
 

  وةرطصأاين أزطار عبدالكرمي... دوس هصنري ئارنؤلَ: نوسيين... ئؤكي و دؤكي ون بوون  
  

                   
  

 ستا  وه که ماتۆڕه )1(
یدا بوو  نگکی ل په  ناکاو ده  له که  دووره  وووته ره کاتی ڕۆشتندا بوو به  له یه شتی که

 بووب  وه ی ئه  هۆکه نگه که بوو ،ڕه یه شتی ی کهنگی ماتۆڕ  ده نگه و ده ئه...) ڕۆنگ..ڕۆنگ..ڕۆنگ(
ی بیار بوو  و شونه  ئه روور بوو چونکه ش زه وه ڕۆشت ئاخر ئه  پویست ده کی زیاد له یه ییخرا به

  له په به) پاف(میش کاپتن  بوو ،هه ده واو نه  ته  ئاسان ڕگاکه بوایه  دوور بوو وانه بۆی بچن هنده
ند  چه( وه  بمننه فته وش دوو هه نت،له  بخایه فته  س هه که ره فه یاربوو سهب..شتن گه بوو له

  ودا خۆی گۆڕیووه تا له وه  ئه یر بکه ها سه ناسن؟ ئه ئایا کاپتن پاف ده!!)..رکی دوورو دریژه فه سه
نگ ئاتوونی  تکی ڕه ی دا په که وری کوه چوارده  ،به رایه سه قاتکی زۆر جوان و کوکی لهو 
سکی زۆر گونجاو و  ن ،که تی ئاتوونی تر هه  س خه وه یه یشی که ته  و الی قۆی چاکه وری داوه ده

پاک وخاون و ..ووت که رده  بت واده که یه شتی می که که رپرسیاری یه ک به روه هه..  چاالک بوو به
کی باش،ئه تابوان و ئیش  له مه) 10(ڵ  گه ت له تایبه ق بوو به رچی زۆر جار زۆر ڕه گه ی پیاو

کانی   پاک و خاونی و ئیش و کاره بوو کاپتنیان له موویان ده هه .. که یه شتی کانی نو که ره که
وق   شه وه کانیان پاککردۆته جۆرک شونه به  کانی خۆیان کردووه  کاره  که وه ته خۆیان دنیا بکردایه

  .واش بوو   ئاووهه رنج دانه رقای سه ه س میشه  ،هاوکات هه وه داته ده
شونی  وه..بوو ده  کاپتن ڕازی نه وه ته دایه وقی نه ر شه  گه وه کرده ی پاکیان ده و شونانه ئه

  بوایه ر وانه  ،گه وه وق بداته  شه ک ئاونه  پاک و خاون بت وه بوو هنده جی خۆشیان ده نیشته
  وه م گۆرانی ووتنه ده  هاتن به ووه  دوانیان له وه ئه..انی کاپتن،ئا م دگر رده  به وتنه که  ده وه ئه

  م دووانه الی کاپتن پاف ئه..کرد  یریان ده  سه وه بزه  به نده چه)..چۆنن باشن ؟(کرد  ڕیان ده
  ..ن  که  کارده وه خه  بایه  زۆر به  نو هاوڕکانیان دا که سانکن له باشترین که

  !!یان  وه ه و قه یری ئه سه.. ها ها ها -



 

  ! ند ووشک و باریکه وی تر چه یری ئه سه..ها ها ها +
  ناسیت؟  ده و دووانه وتت چی؟ ئه_ 
  یت؟ که ڕنمایی باشیان ده+ 
  یه)دۆکی(یان  که  والواز و سیسه یه)ئۆکی(یان  که وه ه قه..بوون) دۆکی(و ) ئۆکی (  دووانه و  ئه

ری  فه  سه یان وایهردووکیان پ کترن،هه وو هاوڕی یهرین د و باشت نوانیان زۆر خۆشه..
ردووکیان  نی زۆر هه ه د  هیالک به و له  په م کارکردن به یه ،به ی خۆشحای وادووروودریژ مایه

  رگرن که کان وه  شته ت له زه  خواستی خۆیان له ن به که ز ده ندک جار حه  هه کات ،بۆیه دگران ده
  ..کرا ده پتن ئاسان قبووڵ نه الی کا مه ئه
رقای کار   ببینت سه وه ئ  که میشه  هه  کاپتن خوازیاره کات کاپتن دانیشت ئاگادار بن چونکه_ 
  ..بن

ئۆکی کراسکی شین  ..  و زۆر سیمایان جوان دیاره مۆ زۆر جوان خۆیان گۆڕیووه ئۆکی و دۆکیش ئه
   هه م به ب ی کاپتن به که وهی ک  شوه ردا بوو ،له سه و آوکی سپی له

ئاخر .. مان شوه ئۆکیش هه..داری ملوان سپی وپانتۆکی سپی درژ شینکی بریقه..که یه ئاتوونی
ریکی  خه.. چۆنن؟ ها کوڕینه( کردن   کاپتن سوکی ل .. کیان بپۆشیایه ی یه موو هاوشوه بوو هه ده

ستیان بۆ الی  ستان و سوی یاساییان بۆ کرد ده  وه شونی خۆیان ردووکیان له هه)  چین ؟
ی  ک نیشانه بیت وه ڵ کاپتن بدون ده گه رکات له  یاسایه هه مه ئه { وه رز کرده  به وه کانیانه کوه

  .}ن  ڕز سوی یاسایی بکه
  ...ین  که یر ده  سه وه ره شی ده چین به ده:( وه می دایه دۆکی وه

