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Wendoxê delalî ma bixeyr dî,

Ma bi hûmara xo ya dîyine, reyna 
mêmanê şima yê. Destpêk de ma wa-
zenê keyfweşîya xo seba eleqeyê şima 
îfade bikerê. Xeylê rexneyê bifeydeyî 
seba hûmara verêne ameyî kerdene ke 
ma do teqez înan ra îstifade bikerê. Çi 
musbet çi menfî, rexne nîşaneyê ele-
qedarî yo. Û kirmanckîya ma zî ewro 
muhtacê eleqeyê şima ya.

Na hûmara dîyine, hetê tedeyîye ra 
a verêne ra hîna zengîn a. Na hûmare 
de ma ca danê şîîranê Omer BARASI, 
Dilo BARGIRAN, Newzad VALÊRÎ û 
Bedirxanî. Nê di şaîranê verênan, verê 
cû bi şîîranê xo yê weşan xelata Kovara 
Vateyî girewta. Sey wendoxî, ez bi xo 
zaf keyfweş a ke şaîrê ma yê ciwanî yê 
sey nê embazan roje bi roje zêde benê, 
xeznaya hîsanê xo tehwîlê ziwanê ma 
yê vileçewtî kenê. Bi ê hîsan û bi nê zi-
wanê şîrînî pirdêk mabênê ma û înan de 
virazîyeno. Pirdêkê heskerdiş û fehm-
darîye. Reyna Newzad Valêrî bi şîîrêka 
xo na hûmare de beno mêmanê wen-
doxan ke meseleyêkê a mîtolojîkî ser o 
munita. 

Hîkayeyê na hûmare yê Îdris YAZAR 
û Zerrweş XODÎyî yê. Nê di embazan 
ra Îdrisî seba şîîre û Zerrweşî zî seba 
hîkaye verê cû xelata Vateyî girewta. 

NUŞTEYÊ EDÎTORÎNUŞTEYÊ EDÎTORÎ
Waştişê ma o yo ke bi xebatanê winayênan, hîkayeya kirmanckî zî do game 
bi game avêr şêro. Averşîyayîş bi xebate beno, coka heme tewir lebat û cerebî 
seba nê ziwanî muhîm ê. 

Na hûmare de Alî Aydin ÇÎÇEKî hîkayeyêka Yilmaz GUNEYî tirkî ra açar-
naya kirmanckî (zazakî) ser. Alî bi serran a kede dano folklor û edebîyatê kir-
manckî. Beşdarîya ey na hûmare de keyfê ma ard.

Heya embazêne, herênayoxê malê bazarê kesadî.

Seke şaîr zî vano “Dewran o, no dewr dewrê verganê vêşanan o.” Şert û 
mercî çiqas çetin benê wa bibê, destê ma caran xebata ziwanî ra nêbeno. Ko-
vara Herdî meyweyê nê zîhnîyetî, netîceya nê hesasîyetî ya. 

Ma reyna nuştox, şaîr û heme amadekaranê na hûmare rê zaf sipas kenê.  
Labelê tewr zaf sipasdarê şima yîme ke şima ma tena canêverdayî, bi eseranê 
xo hûmara dîyine şên kerde. Hêvîya ma a ya ke şima na hûmare biecibnê û 
hûmara hîrêyîne de ma tena canêverdê. Heta hûmara bîne bimanê weşîye de, 
bê kirmanckîya şîrîne memanê. 

Ugur SERMÎYAN
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Silav û rêz hêjayên ezîz,

Em bi hejmara xwe ya duyemîn li pêşberî we ne. Di vê 
hejmarê da ji her sê awayan jî berhem hatine pêşkêşkirin, 
heta rexneyê bigirin tê da heye. Bi taybetî beşa me ya “kir-
mancî/zazakî” bi berhemên vê hejmarê berfirehtir û bihêztir 
bûye. Lê vê dorê di beşa helbesta kurmancî da tenê du heb 
berhem hatine şandin, ev rewş dibe ku yek ji encamên teherê 
“rexne-li-berheman-girtin”a me bibe. Dibe ku berhemdêr jê 
aciz bûye loma naşîne, dibe ku wî/wê em hêjayî vê rastîyê 
nehesandibin, gotin û hewla me qîmlêker nedîtibin, herwi-
ha sedem çi dibe bila bibe em vê şêwazê ne ji bo kêfxweşî û 
aşbûna tekane ya ji nava xwe bi kar tînin; lê belê seba rê û 
dirbeka teze li me xweş bike ye ew; û helbet em hewl didin 
ku “bikêrhatî” bibe. 

Çi çax ku em tînin berheman şîrove dikin, tekane û 
girîngtirîn gotina me ya pêşîn “nav na, naverok!” e, yanê 
berhema ku hatîye şandin tenê heye, pê ra fikir û ramanên 
me yên pêkveyî ku ji hewla têgihîştin û şîrovekirinê pê ve ne 
tişteka dinê ye…

Berhemdêrek dikare vê pirsê jî bike: “Pêdivî pê nîn e ku 
her keseka/î kovarê dixwîne, tevî navê min rexneya li min 
hatîye girtin bêyî ku berhema min di kovarê da hebe bixwîne 
ku di eslê xwe da ji xeynî navnokirinê tiştek nîn e!”. Lê, di 
vê derê da ev bîr û pêdaçûna tê ji-bîr-kirin ku ew jî ev e: 
“Berhem ji hêla me û afirînêr ve tê zanîn û yên ku pêbaldar 
herwiha em in û em bersivên xwe bi vî awayî dayînê çêtir 
û qenctir dihesînin, helbet di çarçoweya armanca me da ye 
ev teher.” 

Bi vî qirarî hinek tiştên girîng dersînorî/derbîrî dimînin 
di bareya wê ramana navborî û anegorî berhemdêran jî du 

pirs derdikevine holê.  Ya yekem ji bo yên ku teze dest bi van 
beşan dikin e û ya duyem jî ew kesên “rê û rewişt” zana, wate 
“rewşenbîr” in. Koma sivte dibe ku ji dîtina navê xwe yê bi vî 
awayî bêhnçikîyayî bibe, lê berovajî wê bîr û boçûnê ev yek 
ji bo pêşketina hunerî pêwîst e bi raya me. Yanê ev qada bi 
rastî jî di hewla dabînkirina cîyekî ye ji bo wan kesan, loma 
me gotibû ev der mal e û ya we ye. Koma duyem jî dibe ku 
navê xwe tevî yên teze-destpêkirî  wekî “asta min û wan ki-
rine yek û ev heqereteka mezin e bo min, ya rast nav-li-ber-
çavan-reşkirin e/berhem reşkirin e!”yê bifikire, lê ev jî pê da 
xeletî ye, kokpûçî ye. 

Mebest ew e ku yên navdar jî, bi bihîstina hin dengên ku 
xwedîreng pê bawer dikin “cîyawaz û pêdivîpêheyî” ne, bi-
zanibin ku ev tenê hewla li dû peydakirineka çemk û fera-
seteka dîtir e, ne ku navnokirineka şexsî.  Em tenê li dû wê 
tişta razber ya ku bi “pêşketin/pêtbûn/xweşbûn/nûbûn”ê tê 
pênasekirin in. Xwe jî em hê vî teherî diceribînin, em dixwa-
zin ku ev der bi qaydekî dinê bibe cihê “danûstandin/rexne/
peydakirinên cihê/rêxweşkerî/serkeftinê” û heke pêşnîyazên 
we yên bipêşxistêr hebin keremî gmaila me bikin, em he-
masa seba bihîstin û xwendina “rexneyên pak û bi hêz û ne 
derî mijara me” li vir in, heke hûn rexneyên xwe tevî dosyeya 
wordê birêkûpêk bişînin, em ê gelekî bextewar bibin.

Bo qewlê axirîyê, em hew qas meriv li hev civîyane û keda 
xwe dirijînine li vê cihokê ku xurttir bikişe û helbet lazimî pê 
hebe “em ê bi dilrihetî û bi dilniyazî pifî ewran jî bikin ☺” 
dibêjim û xatirê me ji we dixwazim heta hejmareka dinê,

Her xweş û geş bibin.

Mahsûn REŞÇELAN

NIVÎSA EDÎTORÎNIVÎSA EDÎTORÎ
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HELBEST ÇI YE? | TENGEZAR MARÎNÎ

Eger em bixwazin, pênasîna vê peyvê bizanin, pêdivî ye em vegerine binge-
ha peyvê û ji ku hatîye. Mebesta min li vir ne peyva kurdî, belê peyva “POEZÎ” 
yê ye. 

Bingeha wê ji zimanê Yewnanî ye, weke nîşanekê ji bo şêweyê hunerê, ew 
bi ya alîkarîya nîgaşî û fantazîya şêweyê, derbirînê di zimanî da pêk tîne, da ku 
yê xwîner yan jî guhdêr jê serpêhatîyên cîhanî û wateyan têbigihe.

Poezî poezî ye, wate helbest helbest e, ji axaftin û rewanbêjîyê pir cuda 
ye, ARMIN ERLINGHAGEN (https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/han-
dle/18452/6564/peukert.pdf?sequence=1)

Serederîya di gel vê têgehê, pêdivî ye nivîskar/xwîner li xalên ciyawazîyê û 
taybetmendîyê bigere û yek ji van xalan ew e: Helbest bi alavê xwe yê sereke, 
ku pala xwe dide nîşan û simbolan, peyvan ji wateya xwe ya ferhengî derdixe û 
berev zimanekî mişt ji wêneyan û wateyan diçe. 

Zîrekîya bikaranîna wan nîşanan, hêza derbirînê û hêza wergirînê biyav û 
dûrahîyên nû werdigirin. Helbest/POEZÎ di rêya bikaranîna zimanê simbolîk 
da di derbirînê da, çarçeweya rêyên normal têper dike.

Di zimanê kurdî da jî ji du kîteyan pêk tê: Hel/Best.

Hel bi wateya helbûn, kelbûn, rabûn, hişyarbûnê.

