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ثالَتؤ دِراو

1

خوشكةكةم ناوي ئاريان 1بوو .لة تةمةني نؤ َ
سالي مندا ،ئةو
َ
سالة لة برينةكراوةي بةفر و برسيَتي ،خوشكةكةم خويَندنطةي
تةواو كرد و طةورة بوو .هةمان َ
سال ،دايكم لة هةتوانطةيةكي
سارد و َ
ضؤل لة ثيتةربؤرط مرد .لة ماوةي دوو مانطدا،
ذياني ئيَمة ذيَرةوزةبةر بوو و خؤيشمان هةروا.
شووقةكةي ثيتةربؤرطمان هةبوو ،ئيشكةريَكيش كة
ساتيَك مني بة تةنيا جيَنةدةهيَشت ،باوكيَكي سةير و
دايكيَكي كةمدوو و نةخؤش كة لة ئةنجامي نةخؤشي
دريَذخايةن و جؤراوجؤريدا ثووكابؤوة .شتيَكمان هةبوو وةك
ئةمرؤيةكةوة تا سبةي،
خيَزان ،كيَشمةكيَشميَك َ بؤ ذيان .لة ِ
دنيا تاريك و رةش و ضؤل و ثةذموردة بوو .دواي نةشتةرطةري
َورةسميَكي بة خاكسثاردني نةدارانةمان ساز كرد.
دووةم ،ري ِ
ئاريان قذي لة ثشتة سةري طردكردةوةو قرديَلةيةكي رةشي لة
1 - Ariane

َ
ثالتؤي درِاو  8نينا باربارؤظا

لةر و بة طشتي شيَت
كآلوةكةي دا .قذي بابة سثي و خؤيشي ِ
بوو ،شيَتيَكي شاد كة زؤربةي كاتةكان لة توندي ثيَكةنيندا
دةطريا .داواي ليَبوردنمان لة ئيشكةرة كرد و ئيزنماندا و
بةشيَك لة شووقةكةمان بة بيَطانةكان دابةكريَ .ئيدي دةبوو
َ
تةرةفرؤشييةكي
خؤم بةهةلةداوان بضووماية بؤ دوكان – ِ
سةر ريَطةي ويَستطةي شةمةندةفةري وارشؤ ،كة لةويَ شريم
دةكري.
ِ
َ
زستاني دوورودريَذي سالي ( )1920لة تاقة ذووريَكدا هاتة
َ
ناوةراستيدا
دوومان :هؤلي نان خواردنةكةي ثيَشوومان كة لة ِ
زؤثايةكي حةوجؤش هةبوو .شةوان ،طةرمايةكي قورس و خاو
دةرؤي.
لةويَ ثيَلي دةدا ،هةموو ذياني ئيَمة بة دةوري ئةوةدا ِ
بابة لةوديو ثةردةكةوة دةيناآلند و لة ثيَكةنيندا لوول دةبوو.
َ
طالتةكاني مني دةخستة ثيَكةنني ،بةآلم ئاريان تةنانةت بة
ضاوةكانيشي ثيَنةدةكةني .بابة لةوديو ثةردةكةوة جلي لةبةر
دةكرد يا دايدةكةند ،شتيَكي دةخويَندةوة ،دةنووست ،بة ضرثة
قسةي دةكرد .لةم ذوورةدا ،ئيَمة ،من و ئاريان ،جارجاريَ
هةستمان دةكرد لة جيهاندا تةنياين .بة تايبةت شةوان ،كة
لة سةر قةنةفةيةكي ضةرم دةنووستني كة ثيَشرت لة ذووري
كاركردني بابةدا بوو (كةلوثةلي ذوورةكة ،بابةتي جياواز
بوو كة لة كونج و كةلةبةري شووقةكةوة َ
هةلمان طرتبؤوة).
ئيَمة بة ثيَضةوانةي ئاراستةي يةكرتيةوة ،هةر يةكةمان لة
َ
ذيَر بةتاني خؤيدا ،دةنووستني .طلؤثةكان دةكوذانةوة ،كاتيَك

َ
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كة تةنها ثرتةثرتي رةنط ثةمةيي ئاطرة دامركاوةكة لةودويو
دةرطاكاني زؤثاكةوة دةلةزري و سيَبةري لةرزؤكي سثي لة
سةر ديوارةكان راودةنا ،من باوةشم بة ئةذنؤكاني ئةودا دةكرد
و خةوم ليَدةكةوت.
ئةذنؤكانيم طةرم دةكرد و بة سنطة تورتة منداآلنةكةممةوة
دةنووساند .قسةطةليَكم بة ئةذنؤكان دةوت كة نةمدةتواني بة
َ
خودي ئارياني بليَم .ضريؤكم بؤ دةطي َِرانةوة ،خةونم دةضرثاند و
ناوي خؤشةويستانةم ليَدةنان .ئاريان لة خةوةكةدا دةجووآل،
دوور و نزيك دةبؤوةَ .
ثةلةيةك رووناكي سثي ،ثةرضبوونةوةيةك
َ
ديار نةبوو لة رووناكي طلؤثةكة يا لة رووناكي مانطة ،لة
كونجيَكي بنميضةكة ،بة سةر ثةردةكةي بابةوة ،دةلةرزي.
من هؤن هؤن دةطريام ،لة بةختةوةريدا ثيَدةكةنيم ،لة ذيان
باوةرم ثيَي هةبوو .داواي شتيَكي مةزنم دةكرد و تا
دةترسامِ ،
ئةوثةري خؤم بضكؤلة دةبيني .لة هةموو جيَطةيةك كةسي
ِ
يةكةم بووم و هيض كةسيش مني نةدةويست.
شةو بيَ كؤتايي دةهاتة بةرضاو و رؤذيش لةو دوورودريَذتر:
سةر لة ئيَوارة دةنووستني و لةبةر رووناكي توندي مانطي
ماي دا لة خةو َ
هةلدةستاين .ئيدي ئاريان طةورة بوو ،هةر
سالة طةورة بووبووَ .
ئةو َ
قؤلةكاني بة ناسكييةوة شيَوةيان
لةر
طرت و دةموضاوة ناسكةكةي دريَذ و جوان بوو .ئةوةندة ِ
بوو كاتيَك كة جلةكاني دادةكةند تا لة تةشتيَكي ضكؤلةدا
َ
خؤي بشؤريَت و منيش سةردةكةوتمة سةر تةثلةكيَكي بةرز
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تا ئاوي ثيَدا بكةم ،ئيَسكةكانيم دةبيني كة لة ذيَر ثيَستةكةدا
دةجووآلن .جارجاريَ تةواو وندةبوون (بؤ نموونة كاتيَك دةستي
َ
دةبري) و مةمكة ثةمةيي  -شينةكانيشي دةجوآلن،
هةل ِ
جارجاريَ دووبارة شيَوةيان دةطرتةوة (كة دادةنةوييةوة).
نةطةرايةتةوة.
شةوانمان ئارام و ِثر كار بوو ،ئةطةر بابة
ِ
دةبري ،جلةكانمان دةشؤرد ،جلة
خؤمان دةشؤرد ،قذمان ِ
دةطؤري.
ثينةوثةرؤ دةكرد يا مؤديلةكانيانمان
كؤنةكانمان
ِ
ِ
َ
جارجاريَ ئاريان ،رؤب يا ثالتؤيةكي كؤن و بيَماناي لة بني
َ
باوةليَكدا دةدؤزييةوة ،لةبةري دةكرد ،بة ذوورةكةدا دةهات
و دةضوو و لة ئاويَنةكةدا سةيري خؤي دةكرد .ثاشان لة
بريي دةضؤوة ،ئةو رؤبي لةبةردايةو هةروا َ
ثالتؤ بة شانةوة،
لة خؤيةوة ئارايشتي جياوازي قذي بؤ هةر دووكمان دروست
دةكردَ ،
ئةلقةي رازانةوةي لة سةر ثيَآلوة كؤنةكاني دادةنا
يا ياري بة قرديَلةي رةنط َ
كالةوة بوو دةكرد .ويَناي دةكرد
َ
كةرنةظاليَكي رازئاميَزي دةمامكدا
ِبريارة بةم زووانة لة
بةشداري بكات .دةبوو ذيان دةست ثيَبكات ،نةك ئةم ذيانة
ثر نةطبةتي و خةفةتاوي و ليَوريَذ لة بيَبةشييةَ ،
بةلكو
ِ
ِ
ضاوةرواني خؤيدا رادةطرت.
ذيانيَكي ديكة ،كة ئيَمةي لة
ِ
ئاريان دةستةكاني بؤ ثيَشةوة رادةطرت و سةري دةبردة دواوة
و مةنةلؤذيَكي بة شكؤ و ِوريَنة ئاساي دةست ثيَدةكرد.
فرميَسك لة ضاوةكانيدا دةدرةوشايةوةو لة سةر روومةتةكاني
دةرؤيشت .لةو كاتةدا ،لة تةمةني هةذدة
من الفاو ئاسا ِ

 ،Kacha -2خؤراكيَكي هةذارانةي وةك هةريسة ،كة بة جؤ يا طةنمي
رةش ئامادة دةكريَت.
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َ
ساليدا ،هةر كاريَكي دةكرد ئةم مانايةي دةطةياند كة لة
ضاوةرواننةكراو هةية .لة
جيَطةيةكي ذياندا ،بةختةوةرييةكي
ِ
هةر ساتيَكدا دةكرا ضارةنووس خؤي دةربخات .كةواتة دةبيَت
ئامادةبيت ،ضونكة لةو ساتةدا دواجار دةرطاكاني تةالريَكي
طةورة دةكريَتةوة كة ِثرة لة رووناكي و موزيك.
2
دةطةرايةوة .كاسةيةك كاضا ي
بابة شةوان درةنط لة سةر كار
ِ
دةخوارد و بة بيَ نان و شةكر ضايي دةخواردةوة .هةنديَك شةو
لة هةراوزةناي ثؤتينة قورسةكاني كة بنةكةي بة داوة بةنيَك
بةستبوو ،خةبةرمان دةبؤوة .جارجاريَ بةرةو قةنةفةكةمان
دةهات و سةيري ئاريان ،من و ثاشان دووبارة سةيري ئارياني
دةكردةوة .ئاريانيش ضاوة روونةكاني َ
هةلدةهيَنا ،دةستي بة
ئةنطوستيلة روون و ضكؤلةكةيةوة ،لة بةيني ثشتييةكة و
روومةتيدا دادةنا و بة تؤنيَكي سةركؤنةكةري خةمني دةيوت:
(ئاخ بابة! لةم كاتةدا بيَئةوةي ثيَويستييةك بة ئاذووتني
هةبيَت ،خؤي رؤدةضووة قةنةفةيةكةوة و يةكيَك لةو ضريؤكة
بيَ سةروبةرانةي دةست ثيَدةكرد:
رؤذيَكيان مارك توين ثيَي وتم :طويَبطرة ،مستةر ،وتت
ناوت ضي بوو...
لة مانطي سثتةمبةردا ،ئاريان لة مؤزةخانةيةك كاري
دةستكةوت و ديسان من بة دريَذايي رؤذ لة َ
مالةوة تةنيا
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دةمامةوة .كة لة َ
مال دةضووة دةريَ ،من وةك مشكيَكي
ماندوونةناسي ضكؤلة ،وةك ميَروولةيةكي ِثر كار رؤذةكةم
دةستثيَدةكرد .عةردي َ
مالةكةم خاويَن دةكردةوة ،لة ريزةكاني
كريندا دةوةستام ،ثشكي ئازوقةم وةردةطرت ،ضيَشتم ليَدةنا
ِ
جؤرةكةم دةشؤرد .هةنديَك كات ،لةبةرئةوةي
و
جل
و
ِ
َ
نةمدةتواني مةنجةلي قورسي ضيَشتةكة بةرزبكةمةوة ،داواي
يارمةتيم لة كؤنتس ريدنيكا 3دةكرد ،بة قذي كورت و ثايثي
بةيني ليَوةكانييةوة .كؤنتس لة ذوورةكةي ثةنامانةوة دةذيا.
لة هةر ذووريَكي شووقةكةماندا – بة طشتي ثيَنج ذوورمان
َ
مندال و تاوة و تةنافيَكي جلةوة دةذيا.
هةبوو – خيَزانيَك بة
ضاوةروانيية بيَهوودةيةدا كة ريَطةي بدةن
تةنها كؤنتس لةم
ِ
بطةريَتةوة بؤ وآلتةكةي ،زطورتي مابؤوة.
ِ
َ
دواي بةرضايي ،بابة دةضووة سةر كار و من سةرقالي
َ
خةيالي منداآلنةم
سرينةوةو ضنط وةشاندن دةبووم و بة
ِ
ضريؤكطةليَكم لة ماسي وشك و هةرزني ماوة دروست دةكرد.
ثاشان دةضوومة سةرداني كؤنتس .كؤنتس باسي ذيانيَكي
دةست ثيَنةطةيشتووي بؤ دةكردمِ ،ثر شكؤ و شاد ،باسي
ثياواني سمي ََل زلَ ،
ثالتؤي دانتيَل ،دةستكيَشي ناوثؤش و
حةزرةتي مةريةم.
كاتذميَر لة ثيَنج اليدةدا كة ئيَمة ،ئاريان و من ،لة
سةر ميَزي نان خواردن دادةنيشتني .بة مني دةوت( :النيكةم
3 - Rydnika
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دابنيشة و ثؤشكني بخويَنةوة .حةز دةكةم ناوت لة خويَندنطة
تؤمار بكةم و كؤنتس بؤ ضيَشتليَنةري بةركار بةرم ).هةربؤية
دةمزاني ئةم ذيانة بيَماناية بة زوويي تةواو دةبيَت و من
دووبارة دةست دةكةمةوة بة وانةو مةشقةكانم.
لة تةمةني دة َ
ساليدا ،بةهيَز بووم ،بة دةستاني سوور
طر ،كآلويَكي فنالنديم لة سةردا بوو و
و دةنطيَكي زل و ِ
جووتيَك ثؤتيني لباد لة ثيَدا .ئامانجي ذياني منداآلنةم
هةلطرتني بوو بؤ َ
ئامادةكردني ئازوقة و َ
مالةوة.
ماليََ ،
ئاريان دةطةرايةوة َ
ثالتؤكةي دادةكةند و لة ثشت
ِ
نيوةرؤوة دادةنيشت ،لة بةرامبةري رادةما و بؤي
ميَزي ناني
ِ
دةطي َِرامةوة رؤذةكةي ضؤنضؤني بةسةربردووة .جيَطةكةي لة
مؤزةخانة ،نةك لة ثةنا تابلؤكان و سةردانكةرانيانداَ ،
بةلكو
لة بةشي ثشتةوة بوو ،ئةو جيَطةيةي كة دةفتةري تؤمارةكانيان
لي َ
َهةلدةطرت و بيَوضان شتيَكيان دادةخست يا دةيانكردةوة.
ثشكي ثيَداويستي و ئازوقةكةي باشبوو :جطةرة ،ماسي
َ
دووكةل ليَدراو ،جارجاريَك كالباس يا طةنم .بؤ وةرطرتني
ثشكةكةي دةبوو عةرةبانة منداآلنةكةمانم بربداية ،ئةوةي كة
لة سةر بةفر خليسكانيَمان ثيَدةكرد .قذة بة ثرضكراوةكةم
دةخستة ثشت طويَم و سةردةكةوتم ،لة كؤآلنة بةستووةكان
َمدةخوري و
و لة سةر ثردة تاقدارةكاني جؤطةي كاسرين لي
ِ
دةسري!
لووتة تةزيوةكةم ِ

بةريَوةبةرةكةيم دةناسي :طؤرطي سريافيمؤظيض،4
َئيدي ِ
5
لةطةل هاوكارةكاني ظيَرا سيَرطيؤظنا  ،و “كارمةنداني
مؤزةخانةكة”يشم ناسيبوو كة جارجاريَ دةهاتن بؤ َ
مالمان:
ِثرؤفسيؤر ماكسيمؤظسكي ،6طريز7ي ديَرينةناس و ئةندريَ
زؤنكؤظ8ي شاعري .بة ئاساني دةمتواني ئةو ذوورة طةورةية
بهيَنمة بةرضاوي خؤم كة ئاريان لةويَ لة ثشت ميَزي
كارةكةيةوة لة ثةنا ثةنجةرةيةكي بةرزةوة دادةنيشت و بة
ثةرةكاني
دةستوخةتة وردةكةي كة بةرةو ضةث خواردةبؤوةِ ،
دةفتةريَكي طةورةي ِثر دةكردةوة ،لة بةرامبةريشي ،ظيَرا
سيَرطيؤظنا بة بلووزي ئاوريشمييةوة .هةموو عاشقي بوون.
هةموو نووسةراني ثيتةربؤرطي دةناسي و هةموو شةويَك
دةضوو بؤ شانؤ .طيؤرطي سيَرطيؤظيض ،9ضاثسكا 10بة سةر و
نارازي،
ثيَآلوي الستيك لة ثيَدا ،زؤر خويَندةوار و هةميشة ِ
بة طاطؤلكيَ لة نيَو سندوقي ِثر ئةنتيكةدا ،نقةنقي بوو و
هةرةشةي دةكرد كة شكايةت دةباتة مؤسكؤ.
ِ
من هيض جيَطرةوةيةكم بؤ ئةم ذيانة ،كة وةك ذياني هةموان
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4 - Georges Seraphimovitch
5 - Vera Sergueevna
6 - Maximovski
7 - Grise
8 - Andre Zvonkov
9 - Gueorgui Sergeevitch
كآلويَكي سوثايي كؤن ،لة سوثاي َ
ثؤلندا بةكار
 ،Chapska -10جؤرة
ً
هاتووة ،كة لةويَوة بؤ وآلتاني ديكة ،لةوانة فةرِةنسايش رؤيشتووة.
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وابوو ،لةم شارة تاقانةية لة جيهاندا – نةضووبووم بؤ شاري
َ
خةيالدا نةبوو .هيض جيَطرةوةيةك لة زةينمدا
ديكة – لة
نةبوو ،نة بؤ برسيَتيية بيَكؤتاييةكةي كة وردة وردة ئيَمةي
دةثووكاندةوة ،نة بؤ سةرما و كوني سةر جل و ثيَآلو ،نة بؤ
َ
دووكةلي رةشي زؤثا و تاريكايي كؤآلنةكان ،نة بؤ ترس :ترس
لة تةنيايي و بيَثةنا مردن ،لة جيابوونةوة ،لة نةخؤشخانة ،لة
شيشةكاني زيندان ،لة ئاوارةيي .وةك ضؤن كة نةمدةتواني لة
َ
ثرتةقال يا كةناري دةريا بكةم ،بةو هؤكارةي
زةينمدا ويَناي
باوةر بة
كة هةرطيز شتانيَكي وةهام نةديبوو ،نةمدةتواني ِ
طةراني بيَ ئامانج ،ثارةي بةردةست،
دياريي بيَمةبةستِ ،
طةرما و حةسانةوة بكةم لة جيهاندا.
وي َِراي ئةمةيش ،كؤنتس ريدنيكا دةهات و باسي
دةستكيَشي ناوثؤش و َ
ثالتؤي دانتيَلي دةكردَ .دلي بؤ ئيَمة
دةسووتا كة بيَبةشني ،من لة “سثيَدةي رووخساري ذيان” و
ئاريان لةو َ
حالوبارة شاعريانة رازا ئاميَزةي كة كؤنتس ئاوها
خؤشي دةويست .بة دةم ثايث كيَشانةوة ،دةيوت :بضكؤلة
نةطبةتةكانَ ،
طولة نةطبةتةكاني بيابان!
ئاريان لة بيستني ئةم قسانة تةواو خةم دايدةطرت و طازي
لة ئةنطوستيلة روونةكةي دةطرت .من وةك ئةو كاتةي كة
َ
طالتةكاني بابةم دةبيست ،لة توندي ثيَكةنيندا دةتةقيمةوة،
هاوكات هةستم دةكرد (بةبيَ ئةوةي قةت الي كةسيَك دداني
ثيَدا بنيَم) كة كؤنتس هةقي بوو ،بةآلم نةك تةواو ،تةنها
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طؤراوة بؤ هةنسكي
تؤزيَك .دةترسام ببينم دةنطي قاقاكةم ِ
طريان.
َ
دوو كضة خاتوونيش دةهاتن بؤ مالمان .دوو خوشك،
12
11
هاوريَي خويَندنطةي ئاريان .ئةو دووة
ليؤدا و تاتا ديوكؤظ ِ ،
باآلبةرز و جوان بوون و هةيكةليان ِثر بوو .لة هةستيارترين
جيَطةي طفتؤطؤدا ناضاريان دةكردم طويَكانم بطرم .بةآلم
هيَندةي ثيَنةضوو بة ئامادةييم راهاتن .هاواريان دةكرد ،لة
دةست ئةم ساشا13ية! واي لة دةست ئةم ساشاية و تةنانةت بة
َ
َ
لةطةل ئاريان :ئاي لة دةست ئةم
كؤمةليش ،هةر دووكيان
ساشا شةيتانة! ئةمة ئاي ،بةهؤي خؤراطريمةوة بوو ،بة هؤي
َ
كونجكؤل و
ئامادةيي ميَشك و جوابةجيَيمةوة بوو ،ضاواني
دةستة بةهيَزةكانم كة ضنطي لة هةموو شتيَك طري دةكرد و
ئامادة نةبوو ئةوةي لة مشتيداية بةرةآلي بكات.
َ
ئارياني من ،بةو ضاوة طةورانةيةوة ،قذي سووكةلة ،لةشيَك
تيَكشاو و رؤحي كة وادةهاتة بةرضاو ئةوةندة تايبةت و
تاقانةية كة هيض كةس هاوشيَوةي ئةوةي نيية ،سةروطةردنيَك
لة ليؤدا و تاتا بةرزتر بوو .لة قسةكانيانةوة ،كة بة ثيَكةنني
دةبرا ،وردة وردة تيَطةيشتم ِبريارة يةكيَك لة كضةكان
و ضرثة ِ
بةمزووانة زةماوةند بكات .زةماوةند بةم ماناية بوو ئةو
11 - Liouda
12 - Tata Dioukov
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َ
َ
لةطةل
مالي باوك و دايك و خوشكةكاني جيَدةهيَشت تا
بيَطانةيةك بذي .بةآلم بةر لةوة لة دادطا ليَي مارة دةكرا
و هةموو ئةمانة ،هةموو ئةم موسيبةتة ،لةبةرئةوةي ئةو،
ئةم بيَطانةيةي خؤشدةويست كة وايدةبينم ئيدي ئةوةندةيش
طةنج نةبوو و بيَطانةكةيش ئةوي خؤشدةويست .هةربؤية
عةشقي ئةوان بابةتي سةرةكي طفتوطؤي سةر قةنةفةكةمان
بوو .ئيدي ئةمةي كة وردة وردة هةستم كرد خوشكةكةي ،كة
َثةريَنيَ تا بطاتة
ئةويش عاشق بوو ،دةبيَت ئاستةنطي فرة تي ِ
ثياوة خؤشةويستةكةي .بريكردنةوة لةمةي كة رؤذيَك ئاريان
َ
زةماوةند بكات ،لة َ
لةطةل باوكم لة
مال بضيَتة دةر و من
َ
َ
َوريَذي دةكردم
بؤشايي و زولمةتي ذياندا تةنيا جيَبهيَليَ ،لي ِ
لة ترس .بة وردي خستمة ذيَر ضاوديَرييةوةو رؤحم لةوة ضوو
كة بة ضاوي خؤم بينيم.
َ
هةستم كرد مةودامان ليَدةطريَت ،وةكبليَي فكري لة
جيَطةيةكي ديكة بوو .درةنطرت دةطةرايةوة َ
ماليَ و زووتر لة
ِ
دةرةوةي َ
َ
مال بة سةردةبرد
مال دةضووة دةر .خؤرئاواياني لة
و نةيدةوت ضي كردووة .ئيدي وةك رابردوو نةدةنووست:
َ
نةيدةخةلةتاندم .تةنانةت رووخساريشي
هةناسةداني
طؤرابوو.
ِ
َ
َ
بريمة ،يةكيَك لة هةوةلني يةكشةممةكاني سالي نويَي
هةزار و نؤسةد و بيستويةك ،ثيَكةوة بووين .بابة كة لةوديو
ميَزةكةيةوة شتي دةنووسي ،تاوناتاويَ بيَهةستانة سةيريَكي

