بهختهوەر ئهوکهسهيه دان ی ههب
کت بی شهشهم

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

بهشی – ١

ئ ستا دووبارە باسی دان دەکهين .ئهو کچه که لهگهڵ
باوکی ،پشيلهکهی و بهرازۆکهکانی لهو خانووە زەردەدا
له شهقامی »هومله« دەژين .مامۆستاکهی به دان
دە »بهختهوەرە چکۆله« کاتی خۆشی دان ئهو ساتهيه
که ههموو ڕۆژێ خۆی دەچ بۆ قوتابخانه .ئهو
قوتابخانهی زۆر پپ خۆشه .له قوتابخانه باشترين کهس
بۆ ئهو مامۆستاکهيهتی .دان مامۆستاکهيی زۆر خۆش
دەوێ .هه بهته هاو پۆلهکانيشی خۆش دەوێ .دان
حهزی له نگارک شانه .حهزدەکا له ب دەنگيدا کت ب
بخو ن تهوە .دان ههموو شت کی قوتابخانهی بهد ه .ئهو
»وەک ماسی ئاوی ڕوون وايه« ئهگهر کهس ک خۆشی
بۆ بگوزەرێ وای پ دە ن.
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له پۆلی دووەم که دان دەخو نی له بههاردا دەچن بۆ
ڕاوەماسی .به تايبهت »کوودەن« هه بهته کوودەن له
ههر ج يهک ب و ههرچی ڕووبدا ئهو شاد و خۆشحا ه.
جار کيان مامۆستاکهيان گوتی»ههر کهس بهسهرهاتی
ڕۆژانی پشوودانی سهری ساڵ بگ ڕ تهوە«
کوودەن دەستی هه نا و گوتی»ئهو دەمهی که
سهگگرتمی« ئهوانی ديکه ب دەنگ بوون.
مامۆستاکهيان ل ی نزيک بوەوە و بهماناوە ت ڕاما و
گوتی»دروستم گوێ ل بوو کات ک سهگ گرتتی!
بهڕاستی پ ی خۆشحاڵ بووی؟«

کوودەن گوتی »نه سهگگرتن خۆشه و نهدەرزی کوزا
ل دان!«
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ويکان پرسی »بۆيان درويتهوە؟«
کوودەن گوتی »ج گازگرتنی سهگ نادرونهوە! تهنيا
برين پ چی دەکهن«
يوناتان پرسی»چهن ج که پهی ت کهوت؟«
ئهوندەيان پرسيان ل کرد ،کوودەن له بيری چوەوە باسی
چی دەکرد!
»بهننی« وەڕەز بوو .پرسی ئهی کهی دەگهی
بهخۆشييهکهی؟
دان گوتی»دەکرێ ب دەنگ بن! تا کوودەن قسهکهی
بگ ڕ تهوە«
کوودەن پهسپاسهوە چاو کی له دان کرد و ب دەنگ بوو.
ههموو چاوەڕوان بوون.
کوودەن گوتی»باوکم گوتی سهگ کت بۆ پهيدا دەکهم«
سرته سرت ک کهوت ن و پۆلهکه.
کوودەن بهردوام بوو گوتی »چووين توتک کمان ب نی.
ناوی »تهمه« قهتيش کهسی نهگرتووە.
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مامۆستاکهيان گوتی»ئهها ،ئهمجار ت گهيم .ئاوا
خۆشحاڵ بووی!

دوای ئهو قسانه ،نيگارک شانيان ههبوو .ههموويان
سهگيان ک شاوە که خه کيان دەگرت .کهچی دان
نيگاری سمۆرەيهکی ک شاوە! کوودەن به پادزە له
يانهکهدا دەگهڕا و نيگاری ئهوانی ديکهی پهسن دەکرد.
وەخت ک گهيشته ﻻی نيمکهتهکهی دان و ستا و ڕوانييه
نيگارەکهی دان و گوتی »ئافهرين ،زۆر جوانه!«
دان لهبهر خۆيهوە گوتی»هيچ جوان نييه«
کوودەن ههميشه چاوی له ج گا بهتا هکهی جارانی ئ ﻼ
فڕيدا بوو .ئ ﻼ فڕيدا که باشترين دۆستی دان يه پ ش
ئهوەی بڕوا بۆ شاری »نۆرشۆپينگ« لهوێ
دادەنيشت.کوودەن به ئاواتهوە بوو بتوانی لهو جيگايه له
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ﻻی دان وە دانيش  .نزيک سا ک بوو ئهو سهندە ييه
بهتاڵ بوو .دان نهی دەه ش کهس له سهری دانيش .
ئهو ،پ ی وايه که ئ ﻼ فڕيدا دەگهڕيتهوە.
کوودەن ئيدی پرسيار نا کا .به م له د هوە حهز دەکا له
پهنای دان وە دانيش  .ئاخر ئهو ئهوينداری دان بووە.
دان باشترين هاوپۆلهی ئهوە.
ئايا دان ش ئهوينداری کوودەن بووە؟
رەنگه و لهوانهيه واش نهب  .دان حهزی له کهسی ديکه
نييه ،که لهگهڵ ئهو بهرئاوردی بکا.

