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داننان بە هەڵەدا
یەکەمین هەنگاوی سەرکەوتنە

ڕاشکاوبوون لەگەڵ خوددا یەکێکە لە هۆکارەکانی سەرکەوتن ،بەاڵم ئەگەر
مرۆڤ خۆی هەڵخەڵەتاند ،ئەوا گیرۆدەی کێشەکەی دەبێت و لە شوێنی خۆی
دەمێنێتەوە .ئەمە ئەوە بوو ویستم بە خوێندکارێکی بڵێم ،کە نەی دەویست
دان بە هەڵەی خۆیدا بنێ .ئەو یەکێکە لەوانەی لەنێو خزمەکانیدا لە خوێندندا
سەرکەوتوونەبووە.
دەربارەی هۆکارەکەی لێم پرسی ،لە وەاڵمدا وتی« :هەموو خزمانم هەلومەرجی
لەوەی من باشتریان هەیە و چییان بوێت بۆیان دەستەبەر دەکرێت ،ئەمەش
هانیان دەدات بۆ کۆششکردنی زیاتر و سەرکەوتن».
لێم پرسی ئاخۆ خێزانەکەی وەک پێویست هەڵسوکەوتیان لەگەڵ نەکردووەو
توانایان هەیە ئەوەی بۆ بکەن کە خزمەکانی بۆ منداڵەکانیانی دەکەن .لە وەاڵمدا
وتی« :خزمەکانم لە ئێمە دەوڵەمەندترن و منیش دەستم لەوەدا نییە .ئێمە
هەژارنین ،بەاڵم وەک ئەوانیش دەوڵەمەندنین».
وتم« :کەواتە نابێت شتێک لە دایک و باوکت بخوازیت کە دەرەقەتی نایەنو
ناکرێت وایان لێ بکەیت خەفەت بخۆن ،چونکە ناتوانن داواکارییەکانت جێبەجێ
بکەن ،بەوپێیەی ئەوان چییان لەدەست بێت دەیکەن بۆ تۆ».
لە درێژەی قسەکانیدا وتی« :من ناڕازی نیم ،بەڵکو هۆکاری سەرنەکەوتنم
دەخەمە ڕوو».
وتم« :دەبێت بڕوانیتە ئەوانەی باری داراییان لە تۆ خراپترە ،لەگەڵ ئەوەشدا
دەبێت بزانیت کە زۆر خوێندکاری هەژار هەن ،سەرباری ژیانی سەختیان
سەرکەوتنی باشیان بەدەست هێناوە .بۆیە ڕاشکاوانە پێت دەڵێم ،کە تۆ
ناتەوێت دان بە هەڵەی خۆتدا بنێیت و بڵێی کەمتەرخەمییەکە لە خۆتەوە بووە،
دەتەوێت خێزانەکەت بەرامبەر بە خەمساردی و کۆشش نەکردنت تاوانبار
بکەیت .دەروونناسان بەمە دەڵێن «پاساوهێنانەوە» ،کە وا لە مرۆڤ دەکات
هۆکارە ڕاستەقینەکانی شکستخواردن بشارێتەوە و دان بە کەموکوڕیدا نەنێتو
ڕووبەڕووی ڕاستی نەبێتەوە ،لە کاتێکدا داننان بەهەڵەدا یەکەمین هەنگاوی
سەرکەوتنە».
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بە بەختەوەری
ڕەنگم بکە

نووسینی :شین رۆدی
نیگاری :بین کۆرت
لە ئیتنگلیزییەوە :خونچە مەحمود

کاتێک خۆرەتاو دەبم،
بە زەرد ڕەنگم بکە.

کاتێک قۆشمەباز دەبم،
بە پەمەیی ڕەنگم بکە.

کاتێک بێتاقەت دەبم،
بە خۆڵەمێشی ڕەنگم بکە.

تۆزێکی تر هەڵدەبەزمەوە،
چونکە کاتی یاریکردنە.

کاتێک ئازا دەبم،
بە پرتەقاڵی ڕەنگم بکە.
4

کاتێک ئیرەیی دەبەم،
بە سەوز ڕەنگم بکە.

کاتێک تووڕە دەبم،
بە سوور ڕەنگم بکە.

بەاڵم کاتێک ورچە لەباوەش دەکەم،
هەست بە باشبوون دەکەم.

کاتێک خەیاڵپاڵو دەبم،
بە مۆر ڕەنگم بکە.

کاتێک دڵتەنگ دەبم،
بە شین ڕەنگم بکە.

کاتێک شادمان دەبم،
بە پەلکەزێڕینە ڕەنگم بکە.
پەلکەزێڕینەیەک بۆ تۆ و
یەکێک بۆ من.
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ڵدانی
گو
زانین

لەگەنی فڕۆک

بۆ گواستنەوەی مرۆڤ
بۆ مەریخ
لەگەنی (تەبــەقی) فڕۆک یەکێک
نییە لە داهێنانەکانی هۆلیود و لە
بۆشایی ئاسمانیشەوە نەهاتووە،
بەاڵم ئامادەیە بچێت بۆ مەریخ و
مرۆڤیش لەگەڵ خۆیدا بەرێت.

لە هەر باخچەیەک گوڵێک
* نزیکەی  ١٠٠هەزار کیلۆمەتر درێژیی
بۆرییەکانی خوێنی مرۆڤە ،کە کێشی زیاتر
لە  ٥٠کیلۆگرامە ،ئەمەش هێندەی دووجارو
نیو سوڕانەوەیە بە دەوری گۆی زەویدا،
لە ئاستی کەمەربەندی زەویدا.
* یەکەمین کەس کە لە کەشتییە
ئاسمانیەکەی دابەزی و لە بۆشایی ئاسماندا
ڕۆیشت ،کەشتیوانی ڕووسی ئەلێکسی
لیونۆڤ بوو لە  ١٨ی ئازاری ١٩٦٥دا.
*  ٣٠خولەک کاتی کورتترین شانۆگەرییە
لە مێژوودا
* کوللــە نزیکــەی  ٩٠٠ماســولکەی
سەربەخۆی هەیە ،بەوەش  ٢٠٠ماسولکەی
لە مرۆڤ زیارە.
* فیل دەتوانێت لە دووریی  ٥٠٠مەترەوە
بۆنی مرۆڤ بکات.

