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پێشگۆتن
سەەەەرەتا ئەمەوێەەەت ئەوە بڵەەەێم ،مەبەسەەەت لەم پێشەەەگۆتنە ناسەەەاندنی
نووسەرانی ناو ئەم کتێەبە نیەیە ،ئەو نووسەەرانەی کە خەوێنەر لەم کتێەبەدا
ڕووبەڕوویەەان دەبێەەتەوە نەک هەر نەناسەەراو نەەین ،بەڵکەەو هەنەەدێکیان لەهەرە
ناودارەکانی دونیای نووسین و شانۆن .ئێدوارد ئەلبەی و سەامۆئێب بێکیەت و
ئەەۆجین ئۆنێەەب و هارۆڵەەد پینەەتەر لەئاسەەتی جیهانەەدا هێنەەدە ناسەەراون کە نە
پێویسەەتیان بە کەسەەێکی وەکەەو مەەنە بیانناسەەێنێت و نەمنەەیش بەنیەەازم لەم
پێشگۆتنەدا ئەو شانۆنامەنووسانە بخەمە بەر بەا و لێکەۆڵینەوەی هەونەری
و بونیەەادی .ئامەەانل لەم کەەورتە پێشەەگۆتنە باسەەکردنێکی کەەورتی چەەۆنیەتی
دروستبوونی ئەم کتێبەیە.
ئەم کتێەەبە بەەریتییە لە چەەواردە شەەانۆگەری و هەشەەت چەەاوپێکەوتن کە لە
سەەەرچاوەی جیاجیەەاوە وەرمگێەەڕاون و پاشەەانیش بە هەەۆی گەڕان لەسەەەر تەەۆڕی
ئەنتەرنێت هەوڵم داوە کورتەیەک لەژیاننەامەی ئەو نووسەەرانەش پەیەدا بەکەم و
وەریەەان بگێەەڕم .سەەەرەتا ئەم کتێەەبە دوو کتێەەب بەەوو ،شەەانۆگەرییەکانی ئێەەدوارد
ئەلبەەی کە کتێبێکەەی سەەەربەخۆیە و وەرمگێەەرا و دواتەەریش چەەوار چەەاوپێکەوتنی
ئیەەەدوارد ئەلبەەەیم وەرگێەەەڕا و لەشەەەێوەی کتێبێەەەک ئامەەەادەم کەەەرد بەەەۆ چەەەاپ.
شەەانۆگەرییەکانی تەەریش کە لێەەرە و لەوێ وەرمگێڕابەەوون و لەهەنەەدێ ڕۆژنەەامە و
گۆڤاری کوردیدا باڵو ببوونەوە ئەویش کتێبیکەی تەر بەوو خەریکەی ئامەادەکردنی
بەووم بەەۆ چەاپ .بەاڵم کاتێەەک بینەیم کە ئەو دوو کتێەەبە دەکرێەت لەیەک کتێبەەدا
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بگوونجێن ،هەسەتام ئەو کەارەم کەردو ئەوەی بەردەستیشەتان ئەو گونجانەدنەیە.
واتە ئەم کتێەەبە لەبننیەەنەدا کتێبێەەک نیەەیە تەەا وەرمگێڕابەەێ ،بەڵکەەو لەکەەۆمەڵێ
سەرچاوەوە ئەم کتێبە هاتۆتە بوون .خەاڵی هاوبەشەی نێەوان دەقەکەان ئەتەوانم
بڵێم کە دەقە شانۆییەکان ئاو لە ئەبشەوردیزمەوە ئەخەۆنەوە و گەر هەمووشەیان
نەەەەا ،ئەوا زۆربەیەەەەان لەو ڕێبەەەەازە هەەەەونەرییەوە لەدایکبەەەەوون و نووسەەەەراون.
چاوپێکەوتنەکەانیش تیشەک خسەتنە سەەر کۆشەش و ئەزمەوونی نووسەەرگەلێکن
لەبواری نووسینی شەانۆ .واتە شەانۆ و ئاریشەەکانی شەانۆ ،بەنەچە و پێکهەاتەی
ئەو گفتوگۆیەەانەن کەهەریەک لەتێڕوانینەەی خەەۆیەوە و لەگۆشەەەنیگای تەەایبەتی
خۆیەوە خەریکە تیشک دەخەاتە سەەر الیەنێکەی تاریەک و شەاراوەی ئەزمەوون و
تاقیکردنەوەکەەانی .خسەەتنە بەر چەەاوی ئەو ئەزموونەەانەش ڕەنەەگە بەجۆرێەەک لە
جۆرەکان کۆمەکی پرۆسەەی نووسەین الی نووسەەران و شانۆنامەنووسەانی کەورد
بکەەات .سەەەبارەت بە تێبینییەکەەانیش دوو جەەۆر تێبینەەی لەم کتێەەبەدا بەرچەەاو
دەکەون .هەنەەدێکیان لەپەراوێەەزی دەقەکانەەدا هەبەەوون و منەەیش وەرمگێەەڕاون و
هەنەەدێکی تریشەەیان خەەۆم بەپێویسەەتم زانیەەون و دامنەەاون و لەسەەەرم نووسەەیون،
تێبینی وەرگێڕ .لەدوا دێری ئەم کورتە پێشگۆتنەشدا ئومێەدم ئەوەیە بەم هەوڵە
بنووکەم توانیبێتم کەلێنێک لە کتێبخانەی کوردیم پەڕ کەردبێتەوە و خەزمەتێکم
بە بزاڤی شانۆ لە کوردستان گەیاندبێت.
عەبدوڵاڵ سڵێمان(مەشخەڵ)
2011

ڤانکۆڤەر  -کەنەدا
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دەقە شانۆییەکان
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چوار شانۆگهریی زۆر کورتی سامۆئیل بێکێت

 وەرە و بڕۆ هەناسە کارەسات -چی؟ لەکوێ؟
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دەربارەی سامۆئێل بێکێت
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سەەامۆئێڵ بەەارکڵەی بێکێەەت -ی نووسەەەری پێشەەڕەو و شەەانۆنامەنوو و
ڕۆماننوو و دەرهێنەری شانۆیی لە سیازدەی نیسانی  1906لە شاری دبلەن
لە ئێرلەندە لە خێزانێکی پرۆتستانت لەدایەک بەووە .سەامۆئێڵ دووەم کەوڕی
خێزانەکەیان بووەو لە قوتابخەانە زۆر زیەرەک بەووە و بایەخیشەی بە وەرزش
داوە .هەروەهەەەا حەزی لە تەماشەەەاکردنی فیلمەەەی بێەەەدەنو هەبەەەووە .وەک
قوتەەەابییەک و هەەەاوڕێیەکی جەیمەەەس جەەەۆیس ،سەەەامۆئێڵ بە دوا نووسەەەەری
مۆدرێنیته یان یەکەمین نووسەەری پۆسەتمۆدرێنیتە دائەنرێەت و هەروەهەا لە
الیەن ماترین ئیشلین بەکلیلی شانۆی ئەبشورد ناوزەد کەراوە .بێکێەت سەاڵی
 1969خەاڵتی نۆبڵ بۆ ئەدەب وەرئەگرێت.
سامۆئێڵ لە سااڵنی نێوان  1923تا  1927ئەچێتە کەۆلێیی ترینیتەی .هەر لەو
سەەااڵنە بێکێەەت یەکەمەەین وتەەاری ڕەخنەیەەی خەەۆی نووسەەی کە بەرگەەری بەەوو لە
جەیمس جۆیس و میتۆدی ئیشکردنی جۆیس .ساڵی  1930سامۆئێڵ ئەگەڕێەتەوە
کۆلێیی ترینیتەی و وانە ئەڵێەتەوە .سەاڵی  1931واز لە وانە گەوتنەوە ئەهێنەێ و
دەستدەکات بە سەفەرکردن بە ئەوروپادا .ئەچێەتە لەنەدەن و دواتەریش کەۆمەڵێ
وتار بەاڵو ئەکەاتەوە .بێکێەت لە سەاڵی  1935کەۆمەڵە شەیێرێک بەاڵو ئەکەاتەوە.
ساڵی  1940لە ئەنجەامی داگیرکردنەی فەڕەنسەا لە الیەن ئەڵمانیەاوە ،پەیوەسەت
ئەبێت بە هێزەکانی بەرگەری فەڕەنسەاوە .سەامۆئێڵ زۆرتەر بە زمەانی فەڕەنسەی
ئەینووسی و هەر خۆشی وەری ئەگێڕایە سەر زمانی ئینگلیەزی .بێکێەت جەگە لە
وەرگێڕانەەی پێەەنل کتێەەب ،بیسەەت شەەانۆگەری و هەشەەت ڕۆمەەان و هەشەەت کەەورتە
ڕۆمان و شەش کەۆمەڵە شەیێر و پێەنل کەۆمەڵە کەورتە چیەرۆک و چەوار کتێبەی
نووسیوەو باڵوکردۆتەوە.
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وهره و بڕۆ

ردهییکورت
په 
یهک -
رییهکی 
شانۆگه 

جۆنکاڵدهر

به
شکردووه 


یپێشکه
مشانۆگه 
رییه


سامۆئێڵبێکێت،ئه
ئەەهم شەەانۆگهرییه لەەه سەەهرهتای سەەاڵی  2920بەەه زمەەانی ئینگلیەەزی
نووسراوه .یهکهمجار به زمانی فهڕهنسی له پاریس له ساڵی  2922لهالیهن
ئهدیسەۆنس دی مینویەت باڵوکراوهتەهوه .بەهزمانی ئینگلیەزیش یهکەهمجار لەەه
لهندهن له ساڵی  2927له الیهن کاڵدهر و بۆیهر باڵوکراوهتهوه .به زمانی
ئهڵمانیش بۆ یهکهمجار به ناوی 'وهره و بنۆ ژوورهوه' بهرهەهم هێنەراوهو لەه
وهرگێڕانی 'ئێلمار تۆپهۆڤن' بووه و لەه 20ی جەانیوهری  2922لەه بەهرلین
نمایش کراوه .به زمانی ئینگلیزیش له 18ی شوباتی  2928لهسهر شەانۆی
'پیکۆک' له دوبلن پیشاندراوه و پاشەانیش لەه لهنەدهن لەه 9ی دیسەهمبهری
 2928و دواتریش له هۆڵی فێستیڤاڵی ڕۆیاڵ نمایش کراوه.
17

کارهکتهرهکان
فلۆ
ڤی
ڕو

(تهمهن دیاری نهکراوه)
له ناوهڕاستی شانۆکه شانبهشانی یهکتر له ڕاستهوه بۆ چهپ فلۆ و ڤەی
و ڕو ،دانیشتوون .زۆر وریان ،ڕوو له جهماوهرن .دهستی یهکتریان گرتووه.
(بێدهنگی).
ڤی :کهی بوو دواجار پێکهوه بووین؟
ڕو :با قسه نهکهین (.بێدهنگی ،ڤی بهالی ڕاستدا ئهچێته دهرهوه)
فلۆ :ڕو.
ڕو :بهڵێ.
فلۆ :چۆن له ڤی تێ ئهگهیت؟
ڕو :تۆزێک گۆڕانی بهسهردا هاتووه(.فلۆ ئهچێته کورسەیی ناوهڕاسەت و
به گوێی ڕو ئهچرپێنێ :تۆقیەون ).ئەۆی! (تهماشەای یەهکتر ئهکەهن ،فلەۆ
پهنجهی لهسهر لێوهکانی دائهنێ ).ئهی ههستی پێ نهکردووه؟
فلۆ :خوا نهیبهخشێ( .ڤی دێته ژوورهوه ،فلۆ و ڕو پشەت لەه جەهماوهر
دهکەەهن ،ڤەەی لەەه الی ڕاسەەت دائهنیشەەێت)( .بێەەدهنگی) .بەەا وهکەەو جەەاران
دابنیشین .ههروهک چۆن له شوێنی گهمهی وهید خانم دائهنیشتین.
18

ڕو :لهسهر دار دابنیشین ( .بێدهنگی .فلۆ لهالی چهپی شانۆوه ئهچێته
دهرهوه ،بێدهنگی ).ڤی.
ڤی :بهڵێ.
ڕو :چۆن فلۆ ههڵ ئهسهنگێنیت؟
ڤپی :وهکو خۆیهتی هیچ نهگۆڕاوه(.ڕو ئهچێتەه کورسەیی ناوهڕاسەت ،بەه
گەوێی 'ڤەەی'دا ئەەهچرپێنێ .تۆقیەەون ).ئەۆی! (تهماشەەای یەەهکتر ئهکەەهن ،ڕو
پهنجهی لهسهر لێوهکانی دائهنێ ).ئهی تا ئێستا پێی نهگوتراوه؟
ڕو :خوا نهکا یا خوا(.فلۆ دێته ژوورهوه ،ڕو و ڤی ڕوو وهرئهگێڕن .فلەۆ
له الی چهپهوه دائهنیشێت( ).بهو شێوهیه ...دهست ئهگرن).
فلپۆ :خهون بینەین بەه خۆشهویسەتییهوه(.بێەدهنگی .ڕو لەهالی ڕاسەتهوه
ئهچێته دهرهوه .بێدهنگی).
ڤی :فلۆ.
فلۆ :بهڵێ.
ڤی :تۆ ڕو چۆن ئهبینیت؟
فلۆ :مرۆڤ بهم ڕووناکییهوه بنکۆلهی وا نابینێت( .ڤی ئهچێته کورسیی
ناوهڕاست ،بهگوێی فلۆ دا ئەهچرپێنێ .تۆقیەون ).ئەۆی! (تهماشەای یەهکتر
ئهکهن .ڤی پهنجهی ئهخاته سهر لێوهکانی ).ئهی خۆی نازانێت؟
ڤی :خوا نهکا یاخوا ( .ڕو دێته ژوورهوه .ڤی و فلۆ ڕوو وهرئهگێڕن .ڕو
له الی ڕاستهوه دائهنیشێ .بێدهنگی).
ئایا باسی ڕۆژانی ڕابردوو بکهین؟ (بێدهنگی) له دوای چییەهوه هەاتووه؟
(بێدهنگی) دهستمان وهکو جاران بگرین؟
(پاش خولهکێک ،دهستیان بهم شێوهیه ئهگرن :دهستی ڕاستی 'ڤی' به
دهستی ڕاستی 'ڕو'هوه ،دهسەتی چەهپی 'ڤەی' بەه دهسەتی چەهپی 'فلەۆ'وه،
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دهستی ڕاستی 'فلۆ'ش بەه دهسەتی چەهپی 'ڕو' .قەۆڵی 'ڤەی' لهسەهر قەۆڵی
چهپی 'ڕو' و قۆڵی ڕاستی 'فلۆ'وهیه .ههر سێ جووته دهستهکان لهسهر ههر
سێ تێک چڕژانهکانن .بێدهنگی(.
فلۆ :ههست به ئهنگوستیلهکان ئهکهم.

( بێدهنگی).
پهرده دادهرێتهوه.
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تێبینییهکان:
ڕیزبهندی جێگاکان
.2
.1
.3
.0
.0
.2
.7

فلۆ ڤی
فلۆ
فلۆ
ڤی فلۆ
ڤی
ڤی ڕو
ڤی
ڤی
ڕو ڤی

ڕو
ڕو
ڕو
ڕو
ڕو
فلۆ
فلۆ
فلۆ
فلۆ

دهستهکان:
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ڕووناکی کزە .له سهرهوهڕا تهنیا لهسهر شەوێنی نواندنهکەه ئەدات ،بەاقی
شانۆکه تا ئهتوانرێت تاریک بێت.
جلوبهرگ؛ پاڵتۆی درێییان له بهردایهو قۆپنهکانیان تاسەهر داخەراوه .ڕو
وهنهوشهیی کاڵ ،ڤی سووری کاڵ ،فلەۆ زهردی کەاڵ .یەهکی کاڵوێکەی بەۆری
چوونیەەهکیان لەەه سەەهردایه کەەه هێنەەده قەەهراغیان ههیەەه کەەه سەەهر چاویەەان
داپۆشەەەێت .بەەەهجیا لەەەه جیەەەاوازی ڕهنگەەەهکان ،ههرسەەەێکیان لێەەەک ئەەەهچن.
پێاڵوهکانیان سووکه و لەه السەتیکی نەهرم دروسەت کەراوه .دهسەتهکانیان وا
داناوه که بهباشی ببینرێن .هیچ ئهڵقەیان له پەنجەدا نییه.
کورسی:
کورسییهکی دارینی درێەیی بەێ -پاڵپشەت کەه بهشەی سەێ فیگەهر بکەات
خۆیانی لهسهر بگەونجێنن .زۆر بەه کەهمی دیەاره .کەه بەه تەهواوهتی نەازانرێ
لهسهر چی دانیشتوون.
چوونه دهرهوه:
فیگهرهکان نابینرێن شەانۆ بەهجێبهێڵن .هەهر تەهنها چهنەد هەهنگاوێک لەه
شوێنی ڕوناکییهکه دوور دهکهونهوه .ئهگهر تاریکی بهش نەهکات ،ئەهوا پەهنا
بۆ داپۆشینی سەکرین ،یەان بەه پەهرده داپۆشەین ببرڕێەت .چوونەه دهرهوه و
هاتنه ژوورهوه لهسهرخۆیه .بێ ئهوهی دهنگی پێ ببیسترێ.
سهرنل:
ههرسێکیان دهنگیان جیاوازه له یهکتر.
دهنگهکان
کهمترین گونجانیان لهگهڵ بیستندا ههیه .هەموو بێڕهنگن ،تهنیا بەۆ سەێ
'ئۆی' یەکەو دوو دێرەکانی دواتریان.
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تێبینی وهرگێڕی کوردی:
 -2ههر سێ کاراکتهرهکه له ڕهگهزی مێن .چونکه ڕاناوهکانی ( )He/ Sheله
زمانی ئینگلیزیدا ڕهگهزیان تێدایه ،بەهاڵم لەهزمانی کوردیەدا هەیچ شەتێک نییەه بەۆ
ناسەەینهوهی ڕهگەەهزی مەەرۆڤ تەەهنها وشەەهی (ئەەهو) بەەهکاردههێنرێت .مهگەەهر بڵێەەی
کنهکه یان کوڕهکه ،ئهویش ( ناو  +ئەامڕازی دانەهپاڵی ی  +کنهکەه) بەۆ نمونەه:
وێنهی کنهکه ،یان کۆمپیتهری کوڕهکه .یان ناوی کهسهکه بدرکێنرێ ،بۆ نمونەه:
کراسهکهی شیرین ،یان چاویلکهکهی سۆران .سهرباری ئهمەهش ئهگەهر ڕاناوهکەان
له دۆخی (حاڵهتی) ههبوویی ( )Possessiveدا بەن لەه چهشەنی( ) Her/Hisئەهوا
لهو دۆخهدا ڕهگهز له زمانی ئینگلیزیدا دیاره .کهچی لەه زمەانی کەوردی بههەهمان
شێوهی ڕاناو کنهکه یان کوڕهکه یان ناوی کهسهکه دهنووسرێ.
 -1هێڵکارییەکە تەنها بۆ ڕوونکردنەوە دامناوەتەوە.
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ههناسه
ئهم شانۆگهرییه بهزمانی ئینگلیزی نووسراوه ،ماوهیهک پێش نەاردنی بەۆ
نیویەەۆرک لەەه سەەاڵی  ،2929وهک وهاڵمدانهوهیەەهک بەەه داخەەوازی "کێەەنس
تاینەەان"بەەۆ بهشەەداریکردن لەەه گۆڤەەاری "ئۆهەە کاڵکوتەەا" .یهکەەهمجار تێکسەەتی
ئهسەەڵی لەەه "گامبیەەت" سەەاڵی چەەوارهم ،ژمەەاره شەەازدهی سەەاڵی  2975بەەاڵو
بۆتهوه .بەۆ یهکەهمجاریش لهسەهر شەانۆی 'ئێەدن' لەه نیویەۆرک لەه شەازدهی
حەەوزهیرانی  2929دهرهێنەەراوه ،یهکەەهم نمایشەەی لەەه بەەهریتانیا لەەه 'کڵەەۆ
تیهتهر کڵهب' له گالسکۆ له ئۆکتۆبهری 2929دا بوو.
پهرده الئهبرێ
 -2ڕووناکییەەهکی کەەز لهسەەهر شەەانۆ لهگەەهڵ پاشەەماوهی جۆرههەەا زبەەڵ و
خاشاک ،بۆ ماوهی پێنچ چرکه.
 -1کورتەەه گریەەانێکی کەەز و نیگایەەهکی خێەەرا لهگەەهڵ زیەەاد بەەوونی لەەه
سهرهخۆی ڕووناکی که پێکهوه تەا بەهرزترین ئاسەت بەۆ مەاوهی  25چرکەه،
بێدهنگی بۆ ماوهی  0چرکه.
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 -3کۆتایی پێهێنان و کهمکردنهوهی ڕووناکی پێکهوه تا نزمترین ئاست.
(ڕووناکی تا وهکو دهگاته سهر ژماره  )2له ماوهی  25چرکهداو گریەانێکی
دهستبهجێی وهکو جارهکهی پێشوو ،بێدهنگی بۆ ماوهی  0چرکه.
پهرده دائهدرێتهوه
زبڵ و خاشاک
به شێوهی ئهستوونی نین .ههموو لهو ناوه باڵوبوونهتهوه.
گریان
ئامادهو تۆمارکراوبێ .زۆر گرنگه ههردوو گریانهکه بناسەرێنهوهو بەتەواوی
به گهڕخستنی ڕووناکی و ههناسه پێبکات و بکوژێنێتهوه.
ههناسه
بە درێی تۆمار بکرێن
زۆرترین ڕووناکی
زۆر ڕووناک نهبێت .ئهگەهر =5تەاریکی و  = 25زۆر ڕوونەاک بێەت ،ئەوا
ڕووناکی پێویسته له نێوان  3و  2له بهرزبوونهوهو نزم بوونهوهدا بێت.

*

*
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*

کارهسات
بهڤاکاڵڤهاڤێڵ
شه 
پێشکه 

ئهم شانۆگهرییه له  2981به زمانی فهڕهنسی نووسەراوه ،یهکەهمجار لەه
فێستیڤاڵی ئاڤیگنۆن له  2981نمایشکرا ،یهکهمجاریش به زمانی ئینگلیەزی
له لهندهن له ساڵی  2980باڵو کرایهوه.
دهرهێنهر ....دال
کنه یارمهتیدهری دهرهێنهر ....ئهلیف
پاڵهوان .......پێ
لوک :لێپرسراوی ڕووناکی .له دهرهوهی شانۆیه ....الم
مهشەەو و پەەهراوه .دوا دهسەەتکاری دوا دیمەەهن ئەەهکرێت .شەەانۆ خاڵییەەه.
ئهلیف و الم خهریکی ڕێکخستنی ڕووناکین .دالیش تازه ئهگاته جێ.
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دال لەەه الی چەەهپی بینەەهران لەەه خەەوارهوهی شەەانۆ لهسەەهر ئەسەەکەمیلێکی
دهسکدار دانیشتووه ،پاڵتۆیهکی خوری و کلێتهیەهکی خوریشەی لەه سەهردایه
کەەه تەەهباو هەەاوڕهنگی پاڵتۆکهیەەه .تهمەەهن و شەەێوهی بەەهدهن (جەسەەتە) زۆر
گرنو نین.
ئەەهلیف لەەه تهنیشەت دالەەهوه ڕاوهسەەتاوه .سەپی  -پۆشەەه .سەەهری ڕووتەەه.
قهڵهمێکی ڕهساسی ناوهته بەن گوێیەهوه .تهمەهن و شەێوهی جەسەتە گرنەو
نین.
پێ له ناوهڕاسەتی شەانۆ لهسەهر سەندووقێکی ڕهشەی  28ئینجەی بەهرزدا
وهسەەتاوه .کاڵوێکەەی قەەهراغ پەەانی ڕهشەەی لەەه سەەهردایه .تەەا سەەهر قولەەهپێی
ڕهشپۆشه .پێی پهتییه .سەهری کهوانهییەه .دهستهکانیشەی لەه گیرفانیەدان.
تهمهن و شێوهی جەستە گرنو نین.
دال و ئهلیف له پێ ورد ئهبنهوه .وچانێکی درێی.
ئهلیف( :دواجار) ڕێک وەکو تەماشاکردنی ئەوە؟

دال :تهقریبهن( .وچانێک) بۆچی ژێردانهکه؟
ئهلیف :بۆ ئهوهی ڕیزهکانی پێشهوه نووکی پێکان ببینن.

(وچانێک)
دال :ئەی کاڵوەکە بۆچی؟
ئهلیف :بۆ شاردنهوهی دهموچاو.

(وچانێک)
دال:

ئهی کراسی شۆڕ بۆ؟
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ئهلیف :تا تهواو ڕهش بنوێنێ.

( وچانێک).
دال :ئهی پێویسته چی له ژێرهوه لهبهر بکات؟ (ئهلیف بەهرهو الی پەێ
ئهڕوات) بیڵێ.
(ئهلیف دهمی تێکدهئاڵێ)
ئهلیف :جلی شهوانه (جلی خهو).

دال :چ ڕهنگێک بێ؟
ئهلیف :خۆڵهمێشی.

(دال جگهرهیهک دهرئههێنێ)
دال :شقارته (.ئهلیف ئهگهڕێتەهوه ،جگهرهکەه دائهگیرسەێنێ ،هەهر بەه
پێوهیه .دال جگهره ئهکێشێ ).کهلله سهرهکه چۆنه؟
ئهلیف :بینیوته.

دال :لهیادم چوو( .ئهلیف بهرهو الی پێ ئهجوڵێ) بیڵێ.
(ئهلیف دهمی تێکدهئاڵێ)
ئهلیف :چهند کاڵفه قیێک فڕێ ئهدا.

دال :چ ڕهنگێک بێ؟
ئهلیف :خۆڵهمێشی.

(وچانێک)
دال :بۆ دهستهکانی لهنێو گیرفاندان؟
ئهلیف :بۆ ئهوهی سهرتاپا ڕهش بنوێنێ.

دال :بهاڵم پێویست ناکات.
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ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی دهکهم.

(دهفتەەهرێکی بنەەوک دهردههێنەەێ و بەەه قهڵەەهمی ڕهسەەا تێبینییهکەەه
دهنووسێ)
دهستهکان دهبێت له دهرهوه بن.
(قهڵهم و دهفتهرهکه دهخاتهوه باخهڵی)
دال :چەەۆنن؟ (ئەەهلیف لەەه حاڵەەهتی سهرسەەوڕماندایه .بهههڵنوونەەهوه)
دهستهکان ،دهستهکان چۆنن؟
ئهلیف :خۆت بینیتن.

دال :لهیادم چووهوه.
ئهلیف :لهگۆ کهوتووه .لیمفهکانیشی لهکار کهوتوون.

دال :وهکو چڕنووک.
ئهلیف :گهر پێت خۆش بێت.

دال :دوو چڕنووک.
ئهلیف :مهگهر چنگهکانی لێ گیربکات.
دال :نابێت شتی وا بکات.
ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی ئهکهم( .دهفتهرێکی بنەوک دهردههێنەێ و

به قهڵهمی ڕهسا تێبینییهکه دهنووسێ) دهستهکانی دهلهرزن( .قهڵهم و
دهفتهرهکه دهخاتهوه باخهڵی)
دال :ڕووناکی( .ئهلیف دهگهڕێتهوه .جگهرهکهی دال دادهگیرسێنێتهوه.
ههر به پێوه وهستاوه .دال جگهره دهکێشێ) زۆرباشه .ئێستا با تهماشایهک
بکهین) .ئهلیف دوودڵه .به ههڵنوونهوه ).ئهڕوات .ئەهو بهرگەهی دادهمەاڵێ.
(کرۆنۆمیترهکهی میقات دهکات) پێی پیادهنێت .کۆبوونهوهم ههیەه( .ئهلیف
بهرهو الی پەێ دهڕوات .جلەهکانی دادهکەهنێ .پەێ دهچێتەه پێشەێ .خەاو و
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خلینکه .ئهلیف ههنگاوێک دهگهڕێته دواوه .جلهکانی بهسهر دهستییهوهن.
پێ بێجامهیهکی ڕهساسی کۆنی لهپێدایه .سهری خوار کردۆتهوه .چنگی لێ
گیرکردووه .وچانێک(
ئهلیف :ئاوا ڕووت بێ باشتره؟ (وچانێک( ههڵئهلهرزێ.

دال :بە کەەاڵوەکە ئەەاوا ،نەەا( .ئەەهلیف پێشەەڕهوی دهکەەات .کاڵوهکەەهی
دادهکهنێ .دهگهڕێته دواوه .کاڵوهکهی له دهستدایه( .وچانێک)
ئهلیف :وهکو ئهو کهلله سهره؟

دال :پێویستی به سپیکردنهوه ههیه.
ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی ئهکهم( .دهفتهرێکی بنەوک دهردههێنەێ و

به قهڵهمی ڕهسا تێبینییهکه دهنووسێ) کهلله سهرهکه سپی بکرێتهوه.
(قهڵهم و دهفتهرهکه دهخاتهوه باخهڵی(
دال :دهسەەەەتهکانیش( .ئەەەەهلیف لەەەەه حاڵەەەەهتی سەەەەهر سەەەەوڕماندایه.
بهههڵنوونهوه( چنگەهکان .خەهریکی ڕۆیشەتنه(.ئەهلیف پێشەڕهوی دهکەات.
چنگهکانی دهکاتهوه .دهگهڕێتهوه دواوه) ههروهها سپیش بکرێنهوه.
ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی ئهکەهم (دهفتهرێکی بنووک دهردههێنەێ و

بەەه قهڵەەهمی ڕهسەەا تێبینییهکەەه دهنووسەەێ( دهسەەتهکان س ەپی بکرێنەەهوه
(قهڵهم و دهفتهرهکه دهخاتهوه باخهڵی .دهست دهکهن به بیرکردنهوه لەه
پێ(
دال) :لهکۆتاییدا( خەلەلێک هەیە (پێی دهبڕێ( ئهمه چییه؟
ئپپهلیف( :بهترسەەهوه) چەەی دهبەەێ ئهگەەهر ئێمەەه  ...ئێمەەه ...پێیانەەهوه

پهیوهست بین؟
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دال :ههوڵدان زیانبهخش نییه(.ئهلیف بهرهو پێشهوه ئهڕوات .پهیوهست
بەەوون بەەه تیپهکانەەهوه ،ئهگهڕێتەەهوه دواوه) بەەهرزتر( .دهچێتەەه پێشەەهوه،
ناوقهدی بهرز ئهکاتهوه تا ئاستی تیپهکان ،ئهگهڕێتهوه دواوه) ههندێ زیاتر
(ئهچێت ەه پێشەەهوه ،سەەینگی بەەهرز ئهکاتەەهوه تەەا ئاسەەتی تیپەەی مۆسەەیقا،
ئهگهڕێتهوه دواوه) بوهسته! (ههنگاوێ ئهچێته دواوه) ئێستا باشەتره .بەهو
جۆره دێت( .ڕووناکی)
(ئهلیف ئهگهڕێتهوه ،جگهرهکهی دال دائهگیرسێنێتهوه  ،ههر بهپێوهیه.
دال جگهره ئهکێشێ)
ئهلیف :ئهوه ئهلهرزێ.

دال :خوا ڕهحم به دڵی بکات.
(وچانێک)
ئهلیف(:بهترسهوه) ئهی دهربارهی خنکاندنه  ...بنووک ...بنووکەکە؟

دال :بۆ خاتری خوا! ئهمه بهئاشەکرا شەێتییه! ئهگەهری مردنەی ئهکەهم.
خنکانه بنووکەکه ،بۆ خاتری خوا.
ئهلیف :بێگومان نایهوێ دهری ببڕێ.

دال :ده زیقەەهزیو مهکەەه(.تهماشەەەای ئەەامێری پێەەەوانی کەەات ئەکەەەات)
وهختییهتی .ئهڕۆم بزانم له هۆڵهکەهوه چەۆن دیەاره( .دال ئهچێتەه دهرهوه،
جەەارێکی تەەر دهرناکهوێتەەهوه ،ئەەهلیف لەەه جێگەەای دال لهسەەهر ئەسەەکەمیلە
دهسکدارهکه دائهنیشێ ،ههر یهکسهر دوای دانیشتن لهسەهر ئەسەکەمیلەکە
ههڵئهبهزێتهوه ،پارچه پهڕۆیهک دهرئهکات ،خێرا خێرا ئهکهوێته سڕینهوهی
پشەەەت و سەەەهر ئەسەەەکەمیلەکە ،پارچەەەه پهڕۆکەەەه فەەەڕێ ئەەەهدا ،دووبەەەاره
دائهنیشێتهوه).
(وچانێک)
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دال( :له دهرهوه ،غهمگینانه) نووکی پێکان نابینم( .بهههڵنوونهوه) من
لهیهکهم ڕیز دانیشتووم و نووکی پێکان نابینم.
ئپپپهلیف( :ههڵئهسەەەتێته سەەەهر پەەەێ) وهک تێبینەەەی یاداشەەەتی ئهکەەەهم.
(دهفتەەەهرێکی بنەەەوک دهردههێنەەەێ و بەەەه قهڵەەەهمی ڕهسەەەا تێبینییهکەەەه
دهنووسێ(( .بنهی گوڵدانهکه بهرز ئهکاتهوه).
دال :شوێنهواری دهموچاو دیاره.
ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی ئهکهم( .دهفتهرێکی بنەوک دهردههێنەێ و

تێبینییهکه دهنووسێ(
به قهڵهمی ڕهسا
دال :سەەهری نەەهوی ئەەهکات( .ئەەهلیف لەەه حاڵەەهتی سهرسەەوڕماندایه،
بهههڵنوونهوه) ئهڕوا .سەهری نەهوی ئەهکا (ئەهلیف قهڵەهم و دهفتهرهکەهی
دهخاتهوه بهر باخهڵی .بهرهو الی پێ ئهڕوات ،سەهری زیەاتر نەهوی ئەهکا،
ئهگهڕێتەەهوه دواوه) بوهسەەته! (ئەەهلیف ئهگهڕێت ەهوه دواوه) زۆرباشەەه .ئەەهوا
دێت(.وچانێک) ئهتوانی به ڕووتی زیاتر وا بکهی.
ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی ئهکهم( .دهفتهرێکی بنەوک دهردههێنەێ و

تێبینییهکه دهنووسێ(
به قهڵهمی ڕهسا
دال :ئەەهڕوا ،ئەەهڕوا! (ئەەهلیف قهڵەەهم و دهفتهرهکەەهی دهخاتەەهوه بەەهر
باخهڵی ،بهرهو الی پێ ئەهڕوات ،دوو دڵەهو وهسەتاوه) ملەی ڕووت ئەهکات.
(ئهلیف دووگمهکانی سهرهوه ئهکاتهوه ،جلهکه ئهدڕێنێ ،ئهگهڕێتهوه دواوه)
القهکان .لوالقهکان( .ئهلیف ئهچێتهوه پێشهوه  ،قاچێکی پەانتۆڵێکی هەهڵ
ئەەهکات ،ئهگهڕێتەەهوه دواوه) ئەەهوی تەەر( .هەەهمان شەەت بەەۆ قاچهکەەهی تەەر،
ئهگهڕێتەەهوه دواوه) بەەهرزتر تەەا سەەەر چەەۆک (.ئەەهلیف ئهچێتەەه پێشەەهوه.
پانتۆڵهکهی تا سەهر چەۆکی هەهڵ ئەهکات .ئهگهڕێتەه دواوه) ئەبەێ سەپیش
بکرێتهوه.
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ئهلیف :وهک تێبینی یاداشتی ئهکهم( .دهفتهرێکی بنەوک دهردههێنەێ و

به قهڵهمی ڕهسا تێبینییهکه دهنووسێ (.ههموو لهش سپی بکرێتهوه.
دال :ئهوه دێت .ئهرێ لوک لهم ناوهیه؟
ئهلیف (:بانو ئهکات) لوک! ( وچانێک .ئینجا بهرزتر) لوک!

الم(:له دوورهوه) گوێم لێته(.وچانێک .نزیکتر) چی قهوماوه؟
ئهلیف :لوک لهم ناوهیه.

دال :شانۆکه تاریک بکه.
الم :چی؟ (ئهلیف له ڕێگهی دهستهواژه تهکنهلۆژییهکانەوە مەبەستەکە
ئهگهیهنێت .ڕووناکییه سهرهکییهکه کەز ئەهبێ .ڕوونەاکی بەه تەهنیا لهسەهر
لهشی پێیه ،ئهلیف له تاریکییدایه)
دال :تهنها سهرهکه.
الم :چی؟ (ئهلیف له ڕێگهی دهستهواژه تهکنهلۆژییهکانەوە مەبەستەکە
ئهگهیهنێت .ڕووناکی لهسهر پێ کز ئهبێ .ڕووناکی به تهنیا لهسهر سەهری
پێیه .وچانێکی درێی).
دال :زۆر جوانه.
(وچانێک)
ئپپهلیف(:بهترسەەهوه) چەەی ئەەهبێ ئهگەەهر ...سەەهری بەەهرز بکاتەەهوه ...بەەه
پهله ...دهموچاوی دهربخه ...به پهله.
دال :بەەۆ خەەاتری خەەوا! ئینجەەا چەەی بکەەهین؟ سەەهری بەەهرز بکەەهوه .ئەەهوه
بیرکردنهوهت له کوێیەه؟ لەه پاتاگۆنیەای؟ سەهری بەهرز بکەهوه؟ بەۆ خەاتری
خوا!( وچانێک) باشه .ئهوه کارهساتهکهمانه .لهناو جانتاکهدایەه .یەهکجاری
تر و من تهواو ئهبم.
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ئهلیف(:ڕوو لەه الم ئەهکات) جەارێکی تەرو ئەهو تەهواو ئەهبێ( .ڕوونەاکی

لهسهر جهستهی پێ کز ئهبێ .ڕووناکی سهرهکیش کز ئهبێ)
دال :ڕاوهسته!( وچانێک ).ئێستا  ...بیاندهرێ (.ڕووناکی سهرهکی کەز
ئهبێ ،وچانێک .ڕووناکی لهسهر جهستهش کز ئهبێ ،ڕووناکی تهنیا لهسەهر
سهری پێیه .وچانێکی درێی) زۆر قهشەهنگه! پەێ لەهسەهر پێیەهکانی ئەهبێ و
لێرهوه گوێم لێیه(.وچانێک .له دوورهوه تهوژمی چهپڵهیهک ئهبیسترێ ،پێ
سهری بهرز ئهکاتهوه ،بینهران چاک ئهکاتهوه ،چهپڵهکه الڵ و پهتی ئهکات،
ئهمرێ).
(وچانێکی درێی).
(ڕووناکی لهسهر دهموچاوی کز ئهبێ).
*

*
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*

چی؟ لە کوێ؟
یهکهمین نمایشی ئهم شانۆگهرییه لهسهر شانۆی هاڕۆڵد کلورمان بەوو لەه
نیویۆرک ،له پازدهی حوزهیرانی  . 2983یهکهمجاریش به زمەانی ئینگلیەزی
له لهندهن له ساڵی  2980دا باڵوکرایهوه.

کارهکتهرهکان
بام
بێم
بیم
بۆم
دهنگی بام (ڤی)
تێبینی :کارهکتهرهکان زۆر لهیهک ئهچن.
ههموو ههمان جبهی ڕهنو بۆزیان لهبهردایه.
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ههموو ههمان قیی سپی و درێییان ههیه.
ڤی له شێوهی مێگافۆنێکی بنوکه که له ئاستی سهری مرۆڤ دایه.
شەەەوێنی نمایشەەەی(شەەەانۆ)
الکێشهیهکی دوو مهتر بەه سەێ
مەەەهتره ،ڕووناکییەەەهکی کەەەزی
لەسەرە کەه بەه تەاریکی دهوره
دراوهو الی سەەەەرەوەی ڕاسەەەتی
شەەەەەەانۆوهیه وهکەەەەەەو لەەەەەەهناو
بینهرانەەهوه دهبینەەرێ .ڤەەی الی
خوارهوهی چەپی شەانۆیە کەه ڕوونەاکی کەزی لەسەەرە و بەه تەاریکی دهوره
دراوه.
شانۆ به گشتی تاریکه و ڕووناکی لهسهر ڤی یه.
(وچانێک).
ڤی :ئێمه دوا پێنجهمین کهسین
له ئێستادا ههین وهکو ههبووین
ئهوه بههاره
زهمهن ئهڕوا
یهکهمجار بهبێ هیچ وشهیهک.
ڕووناکییهکه پێئهکهم.
(ڕوونەەاکی لهسەەهر (ش)ه ،بەەام لەەه جەەێ شەەوێنی  3یەەهو سەەهری بەەهرز
کردۆتهوه ،بۆمیش له جێ شوێنی یهک سهری نهوی کردووه .وچانێک)
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باش نییه .ئهیکوژێنمهوه.
(ڕووناکی لهسهر (ش) ئهکوژێتهوه)
دووباره دهست پێئهکهمهوه.
ئێمه دوا پێنجهمین کهسین
له ئێستادا ههین وهکو ههبووین
ئهوه بههاره.
زهمهن ئهڕوا.
یهکهمجار بهبێ هیچ وشهیهک
ڕووناکییهکه پێئهکهم.
(ڕووناکی لهسهر (ش)ه ،بام تهنیایهو له جێ شوێنی 3یه و سهری بهرز
کردۆتهوه .وچانێک)
باشه
من تهنیام.
ئهوه بههاره.
زهمهن ئهڕوا.
یهکهمجار بهبێ هیچ وشهیهک
له کۆتاییدا بۆم دهرئهکهوێ.
دووباره دهرئهکهوێتهوه.
(بۆم له جێ شەوێنی  Nهوه دێتەه ژوورهوه .الی  1ئهوهسەتێ و سەهری
نهوییه.
وچانێک.
بەیم لەەه جەێ شەەوێنی  Eهوه دێتەه ژوورهوه .الی  2ئهوهسەەتێ و سەەهری
نهوییه.
37

وچانێک.
بیم له جێ شوێنی  Eهوه ئهڕواته دهرهوهو بۆمیشی به دوایهوه.
وچانێک.
بەیم لەەه جەەێ شەەوێنی  Eهوه دێتەەه ژوورهوه .الی  2ئهوهسەەتێ و سەەهری
نهوییه.
وچانێک.
بەێم لەه جەێ شەوێنی  Nهوه دێتەه ژوورهوه .الی  1ئهوهسەتێ و سەەهری
نهوییه.
وچانێک.
بێم له جێ شوێنی  Nهوه ئهڕواته دهرهوه و بیمیش بهدوایهوه.
وچانێک
بەێم لەه جەێ شەوێنی  Nهوه دێتەه ژوورهوه .الی  1ئهوهسەتێ و سەەهری
نهوییه.
وچانێک.
بام له جێ شوێنی Wهوه ئهڕواته دهرهوه و بێمیش بهدوایهوه.
وچانێک.
بەەام لەەه جەەێ شەەوێنی Wهوه دێتەەه ژوورهوه .الی  3ئهوهسەەتێ و سەەهری
نهوییه.
وچانێک).
باشه.
ڕووناکییەکە ئهکوژێنمهوه.
(ڕووناکی لهسهر ش ئهکوژێتهوه)
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جارێکی تر دهست پێئهکهمهوه.
ئێمه دوا پێنجهمین کهسین
ئهوا بههاره.
زهمهن ئهڕوا.
یهکهمجار بهبێ هیچ وشهیهک
ڕووناکییهکه پێئهکهم.
(ڕووناکی لهسهر ش ه .بام تهنیایه و له جێ شوێنی 3یه و سهری بهرز
کردۆتهوه .وچانێک).
باشه.
من تهنهام.
ئهوه بههاره.
زهمهن ئهڕوا.
بێ هیچ وشهیهک
له کۆتاییدا بۆم دهرئهکهوێ.
دووباره دهرئهکهوێتهوه.
(بۆم له جێ شەوێنی  Nهوه دێتەه ژوورهوه .الی  1ئهوهسەتێ و سەهری
نهوییه)
بام :ئێ ..ئینجا چی؟
بۆم( :لهههموو شوێنێک سهری نهوییه) هیچ.
بام :هینی نهگوت؟
بۆم :نهخێر.
بام :ئیشهکانت پێ سپارد؟
بۆم :بهڵێ.
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بام :ئینجاش هینی نهگووت؟
بۆم :نهخێر.
بام :گریا؟
بۆم :بهڵێ.
بام :ئەی هاواری کرد؟
بۆم :بهڵێ.
بام :پاڕایهوه بۆ لێ خۆشبوون؟
بۆم :بهڵێ.
بام :ئینجاش هینی نهگووت؟
بۆم :نهخێر.
ڤی :باش نییه.
دووباره دهستی پێئهکهمهوه.
بام :ئێ ئینجا چی؟
بۆم :هیچ.
بام :نهیگوت؟
ڤی :باشه.
بۆم :نهخێر.
بام :ئیشهکانت پێ سپارد؟
بۆم :بهڵێ.
بام :ئینجاش هینی نهگووت؟
بۆم :نهخێر.
بام :گریا؟
بۆم :بهڵێ.
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بام :ئەی هاواری کرد؟
بۆم :بهڵێ.
بام :پاڕایهوه بۆ لێخۆش بوون؟
بۆم :بهڵێ.
بام :ئینجاش هینی نهگووت؟
بۆم :نهخێر.
بام :ئهی بۆ وهستا؟
بۆم :چونکه بوورایهوه.
بام :تۆش نهتهێناوه هۆش خۆی؟
بۆم :ههوڵم دا.
بام :ئێ ئینجا چی؟
بۆم :نهمتوانی.
(وچانێک)
بپام :ئهوه درۆیه( .وچانێک) پێی گوتی(.وچانێک) دانی پیا نا کەه پێەی
گووتووی(.وچانێک) بێگاریت پێئهکرێ تا دانی پیا ئهنێی.
ڤی :باشه .له کۆتاییدا بیم دهرئهکهوێ ( .بیم له له جێ شوێنی  Eهوه
دێته ژوورهوه .الی  2ئهوهستێ و سهری نهوییه).
بام( :ڕوو له بیم ئهکات) دهستت بهتاڵه؟
بیم :بهڵێ.
بام :دووری بخهرهوه و بێگاری پێبکە تا دانی پیائهنێ.
بیم :دان بهچیدا بنێ؟
بام :ڕێک ئاوای پێ گوت.
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بیم :ههر ئهوهنده؟
بام :بهڵێ.
ڤی :باش نییه .دووباره دهستی پێئهکهمهوه.
بام :دووری بخهرهوه و بێگاری پێ بکه تا دانی پیائهنێ.
بیم :دان به چیدا بنێ؟
بام :ڕێک ئاوای پێ گوت.
بیم :ههر ئهوهنده؟
بام :چی تر.
ڤی :باشه.
بیم :ئهمه ههموو شتێکه؟
بام :بهڵێ.
بیم :پاشان بوهستێ؟
بام :بهڵێ.
بپیم :باشه (.ڕوو له بۆم ئەهکات) وهره ( .بەیم لەه جەێ شەوێنی  Eهوه
ئهڕواته دهرهوه و بۆمیش بهدوایهوه)
ڤی :باشه.
من تهنهام.
ئهوا هاوینه.
زهمهن ئهڕوا.
لهکۆتاییدا بیم دهرئهکهوێ.
دووباره دهرئهکهوێ.
(بیم له له جێ شوێنی  Eهوه دێته ژوورهوه .الی  2ئهوهستێ و سهری
نهوییه).
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بام :ئێ ئینجا چی؟
بیم ( :لهههموو شوێنێک سهری نهوییه) هیچ.
بام :هینی نهگوت؟
بیم :نهخێر.
بام :ئیشهکانت پێ سپارد؟
بیم :بهڵێ.
بام :ئینجاش هینی نهگووت؟
بیم :نهخێر.
ڤی :باش نییه.
دووباره دهست پێئهکهمهوه.
بام :ئێ ئینجا چی؟
بیم :هیچ.
بام :نهیگوت له کوێ؟
ڤی :باشه.
بیم :لە کوێ؟
ڤی :هاه!
بام :نهیگووت لە کوێ؟
بیم :نهخێر.
بام :ئیشهکانت پێ سپارد؟
بیم :بهڵێ.
بام :ئینجاش نهیگوت له کوێ؟
بیم :نهخێر.
بام :ئهی گریا؟
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بیم :بهڵێ.
بام :ئەی هاواری کرد؟
بیم :بهڵێ.
بام :پاڕایهوه بۆ لێخۆشبوون؟
بیم :بهڵێ.
بام :بهاڵم هینی نهگوت؟
بیم :نهخێر.
بام :ئهی بۆ وهستا؟
بیم :چونکه بوورایهوه.
بام :تۆش نهتهێناوه هۆش خۆی؟
بیم :ههوڵم دا.
بام :ئێ ئینجا چی؟
بیم :نهمتوانی.
(وچانێک)
بام :ئهوه درۆیه( .وچانێک) پێی گوتی لهکوێ(.وچانێەک) دانەی پیەا نەا
که پێی گوتووی له کوێ(.وچانێک) بێگاریت پێ ئهکرێ تا دانی پیا ئهنێی.
ڤی :باشه.
له کۆتاییدا بێم دهرئهکهوێ.
( بێم له له جێ شوێنی Nهوه دێته ژوورهوه .الی  1ئهوهستێ و سهری
نهوییه)
بام ( :ڕوو له بێم ئهکات) دهستت بهتاڵه؟
بێم :بهڵێ.
44

بام :دووری بخهرهوه و بێگاری پێ بکە تا دانی پیائهنێ.
بێم :دان به چیدا بنێ؟
بام :ڕێک ئاوای پێگوت.
بێم :ئهمه ههموو شتێکه؟
بام :بهڵێ.
ڤی :باش نییه.
دووباره دهستی پێ ئهکهمهوه.
بام :دووری بخهرهوه و بێگاری پێ بکە تا دانی پیائهنێ.
بێم :دان به چیدا بنێ؟
بام :ڕێک لهوێدا پێیگوت له کوێ.
بێم :ئهمه ههموو شتێکه؟
بام :ئهی کوێی تر.
ڤی :باشه.
بێم :ئهمه ههموو شتێکه؟
بام :بهڵێ.
بێم :ئینجا بوهستێ؟
بام :بهڵێ.
بێم :باشه (.ڕوو له بیم ئهکات) وهره.
(بێم له جێ شوێنی Nهوه ئهڕواته دهرهوه و بیمیش بهدوایهوه)
ڤی :باشه.
من تهنهام.
ئهوا پاییزه.
زهمهن ئهڕوا.
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لهکۆتاییدا بێم دهرئهکهوێ.
دووباره دهرئهکهوێ.
(بێم له جێ شەوێنی  Nهوه دێتەه ژوورهوه .الی  1ئهوهسەتێ و سەهری
نهوییه)
بام :ئهی ئینجا چی؟
بێم( :لهههموو شوێنێک سهری نهوییه) هیچ.
بام :نهیگوت لهکوێ؟
بێم :نهخێر.
ڤی :ئیتر ئاوا.
بام :ئهوه درۆیه( .وچانێک) پێی گووتی له کوێ(.وچانێک) دانی پیا نەا
که پێی گووتەووی لەه کەوێ(.وچانێەک) بێگاریەت پەێ ئەکەرێ تەا دانەی پیەا
ئهنێی.
بێم :دان به چیدا بنێم؟
بام :ڕێک لهوێدا پێی گووتی له کوێ.
بێم :ئهمه ههموو شتێکه؟
بام :کوێی تر.
بێم :ئهمه ههموو شتێکه؟
بام :بهڵێ.
بێم :ئینجا بوهستێ؟
بام :بهڵێ .وهره.
( بام له جێ شوێنی  Wهوه ئهڕواته دهرهوه و بێمیش بهدوایهوه)
ڤی :باشه.
ئهوا زستانه.
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زهمهن ئهڕوا.
لهکۆتاییدا من دهرئهکهوم.
دووباره دهرئهکهومهوه.
(بام له جێ شوێنی  Wهوه دێته ژوورهوه .الی  3ئهوهسەتێ و سەهری
نهوییه).
ڤی :باشه.
من تهنهام.
له ئێستادا ههم وهک ههبووم.
ئهوا زستانه.
بهبێ سهفهر.
زهمهن ئهڕوا.
ئهمهش ههموو شتێکه.
ئهمهش مانا بهخشه بۆ کهسێک که بیری لێبکاتهوه.
ڕووناکی ئهکوژێنمهوه.
(ڕووناکی لهسەهر (ش) ئهکوژێتەهوه ،وچانێەک .ڕوونەاکیش لهسەهر ڤەی
ئهکوژێتهوه)
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تێبینییەکانی وەرگێڕ:
 -2وەرگێرانێکی کوردی ئەم شانۆگەرییەی بێکێت لە گۆڤەاری ئاینەدە ژمەارە
 78ی سەەەاڵی  2008لەالیەن ئەدیبەەەی ناسەەەراو کەەەاک مەحمەەەوود زامەەەدارەوە بەەەاڵو
کراوەتەوە ،پاش بەراوردکردنی وەرگێرانەکەی خۆم و ئەوەی کاک مەحموود زامدار
و دەقە ئینگلیەەزییەکە ،بەەۆم دەرکەوت وەرگێەەڕانەکەی کەەاک مەحمەەوود زامەەدار پەەڕە
لەهەڵە و تەنانەت نزیەک بە  60حیەوار لەدەقەکەی کەاک زامەداردا ونە ،مەن نەازانم
کەەەاک زامەەەدار لە چ سەەەەرچاوەیەکەوە ئەو وەرگێەەەڕانەی ئەنجەەەام داوە ،بەاڵم ئەم
وەرگێڕانەی من کتومت دەقە ئەسڵییەکەی بێکێتە.
 -1لەبەر ئەوەی هێڵکەەارییەکەی سەەەرەوەم دانەەاوە کەلەدەقە ئینگلیەەزییەکەدا
بوو .و لەو هێڵکارییەش شەوێنەکانی  Wو  Nو  Eو  Vدیەاریکراون ،بەۆیە منەیش
ئەو پیتە ئینگلیزییانەم وەک خۆیەان بە ئینگلیەزی دانەایەوە  Vشەم کەردە ڤەی تەا
ئەگەر ئەم دەقە بواری دەرهێنەانی هەبێەت ،ئەوا بەۆ ئەکتەرەکەان و دەرهێەنەرەکە
ئاسان بێت.

سەرچاوەکان:
Collected Shorter plays
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
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ئەەۆجین گالدسەەتۆن ئۆنێەەڵ-ی شانۆنامهنووسەەی ئەەهمریکی و وهرگەەری خەەهاڵتی
نۆبڵ له یهکێک له ژوورهکانی ئوتێلی برادوهی له شەاری نیویەۆرک لەه ئهمەهریکەا
لەەه شەەازدهی تشەەرینی یهکەەهمی سەەاڵی  2888لەەهدایک بەەووه .بەەاوکی ئەەۆجین
ئهکتهری ئێرلهندی جهیمس ئۆنێڵ و دایکیشی ماری ئێڵن کوینالنه ،ئۆنێەڵ نێەررا
بەەۆ قوتابخەەانەی کاسەەۆلیک و دەسەەتی بەخوێنەەدن کەەرد تەەا گەیشەەتە زانکەەۆی
پرنستۆن ،کاتێکیش لە زانکۆ دەردەکرێت ،ئۆجین چەند ساڵێک بە ئیشەکردن لە
دەریەادا بەسەەر دەبەات کە لەو مەەاوەیەدا دووچەاری خەمەۆکی و ئەلکهەول بەەووە.
دایک و باوکی و برا گەورەکەی لەمەاوەی سەێ سەاڵدا یەک لەدوای یەک ئەمەرن.
بەەۆیە ئەەۆجین وەک ڕاکەەردن لە واقیەەۆ پەنەەا بەەۆ نووسەەین ئەبەەات ،سەەەرباری
خەمۆکییەکەی ،ئۆجین خۆشەویستییەکی زۆری هەبووە بۆ دەریا .ئۆجین سەاڵی
 1913 - 1912بوو کە لە نەخۆشی چاک ئەبێتەوە و بڕیەار ئەدات وەک نووسەەری
شەەانۆگەری دەسەەتبەکار بێەەت و لە لەنەەدەن تەلەگەەرام دائەمەزرێەەت .ئەەۆجین لە
ساڵی  1909تا  1912هاوسەرگیری لەگەڵ کاترین جێنکیس ئەکات و کوڕێکی لەێ
ئەبێت .پاشان لە ساڵی  1918لەگەڵ ژنە نووسەر ئەگنێس بەۆڵتن هەوسەەرگیری
ئەکەەات و لەمەشەەیاندا دوو منەەداڵی ئەبێەەت ،سەەاڵی  1929لە ژنەەی دووەمەەی جیەەا
ئەبێتەوە و کارلۆتا مۆنتێری ئەخوازێت.
یەکەمین شانۆگەری باڵوکراوەی ئۆجین ئۆنێڵ 'لەودیو ئاسۆوە' لە سەاڵی
 1920لە برادوەی نمایشکراو خەاڵتی پۆلیتزەری درامای پێ بەخشرا .ئەۆجین
 32شانۆگەری درێیی نووسیوە لەگەڵ  19شانۆگەری کورت و یەک پەردەیی.
ئۆجین ساڵی  1953لە تەمەنی  65ساڵیدا لە یەکێەک لە ژوورەکەانی ئوتێلێەک
ئەمرێەت ،لە دواسەەاتەکانی ژیانیەدا و لە سەەەرەمەرگدا بەهێواشەی گووتبەەووی:
"ئەمزانی ،ئەمزانی لە ئوتێب لەدایک بووم و بەر نەفرەتەی خەوا بکەوێەت هەر
لە ئوتێلیش ئەبێ بمرم".
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شانۆگهری

پێش قاوهڵتی
نووسینی :ئۆجین ئۆنێڵ

کارهکتهرهکان
خاتوو ڕۆالند.
ئهلفێرد ڕۆالند.