دان لهوەپ ش جار ک له باخچهی مندا ن حهزی له
کوڕ ک کردبوو که ناوی »ماکس«بوو .ئهوان ههموو
ڕۆژ ک له پشت بهرد کی گهوردا پ کهوە کايهيان

6

دەکرد .کهچی ڕۆژ کيان »ماکس« لهگهڵ دان کايهيان
دەکرد به دان دە »بڕۆ دە هميز«
کات نهنکی دان ئهوە دەبيس تهوە زۆر تووڕە دەب .
به م دان بهسهر خۆی ناه ن  .پاکانه بۆ ماکس دەکا و
د ڕەنگه ناوی منی له بير چووب تهوە! ماکس تۆز ک
بزۆزە و شپرزەيه.
نهنکی دان دە »ئهگهر جار کی ديکه وای پ گوتی،
پ ی ب من ناوم دانييهﻻيه«
دان گوتی »پ ويستناکا ،ئيدی پ کهوە کايه ناکهين«
ئهمه ئهودەم پ شهات که دان لهﻻی نهنکی و
باوەگهورەی دەژيا .چونکه دايکی مردبوو .باوکی ئهوندە
خهمبار بوو نهيدەتوانی دان بهخ و بکا .به م باش بوو
ئهودەمهی که دەبوو دان بچ ته قوتابخانه ،باوکی حا ی
باشتر بوو .دەيتوانی سهرپهرستی دان و پشيلهکهی بکا
و ئاگای ل يانب .
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بهختهوەر ئهوکهسهيه دان ی ههب – بهشی ٢

کات ک دان چووە پۆلی دووەم ،ديسان باوکی
نهخۆشکهوتهوە .لهو سهردمهدا که پشوودانی حهفتهی
وەرزش دەستی پ دەکرد ،باوکی دان خهمۆکی دايگرت.
»گيانی« ئهوندە ئهفسوردە بوو .پ ويستی به سهفهر
ههبوو .ئهو دەبوايه شو ن بگۆڕێ تا م شکی بحهس تهوە.
باوکی دان وای بير دەکردوە ،ئهگهر بچ بۆ »ڕۆم«
سهر ک له دايکی »لوسيا« ،له براکهی »گيوسپی«و
براژنی »دۆنتهﻻ« و مندا هکانيان يانی »ڕۆسيانا« و
»ئال ساندرۆ«بدا ،زەينی دەگۆڕدرێ و خۆشحاڵ دەب .

دان ش دەيويست لهگه ی باوکی بچ  .چهن ساڵ بوو
سهفهری نکردبوو و خانهوادی ئيتاليايی خۆی نهدەبوو.
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به م باوکی ڕازی نهبوو .ئهو بڕياری دابوو که
بهتهنياخۆی سهفهربکا .پ ويستی بهوە ههبوو که بير له
ژيانی خۆی بکاتهوە .به دان ی گوت»کچم بۆ تۆ باشنييه
لهگهڵ کهس ک که زۆر خهمگين و خهفهتبارە سهفهر
بکهی!«
دان گوتی»ناتوانی پ م ب ی بۆچی وا خهمبار و
ئهفسوردەی؟«
ديارە باوکی نهيدەويست لهو بارەيهوە قسه بکا.
دان لهباتی ئهوەی سهفهربکا بۆ »ڕۆم« ديسان گهڕاوە
بۆ ما ی نهنکی و باوەگهورەی .ئهودەمهی نهنکی هات
که ئهو و برازۆکهکان لهگهڵ خۆی ببا بۆ ما ی خۆيان
دان به خۆيی گوت »ئهم پشوودانی وەرزشييه بۆ من
هيچ خۆش نييه«
دان به د شکاوييهوە شهقامی »هومله«ی بهج ه شت.
به م نهنکی زۆر خۆشحاڵ بوو که دان له ما ی ئهوان
ب و ئهو ئاگای ل يب .
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بهختهوەر ئهو کهسهيه دان ی ههب  -بهشی ٣

