دلێ دایکێ
عەسکەرێ بۆیک
ناسح حوسێن سلێمان ژ تیپێن ک .ژۆرین ژ بۆ
تیپێن ک .ناڤین ڤەگوهەستیە و فەرهەنگۆکەک ب
هەردوو زارێن ک .ژۆرین و ناڤین ژێڕە چێ کریە.
دایــکا نەنــێ پیــرکا ھەڤالــێ مــن بــوو .پیــرێ ئێــدی ژ شــێمیکا ھەیشــتێ ســالیێ دەربــاس بووبــوو .ب
تەحەرەکــی ڕێ دچــوو .کــی جــارا ئــەز دچوومــا مــاال وان ،پیــرێ تــم ل ســەر کولێڤــێ پاقــژ ڕوونشــتی
بــوو ،کنجــێ کورمانجییــە دەالل لــێ ،تزبــی دکشــاند و خــوە ب خــوەڕا داخڤــی .گشــکا زانبــوو کــو پیــرێ
خەبەردانــێ حــز دکــە ،گــوھ نەددانــێ.
ڕۆژەکــێ دیســا ئــەز چووبوومــە مــاال وان .خێنــژ پیــرێ کــەس مالــدا نــی بــوو .مــن ســاڤ دایــێ و
کێلەکــێ ڕوونشــتم.
 الوۆ - ،پیرێ ژ من پرسی - ،دایکا تە ھەیە؟من گۆ‹ :ئەرێ›
وســانە ملیاکەتــێ خێــرێ ھێ پشــتۆڤانێ تەیــە ،پارییــێ خوەرنێیــێ خــوەش پــارا تەیــە .ھەتــا دایــکاتــە ھەیــە ،چقــاس ژی مــەزن بــی تویــێ وەک زارۆکا شــیرن و حزکــری بــی .قاتــی دایــکا خــوە بــە ،الوۆ!
ژ پــەی ونداکرنــا دایکێــڕا ،تــێ شــیرنایییا دایکــێ بزانبــی.
پیــرێ دەمەکــی خــوە کــەڕ کــر ،حەبــێ تزبییــێ د نــاڤ تلیــێ خــوەدا بر-ئانــی ،ل بــەر خــوەدا کــرە
پنتە-پنــت :لــێ برایــێ مــن! ...ئــەھ - ،کەســەرەکە کــوور ڕاھییشــت - ،دنیالکیــە...
مــرۆڤ دو جــارا دبــە زارۆک .جارەکــێ دەمــا ژ دایــکا خــوە دخولقــە ،جارەکــێ ژی چاخــێ وەکــە مــن
مەزنــە ،ژ دەســت  -پیــا کەتییــە.
زارۆتــی وەکــە بھارێیــە ،خوەشــە ،ھەواســا گشــکا زارۆکاڕا تــێ ،تــەڤ ژێ حــز دکــن ،چاڤــێ گشــکا لێیــە ،گــوھێ
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تەڤــا ســەرە ،ژێــڕا خەبــەر ددن ،ژێــڕا دلیــزن ،دڕەقســن،
ڕادمووســن .ھونــدور بــە ،بــێ هونــدوڕ بــە د ناڤــا حزکرنا
خــوەدا خوەیــی دکــن .لــێ زارۆکــێ مینــا مــە کــەس گوھ
نــادێ ،دبێــژن عەمــرێ خــوە کریــە ،ب پــێ بــە ،گــۆرێ
بــە .وســانە مــرن وانــڕا خێــرە - ،پیــرێ دەمەکــێ کەتــە
ل نــاڤ متــاال - ،د ڤــی وەریــدا دایکــە ،بــرێ پیــرێ،
حزکرنــا دایکێیــا ھەرە ســەرەکە .دایــکا زارۆکا بچــووک
ھەیــە ،دایــکا زارۆکــێ کال  -پیــر تونــە...