ژن
مێرد

دیمهن
ژوورێکی بنوک ،ههم موبەق و ههم شەوێنی نانخواردنەه لهسەهر شەهقامی
کریستۆفهر له شاری نیویەۆرک ،الی پشەتهوه و لەه الی ڕاسەتهوه دهرگایەهک
ههیەه بەەهرهو دهرهوهی ڕاڕهوهکەەه .لەەهالی چەەهپی دهرگاکەەهوه دهستشەەۆرێک و
تهباخێکی دوو چاوه ههیه .له سهرووی تهباخهکهوه و بهالی دیەواری چهپەدا
کهوانتهرێکی دارین ههیه بەۆ قەاپ و قاچەاخ و ...تەاد .لەه الی چهپەهوه دوو
پهنجهره بهسهر حهوشهیهکی بهربهرهاڵدا ئهڕوانن کەه ژمارهیەهک نەهمامی لەه
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ئینجانهدا نێیراو ههن که له فهرامۆشیدا خەهریکن وشەک ئەهبن ،لەه بەهردهم
پهنجەەهرهکانیش مێزێەەک دانەەراوه و بەەه مشەەهمما (نەەایلۆن) داپۆشەەراوه .دوو
کورسیی ژێر له قامیش دروستکراویش الی مێزهکهوه دانراون .الی پشەتهوهو
له الی ڕاستی دهرگاکهوه دۆاڵبێک ههیه .الی پشتهوهو لهسهر دیواری ڕاستی
شانۆ دهرگایهک ههیه بهرهو ژووری نووستن .لهوالتریش چهندین جلی ژنان و
پیاوان به عهسقییهوه ههڵواسراون .جلەهکان بەه ڕیەز لەه گۆشەهی پشەتهوهی
چهپهوه بهرهو پێشهوهی ڕاست ڕیز کراون.
دهوروبهری دهمیمێری ههشت و نیوی سەهر لهبهیانییەهکی ئاسەمان ڕوون.
ڕۆژێکی خۆرهتەاوی سەهرهتای پەاییزه .خەاتوو ڕۆالنەد لەه ژووری نووسەتنهوه
دێته ژوورهوه ،باوێشک ئهدا ،ههردوو دهستی بەه تهوقەه لهقیدانەهوه گیەراون
که تازه له قیداهێنەان بۆتەهوه لەه ژێەر خاولییەه بۆرهکەهی سەهرییهوه .بەااڵ
مامناوهندییهو تۆزێک به الی عینادییەهوه الی داوهو بەه جلەه شەینه شەڕوپڕو
لهبهرکراوهکانیەەهوه دهرئهکەەهوێت .لهگەەهڵ سەەیمای بنەەوک و ئاسەەایی و چەەاوه
شەەینه لەەه وهسەەف نەەههاتووهکانی کەەه دهموچەەاوی بێتاوانانەەه دیەەار ئهخەەهن.
دهربڕینێکی کێماسییانه له ئارادایه سهبارهت به چاو و لوت و الوازیی و دهم
پیسییهکهی .تهمهنی له سهرهتای بیستهکاندایه ،بهاڵم پیرتر ئهنوێنێ.
دێته ناوهڕاستی ژوورهکهوهو باوێشک ئەهدات و خەۆی لێەک ئهکێشەێتهوه.
چاوه خهواڵووهکانی به تووڕهییهوه ئهبڕێته ژوورهکهو وهک کهسێک کەه ئەهو
هەەهموو خهوتنەەه هێشەەتا پشەەوویهکی درێەەیی پەەێ نهبهخشەەیبێ .بەەه بەەێ -
تاقهتییهوه بهرهو جلهکانی الی ڕاسەت ئەهڕوات و بهروانکهکەه لەه عهسەقیهکه
ئهکاتەەهوه .بهروانکهکەەه لەەهناو قەەهدی ئهبهسەەتێ .تەەووڕهیی لەەه دڵەەی خەەۆی
دهرئهکا.
"به نهفرهت بێ".
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وهختێ پهتهکه پهننه ناقۆاڵکەانی ئهخاتەه ژێەرهوه .دواجەار ئهیبهسەتێ و
بههێواشی بهرهو الی فڕنه غازهکه ئهڕواو چەاوێکی پێئەهکات .قۆرییهکەه لەه
بهردهم دهستشۆرهکه پڕ لهئاو ئهکات و ئهینێته سهر تهباخهکه .پاشان لهپڕ
بهسهر کورسییهکی الی مێزهکهدا ئهکهوێ و دهستی ئهخاته سهر ناوچەهوانی
تا بزانێ ئاخۆ ژانهسهری ههیه یا نا .له ناکاودا دهموچاوی دهکرێتهوه ،وهک
ئهوهی شتێکی هاتبێتهوه یادو خێرا چاوێک له کهوهنتهرهکه ئهکاو ئینجا تیی
له دهرگای ژووری نووستنهکه ئهڕوانێ و به مهبهستهوه بۆ ماوهی خولەهکێک
گوێ ههڵئهخا.
ڕۆالنپپپدخپپپانم(:بەەەهدهنگێکی نەەەزم) ئهلفرێەەەد! ئهلفرێەەەد! (لهژوورهکەەەهی
تهنیشتهوه هیچ وهاڵمێک نەهبوو و خەانمیش بەه گومانەهوه بهردهوامەهو بەه
دهنگی بهرزهوه) پێویسەت ناکەات خەۆت بکهیتەه خەهو( .هەیچ وهاڵمێەک لەه
ژووری نووستنهوه نییه و دووبارهی ئهکاتهوه ،خەانم لهسەهر کورسەییهکهی
ههڵئهسەەێ و بەەه وریاییەەهوه بەەهرهو الی کهوهنتهرهکەەه ئەەهچێ .بههێواشەەی
دهرگاکەەه ئهکاتەەهوه بەەۆ ئەەهوهی هەەیچ تهقهت ەهقێک نەەهکات ،بەەوتڵی جەەن و
پهرداخێک له پشی قاپهکانهوه دهرئههێنێ .لهکاتی دهرهێنانیاندا بهر قاپێک
ئهکهون و تهقهیان لێوه دێ .لهم دهنگهوه خانم ههست به خهتایهک ئهکات
و دهموچاوی بهیهکدا ئهدا و ئهڕوانێته دهرگای ژوورهکهی تهنیشت).
(ئینجا دهنگی ئهلهرزێ) ئهلفرێد!
(دوای وچانێک .لهو ماوهیهی کەه گەوێ -قەواڵخ بەوو بەۆ بیسەتنی هەهر
دهنگێەەک ،پهرداخهکەەهی ههڵئەەهگرێ و پێکێکەەی گەەهوره تێئەەهکات و هەەهڵی
ئهقوڕێنێ .پاشان پهرداخ و بوتڵهکه ئهگهڕێنێتهوه شوێنی خۆیان .دهرگای
کهوهنتهرهکه بهههمان بایهخی کردنهوهی ،پێوهی ئهدا و ههناسهیهکی قووڵ
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ههڵئهمیێ .جارێکی تر ڕۆئهچێتهوه نێو کورسییهکهی .ئهو بڕه ئهلکهولەهی
که خواردوویهتیهوه یهکسهر کاریگهری داناوه .سیمای زۆرترین گۆڕانی تێدا
ڕووئەەهدا .پێئەەهچێ تاقەەهت بێنێتەەهوه بەەهر خەەۆی ،بەەه پێکەەهنینێکی گەەهورهو
تۆڵهخوازی که لهسهر لێوهکانێتی ،تهماشایهکی دهرگای ژووری نووستنهکه
ئهکات .بە خێرایی چاوێک به ژوورهکه دا ئەگێڕێ و نیگای لەسەر پاڵتۆیهک
و هێلهکێکی پیاوانه لهالی ڕاستهوه ههڵواسراون ،ئەگیرسێتەوە .به خشپهوه
بهرهو ڕاڕهوه کراوهکه ئهڕوا لهوێەدا و بێئەهوهی لهبەهرچاوی هەیچ کهسەێکی
ژوورهوه بێ ،ڕائهوهستێ و گوێ بۆ ههر جوڵهیهک ههڵئهخا).
(به نیمنه چرپهوه بانو ئهکات) ئهلفرێد!
(جارێکی تر وهاڵم نەهبوو .بهپهلەه پەاڵتۆ و هێلەهکهکەه لەه ئهسەقییهکه
ئهکاتهوهو به جلهکانهوه ئهگهڕێتهوه سهر کورسییهکهی .دائهنیشێ و لهههر
گیرفانێەەک وتەەاری جۆراوجەەۆر دهرئەەههێنێ بەەهاڵم خێەەرا ئهیخاتەەهوه نێەەو
گیرفانهکان .له دواجاردا له گیرفانی هێلهکهکه نامهیهک ئهدۆزێتهوه).
(سهیری دهست و خهتهکه ئهکات – بههێواشی و لهبهرخۆیهوه) ئممەم.
ئهمزانی.
(نامهکه ئهکاتهوه و ئهیخوێنێتهوه .لهیهکه م گوزارشتیدا ڕق و تووڕهیی،
بهاڵم که ئهگاته کۆتایی نامهکه ئهگۆڕێت بۆ سهرکهوتنێکی بهدخوازانه .بۆ
خولهکێک لەه بیرکردنهوهیەهکی قووڵەدا ئهمێنێتەهوه تهماشەای پەێش خەۆی
ئهکات نامهکهی به دهستهوهیهو پێکهنینێکی دڵڕهقانهی لهسهر لێوه .دوایی
نامهکه ئهخاتهوه گیرفانی هێلهکهکهو هێشتا وریایه تا خهوتووهکه بهخهبهر
نههێنێ .جلهکان به ههمان عهسقییهوه ههڵئهواسێتهوه و ئەهڕوا بەهرهو الی
دهرگای ژووری نووستنهکهو تهماشا ئهکات)
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(بەهدهنگێکی تیەەیو بەەهرز) ئهلفرێەەد! ( دهنگەی هەەهر بەەهرزه) ئهلفرێەەد! (
دهنگێکی نزم و ناڕوون ،وهک مڕهی باوێشک له ژوورهکهی تهنیشتهوه دێت)
پێەەت وا نییەەه وهختەەی ههسەەتانه؟ ئهتەەهوێ هەەهموو ڕۆژهکەەه لەەهناو جێگەەادا
بمێنیتەەهوه؟ (وهرئهچەەهرخێ و ئهگهڕێتەەهوه بەەۆ الی کورسەەییهکهی) هەەیچ
گومانێکم نهبوو لهوهی هێنەده تهمەهڵ بوویتەه کەه بەۆ ههمیشەه لەهناو جێگەا
بمێنیتهوه.
(دائهنیشێ و به توڕهییهوه لەه پهنجهرهکەهوه ئهڕوانێتەه دهرهوه ) خەوا
ئەەەهزانێ سەەەهعات چهنەەەده .تهنانەەەهت شەەەێوازێکی کەەەات بە یەکترگوتنمەەەان
نەدۆزیەەوەتەوە لەەهو سەەاوهی گهمیانەەه کەوتەەویتەتە یەەاری بەەه دهمیمێرهکەەهی
مهچهکت .وەک خۆت ئهتزانی بهبەههاترین شەتێک بەوو کەه هەهمان بووبێەت.
هیچ شتێک نهبوو جگه له یاری ،یەاری ،یەاری لهگەهڵ تەۆدا هەهر شەتێک کەه
بووبێته باعیسی ئیش نهدۆزینهوه .ههر شتێک که ببێته هەۆی ئەهوهی وهکەو
پیاو بنیته دهرهوهو کارێک بکهی( .بێ ئارامانه به ئاسەپایی پێیەهکانی بەه
ئهرزهکهدا ئهکێشێ و لێوهکانی ئهکرۆژێ).
(دوای وچانێکی کورت) ئهلفرێد! ههسته ..گوێت لێمەه؟ ئەهمەهوێ پەێش
ئهوهی بنمه دهرهوه ،عیالجی ئهو تهختهخهوه بکهم .مەن بێەزارم لەهم ماڵەه
پیس و پۆخڵهت( .به حهز له تۆڵهکردنهوهیهکی تایبهتهوه) ئاوا نا زۆر لێره
ئهمێنینهوه مهگهر بنی ههندێ پاره له شەوێنێک پهیەدا بکەهی .خەوا ئەهزانێ
مەەن ئیشەەهکانی خەەۆم ئهکەەهم -بهزیادیشەەهوه  -و هەەهموو ڕۆژێ ئەەهڕۆم بەەۆ
دوورمانکردن .وهختێ جهنابت لهگەهڵ ژمارهیەهک لههونهرمهنەده بێخێرهکەانی
"واشەەەنتۆن سەەەکوێر" لە دەوروبەری باڕەکەەەان خەەەهریکی فشەەەەفش و کەەەات
( )2
بەفیڕۆدانی.
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( وچانێکی کورت لهگهڵ یاریکردنی شڵهژانانهی خانم به ژێر پیاڵهکهی
سهر مێزهکه)
حهز ئهکهم بزانم پاره لەهکوێ دێنەی؟ ئەهم ههفتهیەه ئەهبێ کرێەی خەانوو
بدهین و خۆشت ئهزانی خاوهن خانوو یانی چی؟ لێناگهڕێ یهک خولەهک لەه
وهختی خۆی زیاتر لێره بمێنینهوه .تۆ ئهڵێی ئیشت دهسەت ناکەهوێ .ئەهوه
درۆیه و خۆشت ئهمه زۆر چاک ئهزانی .تۆ قەهت لەه ئیشەێک نهگەهڕاوی .بەه
درێیایەەی ڕۆژ خەەهریکی نووسەەینی شەەیێر و چیرۆکەەی بێمانایەەت کەەه نەەه کەەه
ئەەهیانکڕێ و نەەه کهسەەیش بیەەر لەەه کڕینیەەان ئهکاتەەهوه .تێبینەەیم کەەردووه مەەن
ههمیشه جێ و شوێنێکم دهست ئهکهوێ وهکەو ئەهوهی ئێسەتا کەه لەه برسەا
مردن ڕزگارمان ئهکات.
(ههڵئهستێ و ئهچێته الی تهباخهکه  -سهیری ناو قۆرییهکه ئهکات بۆ
ئەەهوهی بزانەەێ ئاوهکەەه ئەەهکوڵێ یەەان نەەا؟ پاشەەان ئهگهڕێتەەهوه و دیسەەانهوه
دائهنیشێ)
ئهبێ ئهمڕۆ له ههر شوێنێک بێ پەاره پهیەدا بکەهی .مەن نەاتوانم هەهموو
شتێک بکهم و ناشمهوێت بیکهم .ئهبێ بێیتهوه هۆشی خۆت .ئەهبێ لەه هەهر
جێیهک بێ پهیدای بکهی ئینجا سواڵ ئهکهی ،قهرز ئهکهی ،ئهیدزیت ،گرنو
نییه( .به پێکهنینێکی بێ ئابڕوویانهوه) بهاڵم حهز ئهکەهم بەزانم لەه کەوێی
ئههێنی؟ تۆ زۆر شانازی به سەواڵکردنهوه ئهکەهی ،زۆریشەت قەهرز کەردووهو
هینیشت پێ نادزرێ.
(پەەاش وچانێەەک ،بەەه تووڕهییەەهوه ههڵئهسەەتێ) ئەەهرێ بەەۆ خەەاتری خەەوا
ههڵناستی؟ وهک ئهوه وایه دووباره خهوتووبێتیتەهوه ،یەان خەۆت وا نیشەان
ئەەهدهی کەەه خەەهوتووی( .بەەهرهو الی دهرگەەای ژووری نووس ەتنهکه ئەەهڕوا و
تهماشەەایهکی ژوورهوه ئەەهکات) ئەەا ئەەهوه ههسەەتاوی ،بەەه هەەهرحاڵ وهختەەی
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ههسەەتانه .پێویسەەت ناکەەا ئەەاوا لەەێم بڕوانەەی .سەەۆزەکانت چەەی تەەر هەەهڵم
ناخهڵەهتێنن .تەۆ چەاک ئهناسەم باشەتر لەهوهی کەه پێتوایەه ئهتناسەم .تەەۆ و
ئەەهوهی بەەه تایبەەهتیش ئەەهگوزهرێ ( .لەەه دهرگاکەەه دوور ئهکهوێتەەهوه  -بەەه
مهبهستهوه) ئازیزم زۆر شت ئهزانم .گوێی مهدهرێ ئێستا چی ئهزانم ،پەێش
ئهوهی بڕۆم پێت ئهڵێم .پێویسەت بەه دوودڵەی ناکەات  (.دێتەه ناوهڕاسەتی
ژوورهکهو بهگرژییهوه ئهوهستێ)
(بهتووڕهییهوه) ئمم! من ئهبێ قاوهڵتی ئاماده بکەهم .نەهک هینەی تەرت
نهبێ( .بهپرسیار کردنهوه) مهگهر ههندێ پارهت ههبێ؟ (وچانێەک ئەهکات
بۆ ئهوهی وهاڵمێکی له ژوورهکەهی تهنیشەتهوه گەوێ لەێ بەێ کەهچی وهاڵم
نابیسەەتێ) پرسەەیارێکی گهمیانەەه بەەوو! (پێکەەه نینێکی کەەورت و گەەهورهی بەەۆ
ئەهکات) ئهبوایەەه ئێسەتا تەەۆم باشەەتر بناسەیبایه .کەەه دوێ -شەهو ئێەەرهت بەەه
دڵشکاوی بهجێهێشت زانیم چی ڕووئهدا .بۆ چرکهیهکیش جێی متمانه نیەت.
تۆ له کهش و ههوایهکی جواندا هاتییهوه ماڵهوه! ئهو شهڕهی کردمان تەهنها
بیانوویهک بوو به دهستتهوه تا ڕهفتاری ناپهسهند بنەوێنی .ئەهوه چەی بەوو
وای لێ کەردی کاتیمێرهکەهی مهچەهکەت لەه ڕههەن دابنێەی و ئهتویسەت ئەهو
پارهیهش به کڕینی خواردنهوهوه بهفیڕۆ بدهی؟
(بهدهم قسه کردنهوهوه ئهچێته الی کهوهنتهرهکه و ههندێ قاپ و کوپ
دهرئههێنێ)
پهله بکه! ئهم ڕۆژانه قاوهڵتی خێرا ئاماده ئهبێ ،سوپا بۆ تۆ .ئهوهی
ئەهم بهیانییەەه ههمانەه نەەان و کەهره و قاوهیەەه .تهنانەهت ئهوهشەەت نەەهدهبوو،
ئهگەەهر بەەهم پهنجانەەه دوورمەەانم نهکردایەەه( .لوولەەه سەەهمونێک ئهکێشەەێ بەەه
مێزهکهیا) سهموونهکهش کۆن و بێتامه .هیوادارم بهدڵت بەێ .شەایانی لەهوه
باشتر نیت ،بهاڵم نازانم بۆ ئهبێ ئازار بنێیم.
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(ئهڕواته الی تهباخهکه) قاوهکه خولهکێکی تر ئاماده ئهبێت .چاوهڕوانی
ئهوهشم لێ مهکه له سهرت بوهستم.
(لەەه پڕێکەەدا بەەه تەەووڕه بەەوونێکی زۆرهوه) باشەەه ئەەهو ماوهیەەه لەس ەەر
زەوییەکە چی ئەکەی؟ ( ئهڕواته الی دهرگاکهو تهماشای ژوورهوه ئەهکات)
بههەەەهرحاڵ تەەەۆ بەەەه هەەەهر جۆرێەەەک بەەەێ ڕووت نیەەەت .پێشەەەبینیم ئەەەهکردی
چووبێتیتهوه ناو جێ .ڕێک وهک ئەهوهی کەه کردووتەه .ئەهم بهیانییەه چهنەد
ناشیرین دیەاری .بەۆ خەاتری خەوا ههسەته ڕیشەت بتاشەه! بۆگەهنت لەێ دێ!
مردووت مەرێ ،ئەهڵێی قەهرهجی .بێخەهم بەه کەه ئیشەت نەاداتێ .لۆمەهیان
ناکەەهم ئیشەەت نەەهدهنێ وهختەەێ تهنانەەهت لەەه بهشەەهر نەەهچیت( .بەەهرهو الی
تهباخهکه ئهڕوات) ئاوێکی گهرمی زۆر لێرهیه .هیچ بیانوویەهکت بهدهسەتهوه
نییه( .مهنجهڵهکه ههڵئەهگرێ و ههنەدێ ئەاوی نەاو قەۆری قاوهکەه ئهکاتەه
ناوییهوه) ئهوهتا.
(مێردهکه دهستی ئهگهێنێته دهرگاکه .دهستێکی ههستیاره به پهنجهی
باریکهوه .ئهلهرزێ و ههندێ ئاویش ئهڕژێته سهر زهوییهکه)
(بەەهتووڕهیی و شەەااڵو بردنەەهوه) سەەهیری دهسەەتی لەەهرزۆکی خەەۆت بکەەه!
باشتره واز له خواردنهوه بهێنی .تۆ بهرگه ناگری .ئهوه کهسانی وهکەو تەۆن
که تووشی  D.T.ئەهبن .کەه لهوانهیەه دوا قامیشەی مەیۆک بەێ! ( تهماشەای
زهوییهکه ئهکات) تهماشا ئهم نەاوهت چەۆن پەیس کەردووه  -قونکهجگەهرهو
سۆتکه ئهم ناوهی داپۆشیوه .بۆ نایخهیته ناو قاپێکهوه؟ نهخێر ئهقڵت پەێ
نهشکاوه ئهوه بکهی .تۆ قهت بیر له مەن ناکهیتەهوه .نەابێ ژوورهکەه گسەک
( )1
بدهیت و ئهمهش تهنها شتێکه که بۆت گرنگه.
(گسکهکه ههڵئهگرێ و دهست ئهکاته گسکدانێکی شهڕانی و تۆزو خۆڵ
() 3
بهرز ئهکاتهوه .له ژوورهوه دهنگی مو دێت که تیی ئهکرێ)
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(بەەه دهم گسەەکدانهوه) خێەەرا بکەەه! کەەاتی ڕۆیشەەتنم هەەاتووه .ئهگەەهر دوا
بەەکەوم ئیشەەهکهم لهدهسەەت ئەەهدهم و ئیتەەر نەەاتوانم کۆمەەهکیت بکەەهم( .وهک
بیرۆکهیهکی درهنو بۆ هاتوو گاڵتهئامێزهوه) ئهوسا ئەهبێ بنەی کەار بکەهی
یان شتێکی تۆقێنهری لهو جۆره( .ژێر مێزهکه گسک ئهدات) ئهمهوێ ئەهوه
بزانم که ئایا ئهمڕۆ ئەهچی بەه دوای ئیشەدا بگەهڕێی یەان نەا! خەۆت ئەهزانی
خێزانهکهت ئیتر یامهتیمان نادهن .ئهوانیش تهواو بێەزار بەوون لێەت( .دوای
خوولهکێک بێدهنگی له گسکدان) من لەهم ژیانەه بێەزار بوومەه .بیرۆکهیەهکی
باشم ههیه بۆ چوونه ماڵ گهر زۆر شانازیم نهکردبێ بهوهی کەه بەزانن تەۆ چ
شکست خواردوویەهکی ،تاقانەه کەوڕی ڕۆالنەدی ملیەۆنێر ،دهرچەووی زانکەۆی
هارڤارد ،شاعیر ،نێنیری شار  -ها( .به بێزارییهوه) ئهوهنەده نەابن ئیرهیەی
بەەەه نێنیرهکەەەهم بەەەهرن ئهگەەەهر ڕاسەەەتییهکان بەەەزانن .حەەەهز ئهکەەەهم بەەەزانم
زهماوهندهکهمان چی بوو؟ تهنانهت پێش ئهوهی باوکه ملیۆنێرهکهشت بمرێ
که پارهی دونیەای هەهبوو ،بەه دڵنیاییەهوه کەاتی خەۆت بەه هاوسەهرهکهتهوه
بهفیڕۆ نهدا .ئهبوایه شادمان بوومایه بهوهی که شانازیت بهوهوه کردووه که
زهماوهندم لهگهڵدا بکهی دوای ئەهوهی تووشەی گێنەهڵت کەردم .تەۆ بەههۆی
منهوه لهبهردهم هاوڕێکانتا خهجاڵهتبار دهبووی چونکه باوکم دوکاندار بەوو.
تۆ ئهمه بووی .النی کهم باوکم سهر ڕاسته ،زیاتر له هەهر کهسەێکی تەر کەه
وهسفی تۆ ئهکات.
(به ڕێکی بهرهو الی دهرگاکه گسک ئهدات بۆ ماوهی خوولهکێک بهسهر
گسکهکهدا ئهچهمێتهوه)
ئاواتهخواز بووی ههموو که وا تێبگەهن کەه بەه ناچەاری منەت هێنەاوهو
بهزهییان پیاتا بێتهوه ،وا نهبوو؟ تۆ قهت دوودڵ نهبووی لهوهی پێت ئەهوتم
خۆشم ئهوێی .وات لێکردم بڕوا به درۆکانت بکهم پێش ئهوهی ڕوو بدهن ،وا
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بوو؟ وات لێکەردم .تەۆ ناتەهوێ باوکەت بمکەڕێ هەهر وهک ویسەتی وا بکەات.
ئێستا باشتر ئهزانم ئهو ماوهیه به بهالش لهگهڵتا ژیەام( .بەه ڕووگرژییەهوه)
بهختهوهرییه دوای ههموو شتێ ،شته ههژارهکان به مردوویی لەهدایک ئەهبن.
چ باوکێکت ههبوو!
( بێدهنگی ،بۆ ماوهی خولهکێک میزاجیانه تێ ئهفکرێ پاشەان لهسەهر
دهم هارییهکهی خۆی بهردهوام ئهبێ)
بهاڵم من تهنیا که نیم سوپاسەت بکەهم کەه دڵخەۆش نیەت .النەی کەهم
کهسێکی تر ههیه و ئومێدهواره ئێستا شووت پێبکات( .سهرێک ئهکێشێ به
ژوورهکهی ترا) ئهی هێڵین؟ ( الی دهرگاکهوه ئهگهڕێتهوه ،نیمنه تۆقیوه)
ئاوا تهماشام مهکه! بهڵی نامهکهیم خوێندهوه .چییەهتی؟ حەهقی خۆمەه.
مەەن هاوسەەهرتم .هەەهموو ئهوانەەهی ئەەهبێ بزانەەرێ ،ئەەهیزانم .ئیتەەر درۆ مهکەەه.
پێویست ناکا بهم جۆره بهم بهیانییه زووه به ناشەتا لەێم بڕوانەی( .بەه دهم
پرتهو بۆڵهوه گسکهکه له قوژبنهکه ههڵئهپهسێرێ) من ههرچییهکم کردووه
تۆ پێت نهزانیوه( .دێته الی تهباخهکه و قاوه ئهکاته ناو قۆرییهکهوه) قاوه
ئامادهیه .من چاوهڕێت ناکهم( .لهسهر کورسییهکهی خۆی دائهنیشێتهوه)
(پاش وچانێک – دهست به سهرییهوه ئهگرێ و نیگهرانه) ئهم بهیانییه
سهرم دێشێ .شهرمهزارییه بهم وهزعهوه ڕۆژ تا ئێواره لەهو ژووره داخەراوهدا
ئیش بکهم .نهدهچووم بۆ ئیش ئهگهر تۆزێک غیرهتت ههبوایەه .بهحەهق بەێ
ئهبێ من له جیاتی تۆ لهسهر پشت ڕاکشێم .ئهزانی ئهمساڵ چهند مانەدووم.
کهچی لهگهڵ ئهوهشدا ههر بۆڵهت دێ ئهگهر شەتێک بخەۆم کەه ببێتەه هەۆی
ئهوهی ڕۆحم سهرحاڵ ڕاگرێ .تهنانهت ناتهوێ چەاالک کهرهوهیەهکیش بخەۆم
که له دهرمانخانه کڕیومه( .به پێکهنینێکی گەهورهوه) ئەهزانم حەهز ئهکەهی
بمرم و لهسهر ڕێت البنم و ئینجا سهربهسەتانه بەهدوای ئەهو کنەه ناقۆاڵیانەه
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بکهوی که وا ئەهزانن تەۆ بایەهخ پێنەهدراوی و نمونەهت نییەه ،وهک هێڵەین و
ئهوانی تر.
(لهژوورهکهی تهنیشتهوه ناڵینێکی تییو سهیر دێته بهرگوێ)
(بهئاسوودهییهوه) گیانه ،ئەهمزانی خەۆت ڕیشەی خەۆت ئەهبڕی .ئەهوهش
دهرسێکه بۆت .ئهزانی نابێ شهو تا بهیان به ئهعسابهوه بهم شکڵ و شەێوه
ناڕێکهت بخۆیتهوه (.بهرهو الی دهرگاکه ئهڕواو سهیرێکی ژوورهوه ئهکات)
چی وا بێڕهنگی کردوویت؟ بەۆ لەه ئاوێنەهوه بەهم جەۆره تهماشەای خەۆت
ئهکهیت؟ بۆ خاتری خەوا ،ئەهو خوێنەهی سەهر دهم و چەاوت بسەڕهوه( .بەه
مووچڕک پیاهاتنهوه) وهخته بتۆقم ( .به نهغمهیهکی سوکهوه) گیانەه ئەاوا
باشتره .قهت ناتوانم ڕاوهستم و تهماشای خوێن بکهم( .تۆزێک له دهرگاکه
دوور ئهکهوێتهوه) باشتره خۆت زیاتر ماندوو نهکهیت و بنیته الی سهرتاش.
ئهها دهستهکانت چۆن پڕ مهترسی و لهرزۆکن! بۆ ئاوا تهماشەام ئهکەهی؟ (
یاخیبووانه) ههرچۆنێک بێ من بهمافی خۆمی ئهزانم کەه خوێندمەهوه ،ئەاخر
من هاوسهری تۆم.
(ئهگهڕێتەەەهوه الی کورسەەەییهکهی و دیسەەەانهوه دائهنیشەەەێتهوه .دوای
وچانێک)
ههمیشه ئهمزانی لهگهڵ کهسێکدا جرت و فرتته .بیەانووه بێبایهخهکەهت
بهوهی که کات له کتێبخانهی گشتی بهسهر ئهبەهی ،هەهڵم ناخهڵەهتێنێ .بەه
هەهرحاڵ هێڵەین کێیەه؟ یهکێکەه لەەهو هونهرمهندانەه؟ یەان ئەهویش شەەاعیره؟
نامهکهی وای نیشان ئهدا .مەهرجت لهگەهڵ ئهکەهم وهک درۆزنێەک شەتهکانی
خۆی پێ گوتووی وهک ئهوهی باشترین شت بن و تۆش بڕوات پەێ کەردووه.
ئایا جاحێڵ و جوانه .منیش جوان و جاحێڵ بووم وهختێ به قسەه جەوان و
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شیێراوییهکانت ههڵتخهڵهتاندم؛ بهاڵم ژیان لهگهڵ تۆ جا ههر کهسێک بەێ بە
زوویی تێکی ئهشکێنێ .من بەم ڕێیەدا تێپەڕیم.
(ئەەەهڕوا قاوهکەەەه لهسەەەهر تهباخهکەەەه ال ئەەەهدات) قەەەاوهڵتی ئامادهیەەەه.
(بەەهڕوانینێکی تێفکرانەەهوه) قەەاوهڵتی! (کوپێەەک قەەاوه بەەۆ خەەۆی تێئەەهکا و
قۆریهکهش لهسەهر مێزهکەه دائەهنێ) قاوهکەهت سەارد ئهبێتەهوه .ئەهوه چەی
ئهکهی بۆ خاتری خوا ههر خهریکی ڕیش تاشینی؟ باشتره واز بێنی .ڕۆژێک
دێ خراپ دهموچاوت ئهبڕی.
(نانهکه کەهرت ئەهکاو چەهوری ئەهکات .لەه مەاوهی ئەهم قسەهکردنانهی
خوارهوه نان ئهخوا و قاوهکهی فڕ ئهکات)
ههر که قاوهڵتییهکهم بخۆم یهکسهر ئهبێ بڕۆم .خۆ یهکێ له ئێمه ئەهبێ
ئیش بکات( .بهتووڕهییهوه) ئایا ئهمڕۆ ئهچی به دوای ئیشێکدا بگهڕێی یان
نا؟ لهو بڕوایهشدام ههندێ لهو هاوڕێ هونهرمهندانهت یارمهتیت بدهن ئهگەهر
به ڕاستی ڕێزی تۆیان ال ههبێ .بهاڵم پێموابێ به حەهزیان لەه قسەهکانته.
(بۆ ماوهی خولهکێک بێدهنو دائهنیشێ)
داوای لێبوردن له هێڵین ئهکهم جا ههر کهسێک بێت .تۆ هیچ ههسەتێکت
نییەەه بەەۆ خەەهڵکانی تەەر؟ ئەەهی بنهماڵهکەەهی چەەی ئەەهڵێن؟ ئەەهبینم باسەەی
بنهماڵهکهی له نامهکهیدا ئهکات .ئهی بهتهمای چییه منداڵ دروسەت ئەهکات
یان ئهڕوا بۆ الی یهکێ لهو دکتۆرانه؟ ئهبێ بڵێم جوانه .ئهی پاره لەه کەوێ
دێنێ؟ ئهرێ دهوڵهمهنده؟ (چاوهڕوانی وهاڵمی ئهم پرسیاره بهنهفرهتبووانه
ئهکات)
ئمم! تۆ هینم سهبارهت هێڵین پێ ناڵێی ،وا نییەه؟ زۆرم بەهالوه گرنگەه.
بیری لێ بکهرهوه .من سکم پێەی ناسەووتێ ،ئەهو ئەهزانێ چەی کەردووه .لەه
ڕوانگهی نامهکهیهوه ئهو کنە قوتابی نییه وهک مەن ،ئەهو کاتەهی مەن .ئایەا
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ئەەهزانێ ژنەەت ههیەەه؟ بێگومەەان ئەەهبێ بزانەەێ .هەەهموو هاوڕێکانەەت ئاگەەاداری
هاوسهرگیرییه نائاسوودەکەتن .ئهزانم بهزهییان پێتدا دێتهوه ،بهاڵم ئاگاداری
دهرده دڵی من نین .ئهگهر ئاگاداری بن شتی تر ئهڵێن.
(بۆ ماوهی چرکهیهک زۆر سهرقاڵه بهخواردن که بواری نییه هیچ بڵێ)
ئەەهم هێڵینەەه ئەەهبێ زۆر دڵتەەهڕ بەەێ .ئهگەەهر بزانەەێ ژنیشەەت ههیەەه .ئەەهی
پێشبینی چی ئهکات؟ وائهزانێ خۆم بهتهاڵقدان ئهدهم و ئههێڵم شەووت پەێ
بکات .بۆ وا ئهزانێ ئهوهنده شێتم شتی وا بکهم دوای ئهوهی دووچاری ئەهو
ههموو پهتپهتیهت کردم؟ پێموا بێ نا! تۆ خۆشت ئهزانی که ناتوانی تەهاڵقم
بەەدهی .چونکەەه کەەه نەەاتوانێ بڵەەێ شەەتێکی ههڵەەهم کەەردووه( .دوا فەەڕی
قاوهکهی ئهنێته سهرهوه)
ئهوهی ئهتوانم بیڵێم ئهوهیه که هێڵین شایانی ئهو ئازارهیه .پێەت ئەهڵێم
بیر له چەی ئهکهمەهوه .لەهو بڕوایەهدام هێڵەین لەه کنەه حوسحوسەێکی سەهر
جادهکان باشتر نییه .من ئاوای بۆ ئهچم( .دهنگی خنکهخنک له ژوورهکهی
()4
تهنیشتهوه دێت)
ئهوه دیسانهوه دهموچەاوی خەۆت بەڕی؟ جەوان بیتاشەه( .ههڵئهسەتێ و
بهروانکهکه لهخۆی ئهکاتەهوه) باشەه ئەهبێ بەڕۆم (بەه ههڵنوونەهوه) ئهمەه
خۆشەەترین ژیانمەەه کەەه بەسەەەری ئەبەم .مەەن خەەوا داینەەهناوم هەەهر خەەهریکی
جادهپێوان بم( .گوێی له شتێک ئهبێ و چاوێک دائەهگرێ و بەهوردی گەوێ
ئهگرێ) گیانهکهم ،ئاوت بهرداوهتهوهو هینی ئهو ناوهت نههێشەتووه .نەهڵێی
بهرم نهداوهتهوه .گوێم لێیه ئهڕژێته سهر زهوییهکه( .گوزارشێکی نادیار لەه
تر سیمای دائهپۆشێ) ئهلفرێد! بۆ وهاڵمم نادهیتهوه.

63

(بههێواشی بهرهو ژوورهکه ئهڕوات .دهنگێک لهسهر کورسییهکهوه دێت
و تەەهنێکی قەەور وهرئهگەەهڕێ و ئهکهوێتەەه سەەهر زهوی .ئهوهسەەتێ و بەەه
ترسهوه ئهلهرزێ)
ئهلفێرد! ئهلفرێد! وهاڵمم بدهرهوه! ئهوه چیت خسته خوارهوه؟ ئێسەتاش
سهرخۆشی؟
(ناتوانێ بۆ یهک چرکهی زیاتر تهحهمولی ئهو گرژییه بکات و به پهلەه
بهرهو دهرگای ژووری نووستنهکه ئهڕوات)
ئهلفرێد!
(الی دهرگاکهوه ڕائهوهستێ و تهماشای زهوییهکهی ژوورهکه ئهکات .له
ترسەەا لەەه پەەهل و پەەۆ کەەهوتووه .پاشەەان سهرشەەێتانه هەەاوار ئەەهکا و بەەهرهو
دهرگاکهی تەر ڕائەهکات و ئهیکاتەهوه و شەێتگیرانه ئهیخاتەه سەهر پشەت و
سهرشێتانه ڕوو به ڕاڕهوهکهی دهرهوه هاوار ئهکا)
(پهرده دائهدرێتهوه)
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پهراوێزهکان:
( )2واشەەنتۆن سەەکوێر گۆڕهپانێکەەه لهناوهڕاسەەتی گونەەدی گەەرین وچ لە
شاری نیویۆرک.
( )1ئهلفرێد قایشی چهرمی بەۆ تییکردنەی گوێزانهکەهی بەهکار ئەههێنێ،
ئهو جۆرهی که سهرتاشهکان بەهکاری ئەههێنن لهگەهڵ سەاتورێکی ئاسەن کەه
ئهخرێته ناو کیفهکهوه.
()3

دوو تیبینی وەرگێڕ:

()0
نامێنێ.
( )0حوسحو یانی بێحەیاو دەمهەار و جەرت و فەرت کەر .ئەم وشەەیە
لە دەڤەری هەولێر زۆر بەکار دێت.
D.T.

حاڵەەهتێکی تهندروسەەتییه کەەه توانەەای کەەۆنترۆڵکردنی لەەهرزینی

سهرچاوهکان:
Literature

1-

An introduction to reading and writing
Fourth Edition
Edgar V. Roberts and Henry E. Jacobs
Printed in the USA pages 1054-1059
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_O'Neill

2-

*

*
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بێتی کارۆڵ کێڵهر
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بێتی کارۆڵ کێڵهر ،ساڵی  2935له شاری ڤانکۆڤهر لەه کهنەهدا لەهدایک
بەەووه ،بڕوانامەەهی بهکالۆریۆسەەی لەەه زمەەانی ئینگلیەەزی و درامەەای لەەه زانکەەۆی
بەەەریتیش کۆڵۆمبیەەەا وهرگرتەەەووه .هەەەهروهها بڕوانامەەەهی وانەەەه وتنهوهشەەەی
بهدهستهێناوه .له نێوان سااڵنی  2970- 2921وانهکانی زمانی ئینگلیەزی
و درامەەای لەەه قوتابخانەەه ئامادهییهکان ەدا وتۆتەەهوه و لەەه سەەااڵنی - 2970
 2972و 2979- 2978دا ئهنەدامی دهسەەتهی وانەهبێیی بەەووه لەه زانکەەۆی
سەەایمۆن فرهیەەزهر .هەەهروهها لەەه سەەااڵنی  2981- 2982و  2980وهک
مامۆستای خول له بهشی داهێنەانی نووسەین لەه زانکەۆی بەریتیش کۆڵۆمبیەا
خەەهریکی وانەەه وتنەەهوه بەەووه .بێتەەی لەەه سەەااڵنی 2978- 2977مامۆسەەتای
زمەەانی ئینگلیەەزی بەەووه لەەه کەەۆلییی مامۆسەەتایانی ژنەەان لەەه نیاگەەارا .بێتەەی
دامهزرێنهر و بهرههمهێنهری فێستیڤاڵی "سەهن شەاین کۆسەت"ه بەۆ هونەهری
نووسین لەه نێەوان سەااڵنی .2990- 2983ئێسەتاش مامۆسەتایهو وانەه بەه
حهڤده نووسهر ئهڵێتهوه.
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کتێبه باڵوکراوهکانی بێتی کێڵهر
پرنس جۆرج 2997
 -2دارستان و دهسهاڵت و سیاسهت
ڤیکتۆریا 2992
 -1دهریا ڕۆشنهکان و ڕۆحهپێشهنگهکان
 -3دهریای زیوین کێڵگهی ساڵمۆن لهکهناری ڕۆژئاوا ساڵی 2992
ڤانکۆڤەەەەەەەهر  2970و
 -0دهرگا فێڵبازهکان و دهموچاوهکانی تر
کۆلۆرادۆ له ئهمهریکا 2988
لهساڵی 2970
 -0ئیرتیجالیهت له داهێنانی دراما
 -2پاوڵین ...ژیاننامهی پاوڵین جۆنسۆن ڤانکۆڤەەەەەەەهر  2981و
ئهمهریکا 2982
ڤانکۆڤەەەەەەەەەەەەەهر
 -7لهالی سێبهرهکهوه 2920- 2882
2982
 -8گەەورگی ڕهش ژیاننەەامەی ئێرنێسەەت سۆمسەەۆن سەەیتۆن ڤانکۆڤەەهر
 2980و ئهمهریکا 2980

خهاڵتهکان:
 -2خهاڵتی تاڵهویند بۆ ئهدهبی بهشداریکردن له کۆمهڵگه 2992
 -1خهاڵتی پله سێی وهرزنامهی مێیوویی بۆ کتێبی دهریەا ڕۆشەنهکان و
ڕۆحه پێشهنگهکان 2992
 -3مهدالیای ئاههنگی بیرهوهری  210ساڵهی کۆنفیدراسیۆنی بهشداری
کولتووری.
 -0خەەەەهاڵتی لێسەەەەکاربۆرت بەەەەۆ بهشەەەەداری کولتەەەەووریی لەەەەه الیەەەەهن
کۆمینیوکهیشنی کهنهدا.
 -0مهدالیای ژیاننامهی کهنهدییهکان له الیهن ئهدهبی کهنهدییهوه.
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سهبارهت به دهقی شانۆگهری
ئاههنگی چا خواردنهوهی بێتی کێڵهر
بێتی کێڵهر ،ئهزموونێکی فراوان و ههمهچهشن لهنێو کاره شەانۆییهکانیدا
ئامادهیەەه ،وهکەەو ئەەهو کەەاره ڕێ تێنهچوانەەهی لەەه چهشەەنی بیمەەهی ڕێکخەەهر،
جوتیار ،یارمهتیدهری وێنهگر یان بهڕێوهبهری بهندیخانهی ژنان .بێتەی وهکەو
مامۆستا له گهلێ وۆرک شۆپی شانۆیی له ڤانکۆڤهر خزمهتی کردووه ،لهوانه
چوار ساڵ خزمهتی "پلەهی هەاو هۆلیەدهی" کەردووه .بێتەی وانەهی درامەاو
شانۆی له قوتابخانهی ئامادهیی ویندزهر له شاری نۆر ڤانکۆڤهر تا سەاڵی
 2970وتۆتهوه ،ئهو ساڵهی که کتێبی "ئیرتیجالیهت له داهێنەانی درامەا"ی
تێدا بەهچاپ گهیانەد ،کەه کۆمەهڵێ دهقەی شەانۆیی کەورتن کەه ئاهەهنگی چەا
خواردنهوه لهو کتێبەهدا بەاڵو کراوهتەهوه .هەهروهها بێتەی وانەهی لەه زانکەۆی
سەەایمۆن فرهیەەزهرو زانکەەۆی بەەریتش کۆڵۆمبیەەا وتۆتەەهوه .بێتەەی دامهزرێنەەهرو
بهرههمهێنەەهری پرۆگرامەەی وۆرک شەەۆپ و فێسەەتیڤاڵی نووسەەهرانی ڕۆژئەەاوای
کهنهدایه ،فێستیڤاڵی هونهری نووسین که له ساڵی  2983تا ساڵی 2990
بهردهوام بوو.
بێتی سەهرباری کەاره دراماییەهکانی ،کەاری ژیاننامهنووسەین و مێیووشەی
بهرههم هێناوه ،لهوانه ژیاننامەهی پەاوڵین جۆنسەۆن سەاڵی 2981و گەورگی
ڕهش که ژیاننامهی ئێرنێست سیتۆن ه ساڵی  ،2980لەه الی سەێبهرهکهوه
 2920- 2882ساڵی 2982و دهریای زیوین کێڵگهی سهلهمۆن له کهناری
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ڕۆژئەەاوا سەەاڵی 2992و دهریەەا ڕۆشەەنهکان و ڕۆحەەه پێشەەهنگهکان سەەاڵی
.2992
کورتهی شانۆگهریی ئاههنگی چا خواردنهوه ڕوونکردنهوهی هێزی درامایەه
بەەۆ نیشەەاندانی کارهکتەەهرو بەەارودۆخ و گواسەەتنهوهی ههسەەت .کارهکتەەهره
سەەەهرهکییهکان دوو خوشەەەکی پیەەەری تەەەهنیان کەەەه لەەەه دهرهوهی هەەەاوڕێ و
کهسوکاردا دهژیەن و هەیچ کهسەێکیان نییەه ،تەهنیا ئەهو کهسەانهی کەه جەار
بهجار دێن بۆ ماڵیان بۆ جێبهجێ کردنی کارێکی تایبهت وهکو ڕۆژنامههێنهر
یان پێوهر-خوێنەهر .ئەهم شەانۆگهرییه کورتەه زۆر بەه کەورتی و کارامهییەهوه
کێشهکانیان دهرئهخات و به سۆزێکی زۆرهوه پهنجه ئهخاته سهر تهنیاییان.
ئاهەەهنگی چەەا خواردنەەهوه ،شەەانۆگهرییهکی زۆر کورتەەه بەەۆ نیشەەاندانی
ههڵبیاردنه قورسهکانی کارهکتهرهکان ،بۆیه زۆر به زهحمەهت دهرفەهت ،یەان
بواری ئهوهیان ئهبێت تا له میانی ئهو وهاڵم و گۆڕانانەهدا ڕێ بکەهن کەه لەه
شانۆگهرییهکی درێیدا ههن .ئهڵما و ههستێر ههردوو جیان له یەهکتر ،بەهاڵم
ههردووکیشیان خهریکی مشتومڕێکی الوهکین سهبارهت به نەاو و مێەیوو لەه
ڕابردوویهکی شاراوهی درێییاندا .دوای ئهمهش ،لەه دوا قسەهی ئەهڵما-دا کەه
وێنه سهرنجڕاکێشهرهکه تهواو ئهبێ ،ئهشێ کهسێک هێمایەهکی هۆشەیاریی و
ددان پیانەەان ببینەەێ کەەه ئێمەەه لەەه چەەاوهڕوانی تەەهواو بوونەەداین ،کەەهچی
کارهکتەەهرهکان گهشەەه ئهکەەهن .تهنانەەهت کەەوڕه ڕۆژنامەەه گهیهنهرهکەەهش کەەه
بهشێک نییه له قسهکردن ،دڵڕهقییهکهشی بهرامبەهر خوشەکهکان بەه ڕوونەی
دهرئهکهوێ .بەهم شەێوهیه کێڵەهر بەارودۆخی ئەهو مرۆڤانەهی بەه شەێوهیهکی
درامی کاریگهر داڕشتووه که ژیانێکیان کردووه .ئاسەان نییەه شەانۆگهرییهک
پهیدا بکهی که ژیان و ههستێکی زۆر له ماوهیهکی زۆر کورت و لەه کەارێکی
خێرادا بگوێزێتهوه و بگهیهنێت.
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شانۆگەری

ئاههنگی چا خواردنهوه
نووسینی :بێتی کێڵەر

کارهکتهرهکان:
ئهڵما ئیڤانس :تهمەهنی حەهفتاو پێەنل سەاڵه ،زۆر بنکۆلەهو لەهڕو الوازه.
جلەەهکانی سەەادهن ،بەەهاڵم مۆدێلیەەان مەەاوه .قەەیه سەەپییهکهی کەەورت و جەەوان
بڕیوه .به یارمهتی گۆچانهکەهی ئەهڕوات بەهڕێوه ،وهکەو پەهک کهوتهیەهکیش
نایهته ئهژمار.
هێستهر ئیڤانس :تهمهنی حهفتاو نۆ سەاڵه .تۆزێەک جیەاوازی جهسەتهیی
لهگهڵ خوشکهکهیدا ههیه .جگەه لەهوهی پێئەهچێ دهموچەاوی ههنەدێ زیەاتر
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لۆچ و زهرد ههڵگهڕاو و ژاکاوتر بێ .لهسەهر عهرهبانهیەه .گەهرچی قاچەهکانی
شهلن ،بهاڵم به دڵنیاییهوه عهقڵی ساغه.
کوڕێك :له سهرهتای باڵو بوونیایهتی .زۆر بهکهمی ئهبینرێ.
دیمەەهن :ژووری دانیشەەتنی مەەاڵی خوشەەکهکانه ،ئەەهو دهرگایەەهی بەەه ڕووی
کۆاڵنهکەەهدا ئهکرێتەەهوه ،کهوتۆتەەه الی چەەهپی دیەەواری سەەهرهوهی پشەەتهوهی
شانۆ .پهنجهرهیهکی گهورهش ڕوو به کۆاڵنهکه کهوتۆتەه ناوهڕاسەتی دیەواری
پشتهوهی شانۆ .لهسهر دیواری الی ڕاستی سهرهوهی شانۆ دهرگایهک ههیەه
بەەهرهو مەەوبەق .لهسەەهر دیەەواری الی چەەهپیش دهرگایەەهک ههیەەه کەەه بەەهرهو
بهشەەهکانی تەەری خانووهکەەه ئهکرێتەەهوه .الی چەەهپی خەەوارهوهی شەەانۆش
کورسەەەییهک دانەەەراوه ،الی ڕاسەەەتی سەەەهرهوهش قهنهفهیەەەهک و الی ڕاسەەەتی
خەەوارهوهش عهرهبانهیەەهکی چەەا ههیەەه .ژوورهکەەه پەەڕه لەەه خشەەڵی گرانبەەههاو
قهرهباڵغه به ژیانی سێنارهکه سهدهیهک له ژیان.
(الی سهرهوه ئهڵما ڕوو له عهرهبانهکهی ههستێر ئهکات ،که کەهوتۆتەه
الی چهپی سهرهوهی شانۆ .گۆچانهکهی ئهڵما لهسهر کۆشی ههستێره)
ههستێر :ئاوا.

(ئەەهڵما گۆچانهکەەهی لەەه ههسەەتێر وهرئەەهگرێ ،هەەهردووکیان چاوێەەک بەەه
ژوورهکهیا ئهگێڕن).
ئهڵما :لهو بڕوایهدام لهسهر قهنهفهکه ...لهسهری ئهو سهرهوه دائهنیشم.

ههستێر :بهڵێ :خراپ نییه .ئینجا ئهو ئهتوانێ له نێوانماندا دابنیشێ.

(ئەەهڵما لهسەەهر قهنهفهکەەهی الی ڕاسەەتی خەەوارهوهی شەەانۆ دائهنیشەەێ،
ههردوو ئهکهونه تاوتوێکردنی ئاکامهکه)
ئهڵما :بهاڵم ئینجا ئهو زۆر لهدهرگاکهوه نزیکه ،ههستێر!

(ههستێر سهر ئهلهقێنێ ،له کێشهکهیا تواوهتهوه)
73

ئپپهڵما (:بەەهرهو ئهوسەەهری قهنهفهکەەهی الی ڕاسەەتی خەەوارهوهی شەەانۆ
ئهڕوات ).ئینجا باشتره لێره دابنیشم.
ههستێر :ئهڵما ،بهاڵم ئێستا زۆر له منهوه دووره.

(ئەەهڵما ههڵدهسەەتێته سەەهر پەەێ؛ هەەهردووکیان ج ەارێکی تەەر ئهکهونەەهوه
تاوتوێکردنی ژوورهکه)
ئهڵما :بهاڵم ئهگهر عهرهبانهی چایهکه بهرهو الی تۆ پاڵ بنێم ،ئیتەر ئەهو

بهرهو الی تۆ دێت ،وا نییه؟
)الی چهپی سهرهوه ی شانۆ ،بۆ بینینی شوێنه کانی شانۆ وا دابنرێ کەه
ئاراسەەتهکانی شەەانۆ لەەه گۆشەەهنیگای ئهکتهرێکەەهوه کەەه ڕوو بەەه بینەەهران
ڕاوهستاوه .وهسفکراوه .ههرچهند "ڕاست" له ههقیقهتدا الی چهپی بینهرانهو
"چهپ"یش الی ڕاسته" .الی خوارهوهی شانۆ" هێمایه بۆ پێشهوهی شانۆ ،له
کاتێکدا الی سهرهوهی شانۆ هێمایەه بەۆ بهشەی پشەتهوه .دهسەتهواژهکانی
خوارهوهو سهرهوه ئهو کاته مانا پهیدا ئهکهن که شانۆ ڕوو به بینهران بێ،
لهبهرئەەهوه تهماشەەاکهر لهسەەهر زەوییەکەەهوه لەەه توانایەەدا ئەەهبێت سەەهرتاپای
شانۆکه ببینێت)
ههستێر :ئۆی ،باشه ئهڵما .تۆ دڵنیای که ئهمڕۆیه؟

ئهڵما (:عهرهبانهی چایهکه بەهرهو الی ههسەتێر پەاڵ ئەهنێ کەه کەوپ و

دهستهسڕ و شتی تری لهسهره) یهکهمین پێنل شهممهی مانو.
ههستێر :خۆ بسکیته قاوهدارهکانت لهبیر نهکردووه؟

ئپپهڵما :نەەهخێر ئەەازیزم وان لەەهناو قاپهکەەهدان ،لهگەەهڵ چایهکەەه دایەەەان

ئهنێم(.ئهڕواته الی پهنجهرهکهوه ،بهوردی تهماشەای الی ڕاسەتی کۆاڵنهکەه
ئهکات)
ههستێر :ئهی کاکاو؟
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ئهڵما :له یادمه.

ههستێر :تۆ له سهردانهکهی چارڵی له بیرت چوو!

ئهڵما :ههستێر ،چارڵی چای ئهخواتهوه .کاکاوم بۆ دروست نەهکرد لهبەهر

ئهوهی چایی ئهخواتهوه.
ههستێر :ئۆی .به ههرحاڵ دووایین -جار نهشمایهوه.

ئهڵما :ئهو ڕۆژه زۆر مهشغوڵ بووین...

ههستێر :ئەاوا بەه پهلەه ئهچوویتەه ژوورهوهو ئههاتیەه دهرهوه .دهربەارهی

باوکی و بهینبرج قسهم بۆ ئهکرد ...ئهویش نهمایهوه.
ئهڵما :بهینبرج چیی بوو؟

ههسپتێر :یهکهم گهشتی بۆ دهرهوهی لیڤهرپوڵ ...کاتێ باوکی بۆ مەاوهی

سێ مانو ڕۆیی و ئێمهش وامان زانی که لهگهڵ کهشتییهکهدا ڕۆیشتووه.
ئهڵما :ئهوه بهینبرج نهبوو.

ههستێر :بهڵێ ،خۆی بوو .بهینبرج بوو .لهیادمه لهناو ئهو بهفرهو لهسهر

شۆستهی لهنگهرگاکه وهستابووین و وهختێ هات و لهنگهری گرت .ئهوه ئهو
ساڵه بوو که پۆلی یەکەمی قوتابخانهم دهست پێکرد و ئەهمتوانی پیتەهکانی
سهر تهنیشتهکهی حونجه بکهم.
ئهڵما :ئهوه پاپۆڕی دهستهخوشکی بوو ،هادینگام.

ههستێر :بهینبرج بوو .تۆ منداڵ بووی و لهبیرت نەهماوه .بەا بەزانین ئەهو

ساڵه بوو که...
ئپهڵما :دایکم جار بهجار ئەهو چیرۆکەهی بەۆ ئهگێڕامەهوه .هادینگەام بەوو.

مهکینهکهی له کهیپ ۆر لهودیوی هێبریدزهوه شکا.
ههستێر :ساڵی  2951بوو .تۆ ئهو کات تهمهنت تهنها چوار ساڵ بوو.
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ئهڵما :هادینگام بوو .له پێنجی کانوونی دووهم شهقوشڕانه خۆی کرد بەه

بهندهرهکهیا.
ههستێر :چەواری کەانوونی دووهم بەوو .دوای سەهعات نەۆی بەهیانی بەوو.

ئێمه لهناو بهفرهکەه وهسەتابووین و تهماشەای بەهینبرجمان ئەهکرد کەه پەاڵی
دابەەوو بهشۆسەەتهکهوهو مەەن گریەەام و فرمێسەەکهکانم لهسەەهر ڕوومهتەەهکانم
بهستنی.
ئهڵما :هادینگام بوو.

ههستێر :ئهڵما ،ئهزانی دایەه نەهگریا .بەاوهڕ ناکەهم قەهت گریابێەت .بیەرم

سهبارهت به ناو و شوێن زۆر تییه بۆیه لێم تێک نەاچن وهک ههنەدێ کەه ،
ئهتوانم باسەیان بکەهم ،بەهاڵم ههنەدێ شەتی تەرم نایهنەهوه بیەر وهک ئەهوهی
خهڵکی چ پهرچه کهردارێکیان هەهبوو .بەهاڵم ئەهو ڕۆژهم لەهبیره .فرمێسەکی
بهستوو لهسهر ڕوومهتهکانم بوون و دایه نهگریا.
ئهڵما( :سهر ئهلهقێنێ) دایەه گەوتی یەهک وشەه چییەه لەه دهمەی نههاتەه

دهرێ .ڕێک شانبهشانی دایه بهرهو ماڵ گهڕایهوه.
ههستێر( :پێئهکهنێ) قهت زۆر بڵێ نهبووه ...ئهی ئێستا دێت؟

ئهڵما :نهخێر ،نابێ لهوه زیاتر دوا بکهوێ ،ئهوا نزیکەهی سەهعات چەوار و

نیوه.
ههستێر :باشتره چایهکه بێنیت ،پاشان شتهکانی تر سروشتی ئهبن.

ئپپهڵما :بەەهڵێ ئەەازیزم ،ئەەهزانم(.لەەهدهرگای الی ڕاسەەتی سەەهرهوهی شەەانۆ
ئهڕواته دهرهوه) ههموو شتێک ئامادهیه.
ههستێر :ئهی دهربارهی چی ئهدوێی؟

ئهڵما (:بهقۆرییهکهوه دێتهوه ژوورهوه) لهو بڕوایهدا بووم که لهوانهیه...

(به وریاییهوه قۆرییهکه دائهنێ) ...لهوانهیه براکهی جۆرج بێت!
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ههستێر :ئهی تۆرپیدۆ ،ئەهو بۆمبەا گەهوره خۆهەاوێیه؟ نەا ،ئەهڵما ،هێنەده

تهمهنی نییه بۆ گێڕانهوهی ئهم چیرۆکه!
ئهڵما :ئهوهنده تهمەهنی ههیەه بزانەێ ئازایەهتی چییەه .وامزانەی مەهدالیای

نیشان ئهدهم( .بهرهو الی پهنجهرهکه ئهڕوات ،به نیگهرانییهوه لەه هەهردوو
الی کۆاڵنهکه ئهڕوانێ پاشان بهرهو الی موبەقهکه ئهڕوات).
ههستێر :هێشتا نا؟ ئهمشهو وا دواکهوت .تۆ دڵنیای ئهمڕۆیه؟

ئهڵما :دێت .یهکهم پێنل شهممهیه( .ئهڕواته دهرهوه)

ههستێر :پارهکهیت الیه؟

ئهڵما (:به قاپێ بسکیتهوه ئهگهڕێتهوه) بیست دۆالرییهکم پێیه ههستێر.

ههستێر :ئهڵما!

ئهڵما :بهههرحاڵ ،ئهوهندهمان لێی سهرم نەهکردووه .ئەهوه دهنەیس بەوو

ئاخیر جار وردهی پێ بوو .بهم شەێوهیه ئەهتوانین دوو میوانەداریمان هەهبێ،
ههستێر.
ههستێر :لهوانهیه دهنیس پێی گەووتبێ کەه وردهی بیسەت دۆالری لهگەهڵ

خۆیدا ههڵگرێ.
ئپپهڵما :ئەەهوه دێنەەێ هەەهوڵی بەەۆ بەەدرێ(.دووبەەاره بەەهرهو الی پهنجهرهکەەه
ئهڕوات) ئایا ئهڕۆی باسی هادینگامی بۆ بکهی؟
ههستێر :بهینبرج بوو .لهوانهیەه ...یەان لهوانەهیەه دهربەارهی ڕۆژی تەهواو

بوونی جهنگی جیهانی بدوێم .ئهڵما ،ههراو هوریا و شریته کاغهزییەه ڕهنگەاو
ڕهنگهکانت لهیاده.
ئهڵما" :بابه"ش لهسهر کورسییهکهی خۆی بێدهنو دانیشتبوو.

ههستێر :وهکو ئهوه نهبوو که جۆرج ڕۆیشت .ئێستا دێت یان نا؟
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ئهڵما :نهخێر ئازیزم ،لهوانهیه له شوێنێکا وهستابێ بەه قسەهوه مهشەغوڵ

بێ( .سهیری الی ڕاست ئهکات) ...نا ...نا ئهوهتا وا له بەهردەم دااڵنەکەی
داڤییه!
ههستێر :ئهوا چایهکه تێ ئهکهم ،ئهڵما کاکاو بۆ تۆ تێ ئهکهم.

ئپپهڵما(:ئهڕواتەەه دهرهوه) هەەهموو شەەتێک ئامادهیەەه ،ئەەهبێ ههنەەدێ ئەەاوی
گهرمی تێ بکهم.
ههستێر :حهلوای سپیت لهبیر نهچێ!

ئهڵما( :دهرئهکهوێتهوه) ئۆی ،ههستێر ،ئهی ئهگەهر بێتەه ژوورهوه و الی

قاپییهکهوه دانیشێ؟ خۆ قهت ناشمێنێتهوه!
ههستێر :ئهبێ زۆری لێ بکهی .ئهڵما بۆ خاتری خوا کاکاوی بۆ بێنی!

(ئهڵما لهو ناوه نامێنێ)
ههستێر :ئهبێ زۆر لێره نزیک بووبێتهوه .ئهو ناڕوا بۆ لێشینسکی و بالک

بێرنز که تا دوای سهعات شهش ناگاتهوه ماڵ.
ئهڵما( :ئهگهڕێتهوه و کاکاوێکی پێیه) ئهوهتا! یهکسهر له...

(کوڕهکه بهالی پهنجهرهکهدا ڕهت ئەهبێ .ده نگەی فڕێەدانی ڕۆژنامهیەهک
دێت لهبهردهم ههیوانهکه)
( ئهڵما و ههستێر تهماشای دهرگاکەه ئهکەهن و چەاوهڕێ ئهکەهن .بەهو
هیوایهی گوێیەان لەهدهنگی دهرگەا بێەت .بەهاڵم هەهردووکیان ئەهو ڕاسەتییه
ئهزانن .دواجار ئهڵما بەهرهو الی دهرگاکەه ئەهڕوا و ئهیکاتەهوه و تهماشەای
ڕۆژنامهکهی سهر زهوییەکە ئهکات)
ئهڵما :خۆ ئهوه تێپهڕی و ڕۆیی.

ههستێر :ئهبێ ڕۆژهکهت لێ تێک چووبێ.

ئهڵما :نهخێر ،له دااڵنەکەی داڤیس خهریکی کۆکردنهوهی پارە بوو.
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ههستێر( :دوای وچانێکی درێی) خۆ نابێ ئێمهی لهیاد چووبێ.

ئهڵما( :هێشتا کاکاوهکهی به دهستهوهیه ،لەه دهرگاکەهوه ئهگهڕێتەهوه)

ئێستا وا له کێریگانس خهریکی کۆکردنهوهیه.
(دهرگاکه پێوهئهدا و کڵۆاڵنه ئهوهستێ)
ههسپپتێر :باشەەه بەەه کاکاوهکەەهوه لەەهوێ مهوهسەەته! زۆر دهبەەهنو دێیتەەه

بەەهرچاو( .ئەەهڵما کاکاوهکەەه ئههێنێتەەه سەەهر عهرهبانەەهی چایهکەەه) ئەەهوه
چایهکهته( .ئهڵما کوپێ چا ههڵئهگرێ و لهسهری ئهوسهری قهنهفهکه الی
چهپی سهرهوهی شانۆ دائهنیشێ ،بێدهنگییهکی درێی دێته ئاراوه)
ههستێر :وابزانم چیرۆکهکه بۆ پێوهر خوێنهکه ئهگێڕمهوه.

ئهڵما :هادینگام بوو؟

ههستێر :بهینبرج بوو.

ئوڵمەەا( :دوای وچانێەەک) بەەۆ دوو ههفتەەهی تەەریش تهماشەەای پێوهرهکەەه
ناکهن.
(بههێواشی تاریک

دادێت(

سهرچاوهکان:
An Introduction to Reading and Writing
Fourth Edition
Edgar V. Roberts and Henry E. Jacobs
U.S.A. 1993
Pages 1049 – 1053
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ئۆجین یۆنسکۆ
( شانۆنامهنووسی بلیمهتی ڕۆمانی – فهڕهنسی )2990 – 2959
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ئۆجین یۆنسکۆ له بیسەت وشهشەی تشەرینی دووهمەی  2959لەه شەاری
سهالتینا له ڕۆمانیا ،ههنەدێ سەهرچاوهش ئەهڵێن لەه سەاڵی  2921لەهدایک
بووه .باوکی پارێزهرێکی ڕۆمانی بوو که ئهویش پێی دهوترا ئۆجین یۆنسەکۆ
و دایکیشی ترێسه ئیپکار کنی ئهندازیارێکی پرۆتستانی فەهڕهنسەی بەوو کەه
به هۆی کارهکهیهوه له ڕۆمانیا گیرسابۆوه .کاتێ هاوسهرگیری ئهکهن دایکی
ئهبێتەەه ئۆرسەەۆدۆکس و کوڕهکهشەەیان تەەا مەەردن هەەهر بەەه ئهرسهدۆکسەەی
ئهمێنێتهوه.
دوای لهدایکبوونی ئۆجین به ماوهیهکی کهم ،خێزانهکهیان ئهگوێزنهوه بەۆ
پاریس ،بۆ ئهو شوێنهی که باوکی تیایدا درێەیه بەه خوێنەدن ئەهدا و ئهبێتەه
دکتۆر له بهشی یاسا .له ساڵی  2922مارلینیای خوشەکی لەهدایک ئەهبێ و
ساڵی دواتریش مێرسیهی بەرای لەهدایک ئەهبەێ کەه دواتەر لهتهمەهنی هەهژده
مانگیدا ئهمرێت .ساڵی  2920له گۆڕهپانی ڤاوجیرارد له پاریس نیشەتهجێ
ئهبن.
ساڵی  2922باوکی ئهگهڕێتهوه بۆ بوخارسەت ،ئەهو سەاڵهی ڕۆمانیەا لەه
جەەهنگی جیهەەانی یهکهمەەهوه تێەەوەگال ،هاوسەەهرهکهی و دوو منداڵهکەەهی لەەه
پاریس ئهمێننهوه و ئهبوایه مشوری ژیانی خۆیان بخۆن ،ههرچهنده له الیهن
کهسوکاری ترێساوه ههندێ کۆمهک ئهکرێن .پاش تهواو بەوونی جەهنو هەیچ
ههواڵێکی باوکی نابێت و وا ئهزانن له بهرهکانی جهنگدا کوژراوه.
ترێسەەا و منداڵەەهکان لەەه ئەەوتێلی دی نیڤیەەر لەەه شەەهقامی بلۆمێەەت ئەەهژین.
تهندروسەەتی ئەەۆجین بەەهرهو نالەەهباری ئەەهڕوات .دایکەەی ئەەهینێرێ بەەۆ الدێ تەەا
لهگهڵ کهسوکاریدا بەیی .ئەهو دوو سەاڵهی ژیەان لەه الدێ 2929 - 2927
لهگەەەهڵ خوشەەەکهکهی مارلینیەەەا جێگەەەا و ڕێگایەەەهکی گرنگیەەەان ئەەەهبێ لەەەه
نووسینهکانی ئۆجین.
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ئۆجین و خوشکهکهی ئهگهڕێنهوه بەۆ پەاریس و لەه شەوقهیهکی بنەوک و
تاریک له شهقامی دی سوراڤیر لهگهڵ دایکی و نهنک و باپیرهی ئهژین .لەهو
شوقهیه ئۆجین شانۆگهری دوو پهردهیی "قارهمان" و سیناریۆیهکی پێکەهنین
ئامێزی تێدا نووسی ،که بهداخهوه ئهو تێکستانه ون بوونه.
بەاوکی ئەەۆجین لەەه شەەهڕدا نەەهمردبوو ،تهنانەەهت سەەهربازیش نەەهبوو ،بەەهاڵم
پۆستی پشکنهری سهالمهتی ههبوو له پۆلیسی بوخارست .له سەاڵی 2927
دووباره ژن ئههێنێ و ئهبێتەه ژهنەهڕاڵی پشەکنهر .ئەهو ههمیشەه پشەتیوانیی
دهسهاڵتی کەردووه (ئهفرێسەکۆ ،کۆردیەانۆ ،پاسەهوانی ئاسەنین ،نازییەهکان،
کۆمۆنیستهکان) چونکه پێی وابوو دهسهاڵت ههمیشه لهسەهر ههقەه .بەههۆی
خراپ بهکارهێنانی پۆستهکهی له پۆلیس و نیشتهجێ بوونی مەاڵ و منەداڵی
له دهرهوهی سنووری ڕۆمانیا تهاڵقدانی ژنهکهی لێ ئهکهوێتهوه و پێ لهسهر
وهرگرتنهوهی منداڵهکانی دائهگرێ.
پاش ئهوهی ئۆجین وهک هەهرزهکارێک گهڕایەهوه ڕۆمانیەا دایەک و بەاوکی
لێک جیا بوونهوه .کهوته خوێندنی ئهدهبی فهڕهنسی له زانکەۆی بوخارسەت.
یۆنسەەکۆ لهگەەهڵ ڕۆدیسەەیا بوریلینەەۆ هاوسەەهرگیری کەەرد و کنێکیەەان بەەوو کەەه
ژمارهیهک چیرۆکەی منەدااڵنی نائاسەایی بەۆ نووسەی .خێزانهکەه جەاریکی تەر
گهڕانهوه فهڕهنسا و له شاری مارسەیلیس لەه کەاتی جەهنگی جیهەانی دووهم
نیشتهجێ بوون .دوای جهنگیش جارێکی تر چوونهوه پاریس.
یۆنسکۆ له الیهن ڕهخنهگرانهوه وهکو شانۆنامهنووسێک ئاماژهی پێەدهکرا
تهنانهت پێش ئهوهی یهکهم شانۆگهری خۆی (سۆبرانۆی کهچهڵ) له سەاڵی
2905دا بنووسێت .له تهمهنی چب ساڵیدا بڕیاری دا فێری زمانی ئینگلیزی
بێت .یۆنسکۆ ئیلهامی له ههموو شتێک وهردهگرت.
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کەەاره بهناوبانگەەهکانی یۆنسەەکۆ 'وانەەه  '2902و 'کورسەەییهکان  '2901و
'کهرگهدهن .'2909
شەەانۆگهرییهکانی یۆنسەەکۆ یەەان وهک خەەۆی نەەاوی نەەابوون 'دژه شەەانۆ'
ترادیسەەەەیۆنی شەەەەانۆییان لەەەەه ڕووی گرێننەەەەه و ئهنجامەەەەهوه تێکشەەەەکاند.
بهرههمەەەهکانی یۆنسەەەکۆ بهرههمگەەەهلی مەەەۆدێرنن .شەەەانۆنامهکانی سەەەۆراخی
دۆزینەەهوهی قوربەەانی و نهێنییەەهکانی وجەەودن لهگ ەهڵ خەەهیاڵ و زۆرجەەاریش
خەەهیاڵی گاڵتەەهئامێز .هێڵەەی جیاکەەهرهوهی نێەەوان خەەهیاڵ و واقیەەۆ بەەهردهوام
لهکهدار ئهبێ ههروهک یونسکۆ جیهانهکانی بێمانا وهسف کەردووه و پێیوایەه
ڕێکهوت بهڕێوهیان ئهبات.
لەەەه سەەەاڵی  2921مەەەارتین ئهسەەەڵین پێناسەەەهی یۆنسەەەکۆی کەەەرد وهک
نووسهرێکی ڕابهر له شانۆی ئهبشورد (بێمانا) ،شانبهشانی نووسهرانی تەری
وهک سەامۆئیب بێکێەەت و ڤەین جێنێەت و ئارسەهر ئەەادهمۆڤ .هەهموو هەەهمان
تێگهیشتنیان ههبوو بۆ ژیان ،زیاتر لهمهش ژیانیان بەه بێمانەا دهزانەی .ئەهم
نووسهرانه نهک ههر ترادیسەیۆنی شەانۆییان گەۆڕی ،بەهڵکو شۆڕشەێکیان لەه
هونهری نووسینیش بهرپا کرد.
ساڵی  2912یۆجین پاش مشتومڕو گاڵهگاڵ و شهڕ ،ماڵی باوکی بهجێ
ئههێڵێ و ڕوو له ماڵی دایکی ئهکات که ئەهوکات لەه بوخارسەت فهرمانبەهری
بانەک بەەوو ،خوشکهکهشەەی کەەه لەەه دووجەەار هاوسەەهرگیریدا بهختەەهوهر نەەهبوو
لهدوای گهڕانهوهی ئەۆجین بەۆ فەهڕهنسەا لەه  2938پهیوهندییەهکی وای بەه
ئۆجینهوه نامێنێ .ئۆجین ژوورێک له ماڵی میمکی (پووری) دهست ئهکهوێ
باوکیشی جاربهجار ههندێ پارهی ئهداتێ .باوکی ئهیویست ئەۆجین ببەێ بەه
ئهندازیار ،بهاڵم ئەۆجین حەهزی لەه ئەهدهب و شەیێر بەوو .لەه سەاڵی 2918
وهک شاعیرێک دهرکهوت لەه ڕۆژنامەهی 'بێڵییەهت دی بهبەهگال' و لەه نێەوان
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سااڵنی  2919تا  2933ئهدهبی فهڕهنسی ئهخوێنێ له زانکۆی بوخارست.
له  2935یهکهمین وتاری له 'زۆداک ریڤیەو' بەاڵو کەردهوه .لهسەاڵی 2932
شەەیوهنی زینەەدهوهره بنوکەەهکانی لەەهژێر کاریگەەهری فرانسەەیس جەەهیمس دا
نووسی.
ساڵی ' 2930نهخێر' وتار و یاداشت بەاڵو ئهکاتەهوه  .لەه 2937وه تەا
 2938ئهبێته بهرپرسی بهشی ڕهخنهی فاکاڵڕیڤیو .ههروهها له یونیڤێرساڵ
لیترهر و ڕۆژنامهی ڕۆژانهی شانۆو بیروڕای ئەازاد نووسەینی بەاڵو ئەهکردهوه.
ئەەۆجین لەەه سەەاڵی  2938دهسەەتهواژه ڕهخنهییەەهکان لەەه 'ڤێرمەەه'دا بەەاڵو
دهکاتهوه .ههمان ساڵ دهوڵهتی ڕۆمانیا مینحهی سهفهرکردنی بەۆ فەهڕهنسەا
ئەەهداتێ بەەۆ نووسەەینی تێەەزی نامهکەەهی (کەەه هەەهرگیز تەەهواوی نەەهکرد) بەەه
ناونیشانی 'گوناهە و ناونیشانی مەهرگ لەه شەیێری بەۆدلێردا' .لەه پاریسەیش
کهوتەەه خولیەەای نووسەەین لهسەەهر ئیمانوئێەەب ماونیەەهر ،بێردیەە  ،جەەهیکۆب
مارتهین ،و گابرێب مارسیب.
ئۆجین ساڵی  2939هێنەری تۆمەا و گروپەی پشەت ئیسەپرت ڕیڤیەوی
ناسی .دوای جهنگی جیهانی دووهمیش ئهگهڕێتهوه ڕۆمانیاو وهکو مامۆستای
زمان و ئهدهبی فەهڕهنسەی لەه بوخارسەت دهسەتبهکار ئەهبێت .بەهاڵم هەهل و
مەەهرجی ڕۆمانیەەا زۆر نالەەهبار ئەەهبێ و بەەه یارمەەهتیی هاوڕێکەەانی دۆکیەومێنتی
سهفهرکردن پهیدا ئهکاو لەه سەاڵی  2901لهگەهڵ هاوسەهرهکهی ئهچێتەهوه
فهڕهنسا .سهرهتا له ئوتێب ئهمێننهوه و پاشان وهزعەی داراییەان زۆر خەراپ
ئەەهبێ و ئەەوجین ڕۆمەەانی 'قەەهدیس ئورکەەان'ی پاڤێەەڵ دان ()2937 -2959
وهرئهگێڕێ .ساڵی  2900ئهچێتهوه پاریس .لهبەهر بێکەاری و دهسەتکورتی
له دهزگایهکی چاپهمهنی کار ئهکات و کهوته وهرگێڕانەی کارهکەانی شەاعیری
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ڕۆمانیا ئورمۆز ( )2913- 2883که ڕابهرێکی سەوریالیزم بەوو .لەهو مەاوه
تهنگهشه داراییهدا خزم و که یارمهتی ئهکردن.
ساڵی  2908باوکی کۆچی دوایی ئهکات ،ههر ئهو ساڵه ئەۆجین دهسەت
ئهکات به نووسینی شانۆنامهی 'بریما دۆنای کهچهڵ' ،که دواتریش له 22ی
ئایاری  2905بۆ یهکهمینجار نمەایش ئەهکرێ و سەهرکهوتنێکی وا بهدهسەت
نەەاهێنێ جگەەه لەەه دهستخۆشەیی چهنەەد ڕۆشەەنبیرێک .هەەهر لەەه سەەاڵی 2905
ئۆجین ئۆنسکۆ ڕۆڵ ئهبینێ له 'دهرمان خەواردوو کەراو' ی 'دیستۆڤسەکی' دا
که له دهرهێنانی نیکۆال باتاڵی بوو .ههروهها زهوقی سهرکێشەی و چێەی و
نیهیلیزم ئهیکهنه ئهندامی کۆلێجی پاتافیزیکس و سەااڵنی دواتەریش زۆربەهی
بهرههمهکانی ئۆجین له باڵوکراوهی ئهو کۆلێجه باڵو بوونهوه.
ئۆجین له 8ی ئایەاری سەاڵی  2929مەهدالیای مۆنەاکۆی وهرگەرت و لەه
کانوونی یهکهمی ههمان ساڵ خهاڵتی شەانۆی نهتهوایەهتیی مەهزنی وهرگەرت،
ساڵی  2975ئهبێته ئهنەدامی کەۆڕی زانیەاری فەهڕهنسەاو هەهروهها خەهاڵتی
مەزنەەی نهمسەەا بەەۆ ئەەهدهبی ئەەهوروپی وهرئەەهگرێ .سەەاڵی  2973خەەهاڵتی
ئۆرشهلیم و شاری ڤینی وهرئهگرێ .ساڵی  2970بڕوانامهی فهخری دکتۆرا
له زانکۆی وارویک لەه بەهریتانیا و سەاڵی 2970یەش لەه زانکەۆی ئۆرشەهلیم
وهرئەهگرێ .سەاڵی  2972مەەهدالیای مەاکس ڕینهارتەدی پەەێ ئەهدرێ .سەەاڵی
 2980بەەاری تهندروسەەتی یەەوجین تێەەک ئەەهچێ و بەەۆ مەەاوهی دوو ڕۆژ لەەه
خهسەەەتهخانه ئهخەەەهوێ .لەەەه 22ی نیسەەەانی سەەەاڵی  2980دوو مەەەهدالیا
وهرئەەهگرێ :مەەاێینی و الفلەەێش .لەەه مەەانگی ئایەەاری هەەهمان سەەاڵیش خەەهاڵتی
نێونهتهوهیی مۆنتیکارلۆ بۆ هونهری هاوچهرخ وهرئهگرێ و له 11ی تشرینی
دووهمی ههر ئهو ساڵه خهاڵتی ت . .ئهلیۆت – ئینگهرسەۆڵ لەه شەیکاگۆ
وهرئهگرێ.
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ئینجا ئهچێته شاری بێرن و وهک چاالکهوانێک بهشەداری کۆبوونەهوهکانی
پشەەتیوانی مەەافی مەەرۆڤ ئەەهکات .لەەه 13ی شەەوباتی  2987شەەانۆی دی ال
ههشێت یادی سێیهمین ساڵی نمایشەکردنی بهرههمەهکانی ئەۆجینی کەردهوه.
له ئازاری ههمان ساڵیش مهدالیای شارهوانیی پاریسی وهرگرت و لەه مەانگی
تشرینی یهکهمی ههمان ساڵیش دوو مهدالیای زێڕ وهرئهگرێ.
لەه مەانگی شەوباتی  2989ئەۆجین جەارێکی تەر ئهکهوێتەه نهخۆشەخانه،
ئهمهش ئهبێته ڕێگر له بهشداری داکۆکی مافی مرۆڤ لەه ڕۆمانیەا .کنهکەهی
لەەەهبری خەەەۆی وتەەەاره تۆمهتبارکهرهکەەەهی لەەەه دژی ڕژێمەەەی ڕۆمەەەانی بەەەۆ
ئهخوێنێتهوه .له سهرهتای مانگی ئازار حهوت سهد و ده ( )725نووسەهر،
له نێویاندا ئۆجین یونسکۆ و سامۆیب بێکێت ئیمزا ئهکهن لهسهر ڕاگهیانەدنی
مافی ڕادهربڕین .له حهوتی ئایار ئۆجین یونسەکۆ و جەاکی مەاوکلێر خەهاڵتی
مەەۆلێر وهرئەەهگرن .لەەه 35ی کەەانوونی یهکەەهمیش یونسەەکۆ و سەەیۆران ئهبنەەه
ئهندامی فهخریی یهکێتی نووسهرانی فهڕهنسا.
لەەەه بیسەەەت و حەەەهوتی تشەەەرینی دووهمەەەی  2991زانکەەەۆی سیلیسەەەیا
کاتۆفیتشەەی لەەه پۆڵهنەەده لەەه مهراسەەیمێکدا لەەه پەەاریس دکتەەۆرای فەەهخری
ئهبهخشەەەێته ئەەەۆجین یونسەەەکۆ .یونسەەەکۆ ئهنەەەدامی لیینەەەهی نێونهتەەەهوهیی
نووسهرانی ئازاد بوو که چاودێری مافی مرۆڤی ئهکرد له سەهرجهم واڵتەان و
بۆ ئازادیی زانایان و نووسهران و هونهرمهندان تێدهکۆشا.
ئۆجین یونسکۆ له 18ی ئازاری  2990له ماڵهکهی خۆی له پەاریس بەۆ
ههمیشه چاو لێک ئهنێ و له گۆڕستانی مۆنتپارنا ئهنێیرێ.
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شانۆگهری

کهلێن
نووسینی :ئۆجین یونسکۆ
وهرگێڕانی له فهڕهنسییهوه بۆ ئینگلیزی :ڕۆسێت المۆنت
کارهکتهرهکان:
هاوڕێ
کاکی ئهکادیمی (ئهندامی کۆڕ)
هاوسهری کاکی ئهکادیمی
بهردهست
شوێنکات
ژوورێکی دانیشتنی بورژوازییانهی دهوڵهمهندی ڕازاوه به کەاری هونەهریی،
یهک دوو قهنهفهو چهند ئەسکەمیلێکی دهسەکدار لەه ناویانەدا ئەسەکەمیلێکی
سهوزی سهردهمی فلیپ پاشا ،له ناوهڕاستی ژوورهکهدا دانەراون ،دیوارهکەان
به بڕوانامهی لهچهرچووپه-گیراو داپۆشراوه ،کهسەێک ئەهتوانێ نووسەینهکان
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بخوێنێتهوه که به گهورهیی و له سهرهوهی به تایبەهتی لهسەهر گهورهکەهیان
نووسراوه 'دکتۆرای فهخری' .له تهنیشت ئهوهشهوه نووسینی التینی کەه بەه
گران ئهخوێنرێتهوه ،دانهیهکی تری سهیری هاوتای دبلۆمی دهولی 'دکتەۆرای
فهخری' .دیسانهوه له تهنیشت ئهوهوه دانهیهکی تری لێیه که به تێکستێکی
درێی و به گران ئهخوێنرێتهوه ،بڕوانامهی بنوکتریشی لێن که هەهر یهکەهیان
بهڕوونیی لهسهری نووسراوه 'دکتۆرا'.
دهرگایهک لهالی ڕاستی بینهرانهوهیه.
کەەه پەەهرده الئەەهدرێت هاوسەەهری کەەاکی ئەەهکادیمی ڕۆبێکەەی چرچولەەۆچی
لهبهردایەەه کەەه پێەەوهی دی ەاره تەەازه لەەهنێو جێگەەا هاتۆتەەه دهرهوه و بەەواری
خۆگەەۆڕینی نەەهبووه ،هەەاوڕێ کەەه قەەاتی لهبەەهره ڕووی تەەێ ئەەهکا .کەەاڵو و
چهترهکەەهی بەەه دهسەەتهوهیه ،ملیەەوان ڕهق ،چاکەەهتێکی ڕهش و پەەانتۆڵێکی
خهتخهتی له بهردایهو پێاڵوهکانیشی بریقهیان دێ.
هاوسهر :هاوڕێی ئازیز ئادهی بۆم با بکه.

هاوڕێ:نازانم چی بڵێم.
هاوسهر :ئهزانم.

هپپاوڕێ:دوێنەەێ شەەهو گەەوێم لەەه ههواڵەەهکان بەەوو .نهمویسەەت زهنگەەت بەەۆ
لێبدهم .لهههمان کاتیشدا نهمتوانی لهوه زیاتر چاوهڕێ بکهم .تکایه بمبووره
ئاوا زوو و بهم ههواڵه ناخۆشهوه هاتووم.
هاوسهر :نهیتوانی سهرکهوتوو بێ! چ نهگبهتییهکه! ئاواتهخواز بووین.

هاوڕێ:ئهزانم زهحمهته .دهرفەهتێکی لەه بهردهمەدا مەابوو .لەه دهرفەهتێ
زیاتر نا .ئهبوایه پێشبینیمان بکردایه.
هاوسپهر :پێشبینیم نهدهکرد .ئهو ههمیشه سەهرکهوتوو بەووه .بەهردهوام

بهههر جۆرێک بووه توانیویهتی له دوا خولهکیشدا بێت شتێک ههر بکات .
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هاوڕێ:لهم دۆخه تاقهت پڕوکێنه نهدهبوو ڕێی بدهی.
هاوسهر :چیمان پێ ئهکرێ ،چی ...چهند جهرگبڕه!

هاوڕێ:دهی هاوڕێی ئازیز غیرهت بده بهر خۆت .ئیتر ژیان وایه.
سپپهر :ههسەەت ئهکەەهم وا ئهبوورێمەەهوه .خهریکەەه لەەه هەەۆش خەەۆم
هاو 
ئهچم(.ئهکهوێته سهر یهکێک له کورسییهکان)
هاوڕێ (:ئهیگرێته باوهش ،و به هێواشی زلله له ڕوومهت و دهستهکانی
ئهدات) نه ئهبوو هەهروا بەهو جەۆرهو بەێ بیرکردنەهوه پەێم بمگوتایەه .داوای
لێبووردن ئهکهم.
هاوسهر :نهخێر ،تۆ دروست ههڵسوکهوتت کرد .ئهبوایه به ههر جۆرێکەه

زانیبام.
هاوڕێ:ئهبوو به وریاییهوه ئامادهم بکردیتایه.
هاوسهر :ئەهبێ بەههێزتر بەم .نەاتوانم بیەر لەهو پیەاوه دامەاوه نەکەمەوە.

هیەەەوادارم لەەەه ڕۆژنامەەەهکان بەەەاڵوی نهکهنەەەهوه .ئهمەەەهش لهسەەەهر زرنگیەەەی
ڕۆژنامهنووسهکان وهستاوه.
هاوڕێ:دهرگاکهت دابخهی .وهاڵمی تهلهفۆن نهدهیتهوه .هێشەتاش لەهبیر
ناچێتهوه .ئهتوانی بڕۆی بۆ الدێ .دوای دوو مانەو کەه دۆخهکەه باشەتر بەوو
بگەەهڕێوهو دهسەەت بەەهژیانی خەەۆت بکەەهرهوه .خەەهڵکی شەەتی وایەەان لەەهبیر
ئهچێتهوه.
هاوسهر :خهڵکی به خێرایی بیریان ناچێتهوه .چاوهڕێی شتی لهم بابهته

ئهکهن .ههندێ برادهر غهمبار ئهبن .بهاڵم ئهوانی تر ،ئهوانی تر...
(کاکی ئهکادیمی دێته ژوورهوه ،تەهواو پۆشەتهیه :قەاتی لهبەهره ،سەهر
سینگی به نهخش و نیگار داپۆشراوه ،شمشێرهکهشی به قهدهوهیه)
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کاکیئپهکادیمی:بۆ وا زوو ههستاوی ئازیزم؟ ( ڕوو له هەاوڕێ ئەهکات)

تۆش زوو هاتووی .چی ڕووی داوه؟ ئهنجامی کۆتاییت الیه؟
هاوسهر :چ ئابڕوو چوونێکه!

هپپاوڕێ:هەەاوڕێی ئەەازیزم نهئەەهبوو بەەهو ش ەێوهیه دابهزیتەەه سەەهری( .ڕوو
لهکاکی ئهکادیمی ئهکات) دهرنهچووی.
کاکیئهکادیمی:تۆ تهواو دڵنیای؟

هپپاوڕێ:ئەەهبوو قەەهت هەەهوڵت نهدایەەه بەەۆ دهرچەەوون لەەه تاقیکردنەەهوهی
بهکالۆریا.
کاکیئهکادیمی:دهریان نهچواندم! قسهی قۆڕه .چۆن ئهتوانن کاری وام

لهگهڵدا بکهن!
هاوڕێ :دوێنێ ئێواره درهنو نمرەکانیان ههڵواسی.
کاکیئهکادیمی:لهوانهیه له تاریکیدا باش نهخوێنرێنەهوه .چەۆن توانیەت

بیانخوێنیتهوه؟
هاوڕێ:گڵۆپیان لێ دانابوو.
کاکیئهکادیمی:ههموو شتێک ئهکهن بۆ نابوود کردنم.

