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PÛŞKÎN

(1799 - 1837)

Aleksandr Sergeyevîç Pûşkîn di 27'e gulana 1799'an de li
Moskvaye ji diya xwe bûye. Lawe malbatek dewlemend û
revvşenbîr e. Wek hemû zaroken malmezin û dewlemenden
we roje, Pûşkîn jî di piçûktiya xwe de bi hîmgîriya klasîken
fransî mezin dibe û pirtirîn li ser lîteratûra yevvnanî û fransî
disekine. Hîna di heştsaliya xwe de, Pûşkîn zimane fransî wek
zimane xwe î zikmakî dizane û ji hela din ve, Pûşkîn dadeyek
heye ku gundîyek ûris e. Herweha tev zimane ûrisî metelo-
ken ûrisan jî ji ve dadeya xwe hîn dibe.

Di duwanzdesaliya xwe de, Pûşkîn di dibistana bi nave
Tsarkoye Selo(*) ye de dixwîne. Ev dibîstan bi deste devvlete
hatiye avakirin û bi mamosten herî zane û xwende ye. Ew pej-
nen ku li male li Pûşkîn ranabin, li vir le dicivin. Ji ber pewen-
diyen xwe yen germ, di nav hevalen xwe de te hezkirin. Ji van
hevalen wî, gelekan ev hevaltîya xwe ya jidil, heta mirina wî jî
domandine.

(*) Tsarkoye Selo: Ev dibîstan nuha bi nave Dibistana Pûşkîn
te binavkirin.
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Di dema xwe ya xwendekarîye de wek gelek hevalen xwe,
Pûşkîn jî dest bi nivisîne kiriye. Helbesten wî xweştir û hejatir.
in, ji ber ku hevalen wî, tene bextreşî û tengasiya jîyana xwe
ya buhurî dinivisin. Le Pûşkîn xweşî, şadî û heviya rojane di
helbesten xwe de tîne zimen. Henveha di navbera salen 1813
û 1815'an de bi nivisîna van helbesten xwe yen xweş deng
dide.

Piştî ku di sala 1817'an de dibistana xwe tewaw dike, li
Petersbûrge di arşîva wezareta derveyî de wek karmendekî
dest bi kar dike. Ev kar heta dereke je re dibe alîkar ku ji bo
nivisandine ji xwe re mijaran berhev bike. Le ev kara ne kare-
kî ber dile wî ye. Raman û armanca wî her nivisîn û edebiyat
e.

Berhema wî ya peşîn Rûslan û Lûdmîla di sala 1820'an
de diweşe. Dema ev berhema wî belav dibe, mamoste û hel-
bestvan î bi nav û deng Zûkovskî ji Pûşkîn re portrekî xwe
dişîne û bi nivisa li paş portra xwe, pesne vî helbestvane ci-
wan dide.

Di ve navbere de Pûşkîn dest bi nivisîna helbesten polîtîk
dike. Giraniya naveroken wan li ser nakokiya xulam û dewle-
inendan e. Ev mijaren ku ew bi lev dike, ne tene di nav radî-
kalan de, le li derûdora dewlemendan jî belav dibe.
Malmezin û devvlemenden we roje, ji van helbesten wî yen
polîtîk gelek nerihet dibin. Di vî warî de Çar bi xwe weha di-
beje: «Nivîsaren Pûşkîn, li seransere Ûristane dibe sedema
tevlihevî û aloziye.»

Henveha xebata efseren radikal, r&ristina Dekabrîstan(*)
jî derdikeve hole. Li ser ve yeke hemû malmezin û devvle-
mend peyva xwe yek dikin ku ji bo çareseriya ve yeke herişe-
ke bibin ser radîkalan.

Ji van radîkalan gelek rewşenbîr û zana tene kuştin û pirî
wan bi ber tawana dûrandine dikevin û heta Sibîryaye ten

(*) Dekabrîst: Dekabr bi rûsînave meha zivistana peşîn e. Ra¬
dikalin we roje, ji ber ku di ve mehe de serhildanek li darxisti-
ne, loma ev nava li wan bûye.
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şandin. Pûşkîn bi xwe jî di nav wan de ye. Le ji bo xatire ciwa-
niyawî û ew bandora ku ziman û şarizatiya klasîken fransî li
wî kiriye, ew te bexişandin û ji dela Sibîryaye ve wî dişînin ba-
şûre Ûristane, cem generalekî kevn î bi nave însov ku çavde-
riya wî bike.

Ev dûndstina ji Petersborge, ji bo Pûşkîn dibe rûkeniyek
jîyane. Lewra H vir pir dixwîne, rastî gelek kesan te, xuşîna
pelen Behra Reş û bilindiya zinaren Kirime bi çave xwe dibi¬
ne. Rewşa xelken van deverna li ber çaven wî wek peşmalek
pînekirî rengoreng dixuye. Ev hemû jî ji Pûşkîn re dibin mijar
û sedem ku ew binivîse.

Di sala 1824'an de wî dûrdixin navçe Pskov, li wir di war-
geha diya xwe de, li Mîkaylovskoye dimîne. Heta sala 1826'an
li vir dijî û xwe bi tevayî dide nivisîna Yevgenî Onegîn û beşe
mezin î ve berhema xwe U vir tewaw dike. Di tenetiya van sa¬
len wî de mijara berhema wî ya Borîs Godunov jî xwe dide
ber.

Bi nivisîna van berhemen xwe, Pûşkîn digehije bandevva
babete ve nivîse. Pûşkîn, Byron û şopen wek wî xwend, xwe
gihande wan û ji wan derbastir jî bû. Le ew her birciye zane-
bûn û nûyine bû. Ji ber ve yeke derbasî babete nivîsaren dîro-
kî dibe, pirî caran kat dike û dixwaze gelek kes bidin ser sopa
wî.

Dema Nîkolaûs I. ji bo vvergirtina taca sere xwe te Mos-
kvaye, ew Pûşkîn banî dadpirsiye dike. Li wir Pûşkîn bi awakî
vekirî pe dide zanîn, ku di serhildana Dekabrîstan de ew U

Petesbûrge buya, be şik wî e di nav wan de cî bigirta. Li gel ve
gotina xwe dive Pûşkîn pûçîya ve tevgere jî je re bi lev kiri be.
Lewra Nîkolaûs piştî peyivîna xwe dibeje: «Ez bi baqiltirîn
meriv î Ûristane re peyivîme.» Ji bo ku Nîkolaûs wî bide hela
xwe, soz û bext dide Pûşkîn ku ji vir û weha ew e bi xwe li ni¬
vîsaren wî binere. Le dûre Nîkolaûs ve berpirsiyariya sansore
dide şefe polîsen polîtîk. Henveha ev azadiya Pûşkîn jî dibe
wek azadiya çûçikek şaper.

Ji vir û şûnde sîyek bewext û tarî dikeve ser jiyana Pûşkîn.
Edî ew pejnen wî yen nivisîne, wek hertim ranabin. Kem ca-
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ran, ew jî li demsalen payize kela dile wî radibe. Payiza sala
1830'î je re dibe demsala herî berhembar. Û dest dave nivisî¬
na çarçova berhemen xwe yen dramatik; Sivvare Deqdor
(1829), Mevane Kevirîn (1830), Mozart û Salîerî (1830). Û
dûre jîÇîroken Bîyelkîn (1930).

Le Pûşkîn ji dileriya xwe nakeve û ji dîtinen xwe naye
xware. Helbasten wî yen bere jî, yen li ser kûştin û dûndstina
hevalen wî jî dide xuyakirin ku dilsoze doza xwe ye. Wexta
Çar bi peşniyara ku wî bike helbestvane qesre, te ba Pûşkîn,
bi rûreşiyek mezin ji ba wî diçe. Ji ber ve yeke, dijîtiya di nav-
bera Pûşkîn û desthilatan de dijwartir û hişktir dibe. Levvra
edî pirsgirek ji ser dîtinen polîtîk xericîye û bûye dozek şere¬
fe.

Di sala 1831'î de Pûşkîn bi evîndara ber dile xwe, Nataliya
Gonçarovnaye re dizevvuce. Ji ber xweşikî û sersivikiya xwe,
ev jinika ciwan bi derûdora qesre re tavile dikeve nava pe-
wendiyen fahşekî. Dema Nataliya dibîne ku Çar bi xwe jî bi
we re U ba dikeve, ev bextiyariya we li sere we dixe û xwe
wenda dike. Pûşkîn bi her awayî dixwaze ku we ji qesre veke-
şîne. Le NataUya guh nade wî û her bi ya xwe dike. Û heta ku
rojeke Baron Heckerend Aııtes ji jina wî re nameyek xirab
dişîne.

Henveha kul li ser kule di dile Pûşkîn de vedibe û jîyan le
diherime. Hevale wî yen ku hatin kuştin, yen ku ketin bendî-
xanan, yen ku ji waren xwe hatin dûndstin û bi kare zore ha¬
tin arihandin; ev hemû li ber jiyana Pûşkîn dibin astengen reş
û tarî. Di vî salî xwe î civvan de xwezila xwe bi mirine tîne.
Piştî navnotiya jina xwe jî, edî nikare li ber xwe bide û Baron
banî duelloye dike. Di roja 17 çele zivistana sala 1837'an de,
di duelloye de ji zike xwe birîndar dibe. Û bi du rojan piştî ve
birîna xwe ya giran, di ciwaniya sî û heştsah'ya xwe de dimire.

Beriya hertiştî Pûşkîn di dema xwe de di edebiyata ûris de
helbestvanekî mezin e. Heta dem xwe digehîne Pûşkîn jî,
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edebiyata ûris li ser riya klasîzm û romantizme ye. Ev jî pirti-
rîn ji bandora niviskaren roavayî dihat.

Pûşkîn bi xwe jî gelekî van klasîkan dixwîne û heta deme-
ke jî li ser riya Byron, Shakespeare û Walter Scott dimeşe.
Le ew ve riya wan, ji bo xwe wek ronahiyeke bi kar tîne û di
dawiya dawîn de ji xwe re babete hunerek taybetî peyda dike.
Û ev babete hunera ku te gotin, riyek realîst e. Ji xwe berhe¬
ma Keça Kapîtan jî xweş dide xuyakirin ku PûşkînU ser riyek
realîst bûyerek dîrokî bi pejnen evînek piçûk dide. Ev babete
nivîse jî ne tene ji bo wî, henveha ji bo hemî niviskaren we
roje jî dibe şopek nû. Hej di pey wî re jî U Ûristane niviskaren
mezin wek Tolstoy û Dostoyevskî, car bi car vegeriyane ser
berhemen wî û xwendine ku bizani bin ka çarçova çîroken
weha çawa ne û bi çi awayî tene hûnandin.

Li Ûristana we roje gelek niviskar li ser sopa wî, xwe dige-
hînin daraxa berhemen baştir. Rexnegîr î mezin Bîelînskî
berhema Pûşkîn ya bi nave Yevgenî Onegîn wek ansîklope-
diya jiyana ûris bi nav dike.

Pûşkîn, Keça Kapîtan salekî beriya mirina xwe dinivise
(1836). Piştî ku ev werdigere gelek zimanan, bandorek mezin
li edebiyata dine dike. Û dibejin ku Tolstoy ji ber ve bandore,
berhema xwe ya bi nave Şer û Aşîtî nivisiye. Le Dostoyevskî
di nameyek -ji biraye xwe re dişîne- xwe de li ser Pûşkîn weha
dibeje: "Ew helbesten narîn û herikbar yen Pûşkîn ji çend re-
zikan ne zedetir in. Ev narînî û herikbariya wan jî ji tiştekî te
ku, niviskar her U ser hûr bûye û guherîn le çekiriye."

Ji bo Keça Kapîtan Gogol dîtinen xwe weha vedike: "Ro¬
man û çîroken me yen direj li ber Keça Kapîtan xav dimînin,
ku em wan bidin ber hev. Saxikî û nermokî digehije daraxek
wusa bilind ku rastî jî wek tiştekî lihevhanî û karîkatorîzeyî
dbcuye. Cara yekem e ku bi rastî jî karekteren ûris derdikevin
hole."

Reng e, ew dema ku Pûşkîn te de dijî, di bin çavsoriya Çar
û dewlemendan de ye. Rewşa gundî û xulamen we roje bala
radîkalan û rewşenbîran dikeşîne. Bi peşengiya Dekabrîstan
rexistinek dîzî te damezrandin. Li hemberî dewlemendan,
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Dekabrîst di sala 1925'an dikevin amadeyiya serhildaneke.
Pûşkîn bi xwe ne di nav wan de ye, le ji nezîk ve geleken wan
dinase û bi hunera penûsa xwe ve nakokiya desthilat û xula-
man H ber çavan radixe. Le Pûşkîn ne niviskarekî gundî ye.
Ew niviskarekî peşverû û netewî ye. Gelek Dekabrîsten we
roje, di dadgehan de U xwe mikûr ten û dibejin; me dîtinen
xwe yen şorşgerî cara peşîn ji Pûşkîn û berhemen wî girtine.
Ev jî dide xuyakirin ku di ware dîtinen polîtîk de, çarçova
bandora berhemen Pûşkîn di dema xwe de gelek fere û rolekî
mezin lîstine.

Hesene Mete
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-I-

GRÛHBANEKÎ HEZA PAREZGER

Ew e sibe bibe kapîtanekî hezaparezger
Ji te re çi?Devje berde bila bibe leşger
Rast e! Bila poze wî bişewute

Baş e, bave m kîye?
«Knyajnîn»

Bave min Andrey Petrovîç Grînyov, di xortaniya xwe de U
ber deste Kont Munch kar kiriye. Di sala 17** de bi pirpir-
ken serhengî, emekdar bûye. Ji we roje û vir de li günde xwe î
Simbîrske dijiya. Diya min Avdotya Vasüyevna Y. jî ji wir,
keça malmezinek xizan bû. Li Simbîrske ew û bave min zewu-
cîne. Em neh xweng û bira bûne. Hemû xweng û birayen min
di peçektiya xwe de mirine.

Dema ku ez hîna di zike diya xwe de bûme, bi alîkariya B.
î serhenge heza parezger, ez ü alayiya Semyonoske wek
grûhban hatime nivisîn. Ku hemû heviya wan U avare çûba û
diya min keçek hani buya dine, we çaxe bave min e mirina vî
grûhbane ku hej ne hati bû dine, ji tiye ciyen re bigota û her-
weha ev tişta e ji dine hilata.

Heta ku min hîmgirtina xwe biqedanda, ez e henvekî îca-
zegirekî bihatama xuyakirin. Awaye hîmdayina we deme ne
wek ya aniha bû. Piştî ku ez ketim jiya xwe ya sala penca,
bave min ez dam ber deste Savelyîç î seyîs. Ji ber tevgeren
xwe yen çavekirî ew jî bû bû lalaye min. Piştî ku di bin çavde-
riya wî de ez bûm duwanzdehsalî, edî ez wusa baş hînî xwen-

11

-I-

GRÛHBANEKÎ HEZA PAREZGER

Ew e sibe bibe kapîtanekî hezaparezger
Ji te re çi?Devje berde bila bibe leşger
Rast e! Bila poze wî bişewute

Baş e, bave m kîye?
«Knyajnîn»

Bave min Andrey Petrovîç Grînyov, di xortaniya xwe de U
ber deste Kont Munch kar kiriye. Di sala 17** de bi pirpir-
ken serhengî, emekdar bûye. Ji we roje û vir de li günde xwe î
Simbîrske dijiya. Diya min Avdotya Vasüyevna Y. jî ji wir,
keça malmezinek xizan bû. Li Simbîrske ew û bave min zewu-
cîne. Em neh xweng û bira bûne. Hemû xweng û birayen min
di peçektiya xwe de mirine.

Dema ku ez hîna di zike diya xwe de bûme, bi alîkariya B.
î serhenge heza parezger, ez ü alayiya Semyonoske wek
grûhban hatime nivisîn. Ku hemû heviya wan U avare çûba û
diya min keçek hani buya dine, we çaxe bave min e mirina vî
grûhbane ku hej ne hati bû dine, ji tiye ciyen re bigota û her-
weha ev tişta e ji dine hilata.

Heta ku min hîmgirtina xwe biqedanda, ez e henvekî îca-
zegirekî bihatama xuyakirin. Awaye hîmdayina we deme ne
wek ya aniha bû. Piştî ku ez ketim jiya xwe ya sala penca,
bave min ez dam ber deste Savelyîç î seyîs. Ji ber tevgeren
xwe yen çavekirî ew jî bû bû lalaye min. Piştî ku di bin çavde-
riya wî de ez bûm duwanzdehsalî, edî ez wusa baş hînî xwen-

11



din e nivisndine bû bûm ku, be awiqîn min dikari bû li ser jîr
û jariya cewrek tajiye peyv bikira. Di ve navbere de bave min
ji bo min fransiyekî bi nave Monsieur Beaupre da hanîn. Ji
Moskvaye bi şerab û pevvîstiya sale re ew jî hati bû siparişki-
rin. Hatina fransî dile Savelyîç gelekî teng kir. Her xwe bi xwe
dikire pilepil û digot: Ma çi kemasiya zarok heye? Ji xera
Xwede re şûştina wî, xwarina wî li cî ye. De qeye tu merive te
li vir ne man, veca tu biçî mîsyoye xelke bîne û li avare pera
bireşîne!

Beaupre li welate xwe berber bûye. Dûre di wexteke de H

Prûsyaye leşgerî kiriye. Paşînge jî pour etre outchel(*) beyî
ku baş bizani be ka bejeya dawîn çi ye, rabûye hatiye Ûrista¬
ne. Xortekî baş bû. Le gelek tolaz û derbeder bû. Kemasiya
wi ya herî mezin jî, doxînsistiya wî ya li hemberî jinan bû. Ji
ber ve yeke jî pirî caran sîle li bine guhen wî diketin û edî bi
rojan gilî û gazin dikir û dibû ufeufa wî. Ji derveyî viya, ü gor
gotina wî ew ne neyare şûşe bû. Ango em bi ûrise bibejin: Mi¬
riye vexwarina meye bû. Le U mala me şerab bes piştî
nanxwarine û ew jî piyalek piçûk tene dihate vexwarin û her
çare jî mamoste reben dihate jibîrkirin. Ji ber ve yeke Beau¬
pre xwe zû hînî nastoyka(**) ûrisî kir. Dûre ji bo zikeşe gelek
pesne we da û ew ji şeraben welate xwe çetirand.

Ez û mamoste fransî tavile bûn dosten hev. Li gor peyma-
na me, diviya bû wî fransî, almanî û hemî zanist hînî min biki¬
ra. Le ji dela viya ve, wî dikir ku U ser linga ew bikari be
hinek ûrisî ji min hîn bibe. Dûre jî edî em herkes bi kare xwe
daketin. Navîna me gelek baş bû. Ji bo min, mamostekî ji wî
baştir peyda ne dibû. Le çerxa feleke em zû ji hev qetandin.
Binerin be ev çawa bû.

Herdu keçik, Palaska cilşoya goştîn û rûxurî, û Akûlka
yekçava gavan rojeke peyva xwe yek kirine, di dest de çûne
xwe havetine lingen diya min û gunehkariya xwe ya mezin li
xwe danîne.

(*) Pour etre outchel: Ji bo ku bibe mamoste.
(**) Nastoyka: Meyek ku ûris li male çedikin.
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Bi hesren çaven xwe, gilî û gazinen mîsyo kirine ku wî ew
xapandine û ji re denristine. Û diya min ya ku di van tiştan de
behenek e, rabûye tavile ev bûyera gihandiye bave min. Bave
min jî ne ji wan kesan bû ku beriya arihandine dûr û direj bi-
fikiriya. Tavild fransiye deqdor daye bankirin. Le pe dane za-
nîn ku mîsyo xerîkî hîmdayina min e. Bave min jî rabûye
hatiye oda min.

We çaxe Beaupre xwe li ser lihefan direj kiri bû û pixîna
wî bû keti bû xew. Xwm di rehen min de cemidî. Li vir dive
ez bi we bidim zanîn ku ji bo min nexşeyek geografîye ji Mos-
kvaye hati bû xwestin. Ev nexşeya, beyî ku qet bi kar hati be,
ji kengî ve bû ku bi dîwer ve daliqandî bû. Xweşikî bû û me-
zinbûna kaxiza we, pirî caran bala min kişandi bû. Di davviya
dawîn de min biryara xwe da ku ez ji we firokeke çebikim.
Xewveçûna Beaupre jî ji min re le hati bû û min dest bi kare
xwe kiri bû.

Min edî dikir ku ez ji qaşiken daran boçeke bi Mîs Dobrey
Nadejdîye(*) ve bikim, bave min kete hundur. Çer ku bave
min çav li desthînen min yen geografîye xist, guhe min kişand,
dûre ber bi Beaupre lezand, bi niquncandin merike reben ji
xew rakir û dest pe kir, çi hate ber deve wî je re got. Beaupre
bi xwe nizani bû ku çi bi sere wî de hat. Dikir ku rabe ser
xwe le bi ser ne diket. Ji ber ku heta qirike serxweş bû. Beyî
ku hej hay ji xwe hebe, bave min bi hustukura wî girt, ji ser li-
hefan rakir û di derî re havete derve. Û we roje jî tavile ew ji
vvargehe qewutand. Kefa Savelyîç bû bû kefa gur. Û henveha
hîmgiriya min jî qediya.

Je û pe ve, li gund ez li pey kevokan beziyam, bi zaroken
xulaman re kerkerane lîstim û min çend salen xwe yen din jî
buhurand. Le sala ku min edî şanzdehe xwe tije kir, di jiyana
min de guherînek bingehî çebû.

Rojeke payize, diya min li eywane qax dikeland. Ez jî li
wir rawestî bûm, min li bilqîna bilçikan dinerî û min ziman H

(*) Mîs Dobrey Nadejdî: Bi ûrisîye. Pozekî di binî v/elate Afri¬
ka Başûr deye. Bi tirkîjâ re dibejin: Ümit Burnu.
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dora deve xwe dixist. Bave min li ber pencere rûnişti bû û ew
saldeftera qesre ya ku hersal digirt, dixwend. Ev pirtûkek
wusa bû ku qet je ter ne dibû. Di her xwendina we de dil-
hejiye pe digirt û mest dibû. Diya min ya ku edî hemû xwî û
tevgeren wî ji ber kiri bû, heta ku ji dest dihat, we hertim ew
ji ber bave min vedişart. Û henveha pirî caran bi mehan çave
bave min le ne diket. Le ku careke jî le rast bihata, bi saetan
edî ew ji dest xwe danedihanî.

Aniha bave min rûnişti bû û saldeftera qesre dixwend. Ca-
rina wek ku guhe xwe nediye, xwe bi xwe dikir pilepil û: «Ge¬
neral!... xwe gihand liqe min!... Xwediye du pirpirkan!... Aya
bi wî re, ji zû ve...» digot. Dûre bave min ew havete ser dî-
wançe û kete fikreke kwîr. Demen ku bave min weha noqî ra-
manan dibû, nerihetiyeke bi min digirt.

Paşînge ji nişka ve zivirî ser diya min û got:
- Avdotya Vasîlyevna, Petrûşa çend salîye?
Diya min bersivand û got:
- Ling havetiye huvdesaliya xwe. We sala ku meta Nastasya

Garasîmovna ji çavekîxwe bû, û... dûre...
Bave min:
- Baş e, got û peyva we birî. Wexta wî û vatiniye hatiye.

Dive edî li pey keçikan negere û bi helînen kevokan ve hilne-
perike.

Fikra diya min ya ku ew e ji begavî ji min biqetiya, dile we
ewqas teng kiri bû ku, kevçiye di dest de rep û kete beroşe, û
hesir di ser gupen we de rijiyan.

Û katkirina we dilhejiya ku min di dile xwe de hîs kir,
dijwartir e. Ramanen leşgerbûyine, di sere min de tevlihevî
xeyalen azadı û bextiyariya jiyana Petersbûrge dibû. Min xwe
di heza parezger de wek efserekî dihanî ber çave xwe. Li gor
min, ji bo merivekî bextiyariya herî mezin, ev bû.

Bave min ne ji guhertina biryara xwe û ne jî ji direjkirina
wexte kefxweş bû. Biryara we roja ku ez e teketama re, hat
girtin. Roja beriya ku ez e tekevim re, kaxiz û penûs ji min
xwest ku wî e nameyek binivisiya û min e bi xwe re bibira û
bida fermandare xwe.
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Diya min got:
- Ji bîr neke Andrey Petrovîç, silave min ji prens B. re leke

û je re bibâ; ez hevîdar im ku ew e wek bere, naha jî ser û siya
wî li ser Petrûşa hebe.

Bave min mirûze xwe tirşand û got:
- Ev çi peyv in! Ke ji prens B. re name nivisiye?
- Ma bi gavekî berî nuha te ne got ku ez e nameyekâ ji fer-

mandare Petrûşa re binivîsim?
- E, çi bûye?
- Ma fermandare Petrûşa jî ne prens B. bû? Û ne me Pe¬

trûşa li alayiya Semyonovske nivisi bû?
- Nivisi bû! Çi ji me re ku li kudere hatiye nivisîn? Petrûşa

naçe Petersbûrge. Ma evveli wir bi kerî çi were? Qet, ew e li
wir hînî tolazî û beradayiye bibe. Na, baştir e ku biçe leşge-
riye, bila hustuye wî bişike, behna barûte biçe poze wî ku
bibe leşger, ne nereker! Me ew li heza parezger nivisiye, tew!
Ka şinasnama wî U kudere ye? Ca bîne vir!

Diya min çû, şinasname û işliğe min î vaftîziye ku di qutiya
xwe de veşarti bû, dendst û hanî, bi destlerizîn da bave min.
Bave min dûr û direj xwend û dûre li peş xwe ew danî ser
mase û dest bi nama xwe kir.

Ji mereqan tewatî ne diket min. Wan ez bi kudere de diş-
andim ku ne Petersbûrg buya? Min nikari bû çavân xwe ji ser
penûsa bave xwe biçerixanda -penûsa ku hedî hedî diçû û di-
hat. Dûre name qedand, tev şinasnama min ew kir hundure
kîsekî kaxizîn, şeqiland û dûre banî min kir:

- A, ji te re ve name. Min ji heval û doste xwe î kevn And¬
rey Karlovîç R. re nivisiye. Tu e biçî Orenbûrge, di bin fer-
mandariya wî de leşgeriye bikî.

Dest û pî li min sar bûn, hemû hevîyen min li ber bayî çû
bûn. Ji dela ve xweşxeyalen jiyana Petersbûrge, xemgîniya
ciyekî melûl li peşiya min bû. Bi qasî deqeyekî bere, ew fikra
leşgeriya ku min e ji dilûcan bikira, aniha li ser piye min bû
bû wek barekî giran. Le tiştekî ku bihata kirin jî tunebû. Sibe-
tira roje taxûk li peş pelikan sekinî. Valize min, qutiya ku ta-
xime min î çaye te de, kulor û kulîncen ku di male de diyariya
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şûmiya min ya dawîn bû, di taxûke de hat cîkirin. De û bave
min derketin ku min bi re kin.

Bave min:
. - Riya te vekirî be, Pyotr, got. Li ser sonda xwe be û rastiye

bike kare xwe. Guhdariya fermandare xwe bike. Ji bo afe-
rîngotina wan, zede xwe neheşîne, le ji kar jî nereve. Û ve go-
tina mezinan jî tu carî ji sere xwe dernexîne: Kince xwe di
nûtiye de û şerefa xwe di xortiye de bipareze.

Diya min bi girî û hesir şîretina H min kir ku ez xwe hemet
bikini. Li Savelyîç jî temî kir ku ser û siya wî li ser lawe we
hebe. Kurkekî ji poste kergû U min kirin û saqoyekî ji poste
rovî jî di ser wî de li min peçandin. Piştî ku ez jîbi Savelyîç re
di duruşke de rûniştim û em bi re ketin, hesren çavan hatin
xware.

We şeve me xwe gihand Simbîrske. Li vir ji bo kirîna hinek
tişten pewîst, diviya bû em rojeke dawestiyana. Berpirsiyariya
vî kare kirine dabûn Savelyîç. Em daketin xaneke, ez li wir
mam, heta evare Savelyîç li ser firoşgehan geriya. Ji rûniştin û
meyizîna kuçekek teng û gemar, ez westiyam û min xwest ez
di hundure xane de bigerim. Dema ez ketim hundure salona
büardoye, min mîrzayekî U dor sî û penc salî, bejndirej, bi
simbelek reş û zirav li wir dît. Kirasekî şeve ü navpiye wî, şiva
büardoye di dest de û qelûnek jî dabû nava diranen xwe. He-
vale wî î lîstike marqeçîye salone bû, ku bi ser keta, wî e pîya-
lek votka vexwara; ku bi ser neketa jî, ew e teketa bine masa
büardoye û bi çarpekî xwe bikeşkeşiya. Ez rûniştim û min li
wan temaşe kir. Her ku lîstik direj bû, marqeçî serî çare diket
bine mase. Ede wusa bû ku marqeçî ji bine mase derneket.
Mîrzaye simbelreş mîna ku li ser miriyekî bixwîne, çend pey-
ven giran ji wî re got. Dûre zivirî ser min, peşniyar kir ku ez jî
partiyeke bilîzim. Min peşniyar le vegerand û min got ez bü¬
ardoye nizanim. Xweş diyar bû ku ev bi wî seyr hat. Nola ku
dile xwe bi min dişewutand. Le dîsa jî me şorgermî kir. Ez te-
gelnştim ku nave wî îvan Ivanovîç Zûrîn e, û li alayiya pa-
rezgeriya *** fermandar e. Hatina wî ya Simbîrske, ji bo
karûbaren leşgeren nûhatî ye û loma jî aniha li ve xane ye.
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Piştî Zûrîn tegehişt ku em e bibin karhevalen hev, bi dilso-
ziyek leşgerane ez vexundim navroje. Min bi kefxweşî ev peji-
rand. Em li keleka maseyeke rûniştin. Zûrîn gelek vedixwar.
Edî dive tu xwe hînî jîyana leşgeriye bikî, digot û pîyala min
her dadigirt. Hinek pekenînen leşgerî kat dikirin ku ez pe ji
ken dimirim. Dema em ji ser mase rabûn, edî em bû bûn
destbirake hev. Naha jî dixwest ku min hînî lîstika bîlardoye
bike û digot:

- Ji bo me efseran, gelek pewîst e ku ve lîstike bizani bin.
Em bibejin ku di cewlekî de riya we bi bajerekî piçûk ket,
hûn e li wir bi çi behna xwe vekin? Ma merive hertim li yahû-
dîyan bidin? Bive neve meriv e biçe xaneke û bîlardoye bilîze.
Ji ber ve yeke jî, dive meriv lîstika bîlardoye bizani be!

Ev baş keti bû sere min. Bi daxwazek bepîvan min dil
hebû. Zûrîn bi dengekî bilind tirs li min difirand, di demeke
wusa kurt de H hember ve destbikeriya min behitî dima. Piştî
çend dersan peşniyar kir ku em li ser pera bilîzin. Hijmarek
bi nîv kapikî. Ne ji bo peran, le lîstika vikûvala xwîyekî pir xi-
rab e, digot. Min ev peşniyara jî pejirand. Zûrîn ji bo xwe
pûnç xwest û ji min re got; dive tu careke viya biceribînî. Li
gor wî, diviya bû meriv li leşgeriye xwe hînî vexwarina pûnçe
bikira. Leşgerî be pûnç ne dibû! Min bi ya wî kir. Û me lîstika
xwe domand. Her ku min meya xwe qum dikir, wer li min ze-
detir dibû. Ez behiş serxweş keti bûm. Ez wusa dilîstim ku
serî çare gogen min di ser qeraxen mase re dipengizîn der.
Ez hers dibûm, marqeçiye ku dihejmart Xwede dizane be
min çawa gef le dixwar û min lîstik mezin dikir. Bi kurtî, tev-
geren min bû bûn wek yen zarokekî beradayî. Zûrîn careke li
saete nehirî, goga bîlardoye danî û ji min re got; sed rûbil ji te
çû. Ez bi viya hinekî behitî mam. Lewra pere min li ba Save¬
lyîç bû. Min kir ku ez bibejim li min bibore, le wî peyva min
birî û got:

- Xaheş dikim, tew ne hewce ye ku hûn xwe nerihet bikin.
Ez dikarim bipem. Rabe em naha biçin ba Arînûşkaye.

Ku hûn di dewsa min de buyana we e çi bikira? Çawa ku
min dest bi roje kir, min wusa jî qedand. Me şîva evare li ba
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Arînûşkaye xwar. Zûrîn, pîyala min her dadigirt û digot; dive
meriv xwe hînî leşgeriye bikin. Dema ez ji ser mase rabûm, bi
dijwarî li ser lingan disekinîm. Nîve şeve em vegeriyan xane.

Li ser pelikan Savelyîç rastî me hat. Dema ku nişanen ber-
biçavî yen vatiniya leşgerî di min dît, bi dengekî kelagirî na-
liya û got:

- Çi bû bi te, Pyotr Andreyîç? Te li kudere wusa vexwar?
Ax, Xwedeyo! Ma gunehkariya min çi bû?

Min xwe rakeşande û wek bersiv göte:
- Deng meke, hulhulî! Tu serxweşî çi ye... Biçe bixewe, le

bere tu min teke xew.
Sibetire ez bi sereş şiyar bûm û min bûyeren roja bere di

nava mijeke de bi bîr dihanî. Savelyîçe ku bi kasikek çay kete
hundur, ez ji van ramanan kirim, sere xwe hejand û got:

- Te gelekî zû dest bi kefkirine kir, Pyotr Andreyîç. Te
xwiye ke girtiye, gelo? Ne kale te meyxur bû ne jî bave te.
Diya te, ji xwe peyv U ser naye gotin, ji bûyina xwe heta îro ji
kvaste(*) pe ve tu meyeke din ne tamandiye. Baş e, le nerin-
de van hemî tiştan kî ye? Ew mîsyoye çavrijiya! Serî gave
bazdida cem Antîpyevnaye û digot: «Madam, Je vu pri, vod-
ka»(**) A ji te re «Je vu pri» Ji Xwede re, tişten baş da hîn-
kirin, sege segbav!... Tu dibe qeye çor ketiye merive efendiye
min û kes ne maye. De ka mamostetiya bavfile î xelke bi kerî
çi hat!

Min şerm kir. Min bere xwe di hela din de kir û got:
- Derkeve der, Savelyîç. Min çay nave.
Le ku Savelyîç careke dest bi pilepile bikira, edî ne dihat

sekinandin.
- Dawiya kefkirine va ye tu bi xwe dibînî, Pyotr Andreyîç,

got. Sereşeke bi te girtiye û dile te naçe xwarine. Yekî ku ve-
bixwe, tu tiştekî din le naye. Naha dive tu bi hunguv hinek ava
tirşîye vexwî. An jî dibe ku nîv pîyal nastoyka baştir be, ne

(*) Kvast: Şîreyek ûris e.
(**) Madam, je vu pri, vodka: Xatunxan, ji kerema xwe re bi¬

nek, votka.
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vvusa? Ez bînim?
Di ve navbere de zarokek kete hundur. Perçekek kaxiz di-

rejî min kir. Min vekir û ev rezikana xwend.
«PyotrAndreyîçe heja, ew sed rûbile ku do di lîstike deji we

çû, bi vîzarokîreji min re bişîne. Ez gelekî desteng im.
Hertim dixizmeta we de

îvan Zûrîn»
Tiştekî ku bihata kirin tunebû. Mîna ku ez tew guhe xwe

nedime, vegeriyam ser Savelyîç î birevebire pere, kine û karû-
baren min bû. Min je re got; sed rûbilîbide zarokî.

Ziman di deve Savelyîç de li hev geriya û bi mitûmatî pirsî:
- Çi? Hi? Cima?
Heta ku ji min hat, bi xwînsarî min bersiv da û got:
- Ez dayndare wî me.
Her ku diçû, matmayina Savelyîç le zede dibû û bi dengekî

bilind got:
- Deyndare çi! Ka tu kengîbûy deyndare wî, ezbenî? Ev çi

kar e! Tu û kefa xwe, le ez pera nadim, ezbenî.
Xwe bi xwe fîkirim û min got: Di ve rewşe de ku ez peşiye

li vî kale serhişk negirem, dûre ez e nikari bim hefsare xwe ji
deste wî bifılitînim. Loma jî min wusa ji jor de bala xwe daye
ûgot:

- Ez efendî me û tu jî xulame min î. Pere, pere min e. Ji ber
ku dile min wusa xwest, min ew di lîstike de wenda kirin. Ji
dela aqilmendiye ve, kare ku ji te re te gotin, bike.

Savelyîç di ciye xwe de sipûsar bû, desten xwe li hev da û
wusa ma. Ez bi hers di ser de qeriyam:

- Çi sekiniye, tu!
Savelyîç dest bi giri kir û bi dengekî lerzok:
- Pyotr Andreyîç, got, roniya çave min. Min ne qahirine ez

bi gorne. Ka tu were guh bide vî pîremerî û ji wî felbazî re bi-
nivise û bibeje: Min henek kiriye, me ewqas pere nine. Sed
rûbil! Xwedeyo! Je re bibeje: De û bave min lîstika li ser pera
ji min re qedexe kiriye, le li ser gvvîzan dikarim bilîzim...

Bi dengekî tûj û bilind min peyva wî biri û got:
- Devji galegalen tewş berde û zû wan pera werîne! An ne,
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ez dizanim be ez e çawa bi şilika hustuye te bigirem û bavejim
derve.

Kelagirî li gewriya Savelyîç piçikî, U min nehirî û dûre çû
ku pera bîne. Dile min bi pîremere reben şewuti bû. Le min
dixwest ez pe bidim zanîn ku ez edî ne zarok im ûbigehim
azadiya xwe.

Pere Zûrîn hate şandin. Savelyîç lez dikir ku bi gaveke zû-
tir min ji ve xana beyom derxîne. Hat û got; taxûk amade ye.
Beyî ez ji mamoste xwe î bîlardoye xatir bixwazim û bifikirim
ku ez e rojeke rastî wî bem; bi eşek nependî û poşmaniyek
bedeng, ez ji Simbîrske qetiyam.
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-II-

REBER

Ey welate dür û xweşik
Ey welateji bo min biyanî!
Ne bi daxwaza dilexwe hatim vir
Ûnejîli serpişta kehelexwe.
Agire xortaniye û mijdûmana meyxane
Evxorte diler, ango ez hanîme vedere.

«Sitranek kevn»

Ew tişten ku ez di re de li ser diramiyam, tew jî ne tiştne
baş bûn. Pere ku ji min çû bû, li gor pîvana we çaxe ne pereke
hindik bû. Kemaqiliya tevgera xwe ya li xane, min bedii U xwe
dadihanî û min xwe U hemberî Savelyîç gunehkar hîs dikir. Ez
xemxware van hemû tiştan bûm. Pîremer U keleka duruşke-
van rûnişti bû. Pişta xwe bi min de kiri bû û tene ji bo dehkiri-
na hespan deve xwe ji hev dikir an jî dikire pilepil. Min
dixwest bi awakî dile wî bigirem û bi wî re U hev werim, le
min nizani bû ku ez e ji kudere dest pe bikim. Di dawiya da-
wîn de min göte:

- Savelyîç! De bes e edî, were em li hev ben. Li min bibore!
Ez dipejirînim ku xeletiya min bû. Min do nerindî kir û be se-
dem min dile te şikand. Ez e söze bidime te ku ji vir û pe ve,
ez e dînitiya nekim. Ez e bi ya te bikim. De edî hers nebe,
were em li hev werin.

Pîremer bi keserek kwîr:
- Ax ax, Pyotr Andreyîç! Ez, ji xwe hers dibim. Hemû xele-

tiya min bû. Min çawa tu bi tene li xane hiştî! Ax, ev sere min
î ehmeq, ax! Min bi ya şeyten kir û ez çûm serledana jina
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zangoç. Ji dûr ve meriva min te... û herweha ev tişta di sere
min de hat! Uf uf!... Ez e naha bi çi ruyî li efendiye xwe bi¬
nerim? Dema ku bibîhizin küre wan bi qumare dilîze û meye
vedixwe, ew e çi bibejin?

Ji bo ku ez Savelyîçe reben bmewînim, min gelek göte û
min soz daye ku ez e ji vir û weha be gotina wî kapikekî xerc
nekim. Carina sere xwe dihejand û xwe bi xwe:

- Sed rûbil! Ne hindik e! digot û dikir pilepil. Le dûre
behna wî fere bû.

Navçeye ku ez e biçûwama, me nezîkî le kiri bû. Bi mit û
geliyen xwe, beyarek behntengîn li hawirdora min dûr û direj
dibû. Her dever bi berfe nixumî bû. Ro U ber ava bû. Taxûka
me li ser reyek teng bi peş de diçû, bi gotinek rastir, H ser
sopa taxûken gundiyan bû. Duruşkevan ji nişka ve li ser piye
xwe î çepe nehirî, dûre küme xwe ji sere xwe danî û zivirî ser
min:

- Bi destûre we em bi şûnde vegeriyana, ezbenî!
-Cima?
- Dine ne xweş xuyaye. Her ku diçe ba jî zede radibe... Ca

binerin be çawa diborizîne!
- Xem nake, ewqas jî dibe!
- Ca li wir binerin, li wir... Ma hûn nabînin be çi dibe? got

û bi şivdare xwe hela rohilat peşan dida.
- Ji bilî deşta sipî û asimane sayî ez tiştekî nabînim.
- Ca li wî... li wî ewre piçûk binerin.
Bi rastî jî li ser xetika bandevve, sipîewrekî piçûçik bi ber

çave min ket. Bi meyizînek peşîn re, meriv digot qeye girek e
û li dûr e. Duruşkevan ji min re digot; ev renge hatina pûkeke
ye.

Li ser pûken vî navçeyî, min bere İlinek tişt bihîsti bûn.
Min dizani bû ku U vir duruşke, çawa tev bare xwe di bine
berfe de mane. Savelyîç jî U ser fikra duruşkevan bû û dixwest
em bi şûnde vegerin. Le bi ya min, ba ne ewqas dijwar bû. Bi
heviya ku beriya pûke em xwe bigihînin guzergeheke peş, min
ferman da duruşkevan ku bilezîne.

Merik hesp rakirin çargaviya, le çave wî her li rohilat bû.
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Hesp weke talaza diçûn. Di ve navbere de her ku diçû, ba ze-
detir radibû. Ew ewre piçûk fere bû, fere bû û bû dûmanek
sipî. Dûre ber bi jor li hev geriya, mezin bû û hedî hedî li
heme ruye asiman belav bû. Bere, berfe hedî hedî ditozand û
dûre ji nişka ve dest pe kir û kulî bi kulî dahat. Bayî duguvgu-
vand û kuliyen berfe li ba dikir. Asiman di demeke kurt de
tarî bû bû û bi rûbendek berfa şîlo hati bû nixumandin. Ro-
niya çavan peş xwe ne didît.

Duruşkevan dengek hilda û got:
- Bele, ezbenî! Malik li me şevvutî, pûk!...
Min sere xwe di taxûke re dendst û nehirî; Tariyek ripûreş

bû. Pûke wek perçen şûşan diborizand serçave meriv. Bayî bi
har û hewarek wusa difîkand ku meriv digot qeye kûrîna he-
zar lavviran e. Li ser min û Savelyîç lep bi lep berf dadihat.
Hesp ji çargaviyan keti bûn û dûre jî ravvestiyan.

Betewatî ez di ser duruşkevan de qerîyam û min göte:
- Tu cima najoy?
Duruşkevan:
- Ez bi kudere de bajom, got û ji taxûke daket xware\ Xwe-

de dizane be em li kudere ne. Ne re û ne jî şop xuyaye. Ha-
wirdora me mij û duman e.

