ئیبراهیم هەورامانی

هێشتا كات
ماوه بۆ
خۆشویستن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ناچم بۆ سینه ما ..

گۆی زەوی ببێت بەسێ لەتەوه

ناچم بۆ فێرگه ی موزیك

پێدەچێ ،زۆر شتی تریش ڕوبدات..

ناچمه كافرتیایەك و

زۆر شتی تر.

قاوه یه كی گه رم گه رم ناخۆمه وه.

بەڵێن دەدەم ،هیچ كاتێك نەبەیانیانێكی زوو

به خودا دهڵێم:

نەخۆر كەوتن ،نەكاتەكانی نیوەڕۆ

گه وره م لێم ببوره،

نەپێش عەرس و نەكاتی بانگی شێوان

نایه م بۆ ماڵەكەی تۆ.

هیچ ،هیچ كاتێك

بەڵێن دەدەم ...

بەڵین دەدەم ،چیرت لێرەدورنەكەومەوه.

تا خواری كۆاڵنەكەی خۆمان نەڕۆم..

نەبا منداڵە چەتونەكانی گەڕەك

دەزانی ئەگەر لێره ،كەمێك ئەوالتربچم

ژنەكان ،ئەوانەی زۆرترین كات

توشی ژانەسەر دەبم ،ددانەكانم دەدەنەژان

لە بەردەركی،

دڵم تێك هەڵدێ

ماڵیك لەماڵەكانی كۆالندا

لەتاو ئازاری ئەژنۆ

لە دەوری یەك كۆدەبنەوەو

هەنگاوێكم پێ هەڵنایه.

فریای باسكردنی هەموو عالەم دەكەون.

چاوەكانم توشی تەراخوما دەبن...

با پیاوەسمیڵ ڕەشەكان

دەست بەپژمین دەكەم

ئەوانەی هەمیشە دەموچاو مۆن و

دەزانی ئەگەر ،لێرەبڕۆم.

توڕەو بەقسەن.

پێدەچیێ.

با نەزانن كتێبی شیعر دەخوێنمەوه.

ئەستێرەكان لەئاسامن بكەونەخوارەوه.

بەتایبەت ئەو كتێبه شیعرانەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بۆ شوێنه دورەكان.

خۆر لەكەل سەر دەرنەهێنێ

شیعر

ئیرت من ناچم

مانگ بۆ ئەبەد هەڵنەیەت.

267

ساڵی سێیەم

ژمارە

9

کانونی
یەکەم
2018

268

زۆرترین شیعریان بۆ

لەبری خوشكەزاكەی

پرچی ڕەش و بااڵی بەرز و

دڵم بەتۆ دەكرێتەوه.

چاوی گەشن.

جەهەنەمێكم بۆ ساز دەدا.

هەروەك بڵێ ی تەواوی ئەو شاعیرانەتۆ دەناسن

بەڵێن دەدەم

تۆ دەناسن و منیش دەناسن.

لێره دور ناكەومەوه ،لێره،لەم شاره ،دەمبەباخەوان.

تەنیامن و

شار پڕ دەكەم

تۆ و

لە باخچه.

ئەو شاعیرانە دەزانین

باخچەكان پڕ دەكەم

من و تۆ یەكامن خۆشدەوێ.

لەگوڵەشەو بۆ وگوڵەمینا و

دەزانی من لەباوكیشم دەترسم ،دەترسم باوكم بزانێ

گوڵەمێخەك و

زیاتر لەوەرزی بەهار،

گوڵەباغی ڕەنگاو ڕەنگ.

لە دیمەنی،

هەر بە وێنەی باخچەكانی بەهەشت.

لە شەقەی باڵدانی پۆلێ كۆتری شینكه.

لێره ،لەم شاره،

لەدەنگی قاسپه ،قاسپەی كەو.

دەمبەخۆشنوسێكی شەرمن

لەهاژەهاژی گوێ چەم.

دیواری تەنیشت و

له لورەی بای،

بەرامبەر دوكانەكەم ،

نیوە شەوان.

پڕ دەكەم لەحەرفەكانی شیعر،،

لە خوڕەی بارانی شەوی زستان

ئەو شیعرانەی ،بۆتۆم دەنوسین و

لە دیمەنگەلێكی تر

شەوانە لەژێر پەتوەكەمدا

بەهاتنی تۆ ،دڵم دەكرێتەوه .

لەگەڵ خۆمدا دەم خەواند.

دەزانی ،ئەگەر باوكم بزانێ

لەم شارەدەمێنمەوه،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ماڵ بەماڵی شار ڕەنگ دەكەم
ڕەنگی شین و
ڕەنگی كاهی و
ڕەنگی خۆڵەمێشی و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەمبەبۆیاخ چی.
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ڕەنگی سور ...
سور ،سور
وەك ڕەنگی ئەو سوراوەی
تامی گێالسی شیرین دەدات.
بیرته ،جارێك نازانم چۆن بوو!
ماچێكم كردیت و دەمم پڕبو لە گێالس.
ئای لەتامی ئەوگێالسه
چەند شیرین بوو.
شیرین !
هەرگیز گێالسی هێندە شیرینم نەچەشتوه.
نازانم مەالكانی مزگەوت ڕاست دەفەرمون:
ئەو گێالسە شیرینە تەنها لە باغەكانی بەهەشت دا هەیه.
نامە نوسین و گوێ لە موزیك گرتنم بیر دەچێتەوه.
ئەو جارەش،لەخەونێكمدا ،تۆ لێرەبویت و
من كەمێك ئەوالتر ڕۆشتم.

شیعر

دەزانی ،ئەگەر لێرە بڕۆم...

ئەوالتر واته،

لە گۆڕەپانی قوتابخانەدا

بیرەقوڵەكانی جەهەننەم

مامۆستا پێی دەڵێ :رسودێ بڵێ

ئەو بیرانەی ،مەال ڕیش سپیه درێژە كەی گەڕەك

بیری دەچێتەوه،

خوشكە جحێڵەكەمی ،پێ دەترساند.

بڵێ:

ئەیوت :هێی جەحێڵه،

خوایە وەتەن ئاوا كەی ؟

الدانی خەتی قژ حەرامه،

چەند دڵگیر و شیرینه.

وای لەوانەی فێرەحەرام دەبن.

خودایه لەبەركەس نا

لەو بیرەقواڵنەی جەهەنەم،كەس دەنگییان نابیسێ.

لەبەر من،

بیرم كەوتەوه ،لەو خەونەدا

ئەم وەتەنه ئاوەدان كه؟

هەموو شتێكم بیر چوبویەوه ،تەنانەت ناوی دایكیشم.

چەند دڵگیر و شیرینه.

دەزانی ،ئەگەر من لێرە بڕۆم،
وەك قوتابیەكی تەمەڵ ،لەوانەی بیركاریدا.
ناتوانم ئه وپاسارییانە بژمێرم
بەر لەهاتنی تۆ،
لە حەوشەكەماندا دەكەونە جریوەجریو.
كاتێك ئەو پاسارییانە دەجریوێنن
ساڵی سێیەم
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مەگەر خودا بزانێت ،چەند دڵخۆشدەبم و
چەند دڵخۆشم.
گەر لێرەبڕۆم ،زۆر شتم بیر دەچێتەوه،
وەك ئەو منداڵەی،
بەیانیانێكی رۆژی شەممه

