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بةرايي:
دارهةنارى سةرطردةكة ،دوا كورتة رِؤمامنة ،كة ثيَش هاتنم بؤ ئةستةمبولَ لة(قةديرىل)
َى
نووسيبووم و ليَم ون ببوو ،لة قةديرىل لةناو باوىل دايكمدا ديتبوويانةوة .سال
1699ئامؤزايةكم لةطةلَ خؤى بؤى هيَنامةوة .ميَذووى تةواوكردنى رِؤمانةكةم ياداشت
كردبوو ،ضوارشةممة  1601/1/31ثيَنج الثةرِةى كؤتاييةكةى ليَكرابوَوة ،دووبارة ثيَنج
َوطؤرِيَكى بةسةردابيَنم ضاثى دةكةم.
الثةرِةكةم نووسييةوة ،تةقريبةن بىَ ئةوةى هيض ئال
َم بة تةرِ و
ئةطةر ئةمرِؤ ويستبام ،دارهةنارةكة بنووسم بةجؤريكى تر دةمنووسى .بةال
ثاراوي و ناسكييةكةى نةدةطةيشتم.
َطةى
َنى  1602-1646تراكتؤر طةيشتة ضوكوراوا ،ئةو جوتيارانةى لة كيَل
لة ساال
ئاغاكاندا كاريان دةكرد و نيوةى بةروبوومةكةيان دةست دةكةوت ،لةسةركار دةركران و بؤ ئةو
كريَكارانةش كة لة كويَستانةكانرِا دةهاتن هيض كاريَك نةمابووةوة و نةشيان دةتوانى خؤيان
لةبةر ئةو لةرزوتاو نؤبةتيَية رِابطرن و دةمردن.
َم داوة ثةيوةنديى نيَوان هيَرشى تراكتؤر و بيََكارى
من لة دار هةنارى سةرطردةكةدا هةول
لةرِادةبةدةر نيشان بدةم .يةكيَك لة باشرتين بةرهةمةكانى من ،كة ثةيوةنديى نيَوان مرؤظ و
سروشتم تيَدا ويَنة كيَشابىَ ،ئةم رِؤمانةية.
يةشار كةمال
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ذنةكةى (حةمةد) لةناوةرِاستى دةشتة كاكى بة كاكييةكةدا ،رِةق رِامابوو .داهاتةوةو
َى .ثاش ماوةيةكى زؤر ضةند دانة تؤويَكى ديتنةوة .دةنكةكانى بة قامكان
َكؤل
زةوييةكةى هةل
رِيَكطوشني و ثاشان بةددانى تاقى كردنةوة و لة طريفانى هاويشنت.
َمان خرابوو) .
لةبةرخؤيةوة طوتى ( :وةى! قورِم وةسةرى بوو ،هةموو رِزيون ،وةى مال
َييةوة ،ضةند دةنكيَكى ديكةشى دؤزييةوة ،دووبارة بةددان
َكؤل
دووبارة زةوييةكةى هةل
تاقي كردنةوة ،ثاشان بة رِقةوة تفى كرد و طوتى :ثةكو ،ضةندةم كويَرةوةرى ثيَوة ديت.
َةميَشى
َطةكةدا بضووكرتين سةوزايي نةدةبينرا ،سةرتاسةرى ئةو زةويية خاكيَكى خؤل
لةكيَل
بوو ،هيض شتيَكى زيندووى تيَدا بةدى نةدةكرا.
َيةكمان بةسةرهات) .
طوتى  ( :دةمرين .ئةو سالَ دةمرين ...وةى ض بةال
ثاشان دانيشت و دؤش داما .تةماشاى دةشتة كاكى بةكاكييةكةى كرد .سةرى لةطيَذةوة
دةهات .جارجار دةيطوت:
( وةى وةى ض كويَرةوةرييةكمان ثيَوةديت) . ...
َةتيَكى سةيرى هةبوو،
تا الى ئيَوارىَ لةو جيَطايةى ليَى دانيشتبوو ،نةبزووت .حال
َ داية .ثاشان هاتةوة سةرخؤو وةرِيَكةوت .سيَبةر شؤرِ ببوونةوة كة
دةتطوت لةطيانةال
َىَ .بة نيَوضاوان طرذيى و توورِةييةوة لة ثةنا ئاطردانةكة دانيشت.
طةيشتةوة مال
حةمةد طوتى:
 كضىَ ئيَمة بةيانى دةرِؤين .هةر كة طةيشتمة ضوكوراوا ،بةثؤستدا ثارةت بؤ دةنيَرمةوة.ئةتؤ دواى دة رِؤذان بضؤ الى جةمال ئةفةندى دووكاندار ،ثارةكة لة رِيَطاى ئةو دةنيَرمةوة.
َمى نةدايةوة .حةمةد طوتى:
ذنة وال
 ض بووة كضىَ؟ذنة لةناكاو هةموو قةهر و توورِةيى خؤى بةسةر ئةودا رِشت و طوتى:
 برِؤ .برِؤ ضوكوراوا .تةواوى تؤوةكان رِزيون .باشة لةو دة رِِِؤذة دا ضى خبؤين؟ خويَشتةواوبووة .لة ئاردى هةر طةرِىَ ،خويَش تةواوبوو .لةو دة رِؤذةدا ضى خبؤين؟ تةواوى تؤوةكان
رِزيون...
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لة ناوةرِاستى ذوورةكةدا دوو كاريلة يارييان دةكرد .ضوار مندالَ بة كراسة شرِةكانيانةوة،
َوةشابوو،
َة بضووكةكةيان كة كراسةكةى لة بةريةك هةل
لة طؤشةيةك وةستابوون .تةنيا مندال
َدةلووشى.
َمة شؤرِةوةبووةكةى هةل
لةشى خستبووة دةرةوةو ضل
حةمةدطوتى:
 ئافرةت بزنةكوورىَ دةفرؤشني .تةنةكة طةمنيَكى ثىَ دةكرِين ،بةباقى ثارةكةش خويَي ثيَدةكرِين.
ذنةطوتى:
 بيفرؤشة ،ئةوتاقة بزنةش بفرؤشة ،ئةوةندة دؤيةمشان بربِة.حةمةد:
 كاتيَك لةضوكوراوا طةرِامةوة ،لةجياتيان دوو بزنان دةكرِم .ضوارانت بؤ دةكرِم.ذنة طوتى:
 بيفرؤشة ،بيفرؤشة با لة كةولَ و ثيَستيش بني !حةمةد تورِة بوو طوتى:
 دةيفرؤشم ،زؤر باشيش دةيفرؤشم.ذنة:
 بيفرؤشة ،بيفرؤشة بامبرين.َكى طونديَكى ديكة بوو.
بؤ سبةينىَ حةمةد بزنةكةى بة(دؤران ئةفةندى) فرؤشت ،كة خةل
َةدا كةسيَك مردووة .ذنة بؤ بزنةكوورىَ زوورِ زوورِ دةطريا .حةمةد
دةتطوت لةو مال
َىَ .نةيدةتوانى تةماشاى ذنةكةى بكات .هةر بؤية لةدةرىَ دةهات و دةضوو.
نةرِؤيشتةوة مال
شنةبايةك كشثلى بزنةكةى بؤ بن ديوارى رِادةدا .لةدووريرِا سةروكةللةى حةمةدى
دةركةوت ،دوايي (هؤسؤك) يش هات .لةقونةبانى خانوويةك دانيشنت وكةوتنةباسى ضوكوراوا.
قةراربوو تاريك و رِوونى بةيانى وةرِيَكةون.
هؤسؤك طوتى:
 درؤ دةكةن؟ ضما دةكرىَ لةو ضوكوراوا طةورةيةى! . . .حةمةد بة توورِةييةوة طوتى:
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 درؤية درؤ .لةضوكوراوا كار دةست نةكةوىَ؟ هةميشة بة دواى ثياواندا دةطةرِيَن.درؤية . . .هةر ئةوةندة بةسة القت بطاتة ضوكوراوا . ..ئيَستا لة ضوكوراوا لة بةر كريَكاران
دةثارِيَنةوة.
ثاش كةميَك (وسوو)ش ثةيدا بوو .هةردووك ثيَكةوة طوتيان:
 ئةوة هات. ئىَ كورِينة . ..بيستم كة . ..بيستم كة دةضنة ضوكوراوا ،بيستم كة. ..هؤسؤك طوتى:
َة.
 بة تةماين بضني .ئةمن و حةمةد و ئاشق عةليشمان لةطةلوسوو طوتى:
 كورِة بابة لةكةللةى داون .ئيَوة دةتانةوىَ بةثري مةرطةوة بضن .بةثري نةخؤشى و نؤبةتىَ.َيَم ضوكوراوا يانى ضى؟
َتة نيية .لةمن بثرسن تاثيَتان بل
َتان بؤ كوىَ ضووة؟ ضوكوراوا طال
ئةقل
َم
َى ضوكوراوا لة من بثرسن .من ضوكوراواى دةناسم شيَتينة .لةبرسان مبرن ،بةال
دةردوبةال
َت
َى وةك دةستةطول
مةضوونة ضوكوراوا .شيَتينة!حةيف نيية بؤ طةجنيتان حةمةد تؤ ضوار مندال
َطرة .هةرضى ليَرة برِوا جاريَكى ديكة ناطةرِيَتةوة .ئةطةر
هةن ،وةرة و دةست لةو كارة هةل
بشطةرِيَتةوة وةكو من بة نةخؤشييةوة دةطةرِيَتةوة.
حةمةد طوتى:
 هيض ضارةيةكمان نيية.هؤسؤك طوتى:
َم هيض ضارةيةكى ديكةمان نيية.
 ئيَمة هةموو ئةوانة دةزانني برالة .بةالوسوو طوتى:
 تةنيا ئةوانةى ضوكوراوايان ديتوة دةزانن .من شارةزاى ضوكوراوام . . ..لةوىَ ئاطردةبارىَ .ثرِ لة كرم و طةرماية ،هةر تةثؤيةكى طورطيَكى خويَن خؤرة . ..وةكو هةور ديَن.
َن .ضوكوراوا تةندوورة . ..تةندوور . ..وةرن دةست
َؤثة خويَن لة لةشى بنيادةمدا ناهيَل
يةك دل
َطرن .حالَ و ذيانى من ببينن . ..لةثيَش ضاوتامن .وةرن و مةرِؤن .ئاوةكةى كرماويية.
هةل
َيَم ،باوكانة ئامؤذطاريتان
شلوآ وةكو خويَن . ..مةرِؤن برادةرينة ،ئةمن برايانة ثيَتان دةل
َم مةرِؤن . ..تةنانةت
دةكةم .حالَ و رِؤذطارى من ببينن . ..وةميَنن و لةبرسان مبرن ،بةال
ئةطةر لةبرسانيش مردن. ..
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َم
لةوىَ كار هةية ،ثارة هةية ،سةرى مار و ميَرووى ليَية ،ئةوةى بتانةوىَ ليَيةتى .بةال
َى من ببينن .ضوكوراوا تةندوورة ،تةندوور.،
مردنيشى ليَية .ثةريَشانى و نؤبةتيَشى ليَية .حال
 . .وةرن و مةرِؤن.
هؤسؤك:
 هيض ضارةيةكمان نيية ،دةبىَ برِؤين .ئىَ مردين ،مردين.حةمةد:
 دةرِؤين.هؤسؤك:
 مردن لة نةبوونيى باشرتة .نؤبةتىَ لة نةبوونيى باشرتة .هةتا سيليش لة نةبوونيىباشرتة.
حةمةد طوتى:
 دةرِؤين.وسووطوتى:
 حالَ و ذيانى من ببينن .ئةمن نايةم ،ئةطةرجاريَكى تر بضمةوة ئةوىَ ،بة زيندووييَى داران دةخؤم،
َفى داران دةخؤم .تويَكل
ناطةرِيَمةوة .خودا بة نسيبمان نةكا ،ئيدى ناضم ،خةل
َم ناضم.
بةال
حةمةد طوتى:
 ئيَمةدةضني.هؤسؤك طوتى:
 مردن لةنةبوونى باشرتة .ئيَمة دةضني.وسووطوتى:
 حالَ و رِؤذطارى من ببينن.بةدةستى رِاستى ليَكدا ليَكدا ورطى نيشان دةدان .ورطى وةك ورطى ئافرةتى دووطيان
وابوو .ملى وةك داوةدةزوو باريك بوو ،ليَوة طةورةكانى داضؤرِابوون .لةبىَ خويَنيان رِةنطى بة
َشيَكى طةورةيان تيَ
رِوانةوة نةمابوو .جلكةكانى شرِوثينةكراو بوون .القة ثيَخواسةكانى قةل
ببوو .وةك الستيكى ئؤتؤمبيَل.
هؤسؤك:
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 مردن هةية و طةرِانةوة نيية.وسوو:
َيَم ،هةر تةثؤيةكى. . ..
 ئةمن برايانة ثيَتان دةلهؤسؤك:
 توخوا ليَوةبرِة ،وسوو.َنةثضرِى.
وسوو ئيرت زارى هةل
َدادا بوو ،داسةكانيان دةثشتيَوة كردبوو و ضاوةرِوانى
ليَفة تيَكةوة ثيَضراوةكانيان بةكؤل
حةمةديان دةكرد .حةمةد لةطةلَ ذنةكةى خةريكى قسةكردن بوو .سةرةجنام طوتى:
بةخوام سثاردى.وةرِيَكةوت.ذنة لة ثشتةوةرِا طوتى:
 تؤوةكان هةموويان رِزيون.َةسثيى
دنيا خةريك بوو رِووناك دةبوو ،وةدرةنط كةوتبوون .وةرِيَكةوتن .تا ئةوكاتةى طل
سةربانة نزمةكانى ئاواييان ليَرِا ون بوو ،ناوةناوة ئاورِيان دةدايةوة .بةرِيَ كةوتن و
دووركةوتنةوة .وا دةرِؤيشنت كة خاكى ذيَر ثيَيان دةبوو بة تةثوتؤز .لة دواوة طويَيان لة
دةنطيَك بوو ،رِاوةستان .وسوو بة غاردان و هةناسةسوارى خؤى طةياندنىَ .طوتيان:
َ خيَرة ،وسوو.
َال
 ئيشالوسووطوتى:
 خيَرة.لةسةر زةوى دانيشت ،سينطى وةكوو كورةى ئاسنطةران دةهةندمى ،طوتى:
 كةميَك رِاوةسنت .با كةميَك حبةسيَمةوة .لةطوندى رِا تائيَرة غارم داوة.بةسةر سةرى وسووةوة رِاوةستان .ثاش ئةوةى هاتةوة سةرخؤ هةستاية سةرثىَ و بة
هةناسةبرِكيَوة طوتى:
 دانيشتم بريم كردةوة و ثاشان دواتان كةومت .كورد طوتةنى (:مردن جاريَكةو شيوةنجاريَك!) . ..مردن . ..بابرِؤين.
َةميَشى دةنواند.
َى ذيَر ثيَيان خؤل
َةهةور ديار نةبوو .خؤل
لة ئامسان بضووكرتين ثةل
َى و طوتيان:
َكؤل
َطةيةكدا تيَثةرِين ،داهاتنةوةو زةوييةكةيان هةل
بةتةنيشت كيَل
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َك ناية .نابيتىَ. ..
 بةكةلَيدةكةنى ،نة ثةجنةت ثيَوة
 تازة ئةطةر بشبيَتىَ ،بةضى دةضىَ؟هةتا ئةو بستة طيايةى هةلَكى ضى دىَ؟
دةميَنن نة نينؤك .سةرةجنام ئةطةر دوو مشتت دةست كةويَ ،بةكةل
هؤسؤك:
 ثيَم خؤشة هةر نةبيَتىَ.ئاشق عةىل طوتى:
 ئةطةر بووباية زؤرباش دةبوو ،بةهةرحالَ لة هيض هةر باشرت بوو.وسووطوتى:
 يارِةبى ضوكوراوا كاول بىَ.هةموو ثيَكةنني.
طةيشتنة (ئاق ثينار-كانيية سثى) دانيشنت و حةسانةوة .دةست و ضاويان شردو ئاويان
َوويان ديت ،هاتة بةر دةميان و
خواردةوة .ثاش كةميَك حةمة ضكؤل ،شوانى كةكليك ئؤغل
لةبةرامبةريان رِاوةستا.
هؤسؤك طوتى:
 ها حةمةد تؤ ليَرة ض دةكةى؟حةمة ضكؤل طوتى:
 دةمةوىَ بضمة ضوكوراوا ،بيستم كة برِيارة ئيَوةش بضن .دوو رِؤذة ليَرة ضاوةرِوانتامن.من ئيدى دةمةوىَ برِؤم ،ئيَستا با ئاغا بطةرِيَ و شوانيَكى وةك من ثةيدابكا .سةرى خؤم
َدةطرم و دةرِؤم.
هةل
َم دةست و ثيَي بةشيَوةيةكى باوةرِ ثيَنةكراو
َة ،بةال
حةمة كورِيَك بوو ،دريَذو رِةقةل
طةورةبوون.
ئاشق عةىل طوتى:
َووى.
َى كةكليك ئؤغل
 حةمةد كاريَكى باشت كرد ،لةوةتةى بةبريم دىَ تؤ لةمالهؤسؤك طوتى:
 هيض هةق وكريَيةكيش .وانيية؟حةمة ضكؤل طوتى:
 ئيدى ماندووبووم .لةذيان بيَزاربووم.11

هؤسؤك:
 هةموو رِؤذيَش داركارى. ..ئاشق عةىل:
 طيانى خؤت نةجات دا. ..حةمة ضكؤل:
 لةضوكوراوا هةقى خؤم دةدةنىَ؟ئاشق عةىل:
َووية.
 ضوكوراواش ئى كةكليك ئؤغلهؤسؤك طوتى:
 ئيَستا بابزانني.حةمة ضكؤل:
 كريَيةكةم. . ..حةمةدى ديكة طوتى:
 مةترسىَ.حةمة ضكؤل طوتى:
 جووتةطايةكى شاخ دريَذ دةكرِم.وسوو طوتى:
 يارِةبى ضوكوراوا ويَران بىَ.ئاشق عةىل:
 باشة ،بطةرِيَوة! خودا سةبةبكارى كويَركا.حةمةدى طةورة ،واتا حةمةدةكةى ديكة طوتى:
 من ئاغاذنيَكم هةية ،هةموو ضوكوراوا ديَنىَ .عةرزى بةخزمةت و بكةم ،ئاغاذنةكةمهةموو ضوكوراوا ديَنىَ .نازانن ئاغاذن ضةندة منى خؤشدةويَت . ..يةكسةر دةضينة سةر
َطةى ئةوان .خؤتان دةبينن كة ئاغاذمن لة سةرانسةرى ضوكوراوادا ويَنةى نيية .تا ثايز
كيَل
لةوىَ كاردةكةين.
رِؤيشنت .شةويَك لة(ضاموورلوو)نووسنت .كاتيَك لةوىَ رِؤيشنت طوتيان:
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 ئةوطوندةى ضاموورلووية لة دنيادا تاكة ،بؤ غةريبان هاوتاى نيية. ..لة دةشتةكة تيَثةرِين و لةطردةكة سةركةوتن و شؤرِبوونةوة .لةسةركانييةك دانيشنت ،كة
ثرِبوو لة وردة بةردي سثي ،نان و ثةنرييان خوارد .بؤنى ثنط مةسيت كردن .لةسةر طياى
َة
قةيتةران دريَذبوون .بؤحةسانةوة سيطاريَكيان ثيَضايةوة .لة(مازقاض) تيَثةرِين .لةمازقاض طول
َى
زةردة هةموو شويَنيَكى ثرِكردبوو .ليَرِةوار وذة وذى دةهات .لة(ضيضةك داغى) رِةمشال
َبيَنةى سوورةوة،
َدةستا .كيذةكان بة بةرهةل
َيان لةسةر هةل
هةوارضيانيان ضاوثيَكةوت ،دووكةل
مةشكةيان دةذةند .لة(سيَرين قاض) توشى كورديَكى سةر رِووت و ثيَخواس بوون .كةريَكى
َةكان و ذن و كابرا
َةكانيشى لةدواوة دةرِؤيشنت .مندال
وةثيَش خؤيدا بوو ،ذن و ثيَنج مندال
كوردة ،ئةوةندة كزو دذويَن بوون ،ئةطةر فوت ليَكردبان بةالدا دةهاتن .سةروسيمايةكى
َويان كردو تيَثةرِين .بةكورتى
ثةريَشانيان هةبوو .دةتطوت لة طرانيية رِزطاريان بووة .سال
َةكةى (ساوروون) بةجؤش و خرِؤشةوة دةرِؤيشت.
َل
ثاش دوو رِؤذان طةيشتنة ضوكوراوا .ئاوة زوال
لةثشت (ديكرىل) لةذيَر داريَك بة ئاسوودةيي ليَي نووسنت .كاتيَك خةبةريان بووةوة،
َووةوة ،هاتة الى حةمةدى ديكةو بةطويَيدا ضرثاند:
نيوةرِؤ بوو .حةمة ضكؤل بةضاوى خةوال
 مام حةمةد ،لةوىَ هةقى من ناخؤن؟حةمةدطوتى:
 مةترسىَ.َييةوة طوتى:
حةمة ضكؤل بةخؤشحال
 بةرِاستيتة ،لةوىَ هةقى خؤم بةتةواوى دةدةنىَ؟حةمةدطوتى:
َيَم ترست نةبىَ.
 دةلحةمة ضكؤل:
 دووطا جووتى شاخ دريَذ دةكرِم . ..زؤر كاردةكةم.حةمةد:
مةترسىَ ،لةوىَ هيض كةس وةك ئاغاذن نيية.َطرت.
َينطةدارةكةى هةل
ليَفةكانيان بةكؤلَ دادا .ئاشق عةىل سازة طول
حةمةد:
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َطةكة لةو خوارةوةية .ئيَستا دةطةينىَ .ئاغاذن كة ضاوى ثيَكةومت ،لةخؤشيان سةرى
 كيَلَةكان دةثرسىَ ،لة خيَزامن دةثرسىَ .ضةند سالَ لةمةوبةر دوو كراسي دان
سوورِدةميَنىَ .لة مندال
بة خيَزامن ،ئيَستاش هةرلةبةريان دةكات .كةوايةكى زؤرضاكيشى دا بة من . ..ئيَستاش
َيَت( :فةرموو ) . ..باشرتين كارم دةداتىَ .هةتا
هةركة طةيشتينة ئةوىَ دةستم دةطرىَ و دةل
ثايز كار دةكةم.
هؤسؤك:
 ئاغاذنى تؤ لةضوكوراوادا ويَنةى نيية؟حةمةد:
َىَ ئةوانة برادةرى
َكى كريَمان بداتىَ ،دةل
َيَت ،كة يةك بةرابةرو نيوى خةل
 بةئاغا دةلحةمةدى منن.
ئاشق عةىل:
 خوا بكا وابىَ.حةمةد:
 هيض كةس ناطاتة ئاغاذنى من .ئيَستا بؤ خؤتان دةيبينن .هةركة طةيشتني يةكسةرسفرةمان بؤ رِا دةخات.
حةمة ضكؤل:
 هةقى منيش. ..حةمةد:
 مةترسىَ.حةمة ضكؤل:
 ئى شاخ دريَذ.حةمةد:
 ئةمن دةبةر ئاغاذنيَ خؤ مرم .ئاغا ئةطةر غريةتى هةية ،با هةقى كةسيَك خبوات.َىَ( :لةخواى برتسة .ضما دةكرىَ هةقى ئةو بةستةزمانانة
ئاغاذن لةثيَشى رِادةوةستىَ و دةل
خبؤى. ..؟) ئاغاش دةستبةجىَ كريَي هةمووان بة تةواوى دةدات.
ئاشق عةىل:
 ئةطةر وابىَ ،ئةمنيش دةبةر ئةو ئاغاذنةى مرم.14

حةمة ضكؤل:
 ئى شاخ دريَذ.هؤسؤك:
 قؤضةكانى بة . ..هةى قؤضةكانى ،هةى قؤضةكانى!. ..حةمةد:
َن طةورةبووة.
 ئازارى مةدة ،بةستةزمانة لةوةتةى لةدايك بووة لةماالئاشق عةىل:
 كارت بةكارى كورِةكة نةبىَ.حةمة ضكؤل:
 زؤركاردةكةم.حةمةد:
 دوو طاجوومت هةبوون ،وةكو ضاوى خؤم دةمثاراسنت ،ئاغاذن دةيطوت( :حةمةد لةنيَوهةموو كاردارةكاندا ،هيضيان ناتوانن وةكو تؤ خزمةتى طايةكان بكةن .ئةدى ئاغاذن واى
دةطوت .كاتيَك ويستم بطةرِيَمةوة طا زةرد دةطريا.
ئاشق عةىل:
 با بزانني . ..با بزانني حةمةد!حةمةد:
 كورِم مبرىَ ئةطةر درؤبكةم .كاتيَك خةريكى طةرِانةوة بووم ،ملى بةالوةنابوو و خؤىدةلستةوة .ئيَستا بؤ خؤتان دةيبينن .طازةرد هةر كةضاوى ثيَكةومت دةمناسيَتةوة .لةخؤشيان
شيَت دةبىَ .دةبؤرِيَنىَ .ئيَستا بؤ خؤتان دةيبينن.
ئاشق عةىل:
 خوا بكا وابىَ.حةمةد:
 تةنيا ئاغاذن . . ..لةذيَر سيَبةرى ئاغاذن كاردةكةين و ثارة ثةيدادةكةين.حةمة ضكؤل:
 من جووتيَك طا دةكرِم .وةكو طازةرد خؤشى بويَم.هؤسؤك:
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 دةيكرِى ،دةيكرِى. ..ئاشق عةىل:
َة. ..
 واز لة كورِةكة بيَنة .لة تةمةنى خؤيدا رِؤذيَكى خؤشى نةديوة .ئيَستاش مندالهؤسؤك:
 زؤر باشة ،وازى ليَديَنم. ..حةمةد:
َم
 كاردارةكانى ديكة سالَ دوازدةى مانط بةشؤربا و خواردن زطيان باى دةكرد .بةالَة رِؤنةكةرةى دةدا بة من ،ئةوةندةى خؤشدةويستم.
ئاغاذن بابؤل
َطةكة .حةوشةى خانووة دوو نهؤمةكة ثرِبوو لة تراكتؤرى شني و سوورو زةرد.
طةيشتنة كيَل
َبةو جيَب ،كة لةذيَر تيشكى خؤردا دةبريسكانةوة( . ..مسى-
دةرِاسةو طاليسكة ،طةال
هةريسؤن) و(فؤرِطسن) و ضةندان ماركةى ديكة. ..
ضةند كةسيَك بة سةروسةكوتى رِؤناوييةوة بة دةورى تراكتؤرةكاندا دةهاتن.
حةمةدطوتى:
 ئةوةش ئاغاذن.َةميَشى لةبةردابوو ،دةستوورى بةنانكةرةكان دةدا ،كة
ضووةثيَش .ذنة ثانتؤَليَكى خؤل
َى ثرِبوون لةبازنةى زيَرِ .حةمةد ليَى ضووةثيَش
َةوى ورط زل بوو .قؤل
نانيان دةكرد .ذنيَكى قةل
و لةثةناى رِاوةستا .ذنة هيض طويَي ثيَ نةدا .حةمةد كةميَكى تريش ليَي ضووةثيَش.
بةثيَكةنينةوة ضاوى تيَربِيبوو . ..ذنة هيض طرنطييةكى ثيَنةدا .حةمةد سةرى سووِمابوو،
هيَشتاش خةندة ئاشناييةكةى هةر لةسةر ليَوان بوو . ..هةر ضوار برادةرةكةشى كةميَك
دوورتر وةستابوون .هةر سةيريَكى حةمةد و سةيريَكى ئاغاذنيان دةكرد .حةمةد نةيتوانى
ثيَش بة خؤى بطرىَ وطوتى:
 ئاغاذن! منم ،حةمةد!ذنة تةماشايةكى سةرتاثاى كرد .حةمةد طوتى:
 ئاغاذن ئةمن حةمةدم .هةمان كاردار . ..ئةوةى كة بةطازةرد جوومت دةكرد .ئيَستاشبؤ درويَنة هاتووين ،ئاغاذن ،ئةمن حةمةدم. ..
ذنة سةرى بةرزكردةوةو بيَئةوةى تةماشاى بكا ،رِووي كردة ئةو ذنةى نانةكانى لةسةريةك
دادةنان طوتى:
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 نانيَكى بدةية با برِوات.ذنة نانيَكى دا بة حةمةد .نانةكةى بةدةستةوةبوو ،لةجيَى خؤى رِةق رِامابوو ،دةتطوت
تةنةكة ئاويَكى طةرمت ثيَداكردووة ،خويَنى لةشى وشك ببوو .رِةنطى رِوخسارى رِةش داطةرِا.
لةسةرخؤ طوتى:
 ئاغاذن ،ئاغاذن ،ئةمنم ،حةمةد .حةمةدى كاردار . ..طازةرد . ..ئةوةى كاتيَكرِؤيشتم ملى بةالوةنا . ..طازةرد لةكويَية.؟
َةخانةكة سةركةوت.
ذنة طةرِايةوة بيَ ئةوةى تةماشاى بكات ،لةثليكانةى بال
حةمةد كة نةيدةزانى ضى رِوويداوة ،طيَذببوو بةالرةالر ،نانةكةى بةدةستةوةطرتبوو،
طةرِايةوة الى هاورِيَكانى .هاورِيَكانى هيضيان ثيَنةطوت .ثاش ماوةيةك ئاشق عةىل طوتى:
 بةهيَندى مةطرة حةمةد طيان .ئيَرة ضوكوراواية .ئيَمة دةزانني .بةهيَندى مةطرة ،برياتوانيبات طازةردى ببينى .خوا دةزانىَ بةستةزمانة ضةندة خؤشحالَ دةبوو.
َطةكة رِؤيشنت و ثشتيان وةديواري داو دانيشنت .هؤسؤك ثياويَكى بةخؤوة
بةرةو ئةوالى كيَل
َبةرزبوو.
و بةهةيكةل بوو .ئاشق عةىل كزو باريكةلةو حةمةديش باال
كورِيَكى موو زةرد ،كة جلوبةرطيَكى درِاوو رِؤناوى لةبةردابوو حةمةدى ديت و بةغاردان
َن دةهاتة بةرضاو ،دةستى حةمةدى طرت و طوتى:
هاتةالى .حةظدةساال
 ئؤى . ..ى ى ى . ..مام حةمةد ،بةخيَربيَى ،بةخيَربيَى ،نازانى ضةندم وةرِةزىَى خؤمدا دةمطوت دةبىَ ئةو مام حةمةدة لةكويَ بىَ؟دوو سالَ دةبىَ ديارنيى
كردبووى .لةدل
َم خةبةرى دابوو ،لةبةرخؤمةوة دةمطوت ،هةرضؤنيَك بىَ ئةو رِؤذانة ثةيدا دةبىَ.
وانيية؟ دل
بةخيَربيَي ،بةخيَربيَي .كورِة لةخؤشيان وةهةناسةبرِكة كةوتبوو.
َى
 شكور بؤ خوا ،كة ئةوجاريش هاتييةوة .شكور بؤ خوا كة ضاوم ثيَتكةوتةوة .لة دلخؤمدا دةمطوت حةمتةن لةو يةك دوو رِؤذانةدا ثةيدا دةبىَ ،ئةوة بوو هاتى.
حةمةد طوتى:
 ئيَستا وةرة با دانيشني.كورِة دانيشت .حةمةد طوتى:
 (سارى) ديتت ئاغاذن ضى لةطةلَ كردم؟ هةرطيز ضاوةرِوامن نةدةكرد .لة دايكى خؤمَم لةويم نةدةكرد .كاتيَك كريَكارةكانى ديكة شؤرباويان دةخواردو زطيان
ضاوةرِوان دةكرد ،بةال
َةى رِؤنةكةرةى دةدا بة من.
َدةمسا ،ئةو بابؤل
هةل
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سةرى رِاوةشاند:
 هةرطيز ضاوةرِوامن نةدةكرد . ..ئةطةر بة خةونيش ديتبام ضاوةرِوامن نةدةكرد .هيضسةرم ليَي دةرناضىَ؟ طيَذبووم سارى. ..
سارى طوتى:
 هةر مةثرسة مام حةمةد .هةر مةثرسة .ئةطةر بزانى ضى رِوويداوة ،سةرتَطةيةدا تةنيا من
سوورِدةميَنىَ و وشك دةبى .ئاغاذن ئةو ئاغاذنةى جاران نيية .لةوكيَل
ماومةوة .ئةوانى ديكة هيضيان نةماون .ئاغاذن هةمووى دةركردن.
حةمةد طوتى:
 ضاوةرِوامن نةدةكرد .هةرطيز ضاوةرِوامن نةدةكرد.سارى طوتى:
َيَن ئاغاذن جادووى ليَكراوة .ئةشق لةسةرى داوة.
 دةلحةمةدطوتى:
 ضي ي ي؟سارى طوتى:
 لةكةللةى داوة .لةو رِؤذةى ئةو تراكتؤرانة هاتوون ،ئاشق و شيَتى ئةو تراكتؤرانة بووة.حةمةدطوتى:
 وةى ئاغاذنى بةستةزمان!سارى:
َة ئاويَك و ثاروة سابوونيَك
َدةستىَ ،ستل
 هةموو رِؤذىَ بةيانى زوو كة لة خةو هةلَدةطرىَ و دةضيَتة كن تراكتؤرةكان .تايةكانيان دةشوات ،هةموو شويَنيَكيان دةشوات و
هةل
َيَك تةثوتؤز ،يان قور ِِببينىَ شيَت دةبىَ .هةموو رِؤذيَكى
خاويَنيان دةكاتةوة .ئةطةر تؤزقال
خواى دةيانشوات .دةَليَن ئاشق و شيَتى تراكتؤرةكان بووة .لةكةللةى داوة.
حةمةدطوتى:
 وةى ئاغاذن وةى!ئاشق عةىل طوتى:
 زؤر دذوارة ،خوا بة نسيبمان نةكات ،ئاشقيى زؤر دذوارة.سارى:
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 لةوةتةى تراكتؤر هاتوون ،نة زستانيَ رِادةوةستىَ نة هاوينىَ ،لة باخةلَ دةستى شؤفيَرَطة . ..هةموو رِؤذيَكى خواى. . ..
سواردةبىَ و دةضيَتة كيَل
حةمةدطوتى:
َيَن ئةشق زؤر
َيَ ئاواية؟ كةواتة ئةو شتةى ثيَي دةل
 نةيناسيمةوة .بةستةزمانة .ئاغاذن بلدذوارة . ..بةستةزمانة. ..
سارى:
 شيَت نيية ،هةر هةمان بنيادةمةكةى جارانة .تةنيا ئاشق بووة . . ..ضؤن دةكرىَ تؤنةناسيَتةوة.
حةمةدطوتى:
َم
 هةرطيز ضاوةرِوامن نةدةكرد :تةنانةت برييشم ليَنةدةكردةوة .كةواتة تيَكنةضووة ،بةالئاشق بووة .خوا بة نسيب. . ..
سارى:
 ئةطةربزانى ضى رِوويدا! هةموو رِؤذىَ بة هةزاران كريَكار ديَن و دةرِؤن .كريَكار وةكَىَ
َيَن .ئاغاذنيش طيَذبووة . ..نة بة ئاردى رِادةطةن نة بةنان . ..هةر دةل
َدةقول
خيزو خؤلَ هةل
بياندةنىَ ،بياندةنىَ. ..
ئاشق عةىل طوتى:
كةواتة ئاواية؟ هيَي ي. ..
سارى رِووى لةحةمةدكردو طوتى:
 ئةطةر بزانى ضى رِوويدا . ..ئةطةر بزانى( . ..وةلية زلة) (دوورِسوونة شةل).حةمةدثرسى:
 ضما كاك وةلية زلة ضى بةسةرهات؟سارى:
 مةثرسة ،هةر مةثرسة .ئةوةى نةدةبوو رِووبدا رِووي دا.حةمةدطوتى:
 نوور لةنيَو ضاوانى دةبارى ،ئةوةندة بةطورِكاري دةكرد ،دةتطوت طةجنيَكى بيستَةية.
سال
سارى طوتى:
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رِؤيشت هةموويان رِؤيشنت .تةنيا من مامةوة .لةكاك وةلية زلةى مةثرسة. ..َيَ بزامن ضى بووة؟
نيطةرانت كردم ،بل
سارى طوتى:
 مام حةمةد كاتيَك تراكتؤرهاتن ،ئاغا هةموومانى دةركرد .هةموو ملى رِيَيان طرت ورِؤيشنت .كاك وةلية زلة ضوو لةثيَش ئاغا رِاوةستاو طوتى( :ئاغا ،لةخوا برتسة .ضل و ثيَنج
َةدا سثى كردووة .ثشتم
َةم ئاغا ،شةرم لةخوا بكة ،ئةمن رِيشم لةو مال
َة لةو مال
سال
َةدا ضةماوةتةوة .بةو تةمةنة بضمة كوىَ؟ ضى بكةم؟ لةطؤرِستانى ئيَرة ذنةكةم نيَذراوة.
لةومال
سىَ كورِم ليَرة نيَذراون ،ئاغا .خودا لةئامسانرِا بةردبارانت دةكات .ئةو تاوانةم لةطةلَ مةكة. ..
وةطوتى(:ئاغاى بيَدين! من تؤم بةباوةشى خؤم طةورةكردووة. ..اليةاليةم بؤ كردووى..
َة بضمةكوىَ؟..
ئيَستاش طووى تؤ دةبن نينؤكةكامندا ماوة .ئةمن دواى ئةو هةمووسال
َندى ،زؤرى قسة ثيَطوتن .دوو رِؤذى تةواو لةسةر ئةو
)بةَلىَ مام حةمةد واى طوت .طرياو ناال
بةردة دانيشت .مووى رِيشى رِنينةوة .دةطرياو تووكى دةكرد .بيَفايدة بوو ،سةرى خؤى
َطرت و رِؤيشت ،ئيدى هيض خةبةرى ثةيدانةبوون .رِؤيشت كة رِؤيشت.
هةل
حةمةد طوتى:
 ضةند ثياوى ضاك بوو ،ئةدى دوورسوونةشةل.؟ ئةو ئيَستا لة زيندانة .كارةكةى طةيانديية زيندان.حةمةد:
 شةلةو زيندان .هيض شتى واى ليَنةدةوةشايةوة. ئاغا هةموو كريَكارةكانى كؤكردةوة و طوتى( :ئيدى هيض كاريَكمان بة ئيَوة نةماوة،بةخيَرضن ) . . ..هةموو رِؤيشنت .شةلةش رِؤيشت .يةكدوو مانط تيَثةرِيبوون ،رِؤذيَك
سةيرمانكرد تراكتؤرى (مسى هةريس) دينةمؤكةى ثيَوةنةماوة ،ليَكرابوَوة .ثاترييةكةى
َةت ،ضووة الى ثاريَزطار ،ضووة ئةنكةرة .ثاشان شةلة
مردبوو .ئاغاشيَت بوو ،ضووة الى دةول
َةتيش يةخةى طرتبوو ،شةلة طوتبووى( :لةرِقى
لةجيَطايةك طوتبووى ،واو وامكردووة .دةول
َرتين
َةى خؤم ليَكردةوة .ليَم كردةوة و لةقوول
ئاغا ئةو كارةم كردووة .سوثاس بؤ خوا كة تؤل
َرتين طؤمى جةيهان ئيَستا ئةطةر بشمرم
شويَن كة لة (ئاناوارزا) ية ،لةويَم هاويشت . ..قوول
خةمم نيية).
22

