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ڕوئیا لەناو پاسدا

فازڵ عەزاوی
لە عەرەبییەوە: زانا خەلیل

من موسافیرێک بووم لەناو پاسدا
لە نێوان ژیانی دنیا و ئاخیرەت.

جبرایل لە پاسدا سەرکەوت و
شەبقەیەکی لەسەر بوو

پێشەوەی شەبقە 
لەسەر نیوچەوانی بوو

لەناو پاڵتۆیەکی بەریندابوو
وەک تێهەڵدراوێکی ڕاکردووی

سەر ڕەسیفێکی »چۆ بانهۆف«.

جبرایل بێ بلیت سواری پاس بوو
وەک لەزگەیەک لە تەنیشتم دانیشت

خۆی وا نیشان دا 
کە گەشتەوانێکی ئەمەریکییە و
لە جامەوە تەماشای دەرەوە دەکا.

لە ڕێگادا پەنجەیەکی لە تەنگەمدا و 
دواتر لە ڕیکۆردەرەکەی دەستی

چەند ئایەتێکی نوێی بۆ لێ دام.

دەنگی خۆشی قورئانخوێنەکە
سەری سوڕماندم و 

هەستام تا بە ڕاکردنەوە دابەزم
بەاڵم ئەو توند منی گرت و 

جارێکی دی لەسەر کورسییەکەم داینیشاندم
دەمانچەی خستە سەر سینگم و

بە هەڕەشەوە پێی گوتم:
جارێکی دیکە 
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گوللەت پێوە دەنێم ئەی پێغەمبەر

»إقرأ باسم ربك الذي خلق«

بە حوکمی نەریت
دەچوومە الی دکتۆرێکی ددانی 

بەناوبانگی یۆنانی 
کە عیادەکەی لە قاتی پازدەیەمی 

بااڵخانەی »ئەوروپا سەنتەر«ـە، لە بەرلین
تا دوا ددانم دەربێنم.

لەناو مەسعەد 
عەرەبێک یەخەی گرتم

ئەسپەکەی لە ڕاڕەوەکە جێهێشتبوو
چاودێری گیا دەستکردەکانی دەکرد و

بە هاوارەوە گوتی: 
من موتەنەبیم
ڕزگارم کە

فەقیرەی لە برسان زگی دەهێشا
دوای ئەوەی هەموو پارەکانی لەو 

لەشفرۆشانە سەرف کردبوو کە شەوان
لەسەر ڕەسیفی شەقامی »کوام«

بەرانبەر تابلۆکانی ڕێکالم دەوەستان.

پێشنیازی ناسینی ڕۆژهەاڵتناسێکم بۆی کرد
کە شیعرەکانی موتەنەبی بە دڵەوە 

لەبەر کردبوو
تا هەندێ پارەی بە قەرز پێ بدا

بەاڵم ڕەتی کردەوە و
داوای کرد بیبەمە 

کن خودی مەلیکی ئەڵمانیا
تا بە قەسیدەیەک ستایشی بکا
وەک ئەوەی کە هەموو کات 

لە هەموو مەملەکەتێکی غەریبدا دەیکرد

بەو شێوەیە بە پێیان بردمە
موزەیەکی ئەڵمانی پڕ لە مەلیک 

لەوێ بە جێمهێشت و
خۆم دەربازکرد.

 
پرسیار

پیاوێک چووە ناو ئاوێنە و
بە تووڕەییەوە لێم ڕادەمینێ.

- چ تاوانێکم کردووە؟

گوێم لە هاوارێک بوو
لە هەموو زەمانەکانەوە دەهات

- کێ تەقاندی؟

کوێرێ لەناو باخچەیەکی مەهجوور
قیسارە دەژەنێ

- کێ دەیبیستێ؟

منداڵێک لە کەنار وەستاوە
پرسیارەکانم پێشکەشی دەریا دەکەم

- چی لە وەاڵمەکان بکەم؟

لە گۆڕەپانی شەرەفدا
لە شیعرێکی تەواو نەکراومدا

ڕستەیەک ڕکابەریی ڕستەیەکی دیکەی کرد و
بە دەستەوانەکەی زللەیەکی لێ دا

داوایکرد لە گۆڕەپانی شەرەفدا
زۆرانبازی بکەن.

وەک زۆرجار ڕوودەدا
لە کۆتایی جەنگەکەدا

یەکێ لە ڕستەکان کوژرا و
ئەوی دیکەش برینداربوو

لێزمەی خوێنی بەسەر الپەڕەدا دادەباری.
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چونکە نەمدەویست بچمە 
ناو پڕوپووچیی لێکۆڵینەوەی تاوانکاری و

پرسیار و وەاڵم
پێم باشبوو دەستی خوێنینم بشۆم و

قەسیدەکە بە تەواوی بسڕمەوە.

لە ئەسیریدا
عەبد و عەبدە 

کە بە پەتێک لێک بەسترابوونەوە
لە گۆرانییەکی فۆلکلۆری کۆنەوە
بەربوونەوە سەربانی ماڵمان لە بەغدا.

پشتیان بە یەکەوە نووسابوو
جلێکی سپی دڕاویان لەبەردابوو

دەگریان.

پێموابێ ئەوان چاوەڕوانی 
کەشتییەکیان دەکرد

کە ڕێگرانی دەریا لێیان دەخوڕی.
پێموابێ ئەوان لە ئاسۆوە
لە درەختەکان ڕامابوون.

پێموابێ ئەوان بیریان 
لە دوورگەیەکی دوورەدەست دەکردەوە.

کاتێ چوومە سەربان و پەتەکەم کردەوە
لەناکاو لەناو دەستەکانم

گڕیان گرت و بوونە خۆڵەمێش.

یەکتربڕینەکان
- ئەو کەشتییەی کە نەگەیشت.

- ئەو ماڵەی کە بنیاد نەنرا.
- ئەو ڕێگایەی کە تێیدا ڕێ نەکرا.

- ئەو نامەیەی کە نەگەیشت.
- ئەو بیرەی کە هەڵنەکۆڵرا.
- ئەو درەختەی کە نەڕوێنرا.

- ئەو جگەرەیەی کە نەکێشرا.
- ئەو قاوەیەی کە نەخورایەوە.
- ئەو مەرگەی کە نەهاتووە و

ئەو ژیانەیش کە دەستی پێ نەکردووە.

لە هەموو کەشتییەکدا
موسافیرێکی قاچاغ هەیە.

لە هەموو ماڵێکدا 
بیرەوەرییەکی لە دەستچوو هەیە.

لە هەموو ڕێگایەکدا
کاروانێکی گەڕاوە هەیە.

لە هەموو نامەیەکدا
ڕستەیەکی لەبیرکراو هەیە.

لە هەموو بیرێکدا
یووسفێکی گریاو هەیە.

لە هەموو درەختێکدا
سێوێکی حەرام هەیە.
لە هەموو جگەرەیەکدا

هیندییەکی سوور هەیە.
لە هەموو قاوەیەکدا 

تاڵیی هەیە.
لە هەموو مەرگێکدا

فریشتەیەکی مەست هەیە و
لە هەموو ژیانیشدا

تەرم بەڕێکەرانی چاوەڕێ هەیە.

لە بنکەی پۆلیسی سنوور
کارمەندێک هەیە زۆر باش دەتناسێ

تەوقەیەکی لەگەڵ بکە
یا بزەیەکی بۆ بکە و

بە هێوریی بپەڕەوە.
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