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  Hans Cristian Andersenنووسينی:                       چيرۆکی بولبول  

 حمان سۆفی : ڕه وه سو	دييه  رگ	�ان له وه

 

�ت  سه ده  بهو  ن مه و(ه دهزۆر    خاقان. بوو خاقانناوی ، شايک بووپا ،و�تی چين  له ،سا�نی زوو     
 ل	ن و قوژبنی و که هچتاقموو  هه بوو.دروستکرا  چينی  مووی به هه بوو ههی  ڕازاوهکۆشک	کی  بوو.

ی له ب	8  بوو. که  رب8و کو	ستان و دارستان	کی به  وه که کۆشکه پ	ش  له. نج گه  له نپ� بووکۆشک 
ن	و   لهدا.  ئهپۆلی  شهوان بوو  ڕهئاوی  ريای شين و ده  ری بکردايه ته تا چاو هه،   بت�وانيايه  وه، که کۆشکه

  به خۆش گو(ی جوان و بۆن. بوو هه خت و گوڵ و گژو گيا اخ	کی پ� درهدا ب که ساری کۆشکه وشوحه حه
ت	دا   وانه شه بوو. ی کرد ه	النهکاژ	ک ر دار  سه  ول	ک لهلبوبدا  که باخه ن	و  له.  وه شکانه ده  م باوه ده
 نگ	کی زۆر ده  بهو نيشت  (ده هه  که ر لقی داره سه رێ. له ده  هاته ی ده که ه	النه  لهيش ڕۆژ   وت و به خه ده

ئاوازی   . کات	ک گو	ی له ناوه دهتۆڕی   وانه شه ريا ل	واری ده  لهيخو	ند. ماسيگر	کش  ده سۆز  بهخۆش و 
  گرت. و	ستا و گو	ی ڕاده ده  که داره ژ	ر  بوو، له ده   ولهلبوبو  ئهخۆشی 

  وه اليانه به(ک  ی خاقان. خه يه ڕازاوه  و کۆشکه ماشای ئه هاتن بۆ ته ده  ی دنياوه چوارقوڕنه  لهمرۆڤ       
ی و بۆن جوان  ما له ريشيان سووڕ ده ه	نا بوو. سه  کو	وه  ی له نجه موو گه و هه خاقان ئه  که ير بوو سه

ی  نهه	ال  که  و دارکاژه ئه ژ	ر  بچ	ته  خواز بوو که  ئاواته Jس که موو هه .ی که  کانی ن	و باخه خۆشی گو(ه
  . يدايه هش  لهولبوب و بۆ ئاوازی ئه کرت گوێ بگرن زيان ده موو حه هه بوو.ی ل	 که نگ خۆشه ده  لهولبوب

  خۆشهنگ ده  ولهلبوو ب �م تاريفی ئه . بهن، زۆر کت	ب نووسرا بوو وه نجی خاقانه ی کۆشک و گه باره  له     
  هات که پ	شوا  . وه کرانه ی دنيادا ب8و ده چوار قوڕنه  له  و کت	بانه ئه  بوو که  وه ير ئه کی دی بوو. سه 	هشت
کۆشک و  ر سه زۆريان به  چونکه ، وه ی خو	نده که ان. خاقان کت	بهستی خاق ده  يشته گه  و کت	بانه له ک	ک يه

کۆشک و  نج و موو گه هه  کی له لهولبوب �م، به خۆی بوو.  شايی به زۆری(گوت بوو،  يدا هه که باخه
  . قا(درا بوو خترباي  جوانتر و به ی که باخه

 بJ و خۆم پ	م دا ههباخی من  خۆش لهنگ يکی ده ؟ چۆن با(نده چييه وه ئه رن! ی وه دهی ئادگوڕان خاقان     
ت  خزمه  له  له په  زير به رۆک وه سه تی. خزمه  بچ	ته  له په  زيران به رۆک وه سه  دا که رمانی فه  ؟! زانيبJ نه

دا  باخی کۆشکی ئ	مه  ير له يکی سه با(نده  که  کت	بدا نووسراوه  لهزير!  و. خاقان گوتی: وهبو  خاقان ئاماده
  به  نج و دارای ئ	مه موو گه هه  له  و بلبوله ئاوازی ئه  که  نگۆيه (	ن بولبول. ده (کی پ	ی ده ، خه يه هه

 ، من قوربان بمبووره زيران گوتی: رۆک وه سه . يشتووه گه  نه  ت ئ	مه خزمه  به  وا(ه و هه ! بۆچی ئه ترهبايخ
  . وه کۆ(مه چم ل	ده نابت خۆم ده ر ئيزنی جه سه  �م له به. ئاگا ل	نييهتم  قه

