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  ١ –بهشی 

  

لهگهڵ  که  کچه  ئهو  دەکهين.  دان  باسی  دووبارە  ستا  ئ
باوکی، پشيلهکهی و بهرازۆکهکانی لهو خانووە زەردەدا  

شهقامی   دان  له  به  مامۆستاکهی  دەژين.  «هومله» 
» » کاتی خۆشی دان ئهو ساتهيه بهختهوەرە چکۆله دە

ئهو   قوتابخانه.  بۆ  دەچ  خۆی  ڕۆژێ  ههموو  که 
باشترين کهس   له قوتابخانه  خۆشه.  قوتابخانهی زۆر پپ
بۆ ئهو مامۆستاکهيهتی. دان مامۆستاکهيی زۆر خۆش  

پۆلهکانيشیدەوێ.   هاو  بهته  دەوێ.    هه دان  خۆش 
ب   کت دەنگيدا  ب له  حهزدەکا  شانه.  نگارک له  حهزی 

ه. ئهو  ب  کی قوتابخانهی بهد تهوە. دان ههموو شت ن خو
ک خۆشی   «وەک ماسی ئاوی ڕوون وايه» ئهگهر کهس

ن. دە  بۆ بگوزەرێ وای پ
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بۆ   دەچن  بههاردا  له  نی  دەخو دان  که  دووەم  پۆلی  له 
«کوودەن تايبهت  به  له ڕاوەماسی.  کوودەن  بهته  هه  «

يهک ب و ههرچی ڕووبدا ئهو شاد و خۆش ه. ههر ج   حا

بهسهرهاتی   مامۆستاکهيان گوتی«ههر کهس  کيان  جار
تهوە»  ڕ   ڕۆژانی پشوودانی سهری ساڵ بگ

گوتی و  نا  هه دەستی  که  کوودەن  دەمهی  «ئهو 
دەنگ بوون.    سهگگرتمی» ئهوانی ديکه ب

و   ڕاما  ت بهماناوە  و  بوەوە  نزيک  ی  ل مامۆستاکهيان 
گرتتی!  گوتی سهگ  ک  کات بوو  ل  گوێ  «دروستم 
ی خۆشحاڵ بووی؟» بهڕاس   تی پ

 

کوودەن گوتی «نه سهگگرتن خۆشه و نهدەرزی کوزا 
دان!»   ل
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  » ويکان پرسی «بۆيان درويتهوە؟

تهنيا   نادرونهوە!  کوودەن گوتی «ج گازگرتنی سهگ 
چی دەکهن»    برين پ

کهوت؟»  پهی ت که   يوناتان پرسی«چهن ج

ئهوندەيان پرسيان ل کرد، کوودەن له بيری چوەوە باسی  
  دەکرد! چی 

دەگهی   کهی  ئهی  پرسی  بوو.  وەڕەز  «بهننی» 
  بهخۆشييهکهی؟ 

قسهکهی  کوودەن  تا  بن!  دەنگ  ب گوتی«دەکرێ  دان 
تهوە» ڕ   بگ

دەنگ بوو.   کی له دان کرد و ب کوودەن پهسپاسهوە چاو
  ههموو چاوەڕوان بوون. 

کت بۆ پهيدا دەکهم»    کوودەن گوتی«باوکم گوتی سهگ

و پۆلهک ک کهوت ن   ه. سرته سرت

نی.   کمان ب کوودەن بهردوام بوو گوتی «چووين توتک
  وی «تهمه» قهتيش کهسی نهگرتووە.  ان 
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ئاوا   گهيم.  ت ئهمجار  گوتی«ئهها،  مامۆستاکهيان 
 خۆشحاڵ بووی! 

 

قسانه ئهو  ههموويان    ،دوای  ههبوو.  شانيان  نيگارک
دان   کهچی  دەگرت.  کيان  خه که  شاوە  ک سهگيان 

شاوە! ک سمۆرەيهکی  له    نيگاری  پادزە  به  کوودەن 
يانهکهدا دەگهڕا و نيگاری ئهوانی ديکهی پهسن دەکرد. 
ستا و ڕوانييه   ک گهيشته الی نيمکهتهکهی دان و وەخت

  »نه!ئافهرين، زۆر جوا«نيگارەکهی دان و گوتی 

  دان لهبهر خۆيهوە گوتی«هيچ جوان نييه» 

ال   هکهی جارانی ئ گا بهتا کوودەن ههميشه چاوی له ج
ش   ال فڕيدا که باشترين دۆستی دان يه پ فڕيدا بوو. ئ
لهوێ  «نۆرشۆپينگ»  شاری  بۆ  بڕوا  ئهوەی 
دادەنيشت.کوودەن به ئاواتهوە بوو بتوانی لهو جيگايه له 
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  . ييه    نزيک الی دان وە دانيش ک بوو ئهو سهندە سا
  . دانيش له سهری  ش کهس  دەه نهی  دان  بوو.  بهتاڵ 

ال فڕيدا دەگهڕيتهوە.  ی وايه که ئ   ئهو، پ

هوە حهز دەکا له  م له د کوودەن ئيدی پرسيار نا کا. به
. ئاخر ئهو ئهوينداری دان بووە.   پهنای دان وە دانيش

  دان باشترين هاوپۆلهی ئهوە.  

  ئهوينداری کوودەن بووە؟   ئايا دان ش

. دان حهزی له کهسی ديکه   رەنگه و لهوانهيه واش نهب
 نييه، که لهگهڵ ئهو  بهرئاوردی بکا. 

 

له  حهزی  ن  مندا باخچهی  له  ک  جار ش  لهوەپ دان 
ک کردبوو که ناوی   «ماکس»بوو. ئهوان ههموو  کوڕ

کايهيان  کهوە  پ گهوردا  کی  بهرد پشت  له  ک  ڕۆژ
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کيان «ماکس» لهگهڵ دان کايهيان   دەکرد. کهچی ڕۆژ
هميز»    دەکرد به دان دە «بڕۆ دە

 . تهوە زۆر تووڕە دەب   کات نهنکی دان ئهوە دەبيس

. پاکانه بۆ ماکس دەکا و   ن م دان بهسهر خۆی ناه به
ک  د   تهوە! ماکس تۆز ڕەنگه ناوی منی له بير چووب

  بزۆزە و شپرزەيه. 

گوتی،   پ وای  ديکه  کی  «ئهگهر جار دان دە نهنکی 
ی ب من ناوم دانييهاليه»    پ

کهوە کايه ناکهين» ويستناکا، ئيدی پ   دان گوتی «پ

و   نهنکی  لهالی  دان  که  شهات  پ ئهودەم  ئهمه 
دبوو. باوکی ئهوندە  باوەگهورەی دەژيا. چونکه دايکی مر

م باش بوو    و بکا. به خهمبار بوو نهيدەتوانی دان بهخ
ی   ته قوتابخانه، باوکی حا ئهودەمهی که دەبوو دان بچ
باشتر بوو. دەيتوانی سهرپهرستی دان و پشيلهکهی بکا  

 . يانب   و ئاگای ل
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ی ههب      ٢بهشی   –بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

دو  پۆلی  چووە  دان  ک  باوکی  کات ديسان  وەم، 
حهفتهی   پشوودانی  که  سهردمهدا  لهو  نهخۆشکهوتهوە. 
دەکرد، باوکی دان خهمۆکی دايگرت.   وەرزش دەستی پ

سهفهر   »«گيانی به  ويستی  پ بوو.  ئهفسوردە  ئهوندە 
تهوە.  شکی بحهس ن بگۆڕێ تا م ههبوو. ئهو دەبوايه شو

«ڕۆم»  باوکی دان وای بير دەکردوە، ئهگهر بچ بۆ  
« سهر براکهی  له  «لوسيا»،  دايکی  له  »و  گيوسپیک 

و  «ڕۆسيانا»  يانی  هکانيان  مندا و  «دۆنتهال»  براژنی 
ساندرۆ « . ئال   »بدا، زەينی دەگۆڕدرێ و خۆشحاڵ دەب

  

. چهن ساڵ بوو   باوکی بچ ی  لهگه دان ش دەيويست 
سهفهری نکردبوو و خانهوادی ئيتاليايی خۆی نهدەبوو.  
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که   دابوو  بڕياری  ئهو  نهبوو.  ڕازی  باوکی  م  به
ويستی بهوە ههبوو که بير له   بهتهنياخۆی سهفهربکا. پ
ی گوت«کچم بۆ تۆ باشنييه   ژيانی خۆی بکاتهوە. به دان

زۆر که  ک  کهس سهفهر    لهگهڵ  خهفهتبارە  و  خهمگين 
  بکهی!» 

گوتی و  دان  خهمبار  وا  بۆچی  ی  ب م  پ «ناتوانی 
  ئهفسوردەی؟» 

  ديارە باوکی نهيدەويست لهو بارەيهوە قسه بکا.

ديسان گهڕاوە  دان لهباتی ئهوەی سهفهربکا بۆ «ڕۆم»  
ی نهنکی و باوەگهورەی. ئهودەمهی نهنکی هات  بۆ ما

ی خۆيان  که ئهو و برازۆکهکان لهگهڵ خ  ۆی ببا بۆ ما
ئهم پشوودانی وەرزشييه بۆ من  « دان به خۆيی گوت  

  هيچ خۆش نييه» 

شکاوييهوە شهقامی   شت.دان به د   «هومله»ی بهج ه

ی ئهوان  م نهنکی زۆر خۆشحاڵ بوو که دان له ما به
 . يب  ب و ئهو ئاگای ل
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ی ههب    ٣بهشی   -بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

  

کوودەن»يش به ب  «کاتی پشوودانی حهفتهی وەرزش  
بکا!    دان خۆشحاڵ نهبوو. چۆن بيتوانيايه به ب دان هه

له   وەرزش  حهفتهی  پشوودانی  ڕۆژی  بهيانی  کوودەن 
خهو ههستا. بيری لهوە کردەوە که چۆن خۆی سهرگهرم  
ی   ما بۆ  بچ  و  بهرێ  يهک  ديار هات  بيريدا  به  بکا. 

دووک ئهوکاتهکه  کرديهوە،  دانی.  فرۆشييهکه  گو انی 
ژوورێ   چووە  دەکرد.  چاوەڕوانی  لهوێ  کوودەن 
هکه گران  کی ڕۆزی سووری کری. گو جوانترين گو
م کوودەن جيرەی پشوودانی حهفتهی وەرزشی   بوو، به

ی پ بوو.   له دايه گهورەی وەرگرتبوو. پوو
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دوای ئهوە به ڕاکردن ڕۆيی بۆ الی خانووە زەردەکهی 
بهختی ئهو  «شهقامی   هومله» له زەنگی درگای دا. له ب

کوودەن   کردەوە.  درگاکهی  «گيانی»  دان  باوکی 
  پرسی«دان له خهو ههستاوە؟» 

و   نهنکی  ی  ما له  دان  «بهداخهوە،  گوتی  گيانی 
  باوەگهورەيهتی» 

ک کهوته گومانهوە. وايزانی باوکی دان   کوودەن تۆز
ۆنهکه نهبووە. بهدزە تهماشايهکی سا ی ل   ی کرد. گو

  «من به پهلهم دەب بڕۆم بۆ فڕۆکهخانه» گيانی گوتی 

؟    کوودەن گوتی بهب دان

. من   باوکی دان گوتی«به بهداخهوە، با ئهمجارە واب
خوا   تهنيابم.  به  بهوەيه  ويستم  پ بۆيه  نييه.  باش  م  حا

  حافيزت ب کوودەن» 

هکه   ستابوو. بيری لهوە دەکردەوە گو کهچی کوودەن و
بکا.   ژ کرد بۆ الی گيانی و گوتی  چيل کوودەن دەستی در

» گيانی وەک ئهوەی   هی بدەم «من دەمويست ئهم گو
، ڕوانييه کوودەن.  خهون ببين
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ئهو  گيانی گوتی   تا  م  به دەبوو.  بهوە خۆشحاڵ  «دان 
 « هکه سيس دەب تهوە گو   ب

ناونيشانهکهيم   بهرم.  بۆی  دەتوانم  کوودەن گوتی «خۆم 
  بدەيه» 

  «کامه ناونيشان؟»گيانی پرسی

و   نهنکی  ناونيشانی  ديارە،  گوتی«جا،  کوودەن 
 «   باوەگهورەی دان

ترۆ بچی؟»    گيانی پرسی «دەتهوێ به سواری م

ن دەمبا»    کوودەن گوتی«نا، باوکم به ماش

نووسی   کی  شت و  هکه  ها و  ن ڕۆيشته  گوتی    و گيانی 
  ئهوان له «هيورتهاگن» 
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رەوە زۆر دوورە!  دەژين. ل

کی کرد و نووسراوەکهی نا گيرفانی و  کوودەن   هبۆ بۆ
 به ڕاکردن ڕۆيی. 
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ی ههب     ٤ –بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

  

گهڕەکی   له  نهنکی  ی  ما له  «هيورتهاگن»له  دان 
فهکهی تا سهر  وەتاقهکهی جارانی دايکی ڕاکشا بوو. ل

شابوو. بيری دەکردەوە،     لووتی به خۆيدا ک

قوتابخانه  بهخۆی دەگوت   ب  به  يهک حهفته  «جا، من 
  چی بکا؟» 

و   نهنکی  دا.  درگايان  له  تهق  بوو  بيرەدا  لهو  ئهو 
«دان  پرسيان  ژووردا.  به  کرد  خۆيان  باوەگهورەی 

  بهخهبهری؟» 

شا و گوتی«وەرنه ژو ک   ورێ!»دان ههناسهيهکی هه

رخان  ييهوە گوتی«سهيرکه له ژ باوەگهورەی بهخۆشحا
 چيم دۆزييهوە!» 
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ک   جووت و  ن  تهختهخليسک ک  جووت باوەگهورە 
گوتی   دا.  نيشان  پاخليسکهی  سڤانتهيه،  چهکمهی  «هی 

ت چۆنه؟»   پ

کی ڕاوەشاند و   چ پ نهنکيشی جووت داردەست و تهو
  «ئهمانه تايبهتی ئيسکيبازين!» گوتی

ک    دان شاد و  خۆشحاڵ بڕياری دا ڕۆژەکهی به دەور
رێ.    اسکيبازی له سهر بهفر ڕابو

رێ. چهن شهو و ڕۆژ بهفر باريبوو.   دەکرا باش ڕابو
سپی   گايهک  ج ههموو  بوو.  داپۆشی  بهجوانی  زەوی 
ی   پ شته له گهڕەکی خۆيان شو دەکردەوە. دن ڕۆژی پ
ڕابوو.   ج  له  له  رايی  خ به  ديبوو.  ئيسکی  تازەی 

له بهر کرد. نان و پهنير به چهن قوو چاييهوە    جلهکانی
بکا. ئهو  خوارد. دوايی ئامادە بوو،   يه دەستپ  ڕۆژە نو
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گه خۆی گهرتهبهر.   ديارە باوەگهورەش يارمهتی دا تا ڕ

زان   ل کی  ئيسکيباز وەک  وابوو،  ی  پ خۆی  دان 
ئاوا  نهمدەزانی  خۆيهوە«من  لهبهر  کرد.  پاخليسکهی 

راتر دەخزی. ئيسکيبازی چاکم!»له خۆ    شييان خ

دا و  ک له  دوای چهن چرکه لهپڕ ستا ديتی تهختهبهرد
گاکهيهتی.   سهر ڕ

و   تهختهبهرد  لهو  دەب  سووربوو  ئهوە  سهر  له  دان 
سهرخست.   خۆی  بهئاسانی  کهوێ.  سهر  ههورازە 

کشا بهرەو سهر تا گهييه لووتکه.   هه
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ی ههب    ٥بهشی  –بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

گا   کۆشاندا بوو که له تاشهبهردی ڕ دان له ههوڵ و ت
له  .سهرکهوێ ئۆتوبوسدا  له  باوکی  لهودەمهدا  کهچی 

ی   پ دەيويست  کرد.  بۆ  تهلهفۆنی  فڕۆکهخانهوە  گای  ڕ
ی باشترە.  ک حا ستا ههستدەکا تۆز   ب ئ

گوتی گو «باوەگهورەی  مرۆڤ  سهفهر  رج  سهيرە، 
  » دەکاتهوە!

