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 ناو كاتدا كانی بیك&ت لهرهتی كاراكتهبس&ردیهئه

 

 دیدی من

 حمانبدول>هعهرگ&>انی: كاوان كردن و وهئاماده

 

 

 

(کۆتایی گHمH، ڕۆژە خۆشHکان،  لH ھHر چوار شانۆنامHکHدا وانیچاوەڕمۆتیڤی کات و 
دەدەم  ھHوڵ وبارە دەب&تHوە.ود) پدوا شریتی کرا و گۆدۆدا یلH چاوەڕوانی

وشی وت &ک&تبکتHرەکانی ەبۆچی ھHمیشH کار" ، ھHروەھاب&ک&تیونی کاتی وت&پHڕب
یHک&کH لH  زینۆ. بکHمHوە شی ،و ژیاندا ئازارچHشتن و تراژیدیا دەبن لH ن&وان مردن

ھHوbی دا بناغHی ت&ز_کی فHلسHفی ج&گیر  لHسووفHکانی سHدەی شHشی پ&ش زاینفHی
 ؛نH چاالکی ،وHb بوونی ھHیHوکH نH ج پارام&ندسمامۆستاکHی  یبکات، بH ھاوکاری

ئارگۆم&نتH  بH ھۆی زینۆ کH تHنھا نHگۆڕ_ک و گۆڕاو_ک ھHیH. دئHوەی ڕاگHیان ھاوەھHر
 یلHگHڵ شو_ن و کاتدا پHیوەندی ج&گیرخست کH جووHb و فیکری یالHکتیکHکHیHوە دەرید

Hڵ واق و نییHگHکیلHردووندا یHری  عی گHوھHج Hوە، چونکHواقیع ب&ناگرن.Hو  کۆتاییHئ
 مرۆڤHکان یسنووری دونیای وەھمی ڕواHbتدا لH: لH یHکتر جیا دەکاتHوە دوو جۆر دونیا

Hن لHەوە دیاری دەکر_تکاتالی Hرد، کHدروست دەکات، وگۆڕان و ج ەواموەھمی ب Hbو
 ی جیھان&کی ب&کۆتایی، جیھان&کی یHک&تی.واقیعاستی و ڕلH دونیای 

ی مرۆڤ ڵ)گنۆسیۆلۆجیکا( زانیاری ئام&ریڕەخنHیان لH  پارام&ندسو  زینۆ
بوو، جیھان ھHی بHرانبHرشکان کH مرۆڤ  گرت و ئHو ت&>وانینH بنHڕەتHیان ت&ك

 Hوەیان کرد کHوە زانیندەستنیشانی ئHکانی ھۆشHھۆی ئۆرگان Hب  .HیHbHو ھ Hوەھم
ئاماژەی بH دژ_تی ن&وان  زینۆ ە. ھHرچHند"بۆ ف&ربوون نییHشت&ک "وتی: گ پارام&ندس

لHم بارەیHوە تاقیکردنHوە ئHنجام  ب&ک&تبۆیH  ،ا کردو کرۆکی دونی مرۆڤبیرکردنHوەی 
 .دەدات

 و شکاون دیاریکراوی خۆیاندا ت&ك یلH دونیای سروشتی ب&ک&تەکانی کارەکتHر
 سHربHخۆیی کاتکHوتنیان بۆ ناو و  : لH کاتپارام&ندسنH ھHbHکHی وۆچوب&بHرین لH ب

)independent of time( گۆڕن.وو جوHوان ج&گیر و نHئ ،Hb Hوان ئHرچی ئHگ
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بsHم ئHوان ھ&شتا لHگHڵ مرۆڤ و ھۆش ەوە، پارام&ندسHکHی واقیعدەکHونH ن&و دونیا 
 _ردەکHیHتیزو دونیا ئHب &ک&تبەکانی کارەکتHرتراژیدیای ھHستی مرۆڤدا دەم&ننHوە.  و

و ئHستHمی  وەھم لH ب&بHرینHوەی دونیایHکی ووبHڕووبووبۆ ڕە نHبوونی ھ&ز
بHو  ،دونیایHکی ب&کۆتا بHرانبHریHکخستن&کی دیاریکراو و ژیان&کی دیاریکراوی مرۆڤ 

  ش&وەیH دەم&ن&تHوە.

 Hی سوب&کت و ئۆب&کت کامۆبۆیHکرد  یک&ش Hچ>ی و نامۆبوونی دونیاب ،
بH ملمالن&ی  شۆپنھاوەرو پ&ش ئHوان  برد ناو دوالیزمسوب&کت و ئۆب&کتی بH  دیکارت
 دەبینر_ن. کاتو  انڕگۆل&رەوە دیدگای  .ناوی برد ئیرادەو  جHستHن&وان 
H جیاوازەکانی یکات، یان تا ڕادەیHک کاتیگۆری یلH جیاوازی د_ت پ&ک دژوازییHکHئ&ستا 
 سنوور. سنووردار و ب&کات: 

یHکHکانی ژیان دەردەچن، کH دوایلHوداوە یHکولH ڕیزی ڕ ب&ک&تەکانی کارەکتHر
دەرگا ا سات&کدا دەوەست&ت کH ھو لH تHن دەکات دروستوەھمی گۆڕانی خ&را لH کاتدا 

، جیھان&کی ئHبس&رد لH دەدات پv ییدەکاتHوە و بHردەواموHb ودونیایHکی بv جبۆ 
ب&بHریبوون  ئHوان دا. ئHوان لH ناو کات و بۆشاییدا دەوەستن، لHڕاستیHتدایئHبس&ردی

ی بوونیانHوە ڕووبHڕوو دەوەستن، لH دونیایHکدا کH کرۆکی واقیعبH  لHو کاتیگۆرییانH و
، خراپترین دوژمنو دەبن بH  توەست&). زەمHنیان دەH )infinityکHی ب&کۆتاییHیڕاستی

 یبیرکHوتنHوە و ب&بایHخبوونی گHشبینی بH ھۆی، تلHڕاستیدا کات بوونی نام&ن&
ات لH دەستی دەدات کاتانHدا ئHوەی ک دەشک&ت. لHو ) ت&کTomorrow( سبHین&وە
دەکات چیتر  نی وەھمHکH وا دەردەکHو_ت بب&تH ژیان&کی سروشتی، واووماھیHتH: ڕ

 . تنHم&ن& ھۆش

، پ&شنیاری کH پ&شکHشی دەکات زینۆکHکانی ویHک&ک لH ل&کۆbینHوە بچو
گرە و نیوەی ب>ژەرەوە ناو بب>_کی دیاریکراو ھHرزن ھbH" :کۆمbH&ک ھHرزن دەکات

HکHbHکۆم، bHماوە ھ Hوەی کHبپاشان دووبارە ب>_ک لHو ش&وەیHگرە، ب." Hل HردوونHم گ
، ب&تHوەبت&ک کH لH گشت&تی نزیک ھHرکا وب&ت.وکۆمHbHکH دەش&ت تHواو ب وەیHداانHب>

Hزیادوەھ&واشبوون Hری ڕابردووی دوورکات. دە ترکHکارەکتHدەب&ت،  خ&رایی پ> ەکان ب
 ماوەیHدا لHو، تو ھ&واش ھ&واش ت&دەپHڕ_ ئ&ستالH نزیکترین کاتدا د_تHوە بۆ  بsHم

ھHمووی دەوەست&ت، کH بHرەو  کاتوردتر و وردتر وردوخاش دەب&ت، لHڕاستیدا 
ەکان مHحکوم کارەکتHردەوەست&ت، ھHموو  کاتکات&ک کۆتایی و مHرگ دەڕوات، 

