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  ١بهشی 

کی  ەد لهو خانووە زەردەدا  يه،  . دان ئهو کچه ههاوين سپ
م ماوەيهکه لهوێ نييه.   له «جادەی هوومله» دەژی. به

ش کۆتايی قوتابخانه بوو. دواين جار که لهوێ    بوو، پ

 

ک سهرلهبهانی   له ماڵ دەرکهوت باران باری  دان  کات
نهبوو    بوو. کرمهبارانه له سهر جادە دەخزين. ئاگايان ل

دانهی  چهن  دان  نهوە.  ماش ر  ژ به  دەبن  لهوێ 
که داينان.   کۆکردنهوە و بردنی له پيادەڕ

 

نۆ   گيانی  ڕۆژە  ئهو  چوار  دان  و  کرمهبارانه 
  شهيتانۆکهی ڕزگار کرد. کهچی دوای چهن ساعهت وا
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نهوە. مرۆڤ له  ر ماش ڕووی دا باوکی خۆی بوو بهژ
به نههات  کهس  «بۆچی  دەپرس  هاوارييهوە؟»    خۆی 

ک له   م دەب چهن مانگ بهته باوکی زيندوو ما. به هه
تهوە.  ن   نهخۆشخانه بم

ترين دۆستی خۆی  پشوودانی هاوين له الی باش  ۆ دان ب
فڕيدا   ال  بۆ  ماوەئ بچ  ئهو  لهگهڵ  توانی  دان   .

به   دوورگهيه  لهو  دەريا.  وەڕاستی  ن له  دوورگهيهک 
دەکرد.  دروست  خانۆچکهيان  دەکرد.  کايهيان  ڕۆژدا 
بهته ئهوان ههروەخت يهکدی ببينن   مهلهيان دەکرد. هه

کهوە کايه دەکهن.    پ

دان بيری    دوورگهيه ئهوندەيان کهيف خۆش بوون    لهو 
   ەوە.باوکی نهدەکردله 

نج تا حهوت جار مهلهيان دەکرد. ماندوو   ئهوان ڕۆژی پ
بوون.   تهڕ  مهلهکهيان ههميشه  جلی  و  مايۆ  نهدەبوون. 

يخهن تا وشک بنهوە.     دەبوو به تهنافدا هه
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بهرد   تهخته  لهسهر  نهدەدايه.  يان  گو واههبوو  جاری 
يان ئهدان.    فڕ

 

نيشت  ئهدا  یی کۆن که بهڕووتوەک ئهو پياوەی چيرۆک
تانه   بوايه ش ل دەژەند. ههر کهس که گو  و ويولۆنی 

دەپهڕی.   هه

ال فڕيدا ش ويولۆن   .نددەژە یئ

دە فڕيدا  ال  ئ نهب    يگوتدايکی  ههيچ  دەب  فڕيدا  ال  ئ
فريا ڕۆژی   چۆن  م  به بکا.  تهمرين  سهعات  نيو 

کهوە ئهوندەي   بکهوتايه کات دان لهوێ بوو. ان  ئهوان پ
ڕاستدا  له  چونکه  نهدەکرا.  بۆيان  ههبوو  ياری  و  کايه 

کهوە بوونيان بۆ گرينگتر بوو.    پ
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وييان دەکرد.  وييان دەکرد. سهيری ڕ ه ک تهماشای ئاژە
ک   تهختهبهرد سهر  له  دەچوو  که  بوو  سهير  يان  پ

دەترووشکا و دەيڕوانييه دەريا.    هه

 

مهلهکردن   به  که  ئهدا  وييان  هک که سهرنجی  يان 
  ە. ەپهڕييهو د
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ۆی دەرياييان   يان دەيان ڕوانييه ئاسمان و سهرنجی هه
ۆ بهسهر دوورگه و دەريادا دەسووڕانهوە. تا   ئهدا. هه

ۆ نزيک دەبوونهوە، مهلهکانی ديکه دەيانقيژاند.  هه

 

ۆکان پان و بهرينه.   ی هه يان وەک قوالپ  و  با ی پ چنگا
 وايه. 

 

ۆکان دەهاتن بهپهله   ک هه ال فڕيداکات  بهرازۆکهکانی ئ
  ڕۆی» و «پارتيبۆی» ان دەبردە ژوورێ. «ن يا
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ی   ما بيری  دەهاتهوە  وەبير  بهرازۆکی  دان  ک  وەخت
بيری   ئهو  دەکرد.  دەکرد.  «کلوو»ی  و  «بهفرە» 

توانی   نهيان  بۆ  بوو  بهسهزمانانه  ن  ب دان  لهگهڵ 
باوەگهورە   و  نهنکی  الی  له  بوون  مهجبوور  دوورگه. 

دا  ننهوە.  بهاتايهن  بم «ئهگهر  گوتی  فڕيدا  ال  ئ يکی 
بهرازۆک!   بهچکه  له  پڕدەبوو  چونکه زوو  دوورگهکه 

  . دەب بهچکهيان  رزوو  بۆی»ن «پارتی  و    «ڕۆی» 
ون. بوو    ن و «بهفرە» و «کوللو»م

 

له   زياتر  م  به دەکرد.  پشيلهکهشی  بيری  ک  تۆز دان 
ک  ههموويان بيری باوکی دەکرد. باوکی ههموو   وارە ئ
ی دەپرسی.    تهلهفۆنی بۆ دان دەکرد و ئهحوا
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کهوە قسهيان دەکرد ک پ خۆش دەبوو  ،وەخت   . دان د

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

  ٢بهشی 

ئهو ڕۆژ بهيانی، دان له خهو ههستا. وەبيری ههتهوە  
زۆر   دان  نهکردووە.  بۆ  تهلهفۆنی  باوکی  شهو  دوێ 

پهرۆش بوو.   د

 

وەنا،   ال فڕيدا له شيرين خهودا بوو. دان دەستی ت   ئهو ئ
م وەخهبهر نههاتوەرگهرا     »شميراندا« .  سهر شان به

ال فڕيدا   ژوورە دەخهوت.    و لهههر  خوشکه چکۆلهکهی ئ
بۆ  چبوو  ستا  ئ م  کهس    به باوەگهورەی.  ی  لهوێ  ما

دزە چوو    بکا. دان قسهی لهگهڵکه  نهبوو  ههستا و به پ
ئاشپهز که  بۆ  ردەکهی  م و  فڕيدا  ال  ئ دايکی  خانه. 

