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
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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.
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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«
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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؟«
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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.
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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.
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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.
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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 «
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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.
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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
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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. . .
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به م بهختيان ياربوو ،زوو گهيشتنه ج گا و له باسهکه
دابهزين.
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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 .
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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.
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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.
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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.
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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
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فرم سک بهر چاوەکانی ل کرد .بای داوە بۆ ﻻی
ئاکڤاريومهکه له وێ دوورکهوتهوە.
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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
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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 .
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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!«

در ژەی ههيه ...
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که

