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 وتەیەک

( یەکێکە لە چیرۆکنووسە هەرە دیارەکانی ڕوسیا و شۆرەت و ١٩١٤-١٨٦١چیخۆف) 
نێوبانگی جیهانی هەیە، بۆ خۆی لە بواری چیرۆکی کورتدا خاوەنی ڕێبازی تایبەتی 



بە دامەزرێنەرێکی هەرەگەورەی ژانری چیرۆکی کورت دەژمێردرێ و پاشان  بووە و
 بوو بە قوتابخانەیەکی ئەدەبی ئەوتۆ کە لە سەرانسەری دنیادا پەیڕەوانی خۆی هەبوو.

 ٤١١ئەم پیاوە هەرگیز تووشی غرور و خۆپەسەندی نەبوو، وێڕای ئەوەی پتر لە 
نۆڤڵێت، شانۆنامە و یادداشت و بەرهەمی هەمەجۆری وەک: چیرۆک، چیرۆکی درێژ و 

گوتار و نووسینی دی باڵوکردۆتەوە و پایەیەکی ئەدەبی یەکجار گەورەی هەبووە، 
هەرگیز حەزی بە خۆنواندن نەکردووە، حەزی نەکردووە باسبکرێ و پێیدا هەڵبگوترێ، 
ئەم نامەیەی چیخۆف بەڵگەی ئەو قسەیەی سەرێمانە، نامەکە وەاڵمی نامەی دۆستێکی 

بە ناوی دکتۆر ڕوسولیموف. کە هاودەورەی زانستگەی پزیشکی بوون.  خۆیەتی
چیخۆف لەو نامەیەدا دەڵێت: "... داوات لێکردبووم ژیاننامەی خۆم بنووسم. من لەم 
نەخۆشی ژیاننامە نووسینە زۆر بێزارم. هیچم لەوە ال ناخۆشتر نیە کە هەندێ شت 

ە کە هەستم دەربارەی خۆم دەربارەی خۆم دەخوێنمەوە. خۆ لەوە ناخۆشتر ئەوەی
بنووسم و چاپی بکەم. بەهەرحاڵ وا هەندێ شتی کەم، بڕێ حەقیقەتی بێ ڕتووش و 
بێ پەردەم دەربارەی خۆم لە پارچە کاغەزێکی جیادا بۆ نووسیوی و لەوەش پترم لە 

 دەست نایەت..."

خوێنەری بەڕێز بەندەش وا دەقی ئەو شتە کەمەی سەر کاغەزە جیاکە دەخەمە 
دا، لە تاگانرۆک هاتوومە ١٧/١/١٨٦١ستی ئێوەی هێژا: "... من، ئانتوان چیخۆف لە بەردە

دنیاوە. سەرەتا چوومە قوتابخانەی یۆنانی )کڵێسای ئیمپراتۆر قەستەنتین( پاشان لە 
دا چوومە زانستگەی  ١٨٧٩قوتابخانەی تاگانرۆک درێژەم بە خوێندن دا. لە ساڵی 

ووس کرد. لەو تەمەنەدا هێندە سەرم لە مۆسکۆ، خۆم لە کۆلێجی پزیشکی ناون
کۆلێجەکان دەرنەدەکرد بیرم نییە بۆچی کۆلێجی پزیشکیم هەڵبژارد. بەاڵم پاشان لەم 
کارەم ژێوان نەبوومەوە. لە یەکەم ساڵی زانستگەمەوە دەستم بە نووسین کرد. 

گەم نووسینەکانم لە گۆڤارە هەفتانەکان و لە ڕۆژنامەکاندا باڵودەکردەوە. کە زانست
دا خەاڵتی پۆشكینم وەرگرت. لە ١٨٨٨تەواوکرد، نووسین بوو بوو بە پیشەم. لە ساڵی 

دا چووم بۆ تاراوگەی ساخالین تا کتێبێک لەمەڕ نەفیکراو و مەحکومانی ١٨٩١ساڵی 
ڕژێمی تزاری بنووسم. لە ماوەی بیست ساڵەی ژیانی ئەدەبمیدا جگە لە ڕیپۆرتاژ، 

انە لە ڕۆژنامەکاندا باڵوم کردوونەتەوە و ئێستا یاداشت و ئەو گوتارانەی کە ڕۆژ
چیرۆک و ئەفسانەم  ٣١١پەیداکردنەوە و کۆکردنەوەیان یەکجار زەحمەتە، پتر لە 

 نووسیوە و چاپم کردوون. هەروەها نمایشنامەشم ئامادەکردوە.



بێگومان خوێندنی من لە کۆلێجی پزیشکیدا کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر بەرهەمە 
نم هەبووە. زانیاری و شارەزایی پزیشکی زەمینەی بۆ خۆشکردم کە وردتر ئەدەبییەکا

سەرنجی شتەکان بدەم و زانیاریی سەبارەت بە جیهان و خەڵکی دەوڵەمەنکردووم. 
بایەخی ڕاستەقینەی ئەو زانستە و کاریگەری و ڕەنگدانەوەی لە کارە ئەدەبییەکانمدا 

زانستی پزیشکی و ڕەنگدانەوەی لە  تەنیا پزیشک پەی پێدەبات. کاریگەری ڕاستەوخۆی
بەرهەمەکانمدا هێندە گەورە بووە کە لە زۆر هەڵەی پاراستووم. ئاشنایەتیم دەگەڵ 

 زانستە سروشتییەکان و ڕێبازی زانستیدا وای لێکردم هەرگیز لە مەنتیق النەدەم.

هێندەی بۆم کرابێ و دەسەاڵتم پێدا شکابێ هەوڵمداوە دەستور و بنەمای زانستی 
او بکەم. هەر کاتێک پێ حەسیابم دەرەقەتی پەیڕەوکردنی ڕێبازی زانستی ڕەچ

نەهاتووم، خۆم لەو بابەتە نووسینە بواردووە. پێویستە ئەمەش بڵێم کە داهێنانی 
هونەری هەمیشە یان هەموو کاتێک لەگەڵ ڕێباز و دەستوری زانستیدا ناگونجێت. بۆ 

خواردوو وەکو چۆن لە واقیعدا  نموونە مەحاڵە لەسەر شانۆ، مردنی کەسێکی ژەهر
ڕوودەدات، نیشانبدرێ. بەاڵم دەکرێ بە زەبری ڕەچاوکردنی ڕێبازی زانستی، ئەو 
دیمەنە لە واقیع نزیک بخرێتەوە؛ بە جۆرێ خوێنەر یان بینەر لەوکاتەدا کە سوور 
دەزانێ ئەو دیمەنە واقیعی نییە و دەستکردە، ئەوەی بۆ دەربکەوێ کە مامەڵە لەگەڵ 

رێکی شارەزادا دەکات. من بابایەکی ئەفسانە نووسی خەیاڵ پاڵو و خەیاڵباز نیم نووسە
کە لەبەردەم زانستەکاندا ڕێبازێکی سەلبی بگرمە بەرو نکوڵی لە زانستەکان بکەم. 
هەروەها لەو نووسەرانەش نیم کە بەپێ خاوسی بەناودەکەون و لە مەنجەڵی هەموو 

 بابەتێکا ئەسکوێن".

چیخۆف بوو، ئێستاش با لەوەی پتر لە سەری نەڕۆین و با  خوێنەری هێژا ئەوە
چیرۆکەکانی ئەم کۆمەڵەیە بە خۆیان بێنە قسان و بۆ خۆتان یەکتر بخوێننەوە و یەکتر 

 کەشفبکەن.

 حمە کەریم عارف

 

 سەرچاوە:

 ١٣٦١دشمنان، انتون چیخوف، ترجمە سیمین دانشور،چاپ ششم:



 

 

 

 دژمنان

تی بوو، تاقە کوڕێکی شەش سااڵنی هەبوو نێوی دکتۆر کریلوف، پزیشکی دەوڵە  
ئاندرێ بوو، نزیکەی سەعات دەی تاریکە شەوێکی مانگی نۆ ئەم تاقانەیەی بە نەخۆشی 
ملە خڕە مرد. ڕێک لەو دەمەدا کە ژنەکەی دکتۆر لە بەردەم قەرەوێڵەی کوڕە 

نگی مردووەکەیدا بە چۆکا هات و یەکەمین شااڵوی نائومێدی بڕستی لێ بڕی، لە زە
 دەرگاکەیان درا، دەنگی زەنگەکە لە هۆڵەکەدا دەنگی دایەوە.

ماڵی دکتۆر هەرکە زانیان ملەخڕە لە ماڵیاندا پەیدابوو، بۆ بەیانی هەموو نۆکەرەکانیان   
ئیزن دا. کریلوف خۆی چووە بەر دەرگا. لە ماڵەوە چۆن بوو واهی چووە بەر دەرگا. 

ی ئێلەکەکەی داخست و نە دەست و کراسێک و ئێلەکێکی لەبەر بوو، نە دوگمە
دەموچاوی وشک کردەوە. ئەسفەنیک دەستی سووتاندبوو. دااڵنەکە تاریک بوو. کابرا 
هاتە ژوورەوە، نەدەناسرایەوە، هەر ئەوەندە دیاربوو کە میانە بااڵ، ملپێچێکی سپی لە 

ەکەی مل و ڕەنگی پەڕی بوو. هێند ڕەنگی سپی ببوو کە وەژوور کەوت لە تۆ وایە دااڵن
ڕووناک کردەوە. کابرای میوان زمانی تێک ئااڵبوو، بە هەزار حاڵ تا پرسی: "جەنابی 

 دکتۆر لە ماڵێیە؟"

 کریلوف گوتی: "بەڵێ لە ماڵم، چیت گەرەکە؟"

کابرای میوان گەشایەوە و گوتی: "تۆ جەنابی دکتۆری؟ زۆر خۆشحاڵم." لە   
ەستی دکتۆری بەردەستان کەوت تاریکییەکەدا دەستی بۆ دەستی دکتۆر گێڕا، هەرکە د

بە توندی گوشی و گوتی: "زۆر زۆر خۆشحاڵم، جارێکی دیکەش بە خزمەتت گەییوم، 
ئەگەر بیرت مابێ من )ئەبوگین(م ناوە. ئەم هاوینە لە ماڵی )گنوشیف( بە خزمەتت 
گەیشتم. زۆر خۆشحاڵم کە وای لە ماڵ. مەعز بۆ ڕەزای خوا، دەست نەنێی بە 

ەم درەنگە شەوە لەگەڵت نایەم. ژنەکەم لەپڕ لە زریکەی دا و کەوت، ڕوومەوە و بڵێی ب
 حاڵی خراپە. عەرەبانەشم لەگەڵ خۆ هێناوە..."



کابرای میوان بە قسە و ڕەفتاریا دیاربوو پەرێشان و خەمبارە. دەتگوت لە ئاگرێکی بێ 
جڵەوی ئامان یا سەگێکی هار ترساوە و بە ئاستەم ڕۆحی پێ ماوە. تەنانەت نەیدەتوانی 

هەناسە بڕکێیەکەشی بگرێ. بە دەنگی لەرزۆک و لێکدا لێکدا قسەی دەکرد. ڕاستگۆیی و 
ترسێکی مندااڵنە لە قسەکانیا دیاربوو، وەکو یەکێک زارەترەک بووبێ، بە پچڕپچڕی و 
تێکەڵ و پێکەڵی قسەی دەکرد و گەلێ قسەی بێ سەر و بەر و نەبەجێ لە زاری 

ر خەمی ئەوەم بوو کە خوا نەخواستە لە ماڵ نەبی. بە دەردەپەڕین. لەسەری ڕۆیی: "هە
درێژایی ڕێگا دڵم لە مەستما بوو، هێزە خێراکە، فریام کەوە جلەکانت لەبەرکە و با 
بڕۆین. ئێوارە )پاپجینسکی( هاتە میوانیم، پاشان ئەلکساند زیمیوفچیش هات، هەڵبەتە 

 دەیانناسیت.

ەستاین بۆ چا خواردنەوە، ژنەکەم دانیشتبووین بۆ خۆ قسانمان دەکرد، پاشان ه
هاواری لێ هەستا، دەستی بە دڵییەوە گرت و کەوت بەسەر کورسییەکەدا، هەڵمان گرت 
و بردمانە سەر جێگاکەی، نێوچەوانیم بە دەرمان چەورکرد، ئاوی ساردم بە 
دەموچاویا پرژاند، ئیدی بوو بە جەنازە و لەو گۆڕە کەوت. دەترسم دڵی وەستابێ، 

بڕۆین، بابیشی بە نەخۆشی دڵ مرد." کریلوف مات و بێدەنگ گوێی گرتبوو. خێراکە با
هێند بێ دەنگ بوو دەتگوت تاقە وشەیەکی ڕووسی نەدەزانی. وەختێ ئەبوگین جارێکی 
دی نێوی پاپچینسکی هێنا و باسی خەزروری کرد و جارێکی دی کەوتە گەڕان 

زۆر بەبێ ئارامی و بێ بەدووی دەستی دکتۆرا. دکتۆر سەری بادا و هاتە قسان، 
قەراری قسەی دەکرد: "بم بوورە. ناتوانم لەگەڵت بێم، چونکە هەمووی پێنج دەقیقە نابێ 

 کە کوڕەکەم مرد."

ئەبوگین تۆزێ کشایەوە و گوتی: "بەڕاست؟ خوایە لەم بەختە! چ ڕۆژێکی شوومە! چ   
ستی بە کێلونی ڕێکەوتێکە! بەڵێ ئەمە ئیرادەی خوایە و گەڕانەوەی نیە!" ئەبوگین دە

دەرگاکەوە گرت. سەری داخست و لە فکران ڕاچوو. دیاربوو نەیدەتوانی بەدەستی 
بەتاڵ بگەڕێتەوە. دوودڵ بوو کە بڕوا یا هەوڵێکی دیکەش لەگەڵ دکتۆرا بدات. کەوتە 
سەر دەست و پێی کریلوف و بە خەمبارییەوە گوتی: "دکتۆر من هەست بە وەزعی تۆ 

م بە شەرمەزار دەزانم لەم کاتەدا تەکلیفت لێ بکەم. بەاڵم چ دەکەم. خوا ئاگادارە خۆ
بکەم؟ من ناڵێم، تۆ بڵێ ڕوو لەکوێ بکەم؟ جگە لە تۆ چ دکتۆرێکی دی لەم ناوە نییە. 

 بیکە بە خاتری خوا لەگەڵم وەرە. خۆت دەزانی شتەکە بۆ خۆم نییە، من نەخۆش نیم..."



گین. تۆزێک وێستا و ئەوجا بە هەردوو بێدەنگ بوون. کریلوف پشتی کردە ئەبو  
ئەسپایی لە دااڵنەکەوە خۆی بە ژووری میوانا کرد. وەزعی نائاسایی و ڕەفتاری ئامێر 
ئاسا بوو. گڵۆپێکی کوژاوەی میزان کرد، تەمەشایەکی کتێبێکی ئەستووری وازی سەر 

 مێزێکی کرد.

ەبەستێکی دکتۆر خۆشی نەیدەزانی بۆ ئەم کارانە دەکا، چونکە لەو دەمەدا نە م  
تایبەتی هەبوو نە بیری لە شتێک دەکردەوە. هەر بیریشی نەمابوو کە کابرایەکی غەریب 
لەبەر دااڵنەکە وێستاوە و چاوەڕوانی ئەوە. کپی و تاریکی ژوورەکە هێندەی دی 
خەمبار و بێ تاقەتیان کرد. کە لە ژووری میوانەوە چووە ژووری کارکردنەکەی خۆی، 

قورس بوو. کەوتە لەپەکوتێ بە دووی کێلونی دەرگاکەدا،  القی ڕاستی لەڕادەبەدەر
ئازای لەشی سست و خاو بوو. وەکو یەکێک بەڕێکەوت ڕێی کەوتبێتە ماڵێکی بێگانە یا 
بۆ یەکەمجار لەژیانیا مەست بووبێ، گێژ و سەرسام کەوتبووە بەر شەپۆڵی کۆمەڵێ 

انی نێو تاقێکی هەست و سۆزی تازەوە. هێڵە ڕووناکییەک کەوتبووە سەر کتێبەک
ژووری نووستنەکەی، ئەم ڕووناکییە لەگەڵ بۆنی ئەسفەنیک و سپرتۆی ژووری 
نووستنەکە، تێکەڵ ببوو... دکتۆر شەکەت و خەمبار خۆی دا بە کۆڵی کورسییەکی پشت 
مێزەکەیا. بۆ ساتێ چاوانی گێژ و وێژی بڕینە کتێبەکان کە لەبەر ڕووناکییەکەدا 

و چوو بۆ ژووری نوستن، لێرەدا، لە ژووری نوستندا  دەدرەوشانەوە. ئەوجا هەستا
مەرگ باڵی بەسەر هەموو شتێکا کێشابوو. هەموو شتێک؛ بچووکترین شتی نێو 
ژوورەکە باسی الفاو و تۆفانێکیان دەگێڕایەوە کە تێپەڕی بوو. مۆمێک لەنێوان کۆمەڵێ 

ی گەورەش شووشە و قوتو و گۆزەدا لەسەر تەپڵەکێ دانرا بوو و دەسوتا. چرایەک
 لەسەر دۆاڵبێ دانرابوو. مۆم و چراکە تاقە رووناکی ژوورەکە بوون.

کوڕەکەیان لەسەر قەرەوێڵەیەکی نزیکی پەنجەرەکە ڕەق ڕاکشا بوو. چاوانی ئەبڵەق   
ببوون و ماکی سەر سامییەک بە چارەیەوە دیاربوو. جوڵەی نەدەکرد، پێدەچوو چاوە 

کتر ببن و زیاتر بە قواڵ بچن. دایکی دەستی ئەبڵەقەکانی سات بە سات تاریک و تاری
خستبووە سەر لەشی کوڕەکەی و دەموچاوی لە چەرچەفەکانا نوقم کردبوو و بەرانبەر 
قەرەوێڵەکەی چۆکی دادابوو. ئەویش وەکو کوڕەکەی بێ جوڵە بوو. بەاڵم ئازای بەدەنی 

ەکەدا کرد، وەکو بێ نێو ئاو دەلەرزی! بە هەموو هێز و توانای باوەشی بە قەرەوێڵ
دەتگوت لەوە دەترسێت ئەو ئارامییەی باڵی بە سەرخۆی و هەموو شتێکا کێشاوە 
بشێوێ و سەرلەنوێ بوروژێتەوە. پەتۆکان، چەرچەفەکان، قاپ و ئامانەکان، ئەو دڵۆپە 



ئاوانەی سەر عاردەکە، ئەو فڵچە و مراکانەی لێرە و لەوێ کەوتبوون، شووشەیەک 
ژوورەکە هەر هەموو بێ گیان و مات و مردوو دەرمانی سپی، هەوای ناخۆشی 

دەهاتنە بەرچاو. دکتۆر کە چاوی بە ژنەکەی کەوت هەڵوەستەیەکی کرد. دەستەکانی 
لەنێو گیرفانی پانتۆڵەکەیدا گرمۆڵە کردن. سەری دانەواند و سەیرێکی کوڕەکەی کرد. چ 

ێ کە ئەوەیان شتێک لە سیمایدا بەدی نەدەکرا، تەنیا ئەو فرمێسکانەی سەر ڕدێنی نەب
 نیشان دەدا کە تازە گریاوە.

ئەو ترسەی کە لە کاتی باسکردنی مەرگا بە خەیاڵماندا دێ لەو ژووری نووستنەدا   
نەبوو. بێدەنگی و کپی ژوورەکە، وەزعی دایکەکە، سیمای باوکەکە، هەر هەموو 
سامێکی تایبەتیان دەخستە دڵ. ناسکی و حەساسی غەمێکی مرۆڤانەی لە وەسف 

تووی ئەوتۆ لە ئارادا بوو کە مەگەر تەنیا مۆسیقا دەرەقەتی وەسف کردنی بێ. نەها
کپی و بێدەنگییەکی یەکجار هەستیار و سەیر هەست پێدەکرا. کریلوف و ژنەکەی هێدی 
و ئارام بوون، نەدەگریان، وەک بڵێی ئەوانیش ئیعترافیان بە وەزع و حاڵی شاعیرانەی 

ونە ساڵەوە، ئومێدی ئەوەیان نەمابوو منداڵی خۆ دەکرد. چونکە هەردووکیان چووبو
 دیکەیان ببێ.

دکتۆر چل و چوار ساڵە، موی سپی بووە و لە تەمەنی ڕاستی خۆی پتر دەنوێنێ. ژنە   
جەرگ سوتاوەکەشی هەرچەندە تەمەنی سی و پێنج ساڵە، بەاڵم تەواو ژاکاوە و تێک 

 یان بوو.چووە. ئامدرێ نەک هەر تاقانەیان بوو بەڵکو دوا منداڵیش

دکتۆر، بە پێچەوانەی ژنەکەیەوە لەو بابەتە مرۆڤانە بوو کە لەکاتی پەستی و   
غەمباری و سەغڵەتی دا حەز بە جواڵن دەکەن. پێنج دەقیقەیەک بە دیار ژنەکەیەوە 
وێستا و ئەوجا لە ژووری نووستن وەدەرکەوت. القی ڕاستی تەواو بەرزکردەوە، خۆی 

تاکە قەنەفەیەکی گەورە نیوەی پڕکردبۆوە. لەوێوە خۆی بە ژوورێکی چکۆلەدا کرد کە 
بە موبەقەکەدا کرد. بە دەوری وەجاخەکەدا سوڕایەوە. دانەوییەوە و لە دەرگەیەکی 
بچووکەوە هاتە بەر دااڵنەکە، دیسان زەالمێکی مل پێچ لە مل و ڕەنگ پەڕیوی لێ 

لۆنی دەرگاکەی گرت بەدیار کەوت. ئەبوگین هەناسەیەکی هەڵکێشا و گوتی: "هاتیت" کی
 و گوتی! )فەموو با بڕۆین." دکتۆر کەوتە لەرزین، لێی ڕاما و گوتی.

 ئەدی پێم نەگوتی ناتوانم بێم؟ چ کابرایەکی سەیری! -



دکتۆر، ئاخر منیش بەشەرم. وەنەبێ بە وەزعی تۆ نەزانم، باوڕبکە پڕ بەدڵ  -
ەدەم تکا و ڕجاوە هاوبەشی خەمتم." ئەبوگین دەستی خستبووە سەر ملپێچەکەی و ب

دەیگوت: "خۆ من بۆ خۆمم ناوێی. رجات لێدەکەم ژنەکەم خەریکە دەمرێ. ئەگەر گوێت 
لە ناڵە و هاواری دەبوو، ئەگەر ڕەنگوڕویت دەبینی ئەوسا ناهەقت نەدەگرتم! سەیری 
من کە، وامزانی چوویت خۆت بگۆڕی! دکتۆر رجات لێدەکەم، مەعز بۆ ڕەزای خوا، 

 ەنگ نەبووە بابڕۆین."پیاوی چا بە تا در

کریلوف ماوەیەک بێدەنگ بوو، ئەوجا گوتی: "ناتوانم لەگەڵت بێم" و خۆی بە ژووری   
 میواندا کرد. ئەبوگین دووی کەوت، قۆڵی گرت و گوتی:

دەزانم تۆش خەمباری و ناهەقت نییە. بەاڵم من بۆ کارێکی سوکەڵە بە دووتدا  -
سەر بکەی یا گەواهینامەیەکی پزیشکگەرێکم نەهاتووم، بۆ ئەوە نەهاتووم ددانێ چارە

بۆ بنووسیت. هاتووم کە ژیانی مرۆڤێک ڕزگار بکەی." عەینی گەدایان دەپاڕێمەوە: 
"ژیانی مرۆڤێک کەم نییە، لە هەموو غەمێکی شەخسی گەورەترە. تکات لێدەکەم هیمەتێ 

 بکە، بە ناوی مرۆڤایەتییەوە تکات لێدەکەم.

تی: "ئاخر مرۆڤایەتی دوو سەرەیە، بە ناوی هەمان کریلوف بە دڵتەنگییەوە گو  
مرۆڤایەتییەوە تکات لێدەکەم کە لەگەڵ خۆتم مەبە. خوایە، تووشی چ بووم! من بە 
تۆبزی خۆ بە پێوە دەگرم و تۆش مرۆڤایەتیم بە گژا دەکەی. باوەڕ بکە بێشم هیچم پێ 

 نا، نا..."ناکرێ بە کەڵکی چ نایەم، ئاخر چۆن ژنەکەم بە تەنێ بەجێ بێڵم؟ 

کریلوف دەستی هەڵتەکاند. پشتی کردەوە ئەبوگین، لەسەری ڕۆیی: و... لە من گەرەک   
نییە، بەداخەوەم... بەپێی قانونی مەدەنی، بەرگی سیازدە مەجبورم بێم و تۆش هەقی 
خۆتە پشتی ملم بگری و بەزۆر لەگەڵ خۆتم بەری، قەیدی نییە بمکوژە، بەاڵم من 

وانم قسان بکەم، بمبورە." ئەبوگین دیسان دەستە و دامێنی کەوتەوە ناتوانم. تەنانەت نات
و گوتی: "خوا هەڵناگرێ بەم جۆرە وەاڵمم بدەیەوە دوای قانونی مەدەنی و بەرگی 
سیازدە ببڕێتەوە. من هەقی ئەوەم نییە کە بە تۆبزی لەگەڵ خۆمت بەرم. ئەگەر دێی 

نییە. رجات لێدەکەم. ژنێکی گەنج  وەرە، نایەی هەواڵە بەخوا بی. بەاڵم من چ زۆرێکم
خەریکە دەمرێ. تۆ خۆت دەڵێی تازە کوڕەکەت مردووە، جا تۆیەک بەو هەموو خەمەوە 

 لە خەم و ترسی من نەگەی کێ لێم تێبگا؟



دەنگی ئەبوگین لە داخا و لە خەفەتا دەلەرزی. ئاوازی قسەکانی گەلێ لە خودی 
مەوەبوو. بەاڵم وشەکانی قەبە و قەڵەو قسەکان کاریگەرتر بوو. ئەبوگین یەکجار بە خە

و بێ گیان و دەستکرد دەهاتنە بەرچاو. بە خۆیشی هەستی بەمە دەکرد جا بۆ ئەوەی 
دڵی دکتۆر نەڕەنجێ هەوڵی دەدا ئەگەر بە وشە دکتۆری بۆ نەیەتە ڕەدا ئەوا بە ڕەفتار 

وشە و کروزانەوە لە وەتەری سۆزی بدا و قەناعەتی پێ بکا. بە شێوەیەکی گشتی 
هەرچەند جوان و ناسک بێ تەنیا کار لە کەسانی بێ خەم دەکەن. وشە هەمیشە ئەو 
توانا و دەسەاڵتەی نییە کە خەڵکانی زۆر شاد یا زۆر خەمبار ڕازی بکا، چونکە 
باشترین دەربڕی خۆشحاڵی زۆر و غەمی زۆر بێدەنگییە. ئاشقان لە بێدەنگیدا باشتر لە 

ێکی گەرم و گوڕی سەر گۆڕی مردوویەک تەنیا کار زمانی یەکدی حاڵی دەبن. وەعزدان
لە بێگانان دەکا. ژن و منداڵی ئەو مردووە، ئەو وەعزە گەرم و گوڕەیان بەالوە سارد و 
هیچە، کریلوف مات و بێدەنگ وێستابوو کە ئەبوگین پتر لەسەر پیرۆزی و فیداکاری 

 پیشەی دکتۆران ڕۆیی. دکتۆر گوتی: زۆر دوورە؟

یەکە. ئەسپەکانم ئەسپی چاکن، دکتۆر وەعدی شەرەفت دەدەمێ کە بە هەر سەعاتە ڕێ -
 سەعاتێ بت بەم و بت هێنمەوە.

ئەم قسانەی دوایی گەلێ زیاتر لە چەمکی "مرۆڤایەتی" و "پیشەی پیرۆزی دکتۆران" 
 کاری لە دکتۆر کرد. تۆزێ ڕاما و ئاهێکی هەڵکێشا: "چاکە، بڕۆ با بڕۆین!"

ەوە خۆی بە ژووری کارەکەیدا کرد و خێرا بە پاڵتۆیەکی بەپەلە ڕۆیی. بە دوودڵیی  
دەڵبەوە گەڕایەوە. ئەبوگین گەشایەوە، کەوتە مەرایی دکتۆر، یارمەتی دا تا پاڵتۆکەی 
لەبەرکرد و ئەوجا بە دووقۆڵی لە ماڵ وەدەرکەوتن. دنیا تاریک بوو. بەاڵم هێشتاش لە 

دا بااڵی بەرز و کەمێ کووڕی دکتۆر، دااڵنەکەی ماڵی دکتۆر ڕوناکتر بوو. لە تاریکییەکە
ڕدێنە تەنک و درێژەکەی، کەپووە بەرانییەکەی بە ئاشکرا دیاربوو. لە تەنیشت 
دکتۆرەوە، دەموچاوی پان و بێ ڕەنگی ئەبوگین ، کاڵوە بچوکەکەی کە بە هەزار حاڵ 
کەللەی داپۆشی بوو دەبینرا. ملپێچەکەی هەر لە پێشەوە سپی دەچۆوە، لە پشتەوە 

ن قژە درێژەکەی کەوتبوو. ئەبوگین لەو دەمەدا کە یارمەتی دکتۆری دەدا تا وەب
سەرکەوێ و لەنێو عەرەبانەکەدا جێگیر ببێ. بە ئەسپایی گوتی: "باوەڕبکە هەست بە 
خەمی تۆ دەکەم." و بە عەرەبانچییەکەی گوت: "باژۆ لیوکی ئازیز باژۆ، تا دەتوانی خێرا 

 باژۆ."



ڕێ کەوت، یەکەمجار گەیشتنە ئاستی ڕیزە خانوویەکی عەرەبانچیەکە بەپەلە وە  
ڕووت. ئەم خانووانە لەو دەوری حەوشەی خەستەخانەیەک گیرسابوونەوە. هەموو 
الیەک هەر تاریک بوو، تەنیا لەو سەری حەوشەکە نەبێ کە ڕووناکییەک لە پەنجەرەی 

ەی نهۆمی ژوورێکەوە دەبریسکایەوەو پەرژینی باخێکی ڕوناک کردبووەوە. سێ پەنجەر
سەرێی خانویەکی تەنیا لە تاریکییەکەدا بێ ڕەونەقتر دەیاننواند، ئەوجا عەرەبانەکە 
کەوتە نێو تاریکییەکی ئەنگوستەچاوەوە، تەنیا خشەخشی گەاڵی درەختان و بۆنی 
کارگ دەهات. دەنگی پێچکەی عەرەبانەکە. تەیر و توی خەبەر کردەوە و لەنێو لق و 

وڵ و فریادی خەمناک، وەک بڵێی دەیانزانی کوڕەکەی پۆپی درەختەکانەوە جم و ج
دکتۆر مردووە و ژنەکەی ئەبوگین زۆر نەخۆشە. لە چڕە دارستانەکە ڕەت بوون، تاک 
و تەرا لێرە و لەوێ درەختان دەکەوتنە بەرچاو، پاشان تاقە دەوەنێک پەیدا بوو. 

بوون. ئێستا حەوزەئاوێک بەحاڵ دەدرەوشایەوە و سێبەری گەورە لە باوەشیدا مت ب
عەرەبانەکە بە پێ دەشتێکی تەخت و هەمواردا دادەکشا. دەنگی تەیروتو زۆر لە دوور 
دەهات. بەاڵم هەر زوو هەموو شتێک کپ و خامۆش بوو. کریلوف و ئەبوگین بە 
درێژایی ڕێگە بێدەنگ بوون. تاقە جارێک ئەبوگین ئاهێکی قوڵی هەڵکێشا و لە بن 

انە، بنیادەم هیچکاتێ کەسوکاری بەقەد کاتی خەتەری لێوەوە گوتی: "کە دەردێکی گر
 لەدەست دانیان خۆش ناوێ."

کاتێ عەرەبانەکە بە هێواشی لە چۆمێک دەپەڕییەوە. کریلوف لەپڕ ڕاپەڕی و ترسی   
لێ نیشت. وەک بڵێی لە داکشانی ئاوەکە ترسا. بە خەم و کەسەرەوە گوتی: "ئا ڕێم 

 ، فەقیرە بەتەنیایە. پاشان دێمەوە خزمەتتان."بکەن با بچم یەکێک بنێرمە کن ژنەکەم

ئەبوگین بێدەنگ بوو. عەرەبانەکە بە لەقەلەق بەسەر بەردەکاندا ڕەت دەبوو، لە 
کەنارێکی قومەاڵن ڕەت بوو و کەوتە ڕێ. کریلوف ئالکاوی کول و کەسەری خۆی 

کی کزی بوو، بەدەم خەم و خەفەتەوە دەیڕوانییە دەوروبەر، کۆتایی جادەکە لەبەر تیش
ئەستێرەکاندا نەدەبینرا. درەختی بی لە کەنارەکەدا ڕیزیان بەستبوو و غەرقی تاریکی 
بوون. پێدەشتەکەی دەستی ڕۆژهەاڵت. بێ هەوراز و نشێو، تەخت و ساف وەکو 
ئاسمان بێ کۆتایی بوو. جارجارێ لێرە و لەوێ لە دوورڕا ڕوناکییەک بەرز دەبووەوە. 

ندا ئاگر بکەنەوە. بە دەستی ڕۆژئاوادا و شان بە شانی پێدەچوو لە کێڵگە و پەرێزەکا
جادەکە گردۆلکەیەکی بچووک قوت ببووە و بنچک و دەوەن بە سەرییەوە مت ببوون. 
مانگ سوور و گەورە و بێ جوڵە لە ئاستی گرۆلکەکە بە ئاسمانەوە وێستابوو. لە تۆ 



و هەموو وایە ئێشکی دەگرن تا نەوەک لەپڕ ئاوابێ و لەدەست بچێ! سروشت 
دیمەنەکانی سارد و سڕ و خاڵی لە ئومێد دەهاتە بەرچاو. زەوی وەکو چۆن ژنێکی زیز 
لە ژوورێکی تاریک و نوتەکدا بەتەنێ دادەنیشێت و هەوڵدەدا یادی ڕابردوو نەکاتەوە، 
غەمبار و کەسەرداربوو. دەستی لە بەهار و هاوین شۆردبوو بە ناچاری چاوەنۆڕی 

ری دەکرد سروشت تاریک و سارد سڕ و پڕ کەندوکلۆ دەهاتە زستان بوو. تا چاو هەتە
بەرچاو. کریلوف و ئەبوگین مانگی سوور هەڵگەڕا و ئەم هەموو شتەیان نەدەبینی و 
نەیان دەتوانی خۆی لێ ببوێرن. تا عەرەبانەکە نزیکتر دەبۆوە، ئەبوگین بێ قەرارتر 

یڕوانییە پێشی. ئەنجام دەبوو. هەڵدەستایە سەرپێیان، لە پشت عەرەبانچییەکەوە دە
عەرەبانەکە گەییە بەر قاڵدرمەیەک کە کەپرێکی بە سەرەوە قوت کرابۆوە. ئەبوگین 

 ڕوانییە پەنجەرە ڕوناکەکانی نهۆمی ژێرەوە. بە ئاشکرا دەنگی هەناسەدان دەبیسترا.

لەگەڵ دکتۆرا وەژوورکەوتن، بە غەمباریەوە دەستەکانی پێکدا ماڵین و گوتی: "ئەگەر   
ڕوو بدا دەمرم..." گوێی بۆ کپی و بێدەنگی ماڵەکە هەڵخست و ئەوجا لەسەری شتێ 

ڕۆی: "چ دەنگێ ناژنەوم، یەعنی ساغ و سەلیمە؟!..." نە دەنگێ نەسەرتەیە لە دااڵنەکەوە 
نەدەهات. هەرچەند چراکان رووناک بوون بەاڵم پێدەچوو هەموو ماڵەکە لە غورابی 

ەبەر رووناکییەکە یەکدییان بە جوانی دەبینی. خەودا بێ. ئێستا دکتۆر و ئەبوگین ل
دکتۆر زەالمێکی بااڵبەرزی نەختێ کۆم بوو. بەخۆی سادە و جل و بەرگەکەی سادەتر 
بوو. لێو ئەستور، قۆڵنگە کەپوو، دەموچاو ژاکاو، نیگا سارد، بەگشتی پیاوێکی بێباک و 

وو سپی بێ منەت بوو. قژی تەنکی، چرچی و لۆچی دەموچاوی، ڕدێنە تەنکە ز
بووەکەی، ڕووی گرژ و مۆنی، سارد و سڕی لەگەڵ خەڵکیدا ، سەرسەختییەکەی و 
هەر هەموو ئەمانە ڕۆژانی تاڵی ڕابردوو، چارەنووسی پڕ جەور و جەفا و مەشەقەتی 
ژیان و ڕەنج بێوەری مرۆڤی بیری بنیادەم دەخستەوە. گەر تەماشایەکی هەیکەل و 

م پیاوە ژنی هەبێ و توانیبێتی بەدیار جەنازەی کەلەشیت کردبا باوەڕت نەدەکرد کە ئە
مناڵەکەیەوە گریابێ. بەاڵم ئەبوگین جیاوازبوو، توند و تۆڵ و تۆکمە بوو، قژ زەرد و، 
کەللەزل بوو، دەموچاوی هەرچەند پان و گەورەبوو ، بەاڵم ناسکییەکی تایبەتی هەبوو. 

یدا دیاربوو کە دارا و جلەکانی هەڵبژاردە و لەسەر دوا مۆد بوو. بە جل و بەرگەکە
دەوڵەمەندە. کە ڕێی دەکرد سەری  قیت دەگرت و سینگی دەردەپەڕاند. دەم و لەبزی 
شیرین بوو. کە ملپێچەکەی دادەکەند یا قژی ڕێک دەخست ناسکییەکی ژنانە لە 
ڕەفتاریدا بەدی دەکرا. هەرچەندە بەدەم داکەندنی پاڵتۆکەیەوە بە ترسێکی مندااڵنەوە 

اڵدرمەکە. بەاڵم ئەم ترسەش نەیدەتوانی بیگۆڕێ. یا خۆپەسەندییەکەی دەیڕوانییە ق



وەشێرێ و لە شەوق و زەوقی بخا. لەو دەمەدا کە بە قاڵدرمەکەدا سەرکەوت گوتی: 
 "کەس دیار نییە، چ دەنگیێ نایێ. خوایە خۆت ڕەحم بکەی."

ی هۆڵەکە دکتۆری لە ڕاڕەوەکەوە برد بۆ هۆڵێکی گەورە. پیانۆیەکی گەورە لە سوچێک 
دانرابوو، چرایەک هەڵواسرابوو. لەوێوە چوونە ژوورێکی بچکۆلەی جوان؛ ژووری 
دانیشتن بوو، زۆر خۆش و دڵگیر بوو. ڕوناکییەکی خۆشی ئامال سوور ڕۆشنی 
کردبۆوە. ئەبوگین گوتی: "جەنابت لێرە دانیشە با خەبەریان بدەمێ و هەر ئێستا دێمەوە 

. نە جوانی و ڕازاوەیی هۆڵەکە و نە ئەم ماڵە غەریب خزمەتت." کریلوف بەتەنێ مایەوە
و بێگانەیە شتاقیان کاریان تێ نەکرد. لەسەر کورسییەک ڕۆنیشت و ڕوانییە دەستە بە 
سپیرتۆ سوتاوەکانی. نیو نیگایەکی گڵۆپە سورباوەکەی جانتای چەلۆکەی کرد، و ئەوجا 

تەکە لەکوێیە، لەپر نیگای کەوتە هەڵڕوانین بە دیوارەکانی ژوورەکەدا تا بزانێ سەعا
لەسەر گورگێکی بە کا ئاخنراو گیرسایەوە کە وەکو ئەبوگین لەخۆڕازی و خۆپەسەند 

 بوو.

هەموو شتێک کپ و ئارام بوو... لە شوێنێکی یەکجار دوورەوە، لە یەکێک لە   
ژوورەکانەوە کەسێک بە دەنگی بەرز ئاهێکی هەڵکێشا. دەرگایەکی شووشە چرکەیەکی 

و ئیدی هەموو شتێک کپ و بێدەنگ بوو. پێنج دەقیقە ڕەت بوو. کریلوف لێوە هات 
ئیدی نەیدەڕوانییە دەستی خۆی، چاوی بڕییە ئەو دەرکەیەی کە ئەبوگین لێوەی ڕۆیی 
بوو. ئەبوگین لەبەر دەرگا وێستا بوو. ئەبوگینەکەی جاران نەبوو. وەکو کەو چوو بوو 

ستی، وەزع و حاڵی تەواو گۆڕا بوون، و خۆ پەسەندییەکەی نەمابوو ، دەموچاو و دە
ئیدی یا لە ترسا بوو یا لەتاو ئازارێکی بەدەنی بوو. کەپووی، لێوی، سمێڵی و سیمای 

 دەلەرزین، بەاڵم چاوەکانی بریسکەی ئازارێکی سەیریان دەدا.

ئەبوگین بە هەنگاوی قورس و هەڕاوەوە خۆی گەیاندە ناوەندی ژوورەکە! کووڕ   
ەستی هەڵتەکاند. هاواری کرد: "فریودرام!" ئەو ، تا هێزی تێدابوو دانی بۆوە، نااڵندی و د

بە وشەی ئەودا نا: "ئەو دێڵە فریوی داوم، ڕۆییشتوە، بە درۆ خۆی نەخۆش خست و 
دەستی بە منەوە نا تا ڕەدووی ئەم کەرپیاوە "پاپچینسکی" بکەوێ! ئەی هاوار! هاوار لە 

 خۆم!"

دەستە سپی و نەرمەکانی گرت بە دەموچاوییەوە.  بە سستی بەرەو الی دکتۆر چوو.  
بەدەم داخ و خەفەتەوە لەسەری ڕۆیی: "ڕۆیشتووە، فریوی داوم، ئاخر ئەم درۆ 
گەورەیە بۆ؟ ئەی خوای گەورە، ئاخر من چیم لێکردووە؟ ڕەدوو کەوتووە!" فرمێسک 



بوگین بە وەکو باران لە چاوانی دەباری. گەڕایەوە، کەوتە هاتووچۆ بە ژوورەکەدا. ئە
چاکەتە کوڵ و پانتۆڵە تەسکەکەیەوە کە مۆدی ڕۆژ بوو، القی لە چاو بەدەنیا یەکجار 
باریک دەهاتە بەرچاو، بەو قەد و قەاڵفاتەوە لە شێر دەچوو. دکتۆر لەپڕ پەلەپەلی پێ 
کەوت، هەستایە سەر پێ، ڕووبەڕووی ئەبوگین وێستا و گوتی: "باشە نەخۆشەکە کوا؟" 

رد، قاقا پێکەنی، هون هون گریا، دەستی هەڵتەکاند: "نەخۆشەکە؟ ئەبوگین هاواری ک
نەخۆشەکە؟ نەخۆشی چی! مەلعونە، ناچیزەیە، نائینسانە، شەیتانیش پەی بەم فەندە 
نەدەبرد: دەستی بە منەوە نا تا بۆ خۆی ڕەدووی کەرپیاوێک بکەوێ ڕەدووی 

مردبا، قەت ئەمەم قەشمەڕێ، لۆتییە، چەکلێک بکەوێ! خوایە چیم بەسەرهات، خۆزی 
 پێ قبوڵ ناکرێ، نە بەخوا قبوڵ ناکرێ."

دکتۆر ڕەق ڕاوەستا. چاوی پڕبوو لە ئەشک. ڕدێنە تەنک و چەناگە باریکەکەی   
کەوتنە لەرزین. بە سەرنجەوە ڕوانییە دەور و بەری خۆی و گوتی: "ئەم گاڵتە بازاڕە 

بەتەنێ لە ماڵەوە بەجێ  چییە؟ مناڵەکەم مردووە، ژنەکەم بەو هەموو کول و کەسەرەوە
هێشتووە، خۆم لەسەر پێیان ناگرم، سێ دانە شەوە خەو نەچۆتە چاوانم... و 
لەوێندەرەوە منی هێناوە تا لەم کۆمیدیا بازاڕییەدا دەورم پێ ببینێ... من لەمە تێناگەم، 
نەخێر سەر لەمە دەرناکەم!" ئەبوگین یەکێک لە کۆڵە مستەکانی کردەوە، کاغەزێکی 

ۆچ کەوتە سەر زەوی، تا توانی پێی پێدانا، دەتگوت پێ بە ژەنگە سوورەیەکدا چرچ و ل
دەنێ، بە ڕقەوە گوتی: "سەیری منی نەفام بکە، چاوم کوێر ببوایە" دەستی گرت بە 
سەرییەوە. دەتگوت فەالحێکە و تەبارە گەنمەکەیان پێ شێل کردووە، لەسەری ڕۆیی: 

نەمزانی بۆ ئەمڕۆ بە گالیسکە هاتبوو؟ تۆ "نەمدەزانی بۆ هەموو ڕۆژێ سەرمان دەدا، 
 سەیری گیلی من کە! بەستەزمانی دڵپاک!"

دکتۆر کەوتە پرتە و بۆڵە: "من تێناگەم، سەرم لەم شتە دەرناچێت، ئەم فێڵ و   
تەڵەکەبازییە یانی چی؛ یانی دەستخەڕۆ کردنی خەڵکی، یانی گاڵتەکردن بە دەرد و 

 نما شتی وام نەدیوە!".ئازاری خەڵکی. مەحاڵە... من لە ژیا

دکتۆر گێژ و وێژ و سەرسام. سەرسام وەکو یەکێک لەپڕ هەست بکا کە زاڵمانە پێیان   
ڕابواردووە. شانەکانی هەڵتەکاند، دەستی بە یەکدا ماڵین. نەیدەزانی چ بڵێ و چ بکا. نیوە 

 گیان خۆی دا بە کۆڵی کورسییەکدا.

رد: "ئێستا باشە، باش، ئەوا منی خۆش ئەبوگین بە چاوانی پڕ فرمێسکەوە قسەی دەک  
نەدەویست. دڵی بە پیاوێکی دیکەوە بوو. هەموو ئەمانە بەجێی خۆی، بەاڵم ئەم فڕوفێڵە 



بۆ؟ ئەم ڕیسواییە بۆ؟ ئاخر بۆ؟ لەپای چی؟ ئاخر من چ خراپەیەکم لەگەڵ کردبووی؟" 
 لە کریلوف نزیک بووەوە بە گەرمی گوتی:

بێ، تۆ بێ ئەوەی بتەوێ تازە بوویت بە شایەتی  "جەنابی دکتۆر گوێت لەبرای خۆت
ئەم کۆستەی من، منیش نامەوێ چ شتێکت لێ وەشێرم. باوەڕ بکە ئەم پرچ بڕاوەم 
خۆش دەویست، بە دڵ و بە گیان ئاشقی بووم. هەموو شتێکم کرد بە قوربانی ئەو. 

هێنا.  لەگەڵ کەسوکارمدا تێک چووم، دەست بەرداری کارەکەم بووم و وازم لە موسیقا
لە شتی وادا چاوپۆشیم لێکردووە کە لە دایک و خوشکی خۆمم نەکردووە. هەرگیز لێی 
تووڕە نەبووم، قەت لە گوڵ کاڵترم پێ نەگوتووە، ئاخر ئەم فێڵە بۆ؟ ئاخر ئەگەر دڵت بە 
منەوە نەماوە دڵت لە جێیەکی دییە، ئەوا ڕێک و ڕەوان بیڵێ و تەواو. بەتایبەتی بە خۆت 

 ن لێت تێدەگەم..."دەتزانی کە م

ئەبوگین بەدەم فرمێسک هەڵڕشتنەوە هەموو نهێنییەکی خۆی بۆ دکتۆر هەڵڕشت. بە   
گەرمی قسەی دەکرد و بە هەردووک دەستان دڵی دەگوشی. بێ سڵکردنەوە هەموو 
نهێنییەکی خێزانداری خۆی هەڵڕشت. پێدەچوو خۆشحاڵ بێ بەمەی کە ئەم ڕازانە لە 

دووان بەو شێوەیە قسەی کردبا و داخی دڵی خۆی  –تێ دڵی وەدەرنێ. ئەگەر سەعا
 هەڵڕشتبا بێگومان دڵی هێورتر دەبووەوە.

کێ دەڵێ گەر دکتۆر گوێی بۆ گرتبا و دڵی داباوە، ئەبوگین شێتگیر نەدەبوو و کارێکی 
گەوجانەی نەدەکرد؟ بەاڵم بە پێچەوانەوە وەختێ ئەبوگین قسەی دەکرد دکتۆر تەواو 

سەر سیمای، چارەی خەمبارتر وتووڕەتر بوو. کە ئەبوگین وێنەی  گۆڕا، توڕەیینیشتە
ژنەکەی جوان و ئێسک سووک بوو، بەاڵم  –ژنەکەی خستە بەر دەستی دکتۆر و 

لێی پاڕایەوە کە سەیری ئەو  –عەینی دنیا تەرک کردووان وشک و بێ دەماغ بوو 
ی ئاوا ڕێک بخا، وێنەیە بکا و بڵێ کە ئایا دەشێت خاوەنی دەموچاوێکی ئاوا درۆیەک

دکتۆر لەپڕ وەکو یەکێک حاڵی لێ بێ، ئاگر لە چاوانی بێتەوە، هەستایە سەر پێ و 
گوتی: "لەگەڵ منتە؟ من نامەوێ گوێ بگرم! نا!" هاواری بە سەریا کرد و بە توندی 
دەستی بەسەر مێزەکەدا کێشا: "من نامەوێ بە نهێنی هیچ و بێ مەعنای ئێوە بزانم. 

و نهێنیتان... ئاخر تۆ بە چ ڕوویەکەوە ئەم قسە قۆڕانە بۆ من نەفرەت لە خۆتان 
 دەکەی! یا الت وایە هێشتا تەواو پێت ڕانەبواردووم؟ چما من گاڵتەچی جەنابتم ها؟"

ئەبوگین، پاشەوپاش کشایەوە و بە سەرسامی ڕوانییەوە کریلوف. دکتۆر بەدەم   
تۆی بێ غیرەت بە ملی ڕیشە لەرزێوە لەسەری ڕۆیی: "بۆچی منت بۆ ئێرە هێنا؟ 



شکاوت ژن دێنی، تۆی نامەرد بە ئەستۆی وردت تووڕە دەبی و دەیکەی بەم هەرایە، 
پێم ناڵێی من چمە لەم سەریەشەیە؟ داستانی ئاشقێنی ئێوە چ پێوەندییەکی بە منەوەیە؟ 
واز لە من بێنە و هەڕە بەردەوام بە لەسەر دزی ئابڕومەندانەی خۆت و تا دەتوانی دەم 

 ر و باوەڕی مرۆڤ دۆستانە بکوتە!"لە بی

دکتۆر بە تیلەی چاوڕوانییە جانتای چەلۆکە و گوتی: " بڕۆ ساز و سەنتوری خۆت 
لێبدە، وەکو کەڵەشێری خەسیو خۆت پف بدە، نەخەڵەتابی بە پیاوی ماقوڵ ڕابوێری. 

 ئەگەر ڕێزی ناگری ئەوا نەخەڵەتابی توخنی بکەوی!"

 قسانە چییە؟"ئەبوگین سوور بۆوە و گوتی: "ئەم 

ئەم قسانە ئەوەیە کە بە خەڵکی رابواردن کارێکی نامەردانەیە. من بابایەکم دکتۆر.  -
چما الت وایە دکتۆران و کاسبکارانی بەحورمەت کە وەکو ئێوە گەل بەرەاڵنین و بە 
مۆزە مۆز دووی ئافرەتان ناکەون، کرێگرتە و شاگردی ئێوەن. لە ئێوە کەمترن. خۆ 

ەنەوە هەقی ئەوەتان نییە کە بابایەکی کاسبکار دووچاری ئەم ئەگەر واش بیربک
 سەریەشەیە بکەن.

 ئەبوگین بەکاوەخۆ پرسی: "بە چ هەقێ ئەم قسانە دەکەی؟. 

 دکتۆر هەمدیس نەڕاندی بەسەریا و بە توندی دەستی کێشا بە مێزەکەدا:

ڕەکانت ئەدی تۆ بە چ هەقێک منت بۆ ئێرە هێنا؟ بۆیەت هێنام تا گوێ لە قسە قۆ -
بگرم. بە خۆت نەتدەزانی لە چ وەزع و حاڵێک دام؟ بە چ هەقی گاڵتە بە خەم و 
خەمباری خەڵکی دەکەی؟" ئەبوگین هاواری کرد: "تۆ شێتی، پیاوێکی کەڵەمە ڕەقی، من 
یەکجار غەمگینم و.. و..." دکتۆر بزەیەکی کرد: "غەمگین! نۆبەتی ئەو قەوانەیە، تۆ و خەم 

ەڕەڵالیانەش کە دەستیان دەکەوێتە ڕوو خۆ بە بەدبەخت و کوجا مەرحەبا، ئەو ب
غەمبار دەزانن، کەڵەشێری نێرەموکیش غەمگینە. لە چەوری و قەڵەوی خۆی بێزارە. 

 هەی گەجەر و گوجەرانی بێ حورمەت!"

ئەبوگین هاواری کرد: "قوربان تۆ ئاگات لە خۆ بڕاوە، ئەم جوێنانە زەالمیان لەسەر 
 ەی؟"دارکاری دەکرێ، تێ دەگ



ئەبوگین دەستی بە گیرفانی بەر باخەڵەکەیا کرد، دەفتەرچەیەکی دەرێنا، دوو پارچە 
پارەی کاغەزی دەرێنا و توڕی هەڵدانە سەر مێزەکە. پەڕەی کەپووی دەلەرزی و گوتی: 

 "فەرموو ئەوە پارەکەت، ئەوە هەقی هاتنەکەت!"

ەکەوە پارەم دەدەیێ، دکتۆر، پارەکانی تووڕدایە سەر زەوییەکە و گوتی: "بە چ ڕووی
ئیهانەکردن بە پارە خۆش نابێتەوە؛ عورز لە قەباحەت خراتر." ئەبوگین و دکتۆر 
بەرانبەریان لێکدی گرت، تا توانیان جنێوی سوکیان بە یەکدی دا، کەسیان لە ژیانیانا 
تەنانەت لە دنیای بێهۆشی و شێتیشدا جنێوی وا سووک و نەهەق و بێ جێیان بە زاردا 

. غەمی هەردووکیان تەواو سەری کردبوو ، لێو ڕێژ ببوو. خەڵکانی غەمگین، نەهاتبوو
خۆپەرست و ناڕەسەن و بێ ویژدانن و لە شێت شیتترن و چەند شێتان لێکدی حاڵی 

بەشەر فێری دوو ڕوویی  –دەبن ئەوانیش هەر ئەوەندە. غەم هەرگیز بەشەر یەک ناخا 
ەت بەشەر یەکدەخا، ئەوا غەدر دەکا و و ڕییا دەکا. ئەگەر کەسێک وابزانێ خەم و خەف

بەهەڵەدا چووە. لەنێو خەڵکی غەمبارا زۆر و ستەم زیاتر ڕوودەدا تا لەنێو خەڵکانی بێ 
 خەم و بە کەیفدا.

دکتۆر پرزەی لێ بڕا، گوتی: "رجات لێدەکەم بمنێرەوە بۆ وێرانەکەی خۆم." ئەبوگین بە 
ارێکی دی زەنگەکەی لێدایەوە و توڕەیی لە زەنگی دا، کەس بە دەنگییەوە نەهات، ج

ئەوجا بە تووڕەیی زەنگەکەی کێشا بە عاردیدا. زەنگەکە بێ ناز لەسەر مافورەکە کەوت 
 و دەنگێکی خەمناکی وەکو ناڵەی مەرگی لێوەهات.

 نۆکەرێ وەژوور کەوت.

ئەبوگین بە مشتەکۆڵە تێی بەربوو: "باوە حیزی کەرانباوگاو پێم ناڵێی لە کوێ بووی! 
ە عەرەبانەیەک بۆ ئەم پیاوە حازربکەن و عەرەبانە تاک ئەسپییەکەش بۆ خۆم هەڕەبێژ

 ئامادەبکەن." هەر کە نۆکەرەکە ویستی بڕوا گازی کردەوە:

"سەبر کە، سبەی شتاقتان لێرە نامێنن، نمەک حەرامینەی پێ نەزانینە، باروبنەتان 
هەردوو بێدەنگ و  وەپێچن و بڕۆن. پیاوی دی ڕادەگرم، خوێڕییانە" ئەبوگین و دکتۆر

 ئارام چاوەڕێی گالیسکە بوون.

ئەبوگین، گەڕایەوە سەرباری جاران، خۆپەسەند و لەخۆرازی، بە ژوورەکەدا 
هاتووچۆی دەکرد. بە شێوەیەکی جوان ودڵگیر سەری بادەدا، دیار بوو مژوولی دانانی 

ێ کە گوێ پیالنێکە، هێشتا تووڕەییەکەی نەنیشتبووەوە. بەاڵم دەیویست وا خۆی بنوێن



بە دژمنەکەی نادا. دکتۆر بە پێوە وێستابوو، دەستێکی لەسەر قەراخی مێزەکە بوو، بە 
نیگایەکی پڕگومان و قوڵ و ڕقنەوە دەیڕوانییە ئەبوگین؛ نیگایەک کە تەنیا خەڵکی 

 خەمبار و بێ ویژدان لە کاتی دیتنی جوانیدا دەیکەن.

ەوە، هێشتا هەر ماکی ڕق و دوای تۆزێک دکتۆر سوار بوو، لەوێندەر دوور کەوت
تووڕەیی بە نیگایەوە مابوو. دنیا تاریک بوو. زۆر تاریکتر لە سەعاتێ بەر لە ئێستا کە 
بەڕێوە بوون بۆ ئێرە. مانگی سورباو کەوتبووە پشت گردەچکۆلەکەوە. هەورەکان 
 ڕەوی بوونەوە، لە تاریکییەکەدا گوم ببوون؛ لیرە و لەوێ دەوری ئەستێرەکانیان دابوو.

گالیسکە تاک ئەسپییەکە بە تەق و هۆڕ لە عەرەبانەکەی دکتۆر ڕەت بوو. ئەبوگین بە 
سواری ئەو عەرەبانەیە دەڕۆیی، دەڕۆیی تا هەر حەماقەتێکی لە دەست بێ بیکا. دکتۆر 
بە درێژایی ڕێگا نە بیری الی ژنەکەی بوو نە الی ئاندرێ، تەنیا بیری لە ئەبوگین و ئەو 

ە ماڵەکەیدا دەژیان. بیر و بیرکردنەوەکانی ناڕەوا و نامرۆڤانە کەسانە دەکردەوە کە ل
بوو. تا توانی لە دڵی خۆیدا جوێنی بە ئەبوگین و ژنە بەد ڕەوشتەکەی و هەموو ئەو 
کەسانەی لە ماڵیدا بوون، دا. بە درێژایی ڕێگا نەفرەتی بۆ ناردون و هێشتاش هەر دڵی 

لێدان، تاوانباری کردن، خەتاباری کردن  ئاوی نەخواردەوە، هەزار و یەک تانەو تانوتی
 و پێدەچوو تا مردن ئەم ڕق و کینەیەی لە دڵ دەرنەچێ.

ڕۆژگار دەگوزەرێ، غەمی کریلوف دەبڕێتەوە، بەاڵم ئەم ڕق و کینەیە هەرچەند الیق بە 
دڵی ئینسان نییە، نابڕێتەوە، نابڕێتەوە و تا مردن لە دڵی دکتۆر و لە بیری دکتۆر 

 دەرناچێ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ڕێکەوتێکی هیچ

نیکووالی ئیلیچ بیەلیف یەکێک بوو لە موڵکدارانی پترزبورگ. ئاشقی ئەسپ سواری و 
جریدبازی بوو، خۆشی دەخوارد و چاکی دەدڕی. گەنجێکی سی و دوو ساڵەی گەنم 
ڕەنگ بوو. ڕۆژێ دەمەوئێوارە خۆی گەیاندە خزمەتی خات "ئارنین" یانی خۆی گەیاندە 

ا" کە پێوەندی لەگەڵیا هەبوو، یاخود خۆی گوتەنی "سااڵنێ لەوەپێش خزمەتی "ئولگانوڤن
کۆتی ئەشقی پڕ مەشەقەتی ئەوی لە گەردن کردبوو" هەرچەندە الپەڕەکانی هەوەڵی 
ئەم دەفتەرە، الپەڕەی گەرم و گۆڕ و پڕ لە جوانی و ئیلهام بوون، بەاڵم ئەم الپەڕانە 

ناوەناوە هەڵدەدرانەوە بەاڵم ئەو گەرم و لەمێژ بوو خوێندرابوونەوە و ئێستا هەرچەندە 
 گوڕییەی جارانیان نەبوو، ئاسایی بوون.

نیکوالی ئیلیچ بیەلیف، کە بینی ئۆلگائیڤانوڤنا لە ماڵ نییە، خۆی بە ژووری میوانا کرد و 
بەدەم چاوەڕوانییەوە لەسەر قەنەفەیەک ڕۆنیشت. لەپڕ دەنگی منداڵێک لە گوێیدا 

لیچ خێر هاتی، هەنووکە دایکم دێتەوە. لەگەڵ "سونیا"دا چوونەتە زرینکایەوە. "نیکوالی ئی
 کن خەیات."

ئەلیوشای کوڕی ئۆلکاش لە هەمان ژووردا لەسەر قەنەفەیەک پاڵ کەوتبوو. تەمەنی 
هەشت سااڵن بوو، بەاڵم دیاربوو کە چاک خزمەت دەکرێ . بە چاکەتە مەخمەل و 

رت دەچوو. لەسەر سەرینێک پاڵ گۆرەوییە ڕەشەکانیا هەر لە وێنەی سەر پۆستکا
کەوتبوو و السایی ئەو پەتبازەی دەکردەوە کە لە سێرکدا بینی بووی. هەرجارەی 
القێکی هەڵدەبڕی، کە القە ناسکەکانی ماندوو دەبوون، دەستەکانی تەکان دەدان، یا 
ڕادەپەڕی و بە چوار چنگۆڵە دەڕۆیی، دەیویست هەردوو القی هەڵبڕێ و لەسەر 

تی بوەستێ، بە دڵ و بە گیان ئەم کارەی دەکرد، هانکەهانکی پێدەکەوت هەردووک دەس
 و دەتگوت لە لەشی خۆی بێزارە.

بیەلیف گوتی: "ئەدی تۆ چۆنی کوڕی باش؟ ئەمە تۆی، نەم بینیت. دایکت چۆنە؟" 
ئەلیوشا لەم کاتەدا تازە پەنجەی پێی چەپی بە دەستی ڕاستی گرتبوو و لە وەزعێکی 

هەڵسوڕاندەوە تا گەییە پاژنەی پێی، ئەوجا بازێکی دا و لە بیەلیف دژوارا بوو. سەری 
 ڕاما، شانەکانی هەڵتەکاند و گوتی:



بڵێم چی، بەڕاستی دایکم هیچ کاتێ باش نییە. بە خۆت ژنان دەناسیت، ئەویش وەکو  -
هەر ژنێکی دی دایمە یەکێک لە بورغوەکانی سیالگە. بیەلیف بۆ ئەوەی خۆی مژول بکا، 

رنجدانی سیمای ئەلیوشا. بیەلیف کە ئولگای دەبینی ئیدی گوێی بە ئەلیوشا کەوتە سە
نەدەدا و چ حیسابێکی بۆ نەدەکرد. وەرە کوڕێک لەبەرچاوتا بێ، بەاڵم چ دەکا؟ چی 

 نیازە؟ قەت بیر لە وەاڵمی ئەو پرسیارە نەکەیەوە. 

ۆرئاوادا دەموچاو و هەنیەی سپی ئەلیوشا و جاوە گەش و ڕەشەکانی لەبەر بوڵێڵی خ
"ئولگا ئیڤانوڤنا"ی وەبیر بیەلیف هێنایەوە، بەاڵم ئۆلگائیڤانوڤنای یەکەم الپەڕەکانی 
دەفتەری ئاشقێنیان. ویستی تۆزێ موجامەلەی ئەلیوشا بکا، گوتی: "وەرە شەیتان، وەرە 

 با لە نزیکەوە تێر تەماشات بکەم."

لیف، بیەلیف دەستی ئەلیوشا خۆی لەسەر قەنەفەکە هەڵدایە خوارێ و چووە الی بیە
 خستە سەر شانی ئەلیوشا و گوتی: "ئێ، ئەدی خۆت چۆنی؟"

 بڵێم چی، جاران زۆر باشتر بووم. -

 چۆن؟ -

جاران من و سۆنیا تەنیا مۆسیقامان دەخوێند و دەرسی خوێندنەوەمان هەبوو، بەاڵم  -
 ئێستا دەبێ شیعری فەرەنسیش لەبەر بکەین. ئەوە تازە سەرت تاشیوە؟

 زۆر نییە.بەڵی،  -

 نەک بڵێی. ڕدێنیشت کورت کردۆتەوە. دەستێکی لێ بدەم؟ نایەشێ؟ -

 نەخێر. -

ئەوە بۆ وەختێ تاقە موویەک ڕادەکێشی دێشێت، بەاڵم ئەگەر چەپکە موویەک  -
ڕابکێشی وەکو ئەوە وایە نەیەشێت. حەیفێ تۆ ردێنی ئەمال و ئەوالی ڕووت نایەڵێتەوە. 

ەنیا ئێرە درێژ بکەیەوە." ئەلیوشا هاتبووە تەنیشت هەقی ئێرە و ئێرە بێڵییەوە و ت
بیەلیف و کەوتبووە یاری کردن بە زنجیری سەعاتەکەی. گوتی: "کە گەورە بووم و 
چوومە قۆناغی ناوەندی دایکم سەعاتم بۆ دەکڕێ، پێی دەڵێم زنجیرێکی لەمەی تۆم بۆ 

ی تۆ لێرەوە خەت بکڕێ. قفڵەکەی چەند جوانە. بابیشم یەکێکی وای هەیە، بەاڵم ئەمە



خەتە کەچی ئەوەی بابم لێرەوە پیتی لەسەرە و وێنەیەکی دایکیشمی تێدا داناوە. ئێستا 
 بابم زنجیرێکی تازەی کڕیوە، ئەڵقە ئەڵقە نییە، وەکو شریت سافە.

 تۆ چوزانی؟ چما بابت دەبینی؟ -

 من ها! نەء! من!... -

ان و سەرسام کەوتە یاری ئەلیوشا سوور بۆوە. بۆ ئەوەی درۆکەی داپۆشێت، پەرێش
کردن بە قفڵی زنجیری سەعاتەکەی بیەلیف. بیەلیف چاوی بڕییە ئەلیوشا و گوتی: "تۆ 

 پێم بڵێ بابت دەبینی؟"

 نەء! -

بە شەرەفت ڕاست بڕۆ، بە دەموچاوتدا دیارە کە ڕاست ناڕۆی، زمان درۆ ناکا! پێم  -
 بڵێ بزانم بابت دەبینی، دە پێم بڵێ خۆ من و تۆ دۆستین.

 ئەلیوشا بە سەرسامی پرسی:

 ئاخر بە داکم ناڵێی؟ -

 ئەوە قسەیە؟ -

 ئاخر وەعدی شەرەفم دەدەیێ؟ -

 وەعدی پیاو بێ. -

 دە سوێنم بۆ بخۆ: -

 سەیری ها! -

 ئەلیوشا ڕوانییە دەوروبەری خۆی، چاوەکانی زیت کردنەوە و کەوتە چپە دوو:

و نە کەسی دی بەم نهێنییە بزانێ.  بەاڵم توخوا بە دایکم نەڵێی، چونکە نابێ نە دایکم -
خوانەکەران دایکم پێ بزانێ ئیدی وای بە حاڵی من و سونیا و پالگیەڤا. دەوجا گوێ 
بگرە، سونیا و من هەموو سێ شەمموان و جومعەیەک بابم دەبینین. پالگیەڤا بە ناوی 

دەر گەڕانەوە بەر لە نیوە ڕۆژە دەمانبات بۆ شیرینی خانەی "ئاپفل" و بابم لەوێن



چاوەڕوانمە. هەمیشە لە ژوورێکی جیا دادەنیشێت، ژوورەکە مێزێکی مەڕمەڕی جوانی 
 تێدایە، تەپڵەکێکی لە سەرە هەر لە تاژی بێ پشت دەچێ.

 لەوێ چ دەکەن؟ -

هیچ، چاک و خۆشی لەگەڵ یەکدی دەکەین، ئەوجا دادەنیشین و بابم قاوە و کێکمان  -
قیمە دەخوا، بەاڵم من حەزی لێناکەم، ئەگەر بە بۆ دەکرێ. دەزانی سونیا کولیچەی ناوبە

کەلەرم و هێلکە دروست بکرێ تۆزێ باشترە! زۆر ناخۆین، دەزانی بۆ؟ تا نیوەڕۆ کە 
 هاتینەوە نانمان پێ بخورێ و دایکم هەست بە هیچ نەکا.

 باشە لەوێ باسی چی دەکەن؟ -

ان دەکێشێ، چیرۆکی لەگەڵ بابم؟ باسی هەموو شتێ دەکەین. بابم ماچمان دەکا، نازم -
خۆش خۆشمان بۆ دەگێڕێتەوە. دەڵێ کە گەورە بووین دەمانباتە الی خۆی تا لەگەڵ 
ئەو بژین. سونیا پێی خۆش نییە. بەاڵم من دەڵێم: "باشە، هەرچەندە بە بێ دایکم 
ناخۆشە، بەاڵم قەیدی نییە نامەی بۆ دەنێرین." چەند خۆشە. دەتوانین لە تەعتیلەکاندا 

بدەین. ناتوانین؟ بابم وەعدی داوە ئەسپێک بۆ من بکڕێ. بابم پیاوێکی سەری دایکم 
چاکە، بەاڵم نازانم بۆچی دایکم بەعزی کردووە و نایەوێ ئەویش بێتە الی ئێمە، نازانم 
دەڵێ ئێمە نابێ ئەو بدینین، خۆ بابم دایکیشمی خۆش دەوێ. هەمیشە لە ئێمە دەپرسێت 

ەخۆش بوو سەری دنیای لێ هاتبۆوە یەک. حاڵی چۆنە، خەریکی چییە؟ کە دایکم ن
هەمیشە ئامۆژگاریمان دەکا کە بە قسەی دایکە بکەین و قەدری بگرین. ئەرێ ڕاستە 

 ئێمە بەدبەخت و نەگبەتین؟

 بۆ؟  -

بابم وا دەڵێ، دەڵێ ئێوە منداڵگەلێکی بەدبەختن. من کە گوێم لەو دەبێ و دەڵێ ئێوە  -
ین، زۆرم پێ سەیرە. هەمووجار پێمان دەڵێ دوعا نەگبەتن، من و دایکتانیش هەر نەگبەت

 بۆ خۆتان و بۆ ئەویش بکەن.

ئەلیوشا چاوی بڕییە باڵندەیەک کە پوشکەیەکی کەوتبووە نێوچاو، لە فکران ڕاچوو. 
یانی ئێوە ئەم کارانە دەکەن؟ دەچنە شیرینی خانە و  -بیەلیف بۆڵەیەکی لێوەهات: 

 نازانێ؟! لەگەڵ بابتاندا دادەنیشن و دایکتان پێ



نە! نە! لەکوێ بزانی؟ پالگیەڤا قسە ناکا پێرێ زەردەلوی بۆ کڕین. هێند شیرین بوو  -
 دەتگوت مرەبایە، دوو دانەی دایە من.

 باشە بابت قەت باسی من ناکا؟ -

 تۆ؟ بڵێم چی؟ -

 باسی تۆ!... -ئەلیوشا شانی هەڵتەکاند و تەماشایەکی بیەلیفی کرد: 

 چی دەڵێ؟ -

 ابی؟ئاخر زویر ن -

 بۆ زویر دەبم؟ خۆ جوێنم پێ نادا؟ -

نە، جوێن نا، بەاڵم دەزانی... زۆر لە تۆ تووڕەیە و دەڵێ هەمووی خەتای تۆیە کە  -
دایکم بەدبەختە و تۆ... تۆ... تۆ دایکەت لە ڕێ دەرکردووە. بەاڵم من باسی تۆم بۆ کرد. 

یچی نەگوت، تەنیا گوتم پیاوێکی باشە و قەت بەسەر دایکمدا نابۆڵێنێ. کەچی ئەو ه
 سەرێکی لەقاند و تەواو...

 یانی ڕێک و ڕەوان دەڵێ من دایکتم لە ڕێ دەرکردووە؟ -

 بەڵێ بەاڵم خۆ تۆ گوتت زویر نابی. -

زویر نیم... ئەمەیان تۆ نایزانی، تومەز وێڕای ئەوەی کەوتومە داوەوە خەتاباریش  -
 دەرچووم.

یە دەرێ. دوای تۆزێک ژنێک و زەنگی دەرگا لێدرا. ئەلیوشا هەستا و دەرپەڕی
کیژۆڵەیەک وەژوور کەوتن. ژنەکە، ئولگا ئیڤانوڤنای دایکی ئەلیوشا بوو. ئەلیوشا لە 

 دوای ئەوەوە بە هەڵبەز و دابەز و دەست هەڵتەکاندنەوە وەژوور کەوت.

بیەلیف کەوتە منجەمنج، وەڵاڵ بابە خۆشت گۆ ئەدی وایە، جگە لە من کێ تاوانبارە؟ 
 ەو مێردێکی زوڵم لێکراوە.هەق بەوە، ئ

 چی بووە؟ -ئولگا پرسی: 



چی بووە؟ گوێ لە وەعزدادانی مێردە ئازیزەکەت بگرە. یانی من کابرایەکی ئاژاوەچی  -
و پیاوکوژم، خووی تۆ و منداڵەکانتم شەڕ کردووە، من لە ڕێم دەرکردوون. ئێوە 

 زۆر زۆر بەختیارم!هەمووتان بەدبەختن و لەو ناوە هەر من لەوپەڕی بەختیاری دام، 

 لێت تێ ناگەم نیکوال، چی بووە؟ -

 لەم برادەرە بپرسە. -بیەلیف ئاماژەی بۆ ئەلیوشا کرد و گوتی: 

 ئەلیوشا سوور هەڵگەڕا، لەپڕ ڕەنگی گۆڕا و ترس لە سیمای نیشت.

 نیکوالی ئیلچ قسە نەکەی! -بە دەنگی بەرز گوتی: 

حەز دەکەی لەو بپرسە. پالگیەڤای  ئەگەر -بیەلیف بە دەنگی بەرز لە سەری ڕۆیی: 
گەوج و خرف منداڵەکان لەگەڵ خۆی دەبا بۆ شیرینی خانە و لەوێندەر بابی بەڕێزیان 
دەبینن. ئەمەیان هەرنەیسە، گوایە بابی بەڕێزیان شەهید بووە و من شەهیدم کردووە. 

 من کابرایەکی ئاژاوەچیم و ژیان و گوزەرانی ئێوەم تێکداوە...

 سەرەوە گوتی: نیکوالی ئیلچ  خۆ تۆ قەولی شەرەفت دامێ... ئەلیوشا بە کە

بیەلیف دەستی هەڵتەکاند: وازبێنە، ئەمە لە کێشی قەولی شەرەفدا نییە. چ شتێ نامکوژێ 
 دوو ڕوویی و درۆ نەبێ.

چاوانی ئولگا پڕ بوون لە فرمێسک: "من تێ ناگەم." ڕووی کردە کوڕەکەی و پرسی: 
ن؟" ئەلیوشا خۆی گێل کرد و بە ترسەوە ڕوانییە بیەلیف. "لیولکا، ئێوە بابتان دەبین

 دایکی گوتی: "مەحاڵە، دەچم لە پالگیەڤا دەپرسم."

ئولگا لە ژوورەکە وەدەرکەوت. ئەلیوشا لە حەژمەتاندا هەموو گیانی دەلەرزی، گوتی: 
 "خۆ تۆ قەولی شەرەفت دامێ!" 

. بیری لەوە دەکردەوە کە چ بیەلیف دەستێکی هەڵتەکاند و کەوتە هاتوچۆ بە ژوورەکەدا
تانەیەکی لێ دراوە. ئێستاش وەکو هەمیشە ئەلیوشای فەرامۆش کردبوو. ئەو، ئەو 
پیاوە گەورەیە هەقی بەسەر مناڵەکانەوە نەبوو. ئەلیوشا لە سوچێکا دانیشت و بە 
ترسەوە بۆ سونیای گێڕایەوە کە چۆن هەڵخەڵەتێنراوە. دەلەرزی، نزگرەی دەدا، دەگریا، 

جاری بوولە ژیانیدا روو بە ڕووی درۆیەکی زاڵمانە بووبوو. بەر لەمە هەرگیز یەکەم



باوەڕی نەدەکرد کە لەم دنیایەدا جگە لە زەردەلوی شیرین و کێک و سەعاتی گران 
 بەها، گەلێ شتی دی هەن کە لە زمانی منااڵندا ناویان نییە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندە خەون

تووە و وەپێش خۆیان داوە و بۆ مەرکەزی، دوو سەرباز، کابرایەکی ئاوارەیان گر
شاری دەبەن. ئەم کابرا ئاوارەیە نێوی خۆی لەبیر کردووە. یەکێک لە سەربازەکان 
کەتەیەکی زەالمی ڕدێن ڕەشە. القی هێند کورتن، لە دواوە لە مریشکی الق کوڵ دەچێ. 

ی الوازە و القی لە چاو القی هاوڕێکەیەوە هەر زۆر کوڵن. سەربازەکەی دی بااڵبەرزێک
وەکو دار ڕێک و ڕاست چووە بە ئاسماندا. سەربازی یەکەم گەاڵوگەڵ دەڕوا، بەردەوام 
دەڕوانێتە دەور و بەری خۆی. ناوبەناو قوڵی چاکەتەکەی دەخاتە دەمی و دەی مژێ. 
یا دەست دەکێشێ بە ڕانیا و لەبەرخۆیەوە ورتەورت دەکا. تێکڕا لە پیاوێکی خۆشباوەڕ 

ێ. سەربازی دووەم لە بنیادەمێکی قورس و سەالر دەچێ. بە و بێ سەروبەر دەچ



هەیکەل و سیمادا لە کەشیشێکی پڕ دیانەت و بە ویقار دەچێ. یا لەو سەربازە 
جەنگاوەرانە دەچێ کە جاران لەسەر پارچە ڕەسم دەکران. سەربازی یەکەم نێوی 

 "ئاندروپتاکا"یە و دووەم نێوی "نیکاندر ساپوژنیکف"ە.

ە ئەم جووتە سەربازە گرتویانە و وەپێش خۆیان داوە هەرگیز لە چەکل ئەو پیاوەی ک
وبەرەڵالیان ناچێ. وردیلە و ناسکە. کەم نمود و بێ توانایە. ڕەنگوڕوو سیسەڵە و 
چرچەڵەیە، برۆی باریک، نیگای جوانە، هەرچەند بە ڕواڵەت لە سی ساڵ زیاترە بەاڵم 

ا، سەری داخستووە و دەستەکانی لە تازە سمێڵی بۆر کردۆتەوە. بە شەرمەوە ڕێ دەک
قۆڵی چاکەتەکەیدا ون بوون. یەخەی چاکەتەکەی، کە لە چاکەتی دێهاتیان ناچێ، 
هەڵدراوەتەوە و لەگەڵ قەراخی کاڵوەکەیدا یەکیان گرتووە، تەنیا کەپووە بچووکە 
سوور هەڵگەڕاوەکەی بە دەرەوەیە. دەنگی گڕ و قسەی نەرمە، دوای هەر قسەیەک 

پێدەکەوێ. قەت لەوە ناچێ بابایەکی تەڵەکەباز و ساختەچی بێ و درۆ و بۆ کۆکەکۆکی 
ڕی گومکێ وا خۆی بنوێنێ کە ناوی خۆی لەبیرکردبێ، پتر لە کوڕە کەشیشێک دەچێ 
کە لێ کەوتبێ و کەوتبێتە دەرۆزە و خوا غەزەبی لێ گرتبێ و فەرامۆشی کردبێ، یا لە 

ابێ. هەروەها دەشێت بە کوڕە کەشیشێک دەچێ بەهۆی بەد ڕەوشتییەوە تڕۆ کر
بازرگانێ بشوبهێنرێ کە هەموو توانایەکی خۆی لە سەر شانۆ بەکارهێنابێ و ئێستا 
بیەوێ بەدەم گەڕانەوەوە بۆ ماڵ، دەوری کوڕێکی بەرەڵالی دەست باڵو ببینێ. ڕێو 
ڕۆیشتنی بە نێو قوڕەلیتەی پایزدا لە ڕێو ڕۆیشتنی کابرایەکی دوودڵ و ڕاڕا دەچێ. لە 

نجێ دەچێ کە پەروەردەی دێران بووبێ و سەرانسەری ڕوسیا تەی بکا و لەم گە
دێرەوە بۆ ئەو دێر بچێ و بە دڵ و بە گیان عەوداڵی "ژیانێکی ئارام و خاڵی لە هەموو 

 گوناهێک" بێ و هەرگیز نەیگاتێ و لێی نزیک نەبێتەوە.

ەر دەڵێی لەجێی ئەم سێ ڕێبوارە لەمێژە بەڕێوەن، سەرەڕای ئەو هەموو ڕێکردنەیان ه
خۆ چەقیون و ناجوڵێن. دنیا تەم و مژە بە شەڕەشەق دە مەترێکی پێش خۆ دەبینن، 
ئەو دە مەترەش قوڕە سوورێکی لینجە و بەراز لێی دەرناچێ. پشتەوەشیان هەر وایە 
تیژترین چاو لە دە مەتر پتر بڕ ناکات. لە دە مەترەکەش بەوالوە چڕە تەمە. هەر 

ناچێ و لەجێی خۆیاندا گێرە دەکەن. تەم و مژەکە نزیکتر دەڕۆن و ڕێیان لەبەر 
نابێتەوە، دەڵێی هەر لە شوێنی خۆیدایە. جارجارێ نەبێ شۆستەیەکی سپیواژی ناڕێک 
و پێک وەدیاردەکەوێ، یا قۆرتێکی سەر جادەکە دەردەکەوێ، یا چنگێ کاوکۆتی لە 

دەبریقێتەوە. یا لەپڕ  لۆریان ڕژاو دەردەکەوێ. یا بۆ ساتێکی کەمخایەن گۆالوێکی لێڵ



سێبەرێک دیتە سەر ڕێگەیان و تا لێی نزیکتر دەبنەوە بچووک و تاریکتر دەبێ. نزیک و 
نزیکتر دەبنەوە پالکارتێکی کیلۆمەترژمێری بە خەتێکی ناخۆش لەسەر نووسراویان لێ 
بەدیار دەکەوێ وەکو ئەوەی گاڵتەیان پێ بکا وایە. یا درەختێکی خەمناکی ڕووت و تەڕ 

شنی گەدا لە بەردەمیان قوت دەبێتەوە. درەختەکە ڕاز و نیاز لەگەڵ گەاڵ زەردەکانی چە
 خۆی دەکا.

گەاڵیەک دەتۆرێ، جیادەبێتەوە و بەدەم سەماوە دەکەوێتە سەر زەوی. هەمدیس تەم و 
مژ و قوڕ و چڵپاوی کەناری جادەکە دەست پێدەکاتەوە. ئاونگی خەست بەسەر پەلکی 

گە، لەو دڵۆپە ئاونگە دڵگیرانە نییە کە هاوینان لە ئاکامی پێک گیادا دەخزێ. ئەم ئاون
شادبوونی زەوی و تیشکی هەتاو چێ دەبن و تینوێتی دەمەوبەیانی کاڵوکوڕە و 
بولبول و پەپوەسلێمانی نازدار و دەنوک درێژ دەشکێنن. پێی ڕێبوارەکان تا ئەژنۆ لە 

 گی تا هەنگاوێ هەڵدێنن.پاخوای قوڕە سووری لینج ڕۆ دەچێ و بە هەزار کولەمەر

"ئاندروپتاکا" پیاوێکی چەقاوەسووە، تا حەزبکەی سوێرە قسەیە، حەز لە قسان دەکا. 
دەیەوێ هەموو شتێکی ئەم پیاوە وێڵ و ئاوارەیە لە بنج و بناوان بکا و بزانێ چۆن 

 دەشێت پیاوێکی ماقوڵ و بێ وەی و گوێ ڕایەڵ ناوی خۆی لەبیربکا. دەپرسێ: 

 کسیت؟تۆ ئەرتەدو -

 کابرای ئاوارە لە کورتی دەی بڕێتەوە و دەڵێ: "بەڵێ، ئەرتەدوکسیم."

 باشە، تۆ غوسڵی تەعمید کراوی؟ -

ئەدی چۆن، خۆ تورک نیم. دەچمە کڵێسا، ڕۆژوو دەگرم، ئەو کاتانەی گۆشت  -
 خواردن قەدەغەبێ، دەمی بۆ نابەم.

 باشە، بە چ ناوێ گازت بکەم؟ -

 کەیفی خۆتە کاکە گیان! -

تاکا" شانەکانی هەڵدەتەکێنێ. بە سەرسامییەوە دەکێشێ بە ڕانی خۆیدا. سەربازەکەی "پ
دی "نیکاندر" وەکو خۆی مات و بێ دەنگە. ئەم وەکو "پتاکا" ساویلکە نییە، زۆر چاک 
لەوە حاڵییە کە بۆچی کابرایەکی ئەرتەدۆکسی دەیەوێ ناوی خۆی بشارێتەوە. سیمای 

بیەو ێ بۆ هەموو کەسێک و هەموو شتێک و جدی و وشکە. وا دێتە بەرچاو کە



تەنانەت بۆ تەمە چڕەکەشی بسەلمێنێ کە پیاوێکی فڕە گرینگ و وریایە. پتاکا لە سەری 
دەڕوا: "مەگەر هەر خوا بزانێ تۆ چیت و چ کارەیت! ئایا دێهاتیت یا نا، خانەدانی یا نا؟؟ 

خستە گۆلێکەوە، یا دوڕەیت و ڕەگێکت دێهاتی و ڕەگێکت خانەدانە؟ جارێ تۆڕێکم 
حەیوانێکم گرت بە ئەندازەی قامکی خۆم، بە گوێچکەیا ماسی بوو، بەاڵم کلکی هەبوو، 
لە دڵی خۆمدا گوتم دیارە دەبێ جۆرە ماسییەک بێ. پاشان جوان دیقەتم دا سەیرم کرد 
پێی هەبوو، خوا بمگرێ ئەگەر درۆ بکەم. نە ماسی بوو نە مارمێلکە. هەر خوا بۆ خۆی 

وو! تۆش وایت، ئاخر تێم ناگەیەنی تۆ لە چ تیرە و تایفەیەکی، سەر بە چ دەزانێ چ ب
 چینێکی؟!"

کابرای ئاوارە ئاهێک هەڵدەکێشێ و دەڵێ: "ڕەگێکم جووتیارە، دایکم کۆیلە بوو و لە 
ماڵە گەورەکەیدا کارەکەی دەکرد. دایکم لەو ماڵە گەورەیەدا پەرستار بوو، بۆ خۆی 

زووی لە چ بوایە لەبەر دەستیا بوو. منیش جگەرگۆشەی نانی کەوتبووە ڕۆنەوە، ئارە
ئەو بووم، لە خوێن و گۆشتی ئەو بووم، تا ئەو مابوو منیش لەو ماڵە بووم. خوا 
هەڵناگرێ نازیان دەدامێ، سەریان دەخستە سەرم، لێیان دەدام تا بووم بە کوڕێکی تەوا 

ستم. هەموو ڕۆژێ وەکو منداڵی خوا پێداوان و ماڵە گەوران لەسەر سیسەم دەنوو
خواردنی چاکم دەخوارد، پانتۆڵم لەبەر دەکرد و پێاڵوی پاژنە نزمم لەپێ دەکرد. دایکم 
هەرچییەکی خواردبا منیش دەمخوارد، ئەو ماڵە جل بەرگیان دەدایە و بە منیشیان دەدا. 
ژیانمان کۆڵی خۆش بوو! ئەو هەموو کێک و شەکرلەمانەی من بە منداڵی خواردوومن 

ستابا دەشیا بە پارەکەی ئەسپێکی چاک چاک بکڕی. دایکم فێری خوێندن و ئەگەر ئێ
نووسینی کردم. هەر لە منداڵییەوە فێری لە خواترسی کردم، ئەوەندە بە ڕێک و پێکی 
پەروەردەی کردم کە تا ئەمڕۆ وشەیەکی دزێو یا قسەیەکی قۆڕی وەکو قسەی 

نیم کاکە گیان! جلی پاک و خاوێن  دێهاتیان بە زارما نەهاتووە. من بابایەکی ئارەق خۆر
لەبەردەکەم، لەنێو کۆمەڵدا ڕێز و حورمەتی خۆم دەگرم. ئەگەر زیندووە یادی بەخێر و 
خوا ئاگاداری بێ، ئەگەر مردووشە خوا ڕەحمی لێبکا و ڕۆحی بەرەو حەوت تەبەقەی 

 ئاسمان، بەرەو ئەو شوێنە ببا کە ڕۆحیانەتی چاکانی لێ دەهێورێ!"

ە سەری کۆت دەکا، قژە زبرەکەی وەکو دڕک ڕەپ دەوەستێ. چاو کابرای ئاوار
هەڵدەبڕێ و دەڕوانێتە ئاسمان، دوو جاران نیشانەی خاچ دەکێشێ و بە دەنگێکی کشاو 
دەڵێ: "خوایە بیخەیتە بەهەشتێ، نەهەشتی بەرین و ڕازاوە جێی بێ" قسەکانی پتر لە 

"خوایە کینیای کەنیزەکی  قسەی پیرێژنان دەچێ تا قسەی پیاو! و لە سەری دەڕوا:



خۆت لە هەر شوێنێ هەیە بپارێزی. ئەگەر ئەو دایکە چاکەم نەبوایە ئێستا من 
 دێهاتییەکی نەفام دەردەچووم.

کاکە گیان هەر پرسیارێکت هەیە بیکە، هەموو شتێ دەزانم، ئایەتی ئینجیلی پیرۆز، 
ار و وەاڵمە هەموو شتە پیرۆزەکانی خوا، هەموو وێرد و دوعاکان، زۆربەی پرسی

ئاینییەکان، گشت ئەمانە دەزانم. من بە گوێرەی ئینجیل دەژیم. خراپە دەرهەق بە کەس 
ناکەم، لەشم بە پاکی رادەگرم. ڕۆژوو دەگرم، نانێ حەاڵڵ نەبێ نایخۆم، هەندێ کەس 
لەزەت لە ئارەق خواردنەوە و بەدمەستی دەبینن، بەاڵم من دوورم لەو شتانە، هەر 

سوچێکا دادەنیشم و کتێبێ دەخوێنمەوە و بەدەم خوێندنەوەوە  کاتێ بێ کاربم لە
 فرمێسک دەڕێژم، ئەسرین هەڵدەوەرێنم."

 باشە ئەوە زانیمان کتێب دەخوێنییەوە، ئەدی بۆچی دەگری؟ -

چونکە ئەوەی لە کتێبەکەدا نووسراوە هێند مەحزونە هەر مەپرس. جاری وایە مرۆڤ  -
 هێندە دەگری هێندە دەگری کە لە نائومێدی دا..." کوپیکان دەکڕێ، بەاڵم ٥کتێبی بە "

 پتاکا پرسی: "بابت مردووە."

باوەڕت بێ نازانم کاکە گیان. پیاو نابێ بە ناهەق چ گوناهێک وەشێرێ. من نازانم  -
بابم کێ بووە؟ وا تێدەگەم حەرامزادە بم و هەر خوا و دایکم بزانن لە کێ بم. دایکم لە 

ە حورمەت و بەقەدەر و نێودارا هەستاوە و دانیشتووە. ژیانیا هەر لەگەڵ پیاوانی ب
 هەرگیز بەالی ئەوەدا نەچووە شوو بە کەڕە دێهاتییەکی پێ خاووس و لینگ ڕووت بکا. 

 پتاکا بەدەم پێکەنینەوە دەڵێ: "بۆیە بەرز فڕیوە و کاکی ئاغا پاک و پوختە هەپەی ناوە!"

ئەگەر من قسەی وا بکەم گوناحم  وایە، بەاڵم دایکم ژنێکی لە خوا ترس بوو، بۆیە -
دەگا. بەاڵم دەبێ ئەوەش بڵێم کە پێ دەچێ خوێنی ئاغا و ئەشراف زادە لە دەماری 
مندا هەبێ. ڕەنگە سەر و سەکوتم دێهاتیانە بێ، بەاڵم لەڕاستیا ڕەگ و ڕەچەڵەکم 

 بچێتەوە سەر خانەدانان و ئەشرافان. 

ێمن دەکا. نێوچەوانی گرژ دەکا، هەموو ئەم قسانە بە دەنگێکی بەسۆز و هێدی و ه
فڕەفڕی کەپوە بچووکە سورەکەی سەعاتە ڕێیە دەڕوا. پتاکا بەدەم گوێگرتنەوە چاوی 

 دەبڕێتێ و دیسان شانەکانی هەڵدەتەکێنێ.



پاش ئەوەی چوار کیلۆ مەترە ڕێ دەڕۆن، بە سێ قۆڵی لەسەر گردێک دادەنیشن تا 
سەیرە، سەگ بە سەگی خۆی ناوێکی پشوویەک بدەن. پتاکا لە بن لێوانەوە دەڵێ: "

هەیە. من ناوم "ئاندرو"یە، ئەم برادەرە ناوی "نیکاندر"ە. هەر گووڕاوێکی خوا ناوێکی 
 هەیە و مەحاڵە یەکێک هەبێ ناوی خۆی لە بیر بکا! مەحاڵە!"

 جا ناوی من بە خەڵکی چی؟! -

ەسەری کابرای ئاوارە ئاخێک هەڵدەکێشێ، دەست دەگرێ بە ڕوومەتەکانییەوە و ل
دەڕوا: "ئاخر بۆچی خەڵکی بم ناسن؟ چ قازانجێ دەکەم؟! خۆ ئەگەر ئازادیش بام و بە 
کەیفی خۆ بەمال و بەوالدا ڕۆیشتبام وەزع و حاڵم لە ئێستا چاکتر نەدەبوو. 
هاودینەکانم! من سەرم لە قانون دەردەچێ و کەمۆکەیەکی لێدەزانم، ئێستا من بابایەکم 

، جا بەم حاڵەوە ئەگەر بشگیرێم، ئەوپەڕی هەواڵەی ئاوارە، نێوی خۆم بیرچووە
جەڵدەم بۆ دەبڕدرێتەوە. بەاڵم ئەگەر ناوی  ٤١ – ٣١سیبریای ڕۆژهەاڵت دەکرێم و 

خۆمیان پێ بڵێم ئەوا دیسان هەمان بەزم و ڕەزم بەرۆکم دەگرێتەوە، هەم حوکم 
 !"دەدرێم و هەم کاری سەختم بەسەردا دەدەن. ئەی مەعنای چی، خۆم دەزانم

 یانی تۆ مەحکوم بوویت؟ -

بەڵێ برا ئازیزەکەم. سەریان تاشیم و چوار ساڵی خشت پێوەند لە پێ و کەلەپچە  -
 لەدەست.

 باشە لەسەر چی؟ -

لەسەر قەتڵ. کە منداڵ بووم، تەمەنم هەژدە ساڵ بوو، دایکم بە هەڵە لەبری سۆدە،  -
وو لە پاکەتی هەمەجۆر زەرنیخی لە پەرداخەکەی ئاغا کرد. چونکە عەمارەکەیان پڕب

 ئیدی هەڵەکردن کارێکی ئاسایی بوو!

کابرای ئاوارە ئاخێک هەڵدەکێشێ، سەرێک بەمال و بەوالدا بادەدا و لەسەری دەڕوا: 
"ئەلهەقی ژنێکی لە خوا ترسیش بوو، بەاڵم کێ دەزانێ دەرونی مرۆڤ چی تێدایە؟! 

بە ئانقەست ئەم کارەی  دەرون جەنگڵستانێکی تاریکە. لەوەیە هەڵەی کردبێ، لەوەیە
کردبێ؛ ئاغا خووی دابێتە کارەکەرێکی دی و ئەمی لەبەرچاو کەوتبێ و دایکیشم 
غیرەتی زەدەدار بووبێ و ئەم تانەیەی پێ قبوڵ نەکرابێ. لەوەشە بە مەبەستێکی دی 
زەرنیخی بۆ لە پەرداخەکە کردبێ، مەگەر هەر خوا بۆ خۆی بزانێ! من ئەو دەمە منداڵ 



لەم کارانە دەرنەدەچوو. بەاڵم ئێستا کە بیری لێ دەکەمەوە، بە جوانی  بووم و سەرم
دێتەوە خەیاڵم کە ئاغا دۆستێکی دیکەی گرتبوو و دایکم زۆری خەفەت دەخوارد. 

ساڵ حوکم و کاری سەختی بۆ  ٢١مەحکەمەکەمان دوو ساڵ درێژەی کێشا. دایکم 
 تم بۆ بڕایەوە.بڕایەوە، منیش لەبەر منداڵی حەوت ساڵ حوکم و کاری سەخ

 باشە کە قاتیلەکە گیرا ئیدی تۆ بۆ حوکم درای؟ -

بە تۆمەتی شەریکە تاوان. ئاخر من پەرداخەکەم بۆ ئاغا برد. هەمیشە هەر من  -
پەرداخەکەم بۆ دەبرد. من ئەم قسانە الی ئێوە دەکەم، بەاڵم توخوا با هەر بەینی 

 خۆمان بێ و کەس پێ نەزانێ...

بێ نە، کەس ئەم پرسیارە لە ئێمە ناکا و بە کرێش نەگیراوین لە پتاکا دەڵێ: "خەمت نە
 خۆوە باسی بکەین... ئێ یانی تۆ لە زیندان هەاڵتووی؟"

بەڵێ. چواردە کەس بووین، خوا یار و یاوەریان بێ، ئەوان هەاڵتن و منیشیان لەگەڵ  -
ە کەس بڵێم؟ خۆدا هێنا. ئێستا کوڕەکە گیان من ناڵێم تۆ بڵێ، پێویست دەکا ناوی خۆم ب

ئەگەر ناوی خۆم بڵێم دووبارە دەمگێڕنەوە بۆ زیندان و کاری سەخت. بە خۆیشت 
دەمبینی چ زەالمێکم؟ بابایەکم نەخۆش، بێ تاقەت و کەم جورم. حەزم لە خواردن و 
جێ و ڕێی پاکوخاوێنە. حەزدەکەم چرایەکی چکۆڵە یا مۆمێ هەڵگیرسێنم و بکەومە 

ەکاتی نوێژکردندا دەوروبەرم قەرەباڵغ و پڕ هەرا و وێرد و پاڕانەوە. حەزناکەم ل
هەنگامە بێ. حەزناکەم لەکاتی کڕنوش بردن و چوونە سوجدەدا سوجدەگاکەم پڕ لە 

 تف و بەڵغەم بێ. من بۆ ڕزگاریی دایکم شەو و ڕۆژی چل جاران دەچمە سوجدە."

ەواڵەی کابرای ئاوارە کاڵوەکەی دادەکەنێ و هاوار دەکا: "ئەگەر حەزدەکەن با ه
 سیبریای ڕۆژهەاڵتم بکەن، ترسم لەوێ نییە."

 چی؟ بۆ سیبریا باشترە؟ -

"ئەمەیان مەسەلەیەکی ئەالحەدەیە. کە مرۆڤ بە کاری سەخت حوکم دەدرێ لە  -
 قرژاڵی گیرۆدەی تۆڕ خراتری بەسەر دێ."

 چی؟ بۆ سیبریا باشترە؟ -



چێکی دەست ناکەوێ کە دەوروبەری قەرەباڵغە. دەڵەکی دەدەن، خۆی پێدا دەکێشن، سو
هەناسەیەکی ڕەحەتی تێدا بدا. زیندان دۆزەخی سەر زەمینە، خوا بە نسیبی کەسی نەکا! 
مرۆڤ بە دڕندە دەزانن و ڕەفتاری دڕندەی لەگەڵ دەکەن. ژیانی لە ژیانی سەگ 
خراترە، خواردنت نادەنێ، شوێنێ نییە تاوێ بخەوی، یا وەکو بنیادەم نوێژەکەت بکەی. 

خستنەوە جیاوازە، وردە وردە خۆت بەگەڵ جماعتێک دەخەی. دەوڵەت بەاڵم دوور
مەجبورە زەویت بداتێ، باوەڕبکە چۆنی دەڵێم وایە. بیستوومە زەوی لەوێندەر هەرزانە، 
لە بەفر هەرزانترە. هەرچییەکت بوێ دەتدەنێ. پارچە زەوییەکم دەدەنێ. پارچەیەکیشیان 

ئەوجا وەکو هەر کەسێکی دی بۆ خۆ لێ وەردەگرم بۆ باغ و تۆزێکیش بۆ خانوو. 
دەکەومە کشتوکاڵ و شۆو بڕین. بەرەبەرە ڕانێک پێکەوە دەنێم، هەنگ بەخێو دەکەم، 
بۆ خۆ دەبم بە خاوەنی پەز و سەگ، گوربەیەکی سیبریش ڕادەگرم و بەڕەڵالی گیانی 
جرج و مشکی دەکەم تا نەیەڵێ ماڵەکەم بخۆن. بۆ خۆ خانویەک دروست دەکەم، 

ۆدەنێم و ئەگەر خوا یاربێ و بە نسیبی بکا ژنێکی لێ دێنم و دەبم بە خاوەنی میحراب ڕ
 ماڵ و منداڵ."

کابرای ئاوارە ئێستا لەبەر خۆیەوە دەدوێ و سەیری سەربازەکان ناکا. چاوی بڕیوەتە 
شوێنێکی دوور دوور. هەرچەندە خەون و خەیاڵەکانی بێ سەر و بەرن بەاڵم هێندە بە 

 پیاو ناتوانێ باوەڕی پێ نەکا!دڵ و کوڵ قسان دەکا 

سێبەری بزەیەک نیشتە سەر دەمە چکۆلەکەی. سیمای، چاوی، کەپووی هەر هەموو 
 گەشاوەی شادییەکی دوورە دەستن.

سەربازەکان گوێ دەگرن و بە نیگای پڕ بەزەییەوە سەیری دەکەن. ئەوانیش قسەکانی 
 بۆ دەسەلمێنن.

لە سیبریا ناترسم، سیبریا و ڕوسیا  کابرای ئاوارە لەسەری دەڕوا: "بە هیچ جۆرێ
وەکو یەکن. لەوێندەریش هەمان خوای ڕوسیا دەپەرستن، گوێڕایەڵ و مل کەچی 
فەرمانی هەمان تزارن. بە هەمان زمانی مەسیحیانی ئەرثەدۆکس دەدوێن، یانی ئەم 
زمانەی کە من لەگەڵ ئێوەدا قسەی پێدەکەم. بەاڵم لە سیبریا هەرزانییە، خەڵکی 

رن. هەموو شتێکی لە ڕوسیا باشترە، بۆ نمونە چۆم و ڕوبارەکانی، چۆم و پارەدارت
ڕوباری ئەوێ هەزار هێندەی چۆم و ڕوبارەکانی ئێمە جوانن. ماسی، ماسی! ڕاوەماسی 
وێندەر هەر باس باکرێ! برادەرانی ئازیز بە الی منەوە لە ڕاوەماسی خۆشتر نەبووە و 

دەگرم. لەکاتی سەهۆڵ بەنداندا تۆڕی گەورە  نابێتەوە. بە پەت و قوالپ، بە تۆڕ ماسی



" ٥بەکاردێنم، هەڵبەتە بەتەنێ دەرەقەتی تۆڕی گەورە نایەم، جا کابرایەکی دێهاتی بە "
کوپیکان بەکرێ دەگرم ئیش و کاری ئەوەبێ کە تۆڕەکەم بۆ هەڵکێشێتەوە. کە خۆشە 

ەکی تایبەتی خوایە! کە بۆ خۆ کەیف دەکەم... بەاڵم هەر ماسییەک و جۆرە مامەڵەی
دەوێ. هەندێ ماسی دەبێ وردە ماسی بۆ بکرێ بە چەشە. هەندێکی دی دەبێ کرمی 
بۆ بکرێ بە چەشە، بۆ هەندێکی دیکە دەبێ بۆق یان قالۆنچە بکرێن بە چەشە. دەبێ 
هەموو ئەم فەند و فێاڵنە بزانی. بۆ نموونە مارماسی، ماسییەکی درژ پەسەندە، تەنانەت 

ۆ بکەی بە چەشە. ماسییە دەم درێژەکان حەز لە کرمی بۆر دەتوانی مارمێلکەشی ب
دەکەن، ماسییە دڕکاوییەکان حەز لە شەمشەمەکوێرە دەکەن. لە دنیادا چ شتێ لە ڕاوی 
ماسی قەڵەوی نێو ئاوی خوڕ خۆشتر نییە. قالۆنچەیەک یان شەمشەمە کوێرەیەک 

 – ٢١بۆ شل دەکەی  دەکەی بەسەری قوالپەکەتەوە و دەیدەیتە دەم ئاوەکەوە، پەتەکەی
مەترێک دوور دەکەوێتە، ئەوجا پیرە پانتۆڵی لێ دادەکەنی و بە لینگی ڕووت وەنێو  ٣١

ئاوەکە دەکەوی و وردەوردە دووی چەشەکە دەکەوی، پاشان لەپڕ بە توندی پەتەکە 
ڕادەکێشێ و تەماشا دەکەی ماسییەکی گەورە و قەڵەو بەسەری قوالپەتەکەوەیە. دەبێ 

ی خۆیدا پەتەکە ڕابکێشی، دەنا هەم ماسییەکە و هەم چەشەکەت لە وریا بی لەکات
دەست دەچێ، هەر کە پەتەکە خوار بوو، پێویستە ڕای بکێشی. نابێ تاقە دەققەیەکیش 
ماتەڵ بی. وەختێ کە فیرار بووین و حوکمدراوەکانی دی لە پرخەی خەودا بوون، من 

. ڕوباری ئەوێندەر گەلێک پان خەوم لێنەدەکەوت و دەکەوتمە ڕی تا ڕوبارێ بدۆزمەوە
و خوڕن و کەنارەکانی نشێوییە. ڕاوەماسی لەوێ یەکجار زەحمەتە. سەرانسەری 
کەنارەکان چڕە دارستانە. درەختەکان هێند بەرزن کە بتەوێ سەیری سەرەوەیان بکەی 

 ڕۆبڵێ نادەن." ١١کاڵوت لە سەر دەکەوێ. درەختی وای تێدایە لێرە بە 

تبار لەژێر فشاری خەون و خەیاڵی ڕابوردوو وزڕە ئومێدی کابرای وردیلەی مەینە
خۆشی ئایندەدا شەکەت دەبێ و لە قسان دەکەوێ. وەکو یەکێک ڕاز و نیاز لەگەڵ 
خۆی بکا تەنیا لێوەکانی دەبزوون. سێبەری بزەیەکی پڕ شادی دەنیشێتە سەری 

و لە فکران سیمای و خێرا ئاوا دەبێ. سەربازەکان چ شتێ ناڵێن، سەریان داخستووە 
ڕاچوون. کپی و خامۆشی پایز، تەمی شێدار لە زەوی هەڵدەستێ و وەکو دیوار 
لەبەردەم مرۆڤدا قوت دەبێتەوە و ئەو تۆزە ئازادییەی کە هەیەتی دەیداتەوە بە ڕویا، 
ئاخ کە لەو دەمانەدا خەیاڵی چۆم و ڕوبارانی گەورە و خوڕ چەند خۆش و ئارام 

ناری ئاوەدان و پڕ درەختیان هەبێ! خەیاڵی ئاسودەیی. بەخشە! چۆم و ڕوبارانێ کە کە
خەیاڵ بە شێوەیەکی تایبەتی پیاوێک بەرجەستە دەکا کە وەکو خاڵێک بە ڕووی 



کەنارێکی نشێوەوە ئارام و ئاسودە لە بەیانییەکی زوودا گیرساوەتەوە، بەیانییەکی هێند 
لەوبەری ڕوبارەکە زوو کە هێشتا شوعلەی سپێدە لە ئاسۆ جیانەبۆتەوە. لەمبەر و 

دارکاژی بە دەماخ و پڕ ژیان ڕیزیان بەستووە و سەریان هێناوەتەوە یەک و بە چپە 
یەکدی دەدوێنن و بەدڵ دەڕواننە ئەو پیاوە ئازاد و سەرفرازە. دەوەن و ڕەگوڕیشاڵ و 
تاوێرە بەردی زەالم و بنچکی دڕکاوی ڕێی دەگرن، بەاڵم ئەو پیاوە چ وەکو  بەدەن و 

ە بەهێزە و لە هیچ ناترسێت. نە لە دارکاژەکان، نە لە تاوێرە بەردەکان، نە چ وەکو ور
لە تەنیایی و نە لە دەنگدانەوەی هەنگاوەکانی خۆی. خەیاڵی سەربازەکان، ژیانێکی 

 ئازادیان لەبەرچاو بەرجەستە دەکا، ئازادییەکی ئەوتۆ کە تەنیا ناویان بیستووە.

بەرجەستە دەکەن کە هەر ناویان بیستووە؟ یا  ئایا ئەوان، وێنەی ئەو شتە خەیاڵیانە
ئەم تاسە و خەیاڵی ئازادییە تێکەڵ بە خوێنیان بووە و لە باوباپیرانی کێوی و 

 دلێریانەوە بە میرات بۆیان ماوەتەوە؟ تەنیا خوا دەیزانێ!

"نیکاندر" کە تا ئێستا تاقە قسەیەکی نەکردبوو، بێدەنگییەکە دەشکێنێ. ڕەنگە لە دڵی 
ەغیلی بە خەون و خەیاڵی کابرای ئاوارە بەرێ. لەوەیە لە دڵی خۆیدا بڵێ ئەم خۆیدا ب

خەونە خۆشانە لەگەڵ ئەم تەم و مژ و قوڕە لیتەیەدا ناگونجێن. بەهەرحاڵ بە 
پەستییەوە دەڕوانێتە کابرای ئاوارە و دەڵێ: "برادەر هەموو ئەمانە چاک و بەجێن، 

اگەیتە ئەو شوێنە خۆش و بە بەرەکەتە. چۆن تابڵێی جوان و دڵگیرن، بەاڵم تۆ هەرگیز ن
دەیگەیتێ؟ تۆ بابایەکی بێ تاقەتی، سی کیلۆمەتر بڕۆی دەمری. تۆ ئەمڕۆکە تەنیا چوار 

 کیلۆمەتر هاتووی وات بەسەرهاتووە! دەڵێی بە حەیاتت ئیسراحەتت نەکردووە؟

کێک بە کابرای ئاوارە نیگایەکی "نیکاندر" دەکا، ڕەنگ لە ڕووی نامێنێ و وەکو یە
دزیەکەوە گیرابێ شەرمەزار و پەست سەرێکی بۆ دەلەقێنێ، دیسان هەموو کڕوکپ 
دەبنەوە. هەرکەسە و سەرگەرمی بیر و بیرکردنەوەی خۆیەتی... سەربازەکان هەوڵ 
دەدەن ئەو ماوە دوورەی نێوان خۆیان و ئەو سەرزەمینی ئازادییە خەیاڵییە بێننە 

بەاڵم ترسناک تر لە مێشکی کابرای ئاوارەدا  بەرچاوی خۆ. کۆمەڵێ وێنەی ئاشکراتر
دێ و دەچێ؛ هۆڵی دادگا، زیندان، دوور خراوە و مەحکومان، قفڵ و دەرگا و زیندان، 
پشوودانی ڕێگا، سەرمای زستان، نەخۆشی، مەرگی هاوڕێیان، هەر هەموو ئەم وێنانە 

، دڵۆپە ئارەقە بە ئاشکرا دێنە بەرچاوی و بەرجەستە دەبن. چاوەکانی دەکەونە پرتەپرت
زەنگۆڵ زەنگۆڵ دەنیشێتە سەر هەنیەی. بە سەری قۆڵی هەنیەی دەسڕێ و 
هەناسەیەکی سارد هەڵدەکێشێ؛ دەڵێی تازە لە کوورە خانەیەکی گەرمی گەرمەوە 



هاتۆتە دەرێ. هەمدیس هەنیەی بەسەری قۆڵەکەی دیکەی دەسڕێ و بە ترسەوە ئاوڕ 
 بۆ دواوە دەداتەوە.

ەی تەسدیق دەکا: "ڕاستە، تۆ هەرگیز ناگەیە ئەوێندەر. تۆ ناتوانی پتاکاش قسەی هاوڕێک
ڕێ بکەی، تۆ سەیری خۆت بکە، هەر پێست و ئێسکی! برا گیان تۆ هیچ نەتکوژێ ئەم 

 ڕێیە دەتکوژێ."

نیکاندر قسەکەی دەمی هاوڕێکەی دەقۆزێتەوە: "مەعلومە کە دەیکوژێ، مەحاڵە ئەم 
رنە خەستەخانە؛ ئەمە دۆغرییەکەیەتی و چەند و ڕێیەی پێ تەواو بکرێ، یەکسەر دەینێ

 چۆن هەڵناگرێ.

کابرای ئاوارەی بێ ناو بە ترسەوە دەڕوانێتە سیمای هاوڕێ دێو سیفەتەکانی. ئەوجا 
چاوی دادەخا، بەپەلە دادەنەوێتەوە و بێ ئەوەی کاڵوەکەی لەسەری دابکەنێ. بە چۆکا 

وەکو کرمێک کە پێی پێدا بنرێ دێ. ئازای لەشی دەکەوێتە لەرزین، سەری دەسوڕێ و 
دەکەوێتە هەڵپالن؛ نیکاندر هەڵدەسێتە سەر پێیان و هاواری بەسەردا دەکا: "هەستە، 

 هەستە بابڕۆین درەنگە!"

هەر سێ ڕێبوارەکە دوای تۆزێک دەکەونەوە ڕێ و قوڕ شێالن. کابرای ئاوارە سەری 
ی چاکەتەکەیەوە؛ بەاڵم داخستووە و دەستەکانی لە جاران زیاتر تەپاندونەتە نێو قۆڵ

 پتاکا مات و بێدەنگە.

 

 

 

 

 

 زیک زیکە
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زەماوەندی ئولگا ئیڤانوڤنا بوو. دۆستان و ئاشنایان هەموو هاتبوونە داوەتەکەی. ئولگا 
لێکدا لێکدا ئاماژەی بۆ شووەکەی دەکرد و بە ئاشنا و دۆستەکانی دەگوت: "ئەنگۆ 

ایدا بەدی دەکرێ". پێدەچوو بۆیە ئەم جوان سەرنجی بدەنێ، شتێکی نادیار لە سیم
قسەیە بکا تا نەوەک داوەتکراوان لە دڵی خۆدا بڵێن مێردەکەی چ نییە، پیاوێکی ئاساییە 

 و بە هیچ جۆرێ مایەی سەرنج نییە.

شووەکەی "ئەسیپ ئەستپانوفچ دیموڤ" پزیشک بوو، بەناو پلەی ڕاوێژکاری هونەری 
د. لە یەکەمیاندا نەخۆشانی دەبینی و لە هەبوو. لە دوو نەخۆشخاناندا کاری دەکر

دووەمیاندا کاری نەشتەرگەری دەکرد. لە سەعات نۆوە تا نیوەڕۆ لە خەستەخانەی 
یەکەم کاری دەکرد و نەخۆشانی ئاسایی دەبینی و لە هەموو بەشەکاندا کاری دەکرد، 
کە کاری تەواو دەبوو سواری قیتار دەبوو، دەچوو بۆ نەخۆشخانەی دووەم و 

ندەر سەرگەرمی کاری نەشتەرگەری دەبوو. دەرامەتی سااڵنەی کەم بوو، نزیکەی لەوێ
ڕۆبڵێک بوو. ئەمە دیموف بوو! بەاڵم دۆست و ئاشناکانی ئولگا خەڵکانی ئاسایی  ٥١١

نەبوون. هەر یەکەیان لە هونەرێکا بەنێوبانگ بوو، نێو و شۆرەتیان هەبوو، دیار و 
تەواو شۆرەتیان دەرنەکردبوو ئەوا ئومێدی  ناسراو بوون. ئەگەر هەندێکیان هێشتا

زۆریان بە ئایندە هەبوو. ئەمیان ئەکتەرێکی کارامە و هۆشیار و بەقەدر بوو. ئەویان 
پیاوێکی زەریف بوو، ئەوی دی مامۆستای هونەری خوتبەوێژی بوو و ئولگای فێر 

ێکی شۆخ کردبوو، کە چۆن بەرهەمی ئەدەبی لەبەر بخوێنێتەوە. یەکێکی دییان دەنگبێژ
و شەنگی ئۆپرا بوو، هەمیشە داخی هەڵدەکێشا و گلەیی لە ئولگا دەکرد کە خۆی 
ناناسێت و قەدری ئەو بەهرە چاکەی خۆی نازانێ و ئەگەر واز لە تەمەڵی بێنێ و 

 جڵەوی خۆی بگرێتەوە بێگومان دەبێ بە دەنگبێژێکی یەکجار نێودار و ناسراو.

ێکیان تێدابوو کە ڕیابوسکی دیمەن ساز ئاشناکانی دیکەی ئولگا چەند نیگارکێش
سەرقافڵەیان بوو. ڕیابوسکی سروشتی بێ گیان و گیانداری دەکێشا. پیاوێکی قژ 

ساڵ بوو. لە پێشانگایەکی نیگارکێشیدا شۆرەتی پەیدا کردبوو  ٢٥زەردی قۆز، تەمەنی 
ی ڕۆبڵ فرۆشتبوو. ڕیابوسکی دەستکاری سکێچەکانی ئولگا ٥١١و دوا تابلۆی خۆی بە 

دەکرد، ڕێنوێنی دەکرد و پێشبینی ئایندەیەکی پڕشنگداری بۆ دەکرد. ئاشنایەکی دیکەی 
ئولگا کابرایەکی چەلۆژەن بوو کە ئەو ئامێرەی دەهێنایە زمان. بە ڕاشکاوی ستایشی 
ئولگای دەکرد و دەیگوت لەنێو ئەو ژنانەدا کە ئەم دەیان ناسێت ئولگا لە هەموویان 

هاو ئاهەنگی لەگەڵ ئامێرەکەی ئەودا. ئەدیبێکیش لە پێڕی لەبارتر و کارامەترە بۆ 



ئاشنایانی ئولگا بوو، ئەم ئەدیبە هەرچەند هێشتا گەنج بوو، بەاڵم سەبارەت بە کورتە 
چیرۆک و شانۆنامەکانی شۆرەت و نێوی پەیدا کردبوو. کێی دی کێی دی؟ ئا، بیرم 

و. وێنە سازێکی بەهرەمەند و کەوتەوە؛ ڤاسیلی ڤاسیلوڤچ. ئەمیان کابرایەکی دێهاتی بو
ئاشقی شوێنەواری مێژووی و میللی بوو، ئەم کابرایە، ئاشقێکی گەورەی پیشە 
کۆنەکانی ڕووس بوو، هەر ئەم ئەشقە گەورەیە ببوو بە هاندەری و شاکاری واقیعی 

 لەسەر کاغەز، چینی، و قاپی گلین ڕەسم دەکرد.

ڵەدا تەنیا جەنابی زاوا کابرایەکی لەنێو ئەم کۆمەڵە ئازاد و ناسک و بەڕێکەوت پوخ
گومناو و پشت گوێ خراو بوو. زاوا لەنێو ئەم کۆمەڵەدا چ جێیەکی نەبوو. هەرچەندە 
کابرایەکی بااڵ بەرزی ناوشان پان بوو، بەاڵم بێ خێر و بێ مەعنا دەهاتە بەرچاو. 

ی دەتگوت بیجامەکەی هێندە دەڵب و نالەبار بوو لە تۆ وایە بۆ یەکێکی دی دوراوە. ڕدێن
ڕدێنی کاسبکارانە. گەر بهاتبا ئەم کابرایە نووسەر یا نیگارکێش با ئەوا ئەو دەمە 

 ڕدێنی، ڕدێنی "زوال"ی دێنایەوە یادی مرۆڤ.

نیگارکێشەکە بە ئولگای گوت کە بە قژی لوول و پڕپێچەوە و بەم جلی بوکێنییەوە ڕێک 
ەی سپی و جوان دەکا. ئولگا لە درەختێکی بەنازی ئالوباڵو دەچێ کە لە بەهارانا شکۆف

دەستی کابرای نیگارکێشی گرت و گوتی: "تۆ گوێ بگرە بزانە ئەم شوکردنە لەنکاوە 
چۆن ڕووی دا. گوێ بگرە، گوێ بگرە. دیموف و بابم لە یەک خەستەخانەدا کاریان 
دەکرد. کە بابم لە خەستەخانە کەوت، دیموف شە و ڕۆژ لێی دوور نەدەکەوتەوە. کە 

سۆزە! گوێ بگرە ڕیابوسکی، تۆش گوێت لێ بێ جەنابی نووسەر، پیاوێکی دڵ
چیرۆکێکی خۆشە، وەرنە پێشترەوە، ئەو هەموو دڵسۆزییە، ئەو هەموو زەحمەتکێشانە! 
بە خۆیشم شەوان نەدەخەوتم و تاکو بەیانی بەدیار بابمەوە دادەنیشتم لەپڕ... دڵی 

بوو. شتەکان بە جۆرێکی  کوڕەی بێچارەم برد! ئیدی دیموف دیموف لە ئەشقدا غەرق
 سەیر ڕێک کەوتن.

کە بابم مرد، ئێمە لێکدی دانەبڕاین، لە گەڕەک و بانا یەکدیمان دەدی. جارجاریش 
دیموف دەهاتە دیدەنیم، لەپڕ شەوێک داخوازی کردم... ئەو شەوە تاکو بەیانی فرمێسکم 

شووم هەڵڕشت، بە خۆیشم گرفتاری ئەشقی بووم و ئەوەتا بە خۆتان دەبینن کە 
پێکردووە. ئەرێ بەڕای ئێوە شتێکی نائاسایی لە سیمایدا بەدی ناکرێ؟! شتێکی بەهێز؛ 
وەکو بێباکی و دلێری شێر؟ جارێ دیار نییە، نیوەی ڕووی لە ئێمەیە و ڕووناکییەکە 
تەواو نییە. بەاڵم کە ئاوڕی دایەوە بڕواننە نێوچەوانی! ڕیابوسکی تۆ چ دەڵێی؟ دیومف 



کەین. چوو مێردەکەی گاز کرد و گوتی: "دیموف وەرە ئێرە، لەگەڵ خەریکە باسی تۆ دە
ڕیابوسکیدا ئاشنا بن!" دیموف بە زەردەخەنەیەکی سادە و بە ڕووی خۆشەوە دۆقەی 
لەگەڵ نیگارکێشەکەدا کرد و گوتی: "خۆشحاڵم لە دانشگا ڕیابوسکییەکم لەگەڵ بوو، 

 خزمی تۆیە؟"
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. پاش زەماوەندەکەیان بە خۆشی پێکەوە ساڵ ٣١سااڵن بوو و دیموف  ٢٢ئولگا 
دەژیان. ئولگا ژووری میوانی وەکو پێشانگا لێ کردبوو، پڕی کرد لە تابلۆکانی خۆی، 
تابلۆی دۆستەکانی. تابلۆی چوار چێوەدار، و بێ چوارچێوەی لێرە و لەوێ هەڵواسی. 

ڕەنگین،  دەوروبەری پیانۆکە و شتەکانی دیکەی نێو ژوورەکەی بە چتر و سێپا، تابلۆی
خەنجەر، نیوپەیکەر و وێنە ڕازاندنەوە. هەندێ تابلۆی سادەی تری بابەتی زەوقی 

 دێهاتیانی لە ژووری نان خواردن هەڵواسی.

ژوورێکی دیکەی بە پێاڵو شەبقەی پوش و داس و شەن پڕ کردەوە، ئەم ژوورەی بە 
نوێنێ، بن شێوەیەکی میللی ڕازاندەوە. بۆ وەی ژووری نووستنەکەی وەکو ئەشکەوت ب

میچ و دیوارەکانی بە پارچەی ڕەش پۆشی، فانۆسێکی لە سەرووی سیسەمەکەوە 
هەڵواسی و لەبەر دەرگاشەوە پەیکەرێکی کوتەک بە دەستی دانا، تێکڕا ڕایان وابوو کە 

 ئەم جووتە گەنجە خانوویەکی جوان و ڕێک و پێکیان هەیە.

پیانۆی لێدەدا. ئەگەر دنیا  ئولگا هەموو ڕۆژێ سەعات یازدە لە خەو ڕادەبوو، تاوێ
هەتاو با بۆیە زەیتییەکەی دەردێنا و دەکەوتە نیگارکێشان. سەعات یەکی پاش نیوەڕۆ 
دەچووە نک خەیات. چونکە نە خۆی و نە دیموف هیچیان پارەدار نەبوون، هەڵدەستا 
فێڵێکی زیرەکانەی بەکار دێنا، بۆ وەی جلێکی تازە و جوان و مایەی سەرنج و 

ەمووان لەبەر بکا، کۆنە پارچەی جوان، پارچە تۆڕ، پولەکە و دوگمە و پەسەندی ه
مورو ومەخمەل و ئاوریشمی دەبردە کن خەیات، خەیاتی دەست ڕەنگینیش موجیزەی 

 لێ دروست دەکردن. جل، جل نەبوو بەڵکو خەون و خەیاڵی شاعیرانە بوو.

انی دۆستی تا کە ئیشی الی خەیاتی تەواو دەبوو دەچووە کن یەکێک لە ئەکتەرەک
دەنگوباسی شانۆگەرییان بزانێ و بلیتی شەوی یەکەمی شانۆگەرییەکە پەیدا بکا، 
لەوێندەر دەڕۆیی بۆ ڕەسم خانەی یەکێک لە نیگارکێشەکان یا دەچووە سەیری 
پێشانگایەکی تابلۆسازی. ئەم هەموو هاتوچۆیە یا بەوە کۆتایی دەهات کە یەکێک لە 



ە یا بە گفتوگۆیەکی ئاسایی و سادە کۆتایی دەهات. ئەم نێوداران دەعوەت بکا بۆ ماڵەو
خەڵکانەی کە نێوداری دەزانین، هەموو ئۆلگایان بەهاوتای خۆ دەزانی، دەیانگوت گەر 
ئۆلگا فرسەتی گونجاوی لە دەست نەدەدا و خۆی خەسار نەدەکرد، زەوق و بەهرە و 

. ئولگا گۆرانی دەگوت، هۆشیاری لە ڕادەیەکدایە کە بتوانێ کارێکی گەورە ئەنجام بدا
مۆسیقای لێدەدا، نیگارکێشی دەکرد، دەبوو بە مۆدێل، وەکو هونەر دۆستێک لە 
شانۆگەریدا بەشداری دەکرد، هەموو کارێکی بە چاکی ئەنجام دەدا. بۆ نمونە ئەگەر 
گڵۆپێ یا بالجکتۆرێکی دانابا، کە خۆی ڕازاندباوە، یا بۆینباخێکی بۆ یەکێک بەستبا، بێ 

چۆن شاعیرانە و جوان و بێ عەیب دەیکرد. بەاڵم هیچ بەهرەیەکی نەدەگەییە چەند و 
بەهرەی دیدەنی و پێشوازی خەڵکانی نێودار هەرکە یەکێک کەمێ نێوی دەرکردبا یا 
تەنیا نێوی کەوتبا سەرزاران ئەوا ئولگا لە ماوەی ڕۆژێکا دەی دۆزیەوە و بە دیداری 

ماڵەوەی دەعوەت دەکرد. ئەو کاتەی خۆشی شاد دەبوو، دۆستایەتی لەگەڵ دەگرت، بۆ 
بوو کە ئاشنایەکی تازە بگرێ. پیاوانی نێوداری دەپەرست، شانازی بە ناسینیانەوە 
دەکرد و بە درێژایی شەو خەوی پێوە دەدەین. بە هیچ جۆرێ دڵی دانەدەکەوت و 
 تینوێتی نەدەشکا. تاقمێکی کۆن دەکرد و تاقمێکی تازەی دەگرت، زوو بە زوو لەگەڵ
تازەکاندا ڕادەهات و خووی پێوە دەگرتن، زۆری نەدەبرد ئەوانیشی لەبەر چاو دەکەوت 

 و بە هەڵەداوان بە دووی تازەتردا دەگەڕا.

سەعات پێنج لە ماڵەوە لەگەڵ شووەکەیدا نانی دەخوارد. گەلێک لە هۆش و گۆش و 
ڕەوشت جوانی مێردەکەی ڕازی بوو. لەسەر کورسییەکەی خۆی هەڵدەستا، پڕی 
دەدایە مێردەکەی، سەری لە باوەش دەگرت و ماچ بارانی دەکرد! "دیموف تۆ چەند 
پیاوێکی بە هۆش و شەریفی تەنیا یەک عەیبت هەیە، ئەویش ئەوەیە کە زەوقی 

 هونەریت نییە. مۆسیقا و نیگارکێشی بە هیچ نازانی."

رکێشی شووەکەی بە خۆشەویستییەوە وەاڵمی دەدایەوە: "من شارەزای مۆسیقا و نیگا
نیم. من هەموو تەمەنم لە خوێندنی زانست و پزیشکگەریدا بەسەر بردووە، کاتی 

 خوێندنەوەی هونەرم نەبووە."

 دیموف ئەم ئیعترافە خەتەرە! -

بۆ خەتەرە؟ خۆ دۆستەکانی تۆش چ زانیارییەکیان لەمەڕ زانست و پزیشکگەری نییە،  -
ن سەر لە ئۆپرا و تابلۆیان کەچی تۆ لۆمەیان ناکەی، هەرکەسە و بە کاری خۆی! م

 دەرناکەم. بەاڵم الم وایە کە:



خەڵکانی بەهرەمەند ژیانی خۆ بۆ ئەم جۆرە شتانە تەرخان دەکەن و خەڵکانێکی ئاقڵ -
و هۆشیاریش پارەیەکی زۆر بەم شتانە دەدەن، کەواتە دەبێ هونەر شتێکی زەروری و 

تێ نەگەیشتن لە شتێک مانای  پێویست و بە سوود بێ. بەاڵم چیبکەم من تێناگەم. دیارە
 ئەوەی نییە کە بە هیچی نەزانی.

 دەستی شەریفت بێنە با بیگوشم. -

ئولگا پاش فراڤین دەچووە نک دۆستەکانی. پاشان دەچووە شانۆگەری یا ئاهەنگی 
مۆسیقا و پاش نیوەشەو دەگەڕایەوە ماڵێ. ئەمە کار و پیشەی هەموو ڕۆژێکی بوو. 

ەعوەتی شێو بوو. وەرق بازی قەدەغەبوو. خانەخوێ و ڕۆژانی چوارشەممە، نۆرە د
میوانان تێکڕا باسی هونەریان دەکرد. ئەکتەر پارچەیەکی لەبەر تەمسیل دەکرد، دەنگبێژ 
گۆرانی خۆی دەچڕی. نیگارکێشان تابلۆیان لەنێو ئەلبومە زۆر و زەبەندەکانی ئولگا 

ل، یارمەتی دەکێشا. خانەخوێ بە خۆیشی نیگاری دەکێشا، دەبوو بە مۆدێ
مۆسیقازانەکانی دەدا ،گۆرانی دەگوت، لە پاڵ ئەم کارە هونەرییانەوە، باسی کتێبانی 
تازە، شانۆگەری و هونەریان دەکرد، لەم میواندارییانەدا ژنان دەعوەت نەدەکران، 

حەزی لە چارەی ژنانی دی  -جگە لە خانمانی هونەرمەند و خەیات  -چونکە ئولگا 
ا لێدەدرا خانەخوێ ڕادەپەڕی و بە شانازییەوە هاواری دەکرد: نەبوو. کە زەنگی دەرگ

"خۆیەتی" و مەبەستی نێودارێکی تازەبوو کە بۆ یەکەمجار دەعوەتی کردبوو! دیموف 
بەشداری ئەم کۆڕانەی نەدەکرد. بەاڵم دەوروبەری سەعات یازدە و نیو دەرگەی 

ی گەرمەوە بەدیار ژووری نان خواردن دەکەوتە سەر پشت، دیموف بە زەردەخەنەیەک
 دەکەوت، دەستی پێکا دەماڵین و دەیگوت: "برادەران فەرموون شیو حازرە".

لەم کاتەدا هەموو ڕوویان دەکردە ژووری نان خواردن و هەمیشە هەمان شتەکانی 
پێشتریان لەبەردەم خۆدا دەبینی: قاپێک سەدەف، پارچەیەک گۆشتی بەراز یا گوێرەکە، 

 گا و دوو شەربە ئاو.پەنیر، خاویار، کارگ، فۆد

ئولگا بە کەیفی ساز و زەوقی کۆکەوە دەستی تەکان دەدا و هاواری دەکرد: "میوانداری 
ئازیزم! بەڕاستی تۆ شایانی پەرستنی! کوڕینە ئێوە بڕواننە نێوچەوانی. دیموف ڕوویان 
تێ بکە. برادەران تەماشای بکەن، دەموچاوی دەڵێی دەموچاوی پڵنگە. بەاڵم هەمان 

 ی و جوانی دەموچاوی ئاسکی هەیە، ئازیزەکەم".دڵگیر



میوانەکان ژەمبردە ئاسا شانیان لە نان خواردن قایم دەکرد و دیقەتی دیموفیان دەدا، 
بەاڵم هەر زوو فەرامۆشیان دەکردەوە و بایان دەداوە سەر باسی شانۆگەری، مۆسیقا 

 و هونەر.

ازگار بوو. بەاڵم لە سێیەم ئەم دوو گەنجە تەباو گونجاو بوون. ژیانیان زواڵڵ و س
هەفتەی مانگی هەنگویندا پەڵە هەورێک بە ئاسمانی ژیانیاندا تێ پەڕی، دیموف لە 
خەستەخانە کەوت و قژە جوانەکەی هاتە تراشین. ئولگا بە دیارییەوە دانیشت، بە کوڵ 
گریا. وەختێ ڕووی کردە چاک بوونەوە یەشماغێکی سپی لەسەر بەست و وەکو 

 شینی لێکرد و پۆرترێتێکی بۆ کێشا و هەردووکیان خۆشحاڵ بوون.عەرەبی خێوەتن

دیموف چووە سەر دەوامی خۆی. پاش سێ ڕۆژان بەدبەختییەکی دی ڕووی تێکردن. 
 ٤ - ٣کە دانیشتنە سەر نیوە ڕۆژە گوتی: "نازە پێدەچێ بەخت پشتی تێکردبین. ئەمڕۆ 

وە. ئولگا ترسا، بەاڵم پێکەنی. عەمەلیاتم هەبوو، دوو قامکی خۆم بڕی، ئائێستا پێم زانی
ئەمەی بە ڕووداوێکی ئاسایی وەرگرت و گوتی کە زۆر جاری دیکەش دەستی خۆی 

 بڕیوە. ئەوجا لەسەری ڕۆیی: "کە دەکەومە ئیشکردن ئاگام لە خۆ نامێنێ."

ئولگا خەمی ئەوەی بوو کە برینەکانی پەنجەی کێم بکەن و لێی پیس بکەن، شەوێ 
برینەکانی دیموف چاک بوونەوە. ژیانی شاد و بەختەوەریان بێ دوعای بۆ کرد. بەاڵم 

گرێ دەڕۆیی. ئێستایان خۆش بوو، بەهاریش بەڕێوەبوو. بەهار ڕۆژ بە ڕۆژ نزیک 
دەبۆوە. سەرەتاتکێی دەکرد و مژدەی هەزاران خۆشی و شادی دەدا. مزگێنی شادمانی 

ە گەڕان و سەیران، بێ سنوری دەدانێ. سێ مانگەی بەهار لە شار وەدەردەکەون و ب
خوێندنەوە و لەگەڵ ئاوازی بولبوالندا دەیبەنەسەر. لە مانگی شەشەوە تاکو پایز 
سەیران و موتااڵی هونەری لە کەناری ڕوباری ڤۆڵگادا ئەنجام دەدرێ. ئولگا وەکو 
ئەندامی ئەنجومەنی هونەرمەندان لەم موتااڵ هونەریانەدا بەشداری دەکات. ئولگا دوو 

ی گران قیمەتی دایە درون، بۆیە و فڵچە و ئەلبوم وقەرەوێڵەیەکی دەست جلی چیت
سەفەری پەیدا کرد. ڕیابوسکی هەموو ڕۆژێ دەهات تا بزانێ کە کاری نیگارکێشی 
ئولگا گەییوەتە کوێ، کە ئولگا کارە هونەریەکانی خۆی نیشان دەدا، ڕیابوسکی 

وتە پرتە و بۆڵە: "ئاوا!... ئەم دەستەکانی دەتەپاندنە گیرفانی، لێوی هەڵدەقورتاند و دەکە
 هەورانە زەوقیان تێدا نییە و ئەم ڕووناکییە گونجاو نییە.



زەمینەکەی پچڕ پچڕە تێدەگەی... کەوێڵەکە گرمۆڵە بووە، دەبێ ئەو سوچەی تاریکتر 
بێ. بەاڵم بە گشتی خراپ نیە. پەسەندی دەکەم." هەرچەند قسەکانی ڕیابوسکی ئاڵۆزتر 

 ، ئولگا باشتر تێیان دەگەیی.و نامەفهومتر دەبوو

"٣" 

پاش فراڤینی ڕۆژی دووەمی هەفتەی سێیەم، دیومف کەمێ خواردەمەنی و شیرینی 
کڕی، سواری قیتار بوو کە بڕوا بۆ ڤیالکەیان. دوو هەفتەی تەواوبوو کە ژنەکەی 
نەدیتبوو، زۆری بیر دەکرد. کە دابەزی بەپێیان وەنێو جەنگەڵە گەورەکە کەوت، بەدەم 

وە هەستی بە برسێتی و ماندوێتی کرد، دڵخۆشی خۆی بەوە دەدایەوە کە ئێوارێ ڕێگا
لەگەڵ ژنەکەی نان دەخوا و تێر تێر دەخەوێ. کە دەیڕوانییە پریاسکە پڕەکەی و 
دەستی بە بەستە خاویار و پەنیر و ماسییە سپییەکاندا دێنا، خۆشی و شادی بەسەردا 

 دەباری.

ببوو، نۆکەرە پیرەکە گوتی کە خانم لە ماڵێ نییە،  بەر لەوەی بگاتە ڤیالکە خۆرئاوا
بەاڵم زوو دەگەڕێتەوە، هەمان ڤێالی ناڕێک و پێک بوو، دیوارەکانی نزم، بە کاغەزی 
نووسین داپۆشرابوون، سێ ژووری تێدابوو. ژورێکیان سیسەمێکی تێدابوو. ژووری 

وانەی تێدابوو کە دووەم ئەلبوم و فڵچەی دان، فڵچە، کاغەزی پیس و جل و شەپقەی پیا
بە ناڕێکی لێرە و لەوێ، لەنێو دەرگا و پەنجەرەکاندا تووڕ درابوون. دیموف سێ پیاوی 
بێگانەی لە ژووری سێیەمدا بینی، دوانیان ڕیشن و ڕەشتاڵە بوون و سێیەمیان کە 
دیاربوو ئەکتەرە، زەالمێکی کەتەی ڕدێن تاشراوبوو، کابرای ئەکتەر بە دەنگێکی گڕ 

 ەرەکە؟پرسی: چیت گ

 مۆڕەیەکی لە دیموف کرد و لەسەری ڕۆیی: "ئولگات گەرەکە هەنووکە دێتەوە.".

دیمۆڤ بە دەم چاوەڕوانییەوە ڕۆنیشت. یەکێک لە پیاوە ڕەشتاڵەکان بەساردییەوە  
 نۆڕییە دیمۆڤ وگوتی چای دەخۆی؟پەرداخەکەی خۆی پڕکرد.

ەاڵم دەترسا دیموف حەزی دەکرد هەم شتێ بخوا و هەم شتێکیش بخواتەوە؛ ب
ئیشتیهای بتۆرێ؛ بۆیە چایەکەی نەویست. پاش تۆزێ دەنگی هەنگاو و پێکەنینێکی 
ئاشنای هاتەگوێ. دەرگا کرایەوە، ئولگا بە شەپقەیەکی زلەوە وەژوور کەوت. 
زەمیلەیەکی بە دەستەوە بوو. ڕیابوسکی لە دوای ئەوەوە بە گۆنای ئاڵەوە، چەترێ بە 



فەری بە دەستەکەی دییەوە، بە شادی و پێکەنینەوە دەستێکییەوە و کورسییەکی سە
 وەژوور کەوت.

ئولگا ئیڤانوڤنا، لە خۆشی و شادیا سوورهەڵگەڕا و هاواری کرد: "دیموف" هەردوو 
دەستی خستنە سەر شانی دیموف، سەری بە سینگییەوە ناو گوتی، "ئەمە تۆی، ئەدی 

زێ، دایمە سەرم قاڵە و کە لە بۆ زووتر نەهاتی؟ ئاخر بۆ؟ دیموف گوتی: "نەم پەرژا نا
ئیش دەبمەوە ئیدی فریای قیتار ناکەوم تا بێم." ئولگا گوتی: "زۆر زۆر بەخێرهاتی. 
مەگەر خوا بزانێ چەندم پێخۆشە! خەوم پێوە دەدی. دوێنێ شەو تا بەیانی هەر بیرم 
الی تۆ بووە. خۆزگە دەتزانی چەندم خۆش دەوێی و چەند لە کاتی خۆیدا هاتی! 

ی تۆ ڕزگارکەری منی. سبەی زەماوەندێکی خۆشمان بەدەستەوەیە..." بە بەڕاست
پێکەنینەوە بۆینباخەکەی بۆ شووەکەی ڕێک خستەوە و لەسەری ڕۆیی: "کوڕێکی 
تەلەگرافچی گەنج کە نێوی چیکاالیفە و لە وێستگادا کار دەکا دەیەوێ ژن بێنێ، 

ێسک سووک و کوڕێکی چاکە، هەر لە خۆیەوە دەچێتە دڵەوە، کابرایەکی ئ
خۆشەویستە... زۆری یارمەتی داوین و چەندین جار لە بەردەممانا دانیشتووە و بووە 
بە مۆدێل تا پۆرترێتی ڕووسیای کۆنی لەسەر بکێشن. هەموومان خۆشمان دەوێ و 
قەولمان داوەتێ کە بچینە زەماوەندەکەی... کوڕێکی دەستکورت و بێکەس و کار و 

نەچینە زەماوەندەکەی و لە قسەی خۆ ژێوان بینەوە... هەندێ شەرمنە، گوناحە ئەگەر 
پاش تەواوبوونی مەراسیمی کڵێسا، شاییەکە دەست پێدەکات. هەموو دەچنە ماڵی 
بووکێ... تێدەگەی حەیاتم... لەوێندەر. لە لێرەواران... لەنێو ئاوازی پڕ خرۆشی باڵندان 

پەڵەی ڕەنگاوڕەنگی  لە نێو سەوزەجاڕی هەتاو لە ئامێز گرتوو، بە خۆشمان چەشنی
سەوز و جوان... شتێکی یەکجار جوان و تازەیە، کوت و مت بە شێوەی نیگارکێشانی 
ئیمپرسیونیستی فەرەنسایی، بەاڵم دیموف گیان من چ لەبەر بکەم؟ جل و بەرگم لەگەڵ 
خۆدا نەهێناوە. هەر هیچم پی نییە؛ نە جلێ، نە گوڵێ، نە دەستکێشێ!... مەگەر هەر تۆ 

وی. هاتنی تۆ لەم کاتەدا نیشانەی بەختیاری منە. ئەمەش کلیلەکانە حەیاتم! فریام بکە
هەر ئێستا سواری قیتار بەو خۆت بگەیەنە ماڵ و جلە سوورەکانم لەنێو کەنتۆرەکە 
دەربێنە و لەگەڵ خۆتا بیهێنە. دەزانی کامە دەڵێم؟ لە یەکەم خانەی کەنتۆرەکەیە، پاشان 

وو جانتای تێدایە، هەندێ ئۆیە و شڕە و پڕە چەکمەجەی خانەی دواوە ڕاکێشە، د
لەسەر جانتاکانە ئەوانە نا، لەژێر جانتاکاندا گوڵ هەیە، هەموو گوڵەکان لەگەڵ خۆت 
بێنە!... شتاقیانت بیر نەچێ!... چونکە نازانم کامیان بەکاردێنم... کە هێناتن لێرە لێیان 

 هەڵدەبژێرم. جووتێ دەستکێشیشم بۆ بکڕە".



 زۆر چاکە سبەی دەچم دەیانهێنم".دیموف گوتی: "

ئولگا گوتی: "سبەی چی؟" ورد ورد دیموفی بە نیگا دابێژت و لەسەری ڕۆیی: "سبەی 
فریا ناکەوی. چونکە یەکەم قیتار سەعات نۆ دەردەچێت و شاییەکە سەعات یازدە 
دەست پێدەکات، ئەو شەو بڕۆ حەیاتم! ئەگەر زانیت سبەی ناتوانی بگەڕێیتەوە ئەوا بە 

 کێکا بینێرە. دەی خێراکە، نەوەک فریای قیتارەکە نەکەوی حەیاتم."یە

 بە چاوان. -

چەندم پێ ناخۆشە کە دەت نێرمەوە. بڵێ بۆ وەکو شێت قەولم بە تەلەگرافچییەکە دا  -
 کە بچمە داوەتەکەی؟ و فرمێسک لە چاوانی قەتیس ما.

بەرەو وێستگاکە  دیموف بەپەلە چایەکی هەڵقوڕاند. بە ڕووخۆشی و ڕەزامەندییەوە
گەڕایەوە. ئەو خواردن و پەنیر و ماسییانە"ی هێنابوونی بوون بە قسمەتی کابرای 

 ئەکتەر و دوو زەالمە ڕەشتاڵەکەی کە وەکو ژەمبردە بەپەلە خواردیان.

"٤" 

شەوێکی هەیڤەشەوی کپ و خۆشی مانگی شەش بوو. ئولگا لەسەر کەشتییەکەی نێو 
ەیڕوانییە ڕوبارەکە و جارێ سەیری کەنارە دڵگیر و ڕوباری ڤۆلگا وێستابوو. جارێ د

 جوانەکانی ڤۆلگای دەکرد.

ڕیابوسکی لە تەنیشتی وێستابوو و دڵنیای دەکرد کە: "ئەم سێبەرانە سێبەری تاری   
ئاوەکە نین. بەڵکو خەو و خەیاڵن. ئەم ڕوبارە ئەفسوناوییە بریقەدارە، ئەم ئاسمانە بێ 

یانە. هەموو دەڵێی لەتاو بێهودەیی ژیان دەناڵێنن. هەموو پایانە، ئەم کەنارە چاو بە گر
دەربارەی بوونەوەرێکی بااڵتر و بەهێزتر، دەربارەی شتێکی سەرمەدی نەمر دەدوێن و 

 بەرەو مەرگ گازمان دەکەن. ڕابووردوو چ نییە، ئایندەش بێ مەعنایە.

الکاوی ئەم شەوە پڕ ڕازە، ئەم تەنیا شەوەی تەمەنیش بە زوویی تێدەپەڕێ و ئ
 ئەبەدییەت دەبێ، کەواتە بۆچی بژین؟"

ئولگا گوێی ڕادەدێرا. هەوەڵجار گوێی بۆ ڕیابوسکی گرت و پاشان بۆ کڕ و کپی شەو. 
وای هاتە بەرچاو کە هەرگیز نامرێ، ڕەنگی وەنەوشەیی ڤۆڵگا، ئەو ڕەنگەی کە لە 

ە سەیرەی کە ژیانیا نەی دیبوو، ئاسمان، کەنارەکان، سێبەرە تاریکەکان و ئەو خۆشیی



دڵی پڕ کردبوو، هەر هەموو ئەمانە بە گوێیاندا دەچرپاند کە ڕۆژێ لە ڕۆژان دەبێ بە 
کەڵەنیگارکێش و شانازی و شۆرەت و خۆشەویستی ژیان لە هەموو شوێنێ 
چاوەڕوانین؛ لە شوێنانی دوور، لە پشت شەوانی هەیڤە شەو، لە هەموو دنیا 

اڵی بڕییە ئایندەی دوور، ئاپورای خەڵک، چاوەڕوانیین وەختێ بە تاسەوە چاوی خەی
ڕوناکی و تیشکی گڵۆپان، مۆسیقای غەمگین و هاواری شادی و لەزەتی هێنایە بەر 
چاوی خۆی، خۆی لە جلێکی سپیدا بینی کە هەرچوار دەوری هەر گۆڵە و گۆڵ. خەڵکی 

ی بێ ئختیار بەرەو پیری دێن. قەناعەتی تەواوی ال پەیدا بوو کە هەنووکەش پیاوێک
بەڕاستی گەورە، بلیمەت، هەڵبژاردەی خوای لەالوە وێستاوە. پیاوێک کە حاڵی حازر، 
خاوەنی گەلێ کاری جوان و نائاساییە و ئەگەر عەمر باقی بێ و تەمەن مەودا باو 
درەختی بەهرەی شکۆفە بکا و گوڵ بگرێ ئەوا شۆرەتی دنیا دەگرێ. ئەمە لەنێو 

ایدا دیارە، ئەو باسی سێبەر، ڕەنگی شەو، چەوانی نووسراوە و بە ڕاشکاوی لە سیم
هەیڤە شەو دەکا و نازانی کە بەهرەی وی، وەستایی و دەسەاڵتی ڕازئامێزی ئەو 
سنووری سروشتی بەزاندووە. ئەو بابایەکی قۆزە، ژیانی وەکو ژیانی باڵندەیەکی 
ئازادی بێ پەروا وایە و لە وردە شتەکانی ژیان بێگانە و نامۆیە، ئولگا بەدەم 

 وچڕکەیەکەوە گوتی: "خەریکە ساردی دەکا."م

ڕیابوسکی، پاڵتۆکەی بۆ کردەوە، ڕایکێشایە ژێر پاڵتۆکەی و بە سۆزێکی گریان 
 ئامێزەوە گوتی:

 خۆم لە تۆدا دەبینم، بەندەی تۆم، بۆچی ئەو شۆ هێندە جوان و دڵرفین بووی؟ -

را سەیری بکا. نیگایەکی سەیری کرد، چاوانی هەندە بە سام بوون کە ئولگا نەیوێ
گەرمی هەناسەی ختوکەی گۆنای ئولگای دەدا، بەگوێیدا چرپاند: "خۆشم دەوێی، بۆت 
شێت بووم. تەنیا قسەیەک بکە، تاقە قسەیەک و چیدیم ناوێ، ژیانم ناوێ... تەنانەت 

 هونەرەکەشم ناوێ".

 بەو پەڕی غەمگینییەوە هاواری کرد: "خۆشت بوێم، خۆشت بوێم".

لەم قسانە بێنە، ئەم قسانە خەتەرن، ئەدی دیموف؟" ئەوجا چاوەکانی ئولگا گوتی: "واز 
 نوقاندن.



دیموف دەکاتە کێ؟ من هەقم چییە بەسەر ئەوەوە؟ ئۆلگا، جوانی، ئەشقی خۆم، ئەو  -
حاڵەی لێم هاتووە... ئەمانە شتن... دیموف هەر نەبووە و نابێ... ئاخ، من ئەمە نازانم، 

 اتم پێ ببەخشە... یەک دەقیقە.ڕابووردووم ناوێ، تەنیا یەک س

دڵی ئولگا بە توندی کەوتە لێدان، هەوڵی دا بیر لە شووەکەی بکاتەوە. بەاڵم هەموو 
ڕابووردووی خۆی، شوکردنەکەی، دیموف، تەنانەت میوانداری و شەوکۆڕییش بێ 
بایەخ، قێزەوەر، بێ فایدە و بێ مەعنا هاتبە بەر چاوی. لەڕاستیشا... دیموف دەیکردە 

 کێ؟

ئەو چ پێوەندییەکی بە دیموفەوە هەبوو؟ ئایا بەڕاستی دیموف هەبوو یا تەنیا خەون و 
 خەیاڵ بوو؟

چاوی نوقاندن و لە فکران ڕاچوو: "ئەم پیاوە ئاساییە بەشی خۆی و بگرە زیاتریش 
ڕای بواردووە." و: "نەفرەتم دەکەن، لۆمەم دەکەن با بیکەن، من هەموو لەزەتێک 

بمرم، تۆزم نەمێنێ. ئا دەیچێژم و ئەوجا دەمرم... ئێمە دەبێ دەچێژم و بال پاشان 
 هەموو الیەنێکی ژیان بجڕبێنین. خوایە چەند بە ئازار و لە عەینی کاتدا بەلەزەتە!"

ڕیابوسکی باسکی لە قەدی ئااڵند، وەکو تامەزرۆ کەوتە ماچکردنی دەستی ئولگا. 
 ویستی دەستی البەرێ.

چ بکەم؟ خۆشت دەوێم؟ بەڵێ؟ چ شەوێک، چ شەوێکی ڕیابوسکی گوتی: "باشە تەگبیر؟ 
خواییە!" ئولگا کەوتە ورتەورت: "شەو ئەمما شەو!" ڕوانییە چاوانی فرمێسک تێزاوی 
ڕیابوسکی، ئەوجا بەهەر چوار دەورا هەڵی ڕوانی، باسکی لە ملی وەرینا تا خوا هێزی 

 نزیکی کنیشما. دابوێ لێوی مژی، دەنگێک لەوسەری کەشتییەکەوە گوتی: گەییوینەتە

دەنگی هەنگاوی سست و خاو لە پشتیانەوە دەهات، فەڕاشێک لە باڕەکەوە 
وەدەرکەوت، ئولگا لە کەیفان هەم پێدەکەنی و هەم دەگریا. پڕ بە زاری هاواری کرد: 

 "ئەهای... شەرابمان بۆ بێنە".

ار ڕیابوسکی، شڵەژاو و ڕەنگ پەڕیو لەسەر کەرەویتەیەک ڕۆنیشت و مەمنون و منەتب
کەوتە ڕوانینی ئولگا. بەاڵم پاش کەمێک، چاوی نوقاند، بزەیەک لەسەر لێوی تاسا و 

 گوتی: "ماندووم" و سەری نا بە قەراخی کەشتییەکەوە.

"٥" 



ڕۆژی دووەمی مانگی نۆ بوو. دنیا گەرم و بای نەدەهات. هەر لە بەیانی زووەوە تەنکە 
انی باران دایکرت، پێ نەدەچوو تەمێک سەری ڕوباری ڤۆڵگای گرتبوو. سەعات نۆی بەی

 وا زوو خۆش بکاتەوە.

ڕیابوسکی بەدەم قاوەڵتییەوە بە ئولگای گوت کە نیگارکێشی قۆڕترین هونەرە، هەروەها 
گوتی من نیگارکێش نیم و خەڵکانێکی گێل و گەوج وا دەزانن هونەرمەندم و بەهرەیەکم 

دڕی. پاش تاشت هەیە. ئەوجا دەستی دایە کێردێک و باشترین سکێچی خۆی دا
خواردن عەینی کوند مۆنی کرد و لەبەر پەنجەرەکە هەڵکوڕما و چاوی بڕییە ڕوبارەکە، 
گەییە ئەو قەناعەتەی کە ڤۆڵگا چ نییە، بێ تام و ئاڵۆز و سارد و سڕە. هەموو شوێنێکی 
ئەو ناوە دەتگوت باسی گرژ و مۆنی پایز و نزیک بوونەوەی دەکا. وا دەهاتە بەرچاوی 

ی دڵگیری کەنارەکان، بریسک و هۆڕی ئەڵماس ئاسای ئاو، ئاسمانی ساماڵ و کە مافور
شین و بێگەرد، هەموو شکۆ و جوانی سروشتی لە ڤۆڵگا ساندۆتەوە و لە قاسەیەکی 
ناوە بۆ بەهار. ئەو قەل و دااڵنەی کە بەسەر ڕوبارەکەدا دەفڕین دەتگوت گەمەی 

 پێدەکەن.

را، ماندوو و وەڕەز و بێ تاقەت سەری ڕیابوسکی گوێی بۆ دەنگی قەلەکان ڕادێ
داخست و لە فکران ڕاچوو. هەموو کارێکی ئەم دنیایەی بە گەوجانە زانی، گلەیی لە 
خۆی کرد کە نەدەبوو خۆی بەم ژنەوە هەڵواسێ و ببێ بە سەربار. بە کورتی 

 ڕیابوسکی غەمگین و بێ کەیف بوو.

و، ڕۆنیشتبوو، دەستی بە قژە ئولگا لەسەر قەرەوێڵەیەک کە لە پشت پەردەیەکەوە بو
جوانەکەیدا دێنا. ماڵەکەی خۆی دێناوە بەرچاو: ژووری میوان، ژووری نوستن و 
پاشان نووسینگەی مێردەکەی. خەیاڵ وردە وردە هەڵیگرت و بردی بۆ شانۆگەری، 
خەیاتخانە و الی دۆستەکانی. ئاخۆ نووکە دیموف لە چ حاڵێکدایە؟ بیری ئولگا دەکا؟ 

دەکا؟ دیموفی ئازیز بە چ سۆز و پاڕانەوەیەکی منااڵنەوە لە نامەکانیا لەم بیری ئولگا 
 دەپاڕایەوە کە بگەڕێتەوە بۆ ماڵێ؟ مانگانە هەفتاوپێنج ڕۆبڵی بۆ ئولگا دەنارد.

کە ئولگا بۆی نووسی سەد ڕۆبڵی لە نیگارکێشەکان قەرز کردووە یەکسەر سەد 
وا و بەخشندەیە! ئولگا تەواو لە گەشت ڕۆبڵەکەشی بۆ نارد. چ پیاوێكی باشە، چەند داڵ

و گوزاری هونەری بێزار ببوو، خودا خودای بوو زووتر لە دەستی دێهاتیان، لە دەستی 
ڕوبار، لە دەستی ئەم سەرگەردانییە هەڵێ و ڕزگاری بێ. ئەگەر ڕیابوسکی قەولی بە 



ەنووکە ئەندامانی ئەنجومەنی هونەری نەدابا کە تا بیستەمی مانگی نۆ دەمێننەوە ه
 هەموو دەڕۆیشتنەوە. خۆرزی قەولی نەدابا و هەنووکە ڕۆیشتبانەوە!

ڕیابوسکی بێزار و بێتاقەت گوتی: "خوایە چ بکەم، تۆ بڵێی هەتاو دەرنەکەوێ، بەبێ 
هەتاو چ دیمەنێکم بۆ ناکێشرێ!" ئولگا لە پشت پەردەکەوە وەدەرکەوت و گوتی: "بیرتە 

سەرەوە بوو، ئەوەی الی ڕاستی درەخت و الی ئەها دیمەنێکت کێشابوو کە هەوری بە 
 چەپی مەڕومااڵت بوو؟ ئەو دیمەنە تەواو بکە".

ڕیابوسکی ڕووی گرژ کرد: "چی؟ تەواوی بکەم، پێت وایە هێندە گەوجم کە نەزانم چی 
 بکەم!" ئولگا گوتی: "ئەوەندە دەزانم بەرانبەر بە من گۆڕاوی" و ئاهێکی هەڵکێشا. 

 ستە.بەڵێ. ئەم قسەیە درو -

 ئولگا کەوتە لەرزین، چوو بەالی سۆپاکەوە و دەستی بە گریان کرد.

 هەر لە گریانمان کەم بوو! بەسە بیبڕەوە! گریان بۆ من باشە کەچی ناشگریم.  -

ئولگا هاواری کرد: "بۆ تۆ باشە ها! دەزانم هۆیەکەی ئەوەیە کە لە من وەڕەز بووی" و 
ڕاست لە قولی مستتی نێم کە تۆ بەدەم گریانەوە لەسەری ڕۆیی: "با ڕێک و 

شەرمەزاری ئەوەی کە ئاشقی من بووی، دەتەوێ ئەم ئەشقە وەشێری و کەس پێی 
 نەزانێ، بەاڵم تازە کار لە کار ترازاوە و لەمێژە هەموو دەیزانن."

ڕیابوسکی کەوتە پاڕانەوە: "ئولگا تکات لێدەکەم، من تاقە یەک شتم لە تۆ گەرەکە" و 
بەردەوام بوو: "تەنیا یەک شتم لە تۆ دەوێ، شەرمەزارم مەکە، هەردوو گوێی گرت و 

 لە دینم دەرمەکە، لەمەی پتر چ شتێکی دیم لە تۆ ناوێ".

 دە باشە سوێندم بۆ بخۆ کە هێشتا خۆشت دەوێم. -

ڕیابوسکی دانەکانی ڕیچ کردنەوە: "ئا ئەمە پیاو دەکوژێ" و لەجێی خۆی ڕاپەڕی: "وام 
 بارەکەوە یان شێت ببم و بدەمە کێوان، وازم لێ بێنە!"لێدەکا بڕۆم خۆم بخەمە ڕو

ئولگا هاواری کرد: "کەواتە وەرە بمکوژە، بمکوژە، بمکوژە". چووە پشت پەردەکەوە، 
 خۆی دا بەسەر قەرەوێڵەکەدا و دەستی بە گریان کردەوە.



لە سەربانی کوختەکەوە دەنگی باران دەهات. ڕیابوسکی سەری خستبووە نێو هەردوو 
و بەنێو کوختەکەدا دەهات و دەچوو. پاشان وەکو یەکێک لێبڕابێ شتێک  دەستی

 بسەلمێنێ، شەپقەکەی کردە سەری، تفەنگەکەی هەڵگرت و لە کوختەکە وەدەرکەوت.

کە ڕیابوسکی ڕۆیی، ئولگا لەسەر قەرەوێڵەکە دانیشت و تا توانی گریا، بیری لەوە 
ەی سارد و سڕیا بێتەوە. بەاڵم کردەوە هەندێ ژەهر بخوا تا ڕیابوسکی بەسەر جەناز

زوو بە زوو خەیاڵ فریای کەوت: ژووری میوان و نووسینگەی مێردەکەی هێنانەوە 
بەرچاو. هەستی کرد هێمن و ئارام لە پاڵ دیموف دانیشتووە، ئیسراحەت و پاکوخاوێن 
لە هیچی کەم نییە. ئەو شەوانەی بیرکەوتەوە کە گوێی لە مۆسیقا دەگرت. ئارەزووی 

و شارستان و خەڵکانی نێوداری شار باڵی بە سەریا کێشا. ژنە دێهاتییەک ژیار 
وەژوور کەوت و بەوپەڕی بێ تاقەتییەوە سۆپاکەی بۆ فراڤین لێنان ئامادەکرد. دووکەڵ 
و تەنی ژوورەکەی تەنی بوو، پاشان چەند نیگارکێشێک بە پێاڵوی قوڕاوییەوە وەژوور 

، ڕوانینە تابلۆ و وێنەکان و دڵخۆشی خۆیان کەوتن. باران سەروگوێالکی تەڕ کردبوون
بەم قسەیە دایەوە کە ڕوباری ڤۆڵگا لە ڕۆژانی بارانیشا جوانیی تایبەتی خۆی هەیە. 
سەعاتە چاڵمە هەرزان باییەکە هەر چرکەچرکی بوو. پێشکەی سەرما بردەڵە لە دەوور 

کاندا فڕکان و بەری سۆپاکە خڕ ببوونەوە و ویزەویزیان بوو. سیسرکان بە بن تەختە
 فڕکانیان بوو.

ڕیابوسکی ئێوارێ گەڕایەوە. کاڵوەکەی تووڕ دایە سەر مێزەکە، ڕەنگ وڕوو سیسەڵە، 
شەکەت و قوڕاوی خۆی دا بەسەر کەروێتەیەکدا و چاوی نوقاند. چارەی بە یەکا دا و 
گوتی: "ماندووم". ویستی چاوی هەڵێنێ. ئولگا ئاشت ببۆوە و چی لە داڵ نەمابوو، بۆ 

ئەمە بسەلمێنێ و خۆشەویستی خۆی بۆ بنوێنێ، هاتە بەرەوە و بە ئەسپایی  وەی
 ماچی کرد و کەوتە دەست هێنان بە قژە زەرد و لوولەکەیدا.

ڕیابوسکی وەکو یەکێک شتێکی ساردی بەرکەوتبێ، ڕاچڵەکی، چاوی هەڵێنا و گوتی: "چ 
 دەکەی؟ وازم لێ بێنە، توبی خوا دەست بەردارم بە".

دەستان ئولگای دایە دواوە، سیمای تووڕە و دڵی تۆرا بوو. ژنە بە هەر دووک 
دێهاتییەکە قاپێ شۆربای هێنا و لەبەردەمیا داینا. قامکە پیسەکانی لە شۆرباکە ڕۆچوو 
بوو، ڕیابوسکی بە تاسوقەوە کەوتە خواردنی. ئولگا دڵی لە هەموو شتێک تێکهەڵدەهات، 

کوختەکە کە هەوەڵجار زۆری بە الوە دڵگیر لە ژنە ورگ زلەکە، لە قامکە پیسەکانی، لە 
 و شاعیرانە بوو. بە ساردیەوە گوتی:



ئێمە دەبێ بۆ ماوەیەک لێکدی دوور بکەوینەوە. دەنا هەر ئەمە حاڵمان دەبێ و لە  -
خۆڕایی شەڕ بە یەکدی دەفرۆشین و هۆیەکەی ماندوویەتییە. من تەواو بێتاقەت بووم 

 و ئەوڕۆ دەڕۆم...

 تی دەڕۆی؟دەڕۆی؟ بە کەش -

 ئەوڕۆ پێنج شەمەیە و سەعات نۆ و نیو کەشتییەک دێ. -

"جا لەوە باشتر دەبێ، جێی خۆیەتی، زۆر چاکە بڕۆ". ڕیابوسکی بە نەرمی ئەمەی  -
گوت و داوای خاولییەکی کرد بۆ سفرە سڕین و گوتی: "ئێرە بە کەڵکی تۆ نایەت، چ 

، دوای بیستی مانگی نۆ یەکدی کارێک نییە بیکەی. کوڕم دەوێ بتوانێ دڵی تۆ ڕابگرێ
 دەبینین.

ئولگا بە خۆشییەوە جلەکانی خستە جانتاکەیەوە، گۆناکانی لە شادیا سوور هەڵگەڕان، 
لە دڵی خۆیا دەیگوت: "تۆ بڵێی ئەو ساتە بێ؟ تۆ بڵێی بەم زووانە بگەمەوە ژووری 

و ماقوڵ میوان، بێخەم لێی دانیشم و نیگارکێشی بکەم، لەسەر سیسەمێکی ڕێک و پێك 
بخەوم و دانیشمە سەر سفرەی پاکوخاوێن و تێڕوپڕ بخۆم؟" کەمێک دڵی فێنک بۆوە، 

 ڕقەکەی نیشتەوە، ڕووی کردە ڕیابوسکی و گوتی:

"ڕیابوشا، بۆیە و فڵچەکان بۆ تۆ بەجێ دێڵم، ئاگادار بە تەمبەڵی نەتگرێ، هەموویان 
ئەژنۆ دانیشی، ئیش  لەگەڵ خۆت بێنەوە. کە من ڕۆیشتم خەم دات نەگرێ و دەستە و

 بکە، باشە ڕۆحەکەم!"

ڕیابوسکی، سەعات دە خواحافیزی لێکرد و لەبەر دەرگای کوختەکەدا ماچی کرد، ئولگا 
بە خۆی دەیزانی بۆیە لەوێندەر ماچی کرد، چونکە نەیدەویست لە کانارەکەدا و لەبەر 

 چاوی خەڵکی ماچی بکا.

ڕی. پاش دوو ڕۆژ و تاقێک گەییەوە کەشتییەکە گەییە جێ، ئولگا سوار بوو و کەوتە 
ماڵێ بە هەمان کاڵو و شانێلی بارانییەوە خۆی بە ژووری میواندا کرد، ئەوجا خۆی 

 گەیاندە ژووری نان خواردن.

لە خۆشیان هانکەهانکی پێکەوتبوو. دیموف بە تۆی کراسێک و ئێلەکێکی دوگمە 
د. کەڵەشێرێکی دانەخراوەوە لە پشت مێزەکە دانیشتبوو و کێردێکی تیژ دەکر

سوورەوەکراوی لەبەر دەما بوو. ئولگا بڕیاری دابوو هەقیقەت لە مێردەکەی بشارێتەوە 



و پێی وابوو دەرەقەتی ئەم کارە دێ و هۆش و توانای شاردنەوەی هەیە. بەاڵم هەرکە 
بزەی شیرین و چاوانی پرشنگدار و پڕ شادمانی دیموفی بینی هەستیکرد کە 

تە پیاوە ئەستەمە، ئەوپەڕی نزمییە و ئەم کارە هاوتای مرۆڤ هەڵخەڵەتاندنی ئەم بابە
کوژی، دزی و تاوانە، لەپڕ لێبڕا سەر لەبەری حەقیقەتەکە بۆ مێردەکەی بگێڕێتەوە. 
وەختێ مێردەکەی لە هەمێزی گرت و ماچی کرد، ئولگا بە چۆکا هات، دەموچاوی لەنێو 

 هەردوو لەپی دەستیا شاردەوە.

 "نازێ ئەوە چیتە؟ ماندوو بووی؟!"دیموف بە نەرمی گوتی: 

ئولگا دەموچاوی لە شەرما سوور هەڵگەڕاوی هەڵبڕی و وەکو تاوانباران چاوی پڕ 
پاڕانەوەی بڕییە دوڕ چاوی مێردەکەی، بەاڵم ترس و شەرم ڕێیان نەدا حەقیقەتەکە 
بگێڕێتەوە. گوتی: "هیچم نییە، تەنیا..." دیموف قۆڵی گرت، لەسەر کورسییەکی کەنار 

ێزەکە داینیشان و گوتی: "لێرە دانیشە، ئۆخەی کە پێک گەیینەوە! نانەکەت بخۆ، دیارە م
 ڕوحەکەم برسێتی".

ئولگا بە تاسەیەکی تایبەتیەوە هەوای ماڵەکەی خۆی هەڵمژی و دەستی بە نان خواردن 
کرد. دیموف بە حەزێکی هەڵچووەوە سەیری دەکرد و بەوپەڕی شادیەوە بۆی 

 دەگرژایەوە.

"٦" 

وف لە ناوەندی زستاندا بۆ یەکەمجار دڵی لە ژنەکەی پیس کرد. ڕەفتاری گۆڕا، دیم
پێدەچوو بە ئازار و سوێی ویژدانەوە بتلێتەوە. وەکو جاران ڕاستەوخۆ نەیدەڕوانییە 
چارەی ژنەکەی. کە ژنەکەی دەهاتەوە وەکو جاران بە بزەی گەرم و ناسک پێشوازی 

بەدوو نەکەونە ماڵەوە بە زۆری  نەدەکرد. بۆ وەی هەر خۆی و ژنەکەی دوو
"کوستلوف"ی هاوکاری بۆ نیوە ڕۆژە لەگەڵ خۆدا دەهێنایەوە. کوستلوف پیاوێکی قژ 
کورت و دەموچاو تێک قوپاو بوو. لە حوزوری ئولگادا هەستی بە گێژی و بیرباڵوی 

 دەکرد.

و ئەم هەستەش بەوەدا دەردەکەوت کە ئولگای دەبینی الیەکی سمێڵی بەدەمدا دەبرد 
 دەکەوتە جوینی. لێکدا لێکدا دوگمەی چاکەتەکەی دەکردەوە و دای دەخست.



هەردوو دکتۆر بەدەم نیوە ڕۆژەوە قسانیان دەکرد. دەیانگوت ئەگەر حیجابی حاجز بە 
شێوەیەکی نائاسایی بەرزبێتەوە ئەوا دڵ هەندێجار بێ قاعیدە لێدەدا: دەیانگوت لەم 

روەها باسی دوا ئیکتشافی دیموفیان دەکرد ڕۆژانەدا نەخۆشی ئەعساب زۆر بووە، هە
کە لەکاتی عەمەلیاتێکا پەی پێ بردووە، ئەم عەمەلیاتە، عەمەلیاتی شێرپەنجەی 
گەدەببوو کە پزیشکانی دی بە هەڵە بە نەخۆشی "کەم خوێنی کوشندە" دەست نیشانیان 

رد تا کردبوو. دیاربوو ئەم جووتە دکتۆرە بۆیە سەبارەت بە پزیشکگەری قسانیان دەک
ئولگا بێدەنگ بێ و فشە نەکا. پاش فراڤین "کورستلوف" دەچوو بەالی پیانۆکەوە و 
دیموف ئاخێکی هەڵدەکێشا و دەیگوت: "ئاخ، برای ئازیز شتێکی غەمگینم بۆ لێ بدە". 
کورستلوف شانەکانی هەڵدەتەکاند، دەستەکانی باڵو دەکردنەوە و چەند ئاهەنگێکی 

ی دەچڕی "تەنیا شوێنێکمان نیشان بدە کە جوتیاری لێدەدا و بە دەنگی نزم گۆران
ڕووسی تیا شاد بێ و بۆ بەختی خۆی نەناڵێنی" و دیموف ئاهێکی دی هەڵدەکێشا، 
سەری دەخستە نێو هەردوک دەستی و لە فکران ڕادەچوو. ئولگا دەمێ بوو دەستی لە 

، هێندەی بیر خۆی بەردابوو. هەموو بەیانییەک بە پەستی و بێزارییەوە لە خەو ڕادەبوو
لەوە دەکردەوە کە ڕیابوسکی چیدی خۆشی ناوێ و گۆڕاوە تا بە هیالک دەچوو. 
پاشان هەر خۆی دڵخۆشی خۆی دەدایەوە کە باشتر؛ خۆشی بوێ یا نەوێ وەکو یەکە 
و هەموو شتێک بە نیسبەت ئەمەوە تەواو بوو... بەاڵم هەرکە قاوەکەی دەخواردەوە 

ەتی بە خۆ دەکرد کە ڕیابوسکی ئەمی لە مێردەکەی دیسان لە فکران ڕادەچوو، قەناع
کردووە و ئێستا لە هەردوو دینان بووەو هی کەسیان نییە. ئەوجا قسەی یەکێک لە 
دۆستەکانی بیردەکەوتەوە کە گوایە ڕیابوسکی سەرقاڵە و خەریکە تابلۆیەکی جوان بۆ 

و حەیوان. لەسەر  پێشانگایەک ئامادە دەکا. ئەم تابلۆیە تێکەڵەیەکە لە دیمەن و مرۆڤ
شێوازی "پلیونوف" دروست کراوە و بینەر شەیدا دەکا. کە دەگەییە ئێرە کەیفی بەوە 
دەهات کە ڕیابوسکی ئیلهامی ئەم تابلۆیەی لەوەوە وەرگرتووە و کاریگەری ئەو 
نەبوایە ئەم تابلۆیەی بۆ ئەنجام نەدەدرا. ئەی ئافەرین بۆ کاریگەری ئەو. کەواتە 

یەکی گشتی باشتر بووە و ئەگەر ئەو، ئەم کاریگەرییەی نەبوایە ڕیابوسکی بە شێوە
ئەوا ڕیابوسکی بە تەواوی حیسابی ڕۆیی بوو. ئەوەی بیرکەوتەوە کە ئاخر جار 
ڕیابوسکی هاتبووە دیدەنی، چاکەتێکی جوانی لەبەرکردبوو، بۆینباخی تازەی بەستبوو، 

بە جلی پۆشتە و پەرداخ، بە لە ئولگای پرسی بوو: "ئەرێ قۆزم؟" بەڕاستیش ڕیابوسکی 
چاوی شین و بە قژی لوول درێژەوە قۆز بوو، یا ڕەنگە هەر لەبەر چاوی ئەو قۆز 
بووبێ، ئەو ڕۆژە بە گەرمی و ڕووخۆشییەوە چاکوچۆنی لەگەڵ ئولگا کردبوو. ئولگا 



دوای ئەم هەموو لێکدانەوە و حیسابکردنە، جلی لەبەر دەکرد و بە کوڵ و کەسەرێکی 
 چوو بۆ ڕەسمخانەکەی ڕیابوسکی.زۆرەوە دە

ڕیابوسکی بە کەیف بوو. دڵی بە تابلۆکەی خۆش بوو. هیوای گەورەی لە دڵ بوو. 
وەکو گێلە پیاوان ڕەفتاری دەکرد و بە سوعبەت و شۆخییەوە وەاڵمی پرسیارە 
جدییەکانی ئولگای دەدایەوە. ئولگا بەغیلی پێ دەبرد. چاوی بەرایی نەدەدا تەماشای 

ا. بۆوەی گلە و گازاندەی نەیەتە سەر پێنج دەقیقەیەک بە دیار تابلۆکەوە تابلۆکە بک
وێستا و هەناسەیەکی هەڵکێشا و لە بن لێوانەوە گوتی: "تۆ جاران بەمجۆرە کارت 

 نەدەکرد. هەر ئەمەش بنیادەم دڵتەنگ دەکا".

ئەو ساڵە ڕیابوسکی دەپاڕایەوە کە خۆشی بوێ. کە وازی لێ نەیەنێ کە بەزەیی بەو 
گووراوە بەدبەختەدا بێتەوە! دەستی ماچ دەکرد، بەسەریا دەگریا، ناچاری دەکرد 

 سوێندی بۆ بخوا کە هێشتا خۆشی دەوێ.

شانازی بەوەوە دەکرد کە ئەگەر وی نەبوایە ڕیابوسکی لە ڕێ دەردەچوو و بەتەواوی 
تیا دەچوو. بەو جۆرە هەم لە زەوقی ڕیابوسکی دەدا و هەم خۆی سووک وسەلیم 

د. ئەوجا لەوێندەرەوە دەچووە کن خەیات یا دەچووە نک یەکێک لە دۆستە دەکر
 ئەکتەرەکانی تا بلیتی شانۆگەرییەک پەیدا بکا.

جارێک ڕیابوسکی لە ماڵ نەببوو، کاغەزێکی بۆ نووسیبوو سوێندی خواردبوو کە 
ئەگەر خێرا نەیگاتێ، زەهر دەخوا. ئەویش بە ترسەوە هات و نیوەڕۆش لە ماڵی ئولگا 

ایەوە. بێئەوەی چ حیسابێک بۆ مێردەکەی بکا بەوپەڕی ڕاشکاوییەوە قسەی لەگەڵ م
کرد. ئولگایش بە هەمان ڕاشکاوی وەاڵمی دایەوە. نە بێ یەکدی هەڵیان دەکرد و نە بێ 

 شەڕیش دادەنیشتن. بەوپەڕی بێ شەرمییەوە قسانیان دەکرد.

بێ شەرمییەیان  تەنانەت کورستلوفی فەقیرۆکەش هەستی بەم ڕووهەڵماڵڕاوی و
 دەکرد. ڕیابوسکی پاش نیوە ڕۆژە و بەپەلە خواحافیزی کرد و ڕۆیی.

ئولگا لێی پرسی: "کێوە دەچی؟" لە ڕاڕەوەکەدا وێستا و بە نەفرەتەوە سەراپای بە نیگا 
 دابێژت.

ڕیابوسکی. چارەی دا بەیەکا و نێوی ژنێکی ئاشنای برد، دیاربوو دەیویست ئولگا ئازار 
لەم ئازاردانە دەبینی. ئولگا چووە ژووری نووستنەکەی خۆی، خۆیدا بدا و لەزەتی 



بەسەر سیسەمەکەیدا. لە ڕقا، لە شەرمەزاریا، لە بەغیلی و خۆ بە سووک زانیا قەپی بە 
پشتییەکەدا دەکرد، بە دەنگی بەرز کەوتە گریان، دیموف کورستلوفی بەجێ هێشت و 

 ەسپایی گوتی:چوو بەالی ئولگاوە، گێژ و وێژ و خەمبار، بە ئ

نازێ دەنگ هەڵ مەبڕە، گریان بە چی دەچێ؟ ئێمە نابێ دەنگمان دەرچێ... نابێ  -
 خەڵکی بەم ڕیسواییەمان بزانن، بە خۆت دەزانی ئەوی چوو دەچێ و ناگەڕێتەوە.

ئولگا هەرچی دەکرد نەیدەتوانی بەسەر خۆیدا زاڵ بێ و ئەو بەغیلییە بشارێتەوە کە لە 
ە فکران ڕاچوو، وای بۆ دەچوو کە ئەوەی چووە دەگەڕێتەوە. ناخیا گینگڵی دەدا. ل

هەستا، دەموچاوی شت. سوراو و سپیاوی کرد. بەپەلە بەرەوالی یەکێک لە دەستە 
خوشکەکانی وەرێ کەوت. کە ڕیابوسکی لەالی ئەو نەبینی، بەهەڵەداوان چوو بۆ الی 

 یەکێکی دی. کە لەوێس نەبوو، چوو بۆ الی سێیەم.

شەرمی لەم دیدەنییە کوتوپڕانەی خۆی دەکرد. بەاڵم هێندەی پێ نەچوو لە سەرەتادا 
کە شەرمی شکا، تاقێکی بە دیدەنی دەستە خوشکانی بردە سەر و ئاکامیش ڕیابوسکی 
نەبینی و هەموو دەستە خوشکەکانیشی هەستیان بەوە کرد کە ئەم ماستە موویەکی 

 تێدایە.

 دەیگوت: الی ڕیابوسکی گازاندەی لە مێردەکەی دەکرد و

ئەم پیاوە بە سەبر وچاوپۆشی دەمکوژێ. هیچ نامکوژێ بێدەنگی و چاوپۆشی ئەم  -
 پیاوە نەبێ.

ئەم قسانەی هێند بە ئاو وتاو دەگوت، هێندە بە زاری خۆش بوون تەنانەت الی 
نیگارکێشەکانی دیکەش دەیگوت و دەیوتەوە: "هیچ نامکوژێ سەبر و چاوپۆشی ئەم 

گۆڕانێک بەسەر ئەتوار و ڕەفتاریدا نەهاتبوو. شەو کۆڕی پیاوە نەبێ." بەگشتی چ 
 چوارشەمموان وەکو جاران گەرم بوو.

ئەکتەر تەمسیلی دەکرد. نیگارکێش سکێچی خۆی دەکرد. چەلۆژەن، ئامێری خۆی 
دەژەند. دەنگبێژ گۆرانی دەچڕی. وەکو جاری جاران سەعات یازدە و نیوی شەو 

دیموف لەبەر دەرکەوە و بزە لەسەر لێو  دەرکەی ژووری نان خواردن دەکرایەوە،
 دەیگوت: "برادەران فەرموون شیو حازرە".



ئولگا وەکو جاران هەڵوەدای پیاوانی نێوداربوو. جونێکی بەردەدا و جونێکی تازەی 
دەگرت. وەکو جاران درەنگ دەهاتەوە بۆ ماڵ. بەاڵم دیموف وەکو جاران نەدەنووست. 

کاری دەکرد. سەعات سێ دەچووە نێو جێگەوە  لە نووسینگەکەی خۆیدا ڕۆدەنیشت و
 و سەعات هەشت لە خەو ڕادەبوو.

جارێک ئولگا لەبەردەم ئاوێنەکە وێستابوو، خۆی دەگۆڕی تا بچێ بۆ شانۆگەرییەک. 
دیموف بە جلی ڕەسمی و بۆینباغی سپییەوە خۆی بە ژووری نووستنا کرد. سێبەری 

تاسەیەکی تایبەتییەوە ڕوانییە ژنەکەی. بزەیەکی بێگەرد و شیرین کەوتە سەر لێوی، بە 
دەموچاوی پێدەکەنی. دانیشت؛ بەدەم شێالنی القییەوە گوتی: "ئا ئێستا لە موناقەشەی 

 نامەکەم بوومەوە".

 چی؟ نامە؟! -ئولگا گوتی:

 دیموف پێکەنی: "بەڵێ". لە ژنەکەی هاتە پێشێ تا دەموچاوی لە ئاوێنەکەدا بدینێ.

پشتی لەوبوو، بەردەوام بوو لەسەر ڕێکخستنی قژی.  ژنەکەی هەر بەو دەقەوە کە
دیموف دووبارەی کردەوە: "بەڵێ دەزانی چییە؟ بەتەمام کارنامەی پزیشکگەری تایبەتی 

 لە نەخۆشی گشتیدا وەربگرم، ئەمەش بۆ خۆی شتە."

بە سیمایا دیاربوو کە ئەگەر ئولگا بەشداری سەرکەوتن و شادییەکەی کردبا ئەوا 
ی لە هەموو شتێ دەپۆشی. بەاڵم "پزیشکگەری تایبەتی" و "نەخۆشی دەیبەخشی و چاو

گشتی" بەالی ئولگاوە بێ مەعنا بوو، ئەمە جگە لەوەی دەترسا کە فریانەکەوێ و 
شانۆگەرییەکەی لەدەست بچێ، بۆیە هیچی نەگوت. دیموف چەند ساتێ بە بێدەنگی 

 وت.دانیشت، بزەیەکی سارد نیشتە سەرلێوی و لە ژوورەکە وەدەرکە

 "٧" 

 ئەو ڕۆژە، ڕۆژێکی شووم بوو.  

دیموف سەری دێشا، نە قاوەڵتی خوارد و نە چووش بۆ خەستەخانە، لەسەر قەنەفەی 
ژوورەکەی خۆی کەوت. ئولگا، سەعات یەک چوو بۆ الی ڕیابوسکی تا ئەو "دیمەنە 
سروشتییەی" کە کێشابووی نیشان با و گلەییشی لێبکا کە بۆ دوێنێ نەهاتووە بۆ 

یان؟ ئولگا بەخۆی دیمەنەکەی بەالوە چ نەبوو، هەر بۆئەوەی دروست کردبوو تا ماڵ
 بەو بیانووەوە بچێتە دیدەنی ڕیابوسکی.



بە بێدەنگی خۆی بە ماڵەکەی ڕیابوسکیدا کرد. گەییە ڕاڕەوەکە، لەو دەمەدا کە خەریک 
و کە بوو پێاڵوە الستیکەکانی دادەکەند. گوێی لە دەنگی پێ و خشەخشی جلی ژنێک بو

بەپەلە خۆی کرد بە ڕەسم خانەکەی "مرسم" ڕیابوسکی دا. خۆی بە ڕەسم خانەکەدا 
کرد، چمکی تەنوورەیەکی قاوەیی بەرچاو کەوت، تەنوورە لەبەرەکە خۆی لە پشت 
تابلۆیەکی گەورەدا وەشارد. ئەم تابلۆیە لەسەر سێ پایەک دانرابوو و پەردەیەکی 

نەما کە ژنێک لەوێندەر خۆی شاردۆتەوە،  ڕەشی پێدا درابوو. ئولگا گومانی لەوە
چونکە ئولگاش زۆرجار خۆی لەوێندەر دەشاردەوە: ڕیابوسکی گێژ و سەرگەردان 
هەردوو دەستی بەرەو ئولگا درێژ کرد، وەکو یەکێک ئەم هاتنە ناوەختەی پێ سەیر بێ، 

 بە تۆبزی بزەیەکی بۆ کرد و گوتی: بەخێرهاتی سەرچاوانم، خێرە؟"

ار و تووڕە، فرمێسک لە چاوی قەتیس ما. بەو بایە مردبا نەک لەبەردەم ئولگا شەرمەز
 ژنێکی بێگانەدا قسە بکا، جا چ ژنێکیش؟!

ژنێک کە ڕەقیب و خەنیمی ئەوە، کاڵوی کردۆتە سەری، لە پشت تابلۆکەوە خۆی 
وەشێردوو بێگومان هەر بە زۆڵێتی پێدەکەنێ. بە دەنگێکی نزم، شەرمەزار و ترسنۆکانە 

 "وێنەکەم هێناوە" بە لێوە لەرزێ لەسەری ڕۆیی: "دیمەنی سروشتی بێ گیانە."گوتی: 

چی؟ چی؟ دیمەن؟. وێنەکەی لە دەست وەرگرت، تەماشایەکی کرد و ئامێر ئاسا  -
 بەرەو ژوورێکی دی وەڕێکەوت، ئولگاش بە ناچاری شوێنی کەوت.

ڕێ، تۆزێ داماو بە دەنگی بەرز گوتی: "سروشتی بێ گیان" وەکو یەکێک بۆ قافیە بگە
 لەسەری ڕۆیی: "لەسەر وەزنی ئاسمان... سەربان... نەردەوان..."

لە ڕەسم خانەکەوە دەنگی هەنگاوی بەپەلە و خشەخشی تەنوورە هات، ژنەکە بوو و 
ڕۆیی. بە ئولگا بوایە پڕ بە زاری هاواری کردبا وبەربوایەتە سەر و گوێالکی 

هێندە شەرمەزار بوو هەر ئەوە بوو ڕیابوسکی. بەاڵم فرمێسک بەرچاوی گرتبوو، 
 نەدەتوایەوە.

 هەستی کرد ئیدی ئولگای نیگارکێش نییە بەڵکو زیک زیکەیەکە.

ڕیابوسکی دەنگی لە تێرییەوە دەهات، گوتی: "ماندووم" و چاوی بڕیە ئولگا و سەرێکی 
لەقاند. وەکو ئەوەی بیەوێ خەواڵویی خۆی بڕەوێنێتەوە بایەکی باڵی خۆ بدا و لەسەری 
ڕۆیی: "جوانە، بەاڵم سکێچە و نەت توانیوە گەشەی پێ بدەی... پاریش هەروا بوو، 



مانگێکی دیکەش هەروا دەمێنێتەوە. نازانم چۆن تاقەتت لێی ناچێ؟ من لەجێی تۆ بام 
وازم لە نیگارکێشی دێنا و خووم دەدایە مۆسیقا یا شتێکی دیکە. تۆ نابی بە نیگارکێش، 

 دووم. با بنێرم چایمان بۆ بێنن. باشە؟تۆ مۆسیقا زانی. ئای کە مان

لە ژوورەکە دەرکەوت. ئولگا گوێی لێ بوو کە داوای چای دەکرد. ئولگا بۆ ئەوەی چیتر 
ماتەڵ نەبێ و ئەرکی خودا حافیزیش لە کۆڵی خۆی بکاتەوە و بۆوەی لە سەاڵی 

رد و بۆی گریانێ نەدا، بەپەلە خۆی گەیاندە ڕاڕەوەکە، خێرا پێاڵوە الستیکەکانی لەپێ ک
دەرچوو. کە گەییە دەرێ هەناسەیەکی ساردی هەڵکێشا. هەستی کرد بۆ هەتا هەتایە لە 
شەڕی ڕیابوسکی و نیگارکێشی ڕزگاربووە و ئیدی هەموو شتێ تەواو بوو، لەوێوە 
چوو بۆ الی خەیات. ئەوجا خۆی کرد بە موغازەیەکدا کە ئامێری مۆسیقای هەبوو. 

وە دەکردەوە کە چۆن ئەم داخە بە ڕیابوسکی بڕێژێ و بەدرێژایی ئەم ماوەیە بیری لە
 -ئولگا  -کاغەزێکی سارد وتووڕەی بۆ بنوسێت. کاغەزێ کە بیسەلمێنێ ئەو 

 بنیادەمێکی کەم نییە.

بیری لەوە کردەوە کە ئەم بەهار و هاوینە لەگەڵ دیموفدا دەچێتە دورگەی قرم و 
 ست پێدەکا.کەوڵی ڕابوردوو لە خۆی دادەماڵی و ژیانێکی نوێ دە

وەکو هەمیشە درەنگە شەوانێ گەییەوە ماڵ. هەر بەو جالنەوە لە ژووری میوان 
ڕۆنیشت و خۆی بۆ نووسین ئامادە کرد. ڕیابوسکی پێی گوتبوو: نیگارکێش نییە. 
ئەمەی لە دڵ دەرنەدەچوو، دەیویست بەهەر جۆرێ بووە تۆڵەی خۆی بکاتەوە و بۆی 

. ساڵی تاقە تابلۆیەک دەکێشێ، ئەویش بنووسێت ڕیابوسکی بە خۆی هیچ نییە
کاوێژکردنەوەی هەمان بابەتی سارد و سڕە، وێڕای ئەو هەموو خۆ ماندوو کردنەش 
ناتوانێ کارێکی هونەری نایاب ئەنجام بدا. دەیویست بۆی بنووسێت لەو کارانەشدا کە 
 تا ئێستا کردونی قەرزارباری ئولگایە، دەیویست بۆی بنووسێت کە ئەگەر هەڵەیەک

ڕووی دابێ ئەوا خەتای ئەو ژنە بەرەڵاڵ و بێ سەروبەرانە بووە کە  -ئولگا  -لەمەوە 
لە پشتی تابلۆکانیا خۆ دەشارنەوە. دیموف، لە ژوورەکەی خۆیەوە بێ ئەوەی دەرگا 

 بکاتەوە گازی کرد: "نازێ!"

 چییە؟ -

 نازێ مەیە ژوورەوە، وەرە بەر دەرگا، ئە ئاوا. پێرێ لە خەستەخانە تووشی -
 ملەخڕە"وەناق" بووم و هەنووکە... حاڵم خەراپە، خێرا بنێرە بە دووی کورستلۆف دا. 



ئولگا، مێردەکەی و ئاشنا پیاوەکانی خۆی بە نێوی شۆرەتیانەوە گاز دەکرد. حەزی لە 
شۆرەتی "ئەسیپ" نەدەکرد، چونکە "ئەسیپ"ە کەی گوگوڵ و ئەو وشە قورسانەی 

 ەی. بەاڵم ئەمجارەیان هاواری کرد:بیردەکەوتەوە کە کردبوونی بە قافی

 ئەسپ وانەڵێی!  -

 بنێرە بە شوێنیا، نەخۆشم".  -

ئولگا لە پشت دەرگەوە گوێی لێ بوو کە دیموف ڕۆیی لەسەر قەرەوێڵەکەی ڕاکشا و 
 بە دەنگە گڕەکەی گوتی: "بنێرە!"

 ئولگا زۆر ترسا، بیری کردەوە: "دەبێ چۆن تووش بووبێ؟ کە خەتەرە!"

ەبەستێکی هەبێ، مۆمێکی هەڵگرت و چووە ژوورەکەی خۆی، تیا مابوو چ بێ وەی چ م
بکا. خۆی لە ئاوێنەکەدا بینی. کە دیقەتی دا؛ ڕەنگی زەرد و سیمای ژاکاو، قۆڵی 
چاکەتەکەی دەڵب، پەڕی زەردی بە یەخەیا کردبوو، تەنوورە دڕاو، کە خۆی بەو جۆرە 

ێکی زۆری بۆ ئەشقی بێ پایانی، بۆ بینی لە خۆی ترسا، لەپڕ دڵی بە دیموف سوتا، خەم
خێر لە خۆ نەدیوی، بۆ سیسەمە تەنیاکەی کە ماوەیەک بوو دیموف لەسەر 
نەدەنووست، خوارد. بزە ناسک و ڕاستگۆکانی بیر کەوتەوە. بە کوڵ گریا و نامەیەکی 

 پڕ پاڕانەوەی بۆ کورستلوڤ نووسی. سەعات دووی بەیانی بوو. 

 "٨" 

ی بەیانیی ڕۆژی دوایی، خەواڵۆ و پەشێو، وەکو تاوانباران ئولگا، وەختێ سەعات هەشت
لە ژووری نووستن وەدەرکەوت، لە ڕاڕەوەکەدا تووشی پیاوێکی ڕدێن ڕەشی بێگانە و 
نەناس بوو کە بە سیمایا دیاربوو دکتۆرە. بۆنی دەرمان دەهات... کورستلوڤ لە پشت 

ێڵی چەپی بادەدا. دەرگای نووسینگەکەی دیموف وێستا بوو، بەدەستی ڕاستی سم
نیگایەکی نەفرەت ئامێزی ئۆلگای کرد و گوتی: "ببوورە، ناتوانم ڕێگات بدەم کە بچییە 
ژوورەوە. لەوەیە تۆش تووشی ملەخڕە ببی و ئەوە جگە لەوەی چوونەکەت بێسوودە، 

 چونکە دیموف هۆش و هەستی نییە."

 ئولگا لەبن لێوانەوە گوتی: "یانی بەڕاستی ملەخڕەی گرتووە؟"



کورستلوف بێ وەی گوێ بە پرسیارەکەی ئولگا بدا، گوتی: "هەموو کارێکی گەوجانە 
باجی خۆی هەیە. دەزانی چۆن بووە؟ ڕۆژی سێ شەممە بە سۆندەیەک کێمی گەروی 

 کوڕێکی هەڵمژیوە، وەکو شێت ملی پێوە ناوە، ئاخر بۆ؟!"

 ئولگا پرسی: خەتەرە؟ زۆر؟ 

 ێرین بە دووی "شەرەک"دا. پێویستە...بەڵێ، دەڵێن زۆر خەتەرە و پێویستە بن-

هەوەڵجار پیاوێکی وردیلەی قژ سووری قژ درێژ و کەپوو درێژ کە بە دەمودوویدا لە 
جوولەکە دەچوو وەژوور کەوت. پاشان پیاوێکی شپڕێوی بااڵبەرزی کۆماوەی وەک 
حاخامی گەورە، وەژوورکەوت. پاش هەمووان پیاوێکی سوورەی گەنجی کەتەی 

او هاتە ژوورەوە، هەموو ئەم دکتۆرانە هاتبوون یارمەتی هاوپیشە عەینەک لە چ
نەخۆشەکەیان بدەن و بەسەری بکەنەوە، کورستلوف کە درێغی نەکردبوو، دەبوا بڕوا 
پشوویەک بدا، کەچی نەڕۆی و لەوێندەر مایەوە، وێڵ و سەرگەردان حەوانەوەی نەبوو، 

بوو، پێیەکی لە موبەقەکە بوو  لە چ شوێنێ ئۆقرەی نەدەگرت. کارەکەرەکە سەری قاڵ
کە چا بۆ دکتۆرەکان داکا و پێیەکی لە دەرمانخانە بوو، کەسێ نەبوو دەستێ بە 

 ژوورەکاندا بێنێ و ڕێکیان بخا. هەموو شتێک مات و غەمگین بوو.

ئۆلگا لە ژوورەکەی خۆی ڕۆنیشتبوو، لە فکران ڕاچوو بوو، پێی وابوو چونکە فێڵ و 
وە، خوا بەم جۆرە تۆڵەی لێکردۆتەوە. ئەو پیاوە ئارام و خیانەتی لە دیموف کردو

هێمنە، ئەو پیاوەی کە لە وەسف کردن نایە، کە چ گلەییە ناکا، ئەو پیاوە فیداکارەی 
دەڵێی لە دڵسۆزی و دڵپاکی و چاکی خۆیدا پوکاوەتەوە و الواز بووە ئێستا لەسەر 

ناکا. چونکە ئەگەر بەدەم بێ قەنەفەیەک کەوتووە و ئازار دەچێژێ و تەنانەت ناڵەیەک 
هۆشی و تاوە، گلەییەک؛ گازاندەیەک بکا، ئەوا دکتۆرەکان هەست بەوە دەکەن کە تەنیا 
ملەخڕە بکوژی ئەو نییە، ئەوجا لە کورستلوف دەپرسن و ئەویش هەموو ورد و 
درشتێک دەزانێ و... بیری کردەوە کە بێ هۆ و لە خۆڕایی نییە کە لە کورستلوف 

ویش هەموو ورد و درشتێک دەزانێ و... بیری کردەوە کە بێ هۆ و لە دەپرسن و ئە
خۆڕایی نییە کورستلوف بە ڕقەوە دەڕوانێتە ژنی هاوڕێکەی وەکو ئەوەی ژنی 
هاڕێکەی بە گوناحکار و تاوانباری ئەسڵی بزانێ و ملەخڕەکەی تەنیا بە یارمەتیدەر و 

ی نێو ڕوباری ڤۆڵگای نەکرد، شەریکە تاوانی ئەو بزانێ، ئیدی بیری ئەو هەیڤە شەوە
بیری بەالی پەیمانی ئاشقانە و ماچی بەر دەرکەی کوختەکەدا نەچوو. هەر ئەوەی لە 
بیر بوو کە بەهۆی هەوەسبازی و خۆپەرستی خۆیەوە هێندە لەوتاوە کە ئاوی هەموو 



دنیا پاکی نەکاتەوە. کە ئەشقی شێتانەی خۆی دەربارەی ڕیابوسکی هێنایەوە بەرچاو 
 "ئاخ کە کاڵوم کردە سەری. نەفرەتی خوا لە ڕیابوسکی".گوتی: 

سەعات چوار لەگەڵ کورستلوفدا نانی خوارد. کورستلوف چارەی دابوو بەیەکدا و جگە 
لە تۆزێ شەرابی سوور چیدی نەخوارد. ئولگاش چی وای نەخوارد. لە دڵی خۆییدا لە 

ە، خۆشی بوێ و خوا دەپاڕایەوە و شەرتی کرد ئەگەر ئەمجارە دیموف چاک بێتەو
ژنێکی بە وەفا و ئەمەک بێ لەگەڵی. پاش تۆزێ خۆی لەبیر کرد. ڕوانییە کورستلوف و 
لە فکران ڕاچوو! "چەند ناخۆشە بنیادەم وەکو ئەم کورستلوفە دڵڕەق و خەڵەفاو و 
سادە و گومناو بێ، تا ئەم ڕادەیە غەشیم بێ و ئاگای لە پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 

ت دەکرد خوا بۆیە ئەم نەهامەتییەی بەسەردا هێناوە چونکە مێردەکەی نەبێ". وای هەس
پشت گوێ خستووە. کول و کەسەر باڵی بەسەرا کێشا، هەستی کرد تەالری ژیانی 

 وێران بووە و هێزی نییە ئاوەدانی بکاتەوە.

ئولگا، پاش فراڤین خۆی بە ژووری میوانا کرد، کورستلوف لەسەر کەرەوێتەیەک 
 خستبووە سەر پشتییەک و بە دەنگی بەرز دەی پرخاند. خەوتبوو، سەری

دکتۆرەکان یەک یەک دەهاتن، شتاقیان ئاوڕی لە شپڕێوی ژوورەکان نەدەدایەوە. 
پیاوێکی بێگانە لە ژووری میوان خەوتبوو وپڕخوهۆڕی بوو. تابلۆی قەد دیوارەکان، 

وتو نەدروای ڕازانەوەی سەیر و سەمەرەی ژوورەکە، قژی شێواو و جل و بەرگی لە ئ
 کارەکەرەکە شتاقیان سەرنجی کەسیان ڕانەدەکێشا، کەس بە کەس نەبوو.

یەکێک لە دکتۆرەکان پێکەنی، بەاڵم پێکەنینەکەی هێندە بە شەرمەوە بوو بە حاڵ 
 دەبیسرا.

ئولگا کە جاری دووەم هاتە ژوورەوە، کورستلوف هەستابوو، هەستایە سەر پێ، 
یی گوتی: "ملەخڕەی گرتووە. هەردوو کونە کەپوی جگەرەیەکی داگیرساند و بە ئەسپا

 پڕ بووە لە کێم... دڵی سستە... وەزعی خراپە".

 ئولگا گوتی: "واچاکە بنێرین بە دووی شەرەک دا".

شەرەکیش هاتووە، ئەویش دەڵێ نەخۆشییەکە سیرایەتی کردووە و خەریکە کەپوی  -
نییە، تەنیا ناوەکەی  دەگرێ. تازە شەرەک چی بۆ دەکرێ؟ شەرەکیش هیچی دەسەاڵت

 هەیە. جیاوازی من و ئەو هەر ئەوەیە ئەو شەرەکە و من کورستلوف!...



زەمەن تێکەڵ بە نەبڕانەوە دەبوو. ئولگا هەر بە جلەکانییەوە خۆی دا بەسەر 
قەڕەوێڵەکەیدا و خەون و خەیاڵ بردییەوە. هەستی دەکرد دێوێکی ئاسنین بەر دەرکەی 

البچێ ئیدی هەموو شتێکی وەکو جارانی لێ دێتەوە. بەاڵم لێ گرتوون، هەرکە ئەم دێوە 
کە بە خۆیدا هاتەوە، بۆی دەرکەوت کە چ دێوێک لە ئارادا نییە و تەنیا دیموف 

 نەخۆشە.

بیری کردەوە: "سروشتی بێ گیان" و دیسان ئاگای لە خۆ بڕا: "ئاسمان... سەربان... 
وەزنی گورگ، ورگ، گۆلک  نەردەوان، ئەدی شەرەک؟ لە هزری خۆیدا شەرەکی لەسەر

ڕێک خست. پاشان بیری کردەوە: "ئایا هەنووکە دۆستەکانم لە کوێن، ئاگایان لەم خەمە 
 گەورەیەی من هەیە؟ خوای گەورە فریامان بکەوە، ڕزگارمان بکە! شەرک، گورگ..."

دیسان دێوی ئاسنین. زەمەن تێکەڵ بە نەبڕانەوە دەبوو، سەعاتی ڕاڕەوەکە چەند 
 دا. ناوە ناوە زەنگی دەرگا لێدەدرا.جارێک لێی 

دکتۆران دەهاتن... کارەکەرێک وەژوور کەوت، سینیەک و پەرداخێکی خاڵی بە دەستەوە 
 بوو گوتی:

 خانم سیسەمەکە ڕێک بخەم؟ -

 چونکە چ وەاڵمێکی نەدرایەوە، لە ژوورەکە وەردەرکەوت.

انی سەر ڕوباری دیسان سەعاتەکە لێێ دایەوە، دیسان خەون و خەیاڵ تێکەڵ بە بار
 ڤۆلگا بوونەوە.

دیسان یەکێک وەژوور کەوت، ئەمجارەیان لە بێگانە دەچوو. ئولگا هەستایە سەرپێ و 
 کورستلوفی ناسییەوە. پرسی سەعات چەندە؟

 نزیکەی سێیە. -

 باشە چی بوو؟ -

 چی بوو! هاتووم کە پێت بڵێم لە حاڵی مەرگ دایە. -

وچێکی قەرەوێڵەکەی ئولگادا ڕۆنیشت و بە بەدەم گریان و هەنسک هەڵدانەوە لە سو
قۆڵی چاکەتەکەی فرمێسکەکانی سڕی. ئولگا لە سەرەتادا حەپەسا، پاشان گێژبوو و لە 

 جێی خۆی لوول بوو.



کورستلوف بە دەنگێکی ناسک دووبارەی کردەوە و بەدەم گریانەوە گوتی: "دەمرێ، 
ی لە دنیای زانست دەکەوێ!" خەریکە دەمرێ، خۆی فیدا کرد! ماڵی وێرانم بۆ ئەو زیانە

ئەوجا بە کول و کەسەرەوە لەسەری ڕۆیی: "ئەم پیاوە لە هەر هەموومان گەورەتر 
بوو، پیاوێکی بێ هاوتا بوو. یەکپارچە بەهرە بوو! چەندی هاندەداین!" کورستلوف 
کۆڵەمستی گوشی: "خوایە، خوای گەورە تا دنیا دنیایە زانایەکی وا هەڵناکەوێتەوە. 

وف، ئوسکا دیموف ئاخر تۆ چت کردبوو؟ خوای گەورە؟ بە نائومێدییەوە ئوسکادیم
لەسەری ڕۆیی: "جا ڕەوشت پاک، دڵسۆز، مرۆڤدۆست! ئینسان نەبوو پارچە زێڕێکی 

 خالیسە بوو! چ خزمەتێکی بە دنیای زانست کرد! چۆن لە پێناوی زانستدا خۆی دانا!

چی بۆ خۆی نەدەویست، ئەم شەو و ڕۆژ سەرگەرمی کارکردن بوو. جا بێ تەماح، هی
زانا الوە، ئەم پڕۆفیسۆری ئایندەیە ئیسراحەتی لە خۆی حەرام کردبوو، تەنانەت 
شەوانیش هەر خەریکی وەرگێڕان بوو تا پارەی ئەم... ئەم شتە قۆڕانە، ئەم پارچە 
کۆنانە دابین بکا". کورستلوف بە گومانەوە چاوی بڕییە ئولگا، بە هەردوو دەست پڕی 

 چەفەکە و پارچەپارچەی کرد، دەتگوت چەرچەفەکە تاوانبارە نەک ئولگا.دایە چەر

... دیموف هەرگیز خەمی خۆی نەبوو... "کەسیش خەمی ئەوی نەبوو تازە دوای چی؟ 
بەچی دەچێ؟ دەنگێکی بەرز لە ژووری نان خواردنەوە هات: "پیاوێ بوو لە نێو سەد 

هێنایەوە بەرچاو، هەستی کرد کە بە پیاوا هەڵت بژاردبا". ئولگا ژیانی خۆی و دیموفی 
ڕاستی مێردەکەی پیاوێکی هەڵبژاردە بووە، لە هەر هەموو دۆستەکانی ئەم پیاوتر و 
گەورەتر بووە. ئەوەی بیر کەوتەوە کە بابی چ ڕایەکی دەربارەی دیموف هەبوو. 
هاوپیشەکانی دیموف چۆن ستایشیان دەکرد. چ شۆرەت و نێوبانگێکیان بۆ ئایندەی 

پێشبینی کردووە. دیوارەکان، بن میچەکان، گڵۆپەکان، مافورەکان تێکڕا مۆڕەیان  دیموف
لێدەکرد و لێویان لێ هەڵدەقورتاند، وەکو ئەوەی پێی بڵێن: "هەموو خەتای تۆ بوو، تۆ 
بە ئانقەست بەرەڵاڵت کرد تا بەم دەردە بچێ! تا دیق بکا و خۆی بفەوتێنێ!" بەدەم 

وت. بە ژووری نان خواردنا تێ پەڕی، دڕی بە خەڵکەکە هاوارەوە لە ژوورەکە وەدەرکە
دا و خۆی بە ژووری مێردەکەیا کرد. دیموف سارد و سڕ بێ جوڵە لەسەر قەنەفەکە 
کەوتبوو، چەرچەفێکی پێدا درابوو، تەنیا سەر و چاوی بە دەرەوە بوو. دەموچاوی 

زەردەخەنە  الواز، ڕەنگی زەرد. دیموفەکەی جاران نەبوو، تەنیا برۆ ڕەشەکانی و
ناسکەکەی وەکو خۆیان مابوون. ئولگا دەستی خستە سەر سینگی، ئەوجا سەر 

 نێوچەوانی و پاشان سەر دەستی.



 هێشتا سینەی گەرم بوو، بەاڵم تەوێڵی و دەستی ڕچی بوون.

چاوە نیمچە وازەکانی لە ئولگا نەبوو، بەڵکو ڕێک لە چەرچەفەکە بوو . ئولگا پڕ بە   
 دیموف! دیموف! -زار هاواری کرد: 

پڕ بە دڵ حەزی دەکرد تێی بگەیەنێ کە ئەوەی چوو، چوو هەمووی هەڵە بوو، کە 
هێشتا فرسەت ماوە و هەموو شتێ لە دەست نەچووە، کە دەشێت ژیان بگەڕێتەوە و 
پڕ ببێ لە خۆشی و جوانی، کە لەمڕۆ بەدواوە مێردەکەی دەپەرستێت، خۆی وەقفی 

د: "دیموف!" و شانی ڕاتەکاند و نەیدەویست قەناعەت ڕێزگرتنی ئەو دەکا... هاواری کر
بکا کە ئیدی دیموف هەرگیز بێدار نابێتەوە: "دیموف! دیموف!" کورستلوف لە ژووری 
میوانا بە کارەکەرەکەی دەگوت: پرسیاری نابەجێ مەکە، خێرا هەڕە نک پاسەوانی 

امادەی دەکەن و کڵێسا و ئەدرەسی ژنەکانی لێ وەربگرە، ئەوان بە خۆیان دەیشۆن و ئ
 هەرچییەک پێویست بێ جێ بەجێی دەکەن".

 

 

 

 

 ماچ

سەعات هەشتی شەوی بیستەمی مانگی پێنج بوو. تێکڕای ئەفسەرانی هەر شەش   
لقەکەی هێزی تۆپخانەی "ن" خۆیان بە گوندی مێستچکیدا کرد. ئەم گوندە لەسەر 

تا شەوێ وەمێنن و ڕێگای ئوردوگاکەیان بوو، بەو مەبەستە ڕوویان کردە ئەوێندەر، 
 پشوویەک بدەن.

ئەفسەرەکان کردبوویان بە هەرا و هەنگامەیە ئەوسەری دیار نەبوو، هەندێکیان   
خەریکی تفەنگەکانیان بوون، هەندێکی دی لەگەڵ ئەفسەری ئێشکچیدا سەرگەرمی ڕێک 
خستنی جێگای قۆشەنەکە بوون. ئەوان هەموو سەرگەرمی کاری خۆ بوون کە لەپڕ 

اکەوە سەروسەکوتی پیاوێکی مەدەنی پەیدا بوو کە بەسەر ئەسپێکی لەپشت کڵێس
بەرچاوییەوە بوو. ئەسپەکەی ئەسپێکی بچکۆلەی کلک کورت بوو. گەردنە جوانەکەی بە 



شێوەیەکی تایبەتی دەجواڵند و بە نێسکە نێسک دەهاتە پێشێ. القەکانی لە سەمایەکی 
ەکانیا... سوارەکە هەرکە گەییە سەیرا بوون. دەتگوت یەکێک لە دواوە دەکێشێ بە سم

بەردەم ئەفسەرەکان، جڵەوی ڕاکێشا، کاڵوەکەی لەسەر داکەند و بە ڕێزێکی تایبەتییەوە 
گوتی: "قوربان، جەنەراڵ )فنرابک( کە ماڵەکەی ها لەم نزیکانە، دەیفەرموو بۆ چا 
 خواردنەوە تەشریف بێننە ماڵی ئەو و گەورەی بکەن." ئەسپەکە سەرێکی تەکان دا،
بەدەم سەما و لەنجەوە بەرەو دوا جما. سوارەکە هەمدیس کاڵوەکەی لەسەر داگرتەوە، 

 سەری ئەسپەکەی وەرگێڕا و لە پشت کڵێساکەوە گوم بوو.

هەموو ئەفسەرەکان هاواریان کرد: "عەمری نەمێنێ" و سەرگەرمی کاری خۆ بوونەوە: 
وەتی چایمان دەکا. لەم "ئێمە لە ماندوێتیدا چاومان هەڵنایەت و جەنابی فنرابک دەع

 جۆرە دەعوەتەمان زۆر دیوە!"

ئەفسەرەکان هێشتا بیرەوەری دەعوەتەکەی جاری پێشوویان لەیاد مابوو. لەکاتی دوا 
مانۆریاندا لەگەڵ هاوڕێ سەربازەکانیاندا لە ماڵی نێودارێکی گوندا کە کۆنە ئەفسەرێکی 

رابوون. خانەخوێیەکەیان خانەنشین بوو و جەنابی کونتی پێدەگوترا دەعوەتی چای ک
پیاوێکی زیتەڵە و ڕووخۆش بوو، زۆری خزمەت کردبوون و بە دەوریاندا هاتبوو، 
خوڵقی گەرمی کردبوون و وێڵی زۆری نواندبوو. هێندە خواردن و ڤۆدگای دەرخوارد 
دابوون مڕی کردبوون. ئەویش شەوێ دەعوەتی کردبوون، هەڵبەتە ئەفسەرەکان لەمە 

بەاڵم پیرە ئەفسەری خانەنشین هەقی ئەوەی لێکردبوونەوە کە زیاد بە گلەیی نەبوون. 
لە پێویست بە دەوریاندا هاتبوو؛ تا بەرەبەیان سەربهوردی خۆی بۆ گێڕابوونەوە و 
خەوی لێ حەرام کردبوون. بە هەموو ژوورەکاندا گێڕابوونی. تابلۆی گران بەها. 

هەر هەموو ئەو نامانەی بۆ  بەردی تاشراوی کۆن و چەکی گران بەهای نیشان دابوون،
خوێندبوونەوە کە لە پیاوانی نێودارەوە بۆی هاتبوون. ئەفسەرەکان کە ماندوێتی زۆری 
بۆ هێنابوون، خوا خوایان ببوو خانەخوێیەکەیان لێ بێتەوە و سەرخەوێ بشکێنن، 
هێندەیان باوێشکیان دابوو، هەموو شەویالگەیان ڕەق ببوو. وەختێ خانەخوێیەکەیان لێ 

 ۆوە ئیدی کاتی خەوتن نەمابوو.بب

ئایا فنرابکیش لە بابەتی هەمان کۆنتی پیرە؟ لەوەیە. خۆ ناشکرێ نەچن. ئەفسەرەکان 
تەراشیان کرد، خۆیان تاس و لوس دا، جلیان لەبەرکرد و بەرەو ماڵی فنرابک وەڕێ 

و کەوتن. کە گەیینە مەیدانی کڵێساکە ئەوجا بۆیان دەرکەوت کە دەبێ بە گردەکەدا نشێ
ببنەوە و بگەنە کەناری چۆمەکە و لەوێوە بەرەو باخەکانی جەنەراڵ داگەڕێن و ئیدی 



لەوێندەرەوە ڕاستە شەقامێک جیادەبێتەوە و ڕێک دەگاتە بەر ماڵی جەنەراڵ. خۆ ئەگەر 
بشیانەوێ بە گردەکەدا هەڵگەڕێن ئەوا دەگەنە عەمارەکانی جەنەراڵ کە نیو فرسەخێک 

ەکان ئەم ڕێگەیەیان گرتە بەر. یەکێکیان پرسی: "ئەرێ ئەم لە گوندەوە دوورە، ئەفسەر
 فنرابکە کێیە؟ خۆ ئەوە نییە کە لە پلونا فەرماندەی هێزی سوارە بوو؟"

 نەء؟ -

 نەء. ئەو ڕابکی ڕووت بوو. -

 هەواکەی زۆر خۆشە ها! -

کە گەیینە ئاستی یەکەمین عەمار، دوو ڕیانێکیان هاتە پێش، ڕێیەکیان بەرەو تاریکی 
کشا و ئەوی دیکەیان کە بە دەستی ڕاستدا پێچی دەکردەوە بەرەو ماڵی جەنەراڵ دە

دەچوو. ئەفسەرەکان تا نزیکتر دەبوونەوە هێواشتر قسانیان دەکرد، ئەمبەر و 
ئەوبەریان یەکپارچە عەماری بە خشت دروستکراوبوو، سەربانی عەمارەکان بە ڕەنگی 

ی شارەکان دەچوو. پەنجەرە سوور بۆیەکرابوو، لە دوورەوە لە سەربازخانە
 ڕوناکەکانی ماڵی جەنەراڵ فنرابک لە دوورەوە گازی دەکردن.

ئەفسەرێکی گەنج هاواری کرد: "کوڕینە بەختمان یارە! بڕوانن سەگە بە بۆنەکەمان 
 چۆن پێشکەوتووە. پێدەچێ بۆنی شتێکی کردبێ".

ااڵبەرزی مل ئەفسەرە گەنجەکە مەبەستی مالزم لبێتکف بوو. لبێتکف ئەفسەرێکی ب
ئەستوور بوو، بە جۆرێ خۆی تاس و لوس دابوو و ڕدێنی تراشی بوو، کێچ لەسەر 

ساڵ بوو، بەاڵم لەنێو هاوڕێکانیا بە مێباز  ٢٥ڕووی هەڵدەخلیسکا، هەرچەند تەمەنی 
ناسرابوو، مێبازێکی وا کە لە دوورەوە بۆنی ژن بکا و هەر بە بۆن بزانێ ژن لەو 

ێی لە پالری هاوڕێکەی بوو ئاوڕێکی دایەوە و گوتی: "ڕاست شوێنە هەیە یا نە. کە گو
 دەکا، پڕە لە ژن. دڵم وا دەڵێ."

کابرایەکی شەست ساڵەی جوان بە جلی مەدەنییەوە هاتە پێشوازییان. ئەو پیاوە فنرابک 
بوو. بەدەم تەوقەکردن و خێرهاتنەوە پێی ڕاگەیاندن؛ کە هەرچەندە بە دیداریان 

لێبوردنیان لێدەکا چونکە جێی مانەوەی شەوی ئەوانی نییە، و  خۆشحاڵە. بەاڵم داوای
هەردوو خوشکەکەی و منداڵەکانیان و براکەی و چەند دراوسێیەکیش ئەو شەو میوانن 
و ژووری چۆڵیان بە دەستەوە نییە. هەرچەند بە گەرمی تەوقەی لەگەڵ کردن و 



کە بە ئەندازەی نیوەی عورزی بۆ هێنانەوە و بە ڕویانەوە پێکەنی، بەاڵم ئاشکرابوو 
کۆنتەکەی پار بە دیداریان خۆشحاڵ نییە و تەنیا بۆ ناو و لەبەر ئەتەکێتی کۆمەاڵیەتی 
دەعوەتی کردوون! ئەفسەرەکان بە قاڵدرمەکاندا سەرکەوتن. قاڵدرمەکان بە قاڵی و 
مافوری نەرم پۆشرابوون، بەدەم سەرکەوتنەوە گوێیان بۆ دەم ودووی 

دبوو و ئەوەیان بۆ دەرکەوت کە هاتنەکەیان مایەی ناڕەحەتی خانەخوێیەکەیان شل کر
و سەربارێکی نابەجێن، لە دڵی خۆیاندا دەیانگوت باشە کەسێک دوو خوشک و هەموو 
خوشکەزاکانی و برایەکی و کۆمەڵێ دراوسێی بۆ دەعوەتێکی خێزانی دەعوەت کردبێ 

 ن؟ئەفسەری بێگانە دێ کە لە ژیانیدا نەیدیتوو ١٩چۆن کەیفی بە 

ژنێکی بااڵ بەرزی بەتەمەن، خۆش هەیکەل و دەموچاو درێژکۆلەی برۆ ڕەش لەبەر 
دەرگای ژووری میوانەوە خێرهاتنی کردن، لە ڕووی نەزاکەتەوە و بە هەیبەتێکی 
تایبەتییەوە بزەیەکی ناسکی بە ڕوویانا دا. ئەویش دووبارەی کردەوە کە بە دیداریان 

جێگای مانەوەی شەویان نییە، بەاڵم هەرکە  خۆشحاڵ و تەنیا خەجاڵەتی ئەوەیە کە
ڕووی وەرگێڕا، زەردەخەنە پڕ نەزاکەت و بە شکۆکەی سەر لێوانی هەڵفڕی. بە ئاشکرا 
دیاربوو کە لە سەردەمی خۆیدا گەلێک ئەفسەری دیتوون و ئەم ئەفسەرانەی ئێستای 

ای بە الوە غەریب و سەیر نین و بۆیەی دەعوەت کردوون کە پلە و پایەی خۆی و
خواستوە. دە، ژن و پیاو لە ژوورێکی گەورەی نان خواردندا لە دەوری مێزێک 
ڕۆنیشتبوون و چایان دەخواردەوە. لە پشتی ئەوانەوە چەند پیاوێکی گەنج لەنیو 
چەڕەدووکەڵی جگەرەدا بە پێوە وێستابوون و ئامادەی خزمەت بوون. یەکێک لەو 

بەرز و بە زمانێکی پس بە ئینگلیزی پیاوانە الوازێکی سمێڵ سووربوو کە بە دەنگی 
قسانی دەکرد. ئەفسەرەکان لە دەرکەیەکی وازەوە ژوورێکی ڕوناکیان بینی کە بە 
کاغەزی شینی ئاسمانی پۆشرابوو. جەنەراڵ بە زمانێکی شیرین و ڕێزێکی تایبەتییەوە 
. گوتی: "برایان، لەبەر ئەوەی ژمارەتان زۆرە و ناکرێ یەک یەک تەعاروفتان پێ بکرێ

 تکا دەکەم خۆتان یەکدی بناسێنن.

میوانەکان، هەندێکیان بە کەش و فشەوە، هەندێکیان بەدەم زەردەخەنەی دەستکردەوە 
و هەموو ناشیانە سەریان دانەواند و پاشان لە دەوری مێزەکە و هەرکەسە و لەجێی 

 خۆی ڕۆنیشت.

ڵ و شان و شەپیلک لە هەموویان ناشرینتر نەقیب "ڕیابوفچ" بوو، کە کابرایەکی بااڵ کو
داتەکیو بوو. عەینەکی لەچاو کردبوو، ڕدێنی هێشتبووەوە. وەختێ هاوڕێ ئەفسەرەکانی 



بە سیمای جدی و بەدەم زەردەخەنەی دەستکردەوە دانەوینەوە سیمای ئەم جەنابی 
نەقیبە. بە عەینەک و ڕدێنەکەیەوە وا دەهاتە بەرچاو کە هاوار بکات: "من لەنێو 

یان کەمڕووتر و شەرمنۆکترم، لە هەموویان بێ قەدرترم." پاش هێزەکەدا لە هەموو
ئەوەی لەجێی خوێ ڕۆنیشت تا ماوەیەکی زۆر نەیتوانی سەرنجی بخاتە سەر شتێکی 
تایبەتی. سیمای خەڵکەکە، جل و بەرگ، بوتڵە کۆنیاک و پەرداخ، ئەو پیااڵنەی کە 

هەموو ئەمانە هەستێکی  هەاڵویان لێ هەڵدەستا، نەخش و نیگاری گەچینی تاقەکان، هەر
ترسناکیان لەالی وڕوژاند. پڕ بە دڵ حەزی دەکرد سەری بخاتە نێو هەردوو دەستی، 
عەینی خوتبەوێژێکی بێ ئەزموون هەموو شتێکی لەبەردەم خۆیدا دەبینی، بەاڵم چ 

 شتێکی بۆ دیاری نەدەکرا.

کەی دیاری ڕیابوفچ. بەرەبەرە بەسەر شەرمنۆکی خۆیدا زاڵ بوو و توانی دەوروبەرە
بکا و بکەوێتە هەڵڕوانین. چونکە بەخۆی کابرایەکی شەرمن و گۆشەگیر بوو، بەر لە 
هەموو شت سەرنجی لەسەر جورئەتی لە ڕادەبەری دۆستە تازەکان گیرسایەوە. 
فنرابک. ژنەکەی، دوو ژنی دیکەی بەتەمەن، کیژێکی شینپۆش، پیاوە سمێڵ سوورەکە، 

گەنجە. هەموو بێ باک و بێ چ شەرمێک لە نێو وای دەهاتە بەرچاو کە "فنرابک" 
ئەفسەرەکاندا ڕۆنیشتبوون. وەکو ئەوەی پێشتر مەشقیان کردبێ زوو بە زوو 
ئەفسەرەکاندا کەوتنە قسە و باس و میوانەکانیان سەرگەرم کرد. کیژە شینپۆشەکە 
پاش گفتوگۆیەکی زۆر ئەوەی سەلماند کە ئەفسەری تۆپچی لە ئەفسەری سوارە و 

چاکترە. فنرابک و ژنە بەتەمەنەکانیش قسەکەی ئەویان سەلماند. باسەکە تەواو بێ پیادە 
سەر و بەر ببوو، ریابوفچ گوێی بۆ کیژە شینپۆشەکە ڕادێرابوو، ئەو کیژە هێند بە ئاو 
وتاو قسەی دەکرد بەتۆ بوایە هەر گوێی لێ بگری. بەاڵم مخابن باسی شتی وای دەکرد 

نە سەری لێ دەردەکرد، هەستی دەکرد کە بزەی لە  کە ڕیابوفچ نەحەزی لێدەکرد و
 وەخت و لە ناوەختدا دەکەوێتە سەر سیمای و ئاوا دەبێ.

هەرچەند خانەوادەی فنراک بە باسی عەمەلیاتی سوپایی میوانەکانیان سەر گەرم 
دەکرد، بەاڵم چاویان لە هەموو پەرداخ و دەمێکیش بوو تا بزانن هەموو میوانەکان 

وە یا نا، خەمی ئەوەیان بوو نەبادا چایەکان تاڵ بن: "قوربان بۆ چایان خواردۆتە
پسکیت نافەرمووی؟ حەز لە کونیاک دەکەی؟" ریابوفچ تا پتر گوێی دەگرت و تەماشای 

 دەکرد زیاتر دڵبەندی خانەوادەی بەتەربێتی فنرابک دەبوو.



کف درۆی میوانەکان چایان خواردەوە، هەستان و چوونە ژووری میوان، غەریزەی لبتی
نەکردبوو. ژووری چی! پڕبوو لە ژنی گەنج و ناسک و کیژی جوان و نەشمیل، هێشتا 
دەققەیەک تێ نەپەڕی بوو کە مالزمە بە بۆنەکە خۆی گەیاندە تەنیشت کیژێکی جوانی 
قژ زەردی ڕەشپۆش. دانەوییەوە و بە شێوەیەکی زۆر تایبەتی دەستی خستە سەر 

دەکرد. چونکە کیژە قژزەردەکە زۆر بە ساردی شانی. بێگومان بێ تامترین قسانی 
گوتی: بەڕاست! ئەم وشەیەی هێند بە ساردی گوت کە دەبوایە سەگە بە بۆنەکە تەواو 

 دڵنیابێ بە هەڵەچووە و لە هەموو هەورێ باران نییە.

مۆسیقا دەستی پێکرد. هەرکە ئاهەنگی مۆسیقای سەمایەکی خەمناک لە پەنجەرە 
واوی میوانەکان وایان هەست کرد کە لە دەرێ ڕا بەهارە و، وازەکەوە چووە دەرێ، تە

باوەشی بۆ شەوی جوانی مانگی پێنج گرتۆتەوە. دنیا پڕبوو لە بۆنی گەاڵی درەختان و 
گواڵڵە و وەنەوشە. مۆسیقاکە و بەهار هەردوو بێ ئەندازە دڵگیر بوون. ڕیابوفچ کە 

ییە پەنجەرەکە، ئەوجا سەرنجی مەستی ئاهەنگەکە و کۆنیاک بوو. بە زەردەخەنەوە ڕوان
لە سەر سەمای ڕێک و پێکی ژنەکان گیرسایەوە، بۆی دەرکەوت کە بۆنی گواڵڵە و 
وەنەوشە و درەختان لە دەرێ ڕا نایەت و بەڵکو لە دەموچاو و جل و بەرگی ژنەکان 

 دێ.

سەما دەستی پێکرد و فنرابک دوو تاو لەگەڵ کیژێکی زۆر الوازدا بە دەوری 
وڕایەوە. لبیتکف چووە کن کیژە شینپۆشەکە و تاوێک لەگەڵی ڕەقسی. ژوورەکەدا س

ڕیابوڤچ لەبەر دەرگا و لەپاڵ دیوارە گڵەکاندا وێستابوو و بەکاوەخۆ دیقەتی هەموویانی 
دەدا. عاجباتی لە جورئەتی پیاوەکان دەما کە چۆن بە بەرچاوی ئەو خەڵکەوە دەست لە 

ەن. زۆری هەوڵدا خۆی لە حاڵ و بارێکی وادا قەدی ژنێکی بێگانە دەئاڵێنن و سووڕ دەد
 بێنێتە بەرچاوی خۆی، بەاڵم بێهودە بوو.

سەردەمانێ بەغیلی بە جورئەت و ڕووداری هاوڕیکانی دەهات و زۆری خەفەت لە   
شەرمنی خۆی و شان و شەپیلکە داکەوتووەکەی دەخوارد، زۆری لەبەر گران بوو کە 

دەخوارد کە ناشرین و ڕدێن هاتووە. بەاڵم بە  کەس حیسابی بۆ نەدەکرد، خەفەتی لەوە
تێپەڕبوونی ڕۆژگار لەگەڵ ئەم وەزع و حاڵەی خۆیدا ڕاهات. بەاڵم ئیستا کە ڕوانییە 
ئەم بەزمی سەماو سوڕو چەقەنەیە چ بەغیلیەکی نەهات. بەاڵنەکی هەستێکی غەمگین 

 دایگرت.



فسەرەی کە سەمایان کە یەکەم تاوی سەما تەواو بوو، فنرابک هات و ئەو دوو ئە  
نەدەکرد، لەگەڵ خۆیدا بردنی بۆ یاری بیلیارد. بە سێ قۆڵی لە ژوورەکە وەدەرکەوتن. 
ڕیابوڤچ بێ کار و بەتەنێ وێستابوو، هەستی کرد کە دەبێ بەشداری شتێک بکا، بۆیە 
لەگەڵ ئەواندا ڕۆیی. ژووری نان خواردنیان بەجێ هێشت، بە ڕاڕەوێکی باریکدا ڕەت 

نە ژوورێکی دی، سێ پێشخزمەتی خەواڵو بەرزەپێ ڕاپەڕین. ئەو بوون، گەیی
ژوورەشیان بەجێ هێشت و خۆیان کرد بە ژوورێکی بچووکدا کە ژووری بلیاردەکە 

 بوو.

فنرابک و دوو ئەفسەرەکە دەستیان بە یاری خۆ کرد. ڕیابوڤچ کە تەنیا یاری وەرەقی 
ری دەکردن. یاری کەرەکان دەزانی لە نزیکی مێزەکە وێستابوو و بە ساردیەوە سەی

دوگمەی چاکەتەکانیان کردبۆوە، دار بە دەست ئەمال و ئەوالیان دەکرد. بەدەم 
 سوعبەت و گاڵتەوە زاراوەی هونەری یارییەکەیان بەکار دێنا.

کەس ئاگای لە ڕیابوڤچ نەمابوو. مەگەر جارجار یەکێک لە یاری کەرەکانی بەرکەوتبا و 
بێتاقەت بوو، یاریەکەی بەجێ هێشت و لێبڕا بگەڕێتەوە بۆ پێی گوتبا: "ببوورە". تەواو 

ژووری میوان، لە ژووری یاری وەدەرکەوت. هێشتا تەواو دوور نەکەوتبووە هەستی 
کرد ڕێیەکەی لێ تێک چووە. باش بوو ئەو ژوورەی بیرمابوو کە سێ پێشخزمەتەکەی 

کردووە. بەپەلە شەش ژووری بڕی، هەستی کرد ڕێیەکەی گوم  -لێ دانیشتبوون. پێنج 
گەڕایەوە و بەدەستی چەپا پێچی کردەوە، خۆی لە ژوورێکی تاریکدا بینییەوە کە پێشتر 
نەیدیتبوو. هەڵوەستەیەکی کرد. بەلەپەکوتێ دەستی گەیاندە یەکەم دەرگا و کردییەوە؛ 
تاریکستانێ بوو بۆ خۆی. ڕوناکییەک لە درزی دەرگایەکی بەردەمییەوە دەیدا لە 

ژوورەش عەینی ژووری میوان پەنجەرەکانی کرابوونەوە و بۆنی گەاڵی ژوورەوە. ئەم 
 درەخت و گواڵڵە سوورە و وەنەوشەی لێدەهات.

ڕیابوڤچ نەیدەزانی چ بکا، بۆیە بێدەنگ بوو. بێدەنگی بۆ چەند ساتێ باڵی بەسەر هەموو 
شتێکدا کێشا. پاشان دەنگی پێی یەکێک هاتە گوێ کە بەپەلە دەهات، نەخێر خشەخشی 
جلیش هاتە گوێ، ئەوجا دەنگی ژنێک کە هانکەهانکی پێ کەوتبوو، هاتە گوێی! 
"ئاخرییەکەی!..." لەپڕ دوو بازووی لە بۆنا هەڵکشاوی نەرم و شل کە بێ چەند و چون 
بازووی ژن بوون لە گەردەنی ئااڵن. گۆنایەکی گەرم لەگەڵ ڕوومەتیا جووت بوو و 

ێشتا ماچەکە بەتەواوی لە ژوورەکەدا ماچێکی دەنگدار لەسەر لێوی نەخش بوو. ه
دەنگی نەدابۆوە کە ژنە نەناسەکە بەپەلە کشایەوە و هەڵهات. ڕیابوڤچ وای زانی قێزی 



لێی هاتەوە بۆیە هەڵهات. ڕیابوڤچ خەریک بوو هاوار بکا، بەپەلە بەرەو ئەو ڕوناکییەی 
 کە لە درزی دەرگاکەوە دیاربوو، تاوی دا.

ێشتا دڵی هەر ترپە ترپی بوو، دەستەکانی بە ئاشکرا کە گەیشتەوە ژووری میوان ه
دەلەرزین، ناچار خستنییە پشت سەری و تێکی ئااڵندن. هێند شەرمەزار بوو، پێی وابوو 
هەموو میوانەکان پێیان زانیوە کە هەنووکە ژنێک باوەشی پێدا کردووە و ماچی 

ری خۆی، کە دیتی کردووە. لە سوچێکا دانیشت و بە ترس و لەرزەوە ڕوانییە دەوروبە
میوان و خانەخوێ هەموو سەرگەرمی سەما و قسەن، ترسەکەی ڕەوییەوە و خۆی 
دایە دەم هەست و خەیاڵێکەوە کە یەکەمجار بوو لە هەموو ژیانیدا بەو جۆرە باڵی 
بەسەردا کێشابوو. بەسەرهاتێکی بێ وێنە ڕووی دابوو. گەردنی، کە تازە لەژێر دوو 

ە بۆنا هەڵکشاو هاتبووە دەر دەتگوت بە ڕۆن چەور قۆڵی گۆشتنی نەرم و شلی ل
کرابوو. نزیکی سمێڵی چەپی؛ شوێنی ماچەکە، فێنک و خۆش بوو، وەکو ئەوەی چەند 
دڵۆپە ئاوی پونگەیان پێداکردبێ وابوو. سەرپا غەرقی هەستێکی نائاسایی ببوو، ئەم 

رد... پڕ بە هەستە نائاساییە سات بە سات و دەم بەدەم گەشەی دەکرد و گەشەی دەک
دڵ حەزی دەکرد هەستێ و وەکو ئەو خەڵکە  بڕەقسێ، تا دەتوانێ بەنێو باخەکەدا 
غاربدا، لە قاقای پێکەنین بدا، هەر بیری نەمابوو کە شان و شەپیلکی داتەکیوە، لە 
هێزەکەیاندا کەس حیسابی بۆ ناکا، ڕدێنی هەیە و هەمیشە هەستی بە کەمی کردووە. 

ڵە خۆشانە بەرەکەتی گەرم و گوڕی لێوی ژنێک بوو کە ئەم هەموو هەست و خەیا
ماچی کردبوو، کە ژنەکەی فنرابک بە تەنیشتیدا ڕەت بوو، ئەم هێند بە مەمنونی و 
منەتبارییەوە بە ڕوویدا گرژایەوە کە ژنە ناچار ئاوڕێکی لێ دایەوە و نیگایەکی پرسیار 

: "خوا تێکی نەدا ئامێزی کرد. ئەمیش بەپەلە عەینەکەکەی ڕێک خستەوە و گوتی
خانوویەکی خۆشتان هەیە!" ژنەکەی فنرابک بە ڕووخۆشی و زەردەخەنەوە وەاڵمی 
دایەوە کە خانووی بابێتی، ئەوجا لێی پرسی کە ئایا ئەو دایک و بابی ماون؟ چەندە لە 
سوپادا خزمەت دەکا؟ ئەدی بۆ ئەوەندە الوازە؟ پاش ئەوەی وەاڵمەکانی ئەوی گوێ لێ 

ی. هەرچەند قسەیان تەواو ببوو بەاڵم ڕیابوڤچ خێرا خێرا بزەی بۆ بوو لێی دا ڕۆی
 دەکرد و بیری لەوە دەکردەوە کە ئاشنا تازەکانی چەند باش و میوان پەروەرن.

کە شێو هات، ڕیابوڤچ هەرچییەکیان لەبەردەمی دانا وەکو مەکینە خواردی و 
ئەو بەسەرهاتە  خواردییەوە، گوێی لە چ قسەیەک نەبوو. هەموو هۆش و گۆشی الی

بە  -ئاشقانەیە بوو. بەسەرهاتەکە چۆن ڕووی دابوو؟ دیاربوو کە یەکێک لە کیژەکان 



ژوانی لەگەڵ خۆشەویستەکەی هەبووە و بە هەڵە ڕیابوڤچی ماچ  -لێکدانەوەی ڕیابوڤچ 
کردووە. بە بیری کێدا هاتووە ڕیابوڤچ ڕێ هەڵەبکا و لەو ژوورە تاریکەدا بگیرسێتەوە! 

ئێرە چ نهێنییەک لە کارەکەدا نییە و تەواو ڕۆشنە. ڕیابوڤچ لەخۆی دەپرسی:  کەواتە تا
دەبێ کامە کیژیان بووبێ؟ بە چاوی کڕیارەوە کەوتە ڕوانینی دەموچاوی ژنەکان. 
بێگومان گەنج بووە، چونکە پیرێژنان ئەم جۆرە ڕەفتارانەیان نییە. کارەکەرەش نەبووە؛ 

جل و بەرگ و دەنگە ناسکەکە لە هی  چونکە بۆن و بەرامەی عەتر و خشەخشی
 کارەکەران نەدەچوو.

هەوەڵجار ڕوانییە کیژە شینپۆشەکە، زۆر بە دڵ بوو. شان و بازووی سفت و سپی و 
جوان، دەموچاوی ساف و زێتەڵە، دەنگی ناسک و زواڵڵ بوو. ڕیابوڤچ خۆزی 

 دەخواست کە خۆی بووبێ.

کەوتە کەپووە درێژەکەی، وەکو  بەاڵم کە بزەیەکی دەستکردی بۆ کرد، چرچ و لۆچ
پیرێژن هاتە بەرچاوی. ڕیابوڤچ خێرا ڕووی لەو وەرگێڕا و چاوی بڕییە کیژە قژ زەردە 
ڕەشپۆشەکە. کیژە قژ زەردەکە بچووکتر و ناسکتر و سادەتر و لەبەرداڵنتر بوو. قژی 
لوول و جوان؛ هێندە بە ناز و عیشوەوە پێکەکەی بۆ لێوی دەبرد پیاوی مەست و 

مار دەکرد. ڕیابوڤچ خواخوای بوو کە ئەمیان بووبێ. بەاڵم کە بە جوانی دیقەتی دا خو
سەیری کرد دەموچاوی سافە. چاوی بڕییە کیژەکەی تەنیشتی ئەو، لە فکران ڕاچوو: 
"سەیرە. ئەگەر شان و بازووی کیژە شینپۆشەکە و قژی زەرد و لوولی ڕەشپۆشەکە و 

 چاوانی کیژەکەی تەنیشت لبیتکف و..."

بە خەیاڵ هەموو ئەو جوانیانەی لێکدا و مونتاژێکی تەواوی کرد و کیژی دڵخوازی 
خۆی دروستکرد، ئەو کیژەی کە ماچی کردبوو. بەاڵم ئەم کیژە تەنیا لە خەیاڵی 

 ڕیابوڤچدا بوونی هەبوو.

شیو تەواو بوو. میوانەکان هەموو رازی و مەست ماڵئاواییان کرد. خاوەن ماڵ و 
داوای بوردنیان لە میوانەکانیان کرد کە جێگایان نییە تا شەوێ ژنەکەی بە جووتە 

 گلیان بدەنەوە.

جەنەراڵ گوتی: "زۆر بەخێرهاتن، گەلێ گەلێ خۆشحاڵ بووم". ئەمجارەیان پێدەچوو بە 
ڕاستی بێ، چونکە خواحافیزی کردن و بە ڕێکردنی میوانانی نەناس لە خێرهاتن و 

 پێشوازی کردنیان ئاسانترە.



گوتی: "بەڕاستی خۆشحاڵ دەبم لە گەڕانەوەشتاندا گەورەمان بکەن. ماڵی جەنەراڵ 
خۆتانە، شەرم مەکەن. لەکوێوە تەشریف دەبەن؟ لە گردەکەوە، یا لە خوارەوە؟ نا، نا لە 

 خوارەوە بڕۆن، بەنێو باخەکەدا تەشریف بەرن نزیکترە."

غ و چراخانەدا، تاریک ئەفسەرەکان بەگوێی ئەویان کرد. باخەکە لە چاو ئەو ماڵە قەرەباڵ
بوو. تا بەر دەروازەی باخەکە کەس ورتەی لێوە نەهات. کپی و ئارامی و سامی شەو 

 ئەم پیاوە ناسک و نیوە مەستانەی خستبووە دنیای بیر و خەیاڵی قوڵەوە.

هەر هەموویان هەمان پرسیاری ڕیابوڤچیان لە خۆ دەکرد: "ئایا ڕۆژێ دێ منیش وەکو 
رە و خێزانم ببێ؟ باخم هەبێ؟ میوانداری خەڵکی بکەم؟ چش با فنرابک خانوویەکی گەو

ئەم میواندارییە لە دڵیشەوە دەرنەچێ، پێشوازی خەڵکی بکەم، ڕازی و مەست و تێر و 
 پڕ بەڕێیان بکەم؟"

هەرکە لە باخەکە ڕەت بوون، هەموو دەمیان کرایەوە و کەوتنە قسان، لەپڕ و بێ چ 
یەکەیان دەچۆوە سەر چۆمەکە، کەناری چۆمەکە هۆیەک لە قاقای پێکەنینیان دا. ڕێ

دەوەنە جارێکی چڕوپڕ بوو، هەمووی چاڵ و چۆڵ و کەند بوو. شۆڕە بی و سوورە 
چناری کەنارەکە بەخێرایی لەبەر چاوی ئەفسەرەکان بەجێ دەمان. تەنیا ڕێگاکەی 

ە بەردەمیان بەتەواوی دیاربوو. ئەوبەری تاریکستانێ بوو چاو چاوی نەدەبینی! ناو
ناوە چۆمەکە وێنەی ئەستێرە ڕوناک و پرشنگدارەکانی دەنواندەوە و ئەمە تاقە 
نیشانەی خوڕی ئاوی چۆمەکە بوو. لەوبەری چۆمەکەوە مەلێکی خەواڵو بۆ تاقە 
جارێک نااڵندی و لەجێی خۆی کڕبوو. لە کەناری ڕێبازەکاندا و لەنێو لق و پۆپی 

بە دەنگی بەرز دەیخوێند. ئەفسەرەکان دەوەنێکەوە بولبولێک بێ ئاگا لەو ئاپۆرایە 
کۆبونەوە و کەوتنە ڕاوەشاندنی دەوەنەکە. بەاڵم بولبولەکە خۆی شێلو نەکرد و لەسەر 
خوێندنی خۆی بەردەوام بوو. هەموو کەوتنە ستایشی بولبولەکە: پیری خۆشخوان، 

 دنیای داوەتە بەر کلکان، خۆزگەم بە خۆی.

. هەموو ماندوو ببوون. لەسەر پەڵە گیایەک گەیشتنە سەر جادەکەی مەیدانی کڵێسا
دانیشتن و کەوتنە جگەرەکێشان. ڕووناکییەکی ئاماڵ سوور لە دوور دیار بوو. 
ئەفسەرەکان لەبەرئەوەی چ قسەیەک نەبوو بیکەن کەوتنە باسی ئەم ڕووناکییە؛ ئایا 

یابوڤچ ڕووناکی ئاگرێکی هەاڵیساوە یا ڕووناکی گڵۆپی ماڵێکە، یا هی شتێکی دییە؟! ڕ
سەری هەڵبڕی، ڕوانییە ڕوناکییەکە، هەستی کرد بەو پێدەکەنێ و چاوی لێ دادەگرێ، 

 وەک بڵێی لە کەین و بەینی ماچەکە ئاگادار بێ.



گەیشتنەوە جێی خۆیان. ڕیابوڤچ بەپەلە جلەکانی داکەند و لەسەر تەختەکەی خۆی پاڵ 
ناوی "مرزلیاکف" کە  کەوت. ڕیابوڤچ هاو ژووری لبیتکف و موالزمێکی دیکە بوو بە

پیاوێکی وردیلەی بێدەنگ و سەالر بوو. ئەم موالزمە پیاوێکی زۆر خوێندەوار بوو، بۆ 
هەر شوێنێ چوبا کتێبی "پەیامبەری ئەوروپا"ی لەگەڵ خۆدا دەبرد و هەمیشە موتااڵی 
دەکرد. لبیتکف بە تۆی کراسێک بەنێو ژوورەکەدا دەهات و دەچوو. خواڵمەکەی نارد 

 بۆ بێنێ. کە بیرەی

مرزلیاکف لەسەر پشت ڕاکشا، گڕی مۆمەکەی چاک کرد، کتێبی "پەیامبەری ئەوروپا"ی 
بە دەستەوە گرت و کەوتە موتااڵکردنی. ڕیابوڤچ لە دڵی خۆیدا گوتی: دەبێ ئێستا 
لەکوێ بێ؟ چاوی بڕییە بن میچە دووکەاڵوییەکە. هەستی دەکرد جێ ماچەکە هێشتا 

پێدا دێ، دیمەنی کیژەکان یەک یەک وەکو شریت بە  هەر فێنکە و تەزوویەکی خۆشی
مێشک و خەیاڵیا ڕەت دەبوون. شان و بازووی کیژە شینپۆشەکە، قژی لوول و چین 
لەسەر چینی کیژە ڕەشپۆشەکە، چاوانی گەش و خوماری کیژەکەی دی، کەمەری 

ن باریکی ئەوانی دی، بەرمور و تەوقە و قردێلەی کیژەکانی دیکە تێکڕا چاوشارکێیا
لەگەڵ دەکرد. هەوڵی دەدا هەر هەموو ئەم دیمەنانە لە هزر و بیریا وێنە بگرێ و بە 

 ئامان و زەمان دەست بەرداریان نەبێ.

بەاڵم بێهودە، دیمەنەکان بۆ تاوێ دەدرەوشانەوە، چاوبڕکێیان لەگەڵ دەکرد و پاشان 
ەنگی هەنگاوی ئاوا دەبوون. کە ئەم دیمەنانە لە تاریکییەکەدا ون دەبوون، گوێی بۆ د

گورج و سرکی ژنێک هەڵدەخست، گوێی بۆ خشەخشی ژێر کراسی ژنانە و 
 دەنگدانەوەی ماچەکە شل دەکرد.

خۆشی و لەزەتێکی بێهودە سەراپای داگرت. لەم خەیاڵە خۆش و بەلەزەتەدا بوو کە 
خواڵمەکەی لبتیکف بە دەستی بەتاڵ گەڕایەوە و ڕایگەیاند کە بیرە دەست ناکەوێ. 

بە نیگەرانییەوە کەوتە هاتوچۆ بە ژوورەکەدا. لەپێشا چووە نزیکی ڕیابوڤچ، لبتیکف 
پاشان لە تەنیشت مرزلیاکف وێستا و گوتی: "هەتیوێکی گەوجە. کەر پیاوی وا لە کوێ 

 بیرەی پێ پەیدا دەکرێ. خوێڕی!"

مرزلیاکف بێ ئەوەی چاو لەسەر کتێبی "پەیامبەری ئەوروپا" هەڵبڕی، گوتی "بەم شەوە 
وێ بیرە لێرە پەیدا دەبێ." لبتیکف هاواری کرد: "تۆش باوەڕت کرد، لەسەری لەک

مانگیش بم. لە ماوەی پێنج دەقیقەدا هەم بیرە و هەم ژنیش پەیدا دەکەم. لەبنی عێزیشا 
 بێ پەیدای دەکەم. گەواد بم ئەگەر پەیدای نەکەم!"



وەکەدا بە بێدەنگی خۆی گۆڕی، جگەرەیەکی داگیراند و وەدەرکەوت. لە ڕاڕە
هەڵوەستەیەکی کرد و لەبن لێوانەوە کەوتە ورتە ورت: "ڕابک! گرابک! البک!... بەتەنێ 
ناڕۆم، هەر دێو کەوڵم دەکا. ڕیابوڤچ وەرە با پیاسەیەک بکەین. چی؟" چونکە چ 
وەاڵمێک نەدرایەوە، گەڕایەوە. بە ئەسپایی جلەکانی داکەند و ڕاکشا. مرزلیاکف 

 کەی داخست و مۆمەکەی کوژاندەوە.هەناسەیەکی هەڵکێشا، کتێبە

 لبتیکف دووکەڵی جگەرەکەی کرد بەنێو تاریکییەکەدا و لەبەر خۆیەوە گوتی: تەگبیر؟!

ڕیابوڤچ خۆی لەژێر چەرچەفەکەیدا گرمۆڵە کرد، هەوڵی دەدا بە خەیاڵ هەموو 
دیمەنەکان لێک بدا و وێنەیەکی جوان جوانیان لێ دروست بکا، بەاڵم خەون و 

سرک و سڵ بوون و بۆی ڕام نەدەبوون هەر زوو خەوی لێکەوت. چونکە خەیاڵەکان 
قەت نازی بە خۆوە نەدیتبوو زۆر شاد و خۆشحاڵ بوو بەوەی ژنێک ئاوڕی لێ 
 داوەتەوە و نازی کێشاوە، ئەم بیر و خەیااڵنە لە خەویشا هەر دەست بەرداری نەبوون. 

جێ ڕامووسانەکە نەما بوون.  کە لە خەو ڕابوو، نە چەوریەکەی قەد ملی و نە فێنکایی
بەاڵم لەزەت وەکو دوێنێ شەو بە هەموو دەمارەکانیا دەگەڕا. جامی پەنجەرەکە لەبەر 
تیشکی هەتاوەکەدا دەبریسکایەوە، گوێی بۆ دەنگەدەنگی دەرێ هەڵخست. یەکێک لە ژێر 
پەنجەرەکەدا و بە دەنگی بەرز هەژدەر هەژدەر قسەی دەکرد؛ دەنگی "لبدتسکی" 

 دەی هێزی تۆپخانە بوو کە تازە لە ڕێوە هاتبوو. نەڕەیەکی کرد و گوتی:فەرمان

 چی دی؟ -

دوێنێ لە کاتی ناڵ کردنی ئەسپەکاندا، سمی ئەسپەکەی "گولوبچیک" کون بوو.  -
بەیتاڵەکە دەستوی دا کە لە گەچ و سرکە بگیرێ. هەروەها قوربان دوێنێ شەو 

روان دەستوری دا کە بیخەنە سەر "ئارتمیڤ"ی میکانیک سەرخۆش بوو و جەنابی سە
 پێشی عارەبانەی تۆپەکە تا بێتەوە سەر خۆی.

سەر لقەکە لەسەر قسەکەی ڕۆیی: "کاریف بیری چووە سنگی خێوەتەکان و پەتی 
ڕاکێشانی تۆپەکان بێنێ. ئەفسەرەکانیش شەوێ لە ماڵی جەنەراڵ فنرابک میوان بوون." 

پەنجەرەکەدا قوت بۆوە، چاوە نزیک لیدتسکی بە خۆ و ڕدێنە سوورەکەیەوە لەبەر 
بینەکانی بڕیە نێو ژوورەکە. جماعەت هێشتا سست و خەواڵو لە نێو جێگاکانیاندا بوون. 
چاک و خۆشی لەگەڵ کردن و پرسی: "ئایا هەموو شتێک دورستە، خۆ چ 

 کەموکوڕییەکتان نییە؟"



ماندە لبتیکف گوتی: "پشتی ئەسپەکەم ڕوشاوە؛ نیرە نوێیەکە گرتویەتی." فەر
هەناسەیەکی هەڵکێشا، تۆزێ داما و گوتی: "بەتەمام بچمە الی )ئەلکساندرا یگوزڤنا( و 

 بیبینم، خواحافیز. شەوێ لە ڕێگادا پێتان دەگەمەوە."

پاش چارەکە سەعاتێک هێزەکە کەوتە ڕێ. وەختێ گەیشتنە ئاستی عەمارەکانی فنرابک، 
پەردەی پەنجەرەکان دادرابوونەوە، ڕیابوڤچ ئاوڕێکی دایەوە و ڕوانییە ماڵی فرانبک، 

دیاربوو هەموویان خەوتوون. ئەویش، ئەویش کە پێش چەند سەعاتێ ئەمی ماچ 
کردبوو، هەنووکە لە غوڕابی خەودایە. هەوڵیدا بە خەوتووی بیهێنێتە بەرچاوی خۆی. 
پەنجەرەی ژوورەکەی ئەوی هێنایە بەرچاوی خۆی کە لق و پۆی سەوز لە پەنجەرە 

ریان بردۆتە ژوورێ. فێنکی و خۆشی هەوای سپێدە، بۆنی سوورەچنار، وازەکەوە سە
وەنەوشە و گوڵی سوور، سیسەم، کورسی، ئەو جلە جوانانەی دوێنێ شەو، جوتێ 
پاپوجی بچکۆلە، سەعاتێ کە لەسەر مێزێک چرکەچرکی دەکرد، هەر هەموو ئەمانە 

ڕ مەحەبەتەکەی؛ واتە لەبەر چاویا بەرجەستەبوون، بەاڵم سیمای، بزە تەڕ و ناسک و پ
ئەوەی کە گرینگ بوو، وەکو چۆن جیوە لە دەستی بنیادەمدا ناوەستێ، لە خەیاڵی ئەودا 
بەند نەدەبوو، پاش ئەوەی نیوقۆناغەرێ ڕۆییشتن، ئاوڕێکی دی دایەوە. کڵێسا زەرد 
باوەکە، ماڵەکە، باخەکە و چۆمەکە یەکپارچە غەرقی ڕووناکی بوو ،ئاسمانی ساف و 

یەکپارچە سەوزی چۆمەکە کە تیشکی زیوینی ڕۆژی گرتبووە باوەش،  شین، ڕەخی
لەڕادەبەدەر جوان بوو. ڕیابوڤچ دوا نیگای کردن و وەکو لە شتێکی یەکجار ئازیز و 

 خۆشەویست دابڕابێ هەستی بە خەمێکی گەورە کرد.

ڕیابوڤچ بست بە بستی ڕێگاکە شارەزابوو، ئەمبەر و ئەوبەری ڕێگاکە کێڵگەی گەنمی 
لە مرۆر بوو. قەل و داڵ بەسەر کێڵگەکاندا دەفڕین و دەنیشتنەوە. بەردەمی تەپوتۆز  پڕ

و پشتی زەالم بوو، پشتەوەی تەپوتۆز و دەموچاوی زەالم بوو. چوار سەربازی 
شمشێردار لەبەردەم هێزەکەوە دەڕۆیشتن؛ ئەوانە پێشقەرەوڵ و پاسەوانی هێزەکە 

مۆسیقا بوو. پێشقەرەواڵن و دەستەی جۆق  بوون. لەدوای ئەوانەوە دەستەی کەڕەنا و
و مۆسیقا وەکو دەستەی بەڕێکردنی جەنازە کەوتبوونە پێشەوە و گوێیان بە ڕێک و 

" تۆپی لەبەردەم خۆیەوە دەبینی. بۆ بابایەکی نەشارەزا، ٥پێکی ڕیزەکە نەدەدا. ڕیابوڤچ "
یەکی ئەم کۆڕەوە سەخت و دوور و درێژەی هێزی تۆپخانە شتێکی سەیرە، بابا

نەشارەزا قەت لەوە تێ ناگا کە بۆ دەبێ تاقە تۆپێک ئەم هەموو پاسەوانەی لەگەڵ بێ! 
یا ئەم هەموو ئەسپەی بۆ چییە؟ بەاڵم بۆ یەکێکی وەکو ڕیابوڤچ کە سەری لەو کارانەدا 



سپی کردبوو ببوو بە کارێکی ڕۆتینی و بە هیچ جۆرێ مایەی سەرنج نەبوو. ئەو دەمێ 
بۆچی دەبێ سەر لقێکی شەیپوڕچی قوت و قیت بە سواری ساڵ بوو دەیزانی کە 

ئەسپ لە پشت ئەفسەری هەر تۆپخانەیەکەوە بڕوا، دەیزانی بۆ بەم سەر لقە دەڵێن 
 "ئارداڵ"، دەیزانی بۆچی ئەفسەران و ڕێنوێنان لە دوای ئەوەوە دەڕۆن.

پە ڕیابوڤچ دەیزانی کە بۆچی ئەسپە نزیکەکان پێیان دەگوترێ ئەسپی سواری و ئەس
دوورەکان پێیان دەگوترێ ئەسپی یەدەک. هەڵبەتە ئەم زانیاریانە بۆ بابایەکی نابەڵەد و 
نەشارەزا و ئاسایی مایەی سەرنجن. سەبازێک بەسەر ئەسپێکەوە بوو هێشتا 
تەوپوتۆزی دوێنێی پێوەبوو، بەلەکپێچێکی لە القی ڕاستی شەتەک دابوو کە تەواو 

بەاڵم ڕیابوڤچ کە سوودی ئەم پوزەوانەیەی بە  بێفایدە و بێ مەعنا دەهاتە بەرچاو.
چاکی دەزانی بە الیەوە بێفایدە و مەعنا نەبوو. عەرەبانچییەکان خۆبەخۆ قامچییەکانیان 
ڕادەوەشاند و شریخەیان لێ هەڵدەستاندن و هەندێ جاریش هاواریان دەکرد. تۆپەکان 

جۆ لە پێشی لەخۆوە سەرنجیان ڕادەکێشا. توورەکەی مشەما و جاوی پڕ کاو و 
عەرەبانەی تۆپەکان بارکرابوون. مەقەڵی و کاسە و گۆزە و قۆری بە تۆپەکانەوە 
هەڵواسرابوون. تێکڕا تۆپەکان لە حەیواناتی بێ ئازار دەچون کە لەبەر هۆیەکی نادیار 
لەالیەن زەالم و ئەسپەکانەوە دەپارێزران و شەش تۆپچی بە تەنیشت تۆپەکەوە 

دا. لەدوای هەر تۆپێکەوە فەرماندە و ئەفسەران و سەرلق دەڕۆیشتن و بازوویان بادە
دەڕۆیشتن. تۆپەکانی دیکەش بە هەمان دەستور دەهاتن. تۆپەکانی دواوە ناشیرین 
بوون و شتاقیان سام و تامی تۆپی یەکەمیان نەبوو. چونکە هەر لقێکی تۆپخانە چوار 

هێزەکە مەودای تۆپی هەبوو، و تێکڕای هێزەکە شەش لقی تۆپخانەی هەبوو بۆیە 
نیوفەرسەخێکی گرتبۆوە.لە کۆتایی هێزەکەوە عەرەبانەیەک هێدی هێدی دەهات. 
ئەسپێکی مەجەڕی لەژێردا بوو، یەکێک لە فەرماندەکانی هێزی تۆپخانە ئەم ئەسپەی لە 

 تورکیاوە هێنابوو. ئەسپەکە سەری نەوی کردبوو؛ و دەتگوت بیر دەکاتەوە.

ێ. جارێ دەیڕوانییە بەردەمی و شان و ملی تۆزاوی ڕیابوڤچ خەیااڵوی دەجووە پێش  
ئەوانەی پێشەوە و جارجارێ ئاوڕی دەدایەوە دەیڕوانییە چارەی ئەوانەی دواوە، هێشتا 
هەر لە نەشئەی ئەو ڕێکەوتەی دوێنێ شەوا بوو دەنا وانەبا ئێستا وەنەوزی دەدا. 

بووە ڕێ قەناعەتی ئێستا غەرقی خەیاڵی خۆش و تازە بوو، ئەو ڕۆژە کە هێزەکە کەوت
تەواوی بە خۆی کردبوو کە مەسەلەی ماچەکە تەنیا ڕێکەوت بووە و هیچی دی، 
بەخۆی دەیزانی کە ئەم ماچە چ بایەخێکی واقیعی نییە و ئەگەر بە جدی بیگرێ و بە 



قووڵی بیری لێبکاتەوە ئەوا خۆی دەخەڵەتێنێ. کەچی زوو بە زوو ئەقڵ و هۆشی 
 ت و زندە خەون بوو.باریان کرد و تەسلیمی خەیااڵ

بە خەیاڵ خۆی لە ژووری نان خواردنی فنرابکدا دەبینییەوە کە سەرگەرمی قسە و 
باسە لەگەڵ جوانێکا کە جوانی و ناسکی کیژە شینپۆشەکە و کیژە قژە زەردەکە و کیژە 
ڕەشپۆشەکەی لە خۆدا کۆکردبووەوە. چاوی دەنوقاند و ئەمجارەیان خۆی لەگەڵ 

ا دەبینییەوە، نازی دەکێشا، بەسەر شان و ملیدا دادەنەویەوە. کیژێکی بێگانەی دید
ئەوجا خەیاڵی شەڕ و جیابوونەوەی بەسەردا هات... ئەوجا دیدار و پێک گەیشتنەوە... 
هەرجارێ کە دەگەیشتنە سەرگردێک ئەم فەرمانە لە گوێی هەموواندا دەنگی دەدایەوە: 

ە دەکردەوە: "لەسەر خۆ بڕۆن." "لەسەر خۆ بڕۆن" ڕیابوڤچش هەمان فەرمانی دووبار
هەر جارێ کە فەرمانەکەی دووبارە دەکردەوە ترسی لێدەنیشت کە نەبادا تەلیسمی 

 ئەفسونەکە بشکێ و دنیای خەیاڵی لێبشێوێ.

ئەم تەلیسمە تا نزیکی نیوەڕۆ نەشکاو باڵی بەسەر هزر و بیریدا کێشا، نیوەڕۆ 
ک درا: "ئەفسەرەکان وریابن! لەوسەری هێزەکەوەو بە دەنگی بەرز جاڕی فەرمانێ

بڕواننە ڕاست!" جەنەراڵی بەرپرسی هێزەکە بە گالیسکەیەکی دوو ئەسپیی سپییەوە 
وەدەرکەوت، چەند ئەفسەرێک کە ریابوڤچش یەکێک بوو لەوانە غاریان دا. جەنەراڵ 
گوتی: "کار و بارتان لە چ دایە؟" ئەوجا چاوە سوورەکانی تروکاندن و لەسەر ڕۆیی: 

نەخۆش نییە؟!" جەنەراڵی وردیلەی الواز پاش ئەوەی وەاڵم درایەوە، کەمێ  "خۆ کەس
تێفکری و ڕووی کردە ئەفسەرێک و گوتی: "ئەوە بۆ ئەسپ سواری تۆپی سێیەم 
زەنگاڵەکەی داکەندووە و بە تۆپەکەوەی هەواڵسیوە؟ خوێڕی سزای بدە؟!" پاشان 

ش لە شل و شێواو دەچێ. ڕووی کردە ڕیابوڤچ و گوتی: زینی ئەسپەکانی لقەکەی تۆ
چەند شتێکی تری لەو بابەتەی گوت و ئەوجا ڕووی کردە لبتیکف و بە پێکەنینەوە 
گوتی: "مالزم لبتیک ئەوە بۆ وا چارەت داوە بە یەکدا، بیری خاتوو )لوپوخوف( دەکەی 

 ها؟ کوڕینە وادیارە بیری خاتوو لوپوخوف دەکا."

وو، تەمەنی نزیکەی پەنجا دەبوو. چونکە خاتوو "لوپوخوف" ژنێکی بااڵبەرزی قەڵەو ب
جەنەراڵ بەخۆی حەزی لە ژنی قەڵەو دەکرد و هێندە گوێی بە تەمەن نەدەدا، وای 
دەزانی ژێر دەستەکانیشی هەمان زەوقیان هەیە. ئەفسەرەکان بەڕێزەوە پێکەنین. 
جەنەراڵ زۆری کەیف بەوە هات کە قسەیەکی خۆشی بۆ ئەفسەرەکانی کردووە. 

 ا بە پشتی گالیسکەچییەکەدا و ساڵوێکی کرد و گالیسکەکە ڕەت بوو.دەستێکی د



گالیسکەکەی جەنەراڵ تەپوتۆز و گەردەلوولی لە دوای خۆیەوە هەستاند. ڕیابوڤچ 
بەدەم تەماشاکردنی گەردەلوولەکەوە لە فکران ڕاچوو: "تومەز ئەوەی الی من خەیاڵە، 

م ڕێکەوتە، هەموو ڕۆژێکی خوا لەالی خەڵکی ئاساییە و زۆر کەس پێی گەیشتوون. ئە
ڕوودەدا و هەر هەموویان ماچیان جەڕباندووە. بۆ نموونە ئەم جەنەراڵە پیرە لە 
گەنجیدا بەقەد تووکی سەری من ئاشقێنی کردووە و ئێستاش ژن و منداڵی هەن. نەقیب 

ش ژنی هەیە و ژنەکەشی خۆشی دەوێ، خۆ چارەشی دوو فلسی قەڵب -فاشتر  -
وف پیاوێکی تووڕە و تڕۆیە و هەر لە مەغولیان دەچێ کەچی بە نایەنێ... سلمان

ئاشقێنی ژنی خواستووە!... یانی ئەم شادییە هەر بۆ خەڵکی ڕەوایە؟ من پێی ناگەم؟! نا، 
نا منیش درەنگ یا زوو هەر پێی دەگەم". دڵخۆشی خۆی بەوە دایەوە کە ئەویش وەکو 

بە جورئەتەوە جڵەوی بۆ خەیاڵ شل  خەڵکییە و لە هیچ کەسێک کەمتر نییە، ئەمجارەیان
 کرد و، ئەو و خۆی هێنایە بەرچاو کە لەوپەڕی خۆشی و شادیدا بوون.