Best: Strana sivik ya govendê. Girêdan(Ev ta bi vê darê ve bestîye), 3 best 
di navbera Tirbespî û Dugirê da hene, wate rêyên vekirî lê serdekaş jî, yan jî bi 
wateyeka din lerizîn. Wate, formek ji nivîsînê yan gotinê, “deng“ gelekreng û 
pirliv be.

Helbest ew rastîya di nav bedewî û ciwanîyê da. Helbest di çarçeweya 
deqekî da ye, berhemdarîya wê helbestkarîya cur bi cur e. Li vir em têne baxê 
heyber/tekstê helbestî. Li gor Aristoyî sê şêwe ne:
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“Drama, destan, lîrîk yan jî stran.”[Poetik (Aristote-
les)].

Helbest, heybereka ji gelek kodan pêk tê, rêbazan bi 
lêkdanên nû, metafor û nîşanên nû bi kar tîne, ji bo derbirî-
na hest û nestan û serpêhatîya di veguhestina peyv, hevok û 
ramanan da. 

Helbest zimanekî bi kar tîne, ku forma hundirîn û 
derve xwe ji axaftina rojane cuda dike. Helbest rolekê 
dilîze, ku ew atmosfêr/feza/space yên sîmantî/watedarî di 
nêrînên dîrokî da, ku helbest rolekê dilîze, dîyar dike. Ev 
pirs her dem xwe li dor karê hunerî dipêçe û pê ra dikeve 
diyalogekê. Helbestkar li vir dibe danêrê zimên û li ser wê 
bingehê “ez“a helbestî di pêvajoya heyber/tekstê da dikeve 
têkilîyeka germ bi “tu“yê ra. Wate, helbest/tekst dibe ba-
beteka çavlênekirî. 

Bo nimûne, helbesta helbestkara Elmanî Monika 
Rinckê:

(https://www.lyrikline.org/de/gedichte/es-war-vor-
bei-1836)

Bi dawî bû- bê guman havîn bû

roj tenê dijberîyê nas dike

û cihê ew çû, çû.

Ji yekşemê pir sartir bû, lê

dema wê nehatîye - çi ronahîyeka seyr e,

ku ji me xwe dirêj kir, û perawêz 

goşeya rast hilbijart, sîberên hişk

geometrîk e– bi yasayan pêçayî ye

Bi giştî havînê bû– bendewareyê wê 

Rêzdar doktor Benn hîn jî xwe davêje

gulên qalind ji binî ve –
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Helbest li gor Manuel Bianchiyî ev e: 

“Ez helbestê mîna nêrîneka li cîhanê, ne ku derbirîna 
hest û nestan e, lê bo min mîna foto-kişandereka baş.“ 

Di helbestê da rîtm, serwa, terazû, pêkanîna kîteyan, 
peralêlîya di nav regezên hevokê da, bingeha hevoka azad, 
simbol, “nîşan“, rengdêr, wêne, pend, metafor bi kar tên 
û berê wê bo hişmendîyê û giyanê mirovî ve tête danê, ku 
kela hest û nestên wan bilind û germ dike û hêzê dide xeya-
la mirovî da ku kar bike.

Ziman di helbestê da, elementê sereke ye, ew e yê wat-
eyê û hêza şîrovekirinê dihûne, ew jî di rêya wêne, raman û 
hizrê da. 

Ev hemî komek zanebûnê ji bo serederîya di gel babetan 
bi helbestkarî dide.

Helbest ziman û serborîyên wî çalak dike. 

Helbest babetên sereke yên mîna evîn, mirinê bi kar 
tîne; lê, zêdebarî wê jî babetên mirovane /civakî bi kar tîne. 

Berê dikarîbû bersiv bidana, lê niha bersiv û peyam û 
erk bargiranî ne bo helbestê...

Eger mirov bixwaze, helbestên ji bo demên kurt binivîse, 
dê ji bo kêfa cemawerê bîne binivîse.

Helbest derbirînek e li dor serborîyên hundirîn û ser-
pêhatîyên helbestane yên kesayetîyê digere.

Helbest mîna heybereka hunerî ciwanî ye, lewra helbest 
pişta xwe bi rêbaza zimên, dirûvê wî û pêkhatîyên hunerî 
germ dike. Helbest ji bo hin kartêkirinên taybet, mîna 
jîwarî û pesin, perwerdeya olî û rewiştê, dikare beşa hunerî 
têk bide. Bi demê ra, şêweyê serederîya di gel helbestê 
hatîye guhertin. Girêdanên karê hunerî di helbestê da girê-
dayî xeslet û têgihiştinên taybet yên helbestvên in.
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Warê helbestê û qada rastîyê, ya bi hev ra têkildar in 
û di heman demê da jî di gel hev naguncin. Ew bi dûrahî 
û biyavên peyvê ra diguncin. Bêguman, helbest pêkoleka 
wêrekane û dîtbar e, xwedana nêrînekê ye, ku dixwaze bigihî-
je asoyeka neçavlêkirî. Atmosfêr û asoyeka lê nayê pesindan.

Helbest û cîhana helbestê alternatîvên me yên dawî ne, û 
warê me yê dawî ye, ji mana me ya mijane ra.

Helbest çend çirûskên hûr in di cihekî tarî da. 

Erkê xwîner e jî, wan çirûskan di xeyala xwe da bike 
rêyekê û ji nav tarîyê derkeve.

Di dawîyê da: “Helbest pêkoleka derbirînane ye ji bi-
karanîna zimanî, bizaveka bive û fundemetal e. Hemen 
hemen şopandina xeyalê ye, pêkola bidestxistin û zeftkirina 
sîberî ye.“ 

Helbestkarê Arjentînî Roberto Juarroz, 

“Armanca helbestê ya sereke herifandina peyvan e, ta 
radeya neyên şîrovekirinê. helbest hunereka zimanevanî 
ye. Nirxê helbestê di wê derê da ye, ku karîye yekîneyên 
ekolojîk û têkilîyên di navbera aheng/rîtm û lêkdanê da di-
yar bike û li nirxên dengan yên derbirînane/ expresiyonîst 
bigere.

Helbest her dem dikare dilê mirovî têxe nava zincîran 
û bihingive hişê wî, hiş çalak bike û berê wî bide afiran-
dina pirsan. Di helbestê da, metafor, simbol, wêne, xeyal 
hene. Hem ji hêla erkê ve jî helbestkar serderîyê di gel zatê 
xwe yê hundirîn û giyanê mirovahîyê, xweşî, seks, jiyana 
sofîzmê û giyanîyê dike, dixwaze bi ser dema buhurî bikeve. 
Li vir xwîner/nivîskar ji Hermeutîka û şîferkirina helbestê 
pir sûdê werdigire. Xwîner jî nehênî û razên xwe radestî 
heyber/texta helbestî dike û di pirsên xwe da, nêrîna xwe ya 
taybet derdibire.“    

(Lyrik der Deutschen Postmoderne, Prof. Dr. Şelîko Ua-
novic, R. 9, Osijek 2012.).
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JANÊ ZERRÎ

Dilo BARGIRAN

1.
Na qîrîya çendin a çingena mezgê mi de
Sey dirrike pêşîyena ruhê mi ro
Wexto ke ez xo têw dana, gonî çilkena rîyê erdî
Dima rêça dilopeyan ra pîyareyêk virazîyena
Ad û wad bo
Homayî ra nizdî tîtikê koyan de gêrena ez
Û heme hîsanê xo eşkawena
Bi hîkmet feselnena
Newe ra derzena 
Rojî ganîyan rê, şewe merdeyan rê bermena

2.
Mi leteyê nanê xo yê peyênî morceleyan rê ferikna
Xezalan destanê mi ra sole lîşte
Perperikan lewanê mi ra awe şimîte
Ez zana
Kermê harî zereyê merdiman kojenê
Wa bo
Mi kerreyî bestî pîzeyê xo ser o
Mi va ez neçîrwan a
Tena seydê guneyan kena
Ax sipî û sîya kewtê têmîyan
Çira mîlçikî tayî keyeyan ser ra nêfirenê
Û çira gonîya xozan hende erjan a
Mi va çimanê xo tarî ra pak bikê
Mi va berê behiştê xo akerê
Mi va û ruhê mi de çîyêk qerifîya

3.
Ez heme bajaran ro vîyarta
Dewan ro û mezrayan ro
Mi kuçeyî peymawitî
Zifqêra beran de rêça xo ca verdaya
Sey şewşewokan quncik bi quncik gêraya
Kes mi rê nêbi sitar
Janê zerrîya mi bîyo xedar
Ez zana 
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Wext heme birînan weş nêkeno
Sey camî 
Sey esteyê qorî
Eke şikîyayî, pê nêdusîyenê

4.
Wisar ame
Xoza xo kerde newîye
Gan herikîya her çî bi candar
Ez a reben sey qilancika perşikitîye
Bi nequra xo kerm û kêzan dir lej de ya
Ez acîz a xo derman kerdişî ra
Cey ez mar nîya ke verîya xo bifîna
Yan dilbêre nîya tole bierza
Sey yew kokimî nîdarîya gora xo kena
Reyayanê dara wişke ro çem biherikîyo çi fayde
Gil û gilçeyê ci puyayişî ra nêxelisîyenê

5.
Gama ke şewe ez kerda virara xo
Û asmên bi hêrs, xo kerd meqlub 
Mi dîyî cehennemê na dinya 
No qewxeyo çendin o 
Nê şûr û şimşêrî dişmenê kamî yê
Binê simanê estoran de xeyalê kamî vay dîyenê
Çira leşkerî zerrîya xo de lej nêkenê
Ax, her kes verî cû qatîlê xo yo!
Her cellad tewr verî xo darde keno
Roşnê çimanê şima birişê

Dest û lingê şima biqerifîyê
Kundo kor keyeyê şima de biwano 
Mi va û bi mîlyonî estareyî virisîyayî

6. 
Hetanî nika çend herfê mi kêmîyayî
Cey ti zana
Kamcîn şîîra qedexîye de fermanê mi vejîyayo
Vateyê mi halumê çend tifingan de hepsî yê
Cey ti zana
Ad û wad bo
Tîj û aşme şahid bê
Tena dest û lingî diyenî kelemçeyî ro
Û ez şîîran wanena
Hêvîyan xemilnena 
Asîman de firnena
Beno ke çimanê domanan de halîn bivirazê

7.
Ez bengînê hostayê çekuyan a
Bengînê qelem û hubrî ya
Ke bezreyê xo zerrîyan de ramenê
Bê lome, mi çend lewî nayî destanê lerzokan ra
Û bulîşîya rêça risipîyan dima
Gama ke awirê xo tadayî bi mi
Ez virar şîya roşnîya tîje ro
Û mi zana
Zerrîya tayî kesan qet nêmirena
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Germahîya biharê hatibû û di nav zozanên gundî da 
digerîya, li binê dara tûyê ramûsana evînê li enîya dilrevîna 
xwe datanî û ji hemû rengên gulan gurzek gul berhev dikir 
ta ku bide dêya xwe.

