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داش ئاكؤل
نووسيين :سادق هيدايةت
وةرطيَرِان :رةسوولَ سولَتاني

َكي شرياز دةيانزاني داش ئاكؤل و كاكة رؤستةم سيَبةري يةكرتيان بة تري دةئةنطاوت .رؤذيَكيان داش ئاكؤل
هةموو خةل
لة سةر سةكؤي قاوةخانةكةي دؤميل ضوار مةشقي ليَي دانيشتبوو ،هةر لةو جيَيةي هةميشة ليَي دادةنيشت .قةفةزي
َةكةي لة نيَو قاثة
سةقريَكي كة قوماشيَكي سووري بةسةردا درابوو ،لة تةنيشت خؤي دانابوو و بة سةري ثةجنةي سةهؤل
ئاوةكةدا دةخوالندةوة .لة ثرِ كاكة رؤستةم وةذوور كةوت ،بة تةوس و تواجنةوة سةيريَكي كرد و هةروا كة دةسيت لةبةر
ثشتويَندةكةيدا بوو ،ضوو و لةسةر سةكؤي رووبةرِوويةوة دانيشت .ئةوجار رووي كردة شاطرد قاوةضييةكة و طوتي:
"كو كو كو رِ رِة ،د د دا ضايةك بيَنة بزامن".
داش ئاكؤل نيطايةكي وا ماناداري لة شاطرد قاوةضييةكة كرد كة ئةو دووقرِانييةكةي كةوت و فةرمانةكةي كاكةي
َدةكيَشان .ئةوجار يةك بة يةك و
َة ئاوةكةي هةل
خستة ثشتطويَ .ئيستيكانةكاني لة جامة برجنةييةكة دةرديَنا و لة سةتل
زؤر لةسةرخؤ وشكي دةكردنةوة .كة خاولييةكةي ثيَدا ديَنان كرِةكرِي ليَ ديَنان.
كاكة رؤستةم لةو بةهةندنةطرتنةي دةهري بوو و ديسان هةراي كرد:
"ض ض ضما كةرِي؟ ل لةطةلَ تؤمة".
شاطرد قاوةضييةكة بة بزةيةكي درِدؤنطانةوة سةيريَكي داش ئاكؤلي كردةوة و كاكة رؤستةم دداني لةضريِةوة بردن و
طوتي:
"ق قو قوونيان خاويَنة ئةوانةي ه ه هة هةرِ و طيظ ليَ دةدةن .ج ج جا ئةطة ثياون ئةمشةو ديَن و خؤيان ت تة تاقي
دةكةنةوة".
َةكةي لة قاثةكةدا دةخوالندةوة و لة بنةوة ئاطاي لة دةوروبةري بوو ،ضاوقاميانةش
داش ئاكؤل وةك ضؤن سةهؤل
زةردةخةنةيةكي واي كرد كة ريزة ددانة سثي و تؤكمةكةي لة بن مسيَلة خةنةليَدراوةكةيةوة بريسكانةوة و طوتي:
َةوان و ئةفةني فسؤس كيَية و كورد واتةني
"كورِة خؤ ئةو بيَ غريةتة بةخؤي دةنازيَ .ثةلة مةكة دةردةكةويَ رؤستةم ثال
قووني رةش و سثي دةردةكةويَ".
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َيَي بة زمانة ثسكةكةي كاكة رؤستةم ثيَ كةنيبيَن ،ضونكة هةمووان دةيانزاني
هةموويان دايانة قاقاي ثيَكةنني .نةك بل
َةوان و ملهورِ* نةمابوو
ئةو زماني دةطريَ ،بةآلم داش ئاكؤل لة شارةكةياندا وةك طاي قةشة ناسرا بوو و ثال
َة ئارةقيَكي ئاطريين
َةكةي مةال ئيسحاق جوولةكة بوتل
َدانيَكي لةدةسيت نةخواردبيَ .هةموو شةويَ كاتيَ لة مال
تيَهةل
َدةقورِاند و لةو سةري طةرِةكي سةردزةك رادةوةستا ،كاكة رؤستةم سةهلة ،باثريةشي هاتباية ،سةري لةبةر
هةل
دادةنواند .خؤ كاكة رؤستةم بؤخؤشي دةيزاني ثياوي ئةو مةيدانة و خةنيمي داش ئاكؤل نيية ،ضونكة دوو جاري ويَ
كةوتبوو و سيَ ضوار جاريَكيش ئةذنؤي لةسةر سينطي دادابوو .داماوة! ضةند شةويَك لةوة ثيَش كاك رؤستةم كة
زانيبووي كةس ديار نيية ،كردبووية مسكؤآلن و تةثوتؤزي دةكرد .داش ئاكؤل وةك ئةجةلي لةنةكاو طةيشتبووية و
دابووية بةر تةوس و ثالران و ثيَي طوتبوو:
َيَ نيية .وا ديارة يةك دوو مذت ثرت كيَشاوة .ضاكي خؤش كردووي .دةزاني ضيية؟ ئةو بيَ
"ها كاكة ،ثياوت لة مال
َةطا ،شةرم ناتطريَ؟ ئةوةش جؤرة سوالَ و
َبازارِييانة وةال بينَ .خؤت ليَ كردووينة الت و كةل
غريةتيية ،ئةو مندال
َك دةطري؟ بة ثورياي وةلي ،بيَت و جاريَكي دي بةدمةسيت بكةي،
درؤزيةكة طرتووتة بةر .هةموو شةويَ ريَ بة خةل
ضاوت دةرديَنم .هةر بةو كيَردة دوولةتت دةكةم.