دمەوخۆرئاوا هێزەکە گەیشتەجێ و الیدا. ئەفسەرەکان هەموو شەکەت و ماندوو لە 
خێوەتی خۆدا لێی کەوتن. بەاڵم ڕیابوڤچ، مرزلیاکف و لبیتکف سەندوقێکی پڕیان کرد 

ەیان لەسەر خوارد. مرزلیاکف بەدەم نان خواردنەوە کتێبەکەشی بە مێز و شێوەک
دەخوێندەوە، لبیتکف هەژدەر هەژدەر قسەی دەکرد و بیرەی لە پەرداخەکەی خۆی 
کرد. ڕیابوڤچ کە گێژ و کاسی زندە خەوی بەردەوامی ڕۆژ بوو، بە بێدەنگی نانی 

ا و کەوتە دەخوارد. پاش پێکی سێێەم مەست بوو، گیانی سست بوو، شەرمی شک
گێرانەوەی بەسەرهاتەکەی خۆی: "کوڕینە من لە ماڵی فنرابک تووشی شتێکی سەیر 
بووم" دەیویست وا خۆی بنوێنێ کە ئەم شتانەی بە الوە ئاساییە و گاڵتەی پێ دێ: 
"ویستم لە ژووری بیلیاردەکە بێمە دەر کەچی لە ڕێگادا..." بە ئاو وتاو هەموو ورد و 

ەی گێڕایەوە. بەو بوایە گێڕانەوەی ئەم داستانە خۆشە هەر درشتێکی ماچە مێژووییەک
 تەواو نەبوایە و تا بەیانی درێژەی بکێشایە.

وەختێ ڕیابوڤچ لە گێرانەوەی بەسەرهاتەکەی بووەوە، لبتیکف کە بەخۆی پیاوێکی 
درۆزن بوو و باوەڕی بە قسەی چ کەسێک نەدەکرد، لە ڕووی نەباوەڕییەوە پێکەنی. 

ی وێک هێنایەوە و بەدەم موتااڵکردنەوە و بەبێ موباالتییەوە گوتی: مرزلیاکف برۆکان
"خوادەزانێ کێ بووە؟ وتت خۆی پێتا هەڵواسی و هاواریشی نەکرد؟ یا دەبێ ئەقڵی 

 سووک بووبێ یا شێت بووە؟!" ڕیابوڤچ گوتی: "قسەی تۆیە ڕەنگە شێت بووبێ."



دەچووم بۆ "کوڤنو" سواری  لبیتکف گوتی: "ئەوە منیش جارەک شتێکی، وام لێهەڵکەوت.
قیتار بووم و بلیتی نمرە دووم بڕی بوو. فارگۆنەکە پڕپڕ بوو، خەوم نەدەهات. هەستام 
ڕۆبڵێکم دایە پاسەوانی قیتارەکە، جانتاکەی هەڵگرتم و بردمییە فارگۆنێکی نمرە یەک. 

ستی لەوێ ڕاکشام و پەتۆکەم بە خۆمدا دا، زۆر تاریک بوو. لەپڕ هەستم کرد یەکێک دە
خستە سەرشانم، نەخێر هەناسەی بەر دەموچاوم کەوت. دەستم درێژکرد، بەر 
ئانیشکی کەوت. چاوم هەڵبڕی چ ببینم! ژنێ بوو چاوانی ڕەش وەکو زوخاڵ، لێوی 

 سوور عەینی یاقووتی ئاڵ، هەناسەی بۆنی ئەشقی لێدەهات مەمکی قوت و توند..."

سەبارەت بە مەمکەکانی هەرچییە  مرزلیاکف بە هێمنی قسەکەی پێ بڕی: "دە فشەفش!
بڵێی ڕەنگە باوەڕت پێ بکرێ، بەاڵم کە زۆر تاریک بوو، چۆن لێوە سوورەکانیت بینی؟" 
لبیتکف بۆ ئەوەی درۆکەی خۆی پینە بکا پێکەنی. ریابوڤچ زانی گاڵتەی پێدەکا، بۆیە 
 ناڕەحەت و دڵتەنگ هەستا و چوو لەسەر تەختەکەی خۆی ڕاکشا و سوێندی خوارد کە

 ئیدی هەرگیز باوەڕ بە کەس نەکا.

ژیانی ئوردوگاکەیان بە شێوەیەکی ئاسایی دەڕۆیی، ڕۆژان چون یەک تێدەپەڕین. 
ڕیابوڤچ ئاشقانە بیری دەکردەوە. بەیانیانی زوو کە خواڵمەکەی ئاوی ساردی بۆ دێنا و 
 ئەو دەموچاوی پێ دەشت لەپڕ ئەوەی بە بیرا دەهات کە: "ژیانی گۆڕاوە و ئەو دنیا

 چۆڵ و هۆڵەی جاران نییە."

شەوان کە هاوڕێکانی باسی ئاشقێنی و ژنانیان دەکرد، ئەو لەنێو کورسییەکەی 
دەخزی، و دەتگوت سەربازێکی پیرە و باسی ئەو جەنگانە دەگێڕێتەوە کە بەشداری 
تێدا کردوون. هەندێجار ئەفسەرەکان، مالزم لبیتکفی مێبازیان دەدایە پێش خۆ و 

ی. ریابوڤچ بە ناچاری بەگەڵیان دەکەوت، بەاڵم ویژدانی ناڕەحەت دەچوون بۆ مێباز
بوو، ڕەفتار و ئەتواری سارد و سڕبوو، لە دڵی خۆیدا پۆزشی بۆ "ئەو" یانی دەنکە 
خەیاڵییەکەی دێناوە. ئەو شەوانەی کە خەوی دەڕزا و مێشکی پڕدەبوو لە بیرەوەری 

ی بیر دەکەوتەوە. ئاکام بەوە منداڵی، باوکی و دایکی و هەموو شتێکی دیکەی دڵگیر
دەشکایەوە کە یادێکی میستچکی، ئەسپە جوانەکە،فنرابک، ژنەکەی کە دەتگوت شای 
جوانانە، ژوورە تاریکەکە، ڕووناکییەکەی درزی دەرگای گۆڕین بکاتەوە و بیرەوەرییە 

 خۆشەکانی پێ بڕازێنێتەوە.

ڤچ وەکو چۆن دا ڕیابوڤچ لەگەڵ دوو مەفرەزەدا گەڕایەوە، ڕیابو ٣١/٥لە 
دوورخراوەیەک بۆ واڵتی خۆی بگەڕێتەوە لە خۆشیان لە پێستی خۆی نەدەهێوری و 



بەردەوام زندەخەونی دەبینی، تامەزرۆی دیداری ئەسپەکە، کڵێساکە، فنرابک، تامەزرۆی 
ژوورە تاریکەکە بوو. تامەزرۆی ئەو دەنگە نەمرە بوو کە لە گوێی هەموو ئاشقاندا 

انی دابڕاو لە یار فریودەدا. ئەو دەنگە نەمرە کە لە گوێیدا دەنگی دەنگ دەداتەوە و ئاشق
دەدایەوە و دڵنیای دەکرد کە: "جارەکی دیکە دەیبینێتەوە". بەاڵم گومان بە هیالکی 
دابوو. چۆن دەیبینێتەوە؟ چی پێ بڵێ؟ ئاخۆ ماچەکەی بیرماوە؟! ئەدی ئەگەر بۆ 

ی دەدایەوە کە "جارێکی دی خۆی نەگبەتی هەرگیز نەیبینێتەوە؟هەر خۆی دڵخۆشی خۆ
بە ژوورە تاریکەکەدا دەکاتەوە و هەرنەبێ یادێکی گەرم و گوڕی شەوی گۆڕین 

 دەکاتەوە."

دەمەوئێوارە، عەمارە سپییەکان و کلێساکە لە دوورەوە بەدیار کەوتن. دڵی ڕیابوڤچ 
ئاگای کەوتە پەلەپەل. ئەفسەرەکەی تەنیشتی قسەی دەکرد. بەاڵم ئەم گوێی لێ نەبوو. 

لە دنیا نەمابوو. بە تاسە و ئەڵهایەکی سەیرەوە چاوی بڕییە ئەو چۆمەی کە لە 
دوورەوە دیاربوو و لە دیاری مەحبوبەدا دەبریسکایەوە. ڕوانییە سەربانە سەوزەکان، 
ڕوانییە ئەو کۆترخانانەی کە کۆتری جوان جوان بە سەریاندا دەفڕین و هەتاوی 

 لە باڵیان. دەمەوئێوارە تیشکی زێڕینی دابوو

ڕیابوڤچ ڕووی ئەسپەکەی کردە کڵێساکە، دیسان دەنگە گڕەکەی ئەفسەری دارایی لە 
گوێچکەیدا گیرسایەوە... بەتەمابوو لە ئان و ساتدا سوارێ لە پشت پەرژینەکانەوە 
دەرکەوێ و دەعوەتی چایان بکا. بەاڵم ئەفسەری نێوبراو قسەکەی خۆی تەواو کرد، 

وویان کردە گەندەکە و چ هەواڵێک لە ئەسپ سواری ئەفسەرەکانی دی بەپەلە ڕ
 گۆڕینەوە نەبوو.

ڕیابوڤچ بەوە دڵی خۆی دەداوە کە: "ئەگەر فنرابک پێ بزانێ کە گەڕاوینەتەوە دەنێرێ 
بە شوێنماندا" هێند لەم مەزەندەیەی خۆی دڵنیا بوو کە وەختێ خۆی بە کوختەکەیدا 

دوە و دەستور بە خۆاڵمەکانیان دەدەن کرد پێی سەیر بوو هاوڕێکانی مۆمیان هەاڵیسان
 سەماوەر پێبکەن!

ئارەزوویەکی پڕ سوێ ناڕەحەتی کردبوو، لەسەر تەختەکەی پاڵکەوت. پاش تۆزێک 
هەستا تا بزانێ سوارەکە دەرکەوت یا نە؟ چ سوارێ دیارنەبوو، دیسان پاڵ کەوتەوە. 

کوچە و کۆاڵنان و هەمدیس هەستایەوە. ئەمجارەیان بەرگەی نیگەرانی نەگرت و کەوتە 
ڕووی کردە مەیدانی کڵێساکە. مەیدانەکە تاریک و چۆڵ و هۆڵ بوو. سێ سەرباز هێدی 



و ئارام لەسەر گردەکە وەستابوون، کە ئەویان بینی ڕەق ڕاوەستان و سەالمیان بۆ 
 کرد. سەالمەکەی سەندنەوە و بە ڕێگای خۆیدا نشێو بووەوە.

چۆمەکەوە دیاربوو. مانگ وردە وردە پەڵە هەوری ئەرخەوانی بە ئاسمانی پشت 
بەرزبووەوە و لەنێو ئەو پەڵە هەورە ئەرخەوانیانەوە بەدیارکەوت. دوو ژنە دێهاتی 
بەدەم قسەکردنەوە بەنێو بێستانێک کەوتبوون و گەاڵ کەلەرمیان دەکردەوە. ماڵەکانیان 

وابوو،  کەوتبووە پشتەوە و لە تاریکییەکدا مت ببوون. کەناری چۆمەکە هەروەکو خۆی
هێشتا هەر سەوزبوو، بنجک و دەوەنەکان وەکو خۆیان بوون. بەاڵم ئەمجارەیان 

 چریکەی بولبول نەدەهات و بۆنی درەختی چنار و گیای تازە کەم ببوو.

ڕیابوڤچ گەییە ئاستی ماڵی فنرابک، چاوی نا بە کونی دەروازەی باخەکەوە و 
بوو. لێرە و لەوێ کۆتەرە دارێک  دزەنیگایەکی کرد. هەموو شتێک هەر بێدەنگ و تاریک

بە ئاستەم سپی دەچووەوە. باخەکە کش و مات بوو. ڕیابوڤچ گوێی هەڵخست، چاوی 
بڕییە ژوورەوە؛ نزیکەی چارەکە سەعاتێک بەو دەقەوە مایەوە، پاشان بێ ئەوەی 

 دەنگێ بژنەوێ یا ڕوناکییەک بدینێ، شەکەت و خەمبار گەڕایەوە.

اوەکەی جەنەراڵ لە بەردەمیدا بوو، خاولی سپی و توکن گەیشتە قەراغ چۆمەکە، گەرم
درابوون بەسەر تەیمانی پردەکەدا، لە پردەکەوە سەرکەوت و تاوێک وێستا. دەستێکی 
لە خاولییەکان دا! تەڕ و سارد بوون. لە سەرێڕا ڕوانییە چۆمەکە، چۆمەکە بە خێرایی 

دەچوو؛ وەک ئەوەی جنێو  دادەکشا. هاڕە و هاژەی ئاوەکە لە غەڵبەغەڵبێکی نامەفهوم
بێ و بە پایەی گەرماوەکە بدرێ! بە دەستی چەپا و لە سووچێکەوە تریفەی سورباوی 
هەیڤ لەنێو ئاوەکە عەکس ببووەوە. شەپۆلی چۆمەکە، جارێ ئەم ڕووناکییە 
سوورباوەی لە ئامێز دەگرت، جارێ وەکو شمشێر دوو لەتی دەکرد و جارێ ورد و 

 وماڵکە و نەمامی بچووک ڕای دەماڵی.خاپوری دەکرد و چەشنی ئا

ڕیابوڤچ چاوی بڕییە شەپۆلە خێراکان و گوتی: "چەند بێهودەیە! ئەرێ وەڵاڵ بێهودەیە! 
 خوایە؛ هەموو شتێک پوچ و بێ مەعنا و بێهودەیە!"

وەختێ هیوای لەدڵدا نەما، ناچار لە ئەسپی خەیاڵ دابەزی. مێژووی ماچەکە، بێ 
ئارەزووە ئاڵۆزەکانی، سەرلەبەر کەوتنە بەر  قەراری خۆی، گڕی ئەشقەکەی.

ڕووناکییەکی ئاشکرا، دەستی لە هاتنی سوارەکە و دیتنی ژنەکە شۆرد؛... ئەو ژنەی کە 
 بەڕێکەوت ئەمی لەبری یەکێکی دی ماچ کردبوو.



ئاوی چۆمەکە بەتەنیشتیا دەڕۆیی، کەس نەیدەزانی بۆ کوێ دەڕوا. مانگی پێنج بوو 
ا دادەکشا، ئیدی چۆمە و عەوداڵی ڕوبارە، ڕوبارە و ئاشقی وکەچی ئاوەکە هەر خێر

دەریایە، دەریایە و ئالکاوی تەم و مژ و شەپۆلی زەالمەکە لەوەیە ئەم ئاوە هەمان ئاوی 
گۆڕین بووبێ کە ئێستا بەمجۆرە بە بەرچاوی ڕیابوڤچەوە دەڕۆیی. بەاڵم بۆ؟ 

ڤچ تاریک بوو و بێهودە مەبەستی چ بوو؟ سەرلەبەری دنیا و ژیان لەبەرچاوی ڕیابو
 دەی نواند.

چاوی لە چۆمەکە گواستنەوە و ڕوانییە ئاسمان. ئەوەی بیری خۆی هێنایەوە کە چۆن 
قەدەر بۆ تاقە جارێک بەسەری کردەوە و ژنێکی نەناسی ڕەخساند کە ماچی بکا. چ 
خەون و خەیاڵی شاعیرانەی هەبوون وەکو فیلم بۆ خۆی لێدایەوە و سەیری کرد 

ی تەمەن و ژیانی پوچ و بێهودە و بێ مەعنا بووە. کە گەیشتەوە کوختەکەی سەرلەبەر
 خۆیان، هاوڕێکانی لەوێندەر نەبوون.

خواڵمەکەی پێی ڕاگەیاند کە: "هەموو چوونە بۆ ماڵی جەنەراڵ فنرابک، جەنەراڵ 
سوارێکی بەدووادا ناردبوون و دەعوەتی کردبوون." گەشکەیەکی کورت خایەنی کەوتە 

دەروون. بەاڵم ڕیابوڤچ ئەم گەشکەیەی سەرکوت کرد و دای مرکاندەوە؛ نێو دڵ و 
بەدەم گلەیی کردنەوە لە بەختی خۆی، خۆی دا بەسەر تەختەکەیدا و وەکو یەکێک 

 بیەوێ تۆڵە بستێنێ، خۆی لە دەعوەتەکە کەڕ کرد و گوێی نەدایێ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هەاڵتن

کی لە باراندا تەڕببوون، چەندین قۆناغ بە سەربهوردێکی بێ کۆتایی بوو. پاشکا و دای  
پێیان هاتبوون. دەشت و پەرێزیان بڕی بوو. ئەوجا گەییبوونە سەر جادە 
جەنگەڵییەکان. جادەکان یەکپارچە گەاڵی ڕژاوی درەخت بوو. تاکو سپێدە هەر بە پێیان 
هاتبوون. پاش ئەو هەموو ڕێکردنە دوو دانە سەعاتی خشت لەبەر دەرگای عیادەدا 

ەستابوون و چاوەنۆڕ بوون دەرگایان لێ ڤەبێ. هەڵبەتە ژێر کۆڕنیشی دەرگاکە لە و
دەرێ گەرمتر و وشکتر بوو. بەاڵم وادیاربوو بایە السارەکە ئەوێشی پێ ڕەوا 
نەدەبینین و پڕوشە بارانی لەگەڵ خۆدا دێنا. هەرکە ژێر کۆڕنیشەکە پڕبوو لە نەخۆش 

اکەدا کرد و دەموچاوی کرد بەژێر چمکێکی و دەردەداران، پاشکا خۆی بە نێو ئاپور
 فەروەکەیدا کە بۆنی ماسی خوێکراوی لێدەهات، خەو بردییەوە.

ئەنجام دەرگە کرایەوە، پاشکا و دایکی خۆیان لە هۆڵی چاوەڕوانیدا بینییەوە، دیسان 
چاوەڕوانی... نەخۆشان لەسەر تەخت و کەرەویتەکانی نێو هۆڵەکە ڕۆنیشتن. کەس 

. کەس زاری هەڵنەدەهێنا. پاشکا ئەبڵەق و واق وڕماو چاوی بڕییە جوڵەی نەدەکرد
ئاپوراکە. هەرچەندە زۆر شتی سەیر و پێکەنین هێنەری بەرچاو کەوت، بەاڵم لێوی 
لەبەر یەک هەڵنەهێنان. تەنیا جارێک نەبێ کە کوڕێک بە تاقە القێکەوە و بە هەڵقون 

یەوە و سەری وەبن فەروەکەی هەڵقون وەژوور کەوت، پاشکا ژەنییە قەپرغەی دایکی
 خست و بە پێکەنینەوە گوتی: "دایکە تەمەشا، حاجی لەقلەق"

 کڕبە ڕۆڵە. -



لە پشت پەنجەرەیەکی بچووکەوە، سەروسەکوتی خەواڵۆی پزیشکیارەکە وەدیار کەوت 
 و گوتی: "وەرن ناوەکانتان بنووسم."

و پەنجەرەکە هێرشیان نەخۆشەکان تێکڕا و لە هەموویان دیارتر کوڕە یەک القەکە بەرە
هێنا. پزیشکیارەکە ناو و شۆرەت و ناوی گوند و نەخۆشی هەر یەکێکیانی دەپرسی و 
وردە پرسیاری دیکەشی لێدەکردن. پاشکا بە وەاڵمەکەی دایکیا بۆی دەرکەوت کە ناوی 

 "پاڤل گاالکتیونف"ە، عەمری حەوت سااڵنە، لە جەژنی ئیستەرەوە تا ئێستا نەخۆشە.

اونووس کران، هەر یەکە و چاوەڕوانی نۆرەی خۆی بوو. دکتۆرەکە بە نەخۆشەکان ن
بەرکۆشەی سپییەوە و خاولییەک بەسەر شانییەوە لە هۆڵی چاوەڕوانییەوە تێ پەڕی. 
کە گەییە ئاستی کوڕە یەک القەکە دەستێکی دا بەسەر شانیدا و گوتی: "عەجەب 

وەرەوە کە چی جومعە واڵغێکی، توخوا تۆ واڵغ نیت؟ من پێم گوتیت دوو شەممە 
هاتویتەوە. من لە تۆ پتر خەممە. ئەگەر ئاگات لە خۆت نەبێ القت لە دەست دەدەی، ها!" 
کوڕە یەک القەکە گرژ بوو، وەکە گەدایان کەوتە پاڕانەوە: "ئیڤان نیکوالڤیچ... مەعز بۆ 

 خوا..."

ەممە. دکتۆرەکە بە سەرزەنشتەوە گوتی: "ئیڤان نیکوالڤیچی چی! پێم گوتیت دوو ش
 دەبێ بە قسەم بکەی. بەاڵم فایدەی نییە تۆ واڵغیت قسە ناچێ بە گوێتدا."

دیداری نەخۆشان دەستی پێکرد. دکتۆر لە ژووری خۆی ڕۆنیشت و کەوتە گازکردنی 
نەخۆشەکان، لە ژووری دکتۆرەکەوە دەنگی گریانی مندااڵن، ئاهوناڵەی نەخۆشان، گلە 

"هاوار مەکە، خۆ ناتکوژم، ئارام دانیشە!"  و گازندەی تووڕەی دکتۆر دەهاتە گوێی:
ئاخری نۆرەی پاشکا هات. دکتۆر گازی کرد: "پاڤل گالکتیونڤ". دایکی پاشکا هەوەڵجار 
گێژ بوو، بەاڵم خێرا هاتەوە سەرخۆ، دەستی پاشکای گرت و بردی بۆ ژووری دکتۆر. 

ۆ دەیکێشا بە دکتۆر لە پشت مێزێک دانیشتبوو، ڕاستەیەکی بە دەستەوە بوو وخۆ بە خ
 کتێبێکی ئەستوردا.

 دکتۆر بێ ئەوەی سەری هەڵبڕێ و سەیریان بکا گوتی: "چییەتی؟"

دایکی پاشکا گوتی: "ئانیشکی کوڕەکەم لووی لێهاتووە" بەجۆرێ دەموچاوی گرژبوو 
 وەکو ئەوەی بەخۆی ئازاری لوی کوڕەکەی بچێژێ.



پێچەکەی کردەوە. کەپووی دکتۆر گوتی: "جلەکانی داکەنە." پاشکا بە هانکەهانک مل 
 بەسەری قۆڵی سڕی و دوگمەی پاڵتۆکەی ترازاند.

دکتۆرەکە بە تووڕەییەوە گوتی: "خاتوون خۆ نەهاتویتە میوانی؟ بۆ پەلە ناکەی، خۆ 
 هەر تۆ چاوەڕوان نیت؟"

پاشکا بەپەلە چاکەتەکەی داکەند و فڕێی دایە سەر عاردەکە و بە یارمەتی دایکی 
کتۆر بە ساردییەوە کەوتە سەیرکردنی، ئەوجا کێشای بە ورگیدا کراسەکەشی داکەند. د

و گوتی: "کاکە پاشکا گەورەش بووی!" ئەوجا گوتی: "ئادەی ئانیشکت." باشکا کە چاوی 
بە جامێکی خوێناوی کەوت ترسی لێنیشت! چاوی بڕییە بەر کۆشەی دکتۆرەکە و 

ەرم ناکەی، بڕوانە بڕوانە دەستی بە گریان کرد. دکتۆر بە گاڵتەوە گوتی: ئای لەوە، ش
 تۆ وەختی ژن هێنانتە و کەچی دەگریت، عەیب ناکەی لە خۆت!"

پاشکا دەیویست بەسەر گریانەکەیدا زاڵ بێ. چاوی بڕییە دایکی. سیمای دەیگوت: 
 "دایکە کە چووینەوە الی کەس نەڵێی لە خەستەخانە گریاوم."

ووشتانییەوە، ئاهێکی دوو جار ن –دکتۆر تەماشای ئانیشکی پاشکای کرد. یەک 
هەڵكێشا؛ لێوی هەڵقورتاند و دووبارە دەستی بە ئانیشکی پاشکادا هێنا. گوتی: "خانم 
خاس هەقی بەرد بارانت بکەن، بۆ زووتر نەتهێناوە؟ بازووی منداڵەکەت فەوتاوە، تۆ 
تەماشاکە کەرە، نابینی جومگەکەی فەوتاوە." دایکی پاشکا وتی: "تۆ باشتر دەزانی باوکە 

 یان."گ

باوکە گیان! بازووی منداڵەکەی فەوتاندووە و لە باوکە گیان باوکە گیانی خۆی  -
ناکەوێ! ئەوە ئەگەر بە ئاستەم سەری کەپوی ئاوسابا هەر لەوێوە تا ئێرە بە غار 
دەهاتی. بەاڵم لەبەرئەوەی بازووی بە دەرەوە نییە داش بڕزێ، کرمێ بێ گوێی نادەیێ. 

 "ئێوە هەمووتان وەکو یەکن!

جگەرەیەکی داگیراند، بەدەم دووکەڵی جگەرەکەوە شەڕی بە دایکی پاشکا دەفرۆشت. 
لەبن لێوانەوە ورتە ورتێکی کرد، ئەوجا سەری هەڵبڕی و لەفکران ڕاچوو. پاشکا بە 
ڕووت و قووتی لەبەر دەمیا وێستا بوو، گوێی بۆ ورتە ورتەکە ڕادەدێرا و چاوێکی لە 

کەی تەواو بوو ئەوجا بەکاوەخۆ کەوتە قسان: "گوێ دووکەڵی جگەرەکە بوو. کە جگەرە
 بگرە خانم، چەورکردن و دەرمان بێفایدەیە، دەبێ لێرە بیخەوێنی."



 تۆ چۆنت پێ چاکە با وابێ. -

 دەبێ عەمەلیات بکڕێ... "تۆش پاشکا دەبێ لێرە بمێنییەوە!" -

یکت ئەمەی گوت و دەستێکی پڕ سۆزی بە شانی پاشکادا دا و لەسەری ڕۆیی: "دا
دەنێرینەوە تۆ الی من دەمێنییەوە. ئێرە ناخۆش نییە، من لێرە دار و درەختیشم هەن، 
هەرکە تۆزێ چاکتر بووی پێکەوە دەچینە ڕاوە کێشکە. ئەوجا ڕێویت نیشان دەدەم. 

 باشە؟ دەمێنییەوە؟ دایکیشت سبەی دێتەوە بۆ الت."

 وەمێنی ڕۆڵە." پاشکا نیگایەکی پرس ئامێزی دایکی کرد. دایکی گوتی: "دەبێ

دکتۆر بە ڕوو خۆشییەوە گوتی: "ئا، ئا دەمێنێتەوە، ئاقڵە، جا ڕێوییەکی زیندوو 
زیندووی نیشان دەدەم. پێکەوە دەچینە بازاڕ و شەکرلەمەی بۆ دەکڕم. ماریا دنیستونا، 

 بیبە سەرێ."

دکتۆر بە زمانی شیرین پاشکای ڕام کرد. پاشکا هەرگیز نەچوو بووە جومعە بازاڕ، 
وی زیندووی نەبینی بوو، زۆری دڵ پێوەبوو کە جومعە بازاڕ و ڕێوی زیندوو بدینێ. ڕێ

بەاڵم دڵێکی هەر الی دایکی بوو، چۆن تەگبیری ئەمە بکا؟ لە دڵی خۆیدا تەگبیرێکی 
باشی بۆ ئەمەش کرد، لێبرا تکا لە دکتۆر بکا کە بێڵێ دایکیشی لەگەڵیا بمێنێتەوە. بەاڵم 

پەرستارەکە ڕای ڕفاندە سەرێ. حەپەساو و ئەبڵەق کەوتە بەرلەوەی زار بکاتەوە، 
هەڵڕوانین. قاڵدرمەکان، دیواری ڕاڕاوەی ژوورەکان، دەرگا و پەنجەرەکان هەموو بە 
بۆیەیەکی زەردی جوان بۆیە کڕابوون. لە هەموو الیەکەوە بۆنی دا و دەرمان دەهات، 

 دەتگوت بۆنی کەرەیەکە و زۆر ماوەتەوە.

هەموو شوێنێ ڕاخرابوو، بۆری سپی و بریقەداری ئاو بە قەد فەرش و مافور لە 
هەموو دیوارێکەوە بوو. بەاڵم پاشکا لە هەموو ئەمانە پتر دڵی بە جێگەکەی دەکرایەوە. 
لێفەیەکی توکنی کەوەیی بە سەرەوە بوو. کە دیقەتی پشتی و سەرین و لێفەکانی دا، 

 ی هەیە.گەییە ئەو قەناعەتەی کە دکتۆر ماڵێکی چاک و پۆشتە

ژوورێکی چکۆڵە بوو، سێ تەختی تێدابوو، تەختی یەکەم چۆڵ بوو، دووەم هی پاشکا 
بوو، تەختی سێیەم پیرەمێردێکی لەسەر ڕۆنیشتبوو. چاوەکانی تەڵخ و لێڵ، لێکدا لێکدا 
دەکۆکی و تفەکەی ڕۆ دەکردە کاسەیەکەوە. پاشکا لەسەر تەختەکەی خۆیەوە دوو 

 ریشی لێوە دیاربوو.تەختی نێو ژوورەکەی بەرانبە



پیرەمێردێکی الوازی ڕەنگ و ڕوو سیسەڵە و چرچەڵە کە کیسەیەک سەهۆڵی لەسەر 
سەر دانرابوو لەسەر یەکێکیان ڕاکشابوو. تەختی دووەمیش دێهاتییەکی سەر پێچراوی 

 بە سەرەوە بوو چۆنت دیقەت دەدا هەر لە پیرێژن دەچوو.

ارەکە بەجێی هێشت و خێرا بەدەستێ پاشکا هەرکە گەییە سەر تەختەکەی خۆی، پەرست
 جڵەوە گەڕایەوە و گوتی: "ئەمە هی تۆیە هەستە لەبەریان بکە."

پاشکا جلە کۆنەکانی داکەند، جلە تازەکانی لەبەرکرد، ئەوجا ڕۆبە کەوەکەی بەسەریانا 
لەبەر کرد. بە شادییەوە ڕوانییە خۆی، چەند حەزی دەکرد بەم جلە تازانەوە بە کوچە 

گوندەکەی خۆیاندا بسوڕێتەوە. جڵەوی بۆ خەیاڵ شل کرد، دایکی هێنایە  و کۆاڵنانی
بەرچاوی خۆی کە ئەمی ناردووە بۆ باخەکەی کەناری چۆمەکە تا گەاڵ کەلەرم بۆ 
بەرازەکەیان بێنێ، کوڕ و کچی گوندەکەیان دەوریان داوە و بە بەغیلییەوە لێی ڕاماون 

 و ئەبڵەق ئەبڵەق دەڕواننە ڕۆبەکەی.

ەکە کە جاری دووەم گەڕایەوە دوو قاپ و دوو مراک و دوو پارچە نانی پەرستار
لەگەڵ خۆ هێنابوو. یەکێکیانی دا بە پیرەمێردەکە و ئەوی دیکەیانی دایە پاشکا و گوتی: 
"بخۆ". پاشکا لە قاپەکە ورد بووەوە، سەیری کرد پڕە لە گۆشتاوی چەور، و گرتکە 

ا گوتی کە ژیانی ئەم دکتۆرە خۆش و گۆشتێکیشی لەبن دایە، دیسان لە دڵی خۆید
ئاسوودەیە. وەکو بە ڕواڵەت تووڕە دیارە نابێ وابێ، چونکە ئەم ناز و نیعمەتە و 
تووڕەییان نەگوتووە! گۆشتاوەکەی بە تاسوقەوە خوارد، هەموو جارێکیش مراکەکەی 
بە لەزەتەوە دەلستەوە. کە هەموو گۆشتاوەکەی خوارد و تەنیا گرتکە گۆشتەکەی 

ردەمدا ما، لەبن ڕا نیگایەکی پیرەمێردەکەی کرد و پڕ بە دڵ بەغیلی پێ برد، ئاهێکی لەبە
هەڵکێشا. کەوتە سەر گۆشتەکە، هەوڵی دا تا دەتوانێ درەنگتر بیخوا و تەواوی بکا. 
بەاڵم بێفایدە بوو، گۆشتەکەی پاکودا. ئەوجا نۆرەی نانەکە بوو. نانی بێ پێخۆر خۆش 

ی خوارد. هەرکە لێبوەوە پەرستارەکە بە دوو قاپی دیکەوە نییە. چاری نەبوو و ئەویش
گەڕایەوە الیان. ئەمجارە گۆشتی گوێرەکەی سوورەوەکراو و پەتاتەیان تێدابوو. 
پەرستارەکە ڕووی کردە پاشکا: "کوا نانەکەت؟ پاشکا چ وەاڵمێکی نەدایەوە، گوپەکانی 

رییەوە گوتی: "ئەویشت پڕکردن لە هەوا و پوپ دەری پەڕاند. پەرستارەکە بە خەمبا
 خوارد؟ ئەدی ئەم گۆشتە بە چییەوە دەخۆی؟" ڕۆی و پارچە نانێکی دیکەی بۆ هێنا.

پاشکا لە ژیانیا گۆشتی گوێرەکەی سوورەوەکراوی نەخواردبوو. زۆری ال خۆش و 
بەلەزەت بوو. لە ماوەی چەند دەققەیەکدا گۆشتەکەی خوارد و نانەکەی هێشتەوە. 



ان خواردن بووەوە، نانە زیادەکەی لە چاوی مێزەکەیدا قایم کرد. پیرەمێردەکە کە لە ن
 پاشکاش لێبڕا چاو لەو بکا. بەاڵم پاش تۆزێک بیرکردنەوە نانەکەشی خوارد!

پاش فراڤین هەستا و کەوتە گەڕان. لە ژوورەکەی بەرانبەردا، جگە لەو تەختەی لە 
ان سەرنجی ڕاکێشا، ئەم ژوورێڕا دیتبوونی. چوار پیاوی دیکەی بینی. تەنیا یەکێکی

یەکەیان کابرایەکی دێهاتی بااڵبەرز بوو. هێندە باریک و بنێس بوو پێستی بەسەر 
ئێسکییەوە هیشک ببوو، دەتگوت لە قەبر دەرهێنراوەتەوە. دەموچاوی توکن و گرژ بوو. 
لەسەر تەختەکەی ڕۆنیشتبوو و سەرە لەقێی بوو، بازووەکانی وەکو بەندۆڵی سەعات 

والدا دێنا و دەبرد. پاشکا نەیتوانی چاوی لێ وەگوێزێ. هەوەڵجار وای زانی بەمال و بە
هەر بۆ گاڵتە و سەرگەرمی خەڵکەکە وا دەکا. بەاڵم کە تەواو زەینی دایێ بۆی 
دەرکەوت کە ئەم ڕەفتارەی کاردانەوەی ئازارێکی دژوار و سەختە. زۆری دڵ پێ 

اوی سورفلی تێدابوو. سووتا. ئەوجا خۆی کرد بە ژووری سێیەمدا، دوو پی
دەموچاویان هێند سوور بوو دەتگوت بە گڵە سوور تەڕاوکراون. بێ جوڵە لەسەر 

 تەختەکانیان ڕۆنیشتبوون.

سیمای سەیر و سەمەرەیان لە خواوەندی بت پەرستان دەچوو. پاشکا لە 
 پەرستارەکەی پرسی: "ئەرێ پورێ ئەمانە بۆ وان؟"

 ئەوە ئاوڵەیان دەرداوە ڕۆڵە. -

گەڕایەوە ژوورەکەی خۆی. لەسەر تەختەکەی دانیشت، چاوەڕێ بوو دکتۆر بێ  پاشکا
و پێکەوە بچنە ڕاوە کێشکان یا جومعە بازاڕ. بەاڵم دکتۆر نەهات. پزیشکیارەکە تۆزێ 
لەبەر دەرگای ئەو بەرەوە وێستا، بەسەر ئەو نەخۆشەدا، کە کیسە سەهۆڵەکەی 

میخایلوف!" میخایلوف ئاگای لە دنیا خرابووە سەر سەر ،دانەویەوە و بانگی کرد... 
 نەبوو، ورتەی لێوە نەهات. پزیشکیارەکە دەستێکی هەڵتەکاند و ڕۆیی.

پاشکا هەر بە دەقی خۆیەوە چاوی بڕی بووە دراوسێکەی، بەتەمای هاتنی دکتۆر بوو. 
پیرەمێردەکەی دراوسێی لێکدا لێکدا دەکۆکی و تف و بەڵغەمەکەی ڕۆ دەکردە 

خیزە خیزی سینگی لە دوورەوە دەبیسترا. کە لە کۆکە کۆک  کاسەکەی تەنیشتی.
دەکەوت و هەناسەی هەڵدەکێشا شتێک لە سینگیدا دەنگی دەهات، پاشکا زۆری پێ 
سەیر بوو، خۆی پێ نەگیرا و پرسی: "باپیرە ئەوە چییە لە سینگتا فیکە لێدەدا؟" کابرای 



جا پرسی: "باپیرە ڕێوی پیرەمێرد وەاڵمی نەدایەوە، پاشکا کەمێک بێدەنگ بوو ئەو
 لەکوێ هەیە؟"

 ڕێوی چی؟ -

 ڕێوی زیندوو. -

 لەکوێ هەیە؟ لە چەم و بێشاندا هەیە. -

کات تێدەپەڕی و دکتۆر دیارنەبوو. پەرستارەکە چای بۆ پاشکا هێنا. پزیشکیارەکە 
گەڕایەوە، ویستی میخایلوف بێدار بکاتەوە. گڵۆپەکان هەڵبوون، دکتۆر هەر دەرنەکەوت. 

درەنگ ببوو، زەحمەت بوو فریای ڕاوە کێشکان یا جومعە بازاڕ بکەون. پاشکا ئیدی 
لەسەر تەختەکەی ڕاکشا و لە فکران ڕاچوو. خەیاڵ هەڵیگرت. ئەو شەکرلەمەیەی هاتە 
بەرچاو کە دکتۆر قەولی دابوو بۆی بکڕێ... ڕەنگ و دەنگی دایکی هاتەوە بەرچاو. 

وە، بیری شەڕە منداڵی "یگورفنا"ی کرد. کوخە تاریک و نوتەکەکەی خۆیانی بیرکەوتە
لەپڕ ماندوو و بێ تاقەت خەم دایگرت، بەوە دڵخۆشی خۆی دەداوە کە سبەی دایکی 

 دێتەوە بۆ الی بەدەم ئەو خەیااڵنەوە خەوی لێکەوت.

لە دەنگە دەنگ و غەڵبە غەڵب خەبەری بۆوە. چەند پیاوێک لە ڕاڕەوەکەدا بوون و هەر 
وو. لەبەر ڕۆشنایی گڵۆپەکاندا سێ تارمایی بە دیار تەختەکەی ورتە ورتیان بوو. شەو ب

 میخایلوفەوە دیاربوون. یەکێکیان پرسی: "بە دۆشەکەکەوە هەڵیگرین یا هەروا؟"

هەروا، هەروا، لەوێندەر جێی دۆشەک نییە. کە لە وەختێکی خراپا مرد، خوا عافوی  -
وو القی نەوین و هەڵیان بکا. ئەوجا یەکێک لە هەردوو شانی و یەکێکی دی لە هەرد

گرت. دەڵنگی بیجامەکەی شۆڕ ببۆوە و تەکەتەکی بوو. زەالمی سێیەم کە لە پیرێژنە 
دێهاتیان دەچوو دانەویەوە، بە سێ قۆڵی و بەدەم پێگیربوونیان لە دەلنگی بیجامەکەی 

 میخایلوفەوە ڕایانڕفاند و لە ژەەرەکە وەردەرکەوتن.

سەعاتە ڕێیە دەڕۆیی. پاشکا کە گوێی لێبوو خیزەخیزی سینگی کابرای پیرەمێرد 
خەریک بوو زراوی بتۆقێ. لەجێی خۆی ڕاپەڕی، بە ترسەوە ڕوانییە پەنجەرە 
تاریکەکان، بە نیگەرانییەوە لە تەختەکەی هاتە خوارێ پڕ بە زاری هاواری کرد: دایکە! 

دڕی  بێ وەی چاوەڕێی وەاڵم بێ خۆی کرد بە ژوورەکەی ئەوبەرا. ڕووناکی گڵۆپەکان
بە تاریکی شەو دابوو. نەخۆشەکان هەموو مات و خەمبار لە شوێنی خۆ کز 



دانیشتبوون. هەموو سەر و قژ شێواو دەتگوت دێو ودرنجن. هەموو گەورە و زەبەالح 
دەهاتنە بەرچاو. زۆر لەوالتر کابرایەکی دێهاتی لە سووچێکی تاریکدا ڕۆنیشتبوو و 

دەبرد. پاشکا دەرکەکەی بە وازی جێ  بازووەکانی وەکو بەندۆڵی سەعات دێنا و
هێشت. لە ژووری ئاوەڵەدارەکانەوە خۆی گەیاندە ڕاڕەوەکە و لەوێوە خۆی بە 
ژوورێکی بێ کۆتاییدا کرد. هێند تاریک و نوتەک بوو، هێند ترسناک بوو، لە تۆ وایە 
 پڕە لە خێو و دێو و درنج. ئەوجا خۆی وە ژوورێکی ژناندا کرد و لەوێندەرەوە دیسان
بۆ ڕاڕەوەکە، بە قاڵدرمەکاندا بەرەو نهۆمی خوارەوە داگەڕا. کاتێکی بەخۆ زانی ها لە 
ژووری چاوەڕوانی. وەکو کێوی کەوتە گەڕان بەدووی دەرگادا. کیلۆنی دەرگایەک 
دەنگی لێوەهات، کزەبایەکی سارد هوڕوژمی هێنایە ژوورێ. پاشکا سەرەسمێکی دا و 

تنی لەبیربوو. هەرچەندە نابەڵەد بوو بەاڵم پێی وابوو دەرپەڕییە نێو حەوشە. تەنیا هەاڵ
چ چارێکی نییە غەیرە هەاڵتن، تەنیا هەاڵتن دەیگەیەنێتەوە نک دایکی. مانگ لە بەینی 

 پەڵە هەورەکانەوە سەرەتاتکێی بوو.

پاشکا هەر القێکی کرد بە دوو. تاوێکی باش بە دەوری پەرژینێکدا غاری دا، ئەوجا 
پاشان بەرەو نەخۆشخانەکە گەڕایەوە، تاوێک بە دەوری ئەویشدا هەڵوەستەیەکی کرد، 

غاریدا. لەپڕ بە دوو دڵییەوە وێستا، هەر کە چاوی بە خاچە سپییەکانی گۆڕستانەکە 
کەوت، پڕ بە زاری هاواری کرد: دایکە! دیسان گەڕایەوە. پەنجەرەیەکی ڕووناکی لێ 

 بەدیارکەوت.

ووناکییە سوور باوە سامناک دەهاتە بەرچاو. لەو تاریکییە بێ سنوورەدا، ئەم پەڵە ڕ
بەاڵم پاشکا کە لە ترسا تەواو پەشۆکابوو و نەیدەزانی کێوە بچێ. بە ئاسوودەییەوە 
ڕووی کردە ئەم پەڵە ڕووناکییە. قاڵدرمەیەکی چەند پلەیی و دەرگایەک لە پاڵ 

ندا سەرکەوت، پەنجەرەکە هەبوو، ئیعالنێک بە دەرگاکەوە چەسپێنرا بوو. پاشکا بە پلەکا
لە پەنجەرەکەوە تەماشایەکی کرد، شادییەکی کوت و پڕ ئازای گیانی داگرت؛ دکتۆرە 
ڕووخۆشەکە لە ژوورێ دانیشتبوو و کتێبێکی بە دەستەوە بوو. پاشکا لە خۆشیا 
پێکەنی، ویستی هاوار بکا، بەاڵم هێزێکی نادیار بینی گرت، القی سست بوو، سەری 

 .سوڕا و لەسەر پلەکان کەوت

کاتێ بە هۆش هاتەوە دەوروبەری تەواو ڕووناک بوو. ئەو دکتۆرەی کە قەولی دابوو 
پێی بیبا بۆ جومعە بازاڕ و ڕاوە کێشکان و ڕێوی زیندووی نیشانبدا دەمی نابوو بە 
 گوێیەوە و دەیگوت: "پاشکا تۆ واڵغی، هەر بە ڕاستی واڵغی، پێویستە قەساس بکرێی..."



 

  

 تێگرانه

ردا دانیشتبوو. بهاڵوی قیتارێکی پۆستهفارگۆنێکی دوکه ری الو لههفسکلیموفی ئه
ری دانیشتبوو، رانبهمێردێک بهچوو. پیرهبۆ مۆسکۆ ده وهپترۆزبۆرگه له کهقیتاره

موچاوی ئاوسا بنڕا تراشی بوو، ده له چوو. ڕدێنی هێندهریاوان دهده رو سیمای لهسه
چوو ده ندهڵکی سوید یان فنلهکانی خهداره ستوور و پارهمل ئه ت لهڕواڵهبوو. به

 ڕێسا.تی دهتی تایبهک بابهر یهسهکێشاو لهبیلی دهر سههه یهو ماوهدرێژایی ئهبه

. ریاوانه، دهریاییههێزی ده و لهاڵم ئه، بهرهفسهکی منیش ئهری؟ برایهفسهها! تۆ ئهئه-
 چیت بۆ مۆسکۆ؟کات، بۆچی دهکرونشتات( کارده) و لهریاوانهده

 چم.ماموری دهبه-

 ژنت هەیە؟ -

 ژیم.م و میمکمدا دهکهڵ خوشکهگهء، لهنه-

 ها!. ئهیهو ژن و منداڵی ههاڵم ئه، بهرهفسهی منیش ئهبراکه-

ردێنا، کاهای بهی ئهختێ وشهبوو، وهرسام دهخۆڕا سهندێجار لهکابرای فنالندی هه
دا، کلیموف ی دهکهبیلهسه وام مژی لهردهنی و بهکهپێده وهندی و السارییهسهخۆ پهبه

دڵ ڕقی لێی بوو. ڵ بکات، پڕ بهگهکرد قسانی لهدهزی نههیچ جۆرێ حهت بوو، بهبێتاقه
ژێر  تهست ڕاپسکێنێ و تووڕی بدادهی لهتییهحلهنه بیلهو سهکرد ئهزدهندی حهچه

و  وهفارگۆنێکی دییه تووڕ بدرێته م کابرا فنالندییهکرد ئهز دهندی حه! چهکهکورسییه
م یا تۆ بڵێ ئه م فنالندییایهتێفکری: "ئه ر خۆوهبهی ڕزگار بێ.. لهبازییهنهم چهله

ر و ئێسک خۆڵ و موفتهمهند تهت و ترسناکن! چهڵکێکی میمڵ سیفهند خهچه یونانیانه
فنالندی و  بیری له " کهیان چیه. ئاخر فایدهوهڵکییهر خهسهبارن به قورسن! دایمه
کاندا نساوی و ئیتاڵییهرهڵ فهگهوڵیدا لهڵهات. ههدڵی تێک هه وهیونانیان کرده

ر هکس، یهوهالی بێدار کردهستێکی ناخۆشی لهش ههم بیرهاڵم ئهراوردیان بکات، بهبه
ر سهله ی کهنگانهنگاو ڕهڕه و وێنهرو ئهلێده نهقهر، ژنانی ڕووت، چهو ئۆرگ لێدهئه



روی سهو له وهییهزهبه ماڵی میمکی بهله ، کهوهوتهخشێنرابوون، بیرکهنه پارچه
اڵم بههی خۆی بوو،  کهی دانیشتنهموو جێگههه ندهرچهڵواسرابوون.. ههکان ههفهڕه
می وشک و ست و القان ڕاکێشێت. دهتوانێ دهنگ بێ و نهی تهبوو جێگاکهوهکو ئهوه

شێوی ردان بوو. بیری پهرگهو سهری قورس بوو، بیری ئاڵۆزی ئاوارهتاڵ بوو. سه
بوو، تارمایی رچاوی تاریک دهبه. دنیا لهوهگیرسایهدهر چ شتێکی دیاریکراو نهسهله

 نگهڵب و دهغه ڵبهژاو و غهرچاو. ژاوهبه هاتهیری دهیر سهڵکانی سههکورسی و خ
 .وهزرنگایهمێشکی دا ده ڵ لهڵ و پێکهنگی تێکهده

نگی نگی دوور، دهنگی زهرگا، دهنگی پێکادانی دهبانان، دهرهی عهو تایهنگی پێچکهده
ند گوێیان وهرانی زۆر و زهنگی پێی هاتوو چۆکهشاورو پۆلیسی ڕێگاوبان، ده

ر سا هه کهقیتاره رچاو کهبه هاتهبووری. وای دهخێڕایی ده. کات بهوهزرنگاندهده
 -پرسێت:وێ و دهکهردهستێ و پیاوێک سهوهکدا دهوێستگایه ناساتێ له

پیاوی  چاو کهربه هاته! وای دهحازره -: وهداتهاڵم دهکێک وه؟ و یهحازره کهپۆسته
شای مهوێ و تهکهژووردهکان زوو زوو وهرمای فارگۆنهی گهرپرسی پلهبه

ستن و رگیز ناوهکانی دی ههکرد قیتارهست دهها وای ههروهکات. ههده کهرماپێو"ه"گه
کان ق ڕێڵهشه قهمیش شهی ئهکهجێ دێڵن. قیتارهم بهی ئهکهک قیتارهک یهیه
موو ر ههبیل، ههڵی سه، دووکهکهفنالندییه نگ، شووتی قیتار، پیاوه، دهوهێتهپێچده
 کهکو مۆتهدووم و وهتارمایی جۆراو جۆر و به رچاوی بوون بوون بهبهله مانهئه

 ڵبڕی و ڕوانییهری ههسه وهرهسه م ئازارو ژانهدهر سینگیدا دادابوو. بهسهچۆکیان به
مارۆیان دابوو. تینووی بوو، ر و تاریکی ترسناک گهڵێک سێبهکۆمه ی کهپهو گڵۆئه
شی وهتی ئهت تاقهنانهڕا، تهگهدهمیا نهده هیچ جۆرێ لهاڵم زمانی وشک بوو، بهبه
اڵم وێ، بهوڵیدا ڕابکشێ و بخه، ههوهکانی کابرای فنالندی بداتهاڵمی پرسیارهبوو وهنه
ی کهبیله. سهوهوت بێداربووهوی لێکهندین جار خهبرای فنالندی چهیتوانی. کانه

. وهوتهو دیسان خه وهقسان کرده ستی بهودا دهڵ ئهگهها!( لهمان )ئههه، بهوهپێکرده
وام ردهکانی درێژ بکات. بهو القه وهیتوانی بوو شوێنێک بدۆزێتهکلیموف، هێشتا نه

 )سپیرۆف( له یینهگه گۆڕا. کهیان دهرچاوی و شێوهبه هاتنهتارمایی ترسناک ده
وری مێزێک ده له ڵێکی بینی که، کۆمهوهوت تا تۆزێ ئاو بخواتهرکهدهوهکه فارگۆنه
خورێ!" فکران ڕاچوو: "چۆن نانیان پێ دهخوارد. لهنانیان ده لهپهو به وهکۆبوونه

 رگێڕا کهوه و دێهاتیانهیات، ڕووی لهردا نهسهکراوی بهوهوڵیدا بۆنی گۆشتی سوورههه



کرد، رێکی کاڵو سووردا قسانی دهفسهڵ ئهگهخوارد، ژنێکی جوان لهخێرا خێرا نانیان ده
 وتن.کهدیار دهکانی بهسپی و جوانه ددانه وهنهخهردهکردن و زهم قسهدهبه

 ری گۆشتهوهستی قێزهمان ههش ههکهخودی ژنهکانی و ی، ددانهکهنهخهردهزه
 .وهالی کلیموف بێدار کردهی لهکهکراوهسووره

دا دانیشێ و و ژنهپاڵ ئهتوانێ لهده کاڵو سووره رهفسهو ئهیی چۆن ئهگهدهتێنه
 وهڕایهگه وهتۆزێ ئاوی خوارده رکهی. ههندهموچاوی ناسک و پڕخهده بڕوانێته
 نگێکی ناخۆش لهی پێکرد. دهکهبیلهی خۆی. کابرای فنالندی دانیشت و سهکهشوێنه

کی الستیکی کون کون یهرهفڵچی قۆنده کو فڵچهنگێک ڕێک وههات؛ دهده وهیهکهبیلهسه
چ  ها، ئێرهپرسی: "ئه وهرسامییهسهی بڕۆیت. بهنێو قوڕو چڵپاوا پێوهبه که

می خۆی گرت تا تام و بۆنی : "نازانم" ڕاکشا و دهوهاڵمی دایه. کلیموف وه؟"کهوێستگایه
 چێت.رودا نهزار و گهڵی بهتاڵی دوکه

 تور؟ ینهگهنگێ دهکه-

 .رمام بووه. سهم، حاڵم باش نییه، من، من ناتوانم قسان بکهنازانم، ببووره-

 وهوتهکاندو دیسان کهته کهرهنجهی پهچوارچێوه ی بهکهبیلهکابرای فنالندی سه
بیری  وتهکه وهم ئازارهدهدایێ. بهی. کلیموف چیدی گوێی نهی براکهربارهبازی دهنهچه

چاک  زی و )کوتی(ی خوشکی کهرم و شل و پاک و خاوێن و بوتڵی ئاوی تهجێگای نه
ت نانهکات. تهوو ژووری پێدهرکات و دهتی دهدێ و خزمه وهنگییهته یزانی چۆن بهده
پێ کانی لهنگهقورس و ته چۆن پێاڵوه که وهوته)پاڤل(ی خواڵمی بیرکه ختێ کهوه

یاڵدا بوو، دنیای خه نێ، لهدای ده کهر مێزهسهکات و لهده نێ و ئاوی بۆ ئامادهکهداده
و  وهناو جێگاکه بێ بچێتهنه وهنیا ئهته ر نیهسهم هیچی لهرچاو ئهبه هاتهوای ده

کۆڵ ی لهترسناکانه کهم مۆتهوسا بێگومان ئه، ئهوهشی بۆ خۆی بخواتهکهئاوه تهڵبههه
 -وت: رگوێ کهفهومی بهنگێکی دوور و نامهوێت. دهکهوێکی خۆشی لێدهو خه وهبێتهده

 -: وهاڵمی دایهوه وهنیشتیانهی تهکهرهنجهپه رز و گڕ لهنگێکی به؟ دهحازره پۆسته
تۆ بووری، لهخێرایی دهم وێستگای پاش سپیرۆف بوو. کات بهم یان سێیه!. دووهحازره

ر نگ و شووت و برێک کردنی ههاڵم دەنگی زهڕوات. بهده چوار ناڵهبه وایه
ی توند کرد. کهکی پشتییهیهگۆشه موچاوی لهده وهنائومێدییه، کلیموف بهوهبڕایهدهنه

ی و پاڤڵی کهیاڵی خوشکهخه وتهستی و دیسان کهردوو دهنێو هه ری خستهسه



ڵ بوون. دا تێکهڵ تارمایی دیکهگهی لهکهم خواڵمهی و ههکهم خوشکهاڵم ههخواڵمی، به
 ، هێندهوهڕایهگهدا و دهی دهکهپشتیهله ی، کهناسهرچاوی سوڕان و ون بوون. ههبهله
کی تگوت بایهشان. دهیهکانی دهموچاوی بسوتێنێ. القهبوو دهنه وهر ئهرم بوو ههگه

اڵم خۆش بوو، بهو نهسیرهند زۆر کهرچهدا. ههپشتی دهدێ و له وهکهرهنجهپه سارد له
 ی بگۆڕێ.و حاڵهیتوانی ئهدهیویست و نهدهنه

ڵبڕی و ری ههپڕ سهما. کاتێ لهخۆ نهو ئاگای له وهو خاو بووهئازای گیانی سست 
ریک بوون ڵکی خه. خهوهتهواوی ڕووناک بووهتهبه کهشای کرد، بینی فارگۆنهمهته

کان ماڵهوێستا. حه کهجموجوڵ. قیتاره وتبوونهکێشاو کهڵدهر ههبهپاڵتۆکانیان له
کاندا وری ڕێبوارهده، بهوهرۆکیانهر بهی بهنمره و به وهرکۆشی سپییهخۆیان و بهبه
 .وهقۆستنهست دهدههاتن و جانتاکانیان لهده

کرد دهڕی نهزی، باوهدابه کهقیتاره شانیاو له ی دا بهکهخۆ پاڵتۆ قورسهکلیموف، خۆ به
، یهپیاوێکی دیکه و کهرچابه هاتهکات، وای دهڕێ ده ریکهتی و خهخۆیه مهئه که

، تینوێتی، کهرمی نێو قیتارهگه کرد کهست دهها وای ههروه، ههیهپیاوێکی بێگانه
رام ویان لێ حهو خهدرێژایی شهبه گریسی جۆراوجۆر کهنگی نهبهتارمایی و شه

کی یهبانهرهوی و عهی نهجانتاکه بوون! بێ ئختیار لهرداری نهست بهکردبوو، هێشتا ده
 کرێ گرت.به

اڵم کی )پاورسکا(، بهڕهگه نێتهیهکوپیکی کرد تا بیگه ٢٥داوای ڕۆبڵێک و  کهبانچییهرهعه
دا کرد و لێی دانیشت... کهبانهرهنێو عهخۆی به کرد. کوێرانهڵ نهگهکی لهیهڵهو چ مامهئه

بکات و بزانێ چ کاڵوێکی  کهزۆری پارهمی و که ست بهی مابوو ههوههێشتا توانای ئه
 وهییهگه ماڵێ. که وهبوو؛ خوا خوای بوو بگاتهست نهبهی مهاڵم پاره، بهرنراوهسهله

هاتن.  وهپیرییه سااڵن بوو(. به ژدهی )کیژێکی ههکهماڵێ، میمکی و خوشکه
وی لێکرد و چاک و خۆشی و بوو. ساڵ وهستهدهمێکی بهڵهر و قهفتهی دهکهخوشکه

ی خۆی بۆ کهخوشکه که وهوتهڵ کرد. کلیموف بیری کهگهستوموچی لهده
حوالپرسی ئه کات. کلیموف گوێی بهده یی، ئامادهمامۆستای ئاماده ی بوونهوهتاقیکردنه

ڕێ،  وتههکاندا کنێو ژورهوتبوو. بههانکی پێ که رما هانکهگهدا. لهکانی نهو پرسیاره
کاڵو  رهفسهیدا دا. کابرای فنالندی، ئهر جێگاکهسهی خۆی و خۆی بهکهژووره ییهگه

ی رانهو سێبهو ئه کهکراوه وهسووره و بۆنی گۆشته کهددان سپیه ، ژنهکهسووره
 یان دابوو، مێشکیان پڕ کردبوو.کهمارۆی گڵۆپهگه



ی بۆ کهرهوروبهنگی ترسناکی دهده نگهڵب و دهغه ڵبهخۆ بڕابوو، غهئاگای له
کانیان یدا بینی. جلهنێو جێگاکه، خۆی لهوههۆش هاتهختێ به. وهوهکرایهجیانەده

ش چ مانهاڵم ئه، بهوهر بوتڵێکی ئاوو پاڤڵی خواڵم گیرسایهسهرنجی لهندبوو. سهداکه
 تگوت هاڕدراون.القی ده ست وخشی، دهبهکیان پێ نەدهییهئاسووده

 ی کابرای فنالندی لهکهبیلهنگی مژلێدانی سهنووسابوو، هێشتا ده وهاڵشویهمهزمانی به
 وهری پاڤڵهپشت سهستوور لهشی مل ئه. دکتۆرێکی ڕدێن ڕهوهزرنگایهمێشکیدا ده

رین چاک بوو". ئافهرین کوڕی خۆم، کرد: "ئافهورتی ده ستابوو و ورتهوه وهدیارییهبه
ڵێ! چاک ڵێ، به: "بهوهیگوتهیگوت و دهر دهگوت "کوڕی خۆم"، ههپێی ده کهدکتۆره

 بن!"، نائومێد مهبووه

 ی کهکهدۆستانه نگهموچاوی گۆشتن و دهکرد. دهقسانی ده خێرا و خۆمانه کهدکتوره
ڵێی پڕ نااڵندی "بۆ پێم دهلههری کرد. گوت کوڕی خۆم، کلیموفی دهکلیموفی ده به

نگی ده " خۆی لهوهی دواتان بڕێتهدوێی؟ ههده خۆمانه ندهوهکوڕی خۆم؟ یانی چی ئه
 که. دکتۆرهوهیناسییهخۆیشی نه به وشک و الواز بوو که نگی هێندهترسا. دهخۆی ده

 ببی."ڵێ! نابێ توڕهڵێ! بههرین، بری ڕۆیی: "ئافهسهنجاش، لهڕه ت بوو، و نهخڵهسهنه

کات ده تگوت چوار ناڵهڕۆیی و دهده کهمان خێرایی نێو قیتارههه، کات بهوهماڵیشهله
پێشێ.  هاتهخۆ دهکاوهو بهشکری شهکرد و لهی دهکشهپاشه رهبه رهشکری ڕۆژ بهله

ڵێی ڵێ، بهمڕێژێ بهده ر سانا ساتێجوڵێ و ههجێی خۆی نهله کهچوو دکتۆرهپێده
دا کهژووره هاتوو، لهبن نهنگی لهبهک تارمایی و شهیهکرد. زنجیرهیدا دهگوێچکهبه

 رهفسهقیب ماکزیموف، ئهستبوو: پاڤڵ، کابرای فنالندی، موالزم یارشوفیچ، نهڕیزیان به
رمی قسان رگهسه همانموو ئهر ههو دکتۆر، ههکهددان سپییه ، ژنهکهکاڵو سووره

جوو، کێشاو شتیان دهبیلیان دهکاند، سهتهڵدهستیان ههرکرد، دهمریان دهبوون، ئه
نابی ی بینی. بابی ڕوحانی جهکهشیشی ناوچهر ڕۆشنایی ڕۆژ، کهبهکلیموف ڕۆژێک له

و ستابوو ی کلیموف وهنزیکی جێگاکه بوو. له وهستهدهشیش، کتێبی پیرۆزی بهکه
 کرد.ورتی ده ورته ر خۆوهبهله

دی بوو، کلیموف ی نهتهو حاڵهرگیز ئهکلیموف هه نواند کههای دهتێکی وهسیمای حاڵه
گوت بانی دهزهرانی کاتولیک مهفسهئه به میشهبابی ڕوحانی هه که وهوتهی بیرکهوهئه

ری خۆی زانی یارسوفچی پۆاڵندی سهده !نین، گوتی: "بابهپێکه پۆاڵندی: ویستی بیهێنێته
م پیاوێکی ڕووخۆش و ده اڵم بابی ڕوحانی کهوار!" بهلێڕه و ڕووی کردۆته ڵگرتووههه



ی کهیری لێ نیشت. خاچهمێکی سهسیمای گۆڕاو خه نی، بگرهکهنین بوو، پێ نهپێکه به
 .وهپێشه کلیموف برده له

 رهم دوو سێبه، ئهوهژوره خزینهسپایی دهئهک، بهدووی یهک لهر، یهوان دوو سێبهشه
کرد و داو دوعای دهی چۆکی دادهکهری خوشکهی بوون، سێبهکهی و میمکهکهخوشکه

ر دیواری سه وتهکهی دهکهماوهبۆرو چه رهواندو سێبهنهری داده، سهوهپاڕایهده
بۆنی  یهم ماوهدرێژایی ئه.  بهوهپاڕانهر دههه کهرهبهردوو سێرحاڵ هههه. بهکهژووره

پڕ بۆنێکی اڵم لهبڕا، بهپووی نهکه بیلی کابرای فنالندی لهوەکراو و سهگۆشتی سووره
، هاواری کرد: وهریک بوو بڕشێتهپوویدا چوو. خهم و کهدهئاشکرای بخوردی پیرۆز به

وت ژنهشیشانی دهنگی ئاوازی کهنیا ده. تهوهدایهاڵمی نهوه س!" کهن لێره! الیبه"بخوڕده
 غاردان بهکێک بهستکرد یهپڕ وای هه، لهوهگوتهسپایی سرودێکیان دهئهبه که

 وێ.کهر دهکاندا سهقالدرمه

یانی تاوی به، ههی چۆڵ و هۆڵهکهیری کرد ژوورهرخۆی، سهسه وههاته کلیموف، که
شنی ، تیشکێکی باریک و تیژ چهکهناو ژوورهله داوییه وهکهرهنجهی پهردهشت پهپله

. وهبانان زرینگایهرهی عهنگی پێچکهدهرزێ. گوێی بهلهناو بوتڵێک ئاودا دهشمشێر له
و، تاتیشکی هه ت ڕوانییهدیقه. بهوهتهکان، تواوهو کۆاڵنهفری کوچهبه دا زانی کهمهبه
 له بوو که مهزووی ئهمین ئارهکه. یهرگاکهو دهکهکی نێو ژوورهل و شتومهلوپهکه

کی شیرین و مایهسه رز سینگ و سکی خستهکی بهنین بدات، قاقایهقاقای پێکه
م خۆشی و کی بێ سنوور. ئهخۆشی و شادییه شی پڕ بوو لهت، ئازای لهزهلهبه

رپێ و دنیا سه وێتهکهمجار دهکهمرۆڤ یه بوو که خۆشی و شادییهو ینی ئهعه شادییه
ڵکی و جموجوڵ و زووی دیداری خهدڵ ئارهبینێ. کلیموف، پڕ بهم خۆیدا دهردهبهله

کانی بجوڵێنێ، ستهیتوانی دهاڵم دهبوو، به نی سست و بێ جوڵهدهکردنی کرد. بهقسه
دان و ناسهبوو. هه الی شتی دیکهبیری له چونکه زانی.دهی نهمهاڵم خۆی بهبه

تاو ، تیشکی ههکه، بن میچهکهئاوه دیتنی بوتڵهگیان خۆش بوو. بهی خۆی لهکهنینهپێکه
 شادبوو. کهرهنجهی پهردهو په

رچاوی. به هاتهر دهشیا جوان و دڵخۆشکهکهی ژورهنگهته و گۆشهت لهنانهدنیا ته
ڵک کهند بهکانی چهرمانهده که وهکردهده وههات، کلیموف بیری له کهختێ دکتۆرهوه

 ی دڵسۆزانهکهرهوروبهموو دهو هه بان بووهند دڵسۆز و میهرهبوون، خۆی چه
چاک  رین، خوا زۆر شوکر که! ئافه! چاکهگوتی: "چاکه کهبوون. دکتۆره وهمییهخهبه



نی. کابرای فنالندی کوڵ پێکهبه وهم گوێ شل کردنهدهکلیموف به !"،وهبوویه
 .وهوتهبیرکه

 رهکرد جگهزی دهو حه وهوتهی بیرکهکه. قیتارهوهبیرهاتهی وهکهرموهددان چه ژنه
بوو، پاڤڵ بکێشت، گوتی: "دکتور پێیان بڵێ چاو خواردنم بۆ بێنن". دکتۆر قاییل نه

رگران بوو، بهی زۆر لهمهچوو نانی بۆ بێنێ، کلیموف ئههێناو نهجێ نهبهی کهمرهئه
 هات و هاوار. وتهکو منداڵی وڕکن کهوه

خۆم". ده مه، مه! دایکهبهی: "بهوهالسایی کردنه وتهکه وهنینهم پێکهدهبه کهدکتۆره
وت و وێکی چاکی لێکهڕۆیی، خه کهدکتۆره ، کهوهنین کردهپێکه ستی بهکلیموف ده

پاڵیدا دانیشتبوو. زۆر خۆشحاڵ ڕابوو. میمکی له وهستی پڕ شادییهمان ههههپاشان به
 چیم بوو؟" وهگیان ئه بوو، پرسی: "میمکه

 تێگرانه-

دی )کوتی( ، ئهوهتهی چاک بوومهواوهته، بهوهتهاڵم ئێستا چاک بوومهڕاست! بهبه-
 ؟کوێیهله

 کێک.بۆ الی یه و پاشان چووهی داوهوهتاقیکردنه ، پێم وایهماڵ نیهله-

کانی برد، لێوی وییهستی بۆ گۆره، دهوهی کرد، دوو لۆ نوشتایهیهو قسهئه ژن کهپیره
ری دڵی، سهم و کهپڕ دایکورکاند. خهرگێڕاو له. ڕووی وهڵهتهته وتنهکه

گوتی: "ئۆو، کوتی، کوتی،  وهم گریانهدهو به وهۆری بیربردهکانی دکتئامۆژگارییه
ی که. کاڵوهوهمان شوێندا نوشتایهههند و لهکانی داکهوییهمان ڕۆیی!..." گۆرهکهفریشته

 وتهبوو، دڵی کهعلوم نهو، هیچی بۆ مهی ئهکهبۆزه قژه . کلیموف، چاوی بڕییهوهربوهبه
 ؟!"کوێیه گیان کوتی له ی: "میمکهو پرسسهسوهوه

می خۆی بیرچوو بوو گوتی: ر خهبهت کلیموفشی لهنانهموو شتێک و تههه پیرێژن که
 خاکمان سپارد..." تای گرت و مرد... پێرێ بهگرانه تۆوه"کوتی، له

زێن کی دڵتهواڵێهه ندهرچهرخۆ. ههسه وهکلیموفی هێنایه ناخۆش و کوتوپڕه واڵهم ههئه
 وهچاکه ر کلیموفی تازهسهی باڵی بهو شادییهیتوانی ئهر نهاڵم ههو ناخۆش بوو، به
 ی کهوهیی ئهگله وتهوجا کهنی و ئه. تێر گریا. پاشان پێکهوهوێنێتهبوو! کێشا بوو، بڕه

 نێ بیخوا.بۆ شتێکی ناده



ڕێ کردن.  وتهکه ورده تی پاڤڵ وردهیارمهرکراو بهبهڵبی لهک، جلێکی دهیهفتهپاش هه
 وهدووره هار. لهردی بهئاسمانی ساف و بێگه و ڕوانییه کهرهنجهر پهبه یاندهخۆی گه
تیس ما. چاوی قهم دڵی گرت، فرمێسک لهقیتارێک بوو. خه شڕه قه تەقیته گوێی له

ند چه ، خوایهنگهند دڵم تهگوتی "چه وهبن لێوانهو له وهکهرهنجهپهتوندی نا بهوێڵی بهته
کانگای  ڵداو لهواری ههتی ههم و بێتاقهو خه وهمبارم!" خۆشی و شادی کشانهغه
 ی کرد.کهست دانی خوشکهدهله ستی بههه وهدڵه

 میمک: خوشکی دایک ..پور: خوشکی باب.-*

 

 

 

 

 

 

 

 شپۆشنی ڕهبهڕه

"١" 

پێویست خۆی ماندوو و بوو، زیاد له سیلیوڤچ" کاورین، مامۆستای زانستگه"ئاندری ڤ
باشی خۆی تیمار بکات. به دا کهوڵێکی نهاڵم هیچ ههعسابی هیالک کردبوو، بهئه
نابی دکتۆری دۆستیدا ڵ جهگهو لهوهرابی خواردهی قاپێک شهوهوت پاش ئهڕێکهبه
هارو به نابی دکتۆر ئامۆژگاری کرد کهشی، جههکدڵی کردو دۆسته ردهندێ دههه

"تانیا  زێکی دوورو درێژی لهدا کاغهو کاتانهرێنێ. ڕیک لهزۆزان بگوزه هاوین له
 ک لهیهوان و ماوهی ئهکهتی کردبوو بچێ بۆ گوندهداوه یی کهپێگه وهپسوتسکی"یه

ی بچێ بۆ وهرلهاڵم بهن لێبڕا بچێ، بهمێنێ. کاوریو و بابیدا وهڵ ئهگه"بوریسوکا" له
ی فتهرێکی "کاورینکا"ی زێدی خۆی داو سێ ههر "مانگی نیسان بوو" سهوێندهئه
ی ماڵی کهگونده وجا ڕووی کردهدنیا خۆش بوو، ئه راندن. کهر گوزهوێندهله



ت سبهنی ی کردبوو، و بهورهوانی نێوداری ڕوس. "پسوتسکی" گه)پسوتسکی( باخه
ماڵی پسوتسکی  ودای نێوان "کاورینکا" و "بوریسوکا" کهجێی باب بوو. مهکاورینەوە له

ی هار و ڕێگا، مژدهو بهبانهرهفتا میل بوو، سواری عهی ههر بوو نزیکهوێندهله
 دا.کاورین دهیان بهقینهکی ڕاستهخۆشییه

 دا کهکهم ئاپارتمانهردهبهیوانێک لههبوو. ه ورهبوریسوکادا گه خانی پسوتسکی لهدیوه
ندێکیان ڕوشابوون و هه چینانهگه رهیکهم پهاڵم ئه، بهوهڕازا بووه چینهگه شێرهبه

رگا وێستا ر دهبهله وهرهیتهرگی مهجل و به. خۆاڵمێک بهوهربوو بوهیان لێ بهپارچه
خێک، رسهدرێژایی فهی باخی ئینگلیزان و بهر شێوهسهبوو. باغێکی کۆنی تاریک، له

ر نشێوێکی پڕ سه وهچۆیهده وهرهوێندهراخ چومێک داکشابوو و، لهتا قه وهر ماڵهبهله
بوون  وهرهدهکانیان بهگهڕه ڕیز دارکاژی لێ ڕوابوو کهبه م نشێوییهگوڵ و گوڵزار. ئه

 کشا و لهدا دادهم نشێوییهراخ ئهقهچۆمێک به هچوون. چۆڵچنگی تێک ئااڵو دهر لهو هه
مگین جوکی غهجوکه نووک درێژی زۆنگاوان بهی ده. باڵندهوهبریسقایهده وهدووره

بێ دانیشێت و کرد کهڕێبواریان گاز ده نانهم دیمهفڕین. تێکڕای ئهدا دهکهر چۆمهسهبه
دێراوی جوان ڕێکخرابوو تێکڕای به که ێستانانی میوهاڵم باخ و ب، بهوهک بهۆنێتهیهچامه

واو جیاواز تری ستێکی ته، ههوهتر دووجای گرتبووهزار مههه ٨١١ی و نزیکه
دڵی ستی شادی و خۆشییان لهقدار بوون و ههونهڕوناک و ڕه میشهوڕوژاند. ههده

تا  بیگره وهسپی سادهنگ، لهڕهمه. گوڵ و گیای جۆراو جۆر وههوهکردهمرۆڤدا بێدار ده
 کاورین له شتێک بوو کههه، ئیدی بهناسک و نازدارانه موو شکۆفهو ههش، ئهشی ڕهڕه
 دیتبوو.ی نهجوانییه رحهو تهموو ژیانیدا ئههه

کاندا خۆیان ی گوڵخانهژێر شووشهله م وێنهڵی بوو. گیاو گوڵی کهوههه هار، لهبه
لێ  ی گوڵ و شکۆفههێنده ستێن و دێراوێکت گرتبایهر بهاڵم ههدابوو، بهاڵس مه

یی. گهدهتۆزی پێیدا نهیی و بۆن خۆشیدا بهڕازاوه تی لهکی پاشایهگایهڕوابوو هیچ باره
 ی کهمانهو دهموو کاتێک جوانتر بوون. یانی ئههه یانیانی زوو لهبه یهڵهم کۆمهئه

 .وهوشایهدرهلکی گیادا دهی گوڵ و پهڕهر پهسهڵماس و مرواری بهئه کوئاونگ وه

چی "پسوتسکی" کرد. کهیی لێدهفسانهکارێکی ئه م باخهمنداڵ بوو، جوانی ئه کاورین، که
ت چ نعهر و سهڕاستیدا هونهاڵم لهگوت "زڕوزبل"، بهی دهم جوانییهبه ر بۆ تانههه
ر سهڕاگوێزابوو و چۆن به وهکتێبانه ی لهورهتکردبوو! چ کارێکی گهکی درسڕجوویهپه

کی رمێیه، دارههختی میوهدره یدانی پڕ لهمۆی کردبو! مهستهسروشتدا زاڵ ببوو، ده



فۆن، دار سێو، خانوو، تامی چلچرا. یزهیی، زهڕووی بازنهکی، دار بهرزی قوچهبااڵبه
 نواند کهی دهو ساڵهداری ئاڵوباڵو نووسرابوو، واتا ئهبه که ١٨٦٢مێژووی ساڵی 
جوان  مانهموو ئهر هه. ههبێستانکاری زانستانه ستی دابووهمجار دهکهپسوتسکی بۆ یه

دی ساف و قهرچکراو، بهو لق و پۆ پهختانی ڕازاوهو شیرین و دڵڕفێن بوو. دره
 اڵم کهئاسماندا، بهڕاست چوو بوون به ختی خوڕما ڕێک ودی درهکو قهوه وهڕاسته

اڵم چوون، بهردهختی مێو یان توو دهکرد درهیرت دهداێی و سهت دهینهوردی زهبه
خشی، هاتوچۆی بهوای شادی ئامێزی پێدهو نهم باغهر ئهبهخستهی گیانی دهوهئه
تا  وهیانی زوهبهبوو. له کانی پسوتسکیوانهوڵ و کۆششی بێوچانی باغهوام و ههردهبه

م دێراوی مام، لهو نهبۆ ئه وهتڵهم شهخت، لهم درهبۆ ئه وهختهم درهوان لهشه نگهدره
ستی و بێڵ و ی دهکینهمه به کو مێرولهڕان و وهگهالم دهو گوڵزار، زهبۆ ئه وهپڕ گوڵه

 .کردریان دهو بهرو ئهم بهئه وهئاو پڕژێنه

یری ر، سهوێندهئه ییهختێ گهگوندی "بوریسوکا". وه ییهو گهعات نۆی شهکاورین، سه
، ترسی زوقوم جریوهستێرانی بهوو ئهوای سافی شهتن. ههکرد تانیاو بابی بێ تاقه

شاری و  وانیش چوو بووهر باخه. "ئیڤان کارلیڤچی سهوهدڵه خستهی دهوتنی سپێدهکه
ی پێ بسپێرن. کهباخه برد کهدهیان شک نهمخۆرو جێ متمانهستپاک و خهدهسێکی که

وتن بوو، رباسی زوقوم و زوقوم کهیان ههر نان خواردنی ئێوارهو باسی سهقسه
بدات  کهرێکی باخهو سهکی شهعات یهوێ و سهخهنه وهو شهتانیا ئه ت لێبڕان کهئاقیبه

تی یان نا. "یگور سمیوونوڤیچ"ش کو خۆیهموو شتێک وههه ی کهوهو دڵنیا بێ له
 .کهو ڕابێ و بێ بۆ باخهخهعات سێ یان زووتر لهسه

ڵیا هات بۆ گه کیش لهعات یهڵ تانیادا دانیشت و سهگهله کهوهدرێژایی شهکاورین، به
" و ساڵی تخانهبوو "تیجارهناویان نا که وهکانهزهڕه هات لهکی توند ده. بۆسۆیهکهباخه

ی گرتبوو، کهوییهر زهست سهڵێکی چڕو خهبوو، دووکهتیان ههرامهزاران ڕۆبڵ دههه
ڵێ زوقوم یهنه جۆرێک داپۆشێت که کان بهاڵ و گوڵهگیاو گه بوایهده ڵهم دوکهئه

 کو ڕیزه، وهڕیز وێستابووننج بهترهردی شهکو بهکان وهختهستێت. درهبیانبه
یان کهکان، باغهختهی درهستان و هاوبااڵییهڕیز وهم بهربازان ڕێک و پێک بوون. ئهسه

 یان دا. چوونهکهراپای باخهری سهنواند. کاورین و تانیا سهک ناخۆش دهیهتا ڕاده
و ک لهکێوت تووشی یهڕێکهر ببوو. بهین و کاوپوش بهپه له ی کهو ئاگرهر ئهسه

نیا هاتوچۆدا بوون، ته دا لهکهڵهدوکه ڕهنێو چهر بهکو سێبهوه بوون کهده کرێکارانه



واوی بوون، ئیدی ته رقی شکۆفهند دار سێوێک غهختانی ئاڵوباڵوو قۆخ و چهدره
وجا کاورین توانی کان ئهتازه دێراوه یینهگه ڵ بوو. کهرقی دووکهغه کهباخه

ڵ دووکه منداڵی به ، بهکاند و گوتی: "بیرمهڵتهکانی ههت بدات. شانهحهکی ڕهیهسهناهه
 پارێزێ".ستن دهبهاڵیان لهڵ گیا و گهچۆن دوکه که مزانیوهاڵم تا ئێستا نهپژمیم، بهده

 . وهگرێتهوران دهی ههڵ جێگهبێ، دووکهور نهدنیا هه : کهوهاڵمی دایهتانیا وه

 ؟ور بۆچی باشههه-

 ستێ.کان نایبهختهوێ و درهاڵبێ، زوقوم ناکهورو ههر دنیا ههگهئه-

 ؟ڕاستتهبه-

موچاوی پان و پۆڕو ڕچیوی نی. دستی تانیای گرت. دهی گوت و پێکهمهکاروین، ئه
 ی کهکهتهقی چاکهی سفت و ڕهخهکانی، یهشهست و رهیوهتانیا، برۆ چڕو په

ژن و ڵکشا بوون و بهونمدا ههشهله کانی کهئاسانی ملی بجوڵێنێ، جله هێشت بهیدههن
". بووه ورهند گهڵاڵ چهدڵی خۆیدا گوتی: "ماشهرنجیان ڕاکێشا. لهبااڵی ڕیکوپێکی سه

بووم، تۆ مناڵ مناڵ بوویت ،  من لێره وپێش کهمهساڵ له ٥تانیای گوت: " وجا بهئه
پێ بوو.. بووبووی، شۆرتێکی کورتت لهکانت درێژو هێشتا خڕو پڕ نهویت، القهالواز بو

 ند گۆڕاوی"!چه ساڵه ٥م به بزانه

. دا زۆر شت ڕووی داوهم پێنج ساڵهڵێ پێنج ساڵ! لهڵکێشا: بهتانیا ئاهێکی هه
ست ههموچاوی کاورین و گوتی: ئاندرێ ڕاستم پێ بڵێ، ئایا ده ڕوانییه وهخۆشیهبه
م اڵم بۆ ئه؟ بهماوهنه وهکت پێمانهندییهیوهدابڕاویت و چ په ئێمه ئیدی له ی کهکهده

ر تۆزێ نامۆیی گه... تۆ... ئهیهتی خۆت ههم؟ تۆ پیاوێکی کاروباری تایبهکهده پرسیاره
بێ ئاندریوشا، ان وانهر وابێ یگهاڵم ئه، بهبزانی کارێکی ئاساییه بێگانه به یت و ئێمهبکه

سوکاری خۆتمان حسێب کو خزم و کهزانیت و وهنه بێگانه به تۆ ئێمه م کهکهتکات لێده
 ین".ت لێبکهم داوایهئه قی خۆمانههه ی، ئێمهبکه

 تانیا!. رواشههه-

 فت؟رهشهبه-

 فم.رهشهبه-



 زانی کهخۆت دهاڵم بێگومان به، بهیهی تۆمان ههموو وێنەیەم ههئه که یرهپێت سه-
رستێ. تۆ پیاوێکی زانایت، پیاوێکی تپهرستن دهپه ر بهوێی. ههندی خۆش دهبابم چه

 پێی وایه و بابه ست هێناوهدهکی پڕشنگدارت بۆ خۆت بهیهئاسایی نیت. تۆ پایه
وێ ی کردوویت. من نامههردروهخۆی پهبه ی کهوهبۆ ئه وهڕێتهگهوتنی تۆ دهرکهسه
 !وهبا وا بیربکاته یدییهم و دڵی بشکێنم، چ قهی لێ تێکبدهیاڵهو خهئه

 وتنه. بولبوالن کهوهوینهوران ڕههه نکه. تهوهنگی ئاسمان ڕوون بووهیانی دا، ڕهبه 
 .وهرز بووهبه وهزراکانهو مهکێڵگه له نگی کاڵوکوڕهخوێندن. ده

ستی کاورینی گرت و گوتی: ئاندریوشا، . ده. ساردیشهوهنیا گوتی: ئیدی کاتی خهتا
ردا ت بهڵ ئاشنایانی تاقهگهله ندهوهڵم هاتی. بێزار بووین ئهگهله منونتم کهزۆر مه

رباخ و باخ و باخ و سه موو ژیانمان هاتوته. ههمهشمان کهین. ژمارهوت بکهڵسوکههه
و  و چاڵن، سێوی موتوربهرهر کۆتهسه و باسێکمان هاتۆتهموو قسههه هیچی دی.

موو ژیانمان کردن. هه م کردن و موتوربهڵهدان و چرۆکردن، قهرهسێوی شیرین، چوزه
بینین. ده رمێوهسێوو هه ون بهر خهوین ههشخهده ت کهنانه. تهکهباخه به بووه

ز و حهستی خۆم نیهدهندێجار بهاڵم ههپڕ سوودو باشن، به نهماموو ئههه تهڵبههه
نیمان و پشووی دیده هاتی یهتۆ ده جاران که یادمه م. لهژیانمدا بکه م گۆڕانێک لهکهده

کو مان خۆشترو ڕوناکتر ببێ. وهکهبوو ماڵه وهکو ئهراند، وهگوزهده کن ئێمههاوینت له
منداڵ  و کاتانهرێ. من ئهمان البهکهکانی ماڵهر شتهڕوپۆشی سه کێکبوو یه وهئه

 یشتم..."گهاڵم تێدهبووم، به

یاڵدا خه ی هات بهمهپڕ ئهکرد. کاروین لهی دهرمی قسهگهرو بهژدهر ههژدهتانیا هه  
. زۆر بڵێیه ناسکهو وردیله عیفهم زهر ئهسه دڵی بچێته م پشووی هاوینهئه یهوهله که
 م کارهوان چ شتێک لهزع و حاڵی ئهیدای بێ. بۆ وهواوی ئاشق و شهتهبه یهوانهله

 رکهمژولی کردو هه م بیرهی پێخۆش بوو. ئهم بیرهگوینتر بوو؟ ئه ئاسایی ترو له
ی م دێڕهئه وهبن لێوانهنجاوی تانیا، لهموچاوی پڕ میهرو ڕهده و ڕوانیهوهوییهدانه

 :وهپوشکینی گوته

 م".بۆ تانیا دێوانه که وهناشارمه وه"ئونیژین، من ئه

ڵ گههات. لهدهوی نهو ڕاببوو. کاورین، خهخهماڵێ، یگورسیمیونوفیچ له وهیینهکاتێ گه
وڤیچ، ، یگورسیمونکهبۆ نێو باخه وهڕایهڵیدا گهگهرمی قسان بوو و لهرگهمێردا سهپیره



سی ببوو، فهنهنگهدووچاری ته ندهرچهو بوو. ههڵهی قهرزی چوارشانهپیاوێکی بااڵبه
ی. سیمای، وباندا پێیدا بگهڕێگهت بوو لهحمهگورج و گۆڵ بوو، زه وجاش هێندهاڵم ئهبه
ر گهئه که وهکاتهوابیرده میشههه رچاو کهبه هاتهنواند، وادهوامی دهردهکردنی بهلهپه

بێ و موو شتێکی وێران دهی ئیدی ههکهر کارهسه نگ بگاتهڵ بێ و درهتۆزێ ماته
 نامێنێ. وهر پادارییهسهئاداری به

و  وهبکاته ک تازهیهناسهکی کرد تا ههیهستهڵوه؟ ههچیه مهزانی نهێنی ئهبزانم ده-
 ری ڕۆیی:سهوجا لهئه

ر سه یتهبخه کهرما پێوهر گهگهاڵم ئهتی، بهستوویهبه کهوییهزهبینی کو دهوه-
. رمهواو گهی تهکهیر ده، سهوهکهرزهروی ئهسه تر و نیوێک لهت، یانی مهدارعاساکه

 ؟بۆ وایه مهئه

 وێ نایزانم.گوتی: ڕاستت ده وهنینهپێکه کاروین به

موو شتێک ش ناتوانێ ههللهترین کهورهر بزانی. گهشتێک ههموو ء!... تۆ ناتوانی ههنه-
 یت؟فهلسهرمی فهرگهر سهربزانێ.. ئایا هێشتا هههه

 رونناسیم.و دهفهلسهریکی موتااڵکردنی فهزۆری خهڵێ، بهبه-

 تت ناکات؟بێتاقه-

 م.ڵناکههه فهلسه، بێ فهوهوانهپێچهبه-

 کانی ڕێک خست و گوتی:قیته یگورسیمیوڤیچ، سمێڵه

 .ڕاستی پێم خۆشه، بهکانت خۆشهکاروبارهڵال! زۆرم دڵ بهڵال، ماشه، ماشه-

غار دووان و بهکی کرد بهر پێیهر سیمای. ههسه ڵخست. ترسێک نیشتهپڕ گوێی ههله
ڵدا ون دوکه ڕهکان و چهختهنێو چڕی درهپڕ لهرچوو. لهدا بۆی دهکهقامی نێو باغهشهبه

 بوو.

 وهکهدرختهی بهسپهم ئهکێ ئه-: وهگوێی کارویندا زرینگایهله نگێکی نائومێدانهده
 سپهم ئه، ئهی کردووهوهست بڕێک زاتی ئهک، چ دهیهچهس به، چ ناکهوهستۆتهبه

م کهێران بوو! باخهماڵم، وێران بوو! و. هاوار بهوهستێتهببه وهم دار سێوهبه تۆپیوه
 !م خوایهماڵم، چیبکهوێران بوو. هاوار به



کداو یهدا بهکانی دهستهست دیار بوو. دهرێشان و پهالی کاروین، زۆر په وهڕایهگه که
ی؟ کهڵ دهگهدا چ بڵێ؟ چییان لهتیهحلهنه ڵکهم خهڵ ئهگهیگوت: پیاو نازانێ لهده
 وهکهدارهی بهکهسپهو ئه بۆ ئێره ینی هێناوهپه یهبانهرههو عستپکا، دوێ شهئه
 وهسێ شوێنهله که ستووهی توند بهکهسپهی ئهشمهڕه ،هێندهر پیاوه. کهوهتهستووهبه

ڵ گهی لهقسه دا بکات؟ کهڵکهم خهڵ ئهگه. پیاو نازانێ چ لهبریندار بووه کهتوێکڵی داره
 ڵیواسی.هه ت، پێویستهربهی شهڕهکه کات بهکات و خۆیت لێدهی چاوی حیز دهکهده

 تی ماچکرد و گوتی:ئامێز گرت و ڕوومه ، کاروینی لهوهواو هێدی بووهته که

زمان بۆتی  هاتنت خۆشحاڵم، هێند خۆشحاڵم ناتوانم بهڕاستی بهڵال، بهڵال، ماشهماشه
ڵ گهڕێ. له وهوتهکه وهمان خێرایی جارانهههوجا بهونتم"! ئهمنوربڕم، زۆر زۆر مهده

کانی دی، موو شوێنهو هه کهڕان، نارنجستانهگه کهموو باخهیدا ههکهشاگرده کۆنه
 " بوو.یهدهم سهڕجووی ئهنی "پهخۆی گوته شیان دا کهکهنگههه رێکی دوو کوورهسه

. دنیا وهی ڕوناک کردهکهاڵت و تیشکی ڕۆژ باخهڕۆژیان لێ هه وهکردنهم پیاسهدهبه
 وهکرده وهی پرشنگداری خۆی. بیری لهئاینده له وهبیرکردنه وتهرم بوو. کاروین کهگه
. یهوهستهدهو هێشتا هاوینێکی دوور ودرێژو خۆش بهتای مانگی پێنجهرهسه تازه که
بوون، دا تووشی دهم باخهمنداڵی له به ی کهستانهو ههئه کوستێکی خۆشی وهپڕ ههله

سپایی ماچی کرد. ئه ئامێز گرت و به مێری لهویش کابرای پیرهئازای گیانی داگرت. ئه
بۆ ماڵێ و  وهڕانهدوو گه ردووکیاندا کێشا. دوو بهر ههسهری ڕابردوو باڵی بهوهبیره

بیری ری ڕۆژانی منداڵیان وهوهش بیرهشتانهم ورده. ئهیماغ و پسکیتیان خواردچاو قه
ستێکی ری ڕابردوو بوو و ههوهبیره ڵ به. خۆشی و شادی ئێستا تێکهوهکاورین هێنایه

 دڵیدا جۆش دا.شادمانی قوڵیان له

نجام چوو بۆ ویشدا خوارد. ئهڵ ئهگهی لهوەو قاوهڕوانی کرد تا تانیا بێدار بووهچاوه
 وتهی خۆی و کهکهی کرد. پاشان چوو بۆ ژورهر پیاسهوێندهک لهیهو ماوهکهو باخهنێ

کرد. جارجارێ چاوی و یادداشتی تۆمار ده وهخوێندهوردی کتێبی دهکارکردن. به
هێشتا ئاونگیان  ی کهکهمێزه یڕوانییهده وهکهرهنجهپه بڕی و لهڵدهی ههکهر کتێبهسهله
رزن و لهخۆشی و شادیدا دهشی لهکانی لهمارهموو دهستی کرد ههبوو. هه وهرهسهبه

 ن.کهما دهسه

"٢" 



پێدا. مێشک و  تی شاری درێژهڵهشغهمان ژیانی پڕ مهگوندیشدا هه کاورین، له
ینووسی و خۆی فێری زمانی . دهوهیخوێندهجاران پتر دهعسابی ماندووتر کرد. لهئه
ی کهر الی کارهرێ هۆش و گۆشی ههده چووهش دهبۆ پیاسه کرد. کاتێ کهتاڵیش دهئی

یر بوو چۆن کانی پێیان سهخۆییه خانه وت کهخهم دهکه بوو. هێنده وهڕانهو گه
 کهوهدرێژایی شهوا بهئه وتبایهعاتێک خهوت، ڕۆژێک نیو سهڕێکهر بهگهکات. ئهڵدههه
یف کهر چاالک و پڕ کارو بهدا ههشهوییهموو بێ خهم ههڵ ئهگهاڵم لهزڕا، بههوی دخه

 ماغ بوو.دهو به

 زۆری و ڕۆژانهکێشا. بهی زۆر دهره.. جگهوهخواردهکرد، زۆری دهده زۆری قسه
نیشتن و ڵ تانیادا دادهگههاتن بۆ بوریسوکاو لهده رهوروبهو دهکانی ئهکچۆاڵنی گونده

 مانچههات. کهدرواسێیان بوو، ده نج، کهگوت. جار جاریش کوڕێکی گهگۆرانیان ده
اڵم ماندوو گرت. بهسازو ئاوازی وان دهو لێهاتوو بوو. کاورین گوێی لهنێکی کارامهژه
 .وهبووهرشانیدا شۆڕ دهسهک و ملی بهیهوههاتنهکانی دهبوو. بێ ئیختیار چاوهده

کە دانیشتبوو کتێبێکی یوانهر ههبهله وهسرانێک پاش چا خواردنهورین، عهکا  
کانی و دوو گۆرانی بێژدا دۆسته کێک لهڵ یهگهژوری میوان و له ، تانیا لهوهخوێندهده
 کهنهژه مانچهتی کهیارمهنگی نزم بوو، بهیان دهوی دیکهرزو ئهنگی بهکێکیان دهیه که

کان ند وشهرچهدێرا. ههکان ڕادهکرد. کاورین گوێی بۆ وشهکیان دهی گۆرانییهپرۆڤه
داناو  وهکهالیهی لهکهنجام کتێبهیی، ئهگهدهماناکانیان تێ نه اڵم لهڕوسی بوون، به

:کیژێک  ی کهوهبریتی بوو له کهیی. گۆرانییهیان تێگهمجارهڵخست. ئهوردی گوێی ههبه
 هێنده نگهم دهوێ. ئهژنهده کهنێو باخهنگێکی نهێنی ئامێز لهودا دهشه نیوه یاڵ، لههخبه

 نگانهو دهشکۆ و پیرۆزی و گونجانی ئه کات کهخۆی ناچار ده کچه که ناسک و دڵگیره
ازی ی ڕوهپاش ئه رک کردن، دیاربکات. کچهده تهی فانی نایهندهلقهی خهبۆ ئێمه که
فڕێ بۆ مرێ و روحی دهجێ دهست بهکات، دهڵدێنێ و دیارییان دهکان ههنگهده

ژوری تی بهبێ تاقهرپێ. بهسه ستایهئاسمان". پێڵوی چاوانی کاورین قورس بوون، هه
کۆڕی  هاتوچۆ. که وتهر کهوێندهداو لهکهردااڵنهبه ڕی و خۆی کرد بهمیواندا تێ په

و پێی  کهیوانهر ههبه ڵ خۆیدا بردییهگهستی تانیای گرت و لهو بوو، دهوامۆسیقا ته
 . ناتوانم خۆم لهیرهکی سهیهفسانهیاڵم مژولی ئهفیکر و خه وهیانی زوهبه گوت: له

کوێم کێ و له. یان لهوهتهکوێ خوێندومهم. نازانم لهڕزگار بکه یهفسانهو ئهڕی ئهشه
. نگ نیهند زۆریش هاوئاههرچه. ههرنج ڕاکێشهاڵم چیرۆکێکی دڵگیر و سهبه ؟بیستووه



ر وبهمهزار ساڵ له. ههو ڕوون نییه زۆریش ساده ت پێ بڵێم کهوهئه وهڵهوهههبێ لهده
ندین ردان بوو... چهرگهبستان سهرهبیابانی سورریا یان عه شپۆش لهنێکی ڕهبهڕه

 بینن کهشپۆشی دی دهنێکی ڕهبه، ماسیگران ڕهوهو بیابانانهالی ئه وقۆناغ له
م بوو. کهبەنی یهم تارمایی ڕهنی دووهبهکات. ڕهما دهسه ریاوهر دهسهسپایی بهئهبه

 فسانهم ئهله و، چونکهربکهمێشکی خۆت دهروونناسی لهکی دهموو یاسایهئێستا تۆ هه
کی دی ، تاپۆیهوهمهکهتاپۆی یه . له... گوێ بگرهکراوهچاونهجۆرێ ڕه هیچدا بهکۆنه

، واتا تارمایی رهو سێبه وێنه ... هتد. چونکهوهوتهم کهسێیه وهمهدووه . لهوهوتهکه
م وت. جارێ ئهکهردهشوێنێکدا ده ی لهر جارهمر هه، زیندوو نهکهسڵییهئه نهبهڕه

قوتبی  هندستاندا و جارێکیش له سپانیاو، پاشان لهئه فریقا، جارێ لهئه له ییهتارما
رگیز هه رچوونهم دهاڵم ئهرچوو. بهمین دهسنووری زه ت لهباکوردا بینرا. ئاقیبه

 یسارههه ئێستا له م تاپۆیهئه یهوهوێ. لهکهرنهچیدی ده م تاپۆیهئه کارێک که یکردهنه
، ببینرێ. ئێستا ی خاچ دایهشێوهله کانی باشووردا کهسارهکۆ هه له یهوهریخ، یان لهمه

زار ساڵ "ڕێک پاش هه که دایهم پێشبینییهله یهفسانهم ئهکی ئهرهتی و سهڕهخاڵی بنه
وی و ر زههس وهدێته بیاباندا وێڵ بوو، تاپۆکه له کهنهبهڕه ی کهو مێژووهدوای ئه

واو بووبێ... ته زار ساڵهم ههئه چێ کهپێده نوکهدا". ههر دهشهی بهخۆی نیشانی تیره
 شپۆش بین".نی ڕهبهڕوانی ڕهی چاوهمڕۆ یان سبهبێ ئهبێ ده یهفسانهم ئهپێی ئهبه

 .یرهکی سهیهفسانهبوو، گوتی: ئهدڵ نهی بهیهفسانهم ئهتانیا، ئه  

م یهفسانهم ئهچۆن ئه من بیرم نیه که یهوهیرتر ئهسه مهنی و گوتی: لهکاروین پێکه  
؟ یان سێکم بیستووهکه ؟ ئایا لهوهتهشوێنێکدا خوێندومه . ئایا لهسپیوهمێشکدا چهله
و ستم بووههه ڵ بهتێکه یهفسانهم ئهاڵم ئهو نازانم. بهونم؟ بیرم نیهخه شێت هاتبێتهده
 بێ".نه مه، ئهوهمههیچ ناکه بیر له تا ئێواره وهیانییهبه له

رقی ت و غهوت بێ تاقهرکهدهماڵ وهکانی، کاروین، لهبۆالی میوانه وهڕایهتانیا، گه  
ا ببوو. واوی ئاوتهتاو بهکردن. ههپیاسه وتهکاندا کهاڵنی گوڵهنار تهکهیااڵن بهبیرو خه

نوێ رله، مۆسیقا سهوهماڵههات. لهده وهکانهئاودراوه تازه گوڵهکجار خۆش لهبۆنێکی یه
ڕان و گه وهم بیرکردنهدهدا. کاروین، بهکان دهنگی گۆرانی بێژهده جۆش و خرۆشی به

خۆی ی بهوهی بڕی و پاشان بێ کهموو باخههه رهبهره، بهکهفسانهی ئهرچاوهبۆ سه
 . وهدا نشێو بووهکهناری چۆمهکهستی بێت بهبهبزانێت و مه



 ییهخۆ زانی گهڕاو کاتێکی بهگهکاندا دهختهوتووی درهرکهدهگ و ڕیشاڵی وهنێو ڕهبه
ت بوون. لق و پۆپی حهناڕه و دوو سۆنهوهمینهکان سڵهلی زۆنگاوه. مهکهخ ئاوهڕه

اڵم ئاوی . بهوهدایهیان دهر تیشکی ئاسۆدا هێشتا بریقهبهکان لهر کاژهچڕو تاریکی دا
 ی مرۆری تازهورهکی گهزرایه. مهوهڕییهپه کهچۆمهتاری ببوو. کاورین، له کهچۆمه

م چوو ئهکرا. پێدهدهدی نهدا بهرهوروبهو دهواری ژیان لهمیدا بوو. شوێنهردهبهڕواو له
میزادی پێ رگیز پێی ئادههه وتۆ کهمینێکی ڕازئامێزی ئهر زهر سهسه وهبچێته ڕێیه

و هێشتا دوا ردهزه خۆر چوبێته تازه ر خۆرنشینێک کهسه وتبی. بچێتەوەکهنه
 .وهو ببریسکێنه وهوشێتهر بدرهوێندهله نازو شکۆوهکانی بهتیشکه

ند ! چهمینێکی فراوانهرزهفیکران ڕاچوو: چ سه و له ی گرتو ڕێگایهکاورین، ملی ئه  
دا فراوانه مینهرزهم سهکون و قوژبنی ئه موو جیهان لهڵێی هه! دهکپ و ئارام و ئازاده

ڕوانی منە تابچم و من و چاوه ڕوانێتهده وهی خۆیهشارگهحه و لهنهان بووهپه
 !وهنوێ بیدۆزمهرلهسه

ی فێنک و خۆشی ئێوارێ، . شنهروێشکهکه ی خستهکهزرا مرۆرهخۆش مهکی یهشنه  
. وهڵیکردهمدیس هههه باکهڕی و شنه. تۆزێک تێپهوهری کۆتی کاورینی فێنککردهسه
 وهوانهپشت ئهک و لهیهوهریان هاتهکان سهیان توندتر بوو. مرۆرو گیایهمجارهئه

الی رسامی وێستا. لهسهگوێ. کاورین به کان هاتهدارکاژهلکی ئاسایی په ی چپهخشه
 م لولهوت. ئهدیارکهپۆل ئاسا بهلول ئاسا یان شهردهکی تاریکی گهیهلوله ئاسۆوه
م کهیهر لهاڵم ههبوو، بهدیار نه یهم لوولهی ئهوارهدا. قهوی لێک دهئاسمان و زه تاریکه

و کاورین رهڵکو زۆر خێرا به. بهستاوهوهجێی خۆی نهله بوو که دیار وهماشاکردنهته
خۆی الداو  لهپه. کاورین بهوهبوهبچووکتر ده وهبووهتا نزیکتر ده م تاریکیهدێت. ئه

برۆ شپۆش، قژ ماش و برنج، ئهراپا ڕهنێکی سهبه. ڕهوهکرده م تاریکییهڕێی بۆ ئه
 ڕی. پێیهتێپه وێوهرسینگی، لهسه ی خاچدا خستبوونهشێوهکانی لهستهش، دهڕه

وجا و ئه وهوتهکاورین دوورکه قاوێک لهوی بوون. بیست شهر زهسهکانی لهخاوسه
ڕوویدا ی بهکی پڕ میهرو بێباکانهیهقاندو بزهری لهوی کرد. سهشای ئهمهته وەوڕایهگه

تر ورهمدیس گهتبوو ههکاورین ڕه له گ بوو. کاتێ کهنموچاوی الواز و بێ ڕهدا. ده
نێو و بهکهخی چۆمهر ڕهسه ڵدایهنگی خۆی ههبێده . بهوهڕییهپه کهچۆمه . لهوهبووه

 چاو ون بوو.ڵ ئاسا لهتبوو و، دووکهکاندا ڕهدارکاژه



و ڕاسته کهفسانهئه که چاوی خۆت بینیتگوتی: بینیت، خۆ به وهژاوییهشڵهکاورین، به
ربکات، ده یرهم تاپۆ سهنهێنی ئه ر لهوڵ بدات سهی ههوه. بێ ئهدرۆی تێدا نیه

کانی شهڕه واوی جلهته به وهنیزکه نیا لهر تهک ههنه ی کهوهخۆشحاڵ و ڕازی بوو له
مان کاتدا ههژاو لهشڵهواوی بینی، تهی بهکهنهبهموچاوی ڕهڵکو سیماو دهبینی، به

کرد. یان دهدا پیاسهکهباخهکان، هێدی هێدی لهبۆ ماڵێ. میوانه وهڕایهخۆشحاڵ گه
 نهبهر خۆی ڕههه واتهوام بوو. کهردهر بههێشتا هه وهماڵهکۆڕی مۆسیقا، له

 کهشپۆشهڕه نهبهکرد چیرۆکی بینینی ڕهزی دهدڵ حه، پڕ بهی دیتوهکهشپۆشهڕه
ی و پێشکهن و بڵێن چاوی ڕێشکهی پێبکهدڵی خۆیاندا گاڵتهله اڵم ترسا که. بهوهبگێڕێته
نی. درکێنێ. قاقا پێکهسی نهالی خۆی بپارێزێت و بۆ که م نهێنییهلێبڕا ئه . بۆیهکردووه

ادتر بینی. یف ترو شکهجاران بهماو سوڕدان. خۆی لهسه وتهگۆرانی. که ڵیکردههه
 دی کرد.سیمایدا به تیان لهکان و تانیا شادی و ئیلهامێکی تایبهمیوانه

 

"٣" 

ر سهی خۆی و لهکهژووره کان ڕۆیشتن، کاورین هاتهواو بوو و، میوانهشێو ته که  
اڵم دوای تۆزێک تانیا ، بهوهبکاته کهنهبهڕه یویست بیر لهوت. دهک پاڵکهیهفهنهقه
. وهکانی بابم بخوێنیهگوتاره یهتت ههوت و گوتی: ئاندریوشا، تاقهژوورکهوه

 نووسێت.رزن. شتی چاک دهکانی بهگوتاره

 وهستکردهکی دهیهم بزهدهوت و بهژورکهدوای تانیا وهیگورسیمیونوفیچ، دوا به  
، وهوێ بیان خوێنییهشتهدهر گه. ئهدهی تانیا مهقسهرزن. گوێ بهڕاستی بهگوتی: به

 .ونهرمانی خه، دهوهوێ بیانخوێنهوا شهئه

 که و بابم ناچار بکه وهکان بخوێنهگوتی: ئاندریوشا، گوتاره وهری متمانهو پهتانیا به  
 ڕ باغداری بنووسێت.مهل لهسهکادیمی تێروتهکی ئهیهتوانێت نامهپتر بنوسێت. بابم ده

رمن رێکی بێ فیز و شهر نووسهکو هه. وهوهنی. سووربوهسیمونوڤیچ پێکهیگور  
 سلیم بوو.نجام تهزانی چ بڵێ، ئهیدهبوو و نه شپرزه

کانم وێ گوتارهتهر دهگهو گوتی: ئهوهزێکی جیاکردهند کاغهرزۆک چهستی لهدهبه  
. وهبخوێنه ڕوسیانه رگوتارهسه و ی "گاشهم گوتارانهڵجار ئهوه، ههوهبخوێنییه



بۆ تۆ خۆش نین...  م گوتارانهاڵم ئه. بهوهتهاڵمی چم داوهمن وه بزانی که پێویسته
 .وهکاتی خه م تازهرن و دووهروبهم بێ سهکهیه

پاش و لهکهفهنهراخ قهقه وت. یگورسیمیونوفیچ، لهرکهدهوه کهژووره تانیا، له  
ی کشتوکاڵیدا پێشانگه نوسم. لهکی زۆر گوتی: ئاخ برای ئازیز. من گوتاران دهنگییهدهبێ
ڵێن ڵکی دهموو خهگرم. ههردهاڵت و میداڵ وهندێ جاران خهم و ههکهشداری دهبه

میزادێک... پسوتسکی، ری ئادهی سهندازهئه ی بهکهریهن ههپسوتسکی سێوی وای هه
ردی ده. .. خۆاڵسه بهکه ست هێناوهدهکانی وهباخه های لهمانێکی وهت و ساروهسه

 و شکۆ.ن پایهم خاوهدارو ههم پارهنی: هه"کوشوبی" شاعیر گوته

ندو چون جوان و کانم بێ چهچێت؟ باخهچی دهبه تۆ بپرسم کهم لهکهزدهاڵم حهبه
 له جگه که کهزگایه. دهکی بێ هاوتایهیهخانههڵکو موزبه ین... باخ نیهعالن. باخی نموونه

تی کشتوکاڵی نعهو سهرهبه یهنگاوێکی تازه. ههیهخێکی سیاسی زۆریشی ههجوانی بایه
م کی ئهرهبێ؟.. ئامانجی سهی چ دهکهچێت و ئاکامهچ دهاڵم بهرخی ڕوسیا... بههاوچه

 ؟!چیه کاره

 .ئاسانه م پرسیارهاڵمی ئهوه-

دێت؟  م باخهر ئهسهوێ بزانم دوای مردنی من چی بهمه. دهنیه اڵمهو وهستم ئهبهمه-
 کهباخه نا کهوهر ئهبهله تهڵبهچێت. ههتیا ده کهک مانگ پاش مردنی من، باخهیه پێموایه

م. م کارهمن ئاشقی ئه که یهوهر ئهبهڵکو له، بهیهوانی زۆری ههو کرێکارو باخهیهورهگه
خۆمم پتر خۆشبوێ. من  له یهوهوێ. لهم خۆش دهم کارهیت؟ من ئهرزم ههحاڵی عه

م لێدان، ڵهم. قهکهجێ دهستی خۆم جێبهدهکان بهموو کارهم. ههکهڕۆژ تا ئێوارێ کار ده
کێک ر یهگهم. ئهکهۆم دهستی خدهبه م کارانهموو ئهر ههکردن، ناشتن. هه موتوربه

ب دهسنوری ئه ندێجار لههه بم کهده تووڕه م و هێندهبهغیلی پێدهتیم بدات بهیارمه
چاوی تیژی . لهشارداوهشقی کاردا خۆی حهئه ک لهموو نهێنییهچم ،ههردهده
نی دیده چمهده . کهشارداوهکدا خۆی حهستایهی وهستی کارامهدهکدا، لهستایهوه

ترسی  میشه. ههکی دیهجێیه م دڵم لهکهست دهنیشم ههعاتێک دادهدۆستێک و نیو سه
ینێ من سبه که وهبیری لێبکه رهوجا وهربێ. ئهسهشتێکی به کهک باخهنه دڵهم لهوهئه

کان؟ یان وانهکات؟ باخهجێ دهجێبه م کارانه؟ کێ ئهوهگرێتهمردم کێ جێم ده
 ونهکانم بکهی باخهسبه که یهمهی من ئهورهمی گهکرێکاران؟ ڕاست و دۆغری خه



. ترسی ندان نیههۆڵبهو سهروێشک و کرم بڕهکه نا چ ترسێکم لهستی بێگانان، دهده
 ستی بێگانان...ده ونهکانم بکهباخه یە کهوهم ئهورهگه

 علووم لهری ڕۆیی: مهسهله وهنینهپێکه ... بهیهتانیا هه یبڕێکاورین گوتی: خوا نه  
 چێت.ردهری لێی دهکات و چاکیش سهکار دهز لهویش حه... ئهرتر نیهتهروێشکان خهکه

 کهدوای من باخه چێت. خۆزگهردهکانی دهکاره ری لهو سهزایهڵێ تانیاش شارهبه-
ر هاتوو گهکات، ئهنه و ڕۆژهاڵم... خوا بهبێ! بهباشتر ده وها لهو! جستی ئهده وتبایهبکه

 شوی کرد.

سپایی گوتی: ئه کاورین و به ڕوانیه وهچاوانی ترس لێ نیشتووهیگورسیمیونوڤیچ، به  
 کهتانیا شوو بکات و پاشان منداڵی ببێ و ئیدی فریای باخه که دایهوهله کهتیهگبهنه
 شوو به یهوهش خراپتر ئهمه، خۆ لهخۆیدا کارێکی زۆر خراپهخۆی له مه. ئهوێکهنه

ی بیخوازێ و کهت و سامانهروهر سهبهنیا لهی بێ و تهکهماڵه چاوی لهپیاوێک بکات که
ڵێن: ژن ده که ر دووشتی وایهبهر لهچێت. ئاخر ههست دهدهله کهساڵێک باخه ئیدی به
 !تی خوایهحله! ژن نهخوایه قامچی

 نگی گوتی:مێک بێدهڵکێشاو پاش کهیگورسیمیونوفیچ، ئاهێکی هه  

 تیوهو ههم تانیا شوو بکات. ئهزناکهاڵم من حهرستی بزانیت، بهخۆپه به مهتۆ ئه نگهڕه-
؟ من دڵنیام نهلێدامانچهریکی کهخه میشهکات و ههده هاتووچۆی ئێره بینی کهده جیقنه

ت. ئیدی برای یدا نایهچارهر خۆشیم بهاڵم دیسان ههرگیز شووی پێناکات، بهتانیا هه که
 بم.فیکری خۆم حاڵی ده رێکم و لهشهئازیز منیش بۆ خۆم به

دا دیار بوو کهژووره هاتووچۆ به وتهکه وهرانییهنیگه ستا، بهیگورسیمیونوڤیچ هه  
و گوتی: من وهگیرفانییه پاندنهکانی تهستهتوانی بیدرکێنێ. دهیدهاڵم نه، بهشتێکی پێ بوو

کورت یڵێم، بهڕاشکاوی دهدڵدا بێ بهکم لهرچیهم و ههنا ناکهپێچ و په ز بهکم حهبابایه
 ر تانیا بخوازی لێت ناترسم. تۆ پیاوێکی هوشیارو بهگهپیاوێکی ئه و کرمانجی تۆ تاقه

ی من تۆم وهله جگه مهفیڕۆ بچێ. ئهنجی ژیانی من بهرگیز ڕازی نابی ڕهانی و، ههویژد
ر خوا بکات، تۆو گهئه م. بۆیهکهده وێ و شانازیت پێوهکو کوڕی خۆم خۆش دهوه

 بم.ک ببن، زۆر خۆشحاڵ دهتانیا بۆ یه



یویست بڕوا... و دههوی کردهرگاکهکی بۆ کرد، یگورسیمیونوڤیچ دهیهکاورین، بزه  
کو وا وهر کوڕێکتان ببێ، ئهگهکی کردو گوتی: ئهیهستهڵوهدا ههرگاکهنێو دهپڕ لهاڵم لهبه

 ری ڕۆیی:سهم.. لهکهی دهردهروهپسپۆڕێکی کاروباری کشتوکاڵ په

 و باش!! شهیاڵی خاوهخه مانهموو ئهاڵم هه... به-

ی وهخوێندنه وتهت لێی ڕاکشاو کهئیسراحه و، بهکاورین، پاش ڕۆیشتنی ئه  
کانی دهناونیشانی "کشتوکاڵی سه م گوتار بهکهی. یهکهخوێیهکانی خانهگوتاره

ی ربارهاڵمێکی ڕێزدار ز. دهوه ناونیشانی "کورتهم گوتار بهڕاست" بوو. دووهناوه
رنجێک ند سهناونیشانی "چهم بهیه." گوتاری سێل هێنانی خاکی باخێکی تازهعهمهره
اڵم بوو. بهیان ههتانهو بابهش ناونیشانی لهکانی دیکهکردن" و گوتارهڕ موتوربهمهله

و ت ئهنانهکاندا کێشا بوو، تهموو گوتارهر ههسهکی گیانی باڵی بهییهشپرزه شنهچه
 گیانییه و شپرزهر لهبوو، ههناونیشانی "دار سێوی واڵتی ڕووسیا" به ش کهگوتاره

 کرد "گوێ لهست پێدهده التینییه م ڕستهکانی بهبوو. یگورسیمیونوڤیچ وتارهرنهدهبه
". سهلفێکی بهئه سهسێ کهکۆتایی پێ دێنا "که یهم ڕسته" و بهموخالیفانیش بگره قسه

ق و ناشیرین ی ڕهک دنیا قسهین، یهینووسزمانی التینی دهبه دا کهم ڕستانهنێوان ئهله
پشت له زانی پسپۆڕانی کشتوکاڵی کهت و نههالهوخۆ دژی "جهڕاسته کرا کهدی دهبه

" تی دژی ئاغای "گاشهتایبهسروشت" نووسرابوون. به یانڕوانییهده کادیمیاوهکورسی ئه
نجام یی ڕۆنابوو" کاورین، ئهڵاڵرهی کفرکردن و بهر بناغهسهتی خۆی له"شۆره بوو که

ی حمانهری بێڕهسهربڕینی پڕ داخ و کهرو دهروبهتی بێ سهندێ بابهتووشی هه
و لێدانی ئهڵدهجه خوارد کهده وهر داخی لهکان بوو، نووسهری گوتارهنووسه

فکران . لههکراوغهدهپێی یاسا قهبه وهشکێننهخت دهدزن یان درهده ی میوهدێهاتیانه
 دا جگهقانهم دهاڵم پیاو له. به. کارێکی ماقوڵ و ڕێکوپێکهی کارێکی چاکهکهڕاچوو "کاره

موو شوێنێک هه له دی ناکات. پێم وایهڕفرۆشتن چ شتێکی دی بهقی و شهدڵڕه له
ر دڵ دهبهڕاده و لهڵکانێکی تووڕهران خهزهن نهکدا خاوهیهموو کاروپێشههه . لهروایههه

 ر واش بی".بێ ههده ست و دڵ ناسکی خۆیان، پێم وایهقوربانی هه بن بهناسکن و ده

کانی بابی بوو، ندی گوتارهر دڵبهدهبهڕادهله ی کهو تانیایه. ئهوهتانیا کرده بیری له
کاڵ، چاپوک و نگ ، ڕه. تانیا کیژێکی وردیلهوهیگورسیمیوڤیچ کرده وجا بیری لهئه

کو کانی وهدرشته شهڕه بوون. چاوه وهرهدهکانی سینگی بهگورج و گۆڵ، ئێسکه
رنجی کاورینیان ڕاکێشا. سه مانهموو ئهگێڕا. ههوام دهردهن، بهی تاقیبی شتێک بکهوهئه



ن رچاوی خۆی. دیسابه هێنایه وهکانییهکورته القه وجا یگورسیمیونوڤیچی بهئه
و میشهکرد و ههده شهگفتوگۆو موناقه زی لهر تانیا. تانیا زۆر حهسه وهڕایهگه
 بێ". ر تووڕهدهبهڕاده له ، پێم وایهکرد "تووڕهکانی دهتی قسهکی زۆر تایبهیهشێوهبه

ێکی ستکانی تووڕدا. ههیی و کتێبهگهاڵم هیچ تێ نه، بهوهخوێندنه وهوتهدیسان که  
زاران بیری هه ستێک کهمۆسیقا. هه ماکردن و گوێگرتن لهستی سهخۆش دایگرت، هه

نیا ته یرو نائاساییهسه نهبهم ڕهر ئهگهئه بیردا هات که ی بهوهمێشکیدا وڕوژان. ئه له
ۆو تاپ که هایهخۆشێکی وهو نهخۆشهم نهوا ئهی دیبێ ئهسی دی نهم دیتبێتی و کهئه

 مێک ترساندی.که م بیرهرچاو. ئهبه نگانی دێنهبهشه

ر سهواڵیدا زاڵ بێ بهستی. ههردوو دهنێو ههری خستهدانیشت و سه کهفهنهر قهسهله  
دا، کهژورهریدا کێشا بوو. پاش تۆزێک هاتووچۆ بهسهباڵی به دا کهخۆشییهو نهئه
شکاند. دهزووی نهتێنوێتی و ئاره کهتی کتێبهاڵم بابه، بهی خۆیکهر کارهسه وهڕایهگه
یان خۆی گۆڕی و مەو بهرو مەزن بوو. دهرسوڕهێنهوداڵی شتێکی نادیارو سهو عهئه
 . ئاخری کهتهئیسراحه کرد پێویستی بهستی دهی. ههنێو جێگاکه چووه وهدڵییهبهنه به

نگی داو پێش زه ، لهکهچوو بۆ نێو باخهده بوو کهنگی یگورسیمیوڤیچ ده گوێی له
نگ بوو و مێک مهڵداو کهند پێکێکی ههرابی بۆ بێنێ، چهشه ی گاز کرد کهکهتهخزمه

 وت. وی لێکهخه
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گوت. کدی دهیهی ناشیرینیان بهڕیان بوو وقسهزۆری شهیگورسیمیونوڤیچ و تانیا به  
 گریان کرد بوو و چوو بووهستی بهڕیان ببوو و تانیا دهی شهکههیانییش بهو ڕۆژهئه

 خوارێ. هاتبووهبۆ چای خواردن نهبۆ فراڤین و نهی خۆی و نهکهژووره

کو دا . وهکهژووره هاتوچۆ به وتبووهکه وهندییهزامهڕهڵجار بهوهیگورسیمیونوڤیچ هه  
 وهوهالی ئهبت بهبت و ڕهت و زهدالهعه ێ کهلمێنسێکی بسهموو کهوێ بۆ ههبیه
بڕواو  زع و حاڵهر ئەم وهسهیتوانی لهاڵم نه، بهستوری ژیانهو دهرزترین بناغهبه
 یتان هاتهری شهکهزی. لهسپی غرور دابهئه نگ بوو و لهر زوو دڵی تهوام بێ ههردهبه

! کو پۆی بوو: ئاخ خوایهر پهو هه وهسوڕایهدا دهکهباخه ردان و وێڵ بهرگهخوارێ. سه



ی تانیای داو کهرگای داخراوی ژورهده سپایی لهئهخورا، بهڕۆ هیچی پێنهنیوه
 گازی کرد: تانیا! تانیا! وهزارییهرمهشهبه

لێ  وازم .. تکایهگوێ: وازم لێ بێنه نگێکی کزو گریاناوی هاتهده وهرگاکهپشت دهله  
 .بێنه

ت کاری کردبووه نانهو تهوهنگی دابووهدا ڕهکهموو ماڵههه زویربوونی باب و کیژ له
کانی رمی کارهرگهکو جاران سهش. کاورین، وهکهوان و کرێکارانی باخهباخه سەر

م و ئهوهینیانهبه وێتهت بوو. لێبڕا بکهحهویش ماندوو و ناڕهنجام ئهاڵم ئهخۆی بوو، به
تی ی تانیای دا. ڕوخسهکهرگای ژورهده . لهوهوێنێتهشێو بڕه ر لهبه وری زیزبوونههه

 گوتی: وهشۆخیهوت، بهژوورکهرگرت و وهلێوه

 یت!.. رم ناکه. شهره، وهرهوه-

ن تاکهڕهموچاوی فرمێسکاوی و تۆراوی تانیاو گوتی: یانی شهده رسامی ڕوانیهسهبه  
 .، جوانه؟ جوانهجدییه ندهوهئه

کو بارانی بوهار مەی گوت و فرمێسک وهتزانی چی پێکردووم! ئهر دهگهتانیا گوتی: ئه
ر ری ڕۆیی: ههسهکداو لهیهکانی دان بهستهدابارین. ده وهکانییهدرشته چاوهله

پێویست  که م گوتووهندهوهنیا ئه... تهکردووهتم نهڵهکی غهیهچ قسه ڕبکهکوشتمی، باوه
.. کرێکاران بگرین باشتره ڕۆژانه ر... بکرێ بهگهڕابگرین... ئه موو کرێکارهم ههناکات ئه

م ندهوهنیا ئه. من، من تهکردووهچ کارێکیان نه یهفتهک ههیه و کرێکارانهتۆ نازانی ئه
ی دامێ.. جا جنێوی کوڵکهربهک جنێوی سهزارو یهڕی و... ههچی لێم ڕاپهگوت، که

 پێناوی هیچیش". ناشیرین.. له

و ڕت کردوهشی خۆت شهیێ، بهدهو گوتی: گوێ مهوهکاورین، قژی تانیای ڕێک خسته
بابت  ر ناتۆرێی... بڕوا بکههه تایهتا ههئیدی، خۆ ههسه . بهفرمێسکیشت ڕشتووه

 وێی.زۆری خۆش ده

ی خۆشی ری ڕۆیی: ژیانی لێ تاڵ کردووم قسهسهله وهڵدانهنسک ههم ههدهتانیا به
ی وهکو ئهکات وهیرم دهجۆرێ سهوم. بهکی خۆشی لێ بژنهیهقسه تمهرزه. عهجوێنه

م ی ئه. من سبهیهکی ههبیانوویه تهڵبهتی با وابکات. ههیفی خۆیهبم. کهدا بێگانهم ماڵهله



 یدی نیهگرافچی. قهلهته بم به، دهوهدۆزمهڕۆم کارێک بۆ خۆم دهێ دێڵم و دهجبه ماڵه
 دڵی خۆی بکات.با به

و دڵ  ردووکتان تووڕههه چێ؟ ئێوهچی دهگری تانیا. گریان به، مهرهوه گیانه رهوه-
 .وهمهبا ئاشتتان بکه ره، وهردووکتانهتای ههناسکن و خه

کانی . شانهوهنیشتهدهکردو تانیا کوڵی گریانی نهی دهرخۆ قسهسهرم و لهکاورین، نه
رۆکی به ورهکی گهتییهگبهنه تۆ وایهکدا، لهیه دان بهستی دهو ده وهکردهکووڕ ده

ر سهله تهفهم و خهموو بشێوێنی و خهم ههئه دڵگیربوو که وه. کاورین لهگرتووه
درێژایی ڕۆژێک ی بهزمانهستهم بهخ ئهوو. چ ڕووداوێکی هیچ و بێ بایهشتێکی هیچ ب

 دا کهمهو دهنی وا کڵۆڵ و داماو کردبوو! لهمهموو تهدرێژایی ههنی بهیان خۆی گوته
چ  م باب و کیژهله دا جگهم دنیایهله بیردا هات که ی بهوهئه وهدایهدڵخۆشی تانیای ده

و ن ئهبوایهمان نهر ئهگهسی نزیک خۆش بوێ. ئهکو خزم و کهوی وهئه که سێک نیهکه
موو ژیانیدا هه بوو و، لهردان دهرگهبێ باب و دایک، ویڵ و سه وهمنداڵیه ر لههه
و شت، ئهچهدهویستی نهرگیز تامی خۆشهبوو و، ههده تی سۆزێکی دڵسۆزانهزرهعه

ستی کرد کرێ. کاورین ههڕوان دهسوکاری دڵسۆز چاوهکه نیا لهته ی کهویستیهخۆشه
کشێ، ده فرمێسکه چاو به م کیژهو ئهرهکو موگناتیس بهئەعسابی ماندووی وه که
اڵم وی گۆنا ئاڵی خۆش بوێ. بهڵهرگیز ناتوانێ ژنێکی قوت و قهستیکرد ههها ههروههه
شان و مل  یڕوانییهده . کهواو دڵی بردووهته مجورمهنگ کاڵ و الوازو کهم تانیا ڕهئه

کانی بۆ کانی تانیای گوشی و فرمێسکهستهکرد. دهی دهشکهناخدا گه و قژی تانیا، له
تی حهژیانی ناڕه بابی و له یی لهاڵم هێشتا گله. بهوهسڕی... ئاخری تانیا ژیر بووه

وجا تانیا ڕزگاری بکات. ئه زع و حاڵهم وهلهکه وهپاڕایهکاورین ده کردو لهخۆی ده
خوا  ختی خۆی کهبه یی لهگله وتهر لێوانی و کهسه وتهکه و بزه وهشایهگه رهبهرهبه

نینی داو قاقای پێکه . پاشان لهدڵی ناسکه و بۆ هێندهدروستی کردووه مجۆرهبۆچی به
وت. کاورین، دوای تۆزێک چوو بۆ رکهدهوه کهژووره غار لهگوتی من شێتم و به

دابێ، شان ی هیچ ڕووی نهوهکو ئهیری کرد یگورسیمیونوڤیچ و تانیا وه. سهکهباخه
ردووکیان خوارد. ههن و نانیان دهکهده دا پیاسهکهقامی نێو باخهشه کدی بهشانی یهبه

 زۆریان برسی بوو. 
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توانی بووی یگورسیمیونوڤیچ و تانیا ئاشت  ی کهوهبوو به کاورین، زۆر خۆشحاڵ
ژێری.  خێک دانیشت و چووهر تهسه. لهکهچوو بۆ باخه وهو خۆشیهم ئهده، بهوهبکاته

نینی ژنێک بوو، دیار بوو دیسان ک و پێکهیهبانهرهقی عهته قهنگی تهده پڕ گوێی لهله
 نگانهم دهگوێ. ئه یشتهفهومی ژنێک گهنگی نامه. دهوهرزبووهبه مانچهنگی که. دهمیوانه

ر کام سهچ واڵتێک، له کوێ، له. لهوهبیر کاورین خستهیان وهکهشپۆشهڕه نهبهڕه
بیر خۆی ی وهیهفسانهم ئهت ئهحمهزهرچاو. بهبه ی، هاتۆتهرهوهم بوونهئه سارههه

یاڵی خۆیدا خه دا دیتبووی لهکهزارهمه له ی کهشهو تاپۆڕهریک بوو ئهو خهوههێنابووه
بێ بااڵ، بهستهپیاوێکی ده وهرییهرانبهکانی بهپشت دارکاژهپڕ لهبکات. له ستهرجهبه

وت. قژی بۆز بوو بوو. کاڵوی رکهدهبێ وه ی لێوهی بچووکترین سرتهوهو بێ ئهخشپه
ک چوو. یهموچاوی مردوان دهده ر لهنگ بوو، ههبێ ڕه موچاوی هێندهوو. دهبر نهسهله

 ر بهریب یان کابرای سواڵکهبوو. کابرای غه وهڕوویهشی ناشیرین بهدنیا خاڵی ڕه
ی کهختهر تهسهو لهوهپێشه نگی هاتهبێده واند و بهری دانهسه وهتهزاکهب و نهدهئه

. تاوێکی باش لێکدی ڕامان، وهی ناسییهکهشپۆشهڕه نهبهیشت. کاورین، ڕهکاورین دان
اڵم م، بهکهکو جاری یه، وهوهویستییهخۆشهبه کهنهبهڕه رسامی و سهکاورین به

 دیار بوو، کاورین گوتی: وهسیمایهک بهندی و بێ موباالتییهڕه شنهچه

م شوێنێکدا دانیشتووی، ئه و بۆچی لهئێره ۆچی هاتووییهیاڵیت، برێکی خهوهتۆ بوونه-
 ناچێت". یهفسانهئه و کۆنهی تۆ لهکاره

 رق ناکات.: فهوهاڵمی دایههێمنی وه به کهنهبهڕه  

ی زاده مانهموو ئهر ههیاڵی، من، ههری خهوه، بوونهفسانهئه-کاورین:  ڕووی کرده
 نگم.به. من شهیاڵی وڕوژاوی تۆنخه

 ؟یاڵدا نیهرێی خهده چ بوونێکت له وێ بڵێی کهتهکاورین گوتی: یانی ده

یاڵی تۆ خه م. چونکهیاڵی تۆدا ههخه . من لهوهوای بیر لێبکه زوو لێیهچۆنت ئاره-
 هی گوت و سوکمهبم. ئهتیشدا ههبیعهته بێ لهمن ده واتهت، کهبیعهته له شێکهبه

 ر لێوی.سه وتهک کهیهبزه

زار ساڵ هه دنیای واقیعدا پتر له له ماغ دیاری. پێموایهدهکاورین گوتی: هوشیارو به
. بۆ یهکی وای ههیهفراندنی دیاردهیاڵم توانای ئهزانی خهم ده. من نهنت رانیوهمهته

 وێم؟ی؟ خۆشت دهکهیرم دهواسه



ی خوات لێ ڵبژاردهکرێ نێوی ههڕاستی دهبهی کهمانهکه ڵکهخه وتۆ له ڵێ، چونکهبه-
ست و بهی تۆ، مهوهی، بیرو بیرکردنهکهمر دهتی نهقیقهتی حهبنرێ. تۆ خزمه

ئاشکرا  . بهموو ژیانی تۆ مۆری خوایی لێدراوهو زانیاری تۆ، هههرهزووی تۆ، بهئاره
، واتا بۆ قڵ و جوانی کراوهبێڵی ئهقه شتێکی تۆ لهموو . ههدیاره مۆری خوایی پێوه

 .رخانکراوهدار تهدی و پایهبهجیهانی ئه

تی قیقهحه گاتهری فانی دهشه، بهرشهی بهتی نەمر"ت کرد، ئایا تیرهقیقهباسی "حه-
 مر؟نه

 .یهمر ههگوتی: ژیانی نه کهنهبهڕه

 ؟مرهێکی نهروهر بونهشهبه تۆ پێت وایه-

. تا رهشهی بهنۆڕی تیره. چاوهیهڕوانی ئێوهشکۆ چاوهکی جوان و بهیه، ئایندهتهڵبههه-
ی بێ تۆ و نموونه. بهیهم ئایندهئه گاتهبێ، زووتر دهکو تۆی زۆر ههجیهان، پیاوانی وه

نی خاوه زادن، کهرزو ئاربهسه ژین، کهده وههوشیاری و وریاییهبه کو تۆ کهوه
بیعی ستووری تهپێی دهو بهکی نیهعنایهت چ مهرییهشهرزو جوانن، بهتای بهرهسه
اڵم تۆو ن، بهڕوانی کۆتایی مێژووی خۆ بکهژنۆ دانیشن و چاوهو ئهستهبێت دهده

مر. تی نهقیقهحه ننهیهگهر دهشهی بهزاران ساڵ تیرهدرێژایی ههک تۆ ، بهی وهنمونه
خوا ڕێک کهت و فهکهرهرچی به. ههیهمهئه رزو پیرۆزی ئێوهرکی بهتکردن و ئهخزمه

 .بووه ستهرجهبوونی تۆدا به له کانی داوهندهبه عدی بهوه

 ؟نی جاویدان چیهمهکاورین پرسی: ئامانجی ته

، زانستدایه ش لهقینهشی ڕاسته. خۆموو ژیان خۆشییهکو ههمر وهنی نهمهئامانجی ته-
ر خسێنێ. ههڕهر دهشهی بههاتووی زانست بۆ تیرهبن نهی لهرچاوهمر سهژیانی نه

 سرو کۆشکان..."قه له تی: "ماڵی بابی من پڕهشە گوتویهمهر ئهبهله

کانت قسه هیف بزانی زۆرم کهکداو گوتی: دهیهکانی دان بهستهده وهخۆشیهکاورین، به
 دێت؟!

