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Ji ber pêşgotinê ve  

Milet û gelên cîhanê tev, di ajotina şahristiniya 

mirovan de, û parastina hin gerdîşên rind û pak ji 

nifşên nûgiha re, bi riya hemû cureyên ragehandinê 

û nemaze yên nivîsandinê xwedî pişk û par in. 

Eger hin ji gelan, bi alîkariya gernasên xwe, ji 

yên din di vî warî de, bi hêztir û xurtir bin jî, bila 

bin. Ev yeka, tiştekî nuh peydanake, û vê rastgoyê ji 

cih nahejîne. 

Tor û wêje, bi her şaxên xwe ve, pêma û kelepûra 

netewayetî, ya ji nav hatiye der rengvedide, û şahî, 

şîn, êş û birînan bi her awî raberî kesan dike, û rê û 

deriyên dermanan şanî mirovan dike. 

Miletên di keftelefta xwe de biserketine, hemû çek 

bikarhanîne, pir derî kutane, rahêjtine baran û dane 

ser milan, cefakêşî kişandin, ji ya xwe ne mane, 

gihane mirazên xwe, û hê jî, ew pê de diçin. Weha jî, 

gelê me yê kurd e, pir jan kişandine, çavsorî û 

zikreşî dîtine, gelek xişim û bêtar lê hêwirîne, û 

neyar li ser sîngê me rûniştiye, welatê me 

parçekiriye, û deriyên jiyanê li  me girtine û 

kilîtkirine. Disan jî, ew mêrxwezên me ji ya xwe 

nemane û danegerîne, hê jî ew berxwedidin. 

Xebatkarên me, dixwexebitîne, doz ajotine û çekên 

nûjen nola beşên wêje ji helbest, çîrok, şano, 

roman, û ..h .w.d  bikarhanîne. 

Ji ber hin sedemên aşkere û veşartî ve, 

pêşveçûna hemû rengên toreyî û li her parçakî 

kurdistanê ne di yek radeyekê de ne, û bi hemû 
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zaravên me hemî cureyên wêjeyê weke hev pêvajokî 

nedîtiye. Nuha, di vir de, bila xwendavanê me li me 

bibore, ne hewqas girînge ku, em li ser wan 

sedeman rawestin û şîrovebikin. Ev bi ya me be, 

nivîsareke serbixwe pê gereke. 

Ji ber ew bûyera me gotî, ku rengên wêjeya kurdî, 

li her parçakî welêt, û bi hemû zaravên kurdî rola 

xwe, wek hev ne birine, loma jî, li ba me kurdan tên 

dîtin, û ne cara yekeme ku pirtukek ji zaraveke 

kurdî wergere zaraveke kurdî din. Vê yekê, li gora 

hoyeyên jiyan gelê me, rûdaweke cihgirtiye, û 

nimûne jê re pir in, yek ji wan: Pirtûka komara 

Mihabadê, ya rêzdar kerîm Husamî, bi zarava 

soranî û bi tîpên erebî daneriye. Pişt re, berêz Elî 

şêr, ew wergerand zarava kurmancî û tîpên latînî. 

Lê belê, ya me nedîtî û nebihîstî, ne li ba me û ne 

jî li ba miletên cîhanê yên din bin, ewe ku pirtûkek ji 

zarava zimanekî wergere zimanekî biyanî, û paşê ji 

zimanê biyaniyan careke din, û sernive ew pirtûk ji 

zimanê xelkê wergere zimanê pirtûkê, û bi zaraveke 

din. Ev, li ba destbirê me, Mihemed Qere Hesen tenê 

û li va dawiyê hate dîtin.!! 

Şanoya şarê Ewînê (Bajarê Evînê), şanonivîsê 

kurd Telhet Saman, ji kurdistana başûr, ew şano bi 

zarava soranî û bi tîpên Erebî dahev û rêst. Ji 

carekê pirtir, bi boneyek bêtir, û li cîhekî bêtir ev 

şano hat pêşankirin. Wê pir deng da, bala gelekan 

kişand û ew wergerandin zimanên din, mîna erebî û 

belav bû. 
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Mihemed Qere Hesen, ji demekê ve,  vê şanoyê di 

kovara El-Qelem, hejmar (4) ya nîsana sal 1990 an 

de dibîne û dixwîne. Pir pê şahdibe, ji ber hin eger û 

sedemên pêswîst ve, wergervanê me girîng dibîne 

ku, ev şano wergere kurmancî, û bi rastî jî wî karî li 

milê xwe bardide, û bi xwe werdigerîne kurmanciya 

me ya şêrîn. 

Wergervanê me, ne nivîskarekî bi nav , deng û 

xwedî berhem bû, kaxezên xwe dixistin bin çengê 

xwe, li pêzanan digeriya, li pêşî mamoste Hawarê 

Gundî alîkarî kirî, paşê jî Dr. Şêrko Bedirxan hin 

têbînên balkêş şanî wî kirin, sed carî mala wan 

avabe. Dû re jî, ji ber hevnasîn û daxwazên me nêzîk 

hev dikevin, em giha hevdu, û pê re jî pir şahbûm. 

Lê, dîsan jî, dibêjim, ev yeka li tu deveran nebûye, û 

belkî jî di nav tu gelan de û di pêşerojê de jî ne be. اi 

dibe, bila bibe, û çawa dibe jî, bila be, em hêvîdar in 

ku xwendevanê me, yê vê kêmasiyê li me bibore, û 

sûdê ji naveroka şanoyê werbigire. Bedewî, û 

ziman, rista wê, yê cihekî bêlikirî li ba xwendevanê 

me dagire û têkuze ewê tê bigehe ku, mêjûya gelê 

me yê kurd ji rûpelên geş bi xêra gernasan hatine 

dagirtin. Em jî, ji hêla xwe ve, di bajarvaniya 

merovan de xwedî pareke ne hindik in. Li dawiyê jî, 

berjewendiya gel û neteweya kurd, di pişt mebesta 

me ji vê ton karî û barî de ye. 
     

Apê Osnebiran 
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Peyva wergervan  
 

Dîroka şanoyê, di tor û hunera kurdî de, li Sûriyê 

bi derengî destpêkir. Ew jî bi rewşa gelê kurd ve, yê 

di bin siha ristên Surî de dijîn hatiye girêdan. Wa 

rewşa çavtengî û zikreşî, ji hêla wan ristan ve, di 

tenga gelê kurd de, hêşt hunera şanoyê, li gor 

huner û cureyên wêjeya din, gelek li şûn bimîne. 

Lê, di van salên dawîn de, hin komikên hunerî 

hatibûn avakirin, û hin movikên şanoyê biçûk têne 

pêşkêşkirin. Tiştên serekî ez raperandime, ku 

şanoya “Bajarê Evînê” wergerînim zarava 

kurmancî evbûn: 

- Naveroka wê, ya bi rewşa gelê kurd ve hatiye 

girêdan, û ji kelepûra efsaniya gelê me hatiye birin, 

lê kiras û dîtinên nuh, bi rengekî hunerî lêkirine. 

- Bizava huneriya şanoyê, di çarçewa wêjeya me 

ya kurdî de li Sûriyê jare, û tu şano dagirtî di nav 

destên komikên hunerî de tunene. 

Şanoya bajarê evînê, bi zimanê kurdî, û zarava 

soranî, hatiye nivîsandin. Li kurdistana başûr, di 

şanogeha rewşenbîriya gelêrî de, li Erbîlê 

“Hewlêrê” 1985 an hati pêşkêşkirin. Careke din, bi 

boneya mehrecana şanoya cîhanî, di sala 1986 an 

de, hati pêşankirin. 

Lê, mixabin, ev şanoya ji zaravek kurdî ta 

zaravek kurdî din hatiye wergerandin. Wê pir baş 

ba, eger ji soranî hatiba wergerandin, ji ber 

tunebûna wê di nav destên me de, û ez ne yê yekê me 
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ji zaravekê ta ya din werdigerînim, û hê wê baştir ba 

ku ji zimanekî din wergeriya zimanê kurdî. 

Lê, ev sedemina di ser me re bûn, vê hêşt ji ya 

“Erebî” wergerînim zarava kurmancî, û em pêş ve 

dizanin di wergerandinê de, pir tiştên hunerî, 

bedewî, ziman, awa..h.w.d. têne windakirin. 

Tevî wê jî me bizavkir ku, em karbin kirasekî 

kurmancikî li bejna wê bikin, û di hundirê qasnaqa 

fereh de bi sud bixebitin. 

Ji xwendevanên nazdar û niviskarê me yê şanoyê 

gernas “Teli’et Saman” bi hêvî me, eger tu tûk û 

kêmasî çêbûn, li me biborînin. Wek tê gotin “goşt 

bê hestî na be”. 

Li dawiyê, dost û birayên alîkarî, di her alîkî de, 

bi min re kirine, ta ev berhema bi ber ronahiyê ket, 

ji dil û can sipasiya min ji wan re heye 
 

      
 wergervan  

Mihemed Qere Hesen 
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Fereziyên Şanoyê : 
 

1- Kolanvanê çalan.  2- Berdestê evîndar. 

3- Firoşvana  kulîkan. 4- Xanê dademend. 

5- Şah.   6- Digelvan. 

7- Dota Beg.   8- Bazirgan. 

9-  Axa.   10- Zaniyar. 

11- Evîndarê leheng. 

12- Komik cendirme û rûniştevanên bajêr. 

 

 Têbîn : Divê lîstokvan du rolan bibe. 

Çîrokvan: "-Kijan lîstokvana be ji bilî 

kolanvanê çalan-". şanoyê pêşkêşbike dibe, 

 : Nazdarên min, yên temaşger! Dostên 

şanoyê, yên berêz ...! Li ser seran li ser 

çavan.... Çîroka me, ya vê şevê bi vî awî ye... 

Tê gotin - di dema dêwê reş û dêwê sipî de, 

ejdirhakî xiniz di bajrekî hêla din, di sînorên 

çiyayên bilind û deştên xemilî de xuyabû, Cara 

yekem di dîroka hovan de bi gavên xwe yên 

xopanî gavdikir. Malan bi agir û alafa devê 

xwe dişewtîne û bi dest û bi gurmista polatî li 

daran û hêran dixe, û  bi nênûkên xwe hundirê 

sewalan diçirîne.  

Ejdirha wek me gotibû, bi giyanekî çavsorî û 

zikreşî ber xopê gavdike, ketiye çavê kaniya 

çemê Bajarê Evînê... û tê de bend û perde 
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avakirine. Her kevirekî dîwarê wî, ji çavtengiyê 

û zikreşiyê hatiye çêkirin û bi pozbilindî û 

dilşahî rûdinişt, ling di ser hev re dirêjdikirin. 

Weke me gotibû ejdirha gavên xwe bi xopanî 

davêje, bê poşmanî, û dudilî kaniya jînê li bajêr 

zepkir, rûniştvanên bajêr gelek dêşand, ji 

neçarî şandevan yek li pê yekî dişandin ba wî. 

Lewra ejdirha ji gotin û peyvên şîrtevanan 

dêşa, û bi lingên xwe li û diyariyên zengînan 

dixist. Kêrç û tenazî bi tîr, şûr û mertalên 

lehengan dikir. Merca ejdirhayê xiniz, bona 

destûrkirina nîv "1/2" katjimarê, ku av biherke, 

gelek giran bû, dilopên xwînê jê dadirivin. 

