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کە  .... کزەی سەرها بە جۆرێکیی زستاى بىو هەتاوًیىەڕۆیەکی 
 گەیەکەوە دەیىژاًذ.لە هەهىو جێتفت هەڵذایە دەیبەست، 

 -یٌکاًادی پەرچەهًیطاًەکەی سەر لێى و  ،ڕەًگ زیىیي بەفرێکی
بەسەر  ًادیٌکاهي و بىو. پۆضیبەسەر ًێىچەواًیذا، کە کەوتبىو  ،ی

لەژێر پێواًەوە تا  لێژ و خزبىویي. ضیىێکی کی بەرزەوە ەکەیگردۆڵ
 بۆوە و هەتاوی بەسەر ڕووبەرەدرێژ بەکە کداوێٌی گردۆڵ

ڕەًگ پێذەدایەوە. لەوالهاًەوە، لەسەر  ئاوێٌەئاساکەی خۆیذا،
لەسەر ضىێٌی  بچىوک هەبىو کە هەڵخزەیەکیبەفرەکە، 

بىو. ەواًیی ڕاخرائەرخئەستىوری  کیداًیطتٌەکەی پارچە خىرییە
 ڕووم کردە ًادیٌکا و بە تکاوە گىتن:

سىار بیي و تا خىاری خىارەوە  ، وەرەٌاا پیترۆڤًادیژ -
 ًایە! . تەًها یەک کەڕەت، باوەڕ بکە هیچواى لێبخلیسکێیي

 ا. ضیىەکە کە لە ًىکی جزهەکاًییەوەبەاڵم ًادیٌکا دەترس
دەکرد و تا داوێٌی گردۆڵکە بە بەفر پۆضراوەکە درێژ  دەستی پێ

هەر دەتگىت خەرەًذێکی ترسٌاک و دەبۆوە، لەبەر چاوی ئەودا 
هاضای ر جارێک کە لە سەر گردۆڵکەکەوە تە. هەتاییەکۆ بی

داوام لێ  دەکرد یاى هەر جارێک کە بە تکاوڕەجاوە خىارەوەی
یذا دەتاسا ئیذی هەًاسە لە گەروو ،بێت دەکرد سىار هەڵخزەکە

 ابىو هەر کەێ. پێیىدڵی لە لێذاى بکەوو هێٌذەی ًەدەها 



دەهرێ یاى ئەقڵی لە دەست  ، ئیذی دەسبەجێسىار بێ بڕیاربذا
 ێوگىت:'' ترسی ًاوێ،کی تکاکاراًە پدەدا. هەهذیس بە دەًگێ

 بترسێ!'' شئەوەًذە بٌیادەم ًابێ

ترسی دیاربىو سەرەًجام قاییل بىو. بەاڵم بە قاڵفەتییەوە 
. دەستین گرت و بە ڕەًگە پەڕیى و هەرگ زەًذەقی بردبىو

ًذ. کە داهٌیطاەکەیەوە لەسەر هەڵخزەجەستە لەرزلێهاتىو
ەوە بە پێکئیذی و باسکن لە ًێىقەدییەوە ئااڵًذ 

 .خلیسکایيهەڵسەرەولێژکەکەدا 
. با قاهچی کەوت جىوڵەکە وەک تیرێکی هاوێژراو وەهەڵخزە 

و لە گىێواًذا دەیگڤاًذ، بە ڕوخسارهاى دەسرەواًذ  لە
سەرهاى لە ستواًذا دەکرد و قەستی بىو چٌگی بە پێ تىوڕەیی

اسەهاى بۆ بىو کە هەًواى جیاکاتەوە. با ئەوەًذە خێرا لەض
پێذاکردوویي و ی ًەدەدرا. هەستواى دەکرد ضەیتاى چەًگاڵ

ەکاًی دەوروبەرهاى بەرەو دۆزەخواى دەبات. ضت فیکەفیک
 ... هەستواى دەکرد ئیذی پەلو بە پەلەببىوًە پەتێکی درێژ 

ڕێک لەو کاتەدا بە گىێی بیي.  ئەوەًذەی ًەهاوە سەراًگرێ
 خۆضوذەوێی!'' ''ًادیا، چرپاًذم: ًادیٌکادا