خۆم   لهگهڵ  دەبووايه«پرينسيپسا»م  م  گوتی«به گيانی 
نابايه!»     ه

يانی    ئيتالياييه »(وشهی«پرينسيپسا دی  سو به 
سا» به کوردی و فارسی يانی شازادە.)   گيانی  «پرينس

دە  ی  پ ئيتاليايی  به  يان  شازادە.  دە  دان  به 
  «ئامۆرە» يانی خۆشهويستهکهم. 
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باوەگهورەی پرسی«دان زۆر نارەحهته که به  گيانی له 
مهبه،   پهرۆشی  گوتی«د باوەگهورە  شتووە؟»  ه م  بج

يه ئيسکی بازی دەکا»   شازادە له دەر

هاتبوو   ک  کوڕ بهيانييه  ئهم  ب  گوتی«پ  گيانی 
نابوو»  کی بۆ ه   گو

  باوەگهورە پرسی «کوڕ! کامهکوڕ؟» 

ن شيرينی پرچ ڕەش بوو»  کی خو   گيانی گوتی«کوڕ

م»  باوەگهورە گوتی«سهيرە ک بووە! باشه به دان دە
م دان زۆر   درگاکهی کردەوە و بانگی له دان کرد. به
گاشهبهردی   لهلوتکهی  ئهو  نهبوو.  ل گو  بوو،  دوور 
بخزێ   سهرەوە  لهو  بوو  ئامادە  بوو.  ستا  و تهپهکه 
مبهردەن   ڕ کرد  هاواری  يهکبهخۆی  دان  بهرەوخوار 

وەنا.   هاتم. ئهوەی گوت و  ی پ  پ
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کی   ئهوەنه ئيسکی باز لهبهر خۆيهوە گوتی نهمدەزانی 
زانم! لهو بيرەدا بوو     ل

ر ڕنوەبهفرەوە.  پ خزی و لنگهوقوچ کهوت. بوو بهژ
کهنی.  نهماپ   هيچی پ

شادی  و  دێ  بيرهاتهوە«خۆشی  گۆرانييهی  بهندە  ئهم 
ڕە له گۆرانييهکانی دايکی بوو. که نهنکی   دەڕوا» ئهم د

. دان  بۆی گ  م نهيدەزانی چۆن تهواو دەب ڕابوەوە. به
 بيری لهوە دەکردەوە. کهچی تارماييهک هات بهسهريدا.

 

باوەکوو   خۆی  خهمباری  لهبهر  ک  باوک نهبوو،  سهير 
پشووی حهفتهی وەرزشی بوو تاقهنه کچهکهيی به تهنيا  

شتبوو خۆی بهرەو شاری   وە بوو! به ج ه     «ڕۆم» بهڕ
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گای ديکهش ههبوو    ئهگهر دان به دەست خۆی بوايه، ج
بۆ   بچی  دەکرد  حهزی  ئهو  م  به  . بچ که 

  «نۆرشۆپينگ» 

يه؟»  ت ل ال فڕيدا! گو   لهبهر خۆيهوە گوتی«ئ

الفڕيدای بکردايه. لهبهرخۆيهوە به   دان ئهگهر بيری ئ
ژە يهکديمان نهديوە!   دەنگی بهرز قسه دەکرد. گوتی لهم

ک   گا بدەم ڕ داکهم که بتوانين يهکدی ببينين.دەب ههو  پ
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ی ههب     ٦بهشی  –بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

  

. دان ئهودەمه زياتر   له ژيانی دان که  بهش فڕيدا  ال  ئ
ئهوان   کهوەبن.  پ الفڕيدا  ئ لهگهڵ  که  بهختهوەر 
کهوەبن. حهز ناکهن ههرگيز   دەيانهوەێ ڕۆژ و شهو پ

ک جيا بنهوە. تهنيا بۆ چوونه ال فڕيدا   ل . ئ سهرئاو نهب
دەدا خۆی ڕاگرێ تا ئهو دەمهی مهجبوورن له يهک   ههو

  جيا بنهوە.

ال   کهوە کايهيان دەکرد. ئ ال فڕيدا پ کيان دان و ئ جار
ی له سهريهک دان و بازدا. دايکی   فڕيدا خهريک بوو پ

کهنی و گوتی  ت  پ . تا ل ه گيان ئاگات له خۆت ب «ڕۆ
 ئاو!» نهقهوماوە بچۆ بۆ سهر 
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ئهوەی   ، کاتی  دان لهگهڵ  کايه  بهر  له  فڕيدا  ال  ئ م  به
بخانه   نهبوو. ئهو جارە بوو که گهرەکيان بوو ياری کت
وەکوو   ديکه  ئهوی  دەکرد.  قهرز  بی  کت يهکيان  بکهن. 
قهرز  ب  کت کارتی  دەکرد.  کاری  بخانه  کت له  بدار  کت
ب   ش کرد. بهو کارته دەيان توانی کت کردنيان نيگارک

بهکهيان قه ننهوە و  بيبهنهوە. ئهگهر کت رز بکهن. بيخو
ڕەنگه   دەکردن.  جهريمهيان  ببردايهتهوە  درەنگ 
م وابوو. رەفتار و کرداری ئهو   . به بهالتانهوە سهير ب

  دوو هاوڕێ گيانی گيانييه سهيرە.

ال فڕيدا له جوابی دايکيدا گوتی «من فريا ناکهوم بچم  ئ
  ميز بکهم» 

م دايکی گوتی« ستا ههر چی من دە دەب فريا کهوی. ئ
  » دەب وا بکهی!

ال فڕيدا قيژاندی «تۆ ناب به سهر مندا بڕيار بدەی!»   ئ

ن من   دايکی گوتی«تا ئهودەمهی خۆت ببيته ههژدە سا
بڕيارت به سهردا ئهدەم. جا ئهودەم خۆت بڕيار بۆ خۆت  

گهيشتی!»    ئهدەی ت

ک ببمه ال فڕيدا ديسان قيژاندی«کات نيش    ئ ههژدە سا
تا  بۆ دەستشۆری،  ڕايکرد  و  ئهوەی گوت  ناچم»  ههر 
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له   ستا  ئ بوو.  ئهودەم  ئهوە  م  به نههاتهوە.  دوو سووڕ 
کهوە کايهيان نهکردووە.   ژە پ   م

«بۆ دب   ک دان گلهيی له باوکی دەکا و دە ههر جار
ال فڕيدا؟ يان ئهو ب بۆ الی من»    نهتوانم بچم بۆ الی ئ

جوا له  چارە باوکی  م  به وايه،  ڕاستيدا  «له  دە  بيدا 
گا دوورە!»    نييه. ڕ

«مرۆڤ مهجبوورە چاو له  هبۆڵ دەکا و دە باوکی بۆ
 « . مرۆڤ دەب له بيری داهاتودا ب   زۆرشت بپۆش

ال   ـم ئ ب پ  ئهوت  «ئۆهۆی ڕاوەسته بزانم!  دان دە
بکهم»    فڕيدا شتومهک نييه چاوپۆشی ل

بوو،   تووڕە  دەزانم چۆن  باوکی  دەيگوت  لهبهرخۆيهوە 
  بير دەکهيهوە . . . 

دەيگوت   ر لچهوە  له ژ فايدەی چييه! بهشهرمهوە  م  به
دەب   ببينن  يهکدی  بيانهوێ  فڕيدا  ال  ئ و  دان  «ئهگهر 

مه چ بکهين!»    خۆيان ئهو کارە ئهنجام بدەن. ئ

ک   کدا بير گايه که کهوتبوو ههستاوە. له پڕ دان لهو ج
ا. بيری هاتهوە ئای خۆ ئهمڕۆ  يادڕۆژی  هات به زەينيد

ال فڕيدايه!    له دايک بوونی ئ
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ال فڕيدا به تهلهفۆن به خۆی گوت «بۆ له بيرم چوو خۆ ئ
گوتم له پشوودانی حهفتهی وەرزشدا ڕۆژی له دايک   پ
  . بووە سهر چاوی دان ک کهوت  بوونمه»دانارە بهفر

سهبارەت   دياری  باشترين  له  بيری  تروکاند.  به چاوی 
ال فڕيدا کردەوە. به پهله ههستا  رۆژی له دايک بوونی ئ
و گهڕاوە بۆ ما بۆالی نهنکی و باوەگهورەی. کهوشی  
خۆی.   ديوەکهی  بۆ  ڕايکرد  و  داکهند  ئيسکی 
نهنکی   تا  کرد.  ميزان  زەنگ  سهر  له  رەکهی  کاتژم
دەستان   بهر  له  رەکهی  کاتژم ئهو  کردەوە  درگاکهی 

  البرد. پرسی  

  بهرێ بۆ نۆرشۆپينگ؟ کهس ههيه من  

  نهنکی پيی سهير بوو، سهری شووڕ مابوو.  
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دايک   له  يادڕۆژی  ئهمڕۆ  که  گهياند  ت نهنکيی  دان 
ال فڕيدايه.    بوونی ئ

 

«ئهوە چييه وا بۆنی  دان لووتی له ههوا کرد و پرسی
  ئهوەندە خۆشه؟» 

کهيکه   ههستا«ئای  ل هاواری  يهکبهخۆی  نهنکی 
گوت   ئهوەی  سووتا»  بۆ  مڕباييهکهم  رايکرد  و 

 ئاشپهزخانه. 
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ی ههب     ٧بهشی  –بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

  

نا و کهيکه برژاوەکانی ناسهری.  دايهگهورە سينييهکی ه
. گوتی ی دا به قسهکانی دان «دان ئهوەی  دانيشت گو

ستا گوتت، دووبارەی کهوە!»     ئ

ال فڕيدايه.   دان گوتی«ئهمڕۆ يادڕۆژی له دايکبوونی ئ
ک هات به زەينمدا. باشترين دياری بۆ يادڕۆژی له   بير

  دايکبوون» 

  نهنکی پرسی«ئهو ديارييه باشه چييه؟» 

کهوت»    دان گوتی«ڕ

؟»  کهوته چيب   نهنکی پرسی«ئاخۆ ئهو ڕ
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ئهنجام   که  کار نييه  ک  گوتی«ئازموونکردن. شت دان 
يهکدی   شکهشی  پ خۆی  مرۆڤ  باوە  وا  ستا  ئ ئهدرێ. 

بۆ  دەکا.   دەچن  يان  ن.  ئاژە باخی  بۆ  دەچن  کهوە  پ
  سينهما و تهياتر. . .» 

کی له کهيکهکهی نهنکی. بزان   دان به دزييهوە قامک
  سارد بوەتهوە يان نا 

  نهنکی وای نواند که ئاگای ل نييه. 

وەکوو   دياری  دەتهوێ  بزانم  خۆشه  م  پ  ! گوتی«دان
ال فڕيدا؟»    ئازمون کردن چی بدەی به ئ

 «قهت ناتوانی بزانی» دان گوتی

 

بوو  نووسرا  ندييهوە  خو بۆ  نهنکی  دياری  «باشترين 
  يادڕۆژی لهدايکبوون» 
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گهيشتی؟» دان له نهنکی پرسی   «نهنه گيان ئهمجار ت

ی دەبم ئازموون   ک حا ، خهريکم شت نهنکی گوتی«به
  کردن ئهوەيه. . .» 

