گیانێک لە تاراوگەدا

جەالل بەرزنجی
(کەنەدا)

١
ژیانی لە نێوان نۆستالیژیا و تاراوگەدا،
خەمناکە.
وا پێدەچێت ببمە تاراوگەییەکی درێژخایەن
ئەوانەی بۆم دەمێننەوە؛
گەشتەکانی ناو کات و
ئەزموونی جۆرەها ژیانە،
بەاڵم هەتا ئەو ڕۆژەی،
دەمبەنە گۆڕستانی پەنابەران و
جێگیر دەبم،
گوێ لەوانە دەگرم،
چیرۆکی لەدەستچوونی ماڵ ،دەگێڕنەوە.
٢
هەر دەڵیی؛ ئێوارەی پێوەندی مرۆڤایەتییە.
دووکورسی لە ژوورێکن
یەکیان منی لەسەرە،
بەاڵم بە زۆری لەوێندەر نیم
ئەوەی تریش بەتاڵە
ئەوەی بێت لەسەری دادەنیشێت
بە تەنیا.
٣

بۆ بورهان ئیبراهیم یەعقووب

دەستەکانی بەسەر کورسی شۆڕبوونەتەوە.
قەوان هەروا دەسووڕێتەوە
خۆشییەکی هەمیشەییە!
گۆرانی بردییەوە ماڵەوە
کورسییەکەی بەتاڵ مایەوە.
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٨
هەنگاو ڕووی لە پێشەوەیە
مەچەمێوە.
شوێن لە جاران تەسکترە.
یارمەتی تۆز و باییە.
مەچەمێوە
کۆتایی تۆنێل ڕووناکە،
ئەوەیان نا.

٤

لە نێوان دوو زەریادا،
ئارام گرتن چەمایەوە
دەبێت پشت بەو گۆچانە ببەستم_
تاراوگە کردییە دیاری.
٥

دەنگە دەنگی میدیا،
دەڵێی مێشوولەن
پشووی ئێوارەی ڕۆژێکی ماندوو،
لە ناو باخچە ،تێک دەدەن.
٦

لە چیا زۆرمان سەرباز،
پاسدار،
جەندرمە و
داعش لە پێدەشتەکان کوشت
زۆریان لێمان کوشت.
لەشەڕی گەڵ خۆمان،
لەدۆاڵن،
دیلمان دەکوشت.
لە زۆر شەڕ دۆڕاندمان
لە زۆریش بردمانەوە،.
 +بەاڵم هێشتا ئەو ئازادییەی دەمانەوێت،
لێرە نییە
 هەڵبەتە هەندێک شت هەڵەییە.٧
پۆلەرایز « »١ڕەگەزپەرستە.
یەک سایز بۆ هەمووان نابێت.
(ئەڤەلوشن « )»٢وەک کیسەڵ دەڕوا،
پێناچێت بەم زووانە بگاتە ڕۆژهەاڵت.

٩
وەک چۆن هەوا تۆزی هەاڵڵە،
لە نێوان گواڵن دەگوازێتەوە
ئارەزوو لیک،
لە نێوانیان دەگوازێتەوە
بەاڵم ستایەلی لەیەکتر دووری ،کەرەنتینی
دەکات.
١٠

زستان ساردە،
بۆ ئەوانەی یادەوەری گەرمیان نییە.
١١
بۆ مام سابیر ،پەلکانە
خۆڵم لە ناو لەپی دەستە
هەست دەکەم لەسەر خاک وەستابم.
ڕۆژگار پەنجەکانمی شاش کردن،
خۆڵ گیر نابێت،
ئەو خاکە لە منداڵییەوە هەڵیگرتووی.
هەڵت گرتووە،
لەسەری بژی ،یان بمری».
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١٢
گەاڵڕێزانە ،قاز و قوڵینگ کۆچ دەکەن
بە الباڵێک،
بیری گەشت دەکەم،
بە ڕێگای ناو چیایان،
بۆ زێدم!
١٣
قڵشی برینی شەڕی برایان،
هەر دەڵێی بەرمۆدەیە،
خەونی ڕۆژ قووت دەدا
لە دروێنە پەرتین
کاتێکی باشە بۆ پشوودانی داگیرکەر.
١٤

شاعیر،
جانتا،
ئەو ڕێگەی ئەنفالکراوەکانیان بەسەردا بردنە
بیابان
هیچ شتێک ناتوانێت لەوانە باشتر وەسفی
غەمباری بکات.
١٥

گۆرانی لە پەنجەرە،
بالکۆن و
سەربانەکان بڵێن،
دەنگتان دەرپەڕینی بلبلە لە قەفەز
تەنیاییتان دەفڕێنێتە ئاسمان!
پەراوێز:
 -١پۆلەرایز :ئیستیقتاب.
 -٢ئەڤەلوشــن :بــەرە بــەرە گــۆڕان و پێشــکەوتنی مــرۆڤ
بــە ڕێگــەی ئاشــتی ،نــەک توندوتیــژی.
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