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ات. یک ویستی بۆ رۆح ده یکات، خۆشه ش ده بۆ له  ناسه هه  ی که وه . ئه دان وایه ناسه ک هه ویستی وه خۆشه -

 مرێت ویستی رۆح ده بێ خۆشه مرێت، به ش ده له  ناسه بێ هه به

هیچیان   و شتانه خۆت. ئه  له  یت بێجگه ڕۆی بکه ستخه یت و ده س بکه مێشکی که  به  مه تۆ ناتوانیت گه -

ک  وه  کو ئێسته ی تاوه وه یناسیت، یان ئه ویستی ده ک خۆشه ی تۆ وه و شته ئه  واته . که ویستی نییه خۆشه

 بێت و نامێنێت مووی ون ده ر هه .. هه ویستی ناسیوته خۆشه

  

 کات ده  ره که ناخدا چه  له  که شونومایه بۆ فێربوون، نه  ک نییه یه ویستی وانه خۆشه

 

                                     نووسینی: ئۆشۆ 

ر  یاڵ: هه کان و خه زووه کان و ئاره ڕوانییه کان و ئومێد و چاوه ستبوون، پێویستییه یوه ندارێتی، په یی، خاوه ر ئیره گه پرسیار: ئه

ست و  و هه  موو شیعر و شانامه ؟ ئایا هه وه مێنێته ی مندا ده ویستییه و خۆشه وسا هیچ له مان.. ئاخۆ ئه وتن و نه موویان که هه

ویستی؟ ئاخۆ من فێری  خودی خۆشه  ر بمێنن پتر له ویستیی من هه کانی خۆشه ئازاره  رجه رۆ بوون؟ ئایا مهسۆزی من د

 بم؟ ویستی ده خۆشه

رگیز  ویستیی چێندراو هه چێندرێت. خۆشه ده  کرێت و نه تۆو ده  کو فێر بکرێیت، نه تاوه  ک نییه یه ویستی وانه اڵم: خۆشه وه

ی تۆ  و کاته . ئه نییه  گوڵێکی پالستیکی هیچی دیکه  له  ڵکوو بێجگه رناچێت، به ی لێ ده قینه ی راسته. گوڵێک ویستی نییه خۆشه

  کته ره ر گه گه ی کردبێت. ئه شه ڕا گه وه ناوه  له  که  بووه ، شتێک نه ڕا بۆ تۆ هاتووه وه ره ده  له  و شته واتا ئه  بیت، به فێری شتێک ده

 بکات.  شه وز بێت و گه رۆحدا سه  ڕا و له وه ناوه  له  کات که وا پێویست ده  ن بێت، دیاره سه و ره  قینه ویستی راسته خۆشه

تۆ داوا   له  ی که و شته موو ئه کات. هه ده  ره که ناخدا چه  له  که شونومایه ڵکوو نه بۆ فێربوون، به  ک نییه یه ویستی وانه خۆشه

ڵکوو خۆت فێر  یت، به که ویستی نه تیی خۆشه و رێگاکانی چۆنیه  خشه ک خۆت فێری نه یه هیچ شێوه  : به کرێت و پێویسته ده

ویستی  وسا خۆشه خت بکرێن ــ ئه کان ته سته ربه کان، به ره گه کۆسپ و ته  رجه ویستی. مه ناخۆشه  بیت به یت و ئاشنا نه که نه

خوڕ  به  که درێن، لێشاوی ئاوه کان فڕێ ده رده برێن، به دهکان ال سته ربه ی به و کاته . ئه بوونێکی سروشتی و خۆڕسکی تۆیه

ویستی  . خۆشه وێدایه ش له که اڵم کانییه کان، به رده پشت به  وتۆته وێدا ــ که له  یه ر ئێستا ئاماده ویستی هه ڕوات. خۆشه ده

 . بوونی تۆیه

دایکبوونی تۆدا  ڵ له گه له  که  اڵتێکه یان خه وه ومێت، ئه بقهداهاتوودا   له  که  اڵم شتێک نییه ، به اڵت و دیارییه ویستی خه خۆشه

