
�ە بری پێشەکيی، چەند قسەیەک

پێــش ئــەوەی »شــەونامە، بــە 
تامــی ڕۆشــنایی« بنووســم، پێشــتر 
دوو کاری شــیعريیم لەســەر »شەو« 
کــردووە؛ لــە ڕوانگــەی مرۆڤــەوە بــۆ 
دنیــای ســوننەتیی و مۆدێرنــە، کــە لــە 
دەوری بابەتــی فەلــەک و گەردوونــدا 
یەکــەم:  کاری  کــە  دەســووڕێتەوە. 
دەوری  بــە  خوالنــەوە،  و  »شــەو 
دووەمیــش:  کاری  و  پرســیاردا« 
کــە  بــووە.  گــەردوون«  »دنیــای 
ئەوەشــیان کاری ســێیەممە لە بارەی 
وەک  خۆیــەوە،  قوواڵییـــی  و  شــەو 
گەردوونییيــەوە.  بابەتــی  لــە  شــیعر 
»کــە شــەونامە، بــە تامــی ڕۆشــنایی، 
جودایــە لــە پڕۆژەکانــی ئەفریقانامــە 
و زەمیننامــە و ئەمریکانامــە بــە تامــی 
ــد پڕۆژەیەکــی دیکــە  شــیعر، کــە چەن
مــاون، لــە ئاینــدەدا تــەواو دەبــن.« 
چــی  و  لێــرەدا  ویســتوومە  ئــەوەی 
پێشتریشــمدا،  کارەکــەی  دوو  لــە 
مرۆڤــەوە  خوديه تیــی  لــە  شــیعر 
ــە  بگوازمــەوە بــۆ خودیه تیــی تێگــه ؛ ب
واتایەکــی دی، چیــدی شــیعر وشــە 
نەکاتــە کەرەســتەی خــۆی بــۆ کایــەی 

شەونامە، بە تامی ڕۆشنایی
پێشەوا کاکەیی

»شەو، لە ڕۆشنایییدا: تاریکیی 
و دەردەدڵی گشت شاعیرانی شی 

کردووه تەوە؛ 
من کە بڵێسەیەک شک دەبەم: چ 
دەبێت، ڕۆشناییی شەوی پێ شی 

بکەمەوە!«
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ــە  ــکات و خــودی شــیعر ل ــو ئێســتەیەک لەســەر وشــە ب ــرۆڤ، بەڵک م
قوواڵییـــی ئــەو وشــەدا بگیرســێتەوە، کــە خزمەتێکــی زۆری دنیــای 
شــیعر و شــاعیرانی کــردووە. مــرۆڤ و وشــە، مـــرۆڤ و شــەو، وەک 
دوو تێگــه ی هاوســەنگیی لــە کایـــەی گەردوونیيــدا بمێننــەوە، نــەک 
دنیــای گــەردوون بــۆ ویســتێکی چرکەســاتییی دڵــی شــاعیر بخرێتــە 
نێــو دوو دێــڕە شــیعرەوە و وەک میــوان حــزووری هەبێــت. شــەو، 
ــت. پرســیار  ــی شــیعر بێ ــۆ غەمــی شــاعیر، هەوێن ــەک ب وەک دڵنەواییی
ئــەوە نییــە لێــرەدا لــە بــارەی شــیعری کەســەوە بدوێــم، کــە دەبێــت 
خوێندنەوەیەکــی  بــۆ  ئــەوە  بەڵکــو  ببنــەوە؛  قــووڵ  تێگه یه کــدا  لــە 
قووڵــی ڕەخنەگــران بــە جێدێڵــم. ئــەوەی مــن گەرەکمــە لێــرەدا بــە 
کورتــی بیڵێــم: هاوســەنگییەک بــۆ وشــە بگێڕمــەوە و چیــدی وشــە لــە 
ــان  ــە شــەو، ی ــەوە ل ــەوە. قووڵبوون ــس نەکرێت ــدا قەتی ــی مرۆڤ خودیه تی
ــدا یــان چوونــە  ــە نێــو جیهان تەنیایــی چەکچەکیلەیــەک، ســەفەرکردن ب
ــۆ و ئێمــە«  ــی »مــن، ت ــۆ خودیه تی ــەوە ب ــان، بچــووک نەکرێت ــو جیه نێ
بەڵکــو کارکــردن لەســەر خــودی شــەو یــان گــەردوون وەک ڕووبــەری 
گشــتیی، یــان ئەســتێرە، یــان هــەر هەســارەیەکی دی و بگــرە گەمــەی 
ــدە،  ــە باڵن ــان ل ــی ڕووەک و ڕام ــدار، جوان ــە گیان ــن ل ــوون، ڕوانی مەیم
تــا دوایــی... لــە ڕووبەرێکــی گشــتییدا، خــۆی وەک خــۆی بناســرێت 
ــە  ــەک ببن ــت، ن ــەی شــیعریيدا وەک خــۆی بەشــدار بێ ــە کای و خــۆی ل
کەرەســتەیەکی شــیعريی بــۆ خودیه تیــی شــاعیر. لێــرەدا، بــە پێویســتی 
نازانــم لەمــەڕ »شــەونامە، بــە تامــی ڕۆشــنایی« قســەیەکی وەهــای لــە 
ــت،  ــەوەدا چــی بێ ــم، کــە ئاخــۆ ئامانجــم ل ــارەوە بکــەم و وەهــا بپەیڤ ب
بەڵکــو بــۆ خوێنــەر بــە جێیدێڵــم و خــۆی لــە قوواڵییــدا بــە ئامانجــی 
ئــەو شــیعرە بــگات، کــە ئاخــۆ ویســتومە شــیعر لــە فەزایەکــی دیــدا کار 

