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كلیلی ئاڵتوون

نەوزاد ڕەفعەت

ئەمشەو شەوی هارمۆنیای دەنگ و ڕەنگانە
شەوی حیلەحیلی هەور و سەرخۆشیی چڵەدارانە

كزەبا كەروێشكەی دەغڵی )دەربەند(م بیردەخاتەوە
بارانیش ئاسمانی چۆمان
ئای! دااڵشی پێدا فڕی

ئای! چەندمان بۆمبا لێ باری
لەم شەقامەی تابلۆكەوە

شەوقی گڵۆپی شەوبێدار دەمباتەوە چیای سەكران
ترووسكە ترووسكی ئاوری شەوبەكێوی شوانان دەتگوت
فەنەرن لە دوور ڕا دیارن:

))بەفر دنیا دادەپۆشێ
بەفر ناهێڵێ بچمەوە ئەو شوێنانەی بیرمان دەكەن
ئەو شوێنانەی پووشووی یەكەم هێالنەمان لێ هێناون

ئەو شوێنانەی دەمێكە خۆر لێی نەداون
ئەو شوێنانەی سەرمایانە

وەك ئاگری شەوانی شوانانی قەدپاڵ..((
)دەقە جگەرگۆشەكانم(

كانیی ئەندێشە و ئاوێنەی هەست و نەستن
چریكەی بلوێری مەستن

ڕوونی و لێخنیی زێی ژیان
ڕەنگدانەوەی گینگڵ و سووتان و ڕوئیان
كرێتە كرێت یەك ڕستەش وەك مامزان

وەك بێچووە بازی سەر كەپكان ڕاوبكرێ
وەك گەوهەر و دوڕی بێ خودان بدزرێ

هی ء هی ء هی ء هی ء )1(

بەم شەوە سارد و بارانە
بە دەم كۆكردنەوەی هێسكی خەونە خوراوەكانەوە

)دەقی مانادار لە ڕستە و قسەی بێ مانا ناخوڵقێ(
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دەبینم وا چەتر بە دەستێكی تەنیا بلەز دەڕوا
بەو پاڵتۆیە ئاڵ ئاڵەوە

دەڵێی )الرا(ی شۆخوشەنگە بۆ ژوانی )باستراك( 
دەچێ

لە شاژنی ئاسكان دەچێ
تەلیسمی دەریای مەرجانە ڕام دەكێشێ بۆ
ق
وو
ڵ
ا

یی
دەچێتەوە ماڵێكی چۆڵ، یا ئاوەدان؟

دەچێتە سەماخانەیێ.. كافتریایێ، یا كۆنسێرتێ
یا بەرەو ژوانی دەزگیران؟

لەسەر زەوی بۆی دەگەڕام
لە ئاسمانەوە بە زەمبیل بۆم دابەزی

ئاوڕم لێ بداتەوە دەشكێن كۆتی شەرم و زمان
بزەی بێتێ فڵچەی پەیڤم پۆرترێتێكی دەكێشێ

)قەرەنی جەمیل( چاویلكەی بۆ دابگرێ
)عەباس عەبدوڵاڵ یووسف(یش فیكەی سەرسامی بكێشێ

هەتا دەقێ بنیاد دەنێم
گیان دەدەم و دەژیمەوە

تا شێوە و مۆسیقای جووتێ هەڵدەبژێرم
بەرد شەق دەبا

بۆیە غەمی ئەو دۆتە گەمارۆی داوم
لەژێرەوە قرژاڵە، یا سوورەماسی؟!

ماسكپۆشە، یا كارێزێكی پاك و ڕوون؟!
حەزم لێیە حەز حەز حەز حەز لە خۆم بچێ

ستران و دەقی جوان بچڕین
گوێ بۆ چرپەچرپی باران

هی ئەستێران ڕابدێرین
لە بەهای فیلمان تێبگا

بە ڕۆژ هەتاوانە و شەویش مانگی چواردانە لێم هەڵبێ

ئێستا ئێرە پڕ ژوانگەیە و
ئاماژەی دۆستان زوو دەگا

گەردانەكەی خاچ بێ، یا ئەستێرەی شەش سووچ
تەوتەم.. ناراڤهار، یا گیتار گوێ نادەمێ

دیواری چوارەم زوو دەڕمێ
))لە كەیەوە بەدوامەوەی؟!

