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 ١بهشی 

ڕۆژی قوتابخانهيه. دان پۆلی يهکهمی تهواوکرد.    دوايين
ک، دان ئهو کچه بهختيارەيه ب سهبارەت به   دەيهوێ کت

شتا تهواوی    خۆی م ه ستا خهريکه، به . ههر ئ بنووس
.  ی دەکانهکردووە. کهی تهواو  دەفتهرەکهی خۆشی نازان

ه پشتييهکهيدايه.  له   ش  کۆ لهگهڵ ئهوشتانهی که دەب پ
. تهنيا ئهو شتهی که   پشوودانی هاوين بيانباتهوە بۆما

نهی ب ە  ماوە بيباتهو  الاو ی يانی ئ   . فڕيدايهشترين هاوڕ
«نۆرشۆپينگه» دان ههميشه  ئهو هاوڕێ باشهی که له  

دەری  جار  زۆر  گرتووە.  هه فڕيدای  ال  ئ نهکهی  و
نهکه چرچ ناوە و تهماشای کردووە. و لۆچ بووە،    و   ه

باشه به    .نهدڕاوە  که  ههر  نه  و م کاغهزی  اسانی هبه
ک دان تهماشای ال فڕيدای    نادڕێ. ههرجار نهکهی ئ و

. خودی  ک ئهوە بوو که دەکرد وە   خۆی دەبين

دەکهنی بهکهی.  و   دان بۆی پ و کت   دەيخستهوە ن
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ڕۆژی تهواو بوونی قوتابخانهيه. سبهين  دوايی  ئهمڕۆ  
ج  قوتابيهکان  ههموو  بوونه.  تهواو  وبهرگی  ل  جهژنی 

دەکهن. بهر  له  نيان  خاو و  سروود    جوان  بهکۆڕ 
ننهوە.     دەخو

ک  بوونهوو دان و دايهگهورەی چ دايهگهورەی    .بوتيک
ی دا کی شينکا ژی جوانی بۆ کریوکراس بوو.    ن در

دان گهرەکی بوو بۆ جهژنی سبهين ئهو کراسه جوانهی  
 کا.بله بهر 

         

م ئهم کراسه جوانهشی ههبوو. دوودڵ بوو کاميان له  به
شينکاڵ،خست  پشکیکا.  ببهر   پهمهيی،    «شينکاڵ، 

  شينکاڵ» پهمهيی، 
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ی  جگه لهوە جووت کهوشی سهندا بژارد. ب ی هه شينکا
ی سوور  به سپی   .نيهوەلهسهر پهنجهکاني یگو
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  ٢بهشی 

  

و   جوان  جلی  هکان  مندا که  نييه  ئهوە  ههر  ئهمڕۆ 
يانهکهشيان   ژووری  و  ن بهرکردووە.  له  نيان  خاو

  . منداڵبوو له    يانييهوە يانهکهيان پڕهڕازاندووەتهوە. له ب 
شاوە دەک يان  گو نيگاری  بوون  ديواری  و    خهريک 

شاوە   .يانهکهيان پ دەنهخشاند. دان ڕۆزی وەنهوشی ک
زۆريان  ديتيان  وا  ئهوانهی  ههموو  نهخشاندبوو  جوانی 

  پ جوان بوو. 

 

 

واسن  هکه بهديوارەکهدا هه ک ويستيان گو کهچی وەخت
 تهواو ببوو. «بزماری سهرپان» پۆنيس 
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واسرێ هکهی دان نهيگهرەک ب هه   . لهوە دەچوو گو

دان يان کرد.    يارمهتیله دواييدا ويکان و ميکان هاتن و  
کی  « ويکان گوتی   واسه» پۆنيس ی هه ئهمهت ئهدەم پ

ر  . له ژ نا و دايه دەست دان   کهوشهکهی دەره

د ش  و ێ  پ «بزماری    ويکان  پۆنيس  زۆرجار  ميکان 
کهوشهکانياندا   ر  ژ له  به  دەشارنهوە.  سهرپان»  دان 

  «سپاستان دەکهم» پڕتاو گوتی

نييه گوتی«شايانی  يارمهتی    .ويکان  که  ئهوەيه  دۆست 
  » بدات دۆستی خۆی

هکن.  مامۆستاکهيان گوتبووی ئهوان هاوڕێ و دۆستی ي 
  ويکانيش ههر وای دەگوت.

مه باشترين دۆستين»    ميکان دەيگوت«ئ
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ک که کايهی جندۆکه م ڕۆژ نيان دەکرد. دان    به تۆپ
 بردييهوە. 

 

 

کهوتنه سهر دان و    .کهچی ويکان و ميکان توڕە بوون
يان بڕی لين»دا و لووتی شکا  .هه .  نددان خۆی دا به «ئ

تهوە.   لهوانه بوو له دەم و چاوی جيا ب
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لين چهن جار داوای ل بووردنی له دان کرد.   ئ

گوتی  ميکانيش  مرۆڤ  «ويکان   « ههب سهبری  دەب 
  گوتی«به وايه» 

هربانترين نينباشترين دۆست ههميشه    ! م

 

لهگهڵ   تازەی  کی  شت کردەوەدان  تاقی   و   دۆستهکانی 
ربوو.   شتی تازە ف
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  ٣بهشی 

  

يهکهم   پۆلی  له  دەکرد دان  کی  بهختيارە  ههستی  دەم  .
زۆر خۆش بوو بهتايبهت ئهوجارە که سووسی السايی  

کهنی بوو ژانی کرد  بوو.  مانگای کردەوە. دان ئهوندە پ

 

بۆ   چيرۆکی  مامۆستاکهيان  که  هاتهوە  وەبيری  دان 
ڕانهوە. نيل  «گوتبووی    گ چۆمی  له  کيان  جار

کيانەسهو  دابووە.    ته ت چکۆلهی  کی  کوڕ گرتبوەوە 
دابوو  نيشان  قوتابخانهی  کۆنی  کی  ۆ تاب هی    نههروا 

ۆکه نزيک به    هی ئهودەم ندبووی. تاب که خۆی لهوێ خو
  ساڵ کۆن بوو.  سهت
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يادی   دان  بووە.  مووسا  ناوی  چيرۆکهکه  کوڕەی  ئهو 
بکهوە چهندە خۆش   ئهو ڕۆژەی پ خۆش بوو. بيری ل

و   ن له  چکۆله  کوڕە  ئهو  وەک  بی  ب  کدا  و  سهوەته
ک مووسا  ی. مامۆستا گوتبووی وەخت لهسهر ئاو بگهڕ

وی   توور» لهگهڵ خوا قسهی «گهورە بووە چوەته سهرک
فهرمانی   دە  خوا  داوە. به «کردووە.  پ  ردەنووسی» 

که ئهوەی  بۆ  بووە  سا  ڕ پهيڕەوی    مرۆڤ  دەفهرمان 
بکا به ڕێ و ج به  کار و باری کۆمهڵ    بۆ ئهوەی   ن ل

  ڕيوە بچی. 