 کی ئHبHدی. نییHدەکر_ن بH چاوەڕوا
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ھHرزنHکHوە، بH ڕوونی لH شانۆی  لHبارەی کۆمHbH زینۆپHندە کورتHکHی 
HمHی  داکۆتایی گbسا Hو_ت کH١٩٥٧دەردەک Hف Hش کراڕلHک  :ەنسا پ&شک&bHکۆم

  کۆمbH&ک ڕۆژابوو بۆ ڕەکH گۆھHرزن

 
بH دوای  تەگHڕ_د[ چرکHسات بH چرکHسات، تک تک، وەک تۆوی ھHرزنی...ھام: 

وشHیHکدا] ئHم زمانH، ئHم زمانH یۆنانییH کۆنH، بH در_ژایی ژیان چاوەڕوانین ژیان&ک 
 بھ&ن&ت. پ&ک

H لH کۆتایی ھاتن و یریتیشانۆکH، ب یوەک ناونیشانHکH، مۆتیڤی سHرەکیھHر 
، بbHکو وەک ئHکتHر_کیشن کH تHنھا وەک مرۆڤ ھۆشیار نینەکان کارەکتHر، یاریکردن

 یHک سHبارەت بH چاوەڕوانی دەکHن. ییار

Hموو دراماکانی  لHدا ب&ک&تناو ھHمHکۆتایی گ bیاری دەکات. >د Hیاری ب Hەقان
ەڕوانی ل&دانی چاو وینیدەکHن تا ب&ت،  گۆدۆ چاوەڕوانی ئیستراگۆنو  ڤالدیم&رکات&ک 

کوڕی  یکلۆڤچیرۆکHکH و  یوەک قارەمانی سHرەکی ھامب&ت،  شHوزەنگHکH دەکات تا 
سHرەکی لH  یوا دەردەکHو_ت کH مۆتیڤ چاوەڕوانیدان. لH لنیو  ناگو باوکی  و دایک

یوە، >و سیمبۆلی جیاوازیان دەرب ھHرچHندە و_نH. ھHمان بیرۆکH ب&ت ھHرسv شانۆکHدا
Hبs رمHچاوەڕوانیکارەکت Hیان یەکان لHکHرگدان، کۆتایی موعاناتHم  ،HمHکۆتایی گ)

 گۆدۆدا). یچاوەڕوانی (لH کۆتایی بارودۆخH ناتHواوەکHیان ڕۆژە خۆشHکان)
و سv ماوەی زەمHنی  نمایشی سv نHوە ھام دایک و باوکی ڵلHگH کلۆڤو  ھام

وەک  وەوڕاھات وابHرجHستH دەکات.  ھام، ڕابردووی ھاموەک کوڕی  کلۆڤدەکHن. 
 نیلو  ناگ. b&ن&توبجو ھامەیتوانی قاچHکانی وەک تافی الوی دئHو ب&ت، ئHو 

وHbیHکیان پ&دەچ&ت لH وج دەکHن، ئHوان بHتHمHنن، ھHر ھامئایندەی  ینو_نHرایHتی
 یە، نو_نHرایHتیکاتچیرۆکی ناو  یخۆی پاHbوانی سHرەکی ھاممردنHوە نزیک ب&ت، 

دەردەکHو_ت کH  والHبارەی نHپچ>انی کاتHوە دەکات.  زینۆئ&ستا و چHمکHکHی 
 ھHمانکاتدا دەکات: یHکHم ئاستی ئاسۆییH دوو جۆر ئاستی کات لH ینو_نHرایHتی

ۆن بۆ ئHو خاڵ، ھ&Ä&کی ڕوونی کات لHم خاHbوە دەڕەکان وەک کارەکتHر(ھۆریزۆنتال)، 
خشتHی Hوە بۆ تHمHنی پیری. یدەب&ت، لH الو_تی ئHوە ھHر سv نHوەکHی ئ&ستای ت&دا

ەکان و خزمHکان و کارەکتHرئHم ش&وە ھ&ÄییHی کات، لHناو ھHموو تHمHنی 
 پHیوەندیHکانیاندا دەردەکHو_ت.

Hکی ستوونی ل&Ä&وە ھHکی دیکHالی )vertical ،HیHھ (Hب Hکداھاتنی کHە کاتدوایی
). ئHم جۆرەیان زیاتر infinity( بۆ ب&کۆتایی تدەب&تHوە و دەگۆڕ_ &واش، کH ھزینۆالی 
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Hن  لHتی دەکر_مھاالیHرایHموو تەوە نو_نHندە ھHرچHر، ھHو کارەکتHەکان ل
(کات)  ڕابردوویان پ> دەب&ت، ئHوان نزیکن لH داھاتوو، ھ&واشییHکHھHلومHرجHدان. 

وک دەبنHوە و لH چرکHسات&کی سادەدا ووک بچوو بچوردە وردە دەڕز_ت، پارچHکان 
، سنوور_کH لH ن&وان ناگاپ&ی H، لH ھ&Äی کاتدا کH دەست بن&ئHوە دەریایHکی بدەوەستن. 

سHر  و کردیH ۆژەیHک>ەی کردە پئ&ستای ب&سنوورئHم  ب&ک&تڕابردوو و داھاتوو. 
ناوەڕاستی تHختHی H ناڕ_کHکHوە کH لH یو کورسی ھامی کارەکتHرستHیج، بH ھۆی 

HدایHشانۆک. 
 کHی خۆی و ڕایHکH دەباتHوە ج&گکورسییH کلۆڤ[ ھام: بمگHڕ_نHرەوە ج&گاکHی خۆم."

 ی منH؟H] ئ&رە ج&گتدەگر_

 ی تۆ ئ&رەیH.HبvbH ج&گ کلۆڤ:

 بHتHواوی لH ناوەڕاستدام؟ ھام:

 ...با بیپ&وم کلۆڤ:

 زۆرتر یان کHمتر، زۆرتر یان کHمتر!ھام: 

 ] ئ&رەیH.توb&ن&وکH کHم&ک دەجکورسییH[ کلۆڤ:

 کHدام؟Hاستی ج&گڕبH تHقریبی لH ناوە ھام:

 ەb&م!دھHر ئHوەندە  کلۆڤ:

 "Hوە.تاسڕوت؟ خ&را بمخHرە ناوەگھHر ئHوەندەت  ھام:

 
ج&گیری بکات، ڕەنگH حHز  ناوەڕاستی ستHیجHکHدادەکات کH لH  کلۆڤداوا لH  ھام

دا، تا دەستی بگات بH ئ&ستاوsییHوە لH ساتی وپ&ی توانا بچ&تH ناو قبHبکات 
 ورودر_ژی کۆتایی. وئارەزووکردن&کی د

H بH یپHیوەستبوون&کی بنHڕەتیدیکH،  کH لHم خاHbوە دەڕوات بۆ ئHوانی ش&وە ھ&Äی کات
یHک نیشان یHکی یHکلHدواییھاوبHش زینۆی ) کاتvertical( گۆڕانHوە، کات&ک کH ستوونی

یH و دەب&ت چۆن یچ نHخ&رداری ئHوەن کH گاەکان ئاکارەکتHر ترەوەالیHکی  لHدەدات. 
 ەکاندائۆب&کتکHن. گۆڕانHکان لH چواردەوری ب&ت، لHڕاستیدا ئHوان درک بH گۆڕان دە

ئیدی تایHی پایسکیل&ک نHماوە، ئیدی  ،ونی ناب&تووشت بئیدی سرڕەنگ دەداتHوە، 
 . کانیشیاننییHجHستHیی و دەروونکارییH ، ھHروەھا گۆڕانییHئازار_کی بکوژ 
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ەگۆڕ_ین، قژمان دەوەر_ت، ددانHکانمان دەکHون، دبsHم ئ&مH ھHناسH دەدەین،  ھام:"

 "گHشانHوەکانمان، بیرۆکHکانمان.

