هۆنراوەی تۆماس ت انست ۆمر Tomas
Tranströ mer
ڕەحمان سۆفی له سو دييهوە کردويه به کوردی
پ شهکی
له کات کدا که خهريکی وەرگ انی هۆنراوەکانی تۆماس ت انست ۆمر بووم ،پ وە بووم ههردەم
کاری وەرگانهکهم تهواو کرد؛ پ ناسه ک دەربارەی خودی خۆيهوە بنووسم .به م داخهکهم
فريا نهکهوتم شتک بنووسم ،مهرگ بهربينگی پ گرت .کات ک له شآشهی »ت ڤ «ههوا م
بيست که تۆماس ترانستڕۆمر بۆ يهکجاری چاوی ل کناوە ،بۆ ئاگاداری ئهم چهن د ەم
نووسی و له بهرﻻپهڕەی فهيسبووک دامنا.
»به داخکی گرانهوە تۆماس ت انست ۆمر ڕۆژی پ نج شهممه  ٢٦مانگی مارسی  ٢٠١٥له
تهمهنی  ٨٣دا ما وايی له ژيان و دنيای ئهدەبيان کرد«
ديسان لهبهر سهرقا ی خۆم و تهنگ و چه همهی ژيانی ئاسايی نهمپهرژاوە دەربارەی بنووسم.
تا واهات که ئ وارەيهک مامۆستا يونس ڕەزايی کورته پهيام کی له سهر فهيسبووک بۆ دانا
بووم و ئهم داواکارييهی نووسی بوو
»نهشرييهيهک ليره دهردەچ به تهمام دوو له وهرگ راوەکانتی ت دا چاپ کهم .ئهگهر
نووسينکی کورتيش ب له بارهی ترانستۆمرهوه زۆر باش دەب «
به پ ی به نی خۆم و داواکهی مامۆستا يونسی ڕەزايی ئهم کورته نووسراوەيه دەربارەی
هۆنهر ،نووسهر و وەرگ ی سو دی »ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر« »براوەی خه ﺗی نۆبﻞ«
دەن رمه خزمهت خو نهری کورد زمان.
 «٢٠١٥ - ١٩٣١» Tomas Tranströmerبهرههم و کۆرپهی خۆشهويستی باخچهی
ژيانی هاوبهشی  «١٩٧٧–١٩٠١» tranströmer Göstaو Helmy Westerberg
» «١٩٦٩–١٨٩٨بوو .دايک و باوکی تۆماس به خۆشهويستی و حهز و ڕەزامهندی خۆيان،
زەماوەند دەکهن .کهچی پ کهوە هه ناکهن ،به ناچار ل ک جيا دەبنهوە .دوای جيا بوونهوە و
ل ک داب انی دايک و باب ،تۆماس خۆی دەنووس  :به هه کهوت باوکی خۆی دەبين  .با
ئهوەش ب ين که ههم ما باتی باوان و ههم خانهوادەی خا وانی ،تۆماس ههر دووﻻيان سهر به
چنينی وردە بۆرژوازی نيشتهجی شاری گهور و پايتهختی سو د ،ستۆکهولم بوون.
باوکی تۆماس يانی يوستا ،وەک دە ن ،بيرمهندی سهردەمی خۆی و ڕۆژنامهنووس بووە .بۆ
نمونه ئهم گۆڤاراە و ههفتهنامهيه به ناوی ستۆکهۆلم ژۆرنال » veckojournalen i
 «Stockholmههروەها گۆڤاری وەرزی به ناوی وەرزنامهی ههوای ئازاد » Friluft
 «tidskriftenله ژ ر چاوەدری ئهودا دەرچوون و ب و بوونهتهوە.
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دايکی تۆماس ت انست ۆمر مامۆستای قوتابخانه بووە .به مووچهی مامۆستايهتی ژيانی خۆی
و تۆماسی دابين کردووە .تۆماس خۆی نووسيويه که دايکی له ستۆکهۆلم  Stockholmله
گهڕەکی ئۆسترمالم  Östermalmله با هخانهيکدا نهۆمی پهنجمی بهکرێ گرتووە و لهگهڵ
تۆماس ت دا حهساونهتهوە .به م هاوينان بۆ پشوودان و حهسانهوە چوونهتهوە ما ی باوکی
دايکی تۆماس ،باوەگهورەی تۆماس يانی کارل ه لمر و ستبری Carl Helmer
 ،westerbergوەک دە ن دەرياوانکی ل هاتوو بووە ،پاپۆڕ و گهلهگهمی به فهرمانی ئهو له
لهنگهرگهکانی ستۆکهۆلم هاتوچۆيان کردووە .کارل له دوورگهگهلی نزيکی ستۆکهۆلم ،له
دوورگهی رونمارئۆێ » «Runmaröنيشتهج بووە .وەکوو دە ن بيری مندا ی تيژە .له
هۆنراوەکانی تۆماس ت انست ۆمردا ،بيرەوەری ئهو دوورگهيه به ڕوونی ڕەنگ ئهداتهوە.
دوورگه ،دەريا ،پاپۆڕ ،گهلهگهمی ،ماسی ،ماسيخۆرە ،پهپووله و سيسرک له زۆربهی
هۆنراوەکانيدا ڕەنگی داوەتهوە .به خو ندنهوەی نووسراوەکانی خۆی ،و ئهوەی که کهسانی
دەی له سهريان نووسيوە ،ئاشکرا ،بۆمان دەردەکهوێ که تۆماس ههر له مندا يهوە خوليای
زانست و هونهر بووە .وەک خۆی نووسيويهتی هاوينان که بۆ پشووی هاوين چوونهتهوە
دووگهی روونمارئۆ » «Runmaröله ن و گژوگيادا دەگهڕام و گهناوەرم » «insectaڕاو
دەکرد .به تايبهت پهپووله و سيسرکم دەگرت و دەمکی درژ چاوم ت دەبرين و دەم خو ندنهوە.
پهپووله جوانی سروشتی نيشان دام و سيسرکيش موزيکی ف ر کردم.
تۆماس  ٦ - ٥سا نه دەب که دەين رنه خو ندنگهی گهلی  folkskolaهه بهته بهرلهوەی
بين رنه خو ندنگه دايکی له ما هوە ئهلف و ب و خو ندنهوە و نووسينی ف رکرد بوو .دوای
دەورەی سهرەتايی ،دەيگو زنهوە بۆ خو ندنگهی  Realskolaيانی مهدرەسهی ڕانمايی.
دوای تهواو کردنی ئهو خولهش دەچ ته خو ندنگهی پلهی با تر ،يانی دەبيرەستانی
ﻻتين (Södra Latins Läroverkبه سهرکهوتوويی دەبيرستان تهواو دەکا و ديپلۆم
وەردەگرێ .تۆماس له تهمهنی  ١٩سا يدا له زانستگهی ستۆکهۆلم Stockholms
 Universitetله بهشی ئهدەبيات و زمانی ﻻتين وەردەگيرێ .ئهو بهشهش تهواو دەکا و
هاوکات له بهشی دەرونناسی ،کارنامهی خو ندنی ئاکادەمی وەردەگرێ .له زانستگهی
ستۆکهۆلم له بهشی ل کۆ ينهوەی دەرونناسی دادەمهزرێ .ههر لهو سا هشدا لهگهڵ مۆنيکا
بﻼد  Monica baldhزەماوەند دەکن .بهرههمی ژيانی هاوبهشی تۆماس و مۆنيکا ،دوو
کچن .کچه گهورەکهيان ئ ما  Emmaئ ستا وەکوو کارزانی مووزيک و گۆرانيب ژی
ئۆرک سترا چاﻻکی هونهرەييه .کچه چکۆلهکهشی ناويی پاولينا  Paulinaيه ،و خهريکی
کاری هونهرييه.
تۆماس ت انست ۆمر له سا ی  ١٩٦٠تهوە له بهنديخانه ،وەکوو ڕاوژکاری دووبارە
پهروەردەی ﻻوانی نهگونجاو خزمهت دەکا .له سا ی  ١٩٨٠تاوە له بهڕ وەبهرايهتی ئيدارەی
کار کاردەکا .به م ،وەکوو دە ن کهس نازانی له ماوەی ژيانيدا چی د ته ڕ ی و چی بهسهر
د ی ،تۆماس له سا ی  ١٩٩٠دا تووشی سهکتهی مشکی يان خو ن ژی مشکی دەب  .له دوای
ئهوە ،کهنهفت دەکهوێ و گرفتاری زمان پهر شانی دەب  .تا ئهو ڕادەيه که له زمان دەکهوێ.
ﭼاﻻکی ئهدەبی
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کاری هۆنهری تۆماس ت انست ۆمر له سا ی  ١٩٥٤رەوە به جيدی دەسپ دەکا .ههوە ين
دەفتهری هۆنراوەی به ناوی حهڤدە هۆنراوە » «17 Dikterچاپ و ب و دەب تهوە .ب و
بوونهوەی ئهم کت به دەب ته ج گای سهرنجی نووسهران ،هۆنهران و ڕەخنهگرانی ئهدەبی.
ڕەخنهی له سهر دەنووسرێ و سهنگ و سووک دەکرێ .دواين هۆنراوەشی به ناوی »مهته ی
مهزن« له سا ی  ٢٠٠٤دا دەگاته دەستی هۆنهر دۆستان .بهو کهنهفتييهش واز له هۆنراوە
نووسين ناه ن  ،به م به نووسينی هايکۆ ،که کورت و پوختهيه د ی خۆی ڕازی دەکا.
هه بهته له ن وان چاپ و ب و بوونهوەی ئهو دوو کت بهدا دەيان کۆپله کۆهۆنراوە و کت بی
ديکهی چاپ و ب و کراوەتهوە .تا ئ ستا سهرجهم  ١٤کت بی کۆهۆنراوە و پهخشانهکانی به
ش وە کی ڕ کوپ ک بهم ناونيشانه  samlade dikter och prosaچاپ و ب و بووەتهوە.
ديارە ههر لهو سا نهی چاﻻکی ئهدەبيدا ،هۆنراوەی هۆنهرانی نوێ خوازی جيهانی دەکاته
سو دی .بۆ نموونه ڕۆبرت بﻼی ) (Robrt Blyهۆنهری ئهمريکايی که پهيوەندی
دۆستانهيان پ کهوە ههبووە .ديارە ڕۆبرت بﻼیش هۆنراوەی تۆماسی وەرگ اوەته سهر
زمانی ئينگليسی ئهمريکايی
ﺗايبهﺗمهندی هۆنراوەی ﺗۆﻣاس
تۆماس تڕانستڕۆمر يهک که له هۆنهرە نو خواز و مۆد نهکانی سو د و جيهانی له سهدەی
بيستهمدا .تايبهتمهندی هۆنراوەی تۆماس لهوەدايه که ئهو سهبک يان ستايلی تايبهت و
سهربهخۆی ،خۆيی ههيه .هۆنراوەی تۆماس ،به ڕوا هت ساکار دەنه بهرچاو .کهچی ئهگهر
وردبينهوە لهگهڵ چهن ﻻيهنه بوونی هۆنراوەکان ئاشنا دەبين .يان وەکوو ڕەخنهگران دە ن
هۆنراوەی تۆماس نهه نيکی سادە و سروشتی ،له ن وەرۆکی خويدا شاردوەتهوە .کهچی
پهيامکی پ يه که له ناخی خو نهردا جگير دەب  .تۆماس گوێ ناداته ک ش و سهروای هۆنراوە.
ئهو هۆنراوەی تﻐزەلی وەﻻ دەن  .ن وەرۆکی هۆنراوەکانی ئهوەيه که له ڕ گای به کارگيری
م تافۆڕەوە ،پهيوەندی نوان دنيای دەروونی مرۆڤ لهگهڵ دنيای دەرەوەيی پ کد ن  .ڕەنگه
ئهزموونی کاری تۆماس وەکوو دەرونناس ،بووب تهی هۆی ئهوە ،دە هوێ حهز و سۆزی
مرۆڤ بۆﻻی مرۆڤ خۆی ،و سروشتی و ئهشيا ڕادەک ش .
کات ک که خه تی نۆبليان دايه بهرپرسی بهشی ئهدەبی کوم تهی نۆبل پ تر ئ نگلوند Peter
 Englundئاوای ڕاگهياند»:ئهنگيزەی ئهوەی که خه تی ئهدەبی نۆبل دەدرێ به تۆماس
تڕانستۆمر ،ئهوەيه که تۆماس له هۆنراوەکانيدا به ش وە کی چ و وت کچ ژاو و ڕوون و
شهفاف ،ڕوانگه کی نوێ لهپش چاوی ئ مه نيشان ئهدا بۆ بينينی ڕاستی ژيان«
ﺗۆﻣاس و ﻣوزيک
وەکوو دە ن تۆماس ههر له مندا ييهوە خوليای مووزيکی له سهردا بووە .کا کا ی موزيکی
له دەروونيدا ههبووە .ديارە دەچته ف رگهی مووزيک و ههو ی ف ربوونی داوە .تۆماس
پيانيست کی ل زان و ل هاتوو بوو .دوای ئهوەی که کهنهفتيش دەب و دەستی ڕاستی له کار
دەکهوێ .کهچی به چپ دەستيش پيانۆ ل دەدا .له شهوی جهژنی نۆب لدا ،به تهنيا دەستی چﭗ
پيانۆنهوازيکی به ڕێ وج ی کرد .زۆريهک له ئاههنگسازەکانی خۆيی و دەرەوەيی لهسهر
هۆنراوەی تۆماس ئاههنگی مووزيکی کﻼسيک و جازيان داناوە .ههر له سا ی  ٢٠١١دا
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که خه تی نۆب لی پ دەبهخشرێ .ئهندامهتی شانازی کۆڕی مووزيکی ئاکادميای
پاشايهتیشی پ دەدرێ .ئهنگيزەی به ئهندام کردنی تۆماس ئهوە بووە که کهمتر هۆنهر کی
هاوسهردەم توانيويهتی هاودەنگی و خزمايهتی هۆنراوە و مووزيک بهو ش وەويه له يهکدی
نزيک بکاتهوە .تۆماس دەيان خه تی ئهدەبی و هونهری و چاﻻکی مووزيکی خه ت کراوە،
له ههمووشيان گرينگتر و با تر خه تی ئهدەبی نۆب له که تۆماسی کردوەته کهسايهت کی
جيهانی.
ئهنگيزەی من چی بوو که هۆنراوەکانی تۆماس ت انسترۆمر بهکهم به کوردی؟ ئ وارەی
 ١٠مانگی د سامبر  ٢٠١١ڕوو له شاشهی »ت ڤ « دانيشتبووم و به کانا هکاندا گهڕام
تاکهوتم بهسهر کانا ی يهکی ت ڤ سو دا ،تهماشام دەکرد ،پرۆگراڕم دابهشکردنی خه تی
نۆب لی ئهدەبياتی نيشان ئهدا .ئهو کهسانهی کهوا بانگ دەکران بۆ ئهوەی که خه تهکيان له
دەستی شای سو د کاڕل گوستاوی  «Carl XVI Gustaf» ١٦وەرگرن له خزمهت شادا
قهف کی تهواو دەچهمانهوە .نۆبهی تۆماس تڕانستڕۆمر هات .پ م سهير بوو که شای سو د
قهفک بۆﻻی ئهو چهماوە .مداليا و نهقشو نهی ئا ف د نۆب لی دا دەست تۆماس و ماچی کرد.
بهب ئهوەی بهخۆم بزانم شادمانييکی له ڕادە بهدەر له گيانمدا شهپۆلی دا .چوومه ما ی
ئهند شهوە ،لهگهڵ زەينی خۆم ڕاوژم کرد .من زۆر جار له ڕۆژنامه و گۆڤاری ئهدەبی
سو دی دا هۆنراوەی تۆماس تڕانسترۆمرم خو ندبووەوە .به م ئهنگيزەم نهبوو که
هۆنراوەکانی وەرگ مه سهر زمانی کوردی .کهچی ئهو سههنهيهی ئهو ئ وارەيه بووە
ئهنگيزە .بهڕاستی تهواو ههژاندمی .بۆ بهيانی چوومه کت بفرۆشی و سهرجهم کت به چاپ
کراوەکانی تۆماس تڕانستڕۆمرم کڕی .ئ ستا ئ واران و شهوانه ،دوای کار و ئهرکی ڕۆژانه،
له گۆشهيکی وەتاقهکهمدا دادەنيشم ئههۆن و له سهرخۆ هۆنراوەکان دەخو نهوە .ههر
هۆنراوەيکم بهد ب و گيانم بههژ ن دياری دەکهم .دوايه دەگهڕمهوە سهری ،له زەينمدا
ههﻻجی دەکهم و دەيهنمه سهر کاغهز .جا ،چی ل دەکهوتهوە ،ئاکامی چۆن دەب با خو نهر
خۆی سهر پشک ب  .تا ئ ستا ،پ مکراوە کۆپله کی هه بژاردە له هۆنراوەکانی ڕاسته وخۆ له
سو دييهوە وەرگ مه سهر زمانی کوردی .جا ،خو نهر يان ڕەخنهگری کورد زمان چۆنی
ت دەگهن و چۆنی ل کدەدەنهوە ديارە که خۆيان سهرپشکن.
تۆماس تڕانستڕۆمر خۆی ڕای وايه که هۆنراوە له وەرگ اندا دەدۆڕني  .چونکه
کهرەسهی سهرەکی هۆنراوە زمانه .ههر زمان کيش تايبهتمهندی خۆی له فهرههنگی خۆی
وەردەگرێ .هۆنراوە له زمانکهوە ڕاگو زان بۆ زمانکی ديکه ،هۆنراوە کی نوێ يان مهتنکی
نوێ پ کد ن  .هونهری وەرگ لهوەدايه که له ڕەسهنايهتی زمانی زگماکی دوور نهکهوتهوە.
هۆنراوە وەرگ ان ههر ئهوە نييه که له زمان کهوە ڕاگو زرێ ،به کوو ئهوەيه که به فۆڕم
و زمان کی ديکه ن وەرۆکی بهخر ته بهر چاوی خو نهری زمانی مهبهست.هيوادارم که
توانيب تم ئهم ئهرکه گرانهم به جوانی به ئهنجام گهياندب  .جا ،با بزانين هۆنراوەکان خۆيان
چۆن دەدو ن.
ئهو زانياريانهی که له بارەی تۆماس ت انستڕۆمرەوە ،ل رەدا نووسراوە له سهرچاوی
نووسراوەکانی تۆماس خۆی و ئهوەی کهسانی دەيکه نووسيويانه وەگيراوە.
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هه بژادە ك له حهڤدە هۆنراوە

