کاتی ديدار ،يهکدی دەبينين
کت بی پينجهم

ڕۆز ﻻگرکڕانس
وەرگ ڕانی له زمانی سو دييهوە :ڕەحمان سۆفی
سا ی ٢٠٢٠ی زايينی

بهشی ١
پشووی هاوين تهواو بوو .سهرەتای پايز بوو .قوتابخانه
کرابووەو .وەختی ئهوە بوو ،دان بچ ته پۆلی دووەم.
دان و نهنکی به ڕ ی قوتابخانهوە بوون.
نهنکی گوتی»دان ! ئ ستا ئهوندە گهورە بووی له پۆلی
دووەم بخو نی«
دان باوەڕی نهدەکرد ئهوندە گهورە بووە.

به م ڕۆژی دووەم دان لهگهڵ پۆلهکهی ڕاهات .ئهودەم
وەختی ئهوە بوو پۆلهکهيان بچ بۆ باخی ئاژە ن.
چونکه پۆلی دووەکان بهرنامهيان وايه .به م دان وای
ههستدەکرد ههرگيز له پۆل کی ديکه نهبووە ب جگه له

٢

پۆلی دووەم .باوکی به هۆی ڕووداوەی ترافيکهوە س
مانگهی هاوين له نهخۆشخانه کهوتبوو.
ئ ستا هاتبووەوە ما .
دکتۆر گوتبووی ئهو ﻻقه
شکاوەی ج ی خۆی
ناگر تهوە .به م ئهوەی بۆ
دان گرينگ بوو ،ئهوە
بوو که باوکی هاتبووەوە
خانووە
له
ما .
زەردەکهی خۆيان له
شهقامی »هوومه« ئهوە
هۆيهک بوو تا دان له
ژيانی خۆيدا ههست به
بهختهوەری بکا.
باوکی بۆ ش و ماکارۆنی دروست کردبوو.

٣

وەختی خهويش چيرۆکی بۆ دەگ ڕاوە.

دوايهش شهوباش ،شهوباش و خهو خۆش».ئامۆرە«
يانی خۆشهويستم .له ئيتاليا کاتی خهوتن به يهکدی
وادە ن .باوکی دان به ئهسڵ ئيتالياييه.
شهوی ئهوەڵ بوو که »گيانی«باوکی دان هاتبووەوە
ما  .ههموو شت ک بهو جۆرە بوو که دان دەيويست.
ئهگهر ئهوە له بهر چاو نهگرين که دان پ خۆش بوو بۆ
جاری س يهم باوکی له ئام ز بگرێ .به م باوکی
گهرەکی بوو تهماشای ياری فووتباڵ بکا .ئيتاليايهکان
تيمی فووتبا ی چاکيان ههيه .تيمی »جوڤ نتوس«يان
تيمی »ناپۆلی«ههروەها تيمی»ميﻼن«

٤

ئ ستاش تيمی ميﻼن ياری دەکرد .باوکی دان ﻻيهنگری
تيمی ميﻼن بوو .ديارە باوکی دان دەيويست تهماشای
ياری تيمه خۆشهويستهکهی خۆی بکا .دان دەبوو لهوە
ت بگا! دوای چهن چرکه دان به پادزە چوو که جار کی
ديکهش باوکی له ئام ز بگرێ .دان چووە ژووری
دانيشتن .باوکی دەنگی تهلهڤزيونهکه ی کهم کردەوە.
به م به تهلهفۆن قسهی دەکرد .که دان ی بينی ،سهری
سووڕما .قسهکهی بڕی و پرسی»تۆ نهخهوتووی؟«

٥

کاتی ديدار ،يهکدی دەبينين – بهشی ٢

بهيانی زوو باوکی دان تۆشهی ڕ گای بۆ خسته
چانتاکهيهوە .تا درگای حهوشه دان ی بهڕ کرد.
گوتی»دان گيان به خ رچی ،له باخی ئاژە ن خۆش
ڕابو ری« ئهوەی گوت و دەستی بۆ تهکاندا .دان
پشتاوپشت ڕۆيی دەستی بۆ باوکی ڕاوەشاند .نهيزانی
چۆن خۆی کوتا به ستوونی داربرقهکهی بهر درگادا.

دان ش پ کهوت بهعهرزەکهدا .باوکی به شهلهشهل
چوو بۆ ﻻی و پرسی»بريندار نهبووی؟«
دان چاوی له باوکی کرد و گوتی چوار دەست و پ
ههستاوە و »نا،هيچ نييه ه دی به« ئهو دەيويست ديسان
پشتاوپشت بڕوا ،به م باوکی پ شی ل گرت و نهيه شت.
٦

باوکی گوتی»دان دژی ئهوە نيت که و ڕا دوای
کارەکهی سهر کمان ل بدا« باوکی مهبهستی له و ڕا
ئهو پهرستارە بوو که هاوين له نهخۆشخانه لهگه ببووە
دۆست.
دان پرسی»بۆچی سهرمان ل بدا؟«
باوکی گوتی»ئهو گهرەکييه ش و کی خۆشمان بۆ
سازکات«
دان گوتی»پ ويست ناکا تۆ خۆت خواردنی زۆر خۆش
دروست دەکهی«
قسهکهی دان دروست بوو ،باوکی له خواردن
سازکردندا ب و نهيه.
٧

به تايبهت دروست کردنی »سپاگ تی« ههمان ماکاڕۆنی.
باوکی ل پاڕاوە
»دان گيان فهرمووی و ڕا بکه!« دان مۆڕەيهکی له
باوکی کرد .يانی ت ناگهم بۆ ئهوکارەبکهم! به چهشنه
بايداوە بهرەو پ ش ب ئهوەی ئاوڕ بداتهوە ڕۆيی.

٨

کاتی ديدار ،يهکدی دەبينين  -بهشی ٣
کات ک دان گهيشته قوتابخانه ،ههموو هاوپۆلهکانی له
حهوشه به ڕ ز و ستابوون .مامۆستاکهيان خهريکبوو
سهبارەت به ر سای گهشتهکهيان قسهی بۆ دەکردن.

مامۆستا گوتی»هيچ کهس بۆی نييه سهرەڕۆ له پ شهوە
ڕاکا و لهوانی ديکه ونىب  .ئهگهر هاتوو واپ شهات «...

کهم ک ب دەنگ بوو ،و به مۆنييهوە ت يڕوانين .پرسی
»ئهودەم مرۆڤ چ دەکا؟«
کوودەن دەستی هه نا و گوتی»دەپهشۆک «

٩

مامۆستا گوتی»نا ،هه هی .مرۆڤ لهو ج يهی که
پۆلهکهمان لهوێ و ستابووين ،دەو ست و چاوەڕوانی
دەکا ،تا کهس ک دێ به دوايدا« ههموويان به ئهر نی
سهريان دانهواند.
مامۆستا گوتی»دەی با بڕۆين!«
ههموويان به دوای يهکدا ڕيزيان بهست و ڕۆيشتن
بۆﻻی ئۆتوبووسهکه.

مامۆستا گوتی»مرۆڤ له شو نی خۆی دەو ست  ،هاتوو
ماوەيهکيشی پ چوو ،دەب سهربر و تام ی ههب «.
ديسان ههموويان به سهر تهکاندان گوتيان به .
هاوپۆلهکانی دان دەيانزانی چۆن بهدوای يهکدا
ڕيزببهستن .هيچ کام له پۆلهکانی ديکه وەک ئهوان
نايهنهوە .دەست له ن و دەستان ڕ کهوتن.
١٠

شۆفيری باسهکه باوکی کوودەن بوو .ئهوان شهريکهی
ئۆتۆبووسرانييان ههيه .کوودەن ئيجازەی بوو لهسهر
سهندە يهکهی ﻻدەستی باوکييهوە دانيش  .بۆشی ههبوو
لهباتی باوکی به ب نگۆ قسه بکا .ئهودەم که باسهکه
کهوتهڕێ کوودەن له ب نگۆوە گوتی»ههمووﻻيهک به
خ ر هاتن .ئ ستا له گهڕەکی»سۆلنا«وە ت پهڕ دەبين و
ل دەخوڕين بهرەو سکانسن«

کوودەن لهسهر قسهکردنی خۆی بهردەوام بوو.
ئۆتۆبووسهکه کهوته سهر گهورە جادە .له پارکی
ئاژە نی ستۆکهۆلم ورچی زەرد و گورگی بۆرت به

١١

چاوی خۆت دەبينی .ههر وەها خانووی کۆنی لهم ژينهت
تهماشا دەکرد.

ههموو قوتابييهکان واقيانوڕ مابوو که کوودەن ئاوا
ڕەوان و جوان قسهی دەکرد.

له ههوە هوە گهشتهکهيان به خۆشييهوە ت پهڕ کرد.
پ کهوە گا تهيان دەکرد ،به کۆڕ گۆرانييان دەگوت .به م
»يوناتان« حا ی ت کچوو بهدوای ئهودا ئهوانی ديکهش
ه نجيان هات  .کوودەن کيسهی پﻼستيکی به ههموويان
دا ئهگهر هاتوو ڕشانهوە. . .

١٢

به م بهختيان ياربوو ،زوو گهيشتنه ج گا و له باسهکه
دابهزين.

١٣

بهشی ٤
له پ شدا تهماشای چهن خانووی کۆنيان کرد .ئهو خانووە
کۆنانهيان له شار و گوندەوە ه نابوو بۆ باخی ئاژە ن.
به هدەکيان که جهل و بهرگی ئهو سهر دەمهی لهبهر
کردبوو ،خانوو کی نيشان دان و گوتی »ئهم خانووە که
دەيبينن سهردەمی خۆی قوتابخانه بووە .ئهو سهردەمه
نهکاغهز ههبووە و نهقه هم .مندا ن دەبوو لهسهر لهوحی
گ ی بنووس و به پهنجهی کهرو شک پاکی کهنهوە«
دوايه بۆ ئهوەی مندا نی پۆلهکه ت گهيهنی لهوحی گ ی
نا بهر دەستيان و پهنجهی کهرو شکی ه نا و نيشانی دان.
ويکان گوتی تۆب ی چۆنب له ج گای کهس ک دانيشی
که سهت ساڵ لهوە پ ش ئهل رە دانيشتووە!
بنهنی گوتی »ئهرێ بيرلهوە بکهوە که ل رە دانيشی و
ل تبهرب !«
ل مان
»ئ مه
بهسهريدا
قيژاندی
ميکان
بهرناب «.لهوانهبوو لهوحهکه بدا به سهريدا و
پانيکاتهوە.
ئهمجار ويکان نهڕاندی ئ مه ههرگيز ل مان بهرناب .
١٤

هه س و کهوتی ئهوان وايکرد که به هدەکيان به
تووڕەييهوە ئاماژەی کرد و گوتی »ئ ستا ئ مه تهنيا بير
لهوە دەکهينهوە که بزانين ڕابردوو چۆن بووە!
ئهودەمه ئهگهر منداڵ گو ڕايهڵ نهبوايه ،بهشوو ه تهڕ
دارکارييان دەکردن.
مامۆستاکهی خۆيان گوتی »دەتانهوێ تاقی کهنهوە!«
مندا ن کات ک ئه قسانهيان بيست ،ئاقڵ و ب دەنگ
دانيشتن.

١٥

دوايه ڕۆيشتن بۆ تهماشای ئاژە ن .گورگی بۆر،
بهرازەک وی و سهگاوکيان بينی.
پ ش ئهوەی بچن بۆ تهماشای ئاکڤاريوم دانيشتن و
بابۆ هيان خوارد.

