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٢ 
 

 ١بهشی 

» وە، ئهو کچه که خۆش بهخته.  دووبارە له بارەی «دان
بهت، م ئهو  هه جار جارەش خۆش بهخت نييه. به

رێ.  شهاتی ناخۆش «جارانه ناژم » بهرگهی پ دان
. ههر بۆيه  کدەشک ر باری گراندا ت ناگرێ، ئهو لهژ

ته الوە.  ههموو چيرۆکی خهمدار دەن

 

» بهيانه خهوی زۆر پ خۆشه. زۆريشی  «دان
کانی کايه  بهت لهگهڵ هاوڕ بهرازۆک پ جوانه. هه

ی ياريزان ههبن.   دەکهن، ئهگهر هاوڕ

» قوتابخانهی دەست پ کرد،  ئهووەختهی که «دان
ستا ناسياوی ههيه. ئهو  م ئ کهسی نهدەناسی. به
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تبۆری» و «کوودان» ههر وەها «يوناتان» که « م
هکانی  ١٤٦ بهت ئاژە . هه ی ههيه دەناس ئاژە

ی وايه ««يوناتان»  چيلکهی گهڕۆکن»کهچی خۆی پ
ن و ڕەزا ووکن.ئهوان   ه ئاژە

 

بهته ههموويان » ««دان . هه  ويکان»يش دەناس
نج خول  ويکان دەناسن. ويکان ئهو کچهيه که ههر پ
ک ڕادکا بۆ دەستشۆری و دنانهکانی به ميسواک  جار
دەشوا. دايکی ويکان ددانپزيشکه، دەمشوويهی ئهدات 

ک دەم و ددانی بشوا.    ڕۆژ نا ڕۆژ

وو کوڕەکانی يانهکهيان دەکرد. له ويکان جهزی له ههم
ک پهيدا دەکا. «ميکان»ی  دار کا د چاوتروکان

شی  ههر وايه.  هاوڕ
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کهوت که ههر دووکيان حهزيان له  ک وا ڕ ڕۆژ
  کوودان» دەکرد. ههردووکيان له يهک وەختدا!«

ههردووکيان ويستيان بهختی خۆيان لهگهڵ کوودان تاقی 
کهنهوە. جا، ئهوە سهريرە بزانين کوونادن کاميان 
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رێ. ميکان دەيگوت منی دەوێ، ئهوندە ڕازی  دەبژ هه
کی گهورەی له کاغهز دروست کرد بوو.   بوو که د

ی  ويکان پ گوت ئهوندەش به هيوا مهبه! ئهويش شک
شاوە. ويکان و مي کی ک کان ههميشه السايی يهکتريان د

  دەکردەوە. 
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  ٢بهشی 

  

تن چوون  ويکان و ميکان له زەنگی پشووداندا به هه
  بۆالی کوودان.

ک بوايه دەستيان دەگهياندێ. ويکان به دەنگی  ههرجۆر
بهرز ديگوت تۆهی منی. ميکانش هاواری دەکرد و 

ر تۆ هی خۆمی.»   دەيگوت«نهخ

 

نهدەگهياندن، جوابی نهدەدانهوە. ئهو  کوودان خۆی ت
وەختی ئهو جۆرەکارانهی نهبوو. ئهودەبوو تهمرين بکا، 

دا گۆڵ بکات.    لهکايهی فووتبۆ
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م نه بۆ ئهوەێ لهگهڵ  دوای چهن چرکهيهک گهڕاوە، به
  ئهوان قسه 

 «شانس بۆ چی. . . »بکا. کوودان له وانی پرسی

 

شتهی له گيرفان نابوو بيدا ئهو بۆ ئهوە  اوە که ئهو بن گ
«   به«دان
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» دەبوو بچ تهمرين فووتبۆڵ بکا و گۆڵ دوايه «کوودان
دا. ئهگهر   ل

هی به  کدا نهيباتهوە، باوکی پۆ تيمهکهيان له ههر کايه
وی پيسی پ ئهدات. يان به گژ  سهردا دەکا و جن

ووی دەبا. ەبييهکهياندا دەچ و ئاب   م

» بۆنی به ئادامسهکهوە کرد؛ بۆنيرووە سوورەی  «دان
  ئهدا.
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نا، ويکان و ميکان لهوێ نهمابوون.  » سهری هه «دان
تبوون بۆ  بهر دابهزەکه  الیئهوان هه پهرژينی الی هه

»ش به پهله چوو به دواياندا. پرسی ئايا بۆی ههيه  «دان
مويکان جوابی نهداوە.  ی لهگهڵ ئهوان کايه بکا؟به پ

ک نهيهوێ لهگهڵ  دا دێ. کهس وابوو که بايه و بهال گو
کی دی قسه بکا ئاوا بهد ڕەفتاری دەکا.   کهس

  

کی ميکان وای ڕەفتار لهگهڵ   » دەکر که ئهو مۆز «دان
  ڕزيوە!
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» ئهو ڕفتارەی پ ناخۆش بوو، ئهو گهرەکی بوو  «دان
» گوتی ئهگهر  هرەبان بن. «دان ی ڕوو خۆش و م لهگه
، ميکان  دەتانهوێ ئادامسهکهی خۆمتادن ئهدەم
بهمهسخهرەوە گوتی«نا سپاس، کهس ئيجازەی نييه له 

  قوتابخانه ئادامس بجاوێ»
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ئايا ئهوە نازانی؟ ويکان به پهله ڕۆيی بۆ الی سهکۆی به 
گهڕانهکه.  ستا و ديواردا هه ی خۆی و » له ج «دان

  چاوی له دوای ئهوان بوو.