َطرتبوو و ضاوةرِيَي هةل و دةرفةتيَك
َؤزي نا و رؤيشت .بةآلم قينيَكي لة داش ئاكؤل هةل
ئيرت كاكة رؤستةم كلكي لة طةل
َةي ليَ بكاتةوة.
بوو تؤل
َكي شرياز داش ئاكؤليان خؤش دةويست .ضونكة ئةو لةطةلَ ئةوةدا كة سةري طةرِةكي
لة اليةكي ديكةوة هةموو خةل
َك دةجووآليةوة
سةردزةكي دةطرت و ثاواني دةكرد ،خؤي لة ذن و مندالَ نةدةطةياند ،بطرة بة نةرم و نيانييةوة لةطةلَ خةل
َةطايي لة يةكيَك كردبا ،ئيرت مةحالَ بوو لة ضنط داش
َي بة ذنيَك كردباية يان كةل
َتة و طيَضةل
و ئةطةر ليَقةوماويَك طال
َكي دةطرت و شيت دةدانيَ و ئةطةر مةيليشي ليَ بواية كؤلَ و
ئاكؤل رزطار بيبَ .زؤر جار دةتدي داش ئاكؤل دةسيت خةل
َدةطرتن.
َةوة بؤ هةل
بارةكةشياني تا مال
َي ترياك
بةآلم ضاوي بةرايي نةدةدا ببيينَ يةكيَك ثياوترة ،ئةويش كيَ ،كاكة رؤستةم كة هةموو رؤذيَ سيَ مسقال
دةكيَشا و هةزار فرت و فيَلَ و طزةي دةكرد .كاكة رؤستةم لةبةر ئةو سووكايةتييةي لة قاوةخانة ثيَي كرابوو ،نيَوضاواني
َي دةجوي و ضةقؤت ليَداباية خويَين ليَ نةدةهات .دواي ضةند خولةكيَك ،كة قاقاكان
َقورتة .مسيَل
دةتطوت قوزةل
دامركانةوة ،هةمووان هيَور بوونةوة جطة لة شاطرد قاوةضييةكة كة بة كراسيَكي يةخة قوت و كآلوي سةري و
َة دةكرد و
َي دانابوو و لةبةر ثيَكةنينان خؤي طرمؤل
َطةرِابوو و دةسيت لةسةر دل
َةكةي ثيَيةوة سوور سوور هةل
ثانتؤل
َكةكةش بة ثيَكةنينةكةي ئةو ثيَدةكةنني .كاك رؤستةم ئيماني نةما و دةسيت برد و قةندانة بلوورةكةي
زؤربةي خةل
َطرت و لة شاطردةكةي طرت .بةآلم قةندانةكة وةسةماوةرةكة كةوت و سةماوةرةكة لةسةر سةكؤكةوة سةرخنوون بوو
هةل
َطةرِاوي و نيَوضاواني طرذةوة لة قاوةخانةكة وةدةركةوت.
و ضةند كووثيَكي شكاند .ئيرت كاكة رؤستةم بة سوورهةل
َةذاوييةوة سةماوةرةكةي ثشكين و طوتي:
قاوةضييةكة بة شل
َةوان و جواميَر ديَ ،بةآلم ليَرةدا بة راي من
*ملهورِ :ملهورِ :ليَرةدا ئةوةي من بة ملهورِ هيَناومةتةوة وشة فارسييةكةي "لوتي" ية كة لة زماني فارسيدا بة واتاي ثال
هةر دوو مةبةستةكةي تيَداية.
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"رؤستةم لة داري دنياية طورزيَكي بوو و ئيَمةش ئةو كؤنة سةماوةرة".
بة لةبزيَكي خةفةتبارةوة ئةو قسةيةي كرد .بةآلم ضونكة ثالريَكي لة رؤستةم طرتبوو ،ثيَكةنينةكة توندتر بوو .قاوةضي
لة داخان ثةالماري شاطردةكةي دا .بةآلم داش ئاكؤل بة ثيَكةنينةوة دةسيت هةَليَنا .توورةكة دراويَكي لة طريفاني
دةرهيَنا و بؤي هاويشت.
َطرت .سةنط و سووكي كرد و زةردةيةكي هاتيَ.
قاوةضي توورةكةكةي هةل
َةذاوي خؤي بة
َيَكي فش و فؤلَ و كآلويَكي لبادييةوة بة شل
لةو جةنطةيةدا ثياويَك بة ثةستةكيَكي مةمخةري و ثانتؤل
قاوةخانةكةدا كرد .سةيريَكي دةوروبةري كرد .لة داش ئاكؤل ضووة ثيَش و سآلوي كرد و طوتي:
"حاجي سةمةد ئةمري خوداي بةجيَ هيَنا".
"خوا ليَي خؤش بيَ".
"ضما تؤ نازاني وةسييةتي كردووة؟"
َيَ مرياتيان ثيَ دةبرِيَ".
"دةي خؤ من مرياختؤري نيم .بضؤ بةوانة بل
"ئاخر ئةتؤي كردووةتة وةكيل و دةمرِاسيت خؤي"...
َبةزييةوة ،ديسان لة تؤقي سةرييةوة تا بةري ثيَي سةيريَكي كرد و
داش ئاكؤل بةو قسةية وةك بريَشكةي سةر سيَلَ هةل
دةستيَكي بة نيَوضاوانيدا هيَنا و كآلوة هيَلكةييةكةي بةرةو دواوة ضوو و نيَوضاوانة دوو رةنطةكةي وةدةركةوت كة
نيوةي تاو بردبووي و قاوةيي ببوو و نيوةكةي تري كة كةوتبووة بن كآلوةكةيةوة سثي مابؤوة.
