
157

کی یەک شەق نایه ..
ڵ
 زەوی �ە کە�لەی مندا بە کە�

هاوكار مووسا

ئەوە چیبوو هەمیشە کە بە کواڵنەکەدا ڕەت دەبووم
ئەوان باسی ونبوونیان دەکرد.

من گوێ لەوان ناگرم و 
دەڕۆمە ئەو چاخانەیەی کە هەموو ڕۆژێ لێی دادەنیشم

کاتەکانم دەدەم بەدەم دووکەڵی جگەرەکەمەوە
من بەبەری ئەم قەرەباڵغییە ناکەم

کە گوتم من کوڕی نێو ئەم قەرەباڵغیییەم.

هەموویان پەنجەرەکانیان لەخۆیان دادەخەن
بەاڵم من هەموو پەنجەرەکان دەشکێنم

ئەوان خۆیان قەتیس کرد و 
خوویان بە گۆشەگیریییەوە گرت
بەاڵم من بۆیە پەنجەرەم شکاند

لەبەر خاتری ئێستا نا
لەبەر خاتری بۆنی سبەینان.

ئێوە هەمیشە کۆیلەبوونتان ویست
ئەوانتان کرد بە گەورە و ڕێبەر!

خۆ من تنێ کێشەم لەگەڵ ئێوەدا نییە
کێشەم لەگەڵ شاعیرەکاندایە
کە باسی ئازادیی دەکەن و

بەاڵم بە قامچی لە خێزانەکانیان دەدەن.

شاعیرەکان بە سۆزەوە شیعریان نووسی
بۆ سروشت و باڵندەکان

بەاڵم بە پراکتیکی دەستیان هەبوو
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لە هەموو خوێنەکان.

ئیتر زەمەنی ناسکیی نەما
کاتی وەسفکردن بەسەر چوو

ئیتر دەبێ لەوە تێبگەین
ئەمە ڕۆژە خێراکانی مۆدێرنەیە.

ڕۆژە خێرا و شوومەکان
خواردن خێرا

گوکردن خێراتر
سێکس خێرا

تاقەتیان نییە هەستن میزێک بکەن
ئینجا گلەیی لە پرۆستات دەکەن.

زەمەنی گوڵ بەسەر چوو
دەشێ لە هەر ساتێکدا گوڵ بتەقێتەوە باخچە وێران بکا

سروشت، گەاڵ و درەخت وەسەر یەکدا بدا
دەشێ دەنێو هەناوی هەر گوڵێکدا
دەشێ دەنێو کڕۆکی هەر گوڵێکدا

دەیان مینی چێنراو هەبێ
باخچەی مرۆڤی مۆدێرنە مینڕێژکراوە

باشترە بۆنی بۆنی بەرد بکەم
قەیناکا من دابڕانێکی ڕەهام لە هەموو شت

هەموومان هەر بە ئازار لە دایکبووین.
بۆیە پێویسته  بێحورمەت بین

بەرانبەر بەم ژیانە قێزەونە
دەبێ لەوە تێبگەین ژیان بەبەری ئێمە ناکا

ئینسانەکان لە گۆشتەوە بوونە ئاسن
ئاسن گۆشتی بەرهەمهێنا

گۆشتیش ئاسنی بەرهەمهێنا.
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گوللەیەکی ژەهراویی دەنێو ئەم تێکستەدا خۆی حەشار داوە
نازانم کەی دەردەکەوێ و بەر سەری کێ دەکەوێ
ڕەنگیشە ئەم گوللەیە وەسەری هەمووتان بکەوێ

سەری گەمژەبوونتان، سەری نانخواردنتان.
مەبەستمە بڵێم: ئەم گوللەیە بنێم بە ورگتانەوە

کە پڕە لە گۆشتی سوور و دنیایەک مریشکی داماو.

ئێوارە هات، ئێمە دەڕۆینەوە
بەخۆمان و ئازارەکانمان

بۆ نێو تەنیایییەکانمان
بەاڵم کەس گوێی لەمن نییە
من بە کەڵکی ئێوارە نایەم

مرۆڤەکان لێرەن
مرۆڤەکان هەرگیز زەوی جێناهێڵن

زەوی هیالکە وەدەست مرۆڤەکانەوە.

دڵنیاییی نییە.
وەکچۆن مرۆڤ لە جەستەی خۆی دڵنیا نییە

وەکچۆن جاروبار نەست دەتەقێتەوە 
هەموو شتێک دەردەپەڕێنێ

دڵنیاییی نییه ، چونکە مرۆڤ هەیە
کە هیچ شتێکی دڵنیاییی تێدا نییە.

ئەگە مرۆڤ نەبایە دڵنیاییی ڕەنگە هەبا
چوزانم خۆشم دڵنیا نیم

شۆستەکان قەرەباڵخن پڕن لە مرۆڤ 
مەبەستمە بڵێم: چۆڵن لە مرۆڤ

مرۆڤ هەر بۆ مرۆ خراپ نییە
ئەوەتا مرۆڤ ژەهرە بۆ هەنگ!
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کسۆکەکان گوجیلەکانی خۆیان دەپارێزن
خۆشیان دەوێن زیاتر لەخۆیان
بەاڵم مرۆڤەکان ئازاریان دەدەن
بەردیان تێدەگرن پێیان دەوەڕن

لەبیرمە جیرانێکمان
تەنافێکی بە داری سوالوکەوە گرێدا و

دێرە سەگێکی وەبەر چاوی گوجیلەکانی لەسێدارە دا.