ێ دوايه چوو بۆ   دانهکه و ئادامسهکهی ف ی زبه الی سهت
 دا.
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  ٣بهشی 

» ئيدی خۆش حاڵ نهبوو. دوای ئهو پشوودانه  «دان
ال فڕيدا» باری کردبوو  چونکه باشترين دۆستی يانی «ئ

ال «دان بۆ شاری «نۆرشۆپينگ» » زۆر بيری «ئ
فڕيدا»ی دەکرد. لهبهر ئهوە هيچ کهس بۆی نهبوو له 

. ن  گای ئهو دانيش  ه يوناتان، نه سووسی. . .ج

 

 

 

رە دانيشم»  نه «کوودان» که هات و پرسی «بۆم ههيه ل
  دان سهری ڕاوەشاند.
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ال فڕيدا» له کوێ  خۆت چۆن بير دەکهيتهوە، ئهی «ئ
.   دانيش

» وای گوت.« » دانکوودان سهری سووڕما که «دان
رە» م ئهگهر ئهو گهڕاوە بۆ ئ   گوتی «دە

ک   مامۆستاکهيان قسهکانی ئهوانی بيست،کات
شا و گوتی ک کی هه تهوە بۆ ههناسه ال فڕيدا ناگهڕ «ئ

رە»   ئ

ر لچهوە گوتی ههرگيز نازانين. » لهژ   «دان

، که وازەکهی ناخۆشه.  دان هيچ وەخت هيوا بڕاو ناب
  وەکيدی دان ژيان وادەبين که ههيه. 
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ڕۆژی دووشهممه وەرزشی ژيمناستيکيان ههيه. 
ر بوونی وشهی تازەيان  ڕۆژانی چوار شهممه دەورەی ف
رەی  تی ئهست ههيه. ئهگهر ههموو وشهکان بزانن خه

  زەرد وەردەگرن.

ک بۆ ههمووێ ڕۆژێ سهعات چار وەختی نان  ١١ەگ
  خواردنی نيوە ڕۆيانه.
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  ٤بهشی 

ال فڕيدا له پهنای  ۆنی نان خواردنيشدا، دان و ئ له سا
ک بهشه  سا دان ههموو ڕۆژ يهکهوە دادەنيشتن. ئ
ک بهتهنيا  خواردنهکهی وەردەگرت دەچوو له گۆشه
کی خۆش  دادەنيشت. دەيويست به تهنيايی بير له شت

  بکاتهوە، ئهوە به تايبهت ئهوکارەی دەکرد. 

هکان کردەوە که ئهوەڵ بيری له ههموو بهرازۆک
دەيناسين. دانهيهک ناوی «پارتيبۆی» بوو. ئهوی ديکه 
ناوی «پيسين» بوو. بهرازۆکهکانی خۆشی «بهفرە» و 

  «کولوو» بوون.
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نانه کردەوە که ديبووی. شاری  دوايه بيری لهو شو
«ڕۆم»ی ديبوو دايکی باوکی له وێ دەژيا. شاری 

يانی. ڕۆپستين ديبوو دايک و باوکی دايکی لهوێ دەژ
ال فڕيدا له وێ دەژيا. به الی  شاری نۆرشۆپينگ که ئ
گايه که ئهو ديويه. له وێ  دان وە، ئهوێ خۆشترين ج
دايه. داری وا  کی ت يه که ههموو جۆرە دار کی ل پارک

. گهڕ دا هه   که دەتوانی به ئاسانی پ

کيان دان چبوو که سهر له دۆستهکهی بدا، بڕياری  جار
کی ل دابوو به دارانهد گهڕێ که سهخت بوو، دار ا هه

وە   بوو هيچ لق وپۆپی پ

نهبوو. کهچی دان گهرەکی بوو ڕاست بهو دارەدا  
گهڕێ!  هه
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دا  ن تا پ ی دان ئهو دارە ئهوندە بهرز بوو، دەبوو سهندە
ن.  گهڕ   هه

گهڕان و  تا توانييان له وێ وەک مهيموون به دارەدا هه
ڵ يهک قسهيان دەکرد. داگهڕان. به زمانی مهيموون لهگه

و قيژە و ههرايه. مۆزيان به  زمانی مهيموون به ئيشارە
يان دەکردەوە و دەيان   خوارد.  دارەکهوە دەبهست و ل

 

يان  چونکه ئهوان کلکيان نهبوو، به دەست و پ ل
  دەکردەوە.

نا  شت و دەچوون مۆزی ديکهيان د دارەکهيان بهج دەه
 و دەهاتنهوە.
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ک چوون و  ييهکه له وێ نهمابوو. کات گهڕانهوە، سهندە
نن، دەنا نهيان  ييکی ديکه ب مهجبوور بوون بچن سهندە
وارە  ندەکان بگا. تا ئ النهی با دەتوانی دەستيان به ه

  مهيموون بازييان کرد. ئهگهر تاريک دانههاتايه

  ديسانيش ديانويست کايهبکهن.

جا، ئهو دەم بهگۆرانی گوتن و خۆش حاڵ، گهڕانهوە 
گۆرانی کوينهکهيان السای کردنهوەی  بهرەو ماڵ. ديارە

  مهيموون بوو. نهک گۆرانی بهڕاستی.

کی خۆش بوو، شهوقی مانگهشهو ئهيدا له  وارە ئ
نکی کی ف ک  دارەکهن، با دەيات، لهو الشهوە سهگ

ک خۆش بوو، بهو جۆرە له  دەوەڕی. ههموو شت
ال فڕيدا خۆشيان بۆ    دەگوزەرا. نۆرشۆپينگ لهگهڵ ئ
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يهکه نهمابوو. ئهمه بووە  سهيرە ڕۆژی دوايهش سهندە
ۆک» يان تووڕە بوو. ئيجازەی  «مهته ال فڕيدا ل دايکی ئ

ی ديکه بهرن.   نهدان سهندە

ال فڕيداش قسهی لهگهڵ قسهی دايکی يهک  زڕباوکی ئ
  بوو.

