کهژاڵ ئيبراهيم خدر  :درەخت ک پ لهگوڵ  ،چرۆيهک له وەرين

١
ههموو رۆژێ
له درەختی با تا
به شهونمی بهربهيانی نهشئهی د ت
خۆم دەگۆڕم
دەبم به کهناريهکی پڕ لهگوڵ
دەبم بهباخچهيهکی قهشهنگی
تهڕو پاراو
لهه ﻼنهی بچوکی رۆحمهوە بۆت دەخو نم
٢
دە ن ئافرەت له تريفهی مانگه شهو
له ﻻوﻻوی گو ی بههار جوانترە
بهژن و با ی پڕە له جريوەو
دل پڕە له پهلکهز ڕينه ،
کات ک لهش و ﻻری سهما دەکاو
دەشن تهوە
نيشتيمان کی تينووی بهرزەفڕە
٣
به ئهسپايی د مهوە  ،بهر ئاو نهی ديدەت
پهنجهرەی بهفرينی د م دەکهمهوە
روخساری گهشت و  ،ههتاوی جهستهت دەبينم
تيری عهشق و  ،س بهری ههستم
به شوشهی گو و کدا بۆدەن رم
گهش دەبمهوە
پهنجهرەی ئازار فڕ دەم
دەرگای بهههشت دەکهمهوە
٤
تۆ پهروەردەی ر گايهکی پڕ نش ويت
نيشتمانی د ی گهرمت
بۆته گو کی پهمهيی
رەنگت پڕە لهمرواری
کۆتر کی باڵ نهخشينيت
رەنگت سپی
پهرچهمی جوانيت نهخشاندووە
بۆ ئايندەی گهش دەڕوانی

٥
به خۆ هم شی د م دەنوسم
له ک وی چاوەکانما
کانياو کت بۆ دروست دەکهم
تاکوو ش وەت پڕکا له ماچ
ببيت به پهپولهی سهرچڵ و
کلوە بهفرێ ،
بب ت به ز ر کی بهنرخ
ببی بهتاج
رۆحی منيش باڵ بگرێ
٦
د م کانياو کی شينه
خوليای سۆزی پهنجهت دەکات
تاکوو رەنگت چهپکه گو ی شعربگرێ
پڕب ت لهخهونی ئهرخهوانی
بههاری قهشهنگ
د م نمهی باران کی تينووە
ئاواز کی سپی پۆشه
خهمی سپ دەيهکی تۆراوە
دەشن تهوەو ،دەب تهوە
سهما  ،بۆ ئاههنگ
٧
تۆ ئاوازی پڕ گۆرانيت
کاتی نهغمهی دەنگت
پرووشهی بهفرێ دەکا
دەبمه نمهی باران و چرۆی گهش
تابلۆيهکت بۆدەک شم
با ی وەکوو جوانی خۆرب و
د مان ت که وی يهک ب و
ببين هاوبهش
٨
رەنگی شعرم
بووکه شووشهيهکی جوانه
پرەِله مهداليای زيوين
پڕە لهکار زی ووشهو
ن رگزی بههار  ،جۆگهو روبار
ج ژوان کی پڕ ئاو نهی د رين
٩
بهديار خهم کی قوو هوە دانيشتووم
سهرم پڕە لهههوا ی ناکاو

تۆ ديارنيت و ل ت دەڕوانم
له خۆرنيشندا دەتبينم
تاکوو بۆمن ببيه ههتاو
١٠
چاوەڕوانی سپ دەيهکی روناکم
تاکوو س بهرت دەرکهوێ
بهدوای ههوا کتا و م
دەرگاو پهنجهرە دادەخهم
به کوو ههناسهو شهونمی
سهر روومهتت ب ته ژوورێ
١١
لهسهفهری ئهمجارەدا
بوويته پايز کی رووت
رەنگت بووە په هی ههورێ
گه و چرۆی ﻻسکهکانيش
ههمووی وەرين
دەرنهکهوتيت
تاکوو خونچهی ل وەکانم
بهشهونمی سهررووت هه پهڕێ
١٢
بهيانيان رەنگی سپی دەپۆشم
تۆش دا ن کيت لهخهم
من دەبمهوە س بهری خۆم و
تۆش دەبيتهوە روبارو  ،کانياو  ،تهم
١٣
د م ههميشه رەنگ زەردەو
چرۆی ژينی پڕە لهوەرين
د م ئاو نهيهکی رووته
که باوەش دەگرنهوە
دەبنه سهماو  ،ئاوازی ئهوين