َم
ئيَستاش ئةوة لةزيندانى (ئةدةنة)ية .ئاغا ناردى هةموو رِووبارةكة طةرِان ،بةال
نةياندؤزيةوة .تراكتؤرى (مسى هةريسؤن) مرد.
حةمةدطوتى:
َك كارى ضؤنيان لةدةست ديَت .شةلة هيض قسةى نةدةكرد .لةطذ فكرانرِا دةضوو. ..
 خةلسارى:
َك
َم وةستا طوتى(:بةكةل
 هةموو رِؤيشنت .بةتةنىَ مامةوة .منيش خةريكبوو برِؤم بةالئةوكارةى ديَت ) .ئيَستاش دةمةوىَ ببمة شؤفري لةكن وةستاى كاردةكةم.
حةمةدطوتى:
 ئةدى طازةرد ضى بةسةرهات.؟سارى:
 ئاغا هةمووطاكانى فرؤشنت .طازةردى تؤى لةطةلَ طابؤرى كردنة قوربانى ،ئةو ماشيَنةىَيَن دةرِاسة .ئةو رِؤذةى كة هيَنايان ئاغا طازةردو طابؤرى لةثيَش
دةيبينى؟ ئةو زلة ثيَيدةل
َىَ طازةرديان كردة قوربانى
َثذاند .بةل
تايةكانى كردنة طاوكةردوون و خويَنةكةي بة تايةكانى هةل
بؤ ئةو دةرِاسةية.
حةمةد دةطذفكرانةوة رِاضووبوو ،بيَدةنط بوو.
سارى:
 ئةو دةرِاسةيةي دةيبينى؟ هةم دةدرويَتةوةو هةم دةيكوتىَ و هةم لةطونيانى دةكات ودةخياتة بةردةست .ئيدى كاريَك بؤ ئيَمة نةماوةتةوة .هةموو رِؤذىَ كريَكار ديَن و دةرِؤن .مرؤ
َى
زطى ثيَيان دةسووتىَ . . ..وةستايةكةم ئةوةندةى ثةرؤشن هةر مةثرسة . ..وةستاكةم دل
َكة دةسووتىَ.
زؤر بةو خةل
ئاشق عةىل طوتى:
َم طرنط ئةوةية
َةمةندى خؤشبويَت .بةال
َكى دةول
ثياوى ضاكة .هةموو كةسيَك دةكرىَ خةلَكى هةذارى خؤشبويَت.
ثياو خةل
سارى لةجيَى خؤى هةستاوطوتى:
 ئيَوة ئيَستا برسيتانة .با بضم نانتان بؤ بيَنم .يانى ضيَشت و بؤ بيَنم.ثاش كةميَك بةقاثيَكى طةورةى ثرِ لةشؤرباو حةوت هةشت نووردوة نانةوة طةرِايةوة.
َم ليَرة نيية.
َواشم بؤ ديَنان .بةال
 ئةطةر شاطردى ضيَشتخانةكة ليَرة باية ،هةل21

طوتيان:
 خوا بتثاريَزىَ .وةكو ئةوةى واية هيَنابت.َطةكة دووركةوتنةوة .ليَفةكانيان وةبن سةريداو
دواى ئةوةى نانةكةيان خوارد لةكيَل
يةكسةرخةويان ليَكةوت .سارى بةيانى زوو نان و شؤرباى بؤ بردن و طوتى:
 مام حةمةد ،وةستا ثياويَكى زؤر باشة .لةبةرى ثارِامةوة ئةطةركاريَكت بؤ وةبينىَ،َم نةبوو ،كارنيية.
بةال
حةمةد:
 خوا ئاطادارتبىَ .ئيَمةش هةرضؤنيَك بىَ كاريَك بؤ خؤمان ثةيدادةكةين.سارى ملى بةالوةناو طوتى:
َ.
َال
 ئيشالَكشابوو تيشكة بةتينةكانى بة هةموو
خؤر وةكو ثارضةيةك ئاطرى سوورةوةبوو ،هةل
َطرةكان ،ئةو تراكتؤرانةى سةرثؤشى
َبة بارهةل
َودةكردةوة .بة جادةكةدا ،طةال
اليةكدا بال
ثالستيكيان بةسةرةوةبوو ،داشقةو دةرِاسةو جيَب و ئؤتؤمبيَلى دوامؤديلى ئاغاو
دةستةدةستةى بضووكى ئةو كريَكارانةى مليان كؤمكردبوو ،تيَدةثةرِين .طرِوهورِيَك بوو ،كة
ثيَشرت لة ضوكوراوا نةبيسرتابوو.
سيَبةرة دريَذةكانيان لةثيَش خؤيانةوة بةسةر خاكى جادةكةدا دريَذببوونةوة .لةالى رِاستى
جادةكة ذنيَكيان ديت كة سةروضاوى بة كؤنةثةرِؤ داثؤشيبوو .ذنة ئةسثيَكى كزو مردةلؤذةى
بة جةجنةرِةكةوة بةستبوو ،كة ثةراسووةكانى دةرثةرِيبوون .بة هيَواشى بة دةورى خةرمانة
َى هةبوو ،نة سيَبةريَك .بةدريَذايي جادة هةوريَك لة
َةكةدا ،دةسوورِايةوة .نة هةرزال
ضكؤل
َةكة تا طويَزينطيان دةهات ،القى
تةثوتؤز رِاوةستابوو .ئةوان بةنيَو تةثوتؤزدا دةرِؤيشنت .خؤل
َةكرد .وسوو وردة وردة
دةسووتاندن .رِقيان هةستابوو ،هةر يةكة وجنيَويَكي تةرِيان حةوال
َى خراثرتدةبوو .طوتى:
حال
 يارِةبى ضوكوراوا كاول بىَ.سيَبةرةكانيان كورترتببوونةوة ،طةيشتبووة سةر نووكى ثيَيان .تينوويان بوو ،لةهاوينى
َشوويانةوة نووسابوو .بةهيواى ئةوةى ئاويَك
ضوكوراوا ئاو كوا ثةيدادةبوو.زمانيان بة مةال
ثةيدابكةن وةرِيَكةوتن .شويَنةوارى هيض طوندو ئاوةدانييةك ديارنةبوو .دةستة دةستة
لةكريَكارانى بيَكار بة تةنيشتياندا تيَدةثةرِين .ثياوة ماندوو و بيَئوميَدةكان ،مل كؤم و الضاو
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تيَك قوثاو دةستيان بةخؤدا بةردابوونةوة ،تةنيا ضاوو ددانيان لةنيَو تةثوتؤزدا دةبريسكان.
طؤرةوى ثرِ نةخش و درِاويان لةثيَدابوو ،ئارةق لةثشيت كراسةكانيانةوة هاتبووةدةرىَ . ..هةر
َويان سةندةوة.
َويان كردو سال
سال
خؤر لةناوةرِاستى ئامسان بوو ،ميَشكى دةبرذاند ،طيَذببوون .لةاليةك تينويَتى و لةاليةكى
َتةنطى .لةدوور لةثيَش خؤيانةوة طرِةطرِى دةرِاسةيةكيان
ديكةش طةرماو لةاليةكى تريشةوة دل
طوىَ ليَبوو .ثياويَكيشيان ضاوثيَكةوت ،سةرطةرمى طيَرةكردن بوو ،ئاشق عةىل طوتى:
 وةرن با بضينةوىَ.الى ئةو كابراية ئةطةر ئاوى هةبىَ دةمانداتىَ.بةنيَو ثةريَزيَكدا تيَثةرِين ،كة دةرِاسة درووبوويةوةو السكةكانى فرِيَدرابوون .خؤر بةسةر
َطةكةو بةسةر السكة طةمنةكاندا تيشكى داويشت و هةموويان لةذيَر ئةو تيشكةدا رِةق
كيَل
َيَنن و ثيَش خؤيان ببينن.
رِامابوون .نةياندةتوانى ضاوهةل
َة ،ئةسثةكانيان لةسةر جيَخونةكة
ثياوةكة لةطةلَ ذنةكةي و دوو كضي دوازدة سال
رِاطرتبوو ،خةرمانةكةيان بةبادةكرد .دةم وضاويان بة تةثوتؤز رِةش داطةرِابوو ،تةواوى لةشيان
َكردبوو و خةرمانةكةي وردة وردة
نوقمى كاو تةثوتؤز بوو ،ثياوةكة بةرؤكى ليَ ئاواال
َدةدايةوة سةريَ .ئةسثةكانيش ملؤزيان دةنيَو كايةكة
بةبادةكرد ،ئةواني ديكةش كايةكةيان هةل
رؤكردبوو كرم كرم دةياخنوارد .ثياوةكة شةنةكةي لة خةرمانةكة ضةقاندو هاتةاليان .مووي
دريَذى سينطى سثي بوون ،دةماري باسكةكانى دةرثةرِيبوون .بة ثشتى دةستى ئارةقةى
نيَوضةوانى سرِييةوة.
ئاشق عةىل طوتى:
 تينوومانة.َةيةكى ثرِكرد لةئاو ويَيدان .ماوةيةكى
ثياوةكة لةو تؤنطةيةى لةناو عارةبةكةدابوو ،قةدةل
باش بة ئيشتياوة خوارديانةوة.
ئاشق عةىل طوتى:
َم نةمانويست بضينةالى ئةو ثياوانةى دةرِاسةكة
 لةتينوان خةريكبوو خبنكيَني.بةالَيَى ضاويان ئيَمة
ليَدةخورِن ،داواى ئاويان ليَبكةين ،ثيَمواية ئةوانة جؤريَكى وان ،دةل
نابينىَ.
كابراطوتى:
 فةرموو دانيشن.23

ئاشق عةىل طوتى:
 خودا عافووت بكا.هؤسؤك طوتى:
 زةمحةت نةبىَ ناوى جةنابت.كابرا طوتى:
 خةليل.هؤسؤك طوتى:
 ئةوة ئاشق عةليية .ئةوةشيان ناوى حةمةدة ،ئةوةى ديكةشيان هةر حةمةدةو ئةوةشوسووة ،منيش هؤسؤكم.
كابراطوتى:
 كار دةست ناكةوىَ.ئاشق عةىل طوتى:
 ئيَمةش تازة هاتووين ،ئةوة بةدواى كاردا دةطةرِيَني.حةمةدطوتى:
َ ثةيداى دةكةين.
َال
 ئيشالكابرا:
 تازة ئيَمة نامنان ثىَ ثةيدانابىَ.ئاشق عةىل:
 ثيَم سةيرة.كابرا:
 ئاغا خةبةرى ناردووة،كة( :ئيدى بةسة ،تا ئيَستا لةكن من ذياون ) .طوتبووى( :سىَن .ئيدى بةسة ،ئةوةى
َى بابيانة ،دةبىَ بةجيَي بيَل
َيَي مال
َة زةوييةكانى من رِةنيَوديَنن ،دةل
سال
بةدةستيشيانةوة ضيَشتوومة ) . ..تازة كاريَك بؤ ئيَمة نةماوةتةوة ،ئةوة نةبىَ توورةكة
بةرديَكى لةملى خؤمان بكةين و خؤمان لة ضؤمى باويَني.
ئاشق عةىل طوتى:
 ثياو سةرى ليَدةرناكا.؟كابرا:
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َم .لةهةر بستيَكى ئةو زةوييةى ،قاثيَك ئارةقى
َطةيةى دةكيَل
َة ئةو كيَل
 من سى سالنيَوضاوامنى ليَرِذاوة .وامدةزانى دؤخةكة هةروا دةميَنيَتةوة و هةميشة دةتوامن كارى
لةسةربكةم و نيوة بةنيوة لةطةلَ ئاغا هاوبةش مب .بةو سةمةرطييةى رِازيبووم .ئيَستاش جطة
لةوةى خؤمان لةداربدةين ،هيض ضارةيةكى ديكةمان نيية . . ..زؤرداريية . ..تاوانة. ..
ئاشق عةىل طوتى:
 تاوان كة هيض . ..مردنة.كابراطوتى:
 شيوةنة . ..شيوةنى مةرطة . ..بةيانى مةكينة سوورى ديَينَ و لة زةوييةكةىبةردةدا . ..لة هةر بستيَكى لويَضيَك ئارةقى نيَوضاوانى منة.
ئاشق عةىل طوتى:
 زؤر رِاست دةكةى . ..لة مردنيش خراثرتة.كابرا طوتى:
 لةدواى ئةوة من ضيم ثيَدةكرىَ . ..لة جوتيارى زياتر دةتوامن ،ض كاريَك بكةم ،تاوانة.. .ستةمة . ..ئيَوة زةويتان هةية ،با بيَ بةرهةميش بيَ .النى كةم مالَ و ذيانيَكتان هةية. ..
ئاشق عةىل طوتى:
 هةمانة.هؤسؤك طوتى:
 خؤزطة نةمانباية.ئاشق عةىل طوتى:
 ئةو قسانة مةكة ،هةمانة. ..كابرا سةرى رِاوةشاندو طوتى:
 بريا منيش كاولة خانوويةكم هةبايةو بستة زةوييةكم هةبا ،با لة برسان مردباين. ..ئاخ بريا منيش . ..ئيَستا ئةمن ضى بكةم؟ . ..ئاخ ئةو كافرة ئةمريكايية . ..ئةو
مهةنديسة(مارشالَ) . ..تاوانة . ..ستةمة. ..
ئاشق عةىل:
 خودا ئةطةر دةرطايةكى داخبا ،دةرطايةكى ديكة دةكاتةوة. ..كابرا طوتى:
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 ئةى بابة . ..ض دةرطايةك؟. ..ئاشق عةىل:
 نا ،هةرضؤنيَك بىَ دةيكاتةوة. ..كابراطوتى:
 دةرطايةك نةماوة بكريَتةوة . ..هةموو دةرطاكان داخراون. ..ئاشق عةىل:
 دةكريَتةوة. ..كابرا:
 ئةو رِيَطايةى ثيَيداهاتن ،بينيتان .ذنيَك هةية بةتاقى تةنىَ ،طيَرةى دةكات. ..ئاشق عةىل:
 ديتمان. ..كابرا:
 سىَ سالَ لةمةوثيَش ،دةرِاسةكةى ئاغا ،القى ميَردةكةى ثةرِاند .ذنة بةخؤي و سىََى نؤبةتىَ دار ،طرفتارو سةرطةردان ماوةتةوة .ئيَستاش ئاغا دةيةويَت ئةويش دةربكات.
مندال
دة وةرةو دةرطايةكى ديكةى نيشان بدة . ..تازة هيض دةرطايةك نةماوةتةوة. ..
ئاشق عةىل طوتى:
َداية.
َيَم ضى .سةرى بىَ رِزق لةبن طل
َالهى بل
 وةلكابرا:
 كام رِؤزى؟. ..هؤسؤك:
 باشة خؤ بةبىَ رِؤزيش ناميَنيَتةوة. ..منداَليَكى ساوا لةسووضيَك ،كة طوونييةكيان ثيَدادابوو ،دةنطى طريانى هةستا.
كابراطوتى:
 ئافرةت وةرة وةيذيريَنة. ..َةكة .رِوخسارى كضةكان وةكو
ذنة لةطةلَ دوو كضةكانى ،شةنةكانيان داناو هاتنة بن هةرزال
َة ساواكةى
ئاور دايسا .دواى ئةوةى ،ئةوةندةى توانيان ئاويان خواردةوة دانيشنت .ذنة مندال
َةكة.
َطرت ،ثشتى لةوان كردو مةمكى دا بة مندال
هةل
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ئاشق عةىل طوتى:
 هةسنت كورِينة ،با هةنديَك ياريدةى كاكمان بدةين.بيَجطة لةو سوو ،هةموويان هةستان .لةماوةى كاتذميَريَكدا ،خةرمانةكةيان سووركردو
َةكة دانيشنت .كابرا طوتى:
هاتن لةذيَر هةرزال
 دةستتان خؤش بيَ براينة.َواسرابوو ،ماستى ضؤرِاوةى دةرهيَناو
َةكة هةل
َةطى هةرزال
ذنة لةو تووربيَنةى كة بةضةل
ماستاوى سازكرد .هةموو خوارديان .كاتيَك دةيانويست برِؤن ،كابرا طوتى:
َ كارتان دةست دةكةويَت.
َال
 خوا ئاطادارتان بىَ . ..ئيشالكاتذميَريَك دةبوو ،لةالى ئةو كابرايةرِا وةرِيَكةوتبوون .خؤر لةطةلَ ئةوةى بةرةو رِؤذئاوا
َى ليَبوو،
شؤرِدةبووةوة ،واش ثريشكى داويشت .لة خوار جادةكة دارتوويةكى كؤنة سال
َوى ليَ رِاوةستابوو،كة
َيةكانى بة تةثوتؤز سثى ببوون .لةذيَر دارتووةكة تراكتؤريَكى خؤال
طةال
سةرثؤشيَكى ثالستيكى بةسةرةوةبوو .كن تراكتؤرةكة ،كةسى ليَنةبوو ،هاتن و لةثيَشى
رِيزبوون .هؤسؤك لةماتؤرِةكةى نزيك كةوتةوة ،ويستى دةستكاري بكا ،ئاشق عةىل طوتى:
 هؤسؤك مةكة ،ليَي نزيك مةبةوة ،ورياى بة.َسوورِِِان و تةماشاى ئةمالو
هؤسؤك كشايةوة .ماوةيةكى باش بةدةورى تراكتؤرةكةدا ،هةل
ئةواليان كرد.
حةمة ضكؤل طوتى:
 تةماشاكةن . ..تةماشاكةن .ض ضاويَكى طةورةى هةن .برِوانن ضؤن دةبريسكيَتةوة.هؤسؤك طوتى:
 خودا لةناوى بةرىَ.ئاشق عةىل بة رِقةوة طوتى:
 تفوو . ..خودا لةناوى بةرىَ.َوييةكةداكرد .تفةكة بؤ خوارىَ خزى و خةتيَكى
تفيَكى ثر ِِبة زارى بة تراكتؤرة خؤال
سوورى لةسةر تراكتؤرةكة دروست كرد .وسوو طوتى:
 يارِةببى ضوكوراوا ويَران بيَ . ..يارِةبيب تراكتؤر لةقورِىَ رِؤضن .تفوو. ..حةمةدطوتى:
 يارِةبيب ثارضة ثارضةبن و هةر ثارضةيةى ،بؤ شويَنيَك بضن . ..تفوو. ..22

حةمة ضكؤل ثاش ئةوةى كةميَك لة تراكتؤرةكة دووركةوتبؤوة ،طةرِايةوةو طوتى:
َ دةمرى . ..تفوو. ..
َال
 خةبةرى مردنت . ..ئيشالَة ،ثانتؤَليَكى فشى خورى
تفةكةى حةمة ضكؤل نةطةيشتة تراكتؤرةكة .ثياويَكى كزو رِةقةل
َدر ِِببوو ،بةثيَخواسى بةرةو رِوويان دةهات.
َدر ِِهةل
لةبةردابوو ،كة تا سةرئةذنؤيانى هةل
َى نابوو ،دووال هاتبؤوة.
دةسرِةيةكى كؤنى لةسةرى بةستبوو ،ثشتى لةذيَر ئةو ليَفةيةى لةكؤل
َى ديَنا ،دةتطوت ثيَ لةسةر ئاسنى سوورةوةبوو دادةنىَ .دةستبةج َى
هةر هةنطاويَكى هةل
َى ديَناوة .زؤر بة سةيرى دةرِؤيشت.
هةل
هؤسؤك طوتى:
 دةضييةكوىَ برالة.؟كابرا دةتطوت لةخةو رِاثةرِيوة ،بة بيَزاريةوة طوتى:
 بؤ جةهةننةم! .هؤسؤك طوتى:
 باشت زانيوة . ..ئةو رِيَطاية يةكسةر بؤ جةهةننةم دةضىَ.كابرا يان طويَي ليَنةبوو ،يان طويَي ليَبوو خؤى كةرِكرد .تيَثةرِي و رِؤيشت.
ئاشق عةىل طوتى:
 مةكة هؤسؤك ،طوناهة .ضما حالَ و وةزعت نةديت ،لووتت طرتبا طيانى دةردةضوو .تؤضت لةطيانى ئةو فةقريو هةذارانة دةويَت.؟
هؤسؤك:
 بؤ ضم طووتووة.ئاشق عةىل طوتى:
َيَي (طيان) دةَليَن( :طيانت دةرضىَ).
َكانة بل
 كاريَكى باشت نةكرد .ئةطةر بةو خةلثاش كةميَك ئةو تراكتؤرةى ديتبوويان ،لة ثشتيانةوة بة تةثوتؤز تيَثةرِى.
هؤسؤك ددانى لةضريِةوةبردن و طوتى:
َكى خةراكة . ..برِؤ. ..
َىَ خةل
َكى بربِة ،برِؤ مال
 برِؤ ،برِؤ نانى خةلحةمةدطوتى:
َم خةبةرى داوة ،ضما دةكرىَ كاريَكمان دةست
َ كاريَكمان دةست دةكةوىَ .دل
َال
 ئيشالنةكةوىَ .هةر دةبىَ ثةيداى بكةين.
22