تۆ   که  سه یان به وه یت، ئه بده  ناسه نها بتوانیت هه ته  ر به ویستی. گه ک خۆشه ک مرۆڤ واتا بوونت وه ر بوونت وه دی. هه  هاتۆته

یکات،  ش ده بۆ له  ناسه هه  ی که وه ئه . دان وایه ناسه ک هه ویستی وه ویستی بیت. خۆشه رمی خۆشه رگه بتوانیت سه

 مرێت. ویستی رۆح ده بێ خۆشه  مرێت، به ش ده له  ناسه بێ هه  یکات. به ویستی بۆ رۆح ده خۆشه

ر  ر فێری ببیت هه گه ئه  که  یه وه ش ئه که تۆ فێری بیت. گرفته  که  یان شتێک نییه وه یادت بمێنێت: ئه  له  مین شت که که یه  واته که

ی لێ  و درۆیینه  بیت. شتێکی ساخته فێر ده  ویستیدا تۆ شتێکی دیکه ژێر ناوی خۆشه وسا له دۆڕێنیت، ئه مووی ده هه

یان  که وسا ساخته ، ئه وه ناسیته ی راستی نه ر تۆ پاره هی راستی بچێت، گه  کرێت له ڵب ده ی قه پاره  چێت. دیاره رده ده

 . وه دا بدۆزیته که نێوان فاڵسۆ و راستییه  توانیت جیاوازی له ، تۆ ده قینه ی راسته وه ی ناسینه گهرێ  نها له ته کات.  ڕۆت ده ستخه ده

ز و  ڕوانی، حه ستبوون، هیوا و چاوه یوه ندارێتی، په یی، خاوه کان، ئیره سته ربه و به  ره گه کۆسپ و ته  یه وانه ر ئه هه

ی من  که ویستییه خۆشه  مێنن، ئاخۆ هیچ شتێک له نه  موو شتانه و هه ر ئه گه : 'ئه یهوا ی تۆ ره که ترسه  واته کان....که زووه ئاره

مێنێت...  جێ ده ویستی به ڵکوو خودی خۆشه جێ نامێنێت. به ویستیی تۆدا به خۆشه  مێنێت؟' راستی هیچ شتێک له جێده به

یی،  موو ئیره ک، هه ندارێتییه موو خاوه ی هه و کاته دا.. ئهراستی  . له ڵ 'من' و 'تۆ'دا نییه گه ویستی هیچ شتێکی له اڵم خۆشه به

  و شتانه ئه  رستی نامێنێت. چونکه بیت، خودپه ویستی ون نابێت ــ تۆ ون ده بن، خۆشه کان بزر ده ڕوانییه موو چاوه ر هه هه

 رستی دێت. مانای خۆپه  به  تارمایی 'ئیگۆ'ن که

یت،  که یی ده ئیره  ست به ی هه و کاته . ئه رنج بده سه  وه ، دیسانه ، چاودێر به یر بکه سه.  دڵپیسه  که  ویستی نییه خۆشه  وه ئه

چۆن شتێک   ک خۆر که ر وه یی ناناسێت. رێک هه ناوی ئیره  ویستی شتێک به کات، خۆشه ده  غیره  که  ویستی نییه و خۆشه ئه

: رۆحی  ئیگۆیه  وه مان سک نین، ئه ی هه یی دووانه و ئیره ویستی رگیز خۆشه بیناسێت، هه  وه ناوی تاریکییه  به  نییه

  وه . ئه وامدایه رده کی به ناو ملمالنێیه کات، له ری و پێشبڕکێ ده رکابه  ست به ، هه یشتووه ئازاری پێگه  که  رستیی تۆیه خۆپه

ت و جیاواز بێت.  سێکی تایبه خوازێت که رز و بااڵتر بێت، ده به  وانیدیکه موو ئه هه  له  که  یه وه یدای ئه و شه  روازه بااڵپه  که  ئیگۆیه