Min dest pe kir û je re peyven xirab gotin. Le Savelyîç li
pişta wî rabû û bi enirin got:

- Diviya bû te bi ya me bikira, ezbenî. Ma xirab bû ku em
vegeriyana xane, te çayek germ vexwara û heta sibe xewa xwe
bigirta? Ew e pûke xwe ragirta û dûre jî em e teketana riya
xwe. Em bi kudere de wusa dilezmin? Ma em diçin dîlane!...

Savelyîç rast digot. Le tişte ku bihata kirin ne ma bû edî.
Bi beran berf dadihat xware û her ku diçû li dor taxûke
berztir dibû. Sere hespan keti bû ber wan, di cî de rawstiya
bûn û carina jî diricifîn. Duruşkevan li derûdora duruşke
diçû dihat, ji ber ku nizani bû çi bikira, her kilawen hespan
serast dikir. Savelyîç xwe bi xwe dikir pilepil. Bi heviya ku çav
li avahiyeke an copa reyeke bixinim, min li hawirdora xwe di¬
neri. Ji bilîbagerek ximamî, min tiştek ji hev dernedixist. Le ji
nişka ve reşikek bi ber çave min ket.
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Min bi dengekî ban kir û got:
- Ero duruşkevan, ca binere, ew reşika çi ye li we dûre dili-

ve? Duruşkevan nehirî, dûre hilkişiya jor li tiye xwe rûnişt û
got:

- Xwede dizane be çi ye, ezbenî. Taxûk nine, bibejim dar
e... ne ew e jî. Le bi rastî jî tiştek li wir dilive. Dibe ku gur an
jî merivek be.

Min ferman da duruşkevan ku ber bi wir bajo. Ew reşika jî
ber bi me liviya. Piştî du deqan em güüştin hev. Ev merivek
bû.

Duruşkevan dengek le hilda û got:
- Ero, mSrike dilovan! Ma tu nizanîbe re li kuderâ ye?
Rewî bersiv da û got:
- Re li vir e, di bine lingen min de ye. Cima?
Min göte:
- Ca bibeje, ka tu van derina dinasî? Me heta xaneke bibe.
Rewî ezbersivandim û got:
- Ez van derina dinasim. Ez gav bi gav li van derina geriya-

me. Le ma tu nabînî be dine çawa ye? Meriv tavile riya xwe
wenda dike. Ya baştirîn ev e ku heta bager xwe radgire û ewr
vebike, em li vir ravvestin. We çaxe em e di ronahiya siterkan
de tekevin re.

Bi ve behnfereyiya merik ez jî werek bû bûm. Min biryara
xwe dabû ku ez li ve rasta beyare xwe bisiperim Xwede û şev-
der bimînim. Rewiye me xwe ji nişka ve pengizand jor û h ke-
leka duruşkevan rûnişt.

- Ero, got, dive gund ji vir ewqas ne dûr be. Bere hespan li
ser piye raste bizivirîne û bajo.

Ev liva wî bi duruşkevan xweş ne hati bû. Ji ber ve yeke jî:
- Cima ezeli ser piye raste bajom? got. Ka re li kudere'

ye? Le ne xema te ye, ne hesp hespen te û ne jî kilawe kila-
wen te ne.

Bi min wusa xuya bû ku duruşkevan rastir bû. Min jî:
- Ere wusa ye, got. Ma tu çawa dizanî ku gund ji vir ne dûr

e?
Rewî bersiv da û got:
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- Ji ber ku ba ji we hele te û behna dûkele te poze min. Ev
jî dide diyarkirin ku dive gund ji vir ne dûr be.

Ez li ve deqdoriya merik behitî ma bûm. Min ferman da
duruşkevan ku bajo. Di ve berfe de hespan bi dijwarî gav di-
havetin û bi peş de diçûn. Duruşke gav li besûyen berfe ase
dibû, gav li kortikan rast dihat. Li vî aliyî û wî aliyî dihejiya û
hedî hedî bi peş de diçû. Mîna şextûrek ku di nav deryayek
pelrabûyî de be. Savelyîç li hemberî min rûnişti bû, dinaliya û
dihejiya. Min digot qeye ew e aniha û aniha bi ser min de ger
be. Min perdezflîna deri daxist xware û kürke xwe baş li xwe
peça. Duruşka ku hedî hedî bi re keti bû, weke dergûşeke ez
hejandim û ûveûva bagerS di guhen min de bû nola lorîneke
sitrane û ez pe ketim xewe.

Min xewnek dît û ez e U dare dine tu carî nikari bim ji bîr
bikim. Iro jî dema ez we bi bîr tînim, tevî ew hemû bûyeren
ku dûre di sere min de hatin, wek tiştekî pexemberane bû ev.
Bila xwendevan li min bibore. Lewra ew dizanin ku meriv çi-
qas ji tişten batini şik bike jî, meriv e dîsa ber bi baye tişten
wusa bikeve. Di we dema beriya xewe de rewşeke wusa dibe
ku, rastî li nav xewne dikeve û pe ve dikele. Û ez jî di revvşek
wusa de bûm. Min didît ku bagere hej bi har û hewartiya xwe
diborizand, em jî li ve çola berfa be ser û be dawî, U vî aüyî û
wî ahyî digeriyan. Ji nişka ve deriyek bi min ve xuya bû û em
ketin hundure hevvşa wargeha me. Tirsa ku peşiye U min
rabû; min digot bave min e li min hers be ku ez be destur ve-
geriyame male û ew e bibeje ev serhişkî ye. Bi tirs ez ji taxûke
daketim xware. Min nehirî ku diya min li ser pelikan li bende
min e. Xweş diyar bû ku ew xemgîn bû.

«- Hişş, hedî hedî, dibeje. Bave te H ber mirine ye û dixwa-
ze şîrhelaliye li te bike.» Ez bi tirs didim pey we. Em derbasî
oda raketine dibin. Ode, bi ronahiyeke pir kem e. Li ber ci¬
lan, bi ruyen xemgîn merivina rawestine. Ez bedeng ber bi ci¬
lan diçim. Diya min peşmayiye hedîka ji ser lihefe radike û
dibe: «Andrey Petrovîç, ca binere Petrûşa hatiye. Nexweşiya
te bihîstiye û loma bi şûnde vegeriyaye. Rabe, je re lava sita-
riye bike.» Ez li ser çogan xwe didim erde û req U nexweş di-
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nerim. Û ez çi bibînim?... Ji dela ve bave min, gundiyekî rîfeş
di nava lihefan de direjkirî ye û bi rûkenî li min dimeyize. Ez
tiştekî tenagehîjim û dizivirim ser diya xwe: «Ev çi ye?» dibej-
im. Ev ne bave min e. Û ez ji gundiyekî dixwazim ku lava sita-
riye li min bike?» Diya min bersive dide min û dibeje: «Xem
nake, Petrûşa! Ew şoşpane(*) te ye. Ca tu deste wî maçî bike,
bila lava xere li te bike.» Ez bi viya qayfl nabim. Û we çaxe jî
gundî ji nava cilan dipengize, ji paş pişta xwe kereke dikeşîhe
û li derûdora xwe li ba dike. Ez dixwazim bazdim, le ez nika-
rim. Ode ji miriyan tijî ye. Lingen min ber İaşen wan dikeve,
li ser xwînen rijiyayî diterişim... Gundiye xeternak di ve nav-
bere de bi dostanî banî min dike û dibe: « Netirse, were xwe
baveje bexte min, ez lava xere li te bikim.» Tirs û xof li min
rabûye û ez mame behitî...

Di we gave de ez şiyar bûm. Hesp rawestiya bûn. Savelyîç
bi piye min girti bû, kaş dikir û digot:

- Em hatin Pyotr Andreyîç, dakeve.
Min çave xwe mist dan û got:
- Em hatin kudere?
- Em hatin ber xane. Xwede li ruye me meyizî û em raster-

ast hatin ber dîware hewşe. Rabe zû dakeve xware û biçe
hundur xwe germ bike.

Ez ji duruşke daketim. Bagere xwe hinekî ragirti bû, le hej
didomiya. Dine wusa tarî bû ku çav çavan ne didît. Xwediye
xane li ber derî bergitî me hat. Fanosek dabû talda peşa xwe.
Odekek piçûk le gelek paqij, nişanî min da. Çilayeke ev der
rohnî dikir. Tivingek, û kolozekî bilind î kazakî bi dîwer ve
dardekirî bûn.

Xwediye xane ji kazaken ûralî bû. Gundiyekî li dor şestsale
dixuya, le hej sax û li ser xwe bû. Savelyîç jî valize rewîtiye girt
û li pey min hat. Ji bo kelandina ava çaye, ji xwediye xane agir
xwest. Ez dibejim qeye di jiyana min de heta naha tu carî dile

(*) Ûrisiya we -posajyonniy atyets - e. Kesîku di zewace deji
bûki re an jîji zavi re bavtiye dike. Di tirkî de tiştekî wek - sağ¬
dıç - tegotin. Ûmejîpeyva - şoşpan - bi karhanî.
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min ewqas çay ne xwesti bû. Xwediye xane çû ku ve daxwaze
bi cî bîne.

Min ji Savelyîç pirsî û got:
- Ka rebere me li kudere ye?
Ji jor dengek berz bû û got:
- Ez li vir im, ezbenî.
Min bere xwe ber bi hela deng kir, li ser sekûka ergûn

çave min bi rîyekî reş û du çaven birîqî ket.
- Ew çi ye, birako? Na xwe te sar e?
- Ma meriv bi bertena betanekî tenik naqefile? Qutikekî

min hebû, ez çi derewan bikim, min ew jî U ba xwedîye mey-
xane girûganî danî. Min bawer ne dikir ku ew e sarsayiyek
wusa dijvvar bibe.

Di we gave de xwediye xane bi semawerek ava keliyayî
kete hundur. Min rebere me vexund ku kasikek çaya germ
vexwe. Merik ji ser sekûke dakete xware. Xwedî bejnûbalek
balkeş bû. Li dor çelsalî dixuya. Ne kin û ne direj bû. Navpiye
wî fere le jar bû. Cî bi cî tayen sipî keti bûn riye wî ye reş. Ça¬
ven wî yen gir û xweş, dilîzikîn. Ruye wî serîn, le xapînokî jî
dixuya. Pore wî di dore re hati bû çekilin. Xeftanekî qertüî û
şalwarekî tatarî le bû. Min kasikek çay ber bi wî direj kir. Se¬
kini, mirûz li xwe tirşand û got:

- Efendiye min, bibejin ku bila pîyalek seraba sor bîhin. Ji
bo me kazakan, çay qet ne tiştek e.

Min bi kefxweşî ev daxwaza wî bi cî hanî. Xwediye xane ji
kungîşûşekek û pîyalek derxist û ber bi merik hat. Çer ku çav
li ruye wî xist, got:

- Wey, tu dîsa li vir î, ere! Tu ji kudere de tey?
Rebere min, bi mane je re çave xwe şikand û bi meteloke-

ke bersiva wî da:
- Ez di ser bîstan re difiriyam, min werîs nikul dikir, pîrike

kevirek havet, kevir di ber min re derbas bû. Eee...! Li ba we
çi dengûbahs?

- De çi hebe? Ji bo lava evare ew e jama dere lexistana le
jina metran ne hişt, metran çû mevaniye, li goristana dere
şeytan diğerin.
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Çîprûte min li hember derket û got:
- Deng meke, apo! Ku baran bibare ew e kuvarik jî derke-

vin, ku kuvarik derkevin ew e zembil jî peyda bibe. Aniha tu
ewk bike... (Li vir dîsa çave xwe şikand) nalcixe xwe di ber
pişta xwe re bike. Parezger diğerin.

Di dawiye re:
- Noş, efendiye min! got û bi gunehweşîn rahişt pîyale û bi

careke de vala kir. Dûre xwar bû, silav li min hilda û dîsa ve-
geriya çû ser sekûke.

Ji vî zimane çûçike ku ew pe bi hev re peyivîn, min tew tiş-
tek ne fahmî we çaxe. Le dûre ez tegehîştim ku mijar li ser
serhildana kazaken ûralî (1772) bû. Savelyîç baş guhe xwe li
qisedana wan ragirti bû. Bi çavekî şikî gav li gundî û gav li
xwediye xane dimeyizî. Xan jî li rasta destek bedeng, ji hemû
avahiyîn gundan dûr û li ciyekî sape bû. Rasterast wek warekî
çapûlgeran bû. Le edî tişte ku bihata kirin tunebû. Meriv ni-
kari bû teketa re û bidomanda jî. Nerihetiya Savelyîç ez
kefxweş dikirim. Min xwe li ser text ramedand ku ez şeve li
vir derbas bikim. Savelyîç vekişiya ber ergûn, û xwediye xane
xwe li erde direj kir. Piştî demeke, pixînek keti bû ser ode û
ez jî ketim xeweke giran.

Sibetire piştî ku ez gelekî dereng şiyar bûm, bager sekinî
bû. Ro hilati bû. Beyara be ser û be dawî, ji berfa wek rûben-
dek sipî nixumî bû û çaven meriv ji ber venedi bûn. Hesp bi
duruşke ve hati bûn şidandin. Min pere xwediye xane da.
Merik perekî ewqas bi pîvan ji me girt ku, Savelyîç jîwek her-
timî ne peyivî û ne jî ket heftûheşte. Ew şiken wî yen do jî
hemû ji sere wî derketin. Min banî rebere me kir û ji bo alî-
kariya avî min sipasî le kir. Ez vegeriyam ser Savelyîç û min je
re got; ji bo şerabe pençe kapikî bide wî. Pîremer mirûz U
xwe tirşand û got:

- Pençe kapik ji bo şerabe! Cima? An me heta xane ew bi
taxûka xwe hanî, loma? Tu bi kefa xwe î ezbenî, le pençe ka-
pike me î zede tüne ku em bidin. Ku meriv ji bo şerabe pençe
kapikî bidî herkesî, we çaxe meriv e bi xwe ji birçîha bimire.

Ez zede nikari bûm di ser Savelyîç de biçûwama. Li gor
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soza min û wî, li ser hemû pere min ew xwedîbiryar bû. Le ji
heleke ve jî behna min teng bû bû. Lewra min nikari bû
çeyiya xwe nişanı merivekî bida, merivekî ku ez xelas kiri
bûm. Dibe ku ev xelasiya ne ji mirineke bû, le dîsa jî ji rewşe-
ke teng bû.

Beyî ku ez li xwe bigirem, min got:
- Baş e, ku tu naxwazî pençe kapike bidî, we çaxe ji bo wî

kincekî min dendne. Ew bertena kincen tenik e. Kurkâ min î
ji poste kevroşik bide wî.

Savelyîç bi nalîn got:
- Ji bo Xwede, Pyotr Andreyîç! Ez tem dest û lingen te!

Ma ji bo çi ez e kürke te î ji poste kevroşik bidim wî? Ew e ta¬
vile biçe meyxaneke bifroşe û bi wan peran xwe sermest bike.

Çîprûte min got:
- Ku ez bifiroşim û bi wî pereyî xwe sermest bikim nekim,

çi bi te ketiye? Kale hulhulî! Efendiye me kerem dike û kürke
navpiye xwe dide min. Ev daxwaza dile mîran e. Peyivîh bi
kevnekî xulame nola te nakeve! Tişte ku ji te te xwestin, tu wî
bi cî bîne.

Savelyîç bi dengekî xeyidok bersiv da û got:
- Ma tu ji Xwede natirsî, çapûlger! Tu dizanî ku hîna hişe

lewik di ber tiştekî de naçe. Kefa te ji naşîtiya wî re te û tu
dixwazî wî şirop bikî, ne wusa? Tu û kürke mîrekî! Tew ev li
navpiye te îxilûxwar jî nabe. Çavrijiya!

Min ji lalaye xwe re got:
- Zimandirejiya meke, naha! Zû wî kurkîbîne vir!
Savelyîç dîsa bi nalın got:
- Xwedeyo, tu mezin î! Kürk hîha nipûnû ye. Merive ku tu

didîwîjî, naha meriv ba! Meyxur û çîprûtek e!
Bi ve yeke re kürke ji poste kevroşik jî derketi bû raste. Li

wir gundî ew tavile li xwe kişand û ceriband. Kürke ku ji min
re jî hinekî piçûk bû bû, ji bo wî pir û pir piçûk bû. Le bi
dijwarî be jî merik li xwe kir, heta ku çend cî je bişkuvand.
Denge çirîna bisküvine diçû Savelyîç û kelagirî li gewriya wî
piçikîbû.

Sersere ji ve xelata min gelek kefxweş bû bû. Heta ber du-
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ruşke bi min re rast bû, dûre heta nave xwe xwar kir û got:
- Ez sipas dikim, ezbenî! Xwede ji we razî be! Ez e li dare

dine, tew ve çeyiya we ji bîr nekim!
Wî da ser riya xwe û beyî ku ez guhe xwe bidim xemgîniya

Savelyîç, min jî xwe havet duruşka xwe. Û piştî demeke, min
bagera do, rebere xwe û kürke ji poste kevroşik ji bîr kiri bû
jî-

Dema ku ez gihiştim Orenbûrge, rasterast çûm ba general.
Merivekî bejndirej bû. Le ji ber pîrbûne pişta wî xuz bû bû
edî. Pore wî ye direj bi tevayî sipî bû bû. Üniforma wî ya kevn
û rengxewirî, seren dewra Ann Yoannovnaye bi bîra meriv
dihanî. Peyivîha wî bi zarhişkiya almanî bû. Nama ku bave
min nivisî bû, min da wî. Çer ku çav bi nave bave min ket, hi-
nekî weha nehirî û:

- Xwedeyo! got. Ma di ser xortaniya Andrey Petrovîç re
çiqas wext derbas bû ku bûye bave xortekî wusa! Ax, wext!
Wext!

Dûre name vekir, bi dengekî nivçe dest bi xwendine kir û
di nav re jî dîtinen xwe digot.

«Andrey Karlovîç î dewletmend! Hevîdar im ku efendiye
me î şerefmend...» Ev çi seremoni ye? Ca le binere, şerm jî
nake! Ere, sere hertiştî dîsiplîn e, le ma meriv ji kameradekî
xwe î kevn re jî weha dinivise?... «Efendiye me ji bîr ne kiri¬
ne...» Him... «Û...bi... rihmetî feld-mereşal Munn... re... di
riya... Karolinchene de...» Oho brûder! Heşaşiyen me yen
xortaniye hîna di bîra wî de ne; «Em werin ser mijara xwe ya
bingehîn... Ez e tolaze xwe ji we re.» Him... «Tev serûpe ji
we re.» Wusa xuyaye ev metelokek ûrisan e. Mana we çi ye?
got û vegeriya ser min.

- Tev serûpe ji we re, te çi mane? got û pirsa xwe duçar
kir.

Heta ku ji deste min hat, min xwe li nezaniye danî û got:
- Tev serûpe ji we re, ango mana we ev ku; wek çaven xwe

lenehirîn, ne qirqilandin, tera xwe serbestberdan e.
- Him... ez tedigehîjim... «Û wî zede beradayî nehele...»

Na, tev serûpe ji we re, ne di we mane de ye. «Di ve navbere
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de... şinasnama wî...» Ka ew li kudere ye? Hi, va ye... «Li
alayiya Semyonovske binivisîne...» Baş e, baş e. Ew e hemû
bibe... «Û dûre wek hevalbend û dostekî xwe î kevn, bihelin
ku ez we ji dil hemez bikim.» Hi! Mala te ava!... û henvekî
din... û henvekî din...

Piştî ku generel name xwend qedand, şinasnama min da
heleke û got:

- Bele xorto! Ev daxwazen bave te e hemû jî bi cî werin.
Tu e wek efserekî biçî alayiya * * * . Û ji bo ku wexta te wenda
nebe, tu e sibe bere xwe bidî kela Belogorske. Li wir tu e biçî
ber desteMîronovî kapîtanMerivekî baş û dilpak e... Tu e H

wir hînî leşgeriyek rastkîno û disipline bibî. Tew ne hewce ye
ku tu li Orenbûrge bimînî. Ji bo xortekî, tolazî û beradayitî ne
tiştekî baş e. Le ji bo xwarina şîve, îro li ba min bimîne, ere!

Xwe bi xwe fikirîm û min di dile xwe de got:
«Bi rastîjî her ku diçe, xirabtir dibe. De ka bi kerî çi hat ku

ez di zike diya xwe de li heza parezger wek grûhbanekî hati¬
me nivisîn? Ka çi xwelî H sere min kir? Alayiya *** li ser me-
rize kirgiz, li kelakek melûl e!...

Min û Andrey Karlovîç û fermanbere wî î pîr, me bi hev re
şîv xwar. Bexüî û destgirtiya wî ji masa wî diyar bû. Ez wer
bawer im ku general ne dixwest li texte nane wî î ezeb, meva-
nekî din jî zede bibe. Û ji ber ve yeke jî, dixwest rojeke zûtir
bere min bide riya garnîzone. Sibetira roje min dilxweşîji ge¬
neral xwest û ez ketim riya wî tiye ku hati bû gotin.
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-III-

KELA

Em leşgeren ve kele ne
Xwarina me nan, vexwarina me av e.
Fermo, bila werin neyarin me
Raxistiyaji bo wan texte nane me:
Ji bo xerhatina wan,
Me gulûle hene li ber deve topan!

«Sitranek leşgeran»

Meriven heyame kevn in, ezbenî!
«Berxe diya xwe»

Kela Belogorske bi qasî çel verstan(*) ji Orenbûrge dûr
bû. Re, di berî berî geliyen qeraxe ceme Ûral re diçû. Çem
hej cemed ne girti bû. Qeraxe çem di şîpeke de bi berfa sipe
nixumî bû. Pelen xulavî di nav de xemgîn xemgîn reş dixuyan,
U palen beyaren kirgiz pan dibûn û diçûn. Ez keti bûm nava
ramanen xemgîn. Edî jîyana garnîzone bala min ne dikeşa.
Min Mîronov î kapîtan dihanî ber çave xwe, min digot ev ka-
pîtane min merviekî pîr, hişk, hersok û ji bilî vatiniya xwe tew
tiştekî nafikire, ku kemasiya min î herî piçûk jî bibine, ew e
min baveje baş deriye nanrijiye. Di ve navbere de tariye xwe
berda bû ruye erde. Duruşkevan bi lezek xweş dajot.

Minjepirsîûgot:
- Ma ji kele re hej pir maye?
Merik:
- Na, got. Va ye li peş me duxuye.

(*) Verst: 1066mîtroyen îroyîn e.
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Bi heviya ku ez e bend, bire û sengeren kele bibînim, min U

dor xwe nehirî. Le ji bilî gundekî ku ji qurmen daran dorgirtî
min tu tiştek ne didît. Li aliyekî re, se an jî çar dizen giye he-
bûn, sere wan berf girti bûn. Li aliye din jî aşekî bayî hebû,
pervvanen we reben reben daketi bûn.

Bi revvşeke behitî min pirsî û got:
- Ka kele li kudere ye?
Duruşkevan ew günde piçûk peşan da û:
- A, kele ev e, got û em bi ve gotine re ketin hundure we.
Ji hesine hetûnî topeke kevn U ber deri bû. Em di kuçen

teng û xilûxwarî re derbas bûn. Xanî nizm bûn û piri wan ba-
nen wan bi kaye nixumandî bûn. Min ferman da duruşkevan
ku min bibe ba fermandar. Û piştî lehzeke taxûk li ber xa-
niyekî piçûkî textîn sekinî. Li ser girekî nezîkî dere bû. Der jî
textîn bû.

Kesek derneket û bergitî min ne hat. Ez derbasî peş eywa-
ne bûm û min derî vekir. Leşgerekî bisal li ber mase rûnişti
bû, pînekî heşîn girti bû deste xwe û bi enîşka unîformek kesk
ve pîne dikir. Min je xwest ku hatina min ji jor re bibeje.

Leşgere bisal:
- Tekeve hundur canekem, got, yen me ü mal in.
Min gav kir û ez ketim odekek xweş û piçûk. Bi awayeke

kevnare hati bû raxistin. Li quncikekî dolabek ferûfola hebû.
Dîplomekek efseriye bi cam û çarçove, bi dîwer ve dardekirî
bû. Çend tabloyen sifıken ku li keleka we bûn, desthilatkirina
Kîstrîn û Oçakove, xwazgîniyen keçeke û binaxkirina pisikeke
dida xuyakirin. Li ber pencere jinikek pîr rûnişti bû. Bi ser¬
puş bû û fanoliyekî herî li navpiye we bû. Pîremerekî yekçav û
bi üniforma leşgerî li peşberî we rûnişti bû. Gulokek rîs U

piye wî gerandî bû û jinik xerikî hilkirina we bû.
Beyî ku kare xwe rawestîne jinike pirsî û got:
- We çi dive, ezbenî?
Min bersivand û göte; ez hatime vir leşgeriya xwe bikim û

ji ber ve yeke min dixwest ez kapîtan bibînim. Û bi ve gotina
xwe re min kir ku ez vegerim ser wî efsere yekçav. Lewra ji
min kira kapîtan ew bi xwe bû. Le kevvaniya male ew gotara
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ku her min di dile xwe de dubare dikir, birî û:
- Ivan Kûzmîç ne li mal e, got. Çûye mevandariya Gerasîm

î metran. Le tiştek nabe, ez jina wî me. Hûn bi xerûxweşî ha¬
tin! Kerem bikin û rûnin, ezbenî.

Dûre dengek li destirmana xwe hilda ku biçe banî grûhba-
ne kazak bike. Efsere pîr bi fera çave xwe zîq li min nehirî û
got:

- Ma ez dikarim bipirsim ku hûn ji kîjan alayiye hatine? Û
ji ber çi sedemî hûn ji alayiye şandine kele?

Wek bersiv min le vegerand û je re got; fermandariye weha
çetir dîtiye, loma.

Pirsgerme ku ne diwestiya;
- Ez bawer im ji ber tevgeren we yen ku bi efserekî alayiye

nakeve... got û kir ku bidomîne, le jina kapîtan:
- Dev ji zimandirejiya xwe berde. Tu dibîhî ku xort ji re

vvestyayî ye. Veca kare wî tüne, bi te re tekeve heftûheşte...
van piyen xwe jî rast bike, got û vegeriya ser min:

- Ezbenî, tu jî tew di ber de xeman nexwe û nebeje; wan ez
havetime vî tiye melûl. Ji wan kesen ku ten vir, tu, ne ye peşîn
û ne jî ye dawîn î. Ku meriv hinekî behna xwe fere bike, meriv
hînî vir dibe û tew je kefxweş jî dibe. Ji ber ku xwînek keti bû
hustuye Şvabrîn Aleksey Ivanîç, penc sal bere ew şandı bûn
vir. Xwede dizane be çi di dile wî de hebûye. Le bi sutvanekî
ve çûne derveyî bajer û sûren wan jî bi wan re... Dûre jî rabû-
ne hev û bi hev ketine. Aleksey Ivanîç sutvan kuştiye û tew li
ber çaven du dîdevanan! Ev jîweha bûye, ere le.

Di ve navbere de grûhban ket hundur. Xortekî kazak î bi
dest û pe bû. Jina kapîtan je re got:

- Maksimîç! Efendî U maleke paqij bi cî bike.
Grûhban bersiv da û:
- Serçavan, Vasüîsa Yegorovna, got. Ku ez wan li mala

îvan Polejayev bi cî bikim, çawa dibe?
Jina kapîtan got:
- Maksîmîç, tu tew nizanî be tu çi dibejî. Mala Polejayev ji

xwe tera xwe tevlihev e. Ji bo mîrza odeke peyda bike. Efendî
bibe... Mîrza efendî, nav û paşnave we çi bû, ezbenî? Pyotr
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Andreyîç, ne wusa?... Tu Pyotr Andreyîç bibe mala Semyon
Kûzov. Berûmete berûmet, çûye hespa xwe berdaye nav bî-
stane me. Eee Maksîmîç, hevîdar im tu nerihetiyek tuneye?

Kazak bersivand û got:
- Na, tiştekî xam ne qewumiye. Le Prohorov î sercoxe li

serşoke ji bo cirnek ava germ li Ûstînya Negûlîna xistiye.
Jina kapîten vegeriya ser efsere kwîr û got:
- îvan îgnatyîç! Prohorov û Ûstînya bikeşîne dadpirsiye û

binere be kî heq û kî neheq e. Le herduyan jî biarihîne. De
rabe, Maksîmîç! Pyotr Andreyîç, Maksîmîç e tiye we peşanî
we bike.

Min silav da û ez derketim. Grûhban ez birim malek li ke-
leka wî aliye kele. Li ser kendale bilind î çem hati bû avakirin.
Li heleke ode malbata Kûzov dima, hela din jî ji bo min hate
raxistin. Odekek gelek paqij bû. Bi caxen textîn hati bû dube-
şkirin. Savelyîç xerîkî bicîkirina tişten min bû. Min jî xwe li
keleka pencera kember da erde û li derve nehirî. Beyarek
melankolik dûr û direj heta ku çaven meriv didît dixuya.
Çend malik li derûdore duxuyan û çend rnirîşk di kuçe de di-
geriyan. Kurnek di dest jinek pîr de, li ser pelika ber mala
xwe rawestiya bû û banî berazen xwe dikir. Bi xûrexûrek dos¬
tane wan jî bersiva we didan. Mixabin xortaniya min e U ciye-
kî weha bibuhuriya! Diltengiyeke bi min girt, ez ji pencere
dûrketim û beyî ku ez şîve bixwim ez çûm ser lihefen xwe.

Bi xemxwarî Savelyîç xwe bi xwe digot:
- Xwedeyo, tu dizanî! Tew tiştekî naxwe! Ku lawik nexweş

bikeve, dûre xatûn e ji min re bibe çi?
Sibetire min dikir ku ez kincen xwe U xwe bikim, derî vebû

û efserekî xort ket hundur. Bejna wî kin, esmer û heta ku tu
bibe rûkereh bû. Le wusa xuya bû xorteke gelekî destsivik bû.

Ji min re bi fransî got:
- Li min biborin ku ez weha behay hatim serledana we.

Hatina we min do bihîst. Bi rastî min ewqas dil hebû ez ruye
merivekî bibînim ku, edî min nikari bû xwe bigirta. Ku hûn U

vir bijîn, piştî demekî hûn e jî viya fahm bikin.
Ez tegihîştim ku ew efsere ji ber sedema duelloye ji
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alayiye hati bû dûndstin, ev e. Wek du hevalbenden kevn, em
tavile li hev xwîngermî bûn. Şvabrîn ne merivekî ehmeq bû.
Xwediye qisedanek gjran û balkeş bû. Malbata fermander,
nas û dosten dora wî, ev navçeye ku ez hatime şandin bi zi-
manekî xweş û şorgerm ji min re nigart. Di ve katkirina wî de
dema jidil biqîneke bi min girt, deri vebû. Ew leşgere bisal î
ku do li eyvvana mala fermander üniforma xwe pîne dikir, ket
hundur. Da zanîn ku Vasflîsa Yegorovnaye ez vexundime taş-
te. Şvabrîn tavile biryara xwe da ku ew jî bi min re were.

Dema me nezîkî li mala fermander kir, me U qadek piçûk
bi qasî bîst leşgeren bisal ditin. Bi poren xwe yen direj î hû-
nayî û kümen segoşeyî bûn. Di reze de rawesti bûn. Ferman-
dare wan î pîr î bejndirej û liserxwe, li peşberî wan sekinî bû.
Kolozek li sere vvî bû û şevkirasekî bej î hevrişîmî li navpiye
wî bû. Dema çav li me ket, ber bi me hat, çend peyven dosta¬
ne ji min re got û dûre dîsa vegeriya ser kare xwe. Me kir ku
em rawestin û li amojgariye binerin, le ji me daxwaz kir ku
em Vasflîsa Yegorovnaye nedin payîn. Û soz da me ku ew e jî
li pey me were. Dûre jî li gotinen xwe zede kir û got:

- Hejayîyek ku hûn li vir bisekinin û le binerin, tuneye.
Vasflîsa Yegorovna bi rûkenî û mervayî pergî me hat.

Mîna ku em ji bere de hevdu binasin, bi me re ket tevgere.
Leşgere bisal û Palaska destirman texte nen dadihanîn.

Jina kapîtan got:
- Ev Ivan Kûzmîça cima îro amojgariye ewqas direj dike?

Palaska, biçe bani kapîtan bike, bila were taşte bixwe. Û ka
Maşka(*) li kudere ye?

Di ve gave de keçek hîjdehsale ket hundur. Ruye we gilo-
ver, gupen we sor, pore xwe i zerokî di paş de şekiri bû û ha-
veti bû paş guhen xwe yen şermok û sorikî. Di ve diyîna cara
peşîn de, xwîna ve keçike tew bi min serîn ne hati bû. Ji ber
ku Şvabrîn ji min re goti bû keça kapîtan rengdînek e. Keçika
bedew li quncikekî rûnişt û dest bi dirûna tiştekî kir. Di ve
navbere de şorbe hanîn. Dema Vasflîsa Yegorovnaye dît ku

(*) Maska, Maşa: Ji şerinkirina navS Maryaye ti.
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mere we hej ne hatiye, cara duduyan Palaska şand pey.
- Ji kapîtan re bibeje, mevan dipen, şorbe sar dibe. Amoj-

garî ji dest te nareve, hej wexta wî pir e, dûre heta ku bixwaze
dikare gewriye ü xwe hişk bike.

Gelek ne buhurî kapîtan û pîremer î yekçav bi hev re hatin.
Jina wî pirsî û got:
- Ev çi ye, bawkim? Evji kengî de ye ku xwarin hatiye rast-

kirin, û tu hej ne li vir î.
îvan Kûzmîç bersiv da û got:
- Tu dizanî ku ez li ser kare xwe me, Vasflîsa Yegorovna.

Min amojgarî dida leşgerSn xwe.
Jina wî bi hers:
- De bes e gidi! Amojgariye dide! Ne ew tiştekî tedigehîjin

û ne jî tu ew kes î ku tiştekî bi meriv bidî hînkirin. Ku tu li
mala xwe rûnişta û banî Xwede bikira, ew e baştir bibûya.
Mevanen heja, kerem bikin tiye xwe bigiren.

, Em U ber texte nen rûniştin. Deve Vasflîsa Yegorovnaye
ne diket hev û pirs li ser pirse ji min dikir. De û bave min dij-
ya an ne, li kudere ne, revvşa wan çawa ye? Piştî bihîst ku se-
sed xulamen bave min hene;

- Ne hindik in! got. Ca bifikirin, bi rastî jî dewlemend
bene. Le em, me Palaşkayek tene heye. Le sikir ji Xwede re
em dijîn û diçe. Hustuxwariya me, tene Maşa ye. Keçik edî
berzewac e, le ka ji bo male çiye we heye? Seyeki şimşîrîn, şa-
likek û se kapiken ji bo serşoke! Qet neba xortekî şîrpak le
xwedî derketa, an ne ew e di mal de bimîne û jiyana we be
mer bibuhure.

Min bala xwe da Marya Ivanovnaye, ruye we sipûsar bû bû
û çend dilop hesir jî gerî namkiya we bûn. Ji nişka ve dile min
bi keçike şewutî, û min lez kir ku ez mijara axaftine biguhe-
rim. Be wext û be cî min got:

- Dibejin, başkird xwe amade dikin ku bavejin ser kela we,
ere?

îvan Kûzmîç pirsî û:
- Kî viya dibeje, ezbenî? got.
Min göte wî:
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- Li Orenbûrge dihat gotin.
Fermander:
- Ji ber xwe davejin, got û dîtinen xwe da xuyakirin. Ev ji

kenge de ye ku li vir edî ne deng û ne gotinek e. Başkird ne-
werin xwe bilivînin û kirgizan jî dirve meran ditin. Ez ne ba-
wer im ku carek din pel van derina bikin. Ku car din lingen
wan bi van derina bikeve, ez e wusa li wan bikim ku heta deh
salan hiş neyete sere wan.

Ez zivirîm ser jina kapîtan û min je re got:
- Le hûn? Ma hûn natirsin ku di kelayek weha bi xeter de

bijîn?
We bersiv da û got:
- Meriv hîn dibe, ezbenî. Bîst sal berîya naha, dema ku em

nû ji alayiye hati bûn vir, ew Xwede tene dizane be ez çiqasî
ji van kafiren çavrijiya ditirsiyam. Wexta ku min çav li kolo-
zen wan yen bilind dixist, an jî qerîha wan dihat min, bawer
bike ezbenî, ji tirsan ev dile min dihat ber deve min. Le ez
wusa hîn bûme ku naha vverin û bibejin neyar hatine, dor U

kele girtine û hîrehîra wan e, ez e tew ji tiye xwe jî nelivim.
Şvabrîn, bi giranî:

- Vasflîsa Yegorovna jineke gelekî werek e, got. îvan
Kûzmîç baştir dizane.

îvan Kûzmîç
- Bele wusa ye, got. Ew ne ji wan jinen tirsonek e.
Min pirsî û got:
- Le Marya îvanovna, ew jî nola we werek e?
Vasflîsa Yegorovnaye:
- Maşa? got. Na, Maşa tirsonekek reben e. Hej hînî denge

tifinge ne bûye. Ku dengekî bibîhise, dest û ling le dilerize.
Du sal beriya naha, ez jî nizanim be ji kudere hati bû hişe wî,
îvan Kûzmîç di roja bûyina min de topa me teqandi bû, û ji
tirsa pir ne ne ma bû ku keçike dine li xwe biguheranda. Ji we
roje û vir de, em jî bi we topa çavrijiya teqe nakin edî.

Em ji ser xwarine rabûn. Kapîtan û jina xwe derbasî oda
xwe ya raketine bûn, ez û Şvabrîn derketin derve û me ew
evara xwe bi hev re buhurand.
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-IV-

DUELLO

Baş e, xwe bipareze we çaxe
Ca ez e çawa te bidim bersingan!

«Knyajnîn»

Di ve navbere de çend hefte buhurîn. Ez hînî kela Belo-
gorske bû bûm edî, û tew kefa min jî ji ve jiyane re hati bû. Li
mala fermandaran, U hemberî min bi tevgerek wusa bûn ku
fena mervatiyek min ya nezîk bi wan re hebe. îvan Kûzmîç û
jina xwe, herdu jî meriven gelek heja bûn. îvan Kûzmîç ji leş-
geriyek be pirpirik bilindi efserîye bû bû. Be amojgarî û kavik
bû. Le merivekî pir baş û dilpak bû. Hefsare wî di dest jina wî
de bû û ev ji li gor xwiye wî î bexem bû. Vasflîsa Yegorovnaye
karûbaren leşgeriye jî wek ye mala xwe didît û çawa ku dare
mala xwe digerand wusa jî dagera kele dimeşand.

Marya îvanovnaye, U ba min edî xeribî ne dikir. Em li hev
xwîngermî bû bûn. Ez tegebiştim ku ew keçeke baqil û dilte-
nik e. Min jî qet ne dît ku çawa xwîna min h ve malbata baş û
li sutvane garnîzone îvan îgnatyîçe yekçav germ bû bû. Ew î
ku li gor Şvabrîn, pewendiyen ne xweş di navbera wî û Vasflî¬
sa Yegorovnaye de hebûn. Ev rasterast çilkek bû û tu rastiyek
ve pewendiye tunebû. Le dema ku Şvabrîn ev digot, qet neri-
het ne dibû.

Biryara fermana efseriya min hati bû. Ji hela kar de piştku-
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liyek min tunebû. Li ve kela rastaXwede ne meşek û ne amoj-
garî dibû. Tew nîgehbanî jî ne dihat girtin. Cara ku dile fer-
mandar bixwesta, H gor sere xwe amojgarî dida leşgeran.
Lewra di her vegera reze de, ji bo ku çep û raste xwe tevlihev
nekin, hemî leşgeran banî Xwede dikirin; le dîsa jî tu yekî ni-
zani bû. Çend pirtûken bi fransî li ba Şvabrîn hebûn. Min
dest bi xwendina wan kir û li hemberî edebiyate daxwazek li
min rabû. Min sibehen xwe bi xwendin û wergere dibuhu-
rand. Û carina jî xerîk bûm ku bi xwe helbestan binivîsim.
Min xwarina xwe hertim U mala fermandar dixwar û ji roje
wexte xwe yen din jî, dîsa min pirî caran li wir dibuhurand.
Evaran carina Gerasîm î metran, bi Akûlîna xwe ya awan re
dihate wir. Bi awaniya xwe, we di wî navçeyî de nav û deng
dabû. Ji xwe min û Şvabrîn heroj hevdu didît. Le her ku diçû
ji bo min şorgermiya wî hedî hedî sar dibû. Tinazen ku bi
malbata fermandar dikir, nemaze ew peyven ku ji bo Marya
îvanovnaye dikirin, tew bi min xweş ne dihat. Bele, di kele de
tu civatek din tunebû ku ez teketama nav wan, le ji xwe min jî
daxwaza tiştekî wusa ne dikir.

Ew gotinen di ware serhildana başkirdan de, rast derneke-
tin. Rewşa derûdora kela me, be teqereqî dixuya. Le ev aşi-
tiya bedeng ji nişka ve bi pevçûnek duhelî hat şikandin.

Min bere goti bû ku ez hinekî xerfld edebiyate dibûm. Li
gor we deme essayen(*) min yen ku hebûn, ewqas ne xirab
bûn. Piştî çend salan Aleksandr Petrovîç Sûmarokov(**) ji
bo wan gelek pesne min dida. Ji wan helbesten ku min nivisî
bûn, ji yeke piçûk ez gelek kefxweş bûm. Ev rastiyek e ku ni¬
viskar carina fena bi yekî bişewere, xwe dide xuyakirin; le me-

(*) Essay: Di edebiyate de babetekînivîsiye. Bi tirkî:Deneme
(**) Aleksandr Petrovîç Sûmarokov (1718-1777) niviskarekî.

ûris e. Di destpiki de xevroşik, helbest û sitranin geliri nivisî.
Neh trajediyin wîhenin. Hamlet dapejinand zimani ûrisî û da-
wiya wi bi bextiyaryi qedand. Behna klasîkin fransî ji pikenî-
nin we ti. Di nava ûrisan denivîskare pişîn e ku nani xwe bi
seri qelema xwe bi dest xistiye.
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best peydakirina xwendevanekî ye ku pesne wî bide. Piştî ku
min jî helbesta xwe ya piçûk nivisî û qedand, min bir ji Şva¬
brîn re. Di kele de ye herî baş î ku ji helbeste difahmî, ew bû.
Piştî çend gotinen kurt, min deftera xwe ji berflca xwe derxist
û min bi deng se carîn je re xwend:

Bavejim ji serixwe hiş û aqili evîndari
Min divit ji bîr bikim wi dilberi
Ma qet difilite meriv
Bi reva ji Maşayi

Ew çavin ku ez giridame
Şev û roj lipiş min in
Herji bo wan dipeke dil
Ûxwe bixwe dihelim ez

Binireji bo evîna te şevmtim
Çi dibe Maşa, ji bîr neke min
Her dem di bîra min de i tu
Bavver bike xweşika min...

-Te çawa dît? Min ji Şvabrîn pirsî û ez beşik li bende wî
bûm ku pesne min bide. Le mixabin, Şvabrîn ve çare weke
hertim ne ewqas merva bû. Bi liveke ewle, rasterast got ev
helbesta xirab e.

Min xwest beyi ku ez hersbûna xwe bidim xuyakirin, min
pirsî:

- Cima xirab e?
- Ji ber ku, got, ev helbesten weha bes kare mamoste min î

Vasflî Kîrflîç Trdeyakovskî(*) ye. Nizanim le, ev ya te jî pir û
pir helbeste wî yen evîne tîne bîra min.

