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لەنێوان بزێوى یار و ژاوەژاوى شــار
خەجاڵەتى دەكێشــم كە خەریكە عیشقم بیر دەچێتەوە
چون عیشــق لەگەڵ دەستاو دەستكردنى پارەدا نەما
یار ...هێندە ئاژاوەچییە
وەكو جاران شــەرمن نییە تا ئاشتم كاتەوە
ئەوەى كە یار دەیكات
لەكارى ئاژاوەچییەكان دەچێ ...لەداخى خۆیان ســیپاڵى
خەڵك قەد دەكەن
لەداخى خۆیان گوێســەوانەى دوژمن سواق دەدەن
داخۆ كێ بتوانێ بەبێ یار گوێ تەقى هەمووشــت بێت
كێ بێت بتوانێ لەنێو ئەو حەشــاماتەى شار ...شا
كەسێك بدۆزێتەوە
بڕواناكــەم كەس هەبێ ...ژیانیش تێكچڕژاوە و من
نایناسمەوە
قەناعەتێكــى جوانە وەكو «كایا»* بڵێین ئەى یار (با

5
ئاژاوەى با

نەچین بۆ شار ...بزر دەبین)
با نەچین بۆ شــار ترسنۆك ،درۆزن ،چاوچنۆك،
بێویژدان ،قاتڵى ڕۆح دەبین
هێنــدە مەغرور دەبین كە نەتوانین نانى جۆ بخۆین و
شەوێك لە ماڵێكى قوڕیندا بخەوین
لەوانەش خراپتر ئەوەیە كە ترســم لە توڕەبوونى یار
لە ترسى حاشاماتى شار قورسترە
تازە درەنگە...
ســاڵێكى تر كە من هێشتا لەخەیاڵى ئەودا نیم سەردانم
بكات
كەوتە بەر چەقۆى قەسابەكان
ئەو قەســابانەى كە هەمیشە لەخزمەتى ورگ زلەكانن و
خەیاڵیان الى قوربانییە
ســەیرم پێدێت شتێك هێشتا لەزەینى خەڵك ماوە كە
ژیان بە پێوەیە
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كەچى كۆتایى دڵشــادیى بە پشتوێنى بۆمبڕێژكراو بە
دەنگێكى نەشاز هاوار دەكات
ژیانێكى تر بەڕێوەیە...
بەآلم كەس ئەو ڕاســتیە نازانى كە تەختى پاشا
لەناوەڕاســتى شاردا چەند شەبەقێكى تێكەوتووە
ئەو كوڕانەش كە تادوێنێ حەزیان لە شــۆڕش بوو وەكو
من
ئەمڕۆ بۆ ئاژاوە دەگەڕێنەوە بەر خوێندن و ســۆراخى
یارى كۆن دەكەن
ئەمڕۆ دەگەڕێنەوە بۆالى یار
بۆالى قەآل ســپییەكان و شوێنەوارى دەستدرێژیى دوژمن
ئەمــڕۆ دەگەڕێنەوە بۆالى كیڵگەى پڕ لەبەرائەتى ئەو
جوتیارانەى هەڵخەڵەتێنران بەشار
ئەمــڕۆ دەگەڕێنەوە بۆ خواردنەوەى ئاوى ئەو ڕووبار و
كانیەى بەلوعەكانى گرتەوە
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مــن بەبینینى ئەم وێنانە غەریبی ڕابردووى خۆم و
ئارەزووى لەشساغى دەكەم
پیاوانى دڵتەڕى میریش ...بەشــانازى و بەلووتى بەرزەوە
لەســەیرانن و ژنەكانیشیان لەژێر چارشێوەوە مەكر
دەكــەن و پێدەكەنن بەو دوكاندارەى لەداخى بێبازاڕى
نوستووە
لەحیرەتا گەرووم هیشــك دەبێ كە دەبینم خەڵك لە
نــوێ تازە دەبێتەوە و ئێمەش هەروا كۆن دەبین
الفاوى پێكەنین هەڵســاوە بەقەد زریانەكەى ئاسیا
گریانى پێیە
كەچــى خەڵك هەر گۆرانى بۆ ڕۆژئاوا دەڵێن
دەمەوێ دوور بكەومەوە لەو شــێتیەى كە ئاژاوەچییەكان
خودوویان پێوەگرتووە
یار ناهێڵێ ...شار ناهێڵێ
لەبــرى توڕەبوون ...وێنەیەكى كۆنى خۆم و یار كە لە
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ڕۆژنامەیەكدا بینیمەوە
بەدزیەوە دەیبەخشمە ئاژاوەچییەكان
دەزانم ئەوانیش ماندوون
ئەوان ڕۆژنامە وەك ســفرەى جەنگ تێگەیشتوون
تەنها لە كەالوەدا پشوویان داوە
تەنهــا لە بەرباران خۆیان بەتەڕى بینیوە
لەپڕ كەســێك بەخاترجەمیەوە كە ساتمەى دەكرد بەسەر
پێپلكەكانەوە
گوێــم لێبــوو بەمێ ى دەگوت «نەرم و نیانن ...تەنها بۆ
شەو باشن»
من ئەمە بەتاوانێكى گەورە دەزانم
كەچى خۆیان پێى گەش دەبن و شــەنگ دەیانگرێ
هەر ئەو كەســە هات و گوتى ئەمڕۆ یار نایات بۆ شار,
نۆرەى پیاوە
حەریمێك لەجیاتى توڕەبێت
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دێــت و ختوكەم دەدات و گەرەكیە بەدەنگى بەرز ببمەوە
بە پیاوەكەى جاران
لەبــەر پێكەنینى جەنگاوەر و دیلەكان
حەشامات و بینەرەكان
پیاوانى بازاڕ و ژنى میرەكان
كەس نییە وەكو ئەوان لە ئاســت خۆیان دابچڵەكێ
من هێشــتا لەهەیوانى كۆشكەكەى باپیرمم و بیر لە یارى
كۆن و یارى شار دەكەمەوە
عادەتەن لەجیاتى میر یش
سەرى نەوازش بۆ ژنەكەم دادەنەوێنم
دیسان ئاوڕێك لە ئاژاوەچییەكان دەدەمەوە
لێرە بەســەرهاتى سفرەیەكى خاڵى لە گۆشت
قەســابخانەیەك تەنها مێزەر بەسەرەكان دەناسن
گەڕەكێكى تەماوى لە بۆنى خوێن و پیســى كاسكردبوو
گەڕەكێكیــش لە بۆنى جگەر و هەنا و چڕە دوكەڵ
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پاسەوانەكانیش وەك سەگى بەڕەڵآل
لەحەژمەتان سیپاڵى یەكتر دەدڕن
ســەنگەریان لەو خەیاآلنە گرتووە كە دوژمنى شارە
ئەمەیان میر نییە و چڕى شــار نییە
خەتاى تووڕەبونى یارە...