ئيرت سةريَكي راوةشاند و سةبيلة دةسك شاخةكةي دةرهيَنا .لةسةرخؤ ثرِي كرد لة تووتن و بة ثةجنةي ئةسثيَكوذةي
دةورةكةي كؤ كردةوة و دايطريساند و طوتي:
َي كردين .دةي باشة تؤ برِؤ.
"خودا لة حاجي خؤش بيَ ،ئةوة هات و رابرد بةآلم كاريَكي باشي نةكرد .تووشي طيَضةل
ئةمن بة دووتدا ديَم".
ئةوةي وةذوور كةوتبوو بةردةسيت حاجي سةمةد بوو و بة ثةلة وةدةركةوت.
داش ئاكؤل نيَوضاواني تيَك نا .وةستايانة مذي لة سةبيلةكةي دةدا ،كة لة ثرِ هةوريَكي تار هةواي ثيَكةنني و
َةميَشي سةبيلةكةي بةتالَ كردةوة ،هةستا و قةفةزي
شادييةكاني قاوةخانةكةي داثؤشي .دواي ئةوةي داش ئاكؤل خؤل
سةقرةكةي بة شاطردي قاوةضييةكة ئةسثارد و لة قاوةخانةكة وةدةركةوت.
َةكةي حاجي سةمةد ،قورئان خويَندنةكة تةواو ببوو و تةنيا ضةند قورئاخنويَن و
كة داش ئاكؤل طةيشتة نيَو حةوشةي مال
َةمانة كيَشة و مقؤمقؤيان بوو .دواي ئةوةي ضةند ساتيَك لة دةم حةوزةكة ماتلَ بوو،
َطريَك لة سةر سةرقةل
سيثارةهةل
برديانة ذووريَكي طةورة و ثةجنةرة و دةالقةكاني بةسةر حةوشةدا كرابوونةوة .خاتوون هاتة ثشت ثةردةكةو دواي سآلو و
بةخيَرهيَنانيَكي سادة ،داش ئاكؤل لةسةر دؤشةطةكة دانيشت و طوتي":
َيَ و زطت نةسووتيَ".
َت ثيَ بيَل
"خاتوون بؤخؤتان سآلمةت بن .خودا مندال
خاتوون بة دةنطيَكي نووساو طوتي:
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َي تيَك ضوو ،ضوون و مامؤستا (مةال)يان هيَناية ذوور سةري و حاجي بة حزووري هةموو
"هةر ئةو شةوةي حاجي حال
برادةران جةنابيت كردة وةكيل و دةمرِاسيت خؤي .ديارة تؤ لةوة ثيَش حاجيت دةناسي".
َيَك لةوة ثيَش لة سةفةريَكي كازرووندا يةكرتمان ناسي".
"ئيَمة ثيَنج سال
"خواليَخؤشبوو حاجي هةميشة دةيطوت ئةطةر ثياويَك لةم دنيايةدا هةبيَ فآلنةكةسة".
"خاتوون ،ئةمن ئازاديي خؤم بة هيض شتيَكي ئةم دنياية ناطؤرِمةوة ،بةآلم ئيَستا كة وةبالَ و بةرثرسيارةتيي مردوويةكم
كةوتووةتة ئةستؤي ،سويَند بة ترييَذي ئةو خؤرة ،ئةطةر نةمرم بؤ هةموو ئةو كةلةم بةسةرانةي دةسةمليَنم".
َرِفيَين ديت .هةر
َطةرِاوي ضاورِةشي دل
َةيةكي سوورهةل
ئةوجار كة ئاورِي دايةوة ،لة كةليَين ثةردةكةي ديكةوة كضؤل
َةنطوت ،بةآلم ديار بوو كةضة شةرمي كرد .ثةردةكةي دادايةوة و كشاية دواوة .ئاخؤ ئةو كضة
تاويَك ضاويان تيَك هةل
جوان بوو؟
َي داش ئاكؤليان سةروبن كرد .ئةويش سةري
َرِفيَنةكاني كاري خؤيان كرد و دل
َيَي ضاوة دل
َيَي و نةل
لةوانةشة .بةآلم بل
َطةرِا.
داخست و سوور هةل
َةية ،مةرجاني كضي حاجي سةمةد بوو كة هاتبوو بزانيَ داش ئاكؤل ،ثياوة بةناوبانطةكةي شارةكةيان و
ئةو كضؤل
سةرثةرشتةكةيان كيَية؟
َةضييةكي شارةزا و دوو دةمرِاسيت طةرِةك و
َي حاجي بوو .لةطةلَ وردةوال
داش ئاكؤل لة سبةينيَوة خةريكي كاروباري مال
مريزايةكي خويَندةوار ،هةموو شتيَكي بة وردي نووسييةوة .هةرضي زياديي بوو خستيية هةمارةكةوة و دةرطاي لةسةر
َةي دايةوة و
َةكةي بؤ خبويَننةوة .قةرز و قؤل
َك و مال
َةي مل
َةدا و ئةوةي بؤ فرؤشتينَ دةبوو فرؤشتين و داي قةبال
طال
هةموو شتيَكي ثاك لة ثاك كرد .ئةوانةي هةموو بة دوو شةو و رؤذان راثةرِاند .شةوي سيَهةم داش ئاكؤل ماندوو و
َةكةيان دةضوو .لة ريَطاية تووشي ئيمام قولي
شةكةت لة نزيك بازارِةكةي سةيد حاجي غةريبةوة بةرةو الي مال
ضةلةنطةر بوو و طوتي:
"ئةوة دوو شةوة هةتا ئيَستا كاكة رؤستةم ضاوةرِيَي تؤية .دويَ شةويَ دةيطوت بة خواي ئةو كابراية تةرِ هاتة سةر

قةرارةكةي ،ثيَم واية هةر لةبرييشي نةماوة".

