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حیکایەتی
ئا غای زوومەر

بڕوا ناکەم لە پاتریک زوسکیند
شێتتر هەبێت

ئێوارەیەکی درەنگە و
ڕۆمانەکانی »عەتر« و »کۆتر«م بە دەستەوەیە

شەکەت و نیگەران
لە ڕۆخ دەریاچە شینەکە

دانیشتم
هەستم دەکرد ژیان هێدی هێدی

خۆشییەکانی لە دەست دەدا
لە ناکاو ئاغای »زوومەر« هات

پاڵتۆیەکی ڕەشی لەبەر
دەتوت تارماییەکی کەسکە

گۆچانە درێژە لە دارکەستەنا دروستکراوەکەی
هەڵدایە دارستانەکەوە و
بێ ئەوەی ئاوڕێ بداتەوە
بە جانتاکەی کۆڵییەوە

خۆی بە ئاوەکەدا دا
من چاوم بڕییە شەپقە پووشەکەی

تا دەهات شەپۆلەکان یارییان پێ دەکرد!
ــک  ــی )پاتری ــر( ڕۆمانێکــی نووســەری ئەڵمان ــة الســید زوم )حکای
زوســکیند - ١٩٤٩(ـــە، دوکتــۆر )نبیــل الحفــار( کردوویەتــی بــە 
عەرەبــی و شــێوەکاری فڕەنســی )جیــن جاکیــس ســمپێ( بــە پێــی 
ڕووداوەکان کۆمەڵێــک ڕســمی بــۆ ڕۆمانەکــە کێشــاوە، هەڵبەتــە 
ــە  ــە لەوان ــی بەناوبانگ ــدان ڕۆمان ــدی چەن ــکیند خاوەن ــک زوس پاتری
بــە عەرەبــی  ئــەم دوو ڕۆمانــەم  کاتــی خــۆی  عەتــر، کۆتــر... 

هاشم سەڕاج



148 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

ــە  ــردوون، ل ــۆ ک ــەوەم ب ــەوە و خوێندن خوێندووەت
گۆڤــاری ئاینــدە باڵوبوونــەوە کــە ئەوســا لــە شــاری 
ســلێمانی دەردەچــوو، بەرلــەوەی لــە ئەتمۆســفێر و 
ــم،  ــە بدوێ ــەی ڕۆمانەک ــەردوو پاڵەوانەک ڕووداو و ه
ســەرەتا لەســەر وشــەی )ئاغــا( هەڵوەســتەیەک 
دەکــەم کــە لەبــری وشــەی )الســید( وەک ڕێزلێنــان 
ــە پارادۆکــس بــە کارم بــردووە، نــەک  و جۆرێــک ل
وەک پلەوپایــە و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی، چەشــنی 
ــرا  ــای ســەڕاجی...تاد دەک ــاری، ئاغ ــای جووتی ئا غ
ــی  ــە زمان وشــەی )ســەیدا زوومــەر( بەکاربهێنــم، ل
کاک،  )الســید(  وشــەی  بــە  بەرانبــەر  کوردیــدا 
ــەی  ــە ڕووی پێگ ــووە، ل ــەروەر بەکارهات ــە، س کاک
و  مەجلیــس  ســەرگەورەی  کۆمەاڵیەتیشــەوە 
فەرمانڕەوایە...تــاد، مــن وشــەی ئاغــام بە پەســەند 
ڕۆمانــەدا  لــەم  زوومــەر  ئاغــای  چونکــە  زانــی، 
کەســایەتییەکی گۆشــەگیر و کەمــدووە و ســەراپای 
ژیانــی لــە ڕۆیشــتندا کــورت کراوەتــەوە و زۆربــەی 
پاڵەوانەکانــی پاتریــک زوســکیند کەســانی ســەیر و 
ــۆش و  ــایکۆلۆژییەوە نەخ ــە ڕووی س ــەمەرەن، ل س
ــە  ــر«دا پاڵەوانەک ــە »عەت ــۆزن، ل گۆشــەگیر و ئاڵ
ــە  ــەی نایەت ــە ژوورەک ــەگیر ل ــتنی گۆش دوای کوش
دەرێ، زەندەقــی لــە کۆتــرە هەڵنیشــتووەکەی بــەر 

