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بە دوو كەسان یەك چیڕۆكبە دوو كەسان یەك چیڕۆك

سەعید فایەقسەعید فایەق
لە توركییەوە: ئەحمەد تاقانەلە توركییەوە: ئەحمەد تاقانە

)کەرکووک()کەرکووک(

ئەگەرچــی قســەكانی مەلەدەریاییــە شــەلەكە و ماســیگرەكە، نەشبیســترابێ، لــێ خۆیــان دەبینــران. ســووڕ ئەگەرچــی قســەكانی مەلەدەریاییــە شــەلەكە و ماســیگرەكە، نەشبیســترابێ، لــێ خۆیــان دەبینــران. ســووڕ 
دەزانــم لــە پێشــدا مەلەدەریاییەكــە دەســتی بــە قســە كــردووە. ئەگــەر پێــم بڵێــن باشــە، دە بڵــێ بزانیــن دەزانــم لــە پێشــدا مەلەدەریاییەكــە دەســتی بــە قســە كــردووە. ئەگــەر پێــم بڵێــن باشــە، دە بڵــێ بزانیــن 
چــی گوتــووە، ناتوانــم بیڵێمــەوە، بــەاڵم بــۆ بەجۆرێكــی دیكــە بوونــی كارەكــە، دەڵێــم، هەرگیــز ڕێــی تــێ چــی گوتــووە، ناتوانــم بیڵێمــەوە، بــەاڵم بــۆ بەجۆرێكــی دیكــە بوونــی كارەكــە، دەڵێــم، هەرگیــز ڕێــی تــێ 

ناچــێ ســەرەتا ماســیگرەكە دەســتی بــە دوواندنــی مەلــە دەریاییەكــە كردبــێ. ناچــێ ســەرەتا ماســیگرەكە دەســتی بــە دوواندنــی مەلــە دەریاییەكــە كردبــێ. 
با لەوە گەڕێین مەلەدەریایی چی گوتووە، با ماسیگرەكە بدوێنین:با لەوە گەڕێین مەلەدەریایی چی گوتووە، با ماسیگرەكە بدوێنین:

مەلەدەریایی:مەلەدەریایی:
ماسیگر:ماسیگر:

- وســكت نابــی شــەلە، بــەم بەیانییــە... شــەقت نەبــرد ســا! هێشــتا نەگەیشــتووینەتە »نیشــان«)- وســكت نابــی شــەلە، بــەم بەیانییــە... شــەقت نەبــرد ســا! هێشــتا نەگەیشــتووینەتە »نیشــان«)11(... (... 
بەســاقەی چــاوت بــم  بێدەنــگ بــە. بەســاقەی چــاوت بــم  بێدەنــگ بــە. 

وس، وســكت بــە بــا ســاتێك پێشــتر بگەینەجــێ. مــن قســە لەگــەڵ تــۆ بكــەم؟ یــان ســەوڵ لــێ بــدەم؟.. وس، وســكت بــە بــا ســاتێك پێشــتر بگەینەجــێ. مــن قســە لەگــەڵ تــۆ بكــەم؟ یــان ســەوڵ لــێ بــدەم؟.. 
بــەوەی كــە دەڵێــی نــووح و ناڵێــی پێغەمبــەر، دەبــێ زۆرت برســی بــێ... زۆرچاكــە، زۆرچاكــە! بــا قســەی بــەوەی كــە دەڵێــی نــووح و ناڵێــی پێغەمبــەر، دەبــێ زۆرت برســی بــێ... زۆرچاكــە، زۆرچاكــە! بــا قســەی 
تــۆ بــێ. ڕاوەســتە، چــاوەڕوان بــە، بــا ماســییەكی كۆلیــۆز )تــۆ بــێ. ڕاوەســتە، چــاوەڕوان بــە، بــا ماســییەكی كۆلیــۆز )22( شــەق بكــەم... هــاوار مەكــە كــوڕم، هــاوار ( شــەق بكــەم... هــاوار مەكــە كــوڕم، هــاوار 

مەكــە ڕۆڵــە! ئەممــا كارت كــردووە هــا!.. ئەممــا مێشــكت تەقاندمــەوە ســا! مەكــە ڕۆڵــە! ئەممــا كارت كــردووە هــا!.. ئەممــا مێشــكت تەقاندمــەوە ســا! 
ئێســكبەندێكی لەســەربەوالوەی لەگۆشــت داماڵــراوی كلــك لەرزیــوی )كۆلیۆز(ێكــی بــۆ مەلەدەریایــی ئێســكبەندێكی لەســەربەوالوەی لەگۆشــت داماڵــراوی كلــك لەرزیــوی )كۆلیۆز(ێكــی بــۆ مەلەدەریایــی 
تــووڕ هەڵــدا، بــە ســەوڵەكانەوە گیرســایەوە، پــاش كەمێــك دوورگــە بێخێرەكانــی نــاو تەمومــژ دەركەوتــن. تــووڕ هەڵــدا، بــە ســەوڵەكانەوە گیرســایەوە، پــاش كەمێــك دوورگــە بێخێرەكانــی نــاو تەمومــژ دەركەوتــن. 
مەلەدەریایــی بێدەنــگ بووبــوو. دوو جــار باڵــی بەیەكــدا دا، دار ســەندەڵ - ـــەكەی ڕەت كــرد و بــە حــەوت مەلەدەریایــی بێدەنــگ بووبــوو. دوو جــار باڵــی بەیەكــدا دا، دار ســەندەڵ - ـــەكەی ڕەت كــرد و بــە حــەوت 
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جــار بــاڵ بەیەكــدادان، لــە تەوقەســەری ماســیگرەوە جــار بــاڵ بەیەكــدادان، لــە تەوقەســەری ماســیگرەوە 
هەڵفــڕی و چــووە ڕۆخەكانــی دوورگــەی بێخێــر و هەڵفــڕی و چــووە ڕۆخەكانــی دوورگــەی بێخێــر و 
لەبەرچــاو ون بــوو. گەڕایــەوە،  بــە دەریــا دەربەنــد لەبەرچــاو ون بــوو. گەڕایــەوە،  بــە دەریــا دەربەنــد 

ــرد.  ــدی قســەیان نەدەك ــەدا نیشــتەوە، ئی ــرد. ئارامەك ــدی قســەیان نەدەك ــەدا نیشــتەوە، ئی ئارامەك
ئەوجا ماسیگرەكە ڕووی لەمن كرد: ئەوجا ماسیگرەكە ڕووی لەمن كرد: 

- هەركــە بــەڕێ دەكــەوم، بەلەمەكە دەناســێتەوە و - هەركــە بــەڕێ دەكــەوم، بەلەمەكە دەناســێتەوە و 
دوام دەكــەوێ، جــا چــەن مەلێكــی وەغــەر چاكیشــە، دوام دەكــەوێ، جــا چــەن مەلێكــی وەغــەر چاكیشــە، 

ــە.  ــە. هەر مەپرس هەر مەپرس
- بۆچی شەلەی پێ دەڵێی باربا؟ )- بۆچی شەلەی پێ دەڵێی باربا؟ )33( ( 

- لەبەر ئەوەی شەلە. چاك بڕوانە، القێكی نییە..- لەبەر ئەوەی شەلە. چاك بڕوانە، القێكی نییە..
- القی چی لێ هاتووە؟- القی چی لێ هاتووە؟

- نازانــم، لەوانەیــە جانەوەرێــك لــە بنــی دەریــاوە - نازانــم، لەوانەیــە جانەوەرێــك لــە بنــی دەریــاوە 
دەركەوتبــێ و ڕفاندبێتــی، بەڵكــوو زگمــاك هــەر دەركەوتبــێ و ڕفاندبێتــی، بەڵكــوو زگمــاك هــەر 
ــە دەســت  ــی كەوتبێت ــە باڕۆكەی ــێ، بەڵكــوو ب ــە دەســت وابووب ــی كەوتبێت ــە باڕۆكەی ــێ، بەڵكــوو ب وابووب

ــرێ. ــدی نازان ــك، ئی ــە ئادەمزادێ ــرێ.منداڵ ــدی نازان ــك، ئی ــە ئادەمزادێ منداڵ
وشــكانییەكی  بۆنــی  بایــەك،  بوویــن،  وشــكانییەكی بێدەنــگ  بۆنــی  بایــەك،  بوویــن،  بێدەنــگ 
هێنــا، بۆنــی شــامییەكم كــرد دەســتی بــە تێكچــوون هێنــا، بۆنــی شــامییەكم كــرد دەســتی بــە تێكچــوون 

