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ئەسپەكان

کەریم دەشتی

ئەسپەكە ئەسپەكە
لە دوور دوورەوە ئەسپێک دێ 

ئاگر لە سمی هەڵئەچێ 
ئەو ئەسپە نیشتیمانی ون کردووە

هەرگیزاوهەرگیز ناگاتە جێ
چاوەکانی پڕن لە حەسرەت 

شەاڵڵی ئارەقەی کەوتن
لە هەموو ئەسپێ ماندووترە 
لە هەموو ڕێبوارێ تینووترە 

کوڕژنی ئەو ئەسپە لە هەموو هاوارێ بەسۆترە 
ئەسپێکە دەشت و کێو و تەالنی ڕکی تەی کردووە

ڕێگەی هات و نەهاتی بڕیوە 
گەیشتۆتە هەر ئاوێ وشکی کردووە 

لە هەر مەیدانێکی جەنگا هەزاران ڕمی پێکەوتووە
زاکیرەی پڕە لە شکست و برین

ئەو ئەسپە ئێمەین
کە نە ئەگەین و نە ئەمرین

كە ئەسپەكەم ونبوو
ئەسپەكە ئەسپەكە دێری ڕەبەنان چەند دوورە
ئەسپەكە ئەسپەكە مەریەم لە باوەشت گری 
ئەسپەكە ئەسپەكە تەوێڵت ئاوێنەی دێرێ 

ئەسپەكە ئەسپەكە حیلەت زەنگی كڵێسایێ 
ئەسپەكە ئەسپەكە چاوت مێرگی ئینجیلێ 

ئەسپەكە ئەسپەكە قاچت مناری دێری 
ئەسپەكە ئەسپەكە كەفەڵت جوانیی سەرتەنگێ

ئەسپەكە ئەسپەكە بژت ڕەزی تروانشێ *
ئەسپەكە ئەسپەكە گوێچكەت چەتری بارانێ 

ئەسپەكە ئەسپەكە دەمت كانی سپی 
لە كوێی دڵەكەم؟ 



4 ژ )٢٨٠/٢٧٩( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢١

           ئەسپێكم هەبوو
ئەسپێكم هەبوو ئەسپێكی جوان
كە تاوی ئەدا پرشنگی چاوی

هەروەكو تیشكی ناو دڵی دەریا ئەدرەوشایەوە
كەروێشكەی بژی سەر شان و ملی
ورشەی ئەهات و ئەچوو بۆ ئاسمان

بچووك بوو بچووك
لە شەڕی گەرمی براكانەوە گرتبوومەوە

بەشیر و وێنجەی چیاكانەوە گەورەم كردبوو
ڕستێ گوڵینگی پیرۆزی خاكم نابووە تەوێڵی

ملوانكەی گەشی پیرۆزی خاكم لە مل كردبوو
ئاوم بۆ لە كەلێنی سەختی شاخان ئەهێنا

كە باڵی ئەگرت دنیای تەی ئەكرد
هەرچی مەحاڵی ئەم زەمینە بوو

لەژێر قورسایی سمی پیرۆزی گڕی خوای ئەگرت
كاتێ براكان لەشەڕ بوونەوە

بەردی چیاكان سوور هەڵگەڕابوون
جەستەی كوژراوان وەك دەنكی هەنار

بە نێوچاوانی تاشە و تاوێری خاكدا پژا بوون
ئەسپەكەی منیان كرد بە هی خۆیان لێیان سەندمەوە

كاتێ سەرگەرمی مەلە بوون لە خوێن
پشتیان تێكردبوو و تووڕیان هەڵدابوو

نەیانئەزانی ئەو ئەسپە جوانە نیشتیمانمان بوو
گەر دەستی سپی شیعری پاك نەبووا

لەمێژ بوو كەوا لە شەبەیخوونی ئەوان مردبوو

كێوی سپی
ئەسپێ لە زیو، لە تەمی چیا

ئەسپێ لە پونگ
لە بۆنی پێكی باخۆس و لە تەونی گیا

وەك كچێ  لە ئارمووش
ئێستا، تازە دەرگای لێ  وااڵ كردبێ 

یا شاعیرێ  تازە شیعرێ 
وەك گوڵەگەنمی بەر باران

لە ناو پەڕی زمانی بااڵی كردبێ 

لە دوورەوە لەناو هەزاران كێوی سپی
بانگی كردم

سواری سەر زینی خۆی كردم
كە بەرەو ڕابوردوو دەبۆوە

لەبەرەخۆ گلە وگازاندەی لێ  دەكردم
ئەوە چیتە؟ دەڵێی بوویتەوە مناڵ
بۆ نازانی ئاییندە گوڵی نایلۆنە
نە ئەوین لە یەخەی خۆی دەدا

نە شیعر بۆ ناو باخچەی ئەبەدی خۆی
ڕێی پێ  دەدا؟

تۆ چیت هەیە جگە لە ئەوین و شیعر
تۆ چیت هەیە جگە لە باوەشێ  خەون و

لە گۆزەی دڵێكی پڕ میهر
ئاییندە ئاگرێكە دوور
ئێستات گەرم ناكاتەوە

تۆ چیت هەیە جگە لە كوپەیێ  شەراب
دونیات بۆ بچووك كاتەوە
- ئێستا - چییە دیلە دیل

من دەتبەمەوە ڕابوردوو
بە هەموو الیەكدا دەچێ 

قەاڵ و شەوق و منارەكانی
سەمای زۆربا و باڕەكانی 

تۆ چیت داوە لە ئاییندە
ڕابوردوو، ئاخ ڕابوردوو تۆپێكی خڕە

ڕابوردوو قەاڵی شەترەنجە
مەلیك لە كوێ  وچان بگرێ 

بۆوەی تاجی جاویدانی لێ  بسەنێ 
دڵنیابە لەