
  :کورته چیرۆکی      

  

 کۆڕی ڕزلنان

 ئه لی ئه شره فی ده روشیان :نووسینی

                     ناس: وه رگجاف ڕ 

 .ڕائه که ین که چی په رۆش و په رشان.  ج دین ناوه به هه ه داوان بۆی ده رئه چین و گورج ئه و

باوکم دائه نه وته . ی باخه م و ئیدی ڕزگاربوونی بۆ نییه گیرفانه ته سکه کهئژی دم داته پیوه ته نو
بۆی دائه نیش ی. وه وسات ی نییه ڕابکات ئیتر قاچی له گهزی پو ه و کووچه و . ناچتاوێ له ن

  وه جاڕبیند گۆکان له دووره.ده دا به دیواره وه دائه نیشین و باوکم وچانکی بۆ ئه دا و پاڵ کۆن دا
 : ئه ده ن

 . چاو ئه بمه زاری باوکم ."کرگیراوانی ئیستیکبار ئه هاڕین به مستی پۆیین ،ده م و ددانی به

 .دم نایه سه یری ڕوخسار و نوچاوانی بکه م. زرێ لوی سپی سپی هه گه ڕاوه و توندش هه ئه

  ه ویا دائه چۆڕێ و ئه ڕژته سه رخون به هه نیه و ت .شووشه ی چاویلکه که ی الی چه په وه شکاوه

 . ئه تکته خوار ژر چه نه و سه ر سینگی  هه تا پووی چه پی و له وشه وه چۆڕ چۆڕ

 پشه وه ی هه نیه ی ته واو هه تۆقیوه و دوو لکه که ی دیش لکه ی. سه ر ی له س شونه وه هه گۆزیوه

  به خۆم ئه م. ئارام و بده نگه . وکم پشوویک ئه دا با .به ژر قژه ته نکه کانیه وه که وه ئه نونن

ده ستی ئه کا به. نه وه ک الڵ بووب نی ده ر د و باخهه که ی نله سه ر عه رد. گیرفانیا و ده سه س 

و ئه. دایئه ن وه ده نیکی پ شقارته نله و. یسووت ، ووزی ده سه سکاسی و وڕییه م بۆک  
نده رد . 

به هه سکه  زارکی زام و لکه که ی پش و هه ناسه سوار و م ده سه سه سووتاوه که ئه نته سه رباوک
 :.کوره خۆ سوم بووه وه ئای چه ند ئش،: "هه سک ئژێ

 ".به دایکت نه ی له کوێ بووین: "پاشان ئه  .ئه و ده م تده گه م نه خر الڵ نه بووه

 "...هات و لی پرسیم  م گه ربه. هیچ نام. به چاوان باوه "

" شی. خۆ کوشتمی. ئای چه ند د چی؟ ده ی ئه" 



 ". نازانم ، چی بژم "

 "...که بژه گه ره کمان بوو سواری پاس بین "

 وه ویشکه کانیا و ئهبه ل ند زۆر تینووم " :زوبان." 

   ده نگی بیند گۆش یه ک بتم جنوتاقم بۆی هه دن و له دووره وه. چاو ئه بمه ده و ر و به رم

 .دا به ئیستیکباری جیھانی و به کرگیراوانی ده

 ".وێ باوکه به م نزیکانه دا ئاو ده س ناکه "

له . ه شه ق و هه یک هه ر مه پرسه بین که بوو به شه ڕ به دایکت بژه گه ره کمان بوو سواری پاس "
یه کا و ئمه ویستمان لکیان جوێ بکه ینه وه و نو  به گژسه رنۆره ی سواربوونی پاس ،دوو که س چوون 

 "...ئیدی. بکه ین گژییان

 ئیدی دوایی یه کیان گه ره کی بوو: " ی سه ر زامه که یدا ده ستک دن به سه ر ده سه سه سووتاوه که

 "...باوکمی به ر که وت ده ستکی باش له وی دی بوه شن که سه ری

 " ؟بژم به چی لی دا "

چووزانم ، به .  بۆ خۆت به چاکتری ئه زانی به هه ر چی.ئاسن به دار، به زنجیر، به کوته ک ، به کوته "
 .شتکی دی

ق و به گژ یه کاچوونی خه ک نه که و تووه؟ خۆ ته له  باشه ئه تۆ هه تا به ئستا چاوت به شه ڕه شه
 ". ، شت بو ده کاته وه خه کشه قی  شه و و ڕۆژ له سه ر لدان و کوتان و شه ڕه فزیۆن

 کرا سه که ی که له به ر هه ت هه ت و ڕاکردن ، چاویلکه شکاوه که ی تاوێ داگرت و به سووچی

  پسته سپیه که ی زگی ده رکه وت که له هه ر شونه و. کرده وه له پاتۆه که یه وه ده ر په ڕیبوو، پاقژ

 .ج سووتنکی پوه دیار بوو

 ".بته وه له ژانا، کوره خه ریکه سومئای مردم  " 

نستی سووتاویدا دبه سه ر پ ته من چاو. ده ستبه چاوی ڕاستی. ئه ب. 

