ڤان کوخ تووشی کۆرۆنا
دەبێت

نیهاد جامی
(پۆڵۆنیا)

شــانۆنامەیەكی كورتــە ،بریتییــە لــە كۆمەڵــە
دیمەنێكــی شــانۆیی ،هــەر دیمەنێــك گوزارشــت لــە
دنیابینــی تابلۆیەكــی ڤــان كــوخ دەكات ،دیكــۆر
بریتییــە لــە تابلۆیەكــی ڤــان كــوخ ،كــە بەپێــی
دیمەنــەكان دەستنیشــان دەكرێــن ،ڕووناكیــش هەمــان
تابلۆیــە كــە بەســەر پانتاییەكــەدا پەرشــوباڵو بــووە.
تابلۆی پەتاتە خۆرەكان

مێزێــك لــە ناوەڕاســتی شــانۆ دانــراوە ،خانەوادەیــەك
ژمارەیان پێنج كەسە لە دەوری مێزەكە كۆبوونەتەوە،
لــە دواوەی شــانۆ تابلــۆی پەتاتــە خــۆرەكان نیشــان
دەدرێــت ،هەمــان تابلــۆ بووەتــە ڕووناكــی لــە بەرزایــی
شــانۆوە لــە خانەوادەكــە دەدرێــت.
كچە منداڵكارەكە :هێشتا ئێمە دەتوانین بجووڵێین.
دایــك :دڵخــۆش بــە كچەكــەم ئێمــە زیندوویــن،
تابلۆیــەك لــە مــردن دەمانپارێزێــت.
باوك :ئێمە زیندوو نین ،مردوویەكی هەڵواسراوین.
كچــە منداڵكارەكــە :باوكــە كــەی دەتوانیــن بچینــە
دەرەوە ،بیــری شــەقام دەكــەم.
داپیــرە( :فنجانەكــە بــۆ دایــك درێــژ دەكات تــا
قــاوەی بــۆ تــێ بــكات) كچــم خواردنەكــەت بخــۆ،
دەرەوە مردنــە.
كچە منداڵكارەكە :دیسان پەتاتە.
بــاوك :خەڵكانێــك ئێســتا لەســەر قەرەوێڵــەی
نەخۆشــخانەكان چاوەڕێــی مردنــن.
دایك :ئەو منداڵە چی لەو باسانە داوە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :ئێمــە لێــرە دەمێنینــەوە،
پێویســتمان بــە چوونــە دەرەوە نییــە.
(هەمووان ســەیری دەكەن) دەی وا ســەیرم مەكەن،
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وەك ئــەوەی مــن هــۆكاری پەتــا و نەخۆشــییەكان بــم ،دادەنیشــێتەوە ،هەمــان تابلــۆی دواوەی شــانۆ
بەرجەســتە دەكــەن ،ئــەو تابلۆیــە تێكەڵــی مۆســیقای
بــەاڵم ئێســتا ئــەو ماڵــە ئارامترین شــوێنە.
بــاوك :حــەز دەكــەم بێدەنــگ بینــەوە ،ئێمــە زیاتــر لە دواخوانــی مەســیحی مــۆزارت دەبێــت.
ســەد و ســی ســاڵە قســە ناكەیــن ،هاتینــەوە دەنــگ
تابلۆی چاو گەرمكردن
بــۆ ئــەوەی وەك كاتــی خــۆی بكەوینــەوە قســەكردن.
كچــە منداڵكارەكــە :واتــە مــن ئێســتا تەمەنــم بەرەو دنیــای ســەر شــانۆ یــەك پارچــە زەرداییــە،
ئەویــش بەهــۆی تابلۆكــە و ڕووناكییەكــەوە ،ڤــان
ســەت و پەنجا ســاڵی دەڕوات.
دایــك( :بــەدەم شــۆخییەوە) ئــەی چــی ،ئێســتا تــۆ كــوخ و ئۆگســتینا پاڵكەوتــوون ،ڤــان كــوخ لەنــاو
دانپێدانانەكانیدایــە ،بۆیــە هەســت دەكەیــت لــە هەمــوو
پیــر بوویتــە.
ســاتێك زیاتــر لــەو دیمەنــەدا هەســت بــە ئارامــی
كچە منداڵكارەكە :هەموومان پیر بووین.
داپیــرە( :فنجانــی قاوەكــەی بــە دەســتەوەیە) ئێمــە دەروونــی دەكات ،تەنانــەت لــە ڕووی دەربڕینــی
دەیالۆگیشــەوە لەچــاو دیمەنەكانــی تــر هێمنتــرە.
هێشــتا دڵمــان لــێ دەدات.
كچە گەورەی ماڵ :من دڵم تەنیا بۆ نیگاركێشــێك ئۆگســتینا :كەوابێــت هیــچ خەونێــك لەســەر پالێتی
ڕەنگــی تــۆ بــۆ مــن ناچێنرێــت.
لێ دەدات.
كچــە منداڵكارەكــە :ڕەنگــە ئێســتا ئــەو شــێتە ،ڤــان كــوخ :مــن ڕەنگــم نییــە ،خــۆم ڕەنگــم ،كــە
بــەدەم پەتــاوە چاوەڕوانــی پیربوونــی خــۆی بــكات .خۆشــم ڕەنــگ بــووم ،ناتوانــم ببــم بــە پالێتێــك بــۆ
كچــە گــەورەی مــاڵ :بەســە بێدەنــگ بــە ،دەنــا هەڵكۆڵینــی تــۆ.
ئۆگستینا :ئەوەیە عەشق الی تۆ؟
دەزانــم چــۆن لەكاتــی خــەو دەتترســێنم.
كچــە منداڵكارەكــە :باوكــە پێــی بڵــێ بــا شــەو ڤــان كــوخ :مــن ئــەوەم الی عەشــق ،نــەك عەشــق
ئــەوە بێــت الی مــن ،ئــەوەم كــە گوێچكەیەكــم دەبــڕم
نەمترســێنێت.
بــاوك( :دەســت بەســەری كچەكەیــدا دێنێــت و بــۆ تــۆ ،بــەاڵم تــۆ كێیــت؟ ئەوەیــان نازانــم ،هیــچ كام
هەڵدەســتێتەوە ،هەندێــك پەتاتــەی پاشــماوەی ژنەكەی لــە ئێمــە عەشــق نیــن ،بەڵكــو ئێمــە الی عەشــقین
بــۆ خــۆی تــێ دەكات) كــەس ناتوانێــت كچــی مــن نــەك خــودی عەشــقەكە بیــن.
ئۆگســتینا :ئــەوە شــێتییە كــە بــەرەو كۆتاییمــان
بترســێنێت.
دایــك :هەســت دەكــەم دڵــم لــێ نــادات ،دەمەوێــت دەبــات.
ڤــان كــوخ :كۆتایــی نییــە تەنیــا مردنــی پێوەندییەكە،
بمــرم.
وەك لەبارچوونــی منداڵێــك ،كامەیــان بۆ تۆ گرنگترە؟
داپیرە :هەموو شتێك ڕەنگی قوڕی گرتووە.
بــاوك :مــن هیــچ نابینــم (وەك كوێرێــك دەســت بــۆ مــن ســووتاندنی تابلۆیــەك لــە گــوێ بڕینێــك بــۆ
دەكوتێــت تــا بچێتەوە شــوێنەكەی خۆی دابنیشــێت) .پێوەندیــی بەئازارترە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :مەســیحی پیــرۆز فریامــان ئۆگستینا :ئەوە لووتكەی شێتیی تۆیە.
ڤــان كــوخ :مەگــەر لــە تابلۆیەكــی منــدا تــۆ
بكــەوە ،دڵمــان نەمرێــت.
كچــە منداڵكارەكــە :باوكــە دەترســم شــتێك بڵــێ ،عەقڵــت بینیبێــت ،یــان ڕەنگێــك هەبێــت بــۆ عەقــڵ.
ئێــوە بــۆ ناجووڵێــن ،باوكــە! لــە شــوێنی خــۆی ئۆگســتینا :هەســت ناكەیــت تــۆ شــەرمەزاری بــۆ
(هەڵدەســتێتەوە تــا بزانێــت كــەس جووڵــە دەكات ،خۆشەویســتی؟
نائومێــد دەبێــت و بێدەنــگ لــە شــوێنی خــۆی ڤــان كــوخ :هەمیشــە لەهاتنــە دەرەوەی چیرۆكــەكان
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شــەرمەزارییەكان بــۆ منــن ،لەكاتێكــدا ئــەوەی ئێــوە
وەك شــەرمەزاری دەیبینــن ،مــن وەك خۆشەویســتی
بــۆ هونــەر ســەیری دەكــەم ،ئێــوە ئەوەیتــر نابینــن،
چونكــە لــەو كاتــەدا تەنیــا ژیانــی پێكەوەییتــان
بــەالوە مەبەســتە.
ئۆگســتینا :مرۆڤێــك نەتوانێــت پارێــزگاری لــە
عەشــقەكەی بــكات و بیپارێزێــت ،چــۆن دەتوانێــت
بــاس لــە خۆشەویســتی بــۆ هونــەر بــكات ،پیرۆزیــی
لــە كوێدایــە؟
ڤــان كــوخ :ئاخــۆ لــە كتێبــی پیــرۆزدا بــاس لــەوە
كــراوە؟
ئۆگستینا :ئەوە چ پێوەندیی بەو كتێبەوە هەیە؟
ڤــان كــوخ :كەوایــە پیرۆزیــی شــتێكە لە ئاســمانەوە،
نــەك لەمانــەوەی هەمیشــەیی پێوەنــدی ،مــن لــەوە
تێدەگــەم عەشــق پێویســتی بــە دڵســۆزی و وەفــا
هەیــە ،بــەاڵم ئــەو قســەیە بــۆ مــن هیــچ ناگەیەنێــت،
مەگــەر كاتێــك هونەرەكــە بكــوژم و بــۆ تــۆ بژیــم،
ئەوەشــم هەرگیــز پــێ ناكرێــت.
ئۆگســتینا :دەتوانیــت هەردووكیــان بەیەكــەوە
بەڕێــوە ببەیــت.
ڤــان كــوخ :ســەیركە ئۆگســتینا مــن قەشــە نیــم
لێــرە كار بكــەم و لــە ئاســمانیش چاوەڕێــی پاداشــت
بــم ،كاتێــك هەردووكیانــم هەبــوو ،لــە بنەڕەتــدا نابمــە
خاوەنــی هیچیــان.
ئۆگســتینا :دڵنیابــە جێهێشــتنێك جێــت دێڵــم،
هەمــوو ژیانــم حەســرەتم بــۆ بخوازیــت.
ڤــان كــوخ :گومانــم لــەوە نییــە ،بــەاڵم بیــرت
نەچێــت ،تابلۆیــەك هەیــە تــۆی تێــدا هەمیشــە وەك
بەردەوامــی لەمنــدا زیندوویــت.
ئۆگســتینا :ئــەوە تاكــە میراتێكــە لــە شــێتێكەوە
بەجــێ مــاوە.
ڤــان كــوخ :هیــچ كاتێــك ناتوانیــن عەقــڵ بكەینــە
میــرات ،ئــەوە شــێتییە دەبێتــە میراتــی بەســەرچوو.
ئۆگســتینا :هەوڵــدە شــتێكی دیکــە بڵێیــت تــا
دڵنیابــم وەك ڕەنگــی تابلــۆكان دەمێنمــەوە.

ڤــان كــوخ :تــۆ لەنــاو تابلۆكەدایــت ،نــەك لەنــاو
ژیــان.
ئۆگســتینا :تــۆش لــەدەرەوەی مندایــت ،نــەك
لەنــاوەوەم.
(بــێ ئاوڕدانــەوە دەڕوات و جێــی دێڵێــت ،ڤــان كــوخ
دەســتی خســتووەتە پشــت ســەری وەك ئــەوەی بیــر
لەشــتێك بكاتــەوە پێوەنــدی بــە ڕۆیشــتنی ئــەوەوە
نەبێــت ،بەقــەد ئــەوەی پێوەنــدی بــە تابلۆیەكــی نوێــوە
هەبێــت).
تابلۆی شەوی پڕ ئەستێرە

ڕووناكییەكــی شــین زاڵ دەبێــت بەســەر پانتایــی
شــانۆدا ،لەقواڵییــدا تــەواوی دیمەنەكــە تابلــۆی
شــەوی پــڕ ئەســتێرە داگیــری دەكات ،مۆســیقای
تریفــەی مانگــی بتهۆڤــن دەبیســترێت ،لــە
پیشــانگەیەكی شــێوەكاری دەچێــت ،چەنــد كەســێك
لــە قوواڵییــدا دەردەكــەون كــە ســەیری تابلۆكــە
دەكــەن ،ئــەو لەترســی نەخۆشــی دەمامكیــان
بەســتووە ،نواندنــی ئەكتــەرەكان وەك بەشــێكە لەنــاو
تابلۆكــەدا ،ئەكتــەرەكان بەپێــی كات دواوەی شــانۆكە
جــێ دێڵــن تــا بتوانــن لــە ڕەهەندێكــی دوورتــرەوە
لــە تابلۆكــە بڕوانــن ،ڕووناكییــش هەمــان كەشــی
تابلۆكــەی دروســت كــردووە.
ڤــان كــوخ :ترســی مــن لــە مــردن نەبــوو كاتێــك
خەریكــی ئــەو كارە بــووم.
فرۆیــد :بــەاڵم نەســتی تــۆ دەری دەخــات تــۆ
فۆبیــای مردنــت هەیــە.
ڤــان كــوخ :ئــەو قســەیە ڕەنگــە بــۆ دەروونشــیكاری
تــۆ تــەواو بێــت ،بــەاڵم بــۆ ئــەو كارەی من قســەیەكی
ناتــەواوە ،كاتێــك ئــەو كارەم دەكێشــا مــرۆڤ
لەسەرانســەری دنیــا بەهــۆی نەخۆشــییەوە بــەالدا
دەكەوتــن و دەمــردن ،بەڕادەیــەك هەســتت دەكــرد ژیــان
بەهایەكــی نەمــاوە.
فرۆیــد :دەتوانــی پێــم بڵێــی ئــەو ڕەنگــی شــینە
داپۆشــینی تــرس نییــە لەشــەودا نەبــادا بمریــت و
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كــەس فریــات نەكەوێــت.
ڤــان كــوخ :لەمــاوەی دوازدە مانگــدا كــە خەریكــی
ئــەو كارە بــووم هیــچ شــەوێك كارم لــەو تابلۆیــەدا
نەكــردووە.
فرۆید :بەاڵم تابلۆكە ناوی شەوی پڕ ئەستێرەیە.
ڤــان كــوخ :ئەوەیــە كێشــەكە ،مــن لــە ڕۆژدا كارم
دەكــرد و شــەوم وەك ژیــان دەبینــی بــۆ گەڕانــەوەی
ڕەنــگ ،شــەوی تاریكــم بــە شــین دەبینــی ،ئــەوە
گەڕانــەوەی ڕووناكــی بــوو لــە ڕێــی ئەســتێرەكانەوە
(دەڕواتــە الی تابلۆكــە) ،تــۆ لێــرە بڕوانــە ئــەو
خانووانــە ئــەو مرۆڤانەیــان تێــدا بــوو كــە نەیاندەتوانــی
لــە ماڵەكانیــان بێنــە دەرەوە.
فرۆید :ئەوە بۆ من زۆر گرنگ نییە.
ڤــان كــوخ :بەرێــز فرۆیــد تــۆ هــەر خــۆت بــە الڕێــدا
نابەیــت ،بەڵكــوو دەتەوێــت كتێبێــك لەبــارەی ڤــان
كــوخ بنووســیت كــە مــن نیــم ،بــەاڵم دەرەنجــام بــۆ
مــن هیــچ گرنگییەكــی نییــە تــۆ چ كتێبێــك لــەو
بارەیــەوە دەنووســیت.
فرۆیــد :مــن تەنیــا مەبەســتمە حەقیقەتــی دەروونی
تــۆ بخەمــە ڕوو ،كــە كــەس هێنــدەی تــۆ نەترســاوە،
ویســتووتە لــە ڕێــی ڕەنگــی شــینەوە مــردن بیــر
خــۆت بەریتــەوە.
ڤــان كــوخ :ئــەوە ڕێــی تێدەچێــت ،هەموومــان مــردن
دوور لــە خۆمــان دەخەینــەوە ،مــن لــە پەنجەرەیەكــەوە
دەمڕوانییــە ئاســمان تــا شــەو ببینــم ،دەمویســت
ئەســتێرەكان لــە شــەودا بگوێزمــەوە بــۆ ماڵــەكان ،تــا
بتوانــن لــە ژیــان دڵنیابــن ..بــۆ ئــەوەی تاریكــی نــاو
خانووەكانیــان ڕوونــاک بێتــەوە.
(لــەو كاتــەدا فرۆیــد لــە تابلۆكــە ورد بووەتــەوە و
چووەتــە ســەیركردنی بەشــی خانــووەكان)
فرۆیــد :ئــەو گەردەلوولــی ڕەنگە بەســەر خانووەكان
هێندەی ترســە ،نەخۆشــی نییە.
ڤــان كــوخ :ئایــا تــۆ دڵنیایــت نەخۆشــی و مــەرگ
بــەو ڕادەیــە نیــن؟ دەتوانــی دەمامكەكــەت فــڕێ
بدەیــت؟

فرۆید :بەاڵم بۆ ئەوە بكەم؟
ڤــان كــوخ :تــرس لــە مــردن هەڕەشــەكردنە
لەژیــان ،مــن دەمەوێــت نیشــانی بــدەم ،تــۆ دەتەوێــت
توێژینەوەكانتــی تێــدا بەرجەســتە بكەیــت ،دەرەنجــام
ئــەوە ئاوێنەیەكــە لــە ڕێــی ڕەنگــەوە پێــی دەگەمــەوە،
كەچــی تــۆ پێویســتت بــە ســاغ كردنــەوەی تیــورە
ئامادەكراوەكەتــە بەســەر كارەكەمــەوە.
(ڕووناكییەكە خەریكە كز دەبێت تا لە ناوەڕاســتی
شــانۆكەدا هەردووكیــان دەمێننــەوە و بــەرەو ڕووی
تابلۆكــە دەچــن و لەنــاو تابلۆكــەدا ون دەبــن).
تابلۆی بەندكراوەكان

ڕووناكــی و دیكــۆر پێكــەوە لــە كەشــێكی تایبەتــی
ڤــان كوخیانــەدا بەشــداریی دەكــەن ،بــۆ تابلــۆی
بەندكــراوەكان كۆمەڵــە ئەكتەرێــك بــە دەوری یەكتــری
لــەو زیندانــەدا دەســوڕێنەوە ،وێنــەی دواوەی شــانۆ
وێنــەی ئەوانــە لــە زیندانەكــەدا ،كــە هەمــان حاڵــەت
بەرجەســتە دەكات ،ڕووناكــی كەشــێكی خنكێنــەر و
بــێ هیــوای دروســت كــردووە ،لــە دەرەوەی بازنــەی
زیندانییــەكان ،فرۆیــد لەگــەڵ كەســێكی تــردا بــە
دەمامكــەوە چاودێرییــان دەكــەن ،دەستكێشــیان لــە
دەســتە ،بــە شــێوەیەك كــە خۆیــان لــە نەخۆشــی
دەپارێــزن.
زیندانییــەكان بــە یەكــەوە قاچیــان بــە زەویــدا
دەكوتــن ،بــێ ئــەوەی هیــچ بڵێــن ئــەو دەنگــەی هەیــە
بــە قاچەكانیــان بەرجەســتەی دەكــەن ،ئێمــە لەنــاو
زیندانییــەكان ڤــان كــوخ دەناســینەوە ،بــەاڵم نازانیــن
بۆچــی دەســتگیر كــراوە ،وەك چــۆن تــا لــە دیمەنەكــە
ورد بینــەوە تێدەگەیــن هەمــوو بەشــدارانی تابلــۆی
پەتاتــە خــۆرەكان لــەو زیندانــە بەنــد كــراون ،هەروەهــا
هەندێــك كــەس لــەوێ دەبینیــن ،پێشــتر هەرگیــز
نەمانبینیــون.
ڤــان كــوخ تەندروســتی تــەواو نییــە ،لەپــڕ
كۆكــە و پژمینــی ئــەو دەپەڕێتــەوە بــۆ بەشــێك لــە
زیندانییەكانــی دیکــە و تێكەڵــی دەنگــی پاژنــەی

ژ (٢٠٢١ /٨ - ٧ /٥ )٢٨٦/٢٨٥

37

پێاڵوەكانیــان دەبێــت ،فرۆید ئامۆژگاری هاوڕێكەی
دەكات ئــەوێ جــێ بێڵــن ،بــە پەلــە دەچنــە دەرەوەی
زینــدان.
ڤــان كــوخ :چیتــر ناكرێــت ئومێدمــان بــە دەرەوە
بێــت.
بــاوك :مــن دەمەوێــت لــە ماڵەكــەی خۆمــدا لــە
باوەشــی دایكمــدا بمــرم.
داپیرە :كوڕم من لێرەم ،پێكەوە دەمێنینەوە.
كچــە منداڵكارەكــە :لــە ڕادیــۆوە گوێــم لــێ بــووە
پێویســتە لــە ماڵــەوە بمێننــەوە (دەگریێــت) دادە مــن
دەمەوێــت بڕۆمــەوە ماڵــەوە ،ئــەوێ ئارامــە لــەوێ
بیــن نامریــن.
كچــە گــەورەی مــاڵ( :بــاوەش بــە خوشــكە
بچكۆلەكەیــدا دەکات) ئێــرە باشــترە بــە قوربــان
ماڵــەوە پــڕ كــراوە لــە خێــوی ترســناك ،لــە خانــەوادەی
ترســنۆكەكان.
دایــك :كچەكانــم هێمــن بنــەوە ،كەمێــك لــەو پیــاوە
شــێتە دوور بكەونــەوە بــا نەخــۆش نەكــەون.
(كچــە گــەورەی مــاڵ خــۆی لــە ئامێــزی دایــك
دەردەكات و دایــك منداڵــە بچكۆلەكــەی لــە بــاوەش
گرتــووە ،كچەكــە بــەرەو الی ڤــان كــوخ دەڕوات،
دەســت دەخاتــە ســەر شــانی).
كچــە گــەورەی مــاڵ :هێشــتا دڵــم بــۆ تــۆ لــێ
دەدات ،تــا لــەم ســینەیەدا دڵێــك هەبێــت لــێ بــدات،
مــردن زۆر لــە مــن دوورە.
ڤــان كــوخ :كــە لێــرە دەرچوویــن دەچینــە كێڵگــەی
گوڵــە بــەڕۆژەكان ،تابلۆیەكــت بــۆ دەكێشــم لــە نێــوان
قــژی تــۆ و گوڵــی گوڵــە بەڕۆژەكانــدا جیــاوازی
نەكرێــت.
كچــە گــەورەی مــاڵ :كەســێك ئــەو دەرگایــە
بكاتــەوە ،لــە دەرەوە مەترســن ،دەرەوە لێــرە ترســناكتر
نییــە ،بــە شــەقام ســزامان بــدەن ،دەرمانكــەن لێــرە،
ســبەینێ وتــاری ڕۆژنامەكانتــان بــە درۆیــەك
مەڕازێننــەوە و مەڵێــن گەورەتریــن هونەرمەنــد
بــەو نەخۆشــییە مــرد .گــەر بمریــن نەخۆشــی ئێــوە

دەمانكوژێــت ،لێمانگەڕێــن بڕۆینــەوە ماڵەكانمــان.
كچــە منداڵكارەكــە :عەســكەرە ناشــیرینەكان دادەم
ڕاســت دەكات لێمانگەڕێــن بڕۆینــەوە ماڵەكانمــان.
(ئــەو دیالۆگــە هــەر یەكــە و لەشــوێنی خــۆی
دەیڵێــت ،تــا دەنگــەكان یــەك دەخرێــن و لــە شــێوەی
كــۆرس بەیەكــەوە دەیڵێــن ،دەرگا دەكرێتــەوە ،بــەاڵم
دیــار نییــە دەرگاكــە لــە كوێیــە ،چونكــە تەنیــا
دەنگــی كرانــەوەی دەبیســتین ،لــە شــێوەی نواندنــی
سلۆمۆشــن هەریەكــەی بەالیەكــدا دەڕوات ،تەنیــا ڤان
كــوخ نەبێــت بــەرەو نــاو تابلۆكــەی دواوە دەچێت ،لەپڕ
هەمــوو لەســەر شــانۆ ون دەبــن ،دەبینیــن ڤــان كــوخ لــە
دواوەی شــانۆ خەریكــی نیگاركێشــانە ،نیــگاری ئــەو
زیندانــە و ئــەوەی ڕووی دا دەكێشــێت ،كــە تــەواو
دەبێــت ،بــە حەســرەتێكەوە ئــاوڕ لــە بینــەران دەداتــەوە،
وەك ئــەوەی بــۆ بینینــی كارەكــەی بانگهێشــتیان
بــكات).
تابلۆی ئۆگستینا

