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ئةم وةرطيَرِانةم ثيَشكةشة بة:
هةموو ئةوانةى بةبىَ ئةةةوةى شةةتيَكى ئةةةوشؤ لةةة شيَك سةةثري بةةزانن بةنةزان يةةةوة
•
دةستيان داوةشة سةقةشكردنى شانؤييةكانى ئةم نووسةرة مةزنة.
هةموو ئةوانةى زؤر لة شيَكسثري دةزانن بةآلم دةزانن وةرطيَرِانى دة قةةةكانى ئةةةو
•
بليمةشة ثيَويستيان بةوثةرِى شارةزايى لة زمان و هةةزر و شةيَوازى ئةةةو نوو سةةةرة مةز نةةة
هةية بؤية زؤر بة ئاطادارييةوة دةست بؤ كاريَكى وا مةزن دةبةن.
( )1شيَبينى :ئةم شانؤييةم لة بةيةكطرشنى ئةو دةقة ئينطليزيانةى خوارةوة وةرطيَرِاوة:
1) William Shakespeare, Twelfth Night, (ed.) Bernard Lott (London: Longman
Group Limited, 1977).
2) William Shakespeare, Twelfth Night, (ed.) Jackie Head (London: Longman
Group Limited, nd.).
3) William Shakespeare, Twelfth Night, (ed.) Praveen Bhatia (New Delhi: UBS
)Publishers' Distributors Pvt. Ltd., 2009
( )2شيَبينى  :بؤ هيض طروث و دةستة و شيثيَكى شانؤيى نيية كةةة بةةةبىَ ريَثيَةةدانى بةةة نوو سةةينى
وةرطيَرِ ئةم دةقة خباشة سةرشانؤ يان بؤ شةلةفزيؤن ئامادةى بكات يان بؤ هةةةر كةةاريَكى شةةر بةةةكارى
بهيَنيَت.
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(شةوى دوازدةهةم) يان شةوى سيَزدةهةم

يةكةم :ثيَشةكى
وا ثيَدةضيَت شيَكسثري لة دوايني شةوى ئاهةنطى (كريسمةس) كة دةكاتة ريَكةوتى ()6ى كانوونى دووةمي
سالَي ()1601دا ئةو شانؤنامةيةى نووسيبيَت و لةسالَي ()1602دا لة بةردةم شاذن (ئيَليزابيَ تىىى ية كىىةم)
لة هؤلَي مةزنى (وايت هؤلَ)ى دةرةوةى لةندةن منايشي كردبيَت و لة سالَي ()1623دا بآلوى كردبيَتةوة.
طىىةورةيي شيَك سىىثري لىىةوةدا دةردة كىىةويَت كىىة ( بىيَ جؤن سى )ى هاو ضىىةرؤى ؤىىؤو طوتوو يىىةتى شيَك سىىثري
مولَكي سةردةميَك نيية  ،بةلَكو هى هةموو سةردةمةكانة  .هةلَبةتة ئةم قسةيةش هةروا لة ؤؤرِاي يىىةوة
نةكراوة  ،ضىىونكة نىىةمرو شيَك سىىثري لىىةو دةقا نىىة دا يىىة كىىة ئىىةو نوو سىىيوويةتى جىىا شىىانؤنامة بىىوو بى يىىان
سؤنيَتة .نزيكةى وا ضوار سةد سالَيَك بة سةر مردنى ئةو كةلَةنووسةرةدا تيَثةرِ دةبيَىىت  ،بىىة م هيَ شىىتاش
نوو سىىني و برية كىىة و رواني نىىةكانى ئىىةو هىىةر زي نىىدووة و لةسةران سىىةرى دن يىىادا رةذا نىىة شىىانؤنامةكانى
وةردةطيَرِدريَنة سةر زمانانى تر و منايش دةكريَ و ؤةلَكيش بة تاسة و ثةرةشةوة ضيَذيان ليَوة دةبين .
ئا يىىا ئىىةم شىىانؤنامةية تىىةنيا بىىؤ ضىيَذ لىيَ وةر طىىرت نوو سىىراوة يىىان ئىىامرازى را سىىتكردنةوةى هةل َىىة و
ضةوتييةكانى ناو بري و طوفتار و كردارى ضيينةكانى سةرةوة و ناوةرِا سىىتى كؤمةلَ طىىةى سىةردةمى ؤىىؤو و
هةموو سةردةمةكانة؟ ئايا دواى تةواوكردنى (شةوى دوازدة هىىةم)  ،شىىةوى سىيَزدةهةم شىىةويَكى ثرِؤيَىىر و
بةر كىىةد دةبي َىىت بىىؤ كىيَ و شىىةويَكى بةد بىىةؤت و ؤة فىىةتناَ دةبي َىىت بىىؤ كى َي ؟ ئا يىىا لىىةم شىىانؤنامةيةدا
بةرذةوةندخيوازى و عيشق كام يىىان بة سىىةر كاميا نىىدا سىىةردةكةون ؟ ئا يىىا سىىةرة امى كة سىىانى توو نىىدرِةوى
ئايينى لةم شانؤنامةيةدا بة ضىىي دة طىىاد؟ ئا يىىا ذ نىىان ضىىؤن برِ يىىار لة سىىةر ضارةنوو سىىي ؤؤ يىىان دةدةن؟ ئا يىىا
ضؤن مامةلَة لةطةلَ هاو ِريَيةتى ضاكدا دةكريَت ؟ ئايا هيَز و توا نىىا دةب نىىة هىىؤو سىىةركةوت و بةؤ تىىةوةرو
يىىان ذ يىىرو و دلَ ىىاكى و مرةر ثىىةروةرى  ،مىىرةر دةطةيةن نىىة كىىةنارى ئىىارامى و بىىةؤتيارى؟ وة مىىى ئىىةو
ثرسيارانة و دةيان (ئايا)ى تر لةطةلَ ؤويَندنةوة و كؤتايي ئىىةم شىىانؤنامةية دةؤريَ تىىة بىىةر د يىىد و هىىزرى
ؤويَنةرى ورد و بة سةليقة .
دووةم :جؤرةكانى كؤميديا
زةر بةسادةيي كؤميديا شانؤييةكة كة بة ؤؤشي كؤتايي ديَت و ئاما يش لىىةو جىىؤرة دراما يىىة ثيَكةني نىىة.
كؤميدياو شيَكسثري ئةم هةردوو رةطةزةى تيَداية .لةم شانؤييةدا طةوجيَتى و ؤالَي الوازى كةسايةتييةكان
بةجؤريَكى نةرم و بةبةزةييانة ؤراوةتة روو.
لة راستيدا دوو جؤرة شانؤيي كؤميدى سةرةكى هةن:
 )1كؤميدياو كالسيكى
لىىةم جىىؤرة كؤميديا يىىةدا ( يىىةكيَتى كىىاد و شىىويَ و رووداو) لةبةر ضىىاو دةطريي َىىت .لىىةثالَ ئةوة شىىدا
رة طىىةزةكانى تراذ يىىدى و كؤم يىىدو تيَ كىىةلَ بة يىىةكي نىىاكريَ  .با بىىةتى ئىىةم جىىؤرة كؤميديايا نىىةش شىىتى
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واقيعي و ذيان و رووداوى رةذانةية .ئا مىىا ى ئىىةم كؤميديا نىىةش دا شىىؤري و را سىىتكردنةوةى ضىىةوتى
مرةر و ؤراثةى كؤمة يةتى و كةم و كورِيةكانة.
بةكورتى و بةكوردى كؤم يىىدياو كال سىىيكى بىىة ؤىىةلَك ثيَدة كىىةنيَت ،نىىةَ لة طىىةلَ ؤىىةلَك ثيَدة كىىةنيَت.
باشيي منوونةى شانؤيي كالسيكى لة ئةدةبي ئينطليزيدا شانؤييةكانى (بيَ جؤنس )ن.
 )2كؤميدياى رةمانسي
لةم جؤرة كؤميديايةدا هةموو ريَسايةكانى كؤميدياو كالسيكى وةالنراون و بةثيَي ثيَويستى ؤةيالَ و
ئةنديَشة دةنووسريَ  .شيَكسثري لة سىىةرةتاوة كؤم يىىدياو رةمان سىىي نوو سىىيووة و رة طىىةزو كؤم يىىدو و
تراذيدي يىىةكانى تيَ كىىةلَى يىىةكي كىىردووة و شىىتى ؤىىةم بىىار و ؤؤ شىىي لة طىىةلَ يىىةكي دا نىىاوة .ئىىةوةش
وايكردووة شانؤييةكانى شيَك سىىثري تارادة يىىةكى زةر واقيعيا نىىةتر دةرب كىىةون .جىىا ضىىونكة ذ يىىانى مىىرةر
بريتي يىىة لىىة شىىتى ؤىىةمبار و شىىتى ؤىىؤش ،ئا مىىا ى شيَك سىىثري ئىىةوة نىىةبوو دا شىىؤري و را سىىتكردنةوة
ئة ام بداد .مةبةسيت سةرةكى شيَك سىىثري ئىىةوة بىىوو ثيَ كىىةنينيَكى بة سىىةزمانانة و دلَ سىىافانة بةر هىىةم
بهيَني َىت .ئة مىىةش واناطة يىىةنيَت طىىةوجيَتى و ضىىةوتي و كةموكورِ يىىةكان ناكةو نىىة بىىةر نة شىىتةرى
طالَ تىىةثيَكردن .بىىة م ئىىةم طالَتةثيَكرد نىىة بىىة نىىةرمى و بةزةي يىىةوة ديَ تىىة بةر هىىةم .كؤميدي يىىةكانى
شيَك سىىثري شىىاعريانة و داهيَنةرا نىىةن .ثىىي ئةنديَ شىىة و ؤىىةيالَ بة سىىةرياندا زال َىىة لىىةوةى ئىىاوةز و بىىري.
كؤميدييةكان روانينى هونةرمةندن ،نةوةَ ؤستنةرِووى رةؤنةطران.
سيَيةم :كؤميدياكانى شيَكسثري
شيَكسثري ضوار جؤر كؤميدياو نوسيووة .هةر جؤرةيان ئا كىىار و ئىىةدطار و تايبةية نىىديَتى ؤىىؤو تيَىىدا
دةردةكةويَت :
أ) كؤميديا ثرِ هةراو هؤرياكان
ئةمةش ئةو جؤرة كؤميديا ثيَنةطةيشتوو و طالَتةجارانة دةطريَتةوة كة ثرِاوثرِن لىىة ق سىىةى ذيرا نىىة و
ياريكردن بة وشة و ويَنةو ئةنديَشةيي قوولَ .ؤؤشي ناو ئةو جؤرة كؤميديا نىىة رةقةكارا نىىة و توو نىىد
و كىىةم بىىةهان .منوو نىىةى ئىىةم جىىؤرة كؤميديا نىىةى شيَك سىىثري شىىانؤيي (رة ىىى ئىىةوي بةبا ضىىوو)،
(كؤم يىىدياى هةل َىىةكان)( ،دوو نىىةجيبزادةى ررية نىىا) ( ،ؤىىةونى شىىةويَكى ضىىلةى هىىاوي )ن .ئىىةم جىىؤرة
كؤميديايا نىىة ال سىىاييكردنةوةى شىيَوازى (ليي لىىي)ن .ويَنةكيَ شىىانى كة سىىايةتييةكان الوازة و ثيَكها تىىةى
تانوثؤيةكةشى ثرِ كةم و كورِو و ضةوتيية .ذيرا يىىةتي ق سىىةكان و طالَتةجارِي يىىة لةرِادةبةدةرة كىىةى بىىة
دلَى بينةرة ئيَليزابيَسييةكان بوو.
ب) كؤميديا ؤؤش و بةتامةكان
منوونةكانى ئةم جؤرة كؤميدياييةى شيَكسثري بىىريتيني لىىة( :بازر طىىانى ريَني سىىيا) ( ،ضىىؤنت ثيَ)ؤ شىىة)،
(هةراوهؤريا يىىةكى بىيَ ئىىة ام) و ( شىىةوى دوازدة هىىةم) .ئىىةوي و مؤ سىىيقا ،بىىةزم و ؤؤ شىىي رة طىىةزى
بن ينةيي ئةم كؤميديانةن .ئةوان كيذة ثالَةوانى نايابيان تيَداية .درو سىىتكردنى كة سىىايةتييةكان لىىةو
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كؤميديايا نىىةدا لىىةثالَ ؤولَقا نىىدنى كة شىىوباو رةمان سىىى ضاك سىىازى تي َىىدا كىىراوة .ئىىةم كؤميديايا نىىة
تيَكةلَةيةكى جوانى رةطةزى رةمانسي و واقيعي ،شيعرى و دراماتيكيية.
ج) كؤميدياى رةش
ئىىةو جىىؤرة كؤميديايا نىىة هىىةر بىىةناو كؤم يىىديان ،ضىىونكة ناوةرة كىىةكانيان ثرِاو ثىرِة لىىة رة شىىبينى و
تراذيديا .شانؤييةكانى (هةرضي بةباشي كؤتاييهاد باشة) ( ،يىىةَ بىىة يىىةَ)( ،ترةي لىىةس و كراي سىىيدا)
منوو نىىةى ئىىةم جىىؤرة كؤميديا نىىةن .ئىىةوان الية نىىة ؤىىرا و ناؤؤ شىىةكانى ذ يىىان و بىىوونى مىىرةر ويَ نىىا
دةكةن .بةها رةوشتييةكانى ذيان تياياندا زةر نزمة .ئةوان اليةنة نزمة كىىةى سىىؤزى زاية نىىدى و بىىةها
رةو شىىتييةكان دةؤة نىىة بةر ضىىاو .كة شىىوباى ئىىةم شىىانؤييانة ثيَ كىىةنينى كؤم يىىدو ني يىىة ،بىىةلَكو
طالَتةثيَكردنيَكى تالَة.
د) كؤميديا رةمانسييةكان
لة سىىا نى كؤ تىىايي تة مىىةن و بةرهة مىىةكاني و دواى قؤ نىىارى تراذ يىىدو  ،شيَك سىىثري دي سىىان كةو تىىةوة
نوو سىىينى كؤم يىىديا .ئىىةم جىىؤرة كؤميديايا نىىة ضىىةند ئىىةدطاريَكى دياري يىىان هة يىىة كىىة لىىة كؤم يىىديا
زووةكان يىىدا نىىابينريَ  .كؤم يىىديا رةمان سىىييةكانى شيَك سىىثري بىىريتيني لىىة ( :سىىيمبةلني)( ،هةقا يىىةتى
زستانىَ) و (زريان).
كؤم يىىدياكانى شيَك سىىثري رةمان سىىني نىىةَ لةبةر ئىىةوةى يىىةكيَتى كىىاد و شىىويَ و رووداو و ريَ سىىاكانى
ثيَكهاتةى درا مىىى بىىةالوة دةنيَىت ،بىىةلَكو لةبةر ئىىةوةى لىىةم كؤميديا يىىة و ئىىةوانى تري شىىيدا را كىىردن لىىة
ناؤؤ شىىييةكانى ذ يىىانى رةذا نىىة كرة كىىى ئىىةو كؤميديا نىىة ثي َىىك دةهيَني َىىت .ئىىةم جىىؤرة كؤميدياكا ىنةو
شيَكسثري لةناو دةوروبةريَكى ساكارى طونديانةدا دانراون وةكو (دارستانى ئاردن)( ،طريكى كىىؤن) ،يىىان
(كةنارةكانى ئيلرييا).
ئةم ضةشنة كؤميدياكانة ضريةكى ؤؤشةوي سىىتى و ئةوي نىىداري كىىة سىىةرة امةكةنيان بىىة زةماوة نىىد
كؤتايي ديَت .لةو شانؤييانةدا نةَ تىىةنها ثالَىىةوان و كيذةثالَىىةوان لىىة ؤؤشةوي سىىتيدان ،بىىةلَكو هىىةموو
كاريَك تىىةرةكانى تىىريش هىىةروان .كاريَك تىىةرةكانى شيَك سىىثري هىىةر لىىة ية كىىةمني ني طىىاوة دةكةو نىىة داوى
دلَدارى ضونكة لةوىَ ؤؤشةوي سىىتى شىىتيَكى نا ضىىاريية وة كىىو مىىةر  .ئىىةوي توو شىىي طىىةوج ديَىىت وةَ
ضؤن تووشي ثياوانى ناوكؤشك ديَت ،تووشي طة انى السار ديَت وةَ ضؤن تووشي ؤىىامنيَكى طىىران و
سةنطني.
ئا كىىاريَكى دي كىىةى كؤم يىىدياى شيَك سىىثري بريتي يىىة لىىة مؤ سىىيقا و سىىةماكردن .كؤم يىىدياكانى شيَك سىىثري
هةمي شىىة كؤتاي يىىان بىىة سىىةما و طىىؤرانى و بىىةزم و ؤؤ شىىي و ؤواوة نىىدى ئىىةوي سىىةرةكايةتى ئىىةو
ئاهةنطانة دةكاد.
طةوج و طيَلةثياو دوو ئاكارى سةرةكى كؤميدياكانى شيَكسثرين .طةوجةكان نىىةَ تىىةنيا دةب نىىة ما يىىةى
بةزم و ؤؤشي ،بةلَكو ئةوان دةب نىىة ئةلَ قىىةى ثةيوة نىىدى نيَىىوان تىىانوثؤو سىىةرةكى و تىىانوثؤو الوة كىىى.
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ويَرِاى ئةوةش هةر ئةوان سةرنج و ثالرةكانيان لةبارةى رووداو و كة سىىايةتييةكانى نىىاو شىىانؤييةكان
دةؤةنةرِوو.
ضوارةم :زمانى كؤميديا
زةر كةس تووشي سةرسورِمان ديَ كاتيَك لىىة ؤويَند نىىةوةى تراذ يىىدياكانى (شيَك سىىثري)ةوة دي نىىة سىىةر
ؤويَندنةوةى كؤميدياكانى (شيَكسثري)  .هؤو ئةو سةر سىىورِمانةيان لة بىىةر ئةوة يىىة كىىة جياوازي يىىةكى
يةطجار زةر لة نيَوان زمانى ئةو دوو جؤرة شانؤييانةدا هةن .
زمانى تراذيديا بة زةرو زمانيَكى تووند و تؤلَ و سفت و سىىؤلَي شىىيعريية كىىة ثرِاو ثىرِة لىىة برية كىىةى
قوولَ و فةلسةيف  ،زماني ضينى سةرووى كؤمةلَطةية و ضينى رةشنبري و هةلَبذاردة قسةو ثيَدةكةن .
هةروةها هؤكاريَكى ترو تووندوتؤلَي زمانى تراذيديا بؤ ئةوة دةطة ِريَتةوة كة لة تراذيديادا زيَي سؤز
و هة سىىتةكان و جىىؤش و ؤرة شىىي دةروو نىىى بة سىىةر زما نىىدا زال َىىة  .ئة مىىةش وادة كىىاد ق سىىةكةرةكةى
زمانيَكى بةهيَزى وا بةكاربهيَنيَت كة لة ئاستى هة َل وون و كارةساتةكاندا بيَت .
كة ضىىي ز مىىانى كؤم يىىديا ز مىىانيَكى سىىادة و سىىاكارى رةذانة يىىة كىىة ؤىىةلَكى لة سىىةر جىىادة و شىىةقام و
ناوما نىىدا ق سىىةى ثيَدة كىىةن .ز مىىاني ضىىينى ذي َىىرةوةى كؤمةلَطة يىىة و بابة تىىة كؤميد يىىةكانيش هيَ نىىدة
ثيَوي سىىتيان بىىة رازاند نىىةوة و تيفتي فىىةكارى ني يىىة  ،ضىىونكة مةبة سىىت لىىة كؤم يىىديا ئةوة يىىة برية كىىة و
طوزار شىىتةكان بىىة ئا سىىانى بطا تىىة هىىةموو ضىىيينةكانى كؤمةلَ طىىة  .كةوا تىىة لىىة كؤم يىىديادا ز مىىانيَكى
راستةوؤؤو ناشيعرو ثيَويستية لة زمانيَكى قوول و ئالَؤزى شيعرو .
ئةطةر لة تراذيديادا شيعرى قوول و مانادار و ثرِبريةكةى ئالَؤز و ضةمكى فةل سىىةيف بىىةكاربيَت  ،ئىىةوا
كةشوباى كؤميديا طؤرانى ميللى و سةما و نوكتة و قسةى ؤىىؤش و طالَ تىىة و طىىة دةؤوازيَىىت  .وة كىىو
ئاشكراي شىىة كؤم يىىديا بىىؤ كىىاد بة سىىةربردن و ثيَ كىىةنني و ؤؤ شىىي و نىىاوة نىىاوةش بىىؤ را سىىتكردنةوةى
رةفتارى طةوجانة نووسراوة  ،نةَ هة سىىت و هىىؤش هةذا نىىدن و نىىاة هيَنا نىىة را ضىلَةكان و لةرزة لىىةرز.
هةر بؤيةشة زمانى كؤميديا ضةندةى سادة و ساكار و ثرِ هةلَةو ؤةوش بيَت ئةوة نىىدة لىىة رةى يىىةتى
ؤةلَكة رةشؤكيية ئاساييةكةوة نزيكي دةبيَت.
هةلَبةتة ئةمةش بة هيض شيَوةيةَ بة ؤةوش و كةموكورِو بؤ نووسةر ناطة ِريَتةوة ضونكة مةبةست
لة نووسينى كؤميديا ثيَكةنني و داشؤري و كاد رابوارد نىىة نىىةَ جووال نىىدنى هة سىىت و سىىؤز وةَ لىىة
تراذيديادا ئةمة مةبةستة .
ثيَنجةم  :بريةكةكانى ناو (شةوى دوازدةهةم)
لةم كؤميديايةدا دوو تانوثؤى سةرةكى بةناويةكيداضوو هةن .يةكةميان عاشقبوونى (مري ئؤر سىىينؤ)
بىىة (دة يىىري ئؤليا يىىا) و بىىةردةوام نىىاردنى ؤىىةلَك بىىؤ ؤىىوازبيَنى ئىىةو  ،دووةم يىىان هةلَ)لَةتا نىىدنى
(مالاؤليؤ)و سةرنؤكةرة لة اليةن (سيَر تؤبي) و (ماريا)وة .ئةوان بة فيَلَ و تةلةكة ثيَي رادةبويَرن و
واو ليَدةكةن بىىاوةرِ ب كىىاد كىىة (ئؤليا يىىا)ى ؤىىودانى بؤ تىىة عا شىىقي ( مىالاؤليؤ)ى سىىةرنؤكةر و لةال يىىةن
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(ماريا)وة نامةيةكى بؤ دةنووسريَت بىىة دة سىى)ةتيَكى هاو شىيَوةى دة سىى)ةتى (ئؤليا يىىا) و ىبىة شىيَوازو
نوو سىىينى دة قىىاودةقي ئىىةو و داواى ليَىىدةكريَت ضىىةندي جىىؤر رةف تىىار و طوف تىىارى كؤميديا نىىة ب كىىاد .
ئةمةش وا دةكاد لةبةرضاوى ئةوانةى ئا طىىادارى ئىىةم تةلةكة يىىة نىىني وا بىىزان ( مىىالاؤليؤ) شىيَت بىىووة
بؤية وا رةفتار و طوفتار دةكاد  .لىىةثالَ ئىىةو دوو تانوثؤ يىىة سىىةرةكييةدا ضىىةندي تىىانوثؤو الوة كىىى و
البةاليي هةن  .لةمانةش تيَك شكانى كةشتى (رايؤال) و (سيَباس يان)ى براى و يةكي ونكرد نىى ئىىةو
ؤوشك و براية دلَسؤزة و ؤةفةختواردن بؤ يةكيو ضىىونكة هةرية كىىة لةال يىىةنى ؤؤ يىىةوة وادةزانيَىىت
ئىىةوةى تىىر مىىردووة  .جىىا بىىؤ ثارا سىىتنى ؤىىؤو ( ،رىىايؤال) ؤىىؤو دةكا تىىة ث يىىاو و نىىاوى ؤىىؤو دةكا تىىة
(سيَزاريؤ) و لة دةربارى (مري ئؤرسينؤ) دةبيَتة ؤزمةتكار و بةردةوام ( مىىري ئؤر سىىينؤ) بىىؤ ؤىىوازبيَنى
(دة يىىري ئؤليا يىىا)ى دةنيَريَىىت  .ئىىةم كىىردارةش تىىانوثؤو الوة كىىى ئىىةوةى ليَدةكةويَ تىىةوة كىىة (ئؤليا يىىا)
عاشقي (رايؤ – واتة سيَزاريؤ) بيَت و وابزانيَت ثياوة .
بريةكةكانى ناو ئةم بةرهةمة زةرن و ئةمانة هةنديَكيان :
 )1ؤؤشةويستى و ئةوي و دلَدارى :
ا) ئةوي لة يةكةم نيطادا (ئةوينى ئؤليايا بؤ رايؤال و سيَباس يان)
ب) ئةوينى يةَ اليةنة (ئةوينى مري ئؤرسينؤ بؤ ئؤليايا)
ج) ئةوينى نيَوان دلَدارة طة ةكان (ئةوينى نيَوان سيَباس يان و ئؤليايا)
د) ئةوي لة سةروةؤتى ثرييدا (مري ئؤرسينؤ و ئؤليايا و رايؤال)
ه) ؤؤشةويستى لة نيَوان ئةندامانى ؤيَزان دا (رايؤال بؤ سيَباس يان  ،بىىرا ونبووة كىىةى – ئؤليا يىىا
بؤ برا مردووةكةى)
و) ؤؤشةويستى ونكراو و دةزرايةوة ( .رايؤال و نريئؤرسينؤ)
 )2كيَشةى دةسة د و هيَز
ا) ضاَ بةكارهيَنان و ؤرا بةكارهيَنانى دةسة د و هيَز
ب) طةرِان بة دواى دةسة د و دةسة تداريَتيدا
ج) ثاراستنى دةسة د بةشيَوةيةكى دلَسؤزانة
د) دةسة تى دادثةروةرانةى فةرمانرِةوا ذيرةكان
ه) دةسة تى ستةمكارانةى زةردارةكان .
 )3رةمةد و سةربةرزى
ا) رةمةد و سةربةرزى كةسانى جواميَر و ؤانةدان
ب) لة دةستدانى رةمةد و سةربةرزى بةهؤو طةوجايةتييةوة
ج) لة دةستدانى رةمةد و سةربةرزى بةهؤو تةلةكة و نادلَسؤزييةوة .
 )4هاورِيَيةتى
ا) هاو ِريَيةتى نيَوان ثياو و ثياو  ،ذن و ذن  ،ثياو و ذن
ب) هاو ِريَيةتى نيَوان ؤودان و نؤكةر

8

ج) هاو ِريَيةتى تاقيكراوة لة ريَطاى ىةسوودى و ؤةم و ليَك تيَنةطةيشتنةوة .
 )5طةوجى و طيَاليةتى
ا) طةوجى راستةقينة
ب) طةوجى روالَةتى
ج) كةسانى ذيرو ؤؤ بةطةوج زان
د) كةسانى طةوجى ؤؤ بةذيرزان
شايةنى باسة لةم شانؤنامةيةدا ؤؤشةويستى و ئةوي بة ( )6اليةنى جواروجؤردا ئاراستةكراون :
ا) ؤؤشةويستى (ئؤرسينؤ) بؤ (ئؤليايا)
ب) ؤؤشةويستى (ئؤليايا) بؤ (رايؤال – سيزاريؤ)
ج) ؤؤشةويستى (ئؤليايا) بؤ (سيَباس يان)
د) ؤؤشةويستى (رايؤال) بؤ (ئؤرسينؤ)
ه) ؤؤشةويستى (مالاؤليؤ) بؤ (ئؤليايا)
و) ؤؤشةويستى (سيَر ئةندرو ئاطيوضيك) بؤ (ئؤليايا)
لةم شانؤييةدا ئةم هةموو كاريَكتةر و كيَشة و بريةكة تيَك ىرِذاوانة بةر ضىىاو دة كىىةون .ئة طىىةر تو نىىا و
ليَهاتوويى شيَكسثري نةبواية ،كىىةم شىىانؤنامةنووس لىىة وزةيا نىىدابوو ئىىةم هىىةموو هة سىىت و سىىؤزة دذ و
ناكؤكة لةيةَ جيَطادا كؤبكةنةوة و ثاشييش بة تةبايي لةطةلَ يةكييان بطو يَنيَت.
شةشةم :رةطةزة كؤميدياييةكان لة شانؤيي (شةوو دوازدةهةم)دا
لةم شانؤييةدا ضةندي تةكنيكى دلَرِفيَ و سةر رِاكيَش بةكارهاتوون .هىىةرة د يىىار و بةر ضىىاوةكانيان
ئةمانةن:
ا) طيَل و طةوج (وةكو تةكنيكيَك بؤ بةرهةمهيَنانى كؤميدى)
ب) ؤؤطؤرِي و كةسايةتى طؤرِي (و نانةوةى كيَشة و ليَك تيَنةطةيشنت و هتد)
ج) ئةوي و دلَدارى (بؤ دةرؤستنى طةوهةر و نةذادى راستةقينة يان طةوجيَتى مرةر)
د) كةشوباو سؤزاوى و هةستبزويَ
ه) طؤرانى و مؤسيقا و سةما
و) ياريكردن بة وشة و قسة و دةستةواذة
ز) هةلَ)لَةتاندن و فريودان لة ريَطةى نامة و نامةكارى
ح) جل و بةر و دميةنى ثيَكةنيناوى و سةر رِاكيَش
ىةوتةم :كؤتايي
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ئةطةر مبانةويَت هةموو اليةنةكانى ئىىةم شىىانؤنامةية شىىيبكةيينةوة بيَطو مىىان دة يىىان ال يىىةنى تىىر هىىةن كىىة
دةكري َىىت هةلَوة سىىتةيان لة سىىةر ب كىىةي  .بىىة م ئىىةو برية كىىة و تةكنيكا نىىةى بىىةكورتى لىىةم ثيَ شىىةكييةدا
دةستني شىىامنان كىىردوون دةب نىىة دةروازة يىىةَ بىىؤ تيَطةي شىىنت لىىة مةبة سىىتى شيَك ىسثري و ضىيَذوةرطرت لىىةم
بةرهةمة نةمرة.
بيَطو مىىان (شيَك سىىثري) لىىة ريَ طىىاى ويَ نىىاكردنى ئىىةو هىىةموو كة سىىايةتى و د ميىىةن و بارودة ؤىىة نىىاكؤَ و
دذبةيةكيا نىىةى نىىاو ئىىةو شىىانؤنامةيةدا رةؤنة يىىةكى زةر توو نىىد ،بىىة م بىىة ز مىىانيَكى ثيَ كىىةنيناوى هةلَىىةو
ضىىةوتييةكان را سىىت دةكا تىىةوة .هةلَبة تىىة هىىةموواان دةزا نىىني شىيَوازى رةؤ نىىةطرتنى كؤميديا نىىة و
طالَتةجارِانة زةر كاريطةرترة لة شيَوازى ثةند دادانى راستةوؤؤ يان ترس و تؤقينى تراذيديانة.
د .ئازاد
هةوليَر :رةذو 2013/9/24
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كةسايةتيية درامييةكان:
ئؤرسينؤ :مريو ئيليَريا
سيَباس يان :براو رايؤال
ئةنتؤنيؤ :كاثتنيَكى دةريايي  ،برادةرو سيَباس يان
كاثتنيَكى دةريايي :برادةرى رايؤال
راالنتاي  :جواميَريَكة ؤزمةتى مري دةكاد
كوريؤ :جواميَريَكة ؤزمةتى مري دةكاد
سيَر تؤبي بيَلض :مامى ئؤليايا
سيَر ئةندرو ئاطيوضيك  :داؤوازيكةرى ئؤليايا و برادةرى (سيَر تؤبي)
مالاؤليؤ :سةرنؤكةرى ئؤليايا
فابيان :نؤكةرى ئؤليايا
فيَستة :طالَتةجارِ ،نؤكةرى ئؤليايا
ئؤليايا :دةيرييَكى زةنطني
ريؤال :ؤوشكى سيَباس يان
ماريا :ؤزمةتكارى ئؤليايا
ثياوماقوالن  ،قةشةكان  ،دةرياوانان  ،ئةفسةران  ،مؤسيقاذةنان  ،دارودةستةكان
دميةنى يةكةم :شاريَكة لة (ئيلرييا) و كةنار دةرياى نزيك ئةوىَ.
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ثةردةى يةكةم
دميةنى يةكةم

ذووريَكى ناو كؤشكى مير
(مري  ،كوريؤ  ،طةورة ثياوان لةطةلَ ليَدانى مؤسيقا ديَنة ذوورةوة)
مري
ئةطةر مؤسيقا ؤؤراكى ئةوي بيَت  ،بيذةن ،
ئةوةندة زةرم بؤ ليَ بدةن تا ثيَي مةست ببم ،
تا ضيَذم ثيَي دةردةدار بيَت و مبريَت .
ئةو ئاوازة ديسان بذةننةوة ! كؤتاييةكى ؤاوبؤوةى هةبوو؛
ئؤه  ،ئةمة وةكو دةنطيَكى ؤؤش كةوتة بةر طويَم
كة بةسةر ريَزيَك وةنةوشةى كةناراوان دا هةلَدةكاد ،
بة ئةسثايي ديَت و بةرامة ثةؤش دةكاتةوة ! بةسة  ،ضيي نا
ئيَستا وةكو جاران ؤؤش نايةتة بةر طويَم .
ئؤه  ،ئةى طيانى ئةوي  ،تؤ ضةندة ؤيَرا و طؤرِاويت !
هيض شتيَك بةرطةى تواناى تؤ ناطريَت
تؤ وةكو دةريايت  ،هيض شتيَك نيية بيَتة ناوتةوة ،
بةها و جؤرةكةى هةرضيةكيش بيَت ،
لة ساتةوةؤتيَكدا بيَماية نةبيَت و
بةهاكةى دانةبةزيَت .شيَوةى ئةوي وا جؤراوجؤرة ،
كة تةنيا ئةوي ؤؤو ؤاوةن ئةنديَشةيةكى با ية .
كوريؤ
طةورةم  ،ئةر َى دةضيتة راو ؟
مري
ضي  ،كوريؤ؟
كوريؤ
راوة ئاسك .
مري
بؤض  ،منيش وا دةكةم  ،م نازدارترينيامن هةية .
ئؤه  ،كاتيَك ضاوامن يةكةجمار (ئؤليايا)يان بينى ،
وامزانى ئةو هةوا ثةتادارةكةى ثاكذ كردةوة!
ئةو ساتة م بووم بة ئاسكيَك ،
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ىةزةكامن وةكو تا ى بيَبةزةيي
1
لةوساوة راوةدووم دةنيَ .
(راالنتاي ديَتة ذوورةوة)
دةباشة ! ض هةوالَيَكى ئةود ثيَية؟
راالنتاي
تكاية  ،طةورةم ببيستة  ،م ريَطام نةدرا ب مة ناوةوة ،
بة م وة مةكةم لة ريَطةى ؤزمةتكارةكةيةوة وةرطرتةوة :
ئامسان بةؤؤيشي  ،بؤ ماوةى ىةود سالَي رةبةق ،
ناتوانيَت بةتةواوى روؤسارى ئةو ببينيَت ؛
جا وةكو رةبةنيَكى ديَر ئةو بة رووداثؤشراوى دوَ و دةضيَت ،
هةموو رةذيَكيش جاريَك كو ةكةى ئاورِشيَ دةكاد
بة ئاوى سويَرو ضاوةكانى ؛ ئةوةش هةمووو بؤ تازةكردنةوةى
ؤؤشةويستى برايةكى مردووى  ،ئةو ئةمة بة تازةيي دةهيَليَتةوة
تا دريَذة بة يادطارى ؤةمناكى ئةو بداد .
مري
ئؤه  ،ئةو كة ئةو جؤرة دلَة نايابةى هةبيَت
ئةوها بؤ ؤؤشةويستى برايةكى ؤةم دابطريَت ،
ئةى دةبيَ ضؤن دلَدارى بكاد كاتيَ تريو طرانبةهاى
زيَرِينى عيشق  2سةرجةم سؤزةكانى ترى ناو ناؤى
ئةو دةكوذيَت ؛ كاتيَك جةر و دلَ و ميَشك ،
ئةو تةؤتة بةرزانةى ناؤى ئةو ث ِر دةب
لةو كاملَية نازدارة و تاكة ثادشايةكيان تيَدا دةبيَت!
وةرة با ب ني بؤ ناو باؤ ةى طولَ و طولَزار :
بريو عيشق دةطةشيَنةوة لة ذيَر سيَبةرى كةثرى دار .
(دةرِةن)

 1لة ضريةكيَك ى كالسيكيدا وا هاتووة كة (دايانا)ى ؤواوة نىدى راوو شىكار و مىان  ( ،ئىةكتيؤن) دةكا تىة ئا سىك ضىونكة كىاتى
ؤؤشوشنت تةماشاى ئةوى كردبوو  .سةطةكانى (دايانا) تاوى دةدةنىَ و هةال هةالى دةكةن ( .وةرطيَرِ)
 2جاران ؤىةلَكى برِوا يىان وا بىوو ئةوا نىةى دةكةو نىة نىاو داوى دلَداري يىةوة دلَىى ئىةوان بىة تىريو نىووَ زيَرِي نىى (كيوث يىد –
ؤواوةندى عيشق) دةثيَكريَت( .و).
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دميةنى دووةم

