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 كه ڕێزه به  حپه قه  

  ر پۆل سارتهژان 

 ر نازم نگه رگێڕانى:هیمداد حوسێن و سه وه 

 لیل رگ:ئاكار جه دیزاینى به 

 2018ولێر، م،هه كه چاپى یه 

 ( :دانه500تیراژ)  

  

)     (ى ساڵى  كاندا ژماره تى گشتى كتێبخانه گشتییه رایه به ڕێوه به  له

  تێ ى دراوه2018
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 ك بۆ چاپى كوردى ییهك پێشه
  تییه سایه ند و كه بیرمه  له  كێكه یه ر، ژان پۆل سارته   
رچى خۆى  هگ جیهاندا،ئه  م له ى بیسته ده كانى سه بییه ده ئه
رێكى  و نووسه زاندووه یى به وه ته آلم سنوورى نه به ، نسییه فره

ر  كسه رایى دێت یه ى بوونگه فه لسه ناوى فه  ركه هه . جیهانییه
م  ئه رگردا دێت. یاڵى وه ین و خه زه  ر و كامۆ به ناوى سارته
 La Putain  كه هڕێز به  حپه هقر   ى سارته یه شانۆنامه

respectueuse تر م هو ك ن مهگ ده  شانۆنامه  له  كێكه یه
و  تى دا نووسیویه 1946ساڵى   له  كه ، ره و نووسه كانى ئه وهبآل
 . كراوهنمایشپاریس   یشدا له و ساڵه ر له هه
  ردانى بۆ وآلته نجامى سه ئه  دا، له  یه و شانۆنامه ر له نووسه   
كى ساتیریى  یه شێوه  توندى و به  مریكا، به كانى ئه كگرتووه یه

رستى  زپه گه تى وره تى چینایه اسهجاڕى و توانجئامێز( سی )گاڵنه
كرا.دواى  ده  قى پیاده زه  وێ رۆژێ زۆر به ئه  روو، كه خاته ده

ى  خنه ر ره به  وته ر كه نووسه  یه م شانۆنامه ى ئه وه بآلوبوونه
تى  و دژى سیاسه ئه  وه ى روون كرده وه ر ئه لێ سارته توند، وه

م  دیاریكراوى.ئه  به مریكا كو دژى ئه وه نه  رستییه زپه گه ره
  ، له شكراوه ندین وآلتی دى پێشكه چه  م له و ده ر ئه هه  شانۆییه
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مریكا و توركیا و باكوورى  ت و كوبا و ئه كێتیی سۆڤییه یه
دارى و  رمایه نگاوێك دژى سه كو هه تى وه تایبه  فریقیا،به ئه

 ت بۆ نانه ك بۆ چینى كرێكار وپارتى كۆمۆنیستى، ته پاڵپشتییه
  یه و بیرۆكه دا بگونجێ و ئه و وآلتانه ڵ واقیعى ئه گه ى له وه ئه
  ك كرد،كه یه شێوه  ى به كه سكارى كۆتاییه ر ده ربڕێ، سارته ده
چێنێ و ئاسۆ بۆ  نجاندا نه دڵى گه  شبینى و نائومێدى له ره

ى ئازادى( و  فه لسه ربڕی بیری )فه و ده وه ئومێدێك بهێڵێته
ت  نانه ندبوون( بنوێنێ. ته مكى )پابه چهكردنى  سته رجه به

و  چینى كرێكار له  ، كه شى پێباشه وه ى ئه چاره ر رێگه سارته
ى وآلت  ئیداره  دژه  وه شپێست و سپیپێسته ره  دا به وآلته
   وه. وسێنێته یانچه ده  ڕن، كه راپه
و  ى ئه ر بیرۆكه سارته  گران پێیانوایه خنه ره  له ێند هه  

  به  مریكا، كه ئه  له  قینه رووداوێكى راسته  له  ى شانۆییه
ى  وه له  برێتییه  ، كه رگرتووه وه  ناسراوه Scottsboroرووداوى 

  شپێست له كوڕى زنجیی ره 9دا 1931ساڵى   له
ردوو  سه  ستدرێژىی سیكسییان كردۆته رێكدا ده فه نده مه شه
 سپی پێست. ى حپه قه
وێ خۆیان  یانه نگینى باشوور ده زه ند و مه وڵه خێزانێكی ده   
ڵكى  خه  به  یان كه كه كوڕه  ن،چونكه ست دادگا رزگار بكه ده  له

وان  بێ دادگا ماف به زانن، ده ده  و وآلته نى ئه و خاوه قینه راسته
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ئازاد  ێب كیش بێت،ده شیان بكوژى زنجییه كه بدات، با كوڕه
 ن... به ران ده نوێنهنى  نجوومه نا بۆ ئه گیرێت. په بكرێت و نه

  ندێ له هه  وه كه ریی شانۆنامه رۆكى هونه رووى ناوه  له   
  زنجییه  مانه و قاره وێناكردنى ئه  پێیانوایه  وه گرانه خنه ره

  رگرى له و به وه رووى واقیع ببێته ناتوانێ رووبه  الوازه،چونكه
  كات. مافى خۆى بكات و راده

  ،فرێد داوا له یه وه ئهویش  ،ئه وه پێشه  دا پرسیارێك دێنه ێرهل   
باشوورو   هاتۆته  تازه  كه یه حپه قه  ،كه  Lizzie MacKayلیزى 

 Fredناسێ، فرێد  ى رابواردندا تۆماس ده وانه كى شه یه یانه  له
نۆماسى ئامۆزاى   دا بنێ، كه و راستییه ت دان به كا داواى لێده
دركێنێ كام راستى؟  ده  وه ئه ر خۆى آلم فرێد هه ،به تاوانبار نیه

بێ   و زنجییه زانێ ئه و ده لیزى گرتووه  خۆى گوێی له
بێ  نه  وه نیا ئه نیا و ته ،ته ك بوونى نییه وابێ راستییه .كه تاوانه

   ش و سپى.   ن،ڕه دوو چینى جیاواز هه
كانى  نده ف و بیرمهسو یله ڵ فه گه ر له اوازى سارتهجی   
فى  لسه نیا كتێبى فه ته  و به ئه ،  دایه وه هلمى خۆى  رده سه
 الیزمتینیاندنى بیری وجودى)ئێگزیستی ڵكو بۆ گه هب ، نوسیووه نه

xistentialismE)و  كو شانۆنامه كانى وه بییه ده ى خۆى ژانره ئه
ى  كه كورتییه  ڵبژاردووه. به بى هه ده ى ئه خنه رۆمان و ره

واتى چینى بۆرژوا  پۆخلهرچى  دا هه یه نامهۆم شان ر له سارته
سروشت و نێوان   ێك لهدراور روا به روو،هه  یخاته ده  یه هه
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  كات ،كه دا ده سانه و كه زانى و ئهوشتى ژنێكى سۆ ئاكار و ره
ت و  وڵه و ده ئیداره  ت له ى میلله قینه رى راسته نوێنه  خۆیان به

    زانن. راندا ده نى نوێنه نجوومه ئه
ندى بێ و  سه ى په یشمان جێگه كه رگێڕانه ى وههیوادارم زمان   

وادانى شانۆى جیهانیی  بوارى شانۆو هه  تێك به خزمه
ندتر بێت  سه یشمان په كه رگێڕانه ى وه وه . بۆ ئهنێت یه بگه
ندێ شوێنیشدا  هه  یشمان كرد و له كه فارسییه  قه یرى ده سه

 . نسیزمان كردووه انى فره ر براده  پرسمان به
 
                                      28/4/2018 
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 کەسایەتییەکان
 قەحپە لیزى:
 کوڕى سیناتۆر کالرک. فرێد:

 باوکى فرێد. سیناتۆر کالرک:
 ڕەشپێست

 پۆلیس جۆن:
 پۆلیس جێمز:

 کەسایەتییە الوەکییەکان
 وى یەکەمپیا

 پیاوى دووەم
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  كه ڕێزه به قەحپە
ر، وژوورێکککککی لە یەکێکککککی لەشکککککارەکانى ئەمری کککککاى بکککککاکو   

دیوارەککککککککانى ژوورەکە ڕەنگیکککککککان سکککککککپییە، سیسکککککککەمێی لە 
ژوورەکەدایە، لەالى ڕاسککتدا پەنککجەرەیەک هەیە، لە الى چەپککدا 

لە ڕووى پێشککککککەوەى ، گەرمککککککاوەکە هککککککى  ،دەرگککککککایەک هەیە
 ژوورى  کە بە دەرگکککاى ،هەیە وێ کککى بچکککووکڕێڕە شکککانۆکەدا

 . وه تهپێشوازی ردنەوە بەستراوە
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 دیمەنى یەکەم

 ڕەشپێستەکە دواترلیزى 
بەر لەوەى پەردە هەڵبکککدرێتەوە دەنگێکککی هاوشکککێوەى دەنگکککى 
ڕەشکککەبا لە سکککەر شکککانۆ دەگکککاتە بەر گکککوێ، لیکککزى بەتەنیکککایە 

س ى کارەبکایى کراسەکەى خۆى هەڵداوەتەوە و بە گقۆڵەکانى 
ژوورەکە پککاک دەکککاتەوە، زەنگککى دەرگککاکە دەنگککى دێککت، لیککزى 

کککککات، دەوەسککککتێت و سککککەیرى الى دەرگککککاى گەرمککککاوەکە دە
سکک ەکە دەکککوژێنێتەوە، دەرگککاى دووبککارە زەنککگەکە لێککدەدەن، گ

 نیوە دەکاتەوە.گەرماوەکە 
زەنککککد لێککککدەدەن، خککککۆت نیشککککان  (وى نککککهبە دەنگێ ککککى ): لیزززززى

ژوورەکە دەکاتەوە، ڕەشپێسکتەکە لە نکاو  مەدە.)پاشان دەرگاى
 و چوارشککانهدەرگککاکە دەردەکەوێککت، ڕەشپێسککتەکە بککا  بەرز و 

بەهێزە و پرچى سپییە و ڕووخسارى پەشۆکاوە، وشکی و بکێ 
چکککى بکککووە؟ ڕەنکککگە ناونیشکککانەکەتان لکککێ  (جکککووڵە دەوەسکککتێت

تێ چوو بێت؟)کەمێی بێدەنگى( لەکۆتاییدا چیتکان دەوێکت؟ قسکە 
 ب ەن.
 )بە پاڕانەوەوە( ت ادەکەم خاتوون، ت ادەکەم. ت:ڕەشپێس
بە گرژومکۆنییەوە لێکى دەڕوانێکت( لەبەرچکى ت کادەکەى؟) لیزى :

مەندەفەرەکە بکووى و وەستە بزانم، تۆ نەبکووى کە لەنکاو شکەب
 ت رد؟ چۆن ناونیشانى منت دۆزیەوە؟لەدەستیان ڕا
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زۆر گەڕام خککککککککککاتوون، هەمککککککککککوو شککککککککککوێنێی   ڕەشپێسززززززززززت:
 ێتە ژوورەوە( ت ا دەکەم.گەڕام)دەیەوێت ب

مەیە ژوورەوە، میکککوانم هەیە، باشکککە بڵکککێ بکککزانم چیکککت  لیززززى:
 دەوێت؟
 ت ا دەکەم.  ڕەشپێست:

باشککە چیککیە لەبەرچککى لککێم دەپککاڕێیتەوە؟ چیککت دەوێککت؟   لیزززى:
 پارەت دەوێت؟

نەخێر خاتوون)کەمێکی بێکدەنگى( ت کا دەکەم بەو بڵکێ  ڕەشپێسزت:
 دووە.کە من هیچ تاوان و هەڵەیەکم نەکر

 بە کێ؟ لیزى:
 بە دادوەر، بەو بڵێ، خاتوون، ت ا دەکەم بەو بڵێ. ڕەشپێست:

 من هیچ شتێی ناڵێم.  لیزى:
 : ت ا دەکەم.ڕەشپێست

د  سککهوەنککدى بە مککنەوە هەیە، مککن لە ژیککانى خۆمککدا ێ: چ پلیزززى
، دی ڵكى خککهسککەر کککارى نککاتوانم بپککڕژێمە  ئیککدىهەیە، م  كێشککه
 .ى ده بڕۆ

کە مکن هککیچ هەڵەیەککم نەکککردووە، ئایککا  ،وە دەزانککنئێک ڕەشپێسزت:
 وە؟ ۆتهدەستم بە ڕووى کەسێ دا بەرزکرد

نککا، تککۆ هککیچ شککتێ ت نەکککرد، بە م مککن نککاچمە بەردەم   لیزززى:
، من هەموو دادوەر و پۆلیسەکان وەکو ئکاوى لکووتم فکن دادگا

 دەکەم و توڕ دەدەمە دەرەوە.
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ە و دەسککتم مککن ژن و منککداڵەکانم بە تەنیککا جێهێشککوو ڕەشپێسززت:
لێیان بەرداوە، هەموو شەوێی لەناو ککوچە و کۆ نەکانکدا وێک  

 و سەرگەردان دەگەڕێم، ئیتر توانام نەماوە.
 لەم شارە بڕۆ دەرەوە، یەکڕاست ئاسوودە دەبیت. لیزى:

 دادەنێنەوە. بۆسەلەناو هەموو وێستگەکاندا  ڕەشپێست:
 دادەنێتەوە؟  بۆسهکێ  لیزى:

 سپى پێستەکان. ڕەشپێست:
 کام لە سپى پێستەکان؟ لیزى:

 هەموویان، ئەمڕۆ بەیانى ئێوە نەچوونەتە دەرەوە؟ ڕەشپێست:
 : نالیزى

سپى پێستەکان گشتیان لەناو کۆ نەکانن، بە گەنک  و  ڕەشپێست:
پیکککرەوە بەبکککێ ئەوەى یەکتکککرى بناسکککن پێکککی دەگەن و قسکککە 

 دەکەن.
 باشە، ئینجا ئەمە واتاى چییە؟ با هەر قسە ب ەن. لیزى:

واتککا لەمەوە کککارێ ى دیکک ە بککۆ مککن نەمککاوەتەوە جککگە  ەشپێسززت:ڕ
لەوەى هێنککدە بەرەو ئەمسککەر و ئەوسککەر بچککم تککا دەسککتگیرم 
بکک ەن، دەزانککى کە هەر کاتێککی سککپى پێسککتەکان بەبککێ ئەوەى 
یەکتککککر بناسککککن قسککککە لەگەڵ یەکککککدا دەکەن حەتککککمەن دەبێککککت 

کە من هیچ  ،ڕەشپێستێی بمرێت.)کەمێی بێدەنگى( خاتوون بڵێ
نووسەکانى بڵێ، ئەمە بە دادوەر بڵێ، بە ڕۆژنامە انێ م نییە،تاو

 بەڵ و لەناو ڕۆژنامەکانیان بینووسن، بڵێ خاتوون! بڵێ! بڵێ!
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هکاوار مەکە مکن میکوانم هەیە)بێکدەنگى( بکۆ ڕۆژنکامە مککن  لیززى:
پەیمانت پێنادەم، من لەم کاتەدا ناتوانم خۆم بناسکێنم)بێدەنگى( 

یەتیدان بکبەن، ئەوا ئاسکوودە بە بە م ئەگەر بەزۆر مکن بکۆ شکا
 کە من ڕاستییەکە دەڵێم.

 ئێوە بەوان دەڵێن کە من یچ گوناهێ م نییە؟ ڕەش پێست:
 پێیان دەڵێم. لیزى:

 سوێند دەخۆى؟ ڕەشپێست:
 بەڵێ، بەڵێ. لیزى:

 بەو خودایەى کە هەموومان دەبینێ؟ ڕەشپێست:
ئکککۆى! بە جەهەنکککنەم، یەخەم بەردە ئیتکککر، بەتکککۆم گکککوت  لیززززى:

 ئاسوودە بە، ئیتر تەواو)بێدەنگى( باشە ئێستا بڕۆ دەى، بڕۆ!
 خاتوون ت ا دەکەم من لەالى خۆتان بشارنەوە. ڕەشپێست:

 حەشارت بدەم!؟ لیزى:
 ناتەوێ؟ نای ەیت؟ ڕەشپێست:
بتشکککککارمەوە؟ مکککککن؟ یکککککا  بڕۆ!)دەرگکککککاکەى لەسکککککەر  لیززززززى:

دادەخاتەوە( من حەزناکەم بە دەستى خۆم گرفتکارى بکۆ خکۆم 
ت بکککک ەم)بەرەو ڕووى دەرگککککاى گەرمککککاوەکە دەڕوات( دروسکککک

 وەرە دەرەوە.
 فرێد بە کراسێ ى بێ بۆینباخەوە دێتە دەرەوە.
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 دیمەنى دووەم

 فرێد -لیزى
 چى بوو؟ فرێد:
 شتێی نەبوو لیزى:
 : من واگومانم کرد پۆلیس بێتفرێد

پکککۆلیس؟ خکککوا نەککککا! مەگەر تکککۆ ئیشکککت و ککککارت لەگەڵ  لیززززى:
 پۆلیس هەیە؟

مککن؟ نککا مککن وا گومکککانم دەکککرد کە لەگەڵ تککۆ کارێیکککان  فرێززد:
 هەبێت.
)سەرزەنشککت راو( ئاگککات لەبەر زمککانى خککۆت بێککت! مککن  لیزززى:

 پارەى کەسێ م نەدزیوە تا پۆلیس بەدوامدا بێت.
تککککۆ هەرگیککککز سککککەروکارت لەگەڵ پۆلیسککککان نەبککککووە و  فرێززززد:

 نەکەوتوویتە الیان؟
 وە.ڕێیان نەکەوتو : هەرگیز بۆ دزى ڕێم بەلیزى

گەسکک ە کارەبککاییەکە دادەگیرسککێنێت و دەنگککى گسکک ەکە بەرز 
 دەبێتەوە.

 )بەهۆى دەنگى گس ەکە توڕە دەبێت( ئاخ! فرێد:
)بەدەنگککى بەرز قسککە دەکککات تککا فرێککد بیبیسککتێت( چیککتە  لیزززى:

 ئازیزم؟
 )بە دەنگێ ى بەرز( گوێ انت کەڕ کردم. فرێد:
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 ە گرتووە.ئێستا تەواوى دەکەم)بێدەنگى( من خووم پێو لیزى:
 چى دەڵێیت؟: دفرێ

 دەڵێم من خووم پێوە گرتووە لیزى:
 : چۆن؟فرێد

م هەیە سکککبەى بەم شکککێوەیەى کە هەر شکککەوێی میکککوان لیززززى:
سککی لێبککدەم و بچککمە گەرماو)گسکک ەکە بەیککانییەکەى دەبێککت گ

 دەکوژێنێتەوە(
) ئامکککاژە بکککۆ سیسکککەمەکە دەکات(باشکککە ئێسکککتا کە بەم  فرێزززد:

 بەسەردا بدە.جۆرەیە ئیتر ڕووپۆشەکەى 
 چى؟ لیزى:
 دەڵێم ڕووپۆشەکەى بەسەردا بدە بۆنى گوناهى لێدێت.  فرێد:
بۆنى گوناه! ئەم قسەیەت لەکوێ هێنا؟ سەیرکە بزانم، تۆ  لیزى:

 قەشەى؟
 نا، لەبەرچى؟ فرێد:
ئکککاخر وەککککو کتێبکککى ئینجیکککس قسکککە دەکەى)سکککەیرى ئەو  لیززززى:

ترى،  دەککککات( بە م نکککا تکککۆ قەشکککە نیکککت، تکککۆ زۆر لەوان پکککاک
ئەنگوسککککتیلەکانتم نیشککککان بککککدە)بە سەرسککککوڕماوییەوە( ئککککۆه 

 سەیرکە بزانم، وەکو ئەوەى گیرفانت زۆر پڕ بێت.
 بەڵێ. فرێد:
 زۆر دەوڵەمەندى؟ لیزى:
 زۆر. فرێد:
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چاکتر!)دەسککتەکانى لە ملککى فرێککد دەکککات و لێوەکککانى لە  لیزززى:
لێککوى نزیککی دەخککاتەوە( بەبککڕواى مککن دەوڵەمەنککدى بککۆ پیککاو 

زۆر چکککاکە و هۆککککارى متمکککانە و ڕێزگرتنیەتکککى الى شکککتێ ى 
خەڵکککی. فرێکککد لە مکککاچ ردنى ئەو دودڵە، دواتکککر ڕووى خکککۆى 

 وەردەگێڕێت.
 سەرپۆشى سیسەمەکە ڕابخە. فرێد:
باشککە بککاش ئێسککتا ڕایدەخەم)لەکاتێ ککدا کە سەرپۆشککەکە  لیزززى:

ڕادەخات پێدەکەنێت()بۆنى گوناهى لێکدێت( چ قسکەیەک! بکڕوانە 
تکۆیە ئازیزم)نکاڕەزایى فرێکد( چکاکە، چکاکە هکى ئەم گوناهە هى 

منە، بە م هێنکدە لەو جکۆرە گوناهانەیکان بکۆ مکن نووسکیوە کە 
هەژمار ناکرێت...)لەسەر سیسەمەکە دادەنیشێت و فرێد ناچکار 
دەکککککککات کە لە تەنیشککککککتى دابنیشککککککێت( وەرە، وەرە لەسککککککەر 
گوناهەکانمان دانیشین، گوناهێ ى قەشکەند بکوو، نکا گونکاهێ ى 

ام و چێککککژ بوو)پێککککدەکەنێت(چاوەکانت بەرمەدەوە. لە مککککن بەتکککک
دەترسیت)فرێد ئەو بە تونکدى ئەو بە سکینەى خکۆیەوە دەنێکت( 
ئکککاخ، وردت ککککردم! ئێسککک ەکانمت شککک اند! )فرێکککد بەریکککدەدا( چ 
دەمککککانچەیەکى سککککەیر و سککککەمەرەت هەیە! وەکککککو مرۆڤێ ککککى 

ێویسکتمە، پگوماناوى دێیکتە بەرچکاو، نکاوت چیکیە؟ نکایڵێى؟ مکن 
یچ کەسکێی نکاوى خکانەوادەکەى بە مکن ناڵێکت، ئکۆه لە هەزار ه

کڕیککککار ڕەنککککگە یەک کەس، باشککککە مککککافى خۆیککککانە، بە م مککککن 
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پێویستم بە ناوى خۆتان هەیە، ئێستا ئەگەر ناویشکتان نەزانکم، 
 بناسم، بڵێ، بڵێ، ئەزیزم.   هەمووتانچۆن دەتەوێت 

 نا. فرێد:
بەڕێککککز  باشککککە، نککککایڵێى مەیڵککککێ، مککککن نککککاوت لێککککدەنێم لیزززززى:

بێناو.)هەڵدەستێتەوە( لێگەڕێ ژوورەکە ڕێ بخەم)کورسکییەکان 
دەبککاتە پککێش و پککاش( ئککا ئێسککتا ڕێککی کەوت. کورسککییەکان بەم 
شککککێوەیە لە چککککواردەورى مێککککزەکەبن باشککککترە، بەڕاسککککت تککککۆ 
دوکانێی پێنازانیت کە تابلۆ و وێنە بفرۆشێت؟ دەمەوێت چەنکد 

ۆیەکى جکوانم لەنکاو وێنەیەک ب ڕم و بەدیواریان هەڵواسم، تابل
جانتاکەم هەیە، ناوى ئەو تکابلۆیە)گۆزەى شک او(ە، کچکۆڵەیەکە 

 کە منداڵێی گۆزەکەى لێ ش اندووە.
 کام گۆزە؟

من چ دەزانم؟ گکۆزەى خکۆى، بێگومکان گکۆزەیەکى هەبکووە،    
ئێستا من تابلۆى پیکرەژنێ م دەوێکت، بکۆ نمکوونە پیرەژنێکی کە 

ک بککۆ نەوەککککانى خەریکک ە شککت دەچنێککت، یککا خەریکک ە  چیککڕۆ
دەگێکککککڕێتەوە، ئکککککاه! ڕاسکککککتى بکککککڕۆم پەردەکە هەڵکککککدەمەوە و 
پەنککجەرەکە بکک ەمەوە)ئەم کککارە دەکککات( چ هەوایەکککى خۆشککە! 
ئەمکککڕۆ ڕۆژێ کککى باشکککمان دەبێت)باوێشکککی دەدا( ئکککاخ ئەمکککڕۆ 
چەندە خۆشحاڵم، کەش و هەوا خۆشکە، چکوومە گەرمکاوەکەم، 

چەنککد  شککەوێ ى خۆشیشککم بەسککەربرد، وەرە بنککواڕە دیمەنێ ککى
جککوانە،  وەرە! دیمەنێ ککى چککاکە! لە هەمککوو الیەکەوە درەخککتە 
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دڵڕفێنەککککان! بە جکککوانى سکککەیرکە، نکککازانم چ بەختکککێ م هەیە کە 
بەبککێ هککیچ زەحمەتککى و ڕاکەڕاکێکککی ئەم ژوورەم لەم گەڕەکە 

 چاکە دۆزیەوە، نایەیت؟ تۆ شارەکەى خۆت خۆش دەوێت؟
م خکۆش لە پەنکجەرەى خکۆمەوە  دیمەنکى شکارەکەى خکۆ فرێد:

 دەوێت...
ئایککا بینینککى ڕەشپێسککتێی لە سککپێدەیەکى زوودا شککوومى لیزززى:
 نییە؟
 :لەبەرچى دەپرسیت؟فرێد

ئکککاخر مکککن... ڕەشپێسکککتێی خەریککک ە لەسکککەر شۆسکککتەى  لیززززى:
 بەرامبەرم تێدەپەڕێت.

بینینى ڕەشپێست هەمیشە بەدبەختکى دێنێکت، ڕەشپێسکت  فرێد:
 لە شەیتان خراپترە، پەنجەرەکە دابخە.

 ناتەوێ هەواى ژوورەکە بگۆڕێت؟ لیزى:
دەڵێم پەنجەرەکە داخەوە، پەردەککان دادەوە، گلکۆپەکەش  فرێد:

 داگیرسێنە.
لەبەرچککى؟ هەمککوو ئەمککانە لەبەرئەوەیە تککا ڕەشپێسککتەکە  لیزززى:

 نەبینى؟
 دەبەند! فرێد:
بەم هەتککاوە جککوان و خۆشککە ناتەوێککت دەرگککاکە کککراوە  لیزززى:
 بێت؟
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نیککیە، مککن دەمەوێککت ژوورەکە : لێککرە پێویسککتیم بە خککۆر فرێززد
هەمان بارودۆخى شەوى هەبێت، دەڵێم پەنجەرەکە دابخە، مکن 
لە دەرەوە خککۆر دەبینم)هەڵدەسککتێت و بەرەو الى ئەو دەڕوات 

 و لێى دەڕوانێت(.
)بە پەشککۆکاوییەوە( ڕاستەوڕاسککت چککى ڕوویککدا ، چیککت  لیزززى:

 بەسەرهات؟
 هیچ، بۆینباخەکەم پێبدە. فرێد:

اوەکەیە)دەچێتە دەرەوە، فرێکککد بەخێرایکککى لەنکککاو گەرمککک لیززززى:
چەکمەجەکانى مێکزەکە دەککاتەوە و بەدواى شکتێ دا دەگەڕێکت، 
لیکککککزى بە بۆینبکککککاخەوە دێکککککتە ژوورەوە( ئەمە بۆینبکککککاخەکەت، 
بوەسککتە،) بۆینبکککاخەکەى دەکککاتە ملیکککیەوە و دەیبەسکککتێت( هەر 
بەڕاسکککت دەزانکککى کەم وا ڕوودەدات کە مکککن کڕیکککارى ڕێبکککوار 

لەبەرئەوەى مککککرۆو پێویسککککتە هەر جارێککککی  پەسککککەند بکککک ەم،
دەموچاوێ ى نوێ ببینێکت. بیکرۆکەى مکن ئەوەیە کە تەنیکا سکێ 
چککککوار کەس خککککووم پێککککوە بگککککرن کە تککککاڕاددەیەک چککککووبنە 
تەمەنەوە: یەکێی بۆ ڕۆژى سێشەممە، یەکێی بۆ پێنجشکەممە، 
یەکێ یش بۆ یەکشەممە، تۆش ئەگەرچى گەن  و نەزانکى، بە م 

جیککددیت هەیە، ئەگەر جارێککی ئککارەزووت  بککارودۆخێ ى ڕژد و
... باشە، باشە ئیتکر هیچکى دیک ە نکاڵێم. خکۆت دەزانکى چکى بزوا

بکک ەى... دەزانککى؟ تککۆ وەکککو ئەسککتێرەیەکى جککوان و نەخشککینى، 
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جوان یلەى من، ماچم ب ە، لەبەر ئەو ماندوێتییەى کە کێشاومە 
 ماچم ب ە، ناتەوێ؟

ت، پاشککان لە خککۆى فرێککد  لەناکککاو ئەو بە تونککدییەوە مککاچ دەکککا
 دوردەخاتەوە( ئاخ.

 تۆ هەروەکو ئەهریمەن دەمێنیتەوە فرێد:
 چۆن؟ لیزى:
 ئەهریمەن! فرێد:
هەمدیسکککان وەککککو ئینجیکککس قسکککە دەکەى! دیسکککان چیکککت  لیززززى:

 بەسەرهات؟
 هیچ، گاڵتەم کرد. فرێد:
شککێوازێ ى سککەیر و سککەمەرەت هەیە بککۆ گککاڵتە کککردن)  لیزززى:

 کەمێی بێدەنگى( ئایا ڕازیت؟
 ڕازى لە چى؟ فرێد:

)بە السکککایی ردنەوەى ئەو( ڕازى لە چکککى؟ ئکککاخ منکککداڵى  لیززززى:
بێگونککککاه! چەنککککدە دەبەنگککککى! وەکککککو ئەوەى کە سککککەر لەهککککیچ 

 دەرناکات.
 ئەها، بەڵێ زۆر ڕازیم، زۆر ڕازیم، دەبێت چەند بدەم؟ فرێد:
کێ باسى پارەى لەگەڵت کردووە؟ من تەنیا لێت دەپرسم  لیزى:

ۆش دەتککککوانى بە میهرەبککککانییەوە وە مککککم کە ڕازى یککککا نککککا، تکککک
بدەیتەوە، چیکتە؟ هەر بەڕاسکت خکراا ڕاتبکواردووە  ناڕازیکت؟ 
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ڕاسککتییەکەى مککن ئیتککر سککەرم سککوڕدەمێنێ، دەزانککى هەرگیککز 
 باوەڕ ناکەم.

 ئیتر بەسە! فرێد:
لەوەى کە منکککت بە تونکککدى لەئکککامێزى خکککۆت دەگکککرت و  لیززززى:

ە لەسەرخۆیى پەراسووەکانم خەریی بوون بش ێ، پاشانیش ب
 بە منت گوت کە خۆشتم دەوێى.

 تۆ سەرخۆش بووى، هەلیت و پەڵیت دەڵێى. فرێد:
 نا هەرگیز سەرخۆش نەبوومە لیزى:
 بە م سەرخۆش بووى. فرێد:
 من بە تۆ دەڵێم نا. لیزى:
هەر چۆنێککی بێککت مککن خککۆم سککەرخۆش بککووم و هککیچ  فرێززد:

 شتێ م بیرناکەوێتەوە.
و گەرمککاوەکە داکەنککد و کاتێککی حەیکک ! مککن جلەکککانم لەنککا لیزززى:

هاتمە الت تۆ سکوور هەڵکگەڕاى ، نکایەتەوە یکادت؟ ... نکایەتەوە 
مکککککککنە... ئەوەت شکککککککێرپەنجەى بیکککککککرت کاتێکککککککی گکککککککوتم ئەمە 

بیرنکککاکەوێتەوە کە داواى کوژانکککدنەوەى چکککراکەى لێ ردیکککت و 
منیش لە تاری یدا پاڵ ەوتبووم و لێم نزیی کەوتکیەوە؟ مکن بەم 

یە خۆشکککککککحاڵ بکککککککووم لەوەى کە کوژانکککککککدنەوەى ڕوونکککککککاکی
بەشکککێوەیەکى پیکککاوانە و ڕێکککزەوە مکککامەڵەم لەگەڵکککدا دەکەیکککت، 

 هەمدیسان بیرت ناکەوێتەوە؟
 نا. فرێد:
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بەبیرت دێتەوە کە وەککو دوو منکدالى تکازە لەدای بکوو کە  لیزى:
پێ ەوە لەناو بێش ەیەکدا دانرابن پێ ەوە یارى و دەسکتبازیمان 

 دەکرد، خۆ ئەمەت لەیادە.
دەڵککێم بەسککە ئیتککر! زارت ببەسککتە! کارێککی کە لەتاری یککدا  فرێززد:

دەکرێت پێویستە هەر لەو تاری ییەدا لەبیر ب رێکت، ئیتکر نابێکت 
 بەڕۆژ قسەى لەبارەوە ب رێت.

مکککن لەبیکککرم نەککککردووە و حەزدەکەم قسکککەى لەبکککارەوە  لیززززى:
 ب ەم، دەزانى؟ من زۆر چێژم لێ وەرگرت و  شادمان بووم.

ژت لێکوەرگرت!) بەرەو الى لیکزى دەڕوات، ئەها! زۆر چێک فرێد:
دەست دەخاتە سەر شانەکانى و دەسکتەکانى لە ملکى دەککات ( 
هەمیشکککە سەرخستنەسکککەر و ئکککازارى پیکککاوان دەبێکککتە مکککایەى 
چێژوەرگرتنککى ئێوە.)کەمێککی بێککدەنگى( شککەوێی کە لەگەڵ مککن 
بەسەرت برد من لەبیرم رد، بە تەواوەتى لەبیرم رد، من تەنیا 

ەبیر نەککردووە کە پکێ ەوە سکەمامان دەککرد، بە م ئەو کاتەم ل
تەواوى شککککککەوەکە تەنیککککککا لەبیککککککرى تککککککۆ مککککککاوەتەوە، تەنیککککککا 

 (.پاڵەپەستۆ دەخاتە سەر ملىتۆ)
 چى دەکەیت؟ لیزى:
 ملت دەگووشم. فرێد:
 تۆ ئازارم دەدەیت لیزى:
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: تەنیککککا تککککۆ ، ئەگەر تکککۆزێ ى دیکککک ە بە تونککککدى فشککککارى فرێزززد
ێی لە دونیادا نامێنێتەوە کە ئەم بخەمەسەر ئەوا ئیتر هیچ کەس

 شەوەى لەیاد بێت)بەریدەدات( دەبێت چەند بدەم؟
ئەگەر بەم زوویککیە لەبیککرت چککوو بێککت مانککاى ئەوەیە کە  لیزززى:

لەمن ڕازى نەبوویت و منیش بۆ کارێ ى نیوەچ  پکارە لەکەس 
 وەرناگرم.

 ئیتر بەسە! چەندە؟ فرێد:
پێرێکوە هکاتوومەتە  گوێبگرە تکۆ دەزانیکت کە مکن تەنیکا لە لیزى:

ئەم شارە، یەکەمین کەسیش هاتبێتە دیدەنى من تۆ بووى، من 
بەخۆڕایى خۆم بە یەکەم میوان دەبەخشم، دەڵێن ئەمە چانسى 

 باش دەهێنێت.
شککەکانى تککۆ نیککیە.)دە دۆالریککیەک مککن پێویسککتم بە بەخش فرێززد:

 لەسەر مێزەکە دادەنێت(.
دەمەوێککت بککزانم مککن پێویسککتم بە پککارەى تککۆ نیککیە، بە م  لیزززى:

بەهکککککاى مکککککن لەالى تکککککۆ چەنکککککدە؟ بوەسکککککتە بکککککا مەزەنکککککدەى 
ب ەم)چاوەکانى دادەخات و دەست لە پکارەکە دەخشکێنێت( چکس 
دۆالر؟ نکککا زۆرە، سکککەرەڕاى ئەمە ئەو ککککاتە پێویسکککتى بە دوو 

هەیە، کەواتە بیسککت دۆالرە، هەمدیسکککان نا،زیکککاترە لەمە،  1گە 
سککەد؟)لەو مککاوەیەدا دەبێککت زیککاتر لە چککس دۆالر بێککت، پەنجککا؟ 

فرێککککد چککککاودێرى دەکککککات و بەهێواشککککى پککککێ پێککککدەکەنێت (بە 
                                                 

1
سىدانراوە،واتهوردەىدۆالربهکاغهزنهک.بهواتاىالورقهىعهرەبىواسکناسىفار 

بهکانزا.و.کوردى



 رسارته-----------------------------------------------.كهڕێزهبهحپهقه

 25 

جەهەنکنەم! هەرچۆنێکی بێککت چکاوم دەکەمەوە.)سکەیرى پککارەکە 
 دەکات( سەیرە! هەڵەت نەکردووە؟

 باوەڕ ناکەم. فرێد:
 دەزانى چەندت لەبەردەمى من داناوە؟ لیزى:
 بەڵێ. فرێد:

د بە جکککووڵەی ر هەڵیگرەوە.)فرێکککپکککارەکەت هەڵگکککرەوە، یەکسکککە
دە  .(کە ئاماژەیە بکۆ پەسکەندنەکردن، ڕەتیکدەکاتەوە دەستییەوە

دۆالر! دە دۆالر! نەفرەتکککى خکککوات لێبێکککت، کچکککۆڵەى بچکککووکى 
وەک مکککن بە دە دۆالر؟ ڕانکککى منکککت بینیکککوە؟)ڕانى پکککێ نیشکککان 
 دەدات( مەم ەکانیشمت دیت، هکا؟ ئایکا ئەم مەم کانە مەم کى دە

ە و بکڕۆ بەدواى ککارت بەر دۆالرین؟ یەڵک  پکارەکەت هەڵگکرەو
لەوەى تکوڕە بکم، دە دۆالر! بەڕێککز هەمکوو شککوێنێ ى منکت مککاچ 

دڵکککى دەیخواسکککت سکککەر لەنکککوێ دەسکککت  ەدەککککرد، ئەو بەڕێکککز
پێب ککککاتەوە، ئەو بەڕێککککزە ئککککارەزووى ئەوەى دەکککککرد کە مککککن 
چیڕۆککککى منکککداڵیمى بکککۆ بگێکککڕمەوە، ئەمکککڕۆ بەیکککانیش تکککا دڵکککى 

کککردووم  تککاڵى لککێ ویسککتوویەتى تککوڕەى کککردوومە و کاتەکککان
وەکو ئەوەى کە مووچەیەکى مانگانەم پێدەدات، هەمکوو ئەوانە 
لەبەرامبەر چى؟ چس دانە؟ نا سى دانە؟ نا بیست دانە؟ نا تێ ڕا 

 دۆالر. دە
 بۆ یەک کردەوەى ئاژەڵى لەو شێوەیە زۆریشە. فرێد:
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خککۆت ئککاژەڵى! لە کککام تەوێککڵە هککاتوویتیە دەر، حەمککاڵ!  لیزززى:
ێ کککککى گەڕۆک بکککککوو، لەبەرئەوەى تکککککۆى حەتکککککمەن دای کککککت ژن

 پەروەردە نەکردووە کە وەکو زانایان ڕێز لە ژنان بنێیت.
 بێدەند دەبیت یا نا؟ فرێد:
بێگومان دای ت ژنێ ى گەڕۆکى ناو کۆ نان بووە، ژنێ ى  لیزى:

 ناو کۆ ن!
)لەسککککەرخۆ بە م بە قیککککنەوە( سککککەیرکە کچککککۆڵە ئەگەر  فرێززززد:

بگوزەرێنیککت و نەتخن ێککنن ،  دەتەوێکت لەم شککارە بە سکەالمەتى
ئەوا لەبەردەم منککدا نى ئەم شککارە بەم شککێوەیە قسککە لەبککارەى 

 دای یان مەکە.
)بەرەو ڕووى ئەو دەڕوات( بمخن ێنە! بمخن ێکنە! دەى بکا  لیزى:
 ببینم.

