«عەرەبانەیەك وشه»
لە پشت هەر ژمارەیەك ،مۆڕەیەك
میرۆ خورشید
۱ـ
یازدە ڕۆژە بیرت دەکەم
بیست و یەک شەوە چۆڕێك گریان
سی و نازانم چەند ڕۆژە ڕۆیشتووی.
هەموویشی بە یەکەوە قسەی قۆڕە!
۲ـ

وەرە پێشێ نهێنییەکت پێبڵێم :من کوێرم!
دڵۆپێک لە تۆنی دەنگت بخە سەر لێوم،
با چاوم چاکبێتەوە.
بە مەرجێک داوای هاوسەرگرییم لێ مەکە،
دەنا دەڵێم :با هەر کوێر بم.

۳ـ

وشەیەك بۆم هاتووهتە سەما،
لە مۆم دەچێت یان عەینەن پارچەیەك سەهۆڵ ،نازانم!
دەبینم دەتوێتەوە.

٤ـ

گۆدۆ هاتە خەونم لەسەر شکڵی محەممەدی مەهدی،
دەیگوت :نابێت چاوەڕێم بکەیت!
لە خەو هەڵسام؛ بوومە شانۆکار،
دەرهێنەرەکەم دادوبێدادی بوو
نەمدەتوانی بە هەوەسی ئەو نواندن بکەم.
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٥ـ

گیڤارام بەم دوو چاوەی خۆم بینی
لە بندیواری قەاڵتی هەولێرێ؛
لەسەر بەرگی کتێبێك نەخشاندبوویان،
برادەرێك ڕایدەوەشاند و باوەشێنی خۆی دەکرد،
گەرمای بوو گەرما.

٦ـ

تێلیان بۆ ژان ژینێ کرد؛
هاتە پشت سەیتەرەی هەولێرێ،
بە چەپەرۆکان وەرگەڕابووە خۆی!
پیاوێکی بینیبوو؛ لەناو ئۆتۆمۆبێلی پۆلیس
بە جلوبەرگی پۆلیسیش خەریکی منداڵبازیییە.

۷ـ
حەیف
ویستم لەگەڵ گوڵێك قسان بکەم
دڕکەکان زمانیان لەتوپەت کردم،
چووم گەاڵیهک بێنمە گۆ
پاییز هات ڕووتی کردمەوە،
عاشقی بەفر و شەختەبەندان بووم و
چوومە ئەسکەندەناڤیا
لەبەر گەرما کەس نەیدەوێرا لە ماڵ بێتە دەرەوە.
جنێوم بە هەموو شتێك دا.
٨ـ
هێمنگوای لە ژێرزەمینی دەروونم
دەست بە تاپڕەوە عەینەن پاسەوانێك؛ دانیشتووە
دەڵێت :هەرچی ڕستەیەک کە دەیبیستی و دەیخوێنیتەوە،
بە وێنە نەیهێنیتە پێش چاوت مێشکت دەپڕژێنم.
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۹ـ
سیزیف هەفتەی شەوێك ئۆفی هەیە
ئەو شەوەش دێتە خەونم
دەڵێت :ئەفسانەکەمت خوێندووهتەوە؟!
دەڵێم :بەڵێ خوێندوومەتەوە
دەڵێت :دووبارە بیخوێنەوە!
بیرمە شەوێکیان کردمە شۆخیی لەگەڵی
گوتم :دەترسێم لە کۆتایییدا بە دەردی کابرام ببەیت!
گوتی :کابرا کێیە؟!
گوتــم :تەنیــا لەبــەر ئــەوەی ژنەکــەی ئەفســانەکەی تــۆ ناخوێنێتــەوە خەریکــە تەاڵقــی
دەدات!
ئێستاش دەنگی لەناو مێشکم دەزرینگێتەوە
بە دەنگێکی زۆر زۆر ناخۆش پێکەنی سیزیف.
۱۰ـ
سارتەر چووبووە خەونی برادەرێکم؛
گوتبــووی :بــە میــرۆ بڵــێ «بــە گەنــج و خوێندکارانــی کوردســتان و ســلێمانیی بــە تایبەت
ڕابگەیەنێت :بناغەی شۆڕشــی کۆمەڵەی شەستوهەشــت بەو شــێوەیە نییە و نەبووە».
بــە برادەرەکەمــم گــوت :ئەگــەر هاتــەوە خەونــت پێیبڵــێ :میــرۆ تاقەتــی ئــەو بابەتانــەی
نییــە.
۱۱ـ
وێنەیەکی خۆم هەیە هێشتا نەمچرکاندووە
دەیبینم و باسی دەکەم؛
«چوومەتــە ســەر گردێکــی بڵنــد و هــاوار دەکــەم مــن لێــرە هیچــم نییــە لــە دەســتی بــدەم
هیچ»
بەاڵم لە کوێ؟! لەسەر «گردێکی بڵند»
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