َ
ثالتؤي درِاو  18نينا باربارؤظا

دةكردين و َ
طالتة و سوعبةتيَكي تيَدةطرتني كة ئازاري دةداين.
ناوةراستدا،
ئةوان لة سةر قةنةفةكة دانيشتبوون :ئاريان لة ِ
ليؤداو تاتا لة مالواليةوة .من بةرةو دةسكي الي ضةثي
قةنةفةكة دةخزام ،ثاشان بؤ الي دةسكي راست ،منيان لة
خؤيان دووردةخستةوةو تةنانةت لة كؤتاييدا ناضاريان كردم
لة سةر عةردةكة رابكشيَم.
بابة وتي :ئاذةآلنيَك هةن ،كضة ئازيزةكانم ،كة لة ناوكيانةوة
لوولةيةكي دريَذ دةردةكيَشن و بةو لوولةية نةواي حةثةسيَنةر
ليَدةدةن.
سةيري ئاريانم كرد.
ئاريان ثرسي :بؤضي بةم شيَوةية لة من راماوي؟ ليؤدا،
َ
ثاليَكي ثيَوة نيَ ،بؤضي بةم شيَوةية سةير دةكات؟ لةبري
ئةم كارانة ،دانيشةو ثؤشكني بخويَنةرةوة .كاتيَك بةمجؤرة
دادةثضري ،مرؤظ وادةزانيَ دةموضاوت لة دوو
ضاوةكانت
ِ
نيوة ثيَكهاتووة .خوداية كة طةورة بيت ضةندة ناحةز و دزيَو
دةبيت!
تاتا بة ثيَكةنينةوة ثرضمي لة دةستي ئاآلند:
 ناشريين ،بةآلم كاراو و شيَت!َ
دةبري
بابة لة كاتيَكدا كة سةري لة سةر كاغةزةكةي هةل ِ
بة خويَن ساردييةوة وتي:
 كاراو شيَت ،وةك خواليَخؤشبووي باوكي.من بةردةوام لة ئاريان رادةمام و لة بةرامبةر داهاتووي خؤم

َ
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و ئةويش لة ترسان ئيفليج بووبووم ،ترسيَك كة نةمدةتواني
َ
َ
هةولم دا جيَطةي خؤم
لةطةل كةس باسي بكةم .دووبارة
نارازي نةبوون ،ختوكةيان دةدام و
لة بةينياندا بكةمةوةِ ،
دةموضاوميان بة طؤشةي قةنةفةكان دادةثؤشي .حةزم دةكرد
بزانم بؤضي ئةوةندةم خؤشئةويَ ،ترسي لة دةستداني ئةو و
َ
لةطةل ئةو ،لة ضييةوة سةرضاوة دةطريَت.
حةزي بوون
هيَشتا ئةو خؤرئاوايةم برية .ئةو خؤرئاواية ،شةويَكي
حةثةسيَنةري بة دواوة بوو كة ئيَمة دواي ماوةيةكي زؤر تةنها
ةخري بابة دةنطي دابؤوة ،زؤثاكة
خر ِ
بووين .لةوديو ثةردةكةوة ِ
لة ماوةيةك ثيَشرتةوة كوذابؤوة و ذوورةكة سارد بوو .ثيانؤي
مالئاوايي يةكيَك لة َ
كراوة ،كة ليؤدا كاتي َ
ظالسةكاني
شؤثاني ذةندبوو ،وةك َ
ثةلةيةكي سثي دةبينرا .جاربةجاريَ
َ
تؤثةلي قاثة ثيسةكاندا خشة خشي دةكرد:
شتيَك لة نيَو
تاقةتمان نةبووبوو ئةوكاتةي شةو ،ئةو هةموو كوث و قاثة
بشؤرين.
خؤم بة قاضة باريك و ساردةكانييةوة نووساند ،بة ئةسثايي
ثرسيم:
 خؤشتئةويَن؟ زؤرت خؤشئةويَن؟ كيَ؟ ديوكؤظةكان؟َ
 هةموو قسةكاني خؤتيان ثيَدةليَي؟َ
جوولةيةكي كرد.
َ
 -من هيض كةسيَكم نيية تا هةموو قسةكانمي ثيَ بليَم.

َ
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 من كة ثيَم خؤشة كةسيَك هةبيَت تا بتوانم هةمووَ
شتيَكي ثيَ بليَم ،ئةي تؤ؟
ثيَموابوو ئيَستاية كة بة َ
طالتةيةك ،يا شتيَكي خؤش ،خؤي
مكور
شةري ئةم طفتوطؤية قوتار بكات ،بةآلم ديسان
ِ
لة ِ
بؤوة.
َ
وتي :دةتواني هةموو شتيَكت بة من بليَي.
 َبةليَ ،كةواتة دةبيَت تؤيش ئةم كارة بكةيت.
كتوثر لة ذيَر بةتانييةكةوة دةستي بةرةو من دريَذ كرد و
ِ
بة نةرمي ثةنجةكانمي طوشي.
تارادةيةك بةرز وتي:
بة دةنطيَكي ِ
 بؤضي طةورةتر نيت ،ساشا؟ ئةطةر طةورة بوويتاية،هاوريَم.
هاوريَم بوويت ،باشرتين ِ
نزيكرتين ِ
َ
جوولةم لة خؤم ِبري .هةناسة لة سينةمدا توند بووبوو.
 ئيَستا ضي؟ ئيَستا ،يةكةمجار تاتا و ليؤدا هةن و ثاشان تؤ ،بةمةودايةكي زؤر دواي ئةوان .رةنطة بةمشيَوةية باشرت بيَت،
هاوريَ
نازانم .لة ذياندا ساتطةليَك هةية مرؤظ ثيَويستي بة ِ
نيية.
 واتا ئيدي ثيَويستت بة من نيية؟ تؤ خوشكيت .جارجاريَ روودةدات مرؤظ ثيَويستي بةمكور .هةرضييةك بةر
شتيَكي ديكةية ،شتيَكي تايبةت،
ِ
لةوة هةبووة منداآلنة ديَتة بةرضاو.

لة سةر سيسةمةكة دانيشتم .بة ترسةوة هاوارم كرد:
 عاشق بوويت؟شؤرابةي
يةكسةر فرميَسك بة سةر دةموضاو و دةستةكانمدا ِ
بةست.
 وسبة! ضيتة؟ بابة خةبةر دةكةيتةوة .وةرة ليَرة لةثةنامةوة رابكشيَ.
خؤم خزاندة تةنيشتي و ماوةيةك هةر دووكمان بيَدةنط
بووين .تا ئةوكاتة هةرطيز ثيَي نةوتبووم لة ثةنايةوة رابكشيَم.
ضةند َدلم خؤشبوو .ئيدي هيض شتيَكم نةدةويست جطة لةوةي
نةبريَتةوة .طةرمايةك لة بووني ئاريانةوة
ئةوَ شةوة هةر ِ
هةلدةستا ،ثشتة ملي بؤني خؤشي سابووني ليَدةهات ،بؤني
عةتريَكي خؤش لة قذيةوة دةهات .لة تةنيشتمةوة راكشابوو،
لة جليَكي نووستني دريَذي َ
قؤلداردا .شان و ئةذنؤي بة
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نةرمي دةياندا لة لةشم.
لة كاتيَكدا كة لة هةستي ترس و بةختةوةريدا ئيفليج
بووبووم ،ثرسيم:
َ
 بليَ بزانم ،ض جؤرة مرؤظيَكة؟َ
َ
لةطةل خؤي دةكات ،وتي:
بة تؤنيَك كة وةكبليَي قسة
َ
 مرؤظيَكي ضؤنة؟ ناكريَ بة ئاساني بيليَي .لة شانؤ كاردةكات ،دةيةويَ شانؤنامة بنووسيَ ،ببيَتة دةرهيَنةر .بةآلم
ذني هةية و ِبريارة ئيَمة بةم شيَوةية ثيَكةوة بذين .باش لة
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ماناي قسةكاني تيَنةدةطةيشتم ،بةآلم نةمدةويَرا بة ثرسيار
َبربم.
قسةكةي ثي ِ
 كاريَكي باش و ريَكوثيَكي نيية .ثشكي ئازوقةينيية .ثيَناضيَ بابة رازي بيَت .جطة لةمةيش ،سةيروسةمةرةو
تايبةتة ،بيضمي هةر زؤر ناقؤآلية .خؤت دةيبيني.
 خؤشي ئةويَي؟ئاخيَكي َ
هةناسةبركيَي بوو.
هةلكيَشا ،لة راستيدا
ِ
كتوثر ليَم دووركةوتةوةو وةآلمي دايةوةَ :
بةليَ ،ساشا،
ِ
خؤشي ئةويَم ،منيش خؤشم ئةويَ و ِبريارمان داوة ثيَكةوة
بذين.
َ
كة بيَدةنط بووين ،دةنطي ترثةي دلمان كة هاوئاهةنط
نةبوو ،لة ذيَر بةتانييةكةوة دةبيسرتا.
لة يةككاتدا خةومان ليَكةوت و من خةونيَكم بيني.
ناوةرؤكي ئةو خةونةم بريضؤتةوة ،تةنها بؤنةكةي ،هةستيَك
كة سةراثا خةونةكةم لةوةوة ريَسرابوو ،نيطةراني و ثةشؤكاني
بينيني بيَطانةيةك نيشتؤتة زةينم ،كة لة ذوورةكةماندا و لة
نيَوان ثةردةكة و زؤثاكةدا دةردةكةويَت و ثاشان لة كؤآلنة
بةناويةكدا ضووةكاني شاريَكدا وندةبوو كة لة ثيتةربؤرط
دةضوو .سةروبني خةونةكةم بري نايةتةوة ،رةنطيشة وةك
زؤرينةي خةونةكان هيض سةروبنيَكي نةبووبيَت ،تةنها
بنضيَذيَكي نامؤ ،طريَيةكي رازئاميَز لةو خةونة ماوةتةوة ،كة
هيَشتا هةست بة فشارةكةي دةكةم.
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ئةم ثياوة ،كة من لة خةونةكةمدا ئةوم بة ميَردي ئاريان
ناودةنا و ريَكاري دةشتةكي و سادةي ئةم خةونة منداآلنةية
لة دةوري بووني ئةو دةخواليةوة ،بة شيَوةيةكي ناشايةن بؤ
لةطةل َ
َ
َ
هةلوةشانةوةي
لةطةل هةموو ذياني ئيَمة،
دةرككردن
َ
َ
َ
ةراوكيَ
روسيا ،لةطةل هةموو شتة سةختةكان ،ئاذةلي و دل ِ
هيَنةري واقعيةتي ضواردةورمان ،لة ثةيوةنديدا بوو .وادةبينرا
َ
لةطةل مردني داية ،سةرما ،برسيَتي ،مردني براطةورةكةم كة
َ
لةطةل بةدبةختييةكاني
ماوةيةك ثيَشرت طوللةباران كرابوو و
َ
كؤنتس ريدنيكا ،ثةيوةندييةكي ليَك شةتةكدراو و ئالؤز و
ترسهيَنةري هةية.
14
ناوي سيَرطي سيَرطيؤظيض سامؤييلؤظ بوو .يةكةمني جار
ئةوم لة شةويَكي زستانيدا بيني .سةر لة ئيَوارة زؤر دةميَك
َ
َثةريبوو ،بةآلم وةكبليَي كؤتايي نةدةهات .ئاريان كة
بوو تي ِ
خؤي بؤ ضوونة كؤنسيَرت ئامادة دةكرد ،لةبةر ئاويَنةكةدا
قرديَلةي كآلوةكةي دةبةست .بابة بة ناوضاو َ
تالييةوة ،لة
بيَدةنطيدا سةيري دةكرد .دةموضاوي ئاريان شةوقي دةدايةوة،
ضاالك و ِثر جؤشوخرؤش بوو .هةروا كة قاضةكاني لة ثؤتيني
َ
لةطةل من و بابة لة
طةورةي لباددا بة عةردةكة دةكيَشا،
بارةي ضةند شتيَكةوة قسةي دةكرد .زةنطي دةرطاكة ليَيدا،
بةثرتاو رؤيشت و بة دةم ريَوة وتي كةسيَك هاتووة بة شويَنيدا،
هاوريَياني ئةندريَ زؤنكؤظي
ناوي سيَرطي سيَريطيؤظيضة ،لة ِ
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هاوريَي نزيكي ظيَرا سيَرطيؤظناية.
شاعري و ِ
بابة بةشيَوةيةكي زؤر ناخؤش ثرسي :دةزطريانتة؟
َ
مامةلةي سةرةتاوة تيَطةيشتم ئاريان
من لة هةمان
مةكؤي خيَزاني جيَهيَشتووة ،ضشي لة جيهاني سوثاييةكان و
َ
لةطةل رؤشنبريان ئاموشؤ دةكات،
كارمةندان كردووةو تةنها
َ
كؤر و كؤمةلي ئةدةبي
كةسانيَك كة لة زانكؤ ،مؤزةخانةكانِ ،
يا شانؤ ضكؤلةكان دةكرا بيانبيني .هةموو بةدبةختيية ضكؤلة
و طةورةكانمان ئةوي بؤ ثانتايي دةريا ،بةرةو كةناريَكي ديكة،
بؤ الي سامؤييلؤظ راكيَشابوو .ثيَمواية بابةيش لة هةمان
ساتةوة لةوة طةيشت .ئاريان بةرلةوةي سامؤييلؤظ بة بابة
َ
جوولة
بناسيَنيَ ،بة بزةيةك سآلوي ليَ كرد .وةستاو و بيَ
لة قوذبنيَكدا ،لة ثشت زؤثاكةوة ،نزيك دؤآلبةكة ،ضاوم لة
ئةوان ِبريبوو و دنيام تةواو لة بري كردبوو.
سال بوو .ثيَست كالَ
سامؤييلؤظ تةمةني نزيكة سي َ
و ثشت كؤماوة بوو ،بة لووتيَكي سوور ،دداني خراث و
كةل ،نيطايةكي زيرةكانة و ضاواني تيذ .ثياويَكي طةنج
بوو بيَ كةمرتين نيشانةيةك لة ثةروةردة كة بايةخيَكي بة
كتوثر
ئةوانيدي نةدةدا ،قسةي دةكرد بيَئةوةي طويَ بطريَت،
ِ
دةرؤيشت .هةميشة
دةهاتة ذووريَ و هةر كاتيَك
بيويستاية ِ
َ
َ
نةيدةتواني مةوداي خؤي لةطةل خةلكي بثاريَزيَ ،دؤخيَكي
السارانة لة شانة داضةكاو و ناوضةوانة َ
هةلتؤقيوةكةيدا
خؤلةميَشي و َ
فشوفؤل و َ
َ
ثالتؤ
هةبوو .بة بلووزي خوري
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بةردارةكةيةوة ،بيَئةوةي كآلوةكةي لة سةر بكاتةوة ،وةستاو
ضاوةريَ بوو ئاريان دةستكيَشةكاني لة دةست بكات.
ِ
بابة دواي خولةكيَك وتي :بؤ ئةوةي درؤيةك لة بةينماندا
َ
ثةري راستطؤييةوة ثيَت بليَم ،ئاريان
نةبيَت ،دةبيَت بةو ِ
َ
ضاويَكي شووشةية .ئاريانة ضكؤلةكةي من ،لة منداليدا
رووداويَكي ئاوها َدلتةزيَني بةسةر هات! بةآلم كاريَكي
ليَوةشاوانةيان لة سةر ضاوةكةي كرد ،تةنانةت تؤ هةستيشي
ثيَناكةيت كام ضاوةي دةستكردة.
َ
كونجكؤلييةوة سةيري دةكرد.
سامؤييلؤظ بة
بابة لة كاتيَكدا كة ئامادة بوو بؤ طفتوطؤيةك،
بةوثةري ئاسوودةييةوة لة سةر قةنةفةك َ
كتوثر
ثالكةويَ،
ِ
ِ
هاوريَ
ضيية،
َزتان
ي
بةر
كاري
ثرسي:
َك
ي
َكةنين
ي
ث
نةرمة
بة
ِ
ِ
15
سامسؤنؤظ ؟
بةآلم ئيدي سامؤييلؤظ و ئاريان لة سةر رؤيشتن بوون.
دةموضاوي ئاريان دةدرةوشايةوة ،نةدةناسرايةوة.
مكوري تةواوةوة وتي:
سامؤييلؤظ بة
ِ
 دةمةويَت كاري دةرهيَنةري بكةم ،هةموو جؤرةشانؤنامةيةك ،دةمةويَت لة كاري شانؤطةريدا سةركةوتووبم،
َ
هةولي خؤم دةدةم،
كاري ضكؤلةي كؤميدي دةنووسم،
هةر ئيَستاكةيش بارودؤخم خراث نيية .لة سفرةوة دةست
ثيَناكةم .شانؤطةريية شيعرةكانم لة هةموو جؤرةكانيرت بة
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الوة ثةسةندة.
دوور لة ئةوان لة سووضيَكدا ،لة ثشت دؤآلبةكةوة
وةستابووم و بة ضاوي حةثةساوةوة سةيريم دةكرد.
كتوثر ثرسي:
ِ
كورة؟
يان
كضة
َية؟
ي
ك
ئةمة
ِ
لةبري دةستي ،ثةنجةي بةرةو من راطرت.
بة دةنطيَكي بةرز وتم :كض.
بيَئةوةي تؤنةكةي نةرمونيانرت بكات ،ثرسي:
 بة َدلنياييةوة ناوت ئريا يا بؤ نموونة طرياية؟بة تؤنيَكي ثتةو وةآلمم دايةوة:
 نا ،ناوم ساشاية.طةرموطور بوو و هاواري
كتوثر تؤنةكةي خؤمانةيي و
ِ
ِ
كرد:
سآلو ساشا.ثاشان هات بؤ الم و دةستي طرتم و رايوةشاند.
دواي خولةكيَك ئةوان رؤيشتبوون.
بة لة خؤبايي بوونةوة وتم :سآلو ،سامؤييلؤظ .بةآلم نازانم
دةنطمي بيست يا نا.
َ
بابة سةيري الي مني نةكرد .ئةو ثةرداخة شينةي هةلطرت
كة لة سةر دةستشؤركة بوو و بؤ شؤردني ددان سوودمان
ليَوةردةطرت و لة ئاويَنةي كوورةكةي طرت .دةنطيَكي
ترسناك هات ،ثةرداخةكة بووة هةزار ثارضةوة و بة طؤشة و