گرانترین تەوالێت لە جیهاندا!
دیزاینەرێکی یابانی تەوالێتێکی دروستکردووە،
کە گرانترینە لە جیهاندا و نرخەکەی دەگاتە
 ٨٤هەزار پاوەنی ئیستەرلینی .دیزاینەرەکە
زیاتر لە مانگێک خەریکی دروستکردنی
تەوالێتەکە بووە ،کە لە  ٧٢هەزار پارچە
کریستاڵی شواروفسکی پێکهاتووە و
سەرنجی گشت ئامادەبوانی
پێشانگەی نێودەوڵەتیی
چێشتخانە و گەرماوەکانی
شەنگەهای بۆ الی خۆی
ڕاکێشاوە.
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ئەمە ئەو کارەیە کە ئاژانسی کەشتیوانی
بۆشایی ئاسمانی ئەمریکی ( )Nasaپالنی
بۆ داناوە و لەگەنە فڕۆکەکە لە ئاسمانی
نزیک (نزیکەی  ٢٠میل) و سەر زەریا
بە چەندین تاقیکردنەودا تێدەپەڕێت و
بە ڕۆکێتێکی پاڵپێوەنەر دەبرێتە بەرگی
هەوایی زەوی و لەوێوە فڕێدەدرێتــە
خوارەوە بۆ سەر زەریا.

دەسڕی کاغەز!

تۆپینی «تیفانیی دووەم»..
بەتەمەنترین پشیلە!

کراسێکی بووکێنیە ،کە هیچ جیاوازییەکی
لەگەڵ کراسی بووکێنی ئاساییدا نییە ،جگە
لەوەی لە دەسڕێ کاغەز دروستکراوە .ئەم
کراسە لە خولی کۆتایی پێشبڕکێیەکدا بۆ ئەو
کراسانەی بووکێنی ،کە لە دەسڕی کاغەز
دروستکراون ،لە شاری نیویۆرکی ئەمریکا
نمایشکرا ،کە  ١٠دیزاینەر تێیدا بەشداربوونو
خەاڵتەکەش ١٠هەزار دۆالری ئەمریکی
بوو .دۆنا فینسلەری براوەی خەاڵتەکە
وتی ،دروستکردنی کراسەکەی سێ مانگی
خایاندووە و  ٢٢تۆپ دەسڕی کاغەزی
پێویست بووە ،لەگەڵ زۆر
کەتیرەو لزگە،
بەو پێیەی
لە پێشبڕکێکەدا
مەرجی
بەکارنەهێنانی
قوماش دانراوە.

پێگەی ئەلیکترۆنیی ئینسکلۆپیدیای «گینیس»
بۆ ڕیکۆردی پێوانەیی هەواڵی تۆپینی
«تیفانیی دووەم»ی ڕاگەیاند ،کە بەتەمەنترین
پشیلەی دنیا بوو و لە سااڵنی تەمەنیدا
ڕیکۆردی هاوچەشنی خۆی
ڕاگەیاندووە ،کاتێک تەمەنی
گەیشتووەتە  ٢٧ساڵ و دوو
مانگ و بیست ڕۆژ.
«تیفانیی دووەم» لە ١٣ی
مارسی ١٩٨٨دا لە شاری
سان دبیگو لە ویالیەتی
کالیفۆرنیای ئەمریکی الی
خانمێک لەدایکبووە
کە ئاژەڵی ماڵی
فرۆشتووە و بە
ناوی پشیلەکەی
پێشوویەوە:
«تیفانی» ناوی ناوە.
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دنیا هەمیشە
بەو جۆرە نییە کە
دەیبینین ،زۆر شتی
ناماقووڵ هەن کە ڕاستین.
بەڵێ ،تەنانەت خودی واقیع
جاروبار هەندێک خەیاڵ
لەخۆ دەگرێت،
ئەوەیش جوانیی ژیانە.
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زاناکان زانیاریی زۆریان
دەربارەی گرووپی خۆر
کۆکردووەتەوە ،یەکێک لەوانە
زانیارییە دەربارەی نەیزەک ،کە
بەردی ئەستێرەیە و لە ئاسمانەوە
دێتە خوارەوە بۆ سەر زەوی!
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9

ورچە خەواڵوەكان و
زریانی گەورە

با

بەتو

ندی

دێت.

با لەنێو درەختەكانەوە دێت ،لقەكان دەچەمێنێتەوەو
دەشكێنێتەوە ،گەاڵكانیش لە ئاسماندا باڵودەكاتەوە.
دەچێتە سەر گردۆڵكە و بەرزییەكان .بە سەر
بەردەكاندا تێدەپەڕێت و دەلورێنێت.
دایكەورچ و باوكەورچ بە خەیاڵی ئارامەوە
لەسەر تەختە خەوە گەرم و نەرمەكەیان
خەوتبوون.

باوكەورچ هەستی كرد كەسێك خەریكە
پەتوەكەی الدەبات .چاوێكی بۆ كردەوە،
تێدی بوو.
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نووسین :پل برایتۆن
نیگار :جان چاپەن
بۆ فارسی :بەهارک عەزدی
لە فارسییەوە :هیوا محەمەد

 دێوێك لە دەرەوەیە! من دەنگی ناڵــە وهاواری دەبیستم ،زۆر دەترسم .دەكرێت
بێم بۆ الی ئێوە بخەوم؟
باوكەورچ وتی« :بە هیچ شــێوەیەك
شتی ترسناك بوونی نییە .تۆ ورچێكی
ترسنۆكیت!» بەاڵم پەتوەكەی الدا و تێدی
چووە ناو تەختە خەوە گەرم و ئارامەكەیان.

با بەتوندی دەی لوراند .زریانێكی توند دەستی پێ كردبوو.
با دەهات و خۆی لوول دەدا و دەچەمایەوە و
هەموو شتێكی تێك دەدا .بە شێوەیەك كە ماڵەكەیان
دەجوواڵیەوەو پەنجەرەكانیش دەلەرینەوە.

دەستێك كەوتە سەرشانی باوكەورچ ،پێدی بوو
 دێوێك لە دەرەوەیە! دەنگی قۆڕەقۆڕی سكیزۆر بەرز و ترسناكە ،وا بزانم دەیەوێت
بم بخوات! دەتوانم بێم بۆ الی ئێوە بخەوم؟

دەنگی بەرزی هەورەبروسكە دەگەیشتە گوێو
بروسكە هەورەكانی دەدا بە یەكدا .سێبەرە
ڕەشەكانی لەسەر دیوار و پەنجەرەكان
دروست دەكرد.