َيدا هيَنا و طوتي:
داش ئاكؤل دةستيَكي بة مسيَل
"هةر طويَشي مةدةية".
داش ئاكؤل جوان لةبريي بوو كة سيَ رؤذ لةوة ثيَش لة قاوةخانةي دؤ ميل ،كاكة رؤستةم ضاوي ليَ سوور كردةوة ،بةآلم
ضونكة خةنيمةكةي خؤي دةناسي و دةيزاني كاكة رؤستةم لةطةلَ ئيمام قولي كلكيان تيَك ئاآلندووة كة بيشكيَننةوة،
زؤري طويَ نةداية قسةكةي ئةو و ملي ريَيةي طرت و رؤيشت .بة دةم ريَطاوة هةموو هؤش و طؤشي الي مةرجان بوو.
ضةندي دةيةويست روخساري لةبةر ضاوي خؤي البةريَ ،زياتر دةهاتة ثيَش ضاوي.
َيَي ناشرين بوو .هةر كةسيَكي يةكةم جار ضاوي ثيَي
داش ئاكؤل ثياويَكي سي و ثيَنج ساآلنةي ضوارشانة ،بةآلم تا بل
َةمييةوة .بةآلم ئةطةر جاريَكي لةطةلَ دانيشتبايةن يان ئةو هةقايةت و بةسةرهاتانةي سةردةمي ذياني
دةكةوت ،دةسل
ئةويان بيستباية كة لةسةر زار و زمانان بوون ،تةواو شيَت و شةيداي دةبوون .ئةطةر ضاوثؤشييان لةو برينة راست و
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َطري هةبوو .ضاوي مةرِاني و برؤي رةش
ضةثانة كردباية كة لةسةر دةموضاوي بوون ،داش ئاكؤل قةآلفةتيَكي نةجيم و دل
َمة و
و ثرِ و دةموضاو ثان و لووت باريك و مسيَلَ و رديَنيَكي رةش .بةآلم ئةو برينانة ليَيان تيَك دابوو .سةر كول
نيَوضاواني جيَ بريين قةدارة بوو و زؤر خراث يةكي طرتبؤوة و طؤشيت سوور لة طنجةكاني دةموضاويدا بريقةيان دةهات
َيشاندبوو.
و لة هةمووش خراثرت يةكيَك لة برينةكان الضاوي ضةثةي داقل
َكدارة طةورةكاني فارس .كة مرد هةموو سامانةكةي بة كورِة تاقانةكةي برِا .بةآلم داش
بابي ئةو يةكيَك بوو لة مل
َي دنيا و ثةيين ثيَ وةك يةك بوو .بة جواميَري و ئازادي و دةست و دأل ئاوايي دةذيا .لة
ئاكؤل دةستبآلو بوو .مال
َكي هةذارو دةستكورت و نةداريدا دةبةخشييةوة .يان
َي بة هيض شتيَكةوة نةبوو و هةرضي هةيبوو بةسةر خةل
ذيانيدا دل
ئارةقة خةستة كةي ثيَدا دةكرد و لة سةر ضواررِيَيانةكان دةينةرِاند يان لة كؤرِي بةزم و خؤشييةكاندا لةطةلَ يةك دوو
َؤزم و مشةخؤري ،تةخشان و ثةخشاني دةكرد.
كةس كة ببوونة مل
لةوة زياتر هيض عةيبيَكي نةبوو .بةآلم شتيَكي كة زؤر سةير بوو ،ئةوة بوو تا ئيَستا باس و بؤني عةشقي بةسةردا
َي نةطةرِابوو .ضةند جاريَكيش كة دؤست و برادةر ضووبوونة بن ثيلييةوة و كؤرِي خؤمانةيان بؤ ثيَك
نةهاتبوو و لةدل
هيَنابوو ،ئةو هةر خؤي ليَ بواردبوو .كةضي ئةو رؤذةي وا بوو بة وةكيل و دةمرِاسيت حاجي سةمةد و ضاوي بة مةرجان
كةوت ،ذياني ئةمديوئةوديو بوو .لة اليةكةوة لة هةمبةر مردووةكةدا خؤي بة بةرثرسيار دةزاني و لة اليةكي
َي
َي ضووبووة سةر مةرجان .بةآلم ئةو بةرثرسيارةتيية طؤرِةوشاري دابوو ـ ئةو كةسةي دةسيت بة مال
ديكةشةوة دل
خؤيةوة نابوو و هةرضي هةيبوو كردبووية قورباني سةربةهةوايي و لؤتيطةرييةكةي خؤي ،هةموو رؤذيَ لة كةرِةي
َةكاني ئةوي بردة
َك و سامانةكةي حاجي زياتر بكا .ذن و مندال
َدةستا بريي لةوة دةكردةوة ضؤن مل
بةيانييةوة كة هةل
َيَ و سةروةت و
َةكان هيَناية سةر مال
َةكةي خؤياني بة كريَ دا .مامؤستايةكي بؤ مندال
خانوويةكي بضووكرت و مال
َةكةي حاجي رادةطةيشت.