گڤەی با و دەًگی کەهبۆوە. کە هەڵخزە لە خێرایی ضێتاًەی
کەوە ضەختەبەًذە کە بەسەر ڕووبەرەجیڕەجیڕی هەڵخزە

، دەهاًتىاًی بە ًەهابىو و ئیذی ئەو ترسەی هێىاضتر بۆوە
 ی هەًاسە بذەیي. گەییطتبىویٌە داهێٌیئاسىودەی

گردۆڵکەکە. ًادیٌکا ًیىەگیاى ببىو. ڕەًگی پێىە ًەهاو و 
... یارهەتین دا تا لەسەر  قىرس هەًاسەی بۆ دەدرا

بە پێىە ڕاوەستێ. بە ًیگایەکی و هەستێ  ەکهەڵخزە
 گىتی: زەًذقچىو الی بۆ کردهەوە و



ەک جاری تر ئاهادە ًین لەو گردۆڵکەیە بێوە ئیذی ی -
 خۆ ًیىە هردوو بىوم!ئەرێ ! خىارەوە! بە هیچ کلۆجێک

بە ًیگایەکی  اتەوە،کاتێ کەهێ هەًاسەی وەبەردا ه
ئاخۆ هي ئەو یىیست بزاًێ کە ەسیارئاهێز دیقەتیذام، دپر

ی بایەدا گڤە زەًا وهەراویاى لەو  چەًذ وضەیەم پێگىتىوە
لە . لە ًزیکییەوە ڕاوەستابىوم، هژم گىێی زریٌگاوەتەوە

 ین دەکرد. بە دیقەتەوە تەهاضای دەستکێطەکاًجگەرە دەدا و 
داوێٌی گردەکەدا  ًادیٌکا دەستی گرتن و هاوەیەک پێکەوە لە

. ئایا اربىو ئەو چەًذ وضەیە دڵی ڕاچەًاًذبىو. دیڕێواى کرد
ئا یاى ًەء؟ ئا ؟ وەئەو وضاًەی لە زوباًی کەسێکەوە ژًەوتى

ە هەر ئەو وضاًە ًیي کە ڕەگیاى ل ئاخۆ یاى ًەء؟ ئەدی
ی و ژیاى و بەختەوەریی بٌیادەهذا عیزەتی ًەفس و ضاًازی

کە  ئەوە گریٌگتریي بابەتێکەکە گریٌگە، هەیە! بابەتە
بە ، . ًادیٌکا غەهگیي و بێ حەجویيدەکرێ ڕێکەوتی بکرێت

و وەاڵهی ئەو پرسیاراًەی  کردمدەا بڕًذەکەی تەهاضای گًی
کە دەیذاهەوە هیچیاى بەسەر هیچەوە ًەبىو. چاوەڕێ بىو 

.... لە ڕوخساریذا بژًەوێ. وای  وباًی خۆهەوەئەو وضاًە لە ز
بىو! دەهبیٌی لەگەڵ پەرۆضییەک ًەخطی چ چ ضپرزەیی و 

خۆیذا لە جەًگذایە، لەوەدا بىو ضتێک بپرسێ بەاڵم ئەو 
رهی دەکرد. ستي، ضەیدەیىوضاًەی ًەدەدۆزیٌەوە کە 

 .کردبىو کلیلەزوباًیاى  ،اىخرۆضیی و وهاًدەترسا، ضاد
 ، گىتی:ی دەکردکی ترتەهاضای الیەکەسەرەًجام لە کاتێکذا  

 هەر بەڕاستی، دەزاًیت ..... -
 چی؟ -
 .وەرە با فەڕەیەکی تر خلیسکێٌە بکەیي -



م  -دیٌکادا هەڵزًیي و گەییطتیٌە سەرەوە. ًاکەکەۆڵبەسەر گرد
 و ًیطاًذکە دالەسەر هەڵخزە ڕەًگ پەڕیى و هەڵلەرزیى

ش خىارەوە. ئەهجارە هەهذیس بە خەرەًذەکەدا هەڵخلیسکایٌە
 ە هەًاسەیکی هەڵخزەلەررەلەو  ذواًذا دەیگڤاًوژەی با لە گىێ