)دەکشکککککێتە دواوە( ئکککککارام بەرەوە.)لیکککککزى گوڵکککککدانێ ى  فرێزززززد:
رى سککیرامی ى لەسککەر مێککزەکە هەڵککدەگرێت و دەیەوێککت بەسککە

فرێد بیش ێنێت( ئەمە دە دۆالرى دیک ەش ئکارام بەرەوە، هێکور 
 بەرەوە دواتر بەندت دەکەم.

 تۆ دەمخەیتە زیندانەوە؟ لیزى:
 بەڵێ من. فرێد:
 تۆ!؟ لیزى:
 من. فرێد :
 پێ ەنینم پێدێ، ئەگەر توانیت بمخەرە زیندان. لیزى:
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 من کوڕى کالرکم. فرێد:
 : کوڕى کام کالرک؟لیزى
 .ئەنجومەنى پیران ئەندامى فرێد:
 بەڕاست؟ باشە کەواتە منیش کچى سەرۆک کۆمارم. لیزى:
 تۆ وێنەى کالرکت لەناو ڕۆژنامەکان بینیوە؟ فرێد:
 ، دواتر؟بەڵێ لیزى:

مکککن  (وێنەیەککککى پکککێ نیشکککان دەداتئەمە وێکککنەى ئەوە) فرێزززد:
 لەتەنیشتى ئەوم و ئەویش دەستى لەسەر شانم داناوە.

ەوە( جککێگەى بککاوەڕ نیککیە،  بککڕوانە )لەناکککاو هێککور دەبێککت لیزززى:
باوکککککت چەنککککد چککککاکە، بککککا بیبینم)فرێککککد وێککککنەکەى لەدەسککککتى 

 دەردێنێت(.
 ئێستا بینیت ئیتر بەسە. فرێد:
جوانە، وەکو مرۆڤێ ى چاکەککار و دادپەروەر دێکتە پکێش  لیزى:

چکککاوان، ئەوە ڕاسکککتە کە دەڵکککێن قسکککەکانى وەککککو هەنگکککوینە و 
نکاداتەوە( ئەم بکاشەش کە  زمانێ ى لووسى هەیە.)فرێکد وە مکى
 لەناویدا وێنەتان گرتووە هى خۆتانە؟

 بەڵێ. فرێد:
بککککاشێ ى گەورەیە، ئەم کککککچە بچووکککککانەش کە لەسککککەر  لیزززززى:

کورسککککییەکان دانیشککککتوون خوشکککک تن؟)فرێد وە م نککککاداتەوە( 
 خانوەکەتان لەسەر گرد دروست ردووە؟

 بەڵێ. فرێد:
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خۆیککککت تەواوى کەواتە بەیانیککککان کە نککککانى بەیککککانى دە لیزززززى: 
 شارەکە لە پەنجەرەى خۆتدا دەبینى.

 فرێد: بەڵێ.
بوەستە بزانم، لەککاتى نانخواردنکدا بکۆ ئەوەى هەموویکان  لیزى:

بککێن دابنیشکککن لەنکککاو بکککاشەکەدا زەنکککد لێکککدەدەن؟ بەڵکککێ! ت کککایە 
 وە مم بدەوە.

 زەنگۆڵ لێدەدەن.  فرێد:
ک سەیرە! هیچ سەر لەکارى تۆ دەرنکاکەم، ئەگەر مکن وە لیزى:

تۆ خاوەنى خێزانى وەها و خکانوێ ى لەو جکۆرە بکوام هەرگیکز 
لەماڵى کەسێ ى بێگانە نەدەخەوتم.)کەمێی بێدەنگى( سکەبارەت 
بە دای یشت داواى لێبکوردن دەکەم، توڕەبکووم، ئەرێ بەڕسکت 

 ئەویش لەناو وێنەکە دایە؟
بە م من لێتم قەدەشە کردبوو کە ناوى ئەو بهێنیتە سەر  فرێد:

 زمانت.
باشککە، زۆر باشککە،) بێککدەنگى( مککن دەمەوێککت شککتێ ت لککێ  ى:لیززز

بپرسککککم)فرێد وە م نککککاداتەوە(ئەگەر نزیککککی کەوتککککنەوە لەمککککن 
بەالتەوە هیچ چێژێ ى نییە، کەواتە لەبەرچى هکاتووى بکۆ ئێکرە 
و چی دەکەیت)فرێد وە م ناداتەوە، لیزى ئاهێی هەڵدەکێشێت( 

و بە هەرچۆنێککی بێککت مککادام لەالى منککى مککن هەوڵککدەدەم خککو
  ڕەفتار و ڕەوشتەکانى تۆ بگرم.  
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کەمێی بێدەنگى، فرێد لەبەردەم ئاوێنەکەدا قژى خۆى بە شانە 
 دادەهێنێت.

 تۆ لەباکورەوە بەرەو ئێرە هاتووى؟ فرێد:
 بەڵێ. لیزى:
 لە نیویۆڕکەوە؟ فرێد:
 لەوێ یا لە شوێنێ ى دی ە چ گرنگییەکى بۆ تۆ هەیە؟ لیزى:
 ەى نیویۆڕکەوە دەکرد.ئاخر تازە قسەت لەبار فرێد:
گشت کەسێی دەشێت قسکە لەبکارەى نیریکۆرکەوە ب کات،  لیزى:

 چ گرنگییەکى هەیە؟
 لەبەرچى لەوێ نەمایتەوە؟ فرێد:
 ئیتر لەوێ بێزار ببوم، شەمم هەبوو. لیزى:
 شەم و خەفەت و کێشەت هەبوو؟ فرێد:
بێگومان  هەمیشە کێشە و گرفتەکان لە هەموو الیەکەوە  لیزى:

ووم دێکککن، چارەنووسکککى کەسکککانێی بەم شکککێوەیە، ئەم بەرەو ڕ
مککارە دەبینیککت لەسککەر بازنەکەم؟)بککازنەکەى خککۆى کە لەسککەر 
شککێوەى مککارە بە فرێکککد نیشککان دەدات( ئەمە هەمیشککە مکککایەى 

 بەدبەختى من بووە.
 کەواتە بۆچى لەدەستى دەکەى؟ فرێد:
ئێستا کە هەمە دەبێت لەدەستى بک ەم، دەڵکێن ئەگەر مکار  لیزى:
 ێت و لوول بخوات ئەوا تۆڵەکەى شتێ ى جەرگبڕە.بڕەنج
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ئەو ژنەى کە ڕەشپێسککککککککککتەکە دەیویسککککککککککت بە زۆر  فرێززززززززززد:
 دەستدرێژى ب اتە سەر تۆ بووى؟

  لەبەرچى؟ لیزى:
مەگەر تۆ پێکرى ککاتژمێر شکەش بە شکەمەندەفەرى خێکرا  فرێد:

 بەرەو ئێرە نەهاتى؟
 بەڵێ. لیزى:
 کەواتە خۆتى. فرێد:
ەیەککى لەو شکێوەى سکەبارەت بە مکن هیچ کەسێی بیرۆک لیزى:

نەبکککووە)بە گاڵتەجکککاڕییەوە پێکککدەکەنێت( بە زۆر دەسکککتدرێژیم 
 ب اتە سەر؟ هیچ لەوە تێدەگەیت کە دەیڵێیت؟

دوێنکێ  (websterبێگومکان تکۆ خکودى ئەوى. وێبسکتەر) فرێزد:
 لەناو یانەى سەماکەدا چیڕۆکى تۆى بۆم گێڕایەوە.

، ڕوونبککککوویەوە، ئەو وێبسککککتەر؟)بە بێککککدەنگییەوە( ئاهککککا لیزززززى:
 هۆکارى ئەوە بوو!

 لەبەرچى؟ فرێد:
ئەها! کەواتە ئەم هەمکوو ڕەفتکار و هەڵسکوکەوتەت لەبەر  لیزى:

ئەمە بوو؟ ئەمەت لەچکاودا دەبریسک ایەیەوە؟ بەدڕەوشکتییەکت 
لەژێککر سککەردا بککوو! بەدڕەوشککت! زۆر سککەیرە بککوونى بککاوکێ ى 

 وشتە.میهرەبانى وەها و کوڕێ ى وەک تۆ کە هێندە بێڕە
دەبەنکککد! )بێکککدەنگى( ئەگەر مکککن بمزانیکککایە ڕەشپێسکککتێی  فرێزززد:

 دەستدرێژى کردۆتە سەر تۆ.
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 باشە، ئەوکات چى دەبوو؟ لیزى:
)بە لوتبەرزییەوە( من خۆم پێن  خزمەت ارى ڕەشپێسکتم  فرێد:

هەیە، کاتێکککککککککی لە تەلەفککککککککککۆن داوام دەکەن و یەکێککککککککککی لەم 
کێکیە، ئەوا بەر  ڕەشپێستانە تەلەفکۆنەکە هەڵکدەگرێت تکا بزانێکت

لەوەى تەلەفککککککۆنەکەم بککککککداتە دەسککککککت پککککککاکژى دەکککککککاتەوە و 
 دەیسڕێتەوە.

 )وەکو ئاماژەیەک بۆ گاڵتەپێ ردن فی ە لێدەدات( سەیرە! لیزى:
لەم شکککارەدا ئکککێمە دوژمنکککى ڕەشپێسکککتەکانین، بەهەمکککان  فرێززد:

شێوە دوژمنى ئەو ژنە سکپى پێسکتانەین، کە لە ڕەشپێسکتەکان 
 نزیی دەکەونەوە.

بەسکککککە، هەڵکککککبەتە مکککککن هکککککیچ دوژمنکککککایەتییەکم لەگەڵ  ى:لیزززززز
 ڕەشپێستەکان نییە، بە م لێشیان نزیی ناکەومەوە.

چکککککۆن بکککککزانم؟ تکککککۆ ئەهریمەنکککککى، ڕەشپێسکککککتەکەش   لیززززززى:
ئەهریمەنە،)لەناککککککاو( ئەى دواتکککککر؟ کەواتە دەیویسکککککت بەزۆر 

 دەستدرێژیت ب اتە سەر؟
 چ پەیوەندییەکى بە تۆوە هەیە؟ لیزى:
لەناو شەمەندەفەرەکەدا دوو ڕەشپێست هکاتنە نکاو  بەڵێ، فرێزد:

کە تککککۆ لێککککى دانیشککککتبووى، پککککاش چەنککککد  2ئەو ژورۆچکککک ەیەى
خولەکێککی هەردووکیککان پەالماریککان دایککت، تککۆ هککاوارت کککرد و 
داواى یارمەتیت لە خەڵی کرد، سپى پێستەکان بۆ کۆمەکى تۆ 

                                                 
2
.ژوورىناوشهمهندەفهر)المقصورە(.و.کوردى. 
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هکککاتن، یەکێکککی لە ڕەشپێسکککتەکان بە گکککوێزانى ڕیکککش تاشکککین 
سککەر سککپى پێسککتەکان، سککپى پێسککتێ ێ یش بە  هێرشککى کککردە

 گوللەیەک ساردى کردەوە، ڕەشپێستەکەى دی ەش ڕای رد.
 وێبستەر ئەمانەى بۆ تۆ باس رد؟ لیزى:
 بەڵێ. فرێد:
 لەکوێ زانیویەتى؟ لیزى:

 تەواوى شار قسەى لەبارەوە دەکات. فرێد: 
تەواوى شار؟ ئەمەش لەبەختکى ڕەشکى مکن! ئایکا خەڵ کى  لیزى:

 کارێ ى دی ەیان نییە تا بی ەن؟شار هیچ 
 مەگەر وا نەبووە؟ فرێد:

هەرگیککککککز! هککککککیچ کاتێککککککی شککککککتێ ى وا نەبککککککووە، دوو  لیزززززززى:
ڕەشپێسکککتەکە بەهێمنکککى دانیشکککتبوون و قسکککەیان لەگەڵ یەککککدا 
دەککرد، تەنکانەت سکەیرى منیشککیان نەدەککرد، لەو ککاتەدا چککوار 
کەسکککى سکککپى پێسکککت هکککاتنە نکککاو ژوورۆچککک ەکەى ئکککێمە و لە 

من دانیشتن و دوانیکان پاڵەپەسکتۆیان دەخستەسکەرم، تەنیشت 
بەجۆرێکککککککی کە دەیکککککککانگوت ئەوان لە پێشکککککککبڕکێى ڕەگبکککککککى 
دەگەڕانەوە، پێشبڕکێ ەشککیان بردبککوویەوە، سککەرخۆش بککوون، 
لەناکاو یەکیان هاواری رد: بۆنى بۆگەنى ڕەشپێست لێرە دێکت، 
چکککککوار کەسکککککیان هەڵیان وتکککککایە سکککککەر ڕەشپێسکککککتەکان تکککککا 

ندەفەرەکە بیکککانخەنە دەرەوە، ڕەشپێسکککتە لەپەنکککجەرەى شکککەمە
بەدبەختەکانیش تا پێیان را بەرگریان لەخۆیان کرد، لەئەنجامکدا 



 رسارته-----------------------------------------------.كهڕێزهبهحپهقه

 33 

شککەقێی بەر ڕووخسککارى یەکێککی لە سککپى پێسککتەکان کەوت و 
لەوکککاتەدا سککپى پێسککتێی دەمککانچەکەى دەرهێنککا و یەکێککی لە 
ڕەشپێسکککککتەکانى پێ کککککا، ئەمە تەواوى چیکککککڕۆکەکەیە کە مکککککن 

یم، ڕەشپێسککتەکەى دیکک ەش هەر ئەوەى کە بەچککاوى خککۆم بینکک
 گەیشتینە وێستگە خۆى لە پەنجەرەوە هەڵدایە خوارەوە.

خەڵی ئەویکش دەناسکنەوە کە بازیکدا و هێنکدە ناخایەنێکت  فرێد:
کە بەسزاى خۆى دەگات.)کەمێی بێدەنگى( باشە ئێستا بڵکێ بکا 
بکککزانم ئەو ککککاتەى کە دەتکککبەنە بەردەم دادوەر دەتەوێکککت بەو 

 ە ئێستا گوتت هەر ئاوا بیگێڕیتەوە؟شێوەیەى ک
 چ پەیوەندییەکى بەتۆوە هەیە؟ لیزى:
 وە م بدەوە. فرێد:
: من ناچمە بەردەم دادوەر، من بەتۆم گووت کە هیچ حەز لیزى

 بە گرفتارى و شەڕوشۆڕ ناکەم.
 دەبێت بچیتە بەردەم دادوەر. فرێد:
مککن نککاڕۆم، نامەوێککت هککیچ سککەروکارێ م لەگەڵ پۆلیسککدا  لیزززى:
 هەبێت.

 ئەگەر خۆیشت نەڕۆیت، ئەوا دەتبەن. فرێد:
: زۆر باشککککککککە ئەوکککککککککات مککککککککن ڕاسککککککککتى ڕووداوەکە لیزززززززززى

 دەڵێم.)بێدەنگى(
ئایکککا هکککیچ درک بەوە دەکەى کە دەتەوێکککت چ هەڵەیەک  فرێزززد:
 ب ەیت؟
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 چیدەکەم؟ لیزى:
: تککۆ دەتەوێککت لە دژى سککپی پێشککتێی و لە بەرژەوەنککدى دفرێزز

 ڕەشپێستێی شایەتى بدەیت؟
بەڵێ،لەوککاتەى کە مکن دەزانکم سکپی پێسکتەکە تاوانبکارە،  لیزى:

 دەتەوێ بچم بە درۆ گەواهى بدەم؟
 بە م سپى پێستەکە تاوانبار نییە. فرێد:
 : دەڵێم مرۆڤى کوشتووە، تۆش دەڵێیت تاوانبار نییە!لیزى
 تاوانەکەى چییە؟ فرێد:
 دەڵێم مرۆو کوشتن. لیزى:
 کوشتنى ڕەشپێست مرۆڤ وژى نییە. فرێد:
 چ جیاوازییەکى هەیە؟ لیزى:
ئەگەر هەر جارێکککی کە خەڵکککی ڕەشپێسکککتێی دەکوژێکککت  فرێزززد:

ڕاسککتەوخۆ تاوانبککار ب رێککت، ئەوا ئیتککر نککازانین کککارى خەڵککی 
 بەکوێ دەگات.

 حەق نەبوو بی وژێ. لیزى:
 چ هەقێی؟ فرێد:
 هەق نەبوو ڕەشپێستەکە ب وژێت. لیزى:
ە، لێکرەدا هەق و ئکۆه! ئەم هەق و یاسکایە لە بکاکوردا بکاو فرێد:

یاسککککا ئیشککککى پێناکرێت.)بێککککدەنگى( سککککەرەڕاى ئەوەش ئەگەر 
تاوانبککاریش بێککت نابێککت تککۆ کەسککێ ى هککاوڕەچەڵەکى خککۆت بە 

 گرتن بدەى.
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من پەیوەندى بە کەسکەوە نیکیە و ناشکمەوێ بیکر لەکەس  لیزى:
بککککک ەمەوە، بە م ئەگەر لە مکککککن بپرسکککککن چیکککککت بینکککککى، ئەوا 

 حەقیقەتەکە باس دەکەم.
)بەرەو ڕووى لیکککککزى هێکککککرش دەبکککککات(بڵێ بکککککزانم چ  فرێزززززد: 

مککامەڵەیەک لە نێککوان تککۆ و ئەم ڕەشپێسککتەدا هەیە؟ لەبەرچککى 
 ئەوەندە بەرگرى لێدەکەیت؟

 من تەنانەت نایشیناسم. لیزى:
 کەواتە لەبەرچى الیەنگیرى دەکەى؟ فرێد:
 : دەمەوێت حەقیقەت بڵێم.لیزى

حەقککیقەت حەقککیقەت! قەحککپەیەک بە دە دۆالر دەیەوێککت  فرێززد:
بڵێت!  شتێی نییە بەناوى حەقیقەتەوە حەقیقەت ئەمەیە کە مکن 
دەیڵککێم: سککپیەکان گوتیککان و ڕەشککەکان وتیککان کۆتککایى پێهککات. 
لەناو ئەم شارەدا لە بەرامبەر حەڤدە هەزار سپى پێست بیست 
هەزار ڕەشپێست هەن، ئێرە نیویۆرک نییە، سکەرەڕاى ئەمەش 

 )تۆماس( پورزاى منە.
 چى؟ لیزى:

تۆمکککککاس، هەمکککککان ئەو پیکککککاوەى کە ڕەشپێسکککککتەکەى  ێزززززد:فر
 کوشتووە، پورزامە.

