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 lهەر پەلەپەلەم بوو بچمە چ شوێنێ جانتای بکڕم ،ئەدی
ئەوە نییە دەرگای قوتابخانەکان کرایەوە ،زۆرم پێخۆش بوو
جانتایەکی مندااڵنەی کوردی بکڕم ،بەاڵم لەگەڵ دایکم
هەموو بازاڕمان کرد شتێکی وامان نەدۆزییەوە ،بۆ ئێوارە کە
باوکم گەڕایەوە جانتایەکی زۆر جوانی ئانای بۆ کڕی بووم،
ئێوە ئانا و ئێلسا دەناسن ئەو دوو خوشکەی فیلمی فرۆزن،
کە ئێستا هەموو کەلوپەلێکی مندااڵن وێنەی ئەوانی لەسەرە،
بۆ ژمارەی داهاتووی نایە چیڕۆکی فیلمەکەتان بۆ باس
دەکەم دەزانن چەند خۆشە ،من بەخۆم دوو جار لەگەڵ
باوکم چوومە سینەمای بۆ سەیرکردنی ،ئەرێ بەڕاست ئێوە
قەت دەچنە سینەمای بۆ سەیرکردنی فیلم ،دەزانن ئێستا
فیلمی ئەنیمێیشنی مندااڵن لە جیهان لە پێش پێشەوەی
فیلمەکانە ،وەلاڵ من زوو زوو لەگەڵ خوشکم و دایکم و
باوکم دەچین بۆ سینەما ،ئێستا بەم زووانە فیلمەکی نوێی
باربی دێتە سینەما ،بەاڵم ترسم هەیە لەبەر مەکتەب
نەتوانم بچم ،ئەگەر لە رۆژەکانی پشوو بچم.
 lهاوڕێکانم لە ژمارەی پێشوو باسی
ئەوەم کرد بۆ ئەو ژمارەیە پیرەمێردی
شاعیرتان پێ دەناسێنم ،ئەوە باسی
ئەو پیاوە مەزنم بۆتان کردووە،
چەند بابەتێکی تری سەرنجراکێش و
جوان ،خۆتان لە کاتی دەکەوێتە بەر
دەستان بیخوێننەوە با من باسیان
نەکەم.
 lدەزانن ئێلگەکەشم گۆڕی،
دایکم بەرگدروویەکی زۆر باش
دەناسی زۆر زوو بۆی دوریم
دەزانن چەند جوانە ئەوجارە،
هەر جلەکانیشم گۆڕی ،زۆر
کەیفم پێی هاتووە ،بڕوا
ناکەن چەند خۆشە کە
جلێکی نوێ لەبەر دەکەی.
 lدەی هاوڕێیانم با
زۆرتر درێژی نەکەمەوە،
لەم ژمارەیە هەندێک
گۆڕانکاری بچووک
ڕوویداوە ،دەست و پەنجەی
هەردوو هاوڕێیانم خۆش
بێت کاکە بیهنام و مامە
موراد دەزانن چەند بە منەوە
هیالک دەبن ،ئێوە هەست بە
ماندووی ئەوان ناکەن ،بەاڵم هەر من
ئاگەدارم هەتا دەکەوێتە چاپ چەند بە منەوە
هیالک دەبن .لە بیرم چوو فێرە ئیمزای خۆتان
بوون دەی ئەوە من بە ئیمزای خۆم بەجێتان
دەهێڵمەوە .بای بای
“نایە”

خاوەن ئیمتیاز
سیدار ئێجێنسی
راوێژکار
عەوف عەبدوڕەحمان
سەرنووسەر
رەهێڵ رەشید
بەڕێوەبەری نووسین
گەیالن عەبدوڵاڵ
بەڕێوەبەری هونەری و
گرافیک و نیگارکێش
بێهنام بابازادە
دیزاین
مراد بەهرامیان
هەڵەچن
شێرزاد فەقێ ئیسماعیل
ستافی نووسین
ژوار رەفیق
رێبین ئەمین
توانا کەریم
لە سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کوردستان بە ژمارە متمانەی ٧٨٢
تۆمارکراوە
ناوونیشان:
هەولێر  -دووسایدی عەینکاوە

www.nayakids.com
info@nayakids.com
Facebook: Nayakids

Tel: 07508332233 - 07508334433
Sponsored by
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مرواری و زەوی
نووسینی :سارە تالیب سوهەیل
وەرگێڕانی :عەوف عەبدوڕەحمان
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زیــن لــە نــاو دەغڵەکــەدا و لــە نێــو گوڵەگەنمەکانــدا خەریکــی یاریکــردن
بــوو لــەو کاتــەدا ،چــاوی بــە باڵندەیــەک کــەوت بەئاســمانەوە لــە فڕینــدا بــوو
ئەمیــش بــە سەرســامییەوە چاودێریــی مەلەکــەی دەکــرد و بــە مەبەســتی
سەنجڕاکێشــانی باڵدارەکــە چنگــێ دەنکــە گەنمــی بــەرەو ئاســمان هــەڵ دا.
زیــن لــە کێڵگــە گەورەکــەی باپیریــدا و لــە نێــو دەغــڵ و بێســتانەکاندا
گــەورە بووبــوو بابیشــی لەگــەڵ باپیــری لــەو کێڵگەیــەدا کاری دەکــرد ،دایکــی
و داپیریشــی بــە دەســت حەســیریان دەچنــی و جلوبەرگیــان دەنەخشــاند
تاوەکــو ئەحمــەد (کــە بــرای زینــە) بیانباتــە بــازاڕی گوندەکــەی نزیکیــان و
لــەوێ بیانفرۆشــێ.
کێڵگەکــە زۆر گــەورە بــوو و کرابــووە چەنــد بەشــێک .بەشــی هەرە زۆریشــی
بــە داری مزرەمەنــی (پرتەقــاڵ و لیمــۆ و اللەنگــی) چاندرابــوو و ئەوەی تریشــی
کرابــووە گەنم.
هــۆری ئاژەڵەکانیــش جوانتریــن گۆشــەی کێڵگەکــە بــوو و زیــن هــەر کاتــی
بیویســتایە دڵخــۆش بــێ بــۆ ئــەوێ دەچــوو و لــەوێ لەگــەڵ مریشــکەکان و
کەڵەبــاب و جووجەڵــەکان گەمــەی دەکــرد و کــە کەرەکــە پشــتگوێی دەخســت
و گوێــی بــە قۆشــمە و گەمەکانــی نــەدەدا ،ئــەم پەســت دەبــوو.
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بەاڵم ،ئەم جارە زین شتێکی دی کە پێشتر نەیدیبوو.
ئــای لــەوە !!..مەلێکــی گــەورە بــە بریســکەیەکی ئاڵتوونینــەوە
دەدرەوشــایەوە!!
بــۆ چرکەســاتێک زیــن وای زانــی کــە ئــەوە تیشــکی هەتــاوە،
بــەاڵم کــە باڵدارەکــە وردەوردە لێــی نزیــک بــووەوە بــۆی دەرکەوت
کــە ئــەو بریســکەیە لــە دەندووکــی باڵندەکــەوە دەردەچــێ.
دەنکــە گەنمــەکان ســەرنجی مەلەکەیــان ڕاکێشــابوو ئەویــش
لەســەر زەوی نیشــتەوە بــۆ ئــەوەی هەندێکیــان لــێ بخــوا.
لەو کاتەدا زین ئەوەی بینی کە هەرگیز نەیدیبوو...
خوایــە گیــان ئەمــە چییــە !!...ملوانکەیــەک لــە مرواریــی زێڕیــن!!...
چەنــد نایابــە ...چــۆن ئاوەهــا مەلێــک دەتوانــێ ملوانکەیەکــی لــەم
جــۆرەی دەســت بکــەوێ...؟! بێگومــان لــە خانمێکــی دەوڵەمەنــدە
گونــدە نزیکەکــەی دزیــوە بەبــێ ئــەوەی بزانــی بەهــا و چیڕۆکــی
ئــەو ملوانکەیــە چەنــدە و چییــە...

