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٢ هەڵكۆڵینی سەر كێلەڤین

نەوزاد ڕەفعەت

)١(
جوانەكە هات)*(

سووتان.. سووتان..
سووتان گەیشتبووە ئێسقان

گەیشتبووە لێواری خەرەند ڕێی ژیان
سەمای زۆربایانە و ستران،

دڵدانەوەی ئەستێرەش دادیان نەدەدا
دەیویست بگریم
دەیویست نەژیم

دەیویست سەرگەردانی بمخوا و
ئامێزی دی داڵدەم نەدا:

»كە باڵ پێكرا
بێهوودەیە خەون بینین

بێهوودەیە تەونی شەمێ و پەڕی فڕین
بەردێ لە چیا ترازا

چۆن پێوەی دەنووسێتەوە؟!
چۆن نێچیری چوارپەل شكاو
یان كوژراو هەڵدەسێتەوە؟!

خەڵووز چۆن گوڵ دەگرێتەوە؟!«
پاش تووكاندنی نەیاریش خەونم دەدی
شەوێ پەپووسڵێمانەیێ مژدەی دامێ:
»سبەی پەڕەسێلكەیەكی تیژتر لە با

ئەگەر پەنگریش دابكا
لە بنمیچی ماڵی دڵی شكاوتدا

بە خۆڵ و ئاوی پیرۆزی شاری نەوا
هێالنەیێ بنیات دەنێ

هێالنەیێ هیچ كۆشكێ بەجوانیی ناگا!«

خەون هاتەدی و
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گوڵی گرت ڕەژووی چاوەڕوانیی گۆدۆ
لە خوار قەاڵی )ئوور بیلۆم()١(دا جوانەكە هات

لە دووردوورڕا بۆم پێكەنی پێكەنینێ
هەر حەفت دەرگای فەڕی ئاسمانی كردەوە و

گەزۆی میهری نم نم باری
وێرانەناخ بووە زەنوێر

وێرانەخاك جۆگەی شیر و هەنگوینی پێدا تێپەڕی
باڵندە و مێگەلە مامز گەڕانەوە دەشتی هەولێر

بوومەوە كوڕی چواردە ساڵ
چوومەوە بەهەشت: یەكەم ماڵ

دەتگوت باوكم جەژنانەی داومەتێ و
سواری جۆالنە بووم لە بن لەلووك)٢(

لەخۆم خەنی
چاو ڕوون بووەوە

پێم گرتەوە و
عەساكەم بۆ دوور تووڕهەڵدا

تێرم ڕووی نوورانی بینی
تێرم بۆنی سێوی كراسی هەڵمژی

سازم گرتەوە باوەش و
پەنجە و لێو فلووتیان ژەنی

لەوساوە ئەوم ناسیوە خۆرم دیوە
هەموو ڕێگاكان دەچنەوە قیبلەگای یار

لەوێ كەوسەرم نۆشیوە
بە ئاگری دووریی ئەویش

چامەی سووتانمم نووسیوە.

هاوینی ٢٠٢٠

)١( شاری ئاشتی.
)٢( شــوێنێ بــوو لــە ڕۆخ بەســتی هەولێــر، لــە خــوار 
گۆڕســتانی چــراغ، ڕۆژانــی جــەژن، جۆالنــەی بــۆ منــدااڵن 

ــرا. ــێ دادەن ل
* لەم دەقەدا تەكنیكی فرەدەنگی بەكارهاتووە.

)٢(
زەماوەندی پیرۆز

بەم كات و شوێنە دژوارە
بەم شەوگارە بەفرانبارە

بەقەد شیرین پەنگر لە دڵمدا بارە
كاتێ كوالیەوە برین

ساز و سەنتووریش دەرمان نین
شەوگاری وا شێتم دەكا تاسەی بینین

شەوگاری وا دژ بای خەونێ
بەرەو زەقوورەی كچەخۆر

بەرەو زەماوەندی پیرۆز دەمفڕێنێ
بەڕێوەش چەخماخەی تاسە دەمسووتێنێ

خۆزیا و خەونیش ئاگردەگرن
نەیزەكانە دانە.. دانە.. هە
ڵ
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دیسانەوە تاریكوڕوون دەژیێمەوە و
دەبمەوە هەمان سەوداسەر
دەبمەوە فەرهادی جاران

دەبمەوە هەمان سەمەندەر
هەمان گەوهەر

لە تاریكی و لە ئەستێران
بپرسن لە بەرد و داران

ڕێگای نێوان دۆزەخ و بەهەشتی جێژوان
خۆڵەمێشی چەند سووتانی لێ ڕژاوە؟!

ئەم دیرۆكی سووتان و هەڵسانەوەیە
دیرۆكێكە تاهەتایە.. تاهەتایە دوایی نایە!

٢١ی مارسی ٢٠٢١