 -١پ شهکی
له خهون ڕاپهڕين،
وەک بازدانی چهترباز که،
ڕزگار ،له گ ژوخولی ههناسه ب .
گهڕۆک بهرەو بهيان کی سهوز دادەگهڕێ.
شتگهل ب سهيان ل هه دەست .
پياو لهپلهی چهکاوەکی لهرزۆک،
لهنهزمی بهه زی ڕيشهی دار،
له گ ۆپی چهرخانی ژ رزەوی،
گو ی دەزرينگه تهوە.
کهچی گهڕۆک له سهر زەوی،
له جهرەيانی ﻻفاوی گهرمهس ريدا،
له سهوزە نيدا،
به با ی ئاوا هوە له ترۆکدا و ستاوە،
و گو ی داوەته ڕيتمی پۆمپخانهی ناديار.
پياو بهرەو هاوين نووقم دەب
و لهزارکی گ کانی سهرساماوە،
له چا گهی سهوزه ش داری تهمهنهوە،
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لهرزۆک ،لهژ ر پ شنگی ڕۆژدا ڕۆدەچ .
بهولهونه ،له چاوتروکان کدا
کۆچی ئهستۆنی دەب تهوە.
هه ۆی دەريايی باڵ ئاوا ه،
بۆ حهسانهوە بهسهر ل شاوەوە
له وەنهوزی چاخی ب ۆنزوە،
دەنگی پاونکراو،
بهسهر دەريای ب بنهوە هه واسراوە.
له دەسپ کی ڕۆژدا،
هۆشياری دەتوانی دنيا گيرب
مينا دەست ک که بهردی گهرمی خۆر بگوش .
ڕ بوار ،له ژ ر شۆڕەبيدا و ستاوه
ئايا دەب دوای ت کشانی گ ژەوەی مهرگ،
ڕووناک کی بهتوژم بهڕوودا بکر تهو؟
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 - ٢ﺗۆفان
ل رە ،له پ ش قه يکی سهوز ڕەشدا
له ههمبهر دەريای س پتهمبردا
له پ کدا ،گهڕۆک تووشی پيرەداربهڕو ک دەب
داربهڕوو چهشنی که هک وی به بهرد بوو
بهتاجی بهرز و برينی سهريهوە
باکوور تۆفانی ،و
وەرزی پ گهيشتنی ترشه گ وژە
هۆشيار زرمهی پۆله ئهست رە دەبيس
که له تاريکيدا،
بهسهر پۆپهی داربهڕوودا بهردەبنهوە.
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 - ٣ئ وارە  -بهيانی
تيرەگی مانگ پواوە
بادەوەش چرچ و لۆچ بووە
مانگی خنکاو لهسهر ئاو دەلهر تهوە.
تهخته سهکۆی چوارگۆشه،
قورس و ڕەش هه گهڕاوە
پهتی بهستنهوەش له تاريکيدا دەڕزێ
له دەرێ له سهر پليکانهکان،
لهسهر پهرژينی بهردە بۆری دەريا
کازيوە خۆدەکوت  ،و خۆدەکوت
ڕۆژ له نزيکی دنيا پ شنگ داوێ
خواگهلی نيوە خنکاوی هاوين
له دووکه ی دەريادا ب مانا دەگهڕ ن.
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 - ٤بۆڕ ﻣووزيکی خاوەژێ