زیــن لــە باڵدارەکــە نزیــک بــووەوە و هەوڵــی گرتنــی دا ،بــەاڵم باڵندەکــە
فــڕی و لەســەر لقــی دارێــک نیشــتەوە ،ئەمیــش دوای کــەوت وەک هەوڵێــک
بــۆ زانینــی نهێنیــی ئــەو ملوانکەیــەی مەلەکــە بــۆ چرکــە ســاتێکیش بەجێــی
نەدەهێشــت.
بــەاڵم مەلەکــە چــوو لەســەر دارێکــی تــر نیشــتەوە .دوای ڕاونانێکــی بــێ ئــاکام
زیــن هەســتی بــە ماندوویەتــی کــرد .بێگومــان دەبــوو وا بــێ ،بەهــۆی تیشــکی
ســووتێنەری هەتــاوەوە ،ئیتــر هەســتی دەکــرد خــەوی دێ ،بۆیــە لــە ســێبەری
دارێکــدا ڕاکشــا و کەوتــە خەوێکــی قووڵــەوە.
لــەو ســاتانەدا نەنــە (ڕوونــاک) و خۆشــیی کچــی (کــە دایکــی زیــن بــوو)
خەریــک بــوو لــە ئامادەکردنــی نانــی نیــوەڕۆ دەبوونــەوە (داپیــرە ڕوونــاک
خواردنەکــەی ئامــادە کــرد و خۆشــی خوانەکــەی ســاز دا) ئینجــا هەردووکیــان
بانگــی باپیــرە ســالم و ســەرداری کــوڕی (کــە باوکــی زینــە) و مناڵــەکان (زیــن
و ئەحمەد)یــان کــرد.
نایە 5 l ٥

هەمــووان لەســەر حەســیری نانخواردنەکــە ئامــادە بــوون زیــن نەبــێ .بۆیــە
خۆشــی گەڕایــەوە کێڵگەکــە تاوەکــو بــە دوای کچەکەیــدا بگــەڕێ و بیهێنێتــە
ســەر ســفرەی نانخواردنەکــە .خۆشــی زۆر گــەڕا تــا لــە کۆتاییــدا زینــی لــە ژێــر
ئــەو دارەدا دۆزییــەوە.
خۆشی :کچە خۆشەویستەکەم ...کچە خۆشەویستەکەم ...زین.
هەستە ...کاتی نیوەڕۆژەیە و هەمووان لەوێدا چاوەڕێت دەکەن.
زین :ببوورە دایە ...خەو منی بردەوە و هەستم بە کات نەکرد.
خۆشی :گوێی مەدەرێ خۆشەویستەکەم ...با بڕۆین...
زین :دایە ،دەمەوێ شتێکت پێ بڵێم.
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خۆشــی :کاتمــان بــە دەســتەوە نییــە .تــۆ
دەزانــی کاتــێ یەکــێ لــە ئەندامانــی خێــزان
لــە کاتــی نانخواردنــدا دوا دەکــەوێ باپیــرەت
تــووڕە دەبــێ ،چونکــە ئــەو زۆر حــەزی لــە
ڕێکوپێکــی و ڕێزگرتــن لــە وادەی نانخواردنــە.
ئەمــەش بەشــێکە لــە ڕەوشــتەکانی نانخــواردن.
تــۆش زۆر بــاش ئەمــە دەزانــی کچــی خــۆم.
دەی بــا بڕۆیــن...
زیــن :باشــە دایکــە ...لــە ڕێــی گەڕانەوەمانــدا
بۆتــی دەگێڕمــەوە.
زیــن ،بــەدەم ڕێــوە ،هەمــوو ئــەوەی بــۆ دایکــی
گێڕایــەوە کــە دیتبــووی ،بــەاڵم کاردانــەوەی
دایکــی بــەو شــێوەیە نەبــوو کــە زیــن چاوەڕێــی
دەکــرد.
خۆشــی :ئازیزەکــەم زیــن ...ئەمــە خەونێکــی
خۆشــە .خەوتنیــش لــە کێڵگــەدا کاتــێ کــە ئاســمان
لێفــەت دەبــێ و زەوی پێخەفــت دەبــێ وا دەکا
جوانترینــی خەونــەکان ببینــی .تەنانــەت ئەگــەر
نەشنووســتبی خەیــاڵ هەندێــک جــار هاوشــێوەی
خەونــی خۆشــە.
زیــن :نــا ...نەخێــر دایــە ،ئەمــە ڕاســتییە نــە خــەوە
و نــە خەیاڵــە.
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کــە کــچ و دایکەکــە گەیشــتنە الی خوانەکــەوە ،هەمــووان لــە چاوەڕوانیــی
ئەوانــدا بــوون ،ئینجــا هەمــووان نــزای پێــش نانخواردنیــان خوێنــدەوە (بــە نــاوی
خــوا ،خوایــە بــە بڕشــتی بکــەی و بــە زیــادی بکــەی ،دروود بــۆ پێغەمبــەر و
خــزم و هاوەاڵنــی) .ئینجــا بــە ئارەزوویەکــی زۆرەوە دەســتیان بــە نانخــواردن
کــرد .هەمووانیــش پەســنی خواردنەکــەی داپیرەیــان کــرد .کــە نانەکەشــیان
خــوارد سوپاســی خوایــان کــرد و گوتیــان (ســوپاس بــۆ خــوا کــە بــە بــێ هــەوڵ
و ماندووبــوون ئــەم خواردنــەی پێمــان دا).

کۆتایی ب
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ئامادەکردنی :رێبین ئەمین

یەکەم
هێمای
هاتوچۆ
 lکێ بوو یەکەم جار هێمای هاتوچۆی داهێنا؟
 lلەگـ
ـەڵ دروسـتکردنی ئۆتۆمبێلــدا هاتوچــۆ لەالیــەن
کەســێک
ەوە ڕێــک دەخــرا کــە بــە ئیشــارەت ئــەو
کارەیــان
دەکــرد تــا ســاڵی  ١٩٢٧پیاوێــک بــە ن ـاوی
(هـاری ه
ـاف) لــە زانکـۆی بیــل هێمــای کارەبایــی بــۆ
ڕێکخس ـتنی هاتوچــۆ داهێنــا.

یەکەم
بەلەم

 lیەکەم بەلەم کە مرۆڤ دروستی کرد کامە بوو؟
 lڕەنگــە بەلــەم لـ
ـە کۆمەڵــێ چلـەدار پێــک هاتبێ کــە بەیەکەوە
بەســتراون لــە وا
نەشــە ئــەو بەلەمـەی لــە زەل دروســت دەکـرێ
پێشــەنگ بــن ل
ــەم بــوارەدا ،دواتــر مــرۆڤ هەوڵــی دا پێــش
بکەوێـ
ـت داری کۆڵــی و وەک بەلــەم بــەکاری هێنــا.
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رەنگاوڕەنگ
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زانیاری

زیرەکی ئەسپ
وەرگێڕانی :ئەرسەالن رەحمان

رۆژێــک لــە رۆژان ،ئەســپێکی زیــرەک پەلەکانــی خزیــن
و کەوتــە نــاو بیرێکــی قووڵــەوە.
ئــەو بیــرە ،لەبەرئــەوەی چەنــد ســاڵێک بــاران نەباریبــوو
وشــکی کردبــوو ئــاوی تێــدا نەبــوو.
ئەســپەکە لــە قوواڵیــی بیرەکــەدا ،زۆر دڵتەنــگ و خەمبار
بــوو بــۆ تەنیایــی و بێکەســی خــۆی گریــا .هەســتی بــە
ئــازار و ئێشــی زۆر دەکــرد و هــەر هەوڵێکــی دەدا
نەیدەتوانــی بێتــە دەرەوە.
خاوەنــی ئەســپەکە ،بیــری لــەو کــردەوە رێگەیــەک
بدۆزێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئەســپەکەی رزگار بــکات.

هەرچیکــرد ،رێگەیەکــی باشــی نەدۆزییــەوە ،دوای هاتــە
بیــری کــە ئەســپەکەی پیــر بــوو چیتــر نەیدەتوانــی
بــەکاری بهێنێــت و ئەگــەر هــەر شــتێکی کردبــا بــۆ
دەرهێنانــەوەی ئــەوا دەبوایــە پارەیەکــی زۆر بــدات.
خاوەنــی ئەســپەکە ،لەبــەر خۆیــەوە دەیگــوت :ئەگــەر
ئەســپەکەم دەربهێنــم ،ئــەوا پارەیەکــی زۆری ئەوێــت و
ئەتوانــم بــەو پارەیــە ئەســپێکی باشــتر بکــڕم.
هەروەهــا بیــری لــەوەش کــردەوە ،بیــرە قوڵەکــە چیــدی
ئــاوی تێــدا نییــە و پێویســت دەکات پــڕی بکاتــەوە.
 l 12نایە ٥

ئــەم بیرکردنەوانــە ئــەوی گەیانــدە ئــەو بڕوایــەی بیرەکــە پــڕ
بکاتــەوە ،بــۆ ئــەوەی هــەم ببێتــە گــۆڕ بــۆ ئەســپە پیرەکــە و
هەمیــش لــەو بیــرە وشــکە رزگاری بێــت.
بــۆ ئــەو مەبەســتە ،خاوەنــی ئەســپەکە داوای لە خەڵکــی گوندەکەی
کــرد بێــن و هاوکاریــی بکــەن لــە پڕکردنــەوەی بیرەکە.
خەڵــک هاتــن و هەرکــەس لــە الی خۆیــەوە بــە ســەتڵ و عەرەبانــە
و گونیــە خۆڵیــان کــردە نــاو چاڵەکــەوە.
ئەســپە زیرەکەکــە ،کاتــێ بینــی خــۆڵ دەکــەن بەســەریدا ،زوو زوو
خــۆی رادەوەشــاند و وردە وردە هەتــا خۆڵــی زیاتریــان دەکــردە
نــاو بیرەکــەوە ئــەو زیاتــر ســەر دەکــەوت.

