دەمهووێت بێممه ئهويننتهوە
کهژاڵ ئيبرراھيم خدر

1
دەمهوێت بێمه ئهوينينتهوە
ت
ی خۆم بچنممهوە
وەرزێک له تهمهنی
ک
رۆحم و
م
خهياڵێکی ناسسکی
تاکوو خه
پهپولهی دڵێکی شککاوی
ئێوارانت پێبهخشم و
ت
بهزەردەخ
خهنهيهکی غهمبارەوە
نيگايهکی پڕ لهسحرر
ی
بۆتاڵهکاننی زوڵفت ببنێرم.
2
ت
دەمهوێت بێمه ئهوينينتهوە
درەختێک
کی پرچ درێێژ لهقژم
بکهمه ووەرزی تهنيايايی
رەنگی پايز بنوێننێ
ی
تا
شهپۆلی دەريای مهن
هنگيش
ت و،
بهدياری بداته دەست
ی
ھهناسهی ئاوێنهی تتهمهن
وەک مندداڵێکی خۆششهويست و
وەک رەونهقی بهھااری سهوز
بهدەمتهووە پێبکهنێ..
3
کاتێ ز
پايز وەرزی ئئهوين دەچننێتهوە
زەيی
ئاسمانی خۆی  ،پڕڕ دەکا لهبهز
هڵدەگهڕێ
چاوەکانی زەرد ھهڵ
ی
دەستهکاننی پڕ دەکا لهدوعا
ن
ھهناسهی بۆنی نهررمه
ی
بارانيان لێ دێ
پايز دەبێێته دايک و
کۆرپهکانيشی دەبنهه گهاڵ.
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4
دەمهوێت بێمه ئهوينتهوە
بهاڵم تۆ وەرزی تهمهنم دەدزی و
شهوانيش بهنێرگزو مێالقه دامدەپۆشی
تاکوو ترپهی دڵمان
ھهست نهکات بهسهر باڵی دەرياوە
دەنيشێتهوە.
5
ئازيزەکهم راسته پايز
چيرۆکهکانی ژيان دەنوسێتهوە
بهاڵم شهپۆلهکانی بێدەنگی و
بێگهردی وەرينی گهاڵ
دەمانباتهوە بۆتهنھايی.
6
تۆ دەزانی ئهوشهوانهی
بهديار شهوەزەنگی مۆمێکهوە
يادی مهرگی ئاوو،
خوڕەی لێزمهی باران و
تريفهی ھهڵھاتنی مانگ دەکهم
تۆ لهقژم دەئاڵێت و
لێوی تهڕم دەڕژێته ناو ئهوينتهوە.
7
تۆ دەزانی پايز
نوزەی گهاڵيهکی ھهڵوەريووەو
وێستگهيهکی بێھودەيی
وەرينی باخچهکانی تهمهنه،
کاتێ مهست دەبێت بهنهشئهی دڵم
رەنگی گهاڵی دەوەرێت و
چاوەڕوانی بزەو خهندەی ژنێکی عاشقه.
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8
کاتێ پايز وێنهی خۆی لهتهنھايی
درەختهکاندا دەبينێ
زەوی دەکاته چێژوانی خۆی
شهقامهکان رەنگ زەرد دەبن
خۆريش ئاسمان زەوتی دەکاو
ئهوينيش دەيباتهوە بۆ نيگهرانی.
9
پايز وەرزی دڵشکان و
ئاسوودەيی رۆحی منه
ئهم وەرزەم ناو دەنێم سهفهر
چونکه زەريا پێدەکهنێ و
دارستانيش بۆسهوزايی خۆيان دەگرين
کێڵگهش برين دەچنێتهوە.
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دوور لهچاوی فريشتهيهک
1
سبهی تهمهنمان وون دەبێ
خۆمان دەدەينه بهر رێژنهی باران و
نهفرەتی دوورگهيهکی وون بوو
تا دەرگای پيری دايان پۆشێ،
تۆش" بهرچنه جوانهکانی شيعر
لهدەرونتا وەنهوز دەداو
ھهناسهت بهگوناھهکانی
رۆژگار دەسپێريت و
سهربردەيهک لهقهفهزی تهنھايی
دەنوسيتهوە .
2
من دەمهوێت بهبێدەنگی
دوور لهچاوی فريشتهيهک
برينهکانی جهستهم
بهشهپۆلی توڕبوونی دەريايهک ببهخشم
تا گۆرانيهيهک بۆتهنھايی خۆم بڵێم
تا نيشتمان پاک بێتهوە
لهبێدەنگی شهقامی شار.
3
رەنگی دڵم،
بازنهی تهلبهندێکی خهفهکراوەو
پڕە لهرووناکی شهوو
شهقامێکی دوورو درێژی ،پڕ لهخهون
رەنگی دڵم ھهندێک جاريش ساتمهدەکا
تاوناتاوێک وەک پهپولهيهکی باڵ شکاو
سووک ھهڵدەفڕێ
بهسهر چڵی درەختێکی
رەنگ زەردەوە
دێت و دەچێ و خۆی دەنوێنێ
تاکوو پاراو بێت بهئاونگی
خورپهی شهوانی
دڵی تينووی عاشقێک.
4