دایكەورچ و تێدی
بە ئارامی خەوتبوون و پرخەپرخیان
ل
ێ دەدا ،ب
ەاڵم باوكەورچ بێدار بوو و دەستەكانی
لە
سەر گوێیەكانی دانابوو و خەوی ل 
ێ نەدەكەوت.

باوكە ورچ وتی« :نەخێر
هیچ دێوێك بوونی نییە.
تۆش وەك برات ورچێكی
ترسنۆكیت ».بەاڵم پەتوەكەی
الدا و پێدیش هاتە
ناو تەختەخەوە گەرم و
نەرمەكەیان.

دایکەورچ و تێدی و پێدی
ێ ترس خەوتبوون و
ئارام و ب 
دەنگی پرخەپرخیان دەگەیشتە
گوێ ،بەاڵم باوكەورچ هێشتا
نەخەوتبوو ،پەتۆكەی بە
توندی دابوو بەسەریدا.
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باوكەورچ هەستی بە پەلەپیتكەیەك كرد لە سەری دا.
نێدی بوو و وتی « :دێوێك لە دەرەوەیە! دوو شاخی
زۆر گەورەی هەیە ،كە سێبەری لەسەر دیوارەكە
دەردەكەوێت ،دەتوانم بێم الی ئێوە بخەوم؟
باوكە ورچ هاواری كرد« :نەخێر هیچ
دێوێك بوونی نییە!» بەاڵم مۆڵــەتی
بەویش دا كە بێت و الیان بخەوێت.

لەبەرخۆیەوە وتی« :هەق بە نێدی یە!
سێبەری سەر دیوارەكە دروست وەك
شاخی شتێكی ترسناكە».
پەتوەكەی دا بە سەریدا.

باوكە ورچ ئیتر خەوەكەی پەڕیبوو.
گوێی لە ویزەویزی با و هیاهوی زریان
رت .سەیری نركەی هەورە بروسكەی دەكرد،
دەگ
كە هەموو شوێنی ڕۆشن دەكردەوە.

لەناكاو دەنگی دەرگا گەیشتە گوێی.
 تەق تەق تەقهەمووان لە خەو ڕاپەڕین.
باوكەورچ وتی« :دەبێت ك 
ێ بێت؟»
دایكەورچ وتی« :لەوانەیە هیچ كەسێك نەبێت.
بڕۆ ببینە!» بە ئارامی باوكەورچی بانگ كرد.
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باوكە ورچ بە نیگەرانیەوە لە تەختە
خەوەكەی هاتە دەرەوە .چرایەكی هەڵگرت تا
ڕێگاكە بە باشی ببینێت .ئارام ئارام
بەرەو الی دەرگاكە ڕۆیشت.

هەر لەو كاتەی بەڕێدا
دەڕۆیشت بەوانیتری وت:
«هەمووتان ورچی ترسنۆكن!
چەندە بڵێم بە هیچ شێوەیەك
شتێك نییە بەناوی دێوەوە!»
هەر لەو كاتەی دەسكی
دەرگاكەی بادا ،بایەكی
توندی هات و دەرگاكەی
كردەوە ،چراكە كوژایەوەو
هەموو شوێنێك تاریك بوو.
دواتر لەناكاو
هەورە بروسكە هات.

وكەورچ هاواری كرد« :دێووووووو!»و
با
رسەوە لە جێی خۆی پەڕی ،ڕایكردە
بە ت
ژێر تەختە خەوەكە و خۆی شاردەوە.

ئاسكە كێوییەك هاتە ناو ماڵەكەوەو
وتی« :من دێو نیم ،ئاسكم!
زریان ماڵەكەی خراپ كردووم.
دەتوانم لە ماڵی ئێوە
بخەوم؟»

باوكەورچ لە ژێر تەختەخەوەكە هاتە دەرەوە.
تێدی و پێدی و نێدی پێكەنین! ئێستا پێكەنی،
ێ پێناكەنێت! بە یەكەوە بە باوكیان وت:
ك
 چەندە ورچێكی ترسنۆكیت! نازانیت هیچ شتێكبە ناوی دێوەوە بوونی نییە؟!»
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كولیچەی ونبوو
نووسین و نیگاری :محەمەد پەهلەوان
لە فارسییەوە :ئارین هیوا