 «ئۆففه»بوو لهوێ دانيشتبوون قاوەيان دەخوادەوە.ناوی

  .» یئۆفه گوتی «زوو له خهو ههستاو 

نگهران دياری»  ال فڕيدا گوتی «د   دايکی ئ
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گوتی   ش  دان  پ بۆ  شهيکی  ک باوکم  مواب  پ «به 
  هاتووە» 

 

  «بۆچی وابير دەکهيهوە؟» ئۆففه پرسی

  ئاخر دوێ شهو تهلهفۆنی نهکرد» دان گوتی« 

ئهوەی     « ب سهرقاڵ  گوتی«ڕەنگه  فڕيدا  ال  ئ کی  دا
هيکی   سووسيسی بۆ دروست کرد و لهبهر  گوت و بابۆ

م دان   کرد. به کی شير بۆ ت دەمی دانا. ئۆففهش ليوان
نگهران بوو، نه نانی بۆ دەخورا نه وەخواردن.   ئهوندە د

ال  نهچوو ئ فڕيدا ش له خهو ههستا و  باش بوو زۆری پ
ک ڕووی داوە. گهی که شت   هاته ئاشپهزخانه. زوو ت

 »  پرسی «چی بووە؟

وە نههات!     دان دەمی وشک بوو، نقهی ل

ال فڕيدا له تهنيشتيهوە دانيشت و سهيری کرد.    ئ
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ال فڕدا هات و پرسی   نگهرانی؟» «دايکی ئ ک د   بۆ شت

کی کرد و گريا.    دان لووشه لووش

 

وارە تهلهفۆنی نهکردوە.»  ن ئ   گوتی «باوکم دو

ال فڕيدا گوتی    «ههقته سهيرە »ئ

. بڕۆ سهيری ئهو   ئۆففه گوتی«بهم زووانه خهبهری دەب
ڤيه بکه»    ڕ

ال فڕيدا گوتی «نا، ئهمڕۆ. سهرگهرمييهکی ديکه بۆ   ئ
ک   خواردن دەستووری  ها،  سازدەکهين.  خۆمان 

؟»     دەنووسين. مهگهر نا دان

کرد.  دەسبهج  پ دەستيا  دروستکردنی    دەستوری 
  شيرينی نارگيليان نووسی.  

ال فڕيدا نووسی     ئ
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ی نووسراوە چۆنی   ک ئاردی نارگيل دەکڕين. ل «پاکهت
  دروستکهين»  

کی   نهی تهپۆ شاوە. له و ی کلووەنارگيلهکهی ک دان شک
ڕەنگی کرد.   گهچی زەرد  به  دوايه  دەچوو.  نی  بهردە

گهچی   به  فڕيداش  ال  ڕەنگ  ئ ديکهی  کی  تۆز قاوەيی 
  کرد. خۆش دەهاته بهر چاو. 

 

له   بوو.  تهواو  ئاشپهزيهکهيان  بی  کت ی  ههوە الپهڕەی 
ی داگرت. دان   پڕيکدا تارماييهک ئاسمانی بهرچاوی دان
وەبير باوکی کهوتهوە. له زەينی خۆيدا بيری دەکردەوە  
  «خۆزگه دەمزانی بۆچی باوکم تهلهفۆنی بۆ نهکردوم»

رکهوە ڕوانييه دەرێ. ههناسهي  شا و له پهنج ک   هکی هه

  . ال فڕيداش به نيگهرانيهوە ڕوانييه ڕوانينهکهی دان   ئ

دوورگهيهکی   له  گهمييهک  دوورەوە  له  دەمهداشدا  لهو 
دوورگهی   لهنگهرگهی  بهرەو  ئاوەکه  سهر  له  ديکهوە 

  ئهوان دەهات.
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همگهچی وەالنا و گوتی«دان   ال فڕيدا کاغهز و قه ئ
ه و  تهماش شتا بابۆ مه ه اکه! ئهوە گهمی هات،کهچی ئ

، ههموو   ال فڕيدا و دان قاوەمان ئامادە نهکردووە. » ئ
ه و قاوە و شيرينی وشهربهتيان  ڕۆژێ سهعات نۆ بابۆ
ساز دەکرد. دەچوونه سهرسهکۆی لهنگهر. نۆ دە دقيقه 

گهمييهکه دەگهيشته ئهوێ. بۆيه گرينگ بوو که له 
. مسافير دابهزن ئهوان بتوانن  وەختی خۆيدا لهوێ بن 

ال   ه و قاوە و شيرينی و شهربهتهکهيان بفرۆشن.ئ بابۆ
«دوو قازانجی ههيه. ههم سهرگهرمين  فڕيدا دەيگوت 

  ههم پووڵ پهيدا دەکهين»
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  ٣بهشی 

ال فڕيدا و دان ئهم بهيانييه درەنگ گهيشتن. گهمييهکه   ئ
ستا بوو.   له لهنگهرگه و

 

فڕيدا   ال  دەکردئ ه،  بانگهوازی  بابۆ قاوە،  بۆ  «وەرن 
  شهربهت و. . .» 

ش بۆی دەساندەوە. ديارە بانگهواز بۆ بازاڕگهرمييه.   دان
 دەنا نرخهکهی ههروەک ڕۆژانيتر بوو. 
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له  ئهوەی  ک گهمييهکه ڕۆيشت. تهماشايان کرد.  وەخت
بوو.   تهواو  و  فرۆشرا  ههمووی  بوو  سهوەتهکهياندا 
وەردەپووڵ،   له  بوو  پڕ  سهوەتکهيان  ئهوە  ی  لهج
  ئهسکيناسی بيست کرۆنی پهنجا کرۆنی و سهت کرۆنی. 

ال فڕيدا بژاردی. دەسکهوتی فرۆشی ئهوڕۆژەيان باش   ئ
  بوو. رازی بوون. 

  

ييهوە گوتی «زۆر باشه، بهمجۆرە دوايه به خۆشحا
همهند دەبين»    دەو

ی پرسی ه چی بکهدان ل   ين؟» «دەی باشه بهو پوو

ال فڕيدا گوتی  «دەچين بۆ دوورگهی ئيسالند. ئهسپ ئ
  سواری دەکهن» 
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هوە بهمن نهکووت!»دان گوتی    «ئهی بۆ لهئهوە

ال فڕيدا گوتی  کی  ئ «تۆ خهوتبووی بهبيرمدا. فکر
  باشه، دەنا وانييه؟» 

دان جوابی نهداوە. چونکه ئهو له ئهسپسواری  
تهوە. يان ئهسپهکه  لهقهی ل دەترسا.ئهوە هاتوو بهرب

پهرۆشی ئهو مهسهلهيه نبوو.   م لهو دەمهدا د بدا. به
کی هاوينهی باشيان ههيه.    بيری لهوە دەکردەوە کار
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ن دان    ٤بهشی  –ژيان له گو

ه فرۆشی ئهوان ڕازی  ال فڕيدا له قاوە و بابۆ دايکی ئ
باری   و  کار  خۆی  دەبوو  ئهوەی  بهر  له  نهبوو. 
بدا. زۆربهی وەختی لهگهڵ   قاوەسازکردنيان بۆ ئهنجام 
پهڕ دەبوو. له دوورگهکه دووکانی   ئهو کارەی ئهوان ت

ه و کهيکيان بکڕيايه!    ل نهبوو. قاوە و نانی بابۆ

ال فڕيدا و دان له سهکۆی لهنگهرگه گهڕانهوە.   ک ئ کات
ال فڕيدا خهريکی شيرينی نارگيل دروستکردن   دايکی ئ

  بوو. 

ال   گوتیئ بی  فريدا  کت دزييهوە  به  تۆ  دايکه!  «ئاوا، 
نييهوە»  مه دەخو   ئاشپهزييهکهی ئ

شيرينی دەزانم  خۆم  نييه.  ی  پ گوتی«پيويستم   دايکی 
  نارگيل دروستکهم» 

ال فڕيدا پرسی ی بخۆم؟» ئ   «دەی باشه. بۆم ههيه ل

ک   ههند گوتی«نا،  و  کرد  گرژ  وچاوانی  ن دايکی 
  سهبرکه» 

ال فڕيدا دووبارە پر   سی«دەی تا کهی سهبرکهم؟» ئ
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دا گوتی  ال فڕ م. دويه  دايکی ئ تان نا نييه.پ «ئهمه نهه
  دەزانن»

تۆرا. ئهو   ال فڕيدا له قسهکهی دايکی  جار  ههر وايه.ئ
جارە دەتۆرێ. دايکی دە ئهو کچهی من بهقهت ههموو  

م   به تۆرنۆکه.  ستا  دنيا  ئ نهگرت.گوتی  ی  بهد دايکی 
ويۆلۆنهکه  ئهوەيه  تهمرينکاتی  بچی  و  گری  هه  ت 

  بکهی! 

