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کات بە من بمێنێ بە 
شوێنێکی ونتر لە باران

یوونس ڕەزایی
)بۆکان(

چۆڕابامەوە لە ژان گەر لە جێی باوکم
ماندوو تر له  برین ده بووم

له  شه قام ... هه موو خوێنه کانم به  واڵت دا 
دەبوونە باڵندە

له گه ڵ سپێده ی به یانی لە نوێژه کانی باپیرم 
دەهاتمە دەر

پەرژینێکی نه رمم وه سه ر داهاتووم ده کێشا

دواتر ڕه نگه  وه ک شاخه وانێک بە جەستەی 
لووتکەدا:

)بە جەستەی ماندووی شاخەوە چەکێکم بە 
دۆڵ و دەرەکان دا 

بە مێژوویەکی کەڕدا 
کە دەنگی داباوە لە ڕۆژنامەیەکی تورکی
         کە تاتلیس ڕیکالمی کردباوە بۆ 

سێکس و شەڕ(

نا... ده چوومه  بەرزاییەک؛ که  مه به ستێکی 
دیکه ی بێ 

      - زیاتر له  شاخێکی ئاسایی دەدوێم من -
له سه ر ڕه وه زێک کێشانەوەی بێستوون  

نیشانێکی درۆیینیش له  پیاوه تی
بەردەنووسەکانیشم وەبەر ڕێژنەیەک دابا... ڕەنگە
کە خوێن لە جەستەی خەشایارشا... چۆڕاباوە... 

بەیانان ... تا هەمەدان

 گەر هەڵبدراباوە الپەڕێکی دی لە سیمامدا
دەمشاردەوە ... بۆ داهاتوو
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وه کازێک له  ڕسته ی نامه کانمدا 
ده مانچه یه ک به  دیواری کاته وه  ـ بۆ شتی نهێنی

شه وانه ش بیرم له  شه ڕێکی قورس ده کرده وه 
شه ڕ له گه ڵ ڕابوردوو ـ که  هیچ نه بوو جگه  له  با

بیر له  سه نگه ر
 که  ده رفه تی هه میشه ی من بێ بۆ مردن

پێم خۆش بوو گولله کان به ره و خۆم بن
به ره و دێڕه  ناله باره کان

به ره و کچێکیش 
که  سه رده مانێک - شه قام واتای دیکه ی له  

هه نگاویدا ده دۆزییه وه  -

واتای ئاسایی ـ وه ک:  
زۆر دوور و درێژتر لە  شەقامی ئینقالب-ـه ... 

هەواڵەکانمان
مه یدانی ئازادیش بریتی یە لە په یکه رەی ئاور... 
ئەو محەل ماوەی بەفر بەسەر دەچێ لە کاتدا 

وته ی ئاسایی تریش دەتوانم لە بەستێنەکانی 
خەفەتدا

وه کو: گۆڕ ده رفه تێکه  بۆ جوانی... لەهەلێکی 
تایبەت دا... 

           کە لە کوتن نایە ئیستا.

ڕۆژێکی نه بوو که  شه و نه بێ ... ئەو
منیش دەپەیڤم تاریکتر له گه ڵ هه مووتان 

ئێوەش ... بگەڕێن لە - ئەو - کە جێناوی ونی 
باوکم بووبێ ڕەنگە

ڕۆژێکی دیکه ش که  شه و بوو
ون بووبوو له  ڕێگاکاندا له  خۆی و ڕۆژهەاڵت
ون بووبوو لە کوێستانەکان لە خۆی و ڕۆژئاوا

پێم خۆش بوو  ون بام منیش 
له  ڕێگا
له  ڕۆژ

له  شه قامی ئینقالب

بیرم نەدەکردەوە بەڵکو؛ له  کۆبانی و هه ولێر دواتر 
لە ناسنامەی ئەوکاتیشمدا؛ عەفرین شوێنک 