هاوڕێ:بهیانی به تهنیشتیدا ڕهت بووم هێشتا به دیوارهکهوه مابوون.
کاکیئهکادیمی:ئهبوایه بەهرتیلت بدایەه بەه دهرگهوانهکەه تەا دایانگرێتەه

خوارهوه.
هاوڕێ:ڕێک ههر وام کرد .بهداخهوه پۆلیس لهوێ بەوو .نەاوی تەۆش لەه
سهرهوهی لیستی دهرنهچووهکانهوه بوو .ههموو ڕیزیان بهستبوو تا تهماشای
بکهن .شتێکی ناخۆشیش له ئارادایه.
کاکیئهکادیمی:کێ لهوێ بوو؟ دایک و باوکی دهرچووان؟

هاوڕێ:نهک ههر ئهوان.
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هاوسپپهر :هەەهموو ڕکهبەەهرهکانت و هاوپیشەەهکانت لەەهوێ بەەوون ،هەەهموو
ئهوانهی له ڕۆژنامهکانهوه نهزانانه هێرشەت ئەهکرده سەهریان .قوتابییەهکانت،
کۆنه قوتابییهکانت و ههموو ئهوانهی که دهرت نهچوواندن کەاتێ لەه لیینەهی
تاقیکردنهوهکاندا بووی.
کاکیئپهکادیمی:متمانەهم لهدهسەت دا! بەهاڵم وازیەان لەێ نەاهێنم .ئەهبێ

ههندێ ههڵه له ئارادا ههبن.
هاوڕێ:لیینهی تاقیکردنهوهکهم بینی .قسهم لهگهڵیان کرد .نمرهکانتیان
پێ دام' .سفر'ت له ماتماتیک وهرگرتووه.
کاکیئهکادیمی:هیچ مهشقێکی زانستیم نهبووه.

هاوڕێ:له زمانی یۆنانی 'سفر' و له زمانی التینیش ههر 'سفر'ت هێناوه.
هاوسپهر( :ڕوو له مێردهکهی ئهکات) تۆ خۆت مامۆستای بابهتی مرۆڤی

نیەت ،دهمڕاسەتی فهلسەهفهو ڕێبەازی مرۆڤایەهتی و دانەهری تێەزی بڕوانامەهی
بهناوبانگی 'بهرگریکردن له مرۆڤایهتی و له شیێر'یت.
کپپاکیئپپهکادیمی:بەەه داوای لێبووردنەەهوه ،کتێبهکەەهم جەەهخت لهسەەهر

فهلسهفهی ڕێبازی مرۆڤایهتی سەهدهی بیسەتهم دهکاتەهوه( .ڕوو لەه هەاوڕێ
دهکات) ئهی داڕشتن؟ چهندم له داڕشتن وهرگرتووه؟
هاوڕێ:نۆسهدت وهرگرتووه .نۆسهد خاڵت وهرگرتووه.
کاکیئهکادیمی:زۆر چاکه .تێکڕای نمرهکانم یهکسهر بهرز ئهکاتهوه.

هاوڕێ:بهداخهوه نهخێر .داڕشتن لهسهر دوو ههزار خەاڵ بەوو .دهبووایەه
ههزار خاڵت ههبێ تا دهربنیت.
کاکیئهکادیمی:دیاره ڕێنماییهکانیان گۆڕیوه.

هاوسپپپهر :هەەەهر بەەەه تەەەهنیا بەەەۆ تەەەۆ نەەەهیانگۆڕیوه .تەەەۆ دووچەەەاری

چهوساندنهوهیهکی ئاڵۆزی خراپ بوویته.
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کاکیئهکادیمی:پێت ئهڵێم گۆڕیویانه.

هاوڕێ:گهڕاونهتهوه بۆ سهر کۆنترینیان ،بۆ ئهوانهی سهردهمی ناپلیۆن.
کپپاکیئپپهکادیمی:بهتەەهواوهتی کاتیەەان نەەهماوه .لهگەەهڵ ئهوهشەەدا ئەەهو
گۆڕینەهیان کەهی کەردووه؟ ئەهوه یاسەایی نییەه .مەن خەۆم ئهنەدامی لیینەهی
بهکهلۆریای گشتیم له وهزارهتی ڕۆشنبیری .پر و ڕایان پەێ نەهکردووم .وه
بهبێ قایب بەوونی مەن نەاتوانن هەیچ گۆڕینێەک ئەهنجام بەدهن .مەن بهگییانەدا
ئهچمهوه .من الی 'میری' شکاتیان لێ ئهکهم.
هاوسپهر :خۆشهویستم خۆشت نازانی چی ئهکهیت .تۆ خهڵەهفاوی .ئەهی

نایهتهوه بیرت پێش وادهی تاقیکردنهوهکان نامهی وازهێنانت دایه دهستیان.
لهبهر ئهوه هیچ که ناتوانێ گومان له بابهتییانهی لیینهی تاقیکردنهوهکان
بکات.
کاکیئهکادیمی:نامهی وازهێنانهکهم وهرئهگرمهوه.

هاوسهر :ئهبوو ههرگیز ئەهو تاقیکردنهوهیەهت نەهکردبا .پێشەتر ئاگەادارم

کردیتهوه .پاشان هیچ پێویستیت پێی نهبوو ،بهاڵم جهنابت ئهبێ ئهو هەهموو
بڕوانامانهت هەهبێ ،وا نییەه؟ تەۆ قەهت دڵەت ئەاو ناخواتەهوه .ئەهم بڕوانامەه
دبلۆمەەهت بەەۆ چییەەه؟ بزانەەه ئێسەەتا هەەهموویت لهسەەهر دانەەا .دکتەەۆرات ههیەەه،
ماجستێرت ههیه ،دبلەۆمی ئامادهییەت ههیەه .بڕوانامەهی سەهرهتاییت ههیەهو
تهنانهت یهکهمین بهشی بهکهلۆریاشت ههر ههیه.
کاکیئهکادیمی:کهلێنێک له ئارادا بوو.

هاوسهر :که ههستی پێ نهکردبوو.

کاکیئهکادیمی:بهاڵم من ئهمزانی .ڕهنو بوو خەهڵکی تەریش زانیبایەان.

چوومه نووسینگهی تۆمارکردن و داوای نوسەخهی ئهسەڵی تۆمارهکەهم کەرد.
پێیەەان گەەوتم "بهدڵنیاییەەهوه جەەهنابی پرۆفیسەەۆر .جەەهنابی سەەهرۆک ،ئەەهی
94

پایهبهرز "...پاشان تهماشای فایلهکهم (دۆسییهکهم)یان کەردو بهڕێوهبەهری
نووسەەینگه گهڕایەەهوهو شەەهرمهزار دیەەار بەەوو ،لهڕاسەەتیدا زۆر شەەهرمهزار بەەوو،
گوتی؛ "شتێکی ناوازه ههیەه ...زۆر ناوازهیەه .بهدڵنیاییەهوه تەۆ ماجسەتێرت
ههیه ،بهاڵم چی تر مهفێولی نهماوه" .بێگومان منیش پرسیم بۆچی؟ وهاڵمی
دایهوه "کهلێنێک ههیه لەه پشەت بڕوانامەهی ماجسەتێرهکهتهوه ،نەازانم ئەهوه
چۆن ڕووی داوه ،ئهبێت خۆت تۆمار کردبێت و قەهبووڵیش کەراوی لەه زانکەۆ
بێ ئهوهی لهبهشی دووهمی تاقیکردنهوهی بهکالۆری دهرچووبیت".
هاوڕێ:ئهی دوایی؟
هاوسهر :ماستهرهکهت چی تر نایخوات؟

کاکیئهکادیمی:نەهخێر وا نییەه .ههڵپهسەێرراوه" .دوو وێنەه لەه نوسەخه

ئهسەڵییهکهت بەەۆ ئەهنێرین هەەهرکاتێ تاقیکردنەەهوهی بهکەهلۆریت تەەهواو کەەرد.
بهدڵنیاییشهوه بهبێ گرفت له تاقیکردنهوهکان دهرئهچیت" .ئاوام پێ گەوترا.
ئێستا ئهزانی بۆ تاقیکردنهوهکانم دا.
هاوڕێ:هاوڕێی ئازیز ،مێردهکهت ئهیویست ئهو کهلێنه پڕ بکاتەهوه .ئەهو
کهسێکی به وییدانه.
هاوسپپهر :ئەەهوه ئاشەەکرایه کەەه تەەۆ وهکەەو مەەن نایناسەەی .ئهمەەه هەەهموو
مهسهلهکه نییه ..ئەهو بەه دوای ناوبانەو و بڕوانامهوهیەه .قەهت تێەر نەاخوات
لێیان .دبلۆمێک کهمتر یان زیاتر کهی کێشهیه؟ کەه ههسەتیان پێناکەات.
بهاڵم ئهم شهوان زمانیەان پیەادا ئەههێنێ و بهسەهری پهنجەه ئهچێتەه ژووری
دانیشتنهوه تا لێیان بڕوانێ و بیان ژمێرێ.
کاکیئهکادیمی:چی ترم پێ ئهکرێ وهختێ خهوم بزڕێ؟

هاوڕێ:پرسیارهکانی تاقیکردنەهوهی بهکەهلۆریا پێشەتر ئەهزانران .تەۆ بەه
ویستی خۆت به دوای ئەهم جەۆره زانیاریانەهوه بوویەت .ئهشەتتوانی کهسەێک
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لەهبری خەەۆت بنێریتەەه هەۆڵی تاقیکردنەەهوهکان تەەا تاقیکردنەهوهت لەەه جیەەاتی
بدات .ئهکرا قوتابییهکی خۆت ناردبا .یان ئهگهر بتویستایه بێ ئهوهی که
ههستت پێ بکات که تۆ پرسیارهکان ئهزانی .ئهتتوانی بهردهسهکهت بنێریته
بازاڕی ڕهش تا بۆتی بکڕێ.
کاکیئهکادیمی:تێناگهم چۆن له داڕشتن دهرنهچووم .سەێ الپەهڕهم پەڕ

کردبۆوه .بابهتهکهم تهواو پشت ئهستور به پاشخانی مێیوویەی .مەن زۆر بەه
وردی بارودۆخهکهم النەی کەهم ماقوواڵنەه شەی کردبەۆوه .شەایانی ئەهو نمەره
خراپه نهبووم.
هاوڕێ:بابهتهکهت لهبیر ماوه؟
کاکیئهکادیمی:ئهم ...با بزانین...

هاوڕێ:تهنانهت لهبیری نهماوه چ شتێکی نووسیوه.
کاکیئهکادیمی:با ...له بیرمه ...ڕاوهسته...ئهم.

هاوڕێ:ئهو بابهتهی که ئهبوو له سهری بنووسرایه ئاوا بەوو 'کاریگەهریی
شێوەکارانی ڕێنیسانس لهسهر ڕۆماننووسانی کۆماری سەێههم بەا بکەه' مەن
وێنەەهی لهبەەهرگیراوهی وهاڵمەەی تاقیکردنەەهوهتم الیەەه ،ئەەهوهتا بزانەەه چیەەت
نووسیوه.
کاکیئپهکادیمی (:وهاڵمهکه وهرئهگرێ و ئهیخوێنێتهوه) 'دادگاییکردنی

بنیامین .دوای ئهوهی بنیامین دادگایی کەرا و بێتەاوان دهرچەوو ،یاریەدهدهری
دادپر تێڕوانینێکی جیاوازی ههبوو لهسهر ئهوهی که سهرۆک کوشەتوویهتی
و سهرکۆنهی بنیامین ئهکرێ و له مافه مهدهنییهکانی دهستکۆتا ئهکرێ و نەۆ
سهد فرانکیش سزا ئهدرێ.
هاوڕێ:ئهو نۆ سهد خاڵه لێرهوه هاتوون.
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ئپپهکادیمی":بنیەەامین پهروهندهکەەهی تێههڵنوانەەدهوه ...بنیەەامین
کپپاکی 
پهروهندهکەەهی تێههڵنوانەەدهوه "...نەەاتوانم پاشەەماوهکهی بخوێنمەەهوه .مەەن
ههمیشەەه دهسەەتوخهتی ناشەەیرینم هەەهبووه .مەەن ئەەهبێ بەەهردهوام ئەەامێرێکی
چاپکردن لهگهڵ خۆم بگێڕم.
هاوسپهر :دهست و خهتێکی ناقۆاڵ ،شهڕهپشیله ،وشەهی خەهت بهسەهردا

هێنراو ،پەڵەی مهرهکهبیش فریات نهکهوتووه.
کاکیئهکادیمی(:لهسهر خوێندنهوهکهی بەهردهوام ئەهبێ دوای ئەهوهی

ژنهکەەەهی تێکسەەەتهکهی لهدهسەەەت دهردێنەەەێ) بنیەەەامین پەەەهروهندهکەەەهی
تێههڵنواندهوه .لهتهنیشت پۆلیسهوه ڕاوهسەتێنراو بەهرگی زاوفەهی لهبەهرکرا،
بهرگی زاوفه "...وا تاریک داهات .چاوم ئیتر نابینێ .چاویلکهکهم پێ نییه.
هاوسهر :ئهوهی تۆ نووسیوته هیچ پهیوهندییهکی به بابهتهکهوه نییه.

هپپاوڕێ:هاوسەەهرهکهت تەەهواو ڕاسەەت ئەەهکات ،هەەاوڕێ گیەەان .ئەەهوهی
نووسیوته هیچ پهیوهندییهکی به بابهتهکهوه نییه.
کاکیئهکادیمی:بهڵێ ،ناڕاستهوخۆ پهیوهندی ههیه.

هاوڕێ:تهنانهت نا ڕاستهوخۆش نییهتی.
کاکیئهکادیمی:لهوانهیه دووهم پرسیارم ههڵبیاردبێ.

هاوڕێ:تهنها یهک پرسیار بوو.
کپاکیئپهکادیمی:ئهگەهر تهنانەەهت یەەهک پرسەەیاریش بەەووبێ زۆر بەەهتێر و
تهسهلی وهاڵمم داوهتهوه .تا کۆتایی چیرۆکهکه ڕۆیشتم لهگەهڵیا .بایەهخم زۆر
بەەه خاڵەەه گرنگەەهکان ،شەەیکارکردن ،هانەەدانی کارهکتەەهرهکان و دهرخسەەتنی
ڕهوشتیان داوه .نهێنییهکهم شی کردۆتهوه و سادهم کردۆتەوه و وەک پیازی
پەاککراو خسەتوومەتە بەرچەەاو .تهنانەەهت لهکۆتاییەدا دهرئهنجامیشەەی ههیەه.
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نەەەاتوانم لەەەهوه زیەەەاتر باسەەەی بکەەەهم (ڕوو لەەەه هەەەاوڕێ ئەەەهکات) ئەەەهتوانی
بیخوێنیتهوه؟
هاوڕێ:ئهوه ناخوێنرێتهوه .منیش چاویلکهکهم پێ نییه.
هاوسپهر( :تێکستهکه وهرئهگرێ) من دوو چاوی بێ عهیبم ههیهو کهچی

پێم ناخوێنرێتهوه .تۆ وا نیشەان ئەهدهی کەه نووسەینت نووسەیوه ،نەا تەهنها
شهڕه پشیلهت کردووه.
کاکیئهکادیمی :ئهوه ڕاست نییه .تهنانهت دهرئهنجامیشەم بەۆ دانەاوه.

ئەەهوهتا لێەەره بەەهڕوونی و گەەهورهیی نووسەەیومه :دهرئەەهنجام یەەان سەەزا...
دهرئەەەهنجام یەەەان سەەەزا "...هەەەهروا بهئاسەەەانی بۆیەەەان ناچێتەەەه سەەەهر .ئەەەهم
لێکۆڵینهوهیهم ڕهت کراوهتهوه و وهال نراوه.
هاوسهر :لهو کاتهوهی بابەهتێکی ههڵەه بەا ئهکەهی و خەراپ مامهڵەهی

لهتهکدا ئهکهی .تهنها ناونیشانهکانت نووسەیوهو هەیچ شەتێکت لەه نێوانیانەدا
نهنووسیوهو ئهو نمرهیهی که داویانه پێت ،هێشەتا باشەه .تەۆ پهروهندهکەهت
تازه دۆڕاند.
هاوڕێ:گومانی تێدا نییه که دۆڕاوی .واز بهێنه .وچانێک بده.
کاکیئهکادیمی:تۆ ههمیشه الیهنی ئهوانی تر ئهگری.

هاوسپهر :پاش ههموو شتێک ئینجا ئهم پرۆفیسۆرانه ئهزانن چی ئهکهن.
لهخۆڕایی پلهو پایهیان وهرنهگرتووه .له تاقیکردنهوهکان دهرچەوون ،مهشەقی
جیددیان بینیوه و یاساکانی داڕشتن ئهزانن.
کاکیئهکادیمی:کێ له لیینهی تاقیکردنهوهکاندا بوو؟

هاوڕێ:بۆ ماتماتیک ئهکتەهرێک دانرابەوو ،بەۆ زمەانی یۆنەانی ئهنەدامێکی
بیتڵز و بۆ زمانی التینی پێشەبڕکێ کەهرێکی پێشەبڕکێی ئۆتۆمبێەب دانرابەوو،
هەروەها خهڵکی تریش.
98

کاکیئهکادیمی:بهاڵم ئهم خهڵکانه له من موستهحهق تر نین .ئەهی بەۆ

داڕشتن؟
هاوڕێ:ژنێەک دانەراوه کەه سەکرتێرهیەه لەه بهشەی دهسەتهی نووسەهرانی
'ڕانانی دوێنێ ،ڕۆژێک پێش دوێنێ و سبهینێ".
کاکیئهکادیمی:ئێستا ئهزانم .ئهو کڵۆڵه له کینهوه نمەرهی کەهمی داوه

پێم ،چونکه نهبوومه ئهندامی حیزبه سیاسییهکهی .ئهمه تۆڵه سەهندنهوهیه.
بەەەهاڵم مەەەن شەەەێوازو ڕێگەەەای خەەەۆم ههیەەەه بەەەۆ ڕهتکردنەەەهوهو وهالنەەەانی
تاقیکردنهوهکان .تهلهفۆن بۆ سهرۆک ئهکهم.
هاوسهر :شتی وا نهکهی .خۆت گهمیهتر نیشان ئهدهی( .ڕوو له هەاوڕێ

ئهکات) تکایه ههوڵ بده ئارامی بکهرهوه .ئهو گوێ له تۆ زیەاتر ئەهگرێ وهک
له من ( .هاوڕێ شان ئهجوڵێنێ ناتوانێ بهرگری بارودۆخهکه بکات ،هاوسهر
بهرهو الی مێردهکهی وهرئهچهرخێ که تازه دهسکی تهلهفۆنهکەهی گرتۆتەه
دهست) تهلهفۆن مهکه!
کاکیئپهکادیمی (:لهتهلهفۆن قسه ئهکات) ئهلو! جۆن؟ ئهوه ...من...

چی؟ چیت گوت؟ ..بهاڵم هاوڕێی ئازیزم گوێ بگره ...بهاڵم گوێم لێ بگره..
ئهلو! ئهلو! (تهلهفۆنهکه دائهنێتهوه)
هاوڕێ:ئهی چی گوت؟
کاکیئهکادیمی:گوتی ...گوتی "...نامهوێ قسهت لهگهڵدا بکهم .دایکەم

ناهێڵێ هاوڕێیهتی کوڕگهلێک بکهم که تهمبهڵن له پۆلدا" ئینجا دایخسەتهوه
به ڕوومدا.
هاوسپهر :ئهبوو پێشبینیت بکردایه .ههموو شتێکمان لهدهست چوو .چۆن

توانیت وام لێبکهی؟ چۆن توانیت؟
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کاکیئهکادیمی:بیری لێ بکهرهوه! وانهم له سەۆربۆن و ئۆکسەفۆردو لەه

زانکۆکەانی ئەهمریکا وتۆتەهوه .دهیەان هەهزار تێەز و نامەه لهسەهر کارهکەانم و
سەەهدان ڕهخنەەه و لێکۆڵینەەهوه لهسەەهر ئیشەەهکانم نووسەەراون .مەەن هەەهڵگری
بڕوانامهی فهخریی دکتۆرام له ئهمستردام و ههروهها ئهندامی نهێنیی زانکەۆم
لهگهڵ دۆقی لۆکسهمبۆرگ .سێجار خهاڵتی نۆبڵم وهرگرتووه .خەودی پاشەای
سوید سهرسام بوو به زاناییم .دکتۆرای فهخری ...دکتۆرای فهخری...کهچی
له تاقیکردنهوهی بهکهلۆری دهرنهچووم!
هاوسهر :خهڵک ههموو پێمان پێ ئهکهنن!

(کاکی ئهکادیمی شمشێرهکهی دهرئههێنێ و به چۆکی ئهیشکێنێ)
هاوڕێ (:ههردوو پارچهکه ههڵئهگرێتهوه) هیوادارم ئهمانه له یادهوهری
شکۆمهندی ڕابردوومان بپارێزم.
(کاکی ئهکادیمی لهو کاتهی که ئاگری لێ ئهبارێ خشڵ و دیکۆری سهر
سینگی لێئهکاتهوه و ئهیدڕێنێ و فڕێیان ئهداته سهر زهوییهکه و به پێ به
سهریان ئهکهوێ)
هاوسپپپهر( :هەەەهوڵ ئەەەهدا پاشەەەماوهکان کۆبکاتەەەهوه) وا مهکەەەه! مەەەه!
ههرئهوهندهمان بۆ ماوهتهوه.
پهرده دائهدرێتهوه
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تێبینیی وەرگێر:
بەرگەەەەی زاوفە جەەەەۆرە بەرگەەەەێکە کە سەەەەەربازانی فەڕەنسەەەەا لە کەەەەاتی
خزمەتکردنی سەربازیی لە باکووری ئەفریقیا لەبەریان دەکەرد کە لە شەەڕواڵ
و پوزەوانە و کورتەکی کوردی دەچێت.
سهرچاوهکانی ژیاننامهی ئۆجین یونیسکۆ :
http://www.ionesco.org/vie-en.html
http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc19.html
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دوو شانۆگهری هارۆڵد پینتهر
(ساغ کردنهوهی دوایین دانه  -ڕهش و سپی)

کورتهیهک لهژیانی هارۆڵد پینتهر
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هارۆڵەەد پینتەەهر -ی شەەانۆنامهنوو و ئهکتەەهرو دهرهێنەەهری شەەانۆیی و
شەەەاعیرو ههڵسەەەوڕاوی چەەەهپ لەەەه 25ی ئۆکتۆبەەەهری  2935لەەەه هەەەاکنی،
لهڕۆژههاڵتی لهنەدهن ،لەهدایک و بەاوکێکی جولهکەهی کرێکەار لەهدایک بەووه.
باوکی جاک پینتهر بهرگدرووی ژنان بووهو دایکیشی فرانسەیس ژنەی ماڵەهوه
بووه .هارۆڵد ،تاقانەهی دایەک و بەاوکی بەووه .هارۆڵەد ئهچێتەه قوتابخانەهی
'هەەاکنی داونەەس' و پاشەەانیش لەەه نێەەوان سەەااڵنی  2908- 2900ئهچێتەەه
قوتابخانهی لهندهن بۆ ڕێزمان .جۆزیەف بریلەی مامۆسەتای زمەانی ئینگلیەزی
کاریگهریی زۆری ههبووه بهسهر هارۆڵدو گهلەێ گفتوگۆیەان لەه نێوانەدا بەووه
سهبارهت بەه ئەهدهب .هەهر بەه سهرپهرشەتی مامۆسەتا جۆزیەف بەوو هارۆڵەد
کهوته نووسین له گۆڤاری قوتابخانهکهی و نواندن و ڕۆڵ بینینەی "ڕۆمیەۆ" و
"ماکبێس" لەه سەاڵهکانی  2907و  2908کەه هەهردوو ئەهو بهرههمانەه لەه
دهرهێنانی مامۆستا جۆزیف خۆی بوون.
هارۆڵد پینتەهر حەهزی لەه ڕاکەردن بەووهو یهکەهمی قوتابخانهکەهی بەووه.
هەەهروهها زۆر ئەەارهزووی یەەاری کریکێەەت بەەووه .وهک خەەۆی ئەەهڵێ کەەه یەەاری
کریکێتەەی کەەردووه و تهماشەەای یەەاری کەەردووه و بەەهردهوامیش لهبارهیەەهوه
خوێندوێتیهوه .ئارهزووهکانی تری هارۆڵد وهک له چاو پێکهوتنهکانیدا باسی
ئەەەهکات خێەەەزان و خۆشهویسەەەتی و سەەەێکس و خواردنەەەهوه و نووسەەەین و
خوێندنهوه بوونه.
ساڵی  2908پینتهر ئهچێته قوتابخانهی 'ئهکادیمیای پاشایهتی هونهری
درامەەا' ،بەەهاڵم زۆری ڕق لەەه قوتابخانەەه بۆتەەهوه بۆیەەه سەەاڵی  2909واز لەەه
قوتابخانه دێنێ .ساڵی  2902بۆ ماوهی شهش مانەو ئهچێتەه قوتابخانەهی
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'مهڵبهندی وتار و دراما' .هارۆڵد گەهلێ ڕۆڵ لەه گەهلێ شەانۆگهری دهبینەێ و
لهگهڵ ژمارهیهک کۆمپانیای بهرههمهێنانی هونهری کار ئهکات.
هارۆڵد پینتهر له ساڵی 2902وه تا ساڵی  2985لهگهڵ هاوسەهرهکهی
(ڤیڤیەەان مێرچنەەت ی ئهکتەەهر) پەەێکەوە دەژیەەن .سەەاڵی ' 2908دانیەەاڵ'ی
کوڕیان لەهدایک ئەهبێ .سەاڵی  2929پینتەهر ئهکهوێتەه داوی خۆشهویسەتی
'ئەەهنتۆنیا فرهیەەزهر' و ڤیڤیەەان سەەاڵی  2970داوای تەەهاڵق ئەەهکات و سەەاڵی
 2985ڤیڤیەەان و هارۆڵەەد جیەەا ئهبنەەهوه و هەەهر ئەەهو سەەاڵه لهگەەهڵ ئەەهنتۆنیا
هاوسهرگیری ئهکات .ڤیڤیان ساڵی  2981لەه تهمەهنی پەهنجاو سەێ سەاڵی
لهئهنجامی خواردنهوهی زۆرهوه ئهمرێت .ههرچهنده پینتهر زۆر زۆر یارمەهتی
ڤیڤیانی دا تا مردن ،کهچی دانیاڵ ناوی پینتهری له دوای ناوی خۆی ال برد
و 'براند' ی بۆ ناوی بنهماڵه بۆ خۆی ههڵبیارد و تهنانهت بهشەداری پرسەهی
هارۆڵد پینتهریشەی نەهکرد .پینتەهر لەه هاوسەهرگیری دووهمەدا زۆر بەهختیار
ئهبێ و خۆی به بهختهوهر ئهزانێ.
پینتهر ساڵی  2908به هۆی بیروباوهڕی سیاسییهوه خزمهتی سهربازیی
لەەه سەەوپای بەەهریتانیا ڕهت ئهکاتەەهوه و لهجەەهنگی جیهەەانی دووهمەەدا دژی
نازیەەەهکان وهسەەەتایهوه .پینتەەەهر لەەەه دوای  10سەەەاڵ ،لەەەه وتەەەار و چەەەاو
پێکهوتنهکانیدا جهختی لهسهر بیروباوهڕی خۆی کردووه .ئهندامی ڕێکخراوی
نێونهتەەهوهیی پێنەەوو بەەووهو لهگەەهڵ ئارسەەهر میللەەهری شانۆنامهنووسەەی
ئهمهریکی ساڵی  2980ئهچنه تورکیا .پینتهر له تورکیا ئهزانێ که زمەانی
کەەوردی لهالیەەهن دهوڵەەهتی تورکیەەاوه قهدهغهیەەه .ئهمەەهش ئهبێتەەه ئیلهەەامی
شانۆگهری 'زمانی چیا' .سەاڵی  2992بەه تونەدی شەهڕی کهنەداو و سەاڵی
 2999جەەهنگی کۆسەەۆڤۆ و سەەاڵی  1552جەەهنگی ئهفغانسەەتان و سەەاڵی
 1553داگیرکردنی عێراقی ڕهتکردهوه.
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هارۆڵەەد پینتەەهر بیسەەت و نەەۆ شەەانۆگهری و پەەانزه سەەکێنی درامەەاتیکی
نووسیوهو بهشداری دوو کاری بۆ شانۆ و ڕادیەۆ کەردووه .هەهروهها بیسەت و
حەەهوت سیناریۆشەەی بەەۆ سەەینهماو تهلەەهفزیۆن نووسەەیوه .پینتەەهر ژمارهیەەهک
خهاڵتی پێەدراوه و گەهلێ ڕێزلێنەانی لەێ نەراوه ،بەهاڵم لەه هەهموویان دیەارتر
خهاڵتی نۆبڵی ئهدهب بەوو لەه سەاڵی  .1550پینتەهر لەه کەانوونی یهکەهمی
 1552تووشی شێرپهنجه ئهبێ و سەاڵی  1551نهشەتهرگهری بەۆ ئهکەهن.
ساڵی  1550باری تهندروستی خراپ ئهبێ تەا لەه بیسەت وپێنجەی کەانوونی
یهکەەەهمی  1558لەەەه نهخۆشەەەخانهی 'هامهرسەەەمیس' لەەەه لهنەەەدهن بەەەههۆی
شێرپهنجهی جگهرهوه بۆ یهکجاری ماڵئاوایی له شانۆ و نووسین ئهکات.
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ساغ کردنهوهی دوایین دانه
نووسینی :هارۆڵد پینتهر
قاوهخانهیەەه ،سەەاقی و پیرهمێردێکەەی ڕۆژنامهفرۆشەەه ،سەەاقی ئانیشەەکی
داداوهتەەەه سەەەهر کهوهنتهرهکەەەه و پیرهمێەەەردیش بهپێوهیەەەه و چەەەای پێیەەەه.
(بێدهنگی).
پیرهمێرد:تۆ پێشتر تۆزێک سهرقاڵ بووی.

ساقی:ها.
پیرهمێرد:دهوروبهری کاتیمێر ده.

ساقی:ده بوو؟
پیرهمێپپرد:لەەهو دهوروبەەهره بەەوو ( .وچانێەەک) دهوروبەەهری کەەاتیمێر ده

بێرهدا تێپهڕیم.
ساقی:بهڕاست؟
پیرهمێرد:تێبینیم کرد سهرقاڵی کڕیارهکانت بووی.
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(وچانێک)
ساقی:بهڵێ ،دهوری کاتیمێر ده به ههڕمێن بوو.
پیرهمێرد:بهڵێ ،تێبینیم کرد.

(وچانێک)
دوا دانهم لهو دهوروبهره فرۆشت .بەهڵێ .دهوروبەهری نەۆ و چەب و پێەنل
خولهک بوو.
ساقی:دوا دانهت ئهو کاته فرۆشت ،جا وا بوو؟
پیرهمێرد:بهڵێ ،دوا دانهی ههواڵهکانی ئێەواران بەوو .لەه دهوروبەهری ده

بیست خولهک کهم ،ساغم کردهوه.
(وچانێک)
ساقی:ههواڵهکانی ئێواره بوو ،وایه؟
پیرهمێرد:بهڵێ( .وچانێک) ههندێجار ڕۆژنامهی "ستار" ئهمێنێتهوه.

ساقی:ئهها.
پیرهمێرد:یان  ...ناوی چی بوو؟

ساقی:ستاندارد.
پیرهمێرد:بهڵێ( .وچانێک) ئهوهی ئهمشهو مابۆوه ههواڵهکانی ئێەواره

بوو.
ساقی:جا ئهوهشت ساغ کردهوه ،وایه؟
پیرهمێرد:بهڵێ( .وچانێک) خێرا وهک گولله ساغم کردهوه.

(وچانێک)
ساقی:هینت نهماوهتهوه ،ها؟
پیرهمێرد:نهخێر .نهک دوای فرۆشتنی دوا دانه.

(وچانێک)
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ساقی:ئهبێ دوای ئهوه بووبێ هاتبی بۆ ئێره ،وابوو؟
پیرهمێپپرد:بەەهڵێ ،دوای ئەەهوه هەەاتم بەەۆ ئێەەره .بزانەەه دوای ئ ەهوهی خەەۆم

کۆکردهوه.
ساقی:خۆ لێره نهوهستای وا نییه؟
پیرهمێرد:کهی؟

ساقی:مهبهستم ئهوهیه خۆ لێره نهوهستای و کوپێ چا بخۆیتهوه؟
پیرهمێرد:چی؟! کاتیمێر ده؟

ساقی:بهڵێ.
پیرهمێرد:نهخێر ئهبوایه بهرهو الی سهرهوه بۆ ڤیکتۆریا چووبام.

ساقی:نا پێموابوو تۆم نهبینی.
پیرهمێرد:ئهبوایه بهرهو ڤیکتۆریا بۆ الی سهرهوه چووبام.

(وچانێک)
ساقی:بهڵێ ،ئێره ئهو دهمه بڕێک به ههڕمێن بوو.
(وچانێک)
پیرهمێرد:چووم بزانم ئهتوانم جۆرج ببینم.

ساقی:کێ؟
پیرهمێرد:جۆرج.

(وچانێک)
ساقی:جۆرج کێیه؟
پیرهمێرد:جۆرج ...ناوی چییه.

ساقی:ئۆی( .وچانێک) ئهی بینیت؟
پیرهمێرد:نهخێر .نهخێر نهمدۆزییهوه .ماڵهکهیم نهزانی.

ساقی:ماوهیهکه نابینرێت .وایه؟
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(وچانێک)
پیرهمێرد:کهی بوو دواجار بینیت؟

ساقی:ئۆی ،چهند ساڵه نهمبینیوه.
پیرهمێرد:منیش نهمبینیوه.

(وچانێک)
ساقی:جاران خراپ بهدهست ئازاری ههوکردنی جومگهکانییهوه ئهینااڵند.
پیرهمێرد:ههوکردنی جومگهکانی؟

ساقی:بهڵێ.
پیرهمێرد:قهت ئازاری ههوکردنی جومگهکانی نهبووه.

ساقی:با زۆر ئازاری ههبوو.
(وچانێک)
پیرهمێرد:نهک ئهو کاتهی من ئهمناسی.

(وچانێک)
ساقی:وابزانم باری کردووه و لێره نهماوه.
(وچانێک)
پیرهمێرد:بهڵێ .ههواڵهکانی ئێواره بوو ئهمشهو دوا دانهیم ساغ کردهوه.

ساقی:ههمیشه ههواڵهکانی ئێواره دوا دانه نییه ،به ئهمشهو دوا دانه بوو.
پیرهمێرد:نهخێر .ئۆی نهخێر .مهبهستم ئهوهیەه بڵەێم ههنەدێجار ههواڵهکانەه و

ههندێجاری تریش شتی تره .ناتوانی پێشوهخت قهزاوهتی لهسهر بکهی .هەهتا دوا
دانه ئهمێنێتهوه ئهوسا ئهتوانی قهزاوهتی لهسهر بکهی.
ساقی:بهڵێ.
( وچانێک)
پیرهمێرد:ئۆی بهڵێ( .وچانێک) وابزانم باری کردووه و لێره نهماوه.
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تێبینی:
ڤیکتۆریەەا وێسەەتگهیهکی شەەهمهندهفهری سەەهرهکییه لهشەەاری لهنەەدهن لەەه
بهریتانیا.
سهرچاوهی دهقهکه:
Adventures in English Literature
Athena Edition
Pages 1072, 1073, 1074
U.S.A. 1996

سهرچاوهکانی ژیاننامهی هارۆڵد پینتهر :
1- http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Pinter
2- http://ca.images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=imag
e&fr=yfp-t-715-s&va=harold+pinter
3-

تێبینی:
ئەم شانۆگەرییە لە پاشەکۆی ئەدەب و هەونەری کوردسەتانی نەوێ ژمەارە
 712ی  2010باڵو کراوەتەوە.
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شانۆگهری

ڕهش و سپی
نووسینی :هاڕۆڵد پینتهر
پیرێینەەی یهکەەهم لهسەەهر مێزێکەەی کۆگەەاکە دادهنیشەەێت .بەەااڵ بنکۆالنهیەەه.
پیرێینی دووهم نزیک دهبێتهوه .بااڵ بهرزه .دوو قاپ شەۆربای بهدهسەتهوهیه
کەەه سەەهری هەەهر یهکهشەەیانی بەەه قاپێەەک داپۆشەەیوه و هەەهر قەەاپێکیش لهتەەه
نانێکی لهسهره .قاپهکان له سهرهخۆ لهسهر مێزهکه دادهنێت.
پیرێژنپیدووهم:ئەهو پیەاوه دهبینەی هەات و الی کهوهنتهرهکەهوه کهوتەه

قسەهکردن لهگهڵمەەدا) .قەەاپی سەەهر شەەۆرباکان ال دهبەەات و دوو کەەهوچک لەەه
گیرفانی دهردههێنێ و دهیخاته نێو قاپهکانهوه(
کهم:ئێ باشه نانیشت هێناوه؟
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:نهمدهزانی چۆنیەان هەهڵبگرم ،تەا قاپەهکانم سەهر بەهرهو

خوار خستنه سهر شۆرباکان.
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کهم:لهگهڵ شۆرباکهم حهزم له لەتێک نانه.
پیرێژنییه 

)دهست دهکهن به شۆربا خواردن .وچانێک(.
رێژنپیدووهم:ئهوهت بینی که هات بۆ الم و الی کهوهنتهرهکەه کهوتەه

پی
قسهکردن لهگهڵما.
کهم:کێ؟
پیرێژنییه 

پیرێژنپپیدووهم:هاتەەه الم گەەوتی سەەاڵو .ئینجەەا گەەوتی الی تەەۆ سەەهعات
چهنده؟ چهند چاو قایم بوو .من لهوێ وهستابووم شۆرباکهت وهربگرم.
کهم:ئهوه شۆربای تهماتهیه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:پرسی الی تۆ سهعات چهنده؟

کهم:دڵنیام وهاڵمت داوهتهوه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:پێمگوت گوێ بگەره .هەهر بەۆ خەۆت بڵەێ .گەوتم بەۆچی

ناگهڕێیتەەهوه بەەۆ کهالوهکەەهت و لهسەەهر دهق و مەەۆری خەەۆت دابنیشەەی پەەێش
ئهوهی تهلهفۆنی پۆلیس بکهم.
(وچانێک(
کهم:زۆرم پێناچێت بێم بۆ ئێره.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم :به پاسی ئۆڵ -نایت نههاتیت بۆ ئێره؟

کهم:یهکسهر به پاسی ئۆل -نایت هاتم بۆ ئێره.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:له کوێوه؟

کهم:له ماربڵ ئارکهوه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:کامهیان؟

پیرێژنپپییهکپپهم:بەەه پاسەەی دوو سەەهدو نەەهوهدو چەەوار کەەه ڕاستهوڕاسەەت
دهمبات بۆ شهقامی فلییت.
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پیرێژنپپیدووهم:پاسەەی دوو سەەهدو نەەهوهدو یەەهکیش دهڕوات بەەۆ ئەەهوێ.
)وچانێک) که هاتمه ژوورهوه بینیمیت لهگەهڵ دوو غهریبەهدا قسەهت دهکەرد.
تۆ دهبێ واز له قسهکردن بێنی لهگەهڵ خهڵکیەدا .پیەرە قەۆتڕێکی وهکەو تەۆ
دهزانێ قسه لهگهڵ کێدا بکات؟
پیرێژنپپییهکپپهم:لهگەەهڵ هەەیچ غهریبهیەەهک قسەەهم نەەهکردووه).وچانێەەک.
پیرێینی یهکهم له پهنجهرهکهوه سهرنجی خهتی پاسهکه دهدات (.ئهوه ئۆڵ
نایتێکی تره بهرهو خوارهوه ڕۆیشت ) .وچانێک( .دهچێته سەهر شەهقامێکیتەەر ،شەەهقامی فولهەەام( .وچانێەەک) پاسەەی دوو سەەهدو نەەهوهدو حەەهوت بەەوو.
)وچانێک (.من قهت بهو خهتهدا نهڕۆیشتووم) .وچانێک( .ههر بهرهو خوار بۆ
شهقامی لیڤهرپوڵ چوومه.
پیرێژنیدووهم:ئهوه خهتێکی تره.

کهم:پێم خۆش نییه بڕۆمه شهقامی فولهام و ئهو شوێنانه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:ئه ..ها.

کهم:من قهد حهزم بهو ئاراستهیه نهبووه) .وچانێک(.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:نانهکهت چۆنه؟ (وچانێک).

کهم:ها؟
پیرێژنییه 

رێژنیدووهم:نانهکهت ئهڵێم؟

پی
کهم:خراپ نییه .ئهی ئهوهی تۆ؟ (وچانێک).
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:پارهی نانهکهت لێ ناسهنن گهر شۆربا بکڕیت.

کهم:بهاڵم گهر چا بکڕیت لێت دهستێنن.
پیرێژنییه 

پیرێژنپپپیدووهم:ئهگەەەهر چەەەا بکڕیەەەت پەەەارهی نانهکەەەهت لێدهسەەەتێنن.
(وچانێەەک) .تەەۆ قسەەه لهگەەهڵ غهریبەەه دهکەەهیت و ئەەهوانیش دهتبەەهن .ئەەهم
قسهیهت لهبیر بێت .پۆلیس دهتبات.
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کهم:لهگهڵ غهریبه قسه ناکهم.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:جارێکیان منیان به عەرەبانە برد.

کهم:خۆ گلیان نهدایتهوه.
پیرێژنییه 

یدووهم:گلیان نهدامهوه .بهاڵم تهنها لهبهر ئهوهی پێیەان خەۆش

پیرێژنپ
بوو بمخهنه نێو عەرەبانەکەوە و پیاسهیهکم پێ بکهن.
کهم:لهو بڕوایهدای حهز بکهن من ببهن؟
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:نازانم.

) پیرێینی یهکهم له پهنجهرهکهوه دهڕوانێته دهرێ(.
کپهم:دهتوانی بزانی کەهچی لهسەهر ئەهو مێەزهی الی سەهرهوه
پیرێژنییه 

ڕوو دهدات( .وچانێک) .بههەهرحاڵ باشەتره لەهوهی بنیتەه خەوارێ بەۆ ئەهو
شوێنهی الی بهربهستهکه.
پیرێژنیدووهم:بهڵێ ،زۆر دهنگه دهنگی لێ نییه.

کهم:ههمیشه تۆزێک دهنگه دهنگی لێیه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:بای دێ له دهرهوه( .وچانێک(.

کهم:الم ئاساییه بمێنمهوه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:بهاڵم لێت ناگهڕێن.

کهم:ئهزانم( .وچانێک) .سهعات و نیوێکی تەر دایدهخەهن ،وا
پیرێژنییه 

نییه؟ )وچانێک) .زۆر نییه( .وچانێک) .ئهتوانی بڕۆیت و دوایی بگهڕێیتهوه.
پیرێژنیدووهم:من ئهڕۆم .بهاڵم ناگهڕێمهوه.

کهم:که دونیا ڕووناک بۆوه دێمهوه .چاکهم بخۆرهوه.
پیرێژنییه 

پیرێژنیدووهم:من ئهڕۆم .ئهڕۆم بهرهو الی سهرهوه بۆ گاردن.

کپهم:من ناچمه ئهو خوارهوه( .وچانێک) ئەهڕۆم بەۆ سەهرهوه
پیرێژنییه 

بۆ پردی واتهرلوو.
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پیرێژنپیدووهم:ههر ئێستا دوا پاسی دوو سهدو نهوهدو شەهش دهبینەی

بهسهر ڕووبارهکهوه دێت بهرهو ئێره.
کهم:منیش هەهر تهماشەا دهکەهم ئێسەتا وهختییەهتی .لهوهیەه
پیرێژنییه 

بنمه دهرێ( .وچانێک) .ئهم پاسه له پاسی ئۆل -نایت ناچێت که لەه ڕۆژدا
دهیبینین ،وا نییه؟
2909

سهرچاوه:
The Norton Introduction to Literature
Carl E. Bain
Jerome Beaty
L. Paul Hunter
Shorter sixth edition
Pages 868-869 United States of America
1995

تێبینی:
ئەم شەەانۆگەرییە لەگۆڤەەاری شەەانۆکار ژمەەارە
کراوەتەوە.
*
* *
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دهربارهی ئێدوارد ئهلبی
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ئێدوارد فەرانکلین ئەهلبی شانۆنووسەی ناسەراوی ئهمەهریکەی ،لەه دوازدهی
ئازاری  2918له ڤێرجینیاو زۆربهی ڕایهکانیش ئهڵێن لەه واشەنتۆن لەهدایک
بەەووه .دوو ههفتەەه دواتەەر لهالیەەهن بنهماڵهیەەهکی دهستڕۆیشەەتوو و زهنگەەین
ههڵگیراوهتهوه و براوه بۆ وێست-چێستهر له نیویۆرک که ههر لهوێش گهوره
بووه .باوکی ،بهخێوکهری ڕید' ،ئه .ئهلبی'یهو کوڕێکی دهوڵهمهندی ئێەدوارد
فەەرانکلین ئەەهلبی دووهم بەەوو ،کەەه خەەاوهنی ژمارهیەەهک هەەۆڵی شەەانۆ بەەوو لەەه
نیویۆرک ..دایکی بهخێوکهریشی سێههم ژنی ڕید بوو .فرانسیس ههوڵی ئهدا
ئهلبی له بازنهی کۆمهاڵیهتی خۆیاندا پهروهرده بکات.
ئەەهلبی چۆتەەه قوتابخانەەهی 'ڕای کەەهنتری دهی' لەەه نیویەەۆرک و پاشەەان
قوتابخانهی"لۆڕانسڤیڵ" له نیوجێرسی .ئهو قوتابخانهیەهی کەه لێەی دهرکەرا.
دواتر نێررا بۆ ئهکادیمیای سەهربازی 'ڤەاڵی فەۆرگ' لەه پێنسەیلڤانیا ،کەه لەه
ساڵی  2907و له تهمهنی حهڤده سەاڵیدا تەهواوی کەرد .ئینجەا چەووه نێەو
پرۆگرامی خوێندنی دهرچووان لەه چۆتەاو لەه سەاڵی 2902دا تەهواوی کەرد.
پاشان خوێندنی فهرمی خەۆی لەه کەۆلیجی ترینیتەی درێەیه پێەداو لەه سەاڵی
 2907دیسانهوه لهسهر نهچوونه پۆل و ڕهتکردنهوهی چوونی به زۆرهملێەی
بۆ کڵێسا دهرکرایهوه .له دژهکرداری دهرکردنیدا ،ئهلبی شەانۆگهری 'کەێ لەه
ڤێرجینیا ۆڵف ئهترسێ؟'ی نووسی و پێ ئهچێت لهسهر ئهزموونی خەۆی لەه
کۆلیجی ترینیتی نووسیبێتی.
ئهلبی ههر زوو له دوا قۆناغی ههرزهکاریدا بۆ یهکجاری ماڵ جێ ئههێڵێ،
دواتر له چاوپێکهوتنێکدا گەوتی "هەهرگیز ههسەتم بەه ئاسەوودهیی نەهکردووه
لهگهڵ دایک و باوکه بهخێوکهرهکهم .لهو بڕوایهدا بەووم نەهیان ئەهزانی ببنەه
دایک باوک .لهوانهشەه منەیش نەهمزانیبێ ببمەه کوڕیەان .لەهو دواییانەهش لەه
چاوپێکهوتنێکدا به چاڕلی ڕۆسی گوت گوایه دهرکراوه ،لهبهر ئهوهی دایک و
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بەەاوکی بهخێوکەەهری ویسەەتویانه ببێتەەه پیەەاوکوژ و نەەهیان ئهویسەەت و ڕازی
نهبوون بگات بهو خواستهی خۆی تا ببێ به نووسهر.
ئهلبی گواستییهوه (بەاری کەرد) بەۆ گونەدی گرینەوچ ،ئەهو شەوێنهی کەه
توانی بهکاری سهیرو ناوازه کۆمهکی خۆی بکات له کاتێکدا ئهیویست فێەری
نووسینی شانۆگهری ببێ .یهکەهمین شەانۆگهری 'چیرۆکەی باخنەهی ئەاژهاڵن'
یهکەەهمجار لەەه شەەاری بەەهرلین لەەه ئەەهڵمانیا هاتەەه سەەهر شەەانۆ .ئەەهو قوتابییەەه
کهمتهرخهمه زۆربهی کاتهکانی خۆی تهرخان کرد بۆ بهرهوپێش بردنی شانۆ
لەەه زانکۆکەەانی ئەەهمریکا .ئەەهلبی ئێسەەتا پرۆفیسەەۆرێکی ناسەەراوه لەەه زانکەەۆی
هوستن ئهو شوێنهی وانهی تایبهتی نووسینی شانۆگهری لێ ئهڵێتهوه.

ڕێز لێنانهکان:
ئهندامی ئهنجومهنی درامانووسی گویڵده ،ئهلبی سێ خهاڵتەی پەۆلیتزهری
بۆ دراما وهرگرتووه بۆ شانۆگهرییهکانی هاوسهنگی کارامەه  ،2927دیمەهنی
دهریا  ،2970سێ ئافرهتی بااڵبهرز  .2990ههروهها خهاڵتی تایبهتی تۆنی
بۆ دهستکهوتی بهردهوام له  1550وهرگرتووه ،ههروهها مهدالیای زێڕین بەۆ
دراما له ئهکادیمیای ئهمەهریکەی و پهیمانگەهی نامهخانەهی هونەهر لەه سەاڵی
 2985پێدراوه ،لهگهڵ ڕێزلێنانی مهڵبهندی کهنەهدی و مەهدالیای میللەی بەۆ
هونهر له ساڵی .2992
ئەەهلبی سەەهرۆکی دهزگەەای خێرخەەوازی ئێەەدوارد م .ئهلبییەەه کەەه یارمەەهتی
مهڵبهندی داهێنهرانی ولیهم فالناگان دهکەات .هاودهمەه لهمێیینهکەهی ئەهلبی
جۆناسەەان تۆماسەەی پهیکەەهرتاش لەەه دووی ئایەەاری سەەاڵی  1550بەەههۆی
شەەێرپهنجهی میزڵدانەەهوه کەەۆچی دوایەەی کەەرد .ئێەەدوارد ئەلبەەی زیەەاد لە 32
شەەەەانۆنامەی نووسەەەەیوەو ئەمە بەەەەێجگە لە کتێبێکەەەەی تەەەەر کە تەەەەایبەتە بە
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چەەاوپێکەوتن و وتارەکەەانی .لەەه سەەاڵی  1558لەەه سەەاڵیادی ههشەەتاههمین
سەەاڵڕۆژی لەەهدایکبوونی ئەەهلبی دا ژمارهیەەهک لەەه شەەانۆگهرییهکانی لهسەەهر
شانۆکانی برادوای ڤینۆ نمایش کەران لهوانەه شەانۆی چێەری لەهین .ئەهلبی
دوو بهرههمی یهک پهردهیی خۆی دهرهێنا ،خهونی ئهمهریکی و سندوقی لەم
که یهکهمجار له  2922و  2921دهرهێنراون و بهجیا نمایش کران.
کارهکانی ئێدوارد ئهلبی زۆر به کارامهیی نووسراون .زۆربهی جار هاوسۆز
نهبوونەەه لهگەەهڵ تاقیکردنەەهوهکانی بەەارودۆخی مەەۆدێرن .کەەاره بهراییەەهکانی
ڕهنگدانهوهی کارامهیی و بهئهمهریکا کردنی شانۆی بێ ماناییه ،کەه لوتکەهی
ئهم ڕێبازه پێشڕهوانی شانۆنووسی ئەهوروپی وهکەو ژیەن جێنەهت و سەامۆیڵ
بێکێەەت و ئەەوجین یۆنسەەکۆ بەەوون .شانۆنووسەەی گەەهنجی ئهم ەهریکەەی خەەاوهن
خهاڵتی پۆلیتزهر پاوڵه ڤۆگهر دان به چاونهترسیی 'ئهلبی'دا ئەهنێ لەه تێەک
ههڵکێشکردنی ڕێبازی شەانۆیی لهگەهڵ دیەالۆگی تیەی ،هەهروهها یارمهتیەدانی
داهێنانەەهوهی شەەانۆی پەەاش جەەهنگی ئهمەهریکەەی لەەه سەەهرهتای شهسەەتهکانی
سهدهی ڕابردوو .ئهلبی ئهم ئهزموونهی له کاره تازهکانیشیدا درێیه پێ داوه
وهکەەو لەەه شەەانۆگهریی بزنهکەەه یەەان سەەیڵڤیا کێیەەه؟ کە لەەه سەەاڵی 1551
نووسیویهتی.
ئەەەهلبی دوای نووسەەەینی  31شەەەانۆگهری و وهرگرتنەەەی  25خەەەهاڵت و
ههڵبیاردنی  21جار بۆ ڕێزلێنان و نووسینی ژمارهیهکی زۆر وتار ،ئێستا لەه
تهمهنی سەرووی ههشتا ساڵییەوە له ئهمهریکا ئهژی و درێیه به بهخشەش و
داهێنان ئهدات.
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ئهم شانۆگهرییه بۆ یهکەهمجار لهسەهر شەانۆی جەاز گهلەهری لەه پەازدهی
نیسانی  2925له شاری نیویۆرک نمایشکراوه.
کاراکتهرهکان:
کوڕێکیگهنج :بیست و پێەنل سەاڵه .قەۆز ،جهسەتهیهکی پتەهو و ڕێکەی

ههیه و به جلی حهمامهوهیه.
دایکپپه:پەەهنجاو پێەەنل سەەاڵه .جلێکەەی جەەوان و ڕێکەەی لهبهردایەەه .ژنێکەەی
بهشکۆ و بهههیبهته.
باوکه:شهست ساڵه .پیاوێکی بااڵ کورته .قی ماش و برنل .لهڕو الوازه.

نهنکپپه:ههشەەتاو شەەهش سەەاڵه .ڕهقهڵەەهو لەەهڕو الوازه .دوو چەەاوی گهشەەی

پێوهیه.
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مۆسیقار :به دیاریکراوی تهمهنی دیار نییه .بهاڵم گهنل بێت چاکتره.
تێبینی:
کاتێک له میانی شەانۆگهرییهکه دایکەهو باوکەه هەهر بەهو ناوانەهوه بەانگی
یهکتر ئهکهن ،نابێ هیچ پێشەنیارێک بەۆ ناوچهگەهری لەه ئەارادا هەهبەێ .ئەهم
ناوانه گوزارشتن له سۆزی بهتاڵ و نیشانهی پێش پیەری و مێشەک پەووچیی
کاراکتهرهکانه.
دیمهنهکه:
(شانۆ چۆڵه ،تهنها ئهم شەتانهی لێیەه .لەه نزیەک سەهرچاوهی ڕوونەاکیی
شەەانۆکهوه ،لەەهالی ڕاسەەتی بهشەەی پشەەتهوهی شەەانۆ دوو کورسەیی سەەاده لەەه
تهنیشت یهکترهوه ڕوو به جهماوهر دانراون .لەه نزیەک سەهرچاوهی ڕوونەاکی
شانۆکهوه ،لهالی چهپی پشتهوهی شانۆ کورسییهک که ئەامێرێکی مۆسەیقای
لەەه بهردهمەەه ڕوو لەەه بهشەەی ڕاسەەتی شەەانۆ دانەەراوه .دوورتەەر لەەهوهش و لەەه
ناوهڕاستی شانۆکه سندوقێکی لمی المسهرالیی بهرز و الری گهورهی منەدااڵن
دانەەراوه ،کەەه خاکەەهناز و سەەهتڵێکی مندااڵنەەهی تێدایەەه .باکگراونەەدی شەەانۆ
ئاسمانه که نیشانهی گۆڕانه له ڕۆژێکی ڕووناکهوه بهرهو شهوێکی تاریک.
له سەهرهتادا ،ڕۆژێکەی ڕووناکەه ،کەوڕه گهنجهکەه بەه تەهنیا الی گۆشەهی
پشتهوهی سندوقه لمهکەهوهیەه .خەهریکی جووڵەهی وهرزشەییه؛ بەهو جووڵەه
وهرزشییهوه سهرقاڵه تا زۆربهی ڕۆژهکه بەهو یارییەهوه بهسەهر دهبەات .ئەهم
جووڵەەه وهرزشەەییه تەەهنها قەەۆڵی بەەۆ بەەهکار ئەەههێنرێ ،چەەاکتره پێشەەنیاری
شهکانهوهو باڵ ڕاوهشاندنی بۆ بکرێ .دواجار کوڕه گهنجهکه جگه له عزرایب
هینی تر نییه).
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(دایکه و باوکه لهالی چهپی شانۆوه دێنه ژوورهوه .دایکه له پێشهوهیه)
دایکپپه):هێمایەەهک بەەۆ باوکەەه ئەەهکات( باشەەه ،فەەهرموو ئەەهوهتانێ ئهمەەه
کهنارهکهیه.
باوکه):به کڕووزانهوهوه( .من سهرمامه.

دایکپه):به سەوکه پێکهنینێکەهوه فهرامۆشەی دهکەات( .ده بێتەام مهبەه،

ئهوهنەده گهرمەه وا ئەهبرژێین .تهماشەای ئەەهو کەوڕه گهنجەه قەۆزه بکەه؛ بیەەر
لهسهرما ناکاتهوه).دهستێک بۆ کوڕه گهنجهکه ههڵئهبڕێ( ساڵو.
که):بهپێکهنینێکی خۆ خۆشهویستکردنهوه (.ساڵو.
نجه 
گه 
کوڕه 

دایکه):چاوێک ئهگێڕێ (.ئێره زۆر باشه...تۆش وای نابینی باوکه؟ لمەی
لێیه ...و ئاویش لهوالتر .تۆ ئهڵێی چی باوکه؟
باوکه):به لێڵییهوه( .تۆ چی بڵێی وایه ،دایکه.

دایکپپپپه ):بههەەەەهمان سەەەەوکه پێکهنینهکەەەەهی پێشەەەەترهوه( .بێگومەەەەان
وایه...ههرچییهک من ئهیڵێم جێ ئهکهوێ ،وا نییه؟
باوکه ):شانی دهجوڵێنێ( .دایکی تۆیه ،هی من نییه.

دایکه:ئهزانم دایکی منه .ئێ چیم لێ ئهکهی؟ (وچانێەک( .باشەه ئێسەتا

با بنینهوه سهر بابهتهکه( .ڕووهو بهشی چهپی شانۆکه هەاوار ئەهکات( .تەۆ
ئهی ئهو کهسهی لهدهرهوهی ،ئهتوانی بێیتەه ژوورهوه( .مۆسەیقارهکه دێتەه
ژوورهوه .لهسهر کورسییهک لهالی چهپی شانۆ دائهنیشێ ،نۆتهکهی لهسهر
الیهکی ئامێرهکه دائهنێ و ئامادهی ئهکا بۆ ژهنین .دایکه سهری ڕهزامهندی
ئهلهقێنێ(.
دایکپپه :زۆر جوانەەه؛ زۆر جوانەەه .تەەۆ ئامەەادهی باوکەەه؟ بەەا بەەڕۆین نهنکەەه
بهێنین.
باوکه:ههرچی تۆ ئهیڵێی دایکه.
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دهرهوه(.

دایکپه ) :بەەهرهو الی چەەهپی شەەانۆ پەەێش ئهکەەهوێ بەەۆ چوونەەه
بێگومەان ،هەەهرچی مەەن ئەهیڵێم( .ڕوو لەەه مۆسەەیقارهکەه ئەەهکات) تەەۆ ئێسەەتا
ئهتوانی دهست پێبکهی.
)مۆسیقارهکه دهست به ژهنینی مۆسیقا ئهکات .دایکەه و باوکەه ئهچنەه
دهرهوه .مۆسەیقارهکه لەهو ماوهیەهی کەه مۆسەیقا ئەهژهنێ ،سەهر بەۆ کەوڕه
گهنجهکه ئهلهقێنێ(
که):به ههمان پێکهنینی خۆ خۆشهویستکردنهوه( ساڵو.
نجه 
گه 
کوڕه 

(دوای خولهکێک دایکه و باوکه دووباره دێنه ژوورهوه و نهنکهیان لهژێر
باڵهکانییهوه ههڵگرتووه .نهنکه تونەد و ڕهق و القەهکانی بەهرز کردۆتەهوهو
قاچهکانی له زهوی دابڕاون ،وهک گوزارشتێک له سیمای پەڕ لەه تهلیسەم و
تر (.
باوکه:له کوێی دابنێین؟

دایکپپه(:بههەەهمان کورتەەه پێکهنینەەهوه ).بێگومەەان لههەەهر شەەوێنێک کەەه
دهستنیشەانی دهکەهم ...بەا بەزانم ...ئەەێ باشەه لێەرهی دابنەێ ...لەهناو ئەەهم
سندوقه لمه(.وچانێک) دهی باوکه چاوهڕوانی چەی ئهکەهی؟ لەهناو سەندوقه
لمهکهی دابنێ( .پێکەهوه نهنکەه ههڵەدهگرن و فڕێەی ئهدهنەه نەاو سەندوقه
لمهکه).
نکه(:خۆی ڕاست دهکاتهوه تا دابنیشێ .دهنگەی لەهنێوان پێکەهنین و
نه 

گریانی منداڵدایه ).ئاههههههههه!گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ!
باوکه(:خۆی ئهتهکێنێ) ئهی ئێستا چی بکهین؟

دایکپپپپپپه (:ڕوو لەەەەەەه مۆسەەەەەەیقارهکه ئەەەەەەهکات) ئەەەەەەهتوانی ئێسەەەەەەتا
بوهستی(.مۆسیقارهکه ئهوهسەتێ) ( .ڕوو لەه باوکەه ئهکاتەهوه) مهبهسەتت
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چییه .ئهی ئێستا چی بکهین؟ بێگومان ئهڕۆینه ئەهوالوهو دائهنیشەین( .ڕوو
له کوڕه گهنجهکه ئهکات ).ئازیز ساڵو.
که (:دووباره بهپێکهنینهوه) ساڵو ( .دایکه و باوکه ئهچنه
نجه 
گه 
کوڕه 

الی ڕاستی شانۆ و لهسهر کورسییهکان دائهنیشن .وچانێک)
نکپپپپه(:وهک جەەەەاری پێشەەەەوو) ئاهههههههەەەەه! ئەەەەا هاهههههەەەەه!
نه 

گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ!
باوکه:چی ئهڵێی...لهو بڕوایهدای...ئاسووده بێ؟

دایکه( :به بێ ئارامییهوه) ئێ چۆن بزانم؟
باوکه( :وچانێک) ئهی چی ئهزانین؟
دایکه(:وهک ئهوهی بێتهوه یەادی ).ئێمەه ...چەاوهڕوان ئەهبین ...ئێمەه

لێره دائهنیشین ...چاوهڕوان ئهبین ...ههر واش ئهکهین.
باوکه(:پاش وچانێک) قسان بکهین لهگهڵ یهکتر؟

دایکه (:به سەووکه پێکهنینێکەهوه؛ شەتێک لەه کراسەهکهی ئهکاتەهوه)

باشه تۆ ئهتوانی قسەه بکەهیت ئهگەهر بتەهوێت ...ئهگەهر بتەوانی بیەر لههەهر
شتێک بکهیتهوه که ئهتهوێ بیڵێی ...ئهگهر بتوانی بیر لهههر شەتێکی نەوێ
بکهیتهوه که ئهتهوێ بیڵێی.
باوکه(:بیر ئهکاتهوه ).نا ...پێویست ناکات.

دایکه (:به پێکهنینێکی سهرکهوتووانهوه ).بێگومان نا.
نکپه(:خاکهنازه مندااڵنهکه بەه سەهتڵهکهدا ئهکێشەێت ).هەاهههههه...
نه 

ئاههههههه!
دایکپه(:پڕ بهپانتایی شانۆکه هاوار ئهکات ).بێدهنو به نهنکه ...بەه

بێدهنو بهو چاوهڕوان به( .نهنکه دهمه خاکهنازێ لم به دایکەهدا ئەهکات).
(دایکه هێشتا ههر پڕ به پانتایی شانۆکه هاوار ئهکات) خۆ ئهوه لمم پێەدا
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ئهکات .چیتر وا مهکەه .نهنکەه چیتەر لەم بهدایکەهدا مهکەه ( .ڕوو لەه باوکەه
ئهکات ).بزانه لمم پێدا ئهکات.
(باوکه سهیری نهنکه ئهکات و که نهنکه بهسهر ئهویشدا ئهقییێنێ)
نکه:گڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ!
نه 

دایکپپه:تهماشەەای نهنکەەه مهکەەه .لێەەره دانیشەەه ...زۆر هەەێمن بەەه  ...و
چاوهڕوان به( .ڕوو له مۆسیقارهکه ئهکات) تۆش ..ئا ..فهرموو تەۆش ئەهو
کاره بکه که ئهبێ بیکهی ( .مۆسەیقارهکه دهسەت بەه ژهنینەی ئامێرهکەهی
ئهکات).
( دایکه و باوکه خۆیان ڕێک خستۆتهوه و تهماشای ئهودیوی پشتهوهی
بینهران ئهکهن .نهنکه تهماشایان ئهکات ،تهماشای مۆسیقارهکهش ئهکات.
له سندوقه لمهکهش ئهڕوانێ و خاکهنازهکه فڕێ ئهداته خوارهوه).
نکه:ئاه .هاههههههههه! گڕڕڕڕڕڕڕڕڕ! (چەاوهڕوانی پهرچەهکرداره ،بەهاڵم
نه 

هیچ ڕوو نادات .ئێستا ...ڕاستهوخۆ ڕوو له بینهران ئهکات ).لهڕاستیدا ئهوه
چ ڕێگایهکه له بهرخوردکردن لهگهڵ پیرێینێکدا .پهلی بگری و لهماڵ بهێنیته
دهرێ و فڕێی بدهیته نێو ئۆتۆمبێلهوه ...بیبهیتەه دهرهوهی شەار ...و فڕێەی
بدهیته نێو قۆمهته لمێکهوه ...و لهو شوێنه لێی بگهڕێی بیکهیتەه فەیلم .مەن
تهمەەهنم  82سەەاڵه .لهتهمەەهنی حهڤەەده سەەاڵیدا شەەووم کەەرد بەەه جوتیارێەەک.
کاتێک مێردهکهم مرد تهمهنم سی ساڵ بوو( .ڕوو لەه مۆسەیقارهکه ئەهکات)
ئهرێ نایبڕیتهوه زهحمهت نهبێ؟ ( مۆسیقارهکه دهوهستێت ).من پیرێینێکی
الوازم ...چۆن پێشبینی ئهوه ئهکهی کهسێک لهم زیقهزیقهدا بتوانێەت گەوێی
لێم بێت! (لهبهر خۆیهوه بۆ خۆی ئەهدوێت) لەهم دهوروبەهرهدا هەیچ ڕێزێەک
نییه(.ڕوو له کوڕه گهنجهکه ئهکات) لهم دهوروبهره هیچ ڕێزێک نییه!
که(:بهههمان پێکهنینی جارانهوه) ساڵو.
نجه 
گه 
کوڕه 
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نکه(:پاش وچانێک بهردهوام ئهبێ و ڕوو لەه بینەهران ههسەتی خەۆی
نه 

دهرئهبڕێ) مێردهکهم مرد ،ئهو کاتهی تهمهنم سەی سەاڵ بەوو( .ئامەاژه بەۆ
دایکه ئهکات ).ئهشبوو ئهو مانگا زله به خهمۆکی و تەهنیایی گەهوره بکەهم.
بیهێننه پێش چاو که چۆن بووه .ئهی خوا گیان! ( ڕوو له کەوڕه گهنجهکەه
ئهکات) تۆیان له کوێ پهیدا کرد؟
که:ئا ...بۆ ماوهیهک لهم دهوروبهره بووم.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه:بهدڵنیاییهوه لێره بووی! ها ها ها .تهماشایهکی خۆت بکه.
نه 

که (:ماسولکهکانی قۆڵی گرژ ئهکات) ئهی ئهمه هیچ نییه؟
نجه 
گه 
کوڕه 

(لهسهر قۆڵ ڕاوهشاندن بهردهوام ئهبێت)
نکه:پهح پهح .من ئهڵێم گهلێ باشه.
نه 

که(:به زمانێکی شیرین) منیش وا ئهڵێم.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه:خهڵکی کوێی؟
نه 

که:باشوری کالیفۆرنیا.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه(:سهری بۆ ئهلهقێنێ) ئێ ئێ .ناوت چییه ئازیز؟
نه 

که:نازانم...
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه(:ڕوو له بینهران ئهکات) زیرهکیشه!
نه 

کپه:مهبهستم ئەهوهیەه ...مهبهسەتم ئهوهیەه بڵەێم تەا ئێسەتا
نجه 
گه 
کوڕه 

ناویان لێ نهناوم ...ناوم ستۆدیۆیه.
نکه(:جارێکی تر بۆی ئهڕوانێ) تۆ نایڵێی ...تۆ نایڵێی .ئەێ ئهمەهوێ
نه 

ههندێک زیاتر بدوێم ...خۆ ناڕۆی.
که:نا ،نهخێر.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه(:جارێکی تر ڕوو له بینهران ئهکاتهوه ).باشه؛ باش( .بۆ جارێکی
نه 

تر ڕوو له کوڕه گهنجهکه ئهکاتهوه) تۆ ...تۆ ئهکتهری ،وایه؟
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که (:زهردهخهنهیهک ئهکات) بهڵی.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه(:دیسانهوه ڕوو لەه بینەهران ئەهکات .شەان ئەهجوڵێنێ ).مەن بەهو
نه 

شێوهیه زیرهکم ...ههرچۆنێک بێ  ...ئهبێ لهوێداو به تەاقی تەهنیا ههسەتمه
سهر پەێ ،ناشەزانم لەهوێ چەی بهسەهر ئەهو دامەاوهدا دێەت ...بۆیەه شەووی
کردووه .ڕیچ؟ من پێت ئهڵێم پاره ،پاره ،پاره .لهکێڵگهکه وهدهریان نەام...
که بهڕاستی چاکەهیان لهگەهڵما کەرد ...بردمیەان بەۆ شەار و لهگەهڵ خۆیانەدا
دایاننەەام .لەەه ژێەەر زۆپاکەەهدا جێگایەەهکی باشەەییان بەەۆ چێکەەردم .بهتانییەەهکی
سهربازی (تهحالوم)یان دامێ لهگهڵ ههندێ قاپ و قاچاخ ،قاپ و قاچەاخی
تایبهت بهخۆم .ئیتر گلەهیی چەی بکەهم؟ بێگومەان هەیچ .مەن گلەهیی ناکەهم.
(تهماشایهکی ئاسمان ئهکات و بانگی یهکێک ئهکات لەه دهرهوهی شەانۆ).
ئێسەەتا تاریەەک دانایەەهت ئەەازیزم؟ (ڕوونەەاکی کەەز ئەەهبێ و ئهبێتەەه شەەهو.
مۆسیقارهکه دهست ئهکات به ژهنینهوهی ئامێرهکهی .ئهبێته شهوێکی تار).
(ڕووناکی لهسهر ئهکتهرهکانه بەه کەوڕه گهنجهکهشەهوه کەه بێگومەان هەهر
خهریکی قۆڵ ڕاوهشاندنه)
باوکه( :گورجوگۆاڵنه) خۆ ئهوه شهوه.
دایکه :وووسس به .ههر  ...چاوهڕوان به.
باوکه( :بهکڕوزانهوهوه) زۆر گهرمه.
نهنکپه( :بەەۆ خەەۆی قسەان ئەەهکات ).ئەەاوا زۆر باشەەتره .شەەهوه( .ڕوو لەەه

مۆسەەیقارهکه ئەەهکات ).ئازیزهکەەهم تەەا کۆتەەایی ه ەهر ئەەهم بهشەەه ئەەهژهنیت؟
(مۆسیقارهکه سهری بهڵێ ئهلهقێنێ ).ئێ باشه جوان و نهرم بهردهوام به؛
ئهمەەه چ کەەوڕێکی باشەەه( .مۆسەەیقارهکه سەەهری بەەهڵێ ئهلەەهقێنێ و نەەهرمتر
ئهژهنێ ).ئاوا باشه.
(لهدهرهوهی شانۆوه ڕمپهڕمپێک دێت).
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باوکه(:بهڕاچڵهکینهوه) ئهوه چی بوو؟

دایکه (:دهست به گریان ئهکات ).هیچ نهبوو.

باوکه:ههوره تریشقه بوو ،ههورهتریشقه .یان شهپۆلێک بوو و خۆی کێشا

به کهنارهکهیا .یان شتێکی تر بوو...
دایکه(:لهگهڵ هاتنه خوارهوهی فرمێسکهکانی ،ئهچرپێنێ ).ڕمبهڕمبێک

بوو له دهرهوهی شانۆکه...خۆت ئهزانی یانی چی...
باوکه:لهیادم چوو بۆوه...

دایکپه(:ههر ئهوهته ئهتوانێ قسان بکات) یانی وهختی نهنکه داماوهکەه

تهواو بووه ...و ناشتوانم بهرگری لێ بکهم.
باوکه (:کهلله پووتانه ).پێم ...پێم وایه ئهبێ ئازا بین.

نکپه(:بهگاڵته پێکردنهوه ).منداڵینه ،ڕاسته .ئهبێ ئەازا بەن .پێویسەته
نه 

بهرگهی بگرن و زاڵ بن به سهریدا.
(لهدهرهوهی شانۆ ڕمبهڕمبێکی گهورهتر دێت)
دایکه:ئۆههههههههههه ...نهنکهی داماو ...نهنکهی داماو...

نکه(:ڕوو له دایکه ئهکات ).من ساغم ،من باشم .تا ئێستا هەیچ ڕووی
نه 

نهداوه.
(ڕمپهڕمپ و ههرایه له دهرهوهی شانۆ ،گڵۆپهکان هەهموو ئهکوژێنەهوه.
ڕووناکی تهنها لهسهر کوڕه گهنجهکهیه .مۆسیقارهکهش له ژهنین ئهوهستێ).
دایکه:ئۆههههههههههههههههه...ئۆهههههههههههههههه...

(بێدهنگی).
نکه:جارێ گڵۆپهکان پێ مهکهن ...من ئاماده نەیم .مەن تەهواو ئامەاده
نه 

نیم( .بێدهنگی) زۆر باشه ئازیزم ...من تهواو بووم.
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(گڵۆپەەهکان جەەارێکی تەەر پێئهکرێنەەهوه ،ئهبێتەەهوه ڕۆژی ڕوونەەاک.
مۆسیقارهکه دهست به ژهنین ئهکاتهوه .نهنکه ئهبینرێ ههر لهناو سەندوقه
لمهکهیه و لهسهر تهنیشت پاڵی لێداوهتهوه و سهری خستۆته سهر مهچهکی
و نیوه پۆشراوه .خهریکه لم به خۆیدا ئهکات)
نهنکپپه(:بەەه منگهمنگێکەەهوه ).نەەازانم چەەی بکەەهم لهگەەهڵ ئەەهم خاکەەهنازه

مندااڵنهیه!!!...
باوکه:دایکه! خۆ ئهوه ڕۆژه!