نا.   ی ويۆلۆنهکهی له کۆمۆدەکه دەره ال فڕيدا به نابهد ئ
تهنيا خۆی و دايکی نهب کهسی ديکه بۆی نهبوو دەستی  

  ل بدا.

چی   خهريکی  دان  «ئهی  پرسی  دايکی  له  فڕيدا  ال  ئ
؟»    دەب
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پڕشو   وا  ئهوشتانهکۆدەکاته.  ش  «دان گوتی  دايکی 
وتان کردووەتهوه ئ  » ب   رە دەب پاک و خاوين ب

ال فڕيدا له بهرخۆيهوە ورتهی دەهات «جا، بۆچ باشه»   ئ

 

له  ببوونهوە،  و  ب ژوورەکهدا  له  ئهوەی  دان  
مگهچی رەنگی، کارتی   ب، قه بووکهنهرمهوە بگرە تا کت
و   ن خستنييه  و  کردنهوە  کۆی  بهرگ  و  جهل  بازی، 

کهوە. دوای ئهو کارانه   بهڕاکردن چوو بۆ کۆخی  کۆمۆد
ال   ئ ويۆلۆنهکهی  دەنگی  بووەوە  نزيک  ئاوەکه.  وار  ل

 فڕيدا دەهات. 

درگای  له  تهق  تهق  دان 
بهدزە  رەوە  پهنج له  دا. 
ژوورەکهی  تهماشای 

  کرد. 
ال  دەنگ بوو. ئ ويۆلۆن ب

  فڕيدا درگاکهی کردەوە. 
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گوتی گلهييهوە  به  فڕيدا  ال  تت  ئ و تا  چوو  پ «چهندی 
ن کردەوە؟»    خاو

دان گوتی «سهخت بوو تا تهواوم کرد ئارەقی ڕەش و 
  شينم دەردا» 

ال فڕيدا گوتی «لهوە گهڕێ بابچين مهله بکهين»   ئ

  دان گوتی«تۆ دەبوايه تهمرين بکهی، مهگهر نا؟» 

ال فڕيدا گوتی«دەتوانم ههردووکيان بکهم، ههم تهمرين   ئ
 ههم مهلهش» 

ال فڕيدا گوتی   وەرە با «ئ
ی بکهين. من کابرای يار

  ويۆلۆن ژەنم» 
به جووته ڕۆيشتن بۆ الی 
واری  ل بهردی  تهخته 
له بهر  ئاوەکه. جلهکانيان 

دا.    خۆ فڕ
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ال فڕيدا خۆی هاويشته  ئ
و ئاوەکه. دەستی کرد به  ن
له  ش  دان ويۆلۆنژەنی. 
وەک  ئهوەوە  دوای 
خۆی  سهر  ماخويا 
لهدەوری  و  ڕادەوەشاند 

سهمای   دەکرد. خۆی 
دەپهڕی.  هه دەبهزی.  هه
بهرەو   خۆيدا  دنيای  له 

دەفڕی.   ئاسمان هه
  

 
 

  

  

هداوان  ک به هه له کاتی سهماکردنهکهی ئهودا، کهس
  له کهنار ئاوەکهوە دەهات
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کدا چی ببين باشه ئامۆزای. بهدوای  لهپڕ «سوانته»ی 
فڕيدا و   ال  ئ دايکی  و  ردەکهی«ئۆففه»  ئهودا نهنکی  م

 سهر ساميان کرد. 

دان له ئاوەکهدا دانيشت 
دەکرد.  پی  ش په  ش و 
سهری  فڕيدا  ال  ئ م  به
نی  ڕا بۆ الی بهر وەرگ
ی به هيچ نهدا.  دەريا. گو

    ويۆلۆنی خۆی دەژەند. 
 

ال فڕيدا    ی کهوت بانگی کرد. «ئ ک دايکی چاوی پ کات
   »ئهوە تۆ لهونت ل گۆڕدراوە!

ال   ئ دەکهين.  کايه  مه  ئ داوە.«نا،  جوابی  دان  کهچی 
. خهتای  فڕيدا دەوری کابرای دەريايی ويۆلۆنژەن دەبين
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زانی  فڕيدا  ال  ئ دا  دان  لهقسهکانی  بمانبوورە.  منه. 
و   ی ب ر ئاوەکهدا و با دايکيشی هاتووە. سهری کرد بهژ

  کرد. تهنيا ويۆلۆنهکهی له سهر ئاوەکه ديار بوو. 

را  وەرە دەرێ، دەنا. . .» ڕاندی بهسهريدادايکی نه    «خ

ی ئاوەکه. نهدا. گهڕاوە بۆ قوو ی پ دا گو ال فڕ   ئ

بانگی   «ئۆففه»  کهوت.  دوای  به  پ  ش په  ش به  دايکی 
ال فڕيدا وەرە  کرد ئ

دا گوتی «باشه بهو   ال فر ئ
وە  ئ که  شهرتهی 

رە بڕۆن»    ههمووتان ل
  پرسی بۆچی؟» « ئۆففه 

فڕيدا   ال  مه  ئ «ئه گوتی 
دەيايی   کابرای  بازی 
نهڕۆن   ئهگهر  دەکهين. 

مه شهرم دەکهين»    ئ
  

 
 

  

بهوجۆرە ئهوانی گهڕاندەوە بۆ  
  الی خانووەکه.  

تهماشای   بهدزە  سوانته 
  دەکردن.  

  قيژاندی تهماشامهکه!» «دان 
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ئهوان ڕۆيشتن. ئهمانيش به پهله له ئاوەکه هاتنه دەرێ. 
  جلهکانيان لهبهر کردەوە.خۆيان وشک کردەوە و  
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  ٥بهشی 

نارگيليان   شيرينی  بوون.  دانيشتن  هيوان  له  کهوە  پ
کهيکيشيان  دوايدا  له  خواردەوە.  شهربهتيان  و  خوارد 
بوو.   پ  و خهبهری خۆشی  دان هات  نهنکی  خوارد. 
مهرەخهس   نهخۆشخانه  له  بهمزووانه  دان  باوکی 

کی خۆشه» دەکرێ. ڕووی کردە دان و گوتی    «خهبهر

ی پ نهدا. م دان گو   به

  نهنکی پرسی«ئهوە چيييه؟» 

ی بۆ من تهنگ  دان به خهمباری گوتی« باوکم ئيدی د
  » ناب

تهنگ   تۆ  بۆ  ی  د باوکت  مهبه.  گوتی«گهمژە  نهنکی 
ی بۆت دەرێ» .ئهو وەخته د   دەب

  دان به تۆراوی پرسی«ئهی بۆ تهلهفۆنم بۆ ناکا؟»
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تهلهفۆنی بۆ نکردووی. بهو مانايه  نهنکی گوتی«ئهوەی 
م سهيرە تهلهفۆنی نهکردووە»   تۆی له بيرنييه. به

  سوانته گوتی«هيچ وانييه»

بوو.   دەنگ  ب سوانته  سوانتهکرد.  له  مۆڕەيهکی  نهنکی 
ديکه   ئهوانی  لهگهڵ  را  وەردەگ ڕووی  نهنکی  تا  م  به
ر لچهوە   ژ دەکرد و له ژ قسهی دەکرد، سوانته ملی در

م»    گوتی «من م ناتوانم بهوی ب نيهک دازانم. به نهه
  دوايه سهری بۆ الی نهنکی لهقاند. 

