ڕۆژه دهکهیت که ئهوهم تیا پێ گوتویت ،ئاخ بۆ ئهو ڕۆژانه
ههڵدهکێشیت که بۆت دهکرا له خانووه بچکۆلهکهدا به دڵێکی ئارامهوه
دانیشیت و تهماشای تیڤی بکهیت و کاکاوی تیا بخۆیتهوه .
چێرچ  :فهرموو پێم بڵێ .
دران  :ئهوه دهربارهی پیاوه سکوتلهندییهکه و ئهستێڵکهکهیه  .پیاوێک بوو
زۆری دهخواردهوه و واش ڕاهاتبوو زوو زوو دههات بۆ لی من .
ڕۆژێکیان پێی گووتم ،دران گوێبگره  .لهبهر ئهوهی ئێمه دوو هاوڕێی
دڵسۆزی یهک بووین  “ .دران ،ئهمه باشترین شهرابێکه که من له ژیانما
تامیم کردبێت  .بهڵم ئهم شهرابه وای لێکردم که دیواره کۆنکرێتیهکه زۆر
تهنک تێ بکهم” من پێم گووت “ کۆنکرێتهکه تهنک تێ بکهیت ؟ ”  .ئهو گووتی
“ بهڵێ کۆنکرێتهکه تهنک تێ بکهم” ئهمجا گووتی “ کاتێ که دێن بۆ ئهوهی
پڕی بکهنهوه ئا لهوێدا درزی تێدهچێت”  .به پارچه دهباشیرێک به تهواوی
ئهو شوێنهی پێ نیشان دام که درز دهبات  .ئیدی دهریان کرد ،بهڵم
بێگومان من لێرهیا دانرام و ئاگام لێ بوو که چیمهنتۆیان تێکرد ،لهو
شوێنهی که ئهو به دهباشیر نیشانی کردبوو ڕێک درزهکان دهرکهوتن .

چێرچ  :واو ،ئهوه شتێکی ترسناکه .
دران  :ههروهها ئهو گووتی “ دوای ئهوهی که یهکهمین درزهکان دهردهکهون،
پڕی دهکهنهوه ” بهڵێ به دڵنیایی ئهوه ڕوویدا  .بهڵم ههروهها گووتی،
ئهوهی که ئهو گووتی ترسناکترین شتێکه  “ .ڕۆژی له ڕۆژان ،لهوانهیه
درهنگ یان زوو ،ئهم ئهستێڵکه بهو پهڕی توڕهییهوه درز بباتهوه و ئهو
کاتهش ئهو گونده بهرهو دۆزهخ ڕادهپێچێت و منداڵنیش لهسهر
بێشکهکانیانهوه بهرهو کێڵگه ساردهکان ڕادهماڵێت ” ههوڵم دا که ئهوه
بهو ئهندازیارانه بڵێم که جێی ئهویان گرتهوه ،بهڵم ههموویان پێم پێکهنین .
پێیان وابوو خۆیان ههموو شتێک دهزانن  .بهڵم ئهو سکوتلهندییه پیره زۆرزان
بوو ،ئهوهی ئهو له بیری دهچۆوه ئهوان به ههموو ژیانیان بۆیان نهئهکرا
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بیزانن  .ڕۆژێک ئهو گووتی “ لهوانهیه بهمزوانه ،لهوانهشه له داهاتوودا ،ئهم
ئهستێڵکه درز ببات” ئهوه لهبهرئهوهیه من لێره سهرقاڵم به چاودێری
کردنیهوه .
“ دهنگی بهرز دهبێتهوه ،تاڕادهیهک دهگری”

چێرچ  :تۆ پیاوێکی باشیت دران ،پیاوێکی باشیت بۆ چاودێری کردن  .ڕێگام به
هاوبهشی خهمت بم .
دران  :ئهها تۆ دڵنیایت چی دهڵێیت ؟
چێرچ  :ڕێگام به هاوبهشی خهمت بم .
دران  :شهرابهکه گهیاندمیه ئهم بارودۆخه ،من ههست به بهرپرسیاری دهکهم .
چێرچ  :تۆ پیاوێکی باشیت دران ،پیاوێکی باش .
دران  :یهکێتی دایکان ئهوه نازانن ،ئهوان پێیان وایه من گوێ به هیچ نادهم .
من خهمی ئهوان دهخۆم  .خهمی ئهوان دهخۆم  .بهڵم ئهو ڕۆی بۆ لی
ئهوان و پهیوهندی پێوه کردن .
چێرچ  :خێزانهکهت ؟
دران  :بهڵێ ،ئێمه تاڕادهیهک لێک جیا بوینهتهوه  “ .ئهگهر تۆ دهتهوێ به درێژایی
ڕۆژ لهوێ بمێنیتهوه” ئهو گووتی “ وا باشتره که بیکهیته ماڵی خۆت”
چاکه من دڵخۆش بووم ،چونکه دهمتوانی چاودێری درز و ئاستی ئاوهکهش
بکهم و بشنووم  .ئهگهر له ئهرکهکهمدا نوشوستی بهێنم ،ئهوا خۆم یهکهمین
کهسێک دهبم که تیا دهچم  .ئهوان پێیان دهگوتم که زیادهڕۆیی دهکهم  .ئهوان
نازانن که من ههست به چی دهکهم چێرچ  .ئهوان نازانن که من ههست به چی
دهکهم  .من حهزم دهکرد پێیان بڵێم که ئێوه باشترین ژنانێکن  .من حهزم
دهکرد پێیان بڵێم  .بهڵم ژنان ڕێگایان پێ نهدام  .کاتێ ئێمه گواستراینهوه
بۆ ئهڵمانیا چهندین ئافرهتانم بینی که تهنیا بۆ ڕابواردن دههێنران .
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ههرکهسێک لهوێ بوایه دهیتوانی جوانترین ئافرهت به لهفهیهک بکرێت .
جوانترین ئافرهت دهکڕا بهرانبهر به لهفهیهک  .تۆ دهچویته ماڵێکهوه،
باوکهکه و دایکهکه و منداڵهکان تهماشایان دهکردیت  .کچهکه یان ژنهکه
دهیبردیته ژورهکهی ئهودیوو و تۆش لهفهکهت لهسهر مێزهکه دادهنا .
بهرانبهر به لهفهیهک بۆت دهکرا ههر کهسێکت لێیان دهوێ ،بیبهیت .
دهتتوانی لهگهڵ کچێکی دوانزه ساڵنا بیت بهرانبهر به لهفهیهک .
پیاوهکان وهک بهرازیان لێ هاتبوو ،لهبهردهم چێشتخانه بزۆکهکهم
ریزیان گرتبوو بۆ لهفه  .منیش لهفهم دهدانێ  .ئهگهر چی
ههندێک جار لهفهکه گۆشتیشی تیا نهبوو  .من گۆشتهکهم ل ئهدا و
دهمگۆڕینهوه به جگهره  .ئهو کاتهی که پارچهیهک گۆشتم دهخسته
ناو لهفهکانهوه زیاتر ههستم به ئاسودهیی دهکرد  .بهمجۆره
من چاودێری ئهم ئهستێڵکه دهکهم  .لهوه زیاتر دهتوانم چی بکهم ؟
من دهمهوێت پاداشتیان پێ بدهمهوه  .پیاو دهتوانێت لهوه زیاتر
چی بکات ؟ بهڵم ئهوان لیان وایه من تهنیا بۆ خواردنهوه دێم بۆ ئێره .
چێرچ  :تۆ باشترین پیاوی دران ،ئهم ئهستێڵکه زۆر ترسناکه .
دران  :ئاوهکه هاژ و هوژی دێت  ..دهجوڵێت  .ههندێک جار شهوان دهتوانم
گوێم له دهنگی بێت  .هاژهی دێت  .گوێ بگره  .گوێت له جوڵه و ناڵینێتی .
چێرچ  :بهڵێ  ..بهڵێ ..
دران  :پێم وایه پێویستی به پیاوێکه  .پیاوێکی دهوێت بۆ ئهوهی ئارام بگرێت .
چێرچ  :من ههست به زرنگانهوهی ژیان دهکهم  .چۆن باوکم خهڵوزی دهناسی منیش
ئاوا ئهم ئهستێڵکه دهناسم .
دران  :ئهو له پیاوێک دهگهڕێت  .ئهم ئهستێڵکه گهورهیه و گوڕ و تینێکی زۆری ههیه
پێویستی بهوهیه که ئارام بگرێت .
چێرچ  :دران من دهمهوێت شتێک بکهم  .ئهمشهو ،شهوێکی گونجاوه بۆ ئهوهی شێوهی
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باوکم بچمهوه بۆ ماڵێ  .لهگهڵ زهمینا دهجهنگا ،باوکم  .که دهینهڕاند ماڵهکه
دهلهریهوه  .ههر وهکو شێر دهینهڕاند  .شهقامهکه دهلهرییهوه  .دار و بهرد
لهرزهی دهگرت  .دهیتوانی بچێته دهرهوه بۆ ئهوێ و بهرهنگاری دوژمن بێتهوه .
ئهگهر لێره بوایه دهچوه دهرێ و گۆرانی بۆ دهگووت  .ئیستا ئهگهر لێره بوایه
بهسهر ئهو ئهستێڵکهدا ههڵدهزنا و گۆرانی بۆ ئهو دونیا نهفرهتیه دهگووت .
جهربهزه بوو .
دران  :ئهگهر ئهوه دڵخۆشت دهکات ،ئهوا دهچینه سهرهوه و گۆرانی بۆ دهڵێین .
چێرچ  :چۆن ،بهڕاسته دران .
دران  :بهڵێ ،مادامهکێ تۆ گهند و پیسی به پێڵوهکانتهوه نییه .
چێرچ  :دهتوانین دران ؟ دهکرێت بچینه ئهوێ و گۆرانی بۆ بڵێین ؟
دهتوانین ؟
دران  :ئهمهوێت ئهوهت پێ بڵێم که من دهنگم زۆر خۆش نییه .

