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سووتان بە ڕاوێژێکی 
دیکەوە

یوونس ڕەزایی
)بۆکان(

بۆ »ڤاسیل سمۆنینکۆ«)١(

ئەو بەیانییە ڕوو لە ئۆدسا
سەربازێک، خوێنی خۆی بەدیاری دەبرد

ئەوینیشی بە جێدەهێشت، لە شەقامە ترساوەکان

ڕوو لە ئۆدسا)٢(؛ لە چاوی پیاوێکدا ژنێک 
هەڵدەهات

کە داهاتووی بزەیەکە
مندااڵن دەیڵێنەوە لە قوتابخانە

وەک مایاکۆڤسکی شێتی بە نیگاکانیدا
پیاسەی دەکرد مەست!
هی دانە دانەی دارەکان

کە مەلەکان سنوورێک بۆ تەنیاییان
نەک هی ماریا

کە وەڕەزی خۆی تێدا لە قاودا

ئەو بەیانییە خوێنی خۆی لەقاو دابوو؛ سەربازێک
بە یەکە یەکەی شاشەکانی دونیاوە

کە شەرمی خۆیان دەشارنەوە لە بەستێنەکانی 
جوانی

بۆم مەگرین کاتێک خوێنم)٣( بەدەست 
گورگەکانەوە

دەبێتە دوا پێکی لوورە
من ڕوو لە شەوێک دەحیلێنێ چەکەکەم

لە قوتبەوە زاووزێ دەکا تا شیعرێکی سەرەڕۆ

ڕوو لە “ئۆدسا” دەدرەوشێتەوە واڵتێک
لە گەمارۆی پۆتینەکانی تاریکدا
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بە مەودای زمانێکەوە بەستێنی بەفرە

با ڕابکا بە شەقامەکانی کۆتردا
دڕندەیی چەقۆیەک، کە باڵ نازانێ

با هەر بژمێرێ لەشی دارەکان
گوللەیەک کە لە زمانی باخ نامۆیە

سبەینێ ڕوو لە بڵواری جوانی،
کێلێک چەقاوە

بە ناسنامەی هەتاوێکەوە
شەوی هەتا کۆتایی خوێندەوە

و
بوو بە سروودی ڕووناکی باران

“ماریا! سوێند بێ بە وێرانییەکانی نیشتمان”)٤(
گەر بتهەوێ شەڕکەر نا

دەبمە چیڕۆکێک لە هەموو ژنانی گریاو
گەر بتهەوێ

باڵندە نا
دەبمە سەرەتای هەڵفڕینی گشت شەقامەکان

سەربازەکان؛ نیشتمانیان لە قاوداوە 
وەرە بە جووت سەر هەڵگرین بەرەو سەنگەرێک 

کە سەرەتای نیشتمانی هەتاوە

شەڕڤانێک ئەو کازیوەیە
ئاور دەڕشاوە بە کاتی زستان

و 
دەیکوت:

“بیکەنە خاتری ساماڵی نیگاتان” خەڵکینە
“ئێوە و نزای سنوورێکی بریندار بە شەیتان”

داگیرسێنن دانە دانەی پەنجەکانم!
من مەشغەڵێک دەبم لە تەنیایی شارم

 پەیکەرێکیش دابتاشن لە هاوارم
کە سروودی نەتەوەیی کیژانی چاوشینی بەستێنی 

گریانە

ئەو بەیانییە؛ شیعرێک دەنووسم
ئاڵۆز، هێندەی ئێستای جوغڕافیای ئینسان

دواتر ڕادەمێنم لە حیلەی بڵێسە و
بەرە بەرە دەسووتێم

١ - شــاعیری گــەورە و نەتەوەیــی ئۆکڕایــن کــە 
شــیعری “بــۆ بــرای کــوردم”ی بــۆ ژانەکانــی کــورد 
ــی( ــا بۆتان ــەن )عیس ــە الی ــیعرە ل ــەو ش ــیوە، ئ نووس
ــح  ــۆر فات ــۆ دوکت ــە کــوردی، ســپاس ب ــراوە ب ــەوە ک ی

ســەعیدی ئــەو شــاعیرەی پــێ ناســاندم.
٢ -  ئەو شــارەی مایاکۆڤســکی شــاعیری فۆتۆریستی 

ڕووس تێیــدا شــەیدای ماریا بوو.
٣ - ســروودێکە کە ســەربازێکی ئۆکڕاینی لە کاتێکدا 
ــەو  ــەوە. ئ ــوو دەیکوت ــە ســەنگەری شــەڕ کردب ڕووی ل
ڕســتەیەم لــە پەیجــی شــێرکۆ جیهانــی وەرگرتــووە کــە 

تێیــدا هەمــوو ســروودەکەی دانــاوە.
٤ - ئامــاژە بــە ماریــای خۆشەویســتی مایاکۆڤســکی 
و جــۆری قــەول و بەڵێنــی شــاعیر لەگــەڵ بەردەنگــی 

شــیعرەکەی.