گوتی و  کهوته ڕوخساری  شادی  بۆ  دان  دەچم  «وايه. 
  نۆرشۆپينگ» 

  نهنکی پرسی«بيرت لهوە کردوەتهوە که چۆن دەچی؟» 

به   خۆت  گيان!  نهنه  وشکی  چهندە  گوتی«ئۆهۆ،  دان 
ن دەم بهی»    ماش

فکری و گوتی  هکهم نهنکی مات بوو، ڕوانييه دان ت «د
ئامادە دەکهم بۆ   ناکرێ. من خۆم  م  پ خۆت دەزانی من 

ک  ی جار نان بۆ ميوانهکانم تۆ دەزانی سا ول لهگهڵ    ش
  دۆستهکانم ياريی له دەوری يهک کۆ دەبينهوە» 

  دان گوتی«ئهگهر واب دەب باوەگهورە بمبا» 

نهکهی   ماش باوەگهورە   . ناب گوتی«ئهوەش  نهنکی 
  بردووە بۆ سهرويس» 

د بوو.    دان له نهنکی ناهوم
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سينيهکه   سهر  له  کهيکهمرەبايهکانی  خهريکبوو  نهنکی 
دەگرت. ڕووی کردە دان و گوت ی«کچی خۆم دوای  هه

« نيا نيم که باوکت بهم وردە حيسابه ڕازی ب   ئهوەش د

ی چی کامه وەردە حيساب؟»    دان پرسی«نهنه ئهوە دە

به   کی  ک کار نهنکی گوتی«ئهوە ميساله. ئهگهر کهس
«   دڵ نهب وا دە

دان له نهنکی پرسی«تۆش وەکوو باوکم بيردەکهيتهوە؟  
ال فڕيدا يه توايه ناب من و ئ   کدی ببينين!» پ

گوتی؟   نهنکی لووتی کردە حهوا و گوتی«باوکت وای پ
 «! ب   من ههرگيز باوەڕناکهم باوکت وات پ

 « دە   دان درکاندی و گوتی« باوکم ههميشه وام پ

و   گوت  ئهوەی  گهوجانهيه»  قسهيه  گوتی«ئهو  نهنکی 
فڕنهکهوە.  و  ن هاويشته  کهيکهکهی  ههويری  گونتکه 

به قسهکهی  له سهر  فڕيدا دوايه  ال  ئ و  تۆ  بوو.  ردەوام 
که   تايبهت  به  بدەن.  يهکدی  سهری  که  خۆتانه  مافی 
. باشه کچم   کتان ب يادڕۆژی له دايک بوونی ههر کام
شهکه چارەسهر دەکهم. ئهوەی گوت   خهمت نهب من ک
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ری به   ی پرسی«دەو . و له دان و ماوەيهک ڕوانييه دان
  تهنيا بچی بۆ نۆرشۆپينگ؟» 

قسهيه   بهو  شوشه  دان  مهڕمهڕە  وەک  چاوەکانی 
گهڕان.    خڕهه

ی پرسی مهوە  نهنکی دووبارە ل «ئهگهر من له ستۆکهۆ
ستگهی قهتاری  ری بچی؟ له و سواری قهتارت کهم دەو

ت بهرەوپيرت»  ال فڕيدا د   نۆرشۆپينگ دايکی ئ

رم»  م گوتی«جا ديارە دەو ک سڕبوو، به  دان به جار

 

«دەی زۆر باشه، با تهلهفۆن بکهم بۆ سۆنيا  نهنکی گوتی
سۆنيايه.   ناوی  فڕيدا  ال  ئ دايکی  دە چی»  ئهو  بزانم 

  تهلهفۆنی لهگهڵ سۆنيا قسهی کرد.  
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شهکه تهواو بوو. سۆنيا  و ڕووی کردە دان و گوتی«ک
کی باشه که تۆ دەچی بۆ الی ئهوان. سۆنيا   گوتی فکر

ستگهی   ته و نج دەقيقه بۆ دوو د قهتار. ئۆفه و  ساعهت پ
چۆنه؟   ت  پ ه  لهگه فڕيدا شی  ال  ئ چکۆلهکهی  خوشکه 

ژنهيهک!»  شوازی وەکوو ل   دەستهی پ

  ئهم قسهيه به گوێ خۆش بوو. 

ن»  ال فڕيدا نه   دان گوتی«هيوادارم هيچ به ئ

فڕيدا  ال  ئ ن.  پينا هيچی   . نهب گوتی«خهمت  نهنکی 
رگهی ئهسپ سواری. ئاوا ڕازيت؟»    دەچ بۆ ف

  دان گوتی«تهواوە، قسهم نييه» 

ڕازيکردنی   بکهن.  ڕازی  باوەگهورەش  دەبوو  ستا  ئ
 باوەگهورە ئاسان نييه. 
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ی ههب    ٨بهشی      بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

  

بۆيان    ، ما هاتهوە  باوەگهورە  ک  کات وايه.  ڕاست 
ڕاوە که چ خهبهرە ئهو دەم که ئهمهی بيست سهری  گ

نه  کردە  ڕووی  گوتی ڕاوەشاند.  و  دان  «واديارە نکی 
کی   ئهدا کچ ئيجازە  دزيوە! مرۆڤ چۆن  تی  عهق دان 
تا   له ستۆکهۆلم ەوە  بکا!ئهويش  تهنيا سهفهر  به  چکۆله 

 نۆرشۆپينگ» 

ييهوە  دايه گهورە به دوود
؟»گوتی توايه چ دەب   «پ

ئهوەی گوت و ههر دوو 
دەستی له سينگی  

کا.  پ   هه
باوەگهورە گوتی«نازانم،  

ت ڕووبدا. ڕەنگه زۆر ش
واديارە ڕۆژنامهکان نا 

نييهوە، جی   خو
  دەنووسن؟» 
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مرۆڤ   نمهوە.  ناخو ڕۆژنامه  گوتی«نا،  دايهگهورە 
نزم   دەنگی  و  شتر  پ چووە  ک  ههنگاو نن»  دەترس
دان   م  به  . نهب قسهکانيان  له  ی  گو دان  تا  کردەوە 

ی سووکه قسهکانی نهنکی دەبيست.    گو

گوتی«من   ماوەی  نهنکی  ئهم  م  ب دان  به  ناتوانم 
« هوە ب   پشوودانی حهفتهی وەرزشه ههر له ما

وگهڕی   ئهوەتا سڤانتهش لهگهڵ دۆستهکانی چوون بۆ ک
  له چيای بهرز. 

بکا.   سهفهر  ش  دان  نهدەين  ئيجازە  دروسته  توايه  پ
ی   د ڕاستهوخۆ  ک  تير وەک  دان  نهنکی  قسهکهی 

کا!    باوەگهورەی پ

م باوەگهورە دە .  به يويست نهوەکانی ژيانيان خۆش ب
دا  لهگه ڕەفتاريان  يهکسان  که  ئهدا  ی  ههو بۆيه،  ههر 
. ئهگهر   ت بکرێ. وەکوو يهک جهژنانه و دياريان بدر
بۆی   ش  دان  دەب  بکا.  سهفهر  ههب  بۆی  سوڤانته 

گوتی و  ڕاما  ت ههندێ  باوەگهورە   . باوکی  «ههب م  به
گرت و  دايهگهورە تهله دان دەب ئيجازە بدا! فۆنی هه

سهر  خسته  تهلهفۆنهکهی  دا.  ل دان  باوکی  بۆ  زەنگی 
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به   ستابوو  ش و دان  . ب ل ی  باوەگهورەش گو تا  ندگۆ  ب
ی دابوويه.     دزە گو

ک گوتی م پيامگری تهلهفۆن جوابی داوە. دەنگ «تۆ  به
تهلهفۆنت بۆ  گيانی کردووە. تکايه دوای بيستنی زەنگ،  

دواي من   . دان خۆت  لهگهڵ  پيامهکهی  پهيوەنديت  ی 
  دەکهم»

ن مسافر بۆی   گيانی، باوکی دان له فڕۆکهدا بوو. دە
 نييه له فڕۆکدا به تهلهفۆن قسهبکا!

باوەگهورە وەڕەز بوو،  
گوشييهکهی دانا و  

مه   گوتی«دەی باشه ئ
ئيجازە به دان ئهدەين  
سهفهر بکا» هيوادارم 
  خۆشت بۆ بگوزەرێ. 
دوای قسهکانی چووە  

قاوەی بۆ  ئاشپهزخانه و 
خۆی و نهنکی دان  

 سازکرد.
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دان بهڕاکردن چوو بۆ الی نهنکی خۆی خست به سهر  
بوو.گوتی  سهدەقهی  و  قوربان  به  و  ئۆخهی  «پايدا 

شهيهک چارەسهر دەکای   » دايهگهورە گيان، تۆ ههموو ک

دايهگهورە به ڕەزايهتهوە سهری بۆ لهقاند! و گوتی«بڕۆ  
و   بهرکه  له  جلهجوانهکانت  و  سازکه  چهمهدانهکهت 
ئامادەبه!»سۆنيا ديگوت دەيکهين به جهژنی ميوانداری  
سايتی   له  و  کامپيوتهر  سهر  چووە  ئهوە  داوای   . دان

  فرۆشی بليتی قهتار بليتی بۆ دان کڕی.  
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ی ههبهێ     بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  ٩بهشی 

  

ژەکهی وا  را جهلهکانی گۆڕی. کراسه داوين در دان خ
لهبهرکرد.   کڕيببوو  بۆی  جهژنانه  دياری  وەک  نهنکی 
دوايه   بوو.  ييهوە  تهو به  ههر  نووسراوەکهی  نهوارە 
همی  تهوە. کارتی بازی، قه چ بهپهله چوو چانتاکهی بپ

ی ئاژە بووکلهيهکی  و    ڕنگی،  نقاشی  دەفتهری  و 
هاويش.  ناو ئهمانهی ت چاوە. ساکهکهيی ه هيهکی پ   بابۆ

بهرازۆکهکانی به چاوی خهفهتبارەوە تهماشايان دەکرد.  
چاوەتهوە.دەيانزانی   يان خۆش نه بوو که دان چانتای پ پ
يانی دەڕوا بۆ سهفهر. ههستيان بهوەش دەکرد که لهگهڵ  

  خۆی نايانبا.

به   من  بهرازۆکهکانی گوتدان  بخۆن!  خهفهت  «ناب 
ال   لهدايکبوونی ئ يادڕۆژی  به دياری  دەچم خۆم دەکهم 
و   ستا  ڕاو ئهوان ڕاست  لهگهڵ  فڕيدا» دوای قسهکانی 
ڕاما. لهبهرخۆيهوە«به خۆ به دياری بهخشين خۆشه   ت
! دەزانم ئهو   ال فڕيدا بهوە زۆر خۆشحاڵ دەب يام وايه ئ

کردنيش دەکا»کهرەسهی ياری پ جوانه و حهزی پ   ی پ
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گوت«  دياری بهخۆی  به  ئهگهر  بکهوە  بيرلهوە 
دروستکا فڕيدا  ال  ئ بۆ  چکهيهک  دياری ڕ چکه  ڕ  «

ک ديارەييهکان له پاکهت بهڕيز   دروستکردن يانی يهک
يهکهيهکه   و  بگهڕێ  دەب  ئهويديکهيان   . دەن دايان 

  پهيدايان بکا. 

کا  ئاشپهزخانه  کۆمۆدی  له  ههميشه  و  دايهگهورە  غهز 
نا. ئهو شتانهی   پهتی ههيه. دان چوو کاغهز و بهنی ه
شووشهی   کی  مهل ههوەڵ  بکا.  چ  کادۆپ دياری  وەک 

چهسپاند.  رەی زەردی ل چاوە و چهن ئهست   پ

 

و قاوغهشهمچهيه   کی خسته ن دوای ئهوە بووکله پالستيک
ی.  ههم کهوته دوود چايهوە.  بۆ پاکهتی س  و پ
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نهگيند کرديه  ئهنگوستيلهيهکی  دابوو،  پ دايکی  که  ار 
ال فڕيدا. لهبه خۆيهوە وەرتهی دەهات مه  دياری بۆ ئ «ئ

ک   شتی به نهرخ دەکهينه دياری بۆ يهکدی. ههموو کهس
 .!  شتی وا نابهخش

 

چوارەم دياری مراوييکی زەردی پالستيکی سهرئاو بوو  
ال فڕيدا ئهو جۆرەشتانهی  که چاويلکهی له چاودابوو. ئ

  کۆدەکردەوە. 
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له   نهنکی  که  بوو.  پهڕ  کی  ن باوەش دياری  نجهم  پ
  «سپانيا»کڕی بووی. 

 

تازە   و مهربای  تازەی خامهيی  دياری شيرينی  شهشهم 
کاغهزی  و  نا  ه نهنکييهوە  دزی  به  بوو  دروستکراو 

چی کرد.  تايبهتی  جوان بڕی و به نهواری تايبهت کادۆ پ

 

بۆی   تازە  نهنکی  که  بوو  ک  ب کت ندبوەوە.  دياری  خو
کی دەکرد که وەکوو کۆيله   به باسی کچ چيرۆکی ئهو کت

ن. فرۆشتبوويان به    «سيرکی»کايهی ئاژە
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ه و ميسواک و خهميرددانی   چانتای پڕ کرد له وەردەوا
گرت     خۆی هه

نهنکی ئهودەمهی هات بزان دان چانتاکهی  
چاوەتهوە. هيچی له بير نه چووە. لهبهر خۆيهوە  پ

هی دەهات   «» بۆ
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ی ههب   بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  ١٠بهشی 

  

ين   کرد. دان گهرەکی بوو بۆ ههوە شهکه ئاوای دەستپ ک
کی   کار دەکرد  ههستی  ئهو  بکا.  سهفهر  تهنيا  به  جار 
گهورە ئهنجام ئهدا. گهورەتر لهوە که ههوەڵ جار چوو  
بهته ههوەڵ جار به تهنيا سهفهر کردن   بۆ  قوتابخانه. هه

ی چی بۆ  «ترسی لهبهرە! دان له بيری ئهوەدا بوو تۆ ب
؟»  ش ب   پ

و   هات  پهله  به  دەستهوە  به  قاوە  ک  فينجان باوەگهورە 
  ، ی له باوش گرت. باوەکوو نهيدەويست دان بزان دان

پڕييهوە گوتی ل  به د ئاواتهخوازم خۆشت  «دان گيان 
  بگوزەرێ» 

ی گرت و وەڕێ کهوتن.   نهنکی دەستی دان
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س  ک.  و م پڕ بوو له خه تگهی ناوەندی قهتاری ستۆکهۆ
م له  نی نهنکی گرتبوو، نهکا لهيهک ونبن! به دان داو
و   ک  مۆز نهنکی  ک،  کيوسک چوونه  شدا  پ
لهڕووی   چوون  دوايه  کڕی.  دان  بۆ  ڕۆژنامهيهکی 
سواردەبوو   ل  دان  واگۆنهی  ئهو  بليتهوە  ژمارەی 

سه و  گرت  ی  دان دەستی  نهنکی  و  پهيداکرد.  رکهوتن 
گايان دۆزييهوە. نهنکی ئاماژەی کرد و گوتی«وەرە   ج

رەيه. دانيشه»   گاکهت ئا ئ   دان ج

ی کهوته لهرزە!     دان له ترسا دەست و پ

ی گوت«توشی ههر کهس بووی، قسهی لهگهڵ   نهنکی پ
  نهکهی!» 

