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ÇENDGOTIN

Min ev romana ha di sala 1986an de bi navê Dr. Poloço werge-

randibij kurdî. Paşê gava me di destpêka salên 90î de dest bi we-

şandina kovara Nûdemê kir, me di du hejmarên Nûdemê de; di

hejmarên 2 û 4an de beşê pêşî ji romanê weşand. HingJ kêfa

xwendcvanan jê re hatibû û wan xwestibû ku em hemû romanê

li dû hev biwe^înin. Lêbelê, hcr ku çû hcjmara nivîskarên kovara

Nûdemê zêderir bûn û loma hcr ku çû cih jî di Niademê de teng-

tir bû. Ji berdcla weşandina romanê, me maqûltir dît ku em cih

bidin nivîskarên nû û em bêtir bcrhemên nivîskarên zimanê kur-

dî biweşînin. Ji ber vê scbebê cv romana ha wilo ma. Ji ber ku

min ew bi destan wergerandibû û ji bcr pirbûna kar, min di xwe

re nedidît ku ez wê derbasî komputerê bikim. Lê gava di sala

1996an de min Yaşar Kemal li Stockholmê dît û soza çapkirina

pirtûkê dayê, êdî ji min re bû barek ii min xwe mecbûr dît ku ez



wê derbasî komputere bikim Û mîna pirtÛk çap bikim. Mîna tê

zanîn min bere bi nave Dr. Poloço hem werdigerand hem jî dini-

vîsand. Lê min niha dev ji nave Dr. Poloço berdaye Û ez bi tene

navê Firat Cewerî bi kar tînim.

Bi hêviya ku wê bi dilê we be...

FiratCewerî

Stockholm, 1998
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Jina Memed li deşta bê ser û bin li ser lingan rawestiyabû.

Dû re ew daqûl bû û wê bi destan erd veda. Piştî demekê,

çend tov dîtin. Wê ew tov di nav destên xwe de birin û anîn.

Paşê xistin nav diranên xwe û dawiyê xistin bêrika xwe.

Wê dû re xwe bi xwe got:

-Wey li min be, wey li belengaziya min be. Hemû jî rizi-

yan e. Wey li min bc.

Ew dîsan bi destan li nav axê geriya, wê çend tovên din jî

dîtin. Ew jî xistin nava diranên xwe. Paşê bi hêrs tif kir, avêt

ûgot:

-Wey, weey keda min.

Di nava erd de tu hêşinayî tune bû. Ji serî heta binî erdekî

rût dixuya.

- Em ê bimirin, wê got. Em ê îsal bimirin... Wey, wey ii

serê min ê bi derd be.

Dû re ew rûnişt û bû qomik. Li wê deşta bê dawî dinihêrî,

li wî erdê mirî dinihêrî. Ji êşê serê wê kirî biteqiya. Carê di

nav re jî digot:

- Axx, ax keda min.

Ew heta danê êvarî nikarîbû ji cihê ku rûniştibû rabûya ser

xwe.

Di cihê xwe de sar mabû. Wê wilo li ber xwe dida, ku te



digot qey wextî ruliê wê were standin. Dû re ew rabû ser

xwe û kete re. Roj çûbû ava. Ew hat malê, bêkêf û bi dilkulî

li ber kuçik rûnişt.

Memed:

- Keçê, got, çi bûye?

Jina wî bi hêrs got:

- Here. Here Çûkûrovayê, tovên ku me avêtine hemû rizi-

yane. Em ê heta deh rojan çi bixwin? Zad hemû riziyane.

Xwê nemaye. Em ji arvên buhurîn xwê nemaye.

Di nava xênî de du kehrikan bi hev re dileyistin. Çar zaro-

kên bi kincên pertalî li hev civiyabûn, bêî ku bipeyivin, ew

wilo li ser lingan rawestiyabûn. Tenê yê herî biçûk, bi kirasê

xwe yê qetiyayî, bi fişefiş lîka xwe dikişand.

Memed:

- Em ê bizina belek bifiroşin, em ê ji xwe re kîsek genim

bikirin û dawiya maye jî em ê ji xwe re pe xwê bikirin.

Jinikê: 	

- Bifiroşe, got. Bifiroşe da em ji wî panye qetix ji bibin.

Memed: u i
- Gava ez ji Çûkûrovayê vegerim ez ê du heban bikirim,

ez ê çar heban bikirim.

Jinik:

- Bikire, got. Bikire! Bifiroşe da em hişk bibin.

Memed hêrs bû:

- Ez ê bifiroşim! got. Hem jî ez ê bi xweşikahî bifiroşim.

Jinik:

- Bifiroşe, got. Bifiroşe! Bifiroşe da em bimirin.

Dotira rojê Memed bizin firot Dûre Efendiyê ji gunê

hember. l i i j-
Weke ku mirî ji malê derbikeve. Jinik ji bo bizma belek di



ber xwe de bi îskînî digiriya. Memed jî nikaribû bihata malê.

Wî nikarîbû li riîyê jina xwe binihêriya. Ji ber vê yekê, ew

her li derve digeriya.

Bayekî sivik zibilên bizinan ber bi dîwaran ve dibir. Ji wê

de Memed hat. Dû re jî Husik. Li ber dîwarê xaniyekî rûniş-

tin. Li ser Çûkûrovayc peyivîn. Ew ê sibehê zû têketina rê û

biçûna.

Husik:

- Derewan dikin, got. Çawa kar li Çûkûrovayê tuneye?

Ew Çiikûrovaya mezin!

Memed:

- Derewa dikin, bi hêrs got. Derew. Ew karkeran nabînin,

ji bêkarkerî dimirin li Çûkûrovayê.

- Derew, derew... Tenê ku mirov bigihîje Çûkûrovayê.

Niha li Çûkûrovayc weke segan li ber mirov digerin.

Piştî kurtedemekê Ûsiv hat. Hcrduyan bi hev re :

- Hat, gotin.

Ûsiv berî ku rûnê:

- Min bihîst, got. Min bihîst ku hûn diçin Çûkûrovayê.

Min bihîst ku...

Husik:

- Em diçin, got. Ez, Mcmcd û Aşik Alî em ê herin.

Osiv:

- Tuh, got. Aqilê we. Hûn diçin mirinê, hûn diçin nexwe-

şiyê. Hiîn diçin tayê, hûn diçin ziqûmê. Aqilê we. Ev Çûkû-

rova ye!

Hûn Çûkûrovayê ji min bipirsin. Ez bi Çûkûrovayê diza-

nim. Dêhnino! ji birçîna bimirin û dîsan jî neçin! Ji xortani-

ya we re heyf e. Bira Memed, yê te çar zarokên te wek çar

gulan li dû te hene. Vê yeka han meke. Yên ku diçin venage-



rin, ku vcdigerin jî weke min bi nexweşî vedigerin.

Memed:

- Tu çara wê tuneye, got.

Husik:

- Em dizanin, kcko, lê çarc tuncye, got.

Osiv:

- Yên ku bi Çûkûrovayê dizanin, dizanin. Ez bi Çukûro-

vayê dizanim.

Dişewite. Avekc wê heyc weke xwînê yc. Her mêşeke wê

weke gurckî birçî ye... Wcke cwr bi ser mirov de digirin û

xwîna laşê mirov hemijyî dimêjin. Dişewite kcko, dişewite...

Werin, vê mekin. Li rewşa min binihêrin. Min bidin ber ça-

van.

Wcrin, vê mekin. Ava wê pîs e, gemarî ye, weke xwînê

ye... Werin hcvalno!

Gotinên min peyvên hevaltiyê ne, şîreta bavan e. Li rewşa

min binihêrin, birçî bimirin, dîsan jî meçin. Ji birçîna bimi-

rin dîsan...

Kar hcyc, perc hcye, nan heyc, şîrê çûkan jî heye; tu çi bbc-

wazî heyc, lê mirin jî heyc. Pcrîşanî û belengazî jî heye. Ta jî

heyc, êşa zirav jî hcye. Li rewşa min binihêrin... Çûkûrova

dişewite, dişcwitc... Hegcr hûn bi ya min bikin hûn naçin.

Husik:

- Çara wê tuncye, cm bimirin jî dîsan em ê herin.

Memed:

- Em ê biçin.

Husik:

- Mirin ji feqîriyê çêtir e. Ta ji belengaziyê çêtir e. Êşa zi-

rav ji tunetiyê çêtir e.

Memcd:
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-Em ê biçin, got.

Osiv:

- Li rewşa min binihêrin, got. Ez naçim.

Heger ez careke din biçim, wê li wir meytê min bimîne.

Ez carckc din naçim. Ez ê pcl û qajilên daran bixwim, lê ez

naçim.

Memcd:

- Em ê biçin, got.

Husik:

-Mirin ji hejariyê çêtir e. Em ê hcrin.

Osiv:

- Li rcwşa min binihêrin.

Wî bi dcstê xwe yê rastê hcr zikê xwe nîşanî wan dida. Zi-

kê wî weke zikê jineke avis werimî bû. Stûyê wî weke şivekê

zirav, lêvên wî yên qalind qelişî û perçivîbûn û di rûyê wî de

piça xwînê ncma bû.

Scr û binê wî pcrîşan bûbîi. Pchniyên lingên wî yên xwas

perçivîbûn, bûbûn wekc lastîkên otomobîlan.

Husik:

- Mirin hcye veger tuncye, got.

Osiv:

- Ya min şîrcta hcvaltiyê yc, got. Her mêşeke wê...

Husik:

-Tu bi Xwedê bikî bes e Osiv, got.

Osiv careke din dcvê xwe venekir.

Lihêfên wan ên pînekirî li piştên wan bûn. Dasên xwe jî

xistibûn ber piştên xwe û li bendî Memed rawestiyabûn.

Memed bi jina xwe re dipeyivî. Dû re:

- Di xweşiyê de bimîne, wî got û meşiya.

Jina wî bi dû wî re:
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- Zad hemii riziyaye, got.

Roj bilind dibû. Ew dcreng mabîin. Ketin rê. Ta ku axa si-

pî ya xaniyên gund ji bcr çavên wan winda bûn jî, ew li pişt

xwe dizîvirîn û li gund dinihêrîn.

Ew wisan dimcşiyan, ku ax di binê lingên wan de diherifî.

Dengek ji pişt wan hat. Ew rawestiyan. Dîtin ku Osiv bi

bazdan bi dû wan dc tê. Heta ku Osiv gihîşt ba wan cw ji

hal de ketibû, bêhna wî diçikiya.

Osiv:

- De rawestin, got. Ez hcbekî bêhna xwe bcrdim. Ez ji

gund heta vir bi bazdanê hatime.

Li Osiv civiyan. Piştî Osiv hebekî bêhna xwe bcrda iJ bi ser

hişê xwe dc hat, got:

- Ez fikirîm, ez hizirîm, cz bi dii wc de hatim. Kurdan go-

tiye, mirin mirin e, ev xirxira han çi yc!? Mirin mirin e...

Bimcşin.

Asman çikî sayî bij. Ew deşta dûz di bin lingên wan dc di-

herifî.

Dema ku cw di kêlcka crdan rc derbas bûn, daqûl bûn û

dcstên xwe li nav erdê gcrandin.

- Xer tê dc tuneyc, wan gotin. Çênabe...

Mcmed:

- Ku xêr tê de hebe jî ji çi re dibe. Bostck e. Biçinc, biçinc

dest namînc, ncynûk namîne. Zadê jê tê jî du kulm in. Ma

ku xêr tê de hebc ji çi re ye?

Husik:

- Bila tunc be, got.

AşikAlî:

- Ku hcbûya baş dibû, got. Ji qet nebûnê çêtir e.

Osiv:
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- Bila Çûkûrova têkeve binê erdê, got.

Ên din kcniyan.

Ew gihîşin Akpinarê. Li wir rûniştin û bêhna xwc berdan.

Av vexwarin, scr çavê xwe şuştin. Bi carekê ve lê nihêrîn ku

ew ji xwe re çi bibînin, şivanê Keklikoglu Memedê Zarok di

ber wan de derket.

Husik:

- Xêr e, Mcmedo, got. Tu li van deran çi digerî?

Memedê Zarok:

- Ez diherim, got. Ez ê herim Çûkûrovayê. Min çûyina

we bihîstibû, ev du rojên min in, ku ez li vir, li benda we

me. Ez ê biçim, êdî.

Bila êdî Axa ji xwe re şivanekî wekc min bibîne. Min xisti-

ye scrê xwe, êdî ez biçim.

Mcmedê Zarok zeyif, weke şivekê bîi, lê dest û lingên wî

mczin bûn.

AşikAlî:

- Tc baş kir Mcmed, got. Min bihîstiye nebihîstiye, tu li

ber dcriyê Kcklikogiu yî.

Husik:

- Ne hcq, ne tu tişt, nc wisan e?

Memedê zarok:

- Ez mirim, got, ez ji canê xwe aciz bûme.

Husik:

- Her roj jî lêdan...

AşikAlî:

- Tu ê rizgar bibî, got.

Memedê Zarok:

- Ma ew ê li Çûkûrovayê mafê min bidin min?

AşikAlî:
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- Çûkûrova jî ya Keklioglu ye, got.

Husik:

- Hela hela, got.

Mcmcdê Zarok:

- Mafê min, got.

Memedê din:

- Mctirse, got.

Mcmcdê Zarok:

- Ez ê cotek gayê quloçmezin bikirim, got.

Osiv:

- Çûkûrova di bin erdê keve, got.

Aşik Alî:

- Paş ve vegerc!

Osiv:

- Çavên sedemê kor bibc, got.

Mcmedê Mezin, yanî Memcdê din:

- Xwişkcke min hcye, got. Layiqî Çûkûrovayê ye. Kcko,

ez çi dibim bila bibim, lê xwişka min layiqî Çûkûrovayê ye.

Xwişka min wisan ji min hez dike ku... Em ê rast hcrin çcw-

likê (çîflikê) Xwişk di scr xwişka min rc li Çûkûrovayê tune-

nc, Em ê heta payizê li çewlikê bbcebitin.

Meşiyan, şevckê li Çûkiirovayê razan. Ji wir ketin rê:

- Gund di ser gundên Çûkûrovayê re tunene, gotin. Ew

yckemîn gund in, ku ji xcrîban hez dikin.

Ew di riya dûz re meşiyan, bi ser serkêş ketin, daketin bin

scrkêş. Li scr zinarekî rûniştin û nan û çolika xwe xwarin.

Bêhna zcnbûrê ya xweş ew dêhn kirin. Paşê wan xwe dirêj

kirin û cigarên xwe kişandin. Ew ji Mazgaçê derbas bûn.

Daristan dbcuşxuşîn. Li ser girê Çîçekê çadirên koçeran dî-

tin. Ji çadiran dûxan pêl dibû. Keçikên pêşmalsor dew diki-
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landin. Li Sigrîngaçê li hemberî wan kurdekî pêxwas û ser-

qot, digel jina xwc lî pênc zarokên xwe kerek di bcr wan de

bû û dihatin.

Jina yê kurd û her pênc zarokên wî wisan zeyif bûn, ku te

pif bikira wan cw ê biketana. Li wan tu tişt nemabû. Te di-

got qey ev çil salên wan in ew di xelayê dc ne. Silav da wan û

derbas bûn.

Bi kurtebiriya gotinê, piştî rêvcçûna du rojan ew gihîştin

Çûkûrovayê. Ava Savrûnê bi xuşîn diherikî, zelal...

- Li jorî Dîkîrlînê, li bin darekê çavên xwe nerm kirin.

Gava ew hişyar bûn, roj ber bi ava diçû.

Memedê Zarok çavlbccw, bêdcng hêdî-hêdî çû ba Meme-

dê din. Dcvê xwe bir ber guliê wî û hêdî:

- Apê Memcd, got. Li vir mafê min naxwin ne?

Mcmed:

- Metirse, got.

Memedê Zarok bi kêfgot:

- Tu bi rastî dibêjî? Ma ew ê li vir mafê min bi temamî bi-

din min?

Memcd:

- Ez ji te re dibêjim, mctirse, got.

Memedê Zarok:

- Ez ê cotek ga bikirim, got, cotek gayên quloçmezin. Ez ê

pir bixebitim.

Memed:

- Ez ê te emanetî xwcha xwe bikim. Tu ê ji xwe re kar bi-

kî.

Memedê Zarok:

- Mafê min... got.

Memed:
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- Metirse, got. Li vî welatî di ser xweha min re timcye.

Wan lihêfên xwc avêtin piştên xwe. Aşik Alî tembûra xwe

ya serî bi gulî xist destê xwc.

Mcmed:

- Çiftilik li vê jêrê ye, got. Em ê niha bigihênê. Ku xwişka

min me bibînc cw ê ji kêfan bifire. Ew ê li zarokan bipirse.

Wê çcnd sal bcrê du kirasên nikenû dabûn jina min. Korox-

liya me hê jî wan kirasan li xwc dikc. Ku em niha bigihên

wir ew ê mc bifcrmînc hundir. Ew ê karê herî baş bidc mc.

Em ê heta payizê bbcebitin.

Husik:

- Xwehên wcnî li Çûkûrovayê nayên dîtin.

Mcmed:

- Gcr axa rojê yckê bide xclqê, ew ê rojê yek û nîvê pê bi-

de dayîn. Ji bo wc jî dê bibêjc, ev hevalên Mcmed in.

AjikAlî:

- Xwedê bike wisan be.

Memed:

- Jinên weke xweha min nînin. Hûn ê niha bibînin. Çe;

ku cm bigihîjin wir ew ê nên dcrxîne.

Mcmcdê Zarok:

- Mafê min...

Mcmed:

- Metirsc.

Memcdê Zarok:

- Ên quloçmczin...

Memcd:

- Ez bi qurbana xweha xwe bim. Ger ceger bi axê re hebe,

bila mafê kesî bixwe. Xweha min ê derkeve hemberî wî û bi-

bêjc, ji Xwedê bitirse, ma mafê van belengazan tê xwarin?...

i6
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Hingê dê axa bi lez dcrbbce û bide.

AşikAlî:

- Heger weha be divê mirov xwe ji xwehên wisan te bike

bi qurban.

Memcdê Zarok:

- Yên qidoçmezin...

Husik:

- Ez ê quloçên mezin di diya te kim, got. Quloç, quloç!

Memed:

- Dev ji lêwik berde, Husik, got. Wî xwe dîtiye nedîtiye

ew li ber deriyên xelqê ye.

Aşik Alî:

- Dest lêwik medin, got.

Memcdê Zarok:

- Ez ê pir bixcbitim, got.

Mcmcd:

- Cotek gayên mezin hcbûn, got, min wck çavên xwe li

wan dinihêrî. Xweha min digot, di nav karkeran de yê ku

wek te li gayan miqatcyc tuneyc. Xweha min weha digot.

Gava ez ji wir hatibûm, gayê min ê zer giriyabû.

AşikAlî:

- Hela, hcla, got, hela Memed!

Memed:

- Hcger ez derewan dikim, ez xêrê ji zarokên xwe nebî-

nim. Gava cz hatim wî stûyê xwe xwar kir û xwe alast. Hûn

ê niha bibînin. Ku gayê zer min bibîne ew ê min nas bike.

Ew ê ji kêfa di cihê xwe de bileyize û biûre. Hûn ê niha bibî-

nin.

AşikAIÎ:

- Xwedê bike wisan be, got.
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Memcd:

-Tcw jî xweha min, got. Em ê bi saya serê wê bi hêsanî

peran qezenc bikin.

Mcmedê Zarok:

- Ez ê ji xwe rc cotek ga bikirim, got, cotek gayên ku ji

min hez bikin.

Husik:

- Tu ê bikirî, got, tu ê bikirî...

Aşik Alî:

- Dest lêwik mede, Husik, got. Roj nedîtine hîn, çenikek

zarokc...

Husik:

-Em dcstê nadinê...

Memed:

- Zikên karkcran sal donzdch mch bi şorba mirmirkê di-

nepixin. Xweha min nanê bi goşt û rûn dide min. Xweha

min evqasî ji min hcz dike.

Ew ketin hundirê çewlikê. Hewşa çewlikê tije traktor, za-

dçin (bîçer), crcbeyên hespan, kamyon û jîpên hêşîn, sor û

zer bûn. Di bin tava rojê de dişewitîn. Masey-Harris û Far-

guson, makînên bi markeyên cûrbicûr... Çcnd pcyayên

kincboyax bi tebatî li dora wan makîneyan diçûn û dihatin.

Memed:

-Wa yc xweha min, got û mcşiya.

Şelwerckî reş li xwcha wî bû û cmir dida nanpêjên tcnûrê.

Xweha wî yeka qûnmczin û dagirtî bû. Ji cnîşka wê heta bi

bazinê destên wê tijî bazinên zêr bûn.

Memed ber bi wê çû, çû ba wê, tu nemabû ku ew li hev

biqelibiyana. Xweha wî hîç guh nedayê. Memed şaş û ecêb-

mayî mabû, hîna jî dikeniya. Hcrçar hevalên wî li wir rawcs-
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tiyabûn, geh li Mcmed, geh jî li xweha wî dinihêrîn.

Memed xwc negirt:

- Xwişkê, got, ez Mcmed im...

Jinikê cw wisan raçav kir.

Mcmed:

- Xwişkê, got, ez Mcmed im, Memedê pale... Ma nayê bî-

ra te ku min bi gayê zer cot dikir. Em harine paleyiyê xwij-

kê, ez Memed im.

Jinikê serê xwe hilda, li wî nenihêrî û zivirî ser pîrekên

nanpêj.

- Nanekî bidin cvc han, bila hcre, got. Jineke nanpêj na-

nck dirêjî Memed kir, ew nan wisan di destê Mcmed de ma.

Wck te satiick ava sar bi ser da kiribe, xwîna di laşê wî de zi-

wa bû. Rûyê wî reş û zer bû.

Bi hêdîka:

- Xwişkê, got, xwişkê, ez Memcd im. Mcmedê Pale. Ga-

yên zer. Ma naycn bîra tc, gava ez çûbûm wan stûyê xwe zi-

virandin... Gayên zer li ku ne?

Xwişkê bê ku lê binihcrc, pişta xwe dayê û ber bi malê ve

meşiya.

Mcmcd ji vê cccba han tiştck fêmh nckir, bi gêjî nan di

dcstê dc û li hcvalên xwe zîvirî.

Hevalên wî tu tişt jê re ncgotin, lê dû rc Aşik Alî:

- Guh mcdiyê, Memcd, got. Vir Çûkûrova ye. Ne ku em

nizanin. Guh mcdiyê. Xwezî te bikarîba gayên xwe yên zer

bidîtana. Kî zanc bê wê bclcngazan çiqasî kêficweş bibûna.

Ew çûn aliyê çiftlikc yê din, pişta xwe spartin dîwêr û rû-

nişrin. Husik girs bû, bi qasî du peyan bû. Aşik Alî zeyifokî,

Memed dirêj bû.

Gava lawikekî bi tilûmê bi yax û qetiyayî di ber wan re
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derbas bû, çavên wî li Mcmed ketin. Lawik bcr bi wan vc re-

viya.

-Hooo apê Memed, tu bir xêr hatiyî, tu bi xêr û silamet

hatiyî, got û çû destê wî.

Lawik hijdch salî xuya dikir.

Min wer bêriya tc kiribû, wer bêriya te kiribû, ma tu li ku

ma yî? Tu du sal bcrê çûbûyî ne wisa?

Min wer bêriya tc kiribîi, min xwe bi xwe digot, ew li ku

be ê rojekê derkcve îi wcre. Tu bi xêr hatî, tu bi xêr hatî. La-

wik kirî ji kêfa bifiriya. Pir şikir apê Mcmed, pir şikir ku min

tu dîtî. Min digot, çawan be tu ê rojekê wcrî, a va ye tu hatî.

Mcmed:

-Hela rîinc, got.

Lawik rûnişt.

Mcmcd:

- Zcro, tc bihîst bê xweha min çi anî scrê min? Min qct

bawcr nedikir ku dê xweha min weha be. Min ev ji diya xwe

dipa, lê min ji xwcha xwe ncdipa. Gava pale bi xwarina şor-

ba mirmirkê zikê wan dincpbcî, xweha min nanê bi riln îi

goşt dida min. Serê xwe hcjand. Min ev hêvî nedikir. Min di

xcwna xwc de bidîta, min ê bawcr nckira. Ev çi ecêb e? Ez

şaş mame, Zero!

Zero:

- Mepirsc apê Memed, mepirse, got.

Tiştê ku li vir dibin tu bibihîzî wê devê te ji hev bimîne.

Xwişkê ne xwişka bcrê yc. Bi tenê ez li çcwlikê mame. Tu

kcs nemayc. Xwişkê yên din hemû qewirandine.

Memcd:

-Min bawer nekir, got. Min bawer nedikir...

Zero:
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- Xwişkê hate dizîn, got. Dibêjin ku ew bi dildariya reş ke-

tiye.

Memed:

- Çiii?

Zero:

- Çirka ku ev motor hatine, ew evîndar bîiye. Motoran ew

dizîne. Dil keriye motoran...

Memed:

-Wey li minê! got.

Zero:

Her sibeh, hcma ku ji xew radibe, radihêje satilek av û qa-

libek sabîin, diçe scr motoran îi tcker îi motorên wan dişon

îi wan paqij dike. Ku ew piçek herî îi toz li wan dibîne, ew

dêhn dibc. Ew her rojên Xwedê wan dişo. Dibêjin ku dilê

wê ketiye ririmpêlan.

Mcmcd:

-Wcy xwchinga min, got.

Aşik Alî:

- Zor e, got. Xwcdê ncyine serê tu kcsî. Evîndarî zehmet e.

Zero:

- Ji roja ku tirimpêl hatine, cw nabêjc ne zivistan e, ne pîik

e, li ba şofêr siwar dibe û diçe nav zeviyan. Ew her rojên

Xwedê wisan dikc.

Memed:

- Wê ez nas nekirim, got. Wey xwişka min a belengaz.

Qey wcha ye ha! Ji evîndariya ku tê gotin zortir e. Wey be-

lengazê!...

Zero:

- Ne dêhn e, got, ew dîsan weke berê ye. Ew evîndar bû-

ye, çawa te nas nake?
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Mcmcd:

- Min bawer ncdikir. Ev qet nedihat bîra min. Wisan be,

hişê wê li serê wê ye, lê cvîndariya rcş... Xwedê şifa xwe lê bi-

ke...

2^ro:

-Tiştên li vir dibin tu bibihîzî! Rojê hezar pale tên û hezar

diçin. Pale wcke lavlakê ne. Kar tuneye, hal time... Xwişkê jî

şaş maye. Arvan têr nakc, nan têr nake. Tenê bide, bidc.

AjikAlî:

-Wisan ha!

Zcro li Mcmcd zîvirî:

- Ger haya te ji tiştê ku dibe çêbibe, tu ê hingî fêhm bi-

kî...

Welî axayê kal, Dûrsiinê Kût...

Memed:

- Çi bi Welî Axayê kal hatiye? got.

Zero:

- Qet mepirsc, got. Tiştê bi serê wî de hatiyc, qet mepirse.

Mcmed:

- Rîiyê wî bi nîir bîi, got. Kar jî dikir, mirov digot qcy cw

xortekî bîst salî yc.