Ji rûniştevanên bajêr tê xwastin, ku her roj 

berî rojava, keçek çardehsalî biqurbankin... 

Lewra “Bajarê Evînê” yê nifir lê bûye, ji ber 

ku xişm û bêtariyê bi rojekê,  dudiyan dawî 

nayê, av û keç roj bi roj ber cîhana tûnebûnê 

diçûn bi vê yekê maka jînê di Bajarê Evînê de 

ziwa dibû, ta gihêştibû dengbêjê bajêr, ji dil de 

biqêre. 

Ta kîngê ..... Ta kîngê .... Ta kîngê... 
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TEMAŞA  YEKEM 
 

(Kesên li derhola rê, hukariya(1) bêzariyê, 

êşê û tîbûnê, di rûyan re xuyadikin). 
 

Kolanvanê çalan: "Van peyvan distire" Ta 

kîngê, ta kîngê, ta kîngê ejdirhayê xiniz û 

hovê setemkar, çavê kaniyê bigire, ev çi 

bêtar e, riya jînê dibire.  

 Ta kîngê, ta kîngê, ta kîngê  

Berdest: Ka em ji hostê min bipirsin 

Tevan: Ka em bipirsin.. 

Yekem: Ta kîngê, ey kolanvanê çalan, yê 

pendiyar? 

Duwem: Ta kîngê, ey kolanvanê çalan, yê 

deng xweş? 

Sêyem: Ta kîngê, ey kolavanê çalan, yê hest ji 

deng tê? 

Tevan: Ta kîngê, ta kîngê, ta kîngê.... 

Kolanvanê çalan yê pendiyar : Kurên min, di 

hundirê me her yekî de firşt û Ehrîman 

xwe dirêjkirine, wisa meriv peydabûye. 

Kurên min eger wîn dixwazin rehbibin ka 

em ji bo kuştina Ehrîmanê hundirê xwe 

                                                 
(1)
  -  Hukarî : Akam û bandor . 
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bi firşta hundirê xwe re xebatê bikin. Ey 

kurên min, bi Ehrîmanî û suxtekarî, ne 

wek ew dibêje em civq in, û ne wek 

helbest û meqam dibêjin firşt in, em 

ademîzad in. Di hundirê me her yekî de, 

firşt û Ehrîman raketîne, bi vî awayî em 

ji hebûnên din cuda ne. Gava em bi ser 

Ehrîmanê hundirê xwe kevin, emê ji 

zindiyan tevan çêtirbin. Lê, gava em 

firşta hundirê xwe zirarbikin, emê wek 

berê şanebin. 

Yekem ji duwem re dibêje: Tu têghiştî...? 

Duwem: Ne peyvek bi tenê.! 

Sêyem: Bi çarem re dibêje, lê tu..? 

çarem: Piştî ponijêkê...Erê li ser avê axaftin 

kir. 

Berdest: Em careke din bipirsin, pirsîn ne 

şerm e, lê ne têneghiştin şerm e... 

Tevan: Ey kolanvanê çalan, yê pendiyar! Ey 

deng şêrînê bi weş, têneghiştin  mebseta 

te, ka bi deng û hesta xwe me aghadar 

bike. 

Kolanvanê çalan: Ey kurên min, li vê temaşê 

mêzebikin, belkî mebseta min aşkere 

bibe, werin em xwe jê ve nêzîk bikin. 



 

02 
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TEMAŞA DUWEM 
 

Hêlîngeha Bazirganekî 
 

Bazirgan: Ji du hezar Kaxet qîranek kêm bibe; 

nafiroşim ... 

Axa: Du hezar kaxet!? Duho, tu kesî hezar û 

pêncsed tênedida? 

Bazirgan: Axa diho bi diho re çû... Bazar 

têkliyê bi hejmara diho re nake, lewra ew 

pêlanên xwe ji îro û siba re datîne... 

Axa: Dêmek wisa ye. Zirar û ziyanê yê bi min 

gîne...! 

Bazirgan: Na, gava tu hemî qirqafên min 

bikirî, bila tu zanibî, te bazar tev kiriye... 

Wê gavê, li gor mirovatiya xwe tê buhakî 

jêra dînî. 

Axa: Dêmek wisa ye "bi xwe re dibêje" başe, 

çawa ezê bihêlim vî zehmetkêşî, li ber 

lingên xwe bigevzînim" ha / ji bazarigan 

re / bi vî buhayî erêdikim, lê,  min dirav 

bi xwe re ranekirine, divê bo wan herim 

mal. 

Bazirgan: Başe  ez jî bi te re herim. 

Axa: Na bi xwedê tu yê nerî, jina min naxwaze, 

bi çavxerapî lê mêzebibe . 
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Bazirgan: Başe li benda te  me, here diravan 

bîne. 

Axa: Na serekî bazirganan... Piştî derbas mal 

bûm, jê dernakevim. 

Bazirgan: Çima...? 

Axa: Jina min diltenik û hestewer e, eger ji 

malê biderêm, dê ji min xêlîbibe (1) . 

Bazirgan: Çima ....!? çima yê xêlîbibe...?! 

Axa: Ew bi şev naxwaze, ji min bidûrkeve... 

Bazirgan: Ha...! Bes ji bo ... i,e... Dêmek. 

Axa: Tu yê jina xwe bişîne, ezê peran pêdim ê. 

Bazirgan: Jina min "bi xwe re" ya wî rast e.. 

Bila wilo be... Ev li ba min ne girînge... 

Ya pêwîst, ew e ku, piyê wî di movikê de 

hilqopirînim... /ji axê re/ başe birê min, 

tu herî mal ezê jina xwe ji te re bişînim.. 

Axa: "Bi xwe re" min biserxist.. /ji bazirgan re/ 

xwedê bi te re be... Lê zû bişîne.. 

Bazirgan: "Bi xwe re" Du hezar kaxet /ji axê 

re/ xwedê bi te re be, nuha ezê ji te re wê 

bişînim... 

 ((Axa ji ber çavan hindadibû)).... 

"Bazirgan dikene" Dixwaze li ber min 

                                                 
(1)
  Xêlîbibe : bixeyîde . 
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raweste û serhişkiyan bike... Wisa ezê 

pişta te biqurifînim. 

Berdest: "Ji bazirgan ve nêzîk dibe... "Serekî 

bazirganan, li min bibore... Min axaftina 

we bihîst. 

Bazirgan: Çi pê va heye... Nirxa guhdariyê 

nabim... 

Berdest : Seydayê min, lewra jî dixwazim... 

Bazirgan: "Ji wî ye jî, çêra qirqafê dike" min 

firot... Lê gava tu peran pitir bidî.. 

Berdest: Seydayê min...! Serekî bazirganan.. 

Tu yê çawa jina xwe bişîne malê.. 

Bazirgan: Ne jina min e, ezê bi çiyayê qafê de 

jî bişînim... Karê te pê çiye!.... 

Berdest: Seydayê min..! Ew bê jin e.. Hê 

yêrgan e.. 

Bazirgan: Çima... çawa? 

Berdest: Baş zanim .. Ta nuha bê jin e... 

Bazirgan: Dêmek wisa ye...! Ey virekî 

xopandar.. Zor sipas birê min, ji vê 

nûçeyê re... Nirxa vê nûçeyê çiqas e..? 

Berdest: Buhayê camêrî û mêrantiyê nabim. 

Bazirgan: Başe loman ji te sipas dikim. 

Berdest : Û nuha ..? 
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Bazirgan: Nahêlim ew nêçîra ji nav lepên min 

here, û ji  wî ciwêlekî re bimîne.. Du 

hezar kaxet mesqerî (1) pê nabin... 

Berdest : Tu yê çi bikî...? 

Bazirgan: Hesane, ezê yekê ji wan jinên, em 

nasdikin, kirêbikim...û.... 

Berdest: Û bi navê jina xwe bişîne mala axê... 

Bazirgan: Aferim. Ji te re ... Gava ramana te di 

vê riyê de berdewambike, wê bazirganekî 

hêja ji te cêbibe. 

Berdest: "bi xwe re" Bi alîkariya xwedê be, ezê 

vê rûmetê nestînim.. 

Bazirgan: Te çi got...? 

Berdest : Tişt tuneye... 

Bazirgan: Kurê min, bazirgan bazirganî ye... اi 

bi caw, text, hesin be... Yan bi jinên em 

nasdikin bin, ez herim, belkî yekê ji wan 

jinan bibînim.. 

 

..((bi lez diçû)).. 
 

                                                 
(1)
  Mesqerî : henek . 
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TEMAŞA SÊYEM 
 

((Dîdara yekem bi xwe ye)) 
 

Berdest: "Di ber kolanvanê çalan re diçû" 

Hoste ji min e, ku, ewê tavilê here û axê 

bikuje?. 

Kolanvanê çalan: We bi xwe dît, çi bû..? Bi vê 

temaşê, ma hûn hînî tiştekî bûn.? 

Tevan: Erê.. Pendiyar, erê. 

Kolanvanê çalan: Ev cureyên xiniz.. Yek ji 

sedemên sereke ne, ku Ejdirha biderkeve. 

Yekem: Pendiyar, ma derman çiye? 

Kolanvanê çalan: Gava endamên wisa, di 

bajêr de hebin, Ejdirha wê bêtir destê 

xwe lê biguvişe.. 

duwem: Ma dermanê çibe? 

Kolanvanê çalan: Di vê rastiyê de... 

Ejdirhayên wek van biçûk, xwîna 

ejdirhayê mezin pirdikin. 

Tevan: Ta kîngê... Ta kîngê .. Ta kîngê . 

Ejdîrhayê xiniz, hovê setemkar... Çavê 

kaniyê digire.. Wax ev çi xişm û çi bêtar 

e.. Riya jînê digir e.. Hey ho "van peyvan 

distirên" 
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TEMAŞA ÇAREM 
 

"Ciyê Xan- "dem ber rojava diçû" 

 

Xan: Nûçeyan bi min de, sercama dawî çî 

ye...? 

Şah: Ey xanê dademend,... Mixabin, vê carê jî 

leşger biserneket. 

Xan: Û ejdirha weke berê ma...? 

Şah: Sed mixabin... Erê... Xanê dademend... 

Xan: Av hê di herdu çalan de maye..? 

Şah: Bes çalek bi tenê maye, û ew jî ber  ve 

hişkbûnê dere... 

Xan: Ya xwedayê mezin...Ev çi nifire li me 

bûye, gava wisa berdewambike, wê gelê 

min yê nazdar bête tunekirin.. "kerî" 

kîjan Qurbana vê şevê ye, keça kîjan 

bextreşî ye?. 

Şah: Xanê dademend...Tu ...Rind (1) dizanî... 

Xan: Bibêje keça kê ye?... Bi lez bibêje..? 

Şah: Keça te ye, xanê min ..! 

                                                 
(1)
  Rind : Qenc . 
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Xan: Ax... Keça min, ya duwem e jî, ey 

xwedayê mezin, ji bo gulmek av, wisa 

kezeba min tê şewtandin... 

Şah: Xanê dademend,...Çi dibêjî...Em bibin..? 