له ئاکڤاريومهکهدا بيجگه له ماسی ،قربۆق ،جا جا ووکه
و ماريشی ت دا بوو .چهن مار پهپۆکهيان دابوو ،ت کها
بوو.

١٦

ههند ک دوورتر له وان ،ئاژە ڤان ک مار کی
»«boaی بهدەستهوە بوو کات ک ئهوانی ديت
گوتی»وابزانم کهس نييه بو رێ دەست بهپشتی ئهم ڕەزا
سووکهدا ب ن !«
پۆلهکه ب دەنگ مانهوە .به م له ن و مندا هکاندا دەنگ ک
هات .دان بوو گوتی»بۆچی نا ،من دەو رم!«
ههموو هاوڕ کانی بهسهر سامييهوە ڕوانيانه دان !
ئاژە ڤانهکه گوتی »فهرموو«
دان چووە پ شهوە ،بهئهسپايی دەستی به مارەکهدا ه نا.
ههستی پ کرد که وەک مهخمهر نهرمه ،به م وشکه.
ئاژە ڤانهکه گوتی »ئافهريم .کهسی ديکه دەيهوێ تاقی
کاتهوە؟«
هيچ کهس نقهی لهوە نههات.
ئاژە ڤانهکه گوتی»کهوايه من دان به بو رترين قوتابی
ناوزەد دەکهم«
هاوپۆلهکانی دان ههموويان سهريان لهقاند ،ب جگه له
ويکان و ميکان.
١٧

ئهودەمهی دان ڕۆيی که
تهماشای مهيموونهکان
بکا ،ويکان و ميکان
سهرە ڕ يان ل گرت.
ويکان لچی ل هه قورتاند
وگوتی»مه ه بۆ ئ رە! تۆ
بۆتنييه تهماشای ئ رە
بکهی«
دان پرسی »لهبهر چی
بۆم نييه؟«
ميکان گوتی»له جياتی
ئهوە بڕۆ له ئاو نهدا
تهماشای خۆتکه«
دان کهوته بيرەوە .باشه بۆ وايان پ گوت! ڕەنگه پ يان
وايه دان له مهيموون دەچ  .ئهگهر وابيربکهنهوە
خۆيان هه هن و نهفامن .دان مهيموونی خۆش دەوێ.
به م ئهوە بهو مانايه نييه که خۆی وەک مهيموون وايه.
ناونيتکه له مرۆڤ هه دان نهفامييه .وابزانم
مهيموونهکانيش نايانهوێ چهشنی مرۆڤی وەک ويکان و
ميکان بن .ههموو زيندەوەر ک پ يخۆشه وەک ڕەسهنی
خۆی ب  .کات ک دان د ی پڕ بوو ،بوغزيکرد و
١٨

فرم سک بهر چاوەکانی ل کرد .بای داوە بۆ ﻻی
ئاکڤاريومهکه له وێ دوورکهوتهوە.

١٩

کاتی ديدار ،يهکدی دەبينين – بهشی ٥

دان به پهله دەڕۆيی .پاهه کهوت و کهوت بهسهر
قاز کی قه هودا که به خۆڕاژەندن دەڕۆيی .ههستاوە و
ههنگاوەکانی ه وەر کردەوە و ه دی به دوای قازەکهدا
دەڕۆيی.
دان لهوەپ ش چهن کهڕەت لهگهڵ نهنکی و باوەگهورەی
چبووە باخی ئاژە ن .بهتايبهت ئهودەم که لهﻻی نهنکی
و باوەگهورەی دەژيا .کات ک دايکی مرد ،باوکی ئهوندە
حا خراپبوو،نهيدەتوانی سهرپهرشتی دان بکا .بۆيه
نهنکی و باوەگهورەی سهرپهرشتی ئهويان گرته ئهستۆی
خۆيان .ئهوان ههو يان ئهدا به ههر لهون ک بووە نهه ن
دان ههست به ناخۆشی بکا .ههموو ڕۆژانی يهکشهممه
دان يان لهگهڵ خۆيان دەبرد بۆ باخی ئاژە ن .جا ،بۆيه
دان ههموو ئاژە کانی ئهو ی بينی بوو .به م ئهو قازە
٢٠

ڕەشبه هک

بوو.

قه هوەی نهديبوو .قازەکه
سهردەندووکی تۆز ک سوور بوو.

دەسته هک گهڕۆکی ژاپۆنی داوايان له دان
لهگهڵ قازەکه بو ست ئهوان و نهيان ل بگرن.

کرد که

کات ک ژاپۆنييهکان و نهگرتنهکهيان تهواو بوو ،ههردوو
دەستيان نا به سينگيانهوە و چهمانهوە و سپاسيان له دان
کرد و بهسته هکيان نوق ژاپۆنی دا به دان .

٢١

قازەکه ملی ڕ گای گرت و بهخۆ ڕاژندن دوورکهوتهوە.
دان به خۆی گوت ئهی هاوپۆلهکانم کوان؟ بهرەو کوێ
ڕۆيشتوون؟ نهکا ونيانکهم!
دان ههروەک »کوودەن« گوتبووی پهشۆکا .به م
قسهی مامۆستاکهی وەبير هاتهوەکه گوتبووی
»ههرکهس له پۆلهکه دابڕا ،لهو ج گايه بو ست
دواين جار لهگهڵ هاوپۆلهکانی بووە!«

٢٢

که

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ٦
به هه تن گهڕاوە بۆﻻی ئاکڤاريومهکه.
دان
هاوپۆلهکانی له وێ نهمابوون .دان چووە دەرێ و
ڕوانييه دەروروبهری خۆی.له خۆی دەپرسی بۆ کوێ
چوون؟

پڕشنگی خۆرەتاو و تی گهرم کردبوو .ڕۆژ کی
گهرمی پايزی بوو .و دەچوو هاوين گهڕاب تهوە .ڕەنگه
بۆ ئهوەی به گهرمی خواحافيزی بکا .دان ئارەقی
ن وچاوانی سڕی و خۆی دابهرس بهری دار کی بن ند.
لهو وە ئاکڤاريومهکهی ل ديار بوو .به م بۆ ئهو گرينگ
ئهوە بوو که نهپهشۆک  .ئارام و له سهرخۆ لهوێ و ستا
تا کهس ک ب بهدوايدا بگهڕێ.

٢٣

مامۆستاکهی گوتبووی»مرۆڤ دەب سهبر و تام ی
ههب « دان نوق کی ژاپۆنی خوارد .له زەينی خۆيدا
دەيگوت:
»ڕەنگه بهزووی يهک ک له هاوپۆلهکانی بپرس کوا
دان ؟ .مامۆستاکهيان ب ک دواين جار ديويه ؟ ويکان
دەستی هه ن و ب من و ميکان ب ئهودەمهبوو که
دان دەيويست تهماشای مهيمونهکان بکا .ئ مه ﻻتاومان
پ دادا .ويکان ب ی به م گا تهمان لهگهڵ دەکرد.
مامۆستاکهيان دە زۆر قسه مهکه ڕاکه به دوايدا
٢٤

بگهڕێ! دوايه ويکان و ميکان پهيدای دەکهن و داوای
ل بووردنی ل دەکهن«
کهچی هيچ کهس نههات بهدوايدا!کهس له فکری ئهودا
نهبوو .دان نوق کی ديکهشی خوارد و به دوود ييهوە
ههو ی دا بير له شت کی ديکه بکاتهوە .بير له ئ ﻼ فڕيدا
بکاتهوە ئهو دۆستهی که ما يان باريکرد بۆ
»نۆرشۆپينگ« خ را ههستی کرد که تۆز ک حا ی
باشترە! دان ههردەم بير له ئ ﻼ فڕيدا دەکاتهوە خۆشحاڵ
دەب  .نوق ه ژاپۆنی تامی خۆش بوو .يهکی ديشی
خوارد ،يهکی دی ،چوارەمی و پ نجهميشی خوارد.
دووبارە ئارەقی ن وچاوانی سڕێ .به م هيچ ڕووی نهدا.
ئهوندەی پ نهچوو ،چهن قه هڕەشه له سهر تيکه هک
پهنير به قڕە قڕ بهگژ يهکدا چوون و پ ک هه پڕژان.
دوای چهن خوول پيرەژن ک پهيدا بوو .له دان تووڕە
بوو و گوتی»ئهو شتانهی ل رە فڕ ت داون کۆيان کهوە!«
دان بهقسهی پيرەژنهکهی کرد .به م له بهرخۆيهوە
دەيگوت »چهن ناخۆشه سهبر و تام ت ههب « بهڕاستی
وەڕەز بوو .نوق هکانيشی تهواو بوون .کهچی شت ک
ڕوويدا .پۆل ک قوتابی به زرمهزرم لهوديوی ل ژەکهوە

٢٥

پهيدا بوو .به م هاوپۆلهکانی دان نهبوون .پۆل کی
ديکهبوو .مندا هکان به قيژە و ههرا دەڕۆيشتن.

دان له د ی خۆيدا ديگوت »من پيم خۆش نييه لهگهڵ
ئهم پۆلهبم« بۆيه هۆشی به خۆيهوە بوو ،به ڕ گای خۆيدا
بڕوا و ئاگای له خۆی ب  .گهرەکی بوو خۆی له وان
ﻻدا .به م چاوی به کچ ک کهوت ،لهبهر چاوی له ئاشنا
دەچوو .ئهو کچه وەک ئهوانی ديکه نهدەڕۆيی به ڕ دا.
ئهو  .دوو ههنگاوی دەنا و باز کی ئهدا .ههنگاويدوايهش
ههر وا .دان تهنيا کهس کی دەناسی .ئاوا بڕوا بهڕ دا.
دوودڵ بوو ئهوە ،ئهو نييه؟ نا پ موانييه خۆيب !کهچی
يهکبهخۆی زريکاندی »ئ ﻼ فڕيدا!« کچهکه ڕەپ
ڕاو ستا .تا چاوی به دان کهوت له خۆشييان قيژاندی!

٢٦

بهرەو باوشی يهکدی با يان گرتهوە .دان به خۆشييهوە
پرسی»ئهوە تۆ ل رە چی دەکهی!«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»لهگهڵ هاوپۆلهکانم هاتوين بۆ گهشت«
دان گوتی»منيش ههروا لهگهڵ هاوپۆلهکانم هاتوين بۆ
باخی ئاژە ن«

٢٧

ئ ﻼ فڕيدا کهوتبووە گومانهوە .پرسی»ئهی هاوپۆلهکانت
کوان؟«
دان هاتهوە سهر خۆ و گوتی»گوم بوون .يان نا ،من
ئهوانم گومکردوە«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»باش ڕ کهوت يهکديمان پهيدا کرد!
ياری چی بکهين؟«
ئهو دوانه تا يهکدی دەبينن ئ ﻼ فڕيدا دەپرس »ياری چی
بکهين؟«
دان ت دامابوو .چۆنی وە م بداتهوە! چونکه له پڕ کدا
وا ڕ کهوت .ئ ﻼ فڕيدا هه بهز دابهز کی کرد و
گوتی»وەرە با خۆمان بشارينهوە!«
دان دوودڵ بوو .پرسی»دەتوانی؟ ئهی ئهگهر
مامۆستاکهت پ تبزان !«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»گو مهدەيه ،ئهو ههرگيز پ نازان .
مهگهر هاوپۆلهکانم پ نهزانن که له ڕيزدا نهماوم!«
دان

پ کهنی ،تۆ دە

ڕيزی ئهوان؟

٢٨

چوار پ نج کوڕ زۆرانيان دەگرت ،کهوتبوون به سهر
يهکدا .وەکوو ماری ئاکڤاريومهکه ت کها بوون .کات ک
مامۆستاکهی پۆلی نورشۆپينگ پهيدا بوو و چوو
کوڕەکانی ههستاندەوە.
ئ ﻼ فڕيدا توند باوشی کرد به دان دا و گوتی»ئ ستا
کهس نامان بين  .ئامادەی؟« بهب وە می ئهو کهوته
ڕێ.