له مهودای ئههۆنی سووڕانهوەی سهقر کدا،
دەريای خرۆشان دەگهوزێ بۆ ڕۆشنای.
کهف دەپ م ن بۆ کهڕانه و کو رانه،
ههوساری بهقهوزە بووی خۆی دەجوێ
تاريکی زەوی داپۆشيوە
شهمشهمهکو رە ر باز دياری دەکهن
سهقرەکه دەو ست و دەب ته ئهست رە
دەريای خرۆشان بهرەو پ ش دەگهوزێ.
و کهف دەپ م ن بۆ کهڕانه
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 - ٥چيرۆکی گهمييهوان

ڕۆژانی وشکهزستانی ئهوتۆ ههيه
ئهودەم داو ن چيا خزمی دەريايه
گرمۆ ه داپۆشراو بهرگی بۆزی بهفرەوە،
خول کی کورتی ﻻژوەردی،
و ساتگهلی در ژ لهگهڵ شهپۆل،
وەکوو پشيلهک وی ڕەنگپهڕيو
له ڕۆخی خيزە نی،
ب هودە له ج پ دەگهڕێ
له ڕۆژ کی ئهوتۆدا
گهلهگهمی نوقم بووش،
له دەريا دەردەکهون و
به دوای خاوەنهکانياندا دەگهڕ ن.
خ ويش له جاڕخانهی شاردا داماون
مهلهوانگهلی خنکاويش
باريکتر له دووکه ی سهبيله،
با دەيانه ن بۆ وشکانی
له باکوور ،پشيلهک وی واقيعی
و پهنجهتيژ ،به چاوی پ خولياوە،
»له باکوور ،ئهوج يه که ڕۆژ،
ههم بهشهو ههم بهڕۆژ
له کانی ژ رزەويدا دەژی
12
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لهوێ تهنيا ئهوەی زيندووماوە،
بۆيههيه له تهنيشت تريفهی باکووردانيش
و گو بداته مووزيکی سههۆ بهستهکان«
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 - ٦ڕاﻣان کی ﺗووڕە

تۆفان ه ز به با ی ئاش دەبهخش
که ک ويانه له تاريکی شهودا بگهڕێ
و پووچی بهاڕێ
تۆش به ههمان قانون ب دار ڕادەگير ی
ﻻمپای کزی بهرچاوت ژ رزگی قهشهی بۆرە
بيرەوەريکی تهماوی،
بۆ قوو يی دەريا نوقم دەب
و لهوی ،دەب ته پهيکهر کی نامۆ
قهوزەی سهوز گۆچانی دەستی تۆيه
ئهوکهسهی گهڕۆکی دەريا ب
ڕەقه توو دەگهڕ تهوە.
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 – ٧بهردەکان

بهردەکانی که ف ماندان،
سا يانی ڕوونه گو م ل يه بهربنهوە،
له دۆ هکهدا ،کردارە سهرل ش واوەکان،
له چاوتروکان کدا به ههرا و هوريا
له پۆپهی ئهم دارەوە بۆ پۆپهی ئهودار دەخز ن.
ب دەنگ لهههوای ناسکتر له ههنووکه
وەکوو پۆلی پهرەستو،
لهترۆپکی ئهم چياوە،
بۆ ترۆپکی ئهوچيا هه دەف ن،
سنووری دەستکرد دەبهز نن
تا دەگهنه ئهوپهڕی پ دەشتی بهرين
لهوێ ،کردارەکانمان له سهرمان دەکهون
وەک ڕۆژ ڕوونه ،له بهرانبهر
هيچ کهس ،ب جگه له خۆمان.
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 - ٨پهيوەندی
ب وانه ئهو دارە بۆزە،
ئاسمان له تو ک هکانييهوە
باريوەته خوارێ ،بۆ سهرزەوی.
کهنگ خاک خوارديهوە
تهنيا ئاسمانی ژاکاو ماوەتهوە.
فهزای دزراو له بۆريا ڕيشهگهلی
پ کهوە چنراو دەب ته سهوزئايی.
کورته چاوتروکانی ئازادی،
له دەرونی خۆمانهوە هه دەچ .
له خو نی خواژنی ئهفسانهوە
دەگهڕێ و بهرەو پ ش دەچ .
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 -٩بهيان و هاﺗن
مهلی ماسيخۆر ،کاپيتانی ههتاوە،
و لهسهر ئاو ،ڕ ی خۆی دەب ێ.
ئ شتا دنيا ،له زيندە خهودايه
وەکوو بهردی ههمهڕەنگ له ئاودا
ڕۆژ کی له پهسن نههاتوو
ڕۆژگهل ک  -وەکوو نيشانهی نووسينی
نهتهوەی »ئازت ک«
مووزيکه،
و من کهوتوومه داو،
له ههمبهر نيگاری گۆبلهن ک،
بهبا

بهرب ويهوە،

ش وەکاری چينی جووتيار و پا هيه.
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 - ١٠خوڕی کهپۆی گهﻣی
له خوڕەی کهپۆی گهميدا حهسانهوە ،ههيه
بهيانيکی زستانی پ دەحهس ن،
چۆن ئهم گۆی زەوييه دەگهوزن .
جهرەيانی ههوا له ناديارەوە،
خرمه خرم ديواری خانووەکه دەکوتی.
بزووتنهوەی بهسهرچوو،
له ڕەشما ی پشووداندا،
له تارمايی زستانهوە،
و ئهو سکانه شاراوەيه
له ئامرازی مووزيکی شاراودا
و پۆله مهلی کۆچهر،
چههچهههيان بهرزدەب تهوە.
وەکوو ئهوە وايه که،
له ژ ر داری »زيزفۆن«ی ب ندا و ستابی
گرمهی با ی دەيان ههزار حهشهڕە
به سهر سهرتهوە ب .
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 - ١١ڕۆژ و شهو ئاوەژوو

مرۆچهی دارستان ب جوو ه پاسهوانه،
له هيچهوە ،دەڕوان بۆ ن وهيچ
له تارمايی چ وچ ودا،
بهب ترپه پووچی دەبيسرێ
و ئهو ويزە ويزی شهوانهيه،
له قو يی دۆ ی باريکی هاويندا

دارکاژی دڕکاوی،
وەکوو عهقرەبهی کاتژم ر و ستاوە
مرۆچه له س بهری چيادا ئهدرەوش تهوە
ههراوهوريای مهل،
و سهرئهنجام واگۆنی ههور،
به ئارامی دەس به سووڕان دەکا.
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هه بژاردە له نهه نی لهڕ دا