َك و مال
سامانةكةي حاجيي خستة طةرِ و هةر لة بةيانييةوة تا شةويَ راكةرِاكي بوو و بة مل
ئيرت لةوةودوا داش ئاكؤل وازي لة شةوطةرِي و ثاوانكردني ضواررِيَيان هيَنا .ئيرت زؤر لةطةلَ برادةرةكاني طةرموطورِ نةما
و لة جؤش و خرؤشةكةي جاران كةوت .بةآلم هةموو ئةو الت و ملهورِانةي خؤيان بة خةنيمي دةزاني ،بة دةست لة
َكةوتبوو و بة لؤمة و لةقةمةوة
َةكةي حاجي رانةطةيشتبوو ،هةليان بؤ هةل
ثشت داني ئةو مةاليانةي دةستيان بة مال
باسيان دةكرد و ببووة بنيَشتةخؤشكةي سةر زار و زمانان .لة قاوةخانةكةي بةرضنار باس باسي داش ئاكؤل بوو و
دةيانطوت:
َومؤيةتي.
َي حاجي كلكة سووتة و مل
"داش ئاكؤل؟ كورِة طووي خوارد ،حةدي ضيية؟ ضاك ليَ كةوت .ئيَستة لة مال
َؤزي دةنيَ و تيَدةثةرِيَ:
ديارة شتيَكي تيَداية .ئيَستا كة دةطاتة طةرِةكي سةردزةك ،كلكي لة طةل
َةثةتةييةكةي دةيطوت:
َيدا بوو ،بة الل
كاكة رؤستةم بةو طريَيةي هةر لة دل
َةكةي حاجي سةمةد بووة .داشقة و تووري كؤ كردةوة .كآلوي لةسةري
بة ثريي دةضيَتة بةر هةويري .كابرا ئاشقي كضؤل
َكي نا .هيَنديَ قسةي بيَ بنةماي بآلو كردةوة بة دةمطؤيةكي بيَ بنةما خؤي كردة وةكيلي حاجي و دةسيت بةسةر
خةل
َةكةي دا طرت .كورِة ئاشي نةزان خوا دةيطيَرِيَ.
َك و مال
مل
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َكةكة
ئيرت داش ئاكؤل ريَزي جاراني الي كةس نةمابوو و كةس طووي بة كآلوي نةدةثيَوا و دةضووة هةر جيَيةك ،خةل
َتة و قةمشةرييان ثيَ دةكرد .داش ئاكؤل ليَرة و لةويَ طويَي لةو قسانة دةبوو بةآلم هةر
دةكةوتنة سرت و خورت و طال
وةسةر خؤي نةديَنا و طويَشي نةدةداية .ضونكة ئةشقي مةرجان وا لة رةط و دةماري طةرِابوو ،هيض ئاطاي لةخؤي
نةمابوو.
َيَينَ ،تووتييةكي كرِيبوو .لةبةر دةم قةفةزةكةي دادةنيشت و
شةوانة لةتاوان ئارةقي دةخواردةوة و بؤ ئةوةي خؤي خبافل
َدةرِشت .خؤ داش ئاكؤل داواي مةرجاني كردبا ،دايكي مةرجان دةسبةجيَ ثيَشكةشي دةكرد .بةآلم ئةو
َي بؤ هةل
َي دل
كول
َةوة ببةسرتيَتةوة .دةيويست ئازاد و سةربةست بيَ .وةك ضؤن راهاتبوو .بة تايبةتي ثيَي وابوو
نةيدةويست بة ذن و مندال
َةيية ئةطةر ئةو كضة خبوازيَت كة ثيَي ئةسثيَردرابوو .لة هةموو ئةوانة خراثرت كة لة ئاويَنةدا سةيري دةموضاوي
سثل
َيشاوةكةي ضاوي خؤي دةدي ،بة ئاخ و حةذمةتيَكةوة بةرز بةرز
خؤي دةكرد ،شووخالَ و جيَ برينة قةمةكان و طؤشة داقل
دةيطوت:
"ئةي بةشكم مين خؤش نةويَ .بةشكم ميَرديَكي جوان و قؤز بؤخؤي بدؤزيَتةوة ...نا ،ئةوة ثياوةتي نيية ...ئةو
َيَم؟
َم ...بةآلم ض بكةم؟ ئةم ئةشقة دةمكوذيَ ...مةرجان ...تؤ منت كوشت ...بة كيَ بل
ضواردة ساآلنة و ئةمن ضل سال
مةرجان ...ئةشقي تؤ كوشتمي...
فرميسك لة ضاويدا قةتيس مابوون و ثيَك لةسةر ثيَك ئارةقي ثيَدا دةكرد .ئيرت ضؤني دانيشتبوو هةر ئاوا بة ذانة
سةرةوة خةوي ليَ دةكةوت.
َطر و شةرابي
بةآلم كة نيوةشةويَ ،ئةو كاتةي شاري شرياز بة كؤآلنة ثرِ ثيَض و طةوةكاني و بة باغ و باغاتي دل
ئةرخةوانييةوة خةوي ليَ دةكةوت ،ئةو كاتةي ئةستيَرةكان هيَمن و ثرِ نهيَين بة ئامساني وةك قريةوة ضاويان دادةطرت،
َةوة لة جيَوبانةكةيدا بة هيَمين هةناسةي دةدا و بة هاموشؤي رؤذانةيةوة
َمةي طةشي وةك طول
ئةو كاتةي مةرجان بة كول
بة بةرضاويدا رادةبرد ،ئةو كاتة بوو كة داش ئاكؤلي راستةقينة ،داش ئاكؤلي سرووشيت بة هةموو هةست و نةست و
َطا تيَوةي ثيَضابوو ،لة قاوغي
َةي دابونةريتةكاني كؤمةل
حةز و ئارةزووي ةوة ،بةبيَ ثيَض و ثةنا و راشكاوانة لةو تويَذكال
َييةوة لة طويَي خويَنرابوو ،دةهاتة دةريَ و بة ئازادي و سةربةستييةوة مةرجاني توند لة
ئةو بري و فكرانةي لة مندال
َماني
َةكةي هةست ثيَ دةكرد و سةري كول
َي و ليَوة ئاطرينةكاني و جةستة نةرمونؤل
ئاميَز دةطرت .ترثةي لةسةرخؤي دل
ماض دةكرد .بةآلم كة لة خةويَ رادةثةرِي ،لة بن ليَوانةوة لةطةلَ خؤي دةكةوتة ورتة ورت و بة رؤذيش هةتا ئيَوارة بؤ
َي ئةو ئةشقة لةخؤيدا بكوذيَ ،هةر راكة راكي بوو و سةراسويَي كارةكاني حاجيي دةكرد.