مه   ئ مهکه.  باسی  ههر  گوتی«کهوايه  فڕيدا  ال  ئ م  به
مه   . وادەزانی ئ مان لهو وردە قسانه ب حهز ناکهين گو

  وەک دان ين» 

قسهی  وەردە  ئهوە  گوتی«ئاخر  ئهو  دژی  به  سوانته 
نی نييه»    نهه

فڕيدا   ال  ل  گوتیئ گويمان  ی،  بي دەب  ههر  «ئهگهر 
 «   دەب

ش و گوتی به پيتی  سوانته سهری بردە پ نييهکه  « نهه
»V « .دەکات   دەست پ

ال فڕيدا به گومانهوە ڕوانيانه يهکدی.    دان و ئ
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م؟    سوانته له سهری ڕۆيی پيتی ديکهش ب

ی سهری بۆ لهقاند.    دان به دوود

  » E«سوانته گوتی پيتی 

مهبهستت   گوتی  کهنين.و  پ قاقای  له  دای  دا  فڕ ال  ئ
پيتی   چونکه  نا،  گوتی  سوانته  ترسه؟  و  نهگهبهتی 

»R»«A« .شی به دوادا دێ  

  

لهبيرته   گوتی«سوانته  و  کرد  ت ڕووی  تاو  به  نهنکی 
نی چيت به من دا؟ تۆ نهدەبوو لهو بارەيهوە هيچ به   به

 «!   دان ب

نيابه من هيچم نهگوتووە. من تهنيا چوار  تی  سوانته گو «د
  پيتم گوت» 
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» مهبهستت  بوو  يند  ب ل  دەنگی  »يه  V-E-R-Aدان 
يه؟  ڕا ک   ڤ

ڕا دۆستهکچی باوکته» «سوانته به چپه گوتی    ڤ

نا.   ئهو وتهيه کزەی له جهرگی دان وە ه

نهزانی.   بهخۆی  سوانه  کهچی  بوو.  تووڕە  پڕ  نهنکی 
نهنکم و باوەگهورە «لهسهر قسهی خۆی ڕۆيی و گوتی  

نشيرينه. شيرين وەک   ديويانه. باوەگهورە دە زۆر خو
کهنينه   » کهيکی بادامی. دايمهش دەم بهپ

؟»  دەکهن ! بۆچی پ دەکهن   دان قيژەی ل ههستا«پ

دەکهن گيانی قسهی   تهوە. باوکی  بهوە پ ڕ خۆشی بۆ دەگ
 .   دان وادە

خۆی   ناوی  بهت  هه ن.  دە دان  باوکی  به  گيانی 
ن « ی دە م پ   » گيانی«گيۆڤانی»يه. به
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ال فڕيدا    گوتی«وابزانم نهخۆشه» به تهوسهوە  ئ

دەتوانی   ب  نهخۆشيش  مرۆڤ   . گوتی«به سوانته 
تهوە. باوەگهورە دە گيانی ئهوەتی   ڕ قسهی خۆش بگ

له دۆست  سهيهکی  باشترە»خ حا  کردووە  پيدا  هکچی 
دە  نهنکم  ئهوەيه  گوتی«مهبهستم  و  کرد  نهنکی 

  دەسگيرانه» 

  ئهوەيه که ڕووی داوە. گيانی دۆستهکچی پيدا کردووە. 

ی دان   ۆيه له د ی هه ئهو قسهی سوانته دەتگوت چنگا
 .   گير دەب

ی ڕەنگی تاوسووتی زەرد   له کاتی گفت و بيسکهدا دان
گه گوتی«گوێ  ه بداتهوە.  داری  د يدا  ههو نهنکی  ڕا. 

  مهدە به قسهی سوانته!» 

و   چاوی  بڕييه  چاوی  و  ڕاسا  سوانته  له  فڕيدا  ال  ئ
  گوتی«تۆ درۆدەکهی» 

هن له ژيانمدا درۆم   سوانته به تووڕەيی گوتی«من ئهس
  نهکردووە»

ال فڕيدا گوتی  ستاش ديسان درۆدەکهی» ئ   «ئ
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وانه له  تووڕەيان  له  گريان.    سوانته  پهی  قو بداته  بوو 
ب من ڕاستدەکهم. تۆ   پ نهن  نهنکی.  هاواری برد بۆ 

ڕا»ت بينی   .  خۆت لهگهڵ بووی. به چاوی خۆی «ڤ

هات.  ئۆففه  تهلهفۆنهکهی  زڕری  دەمهدا  لهو  ڕاست 
سهگ «هاڤ  وەک  تايباته.  ئۆففه  تهلهفۆنهکهی  زەنگی 
گيرفانی و   بۆ  برد  بهپهله دەستی  ئۆففه  هاڤ»دەوەڕێ. 

گوتی  گ خۆشييهوە  به  يهوە.  گو به  نا  وشييهکهی 
ن منيش تا دە دەقيقهی ديکه   ر ب کی خۆشه. بهخ «خهبهر

  دەگهمه سهر سهکۆی لهنگهرگه» 

. به بزەوە   ئۆففه تهلهفۆنهکی داناو وەرگهڕا بۆ الی دان
ی ڕوانی و گوتی    ت

له   . ئهدات خهبهرمان  خۆی  باوکت  «نهمگوت 
ستا ل ه تاکسی گهميدايه و  نهخۆشخانه مهرەخس کراوە ئ

بهرەو   دەچم  چوارچهرخ  موتۆر  به  من  رە.  ئ بۆ  دێ 
  پيری» 
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گوتی فڕيدا  ال  له ئ ڕوو  سهکۆی  بۆ  ڕاکهين  با  «وەرن 
تن   به هه نين»ئهوی گوت و  دەريا دەستيان بۆ ڕاوەش
ی   له ج دان  م  به دوايدا.  به  ت  ڕۆيی. سوانتهش هه

ک   ش که  خۆی نهبزووت. دانيشتبوو، چاوی بڕيبووە م
ی ويزە ويزی دەهات.    له دەوری دەوريهکی خا

دان ههقی بوو. ههر وا بوو که ئهو له بهيانييهوە بيری  
قهومابوو. نهر  ه ترس  کی  ڕووداو کردبوەوە.  به    ل

ال فڕيدا و سوانته گهڕانهوە. سوانته قيژاندی   زوويی ئ
ی بپرسن ئهگهر   ستا دەتوانن خۆتان ل «باوکت هاتهوە ئ

 !   » من درۆم کردب

گوتی فڕيدا  ال  کردبوەوە.  ئ ل بيرمان  وا  ئهوەيه  «ههر 
دەنگ بوو. دەيڕوانييه   » ئهوەی گوت و ب مهگهر نا دان
دە   سوانته  ئهوەی  گوتی«ئهگهر  دوايه  داماو.  دان 
بکهين.   ئههۆنی قسه  به  باوکت  لهگهڵ  دەب  ب  ڕاست 

  دان دەب ئهو کارە بکهين» 

  



 
 

32 
 

ن؟» سوانته پرسی«دەتانهوێ چی   ب   پ

گوتی  فڕيدا  ال  من  ئ باسه  مهبه.ئهو  پهرۆش  «د
تۆ   م  ب پ دەکهمهوە چۆنی  لهوە  بير  دەکهم.  چارەسهری 
له   ههيه  کت  کچ چونکه  نييه.  دۆستهکچ  به  ويستت.  پ
پياو کچی وەک   ئهگهر  سۆزترە.  د تۆ  بۆ  ههموو کهس 

ی ههب کهسی ديکهی ناوێ»    دان

توايه سوانته گوتی «جا، پ
  دەکا؟» به قسهی تۆ 

گوتی الفڕيدا  قسهم ئ «به 
ر  خ به  کی  گو دەکا. 
نهرمی   ئهدەم  هاتنی 
و   گوت  ئهوەی  دەکهم» 
بهری  و  دەور  ڕوانييه 
هشينکهی  گو چ  خۆی. 
چنی و گوتی «دان تۆش  

کی بدەيه!»    گو

دەتگوت  دان  کهچی 
ی   ج له  کردووە،  سڕيان 

 خۆی نهبزووت. 
  