ک موڵک و سامان و داراییدا  ته  نها له ته  ئیگۆ به  ـــ چونکه  ندارێتییه خاوه  زی به ، حه دگومانه دڵپیس و به  ر ئیگۆیه هه  وه دیسانه

  . یه ندت هه هتۆ چ  ی که وه ستێت، به به سامان و دارایی ده  کات. ئیگۆ پشت به ڵده هه

.  کێکی زۆر ئیگۆ بوونی نییه بێ موڵک و سامان و شتومه یت، به که هێزی خۆت ده  ست به پتر هه  نده وه بێت، ئه تۆ پترت هه  نده چه

بێت، هێز و  ی زۆرترت هه ر تۆ پاره گه  واته . که نای تۆیه نگینی پشت و په ستیت، زه به سامان و هێزی دارایی ده  تۆ پشت به

.  کات تێر و پڕه ده  وه ست به وسا ئیگۆت زۆرتر هه ، ژنێکی جوان، یان مێردێکی قۆز، منداڵی جوان، ئه و پله  پایهاڵتی پتر،  سته ده

کت  ڕا هیچ 'ئیگۆ'یه وه ناوه  یت له که ست ده وسا تۆ هه یت و هیچت پێنامینێت، ئه ده ست ده ده  ی موڵک و سامانت له و کاته ئه

  بڵێت: 'من.'  کهس نامێنێت  وسا که . ئه ماوه نه

  قینه وینێکی راسته وینی تۆ ئه کات. ئه ستت راده ده  وین له ئه  که  وسا دڵنیا به ، ئه ویستییه یان خۆشه وه یت ئه ر تۆ وا تێبگه گه ئه

زار و  هه  بگره نگ، برو زه یی، زه بازی، تووڕه رستی، رق و کینه ندارێتیی موڵک و پوولپه یی بێت، خاوه کرێت ئیره ڵکوو ده ، به نییه

  و شتانه موو ئه هه  نوێنێت ـــ چونکه ویستیدا خۆی ده رگی خۆشه به  گۆڕێت و له ویستی. خۆی ده خۆشه  له  بێجگه  ک شته یه

 ناتوانن بژین.  وه شارنه کاندا نه مامکه ژێر ده  ر خۆیان له گه ئه  ناشیرینن که  نده وه ئه

  

 ندئامێز چیرۆکێکی کۆن و په

نارد. رۆژێکیان جوانی و ناشیرینی  ده  م دونیایه ی بۆ ئه و شتێکی تازه ر رۆژه زدان هه بوو، یه دروست ده  م جیهانه ی ئه هو کات ئه

ی  یشتن هێشتا کازیوه گه  ی که خته وه و ساته زۆری خایاند ـــ ئه  که شته وی گه ر زه بۆ سه  وه شته هه به  له  ته ڵبه خوارێ. هه  نارده
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ن  بکه  له مه  بڕیاریان دا که  وه که یه  زین و به کدا دابه یه ریاچه نزیک ده  ردووکیان له ڵبێت. هه خۆر هه  دا بوو تازه وه و، لهیانی بو به

 ر نیشتبوو. سه کانیان خۆڵ و تۆزیان له ش و جله موو له هه  چونکه

ند،  کانیان داکه بوون ـــ جله  و جیهانه میوانی ئه  دووکیان تازهر چێت ـــ هه ده  ڕێوه چۆن به  بوون که نه  م دونیایه هیچیان ئاشنای ئه

دیار   دا به ره وروبه و ده ڵکی له کشا و خه ڵده . خۆر بااڵتر هه وه که ریاچه ناو ئاوی ساردی ده  ڵدایه ، خۆیان هه وه واو رووت بوونه ته

دا زۆر دوور رۆیشت،  که ریاچه ده  له  وه کردنه له م مه ده  انی بهی جو و کاته و فڕوفێڵ ـــ ئه  مه گه  وته وتن. ناشیرینی که که ده

ر بکات..پاشان قووچاندی و  به رگی جوانی له جلوبه  لی زانی که هه  ستا و به دا وه که ریاچه رۆخ ده  رێ له ده  وه ناشیرینی هاته