پرسی   من  له  قسهيان  ئهوان  ئهگهر  پرسی«ئهی  دان 
  چيبکهم؟» 

لکه، گ   وێ مهدەيه!» نهنکی گوتی«خۆت گ

م!»    دان گوتی«يانی خۆم وانيشاندەم کهڕ و ال

 نهنکی گوتی«ئهرێ، وا باشترە»
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وردی   به  بهرانبهريان  ييهکهی  سهندە سهر  له  ک  ژن
يدەڕوانين.    ت

نهنکی دان گوتی«ئهم کچه نهوەی منه. دەيهوێ به تهنيا  
  سهفهر بکا بۆ نۆرشۆپينگ» 

ئهوێ.   بۆ  دەچم  گوتی«منيش  .  ژنهکه  دەب ی  ل ئاگام 
م له کوێ دابهزێ. کهس دەێ بهرەوپيری؟» يدە   پ

ن  نهنکی دان گوتی« کردن د شوازی ل ، دەستهی پ به
  » به دوايدا

ی له باوش گرت، ئهويش چهن جاری   دوايه نهنکی دان
له باوش گرت. لهوە دەچوو که دان نهيگهرەک ب له  

تهوە!    نهنکی جيا ب

تهوە. دەتهوێ  نهنکی گوتی«مرۆڤ بۆی ههيه پ  هشيمان ب
نهوە بۆ ما بۆالی باوەگهورە؟»    بگهڕ
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ی!»  م ب   دان گوتی«نا، دەمهوێ تۆش لهگه

هاوبازی   دۆسته  ئهی جوابی  گوتی«ئازيزەکهم!  نهنکی 
  «بريجهکهم»چی بدەمهوە؟»

  «ب له بيرم چوو!» دان گوتی

پهرۆش مهبه. گهشبين   نهنکی گوتی«قسهی ب مانا، تۆ د
گهڵ ئهو خانمه ڕووخۆشه قسهبکهی يان به. دەتوان له

چی قهتارەکه قسه بکهی»   دەتوانی لهگهڵ کۆنترۆ

پهڕی. چی قهتارەکه به الياندا ت  لهودەمهدا کۆنترۆ

 

گوت دان  قهتارەکه  بهنهنکی  ستا  ئ دابهزە  «فهرموو 
  دەڕوا!»
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کرد.له   پياوەکه  لهگهڵ  قسهی  بهکورتی  دان  نهنکی 
  قهتارەکه دابهزی. 

وەد پ قهتارەکه  درگاکان  چرکه  چهن  دوای  ران  
کهوت.    وەڕ

ی  لهد و  شا  ک هه ی  قوو هکی  ههناسه دان 
خۆم   هاتم!  ئهوە  به  چاوەڕێ  الفڕيدا!  خۆيداگوتی«ئ

يه!»    دەکهمه باشترين دياری.ڕچهی دياريشم پ
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ی ههب    بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  ١١بهشی 

بهوردی   دانيشتبوو،  دان  بهرانبهر  له  که  ژنه  ئهو 
ئيجازەی  دايکت  پرسی «چۆنه  دەکرد.  ی  دان تهماشای 

  داوی به تهنياخۆت سهفهر بکهی!»  

   »دايکم مردووە«دان گوتی

  ژنهکه گوتی«زۆر به داخهوە» 

زياد کرد«باوکيشم بهسهفهر چووە بۆ ئيتاليا»   دان ل

کنا و گوتی«حا وی چاوی وە ی بووم. ژيانی  ژنهکه پ
  تۆ ئاوايه» 

بهڕاستی   کردەوە.  بيری  شا.  ک هه ههناسهيهکی  دان 
 ژيانی من بهوجۆرەيه. 

 



 
 

47 
 

؟»  ت دەب   ژنهکه پرسی«دايهگهورەت ئاگای ل

م ئهمڕۆ دەب  «دان گوتی . به ، ئهگهر کاتی ههب به
کهوە بريج   شت سازکا بۆ دۆستهکانی خۆی و پ نان و چ

  » بازی بکهن

کی باش نييه. زۆر وا دەب که  ژنهکه گوتی«ئاو  ا، کار
تۆ دەب خۆت ئاگات له خۆت ب و خۆت کاروبای خۆت  

وە بهری؟»    بهڕ

لهگهڵ   گوتبووی  نهنکی  که  کهوتهوە  وەريری  دان 
دەنگ بوو.     نهناسياو قسه مهکه! ههر بۆيه ب

م ژنهکهی گهرەکی بوو زياتر قسه لهگهڵ دان بکا.  به
ی ل  ل کرد. کهچی دان گو  خهواند و خۆی گ
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له   پڕ  کيسهيهکی  ژنهکه  پهڕی.  ت دەنگی  ب به  ماوەيهک 
ی کرد.   نا و فرمووی دان ی دەره ه «نوق دەتهوێ لهم نوق

ژی؟   » بچ

ژنهکه   لهقاند.  سهری  ييهوە  دوود به  دان 
  «فهرموو شهرم مهکه» دووبارە

هکهی کرد. پرسی بۆم ههيه   دان تهماشايهکی کيسه نوق
  گرم؟ چهن دەنک هه

گری!  شدا بۆت ههيه س دەنک هه   له پ

هکانی کرد. به تامی تووەسوورە، تامی   دان سهيری نوق
ی بهلهم دروست کرابوون. دان س   ڕازيانه،   و بهشک
گرت. سپاسی له  ی به تامی تووەسوورە هه دەنکی نوق
ژنهکه کرد و يهکه يهکه نايه زاری. زۆر خۆش بوون.  

م  دان ئهو سيانهی خوارد.   هکه. به دەيڕوانييه کيسه نوق
سهر  له  نهکرد.کيسهکهی  کی  خو زياتر  لهوە  ژنهکه 
شکی   باو ژەنهکهی  دانا.  خۆی  بهردەمی  زەکهی  م

کهوت.   دەهات و وەنهوزی ئهدا. بهرە بهرە خهوی ل
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م چارەی ديکهی نهبوو.   دەنگی وەڕەز بوو. به دان له ب
رەی قهتارەکهوە   ڕاما بوو.  له پهنج دەيڕوانهييه دەرەوە. ت

ئاسمان وەک ڕۆژانی پشووی حهفتهی وەرزش ڕووناک  
نهبوو. تهم و تاريکی ههڕەشهی دەکرد. بهرەبهرە بهفر 
خۆی   خۆشی  د دان  کرد.  پ دەستی  باڕن  و  داباری 
قهتاردا  گهرمی  کووپهی  له  نييه.  هيچ  دەی  دەداوە. 

وە بوو.    دانيشتبوو بهرەو نۆرشۆپينگ بهڕ

خۆيی    لهوێ به  بوون.  ی  چاوەڕ شواری  پ دەستهی 
ستا باش هاتووە. لهمه بهوالوەش ههر باش  دەگوت «تا ئ

تهلهفۆنهکهيی   ب  ئامادە  ئهوەی  بۆ  م  به دەپهڕێ»  ت
نا و به دەستييهوە گرت.    دەره
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ی ههب    بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

  ١٢بهشی 

  

ڕا بۆ جهژنانه گوشييهکی   ،» دۆستهکچی باوکی دان «ڤ
دان   باوکی  کهچی   . دان به  دابوو  دياری  به  مۆبايلی 
خۆش نهبوو. ئهو دەيگوت «زووە بۆ منداڵ تهلهفۆنی   پ
!» گيانی باوکی دان ئهوندە کۆن بيری دەکردەوە!   ههب
بهکار   ک  تهلهفۆن ڕۆژ وانييه.  نا  ڕا گوتبووی  ڤ م  به

خستبووە   تهلهفۆنی  ژمارە  س  بۆيه  ههر  سهر دێ. 
باوەگهورە و هی   و  . ژمارەی نهنکی  گوشييهکهی دان

  خۆشی. 

بيری   دان  بکا.  ڕا  ڤ بۆ  تهلهفۆن  چۆن  رکرد،  ف ی  دان
م   به دا!  ل ڕا  ڤ بۆ  زەنگ  بهڕاستی  دەکردەوە،  لهوە 
لهوی  باوکی  که  هاتهوە.  وەبير  سهيری  کی  شت

ی گوتبووی   ڕا  « شاردبوەوە. باوکی به دان تهلهفۆن بۆ ڤ
  نيش تهلهفۆنی بۆ ناکهم» مهکه. ئيدی م 

  «بۆ چی ڕووداوە؟» دان گوتبووی 
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م ڕای گۆڕيبوو، به   می دابووەوە«نا، به باوکی وە
ی نهبوو.   م دان له باوکی حا » به مرۆڤ دەتوان ب
ڕا باری کردبوو. دان   سهير و سهمهرەتر ئهوە بوو که ڤ
ڕا   شدا قسهی ئهوە بوو که ڤ سهری سووڕ مابوو. له پ

ڕا بهسهر ئهو  بگو ! کچی ڤ تهوە بۆ ما باوکی دان ز
  ههموو شارەدا ڕاست باری کردبوو بۆ نۆرشۆپينگ! 

دەگهم   ت بيردەکردەوە«من  وای  خۆيدا  ی  د له  دان 
کی ديکهش بوايه ئهوکارەی دەکرد. چی لهوە   ههرکهس

يه!» دای ل ال فر ک ژيانبکهی که ئ   خۆشترە له شار

ڕا»لهبه ال فڕيدا نييه  باوکی دان گهتبووی«ڤ ر خاتری ئ
رە باری کردووە بۆ نۆرشۆپينگ! له بهر ئهويه که   که ل
کی ديش   باشتری دەستکهوتووە.شت کی  ڕا لهوێ کار ڤ
ئهوەيه که  خوشکی «ليزەلۆت» لهوێ دەژی. ليزەلۆت  
لهوێ   ئهو  ههيه.  ايسالندی  ئهسپی  که  کچهيه  ئهو 

  دامهزراوی ئيدارەی پۆليسه.

ک   بهفر به باوە دەباری. چوو!  له ناکاو کهشوههوا ت

کی پاککرد و خواردی ويستی ڕۆژنامهکهی   دان مۆز
م نوقمی خهيا   تهوە. به ن که نهنکی بۆی کڕيبوو بخو
له  يادڕۆژی  جهژنی  دەکردەوە  لهوە  بيری  بوو.  خۆی 
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چی   کايهی  کهوە  پ  . دەب چۆن  فڕيدا  ال  ئ دايکبوونی 
  بکهن. کايهکهيان چييه و چۆنه؟  

  

ييهک و    دان بيری  ته سهر سهندە دەکردەوە، ئهگهر بچ
لهباری دۆسته خۆشهويستهکهيهوە قسه بکا. زرينگه له  

ب   و  ن  ب دەستی  هکهی  من  «پيا ئازيز!  فڕيدای  ال  ئ
م که تۆ له دايک بووی و ههی! تۆش خوشکه   خۆشحا
دايکی   تۆش  ديارە  «ميراندا».  فڕيدا  ال  ئ هکهی  چکۆ

الفڕيدا، ههر وەها تۆش «ئۆف ال فڕيدا،  ئ ه» زڕباوکی ئ
بن.   ژ  در تهمهن  دەکهم  ئارەزوو  م.  دە پ پيرۆزبايتان 
يادماندا   له  وەش ههر  ئ ئهوەش بزانن که دوای نهمانی 

نن    » دەم

ه ئهوەدا بوو، کهچی ئهويش ڕاست وەکوو   دان له خهيا
 . دەهات وەنهوزی  ماندوو  بهرانبهری  ژنهی  ئهو 

ب  نهچوو،  پ  زۆری  بردييهوە.  دەنگی  خهوەنوچکه  ه 
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هندگۆوە   ستگهی قهتار وەخهبهر هات. له ب هندگۆی و ب
  ڕايان گهياند گهيشتينه  نۆرشۆپينگ.  

و   ن خستييه  و  کرد  لوله  ڕۆژنامهکهی  و  ههستا  دان 
و   نا،  بهرانبهرييهوە  ژنهکهی  له  کی  دەست چانتاکهی. 

م ژنهکه دووبارە گوتی «پوورێ! ههسته گهيشتين» به
ديس ويستی  دان  ،  خهوتهوە.  وەن ت دەستی  ان 

و   دان  کردە  ڕوو  بوو.  دا  پ قهتارەکه  چی  کۆنترۆ
رە   ل تۆ  که  گوتبووی  نهنکت  چکۆله  گوتی«خانمه 

نم!»    دابهز

م   رە دابهزێ!» به دان گوتی«ئهو خانمهش دەيويست ل
فهرموو   به  ی  دان نهبوو.  ل  گو  چييهکه  کۆنترۆ
و   گرت  هه بۆ  چنتاکهيی  و  دا  خۆی  ش  وەپ فهرموو 

ستگهکه. دەست    ی گهرت و دايبهزاندە سهر سهکۆی و
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دەيوست   خانمهش  «ئهو  ب بهکابرا  ويستی  دان 
  » دابهزێ

وەدران و قهتار   کهچی لهو دەمهدا درگاکانی قهتارەکه پ
له   ژ  گ و  و  خهوا ژنهکه  بوو،  ل چاوی  دان  ڕۆيی. 
بۆ   دەستی  دان  دەکرد.  ی  دەر تماشای  رەکهوە  پهنج

م خۆی   وەدا بينييهوە!  تهکان دا، به ر بهفر و کڕ له ژ
له   نهبوو.  ديار  کهس  خۆی  بهری  و  دەور  ڕوانييه  که 
نهنکم   وا  شوازی  پ دەستهی  کوا  پرسی«ئهی  خۆيی 

  دەيگوت؟» 
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ی ههب    بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  ١٣بهشی 

به   ههريهک  دابهزين،  قهتارەکه  له  که  مرۆڤانهی  ئهو 
به ش  دان کرد.  وەيان  ب بهپهله  لهسهر    اليهکدا  تهنيا 

کهچی   دەکرد.  تهماشای  بوو  ستا  و دابهزين  سهکۆی 
دان   نهبوون!  ديار  کوێ  هيچ  له  شوازی  پ دەستهی 
تۆ   داوە!  دەيپرسی چی ڕووی  خۆيدا  ی  لهد ڕامابوو.  ت
ن بهدوامدا؟ دووبارە توماشايی   ی له بيريان چووب ب ب
تا   رەنگه  جار  بيست  دەجار،  کرد،  خۆيدا  دەوروبهری 

ستا و به پهرۆشهوە  سی جار سو  وڕاوە. تاماندوو بوو. و
  دەيڕوانی. 