Tevî şivanên gund taştê dixwar, li awazên bilûra dostê 
xwe guhdar dikir û stranên Cemîl Horoyî li ser banîyê 
xanîyî digotin ta ku gund hemû serxweş bibe. Diçû bêrîyê 
rastî bêrîvana xwe dihat çav jê ra diqirmiçandin û tevî hev 
teleme dixwerin. Her tişt bihar bû û ji çêja şahî û aramîyê 
bû, dengê zarokan li qada gund bilind dibû û simfonîyên 
bilbil, çûk û hemû balindeyan dest pê dikirin. 

Lê ji nişka ve ewr li ezmên kom bûn, nîşana zivistaneka 
sar û bi qeşe da bê ku li bejna bihara aştîyê binihêre. Toza 
tirsê, agirê mirinê, topebaranên komkujîyan û çemê xwînê 
bi hev ra bûne yek ta ku xemla welêt bikin kirasê mirinê.

Kerîyên bazan guh dane qêrîna zarên azadîyê û li her alî 
darên aştîyê li ber xwe dan, pir û pir gor hatin kolan û sibeh 
bûne êvar û êvar jî pirtir tarîtir bûn.

Ferat weke hemû hevalên xwe ketibû nav bahoza şer û li 
derdora wî yek li pey yê din şehîd diket, gava dor hate wî ji 
nişka ve dît kesek wî dilivîne û bi qêrîn dibêje:

- Ferat qurbano rabe rabe.

Bi matmayî Ferêt pirsî:

- Bêrîvan em li kû ne û çi heye tu ewqas diqêrî?!

- Wax li minê wax, rabe qurban rabe bes e xewnan 
bibîne em li penagehê ne û firteneyeka mezin hat konê pir 
kesan hilweşî û va ye yê me jî av hate binê me û kon dê bi 
ser me da hilweşe.

Bayekî sar kete laşê Ferêt, bi alîkarîya çov û hevjîna xwe 
bi kulekî ji binê konî derket.

QEŞE | MÎDIYE BEREKAT
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ez kitabêkê bêherfî mîyanî ra qisey kena
kitabêkê puyayeyî mîyanî ra

mi paştîya xo nêşanaya cayêk
û ez çewî rê nêbîya havilêk
bêvengîya şewanê dergan ra nesilîyaya ez
vengê mi xo sawito şeqê henaran,
herra zîyaran, dêsanê bajaran…
kilan mîyan de çemçulik besto vengê mi

ez kitabêkê bêherfî mîyanî ra qalî kena
kitabêkê dirateyî mîyanî ra

teyr û tûr, dar û birr, kerm û kêz…
pêro dormaleyê mi de bîyî rêz
zur û raştê şima
berz û nizmê şima
tern û wuşkê şima
wa mi ra dûrî bê!
zerrîya min a darbicine de zurrîyêk
vîrê min ê eşkawiteyî de gurzîyêk
ezmanê fekê mi de
çekuyê zacilanî aliqîyayî mendê…

ez kitabêkê bêherfî mîyanî ra qisey kena
kitabêkê vîndbîyayeyî mîyanî ra

KITABO BÊHERF| OMER BARASI

rey-rey ez peyê beranê asinênan ra zî gêrena
peyê dêsanê berzan ra zî
la teber û zereyî,
binê erdî û rîyê erdî
kam name keno?
kam goreyê zerrîya xo
înan keno têmîyan?
çira persê mi bi teqizeyî
tehn kewenê yewbînan?
rey-rey ez yena ke biteqî,
ez wazena biremî..
la çi heyf ke;
ez şêrî ça,
xo zî leşa xo de kirişena!
û dima,
sey her wextî
nişeno hêrsê mi
tersê mi benî cîr
sey her wextî…
û reyna eynî hewn;
di koterê milbarîyî nişenê kiftanê mi ser
holahol nizdîyê goşanê mi benê
kotera kiftê çepî bi vengê xo yê narînî wanena;
-wext çemêko teberkerde yooo!
yê kiftê raştî bi vengêkî xemgînî vajîyena;
-sey maranê koran xo lêfîneno her çîyî raaa!

ez kitabêkê bêherfî mîyanî ra qalî kena
kitabêkê nimiteyî mîyanî ra…

 12 



-Silav birêz polîs.

-Silav.

-Min zimanê xwe winda kirîye, ewraqa xwe bidime li ku 
derê?

-Vê ewraqa windabûyîyan dagire, di vî alîyê min da derî 
heye, li wir.

-Spas dikim.

Min ewraqa xwe dagirt, çûme li ber dêrî. Min li dêrî xist.

-Teq teq teq!..

-Kerem bike

-Silav

-Silav

-Belê kerem bikin, we çi xwestibû?

-Min li derve ji memûrî ra jî got. Min zimanê xwe winda 
kirîye. Ev jî ewraqa min e.

Memûr li ser palkursîyê rûdinişt, di pişt wî da tabloyeka 
mezin, di ber wî da maseyeka gûzê, li ser jî ewraq in.

-Belê, rûnin em qise bikin. We zimanê xwe li ku derê 
winda kir? Çiqas wext di ser ra derbas bû?

-Dêya min sê çar mehan berîya vê di têlefonê da bi meta 
min ra qise dikir. Lêbelê min ji qisekirina dêya xwe fehm 
nedikir. Ez wê çaxê fikirîm ku çira ez ji vî zimanê xwe tiştekî 

fehm nakim. Ez ku diçûm dibistana seretayî, wê hingê min 
bi zimanê dêya xwe qise dikir. Niha çi bêjim?

-Niha tu çend salî yî?

-Ez bîst û pênc salî me.

-Wê çaxê deh û heşt sal in ku te zimanê xwe winda 
kirîye. Di ser ra zehf dem derbas bûye. Te zimanê xwe li ku 
derê winda kir?

-Welatê min Dêrsim e. Ez bawer dikim ku min di wê 
derê da zimanê xwe winda kirîye. Niha nayê bîra min lêbelê 
ji wir û ha ez bi zimanê xwe qise nakim.

-Himm! Min fehm kir lêbelê bes nîn e ev gilîya te. Niha 
ez gazî memûrekî dikim were tu zimanê xwe nîşan bidê bila 
ew nîşeyên xwe werbigire em lê dinêrin. Zimanên wind-
abûyî zehf in, pey ra jî em diçin di nav wan da dinêrin. 

-Dibe.

Memûrek kete hundir. Dêst da qelem û kaxez hebûn. 
Bejna wî bilind bû. Hat li ber min rûnişt. Li rûyê min 
nihêrî, çavên wî kesper bûn. Rûyê wî dikenîya; tu yê bêjî 
qey zimanê min wî dizîye, veşartîye wî qirarî ji binê lêvan 
dikenîya.

-Silav.

-Silav.

-Min zimanê xwe winda kirîye. Min got heke bibînin 

WINDABÛYÎ* | LORÎN DEMÎREL
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polîs zimanê min dibînin lêbelê heta niha em bi ser neke-
tine. Ez bawer dikim ku hûn dê bibînin.

-Hûn dizanin bîst milyon kesan wiha hatin serî lê dan. 
Wiha bîst milyon daxwazname li destê me da ne. Niha hûn 
zimanê xwe nîşanî min bidin ez binivîsim.

-Zimanê min ew qasî zimanekî delal bû. Kal bû lêbelê 
zimanekî qedîm bû. Ez çi bêjim qiseya “Xizir”î tê da hebû. 
Min ku wiha gotibû, ji çavên min hêsir dihatine xwarê. 
Destê min da av hebû, destê min ku diricifî av bi ser min 
da berdidan. Dilê min diêşîya. Xwêdanê di ser bejna min ra 
notila avê davît.

-Zimanekî delal û zelal bû. Ez ku zarok bûm min bi wî 
zimanî wisa rindik qise dikir. Çîrok, kilam û lîstik tê da zehf 
bûn. Her roj ez bi hevalên xwe ra dihatime li hinda hev me 
lîstik dilîst. Her roj tav di esmîn da dibiriqî em derdiketine 
derve, di tûrikê me da nan û pîvazên hişk; çîyayan em nas 
dikirin me jî çîya. Me ji kanîyê ava sar vedixwar, ji daran 
hirmî û alûçe me berhev dikirin; heta êvarê em dilikijîn. Me 
lîstika xwe di zimanê xwe da dilîst, nanê xwe di zimanê xwe 
da dixwar. Niha, niha destê min da tiştek tune ye. 

-Ez te zehf rind fehm dikim. Ez dizanim derdê te zehf 
giran e lêbelê niha megirî qise bike.

-Zimanê min mîna şîrê dêya min, ji min ra helal bû. De-

lal û zelal bû. Pak û spî bû. Zimanên dinê jî tu dizanî em bi 
çi derd û kulan hîn dibin. Qise, kilam û çîrok di zimanê min 
da ji min ra hema mîna şîr ji çiçikên dêya min dihatine devê 
min. Zimanê dinê wisa nîn e ku her qise derd e, kul e. Di 
ser ra şev û sal derbas bûn lê ez hê jî hînî vî zimanê resmî 
nebûm; zimanê xwe min winda kir. Qiseyên min ev qas in. 
Êdî çi bêjim? 

-Erê min nîşeya xwe wergirt. Heke tiştek ku derket ez 
xeberê didime te.

-Spas dikim.

-Spas xweş.