 - ١٢خانووی سو دی
خانووی سو دی تهنيا کهوتون
جهنگه ی پهش وی کاژی ڕەش
و ها وی تريفهی مانگهشهو،
ل رەدا کۆخی ک گه ڕۆچووە
وا ،خۆيايه که گيانی ت دانهب .
کهنگ شهونمی بهيانی دابارێ،
پير ک ،به دەستی لهرزۆک،
پهنج رەکهی ئاوا ه دەکاتهوە
و کوندەبوو ک بهڕە دەکا.
له کهشوههوا کی ديکهدا
خانووی نو ساز و ستاون
و هه ماين ل هه دەست
پهپووله ،لهگر ی مهﻻفهی شۆراو ،و
به تهنافهوە گر دراو با هف ەيانه.
له ن وەڕاستی جهنگه ی وشکه تودا
لهوێ ،قالۆنچهی تو ک خۆر،
لهچاويلکهی شليهی داروە
پ ۆتۆکۆلی ت ک زانی دارستان دەخو ننهوە.
هاوين ،به بارانی قژهاور شميهوە،
يان تهنيا ههورە برووسکه ک
به سهر سهگ کهوە که دەوەڕێ!
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تۆوی چهکهرە ه ناو ،پاڵ بهخاکهوە دەن .
دەنگی تووڕە له سيمی تهلهفۆندا دەزڕێ
ن وچاوانی گرژ،
به تيژبا ی له ئاوچووە،
له سهرەوەی زەوی و زۆنگ.
خانوو له دوورگهی ڕووباردا
له سهر بنچينهی بهردچن هه چنراون
کاغهزی نهه نی دارستان دەسووت نن
باران له ئاسمانهوە بائهداتهوە
ڕووناکی لوولی ڕووبارە
خانوو له ل ژايدا پاسهوانی،
جووت گای يهختهکراون
بهر تاڤگهی سپيدەوە
پايز و پۆلی س روو،
گزينگی بهيانيان مات کردووە
مرۆڤ ناسروشتی دەجول نهوە
وەکوو شهوقی گ ۆپی شانۆ،
ل يانگهڕێ با بهبا ی شاردراوەوە
ب د هخورپه پ بحهس ن
که چۆن وزەی خوای زاڵ
له تاريکيدا پ چراوەتهوە
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 -١٣گۆرانی بانان
ئهو پياوە که بهگۆرانی بانان ب دربوو
بهيانی ،بارانی مانگی گو ن،
ه شتا شار خه وەته
وەکوو کۆخی ن و ج لهوڕ
شهقامهکانيش خامۆشن
و له ئاسمانی شين و سهوزدا
موتۆڕی ف ۆکه ک گهرمه گرميهتی،
پهنج رەش ئاوا هيه
خهونی ئهوکهسه،
که لهوێ خهوتووە ،شهفاف دەب .
خهوتوو ڕادەچ ک و ڕادەب ،
بهلۆقه دەکهوێ،
له کهرەسه ک دەگهڕێ
سهرنجی نزيک دەب بۆ ئاسمان.
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 - ١٤ﺗابلۆی کهشوههوا
دەريای خه هز وەر،
به با پشتی خۆيهوە له تراويلکهدا،
به ساردی بريقه ئهداتهوە.
هيچ نهماوە که له بير بم ن
پ شب ک ی پاپۆڕ ئاژووتن،
سهرگ ژە کی سپی به دواوەيه.
ڕۆژانی کارەبايی به سهر گوندەوە،
ههموو دەنگ گ بهئهسپايی هه دەف ن.
سهری سهگ ک به خهتی»هيرۆگليف«
نيگار کراوە لهههواد،
بهسهر باخی بهرما نهوە ديارە.
لهوێ ميوەی زەرد ،ف

له دار دەکهن،

ماوە به خۆيان ئهدەن که بهربنهوە
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 - ١٥نهه نی لهڕ دا
ڕۆشنايی ڕۆژ ڕوخساری کهس کی پ کا،
که خهوتبوو
خهوتوو خهون کهی هاروهاجتری بينی
کهچی بهخهبهر نههات!
تاريکی سهروچاوی پياو کی پ کا،
که له ن و کهسانی ديکهدا،
لهبهر تيشکی بزۆزی خۆرەتاو ،ڕۆيی.
له پ کدا ڕ ژنهی باران کی ڕەش داباری.
لهژوور کدا و ستا بووم،
ج ی ههموو چاوتروکان کی ت دا دەبووەوە
له يهک مووزەخانهی پهپووله،
بهولهونهش خۆرەتاو له جاران بهتهوژمتر بوو.
ئهوقه هم مووە ب سهبرانه دنيای نهخشاند.
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 - ١٦ڕ چکه  -ڕ ﻞ
کات دووی نيوەشهو ،مانگهشهو،
شهمهندەفهرەکه له ن وەڕاستی دەشتاييهکهدا و ستاوە.
له ڕونگه هکی ساردەوە،
بهب پرتهپرتی ڕۆشنای له شار کدا
که مرۆڤ چووبه ته خهون کی قوو هوە
ههرگيز له بيری نهم ن  ،که لهوێ بووە
ئهودەم به گهڕ تهوە ن و ژوورەکهی
و کات ک کهس ک،
تووشی نهخۆش ک بووب  ،ئهوندە قووڵ
ڕۆژەکانی بووب ته پۆل لهرينهوەی چهن خاڵ،
سارد له ڕوانگهيدا
شهمهندەفهر به تهواوی و ستاوە
سهعات دوو
»مانگهشهو بهتين ،چهن ئهست رە«
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 - ١٧خوايه بهزەييک
ژيانم له تاريکايدا،
جاربهجار چاوی هه ناوە
ههست ک وەک ئهوە که ئاپۆرەی خه ک،
موعجهزەئاسا بهشهقامهکاندا ڕاک ش
له ههمان کاتدا نهديار و ستاوم
وەک مندا ک که بهترسهوە خهو دە باتهوە
گو ايه ی ترپهی قورسی ،ههنگاوی د يهتی
دەم کی در ژ ،در ژ،
تا بهيانی تيشکی داو ته کلۆم،
و درگاکانی تاريکی دەکر نهوە.
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 - ١٨دوای ه رشی فی
ئهو کوڕە نهخۆشه،
چاو بهمۆلهق و ستاوە،
زمانی وەکوو شاخ ڕەق بووە.
پشت له تابلۆی جاڕەگهنمهکه ،دانيشتووە
برين پچی دەوری شهويلکهی،
دەيخاته بيری مۆميايی کردنهوە.
چاويلکهکانی ئهستوور،
وەکووهی مهلهوان
ههموو شت ک ب وە مه.
وەکوو زڕەی تهلهفۆن له تاريکيدا
کهچی تابلۆکهی پشتهوە،
ديمهن که ئههۆنی بهخش
لهگهڵ ئهوەشدا دانهو لی باهۆز کی ز ينه،
ئاسمانی شين و نهی گو هشينکهی
ههور کی ڕەوەک لهوێ،
بهسهر ف نکه شينايی ،زەردۆکهوە
چهن کراسی سپی ،چارۆکه پاپۆڕن.
درو نهوان هيچ س بهر ک ناهاو ژن.
پياو ک ،له جارەکهدا دوور و ستاوە.
و دەچ ب وان ته ئ رە
ک و کی پان سهروچاوی شاردووەتهوە.
27
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واخۆيا دەکا سهرنجی داب ته ئهو سيما ڕەشه،
لهم وەتاقهدا ،ڕەنگه بۆ يارمهتی.
ت بينی نهکراو،
تابلۆکه خهريکه ههراو دەب تهوە.
له پشت سهری نهخۆشهکهوە دەکر تهوە.
نووقم بوو ،بريسکهی دێ و دەکوت
ههر گو هگهنم ک داگيرساوە،
وەک ئهوەی که ئهو بهخهبهر ب ن .
پياوەکهی دی له جاڕەکهدا ئاماژە دەکا.
کابرا نزيک بووەتهوە ،کهچی کهس نايبين !

28

هۆنراوەی ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر

 - ١٩دوو د دار
ﻻمپاکه دەکووژ ننهوە،
پ ش ئهوەی خامۆش ب
مينا حهب ک له کاسهی تاريکدا بتو تهوە،
و دوايه هه چۆڕێ،
کوپه سپيهکای ئهدرەوشاوە.
ديواری هوت لهکه له تاريکيدا،
بهرەو ئاسمان بهرز دەب تهوە
بزۆزی د داری ئههۆن بووەتهوە
ئهوانيش له خهوی شيرين دان
کهچی نهه نی زەينيان يهک دەنگ ون
هاودەم ،دوو ڕەنگ ئاو تهی يهکدەبن
چهشنی کاغهزيکی تهڕە
له نگارک شی کوڕە قوتابييهکدا
تاريکی و ب دەنگی زا ن
شاريش ئههۆن ڕاکشاوە
له شهوەزەنگ و ب دەنگييه
لهپ شارەکه وەجوو ه کهوت
خانووەکان دەرکهوتن و
پهنج رەکان کوژاونهتهوە،
و نزيک لهيهکدی ،دۆشداماون.
ئاپۆرەی خه ک ک به سيمای ب ماناوە. . .

29

هۆنراوەی ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر

 - ٢٠دار و ئاسمان
دار ک له باران دا،
لهم دەوروبهرە دەگهڕێ
له ژ رههوری بۆز،
ول زمهی باراندا
بهپهله له ئ مه ت دەپهڕێ.
ديارە ک شهيهکی ههيه.
ئهوەيه له بارانهوە ژيان دەه ن
وەکوو ڕيشۆ ی له ن و باخی ميوەدا
کهنگ باران خۆشی دەکاتهوە
دارەکهش دەو ست
بهب بزوە ،له شهوانی ڕووناکدا
ڕاستهوخۆ تروسکه تروسکی دێ
چاوەڕوان وەک ئ مه ،بۆ چاول کنان ک
تا دانار دانار بهفر له فهزادا دەپشکوێ.
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 - ٢١ڕوخسار به ڕوخسار
له مانگی ڕ بهنداندا،
زيندوو ماوەکان ،کش و ماتبوون
با ندەکان به دڵ هه نهف ن،
و گيان وەکوو پاپۆڕ ک دەسوێ
تا لهسهکۆی و ستان لهنگهری بگرێ
دارەکان پشت ل رە و ستا بوون
قورسايی بهفر به ک ۆشی پواو دەپ ورێ
شو نپ له سهر تو ژا ه سههۆڵ کۆن بوو
زمان له ژ ر کهو ی دژباراندا تواوە
ڕۆژ ک شت ک هاته بهر پهنج رەکه
کارەکه پهکی کهوت.
سهرم هه نا ،ڕەنگهکان دەگهشانهوە
ههموو شت ک ڕووی خۆی وەرگ ا
ئهردەکه و من بۆ ﻻی يهک قه همبازمان دا