  !!کی تر  یه ن و بچن بۆ جگه ڵ بکه گه م له ن گاته که نه.. ک چ شون: کاپتن ووتی 
  .ین  کاپتن شتی واناکه وه یه دنیای نا به_ 

  وه رکردن پکه فه  سه هفت  هه3 بۆتان  کاتکی خۆشه( ر لوی و ووتی   سه وته نینک که کاپتن پکه
یری  چن سه  ده بۆچی  چی بووه: یی وتی وڕه ت  به وه وتبته یانی بیر که که ی قسه وه ک ئه  وهپ له..)
  ).ن؟ که  ده وه ره شی ده به
   ! ستاوه  وه که ماتۆڕه:  ووتیان  وه که یه  ماتی به

کیان  یرکی یه ئۆکی و دۆکیش سه..م و چاوی نیشت و ڕۆشت  ده یی له  توڕه واه م هه کاپتن پاف به
 و  ستاوه  وه که یه شتی ی ماتۆڕی که که یه ڕاستیئاخر .. چت کرد و ڕوانیان بزانن کاپتن بۆ کوێ ده

  وه ئه ( رز بۆووه نگیان ل به کان ده ره ئیش که..ستت  وه واوی ده  ته  به که یه شتی هاکا تۆزکی تر که
ڕوانی   کاپتنیان ده موویان له گشتی هه شتیاران به رپرسان و گه  و به که شتیوانه که)..؟ چی ڕووی داوه

بت؟ ئۆکی و دۆکی  ستت ؟ شتی واچۆن ده بت بوه ئاخر ماتۆڕ چۆن ده(پرسی ان ده کاپتنی ،له
دا  ریاکه ڕاستی ده  ناوه  چۆن له که یه شتی ن که ت به تا دیقه وه ئا  ئه..ئا (تیان دا  ڕوانیان دیقه

  ..)ستا  وه
  
  

                             
  
  

  چن بۆ ماسی گرتن  و دۆکی ده ئۆکی-2                                   
  



 

 چاکی  یستهیر بکات،ئاخر پو  سه وه یه یی ه  تووڕ  وای کردبوو کاپتن پاف زۆر به که ستانی ماتۆڕه وه
  بوو که وانینی ههمان ڕ ئۆکیش هه..چت  رۆژی پ دهدوو تا سم   النی کهش وه  ئه  که وه بکاته

  .ین   ده  هیچ نه ست له  ده من پم باشه: دۆکی ووتی..نت چاککردنی بخایه
 و  ره  به له په کان به ره ئیدی ئیشکه)  که  نیو ئاوه نه ده  هه که ره نگه ن له زووکه:(کاپتن هاواری کرد 

  که یه شتی گینا که بدرت ئه کان هه ره نگه بت له  ده  ڕایان کرد ،به که یه شتی ناری که که
   ڕووه وه که ره نگه می له هۆی تیژی ده  ،به که  نیو ئاوه  و فیان دایه هو ریان کرده نگه له.. وه سوڕته ده

  سانکی زۆر له که.. زیاتر ناڕوات وه  له که یه شتی قی،ئیدی که وی چه  زه  چوو له وه و خواره
گتر ن ی دوو ڕۆژ دره  بت نزیکه و پیه به.. وه داخه زۆر به(یان ووت  رخۆوه ده به دا له که یه شتی که
 مات ببوو  وه یه  تووڕی  دگران بوون ،کاپتنیش به مه  به که که خه..)ستمان به  شونی مه ینه گه ده

یری  ویرا سه یان ده  واقیان ووڕمابوو ،هیچیان نه وه شه که شتیوانه  که موویان به هه..ووت ده ،هیچی نه
وان  موو حالکدا ئه  هه  له بوو چونکه خ نه  زۆر بۆیان جی بایه که ره  ئیشکه ده..وی تریان بکات ئه
  ..ستاویش بت  وه که یه شتی ر که ت گه نانه ن ته ج بکه بوو کاری خۆیان جبه ده

 ئۆکی  دۆکی به.. چوون  که یه شتی ناری که و که ره گرت و به تیان هه ناز و سه ئۆکی و دۆکی خاکه
  !) زۆر بت وره  ماسی گه چت لره پ ده(ووتت

   دۆکی؟ یه  چی م پرسیاره ستت له به هم_ 
  ین؟ م بچین ڕاوی ماسی بکه ده..ئۆکی هاوڕم+ 

 پلت ،ئینجا ماسی  ک پارچه  وه وه منیته ر ئاوها الواز ده  هه دنیابه:  وتی وه نینکه  پکه ئینجا به
ک  خۆ تۆش وه.. نگ به ب ده: ی ووتی  هاوڕکه وه یه یی  توڕه به... که ک یه روه خۆیت هه بخۆیت و نه

  ).. وه ڕایه  گه وه یه  ئیزعاجی دۆکی به( من بیت  و نیت تاوا به ه  قه راز هنده به
و  گشتی ئه به .. رمه مک گه  که ئره.. کارکی خۆشه  بچین بۆ ماسی گرتن  وه  پکه م پم وایه  به+

  ؟ی چی ده .. وه بته رم بت ماسی زۆر ل کۆده ی گه شونه
   کوێ بوو؟  قوالپت له ئ باشه_ 
توانین  ک شیشکم بینی  ده یه  جگه م ،له که ر ئستا بۆت دروست ده یه ،هه مان نی  کشه وه بۆ ئه+ 
  . قوالپی ماسی گرتن وه ئه..ین  بکه  ئانین و قوالپکی پوه تکی توه په
  می بچوک؟ له ی به ئه_

  .. ره  ،وه یه م هه وه ئه..ها ها + 



 

