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نه. پشوودانی جهژنی   کی زۆر خۆشی مانگی گو ڕۆژ
پاکه. خۆرەتاو پڕشنگی داوە له دوندی خانوەبهرزەکانی  

  شار.

يهکهم   هکردووە.  ئاوا هکانيان  ما رەی  پهنج ک  خه
دووەم  بهرزەکاندان.  سپييه  خانووە  له  که  ئهوانهی 

به بۆرەکاندان.  هخانه  با له  که  ئهواندا   ئهوانهی  دوای 
  ە سهوزەکاندا دەژين. و ئهوانهی که له خانو

نيشانهی   هيچ  دان  ی  ما زەردەکهی  خانووە  له  کهچی 
  ئاوەدانی نابينرێ! 

ک نايتهدەرێ بچ له سندوقی پۆست ڕۆژنامه   هيچ باوک
 ! ن   ب

  هيچ پشيلهيهک به دوای مشکگرتندا ڕاناکا. 

ک   کچ و  هيچ  رگ  م و  ن له  که  دەرناکهوێ  ماڵ  له 
  . بچن سوورە  ه  گو و  بگهڕێ  ن  گو له  چيمهندا 
  . رە داين دانی خا و له بهر پهنج بيباتهوە ما و له گو

ک ديارنييه!    هيچ کچ
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كه؟ « ڕەنگه بپرسن    » مهبهست چۆن کچ

» يانی «دانييهال»يه!    ديارە که مهبستمان «دان

مهيهواديارە لهم ڕۆژەدا که مهبه نييه.    ،ستی ئ دان له ما
تبرگی» و   ک هاوپۆلهکانی«کوودەن» و «م چونکه کات

و  «بهننی»   بۆالی  مامۆستاکهيانهوە      لهاليهنهاتن 
نا ه بۆ   پاکيان  جهژنی  ڕەنگکراوی  لکهی  له    ه بوو. 

  هيچکهس درگای ل نهکردنهوە! زەنگی درگايان دا

پهرۆش بوون. ئاخر حهوت حهف ته  ههموويان بۆ دان د
که   دەمهوە  لهو  قوتابخانه!  بۆ  نههاتبوو  دان  بوو 
ی   دان هيچکهس  بوو  وەرزش  حهفتهی  پشوودانی 

ی چی رووی  يان ببووە پرسيار.  يه بۆ نوديبوو! بۆ  «تۆ ب
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و   »؟داب دا  درگايان  زەنگی  له  جار  س تا  دوو  يهک 
م فايدەی نهبوو.  .چاوەڕوانيان کرد   به

  

تبرگی گوتی !» «نهکا له  م   تهنياييدا مردب

ی بخۆين»  پچڕين ل هکه هه لکهنووق   بهننی گوتی«دەتوانين ه

و   توندگرت  هکانی  لکهنووق نهمردووە!»ه گوتی«نا،  کوودەن 
  شاردنيهوە 

له  «گوتی   يان  نۆرشۆپينگ  له  دان  تا  دەگرم  هه بۆی  من 
تهوە ب ههرههرکوێ     » دەگهر

تا  هاتوو    ئهی ئهگهر «بهننی مۆڕەيهکی له کوودەن کرد و گوتی  
هکان ڕەق بن و تاميان ناخۆش ب چی؟ تهوە نووق   » ئهود
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ی نهدا به قسهکانی ب به    ش   بهننی   .ننی! ئهوان ڕۆيين ه کهس گو
يکردن   ! مۆڕە و  بهڕ
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يه،  دان له نۆرشۆپينگ، ئهو شارەی که باشترين دۆستهکهی   لهو
  نييه. 

الفڕيدای دۆستيشی لهم کاتی پشوودانی جهژنی  »دا لهوێ  پاکه«ئ
  نييه. 

بۆ   چوون  هکهی  چکۆ خۆشکه  و  دايکی  لهگهڵ  فڕيدا  ال  ئ
و   پاک  خانهباخهکهيان  گهرەکيانه  خۆيان.  هاوينی  دوورگهی 

 ! دەرچ نکهنهوە تا تهزووی زستانی ل   خاو

تۆڕی   خهريکه  فڕيدا  ال  پڕە  ئ که  رەکه  پهنج ووکهی  جا جا
ندەکاتهوە.  شی مردوو خاو   لهم

ر کومۆدەکهی ئاشپهزخانه   دايکيشی خهريکه مهشکه تۆپيوی ژ
ندەکاتهوە.  ر وەجاخهکه خاو   و ژ
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بان   و  جيگا  ئهدن.  ديوار گسک  و  عهرز  خهريکن  ههموويان 
بهمزووانه   چونکه  دەشۆن.  شتومهک  دەخهن.  هه

الفڕيدا  هکهيان   «ئۆففه»زڕباوکی ئ ی بۆ اليان. حهزدەکهن ما د
 . ن ب   پاک و خاو

ته   دەچ الفڕيدا «سۆنيا»  دايکی ئ  . دەب تهواو  يان  وما ن کاری 
ريدەکا.    دەرێ.  باخچه و سهوزيکارييهکهی بژار دەکا، و بهردبژ

نه که له شارەوە   هکانيشی ئاو. ئدا. بهتايبهت ئهو نهمام و گو گو
ناونی و لهوێ ناشت    وينی.  لهگهڵ خۆی ه

دايکيدا   بهدوای  و  ئاو،  له  پڕکردبوو  کی  ئاوپاش ش  الفڕيدا  ئ
  دەڕۆيی و کۆمهکی دەکرد.  

چکۆلهکهشی  چکۆلهی  خوشکه  «ميراندا»ئافتاوەيهکی 
ئهوان   السايی  ئهويش  ڕادەکا.  ئهواند  دوای  به  گرتوو،  هه

 دەکاتهوە و گوڵ ئاودەدا.
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الفڕيدا ئهوەی بينی، ئاوپاشهکهی خۆی وەال  ک ئ نا و چوو  وەخت
گوتی و  ميراندا  لکه  بۆالی  هباو گو ناوێ!  ئاويان  «ئهوانه 

ی خۆشناوێ»    خۆڕسکه. دايکم ئهو گو

لکه جوانه!»بهردەوام دەب له ئاودان.  هباو «گو   ميراندا دە

بهو   بچين  ئهوەيه  «کاتی  دە و  دەکا  بانگيان  دايکيان 
نين»    پاپۆڕەتاکسييه ئوففه ب

الفڕيدا سهری   م ئ ن و دەبه «من و ميراندا نايهين.  ڕادەوەش
کهوە بازی دەکهين»  مه يارييهکی خۆش دەزانين، پ   ئ

  «چ بازييهک؟» ميراندا دەپرس

الفڕيدا دە .  ئ ی به پۆستناردن!مروڤ نهمهيهک دەنووس «بوت
کی   ت هکه دەخاته دەرياوە. ئاو دەيبا بو و کهوە. بوت دەيخاته بوت

  شه، جا، ئهوە قازانجی چييه؟»«با ميراندا دەپرس ديکه»

تهوە»ئهوەی   ن ک پهيدای دەکا. نامهکه دەخو «يهک الفڕيدا دە ئ
لهگهڵ   نا  ه همی  قه و  کاغهز  ژوورێ.  چووە  بهپهله  و  گوت 
ک و لهبهر خۆيهوە دەيگوت«دەزانم چی بنووسم. دەمهوێ   بوت

  بانگهوازبکهم که دان پهيداکهن!» 

ستا کاتی ئهوە بوو  ئاخر ئهويش نهيدەزانی دان له کو يه! بۆيه ئ
 که بانگهواز بکا و به دوايدا بگهڕێ. 
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کی جوان نووسی: «بانگهواز الفڕيدا به خهت   » ئ

شاری   دوورگهگهلی  له  دوورگهيهک،  له  تهنيام.  کی  کچ من 
کم ههيه، له   نهيه.  نۆرشۆپينگ دەژيم. من تهنيا دۆست دنيادا ب و

م گوم ستا ل م ئ   بووە! بۆيه بانگهواز دەکهم.   به

 

»يه. سپيکهالنه، چاوەکانی شينه. ههميشه   دۆستهکهم ناوی«دان
  شاد و  

کهنينه.     دەم به پ
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خۆش نييم! يهکهم لهبهر ئهوە باشترين دۆستهکهم ل   م من د به
م   نم پ خۆشنييه. چونکه  ونبووە. دووههم له قوتابخانهيهک دەخو

م باشنييه!    مامۆستاکهم لهگه

ۆز   ئا بيری  توزێ  ڕەشبينی  دەدا.  پشوو  و  دەنووس  ئهمه 
. بهو لهونه زەينی   ن مهکهی ڕادەوەش نی و قه کردووە. ڕادەم

ن دەکاتهوە     خاو

ناوی   ههيه  کی  دەستگيران «گيانی»يه.  ناوی  دان  باوکی 
بوو!   دەستگيرانی  م  ب دەب  م  به ڕا»يه.  به  «ڤ ستا  ئ کهچی 

ک جايا بوونهتهوە!    هۆيهکی ناديارەوە کهس نازانی چييه ل

 

بهخۆی   و  ن  ڕادەم ت ددانی.  ر  ژ ته  دەن همهکهی  قه الفڕيدا  ئ
بنووسم.   وای  ئهوەيه  بنووسم!گرينگتر  وای  پيويستناکا  نا  دە 
ندەوە   خو هپۆستهکهی  بوت و  ن نامهی  ک  کهس هاتوو  ئهگهر 

م   . بهزان له دان دەگهڕ
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ئوففه   وەرە،  «زووبه  دە و  دەکا  بانگی  دايکی  کدا  پڕ له 
يه!»    چاوەڕ

و   ن  ڕادەوەش سهری  جوابدا  له  الفڕيدا  ئ کهچی 
«نووسينهکهم تهواو نهکردووە»    دە

ئاو   له  پڕکا  ئاوپاشهکهی  هاتبوو  ڕاکردن  به  که  «ميراندا»ش 
ه جوانهکانم ئاو نهداوە»  «منيش گو   دە

بڕۆن  دايکيان   بيکهن  دەتوانن  دوايهش  «ئهوکارانهی  دە
  جليسقنهجات لهبهرکهن!» 

 

يهوە»  ڕە دەبين تا تۆ دەگهڕ مه ل الفڕيدا دە «نا،دايکه ئ   ئ

ه سهر   «نا، ناب بير لهوە بکهوە ئهگهر ميراندا بچ دايکی دە
ته ئاوەکهوە!»    سهکۆی کهنار ئاو بخزێ و بکهو

الفڕيدا السايی دايکی دەکاتهوە   ، «ئهودەم ب ميراندا دەبين» ئ
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«يان من به تهختهبهردەکاندا سهردەکهوم و دەچم بۆ   ميراندا دە
وەوە دەدا!»  و جهنگهڵ و توولهمارێ پ   ن

  ميراندا زۆر جار ئهم قسهی له دايکی بيستووە. السايی دەکاتهوە. 

، چاوی   دەب «خهمتنهب ئاگام ل نيا دەکا و دە الفڕيدا دايکی د ئ
ناگ   رم» لهێ هه

يی خافڵ   ن بهدە  «به رەکهی دەکا و دە دايکی تهماشای کاتژم
  نابی!» 

نب يهک چرکهش ل خافڵ نابم»  الفڕيدا دە «به   ئ

ن ئهدەی   «به ئهگهر به تهختهبهردەکاندا  ميراندا به دايکی دە
و جهنگهڵ گهڕايهوە بهستهنيمان بۆ بکڕی!   » نهچم بۆ ن

يان   گو کهوتووە.  وەدرەنگی  بۆ  دايکی  دەستيان  نادا.  پ
ن و دەڕوا.   ڕادەوەش
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الفڕيدا، ئا  پاشی يارييهکهی به  و«ميراندا» خۆشکه چکۆلهکهی ئ
لکهکانی.   باو ه  گو الی  بۆ  گهڕاوە  ڕاکردن  به  دەستهوە، 
مابوو   کی  کهم بوو.  نووسين  کاغهز  سهرگهرمی  الفڕيداش  ئ

نا دەکرد.  ی و . خهريک بوو روخساری دان   تهواوب

 

نامهنووسينهکهی تهواو کرد. کاغهزەکهی لووله کرد و خستييه  
تن چوو بۆ الی ميراندای   هکهوە. سهرەکهی ناوە و به هه و بوت ن
سهرسهکۆی   بۆ  ی  ب م  لهگه پرسی«دەتهوێ  ی  ل  . خوشکی 

هکه دەخهمه دەرياوە تهماشای   ک بوت   بکهی؟» ماسيگرتن. کات

 . ن   ميراندا سهری ڕادەوەش

الفڕيدا دە «بۆ چی نهيهی؟»    ئ
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شتا گوڵ ئاودانم ماوە»  «ه   ميراندا دە

هکانت يهک به يهک ئاو دراون»  «گو الفڕيدا دە   ئ

«نا، ههموويانم ئاو نهداوە»    ميراندا دە

مهوە!»  رە به تا من دەگهڕ «باشه، کهوايه ههر ل الفڕيدا دە   ئ

«باشه به چاوان» ميراندا به سه   ر دە

ی بووی؟»  «نهچی بۆ هيچ کوێ، حا الفڕيدا دە   ئ

 ميراندا به سهرلهقاندن دە باشه. 

 

ته سهر   هکه دەهاو ، بوت هشه بب الفڕيدا داوايه ب ئهوەی هه ئ
سهر   ته  دەکهو پ  ش هکه  بوت ئاوەکه.  و  ن بۆ  پان  کی  تۆڕ

ست و تهماشای د  ک دەو الفڕيدا ئيست ک. ئ ەکا. له بهر  شهپۆل
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و   ببين  بانگهوازە  ئهم  ک  کهس ی  ب «تۆ  دەپرس خۆيهوە 
تهوە؟»  ن   بيخو

ی   ت بينی پ نييهوە! ئهگهر دان ئهو کهسهی که ئهم کاغهزە دەخو
م بۆی تهنگبووە. شهو   ب تهلهفۆنم بۆ بکا! زۆرم بير کردووە، د

گاوە له  ی  و ڕۆژ بير  دەکهم. دوايه بادەداتهوە بهرەو ماڵ. بهڕ
تهوە: بهرخ    ۆيهوە ئهم گۆرانييه به اينگليسی دە

کهم چووە بۆ سهر  « کهم چووە بۆ دەريا، هاوڕ باشترين هاوڕ
وە   وە!بگهڕيوە بۆ الی من. بگهڕ ی ئازيزم بگهڕ ڕووبار. هاوڕ

وە ئازيزەکهم. بيرت دەکهم   »  ڕەزاسوک، بگهر

ئاوی   ئهجار  دەگۆڕێ.  گۆرانييهکه  کستی  ت ک  کهم الفڕيدا  ئ
  :   دە

  

ی خۆشهويستم  چووە بۆ دەريا. يان چووە بۆ سهر ڕووبار.  « دان
وە ئازيزەکهم.   وە، بگهڕيوە بۆ الی خۆم. بگهڕ دان گيان بگهڕ

 بيرت دەکهم» 
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دەوروبهری   مات ڕوانييه  و  دەنگ  ب الفڕيدا گهراوە،  ئ ک  کات
داد کواخۆی. ئهودەم وەبيری     «ميراندا؟»هاتهوە، ئهی داد و ب

بۆ  يهکبه چووب  نهکا  وای،  چاويئهخۆی«ئهی   «! ب ڕا،  و گ
چيمهنهکه    » ميراندا«ئاوپاشهکهی      تهماشايکرد  سهر  له 
درابوو.   فڕ

 

«خۆ من زۆرم پ نهچوو. چهن چرکه زياتر  لهبهر خۆيهوە گوتی
نهبم»   هۆش  سهر  له  ڕەنگه  کهوتمهوە.  نه  دوور  ی  بانگی  ل

    کرد«ميراندا!»