سای  ال فڕيداش ئهودەم له يهک پۆلدا بوون ڕ دان و ئ
 و له سهر کاغهز پيامهکهيان نووسيوە.  خۆيان داناوە.
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ک بدا که له  ناب  مرۆڤ  «    يهکهم پهيام ههرگيز له کهس
نهی هار . ئهو مندا و هاج و شهڕانی    خۆی چکۆلهتر ب

يان نهدەن تا بۆخۆيان ئارام دەبنهوە» .بن   دەب گو

 

 » دووم  زۆر  مرۆڤ  پهيامی  م  ناب  به  . ن بنو خۆی 
ک خۆت   ش تۆش کهم ک کی ديکه خۆی هه ئهگهر يهک

ک دە دووچ نب نيشا رخهکهی  دە. بۆ نموونه ئهگهر کهس
تۆ هی  له  «کوودان»   من  لهوانهيه.  باشترە.  ک  يهک

کی کۆنی ههيه. هيچی به سهرهيچهوە نهماوە.   دووچهخه
باوەگهورەی چهن جار بۆی چاک کردوەتهوە.   ستا  تا ئ

وە باشترە.  کهچی دە دووچهرخهی من له هی ئ

 



 
 

12 
 

ههم  پهيامی   . ئهگهر    پيسکه و   نابمرۆڤ  « س لهچهر ب
بخۆن    یکهس بيانهوێ ل  سهت  دانه کهيکت ههب و  ٣٠

گری بۆ خۆت»    ناب ههمووی هه

 

دان   لهگهڵ  يهکم،  پۆلی  دەچووە  فڕيدا  ال  ئ ئهودەمهی 
که   نهب  ک  جار تهنيا  دەگوزەرا.  بۆ  خۆشيان  زۆر 

شنهوە، دان نهی دايک بک دان  نهيتاوانيبوو.    دەبوايه و
بير له  نهی  سا ئهودەم    ئهو  مابوو.  دايکی  که  نهبوو 

ڕابوەوە.    چکۆله بوو. ههر ئهوەی له بير مابوو بۆيان گ
باوکی دوای چهن    که  که دايکی ئهو مردووە. يان ئهوەی

گوتبووی   دايکی  که  رابوەوە  گ بۆی  زمانی  «ساڵ  له 
خۆش    که زۆرم  ب  یمنهوە خواحافيزی له دان بکه. پ

نهی  شنهوە. دەوێ. ئهو وەختهی که دەبوو و دايکيان بک
شاوە و نووسی نهی باوکی ک   : دان و
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 . باوکی من
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  ٤بهشی 

  

کهوە   بار ههموو  له  بهت  هه بهختيارە.  کی  کچ دان 
يان پ نهدا.   م ئهو بير لهوشتانه ناکاتهوە. گو وانييه. به
گهورە   خهريکه  ناگری.  ستا  ئ ناڕەحهته.  کهمتر  دان 

  . » باوکی کهم وايه بگری.  دەب «له باوکی خۆی دەچ
تازە   کی  شت دەگری.  بۆی  بمرێ  کهس  ئهگهر  م  به

هوە   دان  .ڕووی داوە ی خۆی کون کردووە. له ههوە گو
را، تا ی چوو. دەستی گرتبوو    ئهوەی  نهيدەو باوکی لهگه
 .  که نهترس
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ماسی  را گوارەشی کڕی. پرپرەی گوارەکانی ئه دان خ
بوون دان  و   شوشه  دەلهرينهوە.  يدا  گو ی   له  د بهوە 

نان. ، خۆش بوو. جار  دا د  جارە دەستی پ

 

نزيک   کارەی  ڕاهاتبوو،  ئهو  قوتابخانه  بوونی  تهواو 
وە  دەکرد. دەب  ختی دان  خۆی    تهواو  شتهکانی 

دانکاتهوەدەکۆ  به  .  بنووسی.  چيرۆک    ودەيهوێ 
ناوی    تهمايه  بتوان بهم زووانه تهواوی بکا. به  يههيوايه 

چيرۆکهکهی بن «دوورگهی سامناک» ئهو چيرۆکه له  
لهو دوورگهيهدا دەگهڕ کهوەيه که    ی گو  و   ابارەی کچ

  .ييهوەدەچن 
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ندەوە، مامۆستا گوتی   ئهودەم که دان چيرۆکهکهی خو
چيرۆکهکه    هريم«ئاف که  کردووە  وای  چی  م  ئاوا  به

نهيدەزانی. مهبهستی ئهوە بوو   سامناکه؟» دان خۆشی 
کی  که   نهرشت کی    ترس شت ههرگيز  کهچی  بدا.  ڕوو 

م وايه    تۆ دەب  ،نائاسايی ڕوی نهدا. مامۆستا گوتی«من پ
کی   کۆتايی شاکارەکهت وای ل زيادکهی که سهرنج    شت

گهي ت دان   « ب ش  مامۆستا چييه.    ی که ڕاک مهبهستی 
بير بهت   که باسی ژيانی خۆی دەکا.  دەکاتهوە.دان  هه

له  دەفتهرەکهی  نهبووە.  تهواو  نووسراوەکهی  شتا  ه
هپ  کوو  کهيدايه. مامۆستا دە «پهلهی ل بکه  شتيکۆ به

کهی تهواوی  ش  ».  زوو  پ ته  دەن کۆلهپشتييهکهی  دان 
. بير   ن . دەفتهرەکهی دەرد زی نووسينهکه و دادەنيش م

بهی که دان  ە  دەکاتهو لهوە   . ئهو کت دەيهوێ  چی بنووس
. ييکی  نووس دەب کۆت بي   خۆشتری ههب

ههرچه  دەکاتهوە.  بير  ديسان  و    نددان  کپ  ژوورەکه 
که لهودەمهشدا  دێ.  سهری  تهقهی  ئهو  کهچی  دەنگه   ب

ک   مرۆڤ بير دەکاتهوە دەنگه. ههموو شت   ب
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  که  ئهوەيه  پرسياردان له خۆی دەپرس چی بنووسم؟  
بۆيه   ههر  دەکا.  خۆشی  به  ههست  کات  زۆربهی  دان 

رێ.  ی ديکهناتوان بابهت   ههبژ

که جهژنی له دايک    بهختيارنويکان و ميکان ئهودەمه  
ی  بهوە    وەردەگرن.«کوودان»  بوونيانه. چونکه کادۆ  د