دایکپه(:به ڕووخۆشییهوه ).بەهڵێ ڕۆژه .زۆر چاکەه .شەهوه درێیهکەهمان

تهواو بوو .پێویسته له سهرمان فرمێسکهکانمان بسڕین و شەین و شەهپۆڕمان
تهواو کۆتایی بێت و ڕوو له داهاتوو بکهین .ئهمه ئهرکمانه.
نکه(:ههر خهریکی لم بهخۆداکردنه؛ السایی دایکه ئهکاتهوه) شین و
نه 

شهپۆڕمان تهواو کۆتایی بێت و ڕوو له داهاتوو بکهین ....ئای خوایه.
( دایکه و باوکه ههڵئهستن و خۆ لێک ئهکێشنهوه .دایکه بهدهست ساڵو
له کوڕه گهنجهکه ئهکات)
که(:به پێکهنینهوه) ساڵو.
نجه 
گه 
کوڕه 

( نهنکەه خەۆی ئهکاتەه مەردوو(!) .دایکەه و باوکەه ئەهچن بهالیەهوه تەا
تهماشەەای بکەەهن .تەەا ئاسەەتێک لەەه نێەەو لمهکەەهدا وهک نیەەوه نێەەیراو وایەەه.
خاکهنازهکهشی له دهستدایه و لهسهر سینگی بهشێوهی خاچ دایناوه)
دایکه(:لهبهردهم سندوقه لمهکەه سەهر بائەهدا ).بەهخوا جوانەه .ئەهوه..

ئەەهوه ئاسەەان نییەەه دڵتەەهنو بیەەت ...ئەەهبینی ...چهنەەد دڵەەی خۆشەەه ( .بەەه
شەەانازی و قایلبوونەەهوه) حەەهقی ئەەهوه ئەەهدات کەەه شەەتگهلی چەەاک ئەەهنجام
بدهی(.ڕوو له مۆسیقارهکه ئهکات) زۆر باشه ئهگهر بتهوێ ئیستا ئەهتوانی
بوهستی .مهبهستم ئهوهیه ئهتوانی بمێنیتهوه بۆ مهلهکردن یان شتی تر .به
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ههڵئهکێشەەێ ).چاکەەه

نسەەبهت ئێمەەهوه کێشەەه نییەەه( .ههناسەەهیهکی قەەور
باوکه ...با بڕۆین.
باوکه:دایکه ئازا!

دایکه:باوکه ئازا!

(ئهچنه دهرهوهی شانۆ)
نکپپه(:دوای ئەەهوهی دایکەەه و باوکەەه ئهچنەەه دهرهوه ،هێشەەتا پەەاڵ
نه 

کهوتووه ).ههقی ئهوه ئهدرێ که شتگهلی چاک ئەهنجام بەدهی ...وهی وهی
گیانه! (ئهیهوێت ڕاستبێتهوه تا دابنیشەێت ...).بەهخوا جوانەه منداڵینەه...
(بهاڵم بۆی دهرئهکهوێت که ناتوانێەت) ...مەن ...مەن نەاتوانم ههسەتمهوه...
ناتوانم بجوڵێم...
(کوڕه گهنجهکه واز له قۆڵ ڕاوهشاندن ئههێنێ ،سهرێک بۆ مۆسیقارهکه
ئهلهقێنێ ،ئهچێته الی نهنکهو لهسهر چۆک الی سندوقه لمهکه دائهنیشێ)
نکه:من ...ناتوانم بجوڵێم...
نه 

که:وووسسس ...تا ئێستاش ئهتوانی  ...بێدهنو به.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه:من ...من ناتوانم بجوڵێم...
نه 

که:ئاه ...خاتوونهکهم ،من ...من کاری خۆم ههیه لێره.
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه:ئای ،بمبووره ئازیزهکهم تۆ فهرموو کاری خۆت بکه.
نه 

که:من ...ئاه...
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه:لهسهرخۆبه و هیچ پهله مهکه ،ئازیزم.
نه 

که (:خۆی ئاماده ئەهکات؛ ئەهم دێەڕه وهک نهشەارهزایهکی
نجه 
گه 
کوڕه 

عهیار دهرئهبڕێ) من فریشتهی مهرگم .من  ...ئاه ...من بۆ گیەان کێشەانی
تۆ هاتووم.
نکه:چی ...چ(...ئینجا لهگهڵ ملکهچ کردنیدا) ..ئێ ...ئێ زانیم.
نه 
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(کوڕه گهنجهکه بهسهر نهنکهدا ئهنوشتێتهوهو نێو چهوانی ماچ ئهکات)
نکپپپه(:چاوهکەەەانی داخەەەراون .دهستهکانیشەەەی لهسەەەهر سەەەنگین و
نه 

خاکهنازهکهشەەەی هەەەهر بهدهسەەەتهوهیه .زهردهخهنهیەەەهکی جەەەوانی بهسەەەهر
لێوهوهیه ).زۆر چاکه ...ئهوه شتێکی زۆر جوان بوو ئازیزم...
کپه (:ههر چهماوهتهوه بهسهر نهنکهدا ).ووسسسەس بەه...
نجه 
گه 
کوڕه 

بێدهنو به...
نکه:مهبهستم بوو بڵێم ...کارهکهت زۆر به چاکی ئهنجام دا ...ئازیزم.
نه 

که(:خهجاڵهتباره و سوور ههڵگهڕاوه)  ...ئا...
نجه 
گه 
کوڕه 

نکه:نا ،به جیددیم بوو .تۆ دهست ڕهنگینی ...له چۆنایهتی کارهکەهت
نه 

دهست ڕهنگینی.
نجهکپپه(:لهگەەهڵ پێکهنینەەه خەەۆ خۆشهویسەەتکردنهکهیدا) ئەەا...
گه 
کپپوڕه 
سوپا  .خانم .زۆر سوپا .
نکپه(:لهسهرهخۆ و بهنەهرمی لهگەهڵ ئەهوهی کەوڕه گهنجهکەه دهسەت
نه 

لهسهر نهنکه دائهنێت ).شایانی ...شایانی نییه ئازیزم.
( تەەابلۆ .مۆسەەیقارهکه لهگەەهڵ دادانەەهوهی پەەهردهدا هەەهر بهردهوامەەه لەەه
ژهنینی ئامێرهکهی).
پهرده دائهدرێتهوه.
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شانۆگهری

مهرگی بهسێ سمیس
اوه.
نپێکهاتووهوله6191دانووسر 


شتدیمه
له 
هه
که 
رییه 
شانۆگه 

نێدڕۆرهم

به
شه 
پێشکه 

ئههڵمانیا
رلینله 

له 
به
مجارله16ینیسانی 6111

بۆیه 
که
رییه 
مشانۆگه 


ئه
رشانۆیشڵۆسپارکنمایشکراوه.

له 
سه


کارهکتهرهکان:
بێرنی:ڕهش پێسته ،تهمهنی له دهوروبهری چب ساڵه ،الوازه.
جاک:ڕهش پێستێکی پێست قهترانییه .تهمهنی چب و پێنل ساڵه .کهتهو
زله ،سمێڵی ههیه و دهنگی گڕه.
بپاوک:لهڕو الوازه ،سەپی پێسەتێکی قەی ڕووتاوهیەه .تهمەهنی دهوروبەهری
پهنجا و پێنل ساڵه.
کپپهم:کنێکەەی سەەپی پێسەەتی خەەهڵکی باشەەووره ،تەەهواو
رسپپتارییه 


په
پێگهیشتووه ،قیی قهترانی ،یان سووره ،جوانه ،پێکهنینێکی هەارو هاجانەهی
ههیه ،تهمهنی بیست و شهش ساڵه.
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خۆشخانه :ڕهش پێستێکی سووکهڵهو الوازه ،تهراشی پەاک و


ندینه

کارمه
جوانی کردووه .قیی داهێناوهو شهرمنه ،تهمهنی بیست و ههشت ساڵه.
رسپتاریدووهم:کنێکی سپی پێستی خهڵکی باشەووره ،قەی زهرد ،چەاو


په
شین ،زۆر جوان نییه ،تهمهنی دهوروبهری سی ساڵه.
پزیشکینیشتهجێ:پیاوێکی سپی پێستی خەهڵکی باشەووره .قەی زهرد و

چاوشین ،پۆشت و پهرداخ ،ڕوو خۆش و تهمهن سی ساڵه.
دیمهن
عهسرێکی درهنگەی 12ی ئەهیلولی 2937ه .نەاوهوهو دهوروبەهری شەاری
مامفیسه له تێنهسیی له ئهمریکا.
شوێنکات
سروشتی شەوێنکاتی ئەهم شەانۆگهرییه لەه شەوێنێکهوه بەۆ شەوێنێکی تەر
جیەەاوازه ،وهک چەەۆن شەەانۆیهک لەەه شەەانۆیهکی تەەر جیەەاوازه .لهبهرئەەهوه
پێشنیارهکان بهم شێوهیهی خوارهوه خراونهته ڕوو.
ههرچهنده ئەهکرێ وهکەو ڕێ نیشەاندهرێکی بهسەوود بەهکاربهێنرێن ،بەهاڵم
بیرۆکهی گشتی ئهوهیه وهک چۆن دانهر ئهیبینێ .ئهوهی دانهر ئهیبینێ بەهم
شەەێوهیه :ناوهڕاسەەت و بهشەەی پێشەەهوهی شەەانۆ تەەهرخانکراوه بەەۆ پرسەەگهی
نهخۆشخانه .بۆ ئهمهش که زۆرترین بهشی ڕووداوهکان لێرهدا ڕوو ئهدهن.
مێز و کورسی پرسگهکه لهناوهڕاستی شەانۆوه ڕوو بەه بینەهران دانەراون.
دهرگایهک لهالی ڕاسەتی شەانۆوه ڕوو بەه دهرهوهو دهرگایەهکی تەریش لەهالی
چهپی شانۆوه ههیه کەه ڕوو بەه بهشەهکانی تەری نهخۆشەخانهکهیەه .تۆزێەک
لهوال تریش کورسییهکی درێی و لهوانهشه کورسییهک یان دووانی تەر هەهبن.
الی پشتهوهی شانۆ و بڕێک بهالی تهنیشتهوه ،شۆسەتهیهکی بەهرز ههیەه کەه
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لەەه زۆر جێیەەدا دژ بەەهالنی کەەهمی پێشەەنیارهکانی شەەوێنکات و نمایشەەکردنی
دیمهنهکانی تری شانۆگهرییهکهیه .هەهموو ئهمانەه کەراوهن بەه ڕووی دیەواری
پشتهوهی شانۆدا که ئاسمانه و له دیمهنێکهوه بەۆ دیمەهنێکی تەر ئەهگۆڕێ.
شەەینێکی تەەۆخ؛ خۆرئەەاوابوون ،خۆرئەەاوابوونێکی سەەوور -پرتەەهقاڵی -زهرد.
ههندێجار پڕ و ههندێ جاری تریش ههر ئاماژهیه.
که پهرده الئهدرێ سهرتاپای شانۆ ڕوو به ئاسەمان تاریکەه کەه شەینێکی
تۆخه .مۆسیقاش بۆ ماوهی نزیکهی خولهکێک لهگهڵ ڕووناکبوونی شەانۆ کەز
ئهبێت.

دیمهنی یهکهم
گۆشەەهی مهیخانهیهکەەه ،بێرنەەی لهسەەهر مێزێەەک دانیشەەتووه ،بیرهیەەهک و
پهرداخێکی لهبهردهمدایه .جاک دێته ژوورهوه ،بۆتڵێ بیرهی به دهستهوهیه؛
بێرنی نابینێ.
بێرنی(:جاک ئهناسێتهوه ،به سهرسامی و خۆشحاڵییهوه) ساڵو!
جاک:ها؟
بێرنی:ساڵو؛ جاک!
جاک:ها؟ ...چی؟( ...ئهیناسێتهوه) بێرنی!
بێرنی:ئهوه چی ئهکهی لێره ،کوڕی باش؟ وهره دانیشه.
جاک:چی بکهین ،ههر به نهفرهت ئهکرێم...
بێرنی:جاک ،وهره دانیشه.
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جاک:بهڵێ ...دێم ...بهههرحاڵ .ههر بهنهفرهت ئەهکرێم(.ئهچێتەه سەهر
مێزهکه و دائهنیشێ) .ئایه با ،چهند گهرمه بێرنی ...ئێ چۆنی چەۆن کەوڕی
باش؟
بێرنی:باشم باش .ئهوه چی ئهکهی لێره؟
جاک:ئا .سهفهرئهکهم .سهفهر.
بێرنپی:بەەهردهوام لەەه هەەاتوچۆدا بەەووی ،وایەەه؟ کەەوڕه تەەۆ دوایەەین کهسەەی
پێشبینیی هاتنتم کردبێت بۆ ئێره ،جیهان بنوکه ،وا نییه؟
جاک:بهڵێ؛ بهڵێ وایه.
بێرنی:ههر له هاتوچۆدایت ،وایه؟ بۆ کوێ ئهڕۆی؟
جاک(:تهقریبهن بهشاراوهیی ،بهاڵم تهواو نا) بهرهو باکوور.
بێرنپپی(:پێئهکەەهنێ) بەەهرهو بەەاکوور! بەەهرهو بەەاکوور؟ هەەاوڕێم بەەاکوور
شوێنێکی گهورهیه.
جاک:بهڵێ ...ئهزانم وایه ،شوێنێکی گهورهیه.
بێرنی(:پاش وچانێک؛ دووباره پێئهکهنێ) بهههرحاڵ بەۆ کەوێ ئەهڕۆی؟
کوێی باکوور؟
جاک(:به شهرم و شانازییهوه) نیویۆرک.
بێرنی:نیویۆرک!
جاک:ئهم؛ ئهم.
بێرنی:ئهها ،نیویۆرک؟ ئێ باشه چی ئهکهی لهوێ؟
جپاک(:دیسەان بەه شەهرمهوه) ئەا ...بههەهرحاڵ ...تۆزێەک ئیشەم ههیەه
لهوێ .ئهی تۆ به چییهوه سهرقاڵ بووی؟
بێرنی:نیویۆرک ئهڵێی؟
جاک (:بهئاشکرا نایهوێ لهبارهیهوه بدوێ) ئهم.
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بێرنپی(:زرنگانه) ئێستا بهههرحاڵ ئهوه گرنو نییەه .بیرهیەهکەت نەاوێ؟
بیرهیهکت بۆ بێنم؟
جاک:نهخێر ،ئهبێ بڕۆم ...بهههرحاڵ .نازانم .من...
بێرنی(:لهسەهر مێزهکەه ههڵئهسەتێ) بەه دڵنیاییەهوه ئەهیزانی .بەۆ ئەهم
گهرمایه بیرهیهک یان دوانت پێویسته تا خۆت فێنک بکهیتهوه؟
جاک(:پشت دهداتهوه) بهڵێ؛ بۆ نا؟ بێرنی ،بیهێنه.
بێرنپپی (:دۆالرێکەەی کاغەەهزی لەەهنێو دهسەەتیدایه؛ ئهوهسەەتێ) دوو بیەەره
ئههێنم .ئێ ئێ ،نیویۆرک ؟ تێناگهم جاک؟
جاک (:پێئهکهنێ) ئەهوه چییەه سهرسەام بەووی کەوڕی بەاش ،سهرسەام
بووی.
( ڕووناکی لهسهر ئهم دیمهنه کز ئهبێ ،دیمهنێکی تر دهرئهکهوێ)

دیمهنی دووهم
بهشەەێک لەەه هەەهیوانی پشەەتهوه دهرئهکەەهوێ؛ ههنەەدێ مۆبێلیەەاتی بەەهتووڵ
چنراو ،بڕێک خراپتەر لەهوهش تەهنک و سەواون .بەاوکی پەهرسەتارهکه لهسەهر
ههیوانهکه دانیشتووه گۆچانێک له تهنیشت کورسییهکهیهوه دانراوه ،مۆسەیقا
له فۆنۆگرافهکهی ژوورهوهڕا بهرز دێته بهرگوێ.
بپاوک (:مۆسیقاکه زۆر بهرزه؛ دواجەار دهسەکی کورسەییهکهی ئەهگرێ)
بیکوژێنهوه! بیکوژێنهوه! بیکوژێنهوه! بیکوژێنهوه!
کهم (:لهژوورهوهوه) چییی؟ چیت گوت؟
رستارییه 


په
باوک:بیکوژێنهوه!
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کهم (:دهرئهکهوێ ،بهرگی کاری پۆشیوه) گوێم لێت نییەه؛
رستارییه 


په
چیت ئهوێ؟
باوک:بیکوژێنهوه! ئهو مۆسیقا نهفرهت لێکراوه بکوژێنهوه!
کهم:ئهوی ڕاستی بێ ،باوکه...
رستارییه 


په
باوک:بیکوژێنهوه! (پهرسەتارهکەه زۆر سەهیر وهرئهچەهرخێ .ئهچێتەهوه
ژوورهوه .مۆسەەیقاکه ئهکوژێتەەهوه) قەەهوانی ئەەهو گەەۆرانیبێیه ڕهش پێسەەتانه
بهنهفرهت بێ .خۆ سهرم دایه ئێش.
کهم(:دووباره دێته ژوورهوه) چیت گووت؟
رستارییه 


په
بپاوک:گەووتم سەهرم دایەه ئەێش .تەۆ بەهردهوام ئەهو قهوانەه دوابڕاوانەهی
دهخهیته سەهر .سەهرم خهریکەه ئهتەهقێ .تەۆ قەهوانی ئەهو گەۆرانیبێیه ڕهش
پێسته دوابڕاوانهی ئهخهیه سهر ..ئهو دهنگه گهورهیه سهرم ئهیهشێنێ.
کهم:حهبهکانت ئهخۆی؟
رستارییه 


په
باوک:نهخێر!
کهم(:ڕووی وهرچهرخان) ئهڕۆم حهبهکانت بۆ ئههێنم...
رستارییه 


په
باوک:نامهوێت!
کهم (:بهوپهڕی ئارامییهوه) باشه؛ حهبهکانت بۆ ناهێنم.
رستارییه 


په
باوک(:پاش وچانێک؛ زۆر بێشهرمانه) تۆ بهردهوام ئهو قهوانه دوابڕاوانه
لێ ئهدهی...
کپهم(:بەهبێ ئارامییەهوه) داوای لێبەووردن ئهکەهم ،باوکەه؛
رسپتارییه 


په
نهمزانی سهرت ئهیهشێنێ.
باوک:جارێکی تر بهو شێوهیه بهدهنگی بهرز نهدوێی لهگهڵما!
کپهم(:هەەهر بەهو ئاسەەته لەەه دهنەو) هەەیچ بەه دهنگەەی بەەهرز
رسپتارییه 


په
نهدواوم لهگهڵتا...
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باوک:ملهوڕیم لهتهکدا مهکه!
کپهم:ملهوڕیم نهکردووه؛ نامهوێ ملهەوڕیش بکەهم؛ دونیەا زۆر
رستارییه 


په
گهرمهو بهکهڵکی ملهوڕی نایهت( .وچانێک)( .پاشان لهسەهرهخۆ) کهسەێک
نابینم بتوانێ دوو قهوان لێبدات بێ ئهوهی...
باوک:ئهو دهنگه ،دوابڕاوه! پڕ به مانای دوابڕاو؛ دهنگێکی دوابڕاوه.
کهم(:پاش وچانێەک) نەهمزانی تەۆ ئهمگهێنیتەه سەهر کەار.
رستارییه 


په
نهمزانی سهرت ئهیهشێ و ئهتهوێ بمگهێنیته نهخۆشخانه.
باوک:نهخێر.
کپهم:لهوبڕوایەهدا نەهبووم ئەهو کەاره بکەهی .وابەزانم خۆشەت
رستارییه 


په
پێویستیت به ئۆتۆمبیلهکه ههیه.
باوک:وایه.
کهم:بهڵێ؛ زانیم ئهو کاره ئهکهی .ئهی بابه بهتهمای چیت؟
رستارییه 


په
بهتهمای تهواوی ئهم دوا نیوهڕۆیه لهم بهرههیوانه به ژانه سهرهوه دابنیشەی
و له ئۆتۆمبیلهکهت بڕوانی؟ بهتهمای تهواوی ئەهم دوا نیوهڕۆیەه دابنیشەی و
لێی بڕوانی؟ بهتهمای دابنیشی و به تفهنگێکهوه باڵندهی لێ پا بکەهی تەا
جیقنهی پێدا نهکهن ...یان بهتهمای شتی تری؟
باوک:پێویستم پێیهتی.
کهم:بهڵێ ،وایه.
رستارییه 


په
باوک:گوتم پێویستم پێیهتی.
کهم:بهڵێ ...گوێم لێت بوو .پێویستت پێیهتی.
رستارییه 


په
باوک:بهڵێ پێویستم پێیهتی.
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کپهم:بەهڵێ بێگومەان .ئەهمڕۆ سەواری سەهیارهکهت ئەهبیت و
رستارییه 


په
ئهڕۆی بۆ یانەهی دیموکراتیخەوازان ،لهگەهڵ کۆمەهڵێ تەهوهزهل دائهنیشەیت و
خۆتیان لێ ئهکهی به سیاسهتمهدارێکی گهوره؟ وانییه؟
باوک:بهسه بیبڕهوه.
پهرسپپتارییهکپپهم:ئهڕۆیتەەه ئەەهوێ و لهگەەهڵ کۆمەەهڵێ تهمەەهڵ و بێکەەار...

یهکێک لەه گرانتەرین چروتەهکان دائهگیرسەێنیت ،کەه نەه بەه تەۆ نەه بەه مەن
ناکڕرێن ،وردتر بڵێم ههمان ئهو چروتهی که جەهنابی بهڕێوهبەهری شەارهوانی
ئهیکێشێ ....لهوێ دائهنیشی و قسهی زل زل ئهکهی دهربارهی ئهو شتانهی
که خۆت و جهنابی بهڕێوهبهری شارهوانی حهزی لێ ئهکەهن ...تەۆ وا خەۆت
نیشان ئهدهی که زۆر لهوه گهورهتری که ههی ،کهچی هیچ نیت ،بهاڵم...
باوک:بیبڕهوه!
کهم ...:مشهخۆری ...مهراییکهر.
رستارییه 


په
باوک:دهمت داخه!
کپهم(:بهپهله) ئۆتۆمبیلت بۆ ئهمه ئهوێ باوکه ،منیش بەهم
رستارییه 


په
گهرمایه بهو پاسه بۆگهنه بڕۆم بۆ نهخۆشخانه.
باوک  :گوتم بیبڕهوه! (وچانێک) من بێزار بووم له بیستنی سووککردنی
پهیوهندی هاوڕێیهتیم لهگهڵ بهڕێوهبهری شارهوانی.
کهم(:بێ بایهخانه) پهیوهندی هاوڕێیهتی!
رستارییه 


په
باوک:بهڵێ؛ پهیوهندی هاوڕێیهتی.
پهرسپپتارییهکپپهم:پێەەت ئەەهڵێم چەەی ئهکەەهم ئێسەەتا جەەهنابی بهڕێوهبەەهری

شارهوانی نهخۆشه المان ...که گهیشەتمه نهخۆشەخانه ...ئهگەهر بەهو پاسەه
دوابڕاوه بگهم ...تهلهفۆنی بۆ ئهکهم و لهسهر ئهو پهیوهندییەهتان پرسەیاری
لێ ئهکهم .من ههر ...
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باوک:ناڕهحهتی نهکهی .گوێت لێم بوو.
کهم:بۆچی ،پێم وایه بهڕێوهبهری شارهوانی خۆشەحاڵ ئەهبێ
رستارییه 


په
که کنی یهکێک له هاوڕێ نزیکهکانی....
باوک:تۆ گرفتمان بۆ دروست ئهکهی!
کپهم (:زۆر به تهوسهوه)  ،چۆن گرفتت بۆ دروست ئهکەهم
رستارییه 


په
باوکه؟
باوکه:وریای خۆت به.

کهم:ئا ،ئهبێ ئهوه هاوڕێیهتییەهکی ڕاسەتهقینه بەێ .ئەهزانی
رستارییه 


په
چی شتێکی باشم بەه خهیاڵەدا هەات! ئەهتوانی بمگهێنیتەه نهخۆشەخانه و لەه
ههمانکاتیشدا سهریش له هاوڕێ باشهکهت ،بهڕێوهبهری شەارهوانی ،بەدهیت.
ئهوه بیرۆکەیهکی باشه.
باوک:بڕۆ لهکۆڵم بهرهوه .به بڕۆ له کۆڵم بهرهوه.
کهم(:لهژێر لێوهوه) بهخوا ئیزعاجی.
رستارییه 


په
باوک:چییی؟ چیت گوت؟
کهم(:زۆر به هێمنییهوه) گوتم بهخوا ئیزعاجی باوکه.
رستارییه 


په
باوکه:بهڵێ ؟ بهڵێ؟

( گۆچانهکهی ههڵئهگرێ و چهند جارێک به دهرگاکهیدا ئهکێشەێ .ئەهم
پیادا کێشانه لەه تووڕهییەهوه دهسەت پێئەهکا و ئینجەا لهگەهڵ الواز بەوونی
زیاتردا پیاکێشانهکه ئهگۆڕێ بۆ زهبوونی و بێدهرهتانی و لێەدانی نەاخۆش،
ئینجا به ئاشکرا دائهمرکێتهوه؛ پهرستارهکهش بههێمنی لێی ئهڕوانێ)
کهم (:به چاودێری کردنهوه) تهواو بووی؟
رستارییه 


په
باوک:دوور کهوه؛ بڕۆ بۆ ئیش.
کهم:پێش ئهوهی بڕۆم حهبهکانت بۆ دێنم.
رستارییه 


په
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باوک(:بهبێ تینییهوه) گوتم نامهوێت.
کهم:گرنو نییه به المهوه ئهتهوێ یان نا...
رستارییه 


په
باوک:خۆ نهخۆشی تۆ نیم!
کهم:ئێ ،منیش خۆشحاڵم که نهخۆشی من نیت.
رستارییه 


په
باوک:تۆ زیاتر بایهخ به نهخۆشهکانی خۆت ئهدهی وهک له من!
کهم (:به لووت وهرگێڕانەهوه) مەن نهخۆشەم نییەه ،باوکەه.
رستارییه 


په
ئهمەەه بخەەهره مێشەەکتهوه ،خەەۆ مەەن پهرسەەتاری قەەاوش نەەیم .مەەن لەەه پرسەەگه
دائهنیشم .لهسهر مێزی پرسگه دائهنیشم .که تۆ ئهمه ئهزانی؛ بۆچی خەۆتی
لێ گێب ئهکهی؟
بپپاوک:ئهگەەهر تەەۆ  ...نەەاوی چەەی بەەوو ...ئهگەەهر تەەۆ پهرسەەتاری قەەاوش
بوویتایه ...گهر ئهوه بوویتایه ،ئهوا زیاتر بایهخت به نهخۆشهکانی تەر ئەهدا
وهک له من.
کپهم:تۆ چیت باوکه ،تۆ چیەت؟ تەۆ نهخۆشەی یەان نەا؟ تەۆ
رستارییه 


په
ههژارێکی پهککهوتهی ،یان لەه هەهوڵی ئەهوهدای لهسەهر کورسەییهکهت قیەت
بیتەەهوه دوای ئەەهوهی کەەه ئەەهچم بەەۆ ئەەیش تەەۆش خەەۆت بکەەهی بەەه یانەەهی
دیموکراتخوازاندا و لهگهڵ کۆمهڵێ تەهوهزهال دابنیشەی؟ خەۆت سەاغ کەهرهوه
باوکه ،تۆ ناتوانی چیت بوێ بۆت مهیسهر بێ.
باوکه:گوێی مهدهرێ.

کهم:تۆ ناتوانی ،نا.
رستارییه 


په
باوک:ئێستاش گوێی مهدهرێ.
کهم(:دوای وچانێک) به ههرحاڵ ئهبێ بڕۆم بۆ ئیش.
رستارییه 


په
بپاوک(:به گاڵته پێکردنهوه) بۆچی کوڕه هاوڕێیهک پهیدا ناکهی تەا بەه
ئۆتۆمبێب بتبات بۆ ئیش؟
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کهم:باشه وا ئهڕۆم.
رستارییه 


په
باوک:بۆچی واداری ناکهی بێته ئێرهو ههڵت بگرێ ،ها؟
کهم:گوتم یهخهم بهرده.
رستارییه 


په
باوکه:یان جەهنابی بەه حەهز ئەهکات شەهوان بتهێنێتەهوه ...ئهوکاتەهی

چۆڵ و تاریکه .ئهو کاتهی که زۆر تاریکه و لەهنێو سەهیارهکهیدا کەاری قەۆڕ
بکهن؟ ههر بۆ ئهوهنەده؟ بەۆچی نەایهێنی بەۆ ئێەره و پێمەی پیشەان بەدهی؟
بۆچی ههندێجار لێم ناگهڕێی لێی بڕوانم؟
کپهم (:توڕهیه) بەه هەهرحاڵ باوکەه(...بەهخێرایی لەهدهورو
رستارییه 


په
بهری خۆی ئهنۆڕێ) لهبهرئهوهی نامهوێ تووشی...
بپاوک:گوێم لێته ،شهوان گوێم لێتەه ،گەوێم لێتەه قاقەا پێئهکەهنیت و بەه
دهستبازییهوه له ئۆتۆمبیلهکهی دائهبهزیت ،گوێم لێته.
کهم (:بهدهنگێکی بهرز؛ زاڵ بهسەهر دهنگەی باوکەهدا) مەن
رستارییه 


په
ئهڕۆم باوکه.
باوک:باشه؛ بڕۆ پهیدای بکه .ئینجا بۆ خۆت ،قهپات به!
کهم:بهخوا ڕاست ئهکهی.
رستارییه 


په
باوکه:بڕۆ ،دهدهی بڕۆ! (پهرستارهکه بەۆ خولەهکێک سەهرنل لەه باوکەه

ئهگرێ و ڕوو وهرئهچهرخێنێ و ئهڕواته دهرهوه) که هاتیهوه تهواوی شەهو،
لهدهرهوهو لهناو ئۆتۆبیلهکهیدا نهبهیته سهر ...گوێت لێم بوو؟
(ڕووناکی لهسهر ئەهم دیمهنەه کەز ئەهبێ؛ ڕووناکییهکەه لهسەهر دیمەهنی
داهاتوو پێ ئهبێتهوه)
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دیمهنی سێیهم
شەەوێنێکی خاڵییەەه .جەەاک دێتەەه ژوورهوه ،ئهکهوێتەەه گفتوگەەۆ لهگەەهڵ
ئاوێنهیهکی نادیاری سهر کهنتۆرێکی نادیەاری دەرەوهی شەانۆ .مۆسەیقا لەهم
دیمهنهدا له دوورهوه ئهبیسترێ.
جاک:بهسێ ،لهگهڵ تۆمه! ده یاڵاڵ دڵهکەهم ئەهوه لهگەهڵ تۆمەه؟ لەهژێر
ئهو جێیه وهره دهرهوه ...ههسته له خهو .دهی ئەهوا عهسەره؛ ئەهبێ بەهخۆ
بکهوین ...ئهزانی چی ...تهلهفۆنی ئهو کوڕی قهحبهیهم کرد له نیویۆرک...
پێمگەەوت ...بەەه هەەهرحاڵ ،ئەەهوهی تەەۆ پێەەت گەەوتم ،پێمگەەووت ...ده ههسەەته
دڵهکهم ،با لهم شوێنه ناخۆشه دهرباز بین .بۆ دهمیمێری حهوت ئهتگهێنمەه
مێمفیس...پاشان نهجاتمان ئهبێ.
ڕێک بهرهو باکوور ئهیقوچێنین .نیویۆرک خۆت بگەره وا هەاتین .مەن بەهو
کوڕمسەاخهم گەەوت ...گەەووتم؛ بزانەەه هەیچ مافێکەەت بهسەەهر 'بهسەەێ'وه نییەەه.
کهسیش ناتوانێ ههیبێ .بهسێ پیاوهتیت لهگەهڵ ئەهکات ...پیەاوهتی ئەهکاو
به  ،خەۆ گۆرانیشەت بەۆ نەاڵێ .گەووتم؛ بهسەێ مانەدووه ...نایەهوێ ئێسەتا
سەەهفهر بکەەات .ئەەهویش گەەوتی :بهسەەێ خەەۆی پێەەی گەەوتم کەەه نایەەهوێ لێەەی
دهربنێت ...منیش گووتم :تهماشا ...نیگهران مهبه ...بهسەێ پێەی گوتەووم
ئهتوانێ زۆر شتت لهکۆڵ بکاتهوهو ئهیشیکات ...ههموو ئهو شەریته تازانەهی
ئهتەهوێن بەەۆتی دروسەت ئەەهکات .مهبهسەەتم ئهوهیەه بڵەەێم ئێسەتاش لەەه مافەەه
تایبهتییهکان حاڵی نهبووی ...چونکه که ئهو مافانهی نییه.
( بهژێر لێوهوه پێئهکهنێ)
ئازیزم پێمگەوت تەۆ وهکەو باڵنەده ئەازاد بەووی .ئەازاد وهکەو باڵندهیەهکی
دوابڕاو ( .لهژێر بهتانییهکهوه تهماشای بهسێ ئهکا ،سهر با ئەهدا) هەهموو
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باڵندهیهکیش نا! له خوارهوه بووم تا حیسابات بکهم .له خەوارهوه بەووم تەا
حیسەەابات بکەەهم و چوومەەه الی بەەرادهرێکم ...و لەەه مهیخانهکەەه دانیشەەتین و
چهند بیرهیهکمان خواردهوه .برادهرهکهم گووتی" :ئهوه چی ئهکەهی لێەره؟!
ئهوه چی ئهکهی لهم ئوتێله قهڵبه؟ منیش گوتم  :باڵندهیەهک لهگەهڵ خەۆم
ئهگێڕم.
ئهو ژنه بهرهو باکوور ئهبهم .ژنێکی قهڵهوم لهگهڵدایه و وا لهسەهرهوهیه.
دوێنێ شهو خهو نهچۆته چاوانی! ئهویش گوتی "کەوڕه تەۆ ههمیشەه ژنێکەی
قهڵهوت لهسهرهوه لهگهڵدا بووهو قهت نهمبینیوه تهنیا بیت" .منەیش گەوتم
کەەوڕه ئهمەەه هەەهر تەەهنیا ژنێکەەی قهڵەەهو نییەەه لەەه سەەهرهوه ...ئەەهوه ژنێکەەی
بهناوبانگه ...ئهوه گۆرانیبێیێکی قهڵهوه ...ئهویش دهستی کرده پێکهنین و
گوتی "ئهبێ ئهوه کێ بێ له سهرهوه؟" گەوتم هەهڵی بهێنەه .ئەهویش گەووتی
"ده پەەێم بڵەەێ نەەاتوانم هەەهڵی بهێەەنم" .پێمگەەوت مەەن لهگەەهڵ بهسەەێ سەەمیس
خهریکی سهفهرکردنم .ئهویش تهماشایهکی کردم و به هێمنییەهکی تەهواوهوه
گوتی "یا عیسا ،کوڕه تۆ لهگهڵ بهسێ سمیس سهفهر ئهکهی؟ منەیش گەوتم
بهڕاستی جێگای شانازیشەمه .تەۆ ڕاسەت ئهکەهی مەن لهگەهڵ بهسەێ سەمیس
سەەهفهر ئهکەەهم .ئەەهویش حەەهزی ئەەهکرد بتبینێەەت .ده ههسەەتهو بەەهو لهشەەه
قهڵهوهتهوه له جێگاکه وهره دهرێ .بابنینه خوارهوه ،چونکه ئهمهوێ بهوت
نیشان بدهم .ده ههسته دهی...
ئەەهچم بەەهوت نیشەەان ئەەهدهم چونکەەه دواتەەر گەەووتی بهسەەێ چیەی بهسەەهر
هاتووه؟ منیش گووتم مهبهستت چییه لهوهی چی بهسهر هاتووه؟ ئەهوهتا وا
له سهرهوهیه .ئهویش گووتی "مهبهستم ئهوهیه بپرسم له چوار پێەنل سەاڵی
ڕابردوودا خهریکی چی بووه؟" کوڕه لهوێ لەه شەیکاگۆ و نیویەۆرک ...ئەهوه
ڕۆژگارێک بوو که بهسێ یهکێک بوو له ژنه ناسک و تهڕهکان .ئایا ئێسەتاش
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گۆرانی ئهڵێ؟ گوێت لێم بوو؟ ئاوای گوت "ئێستاش گۆرانی ئەهڵێ؟؟ منەیش
گەەەوتم ...گەەەوتم مانەەەدوویت و خەەەهریکی پشەەەوودانی .تەەەۆ لەەەهبیر نەەەهکراوی
شیرینهکهم ،بهاڵم پرسیار ئهکهن و ده تۆش ههسته! ئهمشهو بهرهو بەاکوور
ئهڕۆین ،چاوهکهم ههر که گهیشتینه نیویۆرک ،نیشانیان بده له کوێ بەووی.
تۆ ئهبیتهوه سهر دهستهو ...تۆ ئهبیتهوه سهردهسته...
به جدییمه ...من ئهتبهم بۆ نیویۆرک چونکه ئهبێ بهو مهوعیدهیا بگهی.
دڵهکهم ،مهبهستم ئهوهیه بڵێم تۆ ئازادی وهکو ئهو باڵنده نهفرهت لێکراوه.
بەەهو کەەوڕی قهحبهیهشەەم گەەوت کەەه هەەیچ مەەافێکی تایبەەهتی بەەه سەەهرتهوه
نییه ...بهاڵم گیانهکهم ...ئەهو کوڕمسەاخه پێەی خۆشەهو تەۆش ئێسەتا ئەهو
پاڵهپهستۆیهت لهسهره .چونکه ئهگهر شتێ نهکهی خەهڵکی پرسەیاری ئەهوه
ناکهن له چەوار پێەنل سەاڵی ڕابەردوودا خەهریکی چەی بەووی ...خەهڵکی بەه
تهواوی له پرسیارکردن ئهوهستن ،گوێت لێ بەوو؟ ئهگەهر لەه خەوارهوه بڵەێم
دهوڵهمهندی ...ئهوا دهوڵهمهند نابیت بهسێ .لهوه زیەاتر نەا .دڵەی مەن .جەا
ئهبێ ئهو سهفهره ههر بکهی ...ئەهبێ جەارێکی تەر بەڕۆی( .بەهتکاوه) چەی
ئهڵێی ههناسەهکهم؟ شەیرینهکهم؟ تەۆ ئەهزانی مەن درۆت لهگەهڵ ناکەهم؟ ده
یاڵاڵ؛ ههسته ئهچینه خەوارهوهو چهنەد بیرهیەهک ئهخۆینەهوه ...هاوڕێکهشەم
ببینه .ئینجا سواری ئۆتۆمبیب ئهبین و ئەهڕۆین ...چونکەه وا درهنەو داهەات
چاوهکهم ...زۆر درهنو داهات...
( بەەهڕوو خۆشەەییهوه) بهسەەێ ..بهخهبەەهری؟؟( بەەهرهو الیەەهکی شەەانۆکه
ئهڕوا) بهههرحاڵ ...ده یاڵاڵ دهی بهسێ ...با ههستین ...جارێکی تر بهرهو
باکوور بڕۆین.
(ڕووناکی لهسهر دیمهنهکه کز ئهبێ .مۆسیقایهک .تاریکی زاڵ ئهبێ)
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دهنگی جپاک:هەا ...هەا ...سەوپا ؛ زۆر سەوپا (.دهرگەای ئۆتۆمبیەب
دائەەهخرێ ،ئۆتۆمبیەەب ئهخرێتەەه ئەەیش) باشەەه؛ بزانەەه ..ئەەهوا ڕێەەی خۆمەەان
گرتۆتهبهر.
(بزوێنهری ئۆتۆمبیلهکه تهقهتهقی دێ .سهیارهکه ئەهڕوا و دهنگهکەهش
کز ئهبێ)
(الی خۆرئاوا تاریک ئهبێ .لهگهڵ ڕووناکبوونهوهی شانۆ ،مۆسیقاش کز
ئهبێ)

دیمهنی چوارهم
پرسگهی نهخۆشخانهیه .پهرستاری یهکهم لهسەهر مێزهکەهی دانیشەتووه؛
کارمهندی نهخۆشخانهش له الیهکهوه وهستاوه.
کارمهنپپد:چوومەەه ژوورهکەەهی بهڕێوهبەەهری شەەارهوانی مەەهمفیس ،جەەهنابی

بهڕێوهبهر لەهوێ بەوو ،یەهک تهختەه لهسەهر سەک (بەه دهمەدا) ڕاکشەابوو...
چرووتێکەەی بەەه دهمەەهوه بەەوو ...چرووتێکەەی بەەێ قونکەەهی لەەه دهمەەدا بەەوو و
دهیجوو .ئهو چرووته گهوره بێ قونکهیەی دهجەوو ...کۆمەهڵێ کاغەهزی پەێ
بوو ئهم دهست و ئهودهستی پێ ئهکردن .سهرینێکیش لەهژێر سەینگیدا بەوو
تا ههندێ باشتر بتوانێ پهڕه کاغهزهکان تاو و توێ بکات ...منەیش چوومەه
ژوورهوه و گەەوتم "قوربەەان بەەهیانیت بەەاش" ...ئەەهویش ڕووی وهرگێەەڕا و لێەەی
ڕوانیم و هاواری کرد "قوونم دێشێ ،ون به لهپێش چاوم".
کپهم(:لهقاقای پێکهنین ئهدا) جهنابی به دڵنیاییهوه شهقی
رستارییه 


په
خواردووه.
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کارمهنپپد:منەەیش هاتمەەه دهرهوهو بهپهلەەه ئەەهوێم بەەهجەەێ هێشەەت و خێەەرا

دهرگاکهم داخست.
کهم:بهڕێوهبهری شارهوانی و مایهسیرییهکهی ...مایهسیریی
رستارییه 


په
ئهمجارهی بهڕێوهبەهر زۆر جێگەهی نیگهرانییانەهو ئەهڵیی ئەهم نهخۆشەخانهیه
ههر بۆ ئهو دروست کراوه .جهنابی بهڕێوهبەهر بەه قوونەه مایهسەیرییهکهیهوه
لێرهیهو ئهم لێپرسراوهی میری ئێستا له ژووری دووسهد و شهشدایه ...بۆیه
ئهبێ زۆر باش و بهڕێز بیەت لهگەهڵیا( .پێئهکەهنێ) پیەاوێکی تەر ههیەه دوو
ژوور لهخوارتر که دوێنەێ شەهو دوای ئەهوهی ڕۆیشەتیتهوه ،داخلیەان کەرد...
دهسەەتی بەەه ههناوییەەهوه بەەوو بەەۆ ئەەهوهی نەەههێڵێ ڕیخۆڵەەهی بکهوێتەەه سەەهر
مێزهکه...
کارمهند:ئهوهم بیست...

کپهم ....:ئهو پیاوه لهوانهیه بیی و لهوانهشه بمرێت ،گەرهو
رستارییه 


په
ئهکرا لهسهر ئەهوهی کەه زهحمهتەه بەیی ...نەهخێر قوربەان .بەهاڵم گرهومەان
لهسهر ئهو پیاوه نهئهکرد ئهوهندهی لهسهر جهنابی بهڕێوهبهر ئهکرا.
کارمهند(:پێئهکهنێ) پێمخۆشه بهو جۆره لێی ئهڕوانی...

کهم:چیت پێخۆشه؟ پێت خۆشه که بهو جۆره لێی ئهڕوانم،
رستارییه 


په
وا نییه؟ چاکه ،تۆ بهههڵه لێم حاڵی بووی .مهبهستی من ئهو شته بەوو کەه
بیرت لێ ئهکردهوه؟ ئهوهی من ئهمگوت تۆش وا حاڵی بووی؟
کارمهند:بۆچی؟ ئهوه شتێکی ڕێیهییه .بهدڵنیاییهوه تۆ خەۆش نەابی لەه

جەەهنابی بهڕێوهبەەهرو دهسەەتو پێوهنەەدهکانی و ئەەهو پیەەاوه دامەەاوهی لهوێەەدا
پاڵکهوتووه...؟
کهم:خۆشبوون!!! ئەهرێ گەوێ لهمەه نەاگری ،خۆشەبوون!!!
رستارییه 


په
ئهی خوایه نازانم چی بڵێم! ئهی تۆ کهسەێکی ڕۆشەنبیر نیەت؟ کەوڕی بەاش،
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خۆشبوون بهالی تۆوه چی ئهگەهێنێت ،هەا؟ چەی ئهگەهێنێت؟ جاروبەار قسەه
ئهکهی ...وا نییه؟ زۆر شت ههیەه کەه دهبەێ فێەری ببەی .ئەهوه ڕاسەته ئەهو
پیاوه داماوهی که لهوێدا پاڵکهوتووه و ههناوی هاتۆتەه دهرێ ڕهش پێسەتهو
هیچ جێگای بایهخ نابێت گهر جهنابی بهڕێوهبهر دهست بکاتەه هەاتو هەاوارو
داوای شت بکات .ئهگهر لهسهر مێزی نهشتهرگهریش بن ...و هەهناوی لهسەهر
مێزهکەەه فەەڕێ ئەەهدهن و ڕائهکەەهن بەەهرهو پیەەری جەەهنابی بهڕێوهبەەهر ...بەەا
داواکارییهکەەهی قونکەەه چەەرووتێکیش بەەێ ...ئیتەەر شەەتهکان بەەهم جەەۆرهن.
ئهمانهش ڕاستین .دهبوایه خۆت لهگهڵ ههندێ ڕاستی ڕابهێنایه.
کارمهنپپد:ئەەهزانم ...ئەەهزانم جەەهنابی بهڕێوهبەەهر ...پیەەاوێکی گرنەەو و بەەه

شەەکۆیه ...تهنانەەهت پاڵکهوتنیشەەی لهسەەهر سەەک وهک ئەەهوه وایەەه کەەه ...
پێمخۆشه لهگهڵیا بدوێم.
کهم:نهتزانی! بەدوێی لهگەهڵیا! قسەهی چەی لهگەهڵ جەهنابی
رستارییه 


په
بهڕێوهبهر ئهکهی؟
کارمهنپد:پێم گوتی .پێم گەوتی بهتەهما نەیم ...تەاکو ڕیشەم درێەیو سەپی

ئەهبێ لێەره بەم و مهنجەهڵی گەهورهو نەاقۆاڵ هەهڵبگرم و ژووری نهشەتهرگهری
بشۆم ...من ئهمهوێ واوهتر بنم.
کهم( :بهبێ بایهخییهوه) بهڵێ.
رستارییه 


په
کارمهند:من پێم گوتی ...ئهمهوێ واوهتر بنم .ئهمه...

کهم(:سهر بائهدا و له بێباوهڕییا گاڵتهی دێ) ئۆی ،خوایه.
رستارییه 


په
گوێبگره...تۆ پێویسته خۆت به بهختهوهر بزانی کوڕی بەاش .ئەهوهی بیەری
لەەێ ئهکهیتەەهوه بەەۆت دێتەەه دی؟ جەەهنابی بهڕێوهبەەهر لهسەەهر قهرهوێڵهکەەهی
ههڵئهسەتێ و خۆشەی دەوێیەت .لهوانهیەه نامەه بەۆ سەهرۆکی واڵت بنووسەێ؟
ههروهها لهدوای تۆ جهنابی ڕوزفێڵت بۆ الی ژنهکەهی ئەهنێرێ؟ یەان ئەهوهت
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دانەەاوه کەەه بڕوانامهیەەهکی بەەهرز لەەه زانکۆیەەهکی بەەاکووری جەەۆنس هەەۆپکینس
بهدهست بهێنی؟ کوڕه تۆ نازانی ،من شتێکت پەێ ئەهڵێم ...تەۆ بهختەهوهری
که بهم شێوهیه ئهژیت ،ئیتر بهتهمای چیت؟
کارمهند:ههر که بهڵێنی پێ دام ...زیاتر نا .ههرئهوهنده.

کهم:بهڵێن! بهڵێن! کوڕه من پێت ئهڵێم بهڵێن چییه .تۆ تەا
رستارییه 


په
ئێستا نازانی که ههموو شتێک ههر بهڵێنه ...بهڵێن ...و هینی تر نا! من
خۆم بێزارم له بهڵێن .حهز ئهکهی گوێت له شیێرێکی کەورت بێەت؟ ئهتەهوێ
چهند دێڕێکیت بۆ بڵێم .ئهمه شیێره کورتهکهیه.
تۆ ڕهش پێستهکان ماچ بکه و منیش جولهکه
ئهوسا چهندێ بمانهوێ لهکۆشکی سپی ئهمێنینهوه.
ئهوهش ...بهو جۆرهی پێم گوتراوه...ئەهوهی ڕوزفێڵەت و خەانمی یهکەهم
لهناو کۆشکی سپی لهسهر مێزی قاوهڵتی کردن که شهربهتی پرتهقاڵیان لەه
بهردهمدایه و گۆرانی بۆ یهکتر ئهڵێن .بهڵێن ...بهڵێن ئهمەه ئەهو شەتهیه کەه
ئهیڵێن.
کارمهند:ههندێ که ههن باوهڕیان ههر به بهڵێن نییه.

کهم:ها؟
رستارییه 


په
کارمهند(:ئێستا وریاتره) ئەهڵێم ههنەدێ کەه هەهن باوهڕیەان هەهر بەه

بهڵێن نییه .ههندێ که ههن بڕوایان به کردهوه ههیه.
کهم:چی چی؟ ئهوه چیت گوت؟
رستارییه 


په
کارمهند:کردهوه ...کرده ...هیچ.

کپپهم:نەەا ...نەەا بەەهردهوام بەەه ...کەەردهوه؟ مهبهسەەتت چ
رسپپتارییه 


په
کردهوهیهکه؟
کارمهند:مهبهستم هیچ نییه ...ئهوهی گوتم ئهوه بوو که...
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کهم:ئهزانی گوێم لێت بوو ...ئهزانم چیت ئهکرد .دیسەانەوە
رستارییه 


په
گوێ له پزیشکه باشەه سەپی پێسەتهکه ئەهگری .ئەهو قەی زهردی چاوشەین و
قۆزو کهڵهگهتهی که زۆر سهرنجتی بەهالی خۆیەا ڕاکێشەاوه چونکەه لیبڕااڵنەه
بیەر ئهکاتەەهوه .وانییەەه؟ دهزگیرانهکەهم؟ ( پێئهکەەهنێ) دهزگیەەرانم ...شەەۆڕه
سواره سپییهکهم لێره کاتی خۆی بهفیڕۆ ئهدا بۆ چاککردنەوەی ئهو خهڵکه
بێنارهیهی کاتێ له ئیسپانیا دهمرن( .زیاده ڕۆیی ئهکا) ئا ،ئا ،له ئیسپانیا
ئهمرن .خۆیشی لێرهیه .ئهمه ئهو کهسهیه که گوێی لێ ئهگری.
کارمهنپد:مهبهسەتم ئەهوه نەهبوو(...بەه الوازییەهوه) هەیچ بایەهخێک بەەهم

جۆره قسانه نادهم .من کاری خۆم ئهکهم و ئهشمهوێ لهدهستی نهدهم.
کپهم(:به بێ بایهخییهوه) تۆ ئهتهوێ خۆت له ههموو که
رستارییه 


په
به باشتر دابنێی؟ تۆ لهوێ وهستاوی و ئهو سەهره قەی لوولەه بنکۆلهیەهت لەه
بهرامبهر ههر شتێک که ئهیڵێم ئهلهقێنی و ئهڵێی؛ بهڵێ خانم ،بەهڵێ خەانم.
دواتریش کەه جەهنابی پزیشەک پهیەدا بەوو ،ئەهڕۆیت و ئینجەا لەه گۆشەهیهکا
ئهیدۆزیتهوه و هاوڕاو هاوسۆز ئهبی لهگهڵیا ...ئهیدۆزیتهوه تەا باسەی بەهڵێن
و مهڵێن و کەردارت بەۆ بکەات! مەن پێەت ئەهڵێم ئەهو پزیشەکه خەۆی تووشەی
گێنهڵێك ئهکات ...و تۆش یارمهتی ئهدهیت.
کارمهند:ئێستا نا .یارمهتی نادهم...

رسپتارییهکپپهم(:بەەه ههنەەدێ قێەەز لێبوونەەهوهوه) گشەەت ئەەهو قسەەانهی


په
پزیشەەک دهربەەارهی کەەردهوه ئەەهیکات  ...ئەەهزانم سەەهبارهت بەەه چەەی ئەەهدوێ.
سهبارهت بهو تاقمه ڕادیکاڵهی که بههاری ڕابردوو هاتنه ئێەره ...کەه بوونەه
هۆی ئاشووبنانهوه و ئاگرخستنهوهو شتی لهم جەۆره .تەۆ کهسەێکت تیەاچوو
لهو گێرمه و کێشهیه؟
151

کارمهنپپد(:دان بهخۆیەەدا ئەەهگرێ) مەەامم کهوتەەه ژێەەر لۆرییەەهکی پەەڕ لەەه

پۆلیسهوه.
کپهم ...:ئهوهی که حکومهت لهبەهر ئاشەووبهکه هێنابوونیەه
رستارییه 


په
سهر جاده ...ئاگر خستنهوهکه! کردهوه! ئەهوه دهسەتهیهکی کەردهیەی بەاش
بەەوون .مهبهسەەتت ئهوهیەەه؟ لهبەەهر ئەەهوه لەەه گۆشەەهیهکدا ئەەهیگری و قسەەان
ئهکهن ...وا خۆت نیشان ئەهدهی کەه حەهزت لێیەه؟ کەوڕه گەوێبگره...ئهگەهر
بهتهمای بکهویته دوای ئهو خهڵکه ،باشتره بۆ خۆت...
کارمهنپپد:مەەن تێکەەهاڵوی ئەەهو خهڵکەەه نەەابم ...بەەڕوام پەەێ بکەەه ...مەەن

تێکهاڵویان نابم .تهنها ئهمهوێ...
کهم:من پێەت ئەهڵێم تەۆ چیەت ئەهوێ ...پێەت ئەهڵێم چیەت
رستارییه 


په
ئهوێ ئهگهر بتهوێ ئهم ئیشه چاکهت له دهست نهدهی ...تهنها گوێی خۆت
کهڕ بکهو دهمیشت توند دابخه .گشت ئهم قسانه سهبارهت بهوهی هەهنگاوی
دواتەرت چەی ئەهبێ! تەۆ بهسەهر هێڵێکەی زۆر باریکەدا و بەه تەاریکی هەهنگاو
ئهنێی( ...لەهژێر لێەوهوه پێئهکەهنێ)  ...تەۆ لەه تاریکیەدا دهسەت و مەب و
دهموچاوت به فا ئهشۆی...
کارمهند:شتی وام نهکردووه!

پهرسپپپپتارییهکپپپپهم(:قاقەەەەا پێئهکەەەەهنێ) ...ئینجەەەەا هەەەەهر خەەەەهریکی

خۆسپیکردنهوهی ...خ-ۆ- -پ-ی-ک-ر-د-ن-ه-و-ه ...-بەهاڵم ئهمەه لەه کەاتی
خۆتا ئهیکهی...ئهتوانی ههموو ئهم شتانه له کاتی تایبهتی خۆتا بکهی.
کارمهند(:بهتکا کردنهوه) شتی وام نهکردووه!

کهم:شتی وات نهکردووه! تۆ وهکو...
رستارییه 


په
کارمهند:ئهم جۆره گفتوگۆیه زۆر...
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کهم ...:چاک سهرت لێ شێواوه! تۆ خەۆت ئهکهیتەه فەیلم.
رستارییه 


په
تۆ لهوێداو له گۆشهیهکدا فشهی بۆ ئهکهی ...بهههرحاڵ ئهچیت بەۆ هەهزاران
سەەاڵ خەەۆت ئهکهیتەەه سەەینهما ...ئەەهو ڕێپێوانەەه جهماوهرییەەه گێرهشەەێوێنه
گهورهیهی به شهقامهکهدا ڕهت ئهبێ ،بهیداغ به دهست ...بهڵێ ئهو ڕێپێوانه
جهماوهرییه مهزنەه ...جهنابیشەت ڕێەک لەه ناوهڕاسەتدای ...خەۆت بەه فەا
شوشتووه ،به دهموچاوێکی سەپی وهک بەهفرهوه لەهنێو ئەهو حهشەاماتهدای
 (...لهبهر پێکهنین قسهکهی ئهبڕرێ) ...ئای ..ئای ،ئای خوایه .پێت ئهڵێم
ئهبیته سینهما.
کارمهند(:غهمگینانه) هیوادارم بیبڕیتهوه.

کهم:ڕێک ئهبی به سینهما.
رستارییه 


په
کارمهند:هیوادارم پێم ڕانهبوێری ...هیچ بیانوویهکم پێ نهداوی.

پهرسپپتارییهکپپهم:ئەەای خوایەەه ...ئەەای ،داوای لێبەەوردن ئهکەەهم ...داوای

لێبوردن ئهکهم.
کارمهند:باوهڕناکهم هیچ بیانوویهکم پێدا بیت...

کهم:پێت نهداوم؟
رستارییه 


په
کارمهند:نهخێر.

کهم:باشه ...تۆ به ڕاستی هێیای ،بهدڵنیاییهوه تەۆ بەهڕێز و
رستارییه 


په
بهنهزاکەەهتی ...هەەهروهها تەەا ئێسەەتا ماسەەتاوکهرێکی کارامەەهی وهکەەو تەەۆم
نهبینیوه .پێمبڵێ...
کارمهند(:نهختێک بهڕهقی) پێویست ناکات...

کپهم (:به ڕق و به پهرۆشهوه) کوڕه ،پێمبڵێ ئهوه ڕاسته
رستارییه 


په
تەەۆ مامێکەەت ههیەەه بەەه نەەاوی "تەەۆم" کەەه تەەۆی لەەه باوهشەەی خێزانهکهتانەەهوه
هێناوهته دهرهوه ...و تۆی له بازنهی خزمایەهتی دهرکێشەاوه؟ کەوڕی گەهنل
152

ئایەا ئەهوه ڕاسەته کەه تەۆ ئێسەەتا خەهڵکی خەاکی بێخەاوهنی (حەرامەی) ،لەەه
الیهکەهوه براکانەت لێەەی دوور ئهکهونەەهوه و حاشەەای لەەێ ئهکەەهن ،لەەه الیەەهکی
تریشەەهوه بەەه سەەوک  -ڕوانەەین و گاڵتەەهکردن بەەه وهزع باشەەیت؟ ئەەا ئهمهیەەه
کێشهکهت کوڕی خۆم؟
کارمهند :تۆ ...پێویست ناکا ئهوه بکهی .من ...ڕهنل ئهدهم ...و بایهخ

به خۆم ئهدهم ...ههقیشم بهسهر کهسهوه نییه.
کپهم:من پێت ئهڵێم چی بکهی ...بڕۆ بهرهو بەاکوور ،بەهرهو
رستارییه 


په
شاری نیویۆرک ،ئهو شوێنهی که که له که زیەاتر نییەه ...کەوڕی بەاش
بڕۆ بۆ باکوور( ،لهپڕ تۆنی دهنگی دهگۆڕێ) بهاڵم پێش ئهوهی هیچ شەتێکی
لهو چهشنه بکهی ،ڕاکه خوارهوه و پاکهتێک جگهرهم بۆ بکڕه.
کارمهند(:وچانێک .ئهیهوێ قسه بکات .باشتر بیری لێ ئهکاتهوه .بهرهو

دهرگای پشتهوه ئهڕوات) بهڵێ خانم.
( ئهڕواته دهرهوه)
پهرسپپتارییهکپپهم(:تهماشەەای کارمهنەەد ئەەهکات وهختەەێ ئەەهڕوا .پەەاش

ڕۆیشتنی کارمهند ،سەهر بەا ئەهدا و پێئهکەهنێ و السەایی ئهکاتەهوه) بەهڵێ
خانم ...بهڵێ خانم ...ها ،ها ،ها! چۆن بهدهست تەۆی ڕهش پێسەتی سەپی
بووهوهوه مردووم.
(تهلهفۆنی سەهر مێزهکەه ههڵئەهگرێ و لهگەهڵ ڕووناکبوونەهوهی شەانۆ،
ژمارهیهک لێ ئهدا)
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دیمهنی پێنجهم
هەەهردوو نهخۆشەەخانهکه بەەۆ ئەەهم دیمهنەەه ئامەەادهکراون ،هەەهروهها لهسەەهر
شۆسته بهرزهکه مێزی پرسگهی نهخۆشخانهیهکی تره .مێزهکه هینی لهسەهر
نییه .تهلهفۆن دوو جار لێئهدا .پهرستاری دووهم به هێواشی دێته ژوورهوهو
دهشێ خهریکی نینۆکهکانی بێ.
رستاریدووهم(:به تهمهڵییهوه تهلهفۆنهکه ههڵئهگرێ) نهخۆشخانهی


په
مێرسی.
کهم:نهخۆشخانهی مێرسی! لهڕاستیدا مێرسییه .تۆ بهردهوام
رستارییه 


په
لهسهر مێزهکهت نیت .ههندێ نهخۆشخانه له ههندێکی تر باشتر کارهکانیان
ڕائهپهڕێنن؛ ههندێ پهرستاریش جێگاکانیان جێناهێڵن.
رستاریدووهم (:بهبێزارییهوه) ئۆی ساڵو .چیت ئهوێ؟


په
کهم:هینم ناوێ...
رستارییه 


په
رستاریدووهم (:وچانێک) ئهی باشه تهلهفۆنت بۆ چی کرد؟


په
کهم:تهلهفۆنم بۆ هیچ نهکردووه .من(شەان بەا ئەهدا) هەهروا
رستارییه 


په
تهلهفۆنم کرد.
رستاریدووهم:ئێ.


په
( ڕووناکی نهختێک لهسهر پهرستارهکان کز ئهبێ .مۆسیقایهک .دهنگەی
سهیارهیهک دێ)
دهنگی جاک(:پێئهکهنێ) دڵهکهم پێمگوتی ئهو ،ئهوهی پێخۆش نییەه.

نهخێر .قوربان پێی خۆش نییه .تۆ مورتاحی دڵهکهم .ها؟ پشت بەدهرهوه و
چێی له سواربوونی سەهیارهکه ببینەه ڕۆحهکەهم .خۆشەی ئەهگوزهرێنین بەهڵێ
خۆشی ...وریا به! وریا به!...
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(دهنگی پێکدادانی سهیاره ئهبیسترێ ...بێدهنگی)

دڵهکهم ...ڕۆحهکهم ...پێکدادان ڕووی دا ...تۆ سەهالمهتی؟ ...بهسەێ!
بهسێ!

(مۆسیقا جارێکی تر بهرز ئهبێتهوه ،لهگهڵ ئەهوهی ڕوونەاکی دیسەانهوه
پڕاو پڕ لهسهر پهرستارهکان ئهگیرسێتهوه .مۆسیقا کز ئهبێ)
کهم:ئێ چیی تر؟ ئا ،بهڵێ ؛ جهنابی بهڕێوهبهری شارهوانی
رستارییه 


په
لێرهیه له المان.
رستاریدووهم:بهخوا جوانه .چی ئهکات لهوێ؟


په
کهم:هیچ ناکات؛ نهخۆشه المان.
رستارییه 


په
رسپتاریدووهم:ئەای ،بەه هەهرحاڵ ،نیسەانی ڕابەردوو خێزانەی جەهنابی


په
بهڕێوهبهرمان ال بوو.
پهرسپپتارییهکپپهم:ئەهەەا بەەه هەەهرحاڵ ئێسەەتا جەەهنابی بهڕێوهبەەهر خەەۆی

لێرهیه.
رستاریدووهم:ئەها .باشه ،خراپ نییه.


په
پهرسپپتارییهکپپهم (:وهرئهچەەهرخێ ،پزیشەەکی نیشەەتهجێ ئەەهبینێ دێتەەه

ژوورهوه) ئای ،ئهو کوڕه قۆزه هاته ژوورهوه؛ دواتر تهلهفۆنت بەۆ ئهکهمەهوه.
باشه؟
رستاریدووهم:ئێ باشه.


په
(ههردووکیان تهلهفۆنهکه دائهخهن .ڕووناکی لهسهر پهرستاری دووهم کز
ئهبێ)
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دیمهنی شهشهم
رسپپپتارییهکپپپپهم:باشەەەەه ئەەەەهم ئێوارهیەەەەه پزیشەەەەکه سەەەەپی پێسەەەەته


په
پایهبهرزهکهمان چۆنه؟
پزیشکینیشتهجێ(:شێتگیرانه) ده واز لهم قسانه بێنه.

کهم:ئەای خوایەه ...ئەهم ئێوارهیەه پێکهنینەهکانت لەه کەوێن
رستارییه 


په
جهنابی پزیشک؟
پزیشکینیشتهجێ(:لهبهر خۆیهوه پێئهکهنێ) چۆن ئهتوانی وا بکەهی؟

چۆن ئهتوانی ئهو شتانه له مێشکی خۆت دهرکهی؟ چۆن ئهتوانی سەاڵوێکی
ڕووخۆشانه لهیهکێک بکهی ...ئهو بیانووه بدهی بهخۆت کەه کۆمەهڵێ شەتی
پڕوپووچت له ئێوارهی پێشترا پێگوترابێ ،لهبیر بکهی؟
کپهم(:بههێواشی) هینم نەهگووتووه هەهی نامەهرد .تەۆم لەه
رستارییه 


په
شەەوێنی خەەۆت دانەەاوه ...تەەۆم لەەه شەەوێنی خەەۆت دانەەاوهو هینەەی تەەر .وهک
پێشتریش وام کردووهو بهردهوامیش ههر وا ئهکهم.
پزیشپپکینیشپپتهجێ(:لهوهدایەەه شەەتێ بڵەەێ؛ بیەەر ئهکاتەەهوه کەەه نەەهیڵێ
چاکتره؛ ههناسهیهکی سارد ههڵئهکێشێ) گوێی مەهدهرێ ...،لەهبیری کەه...
خۆرئاوابوونت بینی؟
کپهم (:به الساییکردنهوهوه) نهخێر ،خۆرئاوابوونم نەهبینی.
رستارییه 


په
بۆچی چی بووه؟
کینیشتهجێ(:گاڵتهی پێ دێ .خۆی گران ئهگرێ) ڕۆژئەاوا گەڕی

پزیش
گرتووه ...ئاگر نیوهی کیشوهرهکهی داپۆشیوه ...پریشکی بڵێسهی ئاگرهکه
بهرهو ئهستێرهکان ئهکشێ ...و ...شێوه سوتانێکی تۆقێنهر بهسەهر لێەواری
جیهانهوهیه.
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کهم (:پێئهکهنێ) وهی وهی خوایه.
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ(:بهجدییەەهوه) بهڕاسەەتی دیمەەهنێکی قهشەەهنگه .بەەڕۆ
دهرهوهو تهماشای بکه.
کهم(:بهنازکردنهوه) ئەۆی جەهنابی پزیشەک ،مەن بەه مێەزی
رستارییه 


په
ئەەازارهوه بهسەەتراومهتهوه ،بۆیەەه ئەەهبێ پشەەت بەەهتۆ ببهسەەتم ...تەەۆ باسەەی
خۆرئەەاوابوونم بەەۆ بکەەه ،تەەۆ ...تەەۆ تۆقێنهرانەەه لەەهناوهوه لێەەواری چێەەوهم
ئهسوتێنی...ها ،ها ،ها.
پزیشکینیشتهجێ(:خۆی بهالی پهرستاردا الر ئهکاتهوه) کهی؟

کهم:کهی؟
رستارییه 


په
پزیشکینیشتهجێ (:بههێواشی) کهی ...کهی ئافرهتهکه لەێم ئهگەهڕێی

لێت نزیک ببمهوه؟
کهم:وهی خوایه!
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ:ئەەهوهتام ...ئەەهوهتام ههرچهنەەده پێکەەراوم ،تەەهواو

ههرچهنەەده سەەهربهرزانه وهک سەەهرچاوهیهکی ڕوونەەاکی ،نەەهک ڕووکهشەەانه،
خزمەهت ئهکەهم ،بەهاڵم بەه پێنهوانەهوه ڕاسەەتهوخۆ خەۆم فەڕێ ئەهدهمەه نەەاو
گهرداوی خۆشهویستیتهوه.
پهرسپپتارییهکپپهم(:پێئهکەەهنێ) وهی بابەەه! پێویسەەته بیەەر لەەه گێەەیاوی

خۆشهویستیم نهکهیتهوه ...تۆ ههر سهرچاوهی ڕووناکی به.
پزیشکینیشپتهجێ(:بهنائومێدییهوه السایی ئهکاتهوه) ئهو پیاوه کێیەه

کەەه هیواکەەانی دێنێتەەه دی؟ ئەەهوهتا مەەن خۆشهویسەەتی خۆمەەت پێشەەکهش
ئهکەەهم ...لەەه وشەەهی خۆشهویسەەتی ورد بەەهرهوه ...ئەەهوهتا خەەودی خەەۆم...
تهختهخهوه ساردو سڕهکهم و …خۆشهویستی خۆمت پێشکهش ئهکهم...
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پهرسپپتارییهکپپهم:ئاگەەام لەەه پێشەەکهش کردنهکەەهت ههیەەه ...پێشەەکهش

کردنهکهتم یاداشت کردووه( .تهبهڵهیهک واتا دۆسیهی نهخۆش ههڵئەهگرێ(
ئهوهتا ...ڕاپۆرتهکانی خۆت دهوێتهوه؟
پزیشپپکینیشپپتهجێ:نەەهخێر ...ڕاپۆرتەەهکانم ناوێتەەهوه .ئەەادهی بمەەدهرێ.
(تهبهڵهکهی لێ وهرئهگرێ)
کپهم:جەا مەادام بهههناسەهی گهرمەهوه لێەرهی ،جگهرهیەەهکم
رسپتارییه 


په
بدهرێ .ئهو ڕهش پێستهم نەارده خەوارهوه بەۆ پاکەهت کەڕین .جگەهرهم پەێ
نهمابوو(.جگهرهیهکی ئهداتێ) ئاگرت پێیه؟
پزیشکینیشپتهجێ:بڕۆ بەه خۆرئەاوابوون دایگیرسەێنه(.چهرخهکەهی بەۆ

ئاگر دا) ئهیگووت تۆ سێ پاکهت قهرزاری.
کهم(:جگهرهکهی دائهگیرسەێنێ) بهڕاسەت ..تهختهخەهوه..
رییه 

پهرستا

سارد و سڕهکهت...
پزیشکینیشتهجێ:خانم ...دڵ به تاسهیهو جهستهش ئهسووتێ...

کهم:وه کاتیشم بۆ پزیشکه نیشتهجێکان نییه.
رستارییه 


په
پزیشکی نیشتهجێ ...:دڵ به تاسهیهو جهستهش ئهسەووتێ ...و منەیش
کاتم نییه ...ئاخ نازانم ...ئێوهی ژنان چۆن شتهکانتان هونهرمهندانه ئهنجام
ئهدهن( .له نزیکهوه بهاڵم به هێواشی) قسهت لهگهڵ باوکت کرد؟ به باوکت
گووت کەه مەن بەهبێ هیواییەهوه خۆشەم ئەهوێی؟ ئایەا پێەت گوتەووه شەهوان
چهرچهفهکانی تهختهخهوهکەهم وهکەو چادرێەک وان لەه ناوهڕاسەتهوه و سەهر
بهرهو الکان؟ له نێو خۆشهویستیما بۆت جهمسهربهند بووه.
کپهم(:بهتهوسهوه) پێی ئهڵێم ...ئهمهی پەێ ئەهڵێم ..ڕێەک
رستارییه 


په
ئهوهی پێ ئهڵێم که پێت گووتم ...له ڕاستیدا ئهویش به دواتدا دێتەه ئێەره،
تهنها بۆ قسهکردن لهگهڵ کنێکی جاحێڵی وهک ئا ئهو کنه!
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پزیشپپکینیشپپتهجێ:وهی خوایەەه ،ئەەهوه چییەەه خەەۆم لەەه بیەەرم چۆتەەهوه!
کنێکی کهمدووی ماڵێک که ههرگیز باسی پانتۆڵی تیا نهکراوهو مێشێکیشی
میوان نهبووه ...من دڵنیاشم لهوهی که تهنها هێمەان بۆئەهوهی کەه مەێش لەه
خۆی پا ناکات ،لێرهوه وام ئهزانی قسه بۆ یهکێ ئهکهم ،بەۆ پهرسەتارێکی
جاحێڵ که کۆمهڵێ نوکتهی توێکاری بۆ ههموو بۆنهکان پێیه...
کهم(:لەهژێر لێەوهوه پێئهکەهنێ) ئەهوه ئێسەتاش هەهر وهک
رستارییه 


په
خۆتی و نهگۆڕاوی( .به له خۆبەایی بوونەهوه) بێجگەه لەهوهش تەهنها لهبەهر
ئهوهی بازاڕیی ههڵسوکهوت ئهکهم و لهم ناوه جرتو فرت ئهکهم ...لەه نێەو
ئێوهدا جێگای خۆم ئهکهمهوه .تۆ بۆچی بۆ دهقهیهکیش بیر لەهوه ناکهیتەهوه
که من چهند چێی له گۆڕین له تایبهتییهوه بۆ گشتی وهرئەهگرم ...گەهر پێەت
باش بێ با واز لهم باسه بێنین.
پزیشکینیشپتهجێ(:به نیمنه گۆرانی گوتنێکەهوه) مەن ههمیشەه ڕهپەم

بۆت .تۆ قهت پێت وا نییه ئهو شتهی که من...
کپهم(:ڕهنگی سوور ههڵئهگهڕێ و لهژێر لێوهوه پێئهکهنێ)
رستارییه 


په
دهی ئێستا بهسه بیبڕهوه ،بهجدییمه!
پزیشکینیشپتهجێ:خانمهکه ،ئێ ده باشه شەووم پەێ بکەه .ئهگەهر هەیچ

شتێکی تر نییه ،شووم پێ بکه.
کهم:ئێستا ،نا.
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ(:لەەه یەەهک کاتەەدا هەەهم بەەه سەەوعبهت و هەەهم بەەه
جیدییهتی) شووم پێ بکه.
کپهم(:بهڕاشکاوی ،بهاڵم دڵڕهقانه) من لهم قسەانه بێەزارم.
رستارییه 


په
باوکی کڵۆڵم لهوانهیه ههندێ بیرۆکهی سهیری ههبێ ،ئهشەێ ناڕهحەهتی زۆر
ببینێ بۆ خۆگونجاندنی لهگهڵ ئهو شتانهی که ههن ،بەهاڵم لهگەهڵ مەن نەا.
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مانگی چب و شهش دۆالر ،وا نییه؟ ئهوهنده دروست ئهکەهی وایەه؟ مەانگی
چب و شهش دۆالر ،که نەاتوانی بەهو پارهیەه تهنانەهت بیەر لەه ژن هێنەانیش
بکهیتهوه .ناتوانی هاوسهرگیریم لهگهڵەدا بکەهیت ...باشەترین شەتێک بتەوانی
بیکهی جووتبوونه .ئهمه چاکترین شتێکه که بتوانی بیکهی.
پزیشپپکینیشپپتهجێ(:بهتونەەد و تییییەەهوه) ئەەای ...خانمەەه بهڕێزهکەەه...
کنی سهدهی نۆزدههەهمی دهرهوهی شەوێنی ئەهم زهمهنەه هەیچ و پووچەه...
کنی نێو شیێری ئهقڵ بنوک و بەچرپه جوان لە کهش و ههوا...
کهم:ئێستا بهجددیمه ...ئهتوانی بیبڕیتهوه.
رستارییه 


په
پزیشکینیشتهجێ ...:باپیره گهورهم بۆی جهنگاو لەه پێناویەدا مەرد...