Hش لHزموونی ھاوبHوە، ئHکی دیکHسات&کی دیالیHگۆڕی چرکHکی نHورودر_ژی وی
 ون&کیوبھاوبHش دەدا، بHردەوامیHک&ک لHو ھۆکارانHی کH بیرۆکHیHکی وەستاو دەکHن. 

یش کلۆڤھاوار بۆ ئازارە کوشندەکHی دەکات و  ھام کاتی شانۆکHدا لH. وبارەیHود
وبارە ووبارە دەکاتHوە کH دەڕوات، کHشوھHوا و دەریاکH وەک جارانن، دوئHوە د

Hوەی شانۆکHو  دەستپ&کردن .Hنمایشکردنی وەستانی کات 

 

 کاتژم&ر چHندە؟ ھام:"

 .وەک خۆیHتیھHر  کلۆڤ:

 تHماشات کرد؟ ھام:

 . کلۆڤ: ئا

 ھام: ئv؟

 ." کلۆڤ:سفر
 

و لH چHند فۆڕم&کی جیاوازدا  ش&وەی مۆتیڤ&کی بازنHییدا لH کات ج&گیربوونی
دەبات، بH  چواردەوری جیھاندا وک بHوبچ یگHشت&کبHرەو  ھام، کلۆڤدەردەکHو_ت. 

ەیگHڕ_ن&تHوە بۆ ئHو شو_نHی کH دو  تدەن& چواردوری دیواری ژورەکHدا پاbی پ&وە
وبارەبوونHوەکH لH وی دیت&ننHداب&ت. چۆ ویوو، وەک ئHوەی ھیچ ڕووبوب ل&ی ج&گیر
ھHروەھا ھHند_ک دیالۆگی لH سHرەتای شانۆکدا؛  دەچ&ت پاسکیل تایHیمۆتیڤی 
 وتراوە. گی دەکاتHوە، لH کات&کدا دووبارە_ک چHندین جار کارەکتHر، کH دووبارە

 
 ھامالی  و بHرەو تربینHکH دادەگر_ودەکات] خۆHbم&شییH. [دو [سHیرکلۆڤ: "

[لHسHر پHیژەکH  بHھ&زتر] خۆHbم&ش. [سات&ک ھ&زەوە] خۆHbم&شی. . بHتدەسوڕ_
 .]تنزیک دەب&تHوە و بH گو_یدا دەچرپ&ن& ھامو لH دواوە لH  تدادەبHز_

 " خۆHbم&ش؟ تبوو بÄ&ی ] خۆHbم&ش! ئایا گو_م لvتھام: [دادەچHÄک&
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ن&وان ژیانی  لH ن&وان ڕابردوو و داھاتوودا دادەکوتر_ن، لH ب&ک&تەکانی کارەکتHر

H، کH ت&کHbHیHکH لH یڕابردوو و مHرگی داھاتوو، ھ&مای شو_نHکHیان ڕەنگی خۆHbم&شی
 .HکHبۆ ژیان و مردنی شو_ن HکHر ڕە یڕووناکیڕەش و سپی، ھ&مایHکانی سHنگ

 لH در_ژەی شانۆکHداڕەنگی دەریا و زەوی ب&ت.  تەکر_دستHیجHکH و دەرەوەی 
Hنجام ھ&ندە ئەبنHوە، سHردوbترە ووbتر و قوق ەکان لH ساتHوەختی جاویدانیداکارەکتHر

لH لHدەستدانی ەکHن، دعبیر_کی جیاوازتر لH سیفHتی کات دەبنHوە کH وشHکان تH وڵوق
 یHکHی.یمانا ڕاست

 
 ھام: دو_نv! یانی چی دو_نv؟"

 Hکار دیتوندوتیژکلۆڤ: [بHب Hو وشانHئ .HکانHییbۆÄباری کHوە] یانی کۆتایی نالHنم ەھی&
بکH. یان  جا ئHگHر ھیچ مانایHکیش نابHخشن، ئHوا وشHی ترم ف&رئینکH ف&رت کردووم. 

 "خHم.بگHڕێ دەمم دا ل&م

 
ودۆخH سHختHکHیان چارەسHر بکات بارئHوان بۆ گۆڕان&کی ڕادیکاsنH کH  ئارەزووی
Hکلۆڤ .دەرچوون vپ Hوەکانی لá&ن&ت و پHکانی دادەکHعلHدیش ھامدەکات،  ن Hو_ت بHەی

vور ل&ی بدر_ت، تا ئازارەکانی کۆتاییان پHب&ت.  ت 
لHسHر ھ&Äی یHکHم  بنHوە و بینینی ژیان وەک ئازار_کەکان نزیکتر دەکارەکتHر

لH ناو م کHس ب&ت ڕەنگH ئHو یHکH کات&ک کH ھام گلHیی ئHوە دەکات ،دەردەب>در_ت
 بوونHوەرەکاندا کH ئازار بچ&ژ_ت.

 ؟" کانیان دەگاتH ئازارەکانی منەزارئا ھام: بsHم"

 
ە بۆ ژیان و ئ&ش و ئازار. ویستی شۆپنھاوەرمHبHستی لH ت&>وانینی  ب&ک&ت ەدا>لHم د_

 ،لH غHریزە و ویست Hژیان ب&سنوورە و ج&بHج&کردنیشی سنووردارە. مرۆڤ ل&شاو_ک
 Hرگیز ناگات بHوەری و ئاسھHختHندی و بHرودەیی. وج&ی ڕەزامHب&ک&تەکانی کارەکت 

دان بHوەدا  کÄۆڤچارەنووسی خۆیانن،  ییbنۆی کۆتایی گHمHدا، ئاگاداری کÄۆلH شا
چونکH  ،و باوکی دەب&تHوە ڕقی لH دایکھام ەن&ت کH ئHو ھHرگیز دbخۆش نHبووە، د
یش ت&>وانینی نیلو  ناگبوونی و ف>_دانی بۆ ناو ئHو ب&زارییH، ونHتH ھۆکاری لHدایکوب

 وەک نوکتHیHکی تاڵ دەردەب>ن.خۆیان بۆ ژیان 
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[وەستان]  وک، ب&زاری] دونیا بکH ووھام: بHڕ_ز، ھ&ی بHڕ_ز، سHیر_کی [ئاماژەیHکی س"

 "یHوە] ئHم پانتۆHbی من.یسHیر_کی [ئاماژەیHکی خۆشHویستی، بH شاناز

 
دەدات و  ھHناسHیان پv وی مردن دەکHن، بsHم ویستی ژیانئارەزوئHوان 

vردەوامییان دەداتHوە نزیکن،  نیلو  ناگ .بHکHئامانج Hت زۆر لHنانHتHر وا ئHگ
ڕەھاییHکی  اHbکHیHوە>شو_نH س&نت بH ھۆی ھامیش مردووە و نیلدەربکHو_ت 

، اون لH یHکتر>داب دیوارەکHوە ھHموویان بH ھۆی ەھHرچHند. کÄۆڤج&گیریتری ھHیH تا 
، ھHمان بارودۆخ و ئازاریان ھHیH. نییHبsHم سHڕەرای تHمHنHکHیان کH گرنگ 
Hرەتای شانۆکHس Hموویان، لHدابارودۆخی ھ Hن  لHەوە باس دەکر_ت، کات&ک ھامالی

&bتدە: 
 م بۆ خواردن.دەناپv ھام: من ھیچی دیکHتان "