 
 
 
 
 

  



 
 

33 
 

  ٦بهشی 

  

نهچوو   ئۆففه» به پهله لهگهڵ باوکی دان له  « زۆری پ
به   ک  ژن ئهوانهوە  دوای  به  درکهوتن.  سهکۆکه  سهر 

ژەکه سهرکهوت.    ڕاکردن له ل

 

گوتی   و  ههستا  خۆی  ی  ج له  واقيوڕما.  دايهگهورە 
ن بۆ  « پهرستارەکه! بۆ دەب گيانی ئهوە لهگهڵ خۆی ب

ل نهنکی  نهگهيشت  ت هوە  ههوە له  رە؟»دان  هگهڵ ئ
له  پهرستاری  جلی  پهرستارەکه؟  ئهوەيه  ئايا  يهتی.  ک
ژی له بهردا   ن در داری داو کی گو بهردا نهبوو. کراس
ديارە  وا  گرتبوو.  دەستهوە  به  کهيک  کی  جهعبه بوو. 

کی ديکهش بخۆن.    دەيانهوێ کهيک
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خوڕی.  « ل زەکه  م نزيک  تا  موتۆڕەکهی  ئۆففه» 
  دابهزاند.يارمهتی گيانی دا و له چوار چهرخهکهی 

قيژاندی   يهک بهخۆی  کدا دان هۆشيار بووەوە.  له پڕ
باوکه! به پڕتاو ڕايکرد و خۆی هاويشته باوشی باوکی  

 .   و دەستی کردە مل

واش کچم دەکهوم!« باوکی گوتی   » ئای دان ه

  

گهيشتن.   دارەکه  پهرستارە کراس گو و  م «ئۆففه»  به
سهند  سهر  له  بتوان  تا  دا  يان  گيانی  يهکه  يارمهتی  ە

 .  دانيش
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گوتی   بوو.  نقووم  ييهکهدا  سهدە له  دان  باوکی 
ئارەقهی  «خۆخهی» و  خۆی  بهری  و  دەور  ڕوانييه 

وچاوانی وشک کردەوە.    ن

کی دايه و گوتی  شهوە و گو ال فڕيدا چووە پ ر  «ئ بهخ
مه.    هاتی بۆ دوورگهی بهختياری ئ

جهژنی له  زۆر سپاس. ئهوەچييه خۆ  «باوکی دان گوتی
  دايکبوونم نييه؟» 

گرتووە.  دەسگيرانت  تۆ  م  به «نا،  گوتی  سوانته 
  درۆدەکهم گيانی ؟» 

م واديار بوو،  دان   به گرژی تهماشای باوکی کرد. به
سهری  باوکی  نهبوو.  ئهو  الی  هۆشی  باوکی 

  وەرچهرخاند بۆ الی دان و گوتی 
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باوکی خۆت   له الی  رە  ئ «کچی خۆشهويستم وەرە بۆ 
تهنيشتی. دان  »دانيشه! ييهکهی  ئاماژەی کرد بۆ سهندە

ش و بۆی دانيشت.    چوووە پ

گوتی و  باوکی  گهرت  دەستی   ! ش پ وەرە  ک  «تۆز
نايه نزيکتر»    ه

شتر.  ييهکهی بردە پ   دان چهن سانتيميتر سهندە

وا   کردووە.  مهله  زۆرت  «واديارە  گوتی  باوکی 
  تاوسووت بووی!» 

وست نهبوو دان جواب بد ال فڕيدا له جياتی  پ اتهوە. ئ
  ئهو جوابی داوە 

 «به زۆری مهله کردووە. ڕاوەماسيشی کردووە»

 

  باوکی دان «پرسی چ جۆرە ماسييهکتان گرتووە؟» 
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م وابزانم تۆ   ال فڕيدا گوتی«زۆرتر ماسی ئاببۆرە. به ئ
رە که باسی ماسی بکهی گيانی؟»   بۆ ئهوە نههاتوی بۆ ئ

ئهوە نههاتووم» دووبارە وەرگهڕا  گيانی گوتی «نا، بۆ  
 .   بۆ الی دان

مهالفهی   وەکوو  ئهو  نهببوو.  تاوسووت  خۆی  ماشه 
دان   چاو.  ش  پ دەهاته  پينهکراو  الوە  چهن  له  سپی 
ئهوی   بيری  ئهوەی  وەک  ڕوانی.باوکی  ت بهدزەوە 

گيان   «دان  تهوەگوتی  ندب مه  خو د شپرزە  دەزانم 
ببينی. من  ئاوا  تۆ  نهدەبوو  نهمتوانی    بهرچاو.  م  به

  » !سهبرکهم. زۆرم بير کردبووی

بۆ   تهلهفۆنت  بۆ  «ئهی  لهچهوەگوتی  ر  ژ له  دان 
  » نهکردم

گوتی   نا باوکی  وارەيهک  ئ من  نهکردووە؟  «تهلهفۆنم 
بۆ   تهلهفۆنم  و  ش دوای  حهوت  سهعات  وارەيهک  ئ

  کردووی» 

ن تهلهفۆنت بۆ نهکردم» ندی «نا، دو   دان بۆ

زت گرم!» دان وەر «باوکی گوتی   ە! با له ئام
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ن دان    ٧بهشی  –ژيان له گو

  

رە ئهم چيرۆکه دەکرا به خۆشی تهواو بوايه. دان  تا ئ
ئهگهر   بگرتايه.  ز  ئام له  يهکتريان  دەبووايه  باوکی  و 
هيچ   دەبوون.  خۆشحاڵ  و  ڕازی  ههموويان  وابوايه 

  نهبوايه بۆ چهن چرکهيهک. 

پرسيارەکهم بدەيهوە! ڕاسته سوانته گوتی«گيانی! جوابی  
  که دەسگيرانت پيدا کردووە؟» 

و  کردەوە  پ دەستی  فڕيدا  ال  ئ ئهمجار 
  گوتی«گيانی!ڕاسبڕۆ جوابمان بدەوە. به يان نا»

ئهو   تا  نههات.  وە  ل ورتهی  هن  ئهس گيانی  باوکه  م  به
گرت.    دەمهی دايهگهورە نيگايهکی سهرکۆنهی ت

هپهت و دەستی کرد به قسهکردن.«من   گيانی کهوته ال
ی  لهگه ش  دان موايه  پ دۆست.  بوومهته  ک  ژن لهگهڵ 

. بۆم ههيه  نم؟» ڕاب ڕا»تان پ بناس   «و

کردەوە.   بيری  و  کنا  و چاوەکانی  ڕا  دان  و «ئهها 
  ئهمهيه!» 
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م دان ڕووی نهدايه.  کهنی. به ڕا به دەم دان وە پ   و

پرسی«   دان  ببيه  باوکی  ڕا  و لهگهڵ  ناتهوێ   ! دان
  ناسياو؟» 

  دان جوابی نهداوە، تهنيا سهری ڕاوەشاند.