" کۆتایی پهردهی دووههم "
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پهردهی سێههم

لهبهشی سهرهوهی ئهستێڵکهکه

دران  :پووتهکانت له گهند و پیسی پاک بکهرهوه .

چێرچ  :پیس نین ،پێشتر لێره بووم .
دران  :لهگهڵ هاوڕێیهکدا لێره بوون ،وانییه ؟
چێرچ  :لهسهردانی هاوڕێیهک بووم له هوتێل ،له ساباتێک .
دران  :ئهها ،تامی شهرابتان دهکرد ؟
چێرچ  :بۆن و بهرامهکهی زۆر خۆش بوو .
دران  :وتت چهندت داوه بهو پووتانه ؟
چێرچ  :زۆرم پێداوه .
دران  :دهبوو تۆ بچوویتایه بۆ کۆمهڵهی هاوپشتی کشتوکاڵی .
چێرچ  :بهڵم من جوتیار نیم .
دران  :ئهوه کێشه نییه ،ههموو کهسێک دهتوانێ ڕوو بکاته کۆمهڵهی هاوپشتی
کشتوکاڵی بۆ کڕینی جووتێک پووت  .تهنانهت قهشهیهکیش دهتوانێت
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بۆ جووتێک پووت بچێته ئهوێ .
چێرچ  :تهماشای ئهو دیمهنه بکه .
دران  :تهماشای تاوهره بێتهلهکه بکه ،ڕۆشنه .
چێرچ  :له ڕاستیا ئهوه دیمهنێکی زۆر دڵگیره .
دران  :گردی کاتسۆڵد بهرانبهرته ،تۆ بهسهر کاتسۆڵدا دهڕوانیت .
چێرچ  :تۆ ڕاست دهکهیت  .گردهکان گرنگ نین ،ئهوهی گرنگه ئهوهیه که پیاو
چۆن تێیان دهڕوانێت .
دران  :تهماشای ئهو فڕۆکهیه بکه ،ببینه چۆن دهڕوات .
چێرچ  :جوانه ،دران  .پیاو ههر به سروشت هێزێکی ترسناکه  .ئهوه ئێمهین .
دران تۆ ههستێکی سروشتیت ههیه بۆ جوانی .
دران  :بهڵێ ،ههمه  .تهماشای ئهو ئهستێڵکه بکهههر ئهڵێی پاشهڵی بهرازه .
چێرچ  :ههر ئهڵێی ڕانی سۆزانییهکی ڕوسییه .
دران  :ژنهکهت خهریکه پیر دهبێت ،وانییه ؟
چێرچ  :زۆر گوێ به خۆی دهدات ،بۆ ئهوهش پارهیهکی زۆر به فیڕۆ دهدا .
دران  :ژنهکهی من بهم دواییه بوو به ئهندامی یهکێتی دایکان .
چێرچ  :بۆ دۆزهخ یهکێتی دایکان و ههر وهکو پێشڕهوه خۆڕاگرهکان
یهکی لهفهیهکیان بدهرێ گۆشتی تیا نهبێت .
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دران  :چێرچ دهتوانم بهوه پێبکهنم ؟
چێرچ  :پێبکهنه ،بهڵێ پێبکهنه  .کابرا ئێمه ئهمشهو دهفڕین بهرهو سهرکهوتن .
تۆ به ههموو ویژدانتهوه گۆرانی بۆ دۆزهخ بڵێ و منیش گۆرانی بۆ
سروشت و ووزهی ژیان دهڵێم  .کهواته با بهرهو سهرهوه بڕۆین .
دران  :پووتهکانت خاوێنن ؟
چێرچ  :بهدڵنیاییهوه ،خاوێنن .
دران  :ئیستا سهنگین به ،ههست دهکهم شتێک دهقهومێت  .ههست به
کارهساتێکی گهوره دهکهم .
چێرچ  :منیش دهڵێم کارهساتێکی گهوره بهڕێوهیه  .پهیوهندی به ڕۆحی
مرۆڤهوه ههیه و لهوهشهوه سهرکهوتن بهدی دێت .
دران  :ههموو شتهکان وهک یهک وان ،پووتهکانت له گهندو پیسی خاوێن بکهرهوه .
چێرچ  :باشه ،باش .
دران  :چێرچ ،ئهوه یاسایهکی ژیرانهیه ؟
چێرچ  :ژیرانهیه .
دران  :تۆ دهزانیت ئهوان پێیان وایه من دهستم لێشۆراوه  .دهڵێن خواردنهوه هۆشی
لهبهربڕیوم ،بهڵم ئهوه ڕاست نییه ،ئهوه ڕاست نییه  ،چێرچ من بهتهواوی
ئاگام له خۆمه .
چێرچ  :بێگومان وایه ،تۆ ئهمشهو ههندێک قسهی زۆر زیرهکانهت کرد .
دران  :تۆ پێت وایه ها ؟ تۆ وای دهبینیت .
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چێرچ  :زۆر زیرهکانه  .ئیستا با سهرکهوینه سهرهوه  .دهبێت لهوێ گۆرانی بڵێین .
دران  :ئهی نابێت لێره گۆرانی بڵێین ؟
چێرچ  :نا ناکرێت ،نا ناکرێت .
دران  :دهبوو لێرهدا پهیژهیهک ههبوایه ،پیاوه سکوتلهندییهکه پهیژهیهکی دائهنا .
چێرچ  :لهوه دهچێت ئهو پیاوه زۆر باش بووبێت .
دران  :بهڵێ ،وابوو  .بهڵم گهلێک تهنک دروستی کرد  .ئهو گووتی درزهکان
جارێکی تر دهردهکهونهوه و ئهوهش کۆتاییه .
چێرچ  :وهره  .ئهوه لهبیر بکه  .با درز بهرێت  .وازی لێ بهێنه با درز بهرێت .
“ بهرهو سهرهوه دهڕۆن”
دران  :بهرهو سهرهوه ڕێکهوه ،ئهها ها  ..ئهوه گهیشتین  .تهماشای ئهو دیمهنه .
گوندهکه زۆر جوان دیاره ،ههموو گڵۆپهکان کهوتونهته ناو درهختهکانهوه .
چێرچ  :تێبینی بکه چۆن گڵۆپه نیئۆنهکان به درێژایی ڕێگاکه دیمهنێکی
ئهفسوناوییان خوڵقاندووه .
دران  :زۆر جوان و دڵگیره .
چێرچ  :بۆ ئهوهی پێکهوه هێلنهیهکی بچکۆله فهراههم بکهین ،ئهوهمان
پشتگوێ خست که مناڵ بخهینهوه  .ژنهکهم گووتی
“ با جارێ مشوری ههموو شتێک بخۆین” مشور بخۆین ؟
باوکم مشورخۆر نهبوو ،بهڵم کهسێکی زیندوو بوو .
کاتێک که مناڵ دێت به ژیانی ئهم ماڵه خهنی نابێت  .لهبهرئهوهی
بهنهفرهت بێت ئهم ماڵه هیچ دڵم خۆش ناکات  .با جارێ مشور له ههموو
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شتێک بخۆین ! .نا با ههموو شتێک به ههوانته بگرین و بهختهوهربین .
باوکه ،ئهی باوکه من دهمهوێت لێت بپرسم بۆ نهفرهتت لێ کردم ؟
دران  :ئهها ئهوه گهیشتین .