 ئەها، دە وابڵێ. لیزى:
تۆمکککاس پیکککاوێ ى چکککاکە و لە خکککانەوادەیەکى خکککانەدانە،  فرێزززد:

هەڵککبەتە دەزانککم ئەم شککتانە بەالى تککۆوە گرنگیککان نیککیە، بە م 
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هەمدیسان دەڵێم کە ئەم پیاوە لە خێزانێ ى گەورە و خکانەدانە 
  ى چاکە. و مرۆڤێ

سەیرە! ئایا ئەو پیکاوەى کە بە بکێ شکەرم ردن خکۆى بە  لیزى:
زۆر بە مەم ەکککککانمەوە دەل انککککد و دەیویسککککت جککککلەکەم بەرز 
ب ککاتەوە مرۆڤێ ککى چککاک و خککانەدانە؟ کەمێککی ئابروومککان لەم 
پیککاوە چککاکەوە پێبککدە! ئەوە تووشککى سەرسککوڕمانیم ناکککات کە 

 هەردووکتان لەم خانەوادەیە بن.
ەسککتى بەڕووى لیزیککدا بەرز دەکککاتەوە( چەپەڵ!) پککێش )د فرێززد:

چاوى خۆى دەگرێت( تکۆ ئەهریمەنکى، دەبێکت  تەنیکا بە زمکانى 
شککککەڕ قسککککە لەگەڵ ئەهریمەنەکانککککدا ب رێککککت، دەڵێککککى تۆمککککاس 
کراسککککککەکەتى هەڵککککککداوەتەوە؟ یککککککان ڕەشپێسککککککتێ ى پیسککککککى 
کوشکککتووە؟چ گرنگییەککککى هەیە؟ ئەمکککانە ڕووداوى ئاسکککایین و 

یککان نیککیە، بە م ئەوشککتەى کە گککرنگە ئەوەیە گرنگککى و بەهایەک
 کە تۆماس سەرۆکى ئێمەیە.

: سککککەرۆک و مەرۆک نککککازانم، بە م ئەو شککککتەى ڕوونە لیزززززى
 ئەوەیە کە ڕەشپێستە بەدبەختەکە هیچ شتێ ى نەکردبوو.

 ڕەشپێستێی هیچ کاتێی نییە کە شتێ ى نەکردبێت. فرێد:
ش هەرگیککز مککن دەزانککم کە هککیچ شککتێ ە نەکردبککوو و منککی لیزززى:

 ئامادەى ئەوە نیم کە کەسێی ڕادەستى پۆلیس ب ەم.
ئەگەر ڕەشپێسککککتەکە بە گککککرتن نەدەیککککت، ئەوا تۆمککککاس  فرێززززد:

بەگرتن دەدەیت، لە گشت بارەکانکدا یەکێکی لەو دوو کەسکە بە 
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گکککککرتن دەدەى، ئێسکککککتا لەنێکککککوان ئەم دوو کەسکککککە یەکێ یکککککان 
 هەڵبژێرە.

زانککم کە هەمیشککە : ئەهککا، ئێسککتا ئیتککر تەواو بککوو، مککن دەلیزززى
بەدبەختکککى و گرفتکککارى بۆسکککەى بکککۆ مکککن داناوەتەوە)سکککەیرى 
بککککازنەکەى دەکککککات و لەدەسککککتى دەردێنێککککت( هەى شککککوومى 
نەفرەتى! تۆ بکوویتە بە ى گیکانم) بە تونکدى بکازنەکە بەزەویکدا 

 دەکێشێت(.
 ئێستا بڵێ بزانم بۆ ئەم کارەى تۆماس چەندت دەوێت؟ فرێد:
 من پارەم ناوێت. لیزى:
 پێن  سەد دۆالر؟ :فرێد
 پێمگوتى من پارەم ناوێت. لیزى:
سەیرکە، پێویستە شەوانێ ى زۆر ئازارى گیانت بدەى تا  فرێد:

 ئەم بڕە پارەیە بەدەست دەهێنیت.
: بێگومکککان، بەتکککایبەت کاتێکککی  خکککۆم بە چەنکککد کڕیکککارێ ى لیززززى

قرچکککۆکى وەک تکککۆ دەبەخشکککم.)ماوەیەک بێکککدەنگى( کەواتە بکککۆ 
ە دوێنکککێ شکککەو ئامکککاژەت بکککۆ ککککردم و ئەمە مەسکککەلەیە بکککوو ک
 لەگەڵمدا هاتیە ماڵەوە؟

 بێگومان. فرێد:
ئەهککا! کەواتە بککۆ ئەمە بککوو، بێگومککان بە خۆتککت گککوت:  لیزززى:

کچککۆڵەیەکى گەمککژەم پەیککدا کککردووە، لەگەڵککى دەچککمەوە مککاڵ و 
قەناعەتى پێدەکەم، کەواتە بۆ ئەمە بوو! لە ڕێگادا دەستەکانمت 
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بەوە دەککرد کە هکیچ گەرمیکیەک دەگووشى، بە م مکن هەسکتم 
لە جەسکککککتەتدا نکککککیەە و وەککککککو بەفکککککر سکککککارد و بکککککێ گیکککککانى، 
بیرتکدەکردەوە کە دەبێکت چکۆن ڕازى ب ەیت؟)بێکدەنگى( ڕاسکت 
بڵککێ بککا بککزانم: تککۆ کە بەم بیککرۆکەوە بەرەو مککاڵى مککن هککاتى چ 
پێویسکککتییەکت بەوە هەبکککوو تکککا لە مکککن نزیکککی بککک ەویەوە، هکککا؟ 

ەوشکککت؟ لەبەرچکککى لەگەڵکککم لەبەرچکککى لەگەڵکککم خەوتکککى، بەدڕ
 خەوتى؟

 سوێند دەخۆم خۆیشم نازانم لەبەرچى.  فرێد:
)بە گککریە و زاریککیەوە لەسککەر کورسککییەک دادەنیشککێت(  لیزززى:

 چەپەڵ! گەمژە! چەپەڵ.
پێن  سکەد دۆالر! مەگریکێ! پێکن  سکەد دۆالر! ئیتکر بەسکە  فرێد:

گریە و زارى مەکە! پێکن  سکەد دۆالر! لیکزى، لیکزى، هێنکدە بکێ 
 ی مەبە! پێن  سەد دۆالر.مێش

)بە فرمێسکککک بارانەوە( مککککن بککککێ مێشکککک م، پێککککن  سککککەد  لیزززززى:
دۆالرەکەتککککم ناوێککککت، مککککن نامەوێککککت بە درۆ گەواهککککى بککککدەم، 
دەمەوێت بگەڕێمەوە بۆ نیویۆرک، مکن لەو شکارە بێکزار بکووم، 
دەمەوێت بڕۆم. )زەنگى دەرگاکە لێدەدات، لیکزى لەناککاو هێکور 

لێککدەدەن، بە دەنگێ ککى نککزم( چککى دەبێککتەوە، دوبککارە زەنککگەکە 
بککووە؟ دەنگککت نەیەت ) زەنگێ ککى دوور و درێککژ لێککدەدەن( مککن 
دەرگاکە ناکەمەوە، پێویسکتە بێکدەند و هکێمن بیکت.)بە شکەق و 

 مشتەکۆڵە لە دەرگاکە دەدەن(
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 بی ەنەوە پۆلیسە. دەنگێک لە دەرەوە:
)بە دەنگێ کککى نکککزم( پکککۆلیس! سکککەیرە، چکککاوەڕوانى ئەمە  لیززززى:

رى بککازنەکەى دەکککات(تەواوى ئەم شککەڕ و بە یککانە بووم)سککەی
بەهککۆى شککوومى تککۆوە بەسککەرم دێککت.)خۆى دەچەمێنێککتەوە و 
بککازنەکە هەڵککدەگرێت( ئێسککتا کە وایە ئیتککر هەرچککى دەبێککت بککا 
ببێت هەمدیسان بازنەکە لەدەست دەکەم.)ڕوو لە فرێد دەکات( 

 بڕۆ خۆت بشارەوە. 
 بە توندى لە دەرگاکە دەدەن.

 س!پۆلی  دەنگ:
دەڵکێم بکڕۆ خکۆت بشکارەوە، بکڕۆ نکاو گەرمکاوەکە.) فرێککد  لیززى:

بەبککێ جککووڵە وەسککتاوە، لیککزى پککاڵى پێککوە دەنێککت( لەبەرچککى 
 وەستاوى؟ دەڵێم بڕۆ.

 تۆ لێرەى فرێد؟ فرێد؟ تۆ لێرەیت؟  دەنگ:
بەڵێ، من لێرەم)لیزى بە سەرسکوڕماوییەوە سکەیرى ئەو  فرێد:

 دەکات(.
تکککر هەمکککوو شکککتێ م بکککۆ ڕوون کەواتە بکککۆ ئەمە بکککوو! ئی لیززززى:

 بوویەوە. 
 فرێد دەرگاکە دەکاتەوە، جۆن و جێمز دێنە ژوورەوە.
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 دیمەنى سێیەم
 هەر هەمان کەسایەتییەکان لەگەڵ جۆن و جێمز

 دەرگاى هاتنە ژوورەوە لەسەر پشتە
 )لیزى ماک کەى( تۆى؟ جۆن:
لە  )بەبێ ئەوەى ڕوو بە جکۆن بکدات بە واق وڕمکاوییەوە لیزى:

فرێد ڕادەمێنێت( کەواتە تەواوى ئەم فێ  و تەڵەکەبکازییە لەبەر 
 ئەمە بوو؟

: )پکککاڵ بە شکککانى لیکککزییەوە دەنێکککت( کاتێکککی پرسکککیارێ ت دەنزززگ
 لێدەکەن وە م بدەوە.

 ها ؟ بەڵێ خۆمم. لیزى:
 ناسنامەکەت. دەنگ:
)بە شکککان و شککک ۆ و جیکککددییەوە وە م دەداتەوە( بە چ  لیززززى:

لێدەکەیت؟ لەبەرچکى تکۆ لێرەیکت؟ )جکۆن  مافێی ئەم پرسیارەم
ئەو ئەسکککتێرەیەى پکککێ نیشکککان دەدات کە نیشکککانەى پۆلیسکککییە( 
گشت کەسێی دەتوانێت ئەستێرەیەک لە جلى خۆى بدات، ئێوە 
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هەردووکتان هاوڕێى ئەم بەڕێزەن و پێ ەوە بڕیارتان داوە کە 
 من بخەنە ناو تەڵەکەبازییەى خۆتانەوە.

یشکککککان دەدات( ئەم ککککککارتە ) ناسکککککنامەى خکککککۆى بەو ن جزززززۆن:
 دەناسیتەوە؟

 )ئاماژە بۆ جێمز دەکات( ئەویش هەیەتى؟ لیزى:
)بکککککۆ جێمکککککز( ناسکککککنامەکەتى پکککککێ نیشکککککان بکککککدە.)جێمز  جزززززۆن:

ناسنامەکەى خۆى نیشکان دەدات، لیکزى ناسکنامەکە دەبینێکت و 
بەرەو الى مێزەکە دەڕوات و ناسکنامەى خکۆى دەردەهێنێکت و 

فرێد دەککات(. ئەم گەنکجە دوێنکى پێیان دەدات، جێمز ئاماژە بۆ 
شککەو لە مککاڵەکەى تککۆ بککووە، تککۆ بەچککاکى لەوە ئاگاداریککت کە 

 داوێنپیسى تاوانە، سزاى هەیە.
ئایا ئێوە متمانەى تەواوتان هەیە لەوەى کە ئەو مافەتکان  لیزى:

هەیە بەبککێ هککیچ فەرمانێککی پککێ بککخەنە مککاڵى خەڵکک ەوە؟ لەوە 
 گیروگرفت بۆتان؟ ناترسن کە من بەهۆى ئەمەوە ببمە مایەى

جۆن: خەمى ئێمەت نەبێت، لێت دەپرسم لەبەرچى ئەم پیکاوەت 
 هێناوتە ماڵەکەى خۆت؟

)لەو ککاتەوەى کە پۆلیسکەکان هکاتوون تکۆنى قسکەکردنى  لیزى:
گککۆڕاوە و پتەوتککر و ڕەشککۆکیانەتر قسککە دەکککات( ئێککوە مێشکک م 
دەهێشککینن، بێگومککان مککن خککۆم ئەوم هێنککاوەتە مککاڵەوە، بە م 

 ى و بێ پارە لەگەڵیدا خەوتووم، تێگەیشتن؟بەخۆڕای
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سەیرى سەر مێکزەکە بک ەن دوو دە دۆالرى لێکیە ئەمکانە  فرێد:
 هى منن، من بەوم دا.

 شتى وا نییە، بیسەلمێنە؟ لیزى:
)بەبککێ ئەوەى سککەیرى ب ککات ڕوودەکککاتە پۆلیسککەکە( مککن  فرێزد:

دوێنکککى ئەم پکککارانەم لەگەڵ بیسکککت و هەشکککت دانەى دیککک ە کە 
ەڵگککککرى ژمککککارەى یەک لەدواى یەکککککن لە بانککککی هەموویککککان ه

وەرگرت، دەتوانیت سەیرى ژمارەکانیان ب ەیت، ئەوسکا بۆتکان 
 ڕوون دەبێتەوە.

:) بە تونککدییەوە( مککن قبککوڵم نەکککرد، مککن ئەم پککارە پیسککەم لیزززى
 ڕەت ردەوە و بەڕویدا پەرش و ب و کردەوە.

 ئەگەر ڕەتت ردەوە لەبەرچى هێشتا لەسەر مێزەکەیە؟ جۆن:
:) دواى کەمێی بیرکردنەوە و بێدەنگى( ئێستا البا ئیتر ئەو ىلیز

وە متککان بککداتەوە:) بە ڕق و واق وڕمککاوییەوە سککەیرى فرێککد 
دەکککات و بە دەنگێ ککى نەرم و داواکککارییەوە پێیککدەڵێت( کەواتە 
تەواوى ئەم یککارییە بککۆ ئەمە بککوو! )بککۆ دوو پۆلیسککەکە( چککاکە، 

 چیتان لە من دەوێت؟
ڵێککت( دانیشککە، بککابەتەکەت تێگەیاندووە؟)فرێککد )بە فرێککد دە جززۆن:

سەرى دەلەقێنێت وەکو ئاماژەیەک بۆ گوتنى بەڵێ( پێکت دەڵکێم 
دانیشکککککە)ئەو لەسکککککەر کورسکککککییەک دادەنیشکککککێت( ئەگەر تکککککۆ 
شایەتییەکى بە نووسراو بدەیت، ئەوا دادوەر ئامادەیە تۆ ئازاد 
ب ات، ئێمە ئەو شایەتوومانەمان نووسیوە و تۆ دەبێت واژۆى 
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ب ەیککت، بەیککانیش  بە فەرمککى بەدواتککدا دەنێککرن، خوێنککدەواریت 
هەیە؟)لیککککزى شککککانى هەڵککککدەتەکێنێت، کککککاشەزەکەى پێککککدەدەن( 

 بیخوێنەوە و وواژۆى ب ە.
)دواى خوێنککدنەوە( لە سککەرتاوە تککا کۆتککایى سککاختەیە و  لیزززى:

 درۆیەکى شاخدارە.
 لەوانەیە، بە م... جۆن:
 من واژۆى ناکەم. لیزى:
 (  )بە لیزى دەڵێت(هەژدە ماند زیندان.)بیبەن فرێد:

هەژدە مانککککد زۆر چککککاکە، بە م کاتێککککی بککککێمە دەرەوە  لیزززززى:
 پێستت کەوڵ دەکەم.

ئەگەر توانیت، هەر کارێ کت لەدەسکت هکات بی ە.)بکۆ دوو  فرێد:
پۆلیسەکە( پێویسکتە ئێکوە تەلەفکۆنێ یش بکۆ نیویکۆرک بک ەن وا 

 ێت.گومان دەکەم کە لەوێش کێشە و گرفگەلێ ى هەب
)بە سەرسککککوڕماوییەوە( بەڕاسککککتى مرۆڤێ ککککى یەجگککککار  لیززززى:

چەپەڵت هاوشێوەى ژنێ ى سکۆزانیت!، مکن هەرگیکز وا گومکانم 
 نەدەکرد کە کەسێی بەو ئەندازەیە پیس بێت. 

 زوو بڕیار بدە، واژۆى دەکەى یان نا؟ جۆن:
 من زیندانم بە پەسەندتر دادەنێم، هەرگیز درۆ ناکەم. لیزى:
رۆ ب ەیت؟کەواتە دوێنێ شەو چ ارێ ت دەکرد، ناتەوێ د فرێد:

درۆت نەدەکککککککرد؟ کاتێککککککی بە منککککککت دەگوت:ئککککککازیزى مککککککن، 
خۆشەویسککککتم، پیککککاوە بچککککووکەکەى مککککن هەمککککوو ئەوانە درۆ 
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نەبوون؟ کاتێی ئاه و ئۆفکت هەڵدەکێشکا تکا منکى وا بیکرکەمەوە 
 کە حەزت پێمە، درۆت نەدەکرد؟

ویسککتییەکم نەبککوو، )بە دڵنیککاییەوە( نککا،درۆم نەدەکککرد، پێ لیزززى:
 ڕازیت ها؟

ئیتکککر بکککا تەواوى ب ەیکککن، دەى قەڵکککم جکککافەکەم بگکککرە و  فرێزززد:
 واژۆى ب ە.

 قەڵەمەکەت بخەوە شوێنى خۆى من واژۆى ناکەم. لیزى:
بێککدەنگى، سککێ پیککاوەکە بە پەرێشککانى و شککەکەتییەوە سککەیرى  

 یەکتر دەکەن. 
وسى ئەمە واتاى چییە کارمان بێرە گەیشتووە، کە چارنو فرێد:

چکککاکترین پیکککاوى شکککارەکەمان کەوتکککۆتە دەسکککتى ژنێ کککى بکککێ 
بەهککا!)دوو سککێ جککار بە خێرایککى لەژورەکەدا دێککت و دەچێککت، 
پاشان بەتوندى پەالمارى لیزى دەدات( سەیرکە )وێنەیەکى پێ 
نیشکککان دەدات( تکککۆ، لە ژیکککانە پکککیس وگ وەکەتکککدا زۆر پیکککاوت 

ئەم دیککککوە، بە م تککککاکو ئێسککککتا هککککیچ یەکێ یککککان لەمە چککککووە؟ 
نێکوچەوانە ببیکنە، ئەم چەنککاگەیە ببیکنە، ئەم میکدالیایانە لە سککینە 
پککانوپۆڕەکەى ببیککنە، نککا ئککاوڕ مەدەوە، بە چککاکى تەماشککا بکک ە، 
چارەنووسى ئەم پیاوە بەدەستى تۆیە، ئەم پیکاوە دەبێکت ببێکتە 
قوربانى شەهوەتڕانى تکۆ، بە جکوانى سکەیرى ڕوخسکارى بک ە، 

ەیە، چەنککد بەرز و بککا یە، دەبینککى چەنککدە ڕوێ ککى گەنجککانەى ه
چەنککدە جککوانە، بە م دڵنیککابە لە دواى دەسککاڵ زینککدانى کاتێککی 
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دێتە دەرەوە بەژنێ ى چەمکاوەى وەککو پێرەمێردێ کى دەبێکت و 
ڕووخساریشککى پککڕ چککرچ و لککۆچ دەبێککت، ئیتککر تککاڵە پرچێ ککى 
بەسەریەوە نەمکاوە و ددانێ کى لە دەمکدا نەمکاوە، تکۆ بەم ککارە 

ا؟ تککۆ تککا ئەمککڕۆ پککارەى خەڵ ککت لە خۆشککحاڵ و شککادمانى، هکک
وە، بە م ئێستا باشکترین و شک ۆدارترین پیکاوت گیرفانیان دزی

هەڵبککژاردووە تککا ژیککانى بککدزیت؟ بککۆچى وە م نککادەیتەوە؟ ئیتککر 
هککیچ ناڵێیککت، هککا؟  ڵ بککووى؟ تککۆ هێنککدە بککۆگەنى کە تەنککانەت 
ئێسقانەکانیشکککت گەنیکککوى لێیداوە.)دەسکککتى ئەو دەگرێکککت و بە 
تونکککدییەوە دەیخکککاتە سکککەر ئەژنکککۆ( دەى بککک ەوە سکککەر ئەژنکککۆ 

چەپەڵ! لەبەردەم وێککککککنەى پیاوێککککککی کە دەتەوێککککککت  ى پککککککهح قه
 ئابرووى ببەى.