ــووە. ــە چ ــەرەی ئەپارتمانەک پەنج
دەســتپێکی ڕۆمانــی حیکایەتــی ئاغــای زوومــەر، 
لــە دێیەکانــی ئەڵمانیاوە بەردەوامی بــە ڕووداوەکان 
ــارام و  ــی ئ ــی التەریک ــی دێیەک ــە تایبەت دەدات، ب
هێمــن، ســەرجەم دانیشــتووانی دێیەکــە یەکتــر 
دەناســن و هەواڵــەکان بــۆ یەکتــر دەگوێزنــەوە، 
لــە هەمــان کاتــدا دێیەکــە بــە دەریاچــە و داســتان 
و کــەژ و کێــو دەورە دراوە، گێــڕەرەوە کوڕێکــی 
بچووکــە و ڕووداوەکان دەگێرێتــەوە، زۆرتریــن کاتــی 
لەســەر درەختەکانــە، ڕۆژانــە بــە یەکــە یەکــەی 
درەختەکانــدا هەڵدەزنــێ و لــە پۆپــەی درەختێکــدا 

خــۆی مــەاڵس دەدا و چاودێــری هەڵســوکەوتەکانی 
ئا غــای زوومــەر دەکات.

کــوڕە بچووکەکــە، یــان هەرزەکارەکــە کاتێ گەورە 
دەبێــت و سەرگوزشــتەکانی دەگێڕێتــەوە، ڕۆمانەکــە 
بــە تەکنیکێکــی ورد و نــوێ نووســراوە، دانــەر زۆر 
شــتی بــۆ لێکدانەوەکانــی خوێنــەر جــێ هێشــتووە، 
هەرزەکارەکــە  کــوڕە  ئاخــۆ  نازانێــت  خوێنــەر 
پاڵەوانــی ڕۆمانەکەیــە، یــان ئاغــای زوومــەر، کــوڕە 
هەرزەکارەکــە کەســێکی خــەون بینــە، لــە دەورانــی 
منداڵییــەوە ئــارەزووی فڕینــی هەیــە، دەڵــێ کاتــێ 
ــەی  ــوو، پێوان ــی تێنەپەڕاندب ــااڵم مەترێک ــژی ب درێ
ــی  ــە پلەیەک ــم ب ــم بیســت و هەشــت، لەش پێیەکان
ــان  ــڕم، قوتابخانەکەم ــی بف ــوو دەمتوان ــووک ب واس
لەســەر چیــا ڕۆنرابــوو، پاییــز بــوو لــە قوتابخانــەوە 
بەهێــز  بایەکــی  دەگەڕامــەوە،  مــاڵ  بــەرەو 
هەڵیدەکــرد توانایــی ئــەوەم هەبــوو بــێ ئــەوەی 

ــڕم. ــەوە بف ــم بکەم باڵەکان
لــە  بــاس  فەنتــازی  حاڵەتێکــی  بــە  دەق 
ســووکی جەســتە و فڕیــن دەکات، هەروەهــا بــە 
زمانێکــی ڕوون و شــیعری لــە جوانــی سروشــت 
ــاكان،  ــتان، چی ــە، دارس ــی دەریاچ ــت، جوان دەدوێ
دار  نــاوی چەنــدان جــۆر  كێڵگــەكان،  مێــرگ و 
بەشــێوەیەكی  هەروەهــا  دەهێنێــت،  درەخــت  و 
زانســتی لــە یاســای كەوتــن دەدوێــت. یاســای 
كەوتــن الی گالیلــۆ، مــەودا و خێرایــی و كات و 
هێــزی كێشــكردن...! كــە بــە چركــەی فڕیــن و 
گێڕانەوەكانــی  لــە  دەق  پەیوەســتن،  كەوتنــەوە 
كــوڕە هەرزەكارەكــە كــە ئێســتا تەمەنــی بــۆ چــل 
ســاڵی دەچێــت، دوو چیــڕۆك دەگێڕێتــەوە، یەكیــان 
ــە،  ــی منداڵــی خۆیــەوە هەی ــدی بــە دەوران پێوەن
قۆناغــی منداڵــی و مێردمنداڵــی و هــەرزەكاری كــە 
ــەڕا  ــی دارســتانەكەدا هەڵدەگ ــە درەختەكان چــۆن ب
و چێــژی لــەم ڕەفتــارەی دەبینــی لــە پۆپــەی 
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درەختەكانــەوە چاودێــری هەڵســوكەوتەكانی ئاغــای 
زوومــەری دەكــرد، كــە بــەردوام بەڕێــوە بــوو.