خەتا لەوەیە كە ئەوكاتەى هەموو شــتێك وەكو بنێشتى
كۆن دەبزڕكێ
خرمە خرمەى دەستشــكاندنى من و ڕنینەوەى پرچى یار
بەدەستى پۆلیسى خەیاڵ لە شاردا
هێندەى خەڵك دڵڕەق كردووە
فرمێسكێك نابینى بەچاوى كەسەوە
شــار چەند ناخۆشە ...هێندەش بە ئاژاوەچییەكانەوە
جوانە
یاریش هێندەى شار ئاژاوەچییە...

*كایا :ئەحمەد كایا ,هونەرمەندى ناســراوى كورد,
یەكێــك لە ناڕازییەكانى دەوڵەتى توركیا بوو ,لە پاریس
كۆچى دوایی كرد.
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كچاىن شانزەلیزێ
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دەنگى تریقەى پێكەنین دەبیســتم بەدەم هەنسكێكى
بەكوڵەوە
شــتێك دەبینم كە ناتوانێ هیچ پەیامێكى خۆرئاوا بنێرێ
بۆ خۆرەتاو
شــتێك كچان بەدوو چاوى شینەوە نایبینن
من بەم كوێرییەى خومەوە دەبینم
لێرە هیچ كەس فێرى ڕۆژى دابەشــكردنى ئارەزوو نابێ
لەهــەر لەحزەیەكدا خۆزگە بۆ زیندووكردنەوەى
لەحزەیەكى مردوو دەبیستم
دەمەوێ بڕوا بەكچانى شــەقامى شانزەلیزێ بكەم
كە جیراڵدین لێرەیە و نەمردووە
كەچــى بە گریانى من پێدەكەنن و بۆ بەدبەختى خۆیان
دەگرین
ئــەو كچانەى ناتوانن نامەكەى «چاپلن» بخوێننەوە كە
لەترسى ئەوان نووسیویەتى
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ئەو كچانە دەبینم كە لەترســى تەمومژى خیابانەكانى
پاریس ناگەڕێنەوە ماڵ
لەترســى كۆالنە تەنگەبەرەكان لەگەڵ رەش پێستەكان
شەراكەت دەكەن
ئێرە ئاوهایە ...ڕەش و ســپییە نەك ئەو پرتەقاڵى و
پەممەییەى لەدوورەوە دیارە
بێ ئەوەى ئاگام لەخۆ بێت
لەوێ لەبەردەم پەیكەرێكى وشــكهەآلتوو دابەشبوومە
بەشــێكم لە ڕۆژئاوا و بەشەكەى دیكەم لە ڕۆژهەآلت
نازانم بەشەمەندەفەر بڕۆم یان بەپێ
كچێك بەجلێكى گۆشتینەوە دەڵێ:
(ڕاوەستە وێنەیەك بگرین)
نامــەوێ پرچى دایكم بۆ حەزى باوكم لەبنا ببڕم
ئەو چەند بەســادەیى باسى مەرگى موقەدەسى دەكرد
چەند بەســادەییش بەشوێن هیچ دا دەگەڕا
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ڕەوە كچێك بە تەقڵە دەڕۆن و
ڕەوەیەكى دیكە دەچن بۆ شــوێنێكى خاڵى
تۆفانى پێكەنین هەڵدەســێ لە مەحشەرى دەریایەكى
سوێر
ئەوێ غەرقى ماناى بێخەوشى
و هاوڕێیەتى و ئاوازى دیلێتى یە
ئەو كچانە هەر ئەوەندە دەزانن...
ژیان جگە لەماچێكى وەهمى
دڵ ناچێتە سەر هیچى تر
شــانزەلیزێ ناخەوێ تاكو ئیڤل بەخەبەر نەیێت
تا پیاوە قەمبوورەكەى نۆتردام
پشتى ڕاست نەكاتەوە
تا بۆڤێ نەگەڕێتەوە نزیك دەریا
تاكو عەتر تەواوى شــار غەرق دەكات لە بوونى كچ
تاكو من دێمەوە ســەرخۆم و دەگەڕێمەوە ماڵ
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جارێكى تر تریقەى پێكەنینە
بەخەیاڵەوە ڕێدەكەم
وەختێك بەخەبەردێم
لویس لەكۆآلنێكى تەنگەبەر لەگەڵ چەقۆكێشــەكان
ڕاوەستاوە
ماركس جارێكى تر مانیفێســت دەخوێنێتەوە
وەلێ كچەكەى لەسەرەمەرگە
و دایكیشى لەترسا دەگرى
كامۆ لەترسى تاعون یاخى دەبێ
ڕامبۆ لەگەڵ ماالرمێ
و باڵــزاك جنێو بەدایكى خۆیان و بە ژیان دەدەن
لەوالوە
دیمەنێكــى كۆمێدى بەبێ چارلى چاپڵن نمایش دەكرێ
پیاوێكى ڕیش سپى
لەبــەردەم هۆڵى ئۆپێرا جوێن بە پۆناپارت دەدات

پۆلیسەكانیش پێى پێدەكەنن
كچانى شانزەلیزێ
كچانى خەمى نەبیستراون
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ڕۆژەكان دەنێژم
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هەموو سەركێشییەك لە شەودا دەكرێ
تەنانەت یارى تاروت ى میســڕیش كە بەدەستى پیس
دەكرا
سزاى كۆیلەكان بوو
من لە كۆنەوە ئەوەم بیســتووە كە سزا ئەوە نییە
لەتۆڵەى تاوانێك كەسێك بكوژى
ئەوەیە لە ژیان و عیشــق دوور بخرێیتەوە
ئەمــە جیاوازى نێوان گێڵێك و زانایەكە
دەستبەرداربوونى هەستانەوە لەكەوتندا
وەكو جێهێشــتنى مەسیحە بەسەر خاچەوە
ئــەو خاچەى لە قینى بێگانەیى خۆمان بۆ خۆمان
منداڵێكى دیكەى جوانى بەرهەمهێنا
بــەآلم نەیتوانى لێرە لەالى ئێمە بمێنێتەوە
وەكو پیاوێكى شتكســتخواردووە بەدەستى ژنەكەى
ئەوكاتەى دەگەڕێتەوە الشــەى پان و پۆڕى
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دەدا بەردەگا كڵۆمدراوەكەى ماڵەوە