کاتــێ خاوەنــی ئەســپەکە و خەڵکەکــە تەماشــای نــاو بیرەکەیــان
کــرد ،بینیــان وا ئەســپەکە ســەرکەوتووەتەوە و چەنــد مەترێــک
مــاوە بێتــەوە ســەر زەوی.
دوای ئــەوەی هەنــدێ خۆڵــی دیکەیــان کــردە نــاو بیرەکــەوە،
ئەســپە زیرەکەکــە ،بــە زیرەکــی خــۆی توانــی بێتــەوە ســەر زەوی
و لــە مەرگێکــی راســتەقینە رزگاری بێــت.
بــەم شــێوەیە بیرەکە پڕکرایــەوە و ئەســپەکەش رزگاری بوو ئەگەر
زیرەکــی ئەســپەکە نەبوایــە ،ئــەوا خاوەنەکــەی هیــچ رێگەیەکــی بۆ
رزگار بوونــی نەدەدۆزیەوە.
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پرسیار
شيعر :رێدار سابير

گــەر نەزانــم دەپرســم
قەت لە پرســیار ناترسم
منــدااڵن پرســیار بکــەن
تــا لــە ژیــان تێبگــەن
ژیــان بێ پرســیار کردن
واتـــە تـێنــــەگەیشتن
ئــەوەی زۆر پرســیار بکا
زیــرەک دەبــێ و تێــدەگا
بوێــر بە و هیچ مەترســە
چــی نەتزانــی بپرســە
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ئێرنست هیمنگوای
نووسینی :عەرەبی بن جەللون
و :شاخەوان کەرکووکی
لــە بیرمــە کــە منــداڵ بــووم ،تەمەنــم لــە نــۆ ســاڵ تێپــەڕی نەدەکــرد ،لــە شــەوێکی
ســاردی زســتان لــە دەوری ســۆبە کۆببوینــەوە چــای گەرممــان دەخــواردەوە ،لــەو
کاتــەدا باوکــم ســەری لەقانــد و بــە بزەیەکــەوە ڕووی لــە دایکــم کــرد و گوتــی:
دەزانــی بیــرم لــە چــی دەکــردەوە ،پێــش ئــەوەی دایکــم وەاڵمــی بداتــەوە ،باوکــم
گوتــی:
بیــرم لــە دواڕۆژی ئێرنســتی کوڕمــان دەکــردەوە ...دوای بێدەنگییەکــی کــورت،
گوتــی:

 l 16نایە ٥

ئــارەزوو دەکــەم ڕاوچییەکــی باشــی لــێ دەربچێ ،کۆتر و سوێســکە و کەو کەروێشــکی
قەڵەومــان بــۆ بهێنێت.
یەکســەر دایکــم قســەکەی بــڕی و گوتــی :نەخێــر ،هەرگیــز لەگەڵــت نیــم ،چونکــە
ڕاوکــردن ئــارەزووە نــەک پیشــە ،مــن دەخــوازم کوڕەکەمــان ببــێ بــە مۆســیقاژەنێکی
گــەورە ،ماڵەکەمــان پــڕ بــکات لــە ئــاوازی خــۆش .لــەو کاتــەدا باوکــم بــۆ ئــەوەی
مەســەلەکە یــەکال بکاتــەوە ،دەســتی بەســەرمدا هێنــا و گوتــی:
ئێرنست ،تۆ بڕیار بدە کامیانت پێ خۆشە ڕاو یان مۆسیقا؟
دوای کەمێ بیرکردنەوە ،سەرم هەڵبڕی و گوتم:
هیــچ کامیــان ،بابــە گیــان تــۆ پزیشــک و وەرزشــوانی و حــەز بــە ڕاو دەکەیــت ،دایــە
گیــان تــۆش حــەزت لــە مۆســیقایە .بــەاڵم مــن هەرگیــز وەک ئێــوە نابــم.
دایکم بەسەرسوڕمانەوە پرسی:
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باشــە ،کــە حــەزت لــە مۆســیقا و ڕاو نییــە ،چ پیشــەیەک بــۆ خــۆت
هەڵدەبژێــری کــوڕە شــیرینەکەم.
بەترسەوە وەاڵمم دایەوە:
دەمــەوێ  ...ببــم بــە ...ڕۆژنامــەوان ...هەواڵــی ترســناکی شــەڕ بــۆ خەڵکی
بگوازمــەوە ،تــا شــەڕیان لەبــەر چــاو بخــەم و هانیــان بدەم بۆ خۆشەویســتی
و لێبوردەیــی و ئاشــتی و ژیانــی ئارام!..
باوکم بە سەرسوڕمانەوە گوتی:
ئــای کــە ئاقڵــی ...بــەاڵم ئــەوە لەبیــر نەکــەی کــە ژیانــت دەکەوێتــە
مەترســییەوە ...پێــت وا نەبــێ ئــەم کارە ســانایە ،چونکــە دوژمــن بەزەیــی
بــە تــۆدا نایــەت.
بە حەماسەتەوە وەاڵمم دایەوە:
بــەاڵم مــن بەهــای جوانــی مرۆڤانــە بــاو دەکەمــەوە ،مەگــەر مــۆم بــۆ
دەتوێتــەوە؟ بــۆ ئــەوە نییــە ڕێــی ئەوانــی تــر ڕوونــاک بکاتــەوە؟ ئــەدی
ئــەم دارەی لــە ســۆبەکە دایــە بــۆ دەســووتێ؟ مەگــەر بــۆ گەرمکردنــەوە و
پاراســتنی ئێمــە نییــە لــە ســەرما؟
دایکم بە بزەیەکی گوتی:
تۆش دەتەوەی وەک مۆم و وەک ئەو دارە بیت ،وا نییە؟
بێگومان دایە گیان...
ڕۆژی  ٢١ی تەمــوزی ســاڵی  ١٨٩٩چــاوە بچووکەکانــم لــە ئــۆک پــارک
لــە شــیکاگۆ هەڵهێنــا .هــەر کــە تەمەنــم بــوو بــە دە ســاڵ ،باوکــم تفەنــگ
و قوالبەکــەی دایــە دەســتم و لــە کاتــی پشــوودا لەگــەڵ خــۆی دەیبردمــە
ڕاو .بۆیــە زۆربــەی چیــرۆک و ڕۆمانەکانــم بــاس لــە دارســتان یــا دەریــا
دەکــەن.
پێــش ئــەوەی تەمەنــم بگاتــە هــەژدە ســاڵ ،لــە شــاری کەنســاس بــووم
بــە ڕۆژنامــەوان .دواتــر وەک خۆبەخــش چوومــە فەرنســا بــۆ هــاوکاری
کردنــی برینــدار و لێقەوماوانــی شــەڕی جیهانیــی یەکــەم.
لــە کاتــی کارکردنمــدا ،زیــاد لــە دووســەد ســاچمە بــەر القــم کەوتــن و
لــەو کاتــەدا قســەکەی باوکــم دەهاتــەوە یــاد «ئــەوە لــە بیــر نەکەیــت کــە
ژیانــت دەکەوێتــە مەترســییەوە »...لەگــەڵ ئەوەشــدا من وەک ترســنۆکەکان
لــە مەیدانــی شــەڕ هەڵنەدەهاتــم .ماوەیەکــی زۆر لە شــەڕدا مامــەوە تیماری
برینــی بریندارانــم دەکــرد و هاوکاریــی بــێ بــاوک و بــێ نەوایانــم دەکــرد،
وتــاری گــڕدارم لەســەر شــەڕ و کوشــتن و بڕین و برســێتی و لــێ قەوماویی
قوربانییانــی شــەڕ بــۆ ڕۆژنامــە و کــۆوارەکان دەنــارد .کاتێکیــش میدالیــای
ئازایەتــی شــەڕم وەرگــرت ،بەســەربەرزی و دڵنیاییەوە گەڕامەوە نیشــتمان.
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ئــەم ئەزموونــە تاڵــەی شــەڕم لــە ڕۆمانــی ماڵئاوایــی لــە چەکــدا نووســی.
لەوانەیــە بەالتانــەوە ســەیر بێــت گــەر بڵێــم نووســەران و مۆســیقاژەن و
ئەکتــەر و نیگارکێــش هەمیشــە ناســک و نــەرم و نیــان بــوون و هەنــدێ
جــار الواز بوونــە ،لەوانەشــە ئەمــە لەبــەر ئــەوە بێــت کــە زۆر بیــر
دەکەنــەوە ،بــەاڵم مــن بــااڵم  ١٨٠ســانتیمەترە و کەللــەم زللــە بەقــەد
کەللــەی شــێر و ســنگم وەک ســنگی ئەســپ بــەرزە .دەزانن بــۆ؟ بڵین...
مەترســن .باشــە خــۆم پێتانــی دەڵێــم :مــن بەتەنیــا نووســەر نەبــووم،
بەتەنیــا ڕاوچیــش نەبــووم .مــن بۆکســێنم دەرکــرد و زۆرانبازیــش بووم.
وانــەی بۆکســێنم دەگوتــەوە و ئازایانــە لــەم وەرزشــەدا بەشــدار دەبــووم،
هەروەهــا زۆرانبازیــم لەگــەڵ گا دەرکــرد ،هاتووچــۆم لــە نێوان فەرانســا
و ئیســپانیا دەکــرد بــۆ بەشــداری لــەم وەرزشــە پــڕ مەترســییە.
ئــەی ئــەوە دەزانــن کــە مــن دووجــار مــردووم ،لەوانەیــە بــاوەڕم پــێ
نەکــەن ،مــن خۆشــم بــاوەڕ ناکــەم ،چونکــە هیــچ کەســێک لــە جارێــک
زیاتــر نامرێــت ،بــەاڵم لەگــەڵ مــن وا نەبــوو مــن دووجــار مــردم و
دووجــار ژیــام ،جارێــک لەگــەڵ خێزانەکــەم لــە جەنگەڵەکانــی ئەفریقیادا
خەریکــی ڕاو بــووم ،لــە ڕێــی گەڕانــەوە ئــەو فڕۆکەیــەی ســەفەرمان پــێ
دەکــرد ،چەنــد جارێــک بــەالدا هــات و بزوێنەرەکــەی وەســتا و کەوتــە
ڕووبــاری نیلــەوە یەکســەر دوای ئــەوەی ڕۆژنامەکانــی ســەر لەبەیانــی
باڵویــان کــردەوە «فرۆکــەی نووســەر نــاودار ئێرنســت هیمنگــوای
تێــک شــکا» «نووســەری ماڵئاوایــی لــە چــەک مــرد» .بــەاڵم ڕۆژنامەکانــی
ئێــوارە باڵویــان کــردەوە« :ئیرنســت هیمنگــوای لــە مــردن ڕزگاری بــوو»
«ئیرنســت هیمنگــوای بــە موعجیــزە لــە مــەرگ دەربــاز دەبــێ».
ئەمە چۆن ڕوویدا؟
ســەبر بگــرن ،وەاڵمتــان بدەمــێ :کاتــێ فرۆکەکــە کەوتــە نیلــەوە ،ئێمە
هێمنــی خۆمــان پاراســت و بیرمــان لــەوە دەکــردەوە چــی بکەیــن .لەنــاو
فرۆکەکــەدا بــە گاگۆڵکــی گەڕایــن تــا دەروویەکــی تەنگمــان دۆزییەوە و
لێیــەوە دەرچوویــن ،لەگــەڵ دەرچوونمــان تەماشــامان کــرد مەلەوانــەکان
لــە بەلەمێکــەوە دەســتمان بــۆ درێــژ دەکەیــن ،ئەمەیــان مردنــی یەکــەم
بو و .
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کاتــێ لــە نێــو بەلەمەکــەدا بوویــن و جلوبەرگــە تەڕبووەکانمــان گــۆڕی
دیمــان فڕۆکــەی ڕزگارکــەر پەیــدا بــوو پەیژەیــان بــۆ شــۆڕ کردینــەوە
و ئێمــەش بــە دڵخۆشــی بــەڕزگار بوونمــان پێیــدا هەڵگڕایــن و چووینــە
نێــو فڕۆکەکــەوە ،ئەوەنــدەی پــێ نەچــوو ئەمیــش بــەالدا هــات و گــڕی
تــێ بەربــوو و کەوتــە خــوارەوە .ئــای لــەم بەدبەختییــە ...دووبــارە لــە
ڕۆژنامەکانــی بەیانییــدا هەواڵــی مردنــم باڵوبــووەوە و بــۆ ئێــوارەش
ڕۆژنامــەکان هەواڵــی ســەالمەتیمیان باڵوکــردەوە .ئــەم جارەیــان لــە کاتــی
ئاگــر بەربــوون لــە فرۆکەکــە توانیــم دەرگای دواوەی بشــکێنم دەربچینــە
دەرەوە.
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لــە مــاوەی ژیانمــدا کــە شەســت و دوو ســاڵی بــوو ژیانێکــی هێمــن و
ئارامــم بەســەر بــرد ،دەچوومــە دارســتان یــان دەریــا ،گوێــم لــە دەنگــی
باڵنــدە و کۆتــر و گیانــەوەران ڕادەگــرت .هەروەهــا گوێــم لــە خەڵکــی
دەگــرت ،دەوڵەمەنــد و هــەژار ،بەهێــز و الواز ،دۆســت و دوژمــن ،بەبــێ
جیــاوازی.
لــە نووســیندا شــێوازێکی ســادە و وشــەی ئاســانم بــەکار دەهێنــا،
نووســنەکانم وەک شــەربەتێکی شــیرین وابــوو بــە ســانایی دەخورایــەوە،
بــەاڵم ڕووداوەکان وەک یــەک بــوون و دووبــارە دەبوونــەوە .ئەمــەش ئەو
نهێنییەیــە کــەوای کــرد لــە ســاڵی  ١٩٥٤دا خەاڵتــی نۆبــڵ بــۆ ئەدەبیــات
بەدەســت بهێنــم لەســەر ڕۆمانێکــم بەنــاوی (پێرەمێــرد و دەریــا) کــە
بــاس لــە ڕاوچییەکــی پیــری هــەژار دەکات ماســییەکی زەبــەالح ڕاو
دەکات ،بــەاڵم نەهەنگــەکان ماســییەکەی لــێ دەخــۆن.
لــە کۆتایــی ئــەم باســەدا نازانــم چــی بڵێــم؟ مــن بەختــەوەر بــووم
لەبەرئــەوە باشــترین دوو شــتم بەیەکــەوە هەبــوو :ڕۆشــنبیری و وەرزش،
جگــە لــەوەی دووجــار لــە مــردن ڕزگارم بــوو ...ئــەو مردنــەی هەمیشــە
بەدوامــەوە بــوو جــار نــا جــارێ ڕاوی دەکــردم وەک چــۆن مــن ڕاوی
کۆتــر و کــەو و کەروێشــکم لــە دارســتان دەکــرد و ڕاوی ماســیم لــە
دەریــا و ڕووبــارەکان دەکــرد.
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P i n e apple