ڕۆژێك لەسەر بەردێك پاپاپا و هاوڕێكانی كولیچەیەكیان دۆزییەوە .پاپاپا هاواری كرد:
 سەیركەن منداڵەكان! كولیچەیەكی ونبوو!پاپاپا و خاڵخاڵۆكە و پەپوولە ئەمبەریان سەیر كرد و ئەوبەریان سەیر كرد ،بەاڵم هیچ كەسیان نەبینی.
خاڵخاڵۆكە وتی« :ئاخ ئاخ! حەیف نییە كەس ئەمە نەخوات؟»
ێ دەخۆم ،تا بزانم تامی خۆشە یان نا».
ێ دێت! تەنها تۆزێكی ل 
پەپوولە وتی« :هوم م م! چ بۆنێكی خۆشی ل 
پەپوولە چەند وردەیەكی لەو كولیچەیە خوارد ،خاڵخاڵۆكەش هەمان كاری كرد .پاپاپا پرسی« :زۆر خۆشە؟»
هەموویان بە دەمی پڕەوە وتیان« :ئوهوم ئوهوم!»
پاپاپا كەمێك ئەم پێ و ئەو پێی كرد ،دواتر خۆیشی چەند وردەیەكی لە كولیچەكە خوارد .لەناكاو بە نیگەرانیەوە
پرسی« :با زیاتری لێ نەخۆین؟»
هەرسێكیان كەمێك گەڕانەوە دواوە و بە یەك دەنگ وتیان« :وای!» دەوران دەوری كولیچەكەیان قرنجاند بوو.
هەر لەو كاتەدا دەنگێك هات و هەموویان لە پشتی گەاڵیەكەوە خۆیان شاردەوە .نەنە سیسرك لە ڕێگاوە
هات و هاواری كرد:
«ئای وای! كولیچەكەم تەنها چەند دەقیقەیەك دانا وشك بێتەوە تا بیبەم بۆ
نەوەكانم .باشە بۆچی وای لێ هاتووە؟»
سیسركەكانی دراوسێی هەموویان لە
دەوری نەنە سیسرك كۆبوونەوە.
یەكێكیان وتی« :لەوانەیە
كاری بێچووە هەنگەكان بێت.
زۆر ورگ دڕاون».
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یەكێكی تریان وتی« :لەوانەیە كاری بێچووی مێرووەكان بێت .بڕۆین بیان هێنین؟»
نەنە سیسرك بێدەنگ گوێی گرتبوو.
ێ بوو منداڵەكان؟ تا كەسی تریان
پاپاپا لە پشتی گەاڵكەوە بە هێواشی وتی« :گوێتان ل 
تاوانبار نەكردووە زوو بڵێن ئێمە بووین».
خاڵخاڵۆكە و پەپوولە بە دەنگێكی لەرزۆكەوە وتیان« :نا! نا! ئێمە زۆر دەترسین!»
پاپاپا نوك بە نوك لە پشتی گەاڵكەوە هاتە دەرەوەو بە مینگە مینگ بە نەنە سیسركی
وت« :ب ب برادەرەکانم كە كولیچەكەیان خواردووە پەشیمانن .ئەوان دەبەخشیت؟»
هەموو بە سەرسوڕمانەوە سەیری پاپاپا یان كرد .نەنە سیسرك پرسی:
 تۆ ئەوان دەناسیت؟پاپاپا كەمێك سووربووەوە و سەرێكی بۆ جوواڵند .دەوری دەمی لێسایەوە و وتی:
 كولیچەكەتان زۆر زۆر بەتام بوو!هەموویان چپەچپێكیان كرد و نەنە سیسركیش كەوتە پێكەنین.
ێ دەڕۆیت پاڵەوان؟»
پاپاپا سەری داخست كە بڕوات .نەنە سیسرك بە میهرەبانییەوە وتی«:بۆ كو 
ئەو كاتە كولیچەكەی بەرەو الی پاپاپا درێژ كرد و وتی« :خۆت دەزانیت كە كارێكی خراپت كردووە،
بەاڵم ئێستا كە ڕاستییەكەی دەڵێیت ،وەرە ئەوەی تریشی بۆ تۆ .دانەیەكی تر بۆ نەوەكانم دروست دەكەم».
پاپاپا بە خۆشحاڵیەوە كولیچەكەی وەرگرت و سوپاسی كرد.
خاڵخاڵۆكە و پەپوولەكەش لە پشتی گەاڵكەوە هاتنە دەرەوە و وتیان :
 ئێمەش بووین! ئێمەش بووین!بەاڵم هیچ كەس سەیری ئەوانی نەكرد .تەنها پاپاپا شاخەكانی
بە شادییەوە بۆ جواڵندن.
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حیکایەتی هەوا

ئەوە چییە!؟ چی پەنجەرەکەی بەو
توندییە داخست و ترساندمی بڕیار؟

هاهاها ..مەترسە هاوڕێکەم ،ئەوە هەوا بوو
پاڵی بە پەنجەرەکەوە نا و ئەو دەنگەی دەرکرد.
وەرە با باسی هەوا بکەین.
٠٠

هەوا؟! لەکوێیە؟
من نەمبینی پەنجەرەکە
دابخات.

هەوا لە چواردەورمانە و بە هەموو شوێنێکدا
دەسووڕێتەوە ،لەم تاقیگەیەوە بیگرە تا دەگاتە
ماڵەوە و باخچەکان ،هەروەها دەوری زەوی داوە،
بەاڵم ناتوانین بە چاو بیبینین و بۆن و تامی بکەین.

ڕۆبۆتەکەم ،بڕوانە ئەم بوتڵە کە بە بەتاڵ دەچێت،
بەاڵم بڕیەتی لە هەوا ،ئەوەش ئاوێتەیەی چەند گازێکە،
گرنگترینیان ئۆکسجینە کە بوونەوەرەکان هەڵی دەمژن.

بێگومان ،ڕووەکەکان بەشێک لە پێکهاتەکانی
هەوا بەکاردەهێنن بۆ دروستکردنی خۆراکی
خۆیان ،ئەویش دوەەم ئۆکسیدی کاربۆنە.
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ئایا ڕووەکەکانیش
هەوا هەڵدەمژن؟

ناوەکەی سەختە...
دووەم ئۆکسیدی کاربۆن،
هەهەهە ،چیتر؟

هاوڕێی ئازیز ،ئەم کوالرەیە و فڕۆکەی ڕاستەقینە و
باڵۆن و باڵندەکان و ئەوانیتر ،هەموویان
بە هۆی هەواوە دەفڕن.

پێدەچێت ئەم هەوایە سوودی
زۆربێت ،سوودی تری هەیە؟

هەروەها ئێمە هەوا بەکاردەهێنین
بۆ پڕکردنی تایەی ئوتومبیل و پاسکیل،
کە بە هۆیانەوە هاتوچۆدەکەین.

سەرباری ئەوانە ،هەوا بەکاردەهێنین
بۆ پڕکردنی میزەاڵن و حەوزی مەلەکردن.

بڕوانە ئەم حەوزی مەلە
بچکۆلە و جوانە کە
پڕیەتی لە هەوا.

سوپاس بڕیار،
بۆ ئەم میزەاڵنانە و
هەواکەی ناویان.

هاوڕێ ئازیزەکەم،
هەوا زۆر گرنگ و سوودبەخشە،
بەبێ ئەو ژیان لەسەر زەوی
ئەستەم دەبێت.
بۆیە ئەرکی سەر شانمانە
لە پیسبوونی ژینگە بیپارێزین.
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حیکایەتێک  Xوەاڵمێک
بۆ ئەوەی بزانین
خەاڵتی نۆبڵ چییە..

ئیمڕۆ باسی یەکێک
لە
گەورەترین خەاڵتە
ج
یهانییەکان دەکەین،
ئە
ویش خەاڵتی نۆبڵە.

خەاڵتی نۆبڵ
چییە؟

ئەلفرید نۆبڵ ئەندازیار و کیمیازانێکی سویدییە
کە چوو بۆ ئەمریکا بۆ خوێندنی کیمیا.