(ڕێســتۆرانتەكەی ئۆگســتینایە ،بــەاڵم كــەس
لــەوێ نییــە ،تەنیــا خــۆی دانیشــتووە ،بــە هەمــان
شــێوەی كە لە تابلۆكەی دواوەی شــانۆ دەردەكەوێت،
جگــەرەی بــە دەســتەوەیە ،پەرداخێــك بیــرەی لــە
پێشــە ،ماوەیــەك بێدەنــگ دەمێنێتــەوە ،كاتێكیــش
دەكەوێتــە قســەكردن ،تــا ئــەو كاتــەی هەڵدەســتێتەوە،
ناجووڵێــت ،ئاراســتەیەكی بــۆ قســەكردن دەستنیشــان
كــردووە).
خەڵكانێــك لــە زیندانــدان ئومێدیــان بەهاتنــە دەرەوە
هەیــە ،تێناگــەن دەرەوە زیندانێكــە بــۆ بەردەمی پەتی
ســێدارە ،كــەس ڕێــی ناكەوێتە ئێــرە ،چاوەڕوانیكردنی
هــەر كەســێك هیــچ نییــە ،بێجگــە لــە بێمانایــی ،ئــەوە
منــم ژیانــی خــۆم لــێ زیــادە ،دەبێــت بترســین لــەو
شــوێنەی تێیدایــن ببێتــە گۆڕســتانمان ،بــەاڵم مــن
بچــم بــۆ كــوێ ئــەوەی هەمــە هــەر ئێرەیــە ،مــاڵ و
شــوێنی كار ،كاتێــك پیــاوە بەروانکــە ســپییەكان هاتن
دەڵێــن دایبخــە ،بــە هێمنییــەوە دەڵێــم ،مــن لــە ماڵــم.
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ناتانەوێــت لــە ماڵــەوە دانیشــم ،كــەس هەیــە لێــرە،
ئــەوە ئێــوەن ،بەبــێ لــە دەرگادان خۆتــان كــردووە بــە
ماڵەكەمــدا ،ژوورەكــەی دواوەیــان پــێ نیشــان دەدەم
كــە لێــرە دەخــەوم.
(هەڵدەســتێتەوە ،قومێــك لــە بیرەكــەی بەردەمــی
دەدات ،ســەیری دواوەی ڕیســتۆرانتەكەی دەكات،
كورســییەكە هەڵدەگرێــت و دەیباتــە شــوێنێكی دیکــە
وەك ئــەوەی شــوێنەكە بــۆ میــوان ئامــادە بــكات ،یــان
لیژنــەی تەندروســتی بێنــە ئــەوێ ،دوای ئــەوە مێــزە
بچكۆلــە بازنەییەكــەی بەردەمــی كورســییەكەی
بیرەكــەی لەپێــش بــوو لــە ســووچێكی دیکــە دادەنێت،
خۆشــی لەشــوێنێكی دیکــە تەماشــایان دەكات ،كــە
لەگــەڵ كورســی و مێزەكــە سێگۆشــەیەكیان دروســت
كــردووە).
(كچە گەورەی ماڵ خۆی دەكات بە ڕیستۆرانتەكەدا،
دەچێــت لەســەر كورســییەكە دادەنیشــێت و قــاچ دەخاتــە
ســەر قــاچ و بــە پەنجەیــەك ئامــاژە بــۆ ژنەكــە دەكات،
كــە بچێــت بەالیــەوە).
ئۆگستینا( :بە فیز و بێزارییەوە) بەڵێ.
كچە گەورەی ماڵ :پێكێك شەرابی سوور.
ئۆگســتینا :نییــە ..نیمانــە ،تەنیــا ڤایــرۆس هەیــە،
بــۆت بێنــم.
كچە گەورەی ماڵ :وەی چەند ترسناكیت.
ئۆگســتینا :هەڵســە  ..هەڵســە تــا داخــی دنیــام بــە
تــۆ دەرنەكردووە.
كچە گەورەی ماڵ :زۆر بێ ئەتەكێتیت.
ئۆگستینا :هەستە هەی بێ ئەتەگ.
كچە گەورەی ماڵ :ســۆری ،ناتوانم ،دەزگیرانەكەم
ئێســتا دێت.
ئۆگســتینا :لــەوە ناچێــت تــۆ خەڵكــی ئــەم شــارە
بیــت.
كچــە گــەورەی مــاڵ :وایــە گیانەكەم ،من دۆســتی
ڤــان كوخــم ،كچــی ڕەنگم.
ئۆگســتینا :چــی؟ وتــت چــی؟ كا بــی لێــرەوە تــا
بتكــەم بــە دوو كــەرت.

كچــە گــەورەی مــاڵ :چییــە دەترســم حــەزت لێــی
كردبێــت ،ئــەو بیــر لــە كەســانی لــە جۆری تــۆ ناكاتەوە.
ئۆگســتینا :وایــە گیانەكــەم ،لــەوە دەچێــت تــۆ زۆر
شــارەزای هونــەر بیــت ،بۆیــە بیــر لــە تــۆ دەكاتــەوە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :ئــۆی مــەدام مــن نیــگار
ناكێشــم ،بــەاڵم شــێوەكاران بــە هــۆی ســەلیقە و
جوانبینیــم شــەیدام بوونــە.
ئۆگســتینا :دەتوانی ســەیری ئەو تابلۆیە بكەیت،
ئــەوە گەنجێــك كێشــاویەتی ،بــە خەیاڵــی منــەوە
كێشــاویەتی ،بزانم كارەكەی چۆن هەڵدەســەنگێنیت؟
(كچە گەورەی ماڵ لە شــوێنی خۆی هەڵدەســتێتەوە،
بــە لەخۆبایــی بوونــەوە كەمێــك لــە تابلۆكــە دەچێتــە
پێشــەوە ،زۆر خــراپ پۆرترێتــی تــۆی كێشــاوە،
چرچەكانــی ڕوخســارتی نەشــاردووەتەوە).
ئۆگســتینا :ئــۆی ســوپاس ،یانــی زۆر شــارەزا
نییــە ،وانییــە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :بمبــوورە ،بــەاڵم ئــەوە
ڕاســتییەكەیە.
ئۆگســتینا :وایــە ئــەو كەســەی كێشــاویەتی ،لــەوە
دەچێــت زۆر بــێ بەهــرە بێــت ،ئــەوە كاری دەزگیرانــە
نوێیەكــەی تۆیــە.
(لەم قسانەدا ڤان كوخ دێتە ژوورەوە)
ڤــان كــوخ :خانمــە جوانــەكان ڕۆژێكــی دوور لــە
نەخۆشــیتان بــاش.
ئۆگســتینا :ئــۆ ڤینســینت! ڕۆژێكــی بــاش بــۆ
تــۆش.
كچــە گەورەكــەی مــاڵ :گیانەكــەم ئــەوە چییــە
گوێــت لــێ بــوو ئــەو ژنــە گاڵتــەی پــێ دەكردیــت،
دەیــوت ئــەو تابلــۆ خراپــە تــۆ كێشــاوتە.
ئۆگســتینا :نەمگــوت خــراپ ،ئــەوە بــە عەشــقەوە
كێشــاویەتی ،تۆیــت هێنــدە خۆپەرســتیت بــەس خــۆت
دەبینیت.
ڤــان كــوخ :خۆشەویســتی لــە چارەنووســی منــدا
نییــە ،كەســانی وەك مــن گرفتــە دەروونییەكانــی
گیــرۆدەی تەنیایــی كــردووە.
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ئۆگســتینا (ڕوو دەكاتــە كچــە گــەورەی مــاڵ)
خــۆ گوێــت لــێ بــوو ،واتــە پێــش هاتنــی كۆرۆنــا بــۆ
ســەر دڵــی فــت دەكرێــی.
كچە گەورەكەی ماڵ :گیانەكەم شتێك بڵێ.
ڤــان كــوخ :باشــتر وایــە بڕۆیــن بــۆ كێلگــەی گوڵــە
بەڕۆژەكان.
ئۆگســتینا :بــۆ خۆتــان لێــرە دانیشــن ،دەرەوە
هەمــووی نەخۆشــییە ،بــڕوا مەكــەن بگــەن بــەوێ،
دەســتگیر دەكرێــن.
كچــە گــەورەی مــاڵ :جــا تــۆ بــۆ خەمــی ئێمەتــە،
خۆمــان دەزانیــن چــی دەكەیــن ،پێویســتمان بەتــۆ
نییــە ئامۆژگاریمــان بكەیــت ،فەرمــوو بــا بڕۆیــن
گیانەكــەم.
(قۆڵ بەقۆڵی ڤان كوخدا دەكات و لەوێ دەردەچن)
ئۆگســتینا( :بێدەنــگ لێیــان دەڕوانێــت ،بــەدوای
هەنگاوەكانیانــدا دەڕوات ،لەگــەڵ دەرچوونیــان ئــاوڕ
لــە تابلۆكــەی خــۆی دەداتــەوە) هیــوای خێراتریــن
هەاڵمــەت و كۆكــە و چــاو ســووربوون و تەنــگ
بوونــی هەناســەتان بــۆ دەخــوازم.
كێڵگەی گوڵە بەڕۆژەكان

