دڵم باڵندەيهکی سپی پۆشه
کهژاڵ ئيبراھيم خدر
١
گوڵی دڵم دەنکه ھهنارێکی سوورە
بۆ ھهميشه پێدەکهنێ
باڵندەيهکی سپی پۆشی بهربهيانه
شعر له باوەشيا ھهڵئهگرێ
گوڵی دڵم تريفهی
بای بارانی بهھاران و
قوڵپی خوێناوی ھاوين و
پرچی شهوانی پايز و
کلوەبهفری زستانێکه
چوار وەرزی ساڵ خۆشهويستی
تيا گهورە ئهبێ.
٢
ئاوێنهی ھهتاوی رووتم ھێنا و
وەکو گۆزەيهکی دەستی کيژۆڵهيهکی سهرکانی
له بهردەميدا راوەستام
رەنگ و روخساری خهياڵی خۆمم
له ژوورەکهمدا نهديبوو
کراسێکی باخچهی دڵت پێدام
لهبهرم کرد
کراسی و گوڵ گوڵی جوانم
له ژيانمدا نهپۆشی بوو
کاتێکيش ماچێکت دامێ
بووم به تاسه و ھهناسهيهکی خهمڕەوێن
ھهرگيز شعرم نهنووسی بوو.
٣
گهر شعر حهرفی ووشهکانی
ماڵئاوايی لێ کردم و ،بهجێی ھێشتم
گهر ستران باوەشی بۆ نهکردمهوە
باڵندەی رەزەکان ھهڵنهفڕين و
نۆتهی مۆسيقای مۆسيقارێک و
تابلۆ جوانهکانی دەستی نيگارکێشێک
سهراسيمهی نهکردم
ئهو رۆژە دڵم دەبێته وێرانه و
منيش ئهمرم.
1

٤
پايز دێت و خهياڵی وەرزی تهمهنی
دەنووستهوە
گهاڵکانی
َ
دڵم دەبێته ھێالنه و
ئازارێک دەگێڕتهوە
ئهوە وەرزی نيشتمانه
بااڵی له ھهمووان جوانترە
بهردەوام نمهی باران
سهروقژی ئهشواتهوە
لقهکانی له دەستی بهفر دەچێ
رەنگی زەردی له نێو دڵماندايه و
تهمهنی ھهڵوەرينی له من دەچێ.
٥
له سوچێکی ئهم تهمهنه ناکامهدا
ھهر يهکهمان جياواز دەژين
ھهندێ سهرکردە و ،ھهندێ کۆيله و
ھهندێ عاشق ،ھهندێ ئازاديخواز
که مرديشين
دادپهروەر و يهکسانيخواز.
٦
قهڵهمهکانم چوون يهک نين
ھهندێکيان بۆ باخچهی جوانی
ھهندێکيان بۆ شهوچهرەی شهوانی زستان
ھهندێکيشيان کورت ئهنووسن
بۆ بيرەوەری بهجێماو و
شهقهی باڵی چرکهی نائومێدی
ھهندێکيشيان ھێندە گهورەن
به قهد گهورەيی سنگی ئاو
به قهد وەرزی پڕ تهمومژ
ھهناسهی دەشت و رووباری خۆر و
تاريکی ھهتاو.
٧
ئهو کاتانهی شعرێکت بۆ ئهنووسم
ھهندێ جار شهو کۆتايی نايه و
ھهندێ جاريش رۆژی تهزيوو
که باس له عهشقت دەکهم
تيشکی خۆر جێم ناھێڵێ
که باسی زيزبوونت دەکهم
مانگهشهو ئهبێ به ھاودەم و جێ ناھێڵێ
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جێم ناھێڵێ.
٨
وەرە بۆالم
ھهميشه به بهرچنهی ھهژارانهوە وەرە
وەک شهقامێکی راستهرێ
وەک پهيڤێکی سپێدەباش و بهجهرگ وەرە
وەرە وەک خوێندنی گمهی کۆتر
وەک شهونمی چرايهکی داگيرساو
وەک شهپۆلێکی ھێمن و
سنهوبهرێکی بااڵبهرز و
شاسۆيهکی پێشهنگ
وەک شهونمی بهربهيان وەرە.