َى جادةكة
وسوو زؤر بةجيَ مابوو .حةمةد طةرِايةوةو تةماشاي كرد .وسوو لةسةر خؤل
دانيشتبوو ،دةتطوت نويَذدةكا ،دادةهاتةوة و رِاست دةبؤوة.
حةمةدطوتى:
 وسوو ضتة؟. ..ئاشق عةىل طوتى:
َى باش نيية.
 بريا نةهاتبا ،بةستةزمانة حالهؤسؤك تورِةبوو:
َوةشىَ ديَتة ضوكوراوا؟ ناثياو هيَندةى جنيَو بة ضوكوراوادا ،واش هةر
 ثياو ئاوا ليَك هةلوةدوامان كةوت.
ئاشق عةىل طووتى:
 ئةو قسانة مةكة هؤسؤك .ئةو قسانة مةكة برالة ،ض بكا .وةدواى ثاروة نانيَكىكةوتووة ،بريى كردؤتةوة رِةنطة ضةند قرؤشيَكى ضنط كةوىَ ،بؤية ثيَي بة جةرطى خؤيدا ناوةو
َى نةبوونية خةرابىَ.
َى خؤى نيية؟ض قورِيَك وةسةرى خؤى بكا .مال
هاتووة .ضما ئاطاى لةحال
 با نةهاتباية ،سةطبابة. ..طةيشتنة الى وسووى.
ئاشق عةىل طوتى:
 هةستة سةرثيَ برالة .ئةوة ضت بووة ..؟َندى:
وسوو ناال
َم وا بةتووندى ليَ دةدا ،هةر مةثرسة. ..
( تا)م لة ئةذنؤيانداية .ناتوامن برِؤم .دلئاشق عةىل ضوو بن ثيلى طرت وطوتى:
 هةستة برالة .هيض نيية ،هيَندةش ناسك و نازدار مةبة.وسووطوتى:
 هيض نيية .زؤرجاران وام ليَدىَ .ثياو هةموو دةمىَ. ..ثاش ماوةيةك هةستاية سةرثىَ .ئيَوارةبوو ،خؤر دةضوو لةثشت كيَوةكان ئاوابىَ .لةالى
رِؤذئاوا داميَنى هةورةكان سوور دةضوونةوة .كةميَك لةوالى خؤيانةوة ،مةرةزةجارِبوو .لةنيَو
مةرةزةكةدا ،لةك لةكةكان لةسةر يةك الق رِاوةستابوون و دةطذ فكران رِاضووبوون ،لةوانةبوو
َتووكةكة ،بة ئةندازةى قامكيَك لة طؤلةكان هاتبوونةدةر .ئاويَكى
خةويشيان ليَكةوتبىَ .ضةل
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َويَك ،كة لةخوار مةرةزةجارِةكة بوو.
زةرد بةبن القةكانياندا دةرِؤيشت و دةضووة ناو ضاال
ئاويَكى زةردو ثيس بوو.
َوةكة دريَذبوو ،قورتةقوورت ئاوةكةى خواردةوة .وسوو نةرِاندى:
هؤسؤك لةسةر ضاال
 هؤسؤك ،هؤسؤك ،لةو ئاوةى مةخؤرةوة برالة ،ذةهريَكى تةواوة .مةخيؤوة .دةمرى.َةى بووم.
مةكة برالة مةكة .منيش لةو ئاوةم خواردةوةو تووشى ئةو حال
هؤسؤك طويَي نةداية .تيَرى ليَخواردةوة .ثاشان ئاشق عةىل ،حةمةد ،حةمة ضكؤل،
هةموو ئاويان خواردةوة .وسووش هةروا لةبةريان دةثارِايةوةو دةيطوت (ذةهرة) دةيطوت
َوةكةدا و
َم بيَ سوود بوو .ثشتيان وةضاال
َمان هةية) .بةال
(مةرطة) دةيطوت (ذن و مندال
َوةكة دةستى دادان
دانيشنت .وسووش نةيتوانى دان بةخؤيدا بطرىَ ،سةرةجنام ئةويش لةسةر ضاال
و قوورتة قوورت ،ئاوى خواردةوة.
هؤسؤك طوتى:
 وسوو ئةتؤ بؤضى؟. ..ئاشق عةىل قسةكةى ثىَ برِى وطوتى:
 كارت ثيَي نةبىَ ،ئةو بةستةزمانة ئازار مةدة.حةمةد:
َم خةبةري داوة . ..دةبيَ كاريَكى ثةيدا بكةين.
ال كاريَكى ثةيدادةكةين .دل
ََ
 ئيشالهؤسؤك:
 ثةيداى دةكةين .كاريَكى باشيش ثةيدا دةكةين . ..خةونت ديوة؟حةمةد:
َم خةبةري داوة.
 دلحةمة ضكؤل:
َى منيش . ..طاجووت . ..ئى شاخ زةرد.
 دلهؤسؤك:
 بيَدةنط بة ،بيَدةنط سةطباب.ئاشق عةىل:
 كارت بةكارى كورِةكةى نةبيَ.هؤسؤك:
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 ثياوى شيَت دةكا .ئةوة نان نيية بيخؤين ،ئةويش هؤش و بريى بووةتة طاجووت.ئاشق عةىل:
َى ثيَ ناشكىَ .بؤ ئةتؤش جحيَلَ نةبووى؟
َة ،ئةقل
 طةجنة . ..مندالهؤسؤك:
َم طاجووت هيض ،بة تةمةنى خؤم تةنانةت طويَلكيشم بة خؤمةوة نةديوة.
 بووم ،بةالئاشق عةىل:
 باشة ،ئةويش وةكو تؤ.؟هؤسؤك:
 ئةى بابة ئاشق .ئةتؤش وازمان ليَ بيَنة.ئاشق عةىل:
 بةهةرحالَ. ..َى كيَشا .ئامسان دةتطوت بؤتة فةرِشيَكى ثرِ لة ئةستيَرة .ئةوةندة
شةوداهات ،تاريكى بال
ثر ِِلة ئةستيَرةبوو ،كةوا دةهاتة بةرضاو لة ئةستيَران دروست كرابيَ.
َةكاني دةشتيَش دةيان لووراند.
هةموو بؤقةكانى نيَو مةرةزةكة ،دةيان قريِاند و ضةقةل
ليَفةكانيان وةبن سةري داو ليَي دريَذبوون .تةثؤش بةكؤمةلَ و وزة وز ،وةكو هةوريَكى
رِةش ،هيَرشيان هيَناو بةسةرياندا بارين .دريَشووكةكانيان وةكو دةرزى ،لةسةر جلكةكانيانةوة
ثيَوةى دةدان .هةرضةند ئةم تةنيشت و ئةو تةنيشتيان كردو تةثؤيان لةخؤ دةركرد،
بيَسوودبوو.
تةثؤ بةهةر شويَنيَكى وةدةدا ،بلؤقى دةكرد ،ئةوانيش كرِةكرِ خؤيان دةخوراند.
وسووطوتى:
َدةوةشيَنن،
 طوىَ بطرن .بةو شيَوةية ناتوانني بنووين .ئةوانة تابةيانى لةبةريةكمان هةلتةثؤى ئيَرة وةكو سةط بنيادةم دةطةزن .بيَسوودة ،ئاورى بكةنةوة ،كاتيَك ئاطر هةبيَ نايةن.
َديَن.
َيَ هةل
لةبةر دووكةل
هؤسؤك:
 رِاست دةكا ،منيش دةزامن .منيش هاوينيَكى لة ضوكوراوا بووم.هؤسؤك باوةشيَك قالؤرى هيَنان و لةنيَوةرِاستيَي دانان .شقارتةيةكى ليَدا ،ئاورةكة
َيَسةى سةند .كويَرةرِيَيةك كة لةوالى ئةوان بوو ،وةكو طوريسيَكى سثى رِووناك بوو .ئاوى
بل
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َةكةش رِووناك بوو .كاتيَك وسوويان لةبةر رِووناكييةكةدا بينى ،ترسان .زةردو ئيشك بوو،
ضال
دةمارى دةموضاوى دةرثةرِيبوون .زاري داثضرِيبوو.
هؤسؤك طوتى:
َني ئاطرةكة بكوذيَتةوة.
َديَن .تا بةيانى ناهيَل
 تةثؤ لةبةر رِووناكي هةلئاشق عةىل:
َني بكوذيَتةوة.
 ناهيَلهؤسؤك:
 تةثؤى ضوكوراوا. ..ئاشق عةىل:
 دةزامن . ..رِؤذيَك رِؤذطاريَك كورِة هةذاريَك هةبوو. . ..هؤسؤك طوتى:
َيَ .لةوةتةى هاتووينة ضوكوراوا ،نة ئاوازيَكت طوتووةو نةسازيَكت ليَداوة.
َيَ ئاشق بيل
بيلئاشق عةىل:
 رِِِاست دةكةى.َندى:
وسوو ناال
 ئاى . ..ى ى ى. ..ئاشق عةىل:
َ ضاك دةبييةوة برالة.
َال
 ئيشالهؤسؤك باوةشيَكى ديكةشى قالؤرهيَنان و خستيية سةر ئاطرةكة .لةبةرطةرماى هاوين و
طرِى ئاطرةكة ،بة جؤطةلة ئارةقيان دةرِشت .هؤسؤك دةستى لةسةر شانى ئاشق عةىل داناو
طوتى:
 ئاشق عةىل ،برالة ،دة تةواوي كة.َةكردو داستانةكةى دةست ثيَكرد:
َطرت ،خؤى طرمؤل
ئاشق عةىل سازةكةى هةل
َكى دةوروبةرى ئيَمةبوو ،ئاشقى كضيَك بوو ،بابى كضة رِازى
 كورِة هةذاريَك هةبوو ،خةلنةدةبوو ،دةيطوت( :دوو هةزار لرية شريبايي بيَنةو كضةى بةرة ) . ..كورِةش ،هةذارو
َةهاى سالَ وةكو سيَبةر ،بةدواى كضةوة بوو.
ثةريَشان ،موحتاجى ثاروة نانيَكى بوو .سال
كضةش ئةوةندة هؤطرى كورِةي بوو ،هةرمةثرسة .شةويَكى كورِة دةستى كضةى طرت و طوتى:
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(وةرة بابرِؤين بؤ ضوكوراوا ) .هاتنة ضوكوراوا ،كورِة طةجنيَكى بيَ ئةزموون بوو .لةترسى
َةت ،نةكا بيانبيننةوةو ليَكيان دابربِن ،بةرِؤذ خؤيان دةشاردةوةو شةوانةش
ثياوانى دةول
َةمةندبوو ،لة هةموو جيَطايةك ثياوى خؤى هةبوون.
دةرِؤيشنت .بابى كضةى كابرايةكى دةول
كورِة بةرِؤذ كضةى دةشاردةوةو بؤ خؤيشى ،بؤ ئةوةى ثاروة نانيَكى ثةيدابكا ،دةضووة
َكةيةك دةشاريَتةوةو
ديَهاتةكانى دةوروبةر .رِؤذيَك كضةى لةثةنا مةرةزةجارِيَك ،لةنيَو قوول
بؤخؤيشى وةدواى نانى دةكةوىَ.
كاتيَك دةطاتة ئةو شويَنةى كضةكةى ىلَ شاردبؤوة ،تاريك دادىَ ،سةير دةكا كضة نةماوة.
َم شويَنةواريَك لةكضة ثةيدا ناكا .تا بةيانى لةو دةوروبةرانة
هةموو جيَطايةك دةثشكنىَ ،بةال
َدةوةريَنىَ و هاواردةكا(:جةننةت،
دةطةرِيَت و دةخوليَتةوة .تا بةيانى ئةشكى سوور هةل
جةننةت!) جوابيَك نابيستىَ .كاتيَك هةوا رِوون دةبيَتةوةو ضاو ضاوى دةبينىَ ،دةطاتة
َكةيةك ،مشتيَك ئيَسكى سثى دةبينىَ . ..لةوالش
جيَطايةك تةماشادةكا لةناو قوول
كةزييةكانى وةكو دوو رِةمشارو لةاليةكى ديكةش جلكة وجنرِ وجنرِةكانى ئةو . . ..كورِةش
َى لةدةست دةداو شيَت دةبىَ . ..دةيانطوت كضة تةثؤ،
كاتيَك ضاوى بةوانة دةكةوىَ ،ئةقل
ثارضة ثارضةيان كردبوو ،خواردبوويان .ئؤبالَ بةستؤى ئةوةى ليَم بيستووة. ..
هؤسؤك طوتى:
 رِاستة .ئيَستا ئةطةر ئةو ئاطرة نةباية ،ئيَمةشيان ثارضة ثارضة دةكرد. ..حةمةد:
َيان دةكردين و دةياخنواردين.
 هةر بةزيندوويي كةولئاشق عةىل:
كورِة لةثةنا ئيَسكةكان دانيشت و كةزييةكانى كضةى بةدةستةوةطرت و سةردوولكةيةكىدةستثيَكرد. ..
هؤسؤك طوتى:
َىَ.
َىَ ،دةبةرمترم ئاشق بيل
 بيلئاشق عةىل سازةكةى بة سنطيةوة نووساندو بةسةريدا نووشتايةوة ،سازةكة وةزمان هات
َى بةردةدا،
َة .ئاورى لةدل
َكرد .دةنطيَكى هةبوو ،دةتطوت دةنطى ئاشق فةيسةل
و ئاشق تيَيهةل
َدةكيَشا.
ئاشق دةيضرِى و حازريانيش سةرتاثاى لةشيان ببوونة طوىَ .تةنيا ئاخيان هةل
طؤرانييةكة تةواوبوو ،ئاشق عةىل طوتى:
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 كورِة كةزيية رِةشةكانى بةدةستةوة طرت و رِؤيشت .دىَ بةديَى ضوكوراوا طةرِا ،تووشىَك
هةركةسيَك با ،ضريؤكى خةم و ثةذارةى خؤى بؤ دةطيَرِايةوةو الوانةوةى دةست ثيَدةكرد ،خةل
َيان دةبوو بة ئاو .خوا بة نسيبى دوذمنى ئينسانيشى نةكا. ..
دل
َةيةك.
َؤل
ثاشان ئاشق وةذان كةوت .سازةكةى بة سنطييةوة ناو زياتر كؤمبؤوة ،بوو بة طل
َةكةى،
َةى ليَهات .دةنطة بة سؤزو زةنطول
هةموو لةشى بة ئةندازةى ،منداَليَكى ثيَنج سال
شةثؤل شةثؤل سةرتاسةرى ضوكوراواى ثرِكرد .دةنطةكة كزدةبوو ،بةرزدةبؤوة ،خةمناك دةبوو و
دةطريا .لة كويَرةوةرى دةدوا ،لة ئةشق ،لة مةرط و نةبوونى ،لة سيل و نؤبةتىَ دةدوا.
َى شريةخؤرةو لة تةنيايي و ئاوارةيي دةدوا .لة(قيزل ئريماق) و سةحيان و جةيهان و
لةمندال
ضوكوراوا دةدوا .لة تةثؤو لة تراكتؤرى بيَدين و ئةو دنيا ويَرانة دةدوا .لةكيَوة ثرِ لة بةفرو ثرِ
لة سونبوول و ئاسكة ضاو رِةشةكان و لة زةوى و لة زؤردارى دةدوا .تا سيوادى بةياني دا هةر
َيكرد .سازةكةى بة هيَواشى
َطةرِاو نةسيمى بةيانى هةل
َت ئامسان سوورهةل
ضرِى .لةالى رِؤذهةال
َنياو رِووناك بوو.
لة ثةنا خؤى دانا .ئيدى ليَوى ليَك نةكردنةوة .رِوخسارى هيَمن و دل
طوتيان:
َشادت بكا .يارِةببى نةبوو نةبي و ئةوةى دةستى بؤ دةبةى ببيَتة
 ئاشق ،ئاشق ،خودا دلزيَرِ.
َيان كردبوو ،هةروا دايسا .وردة وردة
لةوىَ وةرِيَكةوتن .لةدواى خؤيان ئةو ئاطرةى هةل
َدةستا .ئةو طوندةى ثيَيدا
ئاورةكة ،لةبةرضاوان ونبوو ،لةدوور رِا دووكةَليَكى باريكى ليَهةل
َةيان ثيَدادابوون .سةربانةكان طياى
تيَثةرِين(ئاق كوى) يان ثيَدةطوت .ديوارى خانووةكان تةثال
َو ببوون.
َوكردبوونةوة .خانووةكان لة بنارى كيَوةكة ،ليَك بال
وشك و قاميشيان ،لةسةر بال
لةثشت سةرى وانيشةوة ،رِةوة سةطيَك بة وةرِينةوة دةهاتنة ثيَش .كاتيَك بة ثيَش
كاولةخانووييَكدا تيَدةثةرِين ،ثريةثياويَكى ثشت ضةماوةى ضاورِيثؤقاوى بانطى كردن و طوتى:
 سةالم.طوتيان:
 سةالم.ثرسى:
 لةكويَرِا هاتوون و بؤ كوىَ دةضن؟َمى دايةوة:
حةمةد وال
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 لة(ئوورؤم) رِا هاتووين وبة دواى كاردا دةطةرِيَني. كار بةرى ض داريَكة . ..ئةطةر دةتوانن برِؤن ثةيداي كةن.حةمةد:
َ ثةيداي دةكةين.
َال
ئيشال
ثريةثياو:
 ضوكوراوا ئيدى ضوكوراواى جاران نيية .تراكتؤر هةموو جيَطايةكى ثرِكردووة.ئاشق عةىل:
 خوا بؤ خؤى بة هاناى فةقريو هةذارانةوة بىَ.ثريةثياو:
 ئامني ،ئامني .خودا رِةحم بة هةموومان بكا. خوداحافيز.ثريةثياو ثيَشى ثيَطرتن و طوتى:
ََطةيةكى هةية ،السكةكانى بةسةريةكدا كةوتوون .دةرِاسة ناتوانىَ
 ئةوة(وةىل) كورِم ،كيَلَكى كويَستانىَ درويَنةكةرى باشن.
بةرهةمى بةسةريةكداكةوتوو ،بدرويَتةوة .ئيَوةى خةل
حةمةد:
َىَ .درويَنةكةرى باشني.
بةلهؤسؤك:
 درويَنةى دةكةين.حةمة ضكؤل:
 ئةمنيش درويَنةى دةكةم .ئى شاخ زةرد ،وةكو تيشكى مانط. ..ئاشق عةىل:
 ديارة تؤش درويَنةى دةكةى .ضما تؤ ضت لة ئيَمة كةمرتة؟َى وةىل .وةرطيَرِكةكة طوتى:
ثريةثياو وةرطيَرِكةيةكى رِةطةلَ خسنت و ناردنيية مال
 كاك وةىل ،ئةوانة بابت ناردوونيية الى تؤ ،درويَنةكةرن .بابت طوتى زؤرباش درويَنةىدةكةن .رِاست وةكو دةرِاسة . ..ئةدى. ..
َدةكيَشا ،لةوىَ دووركةوتةوة.
َة رِةشة درِاوةكةى هةل
ثاشان لةكاتيَكدا ثانتؤل
وةىل طوتى:
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 ضةندم ليَوةردةطرن.ئاشق عةىل:
 با جارىَ ضاومان بة زةوييةكة بكةوىَ.َطةكة .طةمنيَك بوو تةقريبةن بيست دؤمنيَك
ثاش ئةوةى ئاويان خواردةوة ،ضوونةسةر كيَل
دةبوو .هةموو طةمنةكة وةكو حةسري بةسةر زةوييةكةوة رِاخزيبوو .تةنانةت السكيَكيشى بة
ثيَوةنةبوو.
ئاشق عةىل طوتى:
 حةيف ،لةبةين ضووة.وةىل طوتى:
َينط نةيدةتوانى ليَي دةرضىَ ،نسيبيش
 كاتيَك خودا نةيدا نابيَ .داهاتيَك بوو ثلئةوةبوو .السكة طةمنةكان دةتطوت قاميشن .هةموويان بةسةريةكداكةوتوون ،باش بوو هاتن.
َند .دةست بةجىَ داسةكانيان سوين
درونةوةى بيست دؤمن زةوييةكةيان ،بةبيست لرية خةمال
و وةنيَوى كةوتن.
حةمةد طوتى:
َم خةبةري داوة؟ تةماشاى ئةو
 نةمطوت؟ نةمطوت كارمان دةست دةكةوىَ؟ نةمطوت دلضوكوراوايةى كةن . ..برِوانن ضةند طةورةية؟ضما دةكرىَ ليَرةكار دةست نةكةوىَ .هةر ئةوةندة
بةسة كارت ثيَبكرىَ.
هةموويان سةرطةرمى كاركردن بوون و خيَرا خيَرا ،دةيان دروو .وسوو لةسةر بةرديَك
َة كردبوو .داسةكةى ئةو حةمة ضكؤل درويَنةى ثيَدةكرد .كاتيَك
دانيشت بوو ،خؤى طرمؤل
وةىل بةرةومالَ دةرِؤيشتةوة تا خواردنيان بؤ بيَنىَ ،حةمة ضكؤل بة هيَواشى ليَي نزيك بؤوة،
تفى زارى قووتدايةوةو طوتى:
 مامة هةقى منيش دةدةى؟ . ..دوو طاجووتى شاخ زةرد . ..وةىل ثيَي سةيربوو .رِووىلة درويَنةكةرةكان كردو طوتى:
 ئةوة دةيةويَت بَلىَ ضى؟ شيَتة.؟ئاشق عةىل:
َة.
 طويَي ليَ رِامةطرة ،مندالحةمة ضكؤل بة تورِةيي طةرِايةوة ناو طةمنةكة.
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هؤسؤك طوتى:
 ضت بة كاك وةىل طوت كورِة؟ . ..تووتكة سةط. ..ئاشق عةىل طوتى:
َيَ ضى .حةمتةن ثرسيوية ضوكوراوا ضةندةى تراكتؤر ليَن . ..دةتةويست ضى
دةتةويست بلليَ بثرسىَ! . ..وانيية حةمة؟. ..
حةمةضكؤل طوتى:
 بةَلىَ ئةوةم ليَ ثرسى.تا ئيَوارىَ بيَ ئةوةى ثشت رِاست بكةنةوة ،درويَنةيان كرد .خؤر تيشكى بةسةردا
دةباراندن.
درويَنةكردنى بةرهةمى رِاخزيو ،زؤر بةزةمحةتة .ثشتى ئينسانى دةشكيَنىَ .ئيَوارىَ وةىل
لة ستَليَكدا شيَوى بؤ هيَنان .دانيشنت و بة ئيشتياوة نانةكةيان خوارد .تةنيا وسوو هيضى
نةخوارد .ئةوةندةى لةبةرى ثارِانةوة بيَسوود بوو.
دواى ئةوةى نانةكةيان خوارد ،هيض رِانةوةستان و دةستيان ثيَكردةوة .وا وةنيَوى كةوتبوون
و دةيان دروويةوة ،كة دةرِاسةش ثيَيان رِانةدةطةيشت .الى رِؤذئاوابوون ديتيان وسوو هات .بة
تورِةييةوة داسةكةى لةدةست حةمة ضكؤل دةرهيَناو دةستى ثيَكرد .تةواوى لةشى دةلةرزى.
ثيَيان طوت:
 تؤ نةخؤشى وسوو ،خراثرت دةبى .مات و ثةريَشان لة نيَوةرِاستى ضوكوراوا دةميَنييةوة.ئةتؤ مةدروو .ئيَمة لةداهاتةكةمان بةشى تؤشى ليَدةدةين .خؤكةرنني .هةرضؤنيَك بيَ ئيَمةش
ثياوين.
َيَنىَ بة لةرزو هةناسةبرِكيَوة
وسوو طويَي نةدانىَ .هةروا بيَ رِاوةستان ،بيَ ئةوةى سةرهةل
درويَنةى دةكرد .لةناكاو بةالداهات و داسةكةى لةدةست بةربؤوة .ئاشق ضوو وسووى
رِاستكردةوةو طوتى:
 مةكة برالة ،تؤ نةخؤشى.وسووى بردة دةرةوةى ثةريَزةكةو بؤ خؤى طةرِايةوة.
هؤسؤك ئاورى طرتبوو:
َةوة دةمطوت ئةو داسةى لةسةري رِاكيَشم .ئاخر
 كاتيَك ئاوا خؤى تووش كرد ،لةدلسةطباب ،كاتيَك دةزانى نةخؤشى و خةريكة دةمرى بؤضى وةدوامان كةوتى؟ . ..لة شويَنى
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َى طيانى ئيَمةو خؤمان
خؤت كةوتباى . ..لةديَي مابايةوة .نةك هاتباية ئيَرةو بووباى بة بةال
َواسى .ئيَمة بؤ خؤمان. ..
ثيَهةل
ئاشق عةىل تورِةبوو طوتى:
 هؤسؤك ،تؤ ضيت لةطيانى ئةو بيَ نةوايةى دةوىَ؟ . ..خؤ بة نان و ئاوى ئيَمة نيية.ضيت لةطيانى بنيادةميَكى نةخؤش دةويَت برالة.؟ بؤ خؤت دةبينى كة خوا طرفتارى كردووة،
ئيَمةش طرفتارى بكةين؟. ..
هؤسؤك طوتى:
َةوة دىَ درويَنةى دةكا .ئةوة
 النى كةم وةك بنيادةمان لةسةرثيَي خؤى رِاوةستىَ .بةو حالخةريكة دةمرىَ واش درويَنةى دةكا . . ..ضما ئةو نةبوو ثيَشى ثيَطرتني و دةيطوت ضوكوراوا
جةهةننةمة مةضوون .ئيَستاش. ..
َم نةيانتوانى تةواوى بكةن .داسةكانيان دة ثشتيَوةكردو
تا خؤرئاوابوو درويَنةيان كرد .بةال
َيكردبوو .وةىل بةرِةيةكى لةثيَش دةرطا رِاخست و
بةرةو ئاوايي طةرِانةوة .رِؤذبايةكى تووند هةل
لةسةرى دانيشنت .لةواليان مانطايةك طؤمليَك طياى تةرِو تازةى لةدةمدابوو ،طويَلكةكةشى بة
َوببؤوة.
طوانةكانييةوة نووسابوو ،رِايدةكيَشاو شريى دةخوارد .بؤنى تووندى طيا بال
وةىل لةقاثيَكى طةورةدا برِويَشى هيَنا ،لةنيَوةرِاستى دانا .برِويَشةكة بيَ رِؤنبوو .طويَيان
نةداية ،بةثارووى طةورةوة خوارديان.
َة ساواكةى لةثةنا
ذنةكةى وةىل زةيستان بوو ،لةذوورىَ لةنيَو جيَطادا دريَذ ببوو .مندال
َى ديكةشى هةبوون ،هةر سيَكيان
خؤى لةسةر بيَذينطيَك ،دريَذكردبوو .وةىل سىَ مندال
َدةلةرزين .حةمة ضكؤل كاتيَك وةذووركةوت هةمووى ضاوثيَكةوتن.
نؤبةتيَيان ليَ بوو هةل
وسوو شةويَش نانى نةخوارد .دانةضؤقةيةكى طرتبوو ،هةر مةثرسة .دةتطوت لةرِيَطايةكى
َند.
َيان ليَ دةكرد .بيَثسانةوة دةيناال
ثرِ لة بةرد ،ئةسث ضوارنال
هؤسؤك طوتى:
َىَ ئةمن ئيَستا ضى بكةم؟ئةو ثياوة خةريكة شيَتم دةكا .لةنيَوةرِاستى ضوكوراوا
 باشة بلطريمان خواردووة ،بة نةخؤشيَكى ثةككةوتةوة.
ئاشق عةىل طوتى:
 ثيَش بة ضارةنووس ناطريىَ .ئةوةى دةبىَ بيبَ ،هةر دةبيَ .دةبيَ دان بةخؤماندا بطرينبرالة .ض كاريَكى ديكةمان لةدةست ديَت.؟ . ..
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َةكةشى هيَناو
وةىل جيَوبانى ذنةكةى هيَنايةدةرو لةثيَش دةرطا رِاخيست ،بيَذينطى مندال
َى كردو تةثوتؤزى بةسةر جيَوبانةكاندا وةركرد.
لةثةناي دانا .رِؤذبا هةل
كريَكارةكانيش ليَفةكانيان ليَك كردةوةو لةسةر بةرِةكة ليَي دريَذبوون .ئةواني دي كة
نووستبوون ،ئاشق عةىل و وةىل بة يةكةوة قسةيان دةكرد .وةىل طوتى:
 ليَطةرِيَ با بيَو زةوييةكةم ليَوةستيَينَ .ليَم وةستيَينَ و نةجامت بيَ . ..تؤ وةرةوكويَرةوةرى ببينة ،نة دةستت مبيَنن ،نة نينؤك و نةددان و نة ثيَ ،ئةوكاتيش نيوةى
َؤثة ئارةقيَكى لةسةر نةرِشتيبَ .ئاخر شتى وا
داهاتةكةت دةمستىَ كةسيَكى كةى ،كة دل
دةبيَ؟ ئةطةر مرؤظ هيضى نةبيَ هةزار جار باشرتة .لةبرسان مبرى باشرتة .زةوييةكةم
ليَوةستيَنىَ و نةجامت دات.
َمى دايةوة:
ئاشق عةىل وال
َةضووى ،زةوى شتيَكى ديكةية.
 ئةو قسانة مةكة برا .تؤ بة هةلوةىل:
َكى ديكة بيَ ئاوا ئةسريت دةكا .ليَرة
َم ئةطةر ئى خةل
 بةمةرجيَك ئى خؤت بيَ .بةالئةمن طيانى خؤمى لةسةر دادةنيَم ،ئاغا هةر ئاطاشى ليَ نيية .تةماشاكة ،بؤ خؤت حالَ و
رِؤذطارى من دةبينى . ..ليَطةرِىَ بابيَ زةوييةكةم ليَوةستيَينَ و نةجامت دات .سةرةجنام درةنط
يا زوو ليَم دةستيَنيَتةوة .لةوةتةى تراكتؤر هاتوون ،ئةوانةى وةكو من نيوةى داهاتيان
وةردةطرت هةموويان لةبةين ضوون .تةنيا من ماوم ،مبرم و نةجامت بيَ ،هةرضى بةسةرم بيَ لةو
ذيانةى باشرتة. ..
َم ئاشق كة زؤر ماندوو ببوو خةوى ليَكةوتبوو
وةىل هةروا قسةى دةكردو جنيَوى دةدا ،بةال
هيضى نةبيست.
رِؤذى دوايي الى نيوةرِؤية ،لةدرويَنةكة بوونةوة .داواى ثارةى وردةيان لة وةىل كرد،
ثارةكةيان برايانة لةنيَو خؤيان دابةش كرد .وسوو ثارةكةى وةرنةدةطرت .ئاشق عةىل رِةنطة
سةعاتيَك زياتر لةبةرى ثارِابيَتةوة ،تاتوانى ثارةكةى ثيَوةربطرىَ و لةطريفانى هاويشت.
َةتيَكى سةيرى ثةيداكرد .ثارةكةى
حةمة ضكؤل هةركة ثارةكةى خؤى وةطرت ،حال
َى دةسورِاندو تةماشاى دةكرد .لة طريفانى هاويشت و هيَنايةوة دةرىَ
بةدةستةوة طرت و هةل
وتةماشاى كرد .ثاشان وة حةمةدى دا .ماوةيةك ليَي وةرطرتةوة .دووبارة ويَي دايةوة.
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ئةوجاريش ليَي وةرطرتةوة ،ثاشان لة طريفانى هاويشتةوة .بة هيض جؤريَك دةستى لةناو
َى نةدةهيَنادةر.
باخةل
تةنيا جارجار ثارةكةى دةرديَناو تةماشاى دةكرد .دةضووة ثةنا حةمةدو دةيطوت:
 مام حةمةد .جووتيَك طا دةكرِم ،ئى شاخ دريَذو دةيبةمةوة طوندةكةى خؤمان. ..َم ئاشق عةىل
هؤسؤك لةدةست حةمة ضكؤل توورِةببوو ،خةريك بوو ليَى بدا ،بةال
نةيهيَشت.
ثاشان طةرِايةوة سةر حةمة ضكؤل و ثيَي طوت:
 ها حةمةد ،ئةتؤش هيَندة نةدى بدى مةبة.حةمةدطوتى:
 ئةمن ثيَم نةطوتن كارمان دةست دةكةوىَ و ثارة ثةيدا دةكةين .ئةمسالَ ثارةى باشَم واخيةبةرداوة.
ثةيدا دةكةين؟ ئةمن دل
َةكانى و بزنة كورىَ لةبريخؤى بةريَتةوة.
نةشى دةتوانى بةهيض شيَوةيةك ،مندال
لةوة بةدوا سةرتاسةرى ضوكوراوايان بةثيَ تةيكرد ،زؤر شتيان ديت و بةسةر زؤر
رِووداوانيشدا تيَثةرِين .ديَيةك نةما سةرى ليَنةدةن و ئاغايةك نةما لةبةرى نةثارِيَنةوة .لة
ضوكوراوا هةَلَدةسورِان و هةروا دةرِؤيشنت.
رِؤذيَك لةناكاو لةقورِى ميَرطيَك كةوتن .تازة لة شؤفريى ئةو تراكتؤرةى كة نةجاتى دان،
زانيان كة ئيَرة زةلة.
كريَكارانى بيَكار ،دةستة دةستة لةو دةشتة سةرطةردان مابوون .هةموويان وةكو ئةوان
َةكةيان
هةذارو برسى ،هةموويان وةكو ئةوان طيَذو خةفةتبار بوون .لةو جادانةى كة خؤل
َبةى طةورة،
دةطةيشتة ئةذنؤيان ،تراكتؤرى شني و سوورو قاوةيي و دةرِاسة و طةال
بةتةثوتؤزكردنةوة تيَدةثةرِين .بة ئةندازةى ئةنطوستيَك تؤزيان لةسةركةوتبوو ،رِةنطة
َةدا زؤر بة زةمحةت ليَك دةكرانةوة.
َةكةيان لةذيَر ئةو خؤل
ئةسل
َة بوون .طيا
تةواوى ئةو دةشتة لةذيَر نؤبةتيَدا دةلةرزى .رِوخسارى مرؤظةكان ،زةردو رِةقةل
َثرِوكابوون و رِةنطيان طؤرِابوو .سةرانسةرى دةشتةكة
َى السكةكان هةل
وشك ببوو ،طةال
رِةنطيَكى زةردى سووتاوى هةبوو .زؤر مردوويان دينت ،كة لةسةر جادةكة كةوتبوون .لةيةكيَك
َى جادةكة لةشى داثؤشيبوو ،رِوخسارى مردووةكة
لة ئيَوارةكان مردوويةكيان ديت ،كة خؤل
َكرابوون و ثيَيةكانى رِؤضووبوون.
َةكةدا رِةنطى كارةبايي دةنواند .بةلةكةكانى هةل
لةذيَر خؤل
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َكةكة لةدواى هاتنى تراكتؤرةكان ،لةناكاو طؤرِابوون وجؤريَكى ديكةيان ليَهاتبوو.
خةل
تةنانةت تةماشاى رِوخسارى كةسيشيان نةدةكرد.
ئةو تراكتؤرانة كة نةياندةزانى ضييان ليَبكةن ،بة ناضارى دةيان ثةرسنت.
ئاغايةكى طةجنى يةكيَك لةطوندةكان ،بةبيَ هيض هؤيةك تفى لةرِووى ئةوان كردو بة هةموو
ئةوكريَكارانةى كة ئةوسالَ رِذابوونة دةشتىَ ،سووكايةتى ثيَكردن .هؤسؤك ،ئةطةر ئاشق عةىل
ثيَشى ثيَ نةطرتبا ،ثارضة ثارضةى كردبوو .لة توورِةييان سةرى لةقةدى دارتووةكانى قةراخ
َندو
َكانيان لةخؤلَ دروست كراون .هاوارى دةكردو دةيناال
جادةكة رِادةكيَشا ،كة دةتطوت طةال
جنيَوى بة ضوكوراوا دةدا.
دووبارة شتى زؤريان ديت .رِووداوى باوةرِثيَنةكراويان لةدواى خؤيان بةجيَهيَشت .دوو
َيان شثرزة بوو .ضووة ديَهاتةكان سازى
رِؤذان بة برسيَتى مانةوة .ئةطةر ئاشق عةىل نةبا ،حال
ليَداو نانى وةرطرت .ئةطةر جارى جاران باية ،ديَهاتييةكان هةرضةند طرفتاريشبان ،ئةويان
َم ئيَستا تةنانةت تةماشاشيان نةدةكرد .جاران لةبةرى دةثارِانةوة ،كة
لةسةر ضاوان دادةنا .بةال
سازيان بؤ ليَدا.
َةكةى كردبووة قورِ .دةتطوت لةنيَو زؤنطاو
لة تةثو تؤزدا نقووم ببوون ،ئارةقى ثشتيان خؤل
هاتوونةدةر .ئةوةى نةيان ديتبوو ،ديتيان ،ئةوةى بةسةريان نةهاتبوو ،بةسةريان هات.
َوى و ئاغاى زؤردارو ئةو
ئاشق عةىل زؤرى طؤرانى لةسةر رِةنج و ئازارو جادةى خؤال
تةثؤيانةى كة وةكو مار ثيَوةدةن ،سازكردن.
َى دةبرذاو لةخةم وخةفةتان
دةنطى ئاشق وا خةمناك ببوو ،كة هةركةسيَك طويَي ليَباية ،دل
َى دةدا.
جينطل
َى هيض
َيَم و نةئيَوةش هيض ببيسنت .دل
َم لةبارةى وسووى .باشرت واية نة من هيض بل
بةال
َى بنيادةم ئةطةر بةرديش بيَ ،كة ضاوى ثيَبكةوىَ دةبيَتة ئاو.
كةس تاقةتى بيستنى نيية؟ دل
َة ثةريَشانة ،خؤى بةدواياندا رِاكيَشا .جارجار تةواوى لةشى لة(تا)
دوو حةوتوان بةو حال
ئاطرى دةطرت و جارجاريش خةريك دةبوو رِةق بيَتةوة .دةتطوت لةنيَو بةفرى كويَستانيَية.
َبيَنيَتةوة .تةنانةت ثاروة
دواى دوو حةوتوان ،ئيدى نةيتوانى يةك هةنطاويش هةل
نانيَكيشى نةخوارد .بة ثيَضةوانة تا دةيتوانى ئاوى ضوكوراواى دةخواردةوة ،كة وةك خويَن و
رِةملَ وابوو.
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َيان دةكردو لةطةلَ خؤيان
ببووة ثارضةيةك ئيَسك و ثيَست .هاورِيَكانى بة نؤرة ،لةكؤل
دةبرد.
َدةطرت ،ضونكة لة هةمووان بةخؤوةتر بوو.
هؤسؤك لة هةموان زياترى هةل
وسوو دةيطوت:
َن و برِؤن .بوومةتة بار بةسةر ئيَوة .ليَم طةرِيَن با وةك ئةو مردووانة
 ئةمن بةجيَبيَللةذيَر خاكى ئةو جادةية دفن كريَم.
ئةوان هيض طويَيان بة قسةكانى نةدا.
لةثيَش هةموواندا هؤسؤك وةخةبةرهات .دةستةطةورةكانى كردنة مشت و ضاوةكانى ثيَ
َؤفني .هةموو لةشى دةلةرزى .ثاشان ئاشق عةىل وةخةبةرهات ،دواى ئةويش حةمةد..
َطل
هةل
َةى دةهات.
َندبووى ،ئيَستاش بة ئارامى نال
وسوو تا بةيانى بةخةبةربوو ،بةردةوام ناال
َى دانابوو
ددانةكانى بةسةريةكدا رِةق ببوون .حةمة ضكؤليش دةستى رِاستى لةسةرباخةل
َيَك. ..
لةسةرى نووستبوو،دةتطوت هةناسةى ىلَ برِاوة ئارام و هيَدى وةكو مندال
َةشيَرةكانى
سةرتاثاى لةشيان بة شةومنى بةيانى تةرِببوو .ضوكوراوا وةخةبةرهاتبوو ،كةل
طوندةكةى نزيكيان خويَنديان .ثاشان سةروسةكوتى تراكتؤرةكان دةركةوتن .دوايي
َك و دةنطةكانى ديكة رِؤذيان كردةوة.
دةنطةدةنطى خةل
َطةكة تروسكانةوة .لةدووريرِا ،لةثشت
َى كيَل
ثاش كةميَك مذيَكى نةرم هةستا .قةسةل
َةنووريَك دةركةوت .بيَرةيان دةطوت خاكى(يورةيري) .خاكى ئةو يورةيرية،
كيَوى(طاور) تؤثةل
وةكو لةشى ئافرةتيَكى طةنج طةرم و نةرمة .ئةو خاكة بةرديشى ىلَ دةرِويَن .بةرهةميَكى
َنطى ىلَ دةرناضىَ .دةنكة تؤويَك ،سى هةتا ضل تؤوى دةدا .لة ثايزدا كة
َيَن ثل
دةدا ،وةكو دةل
قؤزاخةكان دةتةقن ،سةرانسةرى خاكى يورةيري يةكثارضة سثى دةضىَ.
هؤسؤك نووكة ثيَيةكى طةياندة حةمة ضكؤل و طوتى:
َوو!
 هةستة ،تووتكة سةط! هةتا نيوةرِؤ دةنوىَ .ئيَستا لةسةر ئيَمة بؤتة كةكيك ئؤغلئاشق عةىل طوتى:
َم بريا ئةوةشت نةبا.
 هؤسؤك هةموو ئاكارت باشن ،بةالهؤسؤك طوتى:
 برِوانة ئاشق .دةبةرمترم ،برِوانة ضؤن نووستووة .ثارةكةى لةطريفانى ناوةو دةستيشىلةسةر داناوةو لةسةرى نووستووة .ئيَستا وةرةو توورِة مةبة! وادةزانىَ ئيَمة هةموومان دزين.
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ئاشق طوتى:
 هةموو ئاكارت باشن .هؤسؤك . . ..كورِةكة ثارةى بةخؤيةوة نةديوة . ..خؤ بةزؤرىنيية . ..نةيديوة. ..
حةمة ضكؤل بة توورِييةوة لةخةو هةستا.
َم حةمةد بةهيض جؤريَك ليَيان
ئيدى بيَزارببوون .دةميَك بوو برِياريان دابوو بطةرِيَنةوة ،بةال
نةدةطةرِا .تا دةيانويست بةرةو طوندةكةيان بطةرِيَنةوة ،حةمةد لةدوورةوة طونديَكى دةديت و
دةيطوت( :ئيَستا وةرن با سةريَكيش لةو ديَية بدةين ،حةمتةن لةوىَ كاريَكى ثةيدادةكةين) .
بة ثارِانةوة دةيربدنة طوندةكة .بةو شيَوةية لةوانةية دة جارانيش ،ئةوكاتةى دةيانويست
بطةرِيَنةوة بؤطوندةكةيان ،حةمةد طيَرِابنيةوة .ئةو رِؤذة ئاخرين رِؤذبوو ،ئيرت طةرِانةوة نةبوو،
َة زارو ثةريَشانةوة ،لة ضوكوراوا سةرطةردان خبوليَنةوة.
كارنةبوو .بؤضى بةو حال
حةمةديش ئوميَدى نةمابوو .ملى بةالوة نابوو ،طوتبووى( :هاورِيَيان با برِؤين ئيدى هيض
كاريَكمان لةدةست ناية .باوةطةرِيَني) .
َى كرد.
وسوو لةسةر عةرزى ليَي ختيَلَ ببوو .هؤسؤك رِاستى كردةوةو لةكؤل
َةوة طوتى:
َيَك كة ليَي ضاوةرِوان نةدةكرا ،بة نال
وسوو بة هةول
َكييةوة بطةرِيَم .بوومةتةبار
َى خةل
 دامنىَ خوارىَ . . ..ئيدى بيَزاربووم ،لةوةى بةكؤلبةسةر ئيَوة.
دامنىَ خوارىَ .بؤ خؤم دةرِؤم . ..دامنىَ خوارىَ.
دةست و القى رِادةوةشاند .ليَكدا ليَكدا القةكانى لةرِانى هؤسؤكى دةدان.
 دامنىَ خوارىَ ،دةنا دةمرم.ئاشق عةىل طوتى:
 مةكة برالة .تؤ تاقةتى رِؤيشتنت نيية .مةكة . ..برِوانة ئةوة خةريكني دةطةرِيَينةوةطوندةكةمان.
َالى
وسوو طويَي نةداية .هةروا دةست و ثيَي رِادةوةشاندن .هؤسؤكيش توورِةبوو ،بةرِةل
كردو وةرِيَكةوت.
َةكةى ديكةي طرت و بةدواى هؤسؤكدا
حةمةد قؤَليَكى طرت و ئاشق عةليش قؤل
َن و ليَكدا ليَكدا
وةرِيَكةوتن .وسوو سةرى شؤرِكردبؤوةو لةكاتى رِؤيشتندا ،القى تيَك دةهاال
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َدةنطوت .ثاش ئةوةى ماوةيةك بةو جؤرة رِؤيشنت ،يةكسةر ئةذنؤكانى نووشتانةوة .ئةطةر
هةل
َى كرد.
بةريان دابا ،بةسةر دةم و ضاواندا دةكةوت .حةمةد دةستبةجىَ رِاستى كردةوةو لةكؤل
حةمة ضكؤل طوتى:
َووى .لةبرسان دةمرم و ناضم.
 ئةطةر بشمكوذن جاريَكى ديكة ناضمةوة الى كةكيك ئؤغلئةتؤ دةَليَي ضى مام ئاشق عةىل.؟
ئاشق عةىل طوتى:
َم نةبا ،هيض طرينط نةبوو ،منيش ئةطةر لة
َت بام و ذن و مندال
 ئةطةر منيش سةلجيَطاى تؤ بام نةدةضوومةوة الى.
حةمة ضكؤل:
 كريَي خؤمى نةدةدامىَ هيض ،داركاريشى دةكردم.حةمةدطوتى:
َيَم؟
َةكامن بل
 ئةمن ئيَستا ضؤن تةماشاى ذنةكةم بكةم؟ ضى بة مندالئاشق عةىل طوتى:
 ضتة حةمةد؟ دووبارة دةتةويَت دةست ثيَبكةيتةوة.؟هؤسؤك:
َيَن وةرة كاربكة ،ئةوجاريش ليَرة طرينامب و
 ئةطةر ئيَستا ،هةر ئيَستا كار هةبىَ و بلدةرِؤمةوة.
ئيدى بةسة .خوا ئاطادارة يةك سةعاتيش طرينامب .ئةطةر ضوكوراوا بة دارو بةردو
تراكتؤرةكانييةوة ،ئةو تراكتؤرة نةفرةتيانةيةوة مبدةنىَ ،ئةو جاريش ليَرة طرينامب.
ئاشق و هؤسؤك بة تةنيشت يةكةوة دةرِؤيشنت .حةمةد لةذيَر قورسايي وسوودا ،دووال
َةنالَ كةوتبوو.
هاتبؤوةو لةثيَش ئةواندا دةرِؤيشت .وسوو ملى بةاليةكدا الركردبؤوةو لة نال
ئاشق ضوو بةسةر سةرى وسوويدا نووشتايةوةو طوتى:
َى خراثة .ملى الربؤتةوة . ..خوا دةزانىَ كة . ..بريا طةيشتباوة
 هؤسؤك ،وسوو حالَةكانى. ..
ئاوايي و لةالى ذن و مندال
هؤسؤك طوتى:
َم ناية وسووى لة ضوكوراوا بةجىَ
َم نايربِىَ .ناطاتةوة طوندى .دل
 ليَي هيوا برِاوم ،ئةقلَني و برِؤين. ..
بيَل
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ئاشق عةىل طوتى:
 زؤر دذوارة.هؤسؤك:
َةكانيشى دةورةمان دةدةن.
 كاتيَك ئيَمة طةيشتينةوة طوندى ،ذنةكةى ديَتةالمان .مندالَيَن وسوو كوا . ..؟ ئاخ خؤزطة نةمريَت . ..ئةطةر نةمريَت
َيَم.؟ دةل
ئةوكاتى ئةمن ضيان ثيَبل
قوربانييةكى دةكةم.
َطةيةك ،كة هةمووى كرابووة ثةمؤ .لةقةراغةكانيشى
ئيَوارة داهاتبوو ،طةيشتنة كيَل
نةمامة ثةمؤيان ضاندبوون ،كة بةرةورِؤذ ئاوا دريَذببوونةوة.
َراوةكة ،لةسةر ثشت دريَذى كرد .ئاشق عةىل
حةمةد وسووى هيَناخوارو لةسةر خاكة كيَل
كةوايةكةى داكةندو لةذيَر وسووى رِاخست و طوتى:
 النى كةم بةستةزمانة ،لةسةر عةرزى رِةق وتةق و بيَرِايةخ با نةمرىَ .دةورةيان دا.َدةلةرزى و ثاشان خؤى خرِدةكردةوةو ورِيَنةى
وسوو هةندىَ جار لينطى دريَذدةكردن و هةل
دةكرد .ضاوةكانى زةق ببوون.
حةمةد طوتى:
 ئاشق دووعايان خبويَنة ،با بةبيَ ئيمانى نةمرىَ.ئاشق دةستى كرد بة دووعا خويَندن.
ئةو شةوة ئاطريَكيان كردةوة بيَ ئةوةى ضاوان ليَك نيَن ،تا بةيانى بة ديار وسووى دانيشنت.
َى باشرت ببوو .هؤسؤك وسووى لةكؤلَ كردو طوتى:
وسوو نةمرد .كةميَك حال
ال بةساغى دةطاتةوة ئاوايي.
ََ
ال نامرىَ .ئيشال
ََ
 ئيشالَى تيَكضؤوة.
ئةو رِؤذة الى نيوةرِؤ وسوو حال
هؤسؤك طوتى:
َيَي ناهيَنمة خوار .ئةطةر هةر دةمشرىَ ،با بةكؤَليَمةوة مبرىَ .ئيدى هيَندةمان
 لة كؤلَيَي
نةماوة لةضوكوراوا بضينةدةر .ئةطةر بؤنى كيَوةكانى بؤ بيَت زيندوو دةبيَتةوة .تازة لة كؤل
ناهيَنمةخوار.
سةعاتة رِيَيةك لةالى رِاستيانةوة لةنيَو دارة نارةوةنةكاندا ،ديَيةك وةدةركةوت.
َى طرت و طوتى:
حةمةد لة ئاشق نزيك كةوتةوةو قؤل
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َيَيةوة دةمرىَ.
 ئاشق ،ئةتؤ طوىَ لةقسةى ئةو شيَت و ثيَتةى رِامةطرة .وسوو بةكؤلَطةى ثةمؤجارِةكةدا بنيَذين و برِؤين .تؤ طوىَ لةقسةى وى
ئيَمةش ناتوانني وسووى لةناوكيَل
رِامةطرة .وةرة بابضينة ئةو طوندةى.
ئاشق طوتى:
 نا ..نابيَ ،ئةطةر قةرارة هةر مبرىَ ،ليَطةرِىَ با مبرىَ. ..حةمةدطوتى:
 ئاشق ئيَمة بؤضى هاتووينة ضوكوراوا؟ بؤ ئةوةى كاربكةين .وسوو هةر دةمرىَ .النىكةم با لةنيَو ئاوةدانييةكى مبرىَ.
ئاشق طوتى:
 ض فةرقيَكى هةية ليَرة مبرىَ يان لة ئاوةدانى.؟حةمةد طوتى:
َدةطرن و النى كةم لةطؤرِستانيَك دةينيَذن.
 ديَهاتييةكان جةنازةكةى هةلئاشق عةىل طوتى:
َكى كيَوثارةى لة طؤرِستانةكانياندا جىَ ناكةنةوة.
 ثيَم واية .ئيَرة ضوكوراواية ،ئةوانة خةلحةمةد:
َيَني .بةذن و
َكى بل
 ئاخر ئةوة ض رِؤيشتنةوةيةكة .ضؤن بةدةستى بةتالَ برِؤينةوة .ض بة خةلَيَني ضى.؟
َةكامنان بل
مندال
ئاشق عةىل طوتى:
َيَني؟خؤ داهاتةكةمان لة قوومارىَ نةدؤرِاندووة! .
 ضيان ثيَ بلحةمةد طوتى:
 ئاشق ،كاكة دةستت ماض دةكةم .بةرى ثيَيانت ماض دةكةم .ئةو ديَية ثرِ لة داروَم خةبةرى داوة ،وةرة با سةريَك
درةختة .تا ئيَستا ديَيةكى ئاوات لة ضوكوراوا ديتوة.؟ دل
لةوطوندةى بدةين .حةمتةن كاريَكمان دةست دةكةويَت .ئةطةر لةو ديَية كارمان دةست
نةكةوت ،لةملم دة.
هؤسؤك طةرِايةوةو بةرِاويَذيَكى تووندةوة طوتى:
 حةمةد ئةتؤ دووبارة ضاوت بة ديَي كةوتةوة.؟ خةريكى ئاشقى لة خشتةدةبةى.؟ تؤبرِؤ .من نايةم .ئةوةى دةيضيَذين هةمووى لةدةستى تؤية.
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َى هؤسؤكى طرت و طوتى:
حةمةد قؤل
َى تؤية ،هةر دةمرىَ .ليَطةرِىَ هةر نةبيَ ،با
 برِوانة برالة .ئةو بةستةزمانةى لة كؤللةنيَو ئاوةدانى و لة طؤرِستان بينيَذين .برِوانة ،تا ئيَستا هيض طونديَكى ئاوات لة ضوكوراوا
ديتوة.؟ ثرِ لةدار و درةختة .حةمتةن كارمان دةست دةكةويَت .ئةطةر ليَرة كارمان دةست
َت بيَ.
َل
نةكةوت لةملم بدةو خويَنم حةال
ثاشان رِووى لةئاشق كردو طوتى:
 ئاشق كاكة ،تؤ طوىَ لةقسةى ئةو شيَت و شوورةى رِامةطرة .لةو ديَيةى كارثةيدادةبيَت .برِوانة ضةندةى دارودرةخت ليَية! .
ئاشق عةىل طوتى:
َيَم ضى .ئاى بريا كاريَكمان دةست كةوتباية.
َيَم ضى حةمةد .ئاخ بل
 بلهؤسؤك طوتى:
 دووبارة نةرم بوويتةوة ئاشق .دةى خؤت و ئيَمةش لةو ضوكوراواية ئاوارةوسةرطةردانبكة.
حةمةد طوتى:
 دةبةرمترم هؤسؤك .ئةو ديَية ثرِ لة دار و درةختة .ليَرة حةمتةن كاريَكمان دةستدةكةويَت.
هؤسؤك طوتى:
 ئةمن نايةم ،ئيََوة برِؤن.كاتيَك ئةوان وةرِيَكةوتن ،حةمة ضكؤل بةجيَما.
حةمةد طةرِايةوةو بةسةريدا شريِاند:
 زووكة ،وةرة ئيَرة.دةنطى ثرِ لة توورِةيي بوو .كورِةكة دةست بةجىَ غاري دا و هات لة ثيَشى رِاوةستا.
َيَم ،ئةو ديَية ثرِ لة درةختة ،لةو ديَيةى كار ثةيدادةبيَت .ئةتؤ تائيَستا لةو
 ئةوا ثيَت دةلضوكوراوا ويَرانةيدا ،ديَيةكى وات ضاوثيَكةوتووة؟ وسووش ئةوة دةمريَت .النى كةم با ليَرة
مبريَت. . ..
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َة طرووى دة ئةوكىَ ما .دةتطوت خةريكة ثاش نةختيَكى ديكة لة
دةنطى طرِبوو ،كؤل
نيَوةرِاستى ئةو دةشتةى دانيشىَ و وسووى لةثيَش خؤى دريَذبكاو شني و شةثؤرِىَ دةست
ثيَبكا.
َند:
لةبةرخؤيةوة دةيبؤال
َكى ديَي خؤمان نيية؟ بؤ لةطةلَ وى نان و منةكمان نةكردووة .ئيَستا
 ضما وسوو خةلدةبوو جةنازةى ئةومان لةو ديَيةى ،لةذيَر ئةو دارةفيَنكانة . . ..رِةنطة ئيَرة مةالشى ليَبيَت.
لةو مةاليانةى ،كة هةنطوينيان لةدةم دةبارىَ و دةنطيان وةكو ئاوى سةرضاوةى(مريةم ضيل)
دلَ ئارام و فيَنك دةكةنةوة. ..
َدةكشا .دنيا طةرمرتدةبوو ،ئةوانيش لةطوندة ثرِ لة دارو درةختةكة
خؤر بةقورسي خؤي هةل
دووردةكةوتنةوة .حةمةد القي لةدوونةدةهاتن.
َم بةهيض شيَوةيةك نةيدةتوانى هاورِيَكانى رِازي بكا:
بةال
 بةستةزمان وسوو ،ضةند ثياوي ضاك بوو .ئاخر ضؤن لةو دةشتة كاكى بةكاكييةدا مبريََةميَشي تةندوورة بسووتيَ ! ئةو زةردة طةرمايةي
َيَي خؤل
و جةنازةكةى لةو خاكةى ،كة دةل
تةماشاكة ،ضؤن هةموو شويَنيَكى ئاور تيَبةر دةداو ئيَسكى بنيادةم داخ دةكاو دةيسووتيَينَ.
حةيف نيية بؤ وسووى؟ . ..
هؤسؤك:
 ئةتؤ خةمى وسووت نةبيَ ،ئةمن بةزيندوويي يان بةمردوويي دةيطةيةمنةوة كويَستانةفيَنك و ثةنا سةرضاوة ثرِ لة وردة بةردة سثى و داثؤشراو بة ثنطة وةنةوشةيي و زةردةكان.
ئاشق عةىل طوتى:
 حةمةد .برالة حةمةد برِوانة ئيَمة ئةو هةمووة لةو ضوكوراوا طةرم و ويَرانةيدا ،طةرِاينو هيض كاريَكيشمان ثةيدانةكرد.
حةمةدطوتى:
َم ئةوطوندة ثرِة لةدرةخت. . ..
 بةالئاشق عةىل طوتى:
 باشة با ثرِ لة درةختيش بيَت. .. برِوانة هؤسؤك ،برِوانة ئاشق عةىل ،حةمةد ئةتؤش ،ئةتؤش طويَت ليَيبَ وسوو. ..42

