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حوسێنشێربهگی

ههرڕۆژناڕۆژێک،نهکهڕهتێکونهحهوتونهده،سهدانوههزارههاکهڕهتپێتدهڵێم:
-تۆکوڕهسهڵیتهیڕۆڵه،کوڕهسهڵیته،حاڵیییاننا؟ها؟حاڵیی؟...

دهچیهماڵیفکرهوه،بهناخیخۆتداشۆڕدهبییهوه،لهگهڕهکوکۆاڵنیدهیانوسهدانبیرهوهرییدوور
ونیزیکدانقوومدهبیوبیندهخۆیهوه،بهسهدانشهقاموشۆستهوگهڕهکییادهکانتدادهخولێیتهوه،
تلدهخۆیویادهوهرییهتاڵوشیرینهکانتلهدهروونتدازهقدهبنوبزردهبنهوه.بهچهندسهعاتو
چهندڕۆژوچهندههفتهومانگوساڵلهزهریایئهمپێشینهڕهنگاوڕهنگانهداپۆنگدهخۆیهوهوله

خۆتدهپرسی:»کێم؟کێم؟کێم؟بهڕاستیمنکێمکێمکێ؟«

ڕمووده
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و دهرکهوم ماڵ له ههڵدێ سهرم چۆن »نازانم
چاوم و بگهڕێم شۆستهدا و شهقام و کۆاڵن به
ههڵدێ ڕووم له چۆن بکهوێ؟ دیتران چاوی به
چاوی له و ڕوخسار و ڕهنگ له و سهرههڵبڕم

خهڵکبڕوانم؟«
زاتت ئهوا کهوتی، بهسهریدا ئهوا ئا... ئا، ئا،
ڕووڕاست خۆت لهگهڵ ساڵ دهیان پاش له کرد
بی!جادهزانیچیدهکهی؟بڕۆبهرئهوئاوێنه
له و دانیشه ڕووی بهرهو نیزیکهوه له بااڵنوێنه،
قوپیون، گووپت دوو ههر ههمیشه بڕوانه، خۆت
بهاڵم زهقن، چاوهکانت ڕهشبوونهتهوه، لێوهکانت
تووکه ئهو گرینگ نین، گرینگ هیچیان ئهمانه
یانی تۆغا جا خهنهییهیه. ئاماڵ زهرده سهره
تووکهسهریدایکوبابیشتههرئهمڕهنگهبوون؟
ها؟خۆتیلێگێلمهکه،جوانوبهوردیوهیادی
و ڕوانگهت بهر بێنه ههردووکیان بێنهوه. خۆتی
لێیانخوردبهوه.بهڕاستیکاموێکچوونلهنێوان
ڕهنگیتووکهکانتاندایه؟بێتوولهگهڵخۆتداڕاست
هیچ، هیچ هیچ دهڵێی خۆت به بی، درووست و
لهون هیچ به ههرگیز، ههرگیزا ببڕ، ببڕا خوا به
ئارادا له وێکچوونێ و شهباههت هیچ کلۆجێ و

نییه...نهبووهونییهونابێ.
خوادهزانێدایکیسهڵیتهیلهسهڵیتهخهراترم
لهکامقلیانقاوهڵتووندا،کهباوکملهههندهران،
و پووڵ پهیاکردنی بۆ بووه، ماڵێ دهرهوهی له
ئهو، دهرپێی کڕینی بۆ پاره و پووڵ پارهیهک،
وێڵوئاوارهودهربهدهروشهکهتومانووبووه،
لهگهڵکێهانورچوکهمتیاروعهمتهریپارهزۆردا
مامڵهیکردووهوڕهنگیئهمتووکهزۆاڵنهیتۆی

بهدیاریوسهوقاتلێوهرگرتووه!

ڕۆڵهئهواکهئهمهتبۆڕوونبووهوه،ئهمجارلهو
بیرته له ڕاستتخوردبهوه، ژێرچاوی کهتاییهی
ئهوشوێنهپیرۆزهبۆچیوچۆنوکهنگێولهسهر
بهبێ دادهی ماوه؟ یادت له ها؟ کهتبوو؟ چی
زۆر ڕابردوو. سااڵنی بۆ بگهڕێوه بڕێک زهحمهت
نا،نا،نا،زۆرنا،دهساڵ،پانزهساڵیناقابیلی
پێنج و بیست یان بووی سااڵنه بیست نۆکهرت.
سااڵنه؟کهنگێوچۆنبوو؟دهبێلهحهدهحهدی
سهربازیم ئهرێ، ئهرێ، بووبێ. تهمهنهدا ئهم
کردبوو،تازهخهریکبووچاووڕوومبهرهوگهردوون
دهکراوه،چماباشملهیادبێشهشحهوتساڵێک
بووسیگارمدهکێشا،بهاڵمههرساڵێکودووان
دهبووپهیمبهنههێنیوجیهانیڕهنگاوڕهنگوپڕ
لهرازیپڕسهیروسهمهرهیئهلکۆڵودووکهڵ
و پووڵ بێ و بێکار بووم، بێکار بهاڵم بردبوو.
پاره.درهنگدرهنگوجاروبارهوهگیرمدهکهوت؛
ئهویشزیاترلهسایهسهریدۆستودیوناسهوه.
دهنگمخۆشبوو،گۆرانیمزۆردهزانی،پیاوتاریفی
چاو دهنگخۆشی وێڕای بهاڵم باشتره، نهکا خۆی
وبرۆڕهشوبااڵبهرزیشبووم،ههربههۆیئهم
خواههنم و ههڤاڵ دهنگخۆشییهوه و جوانچاکی
زۆربوون.پووڵیجگهرهملهدایکوبابوهگیر
دهکهوت،بهاڵمپووڵوپارهیئهڵکۆڵودووکهڵم
نهبوو،ههمووشیانمزۆرپێخۆشبوو،تاقمێله
شار، دهرهوهی دهچوونه که دیوناس و دۆست
بۆوهیخۆشتریانلێڕاببوورێ،بهمنیشیاندهوت
ولهگهڵخۆیاندادهیانبردم.دهیانزانیدهنگیخۆش
وچریکهیبلبلئاساکهمبهزمهکهیاندهڕازێنێتهوه.
و پووڵ ئهوان وێڕای ناتوانم دهشیانزانی باوهکوو
ڕازاندنهوهی و دهنگخۆشی ههر بهاڵم دانێم، پاره
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بوو. زۆر نرخی ئهوان الی مهجلیسیان و کۆڕ
دهمانخواردهوه. و دهمانخواردهوه و دهڕۆیشتین
لهگهڵکوودهورێکودووانپیاڵهدهگهڕاوکوڕگهڵ
کهللهیانگهرمدهبوو،دهستماندهکردبهگۆرانی
له گۆرانی بووم. من تاکبێژ و دهنگخۆش وتن.
دهنگخۆش ئهوانیش و دهوتن بۆم گۆرانی، پاش
کۆڕ به دهیانوتهوه، دهگهڵمدا دهنگناخۆش و
گۆرانیماندهچڕی.سهربهندیقاموگۆرانییانبۆ
زۆر زۆر بوو، خۆش پێ زۆر ئهمهیان ڕادهگرتم،