چێرچ  :ئهو ههمیشه بهو جۆره بوو ،دران  .شهوانه به شێوهیهکی سروشتی
نهدههاتهوه ماڵێ بۆ نوستن  .لهدهرهوه دهمایهوه و هاواری بۆ مانگ
دهکرد و گاڵتهی بهو شاخی خهڵوزه دههات  .ههر وهک ئێمه لهگهڵ هێزه
سروشتییهکان دهژیا ،دران .
ئهوه گهیشتینه جێ ،دهی با گۆرانی بۆ ئهژدیهاکهمان بڵێین .
دران  :چ گۆرانیهک بڵێین ؟ پێشبرکێی بلهیدن ؟
چێرچ  :نا نا ،ئهوه خۆش نییه  .ئهو ،ئهو گۆرانییهی دهگووت ،بهڵم ئهو به کوڵ ئهو
گۆرانییهی دهگووت  .ناکرێ ئێمه لسایی بکهینهوه  .تهنانهت ئهو گۆرانیهی
پێشبرکێی بلهیدن له ورزستیشێریش ناگوترێت .

دران  :نا ،ئهوه ڕاسته .
چێرچ  :گۆرانیهکهی تۆ دهڵێینهوه  .گۆرانیهکهی تۆ کامهیه ؟

دران  :گۆرانیهکی ورزستیشێر ؟ لهو باوڕهدا نیم گۆرانیهکمان بیر بکهوێتهوه .
چێرچ  :گۆرانی ورزستیشێر نا ؟ گۆرانیهکی به کوڵ  .گۆرانیهکانی خۆیان بۆ خۆیان
دانێ  .باوکم ههموو ئهوانهی دهزانی ههروهک چۆن کۆڵنهکهی خۆی
دهناسی  “ .ههنگاوهکانت ئارام بن” ی جۆردی هینی  “ .کهشتی خهڵووز” .
“ پێشبرکێی بلهیدن ”  .ههموو ئهوانهی دهزانی  .ههموو گۆرانییه
نۆرزهمبێرییهکانی دهزانی ،لهبهرئهوهی ئهوان لهناو زهوی و ئاسمان و
دهریا بوون  .ئهوان پارچهیهک بوون لهو کهلهپووره  .من ئهو کهلهپوورهی
خۆمم کوشت  .ئهمه ئهوپهڕی ناپاکییه ئهگهر من ئیستا بیانڵێمهوه .
دران  :وایه ،ناههمواره .
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چێرچ  :دهی کابرا ،تۆ دهبێت گۆرانییهکت له یادهوارییا مابێت که بۆ ئهو ڕۆژانه
دهگهڕێنهوه که لهناو کێڵگهکهتا خهریکی کاربوویت  .ئهوه کامهیه ؟
دران  :گۆرانی “ کوڕی جوتیار” هکهم دهگووت .
چێرچ  :دهی با بیڵێین  .باشه  “ .با بینه کوڕه جوتیار” .
دران  :ئێمه ئهوهمان لهو کاتهدا دهگووت که خهریکی زهوی کێڵن بووین ،ئهمه بهر
لهو کاته بوو که شهرابی سێو بتوانێت تینوێتیم بشکێنێت .
چێرچ  :شهرابی سێو بتوانێت تینوێتیت بشکێنێت ؟
دران  :شهرابی سێوم دهخوارد تا ئهو کاتهی که شهرابی ههڵوژهم دروست کرد .
له پێشدا من تهنیا بۆ دهم تهڕ کردنێک دههاتم بۆ ئێره ،ئهمجا دهچوومه
خوارهوه بۆ مهیخانه  .شهرابی سێو بۆ من وهک ئهوه وا بوو ئاو بخۆمهوه .
لهگهڵ ئهوهشا که من ههمیشه لێره بووم و ئهو شهرابی سێوه مهستی
نهئهکردم ،چێرچ  .تۆ یاسای پوتت بیستوه * .
چێرچ  :یاسای پوتم بیستووه  .یاسای پوت یاسایهکی زۆر زیرهکانهیه .
دران  :مهبهستم ئهوهیه که مێشکم بهخۆی نهزانیوه  .ئهوان بۆچی دهبێت
باس لهوه بکهن ؟ ئهی بۆچی ئهوان هیچ له درزهکان نازانن ؟
ئهوه بارێکی زۆر قورسه بۆ پیاوێک که بتوانێ شانی بداته بهر .
چێرچ  :با گۆرانییهکهت بڵێین  .باشه  .ئایا ئێمه ئامادهین  .یهک ،دوو ،سێ .
“ چهند پارچهیهک له گورانی ) با بینه کوڕه جوتیار ( دهڵێن  .دران دهگری”
دران تۆ دهگریت ؟
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* یاسای پووت ،خواردنهوهی شهرابه له پێکێكی شووشهیی درێژ له شێوهی پووت دا  .زیاتر ئهو
کهسانه لهو پێکانهدا دهخۆنهوه که لهسهر شهراب خواردنهوهی زیاد له حهد ڕاهاتوون  " .وهرگێر "