دەقــی حیكایەتــی ئاغــای زوومــەر، ڕۆمانێكــی 
و  میوزیكییــە، جیهــان  و  و ســایكۆلۆژی  هــزری 
ــەڕوو  ــە، دەخات ــەردوو كارەكتەرەك ــەوەی ه بیركردن
كــوڕە هەرزەكارەكــە و ئاغــای زوومــەر، كوڕەكــە لــە 
قوتابخانــە عاشــقی ڕوخســاری كچێكــی چاوڕەشــی 
قــژ قاوەیــی دەبێــت، بەناوی )كارۆلینــا كوكلمەن(.. 
هەســتێكی  خــاوەن  بنەڕەتــدا  لــە  كوڕەكــە 
ئێســتێتیكییە، چێــژ لــە جوانــی ڕوخســاری كچــان 
دەبــاو لــە پۆلــدا بەشــێوەیەكی بــەردەوام بــە دزی و 
بــە ئاشــكرایی چــاوی دەبڕێتــە ڕوخســاری كارۆلینــا 
و چێــژ لــە جوانــی گەندەمووەكانــی الملــی دەبــا، بە 
تایبەتــی كاتــێ لــە دەرەوەی پۆلەكەیــان دەیبینــی 
و لەژێــر تیشــكی ڕۆژەدا دەدرەوشــێنەوە، كوڕەكــە 
دوورەپەرێــزە،  و  شــەرمن  كەســێكی  هــاوكات 
بــەاڵم وەك خــەون و خەیــاڵ بــەردەوام لەگــەڵ 
جوانــی ڕوخســاری كارۆلینــا دەژیــت و دەســتی 
كچــە دەگرێــت و ڕووەو داســتان دەبنــەوە و بــە 

درەختەكانــدا هەڵدەگەڕێــن.
دەریاچەكەیــە،  ســەرووی  لــە  كارۆلینــا  ماڵــی 
ماڵــی كــوڕە لــە خــوارووی، كارۆلینــا وێــرای جوانــی 
هەیــە،  ڕوحپڕووكێنــی  پێكەنینێكــی  ڕوخســاری 
لەگــەڵ  كارۆلینــا  بەردەبێــت  قوتابخانــە  كاتــێ 
ــەرووی  ــی ڕووەو س ــك و هاوپۆلەكان ــتە خوش دەس
دەریاچەكــە دەبنــەوە، كوڕەكــە ڕووەو خــواروو، بــە 
پەرۆشــەوە حــەز دەكات بایــەك هەڵبــكات و لــە 
دارســتانەكەوە دەنگــی پێكەنینەكــەی كارۆلینــای 
بەرگــوێ بكەوێــت، مەبەســت عیشــق و شــەیدای 
ــوەدای  ــە هەڵ ــەرزەكاری شــەرمنە ك قوتابییەكــی ه
ــی  ــی هاوپۆل ــی كچێك ــار و پێكەنین ــی ڕوخس جوان
بــووە، بــەاڵم ســوپرایزەكە لێــرەدا دەســت پــێ 
دەكات ڕۆژێ كارۆلینــا بــە هەڵــەداوان دێتــە الی 