 . کلۆڤ: کHوایH دەمرین

 "ھHموو کات برسی دەبیت.، تا بژیت مدەدەپv : من ھHند_کت ھام

 
ولی وی ئHیل١٧کH یHکHم جار لH  ڕۆژە خۆشHکانHکHی شانۆی یە سHرەکیکارەکتHر
لH  ،کاHbو ژن&کی قژ کH تHمHنی پHنجا ساHb ەنیویکرا،  دا لH نیۆرک پ&شکHش١٩٦١

ناوەڕاستی ستHیجHکHدا چHقیوە. لHڕاستیدا تHپۆbکHکH ناوەڕاستی ستHیجHکHی داگیر 
نغرۆ دەب&ت، سHرەتا لH  وینیکردووە، کات وردە وردە تHپۆbکHکH بHرز دەکاتHوە و 

 ینۆستالژی ییادگاری کبووە بH ھHند_ وینی. ڕابردووی کHمHرییHوە، پاشان تا بینHقاقای
 داھاتوو و کۆتایی بHدەست بھ&نر_ن.   HوەبH ھۆیتا  نییHزۆر دوور، ھیچ ھۆکار_ک 

، لH سنووری ن&وان ڕابردوویHکی دوور دایHئ&ستالH گردەکHدا چHقیوە و لH کاتی  وینی
لH  وینیە. ئیستراگۆنو  ڤالدیم&رو داھاتوویHکی فراواندایH، بارودۆخHکHی ھاوش&وەی 

شHودایH تا ب&ت.  یلH چاوەڕوانی ،بدات زەنگHکH تا لv یچاوەڕوانیدایH، لH چاوەڕوانی
ج&گیرییHکHی ناچاری دەکات کH در_ژە بH بارودۆخHکHی بدات و ویستی ژیان 

 بوونی دەدات.مانHوە و بHردەوام ییارمHتی

 
" ،vbHوە وینی: بHرز دەبوومHبHئ] ،HگیرامایHر ئاوھا نHدەستی گ Hم بHئاماژە دەکات] ب

ڕەنگH ڕۆژ_ک  [وەستان] شینایی ئاسمان.دەبوومHوە بۆ  ش&وەیH، بH ئاسانی بHرز
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Hڕزەوی کۆڵ بدات و بsدەوروە Hرچی لHھ&زە ھHھ&ندە ب HکHم بکات، ڕاک&شان HرمHب
  "و ف>_م دەداتH دەرەوە. تدەیشک&ن&

 
، بsHم ویستی دەکات چHشتن دەوەست&ت، ئارەزووی کۆتا شHویلH ئازار وینیکات&ک 
، ادات. ئHو بHغیلی بH ئاژەHb دڕندەکان دەباتھاتن و مHرگ نبbH&نی کۆتایی ھHرگیز ژیان

Hب Hئازار دەمرن.  ییخ&را چونک vو ب 

 
خۆت چاو  ، ئHوا بۆتئازار نHچ&ژی شتی لHناکاوەوە کھHند_ بH ھۆیوینی: ئHگHر "

Hروەھا ،(چاو دادەخات) دابخHتا د_ت ھ Hو ڕۆژە بکHچاوەڕ_ی ئ (وەHچاو دەکات)،  وHئ
گHرمادا دەتو_تHوە و شHویش سHدان کاتژم&ر  کH گۆشتی مرۆڤ لH ب&ت ۆژە خۆشHڕ

در_ژ دەب&ت. (وەستان) کH خۆشHویستی لH دbماندا نام&ن&ت و ئیرەیی بH گیانHوەرە 
 "دڕندەکان دەبHین...

 
ئHو لHسHر سنووری ڕابردوو و داھاتوو چاوەڕوانH، زیاتر مHیلی داھاتوو دەکات لH پاڵ 

 Hیدا.&واشHکت&پHڕبوونی کاتH ھ

 
" vوە، ھیچی لHی وەک خۆی ماوەتÄ_تی، وHشو_نی خۆی Hل Hوینی: وەکو جاران جانتاک

Hو جانتایHمان ئHھاتووە، ھHنHو ڕۆژە دات یHئ Hوەی بچ کHو پ&م... بۆ ئHم بۆ بازار. ئ
 "ڕۆژە. کام ڕۆژە؟

 
یH، کH بH یHکی شیرینH "ستایلH کۆنHکH"یدا ماوەتHوە یادگاروینیئHوەی لH یادگHی 

 وینیوژ_ن&ت. ویHکH کH ھHست&کی خۆش دەور، بsHم یادگارینییHدbنیاییHوە دbخۆشکHر 
تHنھا لH ڕ_ی فۆڕمی یادگHوە ھHست بH ئاسوودەبوون دەکات؛ ھHموو شت&ک 

ەوە دەبینر_ت. ئHو ھHمیشH ھHوbی کاتئاسانH، جوانH، کات&ک لH مHودای دbخۆشکHرە، 
دەب&ت بH  ئ&ستاکات&ک کH ڕابردووە.  Hی خاb&کHوە ببین&تنگئHوە دەدات کH ئ&ستا لH ڕوا

ئHوا لH ئ&ستادا  وە یاد، ئHگHر ھbHبژاردن&ک ھHب&تتHنھا شتH جوانHکان د_نH ،ڕابردوو
ی ڕابردووجۆرە ئHو بH ژیانی  بHمبگیر_ت.  خۆ بHدوور ،لH ئازارەکانی بوون تناتوانر_

 دەکات بHرگHی ئازارەکانی بگر_ت.  یدا دەکات، ئHوەش وائ&ستامامHbH لHگHڵ 
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 "ۆژ_کی خۆشی دیکH.ڕۆش دەب&تH< Hموینی: ئاه، ئ"

 
بارودۆخHکHی ھbHب&ت. ئHو خHریکی یاریکردنH بH  دەرچHیHکی دۆزیوەتHوە تا لH وینی

، چHندین شتی تا دواییئاو_نH، زەڕەبین، فÄچHی ددان، شانH...  :شتH بچووکHکان، وەک
جانتاکHیدایH. ئHو شتانHی کHو ئHو لH ناو جانتاکHیدا ھHیHتی و جۆراوجۆر لH ناو 

تی ژیانHوە یHنئHو شتانH بH ڕۆتیپ&شووی نیشان دەدات.  &ن&ت، ژیانیەھد بHکاری
وە ئHو ۆئHلب&ر کامالیHن  لHدژی ھHر جۆرە ئازارچHشتن&کH. دەیبHستنHوە، ئHو خووەش 

 ئHبز_ردیHتڤایHتی لH بHئاگابوونی تی ژیانH باس دەکر_ت، ئHوە شت&کH کH مرۆHنیڕۆتی
بsHم لH ھHمان Hکانی ژیانHوە د_ت، ی"ماندوویی، لH کۆتایی کردارە میکانیکی دەپار_ز_ت:

 "دەکر_نHوە. Hکانیھۆشیاریکاتدا پاbنHرە 

 Hک Hوینیئاشکرای  Hپ&ش Hکی لHو دەزان&ت چ داھاتوویHتی، ئHئاگاداری بارودۆخی خۆی
گHر ئHوە کۆتا نمایشی ئHتHنانHت و بارودۆخHکHی لH ھیچ حاHbت&کدا باش ناب&ت. 

بH موتHÄقی قسH بکات. ڕەنگH زۆر لH مردنHوە  وینیب&ت، ئHوە ناب&ت  ب&ک&تشانۆی 
 نزیک ب&ت، بsHم ناتوان&ت دەستی پ&ی بگات. 

