وەرزی پێنجهمی خۆشهويستيی

کهژاڵ ئيبراھيم خدر
١
من پيرنابم
ھهر به گهنجی دەمێنمهوە
چونکه خوێنت
له الشهمدا قوڵپ ئهدا
تهمهنم به ناو شيعر و
ماچی لێوت و شنهی ھهناسهت
گوزەردەکا.
٢
من تهنھا چوار وەرزم ھهبوو
تۆ وەرزێکی ترت دامێ
ناوم لێنا وەرزی پێنجهم
من خۆشهويستييم نهناسی بوو
عشقت که ژيانی پێبهخشيم
بوو به شيعر و ،بوو به ماچ و ،بوو به ھاودەم.
٣
بااڵی ھهموو چياکانت بۆ دەتاشم
پهيکهرێکت له رۆحی خۆم بۆ دروست دەکهم
که جێ شوێنی ،ماچی من و ،گوڵی من و ،لێوی من بێ
به تريفهی مانگ ناوەکهتی لهسهر دەنووسم
خوێنی جهستهی الشهی من بێ.
٤
من به تهنھا
لهناو تۆدا بينين و تهماشام ھهيه
بۆيه سهر بهرەو خوار ،بکهومهوە خوارێ
يا سهرکهوم
نائومێدێ يهخهم بگرێ
يا پێبکهنم
ھهر لهسهر لێوی ماچی تۆ

چرای عشقم دادەگيرسێ
ماچت دەکهم
له قژتهوە ھهتا بهرپێ؟
٥
من ھهر ماچم نهناسی بوو
کاتێ به رەنگێکی خۆڵهمێشيی
لێوت کردم به باڵندە
ئيتر بۆ ھهتايه
لهنێو سۆزی باوەشی تۆدا
بووم به گوڵێکی پهناھهندە.
٦
به رۆژ دەستمان
لهناو گوڵ و تيشکی خۆردايه
که شهو دادێ پهنجهکانمان
ئاوێزان و کهمهری باوەشی
يهکتری دەبن
بۆيه ھهميشه شيعرەکانم
له شهودا لهدايک دەبن.
٧
وەک پهپووله ناسکيت و
وەک گزنگ زەرد
وەک پرژەی ئاوو روون
وەک شهماڵ فێنک
ئێواران دەبيت
به گوڵ ھهنارێک
لهگهڵ خۆرنشيندا
دێت بۆ الم
که شهو داھات دەبيت
به گهريدەيهکی دوورە واڵت.
٨
ئهگهر ھاتی ئێوارەيهک وەرە بۆالم
تا به پێکێک مهستت بکهم
ئهگهر ھاتی نيوەڕۆيهک وەرە بۆالم
تا لهبهر رۆشنايی تيشکی خۆردا
ماچت بکهم
ئهگهر ھاتی بهيانييهک وەرە بۆ الم

تا شهونمی سهر روومهتهکانم
تێکهاڵوی لێوت بکهم.
٩
ناوێرم دەست له روومهتت دەم
چونکه ئهوەندە ناسکه
گوڵی پهنجهکانم برينداری دەکا
ناوێرم بێمه باوەشتهوە
چونکه ئهوەندە گهرمه
خوێنم له ژێريا قوڵپ ئهدا
له نێوانی ناسکيی رووت و
گهرميی باوەشتا
نازانم عهشق بۆ کوێم دەبا.
١٠
ھێندە شيعرم بۆ نووسيوی
خهريکه چاوم ھهڵدەوەرێ
بهدەم خهمهکانتهوە ھێندە گرياوم
ھهموو جهستهم ھهڵئهلهرزێ
من دەمهوێ تۆوو ،شيعر بکهمه ئهستێرە و
له دەشتی ساماڵدا بڕوێ.
١١
من ھهندێ جار
که تۆ له وشهم دادەبڕێی
دەبمه کاغهزێکی نهخوێنراوە
خهياڵت مهستم دەکا و
دەمخاتهوە ناو قواڵيی مێژووتهوە
ديوانهکهم دێنم و ھهموو شيعرەکان دەگهڕێم
تا لهناو ئاوی شيعرێکدا دەتدۆزمهوە.
١٢
چاوەکانت له چاوی گوڵهبهرۆژە دەچن
ھهميشه به ئازاديی خۆيان دەنوێنن
دەستهکانت له دەستی پێشمهرگهيهکی
سهنگهر دەچن
کاتی بۆ چاوی نيشتمان
لهسهنگهردا جێی دەھێڵن
بااڵشت له چنار دەچێ
تا دێ بهرزدەبێ و
ھيچ کاتێ خهم ناوەرێنن.

١٣
رۆژێک دێ زەردەپهڕی
پيريهتی بهرۆکمان دەگرێت و
دەستی مهرگ بۆ المان ئهھێنێ
ئهو کاته مۆسيقا ئهبێته
پهپوولهی پايز و
خهونهکانيش به تهمی چنارێ
پهنجهی بهفر
بوخچهکان دادەخا
پۆله ئهستێرەی باڵگرتوو
له کێوان گهروويان وشک ئهبێ
له تينوا شايی و شيعر و گوڵ
دەست دەکهن به نزا.
١٤
نهمزانی دەستهکانت جێم دەھێڵن
کاروانێکی راگوزارن و تێدەپهڕن
سهرنجت رێبوارێکه
ھهر رۆژێ بێ روخسارم
به جێ دێڵێ
من دەمهوێ له رێوبانی
ئهم ئهوينه سپيهدا
يهک دەست و يهک چاو و يهک دڵ بين
تا له جيھانی ئهم عهشقهدا
بێ کهس نهبين.
١٥
قژت خهمێکی کورتی شهوی شيعرمه و
منيش چرايهکی داگيرساوی حهزەکانت
نه چرا خهمم الدەبا و
نه خهميش چرا دەکوژێنێتهوە
کهواته ھهر تۆ بمنوسهوە و
ھهر من رووناکت دەکهمهوە.
١٦
ئهو سهرنجهی له ديدارێکدا
گرته چاوم
بوون به دوو چڵه نێرگز
له بناری چيای سهرەتا رووان
ئهو دەستهی خسته دەستمهوە

بوون بهر رێگهی دوو عاشق و
له ژوانێکا پيا تێپهڕين
ئهو ماچهی لهسهر روومهتت کردم
ھهموو شهوێ دەمباته
دونيای خهوبينين.
١٧
لهناو فهرھهنگی گشت خهمهکانی دنيادا
من خهمی تۆ دەناسمهوە
ريش سپيه و
خوێنی سوور ئهينووسێتهوە
ھهگبهيهکی به کۆڵهوە
پڕيهتی له شيعری خهمی ئهنفال و
خهمی ھهڵهبجه و خهمی گشت
کيژە خێر لهخۆنهديوەکانی تێدايه
بۆيه ھهرگيز چۆک دانادا و
بۆ دوژمنێ
بێدەنگ نابێت لهبهردەم
ئاھوو ناڵه ھيچ کهسێ.