مانگی چب و شهش دۆالر و باشترین شتێکیش که بتوانم بیکەهم جووتبوونەه!
خانم بۆ خاتری مهسیح!
کهم:زۆر باشه ...بهسه ئیتر پێم ڕامەهبوێره .لەهم دهقهیەهوه
رستارییه 


په
ئیتر بهسه.
پزیشکینیشتهجێ:من! من به تۆ ڕابوێرم!...

کهم:من وهڕ بووم لهوهی که ئهوهنده گهمەهم پەێ بکەرێ؛
رستارییه 


په
مەن وهڕ بەەووم لەه داواکارییەەه نابەەهجێکانی جووتبوونەت .بەۆ ئەەهبێ لهسەەهر
مهسهلهیهک بڕۆی که بێ سهمهره؟ بۆ ئهبێ بێ بڕانەهوه و بەهردهوام هەهمان
پرسەەیارم ئاراسەەته بکەەهی کەەه پێشەەوهخت ئاگەەادارم کەەردووی لەەهوهی هەەهمان
وهاڵمی پێشتر وهرئهگریتهوه؟ تۆ چێی لەهوه ئەهبینی؟ تەۆ چ ئاسەوودهییهکی
بێ مانا لهو واز نههێنانه ئهبینی؟
پزیشکینیشتهجێ(:بهئهسپایی) لهبهرئهوهی خۆشم ئهوێی؟

کپهم:ئێ ئهمه چ کۆمهکییهک به کێشهکه ئهکات؛ به ڕاسەتی
رستارییه 


په
کۆمەەهکی پەەێ ئەەهکات ...تهنانەەهت ئهگەەهر ڕاسەەتیش لەەهوێ بەەێ .ههقیقهتەەه
161

ئابوورییەەهکان ،کەەچ و ئاهەەهنو و ڕۆیشەەتنهکانیان پەەێش تیروکەەهوانی بەەهرز و
خۆشهویستیی سوارهکانیان ههڵئهبیێرن .سوارهکهی من که خولیایهکی ڕاسەت
و دروسەته ،گەهر ڕێەک باسەی بکەهین وهک ئامەاژه پێکراوێەک بەۆ داخەوازیی
جووتبوون ئهوهیەه و ههمیشەهش هەهر وا بەووه کەه تهختهخەهوێکی سەادهو
گونجاوه.
پزیشپپکینیشپپتهجێ(:جوامێرانەەه پێئهکەەهنێ) داوام لەەێ کەەردی شەەووم

پێبکهی.
پهرسپپتارییهکپپهم:بەەهڵێ ...بەەه دڵنیاییەەهوه ...داوات لەەێ کەەردم شەەووت

پێبکهم .ئهمهریکا سیخناخه بهو کنانهی که گوێیەان لەهو پهیمانەه مهزنهیەه؛
شەەەووت پەەەێ ئهکەەەهم ...شەەەووت پەەەێ ئهکەەەهم ئهگەەەهر پهیمانەەەه مهزنهکەەەه
ههلومهرجێکی مهزنی هاوپێچ کرابێ...
پزیشکینیشتهجێ(:به گاڵتهپێکردنهوه) ئهتهوێ خۆتمان لێ بکەهی بەه
کێ؟
کهم(:کتوپڕ) مهبهستت چییه؟
رستارییه 


په
پزیشکینیشتهجێ(:پێئهکهنێ) مهبهستم هیچ نییه.

کهم(:بهبێدهنگی بۆ ماوهی خولەهکێک تهماشەای پزیشەکی
رستارییه 


په
نیشەەتهجێ ئەەهکات؛ پاشەەان) بمخەەوازه! تەەۆ ئەەهزانی ...تەەۆ ئەەهزانی ئەەهو
قولهڕهشهی که ناردم پاکهتێ جگهرهم بەۆ بێنەێ...ئەهزانی ئەهو قولەه ڕهشەه
ههم له ڕووی واقیێی و ههم لەهڕووی ئابوورییەهوه زۆر لەه تەۆ لهپێشەتره بەۆ
ئهوهی داوام لێ بکات شووی پێ بکهم .ئهمەه ئەهزانی یەان نەا؟ ئەهزانی ئەهو
قولهڕهشه زۆر له تۆ زیاتر پارهی دهست ئهکهوێ.
پزیشکینیشپتهجێ(:کڕنووشەی بەۆ ئەهبا) ئەهزانم پەارهی لەه مەن زیەاتر

دهست ئهکهوێ ...ئهشزانم خۆت و بنهماڵه ناسراوهکهتان چ بههایهک لهسهر
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شتهکان دائهنێن ...بۆیه پێشنیارێکیشم ههیه بەۆت ...ئەهی تەۆ بەۆ داوا لەهو
قوولهڕهشه ناکهی که بتخوازێ؟ ده یاڵاڵ ،دهی ..ئاخر ئهو قهت پێەت نەاڵێ.
من دڵنیام گهر به باوکت بڵێی شووی پێ ئهکهم ،سەهرهتا وچانێەک ئەهگرێ،
چونکه ئهزانین باوکت چ جۆره پیاوێکه ...وا نییه؟ ...بهاڵم پاشان بیری لێ
ئهکاتەەهوه ...هەەهروهها دهرک بەەه سەەوودهکانی ئەەهو هاوسەەهرگیرییه لەەه ڕووی
واقیێەەەی و ئابوورییەەەهوه ئەەەهکات و چهنەەەد ڕێگایەەەهکیش ئهدۆزێتەەەهوه بەەەۆ
ڕێکخستنهوهی بههاکانی سهبارهت به ئاسوودهیی و ئاسایش...
کهم (:قونکه جگهرهکهی زۆر بهتونەدی ئهگرێتەه پزیشەکی
رستارییه 


په
نیشتهجێ و بهری ئهکهوێ) چهند قێزهونی!
پزیشکینیشتهجێ:ئهی بێ ڕهوشت ،بهنهفرهت بی!

کهم:قێزهون!
رستارییه 


په
پزیشپپپپکینیشپپپپتهجێ:واقیێیانەەەەه ...عهمهلیانەەەەه( ...ئێسەەەەتا ،تەەەەۆزێ
لهسهرخۆتره) بنهماڵهکهت ناسراوه ،بهاڵم ئهو ههزاران دۆنمه زهوییه ڕۆیەی و
کۆڵهکهکانی خانووهکهتان دهرپۆقی و ههپرون به هەهپرون بەوون( .قەایمتر)
نهک ئەهوهی کەه بنهماڵهکەهت لەه یەادهوهری مرۆڤەدا شەتی وای بەه خۆیەهوه
نهبینیبێ له دهستدانی ههزاران دۆنمه زهوی یان خانووهکهو کۆڵهکهکانی ،که
ههر له شوێنی یهکهمی خۆیدا...
کهم(:به توڕهییهوه) من چاک ئهزانم که چی ڕاسەته و چەی
رستارییه 


په
ههڵهیه( .سهالرانه) بڕۆ به الی کارهکهتهوهو وازم لێ بێنه.
پزیشکینیشتهجێ(:بهخۆشییهوه) ئاوا.

کهم:گوتم ...وازم لێبێنه.
رستارییه 


په
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پزیشکینیشپتهجێ(:خەۆی ئهتەهکێنێ) ئەهوه تاوانەه ئەاگر لەه پزیشەکی

نیشتهجێ بگریت ...یان لهوانهیه کارمهندانیش بسوتێنی ،مهگهر نهخشهیهکی
ترت بهدهستهوه بێ بۆیان ....بهاڵم پزیشکه نیشتهجێکان...
پهرسپپتارییهکپپهم ...:پزیشەەکه نیشەەتهجێکان زۆرو زهبهنەەدن( .لەەه ژێەەر

لێوهوه پێئهکهنێ) بۆ من تۆم سووتاندووه؟
پزیشکینیشتهجێ:نهخێر ،منت نهسووتاندووه.

پهرسپپتارییهکپپهم:ئەەهی بەەه داخەەهوه...گەەهر وا بوومایەەه ئەەهو خزمهتەەهم

ئهکردی ( .وچانێک؛ پاشان پێئهکهنێ) داوای لێبوردنت لێ ئهکهم ئازیزم.
پزیشکینیشتهجێ(:به ڕهسمی گاڵتهی پەێ ئەهکا) داوای لێبوردنهکەهت

قهبوڵ کرا...بوراوین ...و چاوهڕوانم کۆڵ بدهی.
کهم(:پێئهکهنێ) باشه .ههر چاوهڕوان به( .وچانێەک) ئەهی
رستارییه 


په
چی ئهکهی سهبارهت به جهنابی بهڕێوهبهری شارهوانی ،که ئێستا لێرهیه؟
پزیشکینیشتهجێ:وهڵاڵ چی بکهم؟ من له بهشی فریاکهوتنم و ئەهویش

حاڵهتهکهی ئیمێرجنسی نییه.
کهم:پێم گوتی ...پێم گوتی که چی بکهی.
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ:ئەەهزانم ...ئەەهبێ بنمەەه سەەهرهوه بەەۆ ژوورهکەەهی...
کورسییهک ڕابکێشەم و دابنیشەم لەه سەهری و بڵەێم فەرتو فێڵەهکانت چەۆنن
قوربان؟
کهم:به ههرحاڵ گهر بتهوێ ئهتوانی ڕابەوێری ...بەهاڵم گەهر
رستارییه 


په
گەەوێم لەەێ بگەەری ئەەهوهت بەەۆ ڕوون ئهبێتەەهوه کەەه پێویسەەتیت بەەه کهسەەانێکه
پشتیوانیت لێ بکهن.
پزیشکینیشتهجێ:کهسانی غهریب!
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کهم:مهڵێ کهسانی غهریب ...مهگهر خۆت لێیان نهگەهڕێی.
رستارییه 


په
ئهگینا ئهتوانێ شتێکت بۆ بکات ئهگهر عهقڵی پێ بشکێ.
پزیشپپکینیشپپتهجێ:بەەهڵێ لەەه ڕاسەەتیدا ئەەهتوانێ ...ئەەهتوانێ شەەتێکم بەەۆ
بکات ...ئهتوانێ سهیارهکهیم بداتێ ...ئەهتوانێ ئۆتۆمبێلهکەهیم وهک دیەاری
پێشەکهش بکەات ...ئەهمەهش باشەترین شەته کەه بهڕێوهبەهری شەارهوانی بەەۆ
هاواڵتییهکی بکات .تۆ ئهو سهیارهیهت بینیوه؟
پهرسپپتارییهکپپهم:ئەەهو سەەهیارهیهم بینیەەوه؟ بینیومەەه ...نەەهمبینیوه؟

ئۆتۆمبێلهکهی و خۆرئاوابوون و ئهو شەتانه ....چەاک سەهرقاڵیان کەردووی.
ئهمه ئهو شتهیه که بیری لێ ئهکهیتەهوه؟ سەهیارهیهکی جوانەت بهدهسەتهوه
بێ و بهرهو خۆرئاوابوونێکی جوانیش بڕۆی؟
پزیشکینیشپتهجێ(:بههێمنی) خوا ئهزانێ ،چهند حهز ئهکهم لێره دوور

بکهومهوه.
پهرسپپتارییهکپپهم(:سەەهرئهلهقێنێ) ئەەهزانم ...ئەەهزانم .هەەهرچۆنێک بەەێ

لهوانهیەەه لێەەره دوور بکهویت ەهوه .خەەهڵکی تۆیەەان هەەیچ بەەهدڵ نییەەه و لێەەت
بێەەزارن ...خەەهڵکی زۆریەەان دهربەەارهی ناپهسەەهندیت بیسەەتووه ...باوکیشەەم
بیستوویهتی ...خهڵکی بهر بای گوێیان کهوتووه که شتهکان چۆن ئەهبینی.
خهڵکی ئێره له دیدی تۆوه زۆر باش نین ...غهریبهکان ...کۆمهڵه غهریبێک
کەەه لەەهو سەەهرهوه خەەهریکی لەەهتو پەەهتکردنی یەەهکترن و بەەه کەەاری خۆیانەەهوه
خهریکن ...حهزت لێیه تۆش لهوێ بی ،وا نییه؟
پزیشکینیشتهجێ(:بههێمنی؛ به جۆشەهوه) ئایەا ئەهزانی نزیکەهی نیەو

ملیۆن کهسی مهدهنی لهو شهڕهدا به به فڕۆکه کەوژران! ...تەۆ خەراپ لەه
من حاڵی بووی ...باشه باوابێ ...با ناپهسهند بم ...تۆ وایان پێ ئەهڵێی...
ناپهسهندیم هیچ پهیوهندییهکی به وهفاوه نییه .من زۆر حهزم لەه سیاسەهت
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نییه ...بهاڵم ههستی ئهو پێویستییهم ههیه ...حهزنهکردن لەه بەهفیڕۆدان و
سست و خاوی ...من لێرهدا گیرم خەواردووه ...ڕۆشنبیرییشەم لەه ئاسەتێکی
وادا نییەەه ...بەەهاڵم حاڵهتەەه کەەت و پڕهکەەانی ئەەهم فریاکهوتنەەه قاوشەەێکه لەەه
نهخۆشخانهی پله دووی ئهم واڵته پله دووه  ...نهخێر! ...ئهمه به نییه.
تۆ گوێ بگره .ئهگهر بتوانم ...ئهگهر بتوانم قۆڵی یهک بریندار بدورمەهوه...
ئهگهر بتوانم لهم چرکهیەهدا لەهوێ بەم ...شەاری مەهمفیس بەۆ تەۆ ...هەهموو
واڵتهکهش بۆ تۆ ...و ئهوهشت لهبیر نهچێ من لێره لهدایک بووم ...ئهکەرێ
ئهو واڵته نهفرهتییه بۆ تۆ بێ...
کهم(:بهڕهقییهوه) به ههرحاڵ ،بیرۆکهیهکی باشم ههیه کەه
ییه 
پهرستار 

چۆن ئهو شتانه ڕێک بخهین .بیرۆکهیهکی نایابم ههیه ...ڕێەک چەۆن ههسەت
بەەه شەەتهکان ئهکەەهی ،ئەەاوا بنەەین بەەه جەەهنابی بهڕێوهبەەهر بڵێەەین و ئەەهویش
بهوپەەهڕی خۆشەەەحاڵییهوه یارمەەەهتیت بەەەدات ...لەەەهم نهخۆشەەەخانهیهت دوور
بخاتهوهو لهوانهشه ههر لهم واڵتهت دوور بخاتهوه ،لهو باوهڕهشدا نەیم وهکەو
دیەەەاریی ماڵئەەەاوایی ،ئۆتۆمبێلهکەەەهیت پێشەەەکهش بکەەەات .ئەەەهتوانێ دوورت
بخاتهوه ...ئەهتوانێ دوورت بخاتەهوهو لهسەهر قەوونی خەۆت داتبنەێ! بەهڵێ،
ئهتوانێ ئهوه بکات.
پزیشکینیشتهجێ(:دڵتهنگانه نیوه پێکەهنینێکی بەۆ ئەهکات) بەهڵێ...

بهڵێ ...پێشبینی ئهکهم .ههست ئهکەهم شانسەم ههیەه ئێسەتا خەۆم زۆر بەه
بهختهوهر ئهزانم ...لهوهی که تۆم ههیهو بهو شێوهیه بهرخورد لهگهڵ یهکتر
ئهکهین.
کهم:تۆ زۆر به تهوسهوه قسه ئهکهی!
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ:ئەەێ باشەەه پێشەەبینی چ جەەۆره ههڵسەەوکهوتێکم لەەێ
ئهکهی؟
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کهم(:پێئهکهنێ) ...ده وهره ...ئهمەه خەراپ نییەه ...ڕێەک
رستارییه 


په
وهک ئهوهی بهو قوولهڕهشەهم گەوت ...بەه هێڵێکەی ڕاسەتدا ئەهڕۆی و کەاری
خۆی ئهنجام ئهدهی( ...لێرهدا شهرم دهیگرێ) ...و ...و جگەه لەهوهی تەۆ
خەەۆت ئههێڵیتەەهوه بەەه هەەۆی ههنەەدێ حاڵەەهتی کتەەوپڕی لەەه خەەۆت زیەەاتر
بهگیرهێنەەهر( ...بهگرژییەەهوه پێئهکەەهنێ) " ...خۆشهویسەەتم" لهبەەهر خەەاتری
مەەن ...لهوانهیەەه ئهمشەەهویش لێەەت بگەەهڕێم بەەه شەەۆڤرلێتهکهت بمگهێنیتەەهوه
ماڵ...
پزیشکینیشپتهجێ:ژنی باش ،من وهک ههمیشه بهوپهڕی خۆشحاڵییهوه

دهستپێشکهر بووم بۆ گهیاندنهوهت بۆ ماڵهوه ...وهستان له قەهراغ جادهکەه
بۆ ماوهی نزیکهی پانزه خولهکێک له ههست جواڵن و کۆتایی دهستبازی بەه
توڕهبەەوون و بهالیەەهکەەدا نهکەەهوتنی زۆرانبازیمەەان لەەهو ماوهیەەهی دهکهویتەەه
فسکهفس دهربارهی شهرم شکان .که نهدهبوایەه قەهبوڵی بکەهم ،و یەهک دوو
جاریش بەه هەۆی ئانیشەکمهوه بەه ڕێکەهوت گەوێم لەه دهنگەی هەۆڕین ئەهبێ.
(لهژێر لێوهوه پێئهکهنێ) ...دواجار لەهناو سەهیارهکهم و لەه بەهردهم مەاڵی
باوکت ...ماچێکی گهرم و قایم ...دهسەت لهسەهر شەوێنێکی زۆر تایبهتەه...
بهکورتی ...لهو کاتهی به پهله چێیهکانت ئهگهن من له چەاوهڕوانی ئەهو ڕێ
و ڕهسمهدام ...وهک پیشهی ههمیشهییم.
کهم(:خۆشحاڵه) ئاوا ،سوپا .
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ:مەەن لەەهچاوهڕوانی ئەەهو ڕێوڕهسەەمهم .چونکەەه بەەهو
شێوهیه له پیاوانی تر جیا ئهبمهوه...
کهم:ئاوا...
رستارییه 


په
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پزیشکینیشپتهجێ ... :لهبهر ئەهوهی لهوانهیەه مەن تاقەه پیەاوێکی سەپی

پێستی تهمهن کهمتر له شهست ساڵ بم له دوو ناوچهی جیاوازدا کەه چێەیم
نهبینیبێ له ...
کپهم:درۆ ئهکەهی! تەۆ هەیچ نیەت هەهی زۆڵەی کەوڕی قوولەه
رستارییه 


په
ڕهش!
پزیشکینیشتهجێ(:پێئهکهنێ) باوکه گیان! ئاگات لهدهمت بێ!

کهم:بهدڕهفتاری! تۆ بهدڕهفتاری!
رستارییه 


په
پزیشکینیشتهجێ:من ڕاستگۆم ...پیاوێکی ڕاستگۆم .ڕیەم بەده بتکهمەه

ژنێکی ڕاستگۆ.
کهم(:توڕه بووه...شێتگیرییهکهی لهسهر زمانه) تەۆ کەاری
رستارییه 


په
خۆت کرد ...گهمهی خۆت لهگهڵ کردم و کاری خۆت تهواو کرد .ئەهمجا مەن
ئهتهێنم و ڕاستت ئهکهمهوه...ئهمجا لێرهوه لێت ئهڕوانم ...تێئهگەهیت چیەت
پێئهڵێم؟
پزیشکینیشتهجێ:هیچ لێڵییهک له قسهکانتا نییه ،دڵهکهم.

پهرسپپتارییهکپپهم:ڕاسەەت ئهکەەهی هەەیچ لێڵییەەهکی تیەەا نییەەه( .کارمهنەەد

دووباره له پشتهوهی شانۆوه دێته ژوورهوه .پهرستار ئهیبینێ) بڕۆ دهرهوه!
( کارمهند ههر لهوێ وهستاوه) گوێت لێم نییه؟ لێره بڕۆ دهرهوه! دهی بڕۆ!
( ئهکشێتهوه ،ئهڕواته دهرهوه).
(بێدهنگی)
پزیشکینیشتهجێ(:لهبهر خۆوه پێئهکهنێ) پاشای کۆشک .وهڵاڵ بابەه

تۆ گرنگی.
کهم:تێگهیشتی چیم پێ گوتی؟
رستارییه 


په
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ینیشتهجێ:بهڵێ .وشه به وشه ...و هەهموو بڕگهیەهکم گەوێ لەێ

پزیشک
بوو...
کهم:تۆ زیەاد لەه پێویسەت پێەت لەه بهڕهکەهت ڕاکێشەاوه...
رستارییه 


په
هیوای ئهوهش ئهخوازی که ئهوهت نهکردایه .من به بەاوکم ئەهڵێم ...هەهموو
شتێکیشت لهگهڵدا یهکالیی ئهکهمهوه.
پزیشکینیشتهجێ(:به ئاگاوه) ئاوا ،فهرموو درێغی مهکه.

کهم:به ڕاستیمه.
رستارییه 


په
پزیشکینیشپتهجێ(:خراپ ڕائهکشێ) ئێستا بڕوانه ...بزانه لهو بڕوایهدا

نیت که به جیددیم بوو...
کهم(:السایی ئهکاتەهوه) ئێسەتا لەهو بڕوایەهدا نیەت کەه بەه
رستارییه 


په
جیددیم بوو(...بهناشیرینی پێئهکهنێ) ئهی خوا که ..چهند سوعبهت چیت.
(گهموگوڕ ئهکات ،ئێستا زۆر تووڕه نییه ،بهاڵم پڕه له دڵنیاییهکی هێمن)
گوتم ڕاستت ئهکهمهوه ...و ئهشی کهم .تۆش لهسهر کاری خۆت بەهردهوام
بهو ئیشی خۆت بکه ...بهاڵم ئهوهی پێم گوتی ئهو شەته گرنگەه لەه ئەهقڵی
خۆتی بنهسپێنه ...ڕێک و ڕاسەت پێکەهوه ئەهڕۆین لهگەهڵیاو شارسەتانی تەر
دهرئهکەەەهوین ...وهک ئەەەهوهی هەەەیچ ڕووی نەەەهدابێت ...هەەەیچ شەەەتێک ڕووی
نهدابێ(.دیسانهوه پێئهکهنێ) دڵهکهم تازه تێکهوتی ...ههر سهرزهنشتی من
ئهکرێ ...و ههر وهختێکیش پێم خۆش بێ ئهسپهکهی ژێرت زین ئهکهم.
پزیشکینیشتهجێ(:بهتهوسهوه) ئیتر ئێره خۆش ئهبێت.

رسپتارییهکپپهم:ئەەا ،بەەهڵێ خەەۆش ئەەهبێ .منەەیش بهڕاسەەتی چێەەیی لەەێ


په
ئهبینم...
پزیشکینیشتهجێ:بهههرحاڵ ...له بیەرم چەوو کەه ئهمشەهو ئهتگهێنمەه

ماڵهوه.
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کپهم:نا ..نا ...لهبیرت ناچێ که ئهمشهو بمگهێنیتهوه ماڵ.
رستارییه 


په
دهبەەێ ئهمشەەهو بمگهێنیتەەه ماڵەەهوه ...دهبەەێ ئهمشەەهو و سەەبهی شەەهویش
بمگهێنیتەەه ماڵەەهوه ...ئهمبهیتەەهوه پەەێش دهرگەەا ...ئەەهبێ ببیتەەه دڵەەدارم.
شتگهلێکمان لهنێواندا ئهبێ تۆزێک لهو جەۆرهی کەه پێشەتر پەێم گوتوویەت.
دهبێ دڵداریم لهگهڵدا بکهی و دهشبێ به دروستی بیکهی!
پزیشکینیشپتهجێ(:بۆ خولهکێک له پهرستار ئهڕوانێ) تەۆ بەه زۆر بەۆ

خۆتم ئهبهی .من ئهمه خۆشیم بێ یان ترشیم بێ ئهبێ قهبوڵی بکهم.
( پهرستارهکه ،هارو هاجانه بهمه پێئهکهنێ).
(مۆسیقا).
(ڕووناکی لهسهر ئهم نهخۆشخانهیه کز ئهبێ و لهسهر پهرستاری دووهم
و مێزهکهی بۆ دیمهنی داهاتوو ئهگیرسێتهوه)

دیمهنی حهوتهم
جاک(:به پهله دێته ژوورهوه) خانم ،خێراکه .فریام کهوه!
رستاریدووهم:چیت ئهوێ؟


په
جاک:ڕووداوی هاتوچۆ بووه خەانم ...ژنێکەی برینەدارم پێیەه لەه دهرهوه
لهناو سهیارهکهدایه...
رستاریدووهم:به ڕاستته؟ باشه دانیشهو چاوهڕوان بەه ...بەڕۆ لەهوێ


په
دانیشهو ههندێ چاوهڕوان به.
جاک:ئهمه حاڵهتێکی ئێمیرجنسییه! ڕووداوی هاتوچۆ بووه!
رستاریدووهم:چاوهڕوان به! دانیشهو چاوهڕوان به!


په
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جاک:ئهو ئافرهته خراپ بریندار بووه...
رستاریدووهم:لهسهرخۆ به و چاوهڕێ به!


په
جاک:خانم ...بهسێ سمیس له دهرهوه لهناو سهیارهکهدایه...
رسپتاریدووهم:حهقم چییه کێ لهدهرهوه لهناو سهیارهکهیه .لهسهرخۆ


په
بهو چاوهڕێ به!
(مۆسیقایهک دێته بهرگوێ .ڕووناکی لهسهر دیمهنهکه کز ئهبێ .دووباره
دیمەەهنی نهخۆشەەخانه سەەهرهکییهکه لهسەەهر پهرسەەتاری یهکەەهم و پزیشەەکی
نیشتهجێ ڕووناک ئهبێتهوه).

دیمهنی ههشتهم
( مۆسیقا کز ئهبێ)
کهم(:بەهدهنگی بەهرز) هێەی ڕهش پێسەت ...ڕهش پێسەت!
رستارییه 


په
(کارمهند دووباره دێته ژوورهوه) جگهرهکهم بدهرێ.
پزیشکینیشتهجێ:وابزانم ئهڕۆم...

پهرسپپتارییهکپپهم:لێەەره بوهسەەته! (کارمهنەەد جگهرهکەەه ئهداتەەه دهسەەت

پهرسەەتار .بەەه وریەەایی و گوێڕایهڵییەەهوه ئەەهڕوانێ بزانەەێ چەەی ڕووی داوه)..
ماڵێکته .تۆ ئهوهندهت پێ ئهچێ ئهکرێ کهسەێ شەێت بەێ بەۆ جگهرهیەهک.
ئهوه چیت ئهکرد ...له خەوارهوه لەهناو بهرمیلەه زبڵەدا دانیشەتبووی و پێیەه
بنوک و خڕو پڕهکانت ئهحهساندهوه ...وایه؟
کارمهند:تۆ خۆت پێت گووتم ...بڕۆ دهرهوه...
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کهم:پێش ئهوه چیەت ئەهکرد ...چوویتەه کارگەهی جگەهره؟
رستارییه 


په
ناکا بۆ کڕینی پاکهتێک به قهڵەهمبازێک خەۆت گهیاندبێتەه کارگەهی ونسەتۆن
سهلێم؟
کارمهند:نهخێر ...من...

کهم:ده بیبڕهوه( .ڕوو له پزیشکی نیشتهجێ ئهکات) کوێ؟
رستارییه 


په
ئهتویست بۆ کوێ بڕۆی؟
پزیشپپکینیشپپتهجێ(:بەەه شەەێوهیهکی زۆر ڕهسەەمییانه) ببهخشەەه چیەەت
گوت؟
پهرسپپتارییهکپپهم:گەەووتم ...ئهتویسەەت بەەۆ کەەوێ بەەڕۆی؟ ئەەهچووی قەەاوه

بێنی؟
تهجێ:تۆ ئهوهت ئهویست؟ جگهرهت ههیهو ئێستاش ئهوهت
پزیشکینیش 
بهبیردا هات که قاوهشت بۆ بێنن؟ کارمهند ئێستا له پاکەهت کەڕین هاتەهوهو
ئینجا ئهتهوێ من بنێری؟
کهم(:کهتنبازانه پێئهکهنێ) بەهڵێ ...وا بەزانم پەێم خۆشەه
رستارییه 


په
ههردووکتان ههڵسوڕێنم .حهزم له قاوهیهو پێم خۆشه تۆ بۆم بهێنی .ئێ بەۆ
به نهرمه لۆقهیهک ناچیته ئهوبهری ڕاڕهوهکه و قاوهم بەۆ بێنەی؟ مەن حەهزم
له قاوهیهکی چاک و گهرم ...و خهست...
پزیشکی نیشتهجێ ...:و ڕهشیش بێ...
کهم:شیری تیا بێ!...شیرین بێ ...بهپهلهش بگات پێم.
رستارییه 


په
پزیشکینیشتهجێ:پێموابێ خۆزگهکهت فهرمایشته بۆم ...وا نییه؟

کهم:بهدڵنیاییهوه وایه.
رستارییه 


په
پزیشپکینیشپتهجێ(:بەهرهو الی دهرگاکەهی پشەتهوهی شەانۆ ئەهڕوا...

دواتەەر وچانێەەک) هەەهر ئێسەەتا بیرکردنهوهیەەهکی خۆشەەم بەەۆ هەەات ...لهوانهیەەه
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ههندێجار کاتێ لهسهر مێزهکهت دانیشتوویت و به چهقۆیەهکی تیەی نامهیەهک
ئهکهیتهوه ،لهوانهیه چهقۆکه بترازێ و الیهکی قۆڵەت ههڵبەدڕێ ...ئینجەا بەه
پهله بێیته نهخۆشخانهی فریاکهوتن ...و من لهوێ بم که تۆ به پرتاو دێیتەه
ژوورهوه ،خوێنی باسکت فینقه بکا ههر وهک چەۆن ئەاو لەه بهلوعەهوه دێتەه
خەەوارێ ...منەەیش بتەەوانم قۆڵەەت بگەەرم ..تەەهنها بیگەەرم ...ئینجەەا بیبیەەنم
شەەۆڕبێتهوه خەەوارهوه ...منەەیش ڕاتوهسەەتێنم و تهماشەەای خەەوێنی لهبەەهر
ڕۆیشتووت بکهم...
پهرسپپتارییهکپپهم(:دهسەەت بەەۆ چهقۆیەەهکی تیەەیی نامهکەەهرهوه ئەەهباو

بهدهستییهوه ئهگرێ )...ئهمه؟ وهک ئهوهی به پهراسووهکانتا ڕۆ بنێ!
پزیشکینیشتهجێ(:ئهڕواته دهرهوه) کنی باش ..قاوهیهکمان بدهرێ.

کهم (:دوای خولهکێک له بێدهنگی نامهکهرهوه تییهکه فڕێ
رستارییه 


په
ئهداتەەه سەەهر مێزهکەەهی) مەەن خەەهمی ئەەهخۆم .خەەرچ! ئەەهو نەەووزه نووزکەەهره
ئهشکێنم(.ڕوو له کارمهنەد ئەهکات) ئەهوه بەۆ لهوێەدا وهسەتاوی...هەا؟ پێەت
خۆشه بزانی چی ڕوو ئهدا؟
کارمهند:نا خۆ سهرهتاتکێکهر نیم.

کهم:چەی نیەت؟ تەۆ حەهزت ئەهکرد گەوێ بگەری؟ چێەیی لەێ
رستارییه 


په
ئهبینی؟
کارمهند:گوتم نهخێر.

کپهم(:بهژێر لێوهوه بۆ خۆی ئهدوێ) دڵنیام وا نیت .خهمی
رستارییه 


په
ئهخۆم .بهو جۆره قسهم لهگەهڵ ئەهکات ئەهو نەووزه نووزکەهره ئهشەکێنم .بەا
چاوهڕێ بکا جارێ( .ئیستا ڕوو له کارمهند ئهکات) باوکم ئهڵێ فرانسیسکۆ
فرانکۆ لهو جهنگهیا سهرئهکهوێ ...ئهوهش شتێکی خۆشه.
کارمهند:سهرئهکهوێ؟
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کهم:بهڵێ سهرئهکهوێ .باوکم ئهڵێ فرانسیسکۆ فرانکۆ ئهبێ
رستارییه 


په
به سهریاندا زاڵ بێ و دارکارییان بکات .ئهوانه کۆمهڵێ کهسەانی ڕادیکەاڵن،
بهههرحاڵ خراپ نابێ ...شتێکی خۆش ئهبێ.
کارمهند:ئاوا؟

کهم:پێمگووتی که بەاوکم  ...مێیوونووسەه ،بۆیەه کهسەێکی
رستارییه 


په
ئاسایی نییه .بۆچوونی بەۆ ههنەدێ کێشەه بهههنەد وهرئەهگیرێ .ئێسەتاش بەۆ
ههندێ بابهت بۆچوونی بهههند وهرئهگیرێ .باوکم ئهڵێ ههر کهسێ ئهیەهوێ،
بڕوات بۆ ئهوێ و تێکهڵ بهو بهزمه بێ ،ئهبێ بێت بۆ الی مەن ...چەی ئەهبێ
با ببێ.
کارمهند:من دڵنیام باوکت پیاوێکی سادهیهو ...

کهم:چی؟
رستارییه 


په
کارمهند:گوتم ...گوتم ...من دڵنیام باوکەت پیەاوێکی سەادهیهو  ...ڕێەز

له تێڕوانینی ئهگیرێ.
کهم:زۆر ڕاسته ...کەوڕه تەۆ یهکسەهر خەۆتی پیەا ئهکەهی و
رستارییه 


په
ئهو شته ئهڵێی که خهڵکی حهز به گەوێ بیسەتنی ئهکەهن ...تەۆ دوو دیەوی
یهک دراوی ،تۆ گوێت لێی بوو لهوێ که ههڕهشهی لێ کردم ،وا نییه؟
کارمهند:ها ،نهوهاڵ گوێم لێ نهبوو...

کهم(:به ڕهقییهوه) گوێت لێی بوو که ههڕهشهی لێ کردم!
رستارییه 


په
کارمهند:باوهڕ ناکهم...

کهم:له پێنەاو کەوڕێکی زرنگەی ئەاوادا ...تەۆ زۆر گەهمیهی.
رستارییه 


په
نازانم چیت لێ بکهم( .ئێستا پهرستار بیر له پزیشکی نیشتهجێ ئهکاتهوه
و گوزارشت کردنهکهی نیشان ئەهدا) تەۆ ناتەهوێ لەه شەتهکان و پاشەهڕۆژی
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تاریکت تێبگهی ...بهڵێ تاریکه .به تایبهتی بیرکردنهوه ههموو شتێکه بەه
تهرتیب نهکراوه...
کارمهند:ئهمانه چین ئهگهر تهرتیب نهکرابن؟

کپپهم (:قاقایەەهکی زل ،بەەهاڵم غهمگینانەەه .هەەهر ئهوهتەەه
پهرسپپتارییه 

کۆنترۆڵی بهسهر خۆیدا ههیه) بۆچی ،کوڕه نازانی لهبهرچی؟ بەۆ نهتئەهزانی
که من و تۆ به فیێلی مارهبڕی یهکترین؟
کارمهند:نهوهاڵ ...نازانم...

کهم:ئهی دهربارهی ههقیقهته ئابوورییهکان نازانی؟ ئهی تەۆ
رستارییه 


په
نەەهبووی کەەه شەەتهکانت وهک چەەۆن هەەهن ،دهخهماڵنەەد؟ (لەەهژێر لێەەوهوه
پێئهکهنێ) شۆڕه سوارهکانمان بهسهر پشەتی ئۆتۆمبیلهکانەهوه بەهرهو پەێش
ڕووهو خۆرئاوا ڕۆیشتن ...دۆنمه زهوییهکان بنوک ئهبوونهوه و دیمهنهکەهش
ورد ئهبێ ...ئهی ئهمهش جێهێشتنێکی مهزن نییه؟
کارمهند(:به وریاییهوه) تێت ناگهم...

پهرسپپتارییهکپپهم:بهڕاسەەتته؟ (دهنگەەی ئهلەەهرزێ) بەەه ڕاسەەتته ...تەەێم

ناگهی؟ بۆچی؟ مهسهلهکه چییه وا حاڵی نابی؟
کارمهند(:بهردهوامه .بهاڵم توڕهیه) پێم وابێ ڕۆژێ دێ لهکۆڵم ببیتهوه.

لهو بڕوایهدام ئهوه ئهکهی...
پهرسپپتارییهکپپهم:ئێسەەتا ئهڕۆیتەەه سەەهرهوه بەەۆ ژووری ژمەەاره ... 152

ئهڕۆیته سهرهوهو به جهنابی بهڕێوهبهری شارهوانی ئهڵێی که قەوونی باشەتر
بوو ئیشمان پێی ههیه.
کارمهنپپد(:بەەه ههنەەدێ نابهدڵییەەهوه) بهڕاسەەتته...ئهوهنەەده پەەێ درێەەیی

ئهکهی...
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کهم:بهڕاست پێەدرێیی ئهکەهم؟ بههەهرحاڵ بەا شەتێکت پەێ
رستارییه 


په
بڵێم ...من له توانامدا نهماوه! تهواو بێزار بووم! من لەه هەهموو شەتێکی ئەهم
دونیا گهرم و هیچ و پووچ و پڕ له ڕاکهڕاکه بێەزارم .بێەزارم لەه ناهاوسەهنگی
نێوان ئهو شتانهی که ههن و بهو شێوهیهی که ههن .بێزارم لهم مێەزه ...لەهم
جلوبهرگەەه ...ئهمەەهش کوولهمهرگییەەه ...بێەەزارم لەەه بینینەەی تەەۆ ...لەەهو
ئهقڵییهتەەەەهت کەەەەه تووشەەەەی ئاڵۆشەەەەم ئەەەەهکات ...بێەەەەزارم لەەەەه پزیشەەەەکی
نیشەەتهجێ(.ههنەەدێ هێواشەەتر؛ وهک سەەرود) بێەەزارم لەەه قسەەهکردنی سەەهر
تهلەهفۆنی ئەهم نهخۆشەخانه نهعلهتییەه ...بێەەزارم لەه بەۆنی دیتەۆڵ ...کەه
خهریکەه ئەهمکوژێ ...بێەزارم لەه خەهوتن و ههسەتان ...مەن مانەدووم ...مەن
ماندووم له ڕاستی ...و ماندووم له درۆکردن سهبارهت به ڕاستی ...مانەدووم
ئهمهوێ له پێستی خۆم بنمه دهرهوه.
کارمهنپپد (:دوای وچەەانێکی کەەورت) ئەەهی بەەۆ نەەاچی بەەۆ نهخۆشەەخانهی

فریاکهوتن و پاڵ بدهیتهوه؟ (له پهرستار نزیک ئهبێتهوه)
کهم:لێم دوور کهوهرهوه.
رستارییه 


په
( لهم ساتهدا دهرگای دهرهوه تهقەهی دێ و ئهکرێتەهوه و جەاک خەۆی
ئهکا بهژوورهوه .جاک بهم شێوهیهیه :سهرخۆش ،تاساو ،تۆقیو .دهموچاوی
دهبێ بریندار بێ ،بهاڵم خوێنی لێ نایهت .جب و بهرگی پیس و شەێواوه...
وچانێک ئهداو چهند ههنگاوێک دێته ژوورهوه و ههناسه بڕکێیهتی).
کهم:هێواش ،له شوێنی خۆت بوهسته.
رستارییه 


په
کارمهند(:لهشوێنی خۆی ئهوهستێ) چیت ئهوێ؟

جاک(:پاش ههناسه بڕکێ؛ پهشۆکاوه) چی...؟
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کهم:تەۆ بەهو شەێوهیه بەه زرمەهزرم لەهو دهرگایەهوه هاتیتەه
رستارییه 


په
ژوورهوه؟ چیت لێ قهوماوه؟ (ڕوو له کارمهند ئهکات) بەڕۆ بزانەه چیەی لەێ
قهوماوه؟
کارمهند (:تۆزێک ئهچێته پێشهوه) چیت ئهوێ؟

جاک(:تهواو پهشۆکاوه) چیم ئهوێ...؟
کارمهند (:ئهگهڕێته دواوه) تۆ بۆت نییه بەهم جەۆره بێیتەه ژوورهوه...

به زرم و کوت بێیته ئێره ...نازانی شێوازێکی جوانتر بهکار بهێنی؟
کهم:تۆ سهرخۆشی؟
رستارییه 


په
جاک (:شڵهژاو دهرئهکهوێ بههۆی الدانی له بابهتهکهوه) ئهخۆمەهوه...
بەەهڵێ ..ئینجەەا چییەەه سهرخۆشەەم( .ههڵئەەهچێت) برینەەدارێکم پێیەەه وا لەەه
دهرهوهیه.
کپهم:هەاوار مهکەه .لهگەهڵ تۆمەه ئهمەه نهخۆشەخانهی سەپی
رسپتارییه 


په
پێستهکانه.
کارمهند(:زۆر له پهرستار نزیک بۆتهوه) ڕاسته .پهرستار ڕاست ئهکات.
ئەەهم نهخۆشەەخانهیه ،نهخۆشەەخانهیهکی تایبهتەەه .نهخۆشەەخانهیهکی نیمنەەه
تایبهته .ئهگهر بڕۆی ...بۆ ناو شار...
جاک (:سهر بائهدا) نهخێر...
کهم:ئێستا گوێم لێ بگره و ڕێک حاڵی بەه(...وچانێەک کەه
رستارییه 


په
ههستی پێ بکرێ ،پاشان وشهکان ئهڵێ ،بهاڵم بەێ هەیچ جەهخت کردنێکەی
تایبهت) ...ڕهشپێست ...ئهمه نهخۆشخانهیهکی نیمنه تایبهته...
جاک(:بهڕوویدا ئهوهستێتهوه) ئهوهم بۆ گرنو نییه!
کهم:زۆر چاکه دهستکهوتت ئهبێ...
رستارییه 


په
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کارمهنپد (:لهگهڵ هاتنه ژوورهوهی پزیشەکی نیشەتهجێ کەه دوو کەوپ

قاوهی به دهستهوهیه) بهردهوام به ...بهردهوام.
پزیشکینیشتهجێ:ئهوه چی ڕووی داوه؟

کارمهند:پێمگوت بڕوات بۆ مهمفیس...

پزیشکینیشتهجێ:بێدهنو به( .ڕوو له جاک ئهکات) چی ڕووی داوه؟

جاک:تکایه ...ژنێکم لهگهڵدایه...
کهم:پێت گوترا که لێره بڕۆی.
ارییه 

پهرست

پزیشکینیشتهجێ:تۆ ژنێکت لهگهڵدایه...

جپاک:له دهرهوهیه...لەهناو سەهیارهکهدایەه ...ڕووداوی هەاتوچۆ بەوو ...
خوێنی لهبهر ئهڕوا ...قۆڵی...
پزیشکینیشتهجێ( :پاش خولهکێک لهبیرکردنهوه ،تهماشایهکی پهرستار

ئهکات ،بهرهو دهرگاکهی دهرهوه ئهڕوات) چاکەه ...ئەهڕۆین بەزانین چییەه(.
ڕوو له کارمهند ئهکات .که له پشتهوه وهستاوه) یاڵاڵ ،لهگەهڵ تۆمەه ...بەا
بڕۆین.
کارمهند ( :تهماشای پهرسەتار ئەهکات) پێیمەان گەوت کەه بەۆ مەهمفیس

بڕوات.
رستارییهکپهم( :ڕوو له پزیشکی نیشتهجێ ئهکات .چەاوی دائەهگرێ)


په
مهڕۆ دهرهوه!
پزیشکینیشتهجێ ( :پهرستار فهرامۆش ئهکا ،و ڕوو له کارمهند ئهکات)

گوێت لێم نهبوو...یاڵاڵ دهی!
کهم(:بهدهنگی زۆر بهرز) پێم گوتی ...مهڕۆ دهرهوه!
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجپپێ( :بههێواشەەی ،غهمگینانەەه) ئەەازیزم ئهتەەهوێ ڕاسەەتم
بکهیتهوه؟ ئهچی لەه ڕێگەهی بهڕێوهبەهری شەارهوانییهوه لێەره بەه دهرکەردنم
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ئهدهی؟ یان له واشنتۆن ئامادهکاری بهزۆر ناردنهوهم ئهکهی؟ ده بزانم چەی
ئهکهی؟
کهم(:به لێو کرۆژتنهوه) مهڕۆ دهرهوه...
رستارییه 


په
پزیشپپکینیشپپتهجێ:بههەەهرحاڵ دڵەەی مەەن .ههرچییەەهک کەەه بەەه نیەەازی
بیکهی ...ئێستا بیکهی باشتره لهههر کاتێکی تر.
(لهگهڵ کارمهندا بهرهو دهرگای دهرهوه ئهڕۆن)
کهم (:لهگهڵ چوونه دهرهوهیاندا نیوه توڕهو نیوه غهمگینه)
رستارییه 


په
مهڕۆ! (پاش چوونه دهرهوهیان) ئاگادارم کردیتەهوه! ڕاستیشەت ئهکهمەهوه.
گهر لهو دهرگایهوه بڕۆیته دهرهوه ...لێرهش ئهچیته دهرهوه( .جاک بەهرهو
الی شوێنه چۆڵهکەهی الی کورسەییه درێیهکەهی الی ڕاسەتی شەانۆ ئەهڕوا.
پهرسەەتارهکه جگهرهیەەهک دائهگیرسەەێنێ) پەەێم گەەوتی ڕاسەەتت ئهکهمەەهوه...
ڕاستت ئهکهمهوه( .ئیستا ڕووی له جاک ئهکات) وا بزانم پەێم گەوتی ئهمەه
نهخۆشخانهی سپی پێستهکانه.
جاک(:بهبێزارییهوه) ئهزانم خانم ...تۆ پێت گوتم.
کپهم (:هۆشی هەهر الی دهرگاکهیەه) وهره ئهوهنەده عەهقڵت
رستارییه 


په
نهبێ ئهوهی پێت بگوترێ ئهنجامی بدهی ...کێشه بەۆ خەۆت و بەۆ کهسەانی
تریش دروست بکهی.
جاک(:به ئاخ ههڵکێشانهوه) ئهوهم بهالوه گرنو نییه...
کهم:بهالتهوه گرنو ئهبێت.
رستارییه 


په
جاک (:بههێواشی ،سهر بائهدا) نهخێر ...ههر به الشمهوه گرنو نابێ(.
ئێسەەتا بەەه دهنگێکەەی نیمنەەه بیسەەتراو بەەۆ خەەۆی و بەەۆ پهرسەەتار) لەەهناو
ئۆتۆمبیلهکهدا بووین ...زۆر خێرا لێم نهئەهخوڕی ...بەاوهڕ ناکەهم خێەرا لەێم
خەەوڕیبێ ...پهلەەهمان بەەوو ،بەەهڵێ ...منەەیش خواردبوومەەهوه ...هەەهردووکمان
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خواردبوومانەەهوه ...بەەهاڵم بەەاوهڕ ناکەەهم خێەەرا لێمەەان خەەوڕیبێ ...زۆر خێەەرا
نهبووین...
کهم (:شێوازی قسهکردنهکهی ئێستا هێواشەتر و بەهتێبینی
رستارییه 


په
تره لهسەهر جەاک)  ...سەهرخۆش بەی و ئۆتۆمبیەب لەێ بخەوڕی ...تهنانەهت
هێشتا دونیاش تاریک دانههاتووه...
جاک ...:بهاڵم پاشان سهیارهیهک له فهرعێکهوه دهرچوو ...نەهمبینی...
ئهویش نهیبینیم ...قایم ...خێرا ،کتوپڕ( ...ڕهق ئهوهسەتێ)  ...پێکەدادان
ڕووی دا! (خاو ئهبێتهوه) ...هینمەان دهرنهپەهڕاین ...هەهردوو  ...هەهردوو
ئۆتۆمبیب لهسهر جادهکه ماینهوه ...بهاڵم وهستاین ...مهکینهی سەهیارهکهم
ههر ئیشی ئهکرد ...منیش کوژاندمهوه ...دهرگاکه ...دهرگای الی ڕاست بەه
تهواوی داغان ببوو ...ئهمەه هەهموو شەتێک بەوو ...هەیچ زیەانیکی تەری بەهر
نهکهوتبوو ...ئێمه بهڕێی خۆماندا ئهڕۆیشتین ...پێئهکەهنین ...بەه زهوقەهوه
سهیارهمان لێئهخوڕی ،بهاڵم دونیا گهرم بوو ...ئهویش قەۆڵی لەه جامهکەهوه
دهرکردبوو.
پهرسپپتارییهکپپهم ...:مافەەهکانی خەەۆت پیەەاده ئەەهکرد ...لهسەەهر جەەاده

ئهخۆنهوه...
جپپاک:منەەیش گەەوتم ...گەەوتم دڵهکەەهم ئەەهوه دهعممەەان کەەرد ...خەەۆ
سهالمهتی؟ (دهموچاوی تێک ئهدا) منیش تهماشەایهکم کەرد ...دهرگاکەهش
قوپاوهته ژوورهوه ...لهوێدا پێوه بوو ...لهو شوێنهی که دهرگاکه قوپەابووه
ژوورهوه...الی ڕاسەەەتی سەەەهیارهکه پێکدادانهکەەەه بەەەوو ،دهرگاکەەەهی هەەەهڵ
تڵیشاندبوو .دهرگاکه لهالی ڕاستهوه قوپابوو ....بهسەێ! بەهسەێ!(..ئێسەتا
ڕوو به الی پهرستاردا وهرئهگێڕێ) بهاڵم خانم ...قۆڵی ...قەۆڵی ڕاسەتی...
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ههڵتڵیشابوو ...قۆڵی خهریک بوو له شانی ئهبۆوه ...خوێنی لێ ئەههات...
خوێنی لهبهر ئهڕۆیی ئینجا!...
پهرسپپتارییهکپپهم(:لەەه دوورهوه) وهکەەو چەەۆن ئەەاو لەەه بهلوعەەهوه دێەەت

ئاوا...؟ ئای که ناخۆشه ...ناخۆش...
جپا  :چاوهڕێی هینم نهکرد ...نه چاوهڕێی خهڵکم کرد ...نەه چەاوهڕێی
سهیارهم کرد ...سهیارهکهم خسته ئیش ...خستمه ئیش و...
کهم (:به گوێ قەواڵغی زیەاترهوه) ئەهوێت بهجێهێشەت؟...
رستارییه 


په
شوێنی ڕووداوهکهت بهجێهێشت؟
جاک:خانم ،ئاخر قۆڵی...
کهم:ئهزانی  ...لهوانهیه ئێستا پۆلیس به دواتا بگهڕێ؟
رستارییه 


په
جپپاک:بەەهڵێ خەەانم ...پەەێم وایەەه ...ئینجەەا کەەه سەەهیارهکهم لێخەەوڕی...
نهخۆشخانهیهک نزیکهی میلێک لهسهرهوهتر بوو...
کپپهم(:سەەهرنجی ڕائهکێشەەێ) ئەەهوێ! چوویتهتەەه شەەوێنی
رسپپتارییه 


په
تریش؟ شوێنی تریشتان کردووه؟ ئهی لهگهڵ ئهم ژنه چی ئهکهی لێره ،ها؟
جاک:له نهخۆشخانه ...چوومەه ژوورهوه بەۆ الی مێزهکەهو ئەهوهی ڕووی
دابوو بۆیانم با کرد ...گووتیان دانیشهو چاوهڕێ به ...وهره بنۆره ئهوێ
و دابنیشەەه و بەەۆ ماوهیەەهک چەەاوهڕێ بەەه .چەەاوهڕێ! نهخۆشەەخانهی سەەپی
پێستهکان بوو خانم...
کهم:ئێ خۆ ئهمهش نهخۆشخانهی سپی پێستهکانه.
رستارییه 


په
جاک:گوتم ...ئهمه نهخۆشەخانهی فریاکهوتنەه ...پێکەدادان ڕوویەداوه...
چەەاوهڕێ بەەه! بەەه دابنیشەەه و چەەاوهڕێ بەەه ...پەەێم گەەوتن ...پەەێم گەەوتن
حاڵهتێکی به پهلهیه ...گوتم ئهم ژنه خراپ بریندار بەووه ...لهسەهرخۆ بەهو
چەەەەاوهڕێ بەەەەه! ...گەەەەوتم خەەەەانم ،بهسەەەەێ سەەەەمیس لەەەەه دهرهوه لەەەەهناو
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ئۆتۆمبیلهکهدایه ...حهقم چییه کێ لهدهرهوه لهناو سهیارهکهیه قوولەهڕهش.
لهسهرخۆ بهو چاوهڕێ به!  ...نەهمتوانی لەهوێ چەاوهڕێ بکەهم و 'بهسەێ'ش
لهناو ئۆتۆمبیلهکهدا بێت ...بۆیه ئهوێم بهجێ هێشت ...سواری ئۆتۆمبیلهکه
بوومهوه ...له ڕێگا وهستام و به خۆم گوت بۆ کوێ بڕۆم ...ئینجا هەاتم بەۆ
ئێره.
کهم(:بێباکانه له دوورهوه) ئهزانم ئهو ژنه کێیه ...گوێم له
رستارییه 


په
گۆرانییەەهکانی بەەووه( .کتەەوپڕ) نەەاوتم پەەێ بڵەەێ! لەەه ڕووداوی هەەاتوچۆی وادا
ناتوانی له خۆتهوه بڕۆی ...تهلهفۆنی پەۆلیس ئهکەهم؛ پێیەان ئەهڵێم کەه لەه
کوێی!
(پزیشکی نیشتهجێ و کارمهند دێنهوه ژوورهوه .جلوبهرگیان خوێناوییه،
کارمهند ئهچێتەه الی پشەتهوهی شەانۆ و خەۆی لەه جەاک الئەهدا .پزیشەکی
نیشتهجێش دێته ژوورهوه و زهق تهماشای جاک ئهکات)
پهرسپپتارییهکپپهم:لەەه ڕووداوهکەەه هەەهڵهاتووه ...ئەەهوێی جێهێشەەتووه...

یهکسهریش نههاتووه بۆ ئێره ...چۆته نهخۆشەخانهیهکی تەریش .ئاگاداریشەم
کردیتهوه که خۆت لهم شتانه ههڵنهقورتێنی...
پزیشکینیشتهجێ(:بههێواشی) دهمت داخه! (بهرهو الی جاک ئهڕوا و

لهبهردهمیا ئهوهستێ) ئادهی شتێکم پێ بڵێ...
کهم:ئاگادارم کردیتهوه! گوێت لێم نهگرت...
رستارییه 


په
جاک:تۆش ناومت ئهوێ ...ئهمه ئهو شتهیه که ئهتهوێ؟
پزیشکینیشتهجێ:نهخێر ،ئهمەه ئەهو شەته نییەه کەه ئهمەهوێ( .خەۆی

ڕاگرتووه ،به اڵم ناخی شوێنی پێکدادانی ههستهکانییهتی) شەتێکم پەێ بڵەێ
وهختێ ئهو ژنهت هێنا بۆ ئێره...
جاک:ئهو ژنهم هێنایه ئێرهو که یارمهتیی نهدا...
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پزیشکینیشتهجێ:زۆر باشه ..وهختێ هێنات بۆ ئێەره  ...وهختەێ ئەهو

ژنهت هێنا بۆ ئێره...
کپهم:ئای ،ئهمەه ژنێکەی سەاده نییەه ...ئهمەه قولهڕهشەێکی
رستارییه 


په
ئاسایی نییه ...ئهمه بهسێ سمیسه!
پزیشکینیشتهجێ:وهختەێ ئەهو ژنەهت هێنەا بەۆ ئێەره ...وهختەێ سەوار

ئۆتۆمبیب بووی بۆ ئێره ...وهختێ ئهو ژنهت هێنەا بەۆ ئێەره ...ئەهتزانی کەه
مردووه؟
(وچانێک)
کپهم:مەەردووه! ئەهم قولهڕهشەەه ژنێکەەی مەردووی هێنەەاوه بەەۆ
رسپتارییه 


په
ئێره؟
پزیشکینیشتهجێ (:سڵ له وهاڵمهکه ئهکاتهوه) به ههرحاڵ...؟

کهم(:بهساردییهکهوه) مردووه ...مردووه.
رستارییه 


په
جپپاک(:بەەه بێزارییەەهوه؛ ڕووی وهرئهچەەهرخێنێ ،بەەهرهو دهرگەەای دهرهوه
ئهڕوات) بهڵێ ...ئهمزانی مردووه .له هاتنماندا بۆ ئێره مرد.
کهم(:چهقهنهیهک لێ ئهدا) بەۆ کەوێ ئەهڕۆی؟ پۆلیسەت بەۆ
رستارییه 


په
بانو ئهکهم بۆ ئێره!
جاک(:الی دهرگاکهوه) وا له دهرهوهم.
پزیشکینیشتهجێ(:لهگهڵ چوونه دهرهوهی جەاک) پێشەبینی چیەت لەێم

ئهکرد بیکهم ها؟ دهبوایه چیم بکردایه؟ (جاک بۆ خولهکێک وچانێەک ئەهدا
ورد تهماشای پزیشکی نیشتهجێ ئهکا و دهرگاکه له دوای خۆیهوه دائهخا)
پێمبڵێ! دهبوایه چیم بکردایه؟
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کهم(:مهکربازانه) لهوانهیه ...لهوانهیەه وای زانیبەێ ئەهتوانی
رستارییه 


په
زینەەەدووی بکهیتەەەهوه ...بهڕاسەەەتی پزیشەەەکێکی سەەەپی پێسەەەتی مەەەهزنی.
(پێکهنینهکهی دهست پێئهکات ،تەا ئاسەتی هیسەتریا) پزیشەکێکی ...سەپی
پێسەەتی ...مەەهزن ...ئێسەەتا بەەۆ کەەوێ ئەەهڕۆی پزیشەەکه ...سەەپی پێسەەته...
مهزنهکه؟ تهواو بووی .دوا نهخۆشت چارهسهر کرد ...دهستت بهر بوو کوڕی
باش! دوا نهخۆشەت چارهسەهر کەرد ...قولهڕهشەێک ...ئەهو ژنەه قولهڕهشەه
مردووهی که گۆرانی ئهچڕی .کوڕه منیش گۆرانی ئهڵێم ...گۆرانی زۆر چەا
ئهڵێم .ئهتهوێ گوێت لێم بێ؟ ها؟ ئهتهوێ گوێت له شێوازی گەۆرانی گەوتنم
بێ؟ ها؟
(لێرهدا پهرستار بۆ ماوهیهک دهست ئهکات به گۆرانی گوتن و پێکهنین.
گۆرانییهکه ناسازهو تهقریبهن وهک شیوهنهو پێکهنینهکهشی وهکو گریانه)
پزیشکینیشتهجێ(:بهرهو الی پهرستار ئهڕوا) بیبڕهوه! بیبڕهوه!

(بەەهاڵم پهرسەەتار نەەاتوانێ بوهسەەتێ ،پزیشەەکی نیشەەتهجێ زللهیەەهک لەەه
دهموچاوی پهرستار ئهدا ،پهرستار لهگهڵ ئەهوهی دهسەتی لهسەهر شەوێنی
شهقازللهکه داناوه ،له گۆ چووه .پزیشکی نیشتهجێ بهرهو دهرگای پشتهوه
ئهڕوا)
کارمهند(:پشتی بهدیوارهکهوه ناوه) شتی وام قهت نهبیستووه ...ژنێکی

مردوو بێنی بۆ ئێره ...نازانم خهڵکی چۆن بیر له ههندێ شت ئهکهنهوه....
( پزیشەەکی نیشەەتهجێ ئهچێتەەه دهرهوه .ژوورهکەەه جەەارێکی تەەر تاریەەک
ئهبێتەەهوه ...خۆرئەەاوابوونێکی قهشەەهنو شەەهوق ئهداتەەهوه؛ مۆسەەیقا بەەهرز
ئهبێتهوه)
پهرده دائهدرێتهوه
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شانۆگهری

ناودار و الو
یاڵییه
وتنێکیخه 


چاوپێکه
6111

لهس ههر
رییهبههۆیهکهههمجارلههه18یمههان یئههابی 6111
ئهههمشههانۆگه 
نمایشکراوه.

له"وێستپۆرت"
شانۆی"وایتبارن" 
کارهکتهرهکان:
شانۆنووسەێکی ناسەەراوی ئهمەهریکییەەه (کەه لێەەره بەەهدواوه نەەاوی دهنێەەین
ناودار) وهک جاران پیاوێکی قهد باریک نییه .دهوروبهری ساڵێکی تر ئهبێتەه
پهنجا ساڵ .بهگشتی چەۆن دێتەه بەهرچاو؟ ...تۆزێەک سەیما ژاکەاو و ناکەارا
دیاره؟ ...پرۆفیسۆرێکی بێهێز و لووتبهرزی مێیووه؟ ئهبێ یهکێکیان بێ.
شانۆنووسێکی ئهمهریکیی گهنجەه (کەه لێەره بەهدواوه نەاوی ئەهنێین الو)
تێکسمڕاو و ئێسک پان ،یهکێکه لهو کهسانهی پێویستی به قی کورتکردنهوه
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ههیه .گۆرهویی ئارهقاوی لهپێدایه و ملپێنێکی درێیی له ملدایه .ژمارهیەهکی
کۆنی گۆڤاری 'ئێڤهرجین ڕڤیوو'ی له بن ههنگڵدایه.
دیمهن
ژووری پێشوازی ماڵی ناوداره ،لەه یەهکێک لەه شەوقهکانی خۆرهەهاڵت کەه
ئەەەهڕوانێت بهسەەەهر پردێکەەەدا ،دیوارهکەەەانی سەەەپین ،قهنهفهیەەەهکی ڕهنەەەو
ئهرخەەهوانیی ،دوو تەەابلۆی ئهمیەەدۆ مۆدیگلیەەانی ،یەەهکێکی جەەۆرج بەەهراک،
دانهیەەەهکی تەەەری ڕۆبەەەهرت مەەەهزهروێڵ و یەەەهکێکی تەەەری فرانەەەز کاڵیەەەن بەەەه
دیوارهکهوهن.
دوا نیوهڕۆی ڕۆژی یهک شهممهیه.
لهسهرهتادا ناودار به تهنیایه ،لهسهر قهنهفه ئهرخهوانییهکهیه و خهریکی
خوێندنهوهیەەەەه ،سەەەەوراحییهکی لهبەەەەهر دهمدایەەەەه ،پەەەەهرداخێک مەەەەهی لەەەەه
تهنیشەەەەتهوهیه .دهرگاکەەەەهی الی چەەەەهپی شەەەەانۆ و لەەەەه دهرهوه زهنگێکەەەەی
مۆسەیقاداری لەەێ بەهرز ئهبێتەەهوه .نەەاودار تهماشەای دهمیمێرهکەەهی مهچەەهکی
ئەەهکات ،خەەۆی مەەۆن دهکەەاو کتێبهکەەهی دائەەهنێ و مهیهکەەهی ئهخواتەەهوهو
ههڵئهستێته سەهرپێ و لهگەهڵ دووبەاره لێەدانی زهنگەی دهرگاکەه بەهرهو الی
دهرگاکەەه ئەەهڕوات .لهگەەهڵ ڕۆیشەەتنیا قەەوڕگی پەەاک ئهکاتەەهوه .لهگەەهڵ لەەهچاو
ونبوونیا دهنگێک ئهبیسترێ( ...چاکه ،ئێستا تۆ چۆنی قوربان)
ناودار دێته ژوورهوهو الویش بهدوایهوه.
نپاودار( :جەەارێکی تەەر تهماشەەای دهمیمێرهکەەهی مەەەهچهکی ئهکاتەەهوه).
چاکه ،قوربان فهرموو وهره ژوورهوه .وهره ژوورهوه.
الو( :لەه پشەت نەاودارهوه قونهقونیەهتی) داوای لێبەووردن ئهکەهم؛ زوو
هاتووم.
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نپاودار :زوو هاتووی؟ (جارێکی تر تهماشەای دهمیمێرهکەهی مەەهچهکی
ئهکاتهوه) باشه ،زوو هاتووی .کێشه نییه( .ئاماژه بەۆ کورسەییهک ئەهکات
که له تهنیشت قهنهفه ئهرخهوانییهکهوهیه) دانانیشی...؟
الو( :به چاوگێڕانێکی خێرا به تابلۆکاندا) ئهڵاڵهههە!
ناودار :ها؟
الو :ئهبێ فڕێدانی وێنهکان ،مایهی خۆشی بێت!
ناودار :چی؟
الو :تابلۆکانت ئەڵێم  ...ئهبێ مایەی خۆشی بێت فڕێدانی ...
نپپاودار :ئەەێ ...بەەهڵێ( .دووبەەاره ئامەەاژه بەەۆ کورسەەییهکه ئهکاتەەهوه)
دانانیشی؟
الو :جێگایهکی زۆر خۆشه!
نپپاودار :هەەا ...سەەوپا ( .دووبەەاره ئامەەاژه بەەۆ کورسەەییهکه ئهکاتەەهوه)
دانانیشی...؟
الو :زۆر سوپاسگوزارم بهم دیداره .بهڕاستی سوپاسگوزارم.
ناودار :شایانی نییه؛ زۆر دڵخۆش بووم که...
الو :شهرمم کرد لهوهی نامهت بۆ بنووسم؛ دڵنیەا نەهبووم لەهوهی کەه...
به ههرحاڵ خۆت ئهزانی ...دڵنیا نهبووم لهوهی که بینووسم یان نا؛ ئهبوایه
وا نهبوومایه.
نپپاودار ( :وچانێەەک) ئەەم؟ ...ئەەێ! نەەا ،نەەا؛ مەەن زۆر  ...ئەەهزانی ...زۆر
خۆشحاڵ بووم( .بهرهو الی قهنهفه ڕهنەو ئهرخهوانییهکەه ئەهڕوات) ئهشەێ
ئهگهر ئێمه...
الو( :ئێستا الی پهنجهرهکهوهیه) ئهڵاڵهە! ئهی ئهمه؟
ناودار( :بهنیگهرانییهوه) چی؟
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الو :ئهم دیمهنه!
ناودار( :داکۆکیکهرانه) چی ...چییهتی؟
الو :جوان کراوفۆرد ،سوزان ههیوارد ...،ههر ههموویان!...
ناودار( :ترسی لێ نیشتووه) چییانه؟
الو( :پێئهکهنێ) ئاهەە ،ئەهزانی چەی؛ هەهموو ئەهو فیلمانەهی دروسەتیان
کردووه ...و ههمووش شوقهیان لێره ههبووهو ڕیک وهک تەۆ ئەهم دیمهنەهیان
بینیوه...
نپاودار( :وچانێک ) ئم .هم .من ..هاه ..نامهکهت لێرهیهو (لەه نامهکەه
ئهگهڕێ) ...ئهبێ بڵێم که دڵئاوهدانی تۆیه که...
الو ( :وهک ناودار نامهکه له گیرفانیدا ئهدۆزێتهوه) دڵئاوهدان ..نهخێر،
شایانی نییه .ئهوه ههقیقهت بوو.
ناودار( :بهشهرمهوه پێئهکهنێ :چاوێک به نامهکهدا ئهخشێنێ) ئێ بەه
ههرحاڵ ،ئێستا ...من ...وای بۆ ئهچم که...
الو(:تێههڵئهچێ) نهخێر ،ئهوه ڕاستی بوو .تۆ ...لهگهڵ چهند کهسێکی
تردا ...میللەهر ویلیەهم تۆرنتەۆن وایڵەدهر و ...ئەێ( ...شەان ئەهجوڵینێ)...
ویلیهم ئینل ...ئێ ...تۆ ...تۆ له سهری سهرهوهی.
ناودار( :بهبێ پهرۆشییهوه) تۆ زۆر دڵنهرمیت.
الو :پێم وابێ وهک زنجیره وایه ،به ڕاستمه؛ ئهمه زۆر گرنگه.
ناودار :کا ...هاه...؟
الو :بەەهو شەەێوهیهی کەەه بەەهردهوام  ...یەەهک لەەه دوای یەەهک نامەەهیان بەەۆ
ئهنووسی...
ناودار(:بودهڵیانه پێئهکهنێ؛ بهرهو الی مهیهکه ئهڕوا) به ههرحاڵ ،ئاوا
ئاسانتره لهوهی ههموو به جارێ نامهیان بۆ بنووسی .ها ،ها ،ها.
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الو( :بهپهله)پێم وایه مهبهستم ئهوهیه که تۆ بهڕاستی پڕۆفیشناڵی.
ناودار( :بیری لێ ئهکاتهوه؛ دواتەر ،بەه شەانازییهوه) بەهڵێ ...بەهڵێ...
پێموابێ ئهتوانی وا بڵێی.
الو :پڕۆفیشناڵ گوزارشێکی دروسته .ناوی چییه ...ئهوهی کۆڵۆمبیەا...
ئهزانی مهبهستم کێیه ...له کتێبهکهیدا ئهڵێ پڕۆفیشناڵ هەاو واتایەه لهگەهڵ
ئەسپی نایاب...بهاڵم من کۆک نیم لهگهڵیدا.
ناودار(:سوراحییهکهی بۆ ڕائهگرێ) ئهخۆیتهوه؟
الو :نا ،سوپا ناخۆمهوه...
ناودار ( :پێکێکی تر بۆ خۆی تێئهکا) من ئهخۆمهوه.
الو ... :هێشەەتا زووه .وای بەەۆ ئەەهچم نەەاوی ،نەەاوی چەەی بەەوو مهبهسەەتی
ئهوهیەەه کەەه قەەهبوڵکردنی بەەهردهوامی جهماوهرییانەەهی ئیشەەی کهسەەێک وهک
ئیشهکانی جهنابتان...
نپپاودار(:بەەهدهنگی زۆر بەەهرز) ڕێکەەوڕهوان بەەۆچی ویسەەتت بمبینەەی؟ لەەه
نامهکهتا ڕوون نییه ...مهبهستم ئهوهیه نامهیهکی زۆر دڵگیەر بەوو ...پەڕ لەه
مهراییه ...بهاڵم من ئێستاش الم ڕوون نییه...
الو ...:بهاڵم دواجار تۆ و پیاوی ئاوا بهیهک زمان نادوێن.
ناودار( :چهواشه بووه) ئم؟ ...چی؟ ...کێ؟
الو :ناوی چییه ...ئهو نووسهرهی کۆڵۆمبیا.
ناودار :من...
الو :بۆچی ویستم تۆ ببینم ...لهوانهیه به ڕوونەی لەه نامهکەهما ئامەاژهم
پێ نهکردبێ ...ئەهویش ئهوهیەه ...کەه پێویسەتیم بەه ئامۆژگەاری جەهنابتان
ههیه.
ناودار(:بههێواشی و سادهییهوه) چاکه ،خۆشحاڵم ...نازانم که من...
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الو(:نوقمی بیرکردنهوهیه) ئهبینی ...ئهبێ وتارێک لهسهر شانۆ بنووسم
و ...
ناودار( :لنی ههڵئهقورتێنێ) ئهبێ بینووسی؟
الو :به ههرحاڵ ،من ناچار نهکراوم ..بە بیری لێ دەکەمەوە...
ناودار :ئێێێ ،وتارێکی نا مسۆگهره(...بزهیهک ئهکات)
الو :ههروهها ...هاه  ...چی؟ ئێ ،بەهڵێ ...زۆر چاکەه ،لەه ڕاسەتیدا زۆر
چاکه.
ناودار( :بهردهوامه له بزهکهی) وشه؛ وشه ...چهند چێی بهخشن.
الو :بهههر نرخێک بووه ئهبێ ئهو وتاره ههر بنووسم...
نپاودار( :کارگوزارانەه ...لەه ترسەی ڕهنجانەدن) بەهڵێ؛ بەهڵێ بەه گشەت
مانایهکهوه.
الو :منیش سوپاسی ئامۆژگارییهکانت ئهکهم.
ناودار( :برۆکانی ئههێنێتهوه یهک) به دڵنیاییەهوه( .بهڕووخۆشەییهوه)
ئا ،من ...من بیرم چەوو پیرۆزبەایی شەانۆگهرییه ...سەهرکهوتووهکهت ...لەێ
بکهم ،ئهوهی  ...هاه ...له دهرهوهی برادوای نمایش کرا.
الو( :دڵخۆشه) ئا...
ناودار :بهڵێ؛ بهڵێ له ڕاستیدا ...پێویسته شەانازی پێەوه بکەهی .ئەهوه
پێی ئهڵێن ...هاه...
الو:

کێشه ،کهمتهرخهمی و مهرگ.

