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«توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام» 1 -
بە هاوکاریی منداڵەکانی پۆلەکە دوو ناوی خۆش بۆ توولەی جرپن و کرمە ئارامەکە بدۆزنەوە و لەمەوال ئەو دوو ناوە
بەکار بهێنن .من لێرەدا ناویان دەنێم «توولە» و «لوولپێچ».
دەستپێک توولە لەسەر پشتت بێت و لوولپێچ بە شانتەوە.
مامۆستا :ئەمڕۆ دوو دۆست هاتوونەتە میوانیمان ،فەرموون یەکتر بناسین.
توولە  -بە وەڕین و خنەخن بە پۆلەکەدا ڕاکەڕاک دەکات.
مامۆستا :ئەمە توولەی جرپنە .جرپن ئەو کەسەیە کە هەرچی بە دڵدا هات ،بێ بیرکردنەوە ،یەکسەر بیکات .توولەش
جرپنە ،هەرچی ئارەزووی لێ بوو ،یەکسەر دەیکات .خێرایە و دەنگەدەنگی زۆرە .ئێستا تووله دێت و به ڕیز سەالمتان لێ
دەکات.
توولە  -ڕەفتاری جوان نییە .پرچی منداڵ ڕادەکێشێ ،لێیان دەدات ،دەموچاویان دەلێسێتەوە ،دەوەڕێت و بۆنیان پێوە
دەکات.
مامۆستا( :توولە دەخاتەوە باوەشی خۆی) سەالم لە دۆست و برادەر ئاوا دەبێت؟ (مامۆستا ڕوو لە منداڵەکان دەکات و
دەڵێ) دەبێ لوولپێچ یارمەتیمان بدات.
لوولپێچ – بە ئارامی لە پاکەتەکەی خۆیەوە سەر دەر دێنێت.
توولە  -بە لوولپێچ دەوەڕێت.
لوولپێچ – بە ئارامی دەمی دەکاتەوە و بە هێمنی دەڵێت« :ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە» .چەند جارێک
ئەمە دووپات دەکاتەوە و وردە وردە توولەش ئارام دەبێتەوە.
مامۆستا :ئێستا باشترە .ئادەی لوولپێچ سەالم لە توولە بکە .ئادەی توولە تۆیش سەالم لە لوولپێچ بکە( .توولە و لوولپێچ
سەالم لە یەکتر دەکەن).
مامۆستا :سەالمکردن و خۆ بە یەکتر ناسین ئاوا دەبێت.
لوولپێچ – قسەیەک بە گوێی مامۆستادا دەچرپێنێت.
مامۆستا (بە لوولپێچ دەڵێت) :پێم وایە دەبێ لە هەر ڕەفتارە و شتێک فێری توولە بکەیت( ...لوولپێچ دیسان قسەیەک بە
گوێی مامۆستادا دەچرپێنێت) ...ئەرێ ،منداڵەکانیش هاوکاریت دەکەن بۆ ئەوەی توولە فێر بکەیت ...زۆر باشە! ئەوا کاری
ئەمڕۆمان تەواو .بەخێرچیت لوولپێچی ئارام .بەخێرچیت توولەی جرپن.
توولە  -بەدەم وەڕینەوە ڕادەکاته دەرەوە.
لوولپێچ (بەدەم سەالمی بەخێرچوونەوە)« :ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە».
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«توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام» 2 -
بە توولە دەست پێ بکە .لوولپێچ هەر لە ماڵەکەی خۆیدایە ،لە پشت خۆتەوە.
مامۆستا :توولەی جرپن هاتەوە .بەخێر هاتی توولەی جرپن.
توولە  -سەری داخستووە و بۆڵەی دێت.
مامۆستا (لە پۆلەکە دەپرسێت) :دەبێ توولە هەست بە چی بکات؟ (منداڵ وەاڵم دەدەنەوە) .کێ دەتوانێ پرسیار لە توولە
بکات بزانێت بۆچی وەها خەمگینە؟
توولە  -قسەیەک بە گوێی مامۆستادا دەچرپێنێت.
مامۆستا :ئاوها! ...کێشەکە ئەوەیە تۆ دەتەوێت گەمان بکەیت بەاڵم لوولپێچی ئارام بەتەما نییە لە ماڵەکەی خۆی بێتە
دەرێ و یاری لەگەڵ تۆ بکات( .لوولپێچ لە پشت خۆتەوە بێنەرە پێش).
توولە  -چەند جارێک ،بەدەم وەڕینەوە ،سەر ڕووەو ماڵەکەی لوولپێچ دەلەقێنێت.