كةنارى دةريا
(رايؤال  ،كاثتنيَك  ،كؤمةلَيَك دةرياوان ديَنة ذوورةوة)
رايؤال
هاو ِريَيان  ،ئيَرة ض و تيَكة؟
كاثنت
ئيَرة (ئيلرييا)ية  ،3ؤامن .
رايؤال
جا م لة (ئيلرييا)دا ضي بكةم؟
براكةم وا لة (بةهةشت)داية .
لةوانةيشة  ،نة ؤنكابيَت – ئيَوة  ،دةرياوانان  ،ضي دةلَ َي ؟
كاثنت
رةنطة تةنيا تؤ بة ريَكةود رزطار بوو بيت .
رايؤال
ئؤه  ،ئةى براى بةسةزمامن ! رةنطة ئةويش بة ريَكةود رزطارى بوو بيَت .
كاثنت
راستة  ،ؤامنةكةم  ،بؤ ئةوةى تؤ بة ريَكةود دلَت ؤؤش بيَت ،
با دلَنياد بكةمةوة  ،دواى تيَك شكانى كةشتييةكةمان ،
كاتيَك تؤ و ئةو ذمارة كةمةى لةطة َل تؤ رزطاريان بوو ،
سوارى بةلةمى ضارةطةدار بوون  ،م براكةمت بينى ،
ئةو لة كاتى مةترسيشدا هةرة ليَزانانة  ،ؤؤو طرتبؤوة –
ئازايةتى و هيوا بة كردار ئةويان فيَر كردبوو –
كة ؤؤو بةو شا تيَآليةى كةشتيةكةى ناو ئاوى دةريا بطريَتةوة؛
لةويَدا  ،ئةو وةكو (ئاريؤن)ى سةرثشتى دةلفينةكة  4،بوو ،
تا ئةوةندةى مةوداى ضاوةكامن برِيان دةكرد
م ئةوم بينى لةطةلَ شةثؤلةكان ببووة ئاشنا.
رايؤال
 3لة سةردةمى (شيَكسثري)دا بةو ناوضةيةى دةكةوتة الى رةذهة تى دةرياى (ئةدرياتيك) دةطوترا (ئيلرييا) ( .و).
 4لة ضريةكيَكى كالسيكيدا وا هاتووة (ئاريؤن)ى مؤسيقارى يؤنانى لىة سىةر ث شىتى كة شىتييةكى ثىرِ طة ي نىة بىوو  .كاتيَىك
دةرياوانةكان ويستبوويان بيكوذن  ،ئةو ؤؤو هةلَدابووة ناو دةرياوة و دةلفينيَك كىة بىة ئةف سىوونى مؤ سىيقاى ئىةو دلَبة نىد
ببوو ئةوو ؤستبووة سةر ثشتى ؤؤو و رزطارى كردبوو ( .و).
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لةبةر ئةو قسانةد  ،ئةوةتا زيَرِ .
رزطاربوونى ؤؤم ئوميَدم ثيَ دةبةؤشيَت ،
قسةكانى تؤش دةسةمليَنيَت ئةويش مابيَت ،
ئةرىَ تؤ ئةو و تة شارةزايت ؟
كاثنت
بةلَيَ  ،ؤامن  ،بةباشي ؛ ضونكة م لة جيَطايةَ لة دايكبووم و
ثةروةردةكرام كة سيَ كاتذميَر ليَرةوة دوور نيية .
رايؤال
كيَ ليَرة فةرمانرِةواية؟
كاثنت
مرييَكى ؤانةدان  ،سروشتةكةشي وةكو ناوةكةيةتى .
رايؤال
ناوى ضيية؟
كاثنت
ئؤرسينؤ .
رايؤال
ئؤرسينؤ ! طويَم لة باوكم بووة ناوى ئةوى هيَناوة .
ئةوسا بيَ ذن بوو .
كاثنت
ئيَستاش هةر واية  ،ياؤود تا ئةم دواييةش وابوو ؛
تةنيا مانطيَك لةمةوبةر م ئيَرةم جيَ هيَشت،
ئةوسا قسةوقسةلَؤكى تازة هةبوو – وةَ ؤؤشت دةيزانيت ،
ئةوةى كةسانى طةورة دةيكةن ب ووكةكان باسي دةكةن –
ئةو بةدواى عيشقي (ئؤليايا)ى نازدارةوة بوو .
رايؤال
ئةو كيَية ؟
كاثنت
ؤامنيَكى ضاكة و كيذو بةطيَكة
دوانزة مانطيَك دةبيَت مردووة  ،ئينجا ئةوى جيَهيَشت
لة ذيَر ضاوديَرو كورِةكةى ؤؤو  ،براكةيشي
لة ماوةيةكى كةمدا مرد ؛ لةبةر زةر ؤؤشويستنى ئةو ،
ؤةلَكى دةلَ َي  ،ئةو لة تيَكةلَبوون و
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بينينى ثياوان ؤؤو دوور ؤستؤتةوة .
رايؤال
ئؤه  ،ؤؤزطة دةبوومة ؤزمةتكارى ئةو ؤامنة ،
تاكو بتوامن لة دنيادا دةرنةكةوم ،
تا ئةو كاتةى رةوشى م كةميَك سووَ دةبيَت ،
ئةوسا دةرفةمت دةبيَت بةراستى ؤؤم دةرخبةم !
كاثنت
ئةمة زةمحةتة روو بداد ،
و ناداد هيض كةس بيبينيَت –
ضونكة ئةو ر َ
و بة مرييش ناداد .
نةؤيَر  ،تةنانةد ر َ
رايؤال
كاثنت  ،تؤ روؤسار و رةفتارد جوان ؛
ئةطةرضي سروشت بة ديواريَكى جوان
زةرجار شتة ثيسةكان دادةثؤشيَت  ،كةضي لةطةلَ تؤ
م برِوام واية تؤ بري و هزريَكت هةية لةطةلَ
روؤسار و كةسايةتى جوانت طو اوة .
م تكاد ليَدةكةم و ثارةيةكى باشيشت ثيَدةدةم ،
ئةوة بشارةوة م كيَم  ،يارمةتيدةريشم ببة
لةم ؤؤطؤرِينةمدا بةلَكو بتوامن ئةو شيَوةيةى
دةستم ثيَي بطاد  .م ؤزمةتى ئةو مرية دةكةم :
تؤ م وةكو ثياويَكى ؤةسيَنراو بةو بناسيَنة ؛
م تؤ رةنج بة ؤةسار نادةم  ،ضونكة طؤرانى بؤ دةضرِم و
باسى ضةندي جؤر مؤسيقاى بؤ دةكةم ،
ئةوةش وا دةكاد م شايستةى ؤزمةتكردنى ئةو ببم .
جا رةذطار ضي ديكة لةطةلَ ؤؤو ديَنيَت م دةيكةم ؛
تةنيا تؤ بيَدةنطي ؤؤد خبةرة ثا َل زيرةكييةكةم .
كاثنت
تؤ ببة ثياوى ؤةسيَنراوى ئةو و منيش تةماشاكةرى اللَ ؛
ئةطةر زمامن كةوتة طؤ  ،ياؤوا ضاوامن نابينا ب دةر ىالَ .
رايؤال
سوثاست دةكةم  .مببةرة الى ئةو .
(دةرِةن)
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دميةنى سيَيةم

مالَي (ئؤليظيا)
(سيَر تؤبي بيَلَض و ماريا ديَنة ذوورةوة)
سيَر تؤبي
ئةوة ض دةرديَكة واى لة ك ي براكةم كردووة مةرطى
براكةى وا بة تووندى بطريَت ؟ م دلَنيام ؤةم دوذمنى ذيانة .
ماريا
سيَر تؤبي  ،بةرِاستى  ،تؤ ثيَويستة شةوان زووتر بيَيتةوة ؛
ك ة براكةد  ،ؤامنةكةم  ،لةو هاتنةوة ناوةؤتانةد زةر نارازيية.
سيَر تؤبي
بؤضي  ،ليَطةرِو با نارِازو بيَت لةوةى ثيَشووتر ليَي نارازى بووة .
ماريا
بةلَيَ  ،بة م تؤ دةبيَت ؤؤد بة سنوورى ئاسايي مةسةلةكانةوة
ثابةند بكةيت .
سيَر تؤبي
ثابةند بوون ! م ؤؤم لةوة باشي كة هةم ؤؤم جلبةند ناكةم  .ئةو
جلوبةرطانة بايي ئةوةندة باش ثيَيانةوة خبؤمةوة  ،ضةكمةكانيشم هةروا ؛
ئةطةر باش نةب  ،با ؤؤيان بة قةيتانةكانيانةوة هةلَبواس .
ماريا
ئةو ؤواردنةوة و هةلَقورِاندةد ؤراثت بةسةر ديَنيَت ؛ دويَنىَ لة ؤامنةكةى
ؤؤمم بيست باسي ئةوةى دةكرد  ،هةروا باسي ئةو سوارضاكة طةوجةشى كرد
شةويَكيان بؤ ؤوازبيَنى ئةو هيَنابووتةوة.
سيَر تؤبي
كيَ ؟ سيَر ئةندرو ئاطوضيك ؟
ماريا
بةلَ َي  ،ئةوة .
سيَر تؤبي
ئةو بةقةد هةر كةسيَكى ديكةى (ئيلرييا) ثايةبةرزة .
ماريا
ئةوة ض ثةيوةنديةكى بة بابةتةكةمانةوة هةية ؟
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سيَر تؤبي
بؤضي  ،ئةو سا نة سيَ هةزار (دةكةتى) 5هةية .
ماريا
واية  ،ئةو ثارةيةو هةمووو بةشي سالَيَكى دةكاد ؛
ئةو طةوج و دةستبآلوة .
سيَر تؤبي
شةرمة بؤ تؤ وا بلَيَيت ! ئةو كةمان ةى زل دةذةنيَت ،
هةروا بة سيَ ضوار زمان وشة بة وشة بةبيَ كتيَب قسة دةكاد ،
هةموو بةهرة ضاكةكانى سروشتيشي تيَداية .
ماريا
بةرِاستى تيايةتى  ،هةموو بةهرةكانى سروشت ؛ جا لة ثالَ ئةوةش ئةو
بةهرةى طةوجيَتى هةية  ،ئةو شةرِفرةشيَكى مةزنيشة ؛بة م ئةو بةهرةى
ترسنؤكيشي هةية بؤ الدان لة تةوذمى شةرِفرةشييةكةى  ،ؤةلَكى ذير دةلَيَ
هاتباية وا نةبواية بةهرةى ناو طؤرِيش ؤيَرا دةبووة ميوانى ئةو .
سيَر تؤبي
سويَند بةو دةستانةم  ،ئةوان ؤويَرِو و د َل ثرِكينةن
كة ئةوها لةبارةى ئةوةوة دةدو َي  .ئةوان ك َي ؟
ماريا
ئةوان ئةوةش دةلَ َي  ،شةوانة ئةو بة هاو ِريَيةتى تؤ سةرؤؤش و مةستة .
سيَر تؤبي
ئيَمة بة ؤؤشي ك ة براكةم دةؤؤينةوة ؛ م بؤ ئةو دةؤؤمةوة
تا دةري ةيةَ لة طةرووم و ؤواردنةوة لة (ئيلرييا)دا مابيَت .
ئةوةى بؤ ؤؤشى ك ة براكةم نةؤواتةوة تا سةرى وةكو
مزراىى طةورة نةؤووليَتةوة  ،ئةو كةسة ترسنؤكة  .ئادةى ك َي !
مةى ناياب بيَنة ! ضونكة ئةوا (سيَر ئةندرو ئاطيو فيَس) 6هاد .
(سيَر ئةندرو ئاطيوضيك ديَتة ناوةوة)
سيَر ئةندرو
سيَر تؤبي بيَلَض ! ضؤنيت  ،ضؤن  ،سيَر تؤبي بيَلَض !
سيَر تؤبي
( 5دةكةد) جؤرة ثارةيةكى ئيتالي سةردةمى ريَنيسانس بوو ( .و).
( 6ئاطيوفيَس) واتا (دةموضاو ثةتادار) ( .سيَر تؤبي) بؤ طالَتة ئةم قسانة دةكاد ( .و).
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سيَر ئةندروى ؤؤشةويست !
سيَر ئةندرو
(بؤ ماريا) سآلو  ،ؤاتوونى جوان .
ماريا
لة تؤش بيَت  ،طةورةم .
سيَر تؤبي
ناز ،سيَر ئةندرو  ،نازى بدةرىَ .
سيَر ئةندرو
ئةمة كيَ بوو ؟
سيَر تؤبي
ؤزمةتكارى ك ة براكةمة .
سيَر ئةندرو
ؤاتوو ناز  ،ىةز دةكةم باشي يةكي بناسني .
ماريا
طةورةم  ،م ناوم (ماريا)ية .
سيَر ئةندرو
ئةى ؤاتوونى ضاَ  ،ناز–
سيَر تؤبي
ئةى سوارضاَ  ،تؤ هةلَة دةكةيت َ .ناز واتة نازى بدةروَ  ،دلَي رابطرة و
قسةى ؤؤشي بؤ بكة و دلَدارى لةطة َل بكة .
سيَر ئةندرو
بةرِاستى  ،م ناتوامن لةبةر ضاوى تؤ واو لةطة َل بكةم .
ئةوة ماناى ناز ة؟
ماريا
ؤواىافيز  ،ؤانةدانان .
سيَر تؤبي
ئةطةر تؤ ليَي بطة ِريَيت وا بة ئاسانى برِواد  ،سيَر ئةندرو  ،تؤ لةوانةية هةرطيز
نةتوانيت جاريَكى تر اشيَرةكةد هةلَبكيَشيتةوة !
سيَر ئةندرو
ؤاتوون  ،ئةطةر تؤ وا بة ئاسانى برِةيت  ،لةوانةية م هةرطيز
نةتوامن اشيَر هةلَبكيَشمةوة  .ؤامنى نازدار  ،تؤ وادةزانيت طيَلت كةوتؤتة بةردةست؟
ماريا

19

طةورةم  ،م تؤم لةناو دةستدا يان لةبةر دةستدا نيية .
سيَر ئةندرو
بة ىةزرةتى (مريةم)  ،تؤ دةتبيَت ؛ فةرموو دةستم بطرة .
ماريا
ئيَستا  ،طةورةم  ،م ئازادم ضؤن بري بكةمةوة  .تكاد ليَدةكةم  ،دةستت دريَذ بكة
7
بؤ كةليَنى دةرطاكة و با ؤواردنةوةكة لةويَوة وةربطريَت .
سيَر ئةندرو
بؤضي  ،دلَةكةم ؟ مةبةستت ضيية؟
ماريا
مةبةستم شتى وشكةية  ،طةورةم .
سيَر ئةندرو
بؤض  ،وابزامن ؛ م هيَندة طيَل نييم بة م دةتوامن دةستم
بة وشكى بهيَلمةوة  .بة م نوكتةكةد ضي بوو؟
ماريا
طةورةم  ،نوكتةكةم نوكتةيةكى وشك بوو .
سيَر ئةندرو
تؤ زةرد لةو نوكتانة هةية ؟
ماريا
بةلَيَ  ،طةورةم  ،ئةو جؤرة نوكتانة لة سةرى ثة ةم دةرذيَ ؛ ئا ئيَستا كة دةستتم
بةردا  ،م وشك و برين مامةوة .
(ماريا دةرِواد )
سيَر تؤبي
ئةى سوارضاَ  ،تؤ ثيَويستت بة ثةرداؤيَك مةى (كةنارى) هةية ! ئايا كةى م
تؤم وا بة دةرِاوى بينيووة ؟
سيَر ئةندرو
وا بزامن  ،هةرطيز منت وا نةبينيووة ؛ مةطةر ببينيت مةى (كةنارى)
بة دةرِاندمن بداد  .هةنديَكجار وابريدةكةمةوة ذيرو م لة هي كةسيَكى مةسيحى
يان ئاسايي ثي نيية ؛ بة م م زةر طؤشتى طا دةؤؤم و وا بريدةكةمةوة
ئةوة زيان بة ذيريَتيم دةطةيةنيَت .
 7سةردةمى (شيَك سىثري) ؤىواردن و ؤوارد نىةوة لىة كؤ طىاوة بىةناو كىةليَنى دةال قىةى دةرطا يىةكى سىةردةرة نز مىدا دةهيَنرا يىة
ذوورةوة ( .و).
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سيَر تؤبي
ئةمة طومانى تيَدا نيية .
سيَر ئةندرو
م وا بريدةكةمةوة واز لة طؤشتى طا بهيَنم  .سيَر تؤبي ،
م سبةو دةطة ِريَمةوة مالَةوة .
سيَر تؤبي
بؤضي  ،ئةى سوارضاكى ؤؤشةويستم ؟
سيَر ئةندرو
بؤضي ضيية  ،واتة بيكةم يان نةيكةم ؟ ؤؤزطة ئةو كاتةى ؤؤم
كة لة اشيَربازى و سةماكردن و ورض هةلَثةراندمن بةسةر بردووة
لة فيَربوونى زمامن بةسةر بردبواية  .ئؤه  ،بريا بة دواى هونةر كةوتبووام !
سيَر تؤبي
جا ئةوسا ثرضي سةرد نازدار دةبوو .
سيَر ئةندرو
بؤضي  ،ئةرىَ ئةوة قذى سةرمى ضاَ دةكردةوة ؟
سيَر تؤبي
ئةوة طومانى تيدا نيية ؛ تؤ دةزانيت قذد بة شيَوةى سروشتى لوول نابيَت .
سيَر ئةندرو
بة م م ئةو جؤرة ثرضةم ليَديَت  ،وا نيية؟
سيَر تؤبي
ئاى كة نازدارة ؛ دةلَيي تالَي كةتانة و بة تةشييةوة شؤرِبؤتةوة  ،هيوادارم ببينم
كابانيَك تؤ خباتة نيَوان لينطةكانى ؤؤيةوة و قذد بؤ ب ِريَسيَت .
سيَر ئةندرو
بةراستى  ،م سبةو دةضمةوة مالَ  ،سيَر تؤبي  .ك ة براكةد
نابينريَت  ،ئةطةريش بينرا  ،ئةو بةريَذةى ضوار بؤ يةَ منى ناويَت ؛
ئةو مريةو لةم نزيكانةية بؤ ؤؤو دةيةويَت ؤوازبيَنى بكاد .
سيَر تؤبي
ئةو مريةكةى ناويَت ؛ ئةو كةسي ناويَت لة سةرووى ئاستى ؤؤيةوة
بيَت  ،نة لة سامان  ،نة لة تةمةن و نة لة ذيرو ؛ م بةؤؤم طويَم ليَي بووة
سويَندى بؤ ئةمة ؤواردووة  .ثياو  ،هيَشتا ئوميَدى تيَدا ماوة .
سيَر ئةندرو
مانطيَكى تريش ليَرة دةميَنمةوة  .م كةسيَكى ؤاوةن بريكردنةوةيةكى
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سةيرم لةم دنيايةدا ؛ م ىةزم لة ئاهةنطى دةمامكدار و بةزم و رةزمة
هةنديَكجاريش هةموويان ثيَكةوة .
سيَر تؤبي
ئةر َى تؤ لةو شتة ثووضانةدا باشيت  ،ئةى سوارضاَ ؟
سيَر ئةندرو
وةكو هةر كةسيَكى(ئيلرييا)م  ،هةر كيَ بيَت  ،لة ؤوارةوةى ئاستى
مندا بيَت ؛ بة م م لةطةلَ كةسانى شارةزا و بةتةمةن ؤؤم بةراورد ناكةم.
سيَر تؤبي
تؤ ضةند نايابيت لة سةماى (طاليارد) ، 8ئةى سوارضاَ ؟
سيَر ئةندرو
ئةوةى راستى بيَت  ،م دةتوامن لة سةماكردندا وةكو بيبةر و بةهاراختواردوو لةؤؤم هةلَدةم .
سيَر تؤبي
منيش دةتوامن بيبةر و بةهاراد بةسةر طؤشت كاورِدا بكةم .
سيَر ئةندرو
وا بزامن م وةكو هةر كةسيَكى ديكةى (ئيلرييا) لة بازدان
بؤ ثشتةوة بة هيَزم .
سيَر تؤبي
بؤ ئةم بةهرانةد دةشاريتةوة ؟ بؤضي ثةردة بةسةر ئةم
بةهرانةد دا دةدةيت ؟ ئاؤؤ دةتةويَت وةكو ويَنةى (ؤاتوو مؤلَ)
تؤزيان ل َي بنيشيَت ؟ بؤضى بة سةماى ؤيَرا ناضيتة كلَيَسا و
بة سةماى طورجيش ناطة ِريَيتةوة ما َل ؟ ئةطةر وةكو تؤ ئاوا سةمام
بزانيبواية  ،ريَكردنى ئاسايي م بة سةما دةبوو .تؤ
مةبةستت ضيية ؟ ئايا دنيا هي ئةوةية شتى وا ضاكى تيا بشاريتةوة ؟
م بة ثيَكهاتةى نايابي قاضةكانت دةزامن  ،ئةوان لة ذيَر تيشكى
ئةستيَرةى سةماكةرةوة ؤولَقاون .
سيَر ئةندرو
واية  ،قاضم بةهيَزن  ،يةطجار بةباشيش دةكةونة جوولة لةناو
طؤرةوو رةن زةرددا  .ئةرىَ بةزم و رةزميَك ريَك خبةي ؟
سيَر تؤبي
9
ئةر َى ضي ديكة بكةي ؟ ئةرىَ ئيَمة لة ذيَر كةلووى طادا لة دايك نةبووي ؟
( 8طاليارد) جؤرة سةمايةكى ؤيَراية وةكو شايي (سووسكةيي) كوردةوارى ؤؤمان ( .و.).
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سيَر ئةندرو
كةلووى طا ؟ ئةو كةلووة كار لة التةنيشتةكان و دلَ دةكاد .
سيَر تؤبي
نةؤيَر  ،طةورةم ؛ ئةو كار لة قاض و ران دةكاد  .با سةماى لة ؤؤهةلَدانت ببينم  .ها ،
بةرزتر ! ها  ،ها  ،جوان و نازدارة !
(دةرِةن)
دميةنى ضوارةم

كؤشكي مير
(راالنتاي لةطة َل رايؤال كة جلى ثياوانى لةبةرة ديَنة ذوورةوة)
راالنتاي
ئةطةر مري لةو ضاكانةى ؤؤو لةطة َل تؤ بةردةوام بيَت  ،سيَزاريؤ ،
رةنطة تؤ زةر بةرةوثيَش ب يت ؛ ئةو تةنيا ماوةى سيَ
رةذة تؤو ناسيووة  ،لةطةلَيا هةست بة نامؤيي ناكةيت .
رايؤال
يان تؤ لةوة دةترسيت سةليقةى بطؤ ِريَت يان لةوةى م كةمتةرؤةم مب  ،ئةمةش واد ليَدةكاد
طومان لة بةردةوامى ؤؤشةويستييةكةى بكةيت  .ئةرىَ  ،طةورةم  ،ئةو لة ضاكةكردندا
كةسيَكى راراية ؟
راالنتاي
نةؤيَر  ،باوةرِم ث َي بكة .
(مري  ،كوريؤ و دار و دةستةكان ديَنة ناوةوة)
رايؤال
سوثاست دةكةم  .ئةوة مري ديَتة ئيَرة .
مري
هؤو  ،ك َي (سيَزاريؤ)ى بينيووة ؟
رايؤال
لة ؤزمةتت دام  ،طةورةم  ،ليَرةم .
مري
بؤ ماوةيةَ لةو ال بوةسنت ( .سيَزاريؤ) ،
 9مةبةست لة (كةلووى طا) ئةوةية ئةوانةى لة ذيَر ئةو كةلووةدا لة دايك دةب بؤ بةزم و رةزم شياون ( .و).
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تؤ هةموو شتيَكى م دةزانيت ؛ م كتيَيب
رةىى نهيَنى ؤؤمم بؤ تؤ وا كردووة .
بؤية  ،ئةى طة ى ضاَ  ،هةنطاوةكانت بؤ الى ئةو بهاويَذة ؛
ليَمةطةرِ َى ريَطةد ثيَنةداد  ،لةبةر دةرطاى بوةستة ،
ثيَيان بلَيَ قاضة ضةسثاوةكانت لةو َى دةرِويَ
تا ئةو كاتةى ضاود ثيَي دةكةويَت .
رايؤال
بةدلَنياييةوة  ،ئةى طةورةى جواميَرم ،
ئةطةر ئةو هيَندة نقوومى ناو ؤةمةكانى بوو بيَت
وةَ دةطوتريَت  ،ئةو هةرطيز ريَطا بة م ناداد .
مري
بكة هةراوهؤريا و هةموو سنووريَكى ريَز ببةزيَنة ،
نةوةَ بة دةستى بؤش و وا بطة ِريَييتةوة .
رايؤال
ين قسةم لةطةلَي كرد  ،جا طةورةم  ،ضي بلَيَم ؟
وا داب َ
مري
ئؤه  ،ئينجا سؤزى عيشقي منى بؤ ئاشكرا بكة ،
سةرسورِماوى بكة بة دلَسؤزى راستطؤيانةم بؤ ئةو !
نيشاندانى ئازارةكامن باش لة تؤ د َي :
و لة تؤو طةنج دةطريَت
ئةو باشي طو َ
لةوةى لة ثةيامطةيةنيَكى روؤسار سةنطني بطريَت .
رايؤال
باوة ِر ناكةم وابيَت  ،طةورةم .
مري
ئةى الوى ؤؤشةويست  ،باوةرد بيَت ،
ئةوانةى تةمةنى تؤ بة ثيَطةيشتوو دةزان و
تؤ بة ثياو تيَدةطةن هةلَةن  :ليَوى (دايانا)
لووس و سوورتر نيية لةوةى تؤ ؛ دةنطة ناسكةكةد
وةكو هى ؤامنان  ،تيذ و ناسكة ،
هةموو ئةنداميَكت بة هي ذن دةضيَت .
م دلَنيام ئةستيَرةى بةؤتت بؤ ئةم ئةركة ثيَسثيَردراوة
باش طو اوة  .با ضوار يان ثيَنجيَكتان لةطةلَ ئةو الوة ب –
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هةمووتان برِةن  ،ئةطةر ىةز دةكةن  ،ضونكة م ؤؤم لة باشيي
دةة دا دةمب كاتيَك كةميي كةسم ال بيَت  .تةنيا لةو كارةدا سةربكةون ،
ئيَوة وةكو ؤودانى ؤؤتان بة ئازادو دةذي و دةشتوان
سامانى ئةو بة هي ؤؤتان بزان .
رايؤال
م باشيي هةولَ دةدةم
بؤ دلَرِاكيَشانى ؤامنةكةد ( .بة البةاليي) كةضي قورسة ئةم كارة !
دلَي هةركيَش رابكيَشم  ،م ؤؤم دةمبة هاوسةرى ئةو ئةم جارة .
(دةرِةن)
دميةنى ثيَنجةم