دان چی بکردايه .لهگهڵ باشترين دۆستی خۆشهويستی
بڕۆيبايه يان به قسهی مامۆستاکهی بکردايه و ههر لهوێ
بو ستايه؟

٢٩

دان بڕيای دا که لهگهڵ دۆسته ئازيزەکهی بڕوا .فکری
ههموو شت کی وەﻻ نا و لهگهڵ دۆسته خۆشهويستهکهی
ڕۆيی.

٣٠

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ٧
ئ ﻼ فڕيدا و دان ههر جار ک يهکدييان دەبينی،
کايهيهکی خۆشيان بۆ خۆيان داد نا .ئهمجارە به هه تن
چوون بۆﻻی ئهوخانووە کۆنه وا سهر دەم ک قوتابخانه
بووە.
لهوێ شانۆگارييهکيان بۆ خۆيان ساز کرد .ئ ﻼ فڕيدا
دەوری مامۆستايهکی سهختگيری دە گ ڕا .دان دەوری
قوتابييهکی دەگ ڕا که دەرسهکانی نه خو ند بوو.
مامۆستاکه به ش وەی زەمانی زوو له قوتابييهکهی پرسی
» ٧٨کهڕەت  ٨٩دەکاته چهند؟«

دان نهيزانی وە می بداتهوە ،مامۆستاکه به خهتک ش
پهنجهکانی دان ی دارکاری کرد.
٣١

دوايه دەبوايه دان بهقهستی بگری .دان ئهو دەورەی
باش بينی .بهگريانی دان پاسهوانی قوتابخانهکه پ زانی
و هات درگاکهی کردەوە و گوتی »مندا ينه ئهوە
خهريکی چين؟«
دان له ناکاو ب دەنگبوو.
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»خهريکين کايهدەکهين .ئهو کچه
وادەنو ن که دەگری«
پاسهوانهکه سهری ڕاوەشاند و گوتی »به  ،وايه«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»ئهی نابينی!« ئهوەی گوت و دان ی له
باوش گرت.

٣٢

پاسهوانهکه ڕۆيی .به م لهو ديوی درگاکه خۆی
ماتکردبوو .دوايی هاتهوە و پرسی»کچهکان! ئ وە
ئهوکچهتان نهديووە ،که له هاوڕ کانی دابڕاوە و
ونبووە«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»نهخهير ،نهمان ديووە«
پاسهوانهکه وازی ه نا و ڕۆيی.
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»ئ مه باشترين دۆستی يهکين«
دان گوتی»ئ مه باشترين دۆستی دنياين« دان ئهم
وشهيه زۆر بهکارد ن دە »ئهم وشانه له زار
خۆشترن«

ههردووکيان لهوێ ڕاو ستان و تهماشای پاسهوانهکهيان
دەکرد .دوايی ئ ﻼ فڕيدا ئاوڕی داوە بۆﻻی دان و
٣٣

پرسی»زانيت بۆ نهم گوت نا ،گوتم نهخهير .چونکه
لهزەمانی زوودا وايان دەگوت«

٣٤

کاتی ديدار يهکدی دەبينين -بهشی ٨
خۆبهخۆ کايهکه تهواو بوو .ئهوانيش داوی چهن چرکه
خانووە کۆنهکهی قوتابخانهکهيان بهج ه شت .دان
ههناسهيهکی هه ک شا و گوتی »نيگابانهکه لهگهڵ منی
بوو«
ئ ﻼ فڕيدا بهرپهرچی داوە و گوتی»ڕەنگه واش نهب «
نيگابانهکه گوتی »ههموو ڕۆژێ زۆر منداڵ لهم باخی
ئاژە نهدا وندەبن .بۆ نهتان بيستووە؟«

دان  ،گوتی »ههموو ڕۆژێ؟«
نيگابانهکه گوتی »به  ،يان ڕۆژ ک نا ڕۆژێ«
ئ ﻼ فڕيدا پرسی »باشه ،ئهی چييان بهسهر دێ؟«
٣٥

نيگابانهکه گوتی »بهردەبنهوە ،ن و کونهورچهکان.
مهگهر پ يان نهگوون؟
دان کهوته بير کردنهوە .نا ،مامۆستاکهمان گوتی
»ئهگهر ونبوون ،وا باشه لهوج يه بو ستن که له
پۆلهکاتان دابڕاون«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»تۆش واتکرد؟«
دان گوتی »به «
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »کار کی دروستت کردووە«
دان گوتی»ئ ستا دەب ههرچۆن کب بگهڕ مهوە«
ئ ﻼ فڕيدا پ خۆش نهبوو.گوتی »له پ شدا ههند کی
ديش کايهبکهين«
دان گوتی »چۆن چۆنی؟«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »دە

چی بهدوای گهنجينهدابگهڕا ن؟«

دان وە می نهداوە
ئ ﻼ فڕيدا پرسی»گو ت ل نهبوو من گوتم چی؟«
دان گوتی»به  ،بهدوای گهنجينهداگهڕان .به م «. . .
٣٦

ئ ﻼ فڕيدا گوتی »به م ناوێ«
دان پرسی »ل رەگهنجينه ههيه که به دوايدا بگهڕ ن؟«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»ههر ئ ستا نا ،دەب خۆمان چا يکهين،
وەرە با بڕۆن!«
به م دان دژی ئهوەبوو.گوتی»من ت ناگهم ئهوە چييه
چا ی کهين؟«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »باشترين شتی که ههمانه«
دان گوتی »دەی ئهوە چييه؟«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »به خۆمانهوەيه ،ههستی پ ناکهی!«
دان دەستی برد بۆ گيرفانهکانی و مشت کی کاغهزی
نوق ی دەره نا.
ئ ﻼ فڕيدا دەستی برد بۆ نيوە ملوانکهز وەکهی و گوتی
»من مهبهستم ئهمانهيه .نيوەکهی ديکهی ﻻی خۆته«.

٣٧

دان سهری ڕاوەشان ،ههموو بهيانييهک ملوانکهی له
مل دەکرد .تا شهو کاتی خهو له مليدا بوو.
دان گوتی »ههرگيز له ژيانمدا له خۆمی دوور
ناخهمهوە«.
ئ ﻼ فڕيدا وازی نهه نا و گوتی »واخاترجهمه چا ی
کهين .بۆی ههيه يهکمان لهتهکهی خۆی گوم کرد
ئهوکات چی دەب ؟«
دان گوتی »ئيدی من ئهوە نازانم«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »دۆستايهتييهکهمان له ن و دەچ .
واديارە تۆ بيرت لهوە نهکردووەتهوە!«.

٣٨

دان بهڕاستی بيری لهوە نهکردبوەوە .ئ ﻼ فڕيدا
چاوەکانی ل کنا و گوتی» دەتهوێ ئهو ريسکه بکهين؟«

دان ب دەنگ بوو تا ئهودەمه گهيشتنه گهڕەکی که ه
ک وييهکان .له وێ و ستا بۆ ئهوەی تهماشای ئهو
که هک وييه بکا که له سهر ئهردەکه کهوت بوو .واديار
بوو کز و خهمبارە .دوايه له بهر خۆيهوە گوتی »ئاسان
نييه پاشای دارستان بی و بتکهنه که هک وی باخی
ئاژە ن!«
به م ئ ﻼ فڕيدا دەم ک بوو ڕۆيی بوو .دان ش بهپهله به
دوايدا ڕۆيی .له د ی خۆيدا دەيگوت بهڕاستی بۆ کوێ؟
ئ ﻼ فڕيدا گوتبوو دەڕۆين بۆﻻی تهپهی ورچهکان.
٣٩

ئهگهر ملوانکهکانمان لهوێ چا کهين ورچهکان ئاگايان
ل دەب  .دان لهبن ل وەوە گوتی »بهڕاستی يان ئهوەش
کايهيه!«
ئ ﻼ فڕيدا به هه تن دەڕۆيی .دان ش به ش نهيی به دوايدا.
تا گهيشتنه تهپهی وەچهکان .به م ورچهکان له وێ ديار
چبوونه کونهکانيانهوە خۆيان
نهبوون .تۆ مه
ف نککهنهوە .ئ ﻼ فڕيدا گوتی »وەرچهکان وەکوو
که هباب سهرخهو دەشک نن«.
دان گوتی »دەبوو بيانگوتايه وەرچهخهو«.
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »به دەکرێ« دوايه ههندێ ت ڕاما و
سهرنجی دايه ل ژی مه بهنی وەرچهکان .گوتی »لهم ل ژە
سهرکهوتن ک شهيه .من پ م وايه بڕۆين بۆ ﻻی مه بهندی
گورگهکان.

٤٠

ئ ﻼ فڕيدا گوتی »ئهوانيش گورگه خهو دەکهن« گورگ
ناتوان که هش رە خهو بکا.
ئ ﻼفڕيدا گو ی نهدايه،چونکه نيگابانهکهی باخی
ئاژە نی ل ديار بوو .به ئاماژەی دان ی ت گهياند،
»وامهنو نه که ديومانه« .بهپهله لهوێ ڕۆين .کهچی
نيگابانهکه بانگی کرد هۆ کچهکان؟ به م ئهوان
بهڕاکردن لهوێ ڕۆين .ديسان بانگی کرد و گوتی »بۆم
ههيه قسهتان لهگهڵ بکهم« .به م ئهوان نهو ستان.
کهچی کات ک ئاوڕيان داوە ،نيگابانهکه له پشت
سهريانهوە بوو.
ههريهک بهﻻيهکدا بۆی دەرباز
بوون و خۆيان شاردەوە .کات ک
ويستيان پشوويهک بدەن بۆيان
دەرکهوت له جادەيهکی کۆندان که
پڕە له دووکان .ئهو جۆرە
دووکانه له باخی ئاژە نيش
ههبوو .ههر به وجۆرە مرۆڤ له
جادەکانيش دەيبينی.
دان له خۆيی دەپرسی »بهڕاستی
بۆچی ئ مه ڕادەکهين؟« دەنگی
نيگابانهکه م هربان بوو.
٤١

ئ ﻼ فڕيدا گوتی »بۆيه ڕادەکهين چونکه ئهوە ڕۆ ی
کايهکهمانه«.
دان گوتی »ئهها به ت گهيشتم .ڕاکردن له ههموو
کايهکانی ئ مهدا ههيه ،به م ئهمجارە وەک کايهکردن
نهدەچوو«.
ئ ﻼفڕيدا بانگی کرد »دان وەرە!ئ رە ئهوج يه بهدوای
گهنجينهدا بگهڕ ن«.