بۆ   برد  دەستی  گهڕا.  هه سوور  مهکانی  سهرکو ڕا  و
  کيفهکهی و له پاکهته سيگارەکهی دەگهڕا. 

له  که  گوتی«تۆ  و  قرچاند  هه لووتی  فڕيدا  ال  ئ
بزانی.   مهسهلهيه  ئهم  دەبوايه  کاردەکهی  نهخۆشخانه 

مهتی زەرەری ههيه!» سيگار شان بۆ س   ک

و کيفهکهی.  را پاکهته سيگارەکهی خستهوە ن رڕا خ  و

 

فڕيدا ال  و    ئ دا  ڕای  و سهرنجی  ڕەخنهوە  بهچاوی 
  ئاوڕيداوە بۆالی باوکی دان و گوتی 
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خۆت   هکهی  مندا لهگهڵ  هوە  ههوە له  دەبوو  «گيانی! 
  قسهت کردبايه» 

گوتی «  ب سوانته  کارەی  ئهو  دەبوايه  بۆ  بۆچی  کردايه؟ 
ڕا چيهتی؟   » و

ڕا سيگار  ال فڕيدا گوتی«تۆ بهچاوی خۆت دەبينی و ئ
 « ش   دەک

که   دەمهی  ئهو  تهنيا  گوتی«ئهرێ  لچهوە  ر  ژ له  ڕا  و
  تووڕە دەبم» 

کهوتنهی   . ئهم چاوپ ش ت ب ڕا تۆ ناب د دايهگهورە «و
وە بۆ دان چاوەڕون نهکراوە. دان لهو کاتهوە دايکی   ئ

اوکی بهتهنيا ژياوە. دان ههموو کهسی  مردووە لهگهڵ ب 
  باوکيهتی» 

ئهوە  ڕا  و گوتی«و بڕی  دايهگهورە  به  قسهکهی  گيانی 
 «  دەزان
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گوتی و  دان  کردە  ڕووی  هيچ  دووبارە  خۆم!  «کچی 
ک بکه»  و   نهب س

کچی دان خۆی وەرچهرخاند و قوڕ و قهپی کرد. فڕيدا 
دەزانم  گوتی يم  حا دان  له  من  خۆی  «گيانی،  ئهگهر 

و   نهيهوێ گوێ بهوەنادا تۆ دە چی. ئهو ههرگيز س
ڕا ناکا»    له و

ال فڕيدا گوتی توانی ئارام بگری و لهسهری «دەدايکی ئ
  » نهڕۆی 

کچووە.  ستا ژيانی دان ت ال فڕيدا گوتی«نا، ناتوانم ئ ئ
نه!»  تهز کی د   ئهمه کارەسات

مه  دايکی گوتی«بۆچی بۆ ئهودەمهئ من لهگهڵ ئۆففه بوو 
  دۆست بۆ تۆ کارەسات؟»

کی ديکهيه»  ال فڕيدا گوتی «ئهوە شت  ئ
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ييهکهدا نقووم   ۆفی له سهندە گو باوکی دان خۆی هه
ڕا کهوچکی له قاوەکهی وەرئهدا.  بوو. و

  پرسی«کهسی ديکه نايهوێ لهو کهيکه بخوا؟» 

يگرين ئهگهر  ال فڕيدا گوتی«واباشه هه دايکی ئ
ی  ک ئيشتيای کراوە ل   بخوا» کهس

دوای قسهکانی ئهو، باوکی دان بڕياری دا که ئهوان 
مه   ديانهوێ بڕۆن. دوای ئهوەش به ناقايلييهوە گوتی«ئ
هيهکی گهورەمانکرد.   رە. هه همان کرد هاتين بۆ ئ هه

نهوە بۆ نهخۆشخانه. له  دەب به مهيلی خۆمان بگهڕ
مه بڕۆين؟»  ی پرسی دەتهوێ ئ   دان

، دەي  ال فڕيدا گوتی«به هوێ نابينی چهندە ناڕەحهت ئ
  و خهمبارە؟» 

ک له دوورگهکهدا   ی دا ڕازييان بکا، دەور ئۆففه ههو
ن.    بگهڕ

باوکی دان گوتی«نا، ههرچی زووتر گهمی تاکسيمان  
  گير کهوێ دەڕۆين» 

ی خۆی به زەحمهت ههستاو تهلهفۆنی کرد بۆ   له ج
تاکسی دەريا. ڕووی کردە دان و گوتی«تا چهن 
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رهاتنی  دەقيقهی دی تا ستا کهنهتويست بهخ کسی دێ. ئ
ڕا بکهی، زەحمهت وەبهر خۆت ن و خواحافيزی   و

  بکه!» 

ی خۆی نهبزووت.  م دان له ج   به

 

«شهرم دەکهم تۆ کچمی.  باوکی خۆی بۆڕانهگيرا گوتی
  . ی که شوورەيهيی نهب ز بۆ دان دەکرا ئهوندەمان ڕ

م چی؟ شهرم دەکهم تۆ کچمی»  يه دە ت ل   گو

ڕانهگيرا و گوتیدايهگ «گيانی!بهسه  هورێ دان خۆی پ
مه دەبوايه ئهوکارت  لهوە زياتر ل مه له بهر د ئ

 نهکردايه!» 



 
 

44 
 

 

  «مهبهستت چييه؟» گيانی پرسی

  » خۆت باش دەزانی مهبهستم چييه«دايهگهورە گوتی 

رە»گيانی گوتی ناوە بۆ ئ ڕام ه ی بۆ و   «دەتهوێ ب

مهبهستم ئهوەيه. بير ناکهيهوە  به ڕاست  « دايهگهورە
ئهوکچه فهقيرە چی بهسهر هاتووە. نزيک بوو باوکی  

کی نه ناسياوت  ستا تۆ هاتووی ژن له دەست بدا. ئ
موايه ناب لهوە  ناوە و گهرەکته شادمانی کهی. من پ ه

  » زياتر گوشاری بخهيته سهر دان

ی گرت و گوتی«دانييهال »  ی  دەستی دان ناوی ئهس
  رە با بڕۆين» وەدان يه  

  دايهگهورە و دان گهڕانهوە بهرەو ماڵ. 
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ڕا بهڕاکردن خۆی گهياندە ئهوان و گوتی«دان   و
م؟»  ک ب   ڕاوەسته! بهمجۆرە ناب بۆم ههيه شت

ستا.   دان له سهر پليکانهکان و

ڕا گوتی«ههمووی خهتای من بوو. من نهدەبوو   و
م خۆشه م پڕ بهدڵ پ رە. به م بۆ ئ تۆ   لهگهڵ باوکت ب

  له نزيکهوە ببينم» 

ستا بڕۆ!  دايهگهورە گوتی«دەی باشه ئهوت کرد ئ
بهته  کی ديکه زياتر يهکدی ببينن. هه دتوانن جار

ويست ب دووبارە يهکدی ببينن»    ئهگهر پ

  ئهوەی گوت و لهگهڵ دان چوونه ژوورێ. 