ستوور بوو  ی زۆر ئه که که ژره مکی بچوکیان هنا  له وێ به  و له وه شی پشته  به  چونه وه پکه
   ڕووناکه  هنده یه ی ئاونه  ده ئره:(دا و ووتی ریاکه  ده وای کرد له ی هه یرکی ئاراسته ،ئۆکی سه

  )یه پۆلکی نی ، هیچ با و شه
زموونی پشوتریان  ر چی ئه گه ن،ئه  ڕاو بکه وه کرد پکه دهزوویان  مک بوو ئاره ئۆکی و دۆکی ده

ئ ( بۆ ڕاو،ئۆکی ووتی ر بچن  و هیچ ڕوونادات گه ستاوه  وه که یه شتی  ، ئاخر خۆ که یه  هه وه پکه
ت کاتک  تایبه  به موو کات باشتره هه و له شه  نیوه وه یه یی دنیا به: دۆکی ووتی) ی بچین؟  که باشه

  .کانی تر  کاته ک له  وه  ئاسانترهو شه زت ،ڕاو به به دهمانگ دا
  ین دۆکی؟ کان چی بکه یه ی بۆ دان و خواردنی ماسی ئه_ 

  ی له یه و خواردنی ماسی ڵ ئه گه ین له به ین و پارچه نانیش ده به نانی خۆمان ده+ 
 و   کۆی ماسیمان گرتووهبینی هاکا ده.. ماسی   له  پره ریایه م ده ،من دنیام ئه دایه که ژووره

  .ڵ خۆماندا  گه  له وه یھنینه ده
  ین ؟ مان بکه که گه سه) فالپ ( ی چی له ئه_ 
  )دۆکی وای پ باش بوو(ڵ خۆمان  گه ین له ی به ده+ 

ی  وه ریکی پاککردنه  خه که شتیوانه  که یر بکه ها ئۆکی سه ین ،ئه که  ئۆکی واده واته که_ 
{  ڕووی ل کردن و ووتی که شتیوانه م که ووت ،به ڕین و هیچیان نه ا تپهیدال  ،به کانه روانه په
  }. خته وتن بۆ من زۆر سه ،ئاخر دوو ڕۆژدواکه  پتان خۆشه  ئوه وه یه دنیایی به
  

    جوه وته دا که ریاکه ده  له که مه هل  به-3                            
  

  که یه شتی گۆپی که.. ڕۆشنی دیاربوو بوو ،مانگ به نیا زۆر تاریک نهم هشتا دو و بوو به شه نیوه
ش  که شتیوانه که .. وه  کاپتن و چاودیریشه وتوون به  گشتی خه کان به شتیاره داگیرسابوو ، گه

بت ئاگاداربن و   و ده وه ناره  که ته کانیش ڕۆشتونه ره  ئستا ئیشکه  ،به رزکردبۆوه ی به دووکه
  وه ڕنه  بپه که یه شتی ناری که  که ن له ده وڵ ده  هه یه  دۆکی و ئۆکی  که مانه م دووان له ون ،به خه نه

ویش  ه ،ئۆکی قه یه که  قوالپه وه  ،ئا ئه یه وه سته ده یان ،دۆکی شتکی درژی به که مه له نو به
ن  ی کاتک ماسیان گرت تی بکه وه  بۆ ئه یه ویش کیسکی پ ڕوات ،ئه  و ده دوایدا ڕی کردووه به
  .ڕۆشت ده) که گه سه( پاڵ دۆکیشدا فالپ ،له

  !!ڕی  تپه ووه  شتی له یر بکه دۆکی سه_
  یه  هیچ نی..یبینم  من ده مکه زانم ده ده+ 

  بینی؟  ده مه له و به ئه .. نگ به  ده به: ئۆکی ووتی 
  )ین  ناکهڕێ  زیاتر چاوه وه له: ( و ووتی وه ئۆکی خۆی نوشتانه

   یه .. زۆرباشه: دۆکی ووتی



 

  
 بۆ  وه یته  شۆڕی بکه  ورده یت و ورده ی ت بکه که  و کیسه که  و قوالپه که گه  سه وڵ بده ئینجا هه

 و  که  له ئاوه  نزیک بۆووه که مه له  به ناوی و ئۆکیش چووه..ی  ده..س ..دوو ..ک  یه .. وه خواره
  ت که یایداهه خه  دۆکی به  خۆوه دا بوو له و کاته  ناوی،له دایه ی ههکی کرد و خۆ یه دۆکیش خشه
  ).م  ڕێ ناکه  زیاتر چاوه وه من له:(م ئۆکی ووتی رگی پارزگاری بھنت به بچت جلوبه

  ر توشی کشه وت گه که وێ چ شتک فریامان ده ئاخر له.. بۆ نا(بوو وتی  ژا مک شه دۆکی که
  )بووین؟
توانین ماسی بگرین   ده م جۆره ت دانیشتوین ،زۆر ئاسان به  ئیسراحه ند به  چه یرکه سه: وتیئۆکی و

  یه  کمان نی یه و هیچ کشه
  یھنم؟ نه..ین  روابکه  هه واته_ 
  .   بۆ ماسی گرتن بووه  باشتری نه وه س شونی له  که دنیابه+ 

  .. بابۆین ی ،لخوڕه  وتیان هوپا ده وه پکه

  



 

ڕوانی هیچ  ئاخر چاوه..کردن  یری ده  سه وڕیانه مانگ ها.. ڕێ  وتنه  و که  جوه یان خسته که مه له به
 نیو   به کرد که ج بوو ،وایان پشبینی ده به یان بۆ ج که ،ئاسان کارهنجامکی نابت  ره ده

