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بەرەبەیانــی بــوو زەڕافەکــە خــۆی کــرد بەنــاو شــارۆچکەکەمان دا و زۆر لــە 

بەرزییــەوە لەهــەر یەکێــک لــە ئێمــەی ڕوانــی، ئــەو لەالیــەن یەکێــک لــەو 

پیاوانــەوە هێرنابــووە مەیانەکــەوە کــە لــەوێ خەریکــی فرۆشــتنی گوێــزان 

بــوون، تاوەکــو ســەرنجی خەڵکەکــەی پێڕابکێشــن. 

لــە  زەرافەکــە  ملــی 

قوللــەی کڵێســاکە بەرزتربــوو، لــە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــەوە دیارب ــی لێت ــۆت دەڕوان هــەر شــوێنێکەوە ب

کتومــت چاوەکانــی هــەر بەوانــەی ئێمــە دەچــوون، گوڵیــن و ناســک هــەر 

ــوون  ــەکان نەب ــا منداڵ ــە تەنی ــەر ب ــوون. ه ــان واب ــتێرەی بەرەی وەک ئەس

کەوتبوونــە ژێــر کاریگــەری تەماشــاکردنییەوە، بەڵکــو ئێمــەی مێردمنــدااڵن 

و یەکــە یەکــەی ژن و پیاوەکانیــش. ئــەوە سەرنجڕاکێشــرین شــتێک بــوو تــا 

ئــەو کاتــە لــە شــارۆچکەکەمان دا ڕووی دابێــت. زۆر بــە هێواشــی زەرافەکە 

ــەرزی  ــی دی ب ــوو جارێک ــدەی پێنەچ ــوارێ و ئەوەن ــۆرکردەوە خ ــی ش مل

کــردەوە بــۆ حــەوا، لــەوە دەچــوو لــە خانــووەکان بڕوانــێ کــە بــە خۆیــان 

و ســەربانە ســورەکانیانەوە لــە دوورەوە هەمــوو تۆپــەڵ بووبــوون و هــەر 

ــوارەوە  ــە خ ــە ل ــەی کوریژگ ــک دوورن. ئێم ــی چەندێ ــی دەیزان ــۆ خۆش ب

ــەوەی کیژۆڵەیێکــی  ــو ئ ــی و وەک ــان دەڕوان ــا لێ ــا پەیت ــۆ ســەرەوە پەیت ب

مــل درێژمــان کەوتبێتــە بەردەســت، هەرچــی قســە و پــاری نارشیــن بــوو 

ــە  ــە منداڵ ــێ ل ــی پ ــوو خۆمان ــا شــێوازێک ب ــەوەش تەنی ــان دەگــرت، ئ تێ

بەوپــەڕی  کــە  بکەینــەوە  پــێ جــوێ  بچکۆلــەکان 

دەمیــان  هەمــوو  سەرســوڕمانەوە 

لێیــان  داچەقاندبــوو 

 ، نــی ا و ڕ ە د

ــی  ــە قواڵی ــر ل ــەوان زیات ــە زۆر ل ــەر چــی ئێم ئەگ

ناخــەوە پێــی هەژابوویــن.

ــۆاڵن و  ــوو، ک ــێ بردب ــان پ ــا پەی ــە دونی ــێ ل ــا ئیســتا هەرچــی هەبووب  ت

پێچــەکان، یــەک بــە یەکــی خانووەکانی شــارۆچکەکەمان و ئــەو خەڵکانەش 

کــە لەنــاوی دەژیــان، ســەرتاخواری ووشــە و وەرز و ڕۆژەکانیــش کــە 

ــوون:  ــە دووبارەب هەمیش

جیهانــی هەقیقــەت پڕیبــوو لــەو ســنورانەی کــە هەنوکــە زەرافەکــە زۆر بــە 
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ئاســانی دەیانپســێنێ. هەســتان بــەوە دەکــرد ئیمــە لــە ئەفەریــکا بیــن بــۆ 

ئــەوەی لــەو زەرافەیــە بڕوانیــن. هــەر چرکەیێــک تێدەپــەڕی پــر دەخزاینــە 

ــەی  ــوو ئەوان ــادۆ و هەم ــۆ و ئاگســتینۆ و ب ــن و ڤلەیڤ ــەوە، م ــو ئازادیی نێ

دیــش کــە لــە گۆڕەپانەکــەدا بوویــن چواردەوریــان لــێ تەنیبــوو. یەکێــک 

لــە دێــوەرەکان گووتــی:

 ›‹ گوێزانێکــم لــێ ناکــڕن؟ ›‹ بــەاڵم ئێمــە هیشــتا هیچــان ڕیشــان 

ــک و  ــە پڕێ ــن. هــەر ل ــزان بخۆی ــە گوێ ــک ل ــو خەمێ ــوو تاوەک ــێ نەهاتب ل

ــوو،  ــپی ب ــر س ــەڕا و دوات ــوور هەڵگ ــوور س ــرا س ــاری کاب ــۆوە ڕوخس لەخ

چاوتروکانێکــی نەبــرد تــەواو شــل بــوو و کەوتــە ســەر 

ــڕا.  ــێ ب ــەی ل ــە و جووڵ زەوییەک

لەســەرخۆ  زۆر  زەرافەکــە 

ملــی شــۆرکردەوە خــوارێ و بــۆ ماوەیێــک بــە کشــوماتی لــەژوور ســەری 

ــاش  ــەوێ و پ ــە ئ ــکێکیان هێنای ــوو پزیش ــدەی پێنەچ ــرت. هێن ــرای ڕاگ کاب

پشــکنینێکی کــورت گووتــی:

 ›‹ هیچ، گیانی دەرچوو‹‹ 

کاتێــک الشــەی کابرایــان لــە گۆڕەپانەکــە بــردە دەرەوە، زەڕافەکــە هــەر لەو 

ــۆ ئاســان بەرزکــردەوە. زەرافەکــە کەمێــک  ــی ب شــوێنەی ڕاوەســتابوو مل

ــک ســەرنجی  ــەوە، لەپڕێ ــی کردن ــر چاوەکان ــدەوە و دوات شــەویلگی جواڵن

هەموومانــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا. ئــەو خەڵکانــەی لــەوێ کۆبووبوونــەوە 

گووتیــان ›‹ ئاژەڵێکــی بەســتەزمانە، چــی لــێ بکەیــن؟‹‹ 

کــەس نازانــێ، تەنانــەت پۆلیســیش نەیدەزانــی چــی لــێ بکەیــن. ڕۆالندینۆ، 

لــە شــوێنی خــۆی بازێکــی دا و گووتــی:

گلــی  خــۆم  مــن الی   ›‹  

دەدەمــەوە تــا کەســێک دێــت و 

لەگــەڵ خــۆی دەیبــات‹‹ 

باشە دەبێ ڕۆالندینۆ، بتوانێ چی لەو زەرافەیە بکات؟ 

ــە  ــۆ، کوریژگەیێکــی بســتەبااڵبوو، ئەگــەر دەستێکیشــی هەڵببڕیای ڕۆالندین

هێشــتا بەشــی ئــەوەی نەدەکــرد بگاتــە ژێــر ســکی زەرافەکــە. ئــەو 

ــن، ئێمــەی کوریژگــەش  ــە پێکەنی ــوون هەمــوو کەوتن ــەوێ ب ــەی ل خەڵکان

پێــان گــووت: ›‹ هەمــوو یاریــدەت دەدەیــن، ئەگــەر وا نەبــێ زەرافەکــە 

ــوات‹‹  ــی دەتخ ــە زیندووی ــەر ب ه

لەبەرئــەوەی لەســەرەتادا ملــی بــەوە نەئــەدا بــە هیــچ جۆرێــک لــە 
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شــوێنی خــۆی ببــزوێ، ڕۆالندینــۆ، هەوســاری زەرافەکــەی گــرت و ئێمــەش 

لــە پشــتەوە کەوتینــە پــاڵ پێــوە نانــی. ئــەو خەڵکــەی لــەوێ بــوون لێیــان 

پرســین: 

›‹ بە هیوان بۆ کوێی بەرن؟ دەتانەوێ چی لێ بکەن؟ ›‹ 

›‹ مناڵینە، چی لەو زەرافەیە دەکەن؟ ›‹

دواجــار زەرافەکــە زۆر بــە ناســکی ملــی دا و لەگەڵــان هــات. هەتــا بڵێــی 

ســەرنجڕاکێش و تازەبــوو، بەنــاو کۆاڵنــە تەسکوترســوکەکاندا ملــی ڕێگــەی 

ــان  ــەکان بۆی ــە ڕۆیشــن. گوێســوانەی ماڵ ــە پێشــانەوە کەوت ــەر و ل گرتەب

نەدەکــرا ئــەو ملــە درێــژەی بشــارنەوە و هــەر بــەوەی دەنوانــد ڕوانینێکــی 

دییــان وەرگرتبــێ و ئێمــەش ڕوانینێکــی دیــان دەربــارەی خۆمــان ال 

ــوو.  خوڵقاب

ــەوە  ــەو بەرزیی ــە، ل ــی ئێم ــە دوربین ــێ ب ــە بووب ــوو زەرافەک ــەوە دەچ ل