ــی: ــیگرەكە گوت ــێ. ماس ــی:كردب ــیگرەكە گوت ــێ. ماس كردب
ــە  ــك ب ــرۆ! ڕێ ــك وەك م ــە كــە، ڕێ ــە - ســەیری ئەم ــك ب ــرۆ! ڕێ ــك وەك م ــە كــە، ڕێ - ســەیری ئەم
»نیشــان«دا نیشــتووەتەوە. لــەو شــوێنەی مەلەكــەی »نیشــان«دا نیشــتووەتەوە. لــەو شــوێنەی مەلەكــەی 
لــێ نیشــتبوو وەســتاین. مەلەدەریاییەكــە چــوو پێنــج لــێ نیشــتبوو وەســتاین. مەلەدەریاییەكــە چــوو پێنــج 
ــە خۆشــییەوە  ــەوە هەڵنیشــتەوە، ب ــك لەوالمان ــە خۆشــییەوە گەزێ ــەوە هەڵنیشــتەوە، ب ــك لەوالمان گەزێ
ملــی درێژكــردەوە و هــاواری كــرد، ماســیگرەكە، ملــی درێژكــردەوە و هــاواری كــرد، ماســیگرەكە، 
كــە چەقۆكــەی دەركــرد و بــەدەم پێخــۆرە بڕینــەوە، كــە چەقۆكــەی دەركــرد و بــەدەم پێخــۆرە بڕینــەوە، 
ــوو  ــاو ون ب ــە چ ــا ل ــەوە، ت ــەوا كەوت ــە ه ــان ب ــوو دیس ــاو ون ب ــە چ ــا ل ــەوە، ت ــەوا كەوت ــە ه ــان ب دیس

فــڕی.فــڕی.
من گوتم:من گوتم:

- باڕبا هەاڵت، ماسیگر گوتی:- باڕبا هەاڵت، ماسیگر گوتی:
ــێ  ــەوە، چــوو دا بزان ــەوە و دێت ــێ - ئێســتا دەگەڕێت ــەوە، چــوو دا بزان ــەوە و دێت - ئێســتا دەگەڕێت

ــە.  ــەرەدا ماســیگری دیكــەی لێی ــەو دەوروب ــە. ل ــەرەدا ماســیگری دیكــەی لێی ــەو دەوروب ل
- باشــە؟... ڕوانیــن و زانینــی ئــەو پێویســتە؟ - باشــە؟... ڕوانیــن و زانینــی ئــەو پێویســتە؟ 

ماســیگرەكە گوتــی:ماســیگرەكە گوتــی:
- بــۆ ئــەو نــا، بــەاڵم بــۆ مــن پێویســتە و... - بــۆ ئــەو نــا، بــەاڵم بــۆ مــن پێویســتە و... 

بــوو. بــوو.بێدەنــگ  بێدەنــگ 
هەردووكیشــمان لــەو كەســانەین حەز لــە زۆر بڵێیی هەردووكیشــمان لــەو كەســانەین حەز لــە زۆر بڵێیی 
ــدە قســە كردنەشــمان  ــەت لەمەن ــەو تەنان ــن. ئ ــدە قســە كردنەشــمان ناكەی ــەت لەمەن ــەو تەنان ــن. ئ ناكەی

وەك پەشــیمان بووبێتــەوە وابــوو. وەك پەشــیمان بووبێتــەوە وابــوو. 
ــەو ماســیگرەی باســی دەكــەی  ــەو ماســیگرەی باســی دەكــەی دەمویســت بڵێــم ئ دەمویســت بڵێــم ئ
ــەاڵم ئەمــە  ــان دەدوێنــن، ب ــەو كەســانەیە كــە خۆی ــەاڵم ئەمــە ل ــان دەدوێنــن، ب ــەو كەســانەیە كــە خۆی ل
هەڵەیــە، ڕاســتییەكەی ئەوەیــە، كۆمەڵــی ماســیگران هەڵەیــە، ڕاســتییەكەی ئەوەیــە، كۆمەڵــی ماســیگران 
چەنەبــاز نیــن، قــەت بــەرەو ڕووی ماســیگری چەنەباز چەنەبــاز نیــن، قــەت بــەرەو ڕووی ماســیگری چەنەباز 
ــە!  ــیگر نیی ــێ، ماس ــاز ب ــەوەی چەنەب ــووم، ئ ــە! نەهات ــیگر نیی ــێ، ماس ــاز ب ــەوەی چەنەب ــووم، ئ نەهات
لــە كۆتاییــدا گەیشــتمە ئەنجامێكــی وەهــا، مــرۆ كــە لــە كۆتاییــدا گەیشــتمە ئەنجامێكــی وەهــا، مــرۆ كــە 
ماســیگر بــێ، چەنەبــاز نابــێ، ئەگــەر چەنەبــاز بــێ ماســیگر بــێ، چەنەبــاز نابــێ، ئەگــەر چەنەبــاز بــێ 
ماســیگر نییــە، بــەاڵم كــە پێویستیشــی كــرد دەبــێ ماســیگر نییــە، بــەاڵم كــە پێویستیشــی كــرد دەبــێ 

قســە بــكا.قســە بــكا.
- تۆ كلكەی )كناڵی( دەبینی؟! )- تۆ كلكەی )كناڵی( دەبینی؟! )44( ( 

- دەیبینم.- دەیبینم.
- لــە ســەرەوە دەبــێ خۆڵێكــی ســپی هەبــێ. ڕێــك - لــە ســەرەوە دەبــێ خۆڵێكــی ســپی هەبــێ. ڕێــك 
ــەو دارە  ــر، ئ ــەرەو ژێ ــە ســەرووی كلكــە - كــەوە ب ــەو دارە ل ــر، ئ ــەرەو ژێ ــە ســەرووی كلكــە - كــەوە ب ل

خڕانــەی لــە ســەرەوەن، ئــەوێ دەبینــی؟خڕانــەی لــە ســەرەوەن، ئــەوێ دەبینــی؟
- نەخێر...- نەخێر...

دوو سەوڵی دیكەی لێ دا.دوو سەوڵی دیكەی لێ دا.
- ئێستا؟  - ئێستا؟  

- ئێستا دەیبینم.- ئێستا دەیبینم.
- دیســان وســكت بــوو، ئــەو جیهانــە شــینەی - دیســان وســكت بــوو، ئــەو جیهانــە شــینەی 
ژێرەوەمــان، دەنگێكــی قــووڵ و كــەڕی لێــوە دەهــات. ژێرەوەمــان، دەنگێكــی قــووڵ و كــەڕی لێــوە دەهــات. 
دەنگێــك جــودا لــە دەنگــی ئــەو مــرۆڤ و ئــاژەڵ و دەنگێــك جــودا لــە دەنگــی ئــەو مــرۆڤ و ئــاژەڵ و 
شــاور و مەكینــە و تەختــە و بــا و  تێــل و درەخــت شــاور و مەكینــە و تەختــە و بــا و  تێــل و درەخــت 
لــەو  جــودا  دەنگێكــی  دەیانزانــن..  مێــرووەی  لــەو و  جــودا  دەنگێكــی  دەیانزانــن..  مێــرووەی  و 
ــم  ــەوە، دەنگێك ــە قوواڵییی ــەرزەوی، ل ــەی س ــم دەنگان ــەوە، دەنگێك ــە قوواڵییی ــەرزەوی، ل ــەی س دەنگان
لــە قوواڵیــی چەنــدان گــەزەوە دەبیســت، پێــم وابــوو لــە قوواڵیــی چەنــدان گــەزەوە دەبیســت، پێــم وابــوو 
ئــەم دەنگــە، دەنگــی هەناســە هەڵمژیــن و دانــەوەی، ئــەم دەنگــە، دەنگــی هەناســە هەڵمژیــن و دانــەوەی، 
ــەك  ــەك ن ــێ. وەك مێروولەی ــینە ب ــە ش ــەم جیهان ــەك ئ ــەك ن ــێ. وەك مێروولەی ــینە ب ــە ش ــەم جیهان ئ
هەســت بــە یــەك پارچەییمــان، بەڵكــوو هەســت بــە هەســت بــە یــەك پارچەییمــان، بەڵكــوو هەســت بــە 
پارچەیەكــی لــە ملیۆنــدا یەكمــان بــكا، منیــش دەنگی پارچەیەكــی لــە ملیۆنــدا یەكمــان بــكا، منیــش دەنگی 
قووڵــی هاژوهــووژی پارچەیەكــی لــە ملیــاران یەكــی قووڵــی هاژوهــووژی پارچەیەكــی لــە ملیــاران یەكــی 
ئــەم شــتە زۆر گــەورە و زینــدووە ئافەریــدە بەرچــاوە ئــەم شــتە زۆر گــەورە و زینــدووە ئافەریــدە بەرچــاوە 
الئەنیەكانــم  دەڵێــن،  پــێ  دەریــای  كــە  الئەنیەكانــم دەبیــەم  دەڵێــن،  پــێ  دەریــای  كــە  دەبیــەم 
ــەوە، ســڵم  ــم دەزرینگان ــوو، گوێیەكان ــان ب ــەوە، ســڵم ژانەكوتێی ــم دەزرینگان ــوو، گوێیەكان ــان ب ژانەكوتێی
لــەم دەنگــە مەنــد و قووڵــە كردبــووەوە كــە دەنگــی لــەم دەنگــە مەنــد و قووڵــە كردبــووەوە كــە دەنگــی 
ــە  ــەم دەنگ ــتنی ئ ــۆ نەبیس ــەوێ ب ــێ، دەم ــوە نای ــە لێ ــەم دەنگ ــتنی ئ ــۆ نەبیس ــەوێ ب ــێ، دەم ــوە نای لێ
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قســە بكــەم، بــۆ نەبیســتنی ئــەم دەنگــە بــە ناخمــدا قســە بكــەم، بــۆ نەبیســتنی ئــەم دەنگــە بــە ناخمــدا 
ــەی  ــا دوڕگ ــەر ت ــتا ئەگ ــەم، ئێس ــك بك ــات هاوارێ ــەی ه ــا دوڕگ ــەر ت ــتا ئەگ ــەم، ئێس ــك بك ــات هاوارێ ه
»ســیڤری ئــەدە«، كــە زۆر لێــی نزیــك بووینەتــەوە »ســیڤری ئــەدە«، كــە زۆر لێــی نزیــك بووینەتــەوە 
مەلــە بكــەم، پــێ بەســەر وشــكانیدا بنێــم، بــە ناخمدا مەلــە بكــەم، پــێ بەســەر وشــكانیدا بنێــم، بــە ناخمدا 
ــم: ــم، گوت ــەك بڵێ ــاوارەوە گۆرانیی ــە هاواره ــم:هــات ب ــم، گوت ــەك بڵێ ــاوارەوە گۆرانیی ــە هاواره هــات ب