لپرس و به رپرسی ': کانی له سه ر مشکم نه خش ئه به ستن به نیگایا ، بۆ چه نده م جار ، بیره وه رییه
به ستبوومه وه و به جگه ره ش ، که وتبووه  قاچ و قولی.به سه ر چرپاکه ما پای خستبووم ئه شکه نجه
 و  سات نا سات هه یئه ساندمه وه. هشتبوو ده ستمی بۆ نووسین ئاوه . سه رسینگ و زگم گیانی پستی

واو شه که ت و ماندوو و که له ال بووم، جگه ره که م له ده س ده   ئه ز که ته     ."بنووسه: " ئه یووت
 ".ئه ویش به هه مان جگه ره ده که و ته گیانم  دا و دیسان پم ده دایه وه ومژکی چم لده  و ستاند



 ".بۆ به کرگیراوانی ئیستیکبار نه مان: "له دووره وه بیند گۆ جاڕ ده دا 

  :سووتاوه که ی سه ر هه نیه و ته وی ده وشرێ و ئه  باوکم به سه ر قامکه کانی ، ده سه سه

   !ده کا  جا ڕوو له من   !اربه کرگیراوانی ئیستیکب

 ".ترسه کوڕم له ئمه وه دوورن مه. کوره خۆ ڕه نگت به ڕووه وه نه ماوه "

 ".هشتا هه ر خونی ل ده چؤڕێ. وته  ترسم له خونه که ی ته. ناترسم باوه  "

 "؟.داماوه ت دی چی به سه ر دا هاتبوو ئه و پیره پیاوه. مه ترسه ، هیچ نییه 

 باوکم ته وقه و.که له نو ڕدا بووین دیتم. هات  م که و ته وه بیر که بۆی هه دهپیره مرد
 ".له شاعیرانی کۆنه: "چپاند پاشان به هواش به گومای. ده گه ڵ کرد  مه رحه بایکی

  مزگه وتدا  پلیکانه که ی  ی ده یه ویست به سه ر تاقه ئه و ده مه. چه ن هه نگاوکمان پکه وه بی

  هه ناسه ی ده کشا و پستی ده م و چاوی وه ک زۆربه زه حمه ت. ر که وێ چووینه ژر بایسه 

 و په ڕاو په ڕ کورسییان  پیبوو له کورسی و سه نده لی هۆه که. قاقه زی گرمۆه کراوی ل هاتبوو
 .دانابوو

  و خه ریک بوو  چاودا بووکۆڕگ چاویلکه یکی ڕه شی له.دانیشتین له ال ده ستی پیره مردی شاعیره وه

ژماره یکیش له سه ر زه وی . کورسییه کان دانیشتن  هاتن و له سه ر  خه که که. قسه ی ده کرد
دوو که س له سووچی هۆه که وه کامرابه ده س ، له هه .دیواره وه دانیشتن، تاقمکیش پایان دابووبه

که جمه ی ده هات له خه ک، دووکوڕی گه نج له  ههۆ. به وردی فیلم و ونه یان هه ده گرت شون موو
کابرایک که ته مه نی بانتر بوو و هه ندکیش . کابرای کۆڕگ چه پ و ڕاسه وه هاتن به ره و مزی

 .ستایه وه سه ر پ و به ره و الی کۆڕگ چوو باریکه ه،له سه ر کورسییه که ی ڕیزی پشه وه ، هه

 .یکی کوتا به پشتی ملی کۆڕگدا و پی وت هه سته و بچۆ  و چه پاهقاقه زکی له گیرفان ده رهنا

باریکه ه به ده نگ به رز به کاورای گاۆک وه ده ستی  کابرای. کۆڕگ گاۆک به ده س لیدا چوو
 ". نییه هه تا ببینی کھا لره ن که چاوت خۆزگه به خۆت: " کۆڕگی وت

 .به ره و ده رکه گه وره ی هۆه که هوورووژمیان برد تاقمک. هله پک خه که که تیگه یشتن چ باس