کی سپی ئهستوور داپۆشرا  ستگهی قهتارەکه به بهفر و
بوو. تينی سهرما له لهشی مرۆڤ کاريگهر دەبوو. دان  

کی بهگرين.   وای ههست دەکرد که بووەته پهيکهر

ستگوی قهتارەکه وەروەرەيهکی   کاری و کابرايهکی کر
کهوت. ئهودەم که چاوی کهوت به  به دەستهوە بوو دەر 

ی   ل الی.  بۆ  هات  و  دانا  وەروەرەکهی  دان 
کی؟» پرسی   «چاوەڕوانی کهس

می داوە.«   » يانه بهدان به سهر و
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ی دايکتی؟»    کابرا پرسی«چاوەڕ

وەلهرزە گوتی«دايکم مردووە!»    دان به ل

گوتی« ت    کابرا  نايه دايکته  ی  ج له  ئهوکهسهی  ئهی 
  »  بهدواتدا؟ 

ئهم    دەپرسی«  لهخۆيی   ، ههناسهبڕک کهوته  دان 
  کابرايه مهبهستی چييه؟»

به   ن  تاب دەچی  پ ماوەيهکی  ههوايهدا  گوتی«لهم  کابرا 
ۆنی چاوەڕوانی. دەنا  دواتدا! لهگهڵ من وەرە با بچينه سا

  لهبهر ئهم سهرمايه کهسيرە دەبی» 
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چ  ڕۆيی.  کابرا  و  خوڕی  ل دان  انتاچهرخدارەکهی 
ش به سهرسمدان بهدوايدا ڕۆيی. کابرا درگاکهی بۆ   دان

ن به دواتدا!»  شه تا د رە دان   کردەوە و گوتی«ل

ی به دوامدا؟»  ی د   دان پرسی«ک

  کابرا گوتی «ئهوکهسهی له ج دايکته!» 

وابووە   «بڕيار  گوتی  يکا.  حا کابرا  دەيويست  دان 
وەکانی   ل م  به پيرم»   و  بهرە  ن  ب شوازی  پ دەستهی 

  گۆيان نهدەکرد قسه بکا! 

م کابرا گهڕاوە بۆ الی بهفر و باڕنهکه. وەروەرەکهی  به
ين بوو.  گرت و خهريکی بهفرما   هه
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ی ههب    بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  ١٤بهشی 

  

ۆنی چاوەڕوانيش ههر وەکوو سهکۆی دابهزين چۆڵ   سا
ڕا به   ک دانيشت. چاوی دەگ بوو. دان له سهر نيمکهت
لهالی   قاوەخانهکه  شخانی  پ سهر  له  ديتی  ۆنهکهدا.  سا

رەکهوە به خهتی دروشت نووسرا بوو  پهنج

مهوە»  «به زوويی دەگهڕ

گويان  پهنجهکانی  و  هاتهوە  گهرمی  دان  که  ئهودەمه 
نا. دەيويست لهگهڵ  کرد. ت  هلهفۆنهکهی له  گيرفانی دەره

ی؟ زەنگ بۆ کام يهک   م لهگهڵ ک ک قسهبکا. به کهس
دا؟ بۆ باوکی   لهو ژمارانهی که له بيرۆکهيدا ههبوون ل
نهدەبوو، چونکه ههستی دەکرد. ئهگهر باوکی بزان ئهو  
. زەنگ بۆ   بهتهنيا چووە بۆ نۆرشۆپينگ زۆر توڕە دەب

دە دا  ل هيچکهس  نهنکی  ب  نهنکی  به  ئهگهر  ترسا 
  نههاتووە بهرەوپيری لهوانهيه سهکتهبکا. 
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بهخۆی گوت «له يهکهوە   دا!دان  ل ئهی زەنگ بۆ ک 
ههر  دوامدا  به  نههات  ئهگهر کهس  تا سهت،  رم  دەژم

کب زەنگ بۆ   ڕا«چۆن » ل ئهدەم! يهک، دوو، س .  ڤ
  . .پهنجهی نا بهدوگمهی تهلهفۆنهکهدا.

دەسب  ڕا  له ڤ ستا  ئ  ! دان و  س داوە.  جوابی  هج 
نييه   بۆم  دان گوتی«منيش  ناتوانم قسهبکهم.  سهرکارم 

م مهجبورم!»    قسهبکهم، به

ی؟  ڕا پرسی لهکو   ڤ

ستگهی قهتارم.   دان گوتی له و

ستگه؟  ڕا پرسی کامه و   ڤ

کهس   نۆرشۆپينگم.  قهتاری  ستگهی  و له  گوتی  دان 
  نههاتوە بهدوامدا! 
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ڕا گوتی   وای خودای من!تۆ له نۆرشۆپينگی!» لهو  « ڤ
ڕای گوت تهلهفۆنهکه داخه! ک به ڤ   بهينهدا کهس

ڕا به سرته گوتی   م».«ڤ ستا د ی ههر لهوێ به! ئ   له کو

ی؟»   دان پرسی «کهی د

 .« کی ديکه دەگهم ڕا گوتی «تا سهعات   ڤ

 ! ستا ب   دان پهشۆکابوو. نهخهير تۆ دەب ههر ئ

ڕا گوتی دەم «  ڤ م ههوڵ ئهدەم زەنگ ل ، ناتوانم. به ناب
  بۆ خوشکم ئهو ب بهدواتدا.

پهی   قو له  دای  دان  بوو.  تهواو  تهلهفۆنهکه  پهيوەندی 
گريان. له داخا مۆبايلهکهی لهسهر نيمکهتهکه داناو چووە 
نه سوورەکهی سۆنيا  رەکه. ڕوانی بزان ماش بهر پهنج
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ڕا م م ههرچهند چاوی گ . به ن ديار نهبوو.  دەبين اش
ی له دەنگی نامۆ بوو. ئاوڕيداوە،   دوای چهن چرکه گو
و   ن  د چاوەڕوانيدا  ۆنی  سا له  ديکهش  کی  خه ديتی 

  دەچن!

  

  لهالی درگاکه چهن کوڕ به مۆڕەوە تهماشای دەکهن. 

بوو.   ترسناکتر  خۆيان  له  بوو.  پ ڕەشيان  کی  سهگ
ک مۆڕەيهکی   ربوو. به تهنيا چاو کی کو سهگهکه چاو

نهی چاوەکهی ديکهی سپيبوو.  کرد. گل   ل

ههستا. دان به پهله  کدا تهلهفۆنهکهی دان زڕەی ل له پڕ
لهو کوڕانه   ک  يهک نيمکهتهکه. کهچی  بۆ الی  ڕايکرد 
نا    ، گرت.ئهلۆ  هه گوشييهکهی  و  گهياندێ  خۆی 

  تهلهفۆنی دان نييه خوا حافيز! 
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له دەستی   بدەوە! ويستی  دان هاواری کرد گوشييهکهم 
کرد و وەڕی. دان ترسا و   . سهگهکه ڕيچهی ل ن دەره

  پهشهکشهی کرد. 

نه  «دەست به سهر و ملی  «کوڕەکه گوتی   توتو» دا ب
  جا، گوشييهکهت ئهدەمهوە!»

ژ کرد   تهوە. دەستی در دان نهيوەرا له سهگهکه نزيک ب
يهکجار   دان  پڕژا.  هه يدا  پ سهگهکه  مۆبايلهکهی.  بۆ 

اليبه قيژاندی  ترسا.  ل  زۆر  سهگهم  ئهم   !
ر   ژ به  کرد  خۆی  و  کشاوە  ک  دوورخهوە!کهم

چانتاچهرخدارەکهی کرد به پهرژين   کهدا.        نيمکهته
  و خۆی شاردەوە. . .  
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ی ههب    ١٥بهشی   –بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

ۆنی چاوەڕوانی   پهڕی. درگای سا ک زوو ت ههموو شت
هاته   شينهوە  جلوبهری  به  ک  ژن ژوورێ.  کراوە. 

ۆی ڕاگهياندنی هات و چۆی قهتارەی کرد.   تهماشای تاب
دوايه بهپهله چووە دەرێ. به دوای ئهودا، ئهو کوڕانهی  
يان ڕفاند و ڕۆين.  بوو، تهلهفۆنهکهی دان کيان پ  وا سهگ

 

دان له سهر عهرزەکه کهوتبوو. دەترسا نهکا سهگهکه  
کراوە.   ۆنهکه  سا درگای  دووبارە  تهوە.  بگهڕ بۆی 
رای تهماشای  ترپهی پ دەهات. دان ترسی شکا و و
وی رەشی گهورە  ک پ ش خۆی بکا. چی ببين جووت پ
به   و  دانهوی  ک  کهس دەبوەوە!  نزيک  نيمکهتهکه  له 

خو   . دان ڕوانييه  ڕا سهرنجهوە  ڤ شکهکهی 
ت»بوو. گوتی«ئهها، ئهوە تۆی؟    «ليز
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ک هاته دەرێ.   دان به گاگۆ

 

ت» پرسی «ئهوە لهو بن نيمکهته چ دەکهی؟»    «ليز

تی   ليز می  وە هيچ  م  به تهکاند.  و خۆی  ههستا  دان 
  نهداوە.

می   ک وە دای، کهچی کوڕ ل ت گوتی«زەنگم بۆ  ليز
  داوە!»

بۆڕەوە   دەنگی  به  وا  دان  کوڕانهی  ئهو  گوتی«وايه، 
کيان پ بوو تهلهفۆنهکهميان ڕفاند»    سهگ

ت پرسی «ڕفانديان؟ يانی چی!»    ليز

وی خۆی گهست.    دان له ڕقان ل
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ت پرس   هتيان چۆن  ليز ستگهی قهتار؟ ڕوا رە، له و «ل
  بوو؟» 

گوتی گهورەيان  دان  ڕەشی  کی  سهگ بوون.  «بهدفهڕ 
نام زۆر ترساندم  رشی بۆ ه بوو ه   ی» پ

و   گوت  ئهوەی  ن»  ک دەزانم  دەی  گوتی«ئهها،  ت  ليز
ی گرت و گوتی «وەرە با بڕۆين!»    دەستی دان

  دان پرسی «بۆ کوێ؟» 

گوتی ت  لهو ليز تهلهفۆنهکهت  بچين  ن  بهماش «وەرە! 
نينهوە»    دزانه بست

نی پۆليس!»    دان به ترسهوە گوتی«به ماش

که   بوايه  ديکه  ههرکهسی  گوتی«مهترسه!  ت  لز
يارمهتی  تهلهفۆ  که  دەبوو  خۆشحاڵ  زۆر  بدزن،  نهکی 

  بدەن!» 

لهسهر   دەب  من  «نا،  گوتی  نهيدەويست.  دان  م  به
م قسهکهی گۆڕی، گوتی «ئهوەش   ستم» به الفڕيدا بو ئ

 «! ال فڕيدا ناب بزان   ناب ئ
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. پرسی «بهڕاستی تۆ لهگهڵ   ت چاوی بڕيبووە دان ليز
رە؟»    ک هاتی بۆ ئ

  نيا هاتم» دان گوتی «خۆم به ته

وە به تهنيا هاتی؟»  ت گوتی«لهو   ليز

  دان سهری بۆ لهقاند!

 

ئهم   دان  دای؟  پ ئيجازەی  باوکت  «چۆن  گوتی  ت  ليز
  کارەی تۆ يانی چی!» 

بوو   ڕاما  ت هاتبوو.  ل  لهرزی  می    چۆن دان  وە
به   کرد  ئاماژەی  و  کرد  کی  منگ منگه  بداتهوە. 
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خۆی.   ی  تهو لهنهوارەکهی  يادڕۆژی   دياری 
  دايکبوون. 

سک   دان کات قسهکرد گريان گهرووی دەگوشی. فرم
  به چاويدا دەهات. 

وەی   ش دا  بڕياری  دی،  هی  حا ئهو  ت  ليز ک  وەخت
ت خۆشه   ی پرسی «پ پرسيار کردنهکهی بگۆڕێ. له دان

تی گهرم بخۆينهوە؟»  هيهک شهگه   پيا

نووسراوەکهی  دوايه   قاوەخانهکهدا.  الی  به  ڕوانی 
ستا  « ک خهريک بوو    دەمهوە»ئ م کهس نهمابوو. به

ت گوتی   ليز دادەنا.  دەوری  له سهر  هی  بابۆ و  کهيک 
ويسته»  هيهک قاوەم پ  «خۆشم پيا
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ی ههب    ١٦بهشی   –بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

تهکه خۆش بوو. دان حهزی دەکرد بيخواتهوە.   شهگه
ک   و گهروی  تووڕەيی  نهدەچوو.  قوت  بۆی  م  به
چهن   کرد،  مهجبوور  خۆيی  چهشنهش  بهو  دەگوشی. 

قوڕاند. گهرم و خۆشتام بوو.     قومی هه

ت گوتی  !«ليز م ب ستا پ   » دان وەرە ئ

م؟دان گوتی «    » چيت پ ب

بۆ   بزانم  «دەمهوێ  گوتی  ت  ئهو  ليز ر  ژ چبويه  چی 
  نيمکهتهوە؟» 

و  خواردەوە  تهکه  شگه له  ديکهی  کی  قوم دان 
پيسه»گوتی سهگه  ئهو  ترسی  باسی  «له  که  ئهودەم 

دا هات.  کی پ   سهگهکهی کرد مچوڕک

وە هات؟»  ه له کو ت گوتی «ئهم وشه   ليز

وی خۆی گهست و گوتی «له زاری منهوە!»   دان ل
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نی سوو  وە ديار  دان ڕوانييه دەرێ. ماش ر له هيچ کو
ڕا»! بهو بهفر ن چی ببين «ڤ م له باتی ماش  نهبوو. به

کی   و  و ئهوان.ک بهرەوالی  دەهات  بهپهله  بۆرانه 
بوو.   داپۆشی  چاوی  و  سهر  نابوو  سهر  له  لهبهداری 
دا. بهفرەکهی له خۆی تهکاند   بهپهله خۆی کرد به ژوور

  و چوو لهالی ئهوان دانيشت.