ئەنەناس
ئامادەکردنی... :

 lشەربەتی ئەنەناس:
• یارمەتیدەرە بۆ هەرس کردن و ڕێگە
گرتن لە (تەسەمومی) گەدە لە لەشی
مرۆڤدا .سوودی هەیە بۆ فشاری خوێن،
شەربەتی ئەنەناس زۆر بەسوودە بۆ
توانەوەی چەوری زیادە لە لەشی مرۆڤدا،
ئەتوانێ لەش و الرێکی ڕێکت پێ
ببەخشێت.
 lسوودەکانی ئەناناس ڕێژەی
کۆلسترۆڵ لەخوێن کەمدەکاتەوە:
• توێژینەوەییەکی نوێی پزیشکی ئەوەی
دەخرست کە ئەناناس سودێکی زۆری
هەیە بۆ تەندروستی مرۆڤ و ئەبێتە هۆی
دابەزاندنی رێژەی کۆلسترۆل لە خوێن
بەپێی گوتەی پزیشکەکان بە هۆی بوونی
جەند مادەیەکی سود بەخش لە ئەناناس
ئەبێتە هۆی کەم کردنەوەی رێژەی
زۆری کۆلسترۆل لە خوێن پزیشکەکان
ئاماژەیان بەوەدا کە مادەی «برومیلین»
لە ئەناناس کە وەک ئەزیمێکی سود
بەخش وایە کاریگەری دەبێت بۆ سەر
کەم کردنەوەی کۆلسترۆل لە خوێن
جگە لەمەش دەولەمەندە بە ڤیتامین سی،
هەروەها لەالیەکی تر ئاماژەیان بەوەدا
کە ئەناناس ئەبێتە هۆی یارمەتی دەر
بۆ گەدە بۆ ئەوەی خۆراک بە ئاسانی
هەرس بکات و ئارەزووی خواردن الی
مرۆڤ جزیاد دەکات هەروەها ئەبێتە
هۆی کەم کردنەوەی رێژەی ترشی
«هیدروکلوریک» لە گەدە.
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رەنگاوڕەنگ
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تەندروستی
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پیرەمێرد
ئامادەکردنی :نایە
 lپیرەمێــرد نــاوی تۆفیــق کــوڕی مەحمــود ئاغــای
کــوڕی هەمــزە ئاغــای مەســرەفە ،لــە ســاڵی ١٨٧٦دا
لــە شــاری ســلێمانی لــە گەڕەکــی “گۆیــژە” لەدایکبووە.
ئــەو ســاتەی پیرەمێــرد تەمەنــی دەگاتــە شــەش
ســاڵی ،نێرراوەتــە حوجــرەی مــەال حســینە گۆجــە لــە
ســلێمانی ،ماوەیــەک لــەوێ وانــەی دەخوێنێــت ،دەڵێــن
لــەوێ لەســەر هۆنراوەیەکــی خواجــا حافــز لەگــەڵ
مامۆســتاکەیدا تێکچــووە ،هــەر لەبەرئــەوە حەســەنە
ئەفەنــدی مامــی لەوێــوە دەیگوازێتــەوە بــۆ مزگەوتــی
مــەال ســەعیدی زلزلەیــی ،حەســەنە ئەفەنــدی مامــی
کــە دەیباتــە ئــەوێ پێــی دەڵێــت :کــوڕم تۆفیــق
ئومێــد دەکــەم دەمونەفەســی ئــەم زاتــە پاکــە بتــکا بــە
شــاعیرێکی وەکــو مــن! بــەو قســەیە دەردەکــەوێ کــە
حەســەنە ئەفەنــدی مامــی شــاعیر بووبێیــت.
 lپــاش ماوەیــەک پیرەمێــرد ئەبــێ بــە فەقــێ لــە
مزگەوتــی هەمزەئاغــای باپیــری کــە شــوێنەکەی
نزیکــی باخێــک بــووە پێیــان وتــوە باخــی پوورەبەگــی،
کــە لــە گەڕەکــی گۆیژەیــە و چاپخانەکــەی پیرەمێــرد
نزیــک ئــەو مزگەوتەیــە ،لــەوێ لــەو مزگەوتــە الی
مــەال مەحمــود ناوێــک دەســتدەکات بــە خوێنــدن و
فێربوونــی عەرەبــی و وانــەی ئایینــی.
 lپیرەمێــرد هەروەکــو شــێوازی حاجــی قــادری کۆیــی
و نالــی و مەحــوی و مەولــەوی و زێــوەر ،مزگــەوت بــە
مزگــەوتو شــار بــە شــار گــەڕاوەو لــە هــەر شــوێنک
ماوەیــەک ماوەتەوە.
 lپــاش ئــەوەی زۆربــەی مزگەوتەکانــی شــاری
ســلێمانی گــەڕاوە ئەوســا ڕووی کردۆتــە مزگەوتەکانــی
شــاری بانــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
 lپاشــان کــە گەڕاوەتــەوە بــۆ شــاری ســلێمانی ،لــە
ســاڵی ١٨٨٢دا کــراوە بــە نووســەری بەڕێوبەرایەتــی
ڕەگەزنامــە لــە ســلێمانی و لــە ســاڵی ١٨٨٦دا کــراوە
بــە سەرنووســەری دادگای شــارباژێڕ و پاشــان چەندین
بەرپرســیارەتی میــری وەرگرتــووە لــە عێــراق.
 lلــە ســاڵی ١٨٩٨دا لەگــەڵ شــێخ ســەعید حەفیــدا
کــە دەکاتــە باوکــی شــێخ چــووە بــۆ تورکیــا ،بــۆ ســاڵی
دوایــی شــێخ ســەعید و تۆفیــق پێکــەوە چــوون بــۆ
مەکــە بــۆ ئــەوەی فەرمانــی حــەج بەجێبهێنــن ،لــە
گەڕانەوەیانــدا بــۆ تورکیــا ســەید ئەحمــەدی خانەقــا و
وەفایــی شاعیریشــیان لەگ ـەڵ ئەبــێ ،وەفایــی لەڕێگــە
کۆچــی دواییکــردووە.