خۆش.
ئایچدهوروسهردهمانێکبوو،ساڵێکودووان
کارو ئهمه و ڕۆیی و هات ساڵ چهند سیان، و
دوادا به پیری الوی ههروهکو بهاڵم بوو. پیشهم
دێتوپیریشمردنیبهدواوهیه،تهمهنیوهرزه
تێدهپهڕێ زوو و درهنگ ژیانیش جۆرانجۆرهکانی
خۆشهکان دهوره و عهیام تهمهنی -بهڵکهم
بۆیه ههر دهبێ-. تێپهڕ زووتریش و کورتتریشه
و هات چۆن خۆشه وهرزه ئهو نهمزانی قهت

چهندهیخایاندوچۆنتێپهڕبوو!.
بانگی پاش درهنگانێک کات ڕۆژان، له ڕۆژێک
عهسربوو،دهبابڵێینئێوارهدرهنگانێکلهسهفهر
دێهاتی چووبوومه ڕۆژێک چهند بۆ دهگهڕامهوه،
خزم، ماڵه سهردانی بۆ شارهکهمان، دهوروبهری
بابڵێینبۆسهردانیماڵهخاڵومام.بهڕاستی
لهوان بهخێر، یادیان سهردهمیمێرمناڵیوالوی
سااڵنداهاکاباسیخاڵومامکرابایه،زوودهیانوت:
برازان مامان مهزن، به دهکهن خوشکهزا -خااڵن
ڕۆژگاره ئهو ههر ههزارخۆزگهم بزن! به دهکهن
بایه،بهخودایسهردهمێکیخۆشبوو.بریاههر
ناشمرین! نهبێ ناشوکری به دهمردین، ئهودهم

ههمخۆمانئاسوودهبینوههمدنیالهدهستمان
ڕزگاریبێتوبحهسێتهوه.لێگهڕێین،باسیئهوهم
مام و خاڵ ماڵه سهردانی و سهفهر له دهکرد
دهگهڕامهوه،گهیشتمهبهردهرگایحهساروقفڵی
حهی و... حهسارهوه نایه القم ترازاند. دهرگام
حهیحهی!کهربێنهوماڵبارکه!دهکموبارهک
ڕاخراوه، مافوور حهوشهدا سهکۆی سهر له بێ،
سفرهلهگۆڕێدایهوخوانیسهرسفرهسهنگینو
ڕهنگینوخواردهمهنیشههمهچهشنهوههمهڕهنگ
بهڕاستی بهاڵم زهبهن، و زۆر شهڕاب و ئارهق و
ئهمکهوڵوخوانهبۆکێڕازابووهوه؟چوارپێنج
کوڕهپیاوماقووڵودهوڵهمهندیشار،کهدووانیان
ههرلهوانهبوونکهلهگهڵیاندادهچوومهسهیرانو
پێکهوهدهمانخواردودهمانخواردهوهوڕاماندهبوارد.
وهک ههڵبهزینهوه، پێمکهوت چاویان که ههر
پێکهڵ و تێکهڵ تێکچوون. و شڵهژان شتێک
ئهی بهس کردم. بهخێرهاتنیان و ماندوونهبوونی
من؟لهمندهپرسن؟نا،نا،لهمنههرمهپرسن!
دنیامبهسهرداڕووخا،دنیاملێخهرابوو،جاچۆن
چارهنووسی و وسهربورده ئهمهیهسهرگورهشته
من؟یانیماڵیمنبووهخانهیکهیفونهههنگی
غهوارهودیوناسودۆستودوژمن؟ههرئهوهندهم
لهیاده،گوێملهدهنگیخۆمبووکهوهکوههوری
بههاردهمگرماند:کوڕهمانوونهبینیچیملێدهکهن
ههیبێشهڕهفیبێنامووسینه،خۆئێوهالنیکهم
مندا لهگهڵ دۆستایهتییان الفی دووانهتان ئهم
یاڵاڵ کردبوو، لهگهڵمدا نمهکتان و نان لێدهدا،

دهرکهونلهمماڵهیههرقوڕمساغ.
دایکمههشاوڵیبۆهێنام،دهستینایهسهرزارم
بهسهردا دهروجیرانم بهڕهاڵ، به بێدهنگ وتی: و

دهق
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چییه له ههنگامهت ههاڵو ئهم خوێڕیله، مهڕژێنه
لهسهر چییه؟ له هاتوهاوارهت ئهم هیچوپووچ!