ــکات؟ ب

ــی  ــو قوواڵیی ــە نێ ــەس بچن ــان ک ــەوکات ڕەنگیشــە دەی ــدی ئـ ئی
بــۆ  مــن،  ڕامانــەی  ئــەو  بەرپەرچــی  کەســیش  دەیــان  و  شــەوەوە 
شــەو بدەنــەوە؛ کــە بــۆ دەڵێــم: »شــەو ڕۆشــنە و تاریــک نییــە« ئیــدی 
نەهاتــووم مێتافیزیکیانــە، یــان فەلەکناســیانە، یــان فەلســەفیانە شــیی 
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بکەمــەوە، بەڵکــو ویســتوومە شــیعر دەگــەڵ گەردوونــدا بدوێــت و 
ڕۆشــناییی خــۆی شــی بکاتــەوە. هەڵبــەت دوای ئــەم کارەشــم، جارێکــی 
دی و لــە کاتێکــی دیکــەدا... دەچمــەوە نێــو یەکــێ لــەو فــەزا شــیعریانە 
ــەم  ــدا دەکــەم، کــە دوا جــار کــۆی ئ ــەو بارەیــەوە کاری دیکــەی تێ و ل
کارە شــیعریيیانەم، وەک پڕۆژەیەکــی شــیعری دنیــای گەردوونیــی کــۆ 
دەکەمــەوە. لــە ئێستاشــەوە دەمەوێــت بڵێــم: خــودا یــار بێــت، بــە نێــوی 

ــەم. ــە بەره ــدا دێت ــە کتێبێک ــە،« ل »گەردووننام

***
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-1-
شەو، بەرلەوەی بچێتە دۆخی شەوبوونیەوە:

یەکەم وشەی لەسەر خۆی شی کردەوە،
کە بۆ نێویان بردووە بە تار؛

وەک ئاوازێکی غەمگین چڕدراوە و
کراوەتە بە ئامێرێکی تار.

شەو، گوتی: دڵ کە ڕۆشناییی نەبێت:
ڕوانین... تاریکیی دادەگیرسێنێت و

هەرگیز بۆی نابێتە یار!

-2-
شەو، وەختێک کە لە تێزی فەلسەفە دەبێتەوە:

دەیەوێت باڵ بگرێت و بفڕێت...
بۆ ئه وەی بچێتە نێو هۆمەڵغەزایيیەوە.