دەبێت بزانین
نۆبڵ کێیە؟

لە ماوەی
 ١٥ساڵدا..

نۆبڵ بووە یەکێک
لە زۆر دەوڵەمەندەکان.

پاش هەوڵدانی زۆر توانی مادەی نایترۆگلسرینی
بدۆزییەوە .کە بۆ تەقینەوە بەکاردێت.
بەو جۆرە ساڵی  ١٨٦٧داینامیتی دۆزییەوە.
د داش
اینا کان
مایت ی رن
بە خی
ڕێ
ژەی

چونکە داینامیتەکەی دەفرۆشت
بۆ بەکارهێنانی لە کانەکاندا و بۆ
تەقاندنەوەی بەردەکان و...هتد
م

ەترس
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نۆبڵ زۆر خەمبار بوو،
چونکە داینامیتی بۆ مەبەستی
سەربازی نەدۆزیبووە.

وەک خووی مرۆڤ ..دۆزینەوەکەی نۆبڵ
بۆ جەنگ و وێرانکارییەکان بەکارهێنرا.

بۆیە نۆبڵ بڕیاری دا..

بڕیارەکە گەورەترین بوو
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا.

هەموو سامانەکەی بەخشییە
بانقێک تا لە قازانجەکەی..

سااڵنە خەاڵت بدرێتە ئەوانەی
لە بواری ئاشتی ،زانست ،ماتماتیک و
ئەدەبدا خزمەتی مرۆڤایەتی دەکەن.

لە ساڵی ١٩٠١ەوە سااڵنە بۆنەیەک ڕێک دەخرێت
بۆ خەاڵتکردنی ئەو بلیمەت و زانایانەی جیهان،
کە سوودیان بە مرۆڤایەتی گەیاندووە.
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بەرەو ماڵەوە
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خاڵی سەرنجڕاكێش
سەبارەت بە ژیژك

فێاڵوی بەاڵم دڕكاوی

پشتی ژیژكیان داپۆشیوە ،هەركام
نزیكەی  6000دڕكی تیژ سەر و
بە هەمان تیژی .پێكهاتەی تیرەكانی
لەو دڕكانە نیوەكەوانەیین و
ەیەیە ،كە نینۆك و مووەكانی ئێمە
كیراتینە .كیراتین وەك ئەو ماد
دڕكاوییە ئەو كاتەی ڕووبەڕووی
دروست دەكات .ئەم بوونەوەرە
تر دەبێتەوە ،دەبێتە تۆپێكی خاڵدار
ڕێوییەك یان هەر ترسێكی
بەشە نەرمەكەی ژێر سكی بكات.
تا پارێزگاری لە

بەرگری ژیژك

٢
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ئەم ژیژكە بچووكە سەری لە گوڵدانەكەوە هێناوەتە
دەرەوە و بە وریاییەوە سەیری پشیلەكە دەكات .پشیلە نابێتە
هەڕەشەیەكی تەواو بۆ ئەو ،بەاڵم ئەگەر جووڵەیەكی هەڵــە
ئەنجام بدات ،ژیژكەكە بە خێرایی شــێوەی خۆی دەكاتــە
تۆپێكی پتەو و دڕكاوی و وا خۆی پیشان دەدات.

هەڵسوكەوتی سەیر

٣

چــاوەڕوانی ,ژیژك
دوور لــە
وانایانە مەلەبكات,
دەتوانێت زۆر بە ت
وتی بــە پارێزراوی
ئەو سەری لو
پارێزێت .دەتوانێت
ور لە ئاوەكەوە دە
دو
ڕووبارێك بدات و
سانی لە چەم یان
بە ئا
وە لە ئاوەكە بۆ ئەو
ەڕێتەوە .هاتنە دەرە
بپ
ك جار لە كەناری
مێك كیشەیە .هەندێ
كە
نانەوە دێتە دەرەوە
وەكانەوە لەو شوێ
ئا
دروستی كردوون.
رۆڤ وەك پلیكانە
م
كە
ئاشنا لە وشكاییدا
ك ئەگەر شتێكی نا
یژ
ژ
ئەوەندە ئەو شتە
ڕووبەڕووی بێتەوە،
دەمی دەبێتە كەف.
دەلێسێتەوە تا ئاوی
بێتە كەفێكی سپیو
ەموو جەستەی دە
دواتر ه
هیچ كەس هۆكاری
مێشی .تا ئێستاش
خۆڵە
ئەمەیان نەزانیوە.
ڕاستەقینەی

بێچووی جوان،
بەاڵم دڕكاوی

٤
بێچوو
ی ژیژكەكان ئ
ە
و
ك
ات
ە
ی
د
ێن
ە دنیاوە
زۆر بچو
وك ،پەمەیی ،ال
وا
ز
و
ب
ێ

ب
ە
ر
زۆر
گن.
ینەی بەشی تی
رە
ك
ان
یا
ن
ل
ە
ژێ
دایە ،بەاڵ
ر پێستیان
م تەنها دوای ت
ێپ
ە
ڕب
و
ون
ی
ك
چ
ەند
اتژمێرێك تیرە
كا
ن
دە
ر
دە
ك
ە
و
ژیژك
ن و بێچووە
ەكانیش وەك پ
شتییەكی پڕ لە
سووزنیان ل 
ێ دێت.
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٥

دراوسێی باش

هەر بەو شێوەیەی مرۆڤەكان ئارەزوو دەكەن لەگەڵ
ژیژكەكاندا بژین ،ژیژكەكانیش ئارەزوو دەكەن لە تەنیشت
مرۆڤەكانەوە بن .ئەوانە سوود لە لێواری دەوری كێڵگەكان
وەردەگرن ،تا لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر بڕۆن و
لە هەمان كاتدا تووشی ئاژەڵی تری ڕاوكەر نەبن .ئەوان
بە خواردنی ئەو ئاژەڵە وردانەی زیان بە مرۆڤ دەگەیەنن
كێڵگەی دروست بۆ مرۆڤەكان فەراهەم دەكەن .خواردنی
خۆش و بەلەزەتی ئەوان سیسركە ،بەاڵم هەندێك جاریش
ێ سەدەف و سەدەفداریش دەخۆن.
لوولپێچی ب 
ئەمەش هەر ئەو لوولپێچەیە ،كە بە پێی خۆی هاتووە.
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پێویستبوون بە یارمەتی