دا گڤەگڤی بایە زەًا وهي هەهذیس لەو هەراو ،طتبىویيپێ ًەهێ
 بە گىێی ًادیٌکا دا چرپاًذم:

 خۆضوذەوێی!ًادیا،  -

یەی ەکیەکی ئەو گردۆڵوەستا، ًادیٌکا تەهاضاهەڵخزەکە کە 
خلیسکابىویٌە هەڵوە یەکرد کە چەًذ ساتێک لەوەوبەر لێ

گی بێ گیاى و دا و گىێی لە دەً یهٌپاضاى دیقەتی  ەوە،خىار
ڕادێرا و واقىڕهاًێکی بی ئەًذازە و  بەتاڵ لە کەیف و خۆضیین

ضی وەکەو کاڵ تەًاًەت دەسکێص، پای بىوًیابێ سٌىور سەر
 گرت. وەک ئەوەی لە خۆی بپرسێ:دا

وضاًە لە زاری کێىە دەرچىوى؟ لە ئەو ئەدی  ؟ چوایاًی چی -
 ؟گىێن زریٌگاوەتەوە دەرچىوى یاخىدزوباًی ئەم پیاوەوە 

. چیذی کرد و واقی وڕهاًذًادیٌکای ًاڕەحەت ئەو هەتەڵە 
دا و بە یەکذا  ەکاًی ًەدەداهەوە، دەهىچاویوەاڵهی پرسیار

 بێ. گىتن:بکىڵی گریاًی بەر بىوهێٌذەی ًەها
 ًاتەوێ بۆ هاڵەوە بگەڕێیٌەوە؟ًادیا،  -

 سىور هەڵگەڕا، گىتی:
ڕەیەکی ەف ت، ًایەین لەم یارییە دێیڕاستییەکەی هي خۆضی -

 تر لێذەیي؟
گەهەیە هاتبىو بەاڵم هەر  سەیر ئەوەبىو کە '' خۆضیی '' لەو

ت، وەک جارەکاًی پێطىو، کەدا داًیطًێى هەڵخزەکە لە



و  لەرزجەستەی ًیطتە سەر  هەهذیس ڕەًگی پەڕی، سەراپا
 .رسا هەًاسەی پێ ًەهالە ت

هەهذیس بۆ جاری سێیەم لە خەرەًذەکەوە  هەڵخزەکە 
بڕیىم و  خلیسکایە خىارەوە، دەهبیٌی ًادیٌکا چاواًی تێهەڵ
ی هٌە. دەسەسڕەکەم گرت الی لێىئاگای هەهىو هەستی بە 
کۆکەیەکن کرد و کە گەییطتیٌە سەرەولێژەکە،  دەهوەوە،بە 

 بە گىێیذا چرپاًذم:لە دەرفەتێکی کىرتذا، 
 ًادیا، خۆضوذەوێی! -

ەهێٌراوی لەالی هایەوە. هیچی هەهذیس هەتەڵەکە بە هەڵٌ
م. هێذی هێذی گەیاًذ . تا هاڵەوەیاىە فیکرەوە چىوت و لگىًە
ڕێ بىو ئەو چاوەهەر دەًا و  ی دەکرد، هەًگاوی هێىاضیڕێ

لە زوباًوەوە بژًەوێ. هەستن دەکرد ڕۆحی لە وضاًە 
 :کتىپڕ ًەڵێ یە و بەردەوام لێىی خۆی دەگەزێ تاگیروگازدا

حەز  '' ئەو وضاًەی گىتبي؟ هەر هیچبا''هەگەر ڕێی تێذەچێ  -
 ًاکەم ئەو وضاًە لە زاری با وە دەرچىوبي.