. ه خۆش ن ن دەکا و گوڵ دەوەش   که تۆپ

به به  تههه دان  م  به ههروايه.  شی  هاوڕ تبۆری»  «م
ن هخۆشدڵ  شت  زۆر   ی قاڕ شبڕک کيان پ وان   ،. جار ن

پۆلی يهک دۆڕاندی. دان    .پۆلی يهک و پۆلی دوو بوو 
  دوايهکهی «کوودان»   ديسانيش زۆر کهيف خۆش بوو.
يکی   شبڕک پ دەست پ  گوتی«ههرکهس  بوو   ی خۆش 
نا.  . تهنيا دان دەستی هه ن  هه

  

بارەوە   لهو  نييه  لهوە  حهزی  دان  م  بهم  به  . بنووس
هم به  شکيدا دێ. ئهو دەم قه کی باشتر به م زووانه بابهت

کرد ەنوو دەستهوە دەگرێ و د . دان ئاوای دەست پ   س
فريا  زياتر  لهوە  بووم»  بهختيارترين  که  جار  «دوا 
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کراوە. «سيرپا» خانم  ژوورەکهيان  درگای    لهپڕ  نهکهوت
ئهگهر   ژوورێ.  نا  ه سهری  بوو.  قوتابخانه  نازمی 

ک سيرپا    شت دا ڕووبدا  بهژوو دەکا  خۆی  ستا لهپڕ  ئ  .
 هات و به ئاماژەی دەست مامۆستای بانگ کرد.

 

م   وە دا. به مامۆستا به پهله چووە دەرێ و درگاکهی پ
رە»  دووبارە درگاکه کراوە مامۆستا گوتی «دان وەرە ئ

.  . دان  نهبوو   دەنگی مامۆستا ئاسايی ک کهوته د خوپه
ر لچهوە   تۆ    دەيگوت «خۆ من يچی خرپم نهکردووەلهژ

ی چی قهوماب همهدان    »ب چۆکی    . کهی داناو ههستاقه
لهو دەرێ.  چووە  بوو  ک  جۆر ههر  دەمهدا   دەلهرزی 

هکانی  ههموو    پۆلهکه تهماشای ئهويان دەکرد.مندا
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  ٥بهشی 

  

. ئهو مامۆستايه، جاری   مامۆستا به مۆنهوە ڕوانييه دان
  سهخگيرە.وايه 

چاوەکانيدا  له  ک  بزە زەردە  ههميشه  ئهوەشدا  لهگهڵ 
ستا چاوەکانی ب ڕەنگن بوون. مامۆستا  م ئ دەبيندرا. به

دە دان  دان  به  دەتباتهوە»  دێ  نهنکت  «ئهمڕۆ 
بهته زۆر جاريوايه  دەڕوانی. هه   بهچاوی پرسيارەوە ت

ههينی.   ڕۆژانی  نموونه  بۆ  دەيباتهوە.  دێ  نهنکی 
ک دە م  ئهمڕۆکه  وەخت چ بۆ حهوزی مهله کردن.  به

چوارشهممهيه. مامۆستا دەستی دان دەگرێ و دە . .  
ک ڕووی داوە. دان سڕدەب و دەتهزێ. مامۆستا   . شت
دەکرد  ههست  وای  دەکهوته گومانهوە.  ک  چهن چرکه
گوتی   و  گوشی  زياتر  ی  دان دەستی  دنيايه.  کۆتايی 

ن کهوتووە» دان   ههموو ئهندامی  «باوکت وەبهر ماش
» گوتی  ديسان  مامۆستا  لهرزە.  ته  کارەساته دەکهو ئهم 

ئهودەمه ڕووی داوە که باوکت به دووچهرخه چووە بۆ  
کار بوو  سهر  واديار  مامۆستادا  چاوی  و  سهر  به   «

م هيچی ديکهی نهگوت.  . به کی ديش ب   دەيهوێ شت
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ههموو   دەرپهڕين.  ژوور  له  بهپهله  دان  کانی  هاوڕ
  پرسی چی ڕووی داوە. دەيان

  

ی ئهدا ئههۆنيان کاتهوە.  «سيرپا » نازمی قوتابخانه ههو
» م بۆی ناکرێ. به ناچار به مامۆستا دە تۆ هۆشت  به

ب وە  دان لهگهڵ  به  قسه  و  ژوورێ  دەچهمه  منيش   «
هکان دەکهم.   مندا
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سيرپا ژاکهتهکهی دا دەکهن و دەيدا به سهر شانی دان  
خۆی   ليباسهکانهوە.  کومۆدی  ر  ژ ته  دەچ دان  دا. 
. دان بير دەکاتهوە.   ک دەن ه دەکا و چاوەکانی ل گرمۆ
بوو   چی  ڕووداوە  دێ«ئهم  ورتهی  خۆيهوە  بهر  له 
دووبارە ڕوويدا» له بيری ئهودا بوو. ئهو بيرەی چهن  

ش به   زەينيدا هاتبوو چی بوو؟ ئهها بيری  چرکه لهوە پ
زياتر  لهوە  بووم»  بهختيارترين  که  هاتهوە«دواجار 

شکی کاری نهکرد.     م
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  ٦بهشی 

  

يه. نهنه، دان له باوش   زۆری پ ناچ نهنکی دان لهو
ب چی   پ  ئهدا  ههوڵ  دوايه  تهوە.  ن دەيالو و  دەگرێ 
م دان نايهوێ گوێ بگرێ. دان دەست  ڕوويداوە. به

نهنکی تهواونهبوو الی   تا قسهکانی  يهوە دەگرێ  به گو
دەپرس   چپه  به  دان  ئهودەم  بووە؟»  «نهبردن.  چی 

به   نهخۆشخانهيه.»  له  بڕۆين،  با  وەرە   » دە نهنکی 
ن.  دەنگی قوتابخانه به ج د  ب

 

دەگهنه نزيک پارکينگ، زڕەی زەنگی قوتابخانه دەگاته  
به   کانی  هاوڕ ئهداتهوە.  ئاوڕ  و  ست  دەو دان  گوێ. 
پليکانهکان. ههموويان   نه سهر  تن دەردەکهون و د هه
ئهداتهوە.   ش جوابيان  دان ئهدەن.  تهکان  دان  بۆ  دەست 

«دان گيان وەرە!»    نهنکی دە
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ستاوە.  ی خۆی و   دان له ج

ستاوی؟» «دەنهن    بۆچی و

به   ستاوە.  و بۆچی  نازان  ناداتهوە.  جوابی  دان 
  يهکجاری حهپهساوە. 