ال فڕيدا دوو باوکی ههبوو. يهک باوکی خۆی که ئهو  ئ
کی دی که ناوی نهکرد قهت قسهی لهگڵ ووە. باوک

ی دەگوت «ئۆفه» ال فڕيدا پ ئۆفه گوتی  «ئۆلف» ئ
ی هی ئاشپهزخانه يه، نهک هی پارکی بازی»   «سهندە
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گرت و  بهو جۆرە دەستيان له کايهی مهيموون بازی هه
ياری لهگهڵ بهرازۆکهکانيان. ئهو  چوون بۆ الی

  کايهشيان پ خۆش بوو.
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 ٥بهشی 

 

 

ک   ۆنی نانخواردن دانيشتبوو، بيری لهوە کات دان له سا
دەکردەوە له سهفهری نۆرشۆپينگ چهندەی خۆش بۆ 
گوزەرابوو؛ لهو دەمهدا مامۆستاکهيان پهيدا بوو. پرسی 

رە دانيشتووی؟   ئهوە بۆچی ل

ی سهير بوو، که چاوی به دەوريهکهی خۆی  دان پ
  لهوێ له کوێ دانيشت بوو.  کهوت، وەبيری هاتهوەکه
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«واباشه ههستی بچی له الی ئهوانی  مامۆستاکه گوتی
يهکهی  ديکهوە دانيشی!» دان ههستا. مامۆستاکه سهندە

ی البرد. گرت، لهو   هه

دان ب ويستی خۆی به دوايدا ڕۆيی بيری لهوە 
ی دەبا. که زانی دەيبا بۆ  دەکردەوە که مۆمۆستا بۆ  کو

وان ويکان و ميکان به خۆيی گوت نا   وان ئهو  ناچمهن ن
. ئهو ڕاست  دوانهوە؛ بهو جۆرە ههرگيز جۆر ناب

گهيشتبوو، م  ت ويکان و ميکان هاواريان کرد نا،نا. به
ی نايه  يهکهی دان   مامۆستا سهندە

زەوە گوتی«نا من له سهر  وان ئهوانهوە. ويکان به ق ن
مه دەمانهوێ الی  خۆ دەچم» دوای ئهو  ميکان گوتی«ئ

کهوە بين»  يهکهوە دانيشين، دوايه ههر  تا مردن ههر پ
ن. را هيچ ب  دووکيان مات بوون. لهوە زياتر نهيانو

 



 
 

٢٣ 
 

ژ کرد بۆ  وان ئهواندا دانيشت. دەستی در دان له ن
تچۆپهکه،  ی ک م  بووت کی بۆ خۆی داکرد. به کهم

هکهی دانهنابووەوە، ويکان له شتا بووت دەستی ڕفاند و  ه
تچۆپهکه  گوتی«تهماشای ئهوەکه من ی ک رم بووت ناو

گرم ی گرت!» هه   کهچی دان هه

م دان بهسهر  زيان له دان دەکرد. به ک پار به جۆر
نا.   خۆی نهدەه
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  ٦بهشی 

  

ش هات. ويکان  کی له وەش خراپتر پ دواتر شت
ی دان گرت. کی زۆر توندی له با  نقورچک
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نا، وای نواند که هيچ نهبووە. به  دان به سهر خۆی نهه
ک نهزانب و کاری وا بکا ناب  خۆ گوت«ئهگهر کهس

ر کرد بوو.  » باوکی وای ف ی بدەيت   گو

کی توندتری ل  کهچی ههستی کرد که ميکانيش نقورچک
شا.   گهت. ئهم جارە به ڕاستی زۆری ئ

يان ڕاستهوە بوو ئهوان نقورچکيان ل گرت، تا دان  ل
  و قيژاندی. به پهله

گرت؛ سيلهی له  تچوپی هه کی ک ا، بوت کی گ چاو
تچوپ فيشقهی  زی تيابوو گوشی. ک ميکان گرت و تا ه

  کرد.

 

وچاوانی ميکان.  ڕاست بۆ ن
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پ  ئهم جار، دان وەر گهڕا و سيلهی له ويکان گرت «ش
پ» تچوپ فيشقهی کرد ش م لهدەستی دەرچوو، ک بۆ   به

  سهر و چاوی مامۆستا.

 دان له شهرمان ههناسهی سوار بوو. . .
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دان ڕای کرد بۆ الی درگاکه، له وێ ئاوڕی داوە؛ به 
 خۆی گوت

  «ئهی ئهوە چم کرد!» 

هکهی  » بوت ه دان مامۆستاکهيان گوتی«ڕاوەسته ئهو بت
  بهربوەوە. 

ۆنهکه دەرباز  ی نهدايه. ڕايکرد، له سا م دان گو به
 بوو. قوتقبخانهی 

گای گرت. . .  ی خۆيان ملی ڕ شت و بهرەو ما ه   به ج
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  ٧بهشی 

ی دان له خيابانی «هومله» يه. له الی  ما
نی زستانی. سهر ئهو «پوولکاباکه» تهپهی  خليسک

  منداڵ و بهفربازی و شهڕە تۆپهڵ دەکهن. تهپهيه پڕە له

ی شين و  ستا بههارە تهپهکه به چيمهن و وردەگو م ئ به
  سوور ڕەنگاوە.

ی نادا. چاوی له  کهچی دان هيچ سهرنجی چيمهن و گو
ی خۆی بوو، تهوە  بهر پ دەيويست ههرچی زووتر بچ

م که گهييه  . به داخرا بوو.   بهر درگا. درگاکهما
ههميشه وابوو، باوکی دەچوو بۆ سهرکار درگاکهی 

  دادەخست.

کدا  دان ر گو دان وەبيری هاتهوە که باوکی کليلهکه له ژ
 دادەنا. له سهر پليکانهکان
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دا،  درگاکهی کردەوە و چووە ژوورێ. کهوشهکانی ف
بهکان؛  کی کهوته سهر قهفهسهی کت لهنگهکهی لنگ

کی  دان زە چکۆلهی که گو ديکهی کهوته سهر ئهو م
  شوشهی له  سهر بوو.

 

دانهکه بهر بووەوە و شکا. دان ههستی کرد که  گو
کشکا.   بهڕاستی خۆشی ت

 

له سهر ئهردەکه دانيشت، چۆکی خۆی له باوشی گرت؛ 
پهی گريان.   دای له قو
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دانه شوشهکهی گريا. دوايه بۆ ئهوە  دەگريا ئهوەڵ بۆ گو
ژاندبوو بهم مامۆستا  تچۆپی پ که بۆچی ک

کانی هرەبانهياندا! دوايهش بۆ ئهوە دەگريا که هاوڕ  -م
  ويکان و ميکان بۆ ئهوندە نهفام بوون. بۆ وايان کرد.

ی  م له ڕاستيدا ئهو له تاو دووری باشترين هاوڕ به
يدا دەگريا. له ويش تووڕە  خۆشهويستی خۆی يانی ال ف ئ

  بۆچی باری کرد و ڕۆيی!بوو که 

شکی سپی» سوور ئهوندە گريا تا چاوەکانی وەک   «کهرو
 بوون.