بۆ سبەیٌێ بەیاًی یاداضتێکن لە ًادیٌکا وە بەدەست 
 یسکێٌەخلگەییطت، ًىوسیبىوی:'' ئەگەر ئەهڕۆ ویستت بۆ 

ا '' لەو ڕۆژەوە . ًادیبڕۆیت ئەوا هٌیص لەگەڵ خۆتذا ببە
ێ سیکێٌە دەڕۆیطتیي و هەرجاریئیذی لەگەڵ ًادیٌکادا بۆ خل

 ەکەوەکلە سەرەولێژ کە بە خێراییەکی ضێتاًە
 کایي، بە گىێیذا دەهچرپاًذ:ذەخلیسهەڵ

 !وذەوێیضۆًادیا، خ -
یاى هۆرفیٌەوە  هەیوەک کەسێک خىوی بە  هێٌذەی ًەبرد

ژیاى بەبێ تاهی ی بەو وضاًەوە گرت، ًادیٌکا خىوگرتبێ، 
لە دەهیذا تاڵ بىو. گەرچی بیستٌی ئەو ڕستەیە 

هاى ترس خلیسکاى لە گردەکەوە زەًذەقی دەبرد بەاڵم هەهەڵ



پێ  دەدا، دڵٌەواییڕۆحی ئازار ادیار و ًی کە سەرچاوەکە
لە لە هي و  –گىهاًی لە دوو ضت  ًادیٌکا دەبەخطی. گەرچی

ر بە هەبىو و ًەیذەزاًی کاهواى ئاضقی ئەویي، بەاڵم ئیت –با 
. چىًکە ضتێک کە گریٌگە سەرهەستییە الیەوە جیاوازی ًەبىو

 .ەی کە بٌیادەم بادەکەی پێ دەخىاتەوەًەک ئەو جاه
 کێٌەکەسیبۆ ضىێٌی خلبە تاقی تەًها، ، یىەڕۆیەکیاىدەهەوً 

بیٌی م  –بىوم کە کتىپڕ ًادیٌکا . لە ًاو خەڵکەکەدا ڕۆیطتن
... بەرەو الی گردۆڵکەکە دەهات و بە دوای هي دا دەگەڕا

. لە پێپلیکاًەکاى سەرکەوتا بە هەهاى ترس و لەرزەوە ئەوس
دڵەڕاوکە  بە تاقی تەًها زۆرخلیسکێٌە هەر بە ڕاستی ئاخر 

ڕاو و ! ڕوخساری لە ترسذا وەک بەفر سپی هەڵگەوروژێٌە
 ، وەک ضەقطەقەبەرەو پیری هردى بچێ وەک ئەوەی

، ضێلگیراًە بەاڵم بێ ئەوەی ئاوڕ لە دواوە بذاتەوەدەلەرزی. 
گەکەی دا و بە گردەکەدا سەرکەوت. دیاربىو درێژەی بە ڕێ

 وێی دەرکەکا تا بۆی دابىو تەًهای تەًها خلیسکێٌە بربڕیا
م  –دەژًەوێ یاى ًا. ًادیٌکا  لە داڵضیریٌەە ئاخۆ ئەو ڕست

پەڕیى و دەهێکی لە ترسذا  بە ڕوخسارێکی ڕەًگبیٌی 
کە داًیطت، چاوی ًىقاًذ و بۆ لەسەر هەڵخزە داپچڕاوەوە

هەهیطە خىاحافیزیی لە دوًیا کرد و غلۆر بۆوە .... ''  غ ..... 
کە لە گىێوذا هەڵخزە یجیڕەجیڕ.... ژ'' ژ ... ژ .... ژ .... ژ 

ببىو؟  لێ ضیریٌەکەی گىێلە داڵایەوە. ئاخۆ ڕستە دەًگی دەد
کە لەسەر هەڵخزە کە ضەکەت و الواز ًها بیٌینًازاًن. تە

ئاخۆ خۆیطی ًەیذەزاًی  . بە ڕوخسارییەوە دیاربىوهەستا
ڕستە لە داڵ ضیریٌەکەی بیستىوە یاى ًا. ترسێک کە 

ًەتىاًێ ، وای کردبىو ىویتیایذا چاًذب خلیسکێٌەکە



رک ی دگىڕ دەًگەکاى لە یەک جیا بکاتەوە و تەًاًەت
 .طی لێ زەوت کردبىوکردًی

کەوتە هات ... هەتاو  ،، یەکەهیي هاًگی بەهارئازارهاًگی  
. گردۆڵکە پۆضراو بە بەفرەکەی ئێوە ەکاًیًًەوازضکرد