 
  "، ئHو کاتHی کH وشH سوودی نام&ن&ت.وینی ی: بیر لH داھاتووت بکHرەوە،وین"
 

لH پHردەی دووەمدا  وینی ە، کH ھHرچHنددbنیامان دەکاتHوەل&ی  ب&ک&تئHوە ھ&مایHکH و 
خHریکH نغرۆ دەب&ت، بsHم وا بH زوویی نامر_ت، کاتHکانی بH ھHمیشHیی ھ&واش 

لHسHر ھ&HÄ  کاتدەدات، بsHم چونکH  ڕووپHردەی دووەم گHل&ک گۆڕان دەبنHوە. 
لHناو کات و  وینیتHوە. ووەڕوونHکHی ت&نHپHڕیوە، مانای وایH لH ئامانجHکH نزیک نHب

vری لHواوی سHتHبۆچی کات ھ&ندە ھ&واش  زەویدا نغرۆتر بووە، ب Hدەش&و_ت ک
بوەست&ن&ت لH بوونیدا یHکانی ڕابردووی یکH دژوار نییHئHو توانای ئHوەی تHوە. ووەب

 نی ڕابردووی. وبHبv پ&کداچوون و ت&کbHبو

 
یHک لH ی[وەستان]... دەb&م بیرم لHو شتH دەکردەوە کH جیاواز وینی: بیرم ئHکردەوە..."

ەb&م دەمگوت [وەستان] د[وەستان]  نییHو دووەم و دواتردا چرکHی یHکHم ن&وان 
ک لH ن&وان چرکHی یHکHم و ئHوی جیاوازییHتۆ ناگۆڕ_یت، ھیچ  وینیەمگوت، د

 "وژ_نمHوە؟و، بۆ جار_کی تر ئHو بابHتH بورنییHداھاتوودا 
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بووە. ئHگHر کات بHسHر  زینۆی کاتونHوەی لHناکاوی وئHو گیرۆدەی چHمکی شیب

 پارچHی یHکHم و وینیئHوا "کر_ت: ب جیاوازی دیاریکراودا دابHشچHند پارچHیHکی 
 ونیوڕ نادات. ئ&ستا ئHو بHو گۆڕان ھHرگیز ڕو ،"دەکاتHوە دووەم لHوانی تر جیا
H لHوە)، کH ھ&واش دەب&تHوە و ی(تراژیدیاکH بریتی دەزان&ت، زینۆدەربارەی کات الی 

 چرکHکان وا دەردەکHون کH ب&کۆتایین و تHواو نابن. 

 

 
 زینۆکات الی 

 
 

ش&وەی فۆڕم&کی پHتی  بHئHزموونی کات ت&یدا ئHو شانۆیHیH کH  گۆدۆدا یلH چاوەڕوانی
یی زەوتی کردوون، زنیۆی کاتئHو دوو گHڕیدەیHی  ئیستراگۆنو ڤالدیم&ر دەردەب>_ت. 

چاوەڕوانی  ف>_دانلH شو_ن&کی زبÄکH کات خHریکH دەوەست&ت، بsHم زۆر نا، ئHوان 
، نییH گۆدۆشانۆکH  یجگH لH چاوەڕوانی. بابHتی سHرەکی تا بیکHن نییHھیچ  ن،گۆدۆ

داو_ک، مHرگ ویHک، شت&ک، ڕوی، کHسایHتتئHوەی لH تایتHÄکHوە وەردەگیر_ ھHر وەک
گHر ئH" دیاریترین ئHزموونی کاتH. ، بsHم چاوەڕوانکردنHکH خۆیتا دوایی یان خودا...

ئ&مH ئHکتیڤ بین، ئHوا مHیلی گوزەرکردن بH ناو ڕ_>ەوی کاتدا دەکHین و ت&ی 
وی کرداری ووبHڕوپاسیڤی چاوەڕوان بین، ئHوا ڕگHر ئ&مH بH بH ئHدەپHڕ_نین، بsHم 

ی شانۆکH ھیچ کردار_ک یان ھیچ یکات خۆی دەبینHوە". لH ئHنجامدا بابHتی سHرەک
کی نییHگHرچی بHسHر دوو پHردەدا دابHش دەب&ت، بsHم چاوەڕوائH، نییHHک یچاالکی

ەکاندا کتHرکارە، کH بتوان&ت گۆڕان&کی دیار بHسHر نییHک/شت&ک کHسایHتییHپاسیڤی 
 ەوە چاوەڕێ دەکر_ت، بHئیستراگۆنو  ڤالدیم&رالیHن  ، لHگۆدۆبHم جۆرە بھ&ن&ت. 

Hمان ش&وە لHوە چاوەڕێ دەکر_ت،  ھHریشHن بینHرالیHکارەکت Hرەکانیش لHەکان و بین
 کی در_ژدا دەبن. نییHچاوەڕوا
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ئHزموونی  باسکردنی ب&ماناییHتا ڕادەیHک ن، گۆدۆھHردووال چاوەڕوانی  ەچHندھHر
کانیان نییHلH کۆتایی شانۆکHدا بینHرەکان پ&شبی. دابینHرەکان لHگHڵەکان کارەکتHری کات

 گۆدۆنایHت. بینHرەکان چاوەڕوان بوون  گۆدۆتHواو دەب&ت؛ پHردەکH دادەر_تHوە و 
یش داو، یان خودا) شانۆکHڕووکHسایHتی یاخود شت یانیش  گۆدۆ(جا ھHر شت&کH  ب&ت

لH  یHککانی بینHر بوو. ھیچ ئاماژەنییHچارەسHری پ&شبی دادانHوەی پHردەکHتHواو بوو. 
ھHرگیز تHواو دەب&ت یان نا،  ئیستراگۆنو  ڤالدیم&رکHی نییHکH چاوەڕوا نییHشانۆکHدا 

ھیچ  بH پ&چHوانHوە ؟&ن&تH دی یان ناەھبbH&نHکHی د گۆدۆکH ئایا  نییHھیچ ئاماژەیHک 
 Hنجام&کی ناب&ت. ئی چاوەڕوانییHکHیان ھHرگیز دەرچارەسHر_ک دەرناکHو_ت، در_ژە

 SQUARE ROOT( لH ڕەگی دوجا ئیستراگۆنو  ڤالدیم&ربارودۆخH ب&کۆتاییHکHی 
بHbHگHیH بۆ  گۆدۆتHنھا ھاتنی ) دەچ&ت کH تHواو ناب&ت و ھHرگیز ناپ&ور_ت. 2

کۆتاییHک، ئHوە کۆتا ژمارەیH لH زنجیرەی ژماکان و ناوەڕۆکی مانای ژمارەکان دیاری 
کH  یHیH، ئHو ژمارەیHگۆدۆچاوەڕ_ی دەکHن  ئیستراگۆنو  ڤالدیم&رئHوەی کH  دەکات.

 ەم&ن&تHوە.دزانر_ت، بۆ ھHمیشH بH نHزانراوی ھHرگیز ناتوانر_ت ب

 
ەی کH ؟ ئHوک&یHمHبHستم  تحاڵ دەزانیبHھHر ...گۆدین ...گۆدۆ ...گۆدیتپۆزۆ: "

 ".دایHداھاتووی ئ&وەی لHناو دەست
 

ژمارەکانی پشت ژمارەیHکیان لH لH کۆتاییHکHی نزیکن، ئHوان  ئیستراگۆنو  ڤالدیم&ر
ین یلHگHڵ دوا ئ&ستان لH ج&یHکدان کH ڕاستHوخۆ وەرگرتووە، ئHوا دەیی کHرتی

ئHو ڕۆژ لH دوای ڕۆژ نزیکتر و نزیکتر دەبنHوە، بsHم دەچ&ت.  وداودا پ&کداوڕ
وردتر و ورتر ھHنگاوی شتووە، ئHوان یلHوەی کH ڕۆ نییHگرنگتر  ژمارەیHی کH د_ت

ھHموو ڕۆژ_ک بH بHردەوامی لH ئامانجHکH دەکش&نHوە. بHرەو پ&شHوە دەن&ن و ھ&واش 
 Hوە لHگۆدۆنزیکتر دەبن ،Hک&کیان ئHر یHر ھHم&گHو_تبک پ&شک کH  HکHواوی کاتHوا تHئ

 دەوەست&ت. 
 