روونی  نده ئهخان و  ووری ديوهموو ژ جۆ، هه و ڕان و پرس گه  وته زيران که رۆک وه (J سه به     
و  بJ ئه کرد و گوتی: ده نی پرسی، خۆی توڕه ست و پ	وه ت و ده ر و کVفه کاريگه  له .شکی پشکنیکۆ

     زانی. ده ی نه خۆش ئاوازه  و بولبوله ر و شو	نی ئه سه  س به �م هيچ که يداکن! به بولبولم بۆ په

بی، ڕ باوه نابت نابJ خۆش کرد: قوربان جهرزی  ت خاقان و عه بۆ خزمه  ڕاوه زيران گه رۆک وه سه     
  نووسيويه  وه بلبلولهو  ئهی  باره  له  ی که ره و نووسه ڕاستی بزانی. ئه  کت	بدا نووسرابJ به  رچی له هه
  شبJ. ر نه باخی پاشادا هه  ها له بلبولی وه  يه بۆی ههينی خۆی بJ،  يا(ی زه خه  نگه ڕه
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بJ  ! ده ، چۆن ڕاست نييه هی ناردوو بۆ ئ	مه  ، که �تی پاشای ژاپۆنه خه  	بهم کت �م ئه خاقان گوتی: به     
بJ،  نه  و بلبوله وازی خو	ندنی ئهئا  و گو	م له م شه ر ب	تو ئه گه ئه بJ. دا هه باخی کۆشکی ئ	مه  بلبول	ک له

  م. ده ئه موو سزا هه ، يه دا هه کۆشکی ئ	مه  له  ی که وانه درشتی ئهورد و 

و موو کۆشک  هه  ديکه رمانی دا: جار	کی فه  وه رۆشييه په  يی و به توڕه  زيران زۆر به رۆک وه سه     
ڕان  ک گه موو ج	يه ی ههورد  در	ن، به نه زا سه  ی که وه ترسی ئه  ند له ست و پ	وه دهرا بپشکنن.  ر سه سه
ک  يه و گوتی: ئ	واره  قسه   کرد هاته ی دهکار  چ	شخانه  له  ر، که که کۆتايی دا ژن	کی کاره  پشکنييان. له و

ی  که ما(ه  م، له که پيره  برد بۆ دايکه ی نان و ش	وم ده ند	ک پاشماوه چووم هه  دوای کۆتايی کاری ڕۆژانه
يخو	ند.  ده  که باخه  ن	وه ی که ر دارکاژه سه  بولبول	ک له  وو کهڕاسی ڕ	گا، گو	م ل	ب ن	وه  ريا له نزيک ده

  باب. که  بJ به رگی بۆی ده يخو	ند، مروڤ جه ده  وه سۆزه  به  نده چه جا،

ندی  ستو پ	وه ن. ده ون و ڕ	گام نيشانده پ	شم که وه  تکاران دا که خزمه  رمانی به زيران فه رۆک وه سه     
يبۆڕاند.  دهمانگا	ک   ی ڕ	دا گو	يان ل	بوو که نيوه  ريا. له و ل	واری ده ره وتن به ڕ	که (ی به گه  کۆشک له

تکاری  �م خزمه . به نگی زۆر خۆشه ، ده يه که بولبوله  وه بگرن ئه کان گوتی: گوێ ره کار که  ک	ک له يه
پ	شتر.   ش ب�ۆينه م	کی ديکه بJ که . ده ی مانگايه بۆڕه  وه .ئه نگی بولبول نييه ده  وه گوتی: نا، ئه  زخانه ئاشپه

نگ  نگ، ب	ده . ب	دهگزير گوڕاندیناکاو   ڕی و قربۆق	ک ق�اندی. له هت	پ  و	وه دا ژن	ک له مه وده ر له هه
گوتی   زخانه تکاری ئاشپه خزمه  . دووباره قووشJ کليسايهزريJ نا کوو نگی وه . ده نگی بولبوله وابزانم ده

  بJ. له ده  که هئاوازی بولبول  زوويی گو	مان له  بن به �م ه	دی ، به ق�ی قربۆقه  ق�ه  وه ، ئه نييه  وه نا، ئه
  ، که ل	کی چکۆله ی کرد بۆ مه تکار ئاماژه . خزمه که نای کانياوه کی په الی دارکاژه  يشتنه نجامدا گه ئه
   . يه که تی، بولبوله خۆيه :تکار قيژاندی و گوتی بوو، خزمه (نيشت هه  که ر لقی کاژه سه له

