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ڕۆژ کی زۆر خۆشی مانگی گو نه .پشوودانی جهژنی
پاکه .خۆرەتاو پڕشنگی داوە له دوندی خانوەبهرزەکانی
شار.
خه ک پهنج رەی ما هکانيان ئاوا هکردووە .يهکهم
ئهوانهی که له خانووە سپييه بهرزەکاندان .دووەم
ئهوانهی که له با هخانه بۆرەکاندان .به دوای ئهواندا
ئهوانهی که له خانووە سهوزەکاندا دەژين.
کهچی له خانووە زەردەکهی ما ی دان
ئاوەدانی نابينرێ!

هيچ نيشانهی

هيچ باوک ک نايتهدەرێ بچ له سندوقی پۆست ڕۆژنامه
بن !
هيچ پشيلهيهک به دوای مشکگرتندا ڕاناکا.
هيچ کچ ک له ماڵ دەرناکهوێ که له ن و م رگ و
چيمهندا له گو ن بگهڕێ و گو ه سوورە بچن .
بيباتهوە ما و له گو دانی خا و له بهر پهنج رە داين .
هيچ کچ ک ديارنييه!
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ڕەنگه بپرسن »مهبهست چۆن کچ كه؟«
ديارە که مهبستمان »دان « يانی »دانييهﻻ«يه!
واديارە لهم ڕۆژەدا که مهبهستی ئ مهيه ،دان له ما نييه.
چونکه کات ک هاوپۆلهکانی»کوودەن« و »م تبرگی« و
»بهننی« هاتن بۆﻻی و لهﻻيهن مامۆستاکهيانهوە
ه لکهی ڕەنگکراوی جهژنی پاکيان بۆ ه نا بوو .له
زەنگی درگايان دا هيچکهس درگای ل نهکردنهوە!
ههموويان بۆ دان د پهرۆش بوون .ئاخر حهوت حهفته
بوو دان نههاتبوو بۆ قوتابخانه! لهو دەمهوە که
پشوودانی حهفتهی وەرزش بوو هيچکهس دان ی
نوديبوو! بۆيه بۆيان ببووە پرسيار» .تۆ ب ی چی رووی
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داب ؟« يهک دوو تا س جار له زەنگی درگايان دا و
چاوەڕوانيان کرد .به م فايدەی نهبوو.

م تبرگی گوتی»نهکا له تهنياييدا مردب !«
بهننی گوتی»دەتوانين ه لکهنووق هکه هه پچڕين ل ی بخۆين«
کوودەن گوتی»نا ،نهمردووە!«ه لکهنووق هکانی توندگرت و
شاردنيهوە
گوتی »من بۆی هه دەگرم تا دان
ههرکوێ ب ههر دەگهر تهوە«