ئةوةي فكر و خةيال
َةكةي حاجيدا كردي .ئةطةر
حةوت ساآلن ئاوا تيَثةرِي .داش ئاكؤل ضيي لة دةسيت هات لة ثيَناوي ذن و مندال
َسؤز لة ذوور سةري دادةنيشت و شةوخنوونيي
منداَليَكي حاجي نةخؤش دةكةوت ،شةو و رؤذيَ وةك دايكيَكي دل
دةكيَشا .تةواو خووي ثيَوة طرتبوون .بةآلم هؤطرييةكةي بة مةرجانةوة شتيَكي ديكة بوو و لةوانةية هةر ئةو ئةشقةي
َي حاجي سةمةد هةموويان وايان ليَ
مةرجانيش بووبيَ كة ئةوي ئاوا كةوي و دةستةمؤ كردبوو .لةو ماوةيةدا ئيرت مندال
هات بةرِةي خؤيان لة قورِيَ دةركيَشن.
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بةآلم ئةوةي نةدةبوو بيبَ ،قةوما و رووداويَكي طرنط رووي دا .مةرجان خوازبيَنيي هات .ئةويش ض خوازبيَنيكةريَك.
كة لة داش ئاكؤل هةم ثريتر و هةم ناحةزتريش بوو .داش ئاكؤل هيض نيَوضاواني تيَك نةنا .بة ثيَضةوانةوة بةو ثةرِي
َةكةي
َي بؤ دابينكردني جياز و شةوي مارةكردنةكةياني كردة جيَذنيَكي تايبةت .ذن و مندال
َمال
َي هةل
لةسةرخؤييةوة قؤل
َةكةي خؤيان و ذوورة طةورة ثرِ دةرووةكةي بؤ ميوانداري لة ميوانةكان تةرخان كرد .ضيي سةرطةورةو
حاجيي بردةوة مال
َي شرياز بوون ،داوةت كرابوون.
بازرطان و ثياوماقوول
سةعات ثيَنجي دوانيوةرِؤي ئةو رؤذة ،كاتيَ ميوانةكان دةوراندةوري ذوورةكة لةسةر مافوور و الكيَشي طرانبايي
َةوانانة
دانيشتبوون و سينيي شرييين و ميوةيان لة ثيَش ريز كرابوو ،داش ئاكؤل وةك جاري جاران بة سةر و سةكيت ثال
َي دةبييت رِةش و كآلويَكي
َؤز و كراسيَكي خةت خةتي و قةدارةي قةد و ثشتويَين طريَضن و ثانتؤل
و بة قذي ئال
تاسوورةي كؤبةطرياوي نويَوة وةذوور كةوت .سيَ كةس ثيَكةوة بة دةفتةر و رةحلةوة بةدوايدا وةذوور كةوتن .ميوان
هةموو لة سةرتاثاي ورد بوونةوة .داش ئاكؤل بة لؤق هاويشتينَ لة مةال ضووة ثيَشيَ و راوةستا و طوتي:
َيَ كرد .كورِة هةرة
َي رةبةق مين تووشي طيَضةل
"مامؤستا ،خواليَخؤشبوو مام حاجي وةسيةتيَكي كرد و حةوت سال
َةكةي ئةو دةم كة ثيَنج سالَ بوو ئيَستا ئةوة دوازدة ساآلنة .ئةوةش حيساب و كتابي مالَ و سامانةكةي
بضكؤل
حاجي(.ئاماذةي بةو سيَ كةسة كرد كة بة شويَنييةوة بوون) .هةتا ئةمرِؤ ضيي خةرج و موخارجييان بووة بة خةرجي
َي خؤي.
ئةمشةويشةوة ،لة طريفاني خؤم داومة .ئيَستاش برامان برايي و كيسةمان جيايي .هةركةسة و لة مال
َي طرياني هةستا .ئةوجار بةبيَ ئةوةي شتيَكي ديكةي ليَ زياد بكا يان ضاوةرِواني وةآلميَك بيَ،
كة طةيشتة ئيَرة ،كول
َمشت .هةسيت
سةري داخست و بة ضاوي فرميَسكاوييةوة وةدةر كةوت .لة كؤآلنيَ هةناسةيةكي ثرِ بة سييةكاني هةل
َي شكاو و بريندار بوو .شةقاوي توندي داويشت
كرد ئازاد بووة و باري بةرثرسيارةتييةكةي لةسةر شاني الضووة .بةآلم دل
َةكةي مةال ئيسحاق جوولةكةي ئارةق فرؤشي ناسييةوة .بيَ سيَ و دوو ،لة
و بيَ ئاطا دةرِؤيشت .بة دةم ريَطاوة ،مال
ثليكانة شيَدارة كةرثووضةكانييةوة ضووة ئةو حةوشة كؤن و دووكةآلوييةي كة دةوراندةورةكةي ذووري بضووك بضووكي
ثيس بوو كة ثةجنةرةي كون كوني وةك شانة زةرطةتةيان تيَكرابوو و ئاوي نيَو حةوزةكةي ،قةوزةي طرتبوو .بؤني شيَ و
َكن و رديَنيَكي
هةرِنةهووتي ذيَرزةمينة كؤنةكان وآلتي داطرتبوو .مةال ئيسحاقي كز و بنيَس ،بة كآلويَكي لباديي ضل
بزنانة و ضاوي تيَرنةخؤرةيةوة هاتة ثيَشيَ .درؤزنانة زةردةيةكي هاتيَ.