Ez ji wir derketim, di rê da diçûm tenê ev hal di aqilê 
min ra derbas dibû. Min gerê çi bikira çi nekira ku zimanê 
xwe bidîta. Her kes di zimanê xwe da mesûd e, tenê ez wiha 
di vî halî da me. Ya Heq çi dibe niha ev derîyê vê erebeyê 
vebe û zimanê min bikeve hundir. Ji çavên min hêsir diha-
tine xwarê. Jinikek li tehêla min rûnişt. Li min nihêrî…

-Rojbaş.*

Min keser veda.

-Rojbaş*

-Tu çima digirî?*

-Min zimanê xwe wenda kirîye.*

-Himm… Min jî zimanê xwe wenda kiribû labelê min yê 
xwe dît.*

-Tu li ku dît?*

-Welatê xwe Amed de. Ez çûm Amed li wir gerîyam. Min 
li wir dît zimanê xwe. Li ser ava Dijle…*

-Tu niha ji min ra dibeje here Dêrsimê.*

-Erê çima naçê. Ti zimanê xwe li wir wenda nekir?*

-Erê.*
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Min biryara xwe da, ew jinik rast dibêje gerê ez herime 
Dêrsimê, li wê derê zimanê xwe bigerim. Ez siwarî erebeye-
ka Dêrsimê bûm û çûme Dêrsimê. Ez ku ji erebeyê hatime 
xwarê merivek hate hinda min…

-Texsîyê dixwazî?

-Na lêbelê ez dixwazim ji te tiştekî bipirsim. Min zimanê 
xwe winda kir niha jî lê digerim ku wî bibînim. Taxekê ji te 
bipirsim?

-Belê xwîşka’m pirs ke?

-Gazîk li ku derê ye? Ez çiterî herimê?

-Ji vir ra rasterast here, di axirîya rê da Parka Zerîfayê 
dibînî, li wir jî tu ji kê bipirsî nîşanî te dide.

-Spas dikim.

-Spas xweş.

Wî merivî çiterî ku got ez wisa çûm. Hema min di 
axirîya rê da Parka Zerîfayê dît, ez çûm di nava parkê da 
rûniştim. Garsonek hat:

-Xêr hatî.

-Di nav xêrê da bibin.

-Çi dixwazî?

-Çayekê bide min.

Di nava kendan ra Çemê Muzirî1 derbas dibû. Bayekî 
1 - Çemê Munzurê yê ku li Dêrsimê ye.

hênik di pelên daran da dilîst. Çîya bilind bûn. Serên wan 
diçûne digihîştine esmîn, rehên çîyayan ji binê erdê ra der-
bas dibûn ha ha diçûn digihîştine Zagrosan, Dengê zarokan 
diket (nava) dengê teyr û turan di esmîn da belav dibû, pey 
ra bayekî hênik dihat rûdinişte porê rîspîyan. Rîspî li ber 
parkê li ser dîwêr rûniştibûn. Zarokan derdora rîspîyan 
girtibûn. Wan jî ji zarokan mamik dipirsîn.

-De bêje “Sê xwîşkên min hene gijikên hevdu digirin?”

Ji zarokan yekî bejnqalind: 

-Ez dizanim ez dizanim. Bêjim?

-Erê, bêje.

-Hêlîn.

-Na, hêlîn nîn e.

Ji zarokan yê boz:

-Pîrika min jî ji me ev pirs kiribû. Bêjim kaliko?

-Bêje

-Sêpî

-Wî bavo na, tu ji ku ra hîn bûyî!

-Rast e!

-Rast e, rast e.

-Yekî caka pirs bikî?
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-Çar kanîyên min hene, ava xwe dirijînine golekê?

-Walle ez vê nizanim. Kaliko bêje cewaba wê çi ye?

-Na walle nabêjim. Hûn bi xwe herin cewabê bibînin.

Ez ji maseyê xelas bûm, min got:

-Ez dizanim! Ez dizanim!

Kê li derdora min hebe giştî rûyê xwe bi ser alîyê min 
da zivirand. Kalikî go…

-De bêje xerîbê cewab çi ye?

-Çiçikê mangayê ye. Rast e?

-Erê wallehî rast e.

Min cewaba rîspîyî da.

Min zimanê xwe dît.

Zimanê min li wir e.

Çavê wî li rêya min e. 

           ***

Zimanê min ez hatim.

-Tu li ku mayî? Çavên min li rêya te qerimîn.

-Ez hatim. Min çavên te jî anîn. Min di rê da tek bi 
tek berhev kirin ji te ra anîn. 

Çavkanî: Lorîn Demîrel, Vîndîbîyaye, Weşanxaneyê 
Vateyî, Hîkaye,  r. 21-27, Stembol, 2014. 

*: Wateya vê nîşanê ew e ku ew hevokên pê ha-
tine kifşkirin di eslê çîrokê ya kirmanc(k)î da jî ji hêla 
nivîskarê ve bi kurmancî hatine nivîsîn. Min jî bêyî 
ku tu guherandinan li wan bifesilînim yekser anîn ew 
veguhastin.

Ji kirmanckî: Mahsûn Reşçelan
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Ez ke yew xeyal bîya mîyanê rastîya şima de

Şima xo ra rincan, xeyalan ra bêhaye bîyî.

Mi berê serran akerd ke roj newe ra akewt

Mîlçikêk perraye, darêk recifîya

Yew lajo esmer verar şî mi ra 

Va ti ça yî, kengerî pabeyê ma yê.

Şima rastîya xo de mabênê çar dêsan de

Ez gêrayoxê kengerî, raywanê wisarî 

Awirê damêrî kaş û kendal bî, 

Rayîr derg û dila, tewre dirnaye

Bext nêvurîya ez şîya, 

O şî û şî, ez zî şîya, 

Way û bira di miradê sîyayî, 

Ax nika ez yew sanik a!

Dûrî ra vengêko nimite zimîya:

Vengê pepûkî de mi defin bikerê.

PEPÛK | NEWZAD VALÊRÎ
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Şima qe goştarita lulîya ma, senfonîya 
derd û kulan xovero nêcenîyena!

M.Malmîsanij

Yew roja payîzî, hetê teştareyî bi. Rewşa 
hewayî tikê mijin bî. Nermek-nermek varan 
varayêne. Gama ke mij hetê koyî ra giran-giran 
pêl dayêne, ameyêne ver bi dewe, seke qasidê 
xeberêka xirabine bî. Vanê “Verg eyamê mijinî 
ra hes keno.” Berxikî merge de est ê çin ê nê-
zana la dewr dewrê vergan bî. Dûrî ra qeretuyê 
hîrê wasitayan asayêne la belî nêbîyêne ke çi 
yê. Seke ameyê nizdîyê dewe, bîyê belî ke di 
panzerî û yew traktor ê. Bi xirrî û gurrî re-
sayî mîyanê dewe. Înan dima zî tayê cemseyê 
eskerî. Varan ha vareno, dewijan ra tayê ha 
bananê xo çarnenê; tayê zî bi koni sifirnîyanê 
xo kewenê. Loxe çiqas gêrena qulanê aye de 
qeysî nalenê: “Çêêêx-çêxxx!” Koni hewanayîş 
û ronayîş de, “Rep-tep, rep-tep...” Çimê kamî 

HER KUÇE VEJÎYENO 
QIJKEKÎYE | ÎDRIS YAZAR

gineno traktore, konîyê xo hewa ra maneno, vengê qeysan beno sist, vin-
deno. Bi şaşkî ewnîyenê kasaya motora cite. Tekerê aye çiqas ginenê ça-
lanê rayîrî ro, bin ra awe çilkan erzena û kasa de betanîyeyî hawa kewenê, 
hewna ginenê zemînê asinênî ro. Cey zaf pêt zî nêşina, seke yew çerçî seba 
ke her kes kel-melê ey bivîno senî rameno, ramitox zî wina rameno. La 
rayîr zaf çalin o. Tekeranê traktore wina giran-giran gêrayîşê xo, dewijan 
zî bi meraq û şaşbiyayîş ewnîyayîşê xo dewam kerd. Fekê înan wina aker-
de, çimê înan zî wina gird a teqîb kerde hetanî ke vînîyê çiman ra vejîyayî, 
şiyî hetê qeza wa. Traktore rayîrê hokin û çalinî ra namîyena, hokan dana 
xo ro dewam kena. Belî yo, lajek xamê rayîrî nîyo û manevrayanê xo gore 
hosta yo. Resa meydanê qeza, yew tur da piro, tikê peyser ame, çend reyî 
pedalê gazî pelixna, sewt kerd zêde û damper giran-giran hawanîya. Hewt 
hebî betanîyeyê çamurin û gonînî kasa ra lêr bîyî kewtî serê zemînê beto-
ninî. Traktore aver şîye, meydan de hewt betanîyeyî, hewt termî mendî. 
Lajekî traktore kaş kerde yew goşe, vengê motor vindert. Cira ame war, 
varanîyê xo vet, şemsîya xo akerde, zimbêlê xo yê ke sereyê înan ra çilkê 
varanî vinderte bî, bi yew destê xo esteritî û tunika xo ra qûtîya tutinê xo 
vete. Cixaraya ke verê cû pîştebî kerde mîyanê lewanê xo û dergusnaye. 
Wexto ke lewanê xo keno tûtik, alişkê xo her di zî benê çale. Destê xo fekê 
xo ra kaş keno, alişkê ey benê pirr, fekê ey ra duman vejîyeno. Û wina 
pawit…
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Mabên ra da-vîst deqîqeyî şîyî, di erebeyê camê înan bi 
fîlmî tarî û plakayanê resmîyan ameyî meydan de vindertî. 
Bero verîn bî a, yew lezalez ame war, verê xo gocag kerd, 
şemsîya berê peyênî ser o akerde û dima ber zî akerd. No 
hereket erebeyê bînî de zî tekrar bî. Dozger û qeymaqamê 
qeza bi rîyê xo yê cidî û bi pardesuyanê xo ameyî panc 
camêrd û di cinîyan ser o pay ra vindertî.  Termê di cinîyan 
zî rut û repal bî, yew cinî derba xo meşka xo ra girewtebî 
û roqileyê aye ameyîbî teber. Herhal bi şarapnelê bomba 
wina bîbî, çike derbe zêde ra hîra bîye. Û serê gilîya her di 
çijanê aye de zî derba guleyan. Herinda gilîyanê çijan de di 
hebî qulî bîyî. Termê cinîya bîne zî sereyê xo yew nêmeyê 
ci çin bi. No zî bi şarapnel wina bîbî. Û yew derba guleyî 
zî serê binpîzeyê aye de bîye. Ê tirmanê lajekan de zî her 
yewî yew ca ra şarapnel piro ginabî, la cilê înan înan ra 
bî. Heyetê dewlete raporê xo de tayê çîyî not kerdî û vîst 
deqîqeyan mîyan de têbîyî şîyî. Şarê qeza zî raşîya, her yew 
şî keyeyê xo. Qewexaneyo ke verba meydanî de bî,  berê xo 
bî a, yew lajeko nizdiyê hewtayserrî ci ra vejîya, sereyê xo 
kelawin, şalwar û êlege piradaye bî. Tunika êlege ra saeta 
xo ya rêzilên û gilorekine vete, sereyê xo tikê çewt kerd ci 
ra ewnîya, va “Tî hele, ma nika nimajê teştareyî vîyarnenê.” 
Û bi teqiza vîyart, binê çiman ra ewnîya terman ra,  dewam 
kerd şî hetê camî ya. Yew kuçeyo ke vejîyeno meydan, ci 
ra cinîyêka extîyare ameye. A zî tikê ewnîyaye terman ra û 
xo bi xo va, “Ma xo rê şîrî heyrû, ma wextê axurî texirna!” 
Demêke kilmî ra dima yew kepçe ame termî kerdî fekê xo 
wa, dekerdî kasaya traktore. Panzer kewt vernî, traktore 
ey dima, kepçe zî înan dima na rayîrî ser, şîyî. Berdî verê 
çopgeyê qeza de bi kepçeyî yew çale kende û heme termî 
rokerdî zereyê çale, herre kerde ser, agêrayî. Seke sey heme 
rojan yew roje bîye. Her kes şî keyeyê xo û îhtîmalêko pîl 
dekewtî verara cinîyanê xo, dayîkanê xo, gedeyanê xo, yan 
zî cila xo de tena la rehet rakewtî.