كوڕەكــە و پێــی دەڵــێ تــۆ هەمــوو ڕۆژێ بــە تاقــی 
ــە، ڕۆژی  ــوارووی دەریاچەك ــەوە خ ــێ دەگەڕێیت تەن
دووشــەممە مــن لەگەڵتــدا دێــم بــە یەكــەوە ڕێگاكــە 
دەبڕیــن، كــوڕە خەنــی دەبــێ، بــۆ ڕۆژی دواتــر 
دارســتانەكە دەپشــكنێ و شــوێن و ژێر درەختەكان 
ــادا  ــەڵ كارۆلین ــەی لەگ ــەو هیوای ــاری دەكات، ب دی
درەختەكانــدا  بــە  و  دەكــەن  تــەی  دارســتانەكە 
هەڵدەزنێــن، چەنــد ڕۆژێ لــە چاوەڕوانیــدا دەژیــن، 
ــت،  ــەر دەبێ ــە ب ــێ قوتابخان ڕۆژی دووشــەممە، كات
ــوردن  ــێ داوای لێب ــی دەڵ ــە الی و پێ ــا دێت كارۆلین
ــتە  ــە دەس ــم، چونك ــدا بێ ــم لەگەڵت ــەم، ناتوان دەك
خوشــكەكەی دایكــم نەخۆشــە و دایكــم نەچووەتــە 
دایكــی  خوشــكەكەی  دەســتە  )دیــارە  و..  الی 
لــە خــوارووی دەریاچەكــە دەژی. ئیتــر كوڕەكــە 
دووچــاری نائومێــدی دەبێــت، مەبەســتم ئەوەیــە 
كارەكتەرەكانــی پاتریــك زوســكیند لــە زۆربــەی 
كەســایەتییەكی  بــەردەوام خــاوەن  ڕۆمانەكانیــدا 
شكســتخواردوون و تەنیــا و دوورەپەرێــزن، یــان 
ئەوەتــا هەنــدێ خــوو و خەســڵەتی ترســناكیان 
لــە نائومێــدی و بێهوودەییــدا دەژیــن،  هەیــە و 
خوویەكــی تــری كــوڕە هەرزەكارەكــە ســەرەڕای 
شــەرمنی، چێژبردنیەتــی لــە پاســكیل ســواری، 
شــەقامەكانی  و  دەبێــت  پاســكیلەكەی  ســواری 
خــوارووی دەریاچەكــە دەبڕێــت، زۆرجــار دەســتی لە 
ســووكانەكە بــەردەدا، یــان ئەوەتــا لەســەر كوشــنی 
پاســكیلەكە دەوەســتێت و پاســكیلەكە بــە خێرایــی 
پاسكیلســواری  لــە  چێــژ  شــێوەیە  بــەم  دەڕوا، 

وەردەگرێــت.
پاشــان ڕوو لــە خولێكــی میوزیــك دەكات، حــەز 
دەكات فێــری پیانــۆ بێــت، لــەم خولــە تــەواوی 
ئــەوەی  لەبــەر  دەبێــت،  نائومێــدی  دووچــاری 
ــە زمانێكــی  ــری و ب ــە زب ــك ب مامۆســتاكانی میوزی
ــەك  ــە ڕادەی ــەن، ب ــدار دەك ناشــیرین هەســتی برین
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بێــزار دەبێــت بڕیــار دەدات خــۆی بکوژێــت، ڕووەو 
هێجــگار  درەختێكــی  بــە  و  ڕادەكات  دارســتان 
ــە پۆپــەی درەختەكــە و  ــددا هەڵدزنێــت، دەگات بڵن
ژمــارەكان دەژمێرێــت، یــەك- دوو- ســێ، بڕیار دەدا 
كاتــێ دەگاتــە ژماردنــی ژمــارە ســێ، خــۆی لەســەر 
درەختەكــە هــەڵ بــدا و گوێــی لــە خشــپەیەك 
ــە  دەبێــت، كــە ســەیری خــوارەوە دەكات چــاوی ب
ئاغــای زوومــەر دەكەوێــت وا لەژێــر درەختەكەیــە و 
خەریكــە ڕادەكشــێت، ئیتــر پەشــیمان دەبێتــەوە و 
بــە خــۆی دەڵێــت ئاغــای زوومــەر ســەراپای ژیانــی 
ــە مــردن ڕزگاری  ــا ل ڕادەســتی ڕۆیشــتن كــردووە ت