31

هۆنراوەی ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر

 - ٢٢زايه هی زەنگۆ ه
ڕيشۆ هکه به ئاوازی خۆی،
فووی له ئ سکی مردووکان دەکرد.
ئ مه لهژ ر دار کدا و ستا بووين
ههستمان کرد بوو،
ڕۆژگارنووقم ب و نووقم دە بوو
گۆڕستان و حهوشی خو ندنگه و ککهوتن
و له يهکدا بهرين بوونهوە
وەک دوو خوڕاو له دەريادا
زەنگی ناقۆسهکانی کليسا،
گهييه شلکهی با ی ف ۆکهی باسووڕە
»گﻼيدرە« ئهوانه ب دەنگ کی گهورەيان
له سهر زەوی بهج ه شت
ههنگاوی به ئهسپايی دار ک،
ههنگاوی به ئهسپايی دار ک،
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 - ٢٣به ن و دارستاندا
ئهو شو نه ،پ ی دە ن زۆنگی ياقوب
ژ رزەوی ڕۆژانی هاوينه
لهوێ ڕووناکی دەترش  ،و
دەب ته خواردنهوەيک ،که
تامی کۆنی و و رانی ئهدا.
د وی بهدفهڕ کهمينيان داناوە
چ ی يهکدی ڕاو ستاون
هيچ شت ک ناتوان دەربازب
ئهوسپيدارە ت کشکاوە لهوێ دڕزێ
وەک هه و ستی وشکه ديندار ک
له تهختی دارستانهوە سهردەکهوم
له ن و کۆلکهدارەو ڕووناکی دەردەکهوێ
باران به سهربانمدا دادەبارێ
من پلوسک کم بۆ کارت کردن
ههوای ل واری دارستان شلهت نه
کاژە ئهستوورەکان بهﻻدا کهوتو،
ڕەشداگهڕاو لمۆزيان له نهرمهخاکا
س بهرەکه به باران ت رئاو دەب .
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 - ٢٤خهزە وەری کاڵ
له ئا وگۆڕی خهزە وەردا
بهرگه بهرگنی ئهس  ،به با خه
ههنووکه ئاسمان ئهوندە خۆ هم شييه
ئهرد بۆی ههيه ڕووناکی پ ک ب ن
سهوزە م رگ شهرم ون،
لهگهڵ ک لگهی جاڕەجۆی نانبهخو ن هاوس ن

کاد ن ههيه ديوارەکانی سوورە
خاکی ژ ر ئاويش ههيه،
له – ئاسيا  -شاليزارە و بريقه ئهداتهوە
خاسخاسه بيريان د تهو و
بۆ چينهکردن له وێ دەنيشنهوە.
له ن وەڕاستی دارستاندا،
تهم ومژ و نامۆيی ،له سهرخۆ،
بۆ يهکدی دەزرنگ نهوە
سرووشی نهه نی له زەيندا
وەکوو»نيلس داکه«* ياغی له جهنگه دا ڕادەکا.
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 -٢٥سهفهر ک
له و ستگهی م ترۆ،
ن وان پۆستهرەکان تهنگهبهرە
ب مانايی له ڕۆشنايهکی ب گياندا.
قهتارەکه هات
ڕوخسار و جانتای ه نا.
تاريکايی و دوايه.
مسافيرەکان دانيشتبووين
وەکوو پهيکهری ت کترنجاو
که داک شراب تنه چا يی.
ناچاری ،خوليا ،ناچاری.
له و ستگهگهلی ژ ر ئاستی دەريا
پياو نۆچهی تاريکاييان دەفرۆشت
مهردم له هاتوچۆدا،
خهفهتبار،
ب دەنگ
له ژ ر تابلۆی کاتژم رەکاندا
قهتارەکه لهگهڵ خۆی
گيان و جلوبهرگی دەبرد.
نيگاکان بۆ چوار تهنيشت
لهو سهفهرەدا لهڕ گه چياوە
35
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ه شتا هيچ نهگۆڕدرابوو.
به م له نزيک ڕووبهر
ويزەويزی ههنگهژا هی ئازادی دەستی پ کرد.
ئ مه له ئهردی دابهزين
خاک جار ک با ی ل ک دا
و له ژ ر پ ماندا ئههۆن بووەوە
بهههراوی و سهرسهوز.
گو ه گهنم و دانهو ه
با بردنی بۆ سهرسهکۆکان
و ستگهی کۆتايی!
لهگه يان ڕۆيشتم،
تا ئهوبهری و ستگهکان
چهن کهس لهگهڵ بوون؟
چوار ،پ نج ،به ئاستهم زياتر.
خانوو ،جادەکان ،ئاسمان،
ڕوخی دەريای شين و چياکان
پهنج رکانی خۆيان ئاوا ه کرد.
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 - ٢٦هاوزەنگی زايه ه

ئهودەمهی که شۆڕەﻻو،
له ج ژوانی د داری گهڕاوە و
بهرەو جادە شۆڕبوەوە،
بهفر بهدەم گژەباوە لوول دەبوو.
زستان داهاتبوو
هاودەم جووت د دار گهرمی ئام زی يهکدی
شهوی سپی پ شنگی داويشت
شۆڕەﻻو شادمان ،بهلهز ڕ گهی دەب ی
شارەکه تهواو کهوتبووە ل ژی
ڕاگوزەری ل و بهبزە،
له پشت يهخهی هه دراوەوە.
ئازادی بوو
نيشانهی ههموو پرسيار ک
له بارەی بوونی خواوە،
دەستيان کرد به گۆرانی گوتن.
مووزيک ڕاپهڕی و بهلۆقه
خۆی له گ ژاوی بهفر ڕزگار کرد
ههموو شت ک کۆچی دەکرد بهرەو تۆنی»س «
جهمسهرنما کی لهرزۆک ،سيلهی له »س « دەگرت
37
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سات ک به ئازارەکاندا ،ئاسان بوو
ههموويان له پشت يهخهی هه دراوەوە بوون.
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 –٢٧ﺗوانهوەی
ههوای بارانه نامهکانی خۆی بهج هشت
تهمرەکان و نهی سک یئاور دەگهشانهوە
بهفرەکه دەبريسکاوە
کۆ هبارەکان سووک بوون
يهک کيلۆ حهوتسهت گرام بوو ،نه زياتهر.
له دۆخکی ههم سارد و ههم گهرمدا،
ڕۆژ تا چاوههتهرکا بهسهر سههۆ هوە دەفڕی
با ئههۆن دەڕۆيی
مينا ئهوەی کاليسکهی مندا ک بخوڕێ
دوای ماوەيهکی در ژ،
يهکهم جار ،خاوخزان دەرکهوتن
چاويان به ئاسمان هه نا ،شهوارە نهبوون.
ئ مهش گو مان دابووە
ههوەڵ بهشی چيرۆک کی ،زۆربهپ زی چيرۆک ب ژ ک.
پڕشنگی ههتاو بهسهرک وە بهرگنهکانهوە نووسابوو
مينا تۆزی ئارد له سهر با ی ههنگهژا ه
پڕشنگ قهتيسماوە بهسهرناوی زستانهوە،
تا زستان ت پهڕی
و نهی شتی ب گيان و کۆتهدار له بهفرەکهدا
بردمييه قوو يی ت فکرينهوە
له داربهڕووەکانم پرسی»:لهگهم دەگهڕنهوە بۆ مندايم؟
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گوتيان»:به «
له ن ودارەکانهوە ورتهورت،
به زمان کی تازە دەهاته گوێ
پيته دەنگدارەکانی شينی ئاسمانی بوون،
پيته ب دەنگهکانشی لقی ڕەش
بهسرته لهگهڵ بهفرەکه ئهدوان
کهچی ف ۆکهکان
له داو نی گرمه و نرکهی خۆياندا چۆکیان دابوو
ب دەنگی له گۆی زەويدا بهه زەوە گهشهی دەکرد.
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 - ٢٨دوورگهکان
ﮐاﺗ ﭼاومان ﺑه دوورﮔهﮐان ﮐهوﺗهوە،
ﮐهﻧﮕ ﭘاﭘۆڕەﮐه د ﺗه ﭘ ش ،ﻟه دەرەوە
ڕەﮔﺑار ﮏ دێ و ﮐو ری دﮐا
خڕۆﮐهﺟيوە ﻟه سهر ﺋاو دەﻟهرزن
ﺋهودەم ،ﺑۆرﺷين خۆ ڤﻠزياﻧد.
ﮐۆخهﮐاﻧيش ﭘڕن ﻟه دەريا
دەزوو هيهک ڕۆﺷﻧايﯽ ﻟه ﺗاريﮑﯽ دا ن دا
ههﻧﮕاوی سهﻧﮕين ﺑۆ ﻧهۆمﯽ دووەم
سﻧدووقﮕهل ﺑه ﺑزەی يهﮐدەسﺗهوە
ﺋۆرﮐ سﺗر ﮑﯽ هﻧدی ﺑه مهﻧﺟه ه مس
ﮐۆرﭘهيهک ﺗهوژمﯽ ﺷهﭘۆﻟه ﭼاوەﮐاﻧﯽ
ﻟه ههوادا دەسﭘ ﮑﯽ وﻧﺑووﻧﯽ ﺑاران،
و ههﻧﮕهﻟهی دووﮐه ه ﺑه ﺑاﻧاﻧهوە
هاودەمﯽ ﭘﺗرومهزﻧﺗرە ﻟه خهون.
ﻟه ﻟ واری دەريا،
ﻟهسهر دارﺗووسﮑای ﺑ ﮑه ﮏ،
ﺋافيﺷ ﮏ داﮐوﺗراوە،
ﻟ ﯽ ﻧووسراوە كاﺑل
ئهو گسکهشارييه پيرە برووسکهی دێ
بۆ کهس ک که به با هف ە دێ
41
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له پشت تاو رەوە ک گهی به پيتهوە
ومهلترس ن بازگهی سنوورە،
که ئاماژەی ڕەنگهکان بۆﻻی خۆی دەکا.
کهنگ دوورگه دەستی د ن و
ڕۆشنايکی ههميشه سهرسووڕه نهر
دەرم د ن و له خهفهت ڕزگارم دەکا.
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 - ٢٩له ﭼياوە
له سهرک وەکه و ستاوم
ئاوڕ گای کهنداو دەبينم
پاپۆڕگهل له ئاستی هاويندا پشوو ئهدەن
»ئ مه به دەم خهوەوە دەڕۆين،
له خۆوە به دەربهستين«
ئهو پاپۆڕە سپيانه وا دە ن
ئ مه له خانووی خهوتوەوە خۆ ئهدزينهوە
درگاکان له سهر خۆ پ وە ئهدەين
کۆڕنش بۆ ئازادی دەبهين
ئهو پاپۆڕە سپيانه وادە ن