  ونده دنگی ئه  يه چکۆله  له م مه ئه  خۆيبJ؟ چۆنه بV	ی تۆ :گوتی  وه دوود(ييه  زيران به رۆک وه سه     
ی  ئه مان کاتدا بانگی کرد هه له  . وه گو	ی خۆت بيبيسه تی، به (J خۆيه تکار گوتی: به خۆشبJ خزمه

  وه ناخی د(يه  له  وه سۆزه زۆر به اواز! بولبولی خۆش ت بۆمان بخو	نه خۆشه  نگه دهو  بان به بولبولی م	هره 
  .ست ی به کانياندا شۆالوگه چاوه  بوو فرم	سکی شادی به يان لJگو	  ی که وانه هخو	ندی. ئ

 نگ ده  له م مه رگيز ئاگامان له هه  ئ	مه  يف له (ک	شا و گوتی: زۆر حه زيران، ئاخ	کی هه رۆک وه سه      
م  تبه شانازی ده  و به مشه ئه بJ ، مت نه ! هيچ خه ی بولبولی تاقانه ی گوت: ئه که بولبوله  . به بووه نه  خۆشه

  ی. بکه بۆی بخو	نی و د(شادی ، تات خاقان بۆ خزمه

  خو	نم. دهدا  کۆشکيش  ر د(ی خاقان له به �م له ، به وزدا خۆشتره سهن	و باخی   بولبول گوتی: ئاوازی من له

ڵ کرد بوو  ڕايه کيان 	ه دارميلهش  که ر گو(دانه سه دا گو(دان	کيان دانابوو، له که ڕاست هۆ(ه ن	وه  له     
  که هۆ(ه ند له پ	وه و ست ی خاقان و ده واده ندامانی خانه موو ئه دانيان داکرد بوو. ههرازو،  کوو ته وه

تکاری  خزمه  ن بهشيا بۆيان بخو	نJ. ايجازه  که بولبوله  تا وتبوو، کوت	يان و	که  د(ه ڕوان چاوه  وه کۆببونه
بۆيان بخو	نJ.   که ڵ بوون تا بولبوله ڕايه موو گوێ هه گوێ بگرێ.  وه شت درگاکهپ  له  دا که چ	شتخانه

  !  ی بولبول بخو	نه ئه :ی کرد و گوتی خاقان ئاماژه

ر  خوار و سه کانيدا هاته چاوه  خۆشييان فرم	سک به  خاقان له  خو	ندی، که  وه سۆزه  به  ونده بولبول ئه
وێ.  نامه :گوتی  که �م بولبوله به ن. ملی بکه  � له وقی ته ته  ی دا کهرمان ڕکرد. خاقان فه کانی ته کو(ه
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  وه خوارێ، ئه ته کانی خاقان دا هه چاوه  فرم	سک به  چاوی خۆم ديم که  خو	ندم به  م که وده ئه  چونکه
  سۆزتر خو	ندی.  ی گوتو به وه بۆ من. ئه  �ته باشترين خه

کۆشک   له  که بولبوله  دواوه  به  وه و شه س	کی ز	�ينيان بۆ دروست کرد. له فه قه  مری کرد که خاقان ئه     
و   وه ره ده  ڕۆژی دووجار بچ	ته  هبوو ک ش يان پ	دا ر. ايجازه سه برده رای خاقاندا ژيانی ده ر سه و سه

رخان کردبوو  يان بۆ تهتکار خزمه  �م دوازده به، و بکا شه ش تماشای مانگه وانه بدا. شهی ل	  وای تازه هه
  (کوو له کۆشکی خاقاندا به  نيا له ته  نه  وينداره ئه  و بولبوله ناو ناوبانگی ئه  ئاگايان ل	بJ. وای ل	هات که  که
  . وه �و بوه موو دنيادا به هه

(ماس  ئه  دروست کرد و به  نوقره  ستکاری له عاتساز بولبول	کی ده کی سه ڕۆژان کابرا	ه  ڕۆژ	ک له     
خۆی   ستکرده ده  و بولبوله �م ئه ستی و بردی بۆ خاقان. به دياری ده و کردی به  وه و ياقوت ڕازاندييه

خاقان زۆری  قاند. له ی خو	ند کلکی ده ده  ن تا بخو	نJ. که کۆکی که  بوايه کليل ده  توانی بخو	نJ، به يده نه
  �م بولبوله بخو	نن. به  وه دا داين	ن، تا پ	که که ندوهزي  نای بولبوله په له  رمانی دا که پ	جوان بوو. فه