Ev got û defter ji dest min girt, dest pe kir bi awaye ku ti-
nazen xwe yen herî giran bi min bike, U ser her carîn û bejeyî

(*) Vasîlî Kîrilîç Trdeyakovskî (1703-1769) niviskarekî ûris î bi
nav û deng e, li ev nav û dengaji bikiriya wî hatiye.
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sekini û hûr hûr vekola. Min zede xwe ne girt û deftera xwe ji
dest wî kişand û min got, ez e edî li darî dine helbesten xwe
peşane te nekim. Şvabrîn ev gefa min jî di ser guhe xwe re ha-
vetû:

- Ca em e binerin, got, ka tu e bikarî li ser soza xwe bimînî,
an ne. Çawa ku îvan Kûzmîç berîşîve pîyalek votka dive, her-
wusa helbestvanek jî guhdar dive. Baş e, ca bibeje, ev Maşa kî
ye ku evîndariya te ya wusa jidil, bi lev dike? Ma nebe ku ev
Marya îvanovna me be?

Min bi mirûztirşî bersiv da û göte:
- Bi te ne ketiye. Min ne ramanen te û ne jî şiroven te dive.
Her ku diçû Şvabrîn betir ez tetirxanî dikirim.
- Errr! Çi helbestvanekî bexfl û evîndarekî nefspiçûk e! Le

ve şîreta hevale xwe ji bîr neke. Ku te serketin dive, heviye ji
helbestan nepe.

- Ez tenagehijim be tu dixwazî çi bibejî, Mîrza efendî. Tu
dikarî jî kerema xwe re vebikî, gelo?

- Serçavan. Ez dixwazim bibejim ku te dive Marya îvanov¬
na di destpeka tariya şeve de were ba te, bi çend helbesten
xwe yen dilpekîn ne, dive tu cotek guhar yadîgare we bikî.

Xwîn dawerivî çaven min. Bi dijwarî min xwe girt û got:
- Tu cima li ser we weha difikirî?
Bi pişirmek kiret got:
- Ji ber ku ez jiyame, ez bi xwiye we dizanim loma.
Bi hersek mezin ez di ser wî de qeriyam û min got:
- Tu derevvan dikî, bepaye! Tu beşerm derewan dikî!
Gwîne Şvabrin guherî, hişkfirî bi piye min girt û:
- Tu e ji ve yeka xwe poşmam bî, got. Ez, te banî duelloye

dikim.
Min bi kefxweşî je re got:
- Serçavan, te kengî dive, fermo!
Di we gave de min dixwest ez xwîna wî vexwim. Min tavile

bere xwe da ba îvan îgnatyîç. Min nehirî ku bi fermana jina
kapîtan derziyek girtiye deste xwe, kuvarkan bi benekî ve
dike ku ji bo zivistane hişk bike.

Çer ku çav li min ket:
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- Wey, Pyotr Andreyiç! got. Hûn bi xer hatin! Hûn û van
derina! De ka kerem kin, ez dikarin ji we re çi xizmete bikim?

Bi kurtebirî min je re kat kir ku min û Aleksey îvanîç
Şvabrîn pevçinîye. Û min je xwest ku were bibe dîdevane
min. îvan îgnatyîç ew yeka çave xwe zîq vekiri bû li min dine¬
ri, û bi bal guhdariya min dikir.

Piştî ku min gotinen xwe qedand.
- Ango, daxwaza we ew e ku hûn e Aleksey îvanîç bikujin û

hûn dixwazin ez jî bibim dîdevane ve yeke, ere? We ev dive,
ne?

- Bele, wek ku hûn dibejin, min got.
- Ji Xwede bitirsin, Pyotr Andreyîç! We ev ji kudere der-

xist! We û Aleksey îvanîç pevçiniye, ma çi dibe? Ma çer ne
benîşt e ku bi we ve bizeliqe. Ku wî ji we re daye çeran, hûn jî
çeran li wî bikin. Kurmikek direjî we kir, hûn ji du kurmikan
bavejin bine guhen wî. Yek ji we yek ji wî ew e derbas be,
biçe. Û hûn e dîsa li hev werin. Ka ez bipirsim, kuştina yekî ji
refe xwe çi ye? Ku we ew Aleksey îvanîça bikuşta baş dibû, ji
xwe tew xwîna min jî U wî nakele. Le ca bifîkirin, ku ew we
bide ber singan? Hi? Ka ez bipirsim, we çaxe çi dibe?

Sutvane dilpak bi van şevviren xwe nikari bû min ji ser fı¬

kra min vegerîhe. Di daxwaza xwe de min ling da ber xwe.
îvan îgnatyîç:
- Hûn dizanin, got. Hûn bi ya xwe bikin. Ma çi hewce ye ku

ez bibim dîdevan? Di pevçûna merivan de çi heye ku meriv le
temaşe bike? Ka ez bipirsim, ma ne bemane ye? Sikir ji Xwe-
de re, welle min bi tirk û swedîyan re jî şer kiriye û gelek tiş¬
ten din jî hatine sere min. Le..

Min kir ku ez berpirsiyariyen dîdevanekî duelloye je re kat
bikim, le îvan îgnatyîç tew tenedigeMşt.

- Hûn dizanin, got. Ku pewîst be ez jî xwe tekflî vî karî bi¬
kim, we çaxe ez e biçim berpirsiyariya xwe bînim cî. Biçim ji
îvan Kûzmîç re bibejim ku ew e merkujiyek di kele de bibe û
ji bo nave kele jî ne baş e. De qey ku bive, ew e reyekî ji çare-
seriya vî tiştî re bibîne.

Ez venciqîm, min xwe havet bexte wî û ez li ber wî geriyam
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ku nece ji fermandar re nebeje. Piştî gelek dijwariyan, min
soz je girt ku nece fermandar pe nehesîne. û min jî edî dev ji
wîberda.

Wek hertim ez evare dîsa li mala fermandar bûm. Ji bo şi-
kek çenebe an pirsen ne xweş ji min neyete kirin, min xwe du-
guvuşand ku ez xwe rihet û kefxweş bidim xuyakirin. Le ez çi
derewan bikim, ew xwrnsariya ku herkesen di ve revvşa min
de dikare di xwe de bibinin û pe pesne xwe bidin, min di xwe
de ne didît. Ve evare pejnen girî U qirika min dipiçikîn. Û
Marya îvanovna heta îro tu carî weke naha bi min xwînşerîn
ne dixuya. Ez difikirim û min digot; dibe ku ev cara dawîn e,
ez we dibinim û henveha bala çaven min dikişand. Di ve nav-
bere de Şvabrîn hat. Ez çûm ba wî, min ew xewle kir. Ew
peyivîna min ya bi îvan îgnatyîç re, min ji wî re got.

Wî bi livek xwînsar:
- Me çi ji dîdevanan e? got. Be dîdevan jî em e kare xwe

biqedînin.
Ji bo duelloye me li hev kir ku em sibe saet li heftan, li paş

dizen jera kele hevdu bibinin. Reng bû ku ev axaftina me, bi
dostanî bû bû û loma ruye îvan îgnatyîç keniya, ya dile xwe
vekir û bi kefxweşî got:

- A, wusa. Aşitiyek bedii, baştir e ji şerekî jidil. Kerba me¬
riv, li sere meriv dide der.

Vasîlîsaya ku li quncikekî rûnişti bû û fala qeremaçan ve-
dikir:

- We got çi, îvan îgnatyîç? Deng ne hat min.
îvan îgnatyîçe ku dit mirûze min tirş bû, soza ku dabû ket

bîra wî, di cî de sar bû û edî nizani bû ku ew e çi bersive bide.
Di ve navbere de Şivabrîn xwe gihand hewara wî û got.

- îvan îgnatyîç lihevhatina me pîroz dike.
- Ka te bi ke re şer kiriye, canekem?
- Bi Pyotr Andreyîç re. Em li ser tiştekî rabûn hev.
- Li ser çi tiştî?
- Qet, vala. Ji bo helbestekî, Vasflîsa Yegorovna.
- De we jî tiştekî pevçûne dîtiye, ha! Ji bo helbestekî!.. Baş

e, le dûre çi bû?
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- Pyotr Andreyîç ji xwe re helbestek nivisî bû û îro hat ji
min re xwend. Sitranek ku bi min xweş bû, min jî rabû bi we
bersiv da:

Keça kapîtan, keça kapîtan
Dernekeve der şeve nîvi şevanl...

Di navbera me de betamı derket. Pyotr Andreyîç bere ji
min hers bû. Le piştî tegehîşt ku kî bixwaze dikare ji xwe re
bisrire, ev tişta jîji navbere rabû.

Li hember ve rûreşiya Şvabrîn hindik ma bû min hersa xwe
bida der. Le ji bilî min tu kesî ji van devhavetinen wî fahm ne
kir û henveha jî kesek li ser wan ne sekinî. Peyivîn, ji ser hel-
bestan zivirî ser helbesrvanan. Fermandar dîtinen xwe yen li
ser wan vekir û got; ev hemû kesina meyxwoş û xerifî ne. Bi
dilpakî şîretek H min kir ku ez dev ji nivisîna helbestan ber-
dim, levvra li gor wî, nivisîna helbestan li peş vatiniya leşgerî
asteng û tiştekî vikûvala bû.

Liwirbûyîna Şvabrîn hers H min har dikir. Gelek ne buhu-
rî, min xatir ji fermandar û malbate xwest, hatim mal, min
bala xwe da poze sûre xwe, min ferman da Savelyîç ku sibe
saet h hefta min şiyar bike û ez çûm ketim nav lihefe.

Sibetire U we saeta biryara me û li paş dizen giye, ez li pa-
wûka hatina neyare xwe sekini bûm. Piştî demeke kurt xuyanî
bû, hat û got.

- Dibe ku xelk me bibinin. Divâ em lez bikin.
Min üniforman xwe ji xwe denristin û bi bertena kires me

sûre xwe kişandin. Di we gave de, îvan îgnatyîç ji paş dîzeke
derket raste û penc leşger li pey wî. Ji me re got; fermandar
şandiye pey we û dive em biçin. Ji begavî me deng ne kir û
leşgeran dor li me girtin. Bi gaven leşgerî me bere xwe da
kele û em li pey îvan îgnatyîç meşiyan.

Em ketin hundure mala fermandar. îvan îgnatyîç deri ve¬
kir û bi livek quretî got.

- Min hanin!
Vasflîsa Yegorovna bergitî me hat:
- Ax, ev çi ye, mîrzayen min! Ma ev e jî bibaya? Li kela me,
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meriv bi cane hev dikevin! îvan Kûzmiç, van tavile baveje zm-
dane! Pyotr Andreyîç! Aleksey îvanîç! Ka wan sûren xwe bi-
din! Bidin, bidin... A, wusa.. Palaska, ca van şûran bibe dayne
serdabe! Min ev ji te ne dipa, Pyotr Andreyîç! Ma tu qet
şerm nakî? Ji Aleksey îvaniç re ez tiştekî nabejim. Ji xwe ew
ji ber kuştina merivekî ji alayiye dunristine. Baweriya wî bi
Xwede tüne. Le tu? Ka çi bi te hatiye, tu jî bi berbaye wî di-
kevî?

îvan Kûzmîç bi hejandina sere xwe gotinen jina xwe rast
dipeyitand û di nav re digot:

- Ka we bihîst? Vasflîsa Yegorovna rast dibeje. Di rebazen
ordiye de düello hatiye qedexekirin.

Di ve navbere de Palaşkaye sûre me ji me girt û bir xiste
serdabe. Be daxwaza min, pişirîneke bi min girt. Şvabrîn her
bi revvşek candillî bû. û bi livek hişkesar ji jina fermandar re
got:

- Giranbuhayiya we U ser ser û çave min, le ez dibejim dive
heqe we tunebe ku hûn dadpirsiye U me bikin. Bihelin bila
îvan Kûzmiç le binerin. Ev kare wî ye.

- Xwedeyo, a U min û a li vîya! Ma jin û mer tev ne can û
rihek e? îvan Kûzmîç! Tu çi bawîşkan dikeşî. Zû her yekî van
baveje paş deriyekî nanrijî ku bila hişe wan bete sere wan. Ji
Gerasîm i metran re bibeje, bila ew jî tavvanekî bide van. Bila
ji Xwede lava bikin û xwe biborînin, û bila U hember merivan
poşmaniya xwe bidin xuyakirin.

îvan Kûzmîç. nizani bû be çawa biryara xwe bida, û gvvîne
Marya îvanovnaye zer bû bû. Tevildûmane xwe ragirt, hersa
jina fermandar daket û em bi hev dan maçkirin. Palaşkaye
sûre me dîsa hani. Mîna ku em li hev hati bin, em ji mala fer¬
mandar derketin. îvan îgnatyîç jî bi me re bû. Bi livek hişk
min je re got:

- Qaşo we soz da bû min ku we e ji fermandar re tiştek ne-
gota, ma qet we şerm ne kir?

Sutvan jî bersiv da û got:
- Ez bi nave Xwede sond dixwim ku min qet tiştek ji îvan

Kûzmîç re ne gotiye. Vasflîsa Yegorovnaye hertişt ji deve min
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girt û beyî ku haya fermandar je hebe, we peşî li vî tişta girt...
Le sikir ji Xwede re ku bûyer weha çû serî.

Bi van gotinen xwe re bere xwe da mala xwe û çû. Ez û
Şvabrîn bi tene man.

Minjeregot:
- Ev doza me e bi vî awayî neqede.
- Le qey ew e wusa neqede, got. Dive hûn heqe ve beşer-

miya xwe bi xwîna xwe bidin. Le ez bawer im heta demeke jî
ew e çavneriye li me bikin. Heta çend rojan dive em xwe li-
hevhatî bidin xuyakirin. Di xweşiye de bimînin!

Û mîna kü tew tiştek ne bûbe, em ji hev qetiyan.
Ez vegeriyam mala fermandar û weke hertim ez U keleka

Marya îvanovnaye rûniştim. îvan Kûzmîç ne li male bû. Vasî-
lîsa Yegorovna bi karûbaren male de keti bû. Bi dengekî
nizm em bi hev re peyivîn. Marya îvanovnaye bi zimanekî
xweş rexne U min digirt û nerihetiyen xwe yen li ser pevçûna
min û Şvabrîn kat dikir û digot:

- Dema ku min bihîst, hûn e bi şûran pevçinin, ez di cî de
sipûsar bûm. Ev mer çiqas seyr in! Ji bo peyveke -peyvek ku
piştî heftekî ew e ji sedî sed were jibîrkirin- hûn amade ne ku
bi hev bikevin û ne tene jiyana xwe, henveha bextiyariyen hi-
neken din jîbikujin... Le ez ne ewle me ku we pevçûn dendsti
be. Beşik Aleksey îvanîç tawanbare vî tiştî ye.

- Hûn çawa dikevinbawerîyek wusa, Marya îvanovna?
- Nizanim... Ewqas tinazker e ku! Kefa min ji Aleksey îva¬

nîç re naye. Xwîna min qet li wî ne keliya. Le tiştekî seyr e,
min qet ne dixwest ku ew ji min xwî bike. Ez ji vîya gelekî
eşiyam.

- Baş e, le hûn çi difikirin, Marya îvanovna? Ew ji we hez
dike, an ne?

Rû li Marya îvanovnaye sor bû, zimane we li hev geriya:
- Ez bawer im... Wusa xuyaye ji min hez dike, got

- Çawa wusa xuyaye?
- Ji ber ku peşniyara zewace li min kir.
- Peşniyara zewace kir, ere! Baş e kengî?
- Sala çûyî, bi du mehan beriya hatina we.
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- Û we jî ne pejirand?
- Wek ku hûn dizanin, Aleksey îvanîç merivekî baqil, ji

malbateke baş û dewlemend e. Ji ve sika min nîne. Le dema
difıkirim ku ez e di dere de li peş çaven herkesi wî maç bi¬
kim... Na, ez nakim! Dine qul bikin û di hustiye min de bikin
jî, na!

Ev peyven Marya îvanovnaye çav li min vekiri bûn û gelek
tişt di sere min de zelal kiri bûn. Ez tegehiştim ku Şvabrîn ji
bo çi bi zimanekî wusa kiret qala we dikir. Xuya bû ew bi ve
dilxweşiya nezîkiya min û we hesiya bû û dixwest me ji hevdu
bike. Piştî ez tegehiştim ew peyven ku wî goti bûn, ji bilî he-
neken bepîvan û berûmet, havetina çilkan e; we çaxe ew pey¬
ven wî yen bû bûn sedema heftûheşta me, U ber çave min
reştir bûn. Daxwaza arihandina vî fesadî li min zedetir bû. Û
ez betewatî li bende fesaleke baş bûm.

Ji bo vî karî min zede ne pa. Sibetire ji bo nivisîna helbe-
stek evîne, sere qelema min di nav diranen min de, ez rûnişti
bûm. Şvabrîn li pencera min da. Min qelem ji dest xwe danî,
sûre xwe gireda û ez derketim.

Şvabrîn ji min re:
- Ma çi hewce ye ku em kare xwe bi dûr bixînin? got. Edî

kesek çavneriye U me nake. Ku em biçin keleka çem, tu kese-
ke U wir astengiye H me neke.

Em bedeng bi hev re çûn. Di xaçere de me xwe berda kele¬
ka çem û em li wir sekinin. Me sûre xwe kişand. Şvabrîn ji
min destsiviktir bû. Le ez bi heztir û betirstir bûm. Monsieur
Beaupre ku di demeke de leşgerî kiri bû, binek hîmen lezgî-
niya şer hînî min jî kiri bû. Xweş xuya bû, Şvabrîn qet qayiş-
keşekî wusa xeterbar ne dipa ku derkeve hembere wî. Heta
demek direj me hevdu birîndar ne kir. Di dawiye re min te
derxist ku Şvabrîn westiyaye û bi heztir min herişî wî kir û
heta ber qeraxe çem min da ser pişta wî. Ji nişka ve min bi-
hîst ku nave min bi dengekî bilind hil te. Ez zivirîm û min ni-
herî Savelyîç di xaçere de berjer ber bi me dibeze... Di we
gave de şûrekî bipet li jera piye min î raste, li ser sînge min
ket. Ez ketim û bi bîr ve çûm.
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-V-

EVÎN

Ax,tu keçika ciwan û spehî
Nebe nebe tu mir bikî
Bipirseji di û bavixwe
Bişewire bi dost û nasexwe
Bila hişi te li seri te
Bûkaniya te lipişta te be

«Sitrana Gelerî»

Ku te dîtyekîji min çitir, ji bîr bike min
Ku te dîtyekîji min xirabtir, bi bîr bîne min

«Sitrana Gelerî»

Dema ku ez bi xwe hesiyam, heta demeke direj jî hiş ne hat
sere min û min nizani bû çi bi sere min hati bû.

Ez di odekek xerîb de, li ser lihefe direjkirî bûm û min
xwe gelekî behele hîs dikir. Findek di dest Savelyîç de bû û li
peşberî min rawestiya bû. Paçbirîna li pî û singe min peçayî,
yekî hedîka vedikir. Sere min jî hedî hedî zelal bû, min düello
bi bîr hani û tegehiştim ku ez birîndar im. Di we gave de derî
kir çirînî. Pistepistek wusa hat guhe min ku pe re ricifiyeke ez
girtim.

- Çawa bû?
Savelyîç keser veda û got:
- Her wek bere ye. Ev penc şev û penc rojen wî ye, hej ne

hatiye ser xwe.
Min dixwest ku ez xwe bizivirînim, le min nikari bû. Bi

dijwarî tene min got:
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- Ez li kudere me? Ew kî ye li wir?
Marya îvanovna nezflri lihefe hat, xwe di ser min de xwar

kir:
- Hûn çawa nin, xwe çawa hîs dikin hûn?
Bi dengekî behele min got:
- Sipas, baştir im. Hûn in, Marya îvanovna? Ji min re bi-

bejin...
Ez zedetir nikari bûm bipeyivîyam û min deng ne kir.

Kefxweşiyek li ruye Savelyîç belav bû, ji dilşadî qerînek pe
ket û got.

- Hat ser xwe! Hat ser xwe! Sikir ji te re Xwede! Ero, Py¬
otr Andreyîç! Te zirav li min qetand, çave min! Ma bi gotine
ye! Penc roj...

Marya îvanovnaye peyva wî birî û got:
- Bi wî re zede nepeyive, Savelyîç. Hej behele ye.
Derket der û li pey xwe, derî hedflca girt. Sere min wek de-

feke dizingiya. Henveha ez U mala fermandar bûm. Marya
îvanovna dihat serledana min. Min xwest ku ez çend pirsan ji
Savelyîç bikim, le wî sere xwe hejand û bi tiliyen xwe guhen
xwe xetimand. Ji qehran min çaven xwe dan hev û tavile ke¬
tim xeweke giran.

Dema ez şiyar bûm, min banî Savelyîç kir le ji dela wî ve
çaven min bi Marya îvanovnaye ket ku li keleka lihefa min ra-
westiyaye. Bi dengekî perîyan silav h min hilda. Ew kela dile
xwe î we gave, ez nikarim bi lev bikim. Min bi deste we girt,
ruye xwe di ser de xwar kir û bi hesren dilkelîn şil kir. Ma¬
ryaya deste xwe bi şûnde ne kişand... û ji nişka ve leven we bi
gupa min bû û min ramîsana we ya germ û nerm hîs kir. Her
deveme min bû wek agir.

- Marya îvanovnaya xweşik û serîn, min got. Ji min re bibe
jin û min bextiyar bike!

Bi varqilîn deste xwe kişand û got:
- Ji bo Xwede, behna xwe fere bikin. Hûn hej ji xeteriye ne

filitîne. Birîna we e bibuşkuve. Ne ji bo kesekî be jî, bi kemanî
ji bo min xwe hemet bikin !

Bi van gotinan re derket der. Ji kefxweşî ez bû bûm wek
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serxweşekî. Mîna ku bextiyariye ez vegerandi bim ser jîyane.
Ew e bibe ya min! Ew ji min hez dike! Tevayiye hebûna min
bi ve ramane dagirtî bû.

Ji ve û pe ve, her ku diçû ez baştir dibûm. Ji ber ku di kele
de tu hekîmek tunebû, berbere alayiye ez derman dikirim. Ji
xera Xwede re, ew ne ji wan berberen zimandirej bû. Xwî û
xortaniya min, zûtir ez ber bi başiye dibirim. Tevayiye malba-
ta fermandar keti bûn reze ku li rihetiya min binerin. Marya
îvanovna şev û roj ji paş sere min ne diqetiya û ez bi tene ne
diniştim. Di fesala peşin de, min dîsa dest bi katkirina evîna
xwe ya nîvçemayî kir. Ve çare, Marya îvanovnaye bi behnek
fere heta dawiye guhdariyan min kir. Beyî ku xwe li naz bixî-
ne, we jî ya dile xwe rasterast ji min re kat kir û got; min tu
şik nîne ku de û bave min e jî ji bextiyariya min kefxweş bin.

- Le baş bifikire, got û le zede kir. Aya ji hela de û bave
we de ew e tu astengiyek dernekeve?

Ez ketim ramanan. Ji dilovaniya diya xwe, min tu şik tune¬
bû. Le ji ber ku min bi xwî û dîtinen bave xwe dizani bû, min
digot qeye ew e zede li ser evîna dile min nesekine û dûre bi¬
beje; ev sersewsiya xortekî ye. Di vî warî de ez bi Marya îva¬
novnaye re vekirî peyivîm. Le ji hela din ve jî heta ku ji deste
min hat, min nameyek dilgermîn je re nivisî û min je dilxwe-
ziya bavtiye xwest.

Min name peşanî Marya îvanovnaye kir. We ev name ew-
qas rast û ewqas dilşewat dît ku, edî tu şik pe re nema ku em
bersiva serketine bigiren. Bi hemî pejnen xwe yen jidiliya evin
û xortaniye, xwe siparti bû min. Piştî başbûyina min, di rojen
peşîn de ez bi Şvabrîn ve li hev hatim. Dema îvan Kûzmîç ji
bo duelloye li min xeyidî, weha got:

- Ero, Pyotr Andreyîç! Bi rastî jî diviya bû, min tu bihaveta
zîndane, le te ya xwe dît edî... Tişte ku bi sere Aleksey îvanîç
de hat ev bû. Min ew di kelboxa tenûre de da sekinandin. Û
sûre wî jî, Vasflîsa Yegorovnaye dest da ser. Bila hinekî bi
tene bimîne û bifikire ku ji kirina xwe poşmam bibe.

Ji ber bextiyariya min, ew bebextiyen ku ew e li min çebi-
bûya, hemî belav bûn. Min ji wan lava kir ku Şvabrîn azad bi-
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kin. Fermandare dilovan, piştî ku destura jina xwe jî girt, bi-
ryar da ku Şvabrûı ji zindane derxîne.

Şvabrîn hat ba min û da xuyakirin ku ji wî tişte di navbera
min û wî de bû bû, gelek û gelek xemgîn e. Bi deve xwe hemî
kemasî li xwe danî û ji min lava kir ku ez hertiştî ji bîr bikim.
Rikebarbûyin ne xwiye min e. Min bexşa pevçûna me jî û bex-
şa we birîna ku min ji deste wî girti bû jî, da. Min çilkhavetina
wî da xatire şerefek şikiyayî û evînek bi şûnde vegeriyayî. Min
neyare xwe i bebext ji dil bexişand. Piştî demeke ez bi tevayî
baş bûm û derbasî mala xwe bûm. Ez be tewatî U bende ber-
siva nama xwe bûm. Min zede hevî tunebû û min dixwest ez
wan xirabiyen di dile xwe de vesînim. Min hej ji Vasflîsa Ye¬
gorovnaye û mere we re tiştek ne goti bû. Le min dizani bû
ku ev peşniyara min e bi wan xerîb neyet. Ne min û ne jî Ma¬
rya îvanovnaye ev pejnen dile xwe ji wan vedişart. Lewra me
ji bere de pe dizani bû ku ew e ji bextiyariya me re nebejin,
na.

Bi rastî jî sibeke, namekek di dest Savelyîç de û ket hund-
ir. Dema ku min dest havet name, hemî İaşe min diricifî. Nivî-
sa navnişane bi destnivîsa bave min bû. Ez tavile tegehiştim
ku ev ne tiştekî vala ye. Lewra hertim diya min ji min re name
dinivisî û bave min jî çend hevok di binî de le zede dikir. Di
vekirina we de, min gelekî xwe ragirt û car bi car her ew nav-
nişana pîrozvver xwend:

«Ji lawe min Pyotr Andreyîç Grinyov re. Li kela Belogorska
bajari Orenbûrgi»

Min dikir ku ez ji awaye destnivîse tebigehijim ku di name
de çi hatiye nivisîn. Di dawiya davvîn de min biryara xwe da
ku ez name vekim. Hej di hevoken peşîn de ez tegehiştim ku
her tişt U ber baye çû.

Name weha hati bû nivisîn.
«Lawe min Pyotr! Ew nama te ya te ti de daye xuyakirin ku

tu i bi Marya keça Mîronov re bizemıcî û te ji me daxwaza de-
stûre kiriye, di 15 vi mehe de ket desti me. Le tu viya baş bizani
be ku ji vi tevgera te re, jixwe ez e bibijim, na. Ku ez bigihijim
ba te û digel ku tu efserekî mestûmezin îjî, ez e mısa li te bikim
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ku hişi te bite seri te. Lewra te da myakirin ku ji boparastina
welit tu hij ne hijayî m şûriye, û tu bi wî şûri bi tolazekî nola
xwe ve ketiye duelloyi. Ez i tavili ji Andrey Karlovîç re na-
meyeki binivîsim û ji bixwazim bila teji Kela Belogorski rake
cîyekî wusa dûr ku, li wir serhişkiya te nemine. Çer diya te bi-
hîst ku tu ketiye duelloyi û tu birindar bûye, ji çehran nexweş
ket û hîna jî di nava cilan de ye. Ev çi kare te ye? Digel ku ez
newârim ji dilovaniya Xwedi hivî bikim, le dîsa jî ez ji lava di¬
kim ku te bide ser riyek rast.

Bavi te
AG.

Dema ku min ev nama xwend, ramanen cüda cüda di sere
min de çûn û hatin. Ev girangotinen ku bave min xwe je ne
dabû paş, ez gelekî xawenşikestî kiri bûm. Di qalkirina Marya
îvanovnaye de ew guhnedayina wî ya ku bi min neheq dihat,
ewqas jî bi min tevgerek ne li cî bû. Tew gava ez difikirîm ku
ew e min ji kela Belogorske bişînin dereke din, xofeke digirt
ser min. Le ji hertiştî betir ez li ber nexweşiya diya xwe dike-
tim. Ez ji Savelyîç gelekî eşiyam, lewra min baş dizani bû ku
wî de û bave min ji ve duelloye haydar kiriye. Di oda xwe ya
teng û sar de ez çûm û hatim, li peş wî rawestiyam, bi awiren
tûj min weha careke le nehirî û bi dengekî xirab min je re got:

- Ji ruye te de ez birindar bûm û meheke li ber mirine
mam, le wusa xuyaye dile te hej rihet ne bûye û tu mirina
diya min jî dixwazî.

Kelagirî li qirika Savelyîç piçikî û bi hîskik:
- Ji Xwede bitirsin, Pyotr Andreyîç! got. Ev çi ye hûn di-

bejin? Ji ruye min de hûn birîndar bûn, ere? Xwede jî pe di¬
zane be ji bo ku ez sînge xwe bidim ber sûre Aleksey îvanîç û
we ji mirine bifihtinim, çawa bazdam! Le sere xwe bixwe, pi-
rîtiye re ne da. Û ka min çi bi diya we kiriye, Pyotr Andreyîç?

- Ma tu e hîn çi bikî? min göte. Ke ji te re got fesadiya min
bike? An ji bo viya te bi dizî ferman ji hinekan girtiye?

Savelyîç bi hesren çaven xwe;
- Min fesadiya te kiriye, ere? got. Tu mezin î Xwede! Ke-
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rem bikin û hûn bi xwe bixwînin be mîrza efendî ji min re çi
nivisiye. We çaxe hûn e bibinin be çawa min fesadiya we ki¬
riye.

Û piştî van gotinen xwe nameyek ji berika xwe denrist. Min
ev hevoken jerîn xwend

«Şerm bike, kûçikipîr! Min ewqas temiyin hişk li te kirin, li
te hemî di ser guhi xwe re havitin û te ez ji tevgerin kuri min
Pyotr Andreyîç haydar ne kirim. Heta ku xelkin xerib icbar
man û wan ev nerindiyen wîbi min re gîhandin. Ma tu vatiniya
xwe û temiyin efendiye xwe weha bi cî tini! Ji ber ku te rastî ji
min veşart û tu bi berbayi naşîtiyaxortekîketi, ez i te kûçikipîr
bikim şivani berazan. Ez fermane li te dikim! Çer ku te ev
name xwend, divi tu tavile bi min bidî zanîn ku saxiya wî çawa
ye. Dibijin ber bi başiyi çûye, rast e, an ne? Nemaze bi min
bide zanîn ku ji kuderi xwe birindar e û dermankirina wî baş
hat kirin, an ne.»

Rastgotina Savelyîç berçav bû, min xelet kiri bû ku ez je
keti bûm şike û min tewş dile wî şikandi bû. Min je bexşa xwe
xwest, le dile pîremer qet xweş ne dibû, her duçar dikir û di¬
got:

- De qeye me e ev rojana jî bidîtana. Ev xelaten efendiyen
me tene ji me kem bûnEz kûçike pîr û şivane berazan... û bi-
rîndarbûyina te jî ez bûm sedem, ere Pyotr Andreyîç! Na, xe-
letî ya min nine, ya wî mîsyo î çavrijya ye. Lihevdayina singen
hesin û havetina tîzikan, tu ji wî hewusî. Ji te kira bi vî avvayî
tu e bikari bî xwe jî xirabe xelke biparezî! Ma çi hewce bû ku
meriv ewqas pere birijanda û kar bida wî misyoyî!...

Le ke fesadiya min bi bave min de kiri bû gelo, ku ne Save¬
lyîç ba? Aya general? Mîna ku dixuya ewqas bi min de ne di-
ket. Û îvan Kûzmîç jî pewîst ne dîti bû ku düelloya min ji jor
re bibeje. Gelek tişt hatin hişe min, le li ser yekî jî min tu ni-
kari bû biryarek bigirta. Di daraya dawîn de sika min li ser
Şvabrîn berhev dibû. Kirina fesadiya min e tene bi kerî wî bi-
hata. Henveha dibû ku ez ji kele dûrketama û pewendiyen
min û malbata kapîtan e ji hev bihata birin. Ez rabûm çûm ku
her tiştî ji Marya îvanovnaye re kat bikim. Çer ku çav li min
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xist:
- Çi li we qewimî? got. Gvvîne we çiqas vemiriye!
- Hertişt qediya! min göte û nama bave xwe da we.
Ve çare jî doba gwînvemiriye ya we bû. Pişti ku name

xwend û qedand, bi destekî lerzok şûnde da min û bi dengekî
nîvçe got.

- De qeye nivîsa li ser eniya min ev e... Malbata we naxwa-
ze ez tekevim nav wan. Hertişt bi ya Xwede dibe! Xwede ji
me baştir dizane be çi ji me re divet. Tiştek ji deste me naye,
Pyotr Andreyîç. De qet nebe, hûn bextiyar bin.

Min bi qîrîn;
- Na ev nabe! got û min xwe havet deste we. Tu ji min hez

diki û ez jî xwe didim ber hertiştî. Were em biçin xwe bavejin
lingen de û bave te. Ew di hale xwe de ne, ne meriven dilpet
û qure ne ew... Em destura wan bigrin û mara xwe bibirin. Ez
ewle me ku ew e demek were, em e bikari bin bi bergerîn
bave min jî nerm bikin. Diya min e piştgiriya me bike, ew di-
lovan e...

- Maryaye bersîv da û:
- Na, Pyotr Andrevîç, got. Be destura de û bave we, ez ni-

karim bi we re bizewucim. Ku ev be dile wan be, bextiyariya
we e jî tunebe. Xwede çi kiriye, dive em pe qayil bin. Ku roje-
ke hûn ji xwe re dildareke din bibinin, ji yeke din hez bikin,
Xwede bi we re be Pyotr Andreyîç . Ez e ji bo we herduyan
jî banî Xwede bikim.

Bi van gotinan re girî bi we girt û bi lez ji min dûrket. Min
xwest ku ez li pey we tekevim ode, le min nehirî ku ez e nikari
bim xwe bigirem û henveha ez vegeriyam mal.

Ez rûnişti bûm û keti bûm ramanen kwîr ku ji nişka ve Sa¬
velyîç hat û ez ji wan dûmstim. Kaxizek nivisandî direjî min
kir û:

- Ca binere ezbenî, got. Ku min dive ez fesadiya efendiye
xwe bikim û navbera kur û bave xirab bikim, fermo hûn bi
xwe bixwînin û bibinin!

Min kaxiz girt. Wek bersiva nama bave min, Savelyîç ev ni¬
visi bû. Beje bi beje name weha bû:
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« Mîrzaye min i mezin.
Bavi me îxerxwaz!
Ji kerema we, nama ku weji min re bi ri kir, kete desti min.

Hûn ti de bi kerem peyvan li ruyi min xulamixwe dixin û ki-
masiya min didin berpozi min ku min temiyin mîrza bi cî ne
haniye. Li ez ne kûçikipîr, ezxulami we i dilsoz im û min her-
tim temiyin mîrzaye xwe bi cî haniye, ji dil û can pori xwe di
destirmaniya wîde sipî kiriye. Ji bo ku ez we nerihet nekim, min
birindarbûyina Pyotr Andreyîç ji we re ne nivisî bû. Li gor ku
min bihîst, ji berketini aniha diya me ya xatûn Avdotya Vasîly-
evnajî nexweş ketiye. Ji bo saxiya wi ez i banîXwedi kim. Py¬
otr Andreyîç di bin milixwe îrasti de, ji singixwe birinek girti
bû û birina wî bi qasî santîmek an santim û nîveki di hvîr de
bû. Me ji ber çim ew hilgirt hanî mala fermandar û birina wî li
wir bi desti Stepan Karamonov î berber hate dermankirin. Sikir
ji Xwedi re, Pyotr Andreyîç aniha baş bûye û kefa dili wî li cî
ye. Li gor ku ti gotin, fermandargelek je kifxweş in. Di mali de
wek ku lawe Vasîlîsa Yagorovnayi be. Divi meriv lixort negirin
ku tiştekî weha li seri wî qewimî. Ew birindari desti yekîjî xwe
mezintir e. Hespa ku bi çar lingan ejî, carina dilukume... We bi
kerem nivisiye ku hûn i min bikin şivani berazan, we çawa bi-
vit hustiyi min li ber fermana we xwar e. Silavin xwe yin xu-
lamti biri dikim.

Xulami we î dilsoz
Arhîp Savelyev.»

Dema ku min nama Savelyîç dixwend, çend caran min xwe
ne girt û ez keniyam. Rewşa min dest ne dida ku ez bi xwe
bersiva nama bave xwe bidim. Û bi min, nama ku Savelyîç ni¬
visî bû, ew e tera behnferebûna diya min bikira.

Ji we roje û pe ve revvşa min guherî. Marya îvanovna, em
biben tew bi min re ne dipeyivî, cara ku em rastî hev jî bihata-
na, bi her awayî dixwast ji min dûrkeve. Ez edî ji mala fer¬
mandar sar bû bûm. Hedî hedî ez hîn bûm, li mal bi tena sere
xwe rûnim. Vasîlîsa Yegorovna peşiye çend cara lome ji min
kirin. Le piştî ku dît ez xwe nadim ber, dev ji min berda edî.
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Min û îvan Kûzmîç kem caran hevdu didît û ew jîji ber vati-
niye dibû. Be daxwaza xwe, ez û Şvabrîn jî car carina rastî hev
dihatin û me bedii silav li hev dikir. Min te derdixist ku li
hemberî min bi neyariyek veşartî ye, û viya jî rastiya sika min
xweş dida xuyakirin. Jîyan li min teng bû bû. Tenetî û beka-
riye, beheviyek tarî li min radikir. Di ve tenetiye de reviya evî¬
na dile min yekcar bilind dibû û her ku diçû bi min dijwartir
dihat. Dile min ji xwendina pirtûk û xerfldya edebiyate sar bû.
Dile min teng, sere min tevlihev bû bû. Tirsa min ew bû ku ez
hişe xwe wenda bikim, an jî tekevim rewşek tolaziye. Le di we
navbere de bûyeren nepayî dest pe kirin û di revvişta jîyana
min de gaven girîng dan havetin. Ji nişka ve hejînek bi hez û
bi xer ü giyane min rakir.
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-VI-

SERHILDANA PÛGAÇEV

Xortino ca guh bidine me
Em pîr çi bibijin ji bo we

«Ji sitraneke»

Beriya ez dest bi wan bûyeren ku min bi çav ditin, bikim,
dive ez çend peyvan jî li ser rewşa Orenbûrga di dawiya sala
1773'an de, bikim.

Li derûdora vî bajare mezin û dewlemend gelek xelken
nîvkûvî dijiyan ku beriya niha bi demeke kurt, desthilatiya
Çaren ûrisan pejirandi bûn. Serî gave serhildayina wan, ji
jiyanek rekûpek û şarizayiye beparmayina wan, paşdemayin û
zordariya wan dibûn sedema hefsare dewlete ku bikari be
wan hertim bindest bitebitîne. Li tiyen pewîst kele hati bûn
avakirin û li van derna bi piranî kazaken ûralî hati bûn bicîki-
rin. Le mixabin ew H şuna ku xer û xweşiya navçe biparezin, ji
demeke ye ku ew bi xwe, ji bo dewlete bû bûn hemvvelatiyen
xeternak. Di sala 1772'an de, li paytexte kazakan serhildanek
rabû. General Traûbenberg î ku ji bo avabiya xer û xweşiye
hati bû şandin, li vir bi disîplîna xwe ya hişk ew bû bû sedema
ve serhildane. Traûnberg bi barbarî hate kuştin, erka navçe
ket deste serhildaran. Le gelek ne buhurî, ev serhildana bi
gulûlen topan û arihen bebext, hat serkutkirin.
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-VI-
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bû bûn. Wexta ku ez hatim vir, hertişt tefiya bû an jî wusa
dixuya. Le ya rast, fermandariye zede bi poşmanxuyakirina
van serhildaran bawer ne dikir. Wan bi dilreşiya xwe ya ve-
şartî fesalek dipan ku dîsa tevliheviyeke li dar bixînin.

Ez naha vegerim ser çîiroka xwe.
Ji şevan şevek ji destpeka çele payiza sala 1773'an li male,

ez bi tena sere xwe rûnişti bûm, min guhe xwe li denge baye
payize ragirti bû û ewren ku diketin ber heyve û di ser hev re
baz didan, min di pencere re temaşa wan dikir. Di we gave de
fermanberek hat û ji min re got, fermandar gazi te dike. Ez
tavile rabûm ser xwe û çûm. Şvabrîn, îvan îgnatyîç û kazak î
Şrûhban li wir bûn. Le ne Vasîlîsa Yegorovna û ne jî Marya
îvanovna li ode bûn. Fermandar bi rewşek xemxwarî silava
min hilda. Derî girt û ji bili grûhban hemî kesen li wir da rû-
niştin, ji berflca xwe kaxizek dendst û got:

- Efseren berez, me nûçeyek girîng wergirt! Naha guhdar
bikin be general çi nivisiye!

Berçavka xwe da ber çave xwe û xwend:
«Ji fermandare kela Belogorski, Mîronov î kapîtan re,
-Bi dizîye-
Ez dixwazim bi we bidim zanîn ku: ji kazakin Doni, tikbire-

kî bi navi Yemelyan Pûgaçev çend roj beri, ji zindani reviyaye,
bifisekî xwe di dewsa Cari me î rihmeti Petro III î mezin de
daye nasîn û çend çapûlger li xwe civandiye. Navçeye Ûral raki-
riye serhildani, çend kele bi dest xwe xistiye, xirab û xopan ki¬
riye, agir berdaye her deri û kuştin çikiriye. Fermandari berez,
ji ber vi yeki bi vi birûskeya xwe, min divi ku hûn pişgiriyin
pimst li vî Çar î çapûlger û derewîn bigrin û wan belav bikin.
Ku ew herişi bide ser kela di desthilatiya we de, min divi hûn
wusa bikin ku wîji binîde rakin.»

Fermandar berçavka xwe ji ber çave xwe kir, kaxiz tev kir û
got:

- Girtina peşgiriyen pewîst! Gotin ji kirine asantir e. Wusa
xuyaye ku ev çapûlgera pir xurt e. Û di deste me de jî, bi te-
vayî sed û si meriv hene. Min kazak ne hejmartin... Maksimîç
tu li dile xwe negire, le bawerî bi kazakan nabe. (Grûhban pi-
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şirî). Le ferman ferman e, efseren berez! Bi vatiniyen xwe bi¬
zani bin, nîgehbanan bi cî bikin û dewriyen şeve denrin, ku
herişek jî bibe deriyen kele bidin girtin û herkes biçin ba leş¬
geran xwe. Maksimîç, bila çave te li kazaken te be. Li tope bi¬
nerin û baş baqij bikin. Û dive ev di kele de wusa bi dizî be
ku ji naha de tu kes pe nizani be.

Piştî ku îvan Kûzmîç fermanen xwe da me, em berdan. Li
ser van tişten ku me bihîst, ez bi Şvabrîn re peyivîm û min je
pirsî:

- Ka tu çi dibejî, gelo ew e dawî çawa bibe?
Wîbesivdaûgot:
- Xwede dizane, ca em binerin. Ji naha de tiştekî wusa gi-

rîng nabîhim, ez. Le ku...
Hevoka xwe ne qedand û bi fîkîn dest bi melodiyek fransî

kir.
Ji bo ku kes bi ve nûçeye nizani be me gelekî xwe da hev,

le dîsa jî li kele belav bû. Bi rastî jî jina îvan Kûzmîç ji bo wî
gelekî giranbiha bû, le di ware vatiniya leşgeriye de qet ne di¬
hat ser hişe wî ku tiştekî dizî ji we re veke. Çer ku wî birûs-
keya general girti bû, bi lîstikek pisporî Vasflîsa Yegorovna ji
xwe dûndsti bû. Je re goti bû; Gerasîm î metran ji Orenbûrge
xeberen gelekî seyr wergirtiye û naxwaze ji kesekî re bibeje.
Çer ku Vasîlîsa Yegorovnaye ev bihistîye, rabûye ser xwe, bi
lez xwe tev kiriye û çûye mevaniya mala metran. Û bi şîreta
îvan Kûzmîç, Marya jî bi xwe re biri bû ku keçik bi tene li mal
nemîne û behna we teng nebe.

