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  نةكاين خوثنثئاو
  
1  

  .چراكان وا بةدةم هةناسةي مةنفاوة دةكوژثنةوة
  . شوثنةكان وا بةدةم پيتةكاين بريكردنةوة رةشدةبنةوة

  هةندرثن                                      ،                       نالةي ئةو شةمةندةفةرانةي كة ناگةن بة كؤتاييةك 
  

                    .دةكشثن و بثدارتدةكةنةوة دا Söderbysjöكتوپذ بةسةر دةرياچةي 
  .ةوة تةنكاوةكة دةورووژثنثبايةكة بة پياسة قوذسةكانيي

  .ةوةرووخسارثك وةك ناسياو بث و نةشيناسيتةوة، بةردثك فذثدةداتة ناو يادةدوةريت
  بازنةكاين سةر ئاو لةژثر پثصووةكانت هةصدةبةزن،

  .صةكان دةتبةن بؤ ناو دارستانثكي ناديار و داربةذووةكان دةبيين لةناو گؤمةكاين خوثندا زةوي ژةنگذثژ دةكةنةزاي
مزثكي سوور لة هةرورازةكةوة بثباباكانة بةسةر سثبةرثكدا بازا دةدا ، هةردةصثي شةبةنگثكي بريةوةرييةكانتة و لة ما

 لةژثر پثصووةكانتدا دةبثتة باوةشثك دذكةزةردة و ش وةك بارانثكي مردوو ث، ئثستاردا باصدةگ" هةورث"چياي 
  .لةسةر ملي رؤحتدا دةذسكثن

  
  اذةوي چؤصستانثكدا، تؤ ناخثكي راماويت و لة ر

  .كات لة سةميت رؤژثكي سةرقاص بة ناوةختييةكةي دةچنثتةوة
  .منداصثك تا چاوبذكا بة رثچكةي ناو درةختةكاندا غاردةدا

  .بثدةبگي لةناو يةكةي خؤيدا دةپچذث و بةناو نادياريدا پةرشدةبثتةوة
  :غةصبةغةصبثك بةرةو دواوة هةصتدةگرث

  ئايا دةگةيتةوة ئةوث؟
  

   پردي ئثستايةكي پةرتةوازةدابةسةر 
  تؤ گفتوگؤيةكي داگريساوي و 
  .ئاسؤ بة سثبةرةكةي داتدةپؤشث
  .دوودصي ئثوارةوة وةك غةوارةيةك دةكةوية ناو

  :دةستيان پثكرد تلةو رثگايانة دةگةذثي كة بة كؤچةكة
  .سارايةك دةذژثتة نثو گيانتةوة

  :خؤت بة سوصة بچكؤصةكاين باران هةصدةواسي
                                               زريانثك لة دةستةكانتةوة دةردةچث         

  .                                                       كة لة ماصي مةرگةوة هةصيدةكرد
  

  شةو وةك هةورثكي رماو
  .اين بووصثص كةصةكة دةبث  وا بةسةر چاوة ماتةك                                                   

  .رووخسارت وةك لة بريچوونةوة وا بةناو ئامساندا نقووم دةبث
  لةبةردةم دوو ماوةي شةوكوثردا، 

  .بريكردنةوةيةك بؤناو بؤشاييةكاين جةستةت وةسوةسة دةگواسثتةوة



 2

  : رادةچصةكثي
  .ثزيندةخةونثك بةناو رةويت داستانثكي ئابصؤقدراو راتدةكثش                  

  :گوثت بؤ دةنگة نةناسراوةكاين نائاگايي شلدةكةي
  .لة نةشوةي كؤتايي پةيضينثكي نثوان مةرگ و خوددا دةسذثيتةوة                  

  .ئاوا ژيانيش دةست لة گريفان لة شارةوة بؤ ماصثكي ناچاوةذوان دثتةوة
  .تؤ خودثكي بثئؤقرةيت و مثژوويةك لة زمانتدا گومذا دةبث

  
  ةو بووصثصي تةنيوةتةوة، نة ساراش قووتيداوي،هثشتا نة ش

  :لة خؤرئاوابوون دةذواين
                                   بووبثك بةدةم لةدايكبوونةوة، يان مةرگةوة گنگصدةدا؟

گةردوونيش وةك دايكثك بة ذةنگي مانا باغچةكةي گومانذثژ دةكا و پةردةيةكي سوور بةسةر بةسةر خؤردا شؤذ 
ؤنيتةوة، تا هاواري ش مةرگ و پاش ژياندا، سروودثك دةه لة ماوةكاين پثسةهةندةيت و  دةنگثكي .دةكاتةوة

  .دةنگت بدركثين
  .ماخوليايةك رامتدةكا و بة زةين رؤح دةپشكنيتةوة

  وةك باصندةيةك كة وةرز پةنايةك بة كؤچةكةي نادا، 
  .لة دوورگةكاين نيگةراين نةبوون ئاضا دةبيت