میش رووت و  ، ئه وه بوونه یتا کۆ ده یتا په ڵکیش په و خه  وه ته نیا ماوه ته  خۆی کرد که  ستی به ی جوانی هه و کاته خۆی ون کرد. ئه

ر  به رووتی له  و جوانیش به  کانیشی براون! ناشیرینی رۆیشتووه موو جله یڕوانی...هه وری خۆیدا ده ر چوارده هه  ، به قووته

رکردنی  به له  له  ما بێجگه مدا نه ر ده به له کی یه چاره . هیچ رێگه وه بنه ش تا دێت لێی نزیک ده که ڵکه خه ،  ستاوه تاودا وه خۆره

  وه و ببێته سه ر که ..هه وه کانیان بگۆڕنه کو جله دوای ناشیرینیدا تاوه  ڕان و سۆراغکردن به گه  وته پۆشاکی ناشیرینی، پاشان که

 خۆی.  ت به نی پۆشاکی تایبه خاوه

ی خۆی  که ڕێت تا سیپاڵه گه دوای ناشیرینیدا ده  جوانی به  تا ئێستاکه  کات که ی خۆیدا وا باسی ده که وه گێڕانه  له  که چیرۆکه

  وه سته ده  و خۆی به  وه وام خۆی بشارێته رده بتوانێت به  که  یه و فێڵی هه  مه رگه و سه  بازه که ڵه اڵم ناشیرینی ته ... به وه بدۆزێته

نوێنێت،  ک جوانی خۆی ده و وه  مامکی کردووه ژی، ده و ده  وه شاردۆته ناو پۆشاکی جوانیدا خۆی له  نووکه دات. ناشیرینی تا هه نه

 ڕێت. گه دونیادا ده  رگی ناشیرینیدا به ژێر جلوبه چی جوانی له که

 . ندئامێزه جوان و په  یان چیرۆکێکی زێده وه ئه

ش،  ک چرکه یت بۆ یه ڵبکه ڵیاندا هه گه هخشینت نامێنێت و ناتوانیت ل تۆ هێزی به  ناشیرینن که  نده وه ئه  موو شتانه و هه ئه

تی خۆیان  قیقه ک خۆیان بیانناسیت و هه وانیش ناهێڵن تۆ وه ئه  واته ن بیانبینیت. که واقیعدا هه  له  کو خۆیان که ر وه تی گه تایبه به

رستی رۆحی  امان و پوولپهنوێنن، موڵک و س ویستی خۆیان ده ک خۆشه یی یان دڵپیسی و گومان وه . ئیره وه شارنه تۆ ده  له

  نوێنیت که وساش تۆ وای ده چی ئه ڵکی....که ناو خه  کات و دێته ر ده به ویستی له مامکی خۆشه ندارێتی ده ی خاوه رستانه خۆپه

 ی. ئارام و بێ گرفت و کێشه

.  ویستی نییه هیچیان خۆشه  نهو شتا خۆت. ئه  له  یت بێجگه ڕۆی بکه ستخه یت و ده س بکه مێشکی که  به  مه تۆ ناتوانیت گه 

مووی  ر هه .. هه ویستی ناسیوته ک خۆشه وه  کو ئێسته ی تاوه وه یناسیت، یان ئه ویستی ده ک خۆشه ی تۆ وه و شته ئه  واته که

  دۆخێکه  رمه گه  و سۆزه اڵم ئه ــ به  یه وێدا ئاماده ڵێ... سۆز و جۆش و خرۆشێک له شیعر. به  له  رییه بێت و نامێنێت. بێ به ون ده

نها  ته  . شیعر به سۆز شیعر نییه  چێت که هۆشیاری. یادت نه ره ست و نائاگاهی یان ده دۆخێکی نه  تا، سۆزێک له ک گرانه وه