ناودار :ئاه ...بهڵێ ...بهڵێ ،ڕاسته ...کێشه ...مهرگ...
الو :کێشه ،کهمتهرخهمی و مهرگ.
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ناودار :ئا ،بهڵێ ...خۆیهتی .خۆیهتی ...ئهوهنده درێەیه نەابێیرێ .ئەهوه
له ...کوێ...
الو :له هۆڵی شانۆی خۆرههاڵتی جادهی سێیه.
ناودار :بهڵێ؛ بەهڵێ( .وچانێەک) دهبەێ دانەی پیەادا بنەێم کەه تەا ئێسەتا
دهرفهتی ئهوهم نهبووه ...بڕۆم بۆ بینینی.
الو :بهاڵم ،بهههرحاڵ ،من...
ناودار :تازه دهستی پێکردووه ،وا نییه؟ ناوهڕۆکێکی باشی ههیه!
الو :چوار مانو ئهبێ؛ بهڵێ.
نپاودار :بهڕاست ،ئهی خوا  ...ئهوهنده لهمێیه! (وچانێەک) بههەهرحاڵ،
کات زۆر بهخێرایی ئهڕوات ...چوار مانو  ...بهڕاستته!
الو( :له ناخی دڵهوه پێئهکهنێ) بهڵێ!
ناودار( :دهستهکانی لێک ئهخشەێنێ و لهڕادهبەهدهر دڵخۆشەه) نەهوهی
نوێ له دهرگا ئهدهن .گیلبهر ،ڕیناردسۆن ،کۆپیت( ...شەان ئەهجوڵێنێ)...
ئهلبی ...تۆ( ...خهمبارانه پێئهکەهنێ) ئێەوهی گەهنجان جێگامەان پەێ لەهق
ئهکهن.
الو( :بێئاگایانه بزهیهک ئهکات) بهههرحاڵ لهوانهیەه شەوێنی هەهموومان
ببێتهوه.
ناودار( :خۆی به پشتدا ئهچهمێنێتەهوه) هەاه ...بههەهرحاڵ ...بەهڵێ!
(بهگومانهوه) با ئهو هیوایه بخوازین!
الو( :وه ک ناودار پێکێکی تر بەۆ خەۆی تێئەهکا) بههەهرحاڵ ،ئێسەتا...
سهبارهت به وتارهکه.
ناودار( :به نیگهرانییهوه) ئا ...بهڵێ ...ئهوه.
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الو( :تێ ههڵئهچێ) پێم باشتره به ههرایەهکی گەهوره دهسەت پێبکەهم!
(هەەهردوو دهسەەتی لێەەک ئەەهداو نەەاوداریش بەەه هێواشەەی ڕائهچڵەەهکێ) هەەیچ
موماتهڵهیهک لهگۆڕێدا نییه.
ناودار( :تۆزێک پاشهکشه ئهکا) نهخێر ...بهڵێ؛ بهگشت مانایهکهوه.
الو :هێرشەەی ڕاسەەەتهقینه ئاوایەەه ...دایەەەان بنەەێ ...ڕیزیەەەان بکەەەه ...و
زرمهیان لێ ههستێنه!
نپپاودار( :چەەاوی لهسەەهر الوه) بەەهڵێ ...بههەەهرحاڵ پێویسەەتمان بەەه ...
ها ...ڕهخنهی بنیادنهرانهی ڕۆژنامهوانی ههیەه( .لهگەهڵ کزبەوونی دهنگیەدا)
هیچ شتێکی لهو بابهته ههیه که...
الو( :قسهکهی پێ ئهبڕێ) یهکهمجار ئهوه ئهکهم که بڕوام پەێ بەوو...
ڕێک له سهرهتاوه که لیسەتێکه لەه شەته پووچەهکان ...ئەهبینی ئەهوه نەاوی
ئهنێم 'گهڕان به دوای قارهماندا'.
ناودار :بهههرحاڵ لهو بڕوایهدام که...
الو :داندی ،هەاه؟ (بزهیەهک ئەهکا ...بەهردهوام دهبەێ) بەهو شەێوهیه،
وامزانی لیستهکه دروست ئهکهم ...له سهری سەهرهوه نەاوی هەهموویان ڕیەز
ئهکهم.
ناودار :ههموو که ؟
الو :هەەهموو کەەه ! (نەەوقمی بیرکردنهوهیەەه) ئەەهو شەەوێنهی کەەه لێەەی
هاتویتهته نێوهوه.
ناودار( :ڕێک تهماشای هۆڵهکه ئهکا) من؟ ...من دڵنیا نیم من...
الو :لێرهوهیەەه پێویسەەتیم بەەه یارمەەهتی جهنابتانەەه .ئێەەوه ئەەهو کهسەەانه
ئهناسن ...ئێوه دژایەهتیان ئهکەهن ...ئەهوه تەۆی ..ئەهوه تەۆی پەهردهت لەه
ڕووی گهمیهیی ،لووت بهرزیی ،ههلپهرستی ههڵماڵیوه ...و ...
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ناودار :بهههرحاڵ من وای دائهنێم که من...
الو :ئهزانم تۆ وای دائهنێی ...من دڵنیام لهوه .هیچ کهسەێ ناگاتەه ئەهو
شوێنهی که تۆی پێگهیشتووی بێ ئهوهی هیچ پهیوهندییهکی پێوه ههبێ.
ناودار( :ئاگایانه وه ک پێکێکی تر بۆ خۆی تێئەهکا) بههەهرحاڵ ئێسەتا
 ...کاتێکی خۆشم ئهبوو ...من...
الو :بهاڵم ئهبێ خۆتی پیادا بکهی!
نپاودار( :خۆزگهی ئهخواست خۆی یان الو له جێگایهکی تەر بوونایەه)
بهڵێ وای دائهنێم که ...من ئهبوایه.
الو :بهدڵنیاییەەەهوه هەەەهرچۆنێ بەەەێ تەەەۆ ئهبوایەەەه! ئهمەەەه لیسەەەتی شەەەته
پووچهکانه( .هاتوچۆ ئهکات .به پهنجهکانی ئهیانیمێرێ) خاوهن هۆڵهکان...
بهرههمهێنەەەەهران ...الیەەەەهنگران ...شەەەەانۆی حیزبەەەەهکان ...سەەەەهندیکا...
ڕهخنهگران ...دهرهێنهران ...شانۆنووسان ...خۆشیان ...ئەهوه لیسەتهکهیه.
(پێئهکهنێ)
نپاودار( :ههرهسی هێناوه) ئهوه ...ئهوه (....پێکهنینێکی سارد) ئهوه
جێگایهکی تیا نهماوهتهوه بۆ قارهمان ،وایه؟
الو) :ئهیقۆزێتەەهوه) ئەەهوه بەەه دهستنیشەەانکردنی کهسەەه خەەهتابارهکان
بوو.
ناودار :ئهی خوا...
الو :هیوادارم ڕاشکاوانه بدوێی.
ناودار :باشه ...به دڵنیاییهوه...
الو :لهبهر ئهوهی نامهوێ نیوه ئاماده لێی دهرچم.
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نپاودار( :جارێکی تر بهرهو الی سوراحی مهیهکه ئهڕوا) چاکەه ،دڵنیەام
کهسمان وا ناکەهین .تەۆ دڵنیەای کەه وا ناکەهی ...تەۆ حەهزت لەه خواردنەهوه
نییه؟
الو :نهخێر  ...نا ،سوپا  .بهاڵم تۆ  ...تۆ بۆ خۆت بهردهوام به.
ناودار( :وچانێک ...تووڕهیه) سوپا  ...بهردهوام ئهبم.
الو( :تۆنی دهنگی ناودار فهرامۆش ئەهکا) ئێسەتا بەه نیسەبهت خەاوهن
شانۆکان ...پێم وابوو لهوانهیەه کهسەێک شەتێکیان پەێ بڵەێ لەه چهشەنی...
نهخوێندهوار ،بێدهربهست ،چڵێس ،خاوهن عهقاراتی بهختهوهر.
ناودار( :سهرسام بووه ...ئاسوودهشه) ئێ ...ئێ ،خوایەه ...ئەهوه زۆر
بههێزه ،وا نییه؟
الو :پاشان بهرههم هێنهرانیش ...چۆنن؛ ههلپهرستن ،بازرگانانی نان به
سکهوه سووتاون ،ڕهفتارکهری ساختهو درۆزنانهن وهکو...
ناودار :ئێ ،بهڵێ ...جوانه ...جوانه ...زۆر بههێزه .وهی خوایه!
الو :ئێستا ئهزانیت چۆنه؟
ناودار ( :پیکێکی تر بەۆ خەۆی تێئەهکا .لەه هاتوچۆدایەه .سەوراحی بەه
دهستێکیهوهیه و پهرداخیش بهدهستهکهی تریهوه) بهڵێ ...بەهڵێ ئەهزانم.
ئهمه بهڕاستی لهپاڵ یهک ڕیزکردنه(.پێئهکهنێ)
الو :ههروهها پێموابوو خراپ نییه گهر بوترێ زۆربهی شانۆنووسهکانمان
لەەه بازرگانێەەک باشەەتر نەەین ...ئەەهزانی ...خەەهریکی تەەااڵنن ..ڕێ ەک وهک هەەهر
کهسێکی تر خۆپهرستن...
ناودار( :ئێستا نیوه سهرخۆشه) ئێ ،ها ها ها!
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الو ... :دهرهێنهرهکانیشمان تهڕپۆشن ،هونهرمهندی فێڵبازی جادووبازن
زۆر سهرسەەهخت و خانهدانانەەه ئەەهدوێن ...تەەا دهسەەت ئهکەەهن بهپرۆڤەەه...
پاشان...
ناودار( :شادییهکهی دووقات ئهبێتهوه) بهڵێ ...بهڵێ! ها ها ها ها!
الو ... :دهربەەەارهی ڕهخنهگرهکانیشەەەمان ...وهک چەەەۆن خۆیەەەان وهکەەەو
ناوبییکەەهرێکی سۆسەەیۆلۆجی ...نیشەەان ئەەهدهن ...ئەەاوا خەەراپ کەەهڵک لەەه
ئیشهکهیان وهرئهگرن ...و ...
ناودار( :کێوییانه خۆشحاڵه...هانی الو ئهدا) بهڵێ ...بهڵێ ...بهردهوام
به ...بهردهوام به!
الو ... :پاشان بهرهو الی بریکارهکان وهرئهچهرخێن ...پێیان ئەهگوترێ
ڕیزی پێکهوهگرێدراو ...یان شتی تر
ناودار :ها ها ها ها!
الو ... :پاشان کهسه بێ مێشکهکان...
نپاودار( :به پهستییهوه) کهسه بێ مێشکهکان! هی هەی هەی ...ئهوانەه
کێن؟
الو( :به سادهییهوه) ئێ ،شانۆی حیزبهکان...
ناودار :شانۆی حیزبهکان ( .جڵهو نهگیراوانه پێئهکهنێ ...به پهنجه له
مێزه نایابهکه ئهدات) وهی گیان جنێویان پەێ بەده هەا؟ ...لهسەهر هێڵهکەه
ڕیزیان بکه! ...با بۆ وان بێ ...ها ها ها ها ...بیانبڕهوه!
الو( :لەەه خۆشەەیانا شەەهوق ئهداتەەهوه) پێەەت خەەۆش بەەوو؟ بیرۆکهکەەهیت
پێخۆش بوو؟
ناودار :پێم خۆش بوو! الم پهسهنده!هی هی هەی هەی! ئهمەه خۆشەترین
شته که له ژیانما گوێم لێ بووبێت.
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الو( :زۆر مکوڕانه) خۆشحاڵم.
ناودار :ده یهڵاڵ...پێکێک بخۆرهوه .ها ها ها ها.
الو :نهخێر ...نهخێر ...ئهبێ بڕۆم ...من کاتی جهنابتانم زۆر گرت.
ناودار :چی ،نهخێر ...پهلهی چیته .دهی بمێنهرهوه .ها ها ها ها.
الو ( :دهستی درێی ئهکا ،بهاڵم ناودار دهستی گیراوه و تۆقهی لهگهڵ
ناکات) نا ...نا ،لەه ڕاسەتیدا قوربەان .ئەهبێ بەڕۆم .زۆر سوپاسەت ئهکەهم لەه
دڵهوه زۆر سوپا .
نپپاودار :هەەۆ هەەۆ هەەۆ ...شەەایانی نییەەه .وهی خوایەەه ...قەەهت ئەەاوا زۆر
پێنهکهنیوم...
( هەەهردوو بەەهرهو دهرگەەای هۆڵهکەەه ئەەهڕۆن لەەهوێوه ...خواحەەافیز -
سوپا  ...شایانی نییه .دهنگی داخستنی دهرگاکەه دێەت .نەاودار دووبەاره
دێته ژوورهوه .ئه ڕوا تا پێکێکی تر بۆ خۆی تێبکا)
ها ها ها ها .........هەی هەی هەی هەی! وهی خوایەه(.سەهر بەا ئەهدا...
پهرداخ و سوراحییهکه دائهنێ و ڕێک بەهرهو الی خشەته بەهرهوه بووهکەه
ئهچێ ...ههر واش ئهکا دهنبوسێکی پیا ئهکاتهوه).
......ها ها ها ها! (بێمهبهست بهناو ژوورهکەه ئهسەوڕێتهوه،......... ،
پێئهکهنێ.
زهنگی تهلهفۆن لێئهدا .بهرهو الی تهلهفۆنهکه ئهجوڵێ) ها ها ها .ههالو؟
دهنگی الو( :بهدهنگی بهرز له مایکرۆفۆنهوه) ئەاه ...سەاڵو بەهڕێز ئەهوه
دووباره خۆمم.
ناودار :ئهوه ...خۆتی ...وهرهوه سهرهوهو پێکێک بخۆرهوه.
دهنگی الو :نا نا ...نهخێر ...ههر ویستم دووباره سوپاست بکهم .من له
خوارهوهم ...ههر ویستم سوپاست بکهمهوه.
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ناودار :شایانی نییه ،کوڕی خۆم! سوپا ها ها ها ها!
دهنگی الو :زۆر سوپا بۆ چاوپێکهوتنهکه .سوپا قوربان.
نپپاودار :شەەایانی نییەەه ...شەەایانی نییەەه ...هەەا هەەا هەەا ( تهلهفۆنهکەەه
دائهخات ...لهسهرخۆ پیاسه ئهکا) شایانی نییه ...شایانی نییه( .لهناکاودا
ئهوهستێ) چاوپێکهوتنهکه!!!! چاوپێکهوتنهکه!!!!!
(ڕهنگەەی زهرد ههڵئهگەەهڕێ ،دهمەەی ئهکرێتەەهوه ،یەەهکێک لەەه تابلۆکەەانی
مۆدیگلیەەانز ئهکهوێتەەه خەەوارهوه ...بەەهراک دائەەهماڵرێ ...فرانەەز کاڵیەەن الر
ئهبێتهوه ...و مهزهردوێڵیش ئهکهوێته سهر زهوی).

پهرده دائهدرێتهوه

سهرچاوه:
Two Plays by Edward Albee
)The Sandbox and The Death of Bessie Smith (with Fam and Yam
Printed in the U.S.A
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دەربارەی دۆن دیلیلۆ
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دۆن دیلیلۆی ڕۆماننوو و شانۆنامەنوو و وتارنووسی ئەمهریکی سەەر
بە ڕەوەندی ئیتالی – ئەمهریکی لە  1936/22/15لە نیویۆرک لە ئەمهریکەا
لەدایک بووە .کارەکانی دۆن ڕەنگدانەوەی ژیانی ئەمهریکای کۆتایی سەەدەی
بیستەم و سەرەتای سەەدەی بیسەت و یەکە .ڕۆمانەکەانی دۆن سەەبارەت بە
جەنگەەی ئەتەەۆمی ،وەرزش ،نمایشەەی هەەونەر و جەنگەەی سەەارد و ماتماتیەەک و
سەردەمی دیجیتاڵ و تیرۆریزمی جیهانییە.
دۆن لە هەرزەکاری حەزی لەنووسین نەبووە .تا ئیشێکی دەست کەوت لە
گۆڕەپانی وەستانی ئۆتۆمۆبێب .کە ڕۆژ تا ئێوارە خەریکەی خوێنەدنەوە بەوو.
وەک خۆی لە چاوپێکەوتنێکەدا لەگەڵ 'زی ئوسەتورالیەن'دا ئەڵەێ " تەمەنەی
بیستەکان و سییەکان بۆ من تەمەنی زێڕینی خوێندنەوە بوو پاشەان دەسەتم
بە نووسەەینەکانم کەەرد .لەنێەەو ئەو نووسەەەرانەی دۆن پێیەەان سەرسەەام بەەوو
جەیمس جۆیس و ولیەم فاکنەر و فالنەری ئۆکۆنەر و ئەرنێسەت هەمەنگەوای
بەەوون .پەەاش تەواوکردنەەی زانکەەۆی بەەرۆنێکس و وەرگرتنەەی بەکەەالۆریۆ لە
هەەەونەری کۆمینیکەیشەەەن لە سەەەاڵی  1958دۆن کەوتە ئیشەەەکردن لە بەەەواری
ڕیکالم .لەساڵی  1964دۆن یەکەمین چیرۆکی باڵو کەردەوە .لە سەاڵی 1971
تا  1978شەش ڕۆمانی باڵو کردەوە .دەیەی هەشتاکان بەۆ دۆن دەیەی کەارە
نائاساییەکانی بوو .دەیەی نەوەدەکان دەیەی نووسینی کۆمەڵێ بەرهەم بەوو
لەسەر تیرۆر و تیرۆریزمی جیهانیی .دەیەی  2010 - 2000کۆمەڵێ بەرهەمەی
تری تێدا نووسی.
دۆن دیلیلۆ شازدە ڕۆمان و پێنل شانۆگەری و نەۆزدە کەۆمەڵە چیەرۆک و
کۆمەڵێ وتاری نووسیوە .تا ئێستا  10کتێبی دەربارە نووسەراوەو بیسەت و
چوار جاریش ڕێزی لێ نراوە و خەاڵتکراوە .دۆن دیلیلۆ ئێستا لە برۆنکسڤیڵ
لە نزیک شاری نیویۆرک ئەژی.
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نهێنییەک لە ناوجەرگەی ژیانێکی ئاساییدا
نووسینی :دۆن دیلیلۆ
کارەکتەرەکان:
ژن
پیاو
(ژن و پیاوێک لە ژوورێکدان)
ژن :بیرم لەوە ئەکردەوە کە چەند سەیرە.
پیاو :چی سەیرە؟
ژن :ئەو خەڵکەی ئەتەوانن پەێکەوە بەیین .شەەو و ڕۆژ و سەاڵ دوازدەی
مانو .ئەوا پێەنل سەاڵ وا تێەئەپەڕێ .چەۆن ئەتەوانن ئەو کەارە بەکەن؟ دە،
یەەازدە ،دوازدە سەەاڵ .دوو کە ژیانێەەک پێکەەدەهێنن .دەیەەان هەزار ژەمە
خواردن پێکەوە دەخۆن .ڕووبەڕوو پێکەوە قسەە ئەکەن .ڕوویەک کەراوە هەر
وەکو لەفەیەکی گەرم .هەموو ئەو وشەانە ژوورەکە پەڕ ئەکەن .ئەرێ خەڵەک
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بە درێیایی ژیانیان باسەی چەی ئەکەن؟ قسەەی هەلەق و مەلەق ئەدەن .هەر
هەمان دەنو .هەمان ئاوازی وزەوزکەری دووبارەوەبوو .شتێکت پێ ئەڵێم.
پیاو :شتێکم پێ ئەڵێی؟.
ژن :نهێنییەک لێرەدا هەیە .خەڵکانی پشت دیواری خانووە قاوەییەکەی
دراوسێمان چی ئەڵێن و چۆن ئەژێن؟ هەمەوو ئەوانە وتەو وێەیی نمەوونەیین.
منگەمنو .قسەی پەڕپەووت .بیەرم لەوە ئەکەردەوە کە چەنەد سەەیرە .چەۆن
ئەتوانن شتی وا بکەن .شەو لە دوای شەو ،ئەو هەموو شەەوانە ،ئەو هەمەوو
قسەیە ،کەمیان ئەتوانن ئیدارە بکەن.
پیاو :خۆشەویستی ئەکەن و زەاڵتە دروست ئەکەن.
ژن :بەاڵم درەنەەو یەەان زوو ئەبەەێ بەدەنەەو بەەێن .ئەمە تێەەک و پێکەەدانی
جیهەەانە .مەبەسەەتم ئەوەیە ئایەەا تێەەک و پێکەەدانی لەسەەەرەخۆی دونیەەا نیەەیە
بەردەوام دابنیشی و گوێ لە کەسێک بگری بێ هیچ هۆیەک یان سەەروایەک.
ئەو وشانەی دەردەپەڕێنرێن .وچانەکان .ڕستە ناتەواوەکان .چەند هەزار جار
ئەتەەوانی تەماشەەای هەمەەان دەموچەەاوی وشەەکەوەبوو بکەیەەت و بەەڕوانیتە ئەو
دەمەی کە دەکرێتەوە؟ هەموو شتێک تا ئێستا باشە .تا ئەو کاتەی دەمیەان
ئەکەنەوە .تا دەست بە قسەکردن ئەکەن.
(وچانێک)
پیاو :من تا ئێستا لەم بیرکردنەوە ساردو سڕە حاڵی نەبووم.
ژن :ئەو شتانە بەرە کە ئەتەوێ بیان بەی.
پیاو :حەبەکان؟
ژن :نا کەپسوولەکان.
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(وچانێک)
پیاو :ڕۆژێکی درێیە.
ژن :ڕۆژێکی درێیە.
پیاو :شەو و خەوێکی خۆش.
ژن :ڕۆژێکی درێی و لەسەرەخۆیە.
(ڕووناکی لەسەرەخۆ کز ئەبێ)
(پەردە

تێبینی:
ئەم شانۆگەرییە لەساڵی

2001

دائەدرێتەوە).

نووسراوە.

سەرچاوەکان:
1- Discovering Literature
Hans P. Guth & Gabriele Rico
Third Edition 2003 U.S.A. page 1138
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_DeLillo

2-

تێبینی:
ئەم دەقە لە پاشەەکۆی ئەدەب و هەەونەری ڕۆژنەەامەی کوردسەەتانی نەەوێ
ژمارە  70ی ساڵی  2011باڵو بۆتەوە.
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کۆمەڵگە
دەربارەی ئۆمەر هانسن
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شانۆنامەنوو و گۆرانینوو و نووسەر و ئەکەتەر ئەۆمەر هانسەن وانەی
دراما لە کۆلییی سەڵت لەیک کەۆمینیتی دەڵێەتەوە .ئێسەتاش بە وەرگێڕانەی
شانۆگەرییەکانی فرانز گریلپارزەرەوە خەریکە .شانۆگەری کۆمەڵگە لە سەاڵی
 1991لەسەر شانۆ لە وۆرک-شۆپی پرۆگرامەی گەشەەپێدانی شانۆنامەنووسەان
خوێنرایەوە کە لە الیەن کۆمەڵەی شەانۆ لە خوێنەدنی بەااڵ لە شەاری سەیاتڵ
ڕێکخەەەرا .لە کۆتەەەایی ئەو سەەەاڵەش خەاڵتەەەی پەەەریمیەر پرۆدێکشەەەنی کەەەارە
شانۆییەکانی خۆرئاوای شاری سەڵت لەیکی وەرگرت.
ج .ئۆمەر هانسن حەوت شەانۆگەريی نووسەیوە لەگەڵ چەنەدین ڕۆمەان و
چیرۆک و شیێر بۆ منداڵ و مێرد مندااڵن.

دەربارەی نۆرمان بێرت و دێب بێرت
نۆرمان بیررت :پرۆفیسەۆری شەانۆ و سەەمایە لە زانکەۆی تێکسەا تێەک.
نۆرمەەان بڕوانەەامەی دکتەەۆرای هەیە لە تیەەۆر و ڕەخەەنەی درامەەا لە زانکەەۆی
ئیندیانا لە سەاڵی  1975و ماسەتەری هەیە لە هونەرەکەانی شەانۆ لە زانکەۆی
کانسا لە سەاڵی 1972و بەکالۆریۆسەی هەیە لە ئاینناسەی لە سەاڵی 1967و
ئەدەبی ئینگلیزی لە ساڵی  .1964لە ساڵی 1969ەوە تاکو ئێسەتا لە گەلێەک
لە زانکۆکانی ئەمەهریکەا وانەی وتەۆتەوە و خەاوەنی ژمەارەیەک شەانۆگەری و
کەەۆمەڵێ کتێەەب و وتەەاری بەنەەرخە لەسەەەر شەەانۆ و هەەونەری شەەانۆ .نۆرمەەان
نزیکەی نۆزدە خەاڵت و ڕێزلێنانی پێ بەخشراوە.
دێب بێرت :بەکالۆریۆسی لە هونەری شانۆ لە زانکەۆی مۆنتانەا وەرگرتەووە.
دێب لە نەیتیڤەکەان(خەڵەکە ڕەسەەنەکانی) مۆنتانەایە و بەرهەمەکەانی لەژێەر
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ناوی مادلین مەارتین بەاڵو دەکەاتەوە .دەقە شەانۆییەکانی لەسەەر شەانۆکانی
مۆنتانا و تێسکا و برادوەی نمایش کەراون .ئێسەتاش سەەرباری نووسەینی
شانۆگەری سەرقاڵی نووسینی کتێەبە بەۆ منەدااڵن .دێەب وەختەێ بە شەانۆوە
خەریەەک نەبێەەت ،خەریکەەی گەشەەتوگوزار دەبێەەت و کەەاتێکی خەەۆش لەگەڵ
هاوڕێکانی بەسەر دەبات.
دێب دوو کتێبی چاپکراوی لەگەڵ نۆرمان بیرت هەیە.
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کۆمەڵگە
نووسینی :ج .ئۆمەر هانسن
(ڕووداوەکە لە ژوورێکدا ڕوو دەدات)
کارەکتەرەکان :بایرۆن ،کیتس
شوێنکات :ژوورێکە مێزێک و دوو ئەسکەمیلی تێدایه .دەرگەایەک هەیە –
داخراوە  -و پەنجەرەی تێدا نییە.
(دوو پیاو لەناو ژوورەکەدان .یەکێکیان لەسەر مێزەکە خەوتووەو ئەوی
تریشیان دانیشتووە و تەماشای ئەکات .دوای پیاکێشانی کیتس بە مێزەکەدا
و بایرۆن بەخەبەر دێت .دەست پێدەکەن)
بایرۆن :زۆر چاکە.
کیتی :بەڵێ زۆر چاکە .هاوڕام (کۆکم) لەگەڵتا.
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بایرۆن :ئەوە ماوەیەکی زۆری برد.
کیتی :ماوەیەکی زۆری برد .وا بوو بە ساڵێكی تەواو.
بایرۆن :من پەرێشان بووم.
کیتی :دەبێت دەست پێبکەین.
بپپایرۆن :بێگومەەان .ڕاسەەت دەکەی (.هەردوو پیەەاوەکە ئەچەەنە پشەەت
مێزەکەوە .بایرۆن بەپێوە ئەوەستێت ).بابزانرێەت کە کەۆمەڵگەی شەاعیرانی
جیهان و گەردوون .ئێستا بە فەرمانی شیێرییەوە دێن.
کیتی :جوان بۆی چووی.
بپپپایرۆن :سەەەوپا  .پێویسەەەتە حەز بکەیەەەن گوێبیسەەەتی خوێنەەەدنەوەی
یادنامەکە بین (.بایرۆن دائەنیشێ و کیەتس هەڵدەسەتێتە سەەرپێ ،پەارچە
کاغەزێکی بە دەستەوەیە)
کیپپپتی :مەەەن ئێسەەەتا یادنەەەامەکەی دووایەەەین کۆبەەەوونەوە دەخەەەوێنمەوە.
خوێندنەوەی یادنامە .کردنەوەی تێبینییەکان .خوێندنەوەی شیێر .گفتوگۆی
زیندوو ،بەبێ کوشتارگه ،ئابوونە کۆکردنەوە ،داخستنی تێبینییەکان(کیەتس
دائەنیشێت)
بپپایرۆن :سەەوپا  .بەڕێەەزینە ئێسەەتا ئەەێمە تێبینیەەیە کراوەکانمەەان هەیە.
واڵتی هونەرەکان لەهەموو کاتێک الوازترە .شەانۆ بەۆ چەنەدین سەاڵ دەچێەت
مردووە .هونەری شەێوەکاری لە گۆڕانەدایە .مۆسەیقا میلۆدیەانە ئەمێنێەتەوە.
لەبەر ئەوە دوو دڵ و بێبایەخە(.نەابەجێیە) .سەینەماش هەرگیەز شەێوازێکی
هونەر نەبووە ،ڕۆمانیش بۆتە کرێەی جەمەاوەر و کەورتە چیەرۆکیش هەمەوو
ساڵێک درێیتر دەبێتەوە .ئەوە شیێرە و بەتەنها هەر شیێرە وەک هەونەرێکی
شایستە بە ژیان ئەمێنێەتەوە .پرسەیار ئەکەی بەۆچی؟ بەوپەڕی سەادەییەوە
بەم جۆرەی دابنێ :ئێمە لە تەۆڕی بەۆگەنی مانەا و لە بەۆگەنی چەاڵی هۆکەار
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هەاڵتەەووین .ئەەێمە هەەونەرین و هەەونەریش ئەەێمەیە .ئەەێمە شەەیێرین و ئەوەش
ڕووناکی شیێرە لە ناخمانەوه ( .کیەتس دەسەت بەچەهپەڵە لێەدان دەکەات،
بەایرۆن بە تەووڕەییەوە تەماشەای کیەتس دەکەات ).ئەەێمە ملکەچەی
فەرمانەکانی دەرەوە نەین .فەرمەان ئەاژاوەیە و ئەاژاوەش فەرمەانە .لێەرە لەم
شوێنە و بەتەنهەا ئەم شەوێنە لەوانەیە بیرکەردنەوە هەبێەت و گەشەە بکەات
( بایرۆن دادەنیشێت و کیتس بە قایمی چەپڵە لێدەدات)
کیتی :ئازیزم.
بایرۆن :سوپا .
کیتی :ئەوە جوان بوو.
بایرۆن :تۆ زۆر میهرەبانیت.
کیتی :پێم وابێت ئەبێت بگرێم.
بایرۆن :نا مەگریێ.
کیتی :شاعیرانە بوو.
بایرۆن :بەڵێ.
کیتی :ڕاپۆرتەکە لە سکرتێرەوە بوو؟
بایرۆن :دەستگیرۆیی وەستێنرا .دەسەاڵت یارمەتیدانی ڕەتکردۆتەوە.
کیتی :مەرگ بۆ ستەمکار .دەسەاڵت بۆ دەبەنگەکان.
بایرۆن :هێمن بەرەوە.
کیتی :تۆ ڕاست دەکەیت...
بایرۆن :من دووەمم .کێ دەست پێبکات؟
کیتی :من دەست پێبکەم؟
بایرۆن :بەهەموو مانایەکەوە.
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کیپپتی ( :کیەەتس هەڵدەسەەتێتە سەەەرپێ ،وچانێەەک) شەەێالن ...سەەمی
ئەسەەەەەەەپ ...دەموچەەەەەەەاوێکی تەخەەەەەەەت (.دادەنیشەەەەەەەێت .بەەەەەەەایرۆن
دادەنیشێت و بەترسەوە لێی دەڕوانێت)
بپپایرۆن :چ کەەورت و پەەڕ مانەەایە ...ئەمبینەەی ...ئەسەەپەکە ...سەەمەکە...
دەموچاوەکە ...ئەوە شاکارە .ئەوەی مانا بێ نەیبوو.
کیتی :تۆ زۆر میهرەبانیت.
بایرۆن :بەڕاست؟
بایرۆن :ئۆ بەڵێ ،تکایە .ئێمە لەسەرو بەندی دەستپێکردنێکی باشداین.
بایرۆن ( :هەڵدەستێ تە سەرپێ و چاویلکەی خوێندنەوە لەچاو دەکات)
چەەوون بەەۆ پەەارک و سەەەرما بەەوون لەشەەەوانی زسەەتانا لە مانهاتەەان .وەختەەێ
وامزانی پێمخۆشە ،بەاڵم هیچ نەبوو.
کیتی :ئەوە ناوو نیشانەکەیە؟
بایرۆن( :واقی وڕماوە) بەڵێ.
کیتی :ئۆی ،بەاڵم من پێمخۆشە .حەزم پێی هەیە .زۆر شاعیرانەیە.
بایرۆن :ئۆی ،لەو بڕوایەدایت؟
کیتی :ئۆی ،بەڵێ بەدڵنیاییەوە.
بپپایرۆن :سەەەرما بردنێکەەی خۆڵەمێشەەی ڕەش ...پەنجەکەەان ...ژانێکەەی
ئەرخەوانی ...تۆ ،لێوێکی ڕەشی مەیلەو قاوەیی( .نامەیەکی بنکۆالنە لەژێەر
دەرگاکەوە دەخرێتە ئەمدیوەوە .کیتس دەیبینێت)
کیتی :ئەوەت بینی؟
بایرۆن :چی؟
کیتی :ئەوەی الی دەرگاکە.
بایرۆن :من تەواو نەبوومە.
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کیتی :کەسێک نامەیەکی لەژێر دەرگاکەوە فڕێدایە ئەمدیوەوە.
بایرۆن :بەاڵم من تەواو نەبوومە.
کیتی :کەسێک فڕێیدایە...
بایرۆن :ئەمە دادپەروەری نییە.
کیتی :من...
بایرۆن :تۆش ئەبێت ئەوەی خۆت بخوێنیتەوە.
کیتی :بەاڵم کەسێک نامەیەکی لەژێر دەرگاکەوە فڕێدایە ژوورەوە(.ئەمە
بۆ یەکەمین جارە بۆ بایرۆن دێت .هەاوار دەکەات) تەماشەای بکەیەن بەزانین
چییە؟
بایرۆن :مەبەستت ئەوەیە لەو دیوی دەرگاکەوە فڕێدرایە ژوورەوە.
کیتی :بەڵێ .نازانم ئەبێ مانای چی بێت.
بپایرۆن( :ترساوە) باشە لەوانەیە یەکێکمان تەماشای بکات بزانێت ئەوە
چییە.
کیتی :من قایلم.
بایرۆن( :نایەوێت) ئەتەوێت بزانم چییە؟
کیتی :قەیناکە خۆم دەیکەم.
بپپپپایرۆن :باشەەەەە (.کیەەەەتس بەرەو الی دەرگەەەەاکە دەڕوات و نەەەەامەکە
هەڵەەدەگرێت .بەڕوانینێ کەەی نیگەرانیەەیەوە تەماشەەای دەرگەەاکە دەکەەات و
ئەگەڕێتەوە الی بایرۆن)
کیتی :ئەشێت هاوار بکەین بزانین کێ ئەو نامەیەی خستۆتە ژێر ....
بپایرۆن :نا نا هاوار مەکە! لەوانەیە تێکدەرێکی کۆمەڵگە بێەت (.کیەتس
بازێک لە دەرگاکە دوور دەکەوێکەوە) ئەوە چییە؟
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کیپتی( :نامەکە هەڵەدەپنڕێت) بەۆچی ...ئەوە شەیێرە .ئەوە شەیێرە.
ئەتەوێت بۆتی بخوێنمەوە؟
بپایرۆن :نا نا ئەوە هی دەرەوەیە .وابزانم باشترە هەر لەژێەر دەرگەاکەوە
بیخەینەوە...
کیتی :ئەمە جێگای سەرنجە.
بایرۆن :نەتخوێندەوە وا نییە؟
کیتی :خوێندمەوە .ئەشمەوێت بۆ کۆمەڵگەی بخوێنمەوە.
بایرۆن :من دژی ئەوەم.
کیتی :پێویستە ئازایەتی لەخۆمان نیشان بدەین.
بپپپپایرۆن :زۆر چەەەەاکە .ئەوە لەسەەەەەر تەەەەۆیە( بەەەەایرۆن ئەچێەەەەتە الی
ئەسکەمیلەکەی و دادەنیشێت .کیتس ئەچێتە الی ئەسکەمیلەکەی و بەپێوە
دەوەستێت و دەست دەکات بەخوێندنەوە)
کیپپتی :بەزۆری ئەوەسەەەتێتە سەەەەر ...چەەەی ئەنووسەەەم و ...چەەەۆن بیەەەر
ئەکەنەوە .بەاڵم هەرگیز ئەم دووانە ناگەن بەیەک.
(وچانێکی درێی)
بایرۆن :ئەوە بۆنی مانای لێدێت.
کیتی :چی؟
بایرۆن :ئەیڵێمەوە .ئەوە بۆنی مانای لێدێت.
کیتی :پێموابێت ڕاست ئەکەیت .ئەی چی بکەین؟
بایرۆن :بیخەرەوە شوێن خۆی.
کیتی :ژێر دەرگاکە؟
بایرۆن :بەڵێ ،بەڵێ.
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کیتی :ئێستا؟
بپایرۆن :چەند زووتەر بێەت باشەترە ( .کیەتس ئەچێەتە الی دەرگەاکە و
دائەچەمێتەوە و وە ختە نامەکە بیخاتە ژێر دەرگاکە و دەوەستێت)
کیتی :بۆ پێتوایە ئەو نامەیەیان بۆ ناردین؟
بایرۆن :تا گەندەڵمان بکەن .ئەیانەوێت گەندەڵمان بکەن .بیخەرەوە ژێەر
دەرگاکە.
کیتی :بەاڵم ...دەرگاکە ...قەت پێشتر ڕووینەداوە .کەسێک لەودیەوەوە
هەیە.
بایرۆن :گەندەڵی لەودیوەوەیە.
کیتی :بەڕاستیتە؟
بپپایرۆن :ئەگەر نەەایخەیتەوە ژێەەر دەرگەەاکە ،النەەی کەم لەسەەەر ئەرزەکە
دایبنێ و شیێری زیاتر بخوێنەوە ...وەرە ...بخوێنەوە.
کیتی :لەوانەیە ڕاست بکەیت.
بایرۆن :شیێرێکی تری خۆت بخوێنەوە.
کیتی :بەاڵم تۆ شیێرەکەی خۆت تەواو نەکرد.
بپایرۆن :قەیناکە .بیخوێنەوە (.کیتس بەۆ مەاوەی خولەکێەک تەماشەای
مێزەکە دەکەات و پاشەان ڕادەوەسەتێت و بەۆ خوێنەدنەوەی شەیێرێکی تەر.
تەماشەەای نەەامەکە دەکەەات الی دەرگەەاکەوە) تەماشەەای مەکە!( کیەەتس ڕوو
وەردەگێڕێت و تەماشای شیێرەکەی دەکات)
کیتی :شەوەکە  ...تاریکییەکی فێنک ...زۆر یان کەم ...ئەوە...
بایرۆن :ئەوە کێشدارە.
کیتی :نا وا نییە.
بایرۆن :بەڵی وایە .تۆ شیێری کێشدارت خوێندەوە.
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کیتی :نەخێر شیێری کێشدارم نەخوێندەوە!.
بپایرۆن :ئەزانەەم خوێنەەدنەوەی شەەیێری کێشەەدار کە بەر گەەوێم دەکەوێەەت.
ئەوە کێشدار بوو.
کیپپپتی :بەهەرحەەەاڵ ..لەوانەیە وا بێەەەت .هەنەەەدێکجار حەزم لە شەەەیێری
کێشدارە.
بایرۆن :چی؟
کیتی :حەزم لە شیێری کێشدارە.
بپایرۆن :باوەڕ نەاکەم .گەنەدەڵی دەسەتی پێکەرد .ئەو نەامەیە! وێرانمەان
ئەکەەات .ئەبێەەت لەنەەاوی بەرم (.ب ە ایرۆن بەرەو الی نەەامەکە ئەچێەەت ،بەاڵم
کیتس پێشی پێدەگرێ ت و ناهێڵێەت دەسەتی بگەاتە نەامەکە) مەن پێتەدەڵێم
لێگەڕێ با لەناوی بدەم.
کیتی :بوەستە! بوەستە! تۆ زۆر عەبە بوویت!
بایرۆن :سوپا .
کیتی :مەبەستم ستایشکردنت نەبوو.
بایرۆن :ئەی چیتر بم؟
کیتی :من لەم دەرگایەوە ئەڕۆمە دەرەوە.
بایرۆن ( :بایرۆن لەترسا هاواری لێهەڵدەستێت) نەخێر.
کیتی :پێموایە ئەبێت بڕۆم.
بپپایرۆن :تەەۆ تێناگەیەەت ...تەەۆ گەنجەەی ...لەدەرەوە گەنەەدەڵی هەیە...
لەدەرەوە مانا هەیە.
کیتی :تۆ چۆن ئەزانیت؟
بایرۆن :ناتوانم پێت بڵێم!
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کیتی:

( بەرەو الی بەایرۆن ئە ڕوات و ڕووبەڕووی دەبێەتەوە) ئەمەوێەت

بزانم!

بپپایرۆن (:بەدەم هەنسەەکدانەوە بەچۆکەەدا دەکەوێەەت) نەەاتوانم! ناچەەارم
مەکە .تکایە ناچارم مەکە.
کیتی (:یەخەی کراسەکەی بایرۆن ئەگرێت) پێمبڵێ!
بپپپپایرۆن (:بەهێواشەەەەی)  ...ئەزانەەەەم ...لەبەر ئەوەی لەو دەرگەەەەایەوە
چوومەتە ئەو دیەو! بەاڵم بەخەتم هەبەوو .گەنەدەڵیم بینەی .مانەام بینەی و
زانیم لەناوم دەبات .چۆن ژوورەکەم جارێکی تر دۆزیەیەوە .نەازانم .بەاڵم تەۆ
نابێت ئەوە تاقی بکەیتەوە .تۆ ناتوانیت بگەڕێیتەوە ژوورەکە .هەنەدێک وێەڵ
بەەوون .کەەۆمەڵگە لەوێ ئەمێنێەەتەوە .بەاڵم ئەوان نەەاگەڕێنەوە .تکەەایە گەەوێم
لێبگرە.
کیت :بەاڵم مەبەستت چی بوو؟ ئەو دووانە هەرگیز بەیەک ناگەن.
بایرۆن :نابینی چیت بەسەر هەاتووە؟ تەۆ پرسەیارت کەرد مانەای چیەیە.
گوێت لە خۆت نییە چیت گووت؟
کیتی :من وام گووت؟
بپپایرۆن :بەڵەەێ گووتەەت (.کیەەتس بەرەو الی دەرگەەاکە دەڕوات ،نەەامەکە
هەڵەەدەگرێتەوە) هەڵەەی مەگەەرەوە! هەڵەەی مەگەەرەوە! بەەیخە ژێ ەر دەرگەەاکە.
لەدەرگاکە دوور بکەوە (.بە وچانێکی درێی کیتس ڕادەوەستێت و نەامەکەی
بەدەستەوەیە .دواجەار لەژێەر دەرگەاکەوە دەیخەاتە ئەودیەوەوە .بەهێواشەی
بەرەو الی بەەایرۆن دەڕوات کە شەەەرمەزاری دەکەەرد) کەەوڕە ئەەازیزەکە ،تەەۆ
بەەردتەوە ،جەنەەگەکەت بەەردەوە ...پێموابێەەت ئەبێەەت بەردەوام بەەین ...بەاڵم
شەیێری تەر نەاخوێنینەوە .دوای ئەمە لەوانەیە وەک شەتێکی بێکەڵەک چەاوی
لێەەەبکەن .وەرە بەەەا بگەڕێیەەەنەوە و کۆنفرانسەەەەکە تەواو بکەیەەەن .هێشەەەتا
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کۆکردنەوەی ئەابوونە مەاوە و ئەنجەام نەدراوە( .هەردووکیەان ئەچەنەوە الی
مێزەکە .بەایرۆن قەاپەکەی سەەر مێەزەکە هەڵەدەگرێت و فەووی لێەدەکات و
تۆزەکەی سەەری پەاک دەکەاتەوە و بەرەو الی کیەتس پەاڵی پێەوە دەنێەت.
کیتس بە ڕوانینێکی نیگەرانییانەوە لێی دەڕوانێت .لەناو گیرفانییەوە هەستی
پێدەکات .پاڵ بە قەاپەکەوە دەنێەت بەۆ بەایرۆن .بەایرۆن ئەاوڕ دەداتەوە و
دەیبینێت .تۆزیک شەرمەزار دیارە) ...ئێستا بۆ دوا تێبینی ...جەارێکی تەر
خۆمان نوێ کردەوە .ئێمە بڕوامان وایە وەک هونەر بین.
کیتی :ئەوە زۆر جوانە.
بپایرۆن :سوپا  .ئەوە ئێمە کۆتاییمان پێهێنا .وەرە باوەشم پێدا بەکە.
ئەوە ئەزموونێکی جوان بوو.
کیتی :بەڵێ.
بایرۆن :تا ساڵێکی تر؟
کیپتی :ساڵێکی تر (.بەایرۆن پێەدەکەنێت و بەرەو گۆشەەیەکی ژوورەکە
دوور لە دەرگاکەوە دەڕوات .پاڵ دەکەوێت و دەخەوێت .کیەتس تەماشەای
دەکەەات و پاشەەان لە دەرگەەاکە دەڕوانێەەت .دەچێەەتە الی بەەایرۆن و ئەبینەەێ
نووستووە .تەماشای دەرگاکە و ئینجا بایرۆن دەکەات .بەرەو الی دەرگەاکە
دەڕوات .دەست دە داتە دەسکی دەرگەاکە و دەرگەاکە دەکەرێتەوە .ئەاوڕ لە
بایرۆن دەداتەوە .لەدەرگاکەوە دەچێتە دەرەوە .لەگەڵ کز بوونی ڕوونەاکی
بایرۆن دەست بە پرخەپرخ دەکات )0
کۆتایی
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:سەرچاوەکان

1-

Play It Again
By Norman A. Bert & Deb Bert
U.S.A. 1993 Pages 141 – 148
2- http://normanbert.files.wordpress.com/2011/02/curriculumvita1.pdf
3https://www.meriwetherpublishing.com/AuthorsDetails.aspx?CatID=18
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چاوپێکەوتنەکان
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چاوپێکهوتن لهگهڵ شانۆنامەنووسی کهنهدی ئێلن چۆرڵی
سازدانی :ئهندریه بێکا
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ئێلن چۆرڵی ،ژنەه شەانۆنامهنوو و دەرهێەنەر و ئهکتەهری الوی تهمەهن
بیست و شهش ساڵهی کهنهدی ،له شاری ئیدمۆنتۆن لەه هەرێمەی ئەهلبێرتای
کهنهدا لهدایک بووه ..ئێلن -ی سهرقاڵ بەهردهوام ژیەانی لەهنێوان شەارەکانی
ئیەەدمۆنتۆن و کاڵگەەهری دابەەهش کەەردووه .ئەەێلن وهکەەو شانۆنامهنووسەەێک بەەۆ
کۆمپانیەەای بهرهەەهمهێنانی مەەۆب هیەەت کەەار دهکەەا و بەەهرهەمەکانی خۆشەەی
دەردەهێنێ ،ههروهها وهکو ئهکتهرێکیش کار ئهکات .ئێڵن دەرچەووی بەشەی
پرۆگرامی مۆسیقای شانۆیە لە کۆلێیی گرانت ماکئیوان .ئهندریه بێکەا ،وەک
نماینەەەدەی ژووری  ،252چاوپێکەەەهوتنێکی لهگەەەهڵ ئەەەێلن چەەەەۆرڵی ،وەک
شانۆنامەنووسێک لە ههشتی مارسی  1558سهبارهت به پرۆسهی نووسینی
شانۆ لهگهڵدا ئهنجامداوە ،منیش پێم باش بوو وەک شارەزابوون لەئەزموونی
نووسەرێکی الو وەری بگێڕمە سەر زمانی کوردی.
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دەقی چاو پێکەوتنەکە
ئهندریه بێکا :خاڵی دهستپێکردنی شانۆ الی تۆ چییه؟

ئێلن چۆرڵی :هەمیشە خاڵی دەستپێکردنی شەانۆ الی مەن ئەو پرسەیارەیە
"چەی ئەبەێ ئەگەر؟" بەۆ نمەوونە لەخەۆ دەپرسەم "چەی ئەبەێ ئەگەر بەاڵیەک
(نەفرەتێەەك) وا لەکەسەەێک بکەەات خۆشەویسەەتە ڕاسەەتەقینەکەی خەەۆی واز
لێبێنێ دوای ئەوەی بۆ تەنها جارێک خۆشەویستی لەگەڵ کردبێ؟" سەبارەت
بە نوێترین شانۆگەریم "ئیما بۆردن" پرسیارەکانم لە ئیحراج ترین کاتدا دێنە
پێشەوە" .چی ئەبێ ئەگەر؟" زنجیرەیەک ڕووداو مێشەکم ڕابتەکێنەێ .ئەوسەا
منیش دەست ئەکەم بە بونیادنانی چیرۆکەکە لە مێشکی خۆمدا5
ئهندریه بێکا :پرۆسهی نووسین الی تۆۆ چۆنۆه؟ ئایۆا یهکسۆهر دهسۆ بۆه نووسۆین ئهکۆهی؟
سهرخهتهکان ئهنووسییهوه؟ یان گهڕان و لێکۆڵینەوە ئهکهی؟

ئێلن چۆرڵی :دوای ئەوەی بیرۆکەیەکم بەۆ دێ ،لێەی ئەگەڕێەم بەۆ مەاوەی
نزیک بە شەش مانگێک لەمێشکمدا بمێنێتەوە .ئەمە لەسەەرەتادا وایە ،بەۆیە
ئەچم پڕۆژەکانی تری نووسینم تەواو ئەکەم کەپێشتر دەستم دابەوونێ ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشەەدا وا لەچیەەرۆکەکە ئەکەم پێبگەەات ،هەر ئەو کەەاتەی پرۆسەەەی
نووسین دەست پێئەکەات ،حەز ئەکەم لێکۆڵینەوەکەانم ئەنجەام بەدەم و واش
ئەکەم.
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ئهندریه بێکا :لهسۆهر یۆهک شۆانۆگهری کۆار ئهکۆهی تۆا تۆهواو ئۆهبێ؟ یۆان لهیۆهک کاتۆدا
لهسهر چهند شانۆگهرییهک ئیش ئهکهی؟

ئەەەەێلن چەەەەۆرڵی :لەبەر ئەوەی شانۆنامەنووسەەەەی نیشەەەەتەجێ (مقەەەەیم)م
لەکۆمپانیای بەرهەمهێنەانی مەۆب هیەت لە شەاری کەاڵگەری ،هەروەهەا کەاری
خەەۆم دەرئەهێەەنم لە "پەەرۆمیس پرۆداکشەەن ئەنەەد هەەۆپ ئەن ئێڵەەی" لەشەەاری
ئیەەدمنتۆن و لە لیینەشەەدا بەشەەدار ئەبەەم ،بەەۆیە هەمیشەەە لەیەککاتەەدا لەسەەەر
چەندین شانۆگەری کار ئەکەم ،پێموایە ئەمە ڕێگایەکی باشە بۆ هێشتنەوەی
بیرۆکەکەەان بە تەەازەیی ،ئەگەر بە پەەارچەیەکەوە خەەۆم بکێشەەم بەدیوارێکەەدا
لەوانەیە لەمیانی دانەیەکی ترەوە بشکێم.
ئهندریه بێکا :شوێنی تایبهتی ههیه بۆ نووسین؟

ئێلن چۆرڵی :لەڕاسەتیدا نەخێەر .مەن بەردەوام ئەمەبەر و ئەوبەر ئەکەم و
بۆیە شوێنی تایبەت دەستەبەر نابێت ،پێموایە نووسەین زۆر ئاسەانترە ئەگەر
وەختێ ئاسوودە بم لەشوێنێکدا کەپێی ئاشنا بم ،من وەکو ئەو کەسانە نەیم
کە لە دەرەوە لە قاوەخانە ،یان لە مەیخانە ئەنووسن.
ئهندریه بێکا :که شانۆگهری ئهنووسی ،ملمالنێ لهگهڵ چیدا دەکەی؟

ئێلن چۆرڵی :پێموابێ زۆرتر لەگەڵ ئەوجەی شەانۆگەرییەکە لەملمالنێەدام،
من هەمیشە دیمەنێک ملیۆنانێک جار ئەینووسەمەوە .یەکەمەین کەارم لەگەڵ
کۆمپانیای بەرهەمهێنەانی "مەۆب هیەت"  ،شەانۆگەرییەک بەوو بەنەاوی "برایەد
زێەەڵە" ،کە دیمەنەەی ئەوجەەی سەەەرەکیم هەشەەت جەەار بەتەواوەتەەی فڕێەەدا و
نووسیمەوە ،هەر جارێکیش بە شێوەیەکی تەواو جیاوازتر ئەمنووسییەوە.
ئهندریه بێکا :کهی پێ وایه شانۆگهرییهکەت تهواو بووه؟

ئەەەێلن چەەەۆرڵی :هەرگیەەەز؟ شەەەەوی نمایشەەەکردنەکە؟ لەبەر ئەوەی وەکەەەو
ئەکتەرێک ئەچمە سەرشانۆ ،ڕێزێکی بێپایەانم هەیە بەۆ کەاری ئەکتەرەکەان و
نەخشەکێشەەەرانی دیکەەۆر و جلەەوبەرگ و دەرهێەەنەر ،بەڕاسەەتیش سوپاسەەی
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پێشنیارەکانیان ئەکەم .ئەکتەرەکان ،دەرهێنەران و نەخشەکێشەەرانی دیکەۆر
و جلەەەوبەرگ ،پرسەەەیار ئەکەن و بەڵەەەگە ئەهێنەەەنەوە و شەەەتەکان جیەەەاواز
ئەخوێننەوە .ئەمەش
بەهەق یەەارمەتی بەرجەسەەتە بەەەوونەوەی پرۆسەەەی نووسەەین و دووبەەەارە
نووسینەوە ئەدات .ئەمە یەکێکە لەو شتانەی کە لە شانۆدا پێمخۆشە.
ئهندریه بێکا :کاتێ ئهنووسی  ،چ شتێک پێویستە پێ بێ؟

ئەەەێلن چەەەۆرڵی :الپتەەەۆپەکەم پێویسەەەتە (.مەەەن قەت یەکەم ڕەشەەەنوو
بەدەست نانووسم ،بەاڵم هەندێکجار بەدەسەت ئەیەان نووسەمەوە) ،ئەامێرێکی
لێکەەۆڵینەوەی باشەەە ،ئەرکەەی پاراسەەتنی لەنەەاو کەەۆمپیتەرەکەم لەئەسەەتۆیە،
هەروەها بەتانییەکم پێویستە چونکە بەئاسانی سەرمام ئەبێ.
ئهندریه بێکا :یهکهمین شانۆگهریی کامهیه که نووسیبێت ؟

ئەەەێلن چەەەۆرڵی :فەلسەەەەفەی مەەەن ئەوەیە کە شانۆنامەنووسەەەی گەنەەەل
پێویستیانە بە " گەمەی دوو دڵیی لە تەمەنی هەرزەکار"دا ڕەت بەبن ،پەێش
ئەوەی هیچ شتێکی باش بنووسن ،دیارە بەخۆشەمەوە .یەکەمەین شەانۆگەریم
ناوی" شەقامەکە" بوو ،کە لە ژێر چاودێری بەراوەی خەاڵتەی حەاکمی گشەتی
کەنەدا ،شانۆنامەنوو ڤێەرن تیسەن لەیەکەمەین ۆرک شەۆپ کەاری شەانۆیی
هەرزهکەەاران لەهەەۆڵی شەەانۆیی قەاڵ نووسەەرا .شەەانۆگەرییەکە دەربەەارەی سەەێ
منەەەداڵی سەەەەر شەەەەقامەکان بەەەوو – هەرزەکەەەارێکی لەشەەەفرۆش ،ماسەەەیحە
بەدەسەەتێکی جەەام سەەڕەڕەوەی ئۆتۆمبێلەکەەانی سەەەرجادە ،و ڕاکەەردوویەک
لەمەەەەاڵەوە ،مەەەەن ئێسەەەەتا ئەڵەەەەێم دانە بە دانەی ئەو شەەەەانۆگەرییە ئەبەەەەێ
بسووتێنرێ ،بەاڵم وانەیەکی گەورەی لەنووسینی شانۆگەری پێدام و ناچەاری
کردم وەک نووسەرێک دەنگی خۆم بەدۆزمەوە .هەروەهەا فێەری کەردم ،یەک:
ئەوەی ئەیزانی بینووسی ،دوو :لێکۆڵینەوەی خۆت بکەیت.
222

ئهندریه بێکا :نوێترین شانۆگهری کامهیه؟

ئەەەێلن چەەەۆرڵی :نەەەوێترین بەرهەمەەەی شەەەانۆگەریم ئەوکەەەات نووسەەەی کە
شەەانۆگەری " ئیمەەا بەەوردن" لە کۆمپانیەەای بەرهەمهێنەەانی "مەەۆب هیەەت" لە
پێنجی شوباتی  2009نمایشکرا( ،لەگەڵ سێ نووسەری تردا نووسیم) کە بۆ
یەکەمین جار لە  26ی شوباتی  2009هاتە نمایشکردن.
ئهندریه بێکا :دڵخوازترین شانۆنامهنووس کامهیه بهالتهوه؟

ئێلن چۆرڵی :جۆرج بەرنادشۆ.

ئهندریه بێکا :ئهو شانۆگهرییه کامهیه کۆه پێۆ وایۆه هۆهموو کۆهس ئۆهبێ بیخوێنێتۆهوه و
بیبینێ؟

ئێلن چۆرڵی :هەموو کە پێویستە "ئاهەنگی زەماوەندی مێەری" ببیەنن،
کە ستیڤن ماسەیکۆت نووسەیویەتی .شەانۆگەرییەکە دەربەارەی مرۆڤەایەتییە،
سەرتاپای بینەران ئەخاتە گریان و پێکەنین.
ئهندریه بێکا :ئهو تاقە ئامۆژگارییه چییه که ئهتهوێ بهو کهسانهی بڵێی که ئهیانۆهوێ
ببن به شانۆنامهنووس؟

ئەەێلن چەەۆرڵی :شەەانۆ ببیەەنن! ئەمە تەەاکە ڕێگەەایەکە بەەۆ تێگەیشەەتن لە
پیشەکەت ،بۆ ئەوەی ببینی کە چی هەیە لەوێدا و بەۆ تێگەیشەتن لەوەی کە
سوپاسگوزاری چی ئەبەی ،هەروەهەا بەۆ تێگەیشەتن لەوەی چ کارێەک لەسەەر
شانۆ ئەکرێ ئەنجام بدرێ ،یان نەدرێ.
سهرچاوهکان:
1- http://www.suite101.com/content/playwright-profile-ellen-chorleya101192
2- http://www.noseflute.ca/ellen.html
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شانۆی ڕهش چییه؟

چاوپێکهوتن لهگهڵ ئهمیری بەراکە
شانۆنامەنووسی ڕەشپێستی ئەمهریکی
سازدانی :مایک کوڵمان
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مایک کوڵمان :یهکهمین پرسیارم ئهوهیه شانۆی ڕهش چییه؟

ئەمیەەری بەراکە :لەڕاسەەتیدا شەەانۆی ڕهش دەسەەت و پەنەەجە لەگەڵ ژیەەانی
خەڵکی ڕەشپێست نەرم ئەکات ،شانۆییەکە لەڕاستیدا کار دەکات بۆ ڕزگەاری
ڕەشپێستەکان ،شانۆییەکە هانی خەڵکەی ڕەشپێسەت دەدات بەۆ ڕزگارییەان و
ڕێنماییان دەکات کە چییان لەسەر شانە و ئەبێ چیەبکەن .شەانۆی ڕەش لە
ڕووی هەست و سۆزەوە بەشداری ڕەشپێستەکان ئەکەات ،هەروەهەا هیەوادارم
بەبەرنامە داڕێیراوییەوە کار بکەاتە سەەر ڕزگارییەان ،کە نەک تەنهەا بەسەوود
وەرگرتن لەشێوازی ژیانی ڕەشپێستەکان ،یان شێوازی ژیانی خەڵکی ئەفریقا
لە ئەمەریکەەا ،بەڵکەەو پێویستیشەەە ببێەەتە یاسەەای ڕزگاربوونیەەان .چەەونکە تەەۆ
دەتەەوانی ژیەەانی ڕەشپێسەەتەکان نمەەایش بەەکەی کەهەەیچ پەیوەنەەدییەکیان بە
پێناسەی منەوە نەبێت بەۆ شەانۆی ڕەش ،شەانۆی ڕەش ئەبێەت دەربڕینێکەی
بەتەەین و گەەوڕ دروسەەت بکەەات و خۆشەەی ببێەەتە یاسەەای ڕزگەەار بەەوونی ڕەش
پێستەکان.
مایک کوڵمان :ئهی کۆمهڵگه چۆن باشتر تێی ئهگات؟

ئەمیەەری بەراکە :ئەوە پەیوەنەەدی بەو کەسەەانەوە هەیە کە پێیەەان ئەڵەەێن
هونەرمەندان ،هونەرمەندە ناسیونالیستەکان ،تا بەزانن کە شەانۆ بەتەواوەتەی
لەگەڵ خودی خەڵکدا پەیوەسەت بەووە .نابێەت هەیچ لێەک جەوداکردنەوەیەک
هەبێت ،چونکە هونەرمەندان خۆیان ئەبێت پەیوەست بەن بەخەڵەکەوە .لێەک
جودابەەوونەوە هەمیشەەە بەهەەۆی ئەو ڕاسەەتییەوە ڕوودەدات کە هونەرمەنەەدان
خۆیەان بەسەەر خەڵکەەدا ئەسەەپێنن .شەانۆ ئەبێەەت لەهەمەوو شەتێکیتر زیەەاتر
پێویسەەت بێەەت بەەۆ خەڵەەک .بەەۆ نمەەوونە خەڵەەک لەوێسەەتگەی ڕۆحیەەانەوە زۆر
هەست بەو مۆسیقایە ئەکەن کە پێویستە بۆیان .هەست بەوە ئەکەن کە لە
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ڕاستیدا ناتوانن ژیانیان دروست بەرن بەڕێوە بەبێ مۆسەیقا .هەرچەنەدە ئەێمە
دەزانین کەتائێستا زۆربەی ژەهراویین – ژەهری تێەدایە – ئەمە ئەو خەاڵەیە
کەئەبێت پێی بگەین ،ئەو شوێنەی کەشانۆ وەک زیندووترین بەشی کۆمەڵگه
وەک هەر پێویستییەکی تری خەڵەکە ،چەونکە لەنەاو کۆمەڵگەهیە .ئەوەی کە
هونەرمەنەەەەدێکی بێبەڵەەەەێن ئەیکەەەەات هەمیشەەەەە لەدەرەوەی کۆمەڵگەەەەهکەیە،
هەرچەندە شانۆ ئەشێ لەدەرەوەی کۆمەڵگهی ڕەشپێستەکانەوە بێەت .ئەگەر
جەغت کردنەوەکان وەکەویەک نەبەن ،ئیتەر ئەوا هێشەتا جەۆرە شەتێکی نەامۆ
ئەبێت.
مایک کوڵمان :تۆ وهکو ڕابهرێکۆی شانۆنامهنووسۆانی ڕهش پێسۆ  ،ئۆهرکی شانۆنامهنووسۆی
ڕهشپێس چییه؟

ئەمیەەری بەراکە :ئەرکەەی سەەەرجەم ڕەشپێسەەتەکانە خۆیەەان ڕزگەەار بەەکەن،
ئاشکرایە ئهگهر خەڵکی ڕەشپێست مافی خودموختاری سیاسی و ئابووری و
کۆمەاڵیەتییان هەبێت ،ئەوکەات لەڕووی سیاسەییەوە گەلێکەی بەهێەز ئەبەین.
ئەمە ئەو ڕۆڵەیە کە ژنان و پیاوانی ڕەشپێست ئەبێت بیبینن بۆ خوڵقانەدنی
خەڵکی هۆشیار .گرنو نییە ئەو کارە چەۆن ئەنجەام دەدەن ،بەاڵم پێویسەتە
پەیوەست بن بە سەرجەم کایەکانی خەبەاتەوە .هەیچ ڕێگەایەکی سیاسەی تەر
لەئارادا نییە بۆ ڕزگاربوون .هەر کردارێک پێی هەڵدەسەتین ئەبەێ دەربەارەی
ئەم مەسەلەیە بێت.
مایک کوڵمان :لهکوێدا هێڵێک ئهکێشی لهنێوان شانۆی ڕهش و نمایشی بازرگانی؟

ئەمیەەری بەراکە :نمایشەەی بازرگەەانی هەر تەنهەەا بەەۆ بازرگەەانیکردنە ،پەەارە
دروست ئەکات و ئاو بێنە و دەست بشۆ ،من ناڵێم شانۆی ڕەش نەابێ پەارە
دروست بکات ،خەۆزگە شەانۆی ڕەش پەارەی دروسەت ئەکەرد ،چەونکە ئەگەر
بتەەوانێ ئەو کەەارە بکەەات ئەوا کۆمەڵگەەهکە پەەارە دروسەەت ئەکەەات ،وەئەگەر
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کۆمەڵگ ەهش پەەارە دروسەەت بکەەات – لهپهیوهنەەد بەەه بەەهکارهێنانی سەەهرجهم
ههرهوهزییەەهکان  -ئەمە ئەو شەەتەیە کەئەبێەەت ڕووبەەدات ،ڕاسەەتی ئەوەیە کە
شانۆی ڕەش ناتوانێ پارە دروست بکات ،چونکە نەیتوانیوە بەپێی پێویسەت
بەدەزگا ببێت و شێوەیەک بەخۆی بدات بۆ کەڵک وەرگرتن لەو سەرچاوانەی
کۆمەڵگه وەک ئەوانەی کە ئێستا هەن ،تۆ کە ئەڵێەی نمایشەی شەانۆیی ئەوا
مەبەستت شتگەلی مادیی و بازرگانییە وەک ئامانل ،نیاز بەهڕوونی ئەاڵووێری
بازرگانییه ،ههروهها سهروکاری لهگهڵ نهستدا ههیه و بهشەتێک دهسەتهبهری
ئەەهکات کەەه نائاگەەا بیەەان هێڵێتەەهوه ،شەەانۆی بازرگەەانی سەەهروکاری لهگەەهڵ
هێشتنهوهی نائاگاییدایه ،شانۆی ڕەش پێویستە ئاگەایی دەسەتەبەر دهکەات،
شانۆی بازرگەانی هەیچ شەتێک ناکەات بەۆ بەرزکەردنەوەی ئاسەتی هۆشەیاری،
بهڵکو ڕێک تهواو بهپێنهوانهی ئهوه ئهکات ،ئهوه بریتییه لەه هۆشەیاری دژه
شانۆیی ،شانۆی بازرگانی تەنها ئەتوانێەت لەنەاو سیسەتەمدا بەوونی هەبێەت،
ئێمە سەبارەت بە شانۆیەک ئەدوێین کەبەشێکە لە سیسەتمی نەوێ ،بەشەێکە
لە سیتەمی ڕەش.
مایک کۆڵمان :ئەم شانۆیەی لێوەی ئەدوێی ،هیچ جێگایەکی تێۆدا شۆک ئەبەی بۆۆ ڕەخۆنە؟
ئایۆۆا ئەم شۆۆانۆیە لەسیسۆۆتمی نوێۆۆدا ڕەخۆۆنەی شۆۆانۆیی بەرهەم ئۆۆههێنێ  ،وهکۆۆو ئهوانۆۆهی لۆۆه
هەستی ڕۆژئاوا بهرههم هاتوون؟

ئەمیەەەری بەراکە :ڕەخەەەنە ئاسەەەاییە ئەگەر هەمەەەان بەهەەەای سیسەەەتمی
هونەرمەندەکەی هەبێت ،کاتێ باسی بەهای سیستم ئەکەین مەبەسەتمان ئەو
ئەخالقەیە کە ڕاگهێنراوه و کار ئهبوژێنێتەهوه ،ئەگەهر ئەهوه لەهخۆ نەهگرێت،
ئەگهر نزیک نهبێت لهو بەههای سیسەتمه ،ئەوا ئەێمەیەک کهدهسەت بهبەههای
سیستمهوه دهگرین ،ئهتوانین ڕهخنه بهرپا بکەین لهو بوارهدا ،بەهاڵم ئەهوهی
ڕوو ئهدات ئهوهیه ڕهخنهگرتن ههیه کەه پراکتیکەی ڕیزێەک لەه بەههای تەهواو
227

جیاواز ئهکات ،ههمیشه ئەهوهی ڕهخنەهت لێئەهگرێت کەه بەههاکانت قەهبارهی
تەەهکنیکی مهشەەقکردنت نەەین لەەه دیسەەیپلینێکی تایبهتەەدا ،ئەەهو ڕهخنەەه لەەه
بههاکانت ئهگرێت .کوڕە سپی پێستێک هەمیشە ڕەخنەت لێئەگرێت ،چەونکە
تۆ هەڵگەری بەهەای سەپی نیەت ،هەروەهەا ڕهخنەهگری ڕهش پێسەتی مێشەک
سپی ڕهخنهت لێدهگرێت ،چونکه ههڵگری بەههای سەپی نیەت ،بەهاڵم لهگەهڵ
ئهو کهسانهی ههڵگری ههمان بههای سیستمن لهو بڕوایەهدام ڕهخنەهی سەهر
ڕاست ئهتوانێت بگیررێت لهڕوانگەهی ئەوەی کە تەۆ چهنەد نزیکەی لەه بەههای
دیەەاریکراوی سیس ەتم ،ئهگەەهر ئێمەەه هەەهردووکمان بهڕواڵەەهت هەەهمان بەەههامان
هەەەەهبێت ،ئهگەەەەهر شەەەەانۆی ڕهش بخەەەەوڵقێنین ،کە لە درێەەەەی کەەەەردنەوەی
ڕەشپێستەکان زیاتر شتێکی دیەکە نیەیە کەهپیادهی بەههای سیسەتم بکەات و
لهالیهن میللهتهوه بەڕەوا نیشاندراوە ،ئەوکات پێویسته ڕهخنه دروسەت بێەت
بەەۆ نیشەەاندانی ئەەهوهی کهچهنەەد دووره لهبەەههای سیسەەتمهوه بهتایبەەهتی لەەه
کەەارێکی هونەەهری .بەەۆ نموونەەه ،کهئاهەەهنگی یەەهکگرتن ئەەهگێڕین – ئومۆجەەا
یهکهمین سەرچاوەی بههای سیستم  -ئینجەا بڵەێ کەارێکی تایبەهت کەه پێەی
ئهگووترێت هونهرمهندی ڕهشپێست بێت لهیهک جیابوونهوه بهرزبکاتهوه ،بەه
بۆچوونی من ئهبێت ڕهخنه لهوه بگیرێت.
ئهگهر ئێمه دهربارهی یهکگرتن و میللەهت و ههنەدێ کەاری تایبەهت قسەه
ئهکهین که بهدهسەت تەاکی هونهرمهنەدانی ئەهفریقی لەه ئەهمریکا خوڵقەاون،
ئهوسا پێویسته ڕهخنهیان لێبگیرێت لهوهی که هونهرمهنەدانی میللەهت ئەهبێ
ئاگاییان بهرز بکهنهوه تا ئهو شوێنهی هاوههڵویست ئهبن لهگهڵ یەهکگرتن و
کاری هاوبەهش و بهرپرسەیاریهتی ،یەان هەهرهوهزی ئەابووری و بەهو شەێوهیه
بڕۆنە پێشهوه .ڕهخنهگر ئێستا ههردهم کهسێکه نامۆ بهبههای سیسەتم ،کەه
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سهرزهنشتت ئهکات لهبهر ئهوهیە تۆ سپی پێست نیت ،یان لەهناو ئەهو بەهها
سیستمه نیت.