 lحاجــی تۆفیــق لــە نووســینی فارســیدا دەســتێکی

زۆر بــااڵی هەبــووە وەکــو ئەڵێــن لــەو کاتــەدا مەگــەر
تەنیــا ســلێمان بەگــی باوکــی مامۆســتا گــۆران ،ئــەوەی
بــە نووســەری فارســی بەناوبانــگ بــووە ،لــە ئاســتی
پیرەمێــرد لــە فارســیدا شــارەزایی بوبێــت.
 lلــە ســاڵی ١٨٩٩دا فەرمانــی شــاهانەی بــۆ
دەرئەچێــت و ئەکرێــت بــە ئەندامــی کۆنگــرەی بــااڵ
لــە ئەســتەمبۆل و پلــەی بەگیەتــی پێدەبەخشــرێت،
لــەو ماوەیــەدا بــە هــۆی عــزەت پاشــا ،پیرمێــرد
دەچێتــە قوتابخانــەی یاســا و بڕوانامــەی یاساناســی
لــەوێ وەردەگرێــت.
لــە ســاڵی ١٩٠٩دا کــراوە بــە ســەرۆکی شــارۆچکەی
“جولەمێــرگ” و لــە ســاڵی ١٩١٨دا بــووە بــە
لیپرســراوی (ئەماســیە) .لــەو کاتــەدا خانەوادەکانــی
لــە ســلێمانیەوە دەســت دەکــەن بــە نامەنووســین
بــۆی بەتایبەتــی مســتەفا ســائیبی خوشــکەزای گەلــێ
نامــەی بــۆ نــاردووە و داوای گەڕانەوەیــان لێکــردوە
بگەڕێتــەوە بــۆ کوردســتان.
 lحاجــی تۆفیــق کــە زۆربــەی تەمەنــی گەنجێتــی و
هــەرزەکاری لــە تورکیــادا ڕابواردبــوو و لــەوێ ژنێکــی
هێنابــوو دوو منداڵــی لــێ هەبــوو ،پــاش ئــەم مــاوە
دووروو درێــژە ئاگــری جگــەری دایکــی نیشــتمان
هەڵیگــرت ،ســۆزی خۆشەویســتی کوردســتان و
بەســەرهاتەکانی خســتیە جموجــۆڵ و ســەر ســەودای
گەڕانــەوە.
 lپیرەمێــرد ئاگــری جگــەری دایکی نیشــتمان ئارامی
لــێ دەبڕێــت ،ئەســتەمبۆل بەجێدەهێڵێــت و ژنەکــەی
و دوو کوڕەکــەی لــە تورکیــا بەجــێ دەهێڵێــت و خۆی
دەگەڕێتــەوە بۆ کوردســتان.
 lحاجــی تۆفیــق چەنــد ســاڵێک لــە شــاری ســلێمانیدا
دەمێنێتــەوە بەبــێ ئــەوەی توخنــی کاری میــری
بکەوێــت ،لــە ســاڵی  ١٩٢٦دا شــارەوانی ســلێمانی
ڕۆژنامــەی ژیــان دەردەکات و پیرەمێردیــش دەکرێت
بەسەرپەرشــتی ڕۆژنامەکــە.
 lیەکێــک لــەو هۆنراوانەیــی پیرمێرد ،ئــەوەی هەموو
ســاڵێک لەگــەڵ ئاوازێکــی بەســۆز ڕەشــایی و ســەرما
و ســۆڵەی زســتانمان بــۆ الدەبــات و مزگێنــی بەهــار
و ســاڵێکی نوێمــان پێدەبەخشــێت شــیعری نــەورۆزە.
 lحاجــی تۆفیــق لــە ســاڵی  ١٩٥٠لــە ســلیمانی
کۆچــی دوایــی کــردووە.
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پیرەمێرد و نەورۆز
• رۆژنامەکــەم چــاپ بکــەم و
بــڕۆم ،شــتومەکەکانی نــەورۆز
ئامــادە بکــەم.

• ســوپاس بــۆ خــۆا ،خــۆ قوفڵەکــەش
دانەخــەم خەڵــک هــەر ئاگایــان لــە
چاپخانەکەمــە.

• منداڵینــە ئــەوە پیرەمێــردە ،بــا لێــی
بپرســین نــەورۆزی ئەمســاڵیش هــەر
لــە گــردی مامــە یارەیــە؟
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• براکانــم نــەورۆز تەنیــا ســێ رۆژی مــاوە دەبــێ
نــەورۆزی ئەمســاڵ لــە نــەورۆزی پــار بــە گوڕتربێــت.

• شــوکور ئەمســاڵیش نەورۆزمــان
پیرۆزکرد.

• مناڵینــە هەڵپــەرن ،بــەاڵم زۆر
نزیــک نەبنــەوە لــە ئاگرەگــە.

ئەمــڕۆژی ســاڵی تازەیــە نــەورۆزە هاتــەو
جەژنێکــی کۆنــی کــوردە بــە خۆشــی بەهاتــەوە

• ئۆخــەی نەورۆزەکــەی ئەمســاڵمان
لەگــەڵ پیرەمێــرد زۆر بەخۆشــی
بەســەر بەســەر بــرد.
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GUINNESS
گەشتی نایە
بە ناو کتێبی گینیس دا
ئامادەکــرن و وەرگێڕانــی:
ئــاوارە بەختیار رەســول
کتێبــی گینــس ئینســکلۆپیدیایەکی ســااڵنەی
تایبەتــە بە تۆمارکردنــی ژمــارە پێوانەیییەکانی
جیهــان کــە پێشــتر کــەس ئــەو کارەی
نەکردبێــت یاخــود نەگەیشــتبێتە ئــەو ژمارەیە،
یەکــەم چاپــی ئــەم ئینســکلۆپیدیایە لەســاڵی
١٩٥٥ی زایینــی باڵوکراوەتــەوە.
گینیــس کتێبێکــی بەناوبانگــی جیهانییــە کــە
تێیــدا شــتی سەیروســەمەرە ســەبارەت بــە
کارە ســەیرەکانی مــرۆڤ و شــتە ریزپــەڕ و
سەرســوڕهێنەرەکانی ئــەم گەردوونــەتۆمــار
دەکرێــت.
باوکــی نایــە ئــەم کتێبــەی تــازە بــۆ نایــە
کڕیــوە ،نایــەش لــە هــەر ژمارەیەکــدا
شــتێکی ســەیری نــاو کتێبەکــە لەگــەڵ
ئێــوە بــاس دەکات.
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درێژتریــن لووتــی مرۆڤ
لــە جیهاندا
محەمــەد ئوزیــۆرک کــە خەڵکــی واڵتــی تورکیایــە و لــە واڵتــی ئیتالیــا
دادەنیشــی و ئێســتاش لــە ژیانــدا مــاوە لــە رێکەوتــی ٢٠١٠/٣/١٨
بــوو بــە هەڵگــری نازنــاوی درێژتریــن لــووت کــە درێــژی لووتــی ٨,٨
ســانتیمەتر بــوو .لــە کاتێکــدا درێــژی لووتێکــی ئاســایی پیــاوان ٥,٨
ســانتیمەترە و هــی ژنــان  ٥,١ســانتیمەترە.