Zero:

- Çû, got. Hcmîi çîin, bi tcnê ez mame. Li Welî v^xayê kal

mcpirse...

Memed:

-Min di mcreqê dc mchêle. De ka bibêje bê çi bi wî hati-

ye?

Apê Memed, got. Gava ev tirimpêl hatin, axê em hemîi

qewirandin. Hemîi vekişiyan îi çîin. Welî deiket hemberî

axê îi got, axa, ji Xwedê bitirse, ev çil û pênc salên min in.
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ku ez li bcr dcriyê te mc.

Ji Xwcdê bitirsc, axa, min riha xwc li ber vî deriyî spî kiri-

ye. Pişta min, li ber vî deriyî tewiyaye. Ez ê pişrî vî emirî bi

ku de herim. Ez ê çi karî bikim? Di vê goristanê de jina min

radizê, diya min radizê, sê zarokên min radizên. Axa, wê

Xwcdê kcviran bi ser te de bibarîne. Vê zilmê meke. Axayê

gawir, min tu di hembêza xwe dc mezin kir, min tu lorand îi

mezin kir... Hîn gîiyê te di nava ncynîikên min de ye.

Ez ê piştî vî emirî bi ku de herim? I^, apê Memed, wî wi-

san got. Giriya, gazin kir, xcbcr da, li ber geriya, du rojan li

ser vî kevirî riinişt, riya xwe riiçikand, nifir kirin. Nedibîi,

ew ket rê îi çîi. Kes nizanc bê ew çîiye ku.

Mcmcd:

- Çi peyayekî baş bîi, got. Lê Dîirsîinê Kîit?

Zero:

- Ew niha di hcpsê de ye. Ew bîiye hepsî.

Memcd:

- Hela li Kûto binihêrin, kuro, got, mirov qet bawer nedi-

kir.

Zero:

- Axê hcmîi palc dane hcv, êdî ji we re kar nemaye, got.

Oxira we ya xêrê be, got. Hemû çîin. Kûto jî çîi. Mehek

du meh di navberê de dcrbas bîi, me dît ku serê tirimpêla

Massey-Harris tuneye. Serê wê jê kiribîin îi biribîin.

Tirimpêla mezin mir. Wcke dêhnan li axê haribii. Çîi hu-

kûmetê, çîi ba walî, çîi Ankarayê. Dii re Kîito li cihekî gori-

bii, min weha îi weha kiriye. Hukîimetê ew girt, lêxist, ew

dane elekrirîkê. Kûto gotibû, ji ber ku axê ew birçî hiştiye,

wî ji înada axê re wisan kiriyc. Goribîi, oxx, min tola xwe hi-

lanî. Wî serê makînê jê kiribîi îi avêribîi cîhê Anavarzayê yê
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herî kiir. Goribû, êdî cz bimirim jî ne xcma min e....

Niha cw di hepsa Edenê de ye. Axa geriya negeriya serê ti-

rimpêlê nedît.

Tirimpêla Masscy-Harris mir.

Memed:

- Çi li ba xelqê hcye, got. Kiito qet nedipeyivî, tim difikî-

rî...

Zcro:

- Hcmîi çiin, bi tenê ez mame. Ez ê jî biçiima, lê hostê

got, cv ji kar rc dibe. Ez ê bibim şofêr. Ez li ba hostê dbcebi-

tim.

Mcmed:

- Gayên zer, got.

Zero:

- Axê ga hemîi firotin. Gayê te yê zer ii gayê mor jî kirin.

Ev makîne heye ya, ev makîna mczin, jê rc dibêjin, zadçin,

roja ku axê ew aniye gayê zcr ii gayê mor li ber tekcrên wê

serjêkirin, jê re kirin qurban. Xwîna wan di bin tekerên wê

dc herikandin. Lê, gayê zcr ji makînê re kire qurban...

Mcmcd fikirî îi di cihê xwe de sar ma.

Zero:

- Ev hcye ya, cw hcm diçine, hcm dukutc, hem jî dbce çe-

walan îi didc destên tc.

Edî kar nema. Rojê hczar pale tên îi hczar diçin. Dilê mi-

rov bi rewşa wan pcrçe-perçe dibe... Dilê hostê jî bi wan di-

şewite...Van ririmf)êlan hcmiiyan bişikîne, bişewitîne, dibê-

je, herc ba Kîito... Dilê hostayê me pir bi rewşa van paleyan

dişewite.

AşikAIî:

- Peyayekî baş biiye, got. Kî be ew ê ji dewlemendan hez
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bike. Divê mirov ji bclcngazan hez bike.

Zero ji cihê xwe pekiya;

- Hiin niha birçî ne, ez hcrim ji we re xwarinê bînim. Pişti

kurtcdcmekê Z^ro digel qîişxanek şorbe îi heft:-heşt nanên

somin vegeriya.

- Ku Darendî li vir bîiya min ê ji we re helaw bianiya, lê

ew ne li vir e.

- Spas, wekc ku te anîbe, gotin.

Piştî ku wan nanên xwe xwarin, derketin derveyî çewlikê.

Lihêfên xwe kirin wek behlîfan ii razan.

Adinî rojê, sibehê zii dîsan Zero şorbe îi nan anî.

- Af)ê Memcd, got. Hosteyê me pcyayekî baş e. Ez li ber

wî geriyam da karckî bidc wc, lê kar tunebii.

Mcmcd:

- Spas, çawan be em ê ji xwe rc karekî bibînin.

Zcro stîiyê xwe xwar kir.

- Xwedê bikc, got.

Rojê wcke komck bizot, tîrêjên xwc berda herçar alî îi spî-

sor dcrkct.

Di rê de kamyonên bi bar, traktorên ku erebeyên naylonî

avêtibiin dû xwe, erebeyên hcspan, zadçin, jîp, otomobîlên

axê, yên modelên dawî ku dibiriqîn, bi refan paleyên stîix-

war derbas dibîin. Heta niha humc guma ku li Çîikiirovayê

nchatibîi dîtin der îi dor dagirt. Hey ii hîiyck ecêb hebii.

Siyên wan ên dirêj di pêşiya wan de dimeşiyan ii ser û binê

wan di tozê dc mabîin. Li milê rastê, jinek riinixumandî dî-

rin. Jinekc wekc miriyckê, parsiiyê wê ketibiin hev îi di nav

wê zeviya piçîik de hêdî - hêdî dizîvirî. Ne sîwanek hebîi,

ne jî holikek.

Ewrekî ji tozê li hcwa çêbîibii. Ew di nav toz îi dîixanê de
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dimeşiyan. Toza ku dida gîzoka wan, lingê wan dişewitand.

Ew hêrs biin, hcr yckî di tcnga xwc de xeber dan. Her ku di-

çii Osiv bêhaltir dibîi.

Çilkiirova di bin crdê kcvc, gotin.

Siyên wan kişiyabiin binê lingên wan. Tî bîibîin. Di havî-

na Çîikiirovayê dc av ji ku hatiye? Zimanê wan bi ezmanê

devê wan vc zeliqî bîi. Bi hêviya ku ew ê avê bibînin, meşi-

yan.

Li wan deran nc gimd hcbiin, ne jî tu tişt...

Bi rcfan pale di bcr wan re derbas dibîin, bi kcdcr, wcsriya-

yî, mchfbîiyî, stiixwar, dcstên wan li ser newqên wan, ji tozê

tenê çavên wan dbcuyîn, diranên wan dibiriqîn. Bi gcpên

xwe yên kortbîiyî, goreyên ncqişandî ii qctiyayî li wan, peya-

yên ku ji piştên wan xwêdan diherikîn... Silav dan û silav

girtin.

Roja li ezmên, mêjiyên wan dikcland, cw mehû kiribim. Ji

aliyekî tîbîin, ji aliyekî westandin, ji aliyckî ve jî acizbîin.

Ji dîir ve, ji aliyê dengê zadçinê ê wî alî, cotkarck dîtin.

7\şik Alî:

- Haydên, got, cm herin wir. Heger av bi wî rc hcbc cw ê

bidc me. Pê li pûşc ku zadçinê diavêt vî alî ii wî aliyî kirin îi

derbas bîin. Ji roja ku li pirêzê ii qirşikan dbcist, mirov nika-

ribîi çavên xwe vcbikira. Wan nikarîbiin çavên xwc vekirana

ii binihêrîna. Wan ji diir vc silav dan.

Mêrik, jina xwe îi digcl herdu keçên xwc yên donzdch salî

hespên xwc spartibîin ber piiş îi pîiş bar dikirin. Scr çavên

wan di tozê de mabîin. Mêrik gomlcgê xwe ji xwe kiribii îi

bi tevgerck xurt pîiş davêt, jin îi zarokên wî jî ew pîiş bi cih

dikirin. Hcspan serê xwe xistibiin nava pûş û kirtekirta wan

bû piiş dixwarin. Mêrik mclêva xwe ji destê xwe avêt ser pOiş
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ii hat ba wan. Pirça sînga wî ya dirêj spî biibîi, damarên des-

tên wî nepbcî biin. Wî bi pişta dcstê xwe xwêdana ser çavên

xwe paqij kir.

AşikAlî:

- Em tî btine, got.

Mêrik ji kîipê di erebê dc satilek av dagirt. Bl lez, bêî ku

bîhna xwe berdin av vexwarin.

Aşik Alî:

- Em şewitîn, got. Em şewitîn, lê em neçîin ba vanên ku

tirimpêlan dajon îi mc av ji wan nexwest. Ev mifövên ha bi

min ecêb tên.

Bi çavekî piçiik li mirov dinihêrin.

Mêrik:

- Kcrcm bikin, rîinin, got.

Aşik Alî:

- Bi gora miriyan, got.

Husik:

- Navê te bi xêr?

Mêrik:

- Navê min Xelîl e, got.

Hûsik:

- Ev Aşik Alî ye, ev Mcmed e, ev jî Memed e, ev Ûsiv e û

ez jî Husik im.

Mêrik:

- Kar timeye, got.

AşikAlî:

- Em nîi harine, em li kar digerin, got.

Memed:

- Maşalê em karekî bibînin.

Mêrik:
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- Êdî ji mc re nan ncmaye.

AşikAlî:

- Ez şaş mame, got.

Mêrik:

- Axê xebcr şandiye, gotiye, bcs e ev li ser pişta min dijîn.

Gotiye, ev sî sal in, ku ew van erdên min weke malên bavê

xwe dajon. Gotiye, bila êdî ji nav erdên min derkevin,

Axê goriye, bes e êdî ya ku ez ji destên wan dikişînim. Ji

me re nema diqede, divê mirov kîsek kevir bi stiiyê xwe ve

girê bide îi xwe bavêje avê. Jê pê vc tu rê nemaye.

AjikAlî:

- Ev tiştckî ccêb e, got.

Mêrik:

- Ev sî salên min in, ku cz vî crdî dajom. Di hcr bostck vî

erdî de golek xwêdana min hcye. Min digot, ê wisan here.

Min digot, qey em ê her û her karibin erdê axê ji xwe rc de-

man bigirin. Min mala xwc xerab kir ii wisan bawer dikir. Ji

xwekuştin li xwebidardckirinê pê ve tu çareya min nemaye.

Evzilm e...

Aşik AIî:

- Nc zilm c, mirin e, got.

Mêrik:

- Mirin e, got. Ji mirinê jî xerabtir e. Ew ê sibehê motora

sor bînc bbce nava erd... Di her bostekê de golck xwêdana

min hcye.

AşikAIî:

- Rast e, got. Ji mirinê jî xerabrir e.

Mêrik:

- Ez ê ji niha îi pê ve bikarim çi karî bikim?

Ez ê bêyî erd bikaribim çi karî bikim. Zilm e. Yên we dî-
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san zad ncqedc jî, erdên we hene, cih îi warên wan hene...

AşikAlî:

- Heye, got.

Husik:

- Xwezî tuncbîiya, got.

AşikAlî:

-Wa mebêje, heye, got.

Mêrik:

- Bila yê min jî maleke ku min serê xwe têxistayê ii pari-

yek erdê min hebîiya, bila ez ji birçîna bimirama. Ax, ku yê

min jî... Niha ez ê çi bikim? Ax, ev gawirê Amerîkayê, ax, ev

muhendîzê marcşal... Zilm e...

AşikAIî:

- Gava deriyck tê girtin, yekî din vedibe...

Mêrik:

- Bila vencbe, got.

AşikAJî:

- Çawan be wê vebe.

Mêrik:

- Dcriyên ku vcbin ncmane, hemîi harine girtin.

AşikAlî:

-Wê vebe.

Mêrik:

- Gava hîin di vir re harin we dît. Jinekek heye, bi tena se-

rê xwe cot dike.

AşikAIî:

- Me dît.

Mêrik:

-Berî niha bi sê salan lingê mêrê wê di ber patoza axê de

ma. Jinik bi sê zarokên xwe ve li vê deştê ma. Zarokên bi ta-
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yê, zarokên bi êşa zirav... Axê ji wan rc jî gotiye, ji nav erdê

min derkcvin. De bila Xwedê deriyekî vekc... Ma deriyên ku

bêne vekirin mane?

AşikAlî:

- Ez çi zanim, got, Xwedê gewriya ku qul kiriye vala nahê-

le.

Mêrik:

- Bila vala bihêle, got.

Husik:

-Wer vala dihêle ku...

Zarokên ku li ber siya tclîz razabiin, giriyan.

Mêrik:

- Keçê, got, werin bîskê bîhna xwe berdin.

Jinikê îi herdu keçikên xwe melêvên xwe danîn îi hatin ba

wan. Rîiyê keçikan wek bizotên êgir sor biibiin. Pişrî ku têr

av vcxwarin, hatin îi rîiniştin. Jinikê rahişt zaroka xwe, pişta

xwe da wan ii pêsîra xwe xist devê wê.

AşikAIî:

- Rabin zarokno, got, em alîkariya hevêl bikin.

Ji bilî Osiv hemîi rabîin. Di hundirê saetekê dc hemîi piişê

gidîşê avêtin îi hatin li binê holikê riiniştin.

Mêrik:

- Xwedê kêmaniya wc nede birano, got. Jinikê jî ji meşka

ku bi mirdiyaqê holikê ve bi dardekirî bii dew derxist îi da-

werivand.

Gişan vexwarin. Gava ji hev veqetiyan mêrik:

- Hiin kêmaniyê nebînin, got. Maşalê hîin ji xwe re karekî

bibînin.

Piştî ku ji mêrik veqetiyan bi saetekê bii. Roj diçii ava, lê

dîsan jî der îi dor di nava germê de vedigevizand. Li kêleka
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rê dareke tîiyê ya bi cmir, ku pelên wê ji tozê spî bîibîin, he-

bii. Li bcr siya wê darê jî, traktorek bi erebeke naylon ya ku

di tozê de mabîi, sckinî bii. Li ba traktorê tu kcs tuncbîi. Ew

hatin li hcmbcr traktorê sekinîn.

Husik nêzîkî motorê bii, ku dcstê xwe pê bike, lê Aşik Alî:

- Meke Husik, got. Nêzîk mebe. Çi dibe çi nabe!

Husik xwe bi paş dc vekişand.

Demekc dirêj ew wilo li dora traktorê çiin û hatin ii li her

derê wê nihcrîn.

Memedê Zarok:

- Binêrin, binêrin, got. Çavên wê yên mezin jî hene. Binê-

rin, çawa dibiriqin!

Husik:

- Bila tunebûna, got.

Aşik Alî bi hêrs:

- Bikevc ii bimirc, got. Tiiif ..

Wî dcvê xwc tije xwezî kir ii avêt motora bi toz. Tifa wî ri-

yek sor vekir û heya bi jêr hcrikî.

Osiv:

- Çiiktlrova di bin erdê kevc, motor di bin erdê kevin, got.

Tiiif..

Memedê zarok hebckî ji motorê bi diir ket, li paş xwe zîvi-

rî îi got:

- Mîrat, mîrar, înşalch tu ê bimirî. Tiiif ..

Tifa Mcmcdê Zarok ncgihîşt traktorê.

Ji hcmberî wan zilamekî bi şelwcrê heya bi çongan qetiyayî

ii perîtî dihat. Mêrik xwas bii. Wî destmalek kevin li serê

xwe gerandibû îi di bin wê lihêfa li piştê, pişta wî tewiya bîi.

Gava ku wî pê li erdê dikir, te digot qey ew pê li sêleke sinci-

rî dikc, tavilê lingê xwe ji erdê radikir. Ew bi ecêbek kesnedî
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dimeşiya. Ew ziwa bîibii. Gava mêrik di ber wan re derbas

bii, ew li wan hayî jî nebîi. Wî ne silav da wan îi ne jî tiştek

got.

Husik:

- Tu wilo bi ku de diherî birawo? got.

Weke ku mêrik ji xewê şiyar bibe, ji xwe aciz:

- Ez diherim cehenemê, got.

Husik:

- Te rast got, ji xwc ev rê rast diçe wir.

Mêrik an nebihîst, an jî bihîst lê guh nedayê, derbas bîi îi

çu.

AşikAlî:

- Vê mekc Husik, got. Guneh e birawo. Ma te rewşa mê-

rik nedît? Tu pbc bikê wê ruhê wî di pozê wî rc bavêje. Tu ji

xclkê belengaz çi dbcwazî? Ma te riiyê wî nedît? Ew mchîi

biiye, miriye.

Husik:

-Min tişt negot, ku...

AjikAlî:

- Guneh c, got. Mirov ji peyayên wilo re bibêje keko, wek

mirov ji diya wan re xeberan bide.

Piştî demekc kurt ew traktora ku li bin siya darê bû, toz ii

dbcan li nav hev xistin îi ji wan derbas bii.

Husik diranên xwe qiriçandin:

- Bimeşe, got. Bimeşe. Ya ku nên dibire, ya ku malan wê-

ran dikc, bimeşe.

Memed:

- înşaleh em ê kar bibînin, got. Dilê min weha hukum di-

ke. Ger em kar nebînin qet çê nabe. Divê em bibînin.

Osiv têê li dawiyê mabii. Memed li paş xwe zîvirî îi li wî
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nihêrî. Osiv di nav toza li scr rê riiniştibîi. Mîna ku wî nimêj

dikir, daqiil dibii îi radibîi scr xwe.

Mcmed:

- Çi bi vî Osivî hat? got.

AşikAlî:

- Xwezî ew nehata. Rewşa belcngazo ne î baş e.

Husik hêrs bii:

- Ma bi vê qiinê mirov kare were Çîikîirovayê? Gawirê

dêhn, hem ew dev davêjc Çîikîirovayê, hcm jî bi dii me de

tê. Kîiçik lawê kûçikan!

Aşik Alî:

- Husik, wcha mckc birawo, got. Weha meke. Deriyê nên

e. Bi niycta ku ew çend quruşan kar bikc her tişt da ber ça-

vên xwe û hat. Ma qcy ew bi xwe nizane ku ew di çi rewşê

de ye? Wê çi gûyî bixwc, timctî...Tunetî kirasê ji êgir e.

Husik:

- Bila scgbav nchata...

Ew gihîşrin bcr Osiv.

Aşik Alî:

- Rabe kcko, got. Ma çi bi te hatiyc?

Osiv bi nalîn:

- Damarên çongcMj min hatine birîn. Ez nikarim bimeşim.

Dilê min wcr lcdixc, ku...

Aşik AIî rabû, bi milên wî girt:

- Rabe keko, got. Wê niha derbas bibc. Evqasî qels mebe.

Osiv jî:

-Wê derbas bibe, got. Hertim wilo dibe, hertim mirov...

Piştî demckê cw rabîi ser xwe.

Edî dibîi êvar. Roj dadikct pa| çiyan. Dora ewrên spî yên

rojhilat dibiriqî. Hebekî wê de erdekî birincê dixuya. Li nav
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erdê birincê legleg li ser lingekî rawestiyabîin îi difikirîn. Di-

bii ku jî ew razabûn. Birinc bi qasî riliyckê bilind biibîi. Di

bin re avekc zer diherikî îi li cihokekê kom dibîi. Aveke zer îi

girrikî...

Husik xwe daqiilî ser cihokê kir, devê xwe xist avê îi vex-

war.

Osiv bi lez bang wî kir:

- Husik, Husik, vcmcxwe birawo! Ev av hemii jehr e, ve-

mcxwc! Tu ê pê bimirî. Çi dibe bira, vemexwe. Ez bi vcxwa-

rina vê ava ha ketim vî halî.

Husik guh ncda wî. Wî têr vexwar. Dii re Aşik AIî, Me-

med, Memedê Zarok, gişan av vcxwarin.

Osiv her li bcr wan digeriya:

- Jehr e, got, mirin e, got, zar ii zêçên me hene got. Pere

nekir.

Wan pişta xwe dan cihokê îi rîiniştin. Osiv îdare nckir, wî

jî devê xwc xist ava cihokê îi têr vexwar.

Husik:

- Ew çi ye Osiv? got.

Ajik Alî pcyva wî ji dev girt:

- Husik, destê mcde, got. Dest belengêz mede.

Mcmcd:

- înşaleh em ê kar bibînin... Dilê min weha hukum dike.

Ger em ncbînin nabc.

Husik:

- Em ê bibînin, got. Em ê karekî pir baş bibînin... Ma qey

te di xewna xwe de dîtiye?

Memed:

- Dilê min weha dibêje.

Memedê Zarok:
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- Dilê min jî... Ga... qulonç çengel...

Husik:

- Bibire, got. Bibirc segbav.

Aşik Alî:

- Dest lêwik mcde.

Husik:

-Mirov dêhn dike, got. Em nên bi dest naxînin ew di der-

dê gayan de ye.

Aşik Alî:

- Caiiil e, got. Zarok e. Ma qet cahiltî di serê te re derbas

ncbîiye?

Husik:

- Derbas bûye, lê nc ga, min di emrê xwe de ciwange ne-

dîtine.

Aşik Alî:

- Ew jî wekc te yc, got.

Hiisik:

-OofAşik, tujî...

- Ê wa yc.

Bû êvar, dcr û dor tarî biin. Te digot qey asman ji stêrkan

hatibti raxistin. Stêrk wilo pir biin ku mirov digot qey as-

man hemû stêrk in.Wawîk dikewtiyan.

Lihcfên xwe kirin behlîf ii xwe dirêj kirin. Birrek kelmêş,

wek ewrckî reş hat îi li ser wan kom biin. Gezên kelmêşan

wek derziyan di laşê wan de radibiin. Wan ew vir de ii wê de

qewirandin, ne bîi, ew kuştin ne bii. Her cihên ku kelmêşan

xwe lê datanîn, dinepbcî. Wan dest pê kirin ii xwe xurandin.

Xirtc xirta wan bii îi xwc dixurandin.

Osiv:
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- Rawesrin, got. Hûn nikarin razên. Heta sibehê cw ê me

perçe bikin. Kelmêşên vir weke kîiçikan bi mirov digirin.

Çara wê nînc, divê cm agirckî dadin. Ew nayên êgir. Nayên

dixanê.

Husik:

- Rast e, got. Ez jî zanim. Ez jî havînekê li Çîikiirovayê

mabiim.

Wan çûn hemêz^k piiş ji gidîşa kêleka Husik anîn îi li ortê

danîn. Paşê kibrît vêxistin ii dan binî, agir bi carckê ve gurr

bû.

Hebekî wê de riya spî, ya weke şcrîtekê zirav rohnî bii. Ava

cihokê xuya bîi. Gava wan Osiv di şewqa êgir de dîtin, tirsi-

yan. Ew zer ii hişk bûbîi. Goştê rîiyê wî kişiya bîi. Devê wî ji

hev mabii.

Husik:

- Kelmêş nayên şewqê, cm ê hcya sibchê wilo vêxin, got.

AşikAlî:

- Em ê vêxin.

Husik:

- Kelmêşên Çûkiirovayê... got.

AşikAIî:

- Qet mebêje, got. Lawikekî feqîr hebiiye...

Husik:

- Dc bêjc Aşik, got. Çirka ku em hatine Çîiklirovayê ne te

stranck gotiye, ne jî te li tembiirê xistiye.

AşikAIî:

-Weha bîi.

Osiv:

- Aaay, got, naliya.

Ajik Alî:
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- înşalch wê derbas bibe kcko, got.

Husik hcmêz^k pîişê din jî anî ii avêt ser êgir. Ji aliyekî ji

ber germa hezîranê, ji aliyekî jî ji ber germa êgir, ji riiyên

wan dilopên xwêdanê diherikî.

Husik:

- Aşik Alî, ya ku te bîska din dest pê kir, bibêje, got îi des-

têxwc li milc wîxist

Aşik AIî tcmbîir xist destê xwe, pişrî ku kok kir:

- Ji wê hêla me lawikekî fcqîr hebiiyc... Dilê wî ketibîiye

keçikckê. Bavê keçikê keçik nedidayê. Goriye bila du hezar

lîre bînc, bila hingî keçikê bibe. Lawik fcqîr bîiye, xwas ii ta-

zî îi hcwcedarê pariyck nan bîiyc. Bi sala bi dîi kcçikê ketiye.

Çawa ku Icwik ji kcçikê hez dikir, kcçikê jî ewqasî ji lêwak

hcz dikir. Şevckê Icwik bi dcsrê kcçikê gin:iye îi gotiye, bime-

şe cm herin Çûkûrovayê. Ew hatine Çîikîirovayê. Lawik za-

ro bîiyc. Bi roj xwe vidişartin û bi şev jî dimeşiyan. Ew ditir-

siyan ku hukiimet wan bigirc îi wan ji hcv veqerînin. Bavê

keçikê /x^ngîn bûye. Dcst îi ling dirêj... Lawik bi rojan keçik

baş vedişart îi bi xwe jî diçû ji gundan nan dida hev. Rojekê

dîsan icwik keçik di konaleke di nav crdê birincê de veşarri-

ye û çûyc ji gundan nên bide hev. Piştî ku roj çiiye ava ii şev

tarî bûye, ancax cw gihîştiye kortala ku keçik tê dc veşartiye.

Nihêriyc ku keçik nc li cihê xwc yc. Gcriyaye negeriyaye,

keçik ncdîtiyc. Heta sibehc li wir çîiye li hatiye. Wî heta si-

behê hêsirên ji xwînc rijandiye. Ccnet, Cenet! heta bi sibehê

bang kiriyc. Gava dinya rohnî biiyc ii gawir îi musidman ji

hev ferq bîinc, cw ji xwc re çi bibîne! Di kortalckê de komek

hestiyên spî... Ji aliyekî jî guliyên kcçikê weke marekî reş, li

aliyê din jî kincên keçikê yên perçe perçe...Gava iawik vê ye-

kê dibîne scrê xwe winda dike. Dibêjin ku kelmêşan keçik
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perçe kiriye, kelmêşan keçik xwariye. Guneh di stiiyê yên ku

dibêjin dc...

Husik:

- Rast e, got. Gcr niha agir tunebiiya ma qey wê kelmêşan

em jî perçe nekirana?

Memcd:

-Wan ê em bi saxî bixwarana.

AjikAIÎ:

- Lawik li hemberî hestiyên spî riiniştiye, guliyên wê xisti-

ne destên xwe ii stranek gotiye.

Husik:

- De, got. Dc ez hcyrana çavên te bim Aşik.