دواوەی شــانۆ تابلــۆی كێڵگــەی گوڵەبــەڕۆژەكان
داگیــری كــردووە ،دەنگــی قەلــەڕەش دەبیســترێت،
تابلۆكــە بــۆ بەرزایــی ئاســمان دەڕوات و لەوێشــەوە
تێكەڵــی ڕووناكــی دەبێــت ،ڕووناكییــش بــە تۆنــی
هەمــان تابلــۆ بــاو بووەتــەوە ،كچەگــەورەی مــاڵ
بەهــۆی بوونــی لــە كێڵگــەی گوڵــە بــەڕۆژەكان
ئاســوودەیی خــۆی دەخاتــە ڕوو ،ئــەوەش لەڕێگــەی
دەســتدان لــە شــوێن و تــاو نــا تاوێــك نزیــك بوونــەوە
لــە ڤــان كــوخ ،كــە خەریكــی نیگاركێشــانی كچەیــە،
هەردووكیان دڵخۆشی خۆیان دەخەنە ڕوو ،بەاڵم ڤان
كــوخ بــە هــۆی نیگاركێشــانەوە كەمتــر كاردانــەوەی
دەبێــت ،هەندێــك جــار لێــی نزیــك دەبێتــەوە ،تــا بــەو
شــێوەیەی دەیەوێــت ڕایبگرێــت ،وەك خــۆ تووڕەكــردن
لــە منداڵێــك ئــاوا ســەركۆنەی دەكات كــە لــە شــوێنی

خۆی نەجووڵێت ،دەرەنجام تابلۆكە لەســەر ســتاندەكە
دادەگرێــت و لێــی ورد دەبێتــەوە و لەســەر چۆكەكانــی
بەرانبــەر بینــەران دادەنیشــێت و كچــەش بــەرەو الی
دێــت تاوێــك لــە پشــتییەوە دەوەســتێت و ســەیری
تابلۆكــە دەكات ،دواتــر بــە تەنیشــتییەوە دادەنیشــێت،
لەگــەڵ ئــەودا ســەیری تابلۆكــە دەكات.
ڤــان كــوخ :جوانــی دەســتگیر ناكرێــت ،تەنیــا
كاتێــك نەبێــت كــە خــۆی فــڕێ دەداتــە نــاو ڕەنــگ
و ئــەو كاتــە تێدەگەیــن ئــەوە فڵچــە نییــە نیــگاری
دەكێشــێت ،بەڵكــو قــژی كچێكــە كــە دەیەوێــت لەنــاو
ڕەنگــدا خــۆی نیــگا بــكات.
كچــە گــەورەی مــاڵ :مــن و گوڵەبــەڕۆژەكان بــە
ئاســتێك تێكــەڵ بووینــە ناناســرێینەوە.
ڤــان كــوخ :سروشــت و ژن دوانەیەكــن ناتوانیــن
لەیەكیــان جیــا بكەینــەوە ،ئــەوە وا دەكات پێكــەوە
ببــن بــە تابلــۆ.
كچــە گــەورەی مــاڵ :خەڵكــی بــۆ ناتوانــن وەك تــۆ
ســەیری ژن بكــەن.
ڤــان كــوخ :هەمــووان ســەیر دەكەن ،بــەاڵم نیگاكانمان
لــە یەكتــر ناچن.
كچە گەورەی ماڵ :كەس لە تۆ ناچێت.
ڤــان كــوخ :تۆنێــك هەیــە لــە نێــوان گوڵەبــەڕۆژەكان
و نــاوەوەی تــۆ ،ئــەوە بــۆ خەڵــك نائومێدییــە ،بــۆ مــن
جوانییە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :دەی هــەر ئەوەیــە نایەڵێــت
تــۆ تەنیــا پیاوێــك بێــت ،نــا گــەر خەڵكــی لــە گۆشــت
و خوێــن بــن ،تــۆ لــە ڕەنــگ و تابلۆیــت.
ڤــان كــوخ :هــەوڵ دە هیــچ كاتێــك ئــەو قســەیە
فەرامۆش مەكە ،تەنانەت لە ســاتی تووڕەبوونیشــدا.
كچــە گــەورەی مــاڵ :ڕۆژێــك نییــە لــە منــدا بــۆ
تــووڕە بوونــی تــۆ.
ڤــان كــوخ :زۆر خــۆت وابەســتەی مــن مەكــە ،مــن
نابــم بەهــی هیــچ ژنێــك.
كچــە گــەورەی مــاڵ :بەپێــی ڕۆژەكان وات لــێ
دەكــەم ،مــن بكەیــت بــە تابلۆیەكــی هەمیشــەیی كــە
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لــە نیــگار كێشــانم تــەواو نەبیــت و هەمیشــە كاری
تێــدا بكەیتــەوە.
ڤــان كــوخ :ســەختە جوانییــەك هەبێــت ناتــەواو بێــت
و تــەواو نەبێــت ،گــەر ژیــان وا بوایــە ،ئــەو كات
پێویســتمان بــە هونــەر نەدەبــوو.
كچــە گــەورەی مــاڵ :بــە پێچەوانەوە ئــەوە وا دەكات
هونــەر پێویســتییەك بێت.
ڤــان كــوخ ســەیری دەكات ،ســەرەتا لــە تــۆ
نەدەگەیشــتم و بــۆ مــن ســەخت بــوو تێگەیشــتن
لــە تــۆ ،ئێســتا شــتەكان زۆر ئاســانن شــێتی تاكــە
شــتێكە لەســەر خوانــی تابلۆیــەك كۆمــان دەكاتــەوە،
هەردووكیــان دەســت بــە پێكەنیــن دەكــەن ،ڤــان كــوخ
تابلۆكــە هەڵدەگرێــت و كەرەســتەكانی كــۆ دەكاتــەوە،
كچــەش هەڵدەســتێت تــا بەیەكــەوە بــڕۆن ،هێشــتا
تــەواو خۆیــان كــۆ نەكردووەتــەوە ،ڕووناكــی تابلۆكــە
ڕەنگــی بــەرەو كــز بــوون دەچێــت تــا تــەواو تاریــك
دادێــت ،تەنیــا گوێمــان لەدەنگــی قەلەڕەشــەكانە كــە
لەنــاو تاریكییەكــەدان.
تابلۆی شەقامێك لە ئاوڤێ

لــە دواوەی شــانۆ تابلــۆی شــەقامێك لــە ئاوڤــێ
دەردەكەوێــت ،دەنگــی بــاران دێــت ،دوو كــچ لــەالی
چــەپ دەبینرێــن ،ئەوانــە هــەردوو كچــە گــەورە
و بچوكەكــەی نــاو تابلــۆی پەتاتــە خۆرەكانــن،
لــەدواوەی شــانۆكە چاومــان بــە باوكیــان دەكەوێــت،
تــەواو پیــر بــووە و چاوەكانــی لەدەســت داوە ،بــە
گۆچانــەوە ڕێ دەكات ،لــە ناوەڕاســتی ڕێگاكــەش
دوو ژن دەبینیــن بــەرەو الی بــاوك دەڕۆن ،ئــەو دوو
ژنــە دایــك و داپیــری خوشــكەكانن ،بــەاڵم ســیمایان
ناچێتــەوە ســەر ئــەو كاتــەی لــە تابلــۆی پەتاتــە
خــۆرەكان ئەوانمــان بینــی ،بەڵكــوو هەردووكیــان زۆر
گەنجتــر دێنــە بەرچــاو ،ئــەو دیمەنــە تێكەڵەیەكــی
زەمەنییــە و زیاتــر لــە خەونێكــی فرۆیدیانــە دەچێــت،
بــەوەی خوشــكەكان لەنــاو زەمەنــی ئێســتادان،
بــاوك كەوتووەتــە زەمەنــی ئایینــدە و پێشــبینی بــۆ

