تارژەنێکى غەمگین و سۆزانییەکى پیر

هاوکار نهسرهدين

تارژەنێک بەدەم تارژەنینەوە دەگریا و دەیگوت:
کەم ڕۆژ نەبوو بە قاسیدێکدا دڵى شکاوى خۆمى بۆ نەنێرم
کەم ڕۆژ نەبوو بە خۆردا سێبەرى شکاوى خۆمى بۆ نەنێرم
کەم ڕۆژ نەبوو بە مانگدا گەاڵى پەژموردەى خۆمى بۆ نەنێرم
کەم ڕۆژ نەبوو بە بە باخدا بۆنى غەمگینى خۆمى بۆ نەنێرم
کــەم ڕۆژ نەبــوو لەبــەردەم چــراى مەیخانەکانــدا وشــەى ســووتاوى
دڵــى بــۆ نەنێــرم
کەچــى یــار ملــى شــکاوى گوڵێکــى بــەرز نەکــردەوە و وشــەیەکى
نەخوێنــدەوە
مــن ســنگى خۆمــم بــۆ یــار ،خــودا و مــرۆڤ ڕووت کــردەوە و نەیــان
خوێندمــەوە.
دەزانم کەس ناتوانێت دڵى شکاوم ڕاڤە بکات
کەس ناتوانێت کووچە خاپوورەکانى دڵم تا ئەبەد تەى بکات
کەس ناتوانێت دڵى شکاوم گلێر بکاتەوە.
تارژەن بەکوڵ دەگریا و دەیگوت:
بە من چى ئهگەر سەحرا ببێت بە چەمەنزار؟
بە من چى ،بە من چى ،بە من چى...؟!
....
ســۆزانییەکى پیــر لەســەر هەمــان ئــاواز بــەدەم مەســتییهکى قووڵــەوە
بــە تارژەنــى گــوت:
با جەستە بگەڕێتەوە بۆ تافى الوییی ،خۆ جەستە هیی من نەبوو!
جەستەى شکاوم هەر پارچەیەکى لە باوەشى پیاوێکدا بوو،
دواى تێربوونیــش لــە قوڕگــى کۆاڵنەکانــدا دەنووســت و پیاســەى
دەکــرد.
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دەزانم کەس ناتوانێت جەستەى شکاوم ڕاڤە بکات
کەس ناتوانێت پڕزۆڵی جەستەم گلێر بکاتەوە
کەس ناتوانێت جەستەى ڕووتم تا ئەبەد بخوێنێتەوە
چ ڕێکەوتێکى سەیرە
تۆ دڵى شکاوت کەس ناتوانێت گلێری بگاتەوە و
من جەستەى ش ک ا و م...
تۆ یارت بەرنەکەوت و شکایت.
من هەزاران پیاوم بەرکەوت و گۆزەى جەستەشم بووە خۆڵمێش!
تۆ یارت بەرنەکەوت و لەگەڵى ژووانت نەبەست و تەنیا بوویت
مــن لەگــەڵ هــەزاران پیــاو ژووانــم بەســت و کەچــى تەنیاتــر بــووم لــە
مانــگ!
.....
تارژەن تارى دەژەند و بەدەم گریانەوە بەرەنیسکی دەدا و دەیگوت:
پارچەیەک لە دڵم هەزاران درزى نەبینراوى تێ کەوت.
ئــەو ڕۆژەى ،کــە بینــم فەرمانبــەرەکان هــەر بــۆ خۆشــیی غــرورى
کارگوزارەکانیــان دەشــکاند.
پارچەیــەک لــە دڵــم بــوو بەغوبــار ،کــە بینیــم منداڵــەکان لــە ئەفریقــا
برســیهتیی ســووتاندوونى.
گۆشــەیەکى تــرى دڵــم شەقارشــەقار بــوو ،کــە ڕووانیــم بــە خێــر
غــروورى ســواڵکاران ورد دەکرێــت.
ســەتان درز کەوتــە گۆشــەیەکى تــرى دڵــم ،کــە بینیــم هــەزاران پیــاو لــە
بــەر نــاوى خەلیفــە عەلــى و عومــەر یەکتــر دەکــوژن.
دەزانم هیچ حەکیمێک ناتوانێت درزەکانى سەر دڵم بژمێرێت.
هیچ حەکیمێک ناتوانێت دڵى وردبووم چاک بکاتەوە
دەزانم هیچ جادووگەرێ ناتوانێت دڵى دزراوم بۆ بدۆزێتەوە
ئــەو ڕۆژەى لەســەر کەشــتییەکان لــە کاتــى مەســتییدا هــەر ماســییەک
پارچەیەکــى بردبــوو.
دەزانــم هیــچ جادووگەرێــک نازانێــت پارچەکانــى دڵــم لــە هێالنــەى چ
باڵندەیــەک دان،
ئــەو ڕۆژە لــە کاتــى خەوتنــم لەژێــر درەختــى ناومێدییــى هــەر باڵنــدە
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و بــە بێڕەحمیــى خۆیــان پارچەپارچــە بردبوویــان.
ئــەو ڕۆژە غووربەتــى مــن دەســتى پــێ نەکــرد بەنــدەرەکان منیــان
خســتە باوشــى واڵتــە نەناســراوەکان!
ئــەو ڕۆژە دەســتى پــێ کــرد وا وەک حــەالج هەرچیــم وت و کــەس
تێنەگەیشــت.
ئــەو ڕۆژە غووربەتــى مــن دەســتی پــێ کــرد وا حەقیقــەت کڕیــارى
نەبــوو.
ئــەو ڕۆژە تەنیایــى مــن دەســتی پــێ کــرد ،وێڵــى مــن وەک ماجــەالن
شــروع بــوو کــە تــۆ خۆتــت لێشــاردمەوە
ئــەو ڕۆژە حەســرەتەکانى مــن زۆر بــوون ،کــە مانــگ بــە تیشــکى خــۆر
ڕووناکییــی پەیــدا کــرد.
کەس ناتوانێت بزانێت فرمێسکەکانم سەر بە چ هەورێکى غەمگینن.
کەس ناتوانێت بزانێت سووتانم بە ئاگرى چ دۆزەخێک بووە.
کەس نازانێت...
........
ســۆزانیییە غەمگینەکــە دەســتێکى بەســەر جەســتەى پیــرى خۆیــدا هێنــا
و بــە تارژەنــى گــوت:
کەس ناتوانێت (ئاهـ)ـەکانمان لەم هەوایەدا بژمێرێت.
کەس ناتوانێت گریانى بێ فرمێسکمان بخوێنێتەوە.
هیچ بەهەشتێک ،ناتوانێت قەرەبووى سووتانەکانمان بکاتەوە.
چەند شۆخییەکى ناشیرنە
پاش سووتان ومێدی چوون بۆ بەهەشت
پاش ناپاکیی پەیڤین لەمەڕ وەفا
پاش جەنگ ئاشتیی
پاش پارەپارەبوون ئومێدى چاکبوونەوە
چ شــۆخییەکى ناشــیرنە ،چ شــۆخییەکى ناشــیرنە ،چ شــۆخییەکى
ناشــیرنە!...
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