جار کيان بينيم،
دنيا به ويست و حهزەوە پاپۆر داژوی
تاک تاک پاپۆڕ و گهلهگهمی
ئ مهش ڕ بازمان ههمان ئاوڕ يه
کهچی ئ ستا پ ش و ب وين
کهسمان هاودەم نييه
ئهو پاپۆڕە سپيانه وادە ن.
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 - ٣٠کۆشکی ج ماو
چووينه ژوورەوە،
تهنيا هۆ کی گهورە
چۆڵ و ب دەنگ.
ڕووبهری ئهردەکهی
وەک سههۆ ی پاخليسکهی وەﻻنراوە
درگاکانی گا هدرا بوون
ههوا کی خۆ هم شی
نيگاری ڕەنگاوڕەنگ به ديوارەکانهوە.
مرۆڤ و نهی ب گيانی دەبينی
که لهپ ش چاو م روولهی دەکرد
ئهوەی دەهاته بهرچاو:
سپهر ،تای تهرازوو ،ماسی ،و
تيمسالی پياوئازا ک بوو.
له ههمبهر دنيا کی ک وﻻڵ
پهيکهر ک له دنيا کی ب مانادا،
له ن وڕاستی هۆ هکدا
تهنيا ئهسپ ک و ستا بوو
کهچی ئ مه لهو دنيا ب مانايهدا،
سهرنجمان بۆﻻی نهکشا بوو.
له شارەوە ،دەنگ و هاور،
ﻻوازتر له وژەوژ ،له سهدەف کدا،
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هۆنراوەی ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر

دەهاته گوێ
له گ ژاوەی ئهو شو نه چارەنووس سازەدا
بهخوڕ شو نکهوتووی دەسه ت
ههروەها شت کی ديکهش،
شت کی تاريک له پ ش چاومان دەرکهوت
پ نج پاگهردی پ ش درگا،
ب ئهوەی ل ی ت پهڕين
لم ،دەڕژايه شووشه ب دەنگهکانهوە
کاتی ئهوەی بوو تهکان له خۆدەين
ڕۆيشتين بۆ ﻻی ئهسپهکه
ههيکهل کی مهزن و کچووی ئاسنی ڕەش
و نهيهک ،و نهی خۆدی دەسه ت
پاشماوەی مهرگی مير و شازادە
ئهسپهکه کوتی»:من تاقانهم،
ئهو پووچييهی که منی دەڕەتاند،
ف م دا
ئ رە ئيستهپ ی منه،
ت دا بهکاوخۆ گهشه دەکهم
من ل رەدا ب دەنگی کاو ژ دەکهم«
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 - ٣١له دلتای »نيل« دا
ﻻوخاتوون ک ،به سهر خواردنهکهيدا گريا
دوای ڕۆژ ک لهو شارە ،له هوت لهکهدا،
خاتوون چهن نهخۆشی هاته بهرچاو
نهخۆش به گاگۆلکه ج گۆڕ دەبوون
مندا نيش دەبوو له تهنگانهدا بمرن
لهوێ ،مرۆڤ ئاويان د نا،
بۆئهوەی پيسايی بهربهست بکهن
خاتوون و م ردەکهی چوونه ژووری خهو
له سهر تهختی خهو،
خهو کی قوڵ چاوی خاتوونی داگرت
پياوەکه ڕاکشا ،به م خهوی ل ی تۆرابوو
له تاريکايیدا ،ئاژير کی پ دەنگ ت پهڕی
وژەوژ ،تهپهی پ  ،هاوار و گۆرانی،
چاوەکان وەرچهرخان.
خه کی لهبهر تهنگانه ڕايان دەکرد
ئهودۆخه ،ههرگيز ڕاو ستانی نهبوو
پياوەکه چهماوە ،گرمۆ ه خهو بردييهوە
له خهو و نيوەخهودا ،خهونی دەبينی
له خهونيدا له سهفهری دەريا بوو
له ئاوی ليخناو ،جووﻻنهوە پهيدا بوو
کهس ک ههيه »خ رخوازە«
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دەنگک کوتی:
»کهسک ههيه دەتوان ههموو شت ک ببين
ئهو کهسه ڕقی له هيچکهس نييه«
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 -٣٢ﻣهلهوانکی ڕەش سيما
باسی نيگار کی بهرله م ژوو دەکهم
لهسهر تاشهبهرد ک له و تی»سهحرا«
مهلهوان کی ڕەش سيما،
له ڕووباری لهم ژينهدا،
ﻻو دەهاته بهرچاو
ب چهک و بهب پﻼنکی در ژماوە
بهب تا ووکه ،يان حهسانهوە
له س بهرەکهی خۆی جيا ببوەوە
لهسهروی تۆفانهوە دەخزی بۆ بناوان
مهلهوان ت دەکۆشی خۆی ڕزگارکا
له و نه کی سهوزی خهوا وودا
دەيهوێ به ل واری وشکانی بگا و
لهگهڵ س بهرەکهی خۆی يهککهوێ

48

هۆنراوەی ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر

 - ٣٣ويرەوير و گازەندە
نووسهر پ نووسهکهی وەﻻنا،
پنووس لهسهر م زەکه ئههۆنی گرت
و له بۆشايدا پشووی ئهدا.
نووسهر ديسان قه همهکهی وەﻻنا
و له ڕادەبهدەر ت اما.
نه ئهوە بتوان بنووس ،
نه ئهوە ب دەنگی ل بکا
وا ،و دەچوو بههۆی ڕووداو کهوە
که له دوور ڕووی داب ،
له پهلوپۆ کهوتب
سهرەڕای تهپهی ئهو ههگبه ڕەنگينهی،
که و نا ،ترپهی پ ی ئاو تهی ترپهی دڵ دەبوو
له دەرەوەی پ ش هاوين،
له سهوزە نييهوە،
فيکه فيک دەهاته گو ی.
جا ،فيکهی مرۆڤ يان مهلی ک وی؟
دارب ووک له گو کردندا،
چهپ ه بۆ لۆرييه گهڕاوەکان

ئهدن

حهوتوو دوای حهوتوو ت دەپهڕێ
شهو کی ه دی دادێ
پ وەرەکان له چوارگۆشه کدا دەو ستن
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بروسکهی ڕەنگبروسکاو بۆ گهردوون دەن رن.
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 - ٣٤ﻣوزيکی گيانبزو ن
دوای ڕۆژ کی ڕەش»هايدن«دەژەنم
تهزووی گهرما ،کهمتين به دەستهکانمدا دێ
پهنجهکليلهکان دەيانهوێ
نهرمه چهکوش دەيکوتن
زايه ه کی سهوزە ،گاسهر بزۆز گا ه دی
زايه ه دە

ئازادی ههيه.

کهس باج به قهيسهر نادا.
دەستهکانم له گيرفانی هايدنهکهم دەنم
ئارام دەڕوانمه دنيا
و ﻻسايی کهسک دەکهمهوە
ئا ی هايدن هه دەکهم ،مانای ئهوەيه
»ئ مه ئاشتيخوازين ،به م کۆ نادەين«
موزيک خانوو کی شووشهييه ،له ل ژايدا
لهوێ بهردەکان دەف ن
بهردەکان لوول دەبن.
ديسان بهردەکان لوول دەبن بۆ ئهوبهر
کهچی چاوەی پهنج رەکان دەم نن.
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 - ٣٥ئاسمانی نيوەﺗهواو
د ساردی واز له ک ب ک ی خۆی د ن
د هڕاوک ش مهودای خۆی دەپس ن
سيسارک کۆچهکهی خۆی تهواو ناکا
ئهو تيشکه بو رە بهرەو پ ش ب و دەب تهوە
تهنانهت تارماييش قوم کی ل دەخواتهوە
نيگارەکانی ئ مه و نهی سوور ئاژەڵ
له ئاتلييهی سههۆبهنداندا دەکهونه بهر ڕۆژ
ههموو شتک دەڕوانته دەرەوی خۆی
ئ مهش بهسهدان ساڵ له ژ ر خۆردا دەڕۆين
ههر مرۆڤ ک درگا کی نيوە کراوەيه
ڕەوەک ههموومان بۆ شو ن ک دەڕۆين
ئهم زەوييه تاههتايه له ژ ر پ ماندايه
ئاو له ن وان دارستانهوە شهوق ئهداتهوە
گۆﻻوی مهنگيش پهنج رە که له ڕوخ دنيا
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 - ٣٦شهو کی زستان
باهۆز دەم به خانووەکهوە دەن
فووی ل دەکا تا ئاههنگی ل ههست
دە پهرۆش دەخهوم،
ئهم شان و ئهوشان دەکهم
چاو ل کدەن م و مهتنی باهۆز دەخو نمهوە،
کهچی چاوی مندا ن له تاريکيدا گهورەن
باهۆز له گو ياندا بۆ ه بۆ يهتی
ههردووکيان حهزيان له گ ۆپی چهرخانه
ههردووکيان له نيوەی ڕ دان بهرەو زمانکه
باهۆزەکه دەست و با ی مندا نهيه
کاروانهکه لۆقه دەکا بهرەو »ﻻپﻼند«
خانووەکه کۆئهست رەی خۆی دەناس
بزمارڕ ژی ديوارەکان پ کهوە ڕادەگرێ
شهو بهسهر ئهردی ئ مهوە ب چرکهيه
)لهوێ ههموو ههنگاوەکان دەحهس نهوە
وەک گ ی نوقمبوو له بهنداو کدا(
کهچی لهدەرەوە شهو ک وييه
باهۆز جديتر به سهر جيهاندا دەگهڕێ
ئهويش دەم له گيانی ئ مه دەن ن
و فووی ل دەکا که ئاههنگی ل ههست
ئ مه لهوە دەترسين
که باهۆز بهب مانايی ڕامانپ چ
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هه بژادەی زايه ه و شو نهوار