ئەمە ئەو ترســەیە كە لە ڕوخسارى هەموومان دەبینرێت
و دانى پێدانانێین
وەكو ئەوەیە لەداخان ســێبەرى خۆت جێبهێڵى
وەكــو ئەوەیە لە دڵى تاریكییدا فاڵ بگرییەوە
وەكو ئەوە وایە گەوهەرێك بە یارى شــەتڕەنج بدۆڕێنى
یان هاوشــێوەى براكەت لەدوورەوە وەكو شەیتان كە
نزیك دەبێتەوە لە عەدەن
تەماشــاى باخچەكەى ماڵى پاشا دەكا
هەســتم بەوە كردووە هەموو شتێك عاجباتى بووە
تەنهایى لە نوقمى شەودا خۆشترە
وەكو دەوڵەمەندەكان بترسى
ڕۆژیــش لە ئاوەدانیدا لە خۆبایى بى
ســەركەوتن لە بڕینى ڕێگاى دوور و گەیشتن بە لوتكەى
چیا خۆشترە
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وەختێك تێكەڵى خەڵك دەبى
دەزانى كە بۆچى باآل بۆشــەكان چارەنووسى ڕۆژهەآلت
دەنووسنەوە
چونكە مرۆڤ لە بەرپرســیارێتى زەمیندا درۆزنە
ئەوان زانیویانە یەك كۆآلن بۆ ســەگى بەڕآل هەیە
ئەوەشیان زانیوە یەك دۆزەخ هەیە
هەر ئەمەیە تاقمێك لە ڕیزى ســوپا و تاقمێكى دیكەش
جوامێرى دەفرۆشنەوە
لێرەوەیە خەونى بردنەوە بەبێ برســێتى نییە
مرۆڤیش لە شــەودا بەدواى ئەفسانەى خۆیەتى
باوەڕیشــی بە یەك كەسە بۆ هەتا هەتایە
ئەم فەلســەفەیە وەكو چەرمى پاسارى بێ بڕستە
ترپە ترپى دڵى زیندانەكان ســەلماندوویانە
ئەوان دەزانن هەمیشە كارێكتەرى شانۆن
كەچى غافڵگیرن لەوەى لەدواى ئازاد بوونیشــیان
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زیندانێكى گەورەتر
لەبڕى ئێسك گۆشتت دەخوا
باوكم دەیگوت هەموو ئینســانێك خاوەنى بیرۆكەى
ئاشتییە
كەچى هەمیشــە سەرقاڵى پاڵەوانێتى و بردنەوەى
جەنگە
ئەوان وەك دێوانە ڕەنگیان پەڕیوە
كەچى ڕوخساریشــیان ماكیاژ دەكەن و بەیەكتر دەڵێن
دەمناسییەوە؟
ئــەوان هەڵپەیانە لەم مەفتەنەوە بچن بۆ نێو بەفر
كەچى شــەڕیانە لەسەر كونجى شارێك یان گەڕەكێك
یان كۆآلنێكى گەرم لەســەر وێنەى پاشا
بەدیار ژیلەمۆشەوە نوزەیان بێ
ژیان قورســە ناخوێنرێتەوە كە تیشكى هەتاو
دەیگرێتەوە
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گێلێتى مرۆڤ بەم فەلســەفەى شەوانەوە خوى گرتووە
خۆشەویستیش لە شەودا سەختترە
كچان لەشــەودا دەبن بە قەرەج و ترسیان لە جنێوى
دایكیان نامێنێ
كوڕانیش لەشــەودا بێباكترن و ترسیان لە ئێسكى
قورسى باوكیان نییە
شــەوگەڕەكان لە خۆڕا نییە لەشەودا شیعر دەنووسن و
گۆرانى دەڵێن
تەنانەت دزەكانیش لەشەودا جوامێرترن
شــەو بێباكى و جوابى لوتبەرزى ڕۆژە
من بڕوام بەوەیە كە ژیان بە ترســەوە خۆشە
بڕم بە قســەى ئەوانە ناشكێ كە چاویان ناتروكێ
وام لەخــۆم كردووە هەموو ڕۆژەكانم وەكو یەكبن و
شەویش قەرەجێكى ئازاد
لەو ڕقەوەیە ...یەك یەك دەیاننێژم
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بەقەد ژیانى گێلێك چێژ لەهیچ دەبینم و شــەوەكان
دەنووسمەوە
ئەگەر موســافیرێك بومایە ،بیرم لە ژنى دونیا
دەكردەوە
شــەش ڕۆژ جارێكیش دەچوومە مەجلیسى ئەو پیاوانەى
لە جەنگ دەگەڕێنەوە
ئەزموونــى تەنهاییم فێرى كردم كە ژیان بریتییە لە ترس
لەوانەى خۆشت دەوێن
بڕواناكەم لەهیچ گەڕەكێكەوە گوزەرم كردبێ و عاشــقم
نەبینیبێ
كەچى هێندە ســارد و ترسانك بوونە وەكو ئەوەى
سەهۆآلویان پێداكرابێ
بڕواناكەم هەموو كەس ئەم هەســتەی هەبێ
شــتێك هەیە لەسەر كاغەز نانوسرێتەوە
وەكو چاكەى فەیلەسوف و پەیامبەرەكان
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وەكو ناوى ئەو موســافیرەى كەشتییەكە جێیهێشت
شــكۆى هیچ پادشایەك نییە وەكو ئازابوونى ئاو
بنوسرێتەوە
ئەوان بۆیان دەنووسنەوە و ڕووبار دەڕوا
ئەوان لە شــكۆى پاڵەوانەكانى شەوەوە دزى لە ژیان
دەكەن
ترســنۆكەكانیش لەسەر سفرەى خوان گۆرانى دەڵێت
ژنیش وەكو شەیتان دەبینن
دەمارى شــەو و ڕۆژ لێرەوە دەبینرێ
لــۆركا بەمەى زانیبوو بۆیە خەمى كچە قەرەجەكانى بوو
وەكو پاولۆش دەڵێ ئەنارشیســتەكان لە شەودا گەنجینە
دەدزن و
لەســەر جامخانەى شارەكان دەنووسن پێویستمان بە
مێشكە
مەوالنا لە خۆڕا نییە بەســەما ئەندازەى بەرامبەرەكەى

دەكێشێ
ڕۆژەكانم بەم فەلسەفانەوە دەنێژم
بڕیارم داوە بە بێدەنگى هەموو شــتێك ڕەت بكەمەوە
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خامنەكەم!...