Aşik tembiira xwc xist nav dcstên xwe îi xwe bi ser tembîi-

rê de tcwand. Lêxist, tembîir peyivand ii wî jî got. Dengekî

Aşik hebii, wck dengê Veyscl, mirov dişewitand. Aşik got îi

yên din di cihên xwe dc sar man. Ji devên wan ji "ax"ê pê ve

tiştck dernedikct.

Aşik AIî:

-Wcha, got. Lê lêwik guliyên keçikê yên şîrikî xisrinc des-

tê xwc îi ketiye nava gundên Çiikiirovayê, ew li kê rast hati-

ye, derdê xwe jê rc gotiye îi kula dilê xwe jê rc rijandiyc, dil li

wan perçe kiriye. Diirî scrê dijminan be...

Dûre Aşik tijc bîi. Tcmbîira xwe hemêz kir îi xwc baş bi

scr de tewand, bîi bi qasî destekî, ew wcke zarokekî pênc salî

ma. Dengê wî yê gurr îi xun; di tarîtiya şevê de pêl da ii di

hemîi deştê de bclav bii.

Ew radibii, dadiket, hêrs dibii, diqîriya. Wî li ser derd û

kulan digot, li ser evînê, li ser mirinê, li ser tunebîinê, li ser

êşa zirav, li ser tayê, li ser zar ii zêçan, li ser tenêbiinê, li ser

diirbiinê... Li ser Kizilirmak, li ser Seyhanê, li ser Ceyhanê
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digot. Li scr Çîikûrovayê, li ser mêşan, li ser gawirên moto-

ran. Li scr dinya xcrab, li ser çiyayên bi bcrf îi kcriyên xcza-

lan digot. Li ser axan, li ser stemkariyê digot.

Heta bi berbangê got. Gava dinya rohnî bii îi bayê sibehê

yê hênik hat, wî hêdîka tembîira xwe danî kêleka xwe. Jê pê

ve devê xwe venckir îi tu tişt negot. Tenê riiyê wî rehet û di

hundurê ronahiyeke dilşa dc bii.

- Aşik, gotin. Xwcdê ncxwcşiyê nîşanî tc nede, timebîinê

nîşanî te ncde. Ya ku tu dcstê xwe biavêjê bibe zêr.

Ew ji wir çîin. Agirê ku li dii xwe hişribîin vêketîbîi. Diire

agir winda bîi. Ji dîir ve tcnê dixaneke zirav xuya dikir.

Gundê ku ew tê re derbas biin, navê wî Akköy bii. Gund

xerabe bîi. Kozikên ku bi rêxê hatibîin scyandin, qamîş li ser

nema bîin, hcma cw wilo spartibiin girik. Bi dii wan de keri-

yek kîiçik dihat. Gava ku ew di ber xirbeyckî xerabe re der-

bas biin, kalekî çavbişîlaq û pişocîiz bang wan kir:

- Merheba.

- Merheba, wan jî gotin.

- Hîm ji ku tên û hîin ê bi ku de hcrin? mêrikê kal ji wan

pirsî.

Memed:

- Em ji Urumê tên ii em li kar digcrin.

Pcyayê kal:

- Kar di devê piling de ye, got. Ku tu karibî bistînî, bisti-

nc.

Mcmed:

- înşaleh emê bibînin.

Kalo:

- Çiikîirova ne ew Çîikîirovaya ku tu pê dizanî, erd îi.ez-

man bûyc traktor.
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AşikAlî:

-Wê Xwedê li fcqîr ii belengazan were rehmê, got.

Kalo:

- Amîn, amîn, li me hemiyan...

Memed:

- Di xweşiyê de bimîne, got.

Kalo:

- Zadekî Weliyê me heye, raza ye, got îi kete riya wan. Za-

dê ku radizê makîne nikare biçine. Hiin çiyayî paleyên baş

in.

Memed:

- Em pir baş diçinin.

Husik:

- Em diçinin

Memedê Zarok:

- Ez jî diçinim, got. Qulonçê dasînî, weke hcyvê.

AşikAlî:

- Tu jî diçinî, got. Çima tu ê neçinî, çiyê te kêm e?

Kalo zarokek xist pêşiya wan îi ew şandin malaWelî.

Lawik:

- Apê Welî, got. Bavê te ev şandinc, ew ê zadê te biçinin.

Ev baş diçinin. Bavê te wilo got. Ev eynî wcke bîçerê ne. Ya-

aa...

Dîire wî şclwcrê xwe yê reş îi qetiyayî ber bi jor ve kişand

îi ji wir bi dîir ket.

Welî:

- Baş e ku hiin hatin, got. Zadê min bi erdê ve bûye yek.

Makînc nikarin biçinin. Tu makîne nikare biçine.

Memed:

- Em karin biçinin.
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Welî:

- Hîin ê bi çiqasî biçinin?

AşikAlî:

- Hcla carckê em crd bibînin.

Piştî ku wan avck vcxwarin, ew çiin nav erd. Zad bi qasî

bîst donim genim bii. Ew wekc hesîlê li erdê hatibîi raxisrin.

Similck jî li scr xwe nemabîi.

Aşik Alî:

-Wax, got, mehû bîiye.

Welî:

- Gava Xwedê nedc nadc, got. Ger piling têketa nava vî

crdî nikarîbîi wilo bikira. Qismet e, genimê weke qamişan

raza ye. Baş bû ku hiin hatin.

Ji bo çinîna wî bîst donimî bi bîst lîran li hev kirin. Wan

zîika dascn xwe dcrxistin îi kcrin nava crd.

Mcmcd:

- Min ji wc rc ncgot, em ê kar bibînin? Dilê min wisa hu-

kum dikir. Li vê Çûkûrovayê binihêrin, mîna dinyayekê ye.

Çawa kar tuiicyc! Tcnc ku mirov bbcwazx kar bikc.

Hcrkesî dcst bi kar kiribûn. Hela helaya wan biin îi diçi-

nîn. Osiv serc xwc xistibû nav çongên xwe îi li ser qiiçekê rii-

niştibû. Memedc Zarok raliişt dasa Osiv. Gava Welî ket riya

malê da hcre ji wan re xwarinê bînc, Mcmedê Zarok bi dizî

nêzîkî wî bii.

- Apo, got, tii c heqc niin jî bidî min? Gayên qidonç-

das...Wî xwcziya xwe daqurtand.

Wclî şaş ma. Bcrê xwc bi yên ku zad diçinîn vekir:

- Ev çi dibêjc wilo, dchn e çi ye?

Aşik Alî:

- Guli mede wî, got. Ew zaro ye.
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Mcmedê Zarok bi hêrs bcr bi berê genim ve çii.

Husik:

- Te çi ji Welî axa re got kuro? Kuro lawê kiiçikan...

AşikAIÎ:

- Ma wê çi bibêje. Hebe tunebe wê li hejmara traktorên

ku li Çîikîirovayê hene pirsî be. Ma wekî din wê çi bipirse?

Nc wilo Memcd?

Memcdê Zarok:

- Ji xwe min jî ew pirsî, got.

Heya pişrî nîvro bêî ku piştên xwe rast bikin, çinîn. Ji ger-

ma rojê leylan li ser wan rabîibîi. Çinîna genimê razayî ne

wckc çinîna gcnimê li pê ye. Pişta mirov dişikînc.

Dcma firavînê Wclî ji wan re satilek şorbc anî scr erd. Ew

riiniştin îi şorba xwe bi îştch xwarin. Lê Osiv pariyek jî nex-

war. Hcvalên wî kirin nekirin, li bcr geriyan ncgcriyan, şorbe

bi wî nedan xwarin.

Pişrî xwarinê, bêî ku ew westa xwc bigirin, wan dest bi çi-

nînê kirin. Ew lê vcbîibîin, bi awayckî diçinîn ku bîçcrê li

bcr wan gîi dbcwar.

Nêzîkî roava bii, nihêrîn ku Osiv hat, bi hêrs dasa xwe ji

destê Mcmcdê Zarok girt ii dcst bi çinînê kir. Hcr dcrê wî

diricifî.

- Tu nexwcş î, meke Osiv, gotin. Tu ê bi vî awayî xerabtir

bibî. Tu ê vê havînê li Çiikûrovayê perîşan bibî. Tu meçine.

Em ê di nava xwe dc parekê bidine te jî. Em ne ker in, qey

em jî camêr in.

Osiv qet dcng ncbir xwe. Serê wî di ber wî de bii îi helke

helka wî bii diçinî. Dîire ji nişkê ve ket xwarê, dasa wî ji des-

tê wî ket.

Aşik hat, Osiv ji erdê rakir.
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- Mcke keko, got. Tu nexweş î.

Osiv )i nava crd derxist, li paş xwe zîvirî.

Husik pir hêrs bû:

- Şeytan dibêjc rahêjc dasa wî îi di nava serê wî de lêxe, çi

dibe bila bibe. Kuro segbav, tu zanî ku tu nexwcş î, tu mirî

yî, çi ji te re ku tu bidî dîi me îi werî van deran? Li cihê xwe

bisekinc, li gundê xwe bimîne, bcla serê me. Tu çi ji me re

dibîbar...Jixweem...

AşikAlî:

- Husik, got îi hêrs bîi.Tu ji vî belengazî çi dbcwazî Husik?

Ew nc nanê me dbcwe, ne jî ava me vedbfwc. Tu ji vî zilamê

nexwcş çi dixwazî birawo? Ji xwe Xwedê lêxistiye, ma em jî

lêxin.

Husik:

- Bila bisekine, got. Bila li cihê xwe bisekine. Tê gcnim jî

diçine! Dimire! Genim jî... Ma ne cw bîi yê ku digot, Çîikîi-

rova cchcnem c û riya me dibirrî? Niha jî...

Wan heta bi roava çinîn. Lê xclas nckirin, dasên xwe xistin

ber piştên xwe îi vcgeriyan gund. Bayê xerbî bi hemîi hêza

xwc dihat. Welî merşck li derve raxist û cw li ser rîinişrin. Li

kclcka wan, çclekê devê xwe xistibîi nav giha hêşin îi dbcwar.

Dcvê goiika wc di guhanê wê de bîi û şîr dimêt. Bêhna giha-

yê ii wan dcr û doran bclav dibîi.

Welî siniyck mezin tijc savar, anî îi li bcr wan danî. Savar

rijî bû, lê gidi ncdanê, bi îştah xwarin.

Jina Wciî niih zaro jê rc çê bîibii, ew li hundir razayî bii.

Li kêicka wc jî zaroka wê ya niizayî li ser scradê razayî bii. Sê

zarokên Wclî yên din jî hcbiin. Hersê jî nexweş, bi tayê biin.

Hcmîi diricifîn. Gava Memedê Zarok hatibii hundir, wî

hingî ew li hundir dîtibim.
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Osiv şîv jî ncxwar. Diranên wî bêhawe li hev diketin. Mi-

rov digot qey hesp di riyên bi kevir re diçin. Hertim jî wî

axîn dikişand.

Husik:

- De, digot. Ez niha çi bikim? Wê ev zilam min dêhn bi-

ke. Li vê germa Çiikiirovayê nexweşî ji me kêm bii.

AşikAlî:

- Tiştê ku wê bibe dibe. Mirov nikare pêşiyê lê bigire. Em

ê bikişînin birawo, ma wekî din çi ji dcstê me tê...

Welî nivînê jina xwe li ber dikê raxist. Nivînê zarokan jî li

ber ê wê raxistin. Bayê xerbî toza li ser nivînan dimalişt.

Palan jî lihêfên xwe vekirin îi ew li ser merşa di bin xwe de

raxistin. Yên din razan, lê Aşik Alî û Welî hişyar mabîin îi

dif)eyivîn.

Welî:

- Bila erd ji min bistînc, bila bistîne, da ez jî xclas bibim...

Tu bixebite, bbcebite, diran nemîne, neynîik nemînc, dcst

nemîne, ling nemîne îi nêviyê wê bide yê ku kar nake, ma

wilo dibe? digot. Tunc, time, ji vê çêtir tunc. Mirov birçî bi-

mirc çêtir e. Bila ew erd ji min bistîne da ez jê xelas bibim.

AşikAlî:

- Weha mebêje birawo, digot, li hember derdiket. Tu şaş

î. Erd cihê ye.

Welî:

- Rast e, ku erd yê te be baş e, lê yê xelkê be tu ê wilo bibî

kole. Ev kcda min xwîn e. Haya wî tew jê nîne. Binihêre, tu

rewş îi pergala min dibînî. Bila erd ji min bistîne da ez xelas

bibim. Ji xwe wê bistîne. Çirka ku traktor harine, yên ku erd

deman dikirin ji navê rabiln. Bi tenê ez mame. Bila ez bimi-

rim îi jê xelas bibim. Çi dibe bila bibe, jiyan ev be...
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Welî hîna jî got. Ew kuftir bîi, wî xcber da, lê Aşik Alî wer

ku wcstiyabii, cw di xcw rc çîi. Wî hew gorinên Wclî bihîs-

rin.

Wan roja dudan, piştî nîvro zad hcmii çinîn. Perên hiir ji

Welî xwestin îi weke biran li hcv par vc kirin. Osiv pcre ne-

dixwest. Aşik Alî bclkî zêdcyî saetekê li ber wî geriya ta ku bi

zorê para wî xist bcrîka wî.

Gava ku pcre ket dcstê Mcmedê Zarok gclekî kêfa wî hat.

Wî pcre xistin destên xwe, di ser hev re qulupandin, lê nihê-

rî, xist bêrîka xwe, dîsan derxist. Dîi re da Memed. Lê paşê

dîsan bi paj de jê xwcst. Dîi re dayê, dîsan jê stend. Dawiyê

xist bcrîka xwe û destê xwe qet ji bêrîka xwe dernedbcist. Ca-

rc cw pcrc ji bêrîka xwe dcrdbcist ii lê dinihêrî. Çii ba Me-

mcd:

- Apc Mcmed, got, ez ê cotck ga bikirim, cotek gayên qu-

ionçmczin, ez ê bibim wclct...

Husik ji Mcniedê Zarok pir hêrs bîi, wextî lê bixista, lê

Aşik Aiî nehişt. Dîi rc li Memcdê Zarok zîvirî:

- Lo Mcmcd, got, tu jî cvqas dinya nedîtî mebe, lo!

Mcmcd:

- Ma min ji wc rc ncgot, cm ê kar bibînin, cm ê peran qe-

zcnc bikin. Em c îsai pir peran bidin hev. Dilê min wisa hu-

kuni dikc.

Jina wî, zarokên wî û bizina spî jî qct ji bîrê nediçîi.

Ji wê pc ve ew ii her derê Çîikîirovayê gcriyan. Wan pirr

rişt dîtin. Pirr tişt bi scrê wan de derbas bîin. Gundên ku ne-

çîmê, axaycn ku xwc neavctinê, ncman. Çîikîirova beroş, ew

jî çoçik, bimeşc bavo bimcşc. Ew her geriyan. Rojekê gava di

mêrgekê rc derbas bîin, ew heya qirikê di herriyê de man.

Şofêrê traktorckê ku ew xelas kirin, ji wan re behsa wê avzêl-
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kê kir.

Li deştê gclek pale bêkar digcriyan, paleyên fena wan birçîi

ii belengaz. Hemîi jî wckc wan şaj mabiin. Di riyên ku tozê

dida çongên mirov de traktor, zadçin îi kamyonên şîn, zcr,

sor ii şîrkî derbas dibîin. Li ser wan bi qasî nîvtiliyê toz girti-

bîi. Ji tozê qet rengê makînan xuya nedibîin.

Deşt hemîi ji tayê diricifî. Rîiyê mirovan yên zer dirêj bii-

bîin.

Giha hişk bûbii, pel li şaxan çilmisîbîin. Ser îi binê dcştê ji

gcrma zer bîibîi. Wan miriyên ku di riyan dc mabîin, dîtin.

Berêvarckê, miriyê ku cw lê rast hatin, di nav toza rê de ma-

bîi. Rîiyê wî yê ku di bin tozê de xuya dikir, wekc kehribarê

bii. Çîmên wî rcp ii lingên wî dîk biin. Piştî hatina trakto-

ran, mirov bi carckê ve hatibîin guhertin. Ew tewlo mewlo

biibiin. Wan li rîiyê mirov jî ncdinihêrîn.Van makîneyên ku

nizanîbiin bê wê çi ji wan rc bike, ji wan re biibûn weke pîi-

tan.

Li gundekî axayckî xort bê sebeb tif kir wan, ji dê îi jinên

palcyên bêaqil, ku ji çiyan hatibiin Çîikiirovayê re xcber û

gotinên ncmayî kirin. Gcr Aşik AIî bi Husik ncgirta wê Hu-

sik mêrik ji hev perçe bikira. Wî ji kerban serê xwe li dara

tûyê, ya li scr rê, ya ku pelên wê di tozê de mabû, dbcist, di-

giriya, dinaliya û xcberên ncbaş ji Çiikiirovayê re dida.

Wan hîn geiek riştên din jî dîtin, tiştên nedîtî di scrê wan

rc dcrbas biin. Ew du rojan jî birçî man. Ger ne ji Aşik AIî

bîiya rewşa wan xerab bii. Ew li gundan gcriya, li tembiirê

xist ii nan dan hev. Gcr wek berê bîiya, wan ê Aşik Alî li scr

dcstên xwe bigerandina. Niha tew li riiyê wî jî nedinihêrîn.

Berê xwe davêrin Aşik Alî, li ber wî digeriyan, ji bo ku li

deng îi tembîira wî gididarî bikirana.
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Ew di tozc de mabiin. Xwêdana ku ji laşê wan diherikî

tcviî to-zê dibîi û dibii herî. Mîna ku ew ji nav çiravê derkcti-

bîin.Tiştê ku ncdîtibîin, dîtin. Tiştê ku nekişandibîin, kişan-

din. Aşik AIî li ser dcrd, li ser tuncbîinê, li ser riyên bi toz, li

scr axayên zalim, li ser kelmêşên bi hesrî yên ku weke maran

bi mirovan vedidan stiran gotin. Yên ku dcngê Aşik dibihîs-

rin, dilê wan pcrçe dibiin, di nava kid ii kedcran de diman.

Em bên scr Osiv, nc ez bibêjim, ne hiin bibihîzin! Ji wê re

dil dcbar nakc. Ku dilê mirov kevir be jî wê ji ber rewşa wî

bihcle. Ew du hcfteyan bi wê bclengazip xwe bi dîi wan de

dikişkişî. Yên ku li hcr aliyên xwe agir dadidan, bê hiş dike-

tin û ycn ku wcke berfa zozanan diqerisîn. Piştî du hefteyan

êdî cw nikarîbû bimcşiya. Wî nan nedbcwar, lê bêî navbir

ava Çiikûrovayê ya şîrgcrm, a mîna xwînê vedbcwar. Ew tenê

çerm û hcsrî mabû. Wan bi dorc ew li pişta xwe dikirin. Bê-

tir Husik cw hiidigirt. Ji ber ku di nav wan de yê herî bi qe-

wct Husik bû.

Osiv:

- Min bavcjin îi iicrin, digot. Ez ji wc rc biimc bar. Bila ez

jî wck wî miriyc ha ii scr rc di nava tozê dc bimînim.

Ycn din guii ncdidan wî.

Pêşî Husik hişyar bîi. Dcstcn xwc yên mezin kirin hutik û

çavcn xwc firkandin. Hcr derê wî dişewitî. Dii re Husik Aşik

Aiî hişyar kir. Dû rc Mcmcd... Osiv hcya bi sibehê ranezabii,

cw hcr ji bcr cşa laşc xwc naiip bii. Niha jî ew hêdî hêdî di-

naliya. Diranên wî jî wckc ku bi licv ve hatibîin çengelkirin.

Mcmcdê Zarok jî dcstc xwc yê rastê xistibii bêrîka xwe îi li

ser raz^ bû. Razanekc wî weke ya zarokên biçîik hebîi. Te di-

gor qey wî ncfcs ncdigirt.

Mîna ku êvarî baran bariyabe, avî ketibii, der îi dor şil îi
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pil bîibîi.

Çîikiirova hişyar dibîi. Dîkên gundê li jêrî wan bang dan.

Dîi re dengên makînan hatin. Paşê jî dengê mirovan. Den-

gên rojê tevlî dengên makînan bîin.

Paşê jî li erdê leylaneke zirav bilind bîi, firêze biriqîn. Ji

diir ve, ji pişt Gawirdaxê topek şewq pijiqî.

Ji vî cihî re axa Yiiregirê dibêjin. Ev axa YUregirê teze ye,

weke laşên jinan ncrm ii germ e. Tu can lê biçînî wê şîn we-

re. Zadekî wê heye, dibêjin ku piling jî têkeve nav ne xem e.

Ji yekê sih, ji yckê çil dide. Gava pembîiyê Yiircgirê derdike-

vc, hemîi crda Yiiregirê çilspî dbcemile.

Husik bi pozikê sola xwe Memedê Zarok tevda.

- Rabe, got. Rabe kiiçik lawê kiiçikan. Tu hcta bi nîvro ra-

dizê! Ev kîiçikbav li serê min bîiyc Keldîkoglu.

Aşik Alî:

- Husik, got. Tu bi her awayê xwe baş î, lê xwezî ev adeta

te tunebîiya.

Husik:

- Binihêre, got, tu bi Xwedê kî A^ik binihêrc bê ew çawa

raza ye! Pcre xistinc bêrîka xwe, dcstê xwc jî xistiye bêrîka

xwc îi li ser wan raza ye. . . De wcrc dêhn mebe! Tu dibê qey

em hemîi diz in.

Aşik:

- Hcr xuyên te baş in, Husik... Lêwik nedîtiye. Ne bi zorê

yc... Ncdîtiyc.

Memedê Zarok bêî dilê xwe hişyar bîi.

Êdî kêr gihîjtibîi hestî. Wan ji mêj ve biryar dabîin, ku ve-

gerin. Lê Memed pêxîla wan bernedida. Her ku wan berê

xwe bi welêt vedikirin ku vegerin gundê xwe, Memed ji dîir

ve gundck didît.
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- Hela cm hcrin vî gundî jî, cw ê helbet li wir karek hebc,

digot, li ber wan digeriya îi ew dibirin wî gundî. Wilo, belkî

wan deh caran berê xwc dan gundê xwe, ku vegerin, lê Me-

med berê wan bi gundên din vcdikir.

îro êdî dawî bîi. Carckc din veger tuncbii. Kar tuneyc, ew

ê çi bê scbcb îi perîşan li Çûkîirovayê bigerin. Memed jî hê-

viya xwe birrî bîi, stîiyc xwe xwar kiribîi.

- Em herin birano, ma çi ji dcstê me tê, cm herin, goribii.

Husik Osivê ku li erdê dinaliya rakir îi li pişta xwe kir.

Osiv ji nişkê ve veciniqî.

- Min deynin. Êdî ez wcstiyam wer ku ez li piştên cihê ci-

hê siwar bîim. Ez ji bcr xwc fcdî dikim. Ez ji we re bîime

bar. Min dcynin. Ez ê bi xwe bimeşim. Min dcynin. Wî lin-

gcn xwc li hctên Husik dixistin. Min dcyne! Ku tu min da-

ncynîczc bimirim.

Aşik:

- Mckc birawo, got. Ma cv rcwşa tc ya bi xwemeşandinê

ye? Vê mckc. Êdî va yc cm diçin malê.

Osiv guhdarî nckir. Wî iicr digot, min dcynin. Husik jî

iiêrs bû, cw danî û meşiya. Mcmcd kct bin milckî Osiv, Aşik

AIî jî kct bin milê din û bi dû Husik dc mcşiyan. Serê Osiv

pê vc dalitiyabû. Gava cw di nava wan de dimeşiya, lingên

wî ii licv digcriyan îi huidukiunî. Pişrî ku ew demekê wilo

mcşiya, bi carekê ve cdî hcw iingcn wî pê ve hatin. Ger wan

miiên wî bcrdana, cw ê dcverii bikcta xwarê.

Mcmcd bi icz ew girt û ew li pişta xwe kir.

Memedê Zarok:

- Ger ew min bikujin jî ez naçim ba Keklîkoglu. Ez ji bi-

rçîna bimirim jî ez dîsan naçim ba wî. Ne wilo apê Aşik?

Aşik Alî:
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- Ger ez bi tcnê bîima dinya hîç bîi. Ez di şiina te de bîi-

ma ez jî nediçilm ba wî.

Mcmedê Zarok:

- Ew ne heqê min didc min, ne jî tiştekî... Ew bi lêdanê jî

min dikuje.

Memed:

- Ez ê niha çawa li riiyê jina xwe binihêrim. Ez ê ji zaro-

kên xwc re çi bibêjim? got.

Aşik Alî:

- Tu ê dîsan lîstikckê dencînî. Çavê te lê ye tu dîsan lîsrike-

kê derxînî Mcmed?

Husik:

- A niha, a niha ku kar hebc îi bêjin wcre bbccbite, ez dî-

san jî nasekinim, ez ê hcrim. Bcs e êdî! Ev rezîlî îi kepazetiya

ha bes e. Ku Çiikîirovayê bi ax îi kcvirên wê, bi motorên wê

îi bi van tirimpêlên wê ve bidin min cz dîsan nasekinim.

Aşik îi Husik di rcx hcv de dimeşiyan. Mcmcd di bin Osiv

de westiya bîi îi di pêşiya wan de dimcşiya. Serê Osiv bi ali-

yekî ve daliqyabîi ii bê deng bîi. Aşik çii ba Osiv, daqûl bû îi

lê nihêrî.

- Husik, got, rcwşa Osiv xcrab c. Stiiyê wî ketiye... Xwedê

zane... Xwezî cw bigihîje gund îi di nava zarokên xwe de...

Husik:

- Qet hêviya min tuncye, got. Ez bawer nakim ku cw bigi-

hîjc gund. Ez li bcr dikcvim ku wê Osiv li Çîikiirovayê bimî-

ne...

Ajik AIî,

- Zor e, got.

Husik:

- Ger em wî bigihînin gund ew ê jina wî were pêşiya me.
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Ew ê zarokên wî li scr scrên me kom bibin. Ez ê ji wan re çi

bibêjim? Osiv ii ku ma? ew ê bipirsin. Ax, ku nemira... Ku

ew nemira min ê qurbanek bida.

Dibîi êvar. Ew bi meşê gihîştin ber erdckî pembo. Darikên

pembo heta çavan çav didîrin, bi rêz biin.

Memed Osiv danî ii cw li ser piştê di nava erdê pembo de

dirêj kir.

Ajik Alî cba xwe ji xwe kir îi di bin Osiv dc raxist.

- Bila fcqîro ii scr crda hişk nemire, got.

Ew li ser serê wî kom bîin. Osiv carinan çîpên xwe ji hev

dikirin, diricifî, paşê dîsan dihat scr hişê xwc û rişrin ku ne-

diharin fêhmkirin digot. Çavên wî beloq bîibîin.

Mcmcd:

- Aşik, ii scr bbcwînc, got. Biia fcqîro bê dîn îi îman neçe.

Aşik dcst pc kir û xwend.