کککککالرک لە دەرگککککاى هککککاتنەژورەوە کە لەسککککەر پشککککتە دێککککتە  
 ژوورەوە.   
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 دیمەنى چوارەم
 هەمان ئەو کەسانە لەگەڵ سیناتۆر کالرک)ئەندامى ئەنجومەنى پیران(

لەسککەر بەریککدەن! )بە لیککزى دەڵێککت( خککاتوون  سززیناتۆر کززالرک: 
 عەرزەکە هەڵسەوە.

 !3هێڵەو فرێد:
 هێڵەو! جۆن:
 : هێڵەو! هێڵەو!کالرک
 )بە لیزى دەڵێت( ئەمە بەڕێز سیناتۆر کالرکە. جۆن:

 )بە لیزى دەڵێت( هێڵۆ! کالرک:
سککک و و ئەحواڵپرسکککى کۆتکککایى پێهات.)سکککەیرى لیکککزى  کزززالرک:

دەکات( ئەمە خکاتوونە گەنکجەکەیە،  وادەردەکەوێکت کە ژنێ کى 
 ووخۆشە و میهرەبان بێت.زۆر ڕ

 : نایەوێت واژۆى ب ات.فرێد
: بەتەواوەتى هەقى خۆیەتى، منیش لە جێگەى ئەو سیناتۆر کالرک

بومککایە واژۆم نەدەکککرد، ئێککوە بەبککێ هککیچ هەقێککی هککاتوونەتە 

                                                 
3
 . Hello.
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مککاڵەکەى ئەو) لە بەرامککبەر ئەمەدا جککۆن ڕەفتککار و جککوڵەیەکى 
بچکووکترین  بەڵکێ، بەڵکێ بەبکێ ئەوەى توڕەیى ئامێز دەنوێنێت(

مافتککان هەبێککت، سککەرەتا زۆر بە تککوڕەیى و تونککدى مککامەڵەى 
لەگەڵکککککدا دەکەن، پاشکککککانیش دەتانەوێکککککت ناچکککککارى بککککک ەن کە 
بەپێچەوانەى ویژدانى خۆى قسە ب ات، ئەم ڕەوشتە ڕەوشکتى 
ئەمری ى نییە، باشە کچى من ئایا ئەم ڕەشپێسکتە بەرامکبەر بە 

سککتدرێژى کککردۆتە ئێککوە هککیچ تونککد و تیژییەکککى نوانککدووە و دە
 سەرت؟

 لیزى: هەرگیز.
زۆر چککککککاکە ، وە مێ ککککککى ڕاشکککککک اوانە و  سززززززیناتۆر کززززززالرک: 

 دەم وت ەرە، ئێستا حەقیقەت ڕوونبوویەوە.
سکککەیرى نکککاو چاوەککککانم ب ە)سکککەیرى دەککککات( مکککن دڵنیکککام کە 

( maryهەرگیکککز درۆ ناکەیت)کەمێکککی بێکککدەنگى(، ئکککاى مکککارى)
ەککان ئیتکر بکڕۆن، ئکێمە داماو. )بەوانیتر دەڵێت( دەى باشکە کوڕ

ئیتر کارێ مان لێرە نەماوە، تەنیکا پێویسکتە داواى لێبکوردن لەم 
 خاتوونە ب ەین و بڕۆین.

 مارى کێیە؟ لیزى:
مکککارى؟ خوشککک ى مکککنە، دای کککى ئەم تۆماسکککە  سزززیناتۆر کزززالرک:

بەدبەختەیە، پیرەژنێ ى ئازیزى داماو کە بێگومکان بەهکۆى ئەم 
 شەمەوە دەمرێت، خوات لەگەڵ.

 )بە دەنگێ ى کاریگەرەوە( بەڕێز سیناتۆر :لیزى
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 بەڵێ کچەکەم. سیناتۆر کالرک:
 من زۆر بەداخم . لیزى:

بۆچى بەداخ بیت؟ ئێوە بێجگە لە وتنى حەقیقەت  سیناتۆر کالرک:
 شتێ ى دی ەتان نەگوتووە؟

زۆر بەداخەوەم کە الیەک لەم ڕاسککککتییە پەیوەنککککدى بە  :لیزززززى
 ئێوەوە هەیە.
خکاتوون، نە تکۆ و نە مکن هکیچ گوناهێ مکان  ئکاى سیناتۆر کالرک:

نیککیە و هیچککیش لە ئەسککتۆى ئککێمە نیککیە، هککیچ کەسککێ یش ئەو 
مککککافەى نیکککککیە کە ئێکککککوە ناچککککار ب کککککات تکککککا گەواهکککککى بە درۆ 
بکککککدەن.)کەمێی بێکککککدەنگى( نکککککا چیتکککککر سکککککەبارەت بەو هێنکککککدە 

 بیرمەکەرەوە.
 بیر لە کێ نەکەمەوە؟ لیزى:

بیرتککان لە خوشکک ەکەم لە خوشکک م، ئایککا ئێککوە  سززیناتۆر کززالرک:
 نەدەکردەوە؟

 بەڵێ. لیزى:
: سەیرکە، مکن بیکرى ئێکوە دەخکوێنمەوە، دەتاوێکت سیناتۆر کالرک

ئێستا پێتبڵێم کە چ بیرێی لە مێش ت دایە؟ تۆ بەخۆت دەڵێیکت: 
)هاوشێوەى لیزى قسە دەکات( )ئەگەر من کاشەزە واژۆ بک ەم، 

ت )لیکزى بەڕێز سیناتۆر دەچێتە بەردەم خوش ەکەى و پێیدەڵێ
مککاک کەى( کچێ ککى یەجگککار میهرەبککان و چککاکە و تککۆ دووبککارە 
ژیککانى کککوڕەکەت لەوەوە دەسککت کەوتەوە( ئەویککش لەنێککو ئەو 
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فرمێسککککی و خککککوێنەى کە لەچاوانیککککدا دێتەخککککوارەوە خەنککککدە 
دایدەگرێت و دەڵێت: ) لیزى مکاک کەى؟ مکن هەرگیکز ئەم نکاوە 

چکارەنووس  لەبیر نکاکەم( )بە م مکن کە لیکزى مکاکم، منێکی کە
منککى تککوڕداوەتە قککو یى کۆمەڵگککا، پیرەژنێ ککى ئاسککایى لە مککاڵە 
گەورەکەى خۆیدا هەرگیکز مکن لەبیکر خکۆى نابکاتەوە، هەمیشکە 
ڕووم تێدەکات و لەکۆتاییدا دای ێ ى ئەمری کایى پەیکدا بکوو، کە 
لە دڵیککدا مکککن وەککککو کچکککى خکککۆى پەسکککەند ب کککات ( ئکککاخ لیکککزى 

 وە.قەشەند، ئیتر بیر لەو شتانە مەکەرە
 ئایا ئەو پرچى سپییە؟ لیزى:

تەواو سکپییە وەککو بەفکر، بە م ڕووخسکارى بە  سیناتۆر کزالرک:
جوانى و تەڕ و پکاراوى مکاوەتەوە، ئەگەر پێ ەنینیکت دەبینکى!... 
بە م هەرگیککز جککارێ ى دیکک ە پێناکەنێککت، خککوات لەگەڵ لیککزى 

 دڵفڕێن، بەیانى ڕاستى ڕووداوەکە بە لێ ۆڵەر بڵێ.
 ت بڕۆیت؟دەتەوێ لیزى:

بەڵکککێ، ئیتکککر دەبێکککت بچکککمە الى خوشککک ەکەم،  سزززیناتۆر کزززالرک:
 پێویستە دەرەنجامى گفتوگۆکەمانى پێ ڕابگەیەنم.

 ئایا ئەو دەزانێت کە ئێوە هاتوونەتە ئێرە؟ لیزى:
 )سەیرە!( من بە ت اى ئەو هاتمە ئێرە. سیناتۆر کالرک:

: خکککودایە! ئێسککککتا ئەو چکککاوەڕوانى دەرەنجککککامى قسککککەى لیززززى
یە؟ ئێککوەش بەو دەڵککێن کە مککن واژۆکردنککى ئەم کککاشەزى ئککێمە

 شایەتیدانەم ڕەت ردۆتەوە؟ بێگومان زۆر ڕقى لێم دەبێتەوە.
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)دەسککتى لەسککەر شککانى لیککزى دادەنێککت( کچککۆڵە  سززیناتۆر کززالرک:
داماوەکەم! من هیچ ئارەزووى ئەوە ناکەم کە لە شکوێنى ئێکوە 

 بوام.
بە بککازنەکەى لیککزى: تووشککى چ گیککژەن و گرفتککارییەک بککووم! )

خۆى دەڵێت( هۆکارى هەموو ئەو شەڕو و شۆڕ و گرفتاریانە 
 تۆى هەى چەپەڵ!.

 چۆن؟ سیناتۆر کالرک:
هیچ شتێی)کەمێی بێدەنگى( ئێستا کە ککارەکە گەیشکتۆتە  لیزى:

ئێککرە چەنککدە جککێگەى داخە کە ڕەشپێسککتەکە بە ڕاسککتى دەسککت 
 درێژى نەکردۆتە سەرم، خۆزگە بی ردبوایە.

 )بەداخێ ى زۆرەوە( کچۆڵە میهرەبانەکەم! ک:سیناتۆر کالر
)بە شەمبککارییەوە(ئەگەر ئەم کککارە ببککوایە ئێککوە دوچککارى  لیزززى:

ئەم هەموو ئازارە نەدەبوون و منیش هێنکدە گرفتکار نەدەبکووم 
 و ڕەنجم نەدەکێشا و یارمەتیم دەدان.

زۆر سوپاسگوزارم)بێدەنگى( چەندە حەزمدەکرد  سیناتۆر کالرک:
کاتەدا یارمەتیت بدەم تا ببمە مایەى ئاسوودەیى  کە بتوانم لەم

بۆ ویژدانت)بێدەنگى( بە م بەداخەوە! حەقیقەت هەر حەقکیقەتە 
 و ناتوانرێت بشاردرێتەوە!

 )بە شەمبارییەوە( بەڵێ ڕاستە، بەداخەوە. لیزى:
لەم بکارەوە ڕاسکتییەکە ئەوەیە کە ڕەشپێسکتەکە  سیناتۆر کزالرک:

 سەر ئێوە.هەرگیز دەستدرێژى نەکردۆتە 
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 )بە هەمان تۆن( بەڵێ ، بەداخەوە. لیزى:
بەڵکککێ ڕاسکککتە.)کەمێی بێکککدەنگى( بێگومکککان ئەم  سزززیناتۆر کزززالرک:

کێشککککەیە لەپێشککککى پێشککککەوەیە و لێککککرەدا حەقیقەتێ ککککى گەورە 
 لەئارادایە.

)بەبێ ئەوەى لە واتاى قسکەکەى ئەو بگکات( حەقیقەتێ کى  لیزى:
 گەورە...

 بڵێم، حەقیقەتێ ى باو و ڕەشۆکییە. دەمویست سیناتۆر کالرک:
 ڕەشۆکى؟ کەواتە دەتەوێت بڵێیت حەقیقەت نییە؟  لیزى:

بککککۆچى، بککککۆچى، حەتککککمەن حەقککککیقەتە، بە م  سززززیناتۆر کززززالرک:
 حەقیقەت چەند جۆر و بەشێ ى هەیە.

کەواتە تۆ لەو بکاوەڕەداى کە ڕەشپێسکتەکە دەسکتدرێژى  لیزى:
 کردۆتە سەرم؟
ر، هەرگیکککز دەسکککتدرێژى نەککککردۆتە نکککا، نەخێککک سزززیناتۆر کزززالرک:

سکککەرت، واتە لە ڕوانکککگەیەکەوە هکککیچ دەسکککتدرێژى نەککککردۆتە 
سککککککەرت، گککککککوێبگرە، مککککککن پیرەپیککککککاوێ م تەمەنێ کککککککى زۆرم 
گوزەرانککدووە و زۆر هەڵەم کککردووە، بە م لەم چەنککد سککاڵەى 
دواییدا کەمتر دوچارى هەڵە دەبکم، لەبەرئەوە بیکروڕام لەسکەر 

 روڕاى تۆ جیاوازە.تێ ڕاى بابەتەکە لەگەڵ بی
 چۆن؟ تۆ چ بیروڕایەکت هەیە؟ لیزى:
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چکۆن بکۆتى بکخەمەڕوو؟ ... بەڵکێ بکۆ نمکوونە وا  سیناتۆر کزالرک:
وێنککا بکک ە کە نەتەوەى ئەمری ککا لەناکککاو پێ ککڕا بێککنە بەردەمککت 

 چیت پێدەڵێن؟
: )بە پەشکۆکاوییەوە( مکن چکوزانم چکى دەڵکێن، هەرچۆنێکی لیزى

ى سەرسکوڕهێنەر هەبێکت تکا بە بێت لەو باوەڕەدا نیم کە شتێ 
 منى بڵێن.

 تۆ لەوانیت، مارکسیت؟ سیناتۆر کالرک:
ئککاخ خککودایە، خککوا نەکککات، هەرگیککز! مککن حەزم بەو شککتە  لیزززى:
 نییە.

کەواتە لەم بککارەدا زۆر شککت هەن تککا بە تککۆى  سززیناتۆر کززالرک:
بڵککێن، بککۆ نمککوونە بێگومککان بە تککۆ دەڵککێن: )لیککزى تککۆ کەوتککویتە 

پێویسکککتە لەنێکککوان دوو ڕۆڵە لە ڕۆڵەککککانى  بکککارودۆخێ ەوە، کە
من یەکێ یان هەڵبژێریت، دەبێت یەکێی لەم دوانە لەناو بچێکت، 
لەکککاتێ ى وەهککادا دەبێککت چککى ب رێککت؟ هەڵککبەتە دەبێککت کککوڕە 
چاکەکە بپارێزرێت، باشە با ئێستا لێیب ۆڵینەوە و ببینین ککوڕە 

 چاکەکە کامیانە، حەزدەکەى؟(
، ئۆ ببکورە مکن وابیرمکدەکردەوە کە پڕ بە دڵم حەزدەکەم لیزى:

 لەگەڵ تۆدا قسە دەکەم.
بەڵکککێ مکککن قسکککە دەکەم، بە م بەنکککاوى گەلکککى  سزززیناتۆر کزززالرک:

ئەمری اوە)بەردەوامى بە قسەکانى دەدا( پێتدەڵێم گەلى ئەمری ا 
) لیکککککزى ئەم ڕەشپێسکککککتەى کە تکککککۆ بەرگکککککرى لێکککککدەکەیت چ 
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ە و خوا سوودێ ى هەیە؟ سەرەتا بەهۆى ڕێ ەوتەوە لەدای بوو
دەزانێت ، لە کوێ هاتۆتە دونیکاوە، مکن نکانم پێکداوە، بە م ئەو 
لەبەرامبەردا چ کارێکی ئەنجکام دەدات؟  بە گشکتى هکیچ شکتێی 
ئەنجکککام نکککادات، تەنیکککا ککککۆ ن و ککککۆ ن دەسکککوڕێتەوە و دزى 
دەکککات، گککۆرانى دەڵێککت و پۆشککاکى سککور و سککەوز دەکڕێککت، 

م خکۆش دەوێکت، ئەویش کوڕى مکنە و مکن وەککو ئەوانیتکر ئەو
بە م لە تۆ دەپرسم: ئایا دەبێت ژیانى پیاوێی بەو جۆرە بێت؟ 
من هەست بە ژیانى ناکەم تەنانەت لە مردنیشى ئاگادار نکیم و 

 هەستى پێناکەم(
 قسەکانت قەناعەتپێ ەرن. لیزى:

)قسککەى پێککدەبڕێت و بەردەوامککى بە بککابەتەکەى  سززیناتۆر کززالرک:
تۆمککککککککککاس( ڕەشپێسککککککککککتێ ى دەدات( :) بە م ڕۆڵەکەى دی ەم)

کوشککککتووە، هەڵککککبەتە کککککارێ ى خراپککککى کککککردووە، بە م مککککن 
پێویسککککتییەکى زۆرم بە بککککوونى ئەو هەیە، ئەو ئەمری ییەکککککى 
سەد لە سەد ڕەسەن و پاکژە و پاشماوەى یەکێی لە کۆنترین 
خێزانەککککککانى ئکککککێمەیە خوێنکککککدنى لە زان ۆى)هارڤکککککارد( تەواو 

و کاردەکککات، مککن کککردووە و ئەفسککەرێ ى شککیاو و شایسککتەیە 
پێویسککتم بەوانەیە کە کککار دەکەن، سککەرەڕاى ئەمەش هەزاران 
کرێ ار لە کارگەکەى ئەودا ئیش دەکەن و ئەگەر بمرێت بێ کار 
دەمێنککنەوە، ئەو ئێسککتا سککەرۆکێ ى شایسککتەیە و بەربەسککتێ ى 
مەزنە لەبەردەم سۆسکککککککیالیزم و ککککککککۆنتڕۆڵى سکککککککەندێ اکانى 
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هەیە بژیێککت و تککۆ ئەو  کرێ ککاران و جوولەکەکانککدا، ئەو مککافى
ئەرکەت لەسککەرە کە ببیککتە پککارێزەرى ژیککانى ئەو، تەواو بککوو، 

 ئێستا هەڵبژێرە!
 ئێوە دەربڕینێ ى چەندە چاکتان هەیە! لیزى:

 هەڵبژێرە!سیناتۆر کالرک: 
)هەروەکو ئەوەى لەخەو ڕادەپەڕێت( هکا؟ ئەهکا،بەڵێ... )  لیزى :

م،  نککازانم بیرکککردنەوە لە قسککەکانى ئێککوە کەمێککی گێککژى کککرد
 گەیشتینە کوێ(

لیزى سەیرى چاوەکانى من ب ە، ئایکا متمانەتکان  سیناتۆر کالرک:
 بە من هەیە؟

 بەڵێ بەڕێز سیناتۆر. لیزى:
وا گومان دەکەى کە من فرمکانى ککارێ ى خکراا  سیناتۆر کالرک:
 بە ئێوە بدەم؟

 هەرگیز، بەڕێز سیناتۆر. لیزى:
ى، قەڵەمەکەى مکککن کەواتە دەبێکککت واژۆى بککک ە سزززیناتۆر کزززالرک:

 بگرە.
وا گومککان دەکەیککت کە ئەو بەو کککارەى مککن خۆشککحاڵ و  لیزززى:

 ڕازى بێت؟ 
 کێ؟ سیناتۆر کالرک:

 خوش ەکەت، ئەم دای ە ئەمری ییە.  لیزى:
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بێگومککان لە دورەوە تککۆى وەکککو کچککى خککۆى  سززیناتۆر کززالرک:
 خۆش دەوێت.

 ڕەنککگە چەپکک ە گککوڵێ م بککۆ بنێرێککت، یککا لەوانەیە وێککنە و لیزززى:
 واژۆى خۆى بنێرێت.