کەچی لە نێو پەڕەسێلکە و باڵخەنجەرەدا:
چەکچەکیلەی لێ ون دەبێت؛

فەلسەفە و فیزیاش، سەریان لێدەشێوێت:
نازانن کە ڕووناکیی لێ دەردەچێت!

-٣-
شەو، کە خۆی دەخزێنێتە نێو ڕۆچنەی بن گوێسەبانێکەوە:

سەرێک لە مارمێلکە دەدات،
بۆ ئه وەی بزانێت: چۆن گفتوگۆ لەگەڵ تاریکییدا دەکات؛

چۆن لە ترووسکایی دەڕوانێت.
قووڵتر دەپەیڤێت...

تاکو بزانێت وەک مرۆڤ، لە مانگ دەڕوانێت!

-4-
شەو، لەگەڵ لێزمەی باراندا دێتە خوارەوە...

گوێ لە تکەتکی ئاو دەگرێت، بۆ ئه وەی بزانێت: 
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ئەم چادرە بۆ کونی تێ بووە و بالۆرە دەڵێت.
دادەمێنێت و دەڵێت: ئەی خۆر ئیشی چی بووە:
کە ڕووناکیی بە ماڵە هەژارێکی نەبەخشیبێت!

-5-
شەو، لە بیابانێکدا بە جێدەمێنێت،

بەدیار دارێکی وشکوبرینگەوە، چیرۆکی خۆڵ دەگێڕێتەوە:
کە چاو، چەند تامەزرۆی بینین بووە.

لە شوێنپێ ڕادەمێنێت،
دەزانێت: چەند گرێی دەروونیی دەخۆیدا هەڵگرتووە.

دەزانێت کە: »با« چۆن مێژووی فەنابوونی عیشقی نووسیوەتەوە!.

-6-
شەو، خۆشی هەست بە ترس دەکات،

کە لە نێو قامیشەڵێنەکاندا:
بە بەلەمێکی بچووک، سەوڵ لێدەدات.
بەس کە گوێی لە دەنگی بۆق دەبێت،

هەست بە زیکر دەکات.
شەو، دەڵێت: باکم نییە، گەر تیمساحیش قووتم بدات!

-7-
شەو، کوفرێکی هاوکێشەیی دەکات و
بە حەمامچی، دەڵێت: خۆ لفەکەی لێیە،

لەگەڵ سابوونێکیش لە کەفی زەریا؟
ئەوەتانێ خۆر وەک خەجگەڕۆکی لێهاتووە؛

دەڵێی سەی پێ سووتاوە، بە ماڵێ نازانێتەوە.
بمدەرێ، با ڕووتی بکەمەوە و

جوان جوان بیشۆم و سپی بکەمەوە. 
مەڵێ: خۆر لە ماڵەکەی خۆمدایە، 

دنیا بە دەست بوونەوەرێکەوە وەها تێکچووە: 
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گەر بە دەست من بێت: ناهێڵم لە ژوور بچێتە دەرەوە!

-8-
شەو، وەها دەڕوانێت: کە شەوچلە بێت یان شەفتاريی،

بە سەبری خۆی، کات دەژمێرێت.
گوێناداتە ترپەی داڵنێک، بە هەوەسی خۆی:

لەگەڵ چرکەدا کاتی بدات. 
ئیشی شەو، درێژخایەنە: بە پێی پەتی دەڕوات،

ئیشی مرۆڤ، کورتخایەنە: نێوی بە شوومی دەبات!

-9-
شەو، چەند دڵنشینە، گوێ لە دڵشکاوێکیش دەگرێت.

ڕووحی دەگەڵ هەوردا تێکەڵ دەبێت و 
تنۆک تنۆک... بە شووشەی ئۆتۆمۆبیلێکدا دێتە خوارێ.

ئەو دڵشکاوە هێندەی بگریێت، ڕۆندکی نەدەوەستا...
هات دڵنەواییی بداتەوە،

بۆ ئه وەی بە هەردوو فڵچەی: شووشەی چاوی بسڕێ!

-10-
شەو، لە یەک ساتدا، دوو جۆر خوانە:

ئارامیی داڵنە، لە ماڵی عاریفانە؛
هەمیشە نووری لێ دەردەچێت.

