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                ) ١  ( 
کانی   بچت ددانه  ،پویسته وه  نو جگای ئانا نزیک بۆته  و کاتی چوونه یه ئواره

نگکی  رێ ،ڕه  ده مک هاته  و که که وه رمانی ددان پاککردنه ر ده  سه ستی خسته ،دهبشوات 
دا  وی ده ر لووتی ،ئینجا هه  سه یه کی و خستی یه جهن ر په  سه یه بوو،خستی یی هه مه په

  کورتر بوو  وه  زمانی له ت بوو بۆی، چونکه حمه م دیار بوو زۆر زه  بدات به زمانی لوه

 
  ڕوانی ،کاتک زانی باوکی له  خۆی ده دا له که ر ئاونه به ر له  لووتی،هه  بگاته که

 : لی پرسی یه وه دوایه
 . وه یته  ددانت پاک بکه یت ئانا؟ تۆ پویسته که ده چی  وه ئه_ 

 نی مک پکه یرکی باوکی کرد و که ئانا سه
  ؟  ها بابه جوانه+ 
 .  جوانتره وه ت له که  ددان شتنه پم وایه_ 
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 .م  ڕ ناکه باوهنا من + 
 .  جوانتره وه ت له که  ددان شتنه ڕم وایه باوه م من  به_ 

  یکرده یان نه مجاره م ئه رکرد ،به مکی ده  پیدا و که وه ستی نایه دهیان  مجاره ئانا ئه
  . که وه ی ددان پاککردنه که وزه  سه ر فچه  سه یه کو کردی ستی به ر ده سه
 )باوکی وای پ ووت( زۆریش نا  هنده_ 

 :رگرت و ووتی ی ل وه که وه رمانی ددان پاککردنه ئینجا ده
 _ت کچم تۆزک جوان بیشۆ واناب. 
 ؟ وه گیته وتن چیرۆکم بۆ ده واو بم پس خه ر ته  گه  بابه باشه+ 

ئینجا ) یه  بتوانم ،با بزانم بوارم هه نگه ڕه( وووتی وه ی نایه که رمانه ری ده باوکی سه
کی کرد  یه ئانا بزه
   بابه میشه  هه ،چونکه
چی  ووت و که وای ده
 . وه گرایه بۆشی ده

 جوانی   بهئینجا ئانا
ی  وه  پاککردنه وته که

مال و  کانی و ئه ددانه
 و  شی ژره والو به ئه
،تامکی ک  موو الیه هه

  وته خۆشی سارد که
،ئینجا ر زاری ئانا  سه
 ژووری  چووه

ی خۆی بۆ  که نوستنه
  ی گوێ له وه ئه

 . وه  باوکی بۆی بگته راره  قه  بگرت که  که چیرۆکه
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                                   )٢( 
،  وه یه ستی  ده  ژووردا،کتبک به وت،باوکی خۆی کرد به  و پاکه وه یه  جگاکه ئانا چووه

 :موو شت ووتی ئانا پش هه
 ؟ وه خوندبمه پشتر بۆت نه+ 
 . مشکتدا مابت  له وه ی بۆم خوندبیته وه  تۆ ئه یه وه گرنگ ئه..  یه  نی هیچ کشه_ 

ی  که یه کی  پشه بابه
مک   و که وه خونده
ند  ،ئۆو چه  وه شیکرده
 یان نا؟   ها وایه قورسه

وام بین  رده ی با به ده
  کی هنایه یه ئینجا کورسی
 و  ی ئاناوه که مه پاڵ سیسه

. ستی پکرد  همنی ده به
بوو خزانک  بوو نه هه
بوو ،خزانکی هجگار  هه

  ی که وه  هۆی ئه ژیان به  بوو و ژیانکی خۆش ده وه کانیان پکه موو شته  هه ر،که وه خته به
   جوانه م کچه بوو،ئه وتیان باش بوو،کچکی جوانیان هه ستکه کرد و ده باوکیان کاری ده

ریک بوو   خه وه ر ئه سه ،له وه کرده کاتی ددانی پاک ده  کرد بۆ نمونه یری ده زۆر شتی سه
 _: ی پ بی و ووتی  که ئینجا ئانا چیرۆکه ..  وه شه ک وته ڵ باوکیدا بکه گه له

  !!!  باسی خۆمانه وه  ،ئه یه   چیرۆک نی وه  خۆ ئه ئ بابه+ 
  ڕاست ؟ به_ 
  مک به ئانا که (  خۆت دروستت کرد ،شتکی ترم بۆ باس بکه وه زانم ئه ئه..  به+ 

  وه ریقایهت نیندا ده  پکه باوکی له) کرد یری باوکی ده مۆنی سه
 .گات موو شت تده بم،خۆ هه کات،وابوات شتم ده  شتم ده م کچه ئه_ 
 . هیچ ت ناگات هیچ ت ناگات ،تۆ پت وایه..نا + 
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واو بکات   ی ته که یھشت قسه باوکی نه ......)  واته که(ریدا و ووتی   سه ی دا به که لفه
 :ری البرد و پی ووت ر سه سه ی له که لفه،

 ؟   یه  وانی ر ئیشه ش هه قوتابخانه_ 
 . وه ره کجار تۆ تاقی بکه یت یه که ز ده  ،حه ر ئیشه ش هه ی ئانا ،قوتابخانه به+ 
 ؟ بچم بۆ قوتابخانه_ 
  به+ 
 بت کچم؟ شتی واچۆن ده_ 
 ؟ بۆ نا بابه+ 
 ........ی  وه ر ئه به ئا له....ی  وه ر ئه به له_ 
 .یت ت ناکه  و غیره یه ی توانات نی وه ر ئه هب  له به:ئانا ووتی + 

