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سەرم پڕە لە بۆشایی

سارا سەردار

)1(

سەرگەردانم؟
نا نا، مەست مەست

ڕێک لە خۆشییە زیادەکانی 
دەوروبەرم سەرخۆشم

قاچێکم الی ڕاست دەڕوا و
ئەوەی دیکەیان 

سازی چەپ لێ دەدا
سەرم وەک گەردوونێک

کە پڕ کرابێت
لە کۆمەڵێ بۆشایی و 

هیچێکی هەرە گەورە
تاو دەخواتەوە.

بەرەو نادیار بەڕێکەوتووم 
ئاواییەک کە ڕێگاکەی لێم بزر بووە

هەتا لەبیرمە کۆچەرم
کۆچ دەکەم

بێ ئەوەی گەڕانەوەم هەبێ
مێشکی من پڕە لەو بۆشاییانەی
کە بە هیچ بوونێک پڕ نابێتەوە

ماندووم
قاچ ڕادەکێشم

سەرم هەڵدەگرم و
لە تەنیشتمی دادەنێم

دمەوێت پشوویەک بدەم.
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سەیرکە

ژیان چۆن دەڕوات بەبێ تۆ
بزانە هێشتا هەموو شتێک

چ بێ بەزەییانە لە شوێن خۆیەتی و 
ڕۆژگار تێ دەپەڕێت و

من و تۆش خەریکین ئەژین
بڕیاڕ وابوو دوای تۆ
نە شەوم شەو بێت و
نە ڕۆژم ڕووناک

نە یادم لە کەس بمێنێتەوە و
نە هۆش و هەوەس

بەاڵم ئێمە بۆ خۆشمان 
وا خەریکین

دێین و دەچین
هەر یەکەو لە گوشەیەکی شار

هێشتا زەوی 
بە هەموو قورسایی خۆی

بە دەوری مانگدا دەسووڕێتەوە و 
ئەمە تەنیا شتێکە 
کە ئەو کاتانەی 

ماسکەکەم فڕێ دەدەم و 
لەناو دەفتەری شیعرەکانم

بە بەژن و بااڵی تۆدا هەڵدەدەم
خۆمانم بەبیر دەهێنێتەوە

سەیرکە
لێرە لە ناو دەفتەری شیعرەکانم

ژیان ناڕوات بەبێ تۆ.

خەیاڵ
لە خەیاڵمدا 

خوایەکم هەیە 
خواکەمم خستووەتە نێو قەفەسێک و

قەفەسەکەم خستووەتە نێو سینگم 
سینگیشم لە ژێر کراسەکەمدایە.

قەفەسەکە هەڵدەگرم و
لە بەرانبەر خۆمی دادەنێم،

دوو هەنگاو دەکشێمەوە
لە چاوەکانی ڕادەمینێم

دەست بەرەو یەخەی کراسەکەم دەبەم و
قۆپچەکانی دەکەمەوە

لە چاوەکانیدا الوازی دەبینم، 
هەوەس و
ئاگریش.

بەزەییم پیا دێتەوە 
ماڵەکەی هەڵدەگرم و

لەسەر دیواری حەوشەی دادەنێم
تا هەوایەک لە ڕوخساری بدا

بۆ ناندینەکە دەڕۆم و 
کەمێک ئاو و وشکەنان هەڵدەگرم

لە پێشی دادەنێم،
لە کەللەم دەدا و 

دەرگای قەفەسەکە دەکەمەوە
دەمەوێت بەرەڵاڵی بکەم

هەڵفڕێ
بەاڵم

ئەو نافڕێت و
خۆی بە تەلەکانی قەفەسەکەوە دەنووسێنێت.

پێدەچێ
خوای من 

گیرۆدەی ئافرەتێک بووبێت
کە خۆی دیلی خەیاڵەکانیەتی 

بۆیە فڕینی بیر چووەتەوە.
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سەرگەردانم
نا، نا

سەرخۆشم
ڕێک لە خۆشییە زیادەکانی دەوروبەرم

سەرخۆشم.
قاچێکم الی ڕاست دەڕوا و

ئەوەی دیکەیان
سازی چەپ لێ دەدا.

لەوەتەی بیرمە کۆچەرم
کۆچ دەکەم.

بەڕێ کەوتووم بەرەو
نادیار شوێنێک،

ئاواییەک،
کە ڕێگاکەی لێم بزر بووە.

سەرم وەک گەردوونێک
کە پڕ کرابێت

لە کۆمەڵێ بۆشایی و
هیچێکی هەرە گەورە

پێچ دەخواتەوە.
وجوودم پڕە لەو نەبوونانەی

کە بە هیچ بوونێک پڕ نابێتەوە.
ماندووم

قاچ ڕادەکێشم
سەرم هەڵدەگرم و

لە تەنیشتم دایدەنێم....
دەمەوێت

پشوویەک بدەم.