 

بانگی   دەستهويه.  به  کی  شت دواياندا.  به  دەێ  مامۆستا 
دان چانتاکهت له بير چووە.» نهنکی  «دان دەکا و دە  

دە  مامۆستا  به  دەگرێ.  وەری  تهوە  دەگهڕ پهله  به 
زەحمهت  « زۆرتان  مامۆستا ئهمساڵ  و  نهنه  شا.»  ک

کهوە قسه دەکهن. ک پ   ماوە

کی   . پاکهت دوای چهن چرکه مامۆستا دەچ بۆالی دان
نووسرابوو سهری  له   . دان به  ئهدات  «ههموو  گهورە 

چهن   ئهمهش  هابگرە!  تۆدان،  بيری  له  کانت  هاوڕ
نهنکی نووسيوی»  بۆيان  پهله  به  زۆر  «دە    نامهيه. 

م دان هيچ هرەبانن.» به ک نهنکی بهرەو    م . کات نا
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الی پارکينگهکه دەڕۆا، دان ش لهگهڵ نهنکی سواری 
ن دەبن. دان کهمهربهندەکهی جوان گرێ ئهدا.    ماش

 

تهوە.   دەکر دان زمانی  ئهودەم  دەڕۆن.  کيلوميتر  چهن 
کی گڕ له نهنکی دەپرس «دەچين بۆالی باوکم؟»   بهنگ

«نا دەچين بۆ جادەی هوومله. د ەب شيلهکه نهنکی دە
مه   ئ لهالی  دەب  وە  ئ گرين.  هه برازۆکهکان  و 

ننهوە.»     بم

    «من دەمهوێ باوکم ببينم»دان به تۆراوی دە

« نا، ناب ئهو خهوتووە»    نهنکی دە

نين.»  دەست «دەچين له خهو هه   دان دە

يی خهودايه،  نهنکی دە له قوو ئهو   ، ناب «نهمگوت 
  بهم زووانه وەخهبهر نايه»
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م دەيهوێ ههر  دا «ئهی ئهگهر . . . هاتوو، به ن دە
کب ئهو بيرە لهسهر خۆی بهدەرکا»   چۆن

يی   کهچی دان ناتون له بير خۆی بباتهوە. خۆی له قوو
ييهکهدا نقووم دەکا.  سهندە
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  ٧بهشی 

ک گهيشتنه شهقامی   ی  «هوومله»کات لهبهر درگای ما
له   نهنکی  لهگهڵ  دان  دان  خۆيان  دابهزين.  ن  ماش

و   ستا  ڕاو درگا  لهبهر  ژوورێ.  ته  بچ نهبوو  گهرەکی 
  دەيڕوانييه دەوروبهری خۆی. 

ک   ههمووشت قوتابخانه  چووە  ک  وەخت سبهين  بۆ 
ن   داو شينه  کراسه   ، نهب ئهو  تهنيا  بوو.  ئاسايی 
مهحتهلی   واسرابوو  ی خۆی هه له ج ژەکهی خۆی  در

  ابخانه له بهريکهن.بوونی قوت  ئهوە بوو که ڕۆژی تهواو 

  . ست پشيلهکه به مياو مياو و دێ و لهپنای دان رادەو
ن که دەيهوێ بپرس چی   لووتی دەکاته ههوا. وا دەنو

تهوە. ڕ م دان تاقهتی نييه بۆی بگ   قهوماوە. به

  

ژەکهی دان ی   ن در واشی کراسه شينه داو نهنکی به ه
خ  کی  چهمهدان له  کهوشهکانی  لهگهڵ  و  ستن.  داگرت 

قهفهسهی   ئهوە  نا دوای  «دەنکهی»  و  «بهفرە» 
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. بهرازۆکهکان له قهفهسهکهدا ترساو و   بهردەستی دان
يان دەکرد. بهاليانهوە سهير بوو.   پڕووکاو تهماشای دەڕ

 چی ڕوويداوە. 

 

دەست.  به  چهمهدان  نهنکی  و  قهفهسهکه  دان 
دواياندا   به  مياو  مياو  به  پشيلهکهش  وەدەرکهوتن. 

هکهيان  ستا و  ما شت. دان لهالی پهرژينهکه و بهج ه
ی خۆيدا خواحافيزی  ڕوانييه دەور و بهری خۆی. له د

هکهيان دەکرد.   له ما

 

وە، نهنکی گوتی «بهم زووانه له نهخۆشخانهوە  به دەم ڕ
باوکت له خهو   ن که  مان دە تهلهفۆنمان بۆ دەکهن و پ

 ههستاوە و حا باشه»
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  ٨بهشی 

ڕووی دا؟ هيچی سهير ڕووی نهدا. دان ئهی دوايی چی  
تهلهفۆنهکهيه.   ی  چاوەڕ دايمه  دەژی.  نهنکی  ی  ما له 
ئاشپهزخانه   له  نهنکی  بکهن.  بۆ  تهلهفۆنی  کهی  ئاخۆ 

شتنه.    کهوچک  و  قاپ  و  نان  ل شت  چ خهريکی 
له سهر  يداوەتهوە و سهری  پا هکه  له ها باوەگهورەشی 

  ڕۆژنامهکهيهتی. 

 

دان مامۆستا   م  به  . دان به  دا  نامهی  کی  پاکهت
ندنهوەی   خۆ نامه  تاقهتی  دان  نهپچڕی.  هه پاکهتهکهی 
دەکا  حهز  ناگرێ.  هه تهلهفۆن  سهر  له  چاو  ئهو  نييه. 
نادا.  ل . کهچی کهس زەنگ  تهلهفۆنب له زەنگی  ی  گو
  . ن د درگا  له زنگی  ئامۆزای زڕە  م «سوانته»ی  به

 تهماشای ژوورێ دەکا. 
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ههموو  سوان  دايهگهورەن.  ی  ما هاوس دايکی  لهگهڵ  ته 
دان   ههرکه  ئهدا.  دايهگهورەی  له  سهر  و  دێ  ڕۆژێ 
ئهوە   «دان  دە  حهزەوە  به  و  دێ  پڕتاو  به   ، دەبين

  تۆی؟» 

 « شا و گوتی «به ک   دان ههناسهيهکی هه

  . ته دان   سوانته سهرسام دەڕوان

  «باش بوو هاتی» نهنکی له ئاشپهزخانهوە دە

و   ن  د هه ڕۆژنامهکهی  لهسهر  سهری  باوەگهورە 
رهاتنی «سوانته»    بهخ

دە و  بۆ  دکا  سهرگرمييهک  دان  لهگهڵ  «دەتوانی 
  خۆتان سازکهن؟» 