کی نهبيست. له خۆيی دەپرسی   م م وە ی نهچووب  «به تۆ ب
هاواری   دووبارە  تهپهکه؟»  سهر  تهختهبهردەکهی  سهر  بۆ 

  «ميراندا!» کرد 
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تووله   له  پڕە  تهپهکه  سهر  تهختهبهردەکهی  که  هاتهوە  وەبيری 
دڕوی. ههر بۆيه توولهمار   ه بههارەيشی زۆر ل مار! ديارە گو

و هکاندا نابينرێ.حهتا «ميرانداش نابينرێ» نا   له ن ڕەنگه    ،گو
به   ههيه  بۆی  نا،  م  به ئاوەکه.  سهر  سهرسهکۆی  بۆ  چووب 
تهمان لهگهڵ   تهوە! چونکه ئهو جار جارە گا شۆخی خۆی شاردب
ن.   بگهڕ دوايدا  به  خۆشه  ی  پ کرد.  شۆخيم  دە  دوايه  دەکا. 

لهک  «ميرادا!  کرد  بانگی  ديسانهوە  الفڕيدا  من  ئ نه  وازب ی؟  و
تهکردنم هيچ پ خۆش نييه!»    گا

ک نهبۆو. ئهمجار به ڕاکردن   م ههرچهن بانگی کهرد جواب به
بۆ سهر دياربوو.    چوو  ئاوەکه  وەوە سهکۆی سهر  لهو تهپهکه. 

  «ميراندای؟» ديسان بانگی کرد 

ی. ديتی پاپۆڕەکه دێ بهرەو سهکۆی   لهپڕ دەنگی پاپۆڕ هاته گو
ڕوانی  ئاوەکه.  ماڵ    سهر  بهرەو  «ئوففه»  لهگهڵ  دايکی 

نهوە.    دەگهڕ

ی ئهگهر   ک پهشۆکا. تۆب الفڕيدا ههرکه ئهوانی بينی بهجار ئ
» ديار نييه ب چی؟ ئاخر دايکم ههميشه  ميراندادايکم بزانی «

  باوەڕی به من ههيه. 
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 « الفڕيدا باشتر له من ميراندا دەناس   دايکی دەيگوت«ئ

و ڕاست  دەيگوت،  دايکی  لهم ڕۆژانهدا  ئهوەی  نمونه  بۆ  ابوو. 
ن   مندا ياری  کهرەسهی  دووکانی  بۆ  چبوون  کهوە  پ ک  کات
فرۆشتن دايکی گوتبووی «خۆتان سهرپشکبن له باتی شيرينی  

رێ!»  بژ   جهژنی پاک، ههرکهس دياری خۆی هه

م    بژارد. به الفڕيدا ملوانکهی مرواری پيرۆزەيی بۆ خۆی هه ئ
  يست. ميراندا، النکهی بووکلهی دەو

وە لهرزە!  قورتاند و کهوته ل   ميراندا لچی هه

گريان.   پهی  قو له  دای  يپڕبوو.  د ش  ميراندا  ماتبوو.  دايکی 
و دووکانه ئاوڕيان داوە بۆ الی ئهوان. دايکی   مشتهرييهکانی ن
گوتی«بهسه!   و  گرت  ميراندای  دەستی  شکاوە.  بهخۆيدا  زۆر 

الفڕيد  ئ لهوالوە   « دەچ ئابڕوومان  عهيبه  دەستی  مهگری  اش 
تر دەگريا. ميراندا   کرد به گريان! له خوشکه چکۆلهکهی بهکو
الفڕيدا   ئ ئازاربدا.  کی  خه ی  گو نی  ناقيڕ ئهو  وەک  قهت 
فينگهفينگ دەکا و بهب ههراوهوريا خۆی مات دەکا. ههرکهس  

يدادێ.     دەيبين بهزەيی پ
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دەگريت؟چيت   چی  بۆ  تۆ  ستا  گوتی«ئ تووڕەبوو  زۆر  دايکی 
  دەوێ؟» 

ال کی کرد و گوتی«زۆر ناڕەحهتم» ئ   فڕيدا فينگه فينگ

  دايکی پرسی«بۆچی ناڕەحهتی؟» 

الفڕيدا گوتی«بۆ ئهوەی النکهی بووکله بۆ خوشکهچکۆلهکهم   ئ
  ناکڕی» 

که   وابوو  يان  پ گوت،  چی  الفڕيدا  ئ بوو  ل يان  گو ئهوانهی 
هربانترين خوشکه گهورەيه.  الفڕيدا م   ئ

بهته خۆی وای     بيردەکردەوە!) (هه

ی نهرم بوو. النکهی بووکلهی بۆ « »  ميرانداسۆنيای دايکی د
  کڕی. 

  ئهمجار بهخۆشييهوە له دووکانهکه دەرکهوتن. 

لکهيهکی پڕ   جاران دايکيان له «جهژنی پاکدا» ههر يهکهی ه
نهکهوت. له باتی   م ئهم جهژنه وا ڕ ی بۆ دەکڕين. به له نووق

بۆ ميراندا کڕی. و ملوانکهی    نووقڵ و شيرينی النکهی بووکلهی 
کهيفخۆش   و  ڕازی  کچهکان  الفڕيدا.  ئ بۆ  پيرۆزەيی  مرواری 
فهقيرتر   کوڕۆن  سهت  چونکه  دايکيان  سۆنيای  م  به بوون. 

  کهوت خهمگين بوو. 
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باشتر   ههمووکهس  له  الفڕيدا  دەيگوت«ئ خۆيدا  ی  د له  سۆنيا 
  ئاگای له خوشکهچکۆلهکهيهتی» 

الفڕيداش له بيری   ئهوەدا بوو. که ميراندا گوم ببوو. ئهويش  ئ
نهيدەزانی له کوێ بۆی بگهڕێ! بهمزووانهش دايکی و «ئوففه»  
دەگهڕانهوە. له رەنگه دايکيان له خۆی بپرسی «کوا کچهکان؟  

  بۆ نههاتوون بۆ سهر سهکۆی ئاوەکه!» 

الفڕيداش ههر   م نهيدەزانی که ميراندا گوم بووە. لهوانهيه ئ به
. ت  ی بۆ کوێ چووبن؟ گوم بووب  ۆ ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢٢ 
 

  ) ٦بهشی (   –ئهوينداربوون باشترە له ب ئهوينی 

  

وەکهی ڕوو له دەريا.   تن خۆی گهياندە سهر ک الفڕيدا به هه ئ
به   چاوی  لهوێ  دياربوو.  وە  ل سهراوەکهی  سهکۆی  وە  لهو
کۆگايهک پووشکه و چيلکهی وشک کهوت. ئهوە دەستهچيلهی  

ز له دارستان بڕی بووی بو سووتمانی  «ئوففه» پايئاگر بوو که
بههاری دانابوو. ههروەها چهن کۆلکه داريشی بڕيبوو بۆ ئاگری  

ن و جهژنی به هارە.    مانگی گو

 

ال فڕيدا ئهو کۆگا پووش و چيلکهی بينی به خۆی گوت  ک ئ   کات

 « دا هيچکهس نامبين و ئهو کۆگايهوە. لهو   «ئهها، دەچمه ن

و کۆگاکهوە. بهپووش و چيلکه خۆی   خۆی کۆم کردەوە چووە ن
ک   وەخت دروستکرد.  ئهشکهوت  وەکوو  گاکهی  ج و  داپۆشی 
و پووشکه و چيلکهدا. قرچه قرچ و خشه خش   خۆی کردا به ن
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ل کرد. وای نواند   م ئهو گوێ بهوە نادا، خۆی ل گ دەهات. به
  که ئاگای ل نييه! 

و لق و دڕ را خۆی کرد به ن ووی داری سنهوبهردا. دڕووی  خ
لق و چڵ وەکوو دەرزی و سووژن دەچوو به لهشيدا. دەست و  
م ترسی ئهوەی که دايکی بزان «ميراندا»   ی دەکزاندەوە. به پ
هوە   نا به  دڕوانه.  لهو  بوو  زياتر  شی  ئ جار  ههزار  گومبووە 
ئهگهر   وە؟  بهگهڕ ڕۆيوی  ی  کو بۆ  «ميراندا!  کرد  هاواری 

يهوە من   م. ئهوکاته ههموو  نهگهڕ ک به دواتدا ب ناتوانم ههنگاو
پ   له  حهوتوو  چهن  دوای  لهوانهيه  م.  دەگهڕ ههربۆت  ژيانم 
لهوە   بير   « «دان ی  بۆ  ڕويی  ی  خهيا ئهوە  دوای  بکهوم. 

دەنگی قسه لهگهڵ دان دەکا.    دەکردەوە، به ب

کهوە قسه نهکهن   الفڕيدا و دان ئهگهر به دەنگی بهرزيش پ ئ
کهوە قسهدەکهن. باش له يهکدی  بهڕواني  نی له يهکدی، به چاو پ

ی دەبن.    حا

ته که  بيری تيژی ئهو دوانه وەکوو« تی فرياکهوتن. ئهو ڕاک ڕاک
کيان لهسهر پردەکهوە بهربوووە   ن. جار لهسهر گهمييهوە دەيهاو

  » زوو دەگهنه فريای يهکدی. پردەکهی ڕووخاند 

ت  ! هاواردەکرد«دان بهخۆی  يهک  الفڕيدا  ی؟فريام  ئ کو له  ۆ 
ين و پهيدايکهين. له ههر کوێ ههی   کهوە بهدوای ميراندادا بگهڕ

 زوو وەرە!» 
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  ) ٧بهشی (   –ئهوينداربوون باشترە له ب ئهوينی 

  

يه که له   دانی خۆی ههست دەکا که ههميشه بهختهوەرە! ئهو دان
بهناوی   دەنووسی.  کی  ب کت بوو  خهريک  يهک  ژيانی  «پۆلی 

  » خۆشی من 

  ! يه؟دان ستا له کو   ئهی ئ

ک مامۆستا ندييهوە. کهکات   مان له پۆلهکهدا بۆی خو

  «کوودەن» گوتی «زياتر له باری بهختيارييهوە بنووسه!» 

فريا   دان  م  ئهوەی  به  . بنووس زياتر  لهوە  نهکهوت 
ش پشوودانی حهفتهی   نووسيبووشی لهبير نهما. له پۆلی دووەم پ
زەکهی دان دانا.  کی له سهر م  وەرزش، مامۆستاکهمان دەفتهر
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ستا کاتی بهردەوام بوونی نووسينی چيرۆکهکهمه.   دان گوتی «ئ
کی بير    -دەکرێ بنووسم ژيانی خۆشی من   بهشی دووەم» کهم

کردووە. له خۆيی پرسی«ئهمجارە لهبارەی چييهوە بنووسم؟»   ل

 

دەکا   ههست  ئهو   . ههرچييهکب  . بهختهوەرەب دەتوان  دان 
و ماکاڕۆنی، يان پاستا  بهختهوەرە.    ی بهوە خۆشه که بۆ ش ئهو د

ويان ههيه.    و پای س

جگه له نۆک و   کی پ خۆشه. ب بهته دان ههموو خواردن هه
بهنۆک سهرمام  « نۆکاو. سهيرە ئهودەمهی چکۆله بوو، دەيگوت  

 «!   دەب

ژە بزانه چۆنه» ههرچيهند دايهگهورەی دەيگوت  ی بچ   «تۆ ل

نييه   تخۆش  پ دەيگوت«ئهگهر  و  دەکهوت  فريای  باوکی  م  به
  مهيخۆ» 
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چوارساڵ تهمهنی بوو. دەچووە    ئهم مهسهلهيه ئهودەم بوو که دان 
ی بهوە خۆش دەبوو که له سهر کۆشی   ن. ئهو د باخچهی مندا
مامۆستا خۆشهويستهکهی دانيش و ههست به بهختهوەری بکا.  
بۆ   بهچکهپشيلهيهکيان  که  بوو  ندا  سا شهش  تهمهنی  له  دان 
ک   پارک له  ڕاکردن  بۆ  چبوو  ک  کات باوکی  دۆزيبوەوە. 

پ بهچکه  م  دۆزيبويهوە.  به دەيمياوان.  کدا  قهفهس له  شيلهکه 
وێ   له  پشيلهيهی  بهچکه  ئهو  ک  دەربازکا.  خۆی  نهيدەتوانی 

 . دابوو کهس نهيدەزانی. ڕەنگه کهسيش ههرگيز نهزان   فڕ

خستبوويه   و  گرتبوو  هه بهچکهپشيلهکهی  دان  باوکی 
خۆشييان   له  دان   . دان بۆ  نابوويهوە  ه و  وەکهيهوە  ک

  شاگشکهببوو! 

ندا بوو لهگهڵ باشترين دۆستی   ک له تهمهنی حهوت سا دان کات
الفڕيدا» ببوونه ناسياو، خۆی به بهختهوەرترين   خۆی يانی «ئ
الفڕيدا دەبوو باربکا بۆ شاری   مرۆڤ دەزانی تا ئهو دەمهی که ئ
نۆرشۆپينگ. دان بهوە  زۆر نارەحهت بوو. هيوای نهبوو که  

ته م نا، له پۆلهکهيان هاوڕيی باشی  ههرگيز خۆشحاڵ ب وە! به
لهگهڵ   تايبهت  به  بوو.  خۆشحاڵ  ئهوانيش  لهگهڵ  که  ههبوو 
که   ديارە  دەکرد.  کايهيان  کهوە  پ ک  ڕۆژ ههموو  «کوودەن» 
تبوورگ» و «بهننی» ش   ی ديکهش ههبوو. وەکوو «م هاوڕ
م ويکان و ميکان   جار و باريش لهگهڵ «ويکان و ميکان» به

ی تووڕە د  ەبوون چونکه زۆرتر لهگهڵ کوڕەکان کايهی دەکرد  ل
دان ئهودەمه بوو که   م خۆشترين دەم بۆ  لهگهڵ ئهوان. به تا 
الفڕيدا بدا.   بتوان سهفهر بکا بۆ شاری نۆرشۆپينگ و سهر له ئ



 
 

٢٧ 
 

دەچوو.   گاکه زۆر دوور و زۆری پ م ئهوە خراپبوو که ڕ به
  ههر بۆيهش نهتدەتوانی زوو به زوو سهفهربکا. 