وڵ   سه وتنه ویان و کهر ل  سه وتبووه  که نده  و خه ن ،بزه ورانکی باش بکه توانن ده کاتژمر ده
یار دابوو که لن،ئاخر گه  دانه که یه شتی  که ی له وه  بۆ ئه وه ونه که  زۆردوور نه دان ،وایان بر  ب
  .بت شت نه ر گه  هه ک وایه  ب دۆکی و ئۆکی وه  جوه وته  چاک بت و بکه که یه شتی که
  

   وه یانه که می قوالپه ده  قرشک بوو به-4                             
  
ی  که مه کرد و ده ی پوه که ته گرت و په ی هه که دۆکی قوالپه..ستان  یان وه که مه له کدا به هی  جگه له

واوی  ته به کرد که گۆشتکی پیوه  ،پارچه وه که می قوالپه  ده  بکات بهی شتک وه  ئۆکی بۆ ئه ڕووکرده
ک   تاوه که  نان و شت بۆ ناو ئاوه  فی دانی وورده وته کات که و هاو وه ی شارده که می قوالپه ده

ڕوان بوون   و چاوه وه که  ئاوه دایه یان هه که ئینجا قوالپه..  شونکدا  له وه کان کۆبکاته ماسیه
  . بت  ک پوه یه تاماسی

  بت  پوه وره کی گه یه ی ماسی وهیوایه به: ئۆکی وتی
ر سوور  سه مان ماسی له که باخه  ته ی باشه ئه..ور بت م چه ت بهب ش نه وره گه: دۆکی وتی 

  ؟ وه کرته ده
  نین  که ده ردووکیان قاقا پ ئینجا هه

  ..! خواردنکی خۆش بیت مه بیت چ ژه ده_ 
   ڕاکشیت؟ که ر ماسیمان گرت ئاسنه  گه پت خۆشه+ 
  .ک ڕایکشم م بیگرم نه که ز ده حه..ئا_ 

   کوڕی باش ها ها ها ها ها که مه له په..( هات نینی  دۆکی پکه
   بوو  مک تووڕه ئۆکی که )  سته بوه(دا وتی که  ئاوه شتک کرد له ستی به دۆکی هه

  . گوم ل بت تیو بھه هه+ 
   . یه دوا نی ڕوانی هیچی له  ،جاوه  ئاگادار به وه ته وتوینه  زۆر دوور که که یه شتی که   له کوڕی مۆده_ 
    که ته  په انیانهڕو
  ؟  بووه می پوه ک ده یه هیچ ماسی_ 
   وه رته له  ده که ته په.. ها  ئه+ 

   ) ڕای کشه( ئۆکی هاواری کرد 
یان  وره کی گه یه  ماسی وه ریاکه ده ،له که ته  ڕاکشانی په وتنه ڕوانیان ل باو که ردووکیان چاوه هه

 توند  ئاگادار به(دۆکی هاواری کرد).. یه ۆری ماسیقرش ترسناکترین ج( وويك قش وابوو بینی
   به که ته په .. وه که  شیشه ستیان گرتبوو به  توندی ده  به وه ردووکیان پکه هه)  دۆکی  بگره که ته په
  یه واندا نی  توانای ئه  له هزه  به ستی کرد هنده هه .. ڕای کشه) دۆکی قیژاندی(واوی توند ببوو  ته

  وه  ئه دنیابه: دۆکی ووتی ..دا  ریان نه م به  ،به وه  نوشتایه وه ستیانه الی ده  له که ،شیشه
می دا بت   ده  له که چت قوالپه  زۆر درژ بت پ ده یه وه یان ئه.. یه وره کی زۆر گه یه ماسی
وت  یه ت و دهدات خۆی قوتار بکا وڵ ده  و هه شتووه  زۆر ئازاری گه که یه یبینی ئۆکی؟ ماسی ،ئه
وین ،دۆکی هاواری کرد  که ش دوای ده  ،ئمه یه ش ئاسان نی مه  ئه  بقرتن ،دیاره که می قوالپه ده
ڕۆژ  ماسی   چوارده وه رینه  به یه و ماسی ر ئه کشت ،گه  ڕامان ده که یه  دۆکی ماسی ئاگادار به(
دا  که  ئاوه  له که مه له جونت ،بهمان  ده که یه  ماسی  وادیاره  ،چونکه خۆین باس بیگره ده



 

  که مه له  ئاستی به  له که  ئاستی ئاوه وه که موو الیه  هه چوو ،له ریک بوو ئاوی ت ده ،خه  وه سوڕایه ده
  ..  و ئۆکی و دۆکی هاتبوو   ،ڕووه رزتر ببۆوه به

  
م  که چاوه(ستا   هاواری ل ههیان بینی ،دۆکی که یه  و ماسی که ر ئاوه  سه وته  که که یه ری ماسی سه

  یرکه یت ،سه ده ری نه  ،به دیووه م نه وره ت ماسی وا گه قه( ئۆکی و وتی  ڕووی کرده..)  تیمان به یارمه
  ..جوت  ند خرا ده ش چه که مه له  به بزانه

 ،تا  بۆوه م ده  پش چاویان که س له که یه شتی کانی که بوو ،ڕوناکی گۆپه ریک بوو وون ده مانگ خه
توانی  یانده م نه وت،دۆکی و ئۆکیش ترسیان ل نیشتبوو به که رده  بچوکتر ده که یه شتی جون که ده
  .رداری بن ستبه ئاسان دهدا  یه وره  گه و نچیره م ئه رده به له
  