- باربــا، لــە ڕێــی خــودا پێــم بڵــێ: مەلەدەریایــی - باربــا، لــە ڕێــی خــودا پێــم بڵــێ: مەلەدەریایــی 
بــۆ دەچێتــە دوورگــەی »ســیڤری ئــەدە«، دا بزانــێ بــۆ دەچێتــە دوورگــەی »ســیڤری ئــەدە«، دا بزانــێ 

ماســیگری لێیــە و دەگەڕێتــەوە دواوە؟ماســیگری لێیــە و دەگەڕێتــەوە دواوە؟
كەنــاری برژانگەكانــی ســوور ســوور هەڵگەڕابــوون، كەنــاری برژانگەكانــی ســوور ســوور هەڵگەڕابــوون، 
چاوەكانــی هەڵبــڕی ســەیری دەموچــاوی كــردم. لەوە چاوەكانــی هەڵبــڕی ســەیری دەموچــاوی كــردم. لەوە 
گەیشــتبوو كــە لــە دەریــا، لــە بێدەنگــی، لــە دەنگــە گەیشــتبوو كــە لــە دەریــا، لــە بێدەنگــی، لــە دەنگــە 
قووڵــە نەبیســتراوەكەی دەترســم، بــەر لــەوەی وەاڵم قووڵــە نەبیســتراوەكەی دەترســم، بــەر لــەوەی وەاڵم 
بداتــەوە، لێــم ورد بــووەوە و پێكەنــی، ئەوجــا گوتی:بداتــەوە، لێــم ورد بــووەوە و پێكەنــی، ئەوجــا گوتی:
- ماســیگری دیكــەی لــێ بــێ، هەڵدەســتێ و دێتــە - ماســیگری دیكــەی لــێ بــێ، هەڵدەســتێ و دێتــە 
الی مــن، مــن تــووڕە دەبــم و دەچمــە شــوێنێكی الی مــن، مــن تــووڕە دەبــم و دەچمــە شــوێنێكی 
كــە، ئــەو ڕۆژەم بەســەردا دەكەوێتــەوە، بــەوەی كــە كــە، ئــەو ڕۆژەم بەســەردا دەكەوێتــەوە، بــەوەی كــە 
ماســی نادەمــێ، هەمــوو كەســێك بەمــە نازانــێ، ماســی نادەمــێ، هەمــوو كەســێك بەمــە نازانــێ، 
وادەزانــێ لەبــەر ئەوەیــە جێــی )نیشــان( نادۆزمــەوە وادەزانــێ لەبــەر ئەوەیــە جێــی )نیشــان( نادۆزمــەوە 
ــی  ــە، چ پێوەندییەك ــە خــودا وانیی ــم. ب ــە هەڵدێ ــی بۆی ــە، چ پێوەندییەك ــە خــودا وانیی ــم. ب ــە هەڵدێ بۆی
هەیــە! خــودا بژێویــی هەمــوو كەســێك دەدا، بۆچــی هەیــە! خــودا بژێویــی هەمــوو كەســێك دەدا، بۆچــی 
ــێ نییــە ماســی لەســەر  ــەرد«ی ل ــۆ مــن »ب ــێ نییــە ماســی لەســەر ئێــرە ب ــەرد«ی ل ــۆ مــن »ب ئێــرە ب
ــردن  ــە لەبەرك ــاوەم ب ــەم ن ــرەوەی ئ ــن  ژێ ــردن بگــرم؟ م ــە لەبەرك ــاوەم ب ــەم ن ــرەوەی ئ ــن  ژێ بگــرم؟ م
لەبــەرە، بــە لەبــەر كــردن. ژێردەریایــی بــا بێــت لــە لەبــەرە، بــە لەبــەر كــردن. ژێردەریایــی بــا بێــت لــە 
مــن بپرســێ. مــن كەیفــم تەنیــا بــە ماســی گرتــن دێ، مــن بپرســێ. مــن كەیفــم تەنیــا بــە ماســی گرتــن دێ، 

تەنیــا و تەنیــا بــە ماســی گرتــن، تێگەیشــتی؟ تەنیــا و تەنیــا بــە ماســی گرتــن، تێگەیشــتی؟ 
ماسیگر ئێستا قسەی لەگەڵ ئەودا دەكرد. ماسیگر ئێستا قسەی لەگەڵ ئەودا دەكرد. 

ــە  ــا ب ــم تەنی ــن كەیف ــی م ــوە دەزان ــە كوێ ــۆ ل ــە - ت ــا ب ــم تەنی ــن كەیف ــی م ــوە دەزان ــە كوێ ــۆ ل - ت
ماســی گرتــن دێ؟ ئــەم ئەفەندییــە دەپرســێ: وەاڵم ماســی گرتــن دێ؟ ئــەم ئەفەندییــە دەپرســێ: وەاڵم 

ــوڕە! ــدەرەوە ك ــوڕە!ب ــدەرەوە ك ب
مەلەدەریاییــش ئیــدی قســەی نەدەكــرد. چــاوە بــە مەلەدەریاییــش ئیــدی قســەی نەدەكــرد. چــاوە بــە 
ئەڵقەســوورە نەجووڵــە خڕخڕەكــەی لــە بەلەمەكەمــان ئەڵقەســوورە نەجووڵــە خڕخڕەكــەی لــە بەلەمەكەمــان 
ــە  ــوو. دەنووك ــن ب ــاك و خاوێ ــپی، پ ــپی س ــوو. س ــە ب ــوو. دەنووك ــن ب ــاك و خاوێ ــپی، پ ــپی س ــوو. س ب
ڕەنــگ توێكڵەپیازییەكــەی دەكرایــەوە و دادەخرایــەوە.ڕەنــگ توێكڵەپیازییەكــەی دەكرایــەوە و دادەخرایــەوە.
بزانــم...  بڵــێ  دە  بــدەرەوە شــەلە!...  وەاڵم  بزانــم... -  بڵــێ  دە  بــدەرەوە شــەلە!...  وەاڵم   -
ــەم  ــەرەو ئ ــەر ب ــێ، ئەگ ــەوێ ماســیگر هەب ــەر ل ــەم ئەگ ــەرەو ئ ــەر ب ــێ، ئەگ ــەوێ ماســیگر هەب ــەر ل ئەگ
ــۆ كار نییــە.  ــۆ ت ــەوەی كــە پێــت بڵــێ ب ــۆ كار نییــە. ال بێــت، ب ــۆ ت ــەوەی كــە پێــت بڵــێ ب ال بێــت، ب