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بەبیرم نایا خۆم لە بیربێت
یان ژنێكم ناســیبێ وەكو تۆ هێندە حەز بكات ماڵێكى
هەبێ
لەوێوە تێگەیشــتم كە هەموو شتێك پێچەوانەیە
هەموو شــتێك لەدژى ئەویتر لەدایك دەبێت
تــۆ لەدژى من هاتووى و منیش لەدژى تۆ
بەدەســت خۆم نییە /حەزدەكەم لەگەڵ خۆمدا تەنها بم
چونكە دیارنییە /دەریا كەى ئاراســتەى خۆى دەگۆڕێ
عیشقیش كەى لەجەنگ تەواو دەبێ
تەنها ئەوكاتە نەبێ كە مردن قســە دەكا
ئەوكاتــەى كەژیان خامۆش دەبێت و دەنگى تەقە و
ئاژاوە نامێنێ
ئەوكاتە بیرى شــەڕ دەكەم /بیرى گریانى ژنەكەم
ئەمــە دوا دێڕى گۆرانیەكى ناچارییە بۆ خانمەكەم
زۆرم گوت خانم لێم گەڕێ با نەیەم بۆ شــار /با نەبم
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بەشــەریكت /نەبم بەو پاڵەوانەى كەهێشتا سێبەرە و
تــۆ خەوى پێوە دەبینى /بانەبم بە پارچەیەك لەكوڕانى
ســەر شەقامەكان /لەبرى ماچ جنێوت پێبدەم.
من دەمزانى دواتر كابوســێك لەبەرگى تۆدا دێت و
پێمدەڵێ
بەهیــچ نابى ...تۆ قەت بەهیچ نابى
خانــم من نەمگوت با بۆ یەكتر نەبین و پێكەوە
لەدەرگاى ماڵێكەوە نەچینە ژوورێ
توخــوا نەمگوت با پێكەوە نەبین /نەبادە بەختم وەكو
كاغەز بخەیتە نێودەســتى مناڵێك و هەرخۆت پێی بڵێى
بیدڕێنە
ئەوكات منیش لەخۆمەوە دەســتپێدەكەم كە لە داخى
سەربەســتى تۆ و زیندانیكردنى عیشق
پیرۆزى دابڕان بخەمە شیعرەوە
پێمگوتــى خانم /زۆرم پێگوتى وابڕوات من ناتوانم
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چیرۆكى خۆم و تۆ بنوسمەوە
من بەر لەخۆم /كەســێكى ترى وەكو تۆ هاتبوو سۆراغى
كردبووم و دابڕاین لەیەكتر
ئەو ئێســتاكەش بەنێو كوچەى شاردا بۆئەو كاغەزە
دەگەڕێ كەبەدەستى مناڵێك دڕا
هەر ئەوكاتە خانم /لەجیاتى من گوتبوت لە سەربەســتى
مەگەڕێ
جگە لەگێلێتى جوانیشت لێدەدزێ
تۆ بووى بەقوربانى سەربەســتى /منیش گوایە
شۆڕشگێڕم
بەسەر ئەسپێكى لەڕەوە دەمگوت
ئازادى ...ئازادى
ئــەم دەنگە گەرووى تاكو بازاڕ بەرزبووەوە
تــا ئەو جێگەیەى خانمەكەم لەبەردەم زێڕەنگەرەكان
بینى /قاقا پێدەكەنی
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ئێستاكە لەشێتخانەی
خانــم من بەهۆى تۆوە هەژار كەوتم /تۆش بەهۆى منەوە
دەوڵەمەند بووى
من بیرم نایە كەى ڕۆیشــتووم /تۆ بیرت دێت كەى
دەســتت لەهەویر بەرداوە بۆ شەڕى پیاو
ناچــارم بڵێم لەوەتەى تۆ لەنێو دۆزەخدا كەوتووى
من درۆدەكەم!
درۆدەكــەم و دابڕاوم لە ئەوینى بێدەنگیت /لە
شــوكرانەییت لەسەر تاشەبەرد /لەچەماوەییت كە داپیرت
بە وەرەسە بۆى جێهێشتووى
تەنها لەو بارە قوڕســە دانەبڕام كەبەسەر شانمەوە بوو
ئێســتا سەرباریشى هاتە سەر /كە تۆى
خانم خەتا لەتۆ بوو كەچۆآلییت لێكردم بەحەشــاماتى
كۆتایى ژیان
خەتــاى تۆ بوو كە بە تەنها بوویت بەمێگەلێك لە ژن
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هەریەكێكت لە قولكەیەك ڕاگرتبوو و ســێرەیان لەمەرگ
گرتبوو /لەپانتاییەكى دیكەى ئاســمان بۆ ژیان دەگەڕان/
لوتبەرز وەكو شــەیتان /كەهاتنەوە خوارێ /هێشتا ژن
بوون.
تۆ ئێســتاش باوەڕ بەمن ناكەى و دەبینم بەپێیەكانى من
ڕێدەكەى
پەنجەى من ڕادەوەشــێنى و شەق لەسێبەرى خۆت
هەڵدەدەى
هەر جارەى لەالیەك سەردەردێنى
كە پێتدەگوتم كەى نوێژ دەكەى /ســەرم بۆ
دەچەمانیەوە
كە دەعوەتى مۆم داگیرســان و تەراتیلى دێرت دەكردم/
سوپاسى مەریەمم دەكرد
وەختێكیش بەســەر پشتى گایەكەوە دەهاتى/
پێتخوشــبوو بەجلێكى هیندیەوە نمایش بكەى و پێكەوە
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حەشر بكرێین
ئێســتا دەمەوێ بڕۆم و پێم ڕێدا ناگرێ بۆنى عەترى
بەجێماوى تۆ نەكەم
مــن ناچارم بەدرۆش بێت  /هەر لێرەبم وەكو داهۆڵ
هەر بەناچاریش لەپشــت پەیكەرى ئەبو عەلالى
مەعەرییەوە وەكو دارێكى وشك هەآلتوو
چاو لەتۆ بكەم و خەیاڵم لەبیابانى بێســنووردا بەجێبێڵم
خانم بڕوانە تەنیشــتى خۆت /بڕوانە ئەوبەرى خۆت/
بڕوانە سێبەرى خۆت
چۆن دەبى بەخۆت و دەگۆڕێیت
تەماشــاكە و بزانە بۆچى /ژنێكى نەزۆك كتێبێكى
بەرگ ســەوزى لەمێردەكەى دزیوە /بۆچى بە ستیانێك
دەیگۆڕێتەوە
بۆچى ژنێك بەڕووتى بەنێو جامخانەكانى بازاڕدا پیاســە
دەكات /تــف لەكابراى كوتاڵ فرۆش دەكا
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بۆچــى ژنێكى تر لنگە نەعلێك لەوێنەى مێردەكەى
دەگرێت و هەر خۆشــى بەدیاریەوە دەگرى
ژنێكى تر لەســەر چەند پارچە زێڕێك لەگەڵ مێردەكەى
شــەڕیەتى و پیرێژنێكیش بەتەنیشتیانەوە لەگەڵ
پیرەمێردێك بەژیان پێدەكەنن
بزانــە بۆچى ژنێكى تر لەقینى پیاوە دەنگ بەرزەكەى/
بەرد بە با دەكا
ئــێ ى بۆ ژنێكى ترى خان و مان
(ڕاوەســتاوە لەو بانە /دەستى لە كەمەر دانا /هەر
دەڵێى كچە سوڵتانە)
بۆچى ژنێكى تر دەبینم پرچى ســپى دەهۆنێتەوە بۆ
دەنگى پێى پیاوێك
بۆچى ژنێكى تر بەســەماكردنەوە تەماشاى كوشتنى
براكەی دەكا
بۆچى ژنێكى تر خۆى دەســوتێنێ و جلەكانى بۆ
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یادەوەرى حەشار دەدات
ئەى خێرە ژنێكى تر بۆسەربەســتى دەیەوێ خۆى بدات
بەدەم ئاودا
تۆش لەبرى من ناوى هەموویان دەنوســى و ناوى خۆت
بیر دەچێتەوە
ئەمانە ژنەكانن /ئەوەش منم لەگەڵ پیاوە خەســیوەكان
دیار نیم
ئێێیى خانم
مــن خەیاڵ گرتوومى و پێموایە لەمێژە لێرە نییم
سەرخۆشــم بەژن و خەریكم دەفتەرەكەى بەرباخەڵم
دەســوتێنم /تۆش هەر لەخەیاڵى ڕووت كردنى سینەتى.