مالَي (ئؤليظيا)
(ماريا و (فيَستة)و طالَتةجار ديَنة ذوورةوة)
ماريا
نةؤيَر  ،يان ثيَم بلَيَ لة كووَ بوويت  ،يان م بة قةد موويَك
ليَوم ليَك ناكةمةوة بؤ دةزينةوةى بيانوو بؤ تؤ ؛ ؤامنةكةم
لةبةر ديارنةمانت هةلَت دةواسيَت .
فيَستة
و با هةلَمبواسيَت  .ئةوةى لةم دنيايةدا بة جوانى هةلَبواسريَت
ليَطةرِ َ
ئةو ثيَويسيت بةوة نيية لة ئا ى دوذمنان بيسيَت .
ماريا
واتاى قسةكةمت بؤ ليَك بدةرةوة .
فيَستة
ضونكة ئةو كةس نابينيَت تا ليَي بيسيَت .
ماريا
وة ميَكى سادة و جوانة  .م دةتوامن ثيَت بلَيَم ئةو قسةية لة كويَوة
ثةيدا بووة  ،لة ئا ى دوذمنان ناترسيَت.
فيَستة
لة كويَوة ( ،ماريا)ى ؤاتوونى ضاَ ؟
ماريا
لة شةرِةكاندا ؛ تؤش ئةوةندة ئازايت كة لةناو طةوجايةتييةكانى ؤؤتدا دةيلَيَيتةوة .
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فيَستة
ؤوا ذيرو بةوانة ببةؤشيَت كة هةيانة ؛ ئةوانةى طةوجيش ،
با بةهرةكانى ؤؤيان بةكار بهيَن .
ماريا
كةضي تؤ لةبةر ديار نةبوونت بؤ ئةو ماوة دريَذة هةلَدةواسريَيت ؛
يانيش دةردةكريَيت – ئةرىَ هةلَواسني تارادةيةَ بؤ تؤ ضاَ نيية ؟
فيَستة
زةريَك لة هةلَواسينى ضاَ ريَطرى دةكاد لة هاوسةرطريو ؤرا ؛
جا بؤ مةسةلةى دةركردنيشم  ،با هاوي وا بكاد بةرطةى بطرم .
ماريا
كةواتة  ،تؤ هةر لةسةر قسةنةكردنى ؤؤد سووريت ؟
فيَستة
نة ئاوا و نة ئاوايش ؛ بة م م لةسةر دوو ؤا َل سوورم .
ماريا
جا ئةطةر يةكيَكيان ثسا  ،ئةوةى تر دةميَنيَتةوة ؛ ئةطةر هةردووكيشيان ث رِان ،
دةرثيَكةد دةكةويَتة ؤوارةوة .
فيَستة
بةجيَية  ،بةراستى  ،قسةكةد بةجيَية ! تؤ برِة الى كارى ؤؤتةوة ؛ جا ئةطةر
(سيَر تؤبي)وازى لة ؤواردنةوة هيَنا  ،تؤ لة هةموو (ئيلرييا)دا باشيي هاوسةر
دةبيت بؤ ئةو.
ماريا
ك ِر بة  ،هةى ؤويَرِو  ،ضي ديكة قسةى وا مةكة  .ئةوا ؤامنةكةم ديَتة ئيَرة  .بؤ تؤ
وا باشية بيانوويَكى ذيرانة بدةزيتةوة .
(دةرِواد)
(ئؤليايا و مالاؤليؤ ديَنة ناوةوة)
فيَستة
ئةى ذيرو  ،با بة ويستى تؤ بيَت  ،م خبةرة ناو طالَتةجارِييةكى ضاكةوة ! ئةو
كةسة ذيرانةو وا دةزان تؤيان هةية زةرجاران دةيسةمليَن كة طيَل ؛ منيش كة دلَنيام
تؤم نيية رةنطة بة كةسيَكى ذير دابنريَم  .ئةرىَ كويناثالؤس ضي دةلَيَت ؟
واباشية طيَليَكى ذير بيت نةَ ذيريَكى طيَل  .ئةى ؤوا بةرؤوردارد بكاد  ،ؤامنةكةم !
ئؤليايا
ئةو طيَلة ببةنة دةرةوة .
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فيَستة
برادةران  ،ئةوة طويَتان ليَ نيية؟ ئةو ؤامنة ببةنة دةرةوة .
ئؤليايا
قسةى بيَمانا مةكة  ،تؤ طيَليَكى وشكيت ؛ م ضي ديكة تؤم ناويَت  .ويَرِاى ئةوةش
تؤ بةرة بةرة نادلَسؤز دةبيت .
فيَستة
ؤامنةكةم  ،دوو ضةوتى هةن كة ؤواردنةوة و ئامؤذطارى باش ضاكيان دةكاتةوة ؛
ؤواردنةوة بدة طيَلة وشكةكة  ،ئينجا ئةو ضيي بة وشكي ناميَنيَتةوة  .داوا لة
كةسي نادلَسؤز بكة ؤؤو ضاَ بكاتةوة  :ئةطةر ضاَ بؤوة  ،ئةو ضي ديكة
نادلَسؤز نيية ؛ ئةطةر نةيتوانى  ،با ثينةضي ضاكى بكاتةوة  .هةرشتيَك
ضاَ كرابيَتةوة تةنيا ثينة كراوة ؛ ضاكةو هةمواركراو تةنيا
ثينةكردنى طوناهة  ،طوناهي هةمواركراويش تةنيا ثينةى ضاكةى ليَدراوة .
ئةطةر ئةم وتوويَذة لؤجيكيية سادةية سوودى هةبوو  ،باشة ؛ ئةطةر نةبوو ،
ضار ضيية ؟ ضونكة تاقة ضارةى طةوادى كارةساتة  ،جا بؤيةش
جوانى تةنيا طولَيَكة  .ؤامنةكة ثيَيطووت طيَلةكة ببةنة دةرةوة ؛ بؤية
م ديسان ثيَتان دةلَيَمةوة  ،ئةو (ؤامنة) ببةنة دةرةوة .
ئؤليايا
بة ِريَز  ،م داوام لةوان كرد تؤ ببةنة دةرةوة .
فيَستة
ليَك تيَنةطةيشنت لة بةرزتري ئاستدا ! ؤامن  ،كؤضك و كآلو كةس ناكاتة قةشة ؛
جا لةبةركردنى جلوبةرطى رةنطاورةنطى دةبةن و طالَتةجارِان وا ناكاد
ميَشكيشم دةبةن بيَت  .ؤامنى ضاَ  ،ريَم بدة بيسةمليَنم تؤ طيَليت .
ئؤليايا
دةتوانى بيسةمليَنيت ؟
فيَستة
بة دةست رِةنطينييةوة  ،ؤامنى ضاَ .
ئؤليايا
بةلَطةد خبةرِوو .
فيَستة
بؤ ئةو مةسةلةية دةبيَت ثرسيارد ل َي بكةم  ،ؤامنةكةم .
ئةى ؤامنة ب كؤلَة ضاكةكةم  ،وة مم بدةرةوة .
ئؤليايا
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باشة  ،بة ِريَز  ،ضونكة هيض كاريَكى ترم نيية  ،ثرسيارةكانت ثةسند دةكةم .
فيَستة
ؤامنى ضاَ  ،بؤضي تؤ ثرسةد داطرتووة ؟
ئؤليايا
ئةى طيَلي ضاَ  ،لةبةر مردنى براكةم .
فيَستة
ؤامنةكةم  ،وابزامن رةىى ئةو لة دةزةؤداية .
ئؤليايا
هةى طيَل  ،م دةزامن رةىى ئةو لة بةهةشتداية.
فيَستة
ؤامنةكةم  ،ئةوةى تؤ طيَالنةتريشة  ،ثرسة دابطريت لةبةر ئةوةى رةىى براكةد
لة بةهةشتداية  .بة ِريَزان  ،ئةو طيَلة ببةنة دةرةوة .
ئؤليايا
(مالاؤليؤ) تؤ راد بةرامبةر ئةو طيَلة ضيية؟ ئةر َى ئةو باشي نةبووة ؟
مالاؤليؤ
ئا واية  ،هةر واش بةردةوام دةبيَت تا ئازارى رةح كيَشان دةخياتة القةفرتيَ .
نةؤؤشي كة مرةرى ذير دادةهيَزيَت  ،هةميشة وا لة طيَلةكان دةكاد باشي ب .
فيَستة
بة ِريَزم  ،ؤودا نةؤؤشيت بؤ بنيَريَت  ،تا وةكو طيَليَتييةكةد
زيَدة بكاد ! (سيَر تؤبي) سويَند دةؤواد كة وا م ريَويةكى ف َيلَباز نيم ؛
بة م ئةو بة دوو عانةش طرةو لةسةر ئةوة ناكاد كة تؤ طيَل نيت .
ئؤليايا
(مالاؤليؤ)  ،تؤ لة بارةى ئةمةوة ضي دةلَيَيت ؟
مالاؤليؤ
م سةرم لةوة سورِماوة تؤو ؤامن ضؤن ؤؤشي لة طيَليَكى وا بيَتام
دةبينيت ؛ ئةو َى رةذوَ ئةوم بينى طالَتةجا ِريَكى ئاسايي كة ميَشكى لة هي
طاشةبةرديَك زيَي نةبوو ئةوى بةزاندبوو  .برِوانة  ،ئيَستا ئةو هي ي
ثيَ نةماوة ؛ ئةطةر تؤ ثيَنةكةنيت و دةرفةتى بؤ نةرةؤسيَنيت ،
ئةو تةلَةى دةمى تةقيووةتةوة  .م نارازيم لةوةى كةسانى ذير بةم
جؤرة طيَالنة دلَ)ؤش دةب  ،ئةوان لة شاطردى ئةو طيالنة زيَي نني .
ئؤليايا
ئؤه ( ،مالاؤليؤ) تؤ نةؤؤشي ؤؤثةسنديت هةية  ،بؤيةش بة ضيَذيَكى
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نةؤؤشانةوة تامى شت دةكةيت  .ئةطةر بةؤشندة بيت  ،بيَطوناه و
سةليقة ساغ بيت  ،ئةو شتانة بةو ساضمة بيَئازارانة دةزانيت كة لة بالَندان
دةطري َي نةَ بة طوللةى تؤ  .هيض ناوزرِاندنيَك لة طيَليَكى ريَطةثيَدراوةوة نيية ،
ئةطةرضيش ئةو تريوتوانج بهاويَذيَت ؛ هةروا هيض ؤراثةيةَ لة قسةى ثياوى ذيردا نيية
ئةطةرضي قسةكانيشي تةنيا سةرزةنشتيكردن ب .
فيَستة
10
ياؤوا ( ،ميَركورى) بةهرةى درةزنيت ث َي ببةؤشيَت  ،ضونكة بةباشي باسي
طيَالن دةكةيت !
(ماريا سةرلةنووَ ديَتةوة ناوةوة)
ماريا
ؤامنةكةم  ،لةبةر دةرطا ؤانةدانيَكى طةنج وةستاوة زةر ىةز دةكاد
قسةد لةطةلَدا بكاد .
ئؤليايا
لة الى مري (ئؤرسينؤ)وة هاتووة  ،واية ؟
ماريا
ؤامن  ،م نازامن ؛ ئةو طة يَكى جوانة و ؤةلَكيَكى باشيشي لةطةلَداية .
ئؤليايا
ك َى لة دارودةستةكةى م ئةوى لةوىَ راطرتووة ؟
ماريا
ؤامنةكةم ( ،سيَر تؤبي) ؤزمى ؤؤد .
ئؤليايا
تكاية  ،لةووَ ال يبةن ؛ ئةو تةنيا قسةى شيَتان دةزانيَت .
بة نةفرةد بيَت ! (ماريا دةرِواد) (مالاؤليؤ) تؤ برِة  :ئةطةر ئةو ؤوازبيَنيكةر بيَ
و لةالى (مري)ةوة هاتبيَت  ،ث َي بلَ َي نةؤؤشم  ،يان لة مالَ نيم – يان هةر شتيَكى تر
بؤ بةروَ كردنى ئةو ( .مالاؤليؤ دةرِواد) بة ِريَزم  ،ئيَستا بينيت طيَاليةتيةكةد وا
كؤن دةبيَت و ؤةلَك ىةزى ل َي ناكةن .
فيَستة
ؤاتوونةكةم  ،تؤ بةباشي قسةد بؤ ئيَمة كرد  ،وةَ بلَيَي بة ئوميَديت كورِة طةورةكةد
طيَل دةرب يَت ؛ بةلَكو (جؤر) 11كةللةسةرى ثرِ ميَشك بكاد ! ئةوةتا – ؤزميَكت وا ديَتة ئيَرة –
( 10ميَركورى) بة ثيَي ئةفسانةى يؤنانى ؤواوةندى درة و تةلَةكةبازيية ( .و).
( 11جؤر) واتة (جوثيتةر) و لة ئةفسانةى كالسيكيدا ئةو دةبيَتة ؤواوةندى ؤواوةندان ( .و).
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ئةو كةميي ميَشكى هةية .
(سيَر تؤبي ديَتة ناوةوة)
ئؤليايا
بة ئابرِووم  ،ئةو نيوة سةرؤؤشة ! ؤزم  ،ئةوةو بةر دةرطا كيَية ؟
سيَر تؤبي
كةسيَكى ؤانةدانة .
ئؤليايا
كةسيَكى ؤانةدان ! ض ؤانةدانيَك ؟
سيَر تؤبي
كةسيَكى ؤانةدان لةويَية ( .نزطةرى ليَ ديَت) ئةى نةفرةد لةو وردة ماسية
ترش و ؤويَكراوانة بداد ! ها ضؤنيت  ،سةرؤؤش !
فيَستة
ئةوة تؤيت ( ،سيَر تؤبي) ضاَ !
ئؤليايا
ؤزم  ،ؤزم  ،ئةتؤ بؤضي بةو بةرةبةيانة وا ثيس سةرؤؤشيت ؟
سيَر تؤبي
داويَ ثيسي ! م دذايةتى داويَ ثيسي دةكةم  .يةكيَك وا لةبةر دةرطاتة .
ئؤليايا
ئا  ،بةراست ؛ ئةو ضيية ؟
سيَر تؤبي
ئةطةر ىةزى ليَ بيَت  ،با شةيتان بيَت  ،م طووَ بةوة نادةم ؛ الى م
باوةرِدارى طرنطة  .باشة  ،ئةوة الى م هيض جياوازى نيية .
(دةرِواد)
ئؤليايا
طيَلة  ،ثياوى سةرؤؤش ضؤنة ؟
فيَستة
وةكو مرةريَكى ؤنكاو و طيَل و شيَتة  :يةَ ثةرداة دواى
سةرطةرم بوون دةيكاتة طيَل ؛ دووةميان شيَتى دةكاد ؛
سيَيةميان نقوومى دةكاد .
ئؤليايا
برِة بة دواى ثشكنةرى مردن دا بطةرِوَ  ،با هؤو مردنى ؤزمةكةمم بؤ ديار بكاد ؛
ضونكة ئةو طةيشتؤتة ئاستى سيَيةمى سةرؤؤشي  ،ئةو ؤنكاوة ؛ برة
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بة دوايدا بطةرِوَ .
فيَستة
ؤامنةكةم  ،ئةو ئيَستا تةنيا طةيشتؤتة ئاستى شيَتى  ،جا طيَل دةضيَت ئاطاى
لة شيَت ببيَت .
(دةرِواد)
(مالاؤليؤ ديَتةوة سةر شانؤ)
مالاؤليؤ
ؤامن  ،ئةو كورِة طة ةى ئةوىَ سويَند دةؤواد دةبيَ قسةد لةطةلَدا بكاد .
م ثيَم طود تؤ نةؤؤشيت ؛ ئةو دةلَيَت ئةوة دةزامن ،
بؤيةش هاتووم قسةو لةطةلَدا بكةم  .ثيَم طود تؤ ؤةوتوويت ؛
ثيَدةضيَت زانيارى ثيَش وةؤتةى لةو بارةيةشةوة هةبيَت ،
بؤيةش هاتووة قسةد لةطةلَدا بكاد  .ؤامنةكةم  ،ئايا ضي ترو
ث َي بلَيَم ؟ ئةو بةرامبةر رةتكردنةوةكامن ؤؤرِاطرة .
ئؤليايا
ثيَي بلَ َي ئةو ناتوانيَت قسةم لةطةلَدا بكاد .
مالاؤليؤ
وايشي ثيَطوتراوة ؛ ئةو دةلَيَت لةبةر دةرطاكةد وةكو دارتيَآلى
بةر نووسينطةى (كويَ)ا) دةوةستيَت  ،دةبيَتة دارتيآلى راطرى ميَز ،
بة م دةبيَ هةر قسةد لةطةلَدا بكاد .
ئؤليايا
ئةوة ض جؤرة كةسيَكة ؟
مالاؤليؤ
بؤض  ،مرةرة .
ئؤليايا
ض جؤرة مرةريَك ؟
مالاؤليؤ
مرةريَكى رةفتار ؤراثة ؛ بتةويَت و نةتةويَت  ،هةر قسةد لةطةلَدا دةكاد .
ئؤليايا
كةسايةتى و تةمةنى ئةو ضؤنة ؟
مالاؤليؤ
نة ئةوةندة بة تةمةنة تا بة ثياو دابنريَت  ،نة ئةوةندةش مندالَة بة كورِ دابنريَت ؛
وةكو ثؤلَكةية كة هيَشتا نةبووبيَتة قالك  ،يان وةكو سيَوى كالَة كة هيَشتا
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نةبووبيَتة سيَو ؛ وةكو ئاوى دةرياية نة لة ؤيَزاوداية و نة لة نيشتاو  ،ئةو لة نيَوان
كوريَتى و ثياويَيت داية  .ئةو زةر قشت و ذيكةلةية و زةريش بة دةن تيذو دةدويَت ؛
مرةر وا هةست دةكاد هيَشتا شريو دايكى لة زاريدا ماوة .
ئؤليايا
با بيَتة ذوورةوة  .ياوةرذنةكةم بؤ بان بكة .
مالاؤليؤ
ياوةرذن  ،ؤامنةكةم بانطت دةكاد .
(دةرواد)
(ماريا ديَتةوة ناوةوة)
ئؤليايا
ثيَ ةكةم بدةرىَ ؛ بيهيَنة بي)ةرة سةر رووم ؛
و لة نيَردراوانى (ئؤرسينؤ) دةطرينةوة .
ديسان طو َ
(رايؤال و دارودةستةكةى ديَنة ناوةوة)
رايؤال
ؤامنى بةرِةمةتى ئةم مالَة  ،كامةيانة ؟
ئؤليايا
لةطةلَ م قسة بكة ؛ م لة جياتى ئةو وة م دةدةمةوة  .ضيت دةويَت ؟
رايؤال
ئةى جوانى هةرة ثرِشنطدار و نازدار و بيَ هاوتا – تكاية ثيَم بلَيَ
ئةطةر تؤ ؤامنى ئةم مالَةيت  ،ضونكة م هةرطيز ئةوم نةبينيووة .
و بدةمة ئةم ناوة ؛ ضونكة جطة لةوةى
م ثيَم ناؤؤشة قسةكامن فر َ
بة نايابي نووسراوة  ،م رة يَكى زةريشم داوة لةبةرو بكةم  .ئةى
جوانة ضاكةكان  ،طالَتةم ثيَ مةكةن ؛ م بةرامبةر ب ووكيي قسة
هةستيارم .
ئؤليايا
بة ِريَزم  ،تؤ لة كويَوة هاتوويت ؟
رايؤال
م ناتوامن زةر لةوةى ؤويَندوومة زيَي بلَيَم  ،بؤية ئةم ثرسيارة
لة دةرةوةى تواناى منةوةية  .ئةى كةسي ناسك و ضاَ  ،بة ئاسايي
دلَنيام بكةرةوة ئةطةر تؤ ؤامنى ئةو مالَة بيت  ،تاوةكو لة قسةكامن
بةردةوام مب .
ئؤليايا
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ئةر َى تؤ ئةكتةرى كؤميديت ؟
رايؤال
بة هةموو دلَسؤزيةكةوة  ،نةؤيَر ؛ كةضي سويَند بة كةلَبةو ثيسي مار
دةؤؤم كة وا م رةلَى ؤرا ناطيَرِم  .ئةرىَ تؤ ؤامنى ئةم مالَةيت ؟
ئؤليايا
ئةطةر بةزةر ؤؤم بةسةر ؤؤمدا نةسةثيَنم  ،منم .
رايؤال
بةدلَنياييةوة  ،ئةطةر تؤ هةو بيَت  ،تؤ ؤؤد بةزةر بةسةر ؤؤتدا دةسةثيَنيت ؛
ضونكة ئةوةى دةبيَت تؤ بيبةؤشيت هى تؤ نيية طلي بدةيتةوة  .بة م ئةمة بةشيَك نيية
لة ئةركى ث َي سثيَردراوم  .م لة ستايشكردنى تؤ بةردةوام دةمب  ،ئينجا كرةكى
ثةيامةكةمت ثيَ رادةطةيةمن .
ئؤليايا
وةرة سةر ئةوةى طرنطة لة ثةيامةكةتدا  .م لة ستايشكردنةكة دةتبوورم .
رايؤال
خماب  ،م زةر ئازارم بة لةبةركردنييةوة بينيووة و بة شيعريش نووسراوة .
ئؤليايا
كةواتة ئةمة زةر بة روالَةد و رووكةش دةضيَت ؛ تكاية با لة ناؤتا مبيَنيَتةوة .
وام بيست تؤ لةبةر دةرطا زةر بة ضريِة بوويت  ،م ريَطام بة تؤ دا بيَيتة ناوةوة
ثي لةبةر سةرسورِمامن بوو نةَ بؤ ئةوةى طويَت ل َي بطرم  .ئةطةر شيَت نيت ،
تكاية برِة  ،ئةطةر ئاوةزيشت هةية  ،قسةكان بة كورتي بكة ؛ ئيَستا كاتى ئةوة نيية
تؤ ئةوةندة قسة بيَنى و بيبةيت .
ماريا
بة ِريَزم  ،ئةرىَ كةشتيةكةد دةؤةيتة روَ ؟ ئةوةتا ريَطاى رةيشنت .
رايؤال
نةؤيَر  ،ئةى ثاككةرةوةو ناو كةشتى  ،م كةميَكى تر ليَرة لةنطةر دةطرم .
(بؤ ئؤليايا) با كةميَك ؤاتوونة شريينة نةفرِةجايةكةد هيَور ببيَتةوة .
ئؤليايا
ئةوةى ناو ميَشكتم ث َي بلَيَ .
رايؤال
م ثةيامهيَنم .
ئؤليايا
ضونكة قسة و ريَزليَنانةكة ئةوةندة ترسناَ بوو  ،دلَنيام تؤ
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هةنديَك بابةتى ناؤؤشت هةية ثيَم رابطةيةنيت  .ثةيامةكةد بطةيةنة .
رايؤال
ئةوة تةنيا ثةيوةندى بة تؤوة هةية  .م بؤ راطةياندنى جةن نةهاتووم ،
بؤ سةرثيَ شؤركردن نةهاتووم  :م ضلَة زةيتوونى ئاشتييم لةناو دةستداية ؛
قسةكامن وةكو ناوةرةكةكةى ثرِن لة ئاشتى .
ئؤليايا
كةضي تؤ بة رةقي دةستت ثيَكرد  .تؤ ضييت ؟ ضيت دةويَت ؟
رايؤال
ئةو رةقييةى لة منةوة بينرا كاردانةوةى ئةو ثيَشوازية بوو
ليَم كرا  .م ضييم و ضييم دةويَت بةقةد ثةردةى ك يَنى
لةبةر طويَي تؤ ثريةزن ؛ لةبةرطويَي ؤةلَكانى تر ثيس و طآلو .
ئؤليايا
لةو شويَنة تةنيا جيَمان بهيَل ؛ با طويَمان لةو ثريةزيية بيَت .
(ماريا و دارودةستةكة دةرِةن) ئيَستا  ،طةورةم  ،دةقي قسةكانتم ث َي بلَ َي ؟
رايؤال
ئةى ؤامنى هةرة شريي –
ئؤليايا
ريَبازيَكى ؤؤشت طرتؤتةبةر  ،دةكروَ زةريش لةوبارةيةوة بطوتريَت .
كوا دةقي ثةيامةكةد ؟
رايؤال
لةناو سينةى (ئؤرسينؤ) داية .
ئؤليايا
لةناو سينةيدا ! لةكامة بةشي سينةيدا؟
رايؤال
ئةطةر بة هةمان شيَوة وة م بدةمةوة  :لة يةكةمني بةشي دلَيداية .
ئؤليايا
ئؤه  ،م ؤويَندوومةتةوة ؛ ثرِة لة طاورايةتى  .ضييد ماوة بيلَيَيت ؟
رايؤال
ؤامنى ضاَ  ،ريَم بدة روؤسارد ببينم .
ئؤليايا
ئايا سةروةرةكةد هيض راسثاردةيةكى ثيَت داوة تا لةطةلَ روؤسارم دانوستان
بكةيت ؟ ئيَستا تؤ لة دةرةوةى دةقةكةد دايت ؛ بة م ئيَمة رووثؤشةكة الدةدةي و
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با ويَنةكةم ببينيت ( .ثيَ ةكةى الدةباد) بةريَزم ببينة  ،ئيَستا ئةوة
روؤسارى منة  .ئايا بة نازدارى دروست نةكراوة ؟
رايؤال
زةر بة نازدارو كراوة  ،ئةطةر ؤودا هةمووى دروست كردبيَت .
ئؤليايا
بة ِريَزم  ،رةنطةكةى رةسةنة و نارِواد ؛ بةرطةى رةشةبا و كةشوبا دةطريَت .
رايؤال
روؤسارد بةراستى تيَكةلَةيةكة لة جواني  ،رةنطة سوور و سثييةكةى
دةستى نازدار و ليَزانى سروشت لةسةرى نةؤشاندووة .
ؤامنةكةم  ،تؤ دلَرِةقيي مرةرى زيندوو دةبيت ،
ئةطةر ريَطة بدةيت ئةو جوانييانة ب نة ناو طؤرِ ،
ب َي ئةوةى دانةيةكى لةبةرطرياوةى بؤ دنيا جيَ بهيَليت .
ئؤليايا
ئؤه  ،بة ِريَزم  ،م ئةوةندة دلَرِةق نامب ؛ م ليستيَكى ثرِ وردةكارى
جواني ؤؤم بةرةو دةرةوة بةرِوَ دةؤةم  .لةناو ئةو ليستةمدا هةموو
بةش و ثارضةيةَ بة ؤواستى م نيشان دةكريَت  :وةَ  ،ثارضةى  :دوو ليَوو
يةطجار سوور ؛ ثارضةى  :دوو ضاوى كا َل بة ثيَلوةكانى سةريةوة ؛ ثارضةى :
مل و طةردنيَك و ئيدى بةم جؤرة  .ئةر َى تؤ بؤ ئةوة نيَردراويت ثيَمدا هةلَبلَيَيت ؟
رايؤال
م دةبينم تؤ ضؤنيت  :تؤ زةر لةؤؤباييت ؛
بة م  ،ئةطةر تؤ شةيتانيش بايت  ،هةر جوانيت .
طةورة و سةروةرى م تؤو ؤؤشدةويَت – ئؤه  ،ئةوينيَكى وا
كة دةبيَت وة مي بدريَتةوة ئةطةرضيش تؤ تاجى جوانى
بيَ هاوتاييت لةسةردا نابيَت !
ئؤليايا
ئةو ضؤن منى ؤؤشدةويَت ؟
رايؤال
بة ثةرسنت و فرميَسكى فرةوة ،
بة نالَةى عيشقى هةورةتريشقةيي و بة ئاة و ئؤيف ئاطرينةوة .
ئؤليايا
طةورةى تؤ بريوراو م دةزانيَت ؛ م ناتوامن ئةوم ؤؤش بويَت .
بة م م ئةو بة كةسيَكى ضاكةكار دادةنيَم و دةشزامن جواميَرة ،
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سامانيَكى مةزنى هةية  ،طة يَكى تازة و بيَطةردة ؛
ؤةلَكى بة باش باسي دةكةن  ،ئازاد و رةشنبري و ئازاية ،
لة روؤسار و شيَوةدا سروشت باشي ثيَداوة
كةسيَكى جوان و لةبارة ؛ بة م م ناتوامن ئةوم ؤؤش بويَت .
ئةو رةنطة لة ميَذ بيَت وة مى ؤؤو وةرطرتبيَتةوة .
رايؤال
ئةطةر م بةو جؤش و ؤرةشةى ؤودانةكةمةوة تؤم ؤؤش بويستاية ،
بةو هةموو ئازار و ضةرمةسةرييةوة  ،بةو ذيانة مردةنييةوة ،
لةو رةتكردنةوةيةى تؤدا م هيض واتايةَ نادةزمةوة ؛
م ليَت تيَنةدةطةيشتم .
ئؤليايا
بؤضي  ،جا ضيت دةكرد ؟
رايؤال
لةبةر دةرطاكةد كو يَكم لة لقي شؤرِةبي دروست دةكرد ،
لةناو ئةو مالَةوة طازى رةىةكةى ؤؤمم دةكرد ؛
شيعرو دلَسؤزانةم لةبارةى ئةو عيشقة طالَتةثيَكراوة دةنووسي
لةناو جةرطةى شةودا بة طؤرانى ئةو شيعرانةم دةضرِو ؛
هاوارى ناوى تؤم بؤ طردة زايةلَةدارةكان دةكرد ،
وام دةكرد ضرثة بلَقاوييةكانى هةوا
هاوار بكةنةوة ئؤليايا! ئؤه  ،نةمدةهيَشت تؤ
لةناو تومخةكانى هةوا و ؤاَ دا ثشوو بدةيت
تا بةزةييت ثيَمدا دةهاتةوة !
ئؤليايا
رةنطة تؤ زةر شت بكةيت .
ئةرىَ روَ و رةضةلَةكت ضيية؟
رايؤال
لةسةرووى رةوشى ئيَستامةوةية  ،كةضي رةوشةكةم ضاكة :
م لة رةضةلَةكى ؤانةدانامن .
ئؤليايا
بطة ِريَوة الى ؤودانى ؤؤد .
م ناتوامن ئةوم ؤؤش بويَت ؛ با ضي ديكة ؤةلَك نةنيَريَت –
مةطةر تةنيا لةوانةية تؤ بتةويَت بيَيتةوة الم
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تا ثيَم بلَيَيت ضؤن ئةو قسةيةمى وةرطرد  .ؤواد لةطةلَ .
سوثاس بؤ ماندووبوونت؛ (كيسةيةَ ثارة بة رايؤال دةدا) ئةوةش بؤ ؤاترى م ؤةرج بكة .
رايؤال
ؤامنةكةم  ،م ثةيامهيَنى بةثارة نيم ؛ كيسةكةد هةلَطرةوة ؛
ؤودانى م  ،نةَ ؤؤم  ،ثيَويستى بة قةرةبووكردنةوة هةية .
ؤودا دلَي ئةو كةسةى تؤ ؤؤشت دةويَت وةكو بةردةسيتَ رةق بكاد ؛
كلَثةى دلَيشت وةكو هى ؤودامن جؤش بطروَ  ،بةوةى
طالَتة بة ئةوينى ئةو دةكروَ ! ؤوا ىافيز  ،ئةى جوانى دلَرِةق .
(دةرِواد)
ئؤليايا
روَ و رةضةلَةكت ضيية؟
لةسةرووى رةوشى ئيَستامةوةية  ،كةضي رةوشةكةم ضاكة :
م لة رةضةلَةكى ؤانةدانامن  .سويَند دةؤؤم تؤ وايت ؛
زمانت  ،روؤسارد  ،دةست و ثةلت  ،رةفتارد  ،رةىت ،
درواى ثيَنج قاتى بة تؤ دةبةؤش  .يةطجار وا بةثةلةش نا ! لةسةرؤؤ! لةسةرؤؤ!
ؤودانةكةى ئةو لة ضاو ئةم ؤزمةتكارة  .ئةوة ضؤن بوو !
ئاوا ؤيَرا مرةر تووشي ثةتا ديَت ؟
وا بزامن وا هةست دةكةم نايابي ئةو طة ة
بة ئةسثاييةكى ناديار و ناسكةوة
و با وا بيَت .
دةؤزيَتة ناو ضاوةكامن  .باشة  ،ليَطةرِ َ
ئةوة لة كويَيت  ،مالاؤليؤ !
(مالاؤليؤ ديَتةوة سةر شانؤ)
مالاؤليؤ
ئةوة ليَرةم  ،لة ؤزمةتت دام .
ئؤليايا
برِة بةدواى ئةو ثةيامهيَنة بة طيَ ةلَة را بكة ،
ثياوى مريةكة  ،بة ؤؤشيم ب َي يان ناؤؤشي ،
ئةم ئةنطوستيلةيةى  ،ليَرة جيَ هيَشت .ثيَي بلَ َي م نامةويَت .
ثيَي بلَ َي با ؤودانةكةو هان نةداد ،
هةروةها هيض هيوايةكيشى ث َي نةداد ؛ م بؤ ئةو نامب .
ئةطةر ئةو طة ة سبةو بيَرة دا هاد ،
م هؤو ئةوةى ث َي دةلَيَم  .ئادةى  ،مالاؤليؤ  ،راكة .
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مالاؤليؤ
وا دةكةم  ،ؤامنةكةم .

(دةرِواد)

ئؤليايا
ئيَستا م نازامن ضي دةكةم و هةر لةمةيشة ترسامن
يةطجار بة ؤراثي ميَشكم هةلَدةؤةلَةتيَن ضاوةكامن .
ئةى ضارةنووس  ،هيَزى ؤؤد دةرخبة  :ئيَمة هي مان لة دةستدا نيية ؛
ضيمان بؤ نووسراوة هةر دةبيَت روو بداد ؛ جا ئةوة ضيية يان ضي نيية !
(دةرِواد)
ثةردةى دووةم
دميةنى يةكةم

كةنارى دةريا
(ئةنتؤنيؤ و سيَباس يان ديَنة ذوورةوة)
ئةنتؤنيؤ
ناتةويَت زياتر مبينيَيتةوة ؛ ناشتةويَت م لةطةلَتا بيَم ؟
سيَباس يان
نا  ،تكاية  ،نا  .ئةستيَرةى بةؤتم لة سةر سةرم بة تاريكى دةردةكةويَت ؛
رةنطة ؤراثي ضارةنووسم زيان بة تؤش بطةيةنيَت ؛ بؤية م
ىةز دةكةم ريَم بدةيت م بة تةنيا ئةو ؤراثيانة بةؤؤوة بطرم  .ئةوة
ضاكةدانةوةيةكى ؤراثة بؤ ؤؤشةويستييى تؤ ئةطةر تؤيان ثيَوة طرفتار بكةم.
ئةنتؤنيؤ
تةنيا ليَم بطةرِ َى بزامن تؤ بؤ كووَ دةضيت .
سيَباس يان
نا  ،بةراستى  ،بة ِريَزةكةم ؛ ئةو طةشتةى برِيارة بيكةم تةنيا
طةرِان و سورِانة  .بة م م لة تؤدا جؤريَك بيَفيزى وا ناياب دةبينم
كة تؤ ناتةويَت بة ؤورتى ئةوةم ل َي دةربهيَنيت كة ؤؤم دةمةويَت
بيثاريَزم ؛ بؤية رةفتارةكةم وام ليَدةكاد ؤؤم بة تؤو بلَيَم .
ئةنتؤنيؤ  ،تؤ ثيَويستة ئةوة لة م بزانيت كةوا م ناوم (سيَباس يانة)،
كة ثيَشي طوتبووم (رةدريطؤ)ية ؛ باوكم ئةو (سيَباس يان)ةى شارى
(ميَسالني)ة كة م دةزامن تؤ دةربارةى ئةود بيستووة  .ئةو لة دواى ؤؤو
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م و ؤوشكيَكى بةجيَهيَشت  ،هةردووكمان لة يةَ كاتذميَردا هاتينة دنيا ؛ ئةطةر ئامسان
ثيَي)ؤشبواية  ،ؤؤزطة ثيَكةوة مبردايناية ! بة م  ،طةورةم  ،تؤ ئةوةد طؤرِو ؛
ضونكة ضةند كاتذميَريَك بةر لةوةى تؤ م لةناو جةرطةى دةريا رزطار بكةيت
ؤوشكةكةم ؤنكا .
ئةنتؤنيؤ
خماب بؤ ئةو رةذة !
سيَباس يان
بة ِريَزم  ،ئةو ؤامنيَك بوو  ،ئةطةرضي دةيانطوود زةر بة م دةضيَت ،
كةضي زةر لة م جواني بوو ؛ ئةطةرضي م ئةوةندة دوور نارِةم و
باوة ِر بةو جؤرة قسانة لة بارةى جواني ئةوةوة بكةم  ،كةضي تا ئةوةندة م
ئازايانة رايدةطةيةمن  :ئةو ؤاوةن ميَشكيَك بوو كة كةسانى ىةسووديش ثيَيان وابوو
نايابة  .ئةو ئيَستا ؤنكاوة  ،بة ِريَزم  ،لة ناو ئاوى سويَرو دةريا  ،ئةطةرضي لةوة دةضيَت
منيش يادطارى ئةو لةناو سويَراوى تردا نقووم بكةم .
ئةنتؤنيؤ
طةورةم  ،مببوورة لةبةر ئةو جؤرة ؤزمةتطوزاريية ؤراثةم .
سيَباس يان
ئؤه ( ،ئةنتؤنيؤ)ى ضاَ  ،مببةؤشة لةبةر ماندوو كردنت .
ئةنتؤنيؤ
و ببمة ؤزمةتكارد .
ئةطةر لةبةر ؤؤشةويستى ؤؤم بؤ تؤ نةمكوذيت  ،ليَمطةرِ َ
سيَباس يان
ئةطةر تؤ ئةوة تيَك نةدةيتةوة كة كردووتة – واتة  ،ئةو كةسة بكوذيت
كة رزطارد كردووة – ئةوةد ليَم نةويَت  .دة ئيَستا ؤوا ىافيزد بيَت ؛
سينةم ثرِيةتى لة دلؤرانى  ،م هيَشتاش ئةوةندة نزيكم لة هةستةكانى
دايكم كة  ،لة ب ووكيي دةرفةتدا  ،ضاوةكامن ضريةكةكانى ناؤم ئاشكرا
دةكةن  .م دةبيَت ب مة دةربارى مري (ئؤرسينؤ)  .ؤوا ىافيز .
(دةرِواد)
ئةنتؤنيؤ
سؤز و بةزةيي هةموو ؤواكانت لةطةلَ بيَت !
م زةر دوذمنم لة ناو دةربارى (ئؤرسينؤ)دا هةية ،
و دةمبينيةوة .
ئةطينا هةر بةم زووانة لةو َ
بة م ضي دةبيَت با ببيَت  ،م ئةوةندة تؤم ؤؤش دةويَت
مةترسي الم فشةية  ،هةنطاوةكانى منيش بؤ ئةو َى دةضيَت .
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(دةرِواتة دةرةوة)
دميةنى دووةم

شةقام َيك
(رايؤال و مالاؤليؤ لة دةرطاى جياوة ديَنة ذوورةوة)
مالاؤليؤ
ئةرىَ ئةتؤ نةبوويت ئيَستا لة الى دةيري (ئؤليايا) بوويت ؟
رايؤال
بة ِريَزم  ،هةر ئيَستا لةو َى بووم ؛ بة هةنطاوى نةرميش لةويَوة
طةيشتوومةتة ئيَرة .
مالاؤليؤ
ئةو ئةم ئةنطوستيلةيةد بؤ دةطة ِريَنيَتةوة  ،بةريَزم ؛ دةكرا تؤ ئةو ماندووبوونةد
لة كؤلَم بكردايةتةوة  ،ئةطةر بة ؤؤد بتربدايةتةوة  .سةربارى ئةوةش  ،ؤامنةكةم دةلَيَت
ثيَويستة تؤ طةورةكةى ؤؤد بطةيةنيتة دلَنياييةكى نائوميَدانة كة ؤاتوونى م
ئةوى ناويَت  .شتيَكى تريش  :نابيَت تؤ ئةوةندة بة تووندى جاريَكى ديكة
بؤ ئةو مةسةلةية بيَيتةوة  ،مةطةر تةنيا بؤ ئةوةى كاردانةوةى ؤودانى ؤؤتى
لة بارةى رةتكردنةوةكةوة ث َي رابطةيةنيت  .ها  ،دةى بيطرة .
رايؤال
ؤامنةكةد ئةنطوستيلةكةى ليَ وةرطرمت ؛ تازة نامةويَتةوة .
مالاؤليؤ
بزانة  ،بة ِريَزم  ،تؤ ؤؤد بة رووقاميى بؤيت فريَداوة ؛ ؤواستى ئةو واية
ين ؤؤو بؤ ؤواربكةيتةوة
واش بطة ِريَندريَتةوة  .جا ئةطةر ئةنطوستيلةكة ئةوة ديَ َ
ئةوةتا لةبةر ضاود كةوتووة ؛ طةر شايةنيش نيية  ،با بؤ ئةوة ببيَت كة دةيدةزيَتةوة .
(دةرِواد)
رايؤال
م هيض ئةنطوستيلةيةكم الى ئةو جيَ نةهيَشتبوو ؛ ئةو ؤامنة مةبةستى ضيية ؟
ؤوا بكاد ضارةنووس وا نةكاد روؤسارى دةرةكيم ئةوى دلَبةند كردبيَت !
بة ضاكى سةيرو دةكردم ؛ ئةوةى رِاستى بيَت  ،تا ئةو رادةيةى
وا بزامن ضاوةكانى زمانيان لة طؤكردن ؤستبوو ،
ضونكة ئةو بة ث رِث رِو بة دالَغةوة دةدوا .
ئةو بة دلَنياييةوة منى ؤؤشدةويَت  :سؤزةكةى ئةو فرِوفيَلةو دةزيووةتةوة
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تا م لة ريَطةى ئةو ثةيامهيَنة وشك و رةقةوة بؤ الى ؤؤو بانطهيَشت بكاد .
ئةو ئةنطوستيلةى ؤودانةكةمى ناووَ ! بؤضي  ،ؤؤ ئةو هي ي بؤ نةناردووة .
مةسةلةكة منم  .ئةطةر وابيَت – وةَ دةيبينم واية –
ئةى ؤامنى بةسةزمان  ،وا باشية ئةو ؤةونيَكى ؤؤش بويَت .
ئاى ؤؤطؤرِي  ،دةبينم تؤ شتيَكى ؤراثيت
شةيتانى دوذمنى مرةريش 12زةر شتى لةريَي تؤوة ثيَكرا .
ئاى ضةند ئاسان ثياوانى بة روالَةد جوانى ثرِساؤتةكارى
ج َي ثة ة و شيَوةى ؤؤيان لةسةر دلَي مؤمينى ذنان جيَ دةهيَل !
خماب  ،الوازميان هؤكارةكةية  ،نةَ بةؤؤمان !
ضونكة ئيَمة وا دروستكراوي  ،هةرواش دةبني .
ئةمة ضؤن دةكةويَتةوة ؟ ؤودانةكةم ئةوى زةر ؤؤش دةويَت ،
منى ؤؤطؤرِيووى بةسةزمانيش  ،ؤودانةكةمم يةطجار ؤؤش دةويَت ؛
ئةويش  ،بةهةلَةداضووة  ،واثيَدةضيَ عاشقي م بووة .
ئةوة ضي ليَ ديَت ؟ ضونكة م ثياوم ،
رةوشى م ئوميَدبةؤش نيية بؤ ئةويندارى لةطة َل ؤودانةكةم ؛
جا ضونكة ذمن – ئيَستا خماب بؤ ئةو رةذطارة! –
ئاؤؤ (ئؤليايا)ى بةسةزمان ضةند ئاة و داؤى بيَسوود هةلَدةكيَشيَت !
ئاه رةذطارةكة دةبيَت تؤ ئةم ئالَؤزيية بكةيتةوة نةَ منى هةذار ؛
ئةوة طريَيةكى يةطجار قورسة م بيكةمةوة  ،هاوار سةد هاوار !
(دةرِواد)
دميةنى سيَيةم

مالَي (ئؤليظيا)
(سيَر تؤبي و سيَر ئةندرو ديَنة ذوورةوة)
سيَر تؤبي
فةرموو  ،سيَر ئةندرو  .تا دواى نيوةشةو نةضيتة ناو نويَنةوة ماناى واية بةيانيش
زوو لة نويَ ديَيتة دةرةوة ؛ بةيانيان زوو لة ؤةو هةلَسان تةندروستية تؤ دةيزانيت –
سيَر ئةندرو
نةؤيَر  ،بةراستى  ،م نايزامن ؛ بة م ئةوة دةزامن درةن ب يتة ناو نو َي درةنطيش
 12مةبةست لة (دوذمنى مرةر) شةيتانة ( .و).

41

لة ؤةو هةلَدةستيت .
سيَر تؤبي
ئةمة دةرة اميَكى هةلَةية ! م بة قةد ثيالَةى ثرِ نةكراوةى مةى رقم لةوةية .تا دواى
نيوةشةو واطا بيت و دواتريش ب يتة ناو نويَ واتة بةيانى زوو واطا دةبيتةوة ؛ جا ئةوةى
دواى نيوةشةو دةضيَتة ناو نويَ واتة زوو دةضيتة ناو نويَ  .ئاؤؤ ذيامنان لة ضوار
رةطةز 13ثيَك نةهاتووة ؟
سيَر ئةندرو
راستة  ،وا دةلَيَ ؛ بة م الى م ئةوة زياتر لة ؤواردن و ؤواردنةوة
ثيَك ديَت .
سيَر تؤبي
تؤ زانايت ؛ كةواتة دةبا خبؤي و خبؤينةوة .
(ماريان) ، 14دةلكةيةَ مةميان بؤ بيَنة .
(فيَستة ديَتة ذوورةوة)
سيَر ئةندرو
ئةوا طيَلةكة  ،بةرِاستى  ،هاد.
فيَستة
15
ضؤن  ،دلَةكامن ! ئةروَ هةرطيز ئيَوة ويَنةى هةرسيَكمان تان
نةبينيووة ؟
سيَر تؤبي
بةؤيَر بيَيت  ،هةى نيَرةكةر  .با طؤرانييةَ بلَيَني ..
سيَر ئةندرو
بةراستى ئةو طيَلة دةنطيَكى باشي بؤ طؤرانى طوت هةية  .ؤؤزطة لة جياتى
هةبوونى ضل (شلين ) 16م القى واو دةنطى وام هةبواية بؤ طؤرانى طوت
كة ئةو طيَلة هةيةتى  .ئةوةى راستى بيَت  ،دويَن َى شةو تؤ زةر بة جوانى
طيَاليةتيت دةنواند  ،كاتيَك تؤ باسي (ثيطرةطرةميتؤس)د كرد و هةروا باسي
 13بىىةثيَي رواني نىىى سىىةدةكانى ناوةرِا سىىت و تىىا سىىةردةمى (شيَك سىىثري)يش ؤىىةلَكى باوةرِ يىىان وا بىىوو هىىةموو شىىتيَكى ئىىةم
طةردوونة ،بة مرةريشةوة لةم ضوار رةطةزة ثيَكهاتوون  :ؤاَ  ،با  ،ئاطر  ،ئاو  .كةمى و ز يىادى لىة ريَىذةى هىةر يةكيَكيا نىدا
جؤراوجؤرو سروشت و طةردوون و بوونةوةرةكانى ليَ كةوتؤتةوة ( .و).
( 14ماريان)  :جؤريَكى ترة لة ناوى (ماريا) ( .و).
 15ئةمة ويَنةى دوو سةركى لة دار دروستكراو بىوو كىة ني شىانةى مةخيا نىة بىوو .كاتيَىك يىةكيَك سىةيرو ئىةو دوو سىةركةى
دةكرد ئةو كةسة دةبووة كةسي سيَيةمى ويَنةكة ( .و).
( 16شيلين ) و (ثيَنس) ثارةى ئينطليزى ئةو سةردةمة بوون ( .و).
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(راثيان)د كرد كاتيَ ئةوان هيَلَي يةكسانى هةسارةى (كويوبوس) دةبرِن ؛ بة راستى
زةر ضاَ بوو  .م س َي (شةش ثيَنس)م بؤد نارد تا بؤ دولبةرةكةد ؤةرجى بكةيت ؛ ثيَت طةيشت؟
فيَستة
م بةؤشيشةكةى تؤم ؤستة ناو طريفامنةوة ؛ ضونكة لووتى (مالاؤليؤ) دةسكى قام ي نيية و
تيذة بؤ زانينى دزينى مةى  .ؤامنةكةى م دةست ثاكة و بةو ثارةية دةضينة (مريميدةنز)
و لةوىَ ؤواردنةوة طرانة .
سيَر ئةندرو
نايابة ! ئةمة دواى هةموو شتيَك طالَتةيةكى ضاكة  .دة ئيَستا
طؤرانييةَ بلَيَ .
سيَر تؤبي
ئا دةى  ،ئةوة (شةش ثيَنس) لة منيشةوة بؤ تؤ  .طؤرانييةكمان بؤ بلَيَ .
سيَر ئةندرو
ئةوة منيش هةمان شتت ثيَدةدةم ؛ ئةطةر سوارضاكيَك ئةوةندة ثارة –
فيَستة
ئةرىَ ئيَوة ىةزتان لة طؤرانييةكى دريَذة ،يان طؤرانيى ذيانيَكى باش ؟
سيَر تؤبي
طؤرانييةكى دلَدارى  ،طؤرانييةكى دلَدارى .
سيَر ئةندرو
بةلَ َي  ،بةلَيَ ؛ م طووَ بة ذيانيَكى باش نادةم .
(فيَستة طؤرانى دةض ِريَت)

ئؤو ؤامنةكةم  ،تؤ لة كووَ دةطة ِريَيت و دةسو ِريَيت ؟
ئؤه  ،مبيَنةوة و طو َو بطرة ؛ عاشقي راستةقينةد وا ديَت ،
ئةو هةموو جؤرة طؤرانييةَ دةزانيَت .
ضيي طةشت مةكة  ،ئةى دولبةرى جوان ؛
طةشت كؤتايي ديَت بة ثيَك طةيشتنى عاشقان ،
كورِو هةموو كةسيَكى ذيريش ئةوة دةزانيَت.
سيَر ئةندرو
بة راستى  ،ناياب بوو !
سيَر تؤبي
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جوان بوو  ،جوان !
(فيَستة طؤرانى دةض ِريَت)

دلَدارو ضيية ؟ دلَدارى ئةوة نيية بة دوا خبريَت ؛
ؤؤشي ئيَستا ثيَكةنينى ئيَستايي ل َي ثةيدا دةبيَت ؛
ئةوةى داديَت هيَشتا مسؤطةر نيية .
ثةيدابوونى ؤؤشيي لة دواؤستندا مةىالَة ،
جا وةرة ماضم بكة  ،جوانى بيست سالَة ؛
طة ى شتيَكة بةرطةطرتنى بؤ نيية .
سيَر ئةندرو
دةنطيَكى ؤؤشي هةية  ،وةَ ضؤن م سوارضاكيَكى راستةقينةم .
سيَر تؤبي
دةن و هةناسةكةو ثةتادارة .
سيَر ئةندرو
بةرِاستى دةنطى ؤؤش و هةناسةو ثةتادارة .
سيَر تؤبي
و بطريت  ،بةرِاستى ثةتاكة دةتطريَت  .بة م ئةرىَ وا بكةي
جا ئةطةر بة لوود طو َ
تا ئامسان لةبةرضاومان دةكةويَتة سوورِ و بادان ؟ ئةر َى بةزم بكةي تا كوندةبؤو شةوان
بة طؤرانييةكامنان واطا بيَنينةوة تا هةرسيَ رةىى جو لةالشةى دةربكيَشيَت ؟ ئةرىَ
وا بكةي ؟
سيَر ئةندرو
ئةطةر منت ؤؤش دةويَت  ،با وا بكةي  .م وةكو سةطم بؤ طووَ لة طؤرانى طرت .
فيَستة
بة ؤاتوونة ثاكيزةكةد  ،طةورةم  ،هةنديَك سة باش دةيطرن و بةرى نادةن .
سيَر ئةندرو
بة دلَنياييةوة  .با طؤرانييةكةمان هةى ؤويَرِو بيَت .
فيَستة
مةبةستت لة بيَدةن بة  ،تؤ ئةى ؤويَرِو  ،سوارضاَ ؟ م ناضارم بة ئةى ؤويَرِو
بانطت بكةم  ،سوارضاَ .
سيَر ئةندرو
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ئةوة يةكةم جارم نيية ناضار مب بان بكريَم  ،ؤويَرِو .
دةست ث َي بكة  ،طيَلة  :وا دةست ثيَ دةكاد بيَدةن بة.
فيَستة
م هةرطيز ناتوامن دةست ث َي بكةم ئةطةر بيَدةن مب .
سيَر ئةندرو
بةرِاستى  ،جوانة ! ئادةى  ،دةست ث َي بكة .
(هةرسيَكيان ثيَكةوة طؤرانى دةلَ َي )
(ماريا ديَتة ذوورةوة)
ماريا
ئةوة ليَرة ض مرِمياويَكتانة ! ئةطةر ؤامنةكةم
(مالاؤليؤ)ى سةرنؤكةرى بان نةكرد و داواى ليَ نةكرد
دةرتان بكاد  ،هةرطيز باوةرِتان بة م نةميَنيَت .
سيَر تؤبي
ؤامنةكةم كةسيَكى ب َي بةلَيَنة  ،ئيَمةيش سياسةتوانني ( ،مالاؤليؤ)ش
كةسيَكى مرِومؤضي ؤؤ تيَ هةلَقورتيَنة و ئيَمة سيَ كةسي دلَ)ؤش دةبني .
ئايا م ؤويَنم سوور نيية ؟ ئايا م ؤزمى ؤويَنيين ئةو نيم ؟ قسةى فش  ،ؤامن .
(طؤرانى دةلَيَت) ثياويَك لة (بابل)دا دةذيا  ،ؤامن  ،ؤامن .
فيَستة
هةر بةراستى  ،سوارضاكةكة لة طيَاليةتييةكى دلَرِف َي داية .
سيَر ئةندرو
بةلَ َي  ،ئةو ئةطةر كةيفي ؤؤش بيَت  ،زةر باش دةيكاد  ،منيش هةر وام ؛
ئةو بة جوانكاريةكى باشيةوة دةيكاد  ،بة م م بة سروشيت تر دةيكةم .
سيَر تؤبي (طؤرانى دةلَيَت )
لة رةذى دوانزةهةمى بةفرانباروَ –
ماريا
بؤ ؤاترو ؤودا  ،بيَدةنطى !
(مالاؤليؤ ديَتة ذوورةوة)
مالاؤليؤ
ئةرىَ طةورةكامن  ،ئةوة شيَنت ؟ يان ئيَوة ضني ؟ ئةرىَ
ميَشك  ،رةفتار  ،رةوشتتان نيية  ،بةلَكو وةكو تةنةكةضي
بةم كاتةى شةو كوتة كوتتانة ؟ مالَى ؤامنةكةمتان كردةتة مةخيانة ،
كة ئيَوة بةب َي نزم كردنةوة يان داطرتنى دةنطتان
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طؤراني ثينةدةزان دةزريكيَن ؟ ئةرىَ هيض ريَزى شويَ و
كةسةكان و كاد و ساتةكة الى ئيَوة نيية ؟
سيَر تؤبي
بة ِريَزم  ،ئيَمة ئاطامان لة كاتى طؤرانييةكةمان هةية  .دةمت داؤة !
مالاؤليؤ
سيَر تؤبي  ،دةبيَ لةطةلَت راستطؤ مب  .ؤامنةكةم داواى ليَكردم
ثيَت بلَيَم كة  ،ئةطةرضي راتدةطريَت ضونكة ؤزمى ئةويت  ،بة م ئةو
لةطةلَ ئةو بةزم و هةرايةتدا نيية  .ئةطةر تؤ بتوانيت ؤؤد لةو رةفتارة
ؤراثةد جيا بكةيتةوة  ،تؤ بةؤيَر بيَيت بؤ ئةم مالَة ؛ ئةطةر نا  ،ثيَت)ؤشة
ب يتة الى و مالَئاوايي ل َي بكةيت  ،ئةو زةرو ثيَ)ؤشة مالَئاواييت
ل َي بكاد .
سيَر تؤبي (طؤرانى دةلَيَت)

مالَئاوا  ،دلَة شريينةكةم  ،ضونكة م دةبيَ ب م بؤ طةشت .