گرژ و خاوبوونەوەیە، سێکسخوانە:
دڵۆپ دڵۆپ... ئاوی لێدەڕژێت.

ئیدی کاری شەوە،
لە هەردوو حاڵەتیدا، ترۆپکی خوانە!

-11-
شەو، لە دەنگی مەشکەدڕەدا ڕاتدەگرێت؛

کە ڕابمێنیت و، قووڵتر بیتەوە لەو هێزەی:
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کە کەسانێک وا دەزانن شەو هەر خامۆشە،
ئیدی چۆن دەتوانێت بە بەرچاوی هەمووانەوە...

لەو دەنگەدەنگەدا: سەرخەوێک بشکێنێت!.

-12-
شەو، چەند مشتومڕێکی دەگەڵدا دەکرێت.

خــۆر: مــن هــەر دەســووتێم و هێشــتا نەچوومەتــەوە ســەر خۆڵەمێشــی 
خۆم؛

ئیدی چۆن باسی ڕووناکی خۆت دەکەیت.
تۆ، هەر نیت، کە هەیت لە غەیبدایت، ئەی بۆ ناتبینم کە هەیت؟

مانگ: الیەکی ڕوومەتم سپییە و الیەکیش سیا،
ئەی خۆر بە چ دەنازیت، کە نیوەی جوانیيم داوە پێت،

بۆ ئه وەیە شێوەی ڕووناکییم، بە زەوی ببەخشیت.
ئەی شەو، بیانووم پێ مەگرە،

بۆیە نیوەی تاریکيی خۆم، بە تۆ بەخشیوە:
تاکو پشوو بە الیەکی ڕوومەتم بدەم و 
خۆر ئەو هەموو جوانییەم نەسووتێنێت؛

تۆیەکی شەو بافرێنم و لە تريفەم،
ڕووناکی بەشی خۆت بە زەوی ببەخشیت.

زەوی: کە دەکەومە نێوانتانەوە، دیار دەبێت کە: 
کێ جوانە و کێ گڕوێیە.

کێ تاریکە و کێ تیشکدارە.
ئەوەی شەو بە وجوودی خۆی نەزانێت،

لە الڕێیه کدا بێسەروشوێن دەبێت!
ئەی خۆر، گەر شەو نەبێت، وزەت وێرانم دەکات.

ئەی مانگ، بۆ نوێبوونەوەت، سێبەری منە کە حەشارت دەدات.
سپاس ئەی شەو، کە لە خۆمان دەگریت، وای، کە چەند هێمنیت.
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-1٣-
شەو، بە غەمبوون نییە، مرۆڤ بڵێ:

هیچ نییە، تەنیا ڕووحی ماندووم دەدووێنێ.
دوواندنێکی دییە، ڕاتچڵەکێنێ.

خەیاڵێکی دییە، چاوت تروکێنێ.
بچیتەوە نێو خۆت و پێت بڵێ:

مەقامی السکەگیا نییە، هەتاو هەڵیپڕووزێنێ.
نهێنی ئاونگ نییە، خودا ئەشکی ڕێشتبێ.

شادومانییە، دەچێتە نێو ڕووحەوە.
بەخشینە، دێتە سەر چۆک و ڕاتدەهێنێ.

-14-
شەو، نااڵڵێتەوە، هەناوی زووخاو بێت.
وەها عاشق نابێت، خۆی لێ گوم ببێت.
ناکڕووزێتەوە، بە کەم تەماشای بکرێت.
وەک مووچڕکە، بە نێو شیعردا دەچێت.

-15-
شەو، ئەفسانە نییە، وەک دێوەزمەیەک بێت و بچێت.
بە جنۆکەی بچووێنیت و ترسی مەرگت لێ بنیشێت.

دڵەڕاوکێ نییە، ڕەنگ و ڕووحت تووشی شڵەژان بێت.
بەخت الی کێ دەگرییەوە، کە شەو خۆی بەخت بێت.
نووشتە لە چ دەکەی، کەی شەو دەنووشتێتەوە بۆت؟
ئەفسوونکار خۆتیت، کە مۆتەکە بە شەوەوە دەگریت.