 : قیاندی کابرای به له باریک. و کوت بوو هه ر مه پرسه یه ک زرم. هاڕه ی شووشان به ر گوێ ده که وت 

 نه خت له سه ر خۆ بن هه تا.مه یکه ن به هه را به ڕزیینه له سه ر جی خۆ دانیشن و تکایه "
هه به ت هه ندێ . بک زانیاریتان پ بده ین  به سه ر برده و مژینه ی کابرای کۆچکردوو  سه باره ت

 و  بئاگان به م ژماره یک ئاگایان له هه موو شتکه بۆ به شداری له کۆڕی ڕزلنان هاتوون و له ئوه
 ".منیش له وانه ڕووی قسه ی



 م من و باوکم و پیره مردی شاعیردا، خۆی پر ده  کابرایک به سه ر و چاوی خوناینه وه له به
سه ر و چاوی خوناوی کابرای دی ،به گاۆکه که  پیره مردی شاعیر هه رکه.  نه گیرا وکه وته سه ر عه رز

بۆ ! ئه م که ر بازاڕییه چییه؟: " سه ریدا نه ڕاندی  و الی کاورای به له باریکه چوو و به به ره ی ده ستی
دایه وه و به ئاماژه کردن به پیره مرد،  ای به له باریک،ئاوڕیکی له هاوڕیانیکابر !وا ده که ن؟

 :قیاندی

  الماری ئه بووجه هلیان دا و یه ک له وان که راواته که ی  چه ن که س په !"ئه مه خودی ئه بووجه هله "

خه که که هه .  وته وهئیدی من چاوم به ئه بوو جه هل نه که .ئه بووجه هلی کشا و توندێ شه ته کی دا
 وه خۆ که وت و په لی منی گرت و به ره و الی ده رکه باوکم خرا. ورووژابوو و زڕه ی زنجیر ده هات موو

 بچن گوێ: "تو زنجیر که وتبوونه گیانی خه ک و ئه یانگووت له به ر ده رکه ،به. گه وره که هه تین

   ".بۆ ئاخاوتنه که ڕادرن

  ئه وانه ی زنجیر به ده س ، سواری شان و ملی دۆستانی. بوون ه حه قه ی درشت و قایمزنجیره کان پ ل

یه ک له وان گه یشته ڕاسه ری .زه بری خۆیان ده وه شاند خۆ ببوون و وه ک ئه سپ سوار له و سه ره وه
 .باوکم خۆ ی پ نه گیرا و که وته زه وی. به سه ری باوکمدا مه و توندێ زنجیره که ی کشا

  وتم به سه ر سینگی باوکمدا و دیتم که سه ر و چاوی منیش که. که چی هه ر ده ستیشی به ر نه دام

باوکم به و حاه ش پشیله ئاسا هه ستایه وه سه ر پ و په  .ته واو خوناینه و چاویلکه که شی شکاوه
ئه و توندێ په لی منی . باوکم به ڕاستی ئازاتی به خه رج دا. بۆ سووچ لی گرتم و ده گه ڵ خۆ بردمی

قیبوو   ده ستکرد و ورده شووشه چه چوونکه ئه وه نده ی چاویلکه ی شکاو و ددانی. ده هات گرتبوو و هه
وادا ده سووڕاند و ئه نجا ئه که وتنه گیانی خه  زنجیره کانیان به حه.قولماندا هه ر مه پرسه به قاچ و
 . که که

  له کۆنه که ی. هه ر ئه وه نده م زانی له کۆنداین. یانناند  و ده هتاقم ببوون به ژر الق و پیانه و

 "...ئیستیکبار...ئیستیکبار...ئیستیکبار: "ئه دا بیند گۆش هه روا جاڕی. پشته وه ی مزگه وت

 ."چۆتر به ڕاکردن خۆمان گه یانده کۆنکی

 : به چاوکی ، نیگام ت ئه بێ و ئه .چاویلکه که یه وه باوکم سووچ په ڕۆی نابه ژر قاپی شکاوی

 "؟ ده س و قاچ و قولت خۆ هیچی پیا نه چه قیووه"

 "نا "

 "... ب له نو نۆره ی پاسدا دایکت  نه چ به  ده خراکه با بچین ، بیرت "

  دایکم ئه ما. دیت، ده ستی کرد به گریان خووشکم مھرنووش هه رکه باوکمی به و حاه ته



له شه ڕه شه قی خه ک داوه؟ خۆ ئوه پاسه وان  باشه ئوه چتان: " ه ستیا و ئه به سه ر د
  ئوه ئه چن و ده س رده واه یک ب بۆچی له هه ر کوێ هالنه زه! خۆ پۆلیس نین نین،داماوینه