ردە وردە ڕەًگی زەوی گرت تا ی خۆی لە دەست دا و ودرەوضە
بکرێت.  خلیسکێٌە واو تەواو بىوە ئاو و ًەدەکرابەفرەکەی تە

ەی تێذا ستەزهاى ڕستەکًادیٌکای بەجێگەیەک ًەها یذی چ
ذا بچرپێٌێ. ئەو ڕستەیەی بە گىێًەبىو  یصکەس و بژًەوێ

ىیست بۆ هاوەیەکی درێژ و هٌیص دەه چىًکە ًە با هەڵیذەکرد
 رگ بڕۆم.ەرسبۆئەبەد بەرەو پیت و ڕەًگە تا

رگ، لە بىوهەلێڵی بۆ پیتەرسبۆ سێ ڕۆژ بەر لە ڕۆیطتٌندوو  
یەک داًیطتبىوم کە تەًها پەرژیٌێکی ئێىارەدا، لە باخچە

ٌکا جیادەکردەوە. باخچەکەی لە هاڵی ًادی یيی داربەرز
زۆر سارد بىو. لێرە و لەوێ پەڵەی سپی هەوا هێطتا کەهى

لە بەهار م بۆًی ەڵ بىوى بەاڵبەفر دەبیٌرا، درەختەکاى ڕووت
بۆ  قاژت و قژقڕەکاى بە قاژەادەه ەوەهەهىو ضىێٌێک

ًزیک یاى دەگەڕاًەوە. لە دیىارە داریٌەکە هێالًەکاً
دارەکاًەوە تەهاضام کرد.  بىوهەوە و هاوەیەک لە قەڵەضی

ڕاوەستا،  هەیىاًەکەدەرەوە و لە  ًادیٌکا لە هاڵەکەیاى هاتە
کەی ەهگیٌەکەی لە ئاسواى بڕی ... زوڵفە پەخطاًەًیگا غ

گەڵ لە گەهە یطاى دەدا کە ضٌەی بای بەهارەی ًئەو
. ئەو بایەم ذا دەکاتڕوخساری ڕەًگ پەڕیى و غەهگیٌی

ًذ و دەیگڤا ،ٌەکەهاًذاکاتی خلیسکێلەبیر کە هاتەوە 
و ڕستەکەی بە گىێیذا دەدا. غەم  هەًاسەی لەبەر دەبڕی

ڕوخساری ًادیٌکای پۆضی و دڵۆپە فرهێسکێکی لە چاواى 
ایەڵ کرد، وەک بڵێی داوا چەی بەستەزهاى دەستی ڕڕژاًذ .. ک



ٌێ. هي ە بە گىێیذا بچرپێلە با بکا کە هەڵبکا و سێ وضەک
 گىتن:  چاوەڕواًی هەڵکردًی با بىوم، ئەوسا بە چرپە

 ًادیا خۆضن دەوێی! -
، وە هاوار کەوتدا هات! بەسەر ًادیٌکا خىدایە کتىپڕ چی  

 ذ و ضادهاًیی،پێکەًی و بە هەستێک لە بەختەوەری و وەج
 دەستەکاًی بەرەو با ڕایەڵتر دەکرد ...

 .بۆ هاڵەوە گەڕاهەوەچاًەوەی جاًتاکاًن بۆ پێ هي

 

هەًىوکە سااڵًێک بەسەر ئەو ڕووداوەدا تێذەپەڕێ. ئێستا  
ی هەى کە دیار هێرد و سێ هٌاڵًادیٌکا ژًێکی بە هێردە. بیستن 

بژاردووە یاى خەڵکاًی تر بۆیاى هێردەکەی هەڵًییە ئاخۆ خۆی 
ەرایەتی سەروساهاًی کارهەًذی بەرێىەبوی هەڵبژاردووە، 

ئەضرافزادەکاًە. بەاڵم ضتێک کە ًایزاًن ئەوەیە ئاخۆ هێطتا 
ًادیا، :'' ە لە داڵ ضیریٌەکەتا ڕست گىێ لە چرپەی با ڕادەدێرێ

 بژًەوێ یاى ًا!  ''خۆضوذەوێی!

                  ***** 
 سەرچاوە: اًتىاى چخىف 

 بهتریي داستاى کىتاٍ
 ترجوە: احوذ گلطیری
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