لةنيَوةرِاستى رِيَية رِاوةستان .كاتيَك ئةوان رِاوةستان حةمةد لةبريى ضوو ،كة دةيويست
بَليَ ضى .ماوةيةك لةفكرةوةضوو.
زةوييةكةى دةوروبةريان ،تا نزيكى دةرياى سثى زةرد دةضوو ،لةدوورترى بة رِةنطى شينى
َوى و تةمومذ دةستى ثيَدةكرد.
دووكةال
حةمةد ملةدريَذةكةى بةرةو الى وسوو وةرطيَرِاو طوتى:
َكى ئاوايي هةر
َةكامنان و خةل
 ئيَستا طرميان ئيَمة طةيشتينةوة طوندةكةمان ،ذن و منداللة بستويَرِا ،كة ضاويان ثيَكةوتني بة ثريمانةوة ديَن؟
هؤسؤك:
 ديارة ئةطةر ديَن.َيَني.؟
 ضيان ثيَبلَيَني ضوكوراوا كاول بووة.
 دةلَتة ثيَكردنةوة ثرسى:
 حةمةد بةطالَيَني.؟
 رِاست ئةوةى بلَتة ثيَكردنةوة طوتى:
ئاشق عةىل بة هيَمنى و بة طال
َيَني؟. ..
 هةردةبيَ وا بلَيَني.
َةكامنان بل
 ضى بة ذن و مندالَشيووةو ضوكوراواى قووتداوة.
َيَني زةوى قةل
 دةلَيَم؟. ..
 ئةمن ض بلهؤسؤك توورِةبوو:
َيَي!
 ئاشكراية دةبيَ ضى بلبةرةو كيَوةكان وةرِيَكةوتن.
حةمةد لةدواوةرِا هةراى كرد:
َةكانت لةبةر خاترى تؤ بة برسيَتى
 برِِِؤ .برِؤ بة جةهةننةم .با ئةوسالَ ذن و مندالسةربنيَنةوة.
َى فش كردبوون و بة هاواركردنةوة دةيطوت:
لة نيَوةرِاستى رِيَطا رِاوةستابوو ،قؤل
 ئةتؤ ،دةبية هؤى ئةوةى وسوو مبرىَ .تؤ دةبية قاتيلى وسووى .لةوانةية ئةو ديَيةمةاليةكى ليَ بيَ نووشتةيةكى بؤ وسووى بنووسىَ .لةوانةية نووشتةيةكى واى بؤ بنووسىَ ،ئةو
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بةستةزمانة رِزطارى بيَ .رِةنطة ئةو ديَية كةسيَكى ليَ بيَ دةرزى ليَبداو ،دةرزييَكى ليَبدا.
لةوانةية كةسيَك ثةيدابيَ و حةبيَكى بداتىَ .لةوانةية هةر بطةينة ئةو ديَية وسوو ضاك بيَتةوة.
َويَكى ليَ بيَ ئاوى فيَنكى تيَدا بيَ.
برِوانة ئةو ديَية ضةندةى دار و درةخت ليَن .لةوانةية ضاال
َيَ وسوو لةو ئاوة تةرزةيةى
رِةنطة كانييةكى واى ليَ بيَ ئاوةكةى وةكو تةرزة وابيَ .كىَ دةل
َى باش نابيَ.
خبواتةوة حال
َىَ دادابوو بة جؤطةلة ئارةقى
تا ئةو زياترى دةطوت ،هؤسؤك توورِةتر دةبوو .وسووى بة كؤل
دةرِشت.
ئةوان كةميَك دووركةوتبوونةوة ،حةمةد لةناوةرِاستى ريَطا بة تةنيا مابؤوة .بيَ ثسانةوة
َى دةكردو هةندىَ شتى دةطوت.
َةبؤل
بؤل
سيَبةرى هةوريَكى طةورة بةسةر سةريدا تيَثةرِى .دواى تيَثةرِبوونى سيَبةرةكة ،خؤر بة
َكشى بوو ،بة شيدةتى هةرضى زياترو بة قورسايي قورِقوشم بةسةر دةشتةكةدا
تةواوى هةل
َوببؤوة.
بال
َى هؤسؤكةوة بوو ،ضووكرتين نوزةى ليَ نةدةهات .دةتطوت خةوى
وسوو كة بة كؤل
َةكةدا خشكةيان دةكرد.
ليَكةوتووة ،القةكانى وةكو مردووان شؤرِببوونةوةو بةسةرخؤل
َى ثةريَزةكةى دةداو تروسكةى ضاويانى دةبرذاندةوة .وا
تيشكى بة تينى خؤر لةقةسةل
َبيَنن و دةوروبةرى خؤيان ببينن .هةموويان
ضاويان ئةنطوابوون ،كة نةياندةتوانى سةرهةل
َطةكانى دةوروبةريان ،لةكلةكة الق
َى ئارةقة ببوون و لةتينوان وشك ببوون .لة كيَل
َل
شةال
دريَذةكان لةسةرالقة باريك و سوورةكانيان ملةدريَذةكانيان دريَذتر كردبؤوةو بة لؤقةلؤق
دةرِؤيشنت.
تراكتؤريَك كة خةرمان كوتيَكى بةدواى خؤيدا رِادةكيَشاو بة توندى بةرةو رِوويان دةهات.
بةدواى تراكتؤرةكةشدا سى ضل كريَكار ،دةتطوت دةيانةوىَ لة ضؤمى وةثةرِن ،لينطيان
َكردبوو بة ثيَخواسى بة ناو بيَدةنطيدا دةرِؤيشنت .ماندوو جمرؤ دةهاتنة بةرضاو .ئةوانيش
هةل
لةكةنارى جادة رِاوةستان ،ضاوةرِوان بوون تا كريَكارةكان تيَثةرِن.
حةمةد ثيَش ئةوةى وةرِيَ بكةويَت طوتى:
 ثرِ دارو فيَنك . ..لةو دةوروبةرانة ،لةو نزيكانة هيض ئاويَك ثةيدانابيَ .ئةطةر هةرواَؤ
برِؤينة ثيَش ،لةو بيابانةى لة تينوان دةمرين و ئةوةندة طؤشتةى بة لةشيشمانةوة ماوة ،هةل
َن.
َة ميَشييةكان ،دةخيؤن و ئيَسكةكانيشمان لةنيَوةرِاستى ئةو ئاطربارانةى بةجىَ ديَل
خؤل
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هؤسؤك بة ئارامييةوة طوتى:
 ليَيدةطةرِيَن.حةمةد كة لةو قسةيةى ئةو غريةتى ثةيداكردبوو طوتى:
 ديَيةكة ليَرةية ،برِوانة ضةندةى دار ليَن . ..نابيَ كارى ليَ دةست نةكةويَت .تةماشاكةَكو دووعايةك . ..دةنا وسوو دةمرىَ و الشةكةشى
ئةو خةرمان كوتةش دةضيَتةوة ئةوىَ .بةل
بؤطةن دةكا . ..ضما نةتديت ئةو كريَكارانة كاتيَك بة ثيَشماندا تيَدةثةرِين ،ضؤن تةماشايان
دةكردين .بة ضاوة دةرثةرِيوةكانيانةوة ،دةتطوت لةطيانداريَكى سةيرو عةجيب رِادةميَنن.
ئاشق عةىل طوتى:
 ئةرىَ بةرِاست بؤضى ئاوا تةماشايان دةكردين؟. ..هؤسؤك طوتى:
 دياربوو تةماشايان دةكردين.َم بة هيض شيَوةيةك نةيدةتوانى خؤى
َيَ ،بةال
حةمة ضكؤل ماوةيةك بوو دةيويست شتيَك بل
ئامادة بكا .لةناكاو قريوسياى ليَكردو طوتى:
َكو لةوىَ
 ئةمن لةتينوان مردم .ئةو ديَيةش ثرِة لة دارو درةخت ،بؤضى نةضني .بةلكاريَكمان دةست كةويَت.
ئاشق عةىل طوتى:
 حةمتةن ثةيدادةبيَ .ضمادةكرىَ لة ضوكوراوا ديَيةكى ئاوا ثرِ لة دارى ليَ بيَت و كاريَكىليَ ثةيدانةبيَ؟ ئةمنيش لةتينوان خنكام.
حةمةد لةثيَش ئاشقةوة دةرِؤيشت ،طةرِايةوةو بة باوةرِثيَنةكراويةوة تةماشاى كرد.
ئاشق عةىل طوتى:
 لةتينوان خنكام حةمةد .هاض بووة؟بؤ ئاوا ضاوت تيَوةبرِيوم.؟هؤسؤكيش كة بةجىَ مابوو طوتى:
َة
َة هيَرؤيةكةى ثةناجادة رِؤيشت .السكى طول
 ماندووبووم . ..بةرةو الى ثؤلة طولَة ثةمةييةكانى بة ئةندازةى لةثة دةستيَك دةبوون،
َ ثياويَك بةرزبوون ،طول
هيَرؤيةكة باال
َة هيَرؤيةكة ،وةكو ثارضة قورِقومشيَك
تةثوتؤزيان لةسةرنيشتبوو .وسوو لةنيَوةرِاستى ثؤلة طول
َى هؤسؤكى خزيةخوارىَ و كةوت .ئةوانى ديكةش هاتن و لةثةناى ئةوان دانيشنت.
لةكؤل
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َةهةوريَك لةحزةيةك بةسةرياندا كشا ،ئةوان تاكةميَك لةشيان دةسرِييةوة،
سيَبةرى ثةل
َودةبؤوة .لةهيض اليةكرِا
دووبارة خؤرة بةتينةكة ،بةهةموو قورسايي خؤيةوة بةسةرياندا بال
ضووكرتين ثشووةباى نةدةهات .بةرةبةرة زةوييةكة وةكو ئاسن سووردةبؤوة .ئيدى لةوةبةدوا
رِؤيشنت زؤر دذوار بوو.
َة
َة هيَرؤيةكة ،ثةثولةيةكى طةورةى شني بةبيَ جوول
َة ثةمةييةكانى طول
لةسةر يةكيَك لةطول
نيشتبوو.
َى خؤيدا طوتى:
حةمةد سةرى وةرطيَرِاو لةدل
َؤثة ئاوى
 سةيرة! ئةو ثةثولةية لةنيَو ئةو ئاطربارانة ض دةكا . ..لةو جيَطايةى كة يةك دلليَ ثةيدانابيَ ،ض دةكا. ..
نقوورضيَكى لة ئاشق عةىل كوتاو طوتى:
 تةماشا ئةو ثةثولةيةى بكة! لة نيَو ئةو تةندوورة طةرمةى ،ئةو شويَنةى كة هةمووشتيَك ئاطرى تيَبةربووةو دةسوتىَ.
ئاشق عةىل بةسةرسورِمانةوة طوتى:
َندةيةكة . ..خوا دةزانىَ
 ئةى بابة .سةرم ليَي دةرناضىَ .زؤريش طةورةية ،بةقةدةر باللةكويَرِا ض بايةك هيَناويةتى و ليَرةى فرِيَداوة.
هؤسؤك:
َيَت .لةوانةية
 زؤرسةيرة .ضلةى هاوين و ثةثوولة ،ئةويش هيَندة طةورة ،هيض ناشجولمردبيَت.
وسوو هاوارى كرد:
َيَن مردووة.
َةكانى دةبريسكيَنةوة .ضؤن دةل
 نةمردووة .ئةطةر باش تةماشاى بكةن ،بالَى كردن.
زيندووبوونةوةو هاواركرنى وسوو ،ئةوةندةى سةريان ليَي سورِما ،زياتر خؤشحال
َغيَكى ليَية ،كة هاوين و زستان ثرِة
 ليَرة كةميَك ئةوالتر الى شاخةكانى ئاناوارزا ،باتاللةو ثةثووالنة.
حةمة ضكؤل طوتى:
َة هةوريَك تيَدةثةرِين .زةردو شني و
 ئةمنيش ديتوومن .بةسةرسةرمانةوة ،وةكو ثةلرِةنطاو رِةنط بوون.
ئاشق عةىل:
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َةهةوريَك ،شني و ئةستيَرة نيشان بوون .بة ترووسكانةوة ،بةرةو شاخةكانى
 وةك ثةلئاناوارزا رِادةخزين .شاخةكان شني دةبوون و ئةستيَرةكانيشيان ضاويان دةترووكاند .ثةثوولةى،
نارجنى و سةوز و زيَرِى.
هؤسؤك طوتى:
 ئةو ثةثوولةية مردووة.َة هيَرؤيةكة
ئةوانى ديكة بيَدةنط بوون .ضاويان لة ثةثوولةكةوة برِيبوو ،كة لةسةر طول
َةكة طةورةتربوو.
نيشتبوو ،ثةثوولةكة لةطول
َة هةوريَك بةسةر سةرياندا تيَثةرِى .ئةوانيش بةبيَ ضاوتروكاندن ،لة
سيَبةرى ضةند ثةل
ثةثوولةكة رِامابوون.
َيدابوو طوتى:
حةمة ضكؤل نةيتوانى دان بةخؤيدا بطرىَ ،ئةوةى لةدل
ال نةمردووة.
ََ
 ئيشالَكيَشاو طوتى:
َى هةل
حةمةد هةناسةيةكى قول
َ.
َال
 ئيشالئاشق عةىل:
ال. ..
ََ
 ئيشالَ) .هيضيان برييان لةوةى نةدةكردةوة ليَي نزيك ببنةوةو
َال
هؤسؤك و وسووش طوتيان(ئيشال
َم لةخؤيان رِانةدييبَ.
بزانن ثةثوولةكة زيندووة يان مردوو .لةوانةشة برييان ليَ كردبيَتةوة ،بةال
كةميَك ثيَش ،لةكاتيَكدا سيَبةريَكى فيَنكى ئةوهةورة طةورةى كة بةسةرياندا كشابوو،
َةكة بة تةوذم لةذيَر تايةكانى بة دةوروبةرى خؤيدا
ئؤتؤمبيَليَك بةثيَشياندا تيَثةرِى و خؤل
َ .ثةثوولة طةورةكةش ،كة
َة ثةمةيي دايثؤشيبوو جووال
َة هيَرؤيةكة ،كة طول
ثرذاند .السكى طول
َم لة شويَنى خؤى نةبزووت.
َ .بةال
َةهيَرؤيةكة نيشتبوو ،جوال
لةسةر طول
حةمةضكؤل لةشويَنى خؤى هةستاو طوتى:
َى دةستيَنم.
 نووستووة ،ئةمن هةلبة ثاريَزةوة ،هيَدى هيَدى بةرةو الى ثةثوولةكة رِؤيشت .طةيشتة الى ثةثوولةكةو دةستى
بؤ برد ،كة لةناكاو بة دةنطى هاواريَك لة شويَنى خؤى رِةق بوو .دةستةكةى هةروا لةهةوا
َفرِى و دووبارة ،دةتطوت هيض
رِاطرتبوو ،ثةثوولةكة بة هاوارى وسوو بة ئةندازةى بستيَك هةل
شتيَك رِووي نةداوة لةشويَنى خؤى نيشتةوة.
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َييةوة لةشويَنى خؤيان دةرثةرِين .وسوو
َفرِينى ثةثوولةكة ،هةموويان بةخؤشحال
لةطةلَ هةل
بةثيَكةنينةوة طوتى:
 فرِى.ئةوانى ديكةش طوتيان:
 فرِى.حةمةد:
ئةو ديَية ثرِ لةدرةختة. ..
هؤسؤك:
 ئةو ديَية زؤر جوان و ثرِ لة داروبارة .ليَرة كارثةيدادةبيَ.هةموو ليَكرِا طوتيان:
ثةيدادةبيَ.بةثةلة بةرةو ئاوايي وةرِيَكةوتن.
حةمة ضكؤل وةكو سةطيَك لةثيَشيانةوة دةرِؤيشت .طةرِايةوةو طوتى:
 ئةطةر كارم ثةيداكرد ،كريَيةكةم. ..هؤسؤك تيَي رِاخورِى:
 ملت بشكيَنة ،ملت بشكيَنة. ..حةمةد بة ثيَكةنينةوة طوتى:
 توورِةمةبة . ..برِوانة وسووش زيندووبؤتةوة.هؤسؤك طوتى:
 زؤر سةيرة .ئاخر ضؤن بوو ،ئةو ثياوة يةكسةر ضاكبؤوة.ئاشق عةىل طوتى:
ال وسوو ضاك بؤتةوة.
ََ
 ئيَستا كةميَك سةبركة ،ئيشالحةمةد طوتى:
َ.
َال
 ئيشاللةرِؤذئاوا ،هةورةكان لةسةر دةرياي سثى كؤببوونةوة ،بة بةرزايي سثى داريَك بةضرِى بةرز
َى كردبوو ،بؤنى سويَرى دةريايان بةبةر لووتى داهات .تا
دةبوونةوة .شنةبايةك هةل
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َةكانيان ثرِ لة خؤلَ بوون .دةتطوت بةسةر ثؤلواندا
َةكة رِؤضووبوون ،كال
طويَزينطيان لة خؤل
دةرِؤن.
نيوةرِؤ اليدابوو ،كة طةيشتنة ديَيةكة .برسى و ماندووبوون .لةنيَوةرِاستى طوندةكة لكى
سىَ بنة دارتوو ،مةيدانيَكى طةورةيان داثؤشيبوو ،لةثةنا قةدى دارتووييَك تروومثايةكى
سوورى ليَبوو ،كةدى ضوارطؤشةيي بةرديان ليَ رِيز كردبوون .سةرانسةرى ذيَر دارتووةكةيان
ئاورِشيَن كردبوو ،كورسى و نيوتةختيان ليَ دانابوون .هةر ضوار دةورى تروومثايةكة ،رِةمةندة
َة طوَليَكى سووريش
َة باروودييان ليَ ضاندبوون .ضل
بةردبوو ،دةوران دةورى طولَ و رِحيانةو طول
َة ثةمةيية طةورةكان هةواى
َوكردبؤوة ،بؤنى طول
َو لكةكانى خؤى بةوالوالى خؤيدا بال
طةال
ئةوناوةيان داطرتبوو.
كاتيَك طةيشتنة بن دارةكان ،هةناسةيان سوارببوو .حةمةد دةست بةجىَ دةسكى
َرِذا ،بانطى وسووى كرد:
توومثايةكةى طرت و دةستى كرد بةتروومثاليَدان ،هةركة ئاوةكة هةل
 وسوو وةرة.وسوو هات.
 سةرت وةبةر تروومثايةكة بنىَ. جارىَ رِاوةستة ،يةك دوو مستان وةخؤم.حةمةد طوتى:
 نا ،ئةوةيان نابيَ .ثيَش كةميَك حةسانةوة ئاوخواردنةوة باش نيية .سةرت وةبةرتروومثايةكة بطرة.
َدةرِذا ،دةتطوت
وسوو ملة دريَذةكةى وةبةر تروومثا نا .ئةو ئاوةى كة لة تروومثاكة هةل
َث بةسةريدا دةكرد .لة
َث قوول
َدةرِذىَ .قوول
ئاوى ئةو كانيانةية كة لة ثلووسكة دارةكان هةل
ناكاو وسوو دةروونى ثرِ بوو لةشادى و بؤ ماوةيةك نةخؤشييةكةى لةبريضؤوة.
لةدواى وسوو هؤسؤك ضوو ،دواى ئةويش ئاشق عةىل ،ئةوجار حةمة ضكؤل ،سةريان وةبةر
َدةرِذا .لةدواييدا ئاشق عةىل تروومثاكةى ليَداو
ئاوةكة نا ،كة بة تةوذم لةتروومثاكة هةل
حةمةديش سةرى وةبةر ئاوةكة نا .ثاشان لويَضيان وةبةر ئاوةكة ناو بةئيشتياوة هةتا زطيان
َمسا ،ئاويان خواردةوة.
هةل
َةكةي تةنيشتيان دانيشنت و لةدةوروبةرى خؤيان رِووانى،
كاتيَك لةسةر سةكؤى ثةنا ضال
َيان دابؤوةو دانيشتبوون.
تازة ضاويان بةو ضوار ثياوة كةوتبوو ،كة لةسةر نيوتةختةكان ثال
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َوببؤوة ،جارجار ئةو ميَشانةيان
ثريةميَردةكان لةحاَليَكدا رِيشيان بةسةر سينطياندا ثةرش وبال
دةردةكرد ،كة لةسةر دةم و ضاويان دةنيشنت و وةنةوزيان دةدا.
َة ،بة هةراو هةنطامةو قيذة قيذةوة
لةوالى تر ثيَنج شةش مندالَ لةنيَو ئةو خاك و خؤل
ياريان دةكرد .دةرطاى هةموو خانووة خشتةكانى بةرامبةريان داخرابوون .لة حةوشةى
َةكان لةذيَر سيَبةرى تراكتؤرة مؤديل جؤراوجؤرةكاندا ،طةورةو بضووك ،مريشكةكان بة
مال
َةكانيان وةدواى خؤيان دابوو.
قرتةقرتةوة جووضكة خةثةتؤل
وسوو ضاوى بة عةليشيشيَكى طةورة كةوت ،كة ثةرِةكانى طيظ كردبوونةوةو دةطةرِا.
َكشان،
َى كردو هةورة تيَكضرِذاوةكانى سةر دةرياى سثى بةرةو سةرو هةل
كاتيَك رِؤذبا هةل
ئةوان هةروا بة بيَدةنطى لة ثةناى يةكرت دانيشنت.
َبةو طاليسكةكان ،بةنيَوة رِاستى طونديدا تيَدةثةرِين .جطة لةوانة
تراكتؤرو دةرِاسةو طةال
هيض مرؤظ و ضوارثيَيةك لةنيَو ديَيدا نةدةبينران .دةتطوت هةمووشتيَك لة خةوداية .كاتيَك
َةيان تاودايةو هاتنة سةر
َت فيَنك داهات .ضةند ذنيَك بؤ ئاوهيَنان سةتل
َيكرد ،وال
رِؤذبا هةل
َةكانيان.
َةكانيان ثرِ لة ئاو كردو طةرِانةوة مال
تروومثاكة ،بةبيَ ئةوةى قسةيةك بكةن سةتل
َةكان سةلكة
دووكةس لةثرية ثياوةكان لة دوو الوة ماوةيةك كؤخني .لة حةوشةى مال
َربِيبوو ،خؤر بؤ هةر
َةكانيان ليَك كردبوونةوةو سةريان بةرةو خؤر هةل
َةبةرِؤذةى طةورة ،طول
طول
َةبةرِؤذةكان بة ئةندازةى
َى دةسوورِان .هةريةك لة سةلكة طول
اليةك ضووبا ئةوانيش لةطةل
دةفريَك دةبوون.
َةوة طوتى:
َة نال
رِاست لةو كاتةيدا وسوو بةنال
 خةريكة دةمرم .ئةمن خةريكة دةمرم .رِةق بوومةوة.لةسةر سةكؤيةكة خؤى هاويشتة خوارىَ و لةنيَو خؤلَ و قورِةكة دةستى كرد بةتالنةوة.
سةرمامة ،ئةوة رِةق دةمبةوة ،خةريكة دةمرم .طؤشتى لةشم خةريكة دادةرِزىَ.هؤسؤك ضوو لةسةر سةرى رِاوةستا .دةستى ليَك طريَدابوون و بةهةموو هيَزى خؤيةوة
بةخؤيةوة دةطوشني :طوتى:
َت زؤر باشرت ببوو ،ديتت ضةندة خؤشحالَ بووين.
 ئةو كارانة مةكة وسوو ،ئةتؤ ئةورِؤ حالئاوا ئازارمان مةدة ،هيَندة نارِةحةمتان مةكة . . ..هاوارة لة من ،هاوارة لة ئيَمة. . ..
ضاوى ترووكاندو تةماشاى دةوروبةرى خؤي كرد .دةتطوت بةدواى كةسيَكدا دةطةرِىَ
قسةكانى بؤ بسةمليَنىَ.
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َكو هيَورببيةوة .وةرة.
 وةرة وسوو ،سةرت وةبةر تروومثايةكة بطرة ،بةلهؤسؤك توورِةبوو:
َةوة هةستاى هاتية
دة مبرة ،بةجةهةننةم دةمرى .ناثياوى شيَت .باشة بؤضى بةو حالَى طيانى ئيَمة!مبرة ،مبرة ،مبرة . . ..مبرةو برِؤ جةهةننةمىَ . ..لةوىَ ئيدى
ضوكوراواو بووية بةال
قةت سةرمات نابيَ.
 سةرمامة ،ئةوة دةمرم . ..ئاطرم تيَبةربوو. . ..هؤسؤك بة توورِةييةوة ضوو دةستى كرد بة تروومثاليَدان .تروومثاكة بة رِيَذةو ئاوى ىلَ
َدةرِذا و لةخوارىَ دةضووة ناو باديية بةردةكةوة .ماوةيةك ئاوا وةك شيَتان تروومثاى ليَدا.
هةل
َةتيَكى توورِةييةوة ثشتى لة وسووى كردو بةرامبةر بة
هةناسةى سواربوو ،ثاشان هات و بةحال
حةمةدى دانيشت.
ثريةثياوةكان بة قورسى لةسةر نيوتةختةكانان هةستانة سةرثيَ و هاتن لةسةر سةرى وسوو
رِاوةستان .بةسةرسوورِماويةوة تةماشاى ئةو ثياوةيان دةكرد ،كة لةسةر زةوى دةست و ثيَي
رِادةوةشاندن.
َلةرزيم و سووتام .تا ئاخرةكةى
َن ئةمنيش ئاوا هةل
 نؤبةتيَيةتى .رِاست حةوت ساال(مستةفا طؤدة) هات و ضاكى كردمةوة .مستةفا طؤدة ئةفةندى بؤ نؤبةتيَ هةم شةربةتى
دةداو هةم دووعاشى دةخويَند .هةم دةرمانةكانى باش بوون ،هةم دووعاكانى .كاتيَكيش
دةيزانى نة دةرمانةكانى سووديان هةيةو نة دووعاكانى ،دةيان بردنة ئةوىَ. ..
ثريةميَردةكة يةك دةندة قسةى دةكرد .لةقسةكانريِا بؤت دةرنةدةكةوت كة( ئةوىَ )
َم هةر دةيطوت ئةطةر ئةو ثياوةى نةطةيةننة(ئةوىَ) دةمريَت.
كويَية .بةال
 ئةو ثياوة دةمريَت! .َخست بوو ،بة وردى طويَي لةقسةكانى رِاطرتبوو.
هؤسؤك طويَي هةل
لةو ماوةيةدا ذن و ثياوو مندالَ دةوروبةرى نةخؤشةكةيان ثرِكرد .طوتيان:
َكى كويَستانىَ كة هيض بةرطةى نؤبةتيَيان ناطرن .ليَرة ئيَمة لةحةوت
 وةى ،وةى .بؤخةلَةمان ،بة نؤبةتيَيان مردين و زيندووبووينةوةو نةمشان طوت وةى. ..
َةى رِا هةتا حةفتا سال
سال
ئةوانةش لةطةلَ يةك(تا) رِووحيان دةردةضىَ.
 ئةو كويَستانيانة ئةوةندة ناسكن . ..بةستةزمانانة ض بكةن. ..َةكةيرِا دياربوو تازةبووكة ،طوتى:
ذنيَكى طةنج كة كةزييةكانى هؤندبوونةوةو بة دةمسال
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 كاريش دةست ناكةوىَ.َة ئةو بةستةزمانانة لةكويَستانيَرِا دةرِذيَنة ئيَرة ،هةم ئاوا نؤبةتيَيان ديَتىَ و
 دوو سىَ ساللة مةرط دةطةرِيَنةوة ،هةم كاريشيان دةست ناكةوىَ و بةبرسيَتى دةميَننةوة.
ذنيَك بةقاثة ئاويَك و سىَ حةبي دذى نؤبةتىَ لةوىَ قووت بؤوة.
 ها ئةوانة قووتبدة ،دةنا هةتا بةيانى دةمرى .ئةتؤ نؤبةتيَيةكة ليَي ثيس كردووى،زةمحةتة ضاك ببيةوة.
ثريةذنيَك طوتى:
 بةستةزمانة ،باشرت واية هاورِيَكانت بتبةنة(ئةوىَ).هؤسؤك لةثريةذنةكة نزيك كةوتةوةو طوتى:
 بؤ كوىَ؟ذنة سةيريَكى سةرتاثاى هؤسؤكى كردو طوتى:
 ئةتؤ برادةرى ئةوى؟َم طرتووة ،خةريكة دةمرىَ.
َىَ هةل
 لةوةتةى هاتووينة ضوكوراوا ،بةكؤلَى طرت و جياى كردةوةو بةطويَيدا ضرثاند:
ذنة قؤل
 (ئةوىَ)! ئيَمة ثيَشرت هةركةسيَكمان نؤبةتيَي هاتباية دةمانربدة(ئةوىَ). بؤ كوىَ؟َىَ رِاوةستة ،ثةلةى
َدةقول
 رِاوةستة ،ثةلةى مةكة( .ئةوىَ) . ..لةذيَر ئةوىَ كانييةك هةلمةكة.
َةيةك لة ثةنايان قووت بؤوةو طوتى:
كيذؤل
 الى دارهةنارى سةرطردةكة! .ذنة دةرثةرِى و ثةالمارى كضةى دا ،دةستى كرد بة تووك ليَكردنى:
رِةبيب زةليل بي .ياخوا رِاست نةبيةوة .بنيادةم بة وةخت و بيَوةخت ئةويش بةدةنطىَند ،باسى دارهةنارةكةى دةكا؟ كن دارهةنارةكة شويَنى ضل سوارةى غةيبيية .ئةتؤش
بل
َيَم
َت ،كاتيَك ئةستيَرةى طةالويَذ ئةنطوت ،وةرنة الى من هةتا ثيَتان بل
بةيانى ثيَش تاوهةال
(ئةوىَ) كويَية .كاتيَك طةيشتنة ئةوىَ ،خواى طةورة لةبةر خؤشةويستى ضل سوارةى غةييب
هةم لة طرانةتا دةتان ثاريَزىَ و هةم بة ئيَوةش. ..
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َةكةى بة هؤسؤك نيشان داو بة هيَواشى ثيَيطوت كة ض كاتيَك بيَت و دووركةوتةوة.
مال
َوبرِويَشى ضةورةوةو ديزة دؤيةك طةرِايةوة:
َيَكى ثرِ لةنان و قابلةمةيةك ثال
ثاش كةميَك بة كةول
 ضوكوراوايي كافربوون ،ئينسانيةت نةماوة .ئةطةرضى لةثيَشانيشدا هةر ليَي نةبوو،َكى ئةو كويَستانانةم براينة.
َم ئيَستا هةر هيضى ليَ نةماوة .ئةمنيش خةل
بةال
َندكردو ئةوبةرى ،ئةوسةرى ئةوكيَوة شينانةى بة حاستةم دياربوون و
وةرسوورِاو دةستى بل
كيَوة طةورةو لووتكة بةرزةكةى (دوولَ دوولَ) ى نيشاندان ،كة مذيَكى سوور لةلووتكةكةى
َدةستا.
هةل
َكى ئةو كيَوانةم .دةبةريان مرم .لة بنارى ئةو كيَوانة كة لة سويَيانيان ئةوة دةمرم.
 خةلَة ثنطى زةردو وةنةوشةيي ليَرِواون . ..فةرموون
كانييةكانى ثرِ لة وردة بةردى سثني وطول
دانيشن و نانةكةتان خبؤن .كورِينة خوا دةزانىَ ضةند رِؤذة برسيتانة .ئاخ ئةطةر هةنديَك بةفر
هةبايةو لة دؤيةكةمان هاويشتباية . ..ئةو نؤبةتيَدارة بةستةزمانة. ..
َةيةك كة ئاوةلَ كراسيَكى رِةشى لةبةردابوو و دةمساَليَكى ثوولةكةدارى
كضة جحيَل
بةسةرةوةبوو طوتى:
 ئيَمة بةفرمان هةية ،ئيَستا دةضم بؤتان ديَنم.َةكةيان
َؤبةفريَكةوة طةرِايةوة .كةول
كضة لةضاوتروكانيَكدا رِؤيشت و لةدةفريَكى مسدا بة كل
رِاخست و قابلةمةكةشيان لةنيَوةرِاستىَ دانا .نان و كةوضكةكانيان لةسةر دانا .دةفرةكانيان
ثرِكرد لة دؤ و بةفرةكةيان وردكردو هةر دةفرةى ثارضةيةكيان تيَهاويشت.
ديَهاتييةكان طوتيان:
 نؤشى طيانتان بيَ .بيَدةنط بوون و دووركةوتنةوة.َيان طرتةوةو
وسوو كةميَك تايةكةى دابةزيبوو ،برادةرةكانى لةنيَو تةثوتؤزةكة هةل
جلكةكانيان تةكاندو دةم و ضاويان شرد .ثاشان هيَنايانة ثةنا سفرةكةو كةوضكيَكيان وةدةستى
َؤ
َو برِويَشةكة بةرىَ ،تاويداية دةفرة دؤيةكة ،كةكل
دا .وسوو ثيَش ئةوةى دةست بؤ قابلةمة ثال
َيطرت بينى ثيَوةناو ضؤرِى ليَربِى.
بةفرةكة لةناويدا مةلةى دةكرد .هةل
لةثيَش ضاوى ديَهاتييةكان نانةكةيان خواردو خةالسيان كردو ليَكرِا طوتيان( :خوا بةزيادى
كا) دةم و دةستيان بة ئاوى تروومثايةكة شرد.
ذمارةى ديَهاتييةكان لةبن دارتووةكة زؤرتردةبوون .رِؤذبايةكة تةثوتؤزى نيَو ديَي بة هةوادا
َودةكردةوة .هةموو ثيَش دةرطاو سةربان و ديوارو ثةجنةرةو دةرطاكان ،بة تةثوتؤز سواخ
بال
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َيَن و هةجنرية فةرةنطييةكان و هةموو شتيَك
َي دارتووةكان و طيشةطياو درِوةل
درابوون .طةال
َيان لةسةركةوتبوو.
بستيَك تةثوتؤزو ضرث و ضال
ديَهاتييةكان بةبيَ دةنطى و بةشيَوةيةكى سةير تةماشاى ئةو ثياوانةيان دةكرد ،كةلةسةر
َةكة دانيشتبوون.
سةكؤى ثةنا ضال
حةمةد لةناكاو لةجيَي خؤى هةستاو ضاوى بةسةر حةشيمةتةكةدا طيَرِا ،ثاشان سةرى
بةردايةوة:
َكو لةالى ئيَوة كاريَكمان دةستكةوىَ. . ..
 ئيَمة بةو ئوميَدةوة هاتووينة ئةو ديَية ،بةلئاخر ئةو طوندة ثرِ لةدرةختة . ..ئاوى تروومثاكةشتان زؤر سازطارة.
َربِى دووبارة ضاوى بةسةر حةشيمةتةكةدا طيَرِا .هيض كةسيَك ورتةى
سةرى هةل
لةبةرنةهات.
حةمةد ضاوى تيَوةبرِيبوون و بةدواى تيشكى هيوايةكدا دةطةرِاو ضاوةرِوان بوو.
َوةيان ليَكرد .كاتيَك ضؤلَ بوو ،حةمةد لةسةر سةكؤيةكة خؤى
ديَهاتييةكان بةرةبةرة بال
بةجيَهيَشت.
َطةية. . ..
َك و ئةو هةموو كيَل
 ئةو هةموو درةختة ،ئةو هةموو خةلتا خؤرئاوابوو لةسةر سةكؤيةكة دةستةوئةذنؤ ليَي دانيشت .تةثؤ وةكو هةور دةهاتن و
وةكو طورطى برسى هيَرشيان ديَنا.
هؤسؤك طوتى:
َك ناية ،لةبن ئةو دارانة ناتوانني بنووين .دةبيَ جيَطايةك بؤ نووسنت و
 ئيَرة بةكةلئاطركردنةوة وةبينني.
حةمةد:
َيَ . ..تا بةيانى بليَ و سازليَدة. ..
 ئاشق ،طؤرانييةكى بلَى
َدابوو ،رِؤذبا هةل
ديَهاتييةكان لةسةربان و لةسةر كةثرةكانيان ،ثةردة كوللةيان هةل
كردبوو ،لةذيَر تريفةى مانطةشةودا ،ثةردة كوللةكان بة ئارامى رِادةذان.
َينةوة طوتى:
ئاشق عةىل بة رِاويَذيَكى تيَكةلَ بة نال
 ئيَستا ض كاتى طؤرانى طوتنة.؟حةمةد طوتى:
َكو. ..
 بؤ وةختى نيية ،بةل92