َ
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كةناري ذوورةكةدا بآلوبؤوة .دةرنةكةوت ضؤن ،بةآلم ئاويَنةكة
َ
دووكةل طرتوو و تاريكي ،بةردةوام
ساغ مايةوة .لة سةر ِرووي
ضراكة ،بريقةي كاغةز ديواريية زيوييةكة و دةرطاي داخرا
و ئةمال و ئةوالم دةبيني .بابة ضووة ثشت ثةردةكةوة ،لة
َ
سةر قةرةويَلةكةي راكشا و لة ثيَكةنيندا تةقييةوة ،رةنطيشة
هةنسكي طريان بووبيَت :قةت نةمتواني جياوازي ئةو دوانة
وردوهار بوو.
دياري بكةم .شةو ئاويَنةكة
ِ
ئةو شةوة ،ماوةيةكي ثيَضوو تا خةوم ليَكةوت .كؤنتس
ريدنيكا لة ثةنا سيسةمةكةوة دانيشتبوو و َ
شاليَكي رةنط
ئةرخةواني َ
طولنكةداري دةضني .ئازايةتييةكي زؤرم بةكاربرد
َ
دةردةدل دانةمةزريَنم.
نةرذم و سةري
تا فرميَسك ِ
َ
َ
كؤنتس دةيوت :بةليَ ،مندالي جوان ،ئةو شةوة لة دورطةي
َ
لةطةلي رؤيشتم .ئؤتؤمبيليَكي
ئةنتيل يةكةمني جار بوو
ضاوةريَي دةكردين .من كراسيَكي مؤزليني
جوان لةو خوارةوة
ِ
َ
يةخةدارم لةبةردابوو ،رةنط كارةبايي .ملوانكةيةكي ئةلماس
و ياقووتي شينيشم هةبوو .ئةو كاتة باوبوو قذمان ثةلك ثةلك
بكةين ،ثةلكةكانيشمان عةتراوي دةكرد .قذمان ريَكدةخست،
هةل َ
كؤلراوَ ،
هةل َ
شانةي داري نةخش لة سةر َ
كؤليني جوان،
جةوهةر نيشان ،بة َ
ئةلماسي ساختة.
كة كؤنتس ريدنيكا رؤيشت ،ماوةيةكي زؤر سةيري ئةو
ضاوةريَي ئاريان بووم .ئاريان
شويَنةم كرد كة ليَي دانيشتبوو،
ِ
طةرايةوة من خةوم ليَكةوتبوو .هةستي خزاني كةسيَك
كاتيَك ِ
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بؤ ذيَر بةتانييةكة خةبةري كردمةوة .دةنط و دةستةكاني
دةلةرزي ،بة سرتة وتي:
 ساشا ،ساشان بنوو ،نانووي؟ بؤضي؟ بنوو .وةرة باوةشم.داواي ليَبوردن دةكةم ،نازانم ضيم بة سةر هاتووة .خؤيشم
سةري ليَدةرناكةم.
َ
بةآلم من لة باوةشم نةطرت ،لةطةل ئةو نةطريام .ئةو شةوة
َدلم رةق بووبوو و تةنانةت بة جؤريَك ضيَذم لة بيَ هةستي
َ
طرمؤلة كرد ،بةرةو ديوارةكة كشام و
خؤم وةردةطرت .خؤم
وامنواند خةوتووم.
وةك ثيَشوو رؤذةكانم بة شؤردني جلةكان ،وةستان لة
بازاري رةشي حةوشةي سيَيةمي
كريني شةكر لة
ِ
ريزداِ ،
16
كؤآلني ترؤيتسكي  ،ضوون بؤ ذيَرزةمني بؤ هيَنانة سةريَي
ئةو ثارضة دارانةي كةسيَك ليَي دةدزين و فرميَسك رشتن
َدةثةري .ذيانيَكي سةخت،
لة كاتي ذماردني دارةكاندا ،تي ِ
سارد و تاريك ،واوةتر لة تاقةت و توانام .سيَيةمني زستان،
دريَذترينَ ،دلطريترين .ئاريان بةردةوام دةيوت( :دانيشةو
ثؤشكني بخويَنةرةوة) ،دةستي بابة كة لة َ
بالي ماسي دةضوو
و بةردةوام لة سةر ئةو ميَزة بوو كة لة ثشتييةوة دادةنيشت
و راماو لة بةرامبةري و شتي دةنووسي و ناني دةخوارد.
بةآلم ئيرت خؤرئاوايانمان وةك ثيَشوو نةبوو :ئاريان هةموو
نةدةطةرايةوة
رؤذيَك دةضووة دةريَ ،لة راستيدا دواي كار هةر
ِ
16 - Troitsky
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َ
دةطةرايةوة ئيَمة نووستبووين و هةنديَك جار
ماليَ .كاتيَك
ِ
طةرانةوةي خةبةري دةكردمةوة.
ِ
َ
شةويَك لة سةرةتاي مانطي ئازاردا (لةطةل يةكةمني
تةر
ثةرؤيةكي ِ
توانةوةي بةفرةكان ،من َ سةرما ليَدراو و بة ِ
لة دةوري ملمةوة ،لة مالةوة كةوتبووم) ،لةبةرئةوةي بابة لة
َ
مالةوة نةبوو ،سامؤييلؤظ ديسان هات بؤ الي ئاريان ،دووةمني
و دوايني جاربوو .تةنيا نةبوو .زؤنكؤف و ظيَرا سيَرطيؤنايشيان
َ
لةطةل بوو .هةر ضواريان ئةو ضايةيان خواردةوة كة من لة
سةر زؤثاكة ليَم نابوو ،ناني بؤريان خوارد ،جطةرةيان كيَشا
و قسةيان كرد.
ئةو شةوة ،بؤ نموونة ذوورةكةمان كةشيَكي طةرم و خؤشي
هةبوو .تابلؤيةكي شاد بة رةنطي زيندوو ،كة يةكيَك لة
هاوريَ شيَوةكارةكاني ئاريان ثيَشكةشي ئةوى كردبوو ،ئاويَنة
ِ
َ
َ
درزبردووةكةي دادةثؤشي و لة سةر طلؤثةكة تةيبلالمثيَكي
نويَ هةبوو كة خؤمان دروستمان كردبوو .سةرميَزيَكي
خاويَن بة سةر ميَزةكةدا درابوو و لة ناو ئينجانةكةدا َ
طوليَكي
طةورةي ثةمةيي وشكةوةبوو ،سروشتي يا دةستكرد ،نازانم.
ئاريان بة نؤرة مني بة ميوانةكان دةناساند و دةيوت :ئةمة
َ
نابةلةدانة دةستة سوورةكةم دريَذ دةكرد،
ساشاية ،منيش
خؤيشم بة هؤي كؤمثرسكةي ملمةوة سوور بووبوومةوة.
ثاشان بة كاوةخؤ جلةكانم داكةند و راكشام .ميوانةكان
بيَئةوةى كةمرتين بايةخ بة من بدةن ،بةردةوام بة دةنطي بةرز
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ضةنةبازييان دةكرد ،ضاييةكةيان دةخواردةوة ،بةشي برذاوي
نانةكةيان دةخوارد و شيعريان دةخويَندةوةو طفتوطؤيان دةكرد.
َ
ئاريان وةكبليَي بووبووة مرؤظةكةي ثيَشوو ،جطة لةوةي كة
بينيني جطةرة بة دةستة ناسكةكةيةوة و َ
ئةلقةي قذي لكاو
بة دةموضاوييةوة ،خراث ئازاري دةدام.
َ
لةر ،جوان ،سةرباري ضاوة
ظي َِرا سيَرطيؤظنا ،كةلةطةت و ِ
خيَلةكاني ،لة ئةوانيدي كةمرت قسةي دةكرد ،بةآلم من
هةستم دةكرد ئةو طفتوطؤكة َ
دةسووريَنيَ .زؤنكؤف و
هةل
ِ
سامؤييلؤظ يةكرتيان بة تؤ بانط دةكرد .زؤنكؤف شيعري زؤر
خويَندةوة ،دياربوو شيعري خؤي بوون .بة دةنطةوة شيعرةكاني
سةرسوورهيَن بيَنة
دةخويَندةوة ،ئةمةيش دةبووة هؤي ئةوةي
ِ
بةرضاوم .تازة قسةكاني تةواو بووبوو كة سامؤييلؤظ سةري
قسةي بة دةستةوة طرت ،دةنطي ئةويش خؤشبوو .بيَدةنطي
َ
كتوثر وةستاو وتي ئيدي
بالي كيَشا و طويَمان بؤ راديَرا ،بةآلم
ِ
ناتوانيَ بخويَنيَتةوة.
قسةي ناويَ ،سامؤييلؤظ دةيتواني هةرضييةكي بويَ
َ
بةراستي
خةلقي بكات ،بةآلم كيَش و سةروا دانان بؤ دوو وشةِ ،
ئةمةي نةدةزاني .وي َِراي ئةمةيش ،روون بوو لة زةينيدا شتيَك
هةية كة ويَناكردني مادي بةخشني ثيَي بؤ ئةو طرنطة ،كة
ئازاري ئةو دةدات ،كة رةنطة ماوةيةكي زؤرة طةيشتووة،
ثارضةيةك كة تةنانةت ناونيشانيَكيشي بؤ دانابوو:
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ثالَتؤ دِراو
َ
ثالتؤكةمان لة َ
َ
باوةليَكي كؤنة دةرهيَنا كة لة مالي باوةطةورة
مابؤوة .بؤني نةفتاليني ليَديَت و زياد لة رادة طةورة ديَتة
بةرضاومان .لةبةرئةوةي ثياواني زةماني زوو بةهيَزتر بوون.
كةروو ليَداني،
سةيرة! بةطشتي ِدراو! سةرباري كؤن بوون و ِ
بةشكؤية .دةتواني سةرتاثا خؤتي ثيَداثؤشي و لة سةرما
ثاريَزراو بميَني .دةبيَت بيدةيتة بةر هةوا ،ماوةيةكي زؤر
دوورودريَذ لة َ
باوةلةكةدا ماوةتةوة.
َدةثةريَ ،لة دارستانةكاني
ساآلنيَك لةو كاتة تي ِ
مةنضوري17دا ،لة نزيكي ثؤرت – ئارسةر ،18باوكاني ئيَمة،
من و تؤيان بةم َ
ثالتؤية داثؤشيبوو .ئيَمة بضكؤلة بووين ،لة
سةوزةآلنييةكاني وآلتي كؤريادا هةستمان بة سةرما دةكرد.
َ
لةطةل ئيَمة
نةطةرانةوة ،دايكانمان تةنها
باوكانمان لةويَ
ِ
َ
َ
هاتنةوة .ئةوان بة ضاوي خؤلةميَشي و قذي كالةوة ،ئيَمة،
من و تؤيان طةورة كرد .ثاشان ،موسيبةتي روسيا بة سةر
ئةواندا َ
نازل بوو و بةرطةي ئةم هاوين و زستانانةيان نةطرت.
ناشتمانن و خاضيَكي سادةي تةختةمان لة سةر مةزارةكةيان
دانا.
َثةراندبوو .لة هيض شتيَك نةدةترساين
ئيَمة بةآلي زؤرمان تي ِ
و موسيبةتي ديكةيشمان لة ثيَشةوة بوو .دوعاكانمان

لة بريكردبوو .ذيان ئوميَدةكاني ليَسةندبووين .دوعا و
َطةرانةوة .تؤ
ئوميَدةكان لة نيَو ئيَمةدا بارطةيان تي ََكنابوو ،بي ِ
ضةندين جار قاضة ضكؤلةكانت لةم ثالتؤ كؤنةيةدا داثؤشي.
من ضةندين جار خؤم لة ذيَر لؤض و ضينةكانيدا شاردةوة تا
َ
َ
هارؤلد19ي رابردوو نمايش بكةم.
بؤ سةرطةرمكردنت ضايلد
ثيَم َبليَ ،ئايا هةر بةم َ
ثالتؤية نةبوو كة يوسف لة ريَطةي
ميسر ،لةشي مةريةم و عيساي داثؤشي؟ رةنطيشة َ
ثالتؤكةي
دؤنكيشؤت بيَت؟ لةوةية هي خودي خودا يا سيَرظانتيَس
بووبيَت؟ بريتة ،ئةوةي لة دةوري َ
قؤلة ِبراوةكةي دةئاآلند،
دةيخستة سةر ضاوة نابيناكةي ،ئيَمة بة طريانةوة شويَني
دةكةوتني و ئيرت ئةو نةيدةتواني ئيَمة ببينيَ .يا رةنطة َ
ثالتؤي
شالري بيَت كة بة نيَو ئةو باهؤزة ناسراوةدا ضنط لة سةرشان
دةرؤيشت.
ِ
ئةمرؤ ،سةردةميَكي ديكةية .دةبيَت من بؤ اليةك ِبرؤم
و تؤ بؤ ِ اليةكي ديكة .ئيَمة ئةم َ
ثالتؤ كؤنة دةكةينة دوو
كةرتةوة .ئيَستا ئيدي رةونةقي نةماوة ،كؤن بووة ،بةآلم ض
ثانوثؤري مةمللةكةتي َدلطري و بيَبةزةيي
باكمانة! من خؤم لة
ِ
َ
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 ،Harold Child -19ثيَدةضيَ مةبةست شيعرة ناسراوةكةي لؤرد بايرؤن
ضايلد َ
بيَت ،سةرداني َ
هؤرلد ( )Pilgrinage Horlds Childكة لة نيَوان
ساآلني ( )1818-1812ضاثكراو راظةي طةشتةكاني طةنجيَكة كة بيَزار لة
ذياني ثرِ عةيش و نؤشي خؤي ،لة طةرِان بة شويَن تازة و نةناسراوةكاندا،
دةضيَتة مةمللةكةتة دوورةكانَ .
ثالةواني ئةم ضامةية طواية بةرجةستةكةري
نائوميَدي و بيَزاري نةوةي دواي شؤرِشي فةرِةنسيية.
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خؤمدا وندةكةم .نةك لةو رووةوة كة خؤشم دةويَ ،ريَطةيةكي
ديكة نيية لة بةرامبةرمَ .
مالئاوا!
سالةية َ
تؤ نيوةكةي ديكةي ئةم جلة دوو هةزار َ
هةلبطرة و
َ
هةليَ ،دوور ليَرة ،دوور لة من ،دوور لة ئيَمة .ثةلةكة ،بيَئةوةي
ئاور بدةيتةوة ،ئازيزم ،ئةوديو دةرياكان و كويَستانةكان ،بةرةو
ِ
مةمللةكةتةكاني تر تيَتةقيَنة .ريَطة بة ترس مةدة لة تةنيا
مانةوة ،لة هةتيو كةوتن .وةك َ
بالندةيةك ،هةر وةك با بذي.
بووني طةنج و ناسك قوتار بكة! ِبرؤ بؤ ئةفريقا ،ئوسرتاليا،
ئاسيا ،يةكيَك لةو دوو ئةمريكاية بكة بة هي خؤت .لةم
مةمللةكةتة تؤقيَنةر و شوومة َ
هةليَ.
لةو كاتةدا كة داتثؤشيوة
رووخسارة جوانةكةت
بةم كؤنة جلة
بة َدلنياييةوة من تايةكي توندم هةبوو .دةنطي بةرزي
سامؤييلؤظم دةبيست .كة قسةي دةكرد تؤزيَك خؤي بادةدا.
جارجاريَ لة سيَ هةنطاودا دي َِريَكي دةوت ،وةك( :بةآلم
ريَطةيةكي ديكةم لة بةرامبةر نيية) و لة كؤتاييدا (يةكيَك لة
َ
دوو ئةمريكاكة) ،بةآلم نةيدةتواني شيعر بليَت و بة َدلنياييةوة
هةرطيز شيعريَك لة بووني ئةوةوة لة دايك نةدةبوو .وي َِراي
َ
دووكةل طرتووةكةدا،
تاريكورووني ذوورة طةورةو
ئةمةيش ،لة
ِ
ئةم شيعرة ضةند خولةكيَك ذيا و تةنانةت دواي ئةوةي كة
سامؤييلؤظ بيَدةنط بوو ،سيَ طويَطرةكةي و منيش ،كة
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ضوارةم بووم ،بةردةوام هةستمان بة ليَدان و كيَشةكةي
دةكرد.
زؤنكؤظ وتي :جوانة ،زؤرجوانة ،ثيَشكةشي مني
دةكةيت؟
َ
بةوثةري خؤشحالييةوة ،هةر
سامؤييلؤظ وةآلمي دايةوة:
ِ
ضيت ثيَخؤشة ليَي بكة.
بيَدةنطييةك كةوتةوة كة بة بؤضووني من بيَكؤتايي
دياربوو ،دةنطي زرنطانةوةي طويَكانم دةبيست.
بايةكي طةزةر دةموضاومي ئازار دةدا .ثيتةربؤرطي ئةو
ساآلنة لة روانطةمةوة لة نةخشةيةك دةضوو كة ئةندازياريَك
يةكرتبري دوو جؤطة بةستووةكةدا،
لة سةر بةفر كيَشابيَتي .لة
ِ
لة نزيك قوتكةي ثرديَكي بةرديني ضكؤلة ،ثؤستةريَكي
طةورةم دةبيني :دوو هةزارةمني جار بوو كة لة َ
هؤلي شانؤ،
شانؤطةرييةكي سامؤييلؤظيان نماييش دةكرد .با ياري بة
ثؤستةكةرةكة دةكرد كة لة َ
ثالتؤيةكي كؤنةي ِدراو دةضوو.
لة نيَو كونةكاني َ
ثالتؤكةوة ،ئاوابووني َ
طول ئاساي خؤر
َ
دووكةل طرتوودا ،لة سةر بةستيَني
دةبينرا .لة ذووري
ئاوابووني َ
طولئاساي خؤر ،شيعريان دةخويَندةوة .كةسيَك بة
ئةنقةست و السارانة شيعرةكاني نادروست دةخويَندةوة و ظيَرا
ثةريو و ضاوة خيَلةكانييةوة ،هةرضةند
سيَرطيؤظنا ،بة رةنطي ِ
شيعر خويَندنةوةكةي زؤنكؤظي راست دةكردةوة ،ئةو ديسان
بة شيَوةي خؤي دةيخويَندةوة:

كوراني ئةليكساندةر بلؤك
ئيَمةي ِ
تواناي فةرامؤشكردني...
فةرامؤشكردني ضي؟ ئةو هةتوانطة ساردةي كة دايكمي
ليَ مرد؟ قووتي رؤذانةمان ،ئةم نانة قورسة نةبرذاوة ،كة
مرؤظي دةخستةوة بريي َ
خؤلة سوورة؟ ئةو ئةستيَرة سةوزة
طؤرةثاني سةنا
تاقكةوتووة كة مانطي ئاياري رابردوو لة ِ
دةدرةوشايةوة؟ ...من خؤم ئةم ئةستيَرةيةم بردة خةونةكةمةوة،
َ
وةكبليَي دزيبيَتم.
َ
زؤر لة شةو تيَثةريبوو كة ضاوةكانم َ
هةلهيَنا .طلؤثةكة
ِ
َ
هةلكرابوو .بابة بة فانيلةي عةالطة و شؤرتةوة ،وةستابوو و
َ
ثالي دابوو بة ثةردةكةيةوة و شتيَكي دةوت .ئاريان بة قذي
ثةريَشان و روومةتي سوورةوة لة نزيك ميَزةكة دانيشتبوو و
دةستةكاني لة سةر دريَذ كردبو .ذوورةكة بة شيَوةيةكي سةير
َ
بجووليَم ،ضاوةكانم نووقاند.
َكضرذابوو .بيَئةوةي
تي ِ
بيَئةمالوئةوال بابة دةيةمني جار بوو كة دةيوت:
 ئةطةر مةبةستيَكي خراثي نيية با واز لة خؤ شاردنةوةَ
لةطةل بكات .بؤ كويَ دةضن؟
بهيَنيَ .بيَتة ثيَشيَ ،زةماوةندت
بةراست ئةم ثياوة كيَية؟ وةآلم بدةرةوة .ئةم
بؤ كويَت دةبات؟ ِ
21
ثياوة كيَية؟ هونةرمةندة؟ ضثةدووة ؟ نةكا جادووطةر بيَت؟
20
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َ
دةليَتةوة( .و.ك)
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َ
َ
لةطةل كيَية؟
ئاخر كةسيَك بليَ سةروكارم
هةناسةي لة بةر خؤي ِبري ،بةآلم ئةمة ئاريان بوو كة
هةناسةي نويَ كردةوة ،بة هيَمني وتي:
َ
دةرؤمِ .بريارة
 من تا ضةند خولةكيَكي ديكة لةطةل ئةو ِبةمشيَوةية ثيَكةوة بذين ،لةبةرئةوةي ئةو ذني هيَناوة.
بابة وتي :سةيرة .ثاشان بيَدةنطي لة ذوورةكةماندا بووة
فةرمانرةوا .ترسام .ضاوةكانم نووقاند و لة سةر سيسةمةكة
ِ
دانيشتم .لةو ساتةدا ،لة دنيادا هةستم بة عةشق بؤ هيض
كةسيَك نةدةكرد .ئاريانيش لة روانطةمةوة نامؤي نامؤ
دياربوو .ئاشكراكردني ئةم راستيية لة ثيَي خستم .بيَئةوةي
َ
شؤرابةي
شتيَك بليَم سةيري ضواردةوري خؤم كرد و فرميَسكم ِ
بةست.
طؤرانةي من لة ضاوي ئةو نةشارايةوة .بؤ سبةي
ئةم ِ
لةطةل ئيَمة بةسةري برد – لةطةلَ
َ
شةو – دوايني شةويَك كة
تارادةيةك هيض قسةيةكي
من تةنيا بوو ،وةك رابردوو ،بةآلم ِ
نةكرد .كةلوثةل و ثيَداويستييةكاني دةكردة جانتايةكي
خيَمةوةو بة جؤريَك رةفتاري دةكرد وةك ئةوةي من لةويَ نيم،
َ
دةروات ،وةكبليَي هةموو
تةنانةت نةيدةوت بؤضي خةريكة ِ
شتيَك روون بوو .من لة تةنيشت ثةنجةرةكةوة وةستابووم.
ثرسيم:
 بةم زريانة بؤ كويَ دةضيت؟بةفريَكي ئاودار بوو و بة كلووي طةورة دةباري.
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وةآلمي دايةوة.
نارؤم ،كاتذميَر ضةندة؟
 بؤ جيَطةيةكي دوور ِدة خولةكي دةويست بؤ شةش.
 ئةم نامةية بدةرة دةست بابة.هةستم كرد شتيَك لة بوونمدا بة توندي جووآل.
ثرسيم:
ناطةريَيتةوة؟ ئةي راسثيَري من ضي
 كةواتة ئيدي قةتِ
ليَديَت؟
 خوداية تؤ ضةندة طةلحؤي! تؤ ديَيتة الي من. راست نيية ،شتي وا نابيَت.دانيشت و دةموضاوي لة نيَو دةستةكانيدا شاردةوة.
َ
وةكبليَي بؤ روونكردنةوة و ئةمةي كة ثيشاني بدات ئةم
قسانة رووةو من نيية ،وتي:
 من تيَطةيشتم ،تيَطةيشتم كة ذيان نة ئةمةية (ئاماذةيبؤ ذووةكةمان كرد) ،و نة تؤ ،نة ئةو (ئاماذةي بؤ ثةردةكة
كرد) .ذيان شتيَكي ديكةية ،هيض ثةيوةندي بةم بارودؤخةوة
نيية.
كتوثر وتم:
ِ
َ
 ذياني سامؤييلؤظة بة ثالتؤ ِدراوةكةيةوة.ثيَكةني.
َ
 َبةليَ ،هةمان ثالتؤي ِدراوة .رؤذيَك تؤ من و ئةم قسانة
و ئةمشةو بة بريدةهيَنييةوة .وانيية ،ساشا؟
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بة دةنطيَك كة بة سةختي شايةني بيستن بوو ،وتم:
مةرؤ ئاريان .كارةكان بة جؤريَكي ديكة
مةرؤِ ،
 ِريَكبخة.
 بة جؤريَكي ديكة ناتوانم.دةركم نةدةكرد .لة سةر الوانةي شةختة بةستووي ثةنجةرةكة
هةنسكم دةدا و ئةو قذي ماض دةكردم و باوةشي ثيَدا دةكردم.
نة بريمة ضؤنضؤني َ
مالئاواييمان لة يةكرتي كرد ،نة ضؤن
َ
لةبةر رووناكي طلؤثيَك كة لة سةر بنميضةكة دةدرةوشايةوة و
دةرووشاند ،تةنها مامةوة .بابة
لة بيَدةنطييةكدا كة رؤحمي ِ
َ
طةرايةوة .خؤم بؤ هةلدا .دوو
ئاسايي درةنطرت لة هةميشة ِ
هةنطاو دوور لة منةوة وةستا.
 نامة ،نامةي بؤ جيَهيَشتووي ،بابة.ديسان بة تؤنيَكي توند وتي:
 سةيرة! ئةم نامةية سةبارةت بة ضيية؟هةستم دةكرد سةراثا دةموضاوم لة ذيَر نيطايدا دةلةرزيَ.
دواجار وتم:
 باوكة ،رؤيشتووة.َ
 سةيرة! كةواتة خويَندنةوةي نامة كةلكي ضيية؟ ئةطةركار لة كار ترازاوة ،ئيدي ماندووبوونةكةي ناهيَنيَ .طرنط
ئةو كارةية كة بووة ،خودي كارةكةيش دةزانني ضيية .نامة بة
دؤزةخ!
بة نووكة قاضيَك ،دةرطاي زؤثاكةي كردةوةو نامةكةي
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َ
ِفريَداية نيَو بليَسةي ئاطرةكةوة .بيَئةوةي كآلوةكةي ،ثيَآلوة
الستيك و َ
ثالتؤ بةفراوييةكةي داكةنيَت ،ضووة ثشت
هةلداية سةر قةرةوي ََلةكةي و َ
ثةردةكةيةوة ،خؤي َ
جوولةي لة
خؤي ِبري.
تا ضةند رؤذيَك خةموخةفةتمان شاردةوة .لة كؤتاييدا،
كؤنتس ريدنيكا هاتة كنمان تا “ثيَكةوة بطرين”.
َ
دووكةلي ثايثةكةي دةردةدا و دةيوت:
 ناكريَ ،ناكريَ كاريَكي وةها بكةيت .طةنجي َطولة،
عةشقة ،جوانيية .بةآلم هيَشتا هيض نةبووة ذيانيَكي ناشريين
هةلدةكةنيَ و ضرؤكان َ
طولةكان َ
َ
هةلدةوةريَنيَ ...موسيبةتي
بابة وةسف ناكريَ.
طيَذ دةبووم لة بةرئةوةي هةر هيض سةرم لة قسةكاني
دةرنةدةكرد.
22
طةرةك ،لة كؤآلني راززذايا ئاكنجي
ئاريان َلة هةمان ِ
َ
بوو و ئةو سالة دوو جار تووشي بووم .قرديَلةيةكي مةخمةلي
لة ملي ئاآلندبوو و كآلويَكي ثيَستةي بؤ خؤي دروستكردبوو.
هةموو جاريَك خؤي ئؤخذن طرتوو و شاد ثيشان دةدا ،ماضي
دةكردم ،ليَي دةثرسيم ضي دةكةين ،ئايا من دةضم بؤ خويَندنطة
َ
يا نا ،ئايا ئةوم برية يا نا (وةكبليَي دةمتواني ئةو لة بري خؤم
سال بوو نةك يازدة َ
بةرمةوة ،طواية تةمةنم ثيَنج َ
سال).
بةآلم ئةو هةستيارييةي كة هةميشة بة من هةيبوو ،لة ناو

ضووبوو .ئيدي وةك َ
َ
لةطةل من دةكرد كة
خةلكانيَك قسةي
مندال رانةهاتوون .من بؤ ئةوةي ئةو َ
َ
َ
حالي بكةم
لةطةل
ئيدي ئةو كضة بضكؤلةية نيم كة ئةو دةيناسي و لة ثةنايةوة
لة سةر تاقة قةنةفةكةمان دةنووست ،ثؤزم ليَدةدا :دةضووم
َ
سمبوليَكي
بؤ خويَندنطة ،كتيَبم دةخويَندةوة ،ئيرت ذيان
نةبوو بؤم و لة شتانيَكي زؤر تيَطةيشتبووم .بةمشيَوةية
ثةراوطةكة دةماينةوةو هةر
لة كونجيَكي شةقامي
نزيك ِ
َ
يةكةمان ئةويديكةمان دةخةلةتاند.
بةراستي ضوومة خويَندنطة .دواتر
من دواي ماوةيةك ِ
َ
ئاريان طويَزايةوة بةرةو الكةيرتي رووبارةكة .دواي ساليَك،
فةرةنسا .ئةو ثيَآلوانةي
ثوورم ،خوشكي باوكم ،ئيَمةي برد بؤ َ ِ
َ
دةولةت دابووي لة ثيَماندا و ئةو ثالتؤيةي كة لة قوماشي
جلي بةكارهاتووي سةربازي دروستكرابوو و ئةو بلووزةي كة
لة ضةرضةفة كؤن دروابوو لة بةرماندا ،يةك سةبةتة قاثي
فافؤن و جانتايةكي ِثر لة طؤشة و ثشتي بة دةستمانةوة،
ضووينة ثاريشةوة.
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ثاريس ،ثاريس .وشةيةك كة ئاوريشم ،ريَكثؤشيَ ،دلنيايي و
ئاهةنط وةبريدةهيَنيَتةوة ،شتيَكي درةوشاوة و لة َ
كول وةك
شامثانيا .شاريَك كة لةويَدا هةموو شتيَك جوان ،شاد و
مةستكةرة .سةيري هةر شويَنيَك دةكةيت دانتيَل دةبيني،
لة هةر هةنطاويَكدا دةنطي خشةخشي تةنوورةيةك دةبيستي.
َ
لةطةل ئةم وشةية طويَكان دةزرنطيَنةوةو ضاوةكان تاريك
داديَن .من دةضم بؤ ثاريس .ئيَمة دةضينة ثاريسةوة .ئيَستا
َ
هةوةلني رؤذةوة
ئيَمة لة ثاريس دةذين ...بةآلم ئةوةي من لة
َ
لةطةل ئاوريشم ،دانتيَل
لة ثاريس بينيم ،كةمرتين ويَكضووني
و شامثانيا نةبوو.
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ويَناي بكةين دواجار مرؤظيَك ثيَ بنيَتة سةر مانط .ئةو
ثانوثؤر و ترسناك ببينيَ ،كويَستانطةلي
ضاوةريَية بيابانيَكي
ِ
ِ
بيَطيان ،كانيي بةرد و ئاسمانيَك كة لة هيض ئاسمانيَكي
كتوثر هةستةكات ديواري كؤنكريَتي
ديكة ناضيَت.
ِ
خانووةكةي هاوسيَ هيَشتا بةرامبةر ئةو ماوةتةوة ،كة باران
دةباريَ ،كة بؤنيَكي ناخؤش لة حةوشةكةوة َ
هةلدةستيَ.
كاتيَك من لة ثةنجةرةي شووقةكةمانةوة لة ثاريس سةيري
نةطؤراوة.
دةرةوةم دةكرد ،وادةهاتة بةرضاوم هيض شتيَك
ِ
َ
حالوباري دةوروبةري شاريَكي طةورة بوو بة ذنانيَكي زؤر
َنةرؤييبوو ،ثري
كة دةرؤزةيان دةكرد و هيَشتا تةمةنيَكيان لي ِ
َ
بووبوون ،كؤآلنيَكي تاريك و بيَدةنط كة لةويَدا دووكةلي
زؤثاي دوكانيَكي شتن و ئوتوو و وشكردنةوة بة هةوادا بةرز
دةبؤوة و سةردةرطاي شيني دوكانيَكي لوولةكيَشي بةرضاو
تؤريي
دةكةوت .لة نهؤمي سةرةوة ،ثةنجةرةيةك بة ثةردةي ِ
ِدراو و لةوديو ثةنجةرةكةوة ،ثريةميَرديَك كة تاقمي ددانةكةي
دةخاتة دةمة زلة ِثر تفةكةيةوة .سةرووتر ،قرديَلةيةكي ناسك،
نمونةيةكي ضكؤلة لة ئاسماني شويَنةكةَ ،
خؤلةميَشي و
مات .كؤآلنيَك وةك هةمان كؤآلنةكان ،هةذار و كشومات،
تارادةيةك بة ناشرييني من (رةنطيشة خودي من
كة كضيَك ِ
دةروات .لة كونجيَكي سةبةتةكة،
بة سةبةتةكةمةوة) لةويَوة ِ
َدةثةريَ،
ثارضةيةك طؤشتي طا ،سوور و سفت .كريَكاريَك تي ِ
َ
بة بتليَك شةرابةوة كة طريفاني ضاكةتةكةي ئاوساندووة،
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دووبارة هيض شتيَك ،هيض كةس .وذةوذيَكي كز لة كارطةيةكي
سؤسيس دروستكردنةوة َ
هةلدةستيَ .تاوناتاويَ هةراوزةناكة
توندتر دةبيَت ،لةبةرئةوةي دةرطاكان دةكةنةوة .لةم كاتةدا
لة هةموو طةرةكةكةو تةنانةت لة َ
مالي ئيَمةيش ،بؤنيَكي
َ ِ
ناخؤش و هيَلنج هيَنةر بآلودةبيَتةوة.
من ساآلنيَك لةو كؤآلنةدا ذيام ،نةك َ
ساليَك ،سيَ ،ثيَنج يا
سال .من لةويَ شازدة َ
تةنانةت دة َ
سالم بة سةيركردن لة ثشت
َ
ثةنجةرةوة ،بة َ
دووكةلي رةشي كارطةوة بةسةربرد.
هةلمذيني
ساآلنيَكي هاوشيَوةي يةك ،كة دةكرا يةكيان بخةيتة بري
َ
باندؤليَك لة جؤالنيَدا لة نيَوان بةهار و هاوين،
ئةويرتيان،
ثاييز و زستاندا كة الكيَشةي يةك ريَتمي كاتي دروست دةكرد
و من لة ناويدا هةروةك كةسيَك كة لة قةفةس داية ،بة
سووكايةتييةكي يةكسان طويَم لة هةراوزةناي كارطةكة و
بيَدةنطي يةكشةممان دةطرت .بينيم كة هةنديَك لة شتةكان
ثةذموردة بوون ،ذةنط ليَي دانَ ،
كال بوونةوة ،بينيم كة
سةردةرطا شينةكةي دوكاني لوولةكيَشييةكة بريقةي نةما.
هةنديَكي ديكة بة ثيَضةوانةوة ،نؤذةن كرانةوة ،شؤران و دووبارة
بؤية كرانةوة .بةآلم لة َ
مالي ئيَمة كة هةموو رؤذيَ دةنطي
طويَكةركةري يةكيَك لة َ
ظالسةكاني شرتاوس لة راديؤكةوة
ِ
َ
لةطةل سيَبةرةكةي
بةرزبووبؤوة و ثشيلةيةكي ماندوونةناس
خؤي ياريي دةكرد ،لة ذوورة تةنطةكةماندا كة من هةموو
شةويَ بة خواروخيَضي ثيَخةفةكةم لة قوذبنيَكدا رادةخست،
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َ
ثيَخةفيَك كة وةكبليَي ئامادةبوو ثيَشوازي لة مردوويةك
نةطؤرا .بارودؤخةكة لة هاوسةنطييةكي
بكات ،هيض شتيَك
ِ
ضاوةرواني ئةوةدا كة رؤذيَك ،رةنطة
خؤراطردا دةثاريَزرا ،لة
ِ
دارميَ .تةنها خؤمان بووين
رؤذيَك كة ئيدي ئيَمة نةبووينِ ،
دةطؤراين :ظارظارا ،23خوشكي باوكم ،كة سةرةتا بينيم ،لة
كة
ِ
َ
وبر بوو و تةنانةت رؤذيَكي
تةمةني ضل َ ساليدا ،هيَشتا ِ
تةر ِ
َنةدةثةراند ،ثري بوو .وي َِراي
بيَكار لةطةل ماشووقةكةي تي
ِ
َ
َ
ئةمةيش ،ديسان كلفةتي دةكرد .لة مالي ئةم و ئةو ،عةردي
دةسريةوة و قاث و قاضاخي دةشؤرد.
ذوورةكاني ِ
خر
شةوانِ ،
هاوريَيان وةك رابردوو لة دةوري يةكرتي ِ
دةبوونةوة :موالزم و ئةفسةرانيَك كة ث َيَشرت ِثر جؤش و خرؤش
بوون و قذي ساف كردوو و زةيت ليَدراويان هةبوو ،بووبوونة
سةرلةريَ كة وةك ظارظارا دةستاني
ثريةميَرداني ستةم ليَكراو و
ِ
سةخت و بةهيَزي كريَكارييان هةبوو.
باوكم كة حةوت َ
سال ثاسةواني ثاركينطيَكي ضةند نهؤمي
بوو و ثاشان بووة شاطردي شرييني فرؤشيَك ،ئيدي بيَكار
بووبوو .بة َدلنياييةوة لةويَوة كة تواناي كراكردني نةبوو،
نةدةطةرا .هةمان ضريؤكطةلي
تةنانةت ئيدي بةشويَنيشيدا
ِ
بيَسةروبةر ،هةمان ثيَكةنينطةليَك كة لة هةنسكي طريان
دةضوو ،هةمان درؤكردنةكان .بةآلم ئيَستا لة كؤتايي هةر
حيكايةتيَكدا ،قسةطةليَكي فرميَسك هيَني رووة و من
23 - Varvara
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دةست ثيَدةكرد( :ئاه كضم ،ئاه كردؤلياي من!) كاتيَكيش كة
من لة َ
مال نةبووم ،بؤ دةر و ديوارةكة ،رووةو اليةك كة دةبوو
من لةويَ بووماية ،وتاري دةدا.
طؤرام :تةمةنم
بة َدلنياييةوة من بةر لة
ئةوانيديكة ِ
سال بوو ،بوومة بيستونؤ َ
سيازدة َ
سال .ئيدي هيضيشم لة
َ
مندالكاري ناشريين و
طةنجيَتيم بؤ نةمابؤوة .ثيَشرت كضيَكي
ماسولكاوي و ئيَسكن بووم ،ثاشان بوومة كضيَكي طةنجي
وبري و
ثةريو .بة خيَرايي ،هةر كة ِ
تةر ِ
كورتةبنة ،ثان و رةنط ِ
طؤرام بؤ مرؤظيَكي بيَ
رووني روومةتة بةرجةستةكانم ونبووِ ،
َ
سال و تةمةن .ئةطةرضي لة تةندروستييةكي تةواودا دةذيام،
وةك دايكة نةخؤش و دةردةدارةكةم ليَهات .دةستةكانم كة
ثةريو ،وةك
ثيَشرت ئةوةندة ليَوةشاوة بوون ،طةورةو َرةنط ِ
دةستةكاني ذنيَكيان ليَهات كة تازة مندالي بووة.
لة تةمةني سيازدة َ
ساليدا هاتبووم بؤ ثاريس ،بة زوويي
دةبوومة سي َ
سال و سةرباري ئةمةيش ،هةستم دةكرد
بةردةوام هةمان مرؤظم ،هيض شتيَك فيَر نةبووم ،هيض شتيَكم
نةدؤزيتةوة ،هيض شتيَكم بة دةست نةهيَناوة كة ثيَشرت لةويَ
نةمبوو :ناسيني ذيان ،نائوميَدي تةنيايي ،هةستي بةرز و
َ
لةطةل خؤم
رازاوي .فرميَسكةكانم ،خةونةكانم ،ئازايةتيم
هيَنابوو كة لة هةموانم دةشاردةوة .هةموو ئةمانةم لة
روسيا دةستكةوتبوو و لةوةودوا بة هيَندةي سةرة دةرزييةك
نةطؤرابووم .بةآلم باشة ،ذيانم بووبووة هاوضارةنووسي
ِ
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ئةوانيدي :ناضار نةبووين خؤمان بخةينة داوي بةآلوة و بة
ضنط و ددان قووتي رؤذانة و سةرثةنا بة دةست بهيَنني.
لة شاري تازة دةمانتواني وةك بنيادةم بذين :كار بكةين،
ذيانمان دابني بكةين و دةرةقةتي خةرجيمان بيَني .من ضوومة
خويَندنطة ،بة َدلنياييةوة ثاش دوو َ
سال ناضار بووم بؤ
َ
ناومالدا ،واز لة خويَندن
يارمةتيداني ظارظارا لة كارةكاني
تارادةيةك
بهيَنم .ظارظارا بةرطدروويي دةكرد و من ماوةيةك ِ
دريَذ ،لة بةردةستي ئةودا كارم كرد .فيَري ئوتوو كردن و
بةرطدروون و درووني شويَن قؤثضةي كردم .لة بري ئةوة
َ
سالي جاريَك كراسيَكي نويَي لؤكةى ئةستووري بؤ دةدرووم
و من ثيَش لةبةركردني ،بة دزييةوة تيَر سةيرم دةكرد.
تةمةنم بيست َ
سال بوو كة بوومة شاطرد لة دوكاني شتن
طةرةك .كاروكاسبي ظارظارا بةرةو خراثي
و ئوتووكردنةكةي ِ
َ
دةضوو .لة يةكشةممةيةكي دلطري و زستانيدا ،كةميَك بةر
لة جةذني نويَل ،بؤ كاركردن ضووة ضيَشتخانةيةكي روسي و
هيَندةي ثيَنةضوو لةويَ دايانمةزراند .دواي ضةند مانطيَك،
ضةند قاثيَكي بة دةستةوة بوو و خليسكا ،قاضيَكي شكا و
َ
جوولةي ئةو قاضةي تا كؤتايي ذياني تيَكضوو .لة ئةنجامدا
كارةكةي سنووردار بوو بة شؤردني قاثةكان لة موبةقي
ضيَشتخانةكة و ثاشان خاويَنكردنةوةي َ
مالةكان.
من بوومة ئوتووضي .نؤ َ
سالي ريَك ،لة بةيانييةوة تا شةو
جلوبةرطي َ
خةلكم ئوتوو دةكرد .راهاتبووم تا دة كاتذميَر لة
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رؤذدا بة ثيَوة بوةستم .مووضةيةكي ريَكوثيَكم وةردةطرت.
لةو كاتةوة ،تيَطةيشتم هةموو ئوتووضي و كريَكاراني
شؤردن و وشككردنةوة ،هةروابيَتةوة كارمةنداني ثلة نزم،
كارمةنداني ئؤفيس ،هونةرمةندان و تةنانةت وةزيرانيش
ثاشكةوت دةكةن .منيش وام كرد .كةيفم بةم فكرة هات،
كة تا ئةو كاتة هةرطيز نةهاتبوو بة ميَشكمداَ :
هةلطرتني
بةشيَك لةو ثارةيةي كة بة ئارةقةي ناوضةوانم ثةيدام كردووة،
بؤ ..بةآلم ئةو كاتة نةمدةزاني ضي ثيَدةكةم.
لة سةرةتادا ،كةيفم بةو رؤحة جةنطاوةريية هات كة لة
فةرمانرةوا بوو ،ئةم بارودؤخة ئيَمةى لة
شووقةكةماندا
ِ
قؤزاخةيةك دةردةهيَنا كة لة ثيتةربؤرط بة دةوري خؤماندا
تةنيبوومان .ئةو شةوانةي كة ميوانان ،كوثيَك ضايي
لة بةردةميان ،هةموو بة زمانيَك قسةيان دةكرد ،هةستم
شةر بؤ سبةي ِبرياري ليَدراوة و تةدارةكاتةكةي دابني
دةكرد ِ
كراوة و ئيَمة لة دؤخي ئؤردو طويَزانةوة داين .قسةيةكي
ديكةم نةدةبيست جطة لةمةي كة( :سةرهةنط فةرماني
(بةريَزان ،ئةفسةراني ثاية
خربينةوة)ِ ،
داوة لة دةوري يةك ِ
ئةمرؤ ئاهةنطي
بةرز ِبرياريانداوة كة( ،)...سوارةي سوثايي ِ
دةسوورما ئةم ثياوانة بةم
سوثاكةيان دةطي َِرن) .سةرم
ِ
َ
ثةري
رووخسارة مات و دةستة ضلكنانةوة ،نة كآلوةكانيان ِ
ثيَوةية ،نة جلي شني و وةنةوشةيي سوثاييان لة بةرداية،
دةسوورما كة ضؤنضؤني هةراوزةناي شمشيَر و
سةرم
ِ