Ew wc şcvc iictanî sibclic Itcî ku çavcn xwe nerm bikin, li

lier scrc Osiv rawcstiyan. Osiv ncmir, cw hcbekî bi ser hişê

xwc vc hat.

Husik Osiv ii pişta xwc kir:

- înşaich cw namirc, got. înşalch cw ê bigihîje welêt.

Wc rojc, li dor nîvroyê dîsan rewşa Osiv xerab bii.

Husik:

- Ez wî ji pişta xwc nakim, got. Gcr cw bimirc jî bila ew li

pijta min bimirc. Tu ncmaye cm bigihêjin Çûkîirovayê. Ger

bêhna çiyan tckcvc po/^ wî cw ê jîndar bibc. Ez careke din

wî ji pişta xwc danaxim.

Li milc wan yê rastê, di nava daran dc gundckî xuya dikir.

Memed nêzîkî Aşik bii, bi milê wî girt:

- A,sik, got, tu guh mede wî dînî. Wê Osiv li ser pişta te

bimirc. Em nikarin wî di nava erdên pembo de veşêrin îi he-



rin. Tu guh mede wî, werc cm hcrin vî gundî.

Aşik Alî:

- Çênabe, got, ger ew bimire wê bimire. . .

Memed:

- Aşik, got, ma em ji bo çi hatin Çîikîirovayê? Em ji bo

kar harin. Wê Osiv bimire. Ger ew bimire jî bila li gimd bi-

mire.

Aşik:

- Ha ew li gund miriye, ha jî li vir miriye, ma fêrqa wê çi

ye?

Memed:

- Wê gundî mcytê wî rakin, qet nebe wê wî li goristanê

vcşêrin.

AjikAlî:

- Ez bawer nakim, got. Vir Çîikîirova ye, Ew çiyayiyan di

goristanên xwe dc vcnaşêrin.

Memed:

- Aha va ye em diçin. Em ê çawan dcsrvala hcrin. Em ê ji

xelkê rc çi bibêjin? Em ê ji jinên xwe re çi bibêjin? Em ê ji

zarokên xwe rc çi bibêjin?

Aşik AIî:

- Ma cm ê çi bibcjin, got. Me qezenc kir ii da qumarê. . .

Memed:

- Kckê Aşik, got, ez têm dest îi lingên te kekê Ajik, ev

gundê ha bi dar îi ber c. Ma te qet gundên wisa li Çîikîirova-

yê dîtiyc? Dilê min ji min re dibêjc. Were em riya xwe bi vî

gundî bbcin. Ji sedî sed wê li vî gundî kar hebe. Ger em li vî

gundî jî kar ncbînin wê çaxê serê min jê bikin.

Husik li pişt xwe zîvirî:

- Mcmed, bi sertî got, dîsan çavên te li gundekî ket. Ma tu
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dîsan Aşik dixapînî? Hîin herin, ê min ez nayêm. Ya ku em

dikişînin hcmû ji bcr vc înada tc ye.

Memed xwc bi milê Husik vc girt.

- Binêrc, keko, got, ew ê li pişta te wê bimire. Wê ev be-

lengaz bimirc. Qet nehe bila ew li gund bimire, bila ew di

goristanê de were vcşartin. Binêre, ma qct we gundên wilo li

Çîikiirovayê dîtiye? Ew di nav daran de yc. Wê mudeq li vî

gundî kar hebc. Gcr em li vî gundî jî kar nebînin, wê çaxê

serc min jê bikin. Qcda min ji wc re helal e.

Pajê ew li Ajik Alî zîvirî:

- Kekê Aşik, got, tu guh mcde vî dêhnî. Li vî gundî kar

hcyc. Binêre, di nava daran dc yc.

Aşik Alî:

- Ez çi zanim Mcmed, got. Ez çi zanim, xwezî kar hebii-

ya...

Husik:

- Tii dîsan ncrm bû yî, Aşik AIî, got. Wê çaxê li Çîikîiro-

vayc şcrpczc bibe.

Mcnicd:

- Ez hcyrana çavên te bim, Husik, got, binêre, bê çiqas dar

li vî gundî hcnc. Muheqeq cm ê ii vir kar bibînin.

Husik:

- Ez nayêm, got. Hîm licrin.

Gava ycn din dimeşiyan, Memedê zarok li dîi wan dima.

Memed dît ku Mcmedc zarok li dîi wan maye, wî bang kirê:

- Zii wcrc vir.

Dcngê wî pir bi hêrs bîi. Lawik tavilê reviya îi gihîşt wan.

- Ez ji wc re dibêjim ku ev gund bi dar e. Li vî gundî kar

haye. Ma wc li vê Çîikîirovaya ku ji germa leylan jê radibe,

qet gimdekî wilo bi dar dîtiye? Osiv jî wextî bimire. Qet ne-
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bc hcma ew li vî gundî bimira. . .

Dengê wî lerizî îi girî kete qirikê. Te digot qey piştî kêliye-

ke din ew ê li vê deştê Osiv li ber xwe dirêj bike ii stranên şî-

nê biavêje ser. Ew di ber xwe de dipcyivî.

- Ma qey Osiv ne gundiyê me ye, ma me bi wî re nan ii av

ncxwariye, ma qey nabe ku em wî li vî gundî veşêrin, li bin

van darên hênik. . . Dibe ku jî li vî gundî meleyck hebe, bi

dengê xwe yê zîz li ser Osiv bbcwîne.

Her ku diçii gcrma rojê zcderir dibîi, ew ji gundê bi dar bi

dîir diketin. Hcrçiqas lingên Mcmcd ber bi gund ve dikişi-

yan jî, lê wî gotin nedbcist serên hevalên xwe.

- Hîm nizanin bê Osiv lawikckî çiqasî baş e. Ma dibe ku

cw li vê çola Xwcdê bimire, ma qct dibc ku tcrmê wî li vir,

di bin vê germa dojehî de bihele? Ji xwc li vê germa han bi-

nerin, vê germa ku dişcwitîne ii dihelîne. Ma ne gunch e ku

tcrmê Osiv li vir bimîne?

Husik:

- Tu li Osiv mefikirc. Ez ê wî bi mirîtî jî, bi saxîtî jî bibim

scrê çiyan, bibim ber avên hcnik, bibim ser kchniyên sar.

Aşik AIî:

- Mcmcd, got, kekê Memed, em evqasî geriyan, em evqasî

li vê mîrata Çîikîirovayê geriyan, em evqasî li vê Çîikîirovaya

ku dişewitc geriyan. . .

- Lê ev gund bi dar e, Memed got.

AşikAIî:

-Ger bi dar bc...

- Binêre Husik, binêre Aşik Aiî, binêre Memed tu jî

Osiv. . .

Ew li orta rê rawestiyan. Gava ew rawestiyan Memed ji bîr

kir ku wê çi bibêje, ew dcmekê fikirî.
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Ew dcşta ha ji vir hcta dcrya spî dirêj dibû, her ku diir di-

bii jî rengê wê şîn dibîi îi dirêj dibii.

Mcmed stûyê xwc yê dirêj bcr bi Husik ve dirêj kin

- Gava niha em bikcvin gund, wê zarokên me îi gimdî bi-

revin pêşiya me?

-Wê wcrin pêşiya mc, Husik got.

- Em ê ji wan rc çi bibêjin?

- Em ê bibêjin ÇOdcûrova bincrd bîiye. . .

- Ma em ê wilo bibêjin? Memed bi qerfgot.

- Em ê wilo ji wan rc bibêjin, Aşik Alî bi dengekî nerm ii

hê bi qerftir got.

- Ma em ê ji zar îi zcçên xwe re çi bibêjin?

- Em ê bibêjin erd qeiişî ye ii Çiikiirova ketiye binê erdê.

- Ezê bibcjim çi?

Husikhêrs bîi:

- Tiştê tu bibêjî bclî yc, got, bcrê xwc bi çiyan ve kir ii me-

şiya.

- Hcrc! Mcmed got. Herc dojchê. Bila vê zivistanê zar ii

zcçcn tc jî ji rûyc te birçî bimînin. . .

Ew di nîvc rê dc rawcstiyabû, iierdu milcn xwe di ber xwe

de bcrdabûn û bi dengckî bilind diqîriya.

- Tu ê Osiv bikujî, wî digot. Tu ê bibî qatilê wî. Dibe ku

li vî gundî mcieyckî ku niviştekê ji Osiv re çêbike, hebe. Di-

bc ku Osiv bi niviştc xcias bibc. Dibc ku li vî gundî yekî ku

dcrziyckê li Osiv bbcc hebe, yckî ku hcbckê bidiyê hebe, ger

em herin vî gundî dibe ku Osiv ncmire. . . Dibe ku bîreke vî

gundî ya ava cemidî, kehniyeke vî gimdî î hênik hebe. Dibe

ku Osiv xwe di ava sar dakc îi bi ser hişê xwe ve were.

Her ku wî digot Husik hê bêtir hêrs dibii. Her ku ew hêrs

dibii jî, wî bêtir )fwêdan dida.

55



Ew hebckî bi dîir kctin, lê Mcmed wilo di nîvê rê de ma.

Wî di ber xwc de bi pistînî tiştin digot. Siya ewrekî di ser wî

re bihurî. Pişrî siya ewr, rojê xwe weke topekê bera ser deştê

da. Deng ji Osivê ku li pişta Husik bii dernedikct, ew mîna

ku razayî be, mîna ku miribe, lingên wî bi erdê ve dikişiyan

ii di riya bi toz de xêzên dirêj çêdikirin.

Roja dilşcwat li firêzan dixist, şcwqa wê ya pir, çavên mi-

rov dişewitand. Ji ber şewqa rojê wan nikarîbîin çavên xwe

vekirana îi li wî alî binihêrîna. Hemîi di xwêdanê de mabîin

îi ji tîna dişewirîn. Di nav zeviyên der ii dora wan dc Icglc-

gên çîpdirêj bi çîpên xwe ycn zirav xwc li ba dikirin, stîiyên

xwe yên dirêj hebckî din jî dirêj dikirin ii dimeşiyan. Ji hem-

ber traktorekê batozek avctibîi dOi xwe îi hêdî hêdî dihat. Li

dîi batozê jî sî-çil karker, bêdcng. snixwar îi xwas dimeşiyan.

Ew westiyayî îi ji haldekerî dixuyan. Ew vekişiyan kêlcka rê

îi heta ku batoz îi karker derbas bîin ew li kêleka rê rawesti-

yan.

YScn ku ew têkcvin rê Mcmed:

- Bi dar c, hênik c, got. Li van deran, li van nêzîkan qct av

tuncyc. Ger wilo hcrc cm ê li vê çolê ji rîna bimirin. Wê qer-

telên boz goştê me, wê piça goştê mc yê ku maye bbcwe îi wê

hestiycn me yên spîboz jî biavêjin nava vê şewatê.

-Wê biavêjin, Husik bi dengekî nerm got.

Mcmcdê ku ji vê yekê hêz stand:

- Ew gund li wir e, binêrin bê çiqasî şênkayî ye. . . Ma dibe

ku li wir qet kar tuncbe? Binêrin, ev batoza ha jî diçe wir.

Dibe ku niviştek. . . Wê Osiv bimire. . . Wê meytê wî jî bêhn

bide. . . Gava ew pale di ber me re buhurîn, we nedît ku wan

çawan çavên xwe vekiribiin îi li me dinihêrîn, wilo ecêb, mî-

na ku ew li heywanan binihêrin, wan li me dinihêrîn. . .
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Aşik Aiî:

- Gclo çima wan wilo li me nihêrîn?

-Wê binêrin, Husik got.

Ji mêj vc Mcmedê zarok dixwest tiştckî bibêje, lê dikir îi

nedikir nikarîbîi bigota. Bi carekê ve pijiqî:

- Ez ji tîna mirim, got. Ew gimdê ha jî bi dar e, çima em

naçin wî gundî, dibe ku li wî gundî kar hebe.

- Ma dibc ku kar runcbe, Aşik AJî got. Gundekî ewqasî

hêşnayî lê hcbe îi kar lê tunci)e, ma tiştê wilo dibe? Ez ji tîna

mirim.

Mcmcd li pêşiya wî dimcşiya, cw rawestiya, li pişt xwe zî-

virî û bcbawcrî lê nihcrî.

- Ez ji tîna mirim, Ajik Aiî got. Tc çi wilo çavên xwe be-

ioq kirinc îi tu ii min diniiicrî?

Husik jî rawestiyabû:

- liz wcstiyam, got û bcr bi komck kulîlkên hîro ve meşi-

ya. Ew hîro di bejna mirovan dc bîin, gidên wê yên pembe

bi qasî dcstckî vcbûbûn û ji serî hcta binî di toza rê de ma-

bîin. Di nav kuiîlkcMi iiîro de Osiv ji pişta wî herikî )cwarê.

Ycn din jî xwc gihandin ba wan û rûniştin. Di ser wan re

hin pcrcjccwr dcrbas dibiin, tam wan digotin ku ew hênik

bûn, hcw didîtin ku dîscm roj bi hcmii giraniyaxwe derket ii

cw ji gcrman pcritandin. Ji tu devcrê, sira bê wnebii. Her ku

diçii, crd jî dibû mîna sêlckc sincirî. Ji niha pê ve wê meş ge-

ickî /^hmct bibûya.

Pinpinîkckc şîn xwc ii scr hîroyê danîbîi îi xwe tev nedili-

vand.

Memcd di scr stîiyê xwe rc zîvirî îi di ber xwe de got, kuro,

di vê gcrma Xwedê de, li vî cihê ku dilopek av jî lê peyda na-

bc, çi karc vc pinpinîkê hcyc. . .
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- Binêre, wî got îi niqurçck li Aşik AIî xist, tu ji xwe re li

vê pinpinîkê binihêrc! Di hundurê vê tenîirê dc, li vî cihê ku

dişewite de. . .

-Wey lawo, Aşik AIî bi ecêbmayî got, ev ne karê aqilan e,

hcm jî ev pinpinîk pir mezin e, bi qasî çîikckê ye. . . Kî zane

bê kîjan bayî ew avêtiye vir.

Husik:

- Pir ccêb e, di vê germa havînê de, cv pinpinîka evqas

mezin. Ew qet tcvnalive. Bclkî jî cw miriye.

- Ew nc miriyc, Osiv bi dengekî bilind got. Bala xwe bidin

baskên wê, bê çawan dişewite. Ma ji ku ew miriye?

Peyivandina Osiv ya bi dengckî bilind îi zindîbiina wî, ji

ecêbmayînê bctir cw kêficwcş kirin.

- Li vir, li vê jêra ha, di bin zinarên Anavarzayê de pirikck

hcye, ji van pinpinîkan havîn îi zivistanan bi keriyan in.

- Min jî cw dîtin, Mcmcdê zarok got, cw di scr mc rc we-

ke cwran dihcrikîn. Ew şîrkî biin, mor bûn, dibiriqîn.

AjikAIî:

- Ewrckî şîrkî yc stcrkan diherikî û ber bi zinarên Anavar-

z^yê ve diçîi. Hingî cw zinar ji pinpinîkan mor dibîin îi stcrk

vcdimirîn. . . Pinpinîkên şîrkî, kesk îi zipîzer. . .

- Ev pinpinîka ha miriyc, Husik got.

Yên din dcng nckirin. Wan ziq li pinpinîka ji gida hîro

mezintir ya ku xwc li scr gida hîro danîbû dinihêrîn. Lê pin-

pinîk tevncdiliviya.

Di ser wan rc çcnd perçeewrên din jî derbas bûn, lê wan

hê jî ziq li pinpinîkê dinihêrîn.

Memcdê zarok xwe negirt, ya dilê wan got.

- înşalalî ew nemiriye, got.

Mcmcd bêhnekc kîir girt ii berda.:
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- înşaleh, got.

AşikAIî:

-înşaleh...

Husik îi Osiv jî gotin înşaleh. Kesî bîr nedibir ku rabin ii

binerin bê pinpinîk miriye an jî sax e. Ne ku wan bîr nedibi-

rin, wan newêrîbîin.

Piştî kêliyckê, gava siya wî ewrê mezin li ser wan rawestiya-

bîi, otomobîlckê toz^ scr rê ji ber tekerên xwe pijiqand ii bu-

hurî. Şaxên hîro yên ku di tozê de mabîin, hejiyan. Ew pin-

pinîka şîn jî hejiya lê ji cihê xwe tcvneliviya.

Memcdê zarok:

- Ez ê wc şiyar bikim, got û rabîi ser xwe. Ew radizê.

Hcdîka bi tirs bcr bi pinpinîkê vc mcşiya. Gava ew nêzîkî

pinpinîkê bii û dcstê xwe dirêjî wê kir, qêrînekê ew di cihê

wî de sar kir, destc wî jî wisa li hcwa ma. Bi qêrîna Osiv re

pinpinîk bi qasî bihustekê firiya îi dîsan mîna ku riştek ne-

biibc xwe li cihê xwc yc bcrê danî.

Bi firîna pinpinîkê vc hcmîi ji kêfan ji cihê xwe hol bîin.

Ûsiv:

- Firiya, bi kcn got.

Ycn din jî:

- Firiya, gotin.

Mcmcd:

- Ew gund bi dar c.

Husik:

- Ew gundckî gclckî xweş c, bi dar ii ber e. Li wî gundî kar

jî hcyc.

Hemîiyan bi dengckî kar heye, gotin îi bi lez berê xwe bi

gund vckirin îi meşiyan.

Memedê zarok di pêşiya wan de weke oewrikekî dimeşiya.
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Li pişt xwe zîvirî îi got:

- Ger em kar bibînin, mafê min. . .

- Hey hustu şikest, Husik bi hêrs got. Hey hustu şikest. . .

- Hêrs mcbe, Memcd bi ken got. Binêre va ye Osiv jî bi

ser xwe ve hat.

- Ecêb c, Husik got. Çi bi vî zilamî hatiye?

- Hela hinekî rawcstin, Aşik Alî got. înşalah Osiv baş bîi-

be.

- înşaleh, Mcmed jî got.

Li başîir, ewrên li ser derya spî mezin dibîin îi bilind di-

bîin. Hêdîka bayek jî dihar îi bêhna )cwêya deryayê dbcist po-

zê wan. Ew heta bi bazinên lingên xwe di tozê de mabiin,

çaroxên wan tijc toz bîibûn, te digot qcy ew di nav xweliyê

de dimeşiyan.

Gava ew li dor esir gihîştin gund, ew birçî bîibiin, westiya-

bîin û ji hal dc kcribûn. Şaxên hersê darên tuyê yên di orta

gund de, cihekî mezin girtibîin. Li bin dara ortê avkêşeke sor

îi mezin, li dor avkêşê jî hewdikên ji kevir hebîin. Binê daran

seranser hatibîi avreşandin, îi li binê daran kursî li mîndcr

hatibûn danîn. Li dora hcwdikan gul hatibîin çandin, guleke

pembe î bi şax vebiibîi ii bêhna wê li bin darên tîiyê belav

dibii.

Heta ku ew gihîştin binê daran bêhna wan çikiya. Memcd

tavilê xwe gihand ba avkêşê, xwe avêt milê avkêşê yê sor îi av

kişand. Gava av ji avkêşê hat:

-Werc Osiv, got.

Osiv çîi ba wî.

- Serê xwe têxe binê avkêşê. . .

- Nabe, Memed got. Nebaş e ku bê ku ew bêhna xwe ber-

de cw wilo avê vocwe. Serê xwe têxe bin avkêşê.
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Osiv stûyê xwc dirêj kir îi serê xwe xist bin avkêşê, di ser

serê wî re ava ku Memed dikişand mîna ava kehniyan dikir

bidqînî. Bi carckê ve dilê Osiv şa bii, necweşiya xwe ji bîr kir

îi li ber xwc da.

Piştî wî Husik, dîi re Aşik AIî ii Memedê zarok serên xwe

danc ber avê. Paşê jî Aşik AIî av kişand îi Memed serê xwe

da ber avê. Dawiyê jî kulmên xwe dane ber avê ii heta ku zi-

kên wan ji avê nepixî wan av ve)cwarin.

Gava ew li ser dikika bîrê rîiniştin ii der ii dor di ber çav re

derbas kirin, ew li çar kalemêrên ku li bin daran bîin, hayê

bîin. Ew kalemêrên ha di nav re mêşên ku xwe li ser riiyên

wati datanîn diqewirandin û xilmaş dibiin. Li hemberî wan

jî pcnc-şcş zarok di nava toz ii hcriyê de mabiin, bi qîj îi wîj

bi celcbekî lîstika bîlyayê dileyistin. Deriyê hemîi xaniyên

kelpîç yên hember girtî bîin. Mirîşk digel çêlikên xwe li ber

siyên traktorên rengîn ycn di hewşan de ji xwe re li cihekî

digeriyan. Elokeke mezin ya ku bi berkurkeke nepbcandî di-

gcriya, ji bcr çavên Osiv nereviyabii.

Hcta ku bayc csir rabû û ewrên spî yên li ser derya spî bi-

lind bû, cw bi rêz rûnişribîm îi qet deng ji wan dernediket.

Traktor, kamyon, zadçin ii erebeyên hespan di navagund de

dcrbas dibîin. Ji bilî van, însan îi heywanên ku di nava gund

dc digeriyan, tunebîin. Tc digot qey hertijt di xew de bii.

Piştî hcnkayiya êvarê, çend jin bi satilên xwe derketin îi ha-

tin scr bîrê ii bê ku bipeyivin satilên xwe tije av kirin ii vege-

riyan malên xwe. Du hcb ji kalemêrên ku dirêjkiribîin, her

yek ji cihê xwe kuxuyan. Di hewşekê de gulên berbiro vebîi-

bîin û berê xwe bi rojê vekiribiin. Roj ber bi ku de biçîiya,

wan jî rûyên xwe bi wê hêlê de ba didan. Her gulek berbiro-

yê, fena siniyekê mezin bîi.
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Tam di vê navê de Osiv:

- Ez mirim, bi nalîn got. Ez mirim, min sar e.

Wî xwe ji ser dikikê avêt crdê ii xwe di nava toz ii heriyê

de vcgcvizand.

- Ez mirim, min sar e, ez qefilîm, goştê min ji hestiyên

min tê gurandin.

Husik rabii çii ber scrê wî, dcstcn xwc li wî gcrandin îi he-

ta ku jê hat şidand:

- Wcha mckc Osiv, wî got. Tu îro hebekî baş bîiyî, te dît

bê çiqasî kêfa mc hat. Vê bi mc meke, vê meyne scrê me. . .

Ax ii wawcylê li mc.

Mîna ku ii hcviyckc digeriya, çavên xwc beloq kiribîin îi li

dcr ii dora xwe dinihcrî.

- Wcre serê xwe bide bcr avkêşê, dibe ku bi kêr wcre. De

were Osiv.

- Min sar e, cz dimirim. . . Ez dimirim Husik.

Husik hcrs bîi:

- Bimire, bicciicmc, hcre cchcnemc, tcwtewcyê hcram.

Gcr tu weha bûyî, çima tu bi mc rc harî Çûkîirovayê îi bûyî

beia serê me! Bimirc, bimirc, bimirc, kuro, bicchemc. Hcm

jî herc nîvc cchcnemê. Tu ii cchcncmê naccmidî.

- Min sar e, cz dimirim. . . Ez dişcwitim. . .

Husik bi hêrs çû li bi avkêşc av kişand.

Ava ku ji avkêşê dihat, dihcrikî dclêv. Wî dcmckê weha

mîna dêhnan bê rawcstan li bêscbcb av kişand. Bêhna wî di-

çikiya. Paşc hat, mîna ku jê xcyidî be, pişta xwe dayê îi li ba

Memcd rîinişt.

Kaiemêrên li ber siyê rabîin îi li ser serê Osiv kom bîin,

wan bi şaşmayî li Osivê ku li erdê vedigevizî dinihêrîn.

- Ev ta ye, yckî ji wan got. Tam heft salan ez jî wisa hem ji
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serman diriciftm, hem jî ji german diperitîm. Paşê Göde

Mustafa hat îi ez rchet kirim. Göde Mustafa Efendî li hem-

berî tayê hem kinin belav dikir hem jî efsiin çêdikir. Hem

kinina wî li tayê dihat, hem jî efsiina wî. Gava ku didîrin li

devcrekê ne kinin pere dike ne jî efsîin, ew dişandin wir. . .

Mêrik her dipeyivî. Baş nedihat fêhmkirin bê wê derê kê

derê bil, wî her digot, ger ev zilam negihîje wir wê bimire.

-Wê zilam bimire.

Husik guhê xwe didan wî, bê ku ji gorineke wî bimîne, lê

guhdarî dikir.

Hê wilo, li ser serê Osivê nexweş tije jin îi mêr, zar îi zêç

bîin.

- Wax, gotin, wax cv çiyayî jî hîç li ber tayê debar nakin.

Em li vê Çîikîirovayê ji heft salî heta heftê saliyan bi tayê ke-

tin îi jê xelas biin, qet ne xema me bii jî. . . Hema ku ev çiya-

yî carekê bi tayê dikcvin ew dimirin, ha weke vî.

- Canê van çiyayiyan pir nazik e. . . Nedîtine camêran, wê

rebcnan çi bikin.

- Kar jî nînc, jincke ciwan ku ji girêdana serê wê diyar di-

bû ku cw bûkckc nû ye, got.

- Ev du-sc sal in ku ev rebenên çiyayî weha dikişin vê Çîi-

kiirovayê. Hem ew bi tayê dikevin ii weha dimirin û hem jî

ew kar nabînin ii birçî dimînin. Jinek bi tasek ii bi sê kinina

hate ba wan.

- Van hersiyan jî daqurtîne, an na wê li te nebe sibe tu ê

bimirî. Taya jehrî tu girtiye, piştî vê tu îflah nabî.

Pîrejinekê got:

- Kurê min, bila hevalên te te bibin wir.

Husik nêzîkî jinikê bîi:

-Ku?
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Jinikê Husik ji neynûkên lingan hcta porê serî di çav re

derbas kir:

- Ma m hcvaiê vî yî?

- Ji roja ku em hatine Çiikiirovayê ew ji pişta min neketi-

ye. Ew li ber mirinê ye.

Jinikê bi milê wî girt û ew xewle kir, di gidiê wî de got:

- Wî bibin wir. Bcrê gava cm bi tayê dikerin em diçîin

wir.

- Hîin diçîin ku?

- Rawcstc, meiczîne. Wir... Li binê wir kanîkck dikele.

Rawcstc, mclezîne.

Kcçikekc biçûk nêzîkî wan bîi:

- Dara hinarê a ii scr girik, got.

Jinik bi kcçikê re hêrs bû:

- Çavrijiyayê, got. Ma mirov dikare ii hcr dcrê wcha bi

dcngê biiind qala wê dara hinarê bike, hcy hustu şikcst! Binê

dara hinarê cihê ciiiê şêx û mişayixan c. Hîin werin ba min,

hema dinya li mc rohnî bibe, stêrka sihê derkevc, cz ê wî cihî

ji we rc biliêjim. Hcma ku hûn bigihîjin wir, wê Xwcdê we

bidc xatirc Şcx li Ewliyan îi hcm ji tayê xclas bikc, hcm jî

wê...