مامۆستا :دەی با لە لوولپێچ بپرسین کێشەکەی ئەو چییە .کێ پرس لە لوولپێچ دەکات؟ (منداڵێک هەڵبژێرە وەاڵم بداتەوە
پێی بڵێ ):دەبێ زۆر لە لوولپێچ نزیک بیتەوە بۆ ئەوەی لە ماڵەکەی خۆیدا گوێی لێت بێت( .منداڵەکە پرسیار دەکات).
لوولپێچ (بە ئارمی لە ماڵەکەی خۆی دێتە دەرێ و بە هێمنی دەڵێ) :ئێرە زۆر هەرایە.
توولە  -دەیکاتەوە بە وەڕین و لوولپێچ بەرەو خانووەکەی خۆی پاشەکشە دەکات.
مامۆستا :کەواتە کێشەکە لەوەدایە کە توولە دەیەوێت یاری لەگەڵ لوولپێچ بکات بەاڵم لوولپێچ پێی وایە ئێرە زۆر هەرایە
و نایەوێت بێتە دەرێ.
لوولپێچ – (سەری دەردێنێت و بە هێمنی دەڵێت)« :ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە».
توولە  -دەوەڕێت و خەریکی بازبازێنە.
مامۆستا( :بە توولە دەڵێت) پێم وایە وەها باشە بە ئارامی بیرێک لەم کێشەیە بکەیتەوە .منداڵەکانیش بیرێکی لێ
دەکەنەوە .ئێستا جودا دەبینەوە و سبەی هەردووکتان دەبینینەوە .ئادەی هەموو بڵێن« :کاتێکی خۆش» ئەمما بە ئارامی
دەیڵێین.
توولە  -دەیکاتە بۆڵە و نووزە.
لوولپێچ – لە ماڵەکەیەوە سەالمی خۆی دەکات.
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(توولە دەیکاتە وەڕین و لوولپێچ لە ماڵەکەی خۆیدایە).
مامۆستا (لە مندااڵن دەپرسێت) :دوێنێ توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام کێشەیەکیان هەبوو .کێ دەزانێ کێشەکە چی
بوو؟ (منداڵ وەاڵم دەدەنەوە).
مامۆستا (ڕووی قسەی لە مندااڵنە) :ئەرێ ،توولەی جرپن خەمگین بوو لەبەر ئەوەی دەیویست یاری لەگەڵ لوولپێچی
ئارام بکات بەاڵم لوولپێچ پێی خۆش نەبوو لە ماڵەکەی خۆی بێتە دەرێ .لوولپێچ پێی وابوو دەرەوە زۆر هەرایە.
توولە  -بە ماڵی لوولپێچ دەوەڕێت.
مامۆستا :توولە چی بکات باشە بۆ ئەوەی لوولپێچ ڕازی بکات بێتە دەرێ و یاری لەگەڵ بکات؟ (منداڵ وەاڵم دەدەنەوە).
مامۆستا (بەرانبەر هەر یەک لە پێشنیازەکان ئەم وەاڵمە دەداتەوە) :دەی ،ئەمە پێشنیازێکە ،پێشنیازی دیکەتان هەیە؟
توولە  -لەبەر خۆیەوە مڕەمڕیەتی و پەشێوە.
مامۆستا :دەبا وچانێکی بۆ بگرین و بیرێک لە پێشنیازەکان بکەینەوە.
لوولپێچ – بە ئارامی سەر دەردێنێت و بە هێمنی دەڵێت« :ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە».
توولە  -دەیکاتەوە بە وەڕین و بازبازێن.
لوولپێچ – خێرا خۆی دەخزێنێتەوە ماڵەکەی خۆی.
مامۆستا (بە توولە دەڵێت) :پێم وایە لوولپێچ دەیەوێت شتێک بڵێت .لەوانەیه ،ئەگەر واز لەم وەڕینە بێنیت ،بێتە دەرێ و
یاریت لەگەڵ بکات.
توولە  -سەر دەلەقێنێت و چاوەڕێ دەکات.
لوولپێچ – (بە هێمی دێتە دەرێ و دەڵێ) تۆ خۆت ئارام کردەوە ،وچانێکت گرت و بیرت لێ کردەوە .دەوەرە یاری بکەین.
توولە  -شاگەشکە دەبێت و لە خۆشیدا دەیکاتەوە وەڕین .بەاڵم کە دەبینێت لوولپێچ خەریکە پاشەکشە دەکات و
دەچێتەوە ماڵەکەی خۆی – خێرا ئارام دەبێتەوە.
مامۆستا :دیارە فێربوون کاتی دەوێت.
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«توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام» 4 -
(توولە دەیکاتە وەڕین و لوولپێچ لە ماڵەکەی خۆیدایە).