چی؟داوایچیدهکهی؟
بۆخۆشمنازانمچۆنمدهستیباداووهرمسووڕاند
و تێههڵدا شهپێکم توانامهوه و هێز گشت به و
چهشنیتۆپیفوتباڵتووڕمههڵدا.کوڕگهلیدهوری
سفرهشڵهژابوونوپێکدادههاتن.دهسکهپاچێکی
و ڕامکرد بوو، حهسار سووچێکی له دهستخۆش
به بووم. ئاغهیان دارکاری تێبهری دایه. دهستم
گشتیانهوهلێموهدهستهاتن،بهاڵمئهوانمهست
بوونومنهۆشیار،دهسکهپاچهکهشیارمهتییهکی
بهخشیبووم. پێ باشی توانایهکی و دهدام باشی
چاک زۆر چاک، چاک دهرنهکات ههقی له خوا
و سهرشان و سهکوت و سهر به کردن. بیرازم
نهبوو، پاراستنم دهست و دهکوتا نێوشانیانمدا
بڕێجار و دهکرد پاکانهیان جار بڕێ ئهوانیش
نهبوو، بهرهنگاربوونێک بهاڵم دهبوون. بهرهنگارم
مهکه، نهکهی، کوڕه دهکرد: پاکانهیان زیاتر
هاتبووینبۆالیتۆ!لهماڵنهبووی،باوکتوتی
دانیشنئێستادێتهوه،ئهوهبۆخۆشیچووهبڕێ

ساردیوخواردهمهنیبکڕێوبگهڕێتهوه...
چۆن دهی! باشه ئا. ئا، دهموت: و دهمکوتان
وایه؟دهباوابێههیگهوادینه،ههینامهردینهی
نانونمهکبهحهرام،ههیبێچاووڕووانه،ههی

بێویژدانینه...
دهمنهڕاندوجوێنمدهداودهمکوتان.ئهویڕاست
و پهشۆکابوون زۆریش و بوون مهست زۆر بێ
لهناکاو کهچی بێن. وهدهست باش نهیاندهتوانی
بهدواشیدا و تۆقیسهرمدا به درا بێڵێک پشته
ئاجورێکژێرچاویڕاستمیئهنگووت،ههرجێگهی

ئهمکهتاییهیباستکرد،سهرمههڵبڕیولهودوو
سهرمیدا به باوکم بێڵهکه پشته ڕوانی. کهسهم
کوتابوو،ئاجورهکهشدایکمدابوویبهژێرچاومدا.
ڕامتڵهکێنێ، تهزوویهک و بڕوانم لهمانه تا
زهبرێکی به دیکه، بێڵێکی پشته دیسانهکهش
ئهنگووت. سهرمی تۆقی توندترهوه و سامناکتر
به ههستم و ههستا سهرم کهڕاکه له زرینگه
خوێن شۆڕاوگه دوو داچۆڕانی و خوێن ههڵزنانی
کرد.شۆڕاوگهخوێنێکلهپشتهسهرمهوهبهرهو
خوێنێکی شۆڕاوگه و شانهکانم نێو و پشتهمل
دیکهلهژێرچاومهوهبهالڕوومهتمدابهرهوخوار.
نهخۆشخانهی چرپای لهسهر ڕۆژه ئهو سبهینێی
دهبرژاوه، کزهکز سهرم سهرخۆ، هاتمهوه شاردا
ڕوومهتیشمچڵیدهداودهبرژاوه.ئێشوژانێکی
زۆربهناوههناوودهروونمداهاموشۆیدهکردو
دڵمیلهنێواندهستوپهنجهڕهقوتهقوئێسکن

وبههێزوتواناکهیدادهگوشی...
دهبێکهوهخۆهاتبیتهوه،ڕهنجوکهسهرێکیزۆر
یهخسیریکردووبێتی،ڕهنگهبۆماوهیهک،جاچ
کهموچزۆر،ههستیچارهڕهشیوناهومێدیو
تهنانهتههستیمردنوخۆکوشتنگشتبوونو
نهبوونتیداگیرکردبێ،ڕهنگهدهیانوسهدانفیکر
دهیان به ڕزگاری و چارهسهر ڕێگا بیرهوهری و
وسهدانوههزارههاگهڕهکوکۆاڵنوشهقامی
ههبوونتدا،خولیپێدابێتیوبهسهدانوههزاران
شیروخهنجهرونهشتهرجهرگودڵوههناوتی

ههڵکۆڵیبێو...
دانیشتین؟ئیدیبهسه.ههسته،ههستهبڕۆوه...
بۆ بڕۆم؟ »ههستم بڕۆوه... و خڕکهوه خۆت
کوێ؟بۆماڵهوه!کامماڵ،ماڵیکێ؟بۆکامماڵ
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وهکو فڕێ، فڕێدراوم کێ؟ باوهشی بۆ و حاڵ و
لیباسێکیکۆنبووبێ،وهکوپێاڵوێکیدڕابێ،وهکو
خواردهمهنییهکیچڵپاندبێتیان،سهگچڵپاندبێتی،
فڕێدراوم،ئایلهوههزارههاڕهنجومهراقهیکات
وساتیئاوائابلۆقهتدهدهن،دهستوپهنجهی
بۆ بۆگوشینیدڵت، بۆخنکاندن، عیزرائیلئاسا
ههموو لهتوپهتکردنی بۆ چاوهکانت، دهرهێنانی
بهرۆک و یهخه دێنن. بۆ شااڵوت ئهندامهکانت
پێدهگرن. بهربینگت دهگرن، تینتینۆکهت و
و کات له دهبێ دهبهن. مردنت و کوشتن بهرهو
ساتیئاواداچهندههافیکروئازارودڵهڕاوکێو
ڕیشاڵ ههناوت و بگرن پێ دهرکت چهرمهسهری
چ دهکهی؟ دۆخهداچی لهم ئهرێ کهن؟ ڕیشاڵ
ههستێڕاتدهگرێ؟چچارهسهرێدهدۆزییهوه؟...
ههست؟ههستیچیوخوستیچی؟مهرگیخۆم