تیژترین
بیبــەری جیهان
بیبــەری ســموکین ئیــد کــە
لــە واڵتــی ئەمەریــکا لەالیــەن
کۆمپانیــای پۆکەربۆتــەوە بەرهــەم
دەهێندرێــت تیژتریــن بیبــەری
جیهانــە.
تیژیــی ئــەم بیبــەرە بەپێــی
پێــوەری گەرمــی ســکۆڤیەڵ
کــە پێوەرێکــی تایبەتــە بــۆ
پێوانەکردنــی رێــژەی هەبوونــی
ئــەو مــادە کیمیاییــەی کــە لەنــاو
بیبەردایــە و مــرۆڤ بــە زمانــی
یــان بە پێســتی هەســتی پێدەکات
بریتــی بــوو لــە ١٥٦٩٣٠٠
ســکۆڤیەڵ .لــە کاتێکــدا رێــژەی
ســکۆڤیەڵی بیبەرێکــی ئاســایی
تەنهــا  ٢٠٠٠ســکۆڤیڵە.
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خوایە وەتەن ئاواکەی
شیعر... :
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خوایە وەتەن ئاواکەی چەند دڵگیرو شیرینە
دەشتی خۆش و ڕەنگینە ئاوی کەوسەرە خاکی گەوهەرە،
پڕلە گوڵ و نەسرینە
سەیرانگەی بەهارانی سەوزە گیای نەرم و جوانی
سەد دڵ ئەبێ حەیرانی ،ئاوی کەوسەرە ،خاکی گەوهەرە
پڕلە گوڵ و نەسرینە
شاخی بەفرین و بەرزە ،بۆ ڕابردوومان ڕەمزە
چیمەنی جوان و سەوزە ،ئاوی کەوسەرە ،خاکی گەوهەرە
پڕلە گوڵ و نەسرینە
ئەم شوێنە شوێنی کوردە ،جێی قارەمان و مەردە
النەی شێری نەبەردە ،ئاوی کەوسەرە ،خاکی گەوهەرە
پڕلە گوڵ و نەسرینە
وەتەن چاوی لێمانە ،دەریکەین لە تەنگانە
حەیفە بێتە وێرانە ،ئاوی کەوسەرە ،خاکی گەوهەرە
پڕلە گوڵ و نەسرینە
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جووتیار و سەوزە فرۆش
نووسینی... :
جووتیارێــک لــە گوندەکــەی خــۆی بــەرەو شــار بەڕێکــەوت بــۆ فرۆشــتنی ئــەم رۆنــی کــەرەی (الزبــد)
خێزانەکــەی دروســتی کردبــوو بیفرۆشــێت کــە لەســەر شــێوەی تۆپــی گــەورە گــەورە بــوون و کێشــی هــەر
یەکێکیــان یــەک کیلۆگــرام دەبــوو.
جووتیارەکــە روونــی کەرەکانــی فرۆشــتە ســەوزە فرۆشــێک و هەندێــک پێداویســتیەکانی وەک شــەکر و
زەیــت و چــای کــڕی و گــەڕاوە گوندەکــەی خــۆی.
ســەوزە فرۆشــەکە دەســتی کــرد بــە ریزکردنــی روونــی کــەرەکان لەنــاو بەفرگرەکــە ،بیــری کــردەوە کــە
یەکێــک لــە پارچــەکان بکێشــێت بــۆی دەرکــەوت کــە  ٩٠٠گرامــە و یەکێکــی تــری کێشــا هەمــان کێشــی
هەبــوو و هەمــوو روونــی کــەرەکان  ٩٠٠گــرام بــوون نــەوەک یــەک کیلۆگــرام!
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هەفتەدواتــر جووتیارەکــە هاتــووە شــار وەک هەمــوو جارێــک بــۆ فرۆشــتنی روونــی کەرەکانــی بــەاڵم
ســەوزە فرۆشــەکە بــە دەنگێکــی بــەرز گوتــی مــن لەگــەڵ تــۆ کارناکــەم چیتــر.
تــۆ پیاوێکــی ســاختەکاری و هــەر پارچەیــەک لــە روونــی کــەرەکان  ٩٠٠گــرام بــوون نــەوەک یــەک کیلــۆ
و لەســەر مــن بــە یــەک کیلــۆ هەژمارکــردووە!.
جووتیارەکــە گوتــی :مەزەنــدەی خــراپ بەمــن مەبــە ،ئێمــە کەســانێکی هەژاریــن و تەرازوومــان نییــە .هەر
جارێــک کیلــۆ شــەکرێک لــە تــۆ دەکــڕم دەیکــەم بــە تــەرازوو و شــەکرەکە لەالیــەک دادەنێــم و رۆنــی
کەرەکــەش لــە الیەکــی تــر !..
ئەگــەر هــەر کەمووکوریــەک هەبێــت لــە شــەکرەکەی تۆیــە ،لەبەرئــەوەی روونەکــەی منیــش کەمــەی
کــردووە.
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وینیکس
نووسینی :باوکی تێال

ئــەم فیلــم کارتۆنــە زۆرتایبەتــە و بــاس
لــە  ٦کچــی ئــازادەکات کــە وەک پەپوولەن
و بەســەر خراپەکارەکانــدا ســەردەکەون،
کاتێــک دڕەندەکــە دەیەوێــت پەالمــاری
شــارەکەیان بــدات و ئەوکاتــەش کــە
مێشــولە دڕنــدەکان دێــن و پەالماریــان
ئــەدەن هەموویــان دەکــوژن و لەگــەڵ
هاوڕێکانیــدا شــای باوکــی (جولــی) کــە
یەکێکــە لــەو پەپووالنــە رزگاریــان دەکــەن.
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ئــەم شــەش کچــە پەپوولەیــە زۆر ئــازان و بەزیرەکــی و هاوڕێیەتــی خۆیــان دەتوانــن
بەســەر خراپەکارەکانــدا زاڵ بــن ئەوکاتــەی کــە (جولــی) هاوڕێکانــی لەالیەن خراپــەکارەکان
دڕنــدە رەشــەکان دەگیرێــن (جولــی) رزگاریــان دەکات و بەلەناوبردنــی خراپــەکارەکان
شــارەکەیان رزگاردەکــەن کــە لەالیــەن دڕەندەکانــەوە بۆتــە ســەهۆڵ و ئاهەنگێکــی
زۆرگــەورە ســازدەکەن.
ئــەم فیلــم کارتۆنــە لــە دەرهێنانــی (ئیــگا نیۆســترافی)یە کــە دەرهێنەرێکــی ئیتاڵییــە و لــە
ســاڵی  ٢٠٠٨ئــەم فیلــم کارتۆنــە خۆشــە دروســت کــراوە.
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بەسەرهاتی مراویە سپیەکە

(زیزی)

وەرگێڕانی :ئەرسەالن رەحمان
دە مــراوی ســپی لــە دەریاچەیەکــی بچووکــدا نیشــتنەوە ،کــە
دەریاچەکــە لەنــاو دارســتانێکی پــڕ لــە دار و درەختــی ســنۆبەر و
کاژی چــڕو پڕدابــوو هەموویــان بەیەکــەوە بڕیاریانــدا تــا کۆتایــی
هاویــن ژیــان لــەو ناوچــە خۆشــە بەســەر بــەرن و لە دارســتانەکە و
لەنــاو ئــاوی دەریاچەکــەدا خۆراکــی پێویســت بەدەســتبهێنن ،بەاڵم
مراویەکیــان کــە نــاوی (زیــزی) بــوو ســکااڵی نەبوونــی خۆراکــی
دەکــرد و دەیگــوت لــە هیــچ شــوێنێک خواردنــم دەســتناکەوێت،
بــەاڵم لــە راســتیدا ئــەو بەدرێژایــی رۆژ لەکەنــار دەریاچەکــە
پێــی چەپــی هەڵدەبــڕی و لەژێــر تــووک و پەڕەکانــی ســینگیدا
دەیشــاردەوە و دەخــەوت.