مەســتم بەژن و خەریكم سەعاتەكەى دەستم دەشكێنم/
تۆش هەر لەبیرى گەڕانەوەى زەمەنى
خوویەكــى خراپە كە وەكو چارلى چاپڵن فێرى كاتژمێر
شكاندنت كردم
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تــۆش وەكو ئەوانى تر /لەبرى ئەوەى جۆش دابمێنى /
پێم پێدەكەنى
سى ساڵى ڕەبەقە خانم
ســى ساڵى ڕەبەق /ناوى ڕۆژەكانى هەفتەت لەبیرم
بردۆتەوە /جگە لەناوى خۆت
نەتهێشــت ناوێك بدۆزرمەوە بەقەد ناوى ژیانى سەر
زەوى زەحمەت بێ
هێندەت گەورە كردم خەریكم ژمارەى ســاڵەكان
لەغروریدا دەسڕمەوە
دەمەوێ بەخەیاڵ بچمەوە بۆ سەمەرقەند
تەمەنیشــم هێندەى مەوداكانى ئێرەو سەمەرقەند بڕ
ناكات
لەوەش نەگبەتى تر ئەوەیە جورئەت ناكەم لەســەر
الفیتەیەك بنوسم
ئازادیــم بەژن گۆڕیەوە و تۆش بەماڵ
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خانمەكەم بڕوانە
كە لە دوورەوە تەماشــاى تۆ دەكەم و تف لەو كتێبە
دەكەم كەباســى ئادەم دەكا /لەسەرى نوسراوە ژن/
چیرۆكــى هابیل و قابیلم بۆ مەگێڕەوە
نازانم بۆچى كە باس دێتە ســەر نهێنیەكانى فیرعەون و
یوســف /تۆ تەنها چیرۆكى زوڵەیخام وەبیر دەهێنیتەوە
نازانم
لە كەیەوە توشــى ئەو نەخۆشیە بووم كەناوى ژنە
من دەزانم ئەم قســانە سەرم دەخوا
دونیام لێبووەتە چەرمى چۆلەكە و پەردەیەكى شاشــى
تەنكم لێبووەتە دیوارى چین
ڕەهەندى حەرفێكم لێبووە بەدەیان فرســەخ و هەرچەند
دووربى هەر نزیكمى
خۆزگە وەها نەدەبووم
نەخۆم و نەتۆشم نە ناسیبا
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ئێســتا ناوێرم بچمە هیچ مەجلیسێكەوە
نەبادە پێم بڵێى تۆ نوێژ بۆ ڕاســپۆتینەكان دەكەى
من پێشــتر وانەبووم تا تۆ نەهاتى
بــەر لەوەى لە رۆژنامەكاندا كاریكاتێرى خۆم ببینم
بەدیار كۆڵەمســتانێوە دۆشدامابووم و پڕ بەگەرووم
دەمقیژاند
بژى ئازادى...
لەبیرى ئەوەدام بۆچى هەمیشــە پێتدەگوتم گێلە و
نەمدەزانى بۆ
ئەى خودا چەند غەریبم
تازە خەریكم لەباوكم یاخى بم
وەك ئــەو مناآلنەى لەمەكتەب یاخى دەبن و
دەفتەرەكانیان دەدڕێنن
تازە خەریكم یادەوەرییەكانم بنووســمەوە و بیدەمە
ڕۆژنامەیەك و بمكات بەپاڵەوانى مانشــێت
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تــازە خەریكم گومان لەزمانى خۆم دەكەم
غەریبم /غەریبتر لەتۆ خانم
كەمێك بگەڕێوە /بزانە چۆن بووم بەخواپەرســت و
نەشمدەزانى ڕوو لەكام مەعبەد بكەم
چۆن بووم بەعاشــق /نەمدەزانى بەیانى باش لەتۆ بكەم
كەتەنها سێبەرەكەتم دیبوو
خــۆم زیندانى كردبوو /دەرگاكانم بەو پەنجەرانە
دەگۆڕیەوە كە هەناسەى ژوورەكەمى نەدەگۆڕى
بــووم بەو تەیرە عاجباتیەى كە لەجیاتى لەقلەقەكەى
ناوشار نەدەچووە سەر منارەى مزگەوت
هەموو ئەو غایالنەم كرد و نەمزانى خانم /ژن ســركە/
یان لەتاقى بەرزدا عاسى بووە
نەمدەزانى بۆ دانابڕێم لەم مەفتەنە شــڵۆقاوە
وەك ڕێبوارێكى تینوو لەبیاباندا
درەنــگ بیرم كردەوە /داواى قومێك ئاو بكەم
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لەو ڕۆژەوەى چارەنووســى خۆم دایە دەست تۆ
زەندەقــم چووە لەوەى خەیاڵم بڕوا و چەكدارێكى بێ
شــوناس داواى شوناسم لێبكا و پێم نەبێ
كەســێك پرسیارى بوون بكا و جوابم پێنەبێ
هەواڵى ڕۆژنامەیەك بخوێنمەوە و لەتەنیشــتیەوە وێنەى
چەقۆ و دەمانچە و شــقارتە كێشرابێ
تــرس قەناعەتى تەواوى بەقەدەر پێهێناوم كە من و تۆ
دوو شــتى جیاكراوەین /هەر دەبێ جوداشبین
ناوێرم لەقەراخ شــار كەمێك بەتەنهابم /تۆ لەوێى
كەجەنجاڵى شــار دەبینم /وەكو پاڵەوانەكانى كافكا خۆم
لێدەبێتە جانەوەر
پێموابوو لەســەدەى سێهەمى بەر لەدایكبوونى نیشتیمانم
لەوەتــەى تۆ لێرەى و من بەپێوەم
جاربەجار خەیاڵم بۆ خۆكوشتن دەچێت
ترسم هەیە كودەتام لێبكەى
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ترســم هەیە داوەتى شێوەزارەكان بكەى /بێن بۆ
فەرهودكردنى كتێبخانەكەم
دەترســم بمخافڵێنى بەنیازى تیماركردنى هەر وشەیەك/
حەرفێكم پێبكوژى
دەترســم ناوێكى خۆش بۆ شیعرێكى لیریكى هەڵبژێرم/
بەخیانەت بۆم بنوسى
لەخەویشدا ناوێرم لەسەر كورسى دانیشم