نەبوو لە جوغرافیادا
هه ر ساباڵغ بوو  ـ کە لێی دوور دەترسامەوە ـ 

تا پرده کانی ڕابوردووم هه موو سوور داڕماو

ڕۆژت سه یر دره نگ بوو  ـ ڕابوردووم
من ئه وه  چوومه  گۆڕیچه ی خۆمه وه 

به  من چی کرماشان ده له رێته وه  ـ به  پێوه ری 
ساسانی

بۆکان بە ڕاناوی زیرەک ڕوو له  ئاوابوون ... 
دەخوێنێ

دەچمە سەر ناڵەشکێنە، ڕوو لە باکووری 
گۆرانی

                  پشت لە دونیا:
دەنێژم ... کێلێکی شین لە سەر سنووری شیعرم 

با پڕ بێ لە چەمەرییەکانی ئەو کۆڵبەرەی 
گوللەیەک... لە ڕۆژی باوکدا... خەاڵتی سووری

رۆژی باوک سیاسیترین ـ دێڕ بوو ـ که   
سبه ینێی من ـ

ڕۆژی به فر ـ ده بوو بیر له  سڕینه وه ی سنووره کان 
بکه مه وه 

شه وی باران ... له  لووتکه یه ک ڕامێنم که  هه ر 
ڕابژێنێ ته رمم

ئاخ ئه گه ر ڕۆژی بابم ... بام
ڕوون نه ده بوو زمانم ـ له  خوێن
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شین نه ده بوو باخم له  گولله 

دوور ده خرامه وه   بۆ به ندیخانه یه کی دووری تاران
له  سه ر دیواره کانی به  خه تی بزماری 

ده منووسی:
ئەو واڵتەی بنیاد نا – ئەو

خەڵکیشی قاڵ کرد لە ژاندا 
بەدی هێنا خەمیش هەتاکو بزانن .. خەفەت 

ڕچەیەکی دیکەیە لە ژیان
ڕایسپاردە شاعیر تا بنووسێتەوە ... گمەی کوند 

و شکۆی وێران دێڕ لە دوای دێڕ 
من – بەندییەک ڕاسپاردە – لە کۆاڵنە بێ 

کەوانەکانی ژندا
ناوێک لە ناو هەموو ناوە سووتاوەکان

پاڵ کەوتوو لەسەر سفرەی زستانێکی... بە 
ئەزموون

کوڕی تاشەبەردێکی ڕەسەنتر لە خوێن

هه رکه سێکی ڕۆی دەناوە ئەوان بەندیخانان 
هه رکه سانێکی ئه مری دەکردن به  شه قامە 

شەدارەکان سوور هەڵفڕن
هه ر بۆرە سوارێ دایدەخستن ده می په نجه ران ... 

دەکەم تەڵەب و تەمەننایە لە دوورترین ناو
لە سوورترین مەڵبەندی هەرێمە پیرۆزەکانی 

تەنیا
وه به ر تووڕه یی ڕێبه ندان که وێ

بۆ خاتری ئەوان پیاوچاک و سینەپاکان ... 
کە دادەبارن لە هەرێمی وشەکاندا

لفکەی سۆرانی لە خم نێنەوە ساڵ دەری 
دوازدەی مانگی

هه رکه سێکی زنجیرێک له  زنجیرێک جودا 
کاته وه 

هه رکه سێکی بە کاتی تەم... دوور خرێته وە له  
ئاوه دانی 

پیرۆز بێ وه ک ئێواره ی چوارشه مبه  سووری
سەوز داگەڕێ دامێنی نیگای؛ 

کە بە من بمێنێ بە کوێستانی قەندیالن 
کە بازی دە کێویان هێالنەیان لە کارەساتە.

ته نانه ت شتی سه یرتر له وانه  بە کاتی ئێستامدا 
ڕادەبووردن

ئه گه ر ڕۆژێک ـ شه وانی بابم به  ده فته ر 
وه ربووبا

بە ئێمە چی نیشتمان ناوی ژنێکە ... جوان 
دەبێتەوە هەموو ئێوارە و سبیانێ

تەنیاش ... نیگاکان دەبارێنە سەر لەشی 
ڕووتی... کە شەرمێکی ساکارە

بە ئێمە ڕەوایە ... گۆرانییەکی ئیستانبوولی لە 
گەرووی شاخەوە 

کە بۆنی ژنێکی وا دەدا ... ناوی لەو شیعرەدا 
نایەنەم ... ببوورن!

ببیستین:
گەر ڕۆژی باوک بێتەوە بە شەوماندا 

ملی ڕێگایەکی دیکە دەگرین... تا ژنێک کە 
ناوی داهاتوومان – بێ. 

١٣٩٧/١/١٢