  دا که وره ریا گه ده  نوقم بوون له-5                              
  

کی  یه ر ماسی رامبه به ڕی نوان ئۆکی و دۆکی له شه..گیرسابوو  دا هه که رهو ریا گه ده ڕ له شه
ردوکیانی   هه که  ،شیشه بۆوه ده هش ل ن که یه  گرتبوو ،ماسی ستیان توند پیوه وان ده دا ،ئه وره گه

دا  که ریا کش و ماته ده ی تر ،ئستا له  الکه ش له که یه کی و ماسی الیه وان له  ،ئه ستبۆوه  به وه پکه
م  بوو به یان پ خۆش نه مه رچی خۆیان ئه  ،گه وه ته نھا ماونه رخۆیان ته هه که یه شتی  که دوور له
  ره فه نده مه هتووت خراترین ش ڕۆشت ده  خرا ده ش هنده که یه  زۆر کتوپر ڕووی دا،ماسی که ته حاه

 ڕۆشتبوو   و دواوه واوی ڕووه  ته  به که گه دوایدا ،توکی سه ش به که مه له بت،به کی دوور ده و ڕگایه
  .ڕ کردبوون موو گیانی ته  هه که ی ئاوه وه رزبوونه ،پرژه و به

  ستوره  ئه ته و په ر ئه هه..رسوڕمان بوو کردن جی سه کشی ده دوای خۆیدا به جۆرک به  به که قرشه
  که گه دا،سه ده ریان نه کش ببوون و به دوایدا به ک مۆزم به وانیس وه کرد ،ئه موولی ده حه  ته بوو که

  ستا   بینی هاواری ل هه  ،ئۆکی که وه ریاکه  ده وته دا که  و هزی ئاوه و پرژه موو ئه ههنجامی  ره ده له
  )ها  ئه.. ئۆو (
یان ت  که  کیسه  بت که ه نجه و  مه ری ئه چوو سه  ده وه  له وت که کی کهری ئۆ رسه پ شتک به له

 جار  ن ،دۆکی باشتر بوو چونکه  گرتیان تی بکه رار بوو که ی قه یانه و ماسی کردبوو بۆ شونی ئه



 

  دگرانیان ب هیواش  له واو جگه  ته وه ر بپچت ئه  گه کرد ،چونکه شی ده که ته یری په جار سه
  ی  مه دا گه که  ئاوه له)  که گه سه(فالپ..بن ده

  
  ی نابه که کوه..ری دا  ستی شل کرد و به  ده وه یه ری هۆی بریندار بوونی سه م ئۆکی به کرد ،به ده

وت،ئا تۆ   که ست نه ماسیمان ده( ووتی وه یه ماوی نگکی خه  ده  و به ب ئومدانه .. وه یه ری کی سه الیه
 بۆ الی  وه ڕینه ڕێ با بگه لی گه..(دۆکی پی بی .......)م   گرتمان دۆکی به ،خۆ ئمه  بۆسته

ستاون بۆ  دا وه ریاکه  کوی ده و شونی خۆیانی کرد له یرکی ئاراسته دۆکی سه)  که یه شتی که
 ئاو زیاتر هیچ   له یر که سه..ئا ئۆکی : ( وتی کدایه یه  چ ئاراسته یان له که یه شتی ی بزانت که وه ئه

  ). ئاو  له  ،هیچ شتک نابینم جگه یه دیار نی
   کوێ بت ؟ ی کاپتن پاف له که یه شتی ی که ئه_ 
   .. چاو داباوه  زۆر له وه داخه به+ 

ستکی ڕاکشا و  یرکی کرد و ده ئۆکی سه)  ؟ یه  کوێ  له که یه شتی کوا که(دۆکی قیژاندی 
  ).ینبت بۆ  ده وه لره(ووتی

  تۆ دنیایت ؟_ 
  . هاتین ووه  له ئمه..  به+ 
کانیان  یه ی خواردنی ماسی وانه موو ئه هه)..ڕۆشتن ری نه  سه زیاتر له...( بۆین  ووه  با له واته که_ 

  )  که  نو ئاوه ره یان ده هه(ک خۆی پیان مابوو ،دۆکی وتی ت کردبوو وه
  هوپ  ..س ... دوو..ک  یه
  هوپ..س ...وو د..ک  یه

ئۆو ..  بۆوه ،ڕۆژ دهوتن بوو  رکه ریکی ده کرد و گزنگیش تازه خه ریک بوو مائاوایی ده مانگ خه
شدا هیچ  وه ڵ ئه گه رقاڵ بوون ،له  سه وه یه و ماسی وان به بوو ئه کی زۆره یه ند ماوه چه
چت ئستاش   پی ده یه وره  گه یه و ماسی بت ،ئه تی نه  ماندوویه  له بوو جگه وتکیان نه ستکه ده

ر هات ،ئۆکی   سه زانیان چی به  و نه وه بینیانه  بدوا نه وه م له  بیت ،به وه مه  ده ی به که قوالپه
 منیش  یر بکه سه: (دۆکی وتی !!) ڕه موو گیانم ته ها خۆ هه ئه:( یرکی گیانی خۆی کرد و وتی سه
   : وه  پرسیاری کرده بارهدۆکی دو ).. ڕه موو گیانم ته ک تۆ هه وه
  )یبینیت؟ مان ؟ ئه که یه شتی پم وتی کوا که(



 

  
  کرد ،هیالکی به دی نه کی به یه شتی م هیچ که  و به وه ی کرده ریاکه یرکی ده جارکی تر ئۆکی سه