 l 38نایە ٥

نایە 39 l ٥

بەرەبەیانێکــی رۆژی هەینــی مراوییــەکان بــە دەنگــە دەنگــی
پاســێک بــە ئاگاهاتنــەوە و هەریەکەیــان خــۆی لــە پەنایــەک
حەشــاردا و یەکێکیشــیان رۆیشــت ،پیلــی (زیــزی) گــرت و
رایکێشــایە پەناگەیــەک و ســەیریان کــرد ،پاســەکە بــەرەو نزیــک
دەریاچەکــە بــە رێگەیەکــی بچووکــدا دێــت .کاتێــک دەرگای
پاســەکە کرایــەوە ،ژمارەیــەک منداڵــی کــچ و کــوڕ دابەزیــن و لــە
دەوروبــەری دەریاچەکــە دەســتیانکرد بــە کایــە و یــاری کــردن.
ئــەو مندااڵنــە کەمێــک بێدەنگ بــوون و هەموویــان گردبوونەوە
و ئااڵیەکیــان هەڵکــرد و دەســتیانکرد بــە دروســتکردنی شــوێنی
مانــەوە و هەڵدانــی خێوەتــی بچــووک بــۆ ئــەوەی شــەوان تێیــدا
بخــەون و لــە ماوەیەکــی کورتتــدا خێوەتگەیەکیــان دروســتکرد.
دوای پشــوودانێک ،منداڵــەکان دەســتیانکرد بــە ژەنینــی
مۆزیــک و گوتنــی گۆرانــی و شــایی و هەڵپەڕکێیەکــی گەرمیــان
ئەنجامــدا.
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کاتێــک تاریــک داهــات( ،زیــزی) بــە خشــپەی روویکــردە
ئــەو شــوێنەی منداڵــەکان پاشــماوەی خۆراکیــان تێــدا فــڕێ
دابــوو لــەوێ پارچەیــەک نــان و هەندێــک ســێوی فڕێــدراوی
دۆزیــەوە و ئــەو شــەوە بــە تێــری خــەوی لێکــەوت.
بــۆ رۆژی دووەم ،مراوییــە ســپیەکان بڕیاریانــدا ئــەو کەناری
دەریاچەیــە بەجێبهێڵــن و رووبکەنــە شــوێنێکی دیکــە ،بــەاڵم
(زیــزی) بیرۆکــەی بەجێهێشــتنی ئەو ناوچەیــەی رەتکردەوە و
رازی نەبــوو کــۆچ بــکات .هەرچەنــدە هاوڕێکانــی ئامۆژگاریان
کــرد ،بــەاڵم ئــەو ســوور بــوو لەســەر ئــەوەی کــۆچ نــەکات و
لــەوێ بمێنێتــەوە .هــەر بۆیــە هاوڕێکانــی دەســتیان بــە فڕیــن
کــرد و ئەویــان لــە نزیــک دەریاچەکــە بــە تەنیــا بەجێهێشــت
و خۆیــان بــەرەو باشــوور کۆچیــان کــرد.
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رۆژێکیــان (زیــزی) چــووە نــاو خێوەتێکــەوە ،کــە شــوێنی تایبەتــی
خواردنــی منداڵــەکان بــوو لــەوێ دەســتی بــە خواردنــی نــان و میوەی
جــۆراو جــۆر کــرد ،لــە نــاکاو منداڵێــک هــاواری کــرد ،مــراوی..
مــراوی ..ئیــدی هەمــوو منداڵــەکان لێــی کۆبوونــەوە و هەرچەنــدە
(زیــزی) هەوڵیــدا بفڕێــت ،بــەاڵم نــەی توانــی ..منداڵــەکان گرتیــان
و خواردنیــان پێــدا و دەســتیانکرد بــە یاریکــردن لەگەڵیــدا..
(زیــزی) هەســتیکرد ،منداڵــەکان زیانــی پــێ ناگەیەنــن و خواردنــی
خۆشــی پێــدەدەن ،ئەویــش بــەردەوام باڵەفــڕەی بــۆ دەکــردن و
ســەمای دەکــرد.
لــە دڵــی خۆیــدا (زیــزی) گوتــی :ئەمەیــە ژیــان ،بــێ ماندووبــوون
خۆشــترین خواردنــم پــێ دەدەن ،مــن چیــم داوە لــە خواردنــی کــرم
و بــۆق و هێلکــەی مارمێلکــە ،چیتــر ئــەو شــتانە ناخــۆم.
دوای چەنــد رۆژێــک ،منداڵــەکان گۆرانیــان بــۆ چوونــەوەی
خۆیــان دەگــوت و وردە وردە کەلوپەلەکانــی خۆیــان کۆدەکــردەوە
و خێوەتەکانیــان هەڵدەگرتــەوە ،زیــزی بــڕوای نەدەکــرد ،ئــەوان
ئــەو شــوێنە بەجێبهێڵــن ..منداڵــەکان هەمــوو کۆبوونــەوە و بەیەکــەوە
ســواری پاســەکەیان بــوون و ماڵئاواییــان لــە زیــزی کــرد و بــەرەو
شــار گەڕانــەوە.
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زیــزی زۆر بەدوایانــدا رایکــرد ،بــەاڵم ســوودی نەبــوو ئــەو رۆژە
زیــزی نەگەڕایــەوە بــۆ النــەی خۆی و لەســەر رێگاکــە مایەوە تــا دنیا
تاریــک بــوو چونکــە هــەر وای دەزانــی ئــەو مندااڵنــە دەگەڕێنــەوە،
بــەاڵم نەگەڕانــەوە.
(زیــزی) بەدڵشــکاوی هاتــەوە نزیــک دەریاچەکــە ،شــەو داهــات
و برســی بــوو زۆر ،چــوو گــەڕا لــە پاشــماوەی خواردنــی منداڵــەکان
شــتێک بدۆزێتــەوە ،هیچــی نەدۆزیــەوە چونکــە باڵنــدە و ئاژەڵەکانــی
دیکــەی دارســتانەکە هەموویــان خواردبــوو .پاشــان ناچــار بــوو روو
بکاتــەوە ئــاوی دەریاچەکــە و بــەدوای بــۆق و مارمێلکــە و کرمــدا
بگەڕێــت.
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رۆژێکیــان دەنگــی ئۆتۆمبێلێــک هــات( ،زیــزی) وای زانــی
ئــەوە پاســی منداڵەکانــە و گەڕاونەتــەوە ،رایکــرد و چــووە
ســەر رێگاکــە ،لــەوێ بینــی راوچییــەک لولــەی تفەنگــی لــە
جامــی ئۆتۆمبێلەکــەوە دەرهێنــاوە( ،زیــزی) دەیویســت نزیکــی
بکەوێتــەوە ،لەنــاکاو دەنگێکــی گــەورە هــات و ئاگرێــک لــە
لولەکــەوە دەرچــوو (زیــزی) ویســتی بفڕێــت ،بــەاڵم باڵێکــی
نەدەجــواڵ و شــتێکی گــەرم کــە خوێــن بــوو لــە باڵــی دەچــۆڕا،
(زیــزی) ناچــار بــوو رابــکات ،رووی لــە هــەر کوێیــەک دەکــرد،
راوچیەکــە بــە دوایــەوە بــوو ســەرەنجام راوچییەکــە فیشــەکێکی
دیکــەی پێوەنــا و بــەر زیــزی کــەوت و ئیــدی بــە تەنیایــی لــە
نزیــک دەریاچەکــەدا ماڵئــاوای لــە ژیــان کــرد و بــووە خۆراکــی
راوچییــەک.
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مارتا فييرا
دا سيلفا
ئامادەکردنی :باوکی نیڤار

کــش مەلیــک جودیــت پۆلــگار
بەهێزتریــن کچــە یاریزانــی شــەترەنج
لــە مێــژوودا ١٩٧٦ ،لــە پۆلگاریــا لــە
دایــک بــووە ،لــە ســاڵی  ١٩٩١لــە
تەمەنــی پانــزە ســاڵیدا خــاوەن نازناوی
گرانــد ماســتر ،ئــەوکات بچووکتریــن
یاریــزان بــوو و تاکــە ئافــرەت بــوو چــووە
ریــزی کۆمەڵــە یاریزانێکــی تایبــەت کــە لــە
ریزبەنــدی ســەرووی  ١٧٠٠خــاڵ بــوون لــە
الیــەن یەکێتــی نێودەوڵەتــی شــەترەنج.
ســەرەڕای ئــەوەی تاکــە ئافرەتــە لــە ریزبەنــدی
باشــترین  ١٠٠یاریــزان لــە یەکێتــی نێودەوڵەتــی
شــەترەنج ،بــەاڵم پۆلــگار تائێســتا پاڵەوانیەتــی
شــەترەنجی بــۆ ئافرەتــان بەدەســت نەهێنــاوە
ئەمــەش بەهــۆی ئــەوەی پۆلــگار لــە هاوڕێکانــی زۆر
بەهێزتــر بــوو .هەروەهــا لــە تەمەنــی  ١٤ســاڵیدا چیتــر
بەشــداری پاڵەوانیەتــی ئافرەتانــی نەکــرد.
بەشــداری چەندیــن پاڵەوانیەتــی کــردووە لەوانــە
هاســتینگز لــە  ،١٩٩٣مەدریــد  ،١٩٩٤لیــۆن ،١٩٩٦
والیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا  ،١٩٩٨هۆگفیــن ،١٩٩٩
ســیگمان .١٩٩٩
جودیــت لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵیدا توانیویەتــی ســەرکەوتن
بەســەر هاورێیەکــی خێزانەکەیــان تۆمــار بــکات کــە لەماڵــەوە
یــاری لەگەڵــدا دەرکــرد بەبــێ ئــەوەی ســەیری تابلــۆی
شــەترەنجەکە بــکات.
ئێســتا جودیــت پۆلــگار کچــە یاریزانــی بەڕەگــەز پۆلــگاری
لــە ریزبەنــدی ( )٥٢دێــت لــە لیســتی جیهانــدا وە
لەریزبەنــدی (ئیلــۆ)  ٢٦٩٦خاڵــی هەیــە ،هەروەهــا
تاکــە ئافرەتــە لــە لیســتی (فیــدس)  ١٠٠باشــترین
یاریزانانــی جیهــان ،لــە ســاڵی  ٢٠٠٥لــە ریزبەنــدی
هەشــتەمدا هاتــووە.