ــە  ــوارە دەبیت ــا ئێ ــی. ت ــی، هەڵدێ ــووڕە دەب ــۆ ت ــە »ت ــوارە دەبیت ــا ئێ ــی. ت ــی، هەڵدێ ــووڕە دەب ــۆ ت »ت
كابرایەكــی بەدخــوو، هەرچییــەك دەبــێ بەســەر منــدا كابرایەكــی بەدخــوو، هەرچییــەك دەبــێ بەســەر منــدا 
ــەرازان،  ــە ب ــەك ل ــە ی ــەرازان، دێ«. دە بڵــێ: »هــەر دەبیت ــە ب ــەك ل ــە ی دێ«. دە بڵــێ: »هــەر دەبیت
ســەوڵەكە بەرزدەكەیتــەوە وەك دەتوانــی بەمنیــدا ســەوڵەكە بەرزدەكەیتــەوە وەك دەتوانــی بەمنیــدا 
بكێشــی وا دەنوێنــی، ســەلكە ماسییەكیشــم پــێ بــە بكێشــی وا دەنوێنــی، ســەلكە ماسییەكیشــم پــێ بــە 

ڕەوا نابینــی.«ڕەوا نابینــی.«
مەلەدەریایــی ســەیری كــرد و بێدەنگ بوو. ماســیگرەكە مەلەدەریایــی ســەیری كــرد و بێدەنگ بوو. ماســیگرەكە 

گوتی:گوتی:
- ئەم سەلكانە بۆ مەلەدەریایی فڕێ دە.- ئەم سەلكانە بۆ مەلەدەریایی فڕێ دە.

ئــەوە  دەدان،  قــووت  چۆنــی  دەریایــی  ئــەوە مەلــە  دەدان،  قــووت  چۆنــی  دەریایــی  مەلــە 
ــەزرۆكان،  ــە تام ــێ. وەك مرۆڤ ــاو بیبین ــێ پی ــەزرۆكان، دەهێن ــە تام ــێ. وەك مرۆڤ ــاو بیبین ــێ پی دەهێن
مەلەدەریایــی تامــەزرۆش هــەن، مــرۆ ڕادەچڵەكێنــێ. مەلەدەریایــی تامــەزرۆش هــەن، مــرۆ ڕادەچڵەكێنــێ. 
مــن كەیفــم بــەو مرۆیانــە دێ كە بە نهێنــی خواردنیان مــن كەیفــم بــەو مرۆیانــە دێ كە بە نهێنــی خواردنیان 
ــە بــن دارێــك دادەنیشــن  ــە بــن دارێــك دادەنیشــن دەخــۆن، ئــەو مرۆیانــەی ل دەخــۆن، ئــەو مرۆیانــەی ل
ئــەوەش  تەنانــەت  دەكەنــەوە،  توێشــووەكەیان  ئــەوەش و  تەنانــەت  دەكەنــەوە،  توێشــووەكەیان  و 
نازانــی كــە چــی دەخــۆن. دەشــێ مڵچــەش بكــەن، نازانــی كــە چــی دەخــۆن. دەشــێ مڵچــەش بكــەن، 
ــەاڵم كەســێك  ــە تامەزرۆییشــەوە بخــۆن، ب ــەاڵم كەســێك دەشــێ ب ــە تامەزرۆییشــەوە بخــۆن، ب دەشــێ ب
بەالیانــەوە ڕەت بــێ وەك بەســەر تاوانێكــەوە گیرابــن بەالیانــەوە ڕەت بــێ وەك بەســەر تاوانێكــەوە گیرابــن 

ــی:  ــەن. ماســیگر گوت ــی: شــەرم دەك ــەن. ماســیگر گوت شــەرم دەك
ــاوێ،  ــۆش ن ــم خ ــەم خووەی ــییە، ئ ــاوێ، - زۆر چاوبرس ــۆش ن ــم خ ــەم خووەی ــییە، ئ - زۆر چاوبرس
بــەاڵم ئەمــە مەلەدەریاییــە، ئــەم مەلــە دەریاییــە بــەاڵم ئەمــە مەلەدەریاییــە، ئــەم مەلــە دەریاییــە 

ئافەریدەیــە، تێربــوون چییــە نایزانــێ. گوتــم:ئافەریدەیــە، تێربــوون چییــە نایزانــێ. گوتــم:
- وەك مرۆڤ. گوتی:- وەك مرۆڤ. گوتی:

ــرۆ  ــا م ــرۆ ت ــژە، م ــرۆ مەهاوێ ــۆ م ــەرد ب ــا، ب ــرۆ - ن ــا م ــرۆ ت ــژە، م ــرۆ مەهاوێ ــۆ م ــەرد ب ــا، ب - ن
دەبــێ،  چاوتێریشــیان  دەبــێ، كەوتــووە،  چاوتێریشــیان  كەوتــووە، 

- بەاڵم كەمن. گوتی:- بەاڵم كەمن. گوتی:
- زۆرن.- زۆرن.

لووتكــە بەفــر لــێ نەتواوەكانــی ئوڵــوداغ – ی لووتكــە بەفــر لــێ نەتواوەكانــی ئوڵــوداغ – ی 
پیشــان دا. گوتــی:پیشــان دا. گوتــی:

- لەم الیانەدا- لەم الیانەدا
ــیگر  ــەدا ماس ــەو كات ــوون. ل ــان هەڵداب ــیگر قوالپەكانم ــەدا ماس ــەو كات ــوون. ل ــان هەڵداب قوالپەكانم
بەبــێ وەســتان قســەی دەكــرد. وەك بڵێــی بۆچوونــی بەبــێ وەســتان قســەی دەكــرد. وەك بڵێــی بۆچوونــی 
ــی  ــە«ی من ــیگر نیی ــێ ماس ــەر چەنەبازب ــرۆ ئەگ ــی »م ــە«ی من ــیگر نیی ــێ ماس ــەر چەنەبازب ــرۆ ئەگ »م

بــەالوە الفێكــی گــەورە بــێ.بــەالوە الفێكــی گــەورە بــێ.
گەلێكــم دەشــتەكی دیــون لــە كاتــی نــان خواردنــدا گەلێكــم دەشــتەكی دیــون لــە كاتــی نــان خواردنــدا 
كارێكــی  خــواردن  ئــەوەی  وەك  دەكــەن.  كارێكــی شــەرم  خــواردن  ئــەوەی  وەك  دەكــەن.  شــەرم 
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دەخــوارد.  نانیــان  جــۆرە  بــەو  بــێ  دەخــوارد. شــەرماوەر  نانیــان  جــۆرە  بــەو  بــێ  شــەرماوەر 
ــەوەی  ــێ ئ ــون، ب ــم دی ــی ئەوتۆش ــا بەگگەل ــەوەی هەروەه ــێ ئ ــون، ب ــم دی ــی ئەوتۆش ــا بەگگەل هەروەه
ســەنگین  ســەنگین  بــێ،  دەمیانــەوە  لــە  ســەنگین مڵچــە  ســەنگین  بــێ،  دەمیانــەوە  لــە  مڵچــە 
مەلەدەریایــی  لــە  ســفرەكانیان،  ســەر  مەلەدەریایــی ڕۆبیانــی  لــە  ســفرەكانیان،  ســەر  ڕۆبیانــی 
بەپەلەتــر دەخــوارد، بەبــێ مڵچەمڵــچ، تەنیــا بــە بەپەلەتــر دەخــوارد، بەبــێ مڵچەمڵــچ، تەنیــا بــە 
ــەو  ــەاڵم هەندێــك ل ــەوەی شــەویالكیان... ب ــەو جوواڵندن ــەاڵم هەندێــك ل ــەوەی شــەویالكیان... ب جوواڵندن
ــتگەلێكی  ــای. ش ــە، دەترس ــەویالكانە ورد بوویتای ــتگەلێكی ش ــای. ش ــە، دەترس ــەویالكانە ورد بوویتای ش
چەنــد مەترســیدار بــوون. شــەویلە نەبــوون، مەكینــە چەنــد مەترســیدار بــوون. شــەویلە نەبــوون، مەكینــە 

ــاش. ــا، ئ ــەش ن ــاش.بــوون، مەكین ــا، ئ ــەش ن بــوون، مەكین
مەلەدەریاییە شەلە بە چوار المانەوە دەسووڕایەوە.مەلەدەریاییە شەلە بە چوار المانەوە دەسووڕایەوە.