کــێ دەیزانــی چــی دەبینــێ و لــە کــێ دەڕوانــێ. لــەو کاتــەش دا لــە 

خــواروژووری جەســتەی خــورد بووینــەوە، لــە هــەر جووڵەیێکــی ماســولکە 

سەرنجڕاکێشــەکانی کــە پڕیبــوون لــە وورشــە و ئــاواز. زۆری پێنەچــوو لــە 

هەمــوو شــتێک بووینــەوە، کتومــت وەک ئــەوەی بــە دەســتەکانی خۆمــان 

ــەو هەمــوو  ــاو ئ ــان داڕشــتبێت، شــتێکی ناســک و خۆشــڕۆ لەن زەرافەکەم

ــەدا.  ــهەڵگەڕاو کورتەبااڵیان ــووە ڕەش خان

دا  ماڵەکانیــان  دەرگــەی  پێشــی  لــە  کــە  کیژۆڵەکانیــش  تەنانــەت 

ئەوەیــان  نیگاکانیــان  بــە  دەڕوانــی،  لێیــان  ســادە  زۆر  ڕاوەســتابوون 

ــو  ــەر وەک ــن. ه ــان بێ ــە دووم ــە ل ــان خۆش ــک پێی ــە چەندێ ــد ک دەدرکان

ئــەوەی زەرافەکەمــان ئاژەڵێکــی ترســناکی کێویــی بــێ، پیرێژنــەکان خۆیــان 

لــێ بــە دوور دەگــرت. نەماندەزانــی دەبــێ چ خواردنێکــی بدەینــێ، بــەاڵم 

بــۆ خــۆی بەتەنگــی خۆیــەوە دەهــات و گــەاڵ و گوڵــی هەمــوو ئــەو 

درەختانــەی ڕنینــەوە کــە ســەرۆکی شــارەوانی بەنــاوی باخچــەی گشــتییەوە، 

ــە  ــی. ب ــەدا ڕواندبوون ــە بچکۆلەی ــەو مەیان ــەی ل ــی خەڵکەک ــۆ تەفرەدان ب

دڵنیاییــەوە زەرافــە زۆر لــەو گــەاڵ و گوڵــە بەبایەخــرە، خــۆ ئــەوەش نەبــێ 

ــەوەش خەڵکانێــک  ــێ. ســەرەرای ئ ــۆ خــۆی هەڵیاندەوەرێن زســتان هــەر ب

لــەو کارەی تووڕەبــوون و پۆلیســیان بانــگ کــرد. پۆلیســەکەش الی خۆیــەوە 

گووتــی: ›‹ ئەگــەر ئــەو زەرافەیــە لــەم نــاوە دوور نەخەنــەوە، هــەر ئیســتا 

ــەی دەدەم‹‹  ــەر گولل ب

ــات  ــا دەه ــەش ت ــی زەرافەک ــرد و چاوەکان ــی ک ــا تاریک ــاوە دونی ــاوە ن ن

گەورەتــر و خوێناویــر دەبــوو، ئێمــەش بــە نیــازی ترســاندنیان و هــەر بــە 

ئــارەزوو، لــەو خەڵکانەمــان نزیــک دەکــردوە کە جــارێ بە ســەرەڕێگاکانەوە 

ــوون کــە  ــە ب ــاوە بەتەمەنان ــەو ژن و پی ــە ئ ــەو خەڵکان ــک ل ــوون. زۆرێ ماب

ــان.   هێشــتا نەیاندەزنــی زەرافــە گیاندارێکــی ترســناکە یاوەخــوود بــێ زی

ــی  ــک مل ــانێک دەدا کەمێ ــە کەس ــی ب ــەتی ڕاکردن ــە فرس ــک زەرافەک کاتێ

دەکرایــەوە،  بــەوە  دڵــی  زۆر  ڕۆالندینــۆ،  شــۆڕدەکردنەوە.  بــۆ  خــۆی 

ــی،  ــۆ خــۆی دەبین ــەوە ب ــە تۆڵەکردن ــک ل ــە جۆرێ ــەو کارەی ب لەناخــەوە ئ