ــدەم! ــارە ب ــەم بڕی ــۆ ئ بێــت، مــن ب
چیرۆكــی دووەمــی ڕۆمانەكــە، كــە بــە شــێوەیەكی 
ســیحری لەگــەڵ ڕووداوەكان تێهەڵكێــش كــراوە، 
چۆنیەتــی ژیــان و كەســایەتی ئاغــای زوومــەرە، 
یــان بــە شــێوازێكی تــر ژیانــی ئاغــای زوومــەر 
نووســین  كــردەی  بــە  بەردەوامــی  جووڵەیەكــی 
زوومــەر  ئاغــای  بزانیــن  بــا  بــەاڵم  بەخشــیوە، 
ــەڵ  ــب، لەگ ــدە و غەری ــری الی ــی پی ــە؟ پیاوێك كێی
ــوون  ــوە هات ــە كوێ ــت ل ــەس نازانێ ــدا ك هاوژینەكەی
و لــەم دێیــە ئەڵمانییــە نیشــتەجێ بوونــە، ئاغــای 
زوومــەر لەگــەڵ ژنەكەیــدا لــە ژێرزەمینــی ماڵــی 
مامۆســتا )شــتانگلمایەر( دەژیــن، ژنەكــەی لــە 
قومــاش و ئــاردەدار و ئاوریشــم بووكەڵــە، یــان 
ــە  ــت دەكات و ل ــدااڵن دروس ــۆ من ــە ب بووكەشووش
كارتۆنێكــی دەكات و هەفتــەی جارێــك دەیباتــە 
بنكــەی پۆســتە و بــازاڕ و دوای فرۆشــتنی بــە 
چەنــد كیســەیەكی پــڕ لــە نــان و گۆشــت و ســەوزە 
داهاتــوو  هەفتــەی  تــا  و  ماڵــەوە  دەگەڕێتــەوە 
منــدااڵن  بووكەڵــەی  دروســتكردنی  خەریكــی 
دەبێــت، كــەس نازانێــت ئــەم خانەوادەیــە لــە كوێوە 
هاتــوون، نــە منداڵێكیــان هەیــە و نــە ناشــیاوێك و 
ــە  ــە كــەس ســەردانیان دەكات، كــەس زانیــاری ل ن

بــارەی ئــال زوومــەرەوە نییــە، بــە تایبەتــی ئاغــای 
زوومــەر، هــاوكات كەســێك لــە دێیــە ئەڵمانییەكــە 
نییــە ئاغــای زوومــەر نەناســێت، چونكــە بــەردەوام 
و  دەردەچێــت  مــاڵ  لــە  بەرەبەیــان  بەڕێوەیــە، 
درەنگــی شــەو دەگەڕێتــەوە، هەرگیــز گــوێ بــە 
كەشــوهەوا نــادات، كارەكتــەری ڕۆمانەكــە كــە كوڕە 
هەرزەكارەكەیــە و ئێســتا گــەورە بــووە و چەشــنی 
ــەی  ــەو كاتان ــەوە ئ ــادەوەری ڕووداوەكان دەگێڕێت ی
دەچوونــە قوتابخانــە لــە نزیــك دەریاچەكــە چاویــان 
بــە ئاغــای زوومــەر دەكــەوت، كــە لــە قوتابخانــەش 
دەگەڕانــەوە بــە هەمــان شــێوە، ئاغــای زوومــەر 
لــە وەرزی زســتاندا پاڵتۆیەكــی ڕەشــی درێــژی 
لەپــێ  لەبــەر دەكــرد و چەكمەیەكــی الســتیكی 
دەكــرد و ســەرە ڕووتاوەكــەی بــە كاڵوێكــی ســووری 
لــە  ئاوریشــمی دەپۆشــی و گۆچانێكــی درێــژی 
ــرت و  ــتەوە دەگ ــتكراوی بەدەس ــتەنا دروس داركەس
جانتایەكــی وەك كۆڵــە پشــت هەڵدەگــرت، ڕەنگــە 