ش توانيبووی سهربهخۆ سواری قهتار ب   حهوت حهوتوو لهوەپ
کهيف   قهتارەکه  ويستگهی  گهيشته  تا  نۆرشۆپينگ.  بهرەوا  و 
م  ناخۆشييهکهی ئهوەبوو که هيچ کهس نههاتبووە   خۆشبوو.به

  بهرەو پيری. 

بۆ   ن بيبهن  الفڕيدا و دايکی ب وابوو ئ سهری سووڕما! بڕيار 
ديار هيچکهس  کهچی  خۆيان.  ی  چيبکا.    ما نهيدەزانی  نهبوو! 
  ناچار سواری قهتار بوو و گهڕاوە. 

  . بوونس تازەکهيدا  به  لهکت بهسهرهاته  ئهم  نهيدەويست  دان 
بابهتانهبکا که خۆشی بۆ   ئهم نوسراوە دب باسی ئهو  دەيگوت 
له پشووداند   له قوتابخانه  گوزەراوە. وەک ئهو کايهخۆشانه که 

  لهگهڵ هاوپۆلهکانی دەيان کرد.

به  مند  دژ  و  قارەمانن  کايانهدا  لهم  که  دەکهنهوە  وابير  ن  ا
شهڕ   سکهپهيکهر  ئ و  جنۆکه  گهورە،  ووکهی  جا جا بهدفهڕی 

 دەکهن. 
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کدا توشی   م له پڕ دان وای بيردەکردەوە باسی ئهوشتانه بکا. به
قورسی   دەب  گوتبووی  دکتۆر  بوو.  ملهخڕە  و  شه  ئ گهروو 

قوتاب ئهودەمهش که  بخوا!  دان  پنيسيلين  کردەوە  پ دەستی  خانه 
ڕا»ش   ههر نهخۆش بوو. سهير ئهوە بوو لهودەمهدا باوکی و«ڤ
نهشيزانی بوو لهسهر چی   دان ههر  کچبوو»کهچی  وانيان ت ن

کچبوو!  وانيان ت   ن

باوکی دان تووشی خهمۆکی ببوو. بۆيه سهفهری کرد بۆ شاری  
تهوە.  »  «ڕۆم بهحهس ک  تۆز ئهوەی  بۆ  خزمهکانی  الی  بۆ 

ش زۆر ناڕەحت بوو.  هه   بهته دان

ههست   دەکهن  بهختهوەری  به  ههست  که  ئهوکهسانهی  ن  دە
بهرگهی   چونکه  ن.  کدەشک ت زووتر  ناخۆشيدا  له  و  ناسکترن 

  بهدبهختی ناگرن!  

ڕا»   زياتر له دان و باوکی ههستی به بهدبهختی خۆی دەکرد. «ڤ

ک   ههمووشت که  بکا  ک  کار دا  بڕياری  زانی،  دان  ک  کات
شهکهی  وەک م فريانهکهوت. گهروو ئ تهوە. به وو جاران چاک ب

هات به زۆر ههناسهی دەر   بوو بهکۆخه و تهنگهنهفهسی. وای ل
نا، ئهوندە دەکۆخی شين و   د دەهات. ههردەم کۆخه زۆری بۆ 

  ڕەش دەبووەوە! 

گوتی   بۆ  «باوەگهورەی  بيبهين  بهپهله  دەب  کب  ههرچۆن
  نهخۆشخانه. 
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ن بوو  پهله  به  «ئامبوالنس»بکا!  ئهوندە  بۆ  تهلهفۆن  که  هپهرژا 
نهکهی   ماش بۆالی  کرد  باوشی  وله  چا  پ کهوە  پهتو له  ی  دان
نهيان له سيپهالکی   ڕا و وەنا بۆ  ئۆرژانس. لهوێ خ ی پ خۆی. پ
کی   گرت. ئهودەم دکتۆر بۆی دەرکهوت که سيپهالکی چ دان هه
نهخۆشخانه   له  ک  ڕۆژ چهن  دەب  گوتبووی  دکتۆر  کردبوو. 

مهرەخهسی  ب جا،  تهوە.  چاکب تا  بدەن  نی  ئۆکسيژ و  خهوێ 
  دەکهين!  
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  )  ٨بهشی (   –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

  

ی باش نييه له سهفهرەکهی   ک باوکی دان زانی که دان حا کات
  گوڕاوە. 

يدەبوو.   ل ئاگای  و  دائهنيشت  تهختهکهی  پهنای  له  و ڕۆژ  شهو 
وەنهبوو که باوکی لهاليهتی و پهرەستاری  کهچی دان ئاگای له  

  ل دەکا! 

هيچ ئاگای له نهبوو که دايهگهورە وباوەگهورەش ههموو ڕۆژێ  
دەدا.   چهن جار دەهاتن بۆ الی و سهريان ل

دان له نهخۆشخانه نهيدەتوانی نه خواردن بخوا و. نهخواردنهوە  
ڕيگای   له  و  «بخواتهوە.  دەرمان  ۆپ  د ۆپ  د سڕۆمهوە» 

دماری   دەچووە  ڕاستهوخۆ  لوولهوە  لهو  دەدايه.  خواردنيان 
نييهوە.   خو
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نا و ڕوانی. ئهودەم زانی   ه چوو تا دان چاوی هه هکی پ ماوە
م کهس  که باکی   کی گوت. به ستاوە. بهسرته شت لهپهنايهوە و

گوتی  و  بهسهريدا  چهماوە  باوکی  نهگهيی!  «خۆشهويستهکهم  ت
وە گوت چی؟»    دووبارە بي

کناوە و هيچی نهوت!  م دان چآوی و   به

گهين دان گوتی   وە ت باوکی له دايهگهورە و باوەگهورە برسی«ئ
  چی؟»  

  بهرازۆکهکانيی کرد»باوەگهورە گوتی«وابزانم پرسياری 

ڕا» م گيانی گوتی«نا، پ   » ی کرد وايه پرسياری «ڤ

ڕا   گيانی دووبارە چهماوە بهڕووی دان دا و پرسی«دەتهوێ ڤ
  ب بۆ الت؟» 

 .   دان سهری لهقاند، به

تهلهفۆن بکهم بۆ  باوکی به دايهگهورە و باوەگهورە و گوتی«با  
ڕا   »ڤ

 باوەگهورە گوتی «ئهرێ وابکه» 



 
 

٣٢ 
 

 

سته!» گوتی دايهگهورە    «ئهرێ زووکه ڕامهو

نهماوە.   رە  ل ئهو   . ب بتوان  ڕا  ڤ تا  دەچ  پ ماوەيهکی  م  به
الفڕيدا باری کردووە بۆ شاری نۆرشۆپينگ.   ئهويش وەکوو ئ

ڕا ش  «ليزيت»   ڕا پۆليسه و لهوێ خزمهت دەکا. ڤ خوشکی ڤ
  حهزدەکا لهنزيکی ئهو بژی. 

لهبهر   ڕا  ڤ بهيانی  بۆ  ئهوەبوو  سهير  و  کهچی  ستابوو  و درگا 
 !   ديڕوانييه دان

و   کرد  ڕای  ڤ کی  خو ڕاستهوەبوو.  خۆی  ی  لهج دان  باوکی 
بکا   گيانی  تهماشای  ئهوەی  ب  ڕا  ڤ دابهو.  خۆی  ييهکی  سهندە
دانيشت. ئهو تهنيا چاوی له دان بوو. دان ڕەگزەرد و کز دەهاته  

ڕا!.    بهر چاوی ڤ

ڕا ڕووی کردە دان و گوتی  هکهم! پڤ تخۆشه چيت بۆ  «بهرخۆ
  بکهم؟» 



 
 

٣٣ 
 

وەکوو   نووساو  کی  دەنگ به  هات.  وە  ل چپهيهکی  دان  ئهودەم 
ناوێ.   گوتی«هيچم  تاساب  گهرويدا  له  بوو  ژ  لهم که  ئهوەی 

 شووبکه به باوکم!» 

 

هکی. گيانيش به پهشۆکاوی چاوی تروکاند.  ڕا ڕاچ   ڤ

ی نا به ڕووی دان وە و پرسی«دان گيان!   ڕا دانهوی و گو ڤ
  گوت؟» چيت 

  » گوتم شووبکه به باوکم!دان قسهکی دووبارە کردەوە«

ڕا گوتی  » ڤ ، باوەڕ ناکهم گيانی به من ڕازی ب   «ناب

  ئهمجار سيلهی چاوی گرته گيانی. 

يان وابوو که دووبارە خهوبردييهوە.   کنا. ئهوان پ دان چاوی و
ڕای پرسی ڤ له  و  نا  ه لهپڕ چاوی هه دان  م  به چيدا  «تۆ  به

  دەزانی؟» 

نی ل نهکردوم»  ڕا گوتی«بهوەدا دەزانم، ئوە خوازب   ڤ



 
 

٣٤ 
 

نی   دان تهماشايهکی باوکی کرد و گوتی«باوکه زووکه خوازب
 «! ب مان ل مهش گو ڕا بکه! با ئ   له ڤ

ئاسان   ئاوا  ههر  کردن  نی  خوازب گيان  گوتی«دان  باوەگهورە 
  نييه!» 

ک   ر لچهوە گوتی«دەب بچم ههند ن کهمهوە.  گيان لهژ خۆم خاو
. ڕاستی   هاتووە» ئهوەی گوت و ههستا سهرپ وەک تارماييم ل

  دەکرد چهن ڕۆژ  

ی دەبوو. ماندوو   و شهو بوو بهديار دان وە دادەنيشت و ئاگای ل
گرت و ر   يی بۆ ژووری گهرماوەکه. ۆ ببوو. چانتاکهی هه

دەب   مهش  گوتيان«ئ و  ههستان  باوەگهورەش  و  دايهگهور 
ی خۆمان»  بڕۆينهوە بۆ   ما

کهون. لهنزيک   شتا حازر نهببوون که وەڕ م واديار بوو ه به
ستابوون.و تهپهتهپيان دەهات.    درگاکه و

ڕا الی دان خۆی شيرين دەکرد.يارمهتی کرد که ههست و له   ڤ
بۆ   و سهری  کردەوە  نی  خاو و  پاک   . دانيش تهختهکهی  سهر 

  شانه کرد. 

ئۆ بۆنی  هاتهدەرێ.  حهمام  له  ل  گيانيش  کی خۆشی  دوکلولۆن
  دەهات. 

ڕا و پرسی   ئاوڕی داوە بۆ الی ڤ



 
 

٣٥ 
 

ردی تۆ بم؟»    «ئهمجار بايهخی ئهوەم ههيه که م

نيکردن حيساب نييه. گيانی دەبوايه   دان گوتی«ئهمه به خوازب
نی بکا!»  ر بوايه چۆن خوازب شدا ف   خۆی له پ

می گيانی نهداوە!  ڕا هيچ وە   ڤ

ک ڕا کرد پ   هوە بچن قاوەيهک بخۆنهوە. گيانی داوای له ڤ

رە بن!»  وە هات گوتی«نا، ل   دان جوکهيهکی ل

ينهوە»    باوکی گوتی«دان گيان! زۆرمان پ ناچ زوو دەگهڕ

ديکهش   کی  کهم مه  ئ قهيناکا  گوتيان  باوەگهورە  و  دايهگهورە 
  لهالت دەبين. 

بوو   ديار  روخسارياندا  به  گهڕانهوە  گيانی  و  ڕا  ڤ که  ک  کات
ڕا دا دياربوو که گريا بوو.   جدين. بهچاوی    ڤ

نيت ل کرد؟»    دان به ناقايلی له باوکی پرسی«خوازب

ل   نيت  خوازب پرسی«بهڕاستی  و  گيانی  کردە  ڕووی  ڕا  ڤ
  کردم؟» 

نيم ل کردی»  ، وابزانم خوازب   گيانی گوتی«به

کی له خۆی دا و گوتی«کاتی پارکينگ تهواو   باوەگهورە تهکان
  بووە» 

  دايهگهورە به پهله دەرکهوتن. لهگهڵ 



 
 

٣٦ 
 

ک ئهوان ڕۆيشتن دان داوای له باوکی کرد و گوتی«باوکه   کات
ڕا بکه!»  نی له ڤ کی ديکهش خوازب   جار

ڕا و گوتی«ئهويداری باشترە له ب   باوکی ڕووی کردەوە الی ڤ
  ئهوينی» 

باوکم   هيه.  هه دووبارە  گوتی  باوکی  ئهوەی  وابوو  ی  پ دان 
کی    ديکه بيگوتايه. دەبوايه به جۆر

ڕا ڕازی بوو. ئهويش گوتی به «ئهوينداری باشترە له   م ڤ به
  ب ئهوينی» 

گوتی«من تۆم بهو جۆرە دەوێ  ووی کردە گيانی و  دوای ئهوە ر 
  که ههی» 

!گهشانهوەيهکی وای که   شادمانييهکی زۆر زايه دەم و چاوی دان
ژ بوو  له سهر و چاوی دان دا نه    بيندرابوو. له م

 

يان وابوو دان دووبارە خهوتهوە، به   ڕا پ ک که باوکی و ڤ کات
  سرته قسهيان دەکرد. 



 
 

٣٧ 
 

ههموو   ئهو  خهو.  به  کردبوو  خۆی  نهخهوتبوو.  دان  م  به
خۆی   زياتر  وە  له  نهيتوانی  م  به دەبيست.  ئهوانی  قسهکانی 
ی پرسين من نهمگوت ههوڵ ئهدەم که مهسهلهکهتان   ڕاگرێ. ل

. ههردوکيان به قسهکهی  بۆ حهل   باشتر دەب دەکهم و وازمان 
کهنين و گوتی «ئ   ڕا دای له پڕمهی پ دان سهرسام بوون. ڤ

  بهڕاسته وات گوت» 

  دان گوتی «به بهڕاست وام گوت» 

ڕا گوتی «ئهی بۆ من لهبيرم نييه»    ڤ

ی خۆمدا وام   دان له بهر خۆيهوە بيری کردەوە،ڕەنگه من له د
 !   گوتب

تا دەبووە  دان  بڕوا! چونکه  له سهری  لهوە زياتر  نهبوو  قهتی 
ی.    زۆر ب

ستاش ههر وايه. دان بهردەوام له بيرکردنهوەدا   بهو جۆرەبوو. ئ
ل   خهوی  دووبارە  بيرکردنهوەدا  له  بوو.  ک  چۆن ههر  بوو. 

 کهوتهوە. 