  دا که ژر لفه  به وه ری کرده  سه ئینجا دوباره
 م؟ ت ناکه ت من غیره ک ده ..  بۆسته قیقه ک ده یه .. هی هی بۆسته_ 

 )م من ده( ووتی  وه که ژر لفه ئانا له
 ) الم شتکی خۆشیشهکو  م و به که ت ده  ،غیره کی هیچه یه قسه(باوکی ووتی 

 رهنا ری ده  سه وه یه که یه تانی  ژر به ئانا له
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  وه یگۆڕینه ین ده  سبه واته که..  باشه+ 
 ؟ وه یگۆڕینه ده_ 
ی من و  که  بۆ شونه چیت بۆ قوتابخانه یانی ده  ،تۆ به وه یگۆڕینه  ،ئاسایی ده به+ 

ک ڕۆژ و  نھا بۆ یه کو ته  نا به میشه هه بۆ  مه ی تۆ،ئه که چم بۆ شونی ئیشه منیش ده
 .س به

رکی بادا و  هات هیچی تر ب،سه ده م دیشی نه هات و به ی پ ده باوکی گاته
 }  خۆشیش بت نگه ک ڕۆژ،ڕه نھا بۆیه ته.. باشه{ :ووتی

بت و منیس ناچم بۆ   خۆش ده وه یه  دنیایی به: ووتی ر چیچکان و  سه ستایه ئانا هه
 . تابخانهقو

  واته  که خۆشه(کرد و ووتی ستی ده  ده  و یاری به وه ره  ده ی ئانا چووه که  ژووره باوکی له
 .یانی ناچم بۆ ئیش به
 

                 )      ٣( 
یانی ئانا و باوک و  ،کاتی نان خواردنی به که وت و چاره  و کاتژمر حه یه ڕۆژی دوایی

 رێ ئه !!)(  بۆ من بچوکه ته م چاکه ئه) (م؟ که کوان نانه(اته نگ ده ر ده تی،هه یه دایکی
 !)  یه کانم دیار نی یه ویی  گۆره تاک له) (؟ نده کاتژمر چه) (؟ کانمی بینیووه ک پوه

 زیاتریان کرد  وه نگی زۆر له  ده نگه  ده)م؟ ر بکه به ت له  چاکه کات که رێ پویست ده ئه(
ی  م هاوارکردنانه دا و ئه ری باده دایکی ئانا سه..خوند وازکیان ده ئا یان له که ریه و هه

 .کان ئاسایی نین ستی کرد شته یر بوو ،هه زۆر پ سه
 )؟ وه ره  ده ڵ من دنه گه له( دایکی ئانا ووتی

 )  به: (ئانا و باوکی ووتیان 
اش جانتا  پشتی و ئان ی ئانای خسته باوکی ئانا جانتاکه..گرت  کانیان هه شته

ی  که ی پاسه  و وستگه ره  به وه ره  ده  ڕۆشتنه وه گرت ،پکه ی باوکی هه که یه دبلۆماسی
 .وت  دواکه قیقه یان پنج ده که نزیک مای خۆیان،پاسه

یری ئانا و باوکیان   سه وه رنجه  سه دا بوون زۆر به که  پاسه  له ی که سانه و که ئه
 و  وه کی قوتابخانه  جانتایه ن به مه  ته پیاوکی بهیر بوو ، کرد،زۆریان السه ده
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زی ،ئانا   باوکی ئانا دابه که ،نزیک قوتابخانه وه یه کی دبلۆماسی  جانتایه مناکیش به
 !) ، باش ت بگره  مامۆستاکه  خۆت بت ،باش گوێ له ئاگات له(هاواری ل کرد و ووتی 

 
ی  بوو دوای دوو وستگه ،ئاناش دهی مائاوایی هک نیشان  وه وه رزکرده ستی بۆ به باوکی ده

 .ی باوکی  که زت و بچت بۆ شونی کاره پاسی تر دابه
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                 ) ٤( 
 تان رگی ئافره ساسی بۆ جلوبه ی ڕه کارگه                    

 خۆی  وه یه کی ره رگای سه ده   نوسرابوو ،ئانا له وه  ئه وره  نوسینکی گه  به ر بیناکه سه له
ر  سه به..ی ووت  وه  ئه  خۆوه ر له هه)  !! یه رگای هه ند ده ئۆو چه ( ژووردا کرد به
  رگا له م ده کدا ڕی کرد ،چواره  ڕیه  راسته بهوت،الی ڕاستی گرت ، رکه دا سه که قادرمه
 ناوی باوکی ئانا  که ) ت هربر٢٠٣ ( وه رگاکه ر ده سه  نوسینکی بینی به وه په الی چه
 ئاخر چۆن  یره چ شتکی سه(رگا بدات  ده  بوو ،ئانا ویستی له که  شونه وه  ئه بوو ،به

 و  وه ی کرده که رگای ژووره ده)  شونی کاری خۆی بت رگای ژووری خۆی بدات وه  ده له
  یه  چی مه ئه( ووتی  ر خۆوه به وری خۆی کرد و له یرکی چوارده  ڕۆشت ،سه وه و ژووره ره به
  ش سپی به که ت مزی دانیشتنه نانه ته..کان سپی نتۆره که..دیوار سپی !!  یه مووی سپی هه

یان ناچت  وه ی ماه  شوه هیچ شتکی له)کات نگ ده دڵ ته .. ڕاست شتکی ناشرینه
 ژر  هستی خست ی ده چت کاری بۆ ناکرت، جانتاکه  نه وه  ماه ر هیچی له ،ئاخر گه

 ، وه که مزه
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 ) بت  وه بت کورسی سوڕانه  ده وه یه  دنیایی به( و دانیشت  که یه ر کورسی  سه ئینجا چووه
ری گژی   سه وه  سورایه ،هنده وه سوڕایه  ده روانه ک په ،وه وه ری سورایه سه وخۆ له ڕاسته
ساسی  تک بوو ،بلوسکی ڕه رهی دا،ئاف که رگای ژووره ده سک له دا که و کاته خوارد،له ده