لەترســى ئەوەى پاسپۆرتەكەم بدەى بەموسافیرێكى گێل
بەخەیاڵیــش بیر لەموڵك ناكەمەوە /نەبادا وەكو
«مالیكــول ملوك»ەكان لەمەنفا واوەترم ببەى
دەترســم بە شیعرى نوێ گۆرانى بڵێم
نەبــادا وەك پاتە لەپێكان مۆڕەم لێبكەى
ناچمە ئەو وێســتگانەى كە قافڵەى پێدا تێپەڕدەبێت
یادەورییەكانم لەحەوت كون دەشــارمەوە و شكستى
نیشــتیمانیش دەدەمە دەست كچێكى قەیرەى كارقایم
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ئەو نهێنى مانەوەى خۆی شــاردۆتەوە و تف و نەفرەت
لەشوو دەكا
كەواتە خانم دەتوانى منیش بشاریتەوە
مەترسە تازە پیاوەكەى جاران نیم
شــەرتم كردووە چیتر بەهەڵە تەماشاى سینگى نیشتیمان
نەكەم
بەرپەرچى مەالكان نەدەمەوە و قســە لەقسەى
قەشەكانیش نەكەم
بەتەنها بیر لەنەخشــەیەكى نوێ بكەمەوە كەجێگەى
خۆمى تیاببێتەوە و بەس
بیــر لەچیرۆكێك نەكەمەوە كەمناڵەكانمى تێدا ببنە
پاڵەوان و بەشەمەندەفەر سەفەربكەن
تەماشــاى پەنجەرەى هیچ باڵەخانەیەك نەكەم
بۆ ئەوەى كآلوەكەم نەكەوێ
لەپەناى ئەو دیوارانەش ڕاناوەســتم كە پاسەوانەكانى

نیشتیمان بەدەم گۆرانى گوتنەوە
وەنەوزیان گرتووە
چونكە دەزانم ئەوان خەویان بۆخۆیانە و بێداریشــیان بۆ
من
مــن هەر لێرە دەبم خانم /هەر لێرەم...
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بروسكە

44
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دیمانەیەك لە غروور
نووسینێك بەقەڵەمى گوناهبارەكانى جەنگ
كە دوژمن وەك دۆســت و براكەى وەكو دوژمن تەماشا
دەكا
خوێندنەوەیەك
بەزمانى مێرد منداڵە میراتگرەكانى ســەر شەقام
كە بەدزىیەوە گۆرانى یەكتر دەڵێنەوە
وەسییەتێك
بۆ وەرزێرى دوورگە وشــك و برینگەكان
كە هێشــتا هەقایەتى ساڵى بێ بارانیان نەبیستووە
تێڕامانانێك
بۆ فاڵچییەكان كە هێشــتا لە فنجانە قاوەیەكدا
سەوسەنێك ...سیمبولێك
لە چللەى زســتانە زەقێتەیەكدا موتووربە دەكەن
گۆرانییەك
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بۆ ئەو كوڕەى لە عەســرە كۆچى چركە نارجییەكاندا
پەلكە زێڕینە دەكاتە موژدە
بەخاتــرى لەدایك بوونى خۆرێك كە لەالى چەپى
ماڵیانەوە هەڵهاتووە
زەماوەندێك
بــۆ ڕەهەندى مەرگەكان و گۆڕینى مانگى هەتاوى بۆ
مانگى هەنگوینی
ئەو مانگانەى لە باوەشــى شەوەكاندا تینوێتى لەشیان
بەلەززەتى
ماچى ژێر باران دەشــكێنن و لەژێر پێخەفدا بەخەسار
دەچن.
ئەمانە هەموو لە شــایلۆغاندا نیین و لە شــیندا نیین و لە
شێنەییش نیین.
كەچى مەڕاسیمیان بۆ دەگیرێ
لێرە مەڕاســیمەكان بەر لەوەى پاڵەوانى جەنگ نمایش
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بكەن
خێرا میدالیا دابەشدەكەن
نامەكانیش بەر لەوەى بخوێنرێنەوە
دەچنە ژێر دەســتى بێ ئابڕووەكان كە غروور لە
ئاوێنەشدا وێنەى گۆڕیون
لێرە هەموو گوناهێك بەر زمان كەوتووە و لە گۆڕســتانى
غەریباندا كۆدەكرێنەوە
بێ زمانەكانیش لە ســاڵۆنێكى پاكژدا دەخۆن و دەڕین
من بێدەنگى خۆم لە لیبیدۆى شــیعردا نووسیوەتەوە
قەناعەتێكیشــم بۆ درووست بووە كلكى كەر لەخۆڕایى
ناقرتێ
كاتێك گرەو لەســەر خۆشەویستى و كینە دەكرێت
كەسێكى چەنەباز پێم دەڵێ
دەنگ هەڵمەبڕە بۆ دەفعى بەآل
كــە دەنگ هەڵبدەبڕى (نرخى بێدەنگى بزانە)
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كە تەنها بووى (نرخى ســەر بڕین و خوێن بزانە)
كە ڕێبوار بووى (نرخى چەمانەوەى گۆچان و پشــتى
باوكت بزانە)
كە ســەفەرى شارت كرد (نرخى شۆستەكان و فراوانى
شەقامەكان بزانە)
كە داوەت بووى (نرخى ئەوەى نێو دڵت و ئەوەى ســەر
زارت بزانە)
من تەماشــاى درۆى دەقە مێژووییەكان دەكەم
بۆچــى كۆیلەكان نێوچاوانیان وێنەى درهەمى پێوەیە و
زمانیان بەگوتەى جێگیر بژاوە
پێموایە دووژمندارى مرۆڤ كۆنترە
لە سەرەتاى هاتنى خۆى
ئەمە لە ڕووداوى شــەوانى تاریكدا زیاتر دەسەلمێنرێت
ئەو شــەوانەى عەیب و عارى پێستى ئاژەڵ و جەلالدێك
وەك خۆى دەشارێتەوە

زەوى خودا فراوانە وەكو دەڵێن
ئەگەر زمان بە فیتنەیەكى جوان تەســكى نەكاتەوە
من برووسكە دەنووسمەوە بۆ ئیوە
بۆ ئێوە كە خۆتان برووسكەن.