لەبەرئــەوەی کورتەبنــە بــوو، ڕۆژانــە دەبــوا خــۆی لــە هەمــوو ئــەو کەســانە 

بــەدوور بگــرێ کــە دەهاتنــە ســەر ڕێگــەی. نزیکیبوونەوەشــی لــەو ئاژەڵــە 

ناســک و سەرنجڕاکێشــە بــە دەروازەیێــک دەزانــی بــۆ فڕیــن و هەاڵتن. وای 

هەســت دەکــرد تەواوێــک ئــازاد و کۆڵێــک بــااڵی بــەرز بــووە. لــەو ڕوەوە 

بــۆ هــەر یەکێــک لــە ئێمــەش هــەر وابــوو، ئەگــەر چــی خۆمــان وا نیشــان 

ــای  ــوو دونی ــە و هیچــی دی. تاریکــی هەم ــا یاریییەک ــەوە تەنی ــە ئ دەدا ک

داپۆشــی و ملــی درێــژی زەرافەکەشــی شــاردەوە، کــە هێشــتا بــە ئاســانەوە 

ملــی لــە چــرای ســەر شــەقامەکان بەرزتربــوو، ئیــدی هــەر بــە تەنیــا القــە 

ــدااڵن دا  ــەی من ــاماتی ئێم ــاو حەش ــوون لەن ــییەکانی ب ــژ و خۆڵەمێش درێ
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ــک  ــۆ ماوەیێ ــرد. ب ــەمای دەک ــەردەکان س ــەر ووردە ب ــە لەس ــەوە ک مابوون

ــۆڵ و  ــوار و ژووری چ ــە خ ــن، ک ــات و دەچووی ــاردا دەه ــاو ش ــەر بەن ه

هــۆڵ بووبــوون. لــە شــارۆچکەکەمان دا خەڵکــەکان هــەر زوو دەنووســن. 

ــە دەرەوە  ــرد و ل ــش دەک ــەرەکان دا کێ ــی پەنج ــە بەردەم ــان ب زەرافەکەم

ــەو  ــی ل ــەوە دیمەنێک ــی ماڵەکان ــو خەڵوەت ــرنا. لەنێ ــەواوی دەبی ــی بەت مل

جــۆرەش، هیــچ کەســێک چاوەڕوانــی نەدەکــرد، ئــەو هاوارانــەش چ جــای 

ــە گوێــان. کــەس  ــاوە دەهاتن ــاوە ن ــێ ن ــە ترســەوە بووب ــان ل ــە شــەرم ی ل

ــەردەی  ــاو؟ پ ــە بەرچ ــی هاتۆت ــوە و چ ــی دی ــان چ ــی زەرافەکەم نەیدەزان

پەنجــەرەکان زۆر بەخێرایــی یــەک لــە دوای یــەک بــەدەم هەنگامەیێکــەوە 

دادرانــەوە. لــەوە دەچــوو لەرزینێــک کەوتبێتــە نــاو القــە درێژەکانــی 

ئــەو ئاژەڵــەوە. ڕۆالندینــۆ، گووتــی: ›‹ پێــم وابــێ ســەرمای بێــت، ئــەو بــە 

خۆرەتــاوی ئەفەریــکا ڕاهاتــووە. لــە کــوێ دەتوانیــن شــوێنێکی بــۆ نوســن 

بــۆ پەیــدا بکەیــن؟‹‹ 

ــێ  ــەو پ ــۆ ئ ــان ب ــدە بەرزم ــی ئەوەن ــک یــان تەویلەیێک ــچ خانوویێ هی

ــوو  ــە هەم ــن. ســەرما ل ــێ بکەی ــی چــی ل ــرا و نەماندەزان ــدا نەدەک پەی