ــن  ــی دیكەشــی هەب ــێ دۆســتی بەلەم ــە دەب ــن - ئەم ــی دیكەشــی هەب ــێ دۆســتی بەلەم ــە دەب - ئەم
ــا؟ ــا؟بارب بارب

- نەبێ دەبێ؟- نەبێ دەبێ؟
دەبێ خووی هەمووشیان بزانێ.دەبێ خووی هەمووشیان بزانێ.

- دەكرێ نەزانێ؟- دەكرێ نەزانێ؟
- بۆ مەلە دەریاییەك ئەم هەموو  ڕامیارییە..- بۆ مەلە دەریاییەك ئەم هەموو  ڕامیارییە..

ماســیگر، دانــە چرووكەکانــی خــۆی كــردەوە، تەنانەت ماســیگر، دانــە چرووكەکانــی خــۆی كــردەوە، تەنانەت 
زمانــە بچكۆلەشــیم بینــی، گوتی:زمانــە بچكۆلەشــیم بینــی، گوتی:
- بۆڕیی هەناسە.. قوڕقوڕاگە.- بۆڕیی هەناسە.. قوڕقوڕاگە.

ــەی  ــەو چەنگاڵەك ــەوە. ئ ــگ بووین ــان بێدەن ــەی  دیس ــەو چەنگاڵەك ــەوە. ئ ــگ بووین ــان بێدەن  دیس
هەڵدەســەنگاند. مــن دیســان بــەو بیــرەوە گیــرم هەڵدەســەنگاند. مــن دیســان بــەو بیــرەوە گیــرم 
ــەدا پێكــەوە، ســەرەتا  ــەو چەنگاڵ ــەدا پێكــەوە، ســەرەتا خــوارد، لەگــەڵ ئ ــەو چەنگاڵ خــوارد، لەگــەڵ ئ
پەلــە پــەل و ئەوجــا بــە گرانــی و شــەلە شــەل، بەبــێ پەلــە پــەل و ئەوجــا بــە گرانــی و شــەلە شــەل، بەبــێ 
ــوارەوە  ــی خ ــەكان نوقم ــەرەو قوواڵیی ــەدان ب ــوارەوە هەناس ــی خ ــەكان نوقم ــەرەو قوواڵیی ــەدان ب هەناس
ــم: لێــرەوە  ــاو كاسەســەری خۆمــدا گوت ــە ن ــووم. ل ــم: لێــرەوە ب ــاو كاسەســەری خۆمــدا گوت ــە ن ــووم. ل ب
لــە ئــاوازەی ئــەم ئافەریــدە شــینە ڕزگار بوومایــە و لــە ئــاوازەی ئــەم ئافەریــدە شــینە ڕزگار بوومایــە و 
ــەدانەوە  ــەدەم هەناس ــێنەیی ب ــە ش ــكانیدا ب ــە وش ــەدانەوە ل ــەدەم هەناس ــێنەیی ب ــە ش ــكانیدا ب ــە وش ل
بمردبــام، ماســیگر چەنــد كەیفــی بــە قســە نەكــردن بمردبــام، ماســیگر چەنــد كەیفــی بــە قســە نەكــردن 
و چاوەڕوانیــی ماســی پــێ خۆشــە، بــا پێــی خــۆش و چاوەڕوانیــی ماســی پــێ خۆشــە، بــا پێــی خــۆش 
بــێ، بــە چەنەبازییەكــی نەخــوازراوەوە دەری دەخــا بــێ، بــە چەنەبازییەكــی نەخــوازراوەوە دەری دەخــا 
ــاكات،  ــر ن ــن لەبی ــەوە و م ــر لەخــۆی ناكات ــا بی ــاكات، تەنی ــر ن ــن لەبی ــەوە و م ــر لەخــۆی ناكات ــا بی تەنی

ــردەوە: ــە قســە ك ــردەوە:دەســتی ب ــە قســە ك دەســتی ب
ــراپ  ــادا خ ــە دەری ــۆش ل ــن، ت ــاو خراپ ــی: ئ ــراپ گوت ــادا خ ــە دەری ــۆش ل ــن، ت ــاو خراپ ــی: ئ گوت
ــەران  ــەوە، نیگ ــە دەگەڕێین ــی دیك ــی... هەندێك ــەران دەب ــەوە، نیگ ــە دەگەڕێین ــی دیك ــی... هەندێك دەب
مەبــە... لەگــەڵ وســكت بوونیــدا، لەالیەكــی دیكــەوە مەبــە... لەگــەڵ وســكت بوونیــدا، لەالیەكــی دیكــەوە 

ــی: ــوو، گوت ــەوە ب ــەوەی بەیەك ــی:تێهەڵچوون ــوو، گوت ــەوە ب ــەوەی بەیەك تێهەڵچوون

- بە شــێوەیەكی ســەیر لەگەڵ ئەم شــەلە ڕاهاتووم. - بە شــێوەیەكی ســەیر لەگەڵ ئەم شــەلە ڕاهاتووم. 
ئــەو ڕۆژانــەی لــە دەوروبــەری خۆمــی نەبینــم وەك ئــەو ڕۆژانــەی لــە دەوروبــەری خۆمــی نەبینــم وەك 
كەســێكم لــێ دێ شــتێكی بــزر كردبــێ و بەهیــچ كەســێكم لــێ دێ شــتێكی بــزر كردبــێ و بەهیــچ 
شــێوەیەك نەیدۆزێتــەوە، وام لــێ دێ. دەبمــە ئــەو شــێوەیەك نەیدۆزێتــەوە، وام لــێ دێ. دەبمــە ئــەو 
مرۆڤــەی بــێ وەســتان بــەدوای ئــەو شــتەدا دەگــەڕێ. مرۆڤــەی بــێ وەســتان بــەدوای ئــەو شــتەدا دەگــەڕێ. 
لەگــەڵ مــرۆدا ڕانایــەم، كەچــی لەگــەڵ ئــەم مەلــە لەگــەڵ مــرۆدا ڕانایــەم، كەچــی لەگــەڵ ئــەم مەلــە 
دەریاییــە ڕاهاتــووم. ئەگــەر لەگــەڵ مــرۆڤ ڕابهاتمایــە دەریاییــە ڕاهاتــووم. ئەگــەر لەگــەڵ مــرۆڤ ڕابهاتمایــە 
هاوســەرگیریم دەكــرد، ڕانایــەم. لەگــەڵ مرۆڤێكــدا بــە هاوســەرگیریم دەكــرد، ڕانایــەم. لەگــەڵ مرۆڤێكــدا بــە 
درێژایــی شــەو لەنــاو پێخەفێكــدا بــوون، لەكەوڵــی درێژایــی شــەو لەنــاو پێخەفێكــدا بــوون، لەكەوڵــی 
خۆمــم دەكاتــە دەرەوە. بیــرم لــە ژووری ژێــر زەمینــی خۆمــم دەكاتــە دەرەوە. بیــرم لــە ژووری ژێــر زەمینــی 
ماســیگرەكە كــردەوە. هەرگیــز لێــی دانەدەنیشــت، ماســیگرەكە كــردەوە. هەرگیــز لێــی دانەدەنیشــت، 
ــەدا،  ــە قاوەخان ــە زۆری ل ــا و ب ــێ دادەن ــی ل ــەدا، تۆڕەكان ــە قاوەخان ــە زۆری ل ــا و ب ــێ دادەن ــی ل تۆڕەكان

ــم: ــدا دەنووســت. گوت ــاو بەلەمەكەی ــان لەن ــم:ی ــدا دەنووســت. گوت ــاو بەلەمەكەی ــان لەن ی
- تۆ حەزت لە ماڵ نییە )یاكامۆز( )ە(- تۆ حەزت لە ماڵ نییە )یاكامۆز( )ە(

