بیانبوورە
ئەوانە گوناحن  .....نازانن!

من خەڵکی ئەندەلوس نیم
خەڵکی سلێمانی و هەولێر و سنە و بەغدا و
قورتوبە و ستۆکهۆڵم و پاریس -یش نیم
بەڵکو تەنها
بەناویاندا سەفەر دەکەم و
گەر دڵم بیگرێ لە هەندێکیان ال ئەدەم

بەیانیان زوو
خۆم بە یەکێک لە قاوەخانەکانیانا دەکەم
لە هەر هەموویاندا

کورسی و مێزێکم هەن

بۆ خۆم لەسەر کورسییەکەیان دادەنیشم،
لە ژێر مێزەکەشیاندا خۆم حەشار دەدەم و
شت دەنووسم!

ماوەیەکە هەستێکی گەورەم بۆ خۆشاردنەوە
تێدا گینگڵ دەدا
خۆشاردنەوە لەو هەموو شادمانییەی
کە زوو زوو لەناکاوڕا
بە هوروژم دێت و
لە پەلوپۆم دەخا

من هەموو سەفەرەکانم بەدەم خەوەوە دەکەم
لە ژیانمدا تەنها بۆ یەک سەفەری ڕاستەقینە ڕۆیشتووم
ئەویش بەفرێکی گەورە باری و
ڕێم بزر کرد
هێندەی نەمابوو گورگ بمخوا و
گۆڕغەریب بم

گەر تۆ ببوایت بە هاوڕێم

ئیدی نووسین ئەو هەموو کاتەمی
نەدەبرد

ئەوسا لەبری ئەوەی هەموو ئەو حەکایەتانە
بنووسم،
بەرامبەرت دادەنیشتم
بێدەنگ  ...بە زوبانی ئاماژە
هەر هەموویم بۆ تۆ دەکرد!

گەر تۆ هاوڕێم بووایت
سەفەر ئەو هەموو کاتەی ژیانمی
نەدەکوشت
ئیتر ڕزگارم دەبوو

لە بلیت بڕین و جانتا هەڵگرتن
بۆ خۆم دەحەوامەوە
لە بەدەم ڕێگەوە هەالهەال بوون و
خۆکوشتن!

گەر تۆ هاوڕێم بایت
ئیتر دوای هیچ دەنگێکی کێویی نەدەکەوتم
بۆ خۆم  ...بێ ئیش
لە حەوشە عەترم دەگرتەوە و
دانی کۆترەکانمم دەدا
یاخود لەسەر جۆالنەکە دادەنیشتم

ڕەنگم دروست دەکرد و
ملوانکەی جوان جوانم لە مورووی گێالس دەهۆنییەوە
بۆ ئیشێکی زۆر زۆر گرنگ نەبا
تا سەری کۆاڵنیش نەدەچووم!

گەر تۆ هاوڕێم بایت
چ مەجبوور نەبووم ببمە ڕەفیقی
کەس و
دەرگەی دڵم بۆ ناکەس
بخەمە سەر گازەرای پشت!

جاران ئیرەییان بە دەستوخەتم دەبرد و
ئێستەش ئیرەیی دەبەن بە نووسین و بەوەی
کە لەوان گەنجترم
لێیان ببوورە،
ئەوانە گوناحن  .....نازانن:
کە نە دەتوانن وەک تۆ گەنج بن
نە دەشتوانن دەرەقەت بێن وەکو تۆ
بەو هەموو ترس و نەزیفەوە بنووسن!

دایکم هێندە ناساخە
شەوانە بەرلەوەی بنووم
دوعا دەکەم و سێ جار لەبەرخۆمەوە دەڵێم:
خودایە  ...خودای میهرەبان

هەرچیی دەکەیت  ....بیکە
بەس لە دایکایەتیی مەخە!

سەفەر خوویەکی خەراپی فێرکردووم
کە دەچمە شارێک

جێگە بە خۆم ناگرم و
بیری خۆم دەکەم لە شارێکی تر
بە هەڵەداوان جانتاکەم دەپێچمەوە،
دەڕۆم و
دەکەومە دوای دۆزینەوەی خۆم

هەر هەموو دوعاکانی دایکم بە الیەک
تەنها ئەو دوعا بچکۆلەیەشی بە الیەکی تر
کە هەمیشە بە چرپە بە خودا دەڵێ:
ئاخر ئێمە زەعیفەین
دەبێ زۆر زۆر ئاگات لێمانبێ!

تۆ هاوڕێم بایت
شەڕ دەوەستا
بۆنی بارووت دەڕەوییەوە
خۆڵباران و نووسین تەواو دەبوون

ئیدی باران دایدەکرد،
سەرلەنوێ لەدایک دەبوومەوە و
ژیان دەستی پێدەکرد

من هیچ قەرزاری کەس نیم

بەاڵم قەرزێکی زۆر زۆرم الی خەڵکن:
پێنج سەد دینار الی شۆفێری پاسەکە
سێ هەزار  ...باقی چەپکێک گوڵەشیالن
الی گوڵفرۆشەکە
چل نوسخە لە کتێبەکەم
الی کاک ڕەوەزی غەزەلنووس و
دوو مانگ مووچە الی بازرگانێکی دڵڕەق
گەر هاوڕێم بایت
تۆیش ساڵوێکی گەرم و باوەشێکی دۆستانە
قەرزارمەبوویت!

سلێمانی
ئایاری ٢٠١٢

