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ئابجیخانم"،خوشکهگەورەی"ماهڕۆخ"بوو،بەاڵمهەرکەسکهپێشتر

"
نەیناسیبان ،کاتێک دەیبینین باوەڕی نەدەکرد که ئەو دووانه خوشک بن.
ئابجیخانمبااڵبەرز،الواز و سەوزەڵهبووولێوەکانیپانوزولفیڕەشبوو

وبهتێکڕاییدەکرێبگوترێکهناحەزوناشیرینبوو.لەحاڵێکداکهماهڕۆخ
کورت ،سپی ،لوتی بچووک و زولفی خورمایی و چاوەکانی دڵگیر بوو و
هەرکاتکهپێدەکەنی،لەسەرگۆنایقوواڵییەکیجوانسازدەبوو.لهبابەت
ئابجیخانم ،له منداڵییەوه

هەڵسووڕان و کردەوەش زۆر جیاواز بوون .
ئیرادگر و شەڕفرۆشبووولەگەڵخەڵکتاینەدەکردوتەنانەتهێندێک
جاربۆماوەیدووسێمانگلهدایکیشیدەتۆرا.بهپێچەوانەوه،خوشکەکەی
بهپێکەنین بوو" .نەنە
سەروڕووخۆش ،لەبەرداڵن ،خۆشڕەوشت و دەم 
حەسەن"یهاوسێیانناوینابوو"خانمیتاقانه".دایکوباوکیشیماهڕۆخیان
زۆرتر خۆشدەویست که دوایین مناڵ بوو و جوان و لەبەرداڵن  .هەر له
مناڵییەوه ،دایکی له ئابجیخانمی دەدا و ئازاری پێدەگەیاند و دواییش به
پشتیدەستیخۆی
ڕوواڵەتلەالیهاوسێکانیانخەمیبۆدەخوارد،شەقەیله 
دێنا ودەیگوت :ئەوچارەڕەشییەیچ لێبکەم؟ها؟ کێ کچێکیئاوا ناحەزی
دەوێ؟ دەترسێم دواجار له ملماندا بمێنێتەوه .کچێک که نه ماڵی هەیه ،نه
جوانی و نه پێگەیشتوویی  ،...کام بێچاره ئەو کچەی دەوێ؟ .هێندەیان لەو
جۆره قسانه لەپێش ئابجیخانم کردبوو ،ئەویش بەتەواوی بێهیوا ببوو و
چاوپۆشی لە شوو کردن کردبوو .زۆربەی کاتەکانی به نوێژ و پاڕانەوه
دەبردەسەر ،هەر به یەکجاری دەستی له شوو کردن شووشتبوو ،هەڵبەت
کەسیش نەبوو که بییەوێ .جارێکیش که ویستیان بیدەن به "حوسەین"ی
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شاگردی دارتاش ،حوسەین نەیەویست .بەاڵم ئابجیخانم له هەرکوێ که
دادەنیشت ،دەیگوت" :شوو هەبوو بیکەم ،بەاڵم خۆم نەمکرد ،همم ،پیاوی
ئێستا هەمووی ئارەقخۆر و هەرزەن و به کەڵکی هیچ نایەن ،من هیچکات
شووناکەم".
 بهڕوواڵەتئەوقسانەیدەکرد،بەاڵمدیاربووبەدڵ،حوسەینیخۆش
دەویست و زۆریشی پێخۆش بوو شوو بکا .بەاڵم چون له تەمەنی پێنج
ساڵییەوه زانیبووی که ناحەزه و هیچکەس نایەوێ ،لەبەر ئەوەی وای بیر
دەکردەوهلهخۆشییەکانیئەودنیایهبێبەهرەیه،دەیەویستبهزەبرینوێژ
وپاڕانەوه،النیکەمئەودنیایەیتریوەدەستبکەوێ.هەربۆیه،ئەوهشته
دەیالواندەوه :بەڵێ ،ئەو دنیایه که هەمووی دوو ڕۆژه ،ئاخ هەڵکێشانی بۆ
ئهوکاتهەموو
چییه؟دنیایەکیهەمیشەییوهەتاهەتاییبهقسمەتیدەبوو ،
مرۆڤهجوانەکانوهەروەهاخوشکەکەشیئارەزوویئەوەیاندەکردکهبریا
لهشوێنیئەوبان.کاتێکمانگیموحەڕەموسەفەردەهات،ئیترسەردەمی
جوواڵنەوه و خۆبەدەرخستنی ئابجیخانم دەگەیشت ،هیچ کۆبوونەوەیەکی
ئایینینەبووکهئابجیخانملەالیسەرەوهدانەنیشێ.لهشانۆ ئایینییەکاندا،له