بهئاواتدهخوازم.
بهاڵمتۆ،ئهرێئهرێتۆ،تۆیناپیاویلهههموو
نامهردانناپیاوتر.تۆچیتکرد؟چۆندهرچووی؟
سهرتدامهخه،پیاوسهرداناخات،سهرتههڵێنه
ولهچاومبڕوانه.چیتپێبڵێمپیاویسهرشۆڕ،
ملکهچ،چاوحیز،چاودێڵ،پیاوبوویوبۆتقهبووڵ
نهدهکرا؟تۆدهورتدهگێڕا،دهور.دهورگێڕیزۆر
ناشیویارینهزانیشانۆیهکبوویکهنهتدهزانی
سهرهتاوکۆتاییونێوهڕۆکیئهمشانۆیهدهبێ
کوێوه له نهتدهزانی ڕهنگه چۆنه! و بێ چۆن
دهچێ. کوێ بۆ و دهگوزهرێ چی کوێیه، بۆ
وهنهوزدای؟ له بهرداوه. سهرت دیسانهکه ئهوا

خهونووچکهدهتباتهوه؟
نهءڕۆڵه،نهءبهکهرممهزانه،خوماریخومار.
ئهیچۆندهڵێیتهرکتکردووه،ئهیخۆدهتوت

تهرکتکردووهوکاردهکهی.خوێڕیکامهتهرککردن
ئاوێنهکهی بهر بڕۆینه با وکامهکارکردن؟وهره
بااڵنوێنهکهی ئاوێنه له شهریف. سهلمانیخانهی
تابلۆ. تابلۆی بده، خۆت سهرنجێکی شهریفدا
سیاچارهتابلۆی...دهتههوێبهمسهروسهکوتو
بیچمهوهکارتبدهنێ؟ههیتڕحێو،تڕحێو،چما
پیاویوخۆتبهپیاودهزانی،بڕۆمهردومهردانه
تهرکیکهوڕووبکهکاروبارێک!ئهگینابۆناڕۆیهوه
بۆالیدایوبابت؟بۆالرهملیدایوبابهلهخۆت

خوێڕیترهکهتنابی...
ڕادهچهنموههڵدهبهزمهوه،یهکبهخۆمدهنهڕێنم:

نا،نا،نا،ههزارکهڕهتنانانا!
ناکات، دوو و یهک بهرامبهرم کابرای ئهویش،
به تۆ بۆنا؟ دهپرسێ: لهسهرهخۆ و هێواش
خهیاڵیخۆتلهگهڵدایوبابتداکردتهشهڕتا
قهبووڵ بێشهڕهفی و سهرشۆڕی و خوێڕیگهری
نهکهی،لهماڵهدایوبابیهاتیهدهرتاپیاوهتی
وسهربهرزیبپارێزی...وانهبوو؟بهخواباشت

پاراست،دهزانیچۆن؟
کهلهنهخۆشخانهوهخۆهاتمهوهوچاومههڵێنا،
پێمی و الم بۆ هات پیر پهرهستارێکی خانمه
وت:ههکبۆتبمرمڕۆڵه،مهگهمتۆلهههتیوه
غهریبوبێکهسهکهیمنبێکهستربی!ئهوادوو
لێی کهس و کهوتووی نهخۆشخانهیه لهم ڕۆژه
نههاتووه. شوێنتدا پێو به کهس نهپرسیوی،
کهستنییه؟خهڵکیئهمشارهنیی؟ئهیکوانێن
دایکوباوکوخوشکوبرات؟لهکوێن؟بۆلێت
بۆم لهالیمنن.بۆخۆم ناپرسن؟جلوبهرگهکهت
ههڵگرتووی،گیرفانهکانتتاقهچلتمهنیتێدابوو،
بۆخۆملهالیخۆمبۆمههڵگرتووی.بهاڵمخهرجی
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کهست تمهنه. سی و دووسهت نهخۆشخانهکهت
ههیهتهلهفۆنیبۆبکهیبێتبهشوێنتدا؟

کاتێپێموت:خهڵکیئهمشارهنیم،بێکهسمو
کهسشکنابهم،پێمیوت:جلوبهرگهکهتبۆدێنم
ولهبهریانبکهوه.ههرلێرهشدانیشهتادێمبه
دواتدا.دهبێدۆسیهوکاروبارهکهتجێبهجێبکهم

وکاغهزیمهرهخهسبوونتبۆبێنم.
تووڕه زۆر گهڕاوه که دووان سهعاتێک پاش له
بوو،لهژێرلێوڕاههرجنێویدهدا!بهکێ؟ههر
من بۆ مهرهخهسبوونی کاغهزی بهاڵم نهمزانی.
وتی:شانس و دهستم دایه کاغهزهکهی هێنابوو.
وئیقباڵتبڵنده،دوکتۆرغهفوورنۆرهکێشکێتی.
ژماره ژووری له مرۆڤپهروهره، و ئینسان زۆر
نهشیناسی دهیناسی؟ کاریدۆرهدایه. ئهم ههشتی
بۆ بڕۆ بهڕهحمودڵه. و باش پیاوێکی قهیناکا.
الی.یارمهتیوڕێنوێنییلێبخوازه.خاترجهمبه

ناهومێدناگهڕێیهوه..
کهوتمهدڵهڕاوکهوه:چیبکهم؟چیبکهم؟بچم؟
تازه دهزانم سوور سوور چی؟ بڵێم بچم نهچم؟
بهس ئهی دهی، باب. و دای ماڵی ڕووناکهمهوه
کهوابێچبکهم؟کاروئیشوپیشهیهکڕهچاو

کهم؟
الی بۆ دهچم و دهکهم پیرهکه خانمه ماڵئاوایی
تهنێ تاقی به ژوورهکهیدا له غهفوور. دوکتۆر
دانیشتووهولهپهنجهرهڕالهگوڵهکانیئهودیوی
ژوورهکهدهڕوانێ.لهوهدهچێلهفیکرێکدابێو
و ژوورێ دهڕۆمه که ههژاندبێتی. بیرهوهرییهک
ساڵویلێدهکهم،زۆرساردوسڕپێمدهڵێ:وهره