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شارێىك ناتەواو
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شــیوێكى گەورە بەناو هەموو شارێكدا دەڕوات
هەردووال ئەمبەرو ئەوبەریان لەیەكتر گرتووە
ژیان بووە بە پاپۆڕێكى شــڵۆق و هەركا نغرۆ بوو
مەحوى گوتەنى( :هەموو دەشــچن بە خنكان و لە
وشكیشە مەلەى مەخلوق)
شــار خەریكە لە وشكانى ڕۆح و بەزیى و ئارەزوو نغرۆ
دەبێ
شــار ئەو پاپۆڕەیە كە لە ڕقى كچێكى تینوو بەژیان
خەریكە كون دەبێ
پاپۆڕێكى دى بەتەنیشــك شاردا بە خەیاڵ تێدەپەڕێ
بە هەشــتێكى هەڵگرتووە و بە ئێمەى ڕەوا نابینێ
دەنگێكــى مناآلنە و وێنەیەكى ڕووتى مناآلنە و
پاسەوانێكیش وەكو منداڵ
لەبەر بێتاقەتى پێكەوە هەمووانى لە نزیك پاڕكى شــاردا
ڕاگرتووە
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لە دوورەوە چاوم لێیە
نووسەرێك خەریكە خۆى دەكوژێت
بیر لەوە دەكاتەوە لەدواى خۆى
لەبەردەم پاڕكەكە پەیكەرى بۆ دروســت بكەن
مامۆســتایەك بیر لە سەرهەڵگرتن دەكاتەوە
بۆ ئەوەى یادەوەرییەكانى لە قوتابخانە بنووســرێنەوە
كرێكارێك بیر لە شۆڕش دەكاتەوە
تاكو لە دیوارێك و ماشــێنێك وێنەى هەبێ
هەموو ڕۆژێك لە گۆڕســتان دەنگى ناڕازییەكان بەرز
دەبێتەوە
ناڕازى بوون دژ بە پەیكەرى نووســەر و یادەوەرى
مامۆستا و خەیاڵى كرێكار
شــار ژاوەژاوى تێدایە ،ڕاو ڕاوێن و بەردە فڕكێیە
جوتیارێك بۆ كڕینى تەســبیحێك هاتووە
لە كێڵگەى ســەوزەوە بۆ جۆبارى زەرد و پیاوە
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سوورەكانیش تەماشاكەر
بە پەیكەرى خەیاڵیى و یادەوەرى مامۆســتا و كرێكار
پێدەكەنێ
شــار دەمەقاڵێ لەگەڵ خۆى و والیى خۆى دەكات
من كە هەســت بەو جەنگە دەكەم
هەناسەى شیعرم درێژتر دەبێ
چاوقایمانــەش وێنەیەكى تر دەبینم كە لەوەدەچێ
تا ئێســتاش ناپلیۆن و عەشتار بەدزییەوە لەبەردەم ئەو
پاركە
شــەڕاب بخۆنەوە و ڕەمڵ بۆ شانازى شار لێبدەن
ئەوان چاوى منداڵەكانیان بە شــیرى مەمكى مریەمى
عەزڕا دەشۆن
لەڕقى جامانە بەسەرەكان
چاویلكــەى رەش لەچاو دەكەن و هەموو دونیا بە ڕەش
دەبینن
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شار لەنێو هەر دێڕێكدابێ
شیعرێكى ترسنۆك لەدایك دەبێ
لە ڕێى گرووپى خوێن بەخشەكانەوە
دەنگى نەخۆشــێك دەبیستى لەناوەڕاستى شاردا
دەنگێكى دانســقە كە باسى قژى ڕەش و زەرد و ژنانى
چــاو ڕەش و كوڕى بێ كار و كچى بێناز دەكات
بەدەســتى كوڕێكى كوورەچیشەوە كچێكى ئەسمەر گیرى
خواردووە و
لەسەر ئازادى و مارەیى ڕێناكەون
گرەوى شار لەگەڵ گوندە بزربووەكانە
خەڵــك هەموو پێكەوە لەبەردەم دەرگا كڵۆمدراوەكانن و
ڕێگەى چوونە ژوورەوەیان نییە
خەڵك هەموو بێدارن
گەڕەكێك بەلوعەى شكاوە
گەڕكێكى تر ڕووناكى لێدزراوە
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گەڕەكێكــى تر بۆنى خوێندنى كردووە و كتێبى لێدزراوە
گەڕەكێكى تر هەمیشــە بەدەم ئازادییەوە پێدەكەنێ
گەڕەكێك داواى دادپەروەرى دەكات
گەڕەكێكى تر دڕكى بەدەســتەوەیە و تف لە دۆالر دەكا
گەڕەكێك لەترســى مەالكان ناوى خۆیان دەگۆڕن
گەڕەكێك لەخۆشەویستى وەزیران و نووسەران
جلى مۆدە لەبەردەكەن و لەشــەوانى كریسمسدا بەدرۆ
سەما دەكەن
گەڕەكێك كوورەى لێدزراوە و بەدواى قوڕى جەســتەى
ئینساندا وێڵە
گەڕەكێك لەبەر خانەقا ســەفەر دەكەن و
گەڕەكێكى دیكە ئاســكەى ماڵى سەماى تێدا دەكا
شار بە پێكەنینەوە گرتوویەتى
پێكەنینى گەدایەك بۆ نەوایەكى شەوان
ژوورێكى تەنگ و تاریك و شــێواو و بۆنى ناخوش

ژنێكى قەڵەو و چەند پیاوێكى ســمێڵ هەڵكڕوزاو
مەكتەبێك كچى بێ حەیا و چەند كوڕێكى چەقاوەســوو
ماســت فرۆشێكى دز و خەیاتێكى درۆزن
شار متمانەى بەخۆییەوە نەهێشتووە
من لەمانە بێگانەم و شــوێن پێ نازانم
جادەكان و دوكانەكان و چایخانەكان و چێشــتخانەكان
ناناسمەوە
گوێم لە توڕەبوونى پیاوێكى بەتەمەنە كە چەندین ســاڵە
نەهاتۆتە بازاڕ
كۆمەڵێك خەڵك لەبەر خۆیانەوە ورتە ورتیانە لە ترســى
خۆپیشاندانى لە ناكاو
ئەى خوایە چۆن خۆم لە حەشــاماتى شار بدزمەوە
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حەزەكاىن من و تۆ
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شــەكەت بووم هێندە خەمى جیهان بەشانم هەڵگرم
هێندە نەخشەى جیهان بنوسمەوە
هێندە ناوى وآلتان ئەزبەر بكەم
هێندە سنوورەكان بە زۆر بپارێزم
كەچى ڕۆژێك جیهان منى هەڵنەگرت و لە نەخشــەیەكیدا
جێگەى نەكردمەوە
شــوێنك نەبوو بۆ حەوانەوەم و سنوورێك نەبوو
بمپارێزێ
لەوەتــەى هەم خەو بەم خەزانەوە دەبینم
حەزم لێیە بەســكى برسییەوە گۆرانییەك بڵێم
شیعرى تیا نەبێت
حــەزم لێیە مەڕەكان گورگان خواردوو بوون...