٩
ئهو کاتانهی ھاژەدێت و
ئهبی به رووبارێکی سهرشێت
به رێگا و بانی عهشقا وەرە و
روو بکهرە دەريايی چاوانم
بمدەرە بهر شهپۆلهکانت
قژم پرکه له بێ گهردی بهرفراوانت
رقی دڵم پاکژپاکژ بشۆرەوە
تێکهڵی که به رووناکی ھهتاوت.
١٠
تيشکی تهڕی نيگاکانت
روخساری شهپۆلی دەريايه
خۆشهويستی له ناو دڵ و له دەستمايه
سحری شهوێکی دەيجورە و
دەبێته لێزمه و رێژنهی باران
دەبێته زناری تاڤگه و
سينهی شينايی زەوی و
وەرزی خۆشهويستی ئينسان.
١١
بهفر ناتوانێ
وەرزی جوانی خۆی بسپێرێت
بهئينجانهی پايزی خهم
بهفر ناتوانێ،دەست بهردا
له رووتانهوەی چيا
عهشق دڵی پهپولهيهکی ناسکه
چرکهيهک لهخۆی داببڕێ
دەبێته وەرزی تاريکستان.
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١٢
نێرگز ماچم دەکات
بولبول که دەمبينێ بۆم دەخوێنێ
که شهو دادێ دەبمه ھاورێی باران
دەبمه ئهشکی کچانی شۆخ و شهنگ
دەبمه ئاواز و گۆرانی و چڵێ الوال و
دەبمه ماچی سهر روومهتی
کيژۆڵهيهکی پهنجه ناسکی بهر ھهتاو.
١٣
ئهو کاتانهی که دێت بۆ الم
دەبيته گوڵێکی پهمهيی
دەبيته شهونمێکی
بهربهيانی وەنهوشهيی
دەبيته گوڵێکی ژاڵهی ھهميشهيی.
١٤
ئێوارەيهک بێدەنگی ھاورێمه و
لهگهڵ تيشکی زەردپهڕدا
خۆت ئهکهی به ماڵی دڵمدا
کراسێکی پهپولهيت لهبهردايه و
بۆنی مێخهک لهجهستهت دێ
توند توند دەتگرمه باوەشم
ھهناسهمان بۆنی شعرە و
تێکهاڵوی خهممان دەبێ.
١٥
تۆ ھهندێ جار
ووشهکانم دەخوێنيهوە خۆشت دەوێن
ھهندێ جاريش دەستهوەستان
له بهردەميان دائهنيشی
ھاواردەکهی و ھيچ تێ ناگهم
ئهبی به ووشهيهکی پڕ له خهياڵ و
خۆت وون دەکهی.
١٦
ووشهی جوانيش
پڕن له نيگای عهشق و
پرشنگی چرکهکانی تهمهن
ووشهی جوانيش پڕن
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له ئهستێرەی بهربهيان و
پرچی ژاکاوی زەمهن.
١٧
ھهندێک جار
به ديار کزی چراێکهوە
روو له ئاوێنهی وەرينی تهمهن دەکهم
مات و مهلوول دادەنيشم
دەبمه دەروێشی تهريقهت
ناچار دەبم
ئێوارەيهکی پڕ له زامم بنوسمهوە و
پهراو و پێنووس فڕێدەم.
١٨
به بيرت دێ
له قهراغی شهقامێکدا
به خۆت و گوڵێکی شپرزەوە
دەھاتی و دەچووی
چاوێکت لهسهر کاتژمێری دەستت و
ئهوی تريان لهسهر کۆاڵنهکهی ماڵی ئێمه
نه سهعات ئهھات و ئهرۆشت
نهتۆش له تهماشام بێزار ئهبوويت.
کانوونی دووهمی ٢٠١٢
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