کاتژمێرێک پێش نیوەڕۆوه ،شوێنی بۆ خۆی دەگرتەوه ،هەموو ئاوازخوێنه
ریانحەزدەکردکهئابجیخانملهخوارمنبەریاندا

ئایینییەکاندەیانناسیوزۆ
دانیشێ و به ئاه و ناڵه و گریانی خۆی ،مەجلیسیان بۆ گەرم بکا .زۆرتری
ئاوازەکانی لەبەر کردبوو ،تەنانەت هێنده له مەجلیسی قسه و مەوعیزه
دانیشتبوووشتیدەزانی،زۆرجار هاوسێکاندەهاتنولەبارەیگوناهەکانو
هەڵەکانیانپرسیاریانلێدەکرد،کەڕەیبەیانی،هەرئەوبووکهبنەماڵەیله
خەو هەڵدەستاند ،لەپێشدا دەڕۆیشته سەر جێخەوی خوشکەکەی ،شەقێکی
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لێدەدا و دەیگوت" :چەقی نیوەڕۆیه ،ئەی کەنگێ هەڵدەستی نوێژە
ئەوبێچارەیەشهەڵدەستاوبهخەواڵووییدەستنوێژی

ڕیاکارانەکەتبکەی؟" .
هەڵدەگرت و ڕادەوەستا بۆ نوێژ کردن .به بانگی نوێژی بەیانی ،خوێندنی
بەرەبەیانیکەڵەشێر،شنەیبەیانیووورتەینوێژ،دۆخێکیتایبەت،دۆخێکی
ئاسمانیئابجیخانمیدادەگرتولەالیویژدانیخۆی،سەربڵیندبوو.بەخۆی

دەگوت  :ئەگەر خودا ئەمن نەباته بەهەشت ،ئەی کێ دەبا؟ ماوەی تری
ڕۆژیش ،دوای ڕاگەیشتن به وردە کارەکانی ناوماڵ و لۆمه کردنی خەڵک،
تەسبیحێکی ڕەشی درێژی به دەستەوه دەگرت که هێندەی سووڕاندبوو،
ڕەنگی زەرد ببو و ساڵواتی دەنارد .ئێستا هەموو ئارەزووی ئەوه بوو که
سەفەرێکبچێتهکەربەالولەوێجێگیرببێ.
 بەاڵم خوشکەکەی هیچ سرنجێکی تایبەتی بەو بابەته نەدەدا و هەر
کاری ناوماڵیئەنجامدەدا،دواییشکهتەمەنیبووبهپازدهساڵ،خەریکی
خزمەتکاریبوو.ئابجیخانم22ساڵیتەمەنبوو،بەاڵملهماڵێدامابووهوله
دەرووندا بەخیلی به خوشکەکەی دەهات .له ماوەی ساڵ و نیوێکدا که
یخانم
ماهڕۆخ ڕۆیشتبوو بۆ خزمەتکاری ،تەنانەت جارێکیش نەبوو که ئابج 
بڕواته الی یا ئەحواڵپرسی لێبکا .هەر پازده ڕۆژ جارێکیش که ماهڕۆخ بۆ
دیتنی بنەماڵەکەی دەگەڕاوه ماڵێ ،ئابجیخانم یا لەگەڵ کەسێک بهکێشه
دەهات ،یا دەڕۆیشت دوو سێ کاتژمێر خەریکی نوێژ دەبوو .دواییش که
لەدەورییەکتردادەنیشتن،التاویبهخوشکەکەیدادەدا ودەستیدەکرد
بهپەند ومەوعیزهلهبابەتینوێژو ڕۆژوووپاکوخاوێنیلەشو شکو
شوبهەی نوێژ .بۆ نموونه دەیگوت" :لەو کاتەوه ئەو ژنه به فیز و ناز و
سەرڕووتانه  پەیدابوون،نانگرانبووه،هەرکەسێک ڕوویدانەپۆشێ،لەو
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دنیایەیتربهپرچییەوهلهدەوزەخهەڵیداوەسن.هەرکەسباسیخەڵکبکا،
سەری به ئەندازەی کێوێکی لێدێ و گەرنی به ئەندازەی موویەک باریک
دەبێ  .دەوزەخماری وایلێیه کهمرۆڤلهترسانپەنابۆئەژدیهادەباو
،"...ئەوجۆرهقسانەیدەکرد.ماهڕۆخهەستیبەوبەخیلییهکردبوو،بەاڵم
وەڕوویخۆینەدێنا.
ڕۆژێک ،الی ئێواره ،ماهڕۆخ هاتەوه ماڵێ و چەند ساتێک بهئەسپایی
ئابجیخانمیش له بەردەرگای