دە تــو بــدە ئاقلــێ خــوە :نــەھ مــەھا دایــک چقــاس
تەلــی  -تەنگاســیا دکشــینە ،ئێش ،مەگیــران ،ترس،
خــۆف ،ســاو ...نــەھ مــەھ دکــە دوســود حەفتــێ
ڕۆژ .دوســود حەفتــێ ڕۆژ نــە ھندکــە ،کــوڕێ مــن و
د ناڤــا وان دوســود حەفتــێ ڕۆژادا دوســود حەفتــێ
جــارا دچــە ،دگھیــژە شــێمیکا مرنــێ و ڤەدگــەڕە .ب
خوونــا خــوە ،ب ئێشــا خــوە ،ب حوبــا خــوە زارۆکێ
دخولقینــە ،دنیایــێ دخــە ،ژیانــێ ددێ...
ئیجــار ل بــەر پێچەکــێ دبــە وەک پەپــووکا،
ڕوودنــێ ،ژ بێشــیکێ دوور ناکەڤــە .ســبێ ھەتــا
ئێڤــارێ زارۆکــێ ل ســەر ملــێ خــوە ،ھەمێــزا
خــوەدا خوەیــی دکــە ،شــەڤێ ھەتــا ســبێ ڕانــازێ،
نەواســتە .حزکرنــا جەگــەرێ دایکــێ دکــە دەنگبێــژ
 ئاشــق ،لــووری دبێــژە ،دســترێ ،دنڤێــژە ،دوعــادکــە و ژ زارۆکــێ تێــر نابــە .تــەک زار بکەنــە،
نشــکێڤا ســەرما نەکــە ،نشــکێڤا نەخــوەش نەکەڤــە
و وی ڕوحبــەرێ بــێ زار  -زمــان ،بــێ دەســت -
پــێ ،بێچــار  -بێحەرەکــەت ھێــدی  -ھێــدی گڤــرک
دکــە .ڕوح و خوونــا خــوە ،ھەواس و ھونــورا خــوە،
حەرەکــەت و خوەســتنا خــوە ،ســەحەت و قەواتــا
خــوە چەنــگ ب چەنــگ ،کولــی  -کولــی ددێ .ددێ
و زارۆک مــەزن دبــە ،ددێ و چالەپییــا دخــە ،پیــا
دخــە ،فەھمــێ وی تــێ جــی ،زمــان ڤەدبــە...
تــو مێزەکــە دایکێــڕا بەختەواریکــە چقــاس مەزنــە،
کوبــاری و کێفخوەشــیکە چاوانــە دەمــا زارۆکا وێ
دکەنــە ،پەیڤــا پێشــن دبێــژە ،گاڤــا ئەولــن داڤێــژە،
دلیــزە ،نەعســیا دکــە ،دەســتێ وێ دگــرە و تــەڤ دلڤە.

ئەولــەد مــەزن دبــە ،قــەوات و ئاقــل دگــرە ،کارە
ســتەیرکا ژ ئەســمین بینــە خــارێ ،چیــا وەلگەرینە.
ئەولــەد مــەزن دبــە ،دلــێ وی تــژە ئەڤیــن و حزکرن
دبــە و ڕۆژەکــێ ژی ئێــدی ھونــدوڕدا جــی نابــە،
وەک لێیــا بهــارێ ل ســەر ھەر تشــتیڕا داڤێــژە ،ددە
دەر  ،-حــز دکــە ...حــز دکــە لــێ نــە وێ عەڤــدێ،
کــێ ڕوحــێ خــوە دایــێ ،خوونــا خــوە ،ســەحەت
قەواتــا خــوە دایــێ ...یەکــە الپــە غەریــب حــز دکەو تــەڤ وێ غەریبــێ دفــڕە ،ژ دێ دوور دکەڤــە.