Piştî ku îvan Kûzmîç di mal de bi tene ma bû, tavile gazi
me kiri bû. û Palaska jî haveti bû paş deriye serdabe ku nikari
be li ber derî raweste û guhdariya me bike.

Vasîlîsa Yegorovna beyî ku ji jina metran tu tiştekî hîn
bibe, vegeriya male. Le naha tegehişt ku dema ew ne li vir
bûye, îvan Kûzmîç dere serdabe li ser Palaşkaye qufilandiye,
û civîhek li dar xistiye. Piştî ku tegehişt mere we ew xapan-
diye, vegeriya ser û pirs H ser pirse je kir. Le îvan Kûzmîç ji
bo ve herîşe xwe amade kiri bû. Beyî ku gwîne wî biguhere û
zimane wî li hev keve, bi xwînsarî bersiven jina xwe ya me-
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reqdar bilevkir:
- Tu dizanî, dako; di kele de jinen me xistine sere xwe ku

di sobe xwe de kaye bişewutînin. Ma tu dizanî ku ev e çi xeze-
be li me rake! Loma min efser li hev civandin û fermanek
hişk denrist ku ji vir û weha bila kaye neşewutînin. Wek ardû,
dive ezing û hejikan bişewutînin.

Vasîlîsa Yegorovnaye:
- Baş e, le te cima derî U ser Palaşkaye qufiland? got. Ca

bibeje, heta ku em werin male, ew keçika reben cima di paş
deriye serdabe de ma?

îvan Kûzmîç ev pirsa qet ne dipa. Di deve xwe de kire pi-
nepin û nizani bû ku ew e çi bigota. Vasîlîsa Yegorovna tegi-
hîşt ku mere we tiştekî je vedişere, le we dizani bû ku di
revvşen weha de, ew e nikari be tiştekî ji deve wî bigre. Loma
jî dev ji pirsen xwe berda û mijara peyva xwe zivirand ser tir-
şiya xiyaren ku Akûlîna Pamfflovnaye bi babetekî taybetî da-
girti bû. We şeve tu xew ne ket çaven Vasîlîsa Yegorovnaye.
Li ser wî tişte ku di sere mere xwe de veşartî, her beker fikirî
ûfikirî.

Sibetire dema ku ji ayîna sibe dizivirî, rastî îvan îgnatyîç
hat. Sutvane yekçav xerikî paqijiya tope bû û ew giriş, bol,
pûr, kap û qirşûqola ku zarokan devvisandi bûn hundure we,
derdixist.

Jina fermander xwe bi xwe fikirî û got:
« Gelo ev amadeyiyen şer çi ne? Ma dibe ku ev ji bo heri¬

şek Kirgizan be? Le cima îvan Kûzmîç van tişten weha berû-
met ji min veşere? »

Be şik biryara xwe da, we veşartiya ku bi rikebarî mereqa
jintiya we le sor dikir, ji îvan îgnatyîç hîn bibe û le qeriya.

Fena dadpirsekî ku berî ji pirsen vir û wir dest pe bike û
bala tawanbar belav bike, bi çend pirsen aboriya male, we jî
bala wî kişand. Dûre hinekî behna xwe girt, ji kwn de keserek
kişand, sere xwe hejand û:

- Tu mezin î, Xwede! Te nûçe bihistin, ne wusa? Gelo, ew
e dawî çawa bibe?

îvan îgnatyîç:
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- Xwede mezin e, Vasflîsa Yegorovna! Bi tera xwe me leş-
ger hene, baruta me jî pir e, û min top jî paqij kiriye. Bi de¬
stura Xwede, em e bikari bin Pûgaçev bi şûnde bipijiqmin!

Jina fermander pirsî û got:
- Bi rastî jî ew Pûgaçeva kî ye?
îvan îgnatyîç tavile tegehişt ku zimandirejî kir. Di leva xwe

de gez kir, le bi derengî keti bû edî. Vasflîsa Yegorovnaye soz
da wî ku ev tişten bihîstiye ji kesekî re nebeje û henveha her¬
tişt ji bine zimane wî denrist.

Vasflîsa Yegorovna bi rastî jî li ser soza xwe sekinî û ji bilî
jina metran ji kesekî re tiştek ne got. Ewjî tene ji bo xatire ku
manga we ji hela çapûlgeran ve neyete dizin, je re goti bû.
Lewra çeleka we hej li beyare diçeriya.

Di wextek kurt de herkesi qala Pûgaçev dikir edî. Saloxdan
babet bi babet bûn. Fermander, grûhbanî kazak şand wan
gund û kelen derûdore, ji bo ku bizani be ka çi heye û çi dibe.
Piştî du rojan grûhban vegeriya û da zanîn ku; bi qasî şest
verstî ji kele dûr, li beyare. û li gelek deveme din wî agir dî-
tîye. Û ji başkirdan jî bihîstiye ku bezek nenas ber bi vir peş
de te. Henveha zede jî xwe pe ve berneda, lewra neweri bû H
ser ve gera xwe dûr û direj bisekiniya.

Di kele de, di nava kazakan de nerihetiyek berbiçav
dbcuya. Di kuçan de kom bi kom li hev diciviyan, di navbera
xwe de hedî hedî tiştina dipeyivîn, le dema ku çav li sivvariye-
kî an jî li leşgerekî garnîzone dixistin, tavile belav dibûn. Ji bo
ve yeke sîxur peyda bûn û ketin nava wan. Kalmûkekî bi nave
Yûlay i ku bû bû xiristiyan, nûçeyek girîng gihand fermander.
Li gor Yûlay, ew tişten ku kazake grûhban goti bû hemû de-
rew bûne. Vî kazakî duru bi xwe ji hevalen xwe re gotiye ku,
di vegere de ew çûye ba serhildaran, ü wir pîrozbahîya xwe li
seroke wan kiriye. Wi jî deste xwe bi viya daye maçkirin û dûr
û direj bi hev re peyivîne. Li ser ve yeke, fermander tavile
grûhban zindanî kir û Yûlay girte dewsa wî. Ve guhertine di
navbera kazakan de nerihetiyek berbiçavtir çekir. Bi dengekî
bilind dikirin birebir. îvan îgnatyîçe ku fermana fermander bi
cî hanî bû, bi guhe xwe bihîsti bû ku ji wî re goti bûn.
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- Kero tu e bibînî, miske garnîzone!
Fermandar fikiri bû ku we roje dadpirsiya grûhbane zîhda-

nî bike, le wusa xuya bû bi alflcariya hevalen xwe, we roje tavi¬
le ji zîndane reviya bûjî.

Henveha bûyerek nû nerihetiya fermander le zedetir kiri
bû. Başkirdeki, belavoken serhildane belav kiri bû û hati bû
girtin. Li ser ve bûyere îvan Kûzmîç fikirî ku ji nû ve bi efse-
ran re civîneke çeke. û xwest ku bi awakî dîsa Vasflîsa Yego¬
rovnaye ji mal dûncîne. Le ew merivekî ewqas rast û dilpak
bû ku ji bilî awaye wî ye bere, tu tiştek ne hat bîra wî: Bi kux-
în:

- Guhdar ke, Vasîlîsa Yegorovna, got. Dibejin ku Gerasîm
î metran ji bajer nûçeyen ku di ware...

Jina wî peyva wî birî û:
- Dev ji derewan berde, îvan Kûzmîç, got. Ku te dil hebe

tu civîneke rast bikî û bi efseren xwe ve beyî min qala Yeme-
lyan Pûgaçev bikî, ve çare ew e bi dest te nekeve!

Çav li îvan Kûzmîç fere bûn.
- Baş e dako, baş e, got. Mafir ku haya te ji hertiştî heye,

we çaxe ne hewce ye ku tu biçî, em dikarin li peş te jî bipeyi-
vin.

Jina wî bersiv da û got:
- A wusa berxe min. Ma qet tu dikarî min bixapînî!? De

naha bani efseren xwe bike.
Em ji nû ve civiyan. îvan Kûzmîç li peş jina xwe, ji me re

belavoka Pûgaçev xwend. Diyar bû ku belavok bi kazakekî
nîvnaşî hati bû nivisandin. Çapûlger di nama xwe de dida za¬
nîn ku dil heye di demek kurt de baveje ser kela me. Bangî
kazak û leşgeren me dikir ku xwe bavejin hela refe çapûlge-
ren wî. Li fermandaran jî gef dixwar û digot; li hembere min
ranebin, an ne hûn e bi mirinâ biarihin. Belavok bi zimanekî
xav hati bû nivisîn, le bi navarokek xurt bû. Li ser meriven
naşî tavile bandorek xeternak çedikir.

Vasflîsa Yegorovnaye bi qerih:
- Ca tu li vî derewçînî binere! got. Bi çi kezebe ew diweri

peşniyara tiştekî weha U me bike? Em e derkevin bergitî wî

63

- Kero tu e bibînî, miske garnîzone!
Fermandar fikiri bû ku we roje dadpirsiya grûhbane zîhda-

nî bike, le wusa xuya bû bi alflcariya hevalen xwe, we roje tavi¬
le ji zîndane reviya bûjî.

Henveha bûyerek nû nerihetiya fermander le zedetir kiri
bû. Başkirdeki, belavoken serhildane belav kiri bû û hati bû
girtin. Li ser ve bûyere îvan Kûzmîç fikirî ku ji nû ve bi efse-
ran re civîneke çeke. û xwest ku bi awakî dîsa Vasflîsa Yego¬
rovnaye ji mal dûncîne. Le ew merivekî ewqas rast û dilpak
bû ku ji bilî awaye wî ye bere, tu tiştek ne hat bîra wî: Bi kux-
în:

- Guhdar ke, Vasîlîsa Yegorovna, got. Dibejin ku Gerasîm
î metran ji bajer nûçeyen ku di ware...

Jina wî peyva wî birî û:
- Dev ji derewan berde, îvan Kûzmîç, got. Ku te dil hebe

tu civîneke rast bikî û bi efseren xwe ve beyî min qala Yeme-
lyan Pûgaçev bikî, ve çare ew e bi dest te nekeve!

Çav li îvan Kûzmîç fere bûn.
- Baş e dako, baş e, got. Mafir ku haya te ji hertiştî heye,

we çaxe ne hewce ye ku tu biçî, em dikarin li peş te jî bipeyi-
vin.

Jina wî bersiv da û got:
- A wusa berxe min. Ma qet tu dikarî min bixapînî!? De

naha bani efseren xwe bike.
Em ji nû ve civiyan. îvan Kûzmîç li peş jina xwe, ji me re

belavoka Pûgaçev xwend. Diyar bû ku belavok bi kazakekî
nîvnaşî hati bû nivisandin. Çapûlger di nama xwe de dida za¬
nîn ku dil heye di demek kurt de baveje ser kela me. Bangî
kazak û leşgeren me dikir ku xwe bavejin hela refe çapûlge-
ren wî. Li fermandaran jî gef dixwar û digot; li hembere min
ranebin, an ne hûn e bi mirinâ biarihin. Belavok bi zimanekî
xav hati bû nivisîn, le bi navarokek xurt bû. Li ser meriven
naşî tavile bandorek xeternak çedikir.

Vasflîsa Yegorovnaye bi qerih:
- Ca tu li vî derewçînî binere! got. Bi çi kezebe ew diweri

peşniyara tiştekî weha U me bike? Em e derkevin bergitî wî

63



biçin, xwe bavejin linge wî û em e alen xwe li ber lingen wî ra-
xînin! Segbav! Qeye nizane ku ev çel sal e me bi şîrpakî leşge-
riya xwe kiriye û sikir ji Xwede re serastiyek U vî navçeyî ava
kiriye! Bi rastî jî fermandare ku guhe xwe bide vî çapûlgerî
heye, gelo?

îvan Kûzmîç bersivand û:
- Ez bawer nakim, dive tüne be, got. Le va em dibihîzin ku

vî çapûlgerî gelek kele xistine deste xwe.
Şvabrîn:
- Bi rastî jî diyar e be çiqasî bi hez e, got û dîtinen xwe bi

levkir.
Fermander:
- Le em e niha bibinin be xurtiya wî çiqas e, got. Vasîlîsa

Yegorovna, ca tu nifta maxzene bide min. îvan îgnatyîç, wî
başkirdî werîne vir û ji Yûlay re bibeje bila ew jî kamçîyan
bigire û were.

Vasîlîsa Yegorovnaye:
- Ravveste, îvan Kûzmîç got û rabû ser xwe. Ez Maşaye bi-

girim û bibim dereke. An ne, ew e denge qerîne bibihîse û bi-
tirse. Ku tu rastiye bipirsî, ez bi xwe jî naxwazim guhdariya
şikence bikim. Di xweşiye de bimînin!

Di awaye dadpirsiya kevnare de şikence ewqas cî girti bû
ku, ew redara bi xer -ya ku şikence ji navîne rakir- heta de¬
mek direj jî behavil ma. Di bin şikence de lixwedanîna tawa-
neke, tera delile wî kesî dikir ku ew bi rastî jî tawanbar e. Ev
dîtinek dûrî dîtina mafekî dadî ye, û bebingeh e . Ji ber ku
çawa tavvanbarek gunehe xwe li xwe negire jî û bi vî awaye
nabe beguneh; henveha ye ku gunehan li xwe dayne jî tera
delile wî nake ku ew tawanbar e. Tew di roja îroyîn de jî ez
dibihîsim ku hinek dadpirs hene ku ji rabûna şikence û vî
awaye barbariye loman dikin. Û di dema me de, ji pewîstiya
şikence sika kesî tunebû, ne ya dadpirsan û ne jî ya tawanba-
ran. Ji ber ve yeke jî ev fermana fermander, bi me kesî seyr
ne hat û em pe ne eşîyan. îvan îgnatyîç çû ku başkird ji max-
zene derîne û werîne. Li wir, di paş nifta jina fermander de
bû. Piştî çend deqan zindanî hanin ber deri. Fermander fer-
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man da ku wî bînin hundur.
Başkird bi dijwarî di şîpane re derbasî hundur bû. Ji ber

ku lingen wî li qeyde xisti bûn. Koloze xwe î direj ji sere xwe
kir û li ber deri sekinî. Min çare weha çavek le gerand, pirç li
min bû şûjin. Ez e li dare dine vî merivî ji bîr nekim. Li dor
heftesalî dbnıya. Ne poz û ne jî guhe wî hebûn. Sere wî ji bini
de hati bû kurkirin. Û ji dela rî ve , çend tayen sipî ji argûşa
wî xwe berdabûn jer. Merivekî bejinkurt, jar û hinekî xûz bû.
Le çave wî yen piçûk û keşayî, hej wek eğir dişewutîn. Ji ruye
vvî î bi dewsa birinen xirab, fermandar tegihişt ku ew jî beşda-
rî serhildana 1741'an bûye û ji ber ve yeke jî hatiye arihandin.
Loma bi hers got:

- Ca le binere! Xuyaye tu bere jî ketiye feqa me, güre pîr!
Ji sere te i rindokirî jî diyar e ku ev ne serhildana te ya peşîn
e. Nezflc be, û bibeje ca ke tu şandı vir.

Başkirde pîr deng ne dikir û her bi awurekî ehmeqane li
fermander dineri.

îvan Kûzmîç domand û got:
- Cima tu deng nakî? Na xwe tu ûrisî nizanî? Yûlay, bi zi¬

mane we je bipirse ca ke ew şandiye kela me.
Yûlay, pirsa fermander bi tatarî duçar kir. Le başkird bi

çaven vikûvala li wî jî nehirî û tu peyv ji dev derneket.
Fermander:
- Yaxşî(*), got. Ez e niha te bidim peyivandin. Zarokno!

Ca qutike vî tolazî je bikin û pişta wî hinekî mistin. Yûlay, tu
jî wusa bike ku ranebe, ha!

Du leşgeran dest pe kirin kincen başkird je kirin. Nerihe¬
tiyek li ruye vî bextreşî diyar bû. Mîna heywane ku bi nav lepe
zarokan keti be, li hawirdora xwe dineri. Le dema ku ji leşge¬
ran yekî bi piyen vvî girt û havet ser milen xwe û Yûlay jî
kamçı girt û ji bo ledane piyen xwe bilind kir, nalînek behele
bi başkird ket, sere xwe hejand û deve xwe ji hev kir. Ji dela
ziman ve, li wir perçekî goşte becir diliviya.

îro em di bin desthilatiya Çare me î Aleksandr de dijîn, û

(*) Yaxşî: Di zimane kafkasî de wek "baş-xweş" e.
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dema ez ve bûyera ku min bi çaven xwe ditî, bi bîr tinim; ez
nikarim le neheyirim ku şarizayî ciqas zû bi ser dikeve û evîna
merivatiye geş dibe. Xorto! Ku rojeke ev nivîsaren min bi
dest te bikeve, ji bîr neke ku guhertinen herî baş û bingehîn,
bi guvaştinen dare zore nabe. Tene bi riya serastiya xwiye
meriv bixwedibe.

Em hemî sipûsar ma bûn.
Fermander:
- Baş e, got. Reng e, em e nikari bin tiştekî je hîn bibin.

Yûlay, başkird dîsa bibe maxzene. Hevalen mîrza, hinek tiş¬
ten din jî hene ku em li ser bipeyivin.

Me edî dest pe kiri bû rewş di ber çav re derbas dikir. Me
niherî, ji nişka ve Vasflîsa Yegorovna bi ruyekî lihevketî û
behnçikiyayî kete hundur.

Fermander bi mitûmatî pirs kir û got.
- Çi bû bi te? Ev çi hal e?
Vasîlîsa Yegorovnaye bi nalîn,
- Xezeb e aniha were ber dere me, got. Kela Nijneozerniye

ve sibe girtine. Merivekî Gerasîm î metran gava din ji wir hat.
Bi çav dîtiye ku çapûlgeran çawa kele girtine. Fermandar û
heme efseren wir bi dar de kirine. Leşger hemî dfl ketine. Ew
xwînrijana e heta gaveke din xwe bigihînin vir.

Ve xebera nepayî sere min tev li hev kir. Min fermandare
kela Nijneozerniye dinasî, xortekî bedeng û nevspiçûk bû. Bi
du mehan beriya naha, bi jina xwe ya ciwan re ji Orenbûrge
hati bû û li mala îvan Kûzmîç bû bûn mevan. Kela Nijneozer¬
niye bi qasî bîst û penc verstan ji me dûr bû. Me dipa ku heta
çend saetan Pûgaçev e herişekî bîne ser me. Ji nişka ve niqutî
dile min ku ew e çi bihata sere Marya îvanovnaye. Ji ferman¬
der re min got:

- Binere, îvan Kûzmîç! Vatiniya me, dive ku em heta çilka
xwîna xwe ya davvîn kele biparezin. Di vî warî de min gotin
nîne. Le dive em rihetiya jinan jîbifikirin. Hej ku re ne hatine
girtin, wan bişîne Orenbûrge, an jî ciyekî dûrtir û ewletir ku
serhildar xwe negihîne wan.

îvan Kûzmîç li jina xwe zivirî û:
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- Deng hat te, dako. Beriya ku em û serhildaran bejne hev
bibinin, ez we ji vir bişînim ciyekî ewletir, ka tu çi dibejî?

Jina kapîtan bi hers:
- Peyven vala! got. Ma kele heye ku berik negihîje? Cima

kela Belogorske wek kelen din ne ciyekî ewle be? Sikir ji
Xwede re ev bîst û du sal in, em li vir dijîn. Me qûna başkird
û kirgizan jî dît. Ma cima li hemberî Pûgaçev em e nikari bin
H ber xwe bidin?

îvan Kûzmîç:
- Baş e dako, baş e, got. Ku te bawerî bi kela me heye, bi-

mîne. Le em e Maryaye çi bikin? Hetanî hezen me werin, ku
em bikari bin li ber xwe bidin, çe û baş e. Le ku ew xwînrijana
bere kele bixin deste xwe, Marya çi dibe?

- We çaxe...
Zimane Vasîlîsa Yagorovnaye ü hev geriya, û bi xemxwarîy-

ek mezin bedeng ma. Xwede dizane ev di jiyana fermander
de cara peşîn bû ku didît peyven wî bandorek li jina wî dikir,
loma domand û got:

- Na, Vasflîsa Yegorovna, dive Marya li vir nemine. Em we
bişînin Orenbûrge ba diya we ya vaftiz. Bi tera xwe top û leş-
ger li wir hene, û dîwaren wan jî ji keviran e. Ku tu guh li min
bikî, tu e jî bi we re biçî wir. Gerçî tu bi sal i, le ku ew kele bi
dest xwe xin, tu nizanî be ew e çi bînin sere te.

Jina fermander got:
- Baş e, em Maryaye bişînin. Le ji bo min tew xwe newestî-

ne, ez naçim dereke. Ji vî salî şûnde cima ez te li cî binelim û
ji van derina dûr, ji xwe re li gornek bi tene bigerim? Em bi
hev re jiyan, em e bi hev re bimrin jî.

Fermandar:
- Baş e, tu çawa dive bila wusa be, got. Le dive em naha lez

bikin. Biçe, ji bo rewîtiye Maryaye amade bike. Sibe beriya
berbange dive em we bi re xin. Me zede meriv jî nîne, le em e
dîsa jî çend kesan pe re bi re kin. Ka Marya li kudere ye?

Jina vvî bersiv da û got:
- Li ba Akûlîna Pamfflovnaye ye. Dema bihîst ku kela

Nijneozerniye hatiye girtin, gelek xirab ket û ez ditirsim ew e
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- Deng hat te, dako. Beriya ku em û serhildaran bejne hev
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nexweş bikeve. Xwedeyo, ma me e ev rojana jî bidîta!
Vasflîsa Yegorovna derket û çû ku rewîtiya keça xwe tev

bike. Li fermandariye peyivîh hej didomiya. Le min ne tiştek
digot û ne jî dikari bû guhdariya tiştekî bikira edî.

Marya îvanovna bi gvvîne vemirî û bi çavwerimiya ji girî
hate şîva evare. Me bedeng xwar û ji hertim zûtir em ji ser
xwarine rabûn. Me xatir ji malbata fermander xwest û em li
malen xwe belav bûn. Lö min bi zanetî sûre xwe li vvir ji bîr
kiri bû, û ji bo hanına wî ez bi şûnde vegeriyam. Diniqutî dile
min ku ez e Marya îvanovnaye bi tene bibînim. Bi rastî jî
wusa bû. Di deve derî de bergitî min hat û şûr direjî min kir.
Bi hesren çavan:

- Bi xatire we, Pyotr Andreyîç! got. Min dişinin Orenbûr¬
ge. Min xweşî û bextiyariya\we divet. Dibe ku Xwede ü ruye
me binere û em dîsa hevdu bibinin, le ku em nikari bin...

Kelagirî li gewriya we piçikî û ne hişt peyven xwe biqedîne.
Min ew da ber singe xwe, pe ve şidand û min got:

- Riya te ya xere be, hûrîya min! Riya te vekirî be, xweşika
min! Bawer bike ku çi bi sere min were jî, di behnvedana min
ya dawîn de, nave te e li ser leven min be û ji bo te ez e bani
Xwede bikim!

Maryaye sere xwe di ser sînge min de xwar kiri bû û digi-
riya. Min bi dilekî germ ji levan maçek le kir û zûzûka ez ji
wir derketim.
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-VII-

HERIŞ

Ax, serimin î reben
Seri leşgeri mihir
Sî sal û sisiyin din jî
Rasterast sî û si sal
Ji dil û bideng
Te xulamti kirji bo Çar.
Nepincpere, nepeyvekxweş
Ne tu bûy bextiyar
Ne jî tu rûnişti li ciyekî mezin.
Seri min i reben,
Tişti ku te bi destxist
Darek sipi bilind û bilind
Ango si çîp dar
Ûji hefrişîm hilboqek.

«Sitrana Gelerî»

We şeve, min ne kine ji xwe kirin û ne jî ez raketim. Min
dixwest ez bi berbanga sibe re biçim ber wî deriye kele î ku
Marya îvanovna e te re derketa, û li wir min cara dawîn xatir
je bixwesta. Min guhertinek mezin di xwe de hîs dikir.
Behntengiya min ya niha, ji we beheviya min ya bere, bi min
rihetir dihat. Heviyen serîn î nezelal, betewatiya daxwaza ser-
bilindî û bi gaveke zûtir ketina nava wan xeteriyan; tevlihevî
xemgîniya jihevdûrketine dibûn. Şev, tavile buhurî. Min dikir
ku ez edî ji male derkevim, sercoxek kete hundur û da zanîn
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ku bi şev kazakan me ji kele reviyane û Yûlay jî bi zore bi xwe
re birine û li nezflcî hawirdora kele merivne nenas diçin û
ten. Tavile niqutî dile min ku Marya îvanovyaye ve re ne gi-
handi be ku ji kele derketi be. Zûzûka min çend temî li serco-
xe kirin û ez ber bi mala fermander beziyam.

Dine rohnî dibû edî. Di kuçe de ez bi baye beze diçûm. Ji
nişka ve yekî nave min bi lev kir. Ez rawestiyam û min nehirî
îvan îgnatyîç H pey min te û got.

- Hûn bi kudere de diçin? îvan Kûzmîç li çekxane ye û wî
ez şandim pey we. Pûgaçev hatiye.

Bi dilhejî min pirsî û got.
- Le Marya îvanovna? Ji kele derketiye, an ne?
îvan îgnatyîç:
- Ve re ne gihandiye. Riya Orenbûrge hatiye birîn. Dor li

kele hatiye girtin. Rewş xirab e, Pyotr Andreyîç!
Em çûn û hilkişiyan ser çekxane. Ev der ciyekî bilind bû û

bi qurmen daran hati bû qewfldrin. Hemû rûniştmanen kele
kişiya bûn wir. Leşgeren garnîzone çeken xwe giredabûn û
dipan. Top rojeke berî hati bû cîkirin. Fermandar ü peş leş¬
geren xwe yen kemhejmar diçû û dihat. Nezîkiya xeteriye,
destsivikiyek dûrî aqilan dabû vî şerkere kevnare. Li nezflcî
kele, li beyare bi qasî bîst sivvaran dbcuyan. Diyar bû ku ew
kazak in, le di nava wan de bi tîrdan û kolozen xwe i ji poste
veşakan, başkird jî ber bi çavan dikelin. Fermandar carek din
jî refe leşgeren xwe di ber çav re derbas kir û got:

- Bele, ferzenden min. îro em e ji bo xatire diya xwe ya
Çarîçe(*) şer bikin. Em e bi hemî dinyaye bidine xuyakirin ku
em mencas û meren xwediyen sonda xwe ne.

Hemî leşgeran bi dengekî bilind dan zanîn ku li ser gotinen
fermandare xwe ne. Şvabrîn li keleka min rawestî bû û çaven
xwe ji heyaran ne dikuta. Siwaren ku U nav beyare digeriyan,
çer tegetoştin ku di kele de tevgerînek heye, tavile li hev civiy-
an û bi hev şewirin. Fermandar ferman da îvan îgnatyîç ku

(*) Di wi demi de li ser texte desthilatiya ûris Katerina Il.ya
Çariçe hebû
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bere tope bizivirihe ser koma wan û bi deste xwe cî da fitfla
we û berda. Bi vizinî gulûle bi hewa ket û beyî ku tu xisareke
bide yekî, di ser wan re derbas bû û çû. Koma siwariyan bi
çargavî belav bûn û li beyare tu kes ne ma.

Di ve navbere de Vasflîsa Yegorovna û Maşaya ku ne dix-
west ji we biqete, bi hev re hatin çekxane. Jina fermander ji
mere xwe re:

- Ero, şer çawa diçe? got. Ka neyar li kudere ne?
îvan Kûzmîç bersivand û got:
- Neyar ne ewqas dûr in. Le ku Xwede bibeje ere, ew e

hertişt baş biçe. Çi ye Maşa, ma ditirsî keça min?
Maryaye:
- Na bavo, got, li male bi tena sere xwe betir ditirsim.
Bi ve gotine re U min nehirî û bi dijwarî pişirî. Bedii min

deste xwe H qevza sûre xwe şidand. Min hani bîra xwe ku do
min ev ji deste we girti bû, û her ku difikirim ez e dilgirtiya
xwe bi vî şûrî biparezim, kef li min dibû kefa gur. û min xwe
wek şovalyekî we didît. Ji kela dile xwe ez dişewutîm û min
dixwest ez bi gavekî bere peşan bidim ku ez hejayî bavveriya
we me. Û betawatî ez li bende we gava daketina şer bûm.

Di ve navbere de bi qasî nîv verstî ji kele dûr, li ser girekî
siwariyen nû xuya bûn. Û piştî gaveke, garanek meriven bi
rim û tîrûkevanan tevgiredayî, H beyare belav bûn. Di nava
wan de merivekî bi xeftane sor û sûre tazî, H ser pişta hespekî
spî bi peş de dihat. Pûgaçev bi xwe bû ew. Hespa xwe di nava
wan de sekinand. Hinek meriven wî dor le girtin, dûre çar
kes ji wan qetiyan û wusa xuya bû bi fermana wî, ber bi kele
bi çargavî hajotin. Piştî nezflcbûna wan, me nehirî ku du kaza-
ken me î caş jî di nava wan de ne. Ji wan yekî perçekek kaxiz
girti bû deste xwe. Yekî din sere Yûlay î jekirî bi ser rima xwe
ve kiri bû. Li ba kir, li ba kir û ber bi me virvirand hela hund¬
ure kele. Sere kalmûke reben hat li ber lingen fermandar ket.
Caşan kire qerîn:

- Tîrendaziye mekin! Bergitî Çar werin! Çar li vir e!
îvan Kûzmîç bi qerîn got:
- Ez e naha peşanî we bidim, kerno! Zarokno tîrendaziye
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bikin!
Leşgeran bi hev re ji destekî tîrendazîyek kirin. Kazake ku

name pe re bû, likumî û ji hespe geri xware bû. Yen mayi,
sere hespen xwe zivirandin û dan çargaviyan. Min careke
weha bi çavekî li Marya îvanovnaye nehirî. Ji diyîna sere bi
xwîn i Yûlay, sere we tev li hev bû bû. Ji tîrendaziye jî ker û
gej bû bû û wek behiş bikeye. Fermander bani sercoxe kir û
ferman daye ku kaxiza di deste wî kazake mirî de werîne.
Sercoxe daket jer û çû nav beyare, tev kaxize bi devgema hes¬
pe merik jî girt û bi şûnde hat. Kaxez direjî fermander kir.
Kaxiz nameyek bû. îvan Kûzmîç weha çavek le gerand, dûre
çirand û havet. Di ve navbere de dixuya ku serhildaran ji bo
herişekî xwe amade dikirin. Çend tîr h ber me di erde de çik
bûn û çendek jî di perçine de.

Fermander got:
- Vasîlîsa Yegorovna! Kare jinan li vir tuneye. Maşaye ji vir

bibe! Ma tu nabînî keçik nîvmirî bûye! Vasîlîsa Yegorovnaya
ku di bin gulebarane de çavtirsyayî bû bû, bala xwe da nava
beyare û dît ku wek kuna miroyan meriv le dbribrilîn. Dûre zi-
virî ser mere xwe û got:

- îvan Kûzmîç, jiyan jî û mirin jî bi deste Xwede ye. Li Ma¬
şaye helal bike. Maşa were, biçe ba bave xwe!

Maşa bi gwîne vemirî û giyanî lerzok ber bi îvan Kûzmîç
çû, çogen xwe da erde, sere xwe xwar kir û silav da bave xwe.
Fermandare bisal, se caran deste xwe di ser we re gerand,
dûre pe girt û rakir, maç kir û bi dengekî nîvxeniqî got:

- Berxwedar û bextiyar bi, Maşa! Banî Xwede bike, ew te
bi tene nahele. Ku tu merivekî şîrpak bibînî û pâ re bizewucî,
Xwede xwîna we bi hev serîn bike. Ez û Vasîlîsa Yegorov¬
naye çawa jiyan, hûn jî wusa bijîh. De xwehafiz, Maşa. Vasflî¬
sa Yegorovna, we zû ji vir bibe.

Maşaye xwe havet hustuye bave xwe û berda girî.
Vasîlîsa Yegorovna jî digiriya. Ji mere xwe re:
- Ka em jî hevdu maç bikin, got. Bi xatire te Kûzmiçe min!

Ku min rojeke dile te şikandi be, li min bibore!
Fermander:
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- Xwehafiz, dako! De bes e edî! Herdu jî biçin mal. Ku te
wext hebe, sarafanekî(*) li Maşaye bike.

Jina fermander û keça xwe bi dûr ketin. Min li pey Marya
îvanovnaye dineri. Careke li paş xwe zivirî û bi sere xwe silav
li min kir. Di ve navbere de îvan Kûzmîç vegeriya ba me, piş-
ta xwe di me de kir û tevayiye bala wî li ser neyaran bû. Ser-
hildar H dor seroken xwe civiyan û ji nişka ve ji hespen xwe
daketin.

Fermander:
- Xwe baş bigirin, got. Aniha dikin ku herış bikin.
Û pe re qerîn û hewarek daket. Serhildar wek lasereke ber

bi kele herikîn. Topa me dagirtî bû. Heta ku nezflcî kele ha¬
tin, fermander ew pa û dûre ji nişka ve carek din gulûle ber-
da. Gulûle rast .li nava koma serhildaran keti bû. Koma
serbildaran li du helan belav bûn û bi şûnde vekişiyan... Se¬
roken wan li peş bi tena sere xwe ma bû... Sûre xwe li ba di¬
kir û xuya bû, dixwest wan dîsa pîj bike... Ew qerîn û
hewara ku bi qasî gavekî hati bû birîn, ji nû ve dest pe kir.

Fermandar ban kir û got:
- De ferzenden min! Deri vekin û bila trampet dest pe kin!

Heriş kin, zarokno! Bidin pey min!
Ez, fermandar û îvan îgnatyîç, em tavile ji çekxane daketin

jer û derketin der. Le tirsek keti bû dile leşgeren garnîzone û
ji ciyen xwe ne liviya bûn.

îvan Kûzmîç di ser wan de kire qerîn û:
- Hûn çi sekinîne, ferzenden min? Kare leşgeran, an serke-

tinanjîmirine.
Di ve navbere de serhildaran xwe gihandin me û bi zor ha-

jotin hundure kele. Denge trampete hat birîn, leşgeran çeken
xwe havetin. Min hew çare dît ku ez li erde me. Le dîsa ra-
bûm ser xwe û bi serhildaran re ketim hundure kele. Ferman¬
dar ji sere xwe birîndar bû. Naxira neyaran dor le girti bûn û
je niften kele dixwestin. Min kir ku ez xwe bavejim alflcariya
wî, le çend kazaken bi destûpe xwe havetin ser min, bi pisten

(*) Sarafan: Babetefâflstani geliri î ûris e.
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xwe zende min hişkfirî giredan û qerîyan:
- Kerino, hûn e naha bibinin be meriv çawa H hemberî Çar

radibestin!
Di kuçan de em ü dû xwe dikaşkişandin. Xelk, ji malen

xwe derdiketin û bi nan û xwe bergitî wan dihatin. Dengek ji
jama dere berz bû. Ji nişka ve ji kome, yekî kire qerîn ku; Çar
li rasta qade li bende dflan e, û ku dfl sonda bav/eriya bi Çar
bbcvvin, ew e werin bexişandin. Xelk ber bi rasta qade kişiyan,
û em jî li pey wan dikaşkişîn wir. Pûgaçev H ser pelika ber
dere mala fermander, li ser sandaliye rûnişti bû. Xeftanekî
kazakî î sor û bi zirîç H nav piye wî bû. Koloze xwe i bi guli-
ken zirîçîn, di ser çaven xwe de xwar kiri bû. Ji çaven wî çflc
dibarîn. Ev rûçika bi min xerîb ne dihat. Rîsipiyen kazakan
dor le girti bûn. Gerasîm i metran bi gwîne vemirî û bi ricifîn
li ser pelikan sekinî bû. Xaçek di deste wî de bû. Mîna ji Pû¬
gaçev bedeng lava bike, xwe baveje bexte wî û li ber bigere ku
xwîn neyete rijandin. Li we raste tavile darek sepe hat daxis-
tin. Dema ku me nezîkayî le kir, başkirdan komasiya xelke
belav kirin û em denristin peş Pûgaçev. Denge jame hate bi¬
rîn. Bedengiyek giran daket ser derûdore.

Çare derewîn pirsî û:
- Ji van kîjan fermandar e? got.
Grûhbane me i kazak ji nava koma merivan derket û bi de¬

ste xwe îvan Kûzmîç peşan da. Pûgaçev bi awuren tûj U vî pî-
remerî nehirî û got:

- Tu çawa diwerî li hemberî min, Çare xwe rabestî?
Ji birîna xwe hele di fermander de ne ma bû, le heza xwe

ya dawîn da ser hev û bi dengekî xurt:
- Tu ne Çare me î! got. Ji bili diz û derewînekî, tu qet tiştek

jîninî, tegehiştî?
Enî U Pûgaçev qermiçî û bi cirek ne xweş destmala sipî ya

de deste xwe de U ba kir. Çend kazakan bi vî kapîtane pîr gir-
tin û kişandin ber dara sepe. Ew başkirde lal î ku rojeke bere
me kişandi bû dadpirsiye, mîna ku li hespe siwar be, li ser
dara sepe rûnişti bû. Hilboqek di dest de bû. Piştî gavekî, min
dît ku îvan Kûzmîçe reben bi ben ve li ba dibe. Dûre îvan îg-
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natyîç denristin peş Pûgaçev.
Pûgaçevjeregot:
- Sond bixwe ku tu e Çar Pyotr Feodorovîç bihewînî!
îvan îgnatyîç jî ew gotinen kapîtan duçar kir.
- Tu ne Çare me i, ji bili diz û deremnekî tu qet ne tiştek i!
Pûgaçev carek din destmala xwe li ba kir. Gelek ne buhu-

rî, ev efsere heja jî U keleka fermadare wî bi dar de kirin.
Dob hati bû min. Min xwe amade kir ku ez jî wan gotinen

hevalen xwe yen feris bi lev bikim û min çaven xwe ji Pûgaçev
ne dikuta. Min bala xwe daye ku ez çi bibînim; sere Şvabrîn
di dore re kurkirî, xeftanekî kazakî li navpiye wî, ji nav rîsi-
pîyen kazakan derket, ber bi Pûgaçev çû û di guhe wî de kire
pistepist. Beyî ku Pûgaçev bala xwe bide min:

- Wî bi dar de bikin! got.
Hilboqa ben xistin hustuye min. Min dest pe kir, di dile

xwe de bani Xwede kir ku gunehen min biweşîne û sitariye li
merivayen min bike.

Balbasan ji heleke ve ez dikeşandim ber dara sepe û ji he-
leke ve jî her ji min re digotin:

- Netirse! Netirse!
Kî dizane, dibe ku bi rastî jî çeyî bi min dikirin. Le ji nişka

ve hewarek hate guhe min.
- Rawestin! Xezeben Xwede, ravvestin!
Balbas bi qasekî sekinin. Min nehirî ku Savelyîç xwe have-

tiye linge Pûgaçev. Ev lalaye min î reben li ber wî digeriya û
digot;

- Bave min î heja! Ma ew e bi kuştina zarokekî wusa çi bi
deste we bikeve? Wî berdin. Ku we dive hûn ji bo çavtirsan-
dine yekî bi dar de kin, fermane rakin û ji dela wî ve min, vî
pîremer î reben bi dar de bikin!

Bi nîşandanek Pûgaçev, ez tavile ji ben hatim filitandin û ji
min re gotin.

- Efendî û desthilate me tu bexişandî.
Ez nikarim pejneh dile xwe i we gave bi lev bikim. Min ni¬

zani bû ku ez li berdana xwe dilxweş bim, an dilreş bim. Ez
keti bûm nava pejnen nelihev. Wan ji nû ve ez birim peş Çare

75

natyîç denristin peş Pûgaçev.
Pûgaçevjeregot:
- Sond bixwe ku tu e Çar Pyotr Feodorovîç bihewînî!
îvan îgnatyîç jî ew gotinen kapîtan duçar kir.
- Tu ne Çare me i, ji bili diz û deremnekî tu qet ne tiştek i!
Pûgaçev carek din destmala xwe li ba kir. Gelek ne buhu-

rî, ev efsere heja jî U keleka fermadare wî bi dar de kirin.
Dob hati bû min. Min xwe amade kir ku ez jî wan gotinen

hevalen xwe yen feris bi lev bikim û min çaven xwe ji Pûgaçev
ne dikuta. Min bala xwe daye ku ez çi bibînim; sere Şvabrîn
di dore re kurkirî, xeftanekî kazakî li navpiye wî, ji nav rîsi-
pîyen kazakan derket, ber bi Pûgaçev çû û di guhe wî de kire
pistepist. Beyî ku Pûgaçev bala xwe bide min:

- Wî bi dar de bikin! got.
Hilboqa ben xistin hustuye min. Min dest pe kir, di dile

xwe de bani Xwede kir ku gunehen min biweşîne û sitariye li
merivayen min bike.

Balbasan ji heleke ve ez dikeşandim ber dara sepe û ji he-
leke ve jî her ji min re digotin:

- Netirse! Netirse!
Kî dizane, dibe ku bi rastî jî çeyî bi min dikirin. Le ji nişka

ve hewarek hate guhe min.
- Rawestin! Xezeben Xwede, ravvestin!
Balbas bi qasekî sekinin. Min nehirî ku Savelyîç xwe have-

tiye linge Pûgaçev. Ev lalaye min î reben li ber wî digeriya û
digot;

- Bave min î heja! Ma ew e bi kuştina zarokekî wusa çi bi
deste we bikeve? Wî berdin. Ku we dive hûn ji bo çavtirsan-
dine yekî bi dar de kin, fermane rakin û ji dela wî ve min, vî
pîremer î reben bi dar de bikin!

Bi nîşandanek Pûgaçev, ez tavile ji ben hatim filitandin û ji
min re gotin.

- Efendî û desthilate me tu bexişandî.
Ez nikarim pejneh dile xwe i we gave bi lev bikim. Min ni¬

zani bû ku ez li berdana xwe dilxweş bim, an dilreş bim. Ez
keti bûm nava pejnen nelihev. Wan ji nû ve ez birim peş Çare

75



derewm û çog bi min dane erde. Pûgaçev lepe xwe î gir direjî
min kir.

Li dor min çend dengan digotin;
- Maç ke, deste wî ramîse!
Le min tavvanek mirina herî xirab jî ji ve bepayetiye diçeti-

rand. Savelyîç li paş min rawesti bû. Bi dest diqurincand mile
min û di ber xwe de digot:

- Pyotr, roniya çave min! Serhişkiya meke! Ma çi dibe?
Sere xwe bixwe, bibeje û deste vî benamûs... ihe ihe... maç
bike.

Min xwe ne livand. Pûgaçev piye xwe daxist û bi pişirmek
tinazkerî got:

- Reng e, mîrza efendî ji kefxweşî gej bûye. Dev je berdin,
bila rabe ser xwe!

Wan ez rakirim ser lingan û dev ji min berdan. Ez vekişiy-
am kelekeke û min temaşa ve komediya xirab kir.