دران  :ئهو ڕۆژانه تێپهڕین .
چێرچ  :دران تۆ پیاوێکی زۆر باشیت .
دران  :من دهمتوانی وا بکهم که زهوییهکهم بهر بگرێت ،دهمتوانی ئهوه بکهم  .من
گێزهر و توور و پیاز و کاهووم دهچاند  ..بهڵم ههرچونێک بوایه دهرامهتی خۆم
دهردههێنا  .هیچ شتێک له تێگهیشتن خۆشتر نییه  .خانووی شووشه به بیری
کهسا نهدههات ،وهک ئیستا نهبوو که خانووی شووشه وهک خۆڵی لێهاتووه .
لهههموو ناوچهکهدا خانوویهکی شووشه نهبوو  .له ڕاستیا لهو ڕۆژگارهی
ئێمهدا دهبوو ڕهنجی فهرهادت بدایه  .که ماندوو دهبووم شهرابی سێوم
دهخواردهوه  .به دڵنیایی شهرابی سێوم دهخواردهوه .
لهوێ له داوێنی شیوهکهدا زۆر گهرم بوو  .ژنهکهم دهستی کرد به
بۆڵه بۆڵ و گووتی “ تۆ زۆر شهراب دهخۆیتهوه ؟" .
" نا زۆر شهراب ناخۆمهوه ،لهکاتی جووت کردنا تهنیا پێکێک
لهگهڵ برادهرێکا دهخۆمهوه و پێکهوه گۆرانی کوڕه جوتیار دهڵێین”
ئهو گووتی “ هیوام وایه واز له خواردنهوه بهێنێت”  .منیش
گووتم “ من ئیشی سهخت دهکهم ،بۆیه زۆر دهخۆم و دهخۆمهوه” .
لهگهڵ ئهوهشا دهبینیت ههموو شتێک بهرهو خراپی دهڕوات ،مهبهستم ئهوهیه
که ئهمساڵ سالێکی نههاته  .ساڵێکی نههاته  .وشکه ساڵی و گرانی بازار و
سهرما و سۆڵهش بهروبوومی داڕزاندووه  .پێم گووت “ زۆرم بهرگه گرت،
ئهمساڵ هیچ شتێکم بۆ نایهته بهر  .ئهم پارچه زهوییه دهفرۆشین و
له شوێنێک ئیشێکی تر دهدۆزمهوه  .ئهو پارچه زهوییهی تر که دهکهوێته
سهر گردهکه ،بۆ ههندێک سهوزه و پێویستی ماڵ دههێڵمهوه” .
بهڵم ئهو گووتی “ تۆ ههمیشه جوتیار بوویت مههێڵه ئهو زهوییه
ورهت بڕوخێنێت” منیش گووتم “ ورهم ناڕوخێت ،ورهم پێ ماوه .
فهرموو ئهوه ئهرز و ئهوه گهز ،ئهگهر ههر پیاوێک بتوانێت پاره
لهو ئهرزه پهیا بکات”
چێرچ  :ئیتر فرۆشتت ؟
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دران  :بهڵێ ،دوای ئهوه ئیتر گواستمهوه بۆ لدێ .
چێرچ  :به کێت فرۆشت ؟
دران  :بهو پێرسه نهفرهتیهم فرۆشت  .پێرس تۆ بهرازێکی زیرهکی ،وانییه ؟
ئهتوانیت گوێت لێم بێت پێرس ؟ بیر لهوه بکهرهوه که تۆ نهفرهتییهکی
گهورهیت  .چهندهها کێڵگه له پارچه شووشه و کۆنکرێت  .من پێم وابوو کهوا
ئهمشهو تۆ دێیت بۆ ئێره ؟ بهتهما بوویت بێیت بۆ ئێره ،وانهبوو ؟
چێرچ  :بهستزمان دران  .وهره دران .
“ بهرهو لی دهرگای ئهستێڵکهکه دهڕوات و گوێی لێ دهگرێت”
ئهستێڵکهکه نا ئارامه ؟
دران  :دهناڵێنێت .
چێرچ  :ناتوانیت هیچ بکهیت  .ئهی جانهوهر ئهتوانیت ؟
گوێی لێبگره چۆن هاژهی دێت .
شهق بهره ،شهق بهره ،ئهی نهفرهتی شهق بهره  .با سهمای بۆ بکهین .
“ لهسهر دهرگای ئهستێلکهکه سهمادهکات و گۆرانی) ههنگاوهکانت ئارام بن( ی
جۆردی هینی دهڵێت”
دران  :نا ،نا ،دهرگاکه دهپسێت .
چێرچ  :با بپسێت ،با بپسێت ،وهره سهما بکه .
“ ههردوکیان پێکهوه سهما دهکهن ،گورانییهکی تێکهڵ له ) کوره جوتیار
و جۆردی هینی ( دهڵێن” .
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ها ،ها ،بردمانهوه  .دران ئیستا شهق نابات  .ئهوهی پێمان
خۆش بوو ،کردمان .
دران  :تۆ ئاسودهت کردم .
چێرچ  :به دڵنیایی  .دران تهنیا پێویستی به پیاوێکه بتوانێت بجوڵێت  .ههر وهک
چۆن باوکم سوکایهتی بهو شاخی خهڵوزه دهکرد که بهسهریا
دهڕویشت  .ئیستا دران من ئازادم و تۆش ئازادیت  .ئێمه ههردوکمان ئازادین .
ئهمشهو کاتێک دهچمهوه بۆ ئهو ماڵه ،دهبێت به گریان و نیگهرانی چاوهکانی
سور ههڵگهڕابێ  .به سهرخۆشی و شانازییهوه پێ دهخهمهوه ماڵێ ،دهکهومه
شهق لێدانی ئاگردانه پاک و خاوێنهکهی و ئهگهر بهختهوهریش بێت ،ئهوا
دهیبهمه نهۆمی سهرهوه و لهفهیهکی دهدهمێ .
دران  :ههروهها چێرچی ،جارێکی دی دێیتهوه بۆ ئێره ؟
له بارهی زۆر شتهوه قسه دهکهین .
چێرچ  :قسه دهکهین و دهخۆینهوه و گهلێک قسهی قۆریش دهربارهی
ئهم ئهستێڵکه دهنوسین  .بنو ئهی فریشتهکه بنوو .
دران  :دهمهوێت دهربارهی ئهو کچه ئهڵمانیانه قسه بکهم .
چێرچ  :کهواته منیش دهمهوێت دهربارهی ئهو کچه ئهڵمانیانه گوێ بگرم .
دران  :ها ها ها .
چێرچ  :لهفهیهکمان بدهرێ ،لهفهیهکمان بدهرێ .
دران  :تۆ ئهزانیت من چیم له گۆشتهکه کردبوو ؟
چێرچ  :نا ،چیت له گۆشتهکه کردبوو ؟
دران  :دهمگۆرینهوه به جگهره  .جگهرهم پێ پهیا دهکرد  .زۆر زهحمهت بوو
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جگهرهت دهست کهوێت  .سهدان جگهرهم پێ پهیا کرد  .من تهنیا پیاوێک
بووم له یهک ساتا ئهو ژماره جگهرهیهی پێ بێت  .بهڵم من خۆشیم لێ
وهرنهدهگرتن  .بهڵم من خۆشیم لهو جگهرانه وهرنهدهگرت چونکه وازم له
جگهره کێشان هێنابوو .
چێرچ  :خهمت نهبێت دران ،ڕۆڵه تۆ ههقی ئهوهت کردۆتهوه  .بڕوا ناکهم پیاوێکی
وهک تۆ ،کابرا بیری له ویژدان کردبێتهوه  .ئێمه دهبێت دڵڕهق بین  .تهماشا
بکه دران تهماشا بکه  .بههێز به  .کابرا به ئاگا وهرهوه  .تهماشای من که .
من دهچمهوه و شهقێک له حهوزهکهی ههڵئهدهم .
دران  :سهدان جگهرهم ههبوو لهکاتێکا ههموو پیشهوهرهکانی تری سووپا ،ههر
ههموویان پێکهوه شیاکهی مانگایان دهکێشا .
چێرچ  :تۆ بهراز بوویت  .سهیره ویژدانت ئازاری نهداویت .
دران  :ئهو پێرهسه پیرهش ئهمشهو نههات بۆ ئێره .
چێرچ  :نهفرهت لهو پێرسه پیرهش که ئهمشهو نههات بۆ ئێره .