Marta
Vieira
Da Silva
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زنجیرەی یەکەم 5

جیهانی
سمارف
وەرگێڕانی :توانا کەریم
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ئۆە!! ئیزرائیل ئەوە تۆی؟
هەندێ دەنگت کەم بکەرەوە
باشە ؟؟

فەرموون ئەوەش درێژەی چیڕۆکەکە:

میاووووووو!!

کێ لێرەیە ؟؟

 ...پرررررخ ...
 ...پرررررخ ...

ویوو!!!
ئینجا!؟

ئممم!! پێویستم
بە خۆ بەخشێکە!!!

ئەمە ڕاستە ئەوەم
لە خەیاڵ نەبوو!!

زۆر باشە تێگەشتم من خۆم دەڕۆم!!

هیچ شتێک!!
بەاڵم ئێمە لە هەموو الیەکەوەین!!

لەوانەیە ئەو
بڕوات بۆ الی!!

من؟ بۆ؟؟؟

زۆر درێژە..
ئەو خەبەری نەبێتەوە!
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تۆ بڕۆ !!

بڕواناکەم...

بەڵێ

ئمم
ئاممم

هیچ رێگەیەکی تر نیە!!
زۆر خراپە ئەمە!!
دەبێ هەمووی تاقی بکەمەوە!!

ئەوە هیچ نیە،
هیچ نیە!!

بابا سمارف
بەڕاستی تۆ ڕەسەنی!!!

هممممممممممم!!!

ئەمم ئەمە
خۆیەتی!!

ئەو
هێنای!!

هوممم!!

بەرزی
بکەوە!!

لەسەر خۆ،
تۆزێ بە الی
ڕاست دا.

ئەی تۆ ئیزرائیل؟

باش خەوتم!!
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ئەو دیسان ڕۆشتە
دەرەوە بۆ پیاسە!!

ئۆو با سەیرێکی
بکەین بزانین ئەم
سمارفە بچوکەمان چی
دەکات!!

من شێت دەبم!!
پێویستە تۆزێ
شلەی گیراوە بخۆمەوە
بۆ ئەوەی باشبمەوە!!

ئۆە ئەمە ؟؟!!
ئەم کلیلە چۆن گەیشتۆتە ئێرە؟؟؟

لێرە ..ئەمە یەکەم
تیشکی خۆری درست کرد
ئمم گەرمیشە..

نەخێر!

ئیزرائیل تۆ
لێرە نیت؟؟

کاتییەتی سمارف!!!

وەرە دەی
ئێستا!!

زۆر خراپە ئەمە.....

هێرش بەررررررنن!!!

نەخێر!

ئەوەتە سمارفەکە
دەخەما ناویەوە!!!

باە ..با ئەمانە هەمووی لە بیر
بکەین!! هەمووی با بکەوێتە
خوارەوە!! ئێستا کاتی ئیشە!!

ئێستا دەڕۆم دەیهێنم بۆ
ناومەنجەڵە کواڵوەکە...

ئەمە زۆر بێزارکەرە!!
بە دڵنیایەوە ئێمە ڕێگری لێ دەکەین!!
نەخێر
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یارمەتیم بدەن!!!
ها!! ها!!!

درێژەی چیڕۆکەکە
بۆ ژمارەی داهاتوو

گیتار
نووسینی :نۆڤەر محێدین
 lئامێرێکــی میوزیکــی هەواییــە ،زۆربــەی گیتــارەکان لــە
شــەش تەلــە پێکدێــن ،بــەاڵم جۆرێکیــان کــە پێیدەگوتــرێ
بــاس گیتــار چــوار تەلــە و دەنگێکــی زۆر گــڕو قەڵــەوی
هەیــە.
 lگیتــار چــوار جــۆری هەیــە ،کــە بریتیــن لــە :گیتــاری
ئەگۆســتیک ،گیتــاری کالســیک ،گیتــاری ئەلکتریکــی
(کارەبایــی) و بــاس گیتــار.
 lگیتــاری ئەگۆســتیک و کارەبایــی تەلەکانیــان لــە پــۆال
دروســت دەکرێــت ،بــەاڵم گیتــاری کالســیک ســێ تەلــی
خــوارەوەی نایلۆنــە و ســێ تێلەکــەی سەرەوەشــی پۆالیــە،
بەشــێوەیەکی گشــتی گیتــاری کالســیک و ئەگۆســتیک
ســندوقێکی هەیــە بــۆ لەرینــەوەی دەنگــەکان و دەســکێکی
هەیــە کــە شــەش کلیلــی بــۆ بەســتنەوەی تەلــەکان پێوەیــە،
ژەنینــی ئــەم ئامێرانــە بــە پەنجــەو بــە پیــک دەبێــت،
بەهــۆی ســندوقی دەنگەکــەوە بــە ئاســانی گوێمــان لــە
دەنگــە ســازگارەکەی دەبێــت ،بــەاڵم گیتــاری کارەبایــی
لەبەرئــەوەی ســندوقی دەنگدانــەوەی نییــە پێویســتی بــە
ئامێــری گەورەکــەرەوەی دەنــگ دەبێــت ئەگینــا بــۆ خــۆی
بــە تەنیــا هیــچ دەنگێکــی نییــە و بــە باشــی نابیســترێت.
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مەالی
مەشهوور
ئامادەکردنی :گۆڤاری نایە

ژن هێنان
لە خەوندا
رۆژێــک مــەال مەشــهوور
نووســتووە و خەون دەبینێ ،ســەیر
دەکا هەنــدێ ئافرەتــی دراوســێیان
خەریکــن بــە زۆرە ملــێ ژنــی بــۆ
دێنــن ،مــەال هوشــیار دەبێتــەوە،
یەکســەر بانگــی ژنەکــەی خــۆی
دەکا و پــێ دەڵــێ:
ئافــرەت هەڵســە ئــاگاداری
خــۆت بــە ،هەنــدێ ئافرەتــی
دراوســێمان خەریکــن بــە زۆرە
ملــێ ژنــم بــۆ دێنــن ،ئینجــا نەڵێــی
مــەال پێــی نەگوتــم!
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عەبدواڵ رۆژگار

دیا دیار

رەهەند جەمال
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شێوەکاری
رەنگاوڕەنگ
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میوانەکانی نایە

PA S A R

SARAN
S A R WA N
M I WA N

٥  نایەl 58

PRUSHA

N I VA R
MAHMUD

ئێوەش دەتوانن وێنەکانتان بۆ ئەم ئیمێیلەی خوارەوە بنێرن:
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info@nayakids.com

وێنەکێشان...

 lخاڵەکان بەپێی ژمارەکان بەیەکتر بگەیە
نەو لە کۆتاییدا وێنەکە بە جوانی رەنگ بکە.
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رێگاکە بدۆزەوە...

رەنگاوڕەنگ

l
ئەمڕۆ رۆژی لەدایکبوونی گاکێوییەکەیەو دیارییەکی زۆری بۆ هاتووە.
بەاڵم تۆ دەبێ یارمەتی بدەی بە رێگای دروستدا بیاندۆزێتەوە.
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هێڵکاری و ڕەنگ...

1
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٤

٣
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سۆدۆکۆ...

3
4
7 1
1 8
2
5
8 9
3

2
8
1 5
7 6
9 2
9
5 3
6 4
1 5
7
8
6
2 7 5
5 8
1 4
1
6 8
4
1
5 6 3
9 4 5
8

 lپێویســتە یەکــەم جــار
بۆکس ـێکی  ٩خانەیــی دەستنیشــان
بکــەی و ژمارەکانــی  ١تاکــو  ٩ی
تێــدا بنووســییەوە ،بــە مەرجێــک:
هیــچ ی ـەک لــە ژمــارەکان لــە نــاو
بۆکســەکەی خــۆی و هەروەهــا
ریـزی ئاسـۆیی و ســتوونیی خۆیــدا
دووبــارە نەبێتــەوە.

 lسۆدۆکۆی پڕکراوی ژمارەی پێشوو

سۆدۆکۆ:

رەنگاوڕەنگ

4 1 3 7
3 2 9 6
1 4 5 8
2 8 1 9
9 5 7 2
8 3 6 4
7 6 8 3
5 7 2 1
6 9 4 5
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6 5
8 7
9 2
5 6
4 3
7 1
1 9
3 4
2 8

9 8 2
1 4 5
7 6 3
4 3 7
6 1 8
2 5 9
5 2 4
8 9 6
3 7 1

جیاوازییەکان بدۆزەوە ...

 lلە نێوان دوو
وێنەی سەرێ و خوارێ
«هەشت» جیاوازی هەن،
بیاندۆزەوە.
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