َثرِييةوة طوتي:
داش ئاكؤل بة دل
"تؤ ئةو مسيَآلنةت ،قاثيَ ئارةقم لة هةرة باشةكةي بدةية با ليَويَك تةرِ كةينةوة".
َيَكةوة هاتةوة سةريَ.
مةال ئيسحاق سةريَكي بؤ لةقاند و لة ثليكاني ذيَر زةمينةكة ضووة خواريَ و تاويَك دواتر بة بوتل
َةكةي لة درزي ديوارةكة طري كرد ،سةرةكةي دةرثةرِي .سةري ثيَوةنا و تا
َةكةي ليَ وةرطرت .ملي بوتل
داش ئاكؤل بوتل
َقورِاند .ضاوي ثرِ بوون لة فرميَسك .ثيَشي ثذمينةكةي طرت و بة ثشيت دةسيت دةمو لضي سرِييةوة .كورِة
نيوةي هةل
َمن و ثيسةوة هاتبوو و سةيري داش ئاكؤلي
َة ثيسةكةي مةال ئيسحاق بة ورطي زل و زاري داضؤرِاو و كةثؤي ضل
زةردةل
دةكرد .داش ئاكؤل سةري ثةجنةي لةو خويَدانة دا كة لةسةر رةفةي حةوشةكة دانرابوو و لة زاري نا.
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مةال ئيسحاق هاتة ثيَشيَ و دةسيت لةسةر شاني داش ئاكؤل راكيَشا و بة سةري زمان طوتي:
َةوان خاكة".
"مةزةي ثال
ئةوجار دةسيت بردة بن مشةكةكاني و طوتي:
"ئةوة ضيية لةبةرت كردووة؟ كورِة ئةو كراسة دةميَكة لة مؤد كةوتووة .هةر كات نةتويست خؤم بة طران ليَيت
دةكرِمةوة".
داش ئاكؤل زةردةيةكي ذاكاوي هاتة سةر ليَو .دراويَكي لة طريفاني دةرهيَنا و داية دةسيت و وةدةر كةوت .تةنطي
َؤز بوو و سةري ديَشا .بارانةكةي دوانيوةرِؤ كووضة و كؤآلنةكاني تةرِ
َي ئال
نويَذي شيَوان بوو .طياني طةرم طةرم و خةيال
َمة سوورةكاني ،ضاوي رةش و
كردبؤوة و بؤني خاك و خؤلَ و بةهار نارنج هةواي تةنيبؤوة .دةموضاوي مةرجان و سةركول
َؤز لة ثيَش ضاوي داش ئاكؤل بوو .ذياني رابردووي
َي دريَذ و ئةو ثةرضةمةي كةوتبووة سةر نيَوضاواني ،ليَلَ و ئال
مذؤل
خؤي بري هاتةوة .يادطارييةكاني ثيَشووي يةك بة يةك هاتنةوة ثيَش ضاوي .جار جاريَ نيَوضاواني تيَك دةنا ،بةآلم ئةوةي
َي
َي دل
َةكةي خؤي دةترسا .بريي كردةوة كة دةبيَ ئةمشةو ديسان ئارةق خبواتةوة و كول
ليَي سوور بوو ،ئةوة بوو لة مال
َرِيَذيَ .ذياني ليَ ببووة ضةرمةضؤلةكة و شتيَكي ثووض و بيَ مانا .لةو كاتةدا شيعريَكي هاتةوة بري و بة
بؤ تووتيةكة هةل
بيَ وازي لة بن ليَوانةوة طوتييةوة:
ئيَرةييم ديَ بة طةمة و بةزمي شةوي بةندييةكان
كة مةزة و شةوضةرةيان قولَف و خةمي زجنرية
طؤرانييةكي ديكةي وةبري هاتةوة و تؤزيَك بةرزتر طوتييةوة:
بلَيَن ئةي ئاقآلن دلَ شيَت بووة بؤي بيَنة زجنرييَ
كة شيَت ضارةي نيية زجنري نةبيَ ،ناميَينَ تةطبرييَ
َي لة جيَيةكي تر بوو .بيَدةنط بوو.
ئةو شيعرةي زؤر بة سؤز و بيَهيواييةوة ضرِي ،بةآلم دةتطوت وازي نةما .يان خةيال
شةو بةسةردا هاتبوو كة داش ئاكؤل طةيشتة طةرِةكي سةردزةك .ئيَرة هةر ئةو مةيدانة بوو كة جاري جاران هةركات
كةيفي ديَنا ،ثاواني دةكرد و كةسيش قووني ئةوةي نةبوو ليَي بيَتة ثيَشيَ .هةر لة خؤوة ضوو و لةسةر سةكؤ بةردينةي
َيَك دانيشت .سةبيلةكةي دةرهيَنا و دايطريساند .لةسةرخؤ دةيكيَشا .وا هاتة بةرضاو كة ئيَرة لة ضاو
بةردةرطاي مال
َكةكةشي لةبةر ضاوي ئةو طؤرِاون .هةر وةك خؤي ضؤن تيَكضرِذابوو و طؤرِدرابوو ،ضاوي
جاران كاول بووة و خةل
رةشكةوثيَشكةيان دةكرد و سةري ذاني دةكرد .لة ثرِ تارماييةك لة تاريكاييةكةدا دةركةوت كة لة دوورةوة بةرةو الي
دةهات و هةر ليَي نزيك بؤوة طوتي:
َةوانة يان نا".