ماريا
نا  ،ئةى (سيَر تؤبي) ضاَ .
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

ضاوةكانى وا دةردةؤةن كؤتايي هاتبيَت بيَ ىةود و هةشت .

مالاؤليؤ
ئةر َى بةراست واية ؟
سيَر تؤبي (طؤرانى دةلَيَت)

بة م م نامرم هةرطيز.

(بةردةبيَتةوة)
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

سيَر تؤبي  ،وا تؤ لةوىَ كةوتوويت  ،براو ئازيز .

مالاؤليؤ
ئةمة سةربةرزى زيَية بؤ تؤ .
سيَر تؤبي (طؤرانى دةلَيَت)

ئةرىَ ثيَي بلَيَم برِواد ليَرة ؟
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

ئةى ضؤنة ؤؤد نارةِى  ،ؤيَرة ؟
سيَر تؤبي (طؤرانى دةلَيَت)

ئةرىَ داواى ل َي بكةم برِواد و ليَرة نةميَنيَت ؟

46

فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

ئؤه  ،نا  ،نا  ،نا  ،نا  ،ناويَريت و ترس رةىت دةرديَنيَت .

سيَر تؤبي (هةلَدةسيَتةوة)
لة ئاوازةكة دةرضوويت  ،بة ِريَزم ! تؤ درة دةكةيت ( .بؤ مالاؤليؤ)
ئةرىَ تؤ لة سةرنؤكةريَك زيَييت ليَرة ؟ ئةر َى تؤ وا بريدةكةيتةوة  ،ضونكة تؤ
ضاكثةروةريت  ،نابيَت ليَرة ضي ديكة كيَك و برية خبوريَتةوة ؟
فيَستة
بةلَيَ  ،ئةرىَ بة ىةزرةتى (ئان) ؛ تامى جة ةفيلي ناو بريةش
دةم طةرم داديَنيَت .
سيَر تؤبي (بؤ فيَستة)
تؤ راست دةكةيت ( .بؤ مالاؤليؤ) برِة  ،بة ِريَزم  ،ز ريةكةى نؤكةريت لة
ضنكةنان خبشيَنة .
ماريا  ،دةلكةيةَ مةى بيَنة !
مالاؤليؤ
ؤاتوو ماريا  ،ئةطةر تؤ هيض ريَزى ؤامنةكةى منت ال هةية و لةو ريسواييةد
ث َي باشية  ،تؤ نابيتة يارمةتيدةر بؤ ئةم رةفتارة ب َي جيَيانة ؛
ئا سويَند بةو دةستانةم  ،دواتر ئةو ثيَي دةزانيَت .
(دةرِواد)
ماريا
برِة طويَية زلةكانت بلةقيَنةوة .
سيَر ئةندرو
مةيداخنوازى لة كةسيَك و دواتر شكاندنى بةلَيَنةكة و
كردنى بة طالَتةجارِ ،ئةوة هيَندةى ئةوة ضاكة
كاتيَك برسيت بيَت و خبؤيتةوة .
سيَر تؤبي
بيكة  ،ئةى سوارضاَ  .م مةيداخنوازى تؤو بؤ دةنووسم ؛ يان م
بةؤؤم ئةو رقةو تؤو بة زار ثيَدةطةيةمن .
ماريا
ئةى (سيَر تؤبي) ؤؤشةويست  ،ئارامطر بة بؤ ئةمشةو ؛ ضونكة كابراى طة ى
ثياوى مري ئةمرِة لةالى ؤامنةكةم بوو  ،ؤامنةكةم زةر نيطةرانة .
بؤ بة ِريَز (مالاؤليؤ)يش  ،ئةو بةتةنيا بؤ م ليَطةرِىَ ؛ ئةطةر ئةوم وا
نةؤلَةتاند و نةمكردة طالَتةجارِو ؤةلَك  ،وا بري مةكةرةوة
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كةوا م ميَشكى ئةوةم هةية ريَك و راست لةناو نو َي خبةوم .
م دةزامن دةتوامن وا بكةم .
سيَر تؤبي
ثيَمان بلَيَ  ،ثيَمان بلَيَ ؛ شتيَكمان دةربارةى ئةو ث َي بلَيَ .
ماريا
بة ِريَزم  ،بة ىةزرةتى (مريم)  ،هةنديَكجار ئةو كةسيَكى (ثيوريتانى) 17رةوشت تووندة .
سيَر ئةندرو
ئةطةر مبزانيبواية واية وةكو سة تيَيم هةلَدةدا .
سيَر تؤبي
ضي  ،لةبةر ئةوةى (ثيوريتان)ة ؟ كوا هؤو ديار و بةرضاود  ،ئةى سوارضاَ ؟
سيَر ئةندرو
م هيض هؤيةكى بةرضاو و ديارم نيية  ،بة م ميَشكيَكى باشم هةية .
ماريا
بة سةرى شةيتان  ،ئةو كةسيَكى (ثيوريتانى) نيية  ،يان بةردةوام هيض شتيَك نيية جطة
لةوةى ئةو كةسيَكى هةلثةرستة ؛ ئةو كةريَكة تةنيا وا دةردةؤاد ذيرة و قسةكان لةبةر دةكاد و
بةبيَ تيَطةيشنت دةيانلَيَتةوة ؛ ئةمةيش واو ليَكردووة برِوا بةؤؤو بيَنيَت  ،كة وا بري بكاتةوة ،
كةسيَكى هيَندة ثرِ و ثتةوة لة شتى ناياب و جوان و طةيشتؤتة ئةو رادةيةى وابزانيَت
هةر كةسيَك سةيرو بكاد ؤؤشي دةويَت ؛ جا م كار لةسةر ئةو اليةنةؤراثةى ئةو دةكةم
و تؤلَةكردنةوةكةيشم لةو دةبيَتة هؤكاريَكى باش بؤ ئةو .
سيَر تؤبي
تؤ ضي دةكةيت ؟
ماريا
م نامةيةكى دلَدارى مانا ئالَؤز فرِو دةدةمة سةر ريَطاى ئةو ؛
كة لةناويدا  ،بة رةنطى ريشي  ،بة شيَوةى القةكانى ،
رةود و شيَوةى ريَكردنى  ،دةربرِينى ضاوةكانى  ،نيوضةوانى ،
روو و روؤسارى  ،بةمة باوةر دةكاد بؤ ؤؤو ناردراوة  .م
دةتوامن ريَك وةكو ؤامنةكةم  ،ك ي براكةد  ،بنووسم ؛ ئيَمةيش
ئةطةر لة بريمان نةميَنيَت زةمحةتة دةس)ةتةكامنان ليَك جيا بكةينةوة .
سيَر تؤبي
 17كةسانى (ثيوريتانى) كة سىانى توو نىدرةو و رةف تىار رةق بىوون بىة تاي بىةتى لىة مة سىةلة رةو شىتى و ئايينيةكا نىدا  .و شىةى
(ثيوريتان) ؤؤو لة زمانى ئينطليزيدا بة واتاى (ثاك)واز) ديَت ( .و).
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نايابة ! بؤنى ئاي و ئؤي و فرِوفيَلَ دةكةم .
سيَر ئةندرو
منيش لة ناو لوويدا بؤنى دةكةم .
سيَر تؤبي
و دةدةيت  ،وابري دةكاتةوة
ئةو بةو نامةيةى تؤ بؤو فر َ
كة وا لة ك ة براكةمةوةية و ئةو كةوتؤتة داوى دلَدارو ئةمةوة .
ماريا
بةرِاستى  ،مةبةستى م ئةسثيَكى لةو رةن و بابةتةية .
سيَر ئةندرو
جا ئيَستا ئةسثةكةى تؤ ئةو دةكاتة نيَرةكةر .
ماريا
نيَرةكةر  ،طومامن لةوة نيية .
سيَر ئةندرو
ئؤه  ،واى ؤؤش دةبيَت !
ماريا
دلَنيا ب  ،يارييةكى شاهانةية  .دةزامن ئةو دةرمانةى م كارو ؤؤو لةو دةكاد .
م هةردووكتان لة شويَنيَك دةشارمةوة  ،واش دةكةم طيَلةكة سيَيةم كةس بيَت  ،لةو
شويَنةى نامةكةى دةدةزيَتةوة ؛ سةرنج لة ليَكدانةوةكانى ئةو بدةن  .جا
ئةمشةو  ،برِةنة ناو نويَ و ؤةون بةو رووداوةوة ببين  .ؤوا ىافيز .
(دةرِواد)
سيَر تؤبي
18
شةود شاد  ،ئةى (ثيَنتيسيليا).
سيَر ئةندرو
ئةو  ،لةبةرضاوى م  ،ذنيَكى ضاكة .
سيَر تؤبي
ئةو تان ييةكى رةسةنة  ،هةروا منيشي زةر ؤؤش دةويَت ،
بة م سوودى ضيية ؟
سيَر ئةندرو
جاران وا بووة  ،منيش ؤؤش ويسياوم .
سيَر تؤبي
( 18ثيَنتيسيليا) شاذنى ذنة ئةمازةنيية شةرِكةرة درِ و هارةكان بوو ( .و).
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باخبةوي  ،ئةى سوارضاَ  .تؤ دةبواية بؤ ثارةو زيَي بتناردبواية.
سيَر ئةندرو
ئةطةر ك ة براكةد بةدةست نةهيَنم  ،م رة ةرة و دةس)ةرِةم .
سيَر تؤبي
سوارضاَ  ،بنيَرة بؤ ثارةى زيَي ؛ جا طةر سةرة ام بؤ تؤ نةبوو
ثيَم بلَيَ يةؤتة .
سيَر ئةندرو
ئةطةر واشم نةطوود  ،هيض باوةرِم ثيَ مةكة ؛ تؤش ضؤنى وةردةطريت  ،وةرو بطرة .
سيَر تؤبي
وةرة  ،وةرة  ،با ب ني هةنديَك مةى طةرم خبؤينةوة ؛ كاد زةر درةنطة بؤ ضونة
ناو نويَ  .وةرة  ،سوارضاَ ؛ وةرة  ،سوارضاَ .
(دةرِةن)
دميةنى ضوارةم

كؤشكى مير
(مري  ،رايؤال  ،كوريؤ و ؤةلَكانى دو ديَنة ذوورةوة)
مري
مؤسيقاى زيَيم بؤ ليَدةن  .هاو ِريَيان  ،بةيانيتان باش .
ئيَستا ( ،سيَزاريؤ)و ضاَ  ،تةنيا ئةو تيَفة طؤرانيية ،
ئةو طؤرانيية كؤن و ديَرينةى دويَن َى شةو بيستمان ؛
هةستم كرد زةر ئازارةكامنى كةم كردةوة ،
زيَي لةو ئاوازة سووَ و دةستةواذة ثرِ باق و بريقانةى
ئةم سةردةمة كة بة طورجى و رةوتى ؤيَراوة سةرمان طيَذ دةكةن .
ئادةى  ،يةَ تاقة برِطةى هؤنراوة بةسة .
كوريؤ
ئةو ليَرة نيية  ،مريم ؤؤش بيَت  ،ئةوةى طؤرانى دةض ِريَت .
مري
ئةوةى طؤرانى دةطوود كيَ بوو ؟
كوريؤ
طةورةم ( ،فيَستة)ى طالَتةجارِ بوو ؛ ئةو طيَليَكة باوكى ؤاتوو (ئؤليايا)
زةر دلَي ثيَي ؤؤش بوو  .ئةو لة شويَنيَكى مالَةكةداية .
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مري
بؤو بطة ِريَ  ،تا ئةو ديَت ئاوازى طؤرانييةكة ليَ بدةن .
(كوريؤ دةرِواد)
(مؤسيقا ليَدةدةن)
كورة  ،وةرة ئيَرة  .ئةطةر تؤ هةرطيز كةوتووب َيتة داوى دلَدارييةوة ،
كاتيَك ئازارى شريينى ئةوي دةضيَذيت منت بري بكةويَتةوة ؛
ضونكة م ضؤمن هةموو عاشقيَكى راستةقينة وان ،
لة هةموو سؤزيَكدا ب َي ئؤقرة و ناجيَطرية
جطة لة ويَنةى نةطؤرِاوى ئةو بوونةوةرةى
ئةو ؤؤشي دةويَت  .ئةرىَ تؤ ئةم ئاوازةد ضؤن بةدلَة ؟
رايؤال
ئةوة دةنطدانةوةيةكى راستةقينةى ئةو هةستانةية
كة ئةوي تيايدا لةسةر تةؤت دانيشتووة .
مري
تؤ ليَزانانة قسة دةكةيت .
طرةو لة سةر ذيامن دةكةم  ،ئةطةرضي تؤ هيَشتا طة يت ،
ضاوانت طريةدةى جوانيَك بووة كة ؤؤشي ويستووة ؛
وا نيية  ،كورِة ؟
رايؤال
كةميَك واية  ،طةورةم .
مري
ئةو ض جؤرة ذنيَكة ؟
رايؤال
رةن و روؤسارو وةَ تؤية .
مري
كةواتة  ،شايستةى تؤ نيية  .بةرِاست  ،تةمةنى ضةندة ؟
رايؤال
طةورةم لة تةمةنى تؤداية .
مري
بةؤوا  ،يةطجار ثرية ! كةضي با ذن ميَرد بة ثياوى
بة تةمةني بكاد ؛ تا ؤؤو لةطةلَي بطو يَنيَت ،
تبؤ ئةوةى لةطةلَ دلَة لةرةدارةكةى ميَردةكةى ريَك بيَتةوة .
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ضونكة  ،كورة  ،هةرضةندة ئيَمة بة شان و بالَي ؤؤماندا هةلَبلَيَني ،
مةيل و ىةزةكانى ئيَمة لةقي و ناجيَطريترة ،
بة تاسةتر و لةرةلةركةرتر و زوو لةناوضوو و براوةترة ،
لةوةى ذنان .
رايؤال
طةورةم  ،م باش بريو ليَ دةكةمةوة .
مري
وابكة دلبةرةكةد لة ؤؤد طة ي بيَت ،
دةنا ئةوينةكةد ناتوانيَت بةرطة بطريَت ؛
ضونكة ذنان وةكو طولَ وان  ،هةركة طولَة نازدارةكةيان
جاريَك ثشكوود هةر ئةو كاتذميَرة هةلَدةوةريَت .
رايؤال
ئةوان وان ؛ خماب  ،كة ئةوان وان !
ئةوان كاتيَك بةرةو كاملَي طةشة دةكةن دةمرن !
(كوريؤ و فيَستة ديَنةوة سةر شانؤ)
مري
ئؤه  ،هاورِوَ  ،وةرة  ،ئةو طؤرانييةى دويَنىَ شةو ب رِة .
(سيَزاريؤ)  ،طو َو بطرة ؛ طؤرانييةكى كؤن و سادةية ؛
تةشي ريَس و تةونكارةكانى بةر هةتاوىَ ،
لةطةلَ ؤامنة بيَ ؤةمةكان كة ريسةكانيان لة طلَؤلَةكانيان دةئالَيَن ،
ئةو طؤرانيية دةلَيَ ؛ بة راستى  ،راستيةكى سادةى تيَداية ،
لة بارةى بيَطوناهى ئةوينةوةية ،
وةكو رةذانى كؤن .
فيَستة
طةورةم  ،ئامادةيت ؟
مري
بةلَ َي  ،تكاية  ،بي رِة .
(مؤسيقا ليَدةدريَت)
طؤرانييةكةى فيَستة

ئةى مردن  ،دةى وةرة  ،دةى وةرة ؛
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لةناو دارةبازةى نارةوةن با ب ةقم ؛
هةناسة  ،بوةستة  ،بوةستة و طيان بدةرة ،
م كوذراوى ؤامنيَكى نازدارى دلَرِةقم .
كفنة سثيةكةم  ،برِازيَننةوة بة طة ى دار تةقسوس ،
ئؤه  ،ئامادةو بكةن بؤ م !
لةو مةرطة هيض كةسيَك ئةوةندة بةراستى  ،سةد ئةفسوس
نةو ضةشتووة وةكو م .
هيض طولَيَك  ،هيض طولَيَكى بؤخنؤش  ،ر َو نةدةن
بؤ سةر دارةبازة رةشةكةم هةلَبدروَ و ف ِريَي بدةن ؛
هيض هاو ِريَيةَ  ،هيض هاوريَيةَ با سآلو نةكاد
لة الشةى هةذارم لةو جيَيةى ئيَسكةكامن بؤى فرِوَ دةداد ؛
هةزاران هةزار هةنسك و ئاة راطرن با بةس بيَت
ئؤه  ،لة شويَنيَك دام بنيَ
تا دلبةرى راستطؤ و ؤةمبارم طؤرِةكةم نةزانيَت
نةوةكو بيَتة ئةوىَ و بكةويَتة زارى و شني !
مري
بيطرة ئةمةيش بؤ ماندووبوونت ( .ثارةى ثيَدةداد)
فيَستة
طةورةم  ،م ماندوو نةبووم ؛ م ؤؤم ثيَم ؤؤشة طؤرانى بلَيَم  ،طةورةم .
مري
كةواتة  ،م بؤ ثيَ)ؤش بوونةكةد ثارةكةم دا .
فيَستة
ئةوةى راستى بيَت  ،طةورةم  ،دةبيَت بةهاى ؤؤشي بدةيتةوة  ،ض زوو و ض درةن .
مري
ئيَستا ريَطةم بدة با جيَت بهيَلم .
فيَستة
دةبا ؤوداى ؤةمناكى بتثاريَزيَت ؛ با بةرطدرووةكةشت كورتةكةكةد
بؤ لة ئاوريشمى رةن طؤرِ بؤ دروست بكاد  ،ضونكة ميَشك وةكو بةردى رةن طؤرِاوة .
بة دةستم بيَت كةسانى وا طؤرِاو دةنيَرمة ناو دةريا  ،تا الى ئةوان ئيش و كارةكانيان
ببيَتة هةموو شتيَك  ،ئاما يشيان هةموو شويَنيَك بيَت  :ضونكة ئةمة هةميشة
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لة هي ة طةشتيَكى ليَدةكةويَتةوة  .ؤوا ىافيز .
(فيَستة دةضيَتة دةرةوة)
مري
با هةموو ئةوانى تريش برِةن .
(كوريؤ و دارودةستةكان دةرِةن)
(سيَزاريؤ) جاريَكى ديكةش ،
برِةوة الى ئةو شاذنةى دلَرِةقان .
ثيَي بلَيَ ئةوينى م لة هى ئةم دنياية با ترة ،
ئةو زةوى و زارة ثيسانةى هةيةتى الى م طرن نيية ؛
ئةو سامانانةى ؤوداى بةؤت بة ئةوى بةؤشيووة ،
ثيَي بلَيَ ئةوانة لةالى م وةكو ؤواوةندى بةؤت سووَ و بيَ بةهان ؛
كةضي ئةو ثةرجوو و شاى طةوهةرانةى
سروشت بةوى بةؤشيووة دلَبةندى كردووم .
رايؤال
بة م  ،ئةطةر ئةو نةتوانيَت تؤو ؤؤش بويَت  ،طةورةم ؟
مري
م وة مى وا ثةسند ناكةم .
رايؤال
بةراستى  ،بة م دةبيَت ثةسندى بكةيت .
با بلَيَني ؤامنيَك هةية  ،لةوانةية ليَرةش بيَت ،
بؤ ؤؤشةويستى تؤ هةمان دةردى دلَي هةبيَت
كة تؤ بؤ (ئؤليايا)د هةية  .تؤ ناتوانيت ئةود ؤؤش بويَت ؛
تؤش واو ث َي دةلَيَيت .كةواتة ئةو نابيَت وا وة م بدريَتةوة ؟
مري
هيض ذنيَك نيية
بتوانيَت بةرطةى ليَدانيَكى وا بةهيَزى ئةو سؤزة
بطريَت كة ئةو عيشقة دةيداتة دلَم ؛ دلَي هيض ذنيَك
هيَندة طةورة نيية ئةو عيشقة بةؤؤوة بطريَت ؛ ئةوان ؤؤرِاطرييان نيية .
خماب  ،ؤؤشةويستى ئةوان رةنطة ثيَي بطوتريَت ىةز و مطيَز –
نةَ جوولةى جطةر  ،بةلَكو هى مة شوو –
ئةويش تووشي مرِبوون  ،لةسةر رذانةوة و بيَزهاتنةوة ديَت ؛
بة م هى م هيَندةى دةريا برسيية ،
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هيَندةى ئةويش هةرس دةكاد  .بؤية بةراورد لة نيَوان
ئةو عيشقةى م و ئةوةى ذنيَك بؤ منى هةية
لةطةلَ عيشقي م بؤ (ئؤليايا) مةكة.
رايؤال
بةلَيَ  ،بة م م دةزامن –
مري
تؤ ضي دةزانيت  ،ئامان؟
رايؤال
يةطجار بة ضاكى ض عيشقيَك ذن هةيانة بؤ ثياوان .
ئةوةى راستى بيَت  ،ئةوان دلَيان راستطؤية وةكو هي ئيَمة مانان .
باوكم كيذيَكى هةبوو عاشقي ثياويَك ببوو ،
رةنطة وةكو هي م ب َي بؤ بةريَزتان
ئةطةر م ذن بوام .
مري
ئةدى ضي بةسةر هاد ؟
رايؤال
طةورةم  ،هيض  .ئةو هةرطيز نةيتوانى باسي عيشقةكةى بكاد ،
ليَطةرِا شاراوة بيَت  ،وةَ ضؤن كرم لةناو ؤون ةدا،
سةركولَمى سوورو ئةو دةمذيَت  .ئةو لةناو بريكردنةوةدا توايةوة ؛
جا بة ؤةمناكييةكى سةوز و زةرد
ئةو وةكو ثةيكةرى ئارامطرت لةسةر ثايةيةَ دانيشتيبوو
بة ؤةم و ؤةفةد ثيَدةكةنى  .ئايا ئةمة عيشق نةبوو بة رِاستى ؟
ئيَمةى ثياو رةنطة زيَييش بلَيَني  ،سويَنديش خبؤي  ،بة م بة راسيت
ؤؤ دةرؤستنى ئيَمة لة هةست و ويستمان ثين ؛ كةضي ئيَمة بة بةلَيَنةكامنان
دةمانةويَت زيَي ئةوة بسةمليَنني  ،كاتيَك لة كورتى دةداد ئةوينةكامنان .
مري
كورِم  ،ئاؤؤ ؤوشكةكةد لةبةر عيشقةكةى سةرى نايةوة ؟
رايؤال
م هةموو ئةو كيذانةى مالَي باوكى ؤؤمم ،
هةروةها هةموو براكانيش هةر بة ؤؤمم – كةضي ناشزامن .
طةورةم  ،ئةر َى ب مة الى ئةو ؤامنة ؟
مري
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ئا  ،ئةوة مةبةستةكةية .
بة ثةلة برِة الى ئةو  .ئةو طةوهةرةى ث َي بدة و ثيَي رابطةيةنة
عيشقي م جيَطرةوةى نيية  ،بةرطةى رةتكردنةوة ناطريَت بيَي بسةمليَنة.
(دةرِواد)
دميةنى ثيَنجةم

باخضةى (ئؤليظيا)
(سيَر تؤبي بيَلَض  ،سيَر ئةندرو ئاطيوضيك و فابيان ديَنة ذوورةوة)
سيَر تؤبي
فةرموو بؤ ئيَرة  ،بة ِريَز (فابيان) .
فابيان
بةدلَنياييةوة  ،ديَم ؛ ئةطةر تؤزقالَيَكى ئةو يارييةم لة دةست ب يَت با
هةتا دةمرم بة ؤةم و ؤةفةد بتليَمةوة .
سيَر تؤبي
ئةتؤ ثيَت ؤؤش نيية وا بكةي ئةو سةطة قرضؤكة
ؤويَرِيية بة روون و رةوانى شةرمةزار بكةي ؟
فابيان
م بةمة شاطةشكة دةمب ؛ تؤ دةزانيت لةبةر يارو طةمة بة ورض كردن ليَرة
ئةو بوو منى لةبةر ضاوى ؤامنةكة ؤست.
سيَر تؤبي
تاكو تورِةو بكةي ئيَمة ورض دةهيَنينةوة ئيَرة ؛ واو ليَدةكةي
لة هةذمةتان رةش و شني دابطة ِريَت – وا نةكةي  ،سيَر ئةندرو ؟
سيَر ئةندرو
ئةطةر وا نةكةي  ،ذيامنان بة فرية ضووة .
(ماريا ديَتة ناوةوة)
سيَر تؤبي
ئةوةتا نامةردة ب كؤلَةكة هاد .
ضؤنيت  ،ئةى زيَرِو هيندى !
ماريا
هةرسيَكتان ؤؤتان لة ثشت ئةو دةوةنةى اشاد بشارنةوة ( .مالاؤليؤ) بة سةر ئةم
ريَ كةيةدا ديَتة ؤوارةوة  .ئةو بؤ ماوةى نيو كاتذميَر لةبةر هةتاو لة ويَندةر بوو ؤةريكى
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جم و جؤلَ بوو لةطةلَ سيَبةرةكةى ؤؤو  .هةر بؤ طالَتة و ؤؤشي  ،تةماشاو بكةن ،
ضونكة م دةزامن ئةم نامةية واو ليَدةكاد ببيَتة طيَليَكى راماو و داماو .
بؤ مةبةستى طالَتة و رابواردنةكة برِةنة ثا َل يةكي ! (كاتيَك ثياوةكان ؤؤيان دةشارنةوة
ئةو نامةيةَ فرِوَ دةداد) ئيَوة لةو َى ب ؛ ضونكة ئةوةتا وا ئةو ماسيية ؤاتوونةية ديَت ،
كة دةبيَت بة ؤتووكةدان بطرييَت .
(دةرِواد)
(مالاؤليؤ ديَتة سةر شانؤ)
مالاؤليؤ
ئةوة بةؤتى باشي ؤؤمة ؛ بةؤت هةموو شتيَكة  .جاريَكيان (ماريا) ثيَي طومت ؤامنةكةى
ئةو بة منةوة دلَبةندة ؛ منيش بة ؤؤم طويَم ليَي بوو شتيَكى واو طود  ،ئةطةر
يةكيَكى ؤؤش بويَت  ،دةبيَت لة كردار و روؤسار وةَ م بيَت  .سةربارى ئةوةيش ،
ئةو ريَزيَكى زةر بةرزترم لة هةموو ئةو كةسانةى ؤزمةتى ئةو دةكةن ليَ دةنيَت.
جا م ضؤن بري لةوة بكةمةوة ؟
سيَر تؤبي
ئاى كة ؤويَرِييةكى لةؤؤبايية !
فابيان
تكاية  ،بيَدةنطى ! رامانةكانى واو ليَدةكاد ببيَتة نيَرة عةلةشيشيَكى ؤؤ ثف كردوو ؛
برِوان ضؤن لة ذيَر ثةرامووضة فشبؤوةكانى بةرةو ثيَش ديَت !
سيَر ئةندرو
بة رةناكى ؤودا  ،دةمةويَت لةو ؤويَريية هةلَدةم –
سيَر تؤبي
دةلَيَم  ،بيَدةن بة .
مالاؤليؤ
دةمبة (مالاؤليؤ) بة !
سيَر تؤبي
ئاى  ،ؤويَرِو !
سيَر ئةندرو
طوللةى ليَ بدةن  ،طوللةى ليَ بدةن .
سيَر تؤبي
بيَدةن بة  ،بيَدةن !
مالاؤليؤ
منوونةى ئةو جؤرة هاوسةرطريية هةية ( :ؤامنى ستارضي) شووى
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بةو ؤزمةتكارةى جلى بؤ ريَك دةؤستةوة كردووة .
سيَر ئةندرو
19
هةى بة نةفرةد بيت  ،جيَزبيَل !
فابيان
ئؤه  ،ك ِر ب ! ئيَستا ئةو بة قوولَي كةوتؤتة ناو طةمةكةوة ؛ ببين ئةنديَشةكانى
ضؤن ثفي دةدةن .
مالاؤليؤ
دواى تيَثةرِبوونى س َي مان بة سةر زةماوةندكردمن لةطة َل ئةو ،
دةمبة ثاشاو سةر تةؤتى –
سيَر تؤبي
واى بؤ دارالستيكيَك تا بةرديَكى لة كونى ضاوى بدةم !
مالاؤليؤ
داوا دةكةم دارودةستةكةم بيَنة دةورم  ،منيش كةوا و سةلَتة قةديفةيية نةؤشيَنراوةكةم لةبةرة ،
تازةيش هةلَساوم لةسةر ثيَ)ةفى كاتى رةذ و (ئؤليايا)م بة ؤةوتوويي جيَ هيَشتووة –
سيَر تؤبي
ئاطرباران و بةردبارانى بكةن !
فابيان
ئؤه  ،بيَدةن بة  ،بيَدةن !
مالاؤليؤ
جا كاتيَك ؤوو و سةليقةو ئةو ثايةيةم دةبيَت ؛ دواى تةماشاكردنيَكى سةنطينانةى
ئةوانةى لة دةورم  ،ثيَيان دةلَيَم م باش ثلةوثايةكةى ؤؤم دةزامن و ثيَم ؤؤشة
ئةوانيش هي ؤؤيان بزان  ،ئينجا داواى (سيَر تؤبي) ؤزمم دةكةم –
سيَر تؤبي
كؤد و سندمى بكةن !
فابيان
ئؤه  ،كرِ بة  ،تكاية  ،ك ِر بة !
مالاؤليؤ
ىةود لة ثياوانى م  ،لة سةر داواى م  ،بةدواى ئةودا دةض .
م كةميَك رووى ؤؤم طرذ دةكةم  ،لةوانةشة كاتذميَرةكةم قورميش بكةم  ،يان يارى بة –
 19جيَزبيَل  :ناوى ذنيَكى ؤراثة لةناو (كتيَيب ثريةز)  .بة م واديارة (سيَر ئةندرو) ئةو ذنة بة ثياو تيَطةيشتووة  ،بؤيةش
ناوةكةى بؤ (مالاؤليؤ) بةكار ديَنيَت (.و).
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طةوهةرة بةهادارةكةى ؤؤم بكةم( .تؤبي) نزيك دةبيَتةوة ؛ لةو َى ريَز بؤ م دةنويَنيَت–
سيَر تؤبي
ئةرىَ ليَطة ِريَم ئةو كةسة بذيت ؟
فابيان
ئةطةر بة طاليسكةش بيَدةنطيمان ليَدةركيَش  ،كةضي هةر بيَدةنطى ثيَويستة .
مالاؤليؤ
م دةستى ؤؤم ئاوةها بؤ ئةو دريَذ دةكةم  ،بة تةماشاكردنيَكى سةنطينى
دةسة تدارانةوة ريَطا بة زةردةؤةنة ئاساييةكةى ؤؤم دةطرم –
سيَر تؤبي
ئاؤؤ ئةوسا (تؤبي) لةناو دةمت ناداد ؟
مالاؤليؤ
ثيَي دةلَيَم ئةى (تؤبي) ؤزم  ،بةؤتى ؤؤم واو كرد ك ة براكةد خبوازم و
ئةوةش مايف ئةوةى ثيَداوم لةطةلَت وا قسة بكةم – ،
سيَر تؤبي
ضي  ،ضي ؟
مالاؤليؤ
تؤ ثيَويستة واز لة سةرؤؤش بوون بهيَنيت – .
سيَر تؤبي
برِة  ،هةى ؤويَرِو !
فابيان
تكاية  ،بيَدةن بة  ،ئةطينا دةمارى ثالنةكةمان دةث ِريَت .
مالاؤليؤ
ويَرِاو ئةوةش تؤ طة ينةى كاتى ؤؤد لةطةلَ
سوارضاكيَكى طيَل دةفةوتيَنيت –
سيَر ئةندرو
ئةوة منم  ،دلَنيا ب .
مالاؤليؤ
كةسيَكة بة ناوى (سيَر ئةندرو).
سيَر ئةندرو
م زانيم ئةوة منم ؛ ضونكة زةر كةس بة طيَل بانطم دةكةن .
مالاؤليؤ
(كارةزيَك لةسةر زةويةكة دةبينيَت) ئةو كارةزة ليَرة ض دةكاد ؟
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(كارةزةكة هةلَدةطريَتةوة)

فابيان
ئيَستا كةلَةشيَرةكةى دارستان لة تةلَةكة نزيك بؤتةوة .
سيَر تؤبي
ئؤه  ،بيَدةن بة ! ؤؤزطة رةىى سةليقةدارى ئةو واو ليَدةكاد
نامةكة بة دةن خبويَنيَتةوة !
مالاؤليؤ
بة طيانى ؤؤم  ،ئةمة دةس)ةتى ؤامنةكةمة  :ئةمانة ريَك شيَوةى
نووسينى ثيتى (سي) و (يو) و (تى) ئةون ؛ ئةو ئةوها (ثي) طةورة دةنووسيَت .
ئةمة بة دلَنيايي دةس)ةتى ئةوة و طومان ليَكردني بيَماناية.
سيَر ئةندرو
ثيتى (سي) و (يو) و (تى) ئةو  .بؤضي ئةمة ؟
مارؤليؤ
(دةؤويَنيَتةوة) بؤ يارة نةناسراوةكةم  ،ئةم نامةية و باشيي هيوام .
ئةمانة ريَك دةستةواذةى ئةون ! ريَطةم ثيَ بدة  ،با لؤكى نامةكة بكةمةوة  .هيَواش !
ئةمة ويَنةى (لوكريسة)ية لةسةر لؤكةكةدا ؛ ؤؤ هي ؤامنةكةمة .
دةب َي بؤ كيَي ناردبيَت ؟
فابيان
ئةمة بة سةر رةح و جةستةيدا زالَ دةبيَت .
مارؤليؤ (دةؤويَنيَتةوة) :