Xan: "Kerî" Xan dilşikestî û xêlîbûye.. Bi 

destan nîşandike. Biryara birina keça 

xwe, ya duwem dide.. 
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TEMAŞA PÊNCAN 
 

"Ciyê hevdîtin evîndarê leheng û keça xan. 

Herdu evîndar li ber sazê hestewer û nerm 

di hêviyan de winda bûne.. ji nişka ve 

cendirme ber keçê diçin, tavilê bi xişmê 

hestewerdibû” 

 

Keç: Ezim ...Rola min e ....Ez keça xan im 

"mest dikeve" 

Evîndarê Leheng: "Hêviyê di dilê  yara xwe 

de diçîne",... Na xanima min, ya nazik û 

hestewer, nahêlim ejdirha te bixwe,  li 

şûrê di destê min de mêzebike û li zirxê 

li ser sîngê min binêre, qet metirse û hişê 

xwe windameke,  ji ber ku evîna te di 

dilê min de gelek ji tirsê mezintir e.. Ezê 

ji bo mandin û jîna te nazdara min, bi 

dêwan, yên gonê û bi heft ejdirhan re 

doguşan bikim, xanima min ya hestewer 

de rabe ser xwe.  

 "Xanim şiyar dibe û diçe ... Evîndar li 

pêşî û herdu cendirme li pêy wan 

diçin. kolanvanê çalan û kewres ji hêla 

şanogehê ve tên, û distrên."kolanvanê 
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çalan "bi dengekî şewat "dibêje: Birayê 

min evîndar... Birame û mebêje ez... Ewî 

bersiv dida, û digot: Xalê minî 

rêwî...Leheng im qet narevim" li rexê 

şanogehê herdu kom berhev tên...Ez jê re 

dibêjim.... Ey lawikê leheng... Şerkirina 

ejdirha ne wek şerkirina bi destan e...Ew 

bersiva min dide û dibêje, Apê min yê 

şîretvan, evîndar im qet natirsim. Kurê 

min, kezeba min, xedariya bê hiş, bê nirx 

e, xwekuştine... û dibînim ejdirha yara 

min dadiqirtîne... 

Evîndar: Çawa bikim xalê min ? çawa dilê 

min yê qayil bibe (1) , ku ejdirha li ber 

çavên min yara min daqrtîne. 

Kolanvanê çalan: Tu ne yê yekê ye, ku ejdirha 

yara wî dibe. 

Evîndar: Têkliya min bi kesî re nîne ...Ez 

destûrê bi birina wê nadim. 

Kolanvanê çalan: Kurê min! ... Xwe mîşîne... 

Ejdirha bi vî awayî, ne tê kuştin. 

Evîndar: Ezê bikujim. 

Kolanvanê çalan: Yê te buxe. 

                                                 
(1)
  Qayilbibe : bipejirîne . 



 

22 

Evîndar: Bila min buxe. 

Kolanvanê çalan: Ev ne jîrbûn e, tu yê bê 

encam bimirî. 

Evîndar: Çawa xalê min... Çawa... Ezê ji bo 

yara  xwe bimirim. 

Kolanvanê çalan: Kurê min, tu nikanî (1)  yara 

xwe rehbikî. 

Evîndar: Lê... Lê.. اare çî ye?... اibikim xalê 

min, ez çi bikim? 

Kolanvanê çalan: Vekişe... Bihêle bila yara te 

bibin... 

Evîndar: Ejdirha yê daqirtîne. 

Kolanvanê çalan: Bêgûman... 

Evîndar: Vêca ez destûrê nadim. 

Kolanvanê çalan: Yê te jî daqirtîne. 

Evîndar: Nahêlim... Nahêlim.. 

Kolanvanê çalan:Bi van helwestên zarokî, 

ejdirha ne tê kuştin.. 

Evîndar: "Şûrê xwe dikîşîne û diçe" Ji wî re 

nahêlim nahêlim... "Ji ber çavan 

windadibe "kerî" dengê ejdirha û êşên 

evîndaran" 

                                                 
(1)
  Nikanî : nikarî . 
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Kolanvanê çalan: “bi dengê berê, lê bêtir bi 

şewat” Dibêjim birê min yê evîndar, 

birame û mebêje, ez ta dawiya stranê. 
 

 

TEMAŞA  ŞEŞAN 
 

"Sera Xan ... Şah bi lez tê" 
 

Şah: Xanê dademend...! Seydayê min! ... Xanê 

min!. 

Xan: "Serê xwe bi nermî radike" ha, xêrbe !? 

Şah: Mixabin xanê min, yê dademend.. اala din 

jî.. 

Xan: Hişkbû.? 

Şah: Mixabin.  Çare  ... amen Şênî destpêkir.. 

Xan: Hêza xwe namîne.. Kerî... Şahê berêz 

çare çiye "hêza xwe ber hêviyê xurt dibe" 

çaline din bikolin. 
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TEMAŞA HEFTAN 
 

"Dîdara temaşa yekem bi xwe ye" 
 

Kolanvanê çalan: "di bin tîrêja ronahiyê de", 

Mêrantî di xewnê de vire (1)... û lehengiya 

di dema aştiyê de vire... Di rojên teng de 

dilên sipî bêlidikin ... Lê, mixabin 

keysebaz pir in. 

Axa: "gotarekê ji rûniştvanan re amadedike" 

Ey rûniştvanên bajarê evînê!... Nazdarên 

min..!. Weke dilê we rûniştiye.. Qet ji bo 

berjewendiya we berêzan sistiyê nakim... 

Çiqas car min ji we re gotibû, yê ji we 

xizan bê fedî mewdanan(2)  ji min 

bixwazin. Gava ne hûn bana, ezê qet ne 

ev merova bama. 

Tevan: Em avê dixwazin... 

Axa: Em avê dixwazin ... Bêgûman .. Em avê 

dixwazin, ka em bi hev re biryarbikin, 

gotina em avê dixwazin.. Bi durûşma 

xwe kin... 

Tevan: Em avê dixwezin.. Em avê dixwazin. 

                                                 
(1)
  Vire : derewe . 
(2)

   Mewdanan : peran . 
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Axa: Dengê xwe tevî dengê we dikim... Em avê 

dixazin. 

Tevan: Zarok ji tîna re fetisîn e. 

Axa: Em avê dixwezin. 

Tevan: Dest bi mirina sewalan bû . 

Axa: Em avê dixwazin 

Tevan: Dar û hêrên me çelmisîne. 

Axa: Em avê dixwazin ... Em avê dixwazin.. 

Yekem: Çare çî ye seydayê min, çare çiye..? 

Axa: Divê ejdirha bikujim. 

Kolanvanê çalan: "bi stûnê xwe, li qadê dixe, 

ji axê ye, ku dengê ejdiraha ye mest 

dikeve" Rabe seydayê min rabe, tu tişt 

tuneye . 

Axa: "şiyar dibe "  Ej .... dr... ha. 

Kolanvanê çalan: Na seydayê min...! Tu tişt 

tuneye rabe.. Em avê dixwazin . 

Axa: Divê em çalekê bikolin "bi pêjina 

Kolanvanê çalan haydibû" Ey Kolanvanê 

çalan, yê pendiyar..! Xwediyê dengê 

şêrîn û hestewer.. Seydayê min..! Ey 

hêviya hemî rûniştevanên Bajarê Evînê..! 

Bi navê xwe û bi navê hemî tiyên Bajêr 

ez ji te dixwazim.. Yan ji te bi hêvî me, 

tu çalekê di qada min de bikolî... Tu 
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çiqas miyan (1)  dixwazî, bixwaze ji bilî 

vê jî, bi rûmeta min be, serî kaxetekê 

qîranek ji te re, piştî tu çalê bikolî û av 

bête firotan. 

Kolanvanê çalan: Pê ranabim. 

Axa: Ji bo ?... Ji bo?! . 

Kolanvanê çalan: Dev ji van gotinan berde. Bi 

merceke tenê, ezê bikolim . 

Axa: Hezar mercan bixwaze .. Ya yekem...? 

Kolanvanê çalan: Yekem. kiriya westîna xwe 

bibim. 

Axa: Hesane, duwem . 

Kolanvanê çalan: Duwem gava av bête 

firotan. wê hîngê tiştekî din nabim. 

Axa: Mercek hesantir e ... Sêyem. 

Kolanvanê çalan: Sêyem ezê buhakî ji avê re 

dînim. 

Axa: "pê qayîl" E ...e...erê pir başe merc 

neman.. 

Kolanvanê çalan: Çarem. 

Axa: "Bi tirs" Ma yê çarê jî heye..!? 

Kolanvanê çalan: Erê çarem... Divê tu 

çavdêran deyne ber çalê . 

                                                 
(1)
  Miyan : peran . 
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Axa: Û Nuha ezê çibikim..? 

Kolanvanê çalan: Qada xwe şanî min bike. 

Axa: Bi dilşahî ... 
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TEMAŞA HEŞTAN 
 

(( Berdest  û firoşvana kulîkan bi bêzarî li 

bin darek, çelmisî rûniştine... Gurzek 

kulîkên çelmisîn di destê Firoşvana Kulîkan 

de yê )) 
 

Berdest: Çima vê carê tu digirî ..? çi bûye? 

Firoşvana Kulîkan: Îşev kulîkên dawîn, ya 

gulîstana min çelmisîn. 

Berdest: Evîndara min... Xeman mexe... 

Pêwîste, ku em ne çelmsin. 

Firoşvana  Kulîkan: Em jî, dê biçelmsin, ji 

ber ku wêran berdewame. Em jî mîna van 

kulîkan biçelmisin, arta yek li dû yekî 

dike.. 

Berdest : Divê em çarakê bibînin ... Divê . 

Firoşvana Kulîkan: Ji bilî vê, ji vir de ez 

sêwiya, dê çawa bijîm.?firotina kulîkan 

hema hema nîv jînî dikirim, û lê nuha.? 

Berdest: Bese nazika min ... Megirî .! 

Kolanvanê çalan: "mencenîqa çalê, li ser piya 

ye" Bihêle, bila bigrî. 

Berdest: "bi matî" Bigirî..!! 

Kolanvanê çalan: Erê.. Ji ber ku girî me re ji 

şaştiyê dûrdixe. 
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Berdest: Çawa hostê min...! çawa girî me ji 

şaştiyê dûr dixe.? 

Kolanvanê çalan: Kurê min...! Berdestê  min, 

yê evîndar  "pença destê xwe, lê dimîne" 

eve qewarê xwe, yê hêz û teqeta xwe 

tuneye. nikanê van giraniya hilbigire. 

Eger ev dilê xizan negirî û kela xwe 

nerijîne û rûnene, wê gavê yê xwediyê 

xwe ber xêlibûn û şaştiyê têvede, an jî yê 

zindiya wî rawestîne. 

Berdest: "bi germî" Na na.. Bigirî cana min 

bigirî .! 

Kolanvanê çalan: Rabe 

Berdest: Ku ve..? 

Kolanvanê çalan: Em çalê bikolin. 

Froşvana Kulîkan: "bi şah û şadî" Wînê çalê 

bikolin..! Vêca kulîkên min, yê şîn bibin, 

jîna min wê bête parastin, û hêviyên min 

wê pêkbên..? “bû teq, teqa kenê wê” 

Berdest: Nazdara min... Bese mekene paşiyê tu 

yê bi sanc û êşê kevî. 