داهاتــووی دەكرێــت وای بەســەر بێــت ،دایــك و داپیــر
گەڕانەوەیــە بــۆ نــاو زەمەنــی یــادەوەری ،زەمەنــی
هێشــتا دایــك شــووی بــە بــاوك نەكــردووە.
دایــك :دایكــە ئــەوە ئــەو كوڕەیــە كــە دەمەوێــت
شــووی پــێ بكــەم.
داپیــرە :گەنجێكــی قــۆز دیــارە ،وا بكــە خێــرا
منداڵتــان ببێــت ،پیــاوان لــەو ڕۆژگارەدا متمانەیــان
پــێ ناكرێــت ،نەبــادا وازت لــێ بێنێــت.
دایــك :حــەز دەكــەم دوو كچمــان هەبێــت ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا تــۆ خەمــی ئــەوەت نەبێــت ،پیاوێكــی
ڕاســتگۆیە ،هــەر بەڕاســتی عاشــقم بــووە ،تاكــە
كێشــەی ئەوەیــە كــە تــووڕە دەبێــت ،قســەی لەگــەڵ
ناكرێــت ،ئــەو دەمــەی هێمنیــش دەبێتــەوە وەك منــداڵ
دەگریێــت و داوای لێبوردنــم لــێ دەكات
داپیــرە :هەموویــان وان خێــرا هەڵدەچــن ،زووش
پەشــیمان دەبنــەوە ،باوكیشــت هــەر وابــوو.
دایــك :دایكــە پێــم ناخۆشــە خــراپ باســی باوكــم
بكەیــت ،ئــەو تــۆی زۆر خــۆش دەویســت.
داپیرە :ئەی ئەو گەنجەش تۆی خۆش ناوێت؟
(ســەیری یەكتــر دەكــەن و دەدەنــە قاقــای پێكەنیــن،
لــەو كاتــەدا بــاوك گەیشــتووەتە بەردەمیــان)
دایك :گیانەكەم ئەوە دایكمە.
بــاوك( :دەســتی مــاچ دەكات) خۆشــحاڵم خانــم
گیــان ،بــەو ئومێــدەی لــەم نزیكانــە زیاتــر یەكتــر
ببینیــن.
داپیــرە :بــە دڵنیاییــەوە هــەر كــەی ســەردانتان
كردیــن ،دەرگای مــاڵ بــۆ ئێــوە لەسەرپشــتە ،دەی
منداڵــەكان مــن كارم هەیــە دەڕۆم.
(داپیــرە جێیــان دێڵێــت ،خوشــكەكان چاودێــری ئــەو
دیمەنــە دەكــەن ،بــەرەو الی دایــك و باوكیــان دەڕۆن،
لــە كاتێكــدا بــاوك خەریكــی گۆڕینــەوەی هەســتی
خۆشەویســتییە لەگــەڵ دایكــدا و باوەشــێك گوڵــی
پێشــكەش كــردووە ،یەكێــك لــە گوڵــەكان لــە قــژی
دەدات).
كچە منداڵكارەكە :دایكە (ڕووی لەدایكیەتی).
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دایــك :چــی؟ دایكــە؟ ئێــوە تێكچوونــە مــن دایكتان
نیم.
كچە گەورەی ماڵ :باوكە (ڕووی لە باوكییەتی).
بــاوك :كچینــە ئێــوە كێــن؟ ئێمــە منداڵمــان نییــە،
دایــك و باوكــی ئێــوە نیــن.
كچە منداڵكارەكە :هەر ئەوەندەیە خۆشەویستییەكەت،
ئــاوا مــن كچە جوانەكەی باوكمم.
بــاوك( :بەپێكەنینــەوە) ئێــوە شــۆخیمان لەگــەڵ
دەكــەن ،كــێ ئــەو بەزمــەی ناوەتــەوە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :خەڵكــی لــە شــەقامەكان
دەمــرن ،نەخۆشــی نــاو ماڵەكانیشــی گرتووەتــەوە ،وا
باشــتر نەبــوو لەماڵــەوە بوونایــە ،نــەك ئــاوا خۆتــان
شــێت كــردووە كــە منداڵەكانــی خۆتــان ناناســنەوە.
دایــك :گــوێ بگــرە كچەكــە خەریكــە خــراپ
ســنوری خــۆت دەبەزێنیــت.
كچــە منداڵكارەكــە( :بــۆ خوشــكەكەی) دادە وایــە
دەبێــت بەڕێــزەوە لەگــەڵ دایــە قســە بكەیــت.
باوك :دایە دایەتان لە چییە ،ئێوە شێت بوونە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :خەڵكــی منداڵــی شــێت بێــت
لــە شــەقام دەڵێــت منداڵەكــەم بلیمەتــە وەك بیكاســۆ.
كچــە منداڵكارەكــە :ئێــوەش بــە ئێمــە دەڵێــن شــێت،
ئــەی ئــەوە داپیــرە چــوو بــۆ كــوێ؟
دایــك :بووەســتن ،دەزانــم تــەواو پەســتم دەكــەن،
بــەاڵم قەینــا ،ئێســتە ئێــوە پێتــان وایــە ئێمــە دایــك و
باوكــی ئێوەیــن؟
كچە منداڵكارەكە :بە دڵنیاییەوە.
كچــە گــەورەی مــاڵ :باوكــە ئــەو تەمســیلە خراپــە
چییــە دەیكەیــت ،ئــەو شــەپقە و گۆچانــە چییــە،
خــۆ یەكجــار وا پیــر نەبوویــت ،ئــەی تــۆ دایكــە
ئــەو ئارایشــتە گەنجانەیــە كــەی لەگــەڵ تەمەنــت
گونجــاوە.
دایــك :ئێــوە بوەســتن وتتــان مــن دایكــی ئێــوەم وا
نییــە.
كچــە منداڵكارەكــە :نــا ،بەڵكــوو ئێمــە منداڵــی
تۆیــن.

دایــك :ئــۆف خوایــە ئەوانــە شــێتم دەكــەن ،باشــە
قەینــا ،بــەاڵم چــۆن دەبێــت دایكتــان بــم و هاوتەمەنی
ئێــوە بــم.
كچــە گــەورەی مــاڵ :وااای دایكمــان چەند ناســك
بووەتــەوە دەڵێــی تــازە بیســت و پێنــج ســاڵە تەمەنی.
كچــە گــەورەی مــاڵ :چیتــە دایكــە ،عەقڵــت الی
خــۆت نەماوە.
دایــك :گــوێ بگــرە خاتــوون تــا ئێــرە ڕێــزم گرتــی،
لێــرەوە بەســە.
(لــەو كاتــەدا دەبینــن بــاوك بــە هێمنــی لــەوان
دوور كەوتووەتــەوە ،چونكــە چووەتــەوە ســەر ئاســتە
زەمەنییەكــەی خــۆی وەك كوێرێــك ڕەفتــار دەكات)
دایــك :دە الچــن ناخۆشــتان كــرد (پــاڵ بــە
كچەگەورەكەیــەوە دەنێــت و بــەرەو الی هاوســەرەكەی
دەڕوات) چییــە گیانەكــەم بێــزار بوویــت.
باوك :تۆ كێیت؟
دایك :هەقی خۆتە ئەو دوو ژنە شێتیان كردین.
كچــە منداڵكارەكــە( :دەچێتــە بەردەمــی باوكــی)
باوكــە ســەیری چاوەكانــم بكــە.
بــاوك :دەنگــت ڕێــك دەچێتــەوە ســەر دەنگــی كچــە
بچكۆلەكەم.
كچــە گــەورەی مــاڵ :لەخــوا بــە زیــاد بێت خەریكە
هۆشــتان دێتەوە بەر.
دایــك :مــن لــە هیــچ شــتێك تێناگــەم( ،بــۆ بــاوك)
كچــی چــی ،تــۆ كــەی ژنــت هێنــاوە تــا كچــت
هەبێــت.
بــاوك :لــەوە دەچێــت خــەون ببینــم ،تــۆش لێرەیــت
گیانەكــەم.
كچــە گــەورەی مــاڵ :بــا ئــەو تەمســیلە بەرینــەوە
ماڵــەوە لەگــەڵ داپیــرە لــەوێ تــەواوی بكەیــن.
بــاوك :مــاڵ؟ دەتوانیــن بچینــەوە شــوێنێك مــاڵ
بێــت.
كچــە منداڵكارەكــە :باوكــە خەڵكــی لــە ماڵــەوە
دەرناچــن ،ئــەوە ئێمەیــن ماڵەكانمــان جێهێشــتووە و
هاتوویــن قســەكانمان لــە شــەقام بكەیــن.
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كچە گەورەی ماڵ :باوكە قسە بۆ تۆ دەكەین.
كچە منداڵكارەكە :باوكە توخوا سەیرم بكە.
بــاوك :خۆزگــە كچەكانــم ،خۆزگــە بمتوانیبــا
ســەیرتان بكــەم ،بیســت ســاڵ زیاتــرە مــن كوێــر بوومــە
چــۆن ســەیرتان بكــەم .
دایــك :مــن لــە هیــچ شــتێك تێناگــەم ،پێویســتمان
بــە پزیشــكی دەروونییــە پێمــان بڵێــت هەمــوو ئەوانــە
خەونــن و هیچــی تــر.
باوك :كچم كوا دایكتان؟
كچە منداڵكارەكە :ئەوەتە.
باوك :دەستی بخەرە دەستمەوە.
(كچــە منداڵكارەكــە ،دەســتی دایــك دەخاتە دەســتی
باوكەوە).
باوك :هێشــتا هەمان گەرمی بە ڕۆحم دەبەخشــیت،
مــن لەتــۆ تێدەگــەم ،ئەگــەر ســاڵەكان منیــان كوێــر كــرد
و منداڵەكانیــان بــە گەنجــی هێشــتەوە ،نیگــەران مەبــە،
كــە تــۆش بوویــت بــە قوربانــی ســاڵەكان و عەقڵــت
لــە دەســت دا ،گرنــگ ئێمــە ماڵێــك هەبێــت بچینــەوە
ئــەوێ ..كچینــە ئێــوە گوتتــان ماڵمــان هەیــە وا نییــە؟
كچە منداڵكارەكە :بەڵێ باوكە.
بــاوك :لەدایكتــان تــووڕە مەبــن ،تكایــە بمانبەنــەوە
ماڵــەوە.
كچە گەورەی ماڵ :فەرموون.
(كچــە بچكۆلەكــە دەســتی باوكــی گرتــووە،
كچــە گــەورەش قــۆڵ بــە قۆڵــی دایكــدا دەکات،
ئــەو ڕێگایــە دەگــرن كــە شــوێنەكە دەچێتــەوە
ســەر كۆاڵنــی ئەودیــو ،ئــەوان لەبەرچــاو ون دەبــن،
ڕووناكــی دەكوژێتــەوە ،بــۆ ماوەیــەك تەنیــا تابلۆكەی
ڤــان كــوخ دیــارە و هیچــی تــر).
تابلۆی بالكۆنی قاوەخانەیەك لە شەودا