کاتی پشوودانی حهفتهی وەرزش »کوودەن«يش به ب
دان خۆشحاڵ نهبوو .چۆن بيتوانيايه به ب دان هه بکا!
کوودەن بهيانی ڕۆژی پشوودانی حهفتهی وەرزش له
خهو ههستا .بيری لهوە کردەوە که چۆن خۆی سهرگهرم
بکا .به بيريدا هات ديار يهک بهرێ و بچ بۆ ما ی
دانی .ئهوکاتهکه دووکانی گو فرۆشييهکه کرديهوە،
کوودەن لهوێ چاوەڕوانی دەکرد .چووە ژوورێ
جوانترين گو کی ڕۆزی سووری کری .گو هکه گران
بوو ،به م کوودەن جيرەی پشوودانی حهفتهی وەرزشی
له دايه گهورەی وەرگرتبوو .پوو ی پ بوو.
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دوای ئهوە به ڕاکردن ڕۆيی بۆ ﻻی خانووە زەردەکهی
شهقامی »هومله« له زەنگی درگای دا .له ب بهختی ئهو
باوکی دان »گيانی« درگاکهی کردەوە .کوودەن
پرسی»دان له خهو ههستاوە؟«
گيانی گوتی »بهداخهوە ،دان
باوەگهورەيهتی«

له ما ی نهنکی و

کوودەن تۆز ک کهوته گومانهوە .وايزانی باوکی دان
گو ی ل نهبووە .بهدزە تهماشايهکی سا ۆنهکهی کرد.
گيانی گوتی »من به پهلهم دەب بڕۆم بۆ فڕۆکهخانه«
کوودەن گوتی بهب دان ؟
باوکی دان گوتی»به بهداخهوە ،با ئهمجارە واب  .من
حا م باش نييه .بۆيه پ ويستم بهوەيه به تهنيابم .خوا
حافيزت ب کوودەن«
کهچی کوودەن و ستابوو .بيری لهوە دەکردەوە گو هکه
چيل بکا .کوودەن دەستی در ژ کرد بۆ ﻻی گيانی و گوتی
»من دەمويست ئهم گو هی بدەم « گيانی وەک ئهوەی
خهون ببين  ،ڕوانييه کوودەن.
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گيانی گوتی »دان بهوە خۆشحاڵ دەبوو .به م تا ئهو
ب تهوە گو هکه سيس دەب «
کوودەن گوتی »خۆم دەتوانم بۆی بهرم .ناونيشانهکهيم
بدەيه«
گيانی پرسی»کامه ناونيشان؟«
کوودەن گوتی»جا ،ديارە ،ناونيشانی نهنکی و
باوەگهورەی دان «
گيانی پرسی »دەتهوێ به سواری م ترۆ بچی؟«
کوودەن گوتی»نا ،باوکم به ماش ن دەمبا«
گيانی ڕۆيشته ن و ها هکه و شت کی نووسی و گوتی
ئهوان له »هيورتهاگن«
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دەژين .ل رەوە زۆر دوورە!
کوودەن بۆ هبۆ کی کرد و نووسراوەکهی نا گيرفانی و
به ڕاکردن ڕۆيی.
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بهختهوەر ئهو کهسهيه دان ی ههب – ٤