 

ک دان دەهاتهوە بهرازۆکهکانی خۆشحاڵ  ههر وەخت
م ئهمجارە که زانييان  دەبوون و فيکه فيکيان دەکرد. به

 دان نارەحهته؛ پهنجهيان نا سهر يهک و مات
ترووشکا و دەيان ڕووانيی.   هه



 
 

٣١ 
 

 

کی به ههستن ئهگهر بزانن دايکيان  بهرازۆک ئاژە
ه، ئهوانيش خۆش حاڵ دەبن. ديارە دان بۆ  خۆش حا
يان خۆش دەوێ،ئهو ههر  ئهوان وەک دايکيان وايه. دان

ک ب ديسان ئهوان خۆشيان دەوێ.   جۆر

تچۆپی  کی باشی کردووە که ک ی وايه دان کار کوولو پ
ان دەب له سهر خۆی به ويکان و ميکاندا کردووە؛ ئينس

  بکاتهوە. بهفرە حهزی دەکرد بزان چی ڕوويداوە.

تاو  ۆنهکهوە هات. دان به پ ک له سا م له پ دەنگ به
ی نا به درگاکهوە.  ی خۆی ڕاست بوووە و گو   له ج

گهيی ئهها باوکی هاتهوە. باوکی ڕۆژانی چوار شهممه  ت
تهوە.   زووتر له سهر کار دەگهڕ
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  ٨بهشی 

ک هات کومۆدی ليباس کراوە. دان گ ە ی ل بوو جي و
نا. ئهو  باوکی بوو جلی وەرزشی له کومۆدەکه دەره
  ههموو ڕۆژی چوارشهممه دەچووله جهنگهڵ ڕايدەکرد. 

دەنگی، دوايه خشهی پ هات. دان کليلهکهی له  م ب به
هکهدا چهرخاند. له سووڕی ئاخردا باوکی دەستگيری  قوف

 درگاکهی گرت.

  

، ئهوە چييه؟ بۆ نهچوی بۆ قوتابخانه؟دان  گوتی دان
  هيچی نهگوت. 

  



 
 

٣٣ 
 

ک نارەحهتی؟  دان وستهی لهوە  باوکی پرسی بۆ شت
ش  نههات. خۆ بۆ  م پ دانهکه نييه،حهيف که شکا به گو

ت وايه چی گرينگترە کی  دێ. پ دان کچهکهم يان گه
م دان به قسهی باوکی  کۆنه. تکايه درگاکه بکهوە؟ به
ر بووە. دان ههرگيز  کی تازەيه ف ناکا. ئهمه ئهدا

تهوە که له قوتابخانه چی  نهيدەويست بۆ باوکی بگ
  قهوماوە.

ويست نهبوو. کهچی لهو دەمهدا زڕەی  له ڕاستيدا پ
شت و چوو  تولهفۆن هات. باوکی درگاکهی بهج ه
م زوو گهڕاوە. بهتووڕەی گوتی دان  جوابی داوە. به

مه دەب بچين بۆ قوتابخانه و داوای زوو وەرە دەرێ ! ئ
دا کردون.!  تچۆپت پ بووردن لهوانه بکهين که تۆ ک   ل
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دان پۆڕاندی و خۆی دا به ئهردەکهدا، به برازۆکهکهی 
ەوە برد.  گوت من دەمرم برازۆک ددانهکانی له چي

  ئهگهر برازۆک تووڕە بن وادەکهن.

نا و ڕۆيی. ک باوکی وازی ه  دوای سات
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  ٩بهشی 

کی پ چوو، کی دی  ماوە تا دان توانی بير له شت
ئهگهر پهرۆش ب تا له بيری بچ و فکر  دان بکاتهوە.

کی  باش ە  له شت ندە ف بکاتهوە. بيرۆکه له زەيندا وەک با
يان بوو  بزان له کوێ بنيشنهوە. تا ئهو  بهب ئهوەی .ف

دەمهی شاری نۆرشۆپينگی وەبيرهاتهوە. جا، ئهودەم 
هاتهوە سهرخۆ و خۆش حاڵ بوو. نۆرشۆپينگ ئهو 
م ئهو شتهی که  گهيه که دانی خۆش حاڵ دەکا. به ج
ی خۆيان!  تهوە بۆ ما ناخۆشه ئهوەيه، که دەب زوو بگهڕ

ال پارەکه که له پشوودانی جهژنی پاکدا چبوو  بۆ الی ئ
ش هات  يدا وای بۆ پ   ف
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ڕاست لهو دەمهدا که خۆشيان بۆ دەگوزەرا، باوکی دان 
. ئهوان  ن هات که دان بباتهوە بۆ ما کهی ماش به ف
يدايان چاکردبووەوە و دەيان  ال ف تازە بووکلهکهی ئ
ويست بووکلهی نهرمه باوشيان له تهختی خهودا 

بوو. کاتی ئهوە بوو که دەخهوان؛ که باوکی دان پهيدا 
ناوە بۆ شهقامی هوومله له  خواحافيزی بکهن بگهڕ
مه دەمانهوێ  م ئ يدا گوتی به ال ف ستۆکهۆلم. دايکی ئ
ک قاوە بخۆينهوە! باوکی دان گوتی سپاس، چوو  ه پيا

يدا دا.  ال ف   بۆ ئاشپهزخانه به دوای دايکی ئ

يدا  ال ف   ک هات به زەينيدا.بيرۆکه ئهودەم ئ

ی دان دا «خۆمان دەشارينه وە!» ب   ه سرته چپاندی به گو
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را ئهو شتانهی که  يدا خ ال ف "گوتن و کردن" ئ
ويستيان بوو کۆی کردنهوە، ئهوشتانهی که له وەختی  پ
ش، چراقهوە،  وادا بهکاريان دەهات. پهتوو، دووبا
ک خواردەمهنی وەک سووسيس، دوو ميسواک.  ههند

ک، جهعبهی دەوا و بريندان به ڕاکردن چوو   ب چ  کت ، پ
و و چهن بووکلهی پهڕۆ که  ک، چهن دەنک س مهقهست
نا و هاتهوە.  تازە له ناساخی چاک ببوونهوە ه