Kolanvanê çalan: Bihêle bila bikene . 

Berdest: Bikene..? 

Kolanvanê çalan: Erê ken, me  ji rastiyê ve 

nêzîk dike. 



 

31 

Berdest: Çawa hostê min.! çawa ken me ji 

rastiyê ve nêzîk dike.? 

Kolanvanê çalan: Kurê min! Berdestê min yê 

evîndar, dilê meriv "pença destê xwe lê 

dimînê" eveqas e, hêza xwe tuneye li ber 

van xişm û bêtaran raweste û hilgire, 

vêça divê biken vejîne û kizot û alafa 

xwe vemire, Ji ber ku xwediyê wî hin bi 

hin û vehesî kane bi fermana ramanbike. 

Ka em herin . 

Berdest: "Ta li ber çavan hinda dibin 

bangdike" Bikene cana min.. Bikene... 

Bikene., 
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TEMAŞA NEHAN 
 

"Kolanvanê çalan, di binê çalê de dikole.. 

Berdest  li rex mencenîqê, li tenbûrê dixe.. 

inûr dneاştivan, li dorhêla çalê gêrbûne...  

Axa li benda encama kolana çalê ye)." 
 

Tevan: "Bi êş û bêzar" Av.. Av.. Em avê 

dixwazin.. 

Yekem: Avê... Gelo av. Kevçîk av dixwazim, 

ezê bifetisim. 

Dudwem: Ey berdestê evîndar, avê dixwazim... 

Zarên min ji tîna re dimirin... 

Sêyem: Ey Kolanvanê çalan, yê pendiyar... 

Avê dixwezim, sewalên min ji tîna re 

dimirin . 

Kolanvanê çalan: "Bes dengê wî, di binê çalê 

de tê" Bikşîn... 

Berdest: Ey we "werîsê mencenîqê dikşîne, 

zenbîla tijî ax, vala dike, û ji nû ve 

berdide çalê" 

çarem: Ey pendiyarê denge xweş, avê 

dixwazim. Qadên min diteqin û ziwa 

dibin. 

Yekem: "Gelek westiye û ne li hev e" Av... 

Ax... "dikeve" 
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Tevan: Mir... Ew mir ...? 

Axa: "Ji Berdest  re" tu nikanî vê xîng pîngê 

"bisekinînî" Qutbikî (1)  ?  

Berdest: Na .. 

Axa: Birayê min, em bi sazan naghînin hêviyên 

xwe .? 

Berdest: Bi axîn û afînan jî, em nagihînin 

hêviyên xwe .? 

Kolanvanê çalan: Bikişîn .! 

Berdest: Ey we "wek berê dikir"  Lê vê carê 

şûna axê av dertê.. Av.. Av..! 

Tevan: " Bi şahî" Av gelo... Av....! 

Kolanvanê çalan: "Ji çalê dertê û li bin 

ronahiyê radiweste. Dostino... Bazirganî 

dibe.. Bi textan goşt, hesin, hêkan, şîr, 

gênim û bi hertiştî dibe, gava hertişt bi 

sûd û karê be di guhertina xwe de li gor 

bazarê û hesta meriv wê hîngê bazirgan 

di biha de azaye... Dostino bes du tişt 

bazirganî pê nabin... Guneh û xiniziya 

mezin natên (2)   rakirin.. Ev du tişt natên 

kirîn û firotan... Dostino, ev herdu ne 

                                                 
(1)
  Qutbikî : bibirî . 

(2)
   Miyan : peran . 
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wek hêkan e, ne weke hinguv e, û ne jî 

wek palûtan e.. Dostino, nabe em van du 

tiştan bifiroşin. Ya yekem rûmet e û ya 

duwem jî  

qad e. 

Axa: "Li ser devê çalê rawestiye, û avê 

difiroşe" Lez û şêlûpêl mekin yek li pê 

yê dî rêzbibin! Ka?  

Yekem: "Peran dide" Fermo axa.! 

Axa: "Pere dibirin û davêt" Ma bi van peran av 

tê kirîn? Bi van tu av pê naye kirin. 

Yekem: Seydayê min, ez xizan im... Rindiyê 

bona xwedê bike... Ez tîme. 

Axa: "Dûr têvedide" "zehv dengê wî dike" 

Bona xwedê rindiyê bike! Ji te ye ku me 

xizanxane vekiriye, da ku tu du zerik av 

bi kaxetekê bikirî, fermo tenuşta min, û 

yan bidûrkeve. 

Duwem: Fermo seydayê min... Du kaxet.. 

Axa: Du kaxet.. Ji te re du zerik av.. "du zerik 

av dide wî" bi lez werin yek li dû yekî, av 

.... Av. 

Yek: "Rêzê dirêj têvedide" Fermo birayê min, 

yê mezin... Ev nîv kaxet ji bo nîv zerik av 

e. 
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Axa: "Bi hêrs" Hûn qet nehestewer in.. Bila 

dilê we, piçekê bi min bişewite ... Ji kê re 

vê westiyê hildigirim? Ji kê re min ev çal 

kola? Ne ji we re ye? Bila ew perên we bi 

qaserî çarîka westiya min bin. 

Yekem: Nazdarê min, nîv zerik av.! 

Axa: Ava xwe ez nafroşim... Bi rûmeta min be 

nafroşim, ava min nema û nafroşim. 

Bazirgan: "Bi zikreşî û çavbirçî li axa 

mêzedikir" Fermo pênc kaxet. 

Axa: Ev kirîvanê rast e, win dibînin... Fermo sê 

zerik av. 

Bazirgan: Pênc kaxet bûn. 

Axa: Seyda li min biborîne... Bawerbike xwedê 

ez şaşkirim, fermo zerika çaran jî. 

Bazirgan: Axa pênc kaxet bûn. 

Axa: Ha ho... Tu çiqasî peyvkire.. Werin avê... 

Avê. 

Bazirgan : "Piştî demekê" Seydayê min, gava 

her zerikek bi kaxetekê be, ma çal giştî 

yê bi çiqasî be..? 

Axa: Ava çalê giş..? 

Bazirgan: Erê ava çalê giş. 

Axa: "Di pê kerî" Zanim ... Nikarim buhakî jê 

re deynim. 
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Bazirgan: Çima? Tu bazirganekî jîr î.? 

Axa: Raste lê min tu carî bazirganiya avê 

nedikir û dîsa. 

Bazirgan:  Û disa çi? 

Axa: Û disa av ne tê hejimart in û pîvan, weke 

masiyê di deriya de ye...? Vêca . 

Bazirgan: Fermo, dehe hezar perên zêrî bibe. 

Axa: "Bi matî" Dehe /10/ hezar pere ji zêr!... 

"Bêdengiyeke" Lê, bi ser vê de disa 

nafroşim. 

Bazirgan: Axa, dehe /10/ hezar zêr, bona çalek 

av..? 

Axa: Ez nafroşim. 

Bazirgan: lewre. 

Axa: Ey berêz..! Tu serekê bazirgananî, û çêl 

sal bûye tu di nav bazara û kirîn û firotan 

de çawa û hê tu ji karê re piştrast nebûyî. 

Bazirgan: "Gotina wî dibire" Panzdeh /15/ 

hezaran bibe.? 

Axa: Nafiroşim. 

Bazirgan: Sî hezarî ? 

Axa: Nafroşim. 

Bazirgan: Sî hezar perên zêrî. 

Axa: Ha ho.. Tu çiqas peyvkirî... De here... 
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Bazirgan: "Bi xwe re" Pir başe... Lewre ji 

nuha û şûn ve, ne serekê bazirganan bim, 

ku kumê serê te nêxim "û diçe". 

Axa: Werin avê... Zerkek av bi kaxetekê. 

Yekem: Bila rindî, ji bo xwedê be... Ezê ji tîna 

re bifetisim. 

Axa: Tu carik din hat.. Bilez ji ber çavên min 

bidûrkeve.. Kaxetek.. Yê kaxetek pê re 

heye bila pêşve were. 

Kolanvanê çalan: Ezê pêşve werim. 

Axa: Tu ! ? 

Kolanvanê çalan: Erê.. Dehe/10/ zerik av, bi 

vî merivî de. 

Axa: Dehe/10/ kaxetan dike. 

Kolanvanê çalan: Li pêşî rabe avê pêde. 

Axa: "Bi tenazî" Tu kanî sibedan vegerî dên 

bike. 

Kolanvanê çalan: Tê xuyan, te ez nasnekirim.? 

Axa: اawa te nasnakim.. Tu Kolanvanê çewte-

bawer î. 

Kolanvanê çalan: Dêmek.. Dêmek.. Ji mafê 

min e, gulmek av bibim . 

Axa: Bi peran... Erê bê wan, tu kanî siban 

vegerî. 

Kolanvanê çalan: Axa. Yê çal kolayî, ezim. 
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Axa: Wê zanim.. Lê, qad qada min e.! 

Kolanvanê çalan: Min qurşekî reş ji te ne 

biriye?. 

Axa: اi ji te re bikim, gava tu bê hiş bî?. 

Kolanvanê çalan: Başe... Lê hema mercên me 

li ser pêwendikirine bicibîne. û bi taybetî 

mercê çarem, yê ku dibêje. Divê payvan 
(1)  ji çalê re deynin, da ku bi buhakî 

hindik av li gel bête belavkirin. 

Axa: Mebêje, ka ew mercên nivîsandî? . 

Kolanvanê çalan: Dêmek wisa ye?. 

Axa: Erê wisa ye ... Nuha kalê çewtbawero, ji 

min bi dûrkeve şûc şûcê min e, guhdarî 

çewtbawerê weke te dikim.. Av, zerkek 

av... Bi kaxetekê. 

Kolanvanê çalan: "Ev çi mate" Bajar di çi 

rewşê re derbas dibe, û ev biraderî me 

weke vê rewşê raman dike. Ma ev xiniza 

nizane, çewsandina vê miletî, wê bêtir 

evîn û hêviyên xwe windabikin, û bi 

hesanî di bin destê ejdirha kevin .? 

 Ey dostino! Bes du tişt dibin, guneh û 

xinziya mezin bozmîşnabin. Ev herdu jî 

                                                 
(1)
   Payvan : çavdêr . 
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natên kirîn û firotan... Dostino ev herdu 

tişt ne wek hêkan e, ne wek hungiv e, ne 

jî wek palûtan e.. Ey dostino bi van tiştan 

firotin nabe, ya yekem rûmet e û duwem 

jî qad e. 
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TEMAŞA DEHAN 
 

"Cîgehê  Zaniyar" 
 

 Zaniyar Tiştan tev hev dike. Kevçik 

biçûk ji vî, dudu mezin ji wî, û çar serî ji 

vî, û bîst giram ji wî, tev piyalek ji hevîrê 

firengan û giştan tev hevdu distire û bi 

dirêjiya çêl rojî dida ser êgir. 

Bazirgan: Ma em karin nîv giram zîv 

bikirin??? 

Zaniyar: Raste "bi şahî" û nîv giram zîv. 

Bazirgan: Bi rastî zaniyrekî jîr û jêhatî ye. 

Zaniyar: Bê gûman "ji nişka ve mat dimîne" ji 

min e dengek tê "li ber xwe dinêre 

bazirgan dibîne" Ev tu yî.? 