 سوپاس.-



و گومان وهگومانه ومهکهبوونت ده تۆ بڕۆیت ئیدی له شت پێ بڵێم کهوهاڵم با ئهبه-
من  که یهوهی ئهیاڵی، دیتنی تۆ نیشانهون و خهخه نگی، زیندهبهمکوژێ. تۆ تاپۆو شهده
 حاڵێکی ئاساییدا نیم. خۆشم و لهنه

 زیاد له خۆشیت چونکه. تۆ نهوهساردت بکاته مهخۆش بی؟! نابێ ئهبا نه یدییهجا چ قه-
ک دێ قوربانی ئامانجێک و ڕۆژه تی خۆت کردۆتهالمهسه یت. چونکهکهپێویست کار ده

ی پتر چت وهیت. لهدا فیدا بکهم پێناوهڵکو ژیان و ژینت لهتیت بهالمهر سهک ههنه که
 ن.وهیهتاسهو عال بهڵبژاردهتێکی ههبیعهموو تههه که یهو شتهئهمان هه مهوێ؟ ئهده

 بێ؟خۆ دهکم بهیهخۆش بم چ متمانهر نهگهاڵم ئهبه-

موو جیهان، سوودیان ی ههی متمانهمایه بوونه ی کهتانهو بلیمهموو ئهعلوم ههچ مهبه-
. نزیکه وهشێتیهتی زۆر لهبلیمه ڵێن کهدهتۆ  . ئێستا بهیاڵ نەبینیوهون و خهخه له

ڵکانێکی ئاسایین، ڵکانی ساغ، خهخه ڕبکهتی و شێتی زۆر لێکدی دوور نین. باوهبلیمه
 و کەسانهنیا ئهوتن تهککهپیربوون و په عساب، لهخۆشی ئهنه زن، ترسان لهڕان و په
مان ش ههمانهداو ئهئاینده ک لهنه ردایهحاڵی حاز ئامانجی ژیانیان له دات کهئازار ده
 ڵکانی ئاسایین.زن، خهڕان و په

 ." ئامانجی ڕۆمیانی کۆن بووهم دایهنی ساغڵهدهبه م لهقڵی ساغڵهی "ئهاڵم گوتهبه-

ڵها، و ئهڵچوون، تاسهرو ههوان گوتبێتیان دروست بێ. خوپهک ئهرچییههه رج نیهمه-
ران و یامبهشاعیران، په ی کهسێتانهم خهموو ئه، ههزمهحاڵ و جهفڕی، رزهبه

ڵیدا ڵ ژیانی ئاژهگه، لهوهکاتهڵکانی ئاسایی جیادهخه رز، لهی ئامانجی بههیدانی ڕێگهشه
ش پێت ندا ناگونجێ. جارێکی دیکهدهن و ساغی بهدهتی بهالمهڵ سهگهناگونجێ، واتا له

 ، ببهکهڵکهخه ڕەشه کێک لهیه به وا ببهوێ ساغ و ئاسایی بیت ئهتهر دهگهئه وهڵێمهده
 .کهزهپه کێک لهیه به

ندین جار بیرم و چه یاڵی مندا هاتووهخهک بهرچییه، ههیرهکاورین گوتی: سه
بیرو  ێت لهمن بووبێ و گو ئاگات له میشهی تۆ ههوهکو ئهتۆ گوتت. وه وهلێکردۆته

مر تی نهقیقههه ستت لهبه، تۆ مهکهباسی من مه سهاڵم بهکانم بووبێ، بهنهێنییه یاڵهخه
 ؟وهیتهده؟ چۆنی لێک دهچیه



موچاوی یتوانی دهاڵم نهکی کرد، بهماشایه. کاورین تهوهدایهاڵمی نهوه کهنهبهڕه
 کهشپۆشهڕه نهبهمان، ڕهستی دیار نهرو ده. سهمابووجوانی ببینێ. سیمای دیار نهبه
 چاو ون بوو.ماو لهواوی دیاری نهتهبه

 چاو ون بوو.یفێ لهگوتی: حه وهنینهپێکهکاورین، به

ڕوح و گیانی  کهشپۆشهڕه نهبهی ڕه. قسهوهڕایهبۆ ماڵ گه وهیفخۆشی و چاالکییهکه به
 مر. دانانی لهتی نهقیقهتکردنی هه، خزمهڵبژاردههه بوو، بوونهر شاد کرددهبهڕادهله

 ی کهنهڕیزی ئەوا ن، دانانی لهخهزاران ساڵ ژیانی مرۆڤ پێش دههه ی کهوانهڕیزی ئه
موو شتێکی خۆ ی ههوانهن، ئهکهزاران ساڵ ڕزگار دهگرفتاری و گوناحی هه مرۆڤ له

پێناوی شادی خشن و لهبهتیان دهالمهنجییان، تواناو سهن، گهنێڕێی ئامانجێک داده له
ژیانی  ختێ به، وهرزهزن و بهکی مهیهو پایه. چ پلهمرن، چ ئامانجێکی پیرۆزهڵدا دهکۆمه

ش و پڕ کارو کۆششی ل و غه، ژیانی بێ رتوش و بێ غهوهڕابردووی خۆیدا چۆیه
یاد ی فێرکرد بوو بهڵکانی دیکهی فێری ببوو و، خهوههختێ ئرچاو، وهبه وهخۆی هێنایه

 .یان تێدانیهغهن موبالهبهکانی کابرای ڕهقسه ی کهنجامهم ئهئه ییه، گهوههێنایه

م هات. جلێکی و الی ئهرهوت و بهرکهدهوه وهکهپارکه ڕا، لهگهدوویدا دهبه تانیا که
ریدا دیتبوی. هاواری بهکاورین ئاخرجار له بوو کهنه و جلهئهر کرد بوو. بهی لهتازه

رسامی سه؟ بهچیه وهڕاین... وی ئهگهدوی تۆدا دهموومان بهی؟ خۆ ههلێره وهکرد: ئه
سیمای پرشنگداری و چاوانی فرمێسک تێزاوی و  ی کردو چاوی بڕییهو پرسیارهئه

 زۆر گۆڕاوی؟! رهاتووهسهگوتی: ئاندریوشا، چیت به

شادیش زیاتر،  رشانی تانیاو گوتی: من زۆر شادم، لهسه ستی خستهکاورین ده  
 ویستی. تانیا زۆر خۆشحاڵم.ئازیزو خۆشه ندازهختیارم. تانیای ئازیز، تۆ بێ ئهبه

 ری ڕۆیی:سهستی تانیای ماچکردو لهردوو دهرمی ههگهبه  

 ندهوهژیانمدا ئه ی شادیدا بووم. لهلوتکه بووم. له وای خۆداڕی ههوپهئێستاکێ، له-
 ڕ بهزانی. باوهشێتم دهبه . چونکهوهموویت بۆ بگێڕمهاڵم ناتوانم ههبووم، بهشاد نه

خۆشم  مێکهوێ و دهر باسی تۆ. تانیا من تۆم خۆش دهسه یت. بابێینهکانم ناکهقسه
 کانی ژیانم نازانم کهرکهئه شێک لهبه ووهو دیتنی تۆ بوهوێی، نزیک بوونهده

 م.ڵبکهبێ تۆ ههچۆن به وهڕێمهبگه



 . ئێمهوهچمهبیرت ده ش نا. دوای دوو ڕۆژ لهستییهو خهگوتی: به وهنینهپێکه تانیا به  
ڵ گهمام لهتهت، بهی. کاورین گوتی: بێ سوعبهورهڵکانی بچوکین و تۆ پیاوێکی گهخه

 هی من!بی بهڵم دێی؟ تۆ دهگه؟ لهرم تانیا، باشهخۆمت به

ر سه وتهکهقاتی و نه نین چووهاڵم پێکهنێ، بهتانیا هاواری کرد: چی؟ ویستی پێبکه
و رهبه لهپهی سوار بوو و، بهناسهڕا، ههڵگهتی سوور ههنین ڕومهجێی پێکهلێوانی. له

م رگیز لهم. ههڕ ناکهگوتی: باوه وهڕییهباوهنهڵگڵۆفتن و بهههکانی ستهڕۆیی. ده کهباخه
 رگیز...بووم... ههدا نهڕهباوه

مان سیمای نورانی و پرشنگدارو حاڵ ههدوویدا چوو بهبه لهپهاڵم کاورین بهبه
نیا تۆ، ته نیاتح بکات. تهموو بوونم فهشقێکم ههوداڵی ئهری ڕۆیی: من عهسهله وهلێهاتنه
 ختیارم!به ختیارم، کهخشێ. من زۆر بهبهمن دهبه شقهم ئهتانیا ئه

ساڵ پیرتر بوو،  ی دهندازهئه به تۆ وایه، تێک چوو، لهوهسلیم بوو... کووڕ بووهتانیا، ته
 !ند جوانهرز گوتی: چهنگی بهده کجار جوان بوو. بهرچاوی کاورین یهبهاڵم لهبه

 

"٦" 

بشی  ڵکو لێبڕاوه، بهر ئاشقی تانیا بووهک ههزانی کاورین نه یگورسیمیونوڤیچ، که  
شێرێ. یی خۆی وهوڵیدا شپرزهو هه وهسوچێکه بوو. چووه واو شپرزهخوازێ، ته

ستووری ڕابوو. دهڵگهی بای کرد بێ شین ههوهکو ئهردنی وهرزین، گهلهکانی دهستهده
بینی  ستن. سوار بوو و ڕۆیی. تانیا کهیان لێ ببهکهبانهرهکان بێنن و عهسپهئه دا که

زع و وه ، ئیدی لهر گوێی داگرتووهی تا سهکهداو کاڵوهر قامچیان دهکان بهسپهچۆن ئه
ر خۆی داخست و سهی لهرگاکهی خۆیدا کرد. دهکهژورهیی. خۆی بهحاڵی تێگه

واوی تهکان بهڵوژهموو قۆخ و ههدا، ههکهنارنجستانه گریا. له ژهو ڕۆدرێژایی ئهبه
ندوقان بخرێن و بنێردرێن بۆ سه و له وهوریایی لێبکرێتهزۆر به بوایهیی بوون. دهپێگه

 م کارهن. ئهکان ئاو بدهختهموو درهبوا ههرم ببوو. دهدنیا زۆر گه مۆسکۆ. چونکه
ند رچهڵێنا بوو. ههکان کرمیان ههختهی درهوهله جگه مهت. ئهویسختی زۆری دهوه

ت نانهکان و تهبوو، کرێکارهاڵم چار نه، بهوهکردهکان دهکرمه کاورین زۆری قێز له
 .وهفلیقاندهکانیان دهست کرمهدهبه وهوهرچاوی ئهبه یگورسیمیونوڤیچ و تانیاش به



سپارد. ئیدی رزی پایز ڕادهیان بۆ وهریان و میوهسه یانکردهدهڵکی لێکدا لێکدا خه  
ی رمهکانی دی. گهرباری کارهسه ش ببوو بهڵکهو خهو ڕازیکردنی ئه وهاڵمدانهوه

دا، کاری ی کارکردنهرمهم گهری خۆی بخورێنێ. لهرژا سهپهیدهس نهکارکردن بوو. که
 جێ هێشت.یان بهکه، باخهکهی کرێکارانی باخهوهستی پێکرد. نیزراکانیش دهمه

 میشههات. ههدهکردن نهڵ بهگهی لهسووت ببوو، قسه تاوه یگورسیمیونوڤیچ که  
ی بوو: و بۆڵهوام خوتهردهبوو، به کهباخه کی لهزرا بوو، پێیهمه کی لهبوو. پێیه تووڕه

 ابڕوات ڕۆژێ دێت خۆم بکوژم.هیالک چووم کار و رچوو. بهگیانم ده

کە ستێ بوه والوهزمی جیازی کڕینی تانیاش لهزم و ڕه، بهموو کارهم ههرباری ئهسه
یاتانی ک خهالیهک جل بڕین بوو، لهالیهبوون. له وهمییهخهی پسوتسکی زۆر بهماڵهبنه

 کهڵکی ماڵهستێ. خهوهب والوهبوو. میوانیش لهس نهکهس بهو تڕۆ. ئیدی کهتووڕه
ن و جێ و ڕێ تیان بۆ دابنهربهن. شیرینی و شهکان بکهجبور بوون پێشوازی میوانهمه

 ن.ویان دابین بکهی شهوهبۆ مانه

ڕێنران و پهخۆشی و شادی ڕاده کان به، کارهرقاڵییهباڵغی و سهرهو قهاڵم وێڕای ئهبه
پڕ ری لهوهختهشق و بهئه کرد کهستی دهوو. تانیا، ههبماندوو بوون نهس ئاگای لهکه
یان بۆ کاورین  یزانی کهده وهساڵییه چوارده ند لهرچه. ههی کردووهدڵیدا شکۆفه له
جۆرێ ندێجار بهران و دوو دڵ بوو. ههر نیگهشدا ههوهڵ ئهگهاڵم لهبێ یان بۆ گڵ، بهده
 نێتهیهیفان بفڕێ و خۆی بگهکه بێ لهپێی وابوو ده که بووستی شادی و خۆشی دهمه

شت بێ مانگی ههده وهکردهده وهبیری له اڵم کهستێ. بهوران و نوێژان دابهئامێزی هه
نی خۆی مهموو تههه ی کهم ماڵهجێ بێڵێ، ئهبه م ماڵهبووکی بڕوات و بابی و ئه به

ی م بیرهندین جار ئهزانێ چهنیشت. خوا دهفهومی لێ دهه، ترسێکی نامتێدا گوزراندووه
. و نیهی ئهو شایستهکو کاورین بچوکترهزنی وهپیاوێکی مه م لهئه هات کهردا دهسهبه
ی رگاکهکرد، دهی خۆیدا دهکهژوره خۆی به لهپه هات بهردا دهسهی بهیاڵهم خهئه که
نیا کاندا تهنێو میوانهگریا. لهکوڵ ده عات بهندین سهچهخست و رخۆی دادهسهله

ن. بهغیلی پێ دهکان بهموو ژنهکرد ههستی دهرچاو قۆزو جوان بوو. ههبهکاورینی له
موو جیهانی بۆ خۆی بوو هه وهکو ئهغرورو شادی و وه بوو لهدا دڵی پڕ دهم ساتانهله

 وا تانیا لهنیبا، ئهڵ ژنێکدا پێکهگه، زاتی کردباو لهر کاورینگهداگیر کردبێ. خۆ ئه
گریان  ستی بهی خۆی و دیسان دهکهژووره چووهده لهپهرزی و بهلهتاندا دهژمهحه
تی کردو یارمهکاری ده کینهکو مهریا کێشابوو. وهسهباڵیان به ستانهم ههکرد! ئهده



 کرێکاران و نه له ران، نهکهکاره له کرم، نهله کاتدا ئاگای نهمان هه اڵم لهدا، بهبابی ده
 بوو. خت نهڕبوونی وهتێ په

و تا شه وهیانییهبه ویش لهکو تانیا بوو. ئهروونی یگورسیمیونوڤیچش وهباری ده  
اڵم دا، بهبوو جنێوی دهده ری بوو. تووڕهو بهرو ئهم بهدا ئهکهباخه کرد. لهکاری ده

کرد ستت دهریا کێشابوو، ههسهفسوناوی باڵی بهیاڵێکی ئهون و خهشدا خهوهڵ ئهگهله
کێکیان یگورسیمیونوڤیچی واقیعی بوو خۆ. یه سی گرتۆتهو دوو کهقاڵبێکی توند و تۆڵه

ڕ مهرت لهگکانی ئیڤان کارلوڤیچ دهقسه گوێی له کرد، کهی دهوانێکا قسهڵ باخهگهله که
 وی دیکه. ئهوهڕنییهبوو و قژی خۆی ده، دین دهکهبتی باخهبت و ڕهبێ زه

ی زۆر گرینگی ست بوو. قسهمه مێرێکی نیمچهیگورسیمیونوڤیچی  ناواقیعی بوو. پیره
کاند و تهگرت، ڕای دهی دهکهوانهی باخهخهقورتاند. یهڵدهقسان هه بڕی. خۆی لهده
 :یگوتده

 کێک بوو لهتاو ناگیرێ. دایکی یهری ههبێژنگ به اڵم بهڵێی، بیڵێ، بهک دهرچییهتۆ هه-
 تۆ وایهپاک و نورانی بوو له موچاوی هێندهکان. دهکهجیب و زیرهنه رههه ژنه

گوت... زانی و گۆرانی دهگوت پێنج زمانی دهکرد. شیعری ده. نیگارکێشی دهیهفریشته
 ، خوا عافوی بکات، تووشی سیل بوو و مرد.زمانههستبه

ماڵی مندا  له ڕۆیی.. کهری دهسهکێشاو لهڵدهئاهێکی هه ناواقیعیه م یگورسیمیونوڤیچهئه
ئاسای  موچاوی نورانی فریشتهمان دهبوو. ههده ورهداو گهڵی دهڕۆژ هه بوو، ڕۆژ به

کانی رم و خۆشهنه فتاری، قسهوت و ڕهڵسوکهههی، کهشا کردنهمهبوو. تهدایکی هه
ی مامۆستایی الش پلهبه ی بۆ ناڵێی! بهکهکییهچوو. جا زیرهدایکی دهمووی لههه
 بزانه ساڵی دی بیبینه تی ئیڤان کارلوڤیچ، تۆ دهکوێیه اڵم هێشتا له، بهگرتووهرنهوه
کی یهستهڵوه، ههئێره ییهگهده رد ناکرێ! کهراور بهڵ ئێستایدا ههگهچی! لهبێ بهده
ڕاند: ی نه، دهوهڕنییهیگورسیمیونوڤیچی واقیعی. قژی خۆی ده به بووەوەکردو دهده
وێران بوو،  که! باخهتی، وێران بوو. وێران بووهستویه! بهحیزینهی باوهرانباوگاوانهکه

 وتا.م فهکهباخه

زم و و بهنگامهراو ههکردو ههکاری ده وهوڵهشقی ههوقی ئهشه مانههکاورین، به
رو هانده شق تاقه. ئهوهکردهده کردو ساردیان نهدهری کاریان تێنهوروبهی دهکهزمهڕه

 وهڕایهگهخۆشی و شادی دهڵ تانیادا بهگهر ژوانێک لهپشتیوانی بوو. پاش هه
تانیای ماچکرد بوو و،  که وهشقهمان ئههه. بهوهکردهر دهکاستی بهی و دهکهژووره



گرتن و مژولیان ئامێز ده کانی لهستنووسهشقی بۆ خواردبوو، کتێب و دهسوێندی ئه
ی پرشنگدارو مر، ئایندهتی نهقیقهی: ههربارهده کهشپۆشهڕه نهبهکانی ڕهبوو. قسهده

کی ناسکی و جوانییه - یهڵبژاردهی ههندهبه و کهی ئهربارهتی، دهشکۆداری مرۆڤایه
 نهبهی جارێک یان دووجار ڕهفتهخشی ههبهکانی دهکارهتی و نائاسایی بهتایبه

کرد. ڵ دهگهی لهعات قسهندین سهبینی و چهده وهماڵهدا یان لهکهپارکه ی لهکهڕشپۆشه
کرد،  شادو خۆشحاڵی ده وهوانهپێچه ڵکو بهکرد، بهدهانی نهرنیگه یهم دیاردهاڵم ئهبه

نی دیده نیا دێنهته تارماییانه م جۆرهئه تی کردبوو کهناعهواو قهئێستاکێ ته چونکه
کانیان فیدای ئامانج و ئاواته خۆیان به وتۆ کهوتووی ئهڵکهو ههڵبژاردهڵکانی ههخه
 ن.کهده

 کهندهماوهژنی زهاڵم جهواو بوو، بهیی و ئاسانی تهسادهبڕین به نگی مارهژن و ئاههجه
دوو ڕۆژ و دوو  ی کهعنایانهبێ مه نگهژن و ئاههو جهکێک بوو لهدڵی سازنەکرا. یهبه

بوو،  وهفی خواردن و خواردنهسرهنیا مهزار ڕۆبڵ تهی کێشا. سێ ههوان  درێژهشه
ی نگامهروا ههزمی  مۆسیقاو ههزم و ڕهڵب و بهغهڵبهباڵغی و غهرهر قهبهاڵم لهبه

تی و غڵهراو هۆریا و سهر و ههبا بەسهران و ژنانی  عهچێشت لێنان و هاتوچۆی نۆکه
 موسکۆوهله بوو کهسران نههای عهرابی گرانبهشه سێک ئاگای لهنگی جێگا، چ کهته

 هێنرابوو.

 

 "٧" 

زمانی  ختێک ڕاکشابوو، چیرۆکێکی بهر تهسهێکی درێژی زستان، کاورین لهوشه
موو هاتبوو، ههژیانی شارستانی ڕانهبه نگاز کهله، تانیای بهوهخوێندهنسی دهرهفه

ی وڕێنه وهوهم خهدهبوو. ژمێژ بوو نووستبوو و بهر دهسهوێک تووشی ژانهشه
 کرد.ده

مراندو ویستی بنوێ. ی تهکهسێ جاران لێی دا. کاورین، مۆمه کهچاڵمه عاتهسه
ی و وڕینهکهرمی ژوورهاڵم گهو بوو، بهمای خهتهر بهک چاوی نوقاند و ههیهماوه

هێشت یان دهی تانیا، نهو وڕێنهعاتی ژوورکهوێ. سهوی لێبکههێشت خهیان دهتانیا، نه
 له کهشپۆشهڕه نهبه. ڕهوهاڵیساندهی ههکهو مۆمهعات چوارونیوێ. سهوی لێبکهخه



مێک ساڵوی لێکردو پاش ده کهنهبهدانیشتبوو. ڕه کهختهراخ تهقهو لهوهنیشتییهته
 ؟وهکردهچی دهنگی پرسی: ئێستا بیرت لهبێده

رۆکێکی ی چیوهریکی خوێندنهئێستا خه وهکردهت دهشۆره کاورین گوتی: بیرم له
کات و ده وجانهلێک کاری گهو گهنجهپیاوێکی گه کهمانی چیرۆکهنسی بووم. قارهرهفه

چ  وهالی منهبه زوهو ئارهڵهڵکهم کهمرێ. ئهده وهتهداخ و سوێی شۆرهت بهئاقیبه
 .کی نیهعنایهمه

رنجت ڕابکێشێ ی تاکو سهی مندااڵن نازانگاڵته ت بهتۆ پیاوێکی ئاقڵی و شۆره چونکه-
 ی.ت نادهشۆره . تۆ گوێ بهوهخولیایه ویهو بکه

 وایه-

بینێ ده وهتێک لهزه. ئاخر پیاو چ خۆشی و لهشتێکی خۆش نیه الی تۆوهت بهشۆره-
 که علومهکاتێکدا مهندرێ؟ لهکهڵدهی ههکهر گۆڕهسهبزانێ دوای مردنی ناوی له که

ڵێ، . بهوهسڕێتهکانی دی دهموو نووسینهو ههو ناوهنگ یان زوو ئهڕۆژگار دره
ناتوانێ یادی  ریش کورتهشهو هزری بیری بهناوی خۆت ئاسا زۆر زۆره ختانهخۆشبه

 .وهکان بکاتهموو ناوههه

اڵم با ؟ بهچیه وهسوودی یادکردنه ی کهوهله جگه مه. ئهوایه تهڵبهکاورین گوتی: هه
 ؟باسی خۆشی. خۆشی چیه ر باسێکی دی. بۆ نموونهسه بێینه

ی کهمافوره ی خۆی دانیشتبوو، پێی بهکهختهر تهسهعات پێنج لێیدا، کاورین لهسه که
مانی زه یگوت: لهو ده کهشپۆشهڕه نهبهبناگوێی ڕه ری بردبووهخشاند. سهژێر پێیدا ده

و . خۆشی و شادی ئهراسانی کردووهخۆشی و شادی هه که هبووکۆندا پیاوێک هه
، وهخۆی دوور بخاته ندان لهبی خواوهزهی غهوه. جا بۆ ئهر بووهدهبه ڕادهله کابرایه

قوربانی بۆ  یکات بهبێت، دهدڵ شیرین ده زۆری له بێ کهکی جوانی دهیهنگوستیلهئه
م لێ  کو "پولی کرات"؟ منیش ئێستاکێ وهیستووهت بم چیرۆکهندان. ئهخواوه

تا  وهیانی زوهبهپێستی خۆم ناهێورم. له یف و خۆشیاندا لهکه و له رهاتووهسهبه
مدا کی دیکهزوویهست و ئارهموو ههر ههسهڕبێنم. خۆشی باڵی بهجهوێ خۆشی دهشه

انم. ڕاست و دۆغری گومانم لێ تی نازنج و ماندوویهم و ڕهعنای خه. مهکێشاوه
 .نیشتووه



ستێکی ت ههزهخۆشی و له رسامی پرسی: بۆچی تۆ پێت وایهسهبه کهنهبهڕه
؟ تا مرۆڤ کان نیهکی ئاسایی شتهیهوهنگدانهڕه ستهم ههئه ؟ پێت وایهمیتافیزیکییه

بێ ژیان ڕازی ده و پتر له بێوێ ئازادتر دهپتر پێش بکه وهخالقییهباری فیکری و ئهله
م بێ ئاگابوون و غه ناسی و لهموویان شادییان دهسوکرات، دیوجین، مارک ئورول هه

 . کاورین به، شادی و خۆشی بکهتوانی شادبه: تا دهسیحهرانی مهیاوه کێک لهی یهگوته
وقی من ستێ و زهڵدهندان ڕقیان ههپڕ خواوهله و ساکهنی و گوتی: ئهپێکه وهشۆخییه

 ن لهدزی خۆشی و شادی و مرۆڤ ناچار بکه ندان ببن بهخواوه سند ناکات کهپه مهئه
 برسان بمرێ.رزێ و لهما بلهخه

ی ی قسهکهی. شووهکهشووه ڕوانییه وهرسامییهترس و سه ، بهوهری بووهبهتانیا، خه
و وهبریسکانهکانی دهنی. چاوهکهخۆڕا پێده ه. لکهکورسییه کردهکرد. ڕووی دهده

و الی رهبه ی گرت کهکهستی شووهبوو. تانیا، دهیری ههنگێکی سهی دهکهنینهپێکه
 وهیت، ئاندریوشا ئهکهده ڵ کێ قسهگهدرێژی کرد بوو، گوتی: ئاندریوشا، له کهنهبهڕه

ی . ئاماژهوێ دانیشتووهتا لهوه. ئهیهکهنهبه؟ ڕهه: چی کێیوهاڵمی دایه؟ کاورین وهکێیه
 کرد. کهشپۆشهڕه نهبهبۆ الی ڕه

 خۆشیت.، ئاندرویوشا تۆ نهوێ نیهس لهکه-

وێ یهده تۆ وایه له وهخۆیهتوندی گوشی بهیدا کردو هێند بهکهمێرده شی بهتانیا باوه
رزین له ی. ئازای گیانی هاتبووهکهر چاوی مێردهسهستی خستهی بپارێزێ. دهتاپۆکه له

کرد مێشکت ستم دههه کهیهم! ماوهکهئازیزه خۆشیت بمبوورهگریا: تۆ نهو هۆن هۆن ده
 رونی بویت... ئاندریوشا.خۆشی دهخۆشیت... تووشی نهچێت... تۆ نهو تێکچوون دهرهبه

تاڵ به که، ئێستا کورسییهکهکورسییه ڕوانییه رزین. جارێکی دیله وتهکاورینیش که  
خۆگۆڕین. هێشتا  ستی کرد بهت و سستن. دهستی کرد باسک و القی بێتاقهبوو، هه

مێک م کهکهست ده، ههنه یگوت: تانیا... چی نیهده وهزمانی تێک ئااڵوه رزی. بهلهر دههه
مشوورێکی خۆم بخۆم و بزانم چ  وههاتو وه. ئیدی کاتی ئهواوهزعم ناتهوه
 .کهخۆشییهنه

 مهستم بههه کهیهی بگرێ، گوتی: من ماوهکهوی گریانهدا جڵهوڵیدههه تانیا که  
یت. کهڵ خۆت دهگهله یر قسهکی سهیهشێوه. تۆ بهستی پێکردووهو بابیشم ههکردووه

 .وهفریامان بکه وره، خوای گهایهوی. خووانیش ناخهنی و شهکهخۆڕا پێدهله



 . ترسه، ئاندریوشا توخوا مهترسهاڵم مهری ڕۆیی: بهسهله وهم کوڵی گریانهدهبه  

حاڵی  وت کهرکهی تانیادا بۆی دهکهماشاکردنهته تانیاش خۆی گۆڕی... کاورین به  
 .شێت بووه که یهوهی ئهدا نیشانهکهشپۆشهڕه نهبهڵ ڕهگهو گفتوگۆکردنی لهزۆر خراپه

مجار تانیاو پاشان که. یهکهردااڵنهبه خۆ خۆیان گۆڕی و چوونهردووکیان خۆبههه  
ر وێستابوو. وێندهله وهیهکهخۆو ڕۆبهکاورین چوو. یگورسیمیونوڤیچ به

یگوت: هاتبوو . تانیا ده ربهخهگریانی تانیا به ژیاو لهواندا دهڵ ئهگهیگورسیمیونوڤیچ له
ترساندا تای لێ هاتبێ لهکو نۆبهگوت و خۆیشی وهی دهمهئاندریوشا. ئه ترسهمه
 بێ.واو دهش تهیهم ئاریشه... ئهبابه ترسهری ڕۆیی: مهسهرزی. لهلهڵدههه

ند ههبه کهدا شتهوڵیدهاڵم ههتوانی قسان بکات، بهیدهشۆکا بوو نهها پهکاورین وه  
م کهقڵهئه ن. پێم وایهزوری و ویستی بڵێ: پیرۆزباییم لێبکهخه گرێ. ڕووی کردهڵنههه
 ر.سه وتهکی تاڵیان کهیهم جواڵن و بزهئاسته کانی بهاڵم لێوه. بهست داوهدهله

داو  فێکیان پێدارچهر کرد. چهبهیان لهکانکیان گۆڕی. پاڵتۆکهعات نۆ جلهسه  
 کرد.ک مالیجهیهزنجیره ستیان بهبۆ الی دکتۆریان بردو ده بانهڕهعهبه

 

"٨" 

زعی . وهوهڕایهستووری دکتۆر بۆ گوند گهر دهسه هاوین بوو، دیسان کاورین له  
واوی تهی مابوو بهندهوهنیا ئهبینی. تهدهی نهکهشپۆشهڕه نهبهواو باش ببوو ئیدی ڕهته
ژیا. شیری زوری دهماڵی خه . لهوهببوژێته وهنییهدهباری بهڵێنێ و لهنگ و ڕوو هههڕ

بردو دهشروب نهمی بۆ مهکرد، دهعات کاری دهنیا دو سهخوارد و ڕۆژی تهزۆر ده
 ی ترک کردبوو.رهجگه

و زیکرو  " کۆڕی نوێژژنی "الیاهجه ر لهوێک بهوت، شهی مانگی حهوی نۆزدهشه  
بۆن  کهاڵیساند و دااڵنهکانی ههشیش بخوردهکه رکهسازدرا. هه وهماڵهله دوعای ئێواره

ی وهبێ ئه که، ڕۆیی بۆ نێو باخهوهتی چووهخۆ، کاورین تاقهی کڵێسای گرتهرامهو به
. پیاسه به ستی کردده وهری بداتهوروبهی دهناسک و جوانانه موو شکۆفهو ههئاوڕ له

. وهنشێوبووه کهکۆنه و باخهرهستاو بهوجا ههختێک دانیشت و ئهر تهسهتۆزێک له
ئارامی وێستاو نیگای پڕ پرسیاری به کهراخ چۆمهقه دا هات و لهکهنشێوه نارهکهبه



 ی کهدارکاژانهو ، ئهوهگ و ڕیشاڵی تێک ئااڵوهڕهکان بهالمهزه . دارکاژهکهچۆمه بڕییه
کو منداڵی ساوا دیتبوو وه وهوقییهزهموو چاالکی و شادی و بهو ههویان بهپار ئه

ق ق زهستا بوون و زهڕاوه و بێ خشپهموو بێ جوڵه، ئێستا ههوهگرژانهڕویا دهبه
 و قژه. بهچاو پاردا زۆر گۆڕا بووڕاستیش له... بهوهیناسنهچوو نهکرد. پێدهیریان دهسه

تی و بێ و بێتاقهبه وهموچاوی گۆڕاوییهده. بهوهنگاوی خاوو سستییههه، بهوهیهتهکوره
 .وهناسرایهم شوێندا دهکهله نگییەوەڕه

 چاودار، ئێستا ببوو به ی پار کرابوو بهزرایهو مه، ئهوهڕییهپه کهچۆمهله  
تاو ئاوا ببوو. ئاسۆی سوورباو . ههوهنی جۆ قوتکرابوهرماڕیز خهرمانجاڕی جۆ. بهخه

و ئه موو شتێک ئارام بوو. کاروین چاوی بڕییهچوو تۆف و بۆرانی پێ بێ. ههپێده
 واوی لهته ی خۆر بهردهی تێدا بینی بوو. تا زهکهشپۆشهڕه نهبهڕه کهپاره ی کهشوێنه

ست و هیالک و ماندوو بۆ ماڵ . پهوهگواستهنه هو شوێنبوو، چاوی لهئاسماندا ون نه
دانیشتبوون چایان  کهیوانهر ههی بهر قاڵدرمهسه. یگورسیمیونوڤیچ و تانیا لهوهڕایهگه
یان بڕی. کاورین کهکاورینیان بینی قسه اڵم کهکرد. بهیان دهقسه وه. پێکهوهخواردهده
ت کهشیره رهوه-ی گوت:کهشووهکرد. تانیا، بهویان دهباسی ئهسیمایاندا زانی که به

 ختێتی.بخۆ، ئێستا وه

، تۆ بخۆ ختی نیهدانیشت و گوتی: نا، هێشتا وه کهی قاڵدرمهر دوا پلهسهکاورین له  
 من شیر ناخۆم.

کی کردبێ گوتی: تایهکێک خهکو یهوجا وهکتریان کردو ئهشای یهمهتانیاو بابی ته  
 !زانی شیر بۆ تۆ زۆر باشهده

 وهینییهڕۆژی هه له مێ کهشت بده! با مژدهر زۆریش باشهڵێ، ههنی و: بهکاورین پێکه
 .ک کیلۆ زیادم کردوهتا ئێستا یه

 گوتی: ئاخر بۆ؟... وهرهسهکهستی و بهنێو ده ری خستهوجا سهئه

رم، پارێز، چاودێری مامی گهری، حهت کردن، بێکاالی دکتۆر؟ ئیسراحه بۆ بردمه
ت بووم. من شێت ن. ئیدی بێتاقهکهت شێتم دهئاقیبه م کارانهنگاوێکم، ئهر ههکردنی هه

یف و کهچاالک، به بوو که وهیی"یهورهم "گههۆی ئهر بهیی بووم، ههورهو ئاشقی گه
ڵکانی ئاسایی خه رچاوی، لههک بووم دیارو بماخ، شادو خۆشحاڵ بووم.. من بابایهده
نی ر بهکو ههرێکی وشک و ساردو سڕ، وهوهبوونه چووم.. ئێستا بووم بهدهنه



ڵ گهکی بێ تام و بازاڕی و من لهکابرایه ، ئێستا بووم بهم دنیایهمێکی ئاسایی ئهئاده
 الی دکتۆر! ڕاسته انهبردمت م.. ئاهـ چ زوڵمێکتان لێکردم کهڵناکهدا ههژیانه م جۆرهئه

س کهچ زیانێکی به مهاڵم ئهبینی، بهنگم دهبهببووم، تاپۆو شه کهمن دووچاری مۆته
 یاند؟!گهس دهکه رێکی بهرهبڵێن چ زه یاند؟ ئێوهگهده

ت نانهستت تێ بگات؟ تهبهمه ر خوا لهر ههگهڵکێشا: مهیگورسیمیونوڤیچ، ئاهێکی هه  
 .یهوجانهتۆ کارێکی گه تنیش لهگوێ گر

 پێویست ناکات گوێ بگری!-

ساردی و ر بوو، زۆر بهوێندهیگورسیمیونوڤیچ له کاورین، زۆری پێناخۆش بوو که  
کرد. یری دهسه وهڕقه و بهوهدایهزوری دهاڵمی خهوه وهبیهدهوشکی و بێ ئه

کۆکی. ی خۆیدا بنێ. وڕوکاس لێکدا لێکدا دهڵهههتوانی دان بهیدهیگورسیمیونوڤیچ، نه
و وهبایییهی بابی و کاورین بزانێ، پاڵی دا بهکتوپڕه م گۆڕانهی هۆی ئهوهتانیا، بێ ئه

ی ڕۆژ کهوان و شووهندی ئهیوهپه علووم بوو کهکانی، الی مهچاوه ڕوانییه وهترسهبه
م شی دڵی ناسک و دهکهو پیر ببوو. شووهواچوو. بابی تهو خراتر دهرهڕۆژ به به
 مگین نهڵبکات. تانیا مات و خهڵیا ههگهویست لهببوو، کوڕم ده می و تووڕهده

بارو لێو به میشهویشی مابوو. ههخواردن و خه گوت، نهگۆرانی ده نی، نهکهپێده
 نازهکو جهڕوان وهپاش نیوه خوارد کهتی دهفهم و خهخه ت و دڵگیراو بوو، هێندهبێتاقه
یبینی کرا، دهرپا دهبه وهماڵهکۆڕی دوعاخوانی له وت. کهکهست و خوست لێی دهبێ هه

خۆی  له یااڵنهم خهوڵی دا ئهدا دانیشتبوو ههکهیوانهر ههبهله گری، ئێستا کهبابی ده که
 بتارێنێ.

خزم . نهبوونه ورهختهڵکانی بهکسپیر خهو شهد بوداو محەمه کاورین گوتی:باوەڕبکه  
رکردنی ئیلهام و سهوڵی چارهکانیان ههدکتۆره کانیان و نهدڵسۆزه سوکارهو که

 ن کهدهده وهوڵی ئهسوکاری دڵسۆز هه. پزیشکان و کهداوهیانیان نهسروش و خورپه
تی وجی شوێنی بلیمهگه ێ دێ کهرن. ڕۆژوجی و بێهۆشی بهو گهرهر بهشهی بهتیره

تۆزقاڵێک  ، تاقهبوایهقڵتان ههک تۆز ئهیه ر ئێوهگهنێو بچێ. ئهتی لهو مرۆڤایه وهبگرێته
 بووم.منوون ده، من زۆر زۆر مهبوایهمێشکتان هه

ئازارێکی زۆر کرد، بۆ  ستی بهواو کرد. ههکانی تهقسه وهم و ئازارهخه دا بهلێره
وێکی کپ و شه وه،ژووره ستاو چووهوێژی بپارێزێ، ههرزههه ی خۆی لهوهئه



ی هات. تریفهبۆنی توتن ده وهکهرهنجهپه برد. لهیدهم با نهخامۆش بوو، هااڵوی ده
. کاورین، وهی ڕووناک کرد بووهو پیانۆکهکهوییهو زهکهناو ژوورهمانگ دابووی له

بۆنی  دنیا پڕ ببوو له نوکهکو ههوساش وهئه . کهوهوتههاوینی بیرکه کانی پارخۆشیه
ی زع و حاڵهو وهی ئهوهژورێ... بۆ ئه ڕژابووه وهکانهرهنجهپه ی مانگ لهگیاو تریفه

سکونی کجار تیژو کهکی یهیهرهی خۆی، جگهکهژوره ، چووهوهخۆیدا بێدار بکاتهپار له
میدا تاڵ و ده له کهرهاڵم جگهرابی بۆ بێنێ، بهشه ی گوت کهکهتکارهخزمهپێکردو به

ر کردن دایێ. ئاخر شت تهی پاری نهیاڵهو خهشئهو نهشی ئهکهرابهناخۆش بوو. شه
سوڕان و ناچار بوو  وتهری کهراب سهک و دوو فڕ شهیهرهجگه ؟! بهعنای چییهمه
، تانیا پێی گوت: ئاندرویوشا، بابم تۆی وهیهناو جێگاکه ی بچێتهوهب بخوات پیش ئهحه

یت و دهر شتی هیچ و پوچ تێکی دهسهاڵم لهوێ، بهوێ و زۆری خاترت دهخۆش ده
 عات بهڕۆژ وسهڕۆژ به موچاوی بدهتی ده، تۆ دیقهی پێ ناخۆشهمهتۆرێی. بابم ئهده

سیح، تۆ گۆڕی بابت، خاتری مهبه م، بیکهکهتکات لێده بێ. ئاندریوشاعات پیرتر دهسه
 وه.رهڵ بابمدا ئاشت بهگهر خاتری من، لهبهله

 ناتوانم.-

 بۆ؟ نهیهبۆ؟ ئاخر تێم بگه-

 رزین.له وتهموو گیانی کهتانیا، هه

 واو.و تهی نیهچاره زم لهحه چونکه-

ری ڕۆیی: سهکاند و لهڵتهکانی ههگوت و شانه وهبێ موباالتییهی بهمهکاورین، ئه  
 .ک بێ بابی تۆیهرچییهین و ههکهی لێ نهقسه چاکتر وایه

 بۆ. مهم ئهئاخر من تێناگه-

خاڵێک و گوتی:  وانی گوشی و چاوی بڕیهوانی برد. نێوچهکانی بۆ نێوچهستهتانیا، ده  
. ئاندریوشا تۆ گۆڕاوی و وڵ ڕووی داوهعقودا شتێکی سامناک، شتێکی نامهم ماڵهله

ر شتی سهی، زوو لهڵبژاردهک و ههکی زیرهکابرایه ی جاران نیت. تۆ کهئاندریوشاکه
 هیچ و پووچ تووڕه ندهوهر شتی ئهسهندێجار لهشکێ. ههنجێی و دڵت دهڕهخ دهبێ بایه

 ... تووڕهبهمه یت. نا تووڕهناکه ڕخۆیشت باوهکاتیکی دیدا بێ بهر لهگهئه بی کهده
 .بهمه



ری ڕۆیی: تۆ پیاوێکی هوشیار و باش و سهکانی کاورینی ماچ کردو لهستهده  
 ..که باشه ندهوهیت.. بابم ئهبابم ناکه در لهریفی. غهشه

 له ی کهم پیرانهنوێنێ. ئهاڵم خۆی باش ده، بهت بازییه، ڕواڵهخێر باش نیهنه-
ی ڵکانهم خهکو بابتن، ئهوه ی کهڵکانهم خهن، ئهکهشداری دهتیردا بهی سهنمایشنامه
سانێکی دا، کهکهیه ن بهدهمولچیان دهگۆڕن و  زوو دهیان دهزانن چۆن چارهتێرن و ده

تیرداو ی سهنمایش دا، لهفسانهئه مژول بووم، له وهکی زۆر پێیانهیهماوه تین کهتایبه
 اڵم ئێستا لێیان بێزارم.رنجیان ڕاکێشام، بهژیانی واقیعیشدا سه ت لهنانهته

 رن.روهوسن و ورگ پهت بازو نهموو ڕواڵهرستن.. ههڵکانێکی تا بڵێی خۆپهخه وانهئه

 و گوتی:وهکهپشتییه دانیشت و پشتی دا به کهختهر تهسهتانیا، له

تۆبزی قسان  و بهزۆر ماندووه نگیدا دیاربوو کهدهکوژێ.. بهادم دهبنی م قسانهئه-
م . چی بکهبووهتم نهک ئیسراحهیهقهتاکو ئیستا ده وهزستانی پاره کات. گوتی: لهده

 ...خودایه

! منداڵی ساوا بێ گوناحتره ڕێزت لهتابارم و بابی بهخه ندهبه تهڵبهڵێ، ههبه-
موچاوی ده ستی کرد کهرچاوی تانیا ناشیرین  و بێ تام بوو. تانیا ههبهلهموچاوی ده

زی دڵ حهموچاوی گۆڕابوو. تانیا پڕ بهقژی تاشی بوو ده که و ساوه. لهتێکچووه
و ژارهم و پهم خهدهوی خۆی گرت و بهاڵم باش بوو جڵهکرد جنێوبارانی بکات، بهده

 جێ هێشت.به یکهژوری نوستنه وهترسه

 

"٩" 

م که/ دیسمبرا یه٢ بوو لهست هێنا. دهدهکی مامۆستایی بهکاورین. کورسییه  
دا کانی زانستگهوهڕاڕه یەنراوێک بهڕاگه ستهبهم مهر بۆ ئه. ههوهبڵێته رهموحازه

نی رپرساکی بۆ بهیهڕۆژی دووی مانگدا کاورین، بروسکه اڵم لهڵواسرابوو، بههه
 .وهکان بڵێتهرهخۆشی ناتوانێ موحازهر نهبهله ناردو داوای لێبوردنی کرد که زانستگه

ی مانگێکدا ماوه ر خوێن بوو. لهی ههکهکرد، تفهتفی ده هێنا. کهڵدهخوێنی هه  
بێ و زۆر جاریش ت دهالوازو بێتاقه رهبهرهکرد بهستی دهڵێنا. ههدووجاران خوێنی هه



مان رحومیشی ههیزانی دایکی مهده ترسا، چونکهدهنه خۆشیهو نه، لهوهبوورایهده
یانگوت . پزیشکانیش دهژیاوه وهخۆشییهم نهساڵ به ١١ و زیاد لهخۆشی بووهنه
م بێ و کهنه چێ و تووڕهڵنههه کرد کهیان دهوهنیا ئامۆژگاری ئه. تهر نیهتهزعی خهوه

 ر خۆبێ.سهتوانێ هێمن و لهبکات و تا ده قسان

ی دواخست و مانگی دوو، ئیدی کهرهخۆشی موحازهمان نهرههبهکیش لهمانگی یه
 .ساڵی ئاینده ی خرایهکهرهموحازه . بۆیهکهرهنگ بوو بۆ موحازهدره

م ژیا. ئهتر دهورهخۆی گهزۆر له ڵ ژنێکی دیکەیگهژیا. لهدهڵ تانیادا نهگهئێستا له  
واو هێمن و ئارام کرد. کاورین تهکردو ئاگاداری دهرشتی دهرپهکو منداڵ سهوه ژنه

"ڤارڤارانیکو الیوڤنا" پێشنیازی کرد  م ژنهختێ ئه. وهر ڕێگهسه وهواو هاتبووهببوو، ته
واش گۆڕینی ئاوو هه یزانی کهخۆی ده ندهرچهبیبات بۆ قرم، کاورین قاییل بوو، هه که

 .وهدادی نادات و چاک نابێته

و رهی بهن و سبهتێ بکهوێ الیاندا ئیسراحهسباستپول وله یشتنهوێک گهشه نگهدره
وت، خهاڵم کاورین نهوێ، بهیاڵتا بڕۆن. ڤارڤارانیکوالیوڤنا چای خواردوو چوو بخه

 تانیاوه کی لهیهی قیتار، نامهبۆ وێستگهرێ و بچن ده ماڵ بێنهی لهوهرلهعاتێک بهسه
رانی ت و نیگهحهواو ناڕهته زهم کاغه. ئهوهخوێندبووهی نهیهم نامهیی بوو، و ئهپێگه

لێکدی  و چاتر کهو ئه بووه ڵهخواستنی تانیا کارێکی هه زانی کهکردبوو. زۆر چاکی ده
دا بوو بوو م ئاخرو ئۆخریهله ی کهم ژنه، ئهم ژنهئهی وهوتنهاڵم بیرکه، بهوهجیابوونه

کانی ڵهدرشت و زیته نیا چاوهته ی کهم ژنهکی زیندووی پڕ جمجوڵ ، ئهمۆمیایه به
وڕوژاند و ڕقی دڵیدا ده یی لهزه، داخ و بهم ژنهی ئهوهزیندوێتی مابوون، یادکردنهبه
ڵ تانیادا، گهدوا دوو ساڵی ژیانی له کهرفهر زهسی سهدره، ئهوهبووهخۆی دهله

کرد و م تاوانباریان دهبێ ویژدانی و ستهبه میشههه ی کهو دوو ساڵه. ئهوهبیرهێنایه
 وهکردهسانێک دهکه ژیان، له ڕزی خۆی لهنیایی خۆی و بێزاری و وهی تهوئیش تۆڵهئه
ندن.. بیری سهی لێدهبێ ئینسافی تۆڵهبوو. زۆر بهنه وهم ڕووهچ گوناحێکیان له که
و موو ئهکردبوو و هه پارچه ی پارچهکهستنوسهچۆن جارێک ده که وهوتهکه

 ورتکه که وهوتهی نووسی بوونی دڕی بوو. بیری کهکهخۆشییهدوای نه ی کهگوتارانه
 وهم باکهدهکان بهزهکاغه رێ و پارچهده تووڕدابوونه وهکهرهنجهپه کانی لهزهکاغه

کدا یهڕهر الپههه ، لهوهکان گیر سابوونهخت و گوڵهر درهسهماو لهسه وتبوونهکه
موو هه ی تۆمار کردبوو، لهرهمهیرو سهرو سهرو بهڕاوبۆچوونی بێ سه



موو ر ههدی کرد، ههیی" دا بهورهپێناوی "گه یدایی لهو شهنجی بێهودهکانیدا ڕهنووسینه
تاو رچی خهتی گهو نووسیویهی ئهوهئه ی کهتهناعهو قهئه یاندیانهگه م شتانهئه
اڵم ، بهی بووهکهخۆشهنه تهخسیهی شهوهنگدانهکانی ڕهو نووسینهکانی خۆی بووهڵههه

تی و حهناڕه ستی بهتووڕی دا، هه وهکهرهنجهپه دوا نووسینی خۆی دڕی و له کاتێ که
چۆن  دواندنی. خوایه وتهکه ی و بێ ویژدانانهکهگیان ژنه داخا چووه رانی کرد، لهنیگه

 ی دڵی تانیا بهوهچۆن جارێک بۆ ئه که وهوتهی شێواندبوو! بیری کهم ژنهژیانی ئه
ورێکی نا ئاسایی واندا دهندی ئهوهمازه بابی تانیا له ق بشکێنێ، پێی گوتبوو کهناهه

 ی بخوازێ. یگورسیمیونوفچ کهکهکیژه که وهتهو پاڕاوهت بابی لهنانهو تهگێڕاوه
رسام بوو بوو ژورا کردبوو، هێند سه و خۆی به وهی بیستبووهیهم قسهوت ئهڕێکهبه
توندی پێی به ی پێ کرابوو کهندهوهنیا ئهک بکات. تهیهقسه یتوانی بوو تاقهنه که
بڕی بوو. تانیا  وهبنهزمانیان له تۆ وایه وتۆی کردبوو لهعاردیدا دابوو و هاوارێکی ئهبه
ر سهله زێن گریا بوو و بێ جوڵهنگێکی دڵتهده بابی و به ساوو داماو ڕوانی بویهپهحه

 وتبوو.عاردی که

. وههزرو بیریدا بێدار کردبووه ی لهریانهوهم بیرهئهموو هه کهرفهر زهتی سهست خهده
ی هات. تریفهده ریاوهده نگ بوو. بۆنی شۆراوک لهرم و بێدهدنیا گه باڵکۆنەکە، چووه

 که. ئاوهوهکس بوو بووهدا عهکهئاوه له ریاکهناری دهکانی کهمانگ و تیشکی گڵۆپه
ندێ هه وز بوو. لهندێ شوێن شینێکی تێری ئاماڵ سهههبوو. لهیری ههنگێکی سهڕه

. وهشهی مانگهتریفه تۆ وایهندێ شوێنی دی لهههچوو. لهوز دهزاخی سه شوێنی دی له
 نواند.یان دهکی بێ وێنهسام و تام و شکۆیه نگانهم ڕهئه

، وهکانیان کردۆتهرهنجهپه دا،کهبن بالکۆنهو لهکهی ئوتێلهوهنهۆمی خواره دیاربوو له
کۆڕی  وهخواره هات. دیاربوو لهنینیان دهی پێکهنگی ژنان و حیلکهئاشکرا ده به چونکه

 وه،ی کردهکهزهر خۆیدا زاڵ بوو، کاغهسهت بهرم بوو. کاورین، ئاقیبهمیوانداری گه
 تهڵبه: "بابم ئێستاکێ مرد، ههی کردوهخوێندنه ستی بهی خۆی و دهکهژوره وهڕایهگه

و وێران بوون رهمان بهکهتۆ کوشتت. باخه زانم، چونکهچاوی تۆ دهی لهکهمردنه
 ترسا، ئاخری ڕوویدا، دیارهی بابم لێی دهوهستی بێگانان. ئهده وتۆتهچێ. کهده
 رگتم! ئاخ کهوازی مهخ . ئاواتهدڵ ڕقم لێتهزانم، پڕ بهچاوی تۆ دهر لهشیان ههمهئه
تی خوا فرهر نهبینی و بهخۆ نهک خێر لهده ردی دڵم گرانهده ردارم! کهسهک کهلهگه



 چی شێت و دێوانهسند کرد، کهت پهو بلیمهڵبژاردهکو پیاوێکی ههوی! من تۆم وهبکه
 رچوویت...".ده

کانی تووڕدا. ی دڕی و پارچهکهزه. کاغهوهی پتر بخوێنێتهوهیتوانی لهکاورین نه  
ریدا کێشا. ترسی لێ نیشتبوو. ڤارڤارانیکوالیوڤنا، سهرانی باڵی بهشێوی و نیگهپه
نهۆمی  بوو. لهدانی دهناسهنگی ههده نوستبوو. کاورین گوێی له وهکهردهپشت پهله

 ستی کرد کهکاورین هه شداوهڵ ئهگهاڵم لههات، بهنگی قاقای ژنان دهده وهخواره
واو برینداری کردو ی تانیا تهکهڕۆکی نامه. ناوهنییه و ناوهر خۆی چ زیڕۆحێ لهیزهغه
 ی کهنادیاره و هێزهبا ئهنه ترسێت کهده وهتگوت له. دهرگاکهده چاوی بڕییه وهترسهبه

 .وهڕێتهوێران کرد، بگه سانیشیویسترین کهفیڕۆداو خۆشه نی بهمهدوو ساڵی ته

ی وڕوژێ، باشترین ڕێگهعساب دهکاتێک ئه وتبوو کهرکهبۆی ده بهجرهتهبه  
 ی دانیشت و بیری لهکهپشتی مێزههادا لهکاتی وه. کاورین، لهی، کارکردنهنەوەهێورکرد

 رهسه رهێنا کهی دهکهجانتا سووره کی لهیهرچهفته. دهوهکردهت دهشتێکی تایبه
 ی لهوهی مانهماوهمابوو لهتهی کتێبێکی بچوکی تێدا تۆمار کردبوو، و بهمی پرۆژهڵهقه

 وتهدانیشت و که کهپشت مێزه واوی بکات. لهرژا تهیی و پهستی گهر دهگهقرم ئه
ندی ژیان، وهژهرستی کرد بچووکترین و ئاسایی ترین بهو ههیهم پرۆژهله وهبیرکردنه

زافی زانست و وێ. پاش چل ساڵ ژیان و الف و گهکهر دهشهر بهسهکجار زۆر لهیه
کی وجاش مامۆستایهست هێنابوو، ئهدهکی مامۆستایی بهکورسییه تازه به زانایی، تازه
، فسیری فیکری خۆی بوایهته وجاش خۆزگهفسیرکردنی فیکری ئاسایی ئهئاسایی. ته

زمانێکی سووک،نەک بە فسیرێک با بهڵکانی دی. بریا تهفسیری فیکری خهک تهنه
وجاش زایی.. ئهکی هاکهیهزمانێکی قورس وتاقەتبەر،یانی بەکورتی وەدەسهێنانی پله

ژن هێنانا  رسی خوێند بوو. لهق دهبهساڵی ڕه ١٥وتبێ! ری کهسهند لهچه مهئه
موو بری هه سوکاری خۆی وێران کردبوو لهترین کهوتبوو. ماڵی خۆی و نزیکتێکه

تی واوهتهپاڵ. ئاخ، ئێستا کێ به تی شێتی و بێ ویژدانی و... درابووهپاداشتێک تۆمه
م دانی به وهتهناعهڕی قهوپهو بهشهندی و ڕۆژە ڕهپیاوێکی مام ناوه کرد کهستی دههه
ئاوا خۆی بدینێ و  یهکو چۆن ههسێک وهموو کهێ ههبیزانی دهده دا نا، چونکهتهقیقهحه

 قاییلیش بێ.

 و ناوهله ی تانیا کهکهدڕاوه زهی کاغهاڵم پارچه، بهوه، هێوری کردهکهی کتێبهپرۆژه
زەکانی کاغه رپێ، پارچهسه ستایهکرد. ههرت دهواسیان پهوتبوو، بیرو حهکه



ڵیکرد و هه ریاوهده ک لهبایهاڵم شنهرێ. بهده فڕێی دانه وهکهرهنجهپه . لهوهکۆکرده
کی ترسامێز باڵی رانییهو دیسان نیگهکهرهنجهر پهبه وهڕانهکانی گهزهکاغه پارچه

 ... چووهدا نییهکهئوتێله سێک لهخۆی چ کهله جگه ست کرد کهریدا کێشاو وای ههسهبه
زاران چاو، چاوی ڕۆشن، چاوی هه رێکی زیندوو، بهبهکو گیانلهریا وهه. دکهبالکۆنه

تی بۆی کرد. ئیشارهوی دهشای ئهمهیی و چاوی ئاگرین تهشینی تێر، چاوی پیرۆزه
ژێر پڕ له! ؛لهخۆشه لهستی کرد ئێستا مهربوو، ههتبهرم و تاقهکرد. دنیا گهده
م گۆرانی. ئه ڵیانکردهو دوو ژن ههوهرز بووهک بهیهنچهمانگی کهده وهکهرهنجهپه

 کرد:نجی دهباسی کیژێکی گه که. گۆرانییهوهناسییهی دهئاوازو گۆرانییه

نگانی نهێنی باخێکدا، ده نگ لهوێکی درهشه یاڵی بوو، کیژێ کهخۆشی خهنه "کیژێ که
 بوو که ر و سوفیانهارو گونجاوو کاریگهسازگ هێنده نگانهم دهوت و ئهئامێزی ژنه

و ستی ڕاگرت، دڵی دایێ و ئهین." کاورین، ههرگیز لێی تێناگهری فانی ههشهی بهئێمه
ئازای گیانی  بیری چوو بوو، دووباره ک بوو لهیهماوه ی کهنکاوهپڕ ڕازو له خورپه
 رزین.له وههێنایه

 ڵگرتوو لهرههریای سهپۆلی دهکو شهلول، یان وهردهگه کوشی وهرزو ڕهکی بهیهلووله
و رهکاداو بهیهی بهریاکهر دهدهبهڕادهکی لهخێراییهستا. بههه رهرهو بهی ئهکهنارهکه

 ، بهکهنهبهوت تا ڕێگای بدات. ڕهالکه. کاورین. وهوههات. بچوک و بچوکتر بوه کهئوتێله
بازوانی  تی و بهپێی په ، بهوهشهشی ڕهبرۆی چڕی ڕه ری کۆت. بهسهقژی بۆز. به

 ستا.دا وهکهندی ژوورهناوهت بوو و لهنیشتیدا ڕهته ، بهوهینی خاچهتێک ئااڵوی عه

 مبار گوتی:نگێکی خهده وازشی کاورینی کردو بهکی پڕ نهنیگایه

وتویت، ڵکهت و ههوسا من پێم گوتیت تۆ بلیمهکرد؟ ئهکانی من نهقسه ڕت بهبۆ باوه-
ر مناک و بێ بهخه مجۆرهنت بهمهی تهم دوو ساڵهڕت پیم کردبا ئهر باوهگهئه
 ڕۆیی.دهنه

موو . ههتهو بلیمه ی خوایهڵبژاردههه ی کهڕهو باوهر ئهسه کاورین، دیسان هاته
اڵمی کرد بتوانێ وهزی دهدڵ حهو پڕ بهوههێنایهبیر خۆی نی وهبهکانی کابرای ڕهقسه
ر سینگ و سهخوارێ و به هاته وهرویهگه له لوعهکو بهاڵم خوێن وه، بهوهبداته

ردوو ستی بۆ سینگی بردو ههکات دهخۆی بزانێ چ دهی بهوهرۆکیدا ڕژاو بێ ئهبه



وڤنا گازبکات. ڤاراڤارا نیکوالپوڤنا خوێنا سوور بوون، ویستی ڤارڤارانیکوالپستی لهده
 زاری هاواری کرد:و گاز بکات. پڕ بهوتبوو. ویستی ئهخه وهکهردهپشت پهله

 تانیا!-

 ڵبڕین و دیسان هاواری کرد:کانی ههستهوی، دهر زهسه وتهکه

 تانیا!-

 باخه کرده کان برد. هاواریتا هێزی تێدا بوو، هاواری بۆ تانیا کرد. هاواری بۆ گوڵه
. هاواری وهکانی کرد. لێیان پاڕایهگو ڕیشاڵ تێک ئااڵوهڕه . هاواری کاژهکهکۆنه

تی ئازایه زرای چاوداری کرد. هاواری بۆ زانست و زانایی خۆی برد. هاواری کردهمه
ر هه ست چووی، ژیانی جوان و دڵگیری. هاواری کردهدهخۆی. خۆشی و شادی له

 .هوانموو ئههه

یتوانی تی و بێ توانایی نهر بێتاقهبهم خۆیدا بینی. لهردهبهی خوێنی لهورهستێڵێکی گهئه
کی بێ سنور، ئازای هاتوو، خۆشییهسف نهوه کی لهاڵم خۆشییهک بکات، بهیهقسه تاقه

 نهبهو ڕهگوێ  هاتهوام دهردهر بههه کهئاوازه وهکهژێر بالکۆنهگیانی داگیرکرد. له
نی فانی و الوازی دهبه و چونکهت بووهبلیمه چپاند کهگوێیدا ده به کهشپۆشهڕه

ی پتر وهله نهدهم بهئه ها گوتی کهروهمرێ و هه، دهست داوهدهنگی خۆی لههاوسه
 ئامێز بگرێ. له تییهبلیمه شنهم چهناتوانێ ئه

وت، کاورین رکهدهوه وهکهردهپشت پهوا ڕابوو، و لهخههکاتێ ڤار ڤارانیکوال پوڤنا، ل
ر سه ت و خۆشی نیشتبووهزههاتووی پڕ لهنه وهسڕینه کی لهیهاڵم بزهمردبوو، به

 سیمای..

 

 هاملێتی مۆسکۆیی

و پێشانگایان، ر شوێنێ، مااڵن، موغازههه چمهڵێ. دههاملێتی مۆسکۆییم. به ندهبه  
: وهڵێمهڵێم و دهده یهم قسهر شوێنکی دی، ئهنیان و ههمهی چاپهخانه، باڵوههوتێالن

موو هه تی له. مرۆڤ تاقهتی و بێزارییهحهی ناڕهڕاستی مایه. بهخودایه چ حاڵێکه مه"ئه
 :وهنهدهده اڵمهم وهڵکیش ئهچێت؟". خهشتێک ده



 !".ی و بێزارییهتحهی ناڕه. مایهدو وایهشه"ئه

ک ماڵێ تاریک و نوته وهڕێمهگهوان دهشه و و ڕۆژم. کهی شهپیشه به بووه مهئیدی ئه
 رێ من بۆ هێندهپرسم: "ئهخۆ دهکشێم،  لهم ڕادهر جێگاکهسهله و تاریکییهر بهو هه
 که وهوێتهکهم بیردههوم و ئهکهتی دهژاوێکی تایبهژاوه ست بهت و بێزارم؟" ههبێتاقه

م. ری خۆدا بکهسهشێک بهکاندا پرسیم: "نازانم، چ ههماڵه کێک لهیه ی پێشوو لهفتههه
پڕ ڵکی مۆسکۆ بێ، لهچوو خهدهپێنه ناس، کهڕزگار بم؟ پیاوێکی نه م بێزارییهتا له

فۆن لهرێکی تهوایه . پارچههیئاسانتر هه وهگوتی: "جا له وهنگییهدڵتهڕووی کردمێ و به
 سێدارهو خۆت لهمل خۆتی بکه فۆن لهلهم عامودی تهکهیه یشتییهگه رکهو ههیدا بکهپه

 .وهمهکهو بیردهدرێژایی شهڵێ، به!" بهتهچاره ڕێگاو تاقه تاقه مه، ئهبده

، بۆ، بۆ؟ وهم بدۆزمهتی و بێزاریهحهم ناڕههۆی ئه ریکهخه یاڵدا کهخه وام دێت به  
ند م هیچ شتێک نازانم. چهست پێبکهده وهڵیهوههه ر لهگهبێ... ئه مهی ئههۆکه الم وایه

و ئه بێ که مهم ئهکههۆی بێزارییه یهوه! لهیهاڵم بێفایده، بهبم خوێندووهکتهساڵێکی مه
مو ساتێک وێ ههن! ئاخر جۆ من نامهڵکم نایهکه ن و بهمن بێفایدهی ههزانیاریانه

 مۆسکۆ پێویستی به ڵێن کهرکاتێ پێم دههه م. بۆ وێنهشف بکهک کهریکایهمهئه
رسامی سهر ناگرێ، بهڵێن تۆوی کێوی ناڕوێ و بهده یا که یهزێرابێکی چاک هه

 ڕاست؟!".پرسم: "بهده

سڵی و ئهمن ڕیشه اڵم خوا عالیمهمۆسکۆدا ژیاوم، به ر لههه، دنیاوه تهی هاتومهتهوهله
ری ، نایزانم و سهو چی نیهکانی چییهی، پێویستییهمۆسکۆ نازانم. بوونی، فایده

ندامانی ڵ ئهگهبردنی شار لهڕێوهی بهربارهنی شارا دهنجوومهئه م. لهرناکهلێده
ی کهڵکه. ئاماری خهندهری مۆسکۆ چهازانم ڕووبهاڵم نم، بهکهنجوومەندا قسان دهئه

و  رفیاتی شار چییهت و سهرامهندن. دهدایکبووانی چهی مردوان و له. ژمارهندهچه
ر مۆسکۆ گهن؟ ئهندهیان له ندترهمهوڵه؟ مۆسکۆ دهیهڵ کێ ههگه. بازرگانیمان لهچۆنه

ندا باسی نجوومهئه ر خوا بیزانێ! کاتێ لهر ههگه؟ مهی چییهکههۆیه ندترهمهوڵهده
 م:کهسێک هاوار دهموو کههه ر لهم و بهکهت دهغڵهکرێت، من خۆم سهکێک دهیه

 تی!".کی تایبهیهکۆمیته تی بسپێردرێ! ئا، بهکی تایبهیهکۆمیته به تهم بابهئه "پێویسته

ندی بازرگانی یوهختێتی ڕوسیا پهئێستا وه چپێنم کهدا دهکانگوێی بازرگانهبه ناوه ناوه
م دوو ؟ ئایا ئهکێوه وتونهچی ناشزانم چین و ئێران کهستێ. کهڵ چین و ئێراندا ببهگهله



؟ یهشیان ههئاوریشمی خاوی کرمخواردووی شێدار، شتی دیکه له جگه واڵته
م م و نازانم بۆ ئهکهبازی دهنه"تیستف" دا چه چاخانەی تا ئێوارێ له وهیانییهبهله

اڵم نازانم گرم، بهردهورێک وهنمایشێکدا، ده ندێجار لهڵێم. ههم و چ دهکهده بازییهنهچه
برێ الده ردهچی کاتێ پهپیک" بێ، که "داپیره ئۆپرا تا گوێم له چمه؟ دهچییه کهنمایشه

، یان وهتهخوێندوهی پۆشکینم، نهنێوبانگه به م چیرۆکهئه که هووێتهکهنگینێ بیرم دههه
 .وهتهبیرم چوهش لهوهر خوێندبێتمهگهئه

م دووچاری بێ کهنمایشه ر شانۆ، کهسه مهیخهم و دهکهده ک ئامادهیهنمایشنامه
ی کهی نمایشنامهوێنه م کهگهوجا تێدهکرێ ئهساردی پێشوازی لێدهبێت و بهبازاڕی ده

ن "فدوتف"و الیهویش لهو پێش ئهنووسراوه وهن "و. ئالکساندروف"هالیهمن پێشتر له
 ! من ناتوانم قسهی منیان نوسیوهکهینی نمایشنامهسفازیتسکی" عهپێش "فدوتف"ش "ئه

سێک د کهنچه کۆتایی. که ینمهباسێک بگه رهیان سه وهمهم. یان باسێک بکهبکه
، خێرا ی نییهربارهکم دهمن چ زانیارییه تێک کهر بابهسهباس و گفتوگۆ له ونهکهده
خۆم دێنم. ددانم لێکدی م لهم و خهکههاوێشتن، ڕووی خۆم گرژ ده قسه ومهکهده
و ووهکۆن ب تهم بابهڵێم: "برای ئازیز! ئهگرم و دهم دهکهرهرانبهی بهخهسووم. یهده

تێکی  فهرده یت. لهکهر دهرو بهی بێ سهڵێم: "کاکی خۆم تۆ قسه!" یان دهماوهباوی نه
اڵم ین، بهکدی دەکهیهت بهناعهو قه ساسهناسک و حه تهم بابهر ئهسه وهتردا دێینه

انی مۆسکۆیی گرخنهڕه که تێکهبابه مه؟.." ئهتوخوا پێم بڵێ بزانم تۆ "یوگمن"ت دیوه
کۆڕی باسی  چمهده م!. کاتێ کهتوانم پیشانتی بدهو دهر گوتووهسهزۆریان له
م و نابه گوره اڵم خۆم لهژمێرن، بهزانم گوێزم بۆ دهوا ده وهرخهی هاوچهنمایشنامه

من چ  !" کوڕینهوهمهدهاڵمی دهکێک ڕام بپرسێت خێڕا وهر یهگهاڵم دانامێنم. ئهبۆ وه
؟" ر چییهستی نووسهبه؟ فیکرو مهکوێیهله کهستهبهڕۆکی مهاڵم پێم بڵێن نێوهناڵێم. به

؟" کێنهڵتهکوێی، گۆڕ ههمر لهڵێم: "مولیری نهکێشم دهڵدهک ههیهناسهی ههوهیان پاش ئه
 چم.کداو بۆ ڕۆژێکی دی دهیهم بهدهست دهده وهمبارییهخه و به

وم ، ئهڤگا" وابزانم دانیمارکییه–نێوی "لوپ دو به یهنووسێکی داماو ههنۆنامهشا  
و نا گوێی ئهپهم وهم. دهخهکانمی پێ دادهمی گوێگرهستی خۆم و دهداردهبه کردووه

م ینی خۆمان بێ "کالدرون" ئهر بهڵێم: "ههده چپهنێم و بهده وهنیشتمهی تهسهکه
 ن؛ باشهکهڕ دهندو چۆن باوهوانیش بێ چه.." ئهڤگا" دزیوه–"کوپ دو  لهی یهڕسته

 ن!ریانداو بچن تاقیب بکهسهقوو هات بهته



ی مۆد گوێرهبه دراوم. ڕاستهتیش نهربیهتێکم، تههالهزانی و جهموو نهوێڕای هه  
، م جوانهکهتی ماڵهتاشم . ڕواڵهر دهی "تیودور" سهالکخانهده م. لهکهردهبهرگ لهجلوبه

 .گۆڕاوهر ئاساییم و زمانم نهاڵم هێشتا ههبه

د ڕۆبڵ خۆی چوار سهبه کهچڵ، مێزهکراو و نیوهکاری نه له پڕه م، دایمهکهر مێزهسه
 ، لهکراسی ژنێک گرتووهم بهاڵم کونی سۆپاکهجێی خۆی، بهموو بهکانم ههردهدێنێ. په

الی خۆم باشتر نین! لهوێ. هاوڕێکانیشم لهچنگ ناکهمدا قاپێکی خاوێن بهکهڵهموو ماهه
. واڵووهخه کهقهرشتیاری موبهرپهکراو دێت. سهبۆنی گۆشتی سوورەوە وهکانهقاڵدرمه

. ردو تۆزهر  گهکان ههو ناو تاقهوێتهرهم و که. ژێر سیسهزۆر پیسه کهقهموبه
ی تۆپیوی لێدێ، بۆنی پشیله شڕ که زهڕو لێداو و کاغهپێاڵوی که ، کۆنهنهجۆاڵته

کات یان ڵ دهدوکه ڵکێشی سۆپاکه، یان دوکهت و خراپهقهسه کهشتێکی ماڵه میشههه
 کهری کاڵوڕۆژنهژورێ، یان سه دێته وهکهستهو ئاو دهکهستشۆرهالی دهبا، له
رینی ، نزیکترین سهوهمهنووسینگه تهیهی باسریشک نهوهبۆ ئه، منیش وهنانرێته

کرێ دار بهندێجار ژورێکی موبیله. ههوهکهکاڵوڕۆژنه پێنمهیتهگرم و دهڵدهستم ههردهبه
تی و بێزاری" حهتی "ناڕهبابه وم و بیر لهکهم پاڵدهکهختێکی ژوورهر تهسهگرم. لهده
ر سهو ڕۆن لهڵمانی کرێنشین هێلکه، ژنێکی ئهوهی الی ڕاستمهکهژوره له. وهمهکهده

 به ندێ کچۆڵههه وهپمهی الی چهکهژوورهکات. لهرد، دروستدهکی زوخاڵی بهسۆپایه
 تاوتوێکردنی "ژیان" چاو له ومهکهده وهمهکهژووره کدی، لهیه بنهردهبه بیره بوتڵه

سڕی ستهکان و ده، کیژۆڵهکهڵمانییهئه ژنه ت بهبارهنیا سهپۆشم و تهتێک دهموو شهه
ستان یان ئایدیالیستانی وری مهدا دهم نوسینانهنووسم، خۆم لهکان شت دهپیسه سفره
مێ، خانووی دهخی دهبایه ت کهبینم، گرنگترین بابهوتوو دهواج کهڕهق و لهونهبێ ڕه

م. هیچ ناکه ست بهشدا ههمهڵ ئهگه. لهتاڵهستبهو ڕۆشنبیرانی بێکارو دهرزانهکرێی هه
شوع، ڕهڵ شێ و تهگهش، لهڵ سیسرکی ڕهگهم، لهکهنزمه ڵ حاڵهگهواوی خۆم لهتهبه
کشێن، م ڕادهکهختهر تهسهله وهپێاڵوی پیسهبه یخۆرمدا کهڵ دۆستانی مهگهله

 ونی ئیعالنات، نهتابلۆی بێزه کان، نهرگا پیسهده رد و تۆز، نهگه . نههێنمڕاده
نجێنن، ستی جوانیناسی من ناتۆرێنن و ناڕههیچ جۆرێ ههران، هیچیان و بهکهرۆزهده
 نیشم، با، لهنگ دادهنگ و باریکدا کزو بێدهکی تهیهبانهرهعه کو سام لێنیشتوو و لهوه
ی کهی پێیبزانێ قامچییهوهبانچی بێئهرههێرشم بۆ دێنێ، کابرای عه وههکموو الیههه
اڵم من ڵدێنن، بهنگاو ههزار حاڵ ههههکانی بهڕو الوازهله سپهکێشێت؛ ئهمنیشدا دهبه
بری خانوو، الرکارانی مۆسکۆیی لهڵێن ته؟ دهقم چییه، من ههنییه وهمانهر ئهسهقم بههه



دڵی من اڵم به، بهیهشپڕێو و ناپوخته شار هێنده ، بۆیهسابونیان دروستکردووه قاڵبی
نین و  ، زانستانهیهژارانهکانمان ههخانهڵێن موزه، دهقاڵبی سابوون شتێکی خراو نییه

ری لهک گهیه گوایه ن، کهکهیی دهخانان، گلهموزه ن. خۆ ناچمهڵکی هیچ نایهکهبه
چنی. من ڵدهشی ههرگاکهکرد ده. خوای دهویش "تریتاکف" دایخستووهو، ئهیههه چاکمان

 ؟قم چییههه

 چمهده م. کهکجار زرنگ و فامیدهدڵنیام یه که یهمهم ئهکهمی بێزارییههۆی دووه  
 بیدا شیعرێکدهکۆڕێکی ئه بم یان لهنگ دهم، یان بێدهکهک دهیهماڵێک، یان قسه

 به م کارانهموو ئهم، ههکهوێژی ده رزهی تبستفدا ههچایخانه ، یا لهوهخوێنمهده
موو ههقورتێنم، لهڵنهخۆی تێهه م. باس نییهدهنجامدهئه وهتییهغروورێکی تایبه

نم توانم دەتوااڵم دهگوێمدا ناچێت، به ی ماقووڵ بهقسه که . ڕاستهسکوێمهڵێک ئهنجهمه
زەردەخەنەی تەوسامێز بکەم. دەتوانم بە تەوسەوە شان هەڵتەکێنم.دەتوانم تیرو توانج 

بووم و دراوو ڕام نهت نهربیهکی ئاسایی تهیهناخی ناخدا کێویم و باباله بهاوێژم. من که
 م کهدهنوێنم و خۆم نیشاندهوا ده میشهبم. ههموو شتێک ڕازی و قاییل دهههبه
کی کۆمیدی یهم. کاتێ نمایشنامهکهخۆم دهڕ بهخۆشم باوه ریکهار خهندێجهه

کا گرم، خوا نهوی خۆم دهاڵم خێرا جڵهم، بهکهنین دهپێکه ز بهدڵ حهن، پڕ بهدهنیشانده
ڵێ؟ نیشتم چ دهی تهوهر لێوانم: ئاخۆ ئهسه وێتهبکه م کهکیش بدهیهبزه ی تاقهڕێگه

رێکی فسهم، ئهکهکی لێدهیهو مۆڕه وهمهدهنێ. ئاوڕدهکهپێده وهپشتمه کێک لهیه
 نینهی پاساوی پێکهوه، بۆ ئهوه، غوزر دێنێته، هاملێتێکی خۆم ئاسایهختهدبهبه

 !"بازییه ڵهڵێی بوکه، دهڵێ: "چ ساردوسڕهده وهی بداتهکهجێیهنابه

 ڵێم: "کهرز دهنگی بهده م و بهکهدا دهکهباره رێ بها سهکاندردهندی پهناوهله  
 !"یهرهیابهڕاستی حه. بهرهوهمسیلێکی قۆڕو قێزهته

شدا وهڵ ئهگهاڵم له، بهکی ئاساییهبازییه ڵهڵێ، بوکهداتێ: "بهڵدههه والوهکێک لهیه
 ."، بیرێکی تێدایهشتێکی پێیه

ڕوو  ی خستۆتهم بیرهوپێش "لوپ دوو ڤگا" ئهمهندین ساڵ له، چهکۆنه یرهم باڵم، ئهبه-
مول حه! تهرهوهڕاستی بێزهیان بهمهراورد ناکرێ. ئهدا بهمهڵ ئهگههیچ جۆرێ لهو به

 ناکرێ!



تیدا حهناڕه ژان، چاوانم له م دێتهویالگهم، شهدهباوێشکان ده "ایموگن" هێنده اڵم لهبه
ر ڕوم. سه وێتهکهکی شادمانی دهیهاڵم ماکی بزهبێ. بهچن، زارم هیشک دهقواڵ دهبه
هام تی وهزهله مێژه ، لهکی ڕیالیزمهیهوه، الساییکردنهمهڵێم: "ئهده وهبن لێوانهله
 ."دیوهنه خۆوهبه

ورێک مایشێکی کۆمیدیدا دهن م و لهک بکهرێتییهکه رمدا کهسهندێجار دێ بههه  
، مناکهتاریک و خه م ڕۆژهبۆ ئه زانم کهم و دهبکه م کارهم ئهکهز دهربگرم زۆر حهوه
راندا چم کتهندان و ئهرمهکۆڕی هونهاڵم له، بهردی منهوای دهو دهچاکترین چاره مهئه

 کا..ڵێن؟ نا، نا. خوا نهپێده

ر ڵکانی زانا سهکو خهم و وهکهست چاوان خێل و قیچ دهئانقه رییاندا، بهلهگه له
ت، و، حاڵهوێ، جهکهرچاو دهموو شتێک بهدا ههڵێم: "لێرهرز دهنگی بهدهقێنم و بهلهده

تی ڕهسڵی کوا؟ فیکر و بیری بنهری ئهوههت و جهقیقهاڵم حهنگ و... هتد، بهئاهه
 ؟".یهی ههدا کهمهبڵێن فکر له ێوه؟ من ناڵێم، ئکوێدایهله

ستم، ناوه وهوهر بهن. ههبکه ندانهنسیپی ئابڕومهپره کان داکۆکی لهوێ ڕۆژنامهمهده
 وهسانهو کهن ئهالیهیان له وهورهن پرۆفیسۆرانی گهالیهکان لهموو گوتارهوێ ههمهده

فی سێک بۆ سیبریا نه. کهڕباندووهو جهی سیبریایان دیوهتاراوگه بنووسرێن که
 ؟بێت چوزانێ گوتارنووسین چییهکرابێ، یان پرۆفیسۆر نهنه

رگیز هه یی ببینێ. کیژانێک کهوری کیژانی نموونهدام یرملوف" دهتەنیا "مه وێ کهمهده
وری ده هی کرانهکتهو ئهی ئهوهر ئهسهڕن. سوورم لهپهبیست و دوو سااڵن تێنه له

 ر بۆ وێنهگهکسپیر بن. تا ئهبیات و شهدهزای ئهبێ شارهنکێشی دەبینن  دهقۆشه
 ن کهستبکهران ههکهماشهموو تهوباش برناردو" ههر شانۆ بڵێ: "شهسهرێک لهکتهئه
 .وه"ی خوێندۆتهخنهمای ڕهکەی "بنهورهگه رگهشت بهر هههه رهکتهو ئهئه

ی گۆڤارێکی وهرهنک باڵوکه دوێنێ چوومه م. بۆ وێنهدهده ری چاپخانهوام سهردهبه
 ، بۆم چاپبکات؟یهڕییم ههد الپهکتێبێکی نۆسه یهئایا ئاماده و لێم پرسی کهمانگانه

 زانیت کهخۆت دهم؟ بهڕاستی نازانم چبکهگوتی: "به وهییهشپرزه به وهرهکابرای باڵوکه
 کات."وێت و ماندوومان دهختی دهو وهزۆر درێژه



بێت: ڕازی ده وهدڵیهبهنه وا بهی بێنهوهره". باڵوکهاڵم کتێبێکی واقیعییه، بهگوتم: "ڕاسته
 م.که. چاپی دهباشه

هۆش و موو زرنگ و بهزیاد بێ ههخوا بهی ئاشنامش لهم و ژنانی دیکهکهدۆسته  
نیا . تهکهکو یهفتاریان وهکردن و ڕهرگ، قسهکن. جلوبهکو یهوو وهمن. ههفامیده

نێ کهپێده یان کهکێکی دیکهو یهی دڵدایهشێوهکێکیان لهلێوی یه که دایهوهجیاوازییان له
 .وهکرێتهده ورهکو تۆڕی ماسییانی گهزاری وه

، ؟ گوتار نییهوهتهوفت خوێندوهپرسێت: دوا گوتاری پروتوپوپده کهلێو دڵه کیژه
 .ئیلهامه کپارچهیه

کانی، تامهبه گوتاره ئیڤان ئیڤانوفچ ئیڤانوف به که ڕ بکهڵێت: باوهده کهم زلهده کیژه
 ر شتێک بکات.گهئه وهنیا ئومێدم به. من تهوهبیری مرۆڤ دێنێتهبلینسکی وه

 یادهشم لهوهت ئهنانهبوو، تهودا" ههڵ "ئهگهینم لهک بهمانێردهسه ش بڵێم کهوهبێ ئهده
 مان کیژ کهنیشت. ههداده کهفهنهر قهسهو لهکرد. ئهده وهچۆن ئاشقێنیمان پێکه که

 تبازی بێزارهڕواڵه له –ی ساکارو ناشیرین بوو کهرگهی دڵدا بوو، جلوبهشێوهلێوی له
ستمدا بن دهی لهمکلغهئاڵێنم، مهدی دهقهست لهکراو بوو. دهنه قژی شێواو شانه -

ر ست بهدهوی له. جڵه. گێژو وێژه. بیری ئاڵۆزهموسم، سوێرهپچڕێ. گۆنای ڕادهده
ڵ شتێکی گهکان لهندهتا ئابڕومهرهو سهکرێ ڕیشهچۆن ده ڵێت: "خوایه. دهبووه
ڵێت؟ بماندینێ چده وهم حاڵهر پروتوپوپوف، بهگهێ؟ ئهڵ بکرشقدا تێکهکو ئهجێی وهنابه

 "دهمان تێک مهکهتییهبا بڕۆم. دۆستایه وازم لێبێنه

کانی تێک  وجا قامکهم." ئهت ناکهناعهتی ڕووت قهدۆستایه : "من بهوهمهدهاڵمی دهوه
 له ر پێ بێ." کهسهو لههئاماد میشههه وێی کهرجێ خۆشمدهمهڵێ: "بهئاڵێنێ و دهده

 بین" وهبا پێکه رهڵێ: "وهگرم دهئامێزی ده

 به ڵکێشی سۆپاکهکونی دوکه وێ کهکهردهبۆم ده ورده ژین وردهده وهئیدی پێکه  
 ویش لهوڕی لێدێت. ئهگهی بۆن تهکهختهکانی بن تهزه. کاغهو گیراوهبلوزێکی ئه

ریدا تووتی لهگههاوێت. لهکات و قسان دهتوێکڵ ده ی بهکردندا قسهو قسهشهموناقه
 وهدزییهبێ! بهویش فیکرێکی ههبێ ئهده کات. دیارهت" دهو و حاڵهئاسا باسی "جه

دات تا موچاوی سواغ دهکرێمێکی تاڵ ده وێ بهی بخهوهرله. بهوهخواتهڤۆدگا ده
ی کهزهئاشپه . کهشڕی کلینکس و پیسی دیکه تهپاکه له ی پڕهکهقهنجتر بنوێنێ. موبهگه



نێو  یخاتهوجا دهخشێنێ و ئهنهده کهویرهری ههی سهکهشانه کات بهدروستده کولیجه
وجا من لکێنێ. ئهده وهکهویرهههکانی بهتف کشمیشه کات بهکێک  دروستده . کهکهمێزه

و فامیده ویش که. ئهیتان و جنۆکهشه بێت بهم لێدهکهویستهشهڵدێم و خۆناچار هه
ڵێت: کات و دهباسم ده خراپهر شوێنێک بههه کاتهڕووده زرنگ و زماندرێژه

 ."کانی خۆی پێشلێکردووهتییهڕهبنه نسیپه. پرهوهتهڕاوهڵگهکانی خۆی ههنسیپهپره"له

بیستم ده . کهرمهدهبهڕادهغیلی لهسودی و بهبێزاریم، حه تی وحهمین هۆی ناڕهسێیه  
وتنێکی چاکی رکه"و "نمایشی فیسار سه"فاڵن، گوتارێکی جوانی نووسیوه

–ی که"و "خوتبهوهکێشیدا بردۆتهقورعه زار ڕۆبڵی لهد ههدوسه –"و "ی ستهێناوهدهبه
ڵێم: نوقێنم و دهکانم دهرم. چاوهوقی سهته ڕنهپه" چاوم دهکی زۆری بووهرییهن کاریگه

 ر دزی گیرابوو.".سهدا له٧٤ساڵی زانی لهوت.. دهی بۆ ڕێکهمه. باشبوو ئه"پێم خۆشه

گرم و ڵدهوتوو ههرکهکابرای سهقین له وهناخی ناخهبم. لهتاندا دین و هار دهژمهحه له
کی . تێکڕا کابرایهیهیدا! سێ "دۆستی" ههکهڵ ژنهگهله ڕۆم: "زۆر خراپهری دهسهله

. رهکهتی، پیاوێکی هیچ و پوچ و فشهاڵم دزێویه، بهی خراپ نییهکه. چیرۆکهناجسنه
ر گهاڵم ئهشیدا شتێکی جوان و ماقوڵ نابینم، بهم چیرۆکهوی ڕاستی بێ، من لهئه

ی کهرهنی نووسهوا خێرا الیهن ئهڵکی لێی بخوێنکێک الواز بێ و خهی یهشانۆنامه
بیات دهرحاڵ ئههه، به، بۆ خۆی شتێکه. وانییهران. نه، برادهم: "نهکهگرم و هاوار دهده
 ."یهوهر ئههه

ر سه وێتهکهڵکی مۆسکۆ دهی خهربارهنگۆ وشتێکی خراپ دهر دههه زانن کهئایا ده
ر گهئه رپرسی شار بڵێن کهبه ؟ بڕۆن بهو داهاتووهوهتهباڵوبووه وهمنه زاران. له

شای  قاو که م بهکهگرم و لێی دهڵدهڕێگاوبانی چاکمان بۆ دروستبکات، من ڕقی لێهه
م و دهپڵی بۆ لێده، ئیدی تهیهری ههزار خوێنهک ههیهر ببیستم ڕۆژنامهگه. ئهدزانه

 .یهوهستی ژنێکهدهی بهکهنهوی خاوهجڵه ڵیم کهڵکی دهخهبه

کات. نجن دهنجن ئهبۆ من. دڵم ئه زارییهرمهستی و شهی پهڵکی مایهوتنی خهرکهسه
 ر ڕۆژێ لهگهتی و سیاسیت؟ ویژدانی چی! ئهاڵیهدی ویژدانی کۆمهبپرسن ئه نگهڕه

و وێرانی تێی داوهسودی غیلی و حهی بهخۆره مێکهوا دهڕۆژان ویژدانم بووبێ ئه
، وهیاڵی خۆم زرنگی و هوشیارییهخهتی و بهربیهزانی و بێ تهموو نهم هه! بهکردووه

، وهڵمهچهری بۆزو کهسهردو، بهنگی زهڕه ، بهوهسودییهغیلی و حهم دنیا بهبه
ردی و ڵێک، زهر ماهه چمهم. دهخهڵکی دهرچاوی خهبهڕێم و ژیان لهگهوماڵ دهماڵه



 مهشکێنم: "ئهکران دهشه وهڕی نائومێدییهوپهم و بهبهڵ خۆدا دهگهڵی لهچهتاریکی و که
تی م نازانێ چیبکات، تاقه، بنیادهتی و بێزارییهحهی ناڕهڕاستی مایه، بهخوایه چ حاڵێکه

. وهبمهخێرایی باڵو دها بهنفلۆنزسیو و ئهت و پهاڵمهکو ههچێت!" وهموو شتێ دههه له
م دۆستان کههادهنوێنم و کارێکی وهده ، ژیر و فامیدهناڵێنم، دادو بێدادمه"بێزاریدا" ده له

کی تا قوتابییهوهن... ئیدی ئهبهر نهی ناخم ههسودییهغیلی و حهو بهی بهو ئاشنایانم په
بێزاری  ، بهوهگرێتهڵدهی من ههکه، قسهوهێتهدارا دۆزیبنگوینی لهی ههوهکو ئهنج وهگه

ردوو نێو هه خاتهری دهسه وهنائومێدییه دات، بهی تووڕ دهکه، کتێبهوهتییهو بێتاقه
کو چێت!". وهموو شتێک  دههه تی لهم تاقه. بنیادهی ڕووتهموو قسهڵێ: "ههستی و دهده

خوانی تا پیتاک بۆ خوتبه تهوتونهڵێ: "مامۆستایان کهدهو وهکاتهمن چاوانی بچووک ده
 بڕژێته کهو پیتاکهی پارهترسم نیوه. دهوهنهندانی قاتوقڕی و گرانی کۆبکهرمهرهزه

 !".وهکیانهگیرفانی موباره

ئاوسێت و ڕۆژ پتر ده رم ڕۆژ بهم. جگه. چ کارێک ناکهوهسوڕێمهر دهکو سێبهوه
ت ڕۆژێک فت بووم. ئاقیبهنهرێ. پیرو کهگوزهرێ و دهگوزهبێت کات دهده ورهگه
ک دوو ڕۆژێک بیرم کانم یهن بۆ گۆڕستانی "واگانکف". دۆستهمبهگرم و دهنفلۆزا دهئه

 نگێکم نامێنێ.نگ و ڕهن و چ دهکهبیرم دهو پاشان لهوهنهکهلێده

وا دروستی بژیت، ئهتوانی بهڕۆژی خۆیدا نه ر لهگه. ئهوهنابێته رگیز دووبارهن ههمهته
شدا، مهڵ ئهگهفیڕۆچوو و گوم بوو! لهڵێ به. بهنت بکهمهست چوو بۆ تهدهحیسابی له

خۆ "م له"ئاسیاییه رهوهم بونهر ئهگهموو شتێک فێرببم. ئهمتوانی ههمن ده
ت، کشتوکاڵ، نعهت، سهوروپایی، تیجارههتی ئنیهدهمتوانی مهده دوورخستباوه

وروپاییم خۆشبووێ و فێری ندروستی ئهالرکاری، تهبیات، مۆسیقا، نیگارکێشی، تهدهئه
م. مۆسکۆدا چێبکهرین لهی پانو بهقام و جادهو شه ورهی گهمتوانی ڕێگهببم. ده

. دژی وهمهم بکهرگ و مردن کهمه م.رپا بکهڵ چین و ئێراندا بهگهندی بازرگانی لهیوهپه
کاروانی ژین ی لهئێمه بتم کهک بخهیهرهگهموو کۆسپ و تهنگم. دژی ههت بجههالهجه

جیب و داڵواو پڕ ب، نهدهئه ربێت و بهتهکی بهمتوانی بابایه. دهو ژیان دواخستووه
 ببینم، چونکه ڵکانی دیکهوتنی خهرکهسه ت و سوود لهزهمتوانی لههیوابم. ده

 تناسی.".قیقهری و حهوهختهو بهرهبه نگاوێکهخۆیدا ههوتن خۆی لهرکه"بچوکترین سه

وم م. خهڕۆکۆنێکی پیسم. زڕو زبڵێکی بێفایدهاڵم من پهمتوانی، بهمتوانی. دهڵێ، دهبه
م ستوو بێزارم؟ ئهپه ێندهرچی هبهله که وهمهکهو بیر دهدرێژایی شهوێ. بهلێناکه



و خۆت یدا بکهفۆن پهلهرێکی تهوایه : "پارچهوهزرنگێتهگوێمدا دهله تاکو سپێده وشانه
و و چارهڕێگه تاقه مه. ئهبده سێدارهفۆن و خۆت لهلهنزیکترین عامودی ته نهیهبگه
 ."ردتهوای دهده

 

 

 

 

 جۆزیف

 (١) 

رباز بوو، پێشێ. جۆزیف، سه هاتهو لێکدا لێکدا دهشکری شهله دنیا تاریک بوو بوو.
بن و لهوهرز کردهمێ خۆی بهوتبوو. کهی خۆی پاڵکهکهر جۆالنهسهمادونی. له چووهده

 ربازێک پێی گوتم که)سوشان( سه پاڤل ئیڤانوڤچ؟ له گوتی: "گوێت لێمه وهلێوانه
 !"رچووهده وهکهپشتی ماسییهو لهلوشیوهڵ یانی ههکهغهک قایهماسییه

دا بوو. کهشتییهی کهخۆشخانهنه کرد، لهی بۆ دهجۆزیف قسه ی کهو کابرایهئه  
ک بڵێی گوت پاڤل ئیڤانوڤچ. بێدەنگ بوو و خۆی گێلکرد وهر پێی دهسێک ههموو کههه

 بووبێ.ی جۆزیف نهکهقسه گوێی له

دا کهشتییهی کهچارۆکه گڤ و هوڕ خۆی بهرا کێشان. با بهسهڵی بهنگی بادیسان بێده  
بااڵی  ی بهکهر یهپۆالن، ههجیڕ. شهجیڕه وتنهکه کهشتییهڕو بورغوی کهکرد. جه

کانی ، جۆالنهوهیانشۆردهکێشاو دهدا دهکهشتییهکه هاتن و خۆیان بهالمێک دهزه
ڕاهاتبوو و  یهنگامهراو ههم ههمێژ بوو گوێیان به وان لهاڵم ئهجیڕ. بهجیڕه وتبوونهکه

س ماوی بوو. سێ کهزع و حاڵێکی خه. وهموو شتێک ئارام و خامۆشهپێیان وابوو هه
قبازیان کردبوو، رهدرێژایی ڕۆژ وهبه رباز( کهشتیوانێک و دوو سهکان )کهخۆشهنه له
 کرد.و دیویان دهمدیوو ئهئه وهوهخهم دهنوستبوون و به نوکههه



تگوت چوو. دههات ودهسپایی دهئهی جۆزیف بهکهکاندان. جۆالنهته وته، کهکهشتییهکه  
 وی و شکا. شتێک بهر زهسه وتهک، دوو، سێ. شتێک کهڵێ: یهکدا دهر هاتوچۆیهههله

 بێ. بوو کهی ئاوهچوو گۆزهقوڵپ ڕژا، پێده قوڵپه

 ."رداوهیان بهکهوی بایهگوتی: "جڵه وهڵخستنهم گوێ ههدهجۆزیف به

: "تۆزێ وهاڵمی دایهوه وهبێزارییه کی بۆ کردو بهیهیان پاڤل ئیڤانوڤچ کۆکهمجارهئه
یان کهوی بایهڵێی جڵه، و ئێستا دهڵ لوشیوهکی ههشتییهک کهوپێش گوتت ماسییهمهله
 بێ؟"وی ههتا جڵه یوانه، چما با حهکردوه ڵاڵرهبه

 ڵێن.ڵکی وا دهخه-

بێ و بێ مێشکی ههیڵێن؟ پیاو دهنه ڵکی چ ماوهفامن. جا خهکو تۆ نهڵکیش وهخه-
 !وجه، گهوهبیربکاته

م دهڕێ بهوتهکهده کهشتییهکه چوو. کهریادا تێک دهدهله میشهپاڤل ئیڤانوڤچ، هه  
ست بچوکترین شت په بوو، و بهده ، تووڕهرهماکهسه بووکه بوو بهده وهپۆالنهشه
هری بوو. چما شتێکی خراپی ها دهیزانی پاڤل ئیڤانوڤچ بۆچی وهبوو. جۆزیف نهده
 "وای دابنه -وی گرتبێ؟ ماری ئهده ربوونی با گوتبوو کهو بهڕ ماسی و جڵهمهله

گی ئاوی ستووری و قایمی پێستی سهد ئهقهکێوێک بێ و پشتی به یندازهئه ماسی به
گڤ و هوڕ دێت به ی کهم بایهردبێ و ئهی بهری دنیا شوورهو سهئه بێ، وای دابنه

ناخۆشی بکات  مجۆرهدات ناتوانێ بهرنهوی بهکێک جڵهر یهگهو کرابێ. ئهر جڵهوێندهله
کرابێ و نهر با جڵهگهئه ؟ باشهرزهله موو شتێک بخاتههه المار بدات وگ پهکو سهو وه

 بێت؟"نگ و خامۆش دهستێ و بێدهوهپڕا ده بۆچی له

 پاشان بیری له وهکی کێوئاسا کردهزل ماسییه کی زۆر بیری لهیهجۆزیف، ماوه  
ی خۆی. کهگونده یاڵیخه وتهماندوو بوو که . کهوهنگکرتوو کردهستوری ژهزنجیری ئه

اڵتی دوور، بۆی ڕۆژهه ت لهنجا ساڵ خزمهو پاش په نووکههه ی، کهو گوندهئه
 .وهڕایهگهده

، کهوزهکی حهرچاوی خۆی الیهبه ی گوندی هێنایهکهفرهپڕ به ورهگه وزهیاڵ حهخهبه  
شی ڵێکی ڕهئاسماناو دووکهی لهل حهحه به ی چووهکهڵکێشه. دووکهیهخانهکووره

م ماڵی ی پێنجهوشه. حهوهکهوزهی حهی دیکهکهالیه وتۆتهش کهکه. گوندهیهوهرهسهبه



وێ. کهردهدهوه خۆو خزاکەکەیەوە به وهکهوشهسوچیکی حه لکسیی برای له. ئهوانهئه
شی که، کیژهپێیهجوتێ پۆتینی لبادی لهو دانیشتووه وهپشتییهی "ڤانکا" لهکهچکۆله کوڕه

موچاوی نێ و دهکه. ڤانکا پێدهستهلکسی مه. ئهپێکردووه "ئاکولکا" پۆتینی لبادی له
 و مندااڵنهدڵی خۆیدا گوتی: "ئه. جۆزیف لهمامکی کردووه، ده"ئاکولکا" دیار نییه

 یتێ کهز بدهقڵ و ئاوهیان ئههێنده بگری و وهباڵیانه ست بهده بێ. خوایهرمایان دهسه
 ربچن."داک و بابیان باشتر دهتی داک و بابیان بگرن و لهحورمه

 چاکبکرێ!" م پێاڵوانهک بۆ ئهبێ جێیههاواریکرد: "ده کهخۆشهنه شتیوانهدا کهم کاتهله  

کی ی گایهلهروکهسهپڕ ، لهکهوزهبری حهیاڵی جۆزیف پچڕاو لهو خهوهتی بیرکردنهپه
ستان و چیدی جێی خۆ وه له کهسپ و خزاکەبوو. ئه ستهرجهرچاوی بهبهبێچاو له

چاو گومبوون. شدا لهستی ڕهمێکی خهنێو تهو لهوهجێی خۆ خوالنه پێشێ. له چوونهنه
سوکاری خۆی هیاڵدا کدنیای خهله ی کهوهشدا، جۆزیف دڵخۆشبوو بهمهڵ ئهگهاڵم لهبه

 رزین.له وتنهکانی کهو قامکه مێرووله وتهشی کهنی. ئازای لهیفان پێکهکه بینی بوو. له

. ئاوی وهچاو گێڕان بۆ ئاوی خواردنه وتهکه و تاریکییهو بهوهم خۆ دواندنهدهبه  
ڕی، یاڵیدا تێپهخهبه ش خزاکەکه. جارێکی دیکهوهی خۆی ڕاکشایهکهجێیهو لهوهخوارده

رچاویا به ک بهدووی یهک له ، یهکهشهڕه ڵهوجا دوکهو ئهکهبێچاوه ری گایهپاشان سه
 .وهتالیه وهم حاڵهبه هاتن و ڕۆیین، تاکو سپێده

 

 (٢) 

 کهشتیهی کهکی شینباوی کاڵو ڕۆژنهیهنیا بازنهته وهکهنێو تاریکییهڵجار، لهوههه
ی خۆی و کهر جۆالنهسهله پاڤلیڤانوڤچی بینی که رهبهرهوت. پاشان جۆزیف، بهرکههد
دڵی  ر ڕابکشایهگه وتبوو، چونکهخه وهدانیشتنهبه وتبوو. بۆیهوی لێکهخه وهدانیشتنهبه

. پووی درێژو چاوانی درشت بووردو کهنگی  زهدرا. ڕهدهی بۆ نهناسهچوو و ههتێکده
نکی کداو ڕدێنێکی تهیهموچاوی درابوو بهخۆیشی تا بڵێی باریک و بنێس بوو. ده به
دان ، ئایا خانهوهخوێنرایهدهسیمایدا نه ی لهکهتییهچینایه هیچ جۆرێ پایهاڵم بهبوو. بههه

یدا کهدرێژه ت و قژهڕوواڵهند بوو. بازرگان بوو، دێهاتی و جووتیار بوو؟ بهمهوڵهو ده
چوو. کی کڵێسا دهیهندهگۆیه له وهمهالی کهچوو. یان بهنشین دهنێکی گۆشهبهڕه له
رمای خۆشی و گهو نه چوو. کۆکهدهشتیان نهم و دووی کهدهم و دووی لهاڵم دهبه



 ێوهدرا. لی پێدهناسهزار حاڵ ههههر بڕی بوو. بهبهی لهر هێزو پرزهدهتوانا بهله
کات، ڕووی تێکردو یر دهستیکرد جۆزیف سههه بزوان. کهوام دهردهکانی بهوشکه
 گوتی:

 ..م کهگهتێده ریکهئێستا خه-

 ی پاڤل ئیڤانوڤچ؟گهچی تێدهله-

و شوێنی خانهستهخه بری لهخۆش لهی نهئێوه بم ما کهجایهڵجار عهوهڵێ. ههبه-
، رمهگه شتییهم کهدا وێڵیان کردوون. ئاخر ئهشتییهم کهرێن. لهرستاری بکت پهئیسراحه

موو هه اڵم ئێستا لهتانکوژێ. به، دهرهتهکجار خهل یهگه بۆ ئێوه زهزو دابهڵبهم ههئه
 نێرنهده ئێوه کان بۆیهڵێ، دکتۆره. بهوهتهموو شتێکم بۆ ڕونبووهشتێک حاڵی بووم. هه

 بن.ی کێوی بێزار دهتواری ئێوهفتارو ئهڕه کان لهستتان ڕزگاربن. دکتۆرهده لهتا  ئێره

وان ز وان، رادانتان بۆ ئهوەکو په وهوانهالی ئهبه ئێوه نێ. بۆیهیان نادهپاره خۆ ئێوه  
و ق بن مێک  دڵڕهندێ بێویژدان و کهبێ ههنه وهنیا ئه، هیچی ناوێ تهکارێکی ئاسانه

تۆزی س بهبێویژدانیدا بسپۆرن و که ، واتا لهم داشیان سوارهکهخاڵی یه ت بهبارهسه
. یههه ندێک پرۆڤههه وا پێویستی بهم ئهخاڵی دووهت بهبارهاڵم سهپێیاندا ناگات. به

خۆشی ستووردا، پێنج نهشتیوانی مل ئهربازی ساغ و کهر سهفهد نهنێوان چوارسهله
موو م ههکرێن، ئهکان دهساغه ربازهسه ڵ بهئاسانی تێکهر دیار نابێ. بهزار ههغههد

 اڵم که. بههیچ نییه کرێن، ئاگایان لهرژمێر دهسه لهپهبه وەندهئه ی کهربازهسه
ۆش خڵکی سیالوی و نهخه وێ کهکهردهپڕ بۆیان ده، لهوهوێتهکهدوور ده کهشتییهکه
 ."وهتهت و ماندوو بوراونهکه، شهکهشتییهر کهسهله

وە ستی ئهبهاڵم پێی وابوو مهکرد. بهرنهی پاڤل ئیڤانوڤچ دهم قسانهری لهجۆزیف، سه  
 له که وتم چونکهخۆشکه، نهخۆ بکات گوتی: "من لێره ک لهی داکۆکییهوهجا بۆ ئه

 کهساته! کارهیرهرمام بوو." پاڤل ئیڤانوڤچ گوتی: "سهرێ سهده هاتینه کهغهقایه
چی و که کهرهفهکۆتایی سه نهن و ناگهبڕناکه زانن ئێوهخۆیان زۆر چاکده که دایهوهله
 یهمهدی پاشان! ئا ئهاڵم ئهموو ئۆقیانووسی هند ببڕن. بههه نگهشتان نێرن. ڕهر دههه

، پاڤڵ ئیڤانوڤچ زۆر وهنهدهتان دهچاکه مجۆرهشتان! بهل و غهتی بێ غهپاداشتی خزمه
 مانهبێ ئهنی: "دهوانی خۆیداو، پێکهنێوچهرچاو. کێشای بهبه هاتهده تووڕه

و خۆشکهنه ربازهڕوو." دوو سه ستیان بخرێتهکاندا ڕیسوا بکرێن و دهڕۆژنامهله



 کهشتیوانهزبازی. کهکاغه به وهستیان کردبووهن و دهستا بووهه نوکههه کهشتیوانهکه
پان  کهردهر عهسهت لهحمهزه کان بهربازهی خۆی دانیشتبوو و سهکهر جۆالنهسهله

کیان چهستبوو، مهڵبههه وهردنییهگهستی ڕاستی بهکان دهربازهسهکێک له. یهوهبوبوونه
پ یاری بکات یان ستی چهدهبوو بهیان ده ستبوو، بۆیههک توندتوند بسارغییه به

 کرد کهزی دهز و دابهڵبهخێرا هه هێنده کهشتییهپێچی ئانیشکیدا بگرێ. که کان لهزهکاغه
 رمانێک بخوا. پاڤل ئیڤانوڤچ لهک یان دهستێ و چایهسێک بتوانێ ههحاڵ بوو کهمه

 جۆزیفی پرسی: "تۆ خواڵمی؟"

 ڵێ.به-

شاری خۆی پیاو له ره، وهی خوایهگوتی: "ئه وهمبارییهڕی خهوپهپاڤل ئیڤانوڤچ به
شوێنێکی  ، لهوهوێتهئاو وخاکی خۆی دوور بکهزار میل لههه ، پازدهوهنهدووربخه

نابی، خواڵم و موراسیل بێ، وجاش جهن و ئهڵاڵی بکهرهپیسی پڕ میکرۆبی سیل، به
 ؟".کوێیهرتیپ نازانم شعوریان لهن موالزم یان فیسار سهخواڵمی فاڵ

بێت. و ڕادهخهیانی زوو لهپاڤل ئیڤانوڤچ. پیاو به جوزیف گوتی: "کارێکی خراو نییه
خات و ئیدی چ ڕێک ده کهگیرسێنێ، ژورهداده کهرهماوهکات. سهکان بۆیاخ دهپۆستاڵه

ر گه. پیاو ئهدانانهخشهریکی نهڕۆژ تا ئێوارێ خه رفسهنابی ئهجه ی نییهکارێکی دیکه
درێژایی ڕۆژ نوێژ بکات و وێردان بخوێنێ. یان کتێبێک توانێت بهوێت دهخۆی بیه
 .".و کۆاڵنان بکا. ژیانێکی باشهی کوچهیان بۆ خۆی پیاسه وهبخوێنێته

دا کهقهموبه رێژایی ڕۆژ لهدنێ و تۆش بهداده خشهر نهفسهنابی ئهجه ڵێ، زۆرچاکهبه-
. ژیان، چ نییه خشه! نهخشهکێشیت، نهڵدهی خۆتان ههکهت بۆ گوندهسرهوتووی حهکه

 بێت." وهنگییهته بێ به، مرۆڤ دهوهنابێته ! ژیان دووبارهژیانی مرۆڤ گرینگه

رێی ده  بێ چ لهمااڵ دو خراو، خێرو خۆشی نابینێ جا چ لهپاڤل ئیڤانوڤچ. مرۆڤی به-
. وهرییهسهبه قی نییهس ههڵ بێ، کهر مرۆڤ بۆ خۆی ڕاستگۆو گوێڕایهگهاڵم ئهماڵ. به

من ئێستاش ڕۆژێ  نجا ساڵی خشتهناسن، پهڵکانی ماقوڵن و چاکو خراو دهخه وانهئه
 م.کهنه وهچاوه خوا! خۆم بهنابه. پهجارێک لێدانم خواردووه نیا تاقهدی. تهزیندانم نه

 ر چی لێدانت خوارد؟سهله-



مان. وشهحه سی چینی هاتبوونهچوار که ستم قورسهڕم کرد، پاڤل ئیڤانوڤچ من دهشه-
گژیانداو  بوو، چووم بهواو نهزعم تهیان هێنابوو. من وهچیلکه ، پێموایهبیرم نییهباش له

ی دیتبوو و مهئه وهکهرهنجهپه موالزم له نابیربوو. جهکێکیان بهپووی یهخوێنی که
 کی چاکی کردم."دارکارییه

ی!" و پاش هیچ تێناگه زمان لهستهوجی بهی گهگوتی: "ئه وهبن لێوانهپاڤل ئیڤانوڤچ له
 ڕ هاتی؟"شهدا بهو چینیانهڵ ئهگهتۆزێک پرسی: "بۆ له

 وتم. و منیش تێیان که وهمانهکهوشهحه وان هاتنهخۆڕایی. ئهله-

عاتی خشت یارییان کرد. سه کان دودانهردا کێشان. قوماربازهسهنگی باڵی بهبێده
ماندووی کردن.  کهشتییهزی کهزو دابهڵبهدا. ههت بوون و جنێویان دهحهناڕه
 وزهبۆالی حه وهیاڵ جارێکی دی جۆزێفی بردهخهکانیان فڕێداو ڕاکشان وقهرهوه
یاڵیدا ی خهشاشه به کهبانهرهیان، جارێکی دی عهکهو گوندهکهخانه، کوورهکهورهگه
. وهی کردهکهرمهو ئاکولکا پاڵتۆ چهوهت بوو، جارێکی دی ڤانکا بۆی گرژییهڕه

ژارانی ن، ههماشا بکهیگوت: "تهده رچاوی جۆزیف کهبه کانی درێژ کرد و واهاتهالقه
 ."ی ڤانکا کۆن نییهوهکو ئه، وهی من نفت و نوێیهکه! پۆتینهداماو

ی وهبری ئه ، لهاڵم زۆر بێ شعورهش سااڵن، بهشه نێتهپێ ده ریکهجۆزیف گوتی: "خه
مێ." دهت بێنی؟ شتێکی چاکت دهکهقۆزاقه ی بۆ ناچی ئاو بۆ مامهکانت نیشانبدهپێاڵوه

روێشکێکی کوشتبوو شان بوو و که نگێکی لهتفه رچاو کهبه وجا "ئاندرێ"ی هاتهئه
 پولکه یویست بههات. دهدوویدا دهل بهشه لهشه بوو. "تیشک" به وهستییهدهوبه

. وهسترابووهدا بهوشهحه یان لهکهشهڕه کهنێ. گوێرهی لێ بسهکهروێشکهسابونێک که
هێواش  وهڵ و دورمانهقهم تهدهک بوو و بهیهنورهکردنی تهریکی پینهو "دوما" خه

رچاوی بهله کهشهڕه ڵهو دوکهکهبێ چاوه ری گایهگریا. دیسان سههێواش ده
 لهپهکان بهشتیوانهنگ و هاوار بوو و کهده نگهده وهوانهروی ئهسهبوون. له ستهرجهبه

ک بڵێی گوێ. وه هاتهده کهشتییهر کهسهی قورس لهنگی ڕاکێشانی شتێکدا. دهغاریان ده
دڵی دا. جۆزیف لهغاریان ده هات کهڵکانێک دهنگی پێی خهپڕ شتێک شکا. دیسان ده له

و کهبازهڵبڕی: دوو سهری ههڵخست. سهواو گوێی هه"؟ تهخۆیدا گوتی: "چی بووه
رزین. لهڤل ئیڤانوڤچ دانیشتبوو و لێوی دهکرد. پار قوماریان دههێشتا هه کهشتیوانهکه

 هێنده کهاڵم ئاوهبوو. تینووی بوو. بهی سوار دهناسهرم بوو. جۆزیف ههدنیا زۆر گه
 کێک لهپڕ یههێدی تر بوو بوو. له کهشتییهزی کهزو دابهڵبه. ههوهخورایهدهرم بوو نهگه



رچوو و ست دهدهی لهکهقش!" حیسابهتی: "نهیر گۆڕا، گوجۆرێکی سه کان بهربازهسه
نین کرد، پێکه ستی بهڕی و دهجێی خۆی ڕاپه وی. لهر زهسه کانی تووڕ دایهزهکاغه
بر ک سهیهقیقهری. گوتی: "دهوروبهده یڕوانییهق دهبڵهق ئهبڵه. ئهوجانهنینێکی گهپێکه

موو گێژو وێژ بوون. ڕاکشا، هه کهر عاردههسی گوت و لهمهران!" ئهبکەن، براده
 ی کهربازهو سههات. ئهنگ نهدهو وهنگ هات ئهدهرد وهاڵم بههاواریان لێکرد. به

م؟ ها؟". شیشت بۆ بانگ بکه خۆشیت؟ کهکی پێچرابوو گوتی: "ستیفن نهچهمه
 م."کهگیانه بخۆوهئاو  رهوه ئاو بخۆوه ستهگوتی: "ستیفن هه کهشتیوانهکه

 ؟."وجینهبوو و هاواریکرد: "ئاوی چی؟ نابینن گه جۆزیف تووڕه

 چی؟-

 !لپیاوانهم قهله . خوایه. مردووهوهچی، چی؟ لێبۆته-

 

 

 (٣) 

ی کهرخۆ.. تایهسه وههێدی تر بووبوو. پاڤل ئیڤانوڤچ هاته کهشتییهزی کهزودابهڵبههه  
وێ بڵێ: یهو دهر زارهسهکی لهیهتگوت ڕستهرچاو. دهبه هاتهباک دهمابوو. سیمای بێنه

یان واز کهشتییهی که" کاڵوڕۆژنهوهنیندا ببورێنهپێکه له که وهگێڕمه"چیرۆکێکتان بۆ ده
ڵک ڵبی خهغه ڵبهدا. غهموچاوی پاڤل ئیڤانوڤچ دهده کی فێنک و خۆشی لهیهبوو و شنه

نگێکی ناسک و سامناک ده وهکهرهنجهژێر پهگوێ. له هاتهوڵ و ئاو دهپی سهشڵ و شپڵه
 بێژێت.و ستران دهکی چینییهتگوت کابرایهگوێ، ده هاتهده

وساوی بۆ کرد و: کی تهیهردا" و بزهندهبه واین له نوکهپاڤل ئیڤانوڤچ گوتی: هه  
 چمهمن ده جیب ڕاستهرانی دلێرو نهاوهنگی جهڕوسیا ئه ینهگه"مانگێکی دی ده

 که یهخارکوف دۆستێکم هه چم بۆ خارکوف لهکڕاست دهیه وهرهوێندهئۆدیساو له
چیرۆکی  واز له سهڵێم: دۆستی ئازیز بهنک وی و پێی ده چمهده رهدیب و نووسهئه

بری ، لهبێنه م شتانهشت و ئهسفی سرووه ، واز لهبێنه رهیابهی بازاڕی و حهئاشقانه
 مهیخهو دهتم پێیهک دنیا بابهڕوو. من یهکانی ئینسانی دووپێ بخهواتهپۆخڵه وهئه



وجا گوتی: "جۆزێف فکرانڕاچوو و ئهمێ لهکانت" کهوێنی نوسینههه به ستت بیکهردهبه
 تاندم؟".ڵهڵخهزانی چۆنیان ههده

 ئیڤانوڤچ؟پاڤل  ستت کێیهبهمه-

 ک و نمرهیه بلیتی نمره ن کهکهسوارده وانهنیا ئهکەشتیدا ته زانی لهموویان. دههه-
روسیمات ر سهگهسێ ببڕن. ئه بلیتی نمره یهنیا جوتیاران بۆیان ههبڕن و تهدوو ده

 یهوهک، لهیه نمره جبووری بچییهوا مهرچاو ئهبه دان بێیتهکو خانهڕێکوپێک بێت و وه
ی. من پرسیم. ڕۆبڵی کاش بده ٥١١بێ و "... دهی بۆ نییهوهو ئهمهاڵم ئهی بهئیفالس بکه

نیا خێر ته؟ گوتیان نهوهنهرزبکهڵکی بهی خهو پایهوێ پلهتانه؟ دهچییه مهستتان لهبهمه
سێ بۆ پیاوی ڕێکوپێک و پاکو  نمره سێ، چونکه نمره ین بچییهت نادهڕێگه وهر ئهبهله

قی . گوتم: ههیهڵکی ڕووتهوێر و خهی الت و لهسێ جێگه ت. نمرهڵک نایهکهخاوێن به
ش مهاڵم وێڕای ئهن. بهوهدانهڵکی پاکو خاوێن و خانهنگی خهته ڕاستی به به خۆتانه

ی ڵهمامه ، نهسم تااڵنکردووهکه و نه وهتهدۆزیوه نجمگه نه چونکه ڕۆبڵم نییه ٥١١من 
ی وهس بێ بۆ ئهبه کییهم پێشهئه . پێموایهکوشتداوه سم بهکهو نه قاچاغم کردووه

ی ڕۆشنبیرانی جهرههاوڕێ و هاوده م و ببم بهر بکهفهسێ سه نمره ن بهڕێمبده
کی فڕوفێڵ، پاڵتۆیه ومهگرن؟ منیش ناچار بووم بکهس دهکه اڵم گوێ لهڕوس". به
وج نواند ست و گهپێکرد و خۆم مهم لهورهر کردو جووتێ پێاڵوی گهبهم لهدێهاتیانه

 نێ"یاندا کرد و گوتم "قوربان بلیتێکم بدهکهنووسینگه وێران خۆم بهکو الت و لهوه

 ؟"گوتی "ئیشت چییه کهرپرسی نووسینگهبه

 میشهزانی و  ههدهدرۆی نه ریف بوو و چونکهشیشێکی شهگوتم: سکرتێر. بابم که
ی سوار ناسهری بینی" پاڤل ئیڤانوفچ هیالک بوو. ههسهرمهگوت، زۆری چهڕاستی ده

 م لهقسه میشهکی ڕاستگۆم . ههڵێ من کابرایهی خۆیدا: "بهکهقسهی بهاڵم درێژهبوو. به
ق و وج، دڵڕهگه ، ئێوهزۆره ی من و ئێوهینس و هیچ شتێک ناترسم، بههیچکه و لهڕووه

وی با ڵێن جڵهقڵتان پێیدا ناشکێت پێتان دهر بشبینن ئهگهگێلن چ شتێک نابینن و ئه
ن دارکاریتان کهڕیش نهمترن و باوهیوان کهحه یوانن و لهحه ڵێن ئێوه، دهربووهبه
تان وان، تۆزێ پارهی ئهو بردهیهئێوهی ن، کردهکهستیان ماچ دهوجایش دهن و ئهکهده

موو شوێنێک هه له م ئێوهستتان ماچ بکهڵێن "قوربان با دهش دهن و ئێوهدهبۆ فڕێ ده
ژیم من ڕێک وەکو قڵ دهئه نیم من به کو ئێوهڕۆن من وهنجهتێنراو و ڕهر ڕههه
موو شتێک هه موو شتێک و لههه ڕوانمهده وهرزییهبه فڕێ لهڵدههه ک کهڵۆیههه



ستم. فێڕوفێڵ و وهبینم. دژی دهم و زوڵم دهباتگیڕم ستهکی خهم ،من کابرایهگهتێده
نگم جهوتوون، دژیان دهرکهتان سهرازسیفهبینم بهده ستم کهوهبینم. دژی دهزویر دهته

ڕ دادگای تاقیب کردنی بیرو باوه و ئازاردان، نهنجهشکهئهرم نهدهکی کۆڵنهیهمن بابه
زایی خۆم ر ناڕهست و سهتی دهئیشاره ڵکێشن بهر زمانم ههناتوانن زمانم بگرن گه

ک بڕوات ڕێیه عاتهنگم سهده م کهکهها دهن، هاوارێکی وهپسم بکهر حهبڕم گهردهده
ر گهشیان قورستر بێ ئهی ڕهم تا باری وێژدانناده وهوادهزهم بهگرم و دهیان مان ده

ڵێن: پاڤل ئیڤانوفچ تۆ موو ئاشناکانم دههه وهڕێتهگهڵدهبشمکوژن، ڕوحم لێیان هه
 ٣م کهده وهتهم شۆرهڵناکات. من شانازی بهڵت ههگهس لهقی، کهڕه مهڵهکی کهکابرایه

زموونی تاڵم ال ااڵن ئهد سشی سهو بهتم کردووهاڵتی دووردا خزمهڕۆژهه سااڵن له
م بۆ نامه ڕووسیاوه کانم له، دۆستهوهڵوێستی خۆم مامهر ههسهر له. من ههوهکۆبۆته

ژیان، من  یهمهڵێ ئهم، بهکهڵ دهگهڕۆم و عینادییان لهاڵم من ده" بهیهنووسن "مهده
 گوترێ ژیان"ده مهم بهگهتێده

مێک لهرێ. بهده یڕوانیهده وهکهشتییهی کهرهنجهپه اڵم لههگرت بدهجۆزیف، گوێی نه  
ر تیشکی ڕۆژدا بهله کهمهلهڕۆیی، بهخن دهخنه وهکهییهپیرۆزه ر ئاوهسهبه
دار دوو چیلکه ری دانیشتبوو. بهسهو لهڵهپیاوێکی چینی قوت و قه وهوشایهدرهده

فڕین و  له وهرییهسهریایی بهیروتوی دهومات تهکش کهخوارد ئاوهبرنجی ده
فکرانڕا چوو: دا بوون. جۆزیف، نیگایەکی کابرای چینی کرد. باوێشکێکی داو لهوهنیشتنه

 وتهخۆیشی که دا بکێشم" و بهزله المهم زهبناگوێی ئه کی مزر بهیهزلله ند خۆشه"چه
بووری ز ده. کات بلهودایهشیرین خهموو جیهان لههه رچاو کهبه وزدان، وای هاتهنهوه

کان تهبه ندهرچه، ههکهشتییهچوو کههات و ڕۆژ دهو دهخۆبزانێ شه ی بهوهبێئه
 و ناجوڵێت.قیوهجێی خۆی چه له تۆ وایهاڵم لهڕۆیی، بهوپێشێ دهرهبه

 

 (٤) 

ڕاکشابوو چاوی نوقاندبوون.  ختهک تههسا. یڵنهدوو ڕۆژان بووری، پاڤل ئیڤانوفچ هه  
رچاو . جۆزیف، گازی کرد "پاڤل ئیڤانوفچ، پاڤل به هاتهجاران درێژتر دهپووی لهکه

 کانی جواڵند ڵهێنان و لێوهئیڤانوفچ" پاڤل ئیڤانوفچ چاوانی هه

 ؟زعت باش نییه؟ وهچییه-



. نا زۆر باشترم . هیجم نییهترسم نییه- :وهاڵمی دایهوه بڕکێوه ناسهههپاڤل ئیڤانوفچ به
 .توانم ڕابکشێم حاڵم زۆر باشترهده بینی  کهخۆت دهتا بهوهئه

 !پاڤل ئیڤانوفچ شوکری خوا بکه-

الکم سپ و ساغن سوتێ سی پهم دڵم پێتان دهکهراورد دهدا بهڵ ئێوهگهخۆم لهکه
ریای سوورم اڵم نێوی دهم. بهکهڵدهدا ههخههم دۆزله سییهرهد ههتای بهم خهکهکۆخه

رگریم لێی ری بهنگهنگم سهجهخۆشیش دهمن دژی نه ی کهوهله جگه مهنن. ئهیهالنه
 ، ئێوهاڵم ئێوهکانم دێت. بهرمانهواو دهدهم بهکو چۆن گاڵتهم پێی دێت وه، گاڵتهگرتووه

 . تهحمهۆریش زه، زتهحمهزه جاهیلن. کاری ئێوه

 تۆ وایهرم بوو لهگه اڵم هێندهڕۆیی هێدی و ئارام بوو، بههێدی هێدی ده کهشتییهکه 
تتر بوو. جۆزیف حمهو گوێگرتن زه تهحمهکردن زهقسه اڵتییهرماوی ڕۆژههگه
یاڵی زێدی بیرو خه وتهریان و کهسه ری خستنهش گرتن. سهباوه ژنۆکانی لهئه

یاڵ خه ی الی خۆمان" بهرماکهفرو سهبه م به، خۆزگهرمایهم گهله "خوایه وهخۆیه
 به ، نهجاده گوێیان به، نهوهوینهکانی ڕهسپهپڕ ئهو له وهر "خزاکێک" بینییهسهخۆی له

 وزهحه له. وهو گوند بوونهرهبه چوار ناڵه کو شێت و هاران بهدا. وهندو دۆاڵن نهکه
ڵکی و ڕێبواران خه وهزراکانهو مه کێڵگه ڕین و ملیان نا بهتێپه کهخانهکووره ، لهورهگه

ویان بگرم؟ با اڵم بۆ جڵه" بهیان ڕاکێشهکهوه. جڵهیان ڕاکێشهکهوهکرد "جڵههاواریان 
ڕیوی ژێر سمی په فریبا به کانت بدات. واز بێنهستهموچاو ودهده زی لهبای ته

ردن و سینگتدا گهخوارێ و به رو گوێالکتدا بێتهسهئاسماندا بچێ و به کان پتر بهسپهئه
با،  وهن بپلیشێنهدهکان الدهسپهر ئهبهغاردان خۆ لهی بهوانهبا ئه ڕێت. واز بێنهداگه

ڕێ و گهوه کهەبانهعەر ند خۆشهببێ. چه پارچه کان پارچهسپهوساری ئهزین و هه
راپای سپی سپی ببێ و قێ و سهفر بچهبهموچاوی لهوده وهفرێکهبه چاڵه وێتهپیاو بکه

ست دهکانی لهستکێشهڕێ، دهوێ  بپهو هۆ ئه ی ئێرهکهستێ، کاڵوهسمێڵی بیبه
 ونهسۆکان بکهن و کنین بدهقاقای پێکه ڵکی له، خهوهی بکرێتهکهندرێ و پشتێنهدابکه

 پ..!".حه پهحه

جۆزیف، -سپایی لێ ی پرسی:ئه جۆزیف و به ڕوانییه وهال چاوێکهپاڤل ئیڤانوفچ، به  
 کرد؟دزی ده ی ئێوهکهرماندهفه

 .وهمانان شتی وا نابیستینه پاڤڵ ئیڤانوفچ، من چوزانم ئێمه-



یاڵدا ژیا، ڵ خهگهژێری له ، چووههونگی بووری، جۆزیف بیری کردهبێده ک بهیهماوه  
ی سێک قسهترسا کهتتر بوو. دهحمهت و گوێگرتن زهحمهکردن زهقسه وهئاوی خوارده

ڕین. خۆراوا بوو، میش تێپهم و سێیهعاتی دووهعاتێک بووری.سهڵدا بکات. سهگهله
پڕ گوێی ژیا. لهفر دهیاڵی بههخ دانیشتبوو و به وهقی خۆیهدهو بهاڵم ئهو داهات. بهشه
 قیقهاڵم دوای پێنج دهستا بهنگ ههده نگهڵب و دهغه ڵبهسێک بوو. غهند کههاتنی چه له
 وتوو.ئاشی ئاولێکه موو شتێک بوو بههه

 توون و بزێو بوو."گوتی "خوا عافووی بکات، پیاوێکی چه کهک پێچراوهچهمه ربازهسه

 جۆزیف پرسی:

 ؟ کی؟چییه-

 رێ.سه بردیانه نووکههه مردووه-

ک چهمه ربازهباخوا عافوی بکات" سه جۆزیف، باوێشکێکی داو گوتی "ها، باشه
 ک پرسی:یهپاش ماوه کهپێچراوه

 شت؟ههبه چێتهڕای تۆ دهجۆزیف به-

 کی؟-

 پاڤل ئیڤانوفچ!-

شیش بوو، و که ی کوڕهوهله جگه مهنجکێشا. ئهشت. زۆری ڕهههبه چێتهڵێ دهبه-
 خشێت."بیبه که وهپارێنهخوا دهموویان له. ههسوکاریان زۆرهشیشان کهکه

نگی نزم ده ی جۆزیف دانیشت و بهکهر جۆالنهسهله کهک پێچراوهچهمه ربازهسه
 گوتی:

 رگیز ڕووسیا نابینی.، ههت هاتووهجۆزیف تۆش نۆره-

 هیچیان پێگوتویت؟ کهرستارهیان په که: "دکتۆرهجۆزیف گوتی

 مرێ. تۆ نهتوانێ بزانێ کێ زوو دهزانم پیاو دهگوتووم. خۆم دهس هیچی پێنهء، کهنه-
. من یرت بکات، تۆ سیلتهترسێت سهالواز بوویت پیاو ده ئاو، هێنده خۆی و نهنان ده

 وێ تۆبهبته نگهاڵم گوتم ڕهم. بهتت بکهحهناڕه که نییه وهڵێم، بۆ ئهت پێدهمهئه که



 کهرماندهالی فه وا چاکه یهکت ههیهو مارهر پارهگهدیارت. ئه شیش بێتهیت و کهبکه
 یت.دایبنه

کانمدا باسی مردنم نامه و له ناردووهسوکارم نهکم بۆ کهیهسێتنامهمن چ وه-
 زانن.وان پێنهئهترسم بمرم و ، دهکردووهنه

ئودیسادا  و لهوهتابووتێکه مهتخهمردین ده زانن. کهگوتی: "پێده کهشتیوانهکه
کو خۆی وه کهوانیش یاداشتنامهفرمانداری سوپایی و ئه ن بهدهک دهیهیاداشتنامه

 ک بێت.ر کوێیههه ی خۆت یان بۆ زێدی خۆت لهکهنێرن بۆ گوندهده

ریدا کێشا. سهکی ئاڵۆز باڵی بهزوویهمبار کردو ئارهجۆزیفی غه گۆیهم گفتوئه  
ر به یاندهبوو. خۆی گهئاو نه و شته، ئهوه. ئاوی خواردهشتێکه زی لهکرد حهستیدههه

وا هه و شتهڵمژی، ئهرم و شێداری ههوای گهندێ هه. ههکهشتییهی کهکاڵوڕۆژنه
بوو. و نهویش ههمژوول بکات، ئه وهفرهزێدی خۆی و به ی بهوڵیدا خۆبوو. ههنه

مێنێ، دا وهکهشتییهی کهخۆشخانهنه ک تۆزی دی لهر یهگهئه ستیکرد کهت ههئاقیبه
خاتری ن به، بیکهکهشتییهی کهوشهحه وێ بچمهمه. دهران حاڵم خراپهخنکێ. "برادهده

 ."کهشتییهوشی کهحه نهعیسا بمبه

 ش بهکهربازهو سه کهک پێچراوهچهمه ربازهر ملی سهسه جۆزیف، باسکی خسته  
دا، کهشتییهوشی کهحه بردی. له وهکهوهڕاڕه ی بن باڵی گرت و لهکهساغه ستهده
تبێ هنێویاندا ڕ بوو بهزۆر بوون ڕێنه وتبون. هێندهڕیز خهربازان بهشتیوانان و سهکه
و هێواش م توند بگرهکهکراسه ستهگوتی: "ڕێک بوه کهک پێچراوهچهربازە مهسه

کو وه وهکهشتییهپێشی کهوانێک له." دنیا تاریک بوو. پاسهرهدوومدا وههێواش به
بوو  وهکو ئهوه کهشتییهوتبێ. کهخه پێوهچوو بهستابوو. پێدهڕاوه ر بێ جووڵهیکهپه
گوتی:  کهک پێچراوهچهمه ربازهزووی خۆی بڕوات. سهئاره ڵاڵ کرابێ و بهرههب

 وهکهشتییهر کهسهو لهوهلیسهته نهیخه. دهوهریاکهده نهوێ پاڤل ئیڤانوفچ بخهیانه"ده
 ن.دهڵدهتووڕی هه

 ن،که، وای لێدهئا، وایه-

ت و بۆت کهر گۆڕهسه بێ دایکت دێتهر نههه .شوێن و ڕێی خۆتدا باشترهمردنیش له-
 .وهالوێنێتهده



 عنای چی. دی مهئه-

ک، دوو ، ستابوون. یهدا وهکهتهیوانای حهویلهته کی زۆر لههات. گایهین دهبۆنی کاو په
ستی . جۆزیف، دهوهستبووهر بهوێندهشیان لهسپێکی چکۆلهبوون. ئه شت دانهسێ. هه

قاندو ویستی قۆڵی جۆزیف می داچه، دهوهقواڵغ بووه کهسپهاڵم ئهبیالوێنێ، به رد کهب
 م لێدایت!"مێنێ! زریکهمرت نههاواری لێکرد: "عه وهییهتووڕه رێ. جۆزیف بهمدا بهدهبه

 . پشت لهکهشتییهرایی کهبه یاندههێواش هێواش خۆیان گه کهربازهجۆزیف و سه  
ماشاکردن. ته وتنهنگ کهستان و مات و بێدهریا ڕاوهو دهوهکان و ڕهیوانهی حهویلههت

کی نگی و ئارامییهش، بێدهباوه ی گرتبووهجریوهستێرانی به وهریانهر سهسهئاسمان، به
اڵم ژێر پێیان ی خۆیان وابوو. بهکهکو ئاسمانی گوندهبوو. ڕێک وهتی ههتایبه
 . شەپۆل بهوهبوونهرز دهبه کو منارهپۆالنی ڕازئامێز وهزا بوو. شهکی بێڕهییهتاریک
 .دواوه دایهکی دهک، یهستۆدا بوون. یهپه پاڵه کان لهپۆله. شهوالوهگوت بهپۆلی دهشه
 

دا کهڕگهشه پێشێ و بێباک و ناشیرین خۆیان به هاتنهده پۆالنی تازهمدیس شهاڵم ههبه
 کرد.ده

 تۆزێ بچوکتر باو له کهشتییهر کهگهگوێیدا. ئهچێت بههیچ دهو نهیهیی ههزهبهریا نه ده
م شیمانی ههکانی بێ سێ و دوو، و بێ پهپۆلهوا شه، ئهکرابوایهئاسن دروست نه

 لوشی.ڵدههچاو تروکانێکدا ه یان لهکهشتییهی نێو کهکهڵکهم خهو ههکهشتییهکه

 المهزه پووهکه م دێوهرچاو. ئهبه هاتهش بێگوێ و ملهوڕ دهکهشتییهکه  
 .وهکردهپۆلدا ڕێی خۆی دهنێو ملیۆنان شهوت و لهکهپێشدهوه

 ترسی کات وشوێن. گوێی له بوو نهنیایی ههترسی ته با، نهمی تاریکی بوو و نهخهنه  
" کهشتییه"که م دێوهوا ئهڵگرتبا ئهی ههکهڵکهو باو خهجێی ئهریا لهدهر گهبوو. ئههیچ نه

 لوشی.ڵدهلم کوێرم، چاکو خراپ نابوێرمی ههوڕوکا و شهتێیان ده

 کوێین؟ئێستا له-جۆزیف پرسی: 

 ئوقیانوسداین. نازانم. له-

 .ک دیار نییهوشکاییه-



 ن.وت ڕۆژی دی وشکانی نابینیڵێن تا حهده-

. جۆزیف، وهبریسکانهده ی کهسپییانه فهو کهئه چاویان بڕییه کهربازهجۆزیف و سه  
کو اڵم پیاو وه، بهوێ چ شتێک سامناک نیهقاند و گوتی: "ڕاستت دهی شڵهکهنگییهبێده

 کات.تی دهحهناڕه ست بهکدا بێ، ههڵێکی تاریک و نوتهنگهجه ی لهوهئه

 و پاشان بۆ خۆت ڕاوهد میل لێخوڕهگوت سهمنیان ده مێکیان دێناو بهلهر بهگهئه  
و وهریاکهده دایهڵدهخۆم هه وهریاکهوتبا دهسێکم دیتبا بکهر کهگهمکرد. ئه، دهماسی بکه
 کرد،دهساحێب نه خۆم لێ به ڵمانی بوایهر چینی یان ئهگهئه تهڵبهکرد. ههڕزگارم ده

 وتم.کهندو چوون فریای دهبێ چه ر ڕوسی بوایهگهاڵم ئهبه

 مردن ناترسیت؟ له-

. . پیاوێکی ڕێکو پێک نییهیهکم ههبرایه. تاقهممهکهس وکارهمی کهچۆن ناترسم. خه-
م کهداک و بابه پیره نگهکات. ڕهی دارکاری دهکهخۆڕایی ژنه و لهوهخواتهشروب دهمه

 ر بێت.سهیان بهخراو

 بگرم. پێوه رزن و ناتوانم خۆم بهلهکانم دهاڵم ئێستا القهبه

 وم.برای ئازیز، بابڕۆم بخه رمهش زۆر گهئێره

 

 (٥) 

کی زوویهکو پێشوتر ئارهی خۆی ڕاکشا. وهکهر جۆالنهسهو له وهڕایهجۆزیف، گه  
کی زۆر یهکات، خڵت و خاشهزووی چدهزانی ئارهیدهدا. خۆیشی نهئاڵۆز ئازاری ده

وشک بوو زاری  می هێند وشک بوو هێندههات. دهی دهری زرینگهسینگی گرتبوو. سه
 هاتنهی دهو تارماییانه، لهکۆکه رما، لهگه ، لهوهیاڵبردییهوزی دا، خهنهڕا، وهگهدهنه
ونیدا خه ونی بینی: "لهر خهوت هههوی لێکخه که ڕز بوو. تا نزیکی سپێدهرچاوی وهبه
خشکێ خۆی  سینگه دا بهوهو خه. لهرهێناوهنوور دهته نانیان له تازه یهربازخانهسه له

واو ، پاشان دوو ڕۆژی تهوهکهم گڕی ئاگرهده و خۆی دایهکهنورهنێو ته خزانده
 وت.خه



 پاندیانهرێ. تهده یان بردهشهو بهاتن و لهشتیوان هڕۆ دوو کهم دوای نیوهڕۆژی سێیه
 ی قورستر بێ، دوو پارچهوهوجا دورییان، بۆ ئهو ئه وهستوورهنێو قوماشێکی ئه

ری زل و توورێکی لێهات بوو. سه کو بنجهدا وهکهنێو پارچهست، لهبه ئاسنیان پێوه
ختێک دایان نا. ر تهسهو له کهشتییههوشی کحه خۆراوا بردیانهر لهدی باریک بوو. بهقه

ی تری کهرهبوو. سه وهکانهیوانهی حهویلهیمانی تهر تهسهبه کهختهرێکی تهسه
خۆش و ربازی نهکێکی قایم بوو. سهپڵهر تهسهله ک و جانتاکهر جانتایهسه خرابووه

حمی ڕوحمی خۆی ڕهپێکرد: "خوا به ستیده کهشیشهوری وێستابوون. کهده ت لهبێتاقه
و وهوینهدانه کهشتییهربازو شاگردانی کهشتیوان گوتیان: "ئامین" سهلێبکات." سێ که

 پارچه پیاو له یر بوو کهکانیان کرد. زۆر سهپۆلهکی شهماشایهالچاو تهبه
س وایکرد بوو؟ ا که! ئایا تا ئێستریاوهده نهبدورون و تووڕی بده وهکهمایهموشه

 که. سرودێک خوێنرا. یاساوڵهوهوییهڕوک کردو دانهبهخاک ته ، جۆزیفی بهکهشیشهکه
کی یهقڵهئاسماندا ته . لهوهردا تل بووهر سهسهڵبڕی. جۆزیف، بهی ههکهختهرێکی تهسه

بنیان خست. پۆالن وهو . شهدا ونبوریاکهفی دهکه . لهوهکهئاوه وتهوجا شڵپ کهداو ئه
کجار ریا یهڵێن دهریا؟ دهبنکی ده گاتهڕۆیی... ئایا دهریا دهو بنکی دهرهریک بوو بهخه

 ورده وجا وردهخوارێ. ئه ک چوبووهفتا پێیهست ههو، شهبنکی. ئه یتهو ناگهقوڵه
ریک بوو بیری ی خهکاته وک ئهدا. ڕێک وهوالدا تلی دهالو بهخوارێ و بەم چووه

یبرد تا والدا دهم الو بهڵ خۆیدا بردی. پتر بهگهله کهپۆلی ئاوهوجا شه. ئهوهکردهده
 کان کهنگی بینی. ماسییهنگاو ڕهکی ڕهماسییه پڕ پۆلهاڵم لهریا. بهو بنکی دهرهبه
. وهڕانهو پاش گهرهموو بهڕ ههپوجا لهئه وهمینهکی تاریکیان بینی تۆزێ سڵهیهستهجه

هاتن وریدا دهدهو جۆزیف هێرشیان هێنا. بهرهبه کو گوللهک وهیهقیقهده متر لهپاش  که
ریایی بوو. بێباک و بێسڵکردن گی دهالح هات. سهبهچوون. پاشان شتێکی بۆری زهو ده

 ژێریدا کرد. بهخۆی به لهمه ێت، بهبجۆزیف نه ی چ کارێکی بهوهکو ئهپێشێ. وه هاتهده
 . وهرهسه ی کردو ورگی هێنایهلهپشتا مه

. دوو وهمی کردهسپایی دهئه . پاشان بهوهدا خۆی خاو کردهکهرم و ڕوونهگه ئاوه له  
وسیان بزوا بوو، نه کان کهنگهنگاو ڕهڕه . ماسییهپرسهر مهبوو هه ڕیز ددانی پێوه

سپایی ئه وجا بهدا. ئه کهستهجه لوتێکی له کهریاییهده گهبێت. سهستان تا بزانن چیدههو
رێ تا خوارێ سهکانی لهڵهقهوجا تهسوو، ئه کهنازهجه کانی له. ددانهوهمی کردهده
وت که کههئاسن اڵتن و پارچهکان ههوت. ماسیهکان کهئاسنه پارچه کێک لهڵپجڕی. یههه
 داکشا..." کهو بنی ئاوهرهداو بهکهگهی سهبرغهقه به



ورێک هه ڵهر پهئاوابویان گرتبوو. هه تاوی تازهوری ههوران دهریاش، ههر دهسهله  
وتن و رکهتاقی سه کێکی دی لهشێر و یه ک لهیهڵهرچاو، پهبه هاتهک دهیهشێوه به
وزباو تا رستێکی ڕووناکی سه وهکانهورهپشت ههچوو. لهست دهمقه کێکی دی لهیه

یی هات و باڵی وشهنهکی وهڕووناکییه وهوالترهڵکشابوو. تۆزێ لهندی ئاسمان ههناوه
 خۆ، بوو به نگێکی دی گرتهڕه کهوجا ڕوناکییهدا کێشاو ئهکهوزهسه ر ڕوناکییهسهبه
نجام ئاسمان شین و ساف و جوان بوو. ئۆقیانووسی ورو ئهو  سویلهردو مهزه
اڵم رخشان و جواندا مۆنی کردو شێوا. بهژێر ئاسمانی دهله وهڵهوههه ش لهورهگه

 خشی گرتهتبهزهنگی دڵگیر، جۆراو جۆر، و لهڵێنا، ڕهنگی ههویش ڕهچوو ئهی پێنههێنده
بێ و زمانی مرۆڤدا ناویان هه له حاڵهمه ۆ کهخ ڵێنا و گرتههای ههنگی وهخۆ. ڕه

 .وهناویان بۆ بدۆزرێته

 

 

 

 وهری کیژێکهوهری بیرهفتهده له

 ر/ ئۆکتوبه١٣

دوور هیچ د بهچاوی بهدڵم. له شق ڕووی کردهت ئهیفم.. ئاقیبهکهک بهلهوڕۆ گهئه
ر به ش بهرزی موو ڕهپیاوێکی بااڵ به .وهیانی زووهبهتا لهوه. ئهوهقڵهئه ناچێته

، وهیانی زووهبه له ند ڕۆژیکه! چهچێت. سمێڵی جوانهمدا دێت و دهکهی ژورهرهنجهپه
وام ردهکات و بهده مدا پیاسهکهی ژوورهرهنجهر پهبه نگ بهکی درهیهتا ئێواره

و گوێ ئاگام لێی نییه نوێنم کهت وا دهواڵهڕم. منیش بهکهی ژوورهرهنجهپه ڕوانێتهده
 م.و نادهی ئهکهنیگا کردنه به

 ر/ئۆکتۆبه١٤

 و پیاوهاڵم ئهباری. بهوام دهردهوێ بهتا شه وهسپێده کو سێالو لهوڕۆ، باران وهئه
ر هرامببه یاندبووهخۆی گه وهیانی زووهبهکو ڕۆژانی پێشوو، لهوه زمانهستهبه
ر سووتا، ههکردن بوو. دڵم پێی دهریکی پیاسهکو ڕۆژان خهم و وهکهی ژوورهرهنجهپه

، چاوێکم لێداگرت و ماچێکی هواییم بۆ وهبێتهم و سارد نهی دڵی خۆشبکهوهبۆ ئه



. . من نایناسم و نازانم کێیهوهی دامهکهاڵمی ماچهکی شیرن وهیهبزه ویش بهڵدا، ئههه
مڕۆ پێی ئه ؛ بۆیهو بووهئاشقی ئه شهموو ڕه و پیاوهئه زانێت کهڤاریا"ی خوشکم وا ده"

 گوتم:

ڕ ڕ تهراپای تهسه ندهرچهستێت، ههبوه ر بارانهو بهله شقی من وای لێکردووهئه-
 ...وهوێتهدوورناکه کهرهنجهر پهبهر لهچی هه، کهبووه

ش ئاشقی کیژێکی شێت پیاوێکی موو ڕهنا چۆن ده، دهزهیژێکی بێئاوهڤاریا ک پێم وایه
 ش ببێ؟برۆ ڕهچاوو ئه

ر بهو باشترین جلکی خۆمان لهگبیری ئهته ی زانی. من و ڤاریا بهکهلهسهمهدایکم به  
لێی  کهرهنجهر پهبهئارایشت کردو له جوانترین شێوه رو سیمای خۆمان بهکرد، سه

 انیشتین. دایکم گوتی:د

بارو باشبێ. مرۆڤێکی له شهوهستبڕبێت، له، مرۆڤێکی فێڵباز و دهم پیاوهئه یهوهله-
 رنجی ڕابکێشن.زیاتر سه بێ ئێوهرچۆنێ بێت، دهاڵم ههبه

 .هویت، مرۆڤێکی فێڵباز نییهتۆ سه دایکه-من گوتم: 

 ر/ئۆکوبه١٥

من  ڕی وایه. باوهوم گرتووهری ئهوهختهمن ڕێی به وایه. الی تهحهڤاریا، زۆر ناڕه  
خۆمدا شک اڵم من چ تاوان و گوناحێک لهوم. بهکی ئهتییهحهموو ناڕهی ههرچاوهسه
 .ش ڤاریای ناوێ و ئاشقی منهم کابرای موو ڕهم؛ من چیبکهنابه

... کابرا وهخواره دایهڵشم ههزێکم نووسی و بۆ کابرای مووڕهسر، کاغهو عهمهده
 ؛ پارچهکی زۆر فێڵبازهکابرایه که اڵم دیاره، بهوهڵگرت و خوێندییهی ههکهزهکاغه

پیتی درشت نووسی:  ی بهکهتهر قۆڵی چاکهسهرهێناو لهڕکی دهبه باشیرێکی لهده
 یاندهوجا خۆی گهئه ی کردودا پیاسهکهرهنجهر پهبه ک بهیهقیقهند ده)جارێ(. چه

ت قاییلم، کهپێشنیازه ، نووسی: "بهکهر دیوارهسهله کهباشیرهده رو بهوبهئه کهشۆسته
ز ، بلهوهخوێنده کهر دیوارهسهوم لهی ئهکهی نووسینهوهاڵم جارێ..." پاش ئهبه

 لێدان؟!. وتهکه و توندییه. نازانم بۆچی دڵم بهوهسڕییه

 ر/ئۆکتوبه١٦



کی توندی یهسوودی خۆیدا سیخورمهغیلی و حهبه له مڕۆکهڤاریای خوشکم ئه
 .دڵهله ، زۆر کینهکیژێکی شووم و پیسه وهدڵمه سینگمدا کێشا. ژانی بردهبه

کرد. ی دهدا پیاسهکهرهنجهر پهبه کو ڕۆژانی پێشوو بهمڕۆش وهش، ئهکابرای موو ڕه
ند نیشاندا. بۆ چه کهکهڕهوانی گهپاسهمی  بهکهی ژوورهرهنجهند جارێک پهچه تنانهته
ال کردبی. یان ویستبێتی فێڵ و ستایشی منی له یهوهڵدا کرد. لهگهی لهک قسهیهقیقهده
وان ڵێنان دڵی کابرای پاسهڕو بهی لووس و زمانی تهقسهک ساز بکات. یان بههۆیهده
و توخمی پیاوان.. ست تیرهدهدۆست و ئاشنای خۆی.. ئامان له بکات و بیکات بهرم نه

موو زاڵمی و ڵ ههگهاڵم لهر ناجسن و فێڵبازو زاڵمن، بهدهبهڕادهی پیاو لهئێوه
 رستنن.نی پهر شایهبێ هاوتان هه رێکی هێندهوهکتاندا، بوونهناجسنییه

 ر/ئۆکتوبه١٧

وت، کهوتن نهنێو جێ و خه . فریای چوونهوهڕایهر گهفهسهم لهکهو، برادوێنێ شه  
 پسکرا.پۆلیس گرتیان و حه

 ر/ئۆکتوبه١٨

 دا نهیهو ماوهله وت کهرکهبۆم ده ، تازهیهچهسبهڵ و ناکهپه، چهخوێڕییه و پیاوهئه  
ڵکو بۆ گرتنی ر خاتری ڤاریا. بهبهله و نهکهرهنجهر پهبه هاتهر خاتری من دهبهله

 کرد.ر و تاقیبی دهوێندهئه هاتهکی دزی بوو، دهیهرهی دایهپاره م، کهکهبرایه

ند ساتێک دا بینی. چهکهرهنجهر پهبهشم لهمڕۆش کابرای موو ڕهوت، ئهڕیکهبه  
نووسی:  کهر دیوارهسهو، لهچۆڵ بو کهقامهی شهوهی کرد. پاش ئهدا پیاسهکهقامهشهبه
 ی فرمانی تۆم".، ئامادهو کارێکم نییهتاڵهستم بهده مڕۆوه"له

یوانی پیس ، رهێنا... حهکم کرد. زمانم لێدهیهموچاوم گرژ کرد. مۆڕهییدا، دهتووڕهله  
 خوێڕی.