ما   نهمولم حه  زیاتر ته وه من له: ( ئۆکی کرد و وتی دۆکی رووی له.. دیار بوو وه ردووکیانه سیمای هه
ل و  ریکی فێ دانی که ر خه مابوو ،زوو زووش هه  توانادا نه دۆکی هیچی له)  زۆر زۆر برسیمه..
ال دروست  ش ترسی له ریاکه یی ده وره دات ،گه مابوو فی نه ،هیچ نه بوو  که مه له کانی نو به له په

ویست ناسرابوون  سی خۆشه  کهک دوو دا وه که یه شتی  که ی له سه و دوو که تا ئه وه کردبوون ،ئه
دا زۆر  وره کی واگه ریایه  ده بن ،ئومدی ڕزگار بوون له دا تووشی نوقم بوون ده ریاکه ده  له ریکه خه
ریان  وروبه  ده کیش له یه شتی هیج که..یه  کیشیان پ نی یه وه  ،هیج خواردن و خواردنه ته حمه زه

شت ،دوای  گه ده نه ی ئۆکی و دۆکی ت یانه رونی ده و باره هیچ له له)  که گه سه(فالپ..یه  دیار نی
نوسی خۆی  ویش چاره ستابوو ،ئه دا وه که مه له  سوچکی به  ،له که مه له  به وه یانده ی خۆی گه وه ئه

  .وان ست ئه  ده دابووه
  

  ڕۆشتن ک ده یه شتی  و که  ڕووه-6                                  
  
 و  یه ت شتکی باش نی به  ،هه یه ی ئۆکی و دۆکی که مه له  به وه  ،ئه ستاوه دا وه ریاکه هد مک له له به

ریک بوو  یان خه که شته گه .. وه سوڕانه کی زۆر بوو ده یه درژایی ماوه  ،به کردووه کارکی باشیان نه
 هۆکارکی  وه  و خواردنهبوونی خواردن نه..ماندوو .. ڕوویاندا دیار بوو  هیالکی به..هات  کۆتایی ده

ی  مک بت نه زرۆی شتک بت و ده ی تامه وه ک ئه ش وه که گه یان بوو ،سه تری هیالکی و ماندوویی
 بووبت  وه زرۆی ئه چت تامه ر بوو ،پ ده  گوزه یی له میشه زووی هه خواردبت ،ئاخر فالپ ئاره

نین بوون  و پکه  بزه م به  ده میشه کوتر هه ون ،وهکدا دانیشتبو پاڵ یه نگانه له ده ئۆکی و دۆکی به..
 ڕوون  نده وه  ئه ریاکه تا ده ره شکی تری برستی و تینوتی بوو ،سه ،بهمگین چی ئستا مات و خه که

کان زیاتر و خراتر  پۆله چت شه ستی پ کرد ،پ ده پۆل ده چی ئستا شه  که یه تووت ئاونه بوو ده
ی  کان وجوه پۆله ر هرشی شه  به وتبووه  که که مه له رزین ،ئیدی به له ده هردووکیان ه بت،هه



 

دا ئۆکی  وکاته ،له که مه له راغی به ر ئاستی قه  سه هاته کان ده پۆله تکچوو ،زۆرجار ئاوی شه
راتر دیان خ)  ؟ یه که یه شتی  که وه بینی ئه ده) ستی ڕاکشا ده(تا  وه ئه..ها  ئه:(قیژاندی و ووتی

  .دا،خۆیان سازکرد  لی ده

  
ی گرتبوو  که کی تری کیسه شاند ،ئۆکیش الیه وه  و ڕای ده وه یه ستی ده ی گرت به که  سووره دۆکی کیسه

  )؟ ی کاپتن پافه که یه شتی  که وه ئایا ئه..( پرسی رخۆوه به ،له
  }وان بیت ی ئه که یه شتی  که وه م ئه ڕ ناکه باوه{

 و  وه  ژووره  شونی چوونه  به دا دیارن ،بوانه که یه شتی  که ن و لهسانکی تر کان که ره ئیشکه
 شونی  ریان له  ،دوو ئیشکه یه  هی ووتکی بگانه یه شتی و که  ئه  ،دنیابه دا دیاره ئاکه

  تکایه..ن  تیمان بده یارمه(موو هزیان هاواریان کرد  هه دی کرد ،ئۆکی و دۆکی به چاودری به
  وه  نزیک بوونه که یه شتی  که واوی له ته کرد ،به موو توانای خۆی هاواری ده  هه ئۆکی به) تی یارمه

ستا   وه که  کاپتنه وه ناره که له } وه نه ده کانمان ده وه کاندنه می شه کان وه ره ها ئیشکه  ئه یرکه سه{..
  که ر ئاوه سه  له یه  چی وه ئه{: ووتی رخۆوه به له..وری  چوارده سکی تر له ند که کرد،،چه یری ده بوو سه
  کووه کی کوێ بن؟له  خه وانه بت ئه ئه .. گکی تدایه س و سه  دوو که مکه له  به وه ها خۆ ئه ؟ ئه

  }ی بۆ وا ماتن؟ هاتبن ؟ ئه
 همن  که یه شتی که ، وه ره  سه ردووکیان بھننه  هه  و داوای کرد که وه  ئاوڕی ل دانه که رپرسیاره به

زۆر .. چوون  که یه شتی و که ره ،ئۆکی و دۆکی به که مه له  نزیک به شته  و هواش هواش تاگه بۆوه
  یاندنیانه دان و گه تکی درژیان بۆ هه و ڕووی چوون ،په ره  به وه یه یی ئاماده دخۆش بوون ،به

 ژر بای  ی خسته که گه  ،دۆکی سه که یه شتی  نو که وتنه رکه ارام،ئۆکی و دۆکی سهشونی ئ
ن  که زانینی شت ده ز به ی حه سانه و که  ،زۆر له که یه شتی  نو که شیان خسته که مه له به..