قسەی لەگەڵ دایکی کرد و دوایی ڕۆیشت .
ژووریبەرامبەردانیشتبوووقەلیانیدەکێشا،بەاڵملەبەربەخیلییان،لهدایکی
نەپرسیکهمەسەلەیماهڕۆخچبووهودایکیشیهیچینەگوت.
سەری شەوێ  که باوکی به کاڵوی خڕەوه که دۆغاوی گێچی پێوه
ویشک ببوو ،له بەننایی گەڕاوه و جلەکانی دەرهێنا ،کیسەی تووتنەکەی
ئابجیخانمیشکارەکانیبهنیوەچڵیبەجێهێشت

هەڵگرتوڕۆیشتهسەربان.
و لەگەڵ دایکی ،سەماوەری تەنەکە ،شۆرباو  ،قاپی مسی ،ترشی و پیوازیان
هەڵگرت و ڕۆیشتن لەسەر بەڕه ،لە دەوری یەکتر دانیشتن .دایکی سەری
قسەی به دەست گرت و گوتی" :هەباس ،نۆکەری ئەوماڵەی که ماهڕۆخ
لەوێ خزمەتکاره ،دەیەوێ ماهڕۆخ به هاوسەری بگرێ .ئەوڕۆ بەیانیش که
ماڵخەڵوەتببوو،دایکیهەباسهاتبووهخوازبێنی.دەیانەوێحەوتوویتر،
بیستو پێنجتمەنشیربەهادەدەن،سیتمەنیشمارەییلەگەڵ

مارەیبکەن.
ئاوێنه،گوڵیهەاڵڵه،قورئانیپیرۆز،جووتێکپێاڵویپانێبڵند،شیرینی،کیسەی

خەنه،چارشێو،پارچەیڕێسراو،ژێرشەڵوار،چیتیزەردو،"...باوکیهەرواکه
خۆیباوەشێندەکرد وقەندیلهگۆشەیزارینابوووچایی پێدادەکرد،
سەری ڕاوەشاند و سەرزارەکی گوتی" :زۆر باشه ،پیرۆزه ،کێشه نییه" .بێ
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ئەوەیکهڕابمێنێ،خۆشحاڵبێیاڕادەربڕێ.دەتگوتلهژنەکەیدەترسێ.
ئابجیخانم هەر که مەسەلەی زانی ،خوێنی وەجۆش هات ،چی تر نەیتوانی