4
عشق خوليای فڕينی ھهيه
جيھانێکه پڕە له تاريک و سهختی
گۆڕەپانی سهفهرێکی ترسناکه
خۆی دەخاته باوەشی مهرگهوە
پرووشهی شتڵێکه لهخۆشهويستی
تهمهنێک لهچاوەڕوانی ،دێنێته بوون
تاپهنجهرەی دڵ بکاتهوە.
5
کاتێ خۆشهويستی دەبێته
چهپکێک ووشهو بيرەوەری
خورپهی دڵم چهند سادەيه
چرکه چرکه پشوو دەدەن
لهبێدەنگی و نيگهرانی .
6
ئهستێرەی شهو،چهند بێدەنگن
يهکهم تيشکی شهوەزەنگيان
تنۆکێکه لهباران و
خهندەی شعرێکی وون بووەو
گۆرانی بۆتهنھايی دەڵێن
ئهستێرەی شهو
راسپاردەی تيشکێکه لهچرا
چهپکێ ووشه دەبهخشێته
سهوزايی دڵم
تاکوو ماچێک لهسهر روومهتم بڕوێ.
7
کاتێ خۆشهويستی
مهلۆتکهی دەپێچێتهوە
شهبهنگی دڵم دەشکێت
خاڵی دەبمهوە لهميھرەبانی
فرمێسک کۆشی ژيانم داگيردەکا
تهمهن ،ئاوێتهی مردن دەبێ
گوڵی باخچه ھهڵدەوەرێ و
گهاڵکانی سهمادەکا.
5

سپێدەکانی تووڕە بوون و
ئاوابوونی خۆری ژيان
1
کاتێ خۆم دەخۆمهوە
لهکورسيهکی بهتاڵی دوا شهمهندەفهری
وێستگهيهکی چاوەڕوانی دەچم
لهدڵی نهرمی عاشقێکی
پڕ نيگهرانی دەڕوانم
کهتيشکی دڵی پڕحهسرەتی
دڵۆپێ شهونمی لێ دەبارێ
لهتهمی ئێوارانی وەرزێک دەچم
کهپهنجهکانم دووکهڵی مهينهتی و
داوای ئاوابوونی خۆری ژيان دەکات .
2
کهخۆم دەخۆمهوە
سپێدەکانی توڕەبوونی باخی تهمهن،
خنکاوی باوەشی زەردەپهڕەو
باوەش بهگهاڵی وەرينی
ئهستێرەی شهواندا دەکهم
کهھهناسهی ئومێدو
زەردەخهنهيان لێ ببارێ و
بهرەنگی دڵم بخوێنن .
3
کهخۆم دەخۆمهوە
نيگای چاوەکانم پڕ دەبن
لهگوڵی ھهنارو ،پرووشهی بهفرو
سيمام پڕ دەبێ ،لهوەنهوزی پهرداخی فرمێسک و
نهغمهی دڵيشم پڕ دەبێ
له پهڵه ھهورێکی رەش،
کهشهماڵی بارانی پێيهو
دەيبهخشێته پهروانهی زەوی
تاکوو نهسيمێ لهپهنجهرەی دڵ
پڕ کا لهباڵهفڕەی ووشهکان و
مهرگی سێبهری گزنگی بهربهيان .
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4
کهخۆم دەخۆمهوە
لهلقی شکاوی درەختێک و
باخێکی بێ باخهوان و
پشکۆی خاچی سهبهتهيهکی بهرئاگردان و
ئاوێنهی گوڵهگهنمێکی دڵ ناسک دەچم
کهبهکهناری دڵما
ئاونگی شهونم دەبارێنن؟
5
کهخۆم دەخۆمهوە
لهرەزێکی ھهناسه ساردی وەرزەکان دەچم
که تينووە به چرۆی سوری
گوڵی ھهنارو
پشکۆی چاوەکانی عاشق و
تهليسمی فرمێسکی ئێوارەيهک و
بهرسيلهی تازە سهوز بووی
رەزەکان و
يادگاری چرای رۆحی کيژۆڵهو
چهپکێ نێرگزی دەستی عاشقێک.
6
کهخۆم دەخۆمهوە
لهدڵێکی تێکشکاو
لهبووکه شوشهی
دەستی منداڵێکی بهجێماو
لهتيشکی خۆری ئهرخهوانی
لهپهرەی گوڵێکی سورو
حهسرەتی گهاڵيهک و
پايزێکی رەنگ زەردو
ماڵی مهلێکی وێرانهو
پۆلێ کۆتری رەنگاو رەنگی
ھێمن دەچم
کهناتوانن لهسهرسێبهری ژنێکی
پڕ تارمايی ئاوازێکی تهماوی بخوێنن
لهسهر تهالری ئاسمانی سينهيدا
کۆرالی گۆرانيهکی خامۆش بچڕن و
سهما بکهن .
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7
کهخۆم دەخۆمهوە
چاوەکانم رەنگی بريسکه دەيانگرێ و
جهستهم دەبێته ئهستێرەيهکی غهمگين
ناتوانن وەک پشکۆی
ئاگر داگيرسێ
رۆحم دەبێته سێبهری شهوو
دەنگم دەبێته سهمای دابڕان و
فرمێسکيش دەبێته رێژنهی باران و
سۆزيش دەبێته چريکهو
رەزو باخێکی تۆقێنراو بهئاوەدانی و
زەويهکی پاراو لهبێدەنگی
نزيک له چرای شهوەزنگی مهغريب
دوور لهدارستانی دايک
وون بوو لهدرەختی باوک.
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