َ با هةستني. ..
َال
َكوى ثيَناوىَ .ليَرة ،لةو طوندةى كاردةست ناكةوىَ .يال
َكو و مةل
 بةلَكى كويَستانةكانى الى ئيَمةية ،ئةوةى ضيَشتى بؤ هيَناين . ..قابلةمةو
 ئةو ذنةى خةلَةكةى هةر ليَرةن .با ليَرةبني؟. ..
كةول
ئاشق عةىل طوتى:
 ضؤن دةتوانني ليَرة بنووين.؟حةمةد:
َكو. ..
 ئاخر بةلهؤسؤك:
َكو...
 بةلوسوو:
َكو. ..
 تاريك و رِوونى بةيانى ديَينةوة نيَو ئاوايي و ليَرة دادةنيشني .بةلهةستانةسةرثيَ ،كةولَ و قابلةمةو كةوضكةكانيان كؤكردنةوةو لة ديَي وةدةركةوتن.
طةيشتنة سةر تةثؤلكةيةك ،كة لةذيَر تريفةى مانطةشةودا قووت ببؤوة .دةستبةجىَ ضرث و
َبوونى ئاطرةكة ،وزةوزى
َيان كؤكردةوةو بة بةردئةستىَ دايانطريساند .هةر لةطةلَ هةل
ضال
تةثؤيان كةمبوونةوة.
َى طيانى ئيَوة براينة .خؤزطة بةيانى نةخؤش نةمب .كاك هؤسؤك
 ئةمن بوومة بةالَىَ طيَرِام ،نيوةمردوو بوو.
ئةوةندةى بة كؤل
هؤسؤك طوتى:
 هؤسؤك بةيانى بةرةو كويَستان مل دةنىَ ,بةيانى زوو ،كة سيوادى دا . ..ئيَوة ئةطةرثيَتان خؤشة هةر ليَرة مبيَننةوة .برِوانن لةوبةرى منارةى مزطةوتيَك ديارة ،رِةنطة ئةوىَ كارى
ليَ ثةيدابيَ.
حةمة ضكؤل طوتى:
 ئةوىَ كارى ليَ دةست دةكةويَت .هةر طونديَك مزطةوت و منارةى ليَيبَ ،هةميشةكارىليَ ثةيدادةبيَ .دةنا ضؤن لةطوندةكةيان منارة دروست دةكةن؟
حةمةد ثيَكةنى:
 كورِةكة رِاست دةكا .دةنا بؤضى بة خؤرِايي منارةى ليَ دروست دةكةن ،ئةويشَنديةى. ..
منارةيةكى سثى بةو بل
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حةمة ضكؤل طوتى:
َندييةى . . ..سةرى طةياندؤتة كةشكةالنى ئامسانىَ .بة شةويَش دةبريسكيَتةوة.
 بةو بل ئةطةر هةموو ضوكوراواشم بدةنىَ . . ..بةيانى كة سيوادى دا. . ..وسوو:
 بةيانى كة سيوادى دا ئةمنيش لةطةلَ هؤسؤكى دةرِؤم . . ..ئاى خؤزطة بةيانى نةخؤشنةمب. ..
َةكةى كةم دةبوو ،تةثؤ وةكو رِةوة طورط هيَرشيان
هةركة ئاطرةكة دادةمركاو دووكةل
ديَنا. ..
ئاشق عةىل طوتى:
َةى هةموومان تووشى وةزعى وسووى دةبني .بؤ سبةينىَ شةوىَ دةبيَ خؤمان
 بةو حالبطةيةنينة بنارى شاخةكان.
 ئاشق عةىل. .. فةرموو كاك حةمةد. .. ئاشق عةىل . ..هيض ضارةيةكى ديكةمان نيية؟. . ..ئاشق عةىل بزةيةكى هاتىَ و طوتى:
 نا. ..َكرد .ئاوازى سةرضاوة ثرِ لة
ثاشان سازةكةى تاودايةو بةسةريدا كؤمبؤوةو تيَيهةل
َدا . ..لة خةفةت
َةثنطى تيَرِا هةل
سوونبوولة شني و ثرِ لة وردة بةردى سثى و داثؤشراو بة طول
و زؤردارى دوا . ..لةو تةثؤيانةى وةكو طورطى برسى و هارن . ..دةيطوت( :ئةو خودايةى
يوسفى لةبري نةجاتدا ،لووتفى ئيَمة ناطريَتةوةو رِووى ليَوةرطيَرِاوين ) .دةيطوت:
(ئيَسقانةكامنان لة ضوكوراوا بةجىَ دةميَنن ،هةتا كةسيَكيش نابيَ لة سةرةمةرطدا شيوةمنان
َزارى
َكةيةكى داويَن ) .دةيطوت( :طول
لةسةربكا .الشةكةمشان وةكوو كةالكة سةطيَك لة قول
ئيَمة خةزان ليَيداو تةمةمنان كؤتايي هات ) .دةيطوت( :دارهةنارى سةرطردةكة لةويَية ،كة لة
زؤر كؤنةوة هةتا ئيَستاش هةر ماوة .شيفاى دةردةداران دةداو كار بؤ بيَكاران ثةيدادةكات) .
َيَي نوورة) .
َىَ ئاوةكةى دةل
َدةقول
َى سوورى ليَن ،كانييةك هةل
دةيطوت( :لةبن دارهةنارةكة طول
ئاشق عةىل تا زةردة لةسةرانيدا ،طؤرانى نةبيسرتاوو داستانى لةبارةى وةسفى
دارهةنارةكةوة طوتن .حةمةد ثرسى:
92

 ئاشق تؤ ئةو دارهةنارةت ديتووة.؟ نا ،نةمديتووة. هيضت دةربارةى بيستووة.؟ نةمبيستووة ،ئةو ديَهاتيانة باسيان كرد ،ضما ئةو ذنةى ضيَشتى بؤ هيَناين باسىنةكرد.؟
 ئةتؤ ،ئةو ئاوازةت لةكويَرِا هيَنان.؟ ئةمن نةمهيَناون خودا هيَناونى. ئةطةر ئةو دارهةنارةى وةبينني ،هةم وسوو ضاك دةبيَتةوةو هةم كاريشمان دةستدةكةويَت.
هؤسؤك توورِةبوو طووتى:
 ئةمن بةدواى دارهةنارو ئةو جؤرةشتانةدا ناضم ،ثاش ماوةيةكى ديكة ملى رِيَيةدةطرمودةرِؤم.
ئاشق طوتى:
 هؤسؤك ،ثةلةى مةكة.دووبارة سازةكةى بةسنطيةوةناو بةسةريدا نووشتايةوةو طؤرانييةكى ديكةى بؤ
دارهةنارةكة دروست كرد.
وسوو:
َة لة
َكى ضوكوراوا هةموويان ئاطادارى ئةو دارهةنارةن .ئةو نةخؤشيية حةوت سال
 خةللةمشدا رِيشةى داكوتاوة .بةشكم ئةطةر بطةينة كن ئةو دارهةنارة ،خودا شيفام بدات.
َنياييةوة طووتى:
حةمةد بةباوةرِو دل
 دارةكان مووجيزةى زؤريان هةية.حةمة ضكؤل طوتى:
 باثريم دةيطووت كة درةختةكان . . ..دارى واهةن ،كة نةزةركردةن . ..رِةنطة هةقةكةىمنيش بدةن.
وسوو:
 ئةو دارة مووجيزةدارة ،هيض تةثؤيةك لةدةوروبةرى نزيك نابيَتةوة .شةويَكى لةوىَ لةذيَرئةو دارة دةنووين.
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هؤسؤك بة توورِةييةوة نةرِاندى:
 ئيَوة برِؤن .ئاخر ضما دةكرىَ ضووكوراوا تةثؤى ليَنةبيَ.؟ دارهةناريَكى بيَضارةلةبةرامبةر تةثؤيان ضى لةدةست ديَت.؟ ئةويش تةثؤى ئيَسكدارى ضووكوراوا.
َةذاوييةوة طوتى:
حةمةد بةشل
َىَ دةنا دةست و ثيَت رِةق دةبن.
َىَ تؤبة .هيض بةو دارةى مةل
 تؤبةى بكة هؤسؤك .بلَى طيانى
ئيَمة كة مالَ ويَران بووين و هةموو شتيَكمان لةدةست داوة ،ئةتؤش مةبة بةال
ئيَمة؟ . ..هةتا حةوت ثشتان وسوومان بةسة .ئامان هؤسؤك ،بؤ خاترى خواى . ..ئامان. ..
ئاشق عةليش طوتى:
 ئامان هؤسؤك ئامان .ئيَوة نابيَ كارتان بةكارى نةزةركردةكانةوة هةبيَ .ئةويش دارىضاكى و نةزةركردة.
هةستاية سةرثيَ و وةرِيَكةوت و طوتى:
َكوو
 دةرمانى رِيَية رِؤيشتنة . ..ئيَستا با وةرِيَكةوين ،سةريَكيش لةو طوندةبدةين .بةلئةوةخواية. ..
بةبيَ ئةوةى قسةيةك بكةن وةدواى كةوتن .لةرِيَطا شنةبايةك ليَيدان و هاتنةوة سةرخؤ.
شادى و هيوايةكى شاردراوة لةدةروونيان دةطةرِا .هؤسؤك لةدواى هةمووانةوة دةرِؤيشت.
َةكةو لةبن دارةكان دانيشنت .لةناكاو دةنط و هةرا لةنيَو ئاوايي طةرِا،
طةيشتنة سةر ضال
دىَ لةطةلَ ،ئةسث و طاو كةرو تراكتؤرو داشقةو دةراسةو كريَكارةكان وةخةبةرهاتبوو.
َةشيَرةكان دةياخنويَندو سةطةل دةوةرِين .لةجيَطايةكيش دةنطي
دةنطةكان تيَكةلَ ببوون .كةل
َوةكة ضاوةرِىَ
َطري بةرزببووةوة .ماوةيةك لةبن دارتووةكان و لةسةر ضاال
بانطيَكى خةمناك و دل
مان.
حةمةد طوتى:
َكى ضياى (دوولَ دوولَ)بوو . . ..ئةو دةزانىَ.
 ئةو ذنة ميَهرةبانة ،ئةوةى خةلئاشق عةىل طوتى:
 ئةو دةزانىَ.حةمة ضكؤل طوتى:
 حةمتةن دةزانىَ! .وسوو طوتى:
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 لة ضوكوراوا هةموو دةزانن ،كة(ئةوىَ) لةكويَية.؟َبةى ثرِ لة ديَهاتى لةديَي وةدةردةكةوتن .ثاش ماوةيةكى كةم ،دووبارة
تراكتؤرو طةال
َى بةسةر طونددا كيَشا .ثريةميَردةكانى دويَنىَ ،دووبارة هاتنةوةو لةجيَطاكةى
بيَدةنطى بال
َوةكة
خؤيان دانيشتنةوةو ضةناطةيان وةسةردار دةستيةكانيان كرد .ضةند ذنيَك هاتن و لةضاال
ئاويان هةَليَنجاو رِؤيشتنةوة.
َى ئةو ذنة لةكويَية.؟
 مالحةمةد طوتى:
 ئيَستا ديَت.وسوو بةبيَ سةبرييةوة طوتى:
َى.
َىَ ضاوةرِوامنانة .حةمتةن شتيَك دةزانىَ ،بؤية ثيَي خؤش بوو بضينة مال
 لةمالهؤسؤكيش وةقسةهات و بةدةنطيَكى بةرز طوتى:
 بيَطومان شتيَك دةزانىَ.َةكةى بطةرِيَني.
َ بابضني لةمال
َال
 يالَة نةخشينةكةيان بةدةستةوةطرت و وةنيَو ديَي كةوتن.
قابلةمةو كةول
هؤسؤك طوتى:
َة لةكويَية.؟
َكى ضياى دوولَ دوول
َى ئةوةى خةل
 با لةكةسيَك بثرسني ،بَليَني مالَى كىَ؟
َى كىَ؟ مال
 مالَة.
َكى ضياى دوولَ دوول
 ئةو ذنةى كة خةلحةمة ضكؤل طوتى:
 ئةو ذنة ميَهرةبانة. هيض كةسيَكى وا ليَرة نيية.؟َطةكان ،مذيَكى نةرم بةرزببووةوة.
َدةستا .لة باخ و كيَل
َةكان دووكةلَ هةل
لةثشت مال
هيَندةى نةمابوو ،لووتكةى ضياى (طاور) رِووناك ببيَتةوة .دىَ بةتةواوى ضؤلَ ببوو كةسي تيَدا
نةدةبينرا.
َى ئةو ذنةمان لةو ثريةميَردانة نةثرسى.؟
بؤضى مالهؤسؤك طوتى:
ئةوانة ضووزانن .بة ضى بزانن .هةريةكةيان تةمةنى سةد سالَ دةبيَ.90

لةناكاو ضاويان بة ذنةكة كةوت كة رِووبةرِوويان دةهات ،رِاوةستان.
ذنةطوتى:
فةرموون كورِينة .ضام بؤ ليَناون و رِؤنةكةرةش حازرة و نان ساجيشم بؤ دروست كردوون.َم وةرن.
ئيَستا فةرموون لةطةل
بةدوايدا رِؤيشنت و ضوونة خانوويَيةكى قورِةوة .لةهةيوانىَ لةسةر طيا ،سفرةيةكى جاجم
َة ضاوةرِوانيان بوو .بة هيَمنى لةدةورى سفرة كؤبوونةوةو
َةيةكى ضواردة سال
رِاخرابوو ،كيذؤل
دانيشنت .ذنة ضاى بؤ لة ئيستيكانى نيَوقةد باريك كردن .ئةوانيش بةبيَ دةنطى خوارديانةوة.
َضيان دةبيسرتا .خيَرا بةرضاييةكةيان خوارد.
َضةمل
تةنيا دةنطى مل
حةمةد دواى ئةوةى بة ثشتةدةست دةموليَوى سرِينةوة طوتى:
 هيض كاريَكمان دةست نةكةوت .لة ضوكوراوا جيَيةك نةما سةرى ثيَدانةكةين .كارماندةست نةكةوت خوشكىَ .ضوكوراوا ضى بةسةرهاتووة.؟
 ذنةطوتى: نازامن ضةند سالَ دةبيَ ،ضوكوراوا وةك خؤى نةماوة.حةمةد طوتى:
زؤر طؤرِاوة .ئةو ( ئاغا ذنةى من) ناناسى؟ هةتا تةماشاشى نةكردم .تةنانةت طازةرديشمى كردة قوربانى تراكتؤرةكةى .خويَنة سوورةكةيان بةبن تايةكانى كرد .من بةو
َ .كاتيَك بةجيَم هيَشت ،بةستةزمانة دةطريا.
َى رِةبةق زةويم كيَال
طازةردة سىَ دانة سال
ذنة طوتى:
طاجووتةكان دةطريةن.هؤسؤك هةر ثيشى دةخواردةوة لةناكاو تةقييةوة:
لةكويَية خوشكىَ؟ لةكويَية؟ذنة ثرسى:
ضى لةكويَية؟هؤسؤك طوتى:
َكو دةرمانيَكى دةردةكةمان بكات .ثيَشينان
جيَطاى ئةو دارهةنارةمان ثيَنيشان بدة .بةلدةيانطوت( :دارموجيزةى زؤريان هةية) .
ذنةطوتى:
99

َم ئةطةر دارةكة هةتا ئيَستاش لةشويَنى خؤى مابيَ.
 ئةدى هةيةتى .بةالحةمةد بةتووندى طوتى:
ئةو دارانة هيضيان بةسةرناية .ئةو دارانة هيض كاتيَك هيضيان بةسةرناية .هيض كةسيَكَندةش لةبةر رِيَزى ئةو دارانة لةسةر
ناتوانىَ خؤى لةقةرةى ئةو دارانة بدات .تةنانةت بال
َنانيشن .تةثؤو ميَشوولةش ليَي نزيك نابنةوة .ميَش هةنطوينةش
لك و ثؤثةكانيان هةل
َكانيان وزةوز ناكةن .ئةطةر هةركةسيَك دةستيان بؤ بةرىَ ،دةست و
لةسةر طولَ و طةال
َيةكيشى ليَوةكا ،مالَ ويَران دةبيَ.
ثيَي رِةق دةبن .ئةطةرهةركةسيَك ،تةنانةت طةال
ذنةطوتى:
َيَن توورِةبووةو
َيَن ئةو دارة توورِةبووة ،لةو ئينسانة زؤردارانة توورِةبووة .دةل
 دةلَفرِيوةو رِؤيشتووة.
شةويَكى هةل
دووبارة حةمةد بةتووندييةوة طوتى:
ناتوانىَ توورِةبيَ .خوا ئةو دارةى. . . .لةبريى ضوو دةيويست بَلىَ ضى .هةنديَك منطةمنطى كردو سةرةجنام لةسةرخؤطوتى:
ئةو دارة ناتوانىَ توورِةبىَ . ..ناتوانىَ بضيَتة هيض كويَيةك .ضونكة بنيادةم ئيحتياجيانثيَيةتى .ئةطةر ئةو دارة نةبيَ نؤبةتيَدارةكان ضؤن دةتوانن نةجاتيان بيَ؟ نةخؤشةكان ضؤن
ضاك وةبن .بيَكارةكان ضؤن كار ثةيدابكةن.؟
ذنة ملى الركردةوةو طوتى:
توورِةبووة.هؤسؤك بة هةذانةوة طوتى:
 ئةتؤ ئةو شويَنةمان نيشان بدة .ئيَمة دةبيَ ئةو دارةى زيارةت بكةين و حالَ و وةزعىخؤمانى تيَبطةيةنني .طرميان لة بنةوةرِا برِيويانةتةوة طرنط نيية .حالَ و وةزعى خؤمان
َكةندوون ،ئيَمة حالَ و
َيَني .طرميان رِةط وقةدو لقةكانيشيان لةبنةوةرِا هةل
بةرِةطةكانى دةل
َيَني .هةر ئةوةندة بةسة طردةكةى وةبينني و شةويَك لةبن
وةزعى خؤمان بةخاكةكةى دةل
ئةودارهةنارةى بنووين.
 دارهةنارة ثريؤزةكة توورِةبووبيَ و رِؤيشتبيَتيش ،ضونكة داريَكى ثريؤزة ئةطةر ئيَمةبطةينة ئةوىَ و خاكةكةى ماض بكةين ،بؤ دةرمانى دةردى ئيَمة دةطةرِيَتةوة .كاتيَكيش
دةرمانى دةردى ئيَمةى كرد دووبارة دةطةرِيَتةوة جيَي خؤى.
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ديارة ئةطةر توورِةبووبيَ.
هؤسؤك طوتى:
 ديَتةوة .ئةطةر توورِةبووبيَ و رِؤيشتبيَتيش ديَتةوة.َييةوة طوتى:
حةمة ضكؤل بةخؤشحال
 دةطةرِيَتةوة.َينةوة طوتى:
وسووش بةنال
 دةطةرِيَتةوة . ..ضما دةكرىَ نةطةرِيَتةوة.ئاشق عةلي طوتى:
دةطةرِيَتةوة .دةطةرِيَتةوة .دارى ثريؤزو ثياوضاكان هةميشة ميَهرةبانن.ذنةطوتى:
ميَهرةبانن.شويَنةكةميان ثيَشان دة خوشكىَ.َىَ خوشكىَ.
توخوا ،ثيَمان بلَيَي يةكسةر دةضيية بةهةشتىَ.
 ئةطةر جيَطاكةميان ثيَ بلَى ئاناوارزا كردو ئةو خوارانةى
ذنة وةثيَشيان كةوت و بردنييةدةرى ئاوايي .رِووى لةقةال
َةميَشى بوو ،بة مذيَكى ضرِ داثؤشرابوو،
نيشاندان .تةواوى دةشتةكة سوتاوو طةرم و خؤل
ئةوالى تةثؤلكةو باخضةكان ،كة بةزةمحةت دةبينران.
لةويَوة لة بةستيَنةكةى ضؤمى جةيهان تيَدةثةرِن دةطةنة جادةيةكى قري لةجادةكةى خوارىَ
َنيَك ،لةويَرِا ئاناوارزا
َةبوون دةطةنة كةندةال
ثيَض دةكةنةوة دةطةنة ئاواييةك ،كة لةوديَية هةتل
َشتةكة تيَدةثةرِن .لةثيَش خؤتان دارةبةنيَكى طةورة دةبينن،
َشت قةل
ديارة .بةسةر خاكة قةل
َى لووس
ئةوجار بةالى رِاستدا بادةدةنةوة .كاتيَك وةرسورِان لةثيَش خؤتان مةيدانيَكى ئاواال
دةبينن ،كة ثرِة لة تةختة بةردى ثرِ لة نةخش و نيطار .بةبيَ ئةوةى ثيَيان لةسةردانيَن
َدةكاو هةورة سثييةكان ليَي
َةدةبن .ئةوجار بةرةو قيبلة ئةو جيَطايةى رِؤذباى ليَرِاهةل
هةتل
كؤدةبنةوة ،ليَيدةسورِيَنةوة .طرديَكى لةبةرامبةرى خؤتان دةبينن ،كاتيَك ضاوتان بة طردةكة
كةوت ،لة شويَنى خؤتان رِادةوةسنت و نابزوون تا سثيَدة دةنطوىَ .ئةوكاتى بةرةوالى طردةكة
َىَ.
وةرِيَدةكةون و دةضن لةبن دارهةنارةكة دادةنيشن .باشة ئةوجار باوةطةرِيَني بؤ مال
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َىَ .ذنة ضوةذوورىَ و
ذنة لةثيَشداو ئةوانى ديكةش بةدوايدا خيَرا طةرِانةوة بؤ مال
بةبووخضةيةكى طةورةوة طةرِايةوةو طوتى:
 ئةوةم ليَوةرطرن .نان و ثةنريو ثيوازة .ئيَرة ضوكوراواية .لة رِيَية برسى دةبن.حةمةد دةستى دريَذكردو بووخضةكةى ليَوةرطرت و طوتى:
 خوا بتثاريَزىَ خوشكىَ .يارِةبي مرادت حاسلَ بيَ.حةمة ضكؤل ثيَكةنى وطوتى:
 ياخوا مرادت حاسلَ بيَ .ئةمنيش لة دارهةنارةكة دةثارِيَمةوة ،ئةو كةسانةى كة كارمبؤ كردوون هةقى خؤم بدةنىَ .ئةوانيش هةقى خؤم دةدةنىَ .ئةوجار جووتة طايةكى دةكرِم ،ئى
شاخ كةوانى.
ئاشق عةىل طوتى:
حةمتةن دةبيَ شاخةكانى كةوانى بن.؟حةمة ضكؤل بة هيَمنى طوتى:
َم ئةطةر كةوانى بن باشرتة .بةرضاوتر دةبن.
ئةطةر نةشينب طرينط نيية .بةالهؤسؤك طوتى:
 رِاستة .بةرضاوتر دةبن .طا دةبيَ قؤضةكانى كةوانى بن.َيَن ضى ثيَكةنى و بةضاوة ثرِ طنجةكانى
ذنةكة رِاوةستابوو ،بةبيَ ئةوةى بزانىَ ئةوان دةل
تةماشاى دةكردن.
 خوشكة باشةكةم .خوشكة ميَهرةبانةكةم .ناوى خؤت ثيَنةطوتني .ناوت ضيية؟ ئةو ناوةَيَ. ..
جوانةمتان ثيَ بل
َطةرِاو بة شةرمةوة طوتى:
َةيةك سوورهةل
ذنةكة وةكو كضة جحيَل
 ناوم ( جةننةتة). .. خواحافيز خوشكة باش و ئينسانةكةم .جةننةت خاتوون.ئةواني ديكةش طوتيان:
 خواحافيز جةننةت خاتوون ،خوشكة باش وميَهرةبانةكةمان.بةرةو ئاناوارزا وةرِيَكةوتن.
لوتكةى كيَوةكان نووقمى نووربوون .هيَندةى نةمابوو زةردة لةسةران بدا .لووتكة ضياى
دوولَ دوولَ وةكو ثارضة بلووريَك دةدرةوشايةوة ،لة ئيَستارِا ضاوى دةنطاوتن.
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زؤر لةديَي دووركةوتبوونةوة .تا دةوروبةرى نيوةرِؤية خيَرا رِؤيشنت و طةيشتنة سةرضؤمى
جةيهان و لة بةندةرةكة رِاوةستان.
حةمةد طوتى:
 ئةطةر لة ضؤمى ثةرِينةوة. ..هؤسؤك:
َت هةبن.
 باشة برالة ئةطةر لة ضؤمى ثةرِينةوة .ناكا دووبارة خةيال برِوانة ئةو طوندةى بةرامبةرمان زؤر طةورةية .زؤر طةورة ديَتة بةرضاو .رِةنطة ئةوىَكارى ليَ ثةيدابيَ .لةسةر رِيَطاكةمانة.
َييةوة طوتى:
حةمةضكؤل بةخؤشحال
َندترة.
 ئةو سثيدارةى ناوةرِاستى طوندى دةبينى؟ لة منارةش بلهؤسؤك طوتى:
 زؤر سةيرة لة منارةش بةرزترة .هةتا ئيَستا سثيدارى هيَندة بةرزم نةديتوة.ئاشق عةىل طوتى:
 ئةمنيش.حةمةد طوتى:
َكو ئةونيةتة
 باسةريَكى ليَ بدةين .ئيَستا ئيَمة ،كة قةستى دارهةنارةكةمان هةية ،بةلببيَتة هؤى ئةوةى ،كة دارهةنارة ثريؤزةكة طريَيةك لةكارةكةمان بكاتةوة.
هؤسؤك طوتى:
 طريَيةكى كارةكةمان بكاتةوة. . ..َتةى دةكا يان نا.؟
هةمووان تةماشاى هؤسؤكيان كرد بزانن طال
هؤسؤك طوتى:
 سةريَكى ليَ بدةين .كىَ دةزانىَ؟ ئةو خوايةى كة يوسفى لةبريىَ نةجات دا. . ..وسوو لةبن ليَوانةوة طوتى:
 ئيَمةش لةبريىَ نةجات دةدا.وسوو بةرة بةرة رِوخسارى تيَكدةضوو .سةروحةدى ئةوةى بوو نؤبةتيَي بيَنىَ .هةموو رِؤذان
الى نيوةرِؤية ،وسوو يان لة ئاطرى نؤبةتيَدا دةسووتا ،يان لةسةرمان رِةق دةبووةوة.
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َبة ،بةرِيز وةستابوون و ضاوةرِوانى قةياغةكةبوون
لةبةندةرةكة ،طاليسكةو تراكتؤرو طةال
بطةرِيَتةوة .قةياغةدارةكة ،بةسيميَكى ئةستوور بةسرتابووةوةو سيمةكة بةغةرِغةرِةيةكى
ئاسنةوة بؤ ئةوبةرى رِاكيَشرابوو ،قةياغةوانةكان بةدةست رِايان دةكيَشا.
حةمةد هةميشة كاتيَك سوارى قةياغ دةبوو ،بؤنى داركاجى بةبةر لووتيدا دةهات و بريى
لة ليَرِةوارة داركاجةكان دةكردةوة.
َم قةياغةوان طوتى:
كاتيَك لةقةياغةكة دادةبةزين ،ويستيان ثارة بدةنة قةياغةوانةكة ،بةال
 نا ..ثيَويست ناكات .ئةمن ثارةو ليَوةرناطرم.تفيَكى طةورةى لةضؤمى كردو بةتوورِةيي دةستى كرد بة جنيَودانى ضوكوراواو طوتى:
 ئةمن خوشك و دايكى ئةو ضوكوراوايةى . . . ..برِؤن خؤتان بطةيةننةوة كويَستانىَ،دةنا هةمووتان ليَرة دةمرن.
َناوةرىَ.
َكى ئيَرة خيَريان ىلَ هةل
تازة خةل
هؤسؤك طوتى:
َناوةرىَ ،زؤر سوثاس براطيان.
 ليَيان هةلكة لة قةياغةكة دابةزين رِوويان كردة ئةو ديَيةى كة سثيدارة بةرزةكةى ليَبوو .الى
نيوةرِؤية دووبارة وسوو دةستى كردةوة بة لةرزين و طوتى:
 طرينط نيية براينة .طوىَ مةدةنىَ .بة هةرحالَ ئةوة بةرةو الى دارهةنارى سةرطردةكةدةضني .برِوانن زؤرمان نةماوة بطةينة ئةو ديَيةى . . ..ئةطةركاريَكمان دةست كةوىَ و منيش
بتوامن كاربكةم ،ضاك دةمبةوة .هةميشة ئاوامة هةر كاتيَك كارم ثةيداكرد ضاكدةمبةوة.
َم وسوو دةيطوت:
َىَ كا ،بةال
هؤسؤك ضةند جاران ويستى وسووى لة كؤل
 نا ،نامةوىَ ،ئةوة وردة وردة دةرِؤم .ئؤخةى ى ى . . . ..ئةمن ئةوا دةرِؤم.َى لة دةستى دةريَنىَ .هؤسؤك
َي دا قؤل
حةمة ضكؤل ضوو بنثيلى طرت ،وسوو هةول
فةرماندةرانة طوتى:
 وسوو ،ليَطةرِىَ با كورِةكة ثيلت بطرىَ .ثيَي خؤشة يارمةتيت بدا ئةتؤ ناتوانى بةبيَياريدةكردن برِؤى.
وسوو بيَدةنط بوو.
َى كردبوو.
نيوةرِؤ اليدابوو ،كة طةيشتنة طوندى دار سثيدارةكة .رِؤذبايةكى تووند هةل
َةكان بةرةو
َووكة لةنيَو مال
َيَكى زؤر سةربان و بةر دةرطاكانى داثؤشي بوو ،طيَذةل
ضرث و ضال
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َوى دةكردةوةو هةمووشتيَكى تيَكوثيَك
َدةضوو .طذوطياى لول دةداو ثةرش و بال
ئامسان هةل
َدةكشا.
دةداو ثاشان بةرةو الى لووتكةى (دووملوو) تيَهةل
َوكةيةك هات و بؤ ماوةيةك لةنيَو خؤى طرتن .دةم و لووتيان ثرِبوو لةتةث وتؤز.
طيَذةل
َةكان ببينن.
نةياندةتوانى يةك لةحزةش ضاوهةَليَنن و دةرطاو ديوارى مال
سةرةجنام بةدةستةكوتىَ و كويَرةكويَرة سثيدارةكةى ناوةرِاستى ئاواييان ديتةوة .لةويَش
لةبن داريَك ترومثايةكى سوورى ليَبوو .وسوو هةركة طةيشتة وىَ خؤى بة عةرزى داداو لةنيَو
َةنالَ و طينطلَ دان و دةست و ثيَرِا وةشاندن.
ئةو تةثوتؤزةدا ،دةستى كرد بةنال
 طةردمن ئازادكةن .كاكة .ئةمن ئةوة خةريكة دةمرم براينة. . ..َى بادروو و رِحيانةيان ىلَ ضاندبوون .باديية بةردةكةى ذيَر
َوةكة طول
ليَرةش لةسةر ضاال
ترومثايةكة زؤر قةدميى بوو.
لةبةردى طرانيَت بوو .كة خةتى شينى بةنيَودا هاتبوون ،جيَي دةنةفةران دةبووةوة.
لةثةناى دانيشنت و ماوةيةك حةسانةوة .رِؤذ با ،كة هةموو جيَطايةكى بة تةثوتؤز
داثؤشيبوو ،بةرة بةرة تووندتر دةبوو .خةريكبوو دةست و دةم و ضاويان بشؤن.
ئاشق عةىل طوتى:
 نةكا دةست و ضاوتان تةرِكةن .يةكسةر قورِاوى دةبن.الى ئيَوارىَ رِؤذبايةكة كزى كردو ئةوانيش يةك يةك هةستان و ضوون دةست و ضاويان
َستاند
شرد .ئيَستاش وسوو هةر لةسةر زةوى كةوتبوو دةست و ثيَي رِادةوةشاند .ئةويشيان هةل
و دةست وضاويان شرد.
َم هيض كةس بةسةرجادة بةالياندا تيَنةثةرِى .ضوكرتين دةنط
ماوةيةك ضاوةرِوان بوون ،بةال
لةديَي نةدةهات.
حةمةد:
 ئةو ديَية ضى ليَقةوماوة.؟هؤسؤك:
 رِةنطة ضووبنة كويَستانىَ. . ..ئاشق عةىل:
َطةن .تازةخؤرئاوا بووة.
 ئيَستا ثةيدادةبنةوة ،لةنيَو كيَل22

َبةو داشقةو ثيَرِؤ طةيشتنةوة ناو ئاوايي .يةكسةر دىَ ثرِبوو
لةو مابةينةدا ،تراكتؤرو طةال
َك.
لةخةل
َبةرزى ضةكمة
دواى كةميَك ئؤتؤمؤبيَليَك هات و لةثةناى جادة رِاوةستا ،ثياويَكى باال
َويَكى حةسريى طةرِطةرِى لةسةرنابوو و قامضييةكى بةدةستةوةبوو
لةثيَي مسيَلَ شؤرِ ،كة كال
ليَي دابةزى و بةرةو رِوويان هات.
دةست بةجىَ هةستانة سةرثيَ و خؤيان كؤكردةوةو بةرِيز رِاوةستان.
َكى كويَستانيَن؟
 خةل بةَلىَ كويَستانيني. كريَكارن؟َىَ.
 ئا ،بةل ض كاريَكى دةزانن.؟ هةموو كاريَك. كريَي رِؤذانةتان ضةندة.؟ هةرضةنديَكى بيَ.كابرا كة بة فيز رِاوةستابوو و توورِةبوو ،قةمضييةكةى سىَ جاران رِاوةشاند:
َكى من نايةن ( .هةرضةنديَكى مباندةنىَ!) ديارة ئيَوة ناى
 ئةو جؤرة كريَكارانة بة كةلكاركردنتان نيية.؟ لة برسان وةكو سةط طرِوىَ بوون.
َة طرووى لة ئةوكىَ مابوو بة هيَمنى طوتى:
ئاشق عةىل كؤل
 قسةى جوان بكة كاكة.َشكاوو توورِة بوو.
دل
كابرا بةهةمان رِق و كينةوة هةنطاويَكى ليَ ضووةثيَش.
 ئاى . . ..كاكم نارِةحةت بووة.؟ئاشق عةىل:
 نارِةحةت بووم.كابرا هةنطاويَكى ديكةش ضووةثيَش .دةستى رِاداشت و قامكى لة تيَليَكى سازةكةيدا.
دةنطيَكى دريَذى ىلَ بةرزبووةوة.
 ئةتؤ خؤشخوانى.؟23