 



 
 

٣٨ 
 

  ) ٩بهشی (   –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

  

زۆری   دان  ڕۆژ،  چهن  دەپرسی  ماوی  لهخۆی  کردەوە.  بير 
ی   ب بگا؟!.  کوێ  به  ڕا»  «ڤ و  باوکم  وان  ن شهی  ک ی  «تۆب

کهوە زەماوەندی بکهن؟»    پ

له   زەماوەندە.  بهزمی  و  جهژنی  له  حهزی  زۆری  دان 
و   شازادە  زەماوەندی  جهژنی  ک  کات ديبووی.  تهلهڤيزيوندا 

ی بانگ کرد  کيان نيشانيان داوە. دايهگهورە دان وە و  شازادەخانم
کهوە دانيشن و يهکدی له باوش بگرن و تهماشای بکهن.     پ

کهوە   ڕا» پ ستا دان له بيری ئهوەدايه ئهگهر باوکی و «ڤ م ئ به
شدا دەب بووک و زاوا، دوو   زەماوەند بکهن و جهژن بگرن. لهپ

   . سهرداب له  يان  تاجهگو بهربووکهکان   . ب لهگه بهربووکيان 
وردی   نی گو ڕۆز لهبهر بکهن. له حهوشهی  کراسی هاوداو گو

شيانهوە نهرم نهرم بڕۆن.    کليسا له پ

ی سپی و ئهوی ديکهيان که   يهال»يه به گو ئهوەيان که ناوی«دان
زاوا   و  بووک  ی  پ بهر  سوور   ی  الفڕيدا»يه.بهگو «ئ ناوی 

ژکهن.  ڕ   گو

ک و   تهوە. کليسا پڕب له خه هک بهگو ڕۆز بڕاز ههموو شت
و  بووک  باوەگهورە،    چاوەڕوانی  و  دايهگهورە  بکهن.  زاوا 

و   زڕباوکی  و  دايکی  و  الفڕيدا  ئ دايکی،  «سڤانته»و  پوورزا 
  خوشکهچکۆلهکهی ههموويان لهوێ بن. 



 
 

٣٩ 
 

ههر وەها هاوپۆلهکانی دان خۆی و مامۆستاکهشيان بهشداری  
  بکهن. 

چونکه   ئهو  م  به بی.  «ليزيت»لهگه ڕاش  ڤ خوشکی  دەب 
  ی لهبهر بکا. پۆليسه دەب جلوبهرگی پۆليس

بن.  ن لهو  ههموو ئهو کهسانهی که دان دەيانناس و خۆشی دەو

 

دان حهزی دەکرد که ههموو ئهو مرۆڤانهی که دۆستی ئهون و  
ن بهشداری بکهن. بووک و زاوا بهچاوی خۆيان له   خۆشی دەو
نه سهرسهکۆ   نزيکهوە ببينن! شايهدی ئهوەبن که بووک و زاوا ب

ڕا، مارييا گوستاڤسۆن! تۆ  بانگيانکا و بپرس «و قهشه   خانمی ڤ
ه که   به حهز و ويستی خۆت گيانی بو هاورەری خۆت قهبوو

کهوە بژين؟   » لهخۆشی و ناخۆشيدا پ

 ! ی خۆشب و ب به ڕا پ   چاوەڕوان دەکرا که ڤ



 
 

٤٠ 
 

ه؟ قهشه لهگيانی پرسی ڕا به ههوسهری خۆت قهبو   «گيانی تۆ ڤ

پهرۆشه نکا  م بداتهوە!» دان د ه وە   باوکی به هه

پهڕێ. بووک و   ک به جوانی ت م هيوادار بوو که ههموو شت به
نن!ئهم    - زاوا، شايی و زەماوەند  بهتايبهت بهربووکهکان جوان بنو

و   موزيک  دەنگی  به  خۆشی  و  بهخير  زەماوەندە  و  جهژنی 
 . ب پهڕک کوتايی پ   گۆرانی و هه

واستهی من خهو و خهياڵ  دان بهخۆی دەگوت«هيوادارم ئهم خ
 «  نهب
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  ) ١٠بهشی ( - ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی

  

  ، ما هاتهوە  و  کرا  مهرەخهس  نهخۆشخانه  له  دان  ک  کات
يدا دەهات خهون نهبوو. باوکی و   گهيی که ئهوشتانهی به خهيا ت
م نهک   کهوە زەماوەند بکهن! به ڕا بهڕاست گهرەکيان بوو پ ڤ

  کليسا!  بهدابی 

م له سهرخۆ ، لهسهر   ه. به وابوو خهيا دان باوەڕی نهدەکرد. پ
  مۆبلهکهی که لهسهری دەحهساوە ڕاکشا. 

ه   مه له کوێ گو دان له باوکی پرسی«بيرتان لهوە کردوەتهوە ئ
دا پهڕپهڕکهين؟»    ڕۆزتان له بهر پ

 

م باوکی جوابی نهداوە.    به

وە دوو دان گوتی  کب ئ   بهربوکتان دەوێ» «ههرچۆن



 
 

٤٢ 
 

ڕا دەمانهوێ له ئيتاليا   باوکی گوتی«نا، بهربوکمان ناوێ. من و ڤ
  له ڕۆم  

ن»  د له يهک مارە کر   له سهفارەتی سو

م دوايی باوکی   د له ڕۆم چييه. به دان نهيدەزانی سهفارتی سو
گايهکه لهوێ کار و باری   ی بوو. سهفارەت ج ی گوت و حا پ

وە دەبن.   د بهڕ تی سو       و

ل   شتهکانی  و  چانتا  ڕۆم  له  دييهک  سو «ئهگهر  گوتی  باوکی 
ی   پ و  قهرزدەکا  پووڵ  لهوێ  دەچ  بدزن  ی  ل يان  ونب 
خۆ   بيانهوێ  پياوێ  و  ک  ژن ئهگهر  يان  د.  سو بۆ  تهوە  دەگهڕ

  لهيهک مارەکهن دەچن لهوێ ئهوکارەيان بۆ ئهنجام دەدەن»

ی سهيربوو، بۆيه ناڕەحهتبوو.    دان پ

کم ژن  باوکی گوتی کی خۆمانه دەگرين. چونکه من جار «جهژن
ئهمجارەش   ئهگهر  کردبوو.  زەماوەندم  دايکت  لهگهڵ  ناوە.  ه
کی گهورە بگرين، واههست دەکهم که خهيانهتم به دايکت   جهژن

ڕا. . .»  ويست ناکا. ههر من و ڤ   کردووە! ههر بۆيه پ

ی   ک «گيانی» باوکی روخساری ماتی دان دوای ئهو قسانه، کات
مان   بهته تۆش دەب لهگه بينی بهخۆيدا هاتهوە و گوتی«ئهها، هه

  بی!» 

الفڕيداش»   دان گوتی«ئ

الفڕيدا!باوکی گوتی«   » ئ



 
 

٤٣ 
 

  دان له باوکی پرسی «خانووەکه ناوی چی بوو؟» 

وە   ئ نامانهوێ  مه  ئ م  به سهفارەتخانهيه»  ناوی  باوکی«گوتی 
نام  گوتی  م  پ بارانمانکهن.  ڕۆز  ه  گو ماندا  پ له  لهبهر  انهوێ 

خۆمانی گهورە کهينهوە. تهنيا  خانهوادەی خۆمان و بهس. باسی  
الفڕيداش ههرمهکه!    ئ

  » ئهگهر واب منيش ههر نايم!دان گوتی « 

گهڕا!     باوکی وا تووڕە بوو ڕەش و شين هه

 

بيرکردەوە.   کی  کهم  . خۆب سهر  له  ئهدا  ی  ههو دان  م  به
ی بهوەخۆشه باوکم د ستا که  دەب بهوە  بهخۆی گوت «ئ ، من 

خهمۆکی   تووشی  دووبارە  ناب  باوکم  گرينگه  ئهمه  بم.  ڕازی 
تهوە»    ب



 
 

٤٤ 
 

  . الفڕيدا بۆ زەماوەند بانگ نهکهين ناڕەحهت دەب م ئهگهر  ئ به
زەماوەند   باسی  که  ئهوەيه  باشتر   . دەب وخهفهت  خهم  توشی 

دنگی ل بکهين.    نهکهين. ب

دەنگی   ب بتوان  ئهوەی بوو که چۆن  لهبکا! بيری  دان خهمی 
کردەوە، به خۆی دەگوت«خاترجهمترين کار ئهوەيه لهوبارەوە  

الفڕيدا هيچ قسهيهک نهکهم»    لهگهڵ ئ

باوەگهورم   و  نهنکم  پرسی«ئهی  و  باوکی  کردە  ڕووی  دوايی 
  نايهن؟» 

ی.    باوکی کهوته دوود

ناوە و گوتی«تۆ دەزانی ئهوکاته که خۆت توشی   دان وەبيری ه
ئ ئهوان  ببووی،  ستا  خهمۆکی  ئ بۆيه  دەبوو!ههر  لهمن  اگايان 

مهدا بهشداربن»    ئهوانيش دەب له شايی و خۆشی ئ

  باوکی قسهکی دان قهبووڵ کرد. 

  . بهشدارب دەيتوانی  دايهگهورە  تهنيا  ههر  بوو   واديار  م  به
تهوە و ئاگای له پشيلهکه   ن هوە بم باوەگهورە گهرەکی بوو له ما

. حهزيدەکر ب دان  بهرازۆکهکانی  پيرەپياوی  و  چهن  لهگهڵ  د 
رتی موسيقای جاز!     هاوتهمهنی خۆی بچن بۆ کۆنس

خۆی   به  کردەوە.  بير  وە  ڕا  ڤ لهبارەی  کی  کهم دان  باوکی 
بتوان   ئهو  ئهگهر  ڕينهوە.  بگ ڕاش  ڤ خوشی  له  گوت«دەب 
. قامکی   ک بهرله زەماوەندەکه لهگهڵ بووک ب باشتر دەب ڕۆژ



 
 

٤٥ 
 

ن  ئاماژەی بهرەو ئاسمان ڕاوەشاند   و گوتی ههر ئهو چهنکهسه ب
 بهسه!» 
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  ) ١١بهشی (   –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 
  

چاک   گهرووی  شتا  ه ههستابوەوە.  نهخۆشی  له  تازە  دان 
هش ههر چۆن بوو لهگهل   شهات که بهوحا نهببوەوە. کهچی  وا پ
که   بوو،  ناڕەحهت  بهوە  «ڕۆم»  سهفهری  بۆ  چوو  باوکی 
که   ئهدەمهش   . ب يان  لهگه دۆستی  الفڕيدای  ئ
چاوەڕوانيان   لهوێ  باوکی  خزمهکانی  گهيشتنه«ڕۆم»ههموو 

کی ناخۆش و اللوت بوو.   دەکرد. کهچی دان خو

 

ڕا و تهماشای ئمال و الی خۆی دەکرد. نهنکی   دان چاوی دەگ
ييهوە دەستيان بۆ  «لويسا»   و  «ئانتۆنيتا»ی خوشکی به خۆشحا

»ی ماميشی لهگهڵ ئامۆژنی  گۆسپه«دان ڕادەوەشاند. ههر وەها  
» و  «ڕۆسانا»  هکهيان  مندا دوو  و  ساندرۆ«دۆناتيال»  و  ئال  «

رهاتن بهرەوپيريان هاتبوون.   ئامۆزای باکيشی «ماريۆ» بۆ بهخ
ماچ کرد. دوای    يهکدتريان له باوشگرت و ئهمال والی يهکيان 
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ی «لوسيا»   نی کردن و بردنی بۆ ما ئهوە «مارييۆ» سواری ماش
کی ههبوو. دان   . نهنکی دان بهتهنيا دەژيا تهنيا ديو نهنکی دان
له بيری ئهوەدابوو. جا، چۆن نهنکی و باوکی و ئهو لهو ديوە  
چکۆلهدا بخهون! ديوەکه تهنگهبهر بوو. زۆر گهرم بوو. مرۆڤ  

سوار چکۆلهی    ههناسهی  کی  ههيوان بوو  باش  م  به دەبوو. 
 ههبوو. 

 

ک   کهم ههيوانهکه.  چووە  کاتهوە  نک  ف خۆی  ئهوەی  بۆ  دان 
و   گرت  دەستی  هات  نهنکی  م  به يلوشی.  هه تازەی  ههوای 

نايهوە ژوورێ.     ه

  نهنکت دەترس بکهويه خوارێ».  « باوکی  گوتی 

گوتی   من  دان  خۆ  خوارێ.  ناکهومه  من  نييه  ی  «واش  مندا
  چکۆله نيم!» 

  «ئهم شهو له کوێ بخهوين؟» دان له باوکيی پرسی
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تهوە.   منهنک  ی خۆی دەب کی خهوی ههيه. ههر ج   تهنيا تهخت

  

ک له سهر   دايهگهورە له سهر مۆبلهکه و دان له سهر دۆشهک
ئامۆزای.   «ماريۆ»ی  ی  ما بۆ  چوو  باوکيشی  خهوتن.  ئهدەکه 

چ زۆر  ديوەکهيشی  پيانۆژەنه.  گای  ماريۆ  ج ههر  کۆلهيه. 
ر پيانۆکهدا خهوت.   تهوە. باوکی دان بهناچار له ژ پيانۆکهی دەب
تهوە   ب گای  ج ئهوەی  بۆ  خهوت.  کومۆدەکهدا  له  خۆی  ماريۆ 

ژەنه.    درگای کومۆدەکه خسته سهر گر

  

مه چۆن   ی بهوەمهدەن، ئ باوکی به دان و دايهگهورەی گوت«گو
  دەژين» 
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نينهو  رە بم ه بژين.  نامانهوێ زۆر ل   ە و بهمحا

و شارتان نيشان بدەم.    نهنکی خۆی سازکرد و گوتی«با بچين ن

کی باشه»    دايهگهورە گوتی«فکر

و شار و به شهقامه تهنگهکاندا دەگهڕان. دان بۆ ئهوەی   چوونه ن
هتی نهدەدا   گوم نهب توند دەستی باوکيی گرتبوو. دايهگهورە مۆ

که   نه  شو ئهو  گهيشتنه  بدا.  پشوو  يان  کهس  پ
ساڵ  دەگوت  ههزار  چهن  که  ڕۆمييهکان  «ڕۆمانۆ»جيگای 

به   ديوارەکانی  تهنيا  ستا  ئ م  به کۆدەبوونهوە.  لهوێ  ش  لهوەپ
مابوون.     ج

بۆی   نهبوايه.  ئهوان  لهگهڵ  ک  کهس گوتی«ئهگهر  دايهگهورە 
ته ئهم شارە»    نهبوو ب

پهڕی.  وەيه ت   رؤژی يهکهم بهو ش
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  ) ١٢بهشی ( - ئهوينیئهويندار بوون باشترە له ب 

  

شاری   له  دووەم  شوو  ڕۆژی  پ ڕۆژانی  وەکوو  «ڕۆم»ههر 
پهڕی. ئهوە نهب که خوشکی دايکی باوکم«ئانتونيلله» خۆی   ت
و شاردا   دمان. حهزی دەکرد شارەکهيمان نيشان بدا. لهن کردە به
پاپی   «ڤاتيکان»  گهيشنينه  تا  کردين.  بۆ  قسه  زۆری  گهڕاين. 

  گهورو لهوێ دەژی. 