 -٣٧ل کدانهوەی پۆرﺗرە ک
ئهمه پۆرترەی ئهو پياوەيه که دەمناسی
مام پياو ﻻی م زەکهی دانيشتووە
ڕۆژنامهکهی هه داوەتهوە،
چاوەکانی له پشت چاويلکهوە داکشاوە.
کۆت و شهروا هکهی بريقه ئهداتهوە
ديارە به گه ی سنهوبهر شۆردراوە
ڕوخسار کی نيوەتهواوە ،ج ی باوەڕە
ههر بۆيهش،
مرۆڤ حهزدەکا ل ی نزيک ب تهوە
يان به کوو خۆی توشی ک شه ک بکا
باوکی مام پياو،
وەکوو ئاونگ دراو بهسهريدا دەباری
کهچی لهوێ هيچکهس بهس مهت دەرنهچوو
مرۆڤ ههست بهوە دەکا،
بيرۆکهی ب گانه و نامۆ،
به شهودا خۆی دەخز ن ته کۆشکهکهوە
ڕۆژنامه ئهو پهپووله چ کنه گهورەيه،
سهندە ی و م ز و ڕوخسار دەحهس ن تهوە
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ژيان له کات کی بلووريندا و ستاوە
ههر ل گهڕێ با بهردەوام ب
ئهوەی که »من«ە
له دەروونی مام پياودا پشوو ئهدا
ئهوەيه ئهو ههستی پ دەکا،
ههربۆيه وادەژی که ههيه
من چيم؟ جاربهجار،زۆر لهوپ ش،
بۆ چهن چرکه ک ل ی نزيک بوومهوە
ﻣن چيم؟ ﻣن چيم؟ ﻣن چيم؟
به م من ههرکه چاوم به »ﻣن« کهوت
ﻣن ونبوو و کوﻻنچکه ک کراوە
له ڕ گای ئهوکوﻻنچکهوە
خۆم وەکوو ئاليس بهربوومهوە.
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 -٣٨له يادداشتی ئهفريقاوە

له تاب ۆنيگاری »کۆنگۆييک« دا
کهسايهتييهکانی،
ناسک وەک پهڕی م ش دەبزو نهو
وادەنو ن ه زی ئينسانييان ل داگ رکراوە
له پاساژ کی تهنگهبهردا،
له ن وان دوو ش وە ژياندا،
ئهوکهسهی به ئاکام دەگات ،ڕ گا کی در ژی لهبهرە

مرۆڤ کی گهڕۆک ڕ ی ل وەن بوو،
له ن وان کۆخی ک ويدا
تووشی بوو به تووش ﻻوپياو کهوە
نهيدەزانی ،ﻻوپياو ميوانداری ل دەکا
يان وەک بارمته کی گوشار بۆ باجگيری
دوو د ی دڕدۆگ و تووڕەی کرد،
به سهرل ش واوی ل کهه ب ان
ئۆروپايی له ئۆتموبيل دوورناکهونهوە،
وادەزانن دايکيهتی
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سيسرکهکان سهختن وەک ريشتهراش
ئۆتوموبيل بهرەو ماڵ داژو ت
بهزوويی تاريکايکی خۆش دادێ،
که ئاگای له جهله چ کنهکان دەب
خهو
ئهوکهسهی به ئاکام دەگات ،ڕ گا کی در ژی لهبهرە
ئهوە ڕەنگه يارمهتی بکا ،به ه ی مهلی کۆچهر؛
بۆ دەست ل دانهوە ک
ئهوە ڕنگه يارمهتی بکا،
که ڕاستی له ن و کت ب ئازادکهين
ئهوەی پ ويسته که بهردەوام بين

خو ندکار بهشهودا دەخو ن ،
دەخو ن  ،دەخو ن که خۆی ئازادکا
و دوای تاقيکاری دەب ته پليکان ک،
بۆ پياوی دوای خۆی
لهم پاساژە تهنگهبهرەدا
ئهوکهسهی به ئاکام دەگات ،ڕ گا کی در ژی لهبهرە.
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 - ٣٩لووﺗکه

له با خانهی ناسکه چنينیدا،
ئاسانسۆڕ بهههناسهبڕک سهردەکهون
ئهمڕۆ ئهسفا تی شهقام گيان پڕووک نه
نيشانهی هاتووچۆ چاويان داخستووە
ههرازی کو ستان بۆئاسمان کشاوە
لووتکهکان هيچ س بهر کيان نييه
ئ مه بۆ ڕاوی تۆ خۆ ک ش دەکهين
له ن وان هاوينهوە بهرەو سينهماسکۆپ
بهشهودا وەکوو پاپۆڕ لهنگهر دەگرين
به چرای خامۆشهوە ،به مهودا کی ن ونجی
له ڕاستييهوە ،لهو کاتهدا خزمهتکارەکان
له وشکانی پارکهکاندا ،خهريکی د دارين.
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 -٤٠ڕ سای زستان

لهسهر تهختهکهم خهو بردمييهوە
له سهرمادا له خهو ههستام
بهيانی ،دەمدەمانی چوار،
ئهودەم ،ﻻقی خاو ن تاشراوی ژيان
سارد و س هاتوچۆی دەکرد
لهگهڵ ف ينی پهڕەس لکه خهو بردمييهوە
له ن وان پۆلی هه ودا له خهو ههستام.
شهوقی چرای شهقام ،سههۆ بهستهيه
سههۆ ی جادەش ئهدرەوش تهوە
مينا چهوری گۆشته بهراز.
ئ رە ئهفريقا نييه،
ئ رە ئۆروپاش نييه،
ئ رە هيچ کو يهک نييه ،بيجگه له ئ رە.
ئهوەی که »منه« تهنيا وشهيه
له زاری تاريکی د س مبهرەوە
چنگا ی کۆک زوقم کهوتوو،
موزيکی خۆی دەژەن
زايه ه کی زۆر ب و دەکاتهوە.
ﻻخانووی کۆشک پيشانگهيه
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له تاريکيدا،
وەکوو شاشهی تهلهڤويزيون
رەنگ ئهداتهوە.
له ژ ر ئاسمانی تژی ئهست رەدا و ستاوم
ههست دەکهم گهردوون لهژ ر با تهکهمدا
به گاگۆ ک د ته ژوورەوە
و دەڕواته دەرێ
مينای بچ ته شارە م روولهوە.
س داربهڕووی ڕەش ،له بهفر و بۆراندا
زۆر ئهستوور ،کهچی دەست ەنگين!
له بوت ی بهه زی ئهوانهوە،
دەڕژ نه سهوزەکهفی بههارييهوە.
ئۆتۆبووس ک به کۆمه کۆم،
له ئ وارەی زستانهوە
ڕووناکی به و دەکاتهوە
وەکوو گهمی لهجهنگه ی سنهوبهردا
لهوێ ،جادە تهنگهبهرە
وەکوو قو يی کانا ی مهرگ.
چهن ڕ بوار ک،
چهن کهس کی به سا دا چوو،
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چهن نهفهر ک ،زۆر جح
ئهگهر بمانايهنهوە،
چرای شهقامهکانيش بکوژايانهوە
ڕەنگ بوو ،ههموو دنيا خاپوور ب .
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 - ٤١پۆلی ﻣهلی بهربهيان

ئۆتۆمبيلهکهم له خهو ڕادەکهم
شووشهکانی به گهردەی گول و گيا داپۆشراون
چاويلکهی بهرگريخۆر دەن مه بهر چاوەم
تاريکی بهسهر جريوەی با ندەکاندا دەکش
ههر لهودەمهدا،
لهوبهری و ستگهی قهتار
پياو کی دی،
له نزيک واگۆن کی باری،
لهبهر ژەنگ سوور هه گهڕاو
که پرتهپرتييه له بهر خۆرەتاو
دوودڵ پياسهدەکا
ل رەدا هيچ بۆشاييک نييه
کهچی ،له گهرمای بههارەوە
له کۆريدۆر کی ساردەوە،
کهس ک بهتا وکه د

و سکا دەکا،

که گۆيا ،بوختانيان پ کردوە،
تا پهلهی ل ژنهی سهرۆکايهتی
بۆيان ت چاندووە
له ههر مهوە،
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قلهباسکه ک دەف ێ
و شو نهوار ک بهج دە
له ديمهنی ڕ دەربازی پشتهوە
به ف که ف ک د ته ژوورەوە
ڕەش و سپی،
»له ئهفسانهدا با ندە کی پيرۆزە«*
هاودەم،
تۆکا ک ،به با هف ێ
نيگار ک دەنهخش ن
تا ههموو شت دەکاته سياپۆش
ب جگه له جهلهسپييهکان به تهنافهوە
سهيرە،
خو ندنی مهﻻن کۆڕی سامفۆنيای
پالسترنيا پ ک د ن *
ل رەدا هيچ بۆشاييک نييه
ئای چهن خۆشه ههست بکهی
هۆنراوەکانت گهشه دەکهن
له دەم کدا خۆت و کد تهوە
هۆنراوەکانم گهشه دەکهن،
ج گا بهخۆم ل ژ دەکهن
به پا ه پهست
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له ه ﻼنهکهم وەدەرم دەن ن
هۆنراوەکانم پ گهيشتوون ،گهيون.
*قشقهڕە به هکه له ميتۆلۆژی سکانديناويدا ،به پيرۆز دەزانن.
** گيوڤانی پيهڕ لئيوچی داپالسترينا(١۵٢۵ -١۵٩۴ ) Giovanni Pierluigi da Palestrina-
ئاهنگساز ئيتاليايی موسيقی مذهبی دورۀ رنسانس بود.
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 – ٤٢ﺗهنيايی

ئا ل رەدا بوو،
ئ وارە کی مانگی ڕ بهندان؛
لهوەانه بوو تهمهنم تهواوب .