گوێ بداته قەرار و مەدارەکانی تر ،به بیانووی نوێژەوه ،بێخواست هەستا
ڕۆیشته خوارێ ناو ژووری گەورە ،له ئاوێنەیەکی بچووکدا چاوی لەخۆی
کرد.خۆیپیروتێکچووهاتهبەرچاو.دەتگوتئەوچەندخولەکه،چەندین
ساڵی پیر کردبوو .چاوێکی له گنجی نێوان ئەبرۆکانی کرد .له نێوان
زولفەکانی ،تاڵه موویەکی سپی دۆزییەوه ،به دوو قامک هەڵیکەند .چەند
ساتێکلەبەرچراچاویلێکرد،بههەڵکەندنیهەستیبههیچئێشێکنەکرد.
چەندڕۆژتێپەڕبوو،هەمووبنەماڵهئاڵۆزببوون.دەڕۆیشتنه ناوبازاڕ
ودەهاتنەوه.دوودەستجلی زەڕییانکڕی،گۆزه،لیوان،پارچەیمەخمەر،
گواڵوپڕژێن ،مەسینه ،کاڵوی خەو ،جانتای خۆجوانکردن ،چادان ،سەماوەر،
پەردەینەخشین  وهەمووشتێکیانکڕیوچوندایکیزۆریپەرۆشبوو،
هەر ورده واڵه و شتێکی که دەیدۆزییەوه هەڵیدەگرت بۆ گیازی ماهڕۆخ.
کهئابجیخانمچەندجاریلهدایکیداواکردبووو

تەنانەتبەرماڵیکشمیری
نەیدابوویه،بۆماهڕۆخی دانا.ئابجیخانمئەوچەندڕۆژه،کپوشڵەژاو،له
ژێرەوهچاودێریهەمووکارەکانوهەمووشتەکانیدەکرد.دووڕۆژبوو
کهخۆیلهسەرئێشهدابوووخەوتبوو.دایکیشیدایمسەرکۆنەیدەکردو
دەیگوت:
"   ...ئەی خوشک بۆ چ دەبێ ها؟ دەزانم له بەخیلییانه ،بەخیل هەرگیز به
ئامانجناگا،خۆجوانیوناحەزیبەدەستمننییه،کاریخودایه،بینیتکه
دەمەویست تۆش بدەم به حوسەین ،بەاڵم بەدڵی نەبووی .ئێستا به درۆ
خۆت نەخۆش کردوو ه که دەست له ڕەش و سپی نەدەی؟ له بەیانی تا
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شەوێ خەریکی نوێژ و پاڕانەوەی ،منی بێچارەش دەبێ بەو چاوه
بێسۆیانەمەوهشتیبدوورم".

ئابجیخانمیش بەو بەخیلییەوه که له دڵی دەڕژا و خۆی دەخوارد ،له


ژێرلێفەوهجوابیدەداوه:
"باشهباش،ئێستامناڵه ،ئەوکارهبێهوودەیهدەکا!چزاوایەکتدۆزیوەتەوه!
ئەوەی  زۆره لەو شاره ،پیاوی وەک هەباسه ،چۆنم سەرزەنشت دەکا
لەسەری ،خۆ باشه هەموو کەس دەزانێ هەباس چکارەیه ،جا لێمگەڕێ با
نەڵێم ماهڕۆخ دوو مانگه دووگیانه ،من بینیم که زگی هەڵنووساوه ،بەاڵم
وەڕوویخۆمنەهێنا.ئەوهخوشکیمننییه"...
دایکی لهجێ ڕادەپەڕی " :الڵ بی ئیشەاڵ ،بمری بەو دم و فڵچەتەوه،
داخیمردنتبکێشم،کچەتیوەیبێحەیا،بڕۆلەپێشچاومونبه،دەتهەوێ