جێگەیێکــەوە دەهــات و هەموومانــی گرمۆڵــە کردبــوو. گیانــی زەرافەکــە 

هــەر وەک ئــەوەی پارچەیێــک بــەرد بــێ ســارد و تــەزی بــوو، بــۆ 

ــش  ــان لەپێ ــەوەی پەیکەرێک ــو ئ ــەر وەک ــد ه ــان وای دەنوان هەمووم

دەمــدا وەســتا بــێ. پەیکــەری زەرافــە سەرنجڕاکێشــەکە، باریــک و بنێــس 

ــوو.  ــە ئاســان دا هەڵچــوو ب ب

دەبێ چی لێ بکەین؟ 

ڕۆالندینــۆ، ئەندێشــەیێکی بــۆ هــات و گووتــی: ›‹ پێــم وابــێ لەنــاو 

بێتــەوە‹‹  جێــی  کڵێســاکەدا 

ــە  ــک ل ــن، ئەوجــا یەکێ ــان داچڵەکی ــە شــوێنی خۆم ــوو ل ــک هەم ــۆ تاوێ ب

ئێمــە گووتــی: ›‹ مــن دەچــم  کلیلەکــە لــە خزمەتــکاری کڵێســاکە دەدزم‹‹ 

یەکێکــی دی گووتــی: ›‹ خــودا زۆر ئاســودە دەبێــت ئەمشــەو وەکــو 

میوانێــک الی خــۆی جێــی بکاتــەوە‹‹ 

بــۆ ماوەیێــک هەمــوو تــرس دایگرتبووین، دواتر لــەوە زیاتری لێنەخواســتین 

کەمێــک ســەری پــێ نــزم بکەینــەوە و ئیــدی لەنــاو کڵێســاکەدا بەتــەواوی 

ــەردەم  ــە ب ــە ل ــاند، زەرافەک ــان داگیرس ــان دووامن ــک ی ــۆوە. مۆمێ ــی ب جێ

ــێبەرەکەی  ــەاڵم س ــچاو، ب ــە پێش ــە دەهات ــک بچکۆل ــان دا تەواوێ ڕوانین

لەنــاو هۆڵەکــەدا کتومــت دەتگــووت شــاخێکی گــەورە و گرانــە. زەرافەکــە 

ــە  بەدرێژایــی ئــەو شــەوە لەپێشــی ســەربڕینگەکەدا بــێ هەســت و جووڵ

لۆچــە  لەنــاو  ئێمــە  لەکاتێــکا  مایــەوە، 

دوور و درێژەکانــی کڵێســا و ئەســکەملی 

پەشــێو  دا  هەڵوەریــن  لەخــۆ  گونــاه 

و بــێ ئــارام بــۆ خۆمــان دەهــات و 

بەرەبەیانــی  کاتێکیــش  دەچوویــن. 
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ــاری دا،  دی

زەرافەکــە کەوتــە خواردنــی هەرچــی گوڵەمێخــەک و گوڵەباخ و گوڵەشــەوبۆ 

لــەو نــاوەدا هەیــە و تەنانــەت مۆمەکانیشــی هەمــوو خــواردن. بــۆ نوێــژی 

ــەژوورەوە و هــەر  ــەی ڕەشــپۆش هاتن ــی بچکۆل ــک پیرێژن ــی، کۆمەڵێ بەیان

لەپڕێــک دەســتیان کــرد بــە هاوارکــردن و کروزانــەوە و نوێژکــردن. زەرافەکە 

نوێژکردنەکــە  بــەرەو دەروازەی شــوێنی  و  لێیــان ســڵەمیەوە  کەمێــک 

هــەاڵت و بەخێرایــی ســەری بــۆ نــاو باوەشــی مەســیح نوشــتاندەوە. قەشــە 

لــەژووری خۆگۆڕینــەوە هاتــەدەرەوە و هــەردوو دەســتی نابــووە نــاو قــژە 

ــە  ــی ب ــێ، کەچ ــوو پێدەکەن ــان واب ــەرەتادا پێ ــە لەس ــورەکەیەوە، ئێم س

ــودا  ــی خ ــە ماڵ ــە ل ــدارە دڕندەی ــەو گیان ــن ئ ــەوە داوای لێکردی تووڕەییەک

دوور بخەینــەوە. 