جادە خليسک بوو،
ماش نهکه خزی بۆ ئهوبهری جادە
ماش نی دی که لهوبهر دەهاتن،
چاو لهبهر چراکانيان بهشهوارە دەکهوت.

ناوم ،کچهکانم ،کارەکهم،
رەهابوون و له بيرم نهمان
دوايه ،ب دەنگی بهسهر ههوادا کشا
و زۆر دوور بهج ما
نهناسراو ،و نهی کوڕ ک
له حهساری خو ندنگه،
که خ ی دژمن گهمارۆی داب .

ت افيکی ههمبهر ڕۆشنا کی زۆری
به و دەکردەوە
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شهوقی چراکان ئهيدا له چاوم
لهم بهر دەمئاژووت ،دەمئاژووت
تا بهخۆنهزان لهڕەوت کهوتم
له ڕوونگوزەری سامناکهوە
نوور مينا سپ نی ه لکه دەپ ژا
ج گا کم بهرکهوت ههراو وەکوو
خانوی مهزنی نهخۆشخانهکان
پياو دەيتوانی ڕاو ست و پشوو بدات

پ ش ئهوەی وردوخاش بم،
يارمهتی گهيشت!
لهوەدابوو بنکه ک دەرکهوت
تهپۆ ک ک له خيز و لم،
ههورەبان کی بهرجهسته
ماش ن دەرباز بوو ،ڕزگار
خزا بۆئهم بهری جادە،
لهبهرئهستون ک تهواو و ستا
و نا زايه ه کی تيژ،
له تاريکيدا ،له زەين ونبوو.

من له شانهکهمدا مامهوە
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به چاوی خۆم ديم کهس ک
له باڕنی بهفرەوە هات.
دەيويست بزانی چم بهسهر هاتووە

ماوە کی زۆر هاتم و چووم
ئهوبهری ڕۆژهه ت سههۆڵ بهسته،
هيچ کهس کيش بهدينهدەکرا
له بهشهکانی ديکهی دنيا،
کهسان کی ديش ههن:
له دايک دەبن ،دەژين ،دەمرن
له ج گا کی پ خه کدا
که دايمه بهرچاو ب
له ن وان پۆلی ههنگهژا هدا
دەب سيما کی تايبهت نيشان بدەی
سهروچاوت داپۆشراب به قوڕوليته
پۆل پۆل بهرز و نزم دەب تهو
له دەم کدا
ئاسمان ،س بهرەکان ،تهپۆ کی خيزولم
دابهشدەکهن

67

هۆنراوەی ﺗۆﻣاس ﺗ انست ۆﻣر

من دەب تهنيا بم
دە دەقيقه دانيبهيانی
دە دەقيقه دانيدوانيوەڕۆ
بهب ههيچ بهرنامه ک
ههمووکهس ،ههمووشت ک ،له نۆبهدايه
زۆربه ،يان تاک.
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 - ٤٣له دەوروبهری کاردا

له جهنگهی کارەکهدا،
ک ويانه تاسهی ڕووەکی ک وی دەکهين
له کاکی به کاکيکدا خۆدەبينيهوە
تهنيا لهڕ گهی سيمی ڕووتی تهلهفۆنهوە
دەتوانين خۆمان بهسهپ نينه
ناوەندی دنيای شارستانييهت
***
ههيڤی کاتی ئازاد،
به قورسای و کۆيهوە؛
له دەوری گۆی کار دەگهڕێ.
بۆ؟ چونکه ئهوان وايان دەوێ
ئهوکاتهی بهرەوماڵ دەبينهوە
خاک گوێ شل دەکا ،و
 ژ ر زەويش-لهڕ گای ﻻسکه پهر زەوە
گو مان بۆ دەگرێ
***
ديارە ،له ڕۆژانی کاريشدا،
حهسانهوە کی کهسانه ههيه
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له ن وکهوشهنی دووکه ويشدا
کانا کی دەرباز بوون ههيه
چاوەڕوان نهکراو
له ن وەڕاستی ترافيکدا،
پاپۆڕ ک خۆدەنو ن
يان له دوای فابريکهوە-دەخزێ بهرەوبهر
سپيی پ ست کی ئاوارە ،بهرەو ناديار
***
ڕۆژ کهی يهکشهممه،
بهﻻی با هخانه کی ڕەنگ نهکراودا ت دەپهڕم
له ههمبهر تراويلکهوە ،خۆ هم شی و ستاوە
نيوە تهواو-کهچی دارەکان بهههمان ڕەنگ ڕۆشنن
وەکوو پ ستی يهک ک ،که مهله دەکا
***
لهدەرەوە،
بهب ﻻمپهکان،
شهوانی س پت مبر تهواو ڕەشن
چاوەکان ڕاد ن،
تۆز ک ڕووناکی بهسهر خاکدا دەکش
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شهيتانۆکهی زەﻻم دەخزن بهرەوپ ش
قارچک فراوان هه دەتۆقن
ههر وەکوو ئهست رەکان له فهزادا.
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 - ٤٤دوای ﻣردنی کهس ک

واهات ،وابوو که جار کی
تاسان کی ب ەنگ
ئهست رە کی درەوشاوە
کلهکه کی در ژی دوای خۆی بهج ه شت
ئهم تاسهيه ئ مهش له خۆ دەگرێ
سيمای»ت ڤ «کانيش ل دەکا
شو نی زوقمهد ۆپی لولهی ههواک ش
خۆنهزان بهج د
***
مرۆڤ دەتوانی ه شتاش،
بهرەو پ ش بخوش ،
له بهر خۆرەتاوی زستانيدا
له ن وان ق همستانی پارەکهدا
به ن وان گه ی له لق بهج ماودا،
»کهههرله ﻻپهڕەی دڕاوی کاتهلۆگی ناوی ئابونکراواندا«
دەچی که سهرما هه يلووشيون.
***
ديارە ه شتا ج گای د خۆشييه،
مرۆڤ ههست بکا د ی ل دەدا
کهچی زۆرجار ههستدەکهی،
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س بهرەکهت له خودی خۆت واقيعيترە
سامۆڕايی ب مانايه ،له چاو
سهﻻحپۆشی ههژديهای پهنای ،پهنای.
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 - ٤٥هاوينی ڕووت

پياو سهير و سهمهرەی زۆر ديوە
واقعيهت »مۆرەی« بۆ کهس ک زۆر هه داوە
کهچی ،ل رە هاوين له کۆتايی دايه.

ف ۆکهخانه کی گهورە
ڕ وەبهری ترافيک-بارەتهرم ،دوای بارەتهرم دادەگرێ،
مرۆڤی سههۆ بهسته،
له فهزاوە.

م رگهچيمهن و جاڕەگوڵ
ئهل رە دەنيشمهوە-چيمهنهکه بهرپرس کی سهوزی ههيه
خۆم ناونوس دەکهم!
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 .٤٦ڕ ژنه بهسهر و ﺗهوە

باران ماش نهکان چهکوشکاری دەکا
ههور دەگرم ن و برووسکه داوێ
ترافيک درەنگ ت پهڕدەب
له هاوينهڕۆژدا گ ۆپهکانی شهقام دايس ن.

دووکهڵ به لولهی سۆبهدا لول دەب
ههموو زندەوەر کووڕدەبنهوە ،چاول کدەن ن
بزووتنهوە کی دەروونی ،ژيان بهه زتردەکا.

ماش نهکه نيوەکو رە ،مامپياو دەو ست ،
ههمانکات شۆﻻوگهی باران لوزوە دەبهست ،
مامپياو ئاور کی کهسانه دادەگرس ن ،
و سيگار ک دەک ش.

ل رە ،لهم ڕ چکه جهنگه يهدا
پ چ دانهوە بۆ ئهو بهری ڕ گا،
له نزيک گۆﻻو ک پ له ن رگزەئاوی
چيا کی در ژ و ب ند له باراندا وندەب .
ئهم بهردە قهبرانه له سهر ئهم دوندە
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دەگهڕ تهوە بۆ تافی ئاسن دۆزينهوە،
شو نی نهبهردی هۆزگهل بووە
له »کۆنگۆ کی« ساردتر له ئهم ۆ.

خهتهر مرۆڤ و ئاژە ی ما ی يهک دەخا
تا ن وەڕاستی ديواری بهردچن
له پشتی ب شه و گاشهبهردەوە
تا ترۆپکی چيا و داو نی نشيو.

له نس هيکی تاريکدا،
شت کی نالهبار دەبزو تهوە،
له ههورازی قه ﻐان بهپشتهوە
له ههمانکاتا ،ماش ن و ستاوە،
مام پياو بير دەکاتهوە

و ت ڕووناک دەب تهوە،
مام پياو شووشهی ماش نهکهی دائهداتهوە
با ندە ک له ژ ر نهرمه باران دا،
بلو ر دەژەن ،
کهچی تهنيا بيسهريش ههر خۆيهتی.
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ڕووبهری دەريا و کهاتووە،
ئاسمان به چپهوە ،تژی ههورەبروسکهيه
له ﻻپهڕەی ن گزەئاوييهوە ،تا قوڕوچ پاو
پهنجهرەی دارستان ه دی دەکر تهوە.

ههورەبروسکه ئارامی جهو دەش و ن
زرمه کی گو کهڕکهر ،دوايه بۆشايی
لهوێ دواين د ۆپهکان دەنيشنهوە.

له ب دەنگيدا وە م ک به گو ی مام پياو دەگا
دوور ،له دوورە ،جۆرە دەنگ کی مندا نه
له ک وکهژەوە ،بۆڕە بۆڕ بهرز دەب تهوە.

بۆ ه بۆ ک ،ئاو تهی چهن دەنگ؛
دەنگی نووساوی شهيپوور ،خاو
دوور ،له دەورانی ئاسنهوە-
يان -به کوو له ناخی مام پياو خۆيهوە.

در ژەی ههيه...
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