يان دا. مهه ک و توند گر و مهالفه ووشتهکانيان خسته ن
ياندا.  هپشتی دايان به کۆ   به جۆرێ که وەک کۆ

، دەب  يدا گوتی وريابه که لهبيرمان نهچ ال ف ئ
يدا  ال ف گرين. بيرۆکهی ئ ک لهگهڵ خۆمان هه ي سهندە
ک خۆيان بشارنهوە.  و ئهوە بوو که بچن لهسهر دارس

ان وابوو که لهوێ ک . به پادزە وەکوو پ يان نازان هس پ
ی نهزانين.   دز له شهودا چوونه بن دارەکه. کهس پ
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ر دارەکه وەبيريان کهوتهوە  شتا نه گهيبوونه ژ م ه به
کی گرينگی وەک چهتريان له بير چووە! له ناکاو  که شت
ک داباری، جوان جوان ههم خۆيان تهڕ  زمه باران ل

  .ندی خووسابوون، ههم بووکلهکهيان

 

هوە، بۆ ئهوەی بووک  لهسهرئهنجام دەبوو ڕاکهن بۆ ما
نهرمهکانيان سهرمايان نهب و نهخۆش نهکهوەنهوە. 
خۆشاردنهوەکهيان بهم جۆرە تهواو بوو. دەنکه دەنکه 
باران سهر و چاويانی دەکوتا. ههر وەها  دار و چيمهن 
و ههموو شاری نۆرشۆپينگ. مهالفهکهيان که جوان 

وێ بهج ما. ههموو شتهکانی ديکهيان خووسا بوو، له
وەکه د ەترنجاندبوو  وان دوولقانهی دارس سانيش ي ن

يهکهيان له بير چوو.   سهندە
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يدا يهک کهليمهی له بارەی  ال ف ئهمجارە دايکی ئ
يان  ييهکهوە قسهی نهکرد. ئهو تهنيا له بهر ئهوە ل سهندە
تووڕە بوو، که بۆ بهو بارانه چوونهته دەرێ. باوکی 
نهوە.  مه دەب خواحافيزی بکهين و بگهڕ ش گوتی ئ دان
نهکه و  و ماش دوايه ههر ئهوە مابوو که بچنه ن
خوڕن. دان ههرگيز  کهمهربهندەکهيان ببهستن و ل
ی دواوە دانيشت  تهوە که چۆن له سهندە ئهوەی له بير ناچ
سکهکانی به  ۆپه بارانهکه و فرم وانييه د بوو دەي

انه خوارێ. لهو دەمهدا که ئهوان الڕوومهتيدا دەچۆڕ
خ  تن وەک و خهريک بوون ل يدا به هه ال ف ڕن، ئ

  خۆی گهياندە ئهوان.  »بووکی دەريايی«
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هاواری کرد «ڕاوەستن، له بيرم چوو دياری 
«   خواحافيزيتان بدەم

کی چکۆله  ب بۆمی هۆنراوە بوو. کت کی ئا ب دياريهکه کت
کان، ههر کهس به خهتی خۆی. که دەبوو ههموو  هاوڕ

. ک بنووس  هۆنراوە

 

دا نهنووسی بوو. لهسهر  شتا کهس هيچی ت م ه به
يدا نووسرا  ال ف ڕووبهرگهکهی به دەسخهتی جوانی ئ
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ی ڕۆزی م   من  -بوو: تۆ گو کهت لهبير   .دڕکی گو هاوڕ
نهچ که ئهمهی لهو گۆشيهدا نووسيوە! ههرگيز دۆستی 

تهوە. ئهو باشترين شتی دنيايه.   خۆشهويستت له بير نهچ
يدا ال ف   ئ
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  ١٠بهشی 

ال  تهوە»  ئ «ههرگيز باشترين دۆستی خۆت له بيرنهچ
يدا ندەوە  ب ەی دەخو ک که دان ئهم د ههر جار

خۆش دەبوو.   د

تهوە. بهته دان ههرگيز نووسراوە جوانهی له بير ناچ   هه

 

ش دێ، که دان شتی  م پ . وەک به لهبير دەچ
وەکهی،  تهوە ک نهکهی، يان که له قوتابخانه  دەگهڕ کاپش
هپشتييهکهی، کيسهی جلی وەرزش. جاری واش ههيه  کۆ

ن يان لهبيری  که دەفتهری تمرينهکهی ل بهج دەم
ی  هکهی له پشووداندا بخوا! دان خۆی دە   دەچ بابۆ

ک فهرامۆشکارە»   «ههند

ستا لهبيری نهماو ە بۆچی له باوکی تۆراوە. بيری ههر ئ
دەکردەوە باوکی خهريکی چييه؟ بۆ نههات دووبارە له 
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درگاکهی نهدا؟ دان له سهر ئهردەکه ههستا و له کونی 
کی خۆشه، به دوای  هکهوە ڕوانی. وای چ بۆن قوف
ستا  بۆنهکهدا ڕۆيی. تاگهيشته ئاشپهزخانه. باوکی لهوێ و

کی بۆ ئهويش دانابوو. ي   بوو. سهند

بم؟ س باوکی گوتی  ت هاوڕ «ئامۆرە» بۆم ههيه لهگه
  چوار کهالنه بخۆم. 

 

دان گوتی «به فهرموو دانيشه ئهوندە کهالنه بخۆ تا 
کی ديکهی ههبوو.  دەدڕێ» م باوکی بهرنامه به

مه وەستاون»    گوتی«ئهوان لهسهر ئ

ن؟»   دان پرسی «ئهوان ک

  گوتی«مامۆستاکهتان و ئهو کچانه»باوکی 

  دان باوەڕی نهدەکرد که دووبارە گوێ بهم قسانهبدا.
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باوکی به تووڕەيهوە گوتی« دان تۆ دەب بزانی که پياو 
کدا بکا! تۆ دەب  تچۆپ به سهر و چاوی خه ناب ک
مهدا  داوای پهشيمانی بکهی تۆ دەزانی که له خانهوادی ئ

  کاری وا ناکهين»

.باوکی دەيت    وانی قسه بکا، تا ئهودەمهی ماندوو دەب

 . يان بچ  دان نهی دەويست لهگه

ی و گوتی« ب ی، ئهو باوکی چاوی ت کم پ ب دەتونی شت
  »کارەت بۆکرد؟

م چی. . .   دەزانی دە

 