بەئــاگا  زوو  شــارۆچکەکەمان  بەیانییــە  ئەوبــەرە 

ــە حەشــاماتی  ــوو ل ــڕی ب ــە پ ــاو مەیانەک ــۆوە، ن هاتب

خەڵــک کــە هەموویــان لــە ئێمــە و زەرافەکەمــان تــوڕە 

و مــۆر و مــۆچ بــوون. ژنێــک لەســەر ئــەوەی کڵێســامان 

پیــس کــردووە، پیاوانێکیش دوێنێ شــەو لــە پەنجەرەکانەوە 

ــاکاو  ــڕ لەن ــووی کوتوپ ــی لەبننەهات ــاکراون. دڵڕەقییەک تەماش

ــش  ــۆکاری دی ــک ه ــەم هەندێ ــڕوا دەک ــۆوە، ب ــی خواردب پەنگ

ــی  ــەوەی خەڵک ــێ، ڕق لێبوون ــار داب ــان حەش ــەوێ خۆی ــرە و ل لێ

لــەو ناهاوســەنگییەی خوڵقابــوو، لــەو هەقیقەتــەی کــە زەرافەکەمــان 

خەریــک بــوو هێــواش هێــواش دەیشــێواند، گەلێــک بیانــووی دیــش کــە 

ئێمــەی کــوڕ و کاڵ بۆمــان نەدەکــرا شــتێکی لــێ تێبگەیــن و وەکــو کارگــی 

ژەهــراوی لــەو شــەودا هەمــوو پێکــەوە هەڵتۆقیبــوون و ســەریان هێنابــووە 

دەرێ. 

ســەرۆکی شــارەوانیش هــات بــووە ئــەوێ، بەهــۆی درەختــە بچکۆلــە 

ــاری،  ــێ دەب ــری ل ــەوە ئاگ ــەرلەبەری ڕووتبووبوون ــە س ــەوە ک دڵگیرەکانیی

ــن‹‹  ــە بکوژی ــەو زەرافەی ــێ ئ ــرد: ›‹ دەب ــاواری ک ه

هەرچی لەوناوە بوو سەری ڕەزامەندی بۆ لەقاند. 

›‹ کوڕینە، ئەگەر زەرافەکەیان کوشت. دەست بکەین بە ڕاپەڕین؟ 

ــوو.  ــەیێکی دی هەب ــۆ، ئەندێش ــوو ڕۆالندین ــودەیی ب ــوێنی ئاس ــەوەی ش ئ

ئــەو لەپڕێــک دەســتی کــرد بــە هەاڵتــن و هەوســاری زەرافەکەشــی 

ــەوە ڕاکێشــا. ســەرۆکی شــارەوانی و خەڵکەکــەش لەترســان  ــەدووی خۆی ل

ــە  ــێ ب ــچ بایەخ ــەوەی هی ــێ ئ ــش بەب ــەی کوڕوکاڵی ــا دا. ئێم ــان پەن خۆی

بانــگ کــردن و هــاواری دایــک و باوکەکامنــان بدەیــن، خۆمــان کــرد بەنــاو 

ئــەو بۆشــاییەدا کــە لــەوێ دا وەک زاری ئەشــکەوتێک کرابــۆوە. ئیــر کاتــی 
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ــان.  ئــەوەش بــوو خەڵکەکــە بچنــەوە ســەر ڕۆتینــی ژیانــی ڕۆژانــەی خۆی

بــەدووی زەرافــە تۆقیــو و ئاڵۆزاوەکــەدا، بــۆ دۆزینــەوەی دەشــتێکی پــڕ لــە 

گژوگیــا، بــەرەو دەرەوەی مەیانەکــە و بــۆ ئەودیــووی شــارۆچکەکە هەاڵتین. 

بەنەرمــە  زەرافەکــەدا،  ڕۆینــی  لەگــەڵ  ئێمــەش  پێنەچــوو  ئەوەنــدەی 

ــە ئەفســون و  ــوو ل ــڕی ب ــان پ ــرد. هــەر چــوار پەمل ــی ڕاماندەک ــار لەگەڵ غ

ــەو  ــن و ل ــێ هەڵچنی ــی پ ــواری تەنگ ــڕ هەناسەس ــەیر، لەپ ــییەکی س خۆش

دەشــتە کاکــی بــە کاکییــەی کەوتبــووە دامێنــی گردەکــەوە، گیرســاینەوە و 

ــار کــرد‹‹  ــان قوت ــەواو، خۆم ــی: ›‹ ت ــۆ، گووت ڕۆالندین

لەنــاو خۆمــان دا وامــان نیشــاندەدا ئــەوە بــۆ خــۆی یارییەک بووبــێ، ئەگەر 

چیــش وانەبــوو. هەمــوو دەســتان کــرد بــە ڕنینــەوەی گژوگیــا، لــەدورەوە 

جوتیــارەکان بەتوڕەییــەوە لێیــان دەڕوانیــن و بوێــری ئەوەشــیان تیانەبــوو 

ــان  ــە ترســناکە ی ــەو زەرافەی ــێ ئ ــە پێشــەوە. کــێ دەزان تۆزێــک لێــان بێن

ــە  ــتا ل ــەش هێش ــارەوانی و خەڵکەک ــەرۆکی ش ــی س ــەرباری توڕەی ــا؟ س ن

دەروویێــک دەگەڕایــن چــۆن بۆمــان بکــرێ زەرافەکــە بگەڕێنینــەوە بــۆ نێــو 

شــارۆچکەکە.  