٤٢

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ٩
ئ ﻼ فڕيدا سهرنجی ڕۆيی بۆ باخ کی جوانی بچکۆله .له
گۆشهيهکهوە ،د راوی گو ی ڕۆز بوو؛ ه شتا پڕبوو له
گوڵ .ئ ﻼ فڕيدا له د ی خۆيدا گوتی»ئهها ،ئهل رە باشه«
لهتهسوا هتی گو دانهشکاو کی هه گرت و به خۆی گوت
»ئا ،ئهمه باشه ل رە چا ک هه دەکۆ م و دەيشارمهوە«
دان پرسی »ئهی من چی بکهم؟«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی تۆ چاوەد ری بکه! ئهگهر نيگابانهکه
هات پ م ب .
دان گوتی »به م ئاخر«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»ههر ئهوەيه که من دە م«
دان ڕۆيی و له قوژبنی ديوای خانووەکه خۆی ماتکرد.
ئ ﻼ فڕيداش له ن وانی دڕکی گو ی ڕۆزەوە به پادزرە
ڕۆيی .دوای چهن چرکه هاواری ل ههستا ،وەی وەی لهو
دڕکه مرۆڤ کوژانه! دوايه ب دەنگ بوو .به
چيچکانهوە دەستی کرد به چاڵ هه کهندن .دوای چهن
چرکه به ڕەزايهتهوە سهری هه نا و بانگی کرد »دان
وەرە تهماشاکه!«
٤٣

دان ش چوو پ ش و چا هکهی پشکنی.و گوتی»جوانت
هه کهندووە!«
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »به ،
ئ ستا ملوانکهکانمان له ملمان
دەرد نين«زنجيری
ملوانکهی خۆيی کردەوە.
به م دان ه شتا دوودڵ
بوو؛ گوتی»نا ،من نامهوێ
ملوانکهی خۆم چا کهم«
ئ ﻼ فر دا مۆڕەيهکی ل کرد
و گوتی»دەزانی گوتم چی«
دان گوتی»به م من «. . .
ئ ﻼ فڕيدا گوتی»به می
ناوێ«

٤٤

دان ملوانکهکهی له ملی دەره نا و نابهدڵ دای به ئ ﻼ
فڕيدا.به ماناوە چاويان ت کبڕی!
ئ ﻼ فڕيدا نيوە ملوانکهکهيی نا ژ رخاک .ههردووک
لهتهکهی وادانا که شک ی د کی تهواوی پ که نا.

ئ ﻼ فڕيدا ئهوەی دەيويست بيکا کردی .دەيويست ب
کايهکهمان تهواو بوو ،به م هيچی نهگوت .چا هکهی
وەک مهزار کی پيرۆز پڕکردەوە و گوتی
»دان به دوای مندا ب ! د ی ئازيز ئارام بگرە!«
دان گهروويی خاو ن کردەوە و گوتی»د
بگرە!«دەنگی دەنگی داوە.

ئازيز ئارام

ئ ﻼ فڕ دا دوعای به سهردا خو ند»ئ ستا هيچ کهس
ناتوان ل کمان جياناکاتهوە«
٤٥

دان ش دووپاتی کردەوە»ئ ستا هيچ کهس ناتوان ل کمان
جياکاتهوە«
ئ ﻼ فڕيدا بهردەوام دەيگوت»مهرگيش ناتوان ل کمان
جياکاتهوە«

له وە زياتر فريا نهکهوتن .دەنگ کی ک وی له شهقامی
ڕايچ هکاندن.
ئ ﻼ فڕيدا گوتی »دان بڕۆ بزانه چييه«
دان به هه تن چووە قوژبنی ديوارەکه و تهماشای
دەوروبهری کرد .له شهقامی»کوولرست ن«ەوە پۆلی
قوتابيانی نۆرشۆپينگ به غاردان دەهاتن.

٤٦

مندا ن بهڕاکردن دەچوونه ن وی خانوو ،و ئهمبارەکان
و دەهاتنهوە دەرێ .ئ ﻼ فڕيدا چووە پ شهوە و تهماشای
کرد .لهخۆيی دەپرسی»ئهوە چييه که بهرەو پيريانهوە
هاتووە؟«

٤٧

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ١٠
لهو کاتهدا که ئ ﻼ فڕيدا دەيڕوانی ،کچ کی پهلکهدر ژ
هات بهرەوپيری و قيژاندی»ئا ،خۆيهتی ،پهيدام کرد«

ئ ﻼ فڕيدا گهڕاوە ،به م کچه پهلکه در ژەکه بهڕاکردن
چوو به دوايدا و له پشتهوە توند گرتی .هاوپۆلهکانی
دەوريان گرتن .ئهوانی ديکهش خۆيان گهياندێ .وەک
ئهوەی که دزيان گرتب وەپ ش خۆياندا.

٤٨

دان وەک پهيکهر ک وشک و ستا بوو .لهگهڵ چاوی
به نيگابانهکه کهوت ،هه ت بۆ ن و باخچه که له ن وان
پنچکه گو دا خۆی وەشارێ.دڕکی گوڵ لهشيان ڕووشاند
و جلهکانی دڕان .به م ئهو خۆی و که نا و له سهرچۆک
دانهوی و کڕ بوو .کهچی بهو حا هش نيگابانهکه پ يزانی.
دان ش نيگابانهکهی بينی .جووت چهکمهی له پ دا بوو،
دەهات بۆ ن و د راوەکان.گوتی »همم« ئهو همهی ئهو
ههم مانی ئهر ی ئهدا ههم مانای نا .دان ناو ک بوو که
دايکی له کاتی له دايک بووندا ل ی نابوو .چونکه ئهوندە
چکۆله و نهرم و شل بوو ،به م لهڕاستيدا ناوی
»دانييهﻻ«يه .نيگابانهکه گوتی»گو م ل نهبوو ،گوتت
چ !«
دان گوتی»من ناوم دانييهﻻ يه به م پ م دە ن دان «
نگابانهکه بهڕوو خۆشييهوەگوتی»به ههر وايه ،من له
تۆ دەگهڕ م وەرە با بڕۆين!بۆ ﻻی مامۆستاکهت .يان نهکا
دەتهوێ ل رە له باخی ئاژە ن لهﻻی ئ مه بم نيتهوە؟«

٤٩

نا ،دان نايهوێ له ﻻی ئهوان له باخی ئاژە ن ب  .ئهو
دەيهوێ بڕواتهوە بۆ ما ی خۆيان بۆ ﻻی باوکی.
دان گوتی»باشه لهگه ت د م .به م دەمهوێ شت ک له
ژ ر خاک دەر نم .بچۆ بهوﻻوە ڕ گاکهمت گرتووە!«
نيگابانهکه چووە ئهوﻻوە .دان دەستی کرد به چنگهکڕێ
و به پهنجه ئهردەکهی هه کۆ و لهته ملوانکهيهکی
دەره نا .بهردەوام بوو تا لهتهکهی ديکهشی پهيداکرد و
دەريه نا.

٥٠

ملوانکهی خسته گيرفان  .نيگابانهکه گوتی»بهم زووانه
تهواو دەبی؟ کهم ک بهپهلهين« ئهوەی گوت و
بهئهسپايی دەستی بۆﻻی دان در ژ کرد .دان ش دەسته
گهورەکانی ئهوی گرت لهگه ی وەڕێ کهوت.

٥١

نيگابانهکه به شهقاويگهورە و دان به نهرمه لۆقه به م
خ را خ را .بهزوويی گهيشتنه نزيک پليکانه برقيهکهی
که دەچوو بهرەو پهرژينی حهوشهی باخی گهورەی
ئاژە ن.

٥٢

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – ١١
هيچ کهس ئ ﻼ فريدای نهدی .که به پادزە چوو له ن وان
پهنچکه گو هڕۆزەکاندا خۆی شاردەبووە .ئ ﻼ فڕيدا
بهداوی گهنجينهکهياندا که خۆی لهوێ نابوويه ژ ر خاک
دەگهڕا .ئهو به جۆر کی دوور له باوەڕ توانی بووی له
دەست نيگابانی باخی ئاژە ن ڕابکا و دەربازب .

خۆيی کووڕ کردبووە و چوار دەست و پ له ن و ئهو
ب شه دڕکاويهدا به دەور گڕا .به م ماندوو بوو و
وازيه نا .دووبارە ههستاوە سهرپ و بانگی کرد» .دان
! له کو ی؟« به م هيچکهس وە می نهداوە .دوونارە
وەرە! »دۆستايهتيهکهمان له
بانگی کرد دان
مهترسيدايه« بهداخهوە دان ديار نهبوو! ئهوە به ر وە
بوو بۆﻻی پهرژينی باخی ئاژە ن .مامۆستاکهی له بهر
درگا چاوەڕوانی دەکرد.
٥٣

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ١٢

له دوورەوە ديار بوو که مامۆستا تووڕە بوو .ڕووی
کردە دان و بهڕقهوە گوتی»ئهوە تۆ له کوێ بوو؟«
دان ترسا .چونکه ههرگيز نهيدی بوو مامۆستاکهی ل ی
تووڕە ب .
گوتی »ئ وەم ل ون بوو«

مامۆستا قسهکهی پ بڕی و گوتی»نا ،واناب دوايی قسه
دەکهين!«
قوتابيهکان سواری پاسهکه بوون و چاوەڕێ بوون.
مامۆستا ئاوڕيداوە بۆ ﻻی نيگابانهکه و گوتی»ببوورە به
٥٤

خۆم نهبوو تووڕە بووم .ئهم ڕووداوەيه بۆ مامۆستايهک
گوورچوو بڕە .سهر حيسابی قوتابييهکانت دەبی دەبينی
يهکيان ديارنييه .لهوانی ديکه دەپرسسی هيچکهس
نازان له کو يه! ويکان و نيکان يش نازانن« مامۆستا
دان ی ڕاگرت و گوتی»وانييه ،ڕاست بڕۆ کاری
ئهوانه؟«
دان وە می نهداوە
مامۆستا ڕووی کردە نيگابانهکه و گوتی»زۆر سپاس بۆ
يارمهتيهکهت«
نيگابانهکه گوتی »شايانی نييه ،جا ئهوەچييه«پهلهبکهن
بهج نهم نن! مامۆستا با ی دان ی گرت و بهپهله ڕايان
کرد بۆ ﻻی پاسهکه. . .
کات ک گهيشتن و سوار بوون ،مامۆستا گوتی
»فهرمون!ئهوە ئهم بهرخه ون بووەم پيدا کرد«
ههموو قوتابييهکان هوڕايان ک شا و چهپ هيان ل دا .باوکی
کوودەن گوتی»باش بوو پهيدات کرد! ئ ستا ل خوڕم؟«
مامۆستا گوتی »به ل خوڕە« دوای ئهو قسانه خۆی
دانهواند و لهسهر سهندە ييهک دانيشت و ئاماژەی به دان
٥٥

کرد و جيگايهکی بهتا ی نيشان دا که ئهويش له پهنايهوە
دانيش  .دوايی پرسی چی ڕوويدا .ويکان و ميکان
دەستيان لهم کارەدا ههيه؟«
دان تهنيا شانی هه تهکاند.
مامۆستا گوتی»وە مم بدەوە! چی پ شهات ڕاستييهکهی
پ ب !«
دان پ ی ل نا و گوتی»ئهوان نهفامييان کرد ،به م هيچ
نييه .ئهگهر وا نهبوايه من ئ فڕيدام نه دەبينی«
له ودەمهدا زرمهيان له درگا ههستاند باوکی کوودەن
دەيويست باداتهوە به م ڕايگرت و تهماشای مامۆستای
کرد و پرسی ديسان بهرخ ک ديار نييه؟ مامۆستا وە می
داوە ،نا ههموويان لهگه ن .به م تکايه درگاکه بکهوە.
درگا کراوە ئ ﻼ فڕيدا به گريانهوە خۆی هاويشته ن و
پاسهکهوە.
وشه وش ک له ن و قوتابييهکاندا دەستی پ کرد.
ئ ﻼ فڕيد بهدەنگ کی گڕەوە گوتی »دەمهێ شت ک به
دان ب م«

٥٦

به م که تهماشای دەوروبهری خۆی کرد و ڕوانينی
قوتابييهکانی پۆلهکهی پ شووی خۆيی بينی ئهوەی
دەيويست بي له بيری چووەوە .به م س وی له کوودەن
و م تبۆری کرد .دوايه دەستی بۆﻻی ههموويان ڕاوەشاند
و ڕووی کردە مامۆستاکهی جارانی خۆی و پرسی »بۆم
ههيه لهگهڵ ئ وە سوار بم؟«