ئەو كاتەى گوند كاول بێت
حەزم لێیە كچە قەیرەكان شــوو نەكەن و
هەمیشــە خەو بە كوڕانى غوربەتەوە ببینن
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حەزم لێیە ڕەنگەكان تێكەڵ بكەم...
كاتێك شــەڕ ڕێگە لە پەلكەزێڕینە دەگرێ
حەزم لێیە پێبكەنم...
كاتێك ڕیزى پیاوانى ماتەم گێڕ لەبەردەم ڕەشــماڵەكاندا
ڕەش دەچنەوە
حەزم لێیە كاتێك ڕابكەم...
ئەوكاتەى ئێوە ماندووبوون و هەرتك ئەژنۆى شــكاندوون
حەزى من حەزێكى سەپێنراوە
حەزم لێیە ئێواران درەنگ بڕۆمەوە...
تاكو نانەواخانەكە نەمینێ و هەســت بكەم هەموو دونیا
برسییە
حــەزم لێیە هەموو ڕۆژێك بچمە دەم ڕوباڕى نزیك
گوندەكەمان...
تاكو لە خنكان تێبگەم
حەزم لە هەموو شتێكى كۆنە
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لە پایســكیلێك كە پایدانەكەى شكاوە و درەنگ
دەمگەێنێتە مەكتەب
حەزم لەو كچەیە كە لەخۆڕا خۆشمدەویســت و ئەو بێئاگا
بوو لەو سۆزە
حەزم لە چایخانەى نزیك ئەو دارســتانەیە كە سێبەرى
دارەكانى بۆ خاوەنەكەى نەبوو
ئەو چایخانەیەى لە قســەى وشك زیاتر هیچى لێ
فێرنەبووم
حەزم لەو جۆرە ئازادیەیە ئەگەر هەمووان ســەرخۆش
نەبووینایە بڕوامان پێى نەبوو
حەزم لە پیاســەى شەوانە بە هەناسەى كۆن كە
زیندەوەر لەترسى ترس بەخەبەر نەبوون
حەزم لەو ســینەمایەیە كە ڕووناكى نەدەما
ئیــدى تاریكى بۆنى ژیانى خەیاآلوى لێدەهات و
گەنجەكان خۆیان ڕەحەت دەكرد

حەزم لە ســوارى ئەو كەرانەیە ...وەختێك خۆم لە
خوێنــدن دەدزییەوە و هاوڕێكانم پێدەكەنین
حەزم لە هەموو شتێكى قۆڕە
بەآلم لەترسى تۆ ناوێرم
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پرد
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لەدوو پەیكەردا خۆم دیبوو
پەیكەرێــك بۆ كچێكى خەیاڵى وەك كچە كافرۆش
پەیكەرێكى تر بۆ بیانییەكى ئەفســانەیى
لەبەردەم هەردووكیانا دۆش داماوم
چیبكەم
چاوى خۆشەویستى هیچ نابینێ
بەم درووشمانەوە باسى ژن
هەر یادەوەرى مردووە و هیچى تر
ژن لەنێوان ئاســمانى درۆیینە و زەوى خەرابە دا
لە هەردووكیانە و لە هیچیشــیان نییە
من لەســەر بانم و یاخى بوومە و لە كەلى شەیتان
نایەمەوە خوارەوە
لەقینى ئەوەى هەمیشە دەستبەتاڵم
گەمەى ژمارەكان لە ڕاپۆرتى نهێنیدا دەنووســمەوە
ژن وەكــو مریەم وەكو تارمایی دێتەوە و
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بەدیار پەیكەرى مەســیح ەوە جۆش دادەمێنێ
ئیــدى گریان بۆ بی ئومێدى باوى نەماوە
كچانیش ســوێندیان خواردووە شفرەى هیچ كوڕێكى تر
نەدركێنن و
پاڵەوانى ڕۆژانێك نەنووســنەوە كە ئامادە نەبوون
هاوكارى كوڕێك بكەن
من وەك هیچ كەس نییم
خۆم بریندار ناكەم لەسەرابدا
چــوون غروور گرتوومى و یاریش خەڵەتاوى درۆى ئەوان
دۆڕانى هەموو عاشقانم خوێندۆتەوە
جگە لە ئێمە زۆر پاڵەوانى وەهمى هاتن و نەگەیشــتن
قوربانییەك لە دوا ساتى تەمەنى
دەیگوت خۆ ئەزموون كردن شــێتى یە
هەر عاشــقێك گەرەكى بێت بەرەو بەهەشت بچێت
نابێ لەتەنیایى وەڕس بێ

هەر كەســێكیش ئارەزوویەتى جەهەنم جوان بكات
سوارى تاكسییەكى هێڵى ناوشار بێ
چیرۆكــى درۆیینە بگێڕێتەوە و پاڵەوانیش هەر خۆى
كەس لەخۆڕا نەچۆتە سەربان
كەســیش بەبێ سەوڵ و كەڵەكێكى شكاو
ڕووبارى نەبڕیوە
پەڕینەوە لەپرد
ئاوابوونــى بتى ژن و گۆڕینەوەى تارماییەكانە بە هاوڕێ
ئەم ڕستەیە سەرم قورس دەكات
لە خەمان بیرم بۆالى شــۆڕش دەچێت
تاكو شــەهید بم و پەیكەر بۆخۆم دابتاشم
پەیكەرێك نە بۆ ژن و نە بۆ ئەفســانە.
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