دان له ما ی نهنکی له گهڕەکی »هيورتهاگن«له
وەتاقهکهی جارانی دايکی ڕاکشا بوو .ل فهکهی تا سهر
لووتی به خۆيدا ک شابوو .بيری دەکردەوە،
بهخۆی دەگوت »جا ،من يهک حهفته به ب قوتابخانه
چی بکا؟«
ئهو لهو بيرەدا بوو تهق له درگايان دا .نهنکی و
باوەگهورەی خۆيان کرد به ژووردا .پرسيان »دان
بهخهبهری؟«
دان ههناسهيهکی هه ک شا و گوتی»وەرنه ژوورێ!«
باوەگهورەی بهخۆشحا ييهوە گوتی»سهيرکه له ژ رخان
چيم دۆزييهوە!«
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باوەگهورە جووت ک تهختهخليسک ن و جووت ک
چهکمهی پاخليسکهی نيشان دا .گوتی »هی سڤانتهيه،
پ ت چۆنه؟«
نهنکيشی جووت داردەست و تهو پ چ کی ڕاوەشاند و
گوتی»ئهمانه تايبهتی ئيسکيبازين!«
دان شاد و خۆشحاڵ بڕياری دا ڕۆژەکهی به دەور ک
اسکيبازی له سهر بهفر ڕابو رێ.
دەکرا باش ڕابو رێ .چهن شهو و ڕۆژ بهفر باريبوو.
زەوی بهجوانی داپۆشی بوو .ههموو ج گايهک سپی
دەکردەوە .دن ڕۆژی پ شته له گهڕەکی خۆيان شو پ ی
تازەی ئيسکی ديبوو .به خ رايی له له ج ڕابوو.
جلهکانی له بهر کرد .نان و پهنير به چهن قوو چاييهوە
خوارد .دوايی ئامادە بوو ،ئهو ڕۆژە نو يه دەستپ بکا.
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ديارە باوەگهورەش يارمهتی دا تا ڕ گه خۆی گهرتهبهر.
دان خۆی پ ی وابوو ،وەک ئيسکيباز کی ل زان
پاخليسکهی کرد .لهبهر خۆيهوە»من نهمدەزانی ئاوا
ئيسکيبازی چاکم!«له خۆشييان خ راتر دەخزی.
دوای چهن چرکه لهپڕ دا و ستا ديتی تهختهبهرد ک له
سهر ڕ گاکهيهتی.
دان له سهر ئهوە سووربوو دەب لهو تهختهبهرد و
ههورازە سهر کهوێ .بهئاسانی خۆی سهرخست.
هه کشا بهرەو سهر تا گهييه لووتکه.
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بهختهوەر ئهو کهسهيه دان ی ههب – بهشی ٥
دان له ههوڵ و ت کۆشاندا بوو که له تاشهبهردی ڕ گا
سهرکهوێ.کهچی لهودەمهدا باوکی له ئۆتوبوسدا له
ڕ گای فڕۆکهخانهوە تهلهفۆنی بۆ کرد .دەيويست پ ی
ب ئ ستا ههستدەکا تۆز ک حا ی باشترە.
باوەگهورەی گوتی»سهيرە ،سهفهر مرۆڤ گورج
دەکاتهوە!«
گيانی گوتی»به م دەبووايه»پرينسيپسا«م لهگهڵ خۆم
ه نابايه!«
)وشهی»پرينسيپسا«ئيتالياييه به سو دی يانی
»پرينس سا« به کوردی و فارسی يانی شازادە (.گيانی
به دان دە شازادە .يان به ئيتاليايی پ ی دە
»ئامۆرە« يانی خۆشهويستهکهم.
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گيانی له باوەگهورەی پرسی»دان زۆر نارەحهته که به
بج م ه شتووە؟« باوەگهورە گوتی»د پهرۆشی مهبه،
شازادە له دەر يه ئيسکی بازی دەکا«
گيانی گوتی»پ ب
گو کی بۆ ه نابوو«

ئهم بهيانييه کوڕ ک هاتبوو

باوەگهورە پرسی »کوڕ! کامهکوڕ؟«
گيانی گوتی»کوڕ کی خو ن شيرينی پرچ ڕەش بوو«
باوەگهورە گوتی»سهيرە ک بووە! باشه به دان دە م«
درگاکهی کردەوە و بانگی له دان کرد .به م دان زۆر
دوور بوو ،گو ل نهبوو .ئهو لهلوتکهی گاشهبهردی
تهپهکه و ستا بوو .ئامادە بوو لهو سهرەوە بخزێ
بهرەوخوار دان يهکبهخۆی هاواری کرد ڕ مبهردەن
هاتم .ئهوەی گوت و پ ی پ وەنا.
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لهبهر خۆيهوە گوتی نهمدەزانی ئهوەنه ئيسکی باز کی
ل زانم! لهو بيرەدا بوو
پ خزی و لنگهوقوچ کهوت .بوو بهژ ر ڕنوەبهفرەوە.
هيچی پ نهماپ کهنی.
ئهم بهندە گۆرانييهی بيرهاتهوە»خۆشی دێ و شادی
دەڕوا« ئهم د ڕە له گۆرانييهکانی دايکی بوو .که نهنکی
بۆی گ ڕابوەوە .به م نهيدەزانی چۆن تهواو دەب  .دان
بيری لهوە دەکردەوە .کهچی تارماييهک هات بهسهريدا.

سهير نهبوو ،باوک ک لهبهر خهمباری خۆی باوەکوو
پشووی حهفتهی وەرزشی بوو تاقهنه کچهکهيی به تهنيا
به ج ه شتبوو خۆی بهرەو شاری »ڕۆم« بهڕ وە بوو!

19

ئهگهر دان به دەست خۆی بوايه ،ج گای ديکهش ههبوو
که بچ  .به م ئهو حهزی دەکرد بچی بۆ
»نۆرشۆپينگ«
لهبهر خۆيهوە گوتی»ئ ﻼ فڕيدا! گو ت ل يه؟«
دان ئهگهر بيری ئ ﻼفڕيدای بکردايه .لهبهرخۆيهوە به
دەنگی بهرز قسه دەکرد .گوتی لهم ژە يهکديمان نهديوە!
دەب ههو بدەم ڕ گا ک پ داکهم که بتوانين يهکدی ببينين.

در ژەی ههيه ...
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