ڕا   ت گوتی «ڤ وە شهق و ڕەقه  ليز مهجبووری ئهو ک
  له سهر کهی؟» 

ڕا گوتی نازانی  ڤ ئهگهر  نييه  و ڕەق  وە شهق  «ئهم ک
  ئهوە شهپکهيه» 

 .   دوايه به خمبارييهوە ڕوانييه دان

ڕا! تۆ دەزانی دان به تهنيا خۆی هاتووە   ت گوتی «ڤ ليز
رە؟»    بۆ ئ
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وەکهی داگرت. دەم و چاوی وەدەر کهوت. دان   ڕا ک ڤ
  که ئهوندە گرياوە چاوەکانی سوور بوون. زانی 

 

رە؟» ی پرسی «باوکت ناردوتی بۆ ئ ڕا له دان   ڤ

رە!   ئ بۆ  هاتوم  من  بزانی  باوکم  ناب  «نا،  گوتی  دان 
 « الفڕيداش ناب بزان   ئ

بۆ   هاتوی  بۆچی  تۆ  بزانم  دەب  م من  ڕا گوتی «به ڤ
رە!»    ئ

بهرۆکی خۆی.  ی دەردا و سهری نا  ددان ئارەقی سار
پڕێ گوتی    به د

 « ش   «ناتوانم قسه بکهم گهرووم د

ت گوتی « چهن کوڕی بهدفهڕ تهلهفۆنهکهی دان يان  ليز
  » ڕفاندووە
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م بۆی   کی له قاوەکهی خۆشکی خواردەوە، به ڕا قوم ڤ
  قوت نهچوو. 

الفڕيدا   ت پرسی «دان ! ژمارەی تهلهفۆنی دايکی ئ ليز
  دەزانی؟» 

تهلهفۆنهکهی خۆی  ڕا  نا و زەنگی    ڤ له کيفهکهی دەره
بۆ   دا  س  ل دوو  نهداوە.  جوابی  کهس  م  به «سۆنيا» 

ڕا    دا ديسان کهس جوابی نهداوە. ڤ جاری ديشی زەنگ ل
مه چی بکهين؟»  ستا ئ   گوتی «ئ

ت گوتی «باشتر وايه که دان سواری قهتار کهين   ليز
  بڕواتهوە» 

بهخۆی   يهک  هاربوو.  و  ت  ش بيست  ئهوەی  تا  دان 
نههاتن  قي  بۆ  ئهی  ببينم!  الفڕيدا  ئ دەمهوێ  من  ژاندی. 

 بمبهنهوە؟ 
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م لهبهر   ن به دواتدا، به ڕا گوتی «ئهوان دەيانويست ب ڤ
گا گيراوە».   ئهم بهفر و تۆفانه ڕ

! با من بچم   ڕا گوت «تۆ ئاگات له دان ب ت به ڤ ليز
نمهوە»    تهلهفۆنهکهی دان لهو ههتيوانه بست

!  «وە بۆ الی دان و گوتی  ئهوەی گوت و ئاوڕيدا دان
م   يه دە ت ل ی خۆتان. گو يهوە بۆ ما باشتر وايه تۆ بگهڕ

  چی؟» 

رم به تهنيا   هات و گوتی «ناو ک لهرزی ل دان بهجار
مهوە»    بگهڕ

رات بهتهنيا   ری؟ ئهی چۆن و ت گوتی «بۆچی ناو ليز
يهوە؟ ری ههر واش بهتهنيا بگهڕ   » هاتی بۆ ئ

 

ک  دان گوتی  م ههرچۆن را به «ئهو دەميش نهمدەو
الفڕيدا ببينم»    بوو هاتم. چونکه من دەب ئ
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شا و   ک تهکاند و ههناسهيهکی هه ت چاوی هه ليز
  «! گوتی «سهرە ڕۆيهت کردووە، ناب کهسيش بزان

ڕا و گوتی «ئهم خانمه چکۆله دايکی   ڕووی کرد ڤ
ی خۆيان و بيدەيت  ه  گهرەکه! تۆ دەب بيبهيهوە بۆ ما

  دەست باوکی! 

ڕا گوتی «به دەب بيبهمهوە تهحويلی دەم»   ڤ
لوشی و ڕووی کردە دان و گوتی «وەرە  مهکهی هه چ

  با بڕۆين بليت بکڕين» 

م   ی کرد. به رەکهوە تهماشايهکی دەر دان له پهنج
نه سوورەی ئهو به تهمای بوو ديار نهبوو.   ئهو ماش

ک ديار نهبوو.  ن   هيچ ماش

ت گوتی «و  ەرە خانمه چکۆل! با له باوشت گرم و  ليز
  خوا حافيزی بکهين. بۆی ههيه دووبارە يهکدی ببينين» 

ی چوو بۆ الی و گوتی «ئهرێ رەنگه   دان به نابهد
ڕا گوتی «دان نازانی چی   دووبارە يهکديمان بينی» ڤ

وەکهيی کردەوە سهری و گوتی «يانی   ڕوويداوە. ک
ڕايهوە؟»باوکت بۆی    نهگ

يدايه و گوتی «زۆر شتی سهير ڕووی  ت هه ليز
  داوە»
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  چی بووە، بۆ من نازانم چی ڕوويداوە!»«دان پرسی 

دا و گوتی «پهله بکهن   ت پهنجهی نا به لووتی دان ليز
نن!»   تا نۆ دەقيقهی ديکه قهتارەکه دەڕوا. با بهج نهم
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ی ههب    ١٧بهشی -بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

ڕا   جگه له وەی که به قسهی ڤ دان هيچی بۆ نهمابوو، ب
  بکا.  

را گوتی دان «پهلهبکا!»   ڤ

واشتر   ه ڕا  ڤ قسهکهی  چهوانهی  بهپ  ، دان م  به
بۆالی   چوو  ک،  ال و  کهڕ  له  شانتر  پهر دەڕۆيی. 
چهکهی داگرت، چونکه ئيدی بهکاری   پ ک! تهو دان زب

و   ن يدا  فڕ ههرچی  نهدەهات  دەکرد  ههستی  دانهکه.  زب
هودەيه. ههموو ديارييهکانی. سهفهرەکهی ب بايهخ   بکا ب
له  شکيدا دەگهڕا.  به م ک  دەر چوو. ههر دەم پرسيار

شوازيکهر نه هاتن؟   خۆی دەپرسی بۆ دەستهی پ
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گوتی   و  ی  دان بۆالی  کرد  ژ  در دەستی  و  ستا  و ڕا  ڤ
ييهوە ل نزيک بو وەوە و دەستی  «وەرە!» دان به دوود

و بهفر و باڕندا به   يان ئهدا به ن گرت. ههردووکيان ههو
بهب   دان  قهتار.  ستگهی  و به  کرد  خۆيان  دەنگی  ب
ماتی   رەکهوە  پهنج له  تايبهتی  کی  شت ته  بڕوان ئهوەی 
ستگه.   و هاته  لهوبهرەوە  ديکه  کی  قهتار بوو.  دەرێ  

دان  دابهزين.  ک درگاکان کرانهوە و مسافيرەکان    کات
کی وەک گهڕيانی کارەبا به له شيدا گرا.  موچڕک

 

دا  فر ال  ئ له  که  ک  کچ ببين  خهون  که  ئهوەی  وەک 
کدا وەک   دەچوو بازی دا خوارێ بۆ سهر سهکۆکه! له پڕ

کهردەوە   بيری  تهوە  هاتب خۆی  وەهۆش  ال  ئهوەی  «ئ
رە چ دەکهی؟ مهگهر تۆ له کلوبی ئهسپسواری  فڕيدا تۆ ل

کی چکۆله که له  نهبووی؟» به دوای   ال فڕيدا دا کچ ئ
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پرسی   بهرخۆيهوە  له  دان  هات.  دەچوو  «ميراندا» 
رەيه؟ گوتی ئهها ئهويش لهگهڵ دەستهی  ميراند بۆچی ل
بکاتهوە.   رەکه  پهنج دا  ی  ههو دان  هاتووە.  شوازی  پ

رە تۆکمه بوو نهکراوە.  م پهنج  به

 

رەی قهتارەکهی کوتا و بانگی کرد.   دان زرم زرم پهنج
ال فڕيدا نهی بيست. چونکه دەڕۆيی   م ئ ال فڕيدا! به ئ
بوو،   هدا  خهيا لهو  دان  چکۆلهکهی.  خوشکه  الی  بۆ 
دەچوو   فڕيدا  ال  ئ دايکی  له  ههر  که  ک  کهس ديتی 

ستاوە.    و

ک کات به فيڕۆ   قهتارەکه کهوته ڕی. دان نهدەبوو خول
ی خۆيان. کهچی تا    بدا. تهوە بۆ ما دەبووايه بهپهله بگهڕ
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نزيک   گهياندە  خۆی  هپهست  پا به  ئهو  زانی،  پ ڕا  ڤ
دەيويست   و  گرت  دەستگيرەی  قهتارەکه.  درگای 
م درگاکه داخرابوو بۆی نهکراوە. قهتارەکه   بيکاتهوە. به

شت.  ستگهی به ج ه رايی سهکۆی و  به خ

 

ه     بوو.  دان له سهر ئهردەکه گرمۆ

ی ئهدا که ئههۆنی کاتهوە.   وە بوو. ههو ڕا به دوای دان ڤ
به پاڕانهوە گوتی دان گوێ بگرە! ڕەنگه تۆ و ئهوان له 
م دان دەگريا و دەيگوت من   تن. به ی نهبووب يهکدی حا

ال فڕيدا!   دەمهوێ بچم بۆ لهی ئ
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ڕا دەپاڕاوە و دەيگوت دان گيان مهگری، به گريان   ڤ
نا بهج  ج ئهو  کار  نهدەبوەوە.  ژير  دان  م  به  . ب

پهڕی. دان تا دەهات له  دابوو تيژتر ت ی ت قهتارەی دان
ک، ههتا   ئهو کهسهی که ئهو گهرەکی بوو ههموو ڕۆژ

ی ب دوورتر دەخستهوە.    ههتايه لهگه
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ی ههب     ١٨بهشی  -بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

شاری   گهيشتنه  تا  دەگريا،  ليه«دان  ژير  »سۆدەرت
  نهدەبوەوە.

ڕا پرسی ! دەتوانين قسهبکهين؟» ڤ   «دان

شدان گوتی «    » نا، خۆت دەزانی گهرووم د

پرسی و  دا  دان وچاوانی  نابهن دەستی  ڕا  «نهکا ڤ
نهخۆشکهوی؟ واديارە تات ههيه. لهشت گهرم گهرمه»  

ل دەکا،  يارمهتيت  باوکت  ما  تهختی  بچينهوە  سهر  ه 
وە.   خهوەکهت ڕاکش و بهحهس

ی   بۆ ما بچمهوە  و گوتی«نامهوێ  نزگهرە  دان کهوته 
  خۆمان» 

ڕا گوتی«دەچييهوە، و باشيش دەچييهوە!»    ڤ

  



 
 

81 
 

ی  «باوکم چووە بۆ «ڕۆم» دان گوتی دەچم بۆ ما
  » نهنکم و باوەگهورەم

تهمهکه»  ڕا گوتی«ڕۆم!گا   ڤ

تهناکهم. ئهم بهيانييه به دان گوتی«باوەڕ بکه  گا
  فڕۆکهی چوو» 

ڕا گوتی«تۆی وەدەرنا بۆالی نهنکت و باوەگهورت،   ڤ
  و خۆی ڕۆی!» 

ن هات لهدوام.  دان «نا، وەدەری نهنام. نهنکم به ماش
  وابزانم باوکم نهخۆشی خهمۆکی گرتووە» 

ڕا گوتی«منيش نهخۆشی خهمۆکيم گرتووە. باوکت   ڤ
ڕايهوە ئ  نهگوتی؟ بۆی نهگ   مه له يهک جيابووينهوە؟» پ

وە   ڕا. پرسی بۆ ئ دان واقيوڕما. ڕوانييه ڤ
  دياريکراوی يهکدی بوون؟ 

را گوتی نی»ڤ م به نهه     «ئهرێ، به

«يانی دەتانويست پيکهوە ببنه هاوسهری دان پرسی
  يهک؟» 
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ڕا گوتی ئهرێ ئهگهر تۆ ڕازيبی و ئيجازەمان « ڤ
  »بدەی

 

ڕا  دان ڕقی له وشهی ئيجازەيه.ئهمه يهکهمجار نييه ڤ
  قسهی وادەکا.

ڕای کرد.    دان به تووڕەييهوە تهمهشايهکی ڤ

کرد. گوتی دان گيان من  بووردنی ل ڕا داوای ل ڤ
م تۆ لهمن ڕازی   نامهوێ تۆ ناڕەحهت کهم. به

نهبووی. بۆيه بۆيه وامگوت. ئهوەی گوت و چاوەکانی  
سکهکانی   سک. بۆ ئهوەی دان فرم پڕبوو له فرم

وەلهبهدارەکهی که لهسهر چۆکی بوو کردە نهب  ، ک ن
شا.    سهر دان و تاسهر لووتی دايک
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م گهرووی وشکبوو،   . به يب ی حا ی ئهدا ل دان ههو
وەکهی له سهر دان البرد.   ڕا ک قسهی بۆ نهدەهات. ڤ

. .  

ڕا.  ئهمجار دان سهری الرکردەوە بۆ سهرشانی ڤ
زی گرت. تا گهيشتنه  ستۆکهۆلم بهو  ئهويش له ئام

ز گرتبوو!   جۆرە يهکيان له ئام
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ی ههب    بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  ١٩بهشی 

گهڕەکی   ستۆکهۆلم،بۆ  بۆ  گهڕاوە  دان  وەيه  ش بهو 
ما نهنکی و  «هيورترهاگن»ههرکه گهييه بهردرگای  

ی ئهوندە خراپ بوو نهی توانی زەنگی   باوەگهورەی حا
ڕا   ڤ م  به بدا!  ل به  درگاکه  نا  پهنجهی  دا  يارمرتی 

و   هات  زوو  دان  نهنکی  درگاکهدا.  زەنگی  دوگمهی 
ن   دەرگاکهی بۆ کردەنهوە. نهنکی دان جلوبهرگی خاو

  وجوانی لهبهرکردبوو. قژی شتبوو و لوولی دابوو. 