-16-
شەو، دڵشکاوترینە؛ نازانم: نە ئەو شتێکم پێ دەڵێت، نە من بەو.
لەو شاعیرانە نییە، گوێ لە ترپەی دڵی بگرێت، تاکو نیوەشەو.

برینی من، دڵ نییە، بە نێو جیهاندا دەگەڕێم: لەبەر ترپەی شەو،
وەک چۆن شەویش، هەردەم قسەی دی هەیە، لە ڕووناکیی ئەو.
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-17-
شەو، دەکەوێتە بۆشایيیەوە،

گەر لێی ورد نەبنەوە: دەکەونە چاڵێکەوە.
تا دێت گەورەتر دەبێت، تا دێت قووڵتر دەبێت،

گەر بیر نەکەنەوە، ڕەنگە وەک گەردیلەیەک بمێننەوە.
گەردوون تا هات فراوانتر، دە خۆیدا گەورەتر،

بۆ وەی کە گەورەبوون، بە گەردیلەی خۆتاندا بچنەوە.

-18-
شەو، نیشتمانی هەموو ڕووحێکە،

بۆ هەر کوێیەکی دنیا بچیت، وەها بیری دەکەیت...
کە کات بە قاچاغچی بگریت و

بتگەڕێنێتەوە بۆ الی شەو و لە باوەشی بگریت.
شووناسی خۆت، بۆ هەر نەتەوەیەکی دی بگۆڕیت،

ڕەنگی چاوەکانت، بۆ هەر ڕەنگێکی دی بگۆڕیت،
خۆت فێری هەر زمانێکی سەر ئەم زەمینە بکەیت،

هەر دەبێت بە شووناس. ڕەنگ و زمانی شەو قسان بکەیت؛
ئیدی بۆ خۆت لە شەو یاخی دەکەیت؟

-19-
شەو، یەک دیوە، نەک وەک مرۆڤ کە دوو دیوە؛

لە نێوەوە، دەگەڵ خۆیدا دەدووێت.
تا نەدووێت، شەوت ال گەورە نابێت،

کە دووا، فێری هەموو زمانێک دەبێت.
شەو، پێش ئێمە، چەند زمانێک فێربووە:
زمانی زاوە: زمانی سۆفیی و عاریفانە،

هەر شەوێکی وێ: درێژتر لە چلەی دەروێشانە.
زمانی زووهرە: دوو دیالێکتی زۆر ئاسانە،

دیالێکتی بەرەبەیانیی و ئێوارانە،
سەرەتاتکێی نێوان دوو ئەویندارە.
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زمانی زەوی: دوو شێوەزارە، زاری ئەستێرە و زاری مانگە،
تاڵەکانی خۆریش، لە ئەزەلەوە، دانیان پێدا ناوە.
زمانی بارام: زمانی سوورپێستەکانی ئاسمانە،

»دەیمۆس و فۆبۆس،« نەک دوو مانگ،
دوو جەنگاوەری پێچەوانەن، لە دوو الوە.

زمانی هورمز: زمانی دیوەخانی پاشای پاشاکانە،
مانگەکانی، وەک کۆیلە وان، هەمیشە لە کڕنۆشدانە.

چوار لەو کۆیالنە: نێویان »کالیستۆ، ئایۆ، گانیمید و ئەورووپا«یە،
بازنەکانیشی، پاسەوانی بەر دەرگه نە.

گانیمید: نامەیەکی وەهای بۆ »گالیلۆ« نووسیوە،
کە تاکو ئێستاش لە چاوگێڕەکەیدا هەڵگیراوە.

زمانی کەیوان: زمانێکە، ستاندارەکەی لەهجەی بازاڕە؛
لە شەو بترازێت، کەس نازانێت بۆ وا مانگەکانی هەڕاج کراوە.
زمانەکانی دیکەی: شەویان بە ڕێنووسی جودا نووسیوەتەوە،
ئەوەی شەوناس نەبێت، زۆر قورسە پیتەکانیان بخوێنێتەوە!