ئــەو دوور دفــڕە ،لــێ دلــێ دایکــێ وەک ملیاکەتــێ
خێــرێ ب ویــڕا نــە ،ژێ دوور ناکەڤــە ،دکەوگــرە ،ژ بــۆ
وی دترســە ،دحەلــە .تــەک ئەولــەد ژ قەزیــا دوور بــە،
تــەک ڕێیــا وی ڕاســت بــە ،تــەک ســەحەت و قــەوات
بــە ،چ تــێ ســەرێ وی ،بــرا بــێ ســەرێ دایــکا ڕەبــەن.
چاڤــێ دایکــێ ل ڕێیــا وی ،دلــێ دایکــێ بــال وی
وســا ھێــدی  -ھێــدی دایــک پیــر دبــە ،پــۆڕ ســپی
دبــە ،ڕۆنایــا چاڤــا کێــم دبــە ،دەســت دلــەرزن،
قــدووم نامینــە.
حوبــا جەگــەرێ مینــا کانییــا گــوڕە الوۆ ،ژ وێ
کانیــا گــوڕ ب گاڤ  -ســەحەت حزکــرن دکشــە،
ھەتــا دایــک دمچقــە ،ھەتــا خــوون تێــدا نامینــە...
دایــکا مــە ،زارۆکێــن کال  -پیــر تونــە ،کــو مــە
خوەیــی کــە ،دلــێ وێ ل ســەر مــە بێشــە ،کــو ژ
نەخوەشــییا ،ژ ئەختیاریــێ دوور خــە ،حوبــا خــوە
بکــە گێنجتــی و پــێ مــە گێنــج کــە ،ژ ڤــێ زارۆکتــی
مەلــوول دەرخــە ،فراخــە...
ســەردا ھێ دلــێ مــە دلــێ دایکێیــە ،دلــێ دایکــێ
پاشــا مــەدا نــە ،ئــەم ھێ حزکرنــا خــوە ددنــە
زارۆکان .ژ بــۆ دایکــێ بەختەواریەکــە مەزنــە ،دەمــا
مەیتــێ دێ ل ســەر ملــێ ئەولەدانــە.
وەختــێ عەڤــد دمــرە دیســا دێ لــێ دبــە خوەیــی .نــە
ئەولــەد ،نــە بــرا ،نــە پســمام ،نــە ژی ھەڤــال نــکارن
جنیــاز ھەمــا حەفتێکــی مــاال خــوەدا خوەیــی کــن .ئــاخ
دایکــە بــرێ مــن ،دایــکا مــەزن ،دایــکا گشــکا ئاخــە.
دل و حزکرنــا دلــێ دایکــێ مــە تەڤــا ل نــاڤ وێ ئاخــێ
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دانــە .ئــاخ پاشــا خــوە ڤەدکــە و ئەولــەدێ خــوە ،ب
عەیــب  -عــارە وانڤــا د پاشــا خــوەدا ڤەدشــێرە.
لــێ برایــێ مــن ،کــو دایــکا مــە زارۆکێــن کال و
پیــر ژی ھەبوویــا ،نەدھیشــت ئــەم بمــرن .وە مــرن
ئالــت کــرا و گێنجتییــا نــوو ژ مــەڕا بانیــا.
خوەلییــێ دایــکا مــە ،ئــەو ژی مــە بــەرب پاشــا
خــوە دکشــینە.
ھەڤالــێ مــن ھاتبــوو ،ب چاڤا-دەڤــا ئــەز ددام
زانینــێ ،کــو ڕابــم ،دەرەنگــە ،دەمــا چوویینــا مەیە.
پیــرێ نەڕەحەتیــا نەبــی تەخمیــن کــر ،کەنیــا:
 دنیــا ئوســانە الوۆ ،پێشــییادا دبێژن”:چاڤــێدێ  -باڤــا ئەولــەدا ،چاڤــێ ئەولــەدا دەرڤا” .ھەڕن،
بــرا دوعــا  -درۆزگــێ دایــکا پشــتۆڤانێ وەبــن!