کچەکەمعەیبداربک ەی؟دەزانمئەوانهلهبەخیلییانه.بڕۆبمرهکهبەوسیما
و هەیکەلە ناحەزەتەوه کەس نایەوێی .جا خۆ باشه له قورئاندا نووسراوه
درۆزندوژمنیخودایه،ها؟ خوداڕەحمیکردووهکهجواننەبووی،ئەگینا
دووکاتژمێرکهبهبیانوویمەجلیسیپەنددەڕۆیهدەر،ئەتۆهەزار قسەت
دەهاتە سەر،بڕۆ،بڕۆ،هەموونوێژوڕۆژووەکانتباییلەعنەتیشەیتاننین.
هەموویبۆفریودانیخەڵکبووه".
ئەوجۆرهقسانهلهنێوانیاندائاڵوگۆڕدەبوو.ماهڕۆخیشکپوبێدەنگ
چاوی لەو گرژییانه دەکرد و هیچی نەدەگوت ،تا ئەوەی که شەوی
مارەکردن گەیشت .هەموو هاوسێکان و ژنه ناڕێکوپێک و شپرزەکان به
ئەبرۆی ڕەشکراو ،سووراو سپیاو کراو ،چارشێوی گوڵدار ،زولفی چەتری و
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ژێرشەڵواریتەسکەوه کۆببوونەوه.نەنەحەسەنهەلیبۆڕەخسابوووزۆر
گاڵتەچییانهبه بزەوه ملی خوار کردبۆوه و تەپڵی لێدەدا و هەرچی دەهاته
سەرزاریدەیگوت":موبارەک،موبارەک،موبارەکبێ،یاڕەبیموبارەکبێ".
 هاتینەوەوهاتینەوه،لهماڵیزاواهاتینەوه -هەمومانگن،هەمووپادشان،هەمووچاویانبادامی
ئەییارموبارەکتبێ،ئیشااڵموبارەکتبێ هاتینەوهوهاتینەوه،لهماڵهبووکێهاتینەوه،هەمووشەلوهەمووکوێر،هەمووچاویانبچووکه.
یارموبارەکتبێ،هاتووینحۆریوپەریببەین،ئیشااڵموبارەکتبێ.هەر ئەوەی دوابەدوا دووپات دەکردەوه ،دەهاتنودەچوون،
خۆڵەمێشیانلهحەوزەکههەڵدەسوو،بۆنیخۆرشتواڵتیداگرتبوو،یەکێک
پشتەی له پشیله دەکرد له چێشتخانه ،یەکێک داوای هێلکەی دەکرد بۆوەی
هەڵیانباوێوقوماریانپێبکا،چەندمناڵیبچووکدەستییەکتریانگرتبوو
ودادەنیشتنوهەڵدەستانو دەیانگوت":حەماممێروولەیهەیه،دانیشهجا
هەستەوه، "...سەماوەریمسییان کهبه کرێگرتبوو،هەڵکرد،خەبەرهات
که ئەو خانمەی ماهڕۆخ کاری بۆ دەکرد ،لەگەڵ کچەکانی دێنه مەجلیسی
مارەکردن،دوومێزیشمیوهوشیرینییانلەسەرچنیولەپەناهەرکامێکیان
دوو کورسییان دانا  .باوکی ماهڕۆخ له فکری پارەی خەرجکراودا ،بیری
دەکردەوه و دەهات و دەچوو .بەاڵم دایکی حوکمی کردبوو و هەردووک
القی دە کەوشێک نابوو که بۆ سەری شەوێ ،نمایشی سەرگەرمی پێویسته،
بەاڵملەوهەرا و هوریایەدا ،کەسباسیئابجیخانمینەدەکرد .له کاتژمێر
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دووی دوانیوەڕۆوه ڕۆیشتبووه دەر و کەس نەیدەزانی له کوێیه ،هەڵبەت
ڕۆیشتبووهمەجلیسیپەند.
کاتێک چراکان هەاڵیسابوون ،مەجلیسی مارەکردن بەڕێوەچووبوو،
هەمووڕۆیشتبوون،جگهلهن ەنەحەسەن،دەستیبووکوزاوایانلەدەستی
یەکخستبووولهژووریگەورەدالەپەنایەکتردانیشتبوون ودەرگاکانیش
ئابجیخانمهاتەوه.یەکسەرڕۆیشتهژووریپەناژوورهگەورەکه