  شتن چونکه گه م ئۆکی و دۆکی هیچ ت نه به) کی کوێ بن؟ خه(یان پرسی رن ده قورتنه وخۆهه
لک جیاواز بوو  کانی گه رنشینه وو هاوکات زمانی سه هاتب وه ووتکی بگانه  له که یه شتی که

  :و الی کاپتن برد ،کاپتن پرسی  ره ،ئۆکی و دۆکیان به
  }؟ وه ته وتوونه تان دوور که که یه شتی  که  له ئایا ئوه{

وام  رده  ،به وه می دایه دۆکی بوو وا وه) ین  که ی کاپتن پاف کارده که یه شتی که  له ئمه( 
ی زیاتر  نداکه ی هۆه وه دریژکردنه)ندا ...ه..هۆ .. یه ندی کی هۆه یه شتی تی کاپتن پاف کهش که(بوو
 ئستا  ر له  نیو کاتژمر به ئمه: و وتی ی دایه رپرسیارک هه  بوو کاپتن ت بگات،به سته به و مه به
  .ڕین الیان دا تپه به

  وان بوون؟  ئه وه  ئه دنیایت که: کاپتن وتی



 

واوی  ته ریک بوو به  خه که یه شتی یرکی کردن ،که ر ئۆکی و دۆکی و سه  سه رنجی خسته ن سهکاپت
م  بت ئه  ده ئمه..  دواوه وه ڕره بگه: و وتی که رپرسه  به  رووی کرده وه یه  دنیای ستا ،به وه ده
   شونی خۆیان وه ڕنینه  بگه سانه که
  یان به که ،ماتۆڕه وه ڕنه گه ر ئستا ده  هه ند و نیسانی دا که وه ندی دانه زامه ری ڕه  سه که رپرسه به

  ،به زۆر دخۆش بوون که یه شتی ی که وانه هی پچ  جوله  ،ئۆکی و دۆکی به وه  سووڕانده وه وانه پچه
:  وتی که ،کاپتنه)مان ؟ که یه شتی  الی که وه ینه گه  ده  ئمه واته که: (وتیان   وه یه نین و خۆشی پکه
 هاواری خۆشیان  وه نینه پکه به..)  باسی کرد که رپرسه  به م بینی که یه شتی و که منیش ئه..  به

زم  به ش له که گه  شونی خۆیان ،سه وه ڕنته یان گه  کاپتن ده  دنیابوون که وه ستا ،ئیدی له ل هه
  -:کاپتن ووتی .. بۆوه رزده وان به و هاواری ئه

ئینجا ڕووی ..)ن   و خواردنیان بده که  چشتخانه نه  شونی دیاری کراو بیان به ینه گه ئستا تاده(
ن  وبده  ،هه موو گیانیشتان ئاوه ها خۆ هه ئه..ئستا بچن نان بخۆن :  ئۆکی و دۆکیش و وتی کرده

   ئمه مه  ئه  کهم د بواناکه قه .. یه ڕ نی  هیج جی باوه مه ئه( وتی وه  بزه ئۆکی به.) خۆشتان بگۆڕن
  .)مان که یه شتی  الی که وه ڕینه بین و بگه

  
   بۆ الی کاپتن پاف وه ڕانه  گه-7                                 

  
ڕان  گه دوای ئۆکی و دۆکی دا ده وان به ئه!!!.. ند خۆشه ی کاپتن پاف چه که یه شتی نو که ڕان له گه
بوو الی کاپتن پاف  ی هاوڕکانیان ده و کاته کردن ،ئه بیریان دهموویان  یانی هه مۆ به  ئه به..

و  بت ئه ده( خۆیان   پرسیار کردن له وتنه موویان که بوون ،هه  بن ئۆکی و دۆکی دیار نه ئاماده
وانی تر   جگادا نوستبن ،ئه  له و کاته  تا ئه چوو که  ده وه یای بۆ ئه ،کاپتن خه)  کوێ بن؟  له دوانه
کانیشیاندا نین ،کاپتن بیاری دا خۆی بچت بۆ پشکنین  وه  کوخی خه ت له نانه  ته ایان کرد کهدنی
  .. ببینن که شته  گه ت له زه وت له تانه ئاوا ده_ : وتی رخۆوه به ،له
و دوو  ڕن بزانن ئه ش بچن بگه ئوه: بوون ،کاپتن ووتی وێ نه م ئۆکی و دۆکی هیچیان له به

ن و  خزه  و مه چشتخانه..ڕان ،زۆر شونیان پشکنی  شونیاندا گه لک به ، گه وه ۆزنه ناد یه سپه
  ڕان ،به ت بۆ فالپیش گه نانه ،تهیان پشکنی که یه شتی موو که هه..کان وه موو کوخی خه هه

ناکاو  چی له ،کهڕین  گه ما نه موویان شوین نه رهه بوو، هه ویش دیار نه  ئه وه یه دگرانی
  ) یه مکیش دیار نی له خۆ به..ئۆو:(رکیان هاواری کرد  هئیشک
ران  گه ،کاتک کاپتن له) یه ردیار نی شدا بوو هه  لره ی که درژه ته و په ئه :( ی دایه ککی تر هه یه

  کک له ی یه وه ی کاپتن هیچ بزانت دوای ئه وه ر له  ،به وه  ئاگادارکرایه مانه موو ئه هه دا بوو له
کاپتن : (مدا ووتی وه له) ؟ وه ته  ئایا هیچتان دۆزیوه که(کانی بینی پرسیاری ل کرد  ره کهئیش
ق بوو   بوو چاوی زه مه  گوی له کاپتن که) یه ش دیار نی درژهکه ته مک و په له به
  ) شتی وانابت؟.. ڕۆشتبن که مه له به بی به( پرسی وه یه رسامی سه ،به
  . کاپتن  وایه وه یه دنیایی به+ 