(جؤر)ى ؤواوةند دةزانيَت ،
بة م ئةوة كيَية ؟
ليَوى م نابزويَت ؛
نابيَ كةس بزانىَ ئةو ض كةسيَية.
نابيَ كةس بزانىَ ض كةسيَية .ضي ديكة ثاش ئةوة هةية ؟ كيَشي شيعرةكة ئيَستا طؤرِاوة !
نابيَ كةس بزانىَ ض كةسيَية .ئةى ئةطةر ئةو كةسة تؤ بوويت  ،مالاؤليؤ ؟
سيَر تؤبي
بة ىةزرةتى (مريةم)  ،تؤ دةبيَ هةلَبواسريَيت  ،ئةى ضالةكةى ثيس !
مالاؤليؤ
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(دةؤويَنيَتةوة) م دةتوامن فةرمان بةوة بكةم كة بة عيشقي ئةو سةوداسةرم ؛
كةضي وةكو ضةقؤكةى (لؤكريسة) بيَدةنطى و بةب َي زمان ،
بة ليَدانى بيَ ؤويَ دلَم ؤةلَتانى ؤويَ دةكاد  ،قورِ بةسةرم ؛
(ئيَم) ( .ئؤو) ( .ئةى) ( .ئاى)  .ذيامن ديَنيَتة هةذان .
فابيان
مةتةلَيَكى فشوفؤلَة !
سيَر تؤبي
م دةلَيَم  ،ض كيذيَكى نازدارة .
مارؤليؤ
(ئيَم) ( .ئؤو) ( .ئةى) ( .ئاى)  .ذيامن ديَنيَتة هةذان .
بة م با يةكةجمار لةمة ورد ببمةوة  ،با ببينم  ،با ببينم .
فابيان
ئاى ض ذةميَكى ذةهراوى بؤ ئةو ليَناوة !
سيَر تؤبي
ئاى بة ضؤن ؤيَراييةكةوة ئةم هةلَؤية تاوى دةدات َى !
مالاؤليؤ
م دةتوامن فةرمان بةوة بكةم كة بة عيشقي ئةو سةوداسةرم  .بؤضي ،ئةو فةرمامن ثيَ بكاد :
ؤؤ م ؤزمةتى دةكةم ؛ ئةو ؤامنى ؤؤمة  .ئةمةيش روونة تةنانةد بؤ هةر ميَشكيَكى
ئاساييش ؛ هيض كؤسثيَك لةمةدا نيية  .ئةى كؤتاييةكةى – ئةم جؤرة
ريزكردنة (ئةلف و بيَ)يية ض واتايةكى هةية ؟ ؤؤزطة بتوامن وا بكةم ئةمة
كةميَك لةطة َل م بطو يَت  .لةسةرؤؤ بة ! (ئيَم) ( .ئؤو) ( .ئةى) ( .ئاى) –
سيَر تؤبي
(ئؤو)  ،ئاى  ،با بة دلَي ؤؤو ليَكى بداتةوة ! ئيَستا ئةو لة بؤنكردنى نيَ ريةكةى سارد بؤتةوة .
فابيان
تا ي (سؤوتةر) 20ئيَستا دةكةويًََتة وةرِي  ،ئةطةرضي بؤنةكةشي وةكو هي ريَوى
ئاسايي بيَت .
مالاؤليؤ
(ئيَم) – واتة (مالاؤليؤ) ؛ (ئيَم) – بؤضي ئةوة يةكةم ثيتى ناومة .
فابيان
 20تا ى (سؤوتةر) جؤرة تا ييةكى راو بوو ( .و).
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نةمطود ئةو مةتةلَةكة هةلَديَنيَت ؟
كاتيَك بؤن نامينيَت هةستى سة ناياب دةبيَت .
مالاؤليؤ
(ئيَم) – بة م ريَكى لة ز رية و بةدواى يةكداهاتندا نيية ؛
ئةمةش كاتى ليَ وردبوونةوة تيَك دةضيَت  :دةبواية (ئةى) بواية  ،نةَ (ئؤو) .
فابيان
21
هيوادارم كؤتاييةكةى بة ثةتى سيَدارة بهاتاية .
سيَر تؤبي
بةلَ َي  ،يان م بؤ ؤؤم ليَى دةدةم تا واو ليَبكةم هاوار بكاد ئؤو!
مالاؤليؤ
ئينجا ثاش ئةمة ثيتى (ئاى) ديَت .
فابيان
بةلَيَ  ،ئةطةر تؤ ضاويَكت لةالى ثشتةوة هةبواية  ،لةوانة بوو بتبينياية
ض كارةساتيَك لة دواتةوة روودةداد لةوةى سامانةكانى ثيَش ؤؤد ببينيت .
مالاؤليؤ
(ئيَم) ( .ئؤو) ( .ئةى) ( .ئاى)  .ئةم ثيَك واندنة وةكو هي ثيَشي نيية ؛
ىل بكةم  ،ئةوا بؤم دةضةميَتةوة  ،ضونكة
كةضي ئةطةر تؤزيَك طوشارى َ
هةموو ثيتيَكى لة ناوةكةى مندا هةية  .لةسةرؤؤ بة ! ليَرةوة دةبيَتة ثةؤشان .
(دةؤويَنيَتةوة)
ئةطةر ئةم نامةية كةوتة دةستت  ،بريو ل َي بكةرةوة  .ئةستيَرةى بةؤتى م لة سةرووى
هي تؤوةية ؛ بة م لة مةزنيَتى مةترسة  .هةنديَك كةس بة مةزنى ديَنة دنياوة  ،هةنديَكيش
و دةدريَت  .بةؤتى تؤ
مةزنيَتى بةدةست ديَن  ،هةنديَكيش مةزنيَتيان بة سةردا فرِ َ
و با ؤويَ و رةىت لة ئاميَزيان بطريَت ؛
دةستةكانى بؤ تؤ كردةتةوة ؛ ليَطةرِ َ
جا بؤ ئةوةى ؤؤد لةوة رابهيَنيت كة تؤ دةبيتة ئةو كةسة  ،كاذو بيَفيزانةى
و دةربكةوة  .لةطةلَ ؤزميَكى م ناتةبا بة  ،لةطةلَ
و بدة و نرد و نو َ
ؤؤد فرِ َ
ؤزمةتكاران رةقةكار بة ؛ با وشة و واذةى ثياوانى دةولَةد لة سةر زمانت ب ؛ ؤؤد
وا دةرخبة كةسيَكى ريَزثةرِ و نائاساييت  .ئةو كةسةى ئاة و ئؤفت بؤ هةلَدةكيَشيَت وا
ئامؤذطاريت دةكاد  .ئةو كةسةد لة بري بيَت كة ستاييشي طؤرةويية زةردةكانى كرديت ،
ىةزيشي دةكرد هةميشة ؤريَنكة تيَك ثةرِيووةكان ببةستيت  .م دةلَيَم  ،لة بريد بيَت ،
برِوا بكة  ،تؤ بوويت بة كةسيَكى ثايةبةرز ئةطةر ؤؤد بتةويَت ؛ ئةطةر ناشتةويَت  ،با م
 21لة زمانى ئينطليزيدا شيَوةى ثيتى ( )Oوةكو قولَفانطةى ثةتى سيَدارة ؤرِة ( .و).
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هةر تؤ وةكو سةرنؤكةر ببينم  ،هاو ِريَي ؤزمةتكاران  ،شايستةى ئةوةش نةبيت كة
سةرثة ةى بةؤت بطريت  .ؤوا ىافيز  .لةو كةسةوةى ىةز دةكاد ثلةوثاية لةطةلَ
تؤ ئالَوطؤ ِر بكاد ،
بةؤتدارى نابةؤتةوةر.
تيشكى ؤؤر و شويَنى بةر كراوة وا ناكةن ثي شت ببينني  .ئةمة روون و ئاشكراية  .م
بةؤؤمةوة دةنازم  ،كتيَيب نووسةرة سياسيةكان دةؤويَنمةوة ،سوكايةتى بة (سيَر تؤبي) دةكةم،
ؤؤم لة ئاشنا و ناسياوة رةمةكييةكان نةناس دةكةم  ،تا دةقاودةق ببم بةو كةسةى نامةكة
وةسفي كردووة  .م ؤؤم طيَل ناكةم تا ليَطةرِيَم ئةنديَشة لة ؤشتةم بباد ؛ ضونكة
هةموو بةلَطةكان ئةوةيان ليَدةكةويَتةوة  ،كة ؤامنةكةم منى ؤؤش دةويَت  .ئةو بةم دواييانة
ستاييشي طؤرةوية زةردةكانى كردم  ،ستاييشي كردم كة القةكامن ؤريَنكةى تيَك ثةرِيوويان
ل َي بةسياون ؛ بةمةيش ئةو ؤؤشويستنى ؤؤو بؤ م ؤستة روو  ،جا بة جؤريَك لة
فةرمان ثيَكردنةوة ثالَم ثيَوة دةنيَت ئةو ؤوو و ؤةسرةتانةم هةبيَت كة ؤؤو ىةزيان
ليَدةكاد  .م سوثاسي ئةستيَرةكامن دةكةم كة وا بةؤتةوةرم  .م سةير و سةمةرة  ،اللوود ،
بةهيَز  ،طؤرةوى زةردثؤش  ،ؤريَنكة تيَك ثةرِيوو  ،تةنانةد ثةلةش دةكةم لة لةبةركردن و
وا دةركةوت  .سوثاس و ستاييش بؤ (جؤر)ى ؤواوةند و ئةستيَرةكامن ! ئةوةتا ليَرةش
ثاشة قسةيةَ هةية .
(دةؤويَنيَتةوة) هةرضؤنيَك بيَت  ،تؤ دةزانيت م كيَم  .جا ئةطةر تؤ ىةزد لة
ثةيوةندى ؤؤشةويستى لةطةلَ مندا هةية  ،با لة بزةكانتدا دةربكةويَت ؛ بزةكانت
زةر جوان لة تؤ ديَ  .جا بؤية لة بةردةم مندا هةميشة بزةدار بة  ،ئةى ؤؤشةويستى
طرانبةهام  .م تكاد ليَدةكةم .
ئةى (جؤر)ى ؤواوةند  ،سوثاست دةكةم  .م بزةى بؤ دةكةم ؛ هةرضيت لة م بويَت  ،م
بؤ تؤو دةكةم .
(دةرِواد)
فابيان
م بةشي ؤؤم لةو يارييةدا بة مووضةيةكى ؤانةنشينى هةزاران هةزار ثارة ناطؤرِمةوة
كة شاهي ئيَران ثيَمى بداد .
سيَر تؤبي
م لةوانةية لةبةر ئةو فيَلَ و تةلةكةية ئةو كيذة خبوازم .
سيَر ئةندرو
رةنطة منيش هةروا بكةم .
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سيَر تؤبي
جا جطة لة طالَتةيةكى ديكةى وا  ،داواى هيض مارةييةكيشي ليَ مةكةن .
(ماريا ديَتة ناوةوة)
سيَر ئةندرو
منيش هي ي ديكةى ليَ داوا ناكةم .
فابيان
ئةوة راوكةرى طيَالن بةرةو ئيَرة ديَت .
سيَر تؤبي
ئةرىَ ليَدةطة ِريَيت ثيَت خبةمة سةر ملم؟
سيَر ئةندرو
توؤوا هى منيش ؟
سيَر تؤبي
ئةر َى لةسةر ئازادى ؤؤم يارى نةرديَنت لةطة َل بكةم تا ببم بة
كؤيلة و بةندةى تؤ؟
سيَر ئةندرو
بة راستى  ،منيش هةروام دةو َى ؟
سيَر تؤبي
سةيرة  ،ئةود ؤستؤتة ناو ؤةونيَكى وةهاوة كة دواى واطاهاتنةوة و
نةمانى هيض يةكيَك لةو ويَنانة ،ئةو دةبيَت شيَت بيَت .
ماريا
نةؤيَر  ،بةراست ثيَم بلَيَ ؛ ئةرىَ ثالنةكةم لةطةلَ ئةو سةركةوتوو بوو ؟
سيَر ئةندرو
وةكو ئاوى ذيان ! لةطةلَ مامانان !
ماريا
ئةطةر ىةز بكةن دةتوان بةرهةمى ئةو ياريية ببين  ،سةرنج لة يةكةم
نزيكبوونةوةى ئةو لة ؤامنةكةم بدةن  .ئةو بة طؤرةوى زةردةوة
ديَتة الى ئةم  ،ئةوةش رةنطيَكة ؤامنةكةم رقي ليَيةتى  ،هةروا بة ؤريَنكةى
تيَك ثةرِيووةوة  ،ئةو شيَوازةى ؤامنةكةم ثيَي ثةست دةبيَت ؛ جا بزة بؤ
ؤامنةكةم دةكاد  ،كة ئيَستاكة زةر نةطو اوة بؤ سةليقةى ئةو  ،ضونكة ئةو
لة ؤةمناكى دا دةذيت  ،ئةمةيش تةنيا الى ئةو سووكايةتى ليَدةكةويَتةوة .
ئةطةر ىةز دةكةن ئةمة ببين  ،بةدوام دا وةرن .
سيَر تؤبي
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تا بةر دةرطاى دةزةة  ،ئةى نايابيي شةيتانى فرِوفيَ َل !
سيَر ئةندرو
منيش ئةو طةشتة دةكةم .
(دةرِةن)
ثةردةى سيَيةم
دميةنى يةكةم

باخضةى (ئؤليظيا)
(رايؤال و فيَستة بة تةثلَيَكةوة ديَنة ذوورةوة)
رايؤال
و  ،ؤوا تؤ و مؤسيقاكةد بثاريَزيَت !
هاورِ َ
ئةرىَ تؤ لة ريَي ئةم تةثلَةوة دةذيت ؟
فيَستة
نةؤيَر  ،بةريَزم  ،م لة الى كلَيَساوة دةذيم .
رايؤال
ئةرىَ تؤ ثياوى كلَيَسايت ؟
فيَستة
بة ِريَزم  ،شتى وا نيية  :م لةتةَ كلَيَساوة دةذيم ؛ ضونكة م لة مالَةكةى
ؤؤم دةذيم  ،مالَةكةيشم كةوتؤتة الى كلَيَساوة .
رايؤال
كةواتة تؤ دةتوانيت بلَيَيت شا لةالى دةرةزةكةرةوة دةذيت  ،ئةطةر دةرةزةكةريَك
لة نزيك ئةوةوة بذيت  ،يان كلَيَسا بة تةثلَةكةى تؤوة  ،ئةطةر تةثلَةكةد بكةويَتة
الى كلَيَساوة .
فيَستة
تؤ دةقاودةق راستت طود  ،بة ِريَزم  .بؤ ئةم سةردةمةمان ! رستة لةالى ميَشكيَكى
زيرةَ وةكو دةستةوانةى مندا نة  .ئاى ضةند ئاسانة وا بكةى رووةكةى ناوةوةى
بيَتة دةرةوة !
رايؤال
راستة  ،ئةمةش مسؤطةرة ؛ ئةوانةى دةتوان بة جوانى يارى بة وشةكانةوة بكةن
دةتوان بة ئاسانى واو ل َي بكةن دوو واتاو هةبيَت .
فيَستة
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بؤية م ئوميَدةوار بووم ؤوشكم ناوى نةبواية  ،بة ِريَزم .
رايؤال
بؤضي  ،ئةى ثياو ؟
فيَستة
بؤضي  ،بة ِريَزم  ،ناوى ئةو لة وشة ثيَكهاتووة ؛ جا كاتيَك يارى بةو وشةية
دةكريَت رةنطة وا بكاد ؤوشكم يارى ث َي بكريَت  .بة م بةرِاستى وشةكان ؤويَرِي
ضونكة بةلَيَننامةكان روورةشييان كردوون .
رايؤال
هؤى ئةمة ضيية  ،ئةى ثياو ؟
فيَستة
بة ِريَزم  ،بةراستى م ناتوامن هؤيةكةى بةبيَ وشة بلَيَم  ،جا وشةيش
وا بووينةتة درةياوى م ثيَم ناؤؤشة هؤيةكةى بة وشة بسةمليَنم .
رايؤال
مسؤطةر تؤ كةسيَكى كةيف)ؤشيت و طووَ بة هيض نادةيت .
فيَستة
وانيية  ،بة ِريَزم ؛ م طووَ بة هةنديَك شت دةدةم ؛ بة م  ،بة ِريَزم  ،م لةناؤى
و بة تؤ نادةم  .ئةطةر ئةوة واتاى طووَ بة هيض شتيَك نةدان بيَت ،
ويَذدامنةوة  ،طو َ
طةورةم  ،هيوادارم ئةوةش وا لة تؤ بكاد ناديار بيت .
رايؤال
ئةر َى تؤ طيَلةكةى ؤاتوو (ئؤليايا) نيت ؟
فيَستة
بة ِريَزم  ،بةراستى ؛ ؤاتوو (ئؤليايا) طيَاليةتى وا ناكاد ؛ بة ِريَزم  ،ئةو
تا ئةو كاتةى ميَرد دةكاد  ،ئةو هيض طيَليَك راناطريَت ؛ جا طيَلةكان وةكو ميَردةكان
وةَ ضؤن ماسي (ثيل ارد) و (هيَرين ) وةَ يةك – بة م ميَردةكان زلين  .م
بةراستى طيَلي ئةو نيم  ،بة م تيَكدةرى واتاى وشةكانيم .
رايؤال
بةم دواييانة تؤم لة دةربارى مري (ئؤرسينؤ) بينى .
فيَستة
بة ِريَزم  ،طيَاليةتى وةَ ؤؤر بةدةورى زةويدا دةسوو ِريَتةوة – ئةو
لة هةموو شويَنيَك هةلَديَت  .بة ِريَزم  ،م بةداؤةوةم  ،كة طيَل ضةندةى
لة الى ؤودانةكةد بيَت ئةوةندة جارةش لةالى ؤامنةكةم دةبيَت  :وابزامن م
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تؤو ذيريشم لةو َى بينيووة .
رايؤال
ها بيطرة  ،ئةو ثارةية بؤ ؤؤد ؤةرج بكة .
(دراويَكى ثيَدةداد)
فيَستة
لة (جؤر) دةثا ِريَمةوة  ،لة كاتى ناردنى بارة مووى داهاتووو ؤؤيدا  ،ريشيَك بؤ تؤ بنيَريَت .
رايؤال
بةرِاستى  ،با ثيَت بلَيَم  ،وةؤتة لةتاوى نةبوونى ريشيَك نةؤؤش بكةوم ؛
(بةالبةاليي) ئةطةرضي نامةويَت لةسةر ضةناطةم برِويَت – ئايا ؤامنةكةد لة مالَة؟
فيَستة
ئةر َى ناكريَت جووتيَك لةو ثارانة مندالَيَكيان ببيَت  ،بة ِريَزم ؟
رايؤال
بةلَيَ  ،ئةطةر ثيَكةوة بنريَ و خبريَنة ناو بةزمى كارةوة .
فيَستة
م رةلَي (لؤرد ثانداروس)ى (فريطيا) دةبينم  ،بة ِريَزم  ،بؤ ئةوةى
22
(كريَسيدا) بةو (ترةيلةس)ة بطةيةمن .
رايؤال
تيَطةيشتم  ،بة ِريَزم ؛ سوالَكردنيَكى جوانة .
(دراويَكى ترو ثيَدةداد)
فيَستة
هيوادارم  ،مةسةلةكة هيَندة مةزن نةبيَت  ،بة ِريَزم  ،تةنيا سوالَم لة سوالَكةريَك كردووة :
(كريَسيدا) دةرةزةكةر بوو  .ؤامنةكةم  ،لة مالَة  ،بة ِريَزم  .بةوانةى ناو مالَةكة دةلَيَم تؤ
لة كويَوة هاتوويت ؛ تؤ كيَيت و ضيشت دةويَت ئةوة لةو ديووى زانيارى منةوةية –
لةوانة بوو بيلَيَم لة دةرةوةى بوار و منةوةية بة م قسةكة سواوة .
(فيَستة دةرِواد)
رايؤال
ئةو هاورِيية ئةوةندة ذيرة تا بتوانيَت رةلَي طيَل ببينيَت ؛
جا بؤ طيَرِانى ئةم رةلَة بةباشي ثيَويستى بةجؤريَك زرنطى هةية .
ئةو دةبيَت سةر ى سةليقةى ئةو كةسانة بداد كة طالَتةيان لةطةلَ دةكاد ،
 22لة ضريةكة كؤنةكةدا (ترةيلةس) (ثانداروس) بةكار ديَنيَت بؤ ئةوةى بيطةيةنيَت بة (كريَ سىيدا)  ،ئىةو ذ نىةى بىة نهيَ نىى
ؤؤشي دةويَت ( .و).
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جؤرو كةسةكان  ،ساد و كاتى طالَتةكردنةكةش ؛
جا وةكو هةلَؤيةكى مةشقنةدراو  ،هةلَنةكووتيَتة سةر هةر
نيَ رييَك بكةويَتة بةر ضاوى  .ئةمةش مةشقيَكى
ث ِر رةنج و تيَكؤشانة بة ضةشنى هونةرى كةسيَكى ذير ؛
ضونكة ئةو طيَاليةتييةو ئةو بة ذيرو دةخياتة روو طو اوة ؛
كةضي كةوتنى مرةري ذير  ،بؤ ناو قؤرتى طيَالن  ،دةريدةؤاد زرنطييان ناتةواوة .
(سيَر تؤبي و سيَر ئةندرو ديَنة ناوةوة)
سيَر تؤبي
ؤوا بتثاريَزيَت  ،ؤانةدان !
رايؤال
تؤش  ،بة ِريَزم .
سيَر ئةندرو
ؤؤا ئاطاهى ذتة بيت  ،سةيدا .
رايؤال
هةر وةسا  ،ذتة  ،ئةز ذ ؤزمةتىَ وةدام .
سيَر ئةندرو
بة ِريَزم  ،هيوادارم وابيَت ؛ منيش لة ؤزمةتى تؤ دا مب .
سيَر تؤبي
هاتوويت بؤ ديدةنى ئةم مالَة ؟ ك ة براكةم ىةز دةكاد برِةيتة
ناوةوة  ،ئةطةر ىةز بكةيت ساد و سةوداد لةطةلَي هةبيَت .
رايؤال
م نيازم طةيشنت بة ئةوة  ،بة ِريَزم ؛ مةبةستم ئةوةية  ،ئةو دوا مةنزلَطةى
طةشتةكةمة .
سيَر تؤبي
قاضةكانت تاقي بكةرةوة  ،بة ِريَزم ؛ بياخنة جوولة .
رايؤال
قاضةكامن باشي لة ؤؤم تيَدةطةن  ،بة ِريَزم  ،لةوةى م تيَبطةم مةبةستى
تؤ ضيية كة داوام ليَ دةكةيت قاضةكامن تاقي بكةمةوة .
سيَر تؤبي
مةبةستم ئةوةية  ،طةورةم  ،برِةيت  ،ب يتة ناوةوة .
رايؤال
م وة مت دةدةمةوة بة رةود و ضوونة ذوورةوة  .بة م ئةوا ئيَمة
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بة دةستثيَش)ةرى ئةوان ثةكمان كةود.
(رايؤال و ماريا ديَنة ذوورةوة)
ئةى ؤامنى هةرة ؤواثيَداوى نازدار  ،ؤوا بؤن و بةرامةد بةسةردا بباريَنيَت !
سيَر ئةندرو
ئةم طة ة دةربارةوانيَكى دانسقةية – بؤن و بةرامةد بةسةردا بباريَنيَت باشة !
رايؤال
بابةتةكةم دةنطى نيية  ،ؤامنةكةم  ،تةنيا ئةطةر تؤ وةريبطريت و بةؤؤد ليَم
ثةسند بكةيت .
سيَر ئةندرو
بؤن و بةرامة  ،وةريبطريت  ،ثةسند بكةيت  -م هةرسيَكيان
لةبةر دةكةم با بؤ كاتى ثيَويستى ئامادةب .
ئؤليايا
ليَطة ِر َي با دةرطاى بارةكة داؤراو بيَت و م بؤ طويَطرت جيَ بهيَل .
(هةموويان جطة لة ئؤليايا و رايؤال دةرِةن)
(بؤ رايؤال) بة ِريَزم  ،دةستتم بدةرىَ .
رايؤال
ئةمة ئةركمة  ،ؤاتوونةكةم  ،دةب َي بة هةموو ؤاكةرِاييةوة ؤزمةتت بكةم .
ئؤليايا
ناود ضيية ؟
رايؤال
ئةى دةيريو نازدار  ،ناوى ؤزمةتكارى تؤ (سيَزاريؤ)ية .
ئؤليايا
ؤزمةتكارى م  ،بةريَزم ! دنيا لةو كاتةوةى ئةم جؤرة
ثياهةلَطوتنة روالَةتيةى تيَدا ثةيدا بوو هةرطيز ؤؤش نةبوو.
ئةى طةنج  ،تؤ ؤزمةتكارى مري (ئؤرسينؤ)ى .
رايؤال
ئةويش ؤزمةتكارى تؤية  ،جا ؤزمةتكارى ئةو دةبيَ هي تؤش بيَت :
ؤاتوون  ،ؤزمةتكارى ؤزمةتكارد ؤزمةتكارى تؤية .
ئؤليايا
لة بارةى ئةو  ،م بري لةو ناكةمةوة ؛ لةبارةى بريكردنةوةكانى ئةو ،
ىةز دةكةم بريةكانى ئةو بؤش ب نةَ منيان تيَدا بيَت !
رايؤال
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ؤاتوونةكةم  ،م هاتووم تا برية نةرم و نيانةكانى تؤ
بؤ ئةو زاؤاو بدةمةوة .
ئؤليايا
تكاد ليَدةكةم  ،بة يارمةتى ؤؤد :
م داوام ليَ كرديت هةرطيز باسي ئةو نةكةيت ؛
بة م ئةطةر ؤواستيَكى ترد هةية ،
و لةمة بطرم
م ثيَم ؤؤشية طو َ
نةَ مؤسيقاو طةردوونةكان .
رايؤال
ؤامنى ؤؤشةويستم –
ئؤليايا
تكاد ليَدةكةم  ،ريَطام بدةيت  .م ليَرة
ثاش دوا ديدارم لةطةلَ تؤ ،
ئةنطوستيلةيةكم بةدوادا نارديت ؛ بةمةش ؤراثةم
لةطةلَ ؤؤم  ،ؤزمةتكارةكةم  ،دةترسم تؤش كرد بيَت .
جا م كةوتوومةتة ذيَر سايةى برِياردانى قورسي تؤوة ،
ضونكة بة ئايني و ئؤينيَكى ث ِر شةرمةزاريةوة ئةوةم بةسةرتا سةثاند
كة ؤؤد دةيزانيت هى تؤ نيية  .تؤ ضؤن بري لةمة دةكةيتةوة ؟
ئايا الى تؤ ئابرِووى م نةكةوتؤتة بةر مةترسي ،
هةموو برية لغاونةكراوةكانى ؤؤتت تيَي بةرنةداوة
كة دلَيَكى رةق بتوانيَت بريو ل َي بكاتةوة ؟ الى كةسيَكى زرنطى وةَ تؤ
بةم كارةم زةر شت نيشاندراوة  :ثيَ ةيةكى رةش نةَ سينةيةَ ،
دلَى م لة تؤ دةشاريَتةوة  .جا  ،با ببيستم تؤ ضي دةلَيَيت .
رايؤال
م بةزةييم بة تؤ دا ديَتةوة .
ئؤليايا
ئةمةش هةنطاويَكى ؤؤشةويستى تيَداية .
رايؤال
نةؤيَر  ،هيض هةنطاويَك نيية ؛ ضونكة ئةمة بةلَطةيةكى رةمةكيية
زةرجاران ئيَمة بةزةييمان بة دوذمنامناندا ديَتةوة .
ئؤليايا
بؤضى  ،كةواتة  ،وابزامن كاتى ئةوة هاتووة بزة بكةويَتةوة سةر ليَوم .
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ئاو دنيا  ،ضةند طو اوة بؤ هةذار و نةدار شانازو بةؤؤيةوة بكاد !
ئةطةر مرةر هةر ببيَتة ن َي ري  ،ئاى ضةند باشية
بكةويَتة بةردةستى شيَر نةوةَ هى طور !
(زرينطة لة كاتذميَرةكةيةوة ديَت)
كاتذميَرةكة هةلَةى بةفريةدانى كامت دةردةؤاد .
ترست نةبيَت  ،طة ى ضاَ  ،تؤ بؤ م نابيت ؛
كةضي  ،هةركة كاتي درويَنةى زرنطى و طة ى هاد ،
ذنةكةد لةوانةية ثياويَكى راست و دروستى دةست بكةويَت .
ريَطاى تؤ لةويَوةية  ،بةرةو الى رةذئاوا بكةوة روَ .
رايؤال
جا دةبيَ بةرةو ؤؤرئاوا ب م !
فةرِ و ضاكى بةسةر سةرودلَي ؤامنايةتيت دا بباريَت !
تؤ ناتةويَت  ،ؤاتوون  ،هيض شتيَك لة ِريَي منةوة بة ؤودانةكةم بلَيَيت ؟
ئؤليايا :
مبيَنةوة .
تكام واية ثيَم بلَيَيت تؤ راد دةربارةى م ضيية ؟
رايؤال
رام واية تؤ بة هةلَة بري لة ؤؤد دةكةيتةوة .
ئؤليايا
ئةطةر م وا بري بكةمةوة  ،بةو شيَوةيةش بري لة تؤ دةكةمةوة .
رايؤال
كةواتة تؤ راست بريدةكةيتةوة  :م بة ؤؤم ؤؤم نيم .
ئؤليايا
ؤؤزطة تؤ ئةو كةسة بوايت كة م دةمويست !
رايؤال
ؤامنةكةم  ،ئايا ئةوة باشي دةبوو لةوةى كة م وام ؟
ؤؤزطة وا بواية  ،ئيَستا م ؤؤم وا دةبينم طالَتةجارِو تؤم .
ئؤليايا
ئاو سووكايةتى لة طالَتةجارِو و توورِةيي سةر ليَوى
ئةودا ضةند جوان ؤؤى دةنويَنيَت!
تاوانى مرةركوذو وا زووتر ؤؤ ناؤاتة بةرضاو و روو
لة عيشق كة ؤؤو شاردةتةوة  :شةوى عيشق دةبيَتة نيوةرةَ .

71

(سيَزاريؤ)  ،سويَند بيَت بة طولَي بةهاران ،
بة ك يَنى  ،رةمةد  ،راستى و هةموو شتان ،
سةرةرِاى هةموو بة ؤؤوة نازينت  ،م هيَندة عاشقي تؤم ،
نة زرنطى و نة هزر ناتوان سؤزةكة بشارنةوة بؤم .
بيانوو مةدةزةرةوة لةم بابةد و جؤرة ئيش و كارة ،
ضونكة م ؤؤم داواكارى تؤم  ،تؤش رةمت بكةيتةوة ئةجمارة ؛
كةضي بيانووى ؤؤد بةم بيانووةى م ثةلبةست بكة زوو :
عيشقي ويسياو ضاكة  ،بة م هي بةؤشراو باشية ب َي سيَ و دوو .
رايؤال
بة ثاكيَتى و طة ايةتى ؤؤم سويَندد بؤ دةؤؤم ،
م يةَ د َل و يةَ سينة و يةَ راستيم هةية بة ؤؤم ،
جا هيض ذنيَك وةكو ئةمةو نيية  ،قةد هيض كةسيَكى دنيا
نابيَتة ؤامنى ئةو دلَةم  ،جطة لة ؤؤم بة تةنيا .
ؤواىافيز  ،ؤاتوونى ضاَ ؛ هةرطيز جاريَكى تر
م تكا بؤ فرميَسكى ؤودانةكةم ناكةم ئيي .
ئؤليايا
بة م وةرةوة ؛ ضونكة رةنطة دلَةكةى بيَتة بزار و جووالن
كة رقي لةو كةسةية ئيَستا بؤو بؤتة عاشق و سةرطةردان .
(دةرِةن)
دميةنى دووةم

ذووريَكى ناو مالَى (ئؤليظيا)
(سيَر تؤبي بيَلَض و سيَر ئةندرو ئاطيوضيك و فابيان ديَنة ذوورةوة)
سيَر ئةندرو
نةؤيَر  ،سويَند بيَت  ،يةَ ساتى تر ناميَنمةوة .
سيَر تؤبي
هؤيةكةى  ،ئةى ذةهرو ؤؤشةويست  ،هؤيةكةى .
فابيان
تؤ دةبيَت هؤيةكةميان ث َي بلَيَيت  ،سيَر ئةندرو .
سيَر ئةندرو
بة ىةزرةتى (مريةم)  ،م بة ؤؤم ك ة براكةمت بينى زياتر مةيل دةداتة
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ؤزمةتكارى مري لةوةى هيض جار بة منى دابيَت ؛ م ؤؤم ئةوم
لةناو بارةكةدا بينى .
سيَر تؤبي
ئايا ئةو لةو ساتةدا تؤو بينى  ،كورى ضاَ ؟ ئةوةم ث َي بلَيَ .
سيَر ئةندرو
وةَ ضؤن م ئيَستا بةباشي ئيَوة دةبينم .
فابيان
ئةوة بةلَطةيةكى مةزنى ؤؤشةويستى ئةوة بؤ تؤ .
سيَر ئةندرو
بة روناكى ؤوا ! ئةر َى تؤ م بة كةر تيَدةطةيت ؟
فابيان
م ئةمة بة ياسايي بؤ تؤ دةسةمليَنم  ،طةورةم  ،بة سويَندؤواردنى برياردان و
بريكردنةوةى دروستةوة .
سيَر تؤبي
ئةوانةش لة دةستةو سويَندؤؤرة مةزنةكان بوون ثيَش ئةوةى (نوح)
ببيَتة دةرياوان .
فابيان
ئةو لةبةر ضاوى تؤ مةيلي داية طة ةكة تةنيا بؤ ئةوةى رقي
تؤ هةلَبسَيَنيَت  ،بؤ بةئاطاهيَنانةوةى ئازايةتى مت بوود  ،تا ئاطر
خباتة ناو دلَت و جةرطت بسووتيَنيَت  .تؤ ئةوسا دةبوو سآلود
ليَي بكرداية ؛ جا بة هةنديَك طالَتةى ناياب  ،كة تازة لة سكةدراون ،
تؤ دةبواية واد لةو طة ة بكرداية اللَ و ثالَ بيَت  .ئةوة لة تؤ
ضاوةرِوان دةكرا  ،كةضي تؤ ؤؤد لةمة الدا  .تؤ واتكرد كاد
ئاوةزيَرِو دووقاتى ئةم دةرفةتة بشواتةوة  ،جا ئيَستا تؤ بةرةوالى
باكوورى بريكردنةوةى ؤامنةكةم كةوتويتة طةشت ؛ تؤ لةوىَ وةكو ضلوورة
بة ريشي كابراو (هؤلَةندو)ةوة شؤرِ بوويتةوة  ،مةطةر تؤ ئةمة لة ريَطةى
كاريَكى ستاييشكراوى ئازايةتى يان سياسةتكارانةوة ضاَ بكةيتةوة.
سيَر ئةندرو
ئةطةر هةر بيكةم  ،ئةوا بة ئازايةتييةوة دةيكةم  ،ضونكة م رقم لة
سياسةتة ؛ م ثيَم ؤؤشية كةسيَكى ثيوريتانى (براون) مب نةَ سياسةتوان .
سيَر تؤبي
ضؤن  ،جا دةبيَت تؤ ضارةنووسي ؤؤد لةسةر بنارةى ئازايةتى هةلَبنيَيت .