١٩٧٩

فەرهەنگۆک
شــێمیک :بنــێ دەریــێ مالــێ ،د چیرۆکێــدا تــی
واتایــێ دەریــێ مرنــێ ،یانــی دەریــێ هەشــتا ســالی
دەرباس کریە :ســێلوون ،شــیپک ،شــیپانە ،شــەمووگ،
دەرازینــگ ،دەرچــک ،ســەڤدەر ،بنــدەری ،ئاســتانە:
پێشــدەرکە ،پێشــدەرگا ،بــەردەرگا،
تەحەر ،جور :جۆر ،ڕەنگ ،شێوە.
نی بوو :نەبوو.
گشــک ،گ ،گــی ،گــش ،هەمــوو ،هەمــی تــەڤ:
گشــت ،هەمــوو.
دنڤێــژە ،ژ خــوەڕا دســترێ ،ژ خوە دبێــژە :منگەمنگ،
منجەمنج.
تزبی :تەسبێح ،تەحبێس.
دکەوگــرە ،بــەر خــوە دکەڤــە :خــەم دای دەگــرێ.
خەمــی کەتــە بــەرێ.
پنتە-پنت :پرتەپرت.
تەڤا ،تەڤان :هەموویان.
کولــی  -کولــی ،هنــدک  -هنــدک :کەمکــەم (کــەم
کــەم).
تەلی ،دژواری ،چەتنایی :دژواری ،سەختی ،ناخۆشی.
لووری :الیالیە.
درۆزگ ،دووعا ،دوعا :دووعا.

حوب (عەرەبی) :ئەڤین ،خۆشەویستی.
پیا دخە :بەسەر پێی دەیەخی/ێ ،دەیەخە.
ئەولــەد (عەرەبــی) ،زار ،زارۆ ،زارۆک ،زاروک ،گەدە،
زاڕ ،زاڕۆ ،زاڕۆک : ،ئــەوالد ،منــداڵ.
کو مە خوەیی کە :کە بەخێومان بکە.
کی :هەر ،کی جارا :هەر جارێک.
کولێڤ ،کوالڤ :لباد.
خێنژ ،خنجی :جگە ،جگە لە.
کێلــەک :تەنیشــت ،.کێلەکــێ ڕوونشــتم :لە تەنیشــتی
دانیشتم.
ملیاکەت (عەرەبی) :مەالیکەت ،فریشتە.
قاتی دایکا خوە بە :ئاگاداری دایکت بە.
حەبێ تزبی :دەنکەتەسبێح.
نەعســیا دکــە :شــەیتانی دەکا ،بــێ عــاری دەکا؛
(نەعــس :زارۆکێــن کــو ل جیــێ خــوە ناســەکنن،
نەتەبتــی) :بزێــو ،بــزۆز ،بــێ ئۆقــرە.
کەســەرەکە کــوور ڕاھیشــت :کەســەرێکی قووڵــی
هەڵکێشــا ،ئاهێکــی قووڵــی هەڵکێشــا.
پاشل :باوەش،
دنیالکیە :دنیایییە ،دنیایێ( ،هەی دنیایێ).
متال :خەیاڵ.
عەڤد :عەبد ،بەندە.
پێچەک :قۆنداغە.
بێشیک :النک ،الندک.
خوەیی دکە :بەخێوی دەکا/ت.
گڤرک :هەراش.
وە مــرن ئالــت کــرا :مردنتــان بــە بنــەوە خســتبا/
خســتبووایە ،مردنتــان بشــاردبووایەتەوە ،مردنتــان
نەهێشــتبووایە.
چالەپــی ،چالەپیــکا ( ،چارلەپــک ،چارلەپکــی)؛
بڕێڤەچــوون /مەشــینا زارۆکان ل ســەر هــەردوو دەســت
و چــۆکان :گاگــۆرە ،گاگۆڵــە .گاگۆڵکــێ،
گاڤــا ئەولــن داڤێــژە :هەنــگاوی یەکــەم داوێ/
دەهاوێــژێ ،داوێــژێ.
یەکــە الپــە غەریــب :یەکێکــی زۆر غەریــب؛ الپ،
زەحــف :زۆر.
لێ ،لەهی :الفاو.
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