***

Yew puto desserrî, serê ranzaya xo de temaşeyê serkeyî 
kerdêne. ‘Ineke çimê xo pîya nayêne, dampera yew traktore 
hawa nîyayêne û zereyê betanîyan ra termê goninî ginayêne 
betonê hîtî ro, vatêne “şelp!” Hewn ra çimê xo abîyêne ke 
ranza ya, serke yo, vengê nefesê sewbîna putan o, rakew-
tişxane yo ha tede yo. Recifîya, qirika xo de bi yew girê, xo 
nata da, weta da la nêşkîya rakewo. Têşan bî la nêewtirîya 
şêro qultêk awe bişimo. Zereyê cila xo de ronîşt, hinekê 
(çeneyê) xo vist zereyê herdosa xo, vindert. Çi bifikirîyo ke? 
Aqilê xo çi rê bireso ke? Putêko desserrî yo, se bikero ke? 
Tersa, recifîya, hetanî ke dinya roşn bîye. Nobedarî destê 
xo de bi yew çiwa ame da berê rakewtişxaneyî ro, va “Hadê, 
etudê verê arayî!” Putî ca de weriştî, kincê xo yê lêşinî xo ra 
dayî ke serê estênanê înan de xilînce tebaqa besta, tayê înan 
dest û rîyê xo şitî, tayê zî tif kerd serê engiştanê xo û sawitî 
çimanê xo ra, tikê vilênayî, tayê zî hema nêeşkayêne pakîya 
xo bikerê û şîyî sinifanê xo. Her yew cayêk de perra qeyme,  
hetanî ke yew bi yew sinife şîye arayî. Çaya qazanî bi su-
rahîyanê asinênan girewte, dekerde bardaxanê asinênan û 
bi helwaya tahînî, yew hakê şeliqnayeyî reyde werde. Dildar 
sinifa xo ra nêşî war, qet çîyek nêwerd. Ê meydanî ra nêeş-
ka hîşê xo bixelesno. Dayîka xo fikirîya, dewa xo, penceraya 
ey… Bano kemerêno ke nika vaş pa ameyo, a pencara ver 
de ronîştêne û temaşeyê zergûnîya hegayan û bostanan 
bikerdêne. Wina nê halê tersonik û neçarî de nêbîyêne. La 
zanayêne nêbeno. Reyêk ceribnabi. Yew şewe embazê xo 
top kerdbî, mişewreyê xo kerdbî û şefeq de dinya senî ke ze-
lal bîye, înan çanteyê xo pencera ra eştîbî war û xo zî dima 
êştîbî, her yew hetê dewa xo ya şîbî. La çend rojan ra dima 
bawkê înan kewtbî rey heme tepîya ardbî mekteb. Zana 
ke remayîş hewna bi destê bawkê xo apey ameyîş o. Çim-
kî dewijan vatêne, “Yaw hela în qafasizûn ra biewnê yaw! 
Dewlet nûn, awk û cila kê bida; ke vajî kê mekteb nêûnenî! 
Eni çi herûne wo yaw!” Dewijî xizan bîyî, nezan bîyî la belkî 
xo gore heqdar zî bîyî. Labelê nêzanayêne ke armancê nê 
mektebanê YÎBOyî çi yo! Û fam nêkerdêne ke Dildar heme 
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çî ra ver yew put o. Heqê ê sînayişê dayika xo yo. Gedeyanê 
dewe de ê kuçeyan ra nîyetê estorî de çiwa weniştiş o. Ze-
reyê yew teştî de xo duşan ra veradayîş o. Pencera ra biloyê 
xo vetiş û bi keyf mîze kuçe verdayîş o, yan zî biloyê xo pîya 
no û mîza xo biresno serê mereke. Û bi hîre-hîrê xo bihuyo 
ke mîza xo resnaya dûrî… La çi heyf ke wina na sinife de bi 
mile xo yê çewtî, şewan de zî ê rakewtişxaneyî de kaposê 
ke har ê, bara ey kewtî. Bi xeyalan, bi espijan, bi bermayîşî 
ciwîya. Govdeyê xo YÎBO de la hîşê xo tim a dewa dûrî de 
bî. Xo rê fikirîya, tersa. Merdim eke bi tersî ciwîya, nêeşke-
no xeyalan zî bivawo ke xo trajedya ra bixelesno. Qijkekîya 
xo nêciwîyayîş bes nêbî, no mektebo zindan bes nêbî, nika 
ey termî zî nîyayî ser. 

A roje dersa verêne Tarîx bî. Yew mamostayo derg, 
dekerde, porê xo orte ra vîy daybî bi de, zimbêlê ey sey boça 
merreyî barî û kenaranê lewanê xo ra acêr veradayeyî. Sey 
yew paşayê peyênî ame zereyê sinife. 

-Rojbaş putêne!

-Rojbaşşş mamostaaa!

-Belêêê, ma kamca de mendîbî?

-Dewreyê Cûmhûrîyetî de Serewedaritişê Mîyanênî de, 
mamosta.

-Hiii, tamam. Kitabanê xo de ripelê 28inî akerê.

Û zereyê sinife de destê xo peyê mîyaneyê xo de bestî, 
mîyanê rezan ra gêreno û vano:

“Tabî no welat, no cûmhûrîyet bi rehetîye awan nêbî! 
Zaf bedelî dîyayî. Verba pêroyê dinya kalikanê ma şer kerd! 
Dewletanê dinya bi şerî nêeşkayî zorê ma berê, la zereyê 
ma ra tayê hetkarî xo rê dîyî, enî fît kerdî ke sere wedarê û 
welatê ma parçe bikerê. Heme herêman de bi rayberan, bi 
şêxan û bi eşîretan fesadîye deviste mîyanê ma û wina kerd 
ke taqetê ma fînê. La ancî nêeşkayî nê nîyetê xo yê xirabinî 
bîyarê ca. Heme ca de serekê nê xayînan tepişîyayî û îdam 
bîyî.” Tûnika xo ra mefteyê xo vetî, tîkê kay dayî û persa 
putan ra, “Hetanî tîya yew persê şima est o?” Veng nêvejîya 
kesî ra. Hewna dewam kerd, “La nê dewletî hema zî nêvin-
dertî, tarîx tim tekrar beno. Ha şima rê hema vizêrî şefeqê 
sibayî de Leweyê Sorî de şer vejîya. Di pîlotanê kobrayan 
bi hostayîye gureyê xo kerd, grûbê xayînano ke 60 kesî bî, 
nêverda înan ra yew zî bixelesîyo, heme geber kerdî. Hewt 
tenî ardî tîya, mi dîyî. Bi ê kincanê xo yê espijinan vanê ma 
dewlete awan kenê. Ulan şima maşeyê kamî yê?”

Şî kitabê xo têsero da, sereyê zimbêlanê xo de kay kerd. 
Pencera ra ewnîya meydanê qeza ra ke yew lajeko sereyê xo 
de şaş, erdîşa xo derg, cubbeyêko derg ha piradaye camî ra 
vejîya, der û dormeyê ey de zî lajekê kelawinî, cilê înan ke-
han, her di destê înan serê meşka înan de beste, bi hurmet 
ha lajekê cubbeyinî teqîb kenê. Ewnîya putan ra û destê 
xo hetê pencera wa derg kerd, va “Ha! Nêzano şêx-mêx o, 
êdî çi ziqqum o, pêro elpençe vindertê ci rê! Nika înan ra 
çi xeyr yeno?” Ancî veng putan ra nêvejîya. Dersa verêne 
qedîyaye, wendekaran nêrdîwan ra bi yewbînan niskdayişî 
vejîyayî teber. Tayênan kerhetîye kerde, zîl cenîya. Dersa 

 20 



dîyine Resim bî. Berê sinife ro yew lajeko verçimikin, pore-
derg û pey ra beste ame zere. 

-Dembaş putêne! 

-Dembaş mamostaaa!