مامۆستا گوتی»دۆسته چکۆلهکهم ڕ گاکهمان بۆ يهک
شو ن ناچ « لهوە زياتر فريا نهکهوت نهفهر ک
سواربوو .ئهويش مامۆستای پۆلی قوتابيانی نۆرشۆپينگ
بوو .نهڕاندی ئ ﻼ فڕيدا »ئهوە تۆ ل رە چدەکهی! « ئ ﻼ
فڕ دا وەبيری هاتهوە دەيويست چی ب »دەمويست
قسهيهک به دان ب م«
مامۆستا گوتی»دەتويست دووبارە له ئ مه دابڕ ی و
خۆت ون کهی؟«
٥٧

ئ ﻼ فڕ دا خۆی گرژ کرد ،من خۆم ون نهکردووە.
دەمبينی ل رەم مامۆستاکهی پۆلی قوتابيانی نۆرشۆپينگ
ل وی و که نا و گهلهيی له خۆی کرد و گوتی»ئهمه دوو
جارە له ڕۆژ کدا ئهم کچه خۆی دەدز تهوە .ئهم کچه
ش تۆکهيه!«
مامۆستاکهی پ شوی بهرپهرچی داوە و گوتی»نا ،وانييه.
ش تۆکه نييه .تهنيا ﻻسارە ،زەينی پڕە له بيرۆکه«
مامۆستاکهی نۆرشۆپينگ ههناسهی هه ک شا و به توندی
پا ی به ئ ﻼ فڕيداوە نا بۆ ﻻی درگاکه .ئ ﻼ فڕيدا
بهرگری دەکرد و خۆی به دان وە که که به دواياندا
هاتبوو هه واسی.

ئ ﻼ فريدا به دەنگی گيراوی گوتی »دۆستايهتيهکهمان
کهوتوەته مهترسی!«
٥٨

به م مامۆستای نۆر شۆپينگ ئ ﻼ فڕيدای لهگهڵ خۆی
ڕاک شا و بردی.
ئ ﻼ فڕيدا قيژاندی»دان ! کهی دووبارە يهکدی ببينين؟«
دان بهب ئهوەی بزان چۆن بهردەوام ب وە می داوە
»يهکدی دەبينين«
کوودەن هه يدايه »ههر کات کب يهکدی دەبينن«
مامۆستای نۆرشۆپينگ ئ ﻼ فڕ دای دا بنبا ی و وەک
ئهوەی دارکاژی جهژن هه گرێ و فڕ ئدا

مامۆستاکهی دان له پهنج رەکهوە تهماشای کرد .لهبهر
خۆيهوە گوتی »ئهم حا ه باش نايهته بهر چاو«
دان ش تهماشای دەکرد .به م حهزی دەکرد چاوی
و کن .
٥٩

ههموويان تهماشای دەر يان دەکرد.
کهچی ئ ﻼ فڕيدا رۆيی .گهڕانهوەی سهفهرەکه به
ب دەنگی ت پهڕی.
واديار بوو ،مامۆستا ئيدی له دان تووڕە نهبوو! گوتی
»له من وابوو تۆ له خۆتهوە واتدەگوت .منی پيرە ڕ وی
دەب زۆر شت له ئهوە ف ربم«
دان داچ هکا.بهچاوی پرسيارەوە ڕوانييه مامۆستاکهی.
مامۆستا بۆ دان ی ڕوونکردەوە »ئهمه وتهی پ شينيانه«
دان کاس بوو ،سهری ڕاوەشاند.
مرۆڤ کورته واتای وای بۆ مهبهست زۆرە.
ئ ﻼ فر دا خهمبار بوو .دان ش له دووری ئهو خهمبار
بوو.

٦٠

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ١٣
کات دان له پۆلی دوو دەيخو ند ،به پ ی دابی ئهو
قوتابخانهيه لهگهڵ هاوپۆلهکانی چوو بۆ سهيرانی باخی
ئاژە ن .دوای ئهوەی گهڕانهوە ،دان به تهپلۆسی و
ه دی ڕۆيهوە بۆ ما ی خۆيان .دەبوو باوکی ببين لهگهڵ
يهکدی بدو ن ،به م ئهوندە ماندوو بوو .تاقهتی هيچی
نهبوو!

چووە ژوورێ قاقای پ کهنين له ژووری دانيشتنهوە به
دەنگی شاد هاته گو ی .باوکی و »ڤ ڕا« له سهر مۆبلهکه
دانيشتبوون قسهيان دەکرد و پ دەکهنين .باوکی به زمانی
ئيتاليايی گوتی »سيائۆ« دان ! يانی س و.

٦١

واديار بوو له کهيفی ئيتاليايی خۆيدا بوو» .ڤ ڕا«ش به
ڕووخۆشی س وی له دان کرد .دان ت کۆشا ناڕەحهتی
خۆی نيشان نهدا .باوکی پرسی »دان دەتوانم له ئام زت
بگرم؟«
دان چاوی کهوت به م زی ئاشپهزخانه دەتگوت بۆ
جهژن ڕازاوەتهوە! ليوانی و دەسرەسڕی رەنگی له سهر
م زەکه دانرا بوو .بۆن و بهرامهيهکی خۆش له ئاشپهز
خانهوە دەهات .ڤ ڕا پرسی»دان برسيته« بهب وە می
دان ههستا و چوو بۆ ئاشپهزخانه و خواردنی بۆ دان
ه نا .دان به ماتی ت ڕوانی و به گومانهوە له د خۆيدا
ئهمه دەب ته چی؟ باوکی گوتی »پهلهمهکه ئ ستا
دەيبينی!« لهودەمهدا ڤ ڕا به دەورييهک گۆشی برژاوەوە
هات.
٦٢

دان ڕەشبين بوو .باوکی گوتی »ئهوە چييه ﻻلووتی؟«
دان گوتی»من بهچکه ناخۆم«
باوکی گوتی»بهچکه يانی چ ؟«
گوتی »جووجه ه بهچکهی مريشکه ،بۆ
دان
ئهوەنازنی!«
باوکی گوتی »له کهنگ وە تۆ جووجه ه ناخۆی؟«
دان گوتی »له پشوودانی هاوينهوە« دان و ئ ﻼ فڕيدا
سو نديان خوارد چيدی گۆشت نهخۆن .بهتايبهت گۆشتی
ئهو با دار و بهچکه ئاژە نهی که گهشهيان نکردو و
گهورە نهبوون .ئهودەمهی له دوورگه ميوانی دايکی ئ ﻼ
فڕيدا بوون ئهم سو ندەيان خواردبوو .به م واديار بوو
لهما ی دان دەب گۆشت بخۆی .باوکی گوتی »له ما ی
ئ مه ئهو خواردنهی بۆت درست کراوە دەيخۆی«
٦٣

دان ههو ی دا باوکی ڕازيکا گوتی »ئاخر من و ئ ﻼ
فڕيدا« . . .
باوکی به تووڕەييهوە گوتی »باستا«به ئيتاليايی يانی
وستبه
دان ل وی خۆيی گهست و خۆی دەخواردەوە.
ماوەيهک بوو
دان
نهدەگريا .به م ئهمجارە
بهخۆی نهبوو فرم سک
چاوەکانيدا
به
جاری
هاتهخوارێ.
واههيه پ شد ی جار به
جار مرۆڤ د ی پڕ دەب
و دەگرێ .دان حهزی
دەکرد نهگری.
باوکی ڕوانييه دان و گوتی »ههسته بچۆ پاک و خاو ن
خۆت بشۆ! دەنا شهڕمان دەب «
دان به تهمبه ی چوو خۆی خاو ن کردەوە .به م بهو
حا هش واديار بوو باوکی ه شتا ڕازی نهبوو .بۆيه
پرسی »سپاسی ڤ ڕات کرد؟«
٦٤

ڤ ڕا چهن حهفته لهوەپ ش دان و ئ ﻼ فڕيدای لهگهڵ
خۆی بردبوو بۆ ﻻی خوشکهکهی که ئهسپی ئيسﻼندی
ههيه.
دان ڕووی کردە ڤ ڕا و سپاسی ل کرد .باوکی گوتی
»بۆمان بگ ڕەوە گهشت و سهيرانهکهت پ خۆش بوو
يان نا؟«
دان گوتی»خراپ نهبوو«
باوکی ن وچاوانی گرژ کرد و گوتی»بۆ خۆش نهبوو!«
دان و می نهداوە.گهشت بۆ ﻻی خوشکی ڤ ڕا که
ئهسپی ئيسﻼندی ههيه کارەسات که بوو ،به م باوکی
ئاگای لهوە نهبوو.

٦٥

کاتی ديدار يهکدی دەبينين بهشی ١٤

بهم لهونهبوو:
کات ک ئهوان چوون بۆ ﻻی »ليزيته« خۆشکی ڤ را ،له
ماڵ نهبوو .به م مهسهلهيهک نهبوو! چونکه »ڤ را«وا
ڕاهاتبوو و دەزان چۆن لهگهڵ ئهسپهکان ڕەفتار بکا.
ليزيته تازە ئهپهکانی له م رگ ه نابوەوە .دوو ئهسپ له
تهويله و ستابوون .ڤ ڕا ئاماژەی کرد بۆ ماين کی قاوەيی
و گوتی »ئهمه ويلدا«يه .دوايه ئهسپ کی کا ی که هگهتی
قه هوی نيشاندا و گوتی»ئهمهش لوورڤاس«يه
ئ ﻼ فڕيدا چووە پ شهوە دەستی به پشتی ئهسپهکاندا ه نا.
به م دان به پار زەوە له دوورەوە و ستابوو .ڤ ڕا له
دان ی پرسی »تۆ دەتهوێ سواری کاميان بی؟« دان
گوتی »نازانم ،ڕەنگه ئهو ئهسپه قه هوە«
ڤ ڕا گوتی »ئهها ،لوورڤاس ،حهزدەکهی سواری لوورڤا
بی؟«
دان گوتی »به  ،ڕەنگه ڤيلدا ک وی ب «
٦٦

ڤ ڕا گوتی »ههردووکيان ڕامکراو ه دين«
دان بڕياری خۆی دا و گوتی»ههرچۆن ب من سواری
ئهو ئهسپه دەبم پ م واب بهپهله غار ناکا«
ڤ ڕا پ کهنی و گوتی»ئهوندەش خاترجهم مهبه لووەڤاس
ئهگهر گهرەکی ب له پڕ کدا ت هه دەکاته غاردان«
دان لهبهر خۆيهوە»ڤ ڕا مهبهستی چييه؟ له ناوەکهی ڕا
ديارە که ڤيلدا له ههموويان ک ويترە«
ڤ ڕا ئهسپهکانی زين کرد و بردنی بۆ بهر سهکۆی سوار
بوون .يارمهتی دان ی دا و سواری کرد .دان له دن به
پهشۆکاوی ،ڕوانييه دەوروبهری خۆی.
ههور بوو .بای دەهات .ههوری ڕەش بهسهر دارەکانهوە
دەيشريخاند .ڤ ڕا چاو کی گ ڕا و دان ی و چوو بۆ ﻻی
ئ ﻼ فڕيدا .ئ ﻼ فڕيدا پ ويستی به يارمهتی نهبوو .ئهو
دەچوو بۆ ف رگهی ئهسپ سواری .بهو جۆرەی که لهگهڵ
برازۆک ئاشنابوو لهگهڵ ئهسپيش ههروا ئاشنايه.ئ ﻼ
فڕيدا به نهرمی خۆی هاويشته سهر پشتی
ئهسپهکه.رکابهکانی کورت کردوە و ههوسارەکهی گرت
و ئامادەبوو دەسبهج ئهسپکه تاودا بۆ مهيدانی غار
غار ن .ڤ ڕا گوتی ئافهريم ئ ﻼفڕيدا! ئ مهش لهگهڵ
٦٧

لوورڤاس د ن به دواتدا .ئهوەی گوت و ههوساری
ئهسپهکهی گرت و ڕايک شا بهدوای خۆيدا .دان لهسهر
ۆەسپهکه خۆی ڕاستکردەوە و. . .