گوتی:گوتی:
ــن  ــە. م ــۆش نیی ــێ خ ــەوەم پ ــەت ماڵ ــەت، ق ــن - ق ــە. م ــۆش نیی ــێ خ ــەوەم پ ــەت ماڵ ــەت، ق - ق
هێشــتا لــە قۆنداخــدا بوومــە، دایكــم مــردووە. باوكــم هێشــتا لــە قۆنداخــدا بوومــە، دایكــم مــردووە. باوكــم 
هەرگیــز لــە ماڵــەوە دانەدەنیشــت. مــن هاوینــان هەرگیــز لــە ماڵــەوە دانەدەنیشــت. مــن هاوینــان 
قــەت لــە دەریــاوە نەدەهاتمــەوە دەرێ. ئێــواران قــەت لــە دەریــاوە نەدەهاتمــەوە دەرێ. ئێــواران 
چاوەڕوانــی گەڕانــەوەی باوكــم دەكــرد لــە ماســیگرتن چاوەڕوانــی گەڕانــەوەی باوكــم دەكــرد لــە ماســیگرتن 
دەهاتــەوە، دەمودەســت خــۆم بــە الی ســەرەوەی دەهاتــەوە، دەمودەســت خــۆم بــە الی ســەرەوەی 
بەلەمــدا دەئاخنــی. ئــەو، دەم بــە بۆڵەبــۆڵ.. دەچــوو بەلەمــدا دەئاخنــی. ئــەو، دەم بــە بۆڵەبــۆڵ.. دەچــوو 
ــەوە. ــی دەدای ــۆڕی ماســیگرتنەكەماندا پاڵ ــەوە.لەســەر ت ــی دەدای ــۆڕی ماســیگرتنەكەماندا پاڵ لەســەر ت
ــەر  ــەوە. ئەگ ــاگای دەهێنام ــات و بەئ ــەر زوو دەه ــەر ه ــەوە. ئەگ ــاگای دەهێنام ــات و بەئ ــەر زوو دەه ه
كەللەســەری لــەو خەونــە تــووڕە نەبووایە كــە دەیبینی، كەللەســەری لــەو خەونــە تــووڕە نەبووایە كــە دەیبینی، 
ــرد بــۆ ماســیگرتن، ئەگــەر داڵغــەی هەبایــە  ــرد بــۆ ماســیگرتن، ئەگــەر داڵغــەی هەبایــە منــی دەب منــی دەب
دەكەوتــە مڕەمــڕ.. دەیگــوت: »دەی تــۆ بــڕۆ لــە بــازاڕ دەكەوتــە مڕەمــڕ.. دەیگــوت: »دەی تــۆ بــڕۆ لــە بــازاڕ 

وازی بكــە«. بــێ ئاوڕدانــەوە.. دوور دەكەوتمــەوە..وازی بكــە«. بــێ ئاوڕدانــەوە.. دوور دەكەوتمــەوە..
- بۆ ماسیگرتن باربای یەكامۆز؟- بۆ ماسیگرتن باربای یەكامۆز؟

-  بۆ ماسیگرتن.. ئەدی بۆ چی؟-  بۆ ماسیگرتن.. ئەدی بۆ چی؟
- منیش بۆ نابەی..- منیش بۆ نابەی..

وەاڵمــی نەدایــەوە. ســەیری دەموچاویشــی نەكردم، وەاڵمــی نەدایــەوە. ســەیری دەموچاویشــی نەكردم، 
بــەاڵم بــێ ئــەوەی ماســیش بگــرم ئــەو بەخششــەی بــەاڵم بــێ ئــەوەی ماســیش بگــرم ئــەو بەخششــەی 
ــتە.  ــەو دەش ــە ئ ــی دەم ــوو فڕێ ــتێك نەب ــدا، ش ــتە. دەم ــەو دەش ــە ئ ــی دەم ــوو فڕێ ــتێك نەب ــدا، ش دەم
ئەگــەر بیــر لــەوەش بكرێتــەوە باربــا یەكامۆزیــش لــە ئەگــەر بیــر لــەوەش بكرێتــەوە باربــا یەكامۆزیــش لــە 
ــەن،  ــتگەلێكی ه ــەدا پێویس ــەم جیهان ــەر ڕووی ئ ــەن، س ــتگەلێكی ه ــەدا پێویس ــەم جیهان ــەر ڕووی ئ س
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ــۆ  ــا ب ــێ دیســانەوە بمب ــەوەی بب ــۆ دەشــێ پاســاوی ئ ــا ب ــێ دیســانەوە بمب ــەوەی بب دەشــێ پاســاوی ئ
ماســیگرتن. گوتــی:ماســیگرتن. گوتــی:

 - بــەاڵم ئەگــەر لەنــاو بەلەمــدا بمــری، ناگەڕێمــەوە  - بــەاڵم ئەگــەر لەنــاو بەلەمــدا بمــری، ناگەڕێمــەوە 
دواوە.دواوە.

- ئەو ڕۆژە هەندێك ناساغ بووم.- ئەو ڕۆژە هەندێك ناساغ بووم.
مــەدەرێ.  گوێــی  دەبیتــەوە،  ناســاغ  دیســان  مــەدەرێ. -  گوێــی  دەبیتــەوە،  ناســاغ  دیســان   -
بــەم تووڕەییــە دوایــی ڕۆژێــك دێ لــە وشكانیشــدا بــەم تووڕەییــە دوایــی ڕۆژێــك دێ لــە وشكانیشــدا 
ناحەســێیتەوە. لــێ بگــەڕێ هیــچ نابــێ، بــەاڵم ئەگــەر ناحەســێیتەوە. لــێ بگــەڕێ هیــچ نابــێ، بــەاڵم ئەگــەر 
مــردی چــی دەبــێ؟ جــا كــە ئەجــەل هــات، لە وشــكانی مــردی چــی دەبــێ؟ جــا كــە ئەجــەل هــات، لە وشــكانی 

ــەر دێ. ــا ه ــاو دەری ــە ن ــان ل ــێ، ی ــەر دێ.ب ــا ه ــاو دەری ــە ن ــان ل ــێ، ی ب
- مــرۆڤ بۆچــی لــە دەریــادا شــتێكی وەك ترســی - مــرۆڤ بۆچــی لــە دەریــادا شــتێكی وەك ترســی 

مردنــی بەبیــردا دێتــەوە؟مردنــی بەبیــردا دێتــەوە؟
ئەو گوتی:ئەو گوتی:

- ئەوە ترسی مردن نییە، ترسی ئاوەزە.- ئەوە ترسی مردن نییە، ترسی ئاوەزە.
- یەعنی چی باربا؟ - یەعنی چی باربا؟ 

لــە دەریــادا ســەر، جۆرێكــی دیكەیــە، كارگەلێكــی لــە دەریــادا ســەر، جۆرێكــی دیكەیــە، كارگەلێكــی 
جــودا لەوانــەی ســەر وشــكانی. لە وشــكانیدا دەســتی جــودا لەوانــەی ســەر وشــكانی. لە وشــكانیدا دەســتی 
چارەســەر درێــژ بكــەی لەناو دەســتتدایە، بــەاڵم لەناو چارەســەر درێــژ بكــەی لەناو دەســتتدایە، بــەاڵم لەناو 
بەلەمێكــدا تــۆ لەبەردەســتی بێچارەییدایــت. نەخــۆش بەلەمێكــدا تــۆ لەبەردەســتی بێچارەییدایــت. نەخــۆش 
بــی پزیشــك نییــە. ئەگــەر مــردی قەشــەی لــێ نییــە.  بــی پزیشــك نییــە. ئەگــەر مــردی قەشــەی لــێ نییــە.  
پێشــنوێژی لــێ نییــە – وەك بڵێــی كەڵكــی هیچــت پێشــنوێژی لــێ نییــە – وەك بڵێــی كەڵكــی هیچــت 
هەبــێ – ئەگــەر كوێــر بوویــت، كــەس نییــە دەســتت هەبــێ – ئەگــەر كوێــر بوویــت، كــەس نییــە دەســتت 
بگــرێ. ئەگــەر شــێت بــووی مۆرفیــن نییــە. چاكتریــن بگــرێ. ئەگــەر شــێت بــووی مۆرفیــن نییــە. چاكتریــن 
ــتە!  ــڕی... ڕاوەس ــارەق بك ــك ع ــە قاپێ ــت ئەوەی ــتە! ش ــڕی... ڕاوەس ــارەق بك ــك ع ــە قاپێ ــت ئەوەی ش

ڕەجــەب كــوڕم، لێــرەوە )ڕەجــەب كــوڕم، لێــرەوە )190190(ییەكمــان بــۆ بكــڕە.(ییەكمــان بــۆ بكــڕە.
ــاو بەلەمەكــە، ســەیرم كــرد یەخــەی  ــە ن ــازم دای ــاو بەلەمەكــە، ســەیرم كــرد یەخــەی ب ــە ن ــازم دای ب
باربــا باكامــۆز برنجۆكێكــی ڕەشــی پرســەی پێوەیــە،باربــا باكامــۆز برنجۆكێكــی ڕەشــی پرســەی پێوەیــە،

- كێت مردووە باربا؟ - كێت مردووە باربا؟ 
- خزمێكی دوور...- خزمێكی دوور...