Verçimikê xo tikê dayî hetê çimanê xo wa, destê xo çend 
reyî kerd porê xo ra û va, “Putêne, xo rê mekteb biwanê, na 
herême zaf tepîya menda û şaro cahîl lez xapîyeno. Xo rê 
biwanê. Eke şima nêwanê, şima zî xapîyenê û to dî hedîse-
yo vizêrên…” Hîşê Dildarî de yew damper hawa kewtêne… 
Dersa hîrêyine Muzîk bî. Yew cinî ameye zereyê sinife. 
Serrê xo nêzdîyê hîris bîyî.

-Merhaba! 

-Weş be Mamosta!

Bi vengê xo yê nermekî tikê naşt-daşt ra qal kerd û va, 
“Tabî hîrê kenarê welatê ma behr o û çar kenaran de zî 
neyarî est ê. Çimê înan welatê ma de yo. Ma gereka hîşyar 
bibê. Xo rê aqillî bibê, mektebê xo biwanê. Şima belkî pê-
hesîyayî vizêrî…” Yew damper hawa kewtêne. Derse be-
dilîyayêne, mamostayî bedilîyayêne la qiseyî nêbedilîyêne. 
Gedeyî bîyî, sey heme gedeyan gedeyî bîyî û yew zî bi mirdî-
ya xo qijkekîya xo nêciwîyabî. Derse qedîyaye, etud qedîya, 
gedeyî şîyî rakewtişxane. Dildarî xo pîşt lihêfê xo ro, xo pîşt 
ranzaya asinêne ro, xo pîşt xo ro… Çimê xo pîya nayêne 
yew kasaya traktore ha hewanîyena… Şima desserrîya xo 
de caran tena ciwîyayî? Şima desserrîya xo de seba ke saeta 
rakewtişî de şima ranêkewtê, hetê nobedaranê rakewtişxa-
neyî ra saete di yê şewe de hîşyar bîyê û hetane şefeq “Çok 
Amaçlı Salon” de bi çimanê xo yê qijkekan û pilîşkinan 
veneke kerda? Seba ke şima nêeşkayî pakîya xo bikerê, hetê 
yew mudirê keçelî ra şima zopeyî werdî û destanê şima de 
rêça zopeyî vejîyeya? Şima caran termî dîyê? Dildarî heme 
çî dîbî, hewna zî înan ra vêşêrî. Rojî bi tehndayiş bîyî aşmî, 
aşmî bîyî serrî, wina şî. Dildarî mektebê xo yo verên û 
mîyanên wina qedênayî. Waşt ke şêro lîse, la pîyê ey va “Ma 

to erşawenê kursê Quranî, hem ina dinya rê havilê xo beno, 
hem zî dinyaya bîne rî.” Xora herêma Dildarî de her kes 
hîşê xo de bi yew behîşîye ciwîyayêne! Axir pîyê ey, Dildar 
erşawit kursê Quranî. Qasê panc aşman no kurs de dewam 
kerd. Mamostayanê nê kursî zî bi cetvelêke asinênî dîn 
û dîyanet dayêne gedeyan! Û nê zimbêlbarîyan zî bi eynî 
şîretan qisey kerdêne. Dildarî tey vet ke ruhê ey nê mek-
teban û kursanê şewantî nêwedareno, uca ra rema şî yew 
şaristano pîl, uca de baxçeyê porteqalan de, lokantayan de, 
awanîyan de xebitîya. Xora zafê karkeran herêma Dildarî 
ra bîyî. Tayê aqildayoxanê milqalinan ke caran karkerîye 
nêkerda, vatêne “Karker, efendîyê miletî yo!” Zemanêk ra 
dima Dildar şî eskerîye. Uca de zî şîretî mendêne yewbînan. 
Reyêk telefon de, seba ke dayika ey sewbîna ziwan nêzana, 
bi ziwanê xo aye de qisey kerdbî û seba ney qumandarêk ra 
zaf kutiş werdbî. Sey şerîdê yew filmî, vîyarte hîşê Dildarî ra 
vîyart. Fikirîya, da têver û êdî tam zana ke o qalibo ke înan 
ci rê viraşto, o qalib ey gore nîyo. Eskerîye ra dima ancî 
şaristanêke pîlî de karkerîye dewam kerde û hetêk ra zî he-
reketanê sîyasîyan de ca girewt. Dêsan de bi herfanê sûran 
tayê çîyî nuştî. Tepişîya. Kutiş werd, zîndan de mend la ancî 
zî rayîrê xo ra şaş nêbî. 

Rojêk cuya xo û rewşa welatê xo yê bindestî nuşte û sey 
yew hîkaye kovarêk de weşanaye. Hîkaye zaf reaksîyonî 
girewtî. Hîrê rojî Dildar nêame keye. Embazanê ey û keyeyê 
ey heme ca sax kerd la Dildar nêdî. Giran-giran varan 
varayêne. Seke sereyê bajarî yê goninî bişuwo. Di gedeyê 
mehla têdir keyeyanê xo ra vejîyayî. Yew laj û yew kêneke. 
Onlig piradaye yo. Resayî peynîya kuçeyî, dî ke kîşta rayîrî 
de yew çî ha erdî ser o kewte yo. Çar pelê rojnameyî ser o 
yê. Seba ke bîyê hît, pa dusîyayê. Yew term feknur ha kewte 
yo. Binê kaxitanê rojnameyî de tena porê xo yo kej û binê 
sewlanê ci yê kehenî asayêne. Gedeyî bi tersî vaz dayî şîyî 
hetê mektebî. Zîl cenîya, her di gedeyî zî şîyî sinifa xo de 
yew goşe de bi tersî roniştî. Dersa verêne Tarîx bî.

2019/Qerebegan
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Dengê Xwedê qaweyî ye

nerm û tije mîna bîrayê

Eleanor, ku ji dayîka min bedewtir e

li metbexa xwe sekinîye û diaxive

û ez jî cixareya xwe ya wekî jehrê dikêşim

kirasekî zer î leymûnî ji rengê rojê li xwe kirîye

bi tilîyên xwe yên şilik ji şûştina sênîyên hêkan birqonek

 ber bi Xwedê ve dilive

Dibêje wî! Wekî serxweşekî ku hewce nake biaxivî

ne micid e lê dilovîn e

Xwedê nêzîk e wekî banê xanîyî

tevî ku tu kes qet nizane 

nabawer im wî rû hebe,

dema ku ez şeş sal û nîvî bûm wî rû hebû

niha ew mezin e, esmîn dadipoşe

weke bêhnvedana pişmasîyekî mezin

Dema ku ez heşt salî bûm min hizir dikir mirî 

li wê deverê mîna pifdankan şiyar in

Niha kursîyê min hişk e

mîna tirsdankekî

û li derve mêşên havînê wekî koroya stranan dibêjin

berîya ku Eleanor here

jê ra bêje

wa Eleanor, Eleanor, jê ra bibêjê,  berîya mirin te biqedîne.

Wergêr: Gewher Fetah

Çavkanî: Anne Sexton, Mercies Selected Poems, r. 56, Penguin, 
2020, Britain.

JI BO ELEANOR BOYLAN A KU  
BI XWEDÊ RA DIAXIVÎ | ANNE SEXTON 
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A şewa wisarî zerrîya to de yew kozvilike biye a
Na zerrî de zî katmeyî yewna lêf daye xo ro
To dima hîrê mewsimî vîyartî Sara
Des reyî asmên ra aşme newe ra xemilîyaye

Roje newîye, dej newe
Nê şaristanê xerîbî de ez sey pepûkî naleno
Ti veng nêdana mi 
Gula ke to zifqêra ma ver de ramitebî
Mi pê hesiranê xo weye kerde
Gule ti ya, ez bilbil

Welatê mi de vamêran bêwext akerd  Sara
Ti bêwext şîya, vilê mi rişîyayî
Ez req û rut menda
Zerrî de yewna mewsîm bedelîya
Payîz Sara, payîz çend lez ame

To varanê wisarî ra zaf hes kerdêne
Varan varayêne porê to yê birîsimênî ro
Çilkî bîyêne rêza-rêza
Rişîyayêne ruhê mi ro
Eşqê to newe ra zergûn bîyêne Sara
Ax Sara! Mi sereyê xo da nê rayîran
Ez deşta Mêrdînî de bîya sereyêk genimî
Ti Arêyê Atîka de yew arêsî ya! 

Adare 2021,  Xarpêt

SARA | BEDIRXAN
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Çend wexto nê Îsmaîlê domanî fek werd û şimitişî ra 
verdayo. Şewdir ra heta şan bi hesretêka xorîne asmên de 
nîyadano. Pî û maya ci seba arêdayîşê nêrgîzan şewdir ra 
keye ra vejîyenê, tarîyê şewe de agêrenê keye.

Cîranê ci Îsmaîlî rê wayîr vejîyenê. Labelê, şayîya ke 
zerrîya Îsmaîlî de peyda bena, bena girde, ser de şona û her 
çî ra axme bena, aye ra xebera ci çin a. Tena vanê:

“Ero Îsmaîl, ero asmên ra çi est o, gî est o?” 

Maya ci zî ci ra persena, vana:

“Pîyê mi, ti çi pawenî?”

Îsmaîl qet kesêk ra sirê xo nêvano.

Rojêk Îsmaîl hêşarê ci beno ke şayîya zereyê ci êdî 
zereyê ci de ca nêbena. Şayîye rîyê ci de bena vila, rî û çimê 
ci huyenê. A qaza ke heme renganê dinya perranê xo de, 
purtanê xo de kirişnena, aye vîneno. Qaza Angute…

Şayîya domanîye; a şayîya germina ke pîlî do nêeşkê ci 
ra fehm bikerê, aye ciwîyeno Îsmaîl. Vera ê hetê ke qaze 
firena vaz dano û binê linganê ci de awe perena.

Qaza Angute, hêgayo ke hîna awa zimistanî tede nêbîya 
ziwa, ey de nana ro; mabênê vilikanê çeqer û sipîyan de.

Îsmaîlî cayo ke qaze ameya nîşta ra ci, dîyo. Bê ke aye 
wecinîqno, çiqas ke ey dest ra bêro ke ci ra bibo nêzdî, 
hende beno nêzdî. Dest de daro ke bi nîyetê tifingî kerdo ra 
xo dest est o.