تا ئهو ج گايه که ڤ ڕا ههوساری ئهسپهکهی گرتبوو ،له
مهيدانيڕمباز ن ڕايدەک شا هچ ڕووی نهدا .کات ک چهن
دەور گهڕان ،ڤ ڕا گوتی ئ ستا من ههوسارەکه بهردەدەم
تۆ خۆت ل خوڕە .منيش له ن وەڕاستی مهدانهکه دەو ستم
و ئاگام ل ته.
دان گوتی دەی باشه وادەکهين.
به م ههرکه ڤ ڕا دوورکهوتهوە لوورڤاس مانيگرت و
قهپا له گيای ئهمﻼو ﻻی دادەگرت و کايهی دەکرد.
هه بهته برسيشی بوو!
٦٨

ڤ ڕا بانگی کرد دان ! ئاوزەنگی ل دە!
دان دەيزانی يانی چيبکا.چونکه ئ ﻼ فڕيدا ف ری
کردبوو .يانی بهپاژنهی پای له قهبرغهی ئهسپهکهبدە .جا
ئهسپهکه ت دەگا که دەب بڕوا .دان بهه واشی پاژنهی دا
له قهبرغهی ئهسپهکه ،به م لوورڤاس لهج ی خۆی
نهبزووت و له قوڕوچ پاوەکه نههاته دەرێ.
ڤ ڕا قيژاندی دان بهجدی ل خوڕە!
دان بهتوندی ئاوزەنگی ل دا.کهچی هيچ ڕووينهدا.
لوورڤاس قهپا کی ديکهی له گژوگياکه گرت .ڤ ڕا به
ڕاکردن گهڕاوە
دان له ڤ ڕای پرسی ئهسپهکه ئهمڕۆ ئا کی خواردووە؟

٦٩

ڤ ڕا گوتی به
لوورڤاس غاردە!

ت روپڕی خواردووە .دەنگيدە يا ﻼ

لوورڤاس سهری هه نا و چاوی زەق کردەوە .به م
ه دی کهوتهڕێ .به دەوری مهدانهکهدا دەوران دەور
گهڕا .له پ ش ئهوانهوە ڤيلدا ه واش و خاترجهم دەڕۆيی.
ئ ﻼ فڕيداش جار به جار ئاوڕی ئهداوە و دەست بۆ دان
ڕادەوەشاند .کهچی دان ههستی دەکرد نگهرانه .له
پڕ کدا لوورڤاس مانی گرتهوە .ئهمجارە ڤ ڕا ئاگای
ل نهبوو .ئهو له ن وەڕاستی مهيدانهکهدا و ستا بوو ڕووی
کردبووە ئ ﻼ فڕيدا .ئهويش له نهرمه لۆقه کردن ماندوو
ببوو .دەستی کرد به نهرمهغار .دان پ خۆش بوو به
ئارامی لهسهر پشتی ئهسپهکه دانيش  .گوێ نهدا به
بايهکه .ئهوکاته بوو که ئهمڕووداوەيه پ ش هات .له
دواوە خشه خش ک هات .کيسهزب ک بهدەم باکهوە
دەسووڕاوە .

٧٠

لوورڤاس سهری هه نا و گو ی خست به پشتدا .لهپڕ کدا
لهغاری دا .ئهسپ ئهگهر شت کی چاوەڕوان نهکراو
ببين زۆر دە ترس  .حهتا کيسه زب ک به دەم باوە.
دان لهسهر زينهکه خۆی قايم کرد .ئ ﻼ فڕيدا قيژاندی
دان ج هوەکهی بک شه! به م دان ج هوەکهی له دسهت
بهرببوو .پاشی له ئاوزەنگی دەرچبوو .دان توانی
بهگرژی خۆی بهسهر لوورڤاس ەوە بگرێ.به م
ئهسپهکه ڕەويکرد و سهرسمی دا و کهوت .دان وەک
بفڕێ بهربوەوە .کهوت به سهر تهپهيهکی ڕەقدا .لهوێ
لهسهرخۆ چوو .چاوی ل کناو ب بزوە ماوە .ڤ ڕا زوو
خۆی گهياندی .دان دەينا ند .ڤ ڕا چۆکی دا سهر ئهدەکه
و بانگی کرد دان گو ت ل يه؟ دان وەرتهی ل وەنههات.

ئ ﻼ فڕيدا ئهسپهکهی خۆی ڕاگرت ،دابهزی و بهڕاکردن
چوو بۆ ﻻی ئهوان .ئ ﻼ فڕيدا به ههناسهبڕک گوتی
ههر باشه دان مهلی نهشکاوە!
٧١

ڤ ڕا گوتی نا ،ملی نهشکاوە به م لهسهرخۆ چووە .ئ ﻼ
فڕيدا گوتی يارمهتی دان چاو هه نه!
ڕاست لهودەمهدا دان چاو کی هه نا و ههو ی دا
ههست دانيش  ،به م ڤ ڕا نهيه شت و گوتی له ج ی
خۆوت مهبزوو!

ئ ﻼ فڕيدا به دان ی گوت دەزانی له ههوادا تهق هيهکت
ل دا!
دان چاوی له ئ ﻼ فڕيدا کرد و بهزەبوونييهوە پرسی
بهڕاسته تهق م ل دا؟
ئ ﻼ فڕيدا گوتی به

توانيت تهق هت ل دا.

ڤ ڕا له دان ی پرسی حا ت باشه؟

٧٢

دان ڕوانييه دەوروبهری خۆی و چاوی له لوورڤاس
دەگ ڕا ،لوورڤاس به بای خهيا يشيدا نهدەهات چی
ڕوويداو .دەسووڕاوە و دەلهوەڕی
دان ههو ی ئهدا ههست  ،به م ڤ ڕا
داينيشاندەوە.

گرتی و

ڤ ڕا به دان ی گوت تۆ دەب لهج ی خۆت نهبزووی!
هاتوو م شکت ش هقاب ! چاکهتهکهی خۆيی بۆ دان کرد
به سهرين و گوتی ڕاکش !
دان ش ڕاکشا و سهری کردە سهر چاکهتهکه.
لهو سهفهرەدا دان پ ويستی بهوە بوو ڕاکش و تهماشای
ئ ﻼ فڕيدا و ڤيلدا بکا که لهدوريان دەسووڕاوە.

ئ ﻼ فڕيدا ئهنوند جوانی و رغهی به ڤيلدا دەکرد ،مرۆڤ
حهزی دەکرد سهيری کا و کهيف بکا.
٧٣

دان ئههۆن و لهسهر خۆ تهماشای دەکرد.
ديارە نه دان خۆی و نه کهسی ديکه هيچی بۆ باوکی
نهگ ڕاوە که چی بهسهر دان هاتبوو .ڤ ڕاش نهيو را
بيريش لهوە بکاتهوە که چی به سهر دان هاتبوو .چۆنی
دەتوانی ئهم بهسهرهاته بۆ گيانی دەسگيرانی بگ ڕ تهوە؟
کات ک گيانی هاتهوە ما و پيکهوە له دەوری م زی
ش وخواردن دانيشتن ئهودەم و ڕای و بڕيار دا
ڕووداوەکه چۆن بوو بۆ گيانی بگ ڕ تهوە .به م
ههل هه نهکهوت .له پڕ کدا زڕەی زەنگی درگا هات.
ک بوو که هات؟ باوکی دان گوتی دا ڕۆ ه درگابکهوە!

٧٤

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ١٥

له سهر پليکانهکان باوەگهورە و نهنکی دان و ستا
بوون .سڤانتهی پوورزای دان شيان لهگه ی بوو.
باوەگهورە گوتی »ئ مه هاتوين بۆ ئهحوا پرسی باوکت.
دان به سهر ئاماژەی کرد »ئهوەتا لهوێ دانيشتووە.
باوکی دان دەنگی دەهات لهگهڵ ڤ ڕا به سرته قسهی
دەکرد.

نهنکی دان پرسی »کهس کی ديکهش ل رەيه؟«
دەنگ ک گوتی به  .نهنک و باوەگهورەی دان
تهماشای ها هکهيان کرد نهنکی چاوی دەرپهڕی .به م
باوەگهورەی گهشاوە .سڤانته پرسی »ئهو بۆنه خۆشه
٧٥

چی بوو؟« باوکی دان گوتی »ئهوە ڤ ڕا يه گۆشتی
مريشکی سوور دەکاتهوە ،وەرنه ژوورێ ل ی بچ ژن!«

باوەگهورە چهن سهندە ی ه نا .ڤ ڕا دەوری و کهوچک
و چنگا ی بۆ س کهس له سهر م زەکه دانا .باوکی دان
به کارد گۆشتی مريشکهکهی بڕی .ههرکهس دەوری
خۆی به دەستهوە گرت .به م لهو کاتهدا که باوکی دان
گۆشتی دابهشکرد .دان دەورييهکهی خۆی ک شاواوە.. .
با همريشکهکه کهوته سهر م زەکه .باوکی دان سوور
هه گهڕا .گوڕاندی به سهر دان دا»دان ئاوا ناب !«
فرم سک به چاوەکانی دان دا وەک کانياو هه قو ی.
ڤ ڕا گوتی»دەی شت کی خهتهرناک نهبوو!« با هکهی له
سهر م زەکه هه گرتهوە .گوتی »من دەچم گهنمهشامهی
بۆ دان گهرم دەکهمهوە«
٧٦

ههرکه ڤ ڕا چوو بۆ ئاشپهزخانه نهنکی دان
پ کرد:

دەستی

»گيانی ئهوە بۆچی ل رەيه؟ زوو ل رەی وەدەری ن !
نازانی دان دەيهوێ به تهنيا لهگهڵ باوکی ب !«
باوکی دان گوتی »پ م وانييه واب  .دان به ڕاستی ئهم
بهيانييه لهم بارەيهوە قسهمان نهکرد؟مهگهر تۆ پ تخۆشه
نييه ڤ ڕا هاتووە بۆ ئ رە؟«
دان چاوی بڕيبووە لکه هک له سهر م زەکه.
نهنکی به د پڕييهوە گوتی»من پ م وانييه ئهمهی تۆ دە
واب «

دان فينگه فينگ کی کرد و گوتی »چۆن بتوانم
خۆشحا بم!«
نهنکی گوتی »ڕاستدەکا چۆن خۆشحاڵ ب !«
٧٧

دان دووبارە گوتی»چۆن بتوانم خۆشحا بم کات
فڕيدا ناڕەحهت ب ؟«

ئﻼ

باوەگهورە پ ی سهير بوو گوتی »ئ ﻼ فڕيدا!«
باوکيشی پ ی سهير بوو ،گوتی »ئ ﻼ فڕيدا ههقی چييه
بهم مهسهلهيهوە؟ به م هيچيان له مهسهلهکه ت نهگهيشت
بوون.
دان ئهوانی به ج ه شت چووە ژوورەکهی خۆی و
درگاکهی له سهر خۆی داخست.