له نۆرشۆپينگ يان له

بهننی مۆڕەيهکی له کوودەن کرد و گوتی »ئهی ئهگهر هاتوو تا
ئهود تهوە نووق هکان ڕەق بن و تاميان ناخۆش ب چی؟«
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کهس گو ی نهدا به قسهکانی بهننی! ئهوان ڕۆيين .بهننی ش به
مۆڕە و بهڕ يکردن!
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دان له نۆرشۆپينگ ،ئهو شارەی که باشترين دۆستهکهی لهو يه،
نييه.
ئ ﻼفڕيدای دۆستيشی لهم کاتی پشوودانی جهژنی»پاکه«دا لهوێ
نييه.
ئ ﻼ فڕيدا لهگهڵ دايکی و خۆشکه چکۆ هکهی چوون بۆ
دوورگهی هاوينی خۆيان .گهرەکيانه خانهباخهکهيان پاک و
خاو نکهنهوە تا تهزووی زستانی ل دەرچ !
ئ ﻼ فڕيدا خهريکه تۆڕی جا جا ووکهی پهنج رەکه که پڕە
لهم شی مردوو خاو ندەکاتهوە.
دايکيشی خهريکه مهشکه تۆپيوی ژ ر کومۆدەکهی ئاشپهزخانه
و ژ ر وەجاخهکه خاو ندەکاتهوە.
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ههموويان خهريکن عهرز و ديوار گسک ئهدن .جيگا و بان
بهمزووانه
چونکه
شتومهک دەشۆن.
هه دەخهن.
»ئۆففه«زڕباوکی ئ ﻼفڕيدا د ی بۆ ﻻيان .حهزدەکهن ما هکهيان
پاک و خاو ن ب .
کاری ن وما يان تهواو دەب  .دايکی ئ ﻼفڕيدا »سۆنيا« دەچ ته
دەرێ .باخچه و سهوزيکارييهکهی بژار دەکا ،و بهردبژ ريدەکا.
گو هکانيشی ئاو .ئدا .بهتايبهت ئهو نهمام و گو نه که له شارەوە
لهگهڵ خۆی ه ناونی و لهوێ ناشتوينی.
ئ ﻼفڕيدا ش ئاوپاش کی پڕکردبوو له ئاو ،و بهدوای دايکيدا
دەڕۆيی و کۆمهکی دەکرد.
چکۆلهی
چکۆلهکهشی»ميراندا«ئافتاوەيهکی
خوشکه
هه گرتوو ،به دوای ئهواند ڕادەکا .ئهويش ﻻسايی ئهوان
دەکاتهوە و گوڵ ئاودەدا.
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وەخت ک ئ ﻼفڕيدا ئهوەی بينی ،ئاوپاشهکهی خۆی وەﻻنا و چوو
بۆﻻی ميراندا و گوتی»ئهوانه ئاويان ناوێ! گو هباو لکه
خۆڕسکه .دايکم ئهو گو ی خۆشناوێ«
ميراندا دە »گو هباو لکه جوانه!«بهردەوام دەب له ئاودان.
دايکيان بانگيان دەکا و دە »کاتی ئهوەيه بچين بهو
پاپۆڕەتاکسييه ئوففه ب نين«
به م ئ ﻼفڕيدا سهری ڕادەوەش ن و دە »من و ميراندا نايهين.
ئ مه يارييهکی خۆش دەزانين ،پ کهوە بازی دەکهين«
ميراندا دەپرس »چ بازييهک؟«
ئ ﻼفڕيدا دە »بوت ی به پۆستناردن!مروڤ نهمهيهک دەنووس .
دەيخاته بوت کهوە .بوت هکه دەخاته دەرياوە .ئاو دەيبا بو و ت کی
ديکه« ميراندا دەپرس »باشه ،جا ،ئهوە قازانجی چييه؟«
ئ ﻼفڕيدا دە »يهک ک پهيدای دەکا .نامهکه دەخو ن تهوە«ئهوەی
گوت و بهپهله چووە ژوورێ .کاغهز و قه همی ه نا لهگهڵ
بوت ک و لهبهر خۆيهوە دەيگوت»دەزانم چی بنووسم .دەمهوێ
بانگهوازبکهم که دان پهيداکهن!«
ئاخر ئهويش نهيدەزانی دان له کو يه! بۆيه ئ ستا کاتی ئهوە بوو
که بانگهواز بکا و به دوايدا بگهڕێ.
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ئ ﻼفڕيدا به خهت کی جوان نووسی» :بانگهواز«
من کچ کی تهنيام .له دوورگهيهک ،له دوورگهگهلی شاری
نۆرشۆپينگ دەژيم .من تهنيا دۆست کم ههيه ،له دنيادا ب و نهيه.
به م ئ ستا ل م گوم بووە! بۆيه بانگهواز دەکهم.

دۆستهکهم ناوی»دان «يه .سپيکهﻻنه ،چاوەکانی شينه .ههميشه
شاد و
دەم به پ کهنينه.
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به م من د خۆش نييم! يهکهم لهبهر ئهوە باشترين دۆستهکهم ل
ونبووە .دووههم له قوتابخانهيهک دەخو نم پ م خۆشنييه .چونکه
مامۆستاکهم لهگه م باشنييه!
ئهمه دەنووس و پشوو دەدا .ڕەشبينی توزێ بيری ئا ۆز
کردووە .ڕادەم نی و قه مهکهی ڕادەوەش ن  .بهو لهونه زەينی
خاو ن دەکاتهوە
باوکی دان ناوی »گيانی«يه .دەستگيران کی ههيه ناوی
»ڤ ڕا«يه .به م دەب ب م دەستگيرانی بوو! کهچی ئ ستا به
هۆيهکی ناديارەوە کهس نازانی چييه ل ک جايا بوونهتهوە!

ئ ﻼفڕيدا قه همهکهی دەن ته ژ ر ددانی .ت ڕادەم ن و بهخۆی
دە نا پيويستناکا وای بنووسم!گرينگتر ئهوەيه وای بنووسم.
ئهگهر هاتوو کهس ک نامهی ن و بوت هپۆستهکهی خو ندەوە
بهزان له دان دەگهڕ م.
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له پڕ کدا دايکی بانگی دەکا و دە »زووبه وەرە ،ئوففه
چاوەڕ يه!«
کهچی ئ ﻼفڕيدا له جوابدا
دە »نووسينهکهم تهواو نهکردووە«

سهری

ڕادەوەش ن

و

»ميراندا«ش که به ڕاکردن هاتبوو ئاوپاشهکهی پڕکا له ئاو
دە »منيش گو ه جوانهکانم ئاو نهداوە«
دايکيان دە »ئهوکارانهی دوايهش دەتوانن بيکهن بڕۆن
جليسقنهجات لهبهرکهن!«