Xelke dest bi sondxwarina baweriye kirin. Yek li pey yekî
peşde diçûn, xaç maç dikirin û dûre li peş Çare derewîn hus-
tuxwariya xwe dbcuyandin. Dob hati bû ser leşgeren garnîzo¬
ne. Bebere kele, li wir hevrîngokek girti bû deste xwe û bi
awaye kazakî sere wan sabir dikir. Dûre wan jî xwe dawdişan-
din, ber bi Pûgaçev diçûn, deste wî maç dikirin. Wî jî bi wan
dida zanîn ku hatine bexişandin û henveha ew digirtin nava
refe xwe î çapûlgeran. Bi nezflcî se saetan ev tişta her domiya.
Di dawiya dawîn de Pûgaçev rabû ser xwe. Bi rîsipîyen kaza¬
kan re, ji peliken kevirîn daket xware. Hespa wî ya sipî bi zî-
nekî xweşik hanîn ber û bi alflcariya du kazakan le siwar hat.
Bi Gerasîm î metran da zanîn ku ew e xwarine U ba wî bixwe.
Di ve navbere de qerîna hewara jineke hat. Çend çapûlgeran
li ser pelikan Vasîlîsa Yegorovna li dû xwe di erde re dikaşki-
şandin. Pore we lihevketî, kincen we diriyayî û pir ne ma bû
ku şilfutazî bibana. Ji vvan yekî, hevşoye we li xwe kiri bû jî.
Yen mayî lihefen pûrtîn, sandoqina, destike çaye, kincen ki-
tanî û hemû ferûfolen male dikişandin.

Ve jinika reben bi hevvar digot.
- Ferzendino, min berdin! Min berdin bavikno!... Min bi-
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bin ba îvan Kûzmîç!
Ji nişka ve çav li dara sepe xist û mere xwe nas kir. We

çaxe bi hers û kerb qeriya:
- Bebextno! We çi bi wî kir? îvan Kûzmîç, jiyana min, leş¬

gere min î diler! Ne sûren Prûsyayî û ne jî beriken tirkan di-
kari bû pişta te bida erde. Tu cima di sere şerefmendane de
ne keti? Ma tu e bi deste zmdaniyekî reviyayî bihatay kuştin!

Pugaçav bi hers qeriya û got:
- Denge ve cadûkare bibirin.
Di we gave de kazakekî xort sûre xwe havet sere we û Va¬

sflîsa Yegorovna begiyan li ser pelikan direj bû. Pûgaçev hes-
pe xwe hajot û xelk li pey ketin re.
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-VIII-

MEVANE BEWEXT

Mivani biwextji tatarekîxirabtir e.
«Metelok»

Ew rasta, vikûvala ma. Ez hej di tiye xwe de sekini bûm. Li
hember wan bûyeren kambax, sere min tevlihev bû bû û min
nikari bû ku ez li ser tiştekî hişe xwe berhev bikim.

Beriya her tiştî, hustuxwariya min ya zedetir ji bo Marya
îvanovnaye bû. Lewra min pe nizani bû. Li kudere bû? Di çi
rewşe de bû? Aya we pe re gihandi bû ku xwe li dereke veşe-
re? Ka ciyekî ewle peyda kiri bû?..

Sere min bi ramanen wusa kefrevîn dagirtî, ez ketim hund¬
ure mala fermander. Tu kesek li wir tunebû. Sandalına, ma-
sena, sindoqina şikandî bûn, ferûfol hati bûn pelixandin û
hemû tişten din jî bi xwe re biri bûn. Bi we pelika piçûka ku li
peş dere oda Marya îvanovnaye ve, ez bi lez hilkişiyam jor û
ev di jiyana min de cara peşîn bû ku ez diketim oda we. Min
nehirî, çapûlgeran lihefa we serûbinî hev kirine. Rişil hati bû
şikandin û hemî tişten di hundure we de biri bûn. Li peş dû-
lapen vikûvala yen ikonan, çilake hîna nîvçe nîvçe hildida.
Neynika piçûka ku di navbera herdu penceran de dardakirî,
tiştek pe ne hati bû... Le ew xwediye vî quncike berzewac û
bedeng li kudere bû? Ramanek xirab wek tîrekî li sere min
rabû: Min ew U peş xwe, di nav lepen çapûlgeran de dît...
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Xwîh dawerivî çaven min, behemde min hesir ji çaven min
herikî, ez girîyam û bi qerîn min nave hezkiriya xwe hilda. Di
ve navbere de min xirtexirtek bihîst, bi gwînekî vemirî û bi ri-
cifîh ji paş dûlape Palaska derket. Desten xwe li hev da û got:

- Ax, Pyotr Andreyîç! Ev çi roja reş bû li me geriya! Çi xe-
zebe!

Betewatî min je pirsî û got:
- Le Marya îvanovna, Marya îvanovna çawa ye?
Palaşkaye:
- Xatûna piçûk dijî, got. Li mala Akûlîna Pamfflovnaye

xwe veşartiye.
Tirsek kete dile min.
- Çi? Li mala jina metran! Heywax Xwede! Pûgaçev jî li

wir e!
Min ji wir lez kir û min hew dît ez li kuçe me. Beyi ku ez

tiştekî bibînim, bifikirim an hîs bikim, bi behneke re ez
bazdam mala metran. Denge qerepere, ken û sitranan ji wir
dihat. Pûgaçev û hevalen xwe kefa xwe dikirin. Palaşkaye jî bi
bez dabû pey min û hati bû. Min bedeng ew şand pey Akûlî¬
na Pamfflovnaye. Piştî gaveke jina metran bi şûşekek votka
vala hat ber derî.

Mîna ku dile min were ber deve min û min pirsî:
- Ji bo Xwede! Bibejin, ka Marya îvanovna li kudere ye?
Jina metran bersivand û got:
- Dergûşa min, li paş navbirike di nava lihefa min de rake-

tiye. Ma hûn dizanin, Pyotr Andreyîç, pir ne ma bû ku xeze-
bek li me bibariya. Le sikir ji Xwede re, me xwe filitand. Çer
ku ew çapûlgera li ser xwarine rûnişt, hişe dergûşa min hat
sere we û naliya! Ez di tiye xwe de sipûsar bûm... Merik ew
bihîst. Pirs kir û got:

«- Ew kî ye li hundir dinale, pîrejin!»
Ez H peş vî dizî heta erde xwar bûm û min göte wî:
«- Ew xwarziya min e, ezbenî. Nexweş ketiye û ev du hefte

we ye ku di nava lihefe de ye.»
«- Xwarziya te ciwan e, an?»
«- Ere wele ciwan e, ezbenî.»
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«- Baş e, pîrejin, Ca we xwarziya xwe raye min bide!» got.
Dile min hat ber deve min, le ez çi bikim?
«- Serçavan ezbenî» min göte. «Le keçik nexweş e, nikare

rabe û were ba efendiye me.»
«- Xem nake, pîrejin, ez e bi xwe biçim le binerim.» got.
Û ev çapûlgere çavrijiya, rabû çû paş navbirike, tu e çi bi-

bejî! Rûbenda lihefe ji ser rakir û wek başokekî, çaven xwe di
ser de qelişand! Le ji xera Xwede re bi şûnde vegeriya. Ba-
wer bike ez jî û mere min jî, me edî mirihek heri xirab dabû
ber çave xwe. Le ji Xwede giravî, kevoka min ew ne dinasî.
Xwedeyo, ev çi roj bû di ser me de hat! îvan Kûzmîçe reben!
Ka ev dihat ser hişe ke?.. Le tew Vasflîsa Yegorovna! Le îvan
îgnatyîç! Gur li kudere miri bû ku hûn ji mirinâ filitandin. Û
we tew xaxe vî Aleksey îvanîç Şvabrînî dît? Pore xwe weke
wan qusandiye, li wir rûniştiye û bi wan re vedixwe! Ew cila
xwe ji ave derdixe, bi rastî! Û hûn dizanin, dema min qala
xwarziya xwe û nexweşiye kir, wî bi awurekî wusa ü min nehi¬
rî ku, min got qey kerek e û di ser dile min de çik kir. Le baş
bû ku rastiya we ne da der.

Di ve navbere de di nav denge sermestiya mevanan re,
denge Gerasim î metran hat bihîstin. Mevanan şerab dbcvves-
tin û mere male jî banî jina xwe dikir. Dest û lingen jinika re¬
ben li hev ketin û got:

- Pyotr Andreyîç, naha biçin mala xwe. Ev ciya bi kerî we
naye. Van çapûlgeran vexwarine û bi hewa ketine. Di ve
serxweşiya wan de ku hûn bi nav lepen wan kevin, ew e tişten
nemaye bînin sere we. Bi xatire we Pyotr Andreyîç. Tişte ku
bibe, ji xwe ew e bibe. Xwede me hemiyan sitar bike!

Jina metran ev got û wenda bû. Bi behnek hinekî fere ez
vegeriyam male. Dema ez di rasta qade re derbas dibûm, min
nehirî ku çend başkird li dor dara sepe diçin ten û ji lingen
wan kesen daliqandî potinen wan derdbrin. Bi dijvvarî min
kerba dile xwe hewand. Min dizani bû ku tekilbûyîn jî tu havi-
lekî nake. Di hundure kele de, çapûlger bi vir û wir de dibe-
ziyan û malen efseran dişelandin. Li her devere denge
sermestiya serhildaran dihat bihîstin. Di dawiya davvîn de
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min xwe gihand male. Savelyîç di deve deri de li bende min
bû. Çer ku çav li min ket bi qerîn got:

- Sikir ji Xwede re! Min jî got qey wan çapûlgeran dîsa bi
te girtin, Pyotr Andreyîç! Ma tu dizanî? Wan felbazan tişt bi
me ve ne hiştin; kine, pirtî, ferûfol, me çi heye hemî birin. Le
em çi bikin! Baş e ku wan tu berdaye. Te seroken wan nas
kir, ne wusa ezbenî?

- Na min nas ne kir. Kîbû ew?
- Pyotr Andreyîç, çawa nas nakî malava! Serxweşe ku di

xane de tu xapandî û kürke ji poste kevroşk ji te girt, ma te
ew ji bû- kir? Hej nipûnû bû. Heta ku bişkuvî jî, ma te ne dît
be çavrijiya çawa H xwe dikişand.

Ez tenegehiştim. Le bi rastî jî Pûgaçev bi awakî berbiçav
dişibiya wî rebere min î roja pûke. Edî hişe min di ber de çû
ku Pûgaçev, ew meriva bi xwe bû. Û ez naha tegehiştim ku wî
cima ez bexişandim. Min biveta jî û neveta jî, li hemberî van
bûyeran û van pewendiyen wan yen seyr, ez behitî dimam;
kurkekî piçûk î ku li pexasekî diyarî dibe, min ji daliqandine
difiütîne; serxweşekî ku re dukute û xan bi xan diğere, naha
kelan dixe bin desthilatiya xwe., û welatekîji binî de dihejîne!

Savelyîçe ku dine li ser gera xwe, ew li ser xwî ye xwe ye,
pirsî û got:

- Ma te şîv ne dixwar, ezbenî? Xuyaye di male de tiştek jî
tüne, le ez e dîsa jî binerim û tiştekî peyda bikim.

Dema ku bi tene mam, ez noqî ramanan bûm. Min â çi bi¬
kira? Kela ku naha ketiye deste vî çapûlgerî, ez te de bimî-
nim, an ez jî bidim pey refe wî î diz? Ji bo efserekî kemasiyek
mezin bû ev. Di ve rewşa dijwar de vatiniya min wusa dest
dida ku li kîjan quncike vvelet bikari bim ez bi kertir bim, dive
ez li wir bim... Le evîna min, min mecbur dike ku ez li ba Ma¬
rya îvanovnaye bimînim, we bi tene nehelim û bibim paşmere
we. Ev diltenikiyek wusa bû ku ne dihat şikandin jî. Min baş
dizani bû ku ev serhildana e zede nedome, le xeternakiya ku
Marya îvanovna te de bû, dîsa jî huştu li min xwar dikir.

Di ve navbere de kazakek bi bez kete hundur, ramanen
min nîvçe hişt û ji min re got:
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- Çare me î mezin te divet.
Ji bo ku ve fermana «Çar î mezin» bi cî binim, di rabûna

xwe de min pirsî:
- Li kudere ye?
Kazak bersiv da û got:
- Li mala fermander e. Pişti nîvro efendiye me çû serşoke û

naha behna xwe vedike. Bele ezbenî, ji hertiştî jî diyar e ku
efendiye me, merivekî mezin e. Li ser navroje bi tena sere
xwe du çelen berazen sorkirî daqultandiye xware. Serşok jî
wusa daye germandin ku Taraş Kûroçkîn li mirine bûye, şalik
daye dest Fomka BAcvayev, bi dijwarî xwe havetiye der û di cî
de xeriqiye. Bi satilan ava sar bi ser de kirine û dûre hatiye
ser xwe. Ere ere, ev hemû îşaren girîng in... Dibejin ku di ser¬
şoke de rengen Çariya xwe jî daye xuyakirin; li aliyekî sînge
wî bi qasî meziniya penc kapîkan başokekî duserî û H aliye
din jî portra wî bi xwe hebûye...

Beyî ku ez tekili qisedana kazak bim, bi wî re ez ketim riya
mala fermander. Di re de ez ketim ramana hevdîtina xwe û
Pûgaçev, gelo ew e çi bibûya û çawa biqediya. Ev rastiyek
berçav e ku we çaxe dile min hildavet.

Dema ku min xwe gihand peş mala fermander, dine li tarî-
bûne bû. Dara sepe bi qurbanen xwe ve reş û xemgm dixuya.
Laşe Vasîlîsa Yegorovnaya reben hej U jera pelika kevirîn li
erde direjkirî bû û U wir du kazakan nîgehbanî dikirin. Kaza¬
ke ku hati bû pey min, çû hundur ku hatina min bide zanîn.
Dûre tavile vegeriya, ew oda ku rojeke bere min û Marya îva¬
novnaye bi xweşî te de xatir ji hev xwesti bû, ez birim wir.

Ez li bergehek nepayî rast hatim. Li ser maseke sermez
hati bû raxistin, bi şûşe û piyalan hati bû xemilandin. Li dora
we jî Pûgaçev û ji rîsipîyen kazakan bi qasî deh hevalbenden
wî, bi kolozen bilind û qutiken xwe yen rengoreng rûnişti
bûn. Diyar bû ku pir vexwari bûn. Ruyen hemiyan sor bû bûn
û çav le dibiriqîn. Di nav wan de ne Şvabrîn û ne jî grûhbane
me i kazak hebûn -ango ew caşen me.

Dema ku Pûgaçev çav li min ket:
- Wey, hûn bi xer û xweşî hatin, ezbenî! got. We serbilindî-
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- Wey, hûn bi xer û xweşî hatin, ezbenî! got. We serbilindî-
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yek da me, fermo danişin!
Hevalbenden wî xwe dan hev û ji bo min cî çekirin. Li he-

leke mase min bedeng xwe da erde. Li tenişta min, xortekî
kazakî î bi destûpe û lihevhatî ji bo min pîyalek votka dagirt,
le min tew deste xwe jî pe ne kir. Bi baldarî min li ve civata
dora xwe nehirî. Pûgaçev li hela serî rûnişti bû, enîşka xwe
dabû ser mase, lepe xwe i gir siparti bû argûşa xwe ya bi riye
reş. Tûka wî xweş û serçave wî lihevhatî bû. Tew jî dirûve kû-
vîtiye pe ne diket. Serî gave dizivirî ser merivekî li keleka xwe
û pe re dipeyivî. Wî, ev meriv î li dor pencesalî; carina bi
«Kont», carina bi «Tîmofeyîç» û carina jîbi «Apo» dinavand.
Danûstendina wan hemiyan jî bi hev re wek hevalî bû û tu gi-
rameke taybetî peşanî seroke xwe ne dikirin. Axaftina wan li
ser herişa ve sibe, serketina serhildane û li ser tevgeren rojen
peş bû. Her kesî pesne xwe dida, dîtinen xwe peşniyar dikir û
li hemberî Pûgaçev bi rihetî dipeyivîn. Û bi peşniyaren ve
komita leşgeriya seyr, biryar hat girtin ku bavejin ser Oren¬
bûrge. Pir ne ma bû ku ev tevgera beronî ew e bi serketinek
xirab bihata pesinandin!? Biryar hat girtin ku ew e sibetire te-
kevin re.

Pûgaçev:
- Birakno, got; naha jî beriya ku em tekevin xewe, ew sitra¬

na ku ez pirtirîn je hez dikim, em bi hev re bibejin. Çûmakov!
Dest pe bike!

Ew xorte kazak î ku li tenişta min rûnişti bû, bi dengekî zi-
rav dest bi serhevvakek kelekvanen Volgaye kir. Û yen mayijî
hemiyan pe re gotin:

Dayika min daristana şîn, meke xuşîn
Bihile bila bifikire evxorti dilir
Ez i sibi derkevim hafa Çar,
dadpirsi heri dijwar
Ew i bipirseyek biyek, bavi me i Çar:
Bibijexorto, ca bibije gundî
Bi ki re çûy şilandin û ribiriyi
Aya te gelek hebûn heval û hevri?
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Ez ijî bibijim: Ey bavi me i Çar
Ez iji te re yek biyek bibim rastiyi.
Min çar hevalbend hebûn:
Şeva reş û tari bû, hevali min îyekem.
Xençera berpişta min bû, yi duyem
Hevali min îsiyem, hespi min îkehil bû
Min hebû kevanek şidiyayî û tîrin wi
Ji min re bûn mizgîndar û hevali çarem.
Wi çaxi ew e bibeje bavi me i Çan
Xorti gundî aferin ji bo te
Evjîr û destsivikiya te
Baş dixuye ji dev û zimani te
Ji bo vi yeki ye ku ez
Avahiyek bilind û berz
Ji du sitûn û mertegekî (dara sipi)
Wekxelat li ve qada hember
Didim çikirin ji bo te ez.

Bandora ku ve sitrana geleriya dilşewat li ser min danî, ne
gengaz e ku ez bi lev bikim. Ev sitrana li ser dara sepe, ji deve
merivekî ku ew e bete dardekirin dihat gotin. Dengbejan bi
ruye xwe yen dilsoz, bi denge xwe yen xweş û bi peyven xwe
yen xemgîn ev sitrana bi awakî dilşewat digotin. Û ve yeke jî
yekcar pejnen helbastvaniye didewusand hundure dile min.

Mevanan her yekî piyalek din jî bi ser xwe de kirin, ji ser
mase rabûn û xatir ji Pûgaçev xwestin. Rabûm ku ez jî wek
wan bikim, le Pûgaçev ji min re got:

- Danişe, ca danişe! Min dive ez bi te re bipeyivim.
Em bi tene man. Bi qasekî em bedeng rûniştin. Pûgaçev

her zîq li min dinerî û di ve navbere de jî carna çave xwe î
çepe bi xwiye xwe i zexel û nebaş dişikand. Dûre ji nişka ve
kenekî pe girt. Ewqas ji dil dikeniya ku be dile xwe ez jî pe re
keniyam.

- Ezbenî! got, li xwe dayne, dema ku balbasen min xeleka
ben havetin hustuye te, ji tirsan zirav li te qetiya, ne wusa? Ku

84

Ez ijî bibijim: Ey bavi me i Çar
Ez iji te re yek biyek bibim rastiyi.
Min çar hevalbend hebûn:
Şeva reş û tari bû, hevali min îyekem.
Xençera berpişta min bû, yi duyem
Hevali min îsiyem, hespi min îkehil bû
Min hebû kevanek şidiyayî û tîrin wi
Ji min re bûn mizgîndar û hevali çarem.
Wi çaxi ew e bibeje bavi me i Çan
Xorti gundî aferin ji bo te
Evjîr û destsivikiya te
Baş dixuye ji dev û zimani te
Ji bo vi yeki ye ku ez
Avahiyek bilind û berz
Ji du sitûn û mertegekî (dara sipi)
Wekxelat li ve qada hember
Didim çikirin ji bo te ez.

Bandora ku ve sitrana geleriya dilşewat li ser min danî, ne
gengaz e ku ez bi lev bikim. Ev sitrana li ser dara sepe, ji deve
merivekî ku ew e bete dardekirin dihat gotin. Dengbejan bi
ruye xwe yen dilsoz, bi denge xwe yen xweş û bi peyven xwe
yen xemgîn ev sitrana bi awakî dilşewat digotin. Û ve yeke jî
yekcar pejnen helbastvaniye didewusand hundure dile min.

Mevanan her yekî piyalek din jî bi ser xwe de kirin, ji ser
mase rabûn û xatir ji Pûgaçev xwestin. Rabûm ku ez jî wek
wan bikim, le Pûgaçev ji min re got:

- Danişe, ca danişe! Min dive ez bi te re bipeyivim.
Em bi tene man. Bi qasekî em bedeng rûniştin. Pûgaçev

her zîq li min dinerî û di ve navbere de jî carna çave xwe î
çepe bi xwiye xwe i zexel û nebaş dişikand. Dûre ji nişka ve
kenekî pe girt. Ewqas ji dil dikeniya ku be dile xwe ez jî pe re
keniyam.

- Ezbenî! got, li xwe dayne, dema ku balbasen min xeleka
ben havetin hustuye te, ji tirsan zirav li te qetiya, ne wusa? Ku

84



ne ji xulame te buya, naha tu bi dara sepe ve daliqandî bûy.
Min tavile ew hulhuliya nas kir. De ka bibeje ezbenî, ma qet
te bawer dikir ew merive ku we şeve heta xane re peşanî te
kir, Çar î mezin bi xwe be? (Bi ve gotina xwe re quretî û wer-
sirî li xwe xuya kir.) Li hemberî min tu gelekî tav/anbar î, le
dema ez ji neyaren xwe direviyam û min xwe diveşart, te
çeyiyek bi min kiri bû. Û ji bo xatire we jî, min tu bexişand.
Ca tu bisekine! Ev hej ne tiştek e. Ez careke li ser texte xwe
cî bigirem, we çaxe tu e bibînî ca ez e çi yadigariyan peşkeşi
te bikim! Ka tu söze didî min ku tu e bi bîrûbawerî ji min re
kar bikî?

Ev pirsa seroke çapûlgeran û dilpetiya wî ewqas bi min ko¬
mik hat ku, be dil pişirîneke bi min girt.

Pûgaçev mirûze xwe tirş kir û got:
- Tu çi dipişirî? Na xwe, tu bawer nakî ku ez Çar î mezin

im? Rast bibeje!
Sere min tevlihev bû. Çarîtiya çîprûtekî min nikari bû bipe-

jiranda. Tiştekî wusa tirsonekîyek gunehkar bû, li gor min. Û
ne tiştekî baqilî jî bû, ku min li nav çave wî bineriya û je re bi-
gota; tu derewînek î. Ev jî xwehavetina nava eğir bû. Di bin
dara sepe de, li ber çaven xelke ew tişte ku min e ji hers û
kerba xwe bigota, aniha bi min wek pexasiyek vikûvala dihat.
Min nizani bû ku ez çi bibejim. Bi mirûzekî tirş Pûgaçev hej li
bende bersiva min bû. Di dawiya dawîn de, (û niha jî dema
ku ez we gave bi bîr tînim, sere min ji ber bilind dibe) pejna
vatiniye, di min de giraniya xwe danî ser qelsiya merivatiya
min. Min bersiva Pûgaçev da û got:

- Binere, ez e fikren xwe ji te re vekirî bibejim. Naha tu bi
xwe bibeje, ma ez dikarim te wek Çar bihevvîhim? Tu merive¬
kî baqil î, tu e tavile te derxî ku ez durûtiya dikim.

- Baş e, le ez kî me we çaxe?
- Xwede dizane be tu kî ye, le ku tu ji min bipirsî, tu lîsti-

kek mezin dileyizî.
Pûgaçev weha bi awurekî li min nehirî.
- Ango, naha tu bawer nakî ku ez Çar Pyotr Feodorovîç

im? Baş e bila wusa be. Le ma ne bi dare ço ye? Ma Grişka
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Otrepyev(*) jî careke wek Çar desthilatî ne xist deste xwe? Li
ser min tu çi difıkirî bifikire, le min bernede. Çi hewce ye ku
tu poze xwe di tişten din re dikî? Hefsar di deste ke de be,
hesp jî ye wî e. Tu min bihevvîne, ji bo min bi dilûcan kar
bike; ez e te bikim mereşal jî û prens jî. Hi, ka tu çi dibejî?

Bi kin û kurtî:
-Na, min göte. Ji bûyina xwe de ez malmezin im, û ji bo

Çarîça diya me, min sond xwariye. Ez nikarim te bihewînim.
Bi rastî jî ku te dive tu çeyiyekî bi min bikî, min berde ez bi¬
çim Orenbûrge.

Pûgaçev hinekî li ser fikirî û dûre:
- Baş e, got. Ez te berdim. Le tu söze didî min ku tu e li dijî

min şer nekî?
Min bersiva wî da û got:
- Ez çawa dikarim sozek wusa bidim te? Tu bi xwe jî dizanî

ku ev ne bi deste min e. Ku fermane bidine min û bibejin biçe
peş wî, ez e derkevim peşiya te. Tiştekî din î ku bete kirin
nîne. Tu bi xwe jî serok î, ma tu naxwazî ku merive te bi ya te
bikin? Ew vatiniya ku dane min, ma ez ne berpirsiyare bicflıa-
nîna we me? Sere min li ber te xwar e. Ku tu min berdî, mala
te ava; le ku tu min bi dar de bikî, edî tu Xwede. Naha tişte
ku ez rastirîn dizenim, min ji te re got.

Ji ve dilpakiya min sere Pûgaçev tevlihev bû bû. Deste xwe
li pişta min da û got:

- Baş e, bila fena te be. Tu û lingen xwe. Te kudere divet
biçe û te çi divet bike. Sibe were, xatir ji min bixwaze. Naha
rabe biçe û bixewe, ji xwe xew ketiye çaven min jî.

(*) Ji malmezinan,yekî bi navi Borîs Gûdonov, pişti mirina
Cari ûris îvan îKambax, lavvi mjîdabû kuştin û desthilatî girti
bû desti xwe. Li bi navi Grîşka Otrepyev metranekîxort, ez Dî-
mîtriyi lavvi îvan îKambax im, got bi vî awayî li Lehîstani me¬
riv li dora xwe berhev kirin, dûre hajot ser Ûristani û desthilatî
saleke (1605 - 1606) di dest de ma. Paşîngi bi destin malmezi-
nin ûris ti kuştin û navi Wî di dîroka ûris de bi «Dîmîtriyi Çar i
deremn» ti zanîn.

86

Otrepyev(*) jî careke wek Çar desthilatî ne xist deste xwe? Li
ser min tu çi difıkirî bifikire, le min bernede. Çi hewce ye ku
tu poze xwe di tişten din re dikî? Hefsar di deste ke de be,
hesp jî ye wî e. Tu min bihevvîne, ji bo min bi dilûcan kar
bike; ez e te bikim mereşal jî û prens jî. Hi, ka tu çi dibejî?

Bi kin û kurtî:
-Na, min göte. Ji bûyina xwe de ez malmezin im, û ji bo

Çarîça diya me, min sond xwariye. Ez nikarim te bihewînim.
Bi rastî jî ku te dive tu çeyiyekî bi min bikî, min berde ez bi¬
çim Orenbûrge.

Pûgaçev hinekî li ser fikirî û dûre:
- Baş e, got. Ez te berdim. Le tu söze didî min ku tu e li dijî

min şer nekî?
Min bersiva wî da û got:
- Ez çawa dikarim sozek wusa bidim te? Tu bi xwe jî dizanî

ku ev ne bi deste min e. Ku fermane bidine min û bibejin biçe
peş wî, ez e derkevim peşiya te. Tiştekî din î ku bete kirin
nîne. Tu bi xwe jî serok î, ma tu naxwazî ku merive te bi ya te
bikin? Ew vatiniya ku dane min, ma ez ne berpirsiyare bicflıa-
nîna we me? Sere min li ber te xwar e. Ku tu min berdî, mala
te ava; le ku tu min bi dar de bikî, edî tu Xwede. Naha tişte
ku ez rastirîn dizenim, min ji te re got.

Ji ve dilpakiya min sere Pûgaçev tevlihev bû bû. Deste xwe
li pişta min da û got:

- Baş e, bila fena te be. Tu û lingen xwe. Te kudere divet
biçe û te çi divet bike. Sibe were, xatir ji min bixwaze. Naha
rabe biçe û bixewe, ji xwe xew ketiye çaven min jî.

(*) Ji malmezinan,yekî bi navi Borîs Gûdonov, pişti mirina
Cari ûris îvan îKambax, lavvi mjîdabû kuştin û desthilatî girti
bû desti xwe. Li bi navi Grîşka Otrepyev metranekîxort, ez Dî-
mîtriyi lavvi îvan îKambax im, got bi vî awayî li Lehîstani me¬
riv li dora xwe berhev kirin, dûre hajot ser Ûristani û desthilatî
saleke (1605 - 1606) di dest de ma. Paşîngi bi destin malmezi-
nin ûris ti kuştin û navi Wî di dîroka ûris de bi «Dîmîtriyi Çar i
deremn» ti zanîn.

86



Ez ji Pûgaçev qetiyam û derketim kuçe. Şevek ker û hişke-
sar bû. Ronahiya heyv û histerikan daketi bû ser dara sepe û
rohnî dikir.

Di kele de hemû lampe teviya bûn û her dever bi beden-
giye nixumî bû. Tene di pencera meyxane re tîrejek diçûrûskî
û qîrewîra meyxoşen derengketî dihat bihîstin. Min çare
weha bala xwe da mala metran, berbayen pencere û dere
hevvşe kîp hati bûn qufilandin. Wir jî di nav bedengiyek ker
debû.

Dema ku ez hatim mala xwe, ji ve derengketina min Save¬
lyîç tetincanî duxuya. Piştî ku xebera azadiya min bihîst, heta
ku tu bive kefxweş bû. Bi gunehweşîn û dengekî bilind:

-Sikir ji te re Xwede! got. Sibe zû em ji kele derkevin, ling¬
en xwe rakin û heta ku di me de heye em dûr biçin. Pyotr
Andreyîç, ji bo te min hinek xwarin germandi bû. Naha
zike xwe ter bike û mîna ku tu di paş pişta Hz. îsa de bî, heta
sibe li ser piste rakeve.

Min şîreta pîremer bi cî hanî. Piştî ku min bi dilxwazî şîva
xwe xwar, bi westiyanek herawayî, min xwe li ser erde rûtûre-
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-IX-

JIHEVDÛRKETIN

Ax, dîyina vvîruyi te
Çi şirin bû xweşika min,
Liji mirini jîxirabtir e
Evjihevdûrketina!...

«Heraskov»

Sibe zû ez bi denge trampetan şiyar bûm. Ez derketim û
çûm rasta qade. Ew qurbane doyîn hej bi dara sepe ve darde-
kirî bûn û meriven Pûgaçev li ber keti bûn reze jî. Kazak li
hespen xwe siwar bû bûn û leşgeren peya jî çeken xwe gireda
bûn. Ala li ba dikelin. Çend topen ku ya me jî di nav de bû, li
ser duruşken textîn hati bûn bicîkirin. Hemû rûniştemanen
kele li wir civiya bûn û li bende derketina Çare derevvîn bûn.
Li ber dere mala fermander kazakekî bi devgema hespekî
sipî û xweşik î kirgizî girti bû. Min çave xwe li İaşe Vasflîsa
Yegorovnaye gerand. Hinekî ber bi aliyekî kişandi bûn û he-
sirek nbcumandi bûn ser. Di dawiya dawîn de Pûgaçev ji
hundur derket der. Xelke kum û kolozen xwe ji sere xwe ki¬
rin. Pûgaçev li ser pelika kevirîn dawestiya û silav li hemûyan
kir. Ji rîsipiyen kazakan yekî kîsekî tije pere sifirîn direjî wî
kir. Pûgaçev deste xwe te de kir û mist bi mist pere di ser xel-
ke de reşand. Û xelke bi qerîn û hewar xwe havetin ser pe-
ran. Di ve navbere de birindar jî çebûn. Paşmeren Pûgaçev H

dor wî civiya bûn. Şvabrîn jî di nava wan de bû. Awuren me
bi hev ketin û wî dilverişiya li ruye min xwendi bû. Û loma bi
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neyariyek rastkîno û bi piçûkdiyrnek qastkîno bere xwe zivi-
rand. Di nav koma merivan de çer ku Pûgaçev çav li min ket,
sere xwe ji min re leqand, ez banî cem xwe kirim û:

- Guhdar bike, got; naha tekeve riya Orenbûrge. Ji ostan-
dar û hemû generalan re bibeje, bila heta heftekî li bende ha-
tina min bin. Şîretan li wan bike ku bila bi dilovanî û
guhnermiya zarokekî bergitî min ben. An ne, ez e hemûyan bi
dar de bikim. Riya we vekirî be, ezbenî!

Dûre zivirî ser xelke, Şvabrîn peşanî wan kir û got:
- Zaroken min! Ji vir û pe ve fermandare we î nû ev e. Ji

gotinen wî dernekevin. Li hemberî min, ew berpirsiyare we û
kele ye.

Dema ku min ev peyivana bihîst, xwîn dawerivî çaven min.
Şvabrîn e biba fermandare kele! Marya îvanovna e biketa bin
desthilatiya wî! Xwedeyo, keçika reben e çi bikira, di ve rew-
şe de? Pûgaçev ji pelikan daket xware. Hespe wî hanin. Beyî
alîkariya wan kazakan ku dixwestin alîkariya wî bikin, Pûga¬
çev di carekî de xwe havet ser zîn.

Di we gave de min dît ku Savelyîç di nava kome de ber bi
Pûgaçev çû û kaxizek direjî wî kir. Min hay je tunebû ku çi bû
û ew e çi bibûya.

Pûgaçev bi livek pozbilindî:
- Ev çi ye? got.
Savelyîç bersivand û got:
- Bixwîne, tu e tebigehijî.
Pûgaçev kaxez girt, bi livek hersbûyî dûr û direj ew di ber

çav re derbas kir. Dûre got:
- Te ewqas tevlihev nivisiye ku bi çave xwe yen ronî jî min

tiştek ji hev dernexist. Ka sernivismende min li kudere ye?
Xortekî bi üniforma sercoxî bi lez ber bi Pûgaçev çû. Çare

derewîn kaxez direjî wî kir û got:
- Bi dengekî bilind bixwîne.
Aya lalaya min ji Pûgaçev re çi nivisi bû? Ji dilpekîye cî ne

diket min. Sernivismend bi dengekî bilind dest bi x\vendine
kir:

«Du kirasen şeve, yekî bemboyî û yekî ji hevrişime xetxetî:
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Şeş rûbil.»
Pûgaçev mirûze xwe tirş kir û got:
- Ev çi ye?
Beyî ku Savelyîç li xwe bigire, bersivand û:
- Ku we dive, bila bidomîne, got.
Sernivismend domand:
«Ji çûxaye tenik unîformek kesk: Heft rûbil. Pantolekî ji

çûxaye sipî: Penc rûbil. Ji kitane Holandî duwanzde qutik;
tev bişkoven zendan: Deh rûbil. Destikekî çaye, tev qutiya
we: Du rûbil û nîv...»

Pûgaçev:
- Ev çi peyv in! got û xwendina sernivismende xwe biri.

Min çi ji qutî, pantol û bişkoven zendan e?
Xwezî di ber Savelyîç de ma û kir ku je re kat bike:
- Bave me î xoşewîst! Wek ku hûn jî dibinin, ev lîsta tişten

efendiye min e ku çapûlgeran dizine.
Pûgaçev bi gefxwarin pirsî û got:
- Tu qala kîjan çapûlgeran dikî?
Savelyîç:
- Biborin, bave me, got. Ziman li min xelet geriya. Ji min

hers nebe. Meriven te ne çapûlger in, le dîsa jî wan ev tiştana
birin. Zevî be zîwan nabe. Destûre bidin bila heta dawiye bix-
wîhe.

Pûgaçev ji serivismende xwe re:
- Heta dawiye bixwîne! got.
Sernivismend domand:
«Yek ji çît û yek jî ji fasûn e pemboyî, du lihef: Çar rûbil.

Çaketekî sor î bi poste rovî: Çel rûbil. Û ya davvîn jî ew kürke
ji poste kevroşk î ku me dabû efendî û desthilate xwe î mezin:
Panzdeh rûbil.»

Çflc ji ber çaven Pûgaçev firiyan û bi hers qeriya û:
- Ev çi gotin in! got.
Bi rastî jî ez gelek tirsiyam ku ew e çi bi sere vî pîremere

reben de bihata. Xwest ku binek tiştne din kat bike, le Pûga¬
çev peyva wî biri. Ji dest sernivismend kaxiz girt, havet ser
çave Savelyîç û bi qerin got.
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- Tu çer diwerî bi van derewan min biawiqînî?' Hulhuliye
gej! Çiqas guneh in, hatine şelandin! Ji bo min û meriven
min, dive tu li dare dine bani Xwede bikî ku me tu û efendiye
te li keleka ew yen din bi dar de ne kir. Xerifî! Kürke ji poste
kevroşik, ere! Ez e naha ji poste kevroşik kurkekî bidime te,
kero! Te dive ku ez li vir te bidim gurandin û ji te re kurkekî
je bidim çekirin?

Savelyîç bersiv da û:
- Hustuye min li ber we xwar e, got. Le ez tene fermanbe-

rek im û berpirsiyariya tişten efendiye min li ser min e.
Wusa xuya bû ku Pûgaçev li ser hela xwe ya başiye şiyar bû

bû. Sere hespa xwe vegerand û beyî ku peyvek ji dev derkeve,
hajot û çû. Şvabrîn û rîsipiyen kazakan dan pey wî. Meriven
wî bi rekûpekî ji kele derketin. Xelke dan pey Pûgaçev ku wî
bi re kin. Ez û Savelyîç, em herdu tene li rasta qade man. La¬
laya min lîsta xwe girti bû deste xwe û bi xemgînî le dineri.

Piştî ku dîti bû navîna min û Pûgaçev xweş e, xwesti bû viya
bi kar bine. Le bi ser ne keti bû. Ji ber ve jîriya wî ya beker,
min peyv li ruye wî xistin le kene min jî ne disekinî.

Savelyîç:
- Bikene Pyotr Andreyîç, tu bikene ezbenî! got. Em biner¬

in be dema ku em hertiştî ji nû ve bikirin jî, tu e bikenî an ne?
Bi lez ez ketim riya mala metran ku biçim Marya îvanov¬

naye bibînim. Jina metran bi nûçekek xemgîn bergitî min hat.
Bi şev agire Marya îvanovnaye zede bû bû. Naha jî behiş keti
bû û her pesta digot. Jina metran ez birim oda we. Hedflca ez
çûm ber lihefa we. Di nava rojeke de serçave we ewqas guhe-
rî bû ku, ji tirsan pir ne ma bû zirav li min biqetiya. We ez nas
ne kirim. Heta demek direj jî ez li ber sere we sekinim. Ji bo
dilxweşiya min, Gerasîm î metran û jina wî tiştina digotin, le
ez bawer im ku min tew guhdariya wan jî ne dikir. Ez di nava
ramanen behevî de digevizîm. Her ku ez li ser revvşa ve keçi-
ka rebena bexwedî û sevviya ku ew e bi tena sere xwe di nava
lepen serhildaran bebext de bimana, difikirîm û ji heleke ve
jî behezî û beçariya xwe ez difıkirîm; xwîn dadiwerivî çaven
min. Le tew hebûna Şvabrîn, wî yekcar sere min tevlihevî kiri
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bû. Ev merive ku bi fermana Çare derewîn desthilatiya kele
xisti bû deste xwe, ji zû de keçika reben xisti bû çave xwe û
hertişt jî ji wî dihat payın. Min e çi bikira? Bi çi awayî min e
bikari buya alîkariya Marya îvanovnaye bikira? Çawa min e
bikari buya ew ji nava lepe Şvabrîne xwînrij bifilitanda? Tene
reyek hebû. Min biryara xwe da ku ez bere xwe bidim Oren¬
bûrge, heta ku ji deste me be, gaveke zûtir em kela Belogor-
ske rizgar bikin. Min xatir ji metran û Akûlîna Pamfflovnaye
xwest. Ev ciwankeça ku min edî wek jina xwe dizanî bû, min
sipart bexte wan. Dûre min rahişt deste ve keçika reben, maç
kir û hesren çaven min di ser de rijiyan.

Jina metran di rekirina min de:
- Xwehafiz Pyotr Andreyîç, got. Xwehafiz! Min hevî heye

ku em e di rojen xweştir de hevdu bibînin. Me ji bû- ne kin.
Heta ji deste we te, ji me re binivîsin! Ku hûn jî nebin, ev Ma¬
rya îvanovna reben, ew e çiqasî bekes û bexwedî bimîne!

Ez derketim rasta qade û bi qasekî sekinim. Min çavek U

dara sepe gerand. Xwar bûm û min silavek le kir. Dûre ji kele
derketim, ez û Savelyîçe ku ji min ne diqetiya, em bi hev re
ketin riya Orenbûrge.

Bi ramanen kwîr ez dimeşiyam. Ji nişka ve denge nalen
hespan ji paş ve hat. Ez li paş xwe zivirîm, min dît ku kazake-
kî siwarî bi devgema hespekî vala i kirgizî jî girtî, ji dûr ve bi
tevildûman te û ji heleke ve jî dest û piye xwe li me dileqand.
Ez rawestiyam û min nehirî ku ev grûhbane me î kazak e.
Heta ba min hat, ji hespa xwe daket, devgema hespe vala di¬
rejî min kir û got:

- Efendiye me! Bave me hespekî û kürke li navpiye xwe
bexşîwe dike. (Kurkekî ji poste miye bi zîn ve giredayîbû.) Û
wekî din jî (Di ve navbere de grûhban peyv di deve xwe de
cût) pençe kapîk bexşî... we kiri bû, le... min ew di re de
ewk... kirin... wenda kirin. Li min biborin.

Savelyîç di bin çavan re le nehirî û got:
- Ango te ew wenda kirin, ere? Le ew çi ye di pistine te de

dike şingeşing? Beşeref!
Beyî ku grûhban tew li xwe dayne, bersiv da û got:
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- Ka di paşila min de çi dike şingeşing, pîremer? Ew şinge-
şinga devgema hespe ye, ne ya pere ye!

Min:
- Baş e, baş e! got û peyivîna wan biri. Ew kese ku tu şandı,

gelek silav û sipasiyen min le bike. Ew pere ku te di re de
wenda kirine jî, bike ku tu di vegere de bibîhî. Tu e ji xwe re
pe votkaye vexwî.

Merik sere hespa xwe zivirand û got.
- Ez gelek sipas dikim efendiyS me. Heta mirine ez e ji bo

we banî Xwede bikim.
Bi van gotinen xwe re destekî xwe da ser sînge xwe, hespa

xwe rakir çargaviya, di nava tevildûmane de ber bi kele wen-
da bû û çû. Min kürk li xwe kir, ü ser zîn min cî da xwe û Sa¬
velyîç jî havet paş xwe.

Pîremer:
- Binere, tu dibînî Pyotr Andreyîç efendî; daxwaznama ku

min da wî felbazî, li avare ne çû. Xuyaye, dizek li ber xwe ket.
Gerçî ne ev hespe yexte î başkirdî û ne jî ev kürk î ji poste
miye, bi qasî nîve wan tişten me yen ku çapûlgeran dizîn û ew
tişten ku te bexş kirin, bi rûmet e. Le dîsa jî bi ker ten. Ji be¬
razan meriv çi bi dest bbrîne, baş e.
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-X-

DORGIRTINA LI KELE

Li seri çiya û zozanan danî konixwe i leşgerî
Wek teyri eyloji bilindciyan de nihiri
Newalin kvvîrdane kolan lipiştî sengeran
Veşartin çekin xwe bo hirişa ivari, li ser bajir.