 

وەراند. سکی هه ۆپ فرم ڕا د   و
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ش و بهماناوە س ڕا چوە پ ال فڕيدا له و رنجی دا ئ
»وگوتی م   «منداڵ وايه ڕەنگه له وەش خراپتر ب به

، ئۆففه  ال فڕيدا ويستی زياتری ل ب ک ئ کات
وەيه کۆتايی به شهڕەقسه  گوتی نه» بهم ش «بهسه وازب

هات. ئهوە گهمی هات. ئۆففه يارمهتی گيانی دا و  
سواری چوارچهرخهکهی کرد و گهڕانيهوە بۆ الی  

واری ئاوەکه.     سهکۆی ل

هداوان به دواياندا.  ڕاش به هه   و

 

ال فڕيدا گوتی  نهکهنی«ئ کيش پ ڕا تاقه جار   » و

ک ئهوان ڕۆيين سوانته لهبهر خۆيهوە پرته و   کات
ڕاينهوە!  هی دەکرد «گيانيش قسهی خۆشی بۆ نهگ بۆ

ستا چی بکهين؟ بڕۆين بۆ ڕاوەماسی»   ئ
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ن دان   ٨بهشی  - ژيان له گو

ستا بوون و  چوون بۆ الی سهکۆی   ماسيگرتن. لهوێ و
له بن.   ەپهو چاوەڕوانی ئهوە بوون ماسيهکان بهقوال

م سوانته   دەنگ و خوسپه بی.  به ڕاوەماسيدا دەب ب
. ئهو ههو ئهوەی بوو به نوکته   دەنگ ب ناتوان ب

ڕانهوە فهزاکه بگۆڕێ.    گ

  «کات پۆليس هات نانهواکه خهريکی چی بوو؟» پرسی

شکی دەهات. چونکه ئهو نوکتهيهی  ال فڕيدا باو ئ
ندبووەوە.     لهسهر کاغزی بهستهنی خو

ک يان ئهم   نوکتهيه«ئهگهر زانيتان بۆچی کاله کات
؟»  و له سهر دەن   ددانهکانی دەشوا ک

 

ال فڕيدا ئهو نوکتهيهشی دەزانی. لهسهر پاکهتی شير   ئ
ند بووەوە.     خو
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وەکهت  يان ئهو قسهی وەبير هاتهوە «له بيرت نهچ ک
  لهسهرکهی!»

هماوە.    دان لهم قسهيه س

م لهو دەمهدا ئۆففه هات و گوت سوانته تۆ بۆت  ی«به
  » ئهو گهمييه شڕەی من باژوی   ههيه،

سوانته له خۆشييان شاگهشکه بوو. لهگهڵ زڕباوکی  
دان ڕۆيی. دان دوای ڕۆيشتنی ئهوان پشوويهکی  

م جار جار   هاتهوەبهر. ئهو سوانتهی خۆشدەويست. به
ی   وابوو سوانته ههستيار نييه. ئهو حا ی تووڕەبوو. پ ل

کی بۆ باوکی خۆی ههيه. دان  ناب که دان چ ههس ت
، سوانته   گشکهسی باوکييهتی! ڕەنگه لهبهر ئهوە ب

باوکی خۆی نهديوە نازانی باوک يانی چی. ئهو تهنيا 
بهته باوەگهورە و دايهگهورەی   لهگهڵ دايکی ژياوە. هه

 ماون. توتيهکيشی ههيه، ناوی ناوە «بهبر» 
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ن دان    ٩بهشی  –ژيان له گو

ئهوەی دايهگهور و سوانته ڕۆيشتنهوە، دان  دوای 
 وەقسه هاتهوە.

 

الفڕيدا چوونه سهر تهختهسهکۆی کهنار  لهگهڵ ئ
شتن. تهماشای  وارەکهی دان ئاوەکه، ڕاست له ل

يدا بوو، تا  ڕۆژئاوابوونيان دەکرد.دان ئهوەی له د
ی نهبيست بوو دەری بڕی و   ستا کهس ل ئ

کهی وک لهرزەيهک  مايه» خۆزياب«خۆزيا دايکم گوتی
  شهپۆلی خسته سهر ئاوەکه. 

ال فڕيدا! من گهرەکمه ههموو   گوتی «دەزانی چی! ئ
دەگهی؟»  کی ديکه ت ک بم بۆ کهس   کهس

دەگهم. خۆت نازانی تۆ   الفڕيدا گوتی «ئهرێ باش ت ئ
  گهشکهسی منی!» 
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بهکهتدا بينووسه! «من گهشکهسی  ئهوەی گوتم له کت
ال فڕيدام»   ئ

به بوو که دان له پۆلی يهک  مهبهستی  الفڕيدا ئهو کت ئ
م  ژيانی خۆشی مننووسی بووی. به ناوی « » به

پۆلی يهکهم تهواو ببوو. دان نهيدەزانی ژيانی ئهو  
بهکهی الی خۆی   چهندە خۆش بووە! چونکه دان کت

  نهمابوو له کۆتای پۆلی يهکدا دابووی به مامۆستاکهی.

ز گرت الفڕيدا دان له ئام . کهچی دان به هانای ئ
زی ئهويش سوکنايی نههات.    گهرمی ئام

م دانی   ی دوورکهوتهوە، به الفڕيدا ل ئهودەم ئ
  ديسانيش ههستی دەکرد ئيدی بهختهوەر نييه!  

ز گرتن سوکنايت   الفڕيدا گوتی «واديارە به له ئام ئ
بکهم»  م وايه دەب جادووت ل   نايه! پ

هکی پرسی«جادوو!»    دان ڕاچ

الف کی  ئ ڕيدا چووە ژوورێ. کات گهڕاوە پهل
ک به دەستهوە، به دان   هکهی لهگهڵ قوتو قهلهبه

کن و زارت بکهوە»    گوت«چاوت و

  دان کهوته گومانهوە. پرسی «دەب وابکهم؟» 
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الفڕيدا گوتی  «ئهگهر دەتهوێ ديسان بهختهوەرب  ئ
  دەب وابکهی» 

ال فڕيدا ئهوەی له قوتوەکه  دا بوو  دان بهقسهی کرد. ئ
 دەرخواردی دا. 

ههوەڵ تامی سهير بوو. تامی سايلهی بولغوری ئهدا. 
دوايه تامی خهياری چهوری ئهدا. يان وەک کشميشی  

کۆن.کات ئهم يارييه سهيرە تهواوبوو، دان چاوی 
نا.    هه

دەپهڕی. له  نهی بهچکهپشيله هه ال فڕيدا و ئ
بهرخۆيهوە ويرە وير گۆرانی دەگوت. پهلی  

ه شی خسته  قهلهبه پهڕکی دان کهی ڕادەوەشاند و به هه
بهزين.  ی. بهجووته تا توانييان هه دەپهرک   هه
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ال   پهڕکی دان ههستی به خۆشی دەکرد. ئ دوای هه
ستا باوکت دۆستهکچی  فڕيدا قيژاندی و کوتی   «ئاوا، ئ

شتا قسهکانی تهواو نهکرد بوو. بهئاستهم  نييه» ه
ال  فڕيدا مۆبايل  درگای ژوورەکه کراوە. دايکی ئ

بهدەستهوە دەستی ڕاوەشاند و گوتی «دان وەرە 
  تهلهفۆن تۆی دەوێ» 

بگرێ. به ڕاکردن خۆی گهياندێ.    دان لهوانه بوو با

 

  



 
 