َةوان بة بة بة شةوي تة تاريك ديارة ثال
"ثة ثة ثة ثال
***
َي حاجي شرييين دةخوريَ .ض ض ض ضما دة دةريان كرد
"ز ز زؤر لة ميَذة لةو دةوروبةرانة ديار ني .ئة ئة ئةمشةو لة مال
د دو ي....

8

kurdishebook.com
@KURDISHeBook

داش ئاكؤل قسةكةي ثيَ برِي:
"خوا باشي ناسيوي بؤية نيوةي زماني ثيَ داي .ئةو نيوةيةشت من ئةمشةو ليَيت دةستيَنم".
َكيَشا .داش ئاكؤل
َكيَشا .كاكة رؤستةميش وةك رؤستةميَ لة حةمامدا ،قةمةي هةل
دةسيت برد و قةمةي ليَ هةل
قةمةكةي لة عةرزي ضةقاند و دةسيت لةكةلةكةي نا و طوتي:
َةوانيَكم دةويَ ئةو قةمةية لة عةرزي دةركيَشيَ".
"جا ثال
َك لة
كاكة رؤستةم لة نةكاو ئامبازي بوو .بةآلم داش ئاكؤل وا لة مةضةكي دةسيت دا ،قةمةكةي لة دةسيت ثةرِي .خةل
نةرِةنةرِيان كؤ بوونةوة بؤ سةيركردن .بةآلم كةس نةيدةويَرا بيَتة ثيَشيَ و نيَوبذيوانييان بكا.
داش ئاكؤل بة ثيَكةنينةوة طوتي:
َيطرةوة .بةآلم بةو مةرجةي ئةجمارةيان قاميرت بيطري .ضونكة ئةمشةو دةمةويَ يةكاليي بكةينةوة".
"بضؤ ،بضؤ هةل
كاكة رؤستةم بة مست ثةالماري دا و يةكرتيان طرت و نيوسةعاتيَك يةكرتيان طةوزاند و ئارةقةي شني و مؤريان دةركرد.
بةآلم هيضيان سةرنةكةوتن .لةو كيَشمةكيَشمةدا سةري داش ئاكؤل وةبةردةضنةكة كةوت .ضيي نةمابوو لةخؤ بضيَ.
كاكة رؤستةم ئةطةرضي بؤ كوشتينَ ليَي دةدا ،بةآلم تيين لةبةردا نةمابوو .كةضي ريَك لةو كاتةدا ضاوي بة قةمةكةي
َيطةي داش
داش ئاكؤل كةوت كة دةسيت دةيطةيشيتَ .بة هةموو هيَز و توانايةوة لة عةرزةكةي دةركيَشا و لة خال
ئاكؤلي كوتا .واي ليَدا دةسيت هةردووكيان شل بوونةوة.
سةيركةرةكان شاآلويان بردنيَ و داش ئاكؤليان بةزؤري هةستاندة سةر ثيَيان .ضؤرِاوطةي خويَن لة كةلةكةيةوة دةرِذاية
سةر عةرزي .دةسيت لةسةر برينةكةي دانا .ضةند هةنطاويَك خؤي كيَشاية دةم ديوارةكة .ديسان كةوت و ئيرت
َةكةي.
َيانطرت و برديانةوة مال
هةل
َي حاجي سةمةد ،وةلي خان ،كورِة طةورةكةي حاجي هاتة
َي برينداربوونةكةي داش ئاكؤل طةيشتة مال
بةياني كة هةوا ل
سةرداني .كة طةيشتة ذوور سةري داش ئاكؤل ،دييت رةنطي بةرِووةوة نةماوة و لة جيَوبانةكةيدا كةوتووة و كةف و
خويَين لة زاري هاتووةتة دةريَ و ضاوةكاني ليَلَ بوون .بة حاستةم هةناسةي دةكيَشا .داش ئاكؤل دةتطوت لة
بيَهؤشييةكةيدا ئةوي ناسيوةتةوة ،بة دةنطيَكي نووساو و لةرزؤكةوة طوتي:
"لةم دنياية ...هةر ئةم تووتييةم ...هةبوو ...تؤ سةري خؤت ...طياني تووتييةكة ....بيدةن  ...بة"....
ديسان بيَدةنط بؤوة .وةلي خان دةسرؤكة هةوريشمييةكةي دةرهيَنا و فرميَسكي ضاوةكانيي سرِييةوة .داش ئاكؤل
لةهؤش خؤي ضوو و ثاش سةعاتيَك طياني دةرضوو.
َكي شريازيَ بؤي طريان.
هةموو خةل
َيَ.
َطرت و بردييةوة مال
وةلي خان قةفةزي تووتييةكةي هةل
دوانيوةرِؤي ئةو رؤذة بوو .مةرجان قةفةزي تووتييةكةي لة ثيَش خؤي دانابوو و ضاوي برِيبووة رةنطي ثةرِ و بالَ و
َةوانانة و زيقنةوة طوتي:
َةتةكاني تووتييةكة .لة ثرِيَكا تووتي بة لةبزيَكي ثال
دةندووكة ضةماوةكةي و ضاوة خرِ و بيَ حال
َيَم ...مةرجان ...ئةشقي تؤ ...مين كوشت.
"مةرجان ...مةرجان ...تؤ منت كوشت ...بة كيَ بل
فرميَسك لة ضاوةكاني مةرجان لووزةوي بةست.
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