«Heraskov»

Dema me nezikayî li Orenbûrge kir, em rastî komek girtiy-
en kele hatin. Sere wan kurkurî bûn û şivedare balbasan ber-
geha ruye wan guherti bû. Di bin raçaviya leşgeren kele de, di
avahiya sengeraran de kar dikirin. Hinekan senger dikolan û
hinekan jî ew kevir û xweUya ku ji kortikan derdiket, bi teşke-
ran dikeşandin. Li çekxane, dîwarlekeran bi kerpîçan benda
bajer çedikirin. Nîgehbanan em li ber dere kele sekinandin û
şinasname me xwestin. Çer ku grûhban tegehîştin ez ji kela
Belogorske hatime, rasterast ez birim mala general.

General li nav bexçe bû. Li daren xwe yen sevan -yen ku ji
pelen baye payize rût bû bûn- dinehirî, bi alîkariya baxçevane
xwe î pîr hedî hedî girişe bi kapol le dipeça. Xweşî, saxî û
şadî ji ruye wî dibarî. Ji hatina min kefxweş bû. Ew kambax-
bûyeren ku min bi çaven xwe dîti bû, tavile xwest ku ez je re
kat bikim. Min yek bi yek hertişt je re kat kir. Pîremer ji hele-
kî ve ji dil guhdariya min dikir û ji heleke ve jî güîdaren hişk
rewane dikir.

Piştî ku min dawiya çîroka xwe ya xemgîn hani:
- Mîronove reben! got. Gelek heyf bû, gelek! Efserekî heja
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bû. Mîronov xatûn jî jineke gelek delal bû û ji dagirtina »ya¬
ran re di ser we re jin tunebûn, bi rastî! Le Maşa... keça kapî¬
tan, ew çawa bû?

Min bersivand û got ew li kele di bin sitariya jina metran
de ye.

Generel bi dilşewatî:
- Wax, wax wax! got. Ev gelek xirab e! Bawerî bi paş û peşe

wan çapûlgeran nabe. Keçika reben e li wir çi bike?
Min bersiv daye û got; kela Belogorske ji vir ne dûr e, ji bo

xelasiya Belogorskiyen reben, hevîdar im ku hûn e di demek
kurt de ordiyeke bişînin.

Generel bi şik sere xwe hejand û:
- Ca em binerin got. Em e dûre li ser viya bipeyivin. Min

dive hûn werin ba min û kasikek çay vexun. Komita şewra şer
e îro li mala me bicivin. Hûn e jî bikari bin di ware Pûgaçeve
çapûlger û meriven wî de, me ji rastiye haydar bikin. Baş e,
naha biçin û heta we çaxe hinekî behna xwe bigirin.

Ew mala ku ez e le bimama, Savelyîç raxisti bû jî. Ez çûm
wir û H bende we wexta diyar sekinim. Betewate min saeta çi¬
vine dipa. Ev civîna, civînek wusa bû ku dikari bû bandorek
mezin li jiyana min bikira. Xwendevan naha baş tegehîştiye
ku di we wexta bûyina çivine de ez dereng ne mame û min
tavile xwe gihandiye wir.

Ji karinenden bajer yek, tew ji bere de hati bû wir. Ku ez
ne xelet bim, şefe gumruke bû ev. Pîremerdekî goştîn û rûçi-
ke wî sorikî bû. Ji şîfone bi zirîç, xeftanek li nav piye wî bû.
Pirs bi pirs ez hanim ser îvan Kûzmiç û xwest ku ez kat bikim
ka be çi bi sere wî de hat. Li gor gotina wî, mervatiya vaftîziye
di navîna wî û îvan Kûzmîç de hebûye. Min dest bi kaıkirine
kir, le serî çare wî bi pirsen xwe yen hûr û baqilane peyven
min dibirî. Her çiqas ev diyariya nezaniya wî ya hunera şer ba
jî, bi kemanî dida xuyakirin ku ji bûyina xwe de merivekî baq-
il û zîrek e. Di ve navbere de ji komita şewra şer, ew enda-
men din jî hatin. Ji bilî generel di nava wan de kesekî leşgerî
tunebû. Piştî ku wan tiye xwe girtin û ji her yekî wan re kasi¬
kek çay hate danîn, generel dest pe kir ji ser û ber ve û bi zi-
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manekî vekirî, pirsgirek ji wan re kat kir û peyven xwe weha
qedand:

- Gelî efendiyan! Û naha jî dive em biryareke bistînin ka
em e h hemberî herişen van serhildaran xwe biparezin, an em
e herişe bibin ser wan. Herdu babet jî li gor xwe aliyen wan
yen baş û xirab hene. Herişkirin, heviyeke mezin e ku meriv
di demeke kurt de bi ser neyare xwe bikeve. Ut xweparastin,
ewletir û kemxetertir e... Naha em li gor redare, ji pirpirka
herî piçûk dest pe bikin û dengan berhev bikin. (Di ve navbe¬
re de bere xwe bi min de kir.) Sutvan efendî, ji kerema xwe re
dîtinen xwe bibejin!

Ez rabûm ser xwe û min berî bi kurtî qala Pûgaçev û ça¬
pûlgeran wî kir. Û min tu şik li ser wan ne hişt ku seroke ça¬
pûlgeran, ew e nikari be li hember ordîyek rekûpek rabeste.

Xweş diyar bû ku hemû karmend ji ve dîtina min ne xweş
bûn. Wan, ev wek naşîtî û xwîngermiya xortekî didîtin. Denge
pinepina wan bilind bû û min bi guhe xwe jî bihîst ku ji wan
yekî bi dengekî nîvçe got; «Bence şîr, dibe qeye ev lîstika za-
rokan e!».

General zivirî ser min û bi pişirin:
- Sutvan efendî! got. Di şewra şer de, dengen peşîn hertim

li hela herişbirine ten dayîn. Ev redarek e. Em naha dengda-
na xwe bidomînin. Ka hûn dîtinen xwe bibejin, midûr efendî!

Pîremere ku xeftane şifon i bi zirîç le bû, çaya xwe ya seye-
mîn ku rom li nav xisti bû, di careke de daqultand xware û
bersiva generel da.

- Efendiye min, li gor min tew ne pewîst e ku meriv tekevin
rewşek xweparezî an jî herişbirine.

Generale ku behitî ma, li hember derket û got:
- Ev çawa dibe, midûr efendî! An dive meriv heriş bike,

an jîxwe bipareze... di taktîka şer de reyek seyemîh tüne.
- Riya kirîne bi kar bînin, efendiye me.
- Ha, ha, ha! Ev dîtinek gelek û gelek baqilane ye. Em e

riya kirîne jî wek taktîkekî şer bibinin û em e li ser ve şîreta
we bisekinin. Serqise; em e ji bo sere wî serseriyi, xelatek be-
rûmet bidin... hefte, an em dikarin heta sed rûbilî jî bidin. Ji
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kîse ewle...
Midûr efendî peyva wî biri û got:
- Û we çaxe, ku van serseriyan seroke xwe li resile ne xistin

û ne hanîn, bila ez jî midûre gumruke ne, mîya kirgiz bim!
General got:
- Em e dûre dîsa dûr û direj li ser viya bisekinin. Le bi çi

awayî dibe bila bibe, dive em dîsa jî xwe ji bo şer amade bi¬
kin. Efendîho, naha dengen xwe li gor rebaziya redare bidin.

Hemûyan dengen xwe li dijî min dan. Hemû leşgeren kar-
mend qala beheziya ordiye, ne ewleyiya serketine, xeletiya
herişbirinek weha kirin û tişten wusa gotin. Hemû di we ba-
weriye de bûn ku li paş top û benden kele mayın; ewletir, çe-
tir û baqiltir bû. Ev, ji dela ve şerkirina li qada şer bû.

Piştî ku generel guhdariya dîtinen hemû kesan kir, ariya
qelûna xwe paqij kir û ev gotara da:

- Gelî efendiyan! Dive ez bidim zanîn ku dîtinen min bi
xwe jî wek ye sutvane berez e. Levvra bingehe ve dîtine her-
tim daye xuyakirin ku taktflca herişbirine çetir e ji ya xwepa-
reziye.

Li vir sekinî, dest pe kir û ji nû ve qelûna xwe dagirt. Sere
min bilind bû bû. Bi pişirmek payedarî min weha careke li
karmendan nehirî, nerihetî û bekefiye li ruyen wan da bû der
û di nav xwe de dikirin pistepist.

Generel hilmek kwîr li qelûna xwe xist, dûyekî pir ji dev û
poze xwe berda û domand:

-. Gelî efendiyan! Le ez bi xwe jî ve berpirsiyarîya mezin
nadim ber çave xwe. Lewra Çarîça me ya mezin, berpirsya-
riya xer û xweşiya vî navçeyî daye ser mile min. Ji ber ve yeke
jî, ez denge xwe didim biryara piraniya dengan. Ango tevge-
rek baqilanetir e ku meriv di nava bajer de li bende dorgirti-
na neyaran bisekine, agirbaraniya topan li hember herişa wan
bi kar bîne û ku rewş dest bide, bi herişeke wan belav bike.

Ve çare jî bi pişirmen payedarî, karmendan li min dinerin.
Civîna komita şewra şer qediya. Li hemberî qelsiya vî leşgerî
giranbuha ez gelekî eşiyam ku li dijî dîtina xwe, guh da şevvra
wan meriven di ware leşgerî de beker û naşî.
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Di dû ve civîne re piştî çend rojan, me bihîst ku Pûgaçev li
ser gotina xwe sekiniye û hajotiye ser Orenbûrge. Li ser bir-
cen kele, min bala xwe da ordiya serhildaran. Di çav min de,
ji girtina kela Belogorske û vir de hejmara wan bi deh carî ze-
detir bû bûn. Ew kelen piçûk yen ku Pûgaçev xisıi bûn deste
xwe, refe tophavejen wan jî girti bûn ba xwe. Dûre ew biryara
ku şewirmenden şer girti bûn, kete bîra min, û ez tegihiştim
ku ez e hej heta wextek dûr û direj jî li pist benden Orenbûr¬
ge birnînim. Ji xemxwarî kelagirî li qirika min piçikî.

Ez e li vir ketina Orenbûrge kat nekim. Lewra ev ji noten
malbatî zedetir, bûyerek dîrokî ye. Le tişte ku bivet ez bi kur-
tî bibejim ev e ku; naşîtî û bekeriya karbidesten berpisiyar, bû
sedema mirina rûniştemanen bajer. Diviya bûn ji her babeten
birçîbûn û dijwariye re sîngen xwe vegirtana. Orenbûrgiyan
rojen gelek çetin jiyan. Herkes di nava beheviyek mezin de li
bende sernivisa xwe bûn ku be ew e li kudere bisekiniya. Bu-
hayiya tiştan, gelek û gelek bilind bû. Gulûlen topen ku U
hevvşen xelke diketin, ji bo wan Sdî ne tiştekî ewqas xeternak
bû. Wusa ku, herişen Pûgaçev jî edî tew bala wan ne diki-
şand. Ji behntengî dimirim ez. Wext dibuhurî. Ji ber ku hemî
re hati bûn girtin, ji kela Belogorske jî tu xeber ne dihatin.
Dûrketina ji Maryaye ne dihat kişandin. Xeyalen we li ber ça¬
ven min digeriyan, her ku ez li ser jiyana we ya nediyar difıki¬
rîm, agir bi kezeba min diket. Bi xera Pûgaçev, ez bû bûm
xwedflıespekî baş. Xwarina xwe ya kem jî min bi wî re li hev
par dikir, le siwar dibûm, derdiketim derveyî bajer, ew seren
ku bi siwariyen Pûgaçev re dibûn, ez jî beşdar dibûm û bi vî
awayî min parflcî dile xwe dihev/and. Le di van seren piçûk de
serketin hertim ya wan bû. Lewra di deste wan çapûlgeran de
top hebûn û wan hespen baş hebûn. Bi zike ter û sere
serxweş, betirs dajotin ser me. Hezen siwariyen bajer ne di
revvşa serketine de bûn. Carina hezen piyade me yen birçî jî
derdiketin qada şer. Le berfa ku li çoge, je re dibû asteng ku
rihet bilivin. Ji ber ve yeke jî tu havil li hezen siwariyen neya¬
ran ne dikir. Topen me li ser benda kele li avare dikirin gur-
megurm. Dema ku digîştin qada şer jî, ji ber beheletiya

98

Di dû ve civîne re piştî çend rojan, me bihîst ku Pûgaçev li
ser gotina xwe sekiniye û hajotiye ser Orenbûrge. Li ser bir-
cen kele, min bala xwe da ordiya serhildaran. Di çav min de,
ji girtina kela Belogorske û vir de hejmara wan bi deh carî ze-
detir bû bûn. Ew kelen piçûk yen ku Pûgaçev xisıi bûn deste
xwe, refe tophavejen wan jî girti bûn ba xwe. Dûre ew biryara
ku şewirmenden şer girti bûn, kete bîra min, û ez tegihiştim
ku ez e hej heta wextek dûr û direj jî li pist benden Orenbûr¬
ge birnînim. Ji xemxwarî kelagirî li qirika min piçikî.

Ez e li vir ketina Orenbûrge kat nekim. Lewra ev ji noten
malbatî zedetir, bûyerek dîrokî ye. Le tişte ku bivet ez bi kur-
tî bibejim ev e ku; naşîtî û bekeriya karbidesten berpisiyar, bû
sedema mirina rûniştemanen bajer. Diviya bûn ji her babeten
birçîbûn û dijwariye re sîngen xwe vegirtana. Orenbûrgiyan
rojen gelek çetin jiyan. Herkes di nava beheviyek mezin de li
bende sernivisa xwe bûn ku be ew e li kudere bisekiniya. Bu-
hayiya tiştan, gelek û gelek bilind bû. Gulûlen topen ku U
hevvşen xelke diketin, ji bo wan Sdî ne tiştekî ewqas xeternak
bû. Wusa ku, herişen Pûgaçev jî edî tew bala wan ne diki-
şand. Ji behntengî dimirim ez. Wext dibuhurî. Ji ber ku hemî
re hati bûn girtin, ji kela Belogorske jî tu xeber ne dihatin.
Dûrketina ji Maryaye ne dihat kişandin. Xeyalen we li ber ça¬
ven min digeriyan, her ku ez li ser jiyana we ya nediyar difıki¬
rîm, agir bi kezeba min diket. Bi xera Pûgaçev, ez bû bûm
xwedflıespekî baş. Xwarina xwe ya kem jî min bi wî re li hev
par dikir, le siwar dibûm, derdiketim derveyî bajer, ew seren
ku bi siwariyen Pûgaçev re dibûn, ez jî beşdar dibûm û bi vî
awayî min parflcî dile xwe dihev/and. Le di van seren piçûk de
serketin hertim ya wan bû. Lewra di deste wan çapûlgeran de
top hebûn û wan hespen baş hebûn. Bi zike ter û sere
serxweş, betirs dajotin ser me. Hezen siwariyen bajer ne di
revvşa serketine de bûn. Carina hezen piyade me yen birçî jî
derdiketin qada şer. Le berfa ku li çoge, je re dibû asteng ku
rihet bilivin. Ji ber ve yeke jî tu havil li hezen siwariyen neya¬
ran ne dikir. Topen me li ser benda kele li avare dikirin gur-
megurm. Dema ku digîştin qada şer jî, ji ber beheletiya

98



hespen ku dikeşandin, di berfe de diçikiyan û peşde ne diçûn.
Taktflca me ya parezgerî di ve rewşe de bû! A ew baqilî û za-
nistiya ku kaimenden Orenbûrge goti bûn, ev bû!

Rojeke, nizanim bi çi awayî bû le dema ku me narirek
neyar dan ber xwe û me li wan da, kazakekî ku ji hevalen xwe
şûnde ma bû, min xwe gihande. Min kir ku ez sûre xwe î tirkî
rakim berdim ser sere wî, le merik tavile koloze xwe ji sere
xwe danî û got:

-Rojbaş, Pyotr Andreyîç! Çawa nin, hûn baş in?
Min niherî, ev grûhbane me î kazak e. Bi dîtina wî, ji

kefxweşî ez dikira bifîriyama.
- Rojbaş, Maksimîç! min göte wî. Ji kenge de tu ji Belogor¬

ske derketiye?
- Ez hej nûh hatime Pyotr Andreyîç; ez hej duh ji wir vege-

riyam. Nameyek we jî va ye bi min re ye.
Ji dilhejî behn U min çikiya û bi qerîn
- Ka li kudere ye? min got.
Maksîmîç deste xwe xist paşila xwe û got:
- Va ye li vir e. Min soz da Palaşkaye ku bi çi awayî dibe

bila bibe, ez e we bigihînim we.
Bi van gotinen xwe re perçek kaxiza tevkirî direjî min kir û

bi tevildûman ji min dûrket. Min kaxiz ji hev kir û bi behneke
re ev rezen jerîn xwendin:

«Xwedi ji nişka ve desti min ji di û bavi min kir. Li dari
dini idî ne di û bavi min heye ûne jîyekî ku bi desti min bigi-
re. Ji ber ku ez dizanim hûn hertim başiya min dixwazin, û ji bo
alîkariyi ji her kesî re amade ne, loma ez beri xwe didim we.
Ez banîXwedi dikim ku bi awayekî ev nama bigehîje deste we.
Maksîmîç soz da min ku wi bigîhîne we. Û dîsa Maksîmîç ji
Palaşkayi re kat kiriye ku piri caran wîji dûr ve dîtiye ku hûn ji
keli derketine û ketine nava şer. Hûn xwe naparizin û ew kesin
ku ji bo we hisrin çavan direjîne û ban Xwede dikin, hûn wan
nafUdrinSi demek direj ez nexweş bûm. Li pişti ku ez baş bûm,
Aleksey îvanîç Şvabrîn î ku dipey bavi min re li virfermandari
xiste desti xwe, çavi Gerasîm î metran bi Pûgaçev tirsand û bi
dari zori ez ji dest wî girtim. Naha ez di mala me de wek gir-
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tiyeki dijîm.
Cî li min teng dike ku ez pi re bizewucim. Dibije; dema

Akûlîna Pamfîlovnayi ji xwînrijan re gotiye:ev keçika xwarziya
min e, wî ev derewa wi demeâstiye rasti û bi vî awayîjiyana
min xelas kiriye. Li mirin ji min re çitir e ku ez ji yekî wek
Aleksey îvanîç re bibim jin. Gelek çavsoriyan li min dike. Dibi¬
je; ku tu dîtina xwe neguherî û bi ya min nekî, wi çaxi ez i te
bişînim ordigeha çapûlgeran. Û «tiştin bi seri Lîzaveta Harlo-
vayi(*) de hatin ew i bi seri te de jî vvere» dibije. Ji bo ku ez li
ser bifikirim, min ji lava kir ku hinek wext bide min. Bi si roj
wext qayil bû ku ez bipem û li ser bifikirim. Li ku heta si rojan
ez bi wî re nezevvucim, ew e idî bi ya xwe bike. PyotrAndreyîçe
min î xoşewîst! Hiviya min teni hûn in. Min bextreşe, bigirin
bin sitara baskin xwe. Li ber general û hemû fermandaran bi-
gere, heta ku ji desti wan vvere, bila zû alîkariya hizin leşgerî ji
me re bişînin. Ku revvşa we dest bide, hûn bixwejî vverin vir!

Ez sivviya reben, ya ku hertim li bende we.
Marya Mîronova.»

Piştî ku min name xwend û qedand, dikira ez dîn bibûya-
ma. Min bere xwe da- bajer û heta ku ji min hat, min hespe
xwe î miher zengû kir. Di re de, min sere xwe gelek di ber de
eşand ku bi çi awayî ev keçika reben bete xelaskirin, le min tu
reyek ne dît. Bi çargavî ez ketim nava bajer, min rasterast ha-
jot ber mala general û wek birûske ez ketim oda wî.

Generel qelûna xwe ya ji deremen sipî dikeşand û di oda
xwe de ji heleke diçû hela din û digeriya. Çer ku çav li min
ket, sekini. Wusa xuya bû, bi rewşa min behitî bû bû ku loma
bi tertilîn sedema ve hatina min ya bewext pirsî.

- Efendiye me, aniha wek ku hûn bave min î helal bin, ez
bere xwe didim we. Ji bo Xwede ji daxwaza min re nebejin
na! Hemû bextiyariya jiyana min li ser ve biryara we ye.

(*) Lîzaveta Harlova: Keça fermandarekîye ku Pûgaçev bi de-
mekiji xwe re kiriye metres û dûre bi desti kazakan hatiye kuş¬
tin.
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Generel bi mitûmatî pirsî û got:
- Xer e, xoşevîste min, çi ye? Ka bibeje, ji bo te ez dikarim

çi bikim?
- Efendiye me, destûre bidine min ku ez çendek leşger û

pençe kazakan bi xwe re bibim û biçim kela Belogorske ji de¬
ste neyaran denrim.

Generel weha zîq li min nehirî, ez bawer im wî digot qeye
viya hişe xwe wenda kiriye, û xelet jî ne difikirî. Dûre:

- Ev çi bû? got. Tu e çawa kela Belogorske ji deste neyaran
denrinî?

Bi dilekî xweş ez qeriyam û min got:
- Söze didim, ez e bi ser kevim. Bes hûn daxwaza min bi cî

binin.
Generel sere xwe hejand û got:
- Na, nabe xorto. Ku navber ewqas dûrkeve, ew e ji bo

neyaran gelek rihet be ku pewendiyen we yen herî stratejik
bibirin. û beşik ew e bi ser kevin. Û pewendiyen ku betin bi¬
rîn...

Min î ku dît, ew dike dîsa li ser taktflca leşgerî dest bi gota-
reke bike, ez tirsiyam, bi lez min peyva wî biri û got:

- Keça Mîronov î kapîtan nameyek ji min re nivisiye û alî-
kariye ji min dive. Şvabrîn cî li we teng kiriye ku bi wî re bize-
wuce.

- Bi rastî? Ew Şvabrîna jî schelmekî(*) gelek mezin e; ku
ew careke bi nav lepe min bikeve,ez edıibîstû çar saetan de
wî bidim arihandin û li ser benda kele bidimber berikan! Le
aniha dive em behna xwe fere bikin...

Edî wek ku min hişe xwe wenda kiri be, ez qeriyam û min
got:

- Em behna xwe fere kin û ew e jî di ve navbere de bi Ma¬
rya îvanovnaye re bizevvuce.

Generel:
- De bila bizevvuce, got. Ma çi dibe? Ji bo we jî baştir e ku

aniha bibe jina Şvabrîn. Bi kemani ew e parezgerekî we hebe.

(*) Schelm: Filbaz, xapînok

101

Generel bi mitûmatî pirsî û got:
- Xer e, xoşevîste min, çi ye? Ka bibeje, ji bo te ez dikarim

çi bikim?
- Efendiye me, destûre bidine min ku ez çendek leşger û

pençe kazakan bi xwe re bibim û biçim kela Belogorske ji de¬
ste neyaran denrim.

Generel weha zîq li min nehirî, ez bawer im wî digot qeye
viya hişe xwe wenda kiriye, û xelet jî ne difikirî. Dûre:

- Ev çi bû? got. Tu e çawa kela Belogorske ji deste neyaran
denrinî?

Bi dilekî xweş ez qeriyam û min got:
- Söze didim, ez e bi ser kevim. Bes hûn daxwaza min bi cî

binin.
Generel sere xwe hejand û got:
- Na, nabe xorto. Ku navber ewqas dûrkeve, ew e ji bo

neyaran gelek rihet be ku pewendiyen we yen herî stratejik
bibirin. û beşik ew e bi ser kevin. Û pewendiyen ku betin bi¬
rîn...

Min î ku dît, ew dike dîsa li ser taktflca leşgerî dest bi gota-
reke bike, ez tirsiyam, bi lez min peyva wî biri û got:

- Keça Mîronov î kapîtan nameyek ji min re nivisiye û alî-
kariye ji min dive. Şvabrîn cî li we teng kiriye ku bi wî re bize-
wuce.

- Bi rastî? Ew Şvabrîna jî schelmekî(*) gelek mezin e; ku
ew careke bi nav lepe min bikeve,ez edıibîstû çar saetan de
wî bidim arihandin û li ser benda kele bidimber berikan! Le
aniha dive em behna xwe fere bikin...

Edî wek ku min hişe xwe wenda kiri be, ez qeriyam û min
got:

- Em behna xwe fere kin û ew e jî di ve navbere de bi Ma¬
rya îvanovnaye re bizevvuce.

Generel:
- De bila bizevvuce, got. Ma çi dibe? Ji bo we jî baştir e ku

aniha bibe jina Şvabrîn. Bi kemani ew e parezgerekî we hebe.

(*) Schelm: Filbaz, xapînok

101



Piştî ku me Şvabrîn da ber berikan jî, Xwede mezin e. Bi çi
awayî be jî, yek e deste xwe li Marya îvanovnaye dayne. Derî
li jinebiyan vekirî ye. Ango jinebî ji keçikan rihetir dikarin ji
xwe re mer bibinin!

Ji kerba xwe, min bi qerîn got:
- Ku ez bizani bim ez e bimrim jî, ez e dîsa di nav lepen

Şvabrîn de nehelim we.
Generel:
- A, wer! Aniha ez tSgehîştim... Te dil di Marya îvanov¬

naye de heye. We çaxe, ew... ew tiştekî din e! Xorte reben!
Le dîsa jî ez nikarim çendek leşger û pençe kazakan bi te re
bişînim. Tevgerek wusa, kemaqiliyek herî mezin e. Ez nika¬
rim berpirsiyariya tiştekî wusa bigirem.

Min sere xwe xist ber xwe. Beheviyek mezin bi min girti bû.
Ji nişka ve tiştek hate hişe min.,Û vî tişta jî, wek ku romanivi-
sen kevn dibejin, ez e di beşa dahatû de kat bikim.
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-XI-

ORDÎGEHA SERHİLDARAN

Gerçî di hebûna xwe de dirende bû şer
Le naha ne ti û ne jî birçî bû ew.
Bi zamveşîpirsîji min:
«Tu cima hati, çikefta min?»

«A. Sumarokov»

Ez ji generel qetiyam û zûzûka çûm mala xwe. Savelyîç bi
şîreten xwe yen hertimî bergitî min hat:

- Şerkirina bi van çapûlgeren serxweş re, çi digihîne te,
ezbenî! Ma ev bi malmezinekî dikeve? Tu e rojeke xwe li ava¬
re bidî kuştin. Ku te li hember tirkan an jî swediyan şer biki¬
ra, dîsa dibû! Le meriv nave van çîprûtan jî naynin zer
zimane xwe...

Min mayina çiqas pere xwe je pirsî û pe peyva wî biri.
Savelyîç bi rûkenî got:
- Bi tera xwe heye, ezbenî... Herçiqas çapûlgeran hemû

qulûpil serûbinî hev kirin û le geriyan, le dîsa jî min xwe pe re
gihand û ew veşartin.

Bi van gotinen xwe re kîsekî direjî hûnayî tije mejdiyen zîv
ji berika xwe denrist.

- Baş e Savelyîç, min göte, tu niha nîve wan bide min û nîve
wan jî bila li ba te bimîne. Ez diçim kela Belogorske.

Vî merive dilpak bi dengekî lerzok got:
- Xwedeyo, Pyotr Andreyîç î xoşewîst! Xwede bi me re be!
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Çapûlgeran hemû re birine, tu e çawa biçî wir? Ku heyfa te bi
te naye, qene de û bave xwe bifikire. Tu e bi kudere de biçî?
Û ji bo çi? Xwe hinekî ragire, bila ordî were û wan hemû ça¬
pûlgeran bigire, we çaxe te kudere dive biçe.

Le min biryara xwe dabû. Min je re got:
- Ji bo fikirkirin û peyivîna li ser vî tiştî, wext dereng e.

Dive ez biçim, ewqas! Tu qet netirse. Ku Xwede bive, em e
dîsa hevdu bibinin. Û binere, çikosiye jî meke. Te çi dive, bi
se qatî buha be jî ji xwe re bikire. Ez wan pera didime te. Ku
heta se rojan ez bi şûnde venegerim...

Savelyîç:
- Ev çi gotin in, ezbenî? got û peyva min biri. Ji te kira ez e

te bi tene berdim! Na, ez bhnirim jî viya nikarim bikim. Ku te
biryara xwe ya çûyine dabe, we çaxe bi peyatî be jî, ez e bidim
dû te û werim. Ez nikarim te bi tene berdim. Di nav van di-
waren kevirîn de, ez be te rûnim, ere! Sikir ji Xwede re min
hej aqile xwe wenda ne kiriye! Fermana te li ser çave min, le
ez ji te naqetim, ezbenî.

Min dizani bû ku çiqasî bibejim jî ew e nekeve sere Savely¬
îç. Ji ber ve yekî jî, min destur daye ku ew jî xwe tev bike. Piş¬
tî nîv saetekî ez li ser pişta hespe xwe i xwînpak bûm. Savelyîç
jî li bargflekî jar û külek siwar bû bû, ew jî ji rûniştmanen ba¬
jer, yekî ji tunebûna alif ew be pere dabû wî. Em hatin ber
dere bajer. Nîgehbanan em berdan û em ji Orenbûrge derke-
tin.

Hedî hedî tariye xwe dadigirt ruye erde. Riya me di ber
günde Berdskaye re derbas dibû. Serkirdayetiya Pûgaçev li vî
gundî bû. Re dîsa bi berfe nuxumî bû. Le ji kujekî beyare
heta kuje din, sopa sünen hespan dbcuya... Şopen ku heroj nû
dibûn. Min hefsar li hespe şist kiri bû û min bi çargavî dibe-
zand. Savelyîç bi dijvvarî li pey min dihat, serî gave li min diki-
re qerîn û digot:

- Hedî bajo, ezbenî! Ji bo Xwede hedî bajo! Ev yexte min î
çavrijiya, nikare bi çîqdireje te î şeytan re bibeze. Pyotr And¬
reyîç... Xoşevîste min, Pyotr Andreyîç!.. Tu ji bo çi ewqas lez
dikî? Xwedeyo, dergûşe efendiye min rasterast xwe dukuje!..
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Gelek ne buhurî ronahiya çilayen günde Berdskaye xuya
bûn. Me nezflcî li best û asegehen gund dikir. Û ev sengera
parezgeriye, ji berî de li dora gund hebû. Pilepil ji deve Save¬
lyîç kem ne dibû, le her li pey min jî dihat. Ez di we baweriye
de bûm ku em e bi xer û xweşî ji gund derbas bibûyana. Le ji
nişka ve penc şeş gundiyen bi dar û ço, di tariye de derketin
peşiya min. Diyar bû ku ev ji meriven Pûgaçev, nîgehbanen
şeve bûn. Merikan bi dengekî ban kir, le ji ber ku min nehî-
niya wan nizani bû, min xwest ez bedeng di ber wan re derbas
bim. Le tavile dor li min girtin û ji wan yekî hişkfirî bi devge¬
ma hespe min girt. Min sûre xwe kişand û berda ser sere wî.
Koloze wî ew ji mirine filitandi bû. Le likumî erde û devgem
ji dest xwe berda. Yen mayî jî tirsiyan bi şûnde vekişiyan. Di
ve revvşa wan de min ba le hanî, hespe xwe zengû kir û wek
birûske ez ji nav wan derketim.

Tariya ku reştir dibû, dikari bû ez ji her xeteriye xelas biki-
rama. Le min careke weha U dor xwe nehirî ku Savelyîç ne li
pey min e. Wusa diyar bû ku pîremere reben bi hespe xwe i
külek ji nav lepen çapûlgeran ne fîliti bû. Min e bikari buya çi
bikira? Bi qasî çend deqan sekinim, le dûre ez pe ewle bûm
ku hatiye girtin. Min bere hespe xwe bi şûnde vegerand û lez-
and ku ez biçim wî xelas bikim.

Dema min nezflcî li besten gund kir, ji dûr ve qîreqîrek di¬
hat û di nav de min denge Savelyîç nas kir. Min hespe xwe
ber bi we hele bezand. Ew gundiyen ku bi gavekî bere peşî li
min girti bûn, piştî çend deqan ez dîsa di nav wan de bûm.
Savelyîç jî li wir bû. Merikan ew ji bargfle wî peya kiri bûn û
xerflc bûn ku wî giredin. Çer ku çav li min xistin pir kefa wan
hat. Bi qerîn wan xwe havetin ser min û tavile ez ji hespe da-
xistim xware. Ji wan, yeki ku serokiya wî diyar bû, ji me re
got; ez e we aniha denrim hafa Çar. Peyven xwe weha do¬
mand:

- Le ez nizanim, em e bi destura desthilate xwe, aniha we
bi dar de bikin an em e tava sibe bipen...

Min zede li ber xwe ne da. Savelyîç jî wek min. Nîgehba-
nan bi xirecir em dan ber xwe û birin.
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Em derbasî we hela beste bûn û ketin nava gund. Hemî
xanî bi rohnî bûn. Hawirdor ji denge qerîn û heware di-
çingiya. Di kuçan de em rastî gelek kesan hatin, le di tariye
de em bi ber çave kesekî ne ketin û kesekî nas ne kir be ez ef-
serekî Orenbûrge me. Em rasterast birin xaniyekî li ser deve
xaçere. Li ber deve derî çend boşke şerab û du top hebûn.

Ji gundiyan yekî got:
- Va em hatin qesre. Ez e naha ji jor re bibejim.
Ew kete hundure xenî. Min weha çare li Savelyîç nehirî,

rebeno bedeng bani Xwede dikir û guneh divveşand. Me ge¬
lekî pa. Piştî demeke gundî vegeriya hat, bere xwe da min û
got:

- Tekevin hundur. Desthilate me ferman da ku efser tene
biçe hundur.

Ez ketim hundure xenî, an jî bi gotina gundiyan, qesre. Dî-
waren we bi kaxizen zirîç nuxumandî bû û bi du cila rohnî
dibû. Texten rûniştine, mase, teşta ku bi ben ve, destika er-
gûn, hestîva ku li quncik, kevire ergûn, dîziken li ser sekûke û
bi van hemî tişten xwe; tu taybetiyek ve ode ji yen gund tune¬
bû. Xeftanekî sor li navpiye Pûgaçev, koloze bilind li sere wî,
bi revvşek mezinatî desten xwe dabûn ser sînge xwe û di bine
wenexaçen pîrozwer de rûnişti bû. Çend hevalen wî yen herî
nezflc, bi cirxweşiyek lihevhanî U keleka wî rûnişti bûn. Diyar
bû ku xebera girtina efserekî Orenbûrgî, di nava wan de bû
bû tiştekî balkeştirîn. Bi ve revvşa xwe dixwestin mezinayî û
serketina xwe peşanî min bikin. Çer ku Pûgaçev çav li min
xist, tavile ez nas kirim. Di dest de ev miresa wî ya lihevhanî
le wenda bû.

Bi kefxweşiyek jidil û zûzûka:
- Wey efendiye me! got. Xer e we, hûn û van derina?
Min pe da zanîn ku ji bo karekî xwe i taybetî diçûm, û me¬

riven wî ez dame sekinandine.
Ji min pirsî û got.
- Ji bo çi kare taybetî?
Min nizani bû ku ez çi bersive bidim. Min kire pinepin. Pû¬

gaçev wusa tegehişt ku ez naxwazim H ber kesî tiştekî bibejim,
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loma ferman da hevalen xwe ku derkevin derve. Ji bili du ke-
san herkesi bi ve fermana wî kir.

Pûgaçev:
- Tu dikarî li ber wan bipeyivî, got. Ez tiştekî ji wan venaşe-

rim. Min careke weha di bin çavan re li paşmeren Çare dere-
wîn nehirî. Ji van yek kalekî rîsipî, xûz û hûrik bû. Xeftanekî
boz î ji çûxaye nebaş li navpiye wî bû. Ji bilî qeytanekî heşîn î
ku çeprast haveti bû milen vî xeftane xwe, min balkeşiya tişte¬
kî wî ye din ne dît. Le heta ku ez li dare dine sax bim, ez e ew
i din ji bîr nekim. Yekî bejindirej, xurt, navpiye wî fere û li
dor jiya çel û pencsalî bû. Riye wî ye tov û soravî, çave xulavî
yen ku dibiriqîn, poze wî ye be firnik, çilkesoren ku li ser eni
û hinariken wî, xurtiyek eceb dida vî ruyS fere û xurî. Qutike-
kî sor, xeftanekî kirgizî û şalekî kazakî le bû. Ez dûre tegehiş¬
tim ku ji van merivan: Ye peşîn Beloborodov i sercoxe bû¬
ye ku ji leşgeriye reviya bû-.Ye duduyan jî Afanasî Sokolov i
ku bi nave "Hlopûşa" dihate nasîn, bû. Xwînrijekî dûrande bû
û se.cara ji hetûnen Sibîryaye reviya bû. Di gel tevliheviya
sere xwe, li ser ve civata ku ez bedii keti bûm nav, her ez difı¬
kirîm. Pûgaçev bi pirsa xwe ya gavek bere, ez dîsa li min var-
qilandim.

- Ca bibeje ku em jî tebigehîjin; ji bo çi kari tu ji Orenbûr¬
ge derketî!

Di we gave de tavile ramanek nexşîn hate hişe min. Mîna
ku nivisa eniya min careke din ez pergî Pûgaçev kirim û bi
viya jî fesalek da min ku ez bigebijim armanca xwe. Min bi¬
ryara xwe da ku ez ve fesale bi kar bînim. Beyî ku ez zede li
ser ve biryara xwe bifikirim, min bersivek ji dil da Pûgaçev.

- Ji bo xelasiya keçek sewî û eşiyayî, ez ketime riya Belo¬
gorske.

Çav li sere Pûgaçev lîzikîn û bi hers got:
- Ji meriven min kî divvere keçek sewî bieşîne? Ku ew

xwarziyî şeytîn be jî, ew e xwe ji deste min pak neke! Beje ka
ew beşerefa kî ye?

Min got:
- Nave wî, Şvabrîn e. Ew keçika nexweşa ku we di mala
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metran de dît, wî ew zindanî kiriye û cî le teng dike ku ew bi
wî re bizewuce.

Pûgaçev bi livek xofdar:
- Ez e raye Şvabrîn bidim, got. Ez e hinî wî bikim, ca meriv

çawa fermandariye dike û xelke dieşîne. Ez e wî bidim darde-
kirin!

Hlopûşa bi dengekî xeniqî je re got:
- Ca destûre bide min, ez ji te re tiştekî bibejim. Dema ku

te femandariya kele da dest Şvabrîn, te gelek pele kiri bû. Û
naha jî di dardekirina wî de tu lez dikî. Te yekî ji malmezinan
hanı serokatiya kazakan û te kazak xeyidandin, û naha jî bi
du peyvikan nexape, merivan nede dardekirin û malmezinan
nevenciqîne.

Pîremere bi qeytane heşîn:
- Dive meriv ne dilşewate wan be û ne jî wan bibexşîne! got

û dîtinen xwe bi lev kir. Xem nake, em Şvabrîn jî bi dar de bi¬
kin. Le ev nabe sedem ku em bi her awayî dadpirsiya vî efserî
nekin. Ku ew te wek Çar nehewîne, tew ne hewce ye kuras-
tiye jî ji te bipe. Le na, ku ew te wek Çar dihewîne, we çaxe li
Orenbûrge di nava neyaren te de, heta roja îroyîn ew cima
maye? Ku te bive, em wî bikeşin oda dadpirsiye û hinekî dax
bikin. Ka tu çi dibejî? Ez bawer im ku wan ev efendiya ji
Orenbûrge wek sîxurekî şandine.

Dîtinen vî çapûlgere pîr bi min gelek rast dihat. Dema ez
fikirîm ku ez di nav lepen ke de me, ricifiyen sar bi hemî İaşe
min ket. Nerihetiya min ji çav Pûgaçev ne reviya. Çave xwe ji
min re şikand û pirsî:

- Ez bawer im mereşale min rast dibe. Ka hûn çi dibejin,
mîrzaye me?

Renge peyivrna Pûgaçev tirs ji ser min rakiri bû. Bi rewşek
behnfere min bersivand ku ez di bin deste wî de me û ew çi
bive dikare bi min bike.

Pûgaçev:
- Baş e, got. Naha ji me re bibeje, ca bajare we di çi rewşe

de ye?
Min bersiv da û got:
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- Sikir ji Xwede re, tu kemasiyek nîne.
Pûgaçev peyven min dubare kir û got:
- Tu kemasiyek nîne, ere! Û xelk ji birçîna dimrin!
Çare derevvîn rast digot. Le ji ber sondxwariya xwe, min

gelek ji Pûgaçev re got, da ku ew pe ewle be li Orenbûrge bi
tera xwe xwarin û vexwarin heye û ew hemû tişten ku tene go-
tin jî gotinen vala ne.

Pîremer ket navîna galegale û je re got:
- Binere, tu dibînî ku li nava çave te dinere û derewan

dike. Hemû kesen ku ji wir direvin û ten, bi devekî dibejin; li
Orenbûrge birçîtî li qirike ye û xelk li pey İaşen mirarbûyî di¬
ğerin û dixwin. Û mîrza jî dixwaze baweriya me pe bîne ku tu
kemasiyek nine. Ku te dil heye tu Şvabrîn bi dar de bikî, qene
vî xortî jî bi we dara sepe ve bidaliqîne ku dile wan yekî jî ne¬
mine.

Mîna ku Pûgaçev ji peyven vî pîremerî çavrijiya dudilî bû
bû. Le ji xera Xwede re Hlopûşa xwe gihand heware û ji he-
vale xwe re:

- Ma te hej bi tera xwe serjekirin û kuştin ne kiriye, Naû-
mîç? got. Ev çi mexasî ye bi te girtiye? Bi xwe lingekî te li
göre yek li dore ye, le çave te hej li kuştin û dardekirine ye...
Ji bo dilovaniya dile te, hej te çiqas xwin dive?

Beloborodov bersivand:
- Le tu... tu çi nangenimîye dikî! Ji kengî de tu wusa dilte-

nikî bûye?
Hlopûşa:
- Rast e, got. Min jî gelek mal şevvutand û ketim ber gune-

han. Ca binere ev dest, ev dest!...
Hlopûşa kurmika xwe ya bi hestî guvaşt, piye qutike xwe

hilçine jor û zenda xwe ya bi pirç denrist got:
- A ev desta jî ket ber xwîna gelek xirîstiyanan. Le ne me-

vanen xwe, min neyaren xwe kuştin. Û ew jî li ser deve reyen
vekirî, an jî li daristanen xewle... Û ne bi pesindayina wusa li
ber argûnan, min bi gürz û nalcox ew di erde re kirin. Wek ji-
nen xirab ne bi pilepile...

Pîremer bere xwe bi hela din de kir û bi pinepin got:

109

- Sikir ji Xwede re, tu kemasiyek nîne.
Pûgaçev peyven min dubare kir û got:
- Tu kemasiyek nîne, ere! Û xelk ji birçîna dimrin!
Çare derevvîn rast digot. Le ji ber sondxwariya xwe, min

gelek ji Pûgaçev re got, da ku ew pe ewle be li Orenbûrge bi
tera xwe xwarin û vexwarin heye û ew hemû tişten ku tene go-
tin jî gotinen vala ne.

Pîremer ket navîna galegale û je re got:
- Binere, tu dibînî ku li nava çave te dinere û derewan

dike. Hemû kesen ku ji wir direvin û ten, bi devekî dibejin; li
Orenbûrge birçîtî li qirike ye û xelk li pey İaşen mirarbûyî di¬
ğerin û dixwin. Û mîrza jî dixwaze baweriya me pe bîne ku tu
kemasiyek nine. Ku te dil heye tu Şvabrîn bi dar de bikî, qene
vî xortî jî bi we dara sepe ve bidaliqîne ku dile wan yekî jî ne¬
mine.

Mîna ku Pûgaçev ji peyven vî pîremerî çavrijiya dudilî bû
bû. Le ji xera Xwede re Hlopûşa xwe gihand heware û ji he-
vale xwe re:

- Ma te hej bi tera xwe serjekirin û kuştin ne kiriye, Naû-
mîç? got. Ev çi mexasî ye bi te girtiye? Bi xwe lingekî te li
göre yek li dore ye, le çave te hej li kuştin û dardekirine ye...
Ji bo dilovaniya dile te, hej te çiqas xwin dive?