مامۆستا :توولەی جرپن ،ئەوە بۆ دەوەڕیت .پێم وابوو تۆ دەتەوێ یاری لەگەڵ لوولپێچی ئارام بکەیت .گەر ئاوا بیکەیتە
هەراهەرا ،لوولپێچ ،نایەتە دەرێ .
توولە (قسەیەک بە گوێی مامۆستادا دەچرپێنێت).
مامۆستا (بە منداڵەکان دەڵێت) :ئاها ،توولە دەڵێ نازانێت چۆن ئارام بێت و داوا دەکات منداڵەکان ئەوەی فێربکەن.
ئادەی بزانم دەتوانن توولەی جرپن فێر بکەن بە نەرمی بوەڕێت.
(ڕێ بدە منداڵەکان وەڕین تاقی بکەنەوە ،پەسنی باشەکان بکە).
توولە  -بە نەرمی دەوەڕێت ،ڕێک وەک منداڵەکان.
مامۆستا (بە ئارامی بە مندااڵن دەڵێت) :دەبینن توولەی جرپن چەند ژێهاتووە [کارامەیە]( .مندااڵن وەاڵم دەدەنەوە).
مامۆستا (هەر بە ئارامی) :دەبینێت سوودی هەبوو .ئەها لوولپێچی ئارام هاتە دەرێ.
لوولپێچ« :ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە»  -ئەوجا باوەشێک بە توولەدا دەکات.
توولە  -لە خۆشیدا دەکەوێتە کلکەلەقێ و هەناسەبڕکێ.
مامۆستا :ئافەرین توولە ،ئێستا هەقی خواردنێکی خۆشت هەیە( .ڕێ بدە منداڵەکان خواردن بدەن بە توولە).
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«توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام» 5 -
توولە و لوولپێچ ئامادەن.
مامۆستا :چۆنی لوولپێچی ئارام (لوولپێچ سەالم بە سەر دەکات) چۆنی توولەی جرپن (ئەمیش بە نەرمە وەڕین وەاڵم
دەداتەوە) .ئەمڕۆ چەند جوان و نەرم دەوەڕیت ،ئافەرین .دەزانم بەم زووانە هەردووکتان جەژنی سااڵنەتانە .دەبنە چەند
ساڵ؟
توولە  -پێنج جار دەوەڕێت.
مامۆستا :پێنج هەفتە؟!
لوولپێچ – بەدەم سەر لەقاندنەوە هەتا پێنج دەژمێرێت.
مامۆستا :پێنج ڕۆژ؟!
مامۆستا (بە مندااڵن دەڵێت) :من دوو دیاریم پێیە بۆ ئەم دوو دۆستە .ئادەی بزانین دیارییەکانیان بە دڵە( .گەاڵکە بدە بە
توولە و تۆپەکە بدە بە لوولپێچ).
توولە  -بە گەاڵکە دەشڵەژێت و دەکەوێتە مڕەمڕ.
مامۆستا :ئەوە گەاڵیە ،زۆر خۆشە .دیارە حەزت لێی نییە ...ئەی تۆ لوولپێچ ،تۆپەکەت ال باشە؟
لوولپێچ – پەشۆکانی پێوە دیارە .سەری داخستووە و سەیری گەاڵکە دەکات.
توولە  -کە چاوی بە تۆپەکە دەکەوێت دەیکاتە کلکەلەقێ.
مامۆستا :بەداخەوە ،خۆ من مەبەستم بوو هەردووکیان شاد بکەم( .لە پۆلەکە دەپرسێت) دەیسا چی بکەم باشە؟
(مندااڵن وەاڵم دەدەنەوە .ئەگەر کەسیان پێشنیازی گۆڕینەوەی دیارییەکانی نەکرد تۆ پێشنیازی بکە).
لوولپێچ – شەقێک لە تۆپەکە هەڵ دەدات ،خلی دەکاتەوە بۆ الی توولە.
توولە  -گەاڵکە دەدات بە لوولپێچ .هەردووکیان شاد دەبن.
مامۆستا :دەی کەواتە «گۆڕینەوە» چارەیەکی باشە .جاری داهاتوو ،بەر لەوەی دیارییەک بدەم بە کەسێک ،بیری لێ
دەکەمەوە بزانم ئەو کەسە ئارەزووی چی دەکات.
(هەموو بەخێرچوون لەیەک دەکەن).
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«توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام» 6 -
بە توولە دەست پێ بکە.
مامۆستا :ئەمڕۆ باسی ...
توولە  -قسەکەت پێ دەبڕێت ،قۆڵی کراسەکەت ڕادەکێشێت و دەوەڕێت.