Bazirgan: Erê... Ez bi xwe ye... 

zaniyar: "hevdu hembêzdikin" Ey dostê 

zarotiya min. 

Bazirgan: Mamostê minî mezin...! 

Zaniyar: Bazirganiya te çawa ye... ? 

Bazirgan: Pir rind û baş e. 

Zaniyar: Rewşa miyan û mewdanên te çawan 

e? “Xwe li girîkirin dine”. Ey zaniyarê 

bajarê evînê yê mezin, û çirûşka hêviya 

dawî di bajêr de!. 
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Zaniyar:Ev çiye.. Tu digirî..! Na.. Na tê xuyan 

xişm û bêtar bi serê te hatiye, lê zanim tu 

mezin î, û qet nagirî. 

Bazirgan: Ey zaniyarê mezin... Nebes bi serê 

min bûye lê bi serê milet tev bûye.  

Zaniyar: Ha.. "bimatî" Tu çêra ejdirha dikî.. û 

nûça xwe çî ye?. 

Bazirgan: Setema xwe gihêşte canê me . 

Zaniyar: Biyane la "ev çi mate" hê rewşa wî 

derman nebûye.? Bi hebûna van hêjan û 

lehengan û ta nuha maye. 

Bazirgan: Erê hê maye .. Lê arta em namînin. 

Zaniyar: Na.. Na.. Tê xuyan we rind bi rewşa 

wî ramanekiriye, bila serek pilanên çêtir 

û rind bona kuştina wî deynin. 

Bazirgan: Seydayê min hemî pilangên wan bê 

sûde ne, bes tu bi tenê. 

Zaniyar: ((Gotina wî dibire)) Ez.. dibêjim ... 

Karê nan ji nankir re jerjêkirinê ji 

serjêkirinvan re bihêle.. Ez zaniyarim 

bêtirî wê tutiştî nizanim, û zanîna min ji 

milete re ye. 

Bazirgan: Tu rast dibêjî, lê wa miletê tu li ser 

dipeyvî, ber tunebûnê dere.! 
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Zaniyar: Na dosto na, tê xuyan kêmasî di 

pilangên(1) serekan de hene, pêwîste ku 

pêlang li ser hîmên zanistî avabibin., Ji 

ber ku serencamên xwe aşkere ne û 

nayên guhertin.. Li vî şûşeyî mêze bike, 

tu dibînî ev çiye?. 

Bazirgan: Şûşe ye  

Zaniyar: Aferîn.. Binêre ezê bi vî çoyî qaling,  

li vê camê tenik bixim. Lê, pê naşke, belê 

bi vî kevirê çûk wê hûr - hûrî bibe... Te 

dît..? 

Bazirgan: “Bêgan e” 

Zaniyar: Ne tiştek bêgan e.. Ji ber ku zanîn e, 

û rewşa ejdirha jî yê wisa derman bête 

xuyan, we çekên tûj nedîtibûn ku, wî pê 

gêrkin. 

Bazirgan: Lê, zaniyarê mezin, ejdirha ne wek 

şûşe ye.! 

Zaniyar: Bê gûman .. Erê şûşe jî ne wek 

ejdirha ye.. Erê diyare, lewra xwedê bi te 

re be “dikê biderxîne” 

Bazirgan: Seydayê min.! 

                                                 
(1)
   Pilangên : pilanên . 
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Zaniyar: Xwedê bi tere be, divê, vê nivîsarê bi 

serî bikim. 

Bazirgan: Ey zaniyarê mezin. 

Zaniyar: Ji paş girava weq weq, nû ji min re 

şandin.. Divê win li min biborin divê ez 

çarakê babetên xwe yê zanistî li bikim. 

Ma tu zanî bona şahîkirina milet 

kardikim.? 

Bazirgan: Lê zaniyarê mezin, îro av bêtirî 

zanînê ji milet re divê.. Ne zanîn. 

Zaniyar: Pir rind e(1).. Bila avê vexin ta 

têrdibin. 

Bazirgan: Lê, gava av tune be.! 

Zaniyar: Bila dêw vexin. 

Bazirgan: Seydayê min, lê ez dibêjim gava av 

tune be, av neyê dîtin. 

Zaniyar: Bila şîr vexin.. Bêgane ma ejdirha 

rojê nîv katê destûr nake, ku av 

biherike.? 

Bazirgan: Erê. Bes nake hema zarok, jin û 

kalemêr dimirin. 

Zaniyar: Başe, ma çare çiye..? 

Bazirgan: Tu zaniyar î, ne ez..?! 

                                                 
(1)
   Rind : baş , qenc . 
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Zaniyar: Pirsa te rast e, û di ciyê xwe de ye. 

Lê, weke tu zanî, ne xemxwarê miletê vê 

bajarî tenê me, zanebûna min ji 

mirovatiyê tevan re, zanebûna min, ne ji 

yekî û dudiyan re ye, an ji hezaran re ye. 

Lê ji hemî candarên, li rûyê vê qadê re 

ye, zanebûna min ne bes ji vê bajarî û wî 

welatî re ye.. Tu rastiyê dixwazî 

zanebûna min ji çarçewa sînorên qadê 

derdixim.. Raman û mêjiyê min bi strên 

dûr, û yên kûrik mijûl e, lêkolîna zanînê 

dikim û zanîn tu navend xwe nas tunene.. 

Qad, heyv, stêr, ro, giş li ba min wek hev 

in, û kîjan ji zanînê re kar e, lê digerim ez 

Ramana min...Sawîra min, ezmanê min, û 

şeva min.. xewnên min.. Ez..Ez..Ez. 

Bazirgan: Ka çarîk (1/4) kîlo giram ji zihêrê 

bide min. 

Zaniyar: Bi sed kaxeti ye. 

Bazirgan: “Peran dide wî” Fermo zaniyarê 

min.! 

Zaniyar: “Jeherê dide wî” Fermo seydayê 

min.! 
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TEMAŞA YANZDEHAN  
 

“Dîdara temaşa nehan bixwe ye” 
 

Kolanvanê çalan: “Li bin ronahiyê rawesti ye” 

Mêraniya di xewnê de vire.. û lehengiya 

di dema aştiyê de vire.. Di rojên dijwar 

de dilên sipî bêlîdikin... Lê, mixabin 

keysebaz pir in “şanogeh ronî dibe.. Axa 

çala xwe dipê.. Berdest  li tenbûrê dixe, 

saza dilan direvîne, di şevên xweş de 

bazirgan xuyadibe, gava dibîne axa di 

xew ve çûye, zêhrê bi nermî di çalê 

werdike. 

Bazirgan: “Di guhê axê xewkirî de dibêje” 

Bên qaling, nuha avê bifroşe, tu dixwazî 

bazara min zepbikî!?. 

Kolanvanê çalan: “Di bin şewqê de rawesti 

ye” Dostino, bazirganî... Wek tu dixwazî 

karbikî bi çi awî be bibe, bazar aza û 

vekiri ye, kes nabêje tu çima weha dikî, ji 

ber ku milet bê çar e ku tiştekî bixwe û 

vexe, û me hêştiye yê nevêtin bi zorê erê 

bibe. Lê ey bazirganê ezîtî û çêlikî 

ejdirhayê biçûke.. Ma ev livê, tu pê radibî 

rast e? Ey ezîtiyo û çêlikê ejdirhayê 
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biçûk. Ji bo tu lêdanekê bi dijimin de, te 

ev mileta tev kuştî, “şanogeh ronahîdibe, 

û milet ji xew radibe”. 

Axa: Werin avê... Zerikek av bi kaxetekê. 

Bazirgan: “Yên rêzbûne derbasdike” Ka 

zerikek av bide min.. 

Axa: Bi kaxetekê. “Zerika avê dide” Fermo 

bazirgano. 

Bazirgan: Av.. Ez çiqas tîme.. “Bi lez û xîpî 

xuyadike, ku gulmek av jê vexwer, ax ev 

çiye “xuyadike ku dêşe” lo bavo, ezê 

bimirim, af vê avê bidûrxin.. Nabe kes jê 

vexe. 

Yekem: “Bi meraqî zerka avê ji destê bazirgan 

direvîne û vedixe.." Ax gewriya min.. 

Zikê min.. Devê min ax.. “dikeve”. 

Bazirgan: Ey milet ava çalê vemexin, zihêr 

kiriye. 

Berdest: Çal zihêr kiriye ? 

Tevan: Ta kîngê ta kîngê.. Ejdirhayê, xiniz û 

hovê setemkar.. Çavê avê digirin.. Wax 

ev çi xişm û  bêtar e, riya jînê dibirin hey 

ho.. “distirên”. 

Axa: “Axa wek jinên li ser miriyan dike” Ev çi 

babete, bi serê min bûye.. Ey bextê min, ê 
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reş.. Hêviyên min neman.. Manda min 

winda bû .. Tev neman.. Kanî ew? kanî 

ew kolanvanê çalan..? “dibîne” nazdarê 

min.. Ey kolavanê çalan yê dengxweş.. 

Ey pendiyarê hestewer.! 

Kolanvanê çalan: Fermo. 

Axa: اnkml epa..  ma imakml ne m.. imakml 

..a ep im epe.  
Kolanvanê çalan: Xwedê bi te re be. 

Axa: اiqas mercên te hene, ezê li ber van 

seydayên berêz pêça xwe lêbixim. 

Kolanvanê çalan: Mercekî min tenê heye. 

Axa: Ka destê xwe bi min de, ku maçbikim.. 

Başe.. Fermo ji mewdanên cihan 

bixwaze. 

Kolanvanê çalan: Tu ji min re serê ejdirha 

bîne . 

Axa: Lê ez.. Ez ne leheng im ez..Ez..Ez 

bazirgan im. 

Kolanvanê çalan: Û ez jî bi bazirganan re 

nadim nastinim. 

Axa: Lê ... Ez .. Ez. 

Kolanvanê çalan: Xwedê bi te re be “axa bi dil 

şewat ji ber çavan winda dibe” 
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Bazirgan: “Dixwaze vê keysê bistîne” Seydayê 

min! 

Kolanvanê çalan: Ma tu bangî min dikî? 

Bazirgan: Erê.. Ey pendiyarê deng xweş û 

şêrîn.. 

Kolanvanê çalan: Fermo. 

Bazirgan: An li dor û ber te digerim, 

bergerînek biratî. 

Kolanvanê çalan: Fermo serekê bazirganan.! 

Bazirgan: Seydayê min.. Ji bo rehkirina rûnişt-

vanên bajarê evînê.. Ji bo parastina bajêr 

ji ejdirhayê bendiyar.. Çalekê di qada 

min de bikole, û vê carê ezê mercan 

deynim. 

Kolanvanê çalan: Fermo.! 

Bazirgan: Seydayêm wek tu zanî.. اêl sal bûye, 

ez dikirîn di û firotana bazarê de me, û 

hîmê li ser mame û bi serketime ew bes 

maf û rastî ye.. û berdêla xwe li ser hîmê 

ramana xwe misokere datînim. 

Kolanvanê çalan: Û çi di pê re heye. 

Bazirgan: Berî tu dest bi kar dikî, em li ser van 

xalên bên erêbikin, da tiliyên xwe li ba 

berpirsiyarê dadgehe lêbixin. 
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Kolanvanê çalan: Pêşniyara te hêja ye, û xalên 

te çi ne..? 