   گوایه  ،کاپتن لی پرسین که یه مکیش دیار نی له  به یرکی کرد ،دروست وایه کاپتن پاف سه
م   ده ش ،کاپتن به که ت چاودره نانه یبینیوون ته س نه خر که م نه به..یان بینیوون  سیان نه که

  .. خوا جوانه به:  وتی وه ڕۆشتنه
  رچاوی له  هه وه کردنه م قسه ده ڕن ،کاپتن به  شونیاندا بگه دا به اکهری  ده بیاریان دا ئیتر له

 بۆ  که ریه  بۆن هه ئوه!!!! مک نابینم  له من هیچ به: ( ووتی  وه که یه یی  توڕه به بی بوو  ریاکه ده
 ئۆکی و دۆکی ڕۆشتن ( یه  چی له سه  کون و مه یویست بزانت له کاپتن ده) ر کاری خۆی سه



 

زیز  سانک بوون زۆر دیار و ئه وان که مک ،ئ خۆ ئه له  به  و به وه ئاخر بۆچی پکه).. وه داخه به..

 باشترین و  وانه ئاخر ئه..یان وه م بۆ دۆزینه ده وک ده موو هه هههاتبت ؟ ر نه سه بی هیچیان به..
  .رک بوون ویسترین دوو ئیش که خۆشه

  
الی  کی کاپتندا به یه وه  ئاوڕدانه له..را  ی کاپتن پاف دا ئاوها گوزه که یه شتی  که  له و ڕۆژه ئه
  ناس له کی نه یه شتی تی دا که  باشتر ڕوانی ،دیقه که..یری بینی   شتکی سه وه ریاکه ده
  ..تووت .. تووت  ستی کرد به ده ..  وه ی کاپتن پاف نزیک بووه که یه شتی که
   ؟ وه که مه له  الی به یه  ک وه ی ئه  ،ئه دایه که یه شتی  نو که مک له له  به وه ها خۆ ئه ن ئه یر که سه_ 
  وان بن؟ تۆ بی ئه..  ڵ دایه گه یان له که گه  و سه یه  ئۆکی و دۆکی وه خۆ ئه..ئۆو + 

  )هی  ..  هاوڕکانمانه وه هی ئه..(کرد   هاواریان ده وه موویان پکه کان هه ره ئیش که
مان شت  ش هه که یه شتی سانی تری نو که  ،که وه رانده یان له  و ده رز کردبۆوه کانیان به کوه
  د کردارانه ی به هه( بینینی هاواری کرد  کاپتن که..  ی کاپتن؟ به ئه .. رز کردبۆوه کانیان به کوه
تن و  المه وو ،کاتک بینی سهیان زۆر دخۆش ب وه ڕانه  گه  به وه  ده م له به)  کوێ بوون؟  له وه ئه
رببێ  ک دخۆشی ده وانی بینی وه  خۆشحاتر بوو، فالپیش کاتک ئه وه  ناخه ش ساخن له له
بوو   کوێ بوون ؟ ده  له  بوو که وه  کاپتن پرسی ئه م پرسیار که که یه..ڕین  وه ستی کرد به ده
 وا  ر هاتووه سه چوون بۆ کوێ و چیان ل به   که وه لی بۆ کاپتنی بگنه سه  تروته ردووکیان به هه
ها  ئه: (شاندو و وتی رکی ڕاوه  کاپتن سه وه یان گایه که  باسه ، که بۆوه ده  کاپتن ئارام نه بوایه نه
) داون  قوتی نه وره کی گه یه  ماسی ر بن کهوووکبت ش زووی ماسی گرتنتان بوو ،ده  ئاره  ئوه واته که

موو  ی دۆکی و ئۆکی هه وه ڕانه نین ،گه که ی کاپتن قاقا پده یه م قسه دۆکی بههاوڕکانی ئۆکی و 
  یه ندیی یوه و په دا به یان ده  جارکی تر درژه چونکه.. ر و هاوڕکانی دخۆش کردبوو ئیشکه
  :رقان هاواری کرد  سه وه وانه موو به  بینی هه وریان دابوون ،کاپتن که ده..یان  یه یی وه پکه

ش  ن و ئوه ر بکه به رگکی ووشک له تتان و جلوبه   شونی ئیسراحه نه ڕاکه..س ..دوو..ک  یه..ی  ده{
 ،ئاخر خۆشی  وه ی بکاته یان هشت کاپتن دوباره ئۆکی و دۆکی نه}  وه الی کاری خۆیه س به رکه هه
 هاواریان کرد  وه موو پکه ان ههک ره ئیشکه.. بوو ،همن ببۆوه  نه  زیاتر توڕه وه  کاپتن له خۆیان که له
ئیتر .. دخۆش بوون  زعه م وه موویان به هه..وت  ڕین دوایان که  وه فالپیش به.............) ال یه..(
 خۆشی  ش به ئمه{کاپتنیش هاواری کرد .. تووت تووت مائاوایی ل کردن   به که ناسه  نه یه شتی که



 

ین و  که واو ده مان ته که شته  گه وه که یه شتی ی که وه ونهی ئۆکی و دۆکی و چاک بو وه ڕانه گه
  ....بین وام ده رده به

          
  
  

  ڕزگار عبدالکریم: ندی بۆ کوردی   هۆه رگرانی له وه
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