Qaza Angute hîs kena. Wecîniqîna, bi pernayîşê awe 
perranê xo vay dana, firena û Îsmaîlî zereyê dejanê xorînan 
de verdana. Çimê Îsmaîlî aye fetelnenê, tifingî erzeno doşa 
xo û bi heme hêza xo qîreno:

QAZA ANGUTE  Û LAJEK
| YILMAZ GUNEY - TIRKÎ RA: ALÎ AYDIN ÇÎÇEK 
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“Bom! Bom!”

Qaza Angute rîyê asmênê keweyî ra bena nuqtayêk. 
Bena tehmê ewnîyayîşê Îsmaîlî yê dinya.

Çerçî, berberî, deveberî yenê dewe. Rojêk zî seydwanî 
yenê. Îsmaîl çîyê ke keyfê ci anê û ey kenê şa, înan vîneno. 
Tifingî… Û dûrbînêk… A roje reya verêne bîye ke Îsmaîl şî 
ser ke dûrbîne dûrî ana ra nêzdî.

Wexto ke seydwanan nawnayîş kenê, Îsmaîl dûrbîne 
dizneno. Dizdîya ci cayêk de wedareno.

Wexto ke seydwanî hêşarê ci benê ke dûrbîne bîya vîndî, 
qehirîyenê. Dewijî şermayenê. Şaş benê. Dûrbîne ra gêrenê. 
Fikirîyenê.

“Kam eşkeno bidizno?”

Pers û persayîş dest pêkeno.

Peynîya peyêne de dûrbîne cayêk de çin a.

Sucdarkerdişî… Pawitişî… Munaqeşeyî… Lejî…

Seydwanî bêçare, zereşikîyaye nişenê cîpanê xo. Va-
jîyenê.

Wayîrê dûrbîne vano:

“Embazêne, ez dûrbîna xo wazena.”

Şerman ver dewijî nêzanê se bikerê. 

“Kam eşkeno bidizno?” 
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Yewer her kesî sayî kenê. Çar-panc kesan ra şik 
kenê. Heme dewijî, seba raxelisnayîşê namusî tewrê 
sayîkerdişê dûrbîne benê.

Pîyê Îsmaîlî, maya Îsmaîlî, Îsmaîlî gênê persan ver, 
fekê ci sayî kenê. Ey kuwenê. Îsot kenê fekê ci. Binê sele 
de kenê heps. Netîce çin a…

Dewijî bi giranî û berpirsîyarîyêda girde dest erzenê 
nê karî. Êyê ke zixmazixm îfadeyê domananê xo gênê, 
cinîyê ke mêrdeyanê xo reyde lej kenê, tena çîyêk ser o 
vindenê: Ganî namusê dewa ma bêro xelisnayene!

Îsmaîl reyna bi bengîyêde girdî paweno. O do qaze 
hîna nêzdî ra bivîno. Îsmaîl hebitanê nê hîsî ra nêzaneno 
ke se bikero.

Refê qazan, qulingan û ordegan derbaz benê. O tena 
Qaza Angute paweno. Û qaza angute yena. Asmênê kew-
eyî bi şayîye kena pirr.

Îsmaîl vaz dano. Şarê dewe ra dizdekî, cayo ke dûr-
bîne tey wedaya uca ra gêno, nimitkî dewe ra vejîyeno.

Qaze, reyna cayo ke musaya ci, uca de nana ro. Îsmaîl, 
çiqas ci ra ameyo aye ra bîyo nêzdî. Dûrbîne şaneno verê 
çimanê xo. Zereyê mijxeleyî de, qaze verê pirnika xo de 
vîneno.  Dûrbîne nano ro nîyadano; qaze dûrî de ya. Rey-
na bi dûrbîne nîyadano. Ax! Çiqas zî rindek a! Labelê rey-
na qurifîyeno. Çira dest bi vazdayîşî kena, çira fir dana?

Dûrbîne verê çimanê xo ra nano ro. Qaze firaya. Bado 
zî mêriko ke vera ci vaz dano, ey vîneno. Pîyê ci… Her çîyî 
fehm keno. Dest keno ci, vaz dano.

Pîyê ci bi palanê girdan awa dereyî/çemî keno di 
leteyî. Eke Îsmaîl bêro pêgirewtene, o  zano çi yeno se-
reyê ey ser de.

Peynîye de pîyê ci ey pêgêno. Dûrbîne dest ra nêgêno. 
Îsmaîl kutiş weno. Pî şermanê xo ra nêzano ke se bikero. 
Lajêde ci yo inahawa nêbîyêne, dahîna rind bî.
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Dewijî se kenê nêeşkenê pîyî bivindarnê. Pî tewir-tewir 
îşkenceyan Îsmaîlî ya keno.

Linganê ci ra dare ra darde keno. Destanê ci bi şîşanê 
sûran daxneno. Kes nêeşkeno Îsmaîlî ey dest ra bigêro.

Peynîye de Îsmaîl nêweş keweno. May û pîyê ci bi 
rojan verê ci de pawenê. Zereyê pîyî de roje bi roje hîsê 
poşmanîye beno gird, ber dano. Rewşa lajê ci ey de zaf kar 
kena. Serê ci de berbeno. Ey beno doktoran.

Pî lajê xo piştîya xo ra nênano ro. Wexto ke hêgayan ro 
derbaz benê, dergaderg asmênî de nîyadano. Maya ci peyê 
ci ra raye ra şona. Her ke şono awî ancîyenê. Beno ke qaze 
êdî do nêra… Reya verên a ke Îsmaîl qisey keno.

“Bawko!”

“Vaje, pîyê mi.”

“Bawko, teyre do bêra bawko?”

“A do bêra, lajê mi.”

“A do key bêra, bawko?

“A do bêra, lajê mi… Nêzdî de do bêra…”

Bi tewr şekilêk Îsmaîl weş nêbeno. Pîyê ci şono 
nêrgîzan arêdano. Fikr û aqilê ey zî nika qaze de yo. Rîyê 
asmênî ra Qaza Angute ra gêreno.

Îsmaîl zî bi ardimê maya xo pencera de, hewş de Qaza 
Angute pîneno.

“Daye!”

“Vaje, berxê mi.”

“Dayê, teyre do nêra?

“A do bêra, lajê mi…”

“La nêna… Nîyade, ez nêweş kewta, reyna nêna…”

“A do bêra, lajê mi…”
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“Ez aye ra zaf hes kena… Zaf rindek a; ti reyê bivîne…”

Û reyna rojî ravîyarenê…

Wexto ke pîyê ci nêrgîzî arêdayêne, dî ke kesêk vaz 
dano, qîreno.

Endîşeyê ci pîyî tersneno. Her çîyî xo vîr a keno û vaz 
dano.

Wexto ke reseno dewe, merdimê ke verê keyeyî de bîyê 
komî, înan vîneno. Cinîyê ke berbenê est ê. Zereyê ci de 
çîyêk visîyeno. Wexto ke cinîya ci ey vînena, bêvinetişî ber-
bena. Çarşefêda sipîya bixêze eşta ra serê Îsmaîlî. Dewijî bi 

fehmêde gird û şefqetinî pîyî de nîyadanê.

Dewijî gorê kinenê…

Îsmaîlî virane de benê gore. O taw çîyo ke zereyê dewi-
jan dejneno qewimîyeno. Qaze… Qaza Angute derbaz bena. 
Pî, dejê lajê xo hîna xorîn hîs keno.

Û Qaza Angute, cayo ke tim yena nana ro, uca de nana 
ro… 

*Çime: Yilmaz Guney, Lajê Mi rê Hîkayeyî, Güney Film-
cilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yayınları, 1979, r. 6-9.
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Hêja “Şehmus Kurt”ê Qedirbilind,

Bi lijneya kovara me eyan e ku rexne û analîza tu 
berhemeka edebî karekî hêsan û sade nîn e. Xwîner gelek 
caran di navbera hest, raman, tespîtên ciyawaz da rêya xwe 
winda dike yan jî bê hemdî xwe, hindek rê û şiverêyan di 
berhemê da kifş dike ku dibe hê nivîskar xwe jî pê haydar 
nîn e. Lewma jî gerê em di serê pêşîn da bibêjin ku her 
rexneyeka me bi tenê hewleka têgihîn û vegotina berhemê 
ye, digel hemû kêmasî û şaşîyên xwe herweha tenane rêya 
danûstaninê ye. 

Derbarê helbesta şandî;

Her endemeka/î lijneya kovarê rexne û ramanên xwe 
derbarê helbesta şandî rave kirin. Di vê navê da du tevsîrên 
(interpretation) sereke hinekî din derketine pêşîyê. Hev-
alekî ji me, ev helbesta wekî “kirasguhertin” xwend û her 
wiha ramanên xwe wiha rave kirin:

“kirasguhertin”

REXNEYÊN KOVARÊ Di vê derê da helbestkar xwestibe çi nexwestibe çi, 
ramangerîyeka derdinyayî “reng” e.  hêvîya ku –mebest 
jê, ew a nepenî ya ku her tim jê tê payîn ku meriv bixwaze 
jî zûtirkê nikare bîne lê bi nav bike- tê da dihewe, dengê 
risteyan zelaltir dike tevî rîtma xwe. Bi qaydekî nedîtî gotin 
dest pê dike, xweştir e. Xwîner bixwaze –ku zêde bixwaze 
hemangê dikare- jê anegorî bîr û êşa xwe tiştinan bigire, le-
wra ku berhem ji kokê ve dersînorî ye jî hinekî!.. bi wateye-
ka dinê, berhemdêr xwexwa rabûye, her tişt “gotîye”…

“her kesek di bedena yekî dî de hişyar dibe” gelekî 
diltezîn e, xwerû û têra xwe giran e jî… Dibe ku seyr be 
“bîyanî” bibin piranî… Rê li ber gelek çemkan vedike ku 
yek bixwaze wiha biqedîne, akî dinê bi tenê dibe ku “êş” 
be jî, dibe ku tiştekî ne ji van … Para me parîyek be, guh jê 
difistiqe bi bihîstina wê rîtma rewan, lewra ji cîyekî şunda 
“li-xwe-dubarekirin” e… 

Çi çax ku “her kesek” tê, ew a şunda tê jî pê ra diqewime, 
yanê pê da pê da gotin xwe radixe. Gelekî xweş dibe ji bo 
demeka kurt ya destpêkê, lê ev berve axirîya helbestê –
mixabin- dibe qalibek û ev qalib di nava xwe da wê rîtma 
derdorger asê dike û lê çîçkekî difetisîne… Tê bêjî helbest 
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ji cîyekî pê ve dadigere çîrokeka devkî ji hêla wê “vegotina 
qalibî” ya “ber bi axirîyê ve”, lê guhdêr jê sar dibe pey ra 
hemangê... Xetereya girîng bi teherê “vegêran/vegotin”ê 
dertê… 

Du tişt hebûn, “yan dirêjtir bidomanda û pê ra ev teher 
baştir û ji zimanê vegêranî bifilitîya bi teherekî yan jî ber bi 
axirîyê ve bi awayekî ‘jênepêker/jênepan’ biqedîya ji hêla 
bûyerî/zimanî ve.”