ستابوون. چاوەڕوانيان دەکرد  لهوێ   کی زۆر لهنۆبهدا و ک خه
نهخشونيگارەکانی   سهيری  بوو  گهرەکيان  ژوورێ.  بچنه  که 

وەوەی کليسای گهورەی دنيا بکهن.   ديوی ن
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کهوە قسياندەکرد.  «لوسييا»  دايهگهورە   لله» پ و خوشکی«ئانتون
لله گوتی ئهوەيه که  «ئهگهر مرۆڤ ئهمانه نهبين وەکوو  ئانتون

 «   شاری ڕۆمی نهديب

نابوو تهماشای تاقی ئهو   ئهوانهی له کليساکهدا بوو، سهريان هه
  خانووە  

تهماشای   نابوو  هه ملی  ئهوان  وەک  ش  دان دەکرد.  سهيرەيان 
ژەوە هات.   دەکرد. ئهوندەی تهماشای بنميچ کرد تا سهری له گ

  ئيدی نهيتوانی لهوەزياتر تهماشابکا!  

بهو بايهخ  کليساوە  دان  رەنگاوڕەنگهوە  تاقی  به  که خۆی  ەنادا 
الفڕيدای لهگهڵ بوايه به بۆنهی ئهوەوە   م ئهگهر ئ ماندووکا! به

 ئهو کارەی دەکرد. 
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م به دەست   الفڕيدا بکاتهوە! به لهو وەختهدا نهيدەويست بير له ئ
هيچی   کردەوە  بير  ئهوندەی  دەکردەوە.  ل بيری  نهبوو،  خۆی 

جگه له   الفڕيدا. لهبيرنهما ب   ئ

که  دايهگهورە   گهين  ت خوشکی«ئانتونيلله»  و  «لوسييا» 
شهيهک ههيه.   ک

«واديارە دانييال  دايهگهورە و خوشکی بهزمانی ئيتاليايی گوتيان
خهمبارە؟» باوکی دان سهری ڕاوەشند. و گوتی«نا، هيچ نييه.  

ک نهخۆشبوو»  ش کهم بهته لهوەپ ک ماندووە. هه  کهم

 

 و گوتی«کچی بابی وەرە تهماشای ئهو  ئهمجار ڕوو کرد دان
  فريشتانهکه!» 

می باکيی نهداوە.    دان وە
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يهکی له کيفهکهی دەستی   . بابۆ دايهگهورە گوتی«ڕەنگه برسيب
»نانهکه وەک بهرد ڕەقبوو. دان واينواند   نا و دای بهدان دەره
بهوالوە   دەکرد  ڕوويان  ئهوان  تا  م  به دەيخوا،  خهريکه  که 
له  دان حهزيدەکرد  دەيشاردەوە.  نانهکهی دەخسته گيرفانهی و 
کهيکی   نهنکی  وەکوو  دايهگهورەی  بخوا.  نهنکی  کهيکهکانی 
که   ناکا  ماندوو  بهوەوە  خۆی  دايهگهورە  ناکا!  دروست  خۆش 
يخۆشه له بارە مرۆڤهوە قسه   خواردن و کهيک دروستکا. ئهو پ

ڕۆژی   دەيگوت  باوکی  تهلهفۆن    ٨بکا.  به  لهگهڵ  سهعات 
دۆستهکانی يان   لهگهڵ خوشکی قسهدەکا. ئهگهر زوو بهزوو  

  يهکدی نهبينن تهلهفۆن بۆ يهکدی دەکهن. 

ئهمان   و  مردوون  ردەکانيان  م ههردووکيان  که  لهودەمهوە 
هکهی   رن. ئانتونيلله ما کهوە خۆش ڕادەبو وەژن کهوتوون پ ب

ی لوسييا.سهير حهزيان لهوەيه   زاوەتهوە بۆ گهڕەکی ما که  گو
نهواری قديمی نيشان   گای شو کی و شار و ج هدی خه ببنه به

 بدەن. 

بهشهی   ئهو  گهيشتنه  ک  کات
ن   دە پ پليکانی  «که  پ

سپانيايی» دان ماندوو ببوو.  
لهسهر   بڕۆا.  چيدی  نهيتوانی 
که   دانيشت  ک  پيپليکان

  پشوويک بدا. 
دەکرد  حهزی  دان 

م   . به   ئامۆزاکانی ببين
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دان  ئهوان   ههربۆيه  نهبوو.  وەرزشيان  حهوتوی  پشووی 
بهپ  و  ب  گهورەکان  لهگهڵ  بوو  و   مهجبوور  بڕوا  ئهوان 

نهدەگوزەرا. چونکه به زمانی   ئهوانيش خۆش  لهگهڵ  بگهڕێ. 
يان وەڕەز بوو. ئهوەی زياتر   ئيتاليايی ئهوندەيان قسه کرد دان  ل

گهورە مهيدانی  گهيشتنه  که  ئهوەبوو  دەدا  ئازار  ی  ی  دان
به   دان  باوکی  و  ڕانهوە  دەگ بۆی  دايهگهورە  «کۆلۆسيوم» 
مهيدانهدا   لهو  کۆندا  زەمانی  له  دەکرد.  تهرجمهی  دی  سو
دڕەندە   وی  هک ئاژە لهگهڵ  که  مهجبووردەکرد  «کۆيلهکانيان» 

 بهشهڕبين. 

 

گهورەيه   مهيدانه  ئهو  مرۆڤ  «ئهگهر  پرسی  باوکی  له  دان 
؟» نهبين وەکوو ئهوەيه که شاری ڕۆمی ن   هديب

ن ئهگهر مرۆڤ ئهو مهيدانه نهبين وەک   باوکی گوتی «وادە
«!   ئهوەيه که له رۆم نهبووب



 
 

٥٥ 
 

خۆش نهبوو له بارەی ئهو «کۆيالنهوە» که مهجبووريان   دان پ
بهشهربين قسهی بۆ بکهن. چونکه   وی  هک ئاژە دەکردن لهگهڵ 

 .   که باسی ئهو ههموو وەحشيگهرييهی بۆ دەکهن دەترسي

 

ڕا بۆنههات؟ من بۆيه هاتووم  تیدان گو رەبم. ڤ «من نامهوێ ل
وەدا بهشداربم»    که له زماوەندی ئ

ی   باوکيشی وەبيری هاتهوە و گوتی «وە منيش ههر چاوەڕ
ڕا و ليزيتی خوشکی   ڕام» لهوە گهڕێ ئيستا بابڕۆين بزانين ڤ ڤ

  گهيشتونهته فڕۆکهخانه يان نه!  

کاريان ههرئهوە بوو  دايهگهورە«لوسييا» و خوشکی زۆرتری  
يخۆش   که شارە جوانهکهی خۆيان نيشانی نهنکم بدەن. نهنکيشم پ
تهوە و   ڕ د بۆ دۆستهکانی بگ بوو بۆ ئهوەی که گهڕاوە بۆ سو

  ب من له ڕۆم بووم. 

ڕا   ڤ بزانن  چون  و  بوون  تاکسی  سواری  باوکی  لهگهڵ  دان 
ڕاش گهيبووە ڕۆم. لهگهڵ  ک ئهوان گهيشتن ڤ   گهيشتوە. وەخت
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ی دان و باوکی   خوشکهکهی له کافهتريايهک دانيشتبوون چاوەڕ
  بوون. 
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  ١٣  –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی بهشی 

ی و باوکی هۆشيار بوونهوە.   يهکگرتنهوەيهکی خۆش بوو. دان
تا   داهاتن  پ ئاسمانهوە  و  زەوی  له  قسهکردن.  به  کرد  دەستيان 

  هاتنه سهر خۆيان. 

«يهالتۆ»م بۆ  دان دەستی خسته سهرشانی باوکی و گوتی باوکه  
  دەکڕی؟.  يهالتۆ به ئيتاليايی يانی بهستهنی. 

بهستهنی   نه  شو لهم  م  به دەکڕم،  بۆت  گوتی«ئهرێ  باوکی 
بهستهنی   خيابانه  گۆشهی  لهو  بابڕۆين  نييه.  ل باشی  فرۆشی 

ييه»     فرۆشيهکی چاکی ل

کهوت.  دان به خۆشيهوە دەستی باوکی گرت  ی وەڕ   و لهگه

 

ڕاسته   له  و  بهردا  باوکيی  دەستی  کدا  پڕ له  خۆشياندا  له  دان 
سهقامهوە ڕۆيی. بهوردی ڕوانييه ئهمبهر و ئهبهری شهقامهکه.  
کی   هيچ بهستهنی فرۆشيهکی بهدينه کرد. ڕۆی تا گهيشته مهيدان
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له   بوو.  ل  هکی  «فهوارە» مهيدانهکهدا  وەڕاستی  ن له  گهورە. 
ک وەر کهوتبوو. نزيکی فه ر کی ڕەش به قهد ش   وارەکه سهگ

شهوە بۆ الی ئهو سهگه» دان له بهرخۆيهوە گوتی   «دەب بچمه پ

سهيرە، دان ب ئهوەی بيری ل بکاتهوە لهشهقام توشی سهگ  
 !   دەب

ی خاوەنهکهی دەکرد.   سهگهکه ب خهياڵ وەرکهوتبوو و چاوەڕ
دە  و  دەکرد  قسهی  تهلهفۆن  به  سهگهکه  الی  خاوەنهی  بۆ  هات 

 سهگهکهی. 

 

ناوی  دان چوو بۆ الی خاوەنی سهگهکه و پرسی «سهگهکهت 
  چييه؟» 

بوو.   ی  حا دان  له  سهگ  خاوەن  کابرای  که  بوو  واديار 
رۆتهلهفۆنهکهی کوژاندەوە وگوتی ناوی«    »يه ن

رۆ»    دان به سهگهکهی گوت«سهالم ن
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و   کردەوە  قوت  ی  به ڕوو خۆشييهوە گو تهماشايهکی  سهگهکه 
ی کرد.    دان

نا.  کی به پشته تووکنهکهی سهگهکهدا ه   دان دەست

  سهگهکه کهوته کلکهسووت و خۆشهمايی کردن! 

ی پرسی«دەتهوێ   رۆ»ی دا به دان و ل خاوەنهکهی پهتهکهی «ن
ڕی؟»  کی ئهو مهيدانهی بگ  دەور

وانی   دا واديارب که لهگهڵ ئاژەڵ ن ڕەنگه له سيما و ڕوانينی دان
! خۆ   شب

ی نهوەڕی!   دان لهو پرسيارە خۆشحاڵ بوو. سهگهکهش ئيدی پ
ی وەڕێ کهوت.   لهگه

 

سهگهکه   دەيزانی  سهگهکه  خۆشی  خاوەن   . دەچ کوێ  بهرەو 
بهدواياند ڕۆيی. دەيويست ل گوم نه بن. دان پهتی سهگهکهی  
دی   به سو دان  راتر دەڕۆيی.  م سهگهکه خ شا، به دەيک توند 

سته» گوتی  رۆ! ڕاو   «ن
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کدا ڕوی کردە   رۆ به قسهی نهکرد. رۆيی ڕۆيی. له پڕ م ن به
په  تادەيتوانی  و  ستا  ڕاو ڕپ  دان  ديکه.  کی  تهی  شهقام

سا.  شا. کهچی بۆی ڕانهدەو   سهگهکهی دەک

خانووکهدا   ديواری  به  و  ستا.  و ک  خانوو الی  سهگهکه 
کی کرد و وەڕی کهوتهوە.  ميزت. و قوته قوت   هه

 

کرد   ڕووی  ستا  نهو ش  لهو دەکه.  کی  شقام چوووە 
ک!لهوێ  ن   کۆ

کی پڕ لهئاو دانرا بوو. واديار   هک زەرف له بهر درگای خانوو
 سهگهکه زۆری تونی بوو. بوو که 
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درگای   بهر  له  دوايه  خواردەوە.  ئاو  ری  ت چ  م چه  م بهپهله 
ی خۆی ببزوێ!ههر چهند   خانووەکه دانيشت. نيازی نهبوو له ج

ی    دان ل

زوو   ئهگهر  نهوە!  بگهڕ دەب  ههسته  دەيگوت  و  پاراوە 
تا   سهگهکه   . دەب پهرۆش  دەڵ  خاوەنهکهت  نهوە  نهگهڕ

ی خۆی نهبزووت. که خاوەنهکهی هات    خاوەنهکهی نههات له  ج
شه ههستا و چووە ژوورێ.     جاو، ئهودەم بهب ک

وە   ل ورتهيهکی  به زمانی خۆی  گهڕا  گيرفانی کهواکهی  کابرا 
 . نا و دەستی ڕاگرت بۆ دان ی دەرها   هات. نوق

دان سهری ڕاوەشاند و گوتی«نا، من ناتوانم نوقڵ له نهناسياو  
  وەرگرم» 

م بۆ نهکرا!له  کابراکه گهرەکی   بوو به زۆر دان ڕازی بکا. به
وەدا و رۆيشته ژوورێ.    داخا درگاکهی به توندی پ
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  ) ١٤بهشی (   –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

  

تهوە بۆ کافهکه.   ستا دەبوو بهپهله بگهڕ دان به خۆيدا هاتهوە. ئ
وە هاتبوو. کاس و وڕبوو. له   م نهيدەزانی له کو گۆشهيهک  به

سا. بيری هاتهوە ئهو بهدوای سهگهکهدا ڕۆيبوو. بهب ئهوەی   و
«حهتمهن باوکم له خۆی  بزان بکام ڕيگادا ڕۆيوە. لهبهر خۆيهوە

م!» هيوادارم باوکم وابيرنهکاتهوە که من . .   دەپرس من لهکو
 .  

وەبيری   کرد  ههرچهندی  م  به چيبوو؟  ناوی  پرسی  خۆی  له 
بهپهلهتر  دان  کی ديکه. گهيشته    نههاتهوە.  ڕۆيی چووە شهقام

بوو!  ژەکهی ل م ئهو مهيدانه نهبوو که ئاوهاو ک. به   مهيدان

  

  ئهو مهيدانه چکۆله و تاريکه چووڵ بوو.  

ی دان نيشتهوە.  هفرە له بهرپ کی سپی به با   کۆتر



 
 

٦٣ 
 

گوتی وەبيری  دان  تهنيای؟»  من  تۆش وەکوو  «کۆترە چکۆله 
تيکه   که  گيرفانيدا  هاتهوە  له  دايگهورە«لوسيا»  نانهکهی 

 » گوتی  بهکۆترەکهی  دان  کت  وردبووە.  شت وەرە 
چينهی  بدەم را  کۆترەکه خ هاويشت.  بۆ  نان  وردە  کی  »کهم

له دەوری کۆبوونهوە و وردە   به قاو قيژ  ک کۆتر  کرد. پۆل ل
نانهکهيان چنييهوە. دان بۆ ئهوەی کۆترە چکۆلهکه وەردە نانهکه  

يفڕاندن. بخوا به کش  هکش هه

 

هفڕێ هاتنهوە. دان تيکهيهکی ديکهی نان   م دووبارە به با به
ريان چينه کرد و دايان   پڕژان! ت کدا هه دان. کۆترەکان پ بۆ فڕ
فڕی و له چاو   له شهقهی باڵ. کۆتر چکۆلهکهش به دواياندا هه

  گوم بوو. 