دانیشه،تۆڕموودهیتلیاکودووکهڵنیی؟
بۆخۆشم لهوانهیه بێ؟ چی وهاڵمم و بڵێم چی

دوو جومعه به جومعه نا!! یان ڕموودهم نهزانم
کێشاومه، دۆستان گیرفانی بااڵی له جار سێ
بهاڵمبهتاقیمنهکردۆتهوهبزانمڕموودهمیاننا!
برایهکی دهیناسم، من بهاڵم ناناسێ، من دوکتۆر
لهخۆیچووکهتریلهگهڵمداهاوپۆلبوو،شهش
حهوتساڵپۆلبهپۆلپێکهوهبووین.بڕێکیش
دۆستایهتیمانههبوو،لهپاشانمنلهوانهویانه
دابڕاموئهوبهشوێنخوێندنداڕوویکردهزانکۆ

وزانستگاوئهمانه...
دوکتۆردهڵێ:ئهگهرڕموودهیوپێتخۆشهتهرکی
و ئیش بهشوێن ئهگهر دهدهم. یارمهتیت کهی،
شهریکهیهکی خاوهن گهورهکهم برا پیشهوهی،
سازکردنیبیناوخانووبهرهیه،بهوتدهناسێنمو
بڕۆلهالیکاربکه.لهالیئهویشکاربکهی،ههر
کاتوساتێیارمهتیتبوێ-چلهمنوچلهو-
مهردانه و مهرد مهرجهی بهو دهدهین، یارمهتیت

بژیتوکاربکهی...
تاقه براکهیدوکتۆر لهالی نیشانهی بهو نیشان
چوارڕۆژمکارکرد.ڕۆژیچوارهم،یانبابڵێین
شهریکه که ژوورهدا لهو ههر پێنجهم شهوی
بافوورهوه به ماشه و دانیشتبووم دابوو، پێمی
بڕێک بڕێک بۆخۆشم بوو، لێومهوه به بافوور و
سواریپهڵهههورێکبووبووموسهیاحهتیگهڕهک
وکۆاڵنیشارمدهکرد،لهناکاوموههندێسیبرای
دکتۆرودووکاربهدهستیشهریکهوهژوورکهوتن.
موههندێسوتی:بۆتبهداخهوهم،ئێمهههوجێمان
لێره ئهمشهو نییه. ڕمووده کاربهدهستی به
بخهوه،سبهیماڵئاوا.بۆتبهداخهوهم.تۆههرله
جسناتتداخراپیولهگهڵجسناتیخهراپیشداهیچ
ناکرێ،ئهگینالهئهقڵوفامدالهکهسکهمترنیی!
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ههرئهوشهوهبۆبهیانیلهپاشئهوهیمسقاڵێکت
کردهدووکهڵونهشئهبووی،ههزارسوێندتخوارد،
بهشوێن ببڕاببڕ ئیدی ئاخرکهڕهتتبێو ئهوه
شتیئاوادانهچی،کهچیههرگیزاوههرگیزنهبووه
ڕۆژبگهیهنییهڕۆژئاواوسوێندوقهولوقهرارو
مهرجیخۆتنهشکاندبێ.ئهوهتانێپشتهدهستی
ڕاستتیهکپارچهبهقهرابازنهیبنهژێرپیاڵهیهک
سووتاوه.خۆسوورسوورلهیادمهکهئهمشوێنه
سووتاوه،بهرههمییهکێکلهوسوێندوبڕیارانهیه
کهلهمهستیدایانلهنهشئهبووندا،بهڵێنیتداوه
نهتوانینی یانی نهتتوانیوه، کهچی بکهی. تهرکی
له و بووی بهردهوام سهعاتێک چهند تاقه چی؟
پاشانهبهڵێنیچیومهرجیچیوتهرکیچی؟

کوڕهڕۆڵه،بهرخۆلهکهم،کوڕیخوێڕی!چماپێت
جهستهدایه، له ویژدانێکت مسقاڵه هێشتا وایه
یانئهوهیهخۆتلهچۆمێک،گۆالوێک،شهتاوێک
کهپکه سهر له خۆت و شاخان بڕۆ یان باوه،
وخۆت ههڵدێره ههڵدێرێکهوه له یان شاخێکهوه
لهمسهرشۆڕیوشوورهییهڕزگاربکه.ئهگینا،خۆ
جوانی،جهحێڵی،گوڕوتینێکوهبهرخۆتبنێ
ومهردومهردانه،خواوموحهممهدبهیادکهو
حهوایده.حهوایدهوخۆتلهدهردوژانو
کهسهرومهینهتیوسهرشۆڕیرزگاربکه.ئاخر
پیاویناپیاو،ئهمپشتپهنجهسووتاندنوحیزه
حیزهوکارهبیلعهتانهتلهچییه؟ها؟ئاخرتۆش

بهشهری؟
تۆلهههڵهدایههڵه،ئهوشوێنهسووتاوانهیپشت
کارێک، و جارێک بهرههمی پهنجهکانت و دهست
تهنانهتبهرههمیدووجارودوومهرجوبهڵێنو
بڕیاروبگرهسێوچواروپێنجیشنهبێ!کهچی

لهئاخریداچی؟ههرههموویانهیچ،مایهپووچ،
وهکخۆت...ئهوهتانێڕموودهیڕمووده...

کۆبوونهوهکانیباخهبهاڵڵووکهکهیشانیشارچی؟
ڕهزادووئیسکانیخواردبایهبهسیبوو،دووالق
لهحهواولهسهردوودهستچوارجاریدهوری
کۆبوونهوهکهماندهدا.عهلیههرئهوهندهیچوار
مژیقووڵوبهدڵیخۆیوهگیربکهوتایه،تاڕۆژی
ڕوونباسیلهیالوگۆرانییحهسهنزیرهکلهدهم
نه بهاڵم دههات، مینهش نهدهبڕاوه. گهرووی و
دهیخواردهوهونهدهیکێشا!ئاینهقڵوحیکایهتی
ئاورهکهی بوو خۆش بهوه ههر دڵی و دهگێڕاوه
و دهینێ گوێی ئێمه و کا دهم چایهکه کا، ساز
ئهویشچالهپاشچابخواوجگهرهبکێشێو
نهقڵبگێڕێتهوه.ئهیقاله؟باسیقالهیڕهحمهتی
بۆناکهی؟خودایهچدهنگوسهدایهکیبوو؟چ
وهجۆش چۆنی بهخێر یادی سهدایهک؟ و دهنگ
دێناینوبهرهوئاسمانوههورومانگودهریا
لهگۆرانییشاد وباخانیدهبردین.یادیبهخێر
بهدهرنهیدهزانی!یاننهیدهوت.بهاڵمنادر،نادر،
نادریئاغایکهالمی.خوایهلهمالوه،لهمگهنجه،
لهمجوانچاکیودهنگخۆشییه.خالقیوسهیدعهلی
ئهسکهرههرلهدهنگیئهوخۆشبوون.نهدهکرا
نادربیڵێوههرههمووماننهگریهنێ.ئهودونیایه