  و بولبوله ئه  . د(ی به وه نه و�تی چين دووری خه  خو	نJ له نا  نکهوچ :خو	ند. خاقان گوتی يده نه  که زيندووه
جۆر  و هوای جۆرا  به  که زيندوه  چی بولبوله بوو. که خۆشکردزانی.  وا	کی ده نيا هه ته  که  ستکرده ده
  و له ی ئه که ستکرده ده  بولبوله  زانی که يا(ی خۆی واده خه به چی کابرای ساعاتساز که .Jتوانی  خو	ني ده

 گا، ت	دهی خو	نی پياو جوان ل	 وا ده ک هه ی من يه و بولبوله ئه :خو	نJ. ديگوت باشتر ده  که زيندووه  بولبوله
  که  يه وه ت	ناگا. گرينگ ئهی پياو ل	 ،خو	نJ وايکی جياواز ده هه  له ی هر جار هه  زيندووه  و بولبوله �م ئه به
  ت ماندوونابJ. قه

دا با  رمانی ز بوون. خاقان فه ڕه ستکرد وه وای بولبولی ده هه ک نگی يه ده  ک له يه �م دوای ماوه به     
زانی بولبوله  ده ی س نه کههيچ   که  بوو  وه ير ئه سه�م  به س. بخو	نJ و به  که زيندووه  نيا بولبوله ته

  .  که بۆ ن	وخاخه  وه نگ بووبJ و چووب	ته ته  که د(ی بۆ دارکاژه  نگه ڕه  زانی که . وايان ده کو		ه که له ڕاستييه 

. خاقان  ڕۆيوه بۆ  که مه ئه بJ  و بولبوله يگوت: ئه دهو بۆ�ند  ی ت، ده حه زيران زۆر ناڕه وه رۆک سه     
  و بولبوله ريان به سه  ونده ئه  �م چونکه ڕ	ن، به بگه  و�تی  لهن و  واز بکه بانگه  ا کهد رمانی فه
  و بولبوله رين	کی بۆ ئه سه  خاقان ڕايسپارد که بير کرد.  يان له که زيندووه  قاڵ بوو، بولبوله  وه ستکرده ده
و  الی ئه  رچی دياری و شتيان بۆ د	نا له اند ههو خه ی ده  وه نای خۆيه په  له  وانه ن. شه دروستبکه  ستکرده ده

و  (کی چين، ئه خه  که  يه وه ير ئه کرد. جا، سه خۆش ده  وه نا و د(ی خۆی به ده دای  ستکرده ده  بولبوله
  بوو.  ر کرد به  ويان له ی ئه واکه گو	يان لJ گرتبوو، هه  ونده ئهويست. يان خۆش ده ستکرده ده  هبولبول

 ، له که ستکرده ده  ئاوازی بولبوله  دابووه :بوو گو	ی ج	گادا ڕاکشا ن	و  خاقان لهوان  شه  لهو	ک  شه     
کرا.  بۆی نه . ويستی قورميشی کا، گۆڕدراوه  که نگی بولبوله ماشای کرد ده 	ک هات، ته قه پ�	کدا ته 

 هات  و عاتساز سه ن. م بۆ بانگ که هعاتساز و سه وو ب�ۆن ئهی ز ڕی گوڕانی: داده رپه ده  	گهج  خاقان له
  وتبوو.  کار که  له  که ستکرده ده  کرا، بولبوله جJ نه �م بۆی ج	به به ، وه چاکی کاته  کرد که خۆی ده  زۆری له

نگ و  وتبوو، ب	ده دا که ن	و ج	گه وت، له خۆش که ، خاقان نه که ستکرده ده  وتنی بولبوله کار که دوای له     
Jوه ده . بزووه ب	ته خاقان هه  زانی که تکار وايان ده خزمه ند و ستوپ	دوای   چوون به  له په  . به وه (ناست

ر  سه  شت	کی زۆر قورس له  کرد که ستی ده �م هه بوو.به مرد �م خاقان ه	شتا نه به يدا، که ج	نشينه
و شمشيری   ر ناوه هس  تی له هتاجی پاشاي  دی که رگی ده دا مه ون و ب	داری ن	وان خه  له  تی. سينگيه
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  ر و سيمای نه سه  وه پشت ئا�که  له،  وه پيه ستی چه ده  تی به شايهو ئا�ی پا  وه ستی ڕاسته ده  فتی به ز	�که
هات و باسی  ورتيان ده  موو ورته �م هه ند	ک جوان، به ز بوون هه ند	ک ناحه هه بينرا،  ناسياو	ک ده