٦

لە ڕابردوودا جووتیارەكان پەرژینی بەرزیان
دروست دەكرد لە گژوگیا بۆ ئەوەی كێڵگەكانیان
بكەنە باخچەی بچووكتر ،ئەو پەرژینانە بووبوونە
ماڵی زۆر باش بۆ ژیژكەكان .ڕۆژگارێک جووتیارەكان دەستیان كرد
بە فراوانكردنی زەوییە كشتوكاڵیەكانی خۆیان ،پەرژینەكانیان البرد،
چونكە ئیتر پێویستیان بەوانە نەبوو.
ئەم كارە بوو بە هۆی ئەوەی ئەو ژیژكانە لەناوبچن كە خانەو
النەكانیان لەدەست دابوو .ئەمڕۆ زۆرێك لە مرۆڤەكان ئارەزووی
ئەوە دەكەن یارمەتی ئەو ژیژكانە بدەن كە ماونەتەوە .هەر لەبەرئەوە
ێ دەهێڵن بۆ ئەوەی ببێتە
هەندێكیان بەشێك لە باخەكانیان بەج 
پەناگەیەك بۆ میوانە دڕكاوییەكەیان .ئەوان دەرمانی مێرووكوژی
كەمتر بەكاردەهێنن بۆ لەناوبردنی مێروو و كرمەكان ،چونكە
ژیژكەكان ئەو كارەیان بۆ دەكەن و ئەوانە دەخۆن .ئەگەر ژیژكێكی
بچووك و تەنیا لە باخچەیەكدا دەربكەوێت ،بە ئەگەری زیادەوە،
ێ دەكەن.
گرووپی ڕزگاری دەگەنە الی و پارێزگاری ل 
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دیداری ئەم جارەمان لەگەڵ
ورچی هاوڕێماندایە

گە

ش
تێک

بە

ساڵو هاوڕێیان
ئیمڕۆ باسی خەسڵەتاکان و
ژیانی خۆمتان بۆ دەکەم.

س
روش

تدا

ئامادەکردن و وێنەی
حسێن روباعی

ەسڵەتەکانم

خ

کی لەشقورسم،
بوونەوەرێ
زستاندا دەچمە
چونکە لە
ونی درەختەکان
شکەوتەکان و ک
ناو ئە
ماوەی متبوونم.
ۆ دەستپێکردنی
ب

شوێنی ژیان

زۆر شوێنی جۆراوجۆر،
وەک ناوچە تەختانییەکان و
نێو دارستان و مەزراکان.

ورچ و مرۆڤ

دەتوانم بە ناوچە بەردەاڵنەکاندا بە ئەسپایی بڕۆم،
بەبێ ئەوەی بە لەشی زلم هیچ دەنگێک دەربکەم،
بەو جۆرەش دەتوانم خۆم لە مرۆڤ بپارێزم.
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زاوزێ

قەبارەم

ه
ەر جارێک
ی
ئ
ا
و
س
ب
و
ها
ون،
د وسەرەکەم
١
٣
ب
ە
ەب
چکەی
ێت ،کە ب
ێ
ت
و
ک
بۆ ماوەی دوو و و ددانن.
ەر
لەگەڵ دایکیا زی تەواو
ند
ەمێننەوە.

نزیکەی ٧٠٠کیلۆگرام،
ئەگەرچی کەتەم ،بەاڵم کلکم کورتە.

بە

رگریکردن

رگری لەخۆ کردن،
بەکاردێنم بۆ بە
ددانەکانم
انم بەکاردەهێنم
ە کاتێکدا ڕنۆکەک
ل
رتنی نێچیرەکەم.
بۆ هەڵکەندن و گ

خۆراک

ژیان ل
ەسەر شیردەرە بچکۆلەکان،
ڕەگە
کان ،فنق ،تو و هەنگوین.

هەروەها دەتوا
نم بچمە سەر درەختەکان و
هەندێک خ
ۆراکی سەوز بەدەست بهێنم.
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نووسینی :محەمەد ڕەزا شەمس
نیگارکێشان :گوڵنار سەروەتیان
لە فارسییەوە :هیوا