دران  :شهتڵی تهماتهکانی بهوپهڕی خێرای پێدهگات .
چێرچ  :وهک هاووڵتیهکی گهوره تێی دهڕوانین .
دران  :تۆ ئهزانیت ئهو پارچه زهوییهی خوارهوهی هی من بوو ؟
چێرچ  :بهڵم لهو ڕۆژگارهدا بهخت یاوهری تۆ نهبوو ،دهزانین کهش و
ههوا باش نهبوو .
دران  :ئهو بهخت یاری بوو .
چێرچ  :ههموو شتێک سهخت بوو .
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دران  :ئهمشهو نههات .
چێرچ  :تهماتهکانی به ڕاکردن پێدهگهن .
دران  :باوکت ئهمشهو شانازیت پێوه دهکات چێرچ .
چێرچ  :من باشم ها ؟ من باشم .
دران  :تۆ زۆر مهزنیت .
چێرچ  :ئهو ژنهی من ،دهزانیت کهی دهتوانێت پهیوهندی به یهکێتی
دایکانهوه بکات ؟ له کاتێکا دهتوانێت پهیوهندی به یهکێتی دایکانهوه
بکات که خاوهنی ده مناڵ بێت  .بهو جۆره دهتوانێت پهیوهندی بکات ،به یهک
مناڵ ئهو نابێته دایک تهنیا ههر ئهوهیه که پهردهی کچێنی له دهست دهدات .
دران  :بهڵێ وایه ڕۆڵه .
چێرچ  :دهربارهی ئهستێڵکهکهش ،ئێمه بهرهنگاری دهبینهوه  .بهرهو ڕووی دهبینهوه .
لێ بگهڕێ با ههر بنوزێتهوه .
دران  :سسسش  ..گوێبگره .
چێرچ  :ئهوه هیچ نییه .
دران  :ههستێکی سهیره .
چێرچ  :نا ،نا .
دران  :سسسش .
“ ههردوکیان گوێ دهگرن” چێرچ با بڕۆین ،با بڕۆین .
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چێرچ  :بڕۆین ؟ نا نا .
دران  :ئهو نهفرهتیه به ئاگا هاتوه .
چێرچ  :وهره  .با تهماشایهکی بکهین .
دران  :تهماشای بکهین ؟
چێرچ  :بهڵێ  .با ئهو دهروازهیهی بکهینهوه  .دهی وهره .
“ بهرهو لی دهرگاکه دهڕۆن و به وریاییهوه دهیکهنهوه”
تهماشا بکه  .رهشه  .ئهها تهماشا بکه  ..ئهستێرهکان ههموو لهوێن .
دران  :ترسناکه ،وانییه ؟
چێرچ  :تۆ چهمی بچوکت نهبینیوه ،چهمی بچوکت بینیوه ؟
دران  :نا  .من چهمی بچوکم نهدیوه چێرچ .
چێرچ  :ههر وهک مرهکهب ،قووڵ و ڕهشه  .بنی نییه  .باوکم ڕاهاتبوو به ماندوویی
دهگهڕایهوه ماڵێ و له چهمێکی بچکۆلهدا مهلهی دهکرد .
دران  :به توانا بووه .
چێرچ  :بۆی دهکرا لێرهدا مهله بکات .
دران  :ههرگیز ،ههرگیز لێرهدا بۆی نهدهکرا .
چێرچ  :پێت دهڵێم ،بۆی دهکرا لێرهدا مهله بکات .
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دران  :پیاوێکی بههێز دهتوانێت لێرهدا مهله بکات .
چێرچ  :ئهو دهتوانێت له نێو کهڵبهی ئهژدیهاشدا مهله بکات .
دران  :ئای لهو پیاوه .
چێرچ  :بهڵم تهماشای من بکه ،پیاوی شیر و کێکم .
دران  :وایه ،ههندێ پیاو دهبێت ههڵبژارده و سروشتی بن تا بۆیان بکرێت لهم
ئهستێڵکهدا مهله بکهن .
چێرچ  :باوکی ئهزیزم ،پاڵهوانهکهم من تۆم زۆر خۆشویستووه .
دران  :بهڵم بۆ ئهوهی لێرهدا مهله بکات .
چێرچ  :ئهو دهتوانێت لهژێر ئهستێرهدا ،لهناو درهوشانهوهی ئهستێرهدا مهله بکات .
دران  :پیاوێکی به توانا بووه ...
چێرچ  :ئهو دهیتوانی لێرهدا مهله بکات .
دران  :ئهو پیاوانه نهمان که بۆیان دهکرا لێرهدا مهله بکهن .
چێرچ  :ئهو پیاوانهی که بۆیان دهکرا لێرهدا مهله بکهن ژمارهیان زۆر کهم بۆتهوه .
دران  :ئهو پیاوه ڕهسهنانهی که بۆیان دهکرا لێرهدا مهله بکهن ،نهمان .
چێرچ  :ئهو پیاوهی که بتوانێت لێرهدا مهله بکات ئهوا لهناو خهڵکدا
سهری بهرز دهبێت .
دران  :ئهو پیاوهی که لێرهدا مهله بکات دهتوانێت به خۆی بڵێت که پیاوێکه
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نمونهی نییه  .بهڵم پیاوێک نهماوه که بتوانێت لێرهدا مهله بکات .
پیاوێک ماوه ؟
چێرچ  :من کوڕی باوکی خۆمم .
دران  :نا ،تۆ ناتوانیت لێرهدا مهله بکهیت  .دهتوانیت ؟
ئۆو نا  .تۆ ناتوانیت لێرهدا مهله بکهیت .
چێرچ  :ڕێگام به تهماشای بکهم  .با تهماشای بکهم  .بهڵێ ئهو دهتوانێت له ناو
کهڵبهی ئهو شته ترسناکهدا مهله بکات .
دران  :نا ،نا ،تۆ کوڕێکی به شیرو کێک گهوره کراویت و بێ لهوهش سهرخۆشیت .
چێرچ  :سهرخۆشم ؟ سهرخۆش نیم  .به ئاگام و زپ و زیندووم .
دران  :بڕوا ناکهم شان و شهوکهتی تۆ ئهوه ههڵبگرێت  .ئهوه له توانای تۆدا نییه .
چێرچ  :من خوێنی باوکم له دهمارهکانما دێت و دهچێت  .گیانی باوکم له مندایه .
گیانه چوست و چالکهکهی  .با جلهکانم داکهنم .
دران  :نا ،من ڕێگات پێ نادهم که لێرهدا مهله بکهیت ،به قسهم دهکهیت ؟
چێرچ  :تۆ ناتوانیت ڕێگام لێ بگریت دران  .تازه کات بهسهر چوو  .کابرا تازه
دهبێت مهله بکهم  .ئهوه شتێکی مهزنه  .وهک شوڕبوونهوه وایه بۆ ناو
گهردوون  .وهک ئهوهی بهسهر زهمیندا بنهڕێنیت  .ئهوه گهڕانهوهیه بۆ
ناو ژیان  .گهڕانهوه بۆ ژیان .
“ خۆی شۆڕ دهکاتهوه”
ها  .چهند قووڵه ،ههر دهڵێی پارچه زێرێکی ڕهشه .
ئای خودای من ،ئهگهر بهرگهی ئهو تاریکییه بگرم ،لهوێدا
ژیان ههیه  .چاوهڕێم بکه دران ،چاوهڕێم بکه .
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ئهها باوکه ،ئیستا تهماشام بکه  ،باوکه من ڕۆحی خۆم و تۆشم دۆزییهوه .
چاوهڕێم بکه دران ،چاوهڕێم بکه .
“ شڵپهیهک دهبیسترێت ،غهرغهرهیهک دێت و ئهمجا خنکان و به دوایدا
بێدهنگی دێت  .دران دهرگاکه پێوه دهداتهوه ،لسایی جهستهی خنکاوهکه
دهکاتهوه که باڵهکانی واڵکردوه”
دران  “ :به ڕقهوه” دهبوو پووته نهفرهتییهکانت دابکهندایه .