Wê mala xwc nîşanî Husik da, di guhc wî dc jê rc got bê

divê ew kcngî wcrin îi tavilc ji wir çîi. Piştî kêliyckê ew bi

buxçukck nan, bi qîişxancyck savara bi riin û bi şcrbikek

dcw vcgeriya ba wan.

- Çiikiirova tijc gawir bûyc. Li Çiikûrovayê însanetî nc-

mayc. Bcrê jî tuncbîi ya, Ic niha hîç ncma ye. Ez jî ji wan çi-

yan im, birano.

Li pişt xwe zîvirî, dcstê xwe ber bi çiyayê Duldidê ve kir.

- Ha cz bi qurbana wî çiyayî bim, ez ji hesrcta wî çiyayî rc
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mirim, cz ji wî çiyayê tûj im. Ez ji wê bidiuştê me. Ka riinin

ii xwarina xwc bbcwin zarokno, kî zane bê ev çend roj in hiin

birçî nc. Ax, gcr çenikek biiz heba îi min têxista nav dewê

we. . . Ji xwe li vî feqîrê nocweş binerin. . .

Keçikeke ciwan ku delingekî xweşik lê bii îi xavikeke bi

morîk li serî bii:

- Biiz li ba me heye, got îi ber bi malê ve baz da. Ez ê tavi-

lê herim bînim.

Keçik hema ji bcr çavan winda bû ii piştî kêliyekê bi seri-

yck bîiz vegeriya.

Wan sifre li ser dikikê raxisrin, qîişxane danîn orta sifrê,

nan îi kevçî bi rêzê danîn, tas tije dew kirin ii her yeî çend

dcndî bîiza ku şikandibiin, xisrinê.

Gundiyan:

- Noşîcan be, gotin, bê deng biin îi vekişiyan.

Hevalên Osiv ew ji nav tozê rakirin, ew dawşandin, dest ii

scr çavên wî şuftin, pajê cw li ser sifi-ê dane rilniştandin îi

kevçî xistin dcstê wî. Osiv bcrî ku dest bi xwarinê bike, xwe

daqûlî tasck dcwê ku hê bûz^ wê ncheliyabîi, kir îi heta qur-

ta dawî ew tas bi ser xwe da kir.

Wan di bin awirên gundiyan de )fwarina xwe xwarin.

- Pir şikir, gotin îi ava bîrê di devê xwe werdan.

Qclebalbca gundiyan ya li bin dara tiiyê her ku diçii zêderir

dibîi, bayê xcrbî toza nava gimd vir de û wê de li ba dikir.

Serê banan, dîwarên wan, pcncere ii deriyên wan ji tozê spî-

boz bûbîin. Pelên darên tiiyan, gihayên hişk, erd îi zevî, qir-

şik, kaktus, hcrtişt di binê tozeke qalind de mabîi.

Qelebalix bêdeng bûbîi îi bi ecêbekê li mirovên dora bîrê

dinihêrîn.

Memed ji nişkê ve rabii ser xwe, çavên xwe li ser qelebalbcê
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gerand, paşê scrê xwe bera bcr xwe dx

- Em ji bo kar harine vî gundî. Ma gelo wê li vî gundî kar

hcbe? Ev gimd pir bi dar îi ber e. . . Ava bîra we jî cemidî

ye...

Wî dîsan serê xwe bilind kir îi çavên xwe li ser qelcbalbcê

gerandin. Deng ji kesî dcrncdiket. Memed çavên xwe bi hê-

viyekê li ser wan digerand. Kesî ferq nekir bê vê yekê çiqasî

dom kir. Gundî hêdî hêdî bclav bîin, gava kcs li wir nema,

Memcd mîna ku biherike crdê, li kêlcka bîrê riinişt.

- Çiqas darcn pir, çiqas mirovên pir, çiqas zeviyên pir. . .

Gava ro çii ava, wan xwe qulipandin vî alî îi wî alî. Kelmê-

şan mîna ewran bi scr wan de girtin, mîna guran xwe davê-

tin ser wan.

Husik:

- Li vir nabe, em nikarin li binê vê darê razên, got. Divê

cm ji xwe re cihckî razanê, cihekî ku em bikaribin lê êgir da-

din bibînin.

Mcmcd:

- Ajik, ji mc rc stranckc bibêjc... Hcta sibehê li tcmbûrê

xc, stranan bibêjc.

Gundî ii scr dik ii bana stareyên xwc li dar xistibîin. Bayê

xerbî jî dalcctibii û stare hêdî hêdî di bin tava heyvê dc dihe-

jiyan.

- Ma niha wextê stranê yc? Aşik AIî mîna ku bi nalîn got.

- Erê, wexta wê ye, Memed got. Belkî. . .

- Belkî meikiya wê tune. Li vir, li vî gundî kar tuneye.

Heydê cm rabin.

- Ew jinika ji çiyayên me, ya ku )cwarin da me. . . Qîişxane

û sifra wê jî li vir in, ma bila ew li vir bimînin?

- Ma cm ê çawan li vir razxn? Ajik AIî got.
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Mcmcd:

-Bclkî...

Husik:

-Bclkî...

Osiv:

- Em ê sibchê, gava dinya rohnî bibe, dîsan werin gimd,

belkî...

Ew rabîin ser xwe, wan sifre, qîijxane îi kevçî dane hev îi

derketin derveyî gund, çîin ser girikekî ku ji şewqa heyvê

rohnî dikir, gîha dan hev, îi tavilê hestê xwe pê xistin ii dan

bin gîhayê. B'i pckctina êgir rc dcngê kclmêşan kêm bii.

- F'z ii serê we bûmc bcla birano. Ez bîime bela serê we.

Xwczî cz silichê ncxwcş nckctima. Wcr ku kckê Husik min

ii pişta xwc dikc, pişta wî ketc bcr wî.

- Wê sibc Husik tckcvc riya çiyan, Husik got. Sibe hê berî

ro dcrkcvc. Nc xcr ii van gimdên bêdar heyc, ne jî yên bi

dar. . . Hîm li vir bimînin, binerin, wa ye gundekî bi minare

xuya dikc, dibc ku ii wir kar hcbe.

Mcmcdc zarok:

- Wc li wir k;ir hcbc, got. Li gundcn bi minare hertim kar

hcyc. Ncxwe ji bo çi cw c ii gund minarê çêbikin?

Mcmcd:

- Lawik rast dibcjc, bi ken got. Ai na wê ji bo çi minareke

wilo spî û dircj çcbikin.

- Pir dirêj c, Mcmcdc zarok got. Ew bi şev jî dirêj dibiriqe.

Wextî bigihîjc czmanan.

- Ger ew vê Çûkûrovayê gişî li ser navê min tapo bikin jî

ez hew li vir dimînim. . . Ez ê sibehê bi rohilat re. . .

Osiv:

- Ez ê jî sibehê zîi bi Husik re. . . Ax, ger ez ne)cweş neke-
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vim...

Gava agir kcm dibîi, dixan dadiket, kelmêşan jî fena cena-

wiran êrîşî wan dikirin.

- Bi vî awayî cm ê hcmîi mîna Osiv bibin, divê sibe êvarê

cm têkevin riya çiyê, Aşik AIî got.

-AşikAlî...

- Kerem bikc, kekê Memcd.

- Aşik AIî. . . Ma tu çareyên din henc?

- Na, Aşik Aiî bi ken got.

Paşê jî wî tcmbîira xwe xist hemêza xwe, xwc bi scr dc te-

wand ii dest pê kir ii lê xist. Li ser gulan, kehniyan, zinaran

got. Li scr iicsretc, ii scr zilmê got. Wî digot, hcr kelmêşek

wck gurckî ye, didire, pcrçe dike. Wî digot, Xwedayê ku

Osiv ji bîrê dcncistiyc, ii rûyê me nenihêrî, wê li rûyê mc nc-

nihêre. Wê hcstiyên mc yên spî li Çîikîirovayê bimîne. Wê

kes li scr mc ncgirî jî, wê meytên me mîna yên kîiçikan ba-

vêjin kortalekê, digot. Guia me çilmisî, kî dizane wê meytên

me ii ku bimînin, digot. Li wir, ji roja pîroz îi bi vir de, cw

dara hin;irê li ser wî girikî li ba dibe, digot. Ew dermên dide

bidcrdan û kar didc bêkaran, digot. Ji bin dara hinarê ya

guisor avcke mîna lampc diiicrike, digot.

Heta hi hcrbanga sil)ê, Aşik Alî stran ii çîrokên ncdîtî avêt

scr dara liinarc.

Mcmcd jê pirsî:

- Aşik, ma te ev dara hinarc dîtiyc?

- Na, min nedîtiyc.

- Ma te qct bihîstiye?

- Na, min nebihîstiye. Ew gundî hemii dizanin. Ma wê ji-

nika ku xwarin ji me re anî, negor?

- Te, tc ev strana ha ji ku dcrxist?
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- Min dcrncxistiyc, hcq derxistiyc.

- Ger em wê dara hinarê bibînin wê Osiv jî baş bibe, em ê

jî kar bibînin.

- Ez li wê dara hinarê nagcrim, Husik bi hêrs got. Ez ê pij-

tî kcliyek din têkcvim rê.

- Ka raweste Husik, Ajik AIî got ii dîsan tembîira xwe he-

mêz kir îi stranak din avêt scr dara hinarê.

Osiv:

- Li Çiikîirovayê herkcs wê dara hinarê nas dikin. Wa me-

kc Osiv, cv heft sal in ku vê mîrata nocweşiyê di zikê xwe de

hildigirim. Ger em dara hinarê bibînin belkî Xwedê şifayekê

bidc min.

- Pir kcramctcn daran hcnc, Mcmed bi bawerî ii ji dil got.

Mcmcdê z^rok:

- Kalikê min digot dar. .. Darên wilo hene ku weke ewli-

yan in. . . Iklkî hcqc min jî bidin.

Osiv:

- Pir kcramctên daran hene. Dibêjin ku kelmêş qet nêzîkê

wê darc nabin. Em ê şcvckê li wir, li bin wê darê razên.

- Hiin hcrin, Husik bi hcrs got. Kuro, ma qet dibe ku li

Çûkûrovayê kelmêş tunebin. Ma wê ew dara reben çi bike ji

kelmêşan? Hcr yck ji wan wek gurekî ye.

- Tobe bike, Husik, tobe bike, Memed bi tirs got. Nebe,

nebe, tu tiştekî ji wê darê rc nebêje, tu ê hişk bibî. Ji xwe

ocaxa me kor biiye, cm rezîl bîine, tu xwe gunchkar meke,

tu ê jî hişk bibî. . . Ji xwc Osiv têra me dike. Binêre Husik, li

xwc miqate be, wa meke!

AşikAIÎ:

- Binêre ha, got. Tu tu bî, tu zimandirêjiya ewliyan mekî,

ji xwe zimandirêjiya daran. . .
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Rabîi scr xwe:

- Divê rêwî di riya xwe de hcrc, îi kcte rê. Hela ka bime-

şin em carcke din jî herin vî gundî, belkî Xwedê. . .

Yên din jî bêdeng dane dîi wî. Gava ew dimeşiyan bayê

hênik dilê wan şa dikir, di himdurê wan de dilşahî îi hêvî hê-

şin dikir. Husik jî li dîi wan dimeşiya.

Ew hatin scr bîrê îi li binê daran riiniştin. Bi carekê ve

dcngek ji gimd hat. Gundî hemîi bi hcv re, bi hespên xwe,

bi dewarên xwe, bi kerên xwe, bi traktorên xwe, bi ercbcyên

xwe yên hcspan, bi z^dçinên xwe, bi paleyên xwc şiyar bîibîi.

Dcng tevlihev bîibiin, dîkan bang didan, kûçik dircyan. Ji

cihckî vc jî dcngckî mclîd îi bi hizin yê banga mclê dihat bi-

hîstin.

Ew dcmckc li bin dara tîiyê, li scr bîrê rawcstiyan.

- Ew jinika ji Çiyayê Dulduiê, cw jinika qenc dizane,

got.

- Ew dizanc, Aşik Aiî jî got.

- Ma çawa cw nizane! Memcdê zarok jî got.

- Li vê Çukuovayê hcrkcs wî cihî dizanin, Osiv got.

Traktor îi kamyon tijc gimdî bîibîin û bi zadçinan re

dcrdikctin derveyî gund. Piştî kurtedcmekê dîsan gund di

bêdcngiycke kîir dc ma. Ew herçar kal jî dîsan hatin bin

daran, gopaiên xwc xistin bin çcngên xwc îi riiniştin.

Çcnd jin hatin ji bîrê av kişandin ii çîin.

- Maia wê jinikê li ku yc?

- Ew c niha werc, Mcmcd got.

- Ew li malê li benda me ye, Osiv bêsebir got. Helbet

ew bi tiştekî dizane loma wê xwest em herin mala wê.

- Ji xwe bi tiştekî dizane, Osiv bi dcngekî bilind got.
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- Hcydê cm hcrin li mala wê bigerim.

Wan rahiştin sifre ii qîişxaneya wê îi li nava gund li mala

jinikê gcriyan.

- Ka em mala jinikê ji hinekan bipirsin, Husuk got.

- Mala kê, mala kê?

- Mala jinika ji Çiyayê Diddulê. . .

- Maia wê jinika qcnc, Memedê zarok got.

- Tu kcs li derve tuneye, tu kes!

Dixan ji banên malan bilind dibîi, li baxçe îi li nava ze-

viyan keldîimanekc tenik difîiiriya. Tu nemabii ku serên

çiyayên Gawirdaxê yên hember spî bibîina. Nava gund

bêdcng biibîi, kcs ii dcr ii doran nexuyabîin.

- Mc çima mala wê jinikê ji wan kalan nepirsî?

- Ew nizanin, Husuk got. Ew ê ji ku bizanibin, her yek

ji wan hezar salî ye.

Gava çavcn wan ji nişkê vc li jinikê ketin, ew di cihê

xwc de sar man.

Jinikê...

- Wcrin zarokno, got, ez ê ji wc re çayê jî bidim ser êgir;

cz t; penîr jî, rûnê nîvifk jî, nanê sêlê jî bidim we. Kerem

bikin, werin.

Wan danc dîi jinikê, ew kctin hewşa xaniyekî kelpîçî. Li

hewşê, li scr gîhayê sifrcyek hatibîi raxistin, keçikeke ku

emrê wê li dor çardchan bû, li scr lingan li bcndî wan ra-

westiyabii. Ew li dora sifrê bi xclekî riiniştin, jinikê qede-

hên bcjinzirav tijc çayê kir, ew bêî ku bipeyivin dest bi

xwarinê kirin. Bi tenê dengê cîitina wan dihat bihîstin.

Wan bi lez taştiya xwe xwarin.

Piştî ku Memed devê xwe bi pişta destê xwe paqij kir:

- Me tu kar nedît, got. Tu derê Çîikîirovayê nema ku
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em lê negeriyan, lê me tu kar nedît xwişkê, ma ev çi bi vê

Çiikîirovayê hatiye?

- Ez nizanim, jinikê got. Ev çend sal in ku li Çiikiirova-

yê wisa biiye.

- Çîikîirova tam guhcrtin, Memed got. Ew xwişka min

heye ya, wê qct li rîiyê min jî ncnihêrî. Gayê min yê zer

hcbii ya, ew jî ji traktorê re kirine qurban, xwîna wî ya sor

rijandinc bin tckerên traktorê. Ew gayê min yê zer hebîi

ya, min tam sê saian bi wî cot kiriye. Gava ez çîibîim, re-

beno li dîi min giriyabû.

- Ga digirîn, jinikê got.

Husuk bêscbir bîi, bi carckê ve xwe avêt ortê:

- Ew li ku yc, xwijkê? got.

Jinik:

-Çi li ku yc?

- Cihê wê dara hinarê nîşanî mc bide, Husuk got. Belkî

ew ji derdê mc rc çarcyekê bibîne. Dibêjin ku pir kcrame-

tcn daran henc.

- I^st e, kcramctên daran hcne, jinikê got. Gcr cw dar

hê li cihc xwc bc.

- Tu tişt bi darckc wisa nayê, Memed got. Tu carî tiştck

bi darcke wisa nayê. Tu kcs nikarc tiştekî bi darekc wisa

bikc. Çîik jî ji ber keramct îi hurmcta wê xwe li scr şaxên

wê danaynin, mêş li dora wê nafirin, mêşcn hunguv xwe li

ser kuiîlkên wê danaynin. Yê ku bixwaze tiştekî bi darê bi-

kc, wê bawî bibc, wc mala wan wêran bibe.

Jinik:

- Dibêjin ku ew dar xeyidî ye. Ji van însanên zilmdar

xeyidiye. Dibêjin ew xcyidiye ii êvareke lêxistiye, firiyaye ii

Çûye.
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- Ew naxeyide, Memed got. Xwedê ew dar. . .

Wî nizanîbii bê wê çi bigota. Gotin di devê xwe de bir ii

anî îi dawiyê bi hêdîka got:

- Ew dar naxeyide, ew ji cihê xwe tevnalive. Ji ber ku

hewcedariya însanan bi wê heye. Ma ne ji wê be wê yên bi

tayê çawan rehct bibin, wê nexweş çawan zindî bibin, wê

karker çawan kar bibînin?

- Ew xeyidiyc, jinikê bi stiixwarî got.

- Tu bi tenê cihê wê ji me re bibêje, Husuk got. Divê

em wê darê bibînin, em halê xwe jê re bibêjin. Te divê bi-

la wan ew dar ji kokê de rakiribin, em ê derdê xwe ji koka

wê re bibêjin. Tc divê bila wan ew ji kok de rakiribin îi

pel û şaxcn wê biribin, cm ê ji cihê wê rc qala rewşa xwe

bikin. Tcnê ku em wî girikî bibînin ii em şevekê li bin wê

darê razên.

- Ger dara hinarê ya pîroz rabîibe û çîibe, ger ew dareke

pîroz be, em ê hcrin dîwana wê, em ê dia bikin, derdê xwe

jê re bibêjin, cw ê wcrc hawara me îi wê ji derdê me re

dermanekî bibîne îi gcr ew xcyidî be jî ew ê dîsan bi paş

de vegcre...

- Wê werc, Husuk got. Ger ew xcyidî be jî, ew ê dîsan

wcre.

-Wê were, Memedê zarok bi kêf got.

- Wê were, ma dibc ku cw neyê? Osiv bi nalîn got.

- Wê were, wê were, Aşik Alî got. Hinarên pîroz, miro-

vên qenc hertim pîroz îi qenc in.

- Qenc in, pîrejinê got.

- Cihê wê ji me re bibêje xwişkê,

- Ji bo xatirê Xwedê xwişkê, cihê wê ji me re bibêje.

- Ger tu cihê wê ji me re bibêjî tu ê rast herî cunetê.
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Jinikc da pcşiya wan û cw dcrxistin dcrvcyî gund. Wê

bcrê xwe bi kcleha Anavarzayê ve kir îi jêrî wê nîşanî wan

da. Dawiya dcşta ku ji gcrman Icylan lê rabîibii, mîna mi-

jekî sivik daketibii scr deştê, gir îi şikêr û darên li wî aliyc

dcştê bi zorê xuya dikirin.

- Hîin ê ji vir di scr Ceyhanê re herin, hîin paşê derke-

vin scr riycke qîr û zift, hîm c ji wir jî dakevin jêr, paşê

hîin c bigiiiîjin gundckî, hûn ê di jorî gund re dcrbas bi-

bin îi bigihîjin ncwalckê. Hîin ê li dora Anavarzayê bizîvi-

rin, hîm ê paşê bi jor vc hilkişin, gava wc dara benîşt ya

mczin dît, hûn c li milê rasrê bizîvirin, gava hîin zîvirîn wê

crdckc rast dcrkcvc pcşiya wc, cw crda rast bi kcvirên nc-

qişandî hariyc xcmiiandin, bcî ku hiin pê li keviran bikin

hîin ê dcrbasî iicmbcr bibin, gava bcrc wc bi quble, bi hêla

ku bayc xcrbî jc tc û cwrcn spî ic dicivin vcbû, wê cw giri-

kê ha derkcvc hcmbcrî wc, gava we girik dît, divê hîin li

wir rawcstin, ji cihê xwc tcvmclivin, gava dinya rohnî bibc

divê hûn hcrin scr girik û li binê dara hinarc rîinin. Hcydê

cm hcrin nialc.

Wc zû da pcşiya wan cw birin maic. Jinik bi iez kct hun-

dur û hi buxçukekc dcrkct.

- Ha ji wc rc, di nava vê huxçukc de nan, pcnîr û pîvaz.

hcye. F'.v dcr Çûkûrovayc, di riyan dc birçî nemînin.

Mcmed dcstc xwc dircjî buxçukc kir îi jê stand:

- Xwcdc ji tc raz.î be, xwişkc, got. Çi miradê te hebc

Xwcdc bike.

- Xwcdc bike, Mcmcdê zarok jî bi kcn got. Ez ê jî li bin

dara iiinarc dia bikim, ku xwcdîkar heqê min bidin min.

Ez c jî corck ga bikirim, cotck gayên qulonçmezin.

- Ma ku qulonçcn wan nc mczin bin, çênabe? Aşik Alî

74



pirsî.

- Çêdibe, Memedê zarok bi hêdîka got. Dibe, lê ger qu-

lonçên wan mezin bin baştir e, ewê bi heybettir bbcuyin.

- Rast e, Husuk got, ew ê bi heybettir bin. Ger te got

ga, divê qulonçên wan mezin bin.

Jinik rawcstiyabû, li wan guhdarî dikir, lê tiştek ji wan

fêhm ncdikir, rûyê xwc diqcrmiçand ii dikeniya.

- Xwişka mc ya xweşik ii mervan, te navê xwe kerem

nckir, navê tc bi xêr? Ji kcrcma xwe re navê xwe yê xweş ji

mc rc bibêje.

- Navê min Ccnct e, jinikê bi şermokî got îi riiyê wê

mîna yê kcçcke ciwan sor bii.

- Xwcdê rchctiyê bidc tc, xwişka me ya dilovan, Cenet

Xan.

- Ycn din jî:

- Xwcdê rchctiyê bidc tc, xwikşa mc ya xweşik ii dilo-

van, gotin. 0 bcr bi Anavarzayê ve ketin rê.

Scrê çiyê di nava ronahiyê de mabîi, wê piştî kêliyeke

din roj dcrkcta. Scrê çiyayê Duldulê ji niha ve dişewitî, ça-

vcn mirov li bcr vencdibûn.

Gund bi tibabekî li dû wan mabii. Ew bêrawestan dime-

şiyan, gihîştin ber çemê Ceyhanê.

Memed:

- Piştî ku cm ji avc dcrbas bibin. . .

Husuk:

- Ece bira, em ji avê derbas bibin... Ma tu ê dîsan tişte-

kî bînî serê mc?

- Binêre, ev gundê li hember gundekî pir mezin e. . . Pir

mezin dixuye. Belkî li wî gundî kar hebe. Hem jî ew li ser

riya meye...
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Memedê zarok bi kêf:

- Li nava gund spîndarekc bi qasî minareyekê heye.

- Ji minareyekê jî bilindtir e, Husidc got. Wey lawo,

min qet darekc wilo bilind ncdîteye.

- Min jî nedîtiye, Aşik Alî got.

- Me riya xwe pê xista, Mcmed got. Em bi niyet in, lo-

ma dibe ku dara pîroz xêrekê bi me bike.

- Wê qcnciyekê bi me bike... Husuk got. Hemîi bi hev

re li Husuk zîvirîn ii gotin gelo ew henekan dike. Em riya

xwe pê xin, Husuk dîsan got. Belî nabe, Xwedayê ku Osiv

ji bîrê dcrxistiyc ...

-Wê mc jî ji bîrê dcrxînc, Osiv di ber xwc de got.

Rûyê Osiv hcdî hcdî dihatc guiicrtin. Tu nemabîi nobc-

ta wî bihata. Vc ycka hcrtim sibchan dest pê dikir. Osiv jî

an ji gcrman dişcwitî an jî ji scrman diqcfiiî.

Ecrebcycn hcspan, traktorcn bi crcbcyên naylonî ii kam-

yon li pcravê kctibCm dorê û li bcnda kciekê biin. Wan ke-

ick avêtibiin têickc qaiind, têl jî di çirçirkekc hesinî re ha-

tibû dcrbaskirin. Kcickvanan xwc diavctin têiê îi kclek di-

kişandin.

Hcr gava ku Mcmcd li kclckan siwar dibîi, bêhna spîn-

daran diketc pozê wî li vê bchnê daristana spîndaran dianî

bîra wî.

Gava cw ji kclekc dakctin xwcstin pcra bidin kelckvên.

Yê kcickvan:

- Nc lazim e, ez pcran ji wc nastînim, kclekvên got ii ti-

fek mezin avêt nava avê. Ez di dc îi xwcha Çûkîirovayê...

bi hêrs got. Lêxin herin çiyayên xwe, an na hîin ê hemîi li

vir bimirin, êdî li van deran xêr nemaye.

- Nemaye, Husuk got. Spas bira.
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Ew ber bi gundê bi spîndar ve meşiyan. Di rê de dîsan

Osiv dest bi ricifandinê kir.

- Tu qîmeta wê nîn e, Osiv got. Hiin guh medinê. Ça-

wan be em diçin ba dara hinarê... Binerin, va ye gundê bi

spîndar jî xuya dike. Ger me karek bidîta îi ez jî bixebiti-

yama hingî cz ê baş bibîima. Hertim weha dibe, gava ez

kar dibînim ez rehet dibim.

Husuk çend caran xwest Osiv li pişta xwe bike, lê Osiv:

- Nabe, got, cz ê bimcşim, oooy, ez ê bimeşim.

Memedê zarok çû îi kcr bin milê wî. Osiv di)cwest milê

xwe ji wî xelas bike.

Mîna ku Husuk kercm bike:

- Bihêlc Osiv, bila lawik têkeve milê te. Lêwik )cwestiye,

tu bi xwe nikarî bimeşî.

Osiv deng nekir:

Ew li dor esir gihîştin gundê bi spîndar. Bayekî xerbî yê

xurt rabûbii li gund di bin ewrekî tozê de mabîi. Di nava

xaniyên gund dc babîsok radibii, ka îi gîha dikişand îi ber

bi Dumlukalcyê ve dibir. Ew demekê di bin tozeke qalind

de man, dev û pozê wan tijc toz bîi. Wan nikarîbîin çavên

xwe vckirana û li derî îi dîwarên xaniyên gund binerîna.

Ew bi delkan gihîşrin ber spîndara nava gund. Li binê

spîndarê dîsan avkêşeke rengsor hebîi. Gava Osiv gihîşt

wir, wî xwe avêt nava tozê, bi hawar ii nalîn xwe di nava

axê de vegevizand.

- Heqê xwe helal bikin, birano, ez dimirim. Ez dimirim

birano...

Li devê bîrê gidên têvel hatibîin çandin. Hewdikê li ber

avkêşê î ji kevir kevnare bîi. Cihê deh peyan tê de hebû.

Ew li jêrî hewdik riinişt îi demekê bêhna xwe berdan. Ba-
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yê xcrbî ku dinya di tozê dc hiştibîi hcr ku diçîi dîntir di-

bîi. Wan }cwestin ku cw ser çavên xwe bişon, lê Aşik Alî:

- Ncbe ha, got, em ser çavên xwc neşon, em ê di heriyê

de bimînin.