-20-
کە ئەستێرە و مانگ دەبێتە شەڕیان، 
کێ هەیە لێکیان بکاتەوە، شەو نەبێت.

لە خوارەوە، تیر دەگرنە سەرەوە،
یەکێ: بە نێوی مانگەوە، دەیەوێت جوانيی بپێکێ؛
یەکێ: بە نێوی ئەستێرەوە، دڵی لە لێدان بکەوێ.

مرۆڤ، چۆن ڕووی دێت، ئەو هەموو وشەیە وەکار بێنێ؛
ئەستێرە و مانگ، بە درۆ، لە بێشکەی ئاسماندا بخەوێنێ!

-21-
شاعیران، هەرچی ئەستێرەیە، لە دەبەی ئاسماندا دەیخەسێنن، 

وەک ئەوەی ترشیات ئامادە بکەن؛
شەوانیش، دەیخەنە نێو تەرازووەوە و بە دوو دێڕ دەیفرۆشن.
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شاعیران، هەمیشە خۆ دەدزنەوە و شەو بە الڕێدا دەبەن،
لە بری سێوەبنعەرزیلە، بخه نە نێو ترشیاتەوە،

دەبنە فەلسەفەکار، حەوتەوانەی گەورە، بە سێوی ئاسمان دەچوێنن!

-22-
بزووانی ئاسۆی هەوا: بۆڕەبۆڕەکەی زەوی، دەگەیەنێتە شەو؛

تاکو نێزەک نووزەنووزی بۆ بکات و ئاور نیشان بدا شەو.
ئاو، شۆڕ دەبێتەوە نێو ژیان، بڵق بڵق... دەنگ بداتەوە شەو؛

سەرتاپای گەردوون بکاتە ڕۆشنایی، بچێتەوە قوواڵییی شەو.

-2٣-
شەو، سەرێک لە »میترا« دەدات و دەفەرمووێت:
ئەی میترا، پێم بڵێ: پێش ئەوەی ببیتە پێغەمبەر،

قەت چوویتە حاڵەتی شەوبوونەوە؟
میتراش، دەبێژێت: کە خۆریش پیتاندبێتمی،

من، هەر لە تۆدا گەشەم کردووە ئەی شەو،
با لە زگی زەویشدا هاتبێتمە دەرەوە.

ڕۆژێک دێت... شاعیرێک بڵێت:
ئەوەی گوڵی نیلۆفەر نەناسێت،

نازانێت کە تاکو ئێستاش،
لە ڕۆژدا: دەخەوێت و پڕخەپڕخی دێت!

ئەوەی تۆ نەناسێت ئەی شەو،
نازانێت کە ئەم گوڵە، لە تۆدا دەپشکوێت.

-24-
شەو، وەک نەمرێک، مەرگی هەور دەگێڕێتەوە، 

کە ناتوانێت زستانێک خۆی بخواتەوە و
نهێنیی خۆی بە زەوی نەڵێ. 

بێ ئۆقرەیی زەوینیش دەگێڕێتەوە،
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کە ناتوانێت بەبێ هەور، چاوی لە ئاسمان بێ!

-25-
شەو، لەسەر پشت ڕاکشاوە و دەیەوێت بۆ جارێکیش بێ: 
خوداوەندەکان نەیتاشن و لە دێڕێکدا شیعری لێ ون ببێ؛
ئەو دەیەوێت: خودا، بە تەنیا ئیلهامی شیعری پێ بەخشێ.
نەک بە دەست شاعیرانێکەوە: ڕۆشناییی خۆی، تێڕابچێ!

-26-
شەو، دەزانێت: کە بە ئەشکەوت چووێنراوە.
کوارتز، وەک نووکی شمشێر تەماشا کراوە.

داوی جاڵجاڵۆکە، وەک قەڵغان وە کار هێنراوە.
بە نێوی تیشکەوە: فەرموودەی تێدا گوتراوە.

شەو، سەرنجی پیت بە پیتی ئێمە دەدات:
بۆ ئه وەی لەم تەنە ئاڵۆزەدا: بمانخوێنێتەوە!