لیڤــۆ گووتــی: ›‹ پێتــان چۆنــە لــە نزیکــی شــورای شــارۆچکەکەوە ماڵێــک 

بــۆ زەرافەکــە دروســتبکەین و چــواردەوری پەرژیــن بکەیــن و نــاوی بنێیــن 

باخچــەی ئــاژەاڵن؟‹‹ 

ڕۆالندینــۆ گووتــی، زەرافــە دەبــێ بە ئــازادی بــژی. هەرچییەکــان دەگووت 

هــەر بــێ کەڵــک بــوو، جۆرێــک بــوو لــە کات کوشــن. ئێمــە دڵنیابوویــن 

لــەوەی شکســتان خــواردووە. زەرافەکــەش دەیزانــی شــارایێکی گژوگیامــان 

بــۆ هەڵداوەتــەوە و هیچــی لــێ ناخــوا. زەرافەکــە کەللــەی ســەری بــەرز و 

بــێ جووڵــە لەســەر ملــە باریکەکــەی ڕاگرتبــوو، چاوەکانــی هەڵبزرکابــوون 

و وەک ئەســتێرەیێک چــۆن بــەرەو ونبــوون دەچــێ، ئــاوا ســڕ و الواز پڕیــان 

بــوو لــە خوێــن.  

ــێ، یاوەخــوود  ــە ســەرماکە شــەکەتی کردب ــی، ›‹ دوور نیی ــۆ گووت  ڕۆالندین

ئــەو گــەاڵ و گوڵــەی خواردوونــی بەجۆرێــک ئــازاری پێگەیانــدووە. دەنگــی 

تــەواو پــڕی بــوو لــە گریــان. زەرافەکەمــان هێشــتا هــەر لــە شــوێنی خــۆی 

کشــومات نەدەبــزوا و ســەری لەنــاو ئاســان دا بــەرز ڕاگرتبــوو. هەرچــی 

بانگــان کــرد، باکــی نەبــوو. بــە گوچانەکامنــان تێوەمــان ژەند، هیــچ کەڵکی 

نەبــوو. دەچووینــە ســەر شــانی یەکــدی و لــەو گیــا بۆنخۆشــە شــیرینەمان 

دەکــرد بــە دەمییــەوە، ئــەو دەمــی نەدەکــردەوە.  بەهێواشــی قاچەکانــی 

ــۆ یەکجــاری  ــەوەی بــەدەم نوزانەوەیێکــی درێــژەوە ب نوشــتاندنەوە و بەرل

بکەوێتــە ســەر ئەرزەکــە، بــۆ ووچانێــک توانــی ملــی بــە ڕێکــی ڕابگرێــت. 

ــان  ــە پێاڵوەکامن ــن ل ــواش دەپەڕی ــواش هێ ــە هێ ــی ک ــگای چاوەکان ــە نی ب

وورد دەبــۆوە، چاوەکانــی ڕەق و لــووس وەک پەیکەرێکــی مەڕمەڕیــان 

لــێ هاتبــوو. کوڕینــە، زەرافەکەمــان هــەر بــۆ خــۆی مــرد، ئیــدی پێویســتی 

بــەوان نییــە بیکــوژن. خودایــە نەفــرەت بەســەر ئــەو شــارۆچکەیەدا ببارێنە 

کــە زەرافەیێــک بــۆی ناکــرێ تێیــدا بــژی. ئێــرە تەنیــا جێگــەی ئــەو شــتانەی 

لــێ دەبێتــەوە کــە بــۆ خۆیــان هــەر لێــرەن.

مــاوڕۆ سەنیســی، لــە ئیتالیــا لــە دایــک بــووە و ســەرباری ڕۆژنامەنووســی 

ســەرقاڵی چیرۆکنووســینیش بــووە. 

سەرچاوە: 

 .The story teller. Short stories from around the world

.The giraffe, by Mauro senesi
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