 بە تەواوەتى دەشێت. سیناتۆر کالرک:
من وێنەکەى لە دیکوار دەدەم.)کەمێکی بێکدەنگى، لیکزى بە  لیزى:

ونەوە دێککت و دەچێککت( خککودایە چ گرفتککارییەکە! )بەرەو هەڵچککو
ڕووى سکککیناتۆر دێکککتەوە( بەڕاسکککت ئەگەر واژۆى بککک ەم چکککى 

 بەسەر ڕەشپێستەکە دێت؟
پێسکتەکە؟ ئەهکا،  ئەم بکابەتە ئێسکتا بەسکەر ڕەس سیناتۆر کزالرک:

شکککایەنى بکککاس نییە.)شکککانەکانى لیکککزى دەگرێکککت( ئەگەر واژۆى 
ب ەیت تکۆ دەبیکتە ڕۆڵەى ئکازیزى تەواوى شکار، تەواوى شکار، 

 تەواوى دای انى شار.
 بە م... لیزى:

وا گومکککان دەکەیکککت کە تێ کککڕاى دانیشکککتوانى   سزززیناتۆر کزززالرک:
وان بە قەشکککە و پیکککاوە شکککارێی هەڵە دەکەن؟ تەواوى دانیشکککت

ئاینییەکان و پزیشک ەکان و پارێزەرەککان و هونەرمەنکدەکان و 
فەرمانکککککدار و بری ارەککککککانى لەگەڵ دەزگکککککا خێرخوازییەککککککان 

 هەموویان پێ ڕا هەڵە دەکەن؟
 هەرگیز، هەرگیز، هەرگیز. لیزى:
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کەواتە دەسککتتم پێبککدە)ئەو ناچککار بە واژوکککردن  سززیناتۆر کززالرک:
بوو، مکن بەنکاوى خوشکی و خوشک زاکەم،  دەکات( ئەوە تەواو

بەنکککاوى حەڤکککدە هەزار سەرنشکککینى سکککپى پێسکککتى ئەم شکککارە، 
بەناوى گەلى ئەمری ا کە من نوێنەرى ئەو گەلەم سوپاسى تکۆ 

)نێوچەوانکککت بێکککنە پێشکککەوە( )نێکککوچەوانى لیکککزى مکککاچ  دەکەم.
دەکات و بە کەسەکانى دی ە دەڵێت( دەى بکا بکڕۆین، )بە لیکزى 

جکارێ ى دیک ە دەتبیکنمەوە، سکەر لەنکوێ قسکە دەڵێت( ئەمشکەو 
 دەکەینەوە.)بەخێرایى دەچێتە دەرەوە(

 )لە کاتى چوونەدەرەوەدا( لیزى خوات لەگەڵ!
 )نقوومى بیرکردەوە( خوات لەگەڵ. لیزى:

)هەموویککان دەچککنە دەرەوە لیککزى کەمێککی بە مککات و گێککژییەوە 
 ڕادەمینێککت، پاشککان لەناکککاو بەرەو دەرگککاکە ڕادەکککات( بەڕێککز
سککیناتۆر! بەڕێککز سککیناتۆر! مککن قایککس نککیم! ئەو کککاشەزە بککدڕێنە، 
واژۆکەى مککن بککدڕێنە، بەڕێککز سککیناتۆر! )بە هەناسککە سککاردى و 
بێئومێدى دەگەڕێتەوە ژوورەکە بەرەو ڕووى تەماشکاکەران و 
لە نقوومى دەریاى فی ر و ڕاماندا گس ەکە هەڵدەگرێت ( گەلى 

ەموویککان فێڵیککان لە مککن ئەمری ککا!... خێککرى تێککدا نککابینم، ئەوان ه
 کرد و ک ویان خستە سەرم!

دوگکککککمەى کارەبکککککاکە دادەگرێکککککت، گسککککک ەکە دەنگکککککى لێکککککوە  
 هەڵدەستێت، لیزى بە توڕەییەوە گس ەکە دەجوڵێنێت.

 پەردە دادەرێتەوە               
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 تابلۆى دووەم
 

، دواژدە ککککککاتژمێر دواتکککککر، هەمکککککان دی کککککۆرى تکککککابلۆى یەکەم
ن و پەنجەرەکککککان بەرەو ڕووى کککککۆ ن گلۆپەکککککان داگیرسککککاو

کککراونەتەوە و لەدەرەوە شککەوە، ژاوەژاوێ ککى زۆر لە کککۆ نەکە 
دەبیسترێت و وردە وردە زیاتر دەبێت، پیکاوە ڕەشپێسکتەکە لە 
بەردەم پەنککککککجەرە دەردەکەوێککککککت و لەپەنککککککجەرەکەوە دێککککککتە 
ژوورەوە تا ناوەڕاسکتى ژوورەکە دێکت، زەنکگەکە لێکدەدرێت و 

 لە پشت پەردە دەشارێتەوە. ڕەشپێستەکە خۆى
لیزى لە گەرماوەکە دێتە دەرەوە و دەچێتە الى دەرگاى هکاتنە 

 ژوورەوە و دەرگاکە دەکاتەوە.
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 دیمەنى یەکەم
لیزى، سیناتۆر کالرک، ڕەشپێستەکە)کە لە پشت پەردە خۆى 

 شاردۆتەوە(
فەرمککوو وەرە ژوورەوە)سککیناتۆر دێککتە ژوورەوە( چککى  لیزززى:
 وە؟ڕوویدا

تکا   یەتکى، هکاتوومئێسکتا لەباوەشکى دای: تۆمکاس  سیناتۆر کالرک
 سوپاسگوزارى ئەوانتان بە دیارى بۆ بهێنم.

 : دای ى خۆشحاڵە؟لیزى
 : زۆر شادمانە.سیناتۆر کالرک

 گریا؟ لیزى:
گریکان؟ هەرگیکز! خوشک ى مکن ژنێ کى بەهێکز و  سیناتۆر کالرک :

 پۆ یینە.
 یکداۆشکحاڵى لەچاوەکانخ کە فرمێسک ى ،گکوت تتۆ بە من لیزى:

 دێتە خوارەوە.
 ئێ وایە مرۆو ئەم جۆرە قسانە دەکات. سیناتۆر کالرک :

هەرگیککز، چککاوەڕوانى دەرەنجککامێ ى وەهککا نەبککوو، هککا؟  لیزززى:
 کە مککککن ژنێ ککککى خککککراپم و لە ،ردكککککبێگومککککان وا گومککککانى دە
 گەواهى دەدەم. دابەرژەوەندى ڕەشپێستەکە
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 دەست خودا. ئەو چارەنووسى خۆى دابووە سیناتۆر کالرک:
 بینى؟ چى لە من لیزى:

 ، سوپاسى دەکردى.هیچ  سیناتۆر کالرک:
 پرسیارى لەبارەى ڕەند و ڕوخسارم نەکرد؟ لیزى:

 نەخێر. سیناتۆر کالرک:
 کە من ژنێ ى میهرەبان و چاکم؟ ،هیچ نەیگوت لیزى:

کە ئێکوە ئەرککى خۆتکان  ،ئەو وا بیرى دەکردەوە سیناتۆر کالرک:
 ئەنجام داوە.

 ئەها، بەڵێ. لیزى:
کە ئێککوە هەمیشککە  ،هەڵککبەتە ئەو ئومێککدى هەیە سززیناتۆر کززالرک :

 ئەرکى خۆتان ئەنجام بدەن.
 بەڵێ، بەڵێ. لیزى:

) بە پەشۆکاوییەوە دەست لەسەر   یركه سهلیزى  سیناتۆر کالرک :
کە  ،شانەکانى دادەنێت( بێگومان دەبێکت ئەو ککارە تەواو بک ەى

 ى ئه، ئومێد بێت  بێ لێتژنە ێو پیردەستت پێ ردووە، نابێت ئە
 وا نییە؟
مکککن ن کککۆڵى لەو ککککارە نکککاکەم کە  ،دڵ مەبەونیکککابە، دوڵد لیززززى:

 کردوومە، ئەگەر ن ۆڵى لێب ەم ئەوا دەمخەنە زیندانەوە)کەمێی
 بێدەنگى( ئەرێ ئەم ژاوەژاوە چییە؟

 شتێی نییە. :سیناتۆ کالرک
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نجەرەکە ئیتکککر نکککاتوانم بەرگەى ئەم ژاوەژاوە بگکککرم.)پە لیززززى:
 دادەخات( بەڕێز سیناتۆر؟

 : بەڵێ ڕۆڵەکەم.سیناتۆر کالرک
کە ئێمە هەڵەمان نەکردووە و من ئەو  ،تۆ دڵنیایت لەوەى لیزى:
 ، کە وا پێویست بوو بی ەم؟  دووهم كر كاره

 ەتى دڵنیام.اوبەتەو سیناتۆر کالرک:
من خۆم سەر لەو شتانە دەرناکەم، قسەکانى تکۆش منکى  لیزى:

مۆڵەتککککت نەدام بیکککرى لێکککب ەمەوە، هەر بەڕاسککککت گێکککژ ککککرد؟ 
 کاتژمێر چەندە؟

 : یازدەى شەو.سیناتۆر کالرک
هێشتا هەشت کاتژمێرى ماوە بۆ بەیکانى، مکن خەوم  ،ئاخ لیزى:

کە ئەمشکەو نەتکوانم چکاوم لێ بنکێم،  ،زڕاوە و وا گومان دەکەم
شکککککەوانیش کەش و هەوا وەککککککو ڕۆژ گەرمە و هکککککیچ فێنکککککی 

( هەر بەڕاسککککککککت سککککککککەبارەت بە نابێت.)کەمێککککککککی بێککککککککدەنگى
 ڕەشپێستەکە چى؟ چى بەسەرهاتووە؟

کککامە ڕەشپێسککت؟ ئەهککا ڕەشپێسککتەکە! بەدوایککدا  سززیناتۆر کززالرک:
 دەگەڕێن.

ئەگەر بیگککککککرن چککککککى لێککککککدەکەن؟ )سککککککیناتۆر شککککککانى  لیزززززززى:
هەڵککککدەتەکێنێت، ژاوەژاوەکە زیککککاتر دەبێککککت، لیککککزى بەرەو الى 

دەیبینککککى؟  پەنککککجەرەکە دەڕوات( ئەم هککککات و هککککاوارە چیککککیە؟
کککککۆمەڵە کەسککککێی بە چککککراى کارەبککککایى و سککککەگێ ى زۆر بە 
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ە کەرنەڤاڵى گڵۆپەکانە؟ پێم بڵێ مکۆ نەکەدا تێپەڕ دەبن، ئایا ئە
 چی بووە بەڕێز سیناتۆر، بڵێ بزانم چى بووە؟

سیناتۆر کالرک : )زەرفێی لە گیرفانى دەردێنێکت( خوشک ەکەم 
 کە ئەم زەرفە بە تۆ بدەم. ،فرمانى پێ ردووم

: )بە چوسکککت و چکککا کییەوە( ئایکککا بکککۆ منکککى نووسکککیوە؟ ) یززززىل
سککککەرى زەرفەکە هەڵککککدەپچڕێنێت، سککککەد دۆالریککککیەک دێنێککککتە 
دەرەوە و زەرفەکە دەپشکک نێ تککا بزانێککت نککامەى تێککدایە یککا نککا، 

گرمکۆڵە زەرفەکە لەناو دەسکتى  ئومێد دەبێت، پاشان  بە م بێ
الر! فرێیدەداتە سەر زەوى، دەنگى دەگۆڕێت(سکەد دۆ و دەکات

دەبێت من پێى ڕازیبم! کوڕەکەتان پەیمکانى پێکن  سکەد دۆالرى 
و زۆرت لککێ  بە م دیککارە تککۆ سککەد دۆالرم دەدیتککێبە مککن دا، 

 داش اندوم، زۆر شارەزاى لە لێگێڕانەوە.
 : ئاى ڕۆڵەکەم. سیناتۆر کالرک

)پارەکە دەگەڕێنێتەوە( ت ادەکەم لەالیەن منەوە سوپاسى  لیزى:
بڵێ مکن زیکاتر حەزمکدەکرد دیکارییەک،  خوش ەکەت ب ە و پێى

کە  ،ەكگکککۆرەوییەکى هەرزان، یکککا شکککتێ ى دیککک وتەوجکککتەنکککانەت 
خۆى هەڵیبژاردبێت بۆم بنێرێت، دەزانیت کە ئەم شتانە ڕێکز و 

کە، لەالى خەڵککی زیککاتر دەکککات؟  رهخۆشەویسککتى دیککارى نێککرە
بە م ئایککا کردەوەکککان بەپێککى مەبەسککت و مەرام نین؟)کەمێککی 

 . رنام سه لهچۆنێی بێت چاک ک وتان بێدەنگى( هەر
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)سکککەیرى یەک دەکەن و سکککیناتۆر لێکککى نزیکککی  سزززیناتۆر کزززالرک:
دەکەوێتەوە.( سوپاست دەکەم ڕۆڵەکەم، تۆ لەو کاتەدا تووشى 
گرفتێ ى دەروونى ڕەوشتى بوویکت و پێویسکتیت بە پشکتیوانى 

 من هەیە.
من لەم کاتەدا زیکاتر تووشکى قەیرانێ کى مکادی بکوومە و  لیزى:

کە لە کۆتاییکدا  ،پێویستم بە پکارە هەیە، بە م وا گومکان دەکەم
من و تۆ لەسەر ئەمە ڕێی ب ەوین.)کەمێی بێدەنگى( مکن تکاکو 
ئێسککتا کەسککە بەتەمەنەکککانم  بە کەسککانى چککاک و بککاش دانککاوە، 
لەبەرئەوەى ئەوان ڕواڵەتێ ککککککککى جککککککککوان و بەڕێزیککککککککان هەیە 

پرسکیارە الم ئەو  ،ودڵ دەبکمولەبەرچاوم، بە م ئیتر خەری ە د
کە ئایا بەدخویى و چروکى ئەوان لە کەسکانى  ،دروست دەبێت

 دی ە زیاتر نییە؟  
ێ ى خۆشەوە( بەدخویى و چروکى! ئکاخ و)بە ڕو سیناتۆر کالرک:

بکوایە، هەر د هاوکارەکانم گوێیکان لەم قسکەیە چەند حەزمدەکر
! هێشکتا شکتێی یکتنرم و نیا سێكى راشكاو و نه تۆ كهبەڕاستى 
روگرفتەکانى ژیانى ناڕێکی و یکە  گ ،ى تۆ ماوەتەوەلە سروشت

نائاساییت دەستى پێنەگەیشتووە و نەیتوانیوە گەنکدەڵى ب کات.) 
دێنێت( بەڵکێ، بەڵکێ شکتێی کە  ومەتەکانى لیزى داودەست بە ڕ

وەسککک  ناکرێکککت.)لیزى بەبکککێ بەرهەڵسکککتی ردن، بەشکککێوەیەکى 
شەرمەزارکەر و بەبکێ ئەوەى هکیچ ککاردانەوەیەکى خۆشکى یکا 

ى تێککدا دەرکەوێککت لێککدەگەڕێت سککیناتۆر  دەسککتى لێبککدات و ڕقکک
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مانککدوو نەوازشککى ب ککات ( مککن هەمدیسککان دێککمەوە الت، خککۆت 
مەکە خۆم دەرگکاکە دادەخەم.)سکیناتۆر دەچێکتە دەرەوە، لیکزى 

م کەمێی دواتر پارەکە آلکپ دەوەستێت، بەجێ خۆیدا کڕ و  لە
ەوى، هەڵککدەگرێتەوە، گرمککۆڵەى دەکککات و فڕێککدەداتەوە سککەر ز

وڕەییەکەى وپاشککککان لەسککککەر کورسککککییەک دادەنیشککککێت و تکککک
دەتەقێکککتەوە، دەگریێکککت، لە دەرەوە دەنگکککى هکککات و هکککاوارەکە 

ورەوە دەبیسکککترێت، وە لە دلنزیکککی دەکەوێکککتەوە، دەنگکککى گکککول
پیککاوە ڕەشپێسکککتەکە لە حەشکککارگەکەى خکککۆى دێکککتە دەرەوە و 

دەوەستێت، لیکزى سکەرى بەرز دەککاتەوە و دا لەبەردەم لیزى 
 ەکات(.هاوار د
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 دیمەنى دووەم
 لیزى و ڕەشپێستەکە

کە  ،تکککۆ! )هەڵدەسکککتێتەوە( مکککن بێگومکککان بکککووم لەوەى لیززززى:
کە دێیکککت، تکککۆ لە  ،تۆهەمدیسکککان دێیکککتەوە، دڵکککم خەبەرى دەدا

 کوێوە هاتى؟
 لە پەنجەرەوە. ڕەشپێستەکە:

 چیت دەوێت؟ لیزى:
 بمشارەوە. کە: ڕەشپێسته

 کە ناتوانم. ،من پێمگوتى لیزى:
 خاتوون هات و هاواریان دەبیستیت؟ ە:ڕەشپێستەک

 : بەڵێ، مەگەر چى بووە؟لیزى
 ڕاو دەستى پێ ردووە. ڕەشپێستەکە:

 ڕاوى چى؟ لیزى:
 ڕاوى ڕەشپێستەکان. : كهڕەشپێستە

کە هکککیچ  ،سکککەیرە!)بێدەنگییەکى زۆر( تکککۆ دڵنیکککاى لەوەى لیززززى:
 نازانێت تۆ هاتویتەتە ئێرە؟ کەس

 دڵنیام. ڕەشپێستەکە:
 ؟نر دەستگیرت ب ەن چیت بەسەر دێن: ئەگەلیزى

 بەنزین.ڕەشپێستەکە: 
 لیزى: بەنزین چییە؟
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)بە ئامککاژەى دەسککتى بککۆى شککیدەکاتەوە ( بەنککزینم  ڕەشپێسززتەکە:
 پێدەدەکەن و ئاگرم تێبەردەدەن.

تێگەیشکککتم!)بەرەو الى پەنکککجەرەکە دەچێکککت و پەردەکە  لیززززى:
دادەداتەوە( دانیشە)ڕەشپێسکککککککککتەکە لەسکککککککککەر کورسکککککککککییەک 

نیشێت( ئایا پێویسکت بکوو بێیکتە الم، مکن هەرگیکز کێشکە و دادە
گرفتارییەکککانم کۆتککایى پێنککایەت؟)هەروەکو ئەوەى هەڕەشککەى 
لێب ککککات لە ڕەشپێسککککتەکە نزیککککی دەکەوێککککتەوە( مککککن حەز بە 
شەڕوشکککککککۆڕ و گیروگرفکککککککت نکککککککاکەم و لێیکککککککان دەترسکککککککم. 
تێگەیشککککککتى؟)قاچى لە ئەرزەکە دەدات( دەترسککککککم! دەترسککککککم! 