 "!به کونه که یدا؟  ئه که ن

 :دن و ڕوو له باوکم دیسان ئه  و خاولی یه ک  کووکوڵ خرا ده چ و ده فریکی پ له ئاوی داخ و

 "هه ناگری؟ باشه به چی لیاندای؟ بۆ ده س.ئیدی پیاوه که سه ر وڕیشت سپی بووه"

 ".تبوو ، کوته ئاسن بوو،ڕاستییه که ی نازانم نازانم. به شتک لیان دام.جا چووزانم"

  دایکم به تووڕه ییه وه.  دائه که نوییه که له پی باوکم مھرنووش به دلۆڤانی و مھره بانییه وه گۆره

   به ده س له نو ڕیزی که یه وه بووه به داب خه ک کوته ک له. چاومان ڕوون: " خاولییه که ی ده وشارد

 '!پاس دا ڕائه وه ستن؟

 ".ئیدی چووزانم پش هات.بوو ئافره ت  به هه که وت: "باوکم چاوکم ل دائه گرێ

 و ب هه رمانکی  دا ڕۆژکیش وه ره وه.باشه وه ناب  شتکی ه تووشیئه ی بۆچی جارێ تووشان ب "
 ده ب هه ر چاوم به ده ر و جیرانه وه ب؟ چاو ێ ده ئاخر پیاوه که هه تا که ی. ده س که وتووه چاکت

 ".گژی خه ک بکه له ڕه نگ و ڕوخساری مناه کان که،جا بچۆ نو

  ئیدی ئه مۆ. ژانیش کوشتمی.کوره خۆ سووتم: " نه گیرا ۆی پخاولییه که ئه وه ند داخ بوو ، باوکم خ

 ".میان نه هنایه وه به ر که له به ره که ت بچۆ شوکری خوا بکه ته رمه که. وای لھات

ب بۆ ده ب خۆشحاڵ بم؟ ڕاس ئه که ی پاشی بیست و  شوکری خوا بکه م و خۆشحاڵ بم؟ ده ئاخر پم "
 ڕه شدا دانیشتن، تۆز و گه چ خواردن ، تازه ئست له سه ر کاریان ال  ختهپنج سان له به ر ده م ته

 بردووی؟

  'زگی مناه کانی پ تر بکه ی؟  دار و نه داری مه ت فرۆ شتوو ه گوایه هه تا

 ". کان که و خۆشحاڵ به چاو له مناه.زیندوو.کوره ئافره ت زیندووین

مناه کان ڕگه یکی پ زه حمه تیان له :" نیان ئه  دایکم هه ناسه یک هه ئه کش و نه رم و
 ".پشه

واشباوکم ڕوو له من ئه کا و ئه هوه ن و ه  ژی: " ئهڕاستیه که ی ب ه ده بدرۆ ماڵ ئه کاته.ڕۆ  

ته مستان." 

م ئه پرسکه وه لچبووه؟ " :دایکم به سه ر سوڕمان م بکه یوان پ 



 ".بوو شاعیرککۆڕی ڕز نان له : " ئژم

 "!ئه ی باشه ئمه تان بۆچ له گه ڵ خۆ نه برد:"رایک دایکم و مھرنووش پکه وه ده یکه نه هه

 شه و باست کرد؟ هه ر ئه وه ی: "دایکم ڕوو له باوکم ئهدو" 

 ".ئه رێ ،ئه رێ، ژین پ شیرینه: " ئه سێ و ئه  باوکم به خاولییه که ی ، خونی سه ر و چاوی

  :کوو کوه که دا و له وه رامیا ئه ویش ئه   خاولییه که ئه چه قن به ده فری ئاوهدایکم

 ".ر به رزه ژین ئاورگه یکه هه تا هه تایه بسه ی هه "

 : ئه  به ده سماڵ و ده سه س پاقژ ده کرده وه مھر نووش که شووشه ی چاویلکه که ی باوکمی

 ".مای گه که ی له هه موو شون به ر چاو ده که وێ  سه اش ب،گه ر ده سته چیله ی ئاوره که ب "

 گینا ئاور ه که دائه مرکتوو، کوژانه وه شی هه ر خه تای   ئه : "منیش فرمسکه که م ئه سم و ئژم 
 ".مه یه

 51، ژماره ی  گۆڤاری ئه ده بی دونیای سوخه ن: سه ر چاوه 

renas caf@yahoo.com 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