موچاوکی زۆر ڕووخۆش بوو،ڕووی  ی تدا بوو ،ده ی سگۆشه  ونه ردا بوو که به جوانی له
 }یت؟  تازه ڕزت لره یانیت باش ،به به{ : ئانا و ووتی کرده

ت ،من بۆ  مۆ نایه کات و ئه  ئیش ده  و باوکم لره من ناوم ئانایه..  به: [ئانا ووتی
 ]م  که  ئیش دهو ئه

 وای پ  که ته ئافره} خۆشحام{
منیش ناوم {ووت و ئینجا ووتی

ئانا }  سکرترم لره.. ئاودگایه
 ]سکرتر؟:[ووتی 

من هاوکاری ..  به{ووتی 
کانی بۆ  م بۆ کاره که باوکت ده

کان و  وتنه  بۆ چاوپکه نمونه
م ئستا من کارم  کاری تر ،به

  ڕزته هاوکاری کردنی به
رکی  ئانا سه} ؟ ،شتکی باشه
ر   سه وته  که مک بزه جوند و که

 و کار  شتکی زۆر باشه[ لوانی 
   له  خۆ ئمه ئاسانیشه
س هاوکاریمان   که قوتابخانه

 ].ناکات
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                                  )٥( 
 تی ی برایه قوتابخانه                            

   نوسرابوو،باوکی ئانا خۆی کرد به رگاکه ر ده سه  له  بوو که که  ناوی قوتابخانه وه ئه
پدا  الی چه وت ،ئینجا به رکه کاندا سه ر قادرمه سه به !!) یه رگای هه ند ده ئۆو چه(ژووردا 

پۆلی (واسرابوو  سینک ههرگا الی ڕاست نو م ده چواره.. ڕی دا تپه که وه  ڕاڕه  ڕاسته به
  ره وه(رگای دا،گوی ل بوو پیان ووت  ده  خۆی بوو ،باوکی ئانا له وه ،ئه)می با دووه
 پۆلدا بوون ،الی  مووی له کانی تر هه یه  و بینی قوتابی وه ی کرده رگاکه ده)  وه ژووره
  . مامۆستا کالف بوو ،مامۆستای ئانا وه ستا بوو ،ئه ت وه کی ئافره  مامۆستایه وه رگاکه ده

 باوکی ئانای بینی   که مامۆستاکه
یرکی  ری بادا و سه سه

ستی کرد و  ی ده که کاتژمره
رکی بادا،باوکی ئانا زانی  سه
  وتووه  دواکه که

 هیچ تاوانی  که وتنه دواکه:(ووتی
مان  که  پاسه یه من نی

  باشه( ووتی مامۆستاکه)وت دواکه
) یت؟  تازه م تۆ لره باش ،،به
من .. به(نا ووتی باوکی ئا

 و باوکی ئانام  ناوم هربرته
بری  ت و من له مۆ نایه ،ئانا ئه

 .)و هاتووم ئه
)  دا دانیشه)بۆس ( پاڵ   له رموو بچۆ دواوه  هربرت ،فه ی باشه به( ووتی  مامۆستاکه

بوو،هربرت زۆری ال خۆش  یان هه)بیرکاری(ی  ستی پکرد و وانه م ده که کاتژمری یه
 دروستی   له ،مامۆستاکه وه رزکرده ستی به م پرسیاری مامۆستادا ده که ڵ یه گه ر له بوو ،هه

موو   بوو هه کی پ ووت،بۆ هربرت بیرکاری ئاسانترین وانه یه ی زۆر باشه که مه وه
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   به خۆوه کانی تر له یه کرد ،قوتابی ری خۆی ده وروبه یری ده زانی ،سه کانی ده مه وه
  که نگه  زه  بۆ باوکی ئانا زۆر خرا ڕۆشت ،که و کاتژمره ئه..کرد  یریان ده  سه وه یه مۆنی

ی زمانی   وانه مه جاتمان بوو،دوای ئه ی نه ئۆخه(  ووتی ر خۆوه به له) بۆس(لی دا 
زانی ،  ده مانیدا زۆر خراپ بوو ،هیچی ل نه  زمانی ئه لههربرت ) یه مانیمان هه ئه

کرد  رقاڵ ده  سه وه  شته ر خۆی به  ئیدی باوکی ئانا هه که  وانه ست کرا به  ده  که بۆیه
   ئاگای له  که وه ندین جار ئاگاداری کرده  چه ک کاتی زوو لبوات ،مامۆستاکه تاوه
  که رقاڵ مه  سه  شتی تروه  بت خۆت به که  وانه هربرت ئاگات له( بت  که وانه

   دووم جاره مه ،ئاگات الی من بت،ئه
باوکی ئانا توشت  )  وه مه که ئاگادارت ده

ک  ببوو،زۆر جیاوازتر بوو وهقی  له قه
  ی بیرکاری دا ئاسوده  وانه ی له وه له

ی   برستی کرد،مامۆستاکه ستی به بوو،هه
تۆ باش گوێ  ( وه جارکیتر ئاگاداری کرده

 و  وه مه ناگریت ،ئیدی ئاگادارت ناکه
  ،ئاگات له ته وه اگادار کردنه دواین ئ مه ئه
 . بت  که وانه
ک  م و چاوی هربری گۆڕابوو،وه ده
ت  تی و ناڕه  بتاقه ست کردن به هه

  پویست ناکات به(وت  که رده بووبت وا ده
) ر شتک نازانیت با فربیت  بت ،گه که یات الی وانه تاقات گوێ بگریت باش خه