ئهوئێوارانوشهوانهشیبوو..ئاخ....
بوو بهدفهڕ ڕهشمارێکی نهبوو، شهو شهو،
شهوه ئهو باسی زاڵبووندا. و توانا لهوپهڕی
دهکهمکهموههندێسیبرایدوکتۆرودووکهس
شهریکه که ژوورهدا لهو دهستوپێوهندهکانی له
پێیدابووم،بهسهرداهاتنولهدۆخیدووکهڵ
بهبادانداگرتمیانولهپاشئهوههڕهشهوگوڕهشه
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چهنده شهوێکی ئاخ هێشتم. جێیان ناخوشه،
پڕ بهکاری ڕهشمارێکی بووه شهو بوو. نهگریس
تواناوتێمئااڵ.جاریوابووسهردڵمیدهگهزتو
ئهویژههراویبیستوپێنجساڵهیتهمهنمبوو،
دهیڕشتهناخومۆخوههناومهوه.لهئۆقیانووسی
مهینهتدا و ڕهنج و ئازار و ئێش شهپۆالنی پڕ
بووبووه ژوورهکهم سهری ئهمسهرهو دهتالمهوه.
زهریایهکیتۆفانیومنلهنێویداپۆنگمدهخوارد
وبینهمهلهمدهکردوئهمسهرهوسهردهتالمهوهو
جنێومبهخۆمدهدا.جنێومدهدابهههرکهسکه
دهمناسی،بهههرکهسکهنهمدهناسی،بهزیندوو،

بهمردوو،دیسانبهخۆمودایکوبابم...
له نهگریس نهفرهتیی ماڕزی ڕهشماری جاروباره
دههااڵ، زگم و دهوریسینگ له دههااڵ، ئهستۆم
بهدهوریئهستۆوسنگوزگمداقهفیدهخوارد
کێشانمی پشوو ڕێگای دهیگوشی. دهیگوشی، و
دهبهست.پشوومبۆنهدهکێشرا،چاومبهمۆلهق
دهوێستاولهوانهبووئێستاناتاوێکیدیکهدڵمله
کوتهکوتبکهوێ.لهدۆخێکیئاوادابۆیهکهمجار
ههربهوجگهرهیهیاللێوم،پشتهدهستمداخکرد
نییه، زووتر بهیانی سبهی له خۆ دا: بڕیارم و
لهم و داینام کاره لهم موههندێس سبهینێ چما
سهنتهرێکی بڕۆمه دهبێ دهریکردم، شهریکهیه
تهرکیڕموودهییدهوڵهتیودهردیخۆمچارهسهر
کهم.بۆسبهیموههندێسبڕیاریخۆیبردهسهر،
ڕۆژانهدا لهسهرهتایکاری بهیانیزووزوو،ههر
مووچهومواجبیئهوڕۆژهشودووڕۆژزیادیشی

دامێووتی:سهرچاوم...
کهلهشهریکهوهیهکسهرهچوومهسهنتهریتهرکی
ڕموودهیی،دوکتۆرهکهههرچاویبهپشتهدهسته

سووتاوهکهمکهوت،وتی:تۆبهڕاستتنییهکاکه،
تهرکیڕموودهییدهستسووتاندنودروشمیپێ
ناوێ.بهخۆتداوهرهوه،ئهمهشکاغهزوحوکمت
»وهرگرتن«،لهوێ ژووری بۆ بڕۆ دهنووسم، بۆ

ڕێنوێنیتدهکهن...
ڕۆژ بیست پانزه پاش له نیشانهیهی بهو نیشان
و کرام مهرهخهس هاکا نهخۆشخانه، له کهوتن
ڕۆژه ئهو ههر تهنها دهر، نهخۆشخانهچوومه له
دوایی، ڕۆژی بهاڵم دووکهڵدا، دوای به نهچووم
ئهویشهربهتوحهبودهرمانیپێیاندابووم،
دڵتهنگم، هێزم، بێ وت: خۆم به و دا حهوام
تهنهام،لهمشارهشداههرههمووکهسدهمناسێ
وخۆلهڕوومههڵنایهبهشهقامومهیانداپیاسه
دهڕۆمه بکهم! مامهڵهیهک و بچم و بێم و بکهم
دووسێشارئهوالتر،شارێکیگهورهتر.لهوێکار
زیاتره،کهسیشنامناسێ،لهوێلهنووکهوهمهردو
مهردانهخودسازیدهکهموملدهدهمهئیشکردن.
بهاڵمگهیشتنهئهوشارهههمانوکهوتنبهسهر
دیداریدوودۆستیشاریخۆمانداههمان.شهوێ
لهدهوریمهنقهڵکۆبوونهوه،ههرگیزشهوێکیبه
ڕموودهیحهفتا و نههات،جارێککێشان سهردا
ڕموودهسهالمونعهلهیکومخۆتبگرهوهاتم!ههر
بهموبارهکی،بهمهشکۆتاییپێنههاتههتاڕۆژێ
لهڕۆژانلهوسهریباخیگشتی،لهنێوپۆلێک
دوو ئهو لهگهڵ ههر چڕوپڕدا زۆر دهوهنی و دار
دۆستهداپۆلیسههڵیکوتایهسهرمان.ههرکامهو
بهالیهکداتێمانتهقاند،بهاڵملهئاکامدادوومان
گیراینوسهیدبۆیدهرچوو.بهوتهیکوڕهکان،
یهکهم له باوهکو هاتم! و بگره خۆت کونهڕهش
ڕۆژیبهندیخانهدابۆدووههمکهڕهتپشتهدهستی
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دووکهڵ توخون چیدی ببڕاببڕ تا داغکرد خۆم
نهکهوم،باوهکوسێچوارڕۆژیشبهردهوامبووم،
ڕۆژدا سێههم یان ڕۆژ چوارهم کۆتایی له کهچی
به بهندیخانه بڕیارمشکاندوئهوشهشمانگهی
قهولیدۆستانیئهوێبوومهئوتووبانودووکهڵ
لهکهناڵیخۆمهوه ودهوایگشتکوڕهکانههر