Her wiha hevala me ev berhem wekî “Havîbûn” xwend û 
fikirên xwe wiha rave kirin;

Havîbûn:

Vê helbestê bi tenê gotineka min gelek berê bihîstibû 
cardin anî hişê min; mirov di xwe da rewşeka koçber e. 

Min ev gotina wiha fam kiribû; mirov di her kelîyê da 
derbasî merheleyeka din dibe, ev herikbarîya jî dibe sedema 
“jixwebîyanîbûnê”  

Di helbestê da:

1- “xewa yekî”, “çavên yekî”, “doşeka yekî”, “di mala 
yekî da”

2- “di bedena yekî da” “çav û serê yekî”, “şûna yekî din 
diçe kar”

3- “li şûna yekî da westan” “bi derewên yekî”,”yekî 
dixapîne”

4- “vedigere mala yekî”, “zarokên yekî maç dike”, “bi 
lêvên yekî”

Di sêrî da ez yek bi yek ketim şopa van peyvan, min got 
gelo anegorî çi ev cî, kes, parçeyên bedenê hilbijartin? Lê, 
paşê dema min wiha di çar parçeyan da nivisî, bêtir kete 
serê min; qey hemû jiyana mirovekî di çar serdemên rojekî 
da hatine gotin. 

Bi gelemperî, bi min wisa tê ku di vê helbestê da rama-
nek, fikrek, gotineka yekpare heye.  Derbarê mijareka ev 
qasî nas û berbelavî, nivîsîn her tim gelek rîskên mezin di 
xwe da dihebîne. Lê tu komepeyveka, gotineka, îmgeyeka 
‘nas/çêkirî/klîşê’ bala min nekişand.” 

Dawîyê da tişteka yekpare pêşkeş dike. Bi giştî em dikar-
in bêjin ku ev helbest helbet gelek tiştan dihewîne, xweyî 
dike. Zimanê helbestê jî pê da xwerû û acizker (zimanê ku 
tîne helbestê asê dike) nîn e; lê belê, ew risteyên axirîyê 
kêla ku lê hatine avêtin in (Dubare dikin em ku, van gilîyên 
bi vî rengî ji bîra me ya şexsî ya pevgihî ne, dibe ku gelekên 
dinê helbestê biecibînin, lê ev bi tena serê xwe nabe ku bibe 
pîvaneka têrlêkirî û herwiha gotinên me jî; tevî van tiştan 
em ê ji bo cara sivte helbestê digel sedema nepejirandina 
me ya navborî biweşînin. Yanê me helbest ne ji bo “qebûl-
nekirineka têkûz” -belê em lê qebûl nakin bi dilrihetî, lê 
belê em lê erê jî nakin bi aramî; pê ra me hinekî jî xwest ji 
hêlekê ve awayê kar û barên me bêne kifşê ji layenê xwînêr 
ve- ne jî bo “erêkirineka jêqayîl” çêtir nedît. Loma jî em 
tînin helbestê tevî rexneya wê diweşînin, li gorî raya me 
helbest ev bû. Vê dorê tenê du helbest hatine şandin seba 
beşa kurmancî, ji ber vê jî cîyê me têra vê weşandinê jî 
heye, lê em ê ji vir û ha bi vî teherî kar nekin).

Kirasguhertin

her kesek xewna yekî dibîne di xewa yekî dî da bi çavêt 
yekî dî 

li ser doşeka yekî dî li mala yekî

her kesek di bedena yekî da hişyar dibe ser û çavêt yekî 
dî dişo li şûna yekî dî 

têr dixwe diçe şolê yekî

her kesek li şûna yekî diweste li cihê yekî dî aciz dibe 
hîleyan li yekî dî 

 30 



dike bi derewên yekî

her kesek êvarê diçe mala yekî zarokên yekî 
dî hembêz dike yekî dî 

maç dike bi lêvên yekî

Hêja “Mihemed Korhan”ê Qedir-
bilind,

Bi lijneya kovara me eyan e ku rexne û 
analîza tu berhemeka edebî karekî hêsan û 
sade nîn e. Xwîner gelek caran di navbera hest, 
raman, tespîtên cîyawaz da rêya xwe winda 
dike yan jî bê hemdî xwe, hindek rê û şiverêyan 
di berhemê da  kifş dike ku dibe hê nivîskar 
xwe jî pê haydar nîn e. Lewma jî gerê em di 
serê pêşîn da bibêjin ku her rexneyeka me bi 
tenê hewleka têgihîn û vegotina berhemê ye, 
digel hemû kêmasî û şaşîyên xwe herweha 
tenane rêya danûstaninê ye. 

Endamên lijneya kovarê derbarê helbesta 
we rexne û ramanên xwe bi nivîskî parve kirin 
û herweha di civîna lijneyê da raman û rex-
neyên hevdu cardin nîqaş kirin. Bêguman her 
xwînerek digel fehm û feraseteka xwe, herweha 
şêwaz û çêtirgirtinên xwe heye; lê belê rêziman, 
ew îskeletê zimên e ku derfetên îfadekirinê pey-
da dike. Heke di rêzimana berhemê da nedi-
yarî, tevlihevî hebin dê ne pêkan be ku xwîner 
gotin û ramana nivîskêr fehm bike. Her çi qasî 
zimanekî di navbera kurmancî û kirmancî da – 
yanê ew ji van du zaravayan tê pê- kêfxweşî û 
kelecanek hasil kiribe jî di hindek hevokan da 
nedîyarîyeka berbiçav ya nexweş heye. 

Endameka lijneya me derbarê helbestê aha 
dibêje:
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“Helbesteka empresyonîst, bi 
hêmayên sade, heya zelal hatîye 
nivîsîn. Rengê hin helbestên Amy 
Lowellê dide. Bi raya min hêja ye 
ku bê xwendin. Resmeka pêkhatî 
hatîye xêzkirin. Lê xwezî rêzima-
na wê hinekî din birêkûpêk 
bibûya.” 

Herweha endamekî lijneya me 
wiha gotîye:

“ ‘esman û hêşîn’

Kurmancî û kirmancî gi-
hîştîye hev, tiştekî cuda hinekî. 
Di naverokê da tiştên tişt henin, 
dibe ku bibin cest û cem. Pirs-
girêka nekemilîna derbirînê, 
ango ya “risteyan” xwe dide der, 
lê “pêdaçûn”a ku li ser xwestina 
afirandinê, dibe ku biçirisîne 
çavan, divê li ser bê karkirin, bi 
taybetî li ser xweş-li-hev-anîna 
hest û bîrê; heke armanc nelihevî 
bibe jî di hinek cîyan da pêdivî bi 
lihevîyê heye çi xweş û rewan çi 
acizker. Şaşnivîsan xwe raxistine 
li ber çavan, xebateka demkurt ya 
rastnivîsê divê peşkekî…”
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Rexneya Kovarê Ji Bo Çîroka Şandî

Hêja “Feyyaz Saglık”ê Qedirbilind,

Tevî pêzanîna ku derbarê “nehêsanbûna rexneyên 
berhemên wêjeyî” jî, meriv neçar dibe ku çendîn tiştan 
rave bike da ku pê ra dahatûyeka zelaltir û bihêztir bi dest 
bixe. Mijara çîrokê “nas”a me bû, yanê di vî barî da tiştên 
bi vî rengî gelekî hatine ceribandin, lê belê bi awayên dinê. 
Mesele nîn e gelek yan kêm hatibin ceribandin, ya binge-
hîn ew e ku ji bilî veguhastinê nivîskêr ji “pêkarîyên xwe” 
“çi?” bi kar anîye, “çi lê zêde kirîye û çawan”… Ango çîroka 
ku hatîye nivîsîn bi zêdebarî “gelêrîbûn”ê tîne bi bîra me. 
Dema ku mesleyên bi vî awayî dibine mijara bûyersazîyê 

divê qenebe taybetmendîyeka ji nava berhemdêr derketî, 
xwe bi xwendevanên çîrokê bide hisînê ku ked badilhe-
wa neçe. Helbet mebest ji “badilhewa”yê destkeftîyên bi 
pênûsa wî/wê ra heyî û şîyana xwe-nîşandêr ya nivîskêr e. 
Helbet ne gengaz e ku ev şîyan hema serê her carê di her 
derê da xwe bide der, lê qenebe jê çendîn tiştên curbicur tê 
payîn. Bi şêwaza vegotinê ve berhem di lêşibîna gelêrîbûnê 
da asê maye, yanê hêza berhemdêr derî veguhastinê nebûye 
mixabin û zimanê wê jî ber bi zêdegavîya qaliba “di-“ yê 
ve dakişîyaye, mirov wer dizane ku ew çaxa ku hevok revî 
revî hatine nivîsîn, bêhna “afirînêr” jî çikîyaye… Tevî van 
jî “pirsgirêka şaşnivîsîna rêzimanê” dîsa bi çendîn awayan 
xwe derpêşî me xwîneran dike. Lê wekî ku hûn jî dizanin ev 
rê amadekarîyên cur bi cur dixwaze, tevî xwezîya serkeftina 
we di encamê da, ji bo keda we spas.
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