٧٨

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – ١٦

بهرازۆکهکان »بهفرە« و»کلوو« له زرمهی درگاکه
داچ هکين .دەستيان کرد به فيکه فيک .واديار بوو
به زمانی
تووشی ک شهيهک هاتبوون! دان
بهرازۆکهکان گوتی»مهترسن«درگای قهفهسهکای
کردەوە و ه نانيه دەرێ .گيرفانهکانی خۆی پشکنی
شت ک پهيداکا و بياندات  .به م دەنک کيش تۆوی چنگ
نهکهوت .تهنيا چنگ ک کاغهزی نوق ه ژاپۆنی نهب .
ههر وەها ملوانکه هاوبهشهکهی خۆی و ئ ﻼ فڕيدا.

دان به بهرازۆکهکانی گوت»ڕەنگه بتانهوێ بۆتان
بگ ڕمهوە له باخی ئاژە ن چی ڕوويدا .ئ وە تهنيا ئهو
زيندەوەرانهن پ تان خۆشه بزانن ژيانی من چۆنه!«
٧٩

بهرازۆکهکان گو يان قوتکردەوە .به م هيچی ديکهيان
نهبيست .دان ب دەنگ بوو و گوێ دابوو ژووری
دانيشتن.
دەنگی نهنکی و باوکی دەهات ،شهڕە قسهيان بوو .دان
به ئهسپايی چوو بۆ ﻻی درگاکه و کرديهوە .گو ی ل بوو
باوکی دەينهڕاند »ئ ﻼ فڕيدا ،ئ ﻼ فڕيدا .دان ههرگيز
گو م له شت کی ديکه ناب ب جگه له ناوی ئ ﻼ فڕيدا!«
نهنکی گوتی»شت کی سهير نييه ،دان ک ی ههيه تهنيا
باوەگهورە و من نهب ! و باوک ک که وەکوو ش تۆکه
هه سوکهوت!« باوەگهورە دەيويست نهنکی و دان
ئههۆن کاتهوەگوتی »گيانی مهبهست کی خراپی نييه! ئهو
عاشق بووە و تۆز ک ش ته!«
»سڤانته« هه يدايه گوتی »ئهی منچی منيشی ههيه«
باوەگهورەی گوتی»هه بهته هاوپۆلهکانيشی«
نهنکی بهم قسانه ڕازی نهدەبوو .به توورەييهوە
هاوپۆله
گوتی»کامانه دۆست؟ مهبهستت ئهو
ﻻسارانيهتی که له پهستا و نقورچکی ل دەگرن«

٨٠

دان دووبارە درگاکهی پ وەدا .به م زۆری پ نهچوو
سڤانته کرديهوە .پرسی بۆم ههيه ب مه ژوورێ؟ دەمهوێ
بزانم ئ ﻼ فڕيدا بۆچی نارەحهته!
دان گوتی »چونکه هاوپۆلهکانی زۆر بهدفهڕن .و
مامۆستاکهشی دە ئ ﻼ فڕيدا ش ته!«
سڤاتنه پرسی »جا ،وانييه؟«
دان گوتی »بهڕاستی وانييه .به م ئهگهر فريای نهکهون
وای ل دێ!« سڤانته ت نهگهی .له ڕاستيدا نهيويست ت بگا.
ئهو تهنتا ئهوەی دەويست که دان لهو حا ه دەرب ن و
ب ته ﻻی ئهوانيديکه دانيش  .گوتی »با تهلهفۆن بکهين
بۆ زرباوکی ئ ﻼ فڕيدا« ئهوەی گوت و تهلهفۆنهکهی له
گيرفانی دەره نا .و گوتی »ئۆڤه« ههموو کار ک
ج بهج دەکا .بابزانم ژمارەکهيم ههيه.
٨١

دان چهناگی شۆڕ کردەوە».تۆ تهلهفۆنی لهگهڵ ئهو قسه
دەکهی؟«
سڤانته گوتی »به «
دان پرسی »زوو به زوو تهلهفۆنی قسه دەکهن؟«
سڤانته گوتی »دوو س جار له ڕۆژدا .ئ مه دۆستين«.
دان پ ی سهير بوو گوتی »ئهێ ئاوا!«
دۆستايهتی ئۆڤه و سڤانته بهم ش وەيه دەستی پ کرد.
سڤانته بۆی ههبوو سواری بهلهمهکهی ئۆڤه ب  .دوای
ئهو جارە له هاويندا له دوورگه بوون .سڤانته ئۆڤهی به
دۆست خۆی دەزانی .سڤانته ژمارە تهلهفۆنی له ئۆڤه
وەگرتبوو .به م دان خهبهری لهو کهين و بهينه نهبوو.
ههر وەها پ کهوە داوی ڕاوە ماسيان دادەنا .سڤانته
٨٢

پهنجی نا به دوگمهی تهلهفۆنهکهيدا و خستييه سهر
ب ندگۆکهی .دنگی ئۆڤه هات گوتی س و سڤانته! له م ژە
خهبهرت نييه؟ ئهوە چهند ساعهته تهلهفۆنت نه کردووە!
سڤاته گوتی »به

وايه فريانهکهوتوم«

ئۆڤه پرسی »شت کی تازە ڕووی داوە؟«
به واديارە دان و ئ ﻼ فڕيدا له باخی ئاژە ن يهکدييان
ديوە .گوتوويه لهوانهيه ش تب ! ئۆڤه ههناسهيهکی
هه ک شا و گوتی »پۆلهکهی باشنييه« سڤانته پرسی
»ناتوانی کار کی بۆ بکهی؟«

ئۆڤه گوتی »ههو

خۆمداوە«

سڤانته پرسی »لهگهڵ مامۆستاکهی قسهت کردووە؟«
٨٣

ئۆڤه گوتی »ههم خۆم و ههم دايکی ئ ﻼ فڕيدا قسهمان
لهگهڵ کردووە .به م مهسهلهکه وەک خۆيهتی!«
سڤانته گوتی »دەب قوتابخانهکهی يان پۆلهکهی
بگو زنهوە .من وامکرد ئ ستا باشترە.
ئۆڤه گوتی »پ توايه ئهگهر وابکهين باشترە؟«
دان به سهر لهقاندن گوتی به .
باشه به م ههموو ئهو کارانه زەمانی دەوێ .تا ئ ستا
هيچمان بۆ نهکراوە!
دان کوتوپڕ ئيدەيهکی به زەيندا هات .ب دەنگ بوو .تا
سڤانته و ئۆڤه قسهکهيان تهواو بوو .بهپهله گهڕاوە بۆ
ژووری دانيشتن . . .

٨٤

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ١٧
گوشاری کهشوههوای دەوری م زەکه سهنگين بوو .ڤ ڕا
ش له ژوورەکه نهمابوو .ئهرێ ڤ ڕا له کو يه؟ باوکی
دان خۆی در ژ کرد بۆ ﻻی دان و گوتی»وەرە! ﻻی
باوکی خۆت دانيشه! لهم ژە کچی خۆم له باش نهگرتوە«
دان خۆی ک شاوە ،به م باوکی ک شای بۆ ﻻی خۆی و
گوتی »نهنکت دە خهتای منه تۆ خۆشحاڵ نيت!«
دان قيژاندی »بهرمدە! خۆی له دەست باوکی
ڕاپسکاند« هه ت چوو بۆ ئاشپهزخانه .ديتی ڤ ڕا لهو يه
و خهر که قاپ و کهوچ و چنگا ه شۆدراو لهسهر ج گای
خۆيان دادەن .

٨٥

دان ڕاستهوخۆی پرسی»ڤ ڕا دەتوانی چاکهيهکم لهگهڵ
بکهی؟«
ڤ ڕا دەوريکهی به دەستوە بوو نايه سهر ج خۆی به
تۆراوی گوتی »چاکهی چيت لهگهڵ بکهم؟«
دان گوتی »دەتوانی من و ئ ﻼ فڕيدا لهگهڵ خۆت بهری
بۆ ما ی خۆشکت .لهوێ سواری ئهسپهی ئيسلهندی
بين؟«
ڤ ڕا ،ههرکه ئهمهی بيست لهوانهبوو دەوريهکهی له
دەست بهرب تهوە .به م ئازا گرتييهوە .دووبارە دايهوە
بهر ئاوەکه .له دان ی پرسی »بهڕاسته دەتهوێ دووبارە
غارە ئهسپ بکهی؟«
دان گوتی »من نا .به م ئ ﻼ فڕ دا پ ی خۆشه .من تهنيا
تهماشادەکهم.
ڤ ڕا ش ری ئاوەکهی گرتهوە .دەورييهکهی نا ئهوﻻوە و
گوتی»ئههای ت گهيشم دەتهوێ ئ ﻼ فر دا خۆشحا کهی«
دان گوتی »به  ،تۆش خۆشحاڵ دەبی؟« ڤ ڕا بيری
کردەوە ،خۆشم دەمهوێ ڕۆژی شهممه سهر ک له
خوشکم بدەم .کهم کی ديکه ت فکری و گوتی»زۆر
باشه ،خۆتان سازکهن .ئ ستا خواحافيز«
٨٦

به
گهشاوە.
ڕووی
و
ڕەنگ
دان
ڕووخۆشييهوەگوتی»زۆر سپاس ڤ ڕا!« نازانی ئهم کارە
بۆ من زۆر بهبايهخه .دان با ی هه ما ی و يارمهتی
ڤ ڕای دا ليوان و ئاوخۆريهکانيان وشک کردەوە و
لهسهر ج دايان ناوە .ڤ ڕا له پ شادا گهنمهشامی بۆ دان
گهرم کردبووە .دان دانيشت دەستی کرد به گهنمهشامی
خواردن.

٨٧

کاتی ديدار يهکدی دەبينين -بهشی ١٨
نۆرەی مهزە خواردن بوو .بهستهنی ميوەيی به سۆسی
وەبيری ه نانهوە»بۆتان
شهگهﻻت .باوکی دان
نهگ ڕامهوە گهشت و سهيران و ئهسپی سواری ئهسپی
ئيسﻼندی چۆن بوو!«
ڤ ڕا گوتی »دەمانهوێ بهم زووانه بچين بۆ ئهوێ«
باوکی دان بهسهر سووڕمانهوە»دەتانهوێ بچن بۆ
ئهوێ؟ واديارە خۆش گوزەراوە!«
دان گوتی »ئ ستا بهستهنی دەخۆين!«
باوکی ﻻسای کردەوە گوتی »ئاوا ،بهستهنی دەخۆين!«

سڤانته مهته ۆکی داه نا »ئهوە چييه ههموو کهس دەتوان
بيبين  ،به م ناتوان بيگرێ؟«
٨٨

ڤ ڕا گوتی»ئهوە دووکه ه«
سڤانتهگوتی»دروسته« ئهی ئهمهيان چييه»چکهس ک
ههموو تۆپهکان دەگر تهوە؟«
دان گوتی »باوەگهورەم«
سڤانته گوتی»نا ،هه هيه«
ڤ ڕا گوتی»ديوار«

سڤانته گوتی»دروسته« ئهی ئهم مهته ه »چکهس ک
زۆرترين سهفهری دەوری گۆی زەوی کردووە؟«
باوکی دان قسهکهی پ بڕين .دەيويست بزان مريشکهکه
خۆش بوو!