Beloborodov bersivand:
- Le tu... tu çi nangenimîye dikî! Ji kengî de tu wusa dilte-

nikî bûye?
Hlopûşa:
- Rast e, got. Min jî gelek mal şevvutand û ketim ber gune-

han. Ca binere ev dest, ev dest!...
Hlopûşa kurmika xwe ya bi hestî guvaşt, piye qutike xwe

hilçine jor û zenda xwe ya bi pirç denrist got:
- A ev desta jî ket ber xwîna gelek xirîstiyanan. Le ne me-

vanen xwe, min neyaren xwe kuştin. Û ew jî li ser deve reyen
vekirî, an jî li daristanen xewle... Û ne bi pesindayina wusa li
ber argûnan, min bi gürz û nalcox ew di erde re kirin. Wek ji-
nen xirab ne bi pilepile...

Pîremer bere xwe bi hela din de kir û bi pinepin got:

109



- Hi, pozqertilî!
Hlopûşa bi hers:
- Tu çi dikî pinepin hulhulî! Ez e peşanî te bidim ka kî

pozqerıilî ye. Ca tu ravveste, qeye ew e wexta te jî were! Ku
Xwede hez bike, tu e jî wan daxen hestîven sorkirî bibînî... Le
heta we çaxe te hay ji xwe hebe ku ez riye te ta bi ta nerûçikî-
nim!..

Pûgaçav bi livek mires û dengekî bilind:
- Gelî generalen berez! got. Bes zirezire bikin! Hemû se-

gen Orenbûrge jî bi dara sepe ve bileqin, min xem nme; le ku
herdu kuçiken me yen pîr di nav hev de bireyen û bikin bixe-
bbc, ez e je bitirsim! De zû li hev werin!

Hlopûşa û Beloborodov beyî ku peyv ji deve wan derkeve,
bi awuren tûj li hev nehirîn. Ez fıkirîm ku mijara ve axaftine
biguherinîm, an ne ew e dawiya we ji bo min xirab ba. Ji ber
ve yeke ez vegeriyam ser Pûgaçev û min bi dilekî xweş göte:

- Bi rastî jî bindik ma bû min sipasiya ji bo kürk û hespî ji
bîr bikira ku li te bikim. Ku ji te neba, min nikari bû xwe bigi-
handa bajer û ez e di nîve re de ji sermaye bimrama.

Ev fikra min bi kerî tiştekî hati bû. Rûkenî li Pûgaçev diyar
bû. Çave xwe şikand û got:

- Çeyî, çeyiye dibine. Naha tu ji min re bibeje, ew keçika ku
Şvabrîn tade le dike, çiye te û we li ber hev heye? Dile dilda-
ran be kul nabe, ne wusa?

Rewş baştir bû bû. Edî ne hewce bû ku min rastî veşarta.
Min rasterast bersiv da û got:

- Ew keçika dergistiya min e.
Pûgaçev bi dengekî bilind got:
- Dergistiya te! Te cima ev bere ne got? Baş e, em e te bi-

zewucînin û dflanek xweş jî li dar xin!
Li vir vegeriya ser Beloborodov û got:
- Binere mereşal! Ev xorte ha, hevalekî min i kevn e. Em

naha rûnin û bi hev re şîve bixwin. Sibe te bi xer. Ca em şeve
bibihurînin, sibe em e bineren ka em e çi bi xort bikin.

Min gelek dixwest ku ez xwe ji ve masa Pûgaçev dûr bixî-
nim, le ji deste min tiştek ne dihat. Du keçen berzewac yen
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kazak -keçen xwediye male- savvanek sipî li ser mase raxistin.
Nan, şorbemasî, çend şûşe şerab û avco hanin. Ev cara du-
duyan bû ku bi mevandarî ez bi Pûgaçev û hevalen wî yen
kambax re beşdarî xwarine dibûm.

Ev gevvzûşadiya ku ez bedii beşdar bûm, heta nîve şeve
dom kir. Di dawiye re, giraniya meye hedî hedî li ser beşda-
ran diyar bû. Pûgaçev di tiye xwe de rûnişti bû û dihenijî. He¬
valen wî rabûn ser xwe, îşarî min kirin ku ez jî wî bi tene
binelim. Ez jî bi wan re derketim der. Bi fermana Hlopûşa nî-
gehbanekî kazak ez birim oda nivistane. Savelyîç jî li wir bû.
Deri li ser me qufilandin û çûn. Li hemberî van tişten ku qe-
wimîn, lalaye min ewqas behitî ma bû ku tew peyvek ji dev
derneket û tiştek ji min ne pirsî. Di tariye de xwe direj kiri
bû. Heta demek direj jî her dikir ufîn û pifîh. Le di dawiya
dawîn de denge bixepixa wî hat. Di nava ramanen kwîr de
heta sibe xew ne ket çave min.

Bi fermana Pûgaçev, sibe hatin û ez ji wir birim. Li ber
dere wî, taxûkek bi se hespe tatarı sekini bû. Xelk di kuçe de
civiya bûn. Di deve dere xenî de ez û Pûgaçev bergitî hev ha¬
tin. Kincen rewîtiye le bûn. Kurkek li navpiye wî û kolozekî
kirgizî U sere wî bû. Hevalen wî yen duh evare, dor li wî girti
bûn. Ev yen ha bervajî wan bûyeren evarîn, naha bi cincvveşiy-
ek lihevhanî H ba hev bûn. Pûgaçev bi livek kefxweş silav h
min hilda û ji min xwest ku ez jî bi wî re li taxûke siwar bim.

Em le sivvar bûn û min li keleka wî cî da xwe. Devgemen
hespan di dest tatarekî milfere de bû û li ser lingan rawesti
bû. Pûgaçev bi ferman je re got:

- Bajo kela Belogorske!
Dile min li ser hev le xist. Hesp bi re ketin, zengilan le dan

û taxûk li ser berfe nola tire peşde kişiya.
Di ve navbere de dengek hilat ku min gelek baş dinasî:
- Raweste! Raweste!
Min nehirî ku Savelyîç ber bi me dibeze û te. Pûgaçev fer¬

man da duruşkevan ku ravveste.
- Mîrza, Pyotr Andreyîç! digot û dikir hewar. Bi ve rewşa

min ya pîr, min di nava van de nehele, ev wargeha çapûl...
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Pûgaçev:
- Ero hulhulî! got. Xwede em dîsa rastî hev hanîn, ere! De

zû hilkişe keleka duruşkevan.
Savelyîç ji heleke ve cî dida xwe û ji hela din ve jî dest pe

kir:
- Mala te ava Çare me, bave me! Ji bo ve dilovaniya te ya

ku li hember kalekî reben î mîna min, Xwede saxî û bextiya-
riya jiyenek sedsale bide te. Heta mirine ez e ji bo te bani
Xwede bikim û ez e edî tew qala kürke ji poste kevroşk ne-
kim.

Vî kürke ji poste kevroşk, di dawiya dawîn de ew e bi rastî
ji Pûgaçev bieşanda. Le ji xera Xwede re Çare derewîn ev ne
bihîst, an jî wek çilkek bewext dît û guh ne daye. Hespina ra-
bûn çargaviya. Xelken ku li herdu aliyen kuçe keti bûn reze,
heta erdS xwar dibûn û bi kirnûşî silav li Pûgaçev dikirin. Wî
jî bi sere xwe silav dida herdu aliyan. Gelek ne buhurî, me
gund li cî hişt, em ketin ser rastereyeke û bi bezek xweş em
çûn.

Meriv baş te derdke ku di we gave de ez çi difıkirîm. Piş¬
tî çend saeten din min e delala ber dile xwe bidîta; ew delala
ku ji min kira min ew wenda kiri bû edî. Ew gava ku me e
dîsa hevdu bidîta, min dihanî ber çaven xwe. Û ji heleke ve jî
min fikra vî merive ku sernivisa min di destan de, dikir. Ev
merive ku ji bo xelasiya dildara min ketiye re, bi zordarî û
xwîye xwe i xwînrijî hate bira min! Wî pe nizani bû ku dergis¬
tiya min keça Mîronov î kapîtan bû. Ku behna Şvabrîn teng
bibûya, dikari bû hertişt ji Pûgaçev re bigota. Pûgaçev dikari
bû bi awayekî din jî ev rastiya denrista hole... We çaxe ew e çi
bihata sere Marya îvanovnaye? Bi van ramanan re ricifiyen
sar digirte İaşe min û por li sere min pij dibû.

Ji nişka ve bi pirseke Pûgaçev ez li xwe varqilîm û xeyalen
minlicîman.

- Aya efendiye me cima weha difikire?
Min bersivand û got:
- Ma ez nefîkirim, le kî bifikire? Ez efserekî ji malmezinan

im. Ma hej doh min li dijî te şer dikir û îro ez di taxûka te de
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li tenişta te rûnişti me. Û tew bextiyariya jiyana min jî di dest
te de ye.

Pûgaçev ji min pirsî:
- Çi ye, ma tu ditirsî?
Min je re got, te ez careke bexişandim û aniha jî ne ku tene

min xwe havetiye bexte te, henveha alîkariya te jî ji min re
bûye hevî.

Desthilat got:
- Tu jî rast dibejî, bi Xwede tu jî rast dibejî! Te dît be meri¬

ven min çawa di bin çavan re li te dinerin. Pîremer îro jî çelî
sîxuriya te dikir û digot, dive bete şikencekirin û dardekirin.
Le ez bi ve yeke qayil ne bûm. (Ji bo ku Savelyîç û tatar i du¬
ruşkevan nebihîsin, bi dengekî nizm le zede kir û got:) Ew
piyala şerabe û kürke ku te da min, hat bîra min loma. Tu jî
dibînî, mîna ku di nav we de te gotin, ez ne xwînxwarekî ew-
qas hov im.

Ketina kela Belogorske hat ber çave min, le min qet tiştek
ne got. Lewra min pewîst ne dît ku ez bi wî re tekevim heftû-
heşte.

Piştî bedengiyek kurt, Pûgaçev pirsî û got:
- Li Orenbûrge, li ser min çi dibejin, gelo?
- Dibejin, meriv nikare bi wî re qayişe bikeşe. Bi rastî jî te

xwe da xuyakirin ku tu kî ye.
Pejnen serbilindiye U ruye Çare derewîn belav bûn û bi rû-

kenî:
- Wusa ye, got. Şerkerekî baş im ez. Ma di nav Orenbûr-

giyen we de, tew qala sere Yuzeyev nakin? Çel general li wir
hatin kuştin û çar ordî jî dfl ketin. Ka tu çi dibe, ma keye Prû-
syaye dikari bi min re derkeve serî?

Ev virekiya çapûlger li peşka min hati bû û min göte.
- De ka tu çi dibe, te e bikari buya ji heq Frederîck derke-

tay?
- Ji heq Feodor Feodorovîç? Cima ji heq dernekevim? Va

ye ez ji heq generalen we derdikevim? Û van yen ha ji li wî
xistine, ne wusa? Heta naha deve çeka min serketin verişiye.
Ca tu raweste, ku ez çare bajom ser Moskvaye, we çaxe tu bi-
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bine, ew e hîn çi bibe!..
- Ma difikirî ku tu ber bi Moskvaye biçî?
Pûgaçev hinekî fikirî, dûre hedflca got:
- Xwede dizane. Ciye min teng e. Wek ku min dive, ez ni¬

karim xwe bihvînim. Meriven min serhişkiya dikin. Diz û ça¬
pûlger in ew. Dive ez hefsare wan şist nekim. Ku tengasiyek
biqewume û ez bilikumim, ji bo xelasiya sere xwe, ew e sere
min bifroşin.

Min ji Pûgaçev re got:
- Binere, tu bi xwe dibini! Ma ji bo te ne çetir e ku tu di

wexte de, bi daxwaza xwe dev ji wan berdî û xwe bavejî bexte
dilovaniya Çariçeye?

Pûgaçev bi dilekî şewutî keniya û got:
- Na, ji poşmaniya xwe ez dereng ketim û ji xwe bexşa min

jî nabe edî. Bi çi awayî min dest pe kiriye, ez e wusa jî bido-
mînim. Ki dizane, te hew nehirî ku ez bi ser jî ketim! Ma ca-
rekî Grîşka Otrepyev Moskva ne xist bin deste xwe!

- Û dûre jî tu dizanî be çi hat sere wî, ne wusa? Ji pencera
qesre de havetin xware, perçe perçe kirin, şewutandin, ariya
wî dewisandin deve topeke û teqandin.

Tişten ku di we gave de hatin bîra Pûgaçev, bi pejneke kûvî
û biryarek xort:

- Guhdar ke! got. Ez e xevroşikekî ji te re kat bikim. Di za-
roktiya xwe de, min ji pîrejineke kalmûk guhdar kiri bû. Ro-
jeke eylo ji qijalekî re gotiye: «Birake qijalek, ca bibeje, cima
tu li ve dine se sed salan dijî û ez jî tene sî û se salan dijîm?»
Oijalekî bersiviye û gotiye: «Ji ber ve yeke ye, xoşewîste min,
tu xwîna teze vedixwî û ez jî berate dixwim.» Eylo hinekî
daye ber hev, daye ser hev û dûre gotiye: «Baş e, ca ez jîbi te
re xwarina berete biceribînim.» Rabûne û bi hewa ketine.
Dûre berate hespekî li jer dîtine û hatine li ser veniştine. Oi¬
jalekî ji heleke ve berate nikul kiriye û ji heleke ve jî pesne
tama wî daye. Eylo jî careke duduyan nikul kiriye, bi şûnde
tuf kiriye, perazing li xwe xistiye, bi hewa ketiye û ji qijalekî
re gotiye: «Na birake qijalek, yek careke vexwarina xwîna
teze, gelek çetir e ji jiyîna se sed salen bi berate. Û dûre jî
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Xwede mezin e. De ka ji ve xevroşika kalmûke re tu çi dibejî,
ezbenî?

Min göte:
- Gelek xweş e. Le li gor min jîyîna bi kuştin û çapûlgeriye

jî, nikulkirina berate ye.
Pûgaçev bi mitûmatî li min nehirî û qet tiştek ne got. Em

herdu jî ketin nava ramanen xwe û bedeng man. Tatare du¬
ruşkevan dest haveti bû sitranek xemgîn. Savelyîç dihenijî û
di tiye xwe de li ve hele û we hele dihejiya. Taxûka li ser ve
riya rast û bi berf, wek ku bifire diherikî... Ji nişka ve perçin û
hola jama günde li keleka asegehen Ûrale ber bi çave min ke¬
tin... Û piştî panzde deqan me hajot hewşa kela Belogorske.
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-XII-

KEÇIKASEWÎ

Ev şirta dara meya sivi
Ne xulfheye nepeli vvi
Ev bûkika civvanikjî
Ne bav heye ne jî di
Ne zîv û ne ziri vvi
Ne nas û ne kesin vvi...

«Dîlanek govende»

Duruşkevan hajot ber peliken mala fermander. Xelke ku
denge zengilen Pûgaçev nasî bun, li pey me dibeziyan û diha-
tin. Şvabrîn li ser pelikan bergitî desthilate xwe hat. Wek ka-
zakekî xwe tev şidandi bû û rî berda bû. Ji bo nangenimiye,
bebext çend peyv gotin û alflcariya Pûgaçev kir ku ji taxûke
dakeve xware. Çer ku çav li min xist mitûmat ma, le tavile li
xwe varqilî. Deste xwe direjî min kir û got:

- Tu jî hati û ketî nav me, ere? Tu dereng jî mayî!
Beyi ku tu tiştekî bibejim, min bere xwe je zivirand.
Dema em ketin hundure we oda bi bîranînen germ, dile

min di bîr ve çû. Diploma fermandare rihmetî, wek beryade
gorneke hej bi dîwer ve dardekirî bû. Pûgaçev li ser dîwançe
rûnişt, dîwança ku di demen pilepila jina xwe de îvan Kûzmî-
çe reben gej dibû û diçû li ser xümajî dibû. Şvabrîn çû bi de¬
ste xwe je re votka hanî. Pûgaçev piyalek daqultand, dûre ez
peşan dam û got.

- Ji efendiye me re jî kerem bike.
Şvabrîn tev berkeşoka xwe ber bi min hat. Le min cara du-
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duya bere xwe ji wî zivirand. Baş xuya bû ku di nava nerihe¬
tiyek mezin de ye. Bi deqdoriya xwe ya hertimî, beguman ew
tegebişti bû ku Pûgaçev je ne xweş e. Ji awuren wî ditirsiya, le
carina jî di bin çavan re bi şik li min dimeyizî. Pûgaçev rewşa
kele, gotin û saloxen ku li ser hezen neyer tene peyivîn, û tiş¬
ten weha jî wî guhdar kir. Dûre di wextek nepayî de je pirsî û
got:

- Ka bibeje birako, ew keçika kî ye ku te havetiye paş derî.
Ca we peşanî min bide.

Gwîne Şvabrîn bû wek xwelî û bi dengekî lerzok got:
- Desthilate min.. fermandare min, min ew ne havetiye paş

derî, ew... nexweş e, di oda xwe de ramediyaye.
Desthilat rabû ser xwe û got:
- Min bibe ba we.
Şvabrîn tu re ne dît ku xwe je pak bike. Rabû ji beçarî Pû¬

gaçev bir oda Marya îvanovnaye. Û ez jî li pey wan diçûm.
Şvabrîn li ser pelikan sekini û got:
- Desthilate min, we çi ji min dive bive, di desthilatiya we

de ye. Le icaza yekî biyanî nedin ku tekeve oda jina min.
Ez lerizîm:
- Tu zewuciye jî, ne wusa! min göte û min kir ku ez dest bi¬

kim gewriya wî.
Pûgaçev ji min re:
- Tu deng meke! got. Ev kare min e.
Dûre zivirî ser Şvabrîn û je re got:
- Zimandirejîye meke û xwe li naz nexîne! Jina te be jî ez e

tekevim hundur û ez ke bixwazim jî dişinim ba we. Bide pey
min efendî!

Di deve dere ode de Şvabrîn dîsa rawestiya bi heviyek da-
wîn û dengekî nîvçe got:

- Deshilate min, min dive ez ji nuha de bi we bidim zanîn
ku agire we le rabûye û ev se roj in her behiş dipeste.

Pûgaçev:
-Derîveke! got:
Şvabrîn dest di berike xwe de kir û li nifte geriya. Le dûre

got min bi xwe re ne haniye. Pûgaçev pehnek li deri xist, derî

117

duya bere xwe ji wî zivirand. Baş xuya bû ku di nava nerihe¬
tiyek mezin de ye. Bi deqdoriya xwe ya hertimî, beguman ew
tegebişti bû ku Pûgaçev je ne xweş e. Ji awuren wî ditirsiya, le
carina jî di bin çavan re bi şik li min dimeyizî. Pûgaçev rewşa
kele, gotin û saloxen ku li ser hezen neyer tene peyivîn, û tiş¬
ten weha jî wî guhdar kir. Dûre di wextek nepayî de je pirsî û
got:

- Ka bibeje birako, ew keçika kî ye ku te havetiye paş derî.
Ca we peşanî min bide.

Gwîne Şvabrîn bû wek xwelî û bi dengekî lerzok got:
- Desthilate min.. fermandare min, min ew ne havetiye paş

derî, ew... nexweş e, di oda xwe de ramediyaye.
Desthilat rabû ser xwe û got:
- Min bibe ba we.
Şvabrîn tu re ne dît ku xwe je pak bike. Rabû ji beçarî Pû¬

gaçev bir oda Marya îvanovnaye. Û ez jî li pey wan diçûm.
Şvabrîn li ser pelikan sekini û got:
- Desthilate min, we çi ji min dive bive, di desthilatiya we

de ye. Le icaza yekî biyanî nedin ku tekeve oda jina min.
Ez lerizîm:
- Tu zewuciye jî, ne wusa! min göte û min kir ku ez dest bi¬

kim gewriya wî.
Pûgaçev ji min re:
- Tu deng meke! got. Ev kare min e.
Dûre zivirî ser Şvabrîn û je re got:
- Zimandirejîye meke û xwe li naz nexîne! Jina te be jî ez e

tekevim hundur û ez ke bixwazim jî dişinim ba we. Bide pey
min efendî!

Di deve dere ode de Şvabrîn dîsa rawestiya bi heviyek da-
wîn û dengekî nîvçe got:

- Deshilate min, min dive ez ji nuha de bi we bidim zanîn
ku agire we le rabûye û ev se roj in her behiş dipeste.

Pûgaçev:
-Derîveke! got:
Şvabrîn dest di berike xwe de kir û li nifte geriya. Le dûre

got min bi xwe re ne haniye. Pûgaçev pehnek li deri xist, derî

117



vebû û em ketin hundur. Min çave xwe li hundure ode ge¬
rand, ez di cî de sipûsar bûm. Fîstanekî qetiyayî ye gundiyan
li Marya îvanovnaye û Ü quncikekî rûnişti bû. Gwîne we zer
bû bû, jar bû bû û pore we li nav hev keti bû. Li peş we kwîze-
kî ave û li ser deve kwîz jî perçekek nan hebû. Çer ku keçika
reben çav li min ket, ricifî û qeriya. Aniha nikarim bi lev bi¬
kim ku we çaxe min çi kir.

Pûgaçev bi awuren tûj li Şvabrîn nehirî, bi pişirmek xemgîn
got:

- Te nexweşxaneyek baş heye!
Dûre ber bi Marya îvanovnaye çû:
- Ca bibeje kevoka min. Ev mere te cima te wusa diarihî-

ne? Te çi gunehkarî kiriye li hemberî wî?
Marya îvanovnaye:
- Mere min! got. Ew ne mere min e. Li dare dine ez e bi wî

re nezewucim! Ku kesek nikari be min je xelas bike, min bi¬
ryara xwe daye ku ez xwe bikujim.

Pûgaçev bi çavekî kuştine li Şvabrîn nehirî û got:
- Tu çawa diwerî li min derewan bikî! Bepaye! Tedigehijî

ku te aniha çi li xwe heq kiriye?
Şvabrîn çog dan erde û xwe havet bexte wî. Di we gave de

min bi çavekî wusa dilverşîn le nehirî ku, ew kerba hundure
min jî li ber wenda bû. Vî malmezine ku xwe haveti bû linge
serxweşekî, awuren dilverişîn dagirti bû çaven min.

Behn li Pûgaçev fere bû û got:
- Ve çare ez te dibexşim. Le tu ji bû- nekî ku ji vir û pe ve,

çi gunehkariya ku tu bikî, evv e evjî le zede be.
Dûre vegeriya ser Marya îvanovnaye û bi zarxweşî je re

got:
- Keçika xweşik, rabe biçe derve. Ez azadiya te bexşî te di¬

kim. Ez Çar im.
Marya îvanovnaye bi lez li wî niherî, û tavile tegehişt ku ev

merive li peş we, xwîniye de û bave we ye. Bi herdu desten
xwe ruye xwe veşart û behiş gerî erde bû. Min xwe havet ser
ku ez hemez bikim, le di we gave de destirmana we ya bere,
Palaska kete hundure ode û bi merane xwe da ber alîkariya
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xatûna xwe. Pûgaçev derket. Em herse jî daketin oda meva¬
nan. Çar bi ken got:

- Bele efendiye me! Te keçikek xweşik bi dest xistiye, bi
rastî. Ka tu çi dibe? Em bişînin pey metran û em mara xwar-
ziya wî pe bidine birîn. Ez e bibim dîdevane we û bila Şvabrîn
jîşoşpaniye bike. Em e bbcvvin, vexwin û kefa xwe bikin!

Tişte ku ez je ditirsiyam, hat sere min. Peşniyara Pûgaçev,
wek kerekî li ser dile Şvabrûı keti bû. Bi rewşek behişî û den¬
gekî lerzok:

- Desthilate min! got. Min nebaşî kir ku min derew li we
kir. Le Grûıyov jî we dixapîne. Ev keça ne xwarziya mala me¬
tran e. Ew keça îvan Mîronov e, kapîtane ku we di girtina ve
kela Belogorske de bi dar de kir.

Pûgaçev bere xwe da min, bi awuren tûj li min nehirî û bi
mitûmatî:

- Ev çi ye? got.
Beyî ku ez tew xwe bilivinîm, min bersiv da û got:
- Şvabrûı ji we re rastî got.
Pûgaçev tengijî û got:
- Le te ev bere ji min re ne goti bû!
Min bersivand û got:
- De ka tu bi xwe bifikire, ma min li ber meriven te dikari

bû bigota ku keça Mîronov hej dijî? Wan e tavile bikuşta. Ew
e kesekî nikari buya ew xelas bikira.

Pûgaçev bi ken:
- Tu jî rast dibejî, got. Dile serxweşen min e tew bi keçika

reben neşewutiya. Deqdora jina metran baş kiriye ku ew xa-
pandine.

Piştî ku min nehirî ew behnfere dixuye, we çaxe min je re
got:

- Binere, ez nizanim be ez te bi çi binavînim û naxwazim
bizani bim jî. Le Xwede jî pe dizane ku, ji bo ve alîkariya te,
ez amade me cane xwe jî bidim. Le tişte ku li dijî bawerî û di-
lovaniya min be an jî pe şerefa min bişke, ji te lava dikim ku
tu ji min nexwazî. Te çeyiyek mezin bi min kir, ez deyndare
ve çeyiya te me. Te çawa dest pe kir, wusa jî biqedîne. Bihele,
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ez û ve keçika sewî bidin ser we riya ku Xwede daye ber me û
em biçin. Li kudere dibe bila bibe, û çi bi sere te were jî; ji bo
xelasiya ruhe te î gunehkar, em e herdu jî banî Xwede bikin...

Xweş diyar bû ku van gotinen min, mistek ava dilovaniye li
ser dile Pûgaçev reşandi bû û loma:

- Baş e, bila fena te be! got. Dardekirin be dardekirin, be-
xişandin be bexişandin. Ev xwiyekî min e. Dergistiya xwe bide
pey xwe û te kudere dive bibe. Xwede bextiyariye bi para we
ke!

Dûre vegeriya ser Şvabrûı û ferman daye ku ji min re kaxi-
zek îcaze amade bike da ku ew navçe û kelen ku di bin fer-
mandariya wî de ne, ez te re bi serbesti derbas bibim. Te
digot qeye Şvabrûı heliyaye û qediyaye edî. Wek kevirekî,
hişk û beliv sekinî bû. Pûgaçev ji bo kontrola kele derket der,
û Şvabrûı jî da pey wî. Le ji ber sedema ku ez e ji bo re xwe
tev bikim, ez ji male derneketim.

Piştî ku ez bi tene mam, tavile bazdam oda Marya îvanov¬
naye. Derî ji paş ve hati bû qarosekirin. Min li deri da.

Denge Palaşkaye hat û:
-Ewkîye? got.
Min nave xwe got. Denge Marya îvanovnaye ji paş derî

hat.
- Xwe hinekî ragiren, Pyotr Andreyîç. Ez kince xwe digu-

herim. Hûn biçin mala Akûlîna Pamfflovnaye, ez e aniha we-
rimwir.

Min bi ya we kir û ez ber bi hevvşa mala Gerasûn î metran
çûm. Metran û jina xwe bi bezûı hatin peşiya min. Savelyîç
berî min hati bû wir û hertişt kat kiri bû.

Akûlîna Pamfflovnaye:
- Hûn bi xer hatin, Pyotr Andreyîç. Sikir ji Xwede re, me

dîsa hevdu dît. Hûn çawa ne? Her rojen Xwede hûn di bîra
me de bûn. Le tew Marya îvanovnaye, ve rebena min ji ber
tunebûna we gelek kişand! De ka bibe bence min, bi çi awayî
we û Pûgaçev wusa li hev kir? Çawa bû ku wî hûn ne kuştin?
Le dev je ber de, ji bo ve yeke jî mala wî ava...

Gerasîm î metran peyva we birî û got:
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- Bes e, pîrejin. Dev ji ve zimandirejiye berde. Û ji bîr
meke ku tiye zimandirejan agire dojehe ye... Hûn li ser ser û
çave min hatin Pyotr Andreyîç! Kerem kin tekevin hundur,
ezbenî. Ji mej ve ye ku me hevdu ne dîtiye.

Jina metren çi xwarin û vexwarin hebû, ji hemûyî hanî û ji
bo min li ser text danî. Di ve nabere de jî ziman le ne disekinî
û her dipeyivî: Şvabrîn çawa cî li wan teng kiriye ku Marya
îvanovnaye ji nav lepen wan deneme, çawa ku Marya îvanov¬
na giriyaye û ne xwestiye ji wan biqete, bi alîkariya jîriya Pa¬
laşkaye (ya ku kazake grûhban dixwest li ber bilûre bide
reqisandin) çawa pewendiyen rojane di navbera xwe û Marya
îvanovnaye de pet girtine, çawa li Marya îvanovnaye şîret ki¬
riye ku ew ji min re name binivîse...hwd... ev hemû yek bi yek
kat kir. Dema doba peyivîne hat min, ew tişten ku di sere min
de hati bûn, min jî bi kurtî kat kir. Çer ku metran û jina xwe
bihîstin Pûgaçev pe dizane wan Pûgaçev xapandiye, dest bi
gunehweşîne kirin.

Akûlûıa Pamfflovnaye:
- Hz. îsa bi me re be! Ew me ji ve xezeba Xwede bisitirîne!

Le bi rastî jî ev Aleksey îvanîç Şvabrîna fisekek e!...
Di ve navbere de deri vebû û li ser ruyî xwe î vemirî bi pişi¬

rmek serîn Marya îvanovna kete hundur. Fîstane gundiyanji
xwe kiri bû û wek bere dîsa xwe xweşikî tevpeça bû.

Min bi desten we girt, heta demeke direj jî beyî ku tu peyv
ji deve min derkeve, ez rawestî mam. Ji bextiyariye dile me
herduyan jî tije bû bû û bedengî daketi bû ser me. Xwediyen
male xwe U wir zede his kirin û derketin der. Em bi tena sere
xwe man. Hemû tişten ku qewumî bûn, me ji bîr kirin. Em
peyivîn û her peyivûı. Em ji axaftine ter ne dibûn. Piştî ez ji
kele veqetiya bûm, ew hemî tişten ku heta naha hati bûn sere
we, Marya îvanovnaye yek bi yek kat kir. Ew xeternakiyen ku
jiya bû, ew tişten ku Şvabrîne kambax hanî bû sere we, hemû
hanî ber çave min. Me ew demen xwe yen bextiyar û derbas-
bûyî jî bi bîr hanın... Em herdu jî di ser hev de girîyan. Dûre
min fikra xwe ya li ser peşerojen me, je re vekir. Ev kela di
desthilatiya Pûgaçev û fermandariya Şvabrûı de bû. Li vir
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mayina we ne gengaz bû edî. Û me nikari bû fikra mayına li
Orenbûrge jî bikira; lewra ev der bi xwe, bi eş û azara warekî
dorgirtî bû. Li ruye dine tu merivekî we ne ma bû. Min peş¬
niyar kir ku we bi xwe re bibim gund, ba de û bave xwe. Bere
hinekî dudulî bû. Li ser zewaca me, we bediliya bave min ew
tirsandi bû. Min tirsa we li ber belav kir. Lewra min dizani
bû bave min e keça leşgerekî feris î ku ji bo welate xwe ketiye,
wek serketina vatineyeke bihewîne.

Di dawiya dawîn de min got:
- Dildara min, Marya îvanovna! Ji naha ve wek ku tu jina

min bî, ez li te dinerim. Ew bûyeren dûrî aqilan, em ewqas bi
hevdu ve giredane ku li dare dine tu tiştek jî nikare me ji hev
biqetîne.

Marya îvanovnaye ji dilûcan guhdariya min kir. Ne kete
revvşen fediyokî, ne jî serî li xwe gerand ku nebe. We jî dizani
bû ku nivisa eniya we bi ya min ve hatiye giredan. Le dîsa jî
dubare kir ku beyî daxwaza de û bave min, ew e nikari be ji
min re bibe jin. Ez jî li dij ne sekinûn edî. Ji kela dil û daxwa-
zek germ me hevdu maç kir. Henveha di navbera me de her¬
tişt safî bû bû.

Piştî demeke şûnde, kazake grûhban kaxiza îcaza min hanî.
Û bi min da zanîn ku desthilat banî min dike. Pûgaçev bi nivi¬
sa xwe ya xiluxwarî nave xwe li bine we nivisi bû. Dema ez
çûm, wî jî ji bo reketine xwe amade kiri bû û li ser re bû.
Wexta min xatir ji vî merive kambax - ji bili min ji bo herkesî
xwînxwarekî mezin bû - xwest, ez nikarim pejnen dile xwe î
we çaxe kat bikim. Le ez çi rûreşiye bikim! Di we gave de
xwûıa min gelek li wî dikeliya. Min pir dixwest ku ez wî ji refe
wî ye çapûlgeran veqetînim û hej ku wext heye sere wî ji miri¬
ne bifuitmim. Le Şvabrîn û kesen li dora wî, ji min re asteng
bûn ku min ev hemû tişten di dile xwe de je re bi lev bikira.

Bi dostanî me xatir ji hev xwest. Dema Pûgaçev di nava
koma xelke de çav li Akûlîha Pamfflovnaye ket, bi tiliya xwe
gef le xwar û bi mane çave xwe je re şikand. Dûre li taxûka
xwe siwar bû, ferman da duruşkevan ku bajo günde Berd-
skaye. Bi reketina hespan re, wî di tiye xwe de, xwe xwar kir
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û bi dengekî dîsa xatir ji min xwest:
- Bi xatire we, efendiye me! Hevîdar im em e dîsa hevdu

bibinin.
Bi rastîjî me car din hevdu dît, le di kîjan revvşan de!..
Pûgaçev çû. Dûr û direj min li we beyara sipî, li pey ra ni-

herî. Taxûka wî wek baye bi dûr diket. Xelk belav bûn. Şva¬
brûı xwe havete dereke û ji ber çavan vvenda bû. Ez
vegeriyam mala metran. Ji bo reketina me hertişt amade bû
bû û min ne dixwest ez zede jî bisekinim. Hemû tişten me di
kevnetaxûka fermandariye de hati bû tikirin. Hespina bi
destsivikî pe ve hati bûn giredan. Ji bo ku ve cara daran xatir
ji gorna de û bave xwe bixwaze, Marya îvanovna çû paş dere.
Min xwest ez jî pe re biçim, le ji min lava kir ku ez we bi tene
binelim. Piştî çend deqan vegeriya û hat. Bedeng û bi çaven
tije hesir bû. Taxûka me kişiya bû ber derî. Gerasûn î metran
û jina xwe derketin ser pelikan ku me bi re bikin.

Ez, Marya îvanovna û Palaşkaye, me di taxûke de tiye xwe
girt. Savelyîç derket li tiye duruşkevan rûnişt.

Akûlîna Pamfflovnaya dilpakgot:
- Bi xer û xweşî biçe kevoka min, Marya îvanovna! Riya te

vekirî be sere min, Pyotr Andreyîç! Xwede bi we re be, Xwe-
de we herduyan jî bisitirîne.

Em bi re ketin. Di pencera mala fermander de Şvabrîn ber
bi çave min ket, kerb û xirabî ji ruye ra dibarî. Min bere xwe
bi helek din de kir. Lewra min ne xwest ku ez li sere neyarekî
nîvkujî meraniye bikim. Taxûka me ji dere kele derket, me
kela Belogorske heta û heta li cî hişt.
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-XIII-

ZÎNDANÎTÎ

- Hirs nebin ezbenî, fermanberek im
Divi ez tavili bavejim hundur vve.

- Fermoji vve re, ez amade me
Le beri bide min destûri ku xwe biparizim.

«Knyajnîn»

Ev hemû tişten ku bûn, bi min wek xewneke dihatin. Levvra
ez û ve xweşika ber dilan, em bi rewşek nepayî güüşti bûn
hev. Hej ve sibe jî di ber rewşa we de bi eş ez diqirqilîm. Ma¬
rya îvanovna ji min betir krair krar difıkirî, bi xemgûıî gav li
min û gav li re dinerî. Xweş diyar bû kû hej ne hati bû ser
xwe. Em herdu jî bedeng bûn. Me hertişt hani bû ber çaven
xwe û dil li me vvestiyayî bû. Beyi ku em bizani bin be wext
çawa derbas bû, piştî du saetan me nezflcî li kelake kir ku ew
jî di bine desthilatiya Pûgaçev de bû. Li vir hesp hatin guher-
tin. Fermandare kele kazakekî bi rî bû. Li dorhela me wek
penvane li ba diket û ev kare guhertina hespan di dest de kir.
Ji viya jî tegehiştim ku duruşkevane me î zimandirej, ez wek
neziktirîn merive Pûgaçev dame naskirin.

Em dîsa ketin re. Tariye dest pe kiri bû xwe dadigirt ruye
erde. Me nezflcî li bajarekî piçûk dikir. Li gor saloxdana ka¬
zake bi rî, hezeke xurt li vir civiya bû ku tekeve nav heza Pû¬
gaçev. Nîgehbanen şeve peşî li me girtin:

- Di taxûke de kî heye?
Duruşkevan ev pirsa bi dengekî bilind bersivand û got:
- Hevale Çar e. Xatûna w jî pe re ye.
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Nîgehbanen şeve tavile dor li me girtin û dijûne gelek xi-
rab li me barandın.

Sergrûhbanekî bi simbel ji min re:
- Derkeve der, hevale şeyten! got. Naha tu û xatûna xwe,

hûn e herdu jî ser û bine erde bibinin!
Ez ji taxûke daketim û min ji wan daxwaz kir ku min bibin

ba fermandare xwe. Dema leşgeran li peş xwe çav li efserekî
xistin, dev ji dijûnan berdan. Sergrûhban bi racemî min ket
ku min bibe peş serheng. Savelyîç li pey min dimeşiya, dihat û
xwe bi xwe digot:

- A ji te re hevale Çar! Em hatin heyfa bave, me ewkâ de jî
da ser... Xwedeyo! Va rewşa me e li kudere bisekine?

Taxûk jî hedî hedî li pey me dihat.
Piştî penc deqan em hatin ber xaniyekî piçûk î rohnik. Ser¬

grûhban li wir nigehbanek da ber min û bi xwe jî çû hundur
ku hanına min ji jor re bibeje. Ket hundur û tavile derket. Û
bi min da zanîn ku fermander ferman daye û gotiye: Naha
wexta min tüne ez banî bikim, wî bavejin zîndane û xatûna ra
jî bine ba min.

Ez bi hers qeriyam û min got:
- Ev çi ye? Ma ev meriva xerifîye, çi ye!
Sergrûhban bersivand û got:
- Ez nizanim, ezbenî. Le fermandar efendî ferman rakir ku

em efendiye xwe bavejin zîndane û xatûna ra jî bibin ba fer¬
mandar efendî!

Min ber bi pelikan lezand. Nîgehbanan ne kirin ku nehelin
ez biçim. Rasterast ez ketim hundure odeyeke. Li vir şeş ef¬
seren koma parezgerî rûnişti bûn û bi qeremaçan diliştin.
Serheng deste qeremaçan belav dikir. Çer ku min çav li ra
xist, di cî de mitûmat mam. Min tavile nasî ku ew îvan îvano-
vîç Zûrîn e. Wexteke li xana Simbîrske di lîstika bîlardoye de
sed rûbil ji min xwari bû.

Ez qeriyam û min got:
- Wey, gelo ez çewt nabûıim? îvan îvanovîç? Ev tu î, ne

wusa?
- Wey, wey, wey! Pyotr Andreyîç! Tu û van derina? Tu ji
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kudere tey? Bi xer hati birake min. Ma tu jî naxwazî beşdarî
listikamebî?

- Na, gelek sipas. Le ku tu fermane bidî û ji bo min tavile
xaniyekî peyda bikî, ew e gelek baştir bibe.

- Ma tu xenî çi dikî? Li ba min bimîne.
- Na, nabe, Ez ne bi tena sere xwe me.
- Baş e, we çaxe hevale xwe jî bi xwe re bûıe.
- Ne heval e ew... ew keçikek berzewac e...
- Errr... rik! Keçikek! Ka bibeje, te ji kudere bi dest xist?
Û Zûrin bi ve peyvika xwe re bi awakî raısa manedar fî-

kand ku ew hemû kesen di ode de bi biqîn keniyan, û ez jî ge¬
lekî şermesar ketim. Zûrîn peyvenxwe domand û got:

- Baş e, bila fena te be. Ku xanî be, em e tavile xaniyekî ji
te re peyda bikin. Le bi rastî jî gelek heyf e... Me e dîsa fena
bere kefxweşiyek li dar bbrista... Ca binere, ero leşger! Ew
dergistiya Pûgaçev çûna naye? Serhişkiye dike, çi ye? Je re
bibejin, bila tew netirse. Xortekî li hev hatiye û tiştekî xirab
nake, bibejin. Û dûre bi porçika we bigiren, we çaxe ew e bi
xwe were.

Mm ji Zûrîn re got:
- Ev çi bû veca? Kî dergistiya Pûgaçev e? Ew keça kapîtan

Mîronove rihmetî ye. Min ew ji nav lepe çapûlgeran fîlitan-
diye, aniha jî ez e we bibim günde me û li rar binelim.

- Tu çi dibejî?Na xwe ew kesen ku bi qasekî bere qal diki¬
rin, tu bûy? Xwedeyo! Baş e, ev çi ye?

- Ez e dûre hertiştî ji te re bibejim. Le tu naha rabe û ji bo
Xwede dile we keçika reben xweş bike. Leşgeren te ew tir-
sand.

Zûrîn tavile leşgeren xwe haydar kirin. Ji ber ve xeletiya ku
çewt hati bû tegehiştin, bi xwe jî rabû çû derve ku ji Marya
îvanovnaye bexişandina xwe bixwaze. Ferman da sergrûhban
ku ji bo we, li bajer maleke heri baştir bete peydakirin. Min e
jîşeva xwe li ba Zûrîn bibuhuranda.

Bi hemî efseran re me şîva xwe xwar û piştî şîve ez û Zûrîn
bi tene man. Ew hemû bûyeren ku di sere min de hati bûn,
yek bi yek min je re kat kir. Zûrîn ji dil guhdariya min kir.
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Piştî ku min qedand, sere xwe hejand û got:
- Hemû baş e û xweş e, le ez tiştekî tenagehijim ku tu li pey

kîjan şeytanî diçî û dizeraıcî. Tişte ku ez rast dibinim, wek ef-
serekî şerefmend dive ez ji te re bibejim. Bawer bike ku ze-
wucîn, dînitî ye. Ma tu e cima tekevî sereşiya jin û zarokan?
Dev je berde! Binere ez çi dibem: Tu were dev ji ve keça ka¬
pîtan berde! Min riya Sîmbîrske ji neyaran paqij kiriye. û be
xeter e. Sibe we bi tene bişîne, bila biçe ba de û bave te. Û tu
jî li vir, li ba min, di heza parezgeriya min de bimîne. Tew ne
hewce ye ku tu vegerî Orenbûrge jî. Ku tu dîsa tekevî nav le-
pen serhildaran, xelasiya te e tunebe. Ca bila binek wext te-
keve navbere, tu e bi xwe jî bibini be çawa ew agire
evîhdariye li te bibuhure, û hertişt e ji nû ve baş bibe.

Ez ne di ve baweriya ra de bûm. Le min dizani bû ku di
nava ordiyen Çariçeye de mayûı û şerkirin jî, deynekî hustuye
min e. Min biryara xwe da ku ez bi ya Zûrîn bikim; Marya
îvanovnaye bişînim günde me û ez bi xwe jî li vir di heza pa¬
rezgeriya ra de bimînim.

Savelyîç hat ku alflcariya denristina kincen min bike. Di ve
navbere de min pe da zanîn ku biçe xwe tev gire bide, sibetire
ew û Marya îvanovnaye bi tene tekevin re û biçin.