مامۆستا :کەمێک چاوەڕێ بکە توولە .وەک گوتم ،ئەمڕۆ باسی...
توولە  -دیسان قسەکەی دەبڕێت ،پرچی ڕادەکێشێت و مڕەی دێت.
مامۆستا (بە دەنگێکی خەمگینەوە) :من تەواو تووڕە دەبم بەوەی تۆ قسەم پێ دەبڕیت.
لوولپێچ – له پشت تۆوە دێتە کایەوە« .ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە .چاوەڕێ بکە».
توولە  -ئارام دەبێتەوە.
مامۆستا :ئافەرین ،ئاوا باشترە .ئێستە گوێت لێ دەگرم .ئادەی بزانم بەتەمای چی بوویت بۆ منی باس بکەیت؟
توولە  -دەچرپێنێت بە گوێیدا.
مامۆستا :ئەها ،تۆ تەنگاویت و دەتەوێ بچیتە دەرێ ...دە بڕۆ دەی ،پاشان یەکتر دەبینینەوە( .توولە دەچێتە دەرەوەی
ژوورەکە).
مامۆستا (بە مندااڵن دەڵێت) :کاتی تەنگانه بۆت هەیە پەلە بکەیت لە بڕینی قسەی بەرامبەردا .پێویست ناکات چاوەڕێ
بیت( .ئەوجا ڕوو لە لوولپێچ دەکات) سوپاس بۆ هاوکاریت.
لوولپێچ – له پشت تۆوە دێتە کایەوە« .ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە .چاوەڕێ بکە».
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«توولەی جرپن و لوولپێچی ئارام» 7 -
توولە دەست پێ دەکات ،لوولپێچ لە پشت خۆتەوە چاوەڕێ بێت.
توولە  -دەوەڕێت ،مڕەی دێ و مۆنە.
مامۆستا :ئەوە چییە ،توولەی جرپن ،هەست بە چی دەکەیت؟
توولە  -شتێک بە گوێی مامۆستادا دەمڕێنێت.
مامۆستا :ئاها ،تۆ زۆر تووڕەیت( .ڕوو بکەرە مندااڵن) کێ لە توولە دەپرسێت بۆ تووڕەیە؟ (منداڵێک پرسیار دەکات).
توولە :من ئێسکێکم لە جێیەک ناشتووە ،ئێستا نایەتەوە بیرم کوێیە.
لوولپێچ (لە پشت تۆوە دێتە پێش)« :ئارامبەوە ،وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بکەوە و هەناسە بدە» (پێنج هەناسەی قووڵ
لەبەردەم توولەدا دەدات).
توولە  -هەناسەیەکی قووڵ دەدات و ئارام دەبێتەوە.
مامۆستا :ئەوە ڕێگەیەکی باشە بۆ ئارامبوونەوە .سوپاس بۆ تۆ لوولپێچ کە ئەم ڕێگەیەت پێشانی توولە و پێشانی ئێمەش
دا .دەی هەموومان سێ جار هەناسەی قووڵ هەڵ دەمژین( .هەموو بەیەکەوە هەناسەی قووڵ هەڵ دەمژن).
لوولپێچ (بە هێمنی هەتا پێنج دەژمێرێت)...5 ...4 ...3 ...2 ...1 :
مامۆستا :ئاها ،کەواتە ژماردنیش ،بۆ کەسێکی تووڕە بووبێت ،ڕێگەیەکە بۆ خۆئارامکردنەوە .ئادەی با تاقی بکەینەوە.
(منداڵەکان لەگەڵ لوولپێچدا بە ئارامی هەتا پێنج دەژمێرن).
توولە  -قسەیەک بە گوێی مامۆستادا دەچرپێنێت.
مامۆستا :دەی ،تۆیش ڕێگەیەک دەزانیت بۆ خۆئارامکردنەوە؟ ئادەی چۆنە؟
توولە (بە ئارامی دەڵێت)« :ئارامبەوە».
مامۆستا :ئەرێ ،خۆمان بە خۆمان دەڵێین« :ئارامبەوە» .دەی ،هەموو بەیەکەوە بە خۆمان دەڵێین« :ئارامبەوە».
(منداڵەکان دەیڵێنەوە).
توولە  -قسەیەک بە گوێی مامۆستادا دەچرپێنێت.
مامۆستا :زۆر باشە! توولە لەبەر ئەوەی خۆی ئارم کردەوە هاتەوە بیری ئێسکەکەی لە کوێ ناشتووە .سەرکەوتوو بیت.
سوپاس بۆ تۆیش لوولپێچ کەوا پێشانی ئێمەت دا چۆن خۆمان ئارام بکەینەوە .کاتێکی شاد.
«»...
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