ــت. ــدا بێ ــەرەی تێ ــەندەویجێكی ك ــد س چەن
ئاغــای زوومــەر ڕۆژانــە چــواردە كاتژمێــر بــە 
پیادەیــی ڕێــی دەكــرد و كاتێ دەگەیشــتە پایتەختی 
قاوەخانەیــەك،  بــۆ  نــەدەدا  الی  شــارەكەیش، 
چێشــتخانەیەك، یەكســەر دەگەڕایــەوە و ڕێــگای 
و  دەبــڕی  دارســتانەكانی  و  مێــرگ  و  كێڵگــە 
بەگوندەكانــدا تێدەپــەڕی تــا دەگەیشــتە نزیــك 
دەریاچەكــە، كــەس زانیــاری لــە بــارەی ئاغــای 
كــوڕە  كــە  گێــڕەرەوە  نەبــوو،  زوومــەرەوە 
هەرزەكارەكەیــە، لــە زاری دایــك و باوكییەوە الیەنی 
كەســایەتی ئاغــای زوومەر دەخاتــەڕوو، باوكی كوڕە 
ــێتە،  ــەواوی ش ــە ت ــە ب ــەر پیاوێك ــە زووم ــی وای پێ
دایكــی دەڵــێ: ئاغــای زوومــەر دووچــاری نەخۆشــی 
)كالوســتروفۆبیا( هاتــووە، نەخۆشــییەكە و ئــەوەی 
تووشــی بێــت، ناتوانێــت لــە ژوورەكــەی و شــوێنی 
ــە هێمنــی دابنیشــێت، خوشــكی كــوڕە  داخــراودا ب
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دەڵــێ مــن لــە ڕیتاشــتانگلمایەرم بیســتووە كــە 
ئاغــای زوومــەر بــەردەوام هەڵدەلەرزێــت، دووچــاری 
چەشــنی  هاتــووە،  ماســوولكەیی  هەڵلەرزینــی 
فیلــی لەرزیــو، كاتــێ لەســەر كورســی دابنیشــێت، 
یەكســەر هەڵدەلەرزێــت، تەنیــا ئــەو دەمــەی ڕێ 
ــتنە  ــۆكاری ڕۆیش ــت، ه ــەی نامێنێ دەكات لەرزینەك
بەردەوامەكــەش ئەمەیــە هەتــا كاتــێ دەلەرزێــت 

ــت. ــەس نەیبینێ ك
گێــڕەرەوە زیاتــر لــە ســێ دیمەنــی بەهێــزدا بــاس 
لــە دەركەوتنــی ئاغــای زوومــەر دەكات، یەكەمیــان 
ئــەوەی ئامــاژەم بــۆی كــرد كاتــێ بــە درەختــە 
بەرزەكــەدا هەڵدەزنــێ و دەیــەوێ خــۆی بكــوژێ و 
ســەیر دەكات ئاغــای زوومــەر لەژێــر درەختەكەیــە، 
دیمەنــی دووەم گێــڕەرەوە، یــان كــوڕە هەرزەكارەكە 
لەگــەڵ باوكــی خەریكــن بــە ئۆتۆمبێــل دگەڕێنــەوە 
ماڵــەوە، ڕۆژێكــی تــۆف و بارانــەو تــەرزە بــە توندی 
دارەودرەختــەكان دەكوتێتــەوە، لــە ڕێــگادا چاویــان 
بــە ئاغــای زوومــەر دەكەوێــت و پانتۆڵێكــی كورتــی 
ــتەوەیە و  ــە دەس ــژی ب ــی درێ ــەرەو گۆچانێك ــە ب ل
ــی  ــەوە و پێ ــك دەكەون ــی نزی ــە لێ ــە ئۆتۆمبێلەك ب
ــەوە،  ــە ماڵ ــواربە و بــا بتگەیەنین ــن وەرە س دەڵێ
ئاغــای زوومــەر وەاڵمیــان ناداتــەوە و بــە بەردەوامی 
ڕێگاكــە دەبڕێــت و گوێیــان پــێ نــادات، باوكی كوڕە 
جامــی پەنجــەرەی ئۆتۆمبێلەكــە دێنێتــە خــوارەوە و 
هــاوار دەكات، ئاغــای زوومــەر تــۆ مــردن بــۆ خــۆت 
ــۆ خــۆت  ــان بەدەســتی خــۆت مــردن ب دەهێنــی، ی