دا  یت لره ی بوکی منانه ئه(ستا و ووتی   وه ه پشتی باوکی ئاناو ئینجا چووه
  ،مامۆستاکه وه  تریقانه وه و پکهمو کان هه یه قوتابی) یت ک ناکه یه دانراویت هیچ نقه

کات و  رقاڵ نه  سه وه  شتی تره  زیاتر خۆی به وه  باوکی ئانا له کرد که کارکی وای ده
  وه یه یی  توڕه  و به وه یه می  ده کی خسته یه هنج  په ،مامۆستاکه بکات  که ژداری وانه به

 برستی  ڕت وابوو ،چونکه  دوای شتکدا بگه ک به باوکی ئانا،هربرت وه یه  ڕوانی
 .تینی بۆ هنابوو
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                                    ) ٦( 

 
ی پبوو  نگانه وڕهنگا  ڕه و قوماشه ک له یه ند نمونه  ژووردا،چه خاتوو ئۆدیگا خۆی کرد به

ی  که ر مزه  سه مووی خسته بوو ،هه  ده ی بیست پارچه نزیکه.. هنابووی ک نمونه  وه که
  مه ئه(یرکی کرد،خاتوو ئۆدیگا ووتی  رپرسک سه ک به ئانای ل دانیشتبوو ،ئانا وه

نج  پ ،ئمه  بۆمان هاتووه ک بۆ مۆدلی هاوینه یه ک نمونه  وه وه شی قوماشه  به له
ڕز  ڵ به گه  له یه وتنت هه ڕۆ چاوپکه  کاتژمر چواری پاش نیوه ،وه  نگمان پویسته ڕه

  یه هیچت پویست نی( ئانا و ووتی ئینجا ڕووی کرده..رکی بادا  ئانا سه) رفیت  هده
 )م؟ بۆت بکه

 ،  به(ئانا ووتی
ندک  وت هه مه ئه

ند  پشتی و چه
نکی جوانم بۆ  دیمه
و  ی به وه ۆ ئه ب بنه
دا  یانه  سپی دیواره
ڵ  گه یواسم له هه
  گوکدا  پکه ند چه چه
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کی  یه  شوکوالته ند پارچه ڵ چه گه  له ی جوان بن ،وه نگکی کراوه ند ڕه کان با چه گوه
 ).دا   وره گه

تی،   یارمه شیر به(ئانا ووتی) ی شیر یان جۆری تر؟ شوکوالته( ووتی ی دایه ئۆدیگا هه
  وه ئینجا ئۆدیگا وتیه..) شی تدا بت  با تامی میوه..زانی چی  ،ده وه وته ا نا بیرم کهن

 ) و شیر و چ تر؟  تامی میوهی  شوکوالتهر و گوڵ و نی پۆسته پشتی و دیمه(_ 
  . ی ئاویم بۆ بنه بۆیه کشان و  زی ونه مک کاغه دا که وانه ڵ ئه گه له..  به+ 
 )توانم بزانم بۆ؟ ده(ووتی)  وه رسوڕمانه  سه به(ی ئاوی؟ شان و بۆیهک زی ونه کاغه_ 

 زۆر  مانه ئه( و ووتی وه کانه  قوماشه ستی داله  و ده وه ی سوڕایه که یه ر کورسی سه ئانا له
 .ناشرینن 

 .م سان  ترین مۆدلی ئه  تازه وانه ناشرینن؟ ئه+ 
 .نم زووی خۆم مۆدیلک داده  ئاره هم من پم جوان نین ،من ب بت وابت به ده_ 
 

                                 )٧( 
ریک بوو برستی تینی بۆ   لی دا و کاتی پشوو هات،باوکی ئانا خه که نگه ی زه ئۆخه
 بئاگایی   و له وه ره  ده  ڕایکرده که  پۆله  له له په  ئش ،به هنایه ری ده هنا و سه ده

ئۆو (دا،وورگکی زل ،باوکی ئانا ووتی  که ره ڕیوبه  وورگی به خۆیدا خۆی دا به
 : مشکیدا و قۆی گرت ووتی چوو به  نه مه  ئه که ره ڕوبه م به به)  مزانی ببوره ،نه ببوره
 )می خۆت نابینیت؟ رده  ؟ به له په بۆ کوێ وا به+ (
   ببوره_ 
  یه شتک هه)شاند رکی بۆی ڕاوه باوکی ئانا سه(؟ یه  وانی یت لره دنیام تۆ تازه+ 
ک شت  ،نابت وه یه  همنی هه  پویستی به بت باش دنیابیت ،هاتووچۆکردن لره ده

 شتیت؟ یت ،تگه ڕاک بکه ڕاکه
  که ره ڕوبه  به دوا قسه) خۆت بت تۆزک ئاگات له( وه قانده ری له  سه باوکی ئانا دوباره

یان  که  پۆله وه ڕایه وخۆ گه باوکی ئانا ڕاسته.. ردا ی به باوکی ئانا ووتی و قۆ به وای 
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یی و   جانتاکه ستی دایه  ده بۆیه.. هنا  برستیش تینی زیاتر بۆ ده ست کردن به و هه
 ).دام ی نه که خۆ بواری نان خواردنه( ووتی ر خۆوه ه لهرهنا و  ی ده که نانه

 
واو   دا بخوات و پش کاتی پشوو ته که وره ژو  له له  په ی به که موو نانه یویست هه ده

  ست پکردن لی دا و مامۆستا خۆی کرد به  ده نگی وانه وت و زه که م فریانه بت به
  یه وه سته  ده ی به که  بینی باوکی ئانا نانه  دانیشت و که وه یه که  پشتی مزه ، چووهژووردا
 بۆ کاتی پشووی درژ ،خۆ  گره ت هه که ههربرت،نان( هاواری ل کرد وه یه یی  توڕه به