" کۆتایی پهردهی سێههم "
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پهردهی چوارهم

ساباتهکهی درانه  .دران دێته ژورهوه .

دران  :بهیانیتان باش خانمان  .ههمووتان بهیانیتان باش  .ششش ،ئهمه کاتێکی
بهشکۆیه  .کهمێک نهوازش  .من تهواوێک ئارامم و بهوپهڕی ڕێزهوه ڕاوهستاوم .
ئهمه ئهوپهڕی ڕاچڵهکینه بۆ پیاوێک که دهبینێت ئیشهکهی بهوڕادهیه کوژهره .
لهکاتی ئیش کردنما بینم که خنکابوو  .ئهوه بهیداخێکی ناسکه لهوێدا خانمان.
به دهست چنراوه ،ئهگهر پڕکێشی ئهوه بکهم دهڵێم به ههزاران دهست و
پهنجهی پاکیزهیی چنراوه  .نیشانهی درهختی ههڵوژه و سیمبولی ههرمێی
“ ئیڤه شهمی” لهسهره  .ئهوه زۆر جوانه  .بهڵم ئیستا ئێوه پێویستان
بهوهیه که نیشانهی ئاویشی بخهنه سهر  .دهبینن که ئاویش هێزێکه ،هێزێکی
سروشتی ،خانمان که ئێوه باوڕتان پێی نهبووه و خۆی لهو ئهستێڵکه مهزنه دا
نیشان ئهدات که توانی ئهو پیاوه بهڕێزه بۆ خۆی ببات  .بهڵم ئهو ،خانمان،
ئهو مافهی نهبوو که ئهوهنده لێی نزیک بێتهوه  .مهبهستم ئهوهیه که من تهنیا
پیاوێکم که ههموو دهسهڵتێکی ئهم ئهستێڵکهم پێدراوه خانمان  .لهبهرئهوهی
من ڕێسای خۆمم ههیه  .قهشهش لهوێیه لهناو درهوشانهوهی ڕهنگی سپی و
ڕهشی ماتهم گێراندا که دهچێت پهندو ئامۆژگاریهکانی خۆی دهربارهی یونس
پێغمبهر و حوتهکه ،دهبهخشێتهوه  .بهیانی باش له قهشه دهکهم و ئهویش
فهرمووم لێ دهکات بۆ دانیشتن .
“ گۆرانی دهڵێت”
ئۆو ئهی ئۆقیانوسه مهزنهکه بنوو ،له پێناوی ئهوانهی له قووڵییدا
وا لهختوورهتدان ،بنوو  .ئهوا ئیستا دێن ،هاتن وانییه ؟ ئۆو
خنکاوهکه لهلیهن دهستهیهک له فهرمانبهره بهرێزهکانی چێلتنهامهوه،
ههڵدهگیرێت  .ئهو پیاوه باشانه هاوڕێکهیان بۆ دوا ماڵی خۆی دهبهن .
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ببینن خانمان ،ئهستێڵکهکه چهندێک ئارام و لهسهرخۆیه  .بهڵم دران
گهورهی تۆیه  .ههموو شتێک باش دهبێت خانمان  .دران گهورهی ئهم
ئهستێڵکهیه  .ئیتر هیچ درز و شهقبوونێک ڕوونادات و ئاشتیش سهرتاپای
دێکه دائهپۆشێت .
“ دائهنهوێتهوه بۆ نوێژ”
ئیستا ئیتر درز نابهیت ،ئهوهتا پیاوی خۆتت برد  .ئهمشهو ئهو ئاوه دهیویست
ههموو شتێک لهگهڵ خۆی ڕابماڵێت و دێکه بخاته کهنارهوه و منداڵنیش بهرهو
کێڵگهکان ڕابفڕێنێت  .بهڵم ئهوهتا ئیستا ئارامه  .دران ،ئهو پیاوهی که
لشهکهی دۆزییهوه ئهوهتا سهرقاڵی چاودێرییه  .خانمان ئێوه پێتان وابوو ،که
من هۆشم له دهست ئهدهم ،بهڵم ئهوهتا هۆشم له دهست نهداوه  .تهماشاکردنی
درزهکان تهنیا تێبینی کردنی دهوێت  .ئهو به دهباشیر شوێنهکهی نیشان کردوه .
بهڵێ ،دیاری کردوه و به دهنگه سکوتلهندییهکهی خۆی گووتی که لێرهدا
دهرئهکهون  .فشاری ئاوهکه گهلێک بههێز بوو خانمان  .ڕاسته من دهمخواردهوه،
بهڵم ئیدی ناخۆمهوه  .ئهوهتا من ئیستا لهگهڵ خێزانهکهم پێک هاتومهتهوه و
ئهویش له چێشتخانهی نهخۆشخانهکه کار دهکات  .ئیستا خانمان بێدهنگی
ڕاگرن  .کهمێک ڕێز و نهوازش ،به یارمهتی لێرهدا گاره گار مهکهن  .ئهوا دران
دێته دهرهوه و خۆی نیشان دهدات ،خانمان بهیداخهکه ڕێک ڕاگرن و مههێڵن
بشهکێتهوه  .بهیارمهتی وێنهم بگرن  .دران ،ئهو پیاوه چاکه ،شهرافهتمهنده ،که
ئۆلیڤیای خێزانیشی ئهندامی خۆمانه له یهکێتی دایکان ،ههتا بڵێی
هاوڵتییهکی نهجیب زاده و چاکه .من مهبهستم ئهوه نهبوو که گۆشتهکه له
لهفهکانیان دهربهێنم  .خانمان من سهرپهرشتی ئێوه ههمووتانم کردوه لهگهڵ
منداڵهکانتان  .من مهبهستم ئهوه نهبووه گۆشتهکه له لهفهکانیان دهربهێنم .
من تهنیا پیاوێک بووم له بهرلینا که چهندهها جگهرهی ههبێ و چێژی له تاقه
دانهیهکیشیان وهرنهگرتبێت  .فسه فسی ئهو شهرابی ڕێواسه چهند خۆشه .
تامی ههر دهڵێی تامی نۆبهرهی شهرابی سێوه لهناو ڕهزی مێوژدا ،دهی گڕهت بێ
و تینوێتیت بشکێنه  ...یهک پێک ههڵده و ئیدی دوا پێکت بێت .
ئاوهکه ئارامه و ههراسانی مهکه ،کابرا  .ههراسانی مهکه دهنا ژنان و مناڵن،
له ژوری نوستنهکانیانهوه ڕادهماڵێت و باوکه داماوهکانیشیان لێره و لهوێ لهناو
پاشماوه و کهلو پهلی ڕاماڵراودا ،دهکهونه چنگه کرێ بهدوای کهسه
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ئازیزهکانیاندا  .بهدوای تهوقه و ملوانکه و یاری و بێشکهی مناڵهکانیاندا ،که
هێزێکی گهوره ڕایماڵیوون .
خهمتان نهبێت ،خانمان  .دران سهرقاڵی چاودێرییه  .ئهوهتا له ڕۆژێکی
بێ تینی ساردا چێرچمان هێنایه دهرهوه  .ئایا ئهو خانمه لهوێیه ؟
بهڵی ئهوهتا ئهو خانمه لهوێیه  .ئهی خانمه مهزنهکه ،تۆ پیاوی خۆتت
بهردهست کهوت  .دران پیاوێکی پاکژ و بهڕێزه و له چۆڵهوانیدا ناژی .
پاش نیوهڕۆت باش پێرس  .پێرس ئهی جوتیاره چاکهکه .
من ئهم پارچه زهوییهت ئهدهمێ ،بهبێ ئهوهی هیچ ڕقێک له دهرونما بێت
بهرانبهرت ئهی جوتیاره چاکهکه  .ئهوهش ههر ئهوه نییه که بۆ
تاقیکردنهوهیهک بێت ،خانمان ،بهڵکو خواوهند بۆ خۆی منی بۆ کاره گهورهکان
خوڵقاند  .پیاو دهبێت شوێن ئارهزووهکانی خۆی بکهوێت .
کهسانێک ههن که بۆ کاری گهوره خوڵقاون و ههمان ڕێگهی پێرسیان گرتووه .
ئهها ئهوه خێزانهکهیهتی ،ههموو جلیان ڕهشه و خهمبارن بۆ کۆچی دوایی ئهو .
یهکێتی دایکانیش باوهشیان بۆ خێزانهکهی گرتهوه ،ئهگهرچی هێشتا بهتهواوی
ئهو مهرجانهشی تیا نهبوو  .ئهی ئهو پیرهمێرده بهڕیزه کێیه به خۆی و ڕیش و
قژه چهرمووهکهیهوه هاتوه ؟ باوکی جوانهمهرگه ؟ پیرهمێردێکی بهرێزه .هاتووه
کوڕهکهی به خاک بسپێرێت ،بهو خاکه سارده  .ئهو پیاوهی که شارهزای زهوییه .
پاش نیوهڕۆت باش ،گهورهم  .ئهوه منم دران  .ئهو پیاوهی شارهزای زهوییه و
کوڕهکهشتی لهو قهبره ئاوییه دهرهێنایه دهرهوه  .زهوی زۆر به توانایه گهورهم،
دونیایهک هێز ههن که من و تۆش دهیانناسین ” خۆڵهمێش بۆ خۆڵهمێش و
تهپوتۆز بۆ تهپوتۆز وئاو بۆ ئاو "
“ دائهنهوێتهوه و تهماشای ئهستێڵکهکه دهکات”
تۆ ناتوانیت پشتگوێم بخهیت ،تۆ ناتوانیت پیاوێک پشتگوێ بخهیت که
به دڵسۆزی کاری خۆی ڕاپهڕاندوه  .من پێکێکی تر دهخۆمهوه  .یهک پێک و
ئیدی دهنووم  .تهنیا یهک پێک  .ئیدی درز نابهیت ،تۆ ئارام بوویت .
“ بهرهو لی شوشهی شهرابهکه دهچێت و دواین چۆڕی ههڵئهدات که
کاریگهری لهسهر جێدههێڵێت و هاوارێکی لێ بهرز دهبێتهوه .
ههردوو دهستی بهرز دهکاتهوه بۆ مێشکی و به توندی دهیگوشێت تاوهکو
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مێشکی هێمن بکاتهوه  .دهنگه دهنگێک له نزیک ئهستێڵکهکهوه دێت .
گوێی دائهپۆشێت و سهری دهجوڵێنێت تاخۆی لێ گێل بکات .
تارمایی چێرچ دهرئهکهوێت”
چێرچ  :ئهوه منم دران .
دران  :من دهمزانی ئهگهر دوایین پێکی خۆم ههڵبدهم تۆ دێیت .
چێرچ  :ئهوهت دهزانی دران ؟ دهتزانی ؟ ئهوهت دهزانی که من له قهبره
ئاوینهکهمهوه دێمه دهرهوه ؟
دران  :بهڵێ ،پێش خولهکێک لهمهوبهر ههموو شتێک جوان بوو  .من
له خوارهوه ،له گوندهکه بهو پهڕی ڕێز و نهوازشهوه له پرسهکهی تۆدا
ڕاوهستا بووم  .پاشان دوایین پێکم خواردهوه ،دهمزانی که تۆ دێیت .
چێرچ  :من خۆشحاڵم که چاوهڕوانی هاتنی من بوویت ،دران .
دران  :که دوایین پێکم خواردهوه ،ههموویان لێره بوون  .ئهوه زیرهکی منه
ههستی پێدهکهیت چێرچ .
چێرچ  :بهڵێ ههست دهکهم ،ڕۆیشتن ؟
دران  :بهڵێ ،ڕۆیشتن  .ههر ههموویان لێره بوون  .ههموو خهڵکهکه .
لهوهوبهر تهنیا مشک و قاڵۆنچهی ڕهش دههاتنه ئێره ،بهڵم ئیستا
خهڵکان هاتن و خهمبار بوون  .دایکم لهناو هاتووهکاندا بوو ،که پشتی بههۆی
چنینهوهی تور و پیاز و ڕنینهوهی گیاوه ،چهمابۆوه و جلی کاری پۆشیبوو،
گووتی “ کورهکهم تۆ خاوهن زهوی خۆت بوویت ،زهوی باوکت ،ئهوهت بۆ
بهجێهێشت بۆ ئهم کاره” خێزانم هات بۆ ئێره جوان و ڕازاوه بوو ،باجی
ئهندامێتی یهکێتی دایکانی کردبوو به پاڵتۆکهیهوه و مناڵهکانی
به باوهشهوه گرتبوو و گووتی “ چهندم قوربانی بۆ تۆدا کهچی تۆ
خواردنهوه بۆ خۆی بردی” .
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ههروهها ژنهکانی تری یهکێتی دایکان لێره بوون دهیانگوت
“ گاره گار  ..گاره گار  .سهرخۆش و ماڵ به با کهر ،ژنهکهی بهجێهشتوه و
تهمهڵ و بۆگهن شهرابی سێو دهخواتهوه و شهرابی ههڵوژه دهفرۆشێت” .
ههروهها ههموو کچه ئهڵمانیهکان ،خۆیان و خێزانهکانیان لێره بوون
بهبێدهنگی ڕاوهستابوون و تهماشایان دهکردم  .کوڕان و باوکان و برایان و
دایکان و داپیره و باپیرهکانیان  .کچهکه به ئاماژه و چرپهوه دهیگووت
“ لهفهکهت لهسهر مێزهکه دانێ”
لهفهکهم لهسهر مێزهکه دانا و ههموویان تهماشایان دهکرد ،وهک ئهوهی
ههموویان بڵێن “ ئهها گۆشتی تیا نییه ،گۆشتهکهی شاردۆتهوه تا بیگۆرێتهوه
به جگهره” .

