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  کوکوو
  سایی ر ڕه حه سه

10-2005-07  

  

 .Nej du är inte galen eller på väg att bli galenـ

یمزاو ئ  به  زیکی بچکۆله هکاغ  چهر پار سه  له مارگاریتا تریگۆردی  که دۆکتۆره  بوو که  یه و رسته ئه  مه ئه
  وه خۆیهر  به  له  وهوت بواو ش ستی کرد ته ھه کرکات ی ھه وه و بۆ ئهسیبوی نوبۆ  وه ناوی خۆیه

کدا یان له فه نده مه بالغی بی مانای شه ره قه  یان له  کاتی میز کردندا بوایه  له ووب گرنگ نه  ،وه نیتهبیخور  
رز گوی ل ب و   نگی به ده  بوو به وه ، گرنگ ئهکانیی ناو نونکدا یان بۆ ھاوڕ نده نیای کوشه ته

نیا بتادا  که ورهجانتا سو له  یه بچکۆله  زه کاخه  م پارچه ئه . راستیهو  له  وه تهدگیرا که ئه ڵ ھه ی مارگار  
  .ی نانسی دایکی بوو دیار

وم بۆ و یاپراخی گام  کوبه  هوتان بو ره وت توشی سه کهر بۆم ده  که م کات  به  بینیوه  من نانسیم نه
  له  وارهھا ئ نده ، چه تاکانی منه ھاوڕی ساره مارگارتا .ژی ئه  مهئ  کی زۆر دور لهشار  ، نانسی لهنارد

تا داگیرکردنی دی   بیگره  وه منایمانه  له  وه رابه دیار مۆمک و قومک شه به یدا که هاگردانی مائم  رده به
وی  ممان به ئه یکردنت پ ناعه و قه  وه انهگ  م ده ن بهوبوڕ تا چاوته شکانھراوی د کان تا تامی ژه پیاوه

وتن  کهمین جار ڕ ھه نده تا بۆ چه پیایادین ھه ، هورستر بووی دیمان قو مناڵ بوونی کاممان له  دیمان که
کان  پیاوه  ی کاتک له ره فه و سه ئهویش مردن،  ر له و ھهمان بۆ شام  که ره فه کردنی سهر کات و رۆژی  سه له

  وه هبی ره هی ع ی قاوه وه م خواردنه ده واران بهوێ ئ له  وله قه ،کردنی  بین له ئهبین سوور نگ ئه و دته  تووڕه
. نویاخی بو ن لهپ  ین که بکه  کویانه   ره سه بهچک  و خانمه له ئه ی له کانمان بۆنی نیرگه سیه پر به

نسۆی کوڕی و خۆی و ئ  وه بۆتهی جیا که ردهم  له  که  یه کی ھهکچ  تاقه ژی و  نیا خۆی ئه ته  به مارگارتا
، زۆر  داگیری کردووه  کی کوشنده نھاییه ته مارگارتا. ی نانسی بژین که دووره  شاره  ی له وه چوون بۆ ئه

شق  ت عه ک خۆی ئه وه  و زۆر ساده  عیرهشا ،نیای ب پیاو تکی ئیجگار ته ئافره  به  بووه  ساده
  یت له مبینت پمئه ئه  که  میشه ھه. کانی دنیادا ر جوانییه رامبه به  له  وه یی ھشتۆته کراوه  کانی به چاوه
بتکوژت، فایی خۆی  ب وه  س به ک که ر یه با ھه  بھه ، م ژیانت بپارزه که ت کچه سیحه بۆ تۆ نه  وه منه
ت ب یر سوورئه جۆرکی سه  کانی به ت، چاوهب ر کوشتنک ھه دواجاردا گه  له  بژره الد ھه ک جه یه
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یک ، نز دووره زۆر زۆر شونکی  یام له خه و  کانی نییه ی قسه شه م به گوم له منزانت  ئه  کاتک که
  وه کاندا پکه رهئازا  رین به تپه  ، پیوایه دی خۆشتره به کی ئه نھاییه ته تک لهموو ش ت ھه و ئه  وه بته ئه
،  نیایی ڕاستییه ێ، تهیان ھاوڕ کان خه ت شیعره و ئه  وه بته لم نزیک ئهزیاتر .  گرتنی ئاسانتره رگه به

ی  که خانووه  ی ھیلده وه و کاته له .ست شیعر ده  ره ده ھاوڕم، تۆ خۆت مه  که ک من مه تۆ ڕاستیت، تۆ وه
الی   چته ئه ر مانگک می ھه که ی یه ممه ژیا، سشه تیا ئه مارگارتای  ی که و خانووه ئه  تووهفرۆش

ب  له،  ژاوه ی شه که میھراوییه  موچاوه ر ده رسوڕھنه کی سه یه شوه  به  زعی باش نییه ی، وه که دکتۆره
ئاشکرا دت و   شیدا به کانی له و بچووکه  وره گه  هموو سلوولل ھه  ت، ترس لهترس دی ئه به کی ئه ماییه