 :باوکی ئانا ووتی) خونین  ده  وانه زانیت ئمه خۆت ده
   م من برسیمه به_ 
 یانیان نانی باش بخۆیت  به  پویسته واته که+ 
 م نان زۆر بخۆم ر گورچیله به یانیان له م من ناتوانم به  ،به به_ 

 نین اوکی ئانا پکهی ب مه م وه کان به مناه
واو بوو   ته ستت که ی ده وه رحاڵ ئه هه به.. ی خۆته  کشه وه م ئه ئینجا من چ بکه+ 

 .واو  ئیدی ته
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ربھنت  کی تریش ده واو کرد ،پارچیه ستی ته ی ده وه  ئه نیاز بوو که باوکی ئانا وا به
 .ڕێ بت  تریش چاوهکی یه بوو ماوه یانھشت تر بت،ده م لیان تک دا و نه به

  دروست کردنی ماکی به{ 
 }یای خۆیان خه
یان بوو  که  ناونیشانی وانه مه ئه
ک  یان خانوویه که ریه بوو هه ،ده

یای   خه ن و وبه دروست بکه
ن و  ی دیاری بکه که خۆیان شیوه

 لک  وه وڕووه  له و کاته ئه
یان  که ریه  هه  که وه درایه ده
  که  خانوویه  جۆره چ زووی له ئاره

مامۆستا هاواری ل کردن 
 ).ز بکات بیبینت  جوان بت  ئینسان حه  جۆرکی هنده بت به ده(

ی پ جوان بوو  که دا شوه ی هلکه  شوه کک له ،یهکشان  ونه وتنه کان که یه قوتابی
 ژر ئاودا  سک خانووی له ی تر،که ندین شوه  و چه ی فۆکه شوه ککی تریان له ،یه

   شووشه ک له نی پ جوان بوو ،یان خانوویه پ جوان بوو،تیدا بوو خانووی ناو چیمه
  یی و یان خانوو له  بازنه ی پ جوان بوو ،یان خانووی شیوه سک خانووی چوارگۆشه که

 .ی باۆندا  شوه ی ئۆتۆمۆبلدا یان له شیوه
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ند  بت چه نھا باوکی ئانا نه کردبوو،تهی باۆندا دروست   شوه کی له بۆس خانوویه
،کاتک   ،پی وابوو ڕاهنانکی هیچه یه زانی چی یده  خۆشی نه تکی کشا بوو که خه

؟   کشاوته  که یه وه موو ئه  هه مه ئه(کانی کرد پی ووت کشراوه ته یری خه مامۆستا سه
تان کات  قیقه  ده نھا ده ته( وووتی وه یه  پشتی ئینجا هاته) ؟ ی خانووه  که مه ئه
 ). زووتان چۆنه ن و بزانم ئاره کانم بده بت ونه مووتان ده ،دواتر هه ماوه

   ،ڕووی کرده زانه کی نه  بوو،پی وابوو مامۆستایه مک تووڕه  که م قسانه  بهباوکی ئانا
 ئیدی  یه من خۆم خانووی خۆمم هه( ووتی وه ر خۆیه به  پایدا دانیشتبوو له  له بۆس که

 دروست کردنی  وته ک بۆس که ی و وه که کردنه  ونه وته  که له  په ئینجا به)یای چی خه
 .ی بۆس کشابووی وه م جیاواز له ی باۆندا به  شوه خانوو له

  

         )         ٨( 
ردوو  هه .. وه ڕایه خاتوو ئۆدیگان گه

ی داوای  وه  شت ،ئه ستی پ له ده
مووی هنابوو ،پشتی  ه هلکرابوو

کانی  له لوپه گوڵ و که..کان ره پۆسته..
-م ده  به که  شوکوالته پارچه..کردن بۆیه
م   کوی دابنم ئه ئۆو له.. ( بوو وه ییه
  وه می دایه ئانا وه ) موو شته هه
ئینجا )مم  رده ی به که ر مزه سه له(

  ی گرت به که  شوکوالته پارچه
  وه م جار ئه که یه(تی و وو وه یه ستی ده
) ک ناخۆیت؟ یه خۆم،پارچه ده
  ئانا ڕووی کرده) م که سوپاست ده(

  ئیشکردن به(ئۆدیگاو پی ووت
ی  نجه په) ین   بکه ر سه ی له بت قسه  ده یه ندک شتی تر هه  ،هه  زۆر خۆشه وه شوکوالته



   ڕزگار عبدالکریمس                                                ک ڕۆژ و به نھا بۆ یه ته

 17

  که ی ژووره وه ین بۆ ئه  چی بکه ین که  بکه  قسه وه ر ئه سه بت له ده( و ووتی وه لسته
   چۆن بت به که ین؟ ژووره مان بکه که ؟ چۆن بۆیه ین ؟ تۆ چیت پ جوانه جوانتر بکه
ستت  به ین؟ مه  چۆن جوان بکه که ژووره ( وه ی کرده خاتوو ئۆدیگا دووباره) بوای تۆ؟

 بۆیاخ  بهستی کرد   و ده که  فچه ستی دایه ر پ و ده  سه ستایه  ئانا هه)؟  یه چی
کان و  ره و پۆسته  ونه  ئۆدیگان به که بوو ژووره ی ئانا ده که  پی قسه کردن،به
ن،ئۆدیگان  ت دروست بکه بوو شونکی تایبه  سوچکدا ده  ،له وه کان بیازنته یه پشتی