 .کات وەستاوەڤالدیم&ر: "

 
--- 

 
 ە.ووالدیم&ر: ھ&شتا کۆتایی نHھاتڤ
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 .نا تواب& ئیستراگۆن: پ&م

HرەتایHنھا سHڤالدیم&ر: ت . 

.Hئیستراگۆن: ترسناک" 

 
بچووک دەکHن.  ییاری کخۆیان سHرقاbی ھHند_ ئیستراگۆنو  ڤالدیم&رلH چاوەڕوانیدا، 

ن&وان بوون و نHبووندا، لH ن&وان  ر قسH دەکHن، چونکH وەستانی کاتH، لHیHکتلHگHڵ 
بۆ ئHوان، لH ن&وان ڕابردوو و ئ&ستا و  نییHمردن و ژیاندا. ب&دەنگی وەستان&کی جاویدا

 . تچی  دەکر_ یلH ن&وان چی بووە و پ&شبینی

 
 دەژین؟ پ&ت واەدۆزینHوە تا بیسHلم&نین کH دیستراگۆن: ئاه دیدی ھHمیشH شت&ک ئ"

H؟نیی" 
 

Hکی ب&کۆتایی ی، ئHوە پوچی، نHک بۆ زانینHورخستنHوەی کاتود قسHکردنی زۆر
 .Hدەربازترسناک Hی کHو دزانHبارەی ئHبارەی پلHن، لHدەک Hی وبوون قسHکHوت
دەبینن، یان بیر لHوە دەکHنHوە چۆن خۆیان ھbHبواسن.  لHکیو  پۆزۆ، ڕۆbی ئیستراگۆن

بایHخH، چHند ب&کbHک و ب& نییHبH ش&وەی گفتوگۆیHکی دووالیHنH دەردەکHو_ت، گرنگ 
پv ئHو بۆچوونHیان چونکH لH جاویدانبوونی کاتHوە دەگ&>_تHوە بۆ شHفافییHتی کات، 

ەدا دش ھHوbی ئHوەی ینیوھHمان ش&وە  . بHتت&دەپHڕ_ ەدات کH کات ھHرچۆن&ک ب&تد
کاتHکHی ی بیر دەھ&نایHوە وکH ڕابردووکانHی ناو جانتاکHی ودۆخHکHی بHو شتH بچ

بوون لHو دۆخH دەرچHیHکیان بۆ دەرباز یشئیستراگۆنو  ڤالدیم&رپHڕ_ن&ت، بت&
پار_ز_ت کH فتوگۆ بوو. یاریکردن سHبسیستم&کH کH لHو ھHستH دەیانەوە کH گودۆزیبو

ن)، گۆدۆ(کات&ک ئاگاداری  چاوەڕوانییH. ئHوان بHرەنگاری کات دەبنHوەدرکپ&کردنی 
 ڤالدیم&ر دەکHن کH چاوەڕوانن. ی پvھHستو  دەزاننیHکH دادەبر_ن، یکات&ک کH لH یار
 :یHکانHوە دەb&تیلHبارەی یار

_ت] بsHم خووگرتن [گوێ دەگر کاتمان زۆرە بۆ پیربوون، ھHوا پ>ە لH ھاوارڤالدیم&ر: "
 "ناھ&Ä&ت بگHن.

 Hب Hی کHو کاتانHچاوەڕوانی کاتئ Hگۆدۆدا  یدەزانن و ئاگادارین، چارەنووسیان ل
 .بۆیH زۆر لH خۆیان دەکHن تا قسHی پ>وپوچ بکHن ،ەحHتیڕدەب&ت بH ئازار و نا
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 [وچان&ک] با ب>ۆین. : من ماندووم.ئیستراگۆن"

 . ڤالدیم&ر: ناتوانین

 ئیستراگۆن: بۆچی؟

 ین.گۆدۆڤالدیم&ر: چونکH چاوەڕوانی 

.Hین؟ ئیستراگۆن: ڕاستHچ بک HواتH[وچان&ک] ک 

 ڤالدیم&ر: ھیچ. 

 "چیتر ناتوانم ئاوھا بHرگH بگرم! ئیستراگۆن: بsHم من

 
 ئیستراگۆندەخۆن، چونکH بH ھ&واشی ت&دەپHڕ_ت،  لH ناو کاتدا گیر گۆگۆو  دیدی

بۆ چHند ە وینیب&تHوە. ھHرچی ڕابردووی  ناتوان&ت ھیچ شت&کی ڕۆژانی پ&شوویی بیر
ور دەکHو_تHوە، ودا دینھکHم دەب&تHوە، مHرگ لH ز پHڕیویو_نHیHکی ب&بایHخ و ڕەنگ

خ&را ھHموو شت&کی بیر دەچ&تHوە،  زۆر ھ&واشH، کHچی زۆر ئیستراگۆنکات الی 
 HمیشHوان  دیدیھHئ Hوە کHی یاریکردندا بیری دەھ&ن&تHرمHگ Hدا و لHو بارودۆخHل

تHوە، ساتH ووەھ&واش ب یشڤالدیم&رھHمان ش&وە کات الی  ن. بHگۆدۆچاوەڕوانی 
بیر  لHکیو  پۆزۆ ئیستراگۆننو_یHکان دوور دەکHونHوە و ڕابردوو دەمر_ت. 

ۆژی پ&شتر ل&ی ڕئHو شو_نHیشی بیر بکHو_تHوە کH  تناکHو_تHوە، تHنانHت ناتوان&
 بوون. 

 

 سHیری درەختHکH بکH. !ر: درەختHکHڤالدیم&"

 ئیستراگۆن: دو_نv ل&رەدا نHبوو؟

؟ [بیر نییH؟ ویستمان خۆمانی پ&دا ھbHبواسین، لHبیرت نییHگومان لH بیرت ڤالدیم&ر: ب&
دەکاتHوە] ویستمان خۆمان ھbHبواسین، بsHم  [وشHکان ل&ک جیا بوو دەکاتHوە] بvbH وا

 ؟نییHتۆ ڕیگریت نHکرد، لHبیرت 

 ئیستراگۆن: خHوت بHوەوە دیوە؟

 وب&ت؟ولHبیرت چناکر_ت ڤالدیم&ر: 
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 تراگۆن: من وەھام، یان یHکسHر لHبیرم دەچ&ت، یان ھHرگیز لHبیرم ناچ&ت.ئیس

 ، ئHوانیشت لHبیر چوو؟لHکیو  پۆزۆڤالدیم&ر: ئHی 

 ؟لHکیو  پۆزۆگۆن: ئیسترا

 " دیم&ر: ھHموو شت&کی لHبیر چووە!ڤال

 
ە تا ڕادەیHک ڤالدیم&ر. ھHرچی ڤالدیم&رھ&واشتر ب&ت تا  ئیستراگۆنپ&دەچ&ت کات الی 

یHکانی یسوودی لH کات وەرگرتووە و ڕابردووی وەک خۆی بیر د_تHوە، یادگر
دانبوونی ینزیکتر بووە لH جاو تپارچH دەب&ت، وەک بÄ&یبHتHواوی پارچH ئیستراگۆن

 ئیستراگۆن الیکۆتاییدا پ&کدا دەچن. کH ڕابردوو لHگHڵ داھاتوویHکی ب&کات&ک  کات
 vندیکاتی سH3( ڕەھDی) ھیچ گرنگ Hستی گۆڕان لHھ HمیشHھ Hماوە، بۆیHکی نHی

 دەست دەدات. 