Bazirgan: Yekem: ji serî her sed zerikên avê 

emê pênçî belaş li xizan û pêgerekan 

belavbikin.. Ma tu erê dikî..? 

Kolanvanê çalan: Rind e. 

Bazirgan: Ji te re bîst û pênc zerik av; ji pêncî 

din, û tu bifrotin an rijandin, yan 

belavkirina wan belaş aza yî.. Ma tu erê 

dikî.? 

Kolanvanê çalan: Rind e. 

Bazirgan: Û jî sedî bist pênc, ji min re ne, û pê 

aza me, jê deh û pêncan li xizan û 

pêgerekên belavdikim, û ne ji mafê 

kesiye ku di riya min de raweste... Ma tu 

erêdikî.? 

Kolanvanê çalan: Ji sedî deh zerik av, ji te re 

dimînin. 

Bazirgan: Sedî deh seydayê min .. Bila sedî 

dehe bin.. 

Kolanvanê çalan: Erê ji sedî dihe bes in! 

Bazirgan: غ jî wan yê gerekî mala min jî. 

Kolanvanê çalan: Te baş kirî, lê tirsa min tê, 

tu jê vedikişî. 
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Bazirgan: Ka em herin ba berpirsiyarê 

dadgehê, tiliyan lêbixin. 

Kolanvanê çalan: “Di ber xwe de” Ev ton 

helwestên mirovatî ji zêcên ejdirha nayên 

der? 

Bazirgan: “Bi xwe re” Gava wisa nepeyîvim, 

hostê bênev, ez ta hêza Qaron tev bi ser 

de bînim jî, ewê ji min re çalê nekole. 

Kolanvanê çalan: "Ji bazirgan re" Erê, bes bi 

vî awayî, erêdikim, lê gava ji bilî van 

mercan bana, min qet erênedikir. 

Bazirgan: Zanim.. Seydayê min, zanim.. 

Berdest: Hoste çawa tu baweriyê bi van dikî!? 

Kolanvanê çalan: Kurê min çare tuneye, 

guhdarî wan bike gava  wan rastî gotin, û 

ku xwastin bi karekî rind rabin ji wan re 

erê bike . 

Berdest: Hostê, em çalekê ji xwe re bikolin.? 

Kolanvanê çalan: Di qada kê de? di qada te 

de, lê, di ya min de, bi me herdiyan ciyê 

gornakê tuneye, ne wisa ye.? 

Berdest: Erê hostê min, wisa ye. 

Bazirgan: Em herin! 

Kolanvanê çalan: Fermo. 
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TEMAŞA DANZDEHAN  
 

“Cigehê  Zaniyar” 
 

Zaniyar: 444 û 444 û 444, jê kêmdike 888 , 

888 Dibe “derî tê kutan” ew qet min 

nahêlin ramanbikim, ev ji jîndarê bi can 

kiye, birê min, bihêle em alîkariyê bikin, 

em  ji kê re xwe diwestînin, û çavên xwe 

ji kê re bidertînin? "Derî tê kutan" ha.. 

Ha "û derî vedike" tu çi dixwazî?. 

Axa: "bi lez derbaz dibe" اarîk 1/4 ji zihêrê. 

Zaniyar: Bi du sed kaxet dike. 

Axa: Diho bi sed kaxetî bû? 

Zaniyar: Diho av ji îro pirtir bû. 

Axa: Av..? û  çi têkilî avê bi nirxa zihêrê re 

heye? . 

Zaniyar: Pir e.. Çiqas av pir bû, zihêr 

erzandibe û vajayê wê, çiqas av kêm bû, 

zihêr buha dibe.. Tu agehdar bû? 

Axa: Na! 

Zaniyar: Min zanîbû, birê min çiqas zihêr pir 

be, pê re jî nirxa xwe radibe, û çiqas 

zihêr kêm be, nirx kêm dibe tu agehdar 

bû?. 

Axa: Qet! 
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Zaniyar: Min zanîbû wiha ye bira, guhdarbike 

û baş zanibe.. Herkî nirxa avê hebû, 

bihayê zihêrê datê, zihêr û avê buhayê 

wan yê çiqasbe.. Gereke tu vê carê 

agehdar bûbe? 

Axa: Erê. 

Zaniyar: Dêmek . 

Axa: Fermo ji te re du sed kaxet “pere didan” 

Zaniyar: Fermo ji te re çarîk 1/4 zihêr "tûrek 

didayê" ji min e diho yekî din hat zihêr ji 

min xwast, ma ne tu yî? Erê diho bû "dest 

bi na ber axê dike" û diçe, başe bi vê 

zihêrê tev çi dikin "biyane" Cara yekê ye 

tiştî nakim "dikene" "bi dengekî bilind 

dikene" çiqas cerdûn pir bûne min dî.. An 

pê cerdûn û jinên xwe dikujin? "Bi 

nermî" Lê, ev zihêr besê zihêrkirîna sê 

bajaran dike. Bila bikin, ew bi tiştên pê 

radibin serbest in “444 û 444 tev 444 û 

444 û dîsa jê kêm dibe 888 û 888 dibe... 
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TEMAŞA SÉZDEHAN  
 

"Qada bazirgan, û kolanvanê çalan di binê 

çalê de dikole. Berdest  li tenbûrê dixe, û ji 

nişka ve bazirgan ji destan direvîne" 
 

Bazirgan: Rastibû gava gotin, kanî ker û cilika 

xwe ya çirî li ku ye.? 

Berdest: "Ji bazirgan re" Careke din ji min re 

bi bêje. 

Bazirgan: Ey bira saz û kar bi hev re nameşin. 

Binêre, milet ji tîna re yê . 

Kolanvanê çalan: Bikşîne, berdest ha 

"mencenîqê badide, û zenbîlê 

hîldikişîne" bibêje an ezê ji hostê xwe re 

bibêjim. 

Bazirgan: Bi xwedê dikî mebêje.. Fermo 

bibêje û lê... 

Berdest: "Bi sazê tenbûrê re" Xwedê xwedê, 

ey fîroşvana kulîkan şenga te ji agahiyê 

re saz e... Ewe hevgirtina me ji bo jînê, 

cana min!.. û emê sedema mirinê  rakin. 

Tevan: Xwedê.. Xwedê.. Ey fîroşvana kulîkan, 

şenga te ji agahiyê re saz e "pê re 

distirên". 

Kolanvanê çalan: Bikşîn..! 
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Berdest: Ey we.. 

Tevan: Ewe hevgirtina me ji bo jînê û emê 

sedema mirinê rakin. 

Berdest: Her karekî bi sûd, stranek xwe evînî 

heye, û karê ziyan jê tê cana min tê 

nifiran bibihisî. 

Tevan: Xwedê xwedê, ey firoşvana kulîkan, 

şenga te ji agahiyê re saz e. 

Kolanvanê çalan: Bikşîn. 

Berdest: Ey we "careke din mencenîqê badide" 

Tevan: Hevgirtina me, ew ji bo jînê ye, emê 

sedema mirinê ji holê rabikin. 

Berdest: Av.. Av.. Av "Di wê kêliyê de, milet 

û bazirgan bi derketina avê mijûl û 

şadibûn, axa bi nermî û dizî di cihekî de 

xwe vedişêre." 

Bazirgan: Werin zerka avê bi du kaxetan. 

Berdest : Çima zerka avê bi du kaxetan e? 

Yekam: Bi çiqasî bi ciqasî! 

Duwem: Tê xuyan ji soza xwe vekşiye "êriş 

bazirgan dikin"  

Berdest: Lez mekin, li benda derketina 

kolanvanê çalan bimînin. 
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Tevan: "Ji kolanvanê çalan re" Xalê min, te dît 

zerikek bi du kaxetan e.. Ji sozê xwe 

dageriye? 

Berdest: "Ji bazirgan re" Seydayê min.. Bi 

çiqasî zerka avê difroşî ? 

Bazirgan: Bi du kaxetan . 

Kolanvanê çalan: "Hesane çêdibe"... Para wî ji 

avê,  ji sedî bîst û pênc zerik in, dixwaze 

bila zerikê bi dihe kaxetan bifroşe. 

Bazirgan: Tu şaş î kolanvanê çalan yê 

çewtebawer.. Tu di dîtina xwe de şaş î . 

Kolanvanê çalan: Başe seydayê min .. ji te re 

sedî pêncî. 

Bazirgan: Raste wek dibêjin, tu di xew de yî û 

lingên te di royê de ne. 

Kolanvanê çalan: Ev kaxeta, te li ber dadgehê, 

tiliya xwe lêxisti ye. 

Bazirgan: Ka, lê mêze bikim.. Ma raste wek tu 

dibêjî nivîsiye? 

Kolanvanê çalan: Fermo "kaxetê dide wî" baş 

bixwîne.. 
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Bazirgan: "Kaxetê diçirîne" û nuha zû ji vir 

biderên(1), berî cendirman diwesînim.. Zû 

derên.. 

Berdest: "Êrişa bazirgan dike" Bila çîçek(2)  

fedî û namûs li ba te hebe . 

Tevan: "Êrişa bazirgan dikin" Xwedê bi vê 

tewankariyê qayîl nabe. 

Bazirgan: Cendirmeno cendirmeno, van segan 

ji min bidûrxînin.!. 

Kolanvanê çalan: Kurên min rawestin.. Lez 

mekin li devera hanê dadgeh heye "Axê 

mijûl bûna tevan, keysek baş ji xwe re 

dîtibû" û nîvê zihêra li cem wî, di çalê 

werdikir." 

Axa: Wîn çi bûne, çima devan davên hevdu, ka 

em ava wî bibînin, ji vexardinê re dibe 

an... Ma ne wisa ye ? 

Bazirgan: Na ne wisa ye, çala min, ava xwe 

xweş e, şîrîn e, pişta min jê rast e. 

Axa: Gava wisa be jê vexin.. 

Bazirgan: Ha "ben tev satilê berda çalê, û av jê 

hilkişand" fermo vexwe 

                                                 
(1)
   Biderên : biderkevin . 

(2)
.Çîçek:Piçek 
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Axa: Na .. Ta vê radeyê bê hiş û debeng im.? 

Bazirgan: Werin .. Kîkê jê vexwe..? 

Yekem: Bê nirx ? 

Bazirgan : "Bi kekeçî" Bila weha be. 

Kolanvanê çalan: Melêlin, bila avê venexwe. 

Kurê min raweste, ez jî, bi vê avê 

gûmanim. 

Bazirgan: Bawer bikin.. Ku çal û qadê min in, 

û ez zanim ava min xweş e, werin bê 

nirx.. Kîkê vexwe? "kesî nabîne ku jê 

vexwe ax.. Ax.." 

Axa: "Bi xwe re" Tu kê çala min zihêr bikî... 

De zerikê avê, bi du kaxetan bifroşe, 

wisa ezê bi serî te bikim. 

Bazirgan: "Li sîngê xwe dixe" Ax.. Bi vê 

babelîtê bi serê min hatiye, ax ji şansa 

min ya nerind re.. daxwazên min û 

hêviyên min, û manda min, tev bi ber bê 

ketin. 

Axa: "Bû teq teqa  kenê wî" Ha.. Dibînim 

şansa te digirî. 

Bazirgan: Ya bi serê min bûye, bi serê kê 

bûye? 