 یناسن ــ شیعری ژیان.. شیعری بوون. کان ده بووداییه

  که راستیدا گرفته  . له بوون نییه شکه شاگه ستبوون و شادی و مانای مه  تا.. به ڵچوون و وروژان، گرانه جۆش و خرۆشان و هه

خۆیان نین و   رن که کان فریوده ژیاندا زۆر جاران شته  . له س وا نییه ون... به که رده ستی و خۆشی ده رمه ک سه وه  که  دایه وه له

ستی  ی هه وه له  م و باریکتر و وردتره کهش زۆر  که چن، جیاوازییه ده  شتی دیکه  ی له خته و وه ن ئه هه  ی که وه نوێنن له جوانتر ده

خۆشی و   ، چونکه چی وا نییه وێت ـــ که ربکه ستی ده رمه ک خۆشی و سه ڵچوون و خرۆشان وه کرێت هه یت. ده پێ بکه

،  ویستی هێمن و فێنکه . خۆشه رمه . سۆز و خرۆشان گه تدا دۆخێکی زۆر هێور و خامۆشه ڕه بنه  ستی له رمه شادومانی و سه

ویستی  رم و گڕاوین. خودی خۆشه س گه وه ڵچوون و هه . سۆز و هه . رق سارده ڵکوو هێور و فێنک و دڵگیره .. به اڵم سارد نییه به

را و هۆریا..خامۆش.  هه  نگ و دوور له .. بێده کپ و دڵنشینه  . زێده رمه گه  و نه  سارده  ــ نه  ڕاست. هێور و فێنکه ناوه  وتۆته رێک که

موو  مای هه سه  وه و هێورییه رۆحی ئه  قووڵێت، له ڵده گۆرانی هه  وه و هێمنییه گرێت.. له ده  رچاوه شیعر سه  وه خامۆشییه و له

 کات. ست پێده دات و ده ڵده ر هه بوونت سه

ی تۆ،  ها شاعیره ده و سه . له وه شێکی جوانه رووکه  نین ــ به  درۆ هیچی دیکه  له  شیعر و سۆز بێجگه  تۆ ناوت ناوه  ی که وه ئه

س،  وه ڵچوو، هه دا، خرۆشان و سۆزێکی هه دۆخی پشێوی و ئاژاوه  ڵکانێکن له ڵکو خه نین، به  قینه د و نۆیان شاعیری راسته نۆهه

  . یه قینه ن و راسته سه ی تۆ ره د شاعیره سه و  کێک له نها یه ته  رستی. به تپه هوه رمی، سێکسبازی، چڵێسی و شه گه

تا  شیعر. هه  ته موو بوونی خۆی بووه هه  نووسێت، چونکه هیچ شیعرێک نه  که قینه ن و راسته سه ره  شاعیره  شه وانه ۆ لهخ

ک  و وه . ئه مووی شیعرئامێزه ر هه ی ـــ هه که وتنه تیی خه ی، چۆنیه که ی، خواردنه که ی، جۆری دانیشتنه که ی رۆیشتنه شێوه

هیچ   شدایه وه شیعر دابهێنێت، له  یه وانه لمێنێت. له سه دا بوونی خۆی ده م دونیایه ش به ی و شاعیرانهژ ده  بوونی خۆی شاعیرانه

 . نیه  وه که ته رۆحی بابه  ندیی به یوه یان هیچ په وه ز..ئه ر کاغه سه  خاته شیعرێک نه

، یان دۆخێکی ئاگرگرتووی  نییه  ی تۆ هیچی دیکه هتای و گرانه گوزارشتێک له  له  شیعر بێجگه  ی تۆ ناوت لێ ناوه وه اڵم ئه به

یی، کوێربوون،  دێوانه  له  جۆرێکه  ڵچوونه و هه  وروژاوه  و سۆزه . ئه یان دۆخێکی شێتبوونه وه هۆشیاری و ئاگاهیی خۆت. ئه

 یت. یری بکه ویستی سه ک خۆشه وه  داتێ که ت ده سته و هه ئه  نائاگاهی ـــ چونکه

      

  : رچاوه سه
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