 
 ڤالدیم&ر: شو_نHکH ناناسیتHوە؟"

 بیناسمHوە؟ چی ھHیH تا بیناسمHوە؟] تئیستراگۆن: [لHناکاو ھbHدەچ&
ک جیاوازییHھیچ  تھHموو تHمHنی قۆڕم لH ناو قوردا بHسHر بردووە! تۆش دەتHو_

 "گووە بکH، ھHرگیز ج&م نHھ&شتووە.ببینم! [سHیری دەوروبHر دەکات] سHیری ئHم 
 

، نییH. ئHو ج&گیر نییHدا زینۆیH کH لH کاتی پۆزۆئHوە  ئیستراگۆنبH پ&چHوانHوە، بۆ 
لH ( بۆ بازاڕ" ]لHکی[ وات "ئHو دەیبات>ب کHدی ت لHم شو_نHوە بۆ ئHویدەتوان&

ی کH تHماشای وجودی ئHو جHÄوگیر دەکات بHوە سروشتیکاتی ). اگۆدۆ یچاوەڕوانی
(لH  ت_کاتHکانی لHسHر ھ&Äی کات ت&دەپHڕوHbکانی، وکاتژم&رەکHی دەکات. ھHر وەک ج
 .(Hوە بۆ شو_ن&کی دیکHخاوەنی بۆشاییشو_ن&ک Hو دەتوان&ت بب&ت بHم جۆرە ئHب 

] (HکHشو_ن)ر زەو :پۆزۆHسHییی"ل&رە لHکH [."ر منHھ] کاتیشدا Hپۆزۆوەھا ل vbHب :
بvbH شHش کاتژم&ر لHسHر یHک... بv  کH در_ژە کات&ک مرۆڤ بH تHنیا دەیب>_ت...H_گڕ

 Hو_تHسادەیی و ئاسانی دەک Hم زۆر بsHو_ت.] بHخلوق&ک بکHھیچ م Hوەی چاومان بHئ
یHکHی کات ی، یHکسHر الی ئHویش ش&وە ھ&Äئیستراگۆنو  ڤالدیم&رگفتوگۆ لHگHڵ 

HپارچHدەب&ت پارچ . 

 
 : دەتانویست بHتHواوی چی بزانن؟پۆزۆ"
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 .ڤالدیم&ر: بۆچی ئHو..

بH، ئHگHر ھHموو پ&کHوە قسH  (وچان&ک) ئارامە! >مHب [بH توڕەییHوە] قسHم پv پۆزۆ:
وت؟ ( وچان&ک بH دەنگ&کی وەرزتر) چیم گبکHین بH ھیچ ناگHین.  (وچان&ک) چیم دە

 "وت؟گدە
 

 لH شو_ن&کی تر دا:

 
 ؟"یادگHم الوازە تپۆزۆ: دەبینی"

 
کاتژم&رەکHی ون  ەوە کردووەئیستراگۆنو  ڤالدیم&ربH  یلHو کاتHی پHیوەندی پۆزۆ

Hی گو_گرتن کردووە. ئHڕ_گ Hو_ت لHم دەنگی وان دەیانsHوە، بHوە بیدۆزنHیHکHدەنگ Hل
ئHوە دەکات کH ڕەنگH کاتژم&رەکHی وەستاب&ت. لH پHردەی  یپ&شبینی ئیستراگۆننایHت، 

 ی ون کردووە. کاتبHتHواوی ڕ_>ەوی  پۆزۆ .ش الHbیلHکیکو_رە و  پۆزۆدووەمدا 
 
لHوە زیاتر بH پرسیارکردنتان دەربارەی ئHم کاتH  تپۆزۆ: (لHناکاو دەب&ت) دەکر_"

 نییHیH ژەھراویم نHکHن؟ شت&کی ناخۆشH! کHی؟ کHی؟ ڕۆژ_ک، ھ&ندە بHس ینHفرەت
بووم، ڕۆژ_ک ۆژ_کی تر الڵ بوو، منیش ڕۆژ_ک کو_ر ڕبزانن کH ئHو ڕۆژ_ک وەک ھHر 

Hڕ دەبین، ڕۆژ_ک لHک ،Hمان ساتHمان ڕۆژە، ھHدایک بووین و ڕۆژ_کیش دەمرین، ھ
 "؟نییHھ&ندەتان بHس 

 
ونHوەیان، ھHوbدانیان بۆ وبوون، ھHستی ڕزینبوون و شیب ئیتر ھHموویان ج&گیر 

 ج&ھ&شتنی یHکتر ناھ&Ä&ت، ھHموویان لH قHراخی تHختHی شانۆکHدا دەکHون. 
وەک دیارترین کردنH، شانۆکH چاوەڕوان یی سHرەکیھHروەک لHبارەیHوە دواوم، مۆتیڤ

HکHزموونی کات خۆی. کات وەستاوە و ئامانجHر وەک گۆدۆ( ئHھ&شتا دوورە، ھ (
Hن، بHدەک vودا ج&گۆڕکHڵ شHگHڕۆژ ل .Hرەتای دەستپ&کردنی شانۆکHمان ش&و سHە ھ

HییHم ش&وە بازنHر چوار وەرزەکانیش، ئHر ھانی ھHدەدات تا یان بجوکارەکت Hن وەک&b
 یگۆرانی ، چاوەڕوانکردنHکHیان، چاوەڕوانکردنی کۆتایییاخود بمرن. بHم جۆرە
 Hک HیHگHو سHی دزیوەب&کۆتایی ئHکHنان. 
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کH ە، ب&ک&تی )POST WAR( پاش جHنگدرامای مۆنۆیHکHمHین  دوا شریتی کراب
ڕووەوە، کH من ئHمHیانم  کخۆیHتی لH ھHند_ یھHند_کی دەربارەی ژیاننامHی تایبHتی

ەکانی کارەکتHرجیاوازترە لH کراپ . بارودۆخی یHکHییتایبHت نامHنوەک ژیا ھbHبژاردووە
 لH: و کۆتایی ناکات، ھHر وەک چۆن لHیHوە چاوەڕ_ی داھاتوو بH نائومد کراپپ&شوو، 
بووی ەل&رە، مۆتیڤی ئاماددا دیارە. ڕۆژە خۆشHکان و کۆتایی گHمH، داگۆدۆ یچاوەڕوانی

 ت خۆیبH ئاشکرا لH فۆڕمی چاوەڕوانیدا وەک ئHزموونی کا زینۆکات وەک ت&زەکHی 
نHوەی تاک لHگHڵ ڕابردووی وبHرەنگاربو بH ھۆیلHسHر ستHیج دەرناب>در_ت، بsHم 

ی خۆیدا دەوەست&تHوە، ی ڕابردووواقیعو لHگHڵ ووبHڕوڕ کراپدەردەکHو_ت.  خۆی
، بsHم مۆنۆدرامایH پکرادوا شریتی ھHرچHندە شانۆکHیH.  یئHوەش بابHتی سHرەکی

 ٣٩کH تHمHنی لH  ی ناو شریتHکHکراپجیاواز ڕۆڵ دەبین.  یدوو جۆر کHس&تی
bیادە پرشنگدارەکانی یسا Hک HوەیHئ ،Hنیشان دەداتکراپدای HکHقینHە کراپو  ە ڕاست