داخرابوون.
تا چارشێوەکەی لەخۆی بکاتەوه ،که ڕۆیشته ژوور ،بینی پەردەی ژووری
گەورەیانکێشاوه،لەبەرئەوەیدەیویستبزانێچباسه،گۆشەیپەردەکەی
البرد،لهپشتشیشەوهبینیکهخوشکەکەیماهڕۆخ،خۆیجوان کردووه،
ئەبرۆی ڕەش کردووه ،لەبەر ڕووناکایی چرا ،له هەمووکات جوانتر له پەنا
زاوا که وێدەچووالوێکیبیست ساڵه بێ،لەپێش مێزێک کهشیرینیلەسەر
بوو ،دانیشتبوون  .زاوا دەستی خسته ناوقەدی ماهڕۆخ و شتێکی پێگوت،
وەک ئەوەی که هەستیان به بوونی ئەو کردبێ ،یا هەر ڕەنگه ماهڕۆخ
زانیبێیوبۆئەوەیکهئاگرلهدڵیخوشکەکەیبەردا،بەیەکەوهقاقایانلێدا
و یەکتریان ماچ کرد .له حەسارەوه دەنگی تەپڵی نەنە حەسەن دەهات که
دەیخوێند " :ئەی یار موبارەکت بێ  ."...هەستێکی تێکەاڵو له ڕق و بەخیلی
ئابجیخانمیداگرت.
پەردەیداخستەوه،ڕۆیشتلەسەرجێخەویتێکپێچراوکهلهگۆشەی
ژوورەکەیان دانابوو دانیشت ،بێئەوەی که چارشێوی ڕەشی بکاتەوه،
دەستەکانیخستهژێرچەناگەیوچاویلهعەرزکردولهگوڵوپنجکەکانی
ناو فەڕشەکە ڕاما ،دەیبژاردن و الی وەک شتێکی نوێ بوون .سرنجی
ڕەنگەکانی دەدا ،هەرکەس که دەهات و دەڕۆیشت ،نەیدەبینین یا سەری
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هەڵنەدێناکهبزانێکێن.دایکیهاتهبەردەرگاوگوتی":بۆشامناخۆی؟بۆ
خۆت خوێنتاڵ کردووه ،ها؟ بۆ لێره دانیشتوویی؟چارشێوی ڕەش لەخۆت
بکەوه ،بۆ نەگبەتی دەگێڕی؟ وەره خوشکەکەت ماچ بکه .وەره له پشت
پەنجەرەوهچاولێبکهبووکوزاوادەڵێیمانگن،مەگەرتۆپەرۆشنی؟وەره
تۆششتێکبڵێ،هەموودەیانپرسیخوشکەکەیلهکوێیه؟نەمدەزانیچییان
وەاڵمبدەمەوه".
ئابجیخانمتەنیاسەریهەڵێناوگوتی:منشاممخواردووه.

 نیوه شەو بوو ،هەموو به بیرەوەری شەوی زەماوەندی خۆیانەوه
خەوتبوونوخەونیخۆشیاندەبینی.لەناکاو،وەکئەوەیکهکەسێکلەناو
ئاودا دەست و الق لێبدا ،دەنگی شڵپەشڵپ هەموویانی لەخەو هەستاند .لە
سەرەتاداخەیاڵیان کرد کهپشیلهیامناڵێکلهحەوز کەوتووه وبهسەر و
القی ڕووتەوه چراکانیان هەاڵیساند ،هەرشوێنێکیان پشکنی ،شتێکی نائاساییان
نەدۆزییەوه،کاتێککهگەڕانەوهبخەون،نەنەحەسەنبینیکهپێاڵویئابجی
خانملەنزیکسەرپۆشیگۆمیدەستکردیئاوکەوتووه.چرایانبردهپێش،
بینییانکهجەستەیئابجیخانمسەرئاوببوو،زولفههۆنراوەکانیوەکمار
له گەرنی ئااڵبوو ،جله سەوزەکانی به جەستەیەوه نووسابوون ،ڕوخساری،
دۆخێکی شکۆدار و ڕووناکی هەبوو ،دەتگوت ڕۆیشتووه بۆ شوێنێک که نه
ناحەزیلێبووونهجوانی،نهزەماوەندونهماتەم،نهپێکەنینونهگریان،نه
شادیونهخەم.ڕۆیشتبووبۆبەهەشت...