ی و مات بوو. ما ی هه   دان هيچی نهگوت، تهنيا قۆ
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ی خۆی وەشک بوو.    باوکی له ج

ت    بۆ شين بووەتهوە؟»پرسی «ئهوە چييه قۆ

گای  ر لچهوە گوتی«مهگهر نابينی، ج دان له ژ
  نقورچکه»

هکی نقورچک؟    باوکی داچ

وە له يانهی دەرس نقورچک له يهك دەگرن؟»   «بۆ ئ

  دان سهری ڕاوەشاند، يانی به

  «ويکان و ميکان»تهنيا
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لهوە زياتر قسهی بۆ نهکرا. تا باوکی ڕابوو به پهله 
نهکهی ڕۆيشته  هکه. بهب قسه خۆی ڕانا و کاپش ها

  کردبهری و درگاکهی کردەوە.

ستا دەيهويست چی بکا؟   ئ

 ، . به خۆی گوت ههر چۆن ب دان ههست،ا سهرپ
ۆم. ی ب   باشتر وايه که لهگه

م سهری سووڕما، کهوشهکانی ديار نه بوون. ئهی  به
  کهوتنهته کوێ؟

و و  کيان کهوت بووە سهر ڕەفعهی ک ش. تا دەسک
دانهکی لهسهر بوو. زەکهی که گو کيان له سهر م   تا

ووزێ رايکرد به دوای باوکيدا. هاواری کرد  به پهلهپ
ه وا هاتم! م مهه   بهج
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  ١١بهشی 

ش ئهوەی بگهنه قوتابخانه، دان به باوکی گهييهوە.  پ
وای! باوکی زۆر تووڕە بوو. درگای يانهکهی کردەوە و 

ستا. ههر چووە ژوورێ. ههموو ش ک له ژوورەکهدا و ت
  وەک ئهوەی کايهی به بهرد بوون بکهی.

دا بوو بچ بۆالی مامۆستا و داوای  ميکان که له ڕ
کی حيسابی بۆ حهلکا؛  يارمهتی ل بکا، که مهسهله
بی حيسابهکهيدا  ستا و واقيوڕ ما. ويکان به سهر کت و

  چهمابووەوە.

وە بزانن بۆ چی  باوکی دان گوتی رەين»«ڕنگه ئ مه ل   ئ

می نهداوە.   کهس وە

نا «بۆ ئهوەی که دان داوای  «کوودان» دەستی هه
بووردن بکا»   ل
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گهڕا بهتووڕەييهوە گوتی ، سوور هه «نا، باوکی دان
بووردن له هيچ کهس بکا»  وانييه. دان نايهوێ داوای ل
بووردن  رەدا؛ دەب داوای ل کی ديکه، ل وابزانم کهسان

م ميکان به سهر بکهن.  کی له ميکان کرد، به مۆڕە
ا بۆ الی ويکان. ويکان  نا. دوايه ڕووی وەرگ خۆی نهه

  وای نواند که خهريکی حيسابه.

، که له پشت باوکييهوە خۆی شاردبووەوە  ئهو وەخته دان
شهوە   هاته پ

ی. ما ی بلوزەکهی هه   و قۆ

ی  ک دەتوان به من ب قۆ باوکی دان گوتی «کهس
  ن بۆچی ئاوايه؟» دا

ی دان يان دەکرد.    ههموويان مات بوون و تهماشای قۆ

ی  باوکی دان زۆرتووڕە بوو «بۆچی نقورچکتان له قۆ
  دان گرتووە؟

زاوە . . .»   نی ت رەی شين بوەتهوە، خو رە و ئ   ئهها ئ
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نقورچکه شينهوە  وا،هاوپۆلهکان دەيان ويست ج يانهکه ش
  بووەکانی

ا و چوو له دان  ببينن. کهچی ميکان ڕوی خۆی وەرگ
م ويکان الپهڕەی  سهر نيمکهتهکهی دانيشت. به

داوە يانی من ئاگام ل نييه. بهکای هه   کت

مامۆستا خۆی گهياندە الی دان و به وردی تهماشای 
ر لچهوە گوتی  نقوچکه شينهوە بووەکانی کرد. له ژ ج

ی بووم»« ستان حا   ئاها، ئ

؛ تووڕە   له دەنگيدا ديار بوو، که ئهويش وەک باوکی دان
بوو. سهری ڕاوەشاند چوو بۆ الی ويکان و  و ناڕەحهت

 ميکان.
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ستا گوتی  ال، ئهم کارەی تۆ يانی ڕووبهڕويان و «ميکائ
  چی؟»

مه کايهمان دەکرد»    ويکان نوزەی هات و گوتی«ئ

تان کايهی     دەکرد؟مامۆستا، کايهتان دەکرد! دان ش لهگه

  ههردووکيان بۆ چهن چرکه ب دەنگ مانهوە.

وەهات، نا ويکانيش نقورچکی ل  ميکان نووزەيکی ل
  گرت.

 مۆستا دانهوی بهسهر ويکانداام
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  «ويکتۆريا ڕاست دەکا؟»گوتی

تهوە» گاکهی شين دەب   ويکان جوابی داوە، «نهمزانی ج

مامۆستا ڕاست بووەوە، ڕووی کرد قوتابييهکانی دی 
کی  شائاخ ک   »هه

  گوتی«ئايا کهسی ديکهش ئابهم جۆرەی بهسهر هاتووە؟» 

نا، گوتی من،  دووبارە ب دەنگی. «يوهانا، دەستی هه
ن» وە دەن م پ  ويکان و ميکان ههميشه پا
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رای و دەستی سووسی کورتکراوەی«سووسهن » و
نا. منيش شتی لهوە خهمبارترم به سهر هاتووە،  هه

  مشکهکهم مرد.

  مامۆستا کهوته فکرەوە.ئهها، 

«کوودان» گوتی «جاخۆ،ئهوە خهتای ويکان و ميکان 
  نهبووە»

م  سووسی «من نهم گوتووە خهتای ئهوان بووە به
  خهمبارە»

پهڕی. ڕەنگه له يانهکانی  ئهو ڕۆژە له يانهکهيان ئاوا ت
ن م  ديکهش مندا ههر وابن. ئهم شتانه ههر دەبن. به

مه نای بيسين، يان نای بي   نين.ئ
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کی چاوەڕوان نهکراو ڕووی دا. درگاکه  کدا شت له پ
  کراوە.