قاوەخانەیــەك باکگراوەنــدی دواوەی شــانۆكەیە ،لە
بالكۆنــی قاوەخانەكــەش خەڵكانێكــی كــەم دەبینرێــن،
چرایەكــی زەرد بالكۆنەكــە و حەوشــی قاوەخانەكــەی
ڕۆشــن كردووەتــەوە ،هەمــوو وردەكارییــەك لــە بــارەی

شۆســتە و بەشــی ســەرەوەی خانــووەكان ،دەركەوتنــی
درەخــت و دیمەنــی شــەو وەك ئــەوەی لــە تابلۆكــەی
ڤــان كــوخ نیشــان دراوە ،لــەو دیمەنــەی دواوەی
شــانۆ نیشــان دەرێــت ،لــە پێشــەوەی شــانۆكەدا هــەوڵ
دراوە بەشــێكی ئــەو وێنەیــە بەرجەســتە بكرێــت ،لــە
ڕێگــەی كەشــێك كــە كورســی و مێــزەكان و ڕووناكی
ســەرەوە كــە هەمــان تابلۆیــە لــەو هەیوانــە دەدات،
خەڵكانێكــی كــەم لەســەر كورســییەكان دانیشــتوون،
هەندێــك لــە كورســییەكانیش لــەوە دەچێــت بەهــۆی
درەنگــی كاتــەوە ،خەڵكانێــك چۆلیــان كردبێــت.
لــە ســووچێكی قاوەخانەكــەدا ،فرۆیــد بــە تەنیــا
دانیشتووە ،خەریكی خوێندنەوەی كتێبە ،لە وشەكان
ورد دەبێتــەوە ،ســەری لەســەر كتێبەكــە هەڵدەگرێــت،
هەندێــك تێبینــی تۆمــار دەكات ،بــە هــۆی ئــەو
ڕۆژژمێــرەی لەســەر مێزەكــەی بەردەمــی دانــراوە،
كــە قەڵەمێــك و فنجانێــك قــاوە و پەرداخێــك ئــاوی
لەســەر دانــراوە ،لەگــەڵ تۆماركردنــی تێبینییەكانــی
دەكەوێتــە قســەكردن ،دەیەوێــت ئــەو دیمەنــەی پێشــوو
شــی بكاتــەوە ،لــە ئاســتی زەمەنییــەوە بیباتــە نــاو
تیــورە تایبەتییەكــەی خۆیــەوە.
فرۆیــد :كۆكردنــەوەی زەمەنەكانــی ڕابــوردوو
لەگەڵ ئێســتا و داهاتوو ،تێگەیشــتنە لە كەســیەتی
ڤــان كــوخ ،ئــەوەش تێگەیشــتنی دەروونشــیكارییە بــۆ
كەســێتی ،كاتێــك بــاوك لــە تابلۆكــەدا وەك پیرێكــی
كوێــر دەخەینــە ڕوو ،كــەوا بوونــی ئــەوە لــە ئایینــدەدا،
ئــەوە بــەرزە منــی كارەكتــەرە ،كــە ڤــان كــوخ لــە
خۆیــدا بەرجەســتەی كــردووە ،وێنەیــەك لــە ئایینــدەدا
بــۆ خــۆی وێنــای دەكات ،ئــەو وێنەیــە لەگــەڵ
ئــارەزوو ،لــە ڕێگــەی ڕابــوردووەوە تەماهــی دەكات،
كاتێــك لەگــەڵ دەزگیرانەكــەی لــە گەنجیــدا ژوان
ســاز دەكــەن ،ئــەو دەمــەی دەزگیرانەكــەی لەگــەڵ
دایكیدایــە ،ئــەو ســاتە بــۆ ئــارەزوو پێوەندیكردنەوەیــە
لــە تــەك بــەرزە منــدا ،لــە نێــوان ڕابــوردوو لەگــەڵ
ئایینــدەدا.
(كاتێك ئەو دیالۆگانە دەڵێت ،هەمیشــە ســەر بەرز
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دەكاتەوە و لەبەر خۆیەوە قســە دەكات و دەینووســێت،
هەندێــك جــار بیــر دەكاتــەوە ،هێــڵ بەســەر وشــەكاندا
دێنێــت ،كاتێــك هەســت بــە ناتــەواوی بۆچوونەكــەی
دەكات ،لەپــڕ وەك ئــەوەی شــتێكی گرنگــی بكەوێتــە
خەیاڵ)
مــن وەك خــود لەڕێــی كچەكانییــەوە بەرجەســتە
دەبێــت ،كــە ســاتەوەختی دەروونێكــی كامــڵ و
دروســتە ،ئەویــش دەبێتــەوە خاڵــی پێوەنــدی ئێســتا
بــە دوو زەمەنەكــەی ڕابــوردووەوە ،كــۆی ئــەو ســێ
زەمەنــە لــە نێــوان ئــارەزوو و مــن و بــەرزە منــدا،
وێنەیەكــی ڕوونــی ڤــان كــوخ دەخاتــە ڕوو لەنــاو كارە
شــێوەكارییەكانیدا.
(لــەو كاتــەدا قاوەخانەكــە تــەواو چــۆل بــووە و تەنیــا
فرۆیــد لــەوێ مــاوە ،لــەوە دەچێــت شــەو بــە تــەواوی
بــاوەش بــە بەرەبەیانــدا بــكات ،نیــگای دەچێتــە ســەر
كورســییە بەتاڵــەكان ،كتێبەكــەی دادەخــات ،ئــاو
دەخواتــەوە و ڕۆژژمێــر و قەڵەمەكــەی هەڵدەگرێــت
و دەیخاتــە گیرفانــی پاڵتۆكــەی كــە بــە تەنیشــت
خۆیــەوە هەڵواســراوە ،هەڵدەســتێتەوە ..بــۆ ئــەوەی
قاوەخانەكــە بەجــێ بێڵێــت ،دیمەنــی دواوەی شــانۆ
كــە تابلۆكــەی ڤــان كوخــە ،بــە تــەواوی دیــار
نامێنێــت ،دەبێتــە پانتاییەكــی تاریــك ،ڕووناكــی ســەر
شــانۆش كــز دەبێــت ،پەســتییەك بەتــەواوی ڕووی
فرۆیــدی داگیــر كــردووە ،ســەیرێكی ئاســمان دەكات،
بــە پەســتییەوە قاوەخانەكــە بەجــێ دێڵێــت).
تابلۆی ژووری نووستنی ڤان كوخ

لــە دواوەی شــانۆ ژوورەكــەی نیشــان دەدرێــت،
تــەواوی كەلوپەلــی ژوورەكــەی وەك قەرەوێڵــەی
نووســتن و دوو كورســی و مێزێــك و خاولــی و چەنــد
وێنەیەكی هەڵواسراو ،لەالی چەپ دەرگایەك هەیە
و لــە دواوەی ژوورەكــەش ئــەو پەنجەرەیــەش دەبینیــن
كــە دەڕوانێتــە دەرەوە ،هەمــان وێنــە لەســەر شــانۆ
دەردەكەوێــت ،كورســییەكەی تەنیشــت قەرەوێڵەکــە،
ئۆگســتینا لەســەری دانیشــتووە ،لــە ڤــان كــوخ