73

داواى مةيداخنوازى لة طة ةكةى ثياوى مري بكة بؤ شةر لةطة َل كردن ؛ ئةو
لة يانزة جيَطةوة بريندار بكة  .جا بةوة سةر ى ك ة براكةم رادةكيَشيت ؛ هةروا
لةوةش دلَنيا بة كة لة دنيادا هيض جاردةريَكى باشي بؤ ؤؤشةويستى
لة ستاييشكردنى ئازايةتى ثياو لةالى ذن نيية .
فابيان
سيَر ئةندرو  ،جطة لةمة هيض ريَطايةكى تر نيية .
سيَر ئةندرو
ئايا يةكيَك لة ئيَوة نامةى مةيداخنوازى م دةطةيةنيَتة ئةو ؟
سيَر تؤبي
برِة  ،بة دةستيَكى جةنطاوةرانةوة بينووسة ؛ تووند و كورد بة ؛ طرن نيية
ضةند ذيرايةتى تيَداية  ،مادام زمانةكةى ثاراو و ثرِ داهيَنان بيَت  .ضةندةى قةلةم
ريَت دةداد تانة و تةشةرى ل َي بدة ؛ ئةطةر سيَ جارانيش بة راناوى تؤ و تؤ و تؤ
بؤو بنووسيت  ،ؤرا نيية ؛ ضةندةى ثيَت دةكريَت ثيَي بلَيَيت درةى لةطةلَت
كردووة  ،ئةوةندةى كارةزةكة جيَي تيَدا دةبيَتةوة  ،ئةطةرضي كارةزةكة هيَندةى
جيَ و بالينطانى شارةضكةى (ويَر)ى ئينطلتةرا ثان و ثؤرِة  ،بؤو دانيشة  ،ؤةريكى بة .
با رق و توورةيي زةر لة نووسينةكةدا بيَت ،ئةطةرضي تؤ بة ثةرامووضةى قاز دةنووسيت،
طرن نيية  .ؤةريكى بة .
سيَر ئةندرو
و بدةزمةوة ؟
ئيَوة لة كو َ
سيَر تؤبي
ئيَمة تؤ لة كوالنةكة دةدةزينةوة  .برِة .
(سيَر ئةندرو دةرِواد)
فابيان
ئةمة بوكةلَةيةكى طرانبةهاية بؤ تؤ  ،سيَر تؤبي .
سيَر تؤبي
كورة  ،م الى ئةو كةسيَكى طرانبةهام – دوو هةزار دراويَكم يان نزيكةى ئةوةندةم بةو ؤةرج كردووة .
فابيان
ئيَمة نامةيةكى دانسقة لةو وةردةطري ؛ بة م تؤ نايطةيةنيت ؟
سيَر تؤبي
هيض باوةرِد ثيَم نةميَنيَت طةر وام نةكرد ؛ بة هةر جؤريَك بيَت طة ةكة
هاندةدةم وة مى بداتةوة  .وا بزامن طا و طوريسةكانيان ناتوان ئةو دوو كةسة
ليَك نزيك بكةنةوة  .ؤؤ (ئةندرو)  ،ئةطةر لةتيشي بكةيت ناتوانيت باو ئةوةندة
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ؤويَ لة جطةرى دا بدةزيتةوة بة قاضي ك َي يَكةوة بلكيَت  ،هةرضييةكى تر
لة الشةى ئةو مبينيَتةوة م دةخيؤم .
فابيان
ؤؤ لة روؤسارو طة ة دذةكةشيدا هيض سيمايةكى دةركةوتنى
دلَرِةقي نابينريَت .
(ماريا ديَتة ناوةوة)
سيَر تؤبي
برِوانة لة كويَوة ب ووكيينى نؤ بةضكةكانى بالَندةى فيسقة ديَت .
ماريا
ئةطةر ثيَكةنيين تووندتان دةويَت و دةتانةويَت ئةوةندة ثيَكةن تا
ناو سكتان دةث ِريَت  ،بة دوام بكةون  .ئةو طيَلة (مالاؤليؤ) بؤتة بتثةرست ،
بؤتة كةسيَكى تةواو هةلَطةرِاوة ؛ ضونكة هيض مةسيحييةَ نيية بيةويَت رزطارو ببيَت
بةوةى بةتةواوى باوةر بة روودانى ئةو شتة نائاسايية ئةستةمانة بهيَنيَت .
ئةو طؤرةوى زةردى لةثيَي كردووة .
سيَر تؤبي
ئايا ؤريَنكةكانيش تيَك ثةرِيوون ؟
ماريا
بة ناشريينيي شيَوةش ؛ ئةو وةكو كةسيَكى ليَهاتووة ؤؤى بةزانا بزانى و قوتاخبانةيةَ
لةناو كلَيَسا بكاتةوة  .وةكو بكوذ بةدوايةوة بووم  .ئةو طويَرِايةلَي هةموو
ؤالَةكانى نامةكة دةكاد كة م بؤم فروَ دابوو تا بي)ةلَةتيَنم  .بة جؤريَكى وا
بزة دةكاد كة روؤسارى هيَلَي زيَيى لةو نةؤشة نويَيةى جيَطةى دوورطةكانى
(ويَست ئيَنديس)ى لة سةرة تيَكةوتووة  .ئيَوة هةرطيز شتى لةو جؤرةتان
نةديووة ؛ م بة زةمحةد ؤؤم ثيَ دةطرييَت شتى تيَ نةطرم  .دةزامن ؤامنةكةم
ليَي دةداد ؛ ئةطةر وا بكاد  ،ئةو بزةى بؤ دةكاد و بة ضاكةيةكى مةزن
ليَكى دةداتةوة .
سيَر تؤبي
وةرة  ،مبانطةيةنة الى  ،مبانبة الى .
(دةرِةن)
دميةنى سيَيةم

شةقام َيك
(سيَباس يان و ئةنتؤنيؤ ديَنة ذوورةوة)
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سيَباس يان
م لة ؤؤمةوة تؤ ماندوو ناكةم ؛
بة م ضونكة ؤؤشي لةو ماندويَتيية دةبينيت ،
م ضيي سةرزةنشتت ناكةم .
ئةنتؤنيؤ
م نةمتوانى لة دواى تؤ مبيَنمةوة  :ئارةزووو م ،
زةر تيذترة لة اشيَرو مةيدان  ،هانى دام بؤ هات ؛ كة هامت
تةنيا هةمووى لةبةر ؤؤشةويستى بينيين تؤ نةبوو – ئةطةرضي
ئةوةندة زةر بوو تا مرةر بةرةو طةشتيَكى دريَذتر ثةلكيَش بكاد –
بةلَكو نيطةراني لةبارةى ئةوةى لةو طةشتةدا ضييت بةسةر ديَت ،
ضونكة تؤ لةم ناوةدا هيض زانيارييةكت نيية ؛ ئةمةش بؤ كةسيَكى
نامؤو بيَ رابةر و بيَ هاورِوَ  ،زةرجاران ناؤؤش و
ناميوانثةروةرانة دةكةويَتةوة  .ؤؤشةويستى ؤؤويستم ،
ثي لةبةر ئةو نيطةرانيية ث ِر ترسة ،
وا يكرد بة دواد بكةوم .
سيَباس يان
ئةى (ئةنتؤنيؤ)ى ميهرةبان ،
م ناتوامن جطة لة سوثاس هيض وة ميَكت بدةمةوة ،
سوثاس و هةميشةيش سوثاس ؛ جا زةرجار ضاكة كردن
بةم جؤرة ثيَدانةوة بيَ برةوة دةؤريَتة الوة ؛
بة م ئةطةر سامامن وةكو هةستةكامن ثرِ و ثتةو بووان ،
دةبواية ساد و سةوداى باشي لةطةلَ تؤ بكرابواية  .ضي بكةي ؟
ئةر َى ب ني شويَنةوارة ديَرينةكانى ئةم شارةضكةية ببينني ؟
ئةنتؤنيؤ
طةورةم  ،سبةو دةضني ؛ وا باشية ب ني هةوارطةكةد ببينني .
سيَباس يان
م ماندوو نيم  ،هيَشتا زةريش ماوة بؤ شةو ؛
تكام واية  ،با زاؤاوى ضاوةكامنان
بة شويَنةوارةكان و شيت ناودار بدةينةوة
كة ئةو شارةى ثيَ بةناوبانطة.
ئةنتؤنيؤ
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داواى ليَبوردنت ليَدةكةم .
و بكةم :
م ناتوامن ب َي ترس لةم شةقامانة ر َ
جاريَكيان لة شةريَكى دةريايي دذى كةشتييةكانى ئةم مرية
هةنديَك كةتنم ئة ام داوة ؛ بةراستى  ،ئةوةندة دةنطى دايةوة ،
جا ئةطةر  ،ليَرة بطرييَم  ،بة دةطمةن ليَم دةبوردريَت .
سيَباس يان
رةنطة تؤ ذمارةيةَ لة ؤةلَكى ئةود كوشتبيَت .
ئةنتؤنيؤ
ؤراثيةكة ئةوةندة سروشت َيكى ؤويَناوى نيية ؛
ئةطةرضي جؤرو كاد و شةرِةكة
بؤ ئيَمة بووة هؤو دةمةقالَييةكى ؤويَناوى .
ئةوةى ئيَمة لةوامنان برد ؛ زةربةو ؤةلَكى شارةكةمان
لةثيَناوى سةالمةتى تيَثةرينى بازرطاني ثيَيان دانةوة  .تةنيا م وام نةكرد ؛
لةسةر ئةمة  ،ئةطةر م لةم شويَنة بطرييَم ،
دةبيَ بة قورسي سزاى ئةو كارة بدةمةوة .
سيَباس يان
جا كةواتة يةطجار بة ئاشكرا ثياسة مةكة .
ئةنتؤنيؤ
ئةوة بؤ م ناشيَت  ,طةورةم  ،ئةوةتا جزدانةكةم ؛
لةالى ؤوارووى دةوروبةرى شار  ،لة الى ؤانةى (فيلةكة) ،
باشيي شويَنة بؤ تيا دانيشنت  .هةركة تؤ كاد بةسةر دةبةيت و
زانياريت ثرِتر دةكةيت بة بينيين شارةضكةكة  ،م رايان دةسثيَرم
بؤ ئةو ؤواردنةى دةمانةويَت؛ تؤ م لةوىَ دةبينيتةوة .
سيَباس يان
بؤضي جزدانةكةد الى م بيَت ؟
ئةنتؤنيؤ
لةوانةية ضاوانت بكةونة سةر شتيَكى سةير
ىةز بكةيت بيكرِيت ؛ جا وا بزامن  ،طةورةم ،
طة ينةكةد بةشي كرِينى شتى سةر رِكيَش ناكاد .
سيَباس يان
م دةمبة جزدان هةلَطرد  ،تؤش بؤ ماوةى كاتذميَريَك
جيَ دةهيَلم .
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ئةنتؤنيؤ
لة ؤانةى (فيلةكة)دا .
سيَباس يان
لة بريمة .
(دةرِةن)
دميةنى ضوارةم

باخضةي (ئؤليظيا)
(ئؤليايا و ماريا ديَنة ذوورةوة)
ئؤليايا
م بةدواى ئةوم دا ناردووة ؛ ئةو دةلَيَت ديَت .
ئاؤؤ ضؤن طؤرةنديَكى بؤ بكةم ؟ ضي ث َي ببةؤشم ؟
ضونكة زةر جار باشية طة ةكة بكردريَت نةَ ليَي بثاريَيتةوة يان بي)وازيت .
م ثةطجار بةرز قسة دةكةم .
(مالاؤليؤ) لة كويَية ؟ ئةو ؤةمناَ و سةنطينة ،
جا ئةو بؤ ؤزمةتكارو كةسيَك لة رةوشي مندا بيَت باش طو اوة .
(مالاؤليؤ) لة كويَية ؟
ماريا
ؤامنةكةم  ،ئةو وا ديَت ؛ بة م لة شيَوازيَكى سةير داية .
دلَنيام  ،ؤامنةكةم  ،ئةو ثياوة دةستى ليَ وةشيَنراوة .
ئؤليايا
بؤضي  ،ضي روويداوة ؟ ئايا و ِريَنة دةكاد ؟
ماريا
نةؤيَر  ،ؤامنةكةم  ،ئةو هيض ناكاد جطة لة بزة كردن  .ئةطةر هاد ،
ؤامنايةتى بةريَزتان  ،ثيَويستة ثاسةوانتان لة دةورة بيَت ؛ ئةو مرةرة
بةدلَنياييةوة تةؤتةو ميَشكى كةمة .
ئؤليايا
برِة بانطى بكة بؤ ئيَرة .
(ماريا دةرِواد)
منيش بة قةد ئةو شيَتم بةتةواوى ،
ئةطةر شيَتايةتى ؤةمناَ و دلَ)ؤش ضونيةَ بيَت ناوى .
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(ماريا لةطة َل مالاؤليؤ دةطة ِريَتةوة)
(مالاؤليؤ)  ،ضؤنيت ؟
مالاؤليؤ
ؤامنى ؤؤشةويست  ،ئهيَ  ،ئهيَ .
ئؤليايا
تؤ بزة دةكةيت ؟
م بؤ مةسةلةيةكى ؤةماوى لةدوام ناردوويت .
مالاؤليؤ
ؤةماوى  ،ؤامنةكةم ؟ م دةكريَت ؤةماوى مب  .ئةم طؤرةوية تةسكة
ؤويَنم بةربةست دةكاد  ،ئةم ؤريَنكة تيَك ثةرِيووة ؛ بة م ئةوة ضيية ؟
ئةطةر ئةمة لةبةرضاوى كةسيَك جوان بيَت  ،ئةمة لةالى م وةكو سؤنيَتة
راستةقينةكةية  :يةكيَك دلَ)ؤش بكاد  ،هةمووان دلَ)ؤش دةكاد .
ئؤليايا
بؤضي واد ليَهاتووة  ،ئةى ثياو ؟ ضيت ليَ قةوماوة ؟
مالاؤليؤ
لة ناو ميَشكمدا ؤةمناَ نيم  ،ئةطةرضي القةكامن زةردن .
شتةكةم بة دةست طةيشت  ،فةرمانةكانيش دةبيَ جيَ بةج َي بكريَ .
وا بزامن ئيَمة دةس)ةتة الؤوارة جوانةكة دةناسني .
ئؤليايا
ئةرىَ (مالاؤليؤ) دةضيتة ناو نو َي ؟
مالاؤليؤ
بؤ ناو نو َي ؟ باشة  ،دلبةرةكةم  ،م ديَمة الد ؟
ئؤليايا
ؤودا بةزةيي ثيَتا بيَتةوة ! بؤضي تؤ ئاوا بزة دةكةيت  ،دةستيشت
بةم جؤرة ماض دةكةيت ؟
ماريا
ضؤنيت ( ،مالاؤليؤ) ؟
مالاؤليؤ
ئاؤؤ ثيَويستة وة مت بدةمةوة ؟ بةلَيَ  ،بولبول وة مى قاذوو دةداتةوة !
ماريا
بؤضي تؤ بةم جؤرة بويَريةوة لةثيَش ؤامنةكةم دةركةوتيت ؟
مالاؤليؤ
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لة مةزنيَتى مةترسة  .ئاوا بة باشي نووسرابوو .
ئؤليايا
مةبةستت لةمة ضيية ( ،مالاؤليؤ) ؟
مالاؤليؤ
هةنديَك كةس بة مةزنيَتى ديَنة دنياوة –
ئؤليايا
ضي ؟
مالاؤليؤ
هةنديَكيش مةزنيَتى بةدةست ديَن –
ئؤليايا
ئةوة تؤ ضي دةلَيَيت ؟
مالاؤليؤ
و دةدريَت .
هةنديَكيش مةزنيَتيان بة سةردا فرِ َ
ئؤليايا
ؤودا عةقلَت ث َي بداتةوة !
مالاؤليؤ
ئةو كةسةد لة بري بيَت كة ستاييشي طؤرةويية زةردةكانى كرديت – ،
ئؤليايا
طؤرةويية زةردةكانت؟
مالاؤليؤ
ىةزيشي دةكرد هةميشة ؤريَنكة تيَك ثةرِيووةكان ببةستيت .
ئؤليايا
ؤريَنكة تيَك ثةرِيووةكان ؟
مالاؤليؤ
برِوا بكة  ،تؤ بوويت بة كةسيَكى ثايةبةرز ئةطةر ؤؤد بتةويَت ؛ –
ئؤليايا
م ثايةبةرز بووم ؟
مالاؤليؤ
ئةطةر ناشتةويَت  ،با م هةر تؤ وةكو سةرنؤكةر ببينم .
ئؤليايا
سةيرة  ،ئةمة ريَك شيَتى ضلةى هاوينانة .
(ؤزمةتكاريَك ديَتة ناوةوة)
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ؤزمةتكار
ؤاتوونةكةم  ،جواميَرة طة ةكةى مري (ئؤرسينؤ) هاتؤتةوة ؛
نةمتوانى بةرةو شويَنى ؤؤو رةوانةى بكةمةوة ؛ ئةو ضاوةروانى
ئةوةية ؤامنايةتيت كةى ثيَي ؤؤش بيَت ئةو ببيين .
ئؤليايا
م وا ديَمة الى ( .ؤزمةتكارةكة دةرِواد) (ماريا)و ضاَ  ،يةكيَك
ضاوى لةم هاو ِريَية بيَت  .كوا (تؤبي) ؤزمم ؟ با كةسيَكى م
بة تايبةتى ئاطاو ليَى بيَت ؛ م نامةويَت شتيَكى ؤراثي بةسةر
بيَت تةنانةد ئةطةر نيوةى مارةييم لة دةست بدةم .
(ئؤليايا و ماريا دةرِةن)
مالاؤليؤ
ئؤ  ،هؤ ! ئيَستا ليَم تيَدةطةيت ؟ هيض كةسيَكى ؤراثيد لة (سيَر تؤبي)
نةدةزييةوة ئاطاو لة م بيَت ! ئةمة ريَك لةطة َل نامةكة دةطو يَت  :ؤامنةكة
ئةو بة ئةنقةست دةنيَريَت  ،تا م لةطةلَي تووند مب ؛ ضونكة ئةو لة نامةكةدا
و بدة .
هانى م بؤ ئةوة دةداد  .ئةو دةلَيَت كاذو بيَفيزانةى ؤؤد فرِ َ
لةطةلَ ؤزميَكى م ناتةبا بة  ،لةطةلَ ؤزمةتكاران رةقةكار بة ؛ با وشة و
واذةى ثياوانى دةولَةد لة سةر زمانت ب ؛ ؤؤد وا دةرخبة كةسيَكى ريَزثةرِ و
نائاساييت و ئينجا ئةو شيَوازى ضؤنيةتى هةلَسوكةوتةكة ديار دةكاد  ،وةَ :
روويَكى طرذ  ،روؤساريَكى طران و سةنطني  ،زمانيَكى لةسةرؤؤ  ،لةسةر شيَوازى
كةسيَكى ثايةبةرزى ديار و ئيدى ئاوا  .ئةو بالَندةيةم بة سريَش طرتووة ؛ بة م ئةمة
كارى (جؤر)ى ؤواوةندة  ،يا ؤوا (جؤر)يش وا بكاد سوثامسةند مب ! جا كة ئيَستا ئةو
رةيشت – يةكيَك ضاوى لةم هاو ِريَية بيَت .هاورِوَ نةَ (مالاؤليؤ) و طويَشي نةدا
بة ثلةوثايةى م  ،بةلَكو هاورِوَ .بؤضي ،هةموو شتيَك تيَك دةكاتةوة و ثيَكةوة دةطو َي ،
كة تؤزقالَيَك طومان  ،تؤزقاليَكى تؤزقالَي طومان  ،هيض كؤسث و بةربةستيَك ،
هيض رةوشيَكى باوةرثيَنةكراو يان نا سةالمةد نيية – ضي بطوتريَت ؟ هيض شتيَك
ناتوانيَت بكةويَتة نيَوان م و ئاسؤى تةواوى هيوا و ئوميَدةكامن .
باشة ( ،جؤر)ى ؤواوةند  ،نةَ م  ،بكةرى ئةو كارةية  ،جا دةبيَت ستاييش و سوثاسي
ئةو بكريَت .
(ماريا لةطةلَ سيَر تؤبي و فابيان ديَتةوة سةر شانؤ)
سيَر تؤبي
بؤ ؤاترو ؤوا  ،ئةو لة كويَية ؟ ئةطةر هةموو شةيتانةكانى
دةزةة لةناو الشةيدا ب  ،هةروا سوثايةَ جنؤكة ضووبنة
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ناو جةستةيةوة  ،م هةر قسةى لةطةلَدا دةكةم .
فابيان
ئةوةتا ليَرةية  ،ئةوةتا ليَرةية  .طةورةم  ،ضؤنيت ؟
سيَر تؤبي
ضؤنيت  ،ئةى ثياو ؟
مالاؤليؤ
ليَم دوور بكةونةوة ؛ دةرتان دةكةم  .با ضيَذ لة تةنياييم وةربطرم ؛ برةن .
ماريا
ببين  ،شةيتانةكة ضةند لة ناؤي قوواليي ئةوةوة دةدويَيت ! ئةدو ثيَم نةطووت ؟
(سيَر تؤبي)  ،ؤامنةكةم تكاد ليَدةكاد ئاطاد ليَي بيَت .
مالاؤليؤ
ئة ها ! ئةر َى بةراست تكا دةكاد ؟
سيَر تؤبي
وازبيَن  ،وازبيَن ؛ بيَدةن ب  ،بيَدةن ب ؛ دةب َي بة نةرمى لةطةلَى جبووليَينةوة .
بة تةنيا جيَم بهيَل  .ضؤنيت ( ،مالاؤليؤ) ؟ ضيت ليَ قةوماوة ؟ ضيية  ،ثياو ،
بةرةنطارى شةيتان بةرةوة ؛ بريبكةرةوة  ،ئةو دوذمنى مرةرة .
مالاؤليؤ
ئةرىَ تؤ دةزانيت ضي دةلَيَيت ؟
ماريا
ببين  ،كاتيَك ئيَوة بة ؤراثي باسي شةيتان دةكةن  ،ضؤن لة دلَي دةطريَت !
لة ؤوا دةثاريَمةوة ئةو جادووى ليَ نةكرابيَت .
فابيان
23
ئاوةكةى ببةنة الى ذنة ذيرةكة .
ماريا
بة ىةزرةتى (مريةم) سبةى بةيانى وا دةكةم  ،ئةطةر ذيام  .ؤامنةكةم
بة هيض جؤريَك نايةويَت ئةوى لة دةست ب يَت .
مالاؤليؤ
ؤاتوون  ،ضيتة !
 23بةثيَي بريوباوةرِى كؤن كة لةو رةذطارةدا باوى مابوو ذنة ذيرةكةى كؤمةلَطا كةسيَك بوو دةيتوانى لة روانينة ميزى ئىةو
كةسةوة بزانيَت ئايا كةسةكة ض نةؤؤشييةكى جةستةيي يان دةروونى هةية و دةشيتوانى كةسة نةؤؤشةكة ضىاَ بكا تىةوة
( .و).
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ماريا
ئةى ؤوداية !
سيَر تؤبي
تكاية  ،تؤ بيَدةن بة ؛ ئةمة ريَطة ضارةكة نيية  .ئايا نابينيت ئةو
دةوروذيَنيت ؟ با م بة تةنيا لةطةلَي مب .
فابيان
هيض ريَطةيةَ نيية جطة لة نةرم و نيانى – بة نةرمى  ،بة نةرمى  .جنؤكةكة رةقةكارة ،
نابيَت رةقةكارى لةطةلَدا بكريَت .
سيَر تؤبي
ئةرىَ  ،ضؤنيت  ،بالَندةو لة ؤؤبايي ! ئةر َى برادةر  ،ضؤنيت ؟
مالاؤليؤ
طةورةم !
سيَر تؤبي
بةلَيَ  ،مريشكؤكة  ،وةرة لةطةلَم  .ضييتة  ،ثياو  ،لة سةنطينى تؤ ناوةشيَتةوة
وةكو مندالَ لةطة َل شةيتان يارى بكةيت  .ئةو رةذووفرةشة ثيسة  ،هةلَواسة !
ماريا
واو ل َي بكة نويَذ بكاد  ،ئةى (سيَر تؤبي) ضاَ  ،واى ل َي بكة نويَذ بكاد .
مالاؤليؤ
نويَذ بكةم  ،هةو بةرة !
ماريا
نةؤيَر  ،دلَنياتان دةكةمةوة  ،ئةو ىةز ناكاد طويَي لة شتى ؤوايي بيَت .
مالاؤليؤ
برِةن  ،هةمووتان ؤؤتان هةلَواس ! ئيَوة كةسانى بيَ ئيشي ميَشك سادةن ؛
م لة رةطةزى ئيَوة نيَم ؛ دواتر شتى زيَي دةزان .
(دةرِواد)
سيَر تؤبي
ئةر َى ئةوة شياوة ؟
فابيان
ئةطةر ئةمة لةسةر شانؤ منايش بكراية  ،دةبواية م وةَ
شتيَكى ئةنديَشةيي نةشياو رةؤنةم ل َي بطرتاية.
سيَر تؤبي
ؤودى رةىى ئةو تووشي ثةتاكة بووة  ،هةى ثياو .
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ماريا
نةؤيَر  ،ئيَستا بةدواى بكةون  ،نةوةَ ثةتاكة بة هةوادا بآلوبيَتةوة و تةشةنة بكاد .
فابيان
بؤضي  ،ئيَمة بةرِاستى ئةو شيَت دةكةي .
ماريا
مالَةكة هيَمني دةبيَتةوة .
سيَر تؤبي
وةرن  ،با لة ذووريَكى تاريك دايبنيَني و بيبةستينةوة  .ك ة براكةشم طةيشتؤتة
ئةو برِوايةى ئةو شيَتة  .ئيَمة با بةم جؤرة دريَذةى ثيَ بدةي  ،بؤ ؤؤشي ؤؤمان
و ثةشيمانبوونةوةى ئةو  ،تا ؤودى ئةو بةزمةى ئيَمة  ،لة ماندويَتيان هةناسةو
ل َي دةب ِريَت  ،تاكو شتيَك ثالَمان دةنيَت بةزةييمان ثيَيدا بيَتةوة ؛ جا كاتيَك نهيَنييةكة
بآلو بؤوة و طةيشتة ؤةلَكى بؤ برِياردان  ،ئةوان تاجى دةزةرةوةى كةسانى شيَت
بة تؤ دةبةؤش  .بة م برِوان  ،برِوان .
(سيَر ئةندرو ديَتة ناوةوة)
فابيان
24
بةزميَكى دو بؤ سثيَدةى مانطى طو ن ثةيدا بوو.
سيَر ئةندرو
ئةوة نامةكةى مةيداخنوازى ؛ بي)ويَننةوة  .م دلَنياتان دةكةمةوة
ترش و ؤووَ و بةهاراتيَكى باشي تيَداية .
فابيان
ئةرىَ ئةوةندة تووندوتيذة ؟
سيَر ئةندرو
ئا  ،واية ،دلَنياى دةكةمةوة ؛ تةنيا بي)ويَنةوة .
سيَر تؤبي
مبدةرىَ (.دةؤويَنيَتةوة) ئةى طةنج  ،تؤ هةر كيَيةَ بيت  ،تؤ تةنيا

كةسيَكى هيض و ثووضيت .

فابيان
باشة و ئازايانةشة .
سيَر تؤبي (دةؤويَنيَتةوة)

سةرسورِماو مةبة  ،لة ميَشكى ؤؤشت ليَكى مةدةرةوة  ،م بؤضي

 24مانطى طو ن لة و تى ئينطلستاندا مانطى بةزم و رابواردن و ؤؤشيية ( .و).
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وا ناود دةنيَم  ،ضونكة م هيض هؤيةكت بؤ دةرناؤةم .

فابيان
دةربرِينيَكى جوانة ؛ ئةمة تؤ لة تووشهاتنى ياسايي دةثاريَزيَت .
سيَر تؤبي (دةؤويَنيَتةوة)

تؤ هاتيتة الى (ئؤليايا) ؤامن ؛ ئةو لةبةرضاوى م
ميهرةبانى لةطةلَ تؤ نواند ؛ بة م تؤ يةطجار درةزنيت ؛ م لة سةر ئةو
بابةتة نيية مةيدانت ل َي دةؤوازم .
فابيان
زةر كورتة  ،تا ئةوثةرةكةيشي كورد و ثاراوة .
سيَر تؤبي (دةؤويَنيَتةوة)

لة سةر ريَطاى ضوونة مالَةوة ثةالمارد دةدةم ؛ جا ئةطةر بةؤتت يار بوو
مبكوذة – .

فابيان  :جوانة .
سيَر تؤبي (دةؤويَنيَتةوة)  :جا تؤ وةَ ؤويَرِو و نامةرديَك دةمكوذيت .
فابيان  :هيَشتا تؤ نةكةوتوويتة الى بةردةم رةشةباى ياسا  .جوانة !
سيَر تؤبي (دةؤويَنيَتةوة)

ؤوا ىافيز ؛ؤوا بةزةيي بة رةىى يةكيَكمان دا بيَتةوة !
لةوانةية ؤودا بةزةيي بة رةىى مندا بيَتةوة ؛ بة م ئوميَدم بة باشية ،
جا تؤش ئاطاد لة ؤؤد بيَت  .هاو ِريَي ؤؤد  ،بة ثيَي ضؤنيةتى رةفتار كردنت ،
هةروا دوذمين سويَندؤواردوود .

ئةندرو ئاطيوضيك
ئةطةر ئةو نامةية  ،نةجيووليَنيَت  ،قاضةكانى ناتوان بيجووليَن  .م نامةكةى ثيَ دةدةم .
ماريا
رةنطة تؤ دةرفةتيَكى زةر لةبارد بؤ هةلَكةوتوو بيَت ؛ ئةو ئيَستا هةنديَك
ساد و سةوداى لةطةلَ ؤامنةكةم هةية  ،دواتر بةرة بةرة دةرِواد .
سيَر تؤبي
ئادةى (سيَر ئةندرو) برِة ؛ لة طؤشةيةكى بارةكة بةضةشنى
ؤةلَك طرو دادطا ضاوديَرو بكة ؛ هةركة بينيت اشيَرد هةلَكيَشة ؛
كاتيَكيش هةلَتكيَشا  ،جويَنى ؤراثي ث َي بدة ؛ ضونكة زةرجار وا روو دةداد
جنيَوو ؤرا  ،بة دةنطيَكى ثرِ لة ؤؤهةلَكيَشانةوة كاريطةرى تيذترو
دةبيَت  ،زةرتر بةلَطةى ثياوةتى دةسةمليَنيَت لةوةى كة تا ئةوكاد ؤؤو
بةدةستى هيَنا بيَت  .برِة .
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سيَر ئةندرو
نةؤيَر  ،بؤ جنيَوةكان بة تةنيا ليَم بطة ِريَ .
(دةرِواد)
سيَر تؤبي
ئيَستا با راست بلَيَم م نامةكة ناطةيةمن ؛ ضونكة رةفتارو طة ة
ؤانةدانةكة وا دةردةؤاد ئةو كةسيَكى ميَشك ضاَ و باش ثةروةردةكراوة ؛
كارثيَسثاردنةكةشي لة نيَوان ؤودانةكةى و ك ةبراكةم ئةوة دووثاد دةكاتةوة
لةوة كةمي نيية  .بؤية  ،ئةم نامةية  ،ئةوةندة بة نايابي ث ِر نةزانينة ،
هيض ترسيَك ناؤاتة دلَي طة ةكةوة  :ئةو دةزانيَت ئةمةى لة كةسيَكى
طةمذةوة بؤ هاتووة  .بة م  ،بة ِريَزم  ،م ئةم مةيداخنوازية بة دةم دةطةيةمن ،
ئةوةش دةؤةمة ثالَ (ئاطيوضيك) كة ئازايةتييةكةى ناوبانطى داوةتةوة  ،طة ةكةيش
وا ليَدةكةم – وةَ دةزامن طة يَتيةكةى وا دةكاد ئةمة بة سانايي وةربطريَت – ئةو وا
ويَنا بكاد كة ئةو لةوثةرِى توورةيي و ليَزاني  ،هاروهاجى و هةلَةشةيي دا بيَت .
ئةمة هةردووكيان وا دةترسيَنيَت كة تةنيا بة لة يةكي رامان ،
وةكو مارو ئةذدةرو ئةنديَشةيي 25يةكيو بكوذن .
(ئؤليايا ديَتةوة ناو شانؤ  ،رايؤالى لةطةلَداية)
فابيان
ئةوةتا ئةو لةطةلَ ك ةبراكةد ديَت ؛ ريَيان بدة تاكو
ئةو دةيةويَت برِواد  ،ئينجا يةكسةر دواى بكةوة .
سيَر تؤبي
م لةو ماوةيةدا بري لة ثةياميَكى بةرباد بؤ مةيداخنوازى
ئةو دةكةمةوة .
(سيَر تؤبي و فابيان و ماريا دةرِةن)
ئؤليايا
م زةرم بؤ دلَيَكى بةردي طود ،
رةمةتى ؤؤشم يةطجار بةب َي ئاطاييةوة هةلَ)ست ؛
شتيَك لة مندا هةية كة سةرزةنشتى هةلَةكامن دةكاد ؛
بة م هةلَة سةرسةؤتة بةتيَنةكةى م بة جؤريَكة
طالَتة بة سةرزةنشت دةكاد .
رايؤال
 25جؤرة ماريَكى ئةنديَشةيية طواية تةنيا بة تةماشاكردن دةتوانيَت بةرامبةرةكةى بكوذيَت ( .و).
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جا هةمان رةفتار كة سؤزةكانى تؤ هةيانة
ؤةمةكانى ؤودانةكةشم هةمان رةفتاريان هةية .
ئؤليايا
فةرموو  ،ئةم طةوهةرةم ليَ وةرطرة كة ويَنةى منى بةسةرةوةية ؛
رةتى مةكةرةوة ؛ طةوهةرةكة زمانى نيية تا بيَزارد بكاد .
تكاشت ليَدةكةم سبةى وةرةوة .
تؤ داواى ضيت لة م كردووة تا رةتى بكةمةوة ،
جطة لة ثاراستنى رةمةمت هةرضيت بويَت ثيَت دةدةم ؟
رايؤال
جطة لة ؤؤشةويستى راستطؤيانة بؤ ؤودانةكةم – م هي ي ترم ناويَت .
ئؤليايا
ئاؤؤ ضؤن دةتوامن ئةوة بةو ببةؤشم كة بة تؤم
بةؤشيووة بةب َي ئةوةى رةمةمت برِوشيَت ؟
رايؤال
م بةجيَت ديَلم .
ئؤليايا
باشة  ،سبةو وةرةوة  .ؤوا ىافيز و مالَئاوا ؛
شةيتانيَكى وةَ تؤ رةنطة دلَم بؤ دةزةة ببا .
(ئؤليايا دةرِواد)
(سيَر تؤبي بيَلض و فابيان ديَنةوة ناوةوة)
سيَر تؤبي
ؤانةدان  ،ؤوا بتثاريَزيَت .
رايؤال
هةروا تؤش  ،بة ِريَزم .
سيَر تؤبي
ؤؤد ئامادة بكة بؤ ثاريَزطارو كردن لة ؤؤد  .ئاؤؤ تؤ ض جؤرة
ؤراثيةكت لةطة َل ئةو كردووة  ،م نايزامن ؛ بة م نةيارةكةد
ثرِة لة رق و كينة  ،وةكو راوكةر ؤو َي ريَذة و لةو سةرى بارةكة
ؤؤو بؤد ئامادة كردووة  .اشيَرةكةد هةلَكيَشة  ،وريابة لة ؤؤ
ئامادةكردندا  ،ضونكة ثةالماردةرةكةد ؤيَرا و ليَزان و كوشندةية .
رايؤال
بة ِريَزم  ،تؤ بة هةلَةداضوويت ؛ م دلَنيام هيض كةسيَك شةرِى لةطة َل منا نيية ؛
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بري و هؤشم زةر ئازاد و بيَطةردن لة ويَنةى هةر ؤراثييةَ
بةرامبةر هةر كةسيَك كرابيَت .
سيَر تؤبي
م دلَنياد دةكةمةوة  ،تؤ ئةمة بة جؤريَكى جيا دةبينيتةوة ؛ بؤية  ،ئةطةر تؤ
هيض بةهايةَ بؤ ذيانى ؤؤد دادةنيَيت  ،ورياى ؤؤد بة ؛ ضونكة دذةكةى تؤ
هةموو شتيكى طة ى هةية وةَ هيَز  ،ليَزانى و رقدارى و بةمانةش دةتوانىَ
ثيَداويستييةكانى ثياوبوون دابني بكاد .
رايؤال
طةورةم  ،تكاد ليَدةكةم  ،ئةو ضيية ؟
سيَر تؤبي
ئةو سوارضاكة  ،بة اشيَرو نةقنجاوى سةر مافوور ئةو ثلةيةى
ثيَدراوة ؛ بة م ئةو لة شةرِو تاَ بة تاَ شةيتان و مةىالنة  .ئةو رةح و
جةستةى سيَ كةسي ليَك جياكردةتةوة ؛ جا توورةيي ئيَستاكةى ئةو
ئةوةندة ئةستوورة كة تةنيا بة ئازارو مردن و ناو طؤرِ
دادةمركيَتةوة  .درواى بذو يان مبرة ية – بدةيت يان بسةنيت .
رايؤال
دةطة ِريَمةوة ناو مالَةكة و ئارةزووى جؤريَك ثةنادان لة ؤامنةكةوة
دةكةم  .م شةركةر نيم  .م لة بارةى هةنديَك كةسةوة ئةوةم بيستووة
ئةوان بة ئةنقةست شةرِ بة ؤةلَكى دةفرةش تا ئازايةتى ؤؤيان تاقي بكةنةوة ؛
رةنطة ئةو ثياويَكى لةم جؤرة بيَت .
سيَر تؤبي
نةؤيَر  ،طةورةم ؛ رقةكةى ئةو هؤكاريَكى زةر راستةقينةى هةية ؛
بؤية  ،برِة ئامادة ببة و ئارةزووةكةى ئةو جيَ بةج َي بكة .
م نايةلَم بطة ِريَيتةوة ناو مالَةكةوة  ،مةطةر تؤ شةريَك لةطة َل م
بكةيت كة لة هي ئةو سةالمةتي نيية ؛ بؤية  ،بةردةوام بة ،
يان اشيَرةكةد بةرووتى لة كاالن دةركيَشة ؛ تؤ دةبيَت جبةنطيت ،
ئةمة مسؤطةرة  ،يان سويَند خبؤ ضيي اشيَر بةقةدتةوة نةبيَت .
رايؤال
ئةمة كاريَكى ناشارستانيانة و سةيرة  .تكاد ليَدةكةم ئةو
ضاكةيةم لةطةلَ بكة و هةولَدة بزانيت م ض جؤرة ؤراثييةكم لةطةلَ
ئةو كردووة  :رةنطة لة ب َي ئاطاييةوة بوو بيَت  ،نةَ بة ئةنقةست .
سيَر تؤبي
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م وادةكةم  .بة ِريَز (فابيان) لةالى ئةو ؤانةدانة مبيَنةوة
تاكو م دةطة ِريَمةوة .
(سيَر تؤبي دةرِواد)
رايؤال
تكاية  ،بة ِريَز  ،تؤ هيض لةو مةسةلةية دةزانيت ؟
فابيان
ئةوة دةزامن سوارضاكةكة دذى تؤ طرِو طرتووة  ،تةنانةد تا رادةى بةكارهيَنانى
اشيَرو كوشندة ؛ بة م هي ي دى لة بارودةؤةكة نازامن .
رايؤال
تكاد ليَدةكةم  ،ئةو ض جؤرة ثياويَكة ؟
فابيان
لة شيَوةى روؤساريدا  ،تؤ هيض شتيَكى وا سةر رِاكيَش ناؤويَنيتةوة ،
وةَ بةلَطةى دةزينةوةى ئازايةتى و نةبةردى  .ئةو ؤؤو  ،بةريَزم ،
بةرِاستى ليَزانيي و ؤويَناوييي و كوشندةتري دذةكار و نةيارة
كة رةنطة تؤ لة هيض شويَنيَكى (ئيلرييا)دا بيدةزيتةوة  .ئةرىَ تؤ
رووبةرووى ئةو دةبيتةوة ؟ م ئاشتتان دةكةمةوة  ،ئةطةر بتوامن .
رايؤال
م بؤ ئةوة زةر منةتبارد دةمب  .م ئةو جؤرة كةسةم ثيَم باشية
لةطةلَ مام قةشة برِةم نةَ مام سوارضاَ  .م باكم بةوة نيية كيَ ضي
دةربارةى سروشتى راستةقينةم دةزانيَت.
(دةرِةنة دةرةوة)
(سيَر تؤبي و سيَر ئةندرو ديَنةوة ناوةوة)
سيَر تؤبي
بؤضي  ،ثياو  ،ئةو بةراستى شةيتانة ؛ م هةرطيز ذنةجةنطاوةرى وام
نةبينيووة  .م طة ِريَك شةرِم لةطةلَي كرد  ،بة قلينج و قووتة شري و
شتى تريش  ،ئةو وةشاندنى وا كوشندة دةهاويَت كة بةراستى
ؤؤليَ النةدراوة ؛ جا ئةطةر وة مت دايةوة  ،ئةو ئةوةندة دلَنيايانة
دةست دةوةشيَنيَت وةَ ضؤن تؤ دةزانيت ثيَت لةسةر زةويية  .ؤةلَك دةلَيَ
ئةو لةالى شاى ئيَران اشيَروةشيَ بووة.
سيَر ئةندرو
نةفرةتى ل َي بداد  ،م لةطةلَي ناجةنطم .
سيَر تؤبي
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بةلَ َي  ،بة م ئةو ئيَستا هيَور ناكريَتةوة ؛ (فابيان) بة زةمحةد دةتوانيَت
ئةو لةو َى رابطريَت .
سيَر ئةندرو
نةفرةتى ل َي باريَت ؛ ئةطةر مبزانياية وا ئازاية و لة اشيَربازى
وا ليَزانة  ،م دةضوومة ديدةنى ثيَش ئةوةى داواى مةيدان ؤوازى
ل َي بكةم  .واو ل َي بكة واز لة مةسةلةكة بيَنيَت  ،م ئةسثة بؤر
(كاثيليَت)ى ؤؤمى ثيَ دةبةؤشم .
سيَر تؤبي
م ئةو ثيَشنيارةى بؤ دةكةم  .ليَرة بوةستة  ،ؤؤد جوان ثيشان بدة ؛
ئةمة بةبيَ رةح هةلَكيَشان كؤتايي ثيَ ديَت ( .لةالوة) بةىةزرةتى (مريةم) ،
م بؤ ؤؤم سوارى ئةسثةكةد و سوارى كؤلَي تؤيش دةمب .
(فابيان و رايؤال دةطة ِريَنةوة ناوةوة)
(بؤ فابيان) م ئةسثةكةى ل َي دةسةمن بؤ برِاندنةوةى شةرِةكة ؛ م باوةرِم
ثيَي هيَناوة كة طة ةكة شةيتانة .
فابيان (بؤ سيَر تؤبي)
ئةويش وا ئةنديَشة دةكاد ئةو بةربادة ؛ هةنسك دةداد و
زةرد هةلَطةرِاوة  ،وةَ بلَيَي ورض بة دواى كةوتووة .
سيَر تؤبي (بؤ رايؤال)
طةورم  ،هيض ضارةسةرييةَ نيية  :ئةو لةبةر سويَندةكةو
لةطةلَت بة شةرِ ديَت  .بة ىةزرةتى (مريةم) ئةو باشي بريو لةو
شةرِةى كردةتةوة  ،جا ئةو ئيَستا راو واية ئةمة شايةنى كةمي ليَدوانة .
بؤية  ،اشيَرةكةد هةلَكيَشة بؤ ثشتيوانيكردنى سويَندةكةى ؛ ئةو دلَنياد
دةكاتةوة ئازارد ث َي ناطةيةنيَت .
رايؤال (لةالوة)
ؤوداية مبثاريَزة ! شتيَكى كةم وام ليَدةكاد بؤيان دةرخبةم
م ضةندة زةر اليةنى ثياويَتيم كةمة .
فابيان
ثاشةكشة بكة ئةطةر بينيت توورةية .
سيَر تؤبي
وةرة (سيَر ئةندرو) هيض ضارةيةَ نيية ؛ جواميَرةكة واو دةويَت  ،بؤ ثاراستنى
رةمةتى ؤؤو  ،يةَ طةرِ اشيَربازيت لةطةلَ دةكاد ؛ ئةو بة ثيَي ريَنمايي
اشيَربازى ناتوانيَت ؤؤ بدزيَتةوة ؛ بة م ئةو بةلَيَنى ثيَم داوة  ،ضونكة ؤانةدان و
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سةربازة  ،ئةو ئازارد ثيَناطةيةنيَت  .بؤ اشيَربازى وةرة بةر َى !
سيَر ئةندرو
نزا دةكةم سويَندةكةى بطةيةنيَتة سةر !
(اشيَر هةلَدةكيَشيَت)
(ئةنتؤنيَؤ ديتة ناوةوة)
رايؤال
دلَنياد دةكةمةوة ئةوة دذو ويستى منة .
(شِمشيَر هةلَدةكيَشيَت)
ئةنتؤنيؤ
اشيَرةكةد دانيَ  .ئةطةر ئةو جواميَرة هيض
ؤراثييةكى كردووة  ،م هةلَةكة دةطرمة ئةستؤ :
ئةطةر تؤ ؤراثةو لةطةلَدا بكةيت  ،م بةرةنطارد دةمبةوة .
سيَر تؤبي
تؤ  ،بة ِريَزم ! بؤض  ،تؤ كيَيت ؟
ئةنتؤنيؤ
بة ِريَزم  ،م كةسيَكم ؤؤشةويستييةكةى واو ليَدةكاد بويَريَت زياتر لةوة بكاد
كة تؤ طويَت ليَي بووة و ؤؤو هةلَبكيَشيَت بة تةماية بيكاد .
سيَر تؤبي
نةؤيَر  ،ئةطةر تؤ شة ِر لة جياتى كةسيَكى تر دةكةيت  ،م بةرةنطارى تؤ دةمبةوة .
(ئةوان اشيَر هةلَدةكيَش )
فابيان
ئؤه  ،ئةى (سيَر تؤبي) ضاَ  ،بوةستة ! ئةوا ئةفسةران ديَ .
سَري تؤبي
(بؤ ئةنتؤنيؤ) هةر ئيَستا دةطةمةوة الد .
رايؤال
تكاية  ،طةورةم  ،اشيَرةكةد دابنيَوة ناو كاالن .
سيَر ئةندرو
بة ىةزرةتى (مريةم)  ،بة ِريَزم ؛ جا بؤ ئةوةى ثيَشي بةلَيَنم ثيَدابوويت  ،م
بةقةد قسةى ؤؤم ضاَ دةمب .ئةسثةكةم بة سانايي هةلَتدةطريَت و بةباشيش جلَةو دةكريَت .
(دوو ئةفسةر ديَنة ناوةوة)
يةكةم ئةفسةر
ئةمة كةسةكة ؤؤيةتى ؛ ئةركةكةد بةج َي بطةيةنة .
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دووةم ئةفسةر
(ئةنتؤنيؤ)  ،م لةسةر داواكارى
مري (ئؤرسينؤ) دةتطرم .
ئةنتؤنيؤ
طةورةم  ،تؤ بة هةلَة م دةطريت .
يةكةم ئةفسةر
نةؤيَر  ،بة ِريَزم  ،تؤزقالَيَكيش هةلَة نيية ؛ م روؤسارد باش دةنامسةوة ،
ئةطةرضي ئيَستا تؤ هيض كآلويَكى دةرياوانيت لةسةر نيية .
بيبةن ؛ ئةو دةزانيَت م باشي دةناسم .
ئةنتؤنيؤ
دةبيَ طويَرِاية َل مب ( .بؤ رايؤال) ئةمةيش بة هؤو طةرِان بة دواى تؤوة بوو ؛
بة م هيض ضارة نيية ؛ دةبيَت م سزاكة وةربطرم .
ئةى تؤ ضي دةكةيت  ،ئيَستا لة بةر ثيَويستيم
ناضارم داواى جزدانةكةم بكةمةوة ؟ ئةوةى زةر دلَتةنطم دةكاد
زياتر ئةوةية كة م ناتوامن هيض بؤ تؤ بكةم
ضونكة ؤؤم وا لة كيَشة ئا وم  .تؤ بة واق ورماوى وةستاويت ؛
بة م دلَ)ؤش و ئاسوودة بة .
دووةم ئةفسةر
بة ِريَزم  ،ئادةى  ،با برِةي .
ئةنتؤنيؤ
دةبيَ داواى هةنديَك ثارةد ل َي بكةمةوة .
رايؤال
طةورةم  ،كام ثارة ؟
ئايا هى ئةو ضاكة و دلَنةرمييةى تؤ ليَرة ثيشانى منت دا ،
بةشيَكيشي بة هؤى ئةو كيَشةيةى ئيَستا تيَي ئا ويت ،
لةو توانا كةم و نةدارانةى هةمة
م هةنديَكت بة قةرز ثيَ دةدةم  .ئةوةى هةمة زةر نيية ؛
ئةوةى هةمة لةطة َل تؤ بةشي دةكةم ؛
فةرموو  ،ئةمةش نيوةى طة ينةكةم .
ئةنتؤنيؤ
ئاوا ؤؤد ليَم نةناس دةكةيت ؟
ئايا دةشيَت ضاكة و ثياوةتيم وا
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لة تؤ نةكاد برِوا بيَنيت ؟ كلَؤلَيم مةكوليَنةوة ،
نةوةَ وام ل َي بكاد ببم بة مرةريَكى نادروست
بةوةى منةتت لةسةر بكةم بةو ضاكييانةى
لةطةلَ تؤم كردوون .
رايؤال
م بة هيض ضاكةيةكى تؤ نازامن ،
تؤش نةبة دةن و نة بة روؤسار ناناسم .
م زيَي لة درة  ،هيض و ثووضي  ،و ِريَنةى سةرؤؤشي
رقم لة سثلَةيي مرةرة ،
يان هةر ئاكاريَكى ؤراثةكاريية كة طةندةلَيية تووندةكةى
لةناو ؤويَنى الوازماندا جيَطرية .
ئةنتؤنيؤ
ئاى ؤوداى مةزن !
دووةم ئةفسةر
ئادةى  ،بة ِريَزم  ،با برِةي .
ئةنتؤنيؤ
ريَم بدة كةميَك بدويَم  .ئةو طة ةى تؤ ليَرة دةيبينيت
نيوةى ذيانيم لةناو شةويالطى مةر دةرباز كردووة ،
ئةوم بة جؤريَك لة ثريةزى ؤؤشةويستى دلَ)ؤش كردووة ،
ويَنةكةو ئةويشم ثةرستووة  ،كة م وام زانى موذدةو
هةرة شايستةيي و جواميَرو ليَدةكةويَتةوة .
يةكةم ئةفسةر
ئةوة ض ثةيوةندى بة ئيَمةوة هةية ؟ كاد تيَدةثة ِريَت  ،با برِةي .
ئةنتؤنيؤ
بة م ئةم ؤواوةندة ضةندة ثيس و طاورانةية !
ئةى (سيَباس يان)  ،تؤ روؤسارى جوانى ؤؤد شةرمةزار كرد .
تاقة ؤةوشي سروشتى مرةر دلَ و ناؤة:
كةس ثيَي ناطوترىَ شيَويَنراو جطة لةوةى دلَ رةق و د َل ناساؤة .
ضاكى جوانيية ؛ بة م ؤراثييةكى جوان
دةفريَكى بؤشة  ،رازيَنراوةتةوة بة دةستى شةيتان .
ئةفسةر يةكةم
ئةو ثياوة ؤةريكة وا شيَت دةبيَت  .بيبةن  .بة ِريَزم  ،وةرة  ،وةرة .
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ئةنتؤنيؤ
با برِةي .
(ئةنتؤنيؤ لةطة َل ئةفسةرةكان دةرِواد)
رايؤال
وابزامن وشةكانى ئةو ئةوةندة بة برِواوة كران ،
ئةو برِواى بة ؤؤو هةبوو ؛ جا با منيش بكةومة طومان .
ئةى ئةنديَشة  ،بةراست دةرب وو  ،ئؤه  ،ببة راسيت ،
كة ئةو منى بة برا شريينةكةم زانى !
سيَر تؤبي
و كؤثلة شيعر يان
وةرة ئيَرة  ،سوارضاَ ؛ وةرة ئيَرة ( ،فابيان) ؛ هةند َ
دوو قسةى نةستةق بؤ يةكي دةضرثيَنني .
رايؤال
ئةو ناوى (سيَباس يان)ى هيَنا  .م دةزامن براو ؤؤم
هةمان شيَوةى منى هةية ؛ كةضي كةسيَكى وا و واوايي وةَ ؤؤم
بة روؤسار براو منة ؛ جا ئةويش لة هةمان ثؤشاَ ،
رةن و جوانى ؤؤو دةرؤستووة بة ريَكوثيَكى ضاَ ضاَ ،
م السايي كردنةوةى ئةوم  .جا ئةطةر ئةوة بيَتة سةملان ،
رةشةباكان دلَنةرم بوون  ،ثرِ ئةوينى تازةن شةثؤلة سويَرةكان !
(دةرِواد)
سيَر تؤبي
كو ِريَكى زةر نادلَسؤز و ثووضة  ،لة كةرويَشكيش ترسنؤكية .
نادلَسؤزييةكةى ئةو لة جيَ هيَشتنى برادةرةكةى ليَرة لة كاتى تةنطانةدا
دةردةكةويَت كة نكؤلَي ليَي كرد ؛ بؤ ترسنؤكيةكةشي لة (فابيان) بثرس .
فابيان
ترسنؤَ  ،ترسنؤكيَكى دلَسؤز و ثرِثةرستنكارى .
سيَر ئةندرو
بة روناكى ؤوا  ،ديسان دةضمةوة دواى و دةيكوومت .
سيَر تؤبي
وا بكة ؛ باش بيكووتة  ،بة م هةرطيز اشيَرةكةد هةلَمةكيَشة .
سيَر ئةندرو
ئةطةر وام نةكرد –
(دةرِواد)
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فابيان
وةرة باب ني ببينني ئة امى ئةو كارة .
سيَر تؤبي
م طرةو دةكةم هيض شتيَك رووناداد ئةم جارة .
(دةرِةن)
ثةردةى ضوارةم
دميةنى يةكةم