َيَن .ديارة ئةطةر خوا ثيَمان ببةخشىَ.
 وا دةلَكى من ديَي .ئةطةر ساز بؤ كريَكارةكان ليَبدةى ثارةت دةدةمىَ قوربان!
 ئةتؤ بة كةلَى ثرِبوو.
َتةى ثيَبكا .ئاشق عةىل دل
كابرا بةئاشكرا دةيويست طال
 خوا ثرتتان بداتىَ .نامةوىَ. كةواتة ديارة نيطةران بووى قوربان!َىَ نيطةران بووم.
 بةل لةضى نارِةحةت دةبي ناثياو ! .هةموو رِؤذىَ دةثازدة خؤشخوانى وةكو تؤ لةبةردةركىَةكةم كةوتوون. . ..
مال
حةمةد بة رِووقاميى و بة هيَندنةطرتنى قسةكةى ثيَ برِى وطوتى:
 ئةوة ئاشق عةليية .بابيشى ناوى ئاشق حسيَن بوو ،ناوبانطى لةطةرميَن و كويَستانىَطةرِاوة .باثرييشى ناوى ئاشق خةليل بوو .ناوى لةعةشريةتى ئةفشاردا لةسةر زارو زمانانة.
َووية .ئةتؤ بةو
َو) ى طةورةية .ئاشق عةىل لةتريةى دادالَ ئؤغل
بابى ويش ( دادالَ ئؤغل
رِةفتارةت كاريَكى باشت نةكرد.
َربِ ،ئةتؤ هيَندةى نةماوة ئةسلَ ونةسةبى بةرييةوة سةر عومسانييةكان يان
 ناثياوى طةلبيبةيةوة سةر مستةفا كةمال.
َووية .بةرةبابيَكى طةورةن ئاغا.
 ئةو لةوةضةى دادالَ ئؤغل ضى؟ لةبةرةبابي ضى؟َوو.
 لةبةرةبابي دادالَ ئؤغلَوو كيَية؟ تارذةنيَكى قةرةج؟. . . ..
َوو! دادالَ ئؤغل
 دادالَ ئؤغلَدةلةرزى هاوارى كرد:
ئاشق عةىل كة لةرِقان هةل
 حةمةد بيَدةنط بة! ئةوةئى ئةوةنيية قسانى لةطةلَ بكةى.كابراش شريِاندى و طوتى:
 ئيَوةى لة برسان مردوو ضؤن لةخؤرِادةبينن . ..ضؤن. . ..لةو بةينةدا ضةند ديَهاتييةك ليَيان كؤبوونةوة.
يةكيَك هاتة نيَوانيانةوة و طوتى:
لةسةرخؤبة ئاغا ،لةسةرخؤ .ئةوانة لة كويَرِا بزانن ئةتؤ كيَي .ئةطةر زانيبايان ضما دةكرالة خزمةت جةنابت باسى ئةسلَ ونةسةبةى بكةن! .
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ئاغا بة رِقةوة رِووى وةرسورِاند:
َوو و ئةسلَ و نةسةبةى دةكةن! ناثياو ،ئةتؤ
َىَ ئةمن كيَم .بؤم باسى دادالَ ئؤغل
ثيَيان بلئةطةر لة بةرةبابيَكى طةورةى ئةدى بؤضى تووشى ئةو رِؤذطارةى بووى.؟
حةمةد طوتى:
خودانةبيَ ،هةموو كةسيَك طرفتاردةبيَ .ئيَمة وةدواى كاركةوتووين .ثارةى خويَنىخؤمان وةردةطرين و دةخيؤين.
كابرا دووبارة بة سووكايةتى ثيَكردنةوة طوتى:
ئةطةر واية ليَرة ض دةكةن.؟ نةجيبزادة بةرِيَزةكان!ثاشان طةرِايةوة سةر ديَهاتييةكان كة لةوالى رِاوةستابوون طوتى:
َطةكانتان .بذى
هةرئيَستا ئةوانة لةديَي وةدةرنيَن .يةك كةسي كويَستانىَ نةبةنة سةركيَلَبطرين.
تراكتؤر .بذى دةرِاسة .ئيَمة تازة هيض مةجبوورنني بؤطةنيوى ئةو ئاغا نةجيبزادانة هةل
َوون .كورِةبذى ( مارشالَ..
! وةى نةجيبزادةكانى من.وةى! ئةو ئاغايانة لةبةرةبابي دادالَ ئؤغل
 . .مارشالَ( . ..ئيشارةية بؤ جؤرى شةريكةى مارشالَ.) .
سوارى ئؤتؤمبيَلةكةى بوو:
َن دةكةن .ئةوانة لةو
َةكامنان تاال
ئةوانة لةديَي دةركةن .هةر ئيَستا .دةنا ئةمشةو مالَم شوكرى خواى بكةن كة ئيَستا كارم هةية .ئيدى
دزانةن . ..ئةمن نيشامن دةدان . . ..بةال
َيةكتان بةسةرديَنم.
ليَرة نةتان بينمةوة .نيو سةعاتى ديكة دةطةرِيَمةوة.خوا دةزانىَ ض بةال
ئؤتؤمبيَلةكةى ليَخورِى.
ديَهاتييةكان طوتيان:
شوكر بؤ خوا كة لةبةر دةستى نةجاتتان بوو .ئاغا رِومحى ثيَكردن ،دةنا بةقامضييةكةىثارضة ثارضةى دةكردن.
زؤرو ئاغا توورِةكرد .ثياو نابيَ قسة لةقسةى ئاغاى بكات .ئامان . ..هةتا زووة ليَرة
برِؤن ،هةر ئيَستا . ..ثاش تاويَكى ديكة دةطةرِيَتةوة .ئةطةر ئيَوةش ليَرة نةبينيَتةوة ،لةطةلَ
ثيَنج كةسى مل ئةستوور وةدواتان دةكةوىَ و دةتانطريَتةوة ،وةبةر قةمضيان و دةدات .ئةوة
َةتان كرد ،ئةطةر بيَدةنطبان
َم ئةوكارةى زؤر خراثة .ئيَوة هةل
ئاغايةكى زؤر باشة .بةال
وجوابتان نةدابايةوة ،حةمتةن كارى دةدانىَ .ئيَستاش نابيَ خؤتانى ثيَشاندةن .نةكا بةجادةيدا
برِؤن.
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بةويَدا برِؤن خؤتان دةطةيةنيَتىَ و تابةيانى بة قامضيان دةتانكوذىَ.
َم ئاشق عةىل دةستى بة دةمييةوة ناو بيَ ئةوةى قسةيةك
حةمةد دةيويست قسة بكا ،بةال
بكةن ضوونة بنثيلى وسوو و وةرِيَكةوتن.
هؤسؤك ددانى لةضريِةوة دةبرد.
كاتيَك لة ديَي وةدةردةكةوتن ،ئاشق عةىل طوتى:
بة جادةيدا مةرِؤن .ثياو خؤى لة سةطى بثاريَزىَ باشرتة.هؤسؤك طوتى:
نا ،بة جادةيدا دةرِؤين .ليَطةرِىَ با وةدوامان كةوىَ ،هةتا هةقى خؤى لة مستىَ نيَني.حةمةدطوتى:
ضةكمان ثيَ نيية .بريا دةمانضةيةكمان ثيَ با.ئاشق عةىل طوتى:
باش بووكة ثيَمان نةبوو.هؤسؤك طوتى:
ئةمن خةجنةرم ثيَية.ئاشق عةىل طوتى:
هؤسؤك كةللةشةقيية مةكة .ئيَمة لة هةموو الوة نةطبةتيمان بؤ هاتووة .ئةتؤش. ..دةنطى ئةوةندة نائوميَدانةو خةفةتبارانةبوو ،كة هؤسؤك ئيدى هيضى نةطوت .كاتيَك
َرتوشكاو طوتى:
َيَن ،لةثيَش وسوو هةل
َطة ليَهال
دةيانويست بةرةو كيَل
َيَم.
وسوو وةرة كؤلَةيةك لة ئةوكيَى
َنةثضرِا .رِقيَك بة قةدةر مشتةكؤل
قسةيةكى ديكةى نةكرد .زارى هةل
طريا .كةميَك دوورتر جؤطةلةيةك لة ضؤمريِا دةضووة مةرةزةجارِةكة .نارةوةنةكان لةدوورةوة
دةركةوتن .بةرةو ئةوىَ رِؤيشنت .مانط لةنيَوةرِاستى ئامسانىَ بوو ،لةويَرِا شاخةكانى ئاناوارزا
َندةيةكى طةورةيةو دةيةويَت بفرِيَت .لةجادةكةى
وةكو رِؤذى رِووناك دياربوون و دةتطوت بال
َؤثةكانيان دةشتةكةيان رِووناك
َبةو دةرِاسة ،تيَدةثةرِين و شؤقى طل
بةرامبةريان ئؤتؤمبيَل و طةال
دةكردةوة .كاتيَك طةيشتنة بن دارة نارةوةنةكة ،شةكةت و ماندوو لةسةرعةرزىَ ليَى ختيَلَ
بوون.
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َةنالَ
يةك قسةشيان لةطةلَ يةكرتى نةكرد .هةموويان بيَدةنط بوون .تةنانةت وسووش لةنال
َة ،وةكوو مردووان لةسةر عةرزىَ دريَذببوو.
كةوتبوو بيَجوول
بؤ يةكةمني جار لةدواى هاتنيان بؤ ضوكوراوا ،ئاشق عةىل حةزى دةكرد جطةرةيةك
َيي ناخى
َةكةى تا قوال
بكيَشىَ .ئاخ ،ئةطةر ئيَستا عةىل جطةرةيةكى ثةيدادةكرد .دووكةل
َيدةمذى. . ..
َيدةمذى و هةل
َدةمذى .هةل
هةل
نة ئاطريان كردةوةو نة برييان لة نان خواردن كردةوةو نة ئاطاشيان لة هيَرشى تةثؤيان بوو.
تابةيانى يةك ضركةش خةو لة ضاويان نةكةوت و هةروادريَذ ببوون .تا ئةو كاتةى ثؤلة
َندةيةك بةسةرياندا تيَثةرِين .ضاويان لةئامسانةوة برِيبوو ،كة بةرةبةرة رِووناك دةبؤوة .لوتكة
بال
ضياكانى (طاور) بةيةكةمني زةردةى خؤر وةكو قةسريَكى بلوورين درةوشايةوة.
َؤفني و بةرة وضؤمى
َطل
حةمةد هةستاية سةرثيَ .بة ثشتى دةستى ضاوةكانى هةل
وةرِيَكةوت .لةسةرزط دريَذبوو سةروضاوى شردن .لةدواى ئةويش ئةوانى ديكة هاتن و هةمان
َة هيَرؤيةكان كؤبوونةوة و رِاوةستان .ثاش كةميَك لةخؤرِا
كاريان كرد .ثاشان لة ثةنا طول
َدوولَ ملى رِيَيان طرت.
َت و بةرةو ضياى دوول
بةرةوالى رِؤذ هةال
َى دابوو ،لوتكةى ضياكة وةكو ئةستيَرةيةك دةدرةوشايةوة.
َدوول
زةردةى خؤر لة ضياى دوول
َى باش بوو ،نة سةرماى بوو ،نة طةرما .نةياندةتوانى تةماشاى
ئةو رِؤش وسوو حال
َم و ستةمدا
َةهاى سالَ بوو لةذيَر زول
َنةدةهيَنا .سةل
يةكرتى بكةن .حةمة ضكؤليش سةرى هةل
َم تائيَستا هيض كةس وةكو دويَنىَ سووكايةتى
شوانى دةكرد .هةموو هةقيشيان خواردبوو .بةال
َيدا بوو ،ئاطرى تيَبةردةداو نةيدةزانى ض بكات.
ثيَنةكردبوو .ئةو ئازارةى كة لة دل
َى بة هةمووان دةسووتا ،بة حةمةدى
َتةو سووكايةتى ثيَدةكردن .دل
كاتيَك ئةو ثياوة طال
َى دةدا .بة ئاشق عةىل كة
َةببوو و دؤش دامابوو ،بةهؤسؤك كة لة نائوميَديان طينطل
كةطرمؤل
لة شةرمان بةدواى كونيَكدا دةطةرِا تا خؤي تيَدا وةشيَرىَ .بةوسووى كة لةسةر عةرزىَ لةنيَو
َى وةكو هاواريَك لةطةرووي دةهاتةدةرىَ.
َةنال
ئةو تةثوتؤزةيدا دةست و ثيَي رِادةوةشاندن و نال
رِةنطة تائيَستا ئةوانة ،لة هةموو تةمةنياندا ،ئاوا هةستيان بريندار نةكرابيَ .ئةطةر لة
حةمة ضكؤىل طةرِابان بة تاقى تةنىَ دةضووة ئةوبةرى سةر شاخةكانى ئاناوارزاو لةوىَ
ماوةيةك زوورِ زوورِ دةطرياو ثاشان خؤى دةزارى رِةمشارة طةورةو ئينسان خؤرةكان داويشت.
تابةيانى ضةندان بري بة ميَشكيدا تيَثةرِين .دةربارةى ئةو ثياوة ئؤتؤمبيَل سوارةو ئةوديَيةو
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َيَك بةدةستةوةبطرىَ و سةرتاسةرى ئةو ديَية ئاور
دارسثيدارةكة . . ..حةزي دةكرد مةشخةل
تيَبةردا.
َى بةيانيدا لة نيَوةرِاستى دةشتىَ رِاوةستابوون .حةمةد ملة دريَذةكةى ليَكدا
لة بووليَل
ليَكدا بة ضةث و رِاستدا دةسوورِاند دةتطوت بةدواى شتيَكدا دةطةرِيَت و نايبينيَتةوة .هيض
شتيَك لة رِوخساريدا نةدةخويَندرايةوة .ئةوانى ديكةش كةوتبوونة ذيَر كاريطةرى وى .هةمان
كاريان دووبارة دةكردةوة .حةمةد يةك لةحزة رِاوةستا دةتطوت ئةوةى بةدوايدا دةطةرِىَ
ديتوويةتةوة .رِوخسارى كرايةوة ،بةثيَكةنينةوة تةماشاى ئةوانى كردو بةرةو شاخةكانى
ئاناوارزا وةر سورِاو وةرِيَكةوت .ئةواني ديكةش بة ثيَكةنينةوة ،وةدواى كةوتن .حةمة ضكؤل
َدا بوو .لةناكاو
ماوةيةك لةجيَطاى خؤى نةبزوت .سةرى بةردابؤوةو لةبريكردنةوةيةكى قوول
َى
َة هيَرؤيةكاندا تيَثةرِين كة بةقةد باال
َيَناو بةغاردان وةدوايان كةوت .بة نيَو طول
سةرى هةل
َة ثةمةيي و كةسك و شني و سوورةكانيان بة ئةندازةي لةثة دةستيَك
َضوبوون ،طول
ثياويَك هةل
َة نووسةكةيةكدا تيَثةرِين ،كة تاثشتيَنديان دةهات.
دةبوون .بةنيَو ثةل
َةكان ضوونةخوارىَ و
بةنيَو ثةريَزيَكدا تيَثةرِين كة السكةكانيان تا ئةذنؤيان دةهاتن .لة ضال
وةسةركةوتنةوة ،بةسةرجؤطا ثرِ لة ئاوةكاندا بازيانداو الى نيوةرِؤية طةيشتنة بنارى ئاناوارزا.
َةميَشى تةندوورىَ طةرم بوو .شاخةكانى ئاناوارزا
طةرمايةكة زؤر بةتني بوو .خاكةكة وةكوخؤل
لةتيشكدانةوةى ضؤمى جةيهان كة بةتةنيشتيدا تيَدةثةرِى ،دةدرةوشايةوةو تيشكى شةثؤلةكان
ضاوى دةنطاوت.
َودةبووةوة .كاتيَك بةناو
ضؤمةكة ليَرة خورِنةبوو .وةكو الفاويَكى نور بة دةشتةكةدا بال
َشت و كةندرِةكانى ضؤميدا دةرِؤيشنت ،لةدوريرِا ضاويان بةبيَستانيَكى سةوزو ثرِ كةوت .كة
قةل
سةوزاييةكةى دةستبةجىَ بنيادةمى فيَنك دةكردةوة.
َى ئارةق ببوون و هةناسةيان سوارببوو .لةوكاتةدا ضاويان لة بيَستانةكة وةرطيَرِاو
َل
شةال
تةماشاى وسوويان كرد.
وسوو ئةورِؤش نةخؤش نةبوو .جاران هةموو رِؤذىَ دانى نيوةرِؤية خؤى بة عةرزى دادةداو
َيَن بيَ مةقسةد رِيَطاى
َةوة دةيطوت ( :سووتام ،رِةقبوومةوة) .بةبيَ ئةوةى هيض بل
َةنال
بة نال
بيَستانيان طرتةبةر .لةضوونيان بؤ ئةوىَ هيض ئاماجنيَكيان نةبوو .تةنيا غةريزة بوو .وةكو
َندةو ثةثوولة ،لةوطةرما
َندان . . ..لةو دةشتةيدا ،بنيادةم ،ضوارثيَ ،بال
غةريزةى بال
سوتيَنةرةيدا بؤ دةربازبوونى طيانيان خؤيان دةطةياندة ئةو دةوروبةرة سةر سةوزة .لةو
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طةرمايةداهيض بوونةوةريَك بةرةوالى ضؤمى نةدةضوو ،كة وةك مسى سوورةوةبوو دةرِؤيشت و
َدةهاتن و بةرةو ئةو
َوى دةكردةوة .بةثيَضةوانة لةبةرى هةل
هةموو تيشكى خؤرى رِادةكيَشاو بال
َبةندة سةرسةوزة هيَرشيان دةبرد .تةنانةت مارو جرِوجانةوةرة جؤراوجؤرةكانيش ثةنايان
مةل
دةبردة ئةوىَ .هةزاران ثةرِةسيَلكة بةسةر بيَستانةكة ،وةكو تري دةهاتن و دةضوون و كؤما
تةثؤو ميَشولةيان رِاودةكرد.
طةيشتنة داويَنى بيَستانةكةو لة تةنيشت يةك رِاوةستان .بؤنيَكى وةكو بؤنى طؤالويَكى
َمذى .بيَستانةكة
َيي سييةكانيان هةل
سةوزدا وةستاويان هاتة بةر لووتى .ئةو بؤنةيان بة قوال
َو لة ثةنا ئةو
َةكى بيَستانةكة ثيَطةيشتبوون .طةورة طةورةو بةربال
ضؤلَ و هؤلَ بوو .شوتى و كال
َى ثةمةيي و زةردو شينيان دابوو ،بةسةريةكدا
َنةى كة تا ئةذنؤيان دةهاتن و طول
َةطوال
ضل
َووكة زةرد لة ثةنا ساباتةكةوة بة دريَذايي الى رِاستى
كةوتبون .برِكة كولةكةى طل
هةتادةطةيشتة كن شؤرِةبييةكة بة رِيز رِوابوون . . ..ضاويان بة ثياويَكى كةوت ،كة لةذيَر
َكى ضى دةهات.
َم بةكةل
ساباتةكة نوستبوو .بةال
هؤسؤك:
 ضؤنة بضينة الى ساباتةكةو لةوىَ لةذيَر سيَبةرى شؤرِةكة دانيشني.َى هؤسؤكى طرت و طوتى:
حةمةد بة تامةزرؤييةوة قؤل
َكى ضوكوراوا زؤر سةير طؤرِاون .وةرة با ليَرة
 ض كاريَكمان هةية بضينة وىَ .خةللةسةرئةوجؤطايةى دانيشني و نانةكةمان خبؤين ئيَرة لة هةمووى باشرتة.
وسوو بةدةم و ضاوة دريَذو تيَكضرِذاوةكةى خؤيةوة ثيَكةنى .ددانةكانى سثى و دريَذبوون
طوتى:
 خوا دةزانىَ ،خوا دةزانىَ كة سيَبةرى ئةو شؤرِةبيية ضةندة فيَنكة .برِوانن لةذيَرَةى ىلَ نوستووة.
ساباتةكةش ثياويَكى رِيوةل
َواسيوة.
َةش بيَ .تةماشاكة تفةنطةكةى بة ئةستوندةكى ساباتةكةى هةل
 باشة با رِيوةلباش ضاوت بكةوةوتةماشاى كة.
وسوو:
َةية .لةوانةشة مندالَ بيَ. ..
 -مةبةستم ئةوةبوو كة رِيوةل
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َىَ لةجؤطةكة بازي داو بةرةو الى شؤرِةبييةكة وةرِيَكةوت.
ئاشق عةىل بيَ ئةوةى شتيَك بل
ئةواني ديكةش ثاش كةميَك ماتلَ بوون وةدواى كةوتن .ئاشق عةىل كاتيَك طةيشتة نزيك
ساباتةكة بةدةنطيَكى بةرز طوتى:
َوت ليَيبَ.
سالئةوكابرايةى كة لةذيَر ساباتةكة نوستبوو لةجيَي خؤى دةرثةرِي وطوتى:
َو لة ئيَوةش.
سالَكيَشا.
رِوخسارى ثرِ بوو لةشادى .ئاشق عةىل هةناسةيةكى ئاسوودةى هةل
خةريكبوو لةطةرمان خبنكيَني .طومتان ئةطةر رِيَطامان بدةى نانةكةمان لةبن سيَبةرى ئةوشؤرِةبيية دةخؤين.
بيَستانةوان بةرةو اليان رِؤيشت و طوتى:
َى خؤتانة ،فةرمون.
فةرموون ،فةرموون مالكابرا واى ثيَشوازى ليَكردن ،كة سةريان ليَ سورِما.
فةرموون بؤ ئيَرة .ئةوىَ ميَرطة ثرِ لة ئاوو قورِة ،فةرموون بازدةنة ئيَرة.لة ثيَشدا ئاشق عةىل و لة دواى ويش ئةواني ديكة ئةو شويَنةى بيَستانةوان دةستنيشانى
كردبوو بازيان دا بؤ بن سيَبةرى شؤرِةبييةكة.
َى كرد .بيَستانةوان
كاتيَك شنةبايةكى فيَنك لةرِوخساري دان هةستيان بة خؤشحال
حةسرييَكى طةورةى لةبن ساباتةكةرِا هيَناو لةذيَر سيَبةرى شؤرِةبييةكة رِاخيست.
بةخيَربيَن ،خيَرو بةرةكةت و هيَنا .فةرموون دانيشن.ئةوانيش طوتيان:
خوا رِاوةستاوت كا.َم برييان نةبوو لةسةرحةسريةكة دانيشن.
بةال
فةرمون دانيشن براينة.دةنطى بيَستانةوان ثرِبوو لةشادى و خؤشى .ئةوانيش بة سةرسورِماوى رِاوةستابوون و
َةيان نةدةكرد.
جوول
َى بةقةدى
ئةوةى لةثيَش هةموواندا هاتةوة سةرخؤ ،دووبارة عةىل بوو .ضوو ثال
شؤرِةبييةكةوة داو ليَي دانيشت.
بيَستانةوان بةدةستةثاضةيي ضووة ثيَشىَ و طوتى:
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كورِينة ئيَرة عةرزةكةى شيَدارة .فةرموون لة شويَنى ئيشك دانيشن .وريابن با نةخؤشنةبن. . ..
قولينضكى حةسريةكةى طرتبوو بةرةو الى عةىل راِِيكيَشا.
ياخوا بةخيَربيَن كورِينة .خيَروبةرةكةت و هيَنا.رِووى لةحازريان كرد:
خوا دةزانىَ كة لةو طةرمايةدا ض ئازاريَكتان كيَشاوة .خوا دةزانىَ .خوا دةزانىَ كةلةكويَرِا هاتوون و ضةندة ماندوون.
خوا دةزانىَ .دانيشن و حبةسيَنةوة .خوا دةزانىَ ضةندة و برسيية .ئيَستا فةرموون دانيشن
و كةميَك حبةسيَنةوة ،منيش دةضم بؤ ئيَوة. . ..
َى خؤيدا نةدةطوجنا .دةست و ثيَي خؤى ون كردبوو.
لةخؤشيان لةكةول
ئةواني ديكةش ضوون لةثةنا ئاشق عةىل لةسةر حةسريةكة دانيشنت.
َىَ.
ئيَستاش فةموو ناوى جةنابت بلئاشق عةىل طوتى:
ئةمن ناوم عةليية.خؤشخوانى.؟ئةطةر خودا ثيَمان ببةخشىَ.زؤرباشة كةواتة خؤشخوانى. . ..حةمةضكؤل طوتى:
َن دةكاتةوة .مردووان زيندوودةكاتةوة.
ئةوة مام ئاشق عةليية ،بة ئاوازةكةى زمانى الالكيَوو بةردان دةتويَنيَتةوة.
َندةو ئةو دارةو تةنانةت زةويش
َىَ ،طولَ و بال
ئةو مام ئاشق عةليية ئةطةر طؤرانى بل
َداغ ،لة بيَن بؤغا ،ضياى
ديَنيَتة زمان .لةو ضيا سةركةشانة ،لةسةرتاسةرى توورِووس ،لة ئاال
َى شرية
طاور ،هيض كةسيَك نيية ناوى ئةوى نةبيستيبَ .هةركة ناوى ئاشق عةىل هات ،مندال
خؤرةش لة طريان دةكةون .ئاوى كانيش رِادةوةستىَ.
لةناكاو ئاشق عةىل بةسةر حةمة ضكؤليدا شريِاند:
كورِة بيَدةنط بة.رِوويكردة بيَستانةوان و طوتى:
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َة .قسةى حةللةق مةللةق دةكا .طويَي ليَرِامةطرة .ئيَمة لةكويَ
ئةو حةمة ضكؤلةية مندالو ئةو خؤشخوانةى ئةو كورِةش باسى دةكا لةكوىَ. . ..
َى طرتبوو ،بة دةنطيَكى بةرز طوتى:
حةمة ضكؤل لة خؤشيان بال
قسةكانى من هيض حةللةق مةللةق نني .مام ئاشق عةىل نةزةركردةية.َنةوازانةوة طوتى:
َكيَشاو بة راويَذيَكى دل
ئاشق عةىل هةناسةيةكى هةل
بيَدةنط بة حةمةد .بيَدةنط بة طيانةكةم .بيَدةنط بة.َقابوو ،كة هةروا نوقمى شادى لةجيَي خؤى رِاوةستابوو
لةطةلَ بيَستانةوانى نيطايان تيَك ئال
طوتى:
ئيَستا ئةتؤش وةرةالمان دانيشة.بيَستانةوان طوتى:
بة ضاوان ئاشق طيان.هةر ئةو جيَطايةى ليَي رِاوةستابوو ليَي دانيشت.
ئاشق عةىل بة ضاوى ثرِ لة فرميَسكةوة طوتى:
َىَ .كاكى
ئةتؤش ،ئةى ثياوى باش و جواميَر ئةتؤش لوتف بفةرموو ناوى خؤمتان ثيَبلبيَستانةوامن.
َوو).
ئةمن ناوم ئةمحةدة (ئةمحةدى شامام ئؤغلهؤسؤك طوتى:
ياخوا هةر بذى براى باش و ئينسامنان .ئةمنيش ناوم هؤسؤكة.منيش ناوم حةمةدة.َيَن حةمة ضكؤل.
َم لةبةر خاترى ئةو مامةم ،ثيَم دةل
منيش هةرناوم حةمةية ،بةالئةمنيش وسووم.حةمة ضكؤل طوتى:
ئةو زؤر نةخؤشة .تةنيا ئةورِؤ نؤبةتيَي نةهاتوونىَ .كاتيَك تاى ديَتىَ ،عةرزى بة نينؤكانَدةدرِيَ و دةنيَوخؤلَ و قورِيَدا دةطةوزىَ و ضاوى لةكاالنةى ديَنةدةرىَ. . ..
هةل
حةمةد قسةكةى ثيَربِى:
ئةطةر كارمان دةست كةوت و خاوةن كاريش هةقةكةى دا بة حةمة ضكؤىل ،ئةوادةيةويَت جووتيَك طاى شاخ كةوانى بكرِىَ .شاخةكانى رِاست وةكو كةوانةى مانطىَ.
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َييةوة قسةكةى دووبارة كردةوة:
حةمة ضكؤل بة خؤشحال
 شاخةكانى رِاست وةكو كةوانةى مانطىَ.ئةمحةدى بيَستانةوان لةناكاو بة دةستةثاضةيي لة شويَنى خؤى دةرثةرِى و طوتى:
 ئةى هاوار خاك بةسةرم! ئيَستا ئيَوة تينوو و برسني .ئةمن ض بنيادةميَكى بيَ ميَشكم!َويَكم هةية ئاوةكةى وةكو ئاوى كانى ساردو فيَنكة.
برِوانن ئةمن ليَرة ضاال
َيكيشايةوةو هيَنايي و طوتى:
َوةكةو دةست بةجىَ هةل
َةكةى بةرداية ناوضاال
غاري داو سةتل
 فةرموون خبؤنةوة.لةثيَشدا وة ئاشق عةليدا:
 ئةمنيش دةضم بؤ ميوانة خؤشةويستةكامن ضيَشتىَ ليَدةنيَم.هؤسؤك طوتى:
با ئيَمةش بيَني يارمةتيت بدةين .ئةتؤ خؤت ماندوو مةكة.ئةمن ماندوو نامب .ئيَوة ثشوويةك بدةن .خواردنةكة حازرة .دةمةوىَ لةطةلَ شؤرباوَوبرِويَشيشتان بؤ ليَبنيَم.هةرئيَستا سازدةبيَ.
باميةى ،ثال
حةمةد طوتى:
خؤت ماندوو مةكة برالة.حةمة ضكؤليش طوتى:
خؤت ماندوو مةكة باشرتين ثياوى ضوكوراوا.ئاشق عةليش طوتى:
خؤت ماندوومةكة.بيَستانةوان ئةو برِكةدارة وشكانةى لةوىَ بوون ،لة ئاورطةكةدا شقارتةيةكى ثيَوةنا.
َوى لةوالى بوو .ئاوو برِويَش و خويَي تيَكردو لةسةر
َبوو .قابلةمةيةكى دووكةال
ئاورةكة هةل
ئاورةكةى داناو ليَي كشايةوة.
َييةوة تةماشاى ئةو ثياوانةى دةكرد ،كة لةالى دانيشتبوون و ثيَدةكةنى.
بة خؤشحال
َشادييةوة ثيَدةكةنى .بة ثةلةثةل طوتى:
جارجار دةفكرةوة دةضوو ثاشان دووبارة بة دل
كاتيَك ثيَدةطات . . ..ئاى ئةمن ضةندة بنيادةميَكى بيَ ميَشكم . ..ئيَستا بؤَةكى فيَنك ديَنم. ..
ميوانةكامن شووتى و كال
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َةك و
غاري داو ضوو لة كؤختيَك كة بة ضيلكة و ضالَ دروستى كردبوو ،داهاتةوةو ضةند كال
َةكةكانى ليَ بةربوونةوة .كاتيَك
َم كال
َيطرتن ،بةال
شوتى هيَنانةدةرىَ و بة باوةشى هةل
َيان طريَتةوة حةمة ضكؤل و حةمةد بةغاردان هاتنةالى و طوتيان:
دةيويست هةل
ئةتؤ خؤت ماندوو مةكة كاكة.َةك و شووتييةكانيان ليَ وةرطرتن و هيَناياننة بن سيَبةرى شؤرِةبييةكة.
كال
ضةقؤتان ثيَية؟
هؤسؤك بة دةنطيَكى بةرز طوتى:
ثيَمانة.ئةمحةد طوتى:
قاشى كةن و بيخؤن .زؤر فيَنكن .لةبن ئةو درِووانة شووتيةكان تاويان ليَ نادا .وةكوتةرزةن .ددانى دةتةزيَنن.
كاكةطيان زؤر سوثاس.خةجنةرةكةى لةبةر ثشتيَنىَ دةرهيَنا ،خةجنةريَكى دةستكرد بوو .دةستكارى ضةركةسةكان
بوو .تيغةكةى دوو لك بوو.
زؤرطةورة نةبوو .دةسكةكةشى سةدةف و نةخشيَنراوبوو .كاتيَك بابي لة (سارى قاميش)
دةجةنطا .ئةو خةجنةرةى لةبةر كةمةرى سةربازيَكى رِووس دةرهيَنابوو .دارو نةدارى هؤسؤكى
ئةو خةجنةرة بوو .كاتيَك خةريكى شوتى قاشكردن بوو ،حةمة ضكؤل هةموو شتيَكى
لةبريضووبؤوة .وةكو سيحرى ليَكرابيَ ضاوى لةخةجنةرةكةوة برِيبوو ،بة هيض شيَوةيةك
َةتةى وى لةبةرضاوى هيضيان ون نةبوو .كاتيَك
نةيدةتوانى ضاو لةخةجنةرةكة البةريَت .ئةو حال
هؤسؤك شوتييةكةى قاش كردو قاشيَكى بؤ رِاداشت ،حةمة تازة هاتبؤوة سةرخؤى و
قاشةكةى ليَوةرطرت.
َةكان
كة شوتييةكة تةواوبوو هؤسؤك شووتييةكى ديكةى قاشكرد . ..ثاشان نؤرةى كال
هات.
َةكيَكيان
لةوةتةى هاتبوونة ضوكوراوا ،تةنانةت يةك قاشة شووتى يان قاشة كال
َةك و
َةك .بة رِاستيش ئةو كال
نةخواردبوو .لةكاتيَكدا بيَستانةكان ثرِبوون لة شووتى و كال
شووتيانة هةر وةكو ئةمحةد دةيطوت وةكو سةهؤلَ ساردبوون.
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َوةكة حازرة) .
تا ئةوكاتةى دةنطى ثرِ لةشادى بيَسستانةوانيان طويَ ليَبوو ،كة طوتى( :ثال
َة كانيشيان بة ددان سثى
َةكةكانيان خواردبوو .تةنانةت تويَكل
ئةوانيش هةموو شوتى و كال
َةكانيان لةذيَر
كردبوون .ئةو ميَشانةى كة لةبن شؤرِةبييةكةو لة دةوروبةرى ساباتةكةبوون .بال
تيشكى خؤردا بةرِةنطى شني و مةيلةو سةوز دةترووسكانةوة.
َوةكة حازرة ،ئةورِؤ بةيانى شؤرباو باميةو طؤشتم ليَنابوو .دؤى سارديشم هةية .دؤى
ثالمةشكىَ.
َة ثرِ
حةمة ضكؤل و ئاشق عةىل بة غاردان ضوونة الى . ..قابلةمةو مةجنةلَ و كةول
َطرت،
َةكةيان هةل
َطرت و هيَنايانة بن سيَبةرىَ .كاتيَك سةرى مةجنةل
لةنوردووة نانةكةيان هةل
َوبرِويَشةكة بةرز بؤوة .دةوروبةرى بن سيَبةرى شؤرِةبييةكةى
بؤنى خؤشى رِؤنةكةرة لة ثال
داطرت.
فةرموون براينة .نؤشى طيانتان بيَ.َوةكةى رِؤكرد .دواى ئةويش ئاشق
َة ثال
يةكةمني كةوضك ئةمحةدى بيَستانةوان لة مةجنةل
عةىل.
زؤر خؤشت ليَناوة كاكة .دةستت خؤشيبَ .خودا لةمردوانت خؤشيبَ.خؤشيب ئاشق.َوو شؤرباو باميةو دؤيةكة .زؤر لةميَذبوو،
كويَستانييةكان ليَكرِا هيَرشيان بردة سةر ثال
ضيَشتى واخؤش و بةتاميان نةخواردبوو .بة بيَدةنطى و لةماوةيةكى كةمدا خواردنةكةيان
خواردو تيَربوون.
ئةمحةدى بيَستانةوان:
ئيَستا ئيَوة ليَرة دريَذبن و هةنديَك بنوون .ئةمنيش بؤ خواردنى ئيَوارىَ. ..لةناكاو لةرزى ،بيَدةنط بوو رِةنطى رِوخسارى رِةش داطةرِا:
ئيَوة ئةو شةويش ليَرةدةميَننةوة ،وانيية؟بةنيطايةكى ثارِانةوة لةضاوى ئاشق عةلييةوة رِامابوو.
ليَرةدةميَنينةوة ،دةميَنينةوة ،ناضينة هيض شويَنيَك .ئةمشةو ليَرة دةميَنينةوة .بةيانىوةرِيَدةكةوين.
 بؤكوىَ؟بةدوايدا دةطةرِيَني.20

