شیعر

مردنەكان
ناچنە نێو مردنی یەكترییەوە
تەیب قادر
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ڕووحت بكەوە ،تۆ پێویستە سەرمات بێت
پێویستە سەرمات بێت و
دەمارت وەك دڵۆپە بارانێكی بزر،
هەست بكات گەرمی هی ڕۆژە ئەسڵییەكانە و
وێنەی نێو جامخانەكان زوو دەمرن.

شیعر

2

خەونی گەورە هی ئەو ڕۆژە تاریكانەیە
ئەو ڕۆژانەی بەرپێت،
وەك شەوێكی هاروهاج،
خەمت بە پێكەنین دێنێت
پێكەنینی خەم ،خەم هار دەكات و
كتێبێكی گەورە ،كەمێك گەورەت پێدەكاتەوە و
وات لێدەكات ،بیر لە كونكونكردنی دنیا بكەیتەوە.

لەسەر ئەو ڕێگەیە مەوەستە
ئەو ڕێگەیە ،ڕێگە نییە،
خەتێكی ساختەیە و
مردن نیشانەشكێنێكی بە ئەزموونە
بتپێكێت ،دنیات كۆڵەوار دەبێت.
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ڕووتوقووت وەك دەستی چەپم
مردن قووم لە تەنیاییم دەدات و
پشتی سەرم ،بۆ دراوسێكانم جێدێڵێت
باخچەی دەكاتەوە و دەرگەیش ناكاتەوە
فرمێسكی ،لە شوێنی هەمیشەیی دەهێڵێتەوە و
لێناگەڕێت هێڵنج بدات و پێكەنینی ئاوساوی فڕێبدات.
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دڵم دەشەلێت و ژیانم لە پڕمەی گریان دەدات
الی چەپی سنگم تەنیایە و بیری دەستە ڕاستم دەكات
خەم بە دەموچاومدا دێتە خوارەوە و
قاچم ،پڕ پڕ دەبێت لە سێبەری سەرم.

شیعر

6

مردنەكان ناچنە نێو مردنی یەكترییەوە
لە دەرەوە دەوەستن و چاو بە ژوورەوەدا دەگێڕن
سەیری گۆڕی یەكتری دەكەن و
قسەی زۆر ،بە زمانی دڵ دەكەن و
گوێ ،گوێی لێنییە
نەرمایی زمان نالێسنەوە ،تا وشەكان هەناسە وەربگرن،
تا جلوبەرگەكان یەكتری ببینن و
ئازادی بۆ یەكتری لە پەرداخ بكەن.
79

با تەنیایی نەمان بینێت
ئەم هەموو خۆڵەم پێخڕناكرێتەوە و
ناتوانم جارێكی تر،
دەنگی گوللـەكان نزم بكەمەوە.
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دەزانم مردن ئاوی بەكارهاتووی ژیانە
ئەو ژیانەی دەرگە بە كراوەیی جێدەهێڵێت و
خەمی كەمی تەمەن،
نابێتە هۆی ،بیركردنەوە لە سستی.
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بە دەستی ڕاستەت فنجانێك قاوەم لێوەربگرە
قاوەیەك وەك لیمۆ ترش و
وەك دڵی پەنجەرە كراوە
با ژیان هەرزان نەبێت و مردن كونی تێنەكەوێت.

شیعر

10

كۆتایی خەمبارە و ناتوانێت بەسەرەتا بگاتەوە و
سەرەتا ،لەپێكردنی گۆرەوییە
سەرەتا ،وێنەیەكە بە بەجێهێشتن ڕەش دەبێتەوە
سەرەتا ،گۆرانییەكە بە یەك ماڵئاوایی كۆتایی دێت و
كۆتایی ،كۆتایی دێت.

11
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مردن ،مێزی نانخواردنی ژیان نییە
مردن ،بەژنی بەو شێوەیەش بڵند نییە
مردن زەرفێكە،
بە زبڵ ،یان پێكەنین،
هەر دەبێت پڕی بكەیتەوە.
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ژیان ڕووناكە ،بەاڵم زۆریش ڕووناك نییە
ڕووناكی دەستێكە،
بۆ ڕووناككردنی تاریكی
تاریكیی چاڵێكە ،مرۆڤە ڕووناكەكان نایبینن و
ژیان ڕووناكییەكی هەمیشەیییە.
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ئەم كۆاڵنە ،كۆاڵن نییە
لەوسەری داخراوە
تێپەڕبوون لێی ،واتە نەگەڕانەوە
نەگەڕانەوە گرێیەك نییە بكرێتەوە و
دووبارە پێیدا تێپەڕ بیت و
پێتخۆش بێت چایەكی زیاتر بخۆیتەوە.

شیعر

14

مردم و زوو زیندوو بوومەوە
زیندوو بوومەوە و
من ،مردنم لە بازاڕ نەكڕیبوو
مردنم بە ئازاری ڕۆژە سەختەكان گەورە كردووە
مردنی نێو قتوو ناتوانێت بمكوژێت و
ژیانم بخاتە زەرفی كەوتنەوە.
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