دەهێنیــت؟
دەق هــاوكات لــە ڕێگــەی لێكدانــەوەی گێــڕەرەوە 
دەكۆڵێتــەوە  ڕســتانە  جــۆرە  ئــەم  بەهــای  لــە 
ــۆ خــۆت  ــەرگ ب ــن )م ــر ڕســتەی تەقلیدی ــە زیات ك
دەهێنــی( و بەهــای ئیســتێتیكییان تێــدا نییــە، 
ــە ڕۆمانــە خراپــەكان و فیلمــە ئەمریكییــە  زۆرتــر ل
ئاغــای  پاشــان  بەكاردبرێــن،  هیچوپووچەكانــدا 

زوومــەر لێیــان بێــزار دەبێــت و نووكــی گۆچانەكــەی 
لــە زەوی دەكوتێــت و هــاوار دەكات )كەواتە دواجار 
بــە ئاســوودەیی بەجێــم بێڵــن( باوكــی كوڕەكــە 
دەڵــێ ئــەم پیــاوە بــە تــەواوی شــێتە، ئیتــر دوای 
ــە  ــت ب ــەوەی ئاغــای زوومــەر هاوژینەكــەی دەمرێ ئ
تەنیــا دەمێنێتــەوە، بــە هەمــان شــێوە بەردەوامــی 
ــەی خــۆی دەدات،  ــە ڕۆیشــتن و هاتوچــۆی ڕۆژان ب
جــاری ســێیەم كــە وەرزی پاییــزە، گێــڕەرەوە، یــان 
كــوڕە هەرزەكارەكــە كــە ئێســتا گــەورە بــووە و بــە 
ــەوە،  ــی دەگێڕێت ــت، بیرەوەرییەكان ــێوەی یاداش ش
ئاغــای زوومــەر ڕووەو دەریاچەكــە دێــت و گۆچانــە 
درێژەكــەی لــە دەســتە و كاڵوێكــی پووشــی لەســەر 
كــردووە و یەكســەر ڕووە و دەریاچەكــە هەنــگاو 
دەهاوێژێــت و بەبــێ وەســتان لەنێــو ئاوەكەیــدا 
ــڕێ دەدا و  ــەی ف ــەم گۆچانەك ــاری یەك دەڕوا و ج
ــە  ــە دەگات ــاوی دەریاچەك ــتی ئ ــدی ئاس ــدی هێ هێ
و  دەبێــت  ون  نــاكاو  لــە  جــا  ملــی..  و  شــان 
ــت و  ــە دەكەوێ ــەر ئاوەك ــەپقە پووشــەكەی بەس ش

ــەن. ــێ دەك ــاری پ شــەپۆلەكان ی
خــۆی  شــێوەیە  بــەم  زوومــەر  ئاغــای  ئیتــر 
دەكوژێــت، دانیشــتوانی دێیەكــە كــەس لــە هــۆكاری 
ــەكان  ــت، ڕۆژنام ــەر نازانێ ــای زووم ــی ئاغ دیارنەمان
وێنــەی پاســپۆرتەكەی بــاڵو دەكەنــەوە كــە لــە 
وێنەكــەدا گەنجێكــی قــژ ڕەشــی دەم بــە خەندەیــە 
و نــاوی تــەواوی مكســیملیان ئیرنســت ئیگیدیــۆس 
زوومــەرە، ئیتــر هــەر كەســێ قســەیەك لــە بــارەی 
ئاغــای زوومــەرەوە دەكات، یەكــێ دەڵــێ بــە تەواوی 
ــە  ــە ب ــێ لەوانەی ــر دەڵ ــی ت ــوو، یەكێك ــێت بووب ش
چیــا كەوتبێــت، یــان ماڵــی خــۆی پــێ نەزانیبێــت 