ی  «به  سوانته دە بهته. دان وەرە با بچين بۆ ما هه
ک  مه! سهر   ئ
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ن.     »له بهبرەکهی من بدە

کی   سهگ ئهوەيه  خوليای  دەوێ.  خۆش  ی  ئاژە سوانته 
. بۆئهوەی خۆی  هه بهته له ڕەگهزی گورگ ب . هه ب

تووتييکی   ههيه  بۆی  تهنيا  ستا  ئ م  به  . ن ڕايب بتوان 
. تووتييکی ههيه سهر سينگی خهت خهتييه وەک   ههب

هش پ دە بهبر.     هی بهبر وايه. ههر بۆ

ری سوانته ڕوودەکاته دان و دە «خهريکم بهبرەکهم ف
نهيه  که بۆ خۆی» قسهکردن دەکهم. ئهم با   بليمهت

 

ته دان و  دەنگ دەب و دەڕوان پاکهتی نامهکهی بن    «ب
ی نووسراوە  » ههنگ   «بۆ دان

دان   هاوپۆلهکانی  هن  ال له  «نامهکه  دە باوەگهورە 
  وەيه.» 

  سوانته دەپرس «بۆ هاوپۆلهکانی نامهيان بۆ نووسيوە؟» 
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  دان جوابی ناداته 

» پچڕم؟سوانته دەپرس بهب ئهوەی  »پاکهتهکهت بۆ هه
ی   سهروبن  جواب  مات م  به دەپچڕێ.  هه پاکهتهکه  ب 

  گرتوويه، چهن الپهڕە کاغهز بهر دەبنهوە. 

ک له نامهکان به نيگاری خۆر نهخشاوە.    يهک

  يهکی ديکه به تۆپی فوتباڵ.

سکی کهلهله سهری مرۆڤ.  ههميش به ئ   س

! چهن سهيرە،   تهو.هاوار دەکا «دان ن سوانته دەيان خو
بگرە چی نووسراوە»  گو

 

! من ئهم هاوينه ههر بير له تۆ دەکهمهوە. له  و دان س
يتبری»  ت«م   دوورەوە ئهمال و الت ماچ دەکهم. هاوڕ

 . ته دان   سوانته به مانای پرسيارەوە دەڕوان
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ڕێ.  م دان ڕووی ل وەردەگ   به

بژی   تهوە.«بژی هاوڕێ،  ن نامهی دووەم دەخو سوانته 
ز   ت دەگرم و ماچت دەکهم بهننی»هاوڕێ. له ئام

  ! دان و  نووسيويه«س «کوودان»ە  نامهی  نۆبهی 
تۆ   نهيه  ش  پ وا  تهوە.  ب باوکت زووتر چاک  هيوادارم 

  مهجبوور بی بچيته ههتيوخانه» 

تهواو   گريانی  ڕاستی  به  بهته  هه ئهدا،  ههنيسک  دان 
  بووە.

کی   سوانته نامهکان وەالدەن و وەک ئهوەی داوای شت
الرە «بۆم  بکا  دەپرس دەکا.  باوەگهورەی  تهماشای  مل 

ههيه بزانم چی ڕووی داوە؟» باوەگهورەی بۆی ڕاست 
ن کهوتووە»    دەکاتهوە.«باوکی دان وەبهر ماش

ن ن کهوتووە؟« سوانته دەزريک   » وەبهر ماش

بۆ   چووە  دووچهرخه  به  ک  «وەخت دە باوەگهورە 
داوە»  ک ل ن گا ماش   سهرکار له ڕ

ی چۆنه؟» سوانته دەپرس «زي    ندووە، حا
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هۆش   ب  دەزانين  ئهوندە  «زيندووە.  دە باوەگهورە 
ن   مان ب ن له نهخشخانهوە پ کهوتووە. ههموومان چاوەڕ

  وەهۆش هاتوەتهوە» 

 . و مۆبلهکهدا نوقم دەب ه دەکا و له ن سوانته خۆی گرمۆ
ته تهلهفۆنهکه.    وەک ئهوانی دی چاودەبڕ

دەگرێ و زەنگ  هيچ دەنگ نييه. باوەگهورە تهلهفۆن   هه
بهشی   لهگهڵ  دەتوانم  داوادەکا  نهخۆشخانه.  بۆ  ئهدا  ل 

ته دەرێ.  ری قسهبکهم؟ دوايه دەچ   چاوەد

  

ن  دە ژوورێ.  تهوە  ئهگهر  د خۆيهتی.  وەک  «ههر 
«يانی   دەپرس سوانته  نين»  ڕادەگه تان  پ بوو  ک  شت

  چی؟» باوەگهورە دە «يانی ههر وەکوو خۆيهتی» 
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باوەگهورە دان    . ببين باوکی  دەيهوێ  و  دەکا  سکا
خۆشی ئهداتهوە و دە بم زووانه ههرکه هاتهوە سهر  د
هۆش. دەتوانی قسهی لهگهڵ بکهی. سواتنه وەک ئهوە  
ئهوە   ئهی  قسهبکهی.  و  بيربکهيهوە  نهب  بۆت  وايه  
دان   کاته  ئهو  نههاتهوە  وەهۆش  دان  باوکی  هاتوو 

ب  دەگری.  ههر  و  دەب  کی  خهمبار  دەسما اوەگهورە 
خۆشی   د دەکاتهوە.  ن  خاو دان  لووتی  و  ن  د سوور 
پهی   م دان قو ئهداتهوە و دە «ئارام بگرە کچم!» به
تهو. ئهوندە بهکوڵ   گريانی دێ. سوکنايی نايه و ژير ناب

 . ن دەست   دەگری کزە له جهرگی باوەگهورە هه

 

باوکم دەمهوێ  دە من  و    دان زووڕە زووڕ دەگری 
ببينم. باوەگهورە له باوشی دەکا و د باشه کچم باشه،  

کهوە دەچين. . .    وەرە پ
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  ٩بهشی 

له   دان  باوکی  هاتووە،  ش  واپ ه.  سا ندنی  خو کۆتايی 
ههرگيز   لهوانهيه  کهوتووە.  هۆش  ب  نهخۆشخانه 
بۆ   نهخۆشخانه  بۆ  بچی  دەب   ، دان نهيهتهوە.  وەهۆش 

گا کاری ههر    گريانبوو. الی باوکی. له ڕ

  

ری   له کۆريدۆری نهخۆشخانهش تا دەگهنه بهشی چاوەد
 ههر دەگريا. 
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دکتۆر   لهگهڵ  دەيهوێ  نييه.  قهراری  و  سهبر  دان 
دکتۆر   لهگهڵ  باوەگهورەی  ههوەڵ  م  به قسهبکا. 

