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ڕۆژ کی زۆر خۆشی مانگی گو نه .پشوودانی جهژنی
پاکه .خۆرەتاو پڕشنگی داوە له دوندی خانوەبهرزەکانی
شار.
خه ک پهنج رەی ما هکانيان ئاوا هکردووە .يهکهم
ئهوانهی که له خانووە سپييه بهرزەکاندان .دووەم
ئهوانهی که له با هخانه بۆرەکاندان .به دوای ئهواندا
ئهوانهی که له خانووە سهوزەکاندا دەژين.
کهچی له خانووە زەردەکهی ما ی دان
ئاوەدانی نابينرێ!

هيچ نيشانهی

هيچ باوک ک نايتهدەرێ بچ له سندوقی پۆست ڕۆژنامه
بن !
هيچ پشيلهيهک به دوای مشکگرتندا ڕاناکا.
هيچ کچ ک له ماڵ دەرناکهوێ که له ن و م رگ و
چيمهندا له گو ن بگهڕێ و گو ه سوورە بچن .
بيباتهوە ما و له گو دانی خا و له بهر پهنج رە داين .
هيچ کچ ک ديارنييه!
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ڕەنگه بپرسن »مهبهست چۆن کچ كه؟«
ديارە که مهبستمان »دان « يانی »دانييهﻻ«يه!
واديارە لهم ڕۆژەدا که مهبهستی ئ مهيه ،دان له ما نييه.
چونکه کات ک هاوپۆلهکانی»کوودەن« و »م تبرگی« و
»بهننی« هاتن بۆﻻی و لهﻻيهن مامۆستاکهيانهوە
ه لکهی ڕەنگکراوی جهژنی پاکيان بۆ ه نا بوو .له
زەنگی درگايان دا هيچکهس درگای ل نهکردنهوە!
ههموويان بۆ دان د پهرۆش بوون .ئاخر حهوت حهفته
بوو دان نههاتبوو بۆ قوتابخانه! لهو دەمهوە که
پشوودانی حهفتهی وەرزش بوو هيچکهس دان ی
نوديبوو! بۆيه بۆيان ببووە پرسيار» .تۆ ب ی چی رووی
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داب ؟« يهک دوو تا س جار له زەنگی درگايان دا و
چاوەڕوانيان کرد .به م فايدەی نهبوو.

م تبرگی گوتی»نهکا له تهنياييدا مردب !«
بهننی گوتی»دەتوانين ه لکهنووق هکه هه پچڕين ل ی بخۆين«
کوودەن گوتی»نا ،نهمردووە!«ه لکهنووق هکانی توندگرت و
شاردنيهوە
گوتی »من بۆی هه دەگرم تا دان
ههرکوێ ب ههر دەگهر تهوە«

له نۆرشۆپينگ يان له

بهننی مۆڕەيهکی له کوودەن کرد و گوتی »ئهی ئهگهر هاتوو تا
ئهود تهوە نووق هکان ڕەق بن و تاميان ناخۆش ب چی؟«
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کهس گو ی نهدا به قسهکانی بهننی! ئهوان ڕۆيين .بهننی ش به
مۆڕە و بهڕ يکردن!

6

ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی – بهشی )(٢

دان له نۆرشۆپينگ ،ئهو شارەی که باشترين دۆستهکهی لهو يه،
نييه.
ئ ﻼفڕيدای دۆستيشی لهم کاتی پشوودانی جهژنی»پاکه«دا لهوێ
نييه.
ئ ﻼ فڕيدا لهگهڵ دايکی و خۆشکه چکۆ هکهی چوون بۆ
دوورگهی هاوينی خۆيان .گهرەکيانه خانهباخهکهيان پاک و
خاو نکهنهوە تا تهزووی زستانی ل دەرچ !
ئ ﻼ فڕيدا خهريکه تۆڕی جا جا ووکهی پهنج رەکه که پڕە
لهم شی مردوو خاو ندەکاتهوە.
دايکيشی خهريکه مهشکه تۆپيوی ژ ر کومۆدەکهی ئاشپهزخانه
و ژ ر وەجاخهکه خاو ندەکاتهوە.
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ههموويان خهريکن عهرز و ديوار گسک ئهدن .جيگا و بان
بهمزووانه
چونکه
شتومهک دەشۆن.
هه دەخهن.
»ئۆففه«زڕباوکی ئ ﻼفڕيدا د ی بۆ ﻻيان .حهزدەکهن ما هکهيان
پاک و خاو ن ب .
کاری ن وما يان تهواو دەب  .دايکی ئ ﻼفڕيدا »سۆنيا« دەچ ته
دەرێ .باخچه و سهوزيکارييهکهی بژار دەکا ،و بهردبژ ريدەکا.
گو هکانيشی ئاو .ئدا .بهتايبهت ئهو نهمام و گو نه که له شارەوە
لهگهڵ خۆی ه ناونی و لهوێ ناشتوينی.
ئ ﻼفڕيدا ش ئاوپاش کی پڕکردبوو له ئاو ،و بهدوای دايکيدا
دەڕۆيی و کۆمهکی دەکرد.
چکۆلهی
چکۆلهکهشی»ميراندا«ئافتاوەيهکی
خوشکه
هه گرتوو ،به دوای ئهواند ڕادەکا .ئهويش ﻻسايی ئهوان
دەکاتهوە و گوڵ ئاودەدا.
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وەخت ک ئ ﻼفڕيدا ئهوەی بينی ،ئاوپاشهکهی خۆی وەﻻنا و چوو
بۆﻻی ميراندا و گوتی»ئهوانه ئاويان ناوێ! گو هباو لکه
خۆڕسکه .دايکم ئهو گو ی خۆشناوێ«
ميراندا دە »گو هباو لکه جوانه!«بهردەوام دەب له ئاودان.
دايکيان بانگيان دەکا و دە »کاتی ئهوەيه بچين بهو
پاپۆڕەتاکسييه ئوففه ب نين«
به م ئ ﻼفڕيدا سهری ڕادەوەش ن و دە »من و ميراندا نايهين.
ئ مه يارييهکی خۆش دەزانين ،پ کهوە بازی دەکهين«
ميراندا دەپرس »چ بازييهک؟«
ئ ﻼفڕيدا دە »بوت ی به پۆستناردن!مروڤ نهمهيهک دەنووس .
دەيخاته بوت کهوە .بوت هکه دەخاته دەرياوە .ئاو دەيبا بو و ت کی
ديکه« ميراندا دەپرس »باشه ،جا ،ئهوە قازانجی چييه؟«
ئ ﻼفڕيدا دە »يهک ک پهيدای دەکا .نامهکه دەخو ن تهوە«ئهوەی
گوت و بهپهله چووە ژوورێ .کاغهز و قه همی ه نا لهگهڵ
بوت ک و لهبهر خۆيهوە دەيگوت»دەزانم چی بنووسم .دەمهوێ
بانگهوازبکهم که دان پهيداکهن!«
ئاخر ئهويش نهيدەزانی دان له کو يه! بۆيه ئ ستا کاتی ئهوە بوو
که بانگهواز بکا و به دوايدا بگهڕێ.
بهردەوامه...
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