بةدواى ضيدا.؟َيَن
بةدواى دارهةنارى سةرطردةكة .ئةتؤ هيضت دةربارةى نةبيستووة؟ ئةوةى كة دةلنةزةركردةية. ..
نا ،هيضم نةبيستووة .بؤضى بةدواي دارهةناردا دةطةرِيَن؟. ..سيَبةرى ثةذارةيةك رِوخسارى ئاشق عةىل داثؤشى .بة رِاويَذيَكى خةمناكةوة طوتى:
َى باش بوو .بةيانى بؤ خؤشت
وسوو زؤر نةخؤشة .نةخؤشى سةرةمةرط .تةنيا ئةمرِؤ حالَيَن ئةو دارة ثريؤزة
دةيبينى دةمانةوىَ لةو دارةى داواى ضاكبوونةوة بؤ وسووى بكةين .دةل
دةرمانى هةموو دةردانة.
لةناكاو حةمة ضكؤل ،لةكاتيَكدا هةناسةى سوارببوو ،ثةرِيية نيَو قسةكانى و طوتى:
يةكى ديكةش ئةوةية ،ئةو دارة نةزةركردةية ،قةرارة كارمان بؤ ثةيدابكا . . ..ئةو ذنةَكى كويَستانة ثرِ لة
َكى طوندة ثر ِِلة دارةكةبوو ،ئةوةى كة خةل
واى طوت .ئةوةى كة خةل
َة .طوتى ئةطةر بضن و ئةو دارة نةزةركردةيةى وةبينن ،ثارةيةكى زؤرتان
َدوول
بةفرةكةى دوول
ثيَدةبرِىَ .ئيَمة سىَ مانطة برسى و تينوو لة ضوكوراوا سةرطةردان دةسورِيَينةوة .هيض كةس
تةنانةت ثارووة نانيَكيشى نةداينىَ . . ..تةنانةت ئاغاذنى مام حةمةديش كارى نةداينىَ.
سووكايةتى ثيَكردين . ..دويَنيَش ،ئةو ثياوة ،لةو ديَيةى . ..تةنانةت سووكايةتى بة
ئاشق عةليش كرد.
هؤسؤك بة رِقةوة ضاوةكانى دةرثةرِاندن و لةكاتيَكدا ليَوى دةلةرزين نةرِاندى:
َو. ..
بيَدةنط بة ،سةطبابي زاربالحةمة ضكؤل لة رِاويَذى دةنطى تيَكرِابوو.
َبوو ،ضاوةكانى طةورةو رِةش
ئةمحةدى بيَستانةوان هةستاية سةرثيَ .ثياويَكى كورتةباال
وخةمناك بوون .خةميَك لةرِوخساريدا دياربوو ،خةميَك دةتطوت هةرطيز كؤتايي نايةو
نابرِيَتةوة.
ئيَوة سةرخةويَك بشكيَنن .كةواتة ئةو شةويش ليَرةن.؟ زؤر باشة بةيانيش . ..رِةنطةئةمن بتوامن نةفةريَكتان بؤ ثةيدابكةم ،كة شويَنى دارهةنارةكة ثيَ بزانىَ.
َييةوة طوتى:
وسوو بةخؤشحال
َكو خودا لةو دةردو نةخؤشيية رِزطارم كا.
بؤمان ثةيدابكة برالة . ..بؤمان ثةيداكة ،بةلئيَستا ئيَوة بنوون و حبةسيَنةوة .ئةمنيش بؤ خواردنى ئيَوارىَ. . ..29

 خودا دةست بة عومرتةوة بطرىَ كاكى خؤم.ئةمحةد ضوو بؤ نيَو بيَستانى و خةريكى كاركردن بوو .ثاضيَكى بةدةستةوة طرت و خةريكى
بذاركردن بوو .شيَلةطةى جؤطاكةى كردةوةو بيَستانةكةى ئاودا .كارةكةى تا ئيَوارىَ دريَذةى
َم خةو لةضاوى هيضيان
كيَشا .ئةواني ديكةش لةذيَر سيَبةرى شؤرِةبييةكة دريَذببوون .بةال
نةكةوت و يةك قسةشيان بةيةكةوة نةكرد.
كاتيَك ئاشق عةىل طويَي لةدةنطى ئةمحةد بوو رِاستبؤوة .ئةمحةد دووبارة طوتى:
 تةبسيتان بؤ ليَدةنيَم.؟ئاشق عةىل طوتى:
 زؤر سوثاس كاكة طيان .دةستت خؤشيبَ .ئيَمة ناتوانني يارمةتييةكت بدةين؟ برِوانةئيَمة ثيَنج كةسني.
 ض يارمةتييةك .ئيَرة هيض كاريَكى واى ىلَ نيية .شيَلةطةكةم كردؤتةوةو يةكسةرسةرتاسةرى بيَستانةكة ئاو دةدرىَ.
َمذى و طوتى:
ئاشق عةىل بؤنى هةواى هةل
 ض بؤنيَكى خؤشى ليَدىَ. خاك و بيَستانى ئاودراو بؤنى خؤشى ليَدىَ.وسوو طوتى:
 ض بؤنيَكى ليَدىَ.حةمة ضكؤليش لة جيَطاكةى دةرثةرِى و طوتى:
 ض بؤنيَكى خؤشى ليَدىَ.هؤسؤكيش طوتى:
 ض بؤنيَكى سةيرة .ئةرىَ بة رِاست ئةو ضوكوراواية ض خاكيَكى هةية.حةمةد طوتى:
 ئةدى.َت كشابوو شويَنةكةيان تاو ليَي دابوو.
سيَبةرى شؤرِةبييةكة بةرةو الى رِؤذهةال
 تاومان طةيشتىَ.حةمةد طوتى:
 زؤر باشة باليَماندا.22

هؤسؤك طوتى:
َبني .نةضني كةميَك يارمةتى ئةو
 ضؤنة لة جيَطاى ئةوةى ليَرة رِاكشيَني و ليَي ختيَلكابرايةى بدةين.؟
وسوو طوتى:
زؤرباشة.
ئاشق عةىل طوتى:
 ئةو جيا لةوةى ضةند رِؤذان ليَرة وةميَنني ،هيض شتيَكى ديكةى لة ئيَمة ناوىَ.هؤسؤك ثرسى:
 دةتوانني ليَرة وةميَنني.؟ئاشق عةىل طوتى:
 ناتوانني وةميَنني .ئيَمة دةبيَ حةمتةن دارهةنارةكة وةبينني.حةمة ضكؤل طوتى:
 بيَطومان ،ئةمن كاتيَك دارهةنارةكةم ديتةوة يةك دوو شتانى ليَ دةخوازم.ضووة كن ئةمحةدى كة لةنيَو باينجانةكان ،باينجانى رِةش و بريقةدارى ليَدةكردنةوةو لة
بةرضنةكةى داويشنت.
 ئةطةر ئةو دارهةنارةمان ديتةوة ئةمن داواى شتيَكى ليَدةكةم. ..َيَنىَ هةروا خةريكى باينجان ليَكردنةوة بوو ثرسى:
ئةمحةد بيَ ئةوةى سةرهةل
 ض شتيَك؟. ..َةسوورةكانى
 ض شتيَك؟ . ..برِوانة مام ئةمحةد ،رِاوةستة با بؤت وةطيَرِم .ئةمن لة طولدارة ثريؤزةكة دةخوازم .كة ئةو طوندةى دارسثيدارةكةى ليَية بيسوتيَنىَ و كابراى خاوةن
ئؤتؤمبيَليش بكوذىَ.
 بؤ ضما ئةو ضى لةطةلَ ئيَوة كردووة.؟ هةزار جنيَوو سووكايةتى ثيَكردين .ئاشق عةىل ئاشقيَكى حةقيقيية ،تةنانةت جنيَوىبة طؤرانى و سازةكةشيدا.
ئةطةر ئةو دارهةنارة ئةوى نةكوذىَ . ..ئةوا ئةمن دةيكوذم. ..
ئةمحةد بةسةريدا نةرِاند:
 بؤ مةطةر ئةتؤ شيَت بووى؟22

َن ثةرِيوة ،بؤية
حةمة ضكؤل لةرِاويَذى قسةكةى وي رِا بؤى دةركةوت وةسةرطوال
َكيَشاو طوتى:
هةناسةيةكى هةل
َتةم بوو ،دةنا ئةمن ئةوكابرايةو ئةوطوندةى ضؤن دةبينمةوة . ..ئةتؤ دةتوانى
 بةطالشويَنى ئةو دارةمان بؤوةبينى.؟
 ئيَستا ئيَوة ضةند رِؤذيَك ليَرة وةميَنن وثشووبدةن ،ئةمنيش دةثرسم ،بزامن دارى واهةية يان نا ،ئةوكاتى. ..
حةمةضكؤل طوتى:
َرِا
ََدوول
 ثرسيارمةكة ،هةية .ضمادةكرىَ داريَكى وا نةبيَ؟ ئةوذنةى كة لةضياى دولهاتؤتة ضوكوراوا بةئيَمةى طوت.
 ئةطةر داريَكى وا هةبيَ ئةمن حةمتةن شويَنةكةتان بؤ دةبينمةوة.َواسيبوو.
بيبةرى سوورو باميةو باينجانى بة بةنيةوة كردبوو ،بةن بةن بةساباتةكةى هةل
حةمة ضكؤل بةدةوروبةرى ساباتةكةدا دةطةرِاو هةموو شتيَكى بة سةرجنةوة تةماشادةكرد،
تةنانةت ميَروولةو جرِوجانةوةريش.
َةك و كولةكةو هاروىَ و
لةو سةرةوة دةضووة ئةو سةرى بيَستانةكةو شووتى و كال
َةتةماتةكانى بة وردييةوة دةثشكنى .ثةثوولةى طةورةى شني و نارجنى و كةسك و سثى
طول
َدةسوورِان.
بةسةر بيَستانةكةدا هةل
َدراوةكة مؤلَ ببوون.
شووتى طةورة طةورة لة ثةنا برِكةكان لةسةر خاكة كيَل
َندةى لة تةنيشت يةكةوة ديتنةوة .هةر هيَالنةيةك سىَ
حةمة ضكؤل شةش هيَالنةى بال
َدارى تيَدابوون.
هيَلكةى خال
َندةكان بؤ كوىَ ضوون .هيَالنةكانيش نةيانتوانى سةرجنى رِاكيَشن .بؤ
َم نةدةزانرا بال
بةال
خؤشى نةيدةزانى بؤ واثةريَشانة .ثةريَشانييةك كة وةطريانى دةخست و ئارام و ئؤقرةى لةبةر
برِيبوو و رِزطاربوونى نةبوو .لةدواى ئةوة ضؤن دةيتوانى تةماشاى رِوخسارى ئةو ئاشق عةليية
بكا ،ئةو ئاشقيَكى حةقيقى بوو ،ضؤن دةيتوانى تةماشاى ئةو حةمةدة زلةيةى بكا .ضؤن
دةيتوانى تةماشاى ئةو هؤسؤكة شيَتةو ئةو وسووة مردولةى بكا؟ لة هةموو شتيَك ،لةو
َندةو طيانلةبةرانة
نانةى كة دةخيوارد .لةو ئاوةى كة دةخيواردةوة .لةو ثةثووالنة ،لةو بال
شةرمى دةكرد .نةيدةتوانى بطةرِيَتةوةو تةماشاى ئةو طوندةى بكا ،كة دارسثيدارةكةى ليَبوو.
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َكرد .باينجان و تةماتةو كدوو بيبةرةكانى ورد كردو باميةكانى
ئةمحةد ئاطردانةكةى هةل
َة رِةشةكةى لةسةر ئاورطةكة داناو ئاورةكةى
سةروقوون كردن و ثيازةكانى ئةجننني و مةجنةل
خؤش كرد .ئةواني ديكةش هةستانةسةرثيَ .طةرمايةكة كةم ببؤوة .لةالى باشوورو لةسةر
َووكة بةرةو ئامسان
دةرياى سثى ،ثارضة هةورةكان ليَك خرِببوونةوةو لةخواريَش طيَذةل
َدةضوون .فيَنكايةتى بةرة بةرة دةشتةكةى دادةطرت .ئاشق عةىل لةثيَشةوةو لةدواى ويش
هةل
َةكان هةموو شتيَكيان بة
َةك و شووتى و طول
هؤسؤك و حةمةدو وسوو ضوونة نيَو بيَستانى .كال
َت تيَدةكشان .لة
سةرجنةوة تةماشاكرد .بةسةر سةريانةوة سيَبةرى هةورةكان بةرةو رِؤذهةال
مةرةزةجارِةكةى بةرامبةريان سةدان لةك لةك لةسةريةك الق بة ضاوةرِوانييةوة رِاوةستابوون.
َغةكةى (ئاكضاساز)
حةمة ضكؤل لة جؤطاكة ثةرِييةوةو بةرةو غاباتةكةى دةوروبةرى باتال
دةرِؤيشت.
هؤسؤك بة تورِةييةوة طوتى:
 ئةو توتكة سةطة بؤكوىَ دةرِوا؟حةمةد طوتى:
 بضيَتة هةر جيَطايةكى دةطةرِيَتةوة.َى كردو طوتى:
ئاشق عةىل ثيَكةنينيَكى تال
 زؤر سةير ديَتة بةرضاو .بنيادةم بوونةوةريَكى ثرِ لةنهيَنيية .ئةطةر ثيَشرت ثيَيان طوتبامكورِةكة ئةو حالَ و وةزعةى هةية باوةرِم نةدةكرد .رِاستيان طوتووة ،كة دةَليَن( :طندؤرة بة
رِةنطى نيية) ئةو بنيادةمة بوونةوةريَكى سةيرة. ..
حةمةد ثرسى:
 بؤ حةمة ضكؤل ضييةتى؟ئاشق عةىل بة نيَوضاوان طرذييةوة طوتى:
َم ئةمن ثيَم واية وةزعى تةواو
 هيضى نيية ،هيضى نيية ،هيضى بةسةرنةهاتووة .بةالنيية ،هاورِيَيان.
 بؤضى بةسةرهاتووة.؟ ئةمن زؤر لةحالَ و وةزعى نيطةرامن هؤسؤك .هةر لةدواى ئةو ديَيةى كةسثيدارةكةىليَبوو. . ..
هؤسؤك طوتى:
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َى نةبووم.
ئةمن هيضى ىلَ حال
ئاشق عةىل بة توندييةوة طوتى:
َى دةبي.
 سةرةجنام ليَي حالَو
َال
لةناكاو طفتوطؤيان ثضرِا .بةسةر ثؤلة ثةرِةسيَلكةيةكى زؤر داكةوتن كة لةخوارىَ هةل
هةنطامةيةكيان بةرثاكردبوو ،كة هيَندةى نةمابوو خؤيان دةسةرو ضاوان بكوتن .هةتا ئيَستا
ئةوةندة ثةرِةسيَلكةيان بةيةكةوة نةديتبوو و نةشيان بيستبوو.
َطةكةدا دةسوورِانةوة .لةسةر
ثةرِةسيَلكةكان بة تةنيشت يةكةوة بة هةر ضوار دةورى كيَل
بيَستانةكة كؤدةبوونةوةو قيامةتيَكيان بةرثادةكرد .ئاشق عةىل سةرى سوورِمابوو لةوةى
َة ليَك خرِدةبوونةوةو بةبيَ ئةوةى ويَككةون لةو سةرةوة
َؤل
دةيديت هةزاران ثةرِةسيَلكة وةكوطل
َدةفرِن
َي خؤيدا دةيطوت ( :ضؤن ئاوا بةتةنيشت يةكةوة هةل
بؤ ئةو سةرى دةخزين . ..لة دل
ويَكناكةون؟) لةبن ليَوانةوة طوتى:
ئةوة حيكمةتى خوداية.َيَنا طوتيان حةمة ضكؤل طةرِاوةتةوةو خةريكة بةرةو اليان ديَت.
سةريان هةل
دةبيَ دارهةنارى سةر طردةكة وةبينني .ضونكة حالَ و وةزعى ئةو كورِةى باش نيية.َةتيَكى ترسناكى هةية.
حال
َةكةكانيان و جووضكة هةويَردة و ئةو جرِو جانةوةرةى بةسةر
َةكى كرِك طول
شووتى و كال
َةكانةوة بوون مارميَلكةى سةوز و ئةو خاكة رةشة كة وةكو برِويَشى تةرِ كراو نةرم بوو.
ضل
َةكى رووشة و رِةش و زةرد لةسةر عةرزىَ مؤلَ ببوون. . .
سةدان شووتى و كال
تا ئيَوارةيةكى درةنط بةنيَو بيَستانيَدا طةرِان .كةميَك دوور لةساباتةكة جارجار هةنديَك
َةمةكة دةهاتنة دةرىَ و ثاشان دةضوونةوة ذوورىَ .ئاشق عةىل طةرِايةوةو
َيَسة لةذيَر قابل
بل
تةماشايةكى هاورِيَكانى كرد و طوتى:
دةبيَ بةيانى وةرِيَ كةوين .ئةو بيَستانةوانة بة هيض شيَوةيةك ثيَى خؤش نيية ليَرةبرِؤين . . .ئةطةر ئةو هاوينةى ليَرة وةميَنني و هيض كاريَكيش نةكةين بةستةزمانة لةخؤشيان
شيَت دةبيَت.
حةمةد طووتى:
َى.
 ئيَمةى كةوتؤتة بةر دلئاشق عةىل ثيَكةنى:
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َيَني ضى؟
 ضؤن بتوانني خؤمان لةدةست ئةو ثياوة ضاكةى رزطاربكةين .دةبيَ بلهؤسؤك طوتى:
 دةبيَ برِؤين .ئيَمة كارمان هةية .دةبيَ بةدواى دار هةنارةكةدا بطةرِيَني.حةمةد طووتى:
 وةدواى دار هةنارةكة. . .هؤسؤك طووتى:
 دار هةنارةكة دةبيَ لةو دةوروبةرانة بيَت.حةمةد:
َدوولَ بوو ئيَرةى ثيَ نيشان داين .ديارة دةبيَ لةو دةورانة
َكى ضياى دوول
 ئةو ذنةى خةلبيَت.
َو
َى يةيالن و لةالى سةريَش تؤثراك قةال
َى دوملوو قةال
لةالى خوارىَ ئاناوارزا و قةال
َى حةميدية بةسةر دةشتة كاكى بةكاكييةكةيان دةرِوانى .دواى ماوةيةك حةمة ضكؤل
قةال
َى قسةكانيان نةدةكرد و ضاوة تيَكضرِذاو و
طةيشتة اليان .وسوو بةهيض شيَوةية خؤى تيَكةل
رِيشة رِةق و دريَذةكةى خؤى دةخوراند و بريى دةكردةوة .لة رِووخساريرِا ديار بوو نووقمى
َة .كةوتبووة جيهانى خؤى و كةس نةيدةزانى بري لةضى دةكاتةوة .ئةوانى ديكة بةرةو
خةيال
َطةكة
ساباتةكة وةرِيَ كةوتن و وسووش لةكاتيَكدا هةروا رِيشةكةى دةخوراند لة ناوةرِاستى كيَل
َت دريَذببؤوة( :دارهةنارةكة زؤر بةرز بوو ،بة
بةجىَ ما .سيَبةرةكةى زؤر بةرةو الى رؤذهةال
بةرزى سوورة ضناريَك .وةكو دارة طويَزة ثريؤزةكةى (ديكنلى) ئةستوور بوو ،لك و ثؤثةكانى
َى ،كة ئاوةكةى وةقةدى
َدةقول
هةر ضوار دةورى طردةكةى داثؤشيبوو .كانييةك لةبنى هةل
درةختةكة دةكةوت و بةرز دةبؤوة .كةفيَكى سثى نوورانى بة دةوروبةريدا دةثذا .تةواوى
طردةكة لةذيَر سيَبةرى درةختةكةدا بة تةواوى فيَنك بوو .لةكاتيَكدا دةوروبةرى طردةكة لةذيَر
َة وةنةوشة
طةرمادا دةسووتا .لةبن دار هةنارةكة شنة بايةكى فيَنكى ليَدةهات .طول
سةرتاسةرى طردةكةى داثؤشيبوو .رِِِاست لةبن درةختةكة بةرديَكى مةرِمةرِى سثى ليَدانرابوو.
لةديويَكى خةت و نيشانةيةكى سةيرى ليَبوو ،ديوةكةى ديكةشى سةرى ذنيَكى
َبوو.
َكةنرابوو ،ضاوى طةورة و ليَوى ئةستوور و ثرضيَكى دريَذى هةبوو ،كة لة ملى ئاال
ليَهةل
َى هةنارةكة دةثشكووتن و
َتنى خؤردا يةك ثارضة طول
زؤر جوان نةخشيَنرابوو .لةطةلَ هةال
رِةنطة سوورةكةيان لة ئاوةكةدا رِةنطى دةدايةوة .ئاوةكة دةرِؤيشت سةرتاسةرى دةشتةكة ثرِ
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َة هيَرؤى ثةمةيي و السكة طةمنى بريقةدارى درواوةو شاخى شني و
بوو لةطياى وشك و طول
َوببوونةوة ،ثؤلة درِووى كيَوى و قاميش
ضؤمى جةيهان ،وردة بةردى سثى كة لة دةوروبةرى بال
َة هةنارةكةدا نقووم دةبوون .ئةو سووراييةى كة لة
و مةرةزجارِى سةر سةوز لةرِةنطى طول
َو دةبؤوة .لةحزةيةك لةسةرتاسةرى دةشتةكةدا دةتروسكايةوةو
دارهةنارةكة بةدةشتةكةدا بال
َدةكشا و لةضاو ون دةبوون .ئةو دارة
َةيةك و بة شاخةكانى توورِوسدا هةل
َؤل
ثاشان دةبوو بةطل
ثريؤز و بة شكؤية لةمةككةى ثريؤزةوة هيَنابوويان .كاتيَك حةزرةتى عةىل هاتؤتة ضوكوراواو
مششيَرةكةى لةشاخى ئاناوارزادا ،لةطةلَ يةكةم مششيَر كيَوةكة دوو لةت بوو ،سةرى بةرةو الى
َة هةنارى
رِاست وةرسوورِاند و ئةو دار هةنارةى ضاو ثيَكةوت .حةزرةت لة تةمةنى خؤيدا طول
َيةى بة جؤريَك دةدرةوشايةوة .ضووة
ئاوا جوانى نةديتبوو ،نة دارى ئاوا سةر سةوز و هةر طةال
َيةكاندا هيَنا
ثةنا دارةكة كة نوقمى نوورى سةوز بوو ،ثاشان دةستى بةسةر يةك بة يةكى طةال
و طووتى( :ئةى دارى ثريؤز .ئةتؤ برِؤ سةر ئةو طردة بة ئةمرى خوداى طةورة ئةوىَ جيَطاى
تؤية ،لةوىَ سةوز بة .لةوىَ دةرمانى دةردةداران و ئوميَدى بيَ ئةوميَدان بة ) . . .دار
هةنارةكةش ضوو لةسةر طردةكة رِاوةستا و رِةطةكانى بةناخى ئةرزةكةدا بردة خوارىَ و
َرِذا و بةسةر وردة بةردةكاندا
َلَ وةكو نوور هةل
لةهةمان كاتدا لةذيَرخاكةكة ئاويَكى رِوون و زوال
َو بؤوة .هةركةسيَك لةو ئاوةى خبواتةوة نةخؤش و دةردةدار نابيَ .تةنانةت تةثؤش ناتوانن
بال
َكو لةطردةكةش نزيك ببنةوة. . .
نةك لةدرةختةكة ،بةل
لةكاتيَكدا تةثؤو ميَشوولة لةزةوى و ئامسان دةبارن .يةك تةثؤ ،لةدارهةنارةكة هيض،
ناتوانن لةطردةكةش نزيك ببنةوة .مارو دووثشكة و ميَروو جرِوجانةوةريش ناتوانن لةطردة
نزيك ببنةوة .ثياو كوذو دزو زؤردارةكانيش ناتوانن لةطردةكان نزيك ببنةوة .هةركةسيَك سيَ
َة وةنةوشةي
َيَى تازة لةدايك بووة .ثؤلة طول
رؤذان لةبن ئةو دارةى بنوىَ ،وا ساغ دةبيَتةوة دةل
َيي ئاوةكةدا بريسكة و نوور
شني لةليَوارى ئاوةكة و لةسةر وردة بةردة سثييةكة . . .لة قوال
َيَن . . .هةموو شةوىَ كارمامزةكان بةبيَ ئةوةى كةس ضاوى
َدةقول
لةسةر وردة بةردةكان هةل
ثيَيان كةوىَ لة ضياى رِا ديَنةخوارىَ و ديَنة بن دارهةنارةكة و لةدةورى خرِدةبنةوة و وةكو
َدةسوورِيَن . . .وسوو بةنيَو ميَطةلة كارمامزةكةدا
َيَسةى ئاور تا لةضاوان ون دةبن هةل
بل
َو برويَشةكةيان دا
َقرضاو ،كة بةسةر ثال
رؤيشتةوة كن ساباتةكة .بؤنى خؤشى رؤنةكةرةى هةل
َى هاتة بةر لووتى رِوخسارى
كردبوو بؤنى تةماتة سووركراوةكة ،كة لةسةر ئاورةكة دةكول
وسوو نوقمى خةون و خةيالَ ببوو و طةنج ببؤوة.
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هؤسؤك طووتى:
 ضيتة وسوو؟ نيَوضةوانت طةشة ضى رِووي داوة؟ئاشق عةىل ثيَكةنى و طووتى:
َو برِويَشى بؤهاتووة بؤ دةتةوىَ ض رووب دا؟
 بؤنى ثالوسوو:
 باليَرة برِؤين .برِؤين و ئةو دارهةنارةى وةبينني.ئاشق عةىل طووتى:
َم درةختةكة لةكويَية؟ جيَطاكةمان ثيَ نيشان بدة تا برِؤين
 زؤر باشة ،دةرِؤين بةالوةيبينني.
حةمةد طووتى:
َيَت.
 جيَطاكةى ئةمحةدى بيَستاوانةوان ثيَى دةزانىَ ،ئةو ثيَمان دةلئةمحةد طووتى:
َم بةيانى (مام حةسةن) ديَتة ئيَرة ،ئةو كةسيَكة لةو
 ئةمن ثيَى نازامن .بةالضوكوراوايةى هةرضى دارو طولَ و طيا و رِةط هةية دةيناسيَت .هةرضى ئاوى شيفابةخش و
َندة هةية دةيناسيَت.
هةرضى ئةشكةوت و جرِوجانةوةر و بال
ئاشق عةىل طووتى:
َيَ لوقمانى حةكيمى ئةو زةمانةية.
 كةواتة بلَة . . .ئةو هةموو كيَو و
َة طياى شيفابةخش كؤدةكاتةوة .رِاست ثةجنا سال
 ثةجنا سالبةندةنانة ،ضياكانى تورِووس ،ئةو خوارة الى كيَوى نوور ،دؤلَ بةدؤلَ و بةرد بةبةرد و كانى بة
َم ئةويش وةكو
َمىَ لةكةس ناكات .بةال
كانى شارةزاية .لة لوقمانى حةكيميش زيرةكرتة ،زول
لوقمانى حةكيم بة دواى دةرمانى مةرطدا دةطةرِيَت .هةر ثانزة رؤذان جاريَكى يان مانطى
َيَى
َندى ليَ دةرِوىَ دةل
جاريَكى ديَت و سةرم ليَدةدات .لةنيَو بيَستانى طوَليَكى سوورى السك بل
َةى نابينىَ ،ئةو
َةى ديَتة ئيَرة كاتيَك ئةو طول
ضراية دايسيَ .مام حةسةن بؤ ضنينى ئةو طول
كات وةرةو تةماشاى روخسارى مام حةسةنى بكة يةك ثارضة غةم و ثةذارةية.
ئاشق عةىل طووتى:
 زؤر رِاستة ،قةدرى طولَ هةر ميَش هةنطوينة دةيزانىَ ،نةك هةموو ميَشيَك.64

َكشيوة .كاتىَ مام
َةى ببينة ليَرةية .برِوانة طةورة بووة و هةل
 ئيَستا وةرة ئةو طولحةسةن ضاوى ثيَكةوىَ لةخؤشيان شيَت دةبيَ و لةثيَستى خؤيدا جيَى نابيَتةوة .بةو سن و
َدةسورِيَت ،سةما دةكا و ثيَدةكةنىَ .ئةطةر سبةينىَ
َةكةدا هةل
َةى خؤيةوة بة دةورى طول
سال
َةكة ،تةنانةت كاتذميَر و ضركةكةشى
نةيةت حةمتةن دوو سبةى ديَت .كاتى ثشكووتنى طول
دةزانيَت.
 زؤر رِاستة ئةوانة دةيزانن. ئةطةر لةو دةشتةى يا لةو سةرةوةى لة ضياكانى تورِووس ،يان لةو خوارةى لةالى كيَوىنوور ،يان لةو اليةى لةالى كيَوى طاور ،يا لةو دةريا شينة و لةذيَر ئةو هةورة سثيانة كة لةو
دوورةى كؤبوونةوةو بةرةو ئيَرة ديَن .يان لةهةر طوند و لةبن هةر بةرديَك و لةسةر هةر
كانييةكى ئةو دارةى ،كة ئيَوة باسى دةكةن هةبيَت ،شويَنةكةى مام حةسةن ثيَى دةزانيَت.
ئاشق عةىل طووتى:
 رِاستة ثيَى دةزانيَت . بؤية دةبيَت هةتا ئةو ديَت ئيَوة ليَرة وةميَنن. ئاخ ،خؤزطة ليَرة كاريَكمان دةست دةكةوت. . .ئةمحةدى بيَستانةوان طوتى:
َم ليَى نيية .لةو وةرزةيدا لة بيَستانى ض كاريَك ثةيدا دةبيَت.
 بريا دةست كةوتباية .بةالَس دةبيَت،
َةكة .ئةويش بة شةش كةسان هةتا نيوةرِؤ خةال
تةنها رِنينةوةى شووتى و كال
سةرةرِاى ئةوةش ثارةشم نيية كريَكارى ثيَ بطرم ئةمن بؤ خؤم ليَرة. . .
تةواوى نةكردو طوتى:
 فةرموون بؤ سةر سفرةى.ضيَشتةكة لة ضيَشتى نيوةرِؤ بةتامرت بوو .كويَستانييةكان دووبارة هيَرشيان بردةوة سةر
سفرةى.
َوةكةى
َةكانةى ليَي كردبوونةوة و لة ضاال
دواى نان خواردن ئةمحةد ئةو شووتى و كال
هاويشتبوون تا فيَنك ببنةوة ،هيَنانيية دةرىَ و قاشى كردن .شووتييةكان توورت و وةكو خويَن
َةكةكانيش وةكو رؤذىَ زةرد بوون.
سوور بوون .كال
الى نويَذى شيَوان ئةمحةد طووتى:
 ئيَمة ليَرة لةدةستى تةثؤيان ناتوانني بنويني.60

ئاشق عةىل ثرسى:
 ضى بكةين؟هؤسؤك طووتى:
َةكةى دةنووين.
 ئاورى دةكةينةوة .ئيَمة هةميشة ئاور دةكةينةوةو لة ثةنا دووكةل ضما بةم شيَوةية لةدةست تةثؤيان رزطارتان دةبيَت؟َييةوة ثيَكةنى و طوتى:
ئةمحةد بةخؤشحال
 ئةمن ثةردة كوللةيةكى طةورةم هةية .ليَرة لةناو ثةردة كوللةكةدا . ..ضةند رؤذانَة سوورةكةى طةورة بووة .ئةو هةر
بتانةوىَ دةتوانن ضاوةرِوانى مام حةسةنى بن .برِوانن طول
َةكةى طةورة بووةو هةر لةطةلَ ثشكووتنى ثةيدا دةبيَت.
ضونيَك بيَت دةزانىَ،كة طول
نةزةركردةية بؤ دةردى ئيَوةش دةرمان ثةيدا دةكات.
حةمة ضكؤل طوتى:
 رِاستة.َةهةور هيَرشيان كردنةسةر.
رِؤذ ئاوابوو شةوداهات .تةثؤ وةكو ثةل
بيَستانةوان طوتى:
 ثةردةكوللة.وسوو طوتى:
 كورِة كونى دةكةن .دريَشوكةيان وةكو نيَزة تيذة.حةمةد بةثيَكةنينةوة طوتى:
 ئيَسكيان هةية.ئاشق عةىل طوتى:
َنطى تورِووس و تةثؤى ضوكوراوا.
 ثلهؤسؤك طوتى:
 ئةوة لةويش خةراثرتة.ثةردةكوللةكانيان لةسةر ساباتةكة هيَناخوارىَ .ثةردة كوللةكة لةرِاستيدا زؤر طةورةبوو،
هةموو جيَى خؤيان كردةوة .لةدةرىَ تةثؤ وزةوزيان دةكردو وةكو هةور هةر ضوار دةورى
ثةردةكوللةكةيان طرتبوو.
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َنطيَكى ليَيبَ .تةثؤ تةواوى
ئيَستا ئةطةر لةدةرىَ ئةسثيَك ،طايةك ،طورطيَك ،يان ثلَى خويَنيان كردووة.
َل
لةشيان داثؤشيوةو شةال
لةبةرئةوةى سةريان وةسةر باقة طيايان كردبوو ،لةذيَر طةرمايةكى تونددا بةبيَ دةنطى
خةويان ليَكةوت.
ليَرة لةنيَو بيَستانةكة رِؤذيان تيَدةثةرِاندو ضاوةرِوانى حةسةنى طياناسيان دةكرد.
َشادبوو .لةترسى ئةوةى كة
ئةمحةدى بيَستانةوانيش لةخؤشى ميوانةكانى طةليَك دل
حةسةنى طياناس ثةيدابيَ وميوانةكانى دةرِؤن ،نةيدةتوانى تةماشاى الى (ئةىل كةسيك) ى
ئاناوارزا بكاو لةهاتنى ئاطاداربيَ.
وسوو سىَ رِؤذان لةسةريةك الى نيوةرِؤية نؤبةتيَي دةهاتىَ .وةك شيَتان لة طةرمان
سووتاو لةسةرمان ضؤقةضؤقى هاتىَ و ددانى لةضريِةوة دةبردن .ئةمحةدى بيَستانةوان كة لة
هاتنى وان طةليَك خؤش حالَ بوو ،لةو سىَ رِؤذانة لةهيض هةولَ و كؤششيَك دريَغى نةكرد.
حازربوو لةثيَناوى وسوويدا طيانى خؤيشى بةخت بكا ( .ئةى بريا لةو بيَستانةى بؤ ئةو
كويَستانيانة كاريَك ثةيدادةبوو ،ئةوكاتى هةتا ثايزىَ ليَرة كاريان دةكردو ثاشان بة طريفانى
ثرِةوة دةطةرِانةوة طوندةكةيان) . ..
َى ببوو.
لة ماوةى ئةو سيَ رِؤذةدا ئةمحةدى بيَستانةوان لة هةموو نهيَنييةكى ذيانيان حال
لة قوربانيكردنى طا زةرد .لة فرؤشتنى بزنةكورىَ ،لة بةكةم طرتن و طوىَ ثيَنةدانى ئاغاذنىَ.
لة هيَزى بيَ حةددو بيَسنوورى دارهةنارى سةرطردةكة. ..
ثاشانيش هةموو رِؤذىَ كة رِؤذ ئاوادةبوو ،ئاشق عةىل بةسةر سازةكةيدا شؤرِدةبؤوةو
َيي ناخى بنيادةم دةضووة خوارىَ و واى ئينسان دةهةذاند،
بةودةنطة بةسؤزةى كةتا قوال
َدةكرد .لةبارةى ضوكوراواو ئينسانة زؤردارةكان و هيَرشى بيَ
دةتطوت نؤبةتيَي ليَية ،تيَي هةل
ئامانى تةثؤو ئةو طةرمايةى كة ئيَسكى لةشى بنيادةمى دةتواندةوة ،طؤرانى واى دةطوت
كةس نةيبيستبوو ،ضاويشى هةر لةرِيَي (ئةلي كةسيك) بوو ،داخوا كةنطىَ حةسةنى طياناس
ثةيدادةبيَ.
َدوولَ
سيوادى دابوو ،لوتكة ضياى طاور بةرة بةرة رِووناك دةبؤوة .سةرتاثاى كيَوى دوول
َدةستا .لةو
َةميَشى مةيلةو سوورى ىلَ هةل
يةك ثارضة لةالفاوى نووردا نقوم ببوو ،مذيَكى خؤل
َيَي دادابوو ،هاوارى دةكرد( :
بةينةدا حةسةنى طياناس بة توربيَنيَكى طةورةوة كة بة كؤل
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ئةمحةد . ..ئةمحةد ..كورِم ئةمحةدى بيَستانةوان) لةثشت ثؤلة درِوييَةكةوة دةركةوت .ئةمحةد
َطةرِاو بةنووزة نووزةوة طوتى:
رِةنطى رِوخسارى سثي هةل
هات ،ئةواهات ،حةسةنى طياناس.َييةوة بةرةو ثريى ضوون .حةسةنى طياناس
هةموويان هةر يةكةو لةاليةكةوة بةخؤشحال
َةبوو ،كةميَك كؤم ببؤوةو بة هةنطاوى دريَذ دةهاتة ثيَش و لة
ثياويَكى باريك و رِةقةل
ضاوتروكانيَكدا خؤى طةياندنىَ.
رِيشة تةنك و سثى و بيَطةردةكةى دةطةيشتة سةرسنطى و دةبريسكايةوة .دةم و ضاوو
َداضووةكانى وةكو
َؤكةية .ضاوة سةوزو بة قوول
َجال
ملى ثرِطنج و لؤنج بوون دةتطوت تةونى جال
َى نور دةضوون .بيَ ثسانةوة بةهةموو رِوخسارييةوة ثيَدةكةنى .هةر كةسيَك ضاوى
دووخال
ثيَدةكةوت واي دةزانى ئةو دنياية هيض خةم و خةفةتيَكى تيَدا نيية.
َةكانى من ثشكووتوون .وةكو طرِى ئاطرن! لةكاتى خؤيدا هاتووم .من كاتةكةى
 طولَيَك لةكوىَ و لةض كاتيَكدا دةثشكويَن . ..باب و
دةزامن .ئةمن دةزامن لةو دنيايةيدا ض طول
َقاندووة ،كة لوقمانى
باثريم و بابة طةورةشم دةيانزانى .خوداوةند وةضةى ئيَمةى بؤية خول
َندةو ثيَرِؤيةك . ..لةو
َةكان بني .هةمووطولَ و طياو درةخت و هةموو بال
حةكيمى هةمووطول
دنيايةيدا هةر كةسةو هونةريَكى هةية .هونةرى ئيَمةش ئةوةية.
ئةو حةسةنى طياناسة كة لةوةضةى لوقمانى حةكيمةو شانازيشى ثيَوةدةكا ،هةتا ئيَستا
َمى لةكةس كردووةو نة
َى كةسي خواردووةو نة نانى كةسيشى برِيوة ،نة زول
نةمال
سووكايةتيشى بة هيض كةسيَك كردووة .كارى ئةو بةرةبابةى لةزةمانى زؤر كؤنةوة هةر
ئةوةبووة ،لةو تورِووسة ثان و بةرينة طيايان خرِكردؤتةوةو دةرمانى دةردةدارانيان ليَ درووست
كردووة.
حةسةنى طياناس لة هةر شويَنيَك و لةطةلَ هةركةسيَك بةرةو رِوو بيَ ،دؤستانة خؤى نيشان
دةداو تاريفى كارةكةى خؤى دةكات .حةسةن زؤر لةوكارةى خؤى رِازيية.
كاتيَك لةطةلَ ئةو ثيَنج كةسة رِووبةرِووبوو ،ئةوةندة خؤشحالَ بوو ،دةست بةجىَ باسى
َةى كارى خؤى لةطولَ و طياكؤكردنةوة دةست ثيَكرد .ئةو لوقمانى سةردةمة ،زمانى
ثةجناسال
َةكان دةزانىَ .هةروةها
َندةو ميَروولةو جرِوجانةوةرو زمانى طياو درةخت و تةواوى طول
بال
زمانى شاخ و زمانى ئاوو باو هةورانيش دةزانىَ.
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َة سوورةكة ،كةوةكو طرِى ئاطربوو ،ليَيكردةوةو هات .شةثؤىل شادى تةواوى لةشى
طول
داطرتبوو.
َة سوورة لة شةوى تاريك و ئةنطوستةضاودا ،وةكو
َةى كةن .ئةو طول
تةماشاى ئةو طولَةى دةبينن خوا دةزانىَ
ثارضةيةك ئاطر دايسىَ .رِؤذةرِيَيةك تروسكاييةكةى دةبينى .ئةو طول
ضةند كةسان لة دةردةدارى و نةخؤشى رِزطاردةكات.
َةى كة دةيبينن. . . ..
ئةو طول
ئاشق عةىل هيَدى هيَدى لةو ثياوةى كة نوقمى شادى بوو ،ليَي نزيك كةوتةوةو سةرةجنام
لة ثةناى رِاوةستاو بةدةنطيَكى نوساوةوة طوتى:
مام حةسةن زؤر لةميَذة ضاوةرِوانى تؤين .زؤر شوكر بؤ خوا كة هاتى.ضاوة ثرِشنطدارةكانى بريسكانةوةو طوتى:
َىَ سةرةجنام ئةوا هاتني .ئيَوة ثيَويستيتان بة داوو دةرمانة.؟
بةلئاشق عةىل غريةتى بزووت و طوتى:
َىَ.
 بةلحةسةنى طياناس ثيَكةنى و طوتى:
َىَ.
دة بلئاشق عةىل دواى ئةوةى يةك دوو جار تفى زارى قووت دايةوة ،دةتطوت دةيةوىَ خؤى بؤ
سازليَدان و طؤرانى طوتن ئامادة دةكات ،خؤى كؤكردةوةو طوتى:
طؤيا ليَرة لةسةرطرديَك دارهةناريَك هةية.َينةكةى ضاوانى تيَوةبرِى و نيَوضاوانى تيَك ناو
بيَدةنط بوو .حةسةنى طياناس برووسكة ثؤال
ضاوةرِوان ما.
ئاشق عةىل دةتطوت دةترسىَ وشةيةك لة زارى دةرثةرِىَ ،بةثةلة دريَذةى ثيَدا:
ئةو درةختة دةرمانى طرانةتاو نؤبةتيَيانة .دةمانةوىَ وسووى بةرينة وىَ .ئةو وسووةىكة دةيبينى .بةدةست وسووى نيشان دا.
نؤبةتىَ برِستى ليَربِيوة .ئةطةر ئةو دار هةنارةى نةبينينةوة وسوو دةمرىَ. ..حةمةد خؤى دة نيَو قسةكانى هاويشت و طوتى:
دةمرىَ . ..بةداخةوة! وسوو ثياويَكى زؤر باشة .خؤزطة بتوانني درةختةكة وةبينني.حةسةنى طياناس ثرسى:
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ئيَوة باسى ضى دةكةن؟َيَن تةنيا ئةتؤ بة شويَنةكةى دةزانى .لة خاكى ضوكوراواو كيَوةكانى تورِووسدا،
دةلكةسيَك نيية وةكو تؤ،كة جيَطاى درةختةكان ثيَبزانيَت.
دةمارى ئةو ثياوة لةخؤرِازى بووةيان ديتبؤوة ،بؤية ثيَيان ليَدةضةقاند:
ئةتؤ رِةطى هةموو طيايةكى دةناسى و زمانةكةشى دةزانى ،ئةتؤ تةنانةت لةهاتووضؤىميَروانيش سةردةردةكةى.
ئةمن نازامن ئيَوة باسى ضي دةكةن؟تةنيا ئةتؤ دةزانى مام حةسةن ،حالَ و وةزعى ئيَمة خراثة .ئةطةر ئةو دارةى نةبينينةوةلةبةين دةضني.
َيَي. ..
ئامان مام حةسةن ،تةنيا ئةتؤ دةزانى شويَنى ئةودارةمان ثيَبل
ئيَمة جيا لةودارهةنارة ،هيض هيواو ئوميَديَكى ديكةمان نيية.وسوو نةخؤشة.ئيَمةش ثةريَشان و ليَقةوماوين.دوو سىَ مانطة لةو ضوكوراوايةى سةرطةردانني .دةستةوةستان بووين.دةستةوةستان بووين و كاريشمان دةستنةكةوت.ئةطةر ئةو دارةى وةبينني و شةويَكى ليَي ميوان بني ،لة هةموو خةم و خةفةتيَك نةجامتاندةبيَت.
كىَ ئةويَي ثيَطووتوون.؟هةموو كةس! لةضوكوراوا هةموو كةس دةربارةى ئةو درةختة قسةى لةطةلَ كردووين.َة.
بة ئيَمةيان طوتووة ئةطةر ئةو درةختةى نةبيننةوة ،رِزطاربوونتان مةحالض كةسيَك ثيَي طوتن؟َةو لةو طوندة ثرِ لة درةختة دةذي.
َدوول
َكى ضياى دوول
ئةو ذنةى كةخةلطوتى تةنيا ئةو دارة دةتوانىَ يارمةتيتان بدات.ئةطةر هةركةسيَك لةو ضووكوراوايةى لةبن ئةو دارةى نةنوىَ ،نةجات بوونى نيية.َسؤزييةوة تةماشايةكى كردن و ثيَكةنى و بة
حةسةنى طياناس بة رِووخؤشي و دل
َنياييةوة طوتى:
دل
لة ضوكوراوا درةختيَكى ئاوا ثريؤزى ىلَ نيية.122