ئاناش ) واو بووم من ته(  ئانا و پی ووت ک کارکردن ڕووی کرده یه دوای ماوه
ی بۆیاخی  ه مووی په ی هه که یه  سپی بلوسه) بم واو ده  ته ریکه خهمنیش وا (ووتی
..  بۆیاخ مووی ببوو به شی هه نجه ست و په م و چاو و ده ت ده نانه وتبوو ،ته رکه به
ی ئانا ویستی دروست وایان کرد  وه ئه..رچاو   به هاته نگ ده نگاوڕه ی ڕه ک بانده روه هه
واو بوو   ئاناش ته ی ئانا بوو ،دواین شت که که یه ک داخوازی وهش  که وه ت رازانه نانه ،ته

 )؟ ئستا تۆ پت چۆنه( خاتوو ئۆدیگان و ووتی ڕووی کرده

 
واسرابوو  رکی وورچی بینی هه ری خۆی کرد،پۆسته وروبه یرکی ده ئینجا ئانا سه

 ڕاست ئستا  به ( وه ی کرده واسرابوو ،ئانا دوباره رکی سروشتیش هه  پۆسته وه والشه ،له
 ).  ئستا زۆر جوانه به( و ووتی وه می دایه خاتوو ئۆدیگان وه)  یان پشتر؟ جوانه
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 ) م زۆر باشه ی خۆشم وا ل بکه که  بروای من ژووره به(کانی دا   قسه ی به ئانا درژه

 
 گۆڕا  که رمزه سه و  که واوی ژوره نی ته یان ودیمه که  باسکردنی کاره ستی کرد به ئانا ده

رکی بادا و  ویش سه ئه) چۆن کارک بوو کردمان؟(  ئۆدیگانی پرسی بوو ،ئینجا له
)  کید زۆر جوانه ئه(یھشت هیچی تر بت ووتی ئانا نه!!) ..نازانم..بم چ ( ووتی

 .ووت  خاتوو ئۆدیگان هیچی تری نه
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             )    ٩( 
ر کاتکیش   ،هه وا زۆر خۆشه  ،ئاووهه یه رزشیان هه هی و  و وانه یه)می با دوه(پۆلی 
ک بۆ هۆی   بۆ یاری کردن نه وه ره  ده یان باته وا ئاوها خۆش بت مامۆستا ده ئاووهه

ست   و ده وه نوشتنیته خۆت ده(شقکردن پیان   مه وته رزش که مامۆستای وه.. رزشی وه
موو  ی هه ده..ین  که  ده و مھشقه  جارک ئهند  ،چه وه ستیته ده وی و هه  زه یت له ده ده

   به میشه  ،هه یه رزش کردنی نی زووی وه  هیچ جۆر ئاره باوکی ئانا به )  وه پکه
 و  ستاوه  وه  دوای دواوه ئستا له.. ئش ونه که کانی ده میش بت ماسولکه کی که یه جوه

 پ هاواری لکرد  هاروهاج لهکی  یه م قوتابی  به..رزش باش نایبینت مامۆستای وه
باوکی ئاناش هاواری  )  وه واو بنوشتره که ،ته یه وی  زه  له ست بده ی هربیرت ده ده(

   بینی ڕووی کرده  مامۆستاکه که) م  ده  ده که یه وی  زه ست له نابینیت ده( کرد 
ی  مه م وه باوکی ئانا به) بت  هربیرت نه تۆ کارت به(ی تر و ووتی  که یه قوتابی

 ..رکرد  ده که یه  قوتابی  و زمانکی له وه وی برده  گره مامۆستاکه
ر   سه شتنه وام بوون ،تا گه رده شق به مه

وری   ده  به وه موو پکه بوو هه ڕاکردن،ده
پان و   شونی یاری گۆڕه دا له یاریگاکه

  وه  ڕاکردن بسوڕنه  به که یدانه مه
ندا  ناوه نزیک  ش له ،مامۆستاکه

موو  هه(ستابوو، هاواری ل کردن  وه
  ستیان کرد به ک و ده یه فیکه) ن؟ ئاماده
ستیان پ   ده تادا که ره  سه له..ڕاکردن
تادا باوکی ئانا و  ره  پچی سه کرد له
  ی له وه  ،ئه  دوای دواوه وتبونه بۆس که
کرد   ڕای ده وه  پشه مدا له که پچی یه

ویش مالینا و   ئهدوای بوو ،له) ڕۆب(
 کرد  واندا مامۆستا هاواری ده ڵ ڕاکردنی ئه گه میش کارل ،له ویش دانیال و چواره دوای ئه
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وام  رده ی به هوپا هوپ ،ده(
 گوی  باوکی ئانا که)بن،خراتر

نگاوی زیاتری   مامۆستا بوو هه له
نا ،مارتینای بی و بۆس و  هه

یورون و ئلسیشی 
گاوی ن خراتر هه..جھشت

 نا ،کاتیا و بینیاشی بی ، ده هه
  شت به ت کارلیش ،گه نانه ته

  نھا ڕۆب له دانیال و مالیناشی جھشت،ته..نا نگاوی باشی ده میش هه م ئه خراکان به
 م هیواباو   به  دووره وه مه مک له ستی کرد ڕۆب که یرکی کرد هه  مابوو ،سه وه یه پشی

 
ترکیان  ند مه  ڕۆب، چه  له وه وته خراتری نا،باوکی ئانا نزیک کهنگاوی  بوو ،هه نه

ی پنج  وت ،ئا نزیکه ترک باوکی ئانا پش که  مه ی ده مابوو بۆ کۆتایی نزیکه
رین  ئافه..(مامۆستا هاواری کرد ... وه یه باوکی ئانا بردی..دوو ..س  .. تریان ماوه مه

ل و پ   ،په یه که نتی  عه م نمونه یری ئه سه(وتی و وه یه یی  توڕه ڕۆب به) هربیرت 
م  م بوو به که نھا ڕۆب یه ر ته جاران هه)  یه  ڕاست نی مه ،ئه سته ی مقه ،ده درژه