ــەوە. ــا بگەڕێت ت
پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە لــە گێڕانەوەكانیــدا بەردەوامە 
و ئێســتا تەمەنــی شــازدە ســاڵی تێپەڕانــدووە و 
ــرام قورســە و  ــااڵی ١٧٠ســم و ٤٩ کیلۆگ ــژی ب درێ
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نمــرەی پێــاڵوی ٤١ و لــە پۆلــی پێنجــی دواناوەنــدی 
دەخوێنێت، هەست دەکات لە ڕووی هۆشمەندییەوە 
و ســەرجەم  كەوتــووە  پێــش ســەردەمی خــۆی 
حیكایەتەكانــی برایانــی گریــم و نیــوەی كتێبەكانــی 
ــێت و  ــەرە دەكێش ــەوە، جگ ــانی خوێندووەت مۆپاس
ــدەی  ــت و ئەوەن ــم دەبینێ ــینەما و فیل ــە س دەچێت
كــە  وەربگرێــت  قوتابخانــە  ناســنامەی  نەمــاوە 
مۆرێكــی ســووری بەســەرەوەیە و دەســەلمێنێت كــە 
ــت  ــدووە و دەتوانێ ــاڵی تێپەڕان ــازدە س ــی ش تەمەن
لــە فیلمــی بــە تەمەنــەكان ئامــادە بێــت بەبــێ 
ئــەوەی دایــك و باوكــی لەگەڵیدابــن، یــان ســەردانی 
قاوەخانــە گشــتییەكان بــكات و تــا دەی شــەو 
بمێنێتــەوە، گێــڕەرەوە بــە شــێوازێكی ئاماژەیــی لــە 
زمانــی التینــی و یۆنانی و دەقی ئۆدیســا و یۆلیۆس 
قەیســەر و میوزیــك و ئاوازەكانــی هایــدن و شــومەن 
و بیتهۆڤــن و شــۆپان دەدوێــت، هەروەهــا ڕەفتــاری 
توندوتیــژی مامۆســتایانی میوزیــك و خراپــی و 
ــە ڕوو،  ــۆن دەخات ــی تەلەڤزی ــی بەرنامەكان بێكەڵك
لــە كۆتاییــدا دەتوانــم بڵێــم ڕۆمانــی حیكایەتــی 
ئاغــای زوومــەر، دەقێكــە كار لەســەر مەینەتــی 
و ئاســەوارەكانی نەخۆشــی دەروونــی و خــەم و 
خولیــای گەنــج دەكات، بــە تایبەتــی لەســەردەمێكی 

ــی. ــش جیهانگەرای زووی پێ
لــە ڕوویەكــی دیكــەوە دەق بــە تەكنیكێكــی نوێــی 
دەگێڕێتــەوە،  بەســەرهاتەكان  و  ڕووداو  هونــەری 
ســەرەڕای گرنگیــدان بــە ڕەگــەزی گێڕانــەوە، بایــەخ 
ــانەیی  ــتی ئەفس ــۆگ و هەس ــە دیال ــك ل ــە جۆرێ ب
بەشــێكی  سروشــت  جوانــی  هەروەهــا  دەدات، 
بەرفراوانــی لە ئەتمۆســفێری تێكســت داگیركردووە.
لــە  كەواتــە پاتریــك زوســكیند هــەوڵ دەدات 
نوســتالیژیاوە  و  دیالــۆگ  و  گێڕانــەوە  ڕێگــەی 
تراژیدیــا و جوانییەكانــی ژیــان بنووســێتەوە، بــەاڵم 
ــێ و  ــرس و دڵەڕاوك ــە ت ــەردەوام ل ــی ب پاڵەوانەكان

ــەڕەت  ــێ بن ــی ب ــە بوون ــن، چونك ــدا دەژی نائومێدی
دازایینــە و هەمیشــە بــە مەینەتێكــی شــاراوەوە 
ــەی  ــە ناوازەك ــەوێ و جوانیی ــدا دەردەك ــو كات لەنێ

بــۆ هۆشــمەندییەكانی تــاك دەردەخــات!
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