Gava bîi êvar îi ro çîi ava, bayê xerbî kêm bii, bi kêmbii-

na bê rc jî cw yck bi yck rabîin ser xwe ii ser çavên xwe

şuştin. Osiv hê jî li erdê vcdigcvizî. Wan Osiv jî rakirin scr

piyan îi ser çavê wî şuştin. Ew li scr bîrê man ii man lê ji

gund kcs nchat ba wan. Ji gund jî tu deng nedihat.

Mcmcd:

- Çi bi vî gundî hatiyc?

Husuk:

- Ew licikî ii zo/anan in. . .

AşikAiî:

- Ew c niha ji nava crdan wcrin. Hc ro nuh çiiyc ava.

Hc wiio traktorcn bi crcheycn nayionî, kamyon, ercbe-

yên hcspan û ycn bi peya gundî vcgcriyan malên xwe. Bi

carckc vc bû ku tc ax biavêta li crdê ncdikct. Piştî kurtede-

mckc jî otomobîick ii bcr bîrc rawcstiya, ji otomobîlê pe-

yayckî dircj î bi sindiclcn dircj, bi cîzme, bi şewqetareke

niczin derkct, qamçiyck di dcstc wî yê rastê dc bîi îi ber bi

wan ve çû. Hcma cw tavilc rabîm îi kctin rêzê.

- Ma hûn çiyayî nc?

- Bcic, cm çiyayî nc.

- Ma hûn paic nc?

- Bclc.

- Hîin dikarin çi karî bikin?

- Çi kar bc.

- Hiin rojê çiqasî dixwazin?

- Çiqas be xem nakc.
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Pcyayc awirtiij hcrs bîi, sê caran şîrqînî ji qamçiyê xwe

anî:

- Tu hcwccdariya min bi paleyên welê nîn e. Bi çiqasî

be wê bixebitin! Rast e. Kuro li xwe binerin, hûn ê ji min

re çi karî bikin, hîin ji birçîna bûne mîna segên har.

Aşik Alî:

- Xweşik bipeyive camêr, bi hêdîka got.

Girî ketibîi qirikê, hêrs biibii, şikiya bii.

Mêrik bi eynî sertiyê gavek ber bi wî ve avêt:

- Wey, gelo ma dilê bcgê min ma?

- Belê, dilê me ma, Aşik Alî got.

Mêrik gavek din jî bcr bi wî de avêt îi destê xwe da tem-

bîira wî. Vingîniyck dirêj ji tembîirê hat.

- Ma tu hozan î?

- Xwedê qismet kiribe, cm welê têne hesêb.

- Tu ê bi kêrî karê min werî, ger tu ji paleyên min re bi-

kî tingînî ez ê pera bidim te, hê bcg efendî.

Mêrik raste rast tinazê xwc pê dikir. Aşik Alî ji dil birîn-

dar bîi.

- Ez naxwazim, tu sax bî.

- Xuyaye dîsan dilê te ma.

- Bclê, dilê min ma.

- Kuro çi dilê tc dimîne, rojê panzdeh mitirbên mîna te

li bcr deriyê min in...

Memed bi serbilindî îi bêxem gotin ji wan girt:

- Ev Aşik Alî ye. Kurê Aşik Husên e. Nav îi dengê wan

li van deşt îi çiyan hemîiyan belav bîiye. Navê kalikê wî jî

Afik Xalid e, navê wan heta bi Avşarê çiiye. Bavê wî jî Da-

dalogluyê mezin e. Aşik Alî ji sulala Dadaloglu ye. Ev tew-

ra te ne qenc e.
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- Kuro, mêrik got, çiyayiyê pîs, tu ncmayc tu sulala wî

bigihînî Osmaniyan, tu wî bikî mcrivê Mustcfa Kemal.

- Ew ji sulala Dadalogiu yc, sulaleyckc pîroz e.

- Te got ew ji sulala kê ye?

-JiyaDadalogluye.

Mêrik bi pirqînî kcniya.

- Dadalogiu. Kî ye ev Dadaloglu? Ma ew hozanckî mi-

tirb c, kî ye?

Aşik Aiî ji licrsan dilerizî.

- Hiş c! Mcmcd, bi qêrîn got, peyva bi vî mêrikî re he-

ram c.

Mcrik jî qîriya:

- Hîin çi nc kuro, parsckno. Hûn kî...

Di vê navê dc çcnd gundî jî hatibiin ba wan.

- Ka rawcstc, axa, yckî got îi xwcst wan navcî bikc. Ka

rawcstc axa, ma cv ji ku dizanin tu kî yî. Ma ger cw zani-

bin tu kî yî cw dikarin li ba tc bchsa sulalan bikc?

Mcrik bi acizî bcrc xwc guhcrt.

- Ji wan rc hcjc bc cz kî mc. Dadalogiu ye! Dadalogiu

pîroz c, ji suiaia pîrozan c! Kuro ger tu ji sulalckc pîroz î,

wê çaxc tu çima ketiyî vî haJî. . .

- Me çav bera maic kesî ncdayc, Memcd got. Em li kar

digcrin, cm bi kcda xwc dixcbitin.

- Wê çaxê çi karc wc ii vir hcyc csiizadcyên min? mêrik

dîsan bi qcrf got.

Ew paşê zîvirî scr gundiycn li wir. . .

- Van çiyayiyan taviiê ji gund dcrxin! Ji niha îi pê ve jî

qct çiyayiyan ncxin nava erd. Kuro bijî ev traktor, bijî za-

dçin! Kuro em hew dikarin ji ber van esilzadeyan bikin

dcr! Kuro, wcy esilzadeyin min wey! Ji sulala Dadal mada-
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lan in... Kuro bijî Maraşal Marşal...

Ew li otomobîla xwe siwar bîi:

- Van ji gund derxin, zîi, tavilê. Ew ê îşev têkevin malê

malên me jî, lê wê haya me ji wan çê nebe. Diz di ser van

re tune... Min ê nîşanî we bida. .. Bişêkirînin ku karê min

heye. Divê cz we li vir nebînim. Ez ê piştî nîv saeta din ve-

gerim, gcr ez we li vir bibînim êdî hiin texmîn bikin bê wê

çi were serê we.

Otomobîl şixulî.

Gundiyan:

- Xwedê hiin ji destê axê xelas kirin, an na ew ê li vê

meydanê bi qamçiyan bikişiya ser we, wê hûn perçe biki-

ra. We axa pir hêrs kir. Ma mirov welê li hcmberî axê di-

peyivc? Eman ha, cman, hcma têkcvin rê ii herin... Ew ê

piştî kêliyckê vcgerc, cw wc li vir nebîne jî ew ê têkeve dîi

we îi gcr wc bigirc wê têra we li we bbce. Ew axayekî gelekî

baş e, lê cv xuyê wî nc baş c. We şaşî kir, ger hîin li ber wî

rancbûna wî ê kar bida we. Niha têkcvin rê ii herin, nebe

nehe, hîin di rc de jî merin, çolbeyar herin, ger ew we bi-

gire, bi Xwcdc wê we bi qamçiyan bikuje.

Wê Mcmcd bipcyiviya, lê Aşik Alî destê xwe da ber devê

wî, bê ku ew tiştekî bibêjin ketin bin milên Osiv ii ketin

rê îi çîin.

Husuk diranên xwc diqiriçandin.

Gava ew ji gund dcrketin, Aşik AIî:

- Em di rê de neçin, Xwedê bela xwe bidiyê, bela wî li

ber deriyê wî be.

- Em ê di rê de herin, Husuk got. Ger ew mêr be ew ê

were.

- Sîleha me nîne, Memed got. Xwezî demançeke me he-
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bîiya.

- Baş e ku nîne, Aşik Alî got.

- Xencera min bi min rc ye, Husuk got.

- înad mekc Husuk, Aşik Alî got. Ji xwe tiştê hatiye serê

me besî meye...

Dengê wî ewqas êşdar îi belengaz bîi, ku Husuk tiştek

negot, gava wan dan nava erdan, cw li ber Osiv rîinişt:

- Werc Osiv, li pişta min siwar be, got, îi wekî din jî

hew tiştek got, gotin ji devê wî dcrneket.

Ji dîir ve dareke mezin xuya dikir, wan xwe li darê gir-

tin.

Heyv dcrkctibîi û biiind bîibû. Zinarên Anavarzayê ji vir

mîna rojê xuya dikirin, baskên xwe vekiribîi îi mîna çîike-

ke pîroz dixuya. Ji gundên dorliêlê ji dcngên çend segan

pê vc tu dcng ncdihat.

Wî axayê ha jî çavcn makîncyên xwe dabîin rê îi bi kam-

yon, zadçin û traktoran ketibû rê.

Gava ew gihîşt bcr darê, ew ji hal de ketibîin, hema wan

xwe avêtin bin darê. Ew qct nepcyivîn. Ji kesî dcngck, pêj-

nek nedihat. Dengê naiîna Osiv jî nedihat, wî xwe mîna

miriyckî ii crdê dirêj kiribû. Ji roja ku ew dakctibiin Çîi-

kiirovayê, cv cara pêşî bîi ku dilê Aşik Alî dibijiya cigare-

yekê. Ax, ger niha cigareyck iiebiiya îi Aşik Alî dixana wê

bikişanda kczeba xwc, bikişanda, bikişanda û bikişanda.

Wan nc agir dadan, ne xwarin hat bîra wan, ne jî guh

dan ewrê kelmêşên êrîşkcr. Ew heta sibehê, bêî ku xew tê-

kcvc çavên wan ii binê darê dirêjkirî man. Gava refek çîik

di scr wan re derbas bii, wan hingî serê xwe rakirin îi li es-

manê ku hêdî hêdî rohnî dibîi nihêrîn. Rojê dabû serê

Gawirdaxê ii scrê çiyê dibiriqî.
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Mcmed bi bcjna xwc ya dirêj rabii ser xwe îi bi pişta

destê xwe çavên xwe paqij kirin, yên din jî çîin ser cihokê

îi dest îi ser çavên xwe şuştin. Pajê li hev kom biin îi bi

hev rc bcrê xwe bi çiyayc Diddulê ve kirin. Rojê dabîi scrê

çiyayê Diddulê, serê çiyê di şewqê de mabii, ew mîna stêr-

kekê dibiriqî.

Osiv vê sibchê jî baj bîi. Ew nc ji sermayê diqefilî, ne jî

ji germê diperitî. Wan nikarîbûn li riiyên hev binihêrîna.

Herçî Memcmedê zarok bîi wî qet serê xwe hilnedida jor.

Wî bi salan li bcr deriyê zalimekî kar kiribîi, wî zalimî he-

mîi pereyê ku wî hcq kiribîi xwaribîi, lê kesî mîna yê do

erza wî ncşikandibîi. Her ku diçii derdê di hundurê wî de

diiê wî diêşand û nizanîbii wê çi bikira. Gava wî zilamî er-

za wan dişikand, Mcmcd dibîi mistek, Husuk di riinê xwe

dc diqijiiî, Ajik Alî ji jcrman dixwest têkeve binê erdê,

dcngc nalîna Ûsivê ku li crdê û di nava tozê de vcdigevizî

bCdiû mîna qcrînekc û diêşiya. Ew hatinc vî temenî lê heta

niha kcsî bi vî awayî crza wan ncşikandibii. Wan dixwes-

tin hcrin scrê zinarê Anavarzayê, li wir têr bigirîn ii paşê

xwc biavcjin dcvê zîhayckî merivxur. Ma cw hctanî sibehê

li ser mcrikê xwcdiyc otomobîlc ii li ser wî gundî çi nefiki-

rîbûn...

Ew di nîvê wc dcşta han dc rawcstiyabiin. Memed stiiyê xwe

yê dircj bi vir de îi wir de dizîvirand, mîna ku li tiştekî digere

lê nabîne. Te digot aqil di serî dc namabii. Yên din jî lê

ccêbmayî mabûn îi ziq lê dinihêrîn. Memed demekê rawes-

tiya, mîna tiştê ku lê digeriya dîtibe, riiyê wî geş bîi. Gava

yên din çav li nigefiya wî ketin şewqek di riiyê wan de jî pê

ket. Piştî ku Memed bi riikenî li wan nihêrî, berê xwe bi zi-
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narên Anavar7.ayê ve kir îi meşiya. Yên din jî keniyan îi dan

dii wî. Memcdê zarok demckê di cihê xwe de rawestiya, serê

wî li erdê bii îi difikirî. Pajê wî ji nişkê ve serê xwe ji erdê ra-

kir, rabîi ser xwe, reviya ii gihîşt wan.

Gulên hîro yên şîn, şîrkî îi sor mîna bejnekê bilind bîi-

bîin. Wan di nav firêzc îi erdê birincê de xwe di ser cihok

îi kortalan de hol kirin ii danê nîvro gihîştin binê Anavar-

zayê. Ji rîna germê, tozên li ser rê bîibîin mîna xwcliya fir-

nan. Wan nikarîbîin çavên xwe li ber Zinarên Anavarzayê

ku ji ber şcwqa çemê Ceyhanê dibiriqî, vekirana. Çem li

vê derê bêdeng, mîna pêlcke şewqê deşt dadigirt îi diheri-

kî. Ew ji dîir vc çav li kcskahiyckê, çav li bîstanekî kesk ku

taviiê hundurê mirov hênik dikir, ketin. Ew di xwêdanê

dc mabûn îi hcikcheika wan bii. Wan ji nişkê vc bcrê xwc

ji bîstên guhertin îi li Osiv nihêrîn. Ew îro hê ncxwcş ne-

kctibû. Wckî din hcr sibeh bi rohilat re wî xwe davêt erdê

ii digot: "Ez dişewitim, ez diqcfilim". Ew bê ku tiştckî bi-

bêjin wan rast berê xwe dan bîstên. Ew bê armanc diçîin

nava bîstên. Hema wilo ji diiê wan hat, mîna yê çîikan.

Di vê dcşta sincirî de mirov, heywan, çiik, minminîk, bê

hemdê xwc xwc davêtin nava vî bîstanî.

Wan ncdixwcstin cw iicrin scr çcmê ku hemîi şewqa

dcştê dicivand û dida çavên wan, cw jê direviyan, iê wan

berê xwe didan vê mcydana kcsk. Heta mar û kêzik û kur-

mikan jî xwc didan rcxê vê şînkahiyê. Bi hezaran hcchecî-

kan baskên xwe li hev dbcistin, mîna rîrê difiriyan, li scr

bîstên digcriyan û carna jê didan dîi ewrên mêşan.

Ew hatin ber bîstên îi li kêleka hev rawestiyan. Bêhna le-

man, bêhna şcbeş îi petêxan li pozê wan xist. Wan ew

bchna ha kişandin hundurê xwe. Nava bîstên bêdeng bû.
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di nav lcmên mezin dc şebeş îi petêx li ser hev bîin. Le-

mên petêxan heta dêliya li rexê bîstên bîi. Peyayekî ku li

bih siya holikê razayî bîi li ber çavên wan ket, lê ma wan ê

çi bikirana ji mêrik.

Husuk:

- Gelo ma cm herin bin siya wê holikê wê ne baş be?

Memed bêdil:

- Ma çi karê me li wir hcye? Ev mirovên vê Çiikîirovayê

eccb bîine. Werin em li vir riinin îi zikê xwe dagirin, got

bi milc wî girt îi cw kişand. Heydê em li vir rîinin.

Osiv çerm îi hestî mabû, bi rûyê xwe yê dirêj îi zipîzer:

- Kî zane, got ii bişirî. Diranên wî spîboz îi dirêj biin.

Kî zane bê bin siya wê holikê çiqasî hênik e. Binerin, li bi-

nê holikê jî peyayck heye.

- Ma ger pcyayckî biçîik li wir hcbe, wê çi bibe? Ka bi-

ncrin, wî tivinga xwc jî bi darê holikê ve bi dar ve kiriye.

Ka çavên xwc baş vckin îi iê binerin.

Osiv:

- Yanî biçûçik c, dibc ku jî zarokek be. . .

Aşik Aiî bc ku bipeyive xwc di ser cihokê re hol kir û ber

bi hoiikê vc mcşiya. Yên din jî piştî dudiliyê dane dii wî.

Gava Aşik AIî gihîşt ber holikê:

- Selamuelcykum, bi dengekî bilind got.

Peyayê ku li binê holikê razayîbii hol bii ser xwe ii,

- Elcykumeselam, got.

Dilşaliî ji rûyê wî difûriya. Wê yekê dilê Aşik Alî jî şa

kir.

Em ji germê gêj bîine birawo, bi destîira te be em nanê

xwe li binê vê holikê bixwin.

Yê li ber bîstên:
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- Kercm bikin, kercm bikin, sî ya wc ye, kerem bikin,

got ii cih da wan.

Mêrik ewqasî ji dil bîi ku ew şaş ii ecêbmayî man.

- Di vir re werin. Binê wê giha hêşin herî îi çirav e. Xwe

di ser vir re bavêjin.

Pêşî Aşik Alî ii paşê jî yên din xwe di ser wî cihê ku mê-

rik got re avêtin îi ketin binê holikê. Gava bayê hênik li

rCiyê wan kct taviiê diişaliiyekê ew girtin.

Mêrik ji wan rc mcrşek li binê holikê raxist:

- Hîin bi xêr ii silamet hatine, kcrem bikin rûnin.

Yên din:

- Xcra Xwcdê li te bc, gotin, lê bîr nedibirin ku li scr

mcrşê rCmin.

- Kcrem bikin birano, nîinin.

Dcngê mêrik bi kêf li cşq bîi. Yên din jî li wir rawestiya-

bûn ii ccêbmayî mabûn. Aşik Aiî çîi ii crdê riinişt. Mêrik

xwc avêt miiê wî û got:

- Li vî cihê şii rnûncnî birawo, li ciiiekî ziwa rCme, tu ê

ncxwcş bikcvî...

Mcrik bi kujckî merşê girribîi îi bcr bi wî vc dikişand.

- Hîin bi xcr û sclamct hatinc birano, hiin ser scran îi

scr çavan hatinc.

Li ycn din zîvirî:

- Kî zanc bc hîin niha çiqasî li bcr vê tavê şcwitî nc, kî

zanc bc hCm niha ji ku tên, kî zane bê hCm niha çiqasî wes-

tiyayî ne, kî zane. . . Ka riinin û bêhna xwc berdin. Kî zanc

bc iiûn niha çiqasî birçî bCme. Hcla ka rîinin, ka hebckî

bêhna xwe bcrdin ez ê ji wc re tiştekî. . .

Mêrikc ku ji kêf û şaliiyan diftûriya bi telaş dixuya. Yên

din jî dcrbas bûn û li ser mcrşê, li kêleka Aşik Alî riinişrin.
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- Navê wc bi xêr?

- Yê min Aşik Alî, Aşik AIî got.

- Ma tu hozan î?

- Xwedê qismet kiribe.

- Dêmek tu hozan î. . .

- Ev heye ya, ev ape Aşik heye ya, ew bi stranên xwe la-

lan bi ziman dike, miriyan sax dike, çiya ii zinaran dihelî-

ne. Gava apê Aşik dest bi stranan dike, kulîlk, çîik îi dar

bi ziman dibin, heta ax jî bi ziman dibe. Ma li van zirecê-

bên çiyan, li Torosan, li Aladaxan, li Binboxayê, li Gawir-

daxê yên ku navê apê Aşik nebihîstibin, heye. Gava navê

Aşik AIî tê zimên zarokên di pêçekê de jî haj dibin, ava çe-

man disekine.

Bi carckê vc:

- Hişe Mcmedê zarok, Aşik AIî bi sert got.

Ew paşê zîvirî scr mcrikê bîstanvan:

- Mcmcdê zarok ji xwe wilo dibêje, em li ku dengbêjî li

ku...

Mcmcdê zarok coş bûbîi:

- Ez rast dibêjim, Memcdê zarok bi dengckî bilind got.

Hem jî apê Aşik AIî hozanê heqiyê ye.

- Hişe Mcmcd, Aşik Alî mîna ku pê şa bibe, got. Hişe

lawê min, bes e.

Paşê Aşik Alî ji mêrik li ber bîstên re got:

- Dc ka tu jî kerem bike ii were li ba rîine.

Mêrik:

- Ser seran Aşiqê min, got ii li ba wan riinişt îi çarmêrkî

veda.

- Tu jî wî navê xwe yê xweş ji me re bibêje mêrê çê, pe-

yayê qenc, zilamê çavfireh, birayê min yê bîstanvan, Aşik
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Alî bi çavên hêsir got.

-Ji min re Ehmcd, dibêjin, Ehmedê Şamam.

-Wey tu bi xêr û selamet bi vî navî bijî birayê me yê çê.

- Navê min jî Husuk e.

- Yê min Memcd e.

- Navê min jî Memed e, lê ji ber vî apê Memed ji min

re dibêjin Memedê zarok.

- Navê min jî Osiv e.

- Ew pir nexweş e, Mcmedê zarok got. Bi tenê ew îro bi

tayê neketiyc. Ew wilo bi tayê dikeve ku li nava tozê, li

nav herî îi çiravê vcdigevize îi çavên wî beloq dibin.

Memcd pcyva wî birî:

- Ger cm kar bibînin îi xwcdiyê kar hcqê Memedê zarok

bidiyê, ew ê ji xwe rc cotek ga bikire, cotek gayê qulonç-

mezin, ha qulonçên wilo mezin, wck dasan.

- Erê, ez ê cotck gayên qidonçmczin bikirim, Memedê

zarok got.

Ehmedê bîstanvan kctc telaşê îi tavilê rabîi ser xwe:

- Wey li minê, niha hîin rî îi birçî ne. Wcy bêaqiliya

min! Binerin, ha li vir bîrcke min heye, ava wê wcke bîizê

Wî bazda, çîi dewl avêt bîrê, kişand ii ji wan rc anî.

- Kerem bikin, vcxwin, got.

Wî pêşî dcwl dirêjî Aşik AIî kir.

- Ez hcrim ji mêvanên xwe yên hêja re )cwarinckê hazir

bikim.

- Em jî dikarin alîkariya te bikin, Husidc got. Tu xwe

mewcstîne, mirovê çê.

- Ez nawesrim. Hiin bêhna xwe berdin. Ji xwe xwarin

hazir e. Ez ê ji we re a niha bi bamya re savarekê jî çêbi-

88



kim.

- Tu meweste birayê hêja, Memed jî got.

- Tu xwe mewestîne, Memedê zarok jî got. Tu xwe me-

westîne peyayê Çîikîirovayê yê herî qenc. . .

- Tu meweste, Aşik Alî jî got.

Mêrik darikê kibrîtê da bin qirşikên ku di kuçik de hazir

bii. Bii qirçc qirça qirşikan îi agir pê ket. Wî av, savar îi

xwê xist qîişxana li ber xwe ii ew danî ser êgir ii ji wir ve-

kişiya îi li wan nihêrî. Li wan dinêrî ii bi kêfdikeniya. Ca-

rinan di nav re xayiz dibîi, lê dîsan bi dilşahî dikeniya.

- Ka bila ev bikele. Wey li minê, a ez ê niha ji we re pe-

têx îi şebeşên cemidî bînim. . .

Hcma wî ji cihê xwe baz da îi çii çend petêx îi şebeş ji le-

man kir, ew xistin hemêza xwe îi vegeriya ba wan. Lê pe-

têx ii şcbeş ji hemêza wî dişemitîn erdê. Memedê zarok ii

Memed bi bazdanê çiin alîkariya wî:

- Tu meweste bira, gotin, îi rahiştin petêx îi şebeşan îi

bi hcv re meşiyan binê holikê.

- Ma kêr bi we re heyc?

- Belê, heye, Husuk got.

- Ji xwe re bişkînin û bixwin, Ehmed got. Pir cemidî ne.

Roj xwe nagihînc binê wan dcviyan, şebeş pir cemidî ne,

diranên mirov dêşîne.

- Spas bira, Husuk got îi xencera xwe ji ber pişta xwe

kişand. Xencer neqişandî, dudevî ii ya çerkezan bii. Doxa

wê jî ji qîlên fîlan bii îi neqişandî bîi. Gava bavê wî li Sari-

kamîşê şer kiribîi, ew ji ber pişta rîisekî kuştî derxistibii.

Her tiştê wî ev xencera wî bîi. Gava Husidc şebeş dîlim di-

kir, Memedê zarok çavên xwe beloq kiribîin îi li xencerê

dinihêrî. Wê rewşa wî bala herkesî kişandibîi. Gava Hu-

89



suk dîiimck şcbeş jê kir îi dirêjî Memcdê zarok kir, hingî

Mcmcdê zarok veciniqî ii ew dîiim ji destê Husuk giri:.

Gava ew şebcş xelas bii, Husuk yê din jî şikestand îi ew jî

xelas bîi yckî din şikcstand... Paşê dor hat petêxan. Ji roja

ku cw hatibîin Çîdciirovayê dcvê wan bi dîlimek petêx îi

şcbcş ncbîibîi. Lêbclê bîstan tije petêx îi şebeş bîin. Bi rasrî

mîna ku Ehmedê bîstanvan gotibii, petêx îi şebeş wek bîi-

zê bûn.

Hcta ku Ehmed bi kêf got, savar keliya, wan petêx îi şe-

bcş xwarin û hcta qaşiiên wan jî kotin. Li der îi dora holi-

kê, mêşên hunguv bi refan difiriyan, baskên wan ji rîrêjên

rojê şîn û kcsk dibiriqîn û dcrbas dibîin.

- Savar kciiya, min vc sibchê jî bamye çêkiribîi, dewê

wek qeşayê jî hcyc.

Memcdê zarok bcr bi wî ve bazda, Aşik Aiî jî. . . Wan

qûşxanc û sifra ku nanê sêlê tê dc bîi, anîn îi li binê holikê

raxistin. Gava wan qapaxa qîişxanê hilanîn, bêhneke xweş

ya riinc nîvişk jê ftiriya.

- Kcrem bikin birano, noşîcan be.

Ehmed kcvçiyê pcşî di savarê da kir. Paşê jî Aşik Alî.

- Te pir xweş çêkiriyc kckê Ehmed, destê te sax bin,

Xwcdê bidc xêra miriycn te.

- Spas Aşik.

Yên çiyayî kişiyan ser savar, bamya îi dew. Wan ji mêj

vc xwarincke wilo bi iezct nexwaribûn. Bêî ku bipeyivin

wan xwarina xwe xwarin û têr biin.

Eiimcdc bîstanvan:

- Ka hiin bîskê ji xwe re li vir razên. Ez ê êvarî jî ji we

rc...

Ji nişkê ve vcciniqî, rawestiya, ber çavên wî reş biin:
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- HCm êvarî jî li vir in, ne wilo?

Bi bcrgerîn li çavên Aşik Alî dinihêrî.

Aşik AIî fêhm kir:

- Em li vir in, em li vir in, bi lez bersiv dayê. Ma em ê

herin ku, em li vir in. Em ê sibehê tê kevin rê îi herin wir.

-Wir, ku ye?

- Em lê digerin.

- Li kê?

- Em li dara hinarê ya li ser girikê spî digerin. Te qet

navê wê dara hinarê bihîstiye? Ew pîroz e. . .