ــرد.  ــچ قســەیەكمان نەك ــدا هی ــاو بەلەم ــرد. ئەوجــا لەن ــچ قســەیەكمان نەك ــدا هی ــاو بەلەم ئەوجــا لەن
ــە گەیشــتینە )نیشــان(: ــە گەیشــتینە )نیشــان(:ك ك

- كلكەی لیۆندرۆس دەبینی؟- كلكەی لیۆندرۆس دەبینی؟
- دەیبینم- دەیبینم

- خۆڵی سووریشت بینی؟- خۆڵی سووریشت بینی؟
- بینیم- بینیم

ــپی  ــی س ــێ خانوویەك ــدا دەب ــە ڕۆخ ــك ل ــپی - تەواوێ ــی س ــێ خانوویەك ــدا دەب ــە ڕۆخ ــك ل - تەواوێ

ــك؟ ــە، ڕێ ــە بەردانەدای ــەم تاش ــەر ئ ــێ. لەس ــك؟هەب ــە، ڕێ ــە بەردانەدای ــەم تاش ــەر ئ ــێ. لەس هەب
- لە سەریدا... - لە سەریدا... 

ئەمــەم گــوت و دوای ئــەوەی كرمەكانــم بــە نووكــی ئەمــەم گــوت و دوای ئــەوەی كرمەكانــم بــە نووكــی 
مەلــە  ئــاو،  نــاو  هەڵمدایــە  و  كــرد  مەلــە چەتاڵەكــەدا  ئــاو،  نــاو  هەڵمدایــە  و  كــرد  چەتاڵەكــەدا 

ــم: ــەوە. گوت ــر كەوت ــەلەم بی ــە ش ــم:دەریایی ــەوە. گوت ــر كەوت ــەلەم بی ــە ش دەریایی
- مەلە دەریاییە شەلە لەكوێیە؟- مەلە دەریاییە شەلە لەكوێیە؟

گوتی:گوتی:
- مرد- مرد

- چی؟... چۆن...؟ - چی؟... چۆن...؟ 
كــە  بەیانییــەك  بــەاڵم  نازانــم،  بــوو  كــە -  چــۆن  بەیانییــەك  بــەاڵم  نازانــم،  بــوو  -  چــۆن 
گەیشــتمە نیشــان، ڕێــك لەســەر نیشــاندا الشــەكەی گەیشــتمە نیشــان، ڕێــك لەســەر نیشــاندا الشــەكەی 

ســەر ئــاو كەوتبــوو...ســەر ئــاو كەوتبــوو...
- دەڵێــی بــۆ بینینــی تــۆ هاتبــووە نیشــان و - دەڵێــی بــۆ بینینــی تــۆ هاتبــووە نیشــان و 
مردبــوو؟ وەاڵمــی نەدایــەوە. یەكســەر بیــری ئــەوەم مردبــوو؟ وەاڵمــی نەدایــەوە. یەكســەر بیــری ئــەوەم 
بەبیــردا هــات كــە هێمــای پرســەی بــۆ مەلــە دەریاییە بەبیــردا هــات كــە هێمــای پرســەی بــۆ مەلــە دەریاییە 

ــم.  ــوو. پێكەنی ــە ئێخــەدا كردب ــم. شــەلە ب ــوو. پێكەنی ــە ئێخــەدا كردب شــەلە ب
گوتی:گوتی:

- بەچی پێدەكەنی؟- بەچی پێدەكەنی؟
گوتم:گوتم:

ــە  ــە دەریایی ــە دوورەكــە مەل ــە خزم ــچ، كەوات ــە - هی ــە دەریایی ــە دوورەكــە مەل ــە خزم ــچ، كەوات - هی
ــە چــاوم كــرد. گوتــی: ــوو؟ ڕووی ل ــە چــاوم كــرد. گوتــی:شــەلە ب ــوو؟ ڕووی ل شــەلە ب

- ئەمــڕۆ، ســەرت وەك لــە وشــكانیدا بــێ، كار دەكا، - ئەمــڕۆ، ســەرت وەك لــە وشــكانیدا بــێ، كار دەكا، 
ترســی تێــدا نییە! ڕاستییەكەشــی ئەمەیــە. دەبێ وەها ترســی تێــدا نییە! ڕاستییەكەشــی ئەمەیــە. دەبێ وەها 
بــێ. ســەر دەبــێ وەك لــە وشــكانیدا، لەنــاو دەریاشــدا بــێ. ســەر دەبــێ وەك لــە وشــكانیدا، لەنــاو دەریاشــدا 
ــەری  ــتێك چارەس ــچ ش ــدا هی ــە وشكانیش ــكا. ل ــەری كار ب ــتێك چارەس ــچ ش ــدا هی ــە وشكانیش ــكا. ل كار ب
نییــە. چــارەی ئێمــە، وەك لەبــەر دەســتماندا بــێ وایە. نییــە. چــارەی ئێمــە، وەك لەبــەر دەســتماندا بــێ وایە. 

درۆیــە! پووچــە! جیهــان جیهانێكــی بــێ چارەیــە. درۆیــە! پووچــە! جیهــان جیهانێكــی بــێ چارەیــە. 
گوتم:گوتم:

- شــتی وا نییــە یاكامــۆز. جیهــان چــارەی هەیــە. - شــتی وا نییــە یاكامــۆز. جیهــان چــارەی هەیــە. 
مرۆگــەل چارەیــەك بــۆ جیهــان دەبیننــەوە.مرۆگــەل چارەیــەك بــۆ جیهــان دەبیننــەوە.

ــەو  ــكانیدا ب ــە وش ــدی ل ــوڕم . ئی ــژی ك ــەی ب ــەو - ه ــكانیدا ب ــە وش ــدی ل ــوڕم . ئی ــژی ك ــەی ب - ه
جــۆرە بیــر لــە شــت دەكرێتــەوە. لــە دەریاشــدا جــۆرە بیــر لــە شــت دەكرێتــەوە. لــە دەریاشــدا 
ــە،  ــەوە. هەڵەی ــێ بكرێت ــری ل ــۆرە بی ــەم ج ــێ ب ــە، دەب ــەوە. هەڵەی ــێ بكرێت ــری ل ــۆرە بی ــەم ج ــێ ب دەب
بــەاڵم بــا ببــێ. هــەر، هەمــوو دەم دەبــێ بــەو جــۆرە بــەاڵم بــا ببــێ. هــەر، هەمــوو دەم دەبــێ بــەو جــۆرە 
بیربكرێتــەوە. خەریــك بــوو شــتێك بڵێــم، دەســتە بە بیربكرێتــەوە. خەریــك بــوو شــتێك بڵێــم، دەســتە بە 
جگەرەكــەی هەڵبــڕی، ئامــاژەی بێدەنگبوونــی كــرد، جگەرەكــەی هەڵبــڕی، ئامــاژەی بێدەنگبوونــی كــرد، 
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ــەوەی  ــەوە هەڵواســرا، ئ ــە قوالپەك ــووم، ب ــەوەی وســكت ب ــەوە هەڵواســرا، ئ ــە قوالپەك ــووم، ب وســكت ب
پێنــج  پێنــج (   )66( پەڕەســێلكەیەكی  ماســییە  )گرتبــووی  پەڕەســێلكەیەكی  ماســییە  گرتبــووی 
شــەش كیلۆیــی بــوو، پێم وایــە بیری لــەوە دەكردەوە شــەش كیلۆیــی بــوو، پێم وایــە بیری لــەوە دەكردەوە 
بــەالی كەمــەوە دەییــەك بــێ. تۆڕەســەتڵەكەی  لــێ بــەالی كەمــەوە دەییــەك بــێ. تۆڕەســەتڵەكەی  لــێ 
دا، ماســییەكەی بــۆ دواوەی بەلەمەكــە هاویشــت. دا، ماســییەكەی بــۆ دواوەی بەلەمەكــە هاویشــت. 
ــردم وەك  ــردەوە. ســەیرێكی ك ــازە ك ــەی ت ــردم وەك پێخۆرەك ــردەوە. ســەیرێكی ك ــازە ك ــەی ت پێخۆرەك

پێــم بڵــێ قســە بكــە بزانــم. گوتــم:پێــم بڵــێ قســە بكــە بزانــم. گوتــم:
- ئــێ، خەریــك بــووم چــی بڵێــم؟ شــەلە.. یــان، - ئــێ، خەریــك بــووم چــی بڵێــم؟ شــەلە.. یــان، 

ــاوە.؟  ــە دەریاییەكــە دان ــۆ مەل ــاوە.؟ پرســەت ب ــە دەریاییەكــە دان ــۆ مەل پرســەت ب
لە پێشدا سەری خۆی نیشان دا، گوتی:لە پێشدا سەری خۆی نیشان دا، گوتی:

ــر  ــێ، پی ــۆن دەب ــی ســەر، ك ــی دەڵێ ــەوەی پێ ــر - ئ ــێ، پی ــۆن دەب ــی ســەر، ك ــی دەڵێ ــەوەی پێ - ئ
دەبــێ، تەنانــەت بــەر لــەوەی مــرۆ بمــرێ دەشــمرێ.دەبــێ، تەنانــەت بــەر لــەوەی مــرۆ بمــرێ دەشــمرێ.