جێبهجێدهبوو...
لهپاشئهوهیشهشمانگهیبهندیخانه،تهواوهتی
باش ههلێکی دهر، هاتمه و بووم رزگار و هات
الیهکهوه له کهم. تهرکی ئهوهی بۆ ڕهخسیبوو
پووڵێکی دیکهوه الیهکی له دهکێشا، کهمم زۆر
بوو. باش زۆر تهندرووستیشم دۆخی بوو. باشم
بهبێهیچگوشارێکبڕیارمدائیدیبهسه.دهبێ
ئهم دهسبهرداری و کهوم پیشهیهک وهشوێن
کۆاڵنی منااڵنی له یهکێ دهمزانی بم! خووخدهیه
خۆمانلهمشارهداشهریکهیسازکردنیڕێگاوبان
وبینایههیهوکارێکیچهندسااڵنهیقۆنتهرات
گهرم دۆستایهتیی پێشینهی لهگهڵیدا کردووه.
بوو. بهدهرم لهڕاده خۆشهویستییهکی و گوڕ و
تا الوی ههڕهتی و مێرمناڵی و مناڵی دۆستی
سهربازیچوونمبوو.بهئاواتوهیوایهکیزۆرهوه
ڕوومکردهشهریکهکهی.لهژووریتایبهتیخۆیدا
چوومهساڵوی.ئاگهداریههرههموویبهسهرهاتی
ئهمچهندساڵهیلێکدابڕانمانبوو.بۆخۆشمبڕێ
شتمبۆگێڕاوهوبهتایبهتوتمبۆیهلهالیدایک
وبابنهماومههتاسهربهرزیوشهڕافهتمبپارێزم.
وتمکارکردنتهنهادهروویهکهشکیدهبهم.وتم
لهگهڵتۆدابمخۆشهویستییتۆگوڕوتینمپێ
دهدا،غیرهتوزاتمپێدهدا،لهوپهڕیالرهملیدا
داوایئیشملێکرد.ههرلهنووکهوهجوابێکیزۆر

دانیشتنی فهرموی نه داوه، ساڵوهکهمی ساردی
کردونهچۆنیچاکیونهخوڵقیچایهکیتاڵو
نهههواڵپرسییهک،ئهویبوو،چونکهبڕیارمدابوو
نهگریسوگاڵوهیڕموودهییدهرباز لهمجیهانی
بم،بۆخۆمبهڕووداریوپڕکێشیقسهمبۆدهکرد
ودیسانهکهلهوپهڕیملکهچیداچاوهڕوانیکهرهم
بێتو بووم.سوورسووردهمزانی وگهورهییئهو
کارمبداتێولهونزیکبمولهگهڵیداکاربکهمو
ڕۆژیساڵووههواڵپرسییهکیلهگهڵدابکهم،تازه
ههرگیزنهڕوویدووکهڵکێشانمدهبێونهمهیلیم
دهستهوهستانی... و ههژاری ئاخ بهاڵم... دهبێ.
ئاخکهوتنوتێکشکانوشکستیهێنان...ههر
و نان و دۆستایهتی ساڵ 20-15 که دۆسته ئهو

نمهکلهنێوانماندابوو،بهبێسێودوووتی:
-کاکهئهوهیلهنێوانمنوتۆدابووقسهیمناڵی
ومێرمناڵیونهفامیودهورهیکاڵییئێمهبوو،
ئهوانزیکبهچهندساڵهلێکدوورینویهکدیمان
نهدیوه،بایهکیتوندهاتوههموویبردوئاوبێنه
ودهستتبشۆوه،منوتۆبهچهقهی»کۆکاڵش«
نانووسێین، پێکهوه »ڕازی«ش چهسپی به و

سهرچاوم...
و تێکردم پشتی دیکه، هیچی و ئهوهنده ههر
لهگهڵکهسێکیدیکهدابهربووهقسهوباس.ئاخ،
گیانلهجێگایهکیسهختدایهونایهتهدهر،ئاخ
شهڕهفوئازایهتییخۆکوشتنمنهبوو،ئاخلهپاش
ژوورهدا لهو ههر بمایهم؟ دهبایه بۆ دیمهنه ئهم
لهبهرچاوی داوههر ئاور دانیشتم،جگهرهیهکم
ئهودۆستهوبهردهستهکهیودووکابرایدیکهدا
و کرد داغ دهستم پشته بوون ژوورهکهدا له که

وتم:

دهق
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-ئهمهشبۆئاخرکهڕهت،ئیدیببڕاببڕبهتهمای
یارمهتییخواستنلهدۆستودیوناسبموملیان
بۆالرکهموچاوهڕوانیبرایهتیودۆستایهتیو