باشی خان

(باشی) و (باشی خان) هەبوون .باشی ژن بوو ،باشی خانیش هاوسەرەكەی.
باشی خان دڕكهەڵكەن بوو ،شەو كە دەیەویست بخەوێت ،بە ژنەكەی دەوت:
 باشی ،تەورەكەم ئامادە بكە .باشی ،الی دەستمەوە دایبنێ .باشی ،یەك نانیشم بۆبهێنە ،كەمێك شیریش بكەرە ناو گۆزەكەوە ،ڕۆن بدە لە نانەكەوە ،شقارتەكەشت
بیر نەچێت ،شەكر و چاش بخەرە ناو توێشەبەرەكەوە ،كترییە ڕەشەكەش بكە بە
دەستماڵەكەوە ،پەڕە و كیسە توتنەكەش ئامادە بكە ،كا و جۆش بدە بە ئاژەڵەكان،
ێ بكەوێت،
هەموو كارەكانت كردبێت ،ئێستا پەتووەكە بدە بە سەرمدا تا خەوم ل 
ماندوویەتیم دەربكەم و بەیانی زوو هەڵمسێنە لە خەو تا بچمە كارەكەم».
ێ دەكرد ،ئەو كاتە خۆی دەچووە سەر تەختە
باشی وتەكانی مێردەكەی دانەدانە جێبەج 
خەوەكەی و دەنووست .لە بەیانیدا بێدار دەبووەوە و هاوسەرەكەی بانگ دەكرد:
«ئاهای باشی خان! باشی باشی خان! خان باشی خان! هەستە لە خەو!»
باشی خان چاوەكانی هەڵدەگڵۆفت و دەیوت« :هەستاوم لە خەو ،ئیتر ئەوەندە بانگم
مەكە .ئێستا لە ژێر پەتووەكە دێمە دەرەوە ،زۆر خۆت تەنگاو مەكە ،هێشتا بۆ بەیانی
زۆری ماوە!» دوو جار دەچووە ژێر لێفەكە و دوای نیو سەعات بەرز دەبووەوە و
بە باشی دەوت«:تا من كارەكانم دەكەم ،تۆ گوێدرێژەكەت لە تەویلەكە دەركردبێت،
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كورتانەكەت كردبێتە سەر پشتی ،تەورەكەشت كردبێت بە كورتانەكەوە!»
باشی تەواوی ئەو كارانەشی دەكرد .باشی خان توێشەبەرەكەی دەكردە كۆڵی و سواری گوێدرێژەكەی دەبوو و
بەرەو شاخەكە دەجوواڵ .لە ڕێگادا بیری دەكردەوە:
«بە ئومێدی خودا هیچم نەماوە بگەمە شاخەكە .لە دامێنی شاخەكەدا لە گوێدرێژەكەم دادەبەزم ،بۆ ئەوەی زۆر ماندوو
نەبێت ،دواتر دەگەمە الی دەشتاییەكە .گوێدرێژەكەم دەبەستمەوە تا هەم بلەوەڕێت بۆ خۆی و هەم ڕانەكات .لە بیرەكە
ئاو دەردەهێنم ،دەست و دەم و چاوم دەشۆم ،ئاگرێك دەكەمەوە ،چایەك دروست دەكەم،
ێ دەخۆمەوە .لەم بیركردنەوانەدا بوو كە غواڵمی دڕكهەڵكەن
دوو پیاڵەی ل 
گەیشتە ئەو و وتی« :ساڵو بەڕێز باشی».
باشی خان وتی« :ساڵو لە تۆش».
غواڵم وتی« :بەیانیت باش!»
باشی خان وتی« :بەیانی تۆش باشتر!»
غواڵم وتی« :ئەمڕۆ دەبێت چ كارێك بكەین؟»
باشی خان وتی« :ئەمڕۆ دەبێت بچیتە سەر شاخەكە .هەندێك دار ببڕیت ،بیخەیتە سەر گوێدرێژەكە و بیهێنیت!»
بە یەكەوە ڕۆیشتن تا گەیشتنە سەر شاخەكە ،پێكەوە ڕۆیشتنە سەرەوە و دواتر هەركەس چوو بە الی كاری خۆیەوە.
باشی خان تەواوی كارەكانی خۆی ئەنجامی دا ،هێشتا خۆرئاوانەبووبوو كە باروبنەی خۆی پێچایەوە و
ێ كەوت .دەڕۆیشت و بیری دەكردەوە:
توێشەبەرەكەی كردە كۆڵی و سواری گوێدرێژەكەی بوو و بەڕ 
«لە شاخەكە دەچیتە خوارەوە .خۆرئاوابوون دەگەیتە ماڵەوە .دایكی مناڵەكان دێت بەرەو پیرت .پێت دەڵێت ماندوو
نەبیت ،توێشەبەرەكە لە كۆڵم دەكاتەوە .باری گوێدرێژەكەش دادەگرێت ،دەست و ڕووخسارم دەشۆم ،لە پشتی
زۆپاكەوە دادەنیشم ،مەنجەڵ لەسەر ئاگرەكە دادەگرین ،منداڵەكان یەكە بە یەكە لە دەوری سفرەكە دادەنیشن ،قاپی
ێ دەكەن .دواتر یەك چا
ێ ورد دەكەن ،گۆشتی ت 
گەورە دەهێنن .دواتر مەنجەڵ خاڵی دەكەن ،نانی تێدەكەن ،پیازی ت 
ێ دەكێشم ،بە دایكی منداڵەكانیش دەڵێم ،شتەكانی بەیانیم ئامادە بكات ،دواتر جێی من
دەخۆینەوە ،جگەرەیەكیشی ل 
ڕابخات ،من دەچمە ژێر لێفەكەوە و لێی دەخەوم!»
باشی خان كە گەیشتە ئێرە پێكەنی ،بەاڵم بیرە خۆشەكانی تەواو بوون ،چونكە گەیشتبووە ماڵەكەی خۆی.
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بریقەدار
نووسینی :محەمەد پەهلەوان
نیگار :سارا عەزدی
لە فارسییەوە :ئارین هیوا

30

پادشایەك هەبوو ،كە كۆشكێكی گەورەی دروست كردبوو .باشترین ئەندازیارەكان لە دروستكردنی ئەم
كۆشكە و تەالرە جیاوازەكانی بە شێوەی گونجاو كاریان كردبوو ،بەاڵم تەالرە ڕاستەقینەكەی كۆشك
هێشتا وێنەكێشی بۆ نەكرابوو ،بۆ ئەو مەبەستەش بە شوێن وێنەكێشی بەتوانادا دەگەڕان .گرووپێك لە
وێنەكێشە چینییەكان وتیان« :ئێمە بەناوبانگترین وێنەكێشەكانی ئەم شارەین» ،هەروەها كۆمەڵێكیش لە
وێنەكێشە ڕۆمییەكان وتیان« :هونەرمەندتر لە ئێمە پەیدا نابێت».
شا هەردوو گرووپەكەی بانگهێشت كرد .لە ناوەڕاستی تەالرەكەدا پەردەیەكی گەورەی دانا و نیوەی
تەالرەكەی دا بە چینییەكان و نیوەكەی تری دا بە ڕۆمییەكان.
یەك هەفتە مۆڵەتیشی دا بە هەر كامێكیان تا تەواوی هونەری خۆیان لەسەر دیواری تەالرەكە بنوێنن.
چینییەكان فڵچەی باریكی زیاتریان هەبوو و هەموو ڕۆژێك ڕەنگی جیاوازی زیاتریان لە سەوز و سپیو
سوور وەردەگرت ،تا شین و زەرد و وەنەوشەیی لە دەرباری كۆشكدا بنەخشێنن .دیاربوو كە بە
تەواوەتی دەیان ویست كاربكەن ،تا وێنەی جوان و قەشەنگ دروست بكەن.
لە الیەكی ترەوە ڕۆمییەكان هیچ ڕەنگێكیان داوانەكرد .ئەوان تەنها هۆكاری بریسكانەوەیان لەگەڵ
خۆیان هێنابوو .كەس نەی دەزانی ئەوان خەریكن چ كارێك بكەن.
هەموان چاوەڕوان بوون تا ڕۆژی خۆی بێت و
ئەنجامی هونەری هەردوو گرووپەكە ببینن.
لە كۆتاییدا یەك هەفتەکە تەواو بوو .چینییەكان و
ڕۆمیەكان كارەكەی خۆیان تەواوكرد و ڕایان گەیاند
كە تەالر بۆ بینینی پادشا ئامادەیە .شــا گەیشتە
تەالرەکە .سەرەتا سەیری كاری چینییەكانی كرد.
وێنەی زۆر جوان لە دیمەنەكانی ســروشت،
لە دەریا و شاخ و دارستانیان كێشابوو،
تا وێنەی مرۆڤەكانیش لەسەر ڕووی دیوارەكان.
پادشا زۆر چێژی وەرگرت لە بینینی وێنەكان و
ئافەرینی کردن.
دواتر سەرەی ڕۆمیەكان هات.
ڕۆمیەكان پەردە گەورەكەی ناوەڕاستی تەالرەكەیان
الدا .پادشا ڕووبەڕووی وێنایەكی سەرنجڕاكێش
بووەوە .دیوارەكان ئەوەندە دەبریسكانەوە وەك
ێ هاتبوو ،تەواوی وێنەی چینییەكان
ئاوێنەیان ل 
لەمبەری تەالرەكەوە دەبینرا و تیایدا
دەردەكەوت دوو بەرانبەر جوانتر دەبوو.
ڕۆمیەكان هیچ وێنەیەكیان لەسەر
دیوارەكە نەكێشابوو ،بەڵكو تەنها
دیوارەكانیان ساف كردبوو،
بەاڵم بەم كارەیان كۆشكەكە زۆر
جوان بوو بوو .هەندێك جار تەنها
ئەوەندە بەس بوو كە دڵەكانمان لە
شتە پیسەكان پاك بكەینەوە بۆ
ئەوەی جوانیەكانی ژیانمان ببینین.
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کوڕان
و
کچـان
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بارێکی گران