  کرد.  وتی خاقان يان ده که و (س هه

  ی گو	ی له وه ئه ن بۆ بده تی لJ پادشايه يپووری موزيکی شه  دا که رمانی بوو، فه خاقان زۆر ترسا     
  بهدا رمانی  فه  وه ييه توڕه  هات ! به نه  وه نگيه ده  س به �م که بJ. به نه  (که و خه چپی ئه  ورت و چپه  ورته

(کی  ورتی خه  ست ورته ده  . خاقان لههات نه ر نگی ده م ده� بۆی بخو	نJ. به  دا که  که ستکرده ده  بولبوله
�م  تی بکا. به يارمه  کهبوو   و	Vدا نه هه  س له شدا که مه و ده بکا، له زانی چی ده ی بوو نه داما .ز بوو ڕه وه
 رگ مه  ره سه  له  وتووه خۆش که ان نهخاق  بوو که بيست  که زيندووه  ختی يار بوو، بولبوله (	ن به ک ده وه

 ی ده  وه که نج	ره ديوی په و له  که زيندوه  بولبوله  وه.  (خۆشی بداته بۆی بخو	نJ و ده  ، هات بوو که دايه
الچوون و   ی پشت ئا�که تانه حه يما ناڕهو س  چپه ورت و چپه  و ورته ی خو	ند ئه و ده ئه  م که وده ئهخو	ند. 

  مان.  نه

رگ  مه  که ی بولبولهخو	ندن  خو	ند به ده  وه ڕستانهرگ و گۆ باری مه  وايکی له هه،  که قينه ڕاسته  بولبوله     
ستان. ڕبۆ گۆ  ڕاوه بوو. گۆيا گه ڕۆيی و ون  وه که نج	ره په  کوو تابوت	کی سپی له چاوی خاقان وه ر به  له

  فرم	سکی شادی به رێ و دانيشت، ده  هاتهی  ج	گاکه  . له حا(ی زۆر باشتر بووه  ستی کرد که خاقان هه
ی  قينه م بولبلولی ڕاسته که سپاست ده گوتی: زۆر و  که بولبوله  هخوارێ، ڕووی کرد  ته کانيدا ها چاوه

  �م تۆی به . به وه نه خه تو�تی چين دوور  لهرمانم دابوو  فه  م که که بووردن ده ويست، داوای لJ خۆشه
چۆن بتوانم پاداشت  رگ و ڕزگار کرد. ست مه ده  و منت له  وه ڕايته وتووم، گه خۆش که من نه فا زانيت وه
  ؟  وه مه بده

جار خو	ندم  ڵ وه هه  ی که مه وده ئه ، �ت کردووه پ	شدا منت خه  گوتی: پيويست ناکا، تۆ له  که بولبوله     
   س	وه و بحه ! وه ئ	ستا بخه . هن باشترين پاداشتبۆ م  وه خوارێ، ئه  کانتدا هاته چاوه  فرم	سکتم دی به

  که بولبوله  بوو که ستا، گو	ی لJ و هه خه  له  يانی که . بهو خه شيرين  خاقان چاوی ل	کنا و چووه     
ج	مان  ت به قه  ،وه بم	نه  ل	ره  خو	ند. خاقان ڕووی ت	کرد و گوتی: تکايه ی ده  وه که نج	ره وديوی په له
�م بولبولی ڕاستی  م. به ده شک	نم و ف�	ی ده ده  ستکرده ده  و بولبوله ئه  وه المان بم	نيه ر له گه ئه.  ه	Vه مه

من ناتوانم  . وه بم	نمه  الی ئ	وه بشک	نJ. گوتی من ناتوانم له  که ستکرده ده  خاقان بولبوله  بوو که ڕازی نه
ر د(ی تۆ ئ	واران  به �م له رێ. به گوزه يادا خۆشتر دهن	و باخ و گوڵ و گ  دا بخو	نم، من ژيانم له م کۆشکه له

بۆ تۆ   وه دزييه به  (	ی که س نه که به  ی که بده (	نم پJ بJ به خو	نم. ده بۆت ده  که نج	ره ر په به  د	م و له
ی باڵ و  قه شه  لهی ی گوت و دا وه خو	نم. ئه و بۆت ده  ئ	ره  د	مه  س بزانJ که وێ که نامه  خو	نم. چونکه ده
  (نيشت. هه  که ر دارکاژه سه  ی خۆی له که ه	النه  ، له که (ف�ی بۆ ن	و باخه هه

و   کات	ک ديتيان خاقان زيندووه.  يان زيندووه  ايا خاقان مردووهبزانن ئ  تکار هاتن که ر و خزمه کارکه     
   سووڕما . . . ريان لJ ، سهی دانيش تووه که خته ر ته سه  له