یارمهتیلهحهیوانیدووالقبم!...
نهجارێکونهدهونهبیست،ههرپشتهدهستت
داغکردووتتمهرجبێتهرکیکهم،کهچینه
جارێکونهدهونهبیست،ههرچوویهوهسهری.
دهویست چۆنت کهی؟ تهرکی دهویست چۆنت
شهرهفوسهربهرزیتبپارێزی؟بهدزیکردن؟به
ڕموودهبوونبهتلیاکوبهنگوئهڵکۆڵوسواڵ
ودزیکردن؟بهفرۆشیئهمژههره؟بهخهوتنله
کۆاڵنوگهڕهکونێوباخیگشتیونێوباخو
دارستانیقهراخشار؟بهکۆبوونهوهلهکهالوهکان
بۆکێشانوخواردنهوهوپللهوچهقهنهلێدان...
ئاخپیاویناپیاو...گلهییتلێناکهم،گیالهسهر
گیا وتوویانه: پێشوونیان دهڕوێ... خۆی بنجی
دیکهش بۆجارێکی پیشه... به پدهر ڕیشه، به
ڕادهچڵهکی،ئارهقهیهکیوردوپڕوساردچهشنی
پارچهتۆڕییهکئازایئهندامتدادهپۆشێ،جاروباره
بهر قووڵکهی لهسهر چهناگهت دێ. پێدا لهرزت
دهکێشی؟ خوماری یان نهشئهی ئهرێ گهردنته،
به یهک ئهوهتانێ باشه! دهی نییه؟ جیاوازییان
خۆتڕادهچهنی،سهرتبهرزدهکهیهوهوتاتوانات
ههیهدهنهڕێنی:بۆۆۆۆ..بۆۆۆ...چارهنووسیمن
بۆئهمهیه؟منکهنگێمبهمڕێوشوێنهشانازی
کردووه؟منکامشهووڕۆژوسهعاتوخولهک
وچرکهلهمدۆخهعاسیوبهگلهییوشهرمهزار
ماڵه بۆ بڕۆ. دهڵێی پێم ئێستاش ئهوا نهبووم؟
و برسێتی گشته ئهم وایه که ئهی بابانت!...
بۆ زیندانه گشته ئهو کێشا؟ بۆ تینوویهتییهم

چووم؟ئهمگشتهدهربهدهریوبێماڵوحاڵیو
بێحهیاییوبێئابڕووییهمبۆبهسهرخۆمهێنا؟
بڕۆمهوهماڵهدایوباب؟لهوێچکارهبم؟لهوێ
پیاو ئهو بۆ بهرمهوه مهزه و مهی بکهم؟ چی
ماقوواڵنهیلهماڵهخۆیانڕێگاوجێگایکهیفو
نهههنگیاننییهوبۆڕابواردنوبهزموڕهزمدێنه

ماڵهبابانهکهیمن؟ها؟ها؟
بهر قووڵکهی سهر له چهنه و بێدهنگی دیسان
کێشان؟ خوماری یا بوون نهشه دیسان گهردن.
وهرهوبهقسهمبکه،تۆشبڕۆوهماڵیدایکو
بهڕێ نهڕۆینهوه کوڕه دهچمهوه. منیش و بابت
و سۆڵه و سهرما و زستان دهرنابهین. ناچین،
بهفروسههۆڵبهڕێوهن.نێوباخوباخیگشتی
وشۆستهوشهقامئیدیبۆشهونووستننابن.

-بهحاڵگوێملهدهنگته...بڕێدهنگههڵبڕه...
دهیدهڵێیچی؟

من؟...ئاوووا..کال)کار(گهیشتهئێله)ئێره(؟
چۆنمنکالم)کارم(گهیشتهئهمحاڵه؟دهلۆمهوه
)دهڕۆمهوه(،پیل)پیر(بوون،ههوجێیانپێمه،قهی
ناکا...ئاگاداریاندهکهم...یانی...دهبمهکۆمهک

و..دهستوباڵیباوکم...بهسسه،بهسسه...
پێت بیانوو... مهکه )پیرهپیره( -پیلهپیله
نییه. دوو و یهک )کهڕهتی( کهلهتی خۆشه...
چهندجالی)جاری(دیکهشچوویهوه...وهدهلیان
)نهسازای(.. نهشاژای نای... )وهدهریان(
)ڕایان( الیان )ههر( ههل وایه )کهڕهتی( کهلهتی
نهگرتووی...منبهشێتمهژانه)مهزانه(ناشمهوه،
دهشت)دهست( ناچمهوه(... ناشمهوه)ناچمهوه،
)ههڵناگیرێ(...- ههلناگیلێ باب و دایک له
نۆلهی)نۆرهی( )تورمز( توولمژ هۆپ. هۆپ
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المگلن چییه( )دهزانی شییه دهژانی منه...
دهشمهوه)ڕامگرندهچمهوه(بابیشمژۆلپیله)زۆر
و )سهنگ ههلنایه بۆ تهالژووی و شهنگ پیره(
تهرازوویبۆههڵنایه(...دهشمهوه)دهچمهوه(...

دهبێببمهوهکولی)کوڕی(بابم...
)ڕۆژ( لۆژ یهکهم چی( )دهڵێی شی دهلێی -تۆ
تۆ تووشی )دهر( دهل هاتمه نهخۆشخانه... له
تۆ تووشی )شهریکه( شهلیکه دوای له بووم...
له دهلێن کۆنی... دۆشتی)دۆستی( تۆ بووم...
دنیا...دووشتباشه...شهالبیکۆنودۆشتی
شی تۆ کۆنی... دۆشتی تۆش دهی کۆن...

دهلێی...بلۆمهوه)بڕۆمهوه(؟
ههلوا منیش بێ... خۆش پێ ژۆلت ژۆل دهبێ
)ههروا(..تۆبشۆ)بچۆ(مالیئێمه...بۆالیدایک
وبابم...تکامبۆپکه..بۆمبپالێوه)بپاڕێوه(...
تۆ... بابی و دایک دهشمه)دهچمه(الی منیش
بۆتدهپالێمهوه)دهپاڕێمهوه(...بهشکمالمانگلن

)ڕامانگرن(...
)ڕامگڕنهوه(.. المگلنهوه بێ مهلج بێ، -قهول

تهلکی)تهرکی(دهکهم...
-منیشمهلج)مهرج(بێ...تهلکیدهکهم...

بهخواخۆشهالمگلنهوه)ڕامگڕنهوه(...دهیخوا
ژیان...خواژیان)خواگیان(

-ههشته)ههسته(بابلۆینهوه)بڕۆینهوه(
ههلناگیلێ باب و دایک له )دهست( -دهشت

)ههڵناگیرێ(.

دهق