تهوە   دان دووبارە بهتهنيا ماوە. کهوته بيرکردنهوە چۆن بگهڕ
لهوە   بيری  بوو،  کۆترەکان  سهرگهرمی  باوکی.  الی  بۆ 
وەڕەز   نهبوو،  باش  ی  دان حا تهوە.  بگهڕ نهکردبووەوە چۆن 

  بوو. به خۆی دەگوت  



 
 

٦٤ 
 

مهوە» چارەيهک پهيداکهم بگهڕ ، دەب ر  «بهمجۆرەناب

 

بدايه   ڕووی  ک  ڕووداو ک  (ئهگهر  کات دەگوت.  وای  دان 
ويهوە. يانی نامهوێ   ندەوە پهنجهی دەنا بهل بی بۆ دەخو نهنکی کت
ب   و کت م ئهمجارە ڕووداوەکه هی ن ب وەڕەز بووم.) به م ل گو
نهبوو. بهڕاستی ڕووی دابوو. دان له شاری«ڕۆم»ومببوو. لهو  
لهو   يه.  کو رە  ئ بکا  ل پرسياری  نهبوو  ديار  کهس  نهش  شو

دەنگی  مهيدان له  ی  گو دەنگهدا،  ب و  تاريک  چکۆله  ه 
ال فڕيدا»گوتی   بيرکردنهوەی خۆی بوو. بيری چوو بۆ الی «ئ
ی   ک هاتهگو رەبم.لهودەمهدا دەنگ من گهرەکم نييه لهوە زياتر ل

«! ک بانگی کرد «دان  کهس
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  باوکی بوو، هات بهرەوپيری. 

  » خۆی هاويشته باوشی. گيان!دان هاواری کرد «باوکه  

رە   ل «ئهوە  زيگرت.پرسی  ئام له  و  گرت  هه ی  دان باوکی 
  چدەکهی؟» 

ک   ن بهستنی فرۆشيدا دەگهڕام. توشی سهگ دان گوتی«به شو
  بووم» 

ی   کهنين و گوتی«کچم مهگهر تۆ مندا باوکی دای له پڕمهی پ
«! گوم ب گات ل کدا ڕاکهی و ڕ   چکۆلهی بهدوای سهگ

بهدوای   «من  گوتی  ڕامنهکردان  بوو.  سهگهکهدا  جوان  م  پ د 
  پرسيم ناوی سهگهکهت ناوی چييه؟ 
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و   دادەستم  پهتهکهی  رۆ»  ناوی «ن گوتی  مامهی خاوەن سهگ 
ڕە»  کی بگ   گوتی «ها برۆ دەور

کهچی   ڕۆيشتم.  سهگهکهدا  بهدوای  بوو،  «منيشی  رۆ»تونی  ن
گاکهم ل ون بوو.    ڕايکرد بهرەو مالی خۆيان. منيش ڕ

پرسی«کام و  شا  ک هه کی  ئاخ خاوەن سهگ؟  باوکی  مامهی  ه 
سهگهکهی   لهگهڵ  بهتهنيا  تۆی  کابرا  يانی   . دان وانييه 

کرد!»    بهڕە

م   ل من  م  به دام  ی  نوق بوو.  چاک  گوتی«پياوی  دان 
  وەرنهگرت» 

تگوت من بۆم نييه شت له نهناسياو   باوکی گوتی«چاکت کرد پ
  وەرگرم!» 

کی  ههرچی دان پاکانهی بۆ خۆی کرد فايدەی نهبوو. باوکی خو
نا.  رشی کۆخه زۆری بۆ دان ه   ناخۆش بوو تا ئهودەمهی ه

شهی دا به دان و دەستی گرت و   کی گهروو ئ را حهب باوکی خ
  گوتی 

پهرۆشی   سا ئهويش د ڕا. ئ نهوە بۆ ما بۆالی ڤ «وەرە دەگهڕ
مهيه»   ئ
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  ) ١٥بهشی (   –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

 

ندەی ديکه خراپتربوو.   ک گهڕانهوە بۆ کافهکه، مهسهلهکه ه   کات

دا کرد و گوتی  هی به سهر دان   «ليزت» بۆ

  «ئهوە نازانی ڕەنگه شتی خراپتر ڕووبدا»  

سک، پرسی «يانی چی؟»     دان چاوی پڕ بوو له فرم

ی» ليزت گوتی   «مهگری!تۆ ناب بهتهنيا له شاری ڕۆم دا بگهڕ

ڕا   مه ترساين.وامانزانی تۆ گوم بووی.  گوتی ڤ !مهتۆرێ ئ «دان
  نهماندەزانی چيت بهسهر هاتووە. وامان دزانی ڕفاندويانی» 

شا وشهی ڕفاندنی وەبتير هاتهوە.  ک  دان ههناسهيهکی هه

 

کی کرد و گوتی    دان فينگه فينگ

ه بۆڵ بکا»  دراب ئهوندە بۆ کدا کهڕف   «مرۆڤ ناب بهسهر کهس
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ڕا گوتی«با   ک بدەين. ئههۆن  ڤ بچين پياسهيهک بکهين و پشو
  دەبينهوە» 

 . يان بچ ش گهرەکی بوو لهگه   باوکی دان

ی   نهوە»دەستی دان رە بم ڕا سهری ڕاوەشاند و گوتی«نا، تۆ ل ڤ
ناڕەحهته.   بۆ  دان  بزانی  دەيويست  ڕا  ڤ کهوتنهڕێ.  و  گرت 
پرسی   و  نکادەو  خاو لووتی  تا  دان  به  دا  کی  سڕ دەسرە 

  ی له تۆ له چی ناڕەحهتی؟» «بهڕاست 

 

رەبم»  کی کرد و گوتی«من نامهوێ ل   دان ديسان فينگه فينگ

را گوتی«لهبهر چی ناتهوێ؟ سبهين جهژنی زەماوەندی من   ڤ
  و باوکته؟» 

  دان له باتی جوابدانهوە، سهری ڕاوەشاند. 

نهديک» باوکت و من   ڕا گوتی «دەمانهوێ بچين بۆ شاری «و ڤ
  تۆ» 
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  ڕاسته؟ دان گوتی به 

ڕا گوتی نييه»ڤ م لهبيرتب ئهمه نهه   «به بهڕاستمه. به

م؟»  تان ب دا هات. گوتی «يانی منيش دب لهگه کی پ   دان تهزو

گوتی ڕا  پ  ڤ تايبهتيت  هکی  شت دەمهوێ  ئهوێ  گهيشتينه  «که 
ـم»   ب

 

م   م دان لهسهر قسهی خۆی سوور بوو. گوتی«من نامهوێ ب با
شم پ خۆش نييه!» بۆ  نهديک». ئهو   «و

ڕا پرسی «ئهی دەتهوێ له کوێ بی؟»    ڤ

ال فڕيدا بم»    دان گوتی«حهزدەکهم لهالی ئ

ڕا چاوی کهوت به جامخانهی فروشگايهک.   ڕا ڕووی وەرگ ڤ
شتومهکه   ههمووە  ئهو  گوتی«تهماشا  و  دان  کردەوە  ڕووی 

کی کچان  بۆ ژاکهت ئاماژەی کرد  بوتيکهدا.  لهو  به  جوانی  که  ه 
 ئيتاليای له سهری نووسرا بوو  
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 )Ti Amo «گوتی ئهو نووسراوەيه يانی من تۆم خۆشدەوێ (  

دان به اللووتهوە گوتی«دەزانم چونکه باوکم ههميشه وام پ  
«   دە

ويسته»  ڕا گوتی«دياريهکی چکۆلهت پ   ڤ

ال   ئ بۆ  بکڕم  ته  ژاک ئهو  ئهوەيه  پرسی«مهبهستت  را  خ دان 
دا»   فڕ

ڕا   م دانهوە به دان درگای بوتيکهکهی کردەوە و چووە  ڤ و ب
ش به دوايدا چووە ژووری.   ژوورێ. دان
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  ) ١٦بهشی ( - ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی

  

ک  ر دەنگی شکاند. فرۆشيارەکه ڕوو    کاتژم وەهات و ب زڕەی ل
له   کرد.  خۆی  بهری  و  دەور  سهيری  دان  ستا.  و بهڕوويان 

چنرابوو.  دووکانهک   هدا شتومهک له ئهردييهوە تا بنميچ هه

ی جوان دانرا بوو. دان ماسکی   ک ماسکی ئاژە ز له سهر م
پشيلهی   السايی  دەموچاوی.  بهر  نايه  و  گرت  هه پشيلهيهکی 

  «مياو، مياو» کردەوە 

نهی   مندا کی  بلوز ئهو   ! ب ل ی  گو نهيدەويست  ڕا  ڤ م  به
ی   گرت و له دان  پرسی«دەنا، ئهمه جوان نييه؟» هه

 

گوتی   تهنيشتی  دان  ال  له  پشيلهکهی  ماسکی  جوانه»  «با، 
ی   ستا من به بووکله کايه ناکهم. لهگهڵ ئاژە شاردبوەو. گوتی ئ

  جوان و ڕەزاسووک ياری دەکهم.  

ساوای   ی  مندا بۆ  ئهمه  نييه!  بووکله  بۆ  بلوزە  گوتی«ئهم  ڕا  ڤ
  ڕاستييه» 
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دان گهرەکی نهبوو گوێ بگرێ. دووبارە ماسکی پشيلهکهی ناوە  
  وخساری. و مياواندی ميو، ميو بهر ڕ 

ڕا پرسی «ئهمهت دەوێ؟»   ڤ

  دان دووبارە «مياواندی» 

کهنين ئهو ماسکهپشيلهيه بۆ تۆ    فرۆشيارەکه دەستی کرد به پ

ڕا گوتی دەگرم» ڤ نه هه   «من ئهم بلوزە مندا

ال فڕيدا!»    دان له خۆيی پرسی«ئهی ئ

 

ی له دا دانی شتهکان بوو، گو ڕا سهرگرەمی پوو   ن نهبوو.  ڤ

را ئهوەی دەيويست دووبارەی کاتهوە.    دان نهيو

دەيهوێ   که  ستا  ئ ئهويش  بکا.  کی  خ بهد  فريانهکهوت  ڕا  ڤ
ردبکا ، زەماوەندەکه له خۆيان خراپکا.    م
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ک له دووکانهکه دەرکهوتن، دان به سهرسامييهوە پرسی    کات

ڕا! تۆ به بووکله کايه دەکهی؟«   » ڤ

ڕا گوتی«ئهم بلووزە بۆ    بووکله نييه»   ڤ

ت کڕيوە؟    دان گوتی  ئهی بۆ ک

ک گهيشتينه   ڕا گوتی کات م. ڤ تدە ديک» پ ن   «ڤ

ستا   م دان ئهو قسهی قهبووڵ نهبوو. گوتی«من دەمهوێ ئ به
  بزانم» 

خوشکه   دەبيته  تۆ  براکهت  يان  خوشکت  گوتی«بۆ  پڕ  د ڕا  ڤ
  گهورە!» 

ڕا کرد و   کی له ڤ پرسی«باوکم  دان له کونی ماسکهکهوە چاو
؟»    دەزان

بۆ   هيچی  بدە  پ  نم  به  . نازان باوکت  «نا،  گوتی  ڕا  ڤ
م»  ڕييهوە. خۆم پ دە   نهگ

ڕۆشناييهک   خۆرەتاو  تيشکی  وەک  ههر  و  کنا  و چاوی  دان 
ی.    کهوته د

ی»  نم بدەيه هيچی پ نه ب وو؟ به ت ل ڕا گوتی « دان گو   ڤ

نا. پرسی «خوشک يان بر ه اکهی من ناوی  دان چاوەکانی هه
؟»    چيدەب
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ڕا گوتی  خۆشه؟» ڤ   «تۆ چيت پ

  دان گوتی «ههتاو!» 

م بير لهوە بکهوە،   ڕا به سهر سووڕمانهوە گوتی«ههتاو! به ڤ
« کی بهد خوو ب   ئهگهر مندا

 « کهنينهوە گوتی«خوشک يان برای من بهد خوو ناب  دان به پ
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  ) ١٧بهشی (   –ئهوينی ئهويندار بوون باشترە له ب 

  

ڕای  ک باو ڤ و  دان  چاوەڕوانی  دانيشتبوو،  کافهکه  له  دان  ی 
  دەکرد.

م  « به جوانکا.  خۆی  و  بکا  ک  کوپ ڕ پرچی  چبوو  ليست» 
ن و چ دەکهن.  ڕا و دان له کو   باوکی دان نهيدەزانی ڤ

ک گهڕانهوە   گيانی» تا چاوی به ماسکی پشيله کهوت، له  «کات
ڕای پرسی  ويست بوو؟»ڤ   «ئهمه چييه لهمکاتهدا، ئهمه پ

زەماوەند   مه  ئ ک  کات گرينگه  بوو.  ويست  پ گوتی«به  ڕا  ڤ
 «  دەکهين دەب ميوانهکان خۆشحاڵ بن، بهتايبهت دان

دا؟»دان گوتی  ال فڕ   «ئهی ئ

ال فڕيدا لهالی من مهکه»    باوکی گوتی «دەبهسه!ئيدی باسی ئ

 

ڕا به توورەيهوە گوتی «   » گيانی تۆش زۆری لهسهر دەڕۆی!ڤ
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بگا له داهاتودا دۆستی تازە   باوکی دان گوتی«ئهی دان ناب ت
  پهيدا دەکا» 

م نابنه باشترين دۆست» واديار بوو   دان له بهر خۆيهوە «به
ههوری   بوو  گريان.  پهی  قوو بداته  بوو  لهوانه  بوو  پڕ  ی  د

  خهفهت  پڕشنگی ڕۆشنايی له بهر چاوی داپۆشی. 

ڕا ناگهی  له دەست گيانی تووڕە بوو، گوتی«  ڤ گيانی ئهی تۆ بۆ ت
  » مهسهله ئهوە نييه

  گيانی پرسی «ئهی مهسهله چييه؟» 

ڕا گوتی  «مهسهلهی وەفادارييه. دان نايهوێ باشترين دۆستی  ڤ
تهوە. ئهويش وەکوو تۆ وايه. تۆ نهتتوانی منت له بير   له بير نچ

گهيهشتی من تهوە. تا من تۆرام جا، ت   ت خۆشدەوێ»  بچ

 . گهڕابوو، ڕووی کرد به والوە، با گيانی نهيبين ڕا سوور هه   ڤ

 

م لهگهڵ بکهی؟  گيانی گوتی  ستا دەتهوێ له سهر ئهوە چهلهحان «ئ
ش زەماوەند کردنمان!»    ئهويش ڕۆژی پ
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وەم   ئ هاتم  بووم  من  ئهوە  نهچی!  بيرتان  «له  گوتی  دان 
  ئاشتکردەوە» 

ڕا گوتی« وايه  تۆ   مهت ئاشتکردەوە. ببوورە من ماندووی  ڤ ئ
ک بدەم. گيانی ئاگات له دان ب   ل پشو گام. دەچم بۆ هوت ڕ

  خواردنی بدەيه» 

هی بۆ خۆی ل دا. گوتی« تتی دەخۆمدان چهپ   » گيان سپارگ

ستاش خهمباری؟»  ڕا ڕۆيی باوکی دان پرسی«ئ ک ڤ   کات

م له بهر چی»  م نا م به   دان گوتی «نا، خۆشحا

ی؟»ب م نا   اوکی گوتی«بۆ پ

ی و مياواندی.     دان ماسکی پشيلهی له ڕووی داما

ئهو   سهيرە،  «زۆر  گوتی  کهنين.  پ قاقای  له  دای  باوکی 
بۆ   بکڕين  ديکه  پشيلهيهکی  ماسکه  بچين  ماسکهپشيلهيه» 

الفڕيدا»    ئ

ک   دەم دەکا.  قسهيهک  دەمهی  ههر  باوکی   ، وڕما  واقی  دان 
ال فڕيدا مهک ال  دە باسی ئ ک دە بچين دياری بۆ ئ ه، دەم

  فڕيدا بکڕين. ڕاست ئهو شتهی من دەمهوی. 