  کی دوور و درژمان له یه مۆ پاش پیاسه ئه. کانی وشه نه به  گوپه رم و وز و گه سه  ت چاوه تایبه چت، به ئه
 ، ره وروبه م ده کانی ئه به ره جگای کورد و عه  ھاوینان بۆته و  مانه که ماه  نزیک به  دا که و ئاوه ناری ئه که
 . وه بۆ ماه  وه اینهڕ گه.  وه هکیش سویدی تیا نادۆزیت رایه تاق و ته ی گۆشتبرژاندن تاو بۆن و دووکه  له
و  کک له یه له. دروستکردنی خواردنکی خۆش و خرا  به م که ستئه ده  مۆسیقاوه  وگرتن لهم گ ده به

، "خواردنی خۆش بخۆ  نگه دت زۆر ته  کاتک که"  نووسراوه  وه ته خوندوومه  یه فته م ھه ئه  دا که ڕۆمانانه
و  اوی ئهن  مه م، ئه که دروستئه یوزی کوکوی سه مارگارتای  که بچکۆله  می ده ی خهبۆ ساتک البردن

م  ده ریکی چیم، به خه  ق، پینام که سویدی یانی ب عه  نین، کوکو به پکه  خاتهی ئه  که  یه خواردنه
م  ند ساتکی که ر بۆ چه م گه البردنی خه  ند خۆشه نت، چه م پئکه که بچکۆله  بۆ کچه  وه گۆرانی وتنییه

مژینی بۆنی دفنی  م ھه ده به  وه م دنم و پکه که وره گه  ڕۆم کچه ئه .دی دۆستکدا  نیش بت له خایه
وت  م تناگا و من نامه که ین، کچه که ما ئه رمی سه نه  ر چوارمان به ما، ھه سه  وینه که ئه  وه وزییه کوکوی سه

ھنت  لک خواردن ئه بارت، مه باران ئه  وه ره ده  ، له ماکه سه  دا به ئهد  وه یشتنه گه تنه م ناچار بهن یه تیبگه
 ر ی به شه ڕه  ڕحانه ۆنکردنم بهم ب ده ، بهم که زخانه ی ئاشپه ره نجه ر په ختی به ی ناو دره بۆ ھیالنه

  گرنگ نییه ،وت پیبم مه ئه  یشتبت که ی تگه وه ک له م وه که ئه مارگارتایرکی  سه   وه مانه که ره نجه په
ر  و ھه ین که مان ئه که ره فه سه  دنیایین که  ئمه  یه وه گرنگ ئه ، وه نھا یان پکه ته  به  گرنگ نییه ،چۆن

دی   رداین و ئاگامان له فه سه  له  میشه ھه  ، کهمرین کاندا ئه ریبه و غه  وره گه  شاری سۆفییه  ویش له له
بۆ ساتکی  .وزی بخۆین ین و خۆش خۆش کوکوی سه مابکه توانین سه ھشتا ئه و  کترییه الی یه الھه ھه

دان و ر ئاگر ی به ھاوڕکه  به  وه بته و ئه  وه بته خاو ئه ترگۆرد مارگارتاوانی  رژی ناوچهم گ زۆر که
پم   وه که ی کوکووه که ره رسوڕھنه سه  و بۆنه  رمی مۆسیقاکه زمی نه نهر  سه شی لهھوا  ر به تاکان، ھه ره سه
  : ت ئه
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و  ما، له دی ھاوڕکه  ترسم له ئه  نه مخایه که   م خۆشحاییه تکدانی ئه  فرمسک، له  بت له کانم پ ئه چاوه
،  وه بگمه ترگۆردیبۆ   وه کانمه واندنی کچه م خه ده  و به مشه مام ئه ته به  ترسم که ئه  مه خه  پ له  ته کایه حه
دنی ستپکر ده  ، لهنی مارگارتاداک سووره  چاوه  سم لهتر شقی خۆم ئه هتی ع کایه زمی حه تکدانی نه له

ی  له بۆنی نرگه  و نه  وه خورته بی تیا ئه ره ی عه قاوه  نه  ، که ناوی نییه  ترسم بۆ شارک که م ئه که ره فه سه
 و  بۆ پیاسه  ناری نیه که  دا که شاره و نیا به تاقی ته  رک به فه سه  ی له ستی لیدت، به ژیان مه  ژنانی به
  نیایه ته  له  مه ھاوڕکه جھشتنی و به  رکردنه فه شایدا سه ڕه  نھا به تهتاقی  بۆ فرۆش، به   نییهی  ملوانکه

ھری  بان دادی نادات، قه ی ھیچ دکتۆرکی میھره نامه  که  گرتنی دکه رھه سه  ،یدا که ره خنکینه و  وره گه
موو  داخستنی ھهر  سه رگا له ، ده یه رچی تامی خۆشی خواردن ھه ھه شق و له عه  وجود، له  له  دکه

  .ڵ خۆم گه له  بردنی خۆمه ریا، نه ی ده وه بۆ قویی و ناو ناوه  یه که و فدانی کلیله  کانه یادگارییه

  

 

 

  

و شتیش  ره به  نا نه شتیت و نه .Nej du är inte galen eller på väg att bli galenـ
    .چیت ئه

 