دەڕوانێــت ،كــە لەنــاو پێخەفەكەیــدا دانیشــتووە،
مێزەكــەش دەكرێتــەوە هەمــان پەتاتــە خــۆرەكان ،وەك
ئــەوەی دەســپێكی نمایشــەكە بێــت ،كورســی الی
دەرگاكــەش فرۆیــد لەســەری دانیشــتووە هەمــوو
نیگایەكــی چــڕ كردووەتــەوە ســەر ڤــان كــوخ ،وەك
ئــەوەی دوا تێبینییەكانــی لــە زیهنــی خــۆی تۆمــار
بــكات ،هــەر هەموویــان دەمامكیــان بەســتووە و
دەستكێشــیان لەدەســتە.
ئۆگســتینا :كاتێــك ســێبەر نەخــۆش دەكەوێــت،
ڕەنــگ تاریــك دەبێــت ،مــن لەنــاو تابلۆكــەدا پیــر
دەبــم.
ڤــان كــوخ :هێشــتا كەمێــك جوانــی بەبــەر ئــەو
ژیانــەوە مابێــت لەنــاو فیگــۆری تۆیە لــەو تابلۆیەدا.
ئۆگســتینا :ئێمــە ژیانێكمــان نەماوە لەوەی ژیاین،
گــەر ژیانێــك بوونــی مابێــت ،تەنیــا لــەو ســاتەوە
دەســت پــێ دەكات ،كــە تــۆ نیــگارت كێشــاوین.
ڤــان كــوخ :ویســتم جوانییــەك کــە شــاراوەیە
نابینرێــت ئەوانــە نیشــان بدەمــەوە ،ئۆگســتینا ..تــۆ
لــەوە بــاش تێدەگەیــت ،كــە مــن لــە ژیانــدا عەشــق
هاوڕێــم نەبــوو ،ســەفەرێك هەبــوو هەمیشــە دەیبــردم
بــۆ ئــەوەی دنیــای پــێ ڕەنــگ بكەمــەوە ،مــن
عاشــق نەبــووم ،كەچــی چێژێكــی زۆرم لــە عەشــق
دەبینــی ،تــۆ ڕاســت دەكەیــت ،دوای تابلــۆكان
مرۆڤــەكان دەچنــە نــاو ژیانێكــی تــرەوە ،عەشــق تــا
ئــەو شــوێنە بــوو كــە وێنەكــە نەكێشــراوە ،دوای ئــەوە
هەمــوو شــتێك تــەواو دەبــوو.
ئۆگســتینا :مــن لــە تابلۆكــەی خۆمــەوە لــەوە
تێدەگــەم ،عەشــقی تــۆ بــۆ مــن تــا ئــەو كاتــە بــوو
كــە تابلۆكــە كێشــرا.
ڤان كوخ :تۆ دەتویســت دوای تابلۆكەش عەشــقەكە
بــەردەوام بێت؟
ئۆگســتینا :نــەك بــەردەوام ،بەڵكــوو بــڕوام وابــوو
ئــەوە پەیمانێــك و دیارییەكــە بــۆ نەمــری.
ڤــان كــوخ :بــەاڵم ڕێــك وایە ،كێشــەكە لە چۆنیەتی
تێگەیشــتنە بــۆ نەمــری ،تــۆ ویســتووتە نەمــری لــە
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خانوویەكــدا دیــل بكەیــت ،لەكاتێكــدا هونــەر دیــل
ناكرێــت ،موڵكــی هەمووانــە ،دەبێــت لــە پانتاییەكــی
ئــازاد بژیێــت.
ئۆگســتینا :ئێســتا بــاش لــەوە تێدەگــەم (ســەیری
پەتاتــە خــۆرەكان دەكات) ،بــەاڵم كەســانێك هــەن
ئێســتاش لــەوە تێناگــەن (ســەیری فرۆیــد دەكات)
وەك ئــەوەی كەســانێك هــەن دەیانەوێــت لەنــاو
دەروونشــیكاری ئــازادی كــۆت بكــەن و بیخەنــە
قاڵبێكــەوە.
(لــەو كاتــەدا كەمێــك كورســییەكەی دەســووڕێنێت،
بــۆ ئــەوەی چیتــر بەدیــار ڤــان كوخــەوە نەبێــت،
لــەو كاتــەدا بەرانبــەر بینــەران دانیشــتووە ،وەك ئــەو
ســاتەی كــە لــە تابلۆكەیــدا نیــگاری كێشــرابوو).
فرۆیــد :ئاخــۆ كاتــی ئــەوە نییــە دەرگا لــە بینــەران
بكەیتــەوە تــا كارەكان ببینــن.
ڤــان كــوخ :كاتــی ئەوەیــە تــۆ ئازادیــی كارەكان
ســەركوت بكەیــت ،وەك ئــەوەی دەتەوێــت ،ئــاوا لــە
بارەیانــەوە بنووســیت.
فرۆیــد :بەبــێ نووســین تێگەیشــتن لــە دۆخ و
كەســیەتی هونەرمەنــد بــە ناڕۆشــنی دەمێنێتــەوە.
ڤــان كــوخ :بیــرت نەچێــت كاتێــك تابلــۆكان دەبینــن
و كتێبەكــەی تــۆش دەخوێننــەوە ،كەســانێك دەڵێــن
ئــەوە ڤــان كوخــە فرۆیدییەكەیــە ،ئــەوەش وەك
تۆمەتێــك دەبێــت و بەنــاوی تــۆوە دەلكێــت ،كــە ئــەوە
ڤــان كــوخ نییــە ،بەڵكــو دەرونیشــكارییە بەســەر منــدا
ســەپێنراوە.
فرۆیــد :پێویســت نــاكات هێنــدە ئــازاری خــۆت
بدەیــت ،چونكــە خــۆت دەزانیــت ئێســتا نەخۆشــیت،
پێویســتت بــە ئیرادەیەكــی بەهێــز هەیــە تــا لەپێناویــدا
بجەنگیــت ،دەنــا مــردن یەخــەت دەگرێــت.
ڤــان كــوخ :ژیانێــك هەیــە ئەبەدییــە ،بۆیــە نابێــت
بەدیــار نەخۆشــییەكەوە بترســین كە ئاخــۆ دەمانكوژێت،
بۆیــە بــۆ ئــەوەی پارێــزگاری لــەو نەمرییــە بكــەم،
دەتوانــم خــۆم كۆتایــی بەخــۆم بێنــم ،نــەك نەخۆشــی
كۆتایــی بەمــن بێنێــت.

فرۆیــد :ئــەوە شــێتییە ،دەتوانــم نــاوت بــەرم بــە
كەســێكی شــیزۆفرینی ،لەكاتێكــدا بــاس لــە ژیانــی
نــاو تابلــۆكان دەكەیــت ،لــەو الوەش مــردن بــۆ خــۆت
پێشــنیار دەكەیــت.
(ڤــان كــوخ لەنــاو نوێنەكــەی هەڵدەســتێتەوە ،دەچێتــە
الی تابلــۆی پەتاتــە خــۆرەكان كــە بــە جووڵــەی
تابلۆكــە وەســتاون و ناجووڵێــن) ئەوانــە وایــان كــرد،
پێشــنیاری مــردن درۆ بێــت ،نەمرییــەك هەبێــت ،دەرگا
لــە نووســەرانی وەك تــۆش بكاتــەوە تــا بتوانــن شــوێنێك
بــۆ ژیانــی خۆتــان بدۆزنــەوە.
(لــەو كاتــەدا فرۆیــد هەڵســاوەتەوە ســەر پــێ و لــە
تابلــۆی ئۆگســتینا ورد بووەتــەوە و دەیەوێــت لــە
نهێنیــی كارەكــە بــگات).
ڤــان كــوخ :ئێســتا كاتــی ئەوەیــە دەرگا بكەیتــەوە و
بێــن كارەكان ببینــن ،بــەر لــەوەی زۆر شــت كۆتایــی
بێــت ،دەبێــت دەرگا لــە نهێنییــەكان بكەینــەوە،
جوانییــەكان نــە هــی منــن ،نــە دەبــن بــە هــی تــۆ،
جوانییــەكان سروشــتێكی نــاو ژیانــن ،كــە هەموومــان
چێــژی لــێ دەبینیــن.
(فرۆیــد بــەرەو الی دەرگاكــە دەڕوات تــا دەرگاكــە
بكاتــەوە ،ڕووناكــی ســەر فرۆیــد دەكوژێتــەوە ،ڤــان
كــوخ بزەیــەك دەكات و دەچێتــەوە نێــو پێخەفەكــەی
تــا بخەوێــت ،دەنگــی هاتنــی بینــەران دێــت كــە
دێنــە ژوورەكــە ،ڕووناكــی ســەر ئۆگســتینا و پەتاتــە
خــۆرەكان دەكوژێتــەوە ،ڕووناكــی لەســەر ڤــان كوخیش
نامێنێــت ،ئــەوەی دەبینرێــت ،تەنیــا تابلۆكــەی
دواوەی شــانۆیە ،كــە ژوورەكەیــە بەبــێ ئــەوەی هیــچ
مرۆڤێكــی لەنــاو بێــت).
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