 دەترسم!
خاتوون ئەوان وا گومکان دەکەن کە مکن هەڵەیەککم  ەکە:ڕەشپێست

 بەرامبەر تۆ کردووە.
 ؟ئێ لیزى:

 بۆیە بۆ دۆزینەوەى من نایەنە ئێرە. ڕەشپێستەکە:
 : دەزانى لەبەرچى وەکو ڕاوکەر بۆسەت بۆ دادەنێنەوە؟لیزى

 کە من ئازارم داویت. ،لەبەرئەوەى لەو باوەڕەدانڕەشپێستەکە: 
 کە کێ ئەم مەسەلەیەى بەوان گوتووە؟ ،ئەوەش دەزانىلیزى:

 نەخێر، هەرگیز. ڕەشپێستەکە:
رودرێکژ، ڕەشپێسکتەکە ومکن پێمگوتوون.)بێکدەنگییەکى دو لیزى:

 بە چاوێ ى سووکەوە سەیرى دەکات(.
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لەبەرچکککى ککککارێ ى وەهکککات ککککردووە خکککاتوون؟  ڕەشپێسزززتەکە:
 لەبەرچى کارێ ى وات کردووە؟

 زانم لەبەرچى.بەسەرسوڕماوییەوە ( خۆیشم نا لیزى:) 
ئەوان بەرامککبەر بە مککن هککیچ بەزەیککیەک نککانوێنن،  ڕەشپێسززتەکە:

قکککککامچى لە ڕووخسکککککار و چاوەککککککانم دەوەشکککککێنن، بەرمیلکککککى 
بەنزینەکانیان بەسەر سەرمدا دەڕژێنن، ئاخر لەبەرچى کارێ ى 

 وەهات کرد؟ من کە ئازارێ م پێنەگەیاندبووى.
نککاتوانى پەى ە م ئککازارت پێگەیانککدبووم، خککۆت بئەهککا،  لیزززى:

بە مکایەى ئکازار بکۆ من.)کەمێکی  تیککە چەنکدە بوو ،بەوە ببەى
 بێدەنگى( ناتەوێت بمخن ێنى؟

ئەم جککۆرە کەسککانە زۆربەى کککات مککرۆو ناچککار  ڕەشپێسززتەکە:
کە بیککرى لێککدەکاتەوە و بککاوەڕى  ،دەکەن بە پککێچەوانەى ئەوەى

 پێیەتى قسە ب ات. 
ن بەهێز مرۆو ناچار ، زۆر جاریش کە ناتوان یهوابەڵێ،   لیزى:

ب ەن، پەنا بۆ زمان لووسى و قسەى بکریقەدار دەبەن.)کەمێکی 
بێدەنگى( وانییە؟ باشە ناتەوێکت بمخن ێنى؟تکۆ مرۆڤێ کى چکاکى 
تکککا سکککبەى شکککەو لێکککرە دەتشکککارمەوە.)وەکو ئامکککاژەیەک بککککۆ 
سوپاسککککگوزارى سککککینگى بەرەو پێشککککەوە دەهێنێککککت(، نزیککککی 

ەى ڕەشپێسککتەکان مەکەوە، دەسککتم لککێمەدە، مککن حەز بە چککار
ناکەم و خۆشم ناوێن.)لە دەرەوە دەنگى گوللە و هەراو هۆریا 
دەگکککاتە گکککوێ( ئەوان نکککزی ن. )دەچێکککتە الى پەنکککجەرەکە و لە 
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! سککککەیرى نککککاو کککککۆ نەکە دەکککککات( تەواودرزى پەردەکککککانەوە 
 تووش بووین.

 ؟چین ى:خەری ڕەشپێستەکە
وە و خەری کن لەسەر ککوچەى ککۆ نەکە پاسکەوانیان دانکا لیزى:

ئێکرە؟ بێگومکان کاتێکی ویسکتوتە  بۆ ىاته بۆماڵەکان دەپش نن،
وە.)هەمدیسکان سکەیرى وخۆت بگەیەنیتە ئێرە یەکێی تکۆى بینی

دەرەوە دەکات(، دەى نکۆبەى ئکێمەیە خەری کن بەرەو سکەرەوە 
 دێن.
 ؟سن ند كه چه ڕەشپێستەکە: 

ە چککاوەڕوان پێککن  شککەش کەسککن... ئەوانیتککر لەخککوارەو لیزززى:
دەکەن.) دەگەڕێککتەوە و ڕوو لەو دەکککات( مەترسککە! مەترسککە! ) 
پێککدەند دەبێککت پاشککان ڕوو لە بککازنەکەى خککۆى دەکککات( ئەى 
مارى نەفرەتى، هەمدیسان دەستە گوڵێ ى تازەت هێنا)بکازنەکە 
بەزەویدا دەکێشێت و پێى لێدەنێت( بە نەفرەت بیت چەپەڵ! )بە 

ەى کە بکا تککایبەت بککۆ ئێککرە ڕەشپێسکتەکە دەڵێککت( هەروەکککو ئەو
هاتبیککت تککا خککۆ بە گککرتن بدەیت)ڕەشپێسککتەکە هەڵدەسککتێت و 
دەیەوێت بچێتە دەرەوە( بۆ ککوێ؟ شکێت بکووى؟ ئەگەر بچیکتە 

 دەرەوە دەت وژن.
 دەمەوێت بچمە سەربان. ڕەشپێستەکە:

 ،ن ت بکدهگوللە ر ه؟ بڕۆ ئەگەر دەتەوێت ب وه شه و مانگه به لیزى:
، پێت  ئێره  هپەلە مەکە، هێشتا دوو نهۆمى دی ەیان ماوە تا بگەن
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رودرێککککژ، لیککککزى دێککککت و ودەڵککککێم مەترسککککە! )بێککککدەنگییەکى دو
دەچێت، لیزى لەسەر کورسییەکەدا دانیشکتووە( تکۆ چەککت پکێ 

 نییە؟
 ئۆه! نەخێر. شپێستەکە: هڕ

کککمەجەى مێککزەکە دەگەڕێککت و دەمککانچەیەک  هدەى )لە چکک لیزززى:
 .(دەردەهێنێت
 خاتوون دەتەوێت بەم دەمانچەیە چى ب ەیت؟ ڕەشپێستەکە:

دەرگککککاکە دەکەمەوە و پێیککککان دەڵککککێم وەرنە ژوورەوە،  لیزززززى:
بیسکککککت و پێکککککن  سکککککاڵە ئەوانە بەنکککککاوى دایککککک ە پیکککککرە سکککککەر 
  وهسککپییەکانیان و بە نککاوى پاڵەوانککانى جەنککد و گەلککى ئەمری ککا
وم و منیان فریوداوە، بە م ئێسکتا لە فرتوفێڵەکانیکان تێگەیشکتو

ڕێککگە نککادەم لەوە بەدواوە بمخەڵەتێککنن، دەرگککاکە دەکەمەوە و 
پێیکککان دەڵکککێم:) ڕەشپێسکککتەکە لێکککرەیە، لێکککرەیە! بە م ئەو هکککیچ 

کە بەدرۆ شایەتى بکدەم،  ،شتێ ى نەکردووە، ناچاریان کردووم
بە م سکککوێند بەخکککواى گەورە دەخکککۆم، کە ئەو هکککیچ شکککتێ ى 

 نەکردووە و هیچ گوناهێ ى نییە(.
 پێت باوەر ناکەن. ڕەشپێستەکە:

، لکککککێگەڕێ بکککککا بکککککاوەڕ نەکەن، ئەوککککککاتە بەم  هلەوانەیککککک لیززززززى:
دەمککانچەیە ڕووبەڕوویککان بککبەوە و ئەگەر نەوەسککتان تەقەیککان 

 لێب ە.
 دێن. تر ىبە م کۆتاییان پێنایەت، ه ڕەشپێستەکە:
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دەسککتت لێیککان مەپککارێزە تەقە لەوانککیش بکک ە، بەتککایبەت ئەگەر 
  بکککهلەنێویانکککدا بینکککى هەوڵبکککدە گکککوللەکەت  4الرککککتسکککیناتۆر ک

دایە، ت، تەواوى ئەم فەرتەنەیە لەژێر سکەرى ئەوڕوانەسار  خه
کککردووین، هەرچۆنێککی بێککت  یان كێشککهوانیککیە؟ چککاک تووشککى 

کە  ،دەرفەتمککککانە بەرامبەریککککان و دڵنیککککام لەوەىئەمە دوایککککین 
  وه ره سککه قککژم بهبەتککۆى دەڵککێم، ئەگەر تککۆ لەالى مککن بککدۆزنەوە 

، کەواتە ئێستا ککارەکە بەم جێکیە گەیشکتووە، وا باشکترە ناهێڵن
خککۆی بمرێککت.  وجا بککا ئککهکۆمەڵێ یککان لککێ بتوپێنێککت،  م بنیککاده

 )دەمانچەکەى بۆ ڕادەگرێت(بیگرە! بیگرە!
 ڕەشپێستەکە: ناتوانم خاتوون.

 لەبەرچى؟ لیزى:
من ئەو مافەم نییە، ناتوانم تەقە لە سپى پێستەکان  ڕەشپێستەکە:

 ب ەم.
هەقکککى خکککۆتە! بە م دڵنیکککاببە ئەوان ئەو مکککافە بەخۆیکککان  لیززززى:

 دەدەن و بەزەییان پێتنایەتەوە و تەقەت لێدەکەن.
 ئاخر، خاتوون ئەوان سپی پێستن. ڕەشپێستەکە:

ئەمە واتاى چکى؟ لەبەرئەوەى ئەوان سکپى پێسکتن بکۆیە  : لیززى
 ئەو مافەیان هەیە کە وەکو بەرازێی بت وژن؟

 بەڵێ، لەبەرئەوەى ئەوان سپى پێستن. ڕەشپێستەکە:

                                                 
4
.لهدەقهفارسییهکهنووسراوەئهگهرکوڕىسیناتۆرتلهنێویاندابینى.و.کوردى. 
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داماو! دەزانى تۆ هەمان بارودۆخى منت هەیە، وەکو من  لیزى:
 گەمژە و بەبەزەیى!

 لەبەرچى خۆت تەقە ناکەى خاتوون؟ ڕەشپێستەکە:
پێمگکوتى، چکون ە منکیش وەکککو تکۆ گەمکژە و بەبەزەیککیم.)  لیززى:

ەر دەنگککى  تەپەى پێ انیککان دەبیسککتن کاتێککی لە پلی انەکککان سکک
دەکەون( هکککککاتن، )خەنکککککدەیەکى ککککککورت خکککککایەن( دڵخکککککۆش و 
شککادمانن، بە م لەگەڵ ئەوەدا کککارەکە بە سککانایى وەردەگککرین،  
بککککککڕۆ نککککککاو گەرمککککککاوەکە و خککککککۆت بشککککککارەوە، هەناسککککککەت 
ڕاگرە)ڕەشپێسککتەکە ون دەبێککت ، لیککزى چککاوەڕوانە، زەنککگەکە 
لێکککدەدات، لیکککزى  بەدەسکککت خکککاچەکەى لەخکککۆى دەخشکککێنێت و 

ەوە و بککککازنەکە لەدەسککککت دەکککککات، دەرگککککاکە خککککۆى کۆدەکککککات
 (.ەند کەسێ ى چەک بەدەست دەردەکەوندەکاتەوە و چ
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 دیمەنى سێیەم
 لیزى و سێ پیاو

 ئێمە بەدواى ڕەشپێستەکە دەگەڕێین. پیاوى یەکەم:
 کامە ڕەشپێست؟ لیزى:

هەمککان ئەو ڕەشپێسککتەى کە لەنککاو شککەمەندەفەر  پیززاوى یەکەم:
برووى ژنێ ککى سککپى پێسککت و بە دەسککتدرێژى کککردە سککەر ئککا

 چەقۆ خوش ەزاى بەڕێز سیناتۆر کالرکى بریندار کرد. 
خوا عەقڵتان پێیبدا! هکاتوونەتە نکاو مکاڵەکەى مکن بەدواى  لیزى:

 مرۆڤێ ى وەهادا دەگەڕێن! مەگەر من ناناسن؟
بەڵککێ، بەڵککێ، بەڵککێ، مککن دەتناسککم، پێککرى کاتێککی لە  پیززاوى دووەم:

 بینى. شەمەندەفەر دابەزیت من تۆم
باشککککە ئیتککککر، مککککن هەمککککان ئەو ژنەم کە ڕەشپێسککککتەکە  لیزززززى:

دەستدرێژى کردۆتە سەر ئابرووم.)پێکدەکەنێت( لکێم تێکدەگەى؟ 
)پیاوەکککککککان ورتە ورت دەکەن، هەموویککککککان بەڕوانینێککککککی کە 
ئککاوێتەیە بە شککەهوەت و ئککارەزوو و گەمژەیککى و ڕق سککەیرى 

ێی بکۆ لیزى دەکەن و وردە وردە دەکشێنە دواوە( ئەگەر کەس
ئێککرە ئەوا مککن بەم دەمککانچەیە تککۆڵەى لێککدەکەمەوە و هەقەکەى 

 پێدەدەمەوە.)هەموویان پێدەکەنن(
 ئارەزوو دەکەیت ئەو بە لەداردراوى ببینى؟ یەکێک لە پیاوەکان:
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 بەڵێ، کاتێی دۆزیتانەوە هەواڵم پێبدەن.  لیزى:
ئیتکر هێنکدەى نەمکاوە کە بیکدۆزینەوە،  یەکێکى دیزکە لە پیاوەکزان:

توونى بچ کککککۆڵە دەزانکککککین کە لەنکککککاو ئەم ککککککۆ نە خکککککۆى خکککککا
 شاردۆتەوە.

 هیواى بەختێ ى باشتان بۆ دەخوازم، سەرکەوتوو بن. لیزى:
)پیاوەککککککان دەچکککککنە دەرەوە و لیکککککزى دەرگکککککاکە دادەخکککککات و 

 دەمانچەکە لەسەر مێزەکە دادەنێت(.
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 دیمەنى چوارەم
 ڕەشپێستەکە -لیزى

دەرەوە)ڕەشپێسککککتەکە دێککککتە دەرەوە، ڕۆیشککککتن، وەرە  لیزززززى:
لەبەردەمککى لیککزى دەکەوێککتە سککەر ئەژنککۆ و لچ ککى کراسککەکەى 
ماچ دەکات( پێمگوتى دەستم لکێمەدە)بە سکۆز و میهرەبکانییەوە 

و  وا ئککهبیککت عاجبککاتى دەبێککت تککۆ کەسککێ ى  ،سککەیرى دەکککات(
 بەدواتدا دەگەڕێت. مووى هه  هارش

ت بککاش ئەوە خککاتوون مککن هککیچم نەکککردووە، خککۆ ڕەشپێسززتەکە:
 دەزانیت.

دەوترێت مادام تۆ ڕەشپێستێی بیت، ئەوا هەمیشە گوناه  لیزى:
 و تاوانێ ت هەیە.

 من هەرگیز تاوانێ م نەکردووە، هەرگیز، هەرگیز. ڕەشپێستەکە:
)دەستى بە نێوچەوانى خۆیکدا دەهێنێکت( هەر چەنکدە بیکر  لیزى:

ا دەکەمەوە سککککەر لەم کککککارە دەرناکەم)بێککککدەنگى( لەگەڵ ئەوەد
ناشکێ تێ کڕاى خەڵ کى شکارێی لە هەڵەدا بن.)کەمێکی بێککدەنگى( 

 هیچ تێناگەم.
هەمیشکە بەم جکۆرەیە خکاتوون.)هەموو ککات سکپى  ڕەشپێستەکە:

 پێستەکان وا بیر دەکەنەوە کە ئەوا لەسەر هەقن(.
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: ئایا تۆ خۆیشت وا هەست دەکەیکت کە سکوچ و تاوانێ کت لیزى
 هەیە؟

 بەڵێ خاتوون. ڕەشپێستەکە:
 کە هیچ شتێ یشت نەکردووە. ىلەگەڵ ئەوە لیزى:

 شتێ م نەکردووە خاتوون. یچنەخێر، ه ڕەشپێستەکە:
کە  ،سپى پێستەکان هەمیشە وا بیردەکەنەوە بۆچىئاخر  لیزى:

 ێت؟خۆیان لەسەر حەقن و دەبێت حەق بەوان ب
 : لەبەرئەوەى سپى پێستن.ڕەشپێستەکە

..) لە دەرەوە دەنگکى پکێ دێکت( منیش سپى پێسکتم، بە م. لیزى:
خەری ککن دەچککنە خککوارەوە) لیککزى بەشککێوەیەکى خۆبەخککۆیى و 

کە  ،شەریزى لە ڕەشپێستەکە نزیی دەکەوێکتەوە، ڕەشپێسکتەکە
هێشتا دەلەرزێت دەسکتى لەسکەر شکان و ملکى لیکزى دادەنێکت، 
دەنگکککى پێیەککککان وردە وردە کەمتکککر دەبکککنەوە، بێکککدەنگى بکککاڵى 

ر دەکەوێکتەوە ( پێمبڵکێ؟ ئایکا تەنیکا کێشاوە، لیکزى لەناککاو دوو
بیابکککانێ ى وشکککی و  نکککین؟  هەروەککککو ئەوەى هەردووکمکککان لە

برینککککد وێکککک  و تەنیککککا مککککابینەتەوە، هەروەکککککو ئەوەى هەتیککککو 
بککککین)زەنگەکە لێککککدەدات، لیککککزى و ڕەشپێسککککتەکە بە مککککاتى و 
پەشکککۆکاوییەوە وەسکککتاون و گکککوێ دەگکککرن، دووبکککارە زەنکککد 

کە خککۆت بشککارەوە) بە شککەق و لێکدەدەنەوە( بککڕۆ نککاو گەرمککاوە
مشککککککککتەکۆڵە لە دەرگککککککککاکە دەدەن، ڕەشپێسککککککککتەکە خککککککککۆى 

 دەشارێتەوە، لیزى دەرگاکە دەکاتەوە(.
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 دیمەنى پێنجەم
 فرێد و لیزى

چیبکووە، شکێت بوویکت؟ لەبەرچکى بەم شکێوەیە بە شکەق  لیزى:
لەدەرگککککاى ژوورەکەم دەدەیککککت؟ نککککایەیتەژوورەوە، هەرچککککی 

ارەکەى تۆ بووى، ئیدى بەسە هات هۆک داشەکەتییەک بەسەرم
چەپەڵ، دەى لێککرە بککڕۆ! بڕۆ!)فرێککد پککاڵ بە لیککزییەوە دەنێککت و 
دەی شێنێتە دواوە، دەرگاکە دادەخکات و شکانى لیکزى دەگرێکت، 

 بێدەنگییەکى دورودرێژ( چیتر؟
 تۆ ئەهریمەنى! فرێد:

دەتویسکککت بە شکککەق و مشکککتەکۆڵە دەرگکککاى ژوورەکەم  لیززززى:
! لە کوێکککوە  راسکککتى ناشکککیرینه بهبشککک ێنى تکککا ئەمەم پێبڵێیکککت؟ 

 هاتوویت؟)بێدەنگى( وە م بدەرەوە.
لەکۆتاییککککدا ڕەشپێسککککتێ یان دەسککککتگیر کککککرد، بە م ئەو  فرێززززد:

 ڕەشپێستە داواکراوە نەبوو، سەرەڕاى ئەمە هەر کوشتیان.
 : ئەى دواتر؟ىلیز

 لیزى: )فی ە لێدەدات( من لەگەڵیان بووم. فرێد:
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سککەیرکردنى وێککنەى کوشککتنى  تێگەیشککتم)بێدەنگى( دەڵککێن لیزززى:
 ڕەشپێستەکە تۆى وروژاندووە و چێژى پێبەخشیویت.

 من ت ات لێدەکەم. فرێد:
 لەبەرچى لێم دەپاڕێیتەوە؟ لیزى:
تککۆ ئەهریمەنککى! تککۆ جککاودووت لککێ کککردووم، مککن لەنککاو  فرێززد:

ئاپۆڕاکە بکووم، دەمکانچەکەم لەدەسکتم بکوو و ڕەشپێسکتەکەش 
مکن سکەیرى ڕەشپێسکتەکەم  بە لقى درەختێ ەوە هەڵواسرابوو،

کرد، لەناککاو ئەوە بە بیرمکدا هکات، کە پێویسکتم بە تکۆیە، ئەمە 
 شتێ ى سروشتى نییە.