  : دەپرس دان  له  دکتۆر  دوايه  «خاترجهمی  قسهدەکا. 
دەتهوێ لهگهڵ باوکت قسهبکهی؟دەترسم بترسی چونکه  

وەيه!»   باوکت شيالنگی زۆر پ

 

ک د تهوە سهرخۆ. فينگه فينگ تهوە. د ەکا دان ژير دەب
دە   دەسڕێ.  سکهکانی  فرم دەست  پشتی  به  «نا،  و 

نهترسه» بهڕاستی  «دان  دە  باوەگهورەی    ناترسم» 
دکتۆر دەستی دان دەگرێ و لهگهڵ خۆی دەيبا بۆ بهشی  
ک دان   م وەخت ری. باوکی لهوێ کهوتووە. به چاوەد

 . ه دەبين بهڕاستی دەترس  باوکی بهوە حا
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کناو  ە و ب بزوە ڕاکشاوە. دەور و  باوکی دان چاوی ل
وەدێ.   ر و دەسگای سهير. نوکه نوکی ل بهری پڕە له ئام
رێ بهريدا. تادەگهنه   دان دەستی دکتۆری گرتووە. ناو
دەکا  بانگ  سرته  به  دان  باوکی.  تهختهکهی  الی 

  «باوکه!» 

 

يدەکا.  حا دان  دکتۆر  وەنايه.  ل هی  جوو باوکی  م  به
چ  .دان دە ی. دان دووبارە بهدنگی بهرز  باوکی نابيس

بانگی باوکی دەکا. باوکی جواب نا داتهوە. دنگی بهرزتر  
ن دەقيژ دايه  ت زی  تاه و  من  دەکا  ههسته!  «باوکه 

م،دان کچت»    دان
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کردەوە.  چاوی  باوکی  کرد.  خۆی  کاری  دان  دنگی 
گوتی   منگ  و  بهمنگه  ئهوين  يانی  «ئامۆرە» 

دا   ئهس له  دان  باوکی  ئهوەی  خۆشهويست.  ئيتالياييه. 
و   دکتۆر  کردە  ڕووی  دان  کناوە.  و چاوی  و  گوت 

  «ديسان خهوتهوە؟» پرسی، پهرستار و خهمبار 

باوکت   تهوە.  د وەخهبهر  دووبار  م  «به گوتی  دکتۆر 
کی باشه»   تۆی ناسييهوە. ئهمه نيشانه

  

گوتی و  باوەگهورە  کردە  ڕووی  پ  دکتۆر  کی  «ماوە
تهوە»    دەچ تا خۆی بگر

؟» باوەگ   هورە پرسی«زۆری پ دەچ
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ههر   هاوينه  ئهم  خۆيهوە«لهوانهيه،  بهر  له  دان 
  بخهوێ!» 

مه   ئ لهگهڵ  تۆ  مهخۆ!  «خهم  دە دان  به  باوەگهورە 
خۆش   ئهدەين  ههوڵ  سوانته.  و  من  لهگهڵ  دەژيت، 

  بگوزەرێ»  

ری  ف تووتيهکهی  بدا  سوانته  يارمهتی  ئهدا  ههوڵ  دان 
م   به کۆدەکاتهوە.  «تهمر»  باوەگهورە  بکا.  قسهکردن 
و   قيمهتی  تهمری  تهنيا  ئهو  ناوێ.  کی  جۆر ههموو 

  ە.  وەرزشی کۆدەکاتهو 

 

م تهنيا تهمری نهههنگ.   دان ش تهمر کۆدەکاتهوە. به
دان   سهرە.  له  فهوتانيان  مهترسی  چونکه  دە  ئهو 
ی پڕدەب و گريانی دێ.   ک بير لهوە دەکاتهوە د وەخت
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ستا کهمتر گريانی دێ. کهچی ئهمڕۆژانه   بهته ئهو ئ هه
 . ی پڕدەب ک د  بۆ ههموو شت
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  ١٠بهشی 

  

، بۆالی نهنکی و سوانته. باوەگهورە  گهڕانهوە بۆ ما
«دان شاکاری کرد. ڕاست چوو بۆالی باوکی و  گوتی

ڕانهوە   دا. ههسته له خهو!»  ههر وەها بۆی گ فهرمانی پ
  چۆن خۆی و دکتۆری ش سهريان سوورماوە.

بوو.   کاس  سوانته  هکا.  داچ بيست،  ئهمهی  نهنکی 
وخواردن ش وەختی  تا  نههات.  وە  ل ورتهی  .  ماوەيهک 

ئهو دەم وەسهر خۆ هاتهوە. زرينگهی له ئاوخۆرييهکهی  
ۆکهم بۆ   ستا ئهم مهته نا و ههستا سهر پ و گوتی «ئ ه
ۆکی له چانتادايه.   نن.» سوانته ههميشه چهن مهته هه
ی ههيه؟» ماوەيهک   گوتی «مهتهڵ ئهوەيه ئاببۆرە چهن ب

دەنگ بوو تا ئهوان بيربکهنهوە.   ب

  و حهوت»  نهنکی گوتی«سهت و ههشتا

هيه»   سوانته گوتی«نا، هه

  باوەگهورە گوتی«حهوت سهت و شهش» 

نا» ت نهه   سوانته گوتی «نا، تۆش هه
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نا،   د ئهودەم دان ههر وەک چۆن له قوتابخانه دەستی هه
ی ههيه» ئاخر دان لهوە   نا و گوتی«دوو ب دەستی هه
هی به  ال فڕيدا ئهم مهته ش ئهمهی بيستبوو. چونکه ئ پ

  بوو. دڵ 

  «ئافهريم. دروسته» سوانته گوتی  

  باوەگهورە پرسی«يانی چی! تهنيا دوو ب ههيه؟» 

ی   ، چونکه وشهی ئاببۆرە تهنيا دوو ب سوانته گوتی«به
  ههيه» 

 

زەکهی   و کاسهکهی سهر م ن هکانی  نوق سوانته ههموو 
ی خۆيان.     خوارد. دوايه ون بوو. تۆ مه گهڕاوە بۆ ما
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نانيه دەرێ.  دان سهری له بهرازۆکهکانی خۆی دا و ه
ک بوو نهی ديبوون.     ئاخر شهو و ڕۆژ

پهڕی با  به بهرازۆکهکانی گوت  «ناخۆشترين ڕووداو ت
  بچين بۆ دەرێ» 
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  ١١ بهشی

  

ک دان چکۆله بوو دايکی نهخۆش کهوتبوو. ئهو له  کات
لهگهڵ   دەژيا.  باوەگهورەی  و  نهنکی  ی  سوانته»ی  «ما