Axa: Ey berêz ya bi serê min bû tevan lê 

mêzedikirin.  



 

57 

Bazirgan: Ji te re jî .. Ha.. Ev jî tu yî. 

Axa: Bi xwe re.. Ha ji te ye jî, te bi tenê tê 

werkiriye? û weke zanim xwedê xwedê 

ye, û zanim te çala min zihêrkiriye. 

Bazirgan: Dêmek.. Tu yî.. Tu yî..? 

Axa: Min tola xwe hilanî. 

Bazirgan: Lê milet.. Rûniştevanan..? 

Axa: Divê pêşî ev pirsa te ji xwe bikira. 

Bazirgan: "Bêzartir" Te ziyaneke rind bi min 

kir. 

Axa: Te jî ziyaneke rind bi min kir. 

Bazirgan: Nuha, ezê çi bikim? 

Axa: Û ezê nuha çi bikim..? 

Bazirgan: Xwazîka kolanvanê çalan, yê 

çewtbawer çaleke din ji min re bikole. 

Axa: Xwazîka kolanvanê çalan yê çewtbawer 

çaleke din ji min re bikole? 

Bazirgan: Guhdar bike... Nêrînek li ba min 

heye . 

Axa: Fermo seyda. 

Bazirgan: Ji nuha û şûn ve, em tu carî, ava 

çalan zihêr nekin, da ku em zirarê ne 

gihînin berjewenda hevdu. 

Axa: Başe... Ka em erê bikin . 
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Bazirgan: Te baştir kir.. De ka em li hostê 

dawiya kantan bigerin. 

 "Herdu, Axa û bazirgan ji berdest re" ka 

kolanvanê çalan yê pendiyar.. ka 

xwediyê dengê şêrîn û hestewer . 

Berdest: Di vir re çû "nîşan hêlek şanogehê 

dikir". 

Herdu: Ka ew .. Kanî? 

Berdest: Nizanim. 

Herdu: Em çalekê dixwazin.. Em calekê 

dixwazin. 

Berdest: Ji bo hûn zihêr bikin. 

Tevan: Av.. Em avê dixwazin.. Em avê 

dixwazin. 

Kolanvanê çalan: Gava babet bi vî awayî diçe; 

jîna me ber  ve tinbûnê dihere. 

Tevan: Em avê dixwazin.. Em avê dixwazin. 

Kolanvanê çalan: "Ji axa û bazirgan re" 

dostino! . Bazirganî dibe.. Weke tu 

dixwazî karbikî bi çi awî be, bila be 

bazar vekiri ye, kes nabêje, tu çima weha 

dikî ji ber ku milet bê çare ye, ku tiştekî 

bixwe û vexwe, yê erênabe me hêştiye 
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bizorê erêbe lê, ey keysbaz û çêlikên(1)  

ejdirha.! Ji ber ku yek lêdanekê li yê 

dinxe; wînê bê hiş bazara xwe wê 

bişkinînin... Ji bo yek lêdanek li yê din 

xe.. We pê re milet kuşt... We pê re milet 

kuşt.. 

Berdest: Werin mileto.. Em bi van herdu 

ejdirhayên biçûk destpêbikin. 

Tevan: "Êrişî wan dikin" Em windabikin 

bidarxînin... Em bi ganî binaxbikin, 

bişewtînin.. Hûr-hûrî bikin parçe parçe 

bikin. 

Berdest: Na.. Ne ev û ne ew... Em di çalê 

werbikin, hezkirina wan jê re heye, bila 

di pê re tim avê vexwin. 

Bazirgan: Lê, zihêrkiriye weha mekin. Bona 

xwedê zarokên min hûr in. 

Berdest: Tê xuyan, ew mileta bê qêret e ... 

Rabe. 

Axa: Hê bi cîhana xwe ez şanabûme.. Hê 

ciwan im. 

Yekem: Tu bi vî temeni ye, û hê wisa dikî?.. 

Lê, tu mezin bibî, tê hîn çibikî?. Rabe!. 

                                                 
(1)
   Cêlik : zar , zêç , teban . 
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Berdest: Lezkin!. "dibirin çiyî gerek" 

Kolanvanê çalan: Rawestin. 

Berdest: Hoste me bihêle .? 

Kolanvanê çalan: Wîn çi dikin.? 

Berdest: Hosteyê min! Rindiyên te,  ramanên 

te yên bi şewq.. Karê te yê bi sûd, û 

awayê perweriya te, ez hokirim, çawa bi 

van hovan re bidim û bistînim. 

Kolanvanê çalan: Kurên min..! Lez mekin.. Bi 

ramana xwe berdewam bikin. 

Berdest: Hostê min te baş gotibû.. Bes du tist 

nabin.. Gunehkarî û xiniziya mezin 

neyên borandin, kirîn û firotan, pê nabin.. 

Ya yekem rûmet e û duwem qad e. 

Kolanvanê çalan: Raste min gotî. 

Berdest: Dêmek van herdu nerindan gunehkarî, 

bi hev re kirine.. Pir girînge, ku nirxa 

gunehkariya xwe bidin, 

Kolanvanê çalan: Kurê min, min wisa gotibû... 

Lê, em ne xwedî maf in, tewankaran 

bigirin, û nirxa tewaniyê jê bistînin, û vir 

jî ne dadgeh e.  

Berdest: Ezê tewankaran biguvişim.. Pir 

pêwîst e, bi çi awî be; em çarakê ji vê 

bêtarê re bibînin. ji hêlekê ve, ejdirha 
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dixwaze me bifetsîne, û ji ya din ve jî, 

wek van du bazirganên mirovatî xwe 

windakirine jî hene. 

Kolanvanê çalan: Kurê min tu bawerdikî.. Lê, 

bawerî di dema dadgeh heye tu caran rê 

nade kuştina merovekî. 

Berdest: Ta ewna di her rojê de, pêl canê pir 

merovan dikin...? 

Kolanvanê çalan:  Ewna - ewna ne... Lê hûn, 

gava hûn ji hevdu ne cudabin, piştî 

demekê hûnê weke hevdu bibin ma ne 

wisa ye? 

Berdest:   Lê, hostê min..! 

Kolanvanê çalan: "Bi xêlibûn(1) " Ma ne wilo 

ye? 

Berdest: Erê hostê min! Lê, divê em çarakê 

bibînin. 

Kolanvanê çalan: Bêgûman, divê em çarakê 

bibînin. 

Berdest: Vêca .. 

Kolanvanê çalan: Yên wek van cureyan 

bihêlin 

Berdest: Û di pê re .? 

                                                 
(1)
   Bixêlibûn : bihêrsbûn . 
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Kolanvanê çalan: Biponjin, biramin...! 

Dengê: Xanê dademend hat (ji her hêlekê ve 

hatin dorhêla xan pêçan) 

Xan: Ey rûniştvanên bajarê evînê...! Birayên 

min...! Ev xişim û bêtara bi serê me 

bûye, di dîrokê de nebûye. Weke hûn di 

zanin, tu kar û alav li ba min nemane. 

Min tev dijî ejdirha karanîne, û li dawiyê 

kar û pilanên me li ber ejdirha,  tu sûd 

nekirine û ne axaftinên pendiyarên, 

rindixwazî û şîretên wan sûd kirine... 

Ejdirha yê xiniz dixwaze sênca(1) bajarê 

evînê gêrbike.. Qet agahdariyê nake.. Ez 

yek ji lawê vî bajarî, bêtir bi êşek -

çewsandin -haydibim. Ji ber ku, bi 

kêmanî keçên min hatibûn veqetandin û 

min ji ejdirhayê xiniz re kirbûn sifre.. 

Vêça ez hatim, û xwe çedikim paş we.. 

Ey rûniştvanên bajarê evînê.!.. Xwe 

çedikin paş we.. Tevî hûn dibînin, ku 

çekirina paş bajarên biyanî, tiştekî bi sûd 

e. Lê dibînim ev liva, karekî xiniz e. Ji 

ber ku hê leheng, û şîretvan li bajarê 

                                                 
(1)
   Sênca : sûra . 
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evînê  hene, hê dikarin bixebitin. Vêca 

rûmet û serbilndiya kuştina ejdirhayê 

xiniz, bi we hildipesêrim û ji we re 

birêdikim... Ma tu nêrîn li ba tu kesî 

hene? 

Kolanvanê çalan:  Erê xanê min yê 

dademend... Axaftina we ji bawerî  rastî 

û rizgariyê re nimûnake. 

Xan: Fermo... Kolanvanê çalan, yê pendiyar. 

Kolanvanê çalan: Seydayê min... Ma hûn 

pirsîne, çawa ejdirhayê bête kuştin? Divê 

berî her tiştî, em ji zihêra hûndirê xwe 

rizgarbin, û yên jar biyandin. Hûn pirsîne 

çawa ejdirhayê xizin, yê bête kuştin?.. 

Divê em meriv bi armanca xwebikin, û 

rêç girtina me ji kenê zarokan be.. Ma 

hûn pirsîn e çawa ejdirhayê xiniz, wê 

bête kuştin? divê em ji hişkbaweriyê 

bidûrkevin û bi lez, em bi yekbin. Ma 

hûn pirsîne çawa ejdirhayê xiniz, dê bête 

kuştin.? Em tev, bona bajarê evînê ne bes 

ji cadakê, an taxekê re bixebitin, divê em 

ji bajarê evînê tev re xebatê bikin. 
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Xan: Kolanvanê çalan, yê pendiyar te baştir 

kir..! Aferim ji te re.. Fermo, bêtir çavên 

me veke. 

Kolanvanê çalan: Xanê min, yê dademend ha 

li vir û li vî ciyî bi xwe, piraniya kesên 

Bajarê Evînê têne dîtin. Bila her yek di 

tenga xwe re birame. 

Xan: Biryar.. Her kesek.. Kî dibe bila bibe, 

gava kanibe bi ser ejdirha xîne; çi di jîna 

xwe de dixwaze, ezê pêdim û hemû lavên 

wî bicibînim. 

Koma (1): "Ango bazirgan, axa, zaniyar" Ev ji 

me re kar e. 

Koma (2): "Ango Berdest,  xizan û 

rûniştvanan" Ev keysa me ye. 

Axa: Xanê min yê dademend gava min 

biserxist; Matuyê keça xwe bide min? 

Xan: Ezê diyarî te bikim. 

Bazirgan: Tuyê min li ba xwe şah deynî . 

Xan: Ezê te bi serekê şahan kim . 

Bazirgan: Eve karê me ye. 

Zaniyar: Xanê dademend, gava biserkevim 

tuyê taca xwe diyarî min bikî? 

Xan: Ew, tac û têxt. 

Zaniyar: Ev lêhatin e . 
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Koma (1): Ev keys e, kar e, lêhatin e. 

Xan: Dêmek wisa ye, fermo ew e riya 

serkeftinê. 

Koma (1): "Wek lehengên gode, ber ejdirha 

diçin, zavê xan û serekê şahan... Tac û 

text!?" Ji ber çavan winda dibin bêdengî 

dengê ejdirha dibîsin, û bi tirs vedigerin. 

Xan: Wîn çima vegerîn? 

koma (1): E j  d  i  r  h  a      

Xan: Bi sê lehengan ta bi zor kanîbûn, bes 

navê ejdirha bibêjin. "piştî keriyekê" 

Ango bê sûd e, divê em bendewarê hatina 

çarenûsa xwe, ya reş bin.. Ez herim. 