  ک بوو خۆی کرد به ژووردا؟ 

يدا! ال ف  ئ
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  ١٢بهشی 

  

و  وانی. له ن ستا بوو  و دەي يدا تهنيا لهوی و ال ف ئ
هکاندا بوو به سرته سرت  نی»مندا هاواری کرد  «ب

ال   م ئ رە چ دەکا؟» به ی نهدايه، چاوی «ئهوە ل يدا گو ف
ا ا به يانهکهدا گ   .بۆ دان دەگ

 

ه، بزەی يهکهی دان بهتا يدا زانی سهندە ال ف ک ئ   وەخت

وی تواوە. پرسی يه؟» سهر ل   «دان له کو

م هاتهوە  . به دان حهپهسا، ههر دەتگوت خهون دەبين
يدا، هاواری  ال ف تن چوو بهرەو پيری ئ   سهرخۆ، به هه

رە!»  کرد«ئای ئهو تۆی ل
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يدا له پ خۆی کرد  ال ف سهير ئهوە بوو که زڕباوکی ئ
کی کرد و گوتی «ببهخشن مزاحيمتان به يانهکهدا تهماشا

  بووم»

ۆم.   من کارم ههيه دەب ب

وانی!  مامۆستا به ديدی پرسيارەوە ت

کی سهير، بهيانی که  يدا،گوتی ڕووداوە ال ف زڕباوکی ئ
م دەله «نۆرشۆپينگهوە»  هاتم به تهنيا خۆم بووم. به

کم هاته گوێ. ليه» نووزە درت ک گهيشتمه «سو   وەخت

کهنينهوە گوتی «ئاووا».   مامۆستا به پ

کی  يدا به دزی منهوە سواربووە. پهتو ال ف تماشام کرد ئ
چاوە و  ی دواوە ڕاکشاوە و خۆی له خۆيهوە پ له سهندە

ه کردووە. دە من دەب دان ببينم!   گرمۆ
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رە به  ی و گوتی«زۆر باشه ل باوکی دان قسهکهی پ ب
 « ی دەب مه ئاگامان ل ه، ئ ی ب   ج

هکان به پهله  دوای چهن سووڕ وەختی پشوودان بوو. مندا
بوون که بچنه نۆبهوە. چونکه نۆبه بهرناکهوێ. تا 

وان ژەمی خۆی وەگرێ. جا، ههرکه س بتوان بهشه ن
دی ميوە، يان  ههرچييهک ب کهيک، نانشيرينی سا

ه سووسيسی گهرم.   بابۆ

 . ويان ئهدەن   جاری واشه، س

م مامۆستا   ويکان و ميکان خهريک بوون بچنه دەرێ. به

رەبن نهچنه دەرێ »گوتی   «ئهو دوانهتان ل
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  ١٣بهشی 

 

يدا  ال ف ۆنی نانخواردندان و ئ و سا  ،چوونه ن
گرن. بهپهل چوون له  و هه فرياکهوتن يهکی يهک س

ک له گۆش ز کهوە دانيشتن. دان گوتیدەوری م   ه

گاکهی جارنمانه»   «ج

يدا ببينن و  ال ف پهيدابوو. دەيانهويست ئ ۆزميان ل م م به
رە نهبووە چی  نهوە لهم دوايانهدا ئهو ل بۆی بگ

  ڕوويداوە. 

تهو، که چۆن  تبۆری» دەيويست داستانی خۆی بگ «م
ک کهوتووە به سهريدا؛ کهچی  «ئيرما» تهختهسههۆ
ک بوو. ۆ   دە تهختهسههۆڵ نهبووە، تهنيا کو

دەيويست باسی مشکهکهی خۆيی که ناوی «سووسی» 
تهوە.   «لورڤان» بوو بۆ بگ
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«يوناتان» گهرەکی بوو ددانگيرەکهی خۆی نيشان بدا. 
  دوای ئهو«کوودان» و

نه دەرەوە، بۆ  «بهننی» دەيانويست ههموويان بهپهله ها
ن  حهوشهی قوتانخانه، تا فريابکهون کايهی خۆشارک

  بکهن.

کی خۆشه،ههر بۆيه له دەوری ههر واشيان کرد،  کايه
  يهک کۆدەبنهوە وئهوکايه دەکهن.

جگه له ويکان و ميکان.   ههموويان کايهيان دەکرد ب

ننهوە و تا مامۆستا و باوکی  ئهوان دەبوو له يانهکهدا بم
  دان قسهيان لهگهڵ بکهن.

  

ن خاوين و  ی دەخو حهوشهی قوتابخانهی دان ل
گه داهه گای پ دايه، شهش خۆشه. دوو ج ڕانی ت
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نی  يه، مهيدانی تۆپ گای بازدانی ل يه، دوو ج ی ل جۆالن
يه  کی گهورەی ل م باشترين ئهوەيه دار ههيه، به

کی گهورەی دا دەشارنهوە.  کون دايه که خۆيانی ت   ت

ستاوە چاوی خۆی بهستووە تا سهت   له وێ «کوودان»و
رێ تا ئهوانی ن خۆيان بشارنهوە. دەژم   دی هه

تن بۆ ئهمبارۆکی ئهسباب دان  ال فڕيدا هه  و ئ
ش ئهواندا م له پ هاوبازييهکانی دی له وێ  بازييهکه، به

 بوون.