 .ی ڕۆبی بی یه و خۆشی هربیرت ئه
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کی لدا و  یه  مامۆستا فیکه وه دوای ئه
ڕۆین  موو ده ئستا هه(هاواری کرد 

ی ڕۆب  و  ین،ده که یاری تۆپی پ ده
ک دوو تیم قوتابیان   وه کاتیا ئوه

کرد   وایان ده میشه هه..) بژرن هه
ری دوو تیم  ک نونه ،دوو قوتابی وه

یان   نو قوتابیانی تردا هه له
کان   قوتابیه که  یه که یه..بژرن

ندکیان بۆ الی ڕۆب   و هه وه جیاکرانه
  نکی تریان بۆ الی کاتیا ،تاکه و هه

و  نھا ئه  بینیان ته  ،که وه بژاردنی هیچیانه  هه وتبووه که  نه س باوکی ئانا بوو که هک
 الی  وته  باوکی ئانا که وایه ،که) بت ویش با الی ئوه ئه( کاتیای ووت  ڕۆب به ماوه

رگری دا یاری بکات و   به  له کرد،دایان نا که ر تیپی ڕۆب یاری ده رامبه کاتیا و به
 .. الی ڕاست بت شی دواوه بهئاگاداری 
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  ی که و شتانه کک بوو له فزۆن بۆ باوکی ئانا یه له  ته یر کردنی یاری تۆپی پ له سه
ند  ،چه بووه زی ل نه یان هیچ کات حه مه م خۆی یاری بکات ،ئه زۆری پ خۆش بوو به

 ژر قاچی  وته ه ک که وڵ دان بۆ شوت دان چروکی کرد،دوو جار تۆپه  کاتی هه جار له
یت  رگری کردن وا نابت ،وابکه به(ریدا  سه ڕاندی به وت ،کاتیا نه  شونی خۆی که و له

وت   ڕکه  کاتی هرشی تیمی ڕۆب دا به ،له)  ئاگا به کرت ،تۆزێ به گۆکمان ل ده
   چووه که ڵ سووت لداندا تۆپه گه ر قاچی باوکی ئانا و له  به وته تۆپک که

م کام گۆڵ  ی،به که ی خۆشی بۆ گۆڵ کردنه ک نیشانه  وه وه رزکرده ستی به ،ده هو گۆه
 . وه تریقایه  قاقا ده مه ڕۆب به) خۆیان کرد  باوکی ئانا گۆی له(
 

         )       ١٠ ( 
م  ی پنجه وه ئه(بژارد و خاتوو ئۆدیگا ووتی یان هه ئانا و خاتوو ئۆدیگا پنج شوه

ر  سه م له که  و ئاگاداریان ده که شی قوماشه م بۆ به یبه ر ئستا ده  ،هه زۆر زۆر جوانه
  زۆر باشه(کان و ئاناش ووتی  موو پارچه  هه ستی دایه مان ،ئینجا ده که بژاردنه هه
ری  خاتوو ئۆدیگان سه) ن  ئاوها بکه ک چۆنمان داواکردووه ها پیان ب وه روه ،هه
 الی  ستا و جووه  هه که یه ر کورسی سه ونی نیسان دا،ئانا لهی رازی بو قاند و نیشانه له

ر  به  و له وه کان پای دایه یه ر پشتی سه ی پمابوو ،له  و هشتا شوکوالته وه کانه یه پشتی
ش  ین ،ئره ک بده  پشوویه یه وه مان ئیش کرد هیالک بووین ،کاتی ئه هنده(  ووتی خۆوه
  وه واو ئه ته(  وه ڕایه چوو خاتوو ئۆدیگان گه زۆری پ نه ) هیالک بووم  قوتابخانه بۆته

 پویست هیالک  ستی کرد زیاد له مک پشوو بدات ،هه بوو که ئانا ده) ئاگادارم کردن
 :بوو ووتی

 ) ؟ نده ئستا کاتژمر چه+ ( 
  س  له ک الی داوه چاره_ 
 و  وا زۆر خۆشه کات ئاووههمۆ ئیشی باشمان کرد ،هاو ئه!!!!!!!! نگه ند دره ئۆو چه+ 

 ) وانگه له موومان بچین بۆ مه م با هه ین،ده وام ئاوها ئیش بکه رده پویست ناکات به
 . یه وتنت هه ت ؟ ئاخر کاتژمر جوار چاوپکه که وتنه ی چاوپکه ئه_ 
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انیت شتو ین ،ده  سبه ره  وبیخه فوونی بۆ بکه له بت،ته ر ده ینش بت هه  سبه وه ئه+ 

 .کردن له  بۆ مه که وانگه له مان بت بۆ مه گه یت له بانگشتی بکه
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                            )١١( 
ریکی  باوکی ئانا خه.. وه ته ر مزی نان خواردن کۆبونه سه  وله وه ته ڕاونه  و گه یه ئواره

 : پرسی دایکی ئانا.. نان خواردن ستا له باوکی ئانا وهپ  خواردن بوو ،له
 ) بۆ ناخۆیت؟ وه  ئه یه چی + (

 .واو هیچی ترم بۆ ناخورت ته_ 
می  رده ی به که باوکی ئانا قاپه

تاڵ کرد،  ستی به رده  و به وه دوورخسته
 :ئانا پرسی 

 ؟ داچۆن بوویت بابه ڵ قوتابخانه گه له+
 ئۆو_ 
 ،ب بزانم چۆن بوو یه م نی  وه وه ئه+
 یش بوو خراپ باش بوو ،نه نه_ 
  خراپ؟ باش بوو نه  نه یه مانای چی+ 
بت برسیت بت و  ئاخر چۆن ده_