چێرچ  :کهواته دران تۆ لێم ناترسیت ؟
دران  :نا ،نا  .ئهو کاتهی که هۆشم لهدهست دا دهمزانی که تۆ دێیت .
چێرچ  :بهستزمان دران .
دران  :یاساکهم ،جارێکی دی پێم بڵێ یاساکهمت پێ چۆن بوو؟
تۆ گووتت که یاسایهکی چاکه  .تۆ گووتت که یاسایهکی ژیرانهیه .
چێرچ  :به دڵنیایی یاسایهکی ژیرانهیه دران .
دران  :جارێکی تر پێم بڵێرهوه که چییه ؟ پێم بڵێ که چییه ؟
بۆ ئهوهی یاساکهم بیربکهوێتهوه .مهگهر تهنیا جارێکی تر
ژیریییهکهم ،وهک باڵندهیهکی تهخته بۆ بگهڕیتهوه .
ئای خودایه یاساکهم  ..ژیریییهکهم .
چێرچ  :تۆ تهنیایت و خهریکه بهرهو شێت بوون دهچیت ،دران .
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دران  :نا ،نا ،لهبارهی منهوه قسه مهکه  .لهبارهی خۆتهوه قسه بکه .
ئهو شوێنهی که بۆی ڕۆیشتیت ،چۆنه ؟
ههموو شتێک لهوێ باشه ؟
چێرچ  :تۆ لێبوویتهتهوه ،دران .
دران  :ئۆو چێرچ ،دهزانی تۆ پووتهکانت ههر له پیا بوو .
چێرچ ،دهزانیت تۆ پووتهکانت ههر له پیا بوو .
من یاسایهکم ههبوو دهربارهی پووت ،ئهوه کامه بوو چێرچی ؟ .
ئهوه کامه بوو ؟ ئهوه یاسایهکی زیرهکانه بوو چێرچ ،کامه بوو ؟
چێرچ  :یاساکهت ؟ تۆ تهنیا ئاژهڵێکی سهرخۆشیت .
لێرهیا دانیشتویت ،دوور له ماڵ و ژنهکهت تهنانهت خۆشت ناشۆیت .
پیاوانێک ههڵدهخهڵهتێنیت و کێشیان دهکهیت بۆ ئێره تا خۆت وا
نیشان بدهیت که کهسێکی بهڕێزیت  .بهڵم تۆ بهڕێز نیت  .تۆ ههر
ئیستا پیاوێکت به کوشت دا  .بهڕاستی تۆ له کێشهیهکی گهورهدایت .
دران  :بهڵم من یاسایهکم ههبوو ،یاسایهکم ههبوو چێرچ .
چێرچ  :ههمیشه پووتهکانت له گهندو پیسی خاوێن بکهرهوه .
دران  :ئهوه یاساکهی من بوو ؟
چێرچ  :ئهوه یاساکهی تۆ بوو .
دران  :ههمیشه پووتهکانت له گهندو پیسی خاوێن بکهرهوه .
چێرچ  :بهڵم ئهوه هیچ کاریگهرییهکی نیه ،وانییه ؟
دران  :بهڵم تۆ ئهوهت به دڵبوو ،چێرچ  .که یهکهم جار هاتیته ئێره ،تۆ
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ئهوهت به دڵبوو  .من ئهوهم له بیره که تۆ ئهوهت به دڵبوو .
چێرچ  :بهڵێ وابوو  .تۆ ههندێک شتی وا دهڵێیت که گهمژهیهکی
پێ خۆش خهیاڵ کهیت .
دران  :کهواته ئهوه وابوو ؟ ههمیشه پووتهکانت له گهند و پیسی خاوێن بکهرهوه .
چێرچ  :خواردنهوهکه کاری کردۆته سهر مێشکت .
دران  :مێشکم ؟
چێرچ  :له پێشا بیرکردنهوهت لهدهست دهدهیت و دهکهویته وڕێنه و
دوای ئهوهش هۆشت نامێنێ .
دران  :هۆشم نامێنێ ؟ نا ،ههرگیز شتی وا ڕووی نهداوه  .من نامهوێت
هۆشم نهمێنێ  .من تهواو ئاگام له خۆمه  .من ههرگیز نهگهیشتومهته
ئهو ئاستهی هۆشی خۆم لهدهست بدهم ،چێرچ  .با قسه بکهین .
با قسه بکهین  .باوکت لهسهر ههق بوو ،وانییه ؟
تۆ ئهو پیاوه نهبوویت که لهناو ئهو ئهستێڵکهدا مهله بکهیت .
ئیستا ئهو ،بهڵێ  ..پێم وایه ئهو کرێکاره پیره دهتوانێت .
بهڵم ئیتر ڕێگا به کهس نادهن  .به هیچ جۆرێک .
چێرچ  :تۆ بۆت ناکرێت دوای بخهیت ،دران  .هۆشی خۆت له دهست دهدهیت .
ئهوهتا بۆ خۆشت نازانی چی دهڵێیت  .تۆ هۆشت له دهست دهدهیت .
دران  :من به خانمانم گووت که چۆن ئهو کاتهی من لێره نهبووم تۆ هاتویته ناو
ساباتهکهی منهوه و له شهرابهکهمت خواردۆتهوه .
چێرچ  :ئیستا هیچ درۆ کردنێک به فریات ناکهوێت ...
دران  :من لهوێ بووم ،لهوێ قسهم بۆ ئهوان دهکرد  .ههروهک خۆت دهزانیت
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پێم گوتن ،گهنجێک هاتۆته ناو ساباتهکهوه و نهیتوانیوه ههر وهک
چۆن دران دهخواتهوه ،ئهویش ئاوا بخواتهوه ...
چێرچ  :پیاوێکی خانهدان هاتبوه سهردانی تۆ و تۆش به شێتی خۆت کوشتت .
دران  :چێرچ ،ڕۆڵه ئێمه شهوێکی خۆشمان برده سهر .بهڵم تۆ ئهو ههقهت نهبوو
که دهرگای ئهستێڵكهکه ههڵبدهیتهوه  .ئهوه شتێکی مهزنه .
چێرچ  :لهوانهیه خۆی له خۆیدا نمایشێکی خۆش بوبێت .
دران  :ههروهها ژنهکهت لهوێ لهگهڵ کاکاو و خواردنه سوکهکهیدا ،دانیشتوه و هیوا
دهخوازێت که بگهڕێیتهوه بۆ لی  .سبهینێ له گوندهکهدا ههڵمهیهکی گهوره
ڕوو دهدات  .دهبێت ئهوان چی بکهن ؟ دهبێت ئهوان چی بڵێن ؟
لێکۆڵینهوه دهست پێدهکات .
چێرچ  :دهڵێن گهنجێک دهسخهڕۆ کرا بچێته نێو ئهو ساباته و به گهمژهیی
خۆی لهو ژههره بخواتهوه .
دران  :شهرمه چێرچ ،تۆ حهزت لێی بوو .
چێرچ  :لێره دهرتئهپهڕێنن دران ،سبهینێ لهم ساباتهت دهبهنه دهرهوه و
لێکۆڵینهوهت لهگهڵ دهکهن  .بهڵم دران گوێ بگره ،ئیدی سبهینێیهک