تبۆوی» و «بهننی» بهپهله بوون.   «م

  

م  يدا چوون بۆالی جهعبهی خيزەکه به ال ف دان و ئ
دا تن بۆ الی پهليکانهکان.  يوناتان له و بوو. ئهون هه
ش  م له پ ل و  ئهواندا سووسی،به ڤيکتۆر، ئيرما، گابر

يان بوو. هپهست   يهنس پا
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ال فڕيدا گوتی «وەرە با بچينه پشت خودی ئ
م  رەپهيدا ناکا» به دارەکه.»«کوودان ههرگيز ئ
يان بگهڕێ. زەنگی تهواو بوونی  کوودان فريا نهکهوت ل

  ليدا.
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  ١٤بهشی 

  

ستابوون.  ويکان و ميکان له پهنای درگای يهنهکه و
شکی  ستا نۆرەی ئهوان بوو، چاوەکانيان وەک کهرو ئ
يانهوە ديار بوو که زۆر  . به جوانی پ سپی سوورب
گريابوون. ئهوان لهوە دەترسان که مامۆستاکهيان بۆ 
تهوە که ئهوان چييان کردووە.  ڕ دايک و باوکيان بگ

م  ئهوەيان دەزانی که دايک و باوکيان ناونيشانی به
بووردن له  م ئهوان دەبوو داوای ل يانهکهيان نازانن. به

  ، کهچی نهيان دەويست ئهو کارەبکهن. دان بکهن

کهنگ چاوەڕوان  تا«مامۆستاکهيان له خۆيی دەپرسی 
 بن»
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کويکان و ميکان ڕووی  ، وەک ئهوەی که هيچ شت
؛ ستابوون و  ب ئهوەی جواب بدەنهوە نهداب ڕەپ و

  .دمامۆستاکهيان دەکر تهماشای

بووردنوااد نيان حهزيان دەکرد بزاننهاوپۆلهکا  ی ل
م ؛ۆنهچ  ستابوون، پله سهرچونکه زۆر  به  لهوە و

تاقهت ببوون. وەڕەز ن و ميکان وەک پهيکهر يکاو و ب
ستا بوو. بهب   دەنگ و ب بزوە و

ل حه  بهم جۆرە مهسهلهکهواديارە  «مامۆستاکهيان گوتی  
   »ناب

ويست«دان گوتی  له دواييدا  لهوە زياتر چاوەڕوانی پ
  »ناکا

 

تان دەبوور« کب من ل   »مههر چۆن
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کی ڕاحهتيان دا، ههموويان شهکه کۆتايی  پشوو ک
هات. باوکی  هاوپۆلهکان چوونه ژووری يانهکهيان. پ

ش توانی بڕوا بۆ    .باشگای ژيمناستيک دان

ال فڕيدا گاکهی جارانی خۆی دانيشت، له ئ   . ج

ال فڕيدا     دانيان بوو. شانسيان ههبوو کاتی پشوو دان و ئ

ال فڕيدا پرسی بۆ دەب ويکان و ميکان داوای «دان ئ
    »له تۆ بکهن؟ بووردنل 

 کردم لهبهر ئهوەی که ئهوان مهجبووريان«دان گوتی
نم دا پژ تچۆپيان پ   »که ک

ال فڕيدا گوتی گهئ    »يم«ئهها ئهمجار ت

م له ڕاستيدا  نهگهي  هيچبهبه ک ت نکه بۆ و بوو. چجۆر
ی مهسهله ئهوەئهو فهرقی نهبوو  گاکهی   بوو که  . ئهس ج

    نهگيرابوو.  جارانی ئهو 

ال فڕيدا ژی ددان  کیيههرکاميان ماس دان و ئ در
شاوەتيژيان    . ک

ههموو «گوتی  دوای ئهو دەرسه، مامۆستاکهيان
ان نووسيبوويان دەفتهری داستانی که خۆي قوتابييهکان 

ننه بهردەست   »ب
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بهکهی دان  بوو. »ژيانی خۆشی من« ناوی کت

 

دا ژ بوو هيچی تازەی ت م له م واديار نه نووسی بوو.    به
 دان دانيشتبوو،. ڕوو نهداهيچ  ئهو ڕۆژەشبوو که 

دەخوالند نووسهکهی به قامکهکانی هه ال  پ و تهماشای ئ
بوو که   کاغهزی له بهر دەستدا  که بهرگ  دەکردفڕيدای  

.   لهسهری بنووس

 

 به گلهييهوە گوتی  دانگوتی «دەست پ بکهن»  مامۆستا
   »له بارەی چييهوە بنووسم! «نازانم

له بارەی ئهو جارانهوە بنووسه که مامۆستا گوتی«
   »یبهختيار بوو 

   «من ههميشه بهختيارم»دان گوتی
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رێ که دان  بهختيار و خۆش حاڵ ئهو وەختانه ناژم
  نهبووە. 

ئهو وەختانهوە بنووسه که  «لهبارەی مامۆستا گوتی
  »ڵ بویابهختيار و خۆشح  بهتايبهت

زەکهدا چماوە کرد:دان بهسهر م   ، ئاوای دەستپ

م، بهتايبهت« ئهو وەختانه که  من بهختيار و خۆشحا
ال فڕيدام ال فڕيداش چهماوە و  »لهگهڵ ئ ئهوەی که ئ

ندەوە کی وای نووسی.  دان نووسی بوو خو  ئهويش شت
دان  که لهگهڵ ئهودەمانهیبهختم به تايبهت  خۆشمن 
ال فڕيدا ههرگيز السايی    دام. ئهو   دان ناکاتهوە. بهالم  ئ

له پهنای ئهو دەم وابوو ئهوانهی که زۆرجار وادەکا. 
م دان دەکرد. يهکهوە دادەنيشتن وايان ئهودەم  به

کيش بيری دەکردەوە که چهندە بهختيارە؛   لهوە نه  چرکه
ستاش  نهبوو. وەیوەختی ئه  فريایله وە زياتر  دانئ

وەک ئهو دوو  لهم دانيايهدا کهم کهس ههيه .ناکاتهوە
يه ال فڕيدا يهکتريان خۆش بوێ. هاوڕ  يانی دان و ئ

قوتابخانه  دان له بيری ئهوەدا بوو که دوای دوای ئهوە
که  بکا. ههستی بهوە دەکرد خۆی به چييهوە خهريک
ژە ئهوندە خۆش حاڵ سهری  دان دووبارە نهبووە. لهم
ک نووسينهکهی.  داستان خستهوە سهر دەفتهری کات
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 له دەفتهرەکهيدا ئهم  نووسينهکهی تهواو کرد
  بوو.  ی خۆش نووسرا نووسراوەيه. بهخهت

  

دەبهزێ و « م هه دەپهڕێد  »هه

 

 

بی دووههم   کۆتايی کت