دابرا
قايشوقروشيان نابيسرتيَ .ئةوان ذياني خؤيان هةبووِ ،
هاوريَيةتيان طةرم
و لة دنياي دةوروبةر ،بةآلم ثشتيان بة ِ
25
بوو .هةميشة ماري ئيظانؤظا24يةك ،ئؤذيني لؤظانا يةك يا
ئيَرين ئةليكساندرؤظنا26يةكيان بؤ خؤيان دةدؤزيةوة كة جطة
َ
نةدةرؤيشت .ميواندارييان
لةطةل ثياويَكي ديكةدا
لة ئةوان
ِ
ساز دةكرد ،قورعة كيَشي خيَرخوازييان ريَكدةخست ،ميَزي
دةرازاندةوة ،لة بؤنة طرنطةكاندا
ناني ئيَوارةي فةرمييان ِ
ثيَكةوة لة كةنيسة دوعا و نويَذيان دةكرد ،بة ئازايةتييةوة
َ
لةطةل طروثي كؤرس طؤرانييان
دةردةثةراند و
سنطيان
َِ
دةوت .بةآلم ئةسلي مةبةست ،هةمان طفتوطؤي سوثايي
ِوريَنةهيَنةري ناوبؤش بوو ،ئةطةرضي بؤ ئةوان هةزار ماناي
هةبوو :باسي شكستي ئكاتيَرنؤسالظ 27و لة دةستداني
ثيَركوب 28و َ
َ
ضؤلكردني سي
َباستؤثؤل29يان دةكرد .ظارظارا
بيَوةذني ئةفسةريَكي سوارةي سوثايي كة لة َ
سالي ()1919
َ
لة ريَطةي
كؤنستانتيثؤل 30مردبوو ،لةم زنجرية ذةنططرتوو و
َ
ناهةماهةنطةدا ،ئةلقةيةكي سةختي زيندووبوو.
َ
بةراست كاري
باوةر بكةيت؟ ئايا ِ
نؤ سال .ضؤن دةتواني ِ
َ
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24 - Marie Ivanova
25 - Eugenie Lvovna
26 - Irene Alexandrovna
27 - Ekaterinoslav
28 - Perekop
29 - Sebastopol
30 - Constantinopole
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كردةية؟ من ض كاريَكي خراثم كردبوو؟ بؤضي ،بيَئةوةي
تاوانيَكم كردبيَت ،نؤ َ
سةرومر ،ئوتوو بة
سال لة ذيانم،
ِ
دةست ،لة بةردةم ميَزي ئوتوو كردندا بةسةربرد؟ رؤذاني
سةرةتا ،كاتيَك دةطةرامةوة َ
ماليَ لة بيَتوانايي لة دةرككردني
ِ
ضارةنووسمدا دةستم دةكردة طريان .بةآلم دواجار رؤذيَك
وازم لة طريان هيَنا ،طةيشتمة ئةم ئةنجامةي كة ئةوانيدي
راستةكةن :كاريَكم هةبوو خاويَن و راوةستاوَ ،
بةلطةي ياسايي
و مووضةيةك كة ذيانيَكي شياوي بؤ فةراهةم دةكردم .بة
لةبةرضاوطرتني ئةمةي كة نة خويَندةواريم هةبوو ،نة جواني
ضاوةرواني شتيَكي زياتربم؟
و نة توانايةك ،دةمتواني
ِ
هةربؤية ثاشكةوتم كرد .بة دريَذايي ئةم ماوةية ،هيض
نةكري .طؤرةوييةكان،
شتيَكي زيادة و بيَ سوودم بؤ خؤم ِ
لةوثةري سادةييدا
ثيَآلوةكان ،جلوبةرط و جلةكاني ذيَرةوةم
ِ
َثةري بيَئةوةي دةستكيَش يان كآلو بؤ خؤم
بوون .ساآلنيَك تي ِ
بكرم .ئةوةي بؤ دابينكردني خوردوخؤراكي خؤم و باوكم
ثي َِويست بوو دةمخستة سندوقي داهات و خةرجي َ
مالةوة
و ثاشماوة ناضيزةكةم دةخستة نيَو كتيَبيَكي ئةستووري
ضيَشتليَنانةوة كة لة سةر رةفةي تةنيشت سيسةمةكةمةوة بوو
و ماوةيةكي زؤر بوو كةس سوودي ليَوةر نةدةطرت .بيستبووم
ثاشكةوت بؤ نةشتةرطةرييةك ،بؤ ضارةسةري ددانةكان ،بؤ
كريني بؤفييةكي نويَ يا لة راستيدا
طةشتيَكي رؤخي دةرياِ ،
تةنها بؤ رؤذاني ثريي ،دادةنيَن .هةر لة سةرةتاوة ،ئةم فكرة
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داي لة سةرم كة بةم ثارةية بضم بؤ ئيتاليا .بؤ بينيني ضي،
بةراستي نةمدةزاني .تابلؤكان يا شارةكان ،يا بةتايبةت بؤ
ِ
َ
شةواني تاريكي ئةويَ ،يا باخة ثرتةقالةكان و سنةوبةري
طؤرستانةكان .وامدةبيني ئةم خةونة رؤذيَك ديَتة دي ،تةنيا
ِ
دةضم بؤ ئيتاليا ،بؤ جيَنةوا ،بؤ رؤما ...بؤ ض كاريَك؟ بؤ
بينيني ئةوةي هةرطيز نةمديبوو.
بة دريَذايي ئةم ساآلنة ،تةنها جاريَك هةلومةرجي دةرضوونم
لةم بارودؤخة بؤ ريَكةوت :ثيَنج َ
سال لةمةوبةر كاتيَك
موالزم طؤلؤبيَنكؤ 31خوازبيَني كردم .طؤلؤبيَنكؤ يةكيَك
لة شةريفرتين ميوانةكاني ظارظارا بوو ،دوكاني ثيَداويستي
َ
َ
َدةثةري.
كارةبايي ناومالي هةبوو .ضل ساليَك لة تةمةني تي ِ
َ
شةركةريَكي
رةشتالة ،تووكن ،سةرزيندوو ،ثيَشرتيش
ِ
ئةمرؤكة هةواداري باالاليكا ،ضيَشتليَنةري روسي
سةركيَش و ِ
و طؤرانيية مةستانةكان .دةيوت :تؤ لةوديو سندوقةكةوة
َ
هاوريَكةم ،ظاسيلي ثيَرتؤظسكي،32
لةطةل من و
دادةنيَم.
ِ
ذيانيَكي زي َِرينت دةبيَت.
َ
بؤئةوةي بتوانم هةموو ذيانم نةك بة راوةستاوي ،بةلكو
بة دانيشتنةوة بةسةربةرم ،دةبوو ضاوم لة ئازادييةكةم
بثؤشياية.
َ
لة كاتيَكدا كة هةولم دةدا تؤنيَكي نةرمونيان بدةمة
31 - Goloubenko
32 - Vassili Petrovski
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قسةكانم (كة بة َدلنياييةوة ئةمة نةدةبووة ريَطري ئةوةي كة
بيَ ِريَزانة بيَنة بةرضاو) وتم:
 سوثاست دةكةم كة ئةم هةموو شانازيية دةدةيتة من،بةآلم من َ
قبولي ناكةم...
ئةم وشة ترسناكةم لة كويَوة بة زماندا هات؟
بؤ سبةي ،ظارظارا ثيَي وتم:
 من سيَ ثرسيارم لة تؤ هةية :يةكةم ،بؤضي ثيَشنيارةكةيَ
لةطةلي
طلؤبنكؤت رةتكردةوة؟ دووةم ،نةكا سةخيفيَك هةبيَت
بةراستي مةبةستتة زةماوةند
بنووي؟
دوايني ثرسيار ،ئايا ِ
َ
بكةيت؟ لةطةل ض جؤرة ثياويَك؟
باوكم هاواري كرد:
 ئاه ،كضم ،ئاخ ،كوردؤلياي من!نزيكةي دوو خولةك كنةم لة رؤح و ويذداني خؤمدا
كرد.
 يةكةم ،لةبةرئةوةي طلؤبنكؤ نةدارة .دووةم ،لةطةلََ
لةطةل مرؤظيَكي
هيض سةخيفيَك نانووم .دواجاريش ،تةنها
َ
دةولةمةند زةماوةند دةكةم.
َ
لةطةل وتني ئةم قسانة ،ليَيان دووركةوتمةوةو بةرةو
ذوورةكةم رؤيشتم ،ثشتم تيَكردن و بة جؤريَك كة نةبينريَم
كتيَبي ضيَشتليَنانةكةم لة سةر رةفةكة َ
هةلطرت و ثارةكةم
ذمارد .سيَ هةزار و سيَسةد و هةفتا فرانكم هةبوو.
ظارظارا ضووة ذوورةكةي و لةويَوة دةنطيَكي ئاشنا ،ثيَكةنني،
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يا هةنسكدان ،لة نيَو تيغةي ذوورةكةوة طةيشتة طويَم .ئةم
تايبةتمةنديية لة نيَوان ئةو و باوكمدا هاوبةش بوو .سةرباري
ئةمةيش ،لة رووي بيضميشةوة وةك يةك وابوون و هةر
دووكيان دةستاني وةك َ
باليان هةبوو .لة ذوورةكةيةوة بانطي
كردم تا بثرسيَ ئايا تا ئةو كاتة عاشق بووم يا نا.
ثرسيم:
 عةشق؟ عةشق ضيية؟كتوثر ،ئاريانم بريكةوتةوة و حةزم كرد ضاو لة سةفةرةكةي
ِ
ئيتاليام بثؤشم تا ثاشكةوتةكةم بؤ ئةو بنيَرم.
بة دريَذايي ذيانم لة ثاريس ،يادةوةرييةكم َ
هةلطرت كة لة
دةطؤري،
مندا دةذيا و هةناسةي دةدا ،جارجاريَ شيَوةي خؤي
ِ
طةورة دةبوو ،بةهيَز دةبوو و جارجاريَ الواز دةبوو و دةتوايةوة
تا دووبارة طيان بطريَتةوة .ئةم يادةوةريية لة مندا ئامادةيي
هةبوو و زؤربةيجار هةستي بةختةوةري دةداميََ .دلنياي
َ
مكور و ِثر خؤشةويستي لة
هاودلييةكي
دةكردم كة بووني
ِ
نيَو مرؤظةكاندا كاري كردةية ،جؤرة هةستيَكي شادي ،كاتيَك
كتوثر ئةوةندة ليَمان نزيك دةبيَتةوة كة َدلمان
بيَطانةيةك
ِ
تاهةتاية دةكةويَتة ذيَر كاريطةرييةوة ،مؤري خؤي ليَدةدات و
َ
شويَنةواريَكي لة برينةكراو جيَدةهيَليَ.
ئةم يادةوةريية زؤر كورت بوو ،تةنها دةنطيَك بوو كة
مكور و ِثر خؤشةويستي بة مني
رؤذيَكيان بة تؤنيَكي
ِ
وتبوو( :سآلو ،ساشا!) نيطايةك كة رؤذيَك كةوتة سةر من
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و لة رؤحي مندا طرفتار مابؤوة .لة ذياني َ
خاليي مندا،
َثةري ،بة فرميَسك
َوريَذ لةم يادةوةريية تي ِ
شةوانيَك تةواو لي ِ
دةرؤيشتم ،رؤدةضوومة قووآلييةوة.
يا شادي بة سةريدا ِ
وامدةبيني ئةطةر لة منداليمدا كةميَك عاشقي ئاريان بووم،
ئيَستا ئةم هةستةم بؤ ميَردةكةي هةية ،كة ناخودئاطايانة
َ
َ
لةطةل بكةم.
هةول دةدةم السايي ئاريان بكةمةوةو كي َِربكيَي
َ
كونجكؤلي بووبيَت بؤ ذيان
لةوةيشة هةموو ئةمانة جؤريَك
و ضارةنووسيان ،بؤ زةوقي شاعريانةي ناكامي كة ثيَنةدةضوو
لةو سنووردا بوةستيَت .كةم كةم ،بة شيَوةيةكي نائاشكرا،
َ
سمبولي هةموو ئةو شتانة
ويَنةي سامؤييلؤظ لة زةينمدا
بوو كة لة ذياندا لة روانطةمةوة بةرز و دةست ثي َِرانةطةيشتوو
َ
سمبولي ذيان بة شيَوةيةك كة دةبيَت ببواية ،بة
دةبينرا،
َ
َدلنياييةوة نةك بؤ من ،سمبولي مرؤظةكان ،بةو شيَوةيةي كة
بطؤريَن بؤ ئةو ،بةآلم هةرطيز بةو جؤرة
ليَوةشاوةييان هةبوو ِ
خؤيان ثيشاني من نةدةدا .هةستيَكي شاراوة بة مني دةوت
لةوديو واقعيةت و رووداوةكانةوة ،ويَنة هةية ،نةوا هةية.
َ
َ
ئاذةليرتين ساآلني ذيانم ،جواني
وةكبليَي لة تاريكرتين و
و شيعري جيهان لة كاتيَكدا كة وةك بروسكةو ضةخماخة
َدةثةري ،طؤشةو ضاويَكي ِبريبووة من.
تي ِ
وي َِراي ئةمةي سامؤييلؤظ كةسيَتييةك بوو نة زؤر قؤزبوو،
سةرنجراكيش ،سةرباري
نة زؤر ميهرةبان و نة زؤريش طةرم و
ِ
ئةمةي توانايةكي ثيَويستي بؤ نووسيني شيعري نةمر نةبوو
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(قةت هيضمان لة بارةيةوة نةبيست) ،بة بةرةكةتي بووني ئةو
شتيَك بة سةر مندا دةركةوتبوو ،دنيايةكي جياواز – كة
يةكسةريش ونبوو و ديارنةما – مني شةيداي خؤي كردبوو،
ئةويش لة دةورانيَكدا كة تةنانةت نةماندةتواني ويَناي بكةين
ئةم جيهانة راكيَشةرييةكي هةبيَت .لةو وةختةدا كة هةموو
تال بوو و َ
شتيَك سارد و َ
خةلكاني ديلي خانةطوماني ،ترسيان
لة سيَبةري يةكرتيش هةبوو ،من لة ماوةي ضركةيةكدا،
هةستم بة طةرماي مرؤيي كةسيَك كرد كة بةرةو من
نووشتابؤوة .بة دريَذايي ذيانم لة ثاريس( ،سآلو ،ساشا)كةي
بريي خؤم دةهيَنمةوة ،ئامؤذطارييةكةي بؤ ذيان كردن (وةك
َ
بالندة ،لة بادا) ،بؤ لة هيض نةترسان ،بؤئةوةي كة خؤم لة نيَو
ثالتؤي مةسيحي دووهةزار َ
َ
سالة و دوو لةتبووماندا دابثؤشم.
نايشارمةوة يادةوةري دةموضاو و دةنطي بة دريَذايي ساآلنيَك
َ
َ
منداليَتي لة دةستدا .بةآلم هةر ئةوةي
كال بؤوة و هيَزي كات
ئةم دةموضاو و دةنطةي لة مندا بةخةبةر هيَنابوو ،دةست
ليَنةدراو ،بةردةوام دريَذةي بة ذياني خؤي دةدا و جارجاريَ لة
بوونمدا دةثشكوت.
خؤراطر .ضةند هةفتةي
ئةم هةستة نة سةرسةخت بوو نة ِ
تةواو رؤحي ضكؤلةي لة خؤدارؤضوومي لة بريدةكرد ،ثاشان
كتوثر بيَ هؤشداري ،وةك دةرزييةك ليَي رؤدةضوو يا وةك
ِ
رووناكييةكي نائاشكرا و هةآلتوو ،بة فكرمدا طوزةري
بةرادةيةكي طريان هيَنةر تةنيا
دةكرد .لة فآلنة شةودا كة ِ
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بووم ،كاتيَك بابة لة خةوة َ
قوولةكةيدا بة ضاواني كراوةوة
(لةبةرئةوةي ئيرت لة كاتي خةودا ضاوةكاني نةدةنووقاند)
ليَكدا ليَكدا قسةي دةكرد و لةوديو تيغةي ذوورةكةوة،
َ
ثةريو ،بيَ ددان و بة
ميوانةكان و
ظارظارا ،كةضةل ،رةنط ِ
َ
هاوريَ كضة ثيَشووةكانيان كة هةنديَكيان
دةنطي طرياو لةطةل ِ
ئيدي ماوةيةكي زؤربوو بووبوونة نةنك ،طؤرانييان دةوت و
دةيانخواردةوة (طيتار ،ظؤدطا) ،لة فآلنة شةوي نويَلدا يا فآلنة
شةوي بةهاري ،ئةم هةستة شةبةيخوني دةكرد ،بوونمي
دادةطرتةوة ،ئةفسووني ليَدةكردم و رؤيدةبردمة طيَذييةكي
خؤشي نزيك لة طريان.
َ
سالي ( )1939بوو ،كؤتاييةكاني مانطي ئاب .لةم سيَ
كةسةمان ،تةنها من بووم كة كارم دةكرد .بابة رؤذانة بة
كارتي ياري كاغةز شيَوةطةليَكي دروست دةكرد ،لة ثشت
ميَزةكةوة دادةنيشت يا بة َ
ثالدانةوة بة ديوارةكةوة لة
ذووريَكةوة دةضوو بؤ ذووريَكي ديكة .بة ضاواني جيَطري ،سةيري
بةرامبةرةكةي دةكرد و هيضي نةدةبيني ،طويَي دةطرت و
هيضي دةستنةدةكةوت .رؤذنامةي شةوي ثيَشووي لة كونجيَك
َ
هةلدةطرت ،ماوةيةكي زؤر دةيخويَندةوة ،بة زةحمةت ضةند
وشةيةكي دةدؤزيةوةو دةيوت( :لة دواوة دانانيشني ،ئةطةر
شةر بكةين ،هةموومان دةضني ،طرنط ئةوةية
ثيَويست بيَت ِ
سةرسةخت بني ).ظارظارا ،هةروا كة لة ذيَر ليَوةوة دةيبؤآلند،
جلةكاني نؤذةن و ثينة دةكرد ،دةيشؤردن و ضيَشتي ليَدةنا.
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لة مانطي ئابدا بيَ كار دةبوو ،لة روانطةيةوة نةدةكرا ئةم
قةلس بوو لة ثشووةكان و بي َ
بابةتة نةديدة بطريَ ،
َكةلكييان.
َ
كةردةكرد .لة
راديؤكة بة بآلوكردنةوةي ظالسي شرتاوس طويَي َِ
شاريي كشوماتدا ،طةرما و داهيزراوي و تؤز و خؤل هةبوو.
بة ثيَوة بةردةوام و بةردةوام لة بةرامبةر ديواري سثي ،لة
سةر ميَزيَكي سثي و بة بةركؤشيَكي سثييةوة ئوتووم دةكرد.
لة ضواردةورم ،زؤربةي ئوتووضييةكان ،ثري يا طةنج ،ئاوسا
لةر ،ضةنةباز يا كةمدوو ،وةك من كاتذميَري ضوار
و يا ِ
فرانك هةقدةستيان وةردةطرت .كات دةوةستا .لة قوماشي
هةلم َ
كةترية ليَدراوةوة َ
هةلدةستا و لة نيَوان ئيَمةداو لة
هةواكةدا مةنط و بي َ
َجوولة دةمايةوة .طةرماي زؤثايةك كة
ئوتووةكانماني طةرم دةكرد و طةرماي دةموضاوي سوورةوة
بوومان ،دةنطي ئوتووةكان كة بة ليَداني بضووك بةر ليَوي
ميَزي ئوتووةكة دةكةوتن و لة ساتة بيَدةنطةكاندا ،تيكتاكي
كاتذميَري ديواري نووسينطةي خانمي خاوةنكار ،هةموو
نةطؤرا بوون و ثيَدةضوو ساآلنيَكي
ئةمانة ساآلنيَك بوو
ِ
ديكةيش وةك خؤي بمايةتةوة .كاتذميَر شةش و نيو دةستمان
دةكرد بة خاويَن كردنةوةو كاتذميَر حةوت دةطةراينةوة َ
ماليَ.
ِ
لة كاتيَكدا كة لة توندي ماندويَتيدا لةترم دةدا و قاضة
ئاوساوةكانم رادةكيَشا ،مةوداي ضةند سةد مةتري تا َ
مالةوةم
َ
كؤمةليَك لة ذنان لةو كاتةدا لة كارطةي سؤسيسةكة
دةثيَوا.
دةهاتنة دةريَ ،هةر يةكةيان لة روويةكةوة لة من دةضوو يا
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النيكةم من لةو كاتةدا وام دةبيني.
ئةو رؤذة ،ئةوان بة رووخساري كرذةوة كة نيشانة بوو
لة ترس و نيطةراني ،بةرةو ثريم دةهاتن .راديؤكة لة
كافيَيةكي بضكؤلةوة هاواري دةكرد ،كةس نةدةوةستا طويَي
ليَبطريَت .ئيدي هةستمان بة هةموو شتيَك دةكرد .كةسيَك
شؤركردبؤوة وتي( :خؤيةتي) و
كة لة ثةنجةرةكةيةوة سةري ِ
َ
كةسيَكيش لة كؤآلنةكةوة وةآلمي دايةوة( :بةليَ ،خؤيةتي،
رؤذيَكي تازة ،رؤذيَكي تازة ).هةموو لة يةك دةضوون :ثياواني
ترساو ،ذناني تؤقيو .ئؤخذن دووبارة ثريةكاني طةنج كردبؤوة
طؤرةثاني ذيانةوة .طةنجةكان ،نائوميَد ،بة
و ِفريَيدابوونة ِ
لةر و تاريك ،وادةبينرا ثري و تيَكشكاون .شةويَكي
رووخساري ِ
طةرم ،بيَ هةناسة ،ورطي نابووة سةر شار .لة خؤرئاواي سستي
كؤآلنةكةماندا كةسيَك لة ذيَر سةردةرطاي تةالريَكي بةرز و
َ
خؤلةميَشي هةنسكي دةدا.
شةو ،دواي ناني ئيَوارة دووبارة لة َ
مال ضوومة دةريَ .سيَ
دةطةرام.
شةو بة دواي يةكدا ،تا يةكشةممة لة كؤآلنةكاندا
ِ
لة سةر شةقامي ظاوذيرارد ،33لة ذيَر سيَ دار ضناردا (بةردي
بناغةي ثاركيَك كة قةت دروست نةكرا) ،طروثي ضكؤلةي
َ
لةطةل يةكرتي
هاوريَياني ظارظارا كة لة سةرخؤ و بة روسي
ِ
قسةيان دةكرد ،لة دةوري يةكرتي طردبووبوونةوة :مؤسيا