بۆ تۆ نییه  .بهردهوام به له خواردنهوه با پێت بڵێم .
دران  :نا ،نا ،بهبێ خواردنهوهش دهتوانم  .ئاگام له خۆمه  .توانا و بڕستم ههیه .
چێرچ  :ئۆو ،ئیدی شهرابهکه گاریگهری نهما لهسهرت  .تینووته  .لهو شهرابی ڕێواسه
بخۆرهوه که هێشتا فسه فسی دێت  .ئیستا تۆ دهبێت گڕی ناو دهرونی خۆت
دابمرکێنیت  .تۆ دهبێت فێنک بیتهوه .
دران  :نا ،نا ،ڕاسته من تینوومه  .بهڵم توانام بهسهر خۆما ههیه .
نابێت دهست له ڕێواسهکهوه بدهم .
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چێرچ  :کهواته تینوێتیهکهت بشکێنه .
دران  :ئهو تینوێتیه له کاتێکا دهتوانین به تهواوی بیشکێنین که کار دهکهین .
ههر وهکو یهکهم فیشکهی ههڵپچرینی شهرابی سێو ،که تۆ مناڵێکیت و
لهگهڵ دایکتا که لهسهر کورسیهک دانیشتوهو کڵوێکی پوشی لهسهردایه
لهناو ڕهزێکی گهرمدا مێوژ کۆ دهکهیتهوه ،باوکیشت لهوێ یهکهم قومی شهرابی
سێوت دهداتێ  .شهرابێکی خۆشه  .کهواته تینوێتیت بشکێنه  .خۆشه پاڵی لێ
بدهرهوه و ههڵیقوڕێنه  .بهڵم من پێویستم به خواردنهوهی نیه چونکه ئاگام
له خۆمه و گوڕ و تینم ههیه .
چێرچ  :دران ،شهرابێکی ئهوهنده زۆر لێرهدایه که کیفایهته بۆ ئهوهی تیا بخنکێیت .
دران  :نا ،مهخنکێ  .پێویست ناکات باسی خنکان بکهیت .
چێرچ  :دران ،هاتووم دهربارهی ئهوێ ئاگادارت بکهم .
دران  :بهڵێ ،دهربارهی ئهوێ  .ئۆو ،لهوه دهچێت لهوێ ترسێکی زۆر ههبێت .
چێرچ  :ئهوه هاتووم بۆت باس بکهم  .دهربارهی ئهوێ  .ئهوێ .
ناو ئهستێڵکه مهزنهکه  .ئهوه ڕاسته دران که داوای
پیاوی خۆی دهکرد .
دران  :من دهمزانی که داوای پیاوی خۆی دهکات .
چێرچ  :کێشی کردم بۆ خوارهوه ،بۆ ناو زوقمهکهی خوارهوه که ههر دهتگوت پارچه
گهوههرێکی سارده وهک سههۆڵ  .دران ،ڕایکێشام بۆ خوارهوه بۆ ناو باوهشه
زوقماوی و ساردهکهی خۆی ،که شێوهی خهڵوز ڕهش بوو .
دران  :ڕهش وهک خهڵوز ...
چێرچ  :بهڵم دران ،من هاتووم تا ئاگادارت بکهم  .که شوڕ دهبوومهوه
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خوارێ بینیم ئهستێڵکهکه پارچه پارچه ئهبوو ،پارچهکان گهوره
دهبوون و لهتووکوت دهبوون و درزیان دهبرد .
دران  :درز .
چێرچ  :درزێکی گهوره ،دران  .دران تۆ ڕاستت دهکرد  .درزێک که هێواش
هێواش شێوهی مڵه تهشهنهی دهکرد .
دران  :درز .
چێرچ  :لهسهرهوه تا خوارهوهی ،دران لهگهڵ چهندهها چللورهی سههۆڵینی
سهرئهستێڵکهکه که دهیویست کهرتی بکات و لێکی ههڵبوهشێنێت .
دران  :درز ،ئیستا نا دوای تهواو بونی کاری من .
من دوا پێکی خۆمم خواردهوه  .ئیستا نا .
خانمان ،من تا کاتژمێری دوانزه چاودێریم کرد .
چێرچ  :دران ،ئهستێڵکه مهزنهکه وا به هێواشی درز دهبات  .ئاو دزه دهکات .
وهک کارتۆنێک ئهتلیسێتهوه و ئاوی لێ ئهتکێتهوه  .گوێبگره ،گوێت
له چرپاندنێتی  .ئهوه ئاوهکهیه  .بهرهو سنوری گوندهکه ههڵدهستێ و
منداڵن له ژوری نوستنهکانیانهوه ڕادهماڵێت بهرهو ئهو کێڵگهکانهی
که له ژێر ئهستێرهکاندا ڕاکشاون .
دران  :شوتی ئاگادارکردنهوه  .شوتی ئاگادارکردنهوه .
چێرچ  :بهڵێ ،دران بگهره ئهوێ  .خۆت بگهیهنهره ئهوێ .
دران  :ناتوانم بجوڵێم  .لهپهلو پۆ کهوتوم .
چێرچ  :بجوڵێ دران ،بجوڵێ  .دران بجوڵێ تا مناڵن و ژنانی گوندهکه
ڕزگار بکهیت ،ئهی پاڵهوان !
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دران  :ناتوانم بجوڵێم  .جێمی پێکێ شهرابم بدهرێ .
“ ههوڵ دهدات ،شوشهی مرهباکه پڕ بکات له شهراب ،بهڵم ناتوانێت .
فڕێی دهدات  .تهماشای ئهم لو لی خۆی دهکات و سهری دهخاته ناو
بهرمیلێکهوه  .دهنگی خواردنهوه به ڕونی دهبیسترێت  .تا زیاتر بخواتهوه
دهنگهکه زیاتر دهبیسترێت”
چێرچ  :ئاوهکه هات ،دران .
دران  :بخۆرهوه ! بخۆرهوه !
“ سهری دهخاتهوه ناو بهرمیلهکه و دهنگی خواردنهوهکه بهرز دهبێتهوه .
دهنگهکه بهره بهره زیاد دهکات تا لهناو شهرابهکهدا دهخنکێت .
دهوهستێت” .
چێرچ  :ئایا ئهوه تهنیا سهرته ،دران ؟ ئایا ئهوه تهنیا له سهرتایه ؟
ئایا ئهوه تهنیا ...
“ بهردهوام دهبێت” .
دران  :نا  .ئهستێڵکه مهزنهکه  .ئهوه ئهستێڵکه مهزنهکهیه .
“ دهنگی خواردنهوه و قوڵپه قوڵپ بهرهو بهرزبونهوه دهچێت تا دران
دهخنکێت و ئیدی دهنگهکه نامێنێت  .تارماییهکهی چێرچ ون دهبێت
دهنگی باڵندهیهک دهبیسترێت  .خۆری بهیانی ههڵدێت .
ئهستێڵکه مهزنهکه سهلمهته “ .

" کۆتایی "
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