ئ ﻼفڕيدا دە

»نا،دايکه ئ مه ل ڕە دەبين تا تۆ دەگهڕ يهوە«

دايکی دە »نا ،ناب بير لهوە بکهوە ئهگهر ميراندا بچ ه سهر
سهکۆی کهنار ئاو بخزێ و بکهو ته ئاوەکهوە!«
ئ ﻼفڕيدا ﻻسايی دايکی دەکاتهوە» ،ئهودەم ب ميراندا دەبين«
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ميراندا دە »يان من به تهختهبهردەکاندا سهردەکهوم و دەچم بۆ
ن و جهنگهڵ و توولهمارێ پ وەوە دەدا!«
ميراندا زۆر جار ئهم قسهی له دايکی بيستووە .ﻻسايی دەکاتهوە.
ئ ﻼفڕيدا دايکی د نيا دەکا و دە »خهمتنهب ئاگام ل دەب  ،چاوی
لهێ هه ناگرم«
دايکی تهماشای کاتژم رەکهی دەکا و دە »به ن بهدە يی خافڵ
نابی!«
ئ ﻼفڕيدا دە

»به نب يهک چرکهش ل خافڵ نابم«

ميراندا به دايکی دە »به ن ئهدەی ئهگهر به تهختهبهردەکاندا
نهچم بۆ ن و جهنگهڵ گهڕايهوە بهستهنيمان بۆ بکڕی!«
دايکی وەدرەنگی کهوتووە .گو يان پ نادا .دەستيان بۆ
ڕادەوەش ن و دەڕوا.
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»ميراندا« خۆشکه چکۆلهکهی ئ ﻼفڕيدا ،ئاوپاشی يارييهکهی به
دەستهوە ،به ڕاکردن گهڕاوە بۆ ﻻی گو ه باو لکهکانی.
ئ ﻼفڕيداش سهرگهرمی کاغهز نووسين بوو .کهم کی مابوو
تهواوب  .خهريک بوو روخساری دان ی و نا دەکرد.

نامهنووسينهکهی تهواو کرد .کاغهزەکهی لووله کرد و خستييه
ن و بوت هکهوە .سهرەکهی ناوە و به هه تن چوو بۆ ﻻی ميراندای
خوشکی  .ل ی پرسی»دەتهوێ لهگه م ب ی بۆ سهرسهکۆی
ماسيگرتن .کات ک بوت هکه دەخهمه دەرياوە تهماشای بکهی؟«
ميراندا سهری ڕادەوەش ن .
ئ ﻼفڕيدا دە

»بۆ چی نهيهی؟«
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ميراندا دە »ه شتا گوڵ ئاودانم ماوە«
ئ ﻼفڕيدا دە »گو هکانت يهک به يهک ئاو دراون«
ميراندا دە »نا ،ههموويانم ئاو نهداوە«
ئ ﻼفڕيدا دە »باشه ،کهوايه ههر ل رە به تا من دەگهڕ مهوە!«
ميراندا به سهر دە »باشه به چاوان«
ئ ﻼفڕيدا دە »نهچی بۆ هيچ کوێ ،حا ی بووی؟«
ميراندا به سهرلهقاندن دە

باشه.

ئ ﻼفڕيدا داوايه ب ئهوەی هه هشه بب  ،بوت هکه دەهاو ته سهر
تۆڕ کی پان بۆ ن و ئاوەکه .بوت هکه ش پ دەکهو ته سهر
شهپۆل ک .ئ ﻼفڕيدا ئيست ک دەو ست و تهماشای دەکا .له بهر
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خۆيهوە دەپرس »تۆ ب ی کهس ک ئهم بانگهوازە ببين
بيخو ن تهوە؟«

و

ئهو کهسهی که ئهم کاغهزە دەخو نييهوە! ئهگهر دان ت بينی پ ی
ب تهلهفۆنم بۆ بکا! زۆرم بير کردووە ،د م بۆی تهنگبووە .شهو
و ڕۆژ بيری دەکهم .دوايه بادەداتهوە بهرەو ماڵ .بهڕ گاوە له
بهرخۆيهوە ئهم گۆرانييه به اينگليسی دە تهوە:
»باشترين هاوڕ کهم چووە بۆ دەريا ،هاوڕ کهم چووە بۆ سهر
ڕووبار .هاوڕ ی ئازيزم بگهڕ وە!بگهڕيوە بۆ ﻻی من .بگهڕ وە
ڕەزاسوک ،بگهر وە ئازيزەکهم .بيرت دەکهم«
ئ ﻼفڕيدا کهم ک ت کستی گۆرانييهکه دەگۆڕێ .ئهجار ئاوی
دە :

»دان ی خۆشهويستم چووە بۆ دەريا .يان چووە بۆ سهر ڕووبار.
دان گيان بگهڕ وە ،بگهڕيوە بۆ ﻻی خۆم .بگهڕ وە ئازيزەکهم.
بيرت دەکهم«

بهردەوامه...
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