ثيَش مالَي (ئؤليظيا)
(سيَباس يان و فيَستة ديَنة ذوورةوة)
فيَستة
دةتةويَت باوةرِم ثيَ بيَنيت كة وا م بة دواى تؤدا نةنيَردراوم ؟
سيَباس يان
برِة  ،وازم ليَ بيَنة  ،تؤ كةسيَكى طيَليت ؛
دةى زوو لة كؤلَم بةرةوة .
فيَستة
بة رِاستى باش روالَةتكارى دةكةيت ! م تؤ ناناسم ؛ هةروا ؤامنةكةم
منى بة دواى تؤدا نةناردووة تا داواد ل َي بكةم ب يت قسةى لةطةلَدا بكةيت ؛
ناويشت بة ِريَز (سيَزاريؤ) نيية ؛ ئةمةو بة دةموضاويشمةوةية لوود نيية .
هيض شتيَك كة واية وا نيية .
سيَباس يان
ربيَذة .
تكاد ليَ دةكةم طةوجايةتى ؤؤد لة جيَطةيةكى تر هةلَ ِ
تؤ م ناناسيت .
فيَستة
طةوجايةتى ؤؤم ! ئةو وشةيةى لة هةنديَك ثياوى مةزنةوة بيستووة  ،جا
ئيَستا بة سةر طيَليَك تاقي دةكاتةوة  .طةوجايةتى ؤؤم ! دةترسم دنيا ،
ئةو طيَلة شث ِريَوة مةزنة  ،ببيَتة روالَةتكار و ؤؤنويَ  .ئيَستا تكاد ليَدةكةم ،
روالَةتة سةيرةكةد دامبالَة و ثيَم بلَ َي ضي بؤ ؤامنةكةم هةلَبَ ِريَذم  .ئايا بؤ
ربيَذم كة تؤ ديَيت ؟
ئةو ئةوة هةلَ ِ
سيَباس يان
تكاد ليَدةكةم  ،ئةى طالَتةجارِى طيَل  ،لة كؤلَم ببةوة ؛
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ئةو ثارةية بؤ تؤ ؛ ئةطةر زياتر مبيَنيتةوة
ئةوا م شتيَكى ؤراثيد ثيَدةدةم .
فيَستة
بة ئايينم  ،تؤ كةسيَكى دةست كراوةيت  .ئةو كةسة ذيرانةى
ثارة بة كةسانى طيَل دةدةن دواى ضواردة سالَيش لة ثارةدانةكةيان
ناوبانطيَكى ضاَ ثةيدا دةكةن .
(سيَر ئةندرو  ،سيَر تؤبي و فابيان ديَنة ناوةوة)
سيَر ئةندرو
ئيَستا  ،بة ِريَزم  ،جاريَكى تر تؤم بينيةوة ؟
(لة سيَباس يان دةداد) ئةمة با بؤ تؤ بيَت .
سيَباس يان
بؤضي  ،ئةمة و ئةمة و ئةمةش بؤ تؤ .
(لة سيَر ئةندرو دةداد)
ئةرىَ ئةو هةموو ؤةلَكة شيَت بوون ؟
سيَر تؤبي
بوةستة طةورةم  ،ئةطينا ؤة ةرةكةد فريَدةدةمة سةر مالَةكة .
(سيَباس يان دةطريَت)
فيَستة
يةكسةر م ئةوة بة ؤامنةكةم رادةطةيةمن  .م نامبة اليةنطرى هيض
كةسيَكتان بؤ ئةو دوو ثيَنسةى ثيَتان داوم .
(دةرِواد)
سيَر تؤبي
وةرة ئةمالوة  ،بة ِريَزم ؛ ؤؤ راطر بة .
سيَر ئةندرو
نةؤيَر  ،بةرو بدة  .م بة ريَطايةكى تر لةطة َل ئةو ريَك دةكةوم ؛
ئةطةر لة (ئيلرييا)دا ياسا هةبيَت  ،م سكا ى ثةالماردان لة دذيدا بةرز دةكةمةوة؛
ئةطةرضي يةكةجمار م لةوم دا  ،بة م ئةمة كاريطةرى نيية .
سيَباس يان
دةستت ال ببة .
سيَر تؤبي
وةرة  ،بة ِريَزم  ،م ليَناطة ِريَم برِةيت  .وةرة  ،ئةى سةربازى طةنج ،
اشيَرةكةد هةلَطرةوة ؛ تؤ باش فيَر بوويت  .دةى وةرة .
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سيَباس يان
ؤؤ م لة ضنطت دةرباز دةمب  .ئيَستا ضي دةكةيت ؟
ئةطةر ضيي بويَريت مبورذيَنيت  ،اشيَرةكةد هةلَكيَشة .
(اشيَر هةلَدةكيَشيَت)
سيَر تؤبي
ضي  ،ضي ؟ نةؤيَر  ،كةواتة ثيَويستة م تؤزيَك يان دوو تؤز
ؤويَنى رووقاميى لة الشةد دةربهيَنم .
(اشيَر هةلَدةكيَشيَت)
(ئؤليايا ديَتة ناوةوة)
ئؤليايا
بوةستة  ،تؤبي ؛ م ذيانت دةفةوتيَنم  ،داوا دةكةم بوةستيت .
سيَر تؤبي
ؤاتوونةكةم !
ئؤليايا
ئايا هةتا هةتاية وا دةبيَت ؟ ئةى بةدبةؤتى ناكةس ،
ئةم رةفتارة بؤ ناو ضيا و ئةشكةوتة كيَوييةكان طو اوة ،
كة لةويَدا رةفتارجوانى نةطوتراوةتةوة ! لةبةرضاوم برِةن !
ئةمة لة د َل مةطرة ( ،سيَزاريؤ)ى ئازيز –
نامةردى رةقةكار  ،برِة !
(سيَر ئةندرو  ،سيَر تؤبي  ،فابيان دةضنة دةرةوة)
تكاد ليَدةكةم  ،هاو ِريَي ميهرةبان ،
با ذيرو نايابت  ،نةَ سؤزد  ،ببيَتة دادوةر
لةم كةتنة ناشارستانى و نادادثةروةرانةيةى
دذو ئارامى تؤ كرا  .لةطةلَم وةرةوة بؤ مالَةوة ،
لةوىَ بؤد دةطيَرِمةوة ئةم نامةردة ضةندي
كةت و ثةتنى ب َي سوودى كردووة  ،رةنطة تؤ
ثيَكةنينت بةمةيان بيَت  .تؤ هةر دةبيَت لةطةلَم بيَيت ؛
رةتى مةكةرةوة  .لةبةر ؤاترو م بة نةفرةتى بكة!
ئةو دلَي هةذارى منى بؤ تؤ راضلَةكاند و كردى سةرنطون.
سيَباس يان
و؟
ئةوة ماناى ضيية ؟ تةوذمى رووداوةكان دةرِةن بةرةو كو َ
يان م شيَتم  ،يان ئةوانة بريتني لة ؤةونى شةوىَ .

97

با ئةنديَشة هةستةكامن لة رووبارى بريضوونةوة هةلَكيَش ؛
ئةطةر ئةمة ؤةون بيَت  ،با ؤةوتنم هةر دريَذة بكيَش !
ئؤليايا
نةؤيَر  ،وةرة  ،تكا دةكةم  .ئايا تؤ ئةوة ناكةيت م ليَت داوا دةكةم !
سيَباس يان
ؤاتوونةكةم  ،بة قسةد دةكةم .
ئؤليايا
ئؤه  ،وا بلَيَ و واش بة  ،ئةى طيانةكةم !
(دةرِةن)
دميةنى دووةم

مالَي (ئؤليظيا)
(ماريا و فيَستة ديَنة ذوورةوة)
ماريا
ئادةى  ،تكاية ئةم كةواية بكة بةر و ئةم ريشة لة ؤؤد خبة ؛ وا بكة ئةو
باوة ِر بكاد تؤ (سيَر تؤثاس)ى قةشةيت ؛ ؤيَرا بة  .هةر كة تةواو بوويت
م بانطى(سيَر تؤبي) دةكةم .
(دةرِواد)
فيَستة
باشة  ،م دةيثؤشم  ،جا م ؤؤم لة ثشت ئةمةوة دةشارمةوة ؛ ؤؤزطة
م يةكةم كةس بوام ؤؤم لةناو ئةو كةواية بشاردايةتةوة  .م ئةوةندة
كةلَةطةد نييم تا ئةو كارة بةباشي بكةم و ئةوةندةش الواز نيم تا
بة قوتابيةكى باشم ت َي بطةن ؛ بة م وةَ دةلَيَ كةسيَكى دلَسؤز و
ميوانثةروةر ئةوةندةى ثياويَكى مالَداريكةرو زانايةكى
مةزن و ضاكة  .ئا ئةوةتا هاوبةشةكامن ديَنة ناوةوة .
(سيَر تؤبي و ماريا ديَنة ناوةوة)
سيَر تؤبي
(جؤر)و ؤواوةند ثريةزد بكاد  ،ئةى مام قةشة .
فيَستة
رةذ باش  ،سيَر تؤبي ؛ ضونكة وةكو رةبةنة ثريةكةى (ثرا )  ،ئةوةى
هةرطيز قةلةم و مةرةكةبي نةبينيووة  ،زةر ذيرانة بة ك ي براو شا
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(طؤربةدةَ)ى طوتبوو ئةوةى هةية هةية ؛ جا م كة مام قةشةم ؛
بؤضي ئةوة هةر ئةوةية  ،هةية ش هةر هةية ية؟
سيَر تؤبي
برة الى ئةو  ،سيَر تؤثاس .
فيَستة (دةنطى ؤؤو دةطؤ ِريَت و هاوار دةكاد)
سآلود ليَ بيَت ! سآلو لةوةى ناو زيندان !
سيَر تؤبي
ئةو نامةردة لة ؤؤطؤرِي دا باشة ؛ نامةرديَكى ضاكة .
مالاؤليؤ (لةناوةوة)
ئةوة كيَية لةو َى بان دةكاد ؟
فيَستة
ئةوة (سيَر تؤثاس)ى قةشةية  ،هاتووة بؤ سةردانى (مالاؤليؤ)ى شيَت .
مالاؤليؤ
سيَر تؤثاس  ،سيَر تؤثاس ( ،سيَر تؤثاس)و ضاَ  ،برِة الى ؤامنةكةم .
فيَستة
ئةى جنؤكةى شةيتانى بةرباد  ،لة الشةى دةرضة ! تؤ ضؤن ئةم ثياوةد طرفتار كردووة !
تؤ باسي هيض ناكةيت جطة لة ؤامنان ؟
سيَر تؤبي
دةخمؤش  ،ئةى مام قةشة .
مالاؤليؤ
مام (تؤثاس)  ،كةس وةكو م ؤراثة و ستةمى بةرامبةر نةكراوة  .مام (تؤثاس)و ضاَ ،
وا نةزانيت م شيَتم ؛ ئةوان منيان لةو تاريكيية ترسناكة داناوة .
فيَستة
روود رةش بيَت  ،ئةى شةيتانى ناثاَ ! م بة سووكيي وشة بانطت
دةكةم  ،ضونكة م يةكيَكم لةو كةسة نةرم و نيانانةى بة ِريَزةوة لةطةلَ
شةيتانيش دةدويَت  .تؤ دةلَيَيت مالَةكة تاريكة ؟
مالاؤليؤ
بةقةد دةزةة  ،مام (تؤثاس) .
فيَستة
و ثة ةرةى سيَ اليي تيَداية كة هيَندةى سةنطةرةكان رةشن  ،هةروا
بؤضي  ،ئةو َ
دةالقة و كةليَنى بةرزى رووةو باشوورى باكوورى تيَداية كة هيَندةى عاج ثرِشنطدارن ؛
كةضي تؤ داد و بيَدادتة لة دةست ريَطرو كردن لة روناكى ؟
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مالاؤليؤ
بة ِريَز (تؤثاس) م شيَت نيم  .م ثيَت دةلَيَم ئةم مالَة تاريكة .
فيَستة
ثياوى شيَت  ،تؤ هةلَةيت  .م دةلَيَم هيض تاريكييةَ نيية جطة لة
نةزانى ؛ تؤش تيايدا طريد ؤواردووة زياتر لةوةى ميسرييةكان
لةناو تةم و مذةكاندا طريييان ؤوارد .
مالاؤليؤ
م دةلَيَم ئةو مالَة هيَندةى نةزانى تاريكة  ،ئةطةرضي
نةزاني هيَندةى دةزةة تاريك بوو ؛ م دةلَيَم هيض كةسيَك وةَ م
ؤراثةو واى لةطةلَدا نةكراوة  .م لة تؤ شيَتي نيم ؛
بة هةر ثرسياريَكى ذيرانة و بةجيَ تاقيم بكةرةوة.
فيَستة
بري و راو (فيساطؤرس) لة بارةى بالَندةى كيَويةوة ضيية ؟
مالاؤليؤ
ئةوةية كة رةنطة رةىي داثريةكامنان لةناو الشةى ئةودا جيَطري بوو بيَت .
فيَستة
بري و راو تؤ لةبارةى ئةمةوة ضيية ؟
مالاؤليؤ
م بةشيَوةيةكى با بري لة رةح دةكةمةوة و هيض ريَطايةَ نيية بؤ سةملاندنى بريوراكةى ئةو.
فيَستة
ؤواد لةطةلَ  .تؤ هةر لة تاريكييدا مبيَنةوة  :تؤ دةبيَت بريوراو
(فيساطؤرس) ثةسند بكةيت بةر لةوةى م بريار بدةم تؤ ذيريت ؛
هةروا دةبيَت لةوة بيسيت كةلَةشيَرو دارستان بكوذيت  ،نةوةَ رةىى
داثريةتى تيَدا بيَت  .ؤوا ىافيز .
مالاؤليؤ
مام (تؤثاس)  ،مام (تؤثاس) !
سيَر تؤبي
ئةى مام (تؤثاس)ى هةرة نازدار !
فيَستة
نا  ،م لة هةموو ئاويَكدا مةلة دةكةم .
ماريا
تؤ دةتتوانى ئةم كارة بةب َي ريش و كةوايةكةشت بكةيت :
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ئةو تؤ نابينيَت .
سيَر تؤبي
ئيَستا برِة الى و بة دةنطى ئاسايي ؤؤد لةطةلَي بدووَ  ،دوايي وةرةوة و ثيَم بلَيَ تؤ ضؤن
ئةو دةبينيت  .ؤؤزطة لةم طةمة و بةزمة رزطارمان دةبوو  .جا ئةطةر ئةو بة ئاسوودةيي
بةرة بكريَت  ،ثيَم باشة وا بكريَت ؛ ضونكة م ئيَستا كةوتوومةتة بةر رق و
توورةيي ك ة براكةم كة ناتوامن ضيي بة سةالمةتى لةو بةزم و طةمةية تا ئةو
كؤتايية بةردةوام مب  .ئادةى وةرة با ب ينة ذوورةكةى م .
(لةطة َل ماريا دةرِواد)
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

ئةى (رةبني)  ،ئةى (رةبني)ى كةيف)ؤش ،
ثيَم بلَيَ ؤامنةكةد ضؤنة .

مالاؤليؤ
ئةى طيَل !
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

بة ؤواى  ،ؤامنةكةم دلَرِةقة .

مالاؤليؤ
ئةى طيَل !
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

خماب  ،ئةو بؤضي واية ؟

مالاؤليؤ
دةلَيَم ئةى طيَل !
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

ئةو كةسيَكى دو ؤؤشدةويَت –

ئةوة كيَية بان دةكاد  ،ها ؟

مالاؤليؤ
ئةى طيَلي ضاَ  ،وةكو هةموو جاريَك لة دةستى م ثاداشت وةردةطريت ،
يارمةتيم بدة بؤ هيَنانى مؤميَك  ،ثيَنووسيَك  ،مةرةكةب و كارةز ؛
ضونكة م ؤانةدامن  ،بؤ ئةمانة سوثاسطوزارى تؤ دةمب .
فيَستة
بةريَز (مالاؤليؤ) ؟
مالاؤليؤ
بةلَ َي  ،ئةى طيَلي ضاَ .
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فيَستة
بةداؤةوة  ،طةورةم  ،ئةوة ضؤن هةر ثيَنج هةستةكاني ؤؤتت لة دةستدا ؟
مالاؤليؤ
طيَلة  ،هةرطيز هيض كةسيَك نةبووة وةَ م ؤراثةو لةطةلَدا كرابيَت ؛
م بةقةد تؤ هزر و هؤشم باشة  ،ئةى طيَل .
فيَستة
بة م وةَ م ؟ كةواتة بةرِاستى تؤ شيَتيت  ،ئةطةر هزر و هؤشي تؤ
لة هى طيَليَك باشي نةبيَت .
مالاؤليؤ
ئةوان ليَرة منيان وةكو ثارضة شتيَك داناوة ؛ منيان لة تاريكيدا طرتووة ،
و دريَذ دةنيَرنة الم و ضييان ث َي بكريَت دةيكةن
ثياوى ئاييين  ،كةرو طو َ
تا رووبةروو ثيَم بلَيَ تؤ شيَتى .
فيَستة
ئاطاد لة قسةكانى ؤؤد هةبيَت  :ثياوة ئاينييةكة ليَرةية .
(وةَ سيَر تؤثاس دةدويَت) مالاؤليؤ  ،ؤوا عةقلَت ث َي بداتةوة !
هةولَ بدة بنوويت  ،وازيش لة فلَتة فلَتى ثووضت بيَنة .
مالاؤليؤ
مام (تؤثاس) !
فيَستة
هيض قسةيةكى لةطةلَ مةكة  ،ئةى هاو ِريَي ضاَ ( – .وةَ فيَستة دةدووَ) ك َي  ،م  ،طةورةم ؟
م  ،نا  ،طةورةم  .ؤوا ئاطاى ليَت بيَت مام (تؤثاس)ى ضاَ  – .ىةزرةتى (مريةم)  ،ئامني – .
بةلَيَ  ،وا دةكةم  ،طةورةم  ،وادةكةم .
مالاؤليؤ
طيَلة  ،طيَلة  ،م دةلَيَم !
فيَستة
خماب  ،طةورةم  ،ئارام بطرة  .تؤ ضي دةلَيَيت  ،طةورةم ؟
م لةسةر قسةكردن لةطةلَ تؤ سةرزةنشت كرام .
مالاؤليؤ
ئةى طيَلي ضاَ  ،يارمةتيم بدة بة هيَنانى رةناكييةَ و هةنديَك كارةز .
م ثيَت دةلَيَم هزر و هؤشم وةكو هي هةركةسيَكى ترو (ئيلرييا) باشة .
فيَستة
بةداؤةوة  ،جاران تؤ وابوويت  ،طةورةم !
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مالاؤليؤ
سويَند بةم دةستةم  ،ئيَستاش وام  .ئةى طيَلي ضاَ  ،هةنديَك مةرةكةب ،
كارةز  ،رةناكى ؛ ئةوةى دةينووسم بطةيةنة ؤامنةكةم  .ئةوة سوودى
زيَيو بؤ تؤ دةبيَت لةو هةموو نامانةى طةياندووتة .
فيَستة
م بؤ ئةمة يارمةتيت دةدةم  .بة م بة راستى ثيَم بلَ َي  ،ئايا بةراستى تؤ
شيَت نيت  ،ياؤود تؤ تةنيا وا ؤؤد دةنويَنيت ؟
مالاؤليؤ
باوةرِد بيَت  ،م شيَت نيم ؛ م راستيت ثيَدةلَيَم .
فيَستة
نةؤيَر  ،م هةرطيز بة كةسيَكى شيَت باوة ِر ناكةم تا ميَشكى نةبينم .
م روناكى و كارةز و مةرةكةبت بؤ ديَنم .
مالاؤليؤ
ئةى طيَل  ،م ثاداشتى ئةمةد بة ضاكيي شيَوة دةدةمةوة ؛
تكاية برِة .
فيَستة (طؤرانى دةض ِريَت)

م وا ضووم  ،طةورةم ،
هةر تازة لةوىَ بووم  ،طةورةم ،
جاريَكى ديكة ديَمةوة الى تؤ ،
لة ساتيَكى كةم ،
وةكو كةسة ؤراثة كؤنةكة لة الد هةم ،
تا ثيَويستيت دابني بكةم  ،هؤ  ،هؤ ؛
ئةو كةسةى بة ؤة ةريَكى داري
لة كاتى توورِةيي و دلَي ثرِ لة قني ،
هاوار دةكاد بؤ شةيتانى ب َي باَ ،
وةكو كو ِريَكى شيَت و بيَ ئاوةز،
نينؤكت بكة  ،باوكة بلةز  ،بلةز.
ؤوا ىافيز  ،ئةى شةيتانى ثياوضاَ .

دميةنى سيَيةم
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(دةرِواد)

ناو باخضةي (ئؤليظيا)
(سيَباس يان ديَتة ذوورةوة)
سيَباس يان
ئةوة هةواى تازةية ؛ ئةمةش ؤؤرو شكؤدارة ؛
ئةو ئةم مروارييةى ثيَدام  ،هةستى ثيَدةكةم و دةشيبينم ؛
ئةطةرضي سةرسورِمان وا ضواردةورى م دةتةنيَت ،
كةضي ئةوة شيَتبوون نيية  .ئةدى ( ،ئةنتؤنيؤ) لة كويَية ؟
م نةمتوانى لة ؤانةى (فيلةكة)دا بيدةزمةوة ؛
ئةطةرضي ئةو لةوىَ بوو ؛ لةويَش ئةو زانيارييةم دةستكةود ،
ئةو هةموو اليةكى شارةضكةكة طةرِاوة بؤ دةزينةوةى م .
رةنطة ئامؤذطارييةكانى ئةو ئيَستا ؤزمةتيَكى زيَرِي بة م بكاد ؛
ضونكة ئةطةرضي رةىم بةباشي لةطةلَ هةستةكامندا مشت و مرِيانة
لةسةر ئةوةى رةنطة ئةمة هةلَةيةَ بيَت  ،بة م شيَتى نيية ،
كةضي ئةم رووداوة و الفاوى ئةم بةؤتة ضاكة
تا ئيَستا هةموو منوونةيةَ  ،هةموو ذيربرييةكى رةتداوة ،
كة وام ليَ دةكاد باوةرِ بة ضاوانى ؤؤم نةكةم و
لةطةلَ ميَشكى ؤؤم بكةومة زةرانبازى  ،كة وام ليَ دةكاد
متمانة بة هي يَك نةكةم كة وا م شيَتم ،
ئةطينا دةبيَت ؤامنةكة شيَت بيَت ؛ جا ئةطةر وابواية  ،نةيدةتوانى
كاروبارى مالَةكةى هةلَسو ِريَنيَت  ،فةرمان بة دارودةستةكةى بكاد ،
مامةلَة و سةوداكارى وةربطريَت و بيانداتةوة و رةوانةيان بكاد ،
بةو ريَكوثيَكى و ذيرو و ضةسثاوى و وةستاوييةوة ،
وةَ م بة ؤؤم دةبينم وا دةكاد  .شتيَك لةمةدا هةية
كة فرِوفيَلَة  .بة م ئةوا ؤامنةكة ؤؤو ديَت .
(ئؤليايا و قةشةيةَ ديَنة ناوةوة)
ئؤليايا
طلةيي لةو ثةلةثةلييةى م مةكة  .ئةطةر تؤ نيازد ضاكة ،
ئيَستا لةطة َل م و ئةو ثياوة ثريةزة وةرة
ب ينة ناو ئةو ثةرستطا تايبةتييةى ئةوىَ ؛ لةوىَ  ،لةبةردةم
ئةو و لة ذيَر بنمي ة ثريةزكراوةكةى ئةوىَ ،
بةلَيَنى مسؤطةرى دلَسؤزى طة انةمت بدةروَ ،
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تا رةىي هةرة ىةسوود و يةطجار بةطومامن
بتوانيَت ئاسوودة بذيت  .ئةو ئةمة دةشاريَتةوة
تا ئةو كاتةى بةؤؤد دةتةويَت بزانريَت ،
ئةوسا كاتى زةماوةندةكةمان رادةطةيةنيني
كة لةطةلَ ثايةكةمدا بطو يَت  .ضي دةلَيَيت ؟
سيَباس يان
م بةدواى ئةو ثياوة دةكةوم و ديَم لةطةلَ تؤ ؛
دواى سويَندى دلَسؤزى  ،هةتا هةتاية راستطؤ دةمب بؤ تؤ .
ئؤليايا
جا ريَطاكة بطرة بةر  ،باوكى ضاَ ؛ با بدرةوشيَتةوة ئامسان
تا ئاطادارى ئةو كارةى م بيَت بة شيَوةيةكى جوان !
(دةرِةن)
ثةردةى ثيَنجةم
دميةنى يةكةم

بةردةم مالَي (ئؤليظيا)
(فيَستة و فابيان و ئؤليايا ديَنة ذوورةوة)
فابيان
و نامةكةى ببينم .
ئيَستا  ،ضونكة تؤ منت ؤؤشدةويَت  ،ليَطةرِ َ
فيَستة
بةريَز (فابيان)ى ضاَ  ،داواى شتيَكى ديكةم ل َي بكة .
فابيان
هيض شتيَك .
فيَستة
نةتةوىَ ئةو نامةية ببينيت .
فابيان
ئةوة وةَ ئةوةية سةطيَكم ثيَ بدةيت و لة جياتى ئةوة داواى سةطيَكى تر بكةيتةوة .
(مري  ،رايؤال  ،كوريؤ و طةورةثياوان ديَنة ناوةوة)
مري
هاو ِريَيان  ،ئيَوة ؤةلَكانى سةر بة (ئؤليايا) ؤامن ؟
فيَستة
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بةلَيَ  ،طةورةم  ،ئيَمة هةنديَك لة دارودةستة رازاوةكةى ئةوي .
مري
م تؤ باش دةناسم  .تؤ ضؤنيت  ،ئةى هاو ِريَي ضاكم ؟
فيَستة
بةرِاستى  ،بة ِريَزم  ،باشيم بةهؤو دوذمنةكامنةوة و ؤراثيم بةهؤو هاو ِريَكامنةوة .
مري
دةقاودةق ثيَ ةوانةية  :باشييت بةهؤو هاو ِريَكانتةوة .
فيَستة
نةؤيَر  ،طةورةم  ،ؤراثيم .
مري
ئةمة ضؤن دةبيَت ؟
فيَستة
بة ىةزرةتى (مريةم)  ،طةورةم  ،ئةوان ستايشم دةكةن و دةمكةن بة كةر  .كةضي
دوذمنةكامن بة ئاشكرا ثيَم دةلَيَ كةريت ؛ جا  ،طةورةم  ،بة هؤو دوذمنةكامنةوة ،
م قازانج دةكةم بةوةى ؤؤم دةناسم  ،بة م لةاليةن هاو ِريَكامنةوة ؤراثةم لةطة َل دةكريَت ؛
جا ضونكة دةرة امةكةى وةكو ماضكردن واية  ،ئةطةر ضوار جاران شتيَك بكةيتة نةريَنى
دوو ئةريَنى ليَدةكةويَتةوة  ،ئةى بؤضي وا نةبيَت  ،ؤراثيم بةهؤو هاو ِريَكامنةوة ،
باشيم بةهؤو دوذمنةكامنةوة .
مري
سةيرة  ،ئةمة شتيَكى نايابة .
فيَستة
طةورةم  ،بة ئايينم  ،ئةمة وا نيية ؛ ئةطةرضي ثيَت ؤؤشة يةكيَك بيت لة
هاو ِريَكامن .
مري
تؤ بةهؤو منةوة ؤراثيد ل َي نايةد  .بيطرة ئةم زيَرِة بؤ تؤ .
فيَستة
بة م ئةمة دةبيَتة دووبارة ثيَدان  ،طةورةم  ،ئةطينا ىةزم ليَ بوو تؤ
يةكيَكى ديكةشم ث َي بدةيت .
مري
ئؤه  ،تؤ ئامؤذطارييةكى ؤراثم دةكةيت .
فيَستة
طةورةم  ،ضاكى ؤؤد خبةرةوة طريفانت  ،تةنيا بؤ ئةم جارة ،
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با جةستة و رةىت طويَرِايةلَي ئةمةى م ب .
مري
باشة  ،م دةمبة طوناهكاريَكى طةورةتر ئةطةر ببمة كةسيَكى بيَ بار و هةلثةرست.
بيطرة  ،ئةمةش يةكيَكى تر .
فيَستة
يةكةمني  ،دووةمني  ،سيَيةمني  ،طةمةيةكى ؤؤشة ؛ ثةندةكةى ثيَشينان
دةلَيَت سيَيةميان هى هةموويان دةداد  .طةورةم  ،رةوتى سيَيةمني لة مؤسيقادا
رةوتيَكى باشة ؛ يان  ،طةورةم  ،زةنطةكانى (سيَنت بيَنيَت)  ،رةنطة ئةوةد خباتة ميَشكةوة –
يةَ  ،دوو  ،سيَ .
مري
تؤ ناتوانيت هةلَم)لَةتيَنيت و بةم بؤنةية ثارةى زيَيم ل َي دةربهيَنيت ؛ ئةطةر تؤ
وا بكةيت ؤامنةكةد بزانيَت م ليَرةم بؤ ئةوةى قسةى لةطةلَدا بكةم و ئةو لةطةلَ
ؤؤد بيَنيتة ئيَرة  ،رةنطة بةؤشندةييم ثي بكاد .
فيَستة
بة ىةزرةتى (مريةم)  ،طةورةم  ،اليةالية بؤ بةؤشندةييت بكة تا ديَمةوة  .م دةضم ،
طةورةم ؛ بة م م نامةويَت تؤ وا بري بكةيتةوة ىةزى م بؤ هةبوونى ثارة طوناهيَكى
وةَ ضلَيَسيية  .بة م  ،طةورةم  ،وةَ تؤ ؤؤد دةيلَيَيت  ،با بةؤشندةييت
سةرؤةويَك بكاد ؛ م بةم زووانة واطاى ديَنمةوة .
(دةرِواد)
(ئةنتؤنيؤ و ئةفسةرةكان ديَنة ناوةوة)
رايؤال
طةورةم  ،ئةوا ئةو ثياوةى منى رزطار كرد ديَتة ئيَرة .
مري
م روؤسارى ئةوم ضاَ لة بري ماوة ؛
كةضي كاتيَك ئةوم بينى بوو روؤسارى ثيس ببوو و
رةش بوو وةَ هي (رولكان) 26لةناو دووكةلَي شةرِدا .
ئةو كاثتنى كةشتيؤكةيةكى طةندةى وا هيض بوو ،
كة لة تةنكاواندا دةرِواد و بارةكةيشي بيَ بةهاية ،
ئةو شة ِريَكى وا سةؤتى دذ بة ئيَمة كرد
لةطةلَ كةشتيية هةرة نازدارةكةى طةلةكةشتييةكةمان
( 26رولكان) ؤواوةندى ئاطرة لةالى رةمانةكان و لةسةر شيَوةى ئاسنطةر ثيشان دراوة ( .و).
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كة تةنانةد زمانى ئةوانةى لةم شةرةدا لةناوضوون
هاواريان بؤ ناوبان و ئازايةتى ئةو دةكرد  .مةسةلة ضيية ؟
ئةفسةرى يةكةم
(ئؤرسينؤ)  ،ئةوة ئةو (ئةنتؤنيؤ)يةية
كة كةشتى (فينيكس)ى ئيَمةى لة (كاندى)ةوة بةبارةوة رفاند ؛
ئةوة ئةو كةسةية ؤؤو هةلَداية سةر كةشتى (تايطةر) و
لةو شةرةدا (تيتؤس)ى كورى براد قاضي ؤؤو لةدةست دا .
ليَرة لةناو شةقامةكامناندا  ،نة شةرم و نة شكؤو هةية ،
كةوتبووة دةمةقالَي لةطةلَ ؤةلَك و ئيَمةش طريان .
رايؤال
طةورةم  ،ئةو ضاكةى لةطةلَ م كرد  ،اشيَرو هةلَكيَشا بؤ اليةنطرو م ؛
بة م لة كؤتاييدا قسةو سةيروسةمةرةى لةطةلَدا كردم .
م نةمزانى قسةكانى ضني جطة لة شيَتايةتى و ميَشك تيَك وون .
مري
ئةى ضةتةى دةريايي ناودار  ،تؤ ئةى دزى ناو ئاوة سويَرةكان !
ئةوة ض ئازايةتييةكى طيَالنةية تؤو ؤستؤتة بةر بةزةيي ئةوان
كة تؤ ئةوةندة ؤويَ و زيانت لةوان داوة ،
ئةوان بوونةتة دوذمنى تؤ ؟
ئةنتؤنيؤ
(ئؤرسينؤ)  ،ئةى طةورةى ؤانةدان ،
دلَ)ؤش بة كة م هةموو ئةو ناوانةى ثيَت بةؤشيم لة ؤؤمى دادةتةكيَنم :
(ئةنتؤنيؤ) تا ئيَستا نة دز بووة و نة ضةتة ،
ئةطةرضي دان بةوةدا دةنيَم  ،لة سةر بنارةيةكى ثتةو و تةواو ،
بوومةتة دوذمنى (ئؤرسينؤ)  .جادوويَك منى بةرةو ئيَرة راكيَشا :
ئةو كورِة هةرة سثلَةيةى لةو َى لة تةنيشتتةوة وةستاوة
م لة دةمى تووندوتيذى رقاوى ثرِكةيف دةريام
رزطار كرد ؛ ئةو تيَكشاويَكى بيَ ئوميَد بوو .
م ذيانى ئةوم دايةوة و ويَرِاو ئةوةش ؤؤشةويستى
ؤؤمم ب َي بةرامبةر و بيَسنوور ثيَي بةؤشي ،
هةمووشم بؤ ئةو تةرؤان كرد ؛ لة ثيَناوى ئةودا ،
تةنيا بؤ ؤؤشةويستى ئةو  ،م ؤؤم تووشى
مةترسيي ئةو شارةضكة دوذمنكارانةية كرد ؛