-27-
شەو، کە دەچێتە تەرازووی چاوەکانەوە:

هەر یەکەو، ئەستێرەیەک بۆ خۆی دەکێشێت.
هەیە لە ژمارە نایە، وەک ئەوەی ئەستێرە، گێالسی سوور بێت.

چاو هەیە: تەنیا فەرهادێکە، ئەستێرەی خۆی بە شیرین دەچووێنێت؛
ــە هــەردوو  ــگا، ل چارەگێــک ئەویــن، چارەگێــک ترپــە و نیــو کیلــۆش نی

چــاوی دەوێــت.
چــاو هەیــە: تــازە بــە خــۆی ڕادەگات، وەک ئــەوەی ئاســمان، کــۆاڵن و 

گــەڕەک بێــت، 
ئەستێرە لە بن دەرگه  دانیشتبێت.

شەویش، دەڵێت: من بۆ وە هاتووم، تاکو بزانم: 
قورساییم الی نابینایەک چەند دەبێت؟

نەبادا لەو نێوەندەدا: ڕۆشناییم، بەر ڕووح نەکەوێت!
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-28-
شەو، بە مەیخانە کراوە و هەرچی ئەستێرەشە: بە مەیگێڕ.

مانگ، کە لەسەر تەختەی شانۆ بە نیوە ڕووتییی دەردەکەوێت:
هەر یەکە و قاپێک عارەقی خەست، بەدیاریییەوە هەڵدەدات. 
ئیدی مانگ لە چاویاندا: سەرخۆش دەبێت و بۆیان بادەدات!

-29-
شەو، دەچێتە نێو چوارینەیەکەوە و خەیام پێی مەست دەبێت.
حافز دێت، ئەم مەستییە دەخاتە نێو غەزەلەوە و نقوم دەبێت.
مەستیی خەیام، هێندە قووڵە، ئاوها بە ئاسانی لێک نادرێتەوە؛
حافزیش، بۆ شاخی نەبات، مەست و شەو: شەتوگوم دەبێت.

خەیام، پێویستی بە فاڵ نییە، خۆی مەستیی خۆی دەخوێنێتەوە؛
شەو، لە پیاڵەکەیدا: دەیکاتە فەلەکناس، تا ئەستێرە بخوێنێتەوە.

حافز، خۆی فاڵە، دوای ئەوەی چەند پەنجەیەکی دەسووتێت:
مەقاشیش، پێی دەڵێت: چییە لە تەندووردا بۆ شەو دەگەڕێیت!

-٣0-
شــەو، ڕاســتییەکە لــە خــۆی، لــێ وەختــی وێــرەگان... ڕەنگــە هــەزاران 

ڕاڤــەی بــۆ بکرێــت.
لەوەیە ســنگی مێروولە، دوو ســووڕەتی لەســەر ڕۆشــناییی شەونامەی 

تێدا نووسرابێت.
ڕەنگــە دووپشــک، دوو دیــو بێــت: کلکــی پــڕ ژەهــر و سەریشــی پــڕ 

ــت. پرســیاری شــەو بێ
کیســەڵیش: شــەو، بــە ئارامیــی دەچووێنێــت؛ نهێنیــی شــەو، هەمیشــە دە 

خۆیــدا هەڵدەگرێــت.

-٣1-
بااڵتــر  ئاســۆیەک  تــا  گزنــگ دەســپێرێت،  بــە  بەختەوەرییــی  شــەو، 

بڕوانێــت. مرۆڤــدا  بەســەر 
ڕۆمانــی ئــاو، لــە دەمــی شــەونم دەگێڕێتــەوە، پێــش ئــەوەی شــەو، دوا 
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نوێــژی خــۆی بــکات.
کاتێــک  مرۆڤــە؛  دەبێتــەوە:  بێــدار  ئــەوەی  نابێتــەوە،  بێــدار  شــەو، 

بەردەکەوێــت. ڕووناکاییــی 
شــەو، قســەی کۆتاییــی نییــە، ئــەوەی کۆتــا قســەی هەیــە: مرۆڤــە؛ 

نازانێــت چ بــە شــەو بڵێــت!

                             کۆتاییی 
تەمووزی 2017/ قەاڵدزێ
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