 

 

 

 باریتازیه



 فری درشت بهبه ون، كلوهڵكراهه تازه كهقامه. گڵۆپی شهو مێشهدنیا گورگ     
سپان، ربان، پشتی ئهسه و ناسك له رمكو كاژێكی نهخواو وهكاندا گێژ دهوری گڵۆپهده

چی یونا پوتاپۆفی گالیسكه. ئهوهنیشێتهمان دهو كاڵوی بنیاده رو گوێالكو سهو ملشان
ر سه. لهوهتهكۆماندووه ی خۆیزبكهچێ. تا حهتاپۆیان ده ، لهفرا نقوم بووهبه له

روویدا  فرێك بهكلو به ناكات. كه مترین جوڵهو كهی خۆی دانیشتووهكهكورسییه
خۆیی  پێویستی نازانێ له به تۆ وایه میش خۆی تێك نادات، لهئاسته ڕژێ، بهده
كانی ، القهتاوهسق راوهجێی خۆی ره ، لهفرهبه كپارچهشی یهكهچكۆله سپهكێنێ. ئهبته

 سپهئه له وهنزیكه دروست كراون. له ختهته ن ئێژی لهو بێ جوڵهقو رهراست هێنده
ر تۆش گه. ئهفكران ڕاچووه قووڵی له به تهڵبهچوو. ههك كۆپیكی مندااڵن دهی یهدارینه

 و تووڕیان دابایتهوهری ئاشنای خۆت، جیایان كردبایتهوروبهده خزمانی خۆت، له له
رو ت بهی تاقهنگامهراو ههژاوو هه گڵۆپی دێوئاسا، ژاوه له پڕه كه وهلكاوهم زهئه

یوناو فكران ڕابچی. ئه ی لهوهله هات جگهست دهده ز، چ كارێكت لهلهڵكانی بزێوو بهخه
ر دهماڵ وه شام له ر لهبه جواڵون.جێی خۆیان نه له كی زۆرهیهی ماوهكهچكۆله سپهئه
ر شاردا سهمتومانی ئێوارێ به. تههاتووهالیاندا نهرێبوارێ به و تا نهۆ تاقه وتوونكه

راو و ههو جۆڵبێ. جمخشان تر دهكان درهقامهڕژێ، تیشكی سپیواژی گڵۆپی شهداده
 وێ!ژنهنگێ دهنكاوا دهیونا لهبێ. ئههۆریا پتر ده

 چی؟، گالیسكهرهی ڤیبورگم بهچی بۆ جادهگالیسكه

رێكی پاڵتۆ فسهئه وهكانییهفراوییهبه نێوان برژانگه ڕێ. لهپهجێی خۆی راده یونا لهئه
 .ر كردووهسهشی لهكاڵوی پاڵتۆكه بێنێ، كهر دهبهله

ی ووی هاپۆ؟ جادهوتخه وهی ڤیبورگ! ئه: "بۆ جادهوهكاتهی دهدووباره كهرهفسهئه
 ڤیبورگ!".

 به كهسپهوساری ئهتی، ههگوێی لێیه نوێنێ كهو وا دهقێنێلهرێكی بۆ دهیونا، سهئه
خزێ. ده كهسپهردنی ئهرو گهو سهر پشتفری سهبه گرێ، توێژاڵهده وهستهده
 گرێ. دا جێی خۆی دهكهگالیسكه له كهرهفسهئه

كو قاز ردنی وهوق. گهر زهسه ی بخاتهكهسپهنچ نچ تا ئه وێتهكه، دهكهچییهگالیسكه
قامچی بادان.  وێتهكهیی دهمیشهكو خووی ههوجا وهنیشێ. ئهو قیت دادهگرێقوت ده



ناچاری  و بهجوڵێنێئاساكانی ده ختهته و القهكیشێردنی رادهش گهكهچكۆله سپهئه
 وێ.كهڕێ دههو

ینی مێرو عه كه وهكهڵكهروبنی خهنێو ئاپۆرای بێ سه یونا، لهون، ئهكهڕ دهگهوه ركههه
 ؟"كهی گوێرهكهچ ده وهوێ: "ئهژنهنگێك دهڕۆن، دهو دهدێن

 ".راست بگره سته؟! دهوه"بۆ كوێ، خوا بتباته

 ."راست بگره ستهنی نازانی! دهڕایی: "گالیسكهتووڕهبه كهرهفسهئه

 وانهم رێژێك جنێوی بۆ رهی دهكهچییهڕێ، گالیسكهپهتی تێدهكی تایبهیهگالیسكه
 كهسپهپۆزی ئهر قه. شانی بهوهڕێتهپهده وهكهقامهشه له لهپه كات. رێبوارێك بهده
كات. چی دهكابرای گالیسكه ك لهیهو مۆڕهكێنێتهر قۆڵی دهكانی سهفرهوێ. بهكهده
سێك كو كهناگرێ. وه جێی خۆی توێتكه و دڕو دانیشتبێ، لهرزیر دهسهكو لهیونا وهئه
سێك دووچاری كو كهجوڵێنێ. وهكانی دهستهنگی خۆی بپارێزێ، دهوێ هاوسهبیه
 وهتهسوعبهبه كهرهفسهئهر. وروبهده ڕوانێتهده وهشهزاری به بڕكێ بووبێ بهناسههه
 خۆیان به كه گبیریان كردووهموو تههه تۆ وایه ڵكێكی... هیچ و پوچن! لهخه ڵێ: "كهده

 ".وهتهكهسپهژێر ئه نهتۆدا بكێشن یان خۆیان بخه

 یارهبزوێن، وا دكانی دهكا. لێوهده كهرهفسهكی ئهگێڕێ. نیگایهردهری وهیونا، سهئه  
 رێ.ده زاری دێته فهوم لهنگێكی نامهنیا دهاڵم تهوێ شتێك بڵێ. بهیهده

 ڵێی؟"چ ده وهپرسێت: "ئهده كهرهفسهئه

م. كهڵێ: "كوڕهت دهحمهزه نگی گیراوو زۆر بهده نێ. بهكهتۆبزی پێده یونا. بهئه  
 شت".مری درێژی بۆ تۆ جێهێی پێشوو، عهفتهبارین، هه

 ها، یانی مرد، بۆ مرد؟""ئه

یزانێ! گوتیان ڵێ: "خوا دهو دهگێڕێردهوه كهرهفهو نهشی روهموو لهیونا، ههئه  
 وهم رۆژ مرد... ئیدی ئهری چوارهو سه وتكه خانهستهخه تی. سێ رۆژان لهتایهگرانه

 ڤیانی خودێ بوو."

پیری  كوێیه بارگیر هۆشت له اری كرد: "وریابههاو وهكهنێو تاریكییه كێك لهیه
 فاو؟ چما كوێری؟"ڵهخه



 !"زێكهمێك لهجێ. كه ینهینێ ناگهنا تا سبهخێرا، ده ڵێ: "خێراكهده كهرهفسهئه

 وهتییهبێ تاقهو بهنیشێت، قیت دادهوهكاتهردن درێژ دهگه ، دووبارهكهچییهگالیسكه  
كات. ی دهكهرهفهو نیگای نهگێڕێردهر وهندین جاری دی سهدا. چهی بادهكهقامچییه

، كهچییهكات گوێی لێبگرێ. گالیسكهز نهچێ حهو پێدهچاوانی نوقاندون كهرهفهاڵم نهبه
 .قامی ڤیبورگ داگرتووهشه ی لهكهرهفهنهو نه

خۆی  له و جوڵهكوڕمێڵدهی ههكهورسییهر كسه وێستێ. لهدا دهكهیخانهر مهبهله  
عاتێ، ڕن، سهپهعاتان تێدهپۆشێ. سهی دادهكهسپهو ئهرف خۆیبڕێ، جارێكی دی بهده

و كانیان، لهقورسه نگی پێاڵوهكاتێكدا ده الرو له الرهكار، بهرزهدووان.... سێ كوڕی هه
و  نلهرزو باریكهدێن. دووانیان بااڵ به وهكههری شۆستوبه، لهوهداتهنگ دهدا دهوهشه

چی، ڵێ: "گالیسكهپچڕ پچڕی ده یان. بهكهموره. قهموورهكی قهبااڵیه میان كورتهسێیه
 ینێ".دهر سێكمان دوو "گریڤنیك"ت دههه بۆ پردی پۆلیس. به بمان به

. مهكات. دوو گریڤنیك كهی دهكهسپهئه و نچ نچێك لهگرێده كهوسارهیونا، ههئه  
ن م چهرق ناكا. مادامێكی ئهك رۆبڵ یان پێنج كۆپیك، فهو یهكو ئهكی وهاڵم بۆ بابایهبه
 كان بهكارهرزه. ههگرینگ نییه كهمی یان زۆری پاره، ئیدی كهوتووهی چنگ كهرهفهنه
وێ یانهو دهوهبنهنزیك ده كهلیسكهگا له وهكدییهو جنێوبارانی یهشانڕهم شهده
قڕ.  قڕه بێ بهستێ؟ لێیان دهبوه پێوه دانیشن، كێیان به كهر كورسییهسهرسێكیان  لههه

ر بهیان لهكهموورههاوڕێ قه بڕێن كهی ناشیرین، لێدهنگامەو جنێوو قسهراو ههپاش هه
 ستێ.بوه پێوه ، بهی بچووكترهوهئه

 ی بهكهرمهگه ناسهموو ههو ههستێوهده وهكهچییهپشت گالیسكه مور لهبرای قهكا  
نگێكی مینگن ده چێ. لێكدا لێكداش بهدا دهكهچییهرو گوێالكی گالیسكهو سه پشت مل

موو هه له ! بڕوابكهگالیسكه ش بوو بهمهمێر، توخوا ئهپیره كهله، پهڵێ: "خێراكهده
 یدا نابێ...."تر پهفریشقه مهتروزبورگدا لهپ

 ...."یرهكی سهیهمانهورو زهنێ: "ها. ها. ها! ها، ها! دهكهپێده وهبن لێوانه یونا، لهئه  

اڵغت پهشه بڕۆی؟... وا دیاره خاوه خاوه مای بهته . بهزێكهمان. لهزه مانه، زه"بڕۆ بابه
 وێ؟".ده



 و ڤاسكا له و منرم دێشێ. دوێنێ شهڵێ: "سهی دی دهكهكارهرزهدوو هه هكێك لیه  
ی دی گوتی: "بریا كهكارهرزه." ههوهدونكماسۆڤ، چوار قاپ كۆنیاكمان خوارده

 ی!"كهمزانی بۆ درۆدهده

 م."ر درۆ بكهگه"خوا كوێرم بكات ئه 

 ین."كهڕ دهمانگ بڕا باوه هل ممهی شهسوێند ناكا، كه ڵێ، پێویست به"به

و یفكه و بهماخده لێكی بهكوڕگه نێ: "ها، ها. كهكهپێده وهبن لێوانه یونا، لهئه  
 تچین!"سوعبه

 هاپۆ." ڵێ: "رێكهده وهستییهپه، بهكهموورهقه  

ڕانی؟ گالیسكه ش بوو بهمهگ؟ توخوا ئهسه نی یان نا، پیرهیهوێ بمانگهته"تۆ ده  
 !. توندتر، توندتر، پشتی ئاگردهت تۆزێ با بدهكهمچییهقه

كات. ده كهموورهقه نگی كوڕهرزینی دهو لهڵچوونهه ست بههه وهپشتهیونا، لهئه  
ستی هه رهبه رهبینێ، بهڵكی دهكرا. خهی دهواڵههه بێ كهده مزرانه و جنێوهگوێی له

 .وهوێتهڕهی لێ دهكهیهنیایته

كی یهنوكته و بهدێنێ كهچییهگالیسكه دا... واز لهر جنێو دههێشتا هه كهموورهقه كوڕه
 ی دی دێنهكهكارهرزهبخنكێ. دوو هه ریكهكۆكێ، خهكۆكێ، دهده كی هێندههاوڕێیه

 وهند جارێك ئاوڕی پاشهیونا، چهنێوی نادیا پتروفنا. ئهتێك بهر باسی ئافرهسه
 وجا دووبارهكات، ئهنگی دهمێك بێدهرێی كهكات، چاوهیریان دهو سهوهداتهده

م ی من... ئهكهكوڕه یهفتهم ههڵێ : "ئهده وهنگێكی تكا ئامێزهده و بهوهداتهئاوڕده
 ی پێشوو مرد."یهفتههه

ڵێ: و دهكێشێڵدهو، ئاهێك ههوهكاتهلێوی پاك دهو مك، دهیهند كۆكهموور،پاش چهقه  
تم ڕاستی تاقهبه مرین. كوڕینهر دهموومان هه، ههیهورههاپۆ، مردن برا گه "خێراكه
 ؟"وهنێ، خوا بیباتهیهمانگهی دهكه م كابرایهڕانی. ئهگالیسكه بوو بهنه مهچوو، ئه

 ڵی چیت؟"، ماتهستتهر دهبهردنی له" گه



م پێ بڕوا لهردنت بشكێنم! پیاو بهی گهكهزدهڵێ؟ حهچ ده گ، خۆ گوێت لێیهسه پیره
 وهتهم گوێیهوتووی یان بێدار؟ خۆ ناشێت له؟ هاپۆ یادگار، خه، گوێت لێمهچاكتره حاڵه
 بڕوات". وهوی دییهو لهبێت

 گوێی له یان دڵگران بێ، كهرهشهو تهتانه ووسموو  تهو ههی بهوهبری ئهیونا، لهئه  
 تچین، خوا لهو سوعبهنجی قۆشمهگه ڵێ: "ها، ها. كهده وهنینهپێكه بێ، بهنگیان دهده
 موكوڕیتان ببورێ!"كه

 ؟"یهچی تۆ ژنت ههپرسێت: "گالیسكهكان دهكارهرزههه كێك لهیه 

ی داد و بێداد... ... ههوی شێدارهنیا بستێك زهتهم! ژنی من "من؟ ها، ها، الوانی بێخه
رگ ، مهیرهچی من ماوم... سهی برد، كهاڵی ئێوهزاو بهم قهكهگۆڕ. كوڕه ستم گۆڕهبهمه
 ...."وهمی بردهكه، كوڕهوهرێتهبری من به ، لهرگای داوهده له ڵههه به

دا م كاته، رێك لهوهی بگێڕێتهكهرگی كوڕهی مهربردهگێڕێ تا سهردهیونا، روو وهئه  
 یشتین."ی گهكهڵێ: "سوپاس بۆ خوا، ئاخرییهو دهكێشێڵدهك ههیهناسههه كهموورهقه

كات.. شایان دهمهر تهبن. ههدا ون دهكهتاركییه . تا لهگرێردهوه یان لێیونا، كرێكهئه  
م كی كهیهبۆ ماوه ی كهمهو خه. ئهوهنهدهمارۆی دهنگی گهو بێدهنیاییجارێكی دی ته

نیگای دڵی. به خاتهجاران توندتر چنگ ده و لهوهڕێتهگههای كردبوو، بۆی دهره
، گێڕێدا دهكهقامهری شهردوو بهی ههكهڵكهنێو ئاپورای خه ، چاو بهوهزهو لهراننیگه

و رانی ئهنیگهو به وگوێدان به ڵكی بێ. خهبگرێ گوێی لێ ت كهیدا بكاسێك پهتا كه
 رێقبهر دڵی شهگهئه یهوه، لهر گرانهدهبه ڕاده و، بارێكی لهمی ئهڕن. خهپهتێده لهپهبه

ست و هه ڕنپهتێده ڵكهو خهچی ئهرق بكات. كهموو دنیا غه، ههڵبڕێژێی ههكهمهو خه
سێك، هیچ كه كه هادا خۆی قایم كردووهكی وهجێیه م لهن. خهو ناكهكڵۆڵی ئه هب

 . بیدینێ توانێرۆژی روناكیش، نه ت بهنانهته

ڵدا بكات. گهی له، قسهبڕێو لێده بینێكدا دهند گۆنییهنای چهپه رێك لهیونا، كۆڵبهئه  
 ... بینێرگاوانێك دهده

 ند؟ چه به عاتمان كردووهسه هاوڕێ -

 والتر. ستاوی. بچۆ ئهوه بۆ لێره وه. ئهت بووهنۆ ره له -



كات، ست ده. ههبێم دهسلیمی خهو تهوهبیته. دوولۆ دهوهوێتهكهدور ده یونا، تۆزێئه  
، قیت قیقهده. دوای پێنج یهوان بێهودهك لهڕوانی كۆمهو چاوه مانبنیاده رووكردنه

 كانێك بهو ته بڕێڵدهرههگیانی، سه وتبێتهكێك ئازار كهكو یهنیشێت، وهداده
 سپه. ئهوهوێتهكهی بیر دهویله. تهبڕێر دهبهبری لهدا. ئیدی سهده كهوسارههه

 وێتهكهده چوار ناڵه ، بهو نیازی حاڵی بووبێ ستبهمه ی لهوهكو ئهشی وهكهچكۆله
 . ڕێ

 ڵكی به. خهنیشێی پیسدا رۆدهورهكی گهر سۆپایهبهو نیوێك، له عاتیونا، پاش سهئه  
، رمی سۆپاكهودان. هااڵوی گهی خهپرخه كاندا لهختهر تهسهو لهوری سوپاكهچوار ده
 كات. س دهفهنه نگهپیاو ته

، وهڵكڕاندنهو ههم خۆ خوراندندهكات، بهده كهتووهنوس ڵكهكی خهیونا، نیگایهئه  
ی ت پارهنانه: "تهڵێدڵی خۆیدا ده . لهوا زوو هاتووهی كهوهله بێژیوان دهپه

م بكا هه جێركی خۆی جێبهپیاو ئه ، كهورهمی گهخه یهمهكرد. ئهیدا نهشم پهكهئالیكه
سكی تێر به ڵكی كهكات. خهیی دهئاسوده ست بهی ههكهسپهم ئهخواو ههخۆی تێر ده

 ون." خه، باشیش دهكانیان تێربێسپهو ئه خۆیان خواردبێ

 . چێده وهو بۆ شوێنی ئاوی خواردنهبێو ڕادهخه نج، لهكی گهچییهگالیسكه

 ؟" پرسێت: "تینوتهیونا، دهئه

 . وهئاو بخۆمه وێمه، دهڵێبه -

 له یهفتهم ههم مرد... گوێت لێم بوو؟ ئهكه، كوڕهزانی هاوڕێ.. دهنۆشی گیانت بێ -
 ." و درێژهی دوركهر هاتهسه.. بهخۆشخانهنه

اڵم چ دی بكات. بهكانی خۆی بهری قسهكات، تا كاریگهیری دهیونا، تاوێك سهئه  
. وهتهوتوهو خهری خۆی داپۆشیوههس كهنجهگه ، كوڕهنییه گۆڕێ شتێك له

تینوی ئاو  كهنجهگه ند كوڕه. چهخورێنێری دهو سه كێشێڵدهئاهێك هه كهمێردهپیره
ی كهرگی كوڕهی مهفتانه. چی وای بۆ ههكردنه تێنوی قسه ندهوهمیش ئهبوو، ئه

 به بێسێك بكات. مرۆڤ دهۆ چ كهی بكهباسی مردنه یتوانیوهچی تانهو نه. كهماوهنه
و ئیدی ڕاست  وتپڕ كه : چۆن لهوهو بیگێڕێته وردی باسی بكاتو بههێواشی

 ؟  وهبووهنه



و چۆن مرد؟ لێكی كردگه مردن چ قسه ر لهشت؟ بهسوێی چهردو ئازارێكی بهچ ده  
ها باسی چوونی خۆی بۆ ورهی بكات، ههكهو دفنه وردی باسی كفنبه بێپیاو، ده

، وهتهگوند ماوه . ئانیسیای كیژی لهوهربگرێتهی وهكهرگی كوڕهو بهتا جل خانهخسته
شایانی باس كردن نین؟! بێگومان گوێدێر  م شتانهویش بكات. ئایا ئهباسی ئه بێده

ردی دڵی ده واچاكه كات.ودا دهڵ ئهگهمی له، هاوخهكێشێڵده، ئاه ههبێت دهحهناره
 ونهكهده قسه لیمهدوو كه و بهفیفهقڵیان خهوان ئهئه ، چونكهڵڕێژێخۆی بۆ ژنانیش هه

 و هوڕ. و لوشك  گریان

 بۆ نوستن.  خت زۆره، وهوهمهكهسپهالی ئه: "بابچم بهچێفكران ڕا ده یونا، لهئه  

 ، بیر لهوێكهده ڕێی وهكهسپهكان بۆ الی ئهویلهو تهو روه كاتر دهبهی لهپاڵتۆكه  
ر . ههوهی بكاتهكهكوڕه بیر له نیاییدا، ناوێرێته . لهوهكاتهوا دههه كاو له زورات، له

و  نیاییداته اڵم لهی خۆی بۆ بكات. بهكهباسی كوڕه توانێ، دهڵدا بێگهسێكی لهكه
و  ری گرانبهر چاوی خۆی، زۆر لهبهو لهكردنی ئهستهرجهو به وله وهبیركردنه

 . سوێیهبه

ی؟ كهپرسێت: "چ دهو ده كاتی دهكهسپهكانی ئهو درشتهشگه یرێكی چاوهیونا، سهئه  
ی. گیا قاییل ب به بێ، دهكرێیدا نهپه ی زوراتت پێپاره ی. كهبخۆ دهتێربی، ده ریكهخه
هات... بریا م دهكهكوڕه ت، لهمن نایهڕانی لهفت بووم، گالیسكهنهو كهمن زۆر پیر ڵێبه
 ما!" ده

 سپهردی من ئهده یهمهڕوات: "ئهری دهسهوجا له، ئهبێنگ دهبێده یونا، تاوێئه  
رچاوی به بهێنه رهجێی هێشتین، رۆیی. جا تۆ وهما. بهم. ئیدی كوزما ئایونیچ نهكهپیره

، جێت بیڵێغر بكاو بهت وهكهپڕ جوانووه ، باوكی بووی.. لهیهكت ههجوانوویه خۆت كه
 ؟!" تی بۆ ناخۆێفهخه

ی كهنهستی خاوهردهی بهكهناسه. ههگرێده ، گوێرقاڵی جوینه، سهكهچكۆله سپهئه
 . وێكهده

تا  وهنووكه كاو لهقایم ده ، شانی لێی خۆی ناگرێكهمهو خهی بیررگهیونا، بهئه
 .وهگێڕێتهده كهچكۆله سپهی خۆی بۆ ئهكهی كوڕهربردهكۆتایی، سه

 



 رێکرمانبهرگی فهمه

 نێوی ئیڤان دمیتریچ چرڤیاکوڤ، کهندێک بهی خۆشدا، کارمهقهوێکی سایهشهله   
می شانۆدا دانیشتبوو، کی ڕیزی دووهر کورسییهسههوای خۆیدا بوو، لڕی ههوپهله

کانی نگهرێتی "زهشای ئۆپهمهرمی تهرگهو سه وهچاویه دووربینێکی نابوو به
وای خۆیدا بوو و شای ڕی ههوپهو له ر شانۆکهسه کورنیلوڤ" بوو، چاوی بڕیبووه

کاندا تووشی چیرۆکه ر جار لهڕاستی زۆناکاوا.... بهاڵم لهگرت. بهدهپان نهسهبه
رن، کاربهبه یهواژهستهم دهئه قیان نییهههران نهبین. نووسهناکاوا" دهی "لهواژهستهده

ناکاوا اڵم لهکراو!... بهڕوان نهناکاو و چاوهر و ڕووداوێن لهبویه له ژیان پڕه چونکه
کو پژم!!! وهی گیراو... ههناسههه ق ومۆله وتنهموچاوی گرژ بوو، چاوانی کهده
هات  ، کهس نییهکه رمی له، شهپژمینه مهرموون، پژمی. ئیدی ئهفهده الحەزهمه

وی بگرێت، ری بێ، ناتوانێ جڵهبهڕێوهر یا بهالنتهسێک، چ دێهاتی، چ شاری یا کههیچکه
 ستی بهئاسایی بوو، هه الوهبه یکه. چرڤیاکوف، پژمینهسێکهر کهپژمین مافی هه واته

م و لووتی سڕی و ی دهکهسڕهستهده کرد، بهڕوودامانێک نه زاری و لهرمههیچ شه
سی که ری خۆی، تا دڵنیا ببێت کهوروبهده ت ڕوانیهزاکهنه ر مرۆڤێکی بهکو ههوه

 جێک کرد، چونکهرهحه جۆره ستی بهدا ههم ساتهاڵم ڕێک له. بهکردووهبێزار نه
ریک ودا، دانیشتبوو خهم ئهردهبه، رێک لهوهڕیزی پێشهله منی بینی، کهته پیاوێکی به

 وهبن لێوانهسڕی و لهی دهکهستکێشهدهی وپشت ملی بهکهرە ڕووتاوهبوو سه
اڵ بریزجالوفی ڕنهو زانی جه وهم نیگا کابرای ناسییهکهیه یبۆاڵند. چرڤیاکوف، بهده
دڵی خۆیدا گوتی: "چ کارێکی خراپم کرد، . لهتی ڕێگاو بانهزارهری گشتی وهبهڕێوهبه
اڵم کارێکی ، بهوخۆی من نییهرپرسی ڕاستهبه ندهرچهودا پژمیم!ههی ئهللهروکهسهبه

 م."عوزرخوایی لێبکه خراپم کرد... پێویسته

 وهبن لێوانهکی بۆ کرد و لهیهکۆکه ، سووکهوهشهپێ ری بردهمێک سهچرڤیاکوف، که
 ڕاڵیدا چرپاند:نهگوێی جهبه

 نی...زبهبوو ئهست خۆم نهدهر تۆدا پژمیم... بهسهقوربان، به ببووره -

 ی پێ بڕی و گوتی:کهڕاڵ قسهنهکابرای جه

 ...، گرینگ نییهیهدهگوێ مه-



 بوو، بهست خۆم نهدهتم کردیت بهعادهنابی با سهجه رزی... عهتوزاتی خوا بمبووره-
 بوو.ستم نهئانقه

 :وهرسڤی دایهبه کهڕاڵهنهجه

 ، باگوێ بگرم!نگ بهت بێدهحمهبێ! بێزهمت نه، خهگرینگ نییه-

کی یهڕوو دامانێک کرد، بزه زاری و لهرمهشه جۆره ستی بهچرڤیاکوف، هه
ماشای ته ندهرچه، ههکهی شانۆیهختهته بۆ کرد و چاوی بڕییهی زارانهرمهشه

رترین وهختهکرد بهدهستی نهاڵم ههبینی، بهکانی دهرهکتهکرد و ئهی دهکهشانۆیه
دا چوو بۆالی ردهپشووی نێوان دو په دا. لهزابی ڕوحی ده، عهژارهم و په. خهمرۆڤه

رم و ر شهسهنجام بهره، سهوهریدا سوڕایهوروبهدهک بهیهرکهند چڕاڵ، چهنهیارۆی جه
 گوتی: وهمینگه م مینگهدهی خۆیدا زاڵ بوو و بهکهترسه

زانی، خۆت ده بوو، بهست خۆم نهده، بهر تۆدا پژمیم... قوربان بمبورهسهرز بهبهپایه-
 بوو... ستم نهئانقهبه که

 ، گوتی:وهتیدا لێوی شۆڕ بوو بووهستی و بێتاقهپه له وف کهڕاڵ بریزجالنهجه 

 ئیدی... سهما.. بهبیرم نه ر لهواو من ههر!... تهبراده سهئاهـ، به-

دڵی خۆیدا  ڕاڵ و لهنهجه چاوی بڕینه وهگومان و دوودڵییه وت، بهچرڤیاکوف، الکه
ک یه وێ تاقهدات. نایهچاوانیا پرشنگ ده یی لهوڕهاڵم توما" بهبیرم نه ڵێت: "لهگوتی: ده

... بووههیچ نیازێکی خراپم نه که وهمهبێ بۆی ڕوون بکهڵدا بکات. دهگهم دهقسه
ئانقەست به وا وێنا بکات که گینهنا له، دهپژمین کارێکی ئاساییه نم کهیهتێی بگه پێویسته

ینێ وا کات، سبهویش وا وێنا نهمشهر ئهگهم.. ئهیدا بکهر و گوێالکسهتف به ویستوومه
 کات!... وێنای ده

نگین و بێ نه تی پژمینهو حیکایه وه، بۆ ماڵ ڕۆییشتهکهواوبوونی نمایشهدوای ته  
گومانی چرڤیاکوف،  به تهڵبهی، ههکه. ژنهوهی گێڕایهکهی خۆی بۆ ژنهکهبانهدهئه
زانی اڵم کهمێک ترسا، بهڵجار کهوهگرت، ههرنهند وههه کەی زۆر بهپژمینهی لهسهمه
وخۆی چرڤیاکوف، رپرسی ڕاستهک بهنه ڵکی دییهرپرسی خهڕاڵ بریز جالوف، بهنهجه

 و گوتی:  وههێور بووه



تۆ  وا وێنا بکات یهوهنا له، دهوهوازی بۆ بێنهتی و تهش بچۆ خزمهمهوێڕای ئه-
 تی. اڵیهکێتێکی کۆمهتهر ئههه کی دووری لهکابرایه

 وهوازیم بۆ هێنایهته تهڵبه... ههیهمان ڕای تۆم ههمنیش هه -و گوتی:  وهاڵمی دایهوه
تی رفهقی دهلهه... ئهوهدامهتی نهواوهاڵمێکی ته! هیچ وهیرهکی سهاڵم کابرایهبه

 کردن.ۆ قسهبوو... بپێویستیش نه

 ر کرد، قژی چاک کرد و بهبهکانی خۆی لهرمییهفه نوێیه ی جلکهچرڤیاکوف، بۆ سبه  
ڕاڵ ڕۆیی. هۆڵی نهتی جهشتاو بۆ خزمههه و عوزر خوایی به نیازی پاکانه

و کارو سکااڵی ئهبه هات. خودی بریزجالوف، کهی دهموراجیعدا جمه یان لهکهپێشوازیه
 نجام نۆرهبینرا. ئهدا دهکهباڵغیهرهنێو قهکار بوو بوو، لهست بهیی و دهگهڕاده ڵکهخه

 ستی بهڕاڵ، نیگای پرس ئامێزی تێ بڕی. چرڤیاکوف، دهنهر چرڤیاکوف و جهسه هاته
 قسان کرد:

 ندهبه –بیرت مابێ نابت لهر جهگهئه تهڵبههه –شانۆی "ئارکادی"دا  و، لهدوێشه -
 ڕ... ببوورن...ست... تهبهبێ مهنابتم بهپژمیم و... جه

، تۆ خۆتیش کهیهچ قسه مه... ئهگرینگ نییه-: وهاڵمی دایهستی وهپه ڕاڵ، بهنهجه  
 ڵێی!نازانی چ ده

 وێ؟رموو، تۆ چیت دهفه-و پرسی: ، موراجعێكی دیکهوجا ڕویکردهئه

ڵدا بکات، گهم دهوێ قسهدڵی خۆیدا گوتی: "نایه و، لهشێمین و پهچرڤیاکوف، خه  
بۆی ڕوون  رامۆش بکرێت... پێویستهفه م کاره!... نا، نابێ ئهیهلێم تووڕه وادیاره

 ..."وهمهبکه

هۆڵی پێشوازی  ڕاڵ کاری دوا مراجیعی ڕایی کردو ویستی لهنهجه کاتێ که  
 گوتی: وهمینگه م مینگهدهوت و بهوێ، چرڤیاکوف، دووی کهربکهدهوه

گۆساخی و الساری خۆم، شیمانی وای لێکردووم، بهستی پهرز، ههبهنی، پایهزبهئه-
 !بووهئارادا نهک لههیچ نیاز خراپییه که نابتانهعلومی جهم... مهنابتان بێزار بکهجه

ئاغا، تۆ پێم -و گوتی: الوه یدایهست الدهگریا، بهداخا ده ریک بوو لهڕاڵ، خهنهجه  
 بوێری!ڕاده



 ڕووی داخست  ی لهرگاکهوسا ڕۆیی و دهئه  

بێ دڵی خۆیدا گوتی: "ئاخر من و ڕابواردن؟ من و شۆخی؟ بۆچی دهچرڤیاکوف، له  
نێوان  ر( جیاوازی لهرمانبهفه ورهڕاڵ )گهنهکی جهبوێرم؟ تۆ بڵێی بابایهپێی وابێ ڕاده

نیم چیتر  وای لێهات ئاماده کهلهسهمه کات؟ کهت و شۆخیدا نهی جدی و سوعبهقسه
زاتی خوا زای قورسی بمرێ، به! ڕهوهبێنمه فیز و ڕوح زله م کابرا بهوازی بۆ ئهته

 م!"چیتر عوزر خوایی بۆ ناکه

ڕاڵ نهک بۆ جهیهامهیویست ن... دهوهڕایهبۆ ماڵ گه وهیااڵتهو بیر و خهم ئهدهبه  
یتوانی نه وهندی بیرکردهچه –ش بوو یهو بیرۆکهرداری ئهسبهاڵم دهبنووسێت، به

ناچار بوو،  ز. بۆیهر کاغهسه و بیخاته وهی بدۆزێتهکهڕۆکێکی گونجاو بۆ نامهناوه
 .وهی بۆ ڕوون بکاتهکهلهسهڕاڵ و مهنهتی جهڕۆژی دوایی بچێت بۆ خزمه

مینگ و  م مینگهدهبریزجالوف، نیگای پرسیار ئامێزی تێ بڕی، چرڤیاکوف، به ر کههه  
ی بێزاری مایه بوومه رز، من دوێنێ کهبه نی، پایهزبهقوربان، ئه -گوتی:  الڵکێوه زمانه
و ڵکو بهورت کردبوو، پێتان ڕابوێرم، بهسهنابت تهکو جهوه بوو، کهنه ستهبهو مهتۆ، به

نابتدا پژمی بووم... ر جهسه، بهوهو شهئه م کهداوای بوردنتان لێبکه بوو که ستهبهمه
م، من و کهبوو... ئاخر من چۆن زاتی کاری وادهرگیز نیازی ڕابواردنم نههه ندهبه

 ورهگه بهڕابواردن  وێتهکو من، بکهکی وهیهندهر بهر ههگهشۆخی و ڕابواردن!؟ خۆ ئه
 رپرسان... نا... مێ...تێک بۆ بهپیاوان، هیچ ڕێز و حورمه

توندی ڕابوو، بهڵگهموچاوی شین ههرزی و دهلهییدا دهتووڕه ئازای له ڕاڵ، کهنهجه 
 هاواری کرد:

 ر چاوم!!بهله ! بڕۆ گوم بهوهرهبۆ ده-

 گوتی: وهبن لێوانهرزێ، لهله لێوه رزین، بهله وتهراپای کهسهچرڤیاکوف، که 

 رموو؟چیتان فه-

 مدیس هاواری کرد:عاردیدا و هه ڕاڵ، پیی کوتا بهنهجه  

 رچاوم!! بهله یدێ گوم بهبڕۆ، هه-



کێک بینایی و کو یهسی هێنا، وهرهناخیا پچڕا، هه ستی کرد شتێک لهچرڤیاکوڤ، هه
ڕۆیی،  وهرهرگای دهو دهرهو پاش بهێشان پاشهرشێو و پهست دابێ، پهدهبیسنایی له

نگاوی هه ... کاتێ بهوهڕایهو ماڵ گهرهپێ خشکان بهو لۆژ لۆژ و به کهر جادهسه ییهگه
 کهفهنهر قهسهله وهکانیهرمییهفه جلهر به، ههوهماڵه ییهگه وهرزۆک و میکانیکیهله

 ڕاکشاو... مرد.

 

 :وهرچاسه

/ ق و روایات قصیرة/ الجزء االول، بقلم تشیکوف/ ٣٤٣/٧/١٩٩٧ڕوایات الهالل، العدد -١
 ترجمة: دکتور محمد القصاص.

سروژ  اثار انتون پاولویچ چخوف )جلد اول( داستانها کوتاه ترجمه مجموعه -٢
 . انتشارات توس/تهران.١٣٨١استپانیان )از متن روسی( چاپ دوم/ بهار 

 

 

 

 

 ڤانکا

الی شاگردی لهمانگ بوو به ی سێ دانهڤانکا ژوکوڤ، منداڵێکی نۆ سااڵن، نزیکه  
وت. خههیچ جۆرێ نه وی کریسمسدا بهشه کرد. لهرچی کاری دهئالیاخینی قۆنده

بۆ نوێژ و  کهی موغازهکانی دیکهورهگه ڕوانی کرد تا ئاغاو ئاغا ژن و شاگردهچاوه
ی ئاغایدا کهدۆاڵبه ویش لهسمی ئاینی چوون بۆ کڵێسا و ئههنجامدانی ڕێوڕنزا و ئه
زێکی چرچ و کاغه رهێناو، پارچهنگنی دهمێکی نووک ژهڵهب و قهکهرهک مهیهشووشه
مین کهی یهوهرلهکرد. به م خۆیدا ڕاخست و خۆی بۆ نووسین ئامادهردهبهلۆچی له

ند کان، چهرهنجهرگا و پهڕوانیه ده وهدوودڵییهترس و  ی بنووسێت، بهکهی نامهوشه
قاڵبی  ی پڕ لهتاقچه کپارچهوالی یهم الو ئهئه ی کهیهو ئیکۆنهئه جارێک ڕووانیه

پان  کهختهر تهسهی لهکهزهڵکێشا. کاغهسوێی هه کی قوڵی بهیهناسهر بوون، ههقۆنده



 ستی بهده م جۆرهدا چۆکی دادابوو. بهکهختهم تهردهبه خۆیشی له، بهوهکردبووه
 کرد: کهنووسینی نامه

نووسم. ت بۆ دهیهم نامهریکم ئهی ئازیزم کونستانتین ماکاریچ، وا خه"باپیره
خودا  م، لهکهک دهری ساڵت لێ موبارهژنی سهسیح و جهدایک بوونی مهڕی لهگهساڵوه

دایک،  و نه یهنە بابم هه دی. من کهکانت بێنێتهزووهات و ئارهموو ئاوهه وهپاڕێمهده
 ر تۆیت..."دا ههم دنیایهنام لهپشت و په تاقه

ڕوناکی کزی  ، کهکهرهنجهی تاریکی پهشووشه ڵبڕی، چاوی بڕیهری ههڤانکا سه  
 ی باپیری، کهی کونستانتین ماکاریچر وێنهکسهو یه وهکردهکس دهی عهکهمۆمه
 رچاوی خۆی. باپیری، پیاوێکی الوازی کورتهبه وانی ماڵباتی ژیڤاروڤ بوو، هێنایهپاسه

 میشهنین بوو، ههپێکه م بهڵی، چاالک و گورج و گۆڵ بوو، ڕوو خۆش و دهبااڵی، زیته
 له وهڕۆژه بوو. بهست و پێنج ساڵ دهی شهنی نزیکهمهست و چاو خواڵوو بوو، تهمه

ر سه خستهری دهنووست یا سهکاندا دهرهکهز و کارهتی ئاشپهقی تایبهموبه
ڵب و پان و کی دهیهروهوان فهکردن. شهڵ دهگهت و شۆخی دهکان و سوعبهرهکهکاره

ر و هه وهسوڕایهزرای ئاغایدا دهوری ماڵ و باخ و مهدهپێچا و بهده وهخۆیهپۆڕی له
کێکیان ناوی کاشتنکا بوو و پیر بوو، یه –گیش دا. دوو سها تاوێک شاورێکی لێدهتاو ن

پێیان  چوو، بۆیهڕاسو "خورماپێچان" ده د باریک بوو، لهشی قهویتریان گۆڵێکی ڕهئه
وتن. ڤیون کهکرد و دوای دهریان شۆڕ دهسه گهسه م جوتهگوت ڤیون )چاپوک( ئهده

ک بوو، کو یهدا وهڵ ئاشناو بێگانهگهفتاری لهدر زان بوو، ڕهو قهبان گێکی میهرهسه
ی نا، جێگهدهس ئیحتوباری بۆ دانهش کهمهکردن، وێڕای ئهرایی دهمه ندازهمان ئهههبه

، وهتیهڕواڵه ڵیهدرزانی و گوێڕایهم قهی ئهردهپشت پهله بوو، چونکهنه متمانه
و کو ئهگێک وهنهان بوو. هیچ سهشی پهو ڕوبینی و دڵڕه کینهستورترین ڕق و ئه
 الماری القی ڕێبواران بدات یا شتێک لهنهێنی په کاتی خۆیدا و بهله بوو کهدا نهڵهبه
 رزێرێک بدزێت.وه ماڵه ماری ماڵێکدا بڕفێنێ یا مریشکێک لهعه

ک دوو جاریش دارکاریان ن، یهاش بکهالقی وردو خ که وهڕابووهکلکی گه زۆرجاران له
اڵم بوو، بهگیان ده نیوه گیانی که بوونهر دهجۆرێ بهکیش بهیهفتهموو ههکردبوو و هه

 .وهبوونهکانی ساڕێژ دهو زامه وههاتهردهبهموو جارێکیش گیانی وههه

 کهی باخهکهورهرگا گهدهربه له رچاوی کهبه ی هێنایهورهگه یاڵ بابهخهڤانکا به
کانی خشانهئامال سوور و ڕه شووشه ڕوانێته، دهوهنوقاوه چاوانی نیوه و به ستاوهوه



 وهتهشۆخی و سوعبه کات و بهو پێ دهم پێ و ئهئه وهکانیهلباده کمهچه ، بهکڵێساکه
کانی سته، دهستووهبه وهدییهناوقهکان. )چێوخەبەر(ەکەی بهرهکهر کارهسه خاتهر دهسه
نی جارێ نوقورچ کهمێردان پێدهکو پیرهکات، وهرما خۆی کز دهسهماڵێت، لهکدا دهیه به
ی )بڕنوتی( بۆ کهسعوتیه زێکی دی. قوتووهئاشپه گرێ و جارێک لهرێک دهکهکاره له

 کات:رموویان لێدهگرێت و فهکان ڕادهرهکهکاره

 .وهلووتته به رموو تۆزێکی لێ بکهفه -

 ونهکهن و دهکهگرن و بۆنی دهڵدهکی لێ ههیهنجهپه رهد سهقهبه کهر یهکان، ههژنه  
والدا دێت هاوار مالو بهنیندا بهپێکه جۆش، ئیدی له خۆشیاندا دێته له ورهگهپژمین. باوه

 کات:ده

 کی!رهورچ ته-

پژمێ، لووتی گرێت. کاشتانکا دهکاندا ڕادهگهر لووتی سهبهله کهبڕنوتیه قوتووه وسائه  
ڕووی  اڵم ڤیون، له. بهوهوێتهکهدوور ده ورهگهبابه له گێڕی، بێزار و تووڕهردهوه

 یهم ئێوارهقێنێ . ئهلهنیا کلکی دهگرێت و تهی خۆی دهکهوی پژمهجڵه وهویقاره
، تاریکه ندهرچهی ههکهوه! شهمێک ساردهدنیا ئارام و ساف و که- ی خۆشهواکههه
 له که وهاڵنهدووکه و لووله، بهوهکانیهفرپۆشهبه ربانهموو سههه به کهاڵم گوندهبه

ارو و دموو ئهههئاسماندا به چوون بهست و دهبهیان دهنوورهته وهکانهڵکیشهدووکه
 نانهو دیمهموو ئهر هه، ههوهبروسکانهینی زیو دهفردا عهژێر بهله ، کهوهختانهدره
 باران بوو، ڕێگای کاکێشان هێنده ستێرهو ئه قهڕوونی دیار بوون. ئاسمان سایهبه

فر به سیح، بهدایکبوونی مهپێش یادی له تۆ وایه نوێنێ، لهساف و ڕووناک ده
 ی بهکهمهڵهڵکێشا و نووکی قه... ڤانکا ئاهێکی ههوهویان و سیقاڵیان دابووهشوردبو
 نووسین دا: ی بهدا کرد و درێژهکهبهکهرهمه شووشه

 و بهکهوشهناو حه قژم و بردمیه ستام، چنگی نایهکێکی باشم خوارد. وه"دوێنێ کوته
نینی م ڕاژهدهبه چیه مه؛ ئهوهو مۆر کردمهنی شین دهگیانم و ئازای به وتهقامچی که

ستا ژن داوای ی ڕابردووش وهفتهوتبوو. ههوم لێکهخه وهیهکهجیڤنه ی منداڵهجۆالنه
ستم ده ی لهکهستم پێکرد، ماسییهده وهکلکیه م، من لهلێکردم ماسی بۆ پاک بکه

 کانی دیکهڵسوو. شاگردهپۆزم ههم و قهده ی لهکهری ماسیهڕاپسکاند و تا توانی سه
یفرۆشی تا ڤۆدگایان بۆ بکڕم. پاشان منێرن بۆ دوکانی مهن ، دهکهم پێدهوام گاڵتهردهبه



کی رچیهههستاش، بهیارشۆریان بۆ بدزم و وهستا خهی وهکهمارهعه ن لهکهناچارم ده
نانی  ک پارچهیانیان یه. بهکهر مهدات. باسی فراڤین و شیو ههست، لێم دهده بێته

نیا خۆیان ڕوان شیر برنج، ئێوارانیش نانی وشک، چای و گۆشتاو تهوشک، نیوه
 ر منداڵهگهوێنن و خۆ ئهخهدا دهکهوهڕاڕهن. من لهکهڵقورت و زڵفنجی دهقوزه
 نم. باپیرهای بژهبچم ڕ بێ، پێویستهرام دهوم لێ حهڵبستێت، ئیدی خهیان ههکهجیقنه

ی وهڕاستی لهمان. بهکهبۆ گونده وهره، بمبهم ڕزگار بکهخاتری خوا لێره به گیان، بیکه
م، تا ماوم که، القت ماچ دهوهپاڕێمهم، لێت دهکه، تکات لێدهورهگهم... باوهڵناکهپتر هه

 ..."مرمنا دهده م ڕزگار بکهم، لێرهکهدوعای خێرت بۆ ده

کانی و ڵگڵۆفینی چاوههه وتهی کهکهش و پیسهڕه مسته، بهڵهتهته وتهلێوی ڤانکا که
 وام بوو:ردهر نووسین بهسهله وهڵدانهنسک ههم ههدهبه

کم رپێچییهر سهر ههگهم، ئهکهکوتم، دوعای خێرت بۆ دهوڵێنم و دهڵده"تووتنت بۆ هه
ست گوندیدا کار بۆ من ده یت لهکهر وا وێنا دهگه. ئهرکایم بکهدڵی خۆت دا کرد، به

 م کهدهسیح سوێندی دهمه خواو به، بهوهپاڕێمهچم بۆ الی گزیرو لێی دهوێ، دهناکه
کان و شاگردییان الی شوانه چمهفیدکا، ده م، یا لهکانی بۆ بۆیاخ بکهم بدات پێاڵوهڕێگه

نیاز  مرم. بهچم، دهمێنم تیا دهوه ر لێرهگه، ئهتم چووهواو تاقهیان تهگ م. باپیرهکهده
فرو ترسی بهبوو، لهاڵم پێاڵوم نهگوندی. به وهنمهیهخۆ بگه پای پیادهڵێم و بهبووم هه

، مێدهبووم نان و ئاوت ده ورهگه مێ، کهدهڵێنت دهبه ورهگه وێرام. بابهک نهڵهستهبه
س ئازارت بدات، ڵم کهبێت. نایهم و ئاگام لێت دهکهتت دهم، خزمهکهخێوت دهبه
کو چۆن ئێستا دوعا بۆ گیانی پالگیای دایکم م، وهکهمردیت دوعا و نزا بۆ ڕوحت دهکه
 م."کهده

اڵم ، بهسپیشی زۆره. ئهی زۆر تیایه. خانووی ئاغایانهیهورهاڵم موسکۆ زۆر گه"به
 شەوی نۆئیل دا، مندااڵن به له ڵکی ناگرن. لێرهکانی دڕ نین، خهگه، سهزی تیا نییههپ

ڵ واران نادرێت خۆیان تێکهی غهکڵێساکاندا ڕێگه ڕێن، لهناگه وهکۆکردنه ستی پارهبهمه
ها ی دوکانێک جۆرهپشت جامخانهن. ڕۆژێک لهی ئاوازخوانانی کڵێسا بکهستهده به

 موو جۆرهیانفرۆشت، بۆ ڕاوی ههڵ داری ماسیگریدا دهگهده وهپێکه پم بینی کهقوال
ڵکی ڕاوکردنی کهبه ت قوالپێکم بینی کهنانه، تهختهک، جا دارو قوالپی قایم ،ڕهماسییه
فرۆشن، نگی تیا دهها تفهجۆره ن کههات. دوکانی وا ههنیش دهکی پێنج مهماسیه

د ڕۆبڵ کێکیان بایی سهر یههه یهوهله ستاشم، کهی وهکهنگهکو تفهنگی وههت تفنانهته



گۆشتی  ، لهیهگوشتێکت بوێ هه ر جۆرهدا، ههکانی ئێرهگۆشت فرۆشیه بێت. له
 مانهی ئهکان، ڕاوگهاڵم دوکاندارهروێشک، بهو کهتا سوێسکه بیگره وهبابی کێویهڵهکه
 ن."س ناڵێکهبه

بیرت ، لهوهڕازێننهختی نوئێل دهماڵی ئاغای خۆمان، کاتێ دره گیان، له ورهگه"بابه
تدا بۆمی کهوزهسه ندوقهسه و له وهیتهبکه کهختهدره گوێزێکی زێڕین له چێ کهنه

 وێ."گوێزت بۆ ڤانگا ده ئولگا ئیگنا تیڤنا بڵێ که خانمی چکۆله . بهت بکهتاقه

 ڵکێشاو جارێکی دی ڕوانیهرداری ههسهکی کهیهناسههه ئێره ییهگه ڤانکا که  
ختی نوئێل بۆ ماڵی موو ساڵێک بۆ هێنانی درهباپیری هه که وهوته. بیری کهکهرهنجهپه

ڕۆژانێکی خۆش بوون!  برد. کهڵ خۆیدا دهگهمیشی دهوارو ئهچوو بۆ لێڕهئاغای، ده
قرچ،  قرچه وتنهکهبن پێیاندا دههۆاڵن لهک و سهڵهستهیقڕان، بهمی دهدهە بهئیدی باپیر
 ست بهی دهوهندێجار پێش ئههه ورهگهقڕاندن. بابه وتهکهری وی دهچاولێکهڤانکاش به

، م ڤانکاوهدهمژی، بهڵدهکرد، تۆزێک بڕنوتی ههبیلێکی تێدهبکات، سه کهی دارهوهبڕینه
فرا سپی سپی بهراپا لهسه کان، کهنی. دارکاژهکهرزی پێدهلهڵدهرما ههسهله که

ر کامیاندا سهرگ بهڕوان بوون تابزانن مهستا بوون و چاوهق ڕاوهدەچوونەوە، ڕه
چاوتروکانێکدا وێت و لهکهردهفرێک دهبه رمانهر خهسهروێشکێک لهناکاوا کهدات. لهده
خۆی  ورهگهڤی... بابهڕهناو دهده غارێوهچوو و پێی وهردهتیر بۆی ده کووه

 کرد:هاواری ده دواوه گیراو، لهدهپێنه

 یتانی کلک بڕاو!" ی شهڕۆی!... بیگرن! ئاهـ ئه"بیگرن! نه

ر هوێندماڵی ئاغاو له وهیاندهگهڕاکێش ڕاکێش ده ی بهکه، پاشان دارکاژهورهگهباوه  
ی وانی دیکهموو ئههه ڤانکا له که –کرد... ئولگا ئیگنا تیڤنا ی دهوهڕازاندنه ستیان بهده

ی دار وهت تر بوو بۆ ڕازاندنههیمه وانی دی بهموو ئههه له –ویست خۆشتر ده
کرد، دهری کهماڵی ئاغا کاره ژیاندا بوو و له. کاتێ پالگیای دایکی ڤانکا هێشتا لهکهکاژه

رمی خۆی، فێری رگهبێکاریدا و بۆ سه دا، لهڤانکا ده باتی بهئولگا ئیگناتیڤنا نوقڵ و نه
اڵم دوای کرد. بهماشی دهت فێری سهنانهکرد. تهی دهخوێندن و نووسین و ژماره

ی و ورهگهتکاران بۆ الی باوهژووری خزمه مردنی پالگیای دایکی، ئیدی ڤانکایان نارده
 وانهرچیان ڕهستا ئالیاخینی قۆندهبۆ موسکۆیان، بۆالی وه وهرهوێندهک لهیهدوای ماوه

 وام بوو:ردهی خۆی بهکهر نووسینهسهکرد... ڤانکا له



م و لێرهوهسیح، فریام بکهخاتری خواو مهبه بۆالم، بیکه ره، وهوهگیان، فریام که "باپیره
موو ڕۆژێک دارکاریم نا هه، دهوهختدا بێتهدبهتیوی بهمنی هه یت بهیزه. بهرباز بکهده
وام رده. بهپرسهر مههه نگهته ن. دڵم هێندهکهبرسیم ده میشهنێ، ههن، نانم نادهکهده
ک و ڕێک کێشای یهرهقۆنده قاڵبه ستی دایهستام، دهدا، وهم ڕۆژانهگریم. لهده
. ژیانێکی زۆر وهخۆهاتمهزار حاڵ وههه ختی عاردی بووم و بهر تهکسهرمدا؛ یهسهبه

چاو و  ڵهکهئالیناو ویگورکای یه ژیانی کسۆکان. ساڵوم به ، خراتر لهیهخراپم هه
ی تۆ، ئیڤان ژوکوف. وهس. نهکهبه دهم مهکه. ئۆکۆردیۆنهنهیهی ئاغا بگهکهبانچیهرهعه

 دوومدا."به رهزووترین کات وه یان، بهگ ورهگهباوه

کوپیکێک کڕی بووی...  دوێنێ به رفێکی نا کهناو زهد کردو لهی چوار قهکهڤانکا نامه
 کهبهکهرهمه ی لهکهمهڵهفکران ڕاچوو. نووکی قه مێک لهکی کرد، کهیهستهڵوههه
 نووسی: کهفهرر زهسهی لهورهگهسی باوهدرهڵکێشاو ئههه

چوو  وهبیرهمێک دهری خوراند، بۆ دهوسا سهگوندی..." ئه م لهورهگهتی باوه"بۆ خزمه
هاتبوو س نهکه وام بوو: "کونستانتین ماکاریچ". زۆر خۆشحاڵ بوو کهردهنگێ بهو هه

ی پاڵتۆ وهر کردو بێ ئهسهی لهکهستا کاڵوهوسا ههیدا، ئهکهنووسینه ر نامهسهبه
 غاریدا... وهرهو دهرهکراسێک به تۆی تاقه ر بکات، بهبهی لهکهرمهچه

فڕێ  ی پرسی بوو، چۆن نامهکهری کۆاڵنهکانی سهسابهشاگرد قه له دوێنێ که
وسا ئیدی و ئه وهخانهندوقی پۆستهسه خرێتهده نامه کرێت، پێیان گوتبوو کهده

 بانچی پۆستهرهن دوو عهالیهردێنن و لهکانی دهندوقهسهخۆیان، له چیان بهپۆسته
کرێت و بۆ دار بار دهنگۆڵه( زهسپهی سێ ئهبانهرهکی)عهترۆیکایه و له وهرهبه
و  ندوقی پۆستهشتاو چوو بۆ نزیکترین سههه ن. ڤانکا بهیبهری دنیاش بێ دهوسهئه

 .وهکهندوقهناو سه خسته وهکهندوقهدرزی سه ی لههاکهئازیز و پڕ به نامه

وێکی قووڵی ، خهوهیاڵی شیرینهون و خهی خهم الی الیهدهعاتێک، ڤانکا بهدوای سه  
 و القهکدا دانیشتووهیرییهکۆی موغهر سهسهی لهورهگهوت.خەونی بینی کە باوهلێکه

و... وهخوێنێتهکان دهرهکهو بۆ کارهی ئهکهنامه ریکهو خه وهتهکانی شۆڕ کردنهڕووته
 چێ.دا دێت و دهکهیرییهر موغهبه سووتێ به کلکهڤیون به

 

 :رچاوهسه



سروژ  اثار/ انتون پاولویچ چخوف )جلد سوم( داستانهای کوتاه، ترجمه مجموعه-١
 توس/تهران./ انتشارات ١٣٨١استپانیان )از متن روسی( چاپ دوم/ بهار 

قصص و روایات قصیرة/ الجزء االول، بقلم  ٣٤٣/٧/١٩٩٧روایات الهالل/ العدد -٢
 تشیکوف/ترجمة الدکتور محمد القصاص.  

 یکهچکۆله گهخانم و سه

"١" 

 ... خانمێک بهیدا بووهپه کی تازهی شاردا، سیمایهکهقام و کۆڕنیشهشه یانگوت لهده  
بوو هاتبوو ک دهیهفتهدوو هه . دیمیتیری دیمیتریچ گوروف کههوگێکی چکۆلهخۆ و سه

دا کهڵ شوێنهگهی قرم( و لهدوورگه نیمچه له شتیاریهبۆ یاڵتا )یاڵتا: شارێکی گه
پرێکی که له دا. کهده سیمای تازه خی بهڵکێکی شار، بایهر خهکو ههڕاهاتبوو ئیدی وه

 به پیاسه بااڵی، بینی به ستهردی، دهنجی، قژ زهمێکی گهباخی ڤیرن دانیشتبوو، خان
 دا.دوویدا غاری ده گێکیش بهڕوات و سهدا دهکهکۆڕنیشه

کی شاردا، رهپارکی سه ند جارێک لهدیمیتری دیمیتریچ ڕۆژی چه دواوهبه وهله  
کرد و ی دهنیا پیاسهتاقی ته به میشههه م ژنهبوو. ئهنج دهمان ژنی گهتووشی هه

بوو. جا  دواوهی بهکهسپیه چکۆله گهسه میشهر بوو و ههسهمان بێری لههه میشههه
دڵی  ی" گوروف لهکهچکۆله گهناسی، ناویان نا "خانم و سهیدهس نهی کهوهرئهبهله

دێنێ  وههاتبێ، ئه هبێ ئاشناو بناژۆ بۆ ئێری و بهکهبێ مێردهر بهگهخۆیدا گوتی: "ئه
 م."ڵ دا بکهگهعاروفی لهته

اڵم کیژێکی چل سااڵن، به یی بووهگهنی نهمههێشتا ته ندهرچهدمیتری دیمیتریچ، هه  
قۆناغی  بوو. زوو ژنیان بۆ هێنابوو، لهبلی ههکتهسااڵن و دوو کوڕی مه دوازده
ست تێکی شهئافره تر دیار بوو، لهورهخۆی گهی زۆر لهکهبوو، ژنهمی زانستگهدووه
ڕوو و لووت له ق، قسهق و تهشی، ڕهتێکی درێژی، چاو و برۆ ڕهچوو. ئافرهده ساڵه

" bکانیا پیتی "نامه . لهوهخوێندهند بوو، زۆری دهنی بیرمهنگین و خۆی گوتهرز و سهبه
نگ پیتی بێده به دا کهڕوسیانه هو وشکۆتایی ئه له م پیتهنووسی )جاران ئهدهنه

"دیمیتری"  "دمیتری" بانگ بکات به ی بهکهجیاتی مێرده نووسرا.( لههات دهکۆتاییان ده
کی، زبری ژنێکی کورت بینی، نازیره دڵی خۆیدا بهاڵم گۆرۆڤ، لهکرد. بهبانگ ده

مێک بوو مێنێ، دهوه وهماڵهکرد زۆر لهدهزی نهترساو حهزانی، لێی دهناشیرینی ده



بووبێ،  مهر ئهبهر لهچێ ههدهوهکرد. لهت لێدهکرد، زۆری خیانهی دهم ژنهتی لهخیانه
"خێڵی  . بهو باسی ژنان بکرایهر کاتێ الی ئهنا. ههدهژناندا نه دانی خێری به که

 بردن.خوێڕیان" ناوی ده

 به داتێ کهی دهقهو ههڵ ژناندا، ئهگهی خۆی دهزموونی تاڵئه کرد کهوای وێنا ده  
توانی دوو یدهش نهوهاڵم وێڕای ئهکیان لێبنێت، بهر ناو و ناتۆرهزووی خۆی ههئاره
 ستی بهجلیسی پیاواندا ههکۆڕو مهڵبکات. له" ههم "خێڵی خوێڕیانهبێ ئهڕۆژیش به دانه

جلیسی کۆڕو مه وتهکهڕێی ده ر کهاڵم ههرد، بهکی دهم قسهکرد و زۆر کهبێزاری ده
بێ چ بکات و یزانی دهکرد و دهئازادی ده ستی بهو هه وهشایهگهژنان، ئیدی ڕووی ده

یی ئاسووده ستی بهکۆڕی ژناندا هه گیان خۆش بوو، له نگیشی لهت بێدهنانهچ بڵێت. ته
تیدا شتێکی بیعهبع و تهته کی گشتی لهیهشێوهانیا، بهکندییهتمهت و تایبهڕوڵه کرد. لهده

زانی و ی دهمهخۆیشی بهکێشا، بهرنجی ژنانی ڕادهسه بوو کهنهان ههدڵگیری په
 کێشا.و خێڵی ژنانی ڕادهرهنهان بههێزێکی په

ر هه هی فێر کرد بوو کوهئه وهکۆنه ڕاستیدا تاڵ، له زموونی دوورو درێژ و، لهئه  
چاالکی و  جۆره وهڵهوههه له ک کهیهوهنزیک بوونه –ک یهوهنزیک بونه جۆره

ڕیسکێکی  سووکه جۆره وت کهکهردهخشێت و وادهبهژیانی مرۆڤ ده ک بهخۆشیه
الی مۆسکۆییانی دو تی لهتایبهنگین، بهڵکانی ماقووڵ و سهالی خه- نی و دڵگیرهوتهڕه

مناک و پڕ کی ئاڵۆز و گۆنگ و خهیهکێشه بێت بهنجامدا دهئه له م جوڵههدڵ و ک
و موو ئهبوو، ههرنج ڕاکێش دهر جارێ تووشی ژنێکی جوان و سهاڵم هه. بهشهریهسه
 وتهکهسی ژیان و ڕابواردنی دهوهواو ههکرد، ئیدی ههرامۆش دهی فهتااڵنه زموونهئه

 بوو.ر دهرمکهرگهئاسان و ئاسایی و سه الوهێکی بهموو شترو ههسه

ر، سهله مان خانمی بێریهخوارد ههدا سێوی دهکهپری باخهکه له و ئێوارانێک، کهمهده  
 ، لهم ژنهموو شتێکی ئهدانیشت. هه وهوهنیشت ئهی تهکهمێزه خۆ هات و لهکاوهبه

نواند یان دهوهی، ئهکهسریحهرگ و ئارایشت و تهو جل و بهفتار تا ڕه بیگره وهسیمایه
م کهیه مه، دیار بوو ئهمێرده ، ژنێکی بهڕێزهند و بهکی ئابڕومهیهوادهخانهله که
کات. نگی دهنیایی و دڵتهته ست بهو زۆر هه نیایهتاقی تهرێتی بۆ یاڵتا و بهفهسه

خالقی یی ئهرزهڵی و ههندهی گهربارهده ی کهلۆکانهو قسه نگۆ و قسهو دهی ئهزۆربه
و م قسهدوور بوون. گۆرۆف، ئه وهڕاستییه کرد، لهمیان دهماو دهڵکی شار، دهخه

 که وهنهکهباڵو ده نگۆیانهو دهسانێک ئهیزانی کهی پێ ناخۆش بوو و دهڵۆکانهقسه



. وهکردهدهتاو گوناحێک نههیچ خه ڵکەوتبا، سڵیان لهان بۆ ههیلیڤهت و دهرفهر دهگهئه
ر کسهدانیشت، یه وهکهپشت مێزهودا، لهنگاوی ئهسێ ههی تاین، لهژنه رکهاڵم ههبه

ر کسه. یهوهوتهڕانی ئاسانی زۆزانانی بیر کهشت و گهت و چیرۆکی گهحیکایه
ناسدا، ڵ ژنێکی نهگهده کی ئاشقانهندییهیوهپه ر کهسه هوتماح بزوێنی کهکی تهیهبیرۆکه
 ستێ.ت ناو و نیشانی بزانێ، ببهنانهی تهوهبێ ئه

، وهلێی نزیک بووه کهگهسه ر کهی بانگ کرد، ههکهچکۆله گهسه وهبانیهمیهره به  
ڕی. گوروف دیسان یی وهوڕهتوبه کهگهی لێکرد. سهشهڕهشاند و ههی لێ ڕاوهنجهپه
موچاوی سوور اڵم زوو چاوی داخست. دهکی کرد، بهشایهمه، تهی لێکرد. ژنهشهڕههه

 و گوتی: وهبووه

 گاز ناگرێت-

 مێ؟ر ئێسقانێکی بدهگهئه یدی نییهقه-

 کی بۆ کرد و پرسی:یهقاند، گوروف بزهندی لهزامهری ڕهسه ی ژنهوهدوای ئه  

 ؟شریفتان بۆ یاڵتا هێناوهته مێکههد-

 .نیا پێنج ڕۆژهته-

 م.کهڕێدهبه م لێرهی دووهفتههه ریکهمن خه-

شای گوروف بکات مهی تهوهبێئه کهنجهگه نگ بوون. ژنهم بێدهکی کهیهبۆ ماوه  
 گوتی:

 بێ! ت دهچی ئینسان بێتاقهڕوات. کهزۆر خێرا ده کات لێره-

سێک که بێ. بۆ نموونهت دهبگوترێ ئینسان بێزار و بێتاقه که شارا باوهله مهدی ئهئی-
بێزاری و  ست بهژی و هیچ ههکو بیلیڤ یان ژیزدرا دهشوێنێکی وه ماڵی خۆیدا، له له

و غرناته ی لهوهکو ئهوه ختێ دێت بۆ ئێره، وهسهو کهر ئهاڵم ههتی ناکات، بهبێ تاقه
! چ ند ناخۆشهچه : "ئاههستێت کهڵدهشریفی هێنا بێ، هاواری لێ ههته سپانیاوهئه
 !"پۆتۆزێکهته

شێو خواردن.  وتنهناس کهسی نهکو دوو کهنگی، وهبێده وجا بهنی. ئهنج پێکهی گهژنه  
یدی . ئو ڕاوێچکهپیاسه وتنهکدی کهشانی یهاڵم دوای نان خواردن، شان بهبه



مان گفتوگۆی ، ههوهینیانهبه وتهکی شیرین و دڵگیر و شۆخی ئامێز کهگفتوگۆیه
چن و ده کێوه گرینگ نییه وهالیانهبه ی کهڵکانهو خهران، ئهڵکانی ئازاد و خۆشگوزهخه

ی ریا، باسی دهنتیکهیر و عهی سهوهوشانهباسی دره وهم پیاسهدهن. بهکهباسی چی ده
ی زیوینی مانگیان ریا، باسی تریفهرمی ئاوی دهیی و ئارامی و گهوشهنهنگی وهڕه
وای شێداری دوای ڕۆژێکی خش بوو بوو. باسی ههو په کهر ئاوهسهبه کرد کهده
شی بیات، بهدهرچووی کۆلیجی ئه، دهڵکی مۆسکۆیهکرد... گوروف، گوتی خهرمیان دهگه

تیدا ببێت کی تایبهرایهئۆپه نیاز بوو له مانێک بهکات. زهبانقێکدا کار ده اڵم له، بهزمانه
نی دوو مۆسکۆ خاوه هێنا بوو و ئێستا له و خولیایهاڵم وازی لهگۆرانی بێژ و به به

 و له بووه ورهپتروسبۆرگ گه له وت کهرکهدا بۆی دهکهکانی ژنهقسه ... بهخانووه
 ک مانگی دی لهیه رارهژی و قهر دهوێندهله ساڵه و دودانه ووی کردووهشاری )س( ش

بێت بۆ یاڵتا و - تهئیسراحه ویش پێویستی بهئه –ی کهمێرده یهوهمێنێ و لهیاڵتا وه
توانی باسی یدههیچ جۆرێ نهی تاین، به. ژنهوهڕێنهی خۆیان بگهکهبۆ شاره وهپێکه

ندی پارێزگا بوو یا کارمه زانی کهیدهدروستی نهی بکات. بهکهێردهشوێنی کاری م
هات. ئیدی ی خۆی دهزانینهم نهنینی بهخۆیشی پێکهرێم، بهنی ههنجوومهندی ئهکارمه

ی تاین ناوی ئانا ژنه وت کهرکهشی بۆ دهوهدا، ئهینهین و بهم کهگۆروف له
 .سیرگییڤنایه

 وهکردهده نجهگه و ژنهر بیری لههێشتا هه وهڕایهی بۆ ئوتێل گهوهپاش ئه وهو شهئه  
ناو  واش بێ، کاتێ چووه بوایهر دهیش بیدینێ، ههسبه بوو کهی ههوهو ئومێدی ئه

ک یهئانا سیرگییڤنا تا ماوه که وهکرده وهدڵی خۆیدا بیری لهله وهوهجێگای خه
ریکی م "گوروف" خهی ئهکهکو کچهو وه ا خوێندکاری زانکۆ بووهپێش هێشتوهله

دا ڵوێستههه م جۆرهخۆی له مجارهکهیه مهبێگومان ئه که وه، بیری کردهخوێندن بووه
نیازی  و به وهون و چاوی لێناگوازنهکهپیاوان دوای ده ڵوێستێ کههه –بینێ ده

چی رن، کهی بهخشته وێ لهیانهن و دهکهڵ دهگهی دهسهون و قکهدوای ده وهگاڵوه
 ییهوهکه باریک و چاوه یادی مله وتهوسا کهستیشی پێناکات. ئهر ههئانا سیرگییڤنا هه

ی مایه که ش شتێکی تیایهمهگوتی: "وێڕای ئه وهوزهنهم وهدهکانی گوروف، بهجوانه
 وت.لێکهوی وسا خه" ئهییهزهبه

"٢" 



بوو.  ممهک شهدا بووری. ڕۆژی پشووی یهم دووانهعاروفی ئهر تهسهک بهیهفتههه
ری ، کاڵوی سهڵوکهباو گێژهشهرێ ڕا ڕهده بوو. له فهرم و خهکان گهوای ژوورههه

و زوو تینواندا بخنکێ، زو زگ بوو لهله و ڕۆژهدرێژایی ئهبرد. گوروف بهڕێبوارانی ده
 کرد. لهو ئایس کرێم ده تی میوهربهتی شهعوهو ئانا سیرگییڤنای ده کهپرهکه چووهده
 بوو بۆی بچێت.رێشان بوو بوو. هیچ شوێنێک نهرما پهگه

ریا ڕۆیشتن، تا ناری دهو کهره، بهوهمێک هێور بووهوا کهو ئێوارێ، کاتێ ههمهده  
ر سهله تێکی فرهشیمه. حهکهرهندهبه رار بوو بگاتهقه ن کهک بکهشتییهشای کهمهته
بوو، دیار بوو  وهستهدهگوڵیان به پکهموو چه، ههوهخڕبوو بوونه کهلهسکهئه

تی یاڵتاییانی بۆشناخ و تی تایبهسڵهدا دوو خهسانێک بوون. لێرهڕوانی هاتنی کهچاوه
نج جلیان کو ژنانی گهنیش وهمهتهژنانی به بوو که وهن ئهکێکیاشیک پۆش دیار بوو: یه

 کهشتیهجگار زۆر بوو. کهڕااڵن یهنهی جهبوو ژماره وهمیان ئهپۆشی بوو و دووه
و  کهرهندهبه ییهوت. یانی دوای خۆرئاوا گه، دواکهریاوهپۆلی دهڵچوون و شههۆی ههبه

. ئانا سیرگییڤنا وهکی زۆر سوڕایهیهر بخات، ماوهنگهدا لهکهرهندهبه ی لهوهپێش ئه
ی چاو بۆ وهکو ئهکانی ، وهرهفهو نه کهشتیهکه یڕوانیهی خۆی دهکهدووربینهبه
ی گێڕا و قسهردهڕووی بۆ الی گۆرۆف وه ر جارێ کهسێکی ناسیاو بگێڕێت، ههکه
ی کرد، ڕۆژانی پێشوو پتر قسه ، لهو ڕۆژه. ئهوهسکانهبریکانی دهکرد. چاوهڵدا دهگهده

و نجام له، ئهوهچوونهبیری ده ر لهکسهکانی زۆر کورت بوون و یهپرسیاره
 شی ون کرد.کهدا دووربینهباڵغییهرهقه

 و تاریکیرهکرد، دنیا بهیان لێدهباڵوه رهبه رهبه کهبۆشناخ و شیک پۆشه تهشیمهحه
تی واوهته کەی به. بایهوهکرانهبینران و جیادهت دهحمهزهکان بهموچاوهچوو، دهده

تگوت ستابوون، دهوه وهقی خۆیانهدهاڵم گوروف و ئانا سیرگییڤنا بهخست. به
ی وهنگ بوو. بێئهزێت. ئانا ئێستا بێدهدابه کهشتیهکه له سێکی دیکهکه ڕوانن کهچاوه

 کرد.بوو و بۆنی ده وهستهده ی بهپکێک گوڵی چکۆلهاشای گوروف بکات، چهمته

 گوروف گوتی:

ک بگرین و بۆخۆ بۆ یهگالیسکه ی خۆش کرد. ئێستا بۆ کوێ بڕۆین؟ چۆنهکهوهجه -
 شوێنێکی ئارام بڕۆین؟



ناکاوا له ، گوروف، چاوی تێبڕی و دوای تۆزێکوهدایهاڵمێکی نهئانا سیرگییڤنا هیچ وه  
پووی که کانی چوون بهکانی مژی. بۆنی گوڵهی گوشی و لێوهخۆوهمێزی گرت، بههه له

 ری خۆی تا دڵنیا ببێت کهوروبهده ڕوانیه وهترس و نیگارانیهوسا بهگوروف دا، ئه
 گوتی: وهبن لێوانهوجا لهیدیوون. ئهس نهکه

 ی تۆ...کهبابچین بۆ ئوتێله-

 ڕێ.وتنهشتاو کههه کیان بهردووهه

ی کهکان کڕی بوو، ژوورهفرۆشگای ژاپۆنیه له ی کهجۆراو جۆرانه و گوڵهبۆنی ئه
 دڵی خۆیدا گوتی: "لهله م ژنهئه چاوی بڕی بووه کردبوو. گوروف که فهئانای پڕو خه

بیرتا  دا بهوی خاویشخه له ناسێنێ کهڵکانێک پێ دهوت خهژیاندا زۆرجار ڕێکه
یندا زه یاڵ و دڵپاکی لهم و خهی ژنانی بێ خهربارهری دهوه!" زۆر بیرههاتووهنه

م بۆ ئه بوون کهده تهزهشق و لهو ئهمنوونی ئهمه ژنانێک که وانه، لهوهمابووه
 می و بههدر بههه ی خۆی کهکهکو ژنهخشین. یا ژنانێکی وهبهم پێێ دهکی کهیهماوه

 نیا بۆ سێکس و حوب حوبێنهتهلمێنن کهدا، بۆی بسهوڵیان دههه وشێتانه درۆوه
. پاشان بااڵتره ندییانهیوهپه و جۆرهو لهویستیان بۆ ئهڵکو خۆشهخۆشیان ناوێ، به

ناکاودا له ژنانی زۆر جوانی، مجێز سارد و سڕ که - یادی دوو سێ ژنی دیکه وتهکه
موو ژیان بۆ خۆ قۆرخ هه وان بوایهوتۆ بهماعکاری ئهی تهکی دڕندهعبایهده وون بهبده

ژنانێک بوون  مانهبێت بیانداتێ، ئهتوانای ژیاندا نهله ژیان بپچڕن، که ن، شتێک لهبکه
ندی یوهگوروف، په و زاڵ. کاتێ که ڵیتهک، سهسباز، بێ فکر، نازیرهوهڕ پیر، ههته
 و که وهبووهیان دهکهجوانیه چوو، قێزی لهو ساردی دهرهدا بهژنانه مجۆرهڵ ئهگهده

 .وهوتهکهی ماسی بیر دهکهبینی، پولهرپێکانیانی دهر دهی سهکهپوله

زموونی رسامی و بێ ئهرم و دوو دڵی و سهم شهردهبه دا لهاڵم ئێستا و لێرهبه  
شۆکان په ستی بهرگای دابێ، ههده کێک لهناکاوا یهی لهوهکو ئهو، وهستا بونجێک وهگه

کی یهشێوهبه –یدا" کهچکۆله گهڵ سهگه"خانمێک له –یی کرد. ئانا سیرگییڤنا و شپرزه
و و گوروف دا ڕووی دابوو، نێوان ئهله ی کهو شتهئه یڕوانیهجدی دهتی و زۆر بهتایبه

 الوهی ئانای بهفتارهو ڕهکرد. ئهست دهزانی. گوروف وای ههڕاو دهناو زخۆی به
ردوو الی هه ی بهکهدرێژه ، قژهوهجێ بوو. سیمای ئانا ژاکاو شۆڕبووهیرو نابهسه
 وهو حاڵهفکران ڕاچوو، به مباری لهخه ، ئانا سیرگییڤنا بهوهخش بووهپه وهموچاویهده
 م گوتی:کی کهنگیهچوو. دوای بێدهکی کۆن دهابلۆیهی ناو توێنه له



تم ناگریت، بێ چیدی حورمه سیت کهم کهکهبوو. تۆ ئێستا یهکارێکی باش نه مهئه-
 تیت پێکردم.حورمه

خۆ کاوهو به وهبوو، گوروڤ قاژێکی لێکرده کهر مێزی ناو ژوورهسهکێک لهکاڵه  
 نگیهو بێدهعاتێک بهی نیو سهنگ بوون، نزیکهن بێدهردووکیاخواردنی. هه وتهکه

 .وهمانه

زموونی یی و بێئهمان پاکی و سادهستیار بوو و ههئانا سیرگییڤنا، ژنێکی زۆر هه  
کزکز  ی کهمۆمه و تاقهڕباندبوو. ئهجهژیانیان نه ی کهو ژنانهبوو، ئهجیبی ههژنانی نه

ناخا اڵم دیار بوو له. بهوهکردهموچاوی ڕوناک دهم دهئاستها، بهسووتده کهر مێزهسهله
 کێشا. گوروف لێی پرسی:کی زۆری دهتیهحهزاب و ناڕهعه

 ڵێی.تت ناگرم؟ تۆ خۆشیت نازانی چ دهئیدی حورمه ی کهکهور دهسهبۆچی وا ته -

 گوتی: وهژی ڕوندکهچاوانی ته به

 نگین بوو.م ببورێ. کارێکی نهگوناح هیوادارم خوا له-

بۆ خۆت  . پاکانهوهیتهوێ خۆت پاک بکهی بتهوهکو ئهی وهکهده جۆرێ قسهتۆ به-
 .وهبێنیته

 ، بیر لهوهخۆ دێته؟ من ژنێکی سووکم، من قێزم لهوهمهشێت خۆم پاک بکهچۆن ده-
ر ک هه. نهتاندووهڵهڵخهڵکو خۆمم هههم، بکهک مێرده. من نهوهمهناکه ت و پاکانهنجههه

ند و باش بێ، م، پیاوێکی ئابڕوومهکهپیاوه نگهتێنم. ڕهڵهخهڵی دههه مێکهڵکو دهئێستا، به
کات و یدا چ دهکهشوێنی کاره ر ئاسا. من نازانم لهت و نۆکهپڕ خزمه کهاڵم بابایهبه

. تهر سیفهت و نۆکهخزمه ت بهبیعهته به دەزانم که ندهوهنیا ئهکات، تهت دهچۆن خزمه
و  کو مۆرانهستی کونجکاوی وههه وکاتهنم بیست سااڵن بوو. ئهمهشووم پێکرد ته که

ر گوت: "ژیان ههخۆم ده بێت. بهکرد ژیانێکی باشترم ههزم دهگیانم، حه دابویه خۆره
مویست بژیم، بژیم بژیم... ئیدی کونجکاوی " دهیهش ههه، بێگومان ژیانێکی دیکنییه مهئه
 دهاڵم خودا شایهحاڵی نابیت، به م شتانهئازام... تۆ له ربووبووهکو ئاور بهوه
بوو ڕام دا، هێز نهبوونما ڕووی ده یر لهم، گۆڕانێکی سهتوانی خۆم کۆنتڕۆڵ بکهمدهنه

م الو کو شێتان، بهش وههاتم... لێره م و بۆ ئێرهخۆشنه م گوت کهکهمێرده بگرێت. به
ت بووم تا ئاقیبهوهگرت... ئهدهخۆ نهو جێم به وهسوڕامهردان دهرگهوالدا، وێڵ و سهبه



چاوی سووک  سێک بتوانێ بهموو کههه ژنێکی سووک و بازاڕی، ژنێک که به
 شای بکات و بیبیزرێنێ.مهته

 شیمانیهم پهو و ئهکانی ئهو ساکارانهساده و بێزاربوو، قسهنی ئهکاقسه گوروف، له  
بوو وا  وه، لهبوایهکانی چاوانی نهر ڕوندکهگهکرد. ئهستی ده، پهجێیهو نابه ناکاوهله
سپایی ئه کات. گوروف بهکات یان نمایش دهئاناسیرگییڤنا، شۆخی ده ور بکات کهسهته

 گوتی:

 وێ؟تۆ چیت ده ییشتم کهگهتێنهئێستاش -

 و گوتی: وهوهرۆکی ئهسینگ و بهموچاوی نا به، دهکهژنه  

داوێن  زم لهو حه یهندانهژیانی ئابڕومه زم له... من حهڕم پێ بکهباوه ... تکایهڕبکهباوه-
ڵکی م. خهکهده م. خۆیشم نازانم چیگوناح و داوێن پیسی ناکه ز لهڕاستی حه، بهپاکیه
ی کهردهیتان فریوی داین" منیش دهڵێن: "شهدا دهڵوێستانههه م جۆرهو ئاسایی لهساده

 یتان فریوی دام.ر بڵێم: شهگهوان مهئه

 گوتی: وهبن لێوانهگوروف له

 س...... بهسهبه-

ی بۆ نگی نزم قسهدههکرد و بکانی ئانا، ماچی دهژی ترسهو تهبێ جوڵه چاوه یڕوانیهده
ستیان ردووکیان دهتایم و هه وهو هاته وهشایهو گه وهئارام بووه رهبهرهبه کرد. ژنهده
 نین کرد.پێکه به

 س بهچۆڵ و هۆڵ بوو، که کهرێ، کۆڕنیشهده هاتنه کهئوتێله دوای تۆزێک له  
 ریا لهاڵم دهچوو، بهشاری مردوان ده له وهکانیهرووهدار سهبوو. شار بهنه وهکهجاده
م دهمێک بهلهبه کێشا، تاقهدا دهکهنارهکه وتبوو و خۆی بهکههاژی خۆی نه هاژه
 .وهتروسکایهحاڵ ده ی بهکهواڵوهو خهچکۆله قسی و فانۆسهڕهده وهکانهپۆلهشه

)ئاریاندا:شوێنێکی سازگاروگەشتیاریە لە کیان گرت و چوون بۆ ئاریاندایهگالیسکه   
 دەورو بەری یاڵتا( گوروف گوتی:

ر سهت و فامیلی تۆم زانی، لهوین، ناوی شۆرهرکهدهوه کهئوتێله ی لهوهرلهتۆزێک به-
 ؟ڵمانیهت ئهکهنووسرابوو: فۆن دیدریتس. چما مێرده کهتابلۆی ناوی ڕێبوارانی ئوتێله



 .دۆکسیهرتهاڵم خۆی ڕووسی ئهڵمانی بوو. بهوابزانم باپیری ئهاڵم خێر، بهنه-

 ، بهوهرهو سهدانیشتن . له ختێکی نزیکی کڵێساکهر تهسهئاریاندا، له یینهگه که  
بینرا، م دهئاستهیاندا بهبهرهم و مژی بهنێو ته. باڵتا لهریاکهماشای دهته وتنهنگی کهبێده

اڵی هیچ . گهوهگیرسابوونه وهی چیاکانهلوتکه به بێ جووڵهورێن سپی، بههه ڵهپه
ک کهاوی و یهندو یههاژی مه زیک، هاژه زیکه وتنهکه جوواڵ. زیک زیکهدهختێک نهدره
بیر ی وهو ئارامیهدی و ئهبهوی ئهگوێ، خه هاتهده وهخواری خوارهله ریا کهوای دهنه

ی یاڵتا یان وهرله، بهوهخواری خوارهریا، له. دهسێکهموو کهڕوانی ههچاوه که وههدێنای
دوای شدا، لهئاینده ، و لههاژی خۆی کردووه مان هاژهر هه، ههئاراوه ئاریاندا بێنه

 نگهبێت. ڕهوام دهردههاژی خۆی به ر هاژهسهیاڵ، لهم و خهش، بێ خهمانی ئێمهنه
ر رگ و ژیانی ههمه ق بهرههوامی و بێ موباالتی ڕەها دهردهت و بهدیهبهمان ئههه
ندنی سهرهوامی ژیان و پهردهی بهوهخۆیدا زامنی بزووتنه ، خۆی لهئێمه کێک لهیه
 ی کهو ژنهدانیشتبوو، ئه وهکهنجهگه نیشت ژنهته له یی ژیان بێت. گوروف کهمیشههه
ریاو ی دهییهفسانهئه نهم دیمهر ئهرانبهبه دا زۆر جوان دیار بوو، لهشی سپێدهباوهله

یی ڕی ئارامی و ئاسوودهوپهستی بهورو ئاسمانی بێ سنووردا، دانیشتبوو، ههچیاو هه
 که وێتکهردهڕاستی ورد بڕوانین بۆمان دهر بهگهئه که وهکردهوە دهکردو بیری لهده
 له بێ کهمان نهوانهو بیرو کردهنیا ئه، تهم دنیایە، جوان و بااڵیهموو شتێکی ئهر هههه
تی مرۆڤانیماندا، بیریان رامهبااڵترین ئامانجێن ژیان و که مانی غافڵ بوونمان لهده

 ین.دهنجامیان دهو ئه وهینهکهلێده

کی کردن و ڕۆیی. شایهمهمان هات، تهو الی ئهرهه، بڕهوگهدیار بوو شهک، کهکابرایه  
کی دڵگیر و ئاڵۆزی یهنۆڕین و دیدی گوروفدا، جیلوه ش، لهبچووکه م ڕوداوهت ئهنانهته
می ڵێن دهوهڵ ههگههات و لهده متی فیودوسیاوهسه له ک کهشتیهبوو. کههه
 وت. دیار کهبه ئاسۆوه ، لهوهکانیان کوژاندبووهیاندا، گڵۆپهبهرهبه

 م گوتی:کی کهنگیهئانا سیرگییڤنا دوای بێده  

 کان...ر گیایهسه تهئاونگ نیشتووه -

 .وهڕێینهڵێ، با بگهبه-

 .وهڕانهو شار گهرهبه  



ین بینی و فراڤکیان دهدا یهکهکۆنیشه ڕۆ، لهوری نیوهموو ڕۆژێک ده، ههدواوهبه وهله  
ریا شای دهمهته تیان لهزهکرد، لهیان دهو ڕاوێچکه خوارد و پیاسهده وهو شیویان پێکه

 ندێجار لههه- میشهکرد و ههرانی دڵی خۆی دهوی و نیگهبێ خه یی لهبینی. ئانا، گلهده
ێ و وتبرچاوی گوروف کهبهله ی کهوهترسی ئه ندێجار لهسوودیدا و ههو حهغیره

رکاتێ کرد. گوروف، ههیی دهزانێ، گلهدری نهگرێ و قهتی نهکو پێویست حورمهوه
نزیک  سیان لێوهو کهریان چۆڵهوروبهده ستی بکردایهباخی شاردا، ههپارکدا، یا لهله

 م بێکارییهمووسی. ئهڕایده وهزرۆییهو تامهتاسهگرت و بهمێز دههه ، ئانای لهنییه
کرد، ئانای دهله وهترس و دوو دڵییهڕۆژی ڕوناک و بهبه ی کهو ماچانه،  ئههایهڕه
و بۆشناخ و خۆش خۆرو تێر و ڵکی بێکارهندێ خهریاو دیتنی ههرم، بۆنی دهوای گههه

ر گوروف کرد بوو. به یان بهتگوت تین و تاو و گوڕێکی تازهده مانهموو ئهر ههپڕ، هه
ت هوهی شورو شهجۆرێ ئالودهکرد، و بهام باسی جوانی ئاناسیرگییڤنای دهوردهبه

فکران  ی کات لهنج، زۆربهی گهاڵم ژنه. بهوهوتهکهدهئانا دوور نه سات لهبوو بوو، به
 نه ڕاستی پێ بڵێ و ئیعترافی بۆ بکات که کرد کهگوروف ده چوو، داوای لهڕاده

ی زانێت و شایستهو سووکی دهرزهژنێکی ههوێ و بهخۆشی دهنهگرێت و تی دهحورمه
کرێ کیان بهیهعاتێک دوای خۆرئاوا، گالیسکهوان، سهی شه. زۆربههیچ ڕێزێک نییه

یان پێخۆش بوو رچونانهو دهم پیاسهکان؛ و ئهچوون بۆ ئاریاندا یان تاڤگهگرت و دهده
 کان.جوان و دڵگیره نهن و دیمهوهرجهری بهکاریگهژێر  وتنهکهموو جارێکیش دهو هه

هۆی به کی ناردبوو کهیهاڵم نامهی ئانا بۆ یاڵتا بێت، بهکهرار بوو مێردهقه  
کۆتایی ی یاڵتا ببێت و لهرکهفهرداری سهستبهده ناچاره وهکی توندهیهشهچاویه

لی په لهپه . ژنهوهڕێتهرین کات بۆ ماڵ بگهزووتبه ئانا کردبوو کهدا تکای لهکهنامه
 گوروفی گوت: . بهوهڕێتهبگه وت کهپێکه

 .رهدهحکومی قه مه، ئهوهڕێمهبێ بگه، من دهزۆرباشه-

 ی قیتار، کاتێ لهوێستگه یینهکرێ گرت، هێدی هێدی ڕۆیشتن تا گهکیان بهیهگالیسکه  
 ببێت، ڕووی کرده کهیویست سورای فارگۆنهدراو ئانا ده کهمی قیتارهنگی دووهزه

 گوروف و گوتی:

 بتبینم، ئاوها. م... جارێکی دیکهشات بکهمهکوا با جارێکی دی ته-



کانی موو ماسولکهخۆش بێ، ههچوو نهده وهمبار بوو، لهاڵم خهگریا، بهئانا، نه  
 رزین. گوتی:لهماوچاوی دهده

.. جێ بهێڵهیی بهستاوت بکات. گله. خودا ڕاوهوهمهکهم... یادت دهیادت ناکهرگیز لههه-
کدی بدینین. خوا بوو یهده، نهوهجیاببینه ، پێویستهوهبینهکی لێکدی جیا دهکجارهیهبه

 نات بێ... خودا حافیز.پشت و په

ک، یهقیقهمان، دوای دهی دیار نهکانزوو گڵۆپهڕێ، زوو بهوتهشتاو کههه به کهقیتاره  
اڵو ستیان تێکهست دهئانقهکان بهموو شتههه تۆ وایه، لهوهشی دامرکایهکهنگهده نگهده

بێنن.  م شێتاتییهو به شیرینه رامۆشیهم فهزووترین کات کۆتایی بهکردبوو، تا به
 ستابوو و چاوی بڕی بووهوه هکی قیتارهر شۆستهسهنیا لهتاقی تهبه گوروف که

کان لهلی دارتهوژی ته زیکی سیسرکان و وژه زیکه جۆرێ گوێی له ، بهکهتاریکیه
ش ڕیسکێکی مهدڵی خۆیدا گوتی: "ئهو ڕابووبێ. لهخهله ی تازهوهکو ئهگرت  وهده

نی بمێنێ وتهکی ڕهریههوکو بیرهنیا وهر تهگهواو بوو و مهته ی ژیانم. ڕیسکێک کهدیکه
م کرد. ئاخر ئهک دهشیمانیهپه سووکه ستی بهمین بوو و ههنگ و خهو هیچی دی." دڵته

 خت و ئاسوودهودا خۆشبهڵ ئهگه، لهوهرگیز نای بینێتهجارێکی دی هه ، کهنجهگه ژنه
 ش، جۆرهوهاڵم وێڕای ئههبان بوو، بڵیا ڕاستگۆ و میهرهگهگوروف له که بوو. ڕاستهنه
وی نی ئهمهدوو ته خت، کهلزانی و زبری پیاوێکی خۆشبهوس و توانج و خۆبهته
بوو. ئانا ئانا سیرگییڤنا، هه ر بهرانبهکانیا بهوازشتهفتار و گوفتار و نهڕه بوو، لههه
ی اڵم ژنهنی. بهزاریف دهویست و شهبان و خۆشهپیاوێکی میهره وی بهئه میشههه
واقیعدا  کو چۆن لهوی وهی ئهقینهتی ڕاستهسایهو و کهدا چوو بوو، ئهڵهههنج بهگه
تاند... دنیا ساردی ڵهخهڵدهی تاینی ههوێ ژنهتهوێ و نهبته ناسی بوو، بۆیهبوو نههه

دڵی خۆیدا گوتی: لهڕێ و وته، گوروف کهوهدا باڵوبووهکهوێستگه کرد، بۆنی پاییز له
 !"ڵێ کاتی ڕۆیشتنه. بهوهڕێمهمنیش بۆ باکوور بگه هاتووه وه"کاتی ئه

"٣" 

 هات. سۆپا پێ کرابوون، منداڵهموو شتێک بۆنی هاتنی زستانی لێدهمۆسکۆدا هه له  
 بوونران ناچار دهکهبوون و کارهو ڕادهخهیانیدا لهتاریک و ڕونی بهبلی لهکتهمه

تای ڕۆژانی زوقم و رهیانیان بخۆن. ئیدی سهن تا تێشت و نانی بهچرایان بۆ پێبکه
وێت و کهفری زستان دهم بهکهیه کرد. کاتێ کهستی پێدهده رهبه رهندان بههۆڵبهسه
ربانان دەگرێت، وی و سهفر زهبێت و بهئینسان سواری خزاک ده م ڕۆژا کهکهیهله



رم و دا، ئینسان نهم کاتانه. لهخشهت بهزهجوان و له نانهو دیمهتنی ئهڕاستی دیبه
ختانی . درهوهوێتهکهبیر دهتی وهورانی منداڵیهخۆڕا ده دات و لهده ناسهت ههحهڕه

یدا جوان و دڵگیر په نێکی هێندهتوالو غانی سپی پۆش دیمهفۆن و بهیزهکۆنساڵی زه
ئینسان  وهمانهنزیکی ئه نوێنن. لهرو و دارخورما جوانتر دهسه زۆر له ن، کهکهده

 .وهریا بکاتهیادی چیاو ده ی نامێنێ کهوهزووی ئهئاره

دنیا زۆر سارد بوو،  وهڕایهبۆ مۆسکۆ گه ی کهو ڕۆژهگوروف، مۆسکۆیی بوو. ئه  
کی یهست کردو پیاسهدهری لهستووستکێشی ئهر کردو دهبهرووی لهکاتێ پاڵتۆی فه

. وهنگی کڵێساکان زرینگایهزه گوێی به ممهی شهئێواره قامی پیتروفکای کرد و کهشه
ری یاڵتا، کاڵ وروبهکانی دهسیحراویه ی یاڵتا و ناوچهکهرهفهت و خۆشی سهزهله

ی سێ ڕۆژنامه ۆژانه. ڕوهی جارانی کردهکهژیانه ستی بهده بەرهره. بهوهبووه
یان ناچاریدا دهدڵ نین و له کانی مۆسکۆی بهیگوت ڕۆژنامهو هێشتاش ده وهخوێندهده

ڕان گهنگی ساڵوهتی خواردن و ئاههعوهو دهو یانه. ئێستا پای بۆ خوارنگهوهخوێنێته
نشور و ی مهرانکتهران و ئهپارێزه کرد کهده وهوهو زۆر شانازی به وهکرابووه

ی پزیشکاندا قوماری یانهله کرد و خۆیشی چونکهیان دهکهنێوبانگ هاتوچۆی ماڵهبه
ک م، یهک ژهیه یتوانی بهرکردبوو. ئێستا ئیدی دهکرد، ناوی دهڵ پرۆفیسورێکدا دهگهده

 کراو بخوات...وهماسی سوره تاوه

م و مژ یادو ک دوو مانگدا، تهی یهماوه ر کار وابڕوات لهگهکرد، ئهیاڵ دهوای خه  
ن و جار جارێک گمهر بەدهگهپۆشێت و مهیدا دادهیادگه ری ئانا سیرگییڤنا لهوهبیره
ی، کهفسووناوییهئه ندهو خهو بزه کهنجهگه و، سیمای ژنهی پێش ئهکو ژنانی دیکهوه
می، ی دووهنیوه ییهیڤێک بووری، زستان گههه اڵم پتر له. بهوهینیدا زندوو ببێتهزه له
تگوت دوێنێ لێکدی یدا زندوو بوو دهین و یادگهزه ک لهیهڕادهاڵم یادی ئانا، بهبه

ند. سهی دهڕۆژ پتر بڵێسه ، ڕۆژ بهو ڕۆژانهری ئهوه. ئاگری بیرهوهتهجیابونه
مژوولی  کانی بێت کهنگی منداڵهده ێی لهودا گونگی شهبێده له س بوو کهی بهندهوهئه

 نگی ئۆرگێک لهکی دڵداری بێ، یا دهگۆرانیهکانیان بوون، یا گوێی لهکردنی وانهئاماده
دا کهیریهڵکێشی موغهدووکه لوور خۆی به لوورهگوێی، یا با به بگاته وهکهیهخوارنگه

یانیانی م و مژی بهته:هەر لهوهزندوو ببێتهیدا ین و یادگهزهموو شتێک لهبکات، تا هه
ڕوانی دا ڕوویدا بوو، تا چاوهریاکهر کۆڕنیشی دهسهی لهوهتا ئه بیگره وهر چیاکانهسه
نێوانیاندا ڕووی ی لهو ماچ ماچێنههات و تا ئهده فیودوسیاوه له ی کهشتیهو کهئه



ی کهژووره عاتان بهسه . بهوهبووهیدا زندوو دهین و یادگهزه مووی لهر ههدابوو، هه
هاتێ. ئیدی ی دهو بزه وهبیر دێنانهچوو، ڕۆژانی ڕابردووی وههات و دهخۆیدا ده

بوو. ئانا ده ئاینده ڵ بهیاڵیا ڕابردوو تێکهخه زوو و، لهئاره بوون بهکانی دهریهوهبیره
ر کو سێبهموو شوێنێکدا، وههه ڵکو لهیاڵی، بهون و خهخه هاتهر دهک ههسیرگییڤنا نه

تی زیندوویهنا، ئانا بهچاوانی لێکده رکه، ههوهبووهدهوت و لێی نهکهدووی ده
جاران  نجتر و ناسکتر لهموو جارێکیش جوانتر و گهبوو و ههده ستهرجهرچاوی بهبهله
 که له وسا زۆر باشترهکرد، لهستی دهخۆیشی ههت بهبارهرچاوی. ئیدی سهبه هاتهده

 ، لهوهیهکهسوچی کتێبخانه هات، ئانا لهو دادهبوو و شهخۆر ئاوا ده یاڵتا بوو. که
 گوێی له وهو حاڵهکرد، بهشای دهمهته وهکهی ژوورهگۆشه ، لهوهکهیرییهموغه

بوو. کانی دهوازی جلهی دڵگیر و دڵنههو پرشورشه بوو، گوێی لهی دهناسههه
نیگا تاقیبی ژنانی  و کۆاڵناندا بهکوچه کو ئانا بدینێ، لهسێکی وهکه ی کهوهئومێدی ئهبه
 کرد...ده

دڵ بکات،  ردهسێکدا دهڵ کهگهکرد، بتوانێ لهزی دهدڵ حهوای لێهاتبوو، پڕ به  
باسی ڤیان و  وهماڵه حاڵ بوو بتوانێ لهمه تهڵبه. ههوهکانی خۆی بۆ بگێڕێتهیادگاریه

گوێی  برد کهدهسێکی وای شک نهش کهوهرێی ماڵهده ڤینداری خۆی بکات. لهئه
ی، یا هاوکارانی بانقی خۆی کهوادهیتوانی گرێی دڵی بۆ خانهلێبگرێت. ئاخر چۆن ده

ت نانهندئامێز و تهو په و شاعیرانه و و ئانا، شتێکی جوانندی ئهیوه؟ چما پهوهبکاته
ندێ عمومیاتگۆیی بێ؟ ناچار بوو هه وهی گێڕانهشایسته رنجڕاکێشی تیا بوو کهسه

گات و سیش لێی تێنهو که وهکهم یهده ی ڤیان و ژنان بداتهربارهئاڵۆز و گونگ ده
 یگوت:دهبڕین و ڵدهکانی ههشهی برۆ ڕهکهنیا ژنهداتێ تهگوێی نه

ڵکێشت ر و خۆههکهکار و فشهرزهوری هههیچ جۆرێ دهدیمیتری، تۆ به گوێ بگره-
 ت. لێنایه

ی خۆیدا، رهرێکی دایهرمانبهڵ فهگهوت لهڕێکه ی پزیشکان، بهیانهله وێک، کهنجام شهئه
 گیراو گوتی:رێ، خۆی پێنهده هاتهستابوون، و دهر قومار ههسهله

یدا تیم پهفسووناویدا ئاشنایهژنێکی ئه ڵ چ شۆخهگهیاڵتا، ده له تزانی کهده زگهخۆ-
 کردبوو!