ميشضر سكايا ،34ثيَرتؤظ ،35ظؤن مؤر ،36مامة درؤزد،37
بة جلي كاركردنةوة ،خانم ضؤضؤرازؤظا 38بة كضة ئاوةز
دواكةوتووةكةيةوة ،هةر دووكيان بة نةعل و قذي تيَكئاآلوةوة،
ظاسيا ظؤسرتؤنؤسؤظ ،39ثيتيا ثؤليضاتؤظ 40و ئةوانيدي،
هةموويان ض تيَكشكاو و ض دووبارة طةنجةوةبوو ،هةروةك
رابردوو يةكرتيان بة ناوي ضكؤلةوة بانط دةكرد ،بةآلم وةك
ئةوةي لة طوردانيَكي ديكة بم ،بة منيان دةوت ئةليَكساندرا
ئظطينيؤظنا .41سيَ شةو لةويَ كؤبووينةوة ،يةكشةممة من
لةو كؤآلنانةدا ثياسةم كرد كة دةنطي هةنسكي طريان و َ
نالة
و هاوار تياياندا َ
زايةلةي هةبوو ،ثاشان طةيشتمة ويَستطةيةك
كة لةويَدا كةس بةكةس نةبوو و هةموو طيَذ و مةنط لة
بةدبةختيدا ،بةرلةوةي خؤيان َ
هةلدةنة ناو شةمةندةفةري ِثر ِثر
لة سةرنشينةوةَ ،
ثاليان بة يةكرتييةوة دةنا لة نيَو شةثؤلي
بزؤكي ئاثؤراكة و ماضي َ
مالئاواييدا.
نةطؤر .هةستم دةكرد ئةو
ئامان لةم ئاسمانة ،جيَطريِ َ ،
ثةرةي كتيَبيَك هةلبدةينةوةو بضينة ثيَش،
شةوة لةبري ئةوةي ِ
َ
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34 - Moussia Mechtcgerskaia
35 - Petrov
36 - Von Moor

37 - Drozd

38 - Tchourtchourazova
39 - Vassia Vostronossov
40 - Petia Polechatov

41 - Alexandra Evaguenievna

َ
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طةراينة دواوة ،رووداوطةليَك كة
بةهيَندةي نيوةي كتيَبةكة ِ
َدةثةريَ ،لة نيَو خشةخشي
ضارةكة سةدةيةك لة تةمةنيان تي ِ
ثةرةكانةوة دووبارة لة دايك دةبنةوةو ريَنويَني دةستي قورسي
ِ
ئيَمة دةكات بؤ دووبارة بوونةوةي رووداوة ترس هيَنةر و
ثةراندبوون.
نيطةرانكةرةكان كة ماوةيةكي زؤر ثيَشرت تيَمان ِ
دووبارة بة َ
تةلةوة بووبووين ،دووبارة دةرطا لة دوامانةوة
َ
كونجكؤل وابووين بة ضاواني
داخرابوو .وةك مشكي ضكؤلةي
زيتةوة ،كة ريَطةي قورتاربوونيان نيية :ئةطةر لة كاتي خؤيدا
بجووآليناية ،هيَشتا دةكرا كاريَك بكةيت .بةآلم ئيَستا ئيدي
َ
طرمؤلة ،لة تةنطانةدا عاسي و
كار لة كار ترازابوو و ئيَمة
طرفتار بووبووين.
َ
زستاني ئةو سالة ،من ،نائوميَد وةك هةموان ،لة
هةستيَكي بيَبايةخي رةها و طؤشةطريانةدا نووقم بووبوووم.
لةبةرئةوةي تاقة كةسي خيَزان بووم كة كارم دةكرد ،ئيدي
نةمدةتواني ثاشكةوت بكةم .بابة نةخؤش كةوتبوو و ظارظارا
كة بة ضوونة سةرةوةي َ
تارادةيةك كاري خاويَنكردنةوةي
سال
ِ
ماآلني واز ليَهيَنابوو ،خؤي تةرخانكرد بؤ ئةو و َ
مالةكة.
هةر كة دةطةرامةوة َ
ماليَ ،بةوجؤرة شايستةي نانهيَنةري
ِ
َ
لةطةل دةكردم .سةرباري ئةمةيش ،ئايا
خيَزانة ليَثرسينةوةي
هيَشتا دةكرا بري لة ئيتاليا بكةيتةوة؟ دةكرا رؤبضيية خةون و
َ
خةيالةوة؟ خةونةكانم لة خؤرئاواي َ
ضؤل و كؤتايي نةهاتووي
َ
منداليم بؤ ِثركردني دوو
ذيانمدا بة با دةضوون .خةونةكاني
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دةية بةس بوو .لةو كاتةوةي ئاريان ئيَمةي جيَهيَشتبوو و
ئيدي من سامؤييلؤظم نةديبوو ،ئةستيَرةيةكي كوذابؤوة،
بةآلم رووناكييةكةي لة دووريية دةست ثي َِرانةطةيشتووةكان
بةردةوام دةدرةوشايةوة .وةليَ ،بةثيَي ئةو ياسا بيَضةندوضوونةي
كة َ
دةليَ هةموو شتيَك كؤتاييةكي هةية ،ئةم رووناكيية ئيرت
لة ئاستانةي كوذانةوة دابوو.
َ
لةطةل كارةساتةكةي مانطي حوزةيران مرد،
بابة
َ
وةكبليَي نةيتواني بوو بةرطةي بطريَت .بةآلم ئةم كارةساتة
ضي ثةيوةندي بة ئةوةوة بوو يان كارةساتةكة ضي ثةيوةندي
بة ئةمةوة هةبوو؟ ئةو رؤذة ،ئةو ثارةيةم َ
هةلطرت كة
كؤمكردبؤوةو لة ناو كتيَبي ضيَشتليَنانةكةدا بوو .خةرجي
كفتودفنةكةي نزيكةي نيوةي ئةوة دةبوو .ظارظارا بة
َ
َ
طةراو و ئاوساوةوة ،بة قذي
سوورهةل ِ
دةموضاوي ثيسو ثؤخل و ِ
َ
ئالؤزكاوةوة ،بةرامبةرم دانيشتبوو ،دةستةكاني هيَنابووة
ثيَش و لة كاتيَكدا كة لة حةثةساندا زماني طؤي نةدةكرد،
يةك يةك ثارةكانمي وةردةطرت .ثاشان خؤي َ
هةلداية سةر
سيسةمةكةم و طريا ،نةك بؤ بابةَ ،
بةلكو بؤ من ،ئةطةر وشة
تي َ
َكةل بة هةنسكةكاني بكةيتة ثيَوانة:
 ثاشكةوتي كردووة! ثاشكةوتي كردووة! كيَ ثيَيوابووئةوةندة دووربني بيَت و بري لة داهاتوو بكاتةوة؟ ضؤن بةري
لة خؤي دةطرت نة َ
ثالتؤيةكي طةرم ،نة ثشوويةك ،باشة
فةرةنسييةكان! ضؤن
بةمشيَوةية ثاشكةوت دةكريَت ...وةك ِ
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تووشي رؤذيَكي وابوويت؟ ئةي خودا ،نةوةي نويَ ئاميَرة،
مرؤظ نيية! نة جؤشوخرؤشيَك ،نة شيَتييةك ،تةنها لؤذيك،
تةنها حساب ...ئيَمة شارةزابووين ضؤن بذين ،بريمان لة
سبةي نةدةكردةوة ،هةرضييةكمان ثةيدا دةكرد بة بامان دةدا.
ئةمرؤ الوةكان بري لة
نةمداندةزاني سندوقي ثاشكةوت ضيية؟ ِ
رؤذاني سةخت دةكةنةوة ...من لة تةمةني تؤدا ،تةنها فكري
ئابرووةوة باوكت
شيَتيم لة سةردا بوو! ئيَستا تؤ النيكةم بة ِ
هاوريَكةم،
دةنيَذي .ثاشكةوتي كردووة! طويَت ليَية ،ئؤذينِ ،
ساشاكةمان ثارةي ثاشكةوت كردووة!
بة َ
نالةو زاري ضوو بؤ ذوورةكةي ،كة كؤضكردوو لةويَ
َ
لةطةل ئةويش قسةي
بوو .بة فينطة فينط ديسان ماوةيةك
كرد ،ثاشان خؤي بة كارةكانييةوة خةريككرد.
َ
بابة لةبةر تيشكي هةتاوةكةدا ،بة َ
حالةتيَكي دةولةمةندانة
كة لة ماوةي ذيانيدا نةيبوو ،راكشابوو و درزيَكي رووناك لة
بةيني ثي ََلووةكانيدا هةبوو .دةستة َ
بالئاساكاني ،قاضةكان و
دةمي ،داخرابوون .ضما وةك مؤمياكراوة ديَرينةكان سةرتاثاي
لةفاف ثيَض كرابوو .شةوي ثيَشوو بة طويَمدا ضرثاندبووي:
(ئاه ،كضم ،ئاه كوردؤلياي من!) ،بة بريهيَنانةوةي ئةم
دةرشت لةبةرئةوةي دةمزاني ئةو هةرطيز
ديمةنة فرميَسكم ِ
بيَ يادي ئاريان ئةم رستةيةي نةدةوت .خاضي تةعميدةكةي
و قاثئينجيليَكي َ
كالةوةبوو بة سةر سنطييةوة بوو بة دوو
ويَنة :ويَنةي دايكم و ويَنةي ئاريان كة ثيَدةضيَ لة روسيا
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خستبيَتيية قاثةكةوة .هةر دووكيانم كردة ملم و تا ضةند
رؤذيَك هةستم ثيَدةكردن كة بةر ستيانةكةم دةكةوتن.
بة خاكسثاردنيَكي سةير بوو .لة بةيانييةكي روون و
هةتاويدا ،تةرمبةر و دوو ثؤليس طةيشتن .بة يارمةتي
ثرسطةي تةالرةكة تابووتةكيان بةرزكردةوة .لة بةردةم
تةرمبةردا دانيشتن و فةرموويان لة من و ظارظارايشيان كرد
تا دانيشني .تةرمبةر بة خاوي دةجووآل ،ئيَمة خؤمان دابوو
بةسةر تابووتةكةدا ،قاضةكانمان َ
هةلواسرابوو و سوثاسي
بةريَوة دةضيَت .لة سةر
خودامان دةكرد كة كارةكان بة باشي ِ
َ
شةقامة ضؤلةكاني ثاريس تةنها ئيَشكطرة ئةلمانييةكان
طؤرةثاني كةنيسةم لة مؤنرؤذ 42زياتر
دةبينران .نازانم بؤضي ِ
لة هةر جيَطةيةكي ديكة لة برية كة نة لة بةري راست ،نة لة
بةري ضةث ،نة لة ثيَشةوةو نة لة دواوة َ
دالةواز نةدةبينرا .لة
سةر شةقامي ماين 43تا دوورةدةست َ
نةدةفري و
بالندةيةك
ِ
ضؤل و َ
شةقامي ئؤرليانَ 44
هؤل بوو .هةموو دةرطاكان ،هةموو
َ
قوفل بوون .ليَرةو لةويَ ،وا دةهاتة بةرضاوم
دوكانةكان،
كةسيَك لةوديو ثةنجةرةكانةوة بة قامك ئاماذة بؤ ئيَمة
دةكات .لة ثؤرت دؤرليان 45دوو سةربازي َ
ئةلماني لة جلي
فةرميدا لة جيَطةي خؤيان دةهاتن و دةضوون .داواي كارتي
42 - Montrouge
43 - Maine

44 - Orleans

45 - Porte dOrleans
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َطةران دريَذة بة ريَطةكةمان بدةين .لة
َثةرينيان كرد و لي ِ
تي ِ
ثؤلظاري بازنةيي ،ض لةالي ضةث و ض لة الي راست ،بنيادةم
نةدةبينرا و فيلميَكي بري دةهيَنامةوة كة ضةند َ
ساليَك ثيَشرت
بينيبووم :زانايةك هةموو ثاريسي خةواندبوو ،بيَدةنطي َ
بالي
بة سةر هةموو شتيَكدا كيَشابوو و تةنها جووتيَكي عاشق ،لة
دوايني نهؤمي بورجي َ
ئيظل ،بةرطري دةكرد.
دوكاني شتن و ئوتووكردنةكة ريَك يازدة رؤذ دايخست،
َ
لةطةل ئةم جياوازييةي
ثاشان دووبارة دةستي بة كار كردةوة،
َ
كة ئيدي جلوبةرطي سةربازاني ئةلمانيمان دةشؤرد و بؤ
وةرطرتني سابوون و تايتي جل شؤرين و سووتةمةني زؤثاكة
ثيَويستمان بة فؤرمي َ
دةولةتي بوو .لؤرييةك جلةكاني
دةهيَناو دةيربد.
ئيَمة لة ناخي زستانيَكي بيَ نان ،بيَ رؤن و بيَ جلوبةرطي
طةرم و بيَ َ
خةلووز دةضووينة ثيَش .وردة وردة ،سادةترين
َ
ناومال السارييان لة كاركردن كرد :دةشكان و
كةلوثةلي
ئيَمةيش جطة لةوانة هيضي ترمان نةبوو .شقارتةكان،
َ
وةك ثيَشرت لة روسيا ،ئيدي بليَسةيان نةدةسةند و ئةمةيش
نيشانةي موسيبةتيَك بوو كة هةربينا روويدةدا .من و
دةطةرامةوة لة سةر
ظارظارا ئيدي تةنها بووين و شةوان كة
ِ
ميَزي سيَ قاضي موبةقةكةمان ،دوو قاثم دةبيني .بةرامبةر
يةكرتي دادةنيشتني .ظارظارا قورس و لةنط بووبوو ،بةآلم
دةرشت .ئيدي شةرمي لة هةواو هةوةسة
بةردةوام ضاوةكاني ِ
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ضكؤلةكاني هةبوو ،ئةطةرضي ئةم هةواو هةوةسانة لة
خواردنةوةي ثيَكيَك ،كيَشاني جطةرةيةك يا بةسةربردني
َ
َ
لةطةل ظؤن مؤري ئةسلةع و داغان لة
ئيَوارةيةكي دوو كةسي
َ
لةر بووم ،بةآلم
سيَبةري تةيبلالمثةكةدا واوةتر نةدةضوو .من ِ
جورمم خراث نةبوو ،قذيَكي بي َِرةنط و رووخساريَكي ناشريين
و ناهةماهةنطم هةبوو كة لة الي ضةثةوة تؤزيَك ضكؤلةتر
بوو .هةميشة تةنوورةيةكي سةوزي تؤخ و ضاكةتيَكي
خؤلةميَشيم لة بةردابوو ،ثةرة ثةرة ئةو رؤمانةم َ
َ
هةلدةدايةوة
ِ ِ
كة لة كتيَبخانة بة ئةمانةت هيَنابووم (ظارظارا حةزي دةكرد
ئةم رؤمانانة ضريؤكي كؤنتةكان و شازادة كضةكان بيَت) يا
سةرقال دةكرد و َ
َ
هةولم
خؤم بة يارييةكي كاغةزي كؤنةوة
دةدا بةر لة هاتني ثيَرتؤف و ظؤن مؤر كة ياري كؤنكةنيان
دةكرد ،بةثرتاو ئةو تاقة شيَوةية دروست بكةم كة بة كارتةكان
دةمزاني.
رةشداطةراو ،ئةستوور و لة سةرما ئاوساوى،
ثةنجةي
ِ
ظارظارا كوثيَكي بة دةستةوة بوو و خواردنةوةيةكي طوماناوي
تيَدا بوو كة بؤني ئةكليلي كيَوي و بيبةري ليَدةهات و شةكري
كوآلوةي تيَدا دةتوايةوة .ثارضةي ناسكي كةرتوثةرتي ناني
تازة كة مرةباي سيَويان ثيَدا َ
مالرابوو ،ناشتاكة تةواو دةبوو.
ئاسايي هةموو ليَك شةتةكدراو لة موبةقة تةنطةكةماندا
طرددةبوونةوة كة بة هؤي بووني زؤثا طازةكةوة طةرمرتبوو.
هيَشتا ميوانةكان لة دةرطاكة نةضووبوونة دةريَ ئيَمة
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جلةكانمان دادةكةند تا بة خيَرايي خؤمان لة دةستشؤرة ويَران
َ
و بي َِرةنط و ليَلةكةدا بشؤرين و ثاشان بةرةو ذوورةكانمان
رابكةين كة لةويَ ،لة ذيَر بةتانيدا ،لة ثيَخةفيَكي رضيودا،
َ
بتلي طةرميش طليَر دةبؤوة .ميوانةكان ثيَيان دةخستة سةر
ثليكانةي تاريكَ ،
تةلة شقارتةيةكيان دادةطريساند تا ضراكة
بدؤزنةوة .كاتيَك ضراكةيش دةدؤزرايةوة الساري لة داطريسان
َ
دةكرد ،هةمان ئةو كارةي كة هةموو ثاتري و طلؤث و
ضةرخةكان لة كاتي موسيبةتدا دةيكةن .هيض رووناكييةك لة
كؤآلني تاريكدا ثرتةثرتي نةدةكرد .شةوي ثاييزي رووت بوو
لة رووناكي و سيَبةر و دةنط .هةستت دةكرد لة نيَو دةشت
يا دارستانيَكداي .بةو كةمة تريفةي مانطة ،ئازايةتيمان
َ
َثةرين
َدةطةرا و هةنطاوي دريَذمان هةلدةطرت ،لةم كاتةدا تي ِ
تي ِ
لة كؤآلنةكانةوة ضيَذيَكي راستةقينة بوو .شةواني باران،
دةنطي ريَبوارانمان دةبيست و جارجاريَ روويدةدا خؤمان بة
َ
سنطي ريَبواريَك دةكيَشا :يةكسةر ،طةرماي هيَلنج هيَنةري
بيَطانةيةك دةيدا لة رووخسارت و قورسييةكةي لةشتي
سالي نويَ ،بةفر باري و َ
دةثليشاندةوة .دواي َ
ثةلةي سثي ،كة
َ
وةكبليَي ثةرضبوونةوةي ئةسـتيَرةكان بوون ،ضةندين شةويان
َ
زبل َ
وزالي سةر شةقامةكة
رووناك كردةوة .هاوكات كة لة سةر
هاوسةنطي خؤمان لة دةست دةدا يا بة كويَرةكويَر لة ثةنا
دةرؤيشتني ،دةبوو قةناعةتمان بة خؤمان بكرداية
تةالرةكانةوة ِ