٨٩

نهنکی دان گوتی»به کهم خراپ نهبوو« ئهمهی گوت
ڕۆژنامهيهکی کۆنه به زمای ئيتاليای لهسهر م زەکه
داندرا بوو ،هه يگرت و ﻻپهڕەکانی هه دانهوە .نهنکی
دان خهريک بوو زمانی ئيتاليايی ف ر دەبوو .بۆ ئهوەی
بتوان لهگهڵ دان سهفهر بکا بۆ »ڕۆم« و دايکی باوکی
دان و خزم و کهسی له نزيکهوە ببين .
باوەگهورە گوتی»گوشتی مريشکهکه ناياب بوو« ئهمهی
گوت و تهلهڤزيونهکهی هه کرد که گوێ له خهبهر
بگرێ.
دان گوتی »گهنمهشامييهکه زۆر خۆش بوو .خۆشترين
گهنمهشامی که تا ئ ستا خواردوومه«
سڤانته مهته ۆکهکهی وەبتر هاتهوە» .پرسی چکهس ک
زۆرتر سهفهری دەوری گۆی زەوی کردووە؟«
ڤ ڕا گوتی »مانگ«
سڤانته گوتی »ئهمجارەش دروستت جواب داوە«
باوکی دان به خۆشحالييهوە قيژاندی ئافهريم ڤ ڕا!

٩٠

دان خهبهری نهبوو .ڤ ڕا و سڤانته له پ شدا جوابی
مهته هکانيان له سهر پاکهتی شير خو ندبووەوە .ئهوان
پ يان وابوو ڤ ڕا له وان زۆر زيرەکترە!

٩١

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ١٩

چهن چرکه دوايی ههموو ميوانهکان ڕۆيشتن .ڤ ڕا ش
لهگه يان رۆيی .دان لهگهڵ باوکی به تهنيا مانهوە.
باوکی گوتی»ههرچۆن ک بوو ،به خ ر گوزەرا .دان
پ توانييه؟«
دان چاوی بڕيبووە سووتانی مۆمهکهی سهرم زەکه.
سهری هه نا و پرسی»چی بهخ ر گوزەرا؟«
باوکی گوتی »مهبهستم لهگهڵ ڤ ڕا«
گوتی »ئهها،
دان
گهنمهشامييهکهيه«

من

وامزانی

مهبهستت

باوکی پرسی »تۆ ،ڕات لهگهڵ من نييه؟«
دان ههر وەکوو نهنکی دەيگوت ،گوتی»به
باوکی ب دەنگی ل کرد.

٩٢

وايه«

ماوەيهک هيچ دەنگ ک نهدەبيسرا ،ب جگه له دەنگی
ڕاديوکه؛ که له ئاشپهسخانه بۆخۆی قسهی دەکرد.
لهپڕ کدا دان »پرسی ئهی دايکم؟«
باوکی گرژ بوو!
دان پرسی »ئهی داکمت له بير چوەتهوە؟«
باوکی گوتی»چۆن بتوانم له بيرم بچ تهوە؟«
دان گوتی »به م تۆ ڤ ڕات خۆش دەوێ«
باوکی گوتی»به

ڤ ڕام زۆر خۆش دەوێ«

باوکی له ج ی خۆی ههستا .دان به چاوی خۆی ديتی،
باوکی فرم سک به چاوەکانيدا هاته خوارێ .باوەکوو
دايکی دان پ نج ساڵ لهوەپش مردبوو .کهچی ئ ستاش
ههردەم باسی دايکی دان دەهاته گۆڕێ ،باوکی بهکوڵ
دەگرای و فرم سکی دەڕشت.
٩٣

»گيانی« يانی باوکی دان  ،به شهلهشهل له ژووری
دانيشتن دەرکهوت .دان چوو لهسهر مۆبلهکه له نزيک
پشيلهکهيهوە ڕاکشا .دەست کی به سهر پشتی پشيلهکهيدا
ه نا و ئاخ کی هه ک شا .له د ی خۆيدا ديگوت »چۆن
بتوانم ئ ﻼ فڕيدام له بير بچ تهوە!«
پشيلهکهی به ماناوە ت دەڕوانی! دان گوتی »من تۆم
خۆش دەوێ .بهپهله جار کی ديکهش گوتی به زۆرم
خۆشدەو ی«
لهسهر مۆبلهکه خۆی در ژ کرد .کهوته بيرکردنهوە،
بيری لهوەکردەوە هۆنراوەيهک بۆ ئ ﻼ فڕيدا بنووس .
دان جاری واههيه کاری وادەکا .کورته هۆنراوەيهک
به زەيندا هات :بۆ ئ ﻼ فڕيدا.
»ئ ﻼ فڕيدا ،ئ ﻼ فڕيدا!تۆ گو ی ڕۆزی منی
تهنيا تۆ ناشاد مهبه ،ئهودەم من د شادم
به م ئهگهر تۆ خهمباربی ،من
ت ک دەشک م .دەبم به ههزار لهتهوە«
کهم ک ت ڕاما ،هۆنراوەکهی سهروای نهبوو .به م دان
ڕازی بوو .چونکه له د يهوە هه قو ی بوو.
٩٤

دان خهريکی نووسين بوو ،تهلهفۆن زەنگی ل دا .ئ ﻼ
فڕيدا بوو .گهڕبووەوە بۆ نۆرشۆپينگ .دەيويست لهگهڵ
دان قسهبکا .به م چونکه ئ ﻼ فڕيدا بهکوڵ دەگريا ،دان
باش حا ی نهدەبوو .ئ ﻼفڕيدا گوتی »من دەمهوێ تهنيا
ئهوە ب م گهنجهکهمانيان دەره ناوە!«
دان لهسهند يهکهيدا له نزيک م زی تهلهفۆنهکه نوقوم
بوو .وقاقا پ کهنی گوتی دەزانم.
ئ ﻼ فر دا ژير بووەوە و پرسی »چۆن دەزانی؟«
دان گوتی »خۆم دەرمه نا«
چهن چرکهی پ چوو تا ئ ﻼ فڕيدا ت گهيی .که ت گهيی
زۆری پ سهير بوو .واقی وڕما بوو .ههر دەتگوت
تازە باران خۆشی کردووەتهو و پهلکهز ڕينه
دەرکهوتووە .گوتی »کار کی باشت کردووە« .ئ ﻼ
٩٥

فڕيدا جۆرێ چ مهکهيی هه لوشی که دەنگی له گوشی
تهلهفۆنهکهدا گو ی دان ی کپ کرد .دوايه پرسی کهی
يهکدی ببينين؟

دان له پ شدا دەيزانی چۆن جوابی بداتهوە.گوتی
»رۆژی شهممه ،دەتوانين لهگهڵ ڤ ڕا بچين بۆ ﻻی
ئهسپه ئيسلهندييهکانی خوشکی ڤ ڕا«
ئ ﻼ فڕيدا له خۆشييان وەک ئهسپ حيﻼندی .و گوتی
»باشه تا ئهودەم تام م ههيه«
دان پرسی »مهبهستت لهگهڵ هاوپۆلهکانته؟«

٩٦

ئ ﻼ فڕيدا گوتی»لهگهڵ ههمووکهس .من تهنيا ئهوەم
دەوێ که له نزيکهوە تۆ ببينم .دان گيان سپاس بۆ تۆ
منت رزگارکرد«
دان گوتی »جا ،ئهوەچييه قابيلی تۆی نييه« شهو
خۆش!
ئ ﻼ فڕيدا »خهو خۆش«

٩٧

کاتی ديدار يهکدی دەبينين – بهشی ٢٠

دان جلهکانی داکهند .خۆی شۆرد .کراسی خهوی
لهبهرکرد .له سهر تهخته خۆشخهوەکهی ڕاکشا و بزەی
دەهات  .کات ک باوکی هاته ديوەکهی ئهو.
گوتی»مهسهله هک نييه که ئهمرۆ ڤ ڕا ل رە بوو«
دان گوتی»ئهمجارە قهيناکا .دەت بهخشم«

باوکی گوتی»سپاس دان گيان« پهتوی قهفهسهی
بهرازۆکهکانی داداوە .هات بڕوا ،وەبيری هاتهوە
پرسی»له باخی ئاژە ن چۆنت بۆ گوزەرا؟«
دان گوتی»باش بوو ،ئ ﻼ فڕيدام لهوێ ديت«

٩٨

باوکی مووی لهشی گرژ بوو»ئ ﻼ فڕيدا و ئ ﻼ فڕيدا.
بهڕاستی پۆلهکهی ئ وە چهن مندا ی ديکهی ل يه؟«دان
گوتی »بيست و دوو .بۆچی؟«
باوکی گوتی»تۆ دەتوانی له ن وان ئهواندا لهگهڵ يهک ک
لهوانه ببيته دۆست!«
دان باو شکی دا و گوتی»به
بۆ من ناب ته باشترين دۆست«

چاکيش دەتوانم .به م

باوکی گوتی»دان تۆ ت ناگهی تۆ و ئ ﻼ فڕيدا دوور
لهيهک دژين .زەحمهته بتوانن زوو بهزوو يهکدی ببينن«
لهو کاتهدا گووشييهکهی زەنگی ل دا! گوتی»کهم ک
سهبر که!« ڕۆيشته ژووری دانيشتنی ڕۆژانه.
دان با ی در ژ کرد پهتووی سهر قهفهسهی
بهرازۆکهکانی ﻻدا .به سرته گوتی»گو تان ل يه؟
ههميشه من و ئ ﻼ فڕيدا له يهک جيا دەکهنهوە« به م
ناتوانن ئ مه ههر چۆن کب يهکدی دەبينين.
بهرازۆکهکان فيکه فيکيان دەکرد .ئهگهر مرۆڤ بزان
کات ک بهختهوەرە يانی بهختهوەرە .بهرازۆکهکان له
يهکدييان دەپرسی»باسی چی دەکا؟«
٩٩

بهرازۆک دەزانن خۆشحا ی و بهختهوەری چۆنه؟
مرۆڤ به تريفهی چاوەکانياندا دەزان .
دان به بهرازۆکهکانی گوت»شهو خۆش«دووبارە
ڕاکشا و چاوەڕوانی باوکی ماوە .له خۆی
دەپرسی»نازانم باوکم بۆ چی ئهوندە قسه دەکا!«
باوکی هاتهوە .گوتی »ڤ ڕا بوو! ئهو پ ی وايه که من
ئهمڕۆ لهگهڵ تۆ باشم رەفتار نهکرد«
دان چاوی قوچاند .له زەينی خۆيدا »بۆ دەب باوکم
ئهوندە لهم بارەوە قسه بکا!من ئهوم بهخشيوە« به م
باوکی له سهری دەڕۆيی! ئهو به جار ک ت کشکابوو.
به ش وەيهکی پاڕانهوە گوتی »من مهبهستم وانهبوو .من
ههرگيز نامهوێ تۆ ناڕاحهتبی .تۆ خۆت دەزانی که من
چهندم تۆ زۆر خۆش دەوێ«
به م دان گو ی نهدەدايه .ڕۆژ کی در ژی ت پهڕ کرد
بوو .ماندوو بوو .دەيويست بخهوێ.
١٠٠

کات ک باوکی زانی گو ی نادات وازی ل ه نا و شهو به
خ ری پ گوت و ههرکهس بۆ خۆی.
باوکی له بهر خۆيهوەدەيگوت»نازانم بۆچی وا کهم
تاقهتم!«
دان گوتی »باوکه بچۆ بخهوە!« ئهوەی گوت و وەک
پشيلهکهی خۆی گرمۆ ه کرد.
باوکی ﻻمپاکهی کوژاندەوە و ڕۆيی.
دان له بهرخۆيهوە گوتی»شهو به خ ر ئ ﻼ فڕيدا.
ئۆخهی ئ ستا دەتوانم بخهوم« »کاتی ديدار يهکدی
دەبينين«مهبهستم ڕۆژی شهممهيه.
دوايی ت ڕاما و بيری دەکردەوە .تا ئهودەم تامڵ دەکهم.
ههموو شت ک قهبووڵ دەکهم .دوای ئهوە خهو بردييهوە.
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