 بەرمدە، پێمگوتى بەرمدە. لیزى:
بڵێ بزانم چ لە پشکت ئەمەوەیە؟ چ ئەفسکون و جادوێ کت  فرێد:

بکووم سکەیرى كبۆ من بەکارهێناوە، هەى جکادوگەر؟ مکن خەری
او تکککۆم کەوتە بەر چکککاو، لەبکککرى ڕەشپێسکککتەکەم دەککککرد لەناکککک

  وهکە بە لقکککى درەخکککتەکە ،ڕەشپێسکککتەکە جەسکککتەى تکککۆم بینکککى
هەڵواسککرا بککوو و لەسککەر پشکک ۆکانى ئککاگرەکەدا هەڵککدەقرچاى، 

کێشککککککا و چەنکککککککد گکککککککوللەیەکم ڕالەو کککککککاتەدا دەمکککککککانچەکەم 
 بەجەستەیەوە نا.

هەى چەپەڵ! بەرمکککدە، وازم لێبێکککنە، بەدڕەوشکککت،  تکککۆ  لیززززى:
  وژى!ب

 قیکککر و بنێشکککت  تکککه بوویتهچ جادوێ کککت بەککککار هێنکککا؟ تکککۆ فرێزززد:
لێم دانابڕێى، لە هەمکوو شکتێ دا دەتبیکنم، سک ت ، ىل او  وه پێمه
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دەبیکککنم، سککک ى قەحپەیەککککى چەپەڵ دەبیکککنم، لەنکککاو دەسکککتەکانم 
هەست بە گەرمى جەستەت دەکەم، بکۆنى تکۆ لە لکووتم نکاچێتە 

ە ڕام ردووە، خۆشکم نەمزانیکووە کە بکۆ دەرەوە، لەوێوە تا ئێر
کوشتنى تۆ دێمە ئێرە یا دێم تا بەزۆر لەگەڵ جووت بم، بە م 
ئێسکککتا تێگەیشکککتم)لەناکاو بەریکککدەدات( هەڵکککبەتە لەبەر خکککاترى 
قەحپەیەک خۆم ناخەمە زیندانەوە)دەگەڕێتەوە الى( ئەو شتەى 

 کە ئەمڕۆ بەیانى بە منت گوت ڕاستە؟
 چیم بە تۆ گوت؟ لیزى:
 گوتت کە چێژ لە من دەبینى. فرێد:
 وازم لیبێنە، یەخەم بەردە! لیزى:
 سوێند بخۆ بڵێ بەڕاستمە ، سوێند بخۆ! فرێد:

)مەچەکى دەستى دەگرێت و بایدەدات، لە گەرماوەکەدا  دەنگى 
تەپەتەپەکە زیاتر دەبێت( ئەمە چییە؟)گوێ ڕادەگرێت( کەسکێی 

 لێرەیە؟ 
 ییە.شێت بوویت؟ هیچ کەس لێرە ن لیزى:

نکککککا، کەسکککککێی لەنکککککاو گەرمکککککاوەکەیە)بەرەو دەرگکککککاى  فرێزززززد:
 گەرماوەکە دەڕوات(.

 )پێشى لێدەگرێت( ڕێگە نادەم تۆ بڕۆیت. :ىلیز
 کەواتە دەرکەوت کە کەسێی لەوێیە. فرێد:
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ئەمە کڕیککارى ئەمککڕۆى مککنە، یەکککێ ە لەو کڕیککارانەى کە  لیزززى:
ى؟ بەدەست کراوەیى و سەخاوەتەوە پارەم پێکدەدەن، تێگەیشکت

 ئێستا ئاسوودە بوویت؟ 
لەپککاش ئەمە ئیتککر هککیچ کڕیککارێ ى دیکک ەت نابێککت، ئیتککر  فرێززد:

هەرگیککز ناتبێککت. لەمە بەدواوە تککۆ هککى منى)کەمێککی بێککدەنگى( 
 دەمەوێت ڕوخسارى ببینم. هاوار دەکات، لێرە وەرە دەرەوە.

)هککاوار دەکککات( مەیە دەرەوە، هەڵمەخەڵەتککێ گەر بێیککتە  لیزززى:
 .دەرەوە ڕاوت دەکا

بڕۆ ئەوالوە، کچى قەحپە.)بەزۆرى لیزى دەخاتە ئەوالوە  فرێد:
و دەرگککاى گەرمککاوەکە دەکککاتەوە، ڕەشپێسککتەکە دێککتە دەرەوە( 

 کڕیارەکەت ئەمەیە؟
مکککن لێکککرەدا شکککاردمەوە ، چکککون ە دەیانویسکککت ئکککازارى  لیززززى:

بدەن،)فرێد دەست بۆ دەمانچەکەى دەبا( تەقەى لکێمەکە، خکۆت 
گوناهە.)فرێکککد تەقە دەککککات، بە م کە ئەو بکککێ  ،چکککاک دەزانیکککت

  وهڕەشپێسکککتەکە وەک سوسککک ە ڕادەپەڕێکککت و پکککاڵ بە فرێکککدە
دەنێت و دەردەپەڕێتە دەرەوە، فرێد بەدوایدا ڕادەکات و هاوار 
دەکات و لیزى تا دەرگاى دەرەوە دەچێت و دوو کەسەکە ون 

 دەبن و لیزى هاوار دەکات(.
)دەنگى ئەو هککیچ تککاوانێ ى نیککیە، ڕەشپێسککتەکە بککێ گونککاهە    

دوو تەقە دەبیسترێت، لیزى بە پەشۆکاوییەوە دەگەڕێکتەوە بکۆ 
ژوورەکە، بەرەو الى مێکککککککزەکە دەڕوات و چەکەکەى خکککککککۆى 
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دەردێنێت، لەوکاتەدا فرێکد دووبکارە دەگەڕێکتەوە بکۆ ژوورەکە، 
لیزى بەرەو الى فرێد دەگەڕێکتەوە بەجۆرێکی کە پشکتى بەرەو 

اردۆتەوە، فرێد ڕووى بینەرانە و چەکەکەى لەدواوەى خۆى ش
چەکەکەى خۆى لەسەر مێزەکە دادەنێکت (، ئایکا تەقەت پێوەنکا، 
هکککا؟ )فرێکککد وە مکککى نکککاداتەوە( باشکککە کەوایە ئێسکککتا نکککۆرەى 

 تۆیە.)دەمانچەکەى بەرامبەر فرێد ڕادەگرێت(.
)بە ترسکاوییەکى زۆرەوە( لیککزى تەقە مەکە، بەزەییککت بە  فرێزد:

 دای مدا بێتەوە.
ی منکت بەم تەڵەکەبازیکانە فریکودا، ئیتکر بێدەند بە! جارێک لیزى:

 بە ئەفسانەى دای ت باوەڕ ناکەم.
)بە هێواشککى بەرەو الى دەچێککت(لیزى گککوێبگرە: کالرکککى  فرێززد:

یەکەم بونیاتنەرى خانەوادەى ئێمە بە تاک و تەنیا دارستانێ ى 
تەواوى داچاند بەر لەوەى کە خۆى لە بۆسکەیەکدا ب وژرێکت ، 

ى کوشکت و ککوڕەکەى سکەراپاى شازدە هیندى بەدەسکتى خکۆ
ئەم شارەى ئێمەى بونیاتنا، هاوڕێى واشنتۆن بوو و لە)یکۆرک 
تکککککاون( لەککککککاتى بەرگری ردنکککککى لە سکککککەربەخۆیى ویکککککالیەتە 
یەکگرتووەکانککدا، بککاپیرەى بککاپرەم بەڕێککوەبەرى پۆلیسککى سککان 
فرانسیس ۆ بوو بیست و دوو کەسى ڕزگکار ککرد لەو ئکاگرەى 

بکککوو، بکککاپیرەى مکککن بکککۆ ئێکککرە  گەورەى کە لەوێکککدا هەڵگیرسکککا
گەڕایەوە و کەناڵى میسیسکیپى هەڵ ەنکد و بکووە دەسکە تدارى 
ویالیەت، باوکى منیش سکیناتۆرە، منکیش لە دواى ئەودا دەبکمە 
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سککیناتۆر، مککن تککاکە میراتگککرى نێککرینەى ئەو و کۆتککا کالرکککى 
خککانەوادەکەم، ئککێمە ئەم و تەمککان دروسککت ردووە و مێککژووى 

خێزانککى ئککێمەیە، لقککى دیکک ەى خێزانککى  ئەم و تەیککش مێککژووى
ککککالرک لە ئەالسککک ا و فلیپکککین و مەکسکککی ی نکککوێش هەن، ئایکککا 
هێشککتا ئەو بککوێریەت هەیە کە تەقە بەرامککبەر تەواوى ئەمری ککا 

 ب ەیت!
 ئەگەر هەنگاوێ ى دی ە بێیتە پێشەوە تەقەت لێدەکەم! لیزى:
 تەقە ب ە، لەبەرچکى تەقەم لێنکاکەى! بینیکت؟ کچێ کى وەک فرێد:

تۆ ناتوانێکت تەقە لەپیکاوێ ى وەک مکن ب کات، تکۆ کێیکت؟ ڕۆڵکت 
چییە لە ژیکان؟ دەزانیکت بکاپیرەت ککێ بکووە، دەیناسکیت؟ بە م 

، هێشککتا زۆربەى کارەکککان یمبککژکە  ،مککن ، مککن ئەو مککافەم هەیە
دەبێت بەدەستى من ئەنجام بدرێن، خەڵی چکاوەڕێ دەککات تکا 

)لیزى دەسکتى درێکژ دەککا، ێر هبکد، چەکەکەتکم م هبكکارانە  و ئه
فرێد چەکەکەى لێ وەردەگرێکت و لە گیرفکانى دادەنێکت( ئەگەر 
دەشککتەوێت زانیککارى سککەبارەت بە ڕەشپێسککتەکە بزانیککت، ئەوا 

کە ڕەشپێسکککککتەکە ڕای کککککرد و دەمکککککانچەکەى مکککککن  ،پێتکککککدەڵێم
نەیپێ ا.)کەمێی بێدەنگى، فرێد دەستەکانى لەمالو لەوالى شانى 

ەى سککەر گککردەکە و( دواتککر لەم خککانونێککتلیزیککدا پککێ ەوە دەل ێ
وبارەکەیە، تەالرێ کى جکوانە و و، کە لەوبەرى ڕینیشتەجێ دەب

بکککاشچەى هەیە، لەنکککاو بکککاشچەکەدا پیاسکککە دەکەیکککت، بە م مکککن 
ڕێککککگەت پێنککککادەم لە بککککاشچەکە بچیککککتە دەرەوە، چککککون ە زۆر 
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کە  ،، لە هەفتەیەکدا لەو دەمانەى م هك هێدل ت هیرش و مچاوچنۆک
ێ جکار دێکمە الت، ڕۆژانکى سێشکەممە و دونیا تاریی دەبێت س

وى کۆتایى هەفتە، خزمەت ارەکانت کەسانى وپێنجشەممە و پش
کە  ،ڕەشپێسککت دەبککن و پککارەیەکى زۆرتریشککت دەبێککت لەوەى

چاوەڕوانى دەکەیکت، بە م دەبێکت چاوپۆشکى لە شکەهوەتبازى 
مککککن ب ەیککککت و شککککەهوەت و ئککککارەزووى منککککیش هێنککککدە کەم 

دەسککتەکانى ئەودا خککۆى لەبیککر  نییە!.)مککاوەیەکى زۆر لەنێککوان
وە،  رهەآلمکم بچێژ لە مکن دەبینیکت، وە ڕاست  رێ بهئە ،(دەکات
 ڕاستە؟

 )بە هیالکییەوە( بەڵێ، ڕاستە. لیزى:
 )دەست بە گۆناکانیدا دەهێنێت( فرێد:

زۆر چککککاکە، لەمە بەدواوە تەواوى شککککتەکان دەچککککنەوە سککککەر 
 ڕێچ ەى تەواوى خۆیان.

 )بێدەنگى(
 ێدەڵێم: فرێد.ئێستا ناوى خۆمت پ

 
 

 پەردە دادەرێتەوە.
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 بى ره زمانى عه  به  كه رگى چاپى شانۆنامه ى به وێنه
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  ر بایۆگرافیاى ژان پۆل سارته

 
( لە Paul Charles Aymard Sartre-Jean(ژان پکۆل سکارتەر   
دا  1980ى نیسانى 1٥لە پاریس لەدای بووە و لە  190٥ى حوزەیرانى 21

یى کردووە، فەیلەسووف و شانانۆنامەنووس و ڕۆماننووس و کۆچى دوا
 ڕەخنەگر و سیاسەتوانێ ى مەزنى فرەنسى سەدەى بیستەم بوو.

وەکو خۆى دەڵێت سا نى تەمەنى منداڵى زرند و چکاالک بکووە، بە م    
گۆشەگیر بکووە و خەری کى خوێنکدنەوەى بەرهەمە ئەدەبیکیە جیهانییەککان 

لککککۆمى وەرگرتککککووە و پاشککککان بڕیاریککککداوە دا دیپ1922بککککووە، لە سککککاڵى 
خوێنککککدنى بککککا  لە زان ککککۆى پککککاریس تەواو ب ککککات لەگەڵ پککککۆل نیزانککککدا 
وەردەگیرێککت، بە م چککوار سککاڵ دواتککر لە تککاقی ردنەوەى کۆتککایی بەشککى 
فەلسەفەدا بیروڕاکانى ڕەت دەککرێتەوە و وەرناگیرێکت ئەمەش لەبکار ئەو 

فە هەیبککوو. کاتێککی پێیککی بیروبککاوەڕەى، کە سککارتەر سککەبارەت بە فەلسککە
دا بە 1929وابککوو فەلسککەفە تێگەیشککتنە نەوەک لەبەر کککردن، بە  لەسککاڵى 

پککککلەى یەکەم لە بەشککککى فەلسککککەفە وەردەگیرێککککت و دەبێککککتە مامۆسککککتاى 
فەلسککەفە، پاشکککان کککاریگەر دەبێکککت بە دیاردەناسککى هۆسکککرێس و ڕێکککگەى 

دى ئاشکناى ئەڵمانیا دەگرێتە بەر بۆ تەواوکردنى خوێنکدن و لەوێکدا بە ور
بەرهەمەکانى هۆسرێس و هایکدگەر دەبێکت، بە م دواى مکاوەیەک بەرگەى 
دەسککە تى ح ککومەتى نککازى ناگرێککت و دەگەڕێککتەوە فرەنسککا. سککارتەر لە 
منداڵیککدا بەدواى ناوبککانگەوە بککوو، بە م نووسککینەکانى یەک لەدواى یەک 

 3819كکککو سکککاڵى  هلەالیەن ب وکەرەوەککککانەوە ڕەتکککدەکرانەوە، بکککۆیە تکککاو
ڕۆمانى)هێڵن (ى بک و ککردەوە و ئەم بەرهەمەش ناوبکانگێ ى جیهکانى بکۆ 
بەدەست هێنا، پاشان کۆمەڵە چیرۆکى)دیوار(ى ب و ککردەوە، سکارتەر لە 
سککەرتاپاى ژیانیککدا هککاوڕێى سککیمۆن دى بۆڤککوار بککووە و تککا مککردن لەگەڵ 
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یەکتر ماونەتەوە بەبکێ ئەوەى هاوسکەرگیرى ب ەن،چکون ە هاوسکەرگیرى 
 انەوە شتێ ى بۆرژوازیانە بووە.بەالی
ژیانى سکارتەر دابەشکى دوو قۆنکاە دەبێکت یەکەمیکان قۆنکاشى پیشکەیى    

ئەویش دواى نووسکینى )بکوون و نەبکوون( و )ڕۆمکانى هێڵکن (ە، کە تێیکدا 
 مرۆو وەکو بوونەوەرێی دادەنێت کە مەح ومە بە ئازادى.

سککییەوە قۆنککاشى دووەمککیش وەکککو ڕۆشککنبیرێ ى چککاالک لەڕووى سیا   
دەناسرێت، سکارتەر الیەنگکرى کۆمکۆنیزم بکوو، بە م نەچکووە نکاو حزبکى 
کۆمۆنیسککتى فرەنسکککییەوە و خکککۆى خەری کککى ب وککککردنەوەى ئایکککدۆلۆژیا 
بوونگەراییەککککان ککککرد، سکککارتەر لەسکککەر ئەو بکککاوەڕە بکککوو، کە مکککرۆو 

دا نکاوى 1964سکاڵى  پێویستە خۆى چارەنووسکى خکۆى دیکارى ب کات، لە
راوانى خە تککى نۆبکک  وخە تەکەى بککۆ دەرچکککوو، بە م چککووە نککاو پککاڵێو

سککککارتەر ئەم خە تەى ڕەت ککککردەوە و هەرگیککککز وەرى نەگککککرت، ئەمەش 
یەکەمجکککار بکککوو لە مێکککژووى ئەم خە تەدا شکککتێ ى وا ڕووبکککدات، تەنیکککا 

)دکتۆراى  خە تێککککی کە وەک ڕێزلێنککککان وەریگرتبێککککت، بریتککککى بککککووە لککککه
 دا.9٧61فەخرى( لە زان ۆى ئۆرشەلیم لە ساڵى

كى  سکککارتەر هەمیشکککە بەهەڵوێسکککتەکانى دەناسکککرێتەوە، ئەو پێوەندییکککه   
باشى لەگەڵ شۆڕشگێڕى جیهکانى)چى گیاکارا(دا هەبکوو، هاوککات یەکێکی 
بوو لەوانەى بەرگرى لەژان ژینکێ ککردووە و نکامەى بکۆ دیگکۆڵ نکاردووە 
تککا ئکککازادى بککک ەن، هەروەهکککا بەرگری کککارێ ى سەرسکککەختى جکککوو نەوەى 

ازى جەزایرى بووە و خۆى بە جانتکاهەڵگرى ئەم بکزووتنەوەیە ڕزگاریخو
 هەژمار کردووە، هەندێی لە بەرهەمەکانى:

 1938هێڵن .ڕۆمان. 
 )1939دیوار)کۆمەڵە چیڕۆک. 
 )1943مێشەکان)شانۆنامە. 
 )1943بوون و نەبوون.)پەیامى فەلسەفى. 
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 )1944چوونە دەرەوە قەدەشەیە)شانۆنامە. 
 194٥گ(بەر 3ڕێگاکانى ئازادى)ڕۆمان. 
 )1946مردووە بێ کفن و دفنەکان)شانۆنامە. 
 )1946قەحپە بەڕێزەکە)شانۆنامە. 
 )1946بوونگەرایى فەلسەفەى ژیانە)پەیامى فەلسەفى. 
 )194٧ئەدەب چییە)پەیام دەربارەى ئەدەب. 
 .194٧بۆدلێر)وتارێی دەربارەى بۆدلێرى شاعیر(* 
 (.194٧چەندڕامانێی دەربارەى کێشەى جولەکە.)* 
 .1948تە پیسەکان)شانۆنامە(دەس* 
 )19٥1شەیتان و خودا)شانۆنامە. 
  ژینێککککککى پیککککککرۆز، ئەکککککککتەر و شککککککەهید)کتێبێی دەربککککککارەى ژان

 .19٥2ژینێ(
 )19٥9بەندکراوانى ئاڵتوونا)شانۆنامە. 
 )19٥9فرۆید)سیناریۆى فیلمێی دەربارەى سیگمۆند فرۆید. 
 )1960ڕەخنەى عەق  دیالێ تی ى)فەلسەفە. 
 1964ى خوودى(وشەکان)یادداشتنامە. 
 )196٥ژنانى تەڕوادە)شانۆنامە. 
  سککککارتەر لە کوبا)کۆمەڵێککککی وتککککارە لەکککککاتى گەشککککت بککککۆ کوبککککا

 نووسیویەتى(.
 .دەربارەى شانۆ 
 .)کار لەکار ترازا)ڕۆمان 
 )19٧2-19٧1هەرزەکارى خانەوادە.)پەیامى ڕەخنەیى. 
 .بەرگری ردن لە ڕۆشنبیران 