خۆی بHو تۆمارە  کراپساbیک بب&ت.  ٦٩ڕاستHقینHکHی سHر ستHیج، لHوانHیH نزیکHی 
بۆ گHڕان  ونوکرد انHوە سHرقاڵ دەکات کH چHند ساb&ک بHر لHو کاتH تۆمارییدەنگی

HکHیH، یرە دەنگیھHمان ئHو کHسHی ناو تۆما پاکرھHرچHندە بH دوای شوناسی خۆیدا. 
HیHییان ھHمان شوناسنامHھ. Hو  لHوە ئHکی دیکHالیHتییHسایHوەناناس&ت کH Hل Hناو ک

ڕۆژە دەتوانر_ت ھHمان مۆتیڤ لH شانۆی HکHیدایH وەک گۆڕاو_کی خۆی. یدەنگیتۆمارە 
ئHو سHرسام دەب&ت بHوەی چHند ئHستHمH  وینیۆزر_تHوە، کات&ک دا بدخۆشHکان

ان بH کردەیHکی ڕەی کH چHند ساbیک لHوەوبHر ژیاوە گۆوینیگۆڕاوە ئHو جیاوازە لHو 
دیکHدا  ک لH ن&وان یHک&ک و ئHوییاوازییHجدەبات، چونکH لH حHقیقHتدا ھیچ  مHحاڵ ناو

Hکراپ. نیی  Hست بHو ھHت&دەگات، ئ Hسی دیکHڕابردووی خۆی وەک ڕابردووی ک
Hوەی  جیاوازی دەکات لHبووەن&وان ئHھ Hوەی کHو ئ HیHئ&ستا ھ . 

 
ساڵ لHمHوبHر قسHم لHگHڵ خۆمدا کردووە،  ٣٠کراپ: گوێ لHو زۆHb دەبHنگH بگرە، "

 "ت، کH من بHو ش&وەیH خراپ بووم.بکر_سHختH باوەر 

 
Hویش بHئ  Hو پرسیارە دەکات کHمان ش&وە درک بHوینیھ  Hخۆی کرد، ک Hەب&ت دل

 زینۆ. چHمکی کات الی نییHخۆی ب&ت، چونکH جیاوازی لH ن&وان پارچHکانی کاتدا 
 Hل Hی جیاوازی کات، جگHنۆچکHش دەب&ت بۆ ژمارە ب&کۆتاکانی تHر  ابردووڕدابHسHب
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ناکاو ھHست بH جیاوازی و گۆڕان دەکات. ئHو لH کراپ ھHنووکHدا دابHش نابن.
ەزان&ت ئHو، دHو لH ھHمان کاتدا ئاگاداری ناسنامHکHیHتی و ڕابردووی دەبین&ت، بsHم ئ

و  H لH ڕەتکردنHوەی ڕابردووییدەگر_ت. تراژیدیاکHی بریتی ەیH کH گو_ی لvکراپئHو 
 .ەکHی ئ&ستاپکراسHقامگیربوونی وەک 

 ھHوڵ ابردوویوداوەکانی ڕووە و ت&>وانینی بۆ ڕHنیڕ_ی دەنگH تۆمارکراوەکا لH کراپ
بوو کH  پ&ش ئHو باوەڕی واساڵ لHوەو 30 ی خۆی بپار_ز_ت.واقیع یدەدات کHسایHتی

کH بH نHگۆڕاوی دەم&ن&تHوە،  _کی پتHوچHق(خۆی) ھHیH،  شت&کی پتHو لH کHسایHتیدا
 .Hی شوناسHکHقینHویش خودە ڕاستHئ 

 
وایH من  پ&موودHb)... (د یH لHوە؟ مHبHستم...یHمHستم چمکراپ: دانHو_HÄکH، ئ&ستا "

vردیان لHگ Hبوونن، کات&ک کHنی ھHشای Hک HیHو شتانHھای ئHب Hستم لHبHدەنیش&ت،  م
vردم لHگ Hدەنیش&ت.  کات&ک ک" 

 
تHنانHت  ،گو_ی گران بووەو  بووە بینایی کز، ەدرزی ت&بووستا ئHو پیرە دەنگHکHی ئ&

یشی بیر ناکHو_تHوە؛ مانای وایH کH ئHو ماندووە، بv ئHوەی خHیاbی ئHو ب&وەژنوشHی 
،HیدایHکHقینHخودە ڕاست Hل Hب&ت کHی ھHوەی تۆماری کردووە شتانHوەک خۆی  ئ

دەبات، بۆیH  ناو گHمژەیHکی زۆڵتر، ئHو ھHمیشH خۆی بH  بH واتایHکیماوەتHوە. 
 Hکانی ھHمیشH ب&کbHک دەردەکHون. وش

 
تی خHوەکHت و بHردەوام بH لH ۆ ناو تHخ>ەکHت تHواو بکH و بمHیکراپ: ئاه، "

 "(وەستان) بHو ش&وەیH ج&ی بھ&HÄ. یان بHو ش&وەیH ج&ی بھ&HÄ ،لیک>ژاندن لH بHیانیاندا
 

، کH لH کۆتایی نزیک دەبنHوە، ەکانی شانۆکانی پ&شتر دەردەکHو_تکارەکتHروەک  کراپ
Hش ن لHکHÄر وەک تایتHوە. ھHرگ نزیک دەبنHگو_یان  پدوا شریتی کراوسراوە وم Hک

گHیشتن بH  یلv دەگر_ت، یان ئHوانHی کH تۆماری کردوون. لHناو شانۆکHدا گۆرانی
 خۆی دەزان&ت.  ییبHتیبH ژیانی تا نییHدەb&ت، ئHو گۆرا کۆتا ڕۆژ

 
(دەکۆک&ت،  تارماییHکان دەک&ش&ت شHوشادو_نHی  شHو، ئیدی ڕۆژ کۆتایی ھات،کراپ: "

 دەدزن.ئاسمان  ر بH کزی)پاشان زۆ
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 ،نییHکردن بۆ ھاوار ،وتنگھیچی بۆ شی ئازارچHشتن و مHینHتی بووە، ئHو وژیانی تو
نیو ئHو لH کۆتا ساتی  یجگH لH مHرگ. تاکH دbخۆشی بۆ چاوەڕوانکردن نییHھیچ شت&ک 

 .تۆمارشریتی جیھانی  :تHنھا شت&کH ملیۆنی ڕابردوو

 
" Hرزی، لHسارد بوو، دەل HکHشHکراپ: جار_ک یان دوان خلیسکا، پ&ش ھاوین، ک

  "شتندا سووتا.یباخچHکH دانیشت، لH ناو خHونHکانیدا خنکا، لH ھHوای ڕۆ
 
بۆ پ&شHوە بHرەو مHرگ لH کۆتایی شانۆکHدا، و_نHیHکی نموونHیی  کراپوHbکانی وج

ی ھHیH، کH Hیدەکات و ش&وەیHکی بازن ە، کH شریتHکH ئاماژەی بۆب&ک&ت
وای لH  ب&ک&تبوونHوەیHکی ھاوبHش نیشان دەدات. وا دەردەکHو_ت کH ووبارەد

 Hکردووە، ک HکHن&تشریتHیHوە بگHکاوەخۆ ب>وات تا ئHھ& ب Hکی شتا بۆشکHایی
HیHرگی  ب&سنووری کات ھHم Hیشتن بHیشتن .پکرابۆ گHگHم جۆرە کات&ک مۆتیڤی نHب 

Hتی شانۆکانی  بHقی بابHرگ، چHشانۆ ەب&ک&تکۆتایی م Hل Hوا  داپکرادوا شریتی  یک
 دەردەکHو_ت لH دوایین کۆتاییدا ب&ت. 

 