و  وهناکاوا ئاوڕی دایهاڵم لهڕێ، بهوتهی هاوڕێی، سواری خزاگ بوو و کهکهرهرمانبهفه
 هاواری کرد:

 دمیتری دمیتریچ!-

 ؟چیه-

 ن بوو.بۆگه کهماسییهپێشت دروست بوو: مهعاتێ لهی سهکهقسه-

 کرد، به ست و تووڕهرچی گوروفی زۆر پهبهیزانی لهس نه، کهزۆر ئاساییه م قسهئه  
ڵکانێکی هۆڤی و دڵی خۆیدا گوتی: "چ خه کی پیسی زانی، لهتیهوهین و سووکایهته

تاڵ و وێکی بێ مانا، چ ڕۆژانێکی بۆش و به! چ شهکی هۆڤیانهیهکێوی، چ خوو خده
، ی سواوی دووبارهنۆشی، قسه، پڕ خۆری، بادهر! قوماری شێتانهتبهڕۆتینی و تاقه

، باشترین کاتی بارهو ده ێن دووبارهو قسه وانی شکاو، کارێن بێهودهمان قهلێدانی هه
نجام چ رهن و سهدهفیڕۆ ده کو گوروف، بهن و باشترین هێز و توانای پیاوانی وهمهته
کو ر، وهروبهتاڵ و بێ سهژیانێکی بۆش و به جۆره له جگه وهێکیان بۆ نامێنێتهشت
 .وهزندانه شێتخانان دابنرێن یا بخرێنه خورتی لهی بهوهئه

درێژایی یش، بهدا، بۆ سبهداخا گینگڵێ دهچاوانی، له چووهو نهخه وهو شهگوروف ئه  
نێو زڕا، لهوی دهوانی دواتریش خهڵدا بوو. شهگهله رێکی توندیسه ، ژانهکهڕۆژه

 چوو. لههات و دهدا دهکهنێو ژوورهچوو، یا بهده وهبیرهنیشت، دهیدا دادهجێگاکه
ی ڵهوسهحه ڕز بوو بوو. نهکرد بێزار و وهکاری تیا ده ی کهو بانقهکانی خۆی، لهمنداڵه

 سێکدا بکات.ڵ کهگهده قسه ت نهبوو بۆ شوێنێک بڕوای ههوهئه

ی کهژنه ری تێک ناو بهفهی سهردا، بارگهکانی مانگی دیسامبهنگهپشوو و ئاهه له  
زرێنێ، کارێک دایمهله نجێک بکات کهبۆ گه ڕوات تا واسیتهبۆ پتر سبۆرگ ده گوت، که

. بۆچی؟ خۆیشی رهێناری دهشاری "س" سه جیاتی پتروسبۆرگ، له اڵم لهبه
ڵدا بکات و گهی دهکرد ئانا سیرگییڤنا بدینێ و قسهزی دهزانی بۆ. حهیدهتی نهواوهتهبه
 ستێ.ڵدا ببهگهرارێکی دهول و قهر بکرێت قهگهئه

 ، لهکهی ژوورهمینهباشترین ئوتێلدا ژوورێکی گرت. زه شاری "س"، له ییهیانی گهبه  
بێک کهرهمه رش کرابوو، شووشهماهووتێکی سوپایی خاکی فه رش، بهجیاتی فه

ی بێ ی سوارێکی چکۆلهیی بوو بوو، وێنهرد و تۆزا قاوهگه له بوو که وهکهرمێزهسهبه



بوو.  وهستهدهڵبڕی بوو و کاڵوێکی لێوداری بهستی ههده بوو که وهرهسهری بهسه
–قامی ستارو شه : فون دیدریتس، لهپێویستی دایه زانیاری کهتی ئوتێلهپێشخزمه

. دوور نییه وهکهئوتێله زۆر له ژی کهی خۆیدا دهکهتیهتایبه ماڵه گونچارنایا له
ی و گالیسکه سپهر ئهندین سهنی چه، خاوهیه، ماڵ و حاڵێکی ههکاروباری خراپ نییه

یارۆی  چێ کهبیر نهشمان لهوهیناسن. ئهده ڵکی شارموو خهو هه یهتی خۆی ههتایبه
 یگوت: دریدیریتس.برد و دهت دهڵهغهی ئانای بهکه، ناوی مێردهکهتی ئوتێلهپێشخزمه

. وهی دۆزییهکهگونچارنایا ڕۆیی و ماڵه–قامی ستارو و شهرهخۆ بهکاوهگوروف، به  
دا کێشرا بوو. م ماڵهوری ئهدهی، بهیدرێژ و و قاوه –یمانێکی دارینی نوک تیژ ته

، کهدارینه یمانهته یڕوانیهو، جارێ دهکانی ماڵهرهنجهپه یڕوانیهجارێک ده گوروف که
 بپارێزێت..." یمانانهته م جۆرهبێ خۆی لهدڵی خۆیدا گوتی: "پیاو دهله

ر ماڵ بێ. ههی لهکهبێ مێردهده، یهممهک شهمڕۆ یه: ئهوهکردهبیری ده م ڕێوهدهبه  
ش بۆ ئانا ر نامهگهم. خۆ ئهبێ ئاگاداری بچم بۆ ماڵیان و ئیحراجیان بکهبه ماقولیش نیه

شف ببێت و... موو شتێک کهی و ههکهستی مێردهده وێتهبکه م، زۆر نزیکهڤڕێ بکه
وت بسپێرم. ڕێکهبه کهم و شتهوت بکهڕوانی ڕێکهچاوه که یهوهباشترین شت ئه واتهکه
کرد. ی دهوتهو ڕێکهڕوانی ئهو چاوه پیاسه وتهدا کهکهیمانهپاڵ تهدا و بهکهجاده به
م دهل، بهگهی ماڵی ئانادا کرد و سهکهسارهحه خۆی به رێکی بینی کهکهرۆزهده

دڵی گوێ. له هاته –کزو گۆنگ –وای پیانۆی عاتێک نهبۆی هاتن. دوای سه وهڕهگوهسه
 کهکی ماڵهرهرگای سهناکاوا دهدا. لهپیانۆ لێده که خۆیدا گوتی: بێگومان ئانا سیرگییڤنایه

وت و غار دووی کهی ئانا، بهکهسپیه چکۆله گه، سهوهرهده ژنێک هاته، پیرهوهکرایه
جۆرێ داخورپا و  اڵم دڵی به، بهبانگ بکات کهگهکۆاڵن. گوروف، ویستی سه هاته
 .وهی بیر چووهکهگهناوی سه رێشان بوو کهلێدان و په وتهکه

 کهییهقاوه یمانهته سات پتر ڕقی له، سات بهوهو ڕاوێچکه م پیاسهدهئیدی به  
ئانا  که وهکردهده وهدڵی خۆیدا بیری له، لهوهردارهسهمین و کهدڵی خهستا. بهڵدههه

ستی دا دهڵ پیاوێکی دیکهگهده نووکهو بێگومان هه رامۆشی کردووهسیرگییڤنا، فه
تا ئێوارێ،  وهیانیهبهله ناچارهنج، کهبۆ ژنێکی گه مهئه و، دیاره ڵ کردووهتێکه

، وهڕایهگه که. بۆ ئوتێلهدا زندانی بێ، زۆر ئاساییهتیهحلهنه یمانهم تهی ئهچوارچێوهله
زانی چ بکات. پاشان یده. نهوهدانیشت و پاڵی دایه کهفهنهر قهسهکی زۆر لهیهماوه

 وت.کی زۆر خهیهفراڤینی خوارد و ماوه



دڵی و له کهکانی ژوورهتاریکه رهنجهپه . چاوی بڕینهوهری بووهبهدوای خۆرئاوا خه  
وم لێ وێ چۆن خه؟ شهچ بووه وهموو خهم ههم کرد! ئهکرێتییهخۆیدا گوتی: "چ که

تۆیانی کو پهیی، وههای قاوهرزان بهکی ههتۆیهپه ، کهکهوهخه ختهراغ تهقه وێ؟" لهبکه
: ی خۆی کهرکۆنهسه وتهکه وهرهسهکه خۆشخانانیان، پێدا دابوو، دانیشت و بهنه
ناب زمی ئاشقێنی جهش بهمهی... ئهلەکهچکۆ گهنم و سهزمی خاش بهمهرموو ئه"فه

 !"و باوێشکان بده دانیشه ی... بۆ خۆت لێرهبخۆ دهعالیت... ده

 کی شانۆی شاری بینی بوو کهی قیتاردا، ئاگادارییهوێستگه ، لهو ڕۆژهیانی ئهبه  
"ئۆپەرێتێکی سیدنی  وی نواندنی گیشاڵین شهوهتی درشت نووسرا بوو: "ههخهبه

کرێ کی بهیهو گالیسکه وهوتهی بیرکهو ئاگادارییهجۆنسۆنی موزیسێنی ئینگلیزە" ئه
می کهوی یهشه ئاناش له یگوت: "دوور نییهدڵی خۆیدا ده. لهکهگرت و چوو بۆ شانۆیه

 وێ بێت."دا لهکهنمایشه

کانی دی، و ناوچه موو شارۆچکهی ههکو شانۆش وهباڵغ بوو. لێرهرهقه کهشانۆیه  
 کاندا کردبوویان بهوهڕاڕه ڵکی لهکانی پڕ کردبوو، خهرووی بالجکتۆر و گڵۆپهم سهته
 کهی نمایشهوهو شیکپۆشانی شار، پێش ئه شخهژاو، کهباڵغی و ژاوهرهناو قهراو زههه
 ستیان خستبووهستابوون و دهدا وهی شانۆکهوهکانی پێشهڕیزه ست پێبکات، لهده

ک یهر مۆبیلهسهله وهڕیزی پێشه ی لهکهرمانداردا، کیژهتی فهلۆجی تایبه پشتیان. له
ڕووی رماندار لهاڵم فهشانیا دابوو، بهڕێوی بهوڵهکی ناسکی کهرویهدانیشتبوو و فه

کانی دیار ستهنیا دهابوو و تهستوه وهکهرگای لۆجهی دهردهپشت په، لهوهوازوعهته
 هاتهکان دهموزیکیه نگی کۆک کردنی ئامێرهو ده وهجواڵیهده ی شانۆکهردهبوون، په
جێگای خۆ  و له وهکههۆڵه هاتنهشاڤانان دهمهته ی کهیهو ماوهدرێژایی ئهگوێ. به

 کرد.چاو تاقیبی ده خۆی و بهری وروبهده یڕوانیهده وهتاسهنیشتن، گوروف بهداده

 رکهمدا دانیشت، ههڕیزی سێیه دا کرد و لهکههۆڵه نجام ئانا سیرگییڤناش خۆی بهئه  
ئانا، ئازیزترین و  وت کهرکهڕوونی بۆی دهدی کرد، دڵی داخورپا و بهگوروف ئانای به

م نێو ئهله ی، کهیهوردیله م ژنهو. ئهبۆ ئه یهم دنیایهسی ئهنزیکترین و گرنگترین که
ی م ژنهچوو، ئهکا ده رمانهک خهکی گوم بووی ناو یهرزییهده دا، لهوغایهقه تهشیمهحه
رزان کی ههکامێرایه ی کهم ژنهبوو، ئهرنجڕاکێشی نهو سه هیچ شتێکی ناوازه که
 و بوو بوو به وهپڕ کردبووهموو ژیانی گوروفی گرتبوو، ئێستا هه وهستهدههای بهبه
م ئاوازی دهو. گۆروف، بهزووی ئهری و خولیا و ئارهوهختهبه م و شادی و تاقهخه



نیا نیاو ته، تهوهکانهخراپه بازاڕییه نگی ناسازی ئامێرهکان و دهناخۆشی گۆرانی بێژه
 بینی.ده ونیو خه وهکرده. بیری دهوهکردهجوانی ئانا ده بیری له

ژوور ی الجانگ کورت وهنجێکی درێژ داهۆڵی کەمێک پشت کۆماوهڵ ئانادا، گهگهده  
 نگاوێکدا بهر ههڵ ههگهنج لهری کابرای گهدانیشت. سه وهوهنیشت ئهته وت و لهکه

چوو ده وهحاڵی ئیکالم کێشاندا بوو. لهوام لهردهبه تۆ وایهله جواڵ کهجۆرێ ده
کرد و باسی ده وهڕزییهبێزاری و وه یاڵتادا بهله ی کهو مێردهی بێ، ئهکهمێرده

بااڵ درێژ و تی، بهکی خواڵم سیفهیهنیشانه ڕاستی جۆره. و بهتهر سیفهیگوت نۆکهده
کی یهکرا، بزهدی دهبه وهیهکه کورته ی و الجانگ و ڕدێنهکهم مووهکه وانهنێوچه

، وهبریقایهده وهیهکهتهی جاکهخهیه بوو، میدالێکی زانستی بههه وهر لێویهسهرین بهشی
 چوو.تان دهی پێشخز مهخهریهی سهنیشانه زیاتر له

نیا تهجێی خۆی به بکێشێت و ئانا، له رهرێ تا جگهده م پشوودا چووهکهیه کابرا له  
تۆبزی  دانیشتبوو، چوو بۆ الی ئانا، به وهدواترهڕیزێک له ندچه . گوروف کهوهمایه
 ساڵو! -رزۆک گوتی: نگێکی لهده کی بۆ کرد و بهیهبزه

شای مهته وهرانیهترس و نیگه ڵبزڕکا. جارێکی دی بهنگی ههشای کرد و ڕهمهئانا ته  
ستیا گوشی. نێو دهی لهراکهشێن و کامێکرد، باوهدهچاوی خۆی نه ڕی به، باوهوهکرده

نگ بوون. ئانا ردووکیان بێده. ههوهبورێتهدا نهوڵی دههه ئاشکرا دیار بوو که به
ی ئانا کهبوونهشۆکان و شپرزهپه له ستا بوو. گوروف کهوه پێوهو بهدانیشتبوو و ئه

کانیان دنی سازهریکی کۆک کرکان خهکرد دانیشێت. سازڤانهدهترسا بوو، زاتی نه
موو هه کرد لهست دهناکاوا ترسیان لێنیشت، وایان هه ش لهم دووهبوون، ئه

 رگای چوونهو دهرهشتاو بههه ستاو بهن. ئانا ههکهمان دهشای ئهمهته وهکانهلۆجه
ی هیچ وهردووکیان، بێئهوت. ههڕۆیی، "گوروف"ش شوێنی که کهی هۆڵهوهرهده
کاندا قاڵدرمه هاتوچۆ. به وتنهکاندا کهوهڕاڕهبێت، بهیاندا ههکهکارهتێک لهولیهماق
تی قازییان و رگی تایبهجل و به ڵکانی جیاواز بهڕان. خهگهڕان و دادهگهڵدههه

الیاندا به- وهرۆکهبهموو میداڵ بههه- وهتیهوڵهرێن دهرمانبهمامۆستایان و فه
ی و ژنانهری خۆ و بێ گوێدان بهوروبهده وان بێ گوێدان بهاڵم ئهڕین. بهپهتێده
ڵواسرابوو، هه رویان پێوهرم و فهها پاڵتۆی چهجۆره ی کهو جێ جالنهڕین و بهپهتێده

 رهڵی جگهدووکه بۆنه کپارچههات یهده وهشوێنێکه ک لهکرد. بایهی خۆیان دهپیاسه



باڵغی و رهم قهرێ ئهدڵی خۆیدا گوتی: "ئه دا، لهتوندی لێی ده دڵی به ، کهبوو. گوروف
 ڵکی چی دێت..."که ، بهچیه ئۆرکسترایه

ڕێ ی قیتار تا ئانا بهچوو بوو بۆ وێستگه که وهوتهی بیرکهیهو ئێوارهدا، ئهو ساتهله  
رگیز واو، ئیدی ههموو شتێک تههواو، هدڵی خۆیدا گوتبووی ته له و ڕۆژهبکات. ئه

م و به زۆر دوور ودێژه م ڕێگایهکرد ئهست دهاڵم ئێستا وای هه. بهوهکدی نابیننهیه
 .وهنابڕێته زووانه

ت نووسرابوو "تایبه وهروویهسه له تاریکدا، که نگ و نیمچهکی تهیهر قاڵدرمهسه له  
ی ناسهت ههحمهزه کاتێکا بهشێو بوو، لهو په هێشتا شپرزه ستان. ئانا کهنواندن" وه به

 درا گوتی:بۆ ده

 زگ بوو بمرم! بۆچی هاتوویت؟ بۆچی؟ڕاستی ترساندمت! لهند ترسام! بهئاهـ، چه-

 گوتی: وهبن لێوانهو لهلهپه گوروف، به  

 ... هم لێم حاڵی بکه، تکات لێده، لێم تێبگهحاڵم بگه ئانا، له-

گوروف، بۆ  یڕوانیهده وهویستیهو خۆشه وهترس و پاڕانه له کی ئاوێتهنیگایه ئانا به  
ی وهاڵم بێئهینی خۆی بسپێڕێت. بهزه رح و دیداری گوروف، بهی زیاتر سیما و تهوهئه

 ری ڕۆیی:سهکانی گوروف بگرێت، لهقسه گوێ له

یاڵ بیرو خه ، لهوهکردهتۆ ده ر بیرم لههه یهم ماوهئه درێژاییتم! بهحهمن زۆر ناڕه-
 م، لهبیرت بکهمویست لهژیام. دهکانی یاڵتادا دهریهوهڵ بیرهگهژیام، لهڵ تۆدا دهگهله

 م، پێم بڵێ بۆچی هاتی؟ ئاخر بۆ؟بیرت بکه

 وهکێشانهرهم جگهدهستا بوون، بهوه کهردی قاڵدرمهپاگه نج، لهدوو خوێندکاری گه  
ئانا  شی بهبدات، باوه و دوانهی گوێ بهوهکرد. گوروف، بێئهیان دهوهشای خوارهمهته

 رقی ماچ و ڕامووسان کرد. ئانا بهکانی غهستهموچاو و گۆنا و دهسیرگییڤنادا کرد و ده
 گوتی: وهخۆی دووربخاته و لهدا ئهوڵی دهکاتێکا هه ، لهوهترسه

 م شارهر ئێستا لهمڕۆ... ههی؟ من و تۆ شێت بووین. ئهکهی؟ چ دهکهچی ده وهئه-
کێک بێ با یه، بڕۆ... نهوهپاڕێمهم، لێت دهدهدیسان سوێندت دهموو قهههبڕۆ... به

 بێت! کێک بۆ ئێرهچێ یهرمانا... پێدهسهبه



 ری ڕۆیی:سهله وهبن لێوانه و له وهم پاڕانهدها بهوت. ئانکهردهکاندا سهپله کێک بهیه  

خۆم دێم بۆ مۆسکۆ، دێم بۆ الت. دمیتری دمیتریچ؟ به بڕۆیت، گوێت لێمه بێ لێرهده-
 کهنابینم، کارێکی وامه خۆوهو خۆشیش به بینیوهنه خۆوه رگیز خۆشیم بهمن هه

اڵم ئێستا با لێکدی بۆ مۆسکۆ بۆالت. بهدێم  م کهدهڵێن دهش خراترببم، بهوهله
 !هوینهبێ لێکدی دووربکهم، دهکهبانهمیهره م، ئازیزهکهگیانه وهجیاببینه

یری و سه وهدایهسات ئاوڕی پاشی دهکاتێکدا سات بهستی گۆروفی گوشی، لهده  
ڕاستی به کانیا دیار بوو کهوهچا ڕا . بهداگه وهکانهقاڵدرمه شتاو لههه کرد، بهوی دهئه

مێک گوێی ستا، کهمان جێگادا وههه مێک لهبوو... گوروف، کهر نهوهختهژنێکی به
 کهشانۆیه و له وهی دۆزییهرار بوو، پاڵتۆکهرقهتی بهواوهتهنگی بهبێده ڵخست، کههه
 وت.رکهدهوه

"٤" 

بیانووی  یڤان جارێک بهر دوو سێ هه. هههوپێی ئانا سیرگییڤنا بۆ مۆسکۆ کرایه  
هات بۆ مۆسکۆ و ده وهی "س"هشارۆچکه له وهتی ژنانهردانی پزیشکی تایبهسه

 چووهمۆسکۆ، ده ییهگهده کرد. ئانا کهدهکرد و نهکانی دهقسه ڕی بهی باوهکهمێرده
کاڵوێکی  ی بهکهانی ئوتێلهکبۆیه کێک لهئوتێلی "سالڤیانسکی بازاڕ" و خێرا یه

نارد و گوروف بۆ الی گوروف ده –رارداری نێوانیان بوو ی قهنیشانه مهئه- وهسووره
ی ینهین و بهم کهس بهری مۆسکۆدا کهرانسهسه ڕۆیی بۆ الی و لهشتا و دههه به
 زانی.دهنه

یامی په ی کهو بۆیهی پێشوو، ئهنی ئا )ئێوارهدیده چووهکی زستان دهیانیهگوروف به  
ڵ بابیا گهی گوروف دهکه(. کیژهوهیدۆزی بووهاڵم نهیاند، چوو بوو بهگهئانای پێ ده

فرێکی نێت. بهیهیی( بگهی )ئامادهتا قوتابخانه وهر ڕێگای خۆیهسهمابوو لهته بێت. بهده
 ی گوت:کهکچه باری. گوروف بهڕ دهقورس و ته

 رمایهم گهاڵم ئهبارێ. بهفر دهچی به، کهرووی سفرهرما سێی سهی گهپله ندهرچههه-
 .رما زۆر نزمترهی گهئاسماندا پله نا له. دهرزی وایهر ئهسهنیا لهته

 ؟شبریق نییهو ته تریشقهورهزستاندا، هه ، بۆچی لهباوکه-



یدا کهڵ کیژهگهکاتێکا ده. لهوهبۆ ڕوون کرده وهیهو بارهندێ شتی لهگوروف، هه  
م سێک بهاڵم چ کهژوان، به چمهند دهرچهیگوت: "ههدڵی خۆیدا ده کرد، لهی دهقسه

 کێکی دیار کهبوو، یهشزانێ." ئێستا دوو ژیانی ههر نههه نگهی من نازانێت و ڕهنهێنییه
یتوانی بیدینێ ده سێک بیویستایهر کهشکرا بوو و ههیان و ئاسێک عهموو کهالی هه له

 ژی بوو لهکو ژیانی دۆست و ئاشناکانی خۆی تهوه م ژیانهربێنێ. ئهری لێدهو سه
نهان و ژێراو ژێر، دوور بوو، پهی ههیی. ژیانێکی دیکهیی و فریوی ڕێژهتی ڕێژهقیقهحه
الی ی بهوهی ڕۆژگار، ئهگوێرهدا. ئیدی بهبوونی خۆی دهی بهغیار درێژهچاوێن ئه له
ی ژیانی قینهوێنی ڕاستهی ئامیان و ههوهگرینگ و خۆش و پێویست بوو، ئه وهوهئه
اڵم دا، بهنجام دهڵکی ئهچاوی خه نهانی و دوور لهپه مووی بهر ههوی پێکدێنا، ههئه

تی خۆی قیقهک بوو حهیهردهمووی پههر هنگ بوو، ههی درۆ و نێرهوهکانی دی، ئهشته
دا یانهو گفتوگۆکانی له شهنگهی بانق، یا گهکهکو کارهوه بۆ نموونه- وهشارهژێردا دهله

ر هه –چوو یدا بۆی دهکهڵ ژنهگهده ی کهنگانهو ئاهه"ی یا ئهکهیا "خێڵی خوێڕیانه
ڵکی شای خهمهته وهخۆیهله دا. چونکهنجام دهکرد و ئهئاشکرا دهی بهمانهموو ئههه
ت ڕواڵه ڕی بهسێک، باوهر کهنگاندنی ههڵسهکی ههمحه کرد بهکرد و خۆی دهده
تاریکی  سێک لهر کهواقیعی ترین و خۆشترین ژیانی هه ڕی وابوو، کهکرد و باوهدهنه

 به ندهسێک بهر کهتی ههتایبه رێ. یانی ژیانیگوزهده وهردهپشت پهو و لهشه
ز ڵکانی ڕۆشنبیر و شارستانی، حهخه ش بێ کهمهر ئهبهر لههه نگه. ڕهوهنهێنیانه

 ن.قاوی بده ڵماڵن و لهڵکی ههخسی خهڕووی نهێنییانی شه له ردهن پهکهنه

ڕێ وتهالڤیانسکی بازاڕ" کهو ئوتێلی "سره، بهقوتابخانه یاندهی گهکهکیژه گوروف، که  
رگای دا، دهسپایی لهئه وت و بهرکهکاندا سهقاڵدرمه ند و بهی داکهپاڵتۆکه وهخواره له

دوێنێ  کرد، لهزی لێدهگوروف حه ، کهوهیهکهییهوهکه کراسه ئانا سیرگییڤنا، به
رد نگی زهو بوو. ڕهڕێی ئهله ڕوانی بوو، چاور و چاوهفهماندووی سه ، کهوهئێواره

شی پێدا وت، ئانا باوهژوورکهگوروف وه ر کهنی، ههکهدهکرد و پێنهشای دهمهبوو، ته
دوورو درێژیان کرد،  قرساند. ڕامووسانێکی هێنده وهرۆکیهسینگ و به کرد و خۆی به

 .بینیوهکدییان نهیه ساڵه دوو دانه تۆ وایه له

 ی پرسی:گوروف لێ

 ؟چی نیه یهتێ؟ چی ههقهرت چۆن دهوێندهحاڵ و ڕۆژگاری ئه-

 م... جارێ ناتوانم...که، ئێستا بۆتی باس دهکهمه لهپه-



رگێڕا و وه کهرهنجهگریا. ڕووی بۆ الی پهده بکات، چونکه توانی قسهیدهڕاستیدا نهله  
 مێک بگری. من جارێ لێرهی: "با کهدڵی خۆیدا گوتکانی سڕی. گوروف لهفرمێسکه

کی کرد، نگی داو داوای چایهزه وسا لهک دانیشت. ئهر کورسیهسهنیشم." لهداده
 کهرهنجهپه و ڕوو له پیوه ، ئانا هێشتا بهوهخواردهی دهکهم چایهکاتێکا ئهله
تووشی بوو بوون و  ی کهناکهمخه م ژیانهگریا، ئهرانیدا دهنیگه ستابوو... ئیدی لهوه
رانی کدی بدینن، زۆر نیگهنهێنی یه نیا بهو ته وهڵکی بدزنهخه کو دزان خۆ لهوه بوایهده
 ژیان؟ ش بوو بهمهکرد، ئاخر ئهده

 !...سهگری... بهمه-نجام گوروف گوتی: رهسه

کۆتایی  م زووانهیان بهشق و ڤیانهم ئهئه یان بوو کهکو ڕۆژی ڕوون لێی عهوه  
جاران زیاتر ئاشقی بوو  بێت. ئانا سیرگییڤنا لهواو دهی تهکه ت و هیچ دیار نییهنایه

ش، شق و ڤیانهم ئهبوو، پێی بڵێ ئههیچ ماقووڵ نه رست. بۆیهیپهرستن دهپهبوو، به
 کرد.دهی وا نهقسه ڕی بهڕۆژان کۆتایی دێت. ئاناش باوه ڕۆژێ له

وازشیان بکات، ڕێک کانی تا نهر شانهسه ستی خستنه، دهوهگوروف، لێی نزیک بووه  
بوو. پێێ ریک بوو ماش و برنج دهدا بینی: قژی خهکهئاوێنه دا سیمای خۆی لهمهودهله

پیر و ناشیرین بوو بوو.  یهم ڕادهدا، بهی دواییهند ساڵهم چهرفی ئهزهله یر بوو کهسه
م تی بۆ ئهفهرزین. خهلهکانی گوروفدا دهستهژێر دهرم بوون و لهکانی ئانا گهشانه
کو چو وهده وهو ئهرهبه ی کهم ژیانهئه –خوارد ی ئانا دهرم جوانههێشتا گه ژیانه

بڕوات. ئاخر ئانا بۆچی  وهو ژاکان و چرمسین و دامرکانهرهو )گوروف( بهژیانی ئه
 هاتهتی خۆی دهقیقهحه کی جیاوازتر لهیهشێوهبه میشهویست؟ ههی خۆش دهندهوهئه
سواری  و شۆڕهڵکو ئهویست، بهدهویان خۆش نهرچاوی ژنان، ژنان خودی ئهبه
درێژایی ی بهسواره و شۆڕه، ئهوهبینییهودا دهله ویست کهیاڵی خۆیان، خۆش دهخه
ی ڵههه یان بهر پاشان پهگهڕان. خۆ ئهگهبۆی ده وهزرۆییهتامهخۆیان بە نی بهمهته

ری وهختهبه ستی بهودا ههڵ ئهگهویست. هیچ ژنێک لهر خۆشیان دههه خۆیانش ببردایه
ڵ گهتی دهتی و دۆستایهو ئاشنایهڕی و ئهپهکرد بوو. ڕۆژگار تێ دهیی نهو ئاسووده

 اڵم بهنان، بهده بواردن و پوولی پێوهڵدا ڕادهگهکی لهیهکرد، ماوهدهیدا ها ژندا پهجۆره
شقی ژیانیا تامی ئه بوو، لهیدای شتاقیان نهجارێکیش ئاشق و شه نی خۆی بۆ تاقهمهته
 اڵم ئێستا کهبێ. بهشق نهنیا ئهموو شتێک بوو تهیکرد ههڵ ژناندا دهگهی دهوهکرد. ئهنه
یدای ئانا ژیانیا ئاشق و شه مجار لهکهپۆشی، بۆ یهری دادهسه رهبهرهپیری به فریبه



کو کو دوو خزمی زۆر نزیک، وهگیانی، وهکو دوو دۆستی گیانی بهوه مانهبوو بوو. ئه
کی نووس بۆ یهخۆیان پێیان وابوو، چارهویست، بهکیان خۆش دهژن و مێرد یه

بێ و ئانا مێرد. گوروف ژنی هه چوو کهدهقڵی خۆشیاندا نهئه دروست کردبوون و به
بوو  وهداوهویتریان مێ. بهکێکیان نێر و ئهچوون، یهری دهی کۆچهدوو باڵنده له مانهئه

موو هه زی جیادا بژین، ئیدی لهفهدوو قه کدی لهیه بوون و ناچاریان کردبون، دوور له
کی تایهموو خههه رمیان بوو، لهی شهڕابردوودا مایهله ن کهکدی بوردی یهو شتانهئه

ردووکیانی یان ههکهشق و ڤیانهکرد ئهست دهکدی خۆش بوون و وایان ههئێستای یه
 .گۆڕیوه

هات مێشکیدا ده به که وهر بیرێکههه گرت و خۆی بهم دایدهخه گوروف، جاران که  
کی قووڵ میههاوخه ستی به. ههوهکردهدههیچ نه تا بیری لهاڵم ئێسکرد، بهمژوول ده

 بان و ڕاستگۆ بێت...کرد میهرهزی دهدڵ حهکرد، پڕ بهده

 ئانای گوت: به

ڵکو بتوانین ین، بهمێک قسان بکهبا که ره، زۆر گریایت... وهسهم، بهکهگیانه سهبه -
 ین.چارێکی حاڵی خۆمان بکه

وشە م ڕهچۆن خۆیان له ر کهسه برده م ڕاوێژ و گفتوگۆوهدهکی زۆریان بهیهماوه  
ناچاری و به وهندی خۆیان بشارنهیوهی پتر پهوهویست لهیاندهن، نهڕزگار بکه بارهناله
 کدی بژین و بهیه دوو شاری دوور له ناچاری لهرن و بهنگ بهر درۆ و نێرهبهنا وهپه
موو و ههیان توانی ئهچ شێوازێک ده حرووم بن. چۆن و بهکدی مهدیداری یه له یڤانهه

ستی ردوو دهنێو ههری ده، بپچڕن؟ گوروف، سهرهدهمول بهحهته له کۆت و زنجیره
 ناو گوتی:

 چۆن؟ ئاخر چۆن؟-

خۆیان ی کهری کێشهسهر ئان و ساتێکدا چارهههله رچاو کهبه هاتهوایان ده  
ردووکیان چاک اڵم ههن. بهکهده ژیانێکی جوان و تازه ست بهنگێ ده، ههوهدۆزنهده
 ستپێکی دژوارترین و ئاڵۆزترین قۆناغی ژیانیانهتاو دهرههێشتا سه مهئه یانزانی کهده

 .پێشهله کهکی زۆر دوورو درێژیان بۆ کۆتایی کارهو، هێشتا ڕێگایه



موعەاتار انتون پافلوفیچ چیخۆف، جلد چهارم، ترجمە:سروژ استپانیان مج-١سەرچاوە: 
 ١٣٨١)ازمتن روسی(، چاپ دوم، تهران:توس 

انتون تشیخوف، مولفات مختارە، المجلد التالت، دار التقدم، موسکو، -٢
 ،ترجمە:ابوبکر یوسف١٩٨٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بووکێ

"١" 

ماڵی . لهوهوشایهدرهده وهکهر باخهسهبه و بوو، مانگی چواردهی شهعات دهسه    
مارفا میخائیلوڤا  ر داوای داپیرهسهله وێ کهنوێژ و نزای شه خاتوو شۆمینادا، تازه

، کهسمی نوێژ و نزایهواوبوونی ڕێوڕهواو بوو بوو. نادیا، دوای تهرپا کرابوو، تهبه
کانی تهپێشخزمه وێوه. لهکهناو باخه ێ هاتبووهوا گۆڕکنیازی هه ک، بهیهقیقهند دهچهبه
و  وهڕازانهت دهزهلهها خواردنی بهجۆره یان بهکهچۆن خوانه بینی کهده وهژووره له
چوو هات و دهده وهیهکهجوانه ئاوریشمه کراسهچۆن به بینی کهشی دهها داپیرهروههه

دا نینا ینهم بهن. لهبکه وهن و ئهبکه مهئه کرد کهدهکان تهپێشخزمه مری بهو ئه
باشی  شهڵ ئاندرێی قهگهژووری میواندا، ده له ئیڤانوڤنای دایکی خۆیشی بینی که

 رهنجهپشت پهدایکی له بوو که وهیر ئهرمی گفتوگۆ بوو، سهرگهکڵێسادا، سه
دیار بوو. "ئاندرێ ئاندریچ"ی کوڕی ئاندرێی نج زۆر گه وهی ژووری میوانهکهڕووناکه

 گرت.کانیان دهقسه ستا بوو و گوێی لهوه وهدیاریانهباشیش به شهقه

ر سهرێکی تۆخ  بهسێبه ڵهوێ پهو له ئارام و سارد بو، لێره کهوای باخهش و ههکه  
،زۆر دوورەوە، وهێکی دوورهشوێن قیڕی قوڕباقان له . قیڕهوهپان بووبووه وهکهرزهئه

هات، هاری لێدهموو شتێک بۆنی بهگوێ. هه هاتهبێ، ده وهو دیوی شارهچوو لهپێده
ی قووڵتر ناسهدا ئینسان ههوایهش و ههکه م جۆرهویست. لههاری دڵگیر و خۆشهبه
 ڵکو لهدا، بهک لێرههاری نهژیانی به کات وا وێنا بکات کهز دهکێشێت و حهڵدههه

شوێنێکی ختاندا، لهر ترۆپکی درهسهژێر گومەزی ئاسماندا، لهدا، لهشوێنێکی دیکه
هاری، گۆنگ و ئاڵۆز، واراندا، ژیانی بهزراو لێڕهمهرا، لهشت و دهده دووری شاردا، له

ستی ئیدراکی مرۆڤی الوازی تاوانبار ده ت و پیرۆز، دوور لهکهرهجوان، پڕ به
یلی رچی دڵی مهبهزانی لهیده، خۆیشی نهوهکردهبیری ده وجۆره. نادیا بهێکردووهپ

 کات.گریان ده

م و موو خه، ههوهساڵییه نی شازدهمهته نی بیست و سێ سااڵن بوو. لهمهنادیا، ته  
دی و  تهی هاتووهکهشوو بکات، ئێستا وا ئاواته بوو که وهکی ئهزوویهخولیا و ئاره

ی ژووری رهنجهپشت پهله ی کهو کوڕه، ئهزگیرانی "ئاندرێ ئاندریچ"هبڕ و ده ماره



مووزدا /ته٧ رار بوو لهدڵ بوو و قهی تاینی بهنادیا کوڕه- ستاوهوه وهکهمیوانه
وی خراپ بوو، بوو، خهش خۆشحاڵ نهوهچی وێڕای ئهڵدا بکات، کهگهندی لهماوهزه
 وێ بوو، لهش لهکهقهموبه ، کهوهکهژێر خانهما... لهی جارانی نهکهیفهوق و کههز
قۆ و قو هوڕی چهلی هاتوچۆ و تهپه لهنگی په، دهوهکهقهی موبهکهکراوه رهنجهپه
ڵو کراو و ترشیاتی ئاڵوباوهموونی سوورهلهگوێ. بۆنی قه رگا هاتهتاڵ و پێکادانی دهچه

 تهڵبههه –یاڵی خۆیدا وای وێنا کرد خه موو شوێنێکی پڕ کرد. نادیا لهو گێالس هه
، مجۆرهری ژیانی بهرانسهسهکه–ئارادا بێ له یاڵهو خهتی بۆ ئهکی تایبهی هۆیهوهبێئه
 چێت!ر دهسهڕۆتینی و بێ هیچ گۆڕانێک و بێ کۆتایی، به به

ر لکساندهئه سهم کهستا. ئهرگا وهر دهبهرێ و لهدهاتهه وهژووره سێک، لهکه  
 موسکۆوه ڕۆژێک بوو لهی ساشابوو، ساشا میوان بوو، ده کهکورتیهتیموفیچ، به

و  ڵهنگ و ڕوو سیسهی، الوازی ڕههاتبوو. کاتی خۆی، زوو زوو، ژنێکی وردیله
وتبوو و کی لێکهیهجیمزادهنه روڤنا، کهناوی ماریا پتبار، بهشبهخۆش و له، نهڵهچرچه

رگرتنی خێرێک یا ئومێدی وه بوو، جار جار بهدا ههڵ داپیرهگهتیەکی دووری لهخزمایه
نازانم  ناوی ساشا، کهبوو بهکوڕێکی هه م ژنهدا. ئهی دهری داپیرهک سهیهقهدهسه

 ، پاش مردنی ماریا پتروڤنا، بهورهگه . دایهیهلیقهسهیانگوت نیگارکێشێکی بهبۆچی ده
رستانی هونه ری خۆی، ساشای بۆ مۆسکۆ نارد، تا لهسهساقه خێری خۆی، به
ی یمانگهپه ی دوو ساڵ چووهبخوێنێ. ساشا، دوای نزیکه کومیساروفسکویه

زار هه نجام بهرهخوێندن داو سه ی بهوێ درێژهساڵ له ی پازدهنیگارکێشی  و نزیکه
ی سهم و زۆر مومارهاڵم کهواو کرد، بهالرکاری تهجڕ کولیجی ته جڕه حاڵ و به

مۆسکۆ  ردین لهکانی چاپی بهچاپخانه کێک لهیه ڵکو لهکرد، بهالرکاری نهی تهپیشه
بار شبهخۆش و لهنه تهڵبههه-موو هاوینێک، ن ههقریبهته م کوڕهکار بوو. ئهست بهده
 و شیفای بۆ بێت. وهسێتهمێک بحه، تا کهورهگهی دایهکهزارههات بۆ موڵک و مهده -

لنگ ستوری نیوداشت و دهتانی ئهدار و پانتۆڵێکی کهنیو کۆتێکی دوگمه وهو شهئه  
 ڵهو چرچه ڵهربوو، زۆر سیسهبهکراوی لهتاڵکێشی چرچ و لۆچ و کراسێکی ئوتو نه

و اڵم به، بهشتاڵهکانی شووش و باریک، ڕیشن، ڕه، قامکهورهواز، چاو گهدیار بوو، ال
 و ماڵباتی شومیناوه وادهخانه جۆرێ خووی بهر جوان و قۆز بوو. بههه وهشهحاڵه

وان، وای ماڵی ئه چووهده ، کهو ماڵباتهندامانی ئهئه کێک بێت لهی یهوهکو ئهگرتبوو، وه



ر هه رخان کرابوو و لهو تهبۆ ئه لێره ی کهو ژووره. ئهماڵی خۆیدایهله د کهکرستدههه
 ی ساشا."کهمێژ بوو ناو نرابوو "ژووره ژیا، لهردانێکیا تیای دهسه

ند جوان و چه ئێره-نادیای بینی، چوو بۆ الی و گوتی:  وهی خۆیهکهشوێنه ساشا له  
 !خۆشه

 .وهمایتهده تا پاییز لێره گه. خۆزڵێ جوانهبه-

و بۆ مۆسکۆ  وهبمێنمه تا مانگی نۆ لێره گینهم. لهچێ ناچاربم وابکهڵێ، پێدهبه-
 .وهڕێمهگهنه

 ڕۆنیشت. نیشت نادیاوهته نی و لهبێ هۆ، پێکهنگێ بههه  

 !نج دیارهزۆر گه وهم. لێرهکهشای دایکم دهمهدانیشتووم و ته من لێره-نادیا گوتی: 

 ری ڕۆیی:سهوسا لهنگ بوو و ئهمێک بێدهکه  

 .یهر ژنێکی ژنانههه وهشهوحاڵهاڵم بهن، بهندێ خاڵی الوازی ههدایکم هه تهڵبههه-

 لماند و گوتی:کانی بۆ سهساشا، قسه  

شێوازی به تهڵبه، ههبانهم زۆر میهرهو هه م ژنێکی باشه... دایکت ههڵێ، ژنێکی چاکهبه-
، کهقهمووبه چوومه یانیهم به؟ ئهوهمهاڵم... نازانم چۆنت بۆ ڕوون بکهتی خۆی. بهتایبه

 بوو. لهو( نهخه ختهتیان )تهنووستبوون، که کهرزهر ئهسهله رم بینی کهکهچوار کاره
و  نی و مێشوولهۆن بۆگهڕۆ شڕیان ڕاخستبوو... باڵس، پهجیاتی نوێن، جل و په

رار رقهپێش، بێ هیچ گۆڕانێک بهمهزع و حاڵی بیست ساڵ لهمان وهسیسرک... هه
 و تازهو ناکرێت، ئهله ، گازاندهیی نییه، جێگای گلهورهگه دایهت بهبارهسه مهبوو.... ئه
 شداری لهزانێت و بهنسی دهرهزمانی فه دایکت، الی خوایه ت بهبارهاڵم سه. بهپیر بووه

 بکات.  و شتانهست بهبێ ههکات... دهنواندنی شانۆییدا ده

کرد، دوو قامکی باریک و درێژی بۆ سێک دهی بۆ کهقسه تی وابوو کهساشا، عاده  
 نگ بوو و گوتی:مێک بێدهکرد، کهی درێژ دهکهگوێگره

س دا کهم ماڵه، لهیرهم پێ سهشتێکی ئێرهموو . ههم پێ نامۆیهموو شتێکی ئێرههه-
و ریکی پیاسهوێ خهتا شه وهیانییهبه س هیچ کارێک ناکات. دایکت له، کهس نییهکهبه



کو نادات. تۆش وه وههیچه ست بهش دهورهگه ، دایهسوڵتانه کچه تۆ وایه، لهڕانهگه
 ئاندریچ، هیچ ناکات.شت، ئاندرێ کهزگیرانهوانی تریت، دهئه

ساشا ناتوانێ  یزانی کهی بیستبوون و دهو قسانهمان ئهنادیا، پارو پێراریش هه  
اڵم هات. بهکانی دهشهنگهو گهقسهنینی به، جاران پێکهوهکی دی بیر بکاتهیهشێوهبه

 بوو.مبار دهست و خهکانی ساشا پهقسهزانی بۆ، بهیدهئێستا، خۆیشی نه

 گوتی: وهستانهم ههدهنادیا به  

دوو  ڕزبووم. خۆزگهگوشرێ و لێیان وهدڵم پێیان ده مێژهکۆن بوون و له م قسانهئه-
 بوویت.فێر ده ی تازهقسه

رز ، نادیای بااڵ بهوهو ماڵ بوونهرهدووقۆڵی به ستا، بههه وهنینهم پێکهدهساشاش، به  
ش ت و گهالمه، سهنیشت ساشاوهته ندام و شووش و باریک لهژن زراڤی خۆش ئهو به
حاڵی  کرد و دڵی بهده مهستی بهخۆیشی ههینواند. ناددیا بهماخ دهدهیف و بهکهو به

زاری و رمهشه جۆره ستی بهزانی بۆچی ههیدهخۆیشی نهسووتاو بهساشا ده
 وسا گوتی:کرد. ئهجێک دهڕهحه

ندرێی پێش باسی ئهمهتۆزێک له یت. بۆ نموونهکهی زیاد دهر قسهدهبهادهڕ تۆ له-
 م و زۆر بیناسیت. ی کهوهبێئهزگیرانمت کرد، بهده

نجێتی تۆ گه ، من دڵم بهزگیرانت بێنهندرێی دهباسی ئهزگیرانت! واز لهئاندرێی ده-
 سووتێت.ده

دانیشتبوون،  کهوری خوانهده کان لهد، میوانهدا کرکههۆڵه مان خۆیان بهکاتێ ئه  
گوت بابولیا یان دهورهگه دایه به کهڵکی ماڵهخه –ی شیو خواردن بوون. بابولیا ئاماده

 ست و لێو تووکن بوو، بهیوهبرۆ چڕی، برۆ پهزا قورسی، ئهوی، ڕهڵهژنێکی قه که –
ڤار و خودان رگهسه یدا دیار بوو کهکهکردنهجۆری قسه کرد، بهی دهرز قسهنگی بهده

کی کۆنی یهرهبوو خانوو بهی ههندین دوکان و موغازهبازاڕا چه له ندهرچه. ههماڵه
م نوێژ و ده، بهوهچاوانی گریانهک بهیانیهموو بهچی ههبوو، کهستوندار و باخێکی ههئه

نینا  شی، واتهکهکات. بووکهدووچاری نابووتی نه که وهپاڕایهقاپی خوا ده له نزاوه
 کی چێوهینهژن زراڤ بوو، عهردی بهژنێکی قژ زه مهبوو، ئه ئیڤانۆڤنا، دایکی نادیا، لێره

بوو.  بای پێوهڵماسی نقێم کارهکی ئهیهر قامکێکی موستیلهکرد، ههچاو دهکانزایی له



نواند مێردێکی الوازی بێ ددان بوو، سیمای وای دهپیره مهوێ بوو، ئهئاندرێش له شهقه
باشی، واتا ئاندری  شهی قهکه. کوڕهوهیر بگێڕێتهجگار سهتێکی یهوێ حیکایهبیه که

مێک گۆشتن، و قژ لوول بوو و نجێکی جوان و کهی نادیا، گهکهزگیرانهئاندریچ، ده
ر نواندنی موگناتیزی سهیان لهکهس و گفتوگۆیهچوو. بار و نیگارکێش دهکتهئه زیاتر له

 بوو.

 ساشا و گوتی: بابولیا ڕوی کرده  

مت نامێنێ. لهو عه وهبیتهدا چاک دهفتهک ههرفی یهزهمێنی لهر الی من وهگهئه-
 رجێ باش بخۆیت.مهبه

 ری ڕۆیی:سهڵکێشا و لهوسا، ئاهێکی ههئه

 نی!سهکوڕێکی ناڕه ترسێت! کهم لێت ده! بنیادهوهر هاتوسهشا چیت بهمهته-

 دا گوتی:پۆلی دهچاوانیا شه له کاتێکا بزهخۆ، له کاوهبابا ئاندرێ، به  

 بوو، بهرچی ماڵ و میراتی بابی ههڕ ههوهله ڵ چوار پێیاندا چووهگهده لعوونهو مهئه-
 فیڕۆی دا...

 رشانی بابی و گوتی:سه ستی خستهئاندرێ ئاندریچ، ده  

 ! بانهمێرێکی میهره، پیرهوێ، پیرێکی چاکهگیان خۆشدهندم بابهچه-

 وهمیهدهی بهکهر مێزهنی و خاولی سهناکاوا پێکهنگ بوون.. ساشا لهموو بێدههه  
 گرت.

 نینا ئیڤانوڤنای پرسی: بابا ئاندرێ، له  

 ؟ یهتیزی )هیپنوتیزم( ههنواندنی موگنا ڕت بهیانی تۆ باوه-

 :وهرسڤی دایهخۆ هێناو بهگرژی له کی جدی و بگرهنینا ئیڤانۆڤنا، سیمایه  

 سروشت پڕه م کهدا بنهوهبێ دان بهاڵم دهتی، بهڕم پێیهبڵێم باوه وهدڵنیاییهناتوانم به-
 نهان و نهێنی ئامێز.فهووم و پهێن نامهدیارده له



 ی دیاردهرچاو، ڕادهکی بهیهشێوهئیمان، به بڵێم که وهئه اڵم پێویستهم، بهڵتاگه له-
 . وهکاتهم دهکان کهنهانهپه

وریان وی چهڵهی قهورهکراوی گهوهموونێکی سوورهلهکان، قهتهدا پێشخزمهم کاتهله  
 یان بهئاندرێ، درێژه شهڤنا و قهیان دانا. نینا ئیڤانوکهر مێزهسهو له وهژووره هێنایه

، پاشان وهبریسکانهده کانی نیناوهقامکه کان بهڵماسهئه یان دا. موستیلهکهگفتوگۆیه
 گوتی: وهشۆکاوییهپه کانی، بهچاوه ڕوندک زاییه

دا وهاڵم هیوادارم لهم، بهڵ بکهگهت دهشهنگهگه نازانم که وهمن خۆم به تهڵبههه-
 هاتگ!ڵهێنان نههه ڵ و لیچاڕی لهتهمه له ژیان پڕه هاوبیرو بۆچوونی من بی که

 .ژیاندا نییه هاتگ لهڵهێنان نههه ڵێکی لهتههیچ مه م، کهکهدڵنیات ده ندهبه-

 وتهپیانۆ که ندن و نینا ئیڤانوڤناش بهوێڵون ژه وتهدوای شێو، ئاندرێ ئاندریچ که  
واو ی مامۆستایانی تهردهروهسااڵن، کۆلیچی پهشانی. ئاندریچ، پێش ده ن بهشا

ویش ندێجار ئهنیا ههبوو. تهزرا بوو و هیچ کارێکی دیاریکراوی نهمهاڵم دانهکردبوو، به
کران، ساز ده وهنانی خێرخوازییهنجوومهن ئهالیهله دا، کهو کۆنسێرتانهن، لهگمهدهبه
 ند"رمهڵکی شار ناویان نابوو "هونهکرد. خهاری دهشدبه

نگ و ئارام موو بێدهوانی دی ههندن بوو و ئهریکی وێڵون ژهئاندرێ ئاندریچ، خه
س چای کواڵ، که، هێدی هێدی دهکهر مێزهسه، لهکهرهماوهگرت. سهگوێیان ده

کی یاند، ژێیهوی ڕاگهشه، نیوهکهیهدیوار عاتهبێت کاتێ سهنیا ساشا نهته وهخواردهنه
 مااڵوایی. وتنهستان و کهکان ههنین و میوانهموو پێکهی ئاندرێ پچڕا. ههکهوێڵونه

نهۆمی  ی خۆی لهکهرێکرد، چوو بۆ ژوورهی "ئاندرێ ئاندریچ"ی بهوهنادیا دوای ئه  
بوو(  هی داپیره وههۆمی خوارهژیا. )نمان ژوور دههه ڵ دایکیدا لهگهله م، کهدووه

اڵم بوون، به کهی چراکانی هۆڵهوهریکی کوژاندنهخه وهخواره کان، لهتهپێشخزمه
کان کو مۆسکۆییهبوو. وه وهریکی چا خواردنهر دانیشتبوو و خهساشا، هێشتا هه

وت ی حهزیکهر دانیشتنێکدا نهه ، لهوهخواردهنیشت و چای زۆری دهدرێژا دادهبه
اڵم ، بهجێگاوه ی خۆیدا، خۆی گۆڕی، چووهکهژووره . نادیا، لهوهخواردهکووپ چای ده

نیان کهئامانه کان بوو کهتهنگی پێشخزمهده نگهده کی زۆر گوێی لهیهتا ماوه
ر سههنگی باڵی بکرد. پاشان بێدهر هاواری دهبوو و هه ش تووڕه، داپیرهوهکردهکۆده



 وهقاتی خواره کۆکی ساشا، له نگی کۆکهناو دهنیا ناو بهموو شتێکدا کێشا، تههه
 هات.ده

"٢" 

 یان لهبه- وهو بێدار بووهخه نادیا له و بوری بوو کهشهنیوه عاتێک لهدوو سه  
گوێ .  هاتههد وهدوورهو، لهسی شهس حهستی حهقی دار دهته قهئونگاوتندا بوو. ته

اڵم ت بوو، بهحهرموو ڕهشی زۆر نهر بڵێی جێگاکهگهبوو. ئهو نهخه یلی لهنادیا مه
ناو وانی مانگی مایوی ڕابردوو، لهموو شهکو ههوێ. ئیدی وهکرد بخهدهزی نهحه

 وی ڕابردوومان بیری شهکانی ههاڵم بیرهفکران ڕاچوو. به یدا دانیشت و لهجێگاکه
ئاندرێ ئاندریچ  نگێز، بیری لهئه سهسوهو وه واو بێهودهکنهبوو. بیری ڕۆتینی یه

کرد و خوازگاری کرد بوو و چۆن رایی دهورو خولی دابوو و مهچۆن ده که وهکردهده
ی ناسی بوو و ڕێز و کهبان و زیرهمیره و مرۆڤهئه رهبه رهم ڕازی بوو بوو و بهئه

یان مابوو، کهندهماوهمانگێک بۆ زه متر لهکه اڵم ئێستا کهگرتبوو. بهتی حورمه
کو کات، وهرانی و ترس دهنیگه ست بههه ندهوهرچی ئهبهزانی لهیدهخۆیشی نهبه
قی دار عاسای ته قهنگی تهبێت. ده ڕوانی پێشهاتێکی ناخۆش و ناوادهی چاوهوهئه

 ق..."ق، تهق، تهق، تهق، تهام بوو: تهوردهبه کهڕهوگهشه

، وهوالترهمێک لهبینی، کهی دهکهباخه وهیهکهی ژوورهکهو کۆنه ورهگه رهنجهپهله  
مێکی یان نواند. تهواڵو دهو خه وهرما ملیان الر کردبووهسهله گوڵی یاس، که هێشوه

راپای یویست سههات و دهپۆل دهشه به کهو داریاسهرهسپی چڕ و شیر ئاسا، به
 وهکانهستهده دووره ختهر درهسهواڵو، لهشانی خهڕهلهداپۆشێت. قه کهنهوهده
نگی دڵ ته ست بههه ندهوهگوتی: "خودایا، بۆچی ئه وهبن لێوانهیانقڕاند. نادیا لهده
 م؟" کهده

ستی البێ. کێ چوزانێ! یا مان ههندیا، ههماوهپیش زهڕۆژانی  موو کچێک لههه نگهڕه  
مان هه ندین ساڵهاڵم خۆ ساشا، چهکانی ساشا بێ؟ بهی، قسهنگیهم دڵتههۆی ئه یهوهله
ری زبهو ئه قێکی نووسراوهده تۆ وایه ، لهوهداتهوان لێدهمان قهکات و ههده و قسانهئه

اڵم بۆچی ساشام رچاو. بهبه یر دێتهو سه زۆر ساویلکه کاتقسان ده ، کهکردووه
 رناچێ؟ بۆچی؟بیر دهله



و  کهباخه الن، له. مهماوهنه کهڕهوگهی شهقی دار عاساکهته قهته بێت کهعاتێک دهسه  
، وهتهویوهڕه کهرباخهمی سهچریکێنن، تهودا، دهی ئهکهی ژوورهرهنجهژێر په

 . زوو بهموو شتێکدا کێشاوهر ههسهباڵی به نهخه ردهکو زههاری، وهکی بهوناکیهڕ
 خست، دڵۆپه کهری باخهرانسهر سهبهتاو، گیانی وهرم و کتوپڕی ههوی گهزوو پرته
 وته، کهاڵی گیاوهکان و السک و گهختهر لق و پۆپی درهسهڵماس ئاسا، بهئاونگی ئه

رامۆش مێژ بوو فه لهی کهو باخه، ئهکهکۆن و پیره باخه یانیهم به. ئهوهنهخشادره
 ینواند.ده ش و تازهکرابوو، زۆر گه

کانی ژووره . لهوهرزبووهی ساشا، بهکۆکه نگی وشکهو ڕابوو. دهخهبابولیاش، له  
کانیان کرد و کورسیهریان پێدهماوهسه هات کهکان دهتهنگی پێشخزمه، دهوهقاتی ژێره

 خست.ڕێکده

اڵم کرد، بهی دهدا پیاسهکهباخهله عاتێک پتر بوو کهبووری. نادیا سهخاوی ده کات به  
ڕۆ وێ جێ بۆ نیوهنایه تۆ وایهتادا بوو، لهرهسه ر لهیانی هێشتا ههڕۆیی، بهدهکات نه

 نی بهعدهرداخێک ئاوی مه، پهوهریاناویهچاوانی گچۆڵ بکات. نینا ئیڤانوڤناش به
رمانی. زۆری کردنی ڕوحان و گیا دهئاماده ک بوو خووی دابووهیه. ماوهیهوهستهده
گرت و رۆکیان دهبه بکات که و گومان و وازوازیانهکرد باسی ئهزی ده، حهوهخوێندهده

. دایکی ماچ کی قووڵیان تێدایهت و نهێنییهکمهحی فتارانهم ڕهئه کرد کهنادیا وای وێنا ده
 شانی و پرسی: شان به وتهکرد و که

 گری؟بۆچی ده دایکه-

کات. ی دهمێردێک و کچهباسی پیره ی ڕۆمانێک کرد کهوهخوێندنه ستم بهو دهدوێشه-
رۆکی ند بوو. سه، کارمهماوهم بیر نهکهشوێنێکدا، شوێنه مێرد، لهیارۆی پیره

، کردووهواو نهم تهکههێشتا ڕۆمانه تهڵبهکات. ههم دهی ئهکهکیژه ز لهی حهکهرهدایه
 وی گریانی خۆم بگرم..متوانی جڵهنه شوێنێک که ییمهاڵم گهبه

 ری ڕۆیی: سهو له وهخوارده کهنیهعدهمه ئاوه نینا ئیڤانۆڤنا، قومێکی له  

 مدیس گریام.، ههوهوتهم بیرکهو چیرۆکهئه که شیانیهم بهئه-

 نگ بوو و گوتی:مێک بێدهنادیا، که  



وێت، نازانم چاوم ناکه و لهوان خهم. شهکهمینی دهخه ست بههه م ڕۆژانه، من ئهدایکه-
 بۆچی؟

اوا، ئانا ئ نوقێنم، ئهزڕێ، چاوم توند دهوم دهاڵم من کاتێ خهم. بهکهنازانم گیانه-
کارینینا)شا قارەمانی ڕۆمانەکەی تۆلستوی یە،کە ڕۆمانەکەی بە ناوی ئەوەوە ناو ناوە( 

کات. یا شتێکی مێژوویی دنیای ده کات و قسهچۆن ڕێی ده رچاوی خۆم کهبه دێنمه
 رچاوی خۆم...به کۆن دێنمه

ستی کرد لێی تێبگات. ههتوانێ ده گات و نهلێی دهدایکی نه وت کهرکهنادیا، بۆی ده  
. دووچاری ترس وهبێتهده یهکێشه م جۆرهڕووی ئهژیانیا ڕوو به له مجارهکهیه مهئه

ی کهز بۆ ژوورهبله ، بۆیهوهدۆزێ و خۆی تیا بشارێتهک وهنایهکرد پهزی دهبوو. حه
 .وهڕایهخۆی گه

دانیشتن. ڕۆژی  ڕۆژهو خوانی نیوه هر سفرسهڕۆ، لهعات دووی دوانیوهنزیکی سه  
رمی بێ لهشۆربای که ڕداران بوو، بۆیهڕۆژی ڕۆژوو و پارێزی باوه ، واتهممهچوارشه

 لێنابوو بۆ داپیره وهساواره گۆشت و ماسی سیمیان به

م ی خۆی و ههکهورهشۆربا چه م لههه ورهگه ر دایهسه ر بکاتهی سهوهساشا، بۆ ئه  
، کهی فراڤینهدرێژایی ماوهخوارد. بهویشی دهی ئهکهوریهشۆربا بێ گۆشت و چه له

خالقی عزی ئهقاڵبی وه کانی لهتهسوعبه اڵم چونکهکرد، بهت و شۆخیانی دهسوعبه
کانی زۆر باریک و درێژه قامکه ر جارێ کهگیان قورس و ناخۆش بوون. هه دابوون، له

 وهاڵم کاتێ پیاو بیری لهنی. بهکهدهس پێنهکی خۆش بکات، کهیهتا قسه وهدهکررز دهبه
 سووتا.حاڵی ده بمرێت، دڵی به و زووانهبه گینهو له خۆشهزۆر نه که وهکردهده

ت بکات. ی خۆی ڕۆیی تا ئیسراحهکهبۆ ژووره ورهگه ، دایهوهفراڤین بوونهله ر کههه  
 قسه ستی بهویش ڕۆیی. ساشا، دهند و ئهمێک پیانۆی ژهیڤانوڤناش کهنینا ئ

 ی خۆی کرد:ڕۆژهکانی دوای نیوهییهمیشههه

 ! کرد! خۆزگهگوێی منت دهبه ئاهـ نادیا گیان، خۆزگه-

 ، ساشاش بهوهکی کۆن پاڵی دابووهیهر مۆبێلهسهنادیا، چاوانی لێک نابوون و له  
 یگوت:چوو، دههات و دهدهدا کههۆڵه



واران و ڕۆشنبیران جێگای ڕێزن نیا خوێندهزانی تهدا! دهخوێندن دهت بهخۆزیا درێژه-
زووتر  م دنیایه، ئهزۆرتر بن، دنیای ئێمه ڵکانهخه و جۆرهی ئهڵک دێن. تا ژمارهکه و به

 وهردهر بهسهبه ی ئێوهم شارههردێکی ئبه رهبهرهنگێ بهشتی خوا. ههههبه بێت بهده
 و ئاوایهی جادوو لێی دابێ بهوهکو ئهبێت. وهموو شتێک ژێر و بان دهنامێنێ.. هه

شکۆ و به ورهپارتمانی گه، ئهکۆن و داڕوخاوه م خانووهجیاتی ئهنگێ لهگۆڕێت. ههده
ڵکانی کرێت، خهده ی جوان دروستیر و فوارهکرێت، باخ و باخاتی سهدروست ده

ش و ڕه ڵکهم خهئه ، کهیهوه، گرینگ ئهگرینگ نییه مهاڵم ئه... بهدنیاوه دێنه شایسته
نامێنێ.  - باوه مڕۆ الی ئێمهئه ی کهو مانایهبه - رهروبهو بێ سهئاژاوه ڕووت و به

دری ژیان ژی، قهبۆچی دهزانێ بێت و دهر ئینسانێک ئیمانی خۆی دهنگێ هههه چونکه
، ر بکهفهبڕۆ، سه ستێت. نادیا گیان، لێرهجاڵ نابهڕووت و ڕه س پشت بهزانێت و کهده

وا ڕۆتینی و پڕ تاوان و ک نهکهاوی و یهیه م ژیانهئه که لمێنهمووانی بسهبۆ هه
 !هلمێنبۆ خۆت بسه مهئه وهمهالی که، بێزاری کردوویت، بهگوناحه

 م.کهشوو ده ریکهساشا، شتی وا نابێت، من خه-

 ڵکی چی دێت؟که ! ئاخر شوو کردن بهوازبێنه-

 کانی ڕۆیی:ر قسهسهیان کرد. ساشا لهمێک پیاسهچوون و که کهبۆ باخه جووتهبه  

چ و بێ پوو م ژیانهئه یت کهبگه وه، لهوهیتهبێ بیر بکهرحاڵ گیانی من، تۆ دهههبه-
تۆ و  ی کاتێ کهناگه وه. ئاخر بۆ لهخالقیهو پیس و نا ئه ند ئالودهی ئێستات چهمانایه

ڵکانی خه ن. مانای وایهناده وههیچه ست بهو، دهوهسوڕێنهده دایکت و بابولیا، بێهوده
فتار و م ڕه؟ ئایا ئهندهفیڕۆ ده وان بهژیانی ئه ن و ئێوهکهکار ده جیاتی ئێوه له دیکه

 ؟ فی نییهرهبێ شه مهتا نازانیت؟ ئهگوناح و خه به ڵوێستههه

اڵم، کات، بهده وهست بهیویست بڵێت هه"، دهڵێ، دروستهیویست بڵێت: "بهنادیا ده  
ی خۆی بۆ کهقاوغه وهنگ بوو و چووهناکاوا بێدهتیس ماو لهچاوانیدا قه ڕوندک له

 ی خۆی ڕۆیی.کههژوور

ی یی نزیکهمیشهکو خووی هههات، وه ئێواره ر لهمێک بهئاندرێ ئاندریچ، که  
ر هه یهوهم دوو بوو، لهسێکی کهکی گشتی کهیهشێوهندرێ بهند. ئهعاتێک وێڵۆنی ژهسه
نێ و ن بژهعات وێڵۆسه ک دانهیتوانی یهده وێڵۆن بووبێ، کهزی لهش، حهوهر ئهبهله

نیاز  ر کرد و بهبهی لهئاندرێ پاڵتۆکه عات یازدهری سهوروبهکات. دهک نهیهقسه تاقه



موچاو و شان ڕامووسانی ده وتهکه وهتاسه مێز گرت و بههه بڕوات، نادیای له بوو که
 یگوت:ده وهبن لێوانهکانی نادیا و لهستهو مل و ده

 بم!خۆشی و شادیدا شێت ده له ریکهند خۆشحاڵم! خهم!... چهکهرهم! نازداکهگیانه-

ی قسانه م جۆرهپێش لهمهنین، زۆر لهتازه م قسانهکرد، ئهست دهنادیا، وای هه 
رامۆش ڕۆمانێکی کۆندا، دڕاو و فه ... لهوهکتێبێکدا خوێندبنیه کۆنه له نگه. یا ڕهبیستووه

 .وهکراودا خوێندبنیه

ر نووکی سه ی نابووهکهو ژێر پیاڵه کهر مێزهسه دا شانی دادابووهکههۆڵه ساشا له  
قی رهک وهستیه. بابولیا، دهوهخواردهی و چای دهکهدرێژو باریکه ر پێنج قامکههه
ا، . نینا ئیڤانوفنوهگرتهریک بوو فاڵی بۆ خۆی دهڕیز کرد بوو و خه کهر مێزهسهله

رز نگی لێ بهگڕا و دهده کهی چرای ئیکۆنهی کتێب بوو. پڵیتهوهرمی خوێندنهرگهسه
وت رکهمووان کرد و سههه ئارام بێ. نادیا خواحافیزی له کهوهچوو جه، پێدهوهبووهده

. وهوبردییهر خهکسهو یه وهیهناو جێگاکه ی خۆی. خێرا چووهکهو چوو بۆ ژووره
م و خه ستی بهوی زڕا، ههو ڕابوو. خهخهله سپێده ر لهو به کو دوێشهاڵم وهبه

 ی و لهکهزگیرانهده ژنۆی و بیری لهر ئهسه ری نایهکرد. دانیشت، سهرانی دهنیگه
دایکی  که وهوتهی بیرکهوهیزانی بۆچی ئهخۆیشی نه ... بهوهکردهیان دهکهندهماوهزه
موو هه ستی لهویستبوو و ئێستاش دهی خۆی خۆش نهکهتیهحمهڕه رگیز مێردههه

ند بیری ژیا. نادیا چهدا دهورهگه ی دایهسایهسویدا، لهی خهسایهر بوو بوو لهشتێک به
زانی ، نا ئاسایی دهورهژنێکی گه ش دایکی بهم ساتهزانی بۆچی تا ئهیده. نهوهکردهده

 زانی.دهختی نهبهرهت و قهگبهو ئاسایی و نه ژنێکی ساده هو، ب

 نگی کۆکهده وهرهوێندهنووستبوو، له ی خۆیدا نهکهژووره ، لهوهخواره ساشاش، له  
موو هه ، لهیرهو سه سێکی ساویلکهچوو: "ساشا که وهبیرههات. نادیا دهکۆکی ده

 کانیا جۆرهیاڵیهخه فواره کانیا، لهیرهسه موو باخههه کانیا، لهیاڵهون و خهخه
 –ی وجێتیهیی و گهم ساویلکهاڵم ئهکرێت، بهدی دهک بهتیهوجایهیی و گهساویلکه

م، خوێندن بده به بڕۆم و درێژه لێره وهکردهوهبیرم له که جوانه ندهوهئه –نازانم بۆ 
 ر ڕێژ بوو."شادی و خۆشیدا سه رزین و لهله اتهراپای بوون و دڵم هسه

 گوتی: وهبن لێوانهنگێ لههه  

 .وهمهبکه تهم بابه.. پێویست ناکات بیر لهوهمهکهبیرنه باشتر وایه-



 –ق : تهوهرز بووهبه کهڕهوگهستی شهنگی دار دهو، دهکو دوێشه، وهوهدووره له  
 ق...ته –ق ق... تههت–ق ق... تهته

"٣" 

نگی و ترسێک کرد، لێبڕا دڵته جۆره ستی بهیراندا، ههی مانگی حوزهنیوه ساشا، له  
 گوتی: وهستیهپه . بهوهڕێتهو بۆ مۆسکۆ بگه وهخۆی کۆبکاته

تان کهقه، مووبهزێرابی تیایه نه کێشی تیایهئاوی لووله م... نهڵناکههه م شارهمن له-
 ڵدێت...وێ نان بخۆم دڵم تێک ههمهده ، کهپیسه هێنده

 :وهرسڤی دایه؟ بهچپهبوو بۆ به، دیار نهچپه ، بهورهگه دایه  

 .یهمووزدا شاییمان ههوتی مانگی تهحه ڕۆ! لهگریس، جارێ مهنه کهمه لهپه-

 ڕۆم.نا، ده-

 بیت؟ یلول لێرهبوو تا مانگی ئهرار نهدی قهئه-

 م!بێ کار بکه، دهوهتهاڵم ژێوان بوومهبا، به-

 کهڵکشابوون، باخهباراناودا هه کان لهختهشێدار و سارد بوو، دره و ساڵهتاوسانی ئه  
ردوو نهۆمی کانی ههموو ژوورههه ختی کار بوو. لهڕاستی وهسارد و ناخۆش بوو، به

 وتهکه ی داپیرهکهیاتیهی خهکینههات. مهناس دهنگی ژنانی نه، دهوهو خواره وهرهسه
زووترین کات به لیان بوو کهپه لهکرد: پهکاری ده وهستاو بێ پسانهپه کارکردن، له

جگار کرد یهم دهراههبۆ بووکێیان فه ی کهو جیازیهن. ئهبکه خان ئامادهجیازی بووکه
رزانتر نرخی هه روویان بۆ کڕی بوو، کهپاڵتۆی فه ش دانهشه زۆر بوو. بۆ نموونه

، نایهراو زهموو ههو ههد ڕۆبڵ بوو! ئیدی ئه، سێ سهورهگه ی دایهگوته ینیان، به
اڵم . بهوهخواردهی خۆیدا دانیشتبوو و خۆی دهکهژووره ت کرد بوو. لهساشایان بێتاقه

ڵێنی دا ویش بهو ئه وهڕواتهمێنێ و بۆ مۆسکۆ نهوه پێکرد که تیانناعهش قهوهوێڕای ئه
 کات.ر نهفهمێنێ و سهیدان وهتا کۆتایی حوزه که

کرد، ری دهژنی سان پیوتهوتی جهڕێکه /دا که٢٩/٦ ڕۆیی. لهخێرایی دهبه کهکاته  
قامی موسکوفسکایایان شهکی یهدوای فراڤین پیاسه ڵ نادیادا، لهگهئاندرێ ئاندریچ ده

وانیان، بووک و زاوایان مێک بوو بۆ ئهده ن کهبکه و خانووهکی ئهشایهمهکرد تا ته



کانی قاتی نیا ژوورهاڵم جارێ تهدوو نهۆم بوو، به م خانووهکرێ گرتبوو. ئهبه
کرا بوو، پۆش(  ختهپارکێت )ته کهی هۆڵهمینهیان موبێلمان کرد بوو.  زهوهرهسه

ی ی تیا بوو، ستاندێکی نۆتهورهکی گهرانی تیا دانرابوو، پیانۆیهیزهکورسی حه
ی ورهکی گهکانی پڕ کردبوو. تابلۆیهژووره ی تیادانرا بوو... بۆنی بۆیهمانچهکه

سک یی دهوشهنهالی گوڵدانێکی وهتێکی ڕووت بهنگینی ئافرهزێڕینی، ڕه چوارچێوه
زۆر -گوتی:  وهبن لێوانهڵواسرابوو. ئاندرێ ئاندریچ لههه وهکهدیواره به، وهشکاوه
 !نایابه

 ی برد: کهناوی نیگارکێشه وهڕێزهڵکێشا و بهکی ههیهناسهوسا ههئه

 .، کاری شیشماچیفسکی یهکی جوانهتابلۆیه-

رگ شینی ورسی، بهک و ڕیزێک کیهفهنهژووری میوان. مێزێک و قه وسا چوونهئه  
تی کاڵوی تایبهی بابی ئاندرێ، بهورهکی فۆتۆگرافی گهیهخشانی تیا بوو. وێنهدره
ڵواسرا بوو. هه وهکهیواره، بهوهکهفهنهرووی قهسه ، لهوهشیشان و میداڵی شانازییهکه
ژووری  وسا لهئه کرا بوو. ی ئامادهکهژووری نانخواردندا کرد، بۆفیه وسا خۆیان بهئه

نیشت ته و( بهخهختهتی )تهتاریک بوو. دوو که ردێنا. نیمچهریان دهسه وهنوستنه
ور سه، وایان تهکردووه یان موبێلهم ژوورهکاتێ ئه چوو کهی تیا بوو. پێدهوهکهیه

ئاندرێ ئاندریچ، رتیب ناکرێت. ی باشتر تهوهر وابێ و لهبێ ههده م ژوورهئه کردبێ که
دی قه باسکی له یهو ماوهدرێژایی ئه برد و بهده و ژوورهبۆ ئه وهم ژوورهنادیای له

کان و تهکان و کهژوره کرد، لهالوازی و گوناح دهستی بهاڵم  نادیا ههئااڵند بوو. به
هات. ڵدهتێک هه کهڕووته دیتنی تابلۆی ژنه کان بێزار بوو، دڵی لهموو موبێلمانههه

 نگهچیتر ئاندری ئاندریچی خۆش ناوێ و ڕه وتبوو کهرکهتی بۆی دهواوهتهئێستا به
اڵم ، بهوهکردهده یهلهسهم مهو و ڕۆژ بیری لهشه ندهرچهویستبێ. ههرگیز خۆشی نههه
... ئاندرێ کێی بڵێ و چۆنی بڵێ و بۆ بیڵێبدرکێنی و به م شتهزانی چۆن ئهیدهنه

رمی و نه یگێڕا و بهکاندا دهژوورهری نادیا، بهمهکه ست لهئاندریچ، ده
اڵم نادیا کرد. بهشادی ده ستی بههه وهکانگای دڵیه یدواند و لهده وهویستییهخۆشه
 لهی و ساویلکانه وجانهفێکی گهسرهمه زیاده هات، بهده و شتانهموو ئهههی بهگاڵته

وری پیپ و یدی دهکو قهکرد باسکی ئاندرێ، وهستی دهزانی، ههری دهدهمول بهحهته
 ڵێت، یان لهر ئان و ساتێکدا هههه بوو له. ئامادهدی ئااڵوهقه ، ساردو سڕ لهبۆشکه

مام و ڵبدێرێ. ئاندرێ ئاندریچ، حههه وهرهنجهپه هۆڕژنی گریان بدات و خۆی له



ناکاوا ئاو دا قایم کرابوو باداو، لهکهدیوارهله ی کهیهو شێرهشی نیشان دا، ئهکهێتهوالته
 گوتی: وهنینهم پێکهده. ئاندرێ بهوهخواره هاته

زرێنن. بۆ ربان دابمهسهزار لیتری لهکی ههیهنکیهته خۆم پێمگوتن که؟ بهدڵته؟ بهچۆنه-
 بڕێت.بێ و ئاومان لێ نههئاومان ه میشهی ههوهئه

، کهر جادهسه وسا چوونهدا کرد و ئهکهوشهنێو حهکیان بهیهپاشان، پیاسه  
ر ئان و چوو، ههده وهپ و تۆز بوو، لهکرێ گرت و ڕۆیشتن. دنیا تهیان بهیهگالیسکه

تۆ -و گوتی: چاوی داخست  کهر تۆزو بایهبهساتێک باران دابکات. ئاندری ئاندریچ. له
 ؟رمات نییهسه

 نگی گوتی:مێک بێده. ئاندرێ دوای کهوهدایهاڵمی نهنادیا، وه  

! زۆریش وهق بهم؟ هههیچ کارێک ناکه ی کردم کهرکۆنهدوێنێ ساشا، سه بیرتهله -
م م؟ نازانکهگیانه چیه مهم. هۆی ئهم، ناشتوانم بیکه! من هیچ کارێک ناکهوهق بههه

تی کی حکومهیهزیفهوه م و لهر بکهسهرمی لهکاڵوێکی فه وهکهده وهبیر له بۆچی که
کی ک، یا مامۆستایهقازییه چاوم به ؟ نازانم بۆچی کهوهبێتهخۆ ده زرێم. قێزم لهدابمه

؟ وا وهگوشرێ، قێزم دێتهوێ، دڵم دهکهنی شار دهنجوومهندامێکی ئهزمانی التینی یا ئه
ی سانهو کهند زۆرن ئهی ڕووسیای دایکمان! چهحاڵی ڕووسیای دایکمان! ئه یال بهوه
! ژارۆ ڕووسیا، کڵۆڵ وهسوڕێنهده ڵک و فایده، بێکارو بار، بێ کهر خاکی تۆوهسهبه

 کات!خێو دهشی خۆیدا بهباوه کو من لهڵکانی وهخه یف و مخابن کهد حهخۆت، سه

 کانیندییهتمهکێک له تایبهیه زانی و بهیەکی گشتی دهدیاردهاری خۆی بهبێک  
 زانی. می خۆی دهردهسه

چین بۆ گوندی و بۆ مان دهکهندهماوهم دوای زهکهئازیزه-ری ڕۆیی: سهوسا لهئه
ین کهر دهسهکڕێن و کاری لهده وهباخ و ئاوه ین! موڵکێک بهکهر کار دهوێندهخۆمان له

 بێت!رانێکی خۆشمان دهڕاستی ژیان و گوزهین... بهکهو ژیان و بژێوی خۆمان دابین ده

 م گوێگرتن لهدهسپارد. نادیا، به کهبایه ی بهکهی کرد و قژهیهو قسهئاندرێ ئه  
خودایا  هوم بۆ ماڵ بڕۆمهکهز دهیگوت: "خودایا! حهدڵی خۆیدا ده له وهوهکانی ئهقسه

دا تووشی بابا ئاندرێ بوون. ئاندرێ ئاندریچ، ورهگهنزیکی ماڵی دایه !" لهوهفریام بکه
 گوتی: وهخۆشحاڵییه ڵبڕێ و بهی ههکهکاڵوه



 وێ!گیانم خۆش ده باوکه ! کهش باوکمهوهئه-

، باشه مێردێکیپیره-ری ڕۆیی: سهدا، لهی دهکهچیهکاتێکا کرێی گالیسکهله  
 !بانهمێردێکی میهرهپیره

 وهماڵدا کرد. بیری له بار، خۆی بهشبهخۆش و له، نهت و تووڕهکهنادیا، شه  
رمیان بکات، رگهمژوول بێ، سه وهمیوانانه و بهشهوت نیوهبێ تا حهده که وهکردهده
نیا باسی بگرێت و ته تێکی دیکههار توڕهوێڵۆن و هه نێت و گوێ لهپێبکه وهمیانهدهبه

فشی و خۆی دهیدا بهکهئاوریشمه کراسهله که ورهگه ند بکات. دایهماوهشایی و زه
پای ی بوو، لهحوزووری میواناندا هه له میشههه که وهش و فشهمان کهههبه

 ڕووی کرده وت،ژوور کهدانیشتبوو. دوای تۆزێک پاپا ئاندرێ، وه کهرهماوهسه
 گوتی: وهکی ڕووبینانهیهم بزهدهو به ورهگهدایه

 تبینم.المی دهساغ و سهبه زۆر خۆشحاڵم، که-

 کرد.ی دهیهو قسهجدی ئهکرد یا بهتی دهعبهبزانیت ئاخۆ سه ت بوو کهحمهزۆر زه

"٤" 

دا ڵکێشی سوپاکهدووکه کێشا، خۆی بهرباندا دهکان و سهرهنجهپه خۆی به کهبایه  
 نیوه و لهشه یلوراند. تازهده وهمناک و پڕ سۆزهئاوازێکی خه یلوراند، بهکرد و دهده

کرد وتبوو. نادیا وای گومان دهخهس نهاڵم که، بهجێگاوه موو چووبنهبووری بوو. هه
چوو ده وه، لهوهرزبووهتوند به نگێکیناکاوا دهند. لهژهوێلۆنی ده وهخواره کێک لهیه که

تۆی و به وهمۆمێکه ی شکاندبێ. دوای تۆزێک نینا ئیڤانوفنا، بهکهرهنجهتاکی په کهبایه
 نگی چی بوو نادیا؟ ده وهئه-نادیادا کردو پرسی:  کهژووره کراسێک، خۆی به

تێک  لووله قژه، بهوهیهکهامێزهترس ئ نهخهردهزه، بهو و باپێچهشه و توفهدایکی به  
رچاو. نادیا، بیری به هاتهمیشه دههه بااڵتر له ، پیرتر و ناشیرینتر و کورتهوهیهکهئااڵوه

زانی و ، نائاسایی دهورهژنێکی گهپێش، دایکی بهمهکی کورت لهیهتا ماوه که وهوتهکه
بوو ی نهوههیچ جۆرێ توانای ئهاڵم ئێستا بهرت. بهگکانی دهقسه گوێی له وهشانازییهبه
ر ، ههوههاتنهیادی دهوه شی کهوانه، ئهوهیاد بێنێتهوه غروور ئامێزانه و قسهئه
 رچاو.به هاتنهده تاڵ و، بێتام و بێهودهی بۆش و بهمووی قسههه



ی وهکو ئهیلوراند وهرد و دهکدا دهڵکێشی سۆپاکهدووکه جۆرێ خۆی بهبه کهبایه  
ر ستی کرد ههی خودایا" نادیا ههن، "ئهک بگرن و هاوار بکهیه وهنگ پێکهندین دهچه
قژی  ناکاوا چنگی نایهیدا دانیشت، لهناو جێگاکهها دێت. نادیا لهڕاستی هاوارێکی وهبه

 خۆی و لە هۆڕژنی گریانی دا:

، وهپاڕێمهم، لێت دهکهبوو! تکات لێدهدڵم ده ئاگات له خۆزگه گیان، ، دایکه، دایکهدایکه-
 م!کهم! تکات لێدهر بکهفهبڕۆم، سه لێره م بدهڕێگه

 کرد، پرسی:دهرنهو دهکانی ئهقسه ری لهسه نینا ئیڤانوڤنا که  

 بۆ کوێ؟ بۆکوێ بڕۆیت؟-

 نجام گوتی:بڵێ. ئه ک وشهیه یتوانی تاقهکی زۆر گریاو نهیهنادیا، بۆ ماوه  

لێم  م! تکایهم، ناشی کهبکه ندهماوهم زهوێ ئهبڕۆم! من نامه م شارهله م بدهڕێگه-
 م.ت ناتوانم باسیشی بکهنانهم خۆشناوێ... تهسهم که! من ئهتێبگه

 ز گوتی:نینا ئیڤانوڤنا ترسی لێنیشت و بله  

، اڵم گرینگ نیه، بهتێکچوونی مجێزی خۆته مه، هۆی ئهوهم، نا! هێور بهکهنا، گیانه-
قاڵت مهڵ ئاندرێ دا دهگهبێت. ناشێ دهش دهو شتانهندێجار ئهچێت. ئیدی ههر دهسهبه

کتریان زیاتر و یه وهبڕێتهزگیران، زوو دهڕی دوو دهشه که ش بزانهوهاڵم ئهبووبێ؟ به
 وێ. خۆش ده

 ، بڕۆ!، بڕۆ دایکهباشه-گوتی:  وهم گریانهدهنادیا، به  

 م گوتی:کی کهنگییهنینا ئیڤانۆڤنا، دوای بێده  

بووک... ئیدی دنیا  اڵم ئێستا بووی بهبوویت، به ڵێ تۆ تا دوێنێ منداڵ بووی، کچۆڵهبه-
 بی بهکو من دههزانی وخۆ ده ؛ کاتێ بهوامدایهردهگۆڕانی به ت لهبیعه، تهگۆڕاندایه له

 بیست.نی کچێکی گوێ نهخاوه بی بهکو من دهژن، وهدایک و پیره

 م قسهت... بۆ ئهگبهت، زۆر نهگبهم تۆ ژنێکی ئاقڵیت... ژنێکی نهکه، گیانهاڵم دایکهبه-
 یت؟ بۆ خاتری خوا، بۆ؟کهده هاتانهتوڕه



ی بۆ کرا، ندهوهر ئه، ههکلیله نی چووهیویست شتێک بڵێت، لێ زمانینا ئیڤانوڤنا، ده  
 ، دیسان لهکهرزهبه نگه. دهوهڕێتهی خۆی بگهکهبۆ ژووره وهم گریانهدهبه

ز زی و بلهی دابهکهتهکه لوراندی و نادیا ترسی لێنیشت، له وهڵکێشی سۆپاکهدووکه
چاوانیدا  ڕاکشا بوو ڕوندک له ی خۆیداجێگاکه بۆالی دایکی چوو. نینا ئیڤانۆڤنا له

 بوو. نادیا گوتی: وهستهدهخۆدا دابوو و کتێبێکی بهکی بهتۆیهتیس مابوون، پهقه

هیچ  م ژیانهر ئاگات لهگه! مه، لێم تێبگهکانم بگرهقسه گوێ له ! تکایهدایکه گوێ بگره-
مووان بینم. ههموو شتێک ده، ئێستا ههوهچاوم کرانه واو تازه. تهنییه ی ئێمهنگینهو نه

! خودایا خۆت دایکه یهمژه، پیاوێکی گهی تۆ هیچ نییهم ئاندرێ ئاندریچهبینم. ئاخر ئهده
 !رهپیاوێکی که ی کهبێ تێبگهتۆ ده ! دایکههوفریام بکه

 گوتی: وهڵمی گریانهپه ڵمهم پهدهی دانیشت و بهر جێگاکهسهز لهنینا ئیڤانوڤنا، بله  

 وێ بژیم! بژیم!مهن! من دهکهش دهن، ڕۆژگارم ڕهدهزابم دهت عهورهگه تۆ و دایه-

 :وهی کردهسینگی خۆیدا و دووباره ک دووجار کێشای بهیه  

وێ بژیم! مه، دهماوه وهرمهبه نجم، بهن! من هێشتا گهژیان! وازم لێ بێنن! ئازادم بکه-
 ژن!..پیره کردووتانم به م ئێوهاڵبه

، وهتۆکهژێر پهخۆیدادا و له ی بهتۆکهی خۆیدا ڕاکشا، پهجێگاکه ، لهوهکوڵی گریانه به  
و کڵۆڵ دیار بوو و زۆر بچکۆله وهتۆکهژێر پهکرد. له ژێر خۆیدا ڤانگڵهکانی لهالقه
ر بهکانی گۆڕی و لهخۆی، جلهی کهیی بوو. نادیا چوو بۆ ژوورهزهی بهمایه

م ده، بهکهوهدرێژایی شهدانیشت. به وهاڵتنی خۆرهڕوانی ههم چاوهدهدا، بهکهرهنجهپه
یتا ، پهوهوشهناو حه، لهوهخواره کێک لهر دانیشت. یهوێندهله وهو هزرینه وهبیرکردنه

 لوراند.یکێشا و دهیدا دهکهرهنجهپه یتا بهپه

ری موو بهوێ ههی شهکهبایهشهڕه کوپۆ کهپه وتهکه ورهگه یانی دایهبه  
ور بوو، . دنیا ههکانیشی شکاندووهڵوچهدار ههپیره کێک لهو یه کانی خستووهدارسێوه

 باری و لهده لێزمهن. باران بهڵکهبوا چرا ههتاریک بوو، ده ندهوهگوشرا، ئهدڵ ده
رمایان بوو. نادیا، دوای خواردنی تێشت مووان سهدا و ههکانی دهرهنجهی پهشووشه

دا، کهفهنهر قهبهسووچێکدا و له ی ساشا، لهکهیانی( چوو بۆ ژووره)نان و چای به
 ستی نا.ردوو دهنێو ههم و چاوی لهچۆکدا هات و ده بکات، به ی فزهوهبێئه



 ؟بووه چ-ساشا، پرسی:   

م کهزگیرانهده بژیم! له تا ئێستا لێره م... چۆن توانیومهرناکهردهم... سهنازانم... تێناگه-
 بێزارم... بێ مانایه م ژیانه، لهتاڵهبۆش و به م ژیانهخۆم بێزارم، لهبێزارم. له

 ، گوتی:چیه لهسهزانی مهیدههێشتا نه ساشا، که  

 بێ.. خۆی چاک ده، بهیهده، گوێ مهنگ نیهی، گریی دهده -

 ری ڕۆیی:سهاڵم نادیا لهبه

 ڕۆم. بیکهینێ دهم. سبهڵکههه ک ڕۆژی دی لێرهیه ڕز بووم. ناتوانم تاقهوه م ژیانهله-
 ! ڵ خۆتم ببهگهخاتری خوا لهبه

ستی بهمه نجام لههرساوی لێی ڕوانی، سهپهحه ک بهیهقیقهی دهساشا، بۆ ماوه  
ست جواڵندن ده وتهو خۆشحاڵ بوو. که وهشایهکو منداڵ گهکانی حاڵی بوو و وهقسه
م دهوجا بهقسێت. ئهخۆشیاندا بڕهی لهوهکو ئهدا وهعاردیدا دهکانی بهجۆرێ پێیهو به

 !ند باشه! خودایا چهباشه که-گوتی:  وهڵگڵۆفتنهست ههده

کو ی چاو بتروکێنێ، وهوه، بێ ئهوهشقهچاوانی درشتی لێوان لێوی ئه، بهنادیا  
دا شتێکی مهو دهساشا له که ڕوانهچاوه تۆ وایه کرد، لهشای دهمهفسوونکراوان تهئه

کی نوێ و کرد ئێستا دنیایهست دهش نادیا وای ههمهاڵم وێڕای ئهگرینگی پێ بڵێ. به
. وهکرێتهمیا دهردهبه بوو، لهریا نهنبههه کی لهپێشتر هیچ وێنایه ک کهبێ سنوور، دنیایه

ت نانهموو شتێک، تهکرد و بۆ ههشای ساشای دهمهته وهڕوانیهژی چاوهچاوانی ته به
 فکران ڕاچوو و گوتی: مێک لهبوو. ساشا که بۆ مردنیش ئاماده

... رهڵما وهگهله تاکو وێستگه وهوی خواحافیزییهناڕۆم. تۆ بهده ینێ لێرهمن سبه-
میان نگی سێیهزه بڕم. کاتێ که، بلیت بۆ تۆش دهوهی خۆمهجانتاکه مهخهکانت دهشته

ڵ مندا گهڕۆین. تا مۆسکۆ لهده وهیت و... پێکهکهدا دهکهفارگۆنه لێدا، ڕێک خۆت به
ت و ناسنامهرهسکهڕۆیت. تهنیا بۆ پتروسبۆرگ دههت ، خۆت بهوالوهوێ بهدێیت و له

 ؟پێیه

 ڵێ.به-

 گوتی: وهجۆش و خرۆشهساشا، به  



، بڕۆ، بڕۆ بۆ خۆت بخوێنه . لێرهوهت ژێوان نابیتهم کارهله خۆم کهسوێندت بۆ ده-
 که یهوهگۆڕێت. گرینگ ئهموو شتێک دهژیانت گۆڕی، هه ر ئاگای لێت بێ. کهدهقه

ی سبه واته، کهی باشه. دهکانی دی گرینگ نییهمرۆڤ ژیانی خۆی بگۆڕێت، ئیدی شته
 ڕۆین ها؟ده

 خۆم!ڵێ. سوێندت بۆ دهبه-

و گوشرا، هیچ کاتێکی دی دڵی بهکرد، دڵی دهکی زۆر دهرانییهنیگه ستی بهنادیا، هه  
 وهرانیهو نیگه وهم بیرکردنهدهشتنی، بهتا ڕۆی ئێستاوه بوا لهگوشرا بوو، دهنه یهشێوه
چاوانی  ی ڕاکشا. بهر جێگاکهسهی خۆی و لهکهژووره چووه ر کهاڵم هه. بهوهتهبتالیه

 بوو.و ڕانهخه وت و تا ئێوارێ لهوێکی قووڵی لێکه، خهوهبزه گریان و لێوانی به به

"٥" 

ر کرد و بهی لهرو پاڵتۆکهسهی لهکهد. نادیا، کاڵوهدا نارشوێن گالیسکهکێکیان بهیه  
ی کهو بانه دیار جێگهکانی خۆی بکات. بهکی دایکی و شتهشایهمهتا ته وهرهچوو بۆ سه

ئارامی  وسا بهری کرد و ئهوروبهکی دهشایهمهستا، تهرم بوو وههێشتا گه ، کهوهخۆیه
ر سهنگی باڵی بهودا بوو، بێدهغوڕابی خه نا ئیڤانوڤنا لهی دایکی چوو. نیکهبۆ ژووره

ی دوو و نزیکه وهی ڕێکخستهکهیدا کێشا بوو. نادیا دایکی ماچ کرد، قژهکهژووره
 زی..وه دابهخۆ بۆ قاتی خوارهکاوهوسا بهستاو... ئهوه وهدیاریهک بهیهقیقهده

راپای بوو ستا بوو، سهرگا وهر دهبهله کهادردارهچ باری . گالیسکهبارانێکی توند ده  
 گوتی: ورهگه کرد، دایهبار ده کهگالیسکه ، جانتاکانی لهکهتکارهئاو. کاتێ خزمهبوو به

ڕێی به م بارانهکات به. چ پێویست دهوهدا نابێتهکهبانهرهعه ردووکتان لهنادیا، جێی هه-
 ؟!کنی؟ نابینی چ بارانێکهداناسه وهماڵه یت؟ بۆ لهبکه

کرد و  کهوی سواری گالیسکهیتوانی. ساشا، ئهاڵم نهنادیا ویستی شتێک بڵێت، به  
 نیشت نادیاوهته خۆیشی سوار بوو و لهوسا بهر القیا دا، ئهسهنکی بهفێکی تهرچهچه

 رز گوتی:نگی بهده به وهرگای ژوورهر دهبهله ورهگه دانیشت. دایه

 !مان بۆ بنێرهنامه مۆسکۆوه خێر! خوا ئاگادارت بێ! ساشا لهر بهفهسه-

 رچاو، خودا حافیز بابولیا.سهبه-



 نات بێ!می پیرۆز، پشت و پهمریه-

 گوتی:  وهبن لێوانهساشا له

 ! نهکی بۆگهوایهش و ههچ که-

 خواحافیزی له ی کهو کاتهی ئهوانهپێچه گریان کرد. ئێستا، به ستی بهنادیا، ده  
ماڵ و  ، دڵنیا بوو کهوهبووهی ورد دهکهنوستووه سیمای دایکه کرد یا لهده ورهگهدایه

 م! کهجێدێڵێ. خواحافیزی شارهی بهکهشاره

 ی ژنهنهیان و وێکهتازه : ئاندرێ، و بابی و شوقهوهوتهموو شتێکی بیرکهناکاوا ههله  
کێک اڵم ئێستا هیچ یه. بهوهوتنهی بیرکهکهسک شکاوهده نار ئینجانهی کهکهڕووته

و دوور و له وهبوونهجاران زیاتر کاڵ ده ڵکو لهکرد، بهدهدووچاوی ترسیان نه مانهله
 م ڕابردووه، ئهڕێوتهکه کهرهفهندهمهبوون و شه که. کاتێ سواری فارگۆنهوهوتنهکهده
پڕ  و بوو به وهبچووک بووه ورده زانی، وردهگرینگی ده به ندهوهئه ی کهیهورهگه

 رهبه رهمی پێدا بوو، ئێستا بهخێکی زۆر کهتاکو ئێستا بایه ی کهیهو ئایندهچنگیک و ئه
دا، ی دهکهی فارگۆنهرهنجهپه دا. باران لهخی پێدهبوو و بایهده ورهرچاوی گهبهله
ی بوو، دارتێل و باڵندهده ستهرجهرچاوی بهبهرین لهزارێکی بهوزهشت و سهده
ناکاوا ئۆخژنی  بوون. لهوتن و زوو ون دهکهردهکان، خێرا دهلهر تهڵکوڕماوی سههه

ڕوات بۆ ڕوات، دهو ئازادی دهرهبه که وهوتهڕا. بیری کهروونی گهدڵ و ده شادی له
گریا و و نوێژ و نی و دهکهقوزاق. پێده ڕوات ببێت بهی پێشینان دهگوته خوێندن، و به

 .! زۆر باشهیدی نییهقه-یگوت: ده وهبن لێوانهو له وهم بزهدهکرد. ساشا، بهنزای ده

"٦" 

کی نگیهت و دڵتهوربهغ ستی بهڕین. نادیا ههک تێپهدوای یهپایز و زستان دوا به   
. تۆن و زمانی وهکاتهو ساشا نه ورهگه دایکی و دایه بوو بیر لهکرد، ڕۆژ نهخت دهسه
رم و میهرئامێز بوو و وادیار بوو یین، نهگهپێی ده وهیهکهوادهخانه له ی کهو نامانهئه
مانگی پێنج دا  وویان. لهخشی برامۆش کرد بوو و بهی نادیایان فهکهڵوێستههه که

ڕێ، وتهی خۆیان کهکهو شارهرهیف بهکهکان، خۆشحاڵ و بهوهدوای کۆتایی تاقیکردنه
ینی کو جاران، عهمۆسکۆ الی دا تا ساشا بدینێ. ساشا وه، لهوهر ڕێگای خۆیهسهله

وکۆت و مان نیروقژ شێواو و بژ، ههگۆڕا بوو: ڕیشن، سههاوینی ڕابردوو، هیچ نه
نگ اڵم ڕهمان چاوانی درشت و جوان. بهر بوو و ههبهی لهکهستوورهئه تانهکه پانتۆڵه



 کبینهیهوام و لهردهت دیار بوو، بهکهخۆش و شهڵە بوو، نهو چرچه ڵهو ڕوو سیسه
ی دێهاتی شۆککو پیاوێکی ڕهوی وهرچی، ئهبهبوو لهدا، دیارنهم دیدارهکۆکی. نادیا لهده

 رچاو.به هاته

 م!کهماڵییه ی کۆتره! ئهخودایا. نادیا هاتووه-نی و گوتی: پێکه وهشادیهساشا، به  

بوو دانیشت. دوایی  ری بۆیهڵ و بۆنی خنکێنهدووکه کپارچهیه کدا کهیهچایخانه له  
مووی تف و ی ههکهمینهبوو. زه رهجگه بۆنه کپارچهی ساشا. یهکهچون بۆ ژووره

، قاپێکی لێوار وهکهسارد و سڕه رهماوهنیشت سهته ، لهکهر مێزهسهم بوو. لهڵغهبه
مێشی  پڕ بوو له کهو ناو ژووره کهر مێزهزێکی ڕەش دانرابوو. سهڕیوو و کاغهپه

ر و بێ روبهژیانی ساشا، بێ سه دا کهی نیشان دهوهدا ئهموو شتێک لێرهمردوو. هه
ژیانی  ر چۆنێ بوایهتی خۆی نادات، ئیدی ههژیانی تایبه مترین گرینگی به. کهیهرنامهبه
سێک باسی ر کهم. ههخهکرد بوو بهرانی نهیی وخۆشگوزهکرد و ئاسوودهڕێ دهبه
، هیچ وهتهڵدا بکردایهگهوی، لهشقی ئهو و ڤیان و ئهتی ئهری و ژیانی تایبهوهختهبه
ز بۆی لهواو. نادیا بهدا و تهڕوویدا ده نینێکی بهنیا پێکه، تهوهدایهدهاڵمێکی نهوه

 : که وهگێڕایه

 .ڕیوهتی تێپهالمهسهموو شتێک به. ههکی گشتی خراپ نیهیهشێوهبه-

هێور  ورهگهری دام؛ گوتی دایهپاییزی ڕابردوو دایکم هات بۆ پتروسبۆرگ و سه  
ی من و ژوورکه چێتهده میشهاڵم هه، بهوهتهی دامرکاوهکهییهو تووڕه وهتهبووه

 کێشێت.کاندا دهر دیوارهسهی خاچ بهنیشانه

 کۆکی و کهوام دهردهاڵم بهکرد، بهشای نادیای دهمه، تهوهچاوانی شاده ساشا، به  
 وهری لهو و سهئه ش چاوی بڕی بووهرزی. نادیالهنگی دهکرد دهی دهقسه
. گوتی: خۆش دیارهو نهرچاوی ئهبهیا له خۆشهڕاستی نه ئایا ساشا به کرد کهدهرنهده
 خۆشیت! م، تۆ نهکهساشا، ئازیزه-

 اڵم زۆر نا...خۆشم، به. نهنا، هیچ نییه-

یت؟ بۆچی ر بکهسهرهی خودایا. بۆچی ناچیت خۆت چائه-شۆکاو گوتی: نادیا، په  
 م کهتی خۆت ناخۆیت؟ ساشا گیانهالمهمی سهخه



ی یزانی بۆچی وێنهخوارێ و، خۆیشی نه چاوی هاتهڕوندک له وهیهو قسهم ئهدهبه  
 ی کهو ڕابردووهموو ئهر ههو هه کهو گوڵدانه کهڕووته ئاندرێ ئاندریچ و تابلۆی ژنه

ستیا زندوو هه ، لهوهوتبووهتی، دووری دوورکهکو منداڵیهوه یاڵی،رچاوی خهبهله
، وهی پارهوانهپێچه ساشای، به بوو، که وهی نادیا ئهکهی گریانهکی دیکه. هۆیهوهبوونه

ل، نگیهبێده بینی. نادیا دوای سووکهدهرداڵن نهبهو ڕۆشنبیر و له کو مرۆڤێکی تازهوه
 ری ڕۆیی:سهله

نگ م الوازی و ڕهم تا ئهخۆشیت. نازانم چی بکهم، تۆ زۆر زۆر نهکهساشا، گیانه-
ر سهبه ندت چاکهرزار باری تۆم! تۆ خۆتیش نازانی چه. من قهوهکۆڵ ببێتهت لهردیهزه
 سیت.من نزیکترین و ئازیزترین که ت بهباره! تۆ سهیههه وهمنه

ی زستانێکی وهدانیشت. نادیا دوای ئه وهوباسهم قسهدهبه عاتسه ک دانهنزیکی یه  
ی کهنینهر بردبوو، خودی ساشا و جۆری گوفتار و کردار و پێکهسهپتروسبورگ بهله

رچووبێ و سهبوو به وهکو ئهرچاوی و وهبه هاتهرو سیمای کۆن و نامۆدێرن دهو، سه
 گۆڕنرابێ. له

 ساشا وتی:

م کهزدهکان، حهڵخییهوێ بڕۆم بۆ پاوان و یهمهم، دهکهری ڤۆلگا دهفهی سهدووسبه -
ی مرۆڤێکی کهڵدان. ژنهگهیم لهکهرێک و ژنهدا برادهرهفهم سه. لهوهشیری ماین بخۆمه

م ژیانی خۆی کهزدهبڕوات بخوێنێ. حه خوێنم کهگوێیدا دهبه میشههه ،زۆر باشه
 بگۆڕێت.

 کهتی چاو شێوی کرد. کاتێ قیتارهعوهی قیتار. ساشا، دهن چوون بۆ وێستگهپاشا  
الق و ت بهنانهکان دا. تهی بۆ تهکهسڕهستهده وهنهخهردهم زهدهوت ساشا بهڕێکهوه

 و پێناچێ زۆر بژی. ساغهزۆر نه شیا دیار بوو کهکهڕێکردنه

ڕۆیی. بۆ ماڵ ده وهکهوێستگه ی خۆی. کاتێک لهکههشار وهیشتهڕۆ گهنادیا، بۆ نیوه  
. وهتهکان بچووک و نزم بوونهکان فراوان بوون و خانووهو بانهکرد جادهستی دههه

کی پاڵتۆیه ی بینی کهکهڵمانیهئه نیا پیانیستهکان چۆڵ بوون. نادیا تهو کۆاڵنه کوچه
 . دایهرا کراوهسهتگوت خۆڵی بهیان دهکها بوو. ماڵهردبه ردی لهبووی ئامال زه وهکاڵه
مێز گرت و هه پار پیرتر بوو، نادیای له و و دزێو بوو و، لهڵهقه میشهکو هه، وهورهگه
ریا گریا. نینا ئیڤانوڤناش پیرتر و سهکی باش بهیهر شانی نادیا و ماوهسه ری نایهسه



کان ڵماسهئه رز بوو و موستیلهکو جاران بااڵی بههێشتا وهاڵم ناشیرین تر بوو بوو، به
 . وهوشانهدرهده وهکانیهقامکه به

 م!کهزیزهم! عهکهم، گیانهکهکچه-یگوت: ده کبینهیه رزی، لهلهکاتێکا ئازای ده له  

 و کهنگی گریان. دیار بوبێده سێ قۆڵی دانیشتن و هێدی هێدی و بهپاشان، به  
 میشهژیانی جارانیان ڕۆیی، بۆ هه کرد کهستیان دهو نینا ئیڤانوڤناش، هه ورهگهدایه
ڵکیدا نێو خهی جارانیان لهو ئیحتوبارهو پێگه: ئهوهڕێتهرچوو و جارێکی دی ناگهسهبه
 ن، لهزع و حاڵیا. وهوهن بۆ ماڵهت بکهعووهسێک دهو ئیدی ناتوانن، هیچ که ماوهنه
ریا و سهناکاوا پۆلیس بدات بهله چوو، کهند دهمهوڵهزع و حاڵی پیاوێکی دهوه
و  ی ژیانی ئاسوودهدوعا ئهو... ئیدی بهن و دز بووهزهڵبهپیاوێکی قه وێت کهربکهده

 ت!فهم و خهبێ خه

 به رهنجهپه مانو، ههخه ختهت و تهمان کهی خۆی، ههکهنادیا چوو بۆ ژووره  
مان تاو، ههمان باخی نوقمی هه، ههوهکانهرهنجهپشت په، لهوهی سپی و سادهردهپه

ک یهوسا دانیشت و ماوهی خۆیدا هێنا، ئهکهمێزه ستێکی بهژاوی بینی. دهجوانی و ژاوه
اڵم خوارد. به وهرتوێژهسه فراڤینێکی باشی خوارد، چای به و ڕۆژهفکران ڕاچوو. ئه له
وێ کان نزمن... شهمیچ و ساپیته کان چۆڵن، کهژووره ، کهمهشتێکی که ستی کرد لههه

 یاڵیدا، کهخههات بهزانی بۆچی وای دهیده. نهوهیهکهژێر لێفه ناو جێگاو خزییه چووه
 .نینهی پێکهرمی وادا، مایهرم و گهکی نهناو جێگایهنووستن له

 ست بهسێک ههکو کهو و وهی ئهکهژووره ک هاتهیهقیقهند دهینا ئیڤانوڤنا، بۆ چهن  
م کی کهنگییهدانیشت. دوای بێده وهرم وپارێزهریقی و شهته ک بکات، بهتایهتاوان و خه

 پرسی:

 زعی خۆت ڕازیت؟ زۆر ڕازیت؟وهنادیا، چۆنی؟ له-

 .ڵێ. ڕازیم دایکهبه-

 کاندا کێشا و گوتی:رهنجهر نادیاو پهسهی خاچی بهستا، نیشانهانوڤنا، ههنینا ئیڤ  

وام ردهم و بهفهلسهزانی ئێستا ئاشقی فهدین بووم. دهبینی من ئێستا زۆر بهکو دهوه-
. وهتهکو ڕۆژی ڕوناک بۆ ڕوون بووهم وهلهسه... زۆر مهوهمهکهو بیر ده وهمهکهبیرده



نشورێکدا تێ مهی بهوهکو ئهرێت وهجۆرێ بگوزه بێ بهمووی دهر ههژیان هه یهپێموا
 ڕێت.بپه

 ؟چۆنه ورهگه ، حاڵی دایهدایکه-

یی و کی تۆمان پێگهیهڵ ساشادا ڕۆیشتی و بروسکهگه. کاتێ تۆ لهخراپ دیار نیه-
وت. جێدا که ک لهیهچ جوڵهڕۆژ، بێ هی وت. سێ دانهر کهکسهیه وهخوێندیه داپیره

 . اڵم ئێستا خراپ نییهگریا. بهکرد و دهوام نوێژی دهردهپاشان به

 ستا بوو و بههه هات. نینا ئیڤانوڤنا کهده کهڕهوگهقێی شهتهنگی دارهرێ ڕا، دهده له  
 ری ڕۆیی:سهچوو، لههات و دهدا دهکهژووره

نشورێکدا)هاوێنە( مه ی بهوهکو ئهرێ وهجۆرێ بگوزه بێ بهم، ژیان دهکهڵێ کچهبه-
 زهگهر ڕهسهبێ بهست و هۆشی ئینساندا دههه کی دی ژیان لهیهگوته ڕێت، بهتێپه
 زێک لهگهر ڕهش ببێت و هه، دابهکهکییهرهسه نگهوت ڕهکو حهکانی خۆیدا، وهڵینهوههه
 .وهوهنگاندن و لێکۆڵینهڵسهر وردەبینی ههبه بخرێته دهالحهئه جیاوکانی بهزهگهڕه

ی کهژووره ی لهیزانی پاشان دایکی چی گوت و کهوت، و نهوی لێکهنادیا، زوو خه  
 وت.رکهو دهئه

 ورهگه . دایهوهی خۆیاندا ڕاهاتهکهڵ ماڵهگهده رهبه رهڕی، نادیا بهمانگی پێنج تێپه  
وان ئیڤانوڤنا، باسی کێشا. شهڵدهنیشت و ئاهی قووڵی ههدا دادهکهرهماوهپاڵ سهله
رجیش خه ت بۆ سووکهنانهژیا، تهکرد. تا ئێستاش مێمڵ ئاسا دهی خۆی دهکهفهلسهفه
 و کهرچابه هاتهمێش بوو، وا ده کپارچهیه که. ماڵهوهکردهپان ده ورهگهدایه ستی لهده

ماڵ . بابولیا و نینا ئیڤانوڤنا. لهوهبنهڕۆژ نزمتر ده کان ڕۆژ بهی ژوورهمیچ و ساپیته
 تووشی پاپا ئاندرێ یان ئاندرێ ئاندریچ ببن. نادیا به وهرهدهبا لهرێ، نهده چوونهدهنه

 یڕوانیهکرد. دهی ناو شاری ده، پیاسهوهسوڕایهدا دهکهباخه زووی خۆی بهئاره
شاردا  موو شتێک لهکرد ههست دهکان. وای ههییهقاوه یمانهو تهرهجهکان و موحهماڵه

. یهتای ژیان و شتێکی تازهرهڕوانی سهتی یا چاوهرگی خۆیهڕوانی مهو چاوه پیر بووه
 او ببڕێتهچ یتوانی بوێرانههات و ئینسان دهنوێ و ڕوناکە زووتر ده و ژیانهئه خۆزگه

تی خۆی بکات و شادو ئازاد بژی! قانیهحه ست بهنووسی خۆی و ههناو چاوی چاره
هیچ  نجام ڕژێک دێت کهرهر دێت! سهنگ ههڕوناکە زوو یا دره م ژیانهڵێ ئهبه

، کهبردنی ماڵهڕێوهمی بهحوکمی سیستهبه ، کهورهگه ی دایهکهوارێکی ماڵهشوێنه



رپووتدا بژین، نامێنێ و هیچ مینێکی پیس و پهژێر زهر لهکهکاره ار دانهبوو چوده
ر رمی نادیا، مندااڵنی دراوسێکانیان بوو. ههرگهلواو سهسه . تاقهوهسێک یادی ناکاتهکه

رژین و په یانکێشا بهکانیان دهداره کرد. بهی دهدا پیاسهکهناو باخهنادیا به جارێ که
 خانم!خان! بووکهبووکه-کرد: کرد و هاواریان دهیان پێدهداو گاڵتهکهنهیماته

ی کهرز و نزمهخۆش و به تهخه هات. به وهشاری ساراتوڤه کی ساشا، لهیهنامه  
، ت لێ دیتووهزهو زۆری لهی ڤولگای زۆر خۆش بووهکهرهفهسه خۆی نووسیبووی که

 له یهفتهو دوو هه وتووهخۆش کهمێک نهو که مای بووهرساراتوف، سه اڵم لهبه
قین ئاسای ست و گومانێکی یهیی. ههتێگه کهمانای نامه . نادیا لهوتووهکه خۆشخانهنه

زی بوو. حهرانی ساشا نهکو جاران، نیگهوه ال دروست بوو. زۆری پێناخۆش بوو که
تی . ئیدی ئاشنایی و دۆستایهوهڕێتهسبورگ بگهزووترین کات بۆ پتر کرد بژی و بهده
 ناسکه و ببێت به وهتی کاڵ ببێتهواوهته چوو بهده وهو ئهرهڵ ساشادا بهگهده

ر بهیانیش لهوت، بهکهچاوانی نه و لهو خهدرێژایی شهکی دوورو دێرین! بهرییهوهبیره
 هاتهده وهقاتی خوارهنگ لهندێ دهڕاستی هههڵخست. بدانیشت و گوێی هه کهرهنجهپه

کرد. سێک دهکهندێ پرسیاری لههه لهپهبه بوو که ورهگه ی دایهنگی شپرزهگوێ. ده
ی ورهگهدایه وهخواره گوێ... نادیا چووه سێکی هاتهو زاری که نگی گریهوسا دهئه

خوێنێ. و نزاو نوێژ ده ستاوهێکدا وهسووچ له وهچاوانی گریانه به بینی که
 بوو. وهکهر مێزهسهک بهیهبروسکه

وسا گرت. ئه ورهگه گریانی دایه گوێی له م هاتوچۆوهدهکی زۆر بهیهنادیا، ماوه  
 وهئه کهڕۆکی بروسکهی. ناوهوهخوێندنه وتهڵگرت و کههه کهر مێزهسهی لهکهبروسکه
 ی ساراتوف، بهخۆشخانهنه لکساندر تیموفیچ، واتا ساشا، لهیانی ئهوێنێ بهد بوو که

 .خۆشی سیل کۆچی دوایی کردووهنه

اڵم ن، بهی بۆ دابنهسمی پرسهو نینا ئیڤانوڤنا چوون بۆ کڵێسا تا ڕێوڕه ورهگه دایه  
کرد. کاندا هاتوچۆی دهورهژو به وهو هزرینه وهم بیرکردنهدهو به وهماڵ مایهنادیا له

و  کرد، گۆڕاوهزی دهکو چۆن ساشا حهژیانی وه کرد کهده وهستی بهئاشکرا هه به
کرد ستی دهت. ههس نایهڵکی کهکه بوو و به نیا، نامۆ و زیادهسێکی تهدا کهئێستا لێره

و جۆرێ لهو ژیانی ڕابردووی بهت. و نایهڵکی ئهکه به یهدا ههم شاره، لهک لێرهرچیههه
ر مێش و بهخۆڵه ی پاکی سووتابێ و بووبێ بهوهکو ئهوه وهتهو جیابووه دابڕاوه

بن ستاو لهر وهوێندهمێک لهند دهی ساشادا کرد، چهکهژووره وتبێ. خۆی بهبا کهشهڕه



، بێ سنووری ژیانێکی تازهفکران ڕاچوو،  گوتی: "خودا حافیز ساشا گیان!" له وهلێوانه
 کرد.وخۆی بانگی دهرههێشتا نادیار و ئاڵۆز بوو، به رچاوی خۆی، ژیانێک کهبه هێنایه

یانی، ینێ بهر تێک بنێ. بۆ سبهفهی سهی خۆی تا بارگهکهوسا چوو بۆ ژوورهئه  
ی خۆی بۆ یاڵخهبه –ی کرد و شاری کهسوکارهکه یف، خودا حافیزی لهکهشادو به

 جێهێشت.به –کجاری یه
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 شەش قاوشی ژماره

((١)) 

 كه یهریك ههی التهدا، ژوورێكی چكۆلهكهخۆشخانهوشی نهنێو بیناو حه له  
، یهڵهو گیاكهشینكه قڵهو چهئاسنینه و دڕكهزیدڕكه پنجه كپارچهوری یهوراندهده

ڵكێشی توو، دووكهنگگرو ژهنگنی ژهكهشیروانییه ، ساپیتهو گۆڕهله اڵنێكهدڕووه
 تیلكهنهردو خهبه كانی شێدارو درز بردوو، قڕێژهو داڕوخاو، پێبیلكهی كۆنكهبوغارییه

و ری داوهبه وهناوه كانی لهچكاری دیواره.  گهرهێناوهری دهسه وهكانییهدرزه له
 ی، روو لهوهاری پێشه، رووكماوه چكارییان پێوهواری گهوێ شوێنهو لهم، لێرهئاستهبه
، قایم كراوه قوببه ر بهبزماری دارینی سه به كه وهیمانێكههۆی ته ، بهیهكهخۆشخانهنه
و ئاسمانه كانیان روو لهتیژه نووكه كان كهو بزمارهیمان. تهوهبێتهجیا ده كهشتهده له
بینای  نیا لهته ، كهیهنگێزیان ههت ئهفرهو نهنی شووممان دیمهش ههكهت ژوورهنانه،ته
 بینرێت.كاندا دهو زیندانهخۆشخانهنه

 كه وهرێگایه م باریكهرموو با لهشینكان ناترسیت، فه قڵهو چه دڕووان ر لهگهئه  
، وهكرێتهده رگاكهده ین. كهی بكهوهكی ناوهشایهمه، بڕۆین تا تهكهچێت بۆ ژوورهده
 وهكهنزیك بوغارییه و له كانپاڵ دیواره دا، له. لێرهوهوهو ڕاڕهم دااڵنكهناو یه چینهده

و رپێپاڵتۆی شڕ، ده و كۆنهكو شڕ، دۆشهجلی كۆنرمانێك لهیری( خه)موغه
ڵك، و بێ كهشڕی كۆن و پێاڵوه ڵكتی شینباوی بێ كهت خهی خهدیزداشه

 و لهڵیو پێكهڵو تێكهو لۆچیچرچو بهستهبه ستهبه م شڕو شیتااڵنه، ئهوهتهڵدراوههه
 .نی دنیای پڕكردووهو بۆن بۆگهڵڕژێنراوهكا ههریهسهسوچێكدا به

 یهو پڕهم شڕهر ئهسه، لهیهوهمهده بیلێكی بهسه میشههه رگاوان، كهنیكیتای ده  
كانی، و، برۆ چڕو ئاوێزانه یكهسووره پووهسووتی، كهبرو تاوهنیشێت، سیمای زداده

دمجێز، و بنێس، به بااڵ، باریك كورته خشێت. پیاوێكهبهوانی پێدهگی پاسهسیمای سه
 المهو زهله كێكههێزن. نیكیتا یهو بهالمكانی زهستهموچاوی دڵگیرو دهاڵم دهبه

دا م دنیایهكووزی لهو تهزمنه ی كهو خڕفانهو كورت بیننگلهو چه ڕو چاالكخۆشباوه
 بێ لهو، دهكوێیه زانێ قۆناغ لهك دهكوته كه ڕیان وایهو، باوه زاننموو شتێك دههه به

بێ  كارببرێت، بۆیهنی بهدهمێكاری بهو تهكووزیدا، لێدانو تهزمراری نهرقهپێناوی به



نزیك  ر شوێنێكی تری لێوهو ههو خالیگه رۆك، پشتو به چاو، سینگموجیاوازی، ده
دا و شوێنهكووزی، لهو ته زمنه م كارهبێ ئه، بهتی وایهناعهو قه كێشێتبێت، پێیدا ده

 رار نابێت.ر قهبه

ی، بكهری لێدهكهو،و دااڵنهر راڕهگه، ئهورهژوورێكی گه یتهگهڕیت، دهوێ تێپهله  
 ی شینی تۆخ بۆیهبۆیه به م ژوورهكانی ئه. دیوارهوهگرێتهده كهموو بینایهپانتایی هه

 كه باشی دیاره و بهنییهته كپارچهی یهكهو ساپیته. میچو پیسه ، تۆزاویكراوه
و،  نكههڵ دزستاندا دووكه ڵكێشن ولهدووكه بێ م ژوورهیری( ئهكانی )موغهبوغارییه

ی تیبهكه وهدیوی ناوه كانی ناقۆاڵن، لهرهنجهنیشێت. پهراپای دهسه نی لهو ته سیان
، و بێ نموودی كردووهی دی ناشیرینهێنده كه و پێكیان بۆ كراوه ئاسنی ناڕێك

و رمی شۆرله. بۆنی كهقی بردووهپۆشە بۆرو چڵكن، شهختهته كه كهی ژوورهمینهزه
 و مێشوولهنه، گهو نۆشاتر دنیای پڕكردووه و ئامونیاكوتیڵی چرای نهترشاوو دووكه

باخی  تهچوویته تۆ وایه را دێت، لهسهت بهم بۆنهڵجار ئهوههه ، كهراتێنیانهته
 . وهرانهبهگیانله

المێكی یان زهكهر یههه ،دانراوه وهكهریزی یه وێك بهخه ختهند تهدا چهم ژوورهله  
، وهوكاڵوی مۆد كۆنهو شهكلێته و، بهخۆشخانهی شینباوی نهدیزداشه به كه رهسهله

 .وتووهیان پاڵكه دانیشتووه

موویان وانی دی هه، ئهندهمهوڵهچینی ده ر بهكێكیان سهنیا یهرن، تهفهتێكڕا پێنج نه  
نیشت تهرێك به م كهكهختی یهر تهسهسبكارن. لهرو كاوهشوڕووتی پیشهره
فرمێسك  داری، چاو بهو بنێسی، سمێڵ سوورو بریقه سێكی باریك، كهیهوهرگاكهده

 ڕوانێتهده وهستاو بێ پسانهپه و لهستی داناوهردوو دهنێو هه ری له، سهدانیشتووه
كی تاڵی یهكێشێ، بزهڵدهجوڵێنێ، ئاخ هههر دوو رۆژ سهم خۆی. شهردهك خاڵی بهیه
وانی دی شداری گفتوگۆی ئهن بهگمهده. بهیهژارهو په مو ئالكاوی خهیهوهر لێوهسهبه
ركاتێ خواردنی كرێن. ههلێی ده كه وهش ناداتهو پرسیارانهاڵمی ئهن وهتهكات، عادهده
و كورت كۆكه قوڕێنێ. بهڵی دهكی میكانیكی ههیهشێوه و بهندوچووننێ، بێ چهبده

خۆشی تووشی نه تازه كه كانیا، دیارهڕاوهڵگهگۆنا الوازو سوور هه یا، بهكهدژواره
 . )سیل( بووه باریكه ردهده

نگی، ردێن ڵهو چهڵهبااڵی، زیته مێردێكی كورته، پیرهوهوهوالی ئهی ئهكهختهته له  
كانی رهنجهر پهبه ، بهوهرۆژه بینرێت. بهشان، دهڕهكو قوڵهشی قژ لوولی وهقژ ره تیژی



ی كهوهخه ختهر تهسهژنۆ لهوئهستهكو توركان دهكات، یان وهده دا پیاسهكهژووره
 رمهو نهكاتده و سۆزه كێشێتده جوڵێت، فیكهیتا دهیتا پهو په نیشێتخۆی داده
 ڵێت.گۆرانی ده

و و شادمانی مندااڵنهنگوڵیمان شهستێ، ههڵدهتی خوا ههوانیش، كاتێ بۆ عیبادهشه  
رۆكی و به سینگ كێشێت بهمشت ده به تی وایهوێ. عادهكهردهده وهسیمایهیی بهڵهزیته

موسای  دێوانه م پیاوهكون بكات، ئه رگاكهری قامكان دهسهكات بهست دهخۆیدا، قه
بێت، ی كاڵودۆزی دهكارگه پێش، كه وهی بیست ساڵێك له. نزیكهیهكهو جولهناوه

م و بۆ ئهبێتچێت، شێت دهتاندا تێكدهژمهحه سووتێت، لهو دهگرێتی گڕ دهكهكارگه
 ی دێنن.یهخۆشخانهنه

 كهقاوشه ن لهدهو دهبه رێگهنیا شدا تهشه موو دانیشتووانی قاوشی ژمارهنێو هه له  
كاندا قامهشه و له رێده ش بچێتهكهخۆشخانهنه ت لهنانهو تهرێ،ده بچێته

 ی كهوهبۆ ئه وهڕێتهگهده م ئیمتیازهی ئهرچاوهسه تهڵبهبكات. هه و پیاسهوهبسووڕێته
كی یهو دێوانه دارو ، شێتو پێشینهدرێژا خۆشێكی بهكو نهمێژ بوو وه له م پیاوهئه

 وهڵكی شار بهمێ بوو خهچی شار ناسرابوو. دهو گاڵته لیبۆك ی، بهو بێوه ئارام
كسۆكاندا  و پۆلێك لهڵێك منداڵنێو كۆمه كانی شاردا، لهقامهشه له ڕاهاتبوون كه

ندێجار ، ههوهو سۆلهعل نه ، بهوهیهكهیرهسه وكاڵوهو شهدیزداشه به م پیاوهبیدینن. ئه
و  ر ماڵبه، لهوهسوڕێتهكاندا دهقامهشه رپێ لهبێ دهت بهنانهو ته پێ خاوسی به

شوێنێ كواسی )كۆال(  كات. ئیدی لهند كۆپیكێك دهو داوای چه ستێوهكاندا دهدوكانه
سكی تێرو نگێ بهخشن، ههبهپێ دهند كۆپیكێكی كی دی نان یان چهجێیه نێ، لهدهده
ك ڵ خۆیدا دێنێ، نیكیتا نهگهك لهرچییهاڵم هه. بهوهڕێتهگهده كهبۆ قاوشه وهڕكی پڕهبه
ی وهتاڵكردنه م بهدهسێنێ، بهتۆبزی لێی ده و به ییڕی تووڕهوپهڵكو بهخۆشی به به

م ی ئهچیتر رێگه گرێت كهد دهشایه خوا بهو  خوات، سوێند دهوهكانی دیوانهگیرفانه
هیچ  وهوهالی ئهبه وێ. چونكهقامان بكهنێو شه و به رێده نادات بچێته یهكهجوله

 .ردانی خراتر نییهو پاشاگه زمیبێ نه دنیادا، له شتێك له

ر گهات، ئهڵكی بكتی خهكات خزمهزده، حهتهموسیكا)موسا(، پیاوێكی خۆشخزمه  
ڵێنیان پۆشێت، بهنوون، دایان دهده داتێ، كهتینووبن ئاویان ده كههاوڕێیانی ژووره

یان بۆ دروست بكات. وكاڵوی تازهیدا بكات، شهند كۆپیكێكیان بۆ پهكی چهیه داتێ كهده
. یفلیجهئ كات، چونكهده وهپی خۆیهچهستهی دهو پیاوهمی ئهدهمراك خواردن به به



ناكات،  وهی مرۆڤانییهكی دیكهیهنگێزهر ئهڕووی هاوسۆزی یان هه له م كارهئه تهڵبههه
هاو  له كێكه، گرۆمۆف یهی گرۆمۆفهكی كوێرانهیهوهڵكو زیاتر السایی كردنهبه

 .ڕاستیدایه ستهی دهكهوهخه ختهته له كانی خۆی، كهقاوشه

، ماڵباتێكی ڕۆشنبیره ، لهیهو سێ ساڵه ن سیمهنجێكی تهگرۆمۆف، گه ئیڤان دمیتری  
وای  كه ك بووه، پاشان تووشی شێتییهو سكرتێری پارێزگا بووه جاران دادسێن

زۆری خۆی  به م پیاوهن. ئهكهو تاقیبی ده نوهدوایه به میشههه ست كردووههه
 چێت، بهوده دا دێتكهقاوشه وێت یان بهكهی دهكهر جێگهسهو له كاتده گرمۆڵه

وماوێكی رو قهڕوانی بویه، چاوهرانهو نیگه ریشانپه میشهنیشێت. ههن دادهگمهده
و  نگبێت، یان ده وهكهدااڵنه ژاوێك له ژاوه ته. چ قورهكراوی ترسناكهڕوان نهچاوه

خات: "تۆ بڵێی ڵدهكانی هه، گوێچكهوهكاتهێ، ملی قوت دهستهه وهكهوشهحه بانگێك له
واری دا شوێنهم كاتانهن؟" لهكهو دهو سۆراخی ئهو هاتبن؟ ئایا تاقیب دووی ئه له

 وێ.كهردهده وهسیمایه كی نا ئاسایی بهو بێزارییهتیحهناڕه

وارو ماكی ئاشكرا شوێنه ، بهاوهڕڵگهردههزه ی دایمهكهو الوازه پان موچاوهده  
یی میشهو ترسی هه ك، ئازاری روحییهكو ئاوێنه، وهدیاره ختی پێوهدبهو بهتیگبهنه
و ، ئهرنجهی سهو مایه رمتواری نهداو ئهوێ، ئهم خۆش دهم پیاوهنوێنێ. من ئهو، دهئه

 ستیاریسیمای، هه تهوتووهكه وهقووڵهو ئازارێكی نجهۆی ره به ی كهباریكانه چرچه
 وهكانیهچاوه و جوان له نوێنێ. پرشنگێكی فێنكو دهندی ئهو هۆشمه كیو زیره

و  بدهئه ر بهدهبهڕاده له پیاوێكه ، چونكهدڵهم زۆر بهم پیاوهقوڵێت. من ئهڵدههه
وانی دی رێزی موو ئهنیكیتا، هه له ه، جگبانهسۆزو میهره و بێ فیزو به تزاكهنه
 وێتهو بكهوهربێتهسێك بهستی كهده وچكێك لهك یان كهیهركاتێ دوگمهگرن. ههده

 وهیداتهو دهوهگرێتهڵی دهخوارێ، هه ی خۆی دێتهكهوهخهختهته عاردی، خێرا له
هاوڕێكانی  بێت، ڕۆژ باش لهو ڕادهخه له ك كهیانییهموو بهی. ههكهنهستی خاوهده
 كردن.و باشی لێدهنێو جێگا شه چووهده وێش كهكات و، شهده

 وهكاتانهرهو حهییمیشههه رانییهو نیگه رێشانیو پهموچاو، بهده نیا بهته م پیاوهئه  
كانی كرداره لهڵكو شێتاتی وی زیاتر بوو،بهوت شێت نهكهردهده وهسیمایه به كه

و پێچێتده وهخۆیه ی توند لهكهو، دیزداشهندێ شههه وێ، بۆ نموونهكهردهیدا دهدیكه
 دا یان بهكهناو قاوشه ز بهلهچیڕێ، بهدانه وێتهكهو ده رزێتلهكو بی دهی وهستهجه
پڕ  . لهتوندی لێهاتووه كیتایه تۆ وایه چێت. لهو دهكاندا دێتوهخهختهینی تهبه



تێكی زۆر گرینگیان بۆ تی بابهكیهرهگه تۆ وایه هاوڕێكانی، له ڕوانێتهستێ، دهوهده
كانی قسه س گوێ لهكه ست بكات كهك بڵێی ههاڵم زۆری پێ ناچێ، وه، بهوهبگێڕێته

 به و درێژه داتر بادهتی سهو بێتاقه بێزاری س لێی تێناگات. بهناگرێت، یان كه
ر ر ههسهكردن، بهزووی قسهزوو ئاره ش زوو بهوهدات. وێڕای ئهی خۆی دهكهپیاسه

ڕی ئاو وتاو وپهو به كاتو بۆ خۆی شل دهبێت، جڵهكی تریدا زاڵ دهزوویهخولیاو ئاره
پچڕ پچڕو ڵكی تا لێهاتوو ی خهكو وڕینهكانی وهقسان. قسه وێتهكهزرۆیی دهو تامه

 رنجی گوێگرن. كهی سهنگی، مایهنگی دهو، ئاهه كانیاڵم وشهفهوومن. بهزۆرجار نا مه
ردوو زانیت، ههئاقڵی ده م بهو هه شێت م بهگریت، ههو گوێی لێده قسان وێتهكهده

كانی وی امێزهئ وڕێنه ی قسهو شرۆڤهوهگێڕانه تهڵبهیت. ههكهدی دهی تیا بهكهتهحاڵه
و زۆردارو ر، باسی ئهشهڕی بهو بێ فه تو دونیه. باسی بچووكیجگار دژوارهیه

 و ژیانهن، باسی ئهكهری پێشێل دهروهو دادپه تقیقهحه كات كهده مكارانهسته
و یانبێت، باسی ئهدا دهم جیهانهله ڵكانی ئایندهخه كات كهده و شكۆداره خشاندره
و قی زۆردارانو دڵڕه تیوجیهگه میشههه كات، كهده رگا ئاسنانهندو دهشیشبه رهنجهپه

ندی گۆرانی ئازادی، ندێ بهكانی ههو قسه كات، قسان دهوهیاد دێننهمكاران وهسته
 راون.گوت هێشتا تا كۆتایی نه ، كهوهبیر دێننهوه كۆنانه و سروودهندی ئهندێ بههه

((٢)) 

پیاوێكی  نێوی گرۆمۆف، كه رێك بهرمانبهپێش، فهوهساڵێك له ، پازدهی دوازدهنزیكه  
ڵ گهبوو، دهكی خۆی ههكی شاردا خانوویهرهقامی سهشه ند بوو، لهمهوڵهڕێزو دهبه

و  سێرگی نێوی بوون بهژیان. گرۆمۆف، دوو كوڕی ههدا دهو خانووهیدا لهكهوادهخانه
 ردهخۆشی دهنه به یی بوو كهمی خوێندنی ئامادهقۆناغی چواره ئیڤان. سێرگی، له

و ختی دبهبه ستپێكی زنجیرهتاو دهرهسه بوو به رگهم مهمرد، ئیدی ئه باریكه
رگی ك دوای مهیهفتهماڵباتی گرۆمۆف كرد. هه ناكاودا رووی له له ك كهتیهگبهنه

 برد، لهدادگا، زۆری نه دزی گیراو درایهزویرو پارهتی تهتۆمه ی بهكهپیره گی، بابهسێر
رچی دارو و هه یكهتێ( مرد. ماڵهخۆشی تیفۆس)گرانهنه ی زینداندا بهخۆشخانهنه
و  لیر ساجی عهسه وتنهو دایكی كه و ئیڤان دمتریچوهڕاجههه بوو، خستیانهداری ههنه
 ما. و رۆزییان نهكی رزقیهرچاوهیچ سهه

فتا ست حهشه و مانگانهیخوێندی پترسبۆرگ دهزانستگه ئیڤان، تا بابی مابوو، له  
كرد. لێ دهداری نهو نهئاتاجی  ستی بههیچ كلۆجێ هه و به گرتردهبابی وه رۆبڵی له



تا  وهیانییهبه بگۆڕێت. ناچار بوو لهتی واوهتهوتی ژیانی بهو ڕه وشنها ناچاربوو ڕه
دو دیكۆمێنتان نهیان سه وهتی بڵێتهرسی تایبهو ناچیز، ده مكی زۆر كهكرێیه ئێوارێ به

تی و برسیه دارینه ر لهش، ههو كۆششه وڵموو ههم هه. وێڕای ئهوهپاكنووس بكاته
رخان رانی دایكی تهو گوزه وت، بۆ ژیانكهست دهكی دهرچییههه سی، چونكهلهخهدهنه
و  ختسه م ژیانهیتوانی باری ئهنجام ئیڤان دمتریچ، نهنارد. ئهوی دهكردو بۆ ئهده

ی ر دڵی، زانستگهسه نیشته ورهكی گهیهژارهو په مق بوو، خهی لهببات، وره قورسه
ی رێگه ی خۆیدا، توانی لهكهچكۆله رهشا وێ، له. لهوهڕایهرك كردو بۆ ماڵ گهته
كرد رچی دهاڵم ههزرێت. بهتایی دابمهرهمامۆستای سه ، بهستڕۆوهندێ دۆستانی دههه
 كان بۆ خۆی ڕاكێشێت، بۆیهتوانی دڵی قوتابیهیدهسازاو نهدهكانیا نهڵ هاوكارهگهده

ش مانگێك بێ كار ی شهمرد، نزیكه ش بوو. دایكیم كارهرداری ئهستبهزوو ده زوو به
دادگای  نجام لهو ئاو بوو، تا ئه خواردنی نانی وشك یهو ماوهدرێژایی ئه بوو، به

مان هه ر لهكرد، ههریان نهخۆشی دهر نهبهزراو تا لهی سكرتێر دامهپله شاردا به
 .وهپۆستدا مایه

 میشهبوو. ههت دیارنهالمهو سهسێكی ساغتیش كهقوتابیه ت بهنانهئیڤان هیچ كاتێ، ته  
سیڤ و تووشی په وتكهخۆش دهرما نهمترین سهكهو الواز بوو، بهردنگزهسێكی رهكه
 وتكهی پێدهگێژكهرهراب سهپێكێ شه بوو. بهوی باش نهم بوو، خهبوو، خواردنی كهده

ستێ، و ئاشنایاندا ببه ڵ دۆستگهندی دهیوهپه كرد،زی دهبزڕكان، زۆر حه وتهكهو ده
 قینهو ڕاستهتی نزیك توانی دۆستایهیده، نهوهدمجێزی خۆیهو به دگومانیهۆی به لێ به

سووكی  و بهكردڵكی شاری دهخراپی باسی خه سێكدا بكات. زۆر بهڵ هیچ كهگهده
واڵویان، و خه یوان ئاساو سستو ژیانی حهزانیو نههلیگوت جهكردن، دهشای دهمهته
رچاوی. به و بازاڕی دێنه و سووك  و، نزمتهفرهی نهن و مایهكهو بێزاری ده ستپه
و گوڕو  رمنگی گهده ساو هێواش یا بهنگی ڕهده یا به میشهرزو تیژ بوو، ههنگی بهده

بوون، باسی  راشكاوو راستگۆیانه میشههكانی هكرد. قسهژاو قسانی دهو شڵهئاشوفته
ی كهدڵخوازه تهر بابهسه وهی دێنایهكهری قسهنجام سهئه ڵدا بكردایهگهر شتێكت دههه

 :خۆی كه

كی هایهو به دا هیچ ئامانجی ئێمهڵگهكۆمه ، لهرهتبهو تاقهدا ناخۆشم شاره"ژیان له  
و  ڵیندهو گه. زۆرداری و بێ ئامانجهو ئاڵۆز نادیارو گونگڵكی ، ژیانی خهرز نییهبه
ڵكی كوژێت. خهڵكی، ژیان دهیی و ڕووبینی خهچهڵهو دهو دوو رووییرستیلپههه



و و تێرشۆرو پۆشتهژین. خۆشخۆرو ئاسایشدا دهخۆشی و بێ ئابڕوو لهڵهبوده
دۆیان ناگات. نانی وشكیانیش  پاك، نانیان بهندو داوێنڵكانی ئابڕوومهاڵم خهرداخن، بهپه
و شانۆو و ڕۆژنامانقوتابخانان پێویستی به یهڵگهم كۆمهوێت. ئهست ناكهئاسانی ده به

و  ڵبكاریزویرو قهی تهوهستی باڵوكردنهبهمه ی بهرجهو مه، بهیهكتێبخانانی گشتی هه
كو هێزێكی ڕۆشنبیران وه زراندن. پێویستهامهد نهیهفی نهرهو بێ شهدرۆو ناپاكی

 له ڵگهكۆمه بێ كارێ بكرێت كهده تهڵبه. ههوهكدی خڕ ببنهوری یهده كگرتوو لهیه
كانی و كوڕییه مهێشتنی كهو هان بدرێ كار بۆ نه كانی خۆی ئاگادار بێتكێماسییه

 می بخوات."خهو  ی ترسناكی خۆی بترسێتئاینده و لهخۆی بكات

كو نیگاركێشێك بوو، وهتیان، ئامانی نهسڵهو خوو خه ڵكیر باسی خهسه هاتهده كه  
بات، شك نه نگێكی دیكهو هیچ ڕه كار بێنێش بهو ره قی سپینگێن زهنیا ڕهته كه

م كهی یهستهبوون: ده ستهڵكی دوو دهڕی وی خهباوه زانی، بهدهوی نهمیانڕه
و ناپاك بوون. زۆر  گریسو نهڵپهم چهی دووهستهو ده ندو دروستكار بوونئابڕوومه

 خۆی بۆ تاقه چی بهكرد، كهو ئاشقێنی ده و گوڕی باسی ژنانرمئاو و تاو وگه به
 بوو بوو.جارێكیش ئاشق نه

ڵكی شار خۆشیان اڵم خهدمجێز بوو، بهو بهتبیعهته پیاوێكی تونده ندهرچههه  
 گوت : "ڤانیای ئازیز".پێیان ده وهبانییهمیهره و به گوتدهیان نهپاشمله و له ویستده

و  زمنه ڵكی، بهچوونی خه وهنگهده و به تكردنیلی خزمهروح سووكی، مه  
تی و ڕواڵهن و دیمهی كهكۆنه تهرباری چاكهی، سهكهرزییهی، ئاكار بهكهزاكوونیه

 یدا هاتبوون، كردبوویانهكهر ماڵباتهسه ی بهاڵیانهو بهتیگبهو نهخۆشی، ئهماندوو و،نه
 ن. ڵ بكهگهمی دهو هاوخهوهییان پێدا بێتهزهڵكی بهخه كارێك كه

ڕیان وابوو كانی باوهواو بوو وهاوشارییهوارێكی تهش، خوێندهمانهرباری ئهسه  
. زۆری ڕۆكهقامووسێكی گه كرد كهیریان دهسه و چاوهو بهزانیو شتێكی دهموهه
دا یانه عاتان لهسه برد. بهردهسهبه وهوهخوێندنه ی كاتی خۆی به، زۆربهوهخوێندهده

 كرد. بهشادهمهو گۆڤارانی ته كێشاو كتێبیی ڕدێنی خۆی رادهتووڕه و به نیشتداده
و زیاتر قووتیان  كاتكان دهشای وشهمهته وهزرۆییهتامه به ویا دیاربوو كهموچاده
 یزانی كهسێك دهموو كهرس بكات. ههو ماناكانیان ههوهدات تا بیانخوێنێتهده

 وهزرۆییهو تامه باریمان تاسهههبه خۆشی، چونكهخوو و نه به ال بووهی لهوهخوێندنه
 وتهكه، دهی پارش بوایهو ساڵنامهوتبا، با رۆژنامهست كهر دهبهر شتێكی هه



ریكی ، خهوهوتنهم پاڵكهده و بهمیشه، ههش بوایهوهماڵه ی لهندهوهی. ئهوهخوێندنه
 بوو.ده وهخوێندنه

((٣)) 

ناو  و بهوهابووهڵدی ههی پاڵتۆكهئیڤان دمتریچ، یاخه كی رۆژێكی پاییز بوو كهیانییهبه  
كی بلیغی دادگا بۆ كابرایهوتبوو تا تهوكۆاڵنان كهو كوچه كڕهسیاناو و قوڕاوی گه

و ربگرێت. ئهی لێوهكهرامهسڵ غهوه رێت و بهر، بهسه ی هاتبووهرامهغه كاسبكار كه
م كێك لهیه هینواند. لمبار دهو خه ستیانیانی دی پهی بهكو زۆربهش وهیانیهبه

ربازی چوار سه به ی كرد كهپچهلهكه ست بهوتی دوو زندانیی دهدا رێكهالكۆاڵنانه
نی ، یانی دیمهنانهدیمه مجۆرهست پێشیان دابوون. ئیڤان دمتریچ. بهده نگ بهتفه

ند، وڕوژاییان دهزهكردو سۆزو بهریشانیان دهشێوو پهمبارو پهخه زاندانییان، كه
 یریان تێكرد. لهو سه تیكان، كارێكی تایبهنی زاندانییهدیمه مڕۆكهاڵم ئهڕاهاتبوو، به

ویش رۆژان ئه رۆژێك له گینهله یاڵدا كهخه كی دیار، وای هات بهناكاودا، بێ هیچ هۆیه
و زندانی رههكاندا، بقوڕاوییه و كۆاڵنهكوچه ، بهمان شێوههه و به نو زنجیر بكه كۆت
 ن.ببه

نزیكی  ، لهوهڕایهگهو ماڵ دهرهبه وهنك كابرای كاسبكاره ی لهوهپاش ئه  
بوو. یارۆی ڵیا ههگهتی دهئاشنایه من بوو، كهتیشێكی ئهدا، تووشی موفهخانهپۆسته
 فتارهم رهڵیا هات. ئهگهنگاوێك لهند ههواڵپرسی چهو ههتیش پاش چاكوخۆشیموفه
و یاڵی ئه، خهو رۆژهدرێژایی ئهماڵ، به وهییهگه دگومانی گرۆمۆف. كهبایسی به بووه
 كردیه روونییهده رانییهم نیگه، ئهوهوتهكهدهی لێ دوور نهكدارو زندانیانهچه ربازهسه

و دنیا تاریك بوو،  تو هاشه . كهوهتوانێ بخوێنێتهو نه كرێتركیزی پێ نهته كارێك كه
 وهتالیهده وهیاڵهو بیرو خهم ئهده چاوانی، به چووهو نهیانی خهكرد. تا بهی پێنهچراكه

 ن.و بۆ زندانی ببه نو زنجیری بكه و كۆت ویش بگرنبادا ئهنه كه

 له كه خۆی ، دڵنیاش بوو لهكردووهكی نهتایهو خه یزانی هیچ تاوانزۆر چاك ده  
 اڵم باشهو دزی نابات. به چیاتی، تاواننا بۆ پیاوكوژی وساختهرگیز پهشدا ههئاینده

كی وتهرێكه و بهزانستهنه و له بێ ویستی خۆیپیاو به ئارادا نییه له وهری ئهگهئه
و ڵهنجام ههو ئه و ئیفترای درۆزنان وی بوختانشێت جڵهده تاوانێك بكات؟ باشه

ربازبوون ده كه وتووهكهرنهده بهجرهته به دان ساڵهر سهگههۆی دادگا بگیرێت؟ مهسه
و  وشم ڕهی دادگاكان بهوهله جگه مه؟ ئهحاڵهو زندان مه واییو بێنهژاری هه له



 ونهكهئاسانی ده ، زۆر بهوهمڕۆیانهی ئهو یاسایانه و رێنمایی تیاڵیهكۆمه رجهلومههه
ر بێتاوانێ حوكم بدرێت. گهئه یر نییهرگیز سهكو چۆن هه". وهوههووهو سهڵههه
خوازێت یان وا دهكهكاره و پزیشكان كه وانانو پاسه و پۆلیس كو قازیڵكانی وهخه
و رهبه رهبێت، بهڵكیدا ههتی خهگبهو نه ختیدبهو ئازارو به زابڵ عهگهرو كاریان دهسه
وێ، خۆشیان بیانهر بهگهئه بێت، كهق دهك دڵیان ڕهیهڕادهزابان، بهدیتنی ئازارو عه به

ك ته له ڵهفتارو مامهكی دی ڕهیههیچ شێوه رمی رۆتینی، بهی فهشێوه له ناتوانن جگه
و ڵ ئهگهكان دههیچ جیاوازییه ڕاستیدا له یهوهو، له نتاوانباران و موراجیعاندا بكه

 رانهبهو گیانلهڕشتنی خوێنی ئه و گوێ بهوهكوژنهگاو گۆتااڵن ده بێت، كهدا نهسابانهقه
 فتارهو رهران، بهو دادوه ت. جا قازیدڵدا نایه ییان بهزهو به حمك ڕهیهڕهو زه نناده

و  تیاڵیهموو مافێكی كۆمههه سێكی بێ گوناح لهكه یوه، بۆ ئهو رۆتینیانه ییزهبێ به
 و لهالدانی بسپێرنستی جهدهو به نحكومی بكهو مهن،حرووم بكهیاتی مهحه

تا بتوانن بڕیارو  واوهكاتی ته نیا پێویستیان بهستن، تهزندانی بپهی بێگارهگرتووخانه
 وهبێ تاوانه و پیاوهحكووم كردنی ئهمه یرێگه و رۆتینی، له تڵهشریفاتی غهته

 مووچه وهر ئهسهنیا لهته ن، چونكهاڵڵ بكهیان حهكهمووچه وهن،و بهجێ بكهجێبه
واو، نجام درا، ئیدی تهوكراو ئهیڕهپه شریفاتهم بڕیارو تهئه ختێ كهگرن. وهردهوه
 له دا، كهو پیسهچكۆله م شارهبتوانێ له یهنگێ كوڕ هه. ههوهبڕێتهموو شتێك دههه

قی ڵبڕێ، داوای ههنگ هه، دهخ دوورهد فرسهدوو سه وهی قیتارهتهحهنزیكترین مه
 رو پشتیوانێك! ئایا لهتاقیبی پارێزه وێتهو بكه خۆی بكات، دادخوازی بكات

 ت بهنانهو تهو لۆژیكیئاسایی ك بهو زۆردارییهقیهه نه موو جۆرهكدا ههیهڵگهكۆمه
و میهرئامێزی، بۆ  و باشر كارێكی خێرخوازی هه و به و پێویست بزانێت روریزه

و ڕق و به ببێت و تووڕه ڵسو گوناح، قه تبارێكی بێتاوانهاكردنی تۆمهكو ڕهوه نموونه
ق جۆیی و هه هادا دادخوازیكی وههڵگایكۆمه پێشوازی بكات، ئایا له وهزاییهو ناڕهكینه

 ؟كارێكی كۆمیدی نییه

رزێكی و له ترسیانی به، به وهی ڕۆژكردهوهو شهر چۆنێ بوو ئهئیڤان دمتریچ، هه  
تی واوهته ی. ئیدی بهنیهر ههسه كی سارد نیشتبووهیهقهو رابوو، ئارهخه له وهزۆره

و یگوت: "مادامێكی ئهدڵی خۆیدا ده یگرن، لهاتێ بیگرن دهر سهه دڵنیا بوو كه وهله
گومانی تیا  واتهداوم، كهر نهرۆكی بیریان بهو بهی دوێ شهتاریكانه و بیرۆكه یااڵتخه
 و بیرانهیاڵ و خهئه نا هیچ ماقووڵ نییهبێ ماكێكی ڕاستییان تێدابێ. دهده كه نییه
 دا بێن."یاڵدانی منو خه مێشكبه



ستێكی بهڕێ. بێگومان مهپهیدا تێدهكهی ژوورهرهنجهر پهبه خۆ بهكاوه وانێك بهپاسه  
نگی و بێده كڕی یدا، بهكهر ماڵهبهالم له. دوو زهت نییهاڵمهبێ مه م كاره، ئهیههه
 نگن؟.ستن، بۆچی بێدهوهده

ر بهی لهرۆژی رۆژ، ئۆقره و بوو، نهوی شهشه ، ئیڤان دمتریچ نهدواوه به وهله  
ی كهوشهحه ڕیبا، یان پێی نابایهیدا تێپهكهی ماڵهرهنجهر پهبه سێك بهر كهڵگیرا، هههه
موو ، ههكهری گشتی ئاسایشی ناوچهبهڕێوهری بهفسهزانی. ئهمنی دهو ئهجاسوس  به

 ، كهوهی خۆیهكهو موڵكه باخ ی، لهكهسپییهدوو ئه سكهگالی ڕۆدا بهكاتی نیوه رۆژێ له
و وهڕایهگهی ئیڤان دمتریچی لێ بوو، دهكهماڵه دا، كهقامهو شهرێی شار بوو، بهده له

بینی و سیمای وی دهئه تێ كهڕهر كهچوو. لێ ئیڤان دمتریچ ههی ئاسایش دهرهبۆ دایه
 كرد بۆیهی زۆر خێرا داژۆت، وای وێنادهكهو گالیسكهنواندر چاویا جۆرێكی دهبهله
. ئیڤان شاردایه تاوانبارێكی زۆر ترسناك له كه وهتی تا ئاسایش ئاگادار بكاتهیهلهپه

نیشت. و ترسی لێده كیچڵهقولبابێك ڕادهو ته نگر زهنگی ههده دمتریچ، وای لێهات له
شۆكاو قوشقی پهواو دهیناسیبا، تهم نهئه میوانێكی هاتبا كه كهن ماڵهر كاتێ خاوههه
خۆ دێناو  ی لهبزه درۆوه ، بهوانێك بوایهتووشی پۆلیسێك یان پاسه بوو. كهده
درێژایی  و ترس بنوێنێ. به یاڵو خه مو بێ خه تلێدان تا خۆی بێ منه فیكه وتهكهده

ن، بگیری بكهریاو خانهسه ن بهر ساتێ بدهی ههوهی ئهیاڵخه و به ترس و، لهشه
كێشا ڵدهی قووڵی ههناسهندێجار ههی پرخاندو ههرز دهنگی بهده اڵم بهوت، بهخهدهنه

 كرد كهیاڵ دهوای خه . چونكهنوستووه گوایه ن ماڵ، وا وێنا بكات كهی خاوهتا ژنه
و وێت، بێگومان هۆی خهوان ناخهشه ێت ئیڤان دمتریچ بهبزان كهن ماڵهر خاوهگهئه

تی وجا نۆبهروون. ئهو ئازاری دهزابی ویژدانبۆ عه وهگێڕێتهی دهكهوییهو بێ خه زڕان
موو هه تیان پێ دێنا كهناعهو لۆژێكی دروست قهوهو بیركردنه تقیقه! حهیهوانهو قهئه
 كه وهتهساغ بووه وه. ئهو بناوانه و بێ بنجو، شتێكی بێهودهی ئهرانییهو نیگه م ترسئه
بێت. پس ههو حه گرتن بێت، پێویست ناكات هیچ ترسێكی له سێك ویژدانی ئاسوودهكه
تر رانترو شپرزه، نیگهوهكردهتر بیری دهترو لۆژیكیانهترو واقیعبینانهاڵم تا ئاقاڵنهبه
نیا تاقی ته وێ بهبیه چوو كهكاری پیاوێك ده و، لهروونی ئهی دهبوو. كێشماكێشده

شێنێ، ور بوهو ته وڵبداتو تا زیاتر ههوهدارستان ببڕێته كی چڕهیهختانی بێشهدره
 م كێشماكێشهوت ئهركهن. كاتێ ئیڤان دمتریچ بۆی دهكهم نهن كهكان زیاد بكهختهدره
و  ترس هێناو خۆی به وهبیركردنه ، ئیدی وازی لهسوودو ئاكامهو بێ ی ئهرونییهده

 نائومێدی سپارد.