نهوە ما بۆ   تی بخۆين و بگهڕ باوکی گوتی«با بڕۆين سپارگ
نهوە» -لوسيا - الی دايهگهورە ک بحهس   کهم
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ويستی نهبوو که نهنکی   وارەيه دان ئهوندە ماندوو بوو، پ ئهو ئ
ڕيتهوە. زووتر    چوو بخهوێ. چيرۆکی شهوی بۆ بگ

و   «لوسيا»  دايهگهورە  دوای  به  ڕۆژ  تهواوی  چونکه  نهنکی 
شان.  گادا ڕۆيشتبوو. القهکانی د هال»دا به ڕ   خوشکی «ئانتۆني
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  ) ١٨بهشی (   -ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

  

وەبيری   کی  شت يهکهم  ههستا  خهو  له  دان  ک  کات بهيانی،  بۆ 
. دان  هاتهوە ئهوە بوو که   ن يدا بوو نهيدرک نيهی له د ئهو نه

  ههستا و له سهر تهختهکهکهی دانيشت. 

  من له خهودا قسه دەکهم؟» «له نهنکی پرسی 

دەکهنی!» نهنکی گوتی   «نا، قسه ناکهی پ

که خهونم به ڕۆژەوە    ئهوەب   هی له  ڕهگه  به ڕاسته،  دان گوتی«
وی خۆی کرۆشت.  » دەبينی!   ئهوەی گوت ول

 

م   بارەی کهش و ههواوە قسهی  به له  دان  وابوو  ی  نهنکی پ
و   کرد  ی  دەر تهماشايهکی  رەوە  پهنج له  دان  دەکرد. 

م ئهگهر باران ببارێ!»  کی ڕووناکه، به   گوتی«واديارە ڕۆژ
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دان بهپهله بوو. دەبوو زوو ناشتايی بخوا،دوش بگرێ و سهر  
که   ژەکهی  در ن  داو کراسه  بشوا.  پرچی  و 

سيا»بۆی کری بوو له بهرکا، بهداخهوە کراسه  «لودايهگهورەی
شمی زەرد   جگه له ههور ژەکهی رەنگی ئاڵ نهبوو، ب ندر داو

دۆزی کراو.   که به مرواری گو

 

قژگيرەی   و  ک  شهروا «ئانتۆنييهال»  دايهگهورەش  خوشکی 
پاژنه   وە  پ شت  جوانترين  م  به بوو.  کری  بۆ  پڕشنگداری 

ستا  وی وا جوانی له پ نهکرد    بهرزەکانی بوو. ديارە تا ئ پ
  بوو. 

دوايه کاتی ئهوە بوو که به پهله بچن بۆ کليسا. کاتی ئهوە بوو  
  . ههب کی  رد م ڕاش  ڤ و  ههب  ديکهی  کی  ژن «گيانی»  که 

 . هربانی ههب کی م   ههروەها دان زڕدايک

ڕا» زوو تهواو بوو. ههردووکيان به   مارەبڕينی «گيانی» و «ڤ
ی بووکی  ڕەزامهندی گوتيان به  به يهک ڕازين.دان دەستهگو

ڕا   يان بوو. گيانی ئهنگوستيلهی له ئهنگوستی ڤ به دەستهوە لهگه
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ينهيهکی له سهر   نی نهبوو. له باتی تاجهگو ڕا تاجی بووک کرد. ڤ
ک بهقهت ئهو له بهر چاوی دان   نابوو. کهچی هيچ شازادە خانم

 جوان نهبوو. 

 

ەکردنهکه به خواردنی نيوەڕۆژە  گيانی وای دەزانی که دوای مار
ديتی   خيابان  سهر  هاتنه  ک  کات م  به  . دەب تهواو  جهژن 

کی زۆر کۆ بوونهتهووە چاوەڕوانی ئهوان دەکهن.   ک   خه

ئهمڕۆ   ناوە،  ه ژنی  دووبارە  گيانی  که  ببوەوە  و  ب دەنگۆ 
زەماوەندە. خزم وکهس و دۆست و ئاشنا له نزيک و دوورەوە  

يان چوون تا    به ههروەز هاتبوون که  ن! لهگه رۆزباييان پ ب پ
دايهگهورە براکهی   له باخچهچکۆلهکهی  ی دايهگهورە لهوێ  ما

ی و  گيوسپ «گيانی   ز و سهندە » و ژنهکهی خهريک بوون م
کهوچک و چهتاڵ و سينی و دەوری و ليوان و ئاخۆرييان دادەنا  

  بۆ ميوانهکان.  

هه  ديوارەوە  و  دار  به  ڕەنگاوڕەنگيان  ۆپی  بوو،  گو واسی 
چکۆلهکهی   شتخانه  چ له  بوو.  کردە  دروست  چراخانيان 
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بوون خهريکی   بهردەستدا  له  دوو کوڕی  ئاشپهز و  دايهگهورە 
و   هکه  ما له  خۆشيان  بهرامهيهکی  و  بۆن  بوون.  نان  ل شت  چ

و کردبووەوە.    باخچهکهدا ب

رەکهوە  شهپۆلی ساز و ئاواز دەهاته گوێ.     له پهنج

  »ی ئامۆزای گيانی بوو پيانۆی دەژەند.  ماريو «

شت   چ و  نان  خهريکی  ئهويشهوە  چکۆلهکهی  ئاشپهزخانه  له 
و   ئاشپهزخانه  وان  ن له  بهردەستهکان  کوڕە  بوون.  سازکردن 

تدا بوون.   ت هه   باخچهکهدا له هه

وخاو پاک  و  پۆشته  کۆڕ  ميوانهکانيش  به  خۆشحاڵ  و  شاد  ن 
گۆرانييان دەگوت و دەيان گوت پيرۆز ب له بووک و زاوا بژين  

  به شادی و خۆشی. 
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  ) ١٩بهشی (   –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

 ) نيوەڕۆ  خواردنی  نان  سفرە  ٧بۆ  سهر  له  خواردنيان  جۆر   (
سۆسی   به  پاستای  تهنيا  دان  م  به خوارد.دانابوو.   گارگهوە 

و   خوارد  ڕی  ت پڕ  دەوری  يهک  بوو  خۆش  ئهوندە  شتهکه  چ
  دەورييهکهی نا الوە. 

دی و ئيتاليايی   نا و  به سو هکهی هه ، پيا «گيانی»باوکی دان
کی   قوم ميوانهکان»  مهتی  «بهس گوتی  کرد  قسهی  ک  ههند
زەکه داينا. بهردەوام باسی ئهوەی کرد که   خوادەوە و لهسهر م ل

ڕا بونه ناسياو. چۆن     يهکهم جار لهگهڵ ڤ

 

ن کهوتم، له نهخۆشخانه ب  «گوتی   ئهو دەمه بوو که وەبهر ماش
ک   پهرستار بينيم  هاتمهوە،  وەهۆش  ک  کات کهوتبووم.  هۆش 
ڕا   ستاوە. ئهو پهرستارە ئهم ڤ وەک فريشته به سهر سهرمهوە و

وە دەيبينن ستا ئ کڕايی ب  »  خاتوونهيه که ئ ه دڵ  ميوانهکان بهت
يان دابووە قسهکانی کاکی زاوا!     گو
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ز   ی له ئام پهرۆشی نهنکی له باوش کرد. نهنکيشی دان دان به د
  گرت.  

کی   ڕا  جلوبهری پۆليسی گۆڕی بوو، کراس ليزيت خوشکی ڤ
ی دەکهوت و   ژی سهوزی گياڕەنگ لهبهرکردبوو. پ ن در داو

 و. زۆری ل جوان بوو. تهواو هۆشی الی قسهکانی گيانی بو

  

  . دان بۆ  کهوتبوو  ڕ باشترين  باوکی  زماوەندی  جژنی  ئهم 
بينی!   لهوێ  ئامۆزاکانی و دۆستهکانی  نزيکهوە  له  که  ئهوەبوو 
لهگهڵ ئهوان شايی و خۆشی و يارييان دەکرد. ههموو خزمهکانی  

تهمهنی له دان  که  بهتايبهت «ڕۆسانا»ی    باوکی لهوێ بوون.
  زياتر بوو. ئهو له تافی خۆناسيندا بوو.  
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له   دەيويست  «ڕۆسانا»  دەکرد  يان  چاوشارک کايهی  ک  کات
م   رتۆ» کوڕە ئاشپهزەکه  ئاشپهزخانه خۆيان بشارنهوە. به «ڕۆب

لهوێ   بۆيه  دەڕازاندەوە! ههر  بوو کهيکی زەماوەندی  خهريک 
«ڕۆس بوو  ئهوە  سهير  بشارنهوە.  خۆ  چاوی  نهدەبوو  تا  انا» 

رتۆ»کهوته ناز و خۆ شيرينکردن!    کهوت به «ڕۆب

  

زووتر   که  بوو  ئهوە  پهرۆشی  ئهو  هژا.  ش جارێ  به  رتۆ  ڕۆب
گهرەکيان   ميوانهکان  ستا  ئ ههر  چونکه  تهوە.  ن بڕاز کهيکهکه 
زی   م الی  بۆ  گهڕاوە  بۆيه  ههر  ن.  ب گۆرانی  کۆڕ  به  بوو 

  کارەکهی.  

  دەيان گوت، دان نهی بيست بوو. ئهو گۆرانيانهی ئهوان 
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«ئالهساندڕۆ»ی   دەنگی 
ههموويان   له  خۆيی  خزمی 
خۆش بوو. ئهگهرچی    زياتر پ
ئهو   بوو.  منداڵ  ئالهساندڕۆ 
م   به بوو.  دان  هاوتهمهنی 
کی   ژ ب گۆرانی  وەکوو 

ئۆپڕا    کۆڕی  زانی  ل
ج   و  بهڕێ  گۆرانييهکهی 

. خوشکی   گوت 
«ليزيت»  بووکيش 

گهلۆری دی    گۆرانييهکی  سو
دەنگه   به  بهم  خۆشی  زۆر 
و   بووک  بۆ  خۆی  گڕەکهی 
هۆنراوەی   گوت.  زاوا 

وەيهيه    گۆرانييه ئابهم ش
بچنم  « وی  ک ی  گو گهرەکمه 

ی   بهدەسته و بيکهم به تاجهگو
  » بووک

  
نۆرەی   جهژنهکهدا  کۆتای  له 

» ڕينه  ز يانی  گيانیزاوا   «
ئهويش   بوو.  دان  باوکی 

ئۆپڕای   ی  گۆرانی  موزيکا
ب «ئهوينی  موزارتی  ناوی  ه 

بووکی    ئاريا»  شکهشی  پ
خاتوون   ڕا  ڤ يانی  بهختهوەر 

  کرد.
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  )٢٠بهشی (  –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 
  

ک تاريک داهات فانۆسی ڕەنگاورەنگی حهوشه و   کات
رەکاندا   به دەوری م دايهگهورە  باخچهيان ڕۆشن کرد. 
کی داگرساند. دوايه   ک مۆم ز گهڕا و له سهر ههر م

ک به نانخواردن و قسهکردن و موزيک     چهند سهعات
خۆشيان  ن  مندا کايهکردنی  لهگهڵ  گۆرانی،  و 

 گوزەراند. 
بڕين  کهيک  کاتی  ستا  ميوانهکان    ئ بۆ  دابهشکردنی  و 

بڕی   کهيکهکهی  پالستيکی  کی  بهکارد ڕا  ڤ بوو. 
الفڕيدا  ئ هخۆيدائهگهر  لهد دان   . دان به  دا  کی  بهش
بووايه خۆشتر دەبوو. دان له   باشترين دۆستی دان لهو
الفڕيدا   له ئ ماوەی ڕۆژدا ئهوندە خۆشحاڵ بوو، بيری 

  نهکردبوەوە.
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ريخوارد و دەرييهکهی ن    ا ئهوالوە.ت
کی ديکهش دەخۆی؟    نهنکی پرسی بهش

    «نا بهسمه»دان خۆی هاويشته باوشی نهنکی و گوتی 
و ميوانهکاندا نهنکی دان خهمبار ديار  لهو جهژنهدا له ن

 بوو.  
لهگهڵ   گيانی  ک  کات که  تهوە  هاتب بير  ئهوە  ڕەنگه 

  کچهکهی يانی دايکی دان زماونديان کرد! 
له مردنی دايکهم دەکهيتهوە، خهم  «نهنکه بير  دان پرسی  
  دەخۆی؟» 

گوتی ناو  ه دا  دان سهر  به  دەستی  «ئهرێ کچی  نهنکی 
  خۆم» 

نی جوان بوو؟»    دان پرسی«نهنکه دايکم به بووک
سک به  ب زۆر جوان بوو « نهنکی »ئهوەی گوت فرم

 چاويدا هات. 
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مه   کو به  نا  ه دەستی  و  باشگرت  له  ی  دان نهنکی 
  نهرمهکهيدا. 

کی ديکهت ل بپرسم؟» پرسیدان    «نهنکه دەتوانم شت
هکهم بپرسه!»    نهنکه گوتی«ئهرێ د
يهوە؟»    دان پرسی«سبهين دە گهڕ

نهنکی گوتی«به سبهين سواری فڕۆکه دەبين بهرەو  
«!   ما

مهوە؟»  ت ب   دان پرسی «دەتوانم منيش لهگه
تۆش   خۆشه  م  پ بوو،گوتی«به  گرژ  ک  کهم نهنکی 

ب  يهوە  ب م  ڕا  لهگه ڤ و  باوکت  گيانی  که  مهرجهی  هو 
  ڕازيبن» 

 دان گوتی«نهنکه دەکرێ بچی قسهيان لهگهڵ بکهی!» 