ئەوجا دڵی پیشان دا:ئەوجا دڵی پیشان دا:
ئەوەی كۆن نابێ، كەم نابێتەوە لێرەیە.ئەوەی كۆن نابێ، كەم نابێتەوە لێرەیە.

پیــرە پیــاو بێدەنــگ بــوو، پیــاوی چــون بــارووت، پیــرە پیــاو بێدەنــگ بــوو، پیــاوی چــون بــارووت، 
ئــەو پیــاوەی لەنــاو دێــدا كــەس خۆشــی نــاوێ، ئــەو پیــاوەی لەنــاو دێــدا كــەس خۆشــی نــاوێ، 

ــێ. ــێ نای ــی پ ــەس كەیف ــێ.ك ــێ نای ــی پ ــەس كەیف ك
گوتی:گوتی:

كــە تەرمەكەیــم لێــرە دۆزییــەوە گریــام، ئــەوە كــە تەرمەكەیــم لێــرە دۆزییــەوە گریــام، ئــەوە 
نەبــوو تــۆ، پێشــتر لــە هاتنەوەمانــدا بــۆ ڕاوەماســی نەبــوو تــۆ، پێشــتر لــە هاتنەوەمانــدا بــۆ ڕاوەماســی 
ــووم.  ــۆش ب ــە نەخ ــش ئەوهال ــووی، منی ــۆش ب ــووم. نەخ ــۆش ب ــە نەخ ــش ئەوهال ــووی، منی ــۆش ب نەخ
بــێ ئــەوەی ماســی بگــرم گەڕامــەوە. هەمــوو الیەكــم بــێ ئــەوەی ماســی بگــرم گەڕامــەوە. هەمــوو الیەكــم 
داهێزرابــوو. چوومــە ماڵــەوە نووســتم. بەیانــی دەمــم  داهێزرابــوو. چوومــە ماڵــەوە نووســتم. بەیانــی دەمــم  
وەك ژەهــری تێــدا بــێ وابــوو، وەئــاگا هاتمــەوە. وەك ژەهــری تێــدا بــێ وابــوو، وەئــاگا هاتمــەوە. 
دۆاڵبەكانــم تێكــوەردا، وەك لــە دەرمانێــك بگەڕێــم، دۆاڵبەكانــم تێكــوەردا، وەك لــە دەرمانێــك بگەڕێــم، 
ئــەم برنجۆكــەم دیتــەوە و بــەكارم هێنــا. بــە قامكــە ئــەم برنجۆكــەم دیتــەوە و بــەكارم هێنــا. بــە قامكــە 
یەخــەی  لــە  ڕەشــەكەی  كااڵ  چەنگاڵەكانــی  یەخــەی وەك  لــە  ڕەشــەكەی  كااڵ  چەنگاڵەكانــی  وەك 

ــی: ــا. گوت ــاو دەری ــە ن ــی دای ــدەوە، فڕێ ــی:هەڵتەكان ــا. گوت ــاو دەری ــە ن ــی دای ــدەوە، فڕێ هەڵتەكان
- ئەمــەش جۆرێكــی دیكــەی شــێتایەتیمان، داخــۆ - ئەمــەش جۆرێكــی دیكــەی شــێتایەتیمان، داخــۆ 
دەریــا وامــان لــێ دەكا، چییــە؟ ئــەم شووشــەیە دەریــا وامــان لــێ دەكا، چییــە؟ ئــەم شووشــەیە 
ــە  ــە بكــەرەوە. عەرەقمــان لەنــاو فنجــان كــرد، دڵۆپ بكــەرەوە. عەرەقمــان لەنــاو فنجــان كــرد، دڵۆپ
بریقــەدار،  بەربــووەوە  چاویــەوە  لــە  بریقــەدار، فرمێســكێك  بەربــووەوە  چاویــەوە  لــە  فرمێســكێك 
ــۆی دا. ــینەی خ ــە س ــەدا. ل ــاوە بۆنتیژەك ــاو ئ ــۆی دا.بەن ــینەی خ ــە س ــەدا. ل ــاوە بۆنتیژەك ــاو ئ بەن

گوتی:گوتی:
ــە  ــە ك ــی ئەوانەی ــە، دڵ ــی ئێمەی ــە، دڵ ــەم دڵ ــە - ئ ــە ك ــی ئەوانەی ــە، دڵ ــی ئێمەی ــە، دڵ ــەم دڵ - ئ

نوقســانە.  نوقســانە. تەختەیەكیــان  تەختەیەكیــان 

پەراوێز:پەراوێز:
))11( نیشان: ناوی شوێنە.( نیشان: ناوی شوێنە.

))22( كۆلیــۆز: جــۆرە ماســییەكی دەریاییــە درێژییەكەی ( كۆلیــۆز: جــۆرە ماســییەكی دەریاییــە درێژییەكەی 
3030 –  – 3535 ســم دەبــێ، لــە دەریاكانــی ڕەش و ســپی  ســم دەبــێ، لــە دەریاكانــی ڕەش و ســپی 

ــتدا دەژی.   ــتدا دەژی.  ناوەڕاس ناوەڕاس
مەیخانەچییــە  بــە  بــووە  وشــەیەك  باربــا:  مەیخانەچییــە (  بــە  بــووە  وشــەیەك  باربــا:   )33((

گوتــراوە.  گوتــراوە. ڕۆمییــەكان  ڕۆمییــەكان 
))44( کناڵــی: واتــە خەنــاوی، هەروەهــا واتــای دیکەشــی ( کناڵــی: واتــە خەنــاوی، هەروەهــا واتــای دیکەشــی 

هەیــە، لێــرەدا ناوی شــوێنێکە.هەیــە، لێــرەدا ناوی شــوێنێکە.
))55( یاكامــۆز: وشــەیەكی یۆنانییــە، واتــە بریقــەی ( یاكامــۆز: وشــەیەكی یۆنانییــە، واتــە بریقــەی 
شــەوانە كــە لــە جوواڵنــەوەی ماســی، یــان ســەوڵ لێــدان شــەوانە كــە لــە جوواڵنــەوەی ماســی، یــان ســەوڵ لێــدان 
لــە  ڕووبــار و دەریــادا پەیــدا دەبــێ... هەروەهــا گیانەوەر لــە  ڕووبــار و دەریــادا پەیــدا دەبــێ... هەروەهــا گیانەوەر 

»یــان مــوور« ێكــە شــەوانە ڕووناكــی دەدا.»یــان مــوور« ێكــە شــەوانە ڕووناكــی دەدا.
))66( ماســییە پەڕەســێلكە: »نازانــم ئەگــەر ئــەم نــاوە ( ماســییە پەڕەســێلكە: »نازانــم ئەگــەر ئــەم نــاوە 
لەكوردیــدا هەبێ، ناچار وشــە بە وشــەم لــە توركییەكەوە لەكوردیــدا هەبێ، ناچار وشــە بە وشــەم لــە توركییەكەوە 
وەرگێــڕا«: جۆرێكــە لــە ڕەگــەزە ماســییەكی بەتــام، وەرگێــڕا«: جۆرێكــە لــە ڕەگــەزە ماســییەكی بەتــام، 
ــووراوێكی  ــەرەوەی س ــی س ــە و ڕەنگ ــی درێژكۆل ــووراوێكی باڵەكان ــەرەوەی س ــی س ــە و ڕەنگ ــی درێژكۆل باڵەكان

ــە.  ــە. زۆر جوان زۆر جوان

سەرچاوە:سەرچاوە:
SAİT FAİK ABASIYANIK – Alemdağ›da SAİT FAİK ABASIYANIK – Alemdağ›da 
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