َكيَشاو طوتى:
ثاشان هةناسةيةكى هةل
ئاخ بريا ليَي باية.ئاشق عةىل بة رِاويَذيَكى ثتةوةوة طوتى:
ليَيةتى .ليَيةتى.؟حةمةد:
ليَيةتى.؟وسوو:
ليَي هةية!هؤسؤك:
َيَي درةختيَكى ئاوا وجودى نيية! .
ناكرىَ ليَي نةبىَ .ئةتؤ بة جيَطاكةى نازانى و دةلحةسةنى طياناس بة كةللة رِةقييةوة طوتى:
ليَي نيية .ئةطةر درةختيَكى ئاوا هةباية ،حةمتةن بة جيَطاكةيم دةزانى.ئاشق عةىل:
ثيَي نازانى.هؤسؤك نةرِاندى:
ثيَي نازانى.َضووبوو نةرِاندى:
حةسةنى طياناسيش هةل
شارةزام.ئاشق عةىل بة تورِةييةوة طوتى:
َىَ.
ئةطةر شارةزاى دة ثيَمان بلدرةختيَكى بةو ناوو نيشانة نيية .دةنا ئةمن ثيَم دةزانى.هةية.ئةمحةدى بيَستانةوان كةوتة نيَوانيان و هيَورى كردنةوةو هيَنانيية بن سيَبةرىَ .ئةو
َةكة دةرى هيَنابوون ،لةثيَشى دانان .دنيا بةرة بةرة رِووناك دةبوو.
شووتيانةى كة لة ضال
فةرموون! .دةستيان كرد بة شووتى خواردن .حةسةنى طياناس ،كة كةميَك هيَورببووةوة طوتى:
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هةبوو .لةضوكوراوا درةختى زؤر ثريؤزى ليَ بوون .ليَرةرِا تا دةطاتة دةريا ثرِبوو لةَة سوورةكان دةثشكووتن .خاكةكة ليَرةوة
درةختى هةنار .لةسةرةتاى هاوينىَ طول
تا(ئاياس) وةكو دةريايةكى سوور شةثؤىل دةدا .ئةو رِةش مارانةى كة دةتطوت ئاسنى
َةكاندا جووت دةبوون .تازة لةو دةشتة داريَكى
سوورةوة بوون ،لةذيَر دارهةنارة ثرِ لة طول
َكةندن .ئيَستا نة دارهةنارى ليَ
بة ثيَوةى ليَنةماوة .هةموويان لةرِةط و رِيشةوة هةل
ماوة ،نة داربةرِوو نة سنةوبةرو نة تةماتة كيَويلة .ئةو دةشتة هيض شتيَكى ثريؤزى
ليَنةماوة ،تا دارهةنارة ثريؤزةكةى ليَ مابيَ .لةرِاستيدا لة ثيَشداش دارهةناريَكى بةو
شيَوةيةى هةر ليَنةبووة.
هةموو شتيَكى ضاك و جوان و هةموو شتيَكى ئينسانى كة هةبوو ،بارطةوبنةى ثيَضايةوةو
رِؤيشت.
َو لكةكانى خؤى
ئةطةر درةختيَكى بةو شيَوةيةى ليَ باية ،زؤر لةميَذبوو رِةط و طةال
َيَن
خرِدةكردةوةو ليَرة دةرِؤيشت و دةضووة جيَطايةكى ديكة .درةختيَكى بةو جؤرةى ئيَوة دةيل
ليَي نيية .ئةطةر ليَشى بيَت ناتوانيَت ببيَتة دةرمانى دةردةداران .ناتوانىَ كاريَك بؤ ئيَوة
بكات.
ئاشق عةىل بة تورِةييةوة طوتى:
ئةو دارة هةية.حةمةد طوتى:
دةردى ئيَمةش دةرمان دةكات.وسوو طوتى:
هيض ضارةيةكى ديكةمان نيية.ئةطةر ئةو دارة نةمابيَ مالَ ويَران دةبني.ئاشق عةىل لةشويَنى خؤى دةرثةرِى و طوتى:
َ هةسنت ،دةرمانى رِيَية رِؤيشتنة .ئيَمة بؤ خؤمان ئةو دارهةنارةى دةبينينةوة.
َال
يالشكى تيَدا نيية ئةو دارهةنارة نةبيَ. . ..لةسةر ئةو طردةى. ..لةسةر ئةو طردةى. ..َى سوورةوة.
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َة سوورةكانى وةكو ئاور دايسيَن. . ..
رِؤذة رِيَيةك طولَة درؤمان لةطةلَ بكات.؟
َدوول
َكى دوول
ضؤن دةكرىَ ئةو ذنةى كةخةلَكى طةرميَن و كويَستانىَ درؤمان لةطةلَ بكةن.؟
يان ئةو هةموو خةلَىَ ض قازاجنيَك لةو درؤيانةيان دةكةن.؟
دة ثيَم بلئيَمة ئةو دارةى دةبينينةوة. ..ئةو دارةى دةبينينةوةو بة ئاماجنى خؤمان دةطةين.لةطةلَ ئةوةى توورِةش بوون بة ئةمحةدى بيَستانةوانيان طوت:
خواحافيز برا باشةكةمان.َى نةكردووين.
ئةو ضاكةيةى تؤ لةطةلَ ئيَمةت كرد ،تةنانةت بابيشمان لةطةلدنيا لة شةرافةتى ئةو ئينسانة باشانةية كة خةرانابيَ.خواحافيز. ..َة درِكاوييةكاندا تيَثةرِين ،كة تا ثشتيَنديَيان دةهاتن .بةرةو
خيَرا بةنيَو طذوطياو ضقل
َت و رِووةو ئاناوارزا وةريَكةوتن .ئةمحةدى بيَستانةوان تا ئةوكاتةى لة ضاوان ونبوون
رِؤذهةال
لةسةر ثيَيان رِاوةستاو بةرِيَيكردن.
َرتوشكاو طوتى:
ثاشان بةخةمناكى و ثةريَشانييةوة هات و لة ثةنا حةسةنى طياناس هةل
رِؤيشنت! ئاخ خمابن كاريَكم ثيَشك نةهات بؤيان و بؤ خؤيشم كارم نةبوو بياندةمىَ.حةسةنى طياناس:
بةستةزمانانة ،لةهةموو الوة تيَماون .ئةو دارهةنارة. . ..ئةمحةدى بيَستانةوان بة دةستةثاضةييةوة قسةكةى ثيَربِى و طوتى:
َةوة
دةيبيننةوة ،حةمتةن ئةو دارهةنارةى دةبيننةوة ،دةنا ضؤن دةتوانن بة دةستى بةتالَيَ.
بضنةوة مال
حةسةنى طياناس لة نيطةرانى ئةمحةدى ،ئةويش نةرم ببوو طوتى:
خوا دةزانىَ .لةوانةشة وةيبينن .بنيادةم موجيزةى زؤرى لةبن سةري داية.بيَستانةوان طوتى:
موجيزةى زؤر. . ..تازة زةردة لةسةرانى دابوو ،كة طةيشتنة ضؤمى (ساوروون) ئاوةكةى زؤر كةم ببوو ،هةر
بةقةدةر جؤطايةك دةبوو.
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لةسةرضؤمةكة وةكو لةجؤطايةك بثةرِنةوة بازيان دا .كةميَك لةسةرووى خؤيان ديَيةك بة
خانووى لة خشت دروستكراو وةدةركةوت.
هؤسؤك ثيَشنياريكرد:
با برِؤين سةريَك لةو طوندةى بدةين.ئاشق عةىل بةكةللة شةقييةوة طوتى:
نا نابيَ .هةتا دارهةنارةكة نةبينينةوة ناضينة هيض طونديَك.هؤسؤك بةنارِةحةتييةوة طوتى:
ئةطةر نةضينة طوندان لةكويَرِا بزانني شويَنى دارهةنارةكة لةكويَية.؟حةمةد طوتى:
دةيبينينةوة.َةكة تا طويَزينطيان دةهات .هيَشتا هةتاو داغى نةكردبوو .ئةو
طةيشتنة سةرجادة ،خؤل
َةكانيان سارد بووو القى فيَنك دةكردنةوة .لة بةرامبةريان تراكتؤريَكى
َةى دةضووة نيَو كال
خؤل
رِةنط نارجنى دةركةوت.
بة هيَواشى بةرةو رِوويان دةهات .كاتيَك تراكتؤرةكة طةيشتة اليان بةر جادةبوون و
رِاوةستان.
َو طةرِطةرِييةكةى شؤفريةكةش نارجنى بوو .شؤفيَرةكة ،كة طةيشتة اليان
رِةنطى كال
تراكتؤرةكةى رِاطرت و طوتى:
َو كريَكارينة .حةمتةن لة كارةكةتان بوونةتةوةو دةتانةوىَ بطةرِيَنةوة.
سالَمى دايةوة:
هؤسؤك وال
دةمانةوىَ بطةرِيَينةوة.ضاوة رِةشة طةورةكانى شؤفريةكة خةم دايطرت:
خمابن ،ئةوسالَ لة ضوكوراوا كار دةست نةكةوت .لةمةودواش دةستكةوتنى كار زؤردذوارة.
هؤسؤك طوتى:
زؤر دذوارة.ئةو كاتةى شؤفريةكة دةيويست تراكتؤرةكة ليَبخورِىَ ،ئاشق عةىل طوتى:
رِاوةستة.124

شؤفريةكة تةماشايةكى كردو طوتى:
تؤ خؤشخوانى؟ زؤر باشة فةرموو ئاشق دةتةوىَ ضى بثرسي؟
ئاشق طوتى:
َىَ ،دةمةويست بثرسم جيَطاى ئةو دارهةنارةى لةسةرطردة سثييةكةية لةكويَية؟
بةلَةكةى الوة شؤفيَرةكة تيَكضوو ،ضاوةكانى ويَكهيَنان و
رِوخسارة طةمن رِةنط و ضةناطة قوول
ماوةيةك لةطذ فكران رِاضوو ،سةرةجنام طوتى:
ئةمن نة ئةوطردةم ديتووةو نة ئاطاشم لةو جؤرة دارةى هةية .دةبيَ مببوورى.تراكتؤرةكةى ليَخورِى و رِؤيشت.
هؤسؤك لةثرِ وةكو شيَتان توورِةبوو ونةرِاندى:
ئاخر ثياو شويَنى داريَكى ئاوا لة منداَليَكى وا دةثرسيَ؟. . ..حةمةد قسةكةى بؤ سةملاند:
َيَك. . ..
شويَنى دارهةناريَكى ئاوا . ..ئةويش لة ميَردمندالوسووش توورِةبوو:
َة .ئةويش لة منداَليَكى ئاوا دةثرسيَ.؟
ئةو شؤفيَرة ضؤن بزانىَ! هيَشتا مندالَدابوو .لة رِوخساريدا هيض شتيَك
حةمة ضكؤل بيَدةنط بوو .لة برييَكى قوول
نةدةخويَندرايةوة .رِوخساى هيض شتيَكى نيشان نةدةدا.
ئاشق عةىل قسةكانى ئةوانى سةملاندو طوتى:
َم لة
َى بذيَرين .بةال
ئةو كةسةى كة دةبوو ثرسيارى ليَبكةين ،نةمانتوانى بة باشي هةلهةيكةلي رِا وا دةردةكةوت كة كةسيَكى باش بيَت .ئةطةر شويَنى دارهةنارةكةى ثيَزاني
با حةمتةن ثيَيدةطوتني.
هؤسؤك نةرِاندى:
حةمتةن ثيَي نةدةزانى.بة جادةيدا ئةسث سوايَك تيَثةرِى ،ثاشانيش داشقةيةك . ..سيَ ثريةميَرد لةسةرى
سوارببوون .بةدواى ئةوانيشدا ئؤتؤمبيَليَك تيَثةرِى ،كة تةواوى لةشيانى لة تؤزيَدا غةرِق كرد.
َويَكى حةسريى لةسةرنابوو و كةواو
َة ،كة كال
دواى ئةوانيش ثياويَكى تةقريبةن ضل سال
َويَكى سثي لةثيَدابوو ،بة نارةنار بة خيَرايي بة
َيَكى شينى تاريكى لةبةردابوو و ثيَال
ثانتؤل
َى نةكةوت.
تةنيشتياندا تيَثةرِى .هيضيان ئةو كابرايةيان وةبةر دل
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لةو بارةوة ثرسياريان لة هيض كةسيَك نةكرد.
َن و خؤيان
َطةيةك ليَهاال
نيوةرِؤ هات ،هةوا طةرم داهات .بة بيَدةنطى بةرةو الى كيَل
طةياندة كةنار ضؤمى ساوروون ،ضوون لةذيَر كةنداَليَكى ضؤمةكة دانيشنت .بووخضة نانةكةيان
كردةوة ،كة ئةمحةدى بيَستانةوان بؤى ثرِ كردبوون لة خواردةمةنى .ئاوى ساوروون مةيلةو
زةردبوو ،وةكو ئاوى حةمام طةرم بوو .هةرضؤنيَك بوو ليَيان خواردةوة ،هةر لةوىَ ليَي
َى كرد ليَي نووسنت.
دريَذبوون ،تا رِؤذبا هةل
لةثيَشدا ئاشق عةىل وةخةبةر هات و دانيشت .لةدواى ئةويش ئةواني ديكة هةستان.
َة تةماشاى يةكرتيان كرد .نةياندةزانى ضى بكةن .لةناكاو رِوخسارى
ماوةيةك هةروا بةبيَ جوول
ئاشق عةىل كرايةوة ،لةبةرامبةريان ثياويَكى ديت ،كة خةرمانةكةى بةبادةكرد:
تةماشاكةن .واكابرايةك خةرمانةكةى بةبا دةكا.ئةوانى ديكةش تةماشايان كردو خؤشحالَ بوون .بةبيَ ئةوةى قسةيةك بكةن ئاشق عةىل
لةثيَشداو ئةواني ديكةش بةدوايدا بةرةو الى كابرا وةرِيَكةوتن.
ماندوونةبي كاكة.كابرا خؤشحالَ بوو.
سةالم بةخيَربيَن .فةرموون .كويَرة ضت دةوىَ دووضاوى ساغ .دةزانن خةرمان بةبا كةن.؟ئاشق عةىل طوتى:
دةزانني .بؤ هةموومان شةنةت هةية.؟َم شةوى رِابردوو لةئاوايي شةرِو هةرا
شةش شةنةى ليَية .قةراربوو كورِةكان بيَن بةالدروست بوو .دوو كةس برينداربوون.
َ خيَردةبيَ.
َال
ئيشالكابرا طوتى:
َة.
ئةمن ناوم رِةسوولئةواني ديكةش ناوى خؤيان ثيَطوت.
َى خؤى دةست داتىَ.
فةرموون ئةوةش شةنةكان ،هةر كةسةو شةنةيةكى بةدلحةمة ضكؤل لة شويَنى خؤى رِةق رِامابوو.
هؤسؤك طوتى:
َة ،تا ئيَستا فيَرى خةرمان بةباكردن نةبووة.
ئةوة مندال129

طةرِايةوة الى حةمة ضكؤل:
حةمةد ئةتؤ برِؤ لةبن سيَبةرى ئةو داشقةية دانيشة.َى وة تايةكانى داو ليَي دانيشت.
كورِة بيَ ئةوةى قسةيةك بكات ضوو ثال
َيان دةركردربوو ،بة رِؤذبا
كةميَك ئةوالتر ،لةسةر ضؤمى طيا وشرتخؤرةى شني طول
دةالرانةوة.
كورِةكان دةستيان كرد بة خةرمان بةباكردن و تا ئيَوارةيةكى درةنط جيَخوونةكةيان
سووركرد .رِةسوولَ هةر يةكةو ثارةى خؤى دانىَ وطوتى:
زؤر سوثاس .خوا ئاطادارتان بيَت براينة .نة جاتودام .ئةمن بة سيَ رِؤذانيش نةمدةتوانىَم بضنة هيض
َيان دةكردم .ئيَستاش هةتا نانى نةخؤن نايةل
ليَوةمب و تا ئةوكاتيش تةثؤ كةول
كويَ.
ئاشق عةىل ويستى زيرةكى بكا طوتى:
بةثةلةين دةبيَ برِؤين و ئةوىَ بدؤزينةوة .هةرضؤنيَك بيَ دةبيَ خؤمانى بطةيةنيينَ.خؤتان بطةيةننةكوىَ؟بة دارهةنارى سةرطردةكة .تؤ دةزانى ئةو طردة لةكويَية؟ ديارة لةضوكوراوا هةموو كةسثيَيدةزانىَ . ..ناونيشانةكةشيان بةئيَمةطوتووة. ..
ئيَستا فةرموون وةرن دانيشن و نانةكةتان خبؤن .ئةوة هيَندة كاريَكى طران نيية .ثيَمواية كةميَك لةوالية دارهةناريَكى ليَبيَت .ئيَستا وةرن دانيشن .خيَزامن خواردنى دة
كةسانى لةخورجيَنيدا ثيَضاوةتةوة .وةرن دانيشن و نانةكةتان خبؤن ،هةر ئيَستا مةال
حاجى لةو خوارةيرِا ثةيدادةبيَ بةخؤي و بةطوَليَكى ثشت طويَي .ئةو هةموو رِؤذىَ
طوَليَكى ليَدةكاتةوةو لةثشت طويَيةوة دةكات و تيَدةثةرِيَت .ثاش نةختيَكى ديكة بيَرةدا
َة ،دةنا لةحةظدة
َةكةي رِاديَتةوة .ديارة هةر ناوى باخة ثرتةقال
تيَدةثةرِيَت .لة باخة ثرتةقال
َةكةى هةموو زستانان الفاو دةيبات و ئةويش
نةمام زياترى تيَدا نيية .باخة ثرتةقال
َى ديكةى ليَدةضيَنىَ .ثيَمواية ئةو بزانىَ
هةموو بةهاران دووبارة حةظدة نةمامة ثرتةقال
دارهةنارةكة لةكويَية .ئةوة هةرخوا دةيزانىَ.
ضاوةكانى دةبريسكانةوة دريَذةي داية:
َكو ئةمنيش وةبريم بيَتةوة ،كة دارهةنارةكة لةكويَية.
ئيَستا ئيَوة نانةكةتان خبؤن .بةلحةمتةن دةبيَ ئةو دةورو بةرانة دارهةناريَكى ليَ بيَت.
122

رِةسوولَ سفرةكةى رِاخست لةنيَو قابلةمةكةدا دوومريشك و نيوى سووركراوةى تيَدابوو،
َدةستا .كريَكارةكان بؤ ئةوةى هةرضى
َمى ليَهةل
َوبرنج كة ئيَستاش هةل
سينييةكى ثرِيش ثال
زووتر خواردنةكةيان خبؤن وليَوةبن هيَرشيانكردة سةرسفرةكة .بةخيَراييةكى ضاوةرِواننةكراو
ئةوةى لةسةر سفرةكةبوو خوارديان و تةواويانكرد.
بة رِاويَذيَكى نووزانةوة دةثارِانةوة:
َىَ برالة .ثيَويستى زؤرمان ثيَيةتى .هةر دةبيَ وةيبينني.
جيَطاى ئةو دارهةنارةمان ثيَبلدوو مانطة لة ضوكوراوا دةطةرِيَني هيض كاريَكمان دةست نةكةوت .وسووش دةمرىَهةموومان نةخؤش دةبني و دةمرين.
َى دةدا وةبريخؤى بيَنيَتةوة:
كابرا هةول
رِاوةسنت .كةميَك رِاوةسنت .با هةنديَك بريبكةمةوة .هةر ئيَستا جيَطاى ئةو دارةتان بؤدةبينمةوة ،هةر ئيَستا ديَتةوة يادم .ليَكدا ليَكداش سةرى بؤ الى جادة وةردةسوورِاند:
ئةو مةالحاجية دةبيَ بؤ ديارنةبيَ؟ئاشق عةىل بة ثارِانةوة دةيطوت:
َكو شةومان بةسةردانةيةو خؤمان بطةيةنينة ئةوىَ و ئةو
توخوا زووكة برالة بريبكةوة ،بةلدارةثريؤزةى ببينني.
هةر ئيَستا ،هةر ئيَستا. . ..رِةسوولَ دةيرِوانيية شاخة دوورةكانى ئاناوارزاو ضؤمى ساوروون ،كة وةكو جؤطةلةيةكى
َى دةكرد،
باريك بةدةشتةكةدا دةرِؤيشت و تةماشاى كيَوةسوورو سةرسةوزةكةى دوولَ دول
كةلةثشت كيَوةشينةكاندا نوقمى نووربوو و بةدواى هانايةكدا دةطةرِا .لةوبةينةدا سةرو
َى ضؤمى وةدةركةوت.
كةللةى حاجى لةثشت كةندال
َى بةرةوالى غاري داو طوتى:
رِةسوولَ بةخؤشحال
زؤرلةميَذة ضاوةرِوانتني .سؤمايي ضاوامنان داهات .نازانى ضةند لةميَذة ضاوةرِوانتني! .بةبيَ ئةوةى ثشووى تازةبكاتةوة دريَذةي داية:
َكى ئةو ديَيانةى خوارىَ ناونيشانى ئيَرةى ثيَطوتوون ،كة ئةطةر لةسةر ئةو
ذنيَكى خةلَيةك رِزطارتان دةبيَت.
طردة سثيية و لةبن ئةو دارةى رِؤذيَكى بنوون ،لة هةموو دةردو بةال
ئةو برادةرانة بةدواى ئةو دارهةنارةدا دةطةرِيَن .سةيركة لة ضاوتروكانيَكدا خةرمانةكةى
منيان بةباكردو سووريان كرد ،ض ثياوةتييةكيان لةطةلَ كردم .دةنا كوا ئةمن و تؤ
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دةمانتوانى بة ضةند رِؤذانيش ليَوةبني.؟ !ئةمن ثيَم طوتوون لةو دةوروبةرة طرديَكى
َم نازامن لةسةر طردةكةى دارهةنارى ليَية يان نا؟طومت ئةوةيان حاجى دةيزانىَ.
ليَية ،بةال
حاجى طوتى:
ئةمن دةزامن .ئةو دارهةنارة يارمةتييةكى زؤرى بة من و بة طوندةكةمان طةياندووة.َم خمابن وشك بووة.
بةال
َةميَشى نيشاندان:
َيَناو شيوى الثاَليَكى رِةنط خؤل
دةستى هةل
تةماشاكةن .دارهةنارةكة لةويَ بوو .لةسةرئةو طردةى كة سثي دةضىَ .بةقةد ضناريَكَيَسةى ئاطر سوور دةضووةوة. ..
َى دةداو لةدوور رِا وةكو بل
دةبوو .لةسةرةتاى هاويندا طول
هةركةسيَك لة ثةناوىَ و لة ذيَرسيَبةريدا يان لةسةر ئةو خاكةى شةويَكى لةوىَ نووستبا،
ئةوةى لةخواى داواكردبا بةنسييب دةبوو .برِوانة لةهؤوىَ .زؤريش دوورنيية ،ئةطةر ثيَتان
خؤشة ئةوشةو ليَرة لةكنةمة وةميَنن. ..
رِةسوولَ طوتى:
سبةينىَ هةتا نيوةرِؤية يارميان بكةن .ئةمنيش ثارةيةكى باشتان دةدةمىَ .سبةينىَنيوةرِؤية وةرِيَكةون و بؤ ئيَوارىَ دةطةنىَ .تةماشاكةن زؤريشى نةماوة خؤرئاوابيَ .ئةطةر
ئيَستا برِؤن شةوتان بةسةردادىَ ،ئةوكاتيش دارهةنارةكة هيض ،طردةكةش نابيننةوة.
رِةسوولَ رِاستى دةكرد .ئةوشةوة لةوىَ مانةوة .تةثؤ هيَرشيان هيَنا ،نة لة ئاور
َةمينةوة نة لة دووكةلَ. ..
دةسل
بةيانى زوو ضوونةسةركار .الى نيوةرِؤية طوتيان:
ئيَمة دةرِؤين خواحافيز كاكة طيان .ثارةكةيان لة رِةسوولَ وةرطرت.مةال حاجى بة ديقةتةوة جيَطاكةى نيشاندان .ئةوانيش لة خؤشيان لة ثيَستى خؤياندا
نةدةطوجنان.
زؤرى لةنيوةرِؤ الدابوو كة طةيشتنة سةر ئةو طردةى كة حاجى نيشانى دابوون.
َيةكيشيان نةديت .رِاست لةسةر تةثؤلكةى
لةسةرطردةكة نة لكةداريَكى سةوزو تةنانةت طةال
طردةكة قةدى داريَكى شكاويان ضاوثيَكةوت ،كة لة عةرزيدابوو رِةطةكانى بةسةرتاثاى
َوببوونةوة.
طردةكةدا بال
ئاشق عةىل هاوارى كرد:
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ديتمةوة .خوداية زؤر شوكر, .ديتمانةوة .ئةوة خؤيةتى ،ئةوة رِةطى هةماندارهةنارةكةية.
هؤسؤك طوتى:
رِةطى خؤيةتى.حةمةديش وةقسةهات و طوتى:
َة سوورةكانى،
ئةطةر بؤ خؤشي نةماوة خؤ رِةطةكانى ماون .رِةط بيَ يان قةدى ،يان طولَكانى ،هةر كاميَكيان بيَت فةرقى نيية.
يان لك و طةال
وسوو طوتى:
هةمووى هةر يةكة.ئاشق عةىل طوتى:
با دووعا خبويَنني.دةستى بةرةو ئامسان بةرزكردةوةو بةرةو قيبلة رِاوةستا .ماوةيةك لةبن ليَوانةوة دووعاى
َيان نةبوو.
خويَند ،تةنيا حةمة ضكؤل تيَكةل
ئاشق عةىل ثرسي:
ئةتؤ نازانى دووعا خبويَنى؟َمى دايةوة:
حةمة ضكؤل وال
بؤضى ،دةشزامن.زؤر باشة.ئةو دارة مردووة ،نةيتوانيوة خؤى بثاريَزىَ .بةرامبةر بة ئيَمة ضى ثيَدةكرىَ. . ..هؤسؤك رِايكردىَ و بةسةريدا شريِاند:
َمنة. ..
بيَدةنط بة ،بيَدةنط بة .خةريكى لةدةستمانى دةدةى .بيَدةنط بة هةتيوة ضللةبارةى ئةو دارة ثريؤزةوة قسان نةكةى.
ئةواني ديكةش قسةكةى هؤسؤكيان سةملاند .لةوانةية هةتا نيوةشةوىَ دةربارةى ئةو دارةو
َم ئةو بةوطويَيةي داهات و بةطويَيةكةى
مووجيزةكانى لةطةلَ حةمةدى قسةيان كرد ،بةال
ديكةيدا ضووةدةرىَ.
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َي كردبوو ،بةرة بةرة تووندترى كردو بووبة طةردةلوول.
رِؤذ با كة لةئيَواريَوة هةل
لةسةرطردةكة لةبةرتونديي بايةكة شويَنةواريَك لةتةثؤيان نةمابوو .ئةوشةوة تابةيانى
بةئاسوودةيي ليَي نووسنت.
لةثيَشدا ئاشق عةىل وةخةبةرهات .سازةكةى لةثشت سةرى بوو ،دةستيَكى ثيَداهيَنا لة
تةواوى تةمةنى خؤيدا هةموو بةيانييةك كة وةخةبةر دةهات دةستيَكى بةسةر سازةكةيدا
ديَنا .ئةوة بةختى بؤ ديَنا.
ثاشان حةمةد وةخةبةرهات .لةدواى ئةويش وسوو ،دواى هةموان هؤسؤك وةخةبةرهات.
لةطردةكة هاتنةخوارو بةرِيز دةرِؤيشنت .ماوةيةكى باش ميزيان كرد .تازة زانيبوويان كة حةمة
َدا نيية .تةماشايةكى يةكرتيانكرد .حةمةد طوتى:
ضكؤليان لةطةل
َيَ بؤ خؤشى
حةمتةن هةر لةو دةوروبةرانةية .ئةطةر ليَيبطةرِيَني دةيبينينةوة ،كىَ دةلناطةرِيَتةوة.
َكيَشاو طوتى:
ئاشق عةىل هةناسةيةكى هةل
ناطةرِيَتةوة .ئةو تازة هةرطيز ناطةرِيَتةوة الى ئيَمة.وسوو طوتى:
َى جووتةطايةكى شاخ كةوانى
رِؤيي و رِؤيي .ض كورِيَكى باش بوو .هةموو خةون و خةيالبوو.
لةناكاو هؤسؤك طوتى:
خةجنةرةكةم كوا . ..؟ كوا خةجنةرةكةم.؟ . ..بةسةر طردةكةدا غارى دةدا .لةاليةك خؤى دةثشكنى و لةاليةكيش بة دةوروبةرى خؤيدا
دةرِوانى:
_خةجنةرةكةم . ..خةجنةرةكةم نةماوة! هةتيوة شةوىَ دى خةجنةرةكةمى دةرهيَناوةو
تيَيتةقاندووة! .
ثاشان بيَدةنط بوو ئيدى قسةى نةكرد .لة نيَوةرِاستى طردةكة ماوةيةك رِاوةستان.
سةرةجنام ئاشق عةىل بة رِاويَذيَكى وا كة دةتطوت تازة لة خةوىَ هةستاوة طوتى:
َيةكى بةسةرنةيةت .ناتوانى لةدةست
دياربوو كة ئةو كارةى دةكرد .خوابكا بةالَيَي.
ضارةنووس هةل
ئةوانى ديكة هيض قسةيةكيان نةكرد.
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ئاشق عةىل لةثيَشداو ئةواني ديكةش بةدوايدا لة طردةكة هاتنةخوارىَ .رِوويان كردة ئةو
كيَوانةى مذيَكى شينى تاريك دايثؤشيبوون و بةرةو( بةينبووغاالر) رِيَيان طرتةبةر .لةالى
َدوولَ بةرةبةرة رِوون دةبوو .الى نيوةرِؤية لة ( ديكنلى)
رِاستيانةوة لة دووريرِا ضياى دوول
تيَثةرِين .كاتيَك طةيشتنة دةوروبةرى (قةرةتةثة) بؤنى كويَستان و بؤنى ثنط و سنةوبةريان بة
بةر لوتيدا هات.
حةمةد لةثيَش هةمووانةوة بة هةنطاوى دريَذ دةرِؤيشت .ماوةيةك رِاوةستاو ثاش ئةوةى
َى هةلكيَشا طوتى:
هةناسةيةكى قوول
طا زةرديان كردمة قوربانى ئاشق عةىل .كاتيَك ئةمن ليَي جيابوومةوة دةطريا ،رِاستوةكو بنيادةمان. ..
ئاشق عةىل هيض قسةيةكى نةكردو رِيَطايان طرتةوةبةر.
كؤتايي
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