- Min qet nebihîstiye, Ehmed bi stîixwarî got. Ma hîin

ê çi bikin ji dara hinarê?

Rengê rûyê Aşik AIî hat guhertin:

- Osiv pir nexweş e, bi dengekî şewat got. Ew nocweşê

mirinê yc. Ew tcnê îro baj c. Tu ê bibînî bê ew ê sibe ça-

wan bibe. Em ê ji bo wî ji wê darê şifayê bixwazin. Ew da-

ra pîoz ji her derdî re dcrman c.

Memedê zarok ji nişkê ve got:

- Ew dara ha, cw dara ha wê kar jî bide me, bi bêhnçiki-

yayî got. Ew jin hcye ya, cw jina ji vî gundê bi dar. Wê ji-

na ji çiyayê Duldidê, ha wê jinê got. Wê got, ger hiin he-

rin ii hiin wê dara hinarê bibînin, ew ê gelek pere jî bide

we. Ev sê mehên me ne ku em tî îi birçî li Çîdcîirovayê di-

gerin. Kes pariyê nên nade me. Heta xwişka apê min Me-

med jî tu kar ncda mc, wê erza me şikand. Her kesî em...

Do zilamekî ji vî gundî em. . . Ji Aşik Alî re jî. . .

Husuk bi hêrs çavên xwe bcloq kirin, lêvên wî lerizîn:

- Hişe kuro kîiçikbav, bi hêrs got. Kîiçikê zimandirêj...

Memedê zarok ji ber dengê wî lerizî.

Ehmed rabîi ser xwe. Ew bejinkurt bîi îi di çavên wî de
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xemgîniyek hebîi, xemgîniyeke welê ku te digot qey wî hîç

dawî neyê.

- Hiin razên. Xuyaye hîin ê sibehê li vir bin? Baş e, belkî

sibe jî... Belkî ez yekî ku cihê wê dara hinarê dizane bibî-

nim.

- Bibîne, bira Osiv bi coş peyivî. Ji kerema xwe re bibî-

ne da Xwedê me ji van derdan xelas bike.

- Hîin bêhna xwe berdin, razên. Ez ê ji we re êvrî. . .

- Xwedê ji te re razî be, bira.

Ehmed ket nava bîstên ii pê re mijîil bii. Wî bi qasme

cihok vedikir ii av berdida ser bîstên. Ev karê wî heta bi

esir dewam kir. Yên din jî xwe dirêj kiribîin, lêbelê xew

nediket çavê yekî jî ji wan. Ew qet nedipeyivîn jî.

Gava dengê Ehmed hat, Aşik Alî rabîi ii li ser xwe rii-

nişt.

- Ma ez ji we re tirşikê çêbikim, Ehmed peyva xwe du-

bare kir.

- Birayê Ehmed, Aşik Alî got. Xwedê tu derdî nede te.

Ma gelo em nikarin alîkariyekê bi te bikin. Em pênc peya

ne.

- Ma hiin ê alîkariya min îi çi bikin, tu kar nîne ku. A

va ye min devê cihokan vekir ij wê niha hemîi bîstan were

avdan.

- Bêhneke pir xweş tê, Aşik Alî got ii pozê xwe bilind

kir ii bêhn kir.

- Gava bêhna erda avdayî tevlî bêhna bîstên dibe hîn

)cweştir dibe.

- Pir xweş bêhn dide, Osiv got.

- Çi bêhneke xweş, Memedê zarok got ii pengizî ser

xwe.
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- Çi bchnckc xweş yalio, li vê Çîikûrovayê çi erdên bi

bereket hene.

- Belê, henc, Memed got.

Siha bîhê ber bi rohilat ve çiibii, rojê dabii binê dara bî-

hê.

- Roj hatiye ser me.

- Biia were, Memed got.

- Ji berdêla ku em xwe wisan bi tiralî dirêj bikin, qet ne-

be me alîkariya vî zilamî bikira.

- Em bikin, Osiv got.

- Ew tiştekî ji me naxwaze, ew bi tenê dixwaze ku em

çend rojan li ba wî bimînin, Aşik AIî got.

- Ma em dikarin bimînin? Husuk pirsî.

- Em nikarin bimînin, Aşik AIî got. Divê em wê dara

hinarê bibînin.

- Ger em wê darê ncbînin nabe, Memedê zarok got.

Gava em wê darê bibînin, wê çcnd daxwazên min jê he-

bin...

Ew çîi ba Ehmedê ku bacan diçinîn û dixistin selikê.

- Gcr em wc darê bibînin, ez ê ji wê darê tiştekî bbcwa-

zim ku...

- Tu ê ji darê çi bixwazî, bêî ku Ehmed serê xwe rake jê

pirsî.

- Ez ê çi bixwazim? Bincr kekê Ehmed, biner, ez ê ji te

re bibêjim bê ez ê çi bixwazim. Ez ê ji gulên sor yê wê darê

bixwazim ku ew vî gundê bi spîndar bişewitîne ii ez ê jê

bixwazim ku ew wî peyayê bi otomibîl jî bikuje.

- Ma wî zilamî çi kiriye ji we?

- Ji me re xeber da. Aşik Alî hozanê heqiyê ye. Ji wî re

jî, ji tembûra wî re jî, ji stranên wî re jî xeber da. Ger ew
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dara hinarê wî nekuje. . . Ez ê wî. . .

- Ma tu dêhn î? Ehmed bi dengekî sert çii ser.

Memedê zarokê ku têgihîşt ku xwe daye dest:

- Min henek kir, kekê Ehmed, got. Ma ez ê ji ku wî

gundî îi wî zilamî bibînim... Ma tu ê bikaribî ji me re ci-

hê wê darê bibêjî?

- Ka hela hîin çend rojekî li vir bimînin, bêhna xwe ber-

din, ez ê ji camêrinan cihê darê bipirsim.

- Cihê wê qet mepirse, Memedê zarok got. Ma qet dibe

ku ew dar tunebe? Wê jinika ji çiyayê Duldulê ji me re

got.

- Ger dareke weha hebe, ez ê jî ji we re cihê wê peyda

bikim.

Bi benê holikê ve îsot, bamya îi bacan hatibûn daliqan-

din. Memedê zarok li dora holikê diçîi îi dihat, hcr tişt,

hcta gêrik û kurmik jî di çav re derbas dikirin. Wî li her

tişrî dinihêrî, şebeş, petêx, xiyar, kundir, firingî, her tişt di

çav re derbas dikir û diçû vî serî û wî seriyê bîstên. Min-

minîkên mezin yên şîn, şîrikî, sor li nava bîstên digeriyan.

Şebeşên mezin îi belek bi leman ve li ser erda nerm xuya

dikirin.

Memedê zarok li rex cihokê tam şeş hêlînên çîdcan dît,

di her hêlînê de jî sê hêkên pitikpitikî hebû. Gelo çûkên

van hêlînan çûbûn ku? Van hêlînan jî ew newerqiland.

Derdekî mezin di hundurê wî de hebû, wî bi xwe jî niza-

nîbû bê çi derd e. Derdê ku giriyê wî dianî, dilê wî teng

dikir, nedihişt ew di qalikê xwe de hilê çi bû gclo? Wî ê

çawan li rûyê hozanê heqiyê Aşik Alî, Memedê dirêj û

xun:, Husukê bêhnteng û ji xwe bawer û Osivê li ber miri-

nê? Wî ji her tişrî şerm dikir. Ji ava ku vedixwar, ji nanê
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ku dixwar, ji minminîkan, ji çûkan, ji kêzik îi kurmikan,

ji her tiştî şcrm dikir. Wî nikarîbii li aliyê gundê bi spîn-

dar binihêriya.

Ehmed agir dada, bacan, îsot, firingî, xirtik, hiir kirin,

bamya ncqand, pîvaz hiir kir îi hemii xistin bcroşa bi tcnî

îi danî ser êgir. Yên din jî bi siya bîhê re çîibiin tê serê bîs-

tên îi li scr timikekî rûniştibiin. Gava Ehmed agir dada,

ew jî rabîin scr xwe. Ji xwe gcrmî êdî hebckî tcmirî bii,

ewrên spî bêtir ncpixîbûn, û hênkahiyê hêdî hêdî ew deşt

hemii dixist bin tesîra xwe. Aşik AIî li pêş, Husuk li dîi wî

îi li dîi Husuk jî Memed ii Osiv kcrin nava wcrz. Wan

hertiş di bcr çav rc dcrbas dikirin, petêx, şcbeş, gul ii ku-

lîlk, li hcrtiştî diniiiêrîn. Di scr wan re jî bêrawcstan siya

ewran dcrbas dibû. Li nava crdê birincê yê li hemberî wan

bi sedan Icgicg li scr iingckî rawestiyabîin. Mcmcdê zarok

ji cihokê dcrbas bîibîi, kctibû nav daristana ii hember ii

dimeşiya.

- Ev iawê kûçikan diçc ku? Husuk bi hêrs got.

- Ew ê vcgcrc, Mcmed got.

- Derdekî wî hcyc, Aşik Aiî bi bişirîncke bi êş got. însan

bcnderulickî ccêb e. Ger ji min rc bigotana cv zarok yckî

wiio ye min qet bawcr nedikir. Dibêjin însana şîrê xav

mêtiye, bi rastî jî wcha ye. Ev însan bendcruhên ecêb in. . .

Memcd:

- Çi bi vî Mcmedê zarok hatiye?

- Tiştek pê nehatiyc, Aşik Alî bi derd got. Tiştek pê ne-

hatiyc, lê bi min wilo tê ku wê tiştck pê bibe. Halê wî ne

tu hal e hevalno.

- Çi pê hatiye?

- Qet kêfa min ji vê rewşa wî re nayê Husuk. Piştî wî
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gundê bi dar. . .

- Min tiştek jê fêhm nekir, Husuk got.

- Tu ê paşê fêhm bikî, Aşik AJî got.

Peyva wan bi carekê ve hate birîn. Wan awirên xwe ber-

dan ser refê hechecîkên ku hema wextî li serên wan bike-

tana. Evqas hechecîk bi carekê ve qet nehatibîi dîtin. Hec-

hecîkên ku baskên xwe li hev dixistin îi difiriyan, piranî jî

li ser bîstên kom dibîin îi dikir mîna roja qiyametê. Aşik

Alî şaş îi ecêbmayî dima ku çawan bi hezaran hechecîk di

bin guhên hev re difirin ii qet li hev nekevin. Gelo ew ça-

wan wdo bi hezaran bi hev re difiriyan îi li hev nediketin?

- Ev jî hikhmeteke Xwedê ye, wî xwe bi xwe got.

Wan berê xwe zîvirandibiin ii li Memedê zarok ku bcr

bi wan ve dihat mêze dikirin.

- Divê em dara hinarê bibînin, an na ez ji vî lawikî di-

tirsim, rewşa wî xerab e.

Ew heta êvarî wisan li nava bîstên gcriyan. Agirê binê

beroşa Ehmed geh gur dibîi ii derdiket derveyî kuçik, geh

jî ber bi binê beroşê ve dihat kişandin.

- Divê em sibehê zîi têkevin rê, Aşik AIî rawestiya, li rîi-

yên hevalên xwe nihêrî îi got. Ev camêr qet naxwaze em

herin. . . Ger em vê havînê tiştekî nekin îi tenê li ba wî bi-

mînin wê rebeno ji kêfan dîn bibe.

- Camêr ji me hez kiriye, Memed got.

Aşik AIî keniya:

- Em ê çawan ji destê vî zilamê qenc bifilitin, em ê jê re

çi bibêjin?

- Divê em herin, Husuk got. Karê me heye, divê em da-

ra hinarê bibînin.

- Divê em herin dara hinarê bibînin, Memed got.
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Husuk:

- Divê dara hinarê li van deran be.

Memcd:

- Jinika çiyayî ev der tarîf kiribîi, divê li van deran be.

Li jêr Anavarza, Keleha Dumiduyê, Keleha Maran, li jor

Kelcha Hcmîtc li wê beriya bê ser îi bin mîna giravên ecêb

dixuyan.

Piştî kurtcdemekê Memcdê zarok hat ba wan. Osiv hîç

tevlî peyva wan nedibii, riiyê xwe yê bi rih ku bi qasî mis-

tekê mabîi dixurand îi difikirî. Bi her awayî ji rewşa wî di-

xuya ku ew di hundurê xeyalcke kîir de bii, xayiz bîibîi ii

kî zanc bê cw di xeyaian dc li ku bCi. Yên din ber bi holikê

vc mcşiyan, Osiv bi wî awayî riha xwc dixurand ii di nava

wî crdî dc ma. Siya wî dircj bîibîi. Dara hinarê mezin bîi,

mîna çinarekc liczarsalî bil, mîna gwîza ziyarctê ya ii Di-

kcnliyê mczin bii. Şaxên wc scr girik hcmîi girtibiin. Çav-

kaniya ku ji binê wê difûriyan dida binê dareke hinarê. Bi-

nê darê, yanî scrê girik hênik bû. Gava der ii dor ji germê

dipcritîn, bayckî hênik ji binê dara hinarê dihat. Dorberî

darê bi kuiîlkên têvel xemilî bîi. Tam di bin darê dc jî kc-

virekî mcrmcr î mczin dirêjkirî bii. Li hêlckc kcvirê mer-

mer nivîscn ccêb, li hêleke din jî rcsimê serê jinekc bi lê-

vên qalind, çavên mczin ii porê dirêj hcbû. Gulên dara hi-

narê ku bi rohiiat re vcbûbiin, di avê dc mabîin. Av sor

mîna alaviyê diherikî îi hcmîi dcjt, gîha zer, hîroyên pem-

be, pirêzên ku dibiriqîn, zinarên şîrkî, çcmê Ccyhanê, bi-

xuşkên hûr yên li rex çem, kokên qamîşan, crdên birincê

yên ku ji birincê perçivî ne, ji ava ku diherikî sor î kur bii-

biin. Ew sorahiya ku ji dara hinarê ber bi deştê ve diheri-

kî, paşê diciviya ser hev ii li jora çiyayên Torosê vedimirî ii
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winda dibîi. Ev dara bi heybct îi pîroz ji Mekeyî Muke-

rem haribîi anîn. Gava Hezretî Elî hatibii Çiikiirovayê îi

şîirê xwe li ba kiribîi, îi zirecêba Anavarza îi çiyayên wê ki-

ribîi du felqc, îi gava di ser stîiyê xwe re nihêrî bîi wî dara

hinarê li ber xwe dîtibîi. Dara hinarê a pîroz şax îi pel ii

gid ii rehên xwe dabiin hev îi bi dii Hezretî EIî ketibû.

Hezretî EIî di jiyana xwe de ne gidên wisa birqokî îi sor,

ne jî dareke weha kesk dîtibii. Hezretî Elî çîi ba darê, pişrî

ku wî pelên darê yek bi yek mist da, got, hey dara pîroz,

tu bide rê îi hcre xwe di wî girikî de biçikîne, Xwedê li wir

cih daye te. Li wir bcr bide, pir bibe. Li wir ji nexweşan re

bibe derman, ji bêhêviyan re bibe hêvî. . . 0 dara hinarê çii

xwe di wî girikî dc çikand ii rehên xwe berda binê crdê.

Hema ku wê reliên xwe bera binê erdê da, ji binê erdê

aveke sor pijiqî. Yên ku ji wê avê vexwarin hew bi tu nex-

weşiyan ketin. Kelmêş jî nikarin werin binê wê dara hina-

rê. Ne ew dikarin werin binê wê, ne jî nêzîkî wê bibin...

Digcl ku ser riiyê erdê îi esman ji kclmêşan dikelin jî, lê

kelmêşek jî nikare nêzîkî darê bibe, ne tenê nêzîkî darê,

ew nikarin nêzîkî girik jî bibin. Mar ii dîipişk ii gêrik ni-

karin nêzîkî girik bibin. Xwînrêj, mêrkuj, zalim ii diz ni-

karin nêzîkî girik bibin. Yê ku sê rojan di bin dara hinarê

dc razê, ew spîsaxlem dibe.

Li rexên avê pîinga bi pelên şîrkî, li ser zixuran... Ava

ku ji zixuran dikele şewq dide, dibe xelck ii diçe ii tê. Bi

şevan xezal bêî ku kes wan bibîne tên binê dara hinarê.

Ew li dor dara hinarê dibin xelek ii heta ku wenda bibin

ew li dora darê zîz dibin.

Osiv ber bi keriyê xezalan ve meşiya îi ket binê holikê.

Bêhna rîinê heliyayî yê savarê û tirşika ku li ser êgir dikeli-
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ya kcte pozê wî. Ruyê Osiv di hundurê xeyalekê de mabii

û rengckî nikcnîi stendibû.

- Çi bûye Osiv? Husuk pirsî. Şewq ji rîiyê te difure, çi

bîiye?

- Bêhna savarê kctiye difna wî, Aşik Alî got. Ma wekî

din wê çi bibe.

Osiv:

- Em hcrin, em herin, em herin da em wê dara hinarê

bibînin.

- Em ê herin Aşik Aiî got. Lê ma ka ew li ku ye, cihê wê

ji mc re bibêje da em herin.

- Ciiiê wê kckê Ehmcd dizane, Memcd got. Ew ê ji me

re bibêjc.

- Ez cihê wê nizanim, Ehmcd got. Lê wê sibe apê Hesen

were vir. Apê Hcscn yckî jîr c, li Çîikiirovayê çiqas dar,

gul ii gîha hcye ew bi hcmiiyî dizanc. Çiqas avên pîroz, çi-

qas şikeftên pîroz hebc, çiqas çiik îi kêzikên bi jifa hebe

ew cihê gişan dizanc.

- Xuyayc cw Hckîmê Loqmanê vê demê ye, Aşik Alî

got.

- Ev pêncî sai in ew gîhayên derman didc hcv, tam pên-

cî sal in. . . Ew van çiyan, vê zirecêha Torosa li jor, vî çiya-

yê Nîir yê li jêr, ew kevir bi kevir, zinar bi zinar nas dike.

Ew ji Hekîmê Loqman jî jîrtir e. Ew ji kesî re nabêje, lê

ew jî mîna Hekîmê Loqman li dermanê mirinê digere. Ew

ji panzdeh rojan carekê, ji mehckê carekê riya xwe bi min

dixe. Di nava werz de kulîlkeke dirêj ii sor şîn tê îi ber bi

esmanan pêl dide. Apê Hesen tê wê kidîlkê jê dike. Ew ca-

rinan jî wê kulîlkê nabîne, ha tu wê çaxê li rîiyê apê Hesen

binêre. Rîiyê wî dibe mîna quzelqurtê.
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- Dibe, Aşik AIî got. Mêşa hingiv bi qîmeta gulan diza-

ne. Ma her mêş ji ku bi qîmeta kidîlk ii gulan dizane!

- Ha binerin bê ew gula ha çawan dirêj biiye. Gava apê

Hesen vê bibîne ew ê ji kêfan dêhn bibe. Gava ew vê ku-

lîlkê bi vî awayî bibîne, ew ê bi kalîtiya xwe li dora wê go-

vendê bigire ii ji kêfan bifire. Ger ew sibe neyê ew ê dusi-

be were. Ew bi dema vebiina gulê, saet bi saet dizane.

- Hela hela! Aşik AIî got. Tenê alim bi tiştên weha diza-

nin.

- Ger dareke weha hebe, wê apê Hesen bi cihê wê biza-

nibe. Ger li vê deştê dareke weha hebe, li vê Torosa li jor,

li vî çiyayê Nûrê yê li jêr, li vê Gawirdaxa li jor, li wê beh-

ra di bin wî cwrê spî de, li kîjan newalê, li kîjan bihurê, li

kîjan kendalî, li rex kîjan çemî hebe ew ê apê Hesen bi ci-

hê wê bizanibc.

- Ew ê bizanibc, Aşik Aiî gor. Karê me dikeve rê.

- Hîin dikarin li vir li benda wî rawestin.

- Ax xwezi li van deran karek jî hebiiya. . .

- Teew, ku hebîiya, Ehmed gor. Nîne. Ma wê li nav vî

bîstanî çi kar hebe? Hevdana petêx ii şebeşan heye, ew jî

danekî têra şeş kesan nake. Yê min jî perê ku ez heqê roja

we bidim we nîne, ez bi xwe jî. . .

Dawiya wê negot.

- Kerem bikin werin btxwin, got.

Xwarin ji ya firavînê jî )cweştir çêbîibti. Çiyayî dîsan kişi-

yan ser xwarinê.

Piştî xwarinê Ehmed çtl petêx ii şebeşên ku ji bo cemi-

dandinê xistibîi bîrê derxistin û anîn îi şikandin. Şebeş

wek )cwînê sor bîi, çirke çirk jê dikat, petêx zer, eyn mîna

rojê bii.
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Gava bû cvar Ehmcd got:

- Hiin ê li vir nikaribin ji ber mêşan razên, got.

- Ma em çi bikin? Aşik Alî jê pirsî.

- Em ê êgir dadin, Husuk got. Em hertim wisa dikin,

em êgir dadidin îi li bcr dbcana wê radizên.

- Ne mimkun e ku em bikaribin bi êgir zora wan bibin.

- Stareya min mezin e, Ehmed bi kêfgot. Li vir, di hun-

durê stareyê de... Htin çend rojan li bendî apê Hcscn di-

mînin bimînin. Binerin va ye gula wî ya sor mezin biiye.

Ew bi çi awayî ji mezinbîina gulê fêhm dike ez nizanim, lê

gava gul mezin dibe ew dide rê ii tê vir. Ew mîna ewliya-

yekî yc, wê ji hcmti dcrdên wc re dermên bibîne.

- Baş c, Memcdê zarok got.

Bii êvar îi ro çîi ava. Kclmêşan mîna cwrekî reş bi ser

wan vc girt.

- Starc, Ehmcd got.

- Ew dev li mirov dikin îi derbas dibin, Aşik AIî got.

- Ev pêşî bi hcstî ne, yaho! Memed bi ken got.

- Ev pilingên Torosê ne, kclmêşên Çîikiirovayê ne, Aşik

AIî got.

- Hê xcrabrir in, Husuk bi scr vc zêde kir.

Ehmed starc ji ser holikê daxist îi anî ii ketin binê holi-

kê. Bi rastî jî ciblikcke (stareyckc) mezin bîi, hemii ketin

binê wê. Kelmêşan bi vize viz dora ciblikê pêçan.

- A niha ger li derve hespek, çêlekek, kerek, gurek, pi-

lingek hebc wê ev kelmêşên han wan bixwin, wê çermên

wan di )cwînê de bihêlin.

Hema ku wan serên xwe danîn ser behlîfên ji gîhayê di-

gel wê germê jî ew tavilê di xew re çîin.
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Li vir, jiyana wan di nava vî bîstanî dc wilo dcwam dikc îi

ew li benda Hesenê gîhavan in. Herçî Ehmedê li ber bîs-

tên e, ew ji ber mêvanên xwe dilşa ye. Ji ber ku wê mêva-

nên wî bi hatina Hesenê gîhavan rc biçîina, wî ncwêrîbîi li

aliyê Anavarzayê li riya Hesen binihêriya.

Osiv di hundurê van hersê rojan de, her sibeha Xwedê bi

tayê diket. Osiv hem dişewitî îi hem jî diranên wî ji ser-

man bi şingînî li hev diketin. Maziibanê wan Ehmcd di

hundurê van hersê rojan de mazîibaniyeke bêqusîir ji wan

re kir ii bêhawe li ber Osiv ket. Ger du canê wî hcbûna,

bêî ku ew bifikire wî ê canekî xwe bida Osiv. Ax, ger karek

li van deran hcbtiya, karek li nav vî werzî hebîiya ku ev çi-

yayiyên baş ji xwe re hera payizê bixebitiyana îi çcnd qu-

ruş perc têxistina bêrîkên xwe îi desrvala bi ser maliyên

xwe de vencgeriyana. . . Di hundurê van hersê rojan de

wan hcrtiştê xwe ji Ehmed gotin. Ehmcd hînî hemii tiştên

wan bti. Gayê zcr ku hate qurbankirin, bizina ku hate fi-

rotin, xwişka ku li riiyê wan nenihêrî, hunerên dtirî aqilan

yê dara hinarê. . . Paşê her êvar, Aşik AIî tembîira xwc di-

xist hemêza xwe, xwe bi ser de xwar dikir li bi dcngê xwc

yê bi şewat digot. Dil ii hinav li mirov pcrçe dikir. Stranên

nedîtî li ser Çîikîirovayê, li ser zalimtiya însanan, li ser kel-

mêşên xwînmij, li ser germa ku hesriyê mirovan jî dişewi-

tand, digot. 0 çavên wî jî hertim li riya Hcsenê gîhavan

bû.

Bi derketina rojê re, bi gewrbtina serê Gawirdaxê re ii bi

ronaliîbîina çiyayên Duldidê ve hew dîtin ku Hesenê gî-

havan telîzek li piştê ye îi bi dengê "Ehmed, Ehmed, kurê

min Ehmed" îi di ber wan de derket. Rîi ii riiçikên Eh-
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med bîj mîna xwciiyê.

- Va ye hat, bi dcngckî mirî got. Ew hat, Hesenê gîha-

van...

Hcmîi kêfxwcş bûn îi li mêrik zîvirîn. Hesenê gîhavan

zilaiTiekî zirav ii dirêj bû. Hcbekî bcr bi pêş ve tewiyabîi îi

bi gavên mezin ber bi wan ve dimeşiya. Ew tavilê gihîşt ba

wan. Riha wî ya firk ku rûyê wî yê zirav nixumandibCi da-

kctibii hcta scr zikê wî. Riha wî spî, bêî Ickc îi dibiriqî. Stîi

îi rûyê wî di nava qermîçokan de mabû, bûbîi mîna tevna

pîrê. Çavên wî yên kesk ku kort çîibîin mîna du diiopên

ronaliiyê dixuyan. Ew hema dikeniya, bi pîrqînî dikcniya.

Yê ku cw bidîra, wc bigota vî zilamî ii vê dinyayê qet derd

û kul, xem û kedcr ncdîtiyc.

- Gulcn min mczin bûnc, mîna bizotan sor biine, ez

tam di wcxtê de hatime. Ez dcma wan dizanim. Ez diza-

nim bê li vc dinyayê, li nav kîjan erdî, çi gul, kcngî şîn tê.

Kalikê min jî, kalikê kalikê min jî, kaiikê wî jî dizanîbû.

Xwedê sulaia min ji bo bcrdcwamiya Hekîmê Lokqman

afirandiye. Hemii gid, gîha, dar ji bo tiştekî çêbîinc... Her

kcs îi li vê dinyayê karckî wan heye, yê me jî karê mc cv c.

Ew ji suiala Hckîmê Loqman dihat, Hcsenê gîhavan bi

vê pesnê xwc dida, wî nc dizî kiriyc, nc kcs xapandiyc, nc

kes pelçiqandiyc, wî nc zilm kiriyc, nc erza kesî şikandiye,

koka wî ji zcmanan û bi vir de li vê Torosa bê scr îi bin gî-

hayê didin hcv û wck dcrman li nexweşan belav dike. He-

senê gîhavan li ku însanckî bibîne jê re qala xwe dike,

hundurê xwe jê re vedike, ew qîmetê dide însanan. Ew pir

qîmetê dide karê xwe jî.