مایۆۆک کوڵمۆۆان :لۆۆه نۆۆوێترین شۆۆانۆگهری باڵوکۆۆراوهت "جێلۆۆۆ" کهلهالیۆۆهن دهزگۆۆای چۆۆا و
پهخشی جیهانی سێیهمهوه باڵوکرایهوه ،لەدەستپێکی شانۆگەرییەکە دەربڕینێک هەیە دەربارەی
شۆۆانۆی ڕەشپێسۆۆتی قە ۆبە ،ئۆۆهتوانی نموونهیۆۆهکم بۆۆۆ بێنیتۆۆهوه لەوەی چۆۆۆن لەشۆۆانۆی قە ۆبە
ئەڕوانی؟

ئەمیری بەراکە :من بە شانۆی ڕەشپێستەکان ئەڵەێم قەحەبە ،چەونکە ئەو
تەکان پێدانە لەالیەن ناسیونالیستەکانەوەیە ،چونکه ئێمه دهربەارهی شەانۆی
ڕهش قسەەهمان کەەردووه و ئەەهبێ شەەانۆی ڕهش و هونەەهری ڕهشەەمان هەەهبێت،
ئەەهوهی کەەوڕه سەەپی پێسەەتێک کردوویەەهتی ،چەەوون بەەوو بەەۆ الی جیەەاوازی
البەەهرێکی ڕهشپێسەەت و ئینجەەا دانەەانی لەەه شەەوێنێک وهک هونهرمهنەەدێکی
ڕهشپێست ،بۆیه سهرزارەکییانه باسی البردنی فشاری ئهکرد.
ئێمەەه دهربەەارهی شەەانۆی ڕهش ئەەهدوێین و سەەپی پێسەەتێکیش کۆمپانیەەای
نوانەەەدنی ڕهشپێسەەەتی دانەەەاوه ،وهک شەەەانۆی ڕهشپێسەەەتهکان .لهکاتێکەەەدا
بهههقیقەەهت ئەەهوه شەەانۆی ڕهشپێسەەته لەەه گوندهکەەه ،لهکاتێکەەدا بهههقیقەەهت
خهڵکانێک کهدهربارهی هونهری ڕهش ئهدوان له گوندهکەه دهرکەران ،چونکەه
ئهیانبینی ههوڵی بهرپهرچدانهوه لهئارادایه بۆ جێخستنی شانۆی ڕهش لەهناو
ڕهوهندی سپی پێستهکاندا.
بەەهاڵم ئەەهوهی کەەوڕه سەەپی پێسەەتهکان ئهیکەەهن ،بەەهکارهێنانی جیەەاوازی
البهرێک وهک دهموچاوێکی ڕهش ،لهکاتێکدا بهههقیقهت ئەهوهی پێەی ئەهڵێن
جیاوازی البهر ههڵگری ههمان بههای سیستمه که سپی پێستهکان ههڵگرین،
بۆیەەه تەەۆ شەەانۆی سەەپی ئەەهبینی بەەهدهموچاوی ڕهشەەهوه ،ئەەهتوانی بەەهردهوام
لههونهردا بیبینی ،ئهمهش نهک تهنها ههر لههونهردا .لهسیاسهتیشدا کە تەۆ
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ئهڵێی "ڕهش" ڕهشپێستێکت بۆ قیت ئهکهنهوه که ئهڵێ" ڕهش کاتی بهسەهر
چووه" .کوڕه سپی پێستهکان لهڕاستیدا دووباره ههژموونیان بهسهر شەانۆی
شوێنێکی وهک نیویۆرکدا ههیه ،ئەهویش تەهنها بەه دووبەاره بونیەاد نانەهوهی
بناغهکەەهی لهسەەهر سەەهلماندن و ڕای سەەپی پێسەەت .بەەۆ نموونەەه کۆمپانیەەای
نواندنی ڕهشپێسەت و چەارڵس گەۆردۆن و لەۆون ئێڵەدهری و دۆگڵەس تێرنەهر
وارد بۆ بهخشینهوهی پاره و خهاڵت دایاننەاوه ،تەۆ خوێنەت وشەک بەووه تەا
خهاڵتی پۆلیتزهر ببهیتهوه که بەنیسبەت ئهمهریکاوە پێویسته ببێته جێگهی
شانازی که شانۆنامهنووسێکی ڕهشپیستی ههیەه ،کەه زۆر بهبههایەه .پاشەان
تۆ ئهیدهیته کهسێکی تر لهخوار ئەهوەوە ،کەه لهوانهیەه تۆزێەک زیەاتر تونەدو
تییتر بێت و خەاڵتی کەمتری پێدەدەی ،بە وشەیەکی تر ،ئهوه پڕ بەههاترین
شانۆنامهنووسی دوای ئەوه ،ئینجا بهلیستهکهیا ئهچیته خوار ،ئەهوهی کەوڕه
سپی پێستهکان کردوویانە ،دووباره دروستکردنهوهی شانۆی ڕهشپێسەتهکانه
لەه ههمانکاتەدا کە ئەهڵێن "ڕهش" .ئەەهوهی کردیەان دووبەاره خوڵقاندنەەهوهی
بونیادی شانۆی ڕهشپێستهکانه ،که وهک ههمیشه ئهوهستێته سهر ئهو سپی
پێستانە کە وەک هەمیشە وەستاوەتە سەریان و هیچ جیاوازیش نییه.
مایک کوڵمۆان :شۆانۆی ڕهش ئەبۆێ چ جۆۆرە گۆڕانێۆک لەخۆیۆدا ئۆهنجام بۆدات ،تۆا بتۆوانێ
تواناییەکانی بهرێته سهر بۆ پەیوەندگرتن لهگهڵ خهڵک؟

ئەمیری بەراکە :پێش هەموو شەتێک ئەو خەڵەکەی کەسەەروکاریان لەگەڵ
شانۆدا هەیە ،ئەبێت لەوە تێبگەن کە شانۆ (یان هونەر) ئەبێت بیرۆکەیەکی
گشەەتی هەبێەەت ،نەک تەنهەەا لەبەەارەی هەەونەرەوە "بەجیەەا لەپێداویسەەتییەکانی
گەشەەەی دامەەو دەزگاکەەان" کە هونەرمەنەەدی ڕەشپێسەەت ئەبێەەت بەشەەدار بێەەت
لەخوڵقاندنی دامو دەزگاکان ،بۆیە هونەرەکەی ئەبێتە مانیفێستێکی زیندووی
پێداویسەەتی گەشەەەی کۆمەڵگ ەه ،بەەۆیە شەەانۆی ڕەش دەزگەەایەکی ئەەابوورییە،
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دەزگایەکی سیاسییە ،دەزگایەکی خوڵقێنەرە ،دەزگایەکی ئەاینییە ،شەوێنێکە
کە ڕێکخەەەراوە کۆمەاڵیەتییەکەەەان تێیەەەدا فێەەەر ئەبەەەن ،ئەوە هەر بەتەنهەەەا
هونەرمەنەەدان نەەین کەلەدەوری یەکت ەر کەەۆئەبنەوە و نمەەایش ئەکەن و ئینجەەا
ئەڕۆن بەشێوازێکی تەواو جیاوازتر ئەژیەن ،ئەبەێ ڕووخسەارێکی داهێەنەرانەی
شەەێوازی ژیەەانی ناسیونالیسەەتەکان بەەێ ،یەەان تەکەەانی ناسیونالیسەەتەکانە بەەۆ
گەیشتن بە مافی چارەنوو .
ئەو خەڵکەی ئارەزوویان لە داهێنانی هونەری ڕەشەدا هەیە لەدەوری یەک
کەەۆئەبنەوە بەەۆ دامەزرانەەدنی دامەەو دەزگاکەەان ،دامەەو دەزگاکەەانی شەەار ،دامەەو
دەزگاکانی واڵت ،و دامو دەزگا میللیەکەان و بەرخەوردکردن بەڕێگەایەکی وادا
کەتەواو سەربەخۆ نەبن بێڕەزامەندی خەڵکە سپی پێسەتەکان ،لە کۆتاییشەدا
بێ پارەی سپی پێستەکان ،ئێمه دەزگاکانمەان پێکهێنەاوە ،نە تەنهەا لەسەەر
بنەمای بەدەست خستنی هەر بەخشینێک ،دەزگاگەلێەک کە ئەتەوانن دەسەت
وپەنجە نەرم بکەن لەگەڵ ئەابوورییەک کەلەکۆمەڵگەهدا هەیە و لەتوانایەدایە،
وەاڵم بە پێداویسەەەەەتییەکانی کۆمەڵگەەەەەه بەەەەەداتەوەو بەڕاسەەەەەتیش وەاڵم بە
پێویستییەکانی کۆمەڵگه بداتەوە ،ئێمە شانۆیەکمان ئەوێ کەدەست وپەنەجە
لەگەڵ ئوربان ڕینەوەڵ(نەوێکردنەوەی شارسەتانی) نەرم بکەات .شەانۆیەکمان
پێویسەەەتە کە چارەسەەەەری گیروگرفتەکەەەانی کۆمەڵگەەەهکەمان بکەەەات ،یەەەان
چارەسەرێکی بخەاتە بەردەم ،نەک ئەو شەانۆیەی کە بەردەوام لە جۆرێەک لە
گۆشەنیگای هونەرێکی لیبەڕاڵەوە هێەرش ئەکەاتە سەەر هەر شەتێکی بەپێەوە
وەستاو .شانۆنامەنوو نابێت پیاوێکی نەبینراو بێت.
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تێبینییەکان:
 -2ئهم چاوپێکهوتنه له ساڵی  2972سازدراوه.
 -1ئهمیری بەراکە :شانۆنامەنوو و ڕۆماننوو و شاعیر و ڕەخنەگری
مۆسیقی ئەمهریکی ،کە بە لیڕۆی جۆنز ناسراوە ،لە حەوتی تشرینی یەکەمی
 1934لە نیوجەرس ەی لەئەم ەهریکەەا لەدایەەک بەەووە ،دوای خوێنەەدنی ئامەەادهیی
ئهچێته زانکۆی کۆڵۆمبیا و هاورد ،بهاڵم تهواوی ناکات .سهرنووسهری چهند
گۆڤارێەەک لهئهسەەتۆ ئەەهگرێت ،سەەاڵی  2928دهسەەت ئەەهکات بهوانەەه وتنەەهوه
لەەهزانکۆی ویالیەەهتی سانفرانسیسەەکۆ .بەەهراکە سەەهرهتا وهک ڕهشپێسەەتێکی
ناسیونالیسەەت دهسەەت بەەهکار ئەەهبێت و دواتەەر ئەەهبێت بەەه مارکسیسەەت ،ئەەهم
هونهرمهنەەده خەەاوهنی  18کتێبەەه و لەەه  13فیلمیشەەدا بهشەەەداریکردووه و
چهندین جار ڕێزی لێنراوه و خهاڵت کراوه.
 -3کۆمپانیای نواندنی ڕەشپێست :کۆمپانیەایەکی شەانۆیی بەوو لەسەاڵی
 1955لەالیەن ئەکتەر و شانۆکارە ڕەشپێستەکانەوە هەاتە دامەزرانەدن ،وەکەو
چەەاڕڵس گەەۆردۆن  ،1995 – 1925کە ئەکەەتەر و ڕۆشەەنبیر و شەەانۆنامەنوو
بەوو .لەوون ئێڵەدەر  1996 – 1926کەه شانۆنامەنووسەێکی ڕەشپێسەت بەوو.
هەروەهەەەا دۆگەەەڵە تێەەەرنەر وارد  - 1930؟ کە ئەکەەەتەر و دامەزرێەەەنەری
کۆمپانیای نواندنی ڕەشپێست بوو.
تێبینەەی وەرگێەەڕی کەەوردی :لەم چەەاوپێکەوتنەدا وشەەەی قەحەەبە بەکەەار
هاتووە .هەرچەندە ئەمیری بەراکە ڕێک ئەو وشەیەی مەبەستە ،من هەوڵمەدا
وشەیەکی گونجاوتر بەکار بهێەنم وەک زۆڵ ،یەان سەۆزانی ،یەان گەواد .بەاڵم
دوواجار هەر ئەو وشەیەم لەهەموویان پێدروستتر بوو.
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:سهرچاوهکان
1Stages of Drama
Classical to Contemporary Theater
Fifth edition
Carl H. Klaus Miriam Gilbert Bradford S. Field Jr.
2003 U.S.A. Pages 1694- 1695-1696
2http://en.wikipedia.org/wiki/Amiri_Baraka
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چاوپێکهوتن لهگهڵ ئان  -ماری مهکدۆناڵد
شانۆنامەنووس و ڕۆماننووس و ئهکتهری کهنهدی
سازدانی :سارا کاسیدی
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ئان – ماری مهکدۆناڵدی شانۆنامهنوو و ڕۆماننوو و ئهکتهری کهنەهدی،
له بیست و نۆی تشرینی یەکەمەی  ،2908لەه دایکبەووه .ئەان – مەاری کنەی
ئهفسهرێکی سەهربازی هێەزه ئاسەمانییهکانی کهنەهدا بەوو ،بۆیەه لەهنزیک بنکەهی
ئاسەەمانی بهیەەدن  -بهیەەدن لهئەەهڵمانیای ڕۆژئەەاوا لەەهدایکبووە ،تەەا تهمەەهنی پێەەنل
ساڵیی لهئهڵمانیا دهژێ و دواتر دێنهوه و له کهنهدا نیشتهجێ ئهبن5
ئان – ماری ،خهاڵتی کۆمۆنوێڵس ڕایتهر بۆ یهکهمین ڕۆمانی " کەهوتن
بهسهر چۆکهکانت" ی بردهوه و ناوی یانهی کتێبەی ئەۆپرا وینفریشەی لێنەرا،
ههروهها خهاڵتی حاکمی گشتی کهنهدا بۆ ئهدهب و خهاڵتی فلۆید چڵمهرسی
شانۆی کهنهدی و خهاڵتی کۆمهڵهی دانهرانی کهنهدی بۆ شەانۆگهری " شەهو
شەەەاد دێسەەەدهمۆنه( شەەەهو شەەەاد جولیەەەهت)"ی وەرگرتەەەووە ،ئهمەەەه بێجگەەەه
لهبهشداری کردن لەه فەیلم ،لهوانەه " گەوێم لێیەه پهرییەهکانی دهریەا گەۆرانی
ئهڵێن" له ساڵی 2987و له چوکلێت باشتر" له ساڵی .2989
ساڵی  2980یهکهمین کەاری ئەان – مەاری وهک شانۆنووسەێک ئهچێتەه
قاڵبی داهێنانی فیمینیسەتهوه ،بەهاڵم دواتەر زیەاتر دهناسەرێت و ڕۆمانهکەهی
سەەاڵی  1553ی ئەەان – مەەاری " شەەێوهی فڕینەەی قهلەەهڕهش" بهشەەێکی
کاریگهری پهروهندهی " سەتیڤن تراسەکۆت"ی بهسەهرهوهیه کەه لەه زنجیەرهی
 CBCدۆکیومێنتهری " ژیان و زهمهن" که لهنێوان  1557 – 2992نمایش
کرا .دووهم ڕۆمانی ئان – ماری مهکدۆناڵەد " شەێوهی فڕینەی قهلەهڕهش"
که له "ڕانەدم هەاو "ی کهنەهدا لهسەاڵی  1553بەاڵو کرایەهوه ،دوا بەهدوای
بردنەەهوهی ئەەهو خهاڵتەەه بەەوو لهسەەهر ڕۆمەەانی " کەەهوتن بهسەەهر چۆکەەهکانت"
یهکهمین ڕۆمانی ئان – ماری که  355555دانهی لهکهنەهدا لەێ فرۆشەرا و
ههڵبیێررا بۆ "یانهی کتێبی مانو"ی ئۆپرا.
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ئەەان – مەەاری هەەەهم شەەانۆنوو و هەەهم ئهکتهریشەەەه .ژنەەی ئەەهم خانمەەەه
شانۆنامەنووسه " ئهلیسا پهڵمهر" شانۆنامهنوو و دهرهێنهری شانۆیی کهنهدییه
که له ساڵی  1553هاوسهرگیرییان کردووه و له ئۆنتاریۆی کهنهدا ئهژین.
کتێبه چاپکراوهکانی ئان – مۆری مهکدۆناڵد

شەەەانۆگهری

 -2شەەەهو شەەەاد دێسەەەدهمۆنه( شەەەهو شەەەاد جولیەەەهت)
2988
 -1ڕۆح لهکوێ ئهژێت 2989
 -3دهمی عەرهب شانۆگهری 2995
 -0میوانخانهی نێگریدۆ شانۆگهری 2991
 -0ئهسیناییهک ،مرواری و سێ کنی عهیار شانۆگهری 2990
 -2کهوتن بهسهر چۆکهکانت ڕۆمان 2992
 -7ههر شتێ بجوڵێ شانۆگهری 1555
 -8شێوهی فڕینی قهلهڕهش ڕۆمان 1553
 -9بێله نۆڕاڵ شانۆگهری 1550
 -25دهیان کتێبی تر به زمانی ئهڵمانی.

ئەەەان – مەەەاری مهکدۆناڵەەەد ،گەەەهلێ وتەەەار و نووسەەەین لهسەەەهر ڕۆمەەەان و
شانۆگهرییهکانی نووسراون.
تێبینی:
 -2ئهم چاوپێکهوتنه له ڕێگهی تهلهفۆنهوه لەه مەانگی ئەهیلولی 1553
ئهنجامدراوه.
 -1ئان – ماری مهکدۆناڵد هۆمۆسکێشواڵه.
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دهقی چاوپێکهوتنهکه
هاریزنز :ههروهک مادهلهین لهڕۆمانی " شێوهی فڕینی قهلهڕهش" تۆ منۆداڵی کارمەنۆدێکی
هێزی ئاسۆمانی کەنەدی بۆووی .تۆۆ لۆه ئۆهڵمانیاوه تۆا ئۆنتۆاریۆ ژیاویۆ و تهنانۆهت باخچۆهی
ساوایان له سێنترالیا دهس پێکرد ،چۆن ئهم هۆهموو گواسۆتنهوه و باربارۆکێیۆه بۆهرهو بۆوون
به نووسهری بردی؟

ئان  -ماری مهکدۆناڵد :وابزانم لهڕاستیدا ئهوه ههستێکه ئەبێ لهناوهوه و
لەەهدهرهوه بەەێ ،خەەزم و کهسەەت هەەهبێ یەەان نەەهبێ .پێموایەەه ئەەهوه ئەەهو
گۆشهنیگایهیه که بۆ نووسەهر گرنەو و پەڕ بایهخەه ،هەهروهها ئێمەه وهختەێ
ئهمانگواستهوه لهوه حاڵی بووم که به بهراورد به ژیانی پێشتر ،ئەهو گروپەه
چوست و بههێزه و ئهو خهڵکه وهکو یهکن جا بۆ ههر جێگایهک بڕۆی.
هاریزنز :یانی توانی هێڵه هاوبهشهکان بدۆزیتهوه.

ئەەان  -مەەاری مهکدۆناڵەەد :ڕێەەک وابەەوو .پهیوهنەەدی دروسەەتکردن لهگەەهڵ
کولتوورهکان و جوگرافیا و زهمهن ،ئێمه ڕهگێکمان نەهبوو .ئێمەه یادگەاری و
چیرۆکمان ههبوو ،توانای ئهو پهیوهندییانهشمان هەهبوو وهکەو میکەانیزمێکی
ڕزگار بوو ،ئهمهش ئهو ئاگاییهی پێەت ئهبهخشەی کەه بڵێەی جیهەان ههسەت
دروست ئهکات ،لهبهر ئهوهی ههرچۆنێک بێت پێنل ساڵ بهر له ئێستا چ لەه
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مسهر بۆ ئهوسەهری ئۆقیەانوو ڕوویەداوه ،پهیوهنەدی ههیەه بەهوهی کەهچی
لهناو ئهم پۆله ،له کینگستۆن له ئۆنتاریۆ ڕوو ئەهدات .مەن هەهمان کهسەم و
ئهبووایه ژیانم ههر لهمنداڵییهوه وهکو حیکایهتخوانێک ڕێک بخستایه تا مانەا
ببهخشێت .ژیانم چیرۆکێک بوو بۆ خۆی.
هۆاریزنز :ئۆهوه ئازایۆهتی بۆوو ڕۆمۆان بنووسۆی  ،لهکاتێکۆدا شۆانۆنامەنووس و ئهکتۆۆهرێکی
سهرکهوتوو بووی ؟

ئان  -ماری مهکدۆناڵەد :ئەهوه ئهبووایەه ڕوو بەدات ،چونکەه نهخشەهم بەۆ
نووسینی شانۆگهری کێشا وهختێ له"کهوتن بهسهر چۆکهکانت" گیرم خەوارد
بوو .ئهوه وهکو منداڵبوون وایه ،تۆ واتزانی کوڕت ئهبێ کهچی کنت ئهبێ.
هاریزنز :چ سوپاسگوزارییهکی ڕۆمان ئهکهی له ئێستادا ،که تۆی دۆزییهوه؟

ئان  -ماری مهکدۆناڵد :ئهوهی لهههمووی زیاتر ناڕهحهتم ئەهکات ئهوهیەه
کەەاتی زۆری دهوێ ،کەەه لهگەەهڵ نووسەەینی ڕاسەەتهقینهدا بەەهو شەەێوهیه نییەەه.
زۆربەەهی جەەار لهگەەهڵ سەەرهوت گرتنەەه بەەۆ ڕێگەەهدان بەەهچیرۆک ،تەەا گوزارشەەت
لهخۆی بکات .ههروهها ههوڵدانه بۆ
ئهوهی ڕاستگۆ بیت لهگهڵیا و ئهو باوهڕهی تێدا دهسەتهبهر بکەهیت کهلەه
ههموو شتێک قورستتره .ئهو چرکهساته ڕاسەتهقینانهی کەه تێیەدا دهنووسەم
ههسەەت بەەه ڕژانەەی شەەلهیهک ئهکەەهم و منەەیش چێەەی لەەه خەەواردنی ههنەەدێکیان
ئەەەهبینم .وه ههمیشەەەه ئەەەهزانم چەەەی لهگەەەهڵ بێئهنەەەدازه بەەەهها دانەەەان و
دهسەتهبهرکردنی خۆشهویسەەتی بەۆی دێەەت و تهنانەهت ئەەهو کاتەهی کەەه ئیتەەر
کۆنتڕۆڵ ناکرێت.
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:سهرچاوهکان
1- http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_02863526738_ITM
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Ann-Marie_MacDonald
3- http://www.randomhouse.ca/newface/macdonald.php
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چاوپێکهوتن لهگهڵ شانۆنامەنووسی کهنهدی ڕۆن مۆرین
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ڕۆن مۆرین -ی نووسهری کهنهدی ،دوای نووسینی چوار ڕۆمەان لەهماوهی
نەەۆ سەەاڵدا ،دووچەەاری نوشسەەتییهکی چاوهڕواننەەهکراو ئەەهبێ و هۆکارهکهشەەی
ئهزانێ چییه و پێیوایه بهئاسانی چارهسەهر نەاکرێ .مەۆرین لەه تهمەهنی 25
سەەاڵی واز لەەه نووسەەینی ڕۆمەەان ئەەههێنێ و دهسەەت ئەەهکات بەەه نووسەەینی
شەەانۆگهری .ڕۆن وهک خەەۆی ئەەهڵێ" زیەەاتر لەەه  055نامەەهی ڕهتکردنەەهوهی
ڕۆمانهکانی لهالیەهن چهنەدین دهزگەای چەاپ و باڵوکردنەهوهوه پێگهیشەتووه"
کەەەەهچی یهکەەەەهمین شەەەەانۆگهری " دووکەەەەهڵکێش" هەەەەهر دوو ههفتەەەەه دوای
باڵوکردنەەەهوهی دهستنووسەەەهکه ،لهالیەەەهن گەەەهوره هونهرمهنەەەد و دهرهێنەەەهر
"جەەهیمس جێنینگەەز" لەەه نیویەەۆرک زهنگەەی بەەۆ لێئەەهدرێ و پێەەی ڕائهگەەهێنێ"
شانۆگهرییهکهی بهدڵه و ئهیهوێ بیخاته سهر شانۆ"
ڕۆن مۆرین ،لهسەاڵی  2900لەهدایک بەووه .ئەهو کاتەهی بەاوکی لەههێزه
دهریاییهکانی کهنهدا خزمهتی ئهکرد ،ڕۆن چەوار سەاڵی سەهرهتای ژیەانی لەه
وۆرسێستهر ،له ماساچوسێتس لهگهڵ دایکی و نهنک و باپیرهی بەرده سەهر،
نهنک و باپیرهی ڕۆن خهڵکی بهشەی فەهڕهنسەی زمەانی کهنەهدا بەوون ،بۆیەه
زمانی ئاخاوتنی ڕۆژانهی ڕۆن زمانی فهڕهنسی بوو5
له سەاڵی  2909دا ،ڕۆن سەهرکهوتوو نەهبوو لەه باخنەهی سەاوایان لەه
قوتابخانەەه ،بەەههۆی نەەهزانینی زمەەانی ئینگلیزییەەهوه .جەەا گواسەەترایهوه بەەۆ
قوتابخانەەهی ڕێزمەەانی کهنەەهدی جەەووت  -زمەەان کەەه تەەاقی بەەهیانیان زمەەانی
فهڕهنسی بوو ،تاقی ئێوارانیش زمانی ئینگلیەزی بەوو بهفەهڕهنسەی .ڕۆن بەۆ
مەەاوهی ههشەەت سەەاڵ بەەهردهوام بەەوو تیایەەدا و زۆر لێهەەاتووش بەەوو .دوای
قوتابخانەەهی ئامەەادهیی ئهچێتەەه کەەۆلێی و بەەهاڵم زوو دوای کۆرسەەێک داوای
لێئهکرێ قوتابخانه جێبێڵێ بههۆی سهرخۆش بوون و شەهڕکردنهوه .ڕۆن بەۆ
ماوهی دوو ساڵ بووه باخهوان و ههندێ پارهی پاشهکهوت کرد و بۆ مەاوهی
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نۆ مانو چوو بۆ ئهوروپا .کاتێ گهڕایەهوه لهگەهڵ هاوڕێیەهکیا بەه ئۆتۆمبێەب
ئهڕوات بۆ مهکسیک .هاوڕێیهک که له تاوانی کوشتن و دهستدرێیی سێکسی
پاراسەەتی ،لەەه ماڵەەهوهش بەەاوکی کەەه پرسەەهخانهی هەەهبوو ،بڕیاریەەدا تێنەەووی
خوێندنی له قوتابخانهی مۆمیا کردن له بۆستن له ئهستۆ بگرێ .ڕۆن بیێوی
ژیانی بهژیان لهگهڵ الشهی مردووهکانهوه بهدهست ئههێنا ،بهاڵم تهنها یەهک
ساڵی له زانستی مردوو ناشتندا ،وهک حهز و غهمی باوکی خوێندی.
دوای چهندین ئەیش و کەاری سەهیر و دوای چهنەدین سەاڵ ،ڕۆن ئهچێتەه
زانکەەۆی ماساچوسەەێتس لەەه بۆسەەتن لهبهشەەی فەەهڕهنسەەی ئەەهخوێنێ ،سەەااڵنی
سهرهتا له زانکۆی سۆربۆن له پاریس ئهخوێنێ ،ڕۆن لهسەهردهمی خوێنەدنی
زانکۆیەەدا بیێەەوی خەەۆی لهڕێگەەهی بەەوون بەەه شەەوفێری تاکسەەی و شەەهوانیش
ئهچووه نهخۆشخانهی ماکلین ،که خوێندنی تەهواو کەرد ،ڕۆن دهسەتی کەرده
وانه گووتنهوه له باخنهی ساوایان له بۆسەتن .بەۆ مەاوهی دوو سەاڵ کهوتەه
گووتنهوهی زمانی فهڕهنسی( ئهو زمانهی کهئەهیزانی) زمەانی ئیسەپانی(ئەهو
زمانهی که نهیئهزانی) وه زمانی ئینگلیزی( ئهو زمانهی خهریک بوو بهباشی
فێری ئهبوو) .ڕۆن لهسەهرهتای دهیەهی حەهفتاکانی سەهدهی ڕابەردوو ،لهبەهر
تێکهاڵو بوونی هاوتای کارهکهی نەهبوو ،لەه مامۆسەتای باخنەهی سەاوایانهوه
گواسترایهوه بۆ پۆلی منداڵه کهمئهندامهکان که تهمهنیان لهنێوان شەهش بەۆ
پانزه سااڵن دهبوون ،بۆ الی ئهو گهنجانهی تووشی نائارامی هاتبوون و هیچ
ئاسانکارییهکیان لهبهردهمدا نهبوو ،ڕۆن جێ پێەی خەۆی لەهم کهشەوههوایهدا
کردهوه و دواجار ئهبێته ڕابهری مامۆستایان له قوتابخانەهی منەدااڵنی لێزلەی
له کامبریل .بهاڵم دوای دوو ساڵ له وانه وتنهوه ڕۆن کهڵکهڵهی نووسین لەه
مێشکی ئهدا و ئهچێتهوه پاریس و نۆ مانو به نووسینهوه سهرقاڵ ئهکات.
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وهک ج ، .لۆکوود ئهنووسێ" ڕۆن لهساڵی  2995بڕوانامهی ماجستێر
لەەه دهروونناسەەی بهدهسەەت ئەەههێنێ و پاشەەان ئهبێتەەه بهڕێوهبەەهری گشەەتی
فهرمانگهی کاروباری کۆمهاڵیهتی له گلۆوسێستهر له ماساچوسێتس" کەه بەۆ
ماوهی دوانزه ساڵ بهردهوام ئهبێ تیایدا ،ڕۆن ژمارهیهک خهاڵتی پێدراوه که
هەەیچ کەەام لەەهو خهاڵتانەەه پهیوهنەەدییان نییەەه بەەه سەەێیهم داهێنەەانی وهک
شانۆنامهنووسێک.
دوای لێک گرێدانهوهی فهرمانگهکەهی و دوو نهخۆشەخانه ،ڕۆن ئەهڕوات و
بهردهوام ئهکهوێته شوێن نووسینهوه" .دووکهڵکێش" یهکهمین شانۆگهرییهتی
و "مادیی"ش دووهمین بهرههمیهتی.
ئهمەەهش دهقەەی ئەەهو چاوپێکهوتنهیەەه کەەه لەەه ماڵپەەهڕه تایبهتییهکەەهی
خۆیهوه وهرمگێڕاوه ،چاوپێکهوتنهکه هیچ زانیارییهکی بهسهرهوه نییه وهکەو
کێ ئهو چاوپێکهوتنهی لهگهڵدا ساز داوه ،له کوێ و کهی بەووه؟ بۆیەه ئەهم
نامه کورتهم بۆ نووسی و ئهویش چاپووکانه وهاڵمی دامهوه.
ساڵو ڕۆن
من ناوم عهبەدوڵاڵ سەڵێمان(مهشەخهڵ)ه ،شەاعیر و نووسەهرێکی کەوردم،
پێمخۆشه ئهو چاوپێکهوتنهت که له ماڵپهڕهکهتدایه وهربگێڕمەه سەهر زمەانی
کوردی .ئهگهر قایلیت بهمه تکایه پێمبڵێ :
 -2کێ ئهو چاوپێکهوتنهی لهگهڵدا سازداوی؟
 -1ئەەەهو چاپێکهوتنەەەه کەەەهی بەەەووه و یهکەەەهمجار لەەەه کوێەەەدا بەەەاڵو
بۆتهوه؟سوپاست ئهکهم
عهبدوڵاڵ سڵێمان(مهشخهڵ)
 17-05-2010ڤانکۆڤهر
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وهاڵمی ڕۆن مۆری
ئازیزم عهبدوڵاڵ
ئهتوانی چاوپێکهوتنهکه وهربگێڕی
 -2خۆم چاوپێکهوتنم لهگهڵ خۆم سازداوه.
 -1له مانگی نیسانی  1557بوو.
 -3له هیچ شوێنێک باڵو نهبۆتهوه.
ئهگهر پرسیاری ترت ههیه بێ دوودڵی پرسیارهکهتم بۆ بنێره.
ڕۆن.
1525-50-29
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دهقی چاوپێکهوتنهکه
پرسیار :بۆ شانۆگهری ئهنووسی؟

وهاڵم :له ماوهی چب ساڵی نووسیندا ئهوه تهنها شێوهیهکه که وهاڵمێکی
بههێز و گاریگهر بێت.
پرسیار :بۆ وایه؟

وهاڵم :خۆزگه بمزانیایه بۆ ،مەن دڵنیەام زانسەتی ههسەتهدهمار لەه هەهزار
ساڵی داهاتوودا ئهمه شی ئهکاتهوه.
پرسیار :گرنگترین پێکهاتهکانی نووسین چین؟

وهاڵم :بهنیسبهت خۆمهوه ئهبێ چیرۆکم ههبێ .ئێستاش بەڕوام وایەه کەه
چیرۆک ڕۆحی حیکایهتخوانه ،میەزاج و کارهکتەهر و چەارهنوو و مەهغزا بەۆ
من هاوڕێی چیرۆکن ،بێ ڕهچاوکردنی ئهوهی کهسێک چۆن پێی ئهگات ،ئەهو
کهسانهی ئینجیب و ڤێدا و ئهفسانهکانیان نووسیوه ،جوان له بههای چیرۆک
تێگهیشتوون.
پرسیار :هیچ ئامۆژگارییهک ههیه بۆ نووسهره الوهکان؟

وهاڵم :ههمان ئهو ئامۆژگارییانهی بەهخۆمی دهڵەێم ،لەهخۆبایی مهبەه ،تەۆ
ناتوانی ڕێزی کارهکتهرهکانت بگری ئهگهر چیرۆکهکانیان سهبارهت بۆ خودی
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خەەۆت بەەێ ،تەەۆ وهک نووسەەهرێک ئەەهبێ یارمەەهتی کارهکتەەهرهکانت بەەدهی بەەۆ
دۆزینهوهی حهقیقهت .ههموو چیرۆکه باشهکان ڕاستگۆشن.
پرسیار :چۆن چیرۆک ههڵئهبژێری؟

وهاڵم :من ههڵیان نابیێرم ،ئهوان من ههڵئهبیێرن.

پرسیار :مهبهست چییه؟

وهاڵم :چیرۆک لهدهرهوه دێت وهکو هاوڕێی کچ ،بهاڵم تەۆ ناکهویتەه داوی
خۆشهویستی ههموو کنێکەهوه ،ئەهوهی سەهبارهت بەه هاوسەهرهکهم جێگەای
سهرنل بوو ،ئهوه بوو کەه سەهرباری ئەهوهی ئاشەکرایه هەهموو ئهگەهرهکەانی
پهیوهنەەدی لهگەەهڵیا بەەهرهو کهمبوونەەهوه ئەەهچوو ،وه گەەهلێ ئهگەەهری تەەریش
لهئارادا بوو که پێشبینیم نهدهکرد تەا شەتهکان خۆیەان کهوتنەه جووڵەه ،بەۆ
چیەەرۆکیش هەەهر وایەەه ،چیەەرۆک تەەا چهنەەد ئەەهتوانێ هەەهڵگری گوزارشەەت و
دهربڕینی پهنجا ساڵم بێ .ههندێکیان پێشبینیان لێ ناکهم تا نهیان نووسم.
پرسیار :بۆچی هز ئهکهی شانۆگهری بنووسی؟

وهاڵم :مەەن حەەهزم لەەه ههسەەت وسەەۆزه .شەەانۆ ڕۆح ئەەهبزوێنێ ،شەەانۆگهری
ڕووداوێکەەی ههسەەت جووڵێنەەهره ،لەەهناو هەەهموو هونهرهکانەەدا شەەانۆ زینەەدوو
ترینیەەان و بەەه دهسەەتوبرد ترینیەەان و کەەهم خایەەهن ترینیانەەه ،مەەن وا ههسەەت
ئهکهم ،بۆیه من ههم.
پرسیار :پێشتر گووت چیرۆک ڕۆ ی یکایهتخوانه ،بۆچی؟

وهاڵم :چیەەرۆک ئەەهو ڕێگایهیەەه کەەه مەەرۆڤ زۆر سروشەەتیانه مانەەای لەەێ
ئهبهخشتێته جیهەان ،ئەهو کهسەانهی کەه بڕوایەان بەه چیەرۆک نییەه بڕوایەان
بهوهش نییه مانایهک بۆ ئهم جیهانه پهیدا بکەهن ،مەن پێموایەه ئێمەه تەهنها
لهبهر یەهک هەۆ لەهم جیهانەهداین :بەۆ ئەهوهی مانەای پێببهخشەین ،نەهک بەۆ
تاقیکردنهوهی کۆڵدان ،یان پێنهوانهی هونهر.
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سهرچاوهکان:
http://www.ronmorin.com/

1-

2- http://www.wickedlocal.com/amesbury/fun/entertainment/arts/x668
812095

تێبینی:
ئەم بەەابەتە لە الپەڕەی ئەدەب و هەەونەری ڕۆژنەەامەی کوردسەەتانی نەەوێ،
ژمارە 731ی ساڵی  2011باڵو کراوەتەوە.
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چوار چاوپێکهوتن لهگهڵ
ئێدوارد ئهلبی
بوێرترین ڕۆشنبیر لهگۆڕهپانی شانۆی ئهمهریکی
چاوپێکهوتنی ستیڤن دروکمان لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی
ئازاری 2002
چاوپێکهوتنی تینا -تارا پێترۆڤا لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی
شوباتی 2002
چاوپێکهوتنی ئهکادیمیای دهستکهوتی ئهمهریکی لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی
له دووی حوزهیرانی 2002
چاوپێکهوتنی بێری فۆکس لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی
پازدهی تشرینی دووهمی 2002
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چاوپێکهوتنی ستیڤن دروکمان لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی
ئازاری 2002
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سۆۆتیڤن دروکمۆۆان :یهکۆۆهمجار کهیۆۆهکترمان بینۆۆی ،پێمگۆۆووتی تۆۆازه یەکەمۆۆین ڕهشنووسۆۆی
یهکهمین شانۆگهری خۆمم تهواو

کردووه و تۆش ههندێ ئامۆژگاریت پێدام که منیش پهیڕهوم کردن.

ئێدوارد ئهلبی :ببووره.

ستیڤن دروکمان(:پێئهکهنێ) ئامۆژگارییهکه ئهوه بوو " مههێڵه کارهکتهرهکان له نمایشدا
شلو شێواو بن"

ئێدوارد ئهلبی :خراپ نییه.

ستیڤن دروکمان :ئهوه ئامۆژگارییهکی باشه بۆ ڕۆژنامهنووسێک کهههوڵی ئۆهوه ئۆهدا ببێۆ
بۆۆه شۆۆانۆنووس .نۆۆهک دهنگۆۆی خۆۆۆی بهسۆۆهر کارهکتهرهکانیۆۆدا زاڵبکۆۆا .تۆۆۆ گووتۆۆ " لێگۆۆهڕێ
ناهۆشیارییهکان

خۆیان دابچۆڕێن"

ئێدوارد ئهلبی :ئم  -هممم .مانابهخشه.
ستیڤن دروکمان :خهڵکی پێیان خۆشه پرۆسهی تایبهتی نووسینی شانۆگهرییهکان بزانن.

ئێەەدوارد ئەەهلبی :شەەتێکی زۆر سەەادهیه .کەەه بیەەر لەەه نووسەەینی شەەانۆیهک
ئهکهمەەەەەهوه .مەەەەەن کهسەەەەەێک نەەەەەیم بیرۆکەەەەەه لەەەەەه شەەەەەانۆگهرییهکانمهوه
وهرگرم ":ئێستا خراپ نییه شانۆگهرییهک لهسەهر ئەهم شەته بنووسەی" .مەن
شانۆگهری ئهنووسم بۆ ئهوهی بزانم بۆ ئهنووسم ،من وریەام بەهوهی کەه مەن
"لهگهڵ شانۆگهریی"دام بهزۆریش بهئاکام ئهگات .ئهوکاتهی ئهو بهشه تەهواو
ئهکەهم لهگەهڵ واقیێەی کارهکەه دێتەهوه و زۆر بیەر لەه هۆکەاری نووسەینهکه
ناکهمهوه.
ستیڤن دروکمان :گوێم لێیه کارهکتهرهکان لهناو سهرمدا ئهدوێن .ئهمه بۆ تۆش وایه؟

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ .له ڕێگهی ئهزموونهوه ئهمهوێ ئهوهم بۆ دهربکهوێ
کەەه تەەا چهنەەد کارهکتەەهرهکانم بهباشەەی ئهناسەەم .ئهچمەەه کەەهناری دهریەەا و
پیاسهیهک ئهکەهم و بیەر لهههنەدێ بەارودۆخ ئهکهمەهوه کەه نەابێ لەهناو ئەهو
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شانۆگهرییه بن که بهنیازم بینووسم ،بۆ ماوهی نزیکهی نیو کەاتیمێر لهگەهڵ
کارهکتهرهکاندا پیاسه ئهکهم و دیالۆگێکی سهرپێیی بۆ ئهو بارودۆخهیان بەۆ
پێک دێنم .جا ئهگهر بەزانم سەێالیهنه لەهو بارودۆخەه سەهرپێییهدا دهتەوانن
بیێن ،ئهمهش ئاماژهی ئهوهیه کەه لهوانهیەه چاکیەان بناسەم و ئینجەا ئهشەێ
متمانهی ئهوهم پێیان ههبێ لهناو شانۆگهرییهکمدا بن.
س ۆتیڤن دروکمۆۆان :جۆۆا مۆۆن وام دێتۆۆه بۆۆهرچاو کۆۆه تۆۆۆ کۆۆهمتر ئیشۆۆهکان دائهڕێژیتۆۆهوه و
ئهینووسیتهوه وهک ئهوهی زۆربهی شانۆنامهنووسهکان ئهیکهن5

ئێدوارد ئهلبی :بەهڵێ .زۆر چەاوهڕێ ئهکەهم پەێش ئەهوهی شەانۆگهرییهکم
بنووسم .متمانهم به سەهلیقهی خەۆم هەهیەه و زۆر داڕشەتنهوه و نووسەینهوه
ئهنجام نادهم ،وهک ههر کهسێکی تر تۆزێک زۆر ئهنووسەم تەا دهنگەی خەۆم
ئهدۆزمهوه ،بهاڵم ناتوانم واز بێنم ،لهگهڵ ئهوهشدا شتێکی گرنو فێەر بەووم،
ئهگەەهر هەەهر بۆچوونێکەەت ههیەەه و بەەۆ هەەهر شەەوێنێک ئەەهڕۆی و لهناوهڕاسەەتی
شانۆگهرییهکه گهیشتیه ئهو باوهڕهی کهئهبێ بگۆڕرێ ،متمانەه بەه سەهلیقهی
خۆت بکه.
ستیڤن دروکمان :بیر لهوه ئهکهمهوه چۆن ئهمه تهرجهمهی وانه گووتنهوه ئهکهی ،چونکۆه
ئاسان نییه کهسێک فێری ئهوه بکهی ناهۆشیارییهکانی دابچۆڕێ.

ئێدوارد ئهلبی :ناتوانم هەیچ کهسەێک فێربکەهم ببەێ بەه شەانۆنامهنوو .
بهاڵم ئهتوانم یارمهتیان بدهم که وهک شانۆنامهنووسێک گونجاو بیربکهنەهوه
و وه یارمهتیان بدهم بهو ئاراستهیهی تێبگهن لهوهی که داهێنانهکانیان چەۆن
بێ .ههرئهوهنده ئهتوانم و هینی تر .من به قوتابییهکانم ئهڵێەم نهتهنها ئەهو
شەەتانه بەەزانن کەەه کهسەەانی تەەر نووسەەیویانه ،بەەهڵکو پێویسەەته وهکەەو شەەته
باشهکان ،شته خراپهکانیش بناسەن .چونکەه ناتەهوێ شەته خراپەهکان کەارت
تێبگەهن ،هەهروهها ئەهبێ تێبینەی مێەیووی مۆسەیقای کالسەیکی بکەهی لەهو
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کاتەەهوهی تەەۆ شەەتگهلێک ئهنووسەەی کەەه ئەەهگووترێن و ئهبیسەەترێن؛ وه لەەهو
کاتهوهی لهگهڵ دیمهنی بینراو کەار ئهکەهی پێویسەته لهسەهرت شەارهزاییت
لهسهر نیگارکێشان و پهیکهرتاشی ههبێ.
سۆۆتیڤن دروکمۆۆان :دهربۆۆارهی داگیرکۆۆهر بۆۆۆم بۆۆدوێ ،شۆۆانۆ تازهکۆۆهت سۆۆهبارهت بۆۆه لۆۆویس
نێڤڵسن.

ئێدوارد ئەهلبی :ئەهوه چیرۆکەی ژیەانی کنێکەه کەه لەه سەاڵی  2899لەه
ڕوسەەیا لەەهدایکبووه و نەەاوی "لیەەه لێرلیاوسەەکی"ه ،بەەاوکی هاتەەه مەەهین و بەەه
دوکانی کۆنهفرۆشی دهستی پێکرد و دواتر ماڵومنداڵهکهی هێنا ،لێرلیاوسکی
درکی بهوه کەرد کەه هونەهر ههژاندوویەهتی ،بۆیەه هەهر لهتهمەهنێکی زۆر زۆر
گهنجییهوه دهستی کەرد بەه وێنهکێشەان ،دوای چهنەد سەاڵێک لیەه بەوو بەه
ئهفراندهر و داهێنهر و ئهوسا بوو به لویس نێڤڵسنی
پهیکهرتاش ،لیه بهدرێیایی ئهو ڕێگایه گهلێ ههڵەهی کەرد ،هاوسەهرگیری
که نهئهبوو بیکردایه ،منداڵی نهئهویسەت پاشەان وازی لههەهموو ئەهو شەتانه
هێنەا و چەووه ئەهوروپا و ژیەانێکی بوهیمیانەهی پەڕ کولهمەهرگی ژیەا ،چەەووه
قوتابخانهی هونهر بۆ ماوهی نزیکهی سی و پێنل سەاڵ بهرههڵسەتی کەرا تەا
لهکۆتاییدا بوو به بهناوبانگترین پهیکهرتاشی ئهمریکا.
ستیڤن دروکمان :ئهو کچه هاوڕێی خۆت بوو؟

ئێدوارد ئهلبی :ئا بهڵێ ،زیاتر له بیست و پێەنل سەاڵه یەهکتر ئهناسەین،
مەەن زۆر حەەهز لەەهوه ئهکەەهم بەەزانم خەەهڵک چەەۆن خۆیەەان پێئهگەەهێنن ،هەەهموو
هونهرمهندان ئهوه ئهکهن ،من به گهلێ هونهرمهندی نیگارکێشم گووتووه که
بەەەهنیازم شەەەانۆگهرییهکی لەەەهو بابهتەەەه بنووسەەەم ،ئەەەهیانگووت " ئەەەهوه زۆر
خۆشحاڵمان ئهکا – ئیتر چۆن ئهوه بکهین و چەۆن ببینەه خەاوهنی هونەهری
خۆمان" ئیتر شانۆگهرییهکهم به دوو مانو نووسی.
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ستیڤن دروکمان :بهڕاستته؟

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ .ههروهکو فواره بهجوانی ئههاته خوارهوه.

ستیڤن دروکمان :ئێستا شانۆگهرییه تازهکهی تۆرت " بزنهکۆه" ،وابۆزانم نزیکۆهی سۆێ سۆاڵ
پێش ئێستا بوو که من لهناو کۆمپیوتهرهکهتدا بینیم.

ئێدوارد ئهلبی :ئهوکات تازه دهستم پێکردبەوو ،وه سەاڵ و نیوێەک پەێش
ئێستا تهواوم کرد (.ههناسهیهک ئەهدا) ،چیەت پێبڵەێم ،پهردهیەهکی درێەیه،
سێ دیمهنه و چوار کارهکتهر و بزنێکه.
سۆۆتیڤن دروکمۆۆان (:پێئهکۆۆهنێ) باشۆۆه ئۆۆهوه سۆۆهرهتا بۆۆوو ،تۆۆۆ پێتگۆۆووتم یۆۆهکێک بۆۆووه لۆۆه
شانۆگهرییه سیاسییه ئاشکراکان .

ئێدوارد ئهلبی :دهربارهی سنوورداربوونی لێبوردنمانه ،ئێمه ڕێ بەهخۆمان
بەهرخوردی جوانمەان نەهکرد
ئهدهین بیر لهچی بکهینهوه ،بینەیم چەۆن
وهختەەێ سەەوزان سەەۆنتاگ لەەه گۆڤەەاری نیویۆرکەەهر شەەتێکی نووسەەی( پەەاش
یەەەانزهی سەەەپتهمبهر .کەەەه ههوڵیەەەدا ئەەەهو ڕووداوه بخاتەەەه چوارچێوهیەەەهکی
مێیووییهوه) وه بهڕاستی ڕهخنهی لێگیرا .ئهم شانۆگهرییه پهیوهندی بهوهوه
ههیه ،ئێمه ڕێ بهخۆمان ئهدهین بیر لەهچی بکهینەهوه ،مەن پەێم وایەه ئهمەه
سیاسهته.
ستیڤن دروکمان :بزنهکه بزنی قوربانی نهبووه.

ئێدوارد ئهلبی :نهخێر .من ئهو ناونیشانهم ههڵبیارد بزنهکەه یەان سەیڵڤیا
کێیەه؟  --بزنهکەه نەاوی سەەیڵڤیایه ،چونکەه دوو قوربەانیم ئهویسەت .بەەزنێکم
ئهویسەەت و کهسێکیشەەم ئهویسەەت کەەه ببێتەەه قوربەەانی ،ئهمەەه شەەانۆگهرییهکه
لهسهرهتادا پێئهچێ تهنها شتێک بێ ،بهاڵم دوواتر چهند زیاتر بنینه قەواڵیی
بابهتهکهوه ،ناکۆکییهکان گهورهتر ئهبن .وه لهو بڕوایەهدام ئهبێتەه هەۆی وڕو
کاسبوون و قێز لێکردنهوهی ژمارهیەهک لهخەهڵک ،گەهر بەهختیش یەاوهر بەێ
254

ئهوا خهڵک ههڵدهستنه سهرپێ و لەهکاتی نمایشەدا چهپڵەه لێئەهدهن و شەت
فڕێ ئهدهنه سهر شانۆ .کههیوادارم وابێ!

سۆتیڤن دروکمۆۆان :زۆر جوانۆۆه .ۆۆهزم لهشۆۆانۆگهرییهکه کێشۆۆه دروسۆ بکۆۆات،.ئێسۆۆتا لێۆۆرهو
لۆۆهوێ تۆۆهنها چهنۆۆد شۆۆانۆگهرییهکۆۆی لۆۆهو جۆۆۆره هۆۆهن ،لێۆۆرهدا ئۆۆهم پرسۆۆیاره دێتۆۆه ئۆۆاراوه کۆۆه
ڕۆژنامهنووسان بهردهوام لێ ئهپرسن" شانۆگهرییهکان چ مانایاکیان ههیه؟"

ئێەەدوارد ئەەهلبی :مانەەای ئەەهو شەەتانه ئەەهدهن کەەه ئەەهیڵێن ،هەەهر کەەارێکی
هونەەهریی تۆزێەەک چەەاک ،میتەەافۆر و دهنگدانەەهوه ومانەەا شەەاراوهکانی دهقەەی
تێدایه ،وه ههرگیز دوو که دوو شانۆگهری وهکەو یەهک نانووسەن ،چونکەه
دوو کەه نەاتوانن هەهمان ئەامڕاز و توانەای هەهڵبیاردن بەۆ بهشەداربوون لەه
شانۆگهرییان ههبێ.
ستیڤن دروکمان :لهو بڕوایهدای تۆ بههێزی ههستی کهسێکهوه ئهنووسی که بهخێوکرابی؟

ئێدوارد ئهلبی :بهههرحاڵ بهخێوکراوم .دڵسەۆزییهکانم بهئاراسەتهی دۆزینەهوهی
خەەودی خەەۆم بەەوو وهکەەو نێڤێڵسەەن .مەەن هەەیچ بێگانەەه نەەهبووم بهپهیوهندییەەه
خێزانییهکان .لهالی خۆمهوه دهبوو یهکهمین که بم کاری لهسهر بکهم.
ستیڤن دروکمان :بهاڵم بیرۆکهیهکی تریش ههیه ئهویش ئهوهیه که گرنگ نییۆه کهسۆانێک
چهند باش خۆیان بۆ خێزانه نوێکهیان ئاماده ئهکهن ،کهچی هێشتا ههر ڕۆڵ ئهگێڕن.

ئێدوارد ئەهلبی :وهک کێشەهیهک بەۆ بەهرخوردکردن لهگەهڵ ژیەانی خۆتەت
مهبهسته؟ بهڵێ ،ههمیشه حهزم کردووه بیر لهوه بکهمهوه که ئهتوانم خەۆم
دوور بگرم و و چاودێری خۆم بکهم لهههر بارودۆخێک بهبێ ئهوهی بهشداری
تێدا بکهم.
سۆۆتیڤن دروکمۆۆان :ئایۆۆا ئۆۆهزانی ژمارهیۆۆهکی لۆۆهڕاده بۆۆهدهر ئۆۆهو کهسۆۆانهی بۆۆهخێوکراون،
بوونهته شانۆنامهنووس؟

ئێەەەەدوارد ئەەەەهلبی :بهڕاسەەەەتته؟ لهگەەەەهڵ تەەەەۆ ،ئەەەەهوه ئێمەەەەه دووانەەەەین
لێره(.پێئهکهنێ)
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سۆۆتیڤن دروکمۆۆان :لهگۆۆهڵ گرهیۆۆگ لوکۆۆهس(نووسۆۆهری خۆئامۆۆاده کۆۆردن بۆۆۆ مۆۆاچ) ڕیچۆۆارد
فۆرمان(هونهرمهندی دهرهێنهر و شانۆنووس)

ئێەەەدوارد ئەەەهلبی :لهوانهیەەەه هەەەهموومان نەەەهوهی یەەەهک دایەەەک و بەەەاوک
بین(.پێئهکهنێ) وه بهههرحاڵ لهوانهشه ههموو زۆڵ بین.
ستیڤن دروکمان( :پێئهکهنێ) پێم سهیره چۆن ئهو ناو و ناوبانگۆهت بهدهسۆ هێنۆاوه کۆه
ئاوا وشک و کهلله ڕهقی .

ئێدوارد ئهلبی :ئهمه پهیوهندی بهو ڕۆژانهوه ههیه که زۆر شهرمنتر بەووم
له ئێستا که چاوپێکهوتنم لهگهڵدا ئەهکرا ،شەهرمهکهم خەۆی بەهجۆرێک وهک
ڕووگرژی نیشاندان ئهدا ،ئێستا ئەهم کارهکتەهرهم گهشەهی کەردووه و بەواری
ئهوهمان ئهدا که چاوپێکهوتنێکی زۆر جوان ئهنجام بدهین(.پێئهکهنێ)
ستیڤن دروکمان :ئهی دواجار چۆن فێری ئهوه بووی بهسهر شهرما زاڵبی؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :بههەەهمان شەەێوهی زاڵبەەوونم بهسەەهر ترسەەی سەەواربوونی
فڕۆکه ،شهوێکیان چووم بۆ دوورگهی کۆنی و بهسەهر هەهموو ئەهو شەتانهدا
ڕۆیشتم که لێیان ئهترسام .بازدان بهپهڕهشووت ،سواربوونی (سکه الموت)و
تاقیکردنهوهی ههموو ئهو شتانهی لێیان ئهترسام.
ستیڤن دروکمان :منیش لهسواربوونی فڕۆکه ئهترسام ،ئیتر خۆم جوان مهسۆ ئۆهکرد پۆێش
ئهوهی بچمه ناو فڕۆکهکهوه.

ئێدوارد ئهلبی :منیش وام ئهکرد ،بهاڵم ئێستا وازم له خواردنهوه هێنەاوه
و ناتوانم چیتر ئهو کاره بکهم(.پێئهکهنێ)
ستیڤن دروکمان :خواردنهوه دهبێ یارمهتی دابی بۆ زاڵبوون بهسهر شهرمدا.

ئێدوارد ئهلبی :نهخێر ،چونکه قەهت بهسهرخۆشەی چاوپێکەهوتەنم لهگەهڵ
نهکراوه .من مهشروب خۆرێکی ئاسەووده نەهبووم .ههسەتم بهبهرپرسەیاریهتی
ئهکرد تا بهههموو کهسێ بڵەێم کەه چەۆن بەیێن .کەه ئەهمخواردهوه کهسەێکی
بێهیوا و الواز بووم و من لهوهدا نیشەانهم لەه ڕووشەکێنی خەهڵکی بەوو .مەن
لهگهڵ مهشروبدا جێی پهسند نهبووم.
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ستیڤن دروکمان :من ههمیشه نائاساییانه ئهو کهسۆانهم بۆهدڵ بۆووه کۆه نیشۆانه لۆهالوازی
کهسانی تردا ئهگرن .النی کهم تیژبینی نیشان ئهدهن.

ئێدوارد ئهلبی :ئهرێ ،تهواو تییبین ،بهاڵم دڵڕهقانه .تۆزێ بهزهیی جوانه
ههم له ئێستاو ههم له داهاتوو.
ستیڤن دروکمان :ئهتوانی خاڵێکی الوازی من دهستنیشان بکهی؟

ئێدوارد ئهلبی :یهک خاڵ؟(پێئهکهنێ) لهوانهیه ،بهاڵم ڕاسەتیان گووتەووه
که کهسی سادی ئهو کهسهیه که ئارهزووی ماسۆشیستێکی پێ ناشکێ.
ستیڤن دروکمان (:پێئهکهنێ) بهڵێ دهستنیشان کرد! باشه .دوا پرسیار :هیچ ئامۆژگاری
بۆ هونهرمهنده الوهکان ههیه؟

ئێدوارد ئهلبی :ئەهزانی چەی ،ههمیشەه بەه قوتابییەه شانۆنامهنووسەهکانم
ئهڵێم ،ئهگهر ههر شتێکی تر له ژیان شک ئهبهن که ئاسوودهتان بکەات ،واز
له نووسینی شانۆ بهێنن.
ستیڤن دروکمان :بهڕاستته؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :ئێسەەتا فشەەاری ئەەابووری لهسەەهر شانۆنامهنووسەەهکان
لههەەهموو کاتێەەک خراپتەەره ،ئەەهوهی بینەەهر ئهیەەهوێ زۆر جیەەاوازه لەەهوهی
شانۆنامهنووسێکی جیددی ئهیەهوێ ،مەن تۆزێەک زیەادهڕۆییم کەرد ،بەهاڵم زۆر
ئاسان نییه ،گرفتەی بەوون بەه شەانۆنوو ئهوهیەه ئەهبێ بزانەی کەه سەازش
ئهکهی یان نا .ئهبێ بزانی که ئایا بهرههمهکهت ئهفرۆشرێ و بشتوانی ئهمەه
بزانی ،پاشان نابێ بەهو ئهنجامەه پهشەیمان بوونەهوه بێمانایەه ڕازی بەی کەه
بهرههمهکهت ههمووی فرۆشراوه ،چونکه ئهو کات تۆ بڕیەارت داوه ئەهو کەاره
بۆ پاره بکهی ،نهک بۆ نهوهی ڕۆژ .بهڕاستی پیشهیهکی زهحمهته.
تێبینی :ئەم چاوپێکەوتنە لە گۆڤاری شانۆ ژمەارە
کراوەتەوە.
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تینا -تارا پێترۆڤا :ئهگهر ئهمڕۆ ههموو جیهان شانۆیهک بێ  ،ڕۆڵۆی شانۆنامهنووسۆهکان
ئهبێ چی بێ؟

ئێدوارد ئهلبی :ڕۆڵی شانۆنامهنووسهکان ئهوهیه که ئاوێنهیەهک هەهڵبگرن
بۆ خهڵک و وایان لێبکهن تهماشای ناو ئاوێنەه بکەهن ،جەا ئهگەهر ئەهوهی
ئهیبینن پێیان خۆش نهبوو ،با ئاوێنهکه دوور نهخهنهوه ،بهڵکو بیگۆڕن.
تینا -تارا پێترۆڤا :تۆ خۆهڵکی شۆاری نیویۆرکیۆ و لۆهڕۆژی یۆازدهی سۆپتهمبهر هۆهر لۆهو
شاره بووی  .ئهمه چ گاریگهرییهکی بهسهرتهوه داناوه؟

ئێدوارد ئهلبی :وهک نووسهرێک نزیکهی سی یەان چەب داوام لێکەراوه کەه
دهربەارهی یەازدهی
شەانۆیهک یەان وتەار یەان تهنانەهت بۆچەوونی خەۆم
سەەپتهمبهر بنووسەەم .وهاڵمەەی منەەیش هەەهمان ئەەهو وهاڵمەەه بەەووه کەەه ئێسەەتا
ئهیدهمهوه .نازانم ههستم چۆنه و چۆن ههسەت ئهکەهم و چەۆن ههسەتهکهم
وهربگێڕمه ناو کارێکی هونهریی .هێشەتا زۆر زووه و بەڕوام بەه وهاڵمدانەهوهی
خێرا و بهپهله نییەه ،بەڕوام بەه وهاڵمەی بەێ بیرکردنەهوه نییەه بەۆ شەتهکان.
ههندێ شەت بەۆ چهنەدین سەاڵ لهمێشەکمدا ئەهمێنن پەێش ئەهوهی وهاڵمیەان
بدهمهوه .من سهرلهبهیانی ڕۆژی یەانزهی سەپتهمبهر لەهناو شەاری نیویەۆرک
بووم ،ههر چهند خولهکێک دوای ئهوهی دووهم باڵهخانه هێرشی کرایه سهر،
من له قیتار لهسەهر شەهقامی چامبەهر دابەهزیم ،هەهردوو باڵهخانهکەهم بینەی
گڕیان لێ بهرز ئهبۆوه .خهڵکم ئهبینی له باڵهخانهی دووهمهوه خۆیەان فەڕێ
ئهدا ...چ ترسناک بوو ،نهمئەهزانی چەی ڕوویەداوه ،وام مهزهنەده ئەهکرد کەه
فڕۆکهیهک بهڕێکهوت کهوتبێته سهر باڵهخانهکان ،مەن نزیکەهی پێەنل کەۆاڵن
دوور بووم لهباکووری مهڵبهنەدی بازرگەانی جیهانییەهوه .ئینجەا گهڕامەهوه بەۆ
ماڵهوه بۆ دڵنیا بوون لهوهی که ئهو باڵهخانهیهی تێیدا دهژیام ئاگری تێبهر
نهبووبێ ،باش بوو سهالمهت بوو ،ئینجا تهلهفزیۆنم پێکەرد و تێگهیشەتم کەه
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پەهنتاگۆن هێرشەی کراوهتەه سەهر ،پاشەان چوومەه سەهربان و ڕوو لهباشەوور
ڕوانیم که ههردوو باڵهخانهکه داڕمان.
تینا -تارا پێترۆڤا :ئایا بۆچوونۆهکان سۆهبارهت بۆه ئازادییۆه فهردییۆهکان وهک مرۆڤێۆک

کهوتنه ژێر کاریگهری یازدهی سپتهمبهرهوه؟
ئێدوارد ئهلبی :ئهتوانم بڵێەم بههێزتر بوون نهک گەۆڕان ،بەهڵکو بەههێزتر
بوون.
تینا -تارا پێترۆڤا :تۆ لهو ماوانه شانۆگهری ههبوو که لهسهر بۆرادوای نمۆایش ئۆهکران
– بزنهکه یاخود سیلڤیا کێیۆه ،وه داگیرکۆهر ،لهگۆهڵ ئۆان بانکرۆفۆ و لۆهم دواییانۆه لهسۆهر
برادوای تهواو بوون ،ئایا هۆیچ کۆام لۆهم شۆانۆگهرییانه وهک بهرئۆهنجامی یۆازدهی سۆپتهمبهر
نووسراون؟

ئێدوارد ئهلبی :نهخێر ،وهک بهرئهنجامی یازدهی سپتهمبهر نهنووسراون.

تینا -تارا پێترۆڤا :ئایا ههڵسهنگاندن ههیه دهربارهی مهترسی جهنگ بهسهر عێۆرا و
ستراتیژی ئیدارهی ئێستای ئهمریکی دژ به تیرۆریزم؟

ئێەەەدوارد ئەەەهلبی :بەەەهڵێ .بهدڵنیاییەەەهوه ههمەەەه ،ئیەەەدارهی ئهمەەەهریکەەەی
ترساندمیان .کهمکردنهوهی مافه مهدهنییهکان ومافی مرۆڤ ترساندمیان ،کەه
کۆمارییهکان لهو بڕوایهدان وهک بهرئهنجامی هێرش کردن بۆ سهر ئهمریکا
بهدهستیان هێناوه ،من ئێستاش دڵنیا نیم لهوهی که هیچ بیانوویهک لهئارادا
بێ بۆ هێرش کردنه سهر عێەراق ،هەهر وهک چەۆن دڵنیەاش نەیم کەه هێەرش
بکرێته سهر کۆریەای بەاکور ،یەان ئێەران ،یەان هەهر واڵتێکەی تەر کەه بەۆمبی
ئهتۆمییان ههبێ ،من نازانم چهند واڵت له نهخشهی سهرۆکی ئهمریکادا هەهن
بۆ هێرش کردنه سەهریان و بەه چ حیسەاب و کیتابێەک ئەهکرێ ،بەهاڵم ئەهوه
ئەەەهزانم ئهگەەەهر دهرکەەەهوێ عێەەەراق هەەەیچ چەەەهکێکی کۆمهڵکوژیشەەەی نەەەهبێت
بیشارێتهوه ،ئیەدارهی بەۆش بههەهر حەاڵ هەهر هەهوڵ ئەهدات بیانوویەهکی تەر
بدۆزێتهوه بۆ داگیرکاری.
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تینا -تارا پێترۆڤا :شانۆگهرییهکهت "کێ له ڤێرجینیا وۆڵف ئهترسۆێ" کراوهتۆه فیلمێکۆی
هۆلیۆۆوود کۆۆه ههریۆۆهک لۆۆه ڕیچۆۆارد بورتۆۆۆن و ئیلیۆۆزابێس تایلۆۆهر ڕۆڵۆۆی تێۆۆدا ئۆۆهگێڕن ،ئۆۆهو
ئهزموونه چۆن بوو؟

ئێدوارد ئهلبی :نازانم چۆن بهرههم هێنەرا و چەۆن ڕوویەدا ،لەهو بڕوایەهدام
تواناکەەان و هێەەزی ئیلیەەزابێس تایلەەهر و ڕینەەارد بورتەەۆن بەەوون کەەه هێەەزی
گووتنی"نهخێر" یان ههبوو بۆ ههموو ئهو خهڵکانهی که بیرۆکهیهکی خراپیان
ههبوو ،منیش بهردهوام گوێ بیستی چیرۆکی ترسناک ئەهبووم ،وهک ئەهوهی
سیناریسەت منەداڵێکی نەهبوو بکاتەه واقیێەی کەه لەه ڕادهبەهدهر ناقۆاڵیەه .مەن
گووتوومه گەهلێ شەتی خەراپ نووسەراون – جەا ئهمەه ڕاسەت بێەت یەان نەا،
لهڕاستیدا نازانم  -بهاڵم گووتوومه که ههندێ گۆڕان کراوه لهالیهن ئیلیزابێس
تایلهر و ڕینارد بورتۆن و دهرهێنهر ،که پهسند نهکراون ڕهتکرانهوه.
تینا -تارا پێترۆڤا :له سااڵنی ڕابردوودا ئایا هیچ داوایهک لهسهر بهرههمهکان ههبۆووه
بۆ کاری سینهمایی؟

ئێدوارد ئهلبی :شانۆگهری " هاوسهنگییهکی کارامه" که کەاترین هێپبێەرن
و پەەاوڵ سەەکۆفیڵد دهوریەەان تێەەدا گێەەڕا لهدهوروبەەهری  2975کرایەەه فەەیلم.
داواکاری لهسهر ژمارهیهک له شانۆگهرییهکانم ههبوون ،بهاڵم الم ڕوون بەووه
کەه خەۆم سەیناریۆکهی نانووسەەم ،بۆیەه حەهزم لێنەەهبووه بیەدهم پێیەان .مەەن
ئهمهوێ کۆنتڕۆڵی کارهکانم و ههروهها دوا دهستکاری بکهم .بۆیه چیتر هیچ
خهڵکی ترم لێ نزیک نهبۆتهوه.
تینا -تارا پێترۆڤا( :پێئهکهنێ) ئهزانم که وانهی نووسینی شانۆگهری ئهڵێیتهوه.

ئێدوارد ئەهلبی :بەهڵێ ،ئەهوه ڕاسەته .بەههاران وانەه لەه زانکەۆی هوسەتن
ئهڵێمهوه ،ههروهها سهرپهرشتیاری شوێنێک ئهکهم له مۆنتاوک له نیویەۆرک
که هونهرمهندانی شێوهکار ههر جارهی بۆ ماوهی مانگێک دێەن و دهمێننەهوه
و کار ئهکهن.
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تینا -تارا پێترۆڤا :ئێدوارد ،تۆ وهزیفهیهکی درێژ و ناسراوت لۆهناوهوه و دهرهوهی شۆانۆ
ههیۆه کۆه بۆۆۆ مۆاوهی چۆۆوار دهیهیۆه بهردهوامۆه ،ڕات چییۆۆه سۆهبارهت بۆۆه ئهرکۆهکانی نووسۆۆهری
پڕۆفیشناڵ له کۆمهڵگهی ئهمڕۆماندا؟ وهک نووسۆهرێک سۆهرهکیترین بهرپرسۆیاریهتی دهر ۆه
به بینهران چییه؟

ئێدوارد ئهلبی :ڕاستییان پێ بگووترێ و ئهوهشیان لێ ڕهچەاو بکەهی کەه
حهز له ڕاستیی بکهن.
تینا -تارا پێترۆڤا :هیچ ئامۆژگاری ههیه بۆ خوێنۆهرانی کهنۆهدی  ،کهلۆه سۆێبهری "بۆرا
گهوره" ئهمریکادا
دهژین ،که لهوانهیه وا توابێتهوه که وهکو پهنجاو یهکهمین ویالیهتی لێهاتبێ؟

ئێدوارد ئهلبی :کهنهدا پێویسته ناسنامه و کهسایهتی خۆی وهکو واڵتێک
بهدهستهوه بگرێ و تهنانهت وهک پاشەکۆ بیەر لەهخۆی نهکاتەهوه ،لهوانهیەه
باشتر بێ گهر لهناو ئێمهدا نهتوابێتهوه.
*

*
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چاوپێکهوتنی ئهکادیمیای دهستکهوتی ئهمهریکی
لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی
له دووی حوزهیرانی 1550
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پرسیار :وهک منداڵێک ،گهوره بوون له دهوروبهری شاری نیویۆرک بۆ تۆ چۆن بوو؟

ئێدوارد ئهلبی :مەن منەداڵێکی هەهڵگیراوه بەووم ،و لهالیەهن بنهماڵهیەهکی
دهوڵهمهنەەدهوه گەەهوره کەەرام کەەه سەەهروکاریان لهگەەهڵ بەەهڕێوهبردنی شەەانۆدا
ههبوو ،بهڕێوهبهرایهتی شانۆی ئیستێرازی .بازنهی کیس -ئهلبی ئیسەتێرازی.
ههروهها هۆڵهکه بەهردهوام بەه نمایشەکهره ئیسەتیێرازییه خانهنشەینهکان پەڕ
ئەەهبۆوه ،بۆیەەه ئهبوایەەه ههریەەهک لەەه بیەەڵ گاگسەەتۆن و ڤیکتەەۆر مەەوور و ئێەەد
واین( )2و ههموو ئهوانهم بناسیایه که کەه هینەی لەهبارهوه نهبیسەتوون،
منیش ههر له الویما دهستم کرد به ڕۆیشتن بەۆ هۆڵەهکانی شەانۆ .پێمەوابێ
تهمهنم شهش سااڵن بەوو کەه چەووم بەۆ بینینەی شەانۆگهری "جەامبۆ" لەه
هەۆڵی شەانۆیی هیپەۆدرۆم)  .)1ئەهو نمایشەه مۆسەیقییهی جیمەی دورانەت و
فیلهکه ( .)3ئهوه یهکهمین ئهزموونم بوو لەه شەانۆ .بۆیەه مەن لەهناو شەانۆ
گهوره بوومه ،که تاقه شتێکی باشه لهم ههڵگیرانهوهیهم.
پرسیار :چۆن وهسفی خۆت ئهکهی وهکو منداڵێک؟

ئێدوارد ئهلبی :وای دائهنێم خهریکی خۆپێگهیاندن بووم .ههرگیز ههسەتم
بهئاسوودهیی نهکردووه لهگهڵ دا بهخێوکەهرم ،لەهو بڕوایەهدام نەهیان ئەهزانی
ببنه دایک باوک ،لهوانهشه منیش نهمزانیبێ ببمەه کوڕیەان .هەهروهها منەیش
زۆر بەەهداخراوی مامەەهوه ،مەەن ژیەەانێکی سەەامناکی نەەاوهوهی خەەۆم هەەهبوو،
بهدڵنیاییهوه من کهمترین پهیوهندیم بهو شتانهوه نهبوو که دهبوایه ههمبێ،
لهتهمەەهنی نەەۆ سەەااڵن ،یەەان ده سەەااڵن ،ناردمیەەان بەەۆ قوتابخانەەه ،چونکەەه
نهیاندهویست لهبهر چاویان بم .ئهوهش ئاسایی بوو ،کێشه نەهبوو ،مەن ئیتەر
خهمی خۆم خوارد.
پرسیار :قوتابخانهت پێخۆش بوو؟
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ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ قوتابخانهم پێخۆش بوو ،تهنها ئهو کاتانهی که ئەهو
شتانهی ئهمویست بیانکهم ،دهمکردن .من زۆر زۆر باش بەووم لەهو وانانەهی
که حهزم لێئهکردن و زۆر خراپیش بووم لهو وانانهی که حهزم لێنهئهکردن،
پێموابوو زۆر به زوویی زانیم  -یان النی کهم ئهو ههستهم ههبوو  -که ژیەانم
چ ڕێڕهوێک لهخۆی دهگرێ .من ههمیشه حهزم له وانهی هونهر بوو ،مەن لەه
تهمەهنی ههشەت سەاڵی دهسەتم کەرد بەه نیگارکێشەان و تەابلۆ نهخشەاندن و
لهتهمهنی نۆ سەاڵی یەان ده سەاڵیدا دهسەتم کەرد بەه شەیێر نووسەین .دوای
ئاشنابوونم به بەاخ لهتهمەهنی دوانەزه سەاڵ و نیەوی ئهمویسەت بەبم بەه ئەاواز
دانهر ،بهاڵم ئهوهم بۆ نهچووه سهر.
پرسیار :که گۆهنج بۆووی بۆۆ پێۆ وابۆوو کۆه ئۆهتزانی چۆی ئهکۆهی؟ تۆۆ ئهمۆه چۆۆن لێۆک
ئهدهیتهوه؟

ئێدوارد ئهلبی :ئاشکرایه که نازانم .مێشکی من بهم جۆره ئەیش ئەهکات،
یان لهکاتی خۆیدا ئیشی ئهکرد .من حهزم لەهو شەتانهیه ،مەن نەازانم دایەک و
باوکی سروشتی من کێن ،ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ سهردهمی ههڵگیرانهوهم .که
ئهو کات بۆت نهبوو شتی لهم جۆره بزانی ،بۆیه نهمتوانی ،بەهاڵم بههەهرحاڵ
زۆر بیر لەهو شەته ناکهمەهوه .ههنەدێ لەهو منداڵەه گەهش و دڵخۆشەانهی کەه
ئهمناسەەین و دایەەک و باوکیەەانم بینیەەوه ،هەەیچ پهیوهندییەەهکم لهنێوانیانەەدا
نهبینیوه.
پرسۆۆیار :لهگۆۆهڵ گۆۆهوره بوونتۆۆا ،هۆۆیچ کتێبێۆۆک هۆۆهبوو بهالتۆۆهوه گرنۆۆگ بۆۆێ؟ چ کتێبێک ۆ
ئهخوێندهوه؟

ئێدوارد ئهلبی :ئا ،بهدڵنیاییهوه .تا توانیم خوێندمهوه .چیرۆکێکی خۆشم
الیه .ئهو خێزانه کتێبخانهیهکی گهورهیان ههبوو له خەانووه گهورهکەهیان لەه
"الرچمۆنت"پڕ لهکتێبی جزوبهند بوو ،شەهوێکیان بەهدوای کتێبێکەدا ئهگەهڕام
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بۆخوێندنهوه .ئهوکات تهمەهنم چەوارده سەاڵ ،یەان لهوانهیەه سەیانزه سەااڵن
ئهبووم ،ئهم ئیڤان تور -جهن -ئهم کێیەه؟ دیەاره مهبهسەت تورجینێڤەه .جەا
منەەیش یەەهکێک لەەه کتێبەەهکانم لەەه کتێبخانهکەەه دهرهێنەەا ،ئەەهویش"خەەاکی
پاکیزه"بوو ،لهڕاستیشدا خوێندمهوه .بۆ سەبهی بەهیانی هاتمەه خەوارهوه بەۆ
قاوهڵتیکردن – چونکه ئهندامانی خێەزان دهبوایەه پێکەهوه قەاوهڵتی بکەهن،
ئهمهش شتێکی فهرمی بوو – بینەیم ئاسەایی نەین ،گەووتم"چەی ڕوویەداوه؟"
گووتیان" کتێبێک له کتێبخانهکه دیار نەهماوه ".منەیش گەووتم"بەهڵی کتێبەی
ئیڤان تور-گهن-ئهم"ه ،ناوهکهیم به باشی بۆ نەهگووترا".بهڕاسەتی کتێبێکەی
زۆر چاکه"من بردمه سهرهوه "...ئهوه کتێبی کتێبخانهکهیه .تۆ بۆشاییهکت
دروسەەەت کەەەردووه لهسەەەهر ڕهفەەەهکان ".ئهمەەەه ههنەەەدێ بیرۆکەەەهی جیەەەاوازی
تێڕوانینمانت بۆ دهرئهخات)0(.
پرسیار :چ شتێک لهژیانی بهرایی خێزانهکهتان بووه مایهی کێشه بۆت؟

ئێدوارد ئهلبی :ههرگیز ههسەتم بەهوه نەهکردووه کەه مەن پهیوهنەدیم بەهو
خهڵکانهوه ههبووبێ ئهمەهش لهوانهیەه سەهیر بەێ ،چونکەه زۆربەهی منەدااڵن
کهتبوونه داوی ههستکردن بەه ئەهرکی سروشەتی دایەک و باوکیەان .لەهپێناو
چی؟ وابزانم تهنها لهبهر ئهوهی لهدایک بوون .لهگەهڵ ئهوهشەدا تێڕوانینێکەی
گهمیانەەه بەەوو .جەەا لهوسەەاوه هەەیچ پهیوهندییەەهکم بەەهو خهڵکانەەهوه نەەهبووه و
ئهشەەمزانی مەەن لەەهوان نەەیم ،مەەن جەەۆره هەەهسەەتێکم هەەهبوو سەەهبارهت بەەه
سهرجهم پهیوهندییهکان ،بێگومان ئهمه دووهم گریمانه ،بهاڵم لهو بڕوایەهدام
که لهوانهیەه لەه لێکدانەهوهی خۆمەدا بەووبێ .مەن ڕێبەوارێکی ههمیشەهییم کەه
لهوانهیه له دێڕێکی شانۆگهری "چیرۆکەی باخنەهی ئەاژهاڵن) دا هەاتبێ " مەن
ڕێبەەەوارێکی ههمیشەەەهییم .ماڵهکەەەهم دڵ تێکهێنەەەهره کەەەه لەەەهالی سەەەهرهوهی
خۆرئاوای شاری نیویۆرکه ،که مهزنترین شاره له جیهان ئامین!" مەن گەرهوت
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لهگهڵ دهکهم که ئەهزانم ئەهو دێەڕه لەه کەوێی چیرۆکەی باخنەهی ئەاژهاڵن دا
هاتووه.
پرسیار :وا تێئهگهین که منداڵێکی بهناز نهبووی بۆ سهرکهوتن له قوتابخانه.
ئێەدوارد ئەەهلبی :وابەزانم  ...نەەا .بەهڵەەێ لەهزۆر قوتابخانەەه دهرکەرام لهبەەهر
ئهوهی نهم ئهویست لهوێ بم .ههروهها نهشم ئهویست له ماڵهوه بەم .نەهم
ئهویست له هیچ شوێنێک بم ،بهاڵم توانیم ئهو شەتانهی پەێم خۆشەه بخەوێنم
پەەێش ئەەهوهی دهربکرێمەەه دهرهوه ،مامۆسەەتاکان وا دهرئهکەەهوتن و ئههاتنەەه
بهرچاو که بهشێوازێکی زۆر ترسناکانه وهک ئهوهی شتێک له مێشکیاندا بێ
و هانیەەان بەەدات .بۆیەەه هەەانی منیەەان ئەەهدا بەەهرهو ئەەهو شەەتانهی کەەه حەەهزم
لێیانه ،ئهمهش شتێکی باش بوو ،بۆیه له قوتابخانهیهک شتێک فێەر ئەهبووم
و دهرئهکرام و ئهچوومه قوتابخانهیهکی تر و شتێکی تر فێر ئهبووم.
پرسیار  :هیچ مامۆستایهک کاریگهری ههبووه لهسهرت؟ کێ بۆ گرنگ بووه؟

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ بهدڵنیاییهوه ،ههندێ مامۆستا هەهبوون کەه زۆر زۆر
یارمهتیدهرم بەوون و وهک ئەهڵێم ههسەتم ئەهکرد لهوانهیەه مێشەکیان بهشەتی
چەەاک کەەێاڵبم وه بهئاراسەەتهیهکی دروسەەت بەەهرهو کۆمەەهڵێ شەەت ڕێنوێنیی ەان
کردبم ،من توانم زۆر بنمه ناو وردکارییهکانهوه ،بهاڵم ئهزانم ئاوا بوو .ئهمانه
ههموو قوتابخانهی تایبهتی بوون نهک قوتابخانهی گشتی کەه لەه ناوجهرگەهی
شاردا بوون .ئهو قوتابخانه تایبهتییانه گەهلێ منەداڵی دهوڵهمهنەدی لێبەوون،
چونکه مامۆستاکان مووچەیەکی باشیان وهرئهگرت ،بۆیه قوتابییەهکانیان زۆر
ڕۆشنبیرتر بوون لهقوتابی ههمان مامۆستا که ئهمڕۆ له سیستهمی قوتابخانەه
گشتییهکاندا دهخوێنن ،وه یان ههندێ خهڵکی زرنو و ناودار .پەۆلی بنەوک
بنوکیان ههبوو .ههر پۆلێک حهوت ،یان ههشت منداڵی تێدا بوو ،ئەهیانتوانی
کات تەهرخان بکەهن بەۆ ئەهوهی بەزانن کەه ئەهو مندااڵنەه کەێن ،مەن زۆر زۆر
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سوپاسەگوزارم کەه ههرچهنەده نەهمتوانی لهگەهڵ دایەک و بەاوکی بهخێوکەهرم
ههڵبکهم .بهاڵم ڕۆشنبیرییهکی له ڕادهبهدهر چاکیان بۆ دابین کردم.
پرسیار :تۆ ئهڵێی لهتهمهنی ههش نۆ ساڵیدا دهست کردووه به نووسینی شیعر.