53 
 

ن دان    ١٠بهشی  –ژيان له گو

«دان ناتوانم بخهوم. زۆر  باوکی دان گلهيی دەکرد
پهرۆشم»    د

  دان گوتی «باوکه منيش ههر وەک تۆم» 

ه بوو  مه هه ئهنجامهکهی    .باوکی گوتی«ئهو کارەی ئ
مه  وانهبوو    بوەوە» کرد ل   انبيرمئ

  دان گوتی«دەزانم باوکه»

م ههر چ  ک ب تۆ ئهمشهو ئارام ۆباوکی گوتی«به ن
ڕا قسهم کرد»    بخهوە. من لهگهڵ و

يهوە. «من  باوکی گوتی دان گوشيهکهی زياتر نا به گو
ڕام گوت ستا زووە  ، به و پهيوەنديهکی تازە لهگهڵ من ئ

  دۆسته کچ بگرم» 

  !»یدان پرسی«پهيوەند

. مهبهستم   باوکی گوتی«بۆ من زووە دۆستهکچم ههب
.  ئهوەيه هيچ   ک ناکهم تۆ ڕازی نهب ک کار وەخت

ی مهسهله ئهوەيه تۆ خ  يه» ۆ ئهس تل دان  شحاڵ بی. گو
  لهسهر تهل ماوێ؟ 
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ههر واش بوو، ئهس مهسهله ئهوەيه دان ديسان 
دەنگ بوو. هاتهوە قسه   ک ب . باوکی ئيست خۆشحاڵ ب

ڕاش ناڕەحهته« و گوتی     »و

ک بۆخۆی دان گوتی ڕا دەتوان دۆستهکوڕ «و
    داکا»پهي 

موايهباوکی گوتی ئهوکارە بهقازانجی   .«منيش پ
ڕا  م و خۆشههموومانه. به کهوە   بوو   پ لهگهڵ تۆ پ

بهرنامهی سهرگهرمی سازکهن تا من له نهخۆشخانه  
تاقهت نهبن» م بۆخۆتان ب     مهرەخهس دەکر

  

  » ؟سهرگهرمی وەکوو چی«دان پرسی

کی کو باوکی گوتی« ڕا،  و الی خ   ت بۆ رسهفهر شکی و
  » يهههئهسپی چکۆلهی ئيسالندی ليسهيه و   ناوی

  » يانی له ئيسالند؟تی« و دان گ 
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  » فينسپۆننا، لهشاری گوتی« باوکی 

  » ئيسالندە؟  يانی له نزيکیدان پرسی«

  »گه نۆرشۆپيننا، له نزيکی شاری باوکی گوتی« 

ش ئهوەی له ئاها نۆرشۆپينگ دان گوتی«  ال فڕيدا پ . ئ
  » گه ب له نۆرشۆپينگ دەژيادوور 

باشه   تۆ بۆت ههيه کامه ئهسپگوتی«  باوکی
ری يبژ   » هه

 »سم ردەت  نييه، من له ئهسپله بيرت  دان گوتی«

م ئهسپی«باوکی گوتی  ئيسالندی زۆر  دەزانم به
  » دييه ه

ال فڕيداش وای دەدان گوتی«    وت. باوکهگئ
ال فڕيداالی ڕووی کردە  »ڕاوەسته!   که لهنزيکييهوە  ئ
ستابوو. پرسی دەتهوێ سواری ئهسپی ئيسالندی    ل و

م له خودی ئيسالند نييهبی      .؟ به

يه؟»   دا پرسی«ئهی له کو ال فڕ   ئ

  دان گوتی«له نزيکی نۆرشۆپينگه» 
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ال فڕيداش   باشه بهو «  يی گوتدان به باوک شهرتهی ئ
م ب   » لهگه

تخۆشه.  ههر  اشه،ب « گوتی باوکی ئهويش  چۆن تۆ پ
ت ڕاش  .ببۆی ههيه لهگه يخۆشه و   » بتبيندووبارە  پ

.  « دان گوتی مباشه دەتوانی من ببين بۆی نييه تۆ    به
!   » ببين

دا ئهو پيامهی تۆی پ   سه»لي « باشه به باوکی گوتی« 
  » مدەگهيهن 

ال فڕيداش  له بيرت نهچ«دان گوتی ئهسپی  دەب ئ
رێ! بژ   » خۆی هه

تچۆنه باوکی گوتی«ح  ڕا  ڕۆژی پشوودانهتمهن، پ . و
  »دێ بهدواتاندا

ال فڕيدا به خۆشييهوە سهری   بۆلهقاند.  ئ
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ال فڕيداش گوتی« دان  ڕا  ب ئ ڕوو خۆشه، له به و
  » ڕووخۆشتر  منيش

ن    وويیر دووبارە گهتی«وايه دەزانم»باوکی گو خاو
زەوە گوتی   بهکردەوە.  ڕاش    دوايه ڕەنگه«پار و

بدا. مهبهست  ک من  ئ م  بتوان سهرمان ل هوەيه ههر کات
    »وەچاکبوومه 

ڕا بۆی ههيه« دان گوتی  تهنيا من    ئهگهر واب و
 «!   ببين

  «ئهی من بچم بۆ کوێ؟» باوکی گوتی

به.   تۆ له ما دايهگهور و باوەگهرەدان گوتی« 
شت سازکهنيارمهتی سوانته بدە    » و نان و چ

ال فڕيدا لهبهر   » به يهوە«يان له گاراژخۆ ئ

شتباوکی گوتی« ستاله ئاشپهزخانه چ م. ئ دەن   تان بۆ ل
  » ۆشخشهو 

ال فڕيداقسه و باسهکهيان تهواو بوو.  ی ختيلکه ئ  دا دان
کهنی و   و    » ديت به کار هات«گوتی پ

ی سهير بوو. گوتی   «مهبهستت چييه؟» دان پ
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ال فڕيدا گوتی« گهمژە مهبه، مهبهستم  ئ
  »ئيدی   ،جادووگهرييهکهيه 

  

کۆتايی هات. باوکی دان   ۆرە، ئهو ڕۆژەج بهو
ژ قسهی کرد.   تهلهفۆنی کرد ک  و ماوەيهکی در کات

رە   ئاسمان ڕەش  قسه و باس تهواو بوو. گهڕا. ئهست هه
رەيهککهوتنه جري  کدا ئهست وەک  وە جريو. له پڕ

کهندرێ تهوە، له   ئهوەی له ج خۆی هه فهزادا  و بهرب
تهو  و ب   ە.پڕژ ب

ال فڕيدا گوتی  ههر چی  ی ستا ئارەزوو بڕوانه! ئ «ئ
 » دەگهیی ی پبهکه
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ويستی به بيرکردنهوە نهبوو.دان  س   دوو، ههميشه پ
  وو. ئارەزووی ههب

دەست به   ەمدوو  ، ئهوکاتهی له پۆلیمن ئارەزوو دکهم
ندن دەکهم بتوانم بهرازۆکه  کانم لهگهڵ خۆم ببهم بۆ  خو

  . ئهی تۆ؟ قوتابخانه

ال فڕيدا گوتی  ،  . ههر ئهوندە دەزانمبهڕاستی نازانم«ئ
رەی به ههموو  ک تۆ ل   »ئارەزووەکانم دەگهم   کات

کی ئاشنا ی تاريکی  ديوی ڕووناکی خسته  ههست د
دەمهدا ژيان  . لهو اری وەدەر کهوتبهختي  .دان
وە بوو که دان دەيويستبهو       . ش

ن دان «ژيان له   » گو

بی      ٤کۆتايی کت