 ت بخۆیت؟ که هن نانه نه
 )ت ناخۆیت؟ که ی ئستا بۆ نانه ئه ( ی دایه دایکی ئانا هه

 . یه  ئستا برسیم نی_ 
 رزشدا چۆن بویت؟ ی وه ڵ وانه گه ی له ئه+ 
 .ومم بو که  ڕاکردندا یه زۆر باش بووم له_ 
 ڕاست؟ به+ 
 . یاری تۆپی پشدا گۆکم  کرد  له به_ 

 )م ڕ ناکه تۆ  ؟تۆ گۆت تۆمار کرد باوه(رد ووتییرکی ک دایکی ئانا سه
 دنیابن..  به_ 
 ) ئستا هیالکیت وه یه  دنیایی  به واته چاکت کرد،که(ئانا ووتی + 
 باشم زۆر نا_ 
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   به به+

 
   ،کاتی چوونه وت ونیوه کاتژمر حه(ی کرد  که واسراوه  هه که وره  گه یرکی کاتژمره سه

 ) نو جگایه
   جگاوه بت بچمه  ده وه یه دنیایی به_ 
  باوکی و ووتی  ئانا ڕووی کرده.. چوو  رگاکه و ده ره ستا و به هه

  و  وه یهباوکی ئاوڕی دا) م و ددانت بشۆیت  ده چت که ویت بیرت نه ی بخه وه ر له به+ (
  ووتی
 )مۆ نا نا نا ،ئه(_  
گینا  بت بیشۆیت ئه   ده به+ 

 ت بۆت دنم بۆ ناو جگاکه
وی دا  یرکی کرد و هه باوکی سه

م  وت،به رکه کاندا سه  قادرمه به
کانی ئازاری زیادی  ماسوولکه

 ئازاری  مکه کرد،ئاخر زۆر ده
 ..ووت  نه وه و باره م هیچی له ،به ڵ دایه گه ی له ماسوولکه
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          )      ١٢( 
،  وه سته ده  ژووردا و کتبکی به  و ئاناش خۆی کرد به وتووه  جگادا که باوکی ئانا له

 ) ،بۆم باس بکه وه خوندبمتمه پشتر بۆت نه:( ئانا و پی ووت باوکی ئانا ڕووی کرده
 )م ؟ چیت بۆ باس بکه( ئانا ووتی

 م؟ که  چویت بۆ شونی ئیشه ۆ چیت کرد  کهم  ئه بۆم باس بکه+
ڕا و ئینجا  ی باوکیدا گه که مه وری سیسه  ده مک به ری هنا و برد و که ئانا تۆزک سه

ی تۆ زۆر زۆر چۆڵ بوو،زۆر  که م ژووره ڕۆژکی تابی خۆش بوو،به{ : باسکردن وته که
 دانا و  که ر مزه سه م لهواسی و گۆ رمان هه شتمان بۆ کرد و جوانمان کرد،پۆسته

  که  سوچه بت بم که ڕاست ده.. رچوو  پشتی زۆر خۆش ده  به وه سوچکمان ڕازانده
 } وه یه خاتوو ئۆدیگان ڕازاندی

 )سوچک بۆ پشتی؟( وه  کرده ی ئانای دووباره که باوکی قسه
کاندا من  ه شو  له وه..خش و شتی ترم کشا ندک نه هاوکات هه..ی  به(ئانا ووتی

ت خاتوو ئۆدیگانیش  نانه ،تهبوو ی ناردبویان زۆر جوان نه وه بژارد،ئه شتی ترم هه
 )بوو مان بۆچونی هه هه

 )خاتوو ئۆدیگان؟( باوکی ووتی

 
زوویی بردی   به بوو ،وه مان بۆچوونی منی هه ویش هه  ،ئه  بابه به( وه می دایه ئانا وه
رکی بادا  باوکی سه)  یه ی نی ،کشه وه  پشه ته کان چونه موو شته شی قوماش و هه بۆ به
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ک س و  زۆرمان کارکرد تاوه(وام بوو  رده  ئانا به!!!!!!!) ماوه  نه ها کشه ئه:(و وتی
،ئاوکی زۆر خۆش بوو بۆ  وانگه له موومان پشوومان داو چوین بۆ مه ک،دواتر هه چاره
   یدا ڕووی کرده  توڕه له) ؟ وه ته ک ڕۆشتونه  س و چاره واته که( باوکی ووتی)  له مه

 
 س  به:( وه ستی پکرده ئانا ده..ما نگی نه ک دگران بت وادیار بوو ،ده  و وه والوه ئه

زانیت   تۆ ده که شت و چاره  ئستا کاتژمر هه یرکه ها سه  ،ئه وه ک ڕۆشتینه و چاره
ئینجا ئانا  )  ها باشه ئه(تی باوکی وو)  ؟ وه کان بکوژنمه  گۆپه پویسته
 یت  ر  نایه به  خه یانی به گینا بۆ به ویت، ئه وڵ بده بخه  و هه که خراپ مهیای  خه(ووتی
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   چووه که  ژووره ی تاریک کرد و له که  باوکی دا و ژووره ی دا به که ئانا لفه
 ،باش بوو  وه روون بکاتهین زۆر شتیان بۆ  بوو سبه مک تراما و  ده  که ،باوکه وه ره ده
ی داگیرساند و  که  کزه  و گۆپه وه مالی خۆیدا دایه نھا بۆ ڕۆژک بوو ،ئاوڕی به  ته وه ئه
مووی تاقی   هه مانه ئه(  ووتی ر خۆوه به ی خۆی مات بوو ،له ر جگاکه سه مک له که

  وه اش بوو ئهب..خات  پی گرنگی دیار ده ی کارکردنی ئینسان به ن و پوانه وه کردنه
 .شونرا کان ده موو شته نا هه نھا ڕۆژک بوو ده ته

       
                                            

 رگانی ڕزگار عبدالکریم                                                   وه
 ندا ۆه                                                               ه

                                                             ٢٠٠٤-١١-١١ 
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