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ .تهنانهت پێش ئهو کاتەهش دهسەتم بەه وێنهکێشەان
کردبوو.
پرسیار :چی هانی دای ئهو کاره بکهی؟

ئێدوارد ئهلبی :لهوانهیەه لهبەهر ئەهوه بەووبێ کەه پێموابەوو نیگارکێشەم و
پێشموابوو که نووسهرم.
پرسیار :تۆ زوو وازت له کۆلێژ هێنا ،وا نییه؟

ئێدوارد ئەهلبی :بەهڵی زوو وازم هێنەا ،ڕێکەهوتنێکی دووسەهره بەوو ،مەن
قۆناغی یهکهمی زانکۆ نه ئهچوومه زۆرێک لهو کۆرسانهی که ئهبوایه بنم.
مەەن ئهچوومەەه ئەەهو کۆرسەەه بهسەەوودانهی کەەه گەەهوره سەەااڵن دهیانخوێنەەد و
لهئاستی دهرچووندا ڕۆشنبیری باشیان لێ وهچنەو ئەههێنا ،بێگومەان غایەب
ئەەهبووم و لەەه کۆرسەەه داواکراوهکانمەەدا دهرنهئەەهچووم .ئەەهوان ئەەهوهیان بەەهدڵ
نهبوو ،لێرهوه دوو ڕێگایان خسته بەهردهمم :یەان ئەهوهتا بنمەه کۆرسەهکانم،
یان واز له قوتابخانه بهێنم ،منیش وازم له قوتابخانه هێنا ،من یهکێک بەووم
لهوانەەهی کەەه خوێنەەدم ،وه لەەهو بڕوایەەهدا بەەووم ئەەهتوانم ناوێەەک لەەه سروشەەتی
خوێندنی خۆم بنێم .ئهویش مهیلی دهبهنگی بوو.
پرسیار :ههروهها ماڵیش جێهێش بۆ پهیداکردنی بژێوی ،وایه؟

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ وا بوو ،یهکهم ههوڵم ئهوکات بوو که تهمهنم سیانزه
سااڵن بوو ،لهبهر ئهوهی یهکێک له نهنکهکانم دیارییهکی بنووکی کرسمسەی
داپێم ،که چهند سهد دۆالرێک بوو ،بۆیه به جانتایهکی بنوکهوه چوومه نەاو
نیویەۆرک و هەهوڵم دا سەواری پەاپۆڕ بەم – کونەارد  -یەان ههرچییەهک بەوو.
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ئینجا بۆم دهرکهوت که پارهی تەهواوم پەێ نییەه ،هەهروهها هەیچ ناسەنامه و
شتێکیشم نهبوو .بۆیه نهیانهێشت سواری پاپۆڕهکه بم)0(.
پرسیار :ئهتویس بۆ کوێ بڕۆی؟

ئێەدوارد ئەهلبی :هەهر کوێیەهک بوایەەه ،لهنەدهن ،پەاریس ،لهوانهیەه بەەهرهو
پاریس بنوومایه .بهاڵم بۆم نهچووه سهر .بۆیەه چەاوهڕێم کەرد تەا بهتەهواوی
تاقهتمان لهیهک چوو و هینی تیا نهمایهوه.
پرسیار :که ماڵ جێهێش  ،چۆووی بۆۆ گونۆدی گرینۆوچ لۆه شۆاری نیویۆۆرک .بۆهدوای چیۆدا
وێڵ بووی؟

ئێدوارد ئهلبی :پێم وابێ پێم گووترابوو که ههر جموجەۆڵێکی ڕۆشەنبیری
لەەه نیویەەۆرک بەەێ ،لەەه گونەەدی گرینەەوچ ڕووئەەهدا ،ئەەهو شەەوێنهی کەەه خهڵکەەه
سهرنجڕاکێشهرهکانی لێیه .بۆیه چووم بۆ ئهوێ.
پرسیار :ئهی دۆزیتنهوه؟

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ.لهو ڕۆژهیا دۆزینهوهیان ههر زۆر ئاسان بەوو ،کەه
وهکیلی نهبوو ،کهسیش ناودار نهبوو.
پرسیار :کهگهیشتیته ئهوێ چی کرد؟

ئێدوارد ئهلبی :تهواوم کرد – یان تهواوم نەهکرد – بەهچوون بەۆ بینینەی
تەەابلۆی هونهرمهنەەده ئهبسەەتراکته تهعبیرییەەهکان و گەەوێگرتن لەەه مۆسەەیقای
هاوچەەهرخ لەەهکۆڵۆمبیا و لهسەەهر شەەانۆی مەەاک مەەیالن ،بینینەەی چەەاکترین
شانۆگهرییهکانی دهرهوهی برادوای ،درێیهم به گهشهپێدانی ڕۆشەنبیری خەۆم
دا ،کتێبخانه لهو دهوروبەهره هەهبوو ،هەهرکاتێک نهمتوانیایەه کتێبێەک بەدزم،
ئهچووم زۆر بهههرزان ئهمکڕی .ئهوهش خەراپ نەهبوو ،وه سەاڵۆنگهلێکی زۆر
ههبوو که ئێمهی نووسهران ئهچووین بۆی ههموو شەێوهکارهکانیش ئەهچوون
بۆ مهیخانهی سێدهر .بڕۆ ئهوێ و ببینه چۆن بهالدا دێەن(،ئهکەهون) ههنەدێ
خۆشەەه .پاشەەان هەەهموو نووسەەهرهکان ئەەهچووین ب ەۆ ئەەهو مهیخانهیەەهی سەەهر
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دووڕیانی بلیکهر و مهکدۆگاڵ؟ ئهرێ چیان پێ ئهگووت؟ سان ڕۆمیۆ .ههموو
لهوێ بووین و دائهنیشتین و قسهمان ئهکرد ،ئهگهر بتویسەتایه لهگەهڵ ئەاواز
دانهره الوهکان بوویتایه دهبوایه بنوویتایه بۆ چایخانەهی ڕووسەییهکان – نەا
چایخانەهی ڕووسەەییهکان نەهبوو – مهیخانهیەەهک بەوو لەەه باشەووری ڕۆژئەەاوای
نەەهماوه نەەاوی چەەی بەەوو .ئاوازدانەەهرهکان لەەهوێ
کەەارنیل هەەۆڵ .لەەهیادم
کۆئهبوونهوه ،ههموو یهکترمان ئهناسی ،ههموو که گیانی هاوڕێیهتی تێدا
بوو .بهڵێ ،کاتێکی خۆش بوو .بهڵێ نزیکهی ده ساڵم له کاری دوای تەهواو
کردنی خوێندن لهوێدا برده سهر.
پرسیار :چۆن پشتیوانی خۆت ئهکرد؟

ئێدوارد ئهلبی :یهکێ له نهنکهکانم بهشه میراتێکی بنکۆلەهی داپەێم ،کەه
بەووه هەۆی دابینکردنەی بیەره و سەهندهویچ و بهشەی کرێەی شەوقهیهک کەه
لهگهڵ پێنل شەهش هەاوڕێی نزیکمەدا گرتبوومەان ،هەهروهها جارناجەار ئیشەم
ئهکرد .تاقه ئیشەیک کەه پەێم خەۆش بەوو دابهشەکردنی تهلەهگرامی وێسەترن
یونیهن بوو ،ئهوه ئیشێکی باش بوو .ههر کاتێک بتهوێ ئهتوانی کار بکەهی.
وه ئهگهر بهڕاستی زیرهک بیت ئهتوانی بهئاسانی بهخشیش کۆ بکهیتهوه
پرسیار :چی وای لێکردی یان ناچاری کردی ببی به نووسهر؟

ئێدوارد ئهلبی :نازانم .که مێردمنداڵ بووم ئەهمزانی بەهجۆرێ لەهجۆرهکان
تێکهڵ به هونهر ئهبم .بۆیه ویستم ببم بهئاواز دانهر و وێنهکێش و شەێوهکار
و نووسهر ،ڕێگا چارهیهکی تەرم نەهبوو ،مەن ئەهو کهسەه بەووم و بۆیەه واش
ئهکهم .ئیتر مێشکیش بهو جۆره ئیش ئهکات.
پرسیار :هیچ چرکه ساتێکی بڕهڕهوه( اسم) له ئارادا بوو؟
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ئێەدوارد ئەەهلبی :نەەهخێر .ئایەەا بەەۆ یهکەهمجار گەەوێ لەەه بەەاخ ئەەهگیرا؟ ئایەەا
تهماشەای تابلۆیەهکی مەهزن ئەهکرا؟ ئایەا تورجینێە ئهخوێنرایەهوه؟ نەاتوانم
دڵنیا بم .نازانم.
پرسیار :یەکەم شانۆگهری " ،چیرۆکی باخچهی ئاژهاڵن" چۆن نووسرا؟

ئێدوارد ئەهلبی :لەهیادم نییەه ،بەهاڵم ئەهزانم کەه ئەامێرێکی چەاپکردنم لەه
کۆمپانیەەای "وێسەەترن یونیەەهن" دزی و بردمەەهوه ئەەهو شەەوقهیهی کەەه لهگەەهڵ
هاوڕێکانم تێیدا ئەهژیام و دهسەتم کەرد بەه نووسەینی ئەهم شەانۆگهرییه .دوو
ههفتهی خایاند .ناوی " چیرۆکی باخنهی ئاژهاڵن"بوو .من تا ئهو کەات زۆر
شتم ئهنووسی .دوو ههوڵی نیوه ناچڵم له نووسینی شانۆ داو ههرگیز تهواوم
نهکردن ،لهناکاو شانۆگهری "چیرۆکی باخنهی ئاژهاڵن"م نووسی.
ههستێکی زۆر غهریبم ههبوو".ئهمه خراپ نییه ،ئهمه لهوانهیەه زۆر تایبەهت
به خۆ بێت" ئهمه یهکهمین شتێکه که بتوانم بڵەێم نووسەیومه ".تەۆ ئهمەهت
نووسەیوه ،سەهرجهم کاریگهرییەهکانت خسەتۆته الوه و خسەتۆته ژێەرهوه .تەۆ
باش فێربووی ،ئهمه دهنگەی تۆیەه".ئەهوکات ئەهوهم بەۆ ڕوون بەۆوه .ئەهوهش
ههستکردنێکی خۆش بوو.
پرسیار :بهردهوام ئهنووسرێ که تۆ وات دائهنا دیاری ئاههنگی سۆی سۆاڵهی لۆهدایکبوون
بێ .ئایا ئهمه ڕاسته؟

ئێدوارد ئهلبی :زۆر ڕاسته .ئهوه لهوانهیەه دوای دهرکەهوتنی ڕاسەتییهکان
بووبێ .ئهزانی لێره له وێسترن یونیهن تهلەهگرامم دابەهش ئەهکرد ،منەداڵیش
بیت ئهتوانی ئەهو کەاره بکەهیت ،بەهاڵم نەاتوانی تەا پەهنجا سەاڵی لەهو کەاره
بهردهوام بیت ،ئهبێت پیشهیهکی ترت ههبێت.
پرسیار :چۆن ههنگاوی بۆ ههڵئههێنی و چۆن شانۆگهری ئهنووسی ؟
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ئێدوارد ئهلبی :تۆ ئهگەهر شەانۆنامهنوو بیەت ،زۆر زهحمهتەه شەتێ بەۆ
کهسێک ڕوون بکهیتهوه که شەانۆنامهنوو نەهبێ– مەن بۆیەه شەاعیرێکی
زۆر باش نهبووم ،ڕۆمان نووسەێکی خەراپ و چیرۆکنووسەێکی خەراپ بەووم.
پاشان کهوتمه نووسینی شانۆگهری و دوواتەر بەۆم دهرکەهوت کەه ئهمەه ئەهو
شتهیه که ئهبێ بهدرێیایی ژیان بیکهم .ههروههەا لەهو بڕوایەهدام کەه هەهموو
نووسەەهرێک -هەەهموو کهسەەێک لههەەهر لقێکەەی هونەەهردا بێەەت  -کەەاتی تایبەەهت
بهخۆی ههیه بۆ ئەهوهی تەهنها خەۆی بێەت ،ئەهوهش جیەاوازه لەه خەهڵکیتر،
ئهزانی ههندێ که لهتهمهنی هەهژده سەاڵیدا ئەهو کەاره ئهکەهن ،ههنەدێکی
کهش تا پهنجا ساڵی ناگهن پێی .چیرۆکی باخنهی ئاژهاڵن ئهو ساته وهخته
بوو که زانیم شتێکی باش و تایبهت بەهخۆم نووسەیوه .ئیتەر لەهوێوه دهسەت
پێ ئهکهیت و ئاواش ڕوو ئهدات.
پرسیار :ئهتوانی بڵێی ئیلهامی ئهوه چی بوو؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :چیرۆکەەی باخنەەهی ئەەاژهاڵن ئەەهڵێی؟ نەەهخێر ،نەەازانم ،لەەه
یادهوهری ڕابردوو؟ بێگومان .ئاشکرایه دوو جۆر خەهڵکی پێنهوانەهم شەرۆڤه
ئهکرد ،یهکێکیان زۆر سازشی کردبوو لهسهر شێوازی گهوره بوون ئهویتریان
هیچ شوێنێک سازشی نەهکردبوو .ئهمەهش بەهرهو پێکەدادانی ئەهبردن ،بەهاڵم
ئهمه تهنها گرێننهیه ،لهڕاستیدا نازانم و قهتیش نازانم .تەهنها شەانۆگهرییهک
که ئهمزانی بهچی دهستی پێکردووه کاتێ که شانۆگهرییهکم دهربارهی بهسێ
سمیسی گۆرانیبێیی ڕهشپێست نووسی ،که لەه دهرهوهی مەهمفیس لەه سەاڵی
 2937مرد ،تهنها لهبهر ئهوهی ڕهشپێست بوو ،نهخۆشخانهکهش هی سەپی
پێستهکان بوو .تهنانهت لەهوێ بهسەێ لەه شەانۆگهرییهکهدا نییەه ،کەهچی
خوێنهکهی لهوێیه ،بەهاڵم جگەه لەهوه شەانۆگهرییهکانم نووسەیوه بەۆ ئەهوهی
بزانم بۆچی ئهیان نووسم  -من چی بهمێشکمدا بێەت ئهبێتەه شەانۆگهری .وه
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ئەهو ئیدراکەهی لهسەهرمدایه ئهبێتەه شەانۆگهری ،منەیش ئەهیان نووسەم .زۆر
ساده و زۆر ئاسان و زۆر ڕاست.
پرسیار :تۆ زۆر ئاسانی ئهکهیتهوه؟

ئێدوارد ئهلبی :خۆی وایه ،من یهکێک لهو شانۆنووسه تهعلیمیانه نیم که
ئهڵێ"مەن ئەهبێ ئێسەتا شەانۆگهرییهک بنووسەم لهسەهر "...ئەهم یەان ئەهو
بابهتەه و ههنەەدێ کارهکتەەهر پهیەەدا بکەەهم ،بەۆ مەەن زۆر بههێواشەەی دێتەەه بەەهر
تەەهرکیز ،کەەاتێ بەەهپێی پێویسەەت دێتەەه بەەهر تەەهرکیز ،ئەەهوکات گەەوێم لەەه
کارهکتهرهکان ئهبێ و ئهیان ناسم و له شوێنی خۆیان دایان ئهنێم.
پرسیار :چۆن ژیانی نووسهر وهسف ئهکهی ؟ چی وات لێ ئهکات ببی به نووسهر؟

ئێدوارد ئەهلبی :وا دێنمەه بەهرچاو ،ژیەانی هەهر نووسەهرێک زۆر تایبهتەه،
ههندێک له ئێمه ناوبانگێکی گهورهی ههیه ،ههنەدێکی تەریش زۆر سەامناکانه
بێدهنگن ،که که نازانێ ئێمه کێین ،ئهمەهش خەراپ نییەه .ههنەدێ خەهڵک
سهرکهوتنێکی بازرگانانهیان ههیه و ههنەدێکی کەهش نییانەه ،لێەرهدا شەتێک
نییەەه بەەهناوی "ژیەەانی نووسەەهر"هوه ،ئەەهوهی ههیەەه تەەهنها ئەەهو کاتهیەەه کەەه
لهسەەهرهوه ،یەەان هەەهر شەەوێنێک دابنیشەەیت و شەەتێک بنووسەەیت ،ئهمەەه زۆر
تایبهته و لهوانهیه زۆر تایبهتیش بێ بۆ ههر کهسێک.
پرسیار :تۆ وهک تاکێک ،چی وات لێئهکات ئهو شته بنووسی که ئهبێ بینووسی ؟

ئێدوارد ئهلبی :بیرۆکهیهک کهبهمێشکمدا گوزهر دهکات ،ئهوه ئهو شەتهیه
کەەه ئهمەەهوێ لەەه مێشەەکی خەەۆمی بهێنمەەه دهرهوه .ئەەاوا بهسەەادهیی ،مەەن
شانۆنامهنووسم ،لهبەهر ئەهوه شەانۆگهری ئهنووسەم ،مەن ئەهوه ئهکەهم و مەن
ئهوهم ،پێموابێ ئهمه بەۆ هەهموو کهسەێکی داهێنەهر ڕاسەته ،ههنەدێ خەهڵک
ئاواز دانهرن .ههندێ که به دروست لهمه ناگهن ،ئەهزانی هێنەری جەهیمس
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لهو بڕوایهدا بوو ببێ به شانۆنامهنوو  ،بهاڵم ههڵه بوو ،ئارسهر میلەهر لەهو
بڕوایهدا بوو ببێ به ڕۆماننوو  ،بهاڵم ههڵه بوو .دوواتر لهمه حاڵی بوون.
پرسیار :جێ و شوێنی نووسهر لهگۆمهڵگهدا چۆن ئهبینی ؟

ئێدوارد ئهلبی :ئهشێ بێ بایهخانه! لێی بووردرا بێەت .پێویسەته کەرداری
نووسین سوودبهخش بێەت .ئهگەهر نەهتوانرێ تەۆزێ زیەاتر خەهڵک پەهروهرده
بکرێت سهبارهت به هۆشیاری بهرپرسیاریهتی ،ئیتەر ئهنجامەدانی گرنگییەهکی
ئەەهوتۆی نابێەەت ،بەەهاڵم هەەهموو ئهنووسەەین ،چونکەەه ئەەهوهی ئەەهبینین جێەەی
خۆشحاڵی نییه و ئێمه ئهمانهوێ خهڵک باشتر و جیەاوازتر بەێ ،بەهڵی بۆیەه
ئهو کاره ئهکهین.
پرسیار :ئهمه یانی مهبهستێک لهئارادایه؟

ئێدوارد ئهلبی :بێگومان .مهبهست بەۆ هەهموو شەتێک لهئارادایەه  -تەهنها
حیزبی کۆماریخوازان نهبێ .لهوانهیه  -جگه لهوهی ئهشێ فێری تەر و قێەز
لێهاتنهوهمان بکات.
پرسیار :لههۆهر ئیشۆێکدا نوشوسۆتی ههیۆه ،بێهیۆوایی ههیۆه ،چۆۆن بۆهرخورد لهگۆهڵ ئهمۆه
ئهکهی ؟

ئێدوارد ئهلبی :لهو بڕوایهدام ئهبێ وای دابنێی که هەیچ کهسەێک بەهڵێنی
باخنەەهی پەەڕ لەەهگوڵی پێنەەهداویت .ههنەەدێجار ئاسەەاییه و ههنەەدێجاری تەەریش
زهحمهتەەه ،بەەهاڵم ئهگەەهر ههسەەتکردنێکی تەەهواوت بەەهخود نەەهبێ بەەۆ زاڵبەەوون
بهسهر شکست ،یان سهرکهوتن ،ئهوا کێشهت ههیه ،ئهوه ئهزانم کەه ههنەدێ
لهو شانۆگهرییانهم که زۆر جهماوهری نین ،کهچی چاکترینیانن ،لهدوا جەاردا
ههر تێئهگهن ،من وهک نووسهرێک قهت متمانەهم بەه ڕۆشەنبیری خەۆم کەهم
نهبووه ،ئهمهش ههڵه دێته بهرچاو ،ئهمەهش جەهرگ بەڕه ،بەهاڵم ههقیقهتەه،
من وهکو نووسهرێک قهت گومانم نهبووه سهبارهت به تواناکانم.
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پرسیار :ئایا قهت ئازارت بههۆی گومانی خودیی ،یان ترس له ژێرکهوتن چێژتووه؟
ئێدوارد ئهلبی :نهخێر .نهخێر .نهخێر .بهاڵم دوای ئهوهی ئێسەتا کەه زۆر
پیرو کهنهفت ئهبم ،ئهزانی ئهگهری ئەهوه لهئارادایەه کەه عەهقڵم هەهمان ئەهو
چیرۆکه بهپێزهی سهبارهت بەه بەهرنارد شەۆ ،ئەهنجام بەدات؟ ئەهوهش کەاتێ
تهمهنی بهرهو نەهوهد سەاڵی ئەهچوو – هیەوادارم ئهمەه ڕاسەت بێەت – ڕۆژێ
شانۆگهرییه بهراییەهکانی ئهخوێنێتەهوه ،و گرفتەی تێگهیشەتنی ئەهبێ لێیەان،
ئینجا ئهیان نووسێتهوه و سادهتریان دهکاتهوه و تا تێیان بگات ،بۆیه ئهبێ
کارهکانی لهبن دهست دهربهێنن چونکه دهستکارییان ئەهکات (.پێئهکەهنێ)
لهوانهشه کۆمهکی ههندێکیانی کردبێت.
پرسیار :تۆ پێشبینی ئهوهت بۆ خودی خۆت نهکردووه.

ئێدوارد ئهلبی :ئۆی خوایه ،هیوادارم وا نەهبێ! ئهگەهر وا بکەهم هیەوادارم
لهبن دهستمی دهربهێنن.
پرسیار :گرنۆگ نییۆه لۆه چ مهیدانێکۆدا بۆێ ،تۆۆ نۆاتوانی هۆهموو کاتێۆک خۆهڵک دڵخۆۆش
بکهی  .بهتایبهتی کۆاتێ ڕووبۆهڕووی ڕهخنۆه و پێداچوونۆهوه ئهبیتۆهوه ،تۆۆ ئۆهوه چۆۆن ڕایۆی
ئهکهی ؟

ئێدوارد ئهلبی :بۆ ئهبێ کهسێک حهز بهوه بکەات؟ هەهموو شەانۆگهرییهک
چڕی خۆی ههیه ،گرنگی تایبهت به خۆی ههیه .ههندێ شانۆگهری سەادهن،
ههندێکی تر ئاڵۆزن .ههندێکیان ئهزموونگهرین و ههندێکیشیان سروشتخوازن.
جا ئهگهر بتهوێت دڵەی هەهموو خەهڵک خەۆش بکەهیت ،ئەهوا بەهرهو شکسەت
ههنگاو ئهنێی.
پرسیار :جا کهواته بۆ دڵنیایی خۆت ئهبێ ئازایهتی ههبێ ؟

ئێدوارد ئهلبی :تۆ ئهبێ ئهو شانۆگهرییه بنووسەی کەه لەه مێشەکتدایه ،و
وای دابنێی که ڕۆشنبیرییهکهت نهڕووخاوه و ههروهها ئهگهر خهڵک وریا بەن
لهوانهیه شتێک فێر ببن.
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پرسۆۆیار :ئایۆۆا تۆۆۆ پڕکێشۆۆیی ئهکۆۆهی ؟ ئایۆۆا گرنگۆۆه وهک نووسۆۆهرێکی شۆۆانۆیی پڕکێشۆۆیی
بکهی ؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :مەەن هەەهموو بهیانییەەهک لهخەەهو ههڵناسەەم بڵەەێم" ئێسەەتا
ئهتوانم ههندێ پڕکێشیی بدۆزمهوه و ئەهنجامیان بەدهم؟" نەهخێر .بەهاڵم لەهو
بڕوایهشەەدا نەەیم سازشەەم لهسەەهر کەەردبن ،لەەهو بڕوایەەهدا نەەیم قەەهت بەەهخۆم
گەەووتبێ"پەەهح ئهمەەه ئهبێتەەه بابەەهتێکی قەەهتیس مەەاو ،لهوانهیەەه باشەەتر بەەێ
نهینووسم" یان " پهح لهوانهیه باشتر بێ لێره سەادهی بکهمەهوه ".نەهخێر.
چاویشی پێەدا ناخشەێنمهوه ،هەهوڵ ئەهدهم بەه ئەاڵۆز کردنیەان باشەتر بێمەه
بهرچاو .نهخێر .تۆ ئهوه ئهنووسی کهلهمێشکتدایه.
پرسۆۆیار :چ بهشۆۆێکی ئۆۆهو پرۆسۆۆهیه زۆر گۆۆرنگن بۆۆۆ تۆۆۆ ،نووسۆۆینی بۆۆهرایی ،یۆۆان دووبۆۆاره
نووسینهوه؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :دووبەەاره نایەەان نووسەەمهوه ،بههەەهرحاڵ زۆر نەەا ،لەەهو
بڕوایهدام ئهشێ من ههموو نووسینهکان دووبەاره بنووسەمهوه ئهمەهش پەێش
ئەەهوهی ئاگەەادار بەەم لەەهوهی کەەه مەەن شەەانۆگهری ئهنووسەەمهوه ،چونکەەه وهک
ئاشکرایه داهێنان بهرهنگاری دهکا و له نائاگاییدا دهژێت ،وا نییەه؟ لهوانهیەه
بهرهنگاری نائاگاییش بکات و لهناو نائاگاییشدا بیێەت ،شەانۆگهرییهکانم لەهو
بڕوایهدام کهشف دهکرێن پێش ئهوهی من ئاگام لێیان بێت ،پێموابێ خۆیەان
لهوێدا فۆرمۆڵه ئهکهن و پاشان بهرهو هۆش و ههست ئەهبزوێن و دوواتەریش
بۆ سهر کاغهز .من چاک ئهزانم – یەان متمانەهم ههیەه  -بەه کارهکتەهرهکان
شانۆگهرییهکم بۆ بنووسن .بۆیه هیچ ناسەهپێنم بهسەهریاندا .لێیەان ئهگەهڕێم
دهست ئاوهاڵ بن و چییان ئهوێ بیڵێن و بیکهن و ئهمهش بەۆ خەۆی ئهبێتەه
شانۆگهری.
پرسیار :لهگهڵ شانۆگهری کۆێ لۆهڤێرجینیا وؤڵۆف ئهترسۆێ ؟ دان پیانۆانێکی بۆهرفراوان
بردهوه ،ئهوه پڕوپاگهندهی سهرکهوتن و ههروهها ڕهخنهیهکی سهرکهوتوو بوو؟
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ئێدوارد ئهلبی :وه یهکهم شانۆگهریم بوو له پهنجاو پێەنل خولەهک درێەی
تر بێت.
پرسیار :ئهوه چ کاریگهرییهکی بهسهرتهوه ههیه؟

ئێدوارد ئهلبی :چی؟ ئهوه له پهنجاو پێنل خولهک درێی تر نهبوو؟

پرسیار :ناو و ناوبانگی لهگهڵدا نهبوو.

ئێدوارد ئهلبی :بهههرحاڵ ،من ناودار نیم و بڕوام بهم جۆره دهسەتهواژانه
نییه ،من ئهو کهسانهی بەهدڵیان بەوو ،ئاسەوودهم کەردن ،ئهمەهش ئاسەاییه،
بهاڵم حهزیشیان له چیرۆکی باخنهی ئاژهاڵن و خهونی ئهمهریکی و مهرگی
بهسێ سمیس و سندووقی لم بوو ،ئهوانهشیان بهدڵ بوو .بەهاڵم ئەهم شەێوازه
جیاوازه ،ئهمهیان لهسهر برادوهی نمایش کرا ،بۆیه ئهمهش بهو مانایه بەوو
که دهبوایه لهپێشبڕکێدا بێت و ههڵوێسەتێکی گهمیانەهی لەهو جەۆره .شەانۆی
بازرگانی .تۆ ئهو شتانه لهگهڵ خۆتدا بهرز دهکهیتهوه ،ئهزانی من تا ئێسەتا
بیسەەت و ههشەەت شەەانۆگهریم نووسەەیوه ،لەەهو بڕوایەەهدام زۆربەەهیان لەەه هەەۆڵی
شانۆی بنکۆلهدا جیهانی پەڕ بایەهخی خۆیەان هەهبووه ،لەهو بیسەت و ههشەت
شانۆگهرییه ،لهوانهیه کهمتر له نیوهیان لهسەهر بەرادوهی نمەایش کەرابن،
کهچی گوێشم لێ نییه .زۆربهی هۆڵه شانۆییهکانی برادوهی زۆر گەهورهن ،مەن
بۆ هەهر شەانۆگهرییهکم هەۆڵێکی چەوار سەهد کورسەی بەه باشەتر دائەهنێم لەه
هۆڵێکی نۆ سهد کورسی ،که له بننینهدا ژووری شانۆن ،وه بینهری هەۆڵێکی
شانۆگهری بنوک زۆر وریا ترن و چهند گهنجتریش بن ڕۆشنبیرترن .بۆیه مەن
زۆر خۆم بەه بەهختیار ئەهزانم کەه هەیچ شەانۆگهرییهکی تەرم لهسەهر بەرادوهی
نمایش ناکرێ ،جگه لهوهی لهوانهیه بهرپرسیاریت ههبێ بۆ وریاکردنەهوهی ئەهو
خهڵکه.
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پرسیار :لهسهر خهتی ئیشکردن  ،بهشێوهیهکی زاتی چ شتێک ههستێکی مۆهزنی دڵنیاییۆ
پێ ئهبهخشێ ؟

ئێەەەدوارد ئەەەهلبی :بهرههمهکەەەهت لەەەهبازاڕ تەەەهواو نەەەهبێ ،درۆ نهکەەەهیت،
نەهک سازشەکردن
شانۆگهرییهکانم بهو شێوهیهی که ئهیانەهوێ دابنەرێن،
لهسهر بهرههم هێنان ،یان ڕۆڵ بینین ،یاخود شتی لهو جەۆره .مەن ههمیشەه
توانیومه خودی خۆم بم ،که ئهمهش شتێکی جوانه ،لهوانهشه زۆر بهئاسەانی
بۆم ڕایی بووبێ به هەۆی سەهرکهوتنی بەهرایی شەانۆگهری کەێ لەه ڤێرجینیەا
وۆڵف ئهترسەێت؟ بەۆ ئەهوهی بهرههمهکەهت لەهبازاڕ تەهواو بەێ ئەهم هەهموو
فشەەارهت لهسەەهر بەەێ و ئەەهبێ شەەتێکی جیەەاوازیش ئەەهنجام بەەدهی .بەەهاڵم
ڕووبهڕووی جۆرێ له شهڕهنگێزی بوومهوه .ئهمەهش ئەهو شەانۆگهرییهیه کەه
نووسەیومه و ئهمەهش ئەهو شەانۆگهرییه نایابهیەه کەه ئهمویسەت بهئەهنجامی
بگهێنم.
پرسیار :ئایا قهت سازش کردووه؟

ئێدوارد ئهلبی :یهک دوو جارێەک سازشەم کەردووه ،ئاسەووده نەهبووم بەه
ههندێ ئهکتهر که دهبوایەه دایەان بنەێم ،وهکەو تەر نەهخێر .ئەهزموونێکم لەهو
بارهیهوه پیەاده کەرد .گەووتم" باشەه هەهموو خەهڵکی پەێم ئەهڵێن کەه ئهمەه
هاوکاریکردنی هونهره ".بهههرحاڵ شەتی لەهو جەۆره کەه هەهرگیز بەڕوام پێەی
نهبووه .ئهوه نواندنێکی داهێنهرانهیه و پاشان خهڵکیش ههن ئهو کارهت بەۆ
ئهکەەهن .لەەه شەەانۆگهرییهکدا گەەووتم "باشەەه ئەەهم هەەهموو خهڵکەەه وا ئەەهزانن
لێهاتوون ،من ئهو شته ئهکهم که ئهوان خوازیارین ".بەێ ئەهوهی دهسەتکاری
دهقهکه بکهم ،وه زۆر شتم هاویشتۆته سهر که حهزم لێیان نهبووه .یان هیچ
چوونه پێشهوهیهکی تێدا نەهبووه ،ئەهوهش دۆڕانێکەی حهیابەهر بەوو ،لهگەهڵ
ئهوهشدا ئهگهر حهیای خۆم بهرم ئهمهوێ لهسهر حیسابی خۆم بێ.
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حهز ئهکهم متمانهی خۆم و گازاندهی خۆم بۆ خۆم ههڵگرم ،چونکه خۆت
ئهزانی وهک کهسێکی تر ئهتوانم ههڵهی زۆر بکهم .بهاڵم پێموایه ههڵەهکانم
زۆر خۆشن .بهههرحاڵ بۆ من وان.
پرسیار :به ئاوڕدانهوه بۆ دواوه ،ئێستا چ شتێک دهربارهی دهستکهوت ئهزانی ،لهکاتێکدا
که گهنج بووی تێی نهئهگهیشتی و نهت ئهزانی؟

ئێدوارد ئهلبی :من تهواو دڵنیا نەیم بیەرم لەهو جەۆره شەتانه کردبێتەهوه،
کاتێ که دهستم پێکرد .وه دڵنیاش نەیم لەهوهی کەه ئێسەتا زۆر بیریەان لەێ
ئهکهمهوه ،بهاڵم لەهو بڕوایەهدام لەه ئێسەتادا ئەهکرێ زۆر بهباشەی بیەر لەهوه
بکرێتەهوه کەه چ شەتێک بهسەووده .ئهمەه هەهموو شەتهکهیه .چونکەه هەهموو
هونهرهکان سوود بهخشن .ئهگهر تهنها جوان کردنیان دهرباز بوون بێت ئهوه
کات بهفیڕۆدانه ،تۆ ئهو شته ئهنووسەی کەه ئهینووسەی بەۆ ههوڵەدان تەا وا
لهخهڵک بکهی بهو جۆره ڕهفتار بکهن که تۆ ئهتهوێ .وایان لەێ بکەهی بەهو
جۆره بیر بکهنهوه که تۆ پێت وایه ئهبێ بهو شەێوهیه بیەر بکهنەهوه .ئهگەهر
جوان ڕهفتاریان نواند ئهوا باشه ،ئهگهریش نا ئهوا زهحمهته .من وای ئهبینم
دهستکهوتهکه له پێکانی ئامانجهکهدایه.
پرسیار :ئهتوانی به درێژی باسی ئهوهمان بۆ بکهی مهبهست له "سوودبهخش" چییه؟

ئێدوارد ئهلبی :ههموو هونهر سوود بهخشه ،چونکه زۆرمان سهبارهت بەه
ئاگەەەایی پێئەەەهڵێ .وامەەەان لێئەەەهکات تێوهگلێینەەەه بیرکردنەەەهوه و دووبەەەاره
ههڵسهنگاندن و دووباره تاقیکردنهوهی بههاکانمان بۆ دۆزینهوهی هەهر شەتێ
کەەه بیەەری لەەێ ئهکهینەەهوه و بەەۆ مەەاوهی بیسەەت سەەاڵ بیرمەەان لیکردۆتەەهوه و
شەەهرعییهتی هەەهر مەەاوه ،هونەەهر یارمەەهتی داویەەن بەەۆ تێگهیشەەتن لەەه گەەۆڕانی
بههاکان .ئهگهر ئێمه له دۆزینهوهی تواناییەهکانی مێشەکمان بوهسەتین ئەهوه
یانی خهوتووین .ئهی ئهگهر وایه بۆ ههر بهتهواوهتی نهخهوین؟ لهبەهر ئەهوه
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هەەهموو هونەەهرهکان فهلسەەهفین و سوودبهخشەەن .ئەەهوهش یهکێکەەه لەەه شەەته
گرنگهکان سهبارهت به هونهری ئهفریقی که وهکەو هونەهر نەهخوڵقاوه ،بەهڵکو
فهلسەەهفهیهکی بهسەەووده بەەۆ ئەەایین و سەەهما دروسەەت بەەووه .خەەهڵکیش کەەه
دروستی ئهکهن بیر لهخۆیان ناکهنهوه" ئهی خوایه من چ پهیکهرتاشەێکم".
نهخێر .شتێکی سوود بهخش بۆ خۆیان دروست ئهکەهن .مەن لەهو بڕوایەهدام
ئهمەەه لەەه ڕۆمەەان و شەەانۆگهری و شیێریشەەدا ڕاسەەته .لهڕاسەەتیدا وای ئەەهبینم
ههموو کهسه داهێنهره جیدییهکان ،ههمان ههستیان ههیه .زۆربهمان ئهوهنده
ژیرین که قسهی لهبارهوه نهکهین.
پرسۆۆیار :تۆۆۆ باسۆۆی "بۆۆههاکان" ئهکۆۆهی  .ئۆۆهمڕۆ قسۆۆه زۆره سۆۆهبارهت بۆۆه بۆۆههاکان لۆۆه
ئهمریکا ،ئهتهوێ بڵێی چی؟

ئێدوارد ئهلبی :ههمیشه زۆر وشه ههن بهههڵه بەهکار دەهێنەرێن .مەن زۆر
کهسەێک دهرزی ئەاژنم
بیەر لەه بەههاکانم ناکهمەهوه .ئەهزانم چەین ئهگەهر
بکات ،ههرچی لهتوانامدا ههبێ ئهیکهم بۆ پاراستنمان لەه هێزهکەانی تەاریکی
که ئهیانهوێ بهسهر دیموکراسیمانا زاڵ ببن ،وه پێشموایه ئێمەه بههێواشەی،
ئاشتییانه ،کۆمهڵگهی شۆڕشگێڕانه گهشه پێئهدهین .بۆیه ئاوا لهالیهن چینەی
بازرگانانهوه شکڵمان پێدراوه و هەهروهها بۆیەهش ئەهبێ کۆمهڵگەه ئاشەتییانه
گهشەەه بکەەات ،مەەن هەەهوڵ ئەەهدهم خۆمەەان لەەهو ڕاسەەتییه بێەەدار بکهمەەهوه کەەه
داواکارییەەه دیموکراسەەییهکان دهنگەەدانیان ئەەهوێ و ئەەهو دیموکراسەەییهش زۆر
ناسکه .ههروهها ئهگهر ئێمه لهسهر شتهکان هەڵنەدەین ،ئهوا ئهو شەتانهی
که شایانمانه وهچنگی ئهخهین ،وهک ئەهوهی کەه ئێسەتا ئهیکەهین .هەهروهها
بڕواشم وایه ههموو هونهر لهبنهڕهتدا له دیدگای فهلسهفییهوه ،سیاسییه.
پرسیار :ئهتهوێ بڵێی که له کارهکانتا پهیامێک ههیه؟
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ئێەەدوارد ئەەهلبی :لهوانهیەەه ،هیەەوادارم کۆمەەهڵێ پەەهیام هەەهبێ ،بهشەەداری
خودی ژیانت بێت  -له سادهیی و بێوهییدا نقەووم مهبەه .تەا ئەهو جێگهیەهی
ئهزانین تۆ یهکجار ئهژیت ،هیچ لهوه خراپتر نییه لەه کۆتەایی ژیانتەا ههسەت
بکهیت که نهژیاوی.
پرسیار :کهدهست بهنووسین کرد ،پێشبینی ئهوهت ئهکرد سێ خۆهاڵتی پۆۆلیتزهر بهدهسۆ
دههێنی؟

ئێدوارد ئهلبی :ئمممم! ئهوه زۆه نییه.

پرسیار :ئهوه چهند گرنگه بۆت؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :تهماشەەاکە ،ئهگەەهر خەەهاڵت ببهخشەەێنهوه ،زۆر باشەەه
بهدهستیان بهێنەی .هەهرکاتێ خەهاڵتێکم بهدهسەت هێنەابێ سەهرم سەوڕماوه،
ههرکاتێکیش بهدهسەتم نەههێنابێ هەهر سەهرم سەوڕماوه ،مەن لەه حاڵەهتێکی
بهردهوامی سهرسوڕماندا ئهژیم.
پرسیار :چۆن پێوانهی دهستکهوت ئهکهی ؟ ئهی سهرکهوتن چۆن ههڵئهسهنگێنی ؟

ئێدوارد ئهلبی :من ناتوانم لهگهڵ کارهکەانی خۆمەدا ئەهوه بکەهم ،چونکەه
ناتوانم بهو جۆره لهکاری خۆم بڕوانم ،ئهگهر کتێبێک بخوێنمهوه ،یان بنمەه
شانۆگهرییهک ،یان تهماشای تابلۆیهک بکهم ،یان گوێ لهپارچەه مۆسەیقایهک
بگەەرم ،وام لەەێ ئەەهکات ڕادهی وهاڵمەەهکانم فراوانتەەر بێتەەهوه  -وام لەەێ ئەەهکات
جیاواز بیربکهمهوه ،وام لێ ئهکات بهتهواوی بیر له شتێک بکهمهوه  -ئهوسەا
ئەەهزموونێکی بهسەەوودم هەەهبووه ،بهپێنهوانەەهوه ،وهک گەەووتم ئەەهوه تەەهنها
ئارایشت و کات بهفیڕۆدانه.
پرسیار :هیچ شتێک ههیه که نهت کردبێ و هز بکهی بیکهی؟

ئێدوارد ئهلبی :بازدان بەه پهڕهشەووت! حەهز ئهکەهم ئەهوه بکەهم ،ئهگەهر
دڵنیا بەم لەهوهی ئەهو نهعلهتییەه ئهکرێتەهوه و لەهکاتی کهوتنەه خوارهوهمەدا
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القهکانم ناشکێن ،خۆشه ئهوه بکهی ،نهخێر ئهمهوێ بۆ ماوهیهک تەهنها بەه
نووسینی شانۆگهرییهوه خهریک بم ،چونکه ئهتوانم باشتر و بهسوودتر بم.
پرسیار :تۆ لهو بڕوایهدای ههمیشه بواری بهرهو پێش چوون لهئارادایه؟

ئێدوارد ئهلبی :ههمیشه ،بێگومان ،بۆیه لهو بڕوایهدام ئێستا لهم کۆتەایی
ههفتهیه ،شتێک بهدهسەت ئەههێنم پێەی ئەهڵێن خەهاڵتی دهسەتکهوتی هەهتا
ههتایی برادوای ،کهتۆزێک زووە ئەمدرێتێ ،من هێشتا کارەکانی ژیانم تەهواو
نهکردووه .بهاڵم وای دائهنێم ئهبێ زوو بتدرێتێ ،ئهگهر بکەرێ پەێش ئەهوهی
بمری بتدرێتێ.
پرسۆۆۆیار :چ بیرۆکهیۆۆۆهک ،یۆۆۆان گرفتێۆۆۆک ،یۆۆۆان بۆۆۆهرهنگار بوونهوهیۆۆۆهک لۆۆۆه ئهمۆۆۆهریکۆۆۆا
لهسهرهتای سهدهی بیس و یهک جێگای بایهختن؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :مهترسەەییهکانی سەەهر دیموکراسەەی لهسەەهر بهشەەێک لەەه
پەەاڵێوراوان کەەه لەەهو بڕوایەەهدام دهنگەەدان زۆر خۆپهرسەەتانه بەەوو .زۆربەەهی
دهنگەەدانمان هەەیچ پهیوهندییەەهکی نییەەه بەەهوهی چ شەەتێکی بەەاش دێتەەه ڕێەەی
خهڵکی باش ،ئهوه دهنگدانێکی خۆپهرستانه و نهزانییه ،بۆم دهرکهوت ئهوه
زۆر مهترسیداره ،ئهوه ئهتوانێ زۆر زۆر خێرا دیموکراسی بکوژێ ،ئهبینم کەه
سەەەهرکهوتنهکان بهسەەەهر ئازادییەەەه مهدهنییەەەهکان لەەەه کۆمهڵگەەەهی خۆمەەەان
مهترسەیدارانە شەەکاونەتەوە ،لەەه ئهمەەهریکا هەهرگیز مهترسەەی لهالیەەهن چەەهپی
موتهتهریف لهئارادا نهبووه .مهرگی دیموکراسی ،فاشیزمه .وه خۆمان ئهبینم
بهردهوام نزیکتەر و نزیکتەر ئهبینەهوه لەهو ملدانەه ،کەه ئەهوهش زۆر نیگەهرانم
ئهکات.
پرسیار :ئایا دهربارهی ئهمه ئهنووسی؟

ئێدوارد ئهلبی :پێموابێ ههمیشەه ئهنووسەم ،بەهاڵم نەاچم شەانۆگهرییهکی
سیاسی فێرکاریی بنووسم ،لهبەهر ئەهوهی بێمانایەه و ئهمەهش ئەهوه نەاهێنێ،
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گهر بتوانم خهڵک قایب بکهم به بێدار بوون ،پەڕ بەه پەڕی ژیەان بەیێ ،ئهمەه
مهفرۆشەه و سازشەی لهسەەهر مهکەه .خەهڵک هەان بەەده ئەهوه بکەهن و ئینجەەا
ئومێدیش ههیه.

پرسیار :ئهگهر یۆهکێ لۆهم گهنجانۆه بۆێن بۆۆالت و دوای ئامۆژگاریۆ لێبکۆهن ،چییۆان پۆێ
ئهڵێی؟

ئێدوارد ئهلبی :ههوڵبده تۆزێک بنۆره ناو هۆشی خۆتهوه .بزانەه ئهتەهوێ
چی بکهی له ژیانتا ،بهڕاستی چیت ئهوێ و بهڕاستی تۆ کێەی ،تەۆ ژیەانی
خۆت بهفیڕۆ مهده به ئهنجامدانی کارێک که لهکۆتاییدا بێزار ببەی لێەی ،یەان
ههست به بێ بهرههمی ،یان کات بهفیڕۆدان بکهی .ئهوه ژیانی تۆیه ،پڕ بەه
پڕی ژیەان بەیی و تەا ئەهتوانی سەوودی ببینەه".سوودبهخشەی" لێەرهدا زۆر
گرنگه .پێویسته سوود بهخشانه ژیابی نهک خۆپهرسەتانه .ژیەانێکی سەوود
بهخشانه ،لهوانهیه له دووا جاردا زۆر لهبهر داڵن بێ.
پرسیار :دوا پرسیار :چۆن هز ئهکهی یاد بکرێیتهوه؟

ئێدوارد ئهلبی :پێم باشه بڕۆم لهبری ئهوهی یاد بکرێمهوه.

پرسیار :هیچ شتێکی تر ههیه کهباسمان نهکردبێ و پێ وایه گرنگه بۆ باسکردن؟

ئێدوارد ئهلبی :با بزانین ،ئێمه دهربارهی سێ شەتی زۆر گرنەو نەهدواین،
که شانۆنامهنوو حهز ئهکات دهربارهیان بدوێ ،ئهوانیش سێکس و پەاره و
خواردنن.
پرسیار :سهربهس به ،باسیان بکه.
ئێدوارد ئهلبی :ئێستا هیچ کاتمان بهدهستهوه نییه .حهیف!
پرسیار :زۆر سوپاس ئهکهم.

ئێدوارد ئهلبی :شایانی نییه ،خۆشحاڵ بووم به قسهکردن لهگهڵتا)2).
*

*
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بێری فۆکس :پێمان بڵێ ،ههڵسهنگاندنی گشتی چییه بۆ بارودۆخی شانۆی ئهمهریکی؟

ئێدوارد ئهلب :بارودۆخی شانۆی ئهمهریکی پێویسەتی بهگهشەهکردنی زۆر
ههیه ،ئێمه له قوتابخانهکاندا خهڵکی ڕۆشنبیر ناکهین بەه هونەهر .بهداخەهوه
ئێمەەه لهبننینەەهدا ڕۆشەەنبیریی هونەەهرییمان وهسەەتاندووه ،چەەۆن کهسەەێک
بهشداری بکەات لهکاتێکەدا بەه هونەهر ڕۆشەنبیر نەهکرێت؟ بهداخەهوه ئەهوهی
لەەهڕووی بازرگانییەەهوه باشەەه ،بەەه پێویسەەت ئەەهوه نییەەه کەەه لەەه ڕووی
ئیستاتیکییهوه باشه .واڵتی ئێمه پاڵ به بازرگانییهوه ئهنێ لهسهر حیسەابی
ئیستاتیکا ،ئهم دوانه دوو گرفتی جیددین.
بێری فۆکس :تۆش لهم شااڵوه بهشداری ،یان ئهمه هێرشی جارانه؟

ئێدوارد ئهلبی :ئهی چۆن ،قسهم لهسهر ئهم بابهته کەردووه ...کهسەیش
گوێی لێ نهگرتووم .بهاڵم وا بۆ ماوهی چەب سەاڵه قسەه لهسەهر ئەهم بابهتەه
ئهکهم و بهردهوامیش خراپتر ئهبێ ،ئهمه کێشهکهیه.
بێری فۆکس :بهڕای تۆ چارهسهر چییه؟

ئێدوارد ئهلب :خۆت ئهزانی ئهبێ دوو شتت ههبێ ،خهڵکانێکی ڕۆشنبیر و
بهدهربهست بۆ هونهر،ئهمهش ئەهبێ لهقوتابخانەهدا بهئەهنجام بگەات .ئەهبێت
مامۆستات ههبێت که لەهبواری هونەهردا شایسەتهی وانەه گووتنەهوه بەن و ڕێ
پێدراو بن بۆ ئهو کاره .بەهاڵم بەهردهوام ئەهبینم پرۆگرامەه هونهرییەهکان لەه
قوتابخانه تایبهتی و گشتییهکاندا الئهبرێن ،ئهبێت ئهمهت ههبێت و هەهروهها
ئهبێ کۆمهڵگهیهکت ههبێت که بیهوێ بههونهر ڕۆشنبیر بێت.
بێری فۆکس :ئهگهر ئهمڕۆ دهس پێ بکهیتهوه ،ههمان ئهو پیشهیه هۆهڵ ئۆهبژێری  ،کۆه
ههڵ بژاردووه؟

ئێدوارد ئهلبی :لهوانهیه زۆر زهحمهت بێت ،بهاڵم بهردهوام کهسێکی نەهختێک
کهللەهڕهق بوومەه و پەێم باشەتر بەووه خەۆم ههڵەه بکەهم لەهوهی بەه ههڵەهی
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خهڵکی ترهوه بییم ،من ههمیشه و بەهزۆری شەتهکانم بەهو شەێوهیهیه کەه خەۆم
مهبهستمه ،ویستوومه .ههمیشهش توانیومه زۆربهیان بهدهست بێنم.
بێری فۆکس :تۆ ئهچیته فێستیڤاڵه مۆسیقییهکانی برادوای وهکو (الین کینۆگ) ،یۆان ئایۆا
به بێ بایهخییهوه ئهڕوانیته ئهو جۆرە شتانه ؟

ئێدوارد ئهلبی :ئهبێ بیر بکهمهوه ،به هەهرحاڵ پەازده خولەهکی یهکەهمی
(الیەەن کینەەو) ،یەەهکێک بەەوو لەەه چەەاکترین فێسەەتیڤاڵی مۆسەەیقا کهلەەهژیانما
دیبێتم .بەهاڵم دوای ئەهو پەازده خولهکەه ،بهخەهڵک ئەهڵێم ههڵسەن و بەڕۆن،
پەەەەازده خولەەەەهکی یهکەەەەهم زۆر نایەەەەاب بەەەەوو .مەەەەن یەەەەهکێک بەەەەووم لەەەەه
دهنگدهرانی(لیینەی دادوەر)ی خەهاڵتی تەۆنی ،بۆیەه بەههۆی بهرپرسەیاریهتی
ئهبوایه بنوومایه بۆ بینینی شتگهلی خراپ .من ناتوانم دهنو بدهم تا شەتی
باش نهبینم .ئهمهش بهو مانایهیه که زۆربەهی ئەهو شەتانهی لهسەهر بەرادوای
پێشکهش ئهکرێن باش نین ،ئهبێ به ناچاری ژمارهیهک شانۆی خەراپ ببیەنم
که بۆ خهاڵتی تۆنی ههڵ بیێرراون.
بێری فۆکس :ئێستا چی بهدهستهوهیه؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :ئەەهوهی ڕاسەەتی بەەێ ئێسەەتا مەەن بەەه چەەوار بهرههمەەهوه
سهرقاڵم ،ههموو وهرزهکەه بەۆ شەانۆگهرییهکانم لەه نیویەۆرک و دهوروبەهری
تەهرخان کەەراون ،مەەن شەەتێکی تەەر ناکەهم بێجگەەه لەەهوهی لەەه مهشەەقێکهوه بەەۆ
مهشقێکی تر و ههوڵدان بۆ ئهوهی ههموو شتێک لهژێر کۆنتڕۆڵدا بێت ،بهاڵم
شانۆگهرییهکی ترم له خهیاڵدایه که لهوانهیه بۆ هاوینی داهاتوو ئاماده بێ.
بێری فۆکس :شتێکی باشه تۆ ئێستاش ههر خهریکی نووسین5

ئێدوارد ئهلبی :من زۆر بهچاکی بایهخ بهخۆم ئەهدهم ،ئەهچم بەۆ کۆرسەی
وهرزش و وهرزش ئهکهم ،ئهزانم چی ئهخۆم ،جگهره ناکێشم و ناشەخۆمهوه،
بۆ ماوهیهک ئهڕۆم لهگهڵیا ،پێموابێت ههتا ڕوخانی عهقڵ.
بێری فۆکس :چ ئامۆژگارییهک ههیه بۆ شانۆنووسه الوهکان؟
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ئێدوارد ئهلبی :باشه ،تۆ ئهشێ بزانی خهڵکی پێش تەۆ چییەان کەردووه،
تۆ له یۆنانهوه دهست پێئهکهی ،له سۆفۆکلیس و ئهرسەتۆفانیس ،تەۆ خەۆت
ئاشنا ئهکهی به گرنگترین ئەهو شەانۆگهرییانهی کەه لەه مێەیوودا نووسەرابن.
ئهمه یهکهم شته که ئهبێت بیکهیت ،ئەهبێ بزانیەت بەهگی چیەدا ئهچیتەهوه و
(پێئهکهنێ) وه له کێەوه شەت فێەر ئەهبیت ،ئهمەه زۆر گرنگەه .بەهاڵم گرنگتەر
لهمهش ئهوهیه ههنەدێک کەه بیەر لەهوه ئهکهنەهو کەه حەهز ئهکەهن بەبن بەه
شانۆنامهنوو  ،لهڕاستیشدا ڕۆماننووسن ،یان شاعیرن و شانۆنامهنوو نین،
تۆ بهڕاسەتی ئەهبێت ئەهوهت ال ڕوون بێەت کەه شانۆنامهنووسەیت .ئهمەه زۆر
گرنگه.
بێری فۆکس :چ شارهزاییهک تایبهتمهندیی ئهداته شانۆنامهنووس؟

ئێەەدوارد ئەەهلبی :نووسەەینی شەەانۆ تەەا ڕادهیەەهکی زۆر هونەەهرێکی بینەەراو و
هەروەها ئهدهبییه ،ئهبێ بتوانی بیر لهوه بکهیتهوه که چ کارێک لهسهر شانۆ
ئهبینرێ و ئهو کاره چ کاریگهرییهکی لهسهر چاو و گوێ ههیه.
بێری فۆکس :تۆ ئهمه لهسهر کاغهز ئهبینی ؟

ئێدوارد ئهلبی :بهڵێ ئهیبینم ،ههر کاتێ که شانۆگهری ئهنووسم ،ئەهبینم
و ئهبیستم ،وهختەێ شەانۆگهرییهک لهبهردهممەدا نمەایش ئەهکرێت ،مەن خەۆم
ئهبینم که تهماشای ئهکهم ،چونکه ئهبێ ببمه بینهریش.

بێری فۆکس :تۆ سێ خهاڵتی پۆۆلیتزهرت وهرگرتۆووه ،جیهۆان بۆهچاوێکی ڕێۆزهوه ئهڕواننۆه
بهرههمهکان .

ئێەەدوارد ئەەهلبی :بەەه هەەهرحاڵ بهدڵنیاییەەهوه جیهەەان بەەهچاوی ڕێەەزهوه لەەه
وهرگری خهاڵت ئهڕوانن.

بێری فۆکس :هز ئهکهم بزانم چۆن کارهکانی خۆت ههڵ ئهسۆهنگێنی  ،تۆۆ ئێسۆتاش وهک
شانۆنامهنووسێک ههر خهریکی فێربوونی ؟
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ئێدوارد ئهلبی :ئهی خوا گیان ...خۆزگه وابووایه ،ههندێ که پرسیارم
لەەێ ئهکەەهن چ شەەانۆگهرییهکت باشەەترینیانه ،منەەیش پێیەەان ئەەهڵێم ئهگەەهر
نووسەەیبێتم ،ئەەهگینا بەەۆ بەەهردهوامم لهنووسەەین؟ جەەا هیەەوادارم باشەەترین
شەەەانۆگهریم نهنووسەەەیبێ ،مەەەن ئێسەەەتاش زیەەەاتر لهئیشەەەهکهم فێەەەر ئەەەهبم و
هیواداریشم دوو سێ شانۆگهری داهاتووم کهئهیان نووسم ،خۆش و بهسەوود
بن .بهسوود بوون زۆر گرنگه الم من.
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تێبینییهکانی وهرگێر:
 - 2بیڵی گاکستۆن ئهکتهر و هونهرمهندی ئهمهریکی هاو زهمانی ڤیکتۆر
موور و ئێد واینه و گهلێ کاری هونهری و نواندنی هاوبهشیان پێکهوه ههیه،
بیڵەەی گاکسەەتۆن کەەوڕی هەەهردوو سەەهدهی نەەۆزده و بیسەەته و زۆرم هەەهوڵ دا
شتێک لهژیاننامهی بیڵی له دونیای فراوانی ئهنتهرنێتەدا چنەو بخەهم ،بەهاڵم
بهداخهوه هینم دهست نهکهوت.
ڤیکتەەۆر فریەەدریک مەەوور ئهکتەەهر و کۆمیەەدی و نووسەەهر و دهرهێنەەهری
ئهم ەهریکەەی ،لهبیسەەت و چەەواری شەەوباتی  2872لەەه شەەاری هەەامۆنتۆن لەەه
ویالیەەهتی نیوجێرسەەی لەەهدایک بەەووه و لەەه بیسەەت و سەەێی تەەهمموزی 2921
لهتهمەهنی ههشەەتاو شەهش سەەاڵیدا بەه جهڵەەدهی دڵ کەۆچی دوایەەی کەەردووه،
ڤیکتۆر له سی و دوو فیلمی بێدهنو و بیست و نۆ فیلمی دهنگدار بهشەداری
کردووه.
ئێد واین ئهکتەهر و هونهرمهنەدی ئهمەهریکییەه ،لەهنۆی تشەرینی دووهمەی
 2882له فالدیلیفیەا لەه دایەک بەووه و لەه نەۆزدهی حەوزهیرانی  2922لەه
کالیفۆرنیای ئهمهریکا کۆچی دوایی کردووه ،ئێد له ژیانی هونهریدا له بیست
و ههشت فیلم و شانۆگهری باشداری کردووه ،یا بهڕێوهبهری هونهری بووه.
 -1هیپۆدرۆم ،مهیدانی پێشبڕکێی ئهسپ و عهرهبانه .پێشانگهی ئهسەپ
و سێرک و یاری.
 -2جیمەەەی فرانسەەەیس دورانەەەت گەەەۆرانیبێی و کۆمیەەەدی و پیەەەانۆژهن و
ئهکتهری ئهمهریکی ،له دهی شوباتی  2893له نیویەۆرک لەه دایەک بەووه و
له بیست و نۆی کانوونی دووهمی  2985لهتهمهنی ههشەتا و شەهش سەاڵی
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کۆچی دووایی کردووه ،جیمی له چب و نۆ فیلم بهشداری کەردووه ،هەهروهها
پێنل شریتیشی باڵو کردۆتهوه .ئهمه بێجگه له دهنگی سهگی فیلمی کارتۆنی
مندااڵنی بهناوبانو (تۆم و جێری) که دهنگێکی ناسراوه بۆ ههمووان.
 -3ئیڤان تۆرجینێ چیرۆکنوو و شانۆنوو و ڕۆماننووسی ڕوسییه،
که له ساڵی  2828له بنهماڵهیهکی ئهرستۆکراتی له ڕوسیا لهدایک بەووه و
لەەه سەەاڵی  2883کەەۆچی دووایەەی کەەردووه ،تۆرجینێە شەەهش ڕۆمەەان و ده
کورته ڕۆمەان (چیرۆکەی درێەی) و نەۆ شەانۆگهری نووسەیوه .تۆرجینێە بەه
مایسەەترۆی ڕیەەالیزمی ڕوسەەی دائەەهنرێ .شەەایانی باسەەه تۆرجینێ ە یهکەەهمین
کهسه دهستهواژهی نیهیلیزمی بهکار هێناوه.
 -4کونارد کۆمپانیای گواستنهوهی دهریایی بهریتانی بوو ،که له سەاڵی
 2805دامهزرا و مانگانه گهشتی لهنێوان نیویۆرک و بهریتانیا ئهنجام ئهدا،
شایانی باسه ئهم کۆمپانیایەه تەا ئێسەتاش درێەیه بەه گهشەتهکانی خەۆی لەه
نێوان ئهمهریکا و بهریتانیا ئهدات.
 -5ئهم چاوپێکهوتنه ،له دووی حوزهیرانی  1550،له شاری نیویۆرک
ئهنجامەەدراوه و منەەیش لهسەەایتی (  )Academy of Achievementهوه وهرم
گرتەەووه و وهرم گێەەڕاوه .www.achievement .وه لهبەەهر ئەەهوهی نەەاوی ئەەهو
کهسهی گفتوگۆکهی لهگهڵ ئێدوارد ئهلبی ئهنجامداوه ،نهنووسەراوه  ،منەیش
وهکو خۆی هەهر بەهناوی "ئەهکادیمیای دهسەتکهوت"هوه بەاڵوی ئهکهمەهوه.
شەەایانی باسەەه ئەەهم ئهکادیمییەەه کهوتۆتەەه واشەەنتۆن و لهسەەاڵی 2922هوه
دامهزراوه.
ئهکادیمیای دهستکهوتی ئهمهریکی ڕێکخراوێکی نا حکومییەه ،تێدهکۆشەێ
لەەهپێناو ڕۆشەەنبیر کەەردن و ئیلهەەامی الوانەەدا .لهسەەاڵی  2922لەەه ویالیەەهتی
واشەەنتۆن لهئهمەهریکەەا دامەەهزرا .ئەەهکادیمیا خەەهاڵتی پێشەەڕهوانێک ئەەهکات لەەه
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بوارهکانی هونهر ،بازرگانی ،خزمهتگوزاری کۆمهاڵیهتی ،زانسەت ،دۆزینەهوه و
وهرزش .ئهکادیمیا دان بهو شهش کلیلهدا ئەهنێ بەۆ سەهرکهوتن کهئهمانەهن:
عاتیفه ،ڕوئیا ،خۆ ئامادهکردن ،ئازایهتی ،کۆڵنهدان .ڕاستگۆیی.
ههموو بههارێک ئهکادیمیا میوانداری لووتکهی دهستکهوتی نێو نهتەهوهیی
دهکات .که پهنجا خهاڵتکراوی جیاواز پێکهوه کۆئهکاتهوه(سی هی سەااڵنی
پێشوو ،بیست -یەش هەهموو سەاڵێک تەازه دێەن) لهگەهڵ دوو سەهد و پەهنجا
قوتابی دهرچوو لهئاستی نێونهتهوهییدا ،لهم چوار ڕۆژه درێیهی لووتکه و له
میانی خوانێکی ڕازاوهدا خهاڵتی دهفری زێڕینی سااڵنه ئهبهخشرێت.
بۆ زانینی ناوی ئهو کهسهی که چاوپێکهوتنهکهی لهگەهڵ ئێەدوارد ئەهلبی
ئهنجامەەداوه ،نامهیەەهکم لەەه دووی حەەوزهیرانی  ،1525ئاراسەەتهی ماڵپەەهڕی
سهرهکی ڕێکخراوهکه کرد که ئهمه دهقهکهیهتی :
ساڵو
ئەەهو چاوپێکهوتنەەهی لهگەەهڵ ئێەەدوارد ئەەهلبی لەەه دووی حەەوزهیرانی سەەاڵی
 1550ئهنجامدراوه ،خوێندهوه.
پرسیارهکهم ئهوهیه:
کەەێ ئەەهو چاوپێکهوتنەەهی لهگەەهڵ ئێەەدوارد ئەەهلبی ئهنجامەەداوه؟ ئایەەا هەەیچ
سهرچاوهیهک ههیه بۆ زانیاری زیاتر دهربارهی ئهکادیمیا بهزمانهکانی کوردی
یان عهرهبی؟
سوپا
عهبدوڵاڵ سڵێمان (مهشخهڵ)
شاعیر و نووسهری کورد
ماڵپهڕی سهرهکی ئهکادیمیاش ئاوا وهاڵمی دامهوه.
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ساڵو
سوپا بەۆ پرسەیارهکهت ،خۆشەحاڵم چێەیت لەهو چاوپێکهوتنەهی بەهڕێز
ئهلبی وهرگرتووه ،چاوپێکهوتنهکه لهالیهن یهکێک لهستافی ماڵپهڕهکهمانهوه
ئهنجامەەەدراوه ،وه هەەەهموو سەەەهرچاوهکان سەەەهبارهت بەەەه ئەەەهکادیمیا لەەەه
ماڵپهڕهکهماندایه www.achievement.org
لهگهڵ ڕێزدا
ئیمیڵی لۆیهر
سێی حوزهیرانی . 1525

سهرچاوهکانی ئهم چاوپێکهوتنانەی ئێدوارد ئەلبی :
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1285/is_2_32/ai_83450560/
http://blog.pennlive.com/go/2007/11/the_edward_albee_interview.ht

12-

http://www.commonground.ca/iss/0302139/edward_albee.shtml
http://www.achievement.org/

34-

ml
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پرۆفایلی عەبدوڵاڵ سڵێمان (مەشخەڵ)

* عەبەەدوڵاڵ سەڵێمان (مەشەەخەڵ) ،لە سەەاڵی  2920لە شەەاری کەرکەەوک لە
دایک بووە.
* خوێنەەەدنی سەەەەرەتایی و ناوەنەەەدی و ئامەەەادەیی وپاشەەەان پەیمانگەەەەهی
تەکنەلۆجیای لە ساڵی  2982هەر لە کەرکوک تەواو کردووە.
* لە سەرەتای هەشتاکانی سەدەی ڕابردووەوە شیێر دەنووسەێ و لە زۆربەی
گۆڤار و ڕۆژنامەکانی کوردستان و دەرەوەی کوردستان و سایتە ئەلەکترۆنییەکەان
شیێر و وتاری ڕەخنەیی ئەدەبی و سیاسی و جەماوەری باڵو کردۆتەوە.
* بەشداری چەندین کۆڕی شیێریی کردووە لە شاری هەولێر ،لە ساڵی 1983
و لە شەەاری کەرکەەوک ،لە سەەاڵی  ،1985دوو کەەۆڕی شەەیێریی تەەایبەتی کەەردووە لە
شاری ڤانکۆڤهر لە کەنەدا ،لە ساڵی  2001و لە ساڵی . 2010
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* لە سەەەەاڵی  1987لەگەڵ بەڕێەەەەزان جەمەەەەال کۆشەەەەش و نەوزاد ئەحەەەەمەد
ئەسوەد(هۆشەنو ) حەلقەی ئەدیبانی کۆمۆنیست دادەمەزرێنن و بۆ مەاوەی سەێ
ساڵ  12ژمارەی گۆڤاری ڕابەر دەردەکەن.
* یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی یەکێتی بێکاران لە کوردستان 1992
* یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق 1993
* یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانەی بەزووتنەوەی بنیادنەانی حیزبەی کۆمۆنیسەتی
کرێکاری عێراق 1998
* سەرنووسەری چەندین ژمەارەی ڕۆژنەامەی "دەنگەی بێکەاران" بەووە لەنێەوان
سااڵنی . 1994 – 1992
* ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤەاری هانەا بەووە لەنێەوان سەااڵنی – 1997
. 2000
* ئێستاش حەڤده ساڵه لە واڵتی کەنەدا دەژێت.

باڵوکراوەکانی عەبدوڵاڵ سڵێمان (مەشخەڵ)
* چرای شۆڕش  -شیێر (دەستنوو ) لەباڵوکراوەکانی گۆڤاری ڕابەر
1989

* دیوارەکان ئەڕوخێنین  -وەرگێڕانی بەشێک لە شەیێرەکانی برێخەت ،لە ژێەر
ناوی(دالوەر حوسێن)(دەستنوو ) وهرگێڕان
1990
لەعەرەبییەوە لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری ڕابەر
* چاوم لێیە  -شیێر 1992
* چەند گۆرانی یەک لە جەنگەڵستانی ژیانەوە  -شیێر 1992
* نەەەامیلکەی ( دەربەەەارەی قەەەانونی جەمێیەەەاتی حکەەەومەتی هەرێەەەم ) -
لێکۆڵینهوه  -دیداری سیاسی 1993-
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* نەەامیلکەی (بەەا ئاوڕێەەک بەەۆ دواوە تەکانێەەک بێەەت بەەۆ پێشەەەوە) لەژێەەر
ناوی(مارم عوسمان) ،مێیوویی  -سیاسی لەباڵوکراوەکانی حیزبی کۆمۆنیستی
کرێکاری عێراق 2993 -
* ڕژانی دڵۆپهکانی مهنفا -شیێر 1550 -
* بیابانێکی پڕ له دووكهڵ  -شیێر  -وهرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 1552 -
* گوڵەەه مۆرهکەەان  -منەەدااڵن – چیەەرۆک  -وهرگێەەڕان لە ئینگلیەەزییەوە -
1552
* ئهاڵ  -شیێر  -وهرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 1557 -
* ئاکشن  -شانۆگهری  -وهرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 1558 -
 *2009لوال و سهگهکهی  -مندااڵن  -چیرۆک  -وهرگێڕان لە ئینگلیزییەوە.
* دڵی سهرباز  -شانۆگهری – وهرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 1559 -
* ڕاکشان لهتهنیشت تارمایی نیشتمانهوه  -شانۆگهری 2011 -

کتێبی ئاماده بۆ چاپ
* بە باوەشێک لەفەناوە نیشتمانی زویر ماچ ئەکەم  -شیێر
* له پهنای ئێوارهیهکی مهخمهلیدا ..گووتمان  -دیدار و ووتار و وهرگێڕان
لە ئینگلیزییەوە
* ئێدوارد ئهلبی  -شانۆگهری و چاوپێکهوتن وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە
* لهژێر دووکهڵێکی ڕهشدا  -بیرهوهری کارەساتی ڕۆژی هەولێر
* فیفوخان و هاوڕێکانی  -شانۆگهری – وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە
* کۆمەڵێ دەقی شانۆیی  -شانۆگەری – وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە
* پاسەەارییەک گشەەت سەەبەینان ئەڵێەەت سەەاڵو  -چیەەرۆک بەەۆ منەەدااڵن –
وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە
* لەبەردەم خۆرئاوابووندا پێمدەگووتی خۆشم دەوێی  -کۆی شیێرەکانم.
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