ران ڕیحان
ردنی :غوف
ئامادەک
دلین عیسا
یگاری :ما
   ن

هەموو کەسێک ماندوو دەبێت ،چارەسەری ئەوە چییە؟
هەرچەندە ماندووبوون بێزارتان بکات ،نابێت ماندووبوون ئەنجامی هەڵگرتنی جانتای قورسی
قوتابخانە بێزارتان بکات ،چونکە ئەوە بارگرانیی دروستکردنی داهاتووە بە کۆڵتانەوە.

هێز یەکێکە لە سیفەتەکانتان ،تەمەن لەبەردەمتاندایە،
لەوانەیە شانازیکردن بە هەڵگرتنی شتی قورس لە ساتێکدا زیان بە جەستەتان بگەیەنێت،
زیانی نابێت ئەگەر هەندێک لە هێزی خۆتان بە وریاییەوە بۆ کاتێ پێویسـت هەڵگرن.
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ڕۆحی وەرزشوانی چییە؟

مامەڵەکردن لەگەڵ ئەوانیتر
بەو شێوەیەی حەزدەکەیت
مامەڵەت لەگەڵدا بکرێت.

کارکردن بۆ
چاککردن و گەشەپێدانی
باشترین تواناکانم.

هاوبەشیکردنی
شارەزایی و ئەزموونەکانم
لەگەڵ ئەوانیتر.

پابەندبوون
بە ڕێساکانی یاریکردنەوە و
هەمیشە ڕێزگرتن لێیان.
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هاندان و پێزانینی
یاریی جوان
لە تیپەکەی خۆت و
تیپی ڕکابەردا.

داننان بە هەڵەکانمدا و
گرتنە ئەستۆی
بەرپرسیارێتی.

بەردوام هەوڵدان و
مەشقکردن بۆ فێربوونی
شارەزایی نوێ
هەرچەندە سەختیش بێت.

تێگەیشتن لەوەی بردنەوە هەمیشە
بردنەوەی یارییەکە نییە،
بەڵکو هاوبەشیکردن و چێژوەرگرتنە
لەگەڵ ئەوانیتردا.
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وردبوونەوە

دە
س
ت

پێ

لەگەڵ زەکزوک یاری دەکەم
ناوی سێ ڕەنگی
پاییزە بڵێ.

ب
کە

چەند دەتوانی بە
زەردەخەنەیەکی
فراوان
دەمت بکەیتەوە

ئەگەر هێزێکی بێهاوتات
هەبوایە حەزت دەکرد
ببیت بە چی؟

یاریی دڵخوازت
چییە؟
دەتوانیت السایی دەنگێک بکەیتەوە
کە خواردن دەری دەکات؟

بۆچی گەاڵکانی
درەخت لە پاییزدا
دەوەرن؟
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ئەگەر بتوانیت
قسە لەگەڵ درەخت
بکەیت ،چی پێ دەڵێی؟

«من ئاوێنەکەتم هەمیشە
ئەوەت پیشان دەدەم
کە دێتە بەردەمم».
بوون بە ئاوێنە مانای چییە؟

بە

دەست
ی خۆم

جوچکێک
لە کارتوۆن

پێداویستیەکان:

کارتۆنی ڕەنگاوڕەنگ،

مقەست و کەتیرە.

شێوازی کارکردن:

کە

تی
رە

بڕینی چوار پارچە
کارتۆنی زەرد
بەو جۆرەی وێنەکە.

سەرەکانی هەر پارچە
کارتۆنێک بە کەتیرە
پێکەوە دەنووسێنین.

کارتۆن بەوە شێوەیە
دەبڕین و لە ناوەڕاستدا
دەینوشتێنینەوە بــۆ
دروستکردنی دەنووک،
هەروەها دوو چاو.

لە ناوەڕاستەوە
پارچە کارتۆنەکان
بە کەتیرە پێکەوە
دەنووسێنین.

دوو پارچە کارتۆن
لەسەر شێوەی باڵ دەبڕێن.

دوو باڵەکە و دوو چاوەکە
دەنووسێنین بە الشەی جوچکەکەوە.

بە دەستی خۆم یارمەتیدەر بۆ گەشەپێدانی شارەزایی هونەریی
منداڵە ئازیزەکان ،بە بەکارهێنانی کەرەستەی ئاسان و هەرزان.
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چۆن سمۆرەکە بگاتە الی خواردنەکەی
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بههرهی هونهری

ئهم وێنهیه تهواوبکه و ڕهنگی بکه
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چیرۆک بەبێ وتە
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