كة ئةم ثاريسة ئاوريشم ،دانتيَل و شاميانياية نةك ئؤبؤيان
يا ضيبوكساري 47لة مةوداي رؤيشتني سثييةكان و هاتنة
بةلكو لة َ
سالي (َ )1920
ناوةوةي سوورةكان ،كة نةك لة َ
سالي
( 1940تا  )1942و داين ،كة زةوي بةردةوام بة دةوري خؤردا
دةسووريَتةوة.
ِ
طفتوطؤكانيش ،ض ئاست بةرزةكان و ض بيَبايةخةكان،
َ
منداليمي بريدةهيَنامةوة لة ثيتةربؤرط :لة جؤري يةكةمدا،
دةيانوت نؤ لة دةي دانيشتوان هةميشة لة نةداريدا ذياوة
و ئيَستا نؤرةي ئيَمةية ،ئيَمةي ثاريسييةكان! لة جؤري
دووةمدا ،دةيانثرسي لة كويَ دةتواني كةرة ثةيدا بكةيت و
ئةمرؤ و سبةي بوو،
كةي
ثةتاتة فرؤشي دةست ثيَدةكات .هةر ِ
َ
شايةتحالي شكاني ثةيوةندي طةليَك بووين كة هةتاهةتايي
دةبينرا ،وشةي “دةستطريي” بووبووة وشةيةكي بة برةو ،لةو
ذيانة ناديارةدا ،لةو برسيَتي و سةرمايةدا ،هةموو جؤرة
رووناكييةكي يادةوةري و ئوميَد لة مندا دةمرد.
َ
هاوريَيانمان رؤيشتن:
زستاني َئةو سالة ،زؤريَك لة ِ
هةنديَك لة ئةلمانيا كاريان دؤزيةوة ،هةنديَك ثةيوةندييان
بة طوردانةكاني روسياوة كرد و ئةوانيدي هةآلتن بؤ باشووري
فةرةنسا .ئيدي نة موسيا مشضرسكايام دةبيني ئةو ذنة
ِ
46
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46 - Oboian

47 - Tcheboksary

48 - Petia Polechatov

َ
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شؤرةكانييةوة ،نة ثتيا ثؤليَضاتؤظ،48
قةرةجة بة طوارة دريَذ و ِ
ئةو درؤزنة داهيَزةرة سك برسيية ،نة مامة درؤزد كة هةم
سوراضاكي ئةنجومةني سان ذؤرذ بوو ،هةم شؤفيَر .تةنها
ثيَرتؤظ و ظؤن مؤر دةهاتن كة هةر دووكيان لة نؤذةنطةيةكي
تةرمينالي َ
َ
ئةلمانيا كاريان دةكرد .ئةوان
ئؤتؤمبيلي نزيك
جارجاريَ كةلةرميَك ،كيلؤيةك شةكر ،يا بة ئاشكرا ثارضة
كؤبينيَكي ساختةي مادةي خؤراكييان دةهيَنا و ئةوة من
بووم ثارةكةيم دةدا .كاتيَك مووضةكةم بةشي نةدةكرد ،لة ناو
كتيَبي ضيَشتليَنانةكةدا ثارةم َ
هةلدةطرت.
ظارظارا بة شةلةشةل لة بةيني موبةق و ذوورةكاندا هاتوضؤي
َ
دةرشتة سةر تلثي وشك و بيَ رؤني
بوو و سووتووي جطةرةكةي ِ
َ
تووري رةش .هةر لةم موبةقة ،طيتاريَكمان هةلواسيبوو كة
ثيَرتؤظ لةبةرئةوةي نةيدةزاني بيذةنيَ ،ثيَيخؤشبوو هةر بؤ
كؤريَكي ضكؤلة لة دةوري
خؤشي بة دةستييةوة بطريَتِ .
ميَزةكة ،لة سةر كورسي لةق ،لة نيَوان ديواري بريقاوةي
قاوةيي تيَر دادةنيشتن“ ،شةرابي راستةقينةيان” بؤ خؤيان
تيَدةكرد ،خةيارشؤريَكي باشي كةم خويَيان دةخوارد كة
خرمةي دةهات و تا هةشت كوث ضاييان دةخواردةوة .ظارظارا
كة مةشروبي خواردبؤوة و جطةرةي كيَشابوو ،دةستي دةكردة
ثيَكةنيني سةرنجراكيَش .ئةوان ئةويان وةك ضل َ
سال ثيَشرت بة
ِ

َ
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باربيشؤن 49بانط دةكرد .بة بؤضووني من ئريةييان بة يةكرتي
دةبرد .هةر دووكيان بة نؤرة كةمةريان دةطرت ،لة ذيَر
ميَزةكةوة ثيَيان لة قاضي دةنا و ثةنجةي ئةستوور و زبريان
ماض دةكرد .بةر َ
والةت ظؤن مؤر لة ماف و مووضةيةكي زياتر
ِ
لطؤر ئةو بةرخوردا بوو .جارجاريَك كينايةي عاشقانة و ِثر
ِ
مانايان َ
وطؤر دةكرد .ثيَرتؤظيش ناوضاوي تيَكدةنا و تةلي
ئال
َِ
هةلدةكةند.
طيتارةكةي
هةر دووكيان هاواريان دةكرد :فةرموو بؤ الي ئيَمة،
شانازيمان بةريَ!
َ
لةبةرئةوةي جيَطةيةكم نةبوو بؤ خؤشاردنةوة لة مالي
سارددا ،دةضوومة كنيان بؤ موبةقةكة.
 ئةليكساندرا ئيؤطنيؤظنا ،بة سةرسةختي طةنجيهاوريَ ئيسثانييةمان،
حوكممان بة سةردا مةدة .بة وتةي ئةو ِ
ذيان و جؤشوخرؤش و شةيدايية.
لةر بة
لة نيَوانياندا دادةنيشتم .ثيَرتؤظ ،كورتة
باآلو ِ
َ
ةبةرؤذة،
ليَوانيَكي زؤر ئةستوور و بة ضاوانيَك بة زةردي طول ِ
َ
وايدةنواند سةرخؤشة و شانمي ماض دةكرد .ظارظارا ،بيَحال ،بة
دةسرةكةي كة بؤني توندي عةتري ليَدةهات و هيَندة خاويَن
ِ
نةبوو ،دةيكيَشا بة دةستيدا.
دوو َ
بتل لة سةر ميَزةكة بوو .ئاسايي ظارظارا بؤئةوةي
َ
بتلةكان سةرميَزة نايلؤنيية َ
طولدارةكان ثيس نةكةن ،لة سةر
49 - Barbichonne

موقةباي كؤنة دايدةنان .ئةو رؤذة ،بة بيَفكرييةكي هةرضي
َ
زياترة ،نامةيةكي نةكراوةي لة ذيَر بتلة شةرابةكةدا دانابوو،
كة ناوي مني بة سةرةوة بوو .كاتيَك ثيَمزاني ،ئيدي هةمووى
بووبووة َ
ثةلة شةراب.
ظارظارا هاواري كرد:
 داواي ليَبوردن دةكةم ساشا ،بة داخم!سيَ رؤذة ليَرة ،لةَ
ثشت نانةكانةوةية! ديسان بريم ضوو ثيَت بليَم.
َ
ثسوولةي
ظؤن مؤر بة ثيَكةنينيَكي ناحةزةوة ثرسي:
طازة؟
َ
ثيَرتؤظ وةآلمي دايةوة :ثسوولةي باجة ،ثاشان هيَذايانة
َ
ضةتاليَكي ثيسي بؤ كردنةوةى زةرفةكة ،بؤ راطرتم.
ضاوةريَ
يادداشتيَكي زؤر كورت بوو .هةرضةنديَك زياتر
ِ
بكةين ،نامةكة كورترت دةبيَت .لة راستيدا ،دةبوو ئةم نامةية
َ
َ
َثةريبوو...
هةلطري ناوي من بيَت .ئةم هةموو سالة تي ِ
ئةليكساندرا ئيوطنيؤظناي ئازيز
َ
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حةز دةكةم بتبينم .ماوةيةكي زؤرة دةزانم كة تؤيش
لة ثاريسيت ،تةنانةت دوو َ
سال لةمةوبةر بينيميت .وي َِراي
ئةمةيش ،ئةطةر ضاويَكي يارمةتيت ليَم نةبيَت ،سةرم
ناسوورميَ .شةممةي داهاتوو لة كافيَيةكي سةر شةقامةكةي
نزيك ِ َ
ضاوةريَت دةبم.
نؤ
َر
ي
كاتذم
دةوروبةري
ةكةتان،
مال
ِ

َ
بابةتيَك هةية كة دةمةويَ بة تؤي بليَم ،داوايةكيشم ليَت
هةية ،كاريَكي ويذداني .رةنطة نةمناسيتةوة ،من ميَردي
ئارياني خوشكتم.
سيَرطي سامؤييلؤظ

َ
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النيكةم دة جار نامةكةم خويَندةوة و دوو َ
خالي سةرةكي
َ
لةطةل ئةو نةدةذيا و
تيَطةيشتم :ئةمةي كة ئيدي ئاريان
ئةمةيش كة ئةو ماوةيةكي زؤر بوو لة ثاريس دةذياو سةرباري
ئةمةيش ،تةنانةت برييشي لة من نةكردبؤوة.
نامةكةي سامؤييلؤظ بة دةستةوة ،موبةقةكةم بةجيَهيَشت،
ضوومة ذوورةكةم و ماوةيةكي زؤر لة تاريكايي و سةرمادا
دانيشتم .سةير بوو كة َدلم خةبةري لة رووداويَكي وةها
نةدابوو .ئةوةي دةبوو ،دابني بوو :تاريكي ،سةرمان زؤروكةم
طريان نةدةطرت
طراني ،كةموزؤر ترس ،ئيدي شقارتةكان ِ
َ
و بليَسةيان نةدةسةند .تا بةينيَكي تر لة بةهاردا طذوطيا
كؤآلنةكاني دةطرت .ئةم ديمةنة جطة لةو شتيَكي كةم نةبوو.
َ
ضاوةروان نةكراو بوو!
لةطةل ئةمةيشدا ،ضةندة نامةكة بؤم
ِ
راديؤكةم َ
دةمسووراند.
هةلكرد ،بيَئةوةي ميلةكةي ببينم،
ِ
َ
باوةريَك
كتوثر ،كةسيَك بة ميهرةباني،
بةوثةري دلنيايي و ِ
ِ
ِ
كة ئةكريَ لة دةنطي مرؤظدا شةثؤل بدات ،وتي:
ضاوةريَتني ،هةموو
باوةر بكة
ِ
لةويَي؟ هيَشتا لةويَي؟ ِ
شتيَكمان بؤ هاتنت ئامادة كردووة ،دار نارنجةكان لة باخةكةدا

50 - Tairov
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َ
طول دةطرن ،بني دةريا لة ثةنجةرةي ظيَال سثييةكانةوة
دةبينريَ .دةزاني ،شةوان ،باخةكة ِثرة لة ثووشكةبةقنةي شني
كة تا ئيَستا نةتبينيون .كاتيةتي ،ثةلة بكة!
َ
بةروالةت ثةردةيةك
نةرةي ئافةرين و ِ
ساتيَك بيَدةنطيِ ،
كة دادرايةوة.
َ
دوو سال ثيَشرت مني ديبوو و جاريَكيش بريي ليَ
نةكردبوومةوة.
بةراست بؤضي بري لة من بكاتةوة؟ هؤكاري ضي بوو بريي
ِ
لةر و
لةشي
روونانةوة،
ضاوة
بةو
هاوسةرةكةي
كة
بيَتةوة
ِ
سةريَكي شيَواو ،خيَزانيَكيشي هةبوو :باوكيَكي شيَت ،كة
َ
لةطةل ئةو تيَكي دابوو و برا يا خوشكيَك بة تةمةنيَكي
كتوثر
ِ
ناديار؟ خودي هاوسةرةكةي بيَ هيض بيَتاقةتييةك ئةواني
َ
بةرةآل كردبوو و وةآلمي نامةكانياني نةدابؤوة ،وةكبليَي
خيَزانةكةي لة ذيانيدا هةر حسابيان بؤ نةدةكرا .ئةوان سةر بة
دنيايةكي ديكة بوون و كيَ ضوزانيَ ،رةنطة لة زانيني ئةمةي
كة ئاريان بووبووة هونةرمةنديَكي بيَبايةخ كة سةرةتا لة شانؤ
بيانيية بيَنرخ و ثاشان لة بةرنامة ئاست نزم و رؤمانسيية
ثروثاطةندةييةكاندا َ
رؤلي دةطي َِرا ،لة زانيني ئةمةي كة ذن
ِ
و ميَرد لة ثيتةربؤرط و ثاشان لة كريمة شويَن ئةم شانؤ
و ئةو شانؤ دةكةوتن ،بيَتاقةت دةبوون .ئاريان دةيويست
َ
لةطةل تايرؤظ ،50كار بكات ،بةآلم ئةوان نةيانتواني بوو لة

مؤسكؤ خؤيان ثيشان بدةن .ضةند َ
ساليَك لة سيمفي َ
َرؤثؤل
َ
رؤليان طي َِرابوو .ئاريان تووشي تيفؤس بووبوو و لة ئةنجامدا
مردبوو.
َ
سامؤييلؤف لة سالي ( )1928لة كن خوشكةكةي ،لة
تظيَر 52جيَطري بووبوو .لةويَ ،بةهؤي رووداويَكةوة كة ميَردي
خوشكةكةي تيَوةي طالبوو ،دةستطري كرابوو .تةنها ضوار
مانط لة زينداندا مايةوة ،ثاشان رووداويَكي دةطمةن روويدا،
فةرمانيَكي بؤ دةرضوو كة بة ثيَي ئةو فةرمانة دووريان
َ
َ
لةطةل دوورخراوة
كةنالي بيَلؤمؤر .53لةويَ
خستةوة بؤ
سياسيية راستةقينةكان ،لةوانة ،ئةنداماني طروثةكاني وةك
بيَ قةشةكان و سباتيان ئاشنابوو .رؤذيَك بة رؤيشتن لة
نيَو بةفر و تايطا ،54دارستاني كيَوي طاريلي ،55لة جادةي
56
َثةري .دةوري دايةوةو سةيري ثاسةوانة
مؤرمانسك ة وة تي ِ
سنووريية كآلو بة سةرةكاني كرد :لة دوورةوة ،لة نيَو طردة
بةفريَكدا كة ئةو خؤي تيَدا شاردبؤوة ،سةريان وةك سةري
سةط دةبينرا .شمشيَرة ضةماوةكانيان ،وةك كلكي سةط،
51
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51 - Simferopol
52 - Tver
53 - Bielomor

 ،Taiga -54دارستاني طيا قووضةكييةكان كة بةشيَكي لة زةوي وآلتاني وةك
ئاالسكا ،كةنةدا ،سويَد ،فنالند ،نةرويذ و روسياي داثؤشيوة.

55 - Garelie
56 - Mourmansk

 -57ئاماذة بؤ حيكايةتيَكي كؤني روسي “بابة ياطاي جادووطةر” .لةم
حيكايةتةداَ ،
مالي بابة ياطا لة سةر قاضي مراوي دروستكراوة ،ديوارةكاني لة
شرييني و هةويري بادامة.