Berdest : Xanê min yê dademend !. 

Xan: Erê kurê min.. tu çi dixwazî? 

Berdest: Emê ejdirha bikujin. 

Xan: Wîn !? 

Berdest: Erê xanê min, yê dademend .! 

Xan: Daxwazên we çi ne? 

Berdest: Piçek zihêr e. 

Xan: Zihêr?! . 

Berdest: Erê xanê dademend. 

Xan: "ji  peyên xwe re" Her ji cîgeha zihêrê, jê 

re bîne. 
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Berdest: Çûndina wir naxwaze.. Zihêr li vir 

heye. 

Kolanvanê çalan: Li ku derê ? 

Berdest: Di cihên van hersiyan de "çêrî axa, û 

bazirgan û zaniyar dike" 

Xan: اima? wan tirsa min tê, wan çal zihêr 

kirbin. 

Berdest: Xanê dademend.! 

Xan: Pir başe "koma yekem dixwaze denbike 

deng mekin. 

Berdest: Xanê dademend..! Fermanê bide wan, 

bila zihêrê bimindin.. 

Xan: "Ji koma(1) re, we bihîst lezkin" 

Koma (1): "Her yek zihêra li cem heyî" Ji 

Berdest  re.. Zihêr qo... 

Kolanvanê çalan: Û paşê(1) Berdest ê min, û .. 

paşê? 

Berdest: Werîsekî dirêj dixwazim. 

Xan: Werîsekî dirêj jê re bînin "ji digelvan re" 

Kurê min wînê çi bikin. 

Berdest: Xanê min..! Pilana min, ew e, ezê xwe 

bi werîs bi çend ciyan girêbidim, û zihêrê 

bi destê xwe yê din. 

                                                 
(1)
   Paşê: pişt re . 
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Kolanvanê çalan: Paşê berdestê min.., û 

paşê... 

Berdest: Ejdirhayê min daqirtîne. 

Xan: Lê, kurê min.? 

Berdest: Gava bi hundirê zikê wî gînim, ezê 

zikê wî xencer bikim “xencera axê dibe” 

Kolanvanê çalan: غ paşê Berdestê min, û hîn. 

Berdest: Êzê vê zihêrê, bi birînên wî de 

berdim. 

Xan: Lewra, tu yê çawa? çawa? 

Berdest: Ejdirha yê biqêre. 

Kolanvanê çalan:  Bi lez, emê te bikşînin. 

Berdest: Erê hosteyê min, tu çawa vê pilanê 

dibînî? 

Kolanvanê çalan: Aferin kurê min!. ev jîrbûn 

e. 

Xan: Ey Kolanvanê çalan !. Ev xort  

Kolanvanê çalan: Ji perwerdekirina min e, 

Xanê min, pêlangên wisa ew cara yekem 

e ku dijî ejdirha. 

Digelvan (1): "Tê, û werîsekî dirêj pê re ye" 

Fermo seydayê min. 

Xan: Bi vî ciwanî de. 

Berdest: "Werîs dibe û di nava xwe de 

girêdide, û serê werîs yê yekan bidest 
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Xan, Kolanvanê çalan û şah deye, û serê 

din jî, dide dest xizanan" ... Baş pê 

bigirin .. Fermo. 

Koma (1): "Bizavdikin ew jî, bi weris bigrin" 

Em jî. 

Berdest: Bidûrkevin, rûmeta vî karî bi dest we 

nakeve. 

Xan: Kurê min, dizanî tu çi dikî? 

Berdest: Baş zanim çi dikim. 

Xan: “Ji Kolanvanê çalan re” Tu çawa dibînî?. 

Kolanvanê çalan: Karekî mêranî ye, û bîna 

jîrbûnê jê tê. 

Xan: Bêgûman bawer nakim, bi vê hesaniyê, 

ew bi ser ejdirha keve. 

Berdest: Kînga serkeftin bi hêsanî pêktê? 

Xan: Aferim kurê min.., Lê, te tutişt ji min 

nexwast!? 

Berdest: Xanê min.. Daxwaza min ya mezin 

ew e, ku ejdirhayê xiniz bikujim. 

Xan: Ji bo çi, ji bo çi, tu bi vî karî radibî.? 

Berdest: Ji bo milet.. Ji bo hostê xwe.. Ji bo te.. 

Ji bo firoşvana kulîkan... Ji bo bajêr.. 

Zîlên çelmisî . 

Xan: Lê belkî tu bimirî? 
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Berdest: Seydayê min, ma mirina meriv ji bo 

jînê, jê çêtir heye? ez diherim "bi lez 

diçe" 

Xan: Hezar aferîn ji te re, ey Kolanvanê çalan 

yê pendiyar, bi vî Berdestê, ku te 

perwerdekirî. "kerî û sazekî sivik"... 

Qêrbera ejdirha, û serên werîs bi hêz tên  

kişandin. 

Firoşvana kulîkan: "Bi biyanî dihat...û ji 

Kolanvanê çalan re dibêje" Ka Berdest..? 

Kolanvanê çalan: Yê nuha vegere.. Tu jî bi 

serî vî werîsî bigire "qêrbera ejdirhayê 

birîndar pir dibe.. Dengê wî dibistin, û 

xwe amadeyê kişandina werîs dikirin ..Bi 

hemî hêzên xwe werîs dikşînin.. Bes 

dengê qêrbera ejdirha û kelkela bihna 

miletê koşkirî tên... û di pê kêlîkê re 

Berdest biderdikeve, westîn lê 

bêlidike..(1)
 û cilên wî bixwîna. ejdirha 

hatibûn stiran". 

Froşvana kulîkan: "Bi cilê xwe rûyê Berdest  

paqijdike" Canê min.! 

                                                 
(1)
   Bêlîdikê  : xuyadike . 
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Xan: "Dengê herikandina avê dibhîse" Av.. Av 

"bi şahî" . 

Kolanvanê çalan: Berdestê min biserkeft. 

Tevan : Av.. اem.. Av... اem. 

Frosvana kulîkan: "Bi şahî ji Berdest re 

dibêje" Yarê min. 

Berdest: "Bi şahî jê re dibêjê" evîndara min, 

firosvana kulîkan.! 

Xan: Ey miletê bajarê evînê, em biserketin..! û 

ji nuha û şûn ve. Welatê çiyayê bilind û 

deştên xemlandî.. Bêxem û matî û bi 

goşik vehesî, pilanan ji manda xwe re 

deynin. 

Tevan: Av... Çem. 

Kolanvanê çalan: Me ejdirha kuşt. 

Tevan: Çem. 

Xan: "Di tenişta Berdest  re diçe", Kurê min, 

yê leheng, ey ciwanê bikok û binyat, 

dilsozê bajarê evînê!.. Tu peyv û gotin 

tunene, ku karibin ji ber şahiya dilê me ve 

dengbikin, dikarim bes bibêjim, fermo ji 

te re lehengê jîr û jêhatî, ev tac li serê te 

be. 
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Berdest: Seydayê min bibore.. û min 

bifedîkirin mede... Ezê çawa bi vê 

destdirêjiyê biramim!?.. 

Xan: Dêmek kurê min.. Ezê biryarbikim, ku tu 

bibî serekê şahan. 

Berdest: Xanê min yê dademend...! Tu yê 

bibore, dilê min di tu karî din re tuneye. 

Xan: Başe.. Heger tu wilo, jîr, leheng, sinc 

bilind û rind î, ez pir serbilndim, ku keça 

xwe diyarî tebikim... 

Berdest: "Destpêkê li yara xwe, û paşê li xan 

mêzedike" Xanê min yê dademend 

bibore. Bi rastî hêviya her xortekî di vî 

bajarî de bibe zavê te . Lê, divê tu li min 

bibore.. Berê destgirtiya min heye. 

Xan: “Ji kolanvanê çalan re” Berdestê te 

mezintirî ku min lê dinêrîbû. 

Kolanvanê çalan: Xanê dademend..! Di 

hundirê me her yekî de, Firşt û Ehrîman 

xwe dirêjkirine, gava em bi ser Ehrîmanê 

hundirê xwe kevin, emê ji hemî zîndiyan 

çêtir bibin. 

Xan: Bêguman.. Berdest  tu bi ser ehrîmanê 

hundirê xwe ket. 
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Kolanvanê çalan: Ji ber vê sedemê, 

berjewenda milet li ba wî, ji daxwaz û 

lavjên wî girîngtir bûn. 

Xan: Başe.. Emê xelatekê bi çi awayî pêdin.? 

Kolanvanê çalan: Di hilbijartina manda xwe 

de, wî serbest bihêle. 

Xan: Ey miletê bajarê evînê..! Ey welatê 

çiyayên bilind, û deştên xemilî.. Ji nuha 

û şûn ve, bê xem, bi servehesî manda 

xwe avabikin. 

Kolanvanê çalan: Li destpêkê firoşvana 

kulîkan şahîdikim bi çûndinê. 

Xan: Tirsa min, tê vegere karê xwe yê berê. 

Kolanvanê çalan:  Belê yê vegere. 

Xan: Ey Berdestê kolanvanê çalan..! 

Kolanvanê çalan:  Na ey hoste kolanvanê 

çalan, tê xuyan, biriştiye. Ez mezin 

bûme, û hêza min jî jarbûye.. Vêc 

hostebûn li bejnê tê fermo, ey hostê 

kolanvanê çalan! "alavên çal, pê tên 

kolan didan Berdest". 

Berdest:Zor sipas ey pendiyarê deng şêrîn "bi 

firoş-vana kulîlkan re dipeyve."Ev xelata 

mezintir e. 
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Xan: Kurê min, cara, dawî dibêjim, çi ji 

mewdanê cîhanê dixwazî bixwaze? 

Berdest: “Dû bêdengiyekê re” Xanê min! 

Fermanekê li gora karê van hersiyan 

kirine biderîne "nîşan kesên koma 

yekem dike". 

Froşvana kulîkan: "Ji Berdest  re" Hemî 

kulîkên min çelmisîn û mirin e. 

Berdest: Ejdirha miriye xema mexe bi hezaran 

belçim yê bipişkuvin 

Firoşvana kulîkan: Dêmek. 

Berdest: Ka em herin qada xwe bajon û bajêr 

tev bi kulîkan bixemlînin, pendiyarê 

deng şêrîn em herin? 

Kolanvanê çalan: Erê hostê kolana çalan, û lê, 

ji bîr mekin di kêleka her qadek ajotî de 

wê bikole ji ber ku ne... 

Berdest: Da ku tu ejdirha din, rojekê ji rojan bi 

ton bêtarên wisa raman nekin. 

Kolanvanê çalan: Loman, kurên min dibêjim 

herin.. Herin di qadên bajarê evînê de 

dendikên jîna nû biçînin. 

Tevan: "Bi çûndina Berdest û firoşvana 

kulîkan re xwedê .. Xwedê ey firoşvana 

kulîkan .. şenga te ji agahiyê re saz e û ji 
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bo jiyanê yekbin emê sedemên mirinê 

rakin "dengê xul xula avê tev dengê 

stranê dibe û hin bi hin deng û ronahî 

vedimirin. ta şanogeh ker û reşdibe".  
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