108

كاتيَك دةورة درابوو اشيَرم بؤ بةرطرى لةو هةلَكيَشا ؛
جا هةركة طريام بة ئاي و ئؤي وا ؤؤو دةرؤست ،
نايةويَت لة مةترسييةكةدا هاوبةشم بيَت ،
ؤؤو لة م نةناس كرد و ؤؤشي لة م بة دوور طرد ،
هةر لة ضاو ترووكانيَكدا وا ؤؤو نيشاندا بيست سالَ
دةبيَت منى نةبينيووة ؛ نكؤلَى لة جزدانةكةى م كرد ،
كة م نيو كاتذميَريَك ثيَش ئةوسا
ثيَم دابوو بؤ ؤؤو ليَي ؤةرج بكاد .
رايؤال
ضؤن دةبيَ ئةمة وا بيَت ؟
مري
ئةو ض كاتيَك طةيشتة ئةم شارةضكةية ؟
ئةنتؤنيؤ
ئةمرِة  ،طةورةم ؛ جا بؤ س َي مانطى ثيَشوو ،
ب َي ناوبرِ و نيَوان  ،ب َي يةَ ؤوولةَ ليَك دابرِان ،
ئيَمة شةو و رةذ ثيَكةوة بووي .
(ئؤليايا و دارو دةستةكةى ديَنة ناوةوة)
مري
ئةوة دةيريةكة ديَتة ئيَرة ؛ ئةوة ئامسانة ئيَستا بةسةر زةويدا دةرِواد .
بة م تؤ  ،ئةى هاورِوَ  ،قسةكانت شيَتني .
ئةو طة ة س َي مانطة ؤزمةتى م دةكاد –
كةضي بةم زووانة ثي لةو بارةيةوة دةبيستني  .بيبةنة ئةمالوة .
ئؤليايا
طةورةم  ،هةرضييةكى بويَت  ،ئةوةية كة وةرى ناطريَت ،
لةو ؤزمةتةى (ئؤليايا) لةطوينة بتوانيَت ثيَشكةشي بكاد ؟
(سيَزاريؤ)  ،تؤ بةلَيَنةكةى ؤؤد لةطة َل م نةبردة سةر .
رايؤال
ؤاتوونةكةم ؟
مري
ئةى (ئؤليايا)ى ميهرةبان –
ئؤليايا
تؤ ضي دةلَيَيت ( ،سيَزاريؤ) ؟ ئةى طةورةى ضاكم –
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رايؤال
طةورةى م دةيةويَت بدويَت ؛ ئةركةكةم وا دةكاد بيَدةن مب .
ئؤليايا
طةورةم  ،ئةطةر دةتةويَت بطة ِريَيتةوة سةر ئاوازى جاران ،
ئةمة هيَندة بيَتام بووة و طويَيةكامنى وا ل َي ثرِن
وةكو هاوار و لوورةى ثاش مؤسيقاليَدان .
مري
كةواتة هيَشتاش هةر دلَرِةقيت ؟
ئؤليايا
طةورةم  ،هيَشتا جيَطري و نةطؤرِم .
مري
ضي  ،جيَطرييت لةسةر ؤراثةكاريت ؟ ئةى ؤامنى ناشارستانى ،
رةىى م دلَسؤزتري قوربانى كة تا ئيَستا ثةرستنكارى
نيشانى دابيَت بؤ قوربانطة ناسوثاسطوزار و ئوميَدبرِةكةد
دةربرِيووة ! ئةر َى ضي بكةم ؟
ئؤليايا
طةورةم  ،ئةوة بكة كة ثيَي دلَ)ؤش دةبيت و لة ؤؤشت دةوةشيَتةوة .
مري
نازامن بؤض منيش وا نةكةم  ،ئةطةر دلَي ئةوةم هةبواية ،
وةكو ئةو دزة ميسرييةى لةسةروةؤتى مةرطدا ،
ئةو كةسةى كوشت كة ؤؤشي دةويست ؟  -ىةسوودى درِندانة
هيَنديَك جار جواميَرانة دةردةكةويَت  .بة م طويَت لةوةى م بيَت :
و دةدةيتة ؤانةى طووَ ثيَ ثيَنةدانةوة ،
ضونكة تؤ دلَسؤزى م فرِ َ
هةروا م كةميَك دةربارةى ئةوة دةزامن
كة واى كردووة لة جيَطاى راستةقينةى ؤؤشةويستى دلَت بة دوور مب ،
جا تؤ ئةى ستةمكارى سينة مةرِمةرِينى دلَرِةق بؤ ؤؤد بذو ؛
بة م ئةو يارةى م دةزامن تؤ ؤؤشت دةويَت ،
ئةوةى  ،سويَند دةؤؤم بة ؤوا  ،الى منيش زةرؤؤشةويستة ،
ئةو كةسة م لةبةر ضاوة بيَبةزةييةكانت الدةبةم
لةو شويَنةى كة ئةو تاجى دذ بة ويستى ؤودانةكةو ؤؤو لةسةرنراوة.
وةرة  ،كورِة  ،لةطة َل م ؛ بريةكامن ثيَطةيشتوون بؤ ؤراثةكارى :
م ئةو بةرؤةى الم ؤؤشةويستة دةكةمة قوربانى
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تا تؤلَة بكةمةوة لة دلَى قةلةرةشيَكى ناؤي كوتريَك بة ئاسانى .
رايؤال
جا م  ،بة دلَ)ؤشي و رازيبوون و ث ِر بة دلَ ،
بؤ ئاسوودةيي تؤ  ،هةزارجار دةمرم و دةضمة ذيَر طلَ .
ئؤليايا
و دةضيَت ؟
ئةوة (سيَزاريؤ) بؤ كو َ
رايؤال
بةدواى ئةوةى ؤؤشم دةويَت دةكةوم
ثي لةو ضاوانة و زيَي لة ذيانى ؤؤم ئةوم ؤؤش دةويَت،
ثي لةو ثيانةش كة ئةطةر رةذيَك هاوسةرى ؤؤمم بويَت .
ئةطةر م بة رووكةش وامب  ،با ئةوانةى ئامسان ببنة طةواهيدةرم
سزاى ذيامن بدةن ئةطةر م ئةو ؤؤشةويستييةم تيَك و ثيَكدةرم !
ئؤليايا
واى لة ؤؤم  ،م ضؤن رق ليَكراوةم ! ضؤن هةلَ)لَةتاوم !
رايؤال
كيَ تؤى هةلَ)لَةتاندووة ؟ ك َي ؤراثةى كردووة لةطةلَ تؤ؟
ئؤليايا
ئةرىَ تؤ ؤؤد لة بري كردووة ؟ ئايا لة ميَذة ئةوة روويداوة لة تؤ ؟
ئادةى بة دواى باوكة ثريةزةكةدا بنيَرن .
(كةسيَكى بةردةست دةرِواد)
مري
دةى  ،وةرة!
ئؤليايا
و ؟ (سيَزاريؤ)  ،ميَردةكةم  ،مبيَنةوة .
طةورةم  ،بؤ كو َ
مري
ميَرد ؟
ئؤليايا
بةلَيَ  ،ميَرد ؛ ئايا ئةو دةتوان َى نكؤلَي لةمة بكاد ؟
مري
كورِة  ،تؤ ميَردى ئةوى ؟
رايؤال
نةؤيَر  ،ئةى سةروةرم  ،م نا .
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ئؤليايا
خماب  ،هيض و ثووضي ترسةكةى تؤية
وا دةكاد ناسنامةى ؤؤد خبنكيَنيت .
(سيَزاريؤ)  ،مةترسة  ،بةؤتى ؤؤد وةرطرة ؛
ببة ئةو كةسةى كة ؤؤتيت  ،ئةوسا تؤ دةبيتة
كةسيَكى مةزن وةكو ئةو كةسةى ليَي دةترسيت .
(قةشةكة ديَتة ناوةوة)
ئؤه  ،بةؤيَر بيَيت  ،باوكة !
باوكة  ،تو ؤوا بةو ثريةزييةى تؤ هةتة ،
ليَرة ئةو نهيَنينية هةلَبمالَة – ئةطةرضي دواجار نيازمان بوو
ئةوة لة تاريكيدا بهيَلينةوة كةضي ئةو بؤنةيةى ئيَستا
بةر لةوةى ث َي بطاد ئاشكراو دةكاد – تؤ ضي دةزانيت
لة بارةى ئةوةى بةم دواييانة لة نيَوان م و ئةم طة ة روويدا .
قةشةكة
ثةميانيَكى ثةيوةندى ؤؤشةويستى هةتا هةتاية ،
بة ثيَكةوةطريَدانى دةستةكانيان مسؤطةركراوة ،
بة ماضي ثريةزى ليَوةكانيان راستيَنراوة ،
بة طؤرِينةوةى ئةنطوستيلةى ثة ةكانيان بةهيَزكراوة ؛
جا هةموو ئاهةنطةكةى ئةو ريَك كةوتنة
بة دةسة د و طةواهى م مؤركراوة ؛
كةى بوو  ،ئةوا كاتذميَرةكةم  ،بةرةو طؤرِ ليَم دةؤو ِريَت ،
دوو كاتذميَر لة مةوبةر ئةو كارة ئة ام دراوة .
مري
ئؤه  ،ئةى تيذكة ريَوى فيَلَزان ! تؤ دةبيت بة ضي ،
ئةو دةمةى كاد مووى سثي لةسةر كةولَةكةد دةضيَنيَت ؟
ياؤود ئايا لةوانة نيية زةرزانيت هيَندة ؤيَرا طةشة بكاد
كة بة طةشتةكةى ؤؤد مالَى ؤؤد ويَران بكاد ؟
ؤواىافيز  ،ئةو ببة ؛ بة م هةنطاوةكانت بةرةو ئةو الية باووَ
كة ضاوامنان ثيَكي نةكةويَتةوة هيض ساد و تاوىَ .
رايؤال
طةورةم  ،م نارةزايي دةردةبرِم –
مري
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ئؤه  ،سويَند مةؤؤ  ،بةسة بةس!
كةميَك برِواد مبيَنيَت  ،طةرضي تؤ يةطجار زةر ترست هةية لة زةر كةس.
(سيَر ئةندرو ديَتة ناوةوة)
سيَر ئةندرو
بؤ ؤاترو ؤودا  ،نؤذداريَك ثةيدا بكةن !
يةكيَك دةستبةجىَ بؤ (سيَر تؤبي) بنيَرن .
ئؤليايا
ضي روويداوة ؟
سيَر ئةندرو
سةرى شةق كردم  ،هةروةها سةرى (سيَر تؤبي)شي
شكاند  .بؤ ؤاترو ؤؤشةويستى ؤودا  ،فريامان بكةون ! ؤؤزطة
لة مالَةوة بواماية و ئةو ضل ثاوةندةم نةبواية .
ئؤليايا
كيَ واى كرد ( ،سيَر ئةندرو) ؟
سيَر ئةندرو
ثياوة جواميَرةكةى مري ( ،سيَزاريؤ) ناويَك  .ئيَمة ئةومان بة
ترسنؤَ دةزانى  ،بة م شةيتانيَكى تةواو بةرجةستةكراوة .
مري
ثياوة جواميَرةكةى م ( ،سيَزاريؤ) ؟
سيَر ئةندرو
سويَند بة ذيانى ؤودا  ،ئةوةتا وا ليَرةية ! تؤ سةرى منت
بة ؤؤرِايي شكاند ؛ ئةوةى دةمكرد هةمووى بة قسةو (سيَر تؤبي) بوو .
رايؤال
بؤ رووى قسة دةكةيتة م ؟ م هةرطيز ئازارى تؤم نةداوة .
تؤ بةبيَ هؤ اشيَرو ؤؤد بة رِووى مندا هةلَكيَشا ؛
بة م م بة جوانى قسةم لةطةلَتا كرد و ئازارى تؤم نةدا .
(سيَر تؤبي و فيَستة ديَنة ناوةوة)
سيَر ئةندرو
ئةطةر سةرى ؤويَناوى ئازار بيَت  ،تؤ ئازارى منت داوة ؛ وابزامن الى تؤ
سةرى ؤويَناوى هيض بايةؤيَكى نيية  .ئةوة (سيَر تؤبي) بة لةنطينةوة ديَت ؛
تؤ زيَي دةبيستيت ؛ بة م ئةطةر ئةو سةرؤؤش نةبواية  ،ئةو
بة جؤريَكى جياوازتر ؤتووكةى تؤو دةدا و ليَي دةدايت .
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مري
ئةوة ضيية  ،ؤانةدان ؟ ئةوة ضيت ليَ قةوماوة ؟
سيَر تؤبي
هيض نةبوو ؛ تةنيا يةَ ليَدان بوو  ،هةر ئةوةندة بوو و برِايةوة .
(بؤ فيَستة) طةوجة  ،ئةر َى ضوويتة دواى (ديك)ى نؤذدار  ،طةوجةكة ؟
فيَستة
ئؤه  ،ئةو سةرؤؤشة ( ،سيَر تؤبي)  ،كاتذميَريَك بةر لة ئيَستا ؛ ئةو كاتذميَر
هةشتى بةيانى ضاوةكانى ليَكنان .
سيَر تؤبي
كةواتة ئةو نامةرد و ؤاوةرةية  .م رقم لة كةسي
نامةردى سةرؤؤش دةبيَتةوة .
ئؤليايا
ليَرةوة اليان ببةن  .كيَ ئةم كةتنةى ثيَ كردوون ؟
سيَر ئةندرو
م يارمةتييت دةدةم (سيَر تؤبي)  ،ضونكة هةردووكمان ثيَكةوة تيمار دةكريَني .
سيَر تؤبي
تؤ يارمةتيم دةدةيت ؟ هةى سةركة كةر و طةوج و نامةرد  ،نامةردى
دةموضاو باريك  ،هةى طيَل ؟
ئؤليايا
بيبةنة ناو نويَ  ،برينةكةشي بؤ تيمار بكةن .
(فيَستة و فابيان و سيَر تؤبي و سيَر ئةندرو دةرةنة دةرةوة)
(سيَباس يان ديَتة ناوةوة)
سيَباس يان
ؤاتوونةكةم  ،بةداؤةوة  ،كةوا م ئازارى ؤزمةكةى تؤم داوة ؛
بة م ئةطةر براو هاوؤويَنيشم ببواية ،
دةبواية بة ذيرو و سةالمةتييةوة لةوة كةميم نةكرداية .
تؤ نيطايةكى سةيرم تيَدةطريت  ،بةوةش م
وا تيَدةطةم ؤراثةم لةطةلَت كردووة .
مببوورة  ،شريينةكةم  ،تةنانةد لةبةر ئةو بةلَيَنانةى
ئيَمة بةم دواييانة بة يةكيميان دابوو .
مري
يةَ روؤسار  ،يةَ دةن  ،يةَ ثؤشاَ  ،كةضى دوو كةس !

114

هاوشيَوةيةكى سروشتى  ،ئةوة هةوة و هةويش نيية .
سيَباس يان
(ئةنتؤنيؤ)  ،ئؤه ( ،ئةنتؤنيؤ)ى ؤؤشةويستم !
ئاى ئةو دةمذميَرانة ضؤن ليَكيان دةرهيَنام و ئازاريان دام
هةر لةو ساتةوةى تؤم ليَ ون ببوو !
ئةنتؤنيؤ
(سيَباس يان) ئةوة ؤؤتي ؟
سيَباس يان
طومانت لةوة هةية ( ،ئةنتؤنيؤ) ؟
ئةنتؤنيؤ
ئةوة ضؤن ؤؤد كةرد كردووة ؟
سيَؤيَكى كةرتكراو هيَندةى ئةو دوو
بوونةوةرة هاوشيَوة نيية  .كاميان (سيَباس يان)ة ؟
ئؤليايا
ئاى يةطجار سةرسورهيَنة !
سيَباس يان (رايؤال دةبينيَت)
ئةوة منم لةوىَ وةستاوم ؟ م هةرطيز برام نةبووة ؛
هةروا لة سروشتى مندا ئاكارى ؤوايةتى نيية
كة ليَرة و لة هةموو شويَنيَك مب  .م ؤوشكيَكم هةبوو
كةضي شةثؤل و قؤنطرة كويَرةكانى دةريا قووتيان دا .
بؤ ؤاترو ميهرةبانى ؤوا  ،تؤ ض ؤزمايةتيةكت لةطةلَ مندا هةية ؟
ؤةلَكى كويَيت  ،ناود ضيية  ،باوانت ك َي ؟
رايؤال
ؤةلَكى (ميسالني)م ؛ ناوى باوكم (سيَباس يان) بوو .
برايةكةشم هةر ناوى (سيَباس يان) بوو ؛
بة هةمان شيَوة ثؤشاكى تؤ ضووة ناو سكى دةرياوة ؛
ئةطةر رةىةكان بتوان شيَوة و روؤسار بثؤش ،
تؤ هاتوويت مبانيسيَنيت .
سيَباس يان
هةر بةراستى م رةح و طيامن ،
بة م لة رةهةندةكانى جةستةدا ؤؤم ثؤشيووة
كة لةناو مندالَداندا بوومة هاوبةشي ئةو .
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بهاتبواية تؤ ذن بوايت  ،هةموو شتةكانى تر ريَك ؤؤيةتى ،
ئةوا فرميَسكةكامن لةسةر روومةتى تؤ دادةباراند ،
دةمطوود سيَ جاران بةؤيَر بيَيتةوة  ،ئةى (رايؤال)ى ؤنكاو !
رايؤال
باوكم ؤالَيَكى لةسةر نيَوضةوان هةبوو .
سيَباس يان
باوكى منيش هةيبوو .
رايؤال
ئةو رةذة مرد كاتيَك تةمةنى (رايؤال)
بووة سيانزة سالَ .
سيَباس يان
ئؤه  ،ئةو ميَذووة لة ناو رةمحدا زيندووة !
ئةو بةراستى كاروكردةى مردةنيانةى ؤؤو تةواو كرد
ئةو رةذةى ؤوشكةكةم بووة سيانزة سا ن .
رايؤال
ئةطةر هيض شتيَكى تر نةبيَتة ريَطر لةبةردةم بةؤتةوةرى هةردووكمان
جطة لةو ثؤشاكة ثياوانةيةى بةسةرؤؤمدا سةثاندوومة ،
لة ئاميَزم مةكة تا هةر هةموو رةوشةكانى
شويَ  ،كاد  ،ضارةنووس يةكديطري دةبنةوة و ريَك ديَنةوة
كة وا م (رايؤال)م ؛ بؤ دلَنيابوونةوةش ،
م دةتبةمة مالَي كاثتنيَك لةم شارةضكةيةدا ،
كة جلة ذنانةكانى ؤؤم لةوىَ داناوة ؛ بة هاوكارى ميهرةبانانةى ئةو
م لة ؤزمةتى ئةو مرية ؤانةدانة هيَلرامةوة .
جا لةو كاتة بةدواوة هةموو ضارةنووسي م
كةوتة نيَوان ئةم ؤامنة و ئةو ثياوماقوولةوة .
سيَباس يان (بؤ ئؤليايا)
جا وا كةوتةوة  ،ؤامنةكةم  ،تؤ هةلَ)ةلَةتابوويت ؛
بة م سروشت بةالدانى ؤؤو هةلَةكةى راستكردةوة .
ئةوسا تؤ شوود بة ؤامنيَك دةكرد ؛
سويَند بة ذيامن  ،تؤ ئةجمارة لةوةدا نةؤةلَةتاويت ؛
تؤ شوود كردووة بة ثياويَكى كةس دةست ليَنةداو .
مري
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سةرسورِماو مةبة ؛ ؤويَنةكةى ئةو رةسةنة .
ئةطةر ئةمة وابيَت  ،ئاويَنةكة هيَشتاش راست ديار دةداد ،
منيش بةشي ؤؤم لةو تيَكشكانة هةرة دلَشادكةرةدا دةبيَت .
(بؤ رايؤال) كورة  ،تؤ هةزار جار بة منت طوتووة
تؤ هةرطيز هيض ذنيَكت بة قةد م ؤؤش ناويَت .
رايؤال
جا م سويَند لةسةر ئةو قسانة دةؤؤمةوة ؛
هةروا هةموو ئةو سويَندانةش بةراستطؤيي لةناو رةىم
دةميَننةوة وةكو ضؤن ئةو كيشوةرة ئاطراوييةى ئامسان
رةذ لة شةو جيا دةكاتةوة .
مري
دةستت بدةرة م ؛
جا با م تؤ بة جلي ذنانةد ببينم .
رايؤال
ئةو كاثتنةى يةكةجمار منى هيَناية سةر كةنار
جلى ؤامنانةى م الى ئةوة  .ئةو  ،لةبةر هةنديَك كاروكردة ،
ئيَستا بةندكراوة  ،لةسةر مةسةلةكةى (مالاؤليؤ) ،
كة ثياوى ؤانةدان و دارودةستةى ؤامنةكةمة .
ئؤليايا
ئةو بةرى دةداد ( .مالاؤليؤ) بيَننة ئيَرة ؛
بة م  ،بةداؤةوة  ،تازة بريم كةوتةوة ،
ؤةلَك دةلَيَ  ،ئةو جواميَرة بةسةزمانة  ،زةر تيَك ووة .
(فيَستة بة نامةيةكةوة ديَتةوة ناوةوة و فابيان ى لةطةلَداية)
ميَشك تيَك وونى هةرة سةيرو ؤؤشم
وايكرد بةروونى ئةوم لة بري نةميَنيَت .
ئةر َى ئةو ضؤنة  ،كورة؟
فيَستة
بةراستى  ،ؤاتوونةكةم  ،ئةو شةيتان لة ؤؤو دوور دةكاتةوة وةَ ضؤن هةر
مرةريَكى ديكة لة رةوشي ئةودا بيَت وادةكاد  .ئةو نامةيةكى بؤ تؤ نووسيووة ؛
م دةبواية ئةمرِة بةيانى بة تؤم بدابواية  ،بة م ضونكة نامةى شيَتةكان
ئينجيل نني  ،بؤية ئةوة زةر طرن نيية
كةى نامةكان دةطةيةنريَ .
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ئؤليايا
بيكةرةوة و بي)ويَنةوة .
فيَستة
جا بؤية ئامادة بة بؤ زانيارييةكى ضاَ كاتيَك طيَليَك نامةى شيَتيَك
دةطةيةنيَت ( .شيَتانة دةؤويَنيَتةوة) سويَند بةؤودا  ،ؤاتوونةكةم –
ئؤليايا
ئةوة ضييتة ! شيَت بوويت ؟
فيَستة
نا  ،ؤاتوونةكةم  ،م تةنيا شيَتايةتى دةؤويَنمةوة  .ئةطةر ؤامنايةتيت دةيةويَت
نامةكة وةكو ؤؤو ببيستيَت  ،تؤ ثيَويستة ريَم بدةيت دةنطى طو او بةكاربيَنم .
ئؤليايا
تكاية بة ذيربريييةكى راست و رةوان بي)ويَنةوة .
فيَستة
ؤامنةكةم  ،منيش وا دةكةم ؛ بة م ئةطةر دةقاودةق بريو ئةو خبويَنمةوة دةبيَ وا
بي)ويَنمةوة ؛ بؤية  ،دةيريةكةم  ،باش ئاطادار بة و طويَم ل َي بطرة .
ئؤليايا (بؤ فابيان)
كورة  ،تؤ بي)ويَنةوة .
فابيان (دةؤويَنيَتةوة)
سويَند بة ؤوا  ،ؤاتوونةكةم  ،تؤ ؤراثةم لةطةلَدا دةكةيت  ،دةبيَ دنياش
ئةوة بزانيَت  .هةرضةندة تؤ منت لة ناو تاريكيدا داناوة و دةستوورد بة
ؤزمة سةرؤؤشةكةد داوة فةرمامن ث َي بكاد  ،كةضي م ؤاوةنى ذيرو
ضاكى ؤؤمم وةَ تؤو ؤامنةكةم ؤاوةنى هى ؤؤتيت .م نامةكةى تؤم الية كة
هامن دةدا بةو شيَوازة ؤؤم دةرخبةم كة كردم  ،بةو جؤرةش م طومامن نيية كة
زةر شتى ضاكم لةطة َل ؤؤم كردووة يا تؤم شةرمةزار كردووة .ضؤنى ثيَت ؤؤشة
وا بريم ل َي بكةرةوة .م كةميَك بةبيَ بريكردنةوة لة ئةركى ؤؤم جووالومةتةوة،
لةبةر ئةو ستةمةى ليَم كراوة وا قسان دةكةم .
مالاؤليؤ و وةَ شيَت رةفتار لةطةلَ كراو
ئؤليايا
ئةرىَ ئةو ئةمةى نووسيووة ؟
فيَستة
بةلَيَ  ،ؤاتوونةكةم .
مري

118

ئةمة زةر بؤنى شيَتايةتى ل َي نايةد .
ئؤليايا
(فابيان)  ،ئةو ئازاد بكة ؛ بيهيَنة بؤ ئيَرة .
(فابيان دةرِواد)
طةورةم  ،ئةطةر ثيَت ؤؤشة  ،دواى بريكردنةوةى زياتر لةمة ،
م بة ؤوشكى ؤؤد دابينَ وةَ ضؤن دةتويست هاوسةرد مب ،
م لةو رةذةدا تاجي ئةو هاوثةميانيَتيةد لةسةر دادةنيَم  ،طةر ثيَت ؤؤشة
ئاهةنطةكةد لة مالَي م و لةسةر ؤةرجى م بيَت .
مري
ؤاتوونةكةم  ،م ثرِبةد َل ئةو هاتنةثيَشةى تؤ لة ئاميَز دةطرم .
(بؤ رايؤال) ؤودانةكةد دةستبةردارو ئةو ؤزمةتةد دةبيَت كة بؤ ئةود كردووة و
ؤزمةتةكةشت ثيَ ةوانةى سروشتى رةطةزى ميَينانةى تؤية ،
ئةمةش لة ذيَر ئاستى نةرمى و ناسكى ثةروةردةو تؤداية ،
جا ضونكة تؤ بؤ ئةو ماوة دريَذة بة طةورةم بانطت دةكردم ،
ئةوةتا دةستم بطرة ؛ تؤ هةر لةم كاتة بةدواوة دةبيت بة
ؤامنى طةورةكةى ؤؤد .
ئؤليايا
تؤ ؤوشكمى ! دةرضوو تؤ كض بوويت !
(فابيان ديَتةوة ناوةوة و مالاؤليؤى لةطةلَداية)
مري
ئةرىَ ئةوة ثياوة شيَتةكةية ؟
ئؤليايا
بةلَيَ  ،طةورةم  ،ؤؤيةتى .
ضؤنيت  ،مالاؤليؤ ؟
مالاؤليؤ
ؤاتوونةكةم  ،تؤ ؤراثةد لةطةلَ كردم ،
ؤراثةيةكى بةرباد .
ئؤليايا
م وام كرد  ،مالاؤليؤ ؟ نةؤيَر .
مالاؤليؤ
ؤامنةكةم  ،تؤ واد كرد  .تكاية ئةم نامةية خبويَنةوة .
ئيَستا تؤ نابيَت نكولَي بكةيت ئةمة دةس)ةتى تؤية ؛
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ئةطةر دةتوانيت بة دةس)ةتيَك يان شيَوازيَكى تر بنووسة ؛
ياؤود بلَيَ ئةمة مؤرو تؤ نيية  ،ئةمة داهيَنانى تؤ نيية ؛
تؤ ناتوانيت هيض يةكيَك لةمانة بلَيَيت  .بؤية داني ثيا بينَ ،
جا تؤ بة م بلَيَ  ،هةر بة ناوى سةربةرزى و رةمةد ،
بؤضي تؤ ئةم جؤرة روناكييانةى ثةسندكاريت ثيَدام ،
داواد ليَكردم بزة بكةم و ؤريَنكةى تيَك ثةرِيوو ببةستم ،
طؤرةوى زةرد لةثيَ بكةم  ،رووى ؤؤم طرذ بكةم لة
(سيَر تؤبي) و ؤةلَكانى ب ووكي ؛
جا بة هيواى طويَرِايةلَييةوة وا رةفتارم كرد ،
بؤضي تؤ واتكرد لةناو زيندان دا ئازار ب يَذم ،
لة مالَيَكى تاريك ببةسييَمةوة  ،قةشة سةردامن بكاد ،
منت كردة بةربادتري طيَذ و طيَل
كة تا ئيَستا ثالنى واى بؤ دانرابيَتةوة ؟ ثيَم بلَ َي بؤ ؟
ئؤليايا
خماب  ،مالاؤليؤ  ،ئةمة نووسينى م نيية ،
ئةطةرضي زةر لة دةس)ةتى م دةضيَت ؛
بة م طومانى تيَدا نيية دةس)ةتي (ماريا)ية .
جا ئيَستا بة بريم هاتةوة  ،ئةو بوو يةكةجمار
ثيَي طوومت تؤ شيَتيت ؛ دواتر تؤ بة بزةوة هاتيت ،
بةو شيَوةيةى ليَرة لةو نامةيةدا بؤد
ثيَشنياركراوة  .تكاية  ،ئارامت بيَت ؛
ئةم كارة بة جؤريَكى هةرة زةرزانانة لةطةلَ تؤ كراوة ،
بة م  ،دواى زانينى هؤكار و كةسانى ثشت ئةو كارة ،
تؤ ؤؤد دةبيتة دادؤواز و دادوةرى
مةسةلةكةى تايبةد بة ؤؤد .
فابيان
ئةى ؤاتوونى ضاَ  ،طويَت لة قسةى م بيَت ،
ليَمةطةرِىَ هيض شةر و دةمةقالَييةَ روو بداد
بؤ تيَكدانى رةوشى ئةو كاتة ث ِر ؤؤشييةى
م ثيَيةوة سةرسام بووم  .هيوادارم شتى وا نةبيَت ،
يةطجار بة ئازادييةوة م و (تؤبي)
ئةو ثيالنةمان دذى (مالاؤليؤ)كةى ئيَرة دانا ،
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ضونكة ئيَمة دذى هةنديَك كةللةرةقي و
ؤؤبةطةورةزانينى ئةو وامان كرد ( .ماريا) نامةكةى
نووسي  ،لةسةر ثيَداطرى زةرو (سيَر تؤبي) ،
لة ثاداشتى ئةوةش ئةو (ماريا)ى ؤواست .
ئةم كارةش لة كةشوبايةكى رقاوى ثرِؤؤشي كرا
كة ثي ؤةندة و ثيَكةنينى لة تؤلَةسةندنةوة ليَكةوتةوة ،
جا ئةطةر بة جؤريَكى دادثةروةرانة زيانةكةى هةلَسةنطيَنني
ئةوة لةم كارةدا هةردووال زيانيان ثيَطةيشتووة .
ئؤليايا
خماب  ،ئةى طيَلي بةسةزمان  ،ئةوان ضؤنيان ؤلَةتانديت !
فيَستة
بؤضي  ،هةنديَك كةس بة مةزنى ديَنة دنياوة  ،مةزنيَتى بةدةست ديَن ،
و دةدريَت  .بة ِريَزم  ،م كةسيَك بووم لةو
هةنديَكيش مةزنيَتيان بة سةردا فرِ َ
شانؤطةرييةى نيَوانةكاندا – م مام (تؤثاس) بووم  ،بة ِريَزم ؛ بة م ئةمة طرن نيية .
سويَد بة ؤوا  ،طيَلةكة  ،م شيَت نيم ! بة م ئايا لة بريتة – ؤاتوونةكةم  ،بؤضي تؤ بة
ؤويَرِييةكى وا وشك و برين ثيَدةكةنيت؟ ئةطةر تؤ ثيَنةكةنيت ،ئةو ناتوانىَ دةمى بكاتةوة؟
جا طةراثيَ ةى رةذطار بةم جؤرة تؤلَةكردنةوةى ؤؤو لةطةلَ ؤؤو ديَنيَت .
مالاؤليؤ
م تؤلَةى ؤؤم لة هةمووتان دةكةمةوة .
(دةرِواد)
ئؤليايا
ئةو بةجؤريَكى هةرة بةرباد ؤراثي لةطةلَدا كراوة .
مري
بةدواى بكةون و هةولَي لةطة َل بدةن ئارام بيَتةوة ؛
ئةو تا ئيَستا دةربارةى كاثتنة طرياوةكة هي ي ثيَمان نةطووتووة.
كاتيَك ئةمة زانرا  ،كاد و ساتى زيَرِي هاد ،
ليَك مارةكردنيَكى سةنطني ئة ام دةدريَت
بؤ رةىة شريينةكامنان  .لة هةمانكاتدا  ،ؤوشكى شريينم ،
ئيَمة ليَرة نارِةي ( .سيَزاريؤ)  ،وةرة ؛
تؤ كة ثؤشاكى ثياوانةد لةبةرداية م واد بان دةكةم ؛
بة م كاتيَك بة جلوبةرطيَكى تر ببينم تؤ ،
ؤامنى (ئؤرسينؤ) و شاذنى ئةنديَشةييت ئةتؤ.
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(هةموو دةرِةن جطة لة فيَستة)
فيَستة (طؤرانى دةلَيَت)

كاتيَك مندالَيَكى ب ووَ بووم م ؤؤم ،
رةشةبا دةيلوراند و دايدةكردة باران ،
يارى مندا نةمان شتيَكى ثووض بوو  ،هةى لة ؤؤم ،
هةموو رةذيَك باران دايدةكرد  ،هةى قو ِر بةسةرى ؤؤم .
بة م كاتيَك طةيشتمة قؤناري ثياوان ،
رةشةبا دةيلوراند و دايدةكردة باران ،
دذى ؤويَرِو و ثياوانى دز داياندةؤست دةروازةكانيان
هةموو رةذيَك باران دايدةكرد  ،هةى قو ِر بةسةرى ؤؤم .
بة م كاتيَك  ،خماب  ،ويستم ذن بيَنم ،
رةشةبا دةيلوراند و دايدةكردة باران ،
كةضي هةرطيز نةمتوانى ؤؤم بابدةم و ؤؤ بنويَنم ،
هةموو رةذيَك باران دايدةكرد  ،هةى قو ِر بةسةرى ؤؤم .
بة م كاتيَك دةهايةوة ناو جيَ و بالينطان ،
رةشةبا دةيلوراند و دايدةكردة باران ،
هيَشتا سةرم دةسورِا لةطةلَ سةرؤؤشان
هةموو رةذيَك باران دايدةكرد  ،هةى قو ِر بةسةرى ؤؤم .
زةر لة ميَذة ثةيدا بووة دنيا
رةشةبا دةيلوراند و دايدةكردة باران ،
بة م ئةوة طرن نيية  ،شانؤييةكةمان طةيشتة كؤتا ،
جا ئيَمة هةولَدةدةي هةموو رةذيَك ؤؤش بكةي دلَتان.

(دةرِواد)

كؤتايي
شةوى  23ى ئةيلوولي 2013
كاتذميَر  11:40لة وةرطيَرِانى ئةم شانؤنامةية بوومةوة .
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