َ
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َ
ثالتؤ دريَذةكانياني بةرز دةكردةوة .ثارضة نانيَكي لة سنطيدا
شاردبؤوة و لةم طردة بةفر بؤ ئةو طردة بةفر خؤي بكيَش دةكرد،
تا دواجار طةيشتة كوخيَكي ناوضةيي ضكؤلة بة ثةردةي
داريني جوان و دةرطايةكي سوور و شني ،كة لة سةر قاضي
َ
دووكةلكيَشيَكةوة كة رةنطةكةي
مراوي 57دروستكرابوو .لة
َ
َ
بريقةي ليَدرابوو و دةبريسكايةوة ،دووكةليَكي شني هةلدةستا،
با ئاآليةكي دةشةكاندةوة :رةبييةيةكي ثؤليسي فنالندي بوو.
َ
بووكةلة دةكردةوة يا
 تؤ لةو كاتةوة بريت لة خانوويةكيمرؤظيَكي ضكؤلة لة بابةتي شرييني؟
َ
َ
دوو َ
سال لة هيَلسنكي و ثيَنج سال لة بةرلني ،كريَكاري
بار َ
هةلطر ،قةرةقؤز ،شؤفيَر و لة كؤتاييدا كاري طريمؤري.
 هاتم بؤ ثاريس ،بةآلم ئةمةي كة هةموو ذيانم ليَرةبميَنمةوة ،نا! كيَ ضوزانيَ ،رةنطيشة زؤر زوو ِبرؤم ،ليَرة
كاريَكم نيية .بؤ كويَ؟ ديارة رؤذهةآلت .حةزم لة زةريا و
دورطة نيية .حةز دةكةم ثيَم لة سةر زةوي رةق بيَت .هةربؤية،
ثةلةم كرد ...لة راستيدا دةمتواني ثيَشرت ئةم كارة بكةم،
بةراستي نةبووني...
بةآلم نةبوونيِ ...
تازة لةويَ هةستم بة شيَوةي قسة كردني كرد ،تازة هةستم
َ
َ
نيوةناضل جيَدةهيَليَ.
كرد قسةكان
 -هؤكارةكانمت بؤ رووندةكةمةوة .زؤر بة بايةخة بؤم.
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داوايةكة ...يةك...
بة دةستةكاني ئةو ميَزة ضكؤلةيةي طرت كة بريةكانماني
لة سةر بوو و توند فشاري خستة سةر.
ويَنةيةك كة لةو لة يادةوةريمدا هةمبوو ،ويَنةي ثياويَك
ثةريو ،بة لووتي سوور ،هةمان ئةو
بوو زؤريش َقؤزنا ،رةنط ِ
كاتةيش سال و تةمةنيَكي لي َِرؤييبوو ،كة ثيَدةكةني ئةم دةمة
نةطؤرابوو .وةك رابردوو ،ضاوة
بيَ ددانةي ناشريين دةكرد.
ِ
زيت و درةوشاوةكاني ريَك قووآليي رؤحمي دةسمي.
لة بووني ئةودا جؤرة كؤنةيي و َ
كالةوةبووييةك هةبوو
كة تايبةتة بة روسةكان ،شتيَك كة بة دوورخستنةوة لة دايك
دةبيَت و تةنها بة دوورخستنةوة دةمريَت .تةنها كةمةكيَك
مرؤظي سةرزيندوو يا الت لة دةستي َ
هةلديَن ،ئةوانيديكة
َ
بةردةوام مؤري ئةوةيان بة تةويَلةوة دةبيَت :ثشتي رةنط
كالةوةبووي ضاكةتةكةيان ،بؤني ئارةقةيانَ ،
َ
قؤلي ِدراو و
وثر ،بؤينباخ طةليَك كة ئيدي كاتيان تةواو بووبوو و
شر ِ
ِ
َ
دةسري خؤلةميَشي .هةرضةندة سامؤييلؤظ زياتر مرؤظي
ِ
دةخستةوة بريي هونةرمةندان يا دابينكاران تا ئةفسةراني
هاوريَكاني
لة كار دوورخراوة يا وةستاكان ،بةآلم ريَك وةك ِ
ظارظارا كؤنةو ويَران و داغان دةبينرا.
وتم:
َ
 كة سةيري بلووزة خؤلةميَشييةكةت دةكةم وايدةبينمهةر ئةوةية ئةو كاتة لةبةرت دةكردَ .
ثالتؤ ِدراوةكةت لة

َ
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برية؟
سةري لةقاند.
َ
 من قةت ثالتؤم لةبةر نةدةكرد.ناليَم َ
 َثالتؤت لةبةر دةكرد .ئةمة ناوي ئةو شيعرةية كة
خويَندبووتةوة .بريتة ،باسي دؤنكيشؤت و لريي دةكرد؟
َثةري،
بة وردي سةيري كردم.
كتوثر شتيَك لة نيطايدا تي ِ
ِ
ثزيسكيَك لة يادةوةريدا داطريسا.
هاوريَم
 من نةبووم ،زؤنكؤف ئةم شيعرةي خويَندبؤوةِ .بوو .كة دووريان خستةوة لة ئؤردوطا مرد.
َ
 نا ،تؤ بوويتَ ،دلنيام .ضؤن لة بريت ضؤوة؟ خؤ ثالتؤيةكيلة مؤد كةوتوو ئيدي ناكريَ نؤذةني بكةيتةوة.
بة بزةيةكي َ
تال وتي :لة ئيَستةدا كونيَك زياتري
ليَنةماوةتةوة.
بيَدةنط بووين .بريم لة ئاريان دةكردةوة ،بري لة رووخساري
رووني ،لة سنطي كة كاتيَك خؤي دةشؤرد لة تةشتةكةدا
رووناكي ليَوة تيَدةثةري و بري لةو شةوةي كة بة َ
حالةتيَكي
ِ
كآلوةكةي طريَدةداَ ،
كؤليَكي دابوو بة شانيداو
ذنانة ،قرديَلةي
ئيَمةي بةجيَدةهيَشت .بريم لة سامؤييلؤظ دةكردةوة كة دوايني
ضارةكي ذياني بةسةر دةبرد و بةر َ
والةت ئةم ديدارة بؤ ئةو
ِ
مانايةكي ثةنهاني هةبوو .بة خؤم وت سةيري من دةكات
بيَئةوةي بمبينيَ.
من كة هيض شتيَك ثةريَشانم ناكات ،كة هةميشة ئاراميم
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َ
دةثاريَزم ،ئةو شةوة بة توندي هةستم بزوابوو ،وةكبليَي
شتيَكي طرنط لة ئاراداية .ئةم ثرسة دةبووة ئاستةنط تا باش
طويَ لة قسةكاني بطرم .بريم ديَتةوة المثايةك بة زةحمةت
َ
كايف بؤطةنةكةي رووناك دةكردةوة ،سةر ديوارةكان ِثر بوو لة
َ
َ
منداليمدا لة روانطةمةوة ئةوةندة
ثةلةي شيَ و ئةو ،كة لة
طةورة بينرابوو ،ئةو شةوة تؤزيَك طةورةتر ديار بوو.
بة بزةيةك دةستي بة قسةكاني كرد.
 ئةليكساندرا ئيوطيؤظنا ،من تؤم هيَناوة بؤ ئيَرة بؤثرسيَك كة زؤر بؤم طرنطة و هةروابيَتةوة خيَرايشة .دةمويست
داواي ليَبوردن لة باوكت بكةم .وةك طوناهباريَكي تؤبةكار،
بيَ شةرم داواي ليَبوردن بكةم .دةتوانيت يارمةتيم بدةيت؟
بة َدلنياييةوة حةثةساو دةبينرام.
 خةتاي من لة هةمبةر باوكتان زؤر طةورةية ،باريطوناهيَكي طةورةم بة َ
كؤلةوةية .كضةكةيم ليَزةوت كرد،
تارادةيةك كوشتنة .هةرضةند كات
كارةكة لة دزي خراثرتةِ ،
َدةثةريَ ،ئةم بابةتة زياتر قورسايي دةخاتة سةر شانم.
تي ِ
ليَرةدا ئيدي دامة شريخةي ثيَكةنني.
باوةرت بة قسةطةليَكي ئامها طةمذانة هةية؟
 تؤِ
باوةرت بةم قسانة هةية؟
شيَتيت! واتا كاري كردةية هيَشتا ِ
دةستي لة ميَزةكة بةردا ،تا ئةو ساتة بةردةوام لة نيَو
دةستةكانيدا دةيطوشي.
 -نازانم ض وةآلميَك بدةمةوة .رةنطة باشرت بيَت هيض
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بةليََ ،
نةليَم .رةنطيشة دةبيَت َبليَم َ
َ
خةلكانيَك هةن كة
باوةريان بةم شتانة هةيةَ .
هةلةية ئةطةر ثيَتوابيَت ئيدي
َِ
خةلكاني لةم شيَوةية بوونيان نيية .لة راستيدا ،خؤتان
باش دةيزانن ،ذمارةيةك هةن .جطة لةمةيش ،ئةطةر لة
راستيدا َ
خةلكانيَكي لةم شيَوةية نةبووناية ،ئيدي دنيا
سةرنجراكيَشييةكي نةدةبوو.
ِ
دةستم بةرةو ثاكةتي جطةرةكة دريَذ كرد كة ئةو جطةرةي
لي َ
كتوثر هةستم كرد ناويَرم درؤ بكةم.
َهةلدةطرت.
ِ
 َسةرسوورهيَنةرة ،بةآلم من خؤم هةستم بة
بةليَ،
ِ
ئاسوودةيي نةدةكرد ،ئازارم دةضةشت ئةطةر بة طشتي تةواو
ببواية.
باش وةآلمةكةي نةبيست .ميَشكي الي فكريَكي نويَ
بوو.
 تؤ كةسيَكي زؤر نزيك ،زؤر ئازيزت نيية؟ وانيية؟ قةتنةتبووة؟ بري لة دايكت بكةرةوة .بة َدلنياييةوة يادةوةريت
َ
هةية ليَي .ويَناي بكة ثيَت بليَن كافر و بيَ دين بووة ،وةك
ئةمة وانيية مرؤظ بزانيَ باوكي نةخؤشي سفليسي هةبووة؟
ضاوةريَي ئةوةين لة
ثيَدةكةني؟ (ثيَنةدةكةنيم ).لةبةرئةوةي
ِ
ئةو دنيايش دريَذة بة نويَذ و دوعا كردن بدات ،تةنانةت ئةطةر
بووة تؤزيَك...
َ
َ
شانةكانم هةلتةكاند ،بيَئةوةي هيض بليَم.
 -دةزاني ،ساردترين ثياوةكان ،بة َدليَكي وةك بةرد،
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َ
لةطةل خودا قسة بكات
حةز دةكات خؤشةويستةكةي بتوانيَ
َ
مندالةكاني بكات .من مرؤظيَكي لةم
و ئةو قسانة فيَري
ثةيرةواني طروثيَكي
جؤرةم لة زيندان دةناسي .كةسيَك لة ِ
ئاييني ئينجيليَكي بة دياري ثيَدابوو و ئةو بةو ئينجيلة
مشكي كوشت .لة مشك دةترسا .شةو دةنطيَكي دةبيست،
َ
هةلدةستا ،ئينجيلةكةي لة مشكةكة دةطرت و لة جيَي خؤي
دةيثليشاندةوة.
هةناسةي نويَ كردةوةو قوميَك بريي خواردةوة.
شانةكانم َ
هةلتةكاند و وتم :سةيرة ،سةيرة سيَرطي
سيَرطيؤظيض ،كة تؤ بري لة شتاني ئامها بكةيتةوة ،كة باسي
شتانيَكي لةم جؤرة دةكةيت ،كة بتةويَ داواي ليَخؤشبوون
بكةيت .دواجار ،باوكم ...بةآلم قسةكةم تةواو نةكرد.
 باكوور ،لة ئؤردوطاَ ،خةلكاني زؤرباش و مةزنم بيني...
دةتوانم بؤتي باسبكةم...
َ
بةآلم كتوثر لة َ
كايف ضكؤلةكةماندا جموجؤليَك بةرثابوو.
ِ
دةطةران ،دةبوو هةستايناية .طارسؤنةكة
َكدا
ي
ضةتر
بة شويَن
ِ
بة طاطؤلكيَ دةضووة ذيَر ميَزةكانةوة ،سةطيَكي تيسكن كة لة
تةنيشت زؤثاكةوة خامؤش وةنةوزي دةدا ،ضاوة ِثر ريثؤقةكةي
كردبؤوة .ثةردة – رووكةشيَكي كؤنة و ِدراو كة دةرطاكةي
دادةثؤشي و رووناكي ئةرخةواني المثاكاني دةشاردةوة –
لةرزي :ميوانيَك هاتة ذووريَ و ميوانيَكي ديكة ضووة دةريَ.
َ
وةك هةموو َ
ثؤخل و ضكؤلةكاني ثاريس ،بؤني
كايف ثيس و
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َ
زبل َ
وزالي
ناخؤش و كؤني شةراب دةهات .قاضةكان لة نيَو
شيَداردا هةنطاويان َ
هةلدةطرت كة ماوةيةكي زؤر بوو طسك
تةر
نةدرابوو .لة هةر ساتيَكدا ،ضاومان بة ماسيحةي ِ
دةكةوت كة هةمان ئةو طارسؤنة جارجار ئاويَكي ثيَ وشك
دةكردةوة كة لة طؤشةيةكةوة دةتكا.
هةروا كة جارجار روودةدات ،من طويَم لة دةنطي
سامؤييلؤظ دةطرت ،بيَئةوةي قسةكاني دياري بكةم .ليَي
رامابووم :سامؤييلؤظ ثيَدةضوو حيكايةتةكةي لة َ
خاليَكي
طرنطدا ِبريبوو ،دةستةكاني خستة ذيَر روومةتةكانييةوة...
َ
من لة ئةنجامي ئةم ديدارةدا تةواو قلث بووبوومةوة.
َ
طؤرستاني ئةو
دووبارة ئاريانم بريكةوتةوة ،سيَنفيَرثؤلِ ،
كتوثر هةست و هؤشم
طؤري ئاريانم بريكةوتةوة.
شارةو يادي ِ
ِ
داية سامؤييلؤظ .باسي دوو ذني دةكرد كة لة ِثرؤذةي
دارستانةوانيدا ناسيبووني.
َ
 سةرؤكي ئؤردوطاكة ،ئاذةليَكي توندوتيذ ،جةلالديَك،بانطي كردن و ليَي ثرسني :لةعنةت لة شةيتان ،بؤضي ئيَوة
هةميشة ئةمةندة طويَر َ
ايةلن ،ضيَذ لة هةموو شتيَك وةردةطرن،
ِ
ترستان لة بيَطاري نيية ،بةشة ئازوقةكةي خؤتان دةدةن بة
َ
خةلكي ديكة .بةرطةي هةموو جؤرة سووكايةتييةك دةطرن،
لة كاتيَكدا كة لةشتان لة ذيَر جلوبةرطي كؤنةوة دةبينريَت!
وةآلم بدةنةوةَ ،
سةليتةي بيَشةرمانة! ئةوانيش دةيانوت:
باوةرمان بة حةزرةتي مةسيح هةية...
لةبةرئةوةي ئيَمة ِ

َ
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دةستةكاني سامؤييلؤظ كشاو ،باريك و خاويَن بوون ،بة
َ
ئةلقةيةكي ناسك و جوان لة ثةنجةيدا .حةزم دةكرد بزانم
بؤنةي ئةم َ
ئةلقةية ضيية ،سامؤييلؤظ رؤذةكاني ضؤن بة سةر
58
دةبرد ،لة كويَ دةميَنيَتةوة؟ باسي ظالديميَر بؤريسؤظيض
ناويَكي دةكرد كة خويَندكاري خويَندنطةي تيؤلؤذي بوو و
لة َ
سالي ()1919ة وة لةم ئؤردوطا دةضوو بؤ ئةو ئؤردوطا .لة
هةموو ضريؤكةكةي تةنها ئةم ناوة بيَبايةخةم لة زةيندا ماوة،
لةبةرئةوةي سامؤييلؤظ سات بة سات خيَراتر قسةي دةكرد،
َ
طرتيَبةردابوو،
وةكبليَي ئاطريَكي شاراوةو رازئاميَز بووني ِ
دةرذانة دةريَ ،وشةيةكي دةوت،
وشةكان لة بوونييةوة ِ
وشةي ثيَشووتر و جارجاريَ نيوةناضلَ
دةطةرايةوة سةر
ديسان
ِ
لةرةكةيم بؤ بيَطانة بوو .بة
جيَيدةهيَشتن .بة
طشتي دةموضاوة ِ
َ
بان طويَيةوة ،ضةند تالة موويةكي سثي ضةكةرةي كردبوو.
كتوثر ،وةك ئةوةي تووشي بةربةرستيَكي نةبينراو بووبيَت،
ِ
وةستا.
 ئيرت ئامها .بابيَينةوة سةر قسةكاني خؤمان .كاتمطرتيت .بة َدلنياييةوة كاريَكي زؤرت هةية .دةتوانم باوكت
ببينم؟ دةبيَت داواي ليَبوردن لةو...
وةآلمم دايةوة:
 باوكم مردووة.َ
ثةري .زانيم ضاوة زيت
جوولةي نةكرد ،تةنها تؤزيَك رةنطي ِ
58 - Viladimir Borisovitch

59 - Rretagne
60 - Kaledin
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َ
و درةوشاوةكاني ناهيَلن دةركي بكةيت بري لة ضي دةكاتةوة ،ض
هةستيَكي هةية.
بة خاوي و بة دةنطيَكي لة سةرخؤ وتي:
 سةيرة ،لةم َحالةتةدا داواي ليَبوردن دةكةم لةمةي كة
خؤرا بيَزارم كردن.
لة ِ
ئامها .مشتيَك ثارةي وردةي بؤ حسابي بريةكانمان ئامادة
كرد .بة خيَرايي و ثتةوي تةوقةمان كرد ،ئةو بؤ الي ضةث
و من بؤ الي راست .دنيا ئةوةندة تاريك بوو دةموضاوم
نةدةبينرا.
َ
ئةو رؤذة ،موبةقةكة ِثر بوو لة دووكةل و هةناسةي
مرؤظي دةطرت ،ظارظارا سثايطيَتي دروست دةكرد .ثيَرتؤظ،
ظؤن مؤر و ظاسيا و سرتنؤسؤظ كة لة برؤتاني59يةوة هاتبوو
(بة برينيَكي طةورة بة دةموضاويةوة ،يادةوةرييةك لة
كالدين )60طةيشتبوونة سيَيةم ثةرداخ .لة نيَوانياندا دانيشتم،
ثيَكيَكم خواردةوةو وردة وردة لة بينيني ئةوةي كة ظؤن مؤر
ضةتالةكةي َ
َ
دةئاليَنيَ ،قاقام ليَدةدا.
سثايطيَتييةكة لة دةوري
دةطؤرا
لة كاتي ثيَكةنيندا دةنطي ثيَكةنينةكةمم دةبيست كة
ِ
َ
بؤ طريان .وةك بابة و ظارظارا ،خةسلةتيَكي خيَزاني بوو.
سةرباري ئةمةيش ،منيش وةك ئةوان حةزم دةكرد بة كارتي
ياري كاغةز شيَوة دروست بكةم .هةستيَكي تةمومذاوي
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طؤريني ضكؤلةترين شت لة ذيانمدا ،زياتر
بيَتوانايي لة ِ
َ
دةيخستمة ثيَكةنني .بةآلم باشرت بوو لةطةل ئةوانيدي ثيَبكةنم
تا بة تةنيايي لة ذووريَكدا ،كة بة دريَذايي زستان طةرم
نةدةبوو ،لة ذيَر بةتانييةكي ناسكي ري َِريَدا سةرم رؤبةرمة
ثشتييةكي رةقةوةو بطريم .ئامهابوو و هيشتايش ئامهاية،
ذياني من.
َ
كةلوثةلةكاني ضواردةورمان بةردةوام سست و فشةل دةبن.
هةريةكيَكيان تاقانةيةو شتيَكي ديكة جيَطةي ناطريَتةوة.
مرؤظةكان سات بة سات زياتر َ
هةلديَن .وةختيَك لة كاتي
دةطةريَنةوة.
رؤيشتندا دةيانبينم ويَناي دةكةم بةزوويي
ِ
هةموو شتيَك وندةبيَت :نان ،كاغةز ،سابوون ،نةوت و
زي َِر .خودي دنيا بةرةو لة ناوضووني دةضيَتة ثيَش و لةم لة
ناوضوونة طشتييةدا ،رووناكييةكي ثريؤز ،كة ئيدي نةك لة
لة ئةستيَرةيةك كة ماوةيةكي زؤرة كوذاوةتةوةَ ،
بةلكو لة
تةميَكي بريسكاوة و لةرزؤكةوة َ
هةلدةستيَ ،دووبارة ،بيَ
هيَز ،ثرتةثرتم بؤ دةكات.
َ
ناتوانم بليَم ئةم رووناكيية دووبارة كةي و ضؤن دةركةوت.
ئيدي ئةو ضاوة كارتيَكةرةي رابردوو ،ئةو بؤنكردنة ،ئةو
َ
منداليم نيية .بةآلم
هةستياريية توندوتيذةي سةردةمي
دةزانم لةم ذيانة رةشةدا ،هاوكات كة الواز و ثري و زةين كويَر
دةبم ،بةهيَز و تاووياويَكي تايبةتةوة لة بؤسةدام بؤي .ئةم
َ
سةخلةتييةكان ،وةك بيست َ
سال ثيَشرت
شتةي كة ،سةرباري

لة مندا دةذيَتةوة ،ئةطةرضي زؤر مةنط و قورسة ،دةتواني
ناوي بنيَي حةز بؤ طةورةيي ،تينووي ئاوةزمةندي ،عةشق و
حةقيقةت .ئةم وشانة بةيانكةري شتاني جياواز ننيَ ،
بةلكو
دةرؤم
بةشي طشتيَكي بيَكؤتايني كة من لة بةرامبةريةوة ِ
بةراستي ،دةتواني باسي طةورةيي بكةيت،
بيَئةوةي بيبينمِ .
كاتيَك نةداري و سووكايةتي بة حةقيقةت دةيكاتة كاريَكي
نةكردة؟ لة كارةكةي مندا لة دوكاني شتن و ئوتووةكةدا،
َ
لةطةل ثوورم لة موبةقةكة بووم ،ض
لةو شةوانةدا كة
سةرنجراكيَش
ئاوةزمةندييةك بووني هةية؟ عةشق ،كة هةرطيز
ِ
نةبووة بؤ من لةم نيَوةدا ضي دةكات؟ حةقيقةت ،كة هةرطيز
بريم ليَي نةكردؤتةوة ،ضؤن ئةكريَ كار لة من بكات؟ بةآلم
هةروةك بيست َ
سال ثيَشرت ،هةستياري ثاكذي رؤحم دووبارة
تيذ دةبيَت :لةم رادةيةدا ،بيَطومان تةنها دوو يا سيَ جار لة
ذياندا روودةدات و َدلم خةبةر دةدات كة رؤذيَك ،رةنطة لة
َ
سالي ( )1960جاريَكيرت دةرفةتي ئةزموونكردني هةستيَكي
هاوشيَوة بة من ببةخشريَت.
لةو كاتةدا سامؤييلؤظ لة كويَ دةبيَت و ضؤن من ئاطادار
دةكاتةوة؟
َ
ثالتؤي درِاو  83نينا باربارؤظا
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