 
 

کهوە سهمای بووک و   ستا ئهوان پ نهنکی گوتی«نا، ئ
  زاوا دەکهن. دوايه» 
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گای خۆی ههستاو گوتی «واباشه خۆم قسهيان دان له ج
  لهگهڵ بکهم» 

ڕا خهريک بوو   م ڤ ڕا دەگهڕا، به لکهی قاوەی له  له ڤ
«ليزيتی   بهيته  پاکدەکردەوە.هه نی  بووک کراسهسپييهکی 

  خوشکی يارمهتی دەکرد»
گوتی ڕای  ڤ به  بۆ  دان  نهيهم  من  کبکه  کار ڕا    - «ڤ

نهديک»    و
ڕا گوتی » ڤ م له بيرت نهچ لهوێ چ دەب   «باشه، به

  دان گوتی«نا، ليزيت دەيهوێ جيمان پ ب کو . . .»
ڕا به چاو دان   دەنگ  ڤ م دان ب . به دەنگب گهياند ب ت

  نهبوو گوتی 
د. دەکرێ لهگهڵ باوکم   مهوە بۆ سو «من دەمهوێ بگهڕ

  قسه بکهی ئيجازە بدا؟» 
م»  ی نا ڕا گوتی «نا، من پ   ڤ

قسهی  ک  ژەن موزيک  لهگهڵ  بوو  ستا  و دان  باوکی 
به   شا  ک هه ههناسهيهکی  گهياندی.  خۆی  دان  دەکرد. 

  سيارم ههيه» باوکی.گوت«باوکه پر
  باوکی گوتی«پرسياری چی خۆشهويستهکهم؟» 

م تووڕەبی»  ک ناب ل م به مهرج   دان گوتی «به
ناڕەحهتيم   بووم  خهمبار  ئهوندە  من  تووڕەبم،  دەب  بۆ 

  بهزاندووە! 
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گوتی   ئيتاليايی  به  و  هات  بزەی  دان 
نه   زۆرباشه. »«مولتۆب

سهير بوو.  م باوکی پ   با
  » بۆم ههيه لهگهڵ نهنکم بڕۆمهوە؟دان پرسی «باوکه  

نيب  کی ئهر دەچوو جواب   و
م   به دەهات.  ی  سم بسکهی  و  هات  بزەی  باوکی 
بۆ   بيبا  هاتبوو  که  بوو  ڕا  ڤ بۆ  تۆمهزانه 

س»بۆيه باولی کهيفی ساز بوو!    سهمای«وا
کدەخهم که بچين   کی خۆش ڕ ليزيت گوتی من سهفهر

نهديک»    بۆ «و
ی من نايهم بۆ سهفهر. چونکه  لهودەمهدا دان هات و گوت

  دەزانم لهوێ چی ڕوو ئهدا.
ئهو   باسی  که  کرد  ل  ههڕەشهی  چاو  به  ڕا  ڤ

  مهسهلهيهنهکا!
،من بهمزوانه دەبمه   مان ب ڕا دەيهوێ پ دان گوتی«ڤ

  خوشکه گوەرە!» 
دەنگ و ماقيوڕما. ش ب ڕا ڕووی کرد بهوالوە. دان   ڤ

بوو دان گوتی چی؟  ی ل   ئايا باوکی گو
ز گرت و به دنگی   ڕای له ئام بوو. ڤ ی ل به باوکی گو

هند    هاواری کرد بهڕاستانه؟» «ب
کهوت،     ئهودەم دان ههلی بۆ هه
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پرسی باوکی  له  نهنکم  دووبارە  لهگهڵ  ههيه  بۆم  «باوە 
  بڕۆمهوە؟» 

ئاوسه، زۆرخۆشحاڵ بوو.   ڕا  باوکی بهو خهبهرە که ڤ
ک وگوتی«ههر  دا  دان سهر  به  گوڕاندی  م  ک  به ار

تخۆشه بيکه!»    پ
زيگرت و گوتی   ئام له  ڕا و  دووبارە ڕووی کردەوە ڤ
ڕای بهردا  !» دەستی ڤ مان دەب م ب کهی مندا ڕا پ «ڤ
دوايه  چهماوە.  سينگهوە  به  دەست  بهرنبهريدا  له  و 

کهوە سهمايان کرد.    تاماندوو بوون پ
«نهنکه  دان به ههناسهبڕکی گهڕاوە باوشی نهنکی گوتی

  ههيه» ئيجازەم 
بليتهکهت   باوکت  نهوە.  دەگهڕ کهوە  گوتی«پ نهنکی 

  تازەدەکاتهوە» 
  دان گوتی«نا، دەکرێ خۆمان بيکهين» 

مهوە   دان خۆشی خۆشی لهبهر خۆيهوەدەيگوت«دەگهڕ
ال فڕيدا!»  م بۆالت ئ ستا د ال فڕيدا. ئ   بۆ الی ئ

ی پرسی«پيتوايه خۆمان بتوانين ئهم کارە  نهنکی له دان
  بکهين؟» 

يه» دان    گوتی«به دەتوانين. مندەزانم بليتهکهم له کو
له   سهماکهر  بوو،  گهرم  پهڕک  هه و  سهما  ک  کات
هکدا دەسووڕانهوە دان و نهنکی خۆيا دزييهوە و   بازنه



 
 

٩٣ 
 

بۆ   بکهن  تهلهفۆن  دايهگهورە که  ئهپاڕتمانهکهی  جوونه 
ک گيروگرفت و   دەفتهری بليتفرۆشی فڕۆکه. دوای کهم

جاوەڕوانی دايهگهورە لهپڕ گوتی  خشه خشی تهلهفۆن و  
«بهيانی زوو کات نۆ و دە دەقيقه به فڕۆکه دەفڕين بهرەو  

د!»   سو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٩٤ 
 

 
  )٢١بهشی(  –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوينی 

  
ڕۆژی دوايه دان و نهنکی زووتر له خهو ههستان و 
کهون!   هش فريانهکهوتن زوو ڕ خۆيان سازکرد. بهو حا

تهوە. نهنکی  دان   لهوە دەترسا نهوەکوو باوکی پهشيمان ب
نن!ڕاست ئهودەمه   له وە دەترسا که له فڕۆکه بهج نهم
و   دان  باوکی  دەنگی  پليکانهکان  سهر  له  کهوتن،  وەڕ

ڕا دەهات.    ڤ
له  زەماوەندەکهياندا  جهژنی  ماوەی  له  زاوا  و  بووک 
خواحافيزی   که  هاتبوون  ستا  ئ م  به دەمانهوە.  ل  هۆت

دان  بک باوکی  ئامۆزای  کاتهدا  لهو  «ماريۆ»  هن. 
وەژوور کهوت. ئهويش هاتبوو بۆ خواحافيزی. باوەکوو  
م ماريۆ  ههر قسهی  تاکسی له سهريان ماتڵ بوو، به

 دەکرد.

  



 
 

٩٥ 
 

بهچکه   که  چکۆله،  کی  سهرين خوشی  و  دايهگهورەش 
نابوويان   دۆزی کرابوو وەک دياری ه پيشلهی لهسهر گو

. ئه  و خواحافيزييه بوە هۆی ئهوەی دان  بۆ نهنکی دان
شان  و نهنکی درەنگ گهيشتنه فڕۆکهخانه. نهنکی پهر
کۆخ   وەکۆخه  بوو  تووڕە  ئهوندە  ش  دان بوو.  حاڵ 

  کهوتبوو! 
چاوەڕوان   و  دانيشتن  سواربوون  سهکۆی  ۆنی  سا له 
نا   کی له کيفهکهی دەره مانهوە. پشوويان. نهنکی گوڤار

  و جهدوەلهکهی حهل دەکرد.
دەگهڕا. دان   حيسابهکهی  بی  کت له  هپشتييهکهدا  کۆ له 

ژ بوو له سهفهر  پهرۆش بوو. چونکه لهم دانی زۆر د
چۆن   دان  م  به بوو.  دواکهت  دەرسهکانی  له  بوو، 
ههر   ئهو  حيساب.  ندنی  خو به  بدا  هۆش  بيتوانيايه 
ال فڕيدا، سۆنيا و خوشکه   ئهوندەی دەتوانی که بير له ئ

  چکۆلهکهی بکاتهوە. 

 



 
 

٩٦ 
 

ال فڕيدا ناوی   «ميراندا»يه. ميراندا زۆر  خوشکهکهی ئ
جياوازی   «پووس»  دە  ئۆتوبوس  به  زمانه  شيرين 
سواری  با  ی  دە  . «پووس»نازان و  «بووس»  وان  ن

  پووسهکه بن. 
م   دەکهنی. به کی بيرهاتهوە، له بهرخۆيهوە پ دان شت
وچاوانی گرژ بوو. کهوتهبيری ئهوە ئهگهر   کدا ن له پڕ

ال فڕ کهوە بوونته ژن و  ئ ڕا پ يدا بزان که باوکم و ڤ
رد و زماوەنديان کردووە ب چی؟    م

نا گوتی ال فڕيدا نهنکی سهری له سهر جهدولهکه هه «ئ
کی باشيان کردووە.»    دە کار

زەماوەندەکه   و  شايی  بۆ  ئهومان  م  «به گوتی  دان 
شتن نهکرد!»   بانگه

 
مان   ال فڕيدا  نهنکی گوتی«دەبوايه ل م ئ ڕاينهوە، به بگ

دانايه» يدا ئهو شتانهی به خهيا   تۆ ببين له خۆشحا



 
 

٩٧ 
 

ال فڕيدا دان له نهنکی پرسی  «نهنکه تۆ لهگهڵ دايکی ئ
  قسهت کردووە؟» 

وارە به تهلهفۆن قسهم  ن ئ نهنکی گوتی«ئهرێ، من دو
لهگهڵ کرد. پرسيم تۆ بۆت ههيه له جهژنی پاکدا بچی  

  بۆ الی ئهوان» 
  ن پرسی« دەی باشه، من بۆم ههيه بچم يان نا؟» دا

، سۆنيا گوتی ئهوان زۆر خۆشحاڵ   نهنکی گوتی«به
  دەبن!» 

کهوتن به کهيفی دان بوو. ئهو گهرەکی   واديار بوو ڕ
باوەگهورەی   لهگهڵ  و  ما  بچنهوە  نهنکی  لهگهڵ  بوو 
ک پشوو بدا. دوايه باوەگهورەی   قسه بکا. ڕۆژ و شهو

بۆ  بيبا  ن  ماش «ئۆفه    به  لهوێ  به  «نۆرشۆپينگ»  ب 
  »دوايدا و بيبا بۆ دوورگه 

ال   ئ بۆ  دياری  ببمه  گهرەکمه  من  م  «به گوتی  دان 
  فڕيدا!»

تۆ   دەزان  سۆنيا  نييه.  هک  مهسهله گوتی«هيچ  نهنکی 
چيت به کهيفه. ئهگهر ناتوانی له سهر حيساب و ههندەسه 
بهبه که مامۆستاکهت بۆی   کار بکهيت. خهريکی ئهو کت

  ناردوی!» 
هپشتييهکهی پشکنی بۆ نووسراوە ناتهواوەکهی   دان کۆ

  خۆی پهيدا کرد. 



 
 

٩٨ 
 

هم و کاغهزی دادەستی.    نهنکی قه
م دان نهی توانی هيچی ل زيادبکا!   به

ال فڕيدا تۆراوە يان بهخشيويه   تائهودەمه که نهيدەزانی ئ
ڕا يان نا.   که بانگی نهکردوو بۆ زەماوەندی باوکی و ڤ
بگاته   و  بڕوا  دەبوو  چونکه  بيربکاتهوە  نهتونی  م  به

 .   فڕۆکه و سوارب
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  )٢٢بهشی (  –ئهويندار بوون باشترە له ب ئهوين 

  
.  نزيکدان   الفڕيدا ببين ههمان ڕۆژ    بوو دووبارە له ئ

الفڕيدا   الفڕيداش    »ميراندا«پۆسی ناردە بوو ئ ونبوو. ئ
ر کۆگای چرپيدا شاردبوەوە. کووڕ ببوەوە که   خۆی له ژ

دايکی دەيهوێ ئهوان ئايا   له خۆیدڕو نهچ به لهشيدا.  
دوايه   وشکانی.  تهوە  و    »ئوفه«بگهين گرێ  هه

دايکی   بۆ  کرد  تهلهفۆنی  تهوە.  دان  که  بگهڕ و  بچ 
 ! ن   لهگهڵ خۆی ب

  
 

ش خۆی  گايهی  ج لهو  الفڕيدا  هيچی  ائ ردبوەوە، 
جگه   ،نهدەبينی    ب



 
 

١٠٠ 
 

ستان نزيک دەبوەوەکه  له پاپۆڕەکه   ی  .  له سهکۆی و گو
  له دەنگی  

الفڕيدا»  ئوفه« ئ دەکرد  بانگی    »ميراندا«وەرە!  بوو 
ناون.   .ونبووە ه بۆ  تايبهتيم  کی  م    شت الفڕيدا  به ئ

نهدەهات. وە  ل ورتهی  دانيشتبوو  دەنگ  ئهگهر    ب ههتا 
بيگ رولهش  دەکرديايه.  زيهم ژانی  چونکه  م  ه   به نا

کهی لهوە هات.    نا
نهدەگهييه که    دەنگی  لهنگهردان  ستا  سهکۆی  بوو  و
دەور خ   دەيڕوانييه  ئهو  ۆی.  وبهری  ی  بهحا بهش 

ک ئهو سهفهرە دوور و  چاوەڕوان کراو بوو.  ههمووشت
ژە کۆتايی   هاتبوو. در  پ

 
 



 
 

١٠١ 
 

نزيک گهيبووە  م  دان  به فڕيدا.  ال  فڕيدای   ئ ال  ئ
الفڕيدا«له خۆی دەپرسی  نهدەبينی.   يه؟  ئ وەک    »له کو

ڕا   . بهچکه کوندەبو چاوی دەگ
پاپۆڕەکه    »ئوفه«و    »سۆنيا«لهودەمهدا   له  بارەکهيان 

  دان   دادەگرت
ستا بوو د  له   ەيڕاوانی. دوورەوە و

دترسا  دان   ناخۆشه  لهوە  ڕووداوە  بۆ  بۆ  شهات.  پ
د  الفر تۆراوە! ئ   ل

ڕاههر لهبهر ئهوە که   نهگ   وەتهوە!  بۆ زەماوەندی باوکی ل
سهکۆيان بارەکهيان    »ئوفه«و    »سۆنيا« و  گرت  هه

ه  ئهو   تشبهج  بوو.  يان  لهگه ش  الفڕيدا   دان ئ له 
م ال فڕيدا ديار نهبوو.   دەگهڕا. به   ئ

  



 
 

١٠٢ 
 

له  ئ  دان  پرسی»سۆنيا« اخرەکهی  له  « ی  الفڕيدا  ئ
يه؟   » کو
ک سهری  سۆنيا   ڕاستت دەوێ«سووڕ ما و گوتی    کهم
  » نازانم!منش 

الفڕيدابه  «ئوفه گوتی   تۆ  !  یهاتو که تۆ    توەهگون   مانئ
  . بوو  خۆش  ت وات پخۆ 

الئهوڕۆژە    يهکتريان نهدی! فڕيدا دان و ئ
الفڕيدا ر چرپيدا    ئ را خۆی نيشانداله ژ .  له ترسا نهيو

خوشکهکهی چی بهسهر  بدايهتهوە که  دايکی چی جوابی
  هاتووە! 

ش لهوە دترسا ی د  دان ڕەنج بوو و  که باشترين دۆستی ل
 .   نايهوێ بيبين

 
  

  بهردەوامه... 