تی كاروخزمه له ڵكی. جاران كهخه رێزی لهپهو دووره گیریگۆشه وتهكه رهبه رهبه  
برد. دهری نهژێریا ده كۆڵێ شێرو له تی بێزار بوو، ئێستا لێی بوو بوو بهرمی حكومهفه
ی پێ بزانێت وهبێ ئهبه ن: بۆ نموونهو فریوی بدهوهنهترسا، داوێكی بۆ بنهده وهله

 خۆی له ن یان بهتباری بكهرتیلخۆری تۆمهبه و پاشان بهوهگیرفانییه نهك بخهیهپاره
 ن بهی لێبكهمهو ئهك بكاتیهڵههه زانستهنه كاندا، لهئیدارییه نووسینی نامه

وی ت بهمانهئه به ی كهڵكانهو خهی ئهتی، یان پارهی حكومهنامهڵگهزویركردنی بههت
یر و سۆراخی، سه تاقیب ونهو دزی بكه چیاتیتی ساختهتۆمه و به سپێرن، ون بكاتده
ی ك داڵغهزارو یهی ههعاتهر سهمڕۆ، ههكو ئهپێشتر هیچ كاتێك وه بوو كه مهئه
 رگیز بهدار ببێت. ههكهو ئابڕووی له بادا ئازادیینه ڕی كهپهدهێشكدا تێ نهمبه
ندی یوهئاشكرا په ، بهرانییهو نیگهم داڵغه. ئهبووهشێو نهو په ریشانی ئێستا پهندازهئه

ی وهزووی خوێندنهكرد، ئیدی ئارهم دهكزو كه وهرهدنیای ده ویان بهماسی ئهوته
 كزی.  یدایهو دهداست دهده ی لهزاكیره رهبه رهبوو، بهنه

ناری ندێكی كهكه وتبوو، لهفرێكی قورس كهبه هاردا، كهتای بهرهرۆژێكی سه له  
ویتریان هی و ئه ژنێككێكیان هی پیره. یهوهی كۆن دۆزرایهنازهدا، دوو جهكهگۆڕستانه

دیاربوو.  وهكهنازهردوو جهههرگی نائاسایی بهواری مهشوێنه همنداڵێكی بچووك بوو ك
 شاردا بوو به ناسراو له بوونی بكوژێكی نهو ههنازانهم جهی ئهوهئیدی باسی دۆزینه

و  نكهو نهڵكی گومان لهخه ی كهستهبهو مهر زاران. جا ئیڤان دمتریچ بهوێردی سه
اڵم بڕا، بهدهلێوانی نه له و بزهوهسوڕایهكاندا دهو جاده قامشه به زانن،بكوژ نه و بهئه
 لمێنێ كهدا بۆی بسهوڵی دهو ههبردنگێكی دهنگێكی دێناو ڕهكی دیتبا، ڕهئاشنایه ركههه
اڵم . بهتر نییهردانهاڵت نامهسهو بێ دهڵكی سڤیلكوشتنی خه دنیادا هیچ تاوانێك له له
 لێبڕا كه وهك بیركردنهیهت بوو، دوای ماوهبێزارو بێتاقه م درۆبازیهزوو له و بهزو

و دوو  وێكشێرێت، شهیدا وهكهن ماڵهژێرخانی خاوه خۆی له یهوهباشترین شت ئه
 م كهڵێ، رۆژی سێیهق ههرما ڕهسه ریك بوو له! خهوهدا مایهكهژێر خانه رۆژان له

 ی لهوهی كرد. بێ ئهی خۆی، دزهكهنهێنی بۆ ژووره كو دز، بهریكی كرد، وهدنیا تا
نگێك ر ده، گوێی بۆ ههوهستانهم ڕاوهدهدا بهكهنێو ژووره یانی لهجێی خۆ ببزوێ تا به

وتن، یانی زوو، پێش خۆركهبوو، بهنگ گوێ قواڵغ دهبچووكترین ده و به خستڵدههه
 یزانی كهدا كرد، ئیڤان دمتریچ زۆر چاك دهوشهحه زێك خۆیان بهند سۆپاساچه

گوت روونی پێی دهو وازوازی ده ن. لێ ترسدابنه كهقههاتوون بوغاری بۆ موبه
. ر كردووهبهو جلی بوغاری سازیییان لهو خۆیان گۆڕیوه ئاسایشن مانهبێ ئهو نهبێهه



وت، ركهدهوه وشهحه ر بكات، لهبهی لهوێ كاڵوو پاڵتۆكهی فریابكهوهو بێئه ییخشكهبه
 وهپینهم حهده و كسۆكان به گڕاكردن كرد. سهستی بهده كهر جادهسه ییهگه ركههه

گوێیدا  وژی با له كرد، وژههاواری لێده دواوه كی دێهاتی لهوتن، كابرایهدووی كه
و موو هێزی دنیا دوای ئهر ههكرد ههئیڤان دمتریچ وای وێنا ده اڵم. بهوهدایهنگی دهده
 ن.كهو دهو تاقیبی ئهوتووهكه

 ی ناردی بهكهن خانووهو خاوهوهو بۆ ماڵیان هێنایهوهسێك گرتیانهند كهنجام چهئه  
سی ر باسه دوورو درێژی دێمه پاشان به شوێن دكتۆردا. دكتۆر ئاندرێ ییفیمیچ، كه

اڵی و ئاوی گه نری دابنهر سهسهڕ لهرۆی تهپه ستووری دا كهو ده ویش، هاتئه
كاتی  رێكی باداو رۆیی، لهسه وهرهسهو كه داخن. پاشان بهرخوارد بدهمۆرتكی ده

 ورهكابرا به نێرێت، چونكهدوویدا نه چیتر به ی گوت كهكهن ماڵهخاوهیدا بهكهرۆییشتنه
و  ی ژیانئیڤان دمتریچ، پاره و ئازار ببینێ. جا چونكه تزیهو، نابێ ئه ڕواتشێتی ده

روونی، خۆشانی دهقاوشی نه یان برد، لهخۆشخانهبوو، بۆ نهفی عیالجی نهسرهمه
و  تحهی ناڕهكانی دیكهخۆشهو نه گرتوت، بیانووی دهخهدهوان نهواندیان. شهخه

 ستووری دكتۆر ییفیمیچ، بۆ قاوشی ژمارهده ند رۆژێك بهكرد. دوای چهبێزار ده
 .وهشیان گواستهشه

ن خاوه كانی، كهاڵم كتێبه. بهوهبیرچووه ڵكی، ئیڤان دمتریچیان لهساڵێك بووری، خه  
ر هدا دای نابوون، هكهدااڵنه و لهوهكهیهندوقۆكهناو سه ڵی ڕشتبوونه، ههكهماڵه
 ك بردیان.ڕهمووی مندااڵنی گههه

((٤)) 

بوو،  كهپی ئیڤان دمتریچ، موسیكای جولهچهستهختی دهكو پێشتر گوتم، هاوتهوه  
 ی بهكهموچاوە سپیه، دهوهڵهو قه كی قوتڕاستی دێهاتیهستهختی دهاڵم هاوتهبه

و  ڵمهته یوانهم حه، ئهدیاره هتی پێوواوهو بێهوشی تهواری بێ فیكری ئاشكرا شوێنه
. ستداوهده ستكردنی لهو هه توانای هزرین مێژه ، لهو زۆر خۆره و چڵێسڵپهچه

 و ناخۆشی لێدێت. سكونی خوا بۆنێكی كهدایمه

یی زهبه وهمهالی كهی بهوهی پێ سپێردرا بوو، بێ ئهو پیاوهرستاری ئهپه نیكیتا، كه  
، ی نیكیتا زۆر گرینگ نییهكهدات. لێدانه، زۆر خراپی لێدهوهكانی خۆیدا بێتهستهده به

 رنجهی سهی مایهوهاڵم ئهڕاهاتبێت، به لێدانه و جۆرهكی گوندی بهبابایه گینهله چونكه



 ك نهیهفزه تادا نهكانی نیكیر بۆكسهنبهههله نهودهو كه وجگه رهوهم بوونهئه كه یهمهئه
گینگڵێك  كهوهخه ختهر تهسهرمیلێكی قورس، لهكو بهنیا وهڵكو تهك ناكات، بهیهجوڵه

 و هیچی تر. داتده

 ، كهیهرهتگوزاری دایهش، خزمهی شهری قاوشی ژمارهفهمین نهو دوایه مینپێنجه  
رد. جووتێ ی موو زهڵهبااڵی سیسه ته، پیاوێكی كورری كردووهبهپێشتر كاری پۆسته

كانیا، و پرشنگدارو روونه ڵو زیته ئارام چاوه . بهیهاڵم فێاڵوی ههبان بهچاوی میهره
دڵی  و خۆشی له كی زۆر گرنگنهێنییه كه ر، وادیارهوروبهده ڕوانێتهشادمانی ده به كه

ی م كاره، ئهوهشارێتهی خۆیدا دهكهكهدۆشهژێر  شتێك له میشه. ههشارداوهخۆیدا حه
رمنی ر شهبهڵكو لهی لێ بدزن یان لێ بڕفێنن، بهكهبادا شتهنه كه نییه وهترسی ئه له

، پشت كهرهنجهر پهبه چێتهندێجار دهسێك نیشان نادات. هههیچ كه به و شتهخۆی ئه
شای مهو تهوێنێتنهر دادهكات، سهده وهخۆیه رۆكیبه هاوڕێكانی، شتێك به كاتهده
 و شپرزه شۆكێپهر دهكسه، یهوهسێك لێی نزیك ببێتهدا كهم كاتهر لهگهكات. ئهده
ی په ڵبته، ههوهشارێتهستیا دهناو ده ، لهرۆكی خۆی داوهبه له ی كهو شتهو ئهبێتده

 .م نییهستهكی زۆر ئهكانی وی كارێنهێنییه بردن به

 ڵێت:ئیڤان دمتریچ وده كاتهزۆرجار روو ده

دوو(،كاندید كراوم.  داری نمرهستێره! بۆ میداڵی )ستانیسالفی ئهپیرۆزباییم لێبكه-
ر بهاڵم لهدرێت، بهو بێگانان ده نگیانڕهفه نیا بهدار تهستێرهدووی ئه میداڵی نمره

 .بواردووه رجهو مهن لهتی منیاكی تایبههۆیه

و  ڕواتری دهسهو لهكێنێتهڵدهكانی ههر سامی شانهسه، بهوهم بزهدهوجا بهئه  
 ڵێت:ده

 بووم.نه درزانیهو رێزو قهڕوانی ئهپیاو ڕاست بڵێ چاوه-

 م.رناكهده م شتانهر لهمن سه-: وهداتهاڵم دهو گرژی وه ستیپه ئیڤان دمتریچ، به  

ی خۆی كهر قسهسهو لهوهكاتهكانی بچووك دهكراوییهمه ر، چاوهبهپۆسته لێ كۆنه  
 ڵێت:و ده ڕواتده



ح میداڵی سهبم؟ ئهف دهڕهچ میداڵێك موشه ی نزیكدا، بهئاینده له زانی كهده-
 به نێ، خاچێكی سپیهتێك دێحمهموو زههه و میداڵهنێ، ئهدهی قوتبی(م دهستێره)ئه
 .... میداڵێكی زۆر جوانهوهشهوارێكی رهنه

و  كهاویم، یهشهكو ژیانی ناو قاوشی شه، وههیچ شوێنێكی دیكه قی ژیان لهلههئه  
، كهوهڵهقه و دێهاتیهكهمێردهس، پیرهدوو كه له یانیان جگه. بهر نییهتبهو تاقه ناخۆش

و چاویان  مست و دهدا دهورهئاوێكی گه كۆله و لهكهدااڵنه چنهكان دههخۆشموو نههه
 وه. دوای ئهوهنهكهموچاویان وشك دهو دهستریان دهكانی بهداوێنی جبه و به شۆنده
یان چا وهكهخۆشخانهی نهكهكییهرهبینا سه . نیكیتا، لهوهخۆنهدا چای دهكهنهكوپی ته له

ی و شله ڕوان سوپدات. نیوهكێكیان دهر یههه ك كوپ چای بهو یه بۆ دێنێ
كان نێ. باقی كاتهدهڕۆیان دهی نێوهكهی خواردنهنهنێ، ئێواران پاشمهدهرمیان دهلهكه
 هن، بكهرێ دهشای دهمهته وهكهرهنجهپه ون، لهكهر جێگاكانیان پاڵدهسهون، لهخهده

ت نانه. تهموو رۆژێكیانهی ههرنامهبه مهن. ئیدی ئهكهده دا پیاسهكهناو قاوشه
 . وهكاتهو ده كاتكانی خۆی دهو نیشانهباسی میداڵ  میشهش ههكهرهبهپۆستهكۆنه

ری ستووده مێكهبینرێ. دكتۆر دهده سێكی تازهن كهگمهدهشدا بهشه قاوشی ژماره له  
وێ یانهده ی كهوانهی ئهی ژمارهوهله جگه مهگرن. ئهرنهوه خۆشانی تازهنه كه داوه
ر ربه. )سیمیون الزاریچ(ی بهمهر كهموو دنیادا هههه ن، لهری شێتخانان بدهسه
 ی كهوهباسی ئه تهڵبهدات. ههش دهشه ری قاوشی ژمارهردوو مانگ جارێك سههه
و  داتتی دهو، چۆن نیكیتا یارمه كاتكان چاك دهخۆشهری نهچۆن سه رهربهم بهئه
 ستهو مه رانندهو خه نۆلخه رهربهم بهكان چاویان بهخۆشهها چۆن كاتێ نهروههه
 و پێویست ناكات.بن، شتێكی زیادهك دهرهته و زاره هاڕوژێنوێ دهكهده

حكومن كان مهخۆشهنه ت. بۆیهنایه م قاوشهسی دی بۆ ئهكه كهرهربهبه له جگه  
 یر لهكی سهنگۆیهاڵم دهواو. بهو ته نیا سیمای نیكیتا بدیننموو رۆژێ تهی ههوهبه
 هاتوچۆی قاوشی ژماره تهوتووهكه كهدكتۆره ڵێن گوایه، دهوتووهدا داكهكهخۆشخانهنه

 دات.كان دهخۆشهری نهوامی سهردهبه و به ششه

((٥)) 

 یر بوو!كی سهنگۆیهقی دهلههئه  



تافی  ڵێن لهدیار بوو. ده پێستی خۆیدا پیاو وپیاوانه دكتۆر ئاندرێ یفیمیچ راگین، له  
ساڵی  له ، كهوهسنفی ڕۆحانیانه بچێته زی كردووهو حهدین بووه الویدا زۆر به

 كادیمی زانستهئه بچێته نیاز بووه ، بهواو كردووهیی تهئاماده دا خوێندنی١٨٦٣
ئاشكرا پێی  و بهپێكردووه ، زۆری گاڵتهڕاح بووهو جه اڵم بابی پزیشككان، بهئاینییه

 و بهكات وا حاشای لێدهئه شهقه و ببێ به ی ڕوحانیانندهناوه ر بچێتهگهئه كه گوتووه
 خۆم لهاڵم زۆر جار به، بهند ڕاستهتا چه یهم قسهنازانێت. من نازانم ئهكوڕی خۆیی 

 كردووهستی نهرۆژان هه ت رۆژێ لهقه تی كهگوتوویه كه )ئاندرێ ییفیمیچ(م بیستووه
واو كردنی كۆلیجی رحاڵ پاش تههه و زانستێن پزیشكی بێت. بهدكتۆری  زی لهحه

و  دینداری دایهتای ژیانی دكتۆریشیدا، خووی نهرهسه شیش. لهكه بوو بهپزیشكی نه
 چوو.دهكی ڕۆحانی نهكابرایه له مڕۆكهكو ئهروههه

اڵفاتی دو قهرو ریشی زبرو قهچوو. سهو زبر دهالحێكی تۆكمهفه ت زیاتر لهڕواڵه به  
. بیر پیاو دێناوهكانی وهنی جادهیبی بهدهو بێ ئه چیانی گۆساخیخانهو دزێوی، مهتۆكمه

كی پوویهو كهماری شین بوو، جووتێ چاوی چكۆلهده كپارچهموچاوی زبرو یهده
و  ویك قهچهو مه سترزی ناوشان پان، دهی بااڵ بهتهالمێكی كهبوو. زهسووری پێوه

سێكدا بكێشێت، ڕوح ر كههه ر مستێك بهگهكرد ئهوتۆ بوو، وات وێنا دهستووری ئهئه
 وهڕاڕه ر لهگهكرد. ئهفتاری دهره وهو سڵكردنهپارێز اڵم زۆر ئارام بوو، بهرنابات. بهده
یان بكات، ی رێگهستهبهو مه، بهسێكی دی بوایهدا تووشی كهكهخۆشخانهی نهكهنگهته
و  رمو نه نگێكی نزمده ڵكو به، بهكراور دهسهكو تهوه بهنگێكی قهده ك بهستا، نهوهده

توانی كراسی یدهنه بوو، بۆیه وهردنییهگهبه ورهكی گهیگوت: "ببورن!" لوویهناسك ده
و ناسكی بێ  رمتانی نهكراسی چیت یان كه میشهو هه ر بكاتبهق لهملیوان ڕه

 و پۆشاكیا له رگو به جل هكی گشتی بیهشێوه كرد. یانی بهر دهبهملشۆی)یەخە( له
ی ر جلی تازهگهكرد. ئهساڵی دهشی دهست جل بهچوو. دوو دهدهدكتۆران نه
ری بهو لۆچی له چرچ ر بهكڕی، ههی دهكهكی جولهدوكانی كابرایه له پێویستبایه

پێشوازی  وهنهو جالر بههات. ههدهكانی، جلی لێنهكۆنه جله ی بهد خۆزگهكردو سهده
ر بهی لهمهئه تهڵبهمیوانیش. هه چووهخواردو دهده كرد، نانی پێوهخۆشان دهنه له

و و بێ موباالتی مساردی ی خهڵكو زادهكرد، بهدهداری نهو نه ژارییی یان ههپیسكه
 تی خوی بوو.رواڵه دان بهو گوێ نهییشتن گهخۆڕانه به



زگا و )ده، ئهی ئێمهكههات بۆ شاره زیفهوه ندرێ ییفیمیچ، بهئا كاتێ كه  
نی بوو. بۆنی بۆگهو حاڵێكی زۆر خراپی هه زعو سپێردرا بوو، وهبه (ی كهخێرخوازییه

سارو حه كاندا، لهوهڕاڕه كاندا، لهقاوشه ویست لهڕۆیی، كوڕم دهك دهڕێیه عاتهسه
بدات.  ناسهئاسانی هه نی بهر بۆنی بۆگهبهدا، بتوانێ لهكهخۆشخانهی نهوشهحه

 كاندا لهخۆشهڵ نهگهكانیان، دهو منداڵه كانرستاره، پهكهخۆشخانهتگوزارانی نهخزمه
و و پێشكهست سیسركهدهبه موو دادو بێدادیان بوو كهر ههوتن. ههخهك شوێن دهیه
 .و ژیانیان زۆر خراپهڵگیراوهیان لێ ههوههوان، حهوهو مشكانه سپێئه

كانی شتهبوو. تهك قیڕات ههرو یهشتهنیا دوو نهدا تهكهخانهستهری خهرانسهسه له
و جل شۆرو پزیشكیاری  وان. پاسهتاتهڵگرتنی پهماری ههعه یان كردبوو بهكهرماوهگه
 كردهماحیان دهو تهكردكان دهخۆشهنه موویان دزییان لهر هه، ههكهخۆشخانهنه

 ی پێش ئاندرێ ییفیمیچ، بهوهی پێشوو، یانی ئهكهدكتۆره ت بهبارهخۆراكی وان، سه
و ژنانی  رانسیسته و لهوهفرۆشتهی دهكهخۆشخانهو سپرتۆی نه كحول وهدزییه

باشی  ڵكی شار به. خهواوی بۆ خۆی دروست كردبووكی تهرایهمسهرهخۆش، حهنه
كرد، باسیان ده وهشهغهموباله ت بهنانهبووو، تههه ردانیهو پاشاگهم ئاژاوهئاگایان له

م بكارانی ئهبهیان بۆ سه. تاقمێك پاكانهر ئاگاشیان لێ نییهنواند ههچی وایان دهكه
چینی  موویان لهر هههه یهنهخۆشخام نهخۆشانی ئهیانگوت نهكردو دهده ردانییهپاشاگه

ماڵی خۆیاندا  ژیانیان له و، چونكه و ڕووتن شڵكانی ڕهوێرو خهو له كاسبكارانی الت
چییان لێ بكات، خۆ  خۆشخانهنا ڕازی بن. نه زعهم وهنابێ له بۆیه خراتره زۆر لێره

شارێكی وا بچووكدا  لهیانگوت رخوارد نادات! تاقمێكی دی دهیان دهو و سوێسكهكه
و كی تازهیهخۆشخانهكرێت نه، دهكهندانی ناوچهمهوڵهستڕۆ و دهكی دهبێ كۆمهچۆن به
 كهشاره ی كهتهنجهم ههت بهحكومه وهشهكی دیكهالیهدروست بكرێت. له شایسته

 له كی دیكهیهشخانهخۆی نهوهژێر باری ئه بوو بچێتهنه ، ئامادهی تیایهخۆشخانهنه
 زرێنێ.دابمه كهری شارهوروبهو دهكهشاره

و ئه ییهدا كرد، گهكهخۆشخانهناو نه شتێكی بهی گهوهئاندرێ ییفیمیچ، پاش ئه  
ڵكی تی خهو زیانی بۆ سیحهدئاكارییهی بهرچاوهسه یهخۆشخانهم نهئه ی كهتهناعهقه

ڕای وی باشترین گ. بهپای سه ڕی بهو شه. یانی خێری نییهییه، قازانجی نیهشار هه
بیری  اڵم كهن. بهدابخه كهخۆشخانهرگای نهو ده كان ئیزن بدرێنخۆشهنه یهوهكار ئه
 ر بهو ههودا نییهاڵتی ئهسهده نیا لهته وهكهالیه له م كارهیری كرد ئه، سهوهكرده



ر گهئه ، چونكهیهكارێكی بێهوده وهكی ترهالیه و له نجامدانئه تههو نایویستی ئه
وا خالقی بگرن، ئهڵی ئهندهوی گهو جڵه نكێش بكهڵكی ڕیشهخۆشی خهتوانن نهنه

و بر بكرێ تا ئهبێ سهده واتهن. كهكهده نهشهبۆ شوێنی دی ته خۆشیانهم نهبێگومان ئه
م ڵكی، ئهش بترازێ، مادامێكی خهمهمێنن. لهو نه ناو بچنخۆ لهخۆ به خۆشیانهنه
 پێی قاییلن، مانای وایه وهو حاڵهو بهزراندووهشاردا دامه یان لهیهخۆشخانهنه

 تی. پێویستیان پێیه

و و كێماسی و كمی  گریسیو نه واتم پۆخڵهموو ئهر ههو ههتی ئهناعهقه به  
، رورییهكرێن، زهده سهموماره وهڵكییهن خهالیهله ی كهست پیسیانهو ده دئاكاریبه

ڕۆژان  كرێت، ڕۆژێ لهده وهوی كشتوكاڵییهزه به ی كهینهو پهكو ئهوه چونكه
دا هیچ شتێكی باش م دنیایهله ها، بۆیهو پڕ بهسوودشتێكی به بێت بهو ده گۆڕێتده

 بێت.وات نهو پۆخڵهڵیندهی گهكهرچاوهسه كه نییه

و و ئاژاوهت گوێی لهرواڵه اڵم بهكار بوو، بهست بهڵێ ئاندرێ ییفیمیچ دهبه  
 نیا داوای لهدا كێشابوو. تهكهخۆشخانهر نهسهباڵی به بوو كهنه ردانییهپاشاگه
 كان نهخۆشهقاوشی نه چیتر له هكان كرد كرهو سیسته و كارگوزاران ندانكارمه

ی كهژووره و لهوهكان جیاكردهرییهرگهشتهو نهپزیشكی نوون، دوو دۆاڵبی بۆ ئامێره
 كو جاران لهو... وهكهرشتیارو جلشۆرو پزیشكیارهرپهو سه رگاوانخۆی داینان. ده

 .وهشوێنی خۆیان هێشته

گرینگتر بوو،  الوهموو شتێك بههه ستپاكی لهو ده فرهئاندرێ ییفیمیچ، ئابڕو وشه  
 ی بهڕو متمانهباوه یهندازهو ئهبه زاكون بوو، نهزم وبهنه و بهپیاوێكی جددی  اڵم نهبه

 ی خۆیدا، لهكهی كارهژینگه بتوانێت ژیان، له بوو كهكانی خۆی ههاڵتهسهو ده ماف
بتوانێ  بوو كهنه و پیاوانهندی، رێك بخات. لهو ئابڕوومه ریهروماكانی مرۆڤپهر بنهسه
كو كردندا، وهكاتی قسه نجامدانی كارێك. لهر ئهسههی بكات، یان سوور بێ لهمرو نهئه
كار كانیا بهقسه مری له، فرمانی ئهوهكردهدهرز نهنگی بهرگیز دهعز دابدا، ههی وهوهئه
، ر برسیبایهگه". ئهببه وه" یان "ئهیهم بدهوهم بوو بڵێ "ئهستهئه الوهی بهبرد، زۆردهنه
؟" وهك بخۆمهچایه گوت: "چۆنهی دهكهزهئاشپه كردو بهكی بۆ دهیهدوو دڵی كۆكه به

ڵێ: ب كهرشتیارهرپهسه بوو بهی نهوههیچ جۆرێ زاتی ئهم." بهبكه ڕۆژهنیوه یان "چۆنه
ربكات. كاتێ ده خۆرو بێكارهمشه م پیاوهالببات و ئه یهزیاده م كاره!" یان ئهكه"دزی مه

و روپاماییان )ئاندرێ ییفیمیچ(یان راییستی فریودان، مهبهمه درۆو به ڵكانێك بهخه



كو هرماندا وشه یان بۆ دێنا تا ئیمزای بكات، لهكرد یان لیستێكی حیساباتی ساختهده
. لێ گیراوه وهتاوانێكه به كرد كهست دهڕاو وای ههگهڵدهبالق سوور ههكیژانی نه
ال یان لهوهیی ئهكان گلهخۆشهر نهگهكرد، ئهی ئیمزا دهكهش لیستهوهموو ئهوێڕای هه
ڵیاندا هگكان دهرهو سیسته ندان، یان كارمهو برسیانهمهیان كهكهخواردنه كردبا كه
 یگوت: ده وهبن لێوانه كو گوناهكاران لهران وهو نیگهشۆكا، شپرزهپهخراپن، ده

 ك ڕووی دابێت..هویهو سهڵهبێ ههده تهڵبه... ههوهمهكه، بیرێكی لێده، باشهباشه -

 موو رۆژێ لهكرد. ههڕی جددی كاری دهوپهبه رتاوهسه ئاندرێ ییفیمیچ، له  
داو نجام دهری ئهرگهشتهكرد. كاری نهخۆشان دهنه ڕۆ پێشوازی لهتا نیوه وهیانییهبه
یانگوت دكتۆرێكی و خانمان ده یی. ژنانگهكاری مامانیشدا ڕاده ندێجار بهت ههنانهته

تی تایبه خۆشیان، بهباشی جۆری نهو بهیهو كارامه زموونئه و وردو به چاك
هۆی  ك بهیهاڵم دوای ماوهكات. بهست نیشان دهو ژنان، ده شی مندااڵنخۆنه

رۆژێك  . بۆ نموونهوهتی سارد بووهواوهته به وهم كارهیی ئهو بێهوده ترۆتینیه
 به یان بووهكرد بۆ رۆژی دوایی ژمارهیری دهكردو سهخۆش دهسی نه پێشوازی له

 یان ڕۆژ بهژماره مجۆرهرو بهفهچل نه ژی دواتر بوون بهرو بۆ ڕۆفهو پێنج نهسی
 و نهكردمی دهدا كهكهشاره ی مردن لهڕێژه كرد. نهساڵ زیادی ده و ساڵ بهڕۆژ

. چما وهبووهم دهكرد كهیان دهخانهستهردانی خهی سهخۆشانهو نهی ئهژماره
و جددی دروستی خۆش بهنه ڕۆ چل دانهنیوه تا وهیانییهبه كارێت لهدكتۆرێك ده

 هات، ئیدی ناچار بوو، بهدهنه م كارهتی ئهقهرهده چونكه تهڵبهرمان بكات؟ ههو دهببینێ
 له یهرو پێوانهم پێوهخۆشان فریو بدات. یانی به، نهوهو ویستی خۆیهیلی مهوانهپێچه

 پێشوازی كه ئاشكرایه تهڵبهبینی، ههخۆشی دهزار نههه ده، دوازوهمهالی كهساڵێكدا به
سی بێ زار كههه فریودانی دوازده به كسانهخۆش یهزار نههه رمانی دوازدهو ده

دا دهیان نهزانست رێگه و نه ڕێساو رێنماییان ها نهروهو بێ گوناح. هه سووچ
و بوونڕێساو رێنماییانی زۆر هه ربگرن. چونكها وهدكهخۆشخانهنه له خۆشانی تازهنه

و  نی تیۆریالیه وێ چاوپۆشی لهر بیهگهبوو. خۆ ئهئارادا نه هیچ زانستێكیش له
وی یڕهنیا پهته كان، كوێرانهموو دكتۆرهكو ههو، وه ش بكاتكهفی زانستهلسهفه

 ر شتێك پێویستی بههه ر لهش، بهمهوا ئهكان بكات، ئهشریفاتیهو ته رۆتینی رێنماییه
و  بێ خواردنی پاك. دهو پۆخڵییهم پیسیك ئهنه و خاوێنییه و پاكی ی دروستهویهته



نیو، پێویست رمی ترشاوو گهلهك شۆربای كهكان بدرێ نهخۆشهنه سوود به به
 و تااڵنچیان.دز ك بهنه یهرانی باش ههو سیسته رستارانو په پزیشكیارانبه

موو و سروشتی ههكۆتایی ئاسایی ر مردن بهگهش، ئهمانهموو ئهربای ههسه  
ڵكی بگرین. گریمان مردنی خه ناكات ڕێ له وهگیاندارێك بزانین، ئیدی پێویست به

ژیا، چ ساڵ زیاتر  ، پێنج ساڵ یان دهرهندێكی دایهكی كاسبكار یان كارمهر بابایهگهئه
و ئامانجی زانستی پزیشكی  ستبهر مهگهست دێ؟ خۆ ئهده و بهژیانی ئه سوودێك له

م دا ئهم حاڵه، لهوهم بكاتهردو ئازاران كهرمان، دهبری دهزه وێ بهیهده دا ببینم كهوهله
ڵێن هكو دم وهكهردو ئازار سووك بكرێت؟ یهبێ دهپێشێ بۆچی ده دێته پرسیاره

ر مرۆڤ گهم ئهو، دووه باتبوون دهو پوخته ماڵو كهرهو ئازار، مرۆڤ بهنجره
وا رێت، ئهناو به و له هێڵێو شروبان نه بحه ردو ئازاری خۆی بهڕاستی بتوانێت دهبه
و ختیدبههاڵو بر بهاڵگێڕی ههبه ر بهك ههتا ئێستا نه ، كهفهلسهو فه ئاین جارێ له به
و  ریوهختهموو بهی ههرچاوهسه ڵكو به، بهكی خۆیان زانیوهخۆشییهنه

و  رگا ژانمه رهسهبن. پوشكین لهلال دهوه، تهكی خۆیانیشیان زانیوهخۆشنوودیه
جێدا  كاری لهفتهو كهئیفلیجی ندین ساڵ بهی داماو چهشت، هاینهئازاری دنیای چه

فاڵن ئاندرێ یفیمیچ یان فیسار ماتریونا سافیشنا  كه چی تیایه وسا مرد. باشهئه وهمایه
ژیانی  بێت ژیانیان لهردو ئازار نهر دهگه،وئهیهیان ههرۆك و بێهودهناوه ژیانێكی بێ كه
 ون و ئازاربچێژن ؟خۆش بكهبێت، نهتر دهرو بێهودهمهمیبیا بێ سهئه

م ی ئهسایه و، لههزرو هزرینه م جۆرهریی ئهژێر باندۆرو كاریگه ئاندرێ یفیمیچ له  
ی ڕۆژان كردو وای لێهات زۆربهكاندو رێی دهتهڵدهكانی ههستهدا، دهریانهداوه جۆره
 هات.دهنه خۆشخانهبۆ نه

((٦)) 

بوو، ڕاده وخه شت لهعات ههیانی سهبوو: به مجۆرهی بهی ژیانی رۆژانهرنامهبه  
ی خۆی كهژووره نگێ یا لهخوارد. ههكردو چای دهر دهبهگۆڕی، جلكی لهخۆی ده

 ی بینی كهر دهوێندهو له ڕۆییده خۆشخانهیان بۆ نه وهخوێندنه وتهكهو دهنیشتداده
نێ. ن دكتۆر بیاندیوهڕوانی ئهو چاوهكاندا دانیشتووننگهته وهراڕه خۆشان لهنه
مالو به وهكانیانهخشی پێاڵوهخشهبه بینی كهرستارانی دهو په تگوزارانها خزمهروههه
و  نگخۆشانی ڕهبرد، نهنی پیساییان دهگهو له كی مردووانندهكرد، جهوالدا ڕایان دهبه

و  گریاندهكرد، مندااڵن ڕێیان ده وهتهت خهی خهدیزداشه به ڵهو چرچهڵهڕوو سیسه



هات. ئاندرێ ییفیمیچ چاك كاندا دهوهنێو ڕاڕه كی توند بهش بایهو حاڵهرباری ئهسه
و موو ئهتاو سیلیان بوو، بۆ ههی گرانهوانهبۆ ئه وشهو ڕهو حاڵزعم وهئه یزانی كهده
اڵم زاب. بهعه له و الوازو بێ توانان، جۆرێكهختهكانیان سهخۆشیهنه ی كهخۆشانهنه
ری دههات، )سێرگی سیرگیوڤیچ(ی یاریدهده خۆشخانهبۆ نه ؟ كهچییه زانی چارهیدهنه

كرد. و پێشوازی ده هۆڵی پێشوازیدا، خێرهاتن چوو ولهده وهپیرییهدكتۆر، خێرا، به
موچاو گۆشتنێكی، ڕدێن و بوو، دهڵهبااڵو قه سێرگی سێرگیوڤیچ، پیاوێكی كورته

ڵبی و دهو ناشیرین بوو، بااڵپۆشێكی تازه فتار سووكو خاوین بوو، ره تاشراوی پاك
كی یهشارا عیاده پزیشكیاران. له چوو تا لهسیناتۆران ده كرد، زیاتر لهر دهبهله
م و كهر دكتۆرێكی تازههه ست، خۆی لهبهمل ده بوو، بۆینباخێكی سپی لهی ههورهگه
خۆشاندا، سوچێكی هۆڵی پێشوازی نه زانی. لهترو زاناتر دهكارامه بهزموون، ئه

و سووتامیا دهردهبه له ورهدا دانرا بوو، فانۆسێكی گهكهمیحرابه له ورهكی گهیهئیكۆنه
كی سپی یهردهپه دانابوو كه ر مێزێكی چكۆلهسه مدانێكیان له، شهوهكهنزیكی فانۆسه له

و  ڵ نیگاری دێری سفیاتو گورسكگهسقوفان، دهئه ورهی گهندێ وێنهرابوو. ههپێدا د
 ڵواسرابوو.هه وهكانهدیواره كی وشكدا، بهی مێخهگوڵینهتاجه

اللی ئاینی بوو. شكۆو جه زی لهدین بوو و حهسێرگی سێرگیوڤیچ پیاوێكی به تهڵبههه
ر وێندهو كڕدرا بوو و لهی ئهپاره ، بهم ژوورهری ئهكانی تموو وێنهوهه یهم ئیكۆنهئه

ستووری مرو دهئه كان بهخۆشهنه كێك لهك یهیهممهك شهموو یهدانرا بوو. رۆژانی هه
و پاش ڕێو خوێندرز دوعای )ئاكافیست(ی دهرز بهنگی بهدههۆڵی پێشوازیدا به و، لهئه
 خۆی بۆ ژوور به، سێرگی سێرگیوڤیچ به نییهم دوعاخوانی وسروودخواسمی ئهڕه

 گیرساند.چوو و داری عودی دادهده كهخۆشخانهژووری نه

ند وت چهكهده وهر فریای ئهدكتۆر هه م بوو، بۆیهخۆشان زۆرو ، كات كهی نهژماره  
 ازیمهتی هربهكو شهی وهرمانێكی سادهو ده كان بكاتخۆشهنه پرسیارێكی كورت له

و  ینهژێر چه نایهستی دهكی بۆ بنووسێت. ئاندرێ ییفیمیچ دهرچهیان ڕۆن گه
كرد. كان دهخۆشهنه پرسیاری له ، میكانیكیانهوهیاڵهو خهندێشهم ئهده و به نیشتداده

ندێجار، كانی پێكدا دێناو ههستهنیشت، دهودا دادهپاڵ ئه سێرگی )سێرگیوڤیچ(ش له
 یگوت:كردو دهكانی دهخۆشهشداری گفتوگۆی دكتۆرو نهبه

و دلۆڤان ندهههكو پێویست خوای دهوه كه یهوه، هی ئهخۆشی ئێمهو نه ژاریهه -
 ! یهوهئه كهلهسهڵێ مهرستین، بهناپه



 ستی بۆهیچ جۆرێ ده خۆشاندا بهی نهنهو معایه كاتی دیتن ئاندرێ ییفیمیچ، له  
دیتنی  به رك كردبوو، چونكهری تهرگهشتهمێژ بوو كاری نه برد. لهدهری نهرگهشتهنه

ی نهبوو زاری منداڵێك بۆ معایهناچار ده سوڕا. كاتێ كهری دهچوو. سهخوێن تێك ده
كانی چكۆله ستهده گریاو بهو ده وتكههاواری پێده كهو منداڵه وهرووی بكاتهگه
 و ڕوندك له وتكهی پێدهكهگێژهرهسه و هاوارو گریانهكرد، بهخۆی ده رگری لهبه

دایكی  كرد كهی دهست ئاماژهدهو به نووسیكی دهیهتهچهز ڕهما، بلهتیس دهچاوانیا قه
 .وهرهده بباته كهژووره ی لهكهخێرا منداڵه كهمنداڵه

وجێتیان، بوونی سێركی سێرگیوڤیچی و گه و ترس رمو شه خۆشانپێشوازی نه  
 كانی خۆی، كهرۆتینییه كان، پرسیارهد دیوارهمایالنی قهو شهدیندارو، نیگارو وێنه

ت ، )ئاندرێ ییفیمیچ(ی بێزارو بێتاقهوهی كردبوونهساڵی خشت دووباره بیست دانه
و  هێشتجێدهان، هۆڵی پێشوازی بهرفهش نهی پێنج شهنهدوای معایه كرد، بۆیهده

 هێشت.جێده ی )پزیشكیار( بهكهرهدهی بۆ یاریدهكانی دیكهخۆشهی نهنهمعایه

و ئیدی هیچ تی نییهی تایبهعیاده منونی خوا بوو كهدڵی خۆیدا مه ئاندرێ ییفیمیچ، له  
پشت مێزی  چوو لهر دهكسهیه ،وهماڵه ییهگهده ركهتی ناكات، ههسێك بێزارو بێتاقهكه

و وهخوێندهكرد. زۆری دهده وهخوێندنه ستی بهو دهنیشتداده وهیهكهكاركردنه
دا، كتێبان ده ی بهكهی مووچهبینی. نیوهده وهخوێندنه ری لهدهبهڕاده تێكی لهزهله

 و گۆڤارو كۆنهكتێب  وو له، سیانیان پڕبش ژوورهو شهش ژوور بوو، لهی شهكهماڵه
 موو گۆڤارههه له كرد، بۆیهده فهلسهكتێبی مێژوو و فه زی لهڕۆژنامان، زیاتر حه

 وهكهكۆتایی گۆڤاره له میشههه كڕی، كهنیا گۆڤاری )پزیشك(ی دهكاندا تهپزیشكییه
ی ماندوو وهكرد، بێ ئههد وهخوێندنه ستی بهده كرد. كهی دهوهخوێندنه ستی بهده

كو ئیڤان اڵم وهبوو. بهوام دهردهبه وهر خوێندنهسهق لهبهعاتی ڕهببێت، سێ چوار سه
كرد، و وردی موتااڵی ده ئارامی ڵكو به، بهوهخوێندهیدهو درشتی نهلهپه دمتریچ، به
، بوایهباش لێیان حاڵی نهن یان دڵی بوایه به ی كهتانهو بابهر ئهسهزۆرجار له

كاندا، قاپێ ڤۆدگاو بڕێك پاڵ كتێبه ، لهمیشهكرد. ههی دهستهڵوهستاو ههوهده
ر نیو بینرا. ههیدا دهكهر ماهوتی مێزهسهڕووتی له یسی خوسیاگ، بهیارشۆرو قهخه
ڵی و ههكردتێدهڵگرێت، پێكێ ڤۆدگای هه كهر كتێبهسهی چاو لهوهعات جارێك، بێئهسه
ك یهگێڕا تا پارچهدا دهكهر مێزهسهستی بهشا بكات، دهمهی تهوهوسا بێئهو ئهداده
 زاربنێ. له زهكو مهیارشۆر، وهخه



دوو  و به هاتده كهقهبۆ مووبه وهپارێزه و بهسپاییئه عات سێ، بهری سهوروبهده  
، نییه ڕۆژهختی نیوهداریوشكا! وه -یگوت: كردو دهكی بۆ دهیهكۆكه رمهنه وهدڵییه

 ڵێی چی نانێ بخۆم؟...ده

خوارد، كواڵوی بێ تامی دهی فراڤینێكی زۆر خراپی نیوهوهئاندرێ ییفیمیچ، پاش ئه  
. جاری وا بوو پیاسه وتهكهكاندا دهژووره ئااڵندو، بهر سینگی تێك دهسهستانی لهده

 ك لهیهكرد. جارجار جیڕهی دهر پیاسههه وهم هزرینهدهات چوارو پێنجیش بهعتاسه
ی داریوشكا كهواڵووهاڵوساو و خهسوورو هه موچاوهو ده هاتده كهقهرگای مووبهده
 یپرسی:ده وهرانییهنیگه و به تكهردهده

 ؟!بخۆیتەوه یكبیره هاتووهنه وهختی ئهئاندرێ ییفیمیچ! وه -

 ... جارێ....م نییهله... پههاتووهختی نهنا! هێشتا وه -

س بوو ئاندرێ كه تاقه ، كهخانهرۆكی پۆستهسر، )میخاییل ئاڤریانیچ(ی سهو عهمهده  
هات بۆالی. میخاییل ئاڤریانیچ بوو. دهدهو هاونشینیی بێزار نهتی دۆستایه ییفیمیچ، له

دا سوپای سواره و له كانندهمهوڵهو دهورهگه موڵكداره له ێك بووهككاتی خۆی یه
 ئاتاجیدا، له ئاخری پیری له و به بێتك نابووت دهیهاڵم دوای ماوه، بهكاری كردووه

ت دیاربوو، المهو سهگۆڕو ساغ رو سیمادا بهسهزرێت. بهمهدا دادهی پۆستهرهدایه
و  رمنگی نهسندو، دهو په تواری جوانفتارو ئهبوو، رهوبرنجی ههڕدێنێكی چڕی ماش

ستیار بوو. و هه اڵم پیاوێكی دلۆڤانمجێز بوو، به تونده ندهرچهرز بوو. ههو به خۆش
بێت، یان كارێك رازی نه بكات، یان به ی پۆستهرهدایه ك لهییهكێك گلهت بوو یهچ قوره

، ئازای وهبووهر میخاییل ئاڤریانیچ سور دهكسهئیرادێك بگرێت، یهو خنهوێ ڕهبیه
نگ!". شاخی: "بێدهڵدهڕوویا هه شبریق ئاسا بهنگێكی تهده و به رزینله وتهكهگیانی ده

شوێنێكی  ناوی ڕۆیی بوو كه وهكی زۆر بهیهتا ماوه خانهی پۆستهرهدایه بۆیه
گرت، و رێزی دهویست )ئاندرێ ییفیمیچ(ی خۆش ده یانیچ، بۆیه. میخاییل ئاڤرترسناكه

ی وهكو ئهڵكی شاری، وهاڵم باقی خهرز بوو. بهفس بهوارو نهپیاوێكی خوێنه چونكه
 كردن. یری دهچاوی سووك سه و به زانیر دهرو گوجهجهگه و بن، بهستی ئهر دهبه

رز نگی بهده و بهڕێوه ر لهكرد، ههرێ ییفیمیچدا دهی ئاندكهماڵه خۆی به ركههه  
 كرد:هاواری ده

 چێ لێم بێزار بیت! ها؟منم، ساڵو برای ئازیز! پێده وهئه -



 :وهدایهرسڤی دهدكتۆر به

 بم.دیتنی تۆ خۆشحاڵ دهبه میشهزۆر خۆشحاڵم! من هه وهوانهپێچه كرد، بهیفت نهحه -

نگی بێده نیشتن، بهداده كهفهنهر قهسهو لهوهژووره ك لهیهماوه رهادهبر م جووتهئه  
مان تۆزێ بیره داریوشكا! چۆنه -كرد: كێشا. پاشان دكتۆر بانگی دهسیغاریان ده

 یتێ.بده

چوو و میخاییل فكران ڕاده. دكتۆر لهوهخواردهنگی دهبێده میان بهكهبوتڵی یه  
ك بڵێی باسێكی زۆر جوانی پێ بێت. وه وهنگوڵهكی شادو شهسیمایه هئاڤریانیچ ب

 ی بڕوانێتهوهو، بێئهوهقاندنهر لهم سهده، بهوهكردهی دهری قسهدكتۆر سه میشههه
 یگوت: خۆ دهكاوه ی( بهكهرهرانبهچاوی به ڕوانییهیدهت نهی )قهكهرهرانبهچاوی به

م له كه ... )میخاییل ئاڤریانیچ(ی ئازیز! یانی جێی داخ نییهی داخهایهڕاستی مبه -
ی ربارهن یان بتوانن دهزبكهحه بن كهڵكانێك نههیچ جۆرێ خه دا بهی ئێمهشاره
ی ورهكی گهكێماسییه مهڕاستی ئهن. بهبكه شهنگهو جوان گفتوگۆو گهقاڵنیتێكی ئهبابه

و سواوو  كۆن تهباسی بابه كانیشمان، ناتوانن لهوارو رۆشنبیرهت خوێنههنان. تهجڤاكییه
ماڵی فیكری و كهردهروهئاستی په م كهكهتر بچن. من دڵنیات دهكان هێوهبازاڕییه

 . نییه گهردمهكی مهمههی ڕه وتۆی لهكی ئهوانیش ) ڕۆشنبیرانمان(، جیاوازییهئه

 ڵ تۆدام.گه، منیش دهتۆیه بهق ! ههزۆر ڕاسته -

 ڕۆیی:ری دهسهی، هێدی هێدی لهكهرمهنه نگهده دكتۆر، به  

قڵی كانی ئهرزهبه وتهسكهو دهدیارده له دا جگهم دنیایهله زانیت كهتۆش ده تهڵبههه -
دی رحهسه به كه ڵهقنیا ئهت. تهزهله و نهیهخی ههبایه نه ری هیچ شتێكی دیكهشهبه

و ورهگه كات بهر دهشهبه كه قڵهر ئهژماردن، هه ت دێتهیوانییهو حه تنێوان ئینسانیه
و، تیی خوایهو پایه بوون و پوخته ماڵقۆناغی كه نێتهیهیگهو ده رانوهفی بوونهشرهئه

نوێنێ. مرو جاویدانی دهك نهیهڕادهمرێت، تا رانی دی دهوهموو بوونهكو ههوه چونكه
 تهزهی لهرچاوهسه تاقه كاتهقڵ دهوا ئهوابێ، ئه مهلماندو ئهمان سهمهر ئهگهجا ئه

 و نهبینینڵكانی ژیرو ئاقڵ دهخه ری خۆماندا نهوروبهده له اڵم چونكهكان. بهرییهشهبه
 ئێمه شین، راستهتێك بێبهزهله ر جۆرههه له یهبێت، بۆده ی ئاقاڵنهقسه گوێمان له
ڵ بوونی جڤاكی، كردنی زندوو وتێكهی قسهاڵم كتێب جێگه، بهوهخوێنینهكتێبان ده



وێ مهیت دهتیم بدهر یارمهگه، ئاسمان و ڕێسمانن. جا ئهرقه، زۆریان فهوهناگرێته
 اڵم بهبێت، بهم زۆر دروست نهكهراوردهبه نگهره ندهرچهم، ههراوردێك بكهدا بهلێره

وا گفتوگۆو قسان ی مۆزیك بچوێنین، ئهنۆته ر كتێبان بهگهوێ بڵێم ئهمهتی تۆ دهیارمه
 گۆرانی. كاتهده

 .ق وایهقاو ده، دهواوهزۆر ته -

 وت، بهكهردهدهوه كهقهمووبه بوون، داریوشكا لهنگ دهمێك بێده،كهوهدوای ئه  
و ستاوهدا دهرگاكهی دهئاستانه و له ینهژێر چه خستهستی دهده وهمبارهسیمای خه

 خست.ڵدهكانی وان ههگوێی بۆ قسه

 كێشا:ڵدهمیخاییل ئاڤریانیچ ئاهێكی هه  

 یت!كهده مانهم زهڵكی ئهقڵی خهو ئه ستهه ڕوانی چی لهئاه! چاوه -

و شادی خۆشیڵكی جاران چۆن ژیانیان بهخه ی كهوهباسی ئه وتهكها، دهوسئه  
وارو رۆشنبیرانی ئاقڵی ، خوێنهت بووهزهلهو به ند خۆش، ژیانیان چهراندووهگوزه

یان بوون. متمانه تیوهو دۆستایه فرهمی شهخه ند بهو چه جارانی روسیا چۆن بوون
كاتی پێویستدا  دا،و لهك دهیه رزیان بهك قهیهواڵهدو قهنههیچ سهكرد، بێ ك دهیه به

گرتنی ست نهو دهكرددارایان دهو نه ستگیرۆیی ئاتاجدا، دهكیان دهتی یهیارمه
و  ریتو نه زانی. دابده ورهكی گهنگییهو نه رمشه زی خۆیان بهگهوماوانی هاوڕهلێقه
فامی، تیان دهو كردارو گوتیاریان زۆر باش بوو! دۆستایه تیستایهو دۆ ندییوهپه

ند ژنی جوانیان بوون، جا چهیدا دهك دڵ پهو یه نگكڕهو یه گیانی دۆستی گیانی به
 كێك له! ژنی یهگاڵته واڵت بوو نه كهر باسی مهفقاز ههری قهڤهبوو! دههه
و ئه یدایهد، دهڵهو به بێ رێنوێنیر بوو، بهژنێكی سه ، كهشكری مهكانی لهنگهرههسه

كی گومناوی یهڵ میرزادهگهندی ئاشقێنی دهیوهپه یانگوت گوایهڵكی ده. خهو كێوانه شاخ
 .یهدا ههو ناو چیایانهی ئهو گوندانهكێك لهیه

 .می پاكیزهریهی مه!... ئهی دایكی پیرۆزی ئاسمانیئه -كێشا: ڵدهداریوشكا ئاهێكی هه  

 ڕۆیی:كانی خۆی دهر قسهسهم لهكی كهیهستهڵوهمیخاییل ئاڤریانیچ دوای هه  

ر ڕانیان ههرو گهفهیان بۆ ناڵێی! ڕابواردنیان بۆ ناڵێی! سهوهو خواردنه جا خواردن -
 ڵكانێكی ئازادو ئازا بوون! باس ناكرێ! چ خه



، بیری وهوهخواردنه م بیرهدهنا بهگرت، دهت گوێی لێدهرواڵه ر بهئاندرێ ییفیمیچ، هه  
 :دایهڵیدهو هه بڕیمیخاییل ئاڤریانیچ ده ی بهكهپڕ قسه ، لهوهكردهشتێكی دی ده له

م، ڵكی ئاقڵ بكهاڵوی خهو تێكهتیدۆستایه بینم كهده وهوهون بهمن زۆرجار خه -
ژێر باندۆرو  اڵم لهكردووم، به ردهروهم. بابم باشی پهڵ بكهگهیان دهشهنگهگفتوگۆو گه

 دا بوو، ناچاری كردم ببم به١٨٦١ -١٨٥١تی باوی سااڵنی اڵیهری هزرێن كۆمهكاریگه
ندامی ، ئێستا ئهكردبایهوم نهگوێی ئه وسا بهر ئهگهئه م كهكهور دهسهدكتۆر، ته

ی رگهناو جه و له بوومكان دهرۆحانییه كۆلیجه كێك لهیانی یهی مامۆستاستهده
ر شتێكی كو ههڵكو وه، بهدی نییهبهقڵیش ئهئه تهڵبهبووم. ههدا دهكهفیكرییه وهبزووتنه
 مایل به ندهوهبۆچی ئه اڵم پێشتر بۆم باس كردوویت كه. بهنیهوتهڕه م دنیایهتری ئه

ند فامی و بیرمه پیاوی هزرڤان . كهئازاره قڵ دۆستم. ژیان داوێكی بهئه و قڵمئه
یدا كرد، ئیدی خۆی قڵی پهمڵینی ئهیی، خهو تێگهییپێ گه وهقڵییهڕووی ئه و لهوهكرده

 بێ ویستی خۆیقی مرۆڤ بهلهه. ئهرچوونی نییهی دهڕێگه كه وهبینێتهناو داوێكا ده له
. بۆچی؟ دیار دنیاوه ته، هاتووهئاراوه ته، هاتووهوهك ڕووداوهیهنجامی زنجیرهئه و له
اڵمی وێ هۆو ماناو ئامانجی دروستبوونی خۆی بزانێت، یان وهیهده تهڵبه! ههنییه

ر هه ، لهوهنهدههاتی دهاڵمی بێ ماناو توڕهڵێك وهیان كۆمه وهنهكانی نادهپرسیاره
، وهو ویستی ئهیلبێ مهویش بهئه رگ، كهنجام مه، ئهوهك بدات، لێی ناكرێتهرگایهده
ڵ گهكو چۆن زندانیان كاتێ دهوه مهر ئهبهكات. لهبڕی دهو قیڕه ریسه گاتهده

ترن، ئازادترو ئاسووده ن كهكهیاڵ دهن، وا خهڵ ڕێ بكهكۆمه هاوزندانیانی خۆیاندا به
 و پێكڤهی هزریوهو لێكدانهوهشیكردنه ونهژیاندا بكه ر لهگهئه و ئاوایهریش بهشه به
ر، ئیدی سه رنهنرخ بهی هزرێن ئازادو بهوهگۆڕینه و كاتی خۆیان به پێشێ ڕنههه

و فیكر  ڵقئه و مانایه مكم چهو بهوهیهم ڕوانگهی ژیان نامێنێ. جا لهكهداوه ئاگایان له
 بێت.تێكی بێ هاوتای دهزهله

 رموویت !فه ، ڕاستهق وایهقاو دهده -

خۆ، كاوه ی بكات، بهكهشای چاوانی هاونشینهمهی تهوهئاندرێ ییفیمیچ، بێ ئه  
تی گفتوگۆ زهو لهی پیاوانی ئاقڵربارهی دهكهباسه ی بهدرێژه ورده و، وردههێمنیبه
 ڕسته ناو بهو ناو به گرتداو )میخاییل ئاڤریانیچ(ش گوێی لێدهقاڵندا، دهڵ ئاگهده

 لماند:سهی خۆی بۆی دهكهباوه

 رموویت!فه ! ڕاستهق وایهقاو دهده -



 دیبهژیانی ئه ڕت بهدكتۆر تۆ باوه باشه -پرسی: لێی ده خانهرۆكی پۆستهپڕ سه له  
 ؟و جاویدانی ڕوح نییه

 كه كم پێیهو بیانوویهڵگههیچ به و نهتیڕم پێیهباوه ا! میخاییل ئاڤریانیچی ئازیز! "نهن -
 بێ."ڕم پێ ههباوه

 ڵێت:و ده داتێڵدهمیخاییل ئاڤریانیچ هه  

ینی خۆمان بێت ر بهچی ههرگیز نامرم، كههه م كهكهست دهند وا ههرچهمنیش هه -
مێری ی پیرهڵێم دهخۆم ده. زۆرجار بهیهو مانی ڕوح هه دیبهژیانی ئه گومانم له

لی خوداحافیزی زهغه بێو ده، ئیدی كاتی مردنت هاتووهسهڕتووتی زۆرهان، بهفه
رگیز ، تۆ ههكهڕ مه: "باوهوهداتهرسڤ دهبه وهناخی دڵمه نگێكی كز لهاڵم دهبخوێنیت! به

 نامریت!".

 چووهده ڕۆیی. كهستاو دهڵدهو، میخاییل ئاڤریانیچ ههی شهدهعات نزیكی سه  
كێشاو ڵدهئاهێكی قووڵی هه وهیهكهقورسه رمهركردنی پاڵتۆ چهبهم لهده، بهكهوهڕاڕه

 یگوت:ده

 یهو داخه! داخ ئهوهستهده كی دوورهیهچ گۆشه تهنووس فڕێی داوینهشا چارهمهتۆ ته -
 فا!مان شاردا بمرین. ئاخ دنیای بێ وههه بێ لهده كه

((٧)) 

پشت  وهڕایهگهده كرد، دووبارهڕێ دهی بهكهی دۆستهوهئاندرێ ییفیمیچ، پاش ئه  
 وی نهنگی شهك بێدهدایه. هیچ سهوهكردهو موتااڵ دهوهخوێندنهستی بهو ده یكهمێزه

مانیش زه چوو كهقاند. پێدهشڵهوی دهخامۆشی شه قاند، بچووكترین سرتهشڵهده
 و كڕی ڕی خامۆشیوپهبه می بكات كهردهی بهكهشای دكتۆرو كتێبهمهستابێ تا تهوه

م المپا بلور و لهم كتێبهله تگوت دنیا جگه. دهندووهریا داژهسهری بهو كپی سه
ی دا، سیمای زبروسادهواو هاماجهو هه شكهم بوو. له، هیچ شتێكی دی تیا نهكهسهكه

و خۆشی  واری شادیبوو،و شوێنهو پاراوتر دهوهشایهگهده رهبهرهدكتۆر به
ستپێكی تاو دهرهسه له بوو، كه و خرۆشه و جۆش و شادیمان ئهوت، ههكهردهلێده

ر شهیفێ بۆچی بهڵێت: "حهدڵی خۆیدا ده گرێت، لهرۆكی مرۆڤ دهبزاوتنی فیكرا، به
ی لپێچهموو پێچهم ههو ئه م مێشكئه ؟ باشهمرو جاویدان نییهمرێت، بۆچی نهده



م ، ئهستانهم سۆز هه، ئهربڕینهو دهم نێروی نوتق، ئهقاڵنییهستی ئهم ههمێشك، ئه
 وهنووسی ئهچاره ه، كو سوودی چیه پای چی له رییهشهو توانا به تیموو بلیمههه

 وهشهژێر گڵی ڕهكی ویدا وهندهڵ جهگهده و ئیمتیازانهموو ئهمێنێ، ههو نهوتێبێت بفه
وری ڕۆژدا ده و ئامانجێك به ستبهڵ عاردیدا، بێ هیچ مهگهو بلێونان ساڵ ده بكرێت

بوو  مهنیا ئهر تهشههو دروستكردنی بدروستبوون ست لهبهر مهگه؟ خۆ ئهوهبسوڕێته
رزو به كهم هزرو ئیدارهبه كرد كهدهمێنێ، هیچ پێویستی نهو نهنجام بمرێت رهسه كه

 ماننه ، بهجاڕانهكی گاڵتهیهشێوه و پاشان به بوون بێته وهبوونهنه له وهخواییه نیمچه
و  مریرناتیفی نهلتهئه مهئه ! گوایهماده وامیرده." . " گۆڕانی بهوهمی بسپێرنهدهو عه

 م تیورییه، بهبێ مانایانه م هزرهبێین به ڕی ترسنۆكییهوپهئه مه!، ئهجاویدانییه
م ، ئهو گۆڕانكارییه ی گۆڕانم پرۆسه! ئهوهینهرمان، دڵخۆشی خۆمان بدهی ههكۆمیدیه

كانیش ریهشهبه تهماقهحه دات، لهتدا ڕوو دهبیعهته له ی كهالشعورییه وهكارو كاردانه
و  ستك ههیهمۆكهر چۆنێ بێ، كهكان ههرییهشهبه تهماقهحه . چونكهخترهبێ بایه

 و نه كرێتدی دهست بههه دا نهسروشتیانه م ڕووداوو دیاردهاڵم له، بهیان تیایهئیراده
ریا سهرگ بهترسی مه ی كهزراوهلهو قه ترسنۆك مهو بنیادهئهنیا . تهو ئیراده ویست
توانێ دڵخۆشی خۆی دات، دهست دهده ك لهتییهو پیاوه تهامهموو شهو هه بێتزاڵ ده

 ردێكدا یان لهبه كدا، لهگیایه له تایهتا ههوی تا هه ستەیجه كه وهبداته م بیرهبه
و كهجاویدانییه خۆیدا جۆره گۆڕان خۆی له ی كهیهم قسهئه تهڵبهژی. ههبۆقێكدا... ده

، متر نییهكه وجێتییهو گه جاڕیو گاڵتهنوینێ، هیچی لهر دهشهتی بهدیهبهو ئه رمانهه
ش بۆ كی گهیهها، پێشبینی ئایندهو وردبوونی وێڵۆنێكی گرانبه سێك دوای شكانكه

 ی بكات."كههقاڵۆرو قاوغ

دا، ئاندرێ ییفیمیچ پشتی نگی لێدهزه كهد دیوارهعاتی قهسه عاتێك كهسه رهر سههه  
پڕو بێ ویستی خۆی  . لهوهنوقاند، تاباشتر بیربكاتهداو چاوانی دهده وهیهكهكورسیه به
و وهدا خوێندبوویهكهێبهكت له ی كهرزانهبه و بیرهریی ئهژێر باندۆرو كاریگه وتهكهده

 هاتهشم، دهو په ون، رابردووی قێزهوهخشاندهی خویدا دهرابردوو،و ئاینده چاوێكی به
ستی هه ئاینده ت بهبارهاڵم سهزانی. بهدهی نهوهی بیرلێكردنهشایسته رچاو، بهبه
ڕوحی وی  دا كهمهو دهلهكرد وری دهسه. تهڕابردوو جیاوازتر نییه كرد هیچی لهده
ڵكانی ر خه، هێشتا ههوهسوڕێتهتاودا دهوری ههدهویدا بهڵ گۆی ساردو سڕی زهگهده
و له نگهی دكتۆران. رهو عیاده ماڵ نهكهروو ده ستهده ستهدار دهردهو ده خۆشنه
ویان تاو ئازارو ژان، خه هخۆشان لمڕۆ نهكو ئهق وهقاو دهشدا، دهو رۆژگاره مانزه



و ڕی پێشكهشه كاندا، لهخۆشخانهو پۆخڵی نهقاوشانی پیس  وام لهردهوێت، بهكهلێنه
م ده سیمای به بینی كهخۆشێكی دهیاڵ نهچاوی خه یاڵدا، بهدنیای خه مێروواندا بن. له

و رۆژو ئه نگهناڵێنێ. ڕهی دهكهستنی توندی زامهتاو به و له گۆڕێتده وهئازاره
. وهو ڤۆدگا بخۆنه نراندا قومار بكهو سیسته رستارانڵ پهگهخۆشان دهش نهرۆژگاره

زار هه دكتۆرێك، دوانزه نیشان بدات كه وهئه ش، ئاماری سااڵنهمهردهو سهئه نگهره
موو شدا، ههو رۆژگاره مانو زهله نگه. ڕهر، فریوداوهسهجیاتی چاره خۆشی، لهنه

و و ملمالنێ ڤڕكیچیاتی، ههو ساخته دزیمڕۆ بهكو ئهكان وهخۆشخانهكاروبارانی نه
بچن.  ڕێوهریاتی، بهرسهو سه كاریو درۆزنی، واسیتهبازی، دووزمانی فیتنه

و  ڵیندههی گوهندی باڵوبوونهڵبهو مهبنكه كو رابردوو ببن بهكان وهخۆشخانهنه
 ندروستی گشتی هاوواڵتیان. و زیانۆكی)بە زیان( ته دئاكاریبه

و دیوی شدا، لهشه قاوشی ژماره نیكیتا له یزانی كهدكتۆر ئاندرێ ییفیمیچ زۆر چاك ده
 موو رۆژێ موسیكا جوو، بۆ سواڵو هه داتكان دهخۆشهنه ، لهوهكانهئاسنه رهنجهپه

 نێرێت.ناو شار ده بۆ قهدهو سه

 دا گۆڕانی دواییهو پێنج ساڵه م بیستزانستی پزیشكی له زانێ كهشی دهوهها ئهروههه
دا زانستگه له . ئاندرێ ییفیمیچ كاتێ كهبینیوه خۆوهو گرینگی بهچوونی چاك و پێشڤه

دی رهمان مهههبه و زووانهزانستی پزیشكی به كرد كهور دهسهیخوێند. وای تهده
 مێستا كهاڵم ئهنووسی وان. بهبێ بە هاوچارهودهچێت و میتافیزیك دهری كیمیاگه

ی دنیای قیاتی تازهرهو تهوتنو موتااڵ، پێشكهوهخوێندنه كردهری دهوان سهشه
ڕاستیشدا  و شادی. لهخۆشی بوو لهكرد،و دڵی پڕ دهپزیشكگەری زۆری كار تێده

شفیاتی و كه رمانزڵی دهفه یر بوو! بهو سه ورهجگار گهو شۆڕشێكی یه وتنپێشكه
ت نانهزن تهخودی پروگۆفی مه وتۆ بكرێت كهلیاتی ئهمهو عهری گهشتهكرا نه، دهتازه

 بدات لیاتانهمهو عهری رگهشتهنه م جۆرهی ئهرهقه كرد خۆی لهدهویشدا زاتی نهخه له
 و به ی پزیشكانی ئاسایی، بێ ترسوهئه تهییوهزانی. كار گهحاڵیشی دهمه به و، بگره

ری رگهشتهو نه لیاتمهعه ی كهخۆشانهو نهن، لهكهژنۆ دهشكهلیاتی كهمهئاسانی عه
خۆشی ببێت، خۆ نه كێكیان زایهدا یهسه نیا لهته نگهكرێ، رهیان بۆ دهدهبرینی گه

گۆڤارانی پزیشكیشدا  له كرێت، كهده ك ئاسان مالیجهیهراده ردی میزڵدان بهبه
شا مهكرێت. تۆ تهرمان دهتی دهواوهته ر بهخۆشی سیفلیس ههری نانووسن. نهسهله



و  كوێ كانی باستوورو كوخ لهشفهت، هیپنۆتیزم، كهی ویراسهربارهده تیۆری تازه
 !یهكی زۆریان ههكوێ! چ جیاوازییه له اڵتی ئێمهپزیشكی و

و شێوازی روونیخۆشی دهكانی نهپۆلێن كراوه و جۆرهروونیخۆشیانی دهنه  
ر ڵ جاراندا ههگهله كه ی كردووهشهو گهوتووهپێشكه ندهوهریان ئهسهو چارهوهدۆزینه

 رمان ناكرێن كهو دهمالیجه و جۆرهڵی بهقخۆشانی ئهنه مڕۆكهراورد ناكرێت.. ئهبه
و تۆبزی كراسێن  خورتیر ئاوی ساردو، بهبه ئاوی ساردیان پێدا بكرێ، بخرێنه

ت نانهو، ته نكهیب مدارایان دهو بێ عه ڵكانی ئاقڵكو خهن، وهر ناكهبهرمیان لهگه
و رەقسیان بۆ ڤاڵی بالیهنهڕهو كه نگی شانۆیینووسرێت، ئاههكاندا دهرۆژنامه كو لهوه

راورد به یزانی، بهبن. ئاندرێ ییفیمیچ زۆر چاك دهت نهن تا بێزار و بێتاقهكهساز ده
 ی لهنگینانهدزێوو نه و كارهی ئێستادا، ئهلیقهو سهشفكاری ڕو كهو باوه ڵ تێوریگهده

خی نزیكترین رسهد فهكی دوو سهشارێ نیا لهكرێن، تهشدا دهشه قاوشی ژماره
 زانو نهنی شار، لهنجوومهندامانی ئهرو ئهبهڕێوهبه كه وهبێتهی قیتاردا جێی دهوێستگه

بێ ده ڕیان وایهو باوه زاننشیشان دهكه دكتۆران به بن كه وارانهخوێنه و كۆڵكه
كانیان ستوورو رێنماییهوی دهڕهیو په گوێیان بكرێ ندو چوون بهو بێ چهكوێرانه

م ر ئهگهكرد. ئهڵكیدا دهرووی خهگه یان بهكرد قوڕقوشمی تواوهبكرێت، ئیدی خوای ده
 ر شارو شوێنێكی دیكههه ، لهخۆیدا باستیلێكی بچووكه خۆی له ، كهیهخۆشخانهنه

ختی كی رۆژنامان تهكۆمه به هوڵكییهری خهماوهن جهالیهمێ بوو له، تا ئێستا دهبوایه
 وی كرابوو.زه

؟ چیه اڵم چارهپرسی: "بهخۆی ده و لهوهكردنهكانی دهوسا ئاندرێ ییفیمیچ، چاوهئه  
 و كوخ رمانو ده قیماتبینی؟ موعه مانهموو ئهر هههه چێ؟ چ سوودێكمان لهچی دهبه

رگیان و مه خۆشیی نه، ڕێژهكردووهان نهریوههكی جهو پاستوریش هیچ گۆڕانكارییه
قسان بۆ شێتان و ڕهڤاڵی بالیهڕنهو كهنگی شانۆییئاهه . ڕاستهوهتهكردووهم نهكه

زو ویستی ی حهگوێره ن، بهیفی دڵی خۆیان بكهكه ن بهاڵم ئازادیان ناكهكرێ، بهسازده
كی و، هیچ جیاوازییهخهو بێبایهبێفایده مههموو ئر هههه واتهن، كهفتار بكهخۆیان ڕه

 ."ی شاری ڤێنادا نییهخانهستهو باشترین خه ی منكهخانهستهنێوان خه ری لهوههجه

ئاندرێ ییفیمیچ  كارێك كه غیلی ئاسا، كردیانهستێكی بهیرو ههمێكی سهخه ڵهاڵم پهبه  
چوو ببێت، پێده شانهو ڕه تاریك م بیرو هزرهئهرداری كی دستبهكجارهیه توانێ بهنه
، وههاتهدا دادهكهر كتێبهسهری قورسی بهعساب بێت. سهتی ئهی ماندوویهزاده مهئه



 له ری بكات، دووبارهقورسایی سه ست بهمتر ههی تا كهنهژێر چه نانهكانی دهستهده
 گوت:یدڵی خۆیدا ده چوو و لهفكران ڕاده

 گرم كهردهڵكانێك وهخه ی خۆم له، من مووچهی من كارێكی پڕ زیانهتهم خزمه"ئه
و ت ست نایهده نیا هیچم لهته اڵم من بهریف نیم، بهم، من پیاوێكی شهدهفریویان ده

ت. بن نایهله ی كهتییهاڵیهكۆمه ڵییهندهڕو گهو شهكم لهیهردیلهنیا گههیچ، من ته مهناكه
ر هه بێت، چونكهدروست ده وههۆی منهتی بهاڵیهڵی كۆمهندهی گهردیلهك گهنیا یهته
ی هیچ خێرێكیان وهبێ ئهو به زیاننڵكانی بهكان، خهو شارهكهندانی ناوچهموو كارمههه
گرن... ردهوه انهو مانگالش مووچهبه و خۆڕایی، له خوت ن، بهبێ، هیچ كارێك بكههه
 مردهملی سه ڵكو له، بهستۆی من نییهئه له و ماڵ وێرانییه ڵیندهم گهگوناحی ئه واتهكه

ی سهم كه، بێگومان ئهدایك بوومایه د ساڵێك دواتر لهر دوو سهگه... خۆ ئهو رۆژگاره
 بووم."سێكی دی دهڵكو كهبووم، بهدهئێستا نه

ی ، ئاندرێ ییفیمیچ چراكهوهكهعاتهنگی سهم زهده یاندا، بهبهرهات سێی بهعسه له  
 چاوی . چووهدهو نهاڵم خهژووری نوستن، به چووهكردو،دهخامۆش ده

((٨)) 

حمیان رێم، ڕهنی ههنجوومهندانی ئهمهوڵهستڕۆ ودهپێش، دهوهی دوو ساڵێك لهنزیكه  
تی، وڵهی دهخۆشخانهی نهوهو كردنه ان دا تا كاتی دروستكردنو بڕیاریوهتلیسایه
كی و كۆمهكهخۆشخانهكردنی نهورهوگه وهدانكردنهد رۆبڵ بۆ ئاوهسێ سه سااڵنه

، كهو كۆمهی ئهپاره ر لهبوو، هه وهن. ئهرخان بكهته كهخۆشخانهكارگوزارانی نه
تی وی یفگینی فیدورڤیچ خروبوتوف، بۆ شار هێنا تا یارمهنێ یان، بهكهدكتۆرێكی ناوچه

، بااڵ وهكردبووهنج بوو، سی ساڵی پڕ نهئاندرێ ییفیمیچ بدات. یفگینی فیدورڤیچ گه
چوو ده وهبوو. له موچاو پانێكی چاو چكۆلهرد بوو، دهنگی مووزهنمڕهرزێكی گهبه
 كۆپیكێكی له شارا كرد، تاقه خۆی به وهكهنتایهجا تاقه نگی بن. بهڕهسڵی فهو فه سڵئه
رو كهكاره یگوت گوایهڵدا بوو و دهگهنجی ناشیرینی دهبوو. ژنێكی گهڕكدا نهبه

بوو. یفگینی  وهشهباوه ی بهمكهر مهی بهخۆرهمنداڵێكی شیره م ژنهتی، ئهچێشتچیه
كرد. زستانان پێ ده وتێ پووتی ملدرێژی لهو جونار دهسهفیدورڤیچ كاڵوێكی قووچی له

ڵ گهرمی دهكی گهتیهچوو، دۆستایه. زۆری پێنهوهسوڕایهده وهپۆستینێكی تیسكنه به
یدا كرد، دا پهكهخانهستهندوقداری خهو، سهری دكتۆردهسێرگی سیرگیوفیچی یاریده

و  شرافئه ر خۆی بزانێ بۆچی بهر ههگهمه كان، كهندهباقی كارمه اڵم خۆی لهبه



 بوو، بهیدا ههكهماڵه ك كتێب لهنیا یهگرت. تهبردن، دوور دهرستۆكراتی ناو دهئه
بێ ". به١٨٨١ی ڤێنا، چاپی ساڵی خانهستهكانی خهو رێنوێنییهتهچهناونیشانی "دوا ڕه

دا یاری بلیاردی یانه وان لهشه خۆشێك. زۆرجاری هیچ نهنهمعایه چووهدهنه م كتێبهئه
ر سهی بهقسانه م جۆرهئه میشهبوو. ههو قومار نه قبازیرهوه زی لهكرد. حهده

یف ، بۆ خۆی ڕابوێرێ، كهدروست بووه وهر ئێستا. مرۆڤ بۆ ئهبوو "هه وهزاره
 و ... هتد.بكات!"

كاندا ژوورو قاوشه ك بهیهچوو، ماوهده خۆشخانهی دووجار بۆ نهفتههه  
رمانی و ده قیماتبوونی موعهكرد. نهخۆشانی دهی نهنهو معایهوهسوڕایهده

ترسی  اڵم لهكرد، بهو بێزاری ده ستدا پهكهخانهستهخه و زۆری باكێش لهوهپاقژكردنه
دا كهخانهستهخه له ازهدا رێبازێكی تدهوڵی نهبا ئاندرێ ییفیمیچ زویر بێت، ههی نهوهئه

چی و دزێكی ساخته ی خۆی بهر. ئاندرێ ییفیمیچی هاوكارو هاوپیشهبهو بگرێته دابێنێ
و كرد جێگای ئهزی دهبردو حهغیلی پێدهدڵی خۆیدا به زانی، لهند دهمهوڵهپیرو ده

 .وهبگرێته

((٩)) 

 فر بهواری بهفرو شوێنهوو، بههار بوو، ئاخرو ئۆخری مانگی مایس بوێكی بهشه  
ی كهژووره یان خوێند، دكتۆر لهدا دهكهباخه یروتو، لهو تهشۆڵهما بوو،ڕهنه وهوییهزه

ڕێ بكات. به وشهرگای حهر دهری تا بهرێ تا میخاییل ئاڤریانیچی برادهده خۆی هاته
دا كرد. وشهحه ، خۆی بهوهڕایهگهده رۆزهده له ، كهكهدا موسیكای جوولهم كاتهله

كی یهپێدا بوو، كیسه بوو، جووتێ سۆلی السیكی شڕی لهر نهسهموسیكا كاڵوی له
 سواڵی كردبوو. ی كهقانهدهو خێرو سهپڕ بوو له ی پێ بوو كهچكۆله

ڕای  له -ری گوت: دكتۆ به وهكهیهم بزهدهرزی، بهڵدهرما ههسه كاتێكا له موسیكا، له  
 !یهخوا كوپیكێكم بده

س بنێت و داوای كه وهسهڕووی كه ست بهتوانی دهیدهرگیز نههه ئاندرێ ییفیمیچ كه  
كانی و قڵیشاوه رووت كی پێیهوسا نیگایه. ئهكی نیو ڕۆبڵی دایهیه، سكهوهت بكاتهڕه

 زێ."تهپێی ده رمایهم سه! بهند داماوهدڵی خۆیدا گوتی: "چه كردو له

و ره، بهوهكردهم قێزو بێزی لێدهو ههوههاتهیی پێیدا دهزهم بههه ئاندرێ یفیمیچ كه  
و جارێ  یكهتاسه رهشای سهمهوت، جارێ تهكه كهدووی كابرای جوله كهقاوشه



 وت، نیكتیا بهژوور كههدكتۆر و ركهكرد. ههكانی دهو قڵیشاوه ڕووت شای پێیهمهته
 ستا.میا وهردهبه پێ له ستاو جووتهكان ههشڕۆشیتاڵه ڵهر كۆمهسهله لهپه

 ی گوتی: كهرمهو نه ئارام نگهده ئاندرێ ییفیمیچ، به  

 رمای ببێت.سه یهوهی؟ لهبده یهكهم جولهجووتێ پێاڵو به و باش نیكیتا! چۆنهشه -

 ڵێم.ده كهرشتیارهرپهسه ر ئێستا بهنی. ههزبهی ئهكهمرهئه -

 یهكهم جولهپێاڵو به كه پێی بڵێ. بڵێ من داوام كردووه وهناوی منه ت بهحمهبێزه -
 ن.بده

ر سه. ئیڤان دمتریچ، لهوهش كرا بووهشه و قاوشی ژمارهكهوهرگای نێوان ڕاڕهده  
ڵخست و گوێی هه كانیر ئانیشكهسه و وخێرا خۆی خستهی خۆی راكشا بوجێگاكه

كاتێكا ئازای  ، لهوهناكاو دكتۆری ناسییه ، لهنگی كێیه، دهریبهغه نگهم دهتابزانێ ئه
 ، بهوهخواره ڵدایهی ههكهوهخه ختهته رزی. خۆی لهلهییدا دهتووڕه نی لهدهبه
، تا وهرپۆقیوهو ده قبڵهچاوانی ئه و، بهو كینه پڕ ڕق ڕاویڵگهموچاوی سوور ههده

 دكتۆر هات! -هاواری كرد:  وهرهوێندهرای كردو، له كهندی قاوشهناوه

 نینی داو گوتی: قاقای پێكه وسا لهئه  

رمان شهبه دكتۆر به م، ئاخری دكتۆر هات! وادیارهكهپیرۆزباییتان لێده كوڕینه -
 رمان بدات!زانێ سهمان دهوهی ئهشایسته نێ، بهزاده

هاواری  وهیرهتواری سهو ئهفتارو ڕهڵچوون و هه ییڕی تووڕهوپهناكاو به اڵم لهبه  
 تی!علهماری نه -كرد: 

 عاردیدا داو گوتی: وجا القی بهئه  

بیری  نه! بیخهفهرهشه ،مهو كهبكوژن! نا، كوشتن بۆ ئه تییهعلهنه م مارهئه -
 .وهكهسهئاوده

 و بهوهژووره ری كێشایهسه وهكهڕاڕه بوو، له یهم قسهگوێی له ئاندرێ ییفیمیچ كه  
 هێمنی پرسی:

 بۆچی؟ -



ئازای  كاتێكا كه و دكتۆر چوو، لهرهبه وهئامێزه شهڕهسیمای هه ئیڤان دمتریچ، به  
 بۆچی؟  -رزی، هاواری كرد: لهیدا دهكهدرێژه بااڵپۆشهنێو  نی لهدهبه

 گوتی: وهتهفرهنه و، به وێ تف بكاتك بڵێی بیهك، وهیه وهیهكانی هێنانهنگێ لێوههه  

 ندی!به التی!سێالد! شهی جهپرسیت بۆچی؟ ههی دز! هێشتا تۆ دههه -

وێ داوای بوردن و بیه تابار بێتی خهوهكو ئهوه وهكهیهم بزهده ئاندرێ ییفیمیچ، به  
 بكات، گوتی: 

، هیچ شتێكم كردووهژیانما دزیم نه له م كهكه! دڵنیات ده، ئارام بهبهمه تووڕه -
 . تكایهمن پڕیت، زۆر ڕقت لێمه زۆر له ی. وادیارهكهڕۆیی دهتۆ زیاده . پێموایهدزیوهنه
 ندهوهئارامی پێم بڵێ بزانم بۆچی ئه و بهوهمێك خۆت هێور بكههتوانی كر دهگهئه

 یت؟!.تووڕه

 ؟ داناوه تۆ بۆچی منت لێره -گوتی: 

 خۆشیت.نه چونكه -

یفی خۆیان، كه ، بهو دێوانه دان شێتسه یان، بگرهزانی دهده خۆش! باشهڵێ! نهبه -
ڵكی خه زان تری بتوانی لهنه وهتۆ له ی كهوهر ئهبهنیا له؟ تهوهسوڕێنهده ئازادانه

نیا دا، تهموو شێتانهو ههنێو ئه بێ له. ئیدی بۆچی دهوهیتهو ساغ جیایان بكهئاسایی 
و  تكهرهدهدا بین؟ جا تۆو یاریدهم زندانهناچار له ختانهبهرهم قهو ئه من
 له ی كهقاوانهرو شهرو گوجهجهم گهموو ئهر ههو ههكهرشتیارهرپهسه
 ئێمه زۆر له وهو خوڵقییه خالقیری ئهڕووی پێوه ن، لهكهی تۆدا كار دهكهخۆشخانهنه
 مهڕێن؟ ئاخر ئهئازادی بگه به و ئێوه زندانی بین لێره بێ ئێمهمترن، ئیدی بۆچی دهكه

 ؟ چ لۆژیكێكه

 به ندهموو شتێك به. ههنییه وهو لۆژیكییهخالقیری ئهپێوه كی بههندیییوههیچ په مهئه -
بێ زندانی بێت. ، دهوهزندانه وێتهوت بكهرێكه به سێك كه. كهوهوتهو رێكه شانس

و  واو. دكتۆریی منو تهوهئازادی بسووڕێته توانێ بهزندان، ده وێتهكهنه سێكیش كهكه
ی نیا زادهڵكو تهو، به لۆژیك به و نهیههه وهخالقهئه به ندییان نهیوهپهشێتاتی تۆ، 

 . كانهتییهاڵیهكۆمه رهو بویه وتو رێكه شانس



 نگێكی نوساو گوتی:ده و به ی دانیشتكهوهخهختهراخ تهقه ئیڤان دمتریچ، له  

 م.رناكهتۆ ده یقانهلهو مه قلههه م قسهر لهمن سه -

و كانی هاتبوو، گیرفانهر دكتۆر رووی نهبهو نیكیتا لهمشهئه ، كهكهموسیكای جووله  
و  و خواردنی سواڵی و ریزكردنی نانرهێنان م دهده ، بهوهتاڵ بكاته ی بهكهكهتوره

 حاڵێكا كه ی، لهكهوێڵههرر قهسهله وهڵوژهو هه مباده و ناوكه زو ئێسقانكاغه ورتكه
كرد، ی دهزمانی عیبری سۆزه به وهبن لێوانه و لهلهپه رزی بهڵدهرما ههسه هێشتا له

ریكی و خهوهتهكی كردووهیهموغازه كرد كهور دهسهدڵی خۆیدا وای ته وادیار بوو له
 .كارو كاسبیه

 ڕێ با بڕۆم!! لێمگهئازادم بكه -ی: رزۆك گوتنگێكی لهده ئیڤان دمتریچ، به  

 ناتوانم. -

 رچی ناتوانی؟بهبۆچی؟ له -

؟ هاكردنی تۆ سوودی چییه. تۆ خۆت بڵێ ڕهو توانای مندا نییهاڵت سهده له چونكه -
 و دووباره تگرنڵكی شار یان پۆلیس دهر خهكسهبڕۆیت، یه گریمان من رێم دایت لێره

 . هوت دێننهبۆ ئێره

 گوتی:  وهوانییهڵگڵۆفتنی نێو چهم ههدهئیڤان دمتریچ، به  

 م؟. ها؟دی من چبكه! ئهساتهڕاستی كاره... بهتۆیه ق بهڵێ! ههڵێ! بهبه -

و خاو  ندی، وێڕای گرژ بوونو هۆشمهنجانهو سیمای گه نگی ئیڤان دمتریچده  
 نجهم گهدڵخۆشی ئه ز لێبوو كهكرد، زۆری حهئاندرێ ییفیمیچ  ی، كاریان لهوهبوونه
و دوای  دانیشت وهنیشتیهته و له یكهختهراخ تهقه له ، بۆیهوهو هێوری بكاتهوهبداته

 م گوتی: كی كهیهوهبیركردنه

م اڵم مخابن ئهڵێی. بههه لێره یهوهی؟ بۆ تۆ باشترین كار ئهپرسیت چی بكهده -
و  تاوانباران لێبڕا خۆی له ڵگهكۆمه تگرن. كاتێ كهده . چونكهسوودی نییهش كاره

و جیا  ڵكانی ناباب بپارێزێخه كی گشتی لهیهشێوهقڵی، بهو ئه روونیخۆشانی دهنه
ت ك چارهشكان دێت! جا تۆ یهله و نه بێترم دهنه س باری نابات، نه، ئیدی كهوهبكاته



م و ڕاگرتنی تۆ لهوهگلدانه دا رابێنی كهم بیرهڵ ئهگهخۆت له یهوهویش ئهه، ئیههه
 . تهحهسڵهو مه دا پێویستشوێنه

 .دا پێویست نییهی من لێرهوهئاخر مانه -

 ڵكهو خهن. ئیدی ئهڵكانێكیشی تێبخهبێ خهو شێتخانانیان دروست كرد، دهزندان  كه -
ت ڵهوسهبرو حهمێك سه، كهڕوان بكهبن. تۆ چاوهڵكێكی دی دهیان خهیان تۆ، یان من 

ند ران شیشبهنجهپه نگێ نهك نامێنێ. ههیهو شێتخانه دا هیچ زندانئاینده بێ، تا لههه
و  مردهو سهنگ یا زوو ئهن. بێگومان، درهكهر تۆ دهبهی شۆڕ لهدیزداشه و نه نكهده

 ردێت.هه رۆژگاره

 و گوتی: وهمێك گرژییهئاسته به وهوسامێزهكی تهیهم بزهدهئیڤان دمتریچ، به  

رتان، هیچ كارێكتان تیدهو یارمه ستكو تۆو نیكیتای هاودهڵكانی وهیت. خهكهده گاڵته -
! یهڕێوهشتر بهو رۆژگارێكی با ورانده كه ناب، دڵنیابهاڵم جه. بهنییه وهكاری ئاینده به

و بێ ی پوچقسه نی، بهكانم پێبكهقسه توانیت بهبزڕكێنم، دهم،دهكهده گریمان من وڕینه
ت دالهو عه تقیقهو حهنگوتندایهئه ی ژیانێكی نوێ لهاڵم سپێدهمانایان بزانیت، به

بێت، رپادهش بهنی مهو كۆاڵ كڕهگه ڕكێ لهڵپهو ههڵێن شاییكو دهو وه وێكهردهسه
نابینم،  و رۆژهمن ئه زانم كهگێڕن! دهوتن دهركهنگی سهش ئاههی ئێمهكهڵكی شارهخه

و شداری ئهبینن، بهده و رۆژهو ئه مێننڵكانێك دهی خهوهاڵم نهتۆپم، بهده و رۆژهتا ئه
شی نێرم، هاوبهساڵویان بۆ ده وهكانگای دڵمه ن، لهكهده و شادییهپڕخۆشی  ژیانه

رتان پێش، خوا یارو یاوه ڕنهشادییان! هاوڕێیان هه م، شادم بهكهو شادیان دهخۆشی
 بێت!

 كهرهنجهو پهرهكانی بهستهجێی خۆی ڕابوو، دهكانی پرشنگیان دا، لهنگێ چاوههه  
 یی.ری ڕۆسهله وهجان ئامێزهیهنگێكی ههده و بهراكێشان

و قدار بێ حهم، پایهكهدوعای خێرتان بۆ ده وهیهرهنجهم پهندی ئهپشت شیشبه له -
 و خۆشحاڵم! ند شادمانت، بژی ئازادی! خودایا چهدالهعه

ی ئیڤان دمتریچ، كهو شانۆییهیلهو مه پڕجۆش توارهداو ئهئه ئاندرێ ییفیمیچ، كه  
 و گوتی:ڵیدایهجوان بوو، هه وههالیرنجی راكێشا بوو و بهسه



و  زندان كه ك بۆ شادمانی نابینم. دروستهحاڵی خۆم هیچ هۆیه ش بهمن به -
رو وههاڵم جهوێ، بهكهردهت سهدالهو عهقنی ههو خۆت گوته شێتخانان نامێنن

قی ن دهماهه و سروشت به تبیعهو یاساكانی ته و شتان ناگۆڕێتتی مادهماهیه
كو شدا، وهئاینده ڵكی له. خهوهمێننهگۆڕیی دهنه به میشهكو ههو وه مێننده وهخۆیانه

كی یهمرن. گریمان سپێدهنجام دهرهو سه بنڕتووت دهون، پیرو فهكهخۆش دهمڕۆ نهئه
 وهر بهمدا ههنجائه ، لهچراخانێكی بێ وێنه ، كردی بهوهشكۆش ژیانی ڕوناك كردنهبه

و بۆ ناو چاڵی گۆڕی شۆڕ  ننهتابوتێك ده ت لهكهنازهجه كه وهبڕێتهو دهكۆتایی دێت 
 .وهنهكهده

 ؟ دی نییهبهو ژیانی ئهوهزندوو بوونه م حیسابهبه واتهكه -

 !وه! بیبڕهسهئاه، به -

كانی مانهقاره كێك لهتی. یهڕم پێیهباوهاڵم من ، بهیفی خۆته؟ كهڕت پێی نییهتۆ باوه -
خۆیان ر بهشه، بهبوایهر خواش نهگهڵێت ئهده یان ڤولتیره نازانم دۆستویفسكییه

ر گهئه كه یههه مهواوم بهڕی تهحاڵی خۆم باوه ش بههێنا. من بهكیان دادهخوایه
رنگ یان ری دهشهی بهورهقڵی گهوا ئههبێت، ئحاڵی حازرشدا نه و جاویدانیش لهمریینه

 هێنێ.زوو دای ده

 كی شادمانی بۆ كردو گوتی:یهئاندرێ ییفیمیچ، بزه  

ڕی باوه سێك كه، كهبۆ تۆ باشتره مهتی، ئهڕت پێیهباوه كه م خۆش! پێم خۆشهده -
 اڵم پێموایهیاڵ بژی. بههو خ متوانێ بێ خه، دهوهدرزی دیواریشه نهر بیخهگهبێ، ئههه

 ؟كوێ خوێندووته واری، لهتۆ پیاوێكی خوێنه

 م.واوی بكهمتوانی تهاڵم نهی پترزبۆرگ، بهزانستگه له -

 ئارامی رجێكا، بهلومهو هه وشر ڕهڵ ههگهتوانی دهوبیری. ده هۆشتۆ مرۆڤێكی به -
 ییشتن لهو تێگه ی ژیانربارهو قوڵ دهی ئازادندێشهی. ئهكهڵبهیی ههو ئاسووده

و  هاتو تووڕه بچووك شته رێزی لهپه ڵ دوورهگهكانی ژیان، لهو نهێنییهلهسهمه
یی تا ئێستا مرۆڤ پێیان گه تن كهترین نیعمهورهكانی دنیا، دوو گهوجانهگه گیروداره

م توانی ئهر ده، ههوهندی ئاسنیشهبهپشت سێ شیش نهی بتخهوانهكێكی لهبێ. جا تۆ یه



 ش لهوهژیا، وێڕای ئهدا دهمڕهنێو خه ست بێنی. دیوجین لهدهبه تهو نیعمههرهدوو به
 رتر بوو.وهختهگشت سوڵتانانی دنیا به

ر مێكی كهی تۆ بنیادهكهدیوجینه -گوتی:  وهستهكی گرژو پهڕوویه ئیڤان دمتریچ، به  
 بوو.

 ری ڕۆیی:سهو، له ر پێیانسه ستایهیی ههتووڕه پڕ به و له ی گوتوهئه  

كانی ژیان و نهێنییهلهسهییشتنی مهو تێگه ی دیوجینربارهده كه چیه قۆڕانه م قسهئه -
همی !. من تووشی وهژیانه زم لهحه ... ئاشقانهژیانه زم لهی. من حهكهبۆ منی ده

شوێنما  كون به ن، كون بهكهوام تاقیبم دهردهبه من وایه  بووم، له وهسانهوچه
ندێجار اڵم ههژیم. بهزابدا دهو عهنجره دام، لهڕاوكهو دڵه ترس له میشهڕێن، ههگهده
ترسم شێت بم. من زۆرم ده كه دایهم ساتانهگرێت، رێك لهراپام دادهشقی ژیان سهعه
 د تینووی ژیانم!، بێ حهژیانه ز لهحه

 سپایی گوتی:ئه و به وتكه كهنێو ژووره به وهڵچوونهم ههده وسا بهئه  

م ن، لهدهورم دهو تاپۆیان ده مگرێت، تارمایییاڵ دهو خه ونخه ر جارێ كههه -
نگی جیاوازو ، دهوهپێشه لێم دێنه بینم كهناس دهڵكانێكی نهدا خهكاتانه جۆره

و بێشه له یاڵ كهر خهبه گوێم و وام دێته واز دێنهوای موزیكی ڕوحنهجۆراوجۆر، نه
دڵ  دا پڕ بهم حاڵهم، لهكهده ریادا پیاسهخێن دهو ڕه ستێنبهو لهاڵنی جوان نگهجه
ی رو باسی تازهبهبڵێ، خه م ... تۆ پێمنج بدهو ڕه ت بكێشمحمهم، زهم كاربكهكهزدهحه
 .؟ر چیهوێندهی ئهری تازهبه، خهوهوێم بۆ بگێڕهئه

 گشتی؟رو باس بهبه، یان خهرو باسی شارهبهستت خهبهمه -

رو باسی بهر خهسه ین، پاشان بێینهست پێبكهده وهری شارهبهخه با جارێ له -
 گشتی.

 كات... نهنگ ده، پیاو ماندوو ودڵتهزابهدا عهم شارهتۆ نهێنی؟ ژیان له چی بێ له -
شی بۆ سی تازهیت یان گوێی لێبگریت، كهی بۆ بكهبتوانی قسه كه سێكی تیایهكه
 نێوی خوبوتوف. بێ بهنج نهنیا دكتۆرێكی گه، تههاتووهنه

 ربێت بێ ؟برو بێ تهكی زكابرایه وێ بووم، پێت وانییههات من له زانم، كهڵێ! دهبه -



ت ڕواڵه ... بهیرهزانی زۆر سه. دهوار نییهو خوێنه ربێتكی خۆش ته، كابرایهڕاسته -
 م پێیه، یانی بهیان تێدایهورهی فیكری و رۆشنبیریی گهوه، بزوتنهكانی* ئێمهختهپایته

چی نازانم بۆچی ودێرن، كهو مو مرۆڤی تازه ڵكی واقیعبینخه له پڕ بوونایه بوایهده
ڕێن گهبنێرێن، ده ی ئێمهكهسێك بۆ شارهی كهوهر ئهسه ر دێتهسه تێ كهڕهر كههه

یری م سهزناكهنێرن حهسێكم بۆ دهبژێرن. كهڵدهس ههترین كهو ناشایسته خراپترین
 !یهو بێ نازمان هه تگبهڕاستی شارێكی نهم. بهچڕوچاویشی بكه

 گوتی: وهنینهم پێكهده ڵكێشاو بهئیڤان دمتریچ ئاهێكی هه  

و ؟ رۆژنامهكان چیهگشتییه رهبهخه نووكهی هه! دهتهگبهڕاستی شارێكی نهڵێ، بهبه -
 نووسن؟ كان چ دهگۆڤاره

شدا كێشا بوو. شه ر قاوشی ژمارهسهئیدی، دنیا تاریك بوو بوو، تاریكی باڵی به  
و  ناوخۆیی و گوتارێن ڕۆژنامه واڵ، باسی ههر پێوهسهر بهستاو ههر ههدكتۆ

یداكردبوو. ئیڤان مۆدو باویان په ی كرد كهتازانه فكریه و رێبازهو ئه كانكییهرهده
كرد. ناو پرسیارێكی ده و ناو به گرتكانی دكتۆر دهقسه وردی گوێی له دمتریچ به

ردوو نێو هه ری نایه، سهوهوتبێتهی شتێكی ترسناكی بیر كهوهكو ئهدا وهناكاو اڵم لهبه
 ی ڕاكشا.كهختهر تهسهدكتۆرو له ستی،و پشتی كردهده

 ؟چیته -ئاندرێ ییفیمیچ پرسی:   

 و گیراو گوتی: مناكنگێكی خهده ئیڤان دمتریچ، به  

 .وهحاڵی خۆمهبه ڕهم! لێمگهڵدا بكهگهت دهك قسهنیم یه ئیدی ئاماده -

 ؟ر چ بووهگهئاخر بۆچی ؟ مه -

 !یتانێكهب شهجه! عهپێمگوتی وازم لێ بێنه -

 به وت. كهركهدهوه كهقاوشه ڵكێشاو لهكاند، ئاهێكی ههڵتهكانی ههدكتۆر شانه  
...! وهیتهخاوێن بكه ئێره چۆنه -نیكیتاو گوتی:  ڕی، رووی كردهپهدا تێ دهكهوهڕاڕه

 بۆنێكی ناخۆشی لێدێ!

 چاوان. نی، بهزبهی ئهكهمرهئه -



دڵی خۆیدا  له م ڕێگاوهده، بهوهبووهو ماڵ نشێو دهرهكاتێكا به ئاندرێ ییفیمیچ. له  
 یگوت: ده

ژیم، هدا دم شارهتای لهوه. لهو ماقووڵه نجێكی باشند گهچه م ئیڤان دمتریچه"ئه
ڵدا بكات. گهی دهپیاو بتوانێ قسه سێكهكه و تاقهچی ئهس بووم، كهزاران كهتووشی هه

وماقووڵن، كانی لۆژیكی و بۆچوونه، قسهیهتی ههزاوهو قهوهتوانای بیركردنه نجهم گهئه
 دات.كان دهو پێویسته گرینگ شته خ بهنیا بایهته

ر ، ههناو جێگاوه ی چووهو كاتهو موتااڵداو چ ئهوهكاتی خوێندنه ، چ لهوهو شهئه  
 وهوتهو ڕابوو، جارێكی دی بیری كهخه له یانیش كهالی ئیڤان دمتریچ بوو. بهبیری له

دڵی  له یدا كردبوو، بۆیهكدا پهو زیره ڵ پیاوێكی ئاقڵگهتی دهو ئاشنایهدوێ شه كه
بێت، جارێكی دی  وهم ئیشی ئهكهوت، یهڵكهتی بۆ ههرفهده ركهخۆیدا بڕیاری دا هه

 ردانی.سه بچێته

 .مۆسكۆ وپترسبۆرگه ست لهبهمه -*   

((١١)) 

سنگی ژنۆكانی بهو، ئه ستردوو دهنێو هه ری لهو، سهكو دوێنێ شهئیڤان دمتریچ، وه  
بوو. موچاوی دیارنهده وتبوو، كهی پاڵكهكهختهر تهسهجۆرێ له و به نابوون وهخۆیه

 نوستوویت؟ ساڵو دۆستی ئازیز! خۆ نه -دا كردو گوتی: كهقاوشه دكتۆر خۆی به

 :وهاڵمی دایهنابوو، وه وهیهكهبالیفه موچاوی بهده كه وهقهو دهر بهئیڤان دمتریچ، هه  

 ی، چونكهدهت دهزیهایی خۆت ئهخۆڕ م تۆ بهم من دۆستی تۆ نیم، دووهكهیه -
 م.ڵدا بكهگهشت دهك قسهیه نیم تاقهئاماده

 گوتی: وهبن لێوانهو له ییو شپرزهرسامی سه ئاندرێ ییفیمیچ، به  

كرد، نازانم گفتوگۆمان ده وهپێكه و دۆستانه و هێمن !... دوێنێ هێدییرهزۆر سه -
كی خراپم كردبێت، یان یهت بڕی... ناشێ قسهو گفتوگۆكه پڕێكا زویر بوویت بۆچی له

 كانی تۆ بووبن.كانم دژی بیرو بۆچوونهقسه

سوور  ئاخیزێكی بۆ كرد، نیگای چاوه نیمچه وهیهكهختهر تهسه ر لهئیڤان دمتریچ، هه  
 دكتۆرو گوتی: كانی بڕییهئامێزو ئاشوفته رهخسهڕاو مهڵگههه



 شوێنێكی دیكه بڕۆی له م؟ باشتر وایهكانت بكهقسه ڕ بهباوه و ئاسانییهای بهمته به -
 به و زانیم كهیت. من دوێ شههیچ ناكه هیچ به ی! لێرهواڵدزی خۆت بكهو ههجاسوسی

 هاتبوویت. ستێ بۆ ئێرهبهچ مه

 گوتی: وهكهیهنهخهردهم زهده دكتۆر به  

 زانی؟جاسووس ده ! یانی تۆ من بهیرهێكی سههمچ وه مهئه -

و ئازاری  ربێنێم لێ دهو قسهوهمن تاقی بكاته دانرابێ كه وهسێك بۆ ئهڵێ!... كهبه -
 ؟رقی چییهو چ جاسووس، فه ڕوحم بدات، چ دكتۆر بێ

 یریت!مێكی سه... بنیادهڕاستی تۆ چ ... ببوورهئاخ! به -

یی ئامێزی رێكی گلهدانیشت، سه كهوهخهختهنار تهكێكی كهپڵهر تهسهنگێ دكتۆر لههه  
 قاندو گوتی:بۆ له

ت لێ وێ قسهمهت دهستی خیانهقه من به تۆ بێ، وای دابنه ق بهین ههبا وای دابنه -
، تگرنڕی دهوپهبێ؟ ئهچ ده م تا بتگرن، پێت وایهری پۆلیست لێبدهبهو خه ربێنمده

 دادگا یان له زعت لهیت وهكهور دهسه. تهوهزندانه بێگاره نهتخهو ده ندهحوكمت ده
زندانیش بدرێی، هێشتا  ر حوكمی زندان یان بێگارهگهبێت؟ خۆ ئهخراتر ده زنداندا لێره

اتر بێت... م خرور ناكهسهر خراتر نابێت. نا، تههه و حاڵی ئێره زعوه و حاڵت، له زعوه
 ترسیت؟چی ده تۆ له واتهكه

ر سهئارامی له ستاو بههه ئیڤان دمتریچ كرد، چونكه كاریان له م قسانهدیار بوو ئه  
 ی دانیشت.كهوهخه ختهته

 له دكتۆر رۆژانه بوو كه و كاتهڕۆ بوو، یانی ئهعات پێنجی دوا نیوهری سهوروبهده  
پرسی: "ئایا و لێی ده هاتو داریوشكا دهكردی دهی خۆیدا پیاسههككانی ماڵهژووره

و ئارام،  ڕوناك وهره؟" هێشتا زوو بوو، دنیای دهوهك بخواتهیهبیره هاتووهو نهكاتی ئه
 و ساف بوو. دكتۆر گوتی:  ئاسمان شین

و ویستم  رێده اتمهماڵ ه م، ئیدی لهك بكهیهزم كرد پیاسهحه رۆژه من دوای نیوه -
 !هارێكی جوانهڕاستی بهم. بهرێكی تۆ بدهسه وهر رێگای خۆمهسهله

 ؟چ مانگێكداین؟ مانگی مارسه له -ئیڤان دمتریچ پرسی:   



 .ڵێ، ئاخرو ئۆخری مارسهبه -

 . كان هێشتا قوڕو قوڕاوهو جاده و كۆاڵنكهو بانهوشهبێگومان حه -

 .وهتهكان وشك بوونهو باخچه رێگای ناو باخ یكهزۆریش نا. بار -

و  ڵگڵۆفتكانی ههسووره و ڕابووبێ، چاوهخه له كێك تازهكو یهئیڤان دمتریچ وه  
 گوتی:

شتێكی و گه ك بگرێتیهدا گالیسكهوا خۆشهو هه م كاتپیاو له ند خۆشهچه -
و...  ی خۆیكهو گوڕو خۆشه رمگه بۆ ژووره وهڕێتهو پاشان بگه ی شار بكاتوهرهده
و لێزان... زۆر ی بچێت بۆ الی دكتۆرێكی كارامهكهرهسهری ژانهسهوجا بۆ چارهئه
! یانی و ناخۆشهشوێنێكی پیس  ڕاستی ئێرهژیاوم. بهم نهكو بنیادهوه مێكهده

 .كێشدا نییه ی لهكهناخۆشیه

 هاتهو ماندوو دهژمردهو تووشی بوو بوو، پهدوێ شه هی كو هاڕوژانهدوای ئه  
 سیمایدا دیاربوو كه و به رزینلهكانی دهكرد. قامكهیلی قسانی دهبێ مهرچاو و، بهبه

 .رێكی قورسی گرتووهسه ژانه

 ئاندرێ ییفیمیچ گوتی:  

، دا نییهوشانهم قاو، ئه و گوڕو خۆش رمنێوان ژووری گه ك لههیچ جیاوازییه -
 .وهرهده ك لهڕێت نهو ئارامی بگه ییناخی خۆیدا بۆ ئاسووده بێ لهر دهشهبه

 یانی چۆن؟ -

و ژووری كو گالیسكهشتانی وه له رێی خۆیدا، واتهده ڵكی ئاسایی لهشا، خهمهتۆ ته -
 و ژیر لهڵكی فامیدهاڵم خهڕێت، بهگهو خراپی ده دا بۆ چاكیو شتانهو ئه كاركردن

 ڕێن.گهو خراپی دهناخی خۆیاندا بۆ چاكی 

و  بۆن كپارچهو یهو خۆشهی فێنك واكهئاو وهه یۆناندا، كه له یهفهلسهم فهبڕۆ ئه -
ڵ ئاوو گهناخوات، له ردی ئێرهده ی تۆ بهیهفهلسهم فه. ئهوه، باڵوبكهی نارنجهرامهبه
ڵ تۆدا گهكرد؟ لهباسی دیوجینم ده ڵ كێدا بوو كهگهدا ناگونجێت. نازانم لههوای ئێرهه

 بوو؟

 و باسمان كرد.ڵێ! دوێ شهبه -



وای ئاوو هه بوو، چونكهرم نهو شوێنی گه ژووری خۆش دیوجین، پێویستی به -
ناو  هت بوو، لحهو ڕهش ئاسوودهو شتانهبێ ئهبه جۆرێ بوو كهی بهكهواڵته

روسیادا  ر لهگهاڵم ئهخوارد. بهیتونی دهو زه قاڵر پڕتهو هه نیشتی دادهكهمڕهخه
ردا، مانگی دیسامبه ر لهك ههبوا نهده ند كهسهیفی لێ دهرما زهجۆرێ سه به بوایه

نێ، بدهو گوڕی  رمژوورێكی گه كه وهڵكی بپاڕێتهخه مانگی مایسشدا، له ڵكو لهبه
 چوو.عسابی تێك دهو ئهوهبووهق دهرما ڕهسه بێگومان له

ستی شێت مرۆڤ ههردو ئازارێكی دی دهر دهكو ههرماش وه! سهنا، نا وانییه -
كی زندوو ردو ئازار، وێنایهڵێت: "دهرامۆشی بكات. مارك ئورلیوس* دهكات، فهپێنه
و  تبێ غیرهبگۆڕێت، ده و وێنایهوێ ئهێك بیهسركه، ههی خودی ئازارهستهرجهوبه
كات، بێ كات، خۆی بۆ شل نه، دادو بێداد نهوهكاتهرخۆی، بیری لێنهبه بنێته وره
زۆر  یهم وته." ئهوهبێتهكۆڵی ده و لهڕێتپهی دهردو ئازارهو دهندوچوون ئهچه

 كه دایهمهڵكێن ئاساییدا لهڵ خهگهده ڵكی هۆشنڵكی زانا یان خه. جیاوازی خهدروسته
 وانهن، ئهن، خۆی بۆ شل ناكهكهشای دهمهچاوی سووك ته ردو ئازار، بێباكن، بهده له
 هیچ پێشهاتێك ناسوڕمێ. ریان لهو سه تنو، بێ منه خۆشحاڵن میشههه

و  میكه رم لهسه ،و شاد نییه و، دڵم خۆش چێژمئازار ده من چونكه واتهكه -
 وج بم.كی گهبێ كابرایهمێنێ، دهڵكی سوڕ دهنی خهسهناڕه

مێك قووڵتر ر كهگهئه . چونكهیهی تۆ بێهودهكهردو ئازارهبوو. دهنه مهستم ئهبهنا، مه -
ی یانهكرهده رهو فاكتهموو ئهر هههه وێ، كهكهدیارده نگێ بۆت به، ههوهیتهبیر بكه

 ی مرۆڤ لهقینهوڵی ڕاستهخن. ههند سواوو بێ بایهوڕوژان، چه تههێناومانیه مجۆرهبه
جاتی واقیعی مرۆڤ نه و مانای ژیان بگات، كه مكچه دروستی له به دایهوهپێناوی ئه

 .تهترین نیعمهورهخۆیدا گه خۆی له مه، ئهدایهمهله

 و گوتی:وهێكهێنایهئیڤان دمتریچ، برۆی و  

 م.رناكهی تۆ دهم قسانهر لهمن سه روونی... بێرونی... ببورهرێن دهمك... فاكتهچه -

 ری ڕۆیی:سهیی دكتۆری كردو لهكی پڕ تووڕهر پێیان، نیگایهسه ستایهوسا ههئه  

عساب دروست مارو ئهو ده رمخوێنی گه ند منی لهخواوه زانم كهده ندهوهمن ئه -
ر ر ههنبههه بێ لهن، ژیانی تیابێ، زندوو بێت، دهدهر تانوپۆی بهگه. جا ئهكردووه



و  كیرهكی دهرییهر كاریگهر ههنبههه بێت. منیش لهی خۆی ههوهكارێكدا كاردانه
 بێت، لهنم دهو هاوارو گریاردو ئازارا، ناڵهر دهرانبهبه بێت، لهم دهوهبێرونی كاردانه

نیدا قێزو سهڕی و ناڕهفه و بێ دئاكاریر بهنبههه و نزمی، بێزاریی، له ر كمینبههه
ن نزمترو الوازتر ده. تا ئۆرگانیزمی به، ژیانهوانهم كاردانهبۆچوونی من ئه. بهیهبێزم هه
ی وهو كاردانه بێتتر دهر باندۆرێن بێرونی الوازنبههه ستیاریی لههه ندهوهبێت، ئه

 له ندهوهرزترو ئاڵۆزتر بێت، ئهن بهدهتا ئۆرگانیزمی به وهشهوانهپێچه بێت. بهمتر دهكه
ستیارترو كاندا، ههكییهرهده ر باندۆرهنبههه ری خۆیدا، لهوروبهكانی دهر ڕووداوهنبههه

و ساده م شتهو ئه ازانیت؟ پیاو دكتۆر بێتن مانهبێت. چۆن تۆ ئهتر دهوهپڕ كاردانه
چاوی  و به گرێتند نههه ردو ئازار بهوێ دهسێك بیهر كهگهزانێت؟! ئهنه ئاساییانه

 بێ... لهو قاییل بێت دهر پێشهاتێك رازی هه به میشهو هه شای بكاتمهسووك ته
ی كهختهر تهسهله كرد كهده وهڵهو قه المزه و دێهاتییهی بۆ ئهست ئاماژهدهكاتێكا به

 ری رۆیی:سهكرد.. لهڕاكشا بوو، ده

بگرێت  وهردو ئازارهده ك خوو بهیهڕادهبچێت، یان به مهدی ئهرهمه بێ یان به...ده -
ی كهكورتیه ست بدات، بهده كی خۆی لهستیارییهموو ههو هه كاتستی پێ نههه كه

 مێنێ.نه وهژیانهفڕی به

 ری ڕۆیی:سهله وهڵچوونهو هه ییتوڕه وسا بهئه  

،و نییه النهسهم مهڕ ئهمهوتۆم لهكی ئهسوف، زانیارییهیلهفه و نه زانام ، من نهببووره -
 وهڵگهبه و بهوهمهبیربكه كادیمیانهوتۆشدا نیم بتوانم ئهو حاڵێكی ئهزعوه له
 م. ر بكهسهیان لهشهنگهگه

ریان و داوهیت كهو بناوان ده بنج كان لهلهسهچاكی مه، تۆ زۆر بهوهوانهپێچه نا، به -
 یت!كهر دهسهله

اڵم ڵكانێكی زۆر باش بوون، به، خهوهیتهكهوان دهتۆ ڕێك السایی ئه كان، كهواقیهڕه -
ڵكو ، بهستاوهجێی خۆی وهر لهك ههنه زار ساڵههه تای دوو دانههو یان، لهكهفهلسهفه
وێت، شدا پێش ناكهئاینده ڵكو له، بهوتووهكهك پێش نهیهڕهزه ك تاقهو نهپاشی داوه له

ریش شهڵكو بۆ ژیانی به، بهبووهر پراكتیكی نهك ههكانیان نهدیدو بۆچوونه چونكه
م، كی كهیهمینهنیا الی كهته م دیدو بۆچوونانه.. ئهبووهوری نهروپێویست و زه

ی فهلسهو فه قفی فێر بوونی زانیاریژیانی خۆیان وه ، كهسند بووهخدارو پهبایه



ڵك ی خهالی زۆرینهله یهفهلسهم فهنا ئه، دهتیان لێ بینیوهزهو لهجۆراوجۆر كردووه
و  ماڵ گوێ به ڵكی بكات كهخه ك داوا لهیهفهلسه. فهكی نییههو مانای هیچ ناكاته

الی بێت، لهرگ نهردو ئازارو مهده باكیان به ن، كهدهرانی نهتی دنیاو خۆشگوزهروهسه
هیچ  یهم زۆرینهئه نێ، چونكهیهمكێك ناگهڵكی، هیچ ماناو چهری خهماوهی جهزۆربه

، گوێ وهیهم زۆرینهی ئهڕوانگه له ران. دیارهخۆشگوزه نه ند بووهمهوڵهده كاتێك نه
ردو ئازار، هاوتای سووك شاكردنی دهمهردو ئازار، سووك تهده دان بهنه
 زنجیره له ری بریتییهشهری بوونی بهرانسهسه ، چونكهشاكردنی خودی ژیانهمهته
و مان ئههه –مردن  و ئازار،و ترس له نجرما، رههستی برسێتی، سكو ههستێكی وههه

 . بۆیهنهانهدا پهستانهم ههر لهشهڵێ! ژیانی بهبه -هاملێت گرفتاری بوو بوو ی كهترسه
سووكی  اڵم ناتوانێ بیبێزرێنێ، بهژیان تێرو بێزار ببێت، به سێك لهشێت كهده
كی یهواقی هیچ ئایندهی ڕهفهلسهفه كه وههمكهی دهدووباره شای بكات. بۆیهمهته
مڕۆ، تا ئه وهدان ساڵهتای سهوه بینی، لهكو دهاڵم وهخشانی نابێت، بهو درهشگه

رانی ر فاكتهنبههه له وهردو ئازار، توانای كاردانهر دهنبههه ستیاریی لهملمالنێ، هه
 ...وتندا بووهپێشكه وام لهدهرو بهبووهو بێرونیدا هه كیرهده

 وهرهسهكه كی كرد، بهیهستهڵوه، ههوهكانی ئیڤان دمتریچ پسایهی بیرهپڕ زنجیره له  
 وێڵی خۆیدا ماڵی و گوتی:ته ستێكی بهده

م لێ ون كهری كاڵفهاڵم سه، بهوهمهڵدا بكهگهتێكی گرینگت لهمویست باسی بابهده -
كان، واقیهڕه كێك لهڵێن یه. دهوهوتهكرد؟ ئا، بیرم كهڕاست باسی چیم دهرێ بهبوو. ئه

و بۆ خوایشتی خۆی  تی ئازاد بكات، بهكۆیالیه كانی خۆی لهخزمه كێك لهی یهوهبۆ ئه
 ی كهكهده زهردنی خۆی كردبوو. مالحهگه و دیلی له تسارهوقی ئهته تایهتا هههه
و باندۆری بێرونیدا  ییر تووڕهنبههه واقیش، لهی ڕهفهلسهندی فهسێكی پابهت كهانهنته

و نجامدانی كارێكی جوامێرانهبێ بۆ ئهده ، چونكهی نیشان داوهوهچۆن كاردانه
زێكی ئازیزی گهپێناوی هاوڕه ، یانی خۆ فیداكردن لهتهو بابهی لهتێكی پیاوانههیمه

و هاوسۆزیت تیابێ. من  میو هاوخه ردیهاوده رڕێژ لهبێ ڕوحێكی سههخۆتا، د
بوو  وهنا له، دهوهتهبیرم چوونه دا لهم زندانهو فێری بوو بووم، له زانیرچیم دههه

 تی عیسا بهزرهبا حه رهڕاست وه. بهوهسوودترم بۆت هێنابایه ی زندووترو بهنموونه
 ر گریانكانی ژیانا، ههر ڕووداوهنبههه ویش لهی ئهوهت كاردانهنانه، تهوهبێنینه نموونه
 رگیز به. ههت خواردن بووهفهت خهنانهبوون، و ته مینی،و تووڕه،و خهندهو خه



م و كه سووك رگی به، مهچووهردو ئازار نهو پیری دهرهبه وهو خۆشیهنین پێكه
باخی جنسیماندا  ڕزگاری بێ، له مناكهخه نووسهم چارهی لهوهت بۆ ئهنانهته، زانیوهنه
 .وهدوعاو نزاو پاڕانه وتبووهكه

 ری رۆیی: سهو له نین، دانیشتپێكه وتهدا كهئیڤان دمتریچ، لێره  

 ك لهه، نناخی خۆیدایه ر لهشهی بهو ئۆقره ییی، ئاسوودهكهگریمان تۆ راست ده -
سووكی  و به درێتردو ئازار نهده گوێ به یهوهی خۆی. گریمان دروست ئهوهرهده

ند هه و به زانرێیر نهسه و هیچ پێشهاتێك به شا بكرێت، ببیزێنرێمهو ته بگیرێ
باڵو  یهفهلسهم رێبازو فهی ئهدهخۆت ده قێك ڕێ بهچ هه اڵم تۆ بهگیرێت. بهنه
 سوفیت؟یلهو فهر تۆ هزرڤان گه؟ مهوهیتههبك

 یهفهلسهم فهر مرۆڤێك ئهر ههسهله اڵم پێویستهسوف نیم، بهیلهخێر! من فهنه -
 .وهكاتهو لۆجیكدا تێكده قڵڵ ئهگهده ، چونكهوهباڵوبكاته

ی بێزراندنی لهسهمه ندا، لهكاقڵیهو ئه لۆژیكی لهسهمه وێ بزانم بۆچی لهمهنا! من ده -
نجت زانیت؟ تا ئێستا ڕهزا دهپسپۆرو شاره دا خۆت بهو شتانهردو ئهئازارو ده

الق منداڵی شه پێمان بڵێ ئاخۆ به یت؟ باشهگهردو ئازار تێدهمكی دهچه ؟ ئایا لهكێشاوه
 القیان داویت؟ر شهكاریان كردوویت؟ به

 بوو.نی نهدهكی بههیچ سزایه ڕیان بهم باوهو دایكخێر، باوك نه -

 ندێكی زبرو توندهدام، بابم كارمهالقی دهر شهبه حمانهاڵم بابی من زۆر بێ ڕهبه -
ڵدا گهكی قورسی لهسیرییهبوو، مایهردی ههكی درێژو ملێكی زهپوویهت بوو، كهبیعهته

كی یهپیتكهلهسێك پهمراتت كهعه ر باسی تۆ. بههس و بێینه و بێنیناڵم با واز لهبوو، به
س كردویت، كهی لێنهشهڕهس هه، كهوهكردوویتهس چاوی لێ سوور نهداوی، كهلێ نه

ڕو باڵی ژێر په ڵێی گامێشی. لهو دهڵهو قه تالمهو سه، تۆكمهوهوساندویتهی چهنه
 رو بهكسهوسا یهو ئهواو كردووهخوێندنت تهو ی ئهپاره بوویت، به ورهباوكتا گه

ق بی، ههی موستهوهبێ ئهتیان بهحمهم زهو كه ترامهكاری كارێكی پڕ دهواسیته
ئاوی  له نه ژی كهو گوڕو روناكدا، ده رمكی گهخانوویه له بیست ساڵه داویتێ. پتر له

رباری ، سهیهری خۆڕاییت ههكهی. كارهادهپولێك كرێ ن با، تاقهكاره له و نهمهكه
یت یان وام بكهیفی دڵی خۆت دهكه به ق، كهم ههو ههیهاڵتت ههسهم دهش ههوهئه
، جۆرێ ژیانی خۆت رێك خستووه لیت، بهزهوهو ته ڵمهتۆ پیاوێكی ته یت... بۆیهكهنه



 كانی خۆت داوهموو كارهبتهاڕوژێنێ، ههتت بكات، یان حهتوانێ ناڕههیچ شتێك نه كه
داو كهخۆشخانهكانی تری نهوێرهو له رو الترو گوجهجهو گه تكهرهدهر یاریدهسهبه
ر سه یتهخهده و پارهوهتهدا پاڵت لێداوهورهو گوڕو گه رمژوورێكی گه خۆت له به
 ...وهیتهكهده وجانهو گه هاتشتی توڕه ، بیر لهوهخوێنیتهك، كتێب دهیه

 ری رۆیی:سهی دكتۆری كردو لهكهسووره پووهكی كهنیگایه  

و، هیچت دیتوهژیاندا هیچت نه ی تۆ لهكهكورتیه . بهوهخۆیتهده كامی دڵ بیره .. به 
ی رڤهسه رڤهكی تێوری سهنیا زانیارییه، تهڕباندووهجهو نهزانیوهی ژیان نهربارهده

و چ  ڕاست مساردو بێ موباالت، چ بهش خه. بۆیهیهی دنیای واقیع ههربارهرووتت ده
و خۆشی نه یت، چونكهكهشای دهمهسووك ته بوغزێنی، بهردو ئازار دهدرۆ ده به

بارترین له ،زیانانه به رێسییه فهلسهم فهو ئهقینهقڵ، شادمانی ڕاستهو ئه مردن، لۆژیك
 ر جووتیارێك ببینی لهگهتۆ ئه ر. بۆ نموونهكهو ئیش نه ڵمهن بۆ پیاوی تهفهلسهفه

م؟ با لێی بدات! هیچ بكه م ژنهڵێی: "بۆچی داكۆكی لهدڵی خۆتا ده دات. لهی دهكهژنه
ابرا خۆی ئازار دا كتهم حاڵهمرن، لهردووكیان دهنگ یان زوو ههدره ، چونكهگرینگ نییه

 ی." تۆ پێت وایهكهك بۆ ژنهبۆ خۆی نه ی سووكییهكهكاره ی، واتهكهك ژنهدات نهده
و چ وهاڵم پیاو چ بخواته، بهو ناشیرینهوجانهستی كارێكی زۆر گهدمهو به یخۆریمه
ژنێك تووشی ددان ر پیرهگهكی دی، ئهیهمرێت. نموونهر دهنجامدا ههئه له وهخواتهنه
؟ وماوهر چ قهگهڵێی: "مهالی تۆ... پێی ده رمان بێتهرو دهسهبووبێت، بۆ چاره شهیه

رو نمای سێبه كاتهخۆشی دهوری خودی ئازار و، نهسهته كاتهخۆشی دهو نهئازار 
و  بێ ئازار نابێتس بهنابێ، كه شهریهر بێ سهشدا سهم دنیایهئازار. خۆ له

، وازم ر چاوم گوم بهبهیدێ لهژن، ههیسا بڕۆ پیرهر گیای مردنین. دهمووشمان هههه
 زموون بێتنجێكی بێ ئهر گهگه." یان ئهوهو ڤۆدگا بخۆمهوهمهبا بۆ خۆم بیربكه لێبێنه

ك رو بێ هیچ ڕامانێكسهو چۆن بژی؟ تۆ یه دا چ بكاتم دنیایهله و ڕاوێژت پێبكات كه
دا قینهتی ڕاستهعادهنی سهویات یان خۆت گوتهعنهركی مهڕای ده ڵێی: "بڕۆ لهپێی ده

خۆتیش نایزانیت.  بۆ ؟ بهچییه ییهفسانهو ئهواقیعی تهعادهم سهاڵم ئه!" بهتێ بكۆشه
ازارمان و ئنجهشكهن، ئهكهحیجز ده وهندانهم شیشبهپشت ئه دا، لهلێره ئێمه نموونه

و واو ئاقاڵنهكارێكی ته ی تۆوهڕوانگه له م كارهاڵم ئهڕزێنن، بهدا دامان دهن، لێرهدهده
و و پۆخڵه پیس م قاوشهنێوان ئه ك لهوری تۆ هیچ جیاوازییهسهتهبه ، چونكهلۆژیكیه