وەرە ژێر چەترەكە تەڕبووی!((
چواردە ساڵە چاوەڕێتم
چاوەڕوانی زەنگی پێتم

چواردە ساڵ الڵی و بێنازی
غاردان غار.. بەدوای كاڵوی بابردوودا

دەشێ ئەمشەو پێكڕا بژین؟
بەدەم نۆشی فڕێكەوە پێ بكەنین

تاوێ فرمێسكیش بڕێژین؟
دەشێ ئەم )بەلەمە مەست( و سەرگەردانە
لە بن )مەنار()2(ی سۆزتدا لەنگەر بگرێ؟

ڕۆژگار گورگە ئەوەی دەیبا نایداتەوە

پێچەوانەی چامەی بەتاڵ
برووسكەیێ بیر دەكاتە ڕۆژی ڕۆشن:

)ئەوەتا ئەوەی یەكەم جار تێی گەیشتم
زەمان زایەڵەی تەورێكە لە دارستان)٣( ((

تەور سەری ترۆتسكی و
خوێن ناڵە و قرچەی ئێسقانی

)چاڵی جەرگی پیرێژن()4(م بیردەخاتەوە
هەن بەڕێوە.. هەشن بەپێوە مۆمانە كوژانەوە

ئۆف! واهیمە چەندت زوقم و سەهۆڵبەندان
لەچاودا كردە مێرغوزار!

چەندت ژاراو كردە شەراب!
چەندت سەراب گۆڕی بەگۆل!
گوڵی خەونت كردەوە خۆڵ!

كەی خوڕەی جۆگەی هەنگوینی مزگێنی دێ؟
خۆری شیرین لە ڕۆژگاری تاڵدا هەڵدێ؟
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خۆشی بوێم و بیناسم
دەرگا و

پەنجەرە و
دیوار و

دەست و چاوی ڕادەمووسم
بۆ كوێ دەچێ؟

وا كەفی خوێنم هەڵدەچێ
پەروانە چی لە چراغ بشارێتەوە

گڕكانی ناخ هەڵدەڕێژم:
نەمانزانی ئەو قۆچانەی لە دوور دیارن
هی ئاسكانن، یا هی دێوان

ئەو مەالنەی دەمەو بوولێڵ خولیان دەخوارد
پەڕەسێلكەی پیرۆزن، یا بارانبڕەن

بە بەردەكانی پەرستگەی میهر و وەفا
پەرستگەی پڕ نزا و بخوور
پەیكەر نا بتیان داتاشی

زیخ و چەو لەبەردەم هەسپی مێژووی مێرخاسان دانران
بزمار ماون لە لەپ و پێی خاكی بێ گوناح بکوترێن؟

چەند ساڵی دی لێوی بە خوێن دەلێسنەوە؟
جێبهێڵن قوڕگی خۆشخوێنی گوڵپەروەر

با بێ ترس بچڕنەوە
بڕۆنەوە چەقچەقۆكەی نازانم
بە چ دزێویی بچوێنم

تا پەریزاد لە تاو دۆزەخ ڕێی دەریالووش نەگرنەوە
ژیان ژیان ڕاكێشانی گالیسكەی بەردی تەمەن

نمە شەونم.. هەڵزنینە بە كێوی ژان

ماری ترامێ تێپەڕی و شاردییەوە
دووركەوتەوە.. بە ئاستەم لێمەوە دیارە

دوورە دەیگەمێ و نایگەمێ
دیواری چوارەم هەر دەڕمێ و
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1 - پێكەنینی پاڵەوانەكانی )دەستۆیڤسكی(یە.
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4 - ناوونیشانی چیڕۆكێكی )حسەین عارف(ـە.
)*( لــەم دەقــەدا هــەردوو تەكنیكــی مۆنۆلــۆگ و 

بەكارهێنــاوە. )تەداعــی(م 
)**( ئیحای تابلۆیەكی بیانییە.