Tavile dest bi serhişkiya xwe kir û got:
- Ev çi ye, Pyotr Andreyîç? Ma ez e çawa te bi tene bine¬

lim? De û bave te e çi bibejin?
Min ji bere de xwiye pîremer dizani bû. Ji ber ve yeke jî

min kir ku bi zarekî xweş ez ra bînim ser re. Min dest pe kir û
got:

- Hevale min î Arhîp Savelyîç! Nebeje na û ve çeyiya xwe ji
min re nede paş. Li vir tu hewceyiya min ji xulaman nîne. Ku
ez Marya îvanovnaye jî bi tena sere we bişînim û tu ne pe re
bî, husıuyâ min e her di ser we de xwar be. Xulamiya ku ji we
re bikî, mîna ku te ji min re kiri be. Lewra çer ku daraya van
tevliheviyan were, ez e bi we re bizewucim.

Bi bihîstina van gotinan re Savelyîç bi matmayîyek mezin
desten xwe li hev dan û got:

- Bizeraıcî, ere! Zaroke doyîn dixwaze bizeraıce! Le bave
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te e çi bibeje, diya te e çi bifikire?
Min bersivand û got:
- Ew e bihewûıin. Piştî bizani bin ku Marya îvanovna kî ye,

dive bipejirinin. Min jî heviya xwe sipartiye te. De û bave min
bi te bawer in, Savelyîç. Tu e jî navbera me xweş bikî edî, ne
wusa?

Ev peyven min keti bûn sere pîremer û loma got:
- Ax, Pyotr Andreyîç, roniya herdu çave min. Gerçî ji bo

zewaca te, wext hej pir zû ye. Le Marya îvanovna jî keçek
wusa ye ku, bi rastî jî ew e gelek heyf be ku meriv ve fesale ji
dest xwe denrine. Baş e, bila mîna te be! Ez e ve hûriya Xwe-
de bi xwe re bibim, ji pîvana xwe der ez e ji de û bave te jî
lava bikim ku be zîv û zeren bûkaniye be jî, hejayî bûka malan
e.

Min sipasî Savelyîç kir û ez çûm oda ku lihefen min û Zû¬
rîn te de. Ez û Zûrîn li ser lihefen xwe ramediyan û em peyi-
vîn. Ji kefxweşî çi dihate ber deve min û min digot. Zûrîn jî
bere dikvvaze galeaglan bû. Le hedî hedî peyvik di deve wî de
giran û direj bûn û di daraya daran de li ser pirseka min beyî
pbrine deng je ne hat. Bi qasekî deng ji min hat birîn û dûre
min jî da ser sopa wî.

Sibetire zû, ez çûm ba Marya îvanovnaye. Min biryara xwe
je re got û we jî ev tişta baqilane dît û pejirand. Di we roje de
heza parezgeriya Zûrîn ji bajer diqetiyan. Wexta me teng bû
û diviya bû me jî lez bikira. Min Marya îvanovna siparte serû-
siwa Savelyîç, ji bo de û bave xwe min nameyek jî da we û li
wir, li ser lingan me xatir ji hev xwest.

Marya îvanovnaye bi girî û hedflca:
- Bi xatire vve, Pyotr Andreyîç! got. Xwede dizane be em e

car din hevdu bibinin an ne. Le ez e li dare dine qet vve ji bîr
nekim. Heta mirine hûn e her di dile min de bin.

Min tu peyvek din ne kir. Li dor me gelek meriv hebûn.
Min ne dixwest ku ez pejnen diltenikiya xwe li peş vvan, li xwe
bidim der. Piştî ku taxûka we bi re ket, ez jî bedeng û xemgîn
vegeriyam ba Zûrîn. Hevale min kir ku kefa min xweş bike.
Bi rastî min jî dixwest ez hinekî li xwe vebim. Henveha vve
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roje heta evare, me gevvzûşadî kir. Û bi evare re jî em derke-
tin cevvle.

Ev di rojen daraya meha çele paşûı de bû. Ew zivistana ku
li peş bicîhanîna operasyonen leşgerî bû bû asteng, diqediya
edî. Û generalen me yen din jî, ji bo alîkariya me dest didan
hev û xwe amade dikirin.

Pûgaçev hej li dor Orenbûrge bû. Li gel ve yeke jî her ku
diçû, komiken leşgeren me dor li çapûlgeran digirtin û cî li
vvan teng dibû. Günden serhildaran çer ku çav li hezen me di-
ketin, guhen vvan di ber de dadiket, li her devere komiken ça¬
pûlgeran ji ber me direviyan, û hertiştî dida xuyakirin ku
serketin û şerfirazî gelek nezflc e.

Pû- ne buhurî Prens Golîtsûı li dor kela Tatişçev ci li Pûga¬
çev teng kir, heza vvi belav kir û Orenbûrg ji dest xelas kir.
Henveha ve herişe jî beguman dabû xuyakirin ku evv e şer bi
çiawayîbiqede.

Dema ku hezen leşgerî li navçeyan hatin belavkirin, evv e
Zûrîn jî bi heza xwe li hemberî komikek başkirdan şer bikira.
Le beriya ku em û vvan li hev rast vverin, merikan xwe belav
kirin jî. Li gundekî tataran buhar bi ser me de hat. Li hemû
nevvalan laser rabû û re li me hatin girtin. Li ber ve yeke dest
û ling li me hati bûn giredan û xemginiye bi me girti bû. Le
dema em difikirîh ku ev sere berûmet î bi diz û çapûlgeran re
li xelasiye ye, vve çaxe hinekî behn dihat ber me.

Le hej Pûgaçev destgîr ne bû bû. Ji nişka ve li navçe hetû-
nen Sîbîryaye dîsa deng da, komiken nû ü dor xwe civand û
dîsa dest bi çapûlgeriye kir. Serketinen vvi dîsa di nava xelke
de hatin gotin û belav bûn. Me dibîhist ku kelen Sîbîryaye yek
bi yek ketine. Piştî demeke kurt nûçeyek gihîşt me ku Çare
derevvîn bajare Kazane girtiye û naha jî dajot ser Moskvaye.
Ve nûçeye tirsek xisti bû dile vvan hemû navmezinen leşgerî,
yen ku heta naha xwe bi bavveriya beheziya Pûgaçev dbcapan-
din. Zûrûı ferman hilda ku ji Volgayâ derbasî hela hundur
bibe û herişen xwe li vvir bike.

Li vir ez e dûr û dirâj H ser şer û herişen me ne sekinim. Le
bi gotinek kurt ez dikarim bibejim ku; tunebûnek dijvvar xwe
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dabû qirika me. Evv hemû günden ku serhildaran serûbinî
hev kiri bûn, ve çare jî em le dikelin û ji beçarî çi tişten ku di
nav lepen gundiyen reben de ma bûn, me dbcvvar. Li vvelet ne
re û rebaz û ne jî garantiya jiyana merivan ma bû. Mîren xwe-
dî erd û eşîran, xwe di nava daristanan de diveşartin. Çapûl¬
geran her dever di erde re dikirin û dile fermandare komiken
vvan çi bbcvvesta evv dikirin. Ser û bine vvelet bi reviya agire
vvan dişevvutî... Le me hevî ji Xwede heye ku gele ûris ji ser-
hildanen vvusa dijvvar bipareze û carek dm jî nede jiyandin!

Pûgaçev qul bi quldireviya û îvan îvanovîç Mflıelson jî
dabû pey ra. Gelek ne buhurî, hat gotin ku Pûgaçev şikestek
mezin xwariye. Dûre Zûrîn jî birûskek vvergirt ku Pûgaçev
hatiye girtin û şer sekiniye. Şer ravvestiya bû. Henveha min e
bikari buya li mala de û bave xwe vegeriyama. Her ku ez difi-
kirîm û min xwe H ber hemeza vvan didît, kefxweşiye cî ne
dida min. Hevdîtina min û Marya îvanovna - ku ji zû de min
hay ji revvşa vve tunebû - diket bîra min, bi dilşadiya zarokekî
ne ditebitûn ez. Zûrûı bi ve revvşa min dikeniya, lev li xwe di-
qermiçand û digot:

- Na, birako! Peşerojen te ne bi xer e! Zevvac, ere? Heyf e
ku tu sere xwe î be eş, girişan le dipeçî!

Le di ve navbere de ramanek vvusa xerîb kete hişe min ku
kefxweşî U min bû jahr. Ev seroke çapûlgeran î ku keti bû ber
xwîna ewqas meriven reben, û evv arihandina ku li bende vvî
bû... Her ku ez difikirîm kizînî bi kezeba min diket. Bi dilekî
xemgûı û xwe bi xwe min digot: «Yemelyan, Yemelyan! Te
cima xwe ne havet ber deve şûrekî, an tu cima rastî perçekî
gulûla topekî ne hatî? Ma ne çetir bû ji te re?» Le min e çavva
ji bû- bikira ku; vvî di wextek dijvvartirîna jiyana min de ez be-
xişandim û dergistiya min ji nava lepe Şvabrîne dilverişûı xe-
laskir.

Min destura xwe ji Zûrûı girt. Piştî çend rojan ez e dîsa li
vvare de û bave xwe bûyama û min e dîsa Marya îvanovna
xwe ya xweşik bidîta... Le ji nişka ve boblatek nepayî li ber
lingen min rabû.

Roja ku ez li ser re bûm û ez e edî biçûyama, kaxizek di
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dest Zûrûı de û hat malika min. Gelekî bi şik dbcuya. Tiştek
niqutî dile min. Tirseke girt ser min beyî ku ez bizani bim be
cima. Zûrûı fermanbere min şand derve û bi min da zanîn ku
karekî vvî bi min heye.

Min jî bi şik pirsî û got:
-Çiye?
Kaxiza di deste xwe de direjî min kir û:
- Xeberek bexer e, got. Ji te re tu bi xwe bbcvvîne, bi qasekî

berî ket deste min.
Min kaxiz gû-t û xwend. Ev fermanek bi dizî bû. Ji hemû

fermandaren ordiyan re hati bû şandin ku li kudere min bibi¬
nin, bi nîgehbaniyek xurt dive min bişînin Kazane, peş dad-
pirsiya lekolîneren serhildana Pûgaçev.

Pû- nema bû ku kaxiz ji dest min de biketa.
Zûrûı:
-Tişte ku ji bo ve bete kirin, nîne! Vatiniya min dive ku ez

fermane bi cî bînim. Wusa xuyaye gotinen hevaltiya te û Pû¬
gaçev gihîştiye jor. Ez hevîdar ûn ku xirab tevnegere û lekolî¬
neren dadpirsiye te tavvanbar dernexûı. Tevv behna xwe teng
neke. û tavile tekeve re!

Dile min pak bû. Ez ji dadpirsiye ne ditirsiyam. Le dema
ez li ser şûndeketina hevdîtina me ya germin difikirûn, - kî di¬
zane, dibû ku bi mehan bajota edî - ji kerba ez dîn dibûm.
taxûk amade bû. Zûrîn bi dostî xatir ji min xwest. Li taxûke
sivvar bûm. Bi sûre xwe yen tazî, du balbas li keleka min rû¬
nişti bûn. Û em ketin riya Kazane.
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DADPIRS!

Çipilin ava deryayi
Çipeyvin devixelki

«Metelok»

Ez bi xwe evvle bûm ku tavvanbariyek min tuneye. Tene ez
be destur ji Orenbûrge dûrketi bûm. Ev yeka jî ne dijvvar bû
ku min xwe li ber biparasta. Levvra sivvariya li dor û dûre kele
ne qedexe bû. Henveha bi herhavvayî dihate pejirandin jî. Ku
güilye min bihata kirin jî, ji ber xwîhgermiya min bû; ne ji ber
serhişkiya min. Gelek tişten ku pevvendiyen hevaltiya min û
Pûgaçev bipeyitanda hebûn û bi rastî ya xirab jî ev bû. Di re
de pirsen ku evv e ji min bihata kirin, min hemû di sere xwe
de bi cî dikirin û li bersiven vvan digeriyam. Min biryara xwe
da ku ez di dadgehe de hertiştî rasterast bibejim. Levvra min
ev avvaye parastina xwe, avvayekîberçavtir û evvletir didît.

Dema em hatin Kazane, min nehirî ku bajar vikûvala û şe-
raıtîye. Li kuçan û devvsa xaniyan keşen rijike şevvate dixuye,
dîvvaren be ban û pencerena ji dû û dûkele levvûtûıe. Pûgaçev
riya xwe bi vir jî xisti bû û şopek vveha li dû xwe hişti bû. Di
nava zike vî bajare hilvveşiyayî de, avahiya ku tene li ser ling-
an ma bû, kela bû. Balbasan ez hajotim ber kele û li vvir ez
dam dest efserekî nîgehban. Wî jî tavile hesingerek da banki-
rin, lingen min h qeyde xistin û ez hişkfirî pe ve mam. Dûre
vvan ez birim bendûcane û havetim paş deriye selûlek teng û

132

-xrv-

DADPIRS!

Çipilin ava deryayi
Çipeyvin devixelki

«Metelok»

Ez bi xwe evvle bûm ku tavvanbariyek min tuneye. Tene ez
be destur ji Orenbûrge dûrketi bûm. Ev yeka jî ne dijvvar bû
ku min xwe li ber biparasta. Levvra sivvariya li dor û dûre kele
ne qedexe bû. Henveha bi herhavvayî dihate pejirandin jî. Ku
güilye min bihata kirin jî, ji ber xwîhgermiya min bû; ne ji ber
serhişkiya min. Gelek tişten ku pevvendiyen hevaltiya min û
Pûgaçev bipeyitanda hebûn û bi rastî ya xirab jî ev bû. Di re
de pirsen ku evv e ji min bihata kirin, min hemû di sere xwe
de bi cî dikirin û li bersiven vvan digeriyam. Min biryara xwe
da ku ez di dadgehe de hertiştî rasterast bibejim. Levvra min
ev avvaye parastina xwe, avvayekîberçavtir û evvletir didît.

Dema em hatin Kazane, min nehirî ku bajar vikûvala û şe-
raıtîye. Li kuçan û devvsa xaniyan keşen rijike şevvate dixuye,
dîvvaren be ban û pencerena ji dû û dûkele levvûtûıe. Pûgaçev
riya xwe bi vir jî xisti bû û şopek vveha li dû xwe hişti bû. Di
nava zike vî bajare hilvveşiyayî de, avahiya ku tene li ser ling-
an ma bû, kela bû. Balbasan ez hajotim ber kele û li vvir ez
dam dest efserekî nîgehban. Wî jî tavile hesingerek da banki-
rin, lingen min h qeyde xistin û ez hişkfirî pe ve mam. Dûre
vvan ez birim bendûcane û havetim paş deriye selûlek teng û

132



tarî, dîvvaren vve rût û ji beçikân hesinî pencerekek piçûk...
Daraya ve destpeke xerab dbcuya. Le dîsa jî ne tirs ket dile

min û ne jî min heviya xwe birî. Min xwe havet bexte xemre-
viya hemû kesen xemgîn, û ji dile xwe î dilovan û birîhdar min
banî Xwede kir. Henveha evv tişte ku evv e di sere min de bi¬
hata min havete heleke, min betirs xwe direj kir û ez ketim
xeweke giran.

Sibetire dergevane bendöcane ez ji xew rakirim,. û bi min
da zanîn ku komisyona banî min kiriye. Du leşgeran ez dam
ber xwe û di hevvşe re em derbasî ber mala fermander bûn.
Leşger di deve derî de sekinin û ez berdam ku bi tena sere
xwe biçim hundur.

Ez ketim hundure eyvvanek gelek mezin. Li ser maseke tije
kaxiz û li paş vve jî du meriv rûnişti bûn. Ji van yek generalekî
pîr î bi ruyekî hişk û sar bû. Ye din jî kapîtanekî heza pa-
rezger bû; lihevhatî û li dor bîst û heşt salî bû. Merivekî dest-
biker û di tevgeren xwe de serbest dixuya. Li keleka pencere,
li ber masekak din jî nivismend rûnişti bû. Qelema xwe di paş
guhe xwe re kiri bû, bi avvayekî amadekar xwe di ser kaxizan
de xwar ldri bû ku tişte nün e bigota, vvî e jî bi kurtî büüvisiya.

Dadpirsiye dest pe kü-. Nav û malbata nün ji nün hat pir¬
sin. Generel xwest ku ji min jî bibihîse ka ez lavve Andrey Pe¬
trovîç Grînyov im, an ne. Min bersiv da. Li ser vî yeke, bi hers
di ser nün de qeriya û got:

- Çiqas heyf e ku bavekî vvusa giranbiha, xwedîlawekî vveha
be xer be!

Bi behnek fere nün bersivand û pe da zanîn ku; güiye ku li
ser min hatiye ldrin çi dibe bila bibe, nün hevî heye ku ez ras-
tiye ji dil kat bikim û ji ve yeke xelas bûn. Ev bavveriya min ya
bi min, li peşka generel ne hati bû. Û bi nürûzekî tirş:

- Reng e ku tu yekî deqdor i, xorto! got. Le me kesen ji te
deqdortir jî dîtine.

We çaxe dadpirse xort ji nün pirsî ku; kengî û çavva ez keti¬
me xizmeta fermana Pûgaçev û nün kîjan vatiniyen vvî bi cî
hanine.

Bi hers nün bersivand ku vvek malmezin û efserekî, ez qet
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ne ketime xizmeta fermana Pûgaçev û nün tu vatiniyen vvî jî
bi cî ne hanine.

Dadpirs ü dij derket û got:
- Dema hemû hevalen vî merivî malmezin û efserî, bi avvakî

barbarîbi deste Pûgaçev bete kuştin; çavva dibe ku tene evv te
bexişandin? Çavva dibe ku dîsa ev malmezin û ev efsera beş-
darî gevvzûşadiyen serhildaran dibe, xelaten vvek kürk, hesp û
pençe kapikî ji seroke çapûlgeran vverdigire? Ev hevaltiya
vvusa seyr ji çi te? Ku ne bebextî be, an jî bi kemani ku ev ne
tirsonekiya beşerefiye be, le çi ye ev ?

Ev gotinen kapîtane heza parezger, şerefa nün gelek şi-
kand. Min bi hers dest bi parastina xwe kir. Li beyare di bin
dijvvariya pûke de destpeka hevnasiya nün û Pûgaçev çavva
bûye; di ketina kela Belogorske de vvî çavva ez nas kirime û
bexişandime; min kat kir û pe da zanîn ku ji çapûlger jî kürk
û hesp girtina nün ne tiştekî xelet e, û heta naha jî li dijî ça¬
pûlger min ji dilûcan kela Belogorske parastiye. Di daraya
daran de jî nün nave generel daye ku di ketina Orenbûrge de
evv e bikari be dîdevaniya fedekariya min bike.

Pîremerî bi mirûze tirş, ji ser mase namekek vekirî girt û bi
dengekî bilind dest bi xwendine kir:

«Li ser daxwaza Ekselanse vve: Ez xwe pi serbilind dibinim
ku vve ji Grînyov i sutvan haydar bikim. Li gor saloxdani di ser¬
hildana roja îroyîn de tiliya Grînyov heye. Li dij vatiniya ser
milixwe û sonda xwe ya leşgerî, ketiye nav pivvendiyin rûreş.

Û ev sutvani ku ti gotin, ji seri celi payiza sala par (1773)
heta 24 zivistana paşîna îsalîn, li Orenbûrgi li ser vatiniya xwe
bû. Liji vi roji ûpi veji bajer veqetiya û bi şûnde venegeriya û
ne hat idî. Li gor saloxdanin ku ji hila neyaran reviyane û ha¬
fine; evv çûye parizgeha Pûgaçev ba vvî, û dûrejî herdu bi hev re
çûne kela Belogorska ku vvî beri vatiniya xwe li dikir. Di vvare
revvşa tevgera vvî de, ez dikarim...»

Dadpirs li vir xwendina xwe biri û hişka got:
- De ka tu e naha xwe çavva biparezî?
Min xwest ku min çavva dest pe kiriye, vvusa jî bidomûüm û

pevvendiyen xwe û Marya îvanovnaye vvek hemû tişten din ve-
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kirî bi lev bikim. Le ji nişka ve dilverişiyek kambax li min
rabû. Ez fıkirîm ku ez nave vve bidim, komisyon e vve bide
bankirin û guhdariya vve jî bike. We çaxe evv e nave vve i paqîj
jî tekeve nava gilî û gazinen qirej. Û henveha vvan e Marya
îvanovna û evv kesen kambax bihaniyana ber hev. Ve ramana
xirab sere nün vvusa tevlihev kir ku ziman H nün hat giredan û
nün nizani bû ka ez çi bibejim.

Dadpirsen ku dest pe kû-i bûn bi avvakî dilovanî guhdariya
min dikirin, piştî ditin ziman li nün nagere, vvek bere li hem¬
berî nün dîsa ketin revvşen xwe yen hişk. Kapîtane heza pa-
rezger xwest ku nün û sûcur bînin ber hev. Generel ferman da
ku vvî çapûlgere do bûün. Bi dikvvazî H derî vegeriyam û min
pa ku ez vvî kesî ku sûcuriya nün kiriye, bibînim. Piştî gaveke
şingina denge resilehat, derî vebû û Şvabrûı kete hundur. Çi-
qas guherîbû! Ez behitî mam. Gelek û gelek jar bû bû û gvvîn
le bû bû gvvîne miriyan. Pore vvî ye ku bi demekî beriya naha
ripûreş, bi tevayî sipî bû bû. Riye vvî î direj tevlihev bû bû. Bi
dengekî nizm, le bi avvakî evvle evv giliyen xwe duçar kir. Li
gor giliyen vvî; Pûgaçev ez vvek sîxurekî şandime Orenbûrge.
Dema ku li hemberî serhildaran şer çebûye, ji bo ku Pûgaçev
ji bajer haydar bikim, ez jî her roj bi hespe derketime gere. Û
di daraya davvîn de jî, rasterast çûme ba seroke çapûlgeran û
ez bi vvî re kela bi kela geriyame. Ji bo ku hevalen min ji hela
Pûgaçev ve nebin xwedîparen xelatan û ji bo ku ez xwe di çav
vvî de şerîntir bikini, nün bebextî li hevalen xwe kiriye...

Ev peyvana nün bedeng guhdar lor. Ez ji tiştekî kefxweş
bûm ku xwînxwar nave Marya îvanovnaye bi lev ne kiri bû.
Gelo cima ne goti bû? Aya ne dbcvvest bi bû- bîne ku; keçike
peşniyara vvî nayandi bû û evv jî li ber xwe keti bû loma; an jî
evv pejnen ku di vî vvarî de ez bedeng didam sekinandin, hej
di dile vvî de jî hebû loma?

Ji ber çi dibe bila bibe, nave keça fermandare kela Belo¬
gorske li ber komisyona dadpirsiye ne hati bû gotin. Henveha
li ser biryara xwe ez evvletir bûm ku nave Marya îvanovnaye
neynim ser zimane xwe. Dema dadpirsan gotinen min, yen li
ser güiye Şvabrîn pirsîn; nün bersivand û got: nün tu gotin
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nîne ku ez li gotinen xwe yen bere zede bikim.
Generel ferman da ku me herduya jîji hundur denrin. Em

bi hev re ji eyvvane derketin. Min vveha li ruye Şvabrîn nehirî,
le min tevv denge xwe ne kir. Bi livek tolebar pişirî, resilen
xwe dan hev, ket peşiya nün, bi lez meşiya û çû. Wan dîsa ez
havetime paş dere zîndane û carek din jî ez banî dadpirsiye
ne kirim.

Evv bûyeren ku ez e ji vir û pe ve ji xwendevan re kat bi¬
kim, nün tu yek jî bi çaven xwe ne dîtine. Lâ nün çîroken vvan
ewqas pir guhdar kirin ku hemû jî di ser û ber ve di hişe nün
de bi cî bûne. Di cî de ye ku ez bibejim; min ev bûyeren ha bi
çav ne dîtin le ez vvan jiyam.

De û bave nün vvek meriven sedsala bere, bi rûkeniyek jidil
Marya îvanovna hevvandi bûn. Hevvandina sevviyeke, ji bo
vvan bextiyariyek mezintirîn bû. Piştî demeke, xwîna vvan baş
li Marya îvanovnaye keliya bû. Levvra dûrî aqilan bû ku piste
nasîna Marya îvanovnaye merivan je hez ne kira. Evîndariya
nün, li cem bave min edî ne serserîtiya xortaniye bû. Daxwaza
dile diya min jî, tene ev bû ku lavve vve î xoşevîst bi xweşika
keça kapîtan re bizevvuce.

Dema ku bihîsti bûn ez hatime girtin, di male de sere her¬
kesi tevlihev bû bû. Marya îvanovnaye pevvendiyen di navbe¬
ra nün û Pûgaçev de, ji vvan re bi zarekî vvusa vekirî kat kiri
bû ku evv qet pe nerihet ne bû bûn, tevv carina bi bû- hani bûn
û ji xwe re kiri bûn vvek mijarek pekeniye.

Bave min ne xwesti bû bavver bike ku ez jî beşdarî serhilda-
nek vvusa bubim ku li ser çîna malmezinan desthilatiye bike.
Le dîsa jî cî li Savelyîç teng kiri bû. Lalaye min jî be veşartûı
je re goti bû; efendiye piçûk bû bû mevane Yemelyan Pûga¬
çev û vî sereke çapûlgeran jî rûmeta vvî dizani bû. Di vvare ca-
şitiya min de jî sonden nemaye xwari bû ku tiştekî vvusa ne
bihîstiye.

Bi ve yeke behna salmezinan lünekî fere bû bû û be tevvatî
li bende xeberen xere bûn. Marya îvanovna gelek eşiya bû le
peyv ji deve vve derneketi bû. Levvra evv merivek gelek nev-
spiçûk û tegüüştiya ve yeke bû.
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Çend hefte derbas bûn. Rojeke ji nişka ve nama merive me
î Prens B. ji Petersbûrge ji bave nün re hat. Prens, di nama
xwe de dûr û direj je re qala min kiri bû. Di pey du se peyven
xwe yen rojaneyî re dîsa vegeriya bû ser vvan şiken li ser nün
û pe dabû zanîn ku; evv şiken li ser nün, mbcabin rast derketi
bûn, ez beşdarî serhildaran bû bûm, bi rastî diviya bû ez bi ta-
vvana mirine bihatama arihandine. Le ji ber giramiya rîspîtiya
bave nün û vatiniya ku kiri bû, Çariçeye ez ji rûreşiya tavvana
nürine xelas kiri bûm û ji dela ve ve, ez li quncikekî Sîbîryaye
bi tavvana jiyane hati bûm arihandin.

Ji ve xebera nepayî, dikira bave min tetincanî biba. Wek
bere nikari bû li ber xwe bida edî. Evv xemgûüya xwe ya ku
heta îfo di xwe de bedeng vedişart, aniha bi dilşevvatî li xwe
dida der û her behiş digot:

- Ma ev jî dibe? Lavve min jî bide ser riya Pûgaçev! Xwede,
ma çaven sere min e ev rojana jî bidîta? Çariçe vvî ji nürine
dibexişîne!.. Ma bexişa vvî dikare bibe xemreviya ber dile
nün! Ma tavvana nürine xirab e! Kalike kale min, ji bo doza
xwe ya pîrozvver, heta çilka xwîna xwe ya davvûı jî şer kir û di
dara sepe de li ba bû. Bave min tev Volînskî û Krûşçev bi mi-
rinek eşdar çûn. Ya xirab ev e; ku malmezinek rabe li ser
sonda xwe bebextiye bike û biçe tekeve nav refen çapûlger,
xwîhrej û xulamen ji zindanan raykirdî. Ev ji bo malbata me
rûreşiyek mezin e!

Ji ve behevitiya bave min tirs diket dile diya nün, hesren
çaven xwe je vedişart û ji bo ku xemgûüya vvî li ber belav bike,
her je re digot; deve xelke doxîna meriv nine, kî çi dibe bila
bibeje, bavverî bi gotinen vvan nabe. Le bave nün xemrevî ne
dibû.

Kul û kesera dile Marya îvanovnaye ji ye hemûyan jî betir
bû. We be şik dizani bû ku nün bbcvvesta, min e bikari buya
begunehiya xwe peşan bida. Rastiya ve nexwestina nün jî te-
digehişt û henveha sedema ve bextreşiya nün, xwe didît. Le
hesren çaven xwe û kul û kesera dile xwe ji herkesi vedişart û
her difikirî ku bikari be, bi çi avvayî min xelas bike.

Sere evarekî, bave nün dîsa li şer dîvanca xwe rûnişti bû,
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rûpelen saldeftera qesre li hev diquliband. Le diyar bû ku
hişe vvî ji saldeftere dûr, li devereke din bû. Xwendine bi qasî
hertim bala vvî ne dikeşand. Di ber xwe de dest bi fikîna mar-
şek kevn kiri bû. Diya min bedeng li quncikekî rûnişti bû, fa-
noliyekî hirî çedikir û carina jî dilopen hesiren çaven vve di
ser de diçilkiyan. Marya îvanovna jî li vvir rûnişti bû, di dest
xwe de tiştek dihûna. Ji nişka ve kare di dest xwe de danî û
pevvistiya çûyîna xwe ya Petersbûrge bi vvan da zanîn û alîka¬
riya birekirina xwe ji vvan daxwaz kir.

Ji ber ve yeke xemgûüyek mezin bi diya min girti bû û got:
- Tu e ji bo çi biçî Petersbûrge? An te dil heye tu jî me bi

tene bihelî, Marya îvanovna?
Marya îvanovnaye pe da zanîn ku hemî bextiyariya vve ya

rojen peş li ser ve çûyine ye, vvek keça merivekî ku li ser doza
xwe hatiye kuştin, vve e biçûya xwe baveta bexte alîkariya me¬
riven mezin.

Bave nün sere xwe xist ber xwe. Her peyva ku tavvanbariya
küre vvî dihanî bîra vvî, vvek tinazek giran pe dihat.

Ji kvvîr de keserek veda û got:
- Biçe daka nün. Em naxwazin peşiye U bextiyariya te bibi-

rin. Hevîdar ûn tu e ji xwe re merekî dilpak bibînî, ne caşekî
berûmet.

Rabû û çû oda xwe.
Piştî ku Marya îvanovna bi diya nün re tene ma, planen di

sere xwe de hinek ji diya nün re kat kir. Diya nün bi hesren
çave xwe keçik hemez kir û banî Xwede lor ku ev fikren di
sere vve de bi ser keve. Amadegiya revvîtiya Marya îvanov¬
naye hate İçirin, û piştî çend rojan bi Palaska û Savelyîç - ye
ku bi dijvvarî em ji hev qetiyan û edî bi destirmaniya li ber de¬
ste vve, xema xwe direvand - ve da ser riya Peterbûrge.

Marya îvanovnaye bi serfirazî xwe gihand Sofîyaye(*). Piş¬
tî bihîst ku Çariçe U Tsarkoye Seloye ye, vve jî biryara xwe da
ku li vvir bimîne. Li heleke ode quncikekî bi çîtan dorgû-tî je

(*) Sofîya: Li nizîkî Petersbûrgi, beşekjigundi Tsarkoye Selo
(Gundi Çar) ye.
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re veqetandin. Jina pasebane guzergehe tavile navîna xwe û
Marya îvanovnaye xweş lor. Serî gave, xwarziya nün argûnda-
da qesre ye, got û je re yek bi yek qala hemû veşartiyen jiyana
qesre kir; Çariçe di kîjan wextan de ji xew şiyar dibe, kengî
qehwe vedixwe, kengî derdikeve gera sibehe, di vve deme de
kîjan kesen bi navûdeng di qesre de li ba vve ne, çi peyven ku
do evare li ser texte xwarine gotine, evaran ke dihevvîne... Bi
kurtî, ev tişten ku Anna Vlasyevnaye kat kirin, bi qasî çend
rûpelen dîroke heja bûn û bi rastî jî ji bo nivşe dahatû tiştine
giranbuha bûn. Marya îvanovnaye ji dilûcan guhdariya vve
kir. Dûre bi hev re derketin nava bexçe. Anna Vlasyevnaye
çîroka her pirek piçûk û her darek seve je re kat kir. Piştî
gera xwe dîsa vegeriyan guzergehe û herdu jî ji hev xweş bûn.

Marya îvanovna sibetire zû ji xew şiyar bû, kincen xwe U

xwe kir û bedeng derket nava bexçe. Sibehek gelek xweş bû.
Pelen daren ûdamûran edî bi pelen baye payize zer bû bûn û
di bine tava roye de dibû-iqîn. Ruye ava deryaca mezin beliv
bû û li ber roye vvek neynike diçû-ûskî. Çûken ave nû ji lîsa
xwe şîyar dibûn, ji nav zilen qeraxe deryaçe radibûn û xweşik
xweşik bi ruye ave diketûı. Marya îvanovna ber bi mergek
xweşik çû. Ji bo serketinen Pyotr Aleksandrovîç Rûmyant-
sev(*) bi demeke bere naha li vir beryadek hati bû daçikan-
din. Ji nişka ve fînoyekî gevvr î îngîlîz derket peşiya vve û bi
evvtin ber bi vve bazda. Marya îvanovna tirsiya û di tiye xwe
de ravvestiya. Di ve navbere de xweşdenge jineke bihîst.

- Netû-sin, evv gez nake.
Dema ku li hela deng nehirî, dît ku li ser benka peş beryad

jinikek rûniştiye. Marya îvanovna jî li hela din î benke rûnişt.
Jinike hûr hûr li vve dineri. Marya îvanovnaye jî çend caran di
bin çavan re, ji serî heta lingan H vve nehiri. Şevldrasekî sipî û
fanolîyekî pîqol le bû. Û kumekî şeve dabû sere xwe. Jiya vve
li dor çel salî dbaıya. Li rûye vve i soravî û dagûtî malmezinî -

(*) Pyotr Aleksandrovîç Rûmyantsev: Generalekî ûris e, di
seri tirk û ûrisan de serketinin mezin kirine. Ji hila Katerîna II.
ve bûye mereşal.
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yekserbilind dbcuya. Çave vve yen heşîn û pişirîna vve ya bi
sere levan, bedevviyek bepîvan le dida xuyakirin. We berî be-
dengîbû-îûgot:

- Wusa xuyaye, hûn ne ji vir in?
- Rast e, ez do ji gund hatim.
- Hûn bi de û bave xwe re hatin, an?
- Na xatûnxan, ez bi tena sere xwe hatim.
- Bi tena sere xwe! Baş e, le hûn hej gelek civvan in...
- Min ne de û ne jî bav heye.
- We çaxe dive hûn ji bo karekî hati bin vir, ne vvusa?
- Bele xatûnxan, nün daxwazek ji Çariça me heye, loma.
- We de û bav nîne. Reng e, neheqiyek an jî xûabiyek li vve

bûye û hûn e jî güiye xwe bi vve de bikin, ne?
- Na xatûnxan, ne ku nün dad dive, ez ji bo dilovaniye hati¬

me vir.
- Aya ez dikarim bepirsim ka hûn kî nin?
- Ez keça Mîronov î kapîtan im.
- Mîronov î kapîtan! Evv i ku li dor Orenbûrge fermandare

kelayeke bû, ere?
- Bele xatûnxan.
Xuya bû jinik diltenikî bû bû, bi zancvveşîyek şerintir:
- Li nün biborin, got. Ez naxwazim tekili kare vve bibim. Le

ez li qesre me. Hûn daxwazen xwe ji min re bi lev bikin, meriv
nizane le dibe ku alîkariyek nün U vve bibe.

Marya îvanovna rabû ser xwe, xwe tevvand û bi geramî si-
pasî le kir. Xwîna vve pû- U ve jinika nenas keliya bû û bavve-
riyek mezin pe dihanî. Dûre kaxezek tevkirî ji berflca xwe
denrist û bi geramî direjî vve kir. Jinike kaxiz gû-t û xwe bi xwe
xwend.

Bere bi daxwazek jidil û rûkeniyek xwînşerîn dixwend. Le
dûre ji nişka ve xranşerûüya U ruye vve vvenda bû û mirûzekî
hişk û sar, xwe li ruye vve da der. Marya îvanovnaye çaven
xwe ji liven vve ne dikuta. û ü hember ve guherîna jinike tû-sek
kete dile vve.

Jinike bi livek sar:
- Daxwaza vve ji bo Grînyov e, ere? Ne gengaz e ku Çariçe
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vvî bibore. Levvra ra ne ji ber naşîtî û nezaniya xwe, evv raster-
ast yekî becir û xeternak e ku loma xwe da hela seroke serhil¬
daran!

Marya îvanovnaye:
- Ax, ev ne rast e! got û naliya.
Jinik sor bû û:
- Cima, ev ne rast be? got.

- Ne rast e, bi nave Xwede ne rast e ev! Ez bi hemû tiştî di-
zanim, ez e ji vve re çelî hertiştî bikim. Çi tiştâ ku di sere vvî
de hatin, hemû jî ji bo nün bû. Ku ra begunehiya xwe ne pa-
rasti be, ne xwestiye navnotî bi pey nün keve, loma.

Piştî van gotinen xwe Marya îvanovnaye evv hemû tişten ku
xwendevan pe dizane, di careke de kat kir.

Jinike baş le guhdarî kir û dûre je pirsî:
- Hûn li kudere dimûün?
Piştî ku bihîst li ba Anna Vlasyevnaye dimine, bi pişirin

got:
- Hü, dizanim! Baş e, de ve gave bi xatire vve. Ji kesekî re

çelî ve hevdîtûıa me neke. Hevedar ûn ku ji bo girtina bersiva
nama xwe, hûn e gelekî nepen.

Piştî van gotinen xwe rabû ser xwe, di nav daran re da ser
re û çû. Marya îvanovna jî bi dilekî xweş û hevîdar vegeriya
mala Anna Vlasyevnaye.

Xwediya male U hember ve liva vve derket û got; ji bo
saxiya keçek berzevvacli sibehen payize geren weha,ne baş
in. Dûre çû semavver hanî, kasiken çaye dagirt û edî dikir ku
dest bi avvaniya dûr û direj ya qesre bikira. Le di vve gave de
duruşka qesre hat û li ber peliken derî sekini. Destirmanekî
qesre kete hundur û da zanîn ku Çariçe, keça Mîronov î kapî¬
tan banî qesre dike.

Anna Vlasyevna ma behitî, dest û lingen vve li hev geriyan
û bi qerin:

- Xwedeyo! got. Çariçe vve gazî qesrâ dike! Aya ji kudere
pe dizane ku hûn li vir in? Baş e, le hûn â bi çi avvayî derkevin
hafa Çariçeye, diya min? Tirsa nün ev e ku hûn e nizani bin
vvek qesriyan gava xwe bavejin... Nizanim ez jî bi vve re vve-
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rim, . an ne? Bi kemani nün e du se şîret li vve bikira. Ü ya
din, ma hûn e çavva bi van kincen xwe yen revvitiye biçûı qes-
re? Ez nizanim, me bişanda pey dadike û fîstane vve î zer bix-
vvesta gelo?

Destirman pe da zanûı ku Çariçeye gotiye; bila evv bi tena
sere xwe û çi kine li vve ne, bila bi vvan ve vvere. Tişte ku zede
bihata kirin tunebû. Henveha Marya îvanovna çû di duruşke
de rûnişt, bi şîret û lavayen Anna Vlasyevnaye bere xwe da
qesre.

Marya îvanovna nivisa eniya xwe di xwe de hîs dikir û dile
vve di defa singe vve de bi pet le dida. Piştî çend deqan duruş¬
ke xwe da ber deve deriye qesre. Marya îvanovna bi gaven
lerzok bi pelikan ve hilkişiya. Li peş vve, derî heta davviye ve-
dibûn. Di ber reza gelek ödeyen vala û xweşxuya re derbas
bû. Destirman li peş diçû û re peşanî vve dikir. Dûre hatin li
ber deriyekî girtî sekinûı, destû-man Marya îvanovna ü vvir bi
tene hişt û ket hundur ku hatina vve bide zanîn.

Dema keçik difikirî ku evv û Çariçe e pergî hev bibin, ji
hele de diket û bi dijvvarî li ser xwe disekinî. Piştî demeke
kurt derî vebûn û Marya îvanovna kete oda Çariçeye.

Çariçe li ber masa xweçekirine rûnişti bû. Çend nedîme li
dora vve rûnişti bûn. Dema ku çav li Marya îvanovnaye xistin,
ji ber vve bi geramgirî xwe dan hev û cî dane vve. Çariçe bi pi¬
şirmek serîn le vegeriya û nehirî. Marya îvanovnaye tavile evv
nas kir. Bi qasekî bere li nav bexçe ji dilûcan bi ve jinike re
peyivî bû. Çariçeye banî vve kir ku nezfletir vvere û dîsa her bi
vve pişirîna xwe got:

- Ez gelek kefxweş im ku ez li ser soza xwe sekinim û nün
daxwaza vve bi cî hanî. Kare vve li hev hat. Ez beşik pe bavver
im ku dergistiye vve beguneh e. Evv kesî ku evv e bibe xezûre
vve, min je re ev nama nivisiye. Ji kerema xwe re bibin û bi de¬
ste xwe bidine vvî.

Marya îvanovnaye bi desten lerzok name girt û bi girî xwe
havete lingen Çariçeye. Çariçeye evv rakir, maç kir û got:

- Ez dizanim ku hûn ne devvlemend in. Le ez deyndarî
keça Mîronov î kapîtan im. Ji bo peşerojen xwe qet hus-
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tuxwar nebin. Hemû pevvistiyen vve li ser nün.
Piştî ku Çariçeye gelek peyven tenik û xweşik ji keçika sera

re gotin, evv dîsa bi şûnde bi re kir. Marya îvanovna dîsa bi
vve duruşka qesre, ji qesre veqetiya. Anna Vlasyevna ku bete-
vvat h bende vve bû, pks li ser pirse ji keçike kk. Marya îva¬
novnaye jî bi kin û kurtî pksen vve bersivand. Anna
Vlasyevnaye ev bersiven vve li dile xwe gkti bû bi rastî. Le
dîsa jî ev sedema da xatke fediyokiya keçen gundî û bi dilpa-
kî Marya îvanovna bexişand. Marya îvanovna beyi ku bibeje
ez ji xwe re hinekî li Petersbûrge binerim, di vve roje de bi
şûnde vegeriya günde me.

-DAWÎ-

Serpehatiyen Pyotr Andreyîç Grînyov li vir dawî te. Li gor
gotinen malbata vvî em tedigihejin ku; di daraya sala 1774

de, bi fermanek taybetî ji bendîxane hatiye berdan, di darde-
kirina Pûgaçev de bi xwe li vvir bûye, çapûlger di nava koma
merivan de evv nasiye û bi serhejîn silav le kiriye. Ev seriya
piştî gaveke hatiye jekirin û tev xwîne pişane xelke bûye.

Piştî demeke kurt jî, Pyotr Andreyîç bi Marya îvanovnaye
re zevvucîye. Aniha zaroken vvan li bajare Simbîrske bi bex-
tiyarî dijîn. Bi qasî sî verstan ji X...e dûr, gündeki bi zeviyen
deh mîran heye. Bi dîvvare mala mîrekî ve, bi cam û çerçove
nameyek dardekirî ye. Ev nama bi destnivisa Katerîna II.
hatiye nivisîn û ji bave Pyotr Andreyîç re hatiye şandin. Te
de begunehiya lawe vvî û pesne dilpakî û baqiliya keça Mîro¬
nov î kapîtan pe dide zanîn.

Ji neviyen Pyotr Andreyîç, yekî bihîstiye ku em li ser we
deme kar dikin. Ji ber ve yeke vvî jî ev destnivisa kale xwe î
ku evv dema vvek çîrok nivisiye, da me. Bi destura malbata
niviskar me jî biryara xwe da ku em viya vvek ku hatiye nivi¬
sîn, bivveşînin. Le tene li gor sere her beşî me nivîsek peyda
kir û me hinek naven taybetî guherandin.

19 Çele payiza sala 1836

Weşanger
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