بارو بێ كی لهیهفههلسڕاستی فه. بهتدا نییهحهو خاوێن وڕه و گوڕو پاكرمئۆفیسێكی گه



ند نیشان تیرێ چه به یهفهلسهم فهپشتیوانی ئه ! تۆ بهیهفهلسهرت فهشه ! بهوشهخه
م خۆت و، ههیهو ئاسووده م ویژدانت پاكیت، ههم هیچ كارێك ناكهشكێنێ: ههده
و هزرو فهلسهفه رهم كا، ئهیاڵت خاوهری ئازیز نا، خهزانێت... نا! برادههزرڤان دهبه

و سست  تریهدهو قه گیریو گۆشهڵی مهڵكو ته، به ند نییهمهوڵهو دهبۆچوونی ناوازه
 ...قڵییهئه

 ری رۆیی:سهله وهترهسێكی تووڕهفهنه كی كرد، بهیهستهڵوهئیڤان دمتریچ، هه  

ت توته نجهر پهگهاڵم ئهنازانیت، به گرینگی یت، بهردو ئازار نادهدهڵێ، تۆ گوێ بهبه -
 یت.كههاوار ده رووتایهگه بێت، تاهێز له وهرگاكهده به

 م!كههاوار نه شهوهله -كی بۆ كردو گوتی: یهبزه رمهئاندرێ ییفیمیچ، نه  

و  یفلیجر خۆت ئگهیت! یان ئهكهرزیش هاوار دهنگی بهده یت، بهكههاوار نه حاڵهمه -
رزی ی بهو پایهپشتیوانی پله ری گۆساخ، بهسێكی خۆسهوینگیر ببیت یان گریمان كهزه

ی م كارهر ئهسهو سوور بزانیت له تیت پێبكاتسووكایه وهڵكییهرچاوی خهبهخۆی، به
 و ویاتعنهركی مهڵكی بۆ "دهئامۆژگاری كردنی خه ی كهگهنگێ تێدهسزا نادرێت، هه

 !یه" چ تامێكی ههقینهتی ڕاستهعادهسه

و نی كهخۆشیاندا پێده گیان خۆش بوو و، له وی لهكانی ئهقسه ئاندرێ ییفیمیچ كه  
 خست، گوتی: كانی لێكدی دهستهده

 ی كهسفهو وهن. ئهكهكانت خۆشحاڵم دهڕاستی بۆچوونهن! بهو تازه كانت جوانقسه -
ڵ تۆدا گهكردن ده قی قسهلههڕاستی جوان بوو، ئهمن كردت، بهبه قرههئێستا ده

 رموویتلوتف بفه كه ی تۆیهتۆ گرت، جا ئێستا نۆره گوێم له . من تائێرهجگار خۆشهیه
 كانی من بگریت....قسه و گوێ له

 ز(١٢١-١٨١ئۆرلیۆس: ئیمپراتۆری ڕوم ) -*  

 

((١١)) 

كارێكی قووڵی  م گفتوگۆیهوام بوو، ئهردهعاتی دی بهك سهیهی نزیكه م گفتوگۆیهئه  
و دوا  یانیانموو رۆژێ بههه دواوه به و رۆژهله ئاندرێ ییفیمیچ كرد. بۆیه له



نگ گفتوگۆی كی درهیهو زۆرجار تا ئێوارهش شه چوو بۆ قاوشی ژمارهڕۆیان دهنیوه
 ، لهوهكردهدكتۆر ده سڵی له تاوهرهسه ن دمتریچ لهكرد. ئیڤاڵ ئیڤان دمتریچدا دهگهده

اڵم بڕی، بهردهیاری خۆی دهو نهئاشكرا بێزاری  گومان بوو، و به نیازپاكی وی به
ما، شێوازێكی ی جارانی نهتوندو زبره فتارهو رهڵیا ڕاهات ئهگهم لهكی كهیهدوای ماوه

 ر.بهوسی مدارا ئامێزی گرتهتهبه

 ئاندرێ ییفیمیچ، ڕۆژانه كه وهدا باڵوبووهكهخۆشخانهری نهرانسهسه ئیدی خێرا له  
 نیكیتاو نه ری دكتۆر، نهدهیاریده نه –س دات. هیچ كهش دهشه ری قاوشی ژمارهسه
ش شه بۆچی دكتۆر بۆ قاوشی ژماره كرد كهدهرنهده وهریان لهسه -كان رستارهپه
ستی بهمهر بهگهكرد؟ ئهو باسی چی ده نیشتر دادهوێندهعاتان لهسه ڕۆیی، بۆچی بهده

 . خواڵسهوهكردنهدهرمانی بۆ پڕ نهی دهتهچهڕۆیی، بۆچی ڕهكان دهخۆشهی نهنهمعایه
ی وهوانهپێچه رچاو. رێك بهبه هاتهده رهمهیرو سهفتاری دكتۆر گۆڕابوو و سهڕه

بینی، دهی خۆیدا نهكهماڵه ی كات دكتۆری له، میخاییل ئاڤریانیچ، زۆربهوهجارانه
كاتی خۆیدا  كو جاران لهدكتۆر وه ریشان بوو، چونكهو په رانداریوشكا، زۆر نیگه

نگتر جاران دره و فراڤینیش لهڕۆژهندێجار بۆ نیوهت ههنانه، تهوهخواردهدهی نهكهبیره
 .وهڕایهگهماڵ دهبۆ 

 مووز بوو، دكتۆر خوبوتوف، بهری ئاخروئۆخری مانگی تهوروبهده رۆژێك، كه  
 بوو، ئیدی بۆ تاقیبی وی بهنه وهماڵه له نی ئاندرێ ییفیمیچ، چونكهكارێك چوو بۆ دیده

ی نهمعایه تهدكتۆری پیر چووه ر پێیان گوت كهوێندهوت، لهكه كهساری بینایهناو حه
ئیڤان  ، گوێی لهكهو و دااڵنهڕاڕه ییهخوبوتوف گه كان. كاتێ كهروونیهده خۆشهنه

 یگوت: ده تووڕه نگێكی نیمچهده به دمتریچ بوو كه

ڕی خۆت. تۆ ر بیروباوهسه بتوانی بمهێنیته حاڵهوین، مهرگیز ڕێك ناكهو تۆ هه من -
، شتووهچهژیانتا ئازارو ناخۆشیت نه واقیع نازانی، له و هیچ لهنییه وهواقیعه فڕت به

 ڵیناوهدنیادا هه تای چاوم بهوهاڵم من له. بهڵكیت مژیوهروو خوێنی خهكو زهنیا وهته
ست ئازار ده دا بووم، بۆ ساتێ لهنجهشكهو ئازارو ئهتیینهمه له میشهمڕۆ، ههتاكو ئه

موو هه زانم، لهزیاتر ده تۆ به خۆم له یڵێم كهوان دهو ڕه ڕێك بۆیه بووم،ها نهڕه
نیت من  وهتۆ ئه زانم. بۆیهتر دهزاترو كارامهشاره تۆ به خۆم له وهكهڕوویه

 یت.ئامۆژگاری بكه



ڵی و حاستی ئهبهمه وێ لهكرد، ئیڤان دمتریچ، نایهوری دهسهته ئاندرێ ییفیمیچ، كه  
 گوتی:  وهم ئامێزهنگێكی خهده و بهسپایی ئه ببێت، به

پێنم. ردا بسهسهبیروبۆچوونی خۆمت به كه نییه وهستم ئهبههیچ جۆرێ مه نا، من به -
 نج، رهكێشاوهنجم نهو من ڕهنجت كێشاوهتۆ ڕه كه نییه وهئه كهلهسهری ئازیز! مهبراده

ین. گرینگ دارنین، پێویست ناكا باسیان بكهنین، جێگیرو پایهوتهتی ڕهو شادی دوو حاڵه
 ین كهڵكانهو خهی ئهجومله و تۆ له ، منیهمان ههوهو تۆ توانای بیركردنه من یهمهئه
 مهن. جا ئهری بكهو داوه نكان تاوتوێ بكهو رووداوه، دیاردهوهنهتوانن بیربكهده

كی ندییهیوهپه شا لێكدی جیاواز بین، جۆرهوهبیركردنه ند لهیدا، چهخۆخۆی له
و فامی نه ند لهتزانی من چهده ری ئازیز، خۆزگهكات. برادهنێواندا چێده ویمان لهعنهمه

ڵ تۆدا گفتوگۆ گهده ر جارێ كهتزانی ههتم، بریا دهڵكی بێزارو بێتاقهزانی خهو نه گێلی
 ت لهزهزۆر له كی بۆیهبم. تۆ پیاوێكی زیرهیف خۆش دهو كه ند خۆشحاڵم چهكهده

 .گیان خۆشه تی تۆم لهبینم، دۆستایهاڵوی تۆ دهتێكه

ی كرد. كهكی نێو قاوشهشایهمهو تهرگاكهده م درزێكی خستهئاسته خوبوتوف، به  
ر سهله وهكهنیشتییهته ر بوو، لهسهوكاڵوێكی لهشه دكتۆری پیرو ئیڤان دمتریچ كه

خۆی  م سیماگۆڕكێوهدهتی دا كابرای شێت بهڕۆنیشتبوون! دیقه كهوهخهختهته
 وهخۆیه ی توند وتوندتر لهكهوام دیزداشهردهكاند، و بهتهڵدهكانی ههجواڵندو شانهده
یشتبوو، سیمای سوورو دان بێ جوڵهری داخستبوو و بهچی دكتۆر سهپێچا. كهده

نێكی ،پۆزخه وهكاندنهڵتهم شان ههدهرچاو. خوبوتوف، بهبه هاتهمناك دهو خه تكهشه
 كی نیكیتای كرد.شایهمهبۆ كردو ته

 كاند.ڵتهنیكیتاش شانێكی بۆ هه  

 دوو قۆڵی له ڵ خۆیدا هێنا، بهگهی دهكهڕۆژی دوایی خوبوتوف، پزیشكیاره  
ڵخست. و گوێیان هه ستانوه وهشهشه رگای قاوشی ژمارهپشت ده داو لهكههوڕاڕه

 ی گوت:كهپزیشكیاره به م ڕێوهده وتن، خوبوتوف بهركهدهر وهوێندهپاش تۆزێك له

 . تی تێكچووهواوهته مان بهورهگه م بابهكهور دهسهوا ته -

كاندا الی گۆالوههێواشی به دا بهوڵی دههه سێرگی سێرگیوفیچی خۆشپۆشیش، كه  
 ڵكێشاو گوتی:بن، ئاهێكی ههكانی قوڕاوی نهدارهبۆیاخكراوو بریقه ڕێت تا پێاڵوهتێپه



 ! ئاغای یڤگینی فیدورڤیچ، چی بێ لهی داماو خۆش بهگوناحی ئێمه ! لهورهخودای گه -
 بووم. هم پێشهاتڕوانی ئهچاوه مێژه تۆ نهێنی، من له

((١٢)) 

 كرد لهستی دهنامۆیی، هه وتهكه رهبه رهدكتۆر ئاندرێ ییفیمیچ، به دواوه به وهله  
و  رستارانو په ندانژی. كارمهو نهێنی ئامێزدا ده كی گۆنگیهواو ژینگهو هه شكه
ینی به كردو لهده یریانسه وهگومانه یان بینی بهده ، كهكهخانهستهخۆشانی خهنه

و  رشتیاری داراییرپهی سهكهچكۆله چپ. ماشا، كیژه چپه وتنهكهخۆیاندا ده
دا كهخانهستهساری خهحه رجارێ لهو هه ویستدكتۆر زۆری خۆش ده رجیات، كهخه

 بهچاوی  ركهمێستا ههریدا دێنا، ئهسهوازشتی بهستی نهو ده چوو بۆ الیدیتبای ده
هات، میخاییل ئاڤریانیچ، ڵدهبوو و ههزانی بۆچی قوشقی دهیدهس نهوت، كهكهدكتۆر ده

ئاوو  كو جاران بهگرت، وهكانی دهقسه گوێی له ، ئێستا كاتێ كهخانهرۆكی پۆستهسه
 و به یرانو نیگهریشانی په ڵكو بهرموویت" بهفه ، ڕاستهق وایهقاودهگوت: "دهیدهتاو نه
مبار ڵێ!..." حایرو خهڵێ! بهكرد: "بهمینگێكی بۆ ده مینگه وهبن لێوانه و له تیبێتاقه

و ی بیرهوهخواردنه خۆی له كرد كهوام ئامۆژگاری دهردهی، بهكهدۆسته یڕوانییهده
قی ئاشكراو زه ی بهمهب بوو، ئهدهئه و به پیاوێكی ناسك اڵم چونكهڤۆدگا بپارێزێ، به

جارێ  ستهبهم مهیاند. جا بۆ ئهگهتێی ده و كینایهئاماژه ڵكو بهگوت، بهدهپێنه
شیشێكی بۆ ربهووردی كهو جارێ سهكی سوپایییهرماندهی فهرگوزشتهسه
 و چۆن كه وتوونخۆش كهنۆشیدا نهباده ڕۆیی لههۆی زیاده چۆن به كه وهگێڕایهده
ش -دا دكتۆر خوبوتوفینهم به. لهماوهمیان نهلهو عهوهتهچاك بوونه كیان كردووهرته

شرووبات و ی مهوهخواردنه خۆی له و ئامۆژگاری كرد كهنیدیده دوو سێ جار هاته
برومیدی پوتاسیوم  كرد كهو خۆڕایی، پێشنیازی بۆ ده خوت و بهكهولیات دوور بگرێت

 .كار بێنێت *به

 یی، كهپێگه وهنی شارهنجوومهرۆكی ئهسه كی لهیهمانگی ئابدا، نامه ئاندرێ یفیمیچ له  
نی شار نجوومهری ئهر كارێكی گرینگ ، سهسهستی گفتوگۆ لهبهمه داوای لێكرد بوو به

رمانداری یری كرد فهن، سهنجوومهختی دیاریكراودا چوو بۆ ئهوه بدات. كاتێ له
و  نی شار، خوبوتوفنجوومهری ئهده، یاریدهردهروهی پهرهرۆكی دایهایی، سهسوپ

م ن. ئهر ئامادهوێندهموو لهكرد، ههدكتۆر بانگیان ده به رد كهوی موو زهڵهپیاوێكی قه
ر زمان سهێن پۆاڵندی پێكهاتبوو و گوتنی لهوشه تی لهناوی شۆره كه ئاغای دكتۆره



خی شاردا رسهسێ فه له سپ، كهژادی ئهی چاكسازی نهئیداره س بوو، لهزۆر قور
دا م شارهند ڕۆژێك لهما بوو چهته ر ئاكنجی بوو، بهوێندهر لهكردو ههبوو كاری ده

 موو لهكتر ناسی، ههو یهو خۆشی و چاك المرێت. دوای سهر بهسهو بهوهبمێنێته
 و گوتی:  ئاندرێ یفیمیچ ن رووی كردهنجوومهری ئهده، یاریدهوری مێزێك دانیشتنده

، یفگینی یههه كانی تۆوهكاره ندی بهیوهبڕێك په كه الیهكمان لهیهیاداشتنامه -
دا زۆر كهخانهستهسڵی خهبینای ئه له كهرمانخانهشوێنی ده ڵێت كهفیدوروڤیچ ده

ی وهگواستنه تهڵبهكان، ههقاوشه كێك لهبۆ یه وهوازرێتهبگ ، پێویستهنگهبچووك وته
 كه دایهوهله ورهی گه، كێشهت نییهحمهو زه كارێكی زۆر قورس كهرمانخانهده

 . یههه وهنكردنهنۆژه پێویستی به كهقاوشه

 فكران ڕاچوو و گوتی: ئاندرێ یفیمیچ، تاوێك له  

وێ ر بمانهگهئه ت. بۆ نموونهڵك نایهكه به وهنكردنهبێ نۆژه، بهۆیهت ق بهڵێ، ههبه -
 وهمهالی كهبه . پێموایهرمانخانهده ین بهبكه كهكیهرهپی بینا سهچهستهی دهو ژوورهئه

 .یهفێكی بێفایدهسرهمه ، كهوهنكردنهوێ بۆ نۆژهد ڕۆبڵی دهپێنج سه

موواندا كێشا. ئاندرێ یفیمیچ هێدی ر ههسهكی كورت باڵی بهیهماوهنگی، بۆ بێده  
 ی خۆی داو گوتی:كهقسه ی بههێدی درێژه

 یهخۆشخانهم نهئه رم دایتێ كهبهپێش خه مهساڵ له ده م كهكهده وهمن شانازی به -
شار  كه فێكهسرهمه ، زیادهجگار زۆرهنوقستانی یه وهی ئێستایهو حاڵه زعم وهبه
وسا و ، ئه زراندندامه تهدا هاتووه ١٨٤١ساڵی  له یهخۆشخانهم نهت. ئهتی نایهقهرهده
 جگار زۆر لهكی یهیهپاره م شارهبوون. ئهئارادا نه مڕۆ لهی ئهم ئامێرو ئیمكاناتهئه

بۆچوونی من  كات، بهده رجخه و كاروباری زیاده روریدروستكردنی بینای نا زه
ی خۆشخانهدوو نه وهمهالی كهدا، بهرجێكی جڤاكی دیكهلومههه ، لهیهم پارهشیا بهده

 ببرێت. ڕێوهو بهكی پزیشكی، دروست بكرێتموكوڕییهیی، بێ هیچ كهنموونه

 رم و گوڕی گوتی: گه ن بهنجوومهری ئهدهیاریده  

 خسێنین!بڕه نوێیه و پالنه رجلومهم ههرن با ئهیسا، وهده -

 ئاندرێ یفیمیچ، گوتی:   



بردنی ڕێوهو بهرشتیرپهو سهبا ئیداره م كرد كهوهر زوو پێشنیازی ئههه ندهبه -
 نی شار بسپێردرێت.نجوومهئه كان بهندروستییهزگا تهده

 گوتی:نینی داو قاقای پێكه له كهردهموو زه دكتۆره  

نی شار تا دوا پولی نجوومهستی ئهر دهبه نهكان بخهخانهستهی خهڵێ ئاغا، بودجهبه -
 و بخۆن. بدزن

 سدیق كرد:ی دكتۆری تهكهو قسه نیوانیش پێكهنی شارهنجوومهری ئهنوێنه  

 .ڵ شیر مژتوهگهبێگومان، دزییان ده -

 و گوتی:كهردهموو زه دكتۆره مناكی بڕییهو خهژمردهئاندرێ یفیمیچ، نیگای په  

 .ڵك بڵێ، ئینساف شتێكی باشهیی خهلهعه خۆڕایی لهپیاو نابێ به -

 رمانداری سوپایی، بهردا كێشان. چایان هێنا، فهسهنگی باڵی بهدیسان بێده  
ستی ئاندرێ هر دسه دا درێژكردو خستیهكهر مێزهسهستی به، دهوهكی زۆرهییهشپرزه
 و گوتی:  یفیمیچ

دنیایان  ركهو ته نبهكو ڕه. وهرامۆش كردووهت فهتی ئێمهواوهتهبه دكتۆر، وادیاره -
اڵوی تێكه به یت، وادیارهو ژنبازی ناكه ژن ز لهوی، حهق ناكهرهژیت، توخنی وهده
 بیت.ت دهبێتاقه كو ئێمهڵكی وهخه

و  و رێك پیاوی ماقووڵ ی كهوهباسی ئه وتنهك كهك یهبووان، یهامادهموو ئئیدی هه  
كۆنسێرتی  ،و نهخانهموزه ، نهشانۆی تیایه نه بێت. چونكهت دهدا بێتاقهم شارهپێك له

نیا دا كرابوو، تهكهیانه له شدا كهمایهنگی سهو دوا كۆڕو ئاههت لهنانهكرێت، تهتیاده
 ما. یان لهكۆڕی سه كان ناچنهنجهبوو بوون.. گه و دوو پیاو ئاماده ژن بیست

س شای كهمهی تهوهریكی قومارن. ئاندرێ یفیمیچ، بێئهوتوون یان خهكاندا كهیخانهمه
 خوارد كهده وهری بۆ ئهسهو كه قسان كردو داخ ستی بهو هێمن دهبكات، هێدی 

فیڕۆ  ت، بهیبهقومارو غه ستیان بهو نه ستو هه و گۆش ۆشموو هڵكی شار، ههخه
و وهو خوێندنه و باش گفتوگۆی جوان ختی خۆیان بهو ناتوانن وه وێن. نایانهدهده

ری شهقڵی بهكانی ئهداهێنانه ت لهزهوێ سوودو لهر، نایانهسهرنهموتااڵی كتێبان به
 .شمهمووی پهوی دی ههكان شتن، ئهقڵییهئه وتهسكهقڵ ودهنیا ئهربگرن. تهوه



 گرت، لهی دهكهكانی، هاوكارهو بۆچوونهقسه وردی گوێی له به دكتۆر خوبوتوف كه  
 ناكاودا پرسی:

 ؟یڤهندی ههمڕۆ چهئاندرێ یفیمیچ، ئه -

كو ، وهكهردهموو زه و دكتۆره، خوبوتوف وهاڵمی دایهی ئاندرێ یفیمیچ، وهوهپاش ئه  
ریقیی خۆیان ی تهوهو، بۆ ئه ی خۆیان بردبێكهبێ مانایی پرسیاره یان بهی پهوهئه

ند ؟ یان ساڵ چهمڕۆ چ ڕۆژێكهك: ئهڵێك پرسیاری تری وهكۆمه وتنه، كهوهبشارنه
ژی؟ شدا دهشه قاوشی ژماره ڕێز لهو بهرێكی شایستهمبهپێغه ؟ یان ئایا ڕاستهرۆژه

 و گوتی: وهسوور بووه وهی دوا پرسیارهوهاڵمدانهم وهده ئاندرێ یفیمیچ، به

. ئیدی پرسیاری یهنجێكی شایستهڕاستی گهاڵم به، بهخۆشهنه ندهرچهڵێ، ههبه -
 كرد.یان لێنهدیكه

ی بوو، ركردنی پاڵتۆكهبهدا مژوولی لهكهدااڵنه ئاندرێ یفیمیچ له دا كهو كاتهله  
 ڵكێشاو گوتی:و ئاهێكی هه ر شانیسه ستی خستهرمانداری سوپایی دهفه

 ین.ت بكهو ئیدی ئیسراحه نشین ببینی پیر خانهئێمه وە هاتووهختی ئهوه -

م ر زانی ئهكسهرێ، یهده هاتهنی شار دهنجوومهبینای ئه كاتێ ئاندرێ یفیمیچ، له  
و و ساز درابوو، ئهو توانای فیكری ئه میواس جهی حهوهبۆ تاقیكردنه یهوههكۆبوون

ڕاو بۆ ڵگهنگی سوور ههلێیان كردبوو، ڕه كه وهبیر خۆی هێنایهی وهپرسیارانه
 .وهحاڵی زانستی پزیشكیدا هاته یی بهزهنی خۆیدا بهمهموو تههه مین جار لهكهیه

 ، لهوهتهویان تاقی كردووهئه و دكتۆرانهچۆن ئه كه وهكردهده وهی لهكاتێكا بیر له  
روونناسی شی دهبه ناخێریان زۆر نییه به مانه، خۆ ئهدڵی خۆیدا گوتی: "خودایه

بۆچی  ریش چوون، باشهو ده، ئیمتیحانیشیان تیا داوهواو كردووهپزیشكییان ته
 ؟روونی نییهخۆشی دهڕ نهمهمترین زانیارییان لهن؟ بۆچی كهو جاهیل زاننه ندهوهئه

 تی كرد، لهسووكایه ستی بهژیانی خۆیدا هه مجار لهكهدكتۆر ئاندرێ یفیمیچ، بۆ یه  
 بوو. دڵی خۆیدا زۆر تووڕه



حواڵپرسی ی ساڵوو ئهوهمان ڕۆژ، میخاییل ئاڤریانیچ هات بۆ الی، بێ ئهی ههئێواره  
كانی خۆی ناو ستهنێو ده ستی وی لهردوو دهئاندرێ یفیمیچ، هه یانده، خۆی گهبكات

 رانی گوتی: و نیگهییشپرزه به

ت زانی، متمانهتۆ، من بەدۆستی خۆت ده كه لمێنهم! بۆمی بسهكهری ئازیز! گیانهبراده -
 ... دۆستی ئازیز! یهتیم ههو دۆستایهدڵسۆزی  به

كانی خۆی ر قسهسهئاندرێ یفیمیچ بدات، له كردن بهتی قسهرفهی دهوهێئهوسا بئه  
 و گوتی:ڕۆیی 

 و به بانو میهره وارو دڵپاكسێكی خوێنهكه وێ چونكهتۆم خۆش ده من بۆیه -
یی ڵێم! ئیتیكی پیشهچ ده بزانه من بگره م! گوێ لهكهربێتی. گیانهته و به ییزهبه

 اڵم من به. بهوهتۆ بشارنه كان لهو ڕاستیه تقیقهكان، حهدكتۆره خوازێت كهواده
خۆشیت. تۆ نه ڵێم كهپێت ده ردهو بێ په وانو ره ربازم، رێكی سهوهحوكمی ئه

موو و هه ئاو لێڵ ناكات تێكهقیقهحه یهلهسهم مهاڵم ئه! بهری ئازیز بمبوورهبراده
دكتۆر یفگینی  مڕۆكه. ئهت بردووهكهخۆشییهنه یان بهپه كهیهرت ماوهوروبهی دهوانهئه

ت و ئیسراحه می خۆت پێویستت بهو ساغڵه تیالمهتۆ بۆ سه فیوروفیچ پێی گوتم كه
 و بچمه ربگرمدا، مادوونی وهم ڕۆژانهمام لهته ! جا من بهوهق بههه تهڵبه. ههڕانهگه
ڵما گهو له ڕاستی دۆستی منیتبه كه لمێنهك بگۆڕم. جا تۆش بیسهوایهو هه ڕانگه
 ین.نجی، بای باڵێكی خۆمان بدهیادی رۆژگاری گه و به . بڕۆینرهوه

 فكران ڕاچوو و گوتی: ئاندرێ یفیمیچ بۆ ساتێك له  

ڵتا بێم، گهتم. من ناتوانم لهالمههو س ، ساغیبم نییهم عهكهست ده، ههوهوانهپێچه به -
 لمێنم.و دڵسۆزی خۆمت بۆ بسه تیدۆستایه كی دیكهیهشێوهبا به اڵم رێم بدهبه

بێ و، به تیكی تایبهبێ هیچ هۆیهو، بۆ شوێنێكی نادیارو، بهو پڕه كوت رهفهم سهئه  
و زاكوونی  زمشێوانی نه یكرده، دهو بیره شرووببێ مهو بهبێ داریوشكاو به كتێب

 گرتبوو! له ساڵی خشت بوو، خووی پێوه بیست دانه ی كهو ژیانهو، ئهژیانی ئه
یااڵوی و یرو خهزۆر سه الوهشی بهم كارهوری ئهسهت وێناو تهنانهتادا، تهرهسه
و و ئهوانینی شارهومهنجوی ئهكهوهناكاودا، گفتوگۆی كۆبوونهاڵم له ت بوو. بهحمهزه
بیر رو دڵی گرتبوو، وه، سهوهیدا بۆ ماڵهوهڕانهرێگای گه له ی كهیهژارهو په مخه

 شارێك كه بڕوات، له و شارهك لهیهبۆ ماوه وهبكاته وهوای لێكرد، بیر له مهو ئهوههاته



زانی. شێتیان دهر، بهوێندهزانی ئههو نو جاهیل  وجو گه نودهڵكی كهك خهیهستهده
 میخاییل ئاڤریانیچی پرسی: له بۆیه

 مای بۆ كوێ بڕۆیت ؟ته به -

وارشۆ  و بۆ وارشۆ. من خۆشترین پێنج ساڵی ژیانم له بۆ مۆسكۆ، پترزبۆرك -
 وم، بڕیاری خۆت بدهكهی گیانه! دهفسوناوییهو ئه ڕاستی شارێكی خۆش. بهتاندووهقه
 .رهڵما وهگهله

((١٣)) 

ت بكات، و ئیسراحهوهماڵه بچێته ئاندرێ یفیمیچ كرد كه داوایان له فتهك ههدوای یه  
 ی ببێت.كهرداری كارهستبهو ده بدات كی دی ئیستیقالهیهگوته یانی به

ی فتههه بووڵ كردو،ی قهڵوێستهم ههتی ئهو بێ منه ڕی خوێنساردیوپهدكتۆر به  
و رهبوو و،به خانهی پۆستهكهڵ میخاییل ئاڤریانیچدا، سواری گالیسكهگهدواتر، ده

و  رما بوو، ئاسمان سافسه و مایل به ڕێ. دنیا فێنك وتهی قیتار كهنزیكترین وێستگه
ی نێوان كهخهرسهد فهدوو ڕۆژان، دووسه ینواند. بهشین بوو. ئاسۆی دوور ڕوناك ده

دا بۆ خانهدوو قۆناغی پۆسته وێ لهاڵم شهیان بڕی، بهكهی قیتارهشارو وێستگه
 و نووستن الیان دا.ت ئیسراحه

كانیان سپهنگ ئهكوپی پیسدا بۆ هێنابان، یان دره كاندا چایان لهقۆناغه ر لهگهئه  
بوو، سیمای سوور ری دههستبا، میخاییل ئاڤریانیچ دهیان بهكهگالیسكه داكردبا، یان له

نێو  بێ!" لهتان نهقسه نگ! گوێم لهكرد: "بێدهو هاواری ده رزیلهو دهڕاگهڵدههه
ری خۆی، بۆ فهنا، لێكدا لێكدا باسی سهدهمی لێك نهساتێ ده شدا، بۆ تاقهكهگالیسكه

و كرد. باسی ئهده كانی خۆی،و ڕیسككاریه كرد، باسی ڕیسكفقازو واڵتی پۆاڵندا، دهقه
زر نگی بهده ی بهوانهموو ئهیدا كردبوون. ههڵ پهگهتی دهئاشنایه كرد كهی دهڵكانهخه
، وهكرانهوتۆ دهتامێزی ئهكی حیرهیهشێوه ، چاوی بهوهكردنهم قسهده و بهوهگێڕایهده
ی قسه ی كاتێ كهوهله جگه مهكات. ئهدرۆو فشان ده كرد كهور دهسهگوێگر وای ته كه
 ودا، لهنای گوێی ئهپه و لهوت كهو چاوی ئاندرێ یفیمیچ ده مر دهی بهناسهكرد ههده

و  واستوانی حهیدهو نهكردت دهحهش دكتۆری بێزارو ناڕهمهو، ئهدانینی دهقاقای پێكه
 م بكات.بیرێن خۆی جه



سێی  ن بلیتی نمرهوت بكهكهمێك پاشهی كهوهو بۆ ئهیانداهكرهفهی سهدرێژه له  
ی بوو. نیوه غهدهسیغاركێشان تیایدا قه ڵبژارد كهقیتاریان بڕی بوو. فارگۆنێكیان هه

 وخاوێن بوون. میخاییل ئاڤریانیچ زوو به و پاكرداخو پهڵكی پۆشتهكان خهرێبواره
 و به ختو تهچوو بۆ ئهده وهختهم تهیدا كردو لهاندا پهموویڵ ههگهتی دهزوو ئاشنایه

ر بهن، پیاو لهر بكهفهدا سهمنانهنا ئه م جادهڵكی بهخه ق نییهیگوت: "ههرز دهنگی بهده
قیتار، باشتر  ر بهفهد قاتی سهسه گالیسكه ر بهفهخۆی ناگرێت! سهدزو درۆزن جێ به

و ماندوو بوون تیبێتاقه ست بهخیش ببڕیت، ههرسهد فهر رۆژی سهگه. ئهمینترهو ئه
كانی پینسكایایان وشك مرداو و قۆپییه كه یهوهئه كهساڵی ناوچه یت. هۆی وشكهناكه

یرو ترسناك كی سهیهو ئاژاوهردانی و پاشاگهزمیكی گشتی بێ نهیهشێوه. بهكردووه
بوو و ده و تووڕهوهبووهسوور ده م پیاوه.". ئیدی ئهدا كێشاوهتهم واڵر ئهسهباڵی به

بازی نهدا، چهدهس نهكه كردنی بهتی قسهرفهو دهفرتاندردهی دهر قسهژدهر ههژدههه
جۆرێ ئاندرێ یفیمیچی ری، بهو سه ستو جواڵندنی ده نینو قاقای پێكه بێ پایان

یگوت: "توخوا كێمان دڵی خۆیدا ده ، لهوهرو داخێكی زۆرهسهكه به ڕزكرد، كهجاڕزو وه
بێزارو  كههیچ كلۆجێ رێبوارانی ناو فارگۆنه م بهدهوڵدههه شێتین؟ من شێتم كه

مووان خۆی پێ هه دا لهڵكهو خهناو ئه له ، كهسندهخۆپه م پیاوهم یان ئهكهت نهحهناڕه
 ڵگرتوون؟" تی لێ ههو ئیسراحهزاناتره

تێكی بێ چاكه ر كرد: بهبهمۆسكۆ، میخاییل ئاڤریانیچ، جلكی سوپایی له ییشتنهگه كه  
و كردرێی ده وهقیراچی سوورو كاڵوێكی سوپاییه یتانی الباڵ، پانتۆڵێكی بهو قهتافیهكه
كرد. دكتۆر وای هیانبینی، ئیكالمی سوپاییان بۆ دوت دهرێكه به ركهربازان ههسه
ی ی دێهاتیانهسندو پیاوانهتی پهسڵهو خه ترچی سیفههه م پیاوهئه كرد كهست دههه

. كانی پاراستووهخراپه تهنیا سیفهو تهرامۆشی كردووه، فهیهڕابردووی خۆی هه
تی خزمه رورییشداكاتی نازه ت لهنانهڵكی تهخه كرد كهزی دهمیخاییل ئاڤریانیچ حه

ستیشی پێ و دهر چاویا بوایهبهو لهكهر مێزهسهك لهیهر شخارتهگهئه ن. بۆ نموونهبكه
رچاوی به ست. بهده ی بداتهكهشخارته كرد كهی بانگ دهكهتهییشتبا، پێشخزمهگه

ریق یچ تهو هوهسوڕایهده وهكهیهرپێ قوتهتۆی ده ، بهوهكانهنجهگه رهكهكاره
فتا مێرێكی ههر پیرهگهت ئهنانهڕ، تهكانی بێ ریزپهتهموو پێشخزمه، ههوهبووهدهنه

 ش بوایهتووڕه و كاتێ كهكردبانگ ده وهناوی ڕووتی خۆیانه به ش بوایهساڵه
یمیچ دان. ئاندرێ یف"ی پێدهوجه"و "گهرهك "كهی وهكوڵكه ر بهك جنێوی سهزارویههه



اڵم قێزی لێی ، بهكی دێهاتیهفتاری ئاغایه، رهفتارانهم رهموو ئهر ههیزانی ههده
 زانی.سندی دهو نا په جێفتارێكی نابهڕه و بهوههاتهده

ر شتێك دكتۆری بۆ كڵێسای هه ر لهمۆسكۆ، به یینهگه ركهمیخاییل ئاڤریانیچ، هه  
ی پیرۆز ، كڕنووشی بۆ ئیكونهوهدوعاو نزای كرد، پاڕایه روێنده)ئیڤرسكایا( برد، له
 وهكانگای دڵه واو بوو، لهنوێژو نزای ته و گریا، كاتێ كه ڵڕشتبرد، فرمێسكی هه

 ڵكێشاو گوتی:ئاهێكی هه

و  ئارامی ست بهك ههر نوێژو نزایهبێت، دوای ههڕو ئیمانیشی نهر ئینسان باوهگهئه -
 .، كڕنۆشی بۆ ببهماچ بكه یهم ئیكۆنهكات. برای ئازیز تۆش ئهكی زیاتر دهییهئاسووده

ك بوو كڕنۆشی بۆ و ڕووگیرییه رمر شههه ڕوو داما، به له یهو قسهدكتۆر، به  
 وتهو دڵ كه كوڵ ك، بهیه وهو لێوی هێنایه ماڵم میخاییل ئاڤریانیچ، دهبرد، به كهئیكۆنه

خوارێ. پاشان چوون بۆ  چاوانی هاتنه و وێرد خوێندن،و ڕوندك له دانر باسه
 نگیان كرد كهترین زهورهو گه ترین تۆپورهشای گهمهر تهوێندهو له كۆشكی كرملین

ڵكو شایان كردن بهمهر تهك ههناوبانگ بوون. نه نگان بهو شای زه شای تۆپان به
ی مۆسكۆ، پاشان كهجوانه شای روبارهمهته وسا چوونههستیانیش پێدا هێنان، ئده

 ی رومیانتسفسكی.خانهو موزه ی سپاستیلرستگهچوون بۆ په

 ستی بهیتا دهیتا پهپه یان كرد. میخاییل ئاڤریانیچ كهڕۆژهی تستوف نیوهمیوانخانه له  
سێكی كو كهوسا وهكرد، ئه كانیشای لیستی خۆراكهمهك تهیهڕدێنی خۆیدا دێنا، ماوه

 ماڵی خۆیدا بێت به ی لهوهكو ئهت وهحهو ڕه، ئاسوودهلیقهسه خۆشخۆرو به
 ی گوت:كهگارسۆنه

 یتێ!دهمڕۆ چ خواردنێكمان دهم بزانم ئهكهزدهم! حهكهفریشته -

((١٤)) 

یخوارد، كرد، دهشای دهمهڕا، تهگهكرد، دهی دهبوو، پیاسهم نههیچی كه دكتۆر له  
، ، لێی بێزارهتهڵ میخاییل ئاڤریانیچدا بێتاقهگهكرد دهستی دهاڵم هه، بهوهیخواردهده
و و خۆی لهوهی جیا بێتههاوڕێكه ك بدات، لهو پشوویه نیا بێته كرد ساتێ بهزی دهحه

بست رێتی بهسه له زانی كهده هو، خۆی بهوهوانهپێچه ی بهاڵم هاوڕێكه. بهوهبدزێته
و خۆشی بۆ  یفرمی كهرگهی سهمینهتوانێت، زهی دهندهوهو ئهوهوێتهكهلێی دوور نه



و قسه دا دكتۆر بهوڵی دهڕۆیشتبان، ههر بۆ شوێنێكیش نهگهو خۆش بكات. ئه مراههفه
و  زعو وهر تا دوو رۆژ ئهو مژوول بكات. ئاندرێ یفیمیچ هه رمرگهگفتوگۆیان سه

كات زدهو حهخۆشهنه ی خۆی گوت كههاوڕێكه م بهمول كرد، رۆژی سێیهحهی تهحاڵه
 ویش ناچێتهئه واتهی گوتی كهاڵم هاوڕێكهبێت. به وهماڵه ر لهتا ئێوارێ هه و رۆژهئه
وێ. ئاندرێ یفیمیچ كهده لوپۆپه نا لهكیش بدات دهپشوویه و، مرۆڤ پێویسته رێده
 سوو و بهكانی لێكدی دهڕاكشا، ژێراو ژێر دانه كهدیواره ، ڕوو لهكهر موبیلهسهله

ئاو وتاو  جۆش، بهو به كوڵ زۆر به بوو، كهی دهكانی هاوڕێكهقسه بێزاری گوێی له
ر ئاڵمانیادا زاڵ سه، بهنگ یان زوونسا درهرهبێگومان فه لمێنێ كهدا پێی بسهوڵی دههه
 نگڕه سپ بهئه ، كهجگار زۆرهمۆسكۆدا یه ستبڕو گیرفانبڕ لهی دهژماره بێت ، كهده

 نگاندن.ڵسههه تهت نایهو رواڵه

اڵم پ، بهته پهته تهوتووه، دڵی كهوهزرنگێتهكرد گوێی دهستی دههه رهبه رهدكتۆر به  
نیا جێی ته به ی بڵێ كههاوڕێكه هات بهدهت بوو. دڵی نهزاكهو نه بدههئ به ندهوهئه

 ختانهكات. خۆشبهقسان نه ندهوهو ئه نگ بێتتۆزێ بێده وهمهالی كهبێڵێ یان به
 ڕێمێك بگهرێ تا كهده ت بوو و دوای فراڤین چووهئوتێل بێتاقه میخاییل ئاڤریانیچ، له

 ربكات.هو سڕی پێی د

تی واوهته ، بهوهنیا مایهته ت بوو، كاتێ بهزرۆی ئیسراحهتامه ئاندرێ یفیمیچ، كه  
 ست كردن بهو، ههبێ جوڵهوتن بهقی پاڵكهلههی كرد. ئهزووهو ئارهستی ئهخۆی راده

. حاڵهیی مهنیاو ته گیریبێ گۆشهبه قینه! شادمانی ڕاستهجگار خۆشهنیایی، شتێكی یهته
 زدان كرد، چونكهیه تی لهخیانه مهر ئهبه، لهتڕۆكراوه و فریشتهن، ئههریمهبێگومان، ئه

 بوو، كه یهورهگه تهم نیعمهوداڵی ئهنیایی بوو و، عهزرۆی تهو تامهندمهجگار تاسهیه
 و شتانهیاییدا بیر لهنته یویست لهش بوون. ئاندرێ یفیمیچ دهكان لێی بێبهفریشته

توانی، یدهاڵم نهو بیستبوونی، به ی ڕابردوودا دیتبوونیند رۆژهو چهله كه وهبكاته
 وهرهسهو كه مغهرچاو بوو،و بهبه روسیمای میخاییل ئاڤریانیچی لهسه میشههه چونكه

ڕووی  و له تیاتری دۆستایهر خبهنیا لهته م پیاوهتۆ بڵێی ئه گوت: "باشهخۆی ده به
دنیادا  اڵم لهنابێ! به وهرهفهم سهو ملی به رگرتبێ، مادوونی وهوهتییهو پیاوه جوامێری

میخاییل ئاڤریانیچ، پیاوێكی  ! دروستهقۆڕتر نییه داری دۆستانهسایه هیچ شتێك له
و پیاو  باترت دهم مێشكی سهاڵ، بهو جوامێره بشرهو خۆش مه و دلۆڤان بانمیهره



ن، بكه و ئاقاڵنه ی جوانقسه ن كهدهوڵدههه میشههه ڵكانهخه م جۆرهكات. ئهت دهبێتاقه
 وجن." و گه نودهكه وانهئه كات كهستدهر ههكسهلێ گوێگر یه

 و له خۆشنه كرد بهدرۆ خۆی ده ر بهڕۆژانی دواتریش ئاندرێ یفیمیچ، هه  
و  رمی بكاترگهوڵی دابا سهرجارێ ئاڤریانیچ ههرێ. ههده چووهدهی خۆی نهكهژووره

كه دیواره كردهر الو ڕووی دهسه وتهكهو( دهخه خته)تهكهتهر كهسهقسانی بۆ بكات، له
و كێشاڵدههه یی ئۆخهناسهرێ، ههده چووهئاڤریانیچ ده ركهبوو، لێ ههت دهحهو ناڕه

دابوو و  رهفهم سهبۆچی ملی بۆ ئه نشتی خۆی كهرزهسه وتهكهبوو، ودهخۆشحاڵ ده
و  نگبێت، دڵتهقسان تر ده بازترو، سوێرهنهرۆژ چه ی رۆژ بهیبینی هاوڕێكهده كه
رۆڵ و بیری كۆنتمواسی خۆی جهتوانی حهیدههیچ جۆرێ نه به بوو. بۆیهمبار دهخه

 .وهو گرینگ بكاتهتێن جددی بابه و بیر له بكات

فكران بوو، لهو خووی خۆی بێزار دهو خوڵقو حاڵ زعوه له ئاندرێ یفیمیچ، كه  
دی.  كانی )ئیڤان دمتریچ(م لێ بێنهچێ، قسهده وهیگوت: "لهدڵی خۆیدا ده چوو و، لهڕاده

ماڵێ،  وهڕێمهگهتا ده مهستهم ئهندهوهر ئهم.... ههكهران دهخۆم نیگه اڵم نا! بێهودهبه
 ر بارو دۆخی جارانی خۆی..." سه وهڕێتهگهموو شتێك دهئیدی هه

 له وهرۆژه وام بوو، بهردهمام بهمان حهو هه مان تاسپترسبۆرگیش هه له  
 ر بۆ بیرهگهكشا، مهڕاده كهتهر كهسهرێ. لهده چووهدهی خۆی نهكهوهژووره

 جواڵ.دهجێی خۆی نه نا لهستابا دههه وهخواردنه

وارشۆ. لێ  نهبگه رچی زووترهكرد تا ههی لێدهلهوام پهردهمیخاییل ئاڤریانیچ، به  
 :كرد كهو تكای لێدهوهپاڕایهلێی ده وهپاڕانه دكتۆر، به

نیا بڕۆ، با من بۆ ته ؟ خۆت بهوارشۆیه شم لهری ئازیزم! ئاخر من چ ئیبراده -
 !وهڕێمهبۆ ماڵ بگه كه م بدهم، رێگهكه. تكات لێدهوهڕێمهی خۆم بگهكهماڵه

 یگوت: و دهوهدایهرچی دهرپهلێ میخاییل ئاڤریانیچ، به  

و پڕ  نیا جێت ناهێڵم. تۆ نازانی وارشۆ چ شارێكی جوانته هیچ جۆرێ به نا، به -
 .تاندووهر قهوێندهنم لهمه. من خۆشترین پێنج ساڵی تهفسوونهئه

ناچار  ر، بۆیهسه ی خۆی بباتهبتوانێ قسه بوو كهنه ی ئیرادهندهوهدكتۆر، ئه تهڵبههه  
رێ، ده هاتهدهژووری ئوتێل نه وێش لهوت. لهی كهڵ هاوڕێكهگهو وارشۆ بهرهبه



و و میخاییل ئاڤریانیچ  ستی خۆیده كشاو، لهو( ڕادهخه ختهی )تهكهتههر كسهله
 ویست لهیاندهو عینادی نهختی ر سهڕی سهوپهبه كان، كهپۆاڵندییه گارسۆن وبۆیه

 میشهكو ههاڵم میخاییل ئاڤریانیچ وهبوو. بهده ن، بێزارو تووڕهزمانی روسی بگه
وێ تا شه وهیانییهبه رچاو لهبه هاتهڕ دهو دڵتهندروستو ته شو گه نگلهو چه چاالك

كرد. كانی خۆی دهو ناسیاوه دۆست و سۆراخی كۆنه و تاقیبوهسوڕایهناو شارا دهبه
 بوو لهدیار نه وێك كه. دوای شهوهڕایهگهیانی بۆ ئوتێل نهوێكیش تاكو بهند شهچه

موچاوی سوور ، دهوهڕایهدا بۆ ئوتێل گهسپێده ر برد بوو، لههسوچۆنی بهكوێ 
 كی زۆر بهیهباری. ماوهیی لێدهو تووڕه بزهرو قژی شێوا بوو و، غهڕا بوو، سهڵگههه

كرد، پاشان فهوومی دهمینگێكی نا مه مینگه وهبن لێوانه هاتوچۆ، له وتهدا كهكهژووره
 ستاو گوتی:وه

 . یهوهموو شتێكهروو ههسه و ئابڕووی مرۆڤ له فرهشه -

كی مینیهخه و به قژی خۆی ستی نایههاتوچۆ، ده وتهدا كهكهژووره به دووباره  
 گوتی: وهزۆره

 ی، كهو ساتهت لهفره! نهیهوهموو شتێكهرووی ههسه و ئابڕوو له فرهڵێ، شهبه -
 رم.سه وتهم )بابل( كهیهم وێرانهری  ئهفهبیری سه

 دكتۆر و گوتی: وسا رووی كردهئه  

 له یهدارم ههرچی دارو نههه ! چونكهم بكهر كۆنهتوانی سهری ئازیز، تا دهبراده -
 !یهرز بدهقه د رۆبڵم به! پێنج سهقومارا دامناوه

ستی ده د ڕۆبڵی ژماردو دایهێنج سهك بكات پیهی هیچ قسهوهئاندرێ یفیمیچ، بێ ئه  
ڕا ڵگهقارا سوورهه رماو لهشه موچاوی لههێشتا ده ی. میخاییل ئاڤریانیچ كههاوڕێكه
جێی و نابهندێ سوێندی بێهودههه وهو پچڕ پچڕه فهوومورتێكی نا مه م ورتهدهبوو، به

عاتان وت. دوای دوو سهركهدهوه هكژووره ز لهلهر كردو بهسه ی لهكهخوارد. كاڵوه
 ڵكێشاو گوتی:دا. ئاهێكی قووڵی ههكهتهر كهسه، خۆی دا بهوهبۆ ئوتێل زڤڕییه

 لێره تا زووه ری ئازیز! واچاكه، برادهوهتی خۆم كڕییهیسیهیاو حهباش بوو حه -
و ستبڕموویان دها بمێنم. ههدشوومه م شارهكیش لهیهقیقهده م بۆ تاقهز ناكهبڕۆین! حه

 مسان!.واڵدزی نهو هه دزن! جاسووس



ی كههاوڕێ بۆ شاره جووته وبانی گرتبوو، كهفرێكی قورس جادهبوو، به مانگی یازده  
دكتۆر خوبوتوف  ی )ئاندرێ یفیمیچ(یان بهكهو كاره. پۆست وهڕانهخۆیان گه

 ڕوان بوو ئاندرێ یفیمیچ لهانی خۆیدا بوو، چاوهی جاركهخانووه سپاردبوو. هێشتا له
 و ژنهی بۆ چۆڵ بكات. ئهكهخۆشخانهكانی نهو ژوورهوهڕێتهی بگهكهرهفهسه

 تی، لهچێشتچییه گوایه موو شوێنێ باڵوی كردبووههه خوبوتوف له ی، كهناشیرینه
 و. دا ئاكنجی بوو بوكهخۆشخانهكانی نهشوقه كێك لهیه

كرد. می دهماو دهده كهخۆشخانهو حاڵی نه زعی وهربارهده كی تازهنگۆیهشارا ده له  
ڕ شه دا بهكهخۆشخانهرشتیاری نهرپهڵ سهگهده ناشیرینه م ژنهئه یانگوت كهده

ر بهۆی لهرشتیار، خرپهنجامدا یارۆی سهئه و لهیان بووهشهرقهو قهقاڵهمهو دههاتووه
 .و داوای بوردنی كردووهپێیانی هاویشتووه

یدا بۆ شار، ناچاركرا، بچێ بۆ خۆی وهم رۆژی هاتنهكهیه ر لهئاندرێ یفیمیچ، هه  
 لێی پرسی: و شكۆوه رمشه به خانهرۆكی پۆستهیدا بكات. سهك پهیهماواو سوكنه

زعی م بزانم وهكهزدهبێ، حهدهبێ ئهبه بێو نه مكهدۆستی ئازیز! داوای بوردن ده -
 ؟.یهو چیت ههداراییت چۆنه

 دو گوتی: كانی ژمارهندوچوون پارهئاندرێ یفیمیچ، بێ چه  

 .یهش ڕۆبڵم ههشتاو شههه -

 گوتی: وهرمێكهشه یی بوو، بهگهستی دكتۆر تێ نهبهمه له میخاییل ئاڤریانیچ، كه  

 .ندهكانت چهموو پارهوێ بزانم كۆی ههمه، دهپێته كه نییه یهپاره و بڕهستم ئهبهمه -

 ....یهم ههش رۆبڵهشتاو شهو ههنیا ئهدارای دنیادا ته له رزم كردیت كهعه -

و دروستكار  و پاكریف پیاوێكی شه دكتۆری به ندهرچهمیخاییل ئاڤریانیچ، هه  
زار نی بیست ههخاوه وهمهالی كهبه بوایهده ش پێی وابوو كهمهی ئهاڵم وێڕازانی، بهده

داری ئاندرێ یفیمیچ بردبوو، و نه ستكورتیده ی بهپه اڵم نها كهبێت. به كهرۆبڵی وشه
ی ملی هاوڕێكه ستی لههۆڕژنی گریانی داو، ده كی دیار، لهپڕێكاو، بێ هیچ هۆیه له
 رینا.وه

((١٥)) 



م بوو، ئهی ههرهنجهسێ په ، كهكی چكۆلهیهخانووه وهئاندرێ یفیمیچ، گواستیه  
بریتی بوو  یهچكۆله م خانووهنێوی بلیۆڤایا. ئه ژنێكی كاسبكار بوو بههی بێوه خانووه

كانیان رهنجهپه كرێ گرت، كهی بهو دوو ژوورهقێك. دكتۆر ئهو مووبهسێ هۆده له
 مژووری سێیه ی لهكهو سێ منداڵهكهن ماڵه. داریوشكاو خاوهكهر جادهسه انیهیانڕوده

ڵ گهو دهشه هات كه، دهكهژنهو دۆستی بێوه ندێجار ماشوقژیان. ههدا دهكهقهو مووبه
نگێز بوو، ڕهڕو شهدفهو به ستدمهالحی بهكی فهبابایه كه مهودا ڕابوێرێ. ئهئه
 كانی لهو منداڵهداریوشكا وتۆ كهكی ئهو ریسواییهنگامهراو هههه یكرد بهو دهشهیوهن

بوو و، یدا دهكوتی پهروسهسه ركههه م پیاوهبوون. ئهریشان دهو پهترسا شپرزه
كرد، یان لێدهموو زیڕهكرد، ههو داوای ڤۆدگای ده نیشتداده كهقهمووبه چوو لهده
ی كهن ماڵهكانی خاوهگریانه چاو به منداڵه وهییهزهو به ڕووی دلۆڤانی تۆر لهدك
و، زۆر  واندنی خهو ده خستنی بۆ ڕادهجێگه كهعارده و له ی خۆیكهژووره بردنهده

 ی خۆی خۆش بوو.خێره م كارهدڵی به

و  بوو و دوای نانو ڕادهخه لهیانی شتی بهعات ههكو جاران سهئاندرێ یفیمیچ، وه  
 نووكههه كانی خۆی، چونكهو گۆڤاره كتێب ی كۆنهوهخوێندنه وتهكهیانی، دهچای به

كو جاران وه وهبكرێت. ئێستا خوێندنه و گۆڤارێن تازه كتێب بوو كهی نهیهو پارهئه
كان بوو ر كۆنی كتێبهبهبوو، لهبوو، ئیدی دیار نهكێشاو، زوو ماندوو دهدهرنجی ڕانهسه

ست و هه چێفیڕۆ نه ی بهكهی كاتهوهی بوو. جا بۆ ئهری ژیانی تازهبهر نالهبهیان له
چێ  وهكانی خۆیهناوی گشت كتێبه ی پێڕستێك بهوهر ئهسه وتهكات، كهبێكاری نه به

متی سه و لهنووسیدا دهكی چكۆلهسرێشێ پارچه كێكیانی لهر یهو ناونیشانی ههبكات 
ی و بێ سووده تحمهزه نییهدهبه م كاره. ئهوهكهپشتی كتێبه ینا بهدا، دهكهندهجزو به

ستگیرو و دهو رۆتینی كهاوی كاری یه پێ خۆشتر بوو. چونكه وهموتااڵو خوێندنه له
هیچ شتێكی دی  ئیدی بیری له كهخشی بهوتۆی پێدهكی هزری ئهبێ سوود، ئارامییه

بچێت بۆ  شی پێ خۆش بوو كهوهت ئهنانهڕۆیی. تهز لێ دهشی بلهكهو كاتهوهكردهدهنه
ساوار  پاك بكات یان مرۆر له تاتهو په ڵ داریوشكادا دانیشێتگهو دهكهقهمووبه

 ر پشتی بهوێندهچوو بۆ كڵێسا، لهده ممهك شهو یهممهببژێرێت. ڕۆژانی شه
و بیری گرت و گوێی بۆ ئاوازی سروودی ئاینی دهنوقاندداو چاوانی دهده وهكهدیواره

 وهكانگای دڵه و لهوهكردهكان دهجۆراو جۆره و ئاینه باوك، دایك، زانكۆو ئۆل له
 میشهوت، هههكردهدهكڵێساش وه له كرد، كهمناك دهكی خهئارامییه جۆره ستی بههه
 .واو بووهوا زوو ته كهسمهو نزاو رێوڕهبۆچی نوێژ خوارد كهی دهوهتی ئهفهخه



و تا ئیڤان دمتریچ بدینێ كهخۆشخانهدا دوو جاران چوو بۆ نهیهم ماوهله  
و  نیریشاو په شێویپه ئیڤانی به كهردوو جارهاڵم ههڵ بكات، بهگهكی دهیهقهتهمهده

ڵكانی خه له مێكهیگوت: دهو دهجێی بێڵن نێ بهته به كرد كهیی بینی، تكای دهتووڕه
و ر ئهنبههه یگوت له، دهو بازاڕی بێزار بووهبازی بێهودهنهچه و پوچ، له و هیچڵهبوده

بێ نه وهنیا ئهتهناوێ،  و پوچه هیچ ڵكهو خهتی هیچ پاداشتێكی لهی داویهنجهموو ڕههه
بینن!. وا نهشی پێ ڕهو داوا بچووكهترسا ئهاڵم ده، بهوهزندانی ئینفرادییه نهبیخه كه
وباشی لێكرد، و شه كاتی رۆییشتنا خودا حافیزی دكتۆری پیر، له ، كهكهردوو جارههه

 .وهاڵمی دایهقی وهڕه ئیڤان دمتریچ، زۆر به

 م!نهههجه ڕۆی بهده -

ردانی یان نا؟ سه م بچێتهبۆ جاری سێیه ی كهوهئاندرێ یفیمیچ، دوو دڵ بوو له بۆیه  
 .وهبكاته تازه م دیدارهكرد ئهزی دهدڵ حه به تهڵبههه -

 و بهكردی دهیدا پیاسهكهژووره تی وابوو دوای فراڤین، بهئاندرێ یفیمیچ، جاران عاده  
ی كهتهر كهسهسر لهتا عه ڕۆوهنیوه له نووكهاڵم ههچوو، بهفكران ڕاده له هوم پیاسهده

ردا نقوم مهو بێ سه ریای هزرو بیری پوچده و لهكهدیواره كردهكشاو رووی دهڕاده
یاڵی خۆی و خه مێشك له و بیرانهتوانی ئهیدهكۆشا نهكردو دهرچی دهبوو، و ههده

 ت، نهبیست ساڵ خزمه دوای پتر له خوارد كهده وهت بهفه. زۆری خهبتارێنێ
 ی بهم كاره، ئهپاداشتێكیان دابوویه و نهوهنشینیان بۆ بڕی بووهكی خانهیهمووچه

و  یدا پاككهكاره له زانی كهدهنه وهخۆی به زانی. ڕاستهده ورهكی گهتیهسووكایه
كی یهماوه درا كهندێك دهر كارمههه نشینی بهی خانهاڵم مووچهبه دروستكار بووبێ،

و دڵسۆزی كردبا، یان  پاكی ی بهتهو كارو خزمهر بردبا، ئیدی ئهسهتدا بهكارو خزمهله
خوازێت واده ری جڤاكی رۆژگاری ئێمهروهو نا دڵسۆزی. یاساو رێساو دادپه ناپاكی به
ندا، ئیدی تی كارمهر خزمهنبههه نشینی، لهی خانهو مووچه و نیشان و میداڵپایه كه
و خالقیندی ئهتمهر تایبهسهك لهتێك بێ، چاك یان خراپ، بدرێت، نهخزمه ر جۆرههه

 م یاساو ڕێسایهویان لهنیا ئهبۆچی ته ، باشهندهو كارمهو دڵسۆزی ئههرهتواناو به
 ؟ڕاندووهپه

ڕێت كاندا تێپهر دوكانهبه كرد بهرمی دهما بوو، شهپولێكی پێ نه ێ یفیمیچ تاقهئاندر  
و دوو رۆبڵ.  سی یی بووهی گهرزی بیرهر قهكان بكات، ههشای دوكاندارهمهو ته

 جله وهدزی دكتۆره و، بهوهرهبه ش بوو. داریوشكا لهكهن ماڵهرزاری خاوهقه تهڵبههه



و دكتۆر به گوت كهی دهكهن ماڵهخاوه درۆ به و به فرۆشتكانی دهو كتێبهكانی كۆنه
 كی مۆڵی بۆ دێت.یهپاره زووانه

زار و ههدا، ئهی دواییهرهفهم سهخوارد بۆچی لهده وهتی لهفهئاندرێ یفیمیچ، خه  
، رج كردووهو خۆڕایی خه خوتوتی كردبوو، بهكهتێكی زۆر پاشهحمهزه به ی كهرۆبڵه

! وهكردهدهكی بۆ نهیهمی بوو! چ گرێ کوێرهی مابا، چ خهیهو پارهئه نووكهر ههگهئه
و  تحههێنا بۆ خۆی دڵڕهدهڵكی وازیان لێنهخه ت بوو كهحهو ناڕهست په وهزیاتر له
ری ناو سه زانی ناو بهدهركی خۆی ئه یاڵ بژی. دكتۆر خوبوتوف، بهخه ئاسووده
موو هه ری بوو، ڕقی لهپێستی سه ی بدات. ئاندرێ یفیمیچ ڕقی لهكهخۆشهنه هاوكاره

 ی، لهكهناسازگارو غروور ئامێزه نگهده ی، لهكهگۆشتنه موچاوهده شتێكی بوو، له
 پوته برد، لهری دهكاو بهق بهرههده ی )هاوكار( كهوشه ی، لهفتاری ریابازانهڕه

زانی ركی خۆیی دهئه خوبوتوف به بوو كه وهش زیاتر ڕقی لهمانهكانی پێی، لهدرێژه
و  رمانڕاستی دهبه كرد كهو وای وێنا ده رمانی ئاندرێ یفیمیچ بكاتو دهنهمعایه كه

پرومیدی  ی پڕ لهكیهنی، شووشهچوو بۆ دیدهده تێ كهڕهر كهكات. ههری دهسهچاره
 برد.ی بۆ دهبی دیكهتێ حهو پاكه پوتاسیوم

و ی نی هاوڕێكهدیده زانی بچێتهركی خۆی دهئه ها میخاییل ئاڤریانیچش بهروههه  
 ی ئاندرێكهژووره خۆی به رجارێ كهت بێت. ههڵێ بێتاقهیهو نه رمی بكاترگهسه

دكتۆری پیر  ت بهناعهیویست قهو دهنی كهپێده وهویهڕو درۆ به كرد، بهیفیمیچدا ده
و شوكر دوێنێ باشتره له مڕۆكهو روویا، ئه نگڕهبه و دڵنیای بكات كه بێنێ

 تی لهواوهته به نواند كهی دهوهنگی ئهاڵم تۆنی ده. بهباشییه ی روو لهكهخۆشییهنه
 له كه وهدابووهی نهیهو پاره. هێشتا ئهو هیوا بڕاوهی نائومێدكهو حاڵی دۆسته زعوه

ریق ته ستی بهبینی ههر كاتێ )ئاندرێ یفیمیچ(ی دههه رزكردبوو، بۆیهوارشۆ لێی قه
رزتر نگی بهده دا بهوڵی دههه مهی ئهوهكرد، جا بۆ شاردنهزاری دهرمهو شهوهبوونه

بوو، كانی كۆتاییان نهو چیرۆكه، نوكتهوهكۆمیدیتر بگێڕێته و چیرۆكیو نوكتهقاقا لێبدات
و  الی ئاندرێ یفیمیچ تامله ، نهوهیگێڕانهده ی كهو چیرۆكانهو نوكتهاڵم ئیدی ئهبه
 رچاو. به هاتنهكهاوی و سواو دهو یهالی خۆی، زۆر ڕۆتینی له تیان مابوو نهزهله

كشا، ی ڕادهكهوهخه ختهر تهسه هات بۆ الی، لهی دههاوڕێكه ركهئاندرێ یفیمیچ، هه  
و  مكرد خهستی دهگرت، ههگوێی ده وهم دان جیڕكردنهده و بهكهدیواره كردهڕووی ده

ر هاتنێكی میخاییل ڵ ههگه بوو و، لهده كهڵهر دڵیا كهسهكی نا ئاسایی لهیهژارهپه



وكی زگ بوو ئهو لهڕۆیی زیادی دهڕوو له یهژارهو په مم خهئه ئاڤریانیچدا بۆ الی،
 ی بكات.فهو خه بگرێت

دڵی خۆیدا  بكات، له فهخۆیدا خه له و بێهودانه پوچ ستهو ههم هرزی ئهو ئومێدهبه  
خۆی،  م خودیو هه م میخاییل ئاڤریانیچم خوبوتوف، هههه كه وهكردهده وهبیری له

نزڵی و مهرهو به نی ژیان تێكبنهبێ بارگهنگ یان زوو دهوێ، درهیانهو نهوێ بیانه
 ر بهگهجێ بێڵن، ئه دوای خۆ به وارێك لهدا شوێنهم دنیایهی لهوهبێ ئهرگ بڕۆن، بهمه
، دیكه ك ملیۆن ساڵیدوای یه ین كهبكه وهیاڵدا وێنای ئهجیهانی خه و له یاڵخه

ویدا ر گۆی زهسهبه وهو سنووره نوشهئاسمانی بێ كه ردان لهرگهروحێكی سه
و، بیابانی  و تاوێران و، تات ڵدێرانخاكی ساردو، هه له ، بێگومان جگهوهبسووڕێته

 له تبارییهجاڵهو خه زاریرمهم شهئه واتهوهۆڵ هیچی دی نابینێ. كهو چۆڵنرووته
م و، ئهڵهو بوده خوبوتوفی  هیچ و پوچ كه تیهحهم ناڕهر یارۆی دوكاندارو ئهنبههه

و بۆش  پوچ مانهموو ئهر ههپای چی؟ هه ی میخاییل ئاڤریانیچ لهزابهپڕ عه تیهدۆستایه
 . تاڵهو به

 به ركههه چونكهبوو، ی نهش فایدهرییهداوه شنهم چهو ئه هزرین م جۆرهاڵم ئهبه  
ر ر سهكسهرچاوی خۆی، یهبه ك ملیۆن ساڵی دی دێنایهوی پاش یهیاڵ، گۆی زهخه

ر بهو برینگدا لهپاڵ تاوێرێكی وشك  ، لهوهكانییهدرێژه پوته كوتی خوبوتوف، بهوسه
 وهیهكهنینهپێكه قاقای اڵفاتی میخاییل ئاڤریانیچ، بهدو قهبوو، یان قهده ستهرجهچاویا به

و پچڕ پچڕو، رم نگێكی نهده به بوو كهو گوێی لێی ده وتكهردهده وهپشت تاوێرێكه له
م بێ، لهمت نهم، خهكهیگوت: "گیانهده وهكی زۆرهتبارییهجاڵهو خه زاریمهرهشه

 ."وهمهتدهده .... دڵنیا بهوهمهدهوارشۆ لێم كردبوویت ده له ت، كهرزهو قهدا ئهڕۆژانه

((١٦)) 

ڕاكشا بوو، میخاییل  كهفهنهر قهسه سر بوو، ئاندرێ یفیمیچ لهو عهمهڕۆژێك ده  
خۆو ختا، بهمان وههه وت )خوبوتوف(ش لهرێكه ژوورا كرد. به ئاڤریانیچ خۆی به

 درێ یفیمیچ، بهژوورا كرد. ئان خۆی به وهك پرۆمیدی پۆتاسیومهیهشووشه
ستی ردوو دهو هه دانیشت كهفهنهر قهسهو لهوهتێكی زۆر، خۆی راستكردهحمهزه

 و گوتی: وهی كردهری قسه. میخاییل ئاڤریانیچ سهكهفهنهر پشتی قهسه خستنه



ند چه ه. خودایوهنج بوویتهدوێنێ. گه له و ڕووت زۆر باشتره نگمڕۆ ڕهم، ئهكهگیانه -
 !وهنج بوویتهگه

 گوتی: وهم باوێشك دانهده )خوبوتوف(ش به  

و  زعم وه، بێگومان خۆتیش لهوهچاك ببیته هاتووه وههاوكاری ئازیز، ئیدی كاتی ئه -
 بێزار بوویت! گیرییهو گۆشه حاڵ

 گوتی: وهو شادییه خۆشی میخاییل ئاڤریانیچ، به  

 ژی!ده د ساڵی دیكه! سهوهبێتهرێ ، چاك دهئه -

، وهرز بكاتهی بهو ورهوهسێك بداتهوێ دڵخۆشی كهی بیهوهكو ئهخوبوتوف، وه  
 گوتی: 

 شی بیست ساڵی پێوهبه وهمهالی كهاڵم به، بهد ساڵ زۆرهد ساڵ نازانم، سهبۆ سه -
ی.... هیچ ربدهبه یست ناكات وره، پێویهده! گوێ مه. هاوكاری ئازیزم! هیچ نییهماوه
 .بێنه گیرییهم گۆشهبێ... ئیدی واز لهمت نهخه

ی و ژنۆی هاوڕێكهر ئهسه ستی نایه،ده وهنینهم قاقای پێكهدهمیخاییل ئاڤریانیچ به  
 گوتی: 

ڵی دوو قۆ لاڵ بهچۆن هاوینی داهاتوو، ئیشه ، بزانهڵمانهوههه و دكتۆر تازه من -
ین... هۆپ، كهسپ سواری دهموو رۆژێ ئهر ههوێندهو لهین كهفقاز دهری قهفهسه

، كێ چوزانێ؟ وهڕاینهوێش گهله و، كه ینكهی دهته رهڤهو دهموو ئههۆپ، هۆپ... هه
 ین.ند بكهماوهزه یهوهله

 ی:ری رۆیسهو له چاوێكی داگرت وهیهو قسهم ئهده به  

 زاوا.  ین بهتكهژنت بۆ دێنین دۆستی ئازیز!... ده -

نگ ی تهناسهرو دڵی گیرا، ههسه یهو قسهستی كرد بهناكاو هه ئاندرێ یفیمیچ، له  
 ڕۆیی كهرهنجهو پهرهستا، بهجێی خۆی هه ز لهو بلهپڕ  پرت، له پرته وتهبوو، دڵی كه

 و گوتی:

 ن؟كهك دهخۆتان نازانن چ ناماقووڵییه به نا! یانی ئێوهی قۆڕو بێ ماقسه -



ستی خۆی ده اڵم بهكانی بڕوات، بهر قسهسهله وهتهزاكهنه و بهرمی نه یویست بهده  
 و لهوهداخا سوور بوو بووه كاتێكدا له ، لهوهرزی كردهو بهمستی گوشی بوو، كۆڵهنه

 و گیراو گوتی: نگێكی نائاسایی ده ، بهرزیلهتاندا دهژمهحه

 ! وهرهردووكتان بۆ ده! ههوهرهوازم لێ بێنن! بۆ ده -

 ڵجار بهوهو هه ر پێیانسه ستانهشتاو هههه و خوبوتوف، به میخاییل ئاڤریانیچ  
یتا یتا پههاڵم ئاندرێ یفیمیچ پلێیان ڕوانی، به وهترسه و پاشان به رسامیو سه تحیره

 كرد: هاواری ده

 تی تۆمئاتاجی دۆستایه وجن! نهرو گهڵكێكی كهڕاستی خه! بهوهرهردووكتان بۆ دههه -
ڕاستی رن، بهو كه وجڵكێكی گهڕاستی خهن! بهودهو كه وجرمانی تۆی گهواو دهده و نه
 !یهم ڕادهتیش بهن، خوێڕیهورهچه

كدی، پاشان یه تێك ڕوانیانهریشان، مودهشێوو پهاییل ئاڤریانیچ، پهو میخخوبوتوف   
. ئاندرێ یفیمیچ كهوهراڕه یاندهو خۆیان گه وتنركهدهوه كهرگای ژوورهده ز لهلهبه
وت شڵپ كه كهواندن، شووشهو تێی سرهكهپڕومید پۆتاسیومه شووشه ر پڕی دایههه
 كانی داو، لهكە تهوهو ڕاڕهرهنگێ بهداو وردو خاش بوو، ههگاكهری دهال شیپانه به

 وكیان گرتبوو، دیسان هاواری كرد:و گریان ئهیی كاتێكدا تووڕه

 !دواوه ن بهكهر نهشوێنتان!.... بڕۆن، به رد لهوت بهبڕۆن، حه -

 كهفهنهر قهسهچوو له لههپ رزی لێهاتبێ، بهكێك لهكو یهكان، وهپاش رۆییشتنی میوانه  
 :وهیگوتهو ده یگوتو، لێكدا لێكدا ده وتپاڵ كه

 !رینه! كهقینهحمهو، ئه و پوچهیچ -

 كه وهكردهده وهو بیری لهوهدڵی خۆیدا ژێوان بووه ، لهوههێور بووه ركهلێ هه  
ی زۆر مهت بێ، ئهجاڵهو خهریق ته )میخاییل ئاڤریانیچ(ی داماو، زۆر نوكههه نگهڕه
و  قلدی ئهدابوو. ئهرگیز شتی وا ڕووی نهو ناخۆش بوو. پێشتر هه ر گرانبهله
 كوێ بوو؟ ی لهكهفیهلسهفه و خوێناساردییهت چوو بوو؟ حیكمیه ی كێوهكهتهزاكهنه

چاوانی.  چووهو نهزاریدا، خهمهرهو شه ریقیته یانی، لهتاكو به وهو شهدكتۆر، ئه  
 تا عوزرخوازی له خانهچوو بۆ پۆسته عات دهری سهوروبهو ڕابوو، دهخه یانی لهبه



 وهروویه ر بهسهو كه داخ میخاییل ئاڤریانیچی دۆستی بكات. میخاییل ئاڤریانیچ، كه
 ڵكێشاو گوتی:ێكی قووڵی ههو ئاهكانی گوشی ستهو گوڕی ده رمڕی گهوپهدیاربوو، به

 .كهی چوو چوو، باسی مهوهئه -

، رزهله كانی هێنایهو موراجیعه ندانموو كارمههه نگێك كهده ناكاو، به اڵم لهبه  
 هاواری كرد:

 !ك بێنهلیوباوكین! كورسییه -

 رهجهندی موحهشبهینی شیبه یویست لهده كدا، كهدێهاتییه ژنهر پیرهسهوسا، بهئه  
 ڕاندی و گوتی:كی سڤارشی بداتێ، نهیه، نامهوهكهئاسنه

 رقاڵم ؟سه ر نابینی كهگهژن! مهبرت بێ پیرهسه -

و  رمیڕی نهوپهدكتۆرو به وهڕووی كرده ، دووبارهو هاوارانه م هاتدوای ئه  
 گوتی: وهرمكێشییهنه

 !دانیشه مكهرهم كهكهین! دۆستی ئازیزم تكا دهبیری بكه هی چوو چوو، با لوهئا، ئه -

 ژنۆكانی خۆیدا هێناو گوتی:ری ئهسهستی بهنگی، دهدوای ساتێك بێده  

 ڵچوونهه ڕبكه. باوهنییه خۆشی گاڵتهنه زانم كهیاڵیش زویر نیم، دهخه به ڕ بكهباوه -
كی زۆر یهم دكتۆریشی ترساند، تا ماوهو هه منم وت ههی دوێ شهكهبوونه و تووڕه

 ت بهكهخۆشیهیت نهزناكهری ئازیز بۆچی حهر باسمان كردوویت. برادهدواش هه وهله
 رێ؟گوزهده و جۆرهن؟ ئاخر ژیان بهر بكهسهجددی چاره و به تیواوهته

 گوتی: وهبن لێوانه نگی نزم كردو لهوسا، دهئه  

ینی خۆمان ر بهم، ههكهڕاشكاوی قسان ده به وهتیهڕووی دۆستایه من له كه ورهبب -
 سێك نییه، كه، پیسهو بچووكهنگ ت تهكهتۆی تیای. شوێنه كه ژیان نییه وهبێ ئه
و  زعو وهتێكت بكات، ئاخر لهو خزمه بێ وهرستاریت بكات، چاوی تێتهت و پهخزمه
 و دكتۆر خوبوتوف، دڵسۆزانهری ئازیزم! من... برادهحاڵهری تۆ مهسهرهدا چاحاڵه

ر وێندهوی! خواردنی ئهبخه خۆشخانهنه و بچیت لهیتگوێمان بكه به ین كهكهتكات لێده
مێكی یفگینی فیدوروفیچ، بنیاده ندهرچهو ههنكهرستاریت ده، باشتر پهو خاوێنهباش



و  زموونئه ینی خۆمان بێت، دكتۆرێكی بهاڵم به، بهبهدهاخ و بێ ئهو گۆس بوسعه
 رت بكات.سهچاره كه من داوه ڵێنی بهكرێت. بهی پێدهو متمانه زایهشاره

رۆكی گۆنای سه پڕ بهله ی كهفرمێسكه ند دڵۆپهو چهو ئهمخۆری ڕاستگۆیانهغه  
ر سه ستی خستهئاندرێ یفیمیچ كرد، ده رێكی زۆریان لهخوارێ، كا هاتنه وهخانهپۆسته

 و هێوری گوتی: رمینهو زۆر به دڵی خۆی

، كهڕی پێ مههیچ كلۆجێ باوه ! بهكهكانی دكتۆر مهقسه ڕ بهدۆستی ئازیزم! باوه -
 كه یهمههنیا ئی من تهكهخۆشییه. نهو فریبۆكه غووڵتێنێ، پیاوێكی دهڵهوێ تۆ بخهیهده

و  كك پیاوی زیرهنیا یه، تهموو ساڵهم ههژیم، دوای ئهدا دهم شارهله ساڵه بیست دانه
هیچ  مهله ی من، جگهكهخۆشییهنه یهمه. ئهویش شێتهئه ، كهیدا كردووهئاقڵم په

و وهتاڵه و به ی بۆشكیهناو بازنه تهوتوومهی كهكهكورتیه ، بهكی ترم نییهخۆشییهنه
رقێك ناكات، تۆ رحاڵ ئیدی بۆ من هیچ فههه . بهوهرباز بوون نا دۆزمهی دهرێگه

 م.كهگوێت ده ك بڵێی بهرچییههه

 .ت بكهوێ ئیسراحهو لهوهبكه خۆشخانهنه بڕۆ له واتهری ئازیزم، كهبراده -

 ڕۆم.بڵێی دهر گۆڕێك رقێك ناكات، بۆ ههبۆ من هیچ فه -

 ی.كهگوێی ده كی گوت بهرچییهیفگینی فیدوروفیچ هه كه یهولم بدهاڵم قهم، بهكهگیانه -

 تهڵكو خراومهخۆش نیم، بهمن نه كه وهمهكهاڵم دووپاتی دهم، بهدهڵێن دهبه -
كانیشم ی دۆستهردی راستگۆیانهت هاودهنانهته ، كهوتۆوهكی سیحرئامێزی ئهیهبازنه

و  تهامهاڵم شهڕۆم، بهده م دنیایهچم، لهمان دهو نهرهبات. من بهمانم دهو نهرهبه
 م.دا بنهیهلهسهم مهدان به كه م تیایهوهتی ئهپیاوه

 .وهبیتهچاك ده كه ری ئازیز، دڵنیابهبراده -

 یی گوتی:تووڕه ئاندرێ یفیمیچ به  

ی نگهو ئاستهم، ئهكهستی پێدهمن هه نووكههه ی كهوهچێ؟ ئهچی دهبه انهم قسئه -
كات. كاتێ پێت ستی پێنهئاخرو ئۆخری ژیانیدا هه له یهس ههم كهوتووم، كهمن تێی كه

وی بێ فریای خۆت بكهو دهستێ، دڵت ئاوساوهوهده ریكهو خهخۆشهت نهبڵێن گورچیله
 تۆوه پڕ به ڵكی لهكورتی كاتێ خه ت تاوانباریت... بهنانهن شێتی و تهیان پێت بڵێ



رگیز ناتوانی لێی هه كه وهكی سیحرئامێزهیهبازنه وتوویتهكه بیگرن، سوور بزانه
ناكانیا وپهپێچ  ربازبیت، پتر لهده یهو ژینگهو بازنهیت لهوڵ بدهرباز ببیت. تا زیاتر ههده

ت، خه یتهتی مل بدهواوهو تهكی كجارهیه به باشتر وایه واتهبیت. كهگومڕا ده و وێڵ
 ."و بۆچوونی منهئی ره مهری ناتوانێ ڕزگارت بكات. جا ئهشههیچ هێزێكی به چونكه

پشت  كرد، موارجیعان لهیان دهو قسانهئه وهپێكه دۆسته م جووتهئه كاتێ كه  
پتر  وهی لهكهی دۆستهوهبوو بوون. ئاندرێ یفیمیچ بۆ ئه كهڵهكه وهكانهندهشیشبه

 ستاو خودا حافیزی لهر ههخات، ههدوا نه ڵكهو خهو كاری ئه كاتمژوول نه
 بچێت له رگرت كهفی لێوهرهولی شهقه ی كرد. میخاییل ئاڤریانیچ دووبارهكهدۆسته

 ڕێی كرد.به كهرهی دایهوهرهرگای دهپاشان تا ده و، وێتبكه خۆشخانهنه

ڕوان كی چاوهیهشێوه، بهوهو پووتی درێژهروهفه مان ڕۆژ، خوبوتوف بهسری ههعه  
و هیچ ی دوێ شهوهكو ئهك وهدایهو سه نگدهو به نی ئاندرێ یفیمیچدیده كراو، هاتهنه

 بووبێ، گوتی:شتێك نه

كی یهوه. هاتووم بۆ كۆبوونهیهتت ههخزمه كم لهئازیز، هاتووم داوایههاوكاری  -
یت؟ ئایا كهبووڵ دهم قهكهتهعوهم. نازانم ئاخۆ دهتت بكهعوهڕاوێژكاری پزیشكی ده

 یت؟شداری تیا بكهی بهكهزدهحه

راست  نگه، یا رهڕانی بباتوێ بۆ گهیهخوبوتوف ده ی كهیاڵهو خهئاندرێ یفیمیچ، به  
 وێ دكتۆری پیر سووكهبێت،و بیهو ههكی ئهڕاوێژو كۆمه و پێویستی به بكات

وت. زۆر ركهدهماڵ وه ودا لهڵ ئهگهو دهز خۆی گۆڕی وێ، بلهست بكهتێكی دهرامهده
تێكی باشی بۆ رفهده كرد كهوای وێنا ده رچاو، چونكهبه هاتهشاد و خۆشحاڵ ده

و داوای بوردن وهوی خوێ بێنێتهی دوێنێ شهدزێوه و كاره، تا پۆزش بۆ ئهخساوهڕه
كرد دڵی خۆیدا سوپاسی خوبوتوفی ده . لهوهو ئاشتی بكاته ی خۆی بكاتكههاوكاره له
كرد، وادیار بوو و نهی دوێنێ شهو رووداوهشی بۆ ئهكی چكۆلهیهت ئاماژهنانهته كه
 ی لهتهزاكهموو نهم ههڕوانی ئهگرتبوو، ئاخر چاوهدڵی نه ی كردبوو و لهرامۆشفه
 كرد.دهربێتی نا ڕۆشنبیر نهسێكی بێ تهكه

 رێگا پرسی: ئاندرێ یفیمیچ، له  

 ؟كوێیه تان لهكهخۆشهنه -



و  ریبۆر غهتێكی زم... حاڵهنیازبووم پیشانتی بده به كهیه... ماوهیهخانهستهخه له -
 .رنجراكێشهسه

دا كهسڵیهوری بینا ئهده دا كرد، بهكهخۆشخانهساری نهحه جووت خۆیان به به  
ر بهله یهم ماوهدرێژایی ئه كان رۆییشتن، بهتی شێتهشی تایبهو بهرهو بهوهسوڕوانه

دا كرد، نیكیتا و بینایهان بهخۆی ركههات. ههنه وهسیانهكه له ك بوو، ورتهر هۆیههه
 ستا.ریان ههبه پێ له رزهبه میشهكو ههوه

 )ئاندرێ یفیمیچ(ی گوت: سپایی بهئه خوبوتوف*، به وهژووره چوونه كه  

چم . دهوهتا ئێستا دێمه ستهبوه ، تۆ لێرهئاوساوه مانهكێك لهالكی یهسیپه -
 ت بۆ دێنم.كهماعهسه

 وت.ركهدهوه كهبینایه و له ی گوتیهو قسهئه  

 نێت.یهگهزمانی روسی مانای) قورتمی فیل( ده خوبوتوف: به -*  

((١٧)) 

 ختهر تهسهچوو! ئیڤان دمتریچ، لهتاریك بوون ده بوو، دنیا ڕوو له و ئێوارهمهده  
 كهئیفلیجه مێرهقاندبوو، پیرهی چهكهبالیفه روچاوی لهی خۆی ڕاكشا بوو و سهكهوهخه

اڵم بزواند. بهلێوی ده وهم گریانهدهجێی خۆی ڕۆنیشتبوو، هێدی هێدی به له بێ جووڵه
واو باڵی و خامۆشی ته نگیوتبوون. بێدهی جاران خهكهرهبهو، پۆستهكهوهڵهقه الحهفه
 دا كێشا بوو.كهر قاوشهسهبه

ڕوانی ی ئیڤان دمتریچ دانیشتبوو و چاوهكهوهخه ختهراخی تهقه ئاندرێ یفیمیچ له  
جیاتی خوبوتوف،  عاتێك، لهی نیو سهاڵم دوای نزیكهی خوبوتوف بوو. بهوهڕانهگه

و  ستێك كراسو دهك یهدا كرد، جبهكهقاوشه وان خۆی بهو پاسه رگاواننیكیتای ده
سپایی و ئه وت، بهژوور كهوه ركهڵ بوو. ههاخهژێر ب و جووتێ سۆلی له رپێده

 خۆ گوتی:كاوه

 !.ر بكهبهله مانهنی ئهزبهرموو، ئهفه -

یان هێنا كهبۆ قاوشه دیار بوو تازه وێك، كهخه ختهی بۆ تهست ئاماژهده نگێ بههه  
 بوو، كردو گوتی:



 دات.لاڵ خودا شیفات دهخۆ، ئیشهت مهفهوێ، خهرموو بچۆ ئه، فهی تۆیهش جێگهمهئه -

ر ده زار بێته كی لهیهی وشهوهموو شتێك برد، لێ بێئههه ی بهئاندرێ یفیمیچ، په  
 اڵم كهری دانیشت، بهسهنیكیتا نیشانی دابوو و، له ی كهوهخه ختهو تهچوو بۆ الی ئه
ندو كانی خۆی داكهستا، جلهجێی خۆی هه ه، لوهڕوانی ئهو چاوهستاوهدیتی نیكیتا وه

خۆیدا  ، زۆر بهوهم نیكیتادا بینییهردهبه له و ڕووتیهخۆی به . كهوهراپا ڕووت بووهسه
ی كهو كراسهی زۆر كورت كهرپێیهر كرد. دهبهی لهخۆشخانهوسا جلكی نه. ئهوهشكایه

 هات.اسی بۆدراوی لێدهشی بۆدڕی مكهزۆر درێژ بوو، بااڵ پۆشه

 دیسان نیكیتا گوتی:  

 .وهبیتهچاك ده و زووانهلاڵ بهئیشه -

 وتركهدهوه كهقاوشه و له ژێر باڵ كانی )ئاندرێ یفیمیچ(ی نایه، جلهیهو قسهدوای ئه  
 داخست. وهدوای خۆیه ی لهرگاكهو ده

كی كو بابایهخۆی وه وهو جالنهپێچا، به وهخۆیه ی لهكهئاندرێ یفیمیچ، بااڵپۆشه  
، چ جلی كهر یهمووی هه! ههیدییهیگوت: "چ قهدڵی خۆیدا ده رچاو، لهبه هاتهزندانی ده

 ...."كهر یهمووی هه، ههم جالنهرمی، چ ئهفه

ی دانا بوو كهڵهرباخهڕكی بهبه له ی كهیهرچهفتهو دهدی ئهی كوا؟ ئهكهعاتهدی سهئه  
ی كهسیغاره دی قوتووهر هات؟ ئهسهچی به وهنووسییهكانی تیا دهیاداشته و ورده

 تتوانێ چاكهمراتی نهعه جارێكی دی به یهوهكانی بۆكوێ برد بوو؟ لهكوا؟ نیكیتا جله
 ر بكات.بهكانی خۆی لهو پێاڵوه كو ئێله و پانتۆڵ

ڵكو یر بوو، بهر سهك ههنه الوهبه تاوهرهسه ی، لهاوانهم ڕوودموو ئههه  
نێوان  ك لههیچ جیاوازییه تی وابوو كهناعهفهوومیش بوو. ئاندرێ یفیمیچ هێشتا قهنامه
موو شتێكی و هه جیهان ، چونكهشدا نییهشه و قاوشی ژماره ژنی بیلوڤیای بێوهكهماڵه

رزین، لهكانی دهستهش دهمهچی وێڕای ئهزانی. كهبێ مانا ده وپوچ ی بهم جیهانهئه
ری بهئیڤان دمتریچ خه و زوانهبه بوو كه وهرانی ئهو نیگه كانی ڕچی بوونالقه
 ند جارێك بهستا، چههه كهوهخه ختهر تهسهبیدینێ. له وهشۆڕانه و جلهو بهوهببێته

 .وهدانیشته دووبارهدا هاتوچوو و، كهقاوشه



ت زو بێتاقهڕهدانیشتن وه تی لهواوهته عاتێ، بهسه خێر بووبهڕی، نهعات تێپهنیو سه  
م كو ئهند ساڵێك وهك، یان ساڵێك یان چهیهفتهبوو. ئاخر پیاو چۆن بتوانێ رۆژێك، هه

گرت، دهی نه، ئۆقرهوهتایهسڵدهو هه نیشترێنێ؟ لێكدا لێكدا دادهدا بگوزهلێره ڵكهخه
یگوت: دڵی خۆیدا ده . لهوهنیشتهوجا دادهچوو، ئهو ده هاتدا دهكهقاوشه مێك بهكه
دا كهناو قاوشه رێ، بهده بڕوانێته وهرهوێندهو لهكهرهنجهر پهبه شێت پیاو بچێته"ده

كو شێت پیاو وهر دهگهدی پاشان؟ مهئه بچێت، و قوڕنهبۆ ئه وهم سوچهبكات، له پیاسه
 مهگژ فكران ڕابچێ؟ نا، نا، ئهو له جێی خۆی دابنیشێت له میشهو ههر بێ جوڵهیكهپه
 !"حاڵهمه

. وهستایهر ههكسهاڵم یهی ڕاكشا، بهكهوهخه ختهر تهسهئاندرێ یفیمیچ ناچار له  
ستی كرد و هه ی سڕینیهر ههی سهكهسارده قهی، ئارهكهری قۆڵی كراسهسهبه
 به پیاسه وتهكه ، دووبارهوهخواره هاته كهختهته موچاوی بۆدڕی ماسی لێدێت. لهده

د : "بێگومان بهوهیگوتهیگوت و دهده ر خۆوهبهو لهوهست بادانهم دهده دا، بهكهقاوشه
م، بۆیان ڵ بكهگهیان دهبێ قسه، نابێ، شتی وا نابێ، دهیهدا ههم كارهحاڵی بوونیك له

 ".یهدا ههیهلهسهم مهدحاڵی بوونێك لهك، بهیهڵههه كه وهمهڕوون بكه

و  ی دانیشتكهوهخه ختهر تهسهو ڕابوو، لهخه دا ئیڤان دمتریچ، لهم كاتهله  
 و سستی ڕوانییه ڵیمهته ، بهكهرزهر ئهسه دهی، تفێكی ڕۆكرنهژێر چه كانی نایهستهده

زوو  اڵم زوو بهكرد، بههیچ نه ستی بههه وهڵهوهكانی ههساته دكتۆر، وادیاربوو له
 وت. چاوێكی نوقاندو بهركهواڵویدا دهسیمای خه وس لهو ته واری ڕكونیشوێنه

 گوتی: وهواڵووهنگێكی خهده

مژی، ڵكیت دهڕاستی خۆشحاڵم! رۆژانێك تۆ خوێنی خههێنا؟ به بۆ ئێره ئاه! تۆشیان -
 !خوێنی تۆ بمژن، زۆر جوانه كه ڵكییهی خهئێستاش نۆره

 و گوتی: ترسی لێنیشت و قسانهئاندرێ یفیمیچ، به  

 و هیچی تر.دحاڵی بوونێكهنیا بهته مهنا! ئه -

 ...دحاڵی بوونهڵێ، بهبه -: وهی كردهارهكاندو دووبڵتهكانی ههوجا شانهئه  

 گوتی: وهبن لیوانه وی، ڕاكشاو لهر زهسه تفێكی ڕۆكرده ئیڤان دمتریچ، دووباره  



 كو شانۆ، بهوه م ژیانهئه كه یهمهئه نگینهو نهی زۆر خراپ وه! ئهم ژیانهت لهفرهنه -
و  نجڕه نی خۆی لهمهموو تهی ههسهو كهداشتی ئهت، پاكۆتایی نایه وهاللهشكۆو جه

مرێت، ده ، كهو ترسناك هیچی تر نییه رگی شووممه له ر، جگهسه دا بردۆتهنجهشكهئه
باوا  یدی نییه، قهوهژێر خاكه نهیخهو ده وننهو القی ده ستده الحێك دێن، لهند فهچه

 و دنیاوهو له كرو تاپۆیهسێبه بم به... من دهیهو دنیامان ههئه مهی ئهتۆڵه بێ!... له
ریان سه ترسێنم كهم، وایان دهدهده ونهقێزه ڵكهم خهو خۆم نیشانی ئهبۆ ئێره وهدێمه

 ن.بهرنهتاندا ڕوح دهژمهحه و له سپی ببێت

وت، دكتۆر كه چاوی به ركه، ههوهڕایهسواڵ گه له كهدا موسیكای جوولهم كاتهله  
 !یهری خۆت كۆپیكێكم بدهسه ساقه -و گوتی: وهستی لێ پان كردهو دهیاندێ خۆی گه

((١٨)) 

. دنیا و ناوهزراكانی ئهشای مهمهته وتهو كهكهرهرنجهر پهبه ئاندرێ یفیمیچ چووه  
 ئاسۆوه خۆ لهكاوهی ساردو ئامال سوور، بهبوو. مانگریك بوو تاریك دهخه رهبه رهبه
ترێك، د مهدووری دوو سه ، بهكهخۆشخانهو دیوی تامانی نه. لهوهبووهرز دهبه

بینای  مهرد دروست كرابوو، ئهبه كانی لهكرا، دیوارهدی دهرز، بهكی سپی، بهبینایه
ڵێ، دڵی خۆیدا گوتی: "به ی بینی لههنانم دیمهئه زندانی شار بوو. ئاندرێ یفیمیچ، كه

 كانی دنیای واقیعی!" تهقیقهحه له كێكهیه مهئه

ر كانی سهتیژه ، بزمارهكه، بینای زندانهكهراپای نیشت. مانگهسه وسا ترس لهئه  
رز به كهالتین سازییهی جهكارخانه له وهدووری دووره له ی كهو ئاگره، ئهكهتامانه

 وهپشتیه كێك لهناكاو یه رچاو. لهبه هاتنهترسناك ده مانهموو ئهر هه، ههوهبووهده
ری به، یارۆی پۆستهوهی دایهوهڵكێشا. ئاندرێ یفیمیچ، ئاوڕی پشتهئاهێكی قووڵی هه

دار بوو، و نیشانانی بریقه و میداڵستێرهئه كپارچهرۆكی یهو به سینگ جارانی بینی كه
اڵفاتی دو قهگرت. قهون چاوی دادهكی قێزهیهشێوه بوو و به وهر لێوییهسهك بهیهبزه
 رچاو.به هاتهویش ترسناك دهئه

بینای  و نهترسناكه كهمانگه نه خۆی بێنێ كهت بهناعهدا قهوڵی دهئاندرێ یفیمیچ، هه  
 و نیشانان به ڵكانی ئاقڵیش میداڵخه ۆی بێنێ كهخ ت بهناعهیویست قه. دهكهزندانه

ڕبوونی رۆژگار، تێپه به خۆی بێنێ، كهت بهناعهیویست قهن. دهنهده رۆكی خۆوهبه
اڵم و خۆڵ، به خاكبێ بهو ده چێمان دهنه و ڕوو له نێگهو ده ڕزێموو شتێك دههه



ی كهرهنجهندی پهست شیشبهردوو دههه ، بهردا كێشاسهناكاو نائومێدی باڵی به له
و قایمتر بوون به وهكان لهاڵم شیشهكاند، بهڕایته وهموو هێزی خۆیههه گرت، به
 بجوڵێن.

ی ئیڤان دمتریچ كهوهخه ختهو تهره، بهوهوێنێتهی ترسی خۆی بڕهو نیازهوسا، بهئه  
ی قهست ئارهست دهرزی، دهلهدانیشت، ئازای ده وههوی ئهكهختهراخ تهقه ڕۆیی، له

 گوتی: وهبن لێوانه ، لهوهیهنیهر ههی سهكهقهم سڕینی ئارهدهدا،  بهردهده

 .رداوهم بهترهڵێ نهم... بهكهگیانه م ڕوخاوهمن وره -

 :وهرسڤی دایهبه وهوسهته ئیڤان دمتریچ، به  

 یت.ڕێسی بكه فهلسهمێك فهۆت كهبۆ خ چۆنه -

ی كهرهرانبهیی بهزهوێ بگری یان بهی بیهوهكو ئهنگێك وهده ئاندرێ یفیمیچ، به  
 : وهرسڤی دایهبهاڕوژێنێ، به

 له رموو كهتفهرۆژێك تۆ ده بیرمه ڵێ!... لهڵێ، بهردگار! بهروهی پهخودایا، ئه -
دا م ڕوسیایهر لهاڵم هه، بهفی نییهلسهكی فهیههیچ قوتابخانه ندهر چهڕوسیادا هه

ن. كهڕێسی دهفهلسهو ڕووتیش فه شردمیش، ڕهكی مهمهت ڕهنانهسێك، تهموو كههه
نێ؟ ئیدی یهگهس دهكه رو زیانێك بهرههیچ زه وامهعه ڵكهم خهڕێسی ئهفهلسهفه باشه

و  وامڵكێكی عهم؟ جا خهكهگیانه پای چیه ی تۆ لهوس ئامێزو ڕكونیهته نینهم پێكهئه
و بێت، ندی ئهزامهی ڕهبێ مایهم بێت، هیچ شتێك نهموو شتێكی كههه له زان كهنه

دا پیاوی م واڵتهكات چ بكات؟ لهڕێسی نهفهلسهر فهگهكات، ئهڕێسی نهفهلسهبۆچی فه
كو دكتۆر ی وهوهله جگه رزو ئازادیخواز، هیچ چارێكی نییهربهسهوارو زانا و خوێنه

ڵ گهوتوو، عومرێك دهی پیسی پاشكهستی چكۆلهده بڕوات بۆ شارێكی دووره
رچی چاوی خۆی ههرێت! بهربهسهو گمێزدا بهنی پیساییگهروو ولهو زه جاماتحه
بدینێ! ئاه  یهك ههو چروكیهسووكیو ڕۆییو پاشڤه و كورت بینی ریاتیرسهسه

 !چ ژیانێكه مهخودایا! ئه

 ئیڤان دمتریچ گوتی:  

بژارد؟ خۆ ڵنهبوو، بۆچی كارێكی ترت ههدڵ نه دكتۆریت به ی. كهكهی قۆڕ دهتۆ قسه -
 زیر.وه به ببویتایه



ڵكانێكی الوازو بێ خه مهئێ بوو. گیانهر وادههه ڵبژاردایهشم ههر كارێكی دیكهگهنا، ئه -
م ڵهمامه و لۆژیكانه ڕاستگۆیی كی خوێنساردو بێ موباالت بووم، بهتواناین... من بابایه

قی ژیان ڕووی دزێوو زبرو ڕه ركهاڵم ههكرد. بهكاندا دهجۆراو جۆره لهسهڵ مهگهله
و الوازو بێ ڵكی بێ ورهخه مانانڵێ ئێمهردا... بهم بهترهجارێ نه خۆی نیشان دام، به

جیبی: و نه بانو میهره كتواناین... تۆش وایت هاوڕێ گیان! تۆ پیاوێكی زیره
 پێت نایه ركه، لێ ههمژتووه وهشیری دایكه و دلۆڤانیت به ویستیو خۆشه خێرخوازی

 ۆش الوازی، الواز.ڵێ توتیت... بهخۆش كهو نه ر ماندوو بوویتكسه، یهوهیدانی ژیانهمه

 ستهه ی لهش چینهڕاوكێ، شتێكی دیكهو دڵه ترس له ڵ ئاوا بوونی ڕۆژدا، جگهگهله  
م هۆی ئه ور كرد كهسهنجام وای تهدا. ئهكردو ئازاری دهستی ئاندرێ یفیمیچ دهو نه
 و نهوهتهی خواردووهیرهب مڕۆ نهئه كه یهمه، ئهرانیهم نیگه، هۆی ئهڕاوكێیهو دڵه ترس

 ئیڤان دمتریچ و گوتی: . ئیدی ڕووی كردهسیغاری كێشاوه

مولی حهن... من تهك پێبكهچرایه م كهدهستوور دهو ده رێده چمهم! من دهكهگیانه -
 م.ناكه م ژیانهئه

جێی  ر لهكسهكتیا یه، لێ نیوهچوو و، كردییه رگاكهو دهرهبه وهو قسانهم ئهده به  
! ئیدی كاتی یهغهدهڕۆیت؟ نابێ، قهبۆ كوێ ده -و گوتی:  و ڕێی لێگرت ڕیخۆی ڕاپه

 .وهخه

 كهشهكی ناو حهیهپیاسه قیقهك دهوێ، بۆ یهمهده -شۆكاوی گوتی: په دكتۆر به  
 .قیقهك دهنیا یهم، تهبكه

 ن.ی كاری وا نادهڕێگه زانی كهمن باشتر ده نابێ، نابێ! تۆ له -

دا. ئاندرێ یفیمیچ، و پشتی خۆی پێوه ی توند داخسترگاكهده یهو قسهنیكیتا دوای ئه  
 كاندو پرسی:ڵتهكانی ههشانه

 مهر لهڕاستی سه نێت؟ بهیهگهس دهكه ر بهرهی من زهوهرهده چوونه باشه -
 م.م، هیچ تێناگهرناكهده

 رزۆك گوتی:نگێكی لهدهوسا بهئه  



بێ ر دهرێ. ههده بچمه یهوهرێ. پێویستم بهده بێ بچمهنیكیتا! من ده گوێ بگره -
 رێ!ده بچمه

 !كارێكی باش نییه مه! ئهنێوهمان بۆ مهئاژاوه -گوتی:  وهمكوڕییه نیكیتا به  

 زار هاواری كرد: ڕی، پڕ بهاپهجێی خۆی ڕ پڕ ئیڤان دمتریچ هاڕوژا، له له  

یان كام یاسا ئێمه ؟ بهوهرهده ڵكی بچنهڵێ خهقێك نایهچ هه ؟ بهچییه بازاڕه م گاڵتهئه -
بێ حوكمی دادگا،  نادات به ی من بزانم، قانون ڕێگهندهوه؟ ئهپس كردووهحه لێره

و  ، زوڵمو ئاشكرایه قكی زهقیهههنه مهوت بكرێت! ئهسێك زههیچ كه ئازادی له
 ن.یكهری دهخۆسه مانه، ئهبێدادییه

 یدا كردو گوتی:ئیڤان دمتریچ بینی، زاتی په ی لهڵوێستهم ههئه ئاندرێ یفیمیچ، كه  

... یهوهرهده چوونه رێ، پێویستم بهده بێ بڕۆمه! من دهقیهو ناهه زوڵم كه تهڵبههه -
 !.وهرگام بۆ بكهم لێبگرێ. پێمگوتی دهرێگه و بۆی نییهرێ! ئهده برۆمهبێ ده

 :رگاكهده ر بووهمست به ، بهوهم هاوارهده ئیڤان دمتریچ، به  

 الد!.ی جهی شكێنم! ههنا دهده وه؟ بیكهن! گوێت لێیهودهیوانی كهحه -

 رزی، هاواری كرد:لهپای دهراهاڕوژا بوو و، سه )ئاندرێ یفیمیچ(ش كه  

 !وهبكه رگاكهم، دهكهمرت پێدهمن ئه -

 :وهرسڤی دایهبه وهرگاكهپشت ده نیكیتا له  

 تا... هاوار بكه ندهوه، ئهر هاوار بكههه -

 ، كهتكای لێبكه وهزمانی منه ! بهبڕۆ یفگینی فیدوروفیچ بانگ بكه وهمهالی كهبه -
 شریف بێنن.ته قیقهك دهنیا بۆ یهبێنن... ته ف بۆ ئێرهشریته

 شریف دێنێ.خۆی ته یانی بهی بهبانگ كردن ناكات، سبه پێویست به -

 كرد:دا ئیڤان دمتریچ، لێكدا لێكدا هاواری دهینهم بهله  



. ئۆف وهبینهێدهو ل ینكهن دهدا بۆگهرێ! بۆ خۆمان لێرهده بچینه ڵن لێرهرگیز نایههه -
و  تم بێ حورمه، ئهم تاوانبارانهو ئه بێخێك نهو دنیا دۆزهخودایا، تۆ بڵێی له

 ؟كوێیه ت و میهری تۆ لهدالهدی دادو عهن؟ ئهگهسزای خۆ نه ، بهونانهقێزه

 ریكهد! خهرنامه وهبكه رگاكهده -و نوساو گوتی:  رزۆكنگێكی لهده به وهم حاڵهبه  
 خنكێم!ده

 دا كێشاو هاواری كرد:رگاكهده ، تا هێزی تیا بوو خۆی بهوهو قسانهم ئهدهبه  

 پژێ!كێشم تا مێشكم دهدا دهرگاكهده ری خۆم بهسه ندهوه! ئهالدینه، جهپیاوكوژانه -

، وهسوچێكه (ی توڕ دایه)ئاندرێ یفیمیچ و زللهقشه ، بهوهرگای كردهپڕ ده نیكیتا له  
موچاویا، ئاندرێ یفیمیچ، گێژو وڕ ده و تا توانی كێشای بهوهرز كردهوسا مستی بهئه

ڵی ریا، ههكو ئاوی دهی سوێر، سوێر وهورهپۆلێكی گهشه كرد كهست دهبوو، وای هه
و زاری پڕ  مكی نا ئاسایی دهڕاستیش، سوێرییهی برد. بهر جێگاكهو سهرهگرتوو، به

كانی ددانه خوێن، و خوێن له می پڕ كردبوو لهده كهبۆكسه كردبوو. چونكه
 وهوێتهو بكه خنكان رزگار بكات ، خۆی لهوهلهم مهدهوێ بهكێك بیهكو یههات.وهده

 یاندهستی گهكانی خۆی جواڵندو دهبێ هێزه و باسكه ستده و ئاوایهر ئاو، بهسه
ی نیكیتای ستی كرد دوو بۆكسی دیكهدا ههم كاتهكان، رێك لهوهخه ختهته كێك لههی

ویشیان دیاربوو ئه كه وههاواری ئیڤان دمتریچ زرینگایه وت، و گوێی بهپشت كهوه
 و بۆكس. قر شهبه گرتبووه

 ردو كزی مانگ لهی زهموو شتێكدا كێشا. تریفهر ههسهنگی باڵی بهدوای تۆزێك ،بێده  
 كهرهنجهندی پهری شیشبهو، سێبهكهنێو قاوشه یدا لهده وهكهرهنجهندی پهشیش به

 بوو بوو. ستهرجهدا بهكهرزهئه تۆڕ ئاسا له

خۆ بڕی  ی لهناسهزۆر ترسناك بوو. ئاندرێ یفیمیچ ڕاكشا بوو، هه كهنی قاوشهدیمه  
كو . وهوهنهی بكهیانێكی دیكهسیرمهبوو، حه وهڕوانی ئهچاوه وههرزو له ترسبوو و، به

تاو  ن، لهو بای بده ناویا بیگێڕنهه به حمانهورگیا كردبێ و بێ ڕه كێك داسێكیان بهیه
 ناكاودا له برد. لهده وهچیڕه كانی بهكردو ددانهیدا دهكهبالیفه پی بهردو ئازار قهده
دڵی  مێشكیدا هات. له ف بهترهو به بیرێكی ترسناك وهیهنگامهراو ههم ههی ئهگهرجه

رو سێبه له كهی مانگهر تریفهبهله نووكههه ی كهڵكهم خهخۆیدا گوتی: "بێگومان، ئه
ردو مان دهڵكو سااڵن ههو به یڤاندرێژایی ڕۆژان، هه بێ بهچن، دهش دهتارمایی ڕه



م بیست درێژایی ئه بێ بهبۆچی ده یرهشتبێ. زۆرم پێ سهازاری ئێستای منیان چهئ
 وهم؟" دڵخۆشی خۆی بهم ویستبێ تێی بگهم یان نهبكه مهست بهمتوانی بێ ههنه ساڵه

 ،بووهنه ربارهكی ده، هیچ زانیارییهبردووهرد نهئازارو ده ی بهمادامێكی په كه وهدایهده
 یی لێناكرێت.، گلهو تاوانێكی نییه هیچ گوناح واته، كهییشتووهگهتێی نه

كو نیكیتا وه ویژدانێك كه –خشی. ویژدانی بهدهسوكنایی پێ نه یهم پاكانهاڵم ئهبه  
 راپای لهسه كارێك كه دا، كردیهزابی دهعه -ختگیر بوو و سه خترسهو سه قدڵڕه
ر سه ستایهو هه ڕیناكاو ڕاپه له زاری بكات. بۆیهرمهشه ست بهیشیت، ههبن قهئاره

 كهقاوشه هاواربكات، له وكیدایهئه كرد، تا هێز لهزی دهدڵ حه پێیان. پڕ به
و  رشتیاری داراییرپهنیكیتاو خوبوتوف و سه رچی زووترهو هه وێربكهدهوه

هات، رنهده وهیهسینه ك لهدایهو سه نگاڵم هیچ دهێت. بهو، خۆیشی بكوژكهپزیشكیاره
 ت، چنگی لهرنایهی دهناسهستی كرد، هههاتن، ههدووی نه و لهرزین له وتنهكانی كهالقه
ر سه وتههۆش خۆی چوو وكه و له راپای دادڕیی گیركرد، سهكهو كراسهی جبهخهیه
 .كهوهخه ختهته

((١٩)) 

ریك بوو مێشكی ستا، خههه وهرێكی زۆر توندهسه م ژانهدهیانی رۆژی دوایی بهبه  
كرد، ڕی دهریك بوو كه، خهوهدایهنگی دهگوێیدا ده وتۆ لهژاوێكی ئه قی. ژاوهتهده

 الوازەی دوێ ڵوێستهو ههزاری ئهرمهكرد. هیچ شهتاو ئازار هاواری ده ئازای گیانی له
ردان بوو بوو بهترهو نهی ترسنۆكی جۆرێ گیرۆده و بهبوو. دوێ شهوی خۆی نهشه
فتاری وی بۆ  هزرو ڕهترسا، جڵهش دهكهی مانگهتریفه ش، لهكهوهشهیڤههه ت لهنانهته
فتارو ڕه و جۆرهكرد ئهدهویش وێنای نهخه رگیز بهجاران ههوتۆ شل كردبوو كهئه

و كێك لهبێت. یهی ههو بۆچوونانه هزرین م جۆرهو ئهوهشێتهو بوهله كاتهرهحه
 ونهكات بكه، وایان لێدهڵگهكۆمه ردم لهكی مهمهزایی ڕهناڕه بوو، كه مهی ئهبیرانه

كسان بوو یه الوهموو شتێكی بهداو ههدههیچ نه اڵم ئێستا گوێی بهڕێسی. بهفهلسهفه
 وو.ب
 

ی ر جێگاكهسهله ختهك تهو یه، بێ جوڵهوهخواردهئاوی ده خواردو نهخواردنی ده نه  
یگوت: دڵی خۆیدا ده ر كاتێ پرسیاریان لێكردبا، لههات، ههدهنه ی لێوهڕاكشا بوو، ورته



تێك بۆ من موو ش... ههوهمهكانیان نادهاڵمی پرسیاره، وهكسانهموو شتێك بۆ من یه"هه
 ..."كسانهیه

مێك و كه نی، تۆزێ چای وشكدیده میخاییل ئاڤریانیچ هاته و ڕۆژهڕۆی ئهپاش نیوه  
عات، سه ك دانهی یهنی، نزیكهدیده ڵ خۆیدا بۆ هێنا بوو! داریوشكاش هاتهگهبای لهمره
وتی دكتۆر خوبوتوف كروسهوسا سهدانیشت. ئه وهدیارییهنگی بهو بێده مینیخه به
كردنی  نهك پرومیدی پۆتاسیومی بۆ هێنا بوو، دوای معایهیهیدا بوو، شووشهپه
 دا دابگیرسێنێت.كهقاوشه بخورد و داری عود له نیكیتا دا كهستووری بهده

ماغ گیانی سپارد. ی دهكتهسه مان ڕۆژ ئاندرێ یفیمیچ بهنگی ههسرێكی درهعه  
كرد، دڵی تێك كی نائاسایی دهرمایهسه ستی بهربچێ، ههی گیانی دهوهر لهڵجار بهوههه
و وهتهنیا، باڵوبووهدهئازای بهر، بهوهكرد شتێكی لینجی قێزهست دههات، وای ههڵدههه

ناو  ری كشاو بهو سهرهستی پێكردو بهده وهیهدهگه. لهكانی هاتووهر قامكهكو سهتاوه
ری چاوی گرت. ش بهنگێكی تاریكی ئاماڵ ڕه. رهوهكانیا باڵوبووهو گوێچكه یچاو

ئیڤان  كه وهوتهدا بیری كهمهو دهو له تیدوا دواییه ئیدی ئاندرێ یفیمیچ حاڵی بوو، كه
رمان و هه تدیهبهئه ڕیان بهسی دی باوهو ملیونان كه و میخاییل ئاڤریانیچدمتریچ 

رمانی و هه تدیهبهكی ئهزویهخۆی هیچ ئاره اڵم بهبێت؟ به. تۆ بڵێی شتی وا ههیههه
 یوانهحه وهپڕ ڕهبیریدا هات. له نی بهوتهڕهرالیی و بهروا المسهبوو، شتێك بوو ههنه

 الیدا، بهوهكتێبێكدا خوێندبووه سفیانی لهو وهدوێنێ شه جگار جوان، كهكی یهكێوییه
كی سفارشی )راسپاردن( بۆ درێژ كرد... یهژنێكی دێهاتی، نامهوسا پیرهڕین. ئهتێپه

ر چاوی ون بوو و ئاندرێ بهموو شتێك لهوسا ههمیخاییل ئاڤریانیچ، شتێكی گوت... ئه
 بیركرد. خۆی له تایهتا ههیفیمیچ بۆ هه

ی یان بۆ نوێژخانهكهكهندهو جه نویوالقی نه ستده كان هاتن، لهتهپێشخزمه دوان له  
 ی مانگ لهوتبوو،و تریفهر مێزێك كهسهله وهچاوانی كراوه برد. به كهخانهستهخه
یانی سێرگی سیرگیوفیچ خۆی . بۆ بهوهكردهداو ڕوناكی دهی دهكهبێ گیانه نازهجه
وێردو دوعای  و كوڵ و ئیماندارانه دڵست، بهدهلیپا بهك چهیه. ماوهكهنوێژخانه یاندهگه

 ی جارانی خۆی داخست.كهرۆكهوسا چاوانی سهخوێندو ئه

و داریوشكا  نیا میخاییل ئاڤریانیچخاك سپارد، ته م )ئاندرێ یفیمیچ(یان بهرۆژی سێیه
 بوون. یدا ئامادهكهسمی ناشتنهرێوڕه له



١٨٩٢ 

  مهرههم بهی ئهپاچڤه كی رزگاری، لهڕهسلێمانی، گه له ٩/٨/٢١١٣تێبینی: رۆژی 
 كه وهبوومه

 كوردی: به كراوه وهیهرچاوهم سهله

ی كاڤم انصاری، چاپ ( و چند داستان دیگر ترجمه٦) انتون چیخوف / اتاق شماره -*
 / چاپ گلشن.١٣٨٩هفتم / 

ر ك ههنه كه اوردم كردووهرشدا بهوهی خوارهیهرچاوهم دوو سهڵ ئهگهها دهروههه  
و واژهستهم تا زۆر، دهوێ، كهو لهندێجار، لێرهڵكو هه، بهرگرتووهزۆرم سوود لێیان وه

هۆی  بووبێته مهر ئهگه، جا ئهكردووه پاچڤه وهوخۆ لێیانهگرافم راستهرهو پهڕسته
دا و شێوه تڕواڵه ، لهكهكوردییه قهگرافی دهرهو پهو ڕستهواژهستهندێ دهی ههوهئه
واو ی تردا، تهكهقهڵ دوو دهگهوا له، ئهوهكاتهمدا تێك نهكهی یهرچاوهڵ سهگهواو دهته

متری ی تر كهقانهو دههیچی له كهكوردییه قهده یڵێم كهده وهدڵنیاییه و بهوهكاتهتێك ده
 .یهقانی ههجلیسی دهمهندو چوون ڕووی و بێ چهنییه

، الجناح رقم ٢٢٥ -١٦٢ص  ١٣٩٧رجب  -١٩٧٧ -یولیه – ٣٤٣روایات الهالل، العدد  -*
 دكتور محمد القصاص. ترجمه ٦

سروژ استپانیان  ( ترجمه٤اپار چیخوف، جلد چهارم، داستانهای كوتاه ) مجموعه -*
 .١٣٨١"از متن روسی" چاپ دوم: بهار 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ریم عارفكه همحه  

 .دایك بووهدا له١٩٥١ساڵی  و له ركووكییه*   كه

 .واو كردووهغدای تهبیاتی بهدهكۆلیژی ئه ١٩٧٥ساڵی  له •

 ژماره له وتوو( كهتیو كهستێكی ههڵبهناوی )ههبه می شیعرێكهرههم بهكهیه •
 .هوتهباڵوبووه ٨/٦/١٩٧٣ ی هاوكاری له( رۆژنامه١٧١)

 .وهكاتهبی باڵو دهدهمی ئهرههوامی نووسین و بهردهبه به وهه١٩٧٥ساڵی  له •

ندامی ری نووسین یان سكرتێری نووسین یان ئهبهڕێوهر یان بهرنووسهسه •
رانی : گۆڤاری گزنگی نووسهبووه م گۆڤار و باڵوكراوانهرانی ئهی نووسهستهده
بی، ئااڵی رهری كورد، گواڵنی عهلتوور،نووسهردستان، كهری كوركووك، نووسهكه

 ق.فهوشه، گۆڤاری نه٢٢٢ ئازادی تا ژماره

ری ركووك،نووسهرانی كهگۆڤاری گزنگی نووسه تی لهتایبه ناوی خۆی، به له * جگه
ان، ند، زنار، سیپناوی گۆڤهبه ٢٢٢ی ئااڵی ئازادی تا ژ: لتوور، رۆژنامهكوردستان، كه

ندی، هێژا، ح. ع ،هامون زێباری، وهمهلی، دیدار ههدی حاجی، سیروان عهمهپاكزاد، محه
می باڵو رههریم،قەرەمیرزا، ڕەندی عارف زادە، حەمۆکە بهبدولكهوان عهبا زه

 .وهتهوهوكرد

شتاكاندا بۆ هه ، لهی شۆڕشی كوردستان بووهرگهدا پێشمه١٩٧٥ – ١٩٧٤ساڵی  *له
یدانی كی مهشدارییهكو بهو وه بووه رگهگی حیزبی پێشمهستهی نۆ ساڵ، بێ وابهماوه

ر سهت بهكات و منهده ی كوردا شانازی پێوهوهتهوای نهباتی رهخه و ویژدانی له
 به حكومهزڵوم مهتی مهی میللهرۆڵه كه ڕی وایهباوه سدا ناكات، چونكهكه

 ی.ترگایهپێشمه



تی لقی رۆكایهرشتی و سهرپهوخۆ سهراسته٢١/٨/٢١١١تا  وهشتاكانههه له •
 .رانی كوردی كردووهكێتیی نووسهركووكی یهكه

 زۆریان، به رهی هه، لێ زۆربهوهتهم و كتێبی چاپ و باڵو كردووهرههزۆر به •
نرخی  ،لهوهتهم باڵوبوونهكه ی هێندهنوسخه چیادا چاپ بوون به ی لهوانهتی ئهتایبه

 :وانه ندێك لهوتان رزگار بوون. ههفه له كه یهندهوهر ئهبوو دان و ههنه

 ١٩٧٩م كهتیڕۆژ، كۆ چیرۆك، چاپی یه -١

 ٢١١٧م ،چاپی سێیه١٩٨٨م،كهكۆچی سوور، رۆمان، چاپی یه -٢

 ١٩٨٨م كهیداخ، چیرۆك، چاپی یهبه -٣

 ٢١١٥م رییان، كۆ چیرۆك ،چاپی دووهچهتی كۆداوه -٤

 زگای گواڵن( ده١٩٩٩م )كهچیرۆك،چاپی یه ڵهبوون، كۆمه خۆ بێگانه له -٥

 شاخ ١٩٨٧م كهرگیڕان چاپی یهفارسی، وه كوچ سرخ، كۆ چیرۆك، به -٦

 ٢١١٥م چاپی سێیه ١٩٨٥م،شاخ،كهحمان،  چاپی یهنینا، رۆمان، سابت ره -٧

 ٢١١٩م  چاپی چواره١٩٨٧م، شاخكهلبیر كامۆ، چاپی یهمان، ئهنامۆ، رۆ -٨
 ،سلێمانیی سایهشانخانهوه

 ٢١١٧م، ، چاپی دووه١٩٨٣م )شاخ( كههدی حسین،  چاپی یهر، رۆمان، مهرێبه -٩

 ٢١١٩م، كارگر(، چاپی دووه ف، چاپی شاخ )راهدایهر فهلكساندهشكست، رۆمان، ئه-١١
 ان.رگێڕی وهخانه

 زگای گواڵنده ٢١١١م حمود، چاپی دووهد مهحمهكان، رۆمان، ئههاوماڵه  -١١ 

 ٢١١٦م  سین،  چاپی سێیهزیز نهكان، رۆمان، عهبێناسنامه – ١٢

 قفهزگای شهده ٢١١٤م كهقوربانی، رۆمان، هیرب میدۆ، چاپی یه -١٣

 زگای گواڵنده ٢١١١مكهواڵت، رۆمان ع. ڤاسموف، چاپی یه دووره -١٤



ی سۆران، كتێبخانه ٢١١٣م كهرگ، رۆمان، كازانتزاكیس، چاپی یهئازادی یا مه -١٥
 ٢١١٨م: چاپی دووه

 ولێری سۆران ههكتێبخانه ٢١١٤م،  نگی،  چاپی دووهدی بیهرهمهكانی سهچیرۆكه -١٦

 ١٩٨٥بیات. م. گۆركی، چاپی شاخ دهئامانجی ئه -١٧

 ٢١١٦م،كهچیرۆكی بیانی( چاپی یه ڵهونبووم )كۆمه ی كهو رۆژهئه -١٨

 ركوكرانی كه،نووسه٢١١٦م كهچیرۆكی فارسی( چاپی یه ڵه)كۆمه پێ جێ -١٩

 زگای موكریانی،ده١چیرۆك، چیخۆف،چ ڵهون، كۆمهخه زنده -٢١

 ركوكرانی كه،نووسه٢١١٥، ١ی جیهانی چخنهورهقڵێك دهچیرۆكستان ،كۆمه -٢١

   ١،٢١١٥،چخنهو رهقدیدارو ده-٢٢

  ١،٢١١٥دیداری چیرۆكڤانی، چ-٢٣

 ركوكرانی كهنووسه١،٢١١٨گورگ ،چ بوو به ی كهرخهو بهئه-٢٤

 لبێر كامۆمیوان، چیرۆك،ئه -٢٥

______________________ 

 ٢١١٥م ریف،چاپی دووهزیز شهعێراقدا،عه ی كورد لهلهسهمه -٢٦

 ١ ١،١٩٩٨كی كورد، ئیحسان نوری پاشا،چڵهچهگ و رهمێژووی ره -٢٧

   ٢١١٤م ر، چاپی سێیهر دیشنهدر لێكراو، د. كوینتهبراوی غهخشته لی لهكورد گه -٢٨

م كهف قولی پسییان، چاپی یهجهنارێن ئاراس، نهبۆ كه وههابادی خوێناوییهمه له -٢٩
٢١١٦ 

 ٢١١١م شهمدا،كریس كۆچرا،چاپی شهتهوبیسی نۆزدهدهسه كورد له -٣١

 ١٩٩٨م كهئینسكلۆپیدیای ئیسالمدا،چاپی یه كورد له– ٣١

 زگای موكریانی( ده٢١١٩)  ١چینی كۆن، چ -٣٢



______________________ 

 هقانیفی دهشرهدلێریی خۆراگرتن، ئه -٣٣

 د زادهحمهسعودی ئهم ستراتیژ، مههه م تاكتیكهكداری ههباتی چهخه -٣٤

______________________ 

 ر، باول ئایز لهڤنسنت ڤان گوگ، شانۆنامه -٣٥

 (١٢یسی )گزنگ ژ:لیل قه، جهكان، شانۆنامهدوعا شاعیره به -٣٦

 ر مالرۆ.،كریستۆفهی ماڵتا، شانۆنامهكهكهجوله -٣٧

 لبیر كامۆ، ئهران، شانۆنامهروهدادپه -٣٨

 لبیر كامۆ.، ئهشانۆنامه د حاڵی بوون،به -٣٩

 ینی ساعیدی(ر مراد )غواڵم حسهوهه، گهچاو، شانۆنامه چاو به -٤١

، ی سایهخانه، باڵوه٢١١٩م كهكسپیر.چاپی یه، شهم، شانۆنامهریچاردی سێیه -٤١
 سلێمانی

 لبوسێری..بدوڵاڵئه، عهزیر، شانۆنامهی پاشا و وهمهگه -٤٢

_______________________ 

 ، چیرۆكی درێژ بۆ مندااڵن.دارینه منداڵه -٤٣

 لماز گونایچیرۆك بۆ مندااڵن، یه ڵه؟ كۆمهفاشیزم چییه -٤٤

 بۆ مندااڵن ، چیرۆكێكی درێژی چینی یهكهبچكۆله شوانه -٤٥

 بۆ منااڵن( زارۆكستان )چوار شانۆنامه -٤٦

 (فسانهئه٢٣) وهی یونانی كۆنهفسانهئه ند چیرۆكێك لهچه -٤٧

______________________ 

 ٢١١٨مكهسپی ئاشق(چاپی یهی ئهفسانه. )ئهوهتی توركمانییهی حیكایهنجینهگه له -٤٨



 ولێری سۆران، هه( كتێبخانه٢١١٤م )كهێن گریكی و رۆمانی، چاپی یهفسانهئه -٤٩

 ٢١١٩م ردهزگای سه،ده١، هۆمیرۆس، چئیلیاده -٥١

______________________ 

-٢١١٦)١ریم عارف، چكه مهكوردی( حه –نگی فارسی رههند و زنار )فهگۆڤه -٥١
 زگای موكریانی(ده٢١١٨

 ٢١١١، ١تی فێربوونی زمانی فارسی، چچۆنیه-٥٢

______________________ 

 تی روسی میللهورهسوف و زانای گهیلهچرنیشفسكی، فه -٥٣

  می.رههو به چایكۆ فسكی، ژیان -٥٤

 می.رههئیدگار ئالین پۆ، ژیان و به -٥٥

 میرههن، ژیان و بهندهجاك له -٥٦

 ری ریالیستگوگول، نووسه -٥٧

 میرههڵماز گونای، ژیان و بهیه -٥٨

 میرههت، ژیان و بهسادقی هیدایه -٥٩

 میرههدوێ، ژیان و بهشیعر ده خافروغ له -٦١

______________________ 

زگای ( ده٢١١١م )كهریكی( چاپی یهشه اڵتدا )بهسهراوێزی دهپه یاندن لهراگه -٦١
 گواڵن

ریم كه مهتێنی دا، حهڵهوام خهت بێژی و عهقیقهنێوان حه یاندن لهراگه-٦٢ 
 ٢١١٥(،١عارف،چ)

______________________ 

 ٢١١٨مكهكانی ناڤین(.چاپی یهدهتا سه وهكۆنه بیاتی جیهان )لهدهمێژووی ئه -٦٣



 ٢١١٨مكهتا ئێستا(.چاپی یه وهمی رینیسانسهردهسه بیاتی جیهان )لهدهمێژووی ئه -٦٤

 مریكاو ئینگلیستان لهئه -بیاتی ئینگلیزی زماندهبیاتی جیهان )ئهدهمێژووی ئه -٦٥
 ٢١١٨مكهتا ئێستا(.چاپی یه تاوهرهسه

 زگای سپیرێز،ده١،٢١١٤بیاتدا،سیروس پرهام،چدهئه ریالیزم له ودژهریالیزم -٦٦

 زگای موكریانیده١،٢١١٦ینی، چید حسهزا سهكان،رهبییهدهئه قوتابخانه -٦٧

 فیسیعیدی نهوسی، سهبیاتی ردهمێژووی ئه -٦٨

 ٢١١٦، ٢ڕ نامۆ ، لویس ریی ،چمهك لهیهوهلێكدانه -٦٩

 زگای موكریانی(ده٢١١٥)١تی، بلیخانۆف، چاڵیهمهو ژیانی كۆرهونه -٧١

 ٢١١٦م ڵهی قه،یانه١گوزارشتی مۆسیقا،د. فوئاد زكریا، چ -٧١

 كانی جیهانرییههونه رێبازه -٧٢

 ٢١١٦( ١ت،)چنووسی ئافرهو چارهنی دهی بهپێكهاته -٧٣

تی اڵیهی و كۆمهی روناكبیرڵه/كۆمه٢١١١/ ١ریم عارف، چكه مهشیعر كوژی..حه -٧٤
 (٧١)ركوك، ژمارهكه

 ٢١١٨، ١ریم عارف،چكهمهو چیرۆك، حه ی رۆمانربارهده -٧٥

، ١ریم عارف،چكهمهرۆشنبیری،حه-دبیی ئهند باسێكی دیكهو چهررگی نووسهمه -٧٦
 ركوكرانی كهنووسه٢١١٥

 ٢١١٩ریانی،زگای موك( ده١ریم عارف، )چكه مهب، حهدهناودارانی ئه -٧٧

 م)(كهریم عارف،چاپی یهكه مهیڤستانی من، حهپه -٧٨

 ٢١١٤، ١ریم عارف،چكه مه، حهنگینهره ڵكهپه -٧٩

 ریم عارفكه مهاڵڵ، حهتی حهخیانه -٨١

 ویلهزار زاوا،)جانتا( كۆچیرۆك، بوزورگی عهبووكی هه-٨١

 تیریعهلی شهر، د.عهبوزهئه-٨٢



 ویلهڕۆمان، بزورگی عهت، ریوایه-٨٣

 ریم عارفكه مه، حهالكوردیه وقفات فی رحاب الپقافه-٨٤

 ژاران، ڕۆمان، دوستوفسكیهه-٨٥

 وانان( چارلس دیكنزوجهبۆ نه رفیلد، )رۆمانی كورتكراوهیڤد كۆپهده-٨٦

 ، داستان، هۆمیرۆسئۆدیسه-٨٧

 ادیجالل زنگاب ڤل الصوت و قصص اخری، تقدیم و ترجمه-٨٨

 دا، رۆمان، مارك توینو گه شازاده-٨٩

 بیاتی جیهانیدهنمای ئهتوحفه-٩١

 ریم عارفكه مهقیران   حهی فهسفره-٩١

 ی من    رۆمان، فریبا وفیكهباڵنده-٩٢

 كانی تولستۆینامه -٩٣

 نگیز ئایتماتۆف، رۆمان    جهمیلهجه -٩٤

 فتا چیرۆكی چینی بۆ منااڵنی كوردحه -٩٥

 : جالل زنگابادیالرحیل الدامی....تقدیم وترجمه -٩٦

 سوور... كۆچیرۆك بۆ مندااڵن كۆڵوانه -٩٧

 ری خۆی فرۆشت ..رۆمان..شامیسۆسێبه ی كهو پیاوهئه -٩٨

 ...برانسیالڤدكتۆر...شانۆنامه -٩٩

 نگابادیالل زهییام باش بناسین /جهبا خه -١١١

 شاویخی پیرۆز، رۆمان ،برهان دۆزه -١١١

 نكم و ئیالریون و ئیلیكۆ / رۆمان / نودار دومبادزهمن و نه -١١٢

 ی مردووان/ دۆستویفسكیكانی خانهیادگارییه -١١٣



 مێژووی رۆمانی توركی-١١٤

 رڵێك نووسهدیوار...كۆچیرۆك.................كۆمه -١١٥

 كۆكۆرۆ...............ڕومان.........ناتسومی سوسكی -١١٦

 ریم عارفكهمهمان....كۆچیرۆك بۆ مێرمندااڵن /حهقاره یهكانی -١١٧

 / موكریانی١٢١١١ریم عارف/چكهمهرگ............حهودیوی مهئه -١١٨

 ریمكهمهی: حهكی و پاچڤهش/ چیخۆف/ پێشهشه قاوشی ژماره -١١٩

 عارف

 رگ، دۆستۆیفسكی ، ڕۆمان، دوو بهمژهگه -١١١

 و هۆزانڤانی... ی هۆزانربارهده -١١١

 می...رههساڵنمای ژیان و به -١١٢

 تاراس بۆڵبا/ ڕۆمان/ گۆگۆل -١١٣

 وهزمانی چیرۆكنووسانه له -١١٤

 (خنهق ورهڵێك دهجیهانی چیرۆك ) كۆمه -١١٥

 رۆبینسۆن كرۆزۆ/ ڕۆمان/ دانیل دیفۆ -١١٦

 ریم عارفكهمه................حهزار پیشههه -١١٧

 ...هنری ترۆیاچیخۆف -١١٨

 ١دۆنی ئارام/ -١١٩

 ٢دۆنی ئارام/ -١٢١

 ٣دۆنی ئارام/ -١٢١

 ٤دۆنی ئارام/ -١٢٢

 ی ئۆدێسهربارهده -١٢٣



 لبیر كامۆی ئهی نامۆكهربارهده -١٢٤

 كانی دۆستۆیفسكیمهرههژیان و به-١٢٥

 بیاتی كالسیكی جیهاندهی ئهنجینهگه-١٢٦

 شت"ڕۆمان"ههوداڵی بهنگكێشێكی عهبه-١٢٧

 ت"ماینی چل جوانوو " كۆ حیكایه -١٢٨

 كانی ئانا گریگۆریڤنا دۆستۆیفسكیرییهوهبیره -١٢٩

 شپۆش، کۆچیرۆک: چیخۆفنێكی ڕهبهڕه -١٣١

 ییخنهری ریالیزمی ڕهزرێنهگۆگۆل، دامه -١٣١

 

 

 

 

 