شۆستەکانیش لە مرۆڤ بێزارن
مرۆڤی شەوەکان
مرۆڤی جادەکان

مرۆڤی بێكار
مرۆڤی الساییكار

ئەوەی لە شۆستەکان بەرهەم دێ
هەر لەوێدا تەواو دەبێ

بۆ نموونە ئەوینی سەر شۆستەکان
هەر لەسەر شۆستەکانیش کۆتاییی دێ

هەندێ لە مرۆڤەکان
وەک بەتریق چوونەتە نێو یەکتر

چوونەتە نێو ژیانی یەکدی
چوونەتە نێو ڕووحی یەکتر

چوونەتە نێو جەستەی یەکدی
چوونەتە نێو ئارەزووی یەکتر

چوونەتە نێو سێکسی یەکودوو
چوونەتە نێو خەونی یەکدی

هەندێکی تر ورتەورت دەکەن
ورتەورتی سەیروسەمەرە

ورتەورتی نهێنیی و هەندێک جاریش ترسناک



161

شۆستەکان کە دەبینم بیردەکەمەوە و دەڵێم:
ئەوە چۆنە شۆستەکان ناتەقێنەوه

بەم هەموو هاموشۆ جەنجاڵە
بەم هەموو غەڵبەغەڵبەی مرۆڤەکان.
لە بیرکردنەوەیەکی دیکەمدا دەڵێم:

پووچییەکەی سیزیف و مرۆڤی یاخی
جەنگەکەیان دەمێکە لە بوون بردووه تەوە!

مرۆڤەکان بەردەوام دەگەڕێن 
بە ڕۆژ و شەو لەسەر شۆستەکانن

مرۆڤەکان یەخەی شۆستەکان بەرنادەن.
ئامێرەکان لەسەر شۆستەن 

مەبەستم مرۆڤەکانە
بە تایبەت ئەوانەی قوڕمیش کراون

ئەوانەشی بە شەحن کار دەکەن.

شۆستەکان وەدەست مرۆڤەوە ڕەنگی خوێنیان گرتووە
خوێنی مرۆڤ و شۆستە تێکەڵ بووە!

شۆستەکان لە مرۆڤ جمەیان دێ
کەس سەیری خۆی ناکا

کەس بیر لەخۆی ناکاتەوە
کەس نازانێ دەچێتە کوێ

من دەپرسم:
دەبێ ئەوانە ڕووگیربن یان لە زێراب بترسن.

جیاواز لە هەموو ئێوارەکانی دیکەم
ڕادیۆکە دەکوژێنمەوە و گوێ لەو سترانە دەگرم

کە گۆرانییبێژەکەی بە گریانەوه هاواری کرد:
هاوڕێیان برسیمە 
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تکایە بەزەیییەکتان بە شاعیرەکاندا بێتەوە
بەاڵم من دڵم دەنێوان هەردووکیاندا وێڵ بوو.

هەر بۆیە دڵم بە دەورانی زەوی خۆش نییە
لەبەر ئەوەی زوو زوو عادە دەبێ

بۆ عادە بوی؟ 
بۆ هێشتت زگت پڕبێ؟

بۆ ئەم مرۆڤانەت هێنایە بوون؟
بۆ ئەم ئازارەت لە دڵی هەمووماندا دروست کرد
زەوی لە کەللەی مندا بە کەڵکی یەک شەق نایە.

من بێزار بووم لەم هەموو دووبارە بوونەوەیە
دووبارەکان هەمیشە ئازاردەرن.

گەر دەستم بە ئەندازەی شاخ گەورە بێ
سەریشم ئاسمان

شوێنە نهێنی و دزهەڵگرتووەکان دەپلیشێنمەوە
ئیستاش کۆڵم نەداوە

زەبری زمان قورس و کوشندەترە!

خۆم لە کۆاڵنێک جێهێشت
ئیستا دەمەوێ بزانم

ئەوە منە وەدوای خۆم دەگەڕێ
یان خۆمە وەشوێن من دەگەڕێ.

من بڕستم لێ بڕاوە و 
زەڕەیەک پێست نادۆزمەوە 

دەنێو پرچی شەو.

لەسەر زەویدا دڵم بۆتە ئیسفەنج
وای چ خوێناوێک هەڵدەمژێ



163

هەموو مرۆڤەکان وێکڕا بیگوشن
ئەم خوێنەی لێناچۆڕێ و

تا هەتایێ هیشک نابێ.

ئازاری زۆر دەچێژم لەسەر زەوی
لێم مەپرسن ئاواتت چییە

جا کام کامم ناکام نەکەوت؟
دەنێو ئەم بەندخانە ئەبەدیییە
دەنێو ئەم جەنگە هەمیشەیییە

جەنگێک کە تەنیا جەنگ خۆی براوەیە.

زەوی چییە؟
ئەم شارانە چین؟

ئێرە سامناکە ئاسمانی پێوە نییە
کەس نازانێ ئاسمان لە سەرەوەیە یان ژێرەوە.

کۆتا لی ڕەشی ژیان
بە فرمێسکی سوور پڕدەکەمەوە و

زەوی جێدێڵم.

من هێزی کێشکردن ڕادەگرم
ئەم ژیانە ئیکسپایەرە دەخەمە تابووتێکەوە و

فڕێیدەدەمە ئاسمان

بەڕاستی من دەمەوێ
پێوەندی لەگەڵ هەسارەیەکی دی دروست بکەم.