دەکرد.   يارييان  کهوە  پ جار  زۆر  ڕاهاتبوون  ئامۆزای 
ی  دائهنيشتن و    ی بهر درگالهسهر سهکۆيه  ئهم  به دووقۆ

  وت گ ان دەهي گۆرانيي 

ياندا بهرەو دوورگه جووته «   دەسگيران سهو

ژوان»  دەست لهمالن بهشادی و خۆشی بهرەو ج

 

سهر  له  چوو  و  کرد  باوش  له  بهرازۆکهکانی  دان 
دانيشت. بهر درگا  بهفرە» و «دەنکه»ی  «به    سهکۆی 

بۆتان   بکهم  قسه  وە  ئ لهگهڵ  ههيه  وەختم  ستا  «ئ گوت 
خۆيان   بهرازۆکهکان  ڕوويداوە.»  چی  ڕمهوە  دەگ
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گو  بوون  ئامادە  و  کرد  ه  دان  گرمۆ م  به بگرن.  ێ 
پهرۆشی   يان ب چی ڕووی داوە. دان د تاقهتی نهبوو پ
هۆش لهنهخۆشخانه کهوت   باوکی بوو. چونکه دووبارە ب
بوو. دان حهزی دەکرد بير له شتی ديکه بکاتهوە. بۆ  
م بيری   ال فڕيدای دۆستی بکاتهوە، به نموونه بير له ئ

جگه له باوکی  بڕی نهدەکرد. ئهمڕۆژانه نهيدەتواتوانی   ب
  بير له هيچی ديکه بکاتهوە.

«بير لهوە نهنکی هاته سهر پليکانهکان و به دان گوت  
ک بۆ مامۆستاکهت بچنی!» دان   بکهوە که چهپکه گو
بهته دەب   سهری لهقاند. له بهرخۆيهوە بير کردەوە، هه
ئهها،   . بدات چی  م  به مامۆستاکهی.  به  بدا  ديارييهک 

خۆی«ژيان بهکهی  من» کت خۆشی  مامۆستاکهی  ی 
م ئهگهر بيکهمه   شه. به به سهرنج راک دەيگوت ئهو کت
دياری، دب تهواوی کهم. لهو دەمهدا که لهسهر سهکۆکه  
ک بانگی کرد. ئاوڕی داو.  ی ل بوو کهس ههستا، گو

«بووسه» بوو لهگهڵ سهگهکهی. «بووسه» ئهژنۆی  پيرە
م سهگهکهی . ناتوانی زۆر بڕوا. به و بهکيفه  ساخ    دەش

و   دان  بهرەوپيری  ڕاست  ستا  ئ بگهڕێ.  ويسته  پ و 
دەهات. سهکۆکه  بهرازۆکهکانی  لهسهر  «بووسه» 

دان   له  داوای  نمهوە.  بحهس م  پ دەب  دانيشت و گوتی 
ڕێ.  ک سهگهکهی بۆ بگ  کرد دەور
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دان به سهری دە باشه. 
دەبا «بهفرە» و «دەنکه» 

بۆ الی نهنکی. دوايه پهتی  
و  سهگهکه   به ن و  دەگرێ 

له  پڕ  چڕی  کی  دارستان
ی سۆسهن دا.  گو

 
 
  

هيه  ی سۆسهن ئهو گو گو
که دان زۆری پ  

کی خۆشی   جوانه. بۆن
  ههيه. 

  

 
 

 
  

ه دەبين له خۆشيان سهر خۆش   ک ئهو گو ههر وەخت
ن کهوتووە و له   ستا که باوکی وەبهر ماش م ئ . به دەب

 . خۆش ناب   نهخۆشخانهيه زۆر د

ههميشه حهزدەکا له دارستاندا پياسه بکا و بۆن به گوڵ  
  «ڕەنگه وەکوو سهگهکهی»«بووسه»و گياوە کا. 
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 . م بهو شهرتهی بۆن خۆش ب   به

  . ک گوڵ بۆ مامۆستا کهی دەچن دان دەسته
تهوە بۆ الی سهگهکهی و ئهيداتهوە دەست  دەگهڕ

  خاوەنهکهی. 

دەکا. دەپرس ناتهوێ  دانيشی «بووسه»سپاسی ل
کهوە قسهبکهين؟    پ

 . م دان پهلهيهتی، ناتوانی الی دانيش   به
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  ١٢شی به

  

! دان دەسته  ب ستا دەب ديارييهکهی مامۆستا تهواو  ئ
دا.    کگو به ژوور دەکا  تن خۆی  به هه به دەستهوە 

بهکهی.  کت بۆ  چانتاکهيدا  و  ن به  ڕی  دەگ دەست    دوايه 
تاال دەداتهوە.  هه له  پهڕ  يهی  ج ئهو  قوتابخانه    دەگاته 

  «دوا جار که بهختيارترين بووم» نووسيبووی 

. ئهو   دا بيری دەکرەوە که چی بنووس دان ڕاست لهو
دلهو   بوو بير  دە  .ا  سهری  تهقهی  تهنيا   .هاتدووبارە 

ی. نهنکی  ر دەنگی نهنکی له ژوو  ته گو ی دانيشتهنهو د
تهلهفۆن   لهگهڵ  به  دەکا.قسه  ک  له   کهس باوەگهورەش 

وە دێ کی ل ه ی له قسهکانی نهنکيهتی و بۆ يه. گو   .و

 

لهو   سۆسهن  ی  گو ک  چ ئهو   . نادات گوييان  دان 
نهی   مامۆستایکه  گو له   بۆ  و  دەگرێ  هه  چنيبوو 

وەدەکا. ڕاست له نی بير کردنهوەدا بۆنی پ کاتهدا   و قوو
  دەکا نهنکی بانگی 
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  ! ال فڕيدا م  «دان نم دەيه. له دايکی ئ ئايا تۆ  پرسی  مزگ
نی   هاو دوورگهی  بۆ  بچی  ئهوان  لهگهڵ  ههيه  بۆت 

  ئهوان!» 

نی تهماشای نهنکی دەکا.    دان واقی وڕدەم

يان بچنهنکی دەپرس   ؟» ی«دەتهوێ لهگه

، چ پرسيارێ!    دان

ال   ئ لهگهڵ  هوێ  دە دان  دۆسته  ئايا  ئهو  ؟  بچ فڕيدا 
» بۆ دوورەگهکهی ئهوان!  ا «تاقانهيهباشهی که له دنياد

ال فڕيدا زۆر جار باسی ک  !  ردووەئهو دوورگهيهی که ئ
و    ابک  ، مهلهاانووچکه دروستکخلهوێ مرۆڤ دەتوانی  

ر تاو سهر  خ ەبهرد  له  لهبهر    . اتهوەوشکک  ەتاو ۆرخۆی 
دانيش بک  يان  وی  هک که تهماشای  چۆن  که    او 

  . هنداو دەپهڕنهوەکله لهکردنبهمه

بهب  نهديوە.  دوورگهی  ئهو  هيچوەخت  ئهوەی    دان 
به  چۆنه  و  چييه  ڕۆژێ  بزانی  ڕۆژان  ئاواتهوەيه    له 
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ال فڕيدا   . ئ   لهوێ مرۆڤ دەتوان به پاپۆڕ«دە  بيبين
 .ا. ههروەها دەتوان ڕاوە ماسی بکله سهر ئاو بگهڕێ

ههيه.  هه ماسی  جۆرە  ماسیمموو  و  وردە   اسييه 
ی ههيهرپانکه و  و سو   » ئاببۆرە که دوو ب

کدا   . له پڕ جا ديارە دان پ خۆشه لهگهڵ ئهوان بچ
ی گ   ڕا.هشادی له د

  

م؟»  ئهی باوکم به«گورج بهخۆی دە کهچی    ج ب

وارەدە ئهوان «نهنکی  ن سبهی ئ     »دە

  ؟»  ئهی باوکم«دان دووبارە دە 

بوونی  «دە  باوەگهورە   تهواو  دەچين    قوتابخانه دوای 
حاڵ دەب  خۆش باوکت  «نهنکی دە    .سهری ل ئهدەين

  دەب شخۆشحالتر  . جوانهتهوە ببين  تۆ بهو کراسه تازە
دالهگهڵ  هاوين  که بزان تۆ   ال فڕ   »دوورگه  بۆ   یچ دە  ئ

تو « دان دەپرس    »؟ ايهپ
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  »نت پ ئهدەمبه« نهنکی دە 

«دان  م من دەب لهپ دە لهگهڵ باوکم  شدا به
  » قسهبکهم

ئهوەڵ تۆ لهگهڵ   .وادەکهين هدەی باش«دە باوەگهورە 
    »و دوايه بڕيار ئهدەی  دەکهی باوکت قسه

ال   ئهی ناتهوێ« دە نهنکی  شدا تهلهفۆن بۆ ئ له پ
 .ئهو دەيهوەێ بزان تۆ دەچی يان نا فڕيدا بکهی؟

  » با ئهو شته بنووسم  ،زوويی بهدان دە «

بهکهدەزانی  دان  .   یکت  چۆن تهواو دەب

 

دەنووس  دان جۆرە  که  «  بهم  جار  بهختيارترين  دوا 
ال فڕيدا   که زانيم دەتوانم  ئهو دەمه بوو   »بووم لهگهڵ ئ

  گهکهی ئهوان. بچم بۆ دوور
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رە   ال فڕيدا  ل   ! نازانين بۆچ  خۆشمان  .زۆر شادينمن و ئ
يهکين. وەکوو  ک  ڕ مه  مان    ئ گو کون  ههردووکمان 

  کراوە. 

 

شاندا باشين.   ههردووکمان له نيگارک

 

ال فڕيدا تهنيا ههردووکمان بهرازۆکمان ههيه.  م ئ به
  ديکهش يهکی  ،که ئهو ممن هيوادار يهک دانهی ههيه.

 پيداکا. 

 

فهزا ههرگيز دوايی  بۆ  له بيری ئهوەداين ههردووکمان
بيری  ههرچهن  . بيرکردنهوەيه زۆر ئاستهمهئهم  نايه. 

دەکهينهوە تهقهی سهرمان دێ و    ژانهسهر دەگرين. ل
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تهوە.  دەيهک دان پشوو ن ئهو  گرێ و دەستی دەحهس
. بئهوندە يهک پشوو  ڕانههاتووە  بۆ  ئيدی   ،جانووس
ستا بهسه.  ئ

ب پچڕ پچڕ«   » م نووسیک، له پڕدا. کت

ن  ن ڕادەب و دا ۆ  بزەنگ  و دەچ تهلهفۆنهکه د
ال فڕيدا« کهی يانی تاقانهدۆسته   دەدا »ئ  .ل

 

ال فڕيدا   هاواری کردتهلهفۆدا  له    »شۆپينگهوەنۆر«له    ئ
وەبهر ماشين  دان باوەکوو باوکی    »؟ی ت ۆخئهوە  ئهها  «

دەکهنکهوتووە م پ .    و قاقا  .، به ش مرۆڤ باوەڕ  دەک
کی که ناکا   . دەنگی شادبان دئهوندە ديکه س
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ال فڕيدا   ڕامهوە«گوتی  ئ چ   چی ڕوويداوە.  دايکم بۆی گ
  » نههاتييکی ناخۆش

ناخۆهه  دان کی  .  ست ن دەيتهز دە ش  خۆی  به 
  نهگبهتیههموو ژيانم  .  هوەنههاتيکبکهومه  لهوانه بوو  «
  ! ب

فڕيدا   ال  کی خۆش  «دەئ کی خهبهر   مديکه  بهرازۆک
  . »ڕۆی«  ناوە  مپهيدا کردووە. ناو 

  ڕەزاشيرينه؟  »پارتيبۆی« يش وەکوو  ئهو« دان دەپرس  

ال فڕيدا دە   » رەزاشيرينترە لهويش «ئ

 

تهلهفۆنی قسهکردنی  ک  بوو   کات ههستی.  تهواو    دان 
تهوە سهر باری جاران.ژيان خهريکه  کرددە دان ش    ب

که    ئهو دەيويستی گهرەک بوو.  ئهوەلهو دەمهدا ههر  
ک   کدا  دان  ئاسايی بی.ههموو شت دەنگی باوکی  له پڕ
هاتهوە. کردب بانگ   باوکی  وەبير  گيان«  وو ی  و   »دان 

يان  ئهم وشانه مرۆڤ به هاسانی  »  ئامۆرە« گوتبووی   ت
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بهر    مانان. له  ئهم وشانه زۆر پڕبايهخ و پڕ  ناگا. ئاخر
دخۆيهوە   هی  هاوين  «ەهاتپۆ ستا    دەسبهخۆشی  ئ

دەکا   »  پ

يزانی که دان ورته ورتييه  .ببانهنکی هات تهلهفۆنهکه     پ
    »ورتهتدێ  ههر؟ە دە چی و رێ ئهگوتی«ئه

م  ستا هاوي «دە کی خۆشئ دەکا  دەس ن  » پ

  

 

 

ههم  بی س  کۆتايی کت