Gava wî ev pênc peya li hemberî xwe dît, ew dilşa bii, wî
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dest pê kir ii ji wan re behsa serpêhariya gîhayê ya pêncîsa-

lane kir. Wî bêî ku bêhna xwe berde behs dikir.

Ew ji zimanê çîikan, yê gêrik îi kêzikan fêhm dike, ew ji

zimanê gîhayê, yê daran îi yê hemii gulan fêhm dike. Ew

ji zimanê ava ku diherike, bayê ku tê, ewrê ku difire fêhm

dike.

Wî ew gula sorîkur hil kir ii hat. Ji kêfa dikira bifiriya.

- Ev gul heye ya, ev gid. . . digot. Ev gula sor heye ya, ew

di tarîtiya şevê de mîna perçak roj dibiriqe. Mirov rîrêjên

wê têê ji diir ve dibîne. Xwedê zane bê wê ev gula ha çcnd

mirovan ji êş îi nexweşiyan xelas bike. Ev gula ha. . .

Aşik AJî xwe bi hêdîka nêzîkî mêrikê dilşa dikir. Gava

tam xwe gihand ba wî, got:

- Hesen axa, ev çcnd roj in em li vir li benda te nc, şikir

ji Xwedê re va ye tu hatî.

Çavên Hesen yên di korrikên xwe dc vebîin:

- Belê ez hatim, ma gelo hewcedariya we bi gîhayekê, bi

gidekê, bi dermanekî hebîi?

- Belê, heye, Aşik AIî ji dil got.

- Bêje wê çaxê, Hesenê gîhavan bi ken got.

Piştî ku Aşik AIî çend caran xweziya xwe daqurtand,

got:

- Li van deran darcke hinarê hebîiye, li ser girikekî bîi-

ye.

Aşik AIî di vir de sekinî, Hesenê gîhavan çavên xwe yên

mîna polayê ber bi wî vekirine, birîiyên xwe qermiçandine

îi li benda dawiya gotina wî ye.

Aşik AIî zii bii zû, mîna ku wê gorinên wî ji devê wî baz

bidin gorina xwe berdewam kir:

- Xwedê giravî ew dara ha bi kêrî yên ku bi tayê ketine
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tê. Em c Osiv bibin bcr wê darê. Ev Osiv heye ya... (Bi

destan Osiv nîşan da) Ji ber tayê ruh tê de nemaye. Ger

em wê dara hinarê nebînin wê Osiv bimire.

- Wê bimire, Memed jî gor. Heyf e, Osiv zilamekî pir

baş e, bila ncmire. Ax, ger me cv dara hinarê bidîta...

Hesenê gîhavan:

- Hûn çi dibêjin ji bo Xwedê wilo? pirsî.

- Bi tenê tu ê cihê wê darê bizanibî. Ji te pê ve li vê Çîi-

ktirovayê, li van Torosan kes wê cihê dara hinarê nizanibe.

Wan hêla mêrik ya qels qefaltibîin ii bi wê riyê didan ser

wî.

- Dibêjin ku tu bi rcha hcr gîhayê, zimanê hcr gîhayê,

xûyê hcr gêrikê dizanî.

- Hîin çi dibêjin ji bo Xwcdê?

- Tu zanî Hcscn axa, rcwşa me xcrab e. Ger em wê darê

ncbînin, cm ê av û av herin. Xwedê zane, tu cihê vê darê

dizanî, Hcscn axa. Ji kcrcma xwe re cihê wê darê ji me re

bibêje...

- Ji bilî wê dara hinarê a pîroz ru hêviyên me nemane.

- Osiv ncxwcş e...

- Em perîşan in...

- Ev du-sê mch in em li vê Çûkîirovayê digerin, em ji

însanetiyê derkctinc.

- Em ji însanctiyê dcrkerine, lê me tu kar jî nedîtiye.

- Ger cm wê dara pîroz bibînin îi em şevekê li bin wê

razên, em ê ji hemii dcrdan pak bibin.

- Kê ev ji we re got?

- Herkesî. Li Çîikîirovayê herkesî ji me re behsa vê darê

kir.

- Wan gorin ku ger hîin wê darê nebînin htin îflah na-
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bin...

- Kê got?

-Wê jinika ji çiyayê Duldulê. Ha ji vî gundê bi dar.

-Wê got, bi tenê ew dara hinarê dikare alîkariya we bi-

ke.

- Yê ku li vê Çîikîirovayê li bin wê darê ranezên îflah

nabin.

Hesenê gîhavan wilo ji xwe re bêdeng, bi bêhnfirehî ii bi

riikenî li wan guhdarî dikir, paşê bi dengekî bi xwe bawer:

- Li Çiikîirovayê dareke wilo pîroz tuneye, got. 0 bi .ser

ve zêde kir, ax, xwezî ku hebîiya. . .

- Heye, Aşik Alî bi dengekî bi bawerî got. Heye!

Memed:

- Heye!

Osiv:

- Heye!

Husuk:

- Ma qet dibe ku tuncbe? Tu cihê wê nizanî îi tu ji dara

me re dibêjî tuneyc!

- Tuncye, Hcsenê gîhavan bi înad got. Ger hebîiya min

ê cihê wê bizanîba.

- Tu cihê wê nizanî, Aşik Alî got.

- Tu cihê wê nizanî, Husidc jî bi dengekî gur got.

- Ez cihê wê dizanim, Hesenê gîhavan got. Li telê wî ke-

tibû.

- Ger tu cihê wê dizanî wê çaxê ji me re bibêje, Aşik AIî

got.

- Tuneye, ku ez bizanibim.

- Heye.

Ehmedê bîstanvan xwe avêt ortê, ew bîskê nerm kirin.
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cw li bin siya bîhê da rûniştandin ti şcbeşê cemidî ku ji bî-

rê derxistibûn, şikand ii li ser gîhayê belav kir.

Roj bilind dibîi.

- Kcrem bikin.

Wan dcst bi xwarina şcbcş kirin.

Piştî ku hcbckî bêhna Hcscnê gîhavan hat bcr wî:

- Hcbîi, got, ii vê Çûkûrovayê gelck darên pîroz hcbîin.

Ji vir îi hcta behrê tije darên hinaran bûn. Di mehên ha-

vîn îi biharan de van daran gulên wilo sor vedidan ku ew

mîna pêlên bchrê li ba dibûn. Di bin gulên hinaran de

marên reş baz didan scr liev, ew sor î kur dibiin... Li vê

dcştê tu dar ncman. Wan hcmû dar ji kokê dc birîn. Niha

li Çîdcûrovayê nc darên hinaran, nc yên bcrtiyan manc, ne

çam mane, nc dirîreşk manc. Li vê dcştê tiştckî pîroz ne-

maye ku dara hinarê bimînc. Ji xwe hinareke wilo pîroz

tunebii. Çi tiştcn baş û mcrvan licbûn hcmûyan dan rê ti

ji Çîikûrovayc bar kirin. Gcr darckc wilo pîroz li vê beriya

Çûkûrovayc hcbûya wc niha zii dc şax û pclên xwc bidana

hcv û hida rc û ji Çûkûrovayc bar bikira. Darekc wiio tu-

neyc. Gcr hcbc jî cw şifayê nadc, ji dcrdc wê re tu dcrmanî

nabîne.

- Darcke wiio hcyc, dîsan Aşik Alî got.

- Wê ji derdê me re bibe dcrman, Mcmed got.

- Tu çareya wê nîne, Osiv got.

- Ger cw tunebe, dareke wilo nchatibe dinyayê, wê çaxê

warê me kor bii, Husuk got.

- Rabin scr xwc, Aşik AIî got ii f)cngizî ser xwe. Divê em

wê dara hinarê bibînin.

- Çawa darcke wilo tuneye. . .

- Li ser girikê spî. . .
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-Li ser girik...

- Sorahiya wê li hemii deştê belav dibe. . .

- Bi qonaxa rojekê mîna agirekî sor dike. . .

- Wê çima ew jinika ji çiyayê Diddidê derewa li me bi-

ke?

-Wê ji ber dcreweke wilo çi têkeve kîsê wê?

- Em ê wê darê bibînin.

- Em ê wê darê bibînin ii bigihîjin miradê xwe.

Ew pir hêrs bûbîin. Digel vê jî wan ji Ehmedê bîstanvan

re gotin:

- Di )cweşî îi silamtiyê de bimîne, mirovê qenc.

- Qenciya ku tc bi me kir bavê me jî bi me nedikir.

- Ji xwc dinya ji ber qenciya mirovên weha li ser lingan

maye.

- De bi xatirê te. . . gotin.

Ew bi lez ketin rê îi di nava gîha îi diriyan de mcşiyan.

Ew ber bi pozê Anavarzayê yê rohilat ve meşiyan. Hcta ku

ew ji ber çavan wenda biin, Ehmed xwe dabîi zer pozikên

solên xwe îi li wan dinihêrî, paşê cw zîvirî ba Hesenê gîha-

van ii riinişt:

- Ew çtin, got. Aax karek tuneye, xwezî li ba min karek

hebtiya ii min bida wan.

Hesenê gîhavan:

- Cih pir li wan teng bîiye, ew dara. . .

Ehmedê bîstanvan bi tclaş peyva wî birî:

- Ew ê bibînin, ew ê wê dara hinarê bibînin. Ma ew ê

çawawilo destvalavegerin malê?

Hesenê gîhavan bi telaşa Ehmed hebekî nerm bîi:

- Kî zane, got. Belkî jî ew bibînin. însan e, pir kerame-

tên însên hene.
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- Pir kcramctcn însên hcnc, Ehmcd jî got.

Ew bi rohilat rc gihîştin bcr çcmê Savrunê. Ava çemê Sav-

runê wilo kêm bîibû ku cw biibîi mîna cihoka kaniyekê.

Wan xwe di ser çem rc hol kirin aliyê din. Ji jor ve gunde-

kî bi xaniyên kelpîçî xuya kir.

- Em hcrin gund, Husuk got.

- Nabe, Aşik Aiî got. Hcta ku em dara hinarê nebînin

em narin tu gundî.

- Ger em ncçin gundan cm ê ji ku cihê dara hinarê bibî-

nin? Husuk bi bcrgcrîn got.

- Em ê bibînin, Mcmcd got.

Ew kctin rê. Ew hcta bi bazinên lingên xwe di toza rê de

diman. Hê tava rojê baş gcrm ncbûbû, ew toza ku diket

çaroxên wan lingên wan ycn hênik mist dida.

Hew dîtin ku ji hcmbcr traktorckc tîirincî hêdî hêdî ber

bi wan vc tê.

Gava traktor nêzîk wan hîi, wan xwe ji ser rê dan alî ii

rawcstiyan. Rcngc tara li scrê şofêrê traktorê jî tiirincî bîi.

Gava traktor tam hatc bcr wan, şofcr sekinand:

- Selamucickum palcno, got. Xuyaye we karê xwe xelas

kiriye û hîin vedigcrin?

- Belê, em vcdigcrin, Husuk got.

Yê şofêr bi çavên xwe yên reş û mezin ku dibiriqîn, bi

xemgînî gor:

- Heyf e, îsal li Çiikîirovayê tu kar tunebîi. Ji niha ii pê

ve jî wê bi zchmetî peyda bibc.

- Rast e, Husuk got.

Gava yê şofêr xwe hazir kir ku traktorê bajo:

- Ka rweste, Aşik Alî got.

109



Şofêr li wî nihêrî:

- Ma tu hozan î? jê pirsî. Kerem bike hozan, ma gotine-

ke te heye?

- Belê heye, Aşik Alî got. Em li dara hinarê ya li ser giri-

kê spî digerin, ma tu cihê wê dizanî?

Rîiyê şofêrê ciwan yê esmer hat guhertin, çavên xwe hii-

rik kirin îi demekê fikirî.

- Min ne girikckî welê dîtiye, ne jî ez bi cihê darekc wc-

lê dizanim. Li qusîira min menêrin.

Lêwik traktora xwe ajot ii çîi.

Husidc ji nişkê ve wck dînan hêrs bii:

- Ma mirov cihê dareke wilo ji zarokekî wilo dipirse? bi

hêrs got.

- Darckc wilo. . . îi zarokekî wilo! Memed jî got.

Osiv jî hêrs bîi:

- Ma wê ev zarok ji ku bi cihê darê bizanibe? Mirov ji

zarokên wilo dipirse?

Mcmcdê zarok nedipcyivî, ew xayiz bîibîi îi di xeyalan

de kîir çiibîi. Tiştck ji riiyê wî nedihat fêhmkirin. Rîiyê wî

hemii maneyên xwe winda kiribîi.

Aşik AIî jî hat ser ya wan:

- Min nizanîbîi, got. We dît bê rîiyê lêwik çiqasî baş îi

midaliîm bîi. Gcr wî cihê darê bizanîba wî ê tavilê ji me re

bigota.

- Ew nizane, Husuk bi dengekî gur got.

Di rê de siwariyek dcrbas bîi. Li dû wî jî erebeyekc hcs-

pan. . . Sê kalemêr di hundurê erebê de hebiin.Li dii wan jî

otomobîlek di ber wan re derbas bii ii ew ji serî heta binî

di tozê de hiştin. Paşê zilamekî li dor çilî, î bi şewqê qeselî,

bi kincên lacîwert ii bi solên spî, di ber xwe de tiştin digo-
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tin ii bi lez di bcr wan rc buhurî. Çavê yckî ji wan jî di

mêrik dc nebuhurî ku cihê dara hinarê jê bipirsin.

Ro bîi nîvro, tava rojê germ bîi îi ew jî ji germa şewitîn.

Ew bêî ku bipcyivin di nav erdan rc derbas biin, hatin ser

çemê Savrunê îi li ber siya kendêl riiniştin. Bitxçika xwari-

nê ya ku Ehmcdê bîstanvan ji wan re dagirtibîi, vckirin îi

dcst bi xwarinê kirin. Ava çemê Savrunê biibîi wck ava he-

mamê îi zcr bîibîi ti hêdîka diherikî. Ji mecbîirî ji wê avê

vexwarin. Piştî )cwarinc wan xwe dirêj kirin ti heta ku bayê

xerbî hat, ew razan.

Pêşî Aşik AIî rabii îi li scr xwe rîinişt îi bi dii wî re jî yên

din rabîin. Wan li rûyên hcv nihêrîn ti bêdeng man, niza-

nîbûn ku wê çi bikin. Rûyê Aşik AIî bi carckê ve bişirî, wî

ji hembcr vc zilamekî ku tenc didêra dît.

- Bincrin wa yc yek li wî hcmberî tcnc didêre.

Yên din jî cw pcya dîtin ii kêfxweş bîin. Bêî ku ew bipe-

yivc AşikAJî li pêş yên din jî li dû wî bîin îi bcrê xwe dan

mêrikê ku tene didêra.

- Qawct bc.

- Xwedê ji we razî bc! Kcrem bikin, kerem bikin. Xwedê

hîin ji min rc şandine. Ma hiin dizanin tene bidêrin?

- lîeiê, em dizanin, Aşik Aiî got. Ma melêvên we têra

me dikin?

- Şcş mclêvên mc henc, wê heval bihatana, lê do li gund

xirecir derkct û du kcs hatin kuştin.

- Derbasbtiyî be. . .

Mêrik:

- Navê min Resîil e, got.

Yên din jî xwe bi mêrik dane naskirin.

- Kerem bikin, bila herkes rahêje melêva ku ew jê hez
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dike.

Memedê zarok li wê derê wilo bêdeng ma.

- Ev hê zarok e, ew nizane tene li ba bike, Husuk got.

Li Memed zîvirî:

- Memedê zarok, got, tu herc li bin siya wê erebeyê rîi-

ne.

Bêî ku lawik tiştekî bibêje, çîi ber siya erebê rûnişt îi piş-

ta xwe spart tckerê wê. Hebckî wê de, li qiraxa cihokc kcl-

beş bi navekê bilind bîibîin ii li ber bayê xcrbî hêdîka li ba

dibîin.

Yên din jî dest bi bakirina bênderê kirin. Hê bcrî ku bi-

be êvar wan hemîi bêndcr xelas kirin. Pcrê ku heq kiribiin

Resîd cihê cihê xist mista wan:

- Gelckî spas birano, we ez xclas kirim, got. Min bi scrê

xwe nikarîbû ev bêndcra ha di sê rojan de bidêra ii wê li vê

derê kelmêşan ez bixwarima. Heta ku hîin şîvê nexwin ez

we bernadim.

- Em bi lez in, Aşik AIî bi qurnazî got. Divê em wir bi-

bînin, divê em bigihîjin wir.

-Ku?

- Dara hinarê ya li girik. Ma ru bi cihê wê darê dizanî?

Li vê Çîikîirovayê herkes bi cihê wê darê dizane. . . wan ci-

hê wê ji me re gotin. . .

- Cihckî li van deran ji me re tarîf kirin...

Hela ka htin rîinin nanê xwe bixwin, ew hêsan e. Rast e,

wê li van deran li cihekî dareke hinarê hebe. Hela hîin rii-

nin. Jinikê bi têra dch kesan xwarin şandiye. Hela ka hîin

riinin bi bêhna fireh xwarina xwe bi)cwin, wê niha Mele

Hecî gula wî di ber guhê wî de îi were. Ew her roj, li ku

dibe bila bibe ew gulekê dibîne îi dixe ber guhê xwe. Ew ê
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piştî kciiyckê di vir rc bibuhurc, ew ê ji nav baxçcyê pirtîi-

qalan dcrkcve wcre. Baxçcyê pirtiiqalan jî bi tenê huvdeh

dar tê dc hcne. Hcr zivistan baxçê wî di bin avê de dimîne

îi cw jî hcr bihar ji nîi vc huvdch darên nû diçînc. Xwcdê

zanc ew bi cihê wê dara hinarê dizane.

Şewqcke qurnazane di çavên wî de f)êket.

- Hela hûn xwarina xwc bixwin, belkî ez jî cihê wê darê

derxim, li van dcran darckc wilo hcye.

Resîil sifrc raxist, beroş danî orta sifrê. Du mirîşkên he-

şandî di bcroşê dc bûn. Di firaxeke mezin de jî birinceke

têrrtin hcbû. Palc kişiyan ser )cwarinê. Wan bi lezeke wilo

xwarin ku taviiê xwarin xcias kirin.

- Ji kcrcma xwc rc ji mc rc cihê wê darê bibêje, bira, di-

gotin. Ew dara ha ji mc rc pir lazim c. Gcr em cihê wê da-

rê ncbînin nabe...

- Ev du mch in ku cm ii Çtikîirovayê ne. Ne me karek

bi dcst xist ne jî tiştck... Wê Osiv jî bimire. Em ê hemîi ji

nexweşiyc himirin.

- Ka bisckinin, ka bisekinin, mêrik gor îi fikirî. Ka bisc-

kinin cz carckê bifikirim ii bînim bîra xwc, wê cihê wê da-

rê niha wcrc bîra min.

Wî scrê xwe dizîvirand îi ii jcrî rê dinihêrî:

- Ev Mcle Hecî jî nchat.

- Zû bifikirc, birawo, Aşik Aiî bi hergcrîn jê re got. Zii

bifikire ku bcrî tarî dakcve em xwc bigihînin ba wê dara

pîroz.

- A niha, a niha...

Resîil li Zinarên Anavarzayê, li çemê Savriinê, li çiyayê

Diddulê dinihêrî, ew ji cihckî ii bendî hawarekê bîi.

Tam di wê navê de serê Hccî xuya kir. Resîil bi kêf ber
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bi wî ve baz da:

- Em li bende tc bûn Seyda, got. Çavên me li riya te qe-

rimîn. Binêrc cm ji mêj ve li benda te ne.

Ew bêî navbir dipeyivî:

- Jineke ji van gundên jêr ji van camêran re qala dara hi-

narê kiriye. Wê ji van camêran re gotiye ku hûn şevekê li

bin wê dara pîroz razên wê Xwedê we ji hemii derd îi be-

lan pak bike. Ev hevalên me jî, binêre wan di bêhnekê de

bênder ba kirin, ew li wê dara hinarê digerin. Jinikê ev dcr

ji wan re tarîf kiriye, baj e ku wê kiriye. Ma min ii te me ê

ji ku bikarîba ev zirbêndera ha ba bikira? Min jî ji wan re

gotiye ku li van deran girikek hayc, lê dar lê heye an jî tu-

neye, ez nizanim, min got zanibe zanibe wê Mele zanibe.

Hecî:

- Ez cihê wê zanim, got. Pir qenciya wê darê gihîştiye

min îi gundiyan. Lê cw paşê hişk bti.

Paşê wî bi desta girikek nîşan da:

- Binerin, dara hinarê li ser wî girikê han î gewr bîi. Ew

mîna çinarckê mezin bîi. Gava mehên bihar ii havînan gul

dida, ji dîir vc mîna komek bizot dixuya. Yên ku li bin

wê, li ba wê, li ser erda wê şevekê razana, çi bixwestina

Xwedê dida wan. Binerin ha li wir e, ne zêde diir e. Ger

we bivê hîin dikarin îro li ba me bimînin. . .

- Hîin dikarin heta sibe nîvroyê alîkariya me bikin, Re-

sîil got. Ez ê hê gclck pere bidim we. Hûn dikarin sibe

nîvro ji vir bidin rê ti hîin ê li dor êvî bigihîjin ba dara hi-

narê. Binerin, wextî ro here ava. Heta ku hîin bigihîjin

wir wê tarî dakeve erdê, wê çaxê ne dara hinarê, hîin nika-

rin girik jî bibînin.

Xebera Resîd bîi. Ew wê şevê li wir man. Lê kelmêşan
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nehiştin çavên wan herin scr hev. Kelmêşên wê şevê ne

guh didan êgir, nc jî guh didan dixanê. . . Sibehê zîi dest bi

kar kirin îi heta bi nîvro xebitîn:

- Em ê herin ba dara hinarê, gotin, perên xwe ji Resid

standin.

Mcle Hecî bi dcsta cihê dara hinarê nîşan dida îi ji wan

re behs dikir. Ew jî ji kêfan di qalikê xwe de hilnediharin.

Ew berî bi csir gihîştin ber girik îi hilkişiyan serê girik.

Wan li ser girik tdu darên şîn nedîrin. Lê tam li orta girik

wan qurmê dareke qalind ku rehê wê li ser girik hemtiyî

belav bîibii, dîrin.

- Mc dît, Aşik AIî bi kêf bang kir. Pir şikir ji Xwedê re

va yc mc dît. A cv e. Ev rch, rehên wê dara hinarê ne.

- Rchên wê nc, Husuk jî gor.

- Gcr dar bi xwe nemabe jî, koka wê maye, Memed got.

Ha koka wê, ha gcwdê wê, ha gidên wê yên sor, ha şaxên

wê, Iia pelên wê...

- Hemû yek e, Osiv got.

- Em dia bikin, Aşik Alî got îi destên xwe ber bi Xwedê

vc vckir. Wan berê xwc bi qible vekirin îi hêdî bi pistînî

dia xwendin. Bi tcnê Memedê zarok tevlî dia wan nebîi.

- Ma tu nizanî dia bikî, Memedê zarok? Aşik Alî jê pir-

sî.

- Ez dizanim, Mcmedê zarok got.

-Êê?

- Dar bi xwe miriyc. Xêra wê negihîştiye wê ku bigihîje

me...

- Hişşş, Husuk got ti ber bi wî çîi. Hişşş tu ê belakê bînî

serê me. Hişşş zarokê pîs, ma mirov tu carî li hemberî da-

reke pîroz wilo dipeyive?
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Yên din jî mîna Husuk gotin. Belkî heta nîvê şevê wan ji

lêwik re behsa darê îi behsa kerametên darê kirin. Lê lêwik

gidi nedida wan, peyvên wan dixist gidiekî îi di yê din re

derdbcist.

Bayê xerbî ku ji êvar de dest pê kiribii, êdî biibîi mîna

bahozekê. Ji ber bayê xurt kelmêşan nikarîbtin xwe li ser

girik r^irtina. Ew wê şcvê hcta sibehê bi rehetî raketin.

Pêşî Aşik AJî şiyar bii. Tembiira wî li ber serê wî bti.

Destê xwe da tembtirê. Hertim gava ew şiyar dibe divê ew

pêşî destê xwe bide tembîira xwe. Ev yek riya xêrê li ber wî

vedike. Piştî Aşik Alî Memed, piştî Memed Osiv îi piştî

Osiv jî Husuk şiyar bîi. Ew daketin jêrî girik, pişta xwe bi

girik vekirin, kerin rêzê îi mîz kirin. Gava wan mîza xwe

kirin ferq kirin ku Memedê zarok ne di nava wan de ye.

Li çavên hev nihêrîn.

- Belkî ew li van deran be, Memed got. Em lê bigerin

em ê wî bibînin. Dibe ku jî ew niha vegere ti were.

- Ew venagere, Aşik Alî bêhnek bcrda îi got. Çi lawikekî

qenc bii. Derd îi kida wî corek gayên bi qulonç bti.

- Xencera min? Xencera min... Husuk got ii hem xwe

dipeland hem jî bi girik ve radipelikî.

- Xencera min, xencera min nexuyaye! l^wik êvarî xen-

cera min biriye ii çîiye.

Jê pê ve tu deng ji Husuk jî derneket. Ew demekê wilo

bêdeng li ser girik riiniştin. Paşê mîna ku Aşik Alî ji xewê

şiyar bîibe:

- Xuya bû ku wî ê tiştekî welê bikira, got. Xwedê bike

xerabiyek neyê serê wî. Tiştê bii bii.

Yên din nepeyivîn.

Ew ji ser girik daketin jêr, Aşik AIî da pêşiya wan ii wan
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bcrê xwe dan çiyayên mor ku di nava dixanê dc mabîin îi

ya Xwedê îi ber bi Bînbogalar ve meşiyan. Ji milê çepê, pir

ji dîir ve serê çiyayê Diddulê hêdî hêdî gewr dibîi.

Li dor nîvro wan Dikenlî derbas kiribîin ii ketibîin riya

Karatepeyê. Bêhna zozanan, bêhna çaman û bêhna pîingê

dikcte bêvilên wan. Memed ketibîi pêşiya wan îi bi gavên

xurt dimeşiyan. Ew demekê sekinî, bi helkehelk got:

- Wan gayê min ê zer kirine qurban, hey Aşik Alî. Gava

ez çiihtim ew li dîiv min giriyabîi, eynî weke însanan. . .

Aşik Alî nizanîbîi wê çi bigota. Ew dîsan meşiyan.
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Çukurova çavkaniya çîrok û romanên Yaşar Kemal

e. Hem Çukurovayê Yaşar Kemal kiriye nivîskare-

kî cîhanî, hem jî Yaşar Kemal Çukurova cîhanî ki-

riye. Dara Hinarêjî ji çavkaniya Çukurovayê di-

zê. Yaşar Kemal di vê romana biçiik de serpêhatî

û qedera çend çiyayiyan bi êş li elem, bi xemgînî

û dilşahî, bi reşbînî û hêviyên wan ve, bi zimane-

kî herikbar û destanî radixe ber çavan.




