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کۆمیدیای من

حسەین لەتیف
)دەربەندیخان(

دانی پێدا دەنێم بۆ ژیان نەشیام
بۆ ئەوەی بەرگەی ژیان بگریت، 
پێویستە دڵێکت هەبێت لە ئاسن؛

دڵێکم هەبوو بە گۆرانی هەڵوەری.
*

دەبوو ژیان وەک سۆزانییەک ببەمەوە بۆ ماڵ، 
لێ ژیان وەک سۆزانییەک؛

لەو دیوی شووشە بەندەکانەوە خۆی نیشاندام.
*

وەک تادارێک خەون بە ئاوەوە دەبینێت، 
خەونم بە دڵێکەوە دەبینی بەرگەی گۆرانییەک 

بگرێت؛
ئەو کاتەی خەونم دەبینی؛

ژیان بە جێی هێشتم.
هەنووکە کات بۆ ژیان بە دڵی خۆم تێپەڕیوە
بیر لەو ژیانە دەکەمەوە دەبوو بژێم و نەژیام.

تۆ ئەی بیاتریس:
حەوسەڵەی خوێندنەوەی ئەم شیعرەت گەر هەیە، 

پەشیمان دەبیتەوە لەوەی »ڤەرجیل«ت نەنارد؛
هەموو شاعیرێک دەتوانێت بچێتە دۆزەخ؛

بەاڵم بێ ڤەرجیل دەسووتێت؛
وەک من کە ئەم شیعرە دەنووسم.

*
هەموو ئەو شتانەی حەز ناکەین ڕوو بدەن، ڕوو 

دەدەن
وەک ئەو شتانەی حەزمان کرد ڕوو بدەن، ڕوویان 

دا، بەاڵم درەنگ.
*
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پیاوێک بەیانییەک بەدوای خۆش بەختیدا لە 
ماڵ ڕۆشتە دەرەوە، ژن و مناڵەکانی حەزیان کرد 

بگەڕێتەوە، گەڕایەوە، بەاڵم درەنگ، ئەو پیاوە 
باوکم بوو، کاتێ هاتەوە، دراوسێکان زۆربەیان 

باریان کردبوو بۆ کۆاڵنی تر، بۆ گەڕەکی تر، بۆ 
شاری تر.

ئێمە گەورە بووین
دەستەکانی دایکم چرچ بوون

باوکم تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی ژوورەکەی لەگەڵ 
کەسمان بەش نەکرد، وەک دایکم تا گەڕانەوەی 
باوکم خەیاڵی لەگەڵ هیچ پیاوێک بەش نەکرد

*
بیاتریس دەژنەویت، یان نا؟

بێزارم لەو شاعیرانەی ژێر پێی دایکیان ماچ دەکەن
ئەو کاتەی باوکمی فریو دا، 
پشکی منی خستە دۆزەخەوە، 

تراجیدیا ئەوە نییە شاعیر بیت، یان جەنگاوەر، 
تراجیدیای مرۆڤ ئەوەیە بەبێ ڤەرجیل لە دۆزەخ 

بسووڕێتەوە.
*

ڤەرجیل لیرە نەبوو، 
ساتمەیەکم کرد و هەڵنەسامەوە، 

شەیدای تەنیایی بووم؛
قەرەباڵغی دۆزەخی شاعیرە. 
*

حەزم لە پێکەنین بوو
پڕیان کردم لە غەمگینی

کەمترین سزای شاعیران ئەوەیە پێنەکەنن.
*

ئەڵوەدای فڕین بووم
بەردیان بە قاچمەوە بەستەوە، 

ئیستاکە تەنێکی قورسم، 
فڕین پەرجووی دەوێت، 

من پێغەمبەر نیم شاعیرم.
پەرجووی من ئەوەیە شیعر دەنووسم، 

ڕێزمان تێکوپێک دەدەم.
*
بە خەیاڵێکی پاکژەوە دەژیام

پڕپڕیان کردم لە پیسی، 
نەوەکا ڕۆژێک عاشق بم

سزای شاعیران ئەوەیە عاشق نەبن.
ئەم وشانە بەردن

بۆ دایکمی دەخوێنمەوە
دایکیشم دۆزەخییە وەک من

ئەو لە ڕەقیی بەرد تێدەگات و لە وشە نا، 
سزای ئەو ئەوەیە خوێندەواری نییە.

منی سواری بەلەمی بیری خۆی کردووە، 
ناهێڵێت بە دوای ئەستێرەی خۆمدا بڕۆم؛

ئەو وا دەزانێت هەردووکمان یەک ئەستێرەمان هەیە.
*

من و دایکم پێکەوە لە دۆزەخین
من لە چاوەڕوانی ڕێزانێکدام

بەرەو بەرزەخ بمبات
ئەو دەترسێت بکەومە شوێنێکی تری دۆزەخەوە

دەستی پێم نەگاتەوە.
*

دایکم دۆزەخی منە 
من دۆزەخی ئەوم 

جیاوازی نێوانمان ئەوەیە
من دەزانم ئەو بەهەشتی من نییە.

*
کۆمیدیای من ئەوەندە بوو.