  

ه ئهوە  نهنکی دان بهسهر سووڕمانهوە گوتی ! ڕۆ «دان
  چی بووە؟»  
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ڕا جوابی داوە و گوتی«دان نهخۆش کهوتووە دەتوانين  ڤ
ينهژوورێ؟»    ب

بهته وازەکه خراپتربوو، دان فريا نهکهوت جلهکان   هه
به   ياو  و  «تهرمۆميتر»تا  باوەگهورەی  داکهن  بهر  له 

  !   دەستهوە هات بهرەوپيری دان

ڕا، گوتی «دان وەرە با بچينه ژوورەکهی خۆت پلهی  ڤ
نيشان  ژوورەکهی  درگای  باوەگهورە  بگرين!»  ياوت 

  دان.

ی گرت و بردييه ژوورێ، و درگاکهی  ڤ ڕا دەستی دان
وەدا!   پ

  

درگاکه   لهپشت  دان  باوەگهورەی  و  نهنکی 
ڕا و دان گرتبوو.   يان له دەنگه دەنگی ڤ ستابوون.گو و

ڕا .  م نه دان بۆلهی دەهات، نه دەنگی ڤ   به
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ر گوزەرا!    ئهم جارە بهب قڕە و ههرا به خ

درگاکهی   ڕا  ڤ نهچوو  پ  ڕوانی.  زۆری  و  کردەوە 
شا و گوتی ک ياوت زۆرە له پلهی، سی  « ههناسهيهکی هه

پرسی   ی  دان نهنکی  له  يه»  نۆدا  دەرمانی  «و  قورسی 
نتان ههيه؟»   تايبهتی مندا

ه بۆڵ. ئهو ڕقی له قورس   ، دەستی کردەوە به بۆ دان
  خواردن بوو. 

تهماشای  دەب  نه.  ب بۆ  گوتی«چراقهوەيهکيشم  ڕا  ڤ
  گهرووی بکهم»  

هو گوتی هنا «نا، نامهوێ!» لهپڕ تهلهفۆن دان بهدەم نا
دا.  ل ئيتالياوە زەنگی  له  دان  باوکی  ل ههستا.  زرەی 

ختبوو.  ی هه   دان مات و ب دەنگ گو
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ی ههب    ٢٠بهشی   –بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

«دەکرێ دوای گوشييهکهی وەرگرت و گوتی باوەگهورە 
ی باش   کهوە قسهبکهين! دان حا چهن چرکهی ديکه پ

  نييه» 

ههر   دەيويست  بيست،  ئهمهی  دان  باوکی  ک  کات
  ئهودەمه لهگهڵ دان قسهبکا.  

يدا  گو له  باوکی  دەنگی  وەرگرت،  گوشييهکهی  دان 
ت چۆنه؟»   زرينگاوە «خۆشهويستهکهم! ئهحوا

 

م باش نييه» دان   وەهات گوتی «باوکه حا   جووکهيهکی ل

  باوکی گوتی«ئهی بۆ تهلهفۆنت بۆ خۆم نهکرد؟»
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دان کهوته بيرکردنهوە، باوکم ڕاست دەکا بۆ زەنگم بۆ  
نهدا؟    ل

م تووڕەبی!»    دان کهوتهوە بيری. گوتی«دەترسام تۆ ل

ی! من ههرگيز  باوکی گرژ بوو، گوتی «چۆن شتی وادە
تووڕە نا ش هات  له تۆ  بۆ پ کت  بم.تۆ دەب ئهگهر شت

  زوو تهلهفۆنم بۆ بکهی!»

ل  تهلهفۆنهکهيان  که  بيريکهوتهوە  باوکيدا  قسهکانی  به 
  ڕفاند.

گوتی منداڵ  باوکی  گوتم  دەکهی،  گومی  دەمزانی  «من 
ويست نييه!»    تهلهفۆنی مۆبايلی پ

بوو ل ڕفاندم!»دان گوتی   «گومم نهکردووە، نازانم ک

ی چی؟» ئهو « باوکی گوتی    ە دە

گهيهن که چۆن مۆبايلهکهيان ل   دان نهيتوانی باوکی ت
پرسی   نهبوو.  گر  دەستهه باوکی  م  به له «ڕفاندووە. 

  کوێ؟» 

  دان گوتی له «نۆرشۆپينگ» 

  باوکی گوڕاندی «تۆ وڕينه دەکهی!» 
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نۆرشۆپينگ   له  ناکهم.  وڕينه  باوکه،  «نا  گوتی  دان 
  بووم» 

بو تووڕە  ديکه  ئهوندەی  له  باوکی  «تۆ  گوتی  و. 
  نۆرشۆپينگ بووی؟ لهگهڵ ک چووی، لهگهڵ نهنکت؟» 

  دان گوتی «نا، ههر خۆم به تهنيا چووم». 

بۆ   چووە  تهنيا  به  دان  که  گهيی  ت باوکی  ک  کات
گوتی   تووڕەييهوە  به  کچوو.  ت ک  بهجار نۆرشۆپينگ 

  «ئهوە دەزانی تۆ بۆت نييه کاری وا بکهی. 

ت نهما». لهمه بهدواوە هيچ باوەڕم    پ

به   ش.  ئ هاته  سهری  بوو،  سڕ  ک  جار به  دان 
ت   پ بۆ  نهما.  بهتۆ  باوەڕم  «منيش  گوتی  ناڕحهتيهوە 

ڕا زەماوەند بکهی؟»    نهگوتم دەتهوێ لهگهڵ ڤ

  

  چهن چرکه ههردووکيان ب دەنگ بوون. 

ئهمهوە   به  پهيوەندی  چ  ئهوە  جا،  ڕا!  «ڤ گوتی  باوکی 
  ههيه؟» 

  !» گوتی «گوشييهکه بدە به نهنکت
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نهنکی گوشييهکهی وەرگرت و به دەنگی بهرز دەستی  
ه بۆڵ به سهر «گيانی» دا.    کرد به بۆ

سينگی   به  نا  سهری  و  يهوە  گو به  گرت  دەستی  دان 
ر لچهوە دەيگوت «شهڕ مهکهن!»  ڕاوە. لهژ   ڤ

کی   نا گوتی «گيانی تۆ چ باوک م نهنکی وازی نهدەه به
نهخۆش   چکۆلهيه  هکهت  به  مندا تهنيا  به  کهوتووە. 

هات  ت  د چۆن  ڕۆم   له  يی  بهڕە بۆ  دەڕۆی  ی  د ج
ی؟»  ب   کچهکهت به تهنيا به ج

ه کرد. تا نهنکی   ک و خۆی گرمۆ ر پهتو دان چووە ژ
  گوشييهکهی دانهنا نههاته دەرێ!
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هی دەهات و دەيگوت «ئيدی من گيانی   نهنکی ههر بۆ
پهرۆش   مهبن من به پهله ناناسم. تۆ دەبووايه بتگوتبايه د

مهوە»    دەگهڕ

ستا وەختی دەرمانهکانی دان يه» ڕا گوتی «ئ   ڤ

م هيچ کهس   هبۆڵ. به دان که ئهوەی بيست کهوته بۆ
 . هی دان ه و نا ی نهدا به بۆ   گو

ک   و پهرداخ کی خسته ن نهنکی چووە ئاشپهزخانه، حهب
«وەرە  گوتی  و  پاڕاوە  ی  ل  . دان بۆ  نای  ه و  ئاو 

  ئهم ئاوە بخۆوە!»ئازيزەکهم!  

م به کۆخه   ه خواردەوە، به کی لهو دەرمانه تا دان قوم
و   بربووەوە  دەستی  له  پهرداخهکه  نايهوە.  ه کۆخ 

گه و بانهکهی.  و ج  ههمووی ڕژا ن
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ی ههب     ٢١ -بهشی   -بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

بۆ   هاتن  دايهگهورە  دۆستهکانی  دا.  درگايان  زەنگی  له 
ی »  بريج«ياری   د له  پهشۆکا.  ک  بهجار دايهگهورە 

له  و  نهخۆشه  دان  چبکهم!»  ستا  دەيگوت«ئ خۆيدا 
گادا کهوتووە. چۆن ميوانداری دۆستهکانم بکهم!   ج

باوەگهورە چوو درگاکهی کردەوە. ههرکه درگا کراوە،  
دايهگهورە   ميوانهکان.  دەنگی  دەنگه  له  بوو  پڕ  هکه  ها

ڕا! وا و دەيڕوانييه ڤ ش  سهر ل

 

ڕ له ڤ ئاگام  من  وانهکانتهوە.  م بهالی  بڕۆ  گوتی«تۆ  ا 
حهمام.   بردە  ی  دان و  گوت  ئهوەی   « دەب دان 
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ن شۆردی. دايهگهورەش گهڕا کراسی خهو و   پاکوخاو
گا دانا. نا له سهر ج نی بۆ ه   مهالفهی خاو

و   گای گهرم  و ج ن له  تهختی خهوەکهی  له سهر  دان 
  نهرمدا ڕاکشابوو. 

و  نا  ه دەرمانی  ڕا  «ئهم    ڤ گوتی   . دان به  دا  کی  حهب
حهزت   خۆت  که  بکهوە  ک  شت له  بير  قووتدە!و  حهبه 

يهتی.    ل

کی کزەوە «پرسی وەکوو چی؟»    دان به دەنگ

کت زياتر   ڕا گوتی «ئهوەی له ژيانتدا له ههموو شت ڤ
يه»    حهزت ل

 

ال فڕيدا کايه بکهم» ر لچهوە گوتی «لهگهڵ ئ   دان له ژ
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ڕ باشه  «دەی  گوتی  ڕا  بکهوە.  ڤ لهوە  بير  است 
    يهکبهخۆت هاوار بکه

ال فڕيدا. . . !  ال فڕيدا، به ، به  ئ   ئ

کی ئاو دا دەستی. . ليوان ڕا حهبهکهی خسته دەمی دان   ڤ

ڕا کردەوە.   دان ئاوەکهی خواردەوە. بيری له قسهکهی ڤ

  بهو جۆرە قورسهکهی قووتدا!

 

ت   ڕا گوتی «به زوويی ههست دەکهی که حا باشتر ڤ
 «   دەب

  دان پرسی «چهندە باشتر دەبم؟» 
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هک نان   ه ڕا گوتی«ئهوندە باشتر دەبی که بتوانی بابۆ ڤ
  و پهنير به بيباری سوورەوە بخۆی!» 

؟»    دان پرسی «ئهی دوای ئهوە چدەب

دەگهی»  ڕا گوتی «پهله مهکه. دوايه خۆت ت   ڤ

  دان پرسی «تۆ و باوکم دەتانهوێ زەماوەند بکهن؟» 

ڕ ت ڕا  وگوتی«ڤ دان  ڕوانييه  بهماناوە  و   تۆ  اما 
تخۆشه؟   » پ

م دانهوەسهخت بوو. گوتی«من، من   دان حهپهسا. وە
  دەمهوێ. . . » 

ڕا دووبارە پرسی  خۆشه؟« ڤ   » تۆ چۆنت پ

و   ساخ  جاران  وەک  باوکم  دەمهوێ  گوتی«من  دان 
 « م باش دەب . ئهودەم منيش حا ب مهت و   خۆشح   س

پهتوەکهدا خۆی    ر  له ژ لهقاند.  ئهوەی گوت و سهری 
و کرد.   گرمۆ

 

 



 
 

96 
 

 

ی ههب    ٢٢بهشی   –بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

کهنين دەهات. دان   دوای چهن چرکه، سرته سرت و پ
له نيوەخهو به خهبهر هات. دۆستهکانی هاوبازی بريجی  
دايهگهورەی بوون. شاد و به کهيف لهگهڵ يهکدی قسهيان 

رينگه و تهقهی کهوچک و چنگاڵ و دەوری  دەکرد. ج 
  دەهات. 

و   شا  د گهرووی  ڕاکشابوو.  گادا  ج و  ن له  دان  م  به
بهری   و  دەور  ڕوانييه  دان  نهدەچوو!  قوت  بۆ  هيچی 
لهسهر  تهختهکهيهوە  پهنای  له  باوەگهورەی  خۆی. 

ييهک دانيشبوو. دان پرسی  ڕا؟» «سهندە   کوا ڤ

ڕا چوو بۆ دەرم انخانه دەرمانت بۆ  باوەگهورە گوتی «ڤ
ستا باشتری؟     »بکڕێ. تۆ چۆنی ئ

«زۆر   گوتی  و  خۆی  گهرووی  بۆ  کرد  ئاماژەی  دان 
 « ش  د
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من  له  گوێ  تۆ  بهستهزمان!  ی  «دان گوتی  باوەگهورە 
بهيانييه   ئهم  ڕمهوە!  بگ بۆ  چوو  بيرم  له  من  بگرە! 
دەستهوە  به  سووری  ڕۆزی  کی  گو هاتبوو،  ک  کوڕ

  نهمناسی تۆ دەزانی ک بوو بۆ چی هاتبوو؟» بوو. من 

؟»  ی ک بووب   دان گوتی «بۆ الی من هاتبوو! تۆ ب

ی بپرسم!»    باوەگهورە گوتی «له بيرم چوو ل

 «   دان گوتی «ڕەنگه کوودەن بووب

باوەگهورە کهوته گومانهوە! گوتی «دەکرێ مرۆڤ ناوی  
  کوودەن ب 

کساندر»ە  ی خۆی ئال   دان گوتی «ناوی ئهس

م له قوتابخانه بانگی دەکهن   «کوودەن» به

  باوەگهورە پرسی «يانی چی؟» 
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دان گوتی «باوەگهورە! من ناتوانم قسهبکهم. ئاماژەی 
  کرد بۆ گهرووی» 

ک هاتهوە سهرخۆ.  ڕا هاتهوە، دان کهم   ڤ

ی دان وە ڕا پهنجهی نا به تهو   ڤ

  دان به ههناسهسواری گوتی«ئای مردم، من دەمرم» 

گوتی   ڕا  بخۆوە.  ڤ زۆر  گهرم  ئاوی  نامری!  «نانا، 
  سوپيش تا دەتوانی بخۆ»

  ههنگڤينش له شيری گهرم که و بيخۆوە!

پ   ههنگڤينی  و  شير  ئهو  ئاخر  ڕا.  وەرگ ڕووی  دان 
  خۆش نييه. 

ڕا گوتی«بير له شتی باش بکهوە!»   ڤ

ڕا  ڤ هات.  دەستهوە  به  ک  فينجان باوەگهورە  لهودەمهدا 
به   وەرگرت.  ل  ئهمهش  فينجانهکهی  «ها  ی گوت  دان

  بخۆوە!» 

م دان هيچی ديکهی له بير نهما بيجگه له قسهکانی   به
سڤانته نوکتهی  شهيتانۆکهی  «سڤانته»  لمان  ب «بۆچی 
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خواردنی   چونکه  داوە.  می  وە خۆشی  دەخوارد؟ 
  حازری پ خۆش نهبوو»

دان   نهبوو.  خۆش  پ  ههنگڤينی  و  شير  ش  دان
دەم و جا بهر  به  نهيدەويست  سهرينهکهيی گرت  ويهوە. 

  ئاو و ههنگڤين بخوا! 

ی   گو و  بوەوە  زيت  دان  کرد،  قسهيهکی  ڕا  ڤ م  به
خست.    هه

کرد.   قسهم  ليزيت  لهگهڵ  من   ! «دان گوتی  ڕا  ڤ
  مۆبايلهکهتی دۆزيوەتهوە»

  دان بهو خهبهرە خۆشه خۆشحاڵ بوو. 

دەزانم  ستا  ئ کرد.  قسهم  سۆنياش  «لهگهڵ  گوتی  ڕا  ڤ
به  هاتبوون  نه  قهتاری بۆچی  ستگهی  و بۆ  دواتدا 

  نۆرشۆپينگ» 

ک بهرز کردەوە.    دان سهرينهکهی کهم

ک زووتر وەڕێ کهوتبووی!» تۆ   ڕا گوتی«تۆ ڕۆژ ڤ
کچووە. ياد ڕۆژی له دايک  و نهنکت ڕۆژەکهتان ل ت

ال فڕيدا بهيانييه، نهک ئهمڕۆ.     بوونی ئ
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ههنگڤيناويشی  دان دووبارە سهرينهکهی ناوە بهرچاوی.  
  نهخواردەوە! 
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ی ههب    ٢٣بهشی   –بهختهوەر ئهوکهسهيه دان

  

دايکبوونی   له  يادڕۆژی  دياری  به  بب  ويستی  دان 
هی کرد. له ڕيگا  ش هات هه م واپ ی. به باشترين هاوڕ

باشبوو  کهوت.  کهوت.  «نهخۆش  فريای  ڕا»  ڤ
کرد.    پهرستاری و ئاگاداری ل

گادا کهوتبوو. جارجارە  و ج دان لهبهر لهرزوياو له ن
دەيپرسی   وەوە  ل ر  لهژ و  نا  د هه ڕا «چاوی  ڤ

رەماوە؟»    ل

رەم» ڕا گوتی «ئهرێ، من ل   ڤ

ی! تۆ ناب بڕۆی» دان گوتی م نهه   «بهج

م زاری  ڕا بکا. به ک له ڤ دان گهرەکی بوو پرسيار
دا   نهدەپچڕا! زۆری ههو بهسرته  هه بکا.  پرسيارەکهی 

ک ههيه؟»  توايه من پيويستيم به دايک ڕا! تۆ پ   پرسی«ڤ
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بۆ   چيت  دەتهوێ  چيته؟  بۆ  ک.  دايک گوتی«چی؟  ڕا  ڤ
  بکا» 

م ب له وەختی خۆيدا بچم بۆ   ک که پ دان گوتی«دايک
الفڕيدا»    الی ئ

کی وا ههميشه   بهته دايک دەگهم. هه ی ت ڕا گوتی«به ڤ
ويسته!»    پ

دان دەيگوت«دان دايکی ههيه. مرۆڤ ههميشه    نهنکی
م له زەينيدا ههر  دايکی ههيه. ئهگهر زيندووش نهب به

دەکاتهوە»   ههيه و بيری ل

قسهيه  لهم  سهری  بوو  چکۆله  دان  ئهودەم  م  به
بوەته   گوتبوو«دايکت  ی  دان به  نهنکی  دەرنهدەچوو. 
و   ڕاوەشاندووە  دەستی  و  ههوربووە  سواری  فريشته. 

فڕيووە»   باوکی  هه لهگهڵ  بوو.  گهورەتر  دان  ک  کات
بۆ   چوون  بوون  فڕۆکه  له سواری  دان  «ڕۆم» 
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نی. ئ  رەی فڕۆکهکهوە ههورەکانی ب گهيی  پهنج هودەم ت
 .   که مرۆڤ ناتوان سواری ههورب

کی خهسته و بهس. ئهگهر مرۆڤ   چونکه ههور تهمومژ
  سواری ههورب  

ستا   ئ دان  تهو.  بهردەب و  بهرەوخوار  شی  دەيک زەوی 
ڕاوەتهوە.    دەزان نهکی چيرۆکی بۆ گ

ڕاش   ڕا. ڤ گادا ڕاکشا بوو. دەيڕوانييه ڤ و ج دان له ن
ی خۆی ههستا و   ی  له ج چوو له نزيکيهوە دانيشت و پ

دوايه   ماچ.  دەرکهوتبوو  پهتوەکهوە  ر  لهژ که  دان 
ستا من ههرچۆن ب دەب بڕۆمهوە»گوتی ! ئ   «دان

کی ديکهش ههبوو که دان   دان گوتی«پهلهمهکه». شت
  دەيويست بزان 

م نهيتوانی قسه بکا. ههرچۆن بوو به دەنگی نووساو   به
پرسی ڕای  ڤ له  کهوە«ئهگنووزە  پ باوکم  و  تۆ    هر 

  » زەمانوەند بکهن، تۆ دەبيته زڕدايکم؟

ڕا گوتی«نا،   يهتی، ڕەنگه نهبمه.  ڤ دەبمه دايکی کۆمه
. .«  
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گوتی« باوکم  دان  و  تۆ  چونکه  دەمزانی، 
کداوە!   »دەستگيرانييهکتان ت

بهختياری   و  دێ  بهختياری  وايه،  گوتی«ڕاست  ڕا  ڤ
  دەڕوا»

ی   رە هۆنراوەيه له د ڕای  ئهم د دان کاريگهر بوو. له ڤ
ڕەکهی ديکهی چۆنه؟»    پرسی «ئهی د

ڕا بيری کردەوە و گوتی ی  ڤ «بهختهوەر ئهوکهسهيه دان
 «   ههب

دان پرسی«مهبهستت ئهوەيه وەک دياری يادڕۆژی له  
  دايک بوو؟» 

ڕا گوتی«مهبهستم وەکوو منداڵ خۆشهويست» ئهوەی   ڤ
ن خاو کهپۆيی  و  نا  دەره کی  سڕ دەسرە  و    گوت 

  کردەوە. 

» پرسی  و  ڕا  ڤ بۆ  ژکرد  در دەستی  تۆش  دان 
  » خهمباری؟

ستا من   ، زۆر زۆر ناخۆشه. چونکه ئ ڕا گوتی«به ڤ
هک جيا دەبينهوە!»   و گيانی له



 
 

105 
 

  دان به سرته گوتی«نا، وانييه» 

بۆ   بارکرد  م  ما شت.  ه ج  به  ئهوم  گوتی«من  ڕا  ڤ
  نۆرشۆپينگ» 

  

م  دان ويستی ب مرۆڤ دەتوان پهشيما تهوە! به ن ب
نهيتوانی. دەنگی دەرنهدەهات قسه بکا. گهرەکی بوو ب  
تهلهفۆن بۆ باوکم بکه. ب مرۆڤ ئهگهر باری کرد بۆ  
تهوە! تۆ خهمبار   بير بچ له  يهکدی  ناب  کی ديکه  شار
که  دەدەم  ئهنجامی  ويستب  پ ک  ههرکار من  مهبه. 
م له بهر . به ک وەکهە جاری جاران باشب  ههموو شت

شه قسهی بۆ نهدەکرا!   گهرووئ

درگاکهدا   و  ن له  ک  کهم کووژاندەوە.  المپهکهی  ڕا  ڤ
گوتی   ستا،  نج  و پ ههر  ب  باوەگهورەت  و  «بهننکت 

! ويستی بڕوا»  کت بدەن   سهعات حهب
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و   کا  بانگی  دەيويست  دان  بڕوا  ڕا  ڤ ئهوەی  ش  پ
» ب   «منت لهبير نهچ

يهوە خوا حافيزی له دان کر پڕ ڕا بهد   د و ڕۆيی. ڤ
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ی ههب     ٢٤بهشی  –بهختهەر ئهوکهسهيه دان

  

دا.   ڕووی  ديکه  دووشتی  ڕۆژە  ئهو  ههر  دوايی، 
الفڕيد تهلهفۆنی بۆ دان کرد.   يهکهميان ئهوە بوو که ئ
  . دان بۆ  برد  تهلهفۆنهکهی  باوەگهورە 

  «بهخهبهری؟» پرسی

کی کرد.    دان به زەحمهت منگهمنگ

الفڕيدا   و  ئ من  نهبووم»  لهماڵ  من  گوتی«بمبوورە، 
  «ميراندا» چبووين بۆ الی «ئاڤۆکادۆ»له ليدشۆپينگ. 

  

وەکيل   به  دی  بهسو وەکيله.  الفڕيدا  ئ ن  باوکی  دە
»advokat  دە ی  پ له خۆشهويستيدا  الفڕيدا  ئ م  به  «
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»avokado  .الفڕيداباوکی خۆشی ههيه »ئهوە سهيرە که ئ
ههيه. زڕباکی لهگهڵ  اوفهناوی«  و زڕباوکيشی  و  »يه 

کهوە دژين.    دايکی پ

  

ی پرسی«دەنگم دەبيسی؟»  الفڕيدا له دان   ئ

  دان منگهمنگی کرد.مم.

پهرۆش بوو. گوتی الفڕيدا د ی چی؟دروست  «ئ ئهوە دە
م بدەوە! خۆ بهوە نامری   » وە

هيهک نان   دان دەيويست،ب نا بهوە نامرم. سبهين بابۆ
به   پهنير  دەمهوێ  و  ب  بوو  دەخۆم.گهرەکی  بيبارەوە 

م.  هکت بۆ دان نی دياري   شو

ک ئامادەيه. کهچی ئهوەی له زاری دەرهات  ت ههموو ش
ک زياترنهبوو.    تهنيا له منگهمنگ

گوتی«دان   و  وەرگرت  ل  تهلهفۆنرکهی  باوەگهورە 
ويستی   پ ئهو  باشترە.  ک  کهم ستا  ئ نهبوو.  باش  ی  حا

الفڕيدا .    بهوەيه دەنگی ئ . بهوە حا باشتر دەب ببيست
  ديارە حهبهکانيش خواردووە» 
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  . ببين بهرازۆکهکانی  دەکرد  حهزی  دان  لهڕاستيدا، 
چونکه چاوەڕوانييان دەکرد که دان قسهيان لهگهڵ بکا.  
مهوە   به زوويی دەگهڕ نهمگوت  ب  به بهرازۆکهکانی 

م گهرووی گيرابوو دەنگی دەرنهدەهات.   بۆ التان. به
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ی ههب    بهختهوەر ئهو کهسهيه دان

بی شهش و  ٢٥بهشی    کۆتايی کت

  

  دووم و ئاخر شت که ئهو ڕۆژە ڕوودا،ئهوە بوو دۆسته 
دوای   »بريجی «  يهکانیبازيهاو  ڕۆيشتن.  دايهگهورە 

بووەوە. ئههۆن  هکه  ما باوەگهورە   ئهوان  و  دايهگهورە 
دوايی  کردنهوە.  کۆيان  و  شۆرد  کوچکيان  و    قاپ 

بچن بوو  له زەنگی درگايان    گهرەکيان  بخهون، کهچی 
ی ئهوانبهاليانهوە سهير بوو  دا!   ههرگيز وانهبووە   ،لهما

وارە درەنگ له   درگا بدەن. زەنگی ئ

گوتی  و  دايهگهورە  کردە  ڕووی  وابزانم  «باوەگهورە 
  «! کی له بير چووب ک له دۆستهکانی تۆب شت   يهک

  . ئهوەی گوت و خۆی چوو درگای کردەوە
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هکهی له کوودەن وە    باوەگهورە گو وەرگرت و بۆنی پ
گوتی  کهرد هکهت    و  زۆر  گو بۆنيشی  و  جوانه  زۆر 
م  خۆشه به ککاکيله!  !  بهم    پرسيار ههيه  بۆت  تۆ 

  له دەرەوە بی؟  درەنگوەخته

  ئۆتوبوسه پ نهدەکراشۆفيری  کوودەن گوتی ئاخر باوکم  
 ! ن   زووتر بم ه

ک. پڕی کرد له  دان و گو هکهی خسته ن باوەگهورە گو
زی الی سهرينهکهی دان داينا.    ئاو. لهسهر م

باوەگهورە دەيو يست به پادزە بڕواته دەرێ. کهچی دان  
ب  خهو  باوەگهورە  له  ديتی  کردەوە  هات.چاوی  هخهبهر 

کساندر بۆی   هڕۆزەکه کرد و گوتی ئال ئاماژەی بۆ گو
ناوی.    ه
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ی کساندر!«خۆيدا گوتی   دان له د ی ئهها ناوی    ئال ئهس
.    کوودەن. ئهو کوڕە که دەيويست له پهنای منهوە دانيش

الفڕيدا گای ئ رە ج شی  من گوتم ئ رە دان   يه. بۆت ههيه ل
تهوە و تا ئه   »دەگهڕ

دا زرينگاوە.  هۆنراوەيه  دەنگی ئهم ی دان بهوجۆرە    له گو
کوتبووی.  دايکی  دەڕواکه  و  دێ    - «بهختهوەری 

ی ههب  بهختهوەر   » ئهوکهسهيه دان

م نا،   ڕا بوو بهردەوام وایبه   دەگوت. ڕەنگه ئهويش   ڤ
  دەيگوت!  ههر ئهوەی گوتب که دايکم

سهرينهکه پهنای  زی  م لهسهر  سوورەکه  ڕۆزە  ه    گو
  م دان له شيرين خهودابوو. دەشناوە. به

ی   بی شهشهم. چاوەڕ بی حهوتوم بن.کۆتايی کت  کت