  سةربردةكاين شةهوةت رامووساين مةمكي زةريا، مانگي سةرمةست بة 
  .بةدةست پريثيت خؤيةوة رادةكا

  
2  

  
  ثصث و زةوي وا ژثر پثيةكانت جثدةه

  .جةستةشت بةناو تاريكيدا تثدةپةذث
  .پةپوولةيةكي هاوسةفةر، تاصة تيشكث بؤ گوصي نيلؤفةذثك سواصدةكا، كة ژيان بة سزايةك گةمارؤي داوة

  .، بةنثو كةضرة رووتةكاندا سةرهةصدةگرثمنداصثيت تؤ لة نابينايي خةياص و ئثشة دةركنةكراوةكاين ماصةوةوةك 
  :ورد دةبيتةوة

  !                   سةرابثك بة بةر چاوتةوة دةچرپثنث
  :دةتةوث بة دةستت دةمارة لةرزيوةكانت هثور بكةيتةوة

  .ثنث                   عةدةمثك بة سنگتةوة دةناص
  :يلة ماصة پةرتةكةتدا راوةستاوتؤش 

  .                   رووناكييةكي مةييو لةگةص ژوورةكةتدا يةكتدةخات
  هةروةك يادةوةريت بةديار داربةذووي لة خوثن خصتاو، يان بةدةم شكاين بثدةبگييةوة لة دةستدابث، 

  .صةناو بؤشايي ژوورةكةتدا بةدواي ئاگاييةك دةگةذثي
  

  .خواردوو دةتوثتةوة و رابردووش دةبثتة دةقيقةيةك ناخت رادةگرثئثستاي پةنگ
  .تةلةفؤنةكةش ژيان نادوثنث
  .خانووةكان سثبةر دةوةرثنن

  !بشث ئةم شارة چؤص بووبث، يان دةمي پةيوةندييةكان كليل درابن؟
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  :بةرةو پةجنةرةكة دةچيت
  .وة                                    بؤين شةو لثت نزيك دةبثتة

فةرامؤشييةك بةناو دةمارةكانتدا پةلدةهاوثژث، شةويش لةژثر تةمي تريسكاوةي مانگدا راوةستاوة، ئةستثرةيةكي 
. ، وةك ئةو پةيضةي كة بةدةست بذيارثك عاسث بووبث، بةناو جةنگةصي پةراسووةكانت دةمججمثخؤصاويش

  .زثتة نثو كةشيت دصمةوةخةزرينگانةوةي گةصايةك لةژثر پاساريية خةو لثزذاوةكةي هاوسثم، د
  :بة رامانةوة بؤ زةوي دةچةمثيتةوة

  .                                               ساردييةك لة لؤچةكاين رووتدا دةچؤذثتةوة
  :چةقؤيةك تووذدةدةيتة ناو گؤماوي بثدةنگييةوة

  تةرمثك بةسةر شاين كؤصانثكةوة، 
  ،وةك كةشتيةوانثكي كاركةنار

  . زةرياي ژثر كازيوةي مانفا دةذوانثلة بورجةكاين
  :بةرةو دواوة هنگاو دةنثي

                                     گةرمييةك بة قاچةكانتةوة دةئاصئ و
  .                                   شنةيةك لة قووصاييةكاين جةستةدا، ختؤكةت دةدا

  روخسارت دةخةيتة نثو لةپةكانتةوة،
  .سكاو لة ثاوثنةي خوثين سةر عةردي ژوورةكةتدا، خؤي دةنوثنثتارماييةكي راپ

  دةبا لة رةگةكانتةوة،
  :بةناو ئةم ژوورة خنكاوةي ناو كتثبة صاصةكاين بريةوةريتةوة

                                      بةناو مثژووي نةبينراو و  
  و                                    بةناو ئثستاي پةرتةوازة 

                                      بةنثو نامؤيي بة رؤژ ژمثرةكان و  
                                      بةنثو تاريكي تيشكةكان و

  دا،ت                                    بةسةر ملي رؤح
  خوثن بذژث و 

                     ژان كؤچبكا و
              پةيضني لةگةص مةرگدا ئاشنا بث و                          

  .ئةم عةدةمةش شوثنثكت پثببةخشث
  .تا دةبيين، ئةم مةنفاية هثشوو هثشوو لثتةوة بةردةگرث

  .تا دةزاين، ئةم ناخة راماوةت شةپؤص شةپؤص بةناوتدا سةرهةصدةگرث
   سةرايي ئاژاوةيةكي خپكراو و ئةوكاتةي تؤ لةبةردةم نيوةشةوثك،

  :                    غةوارةيةكي ساراگري          
  

  خةونةكان بةناو دةنگتةوة دادةذمثن،
  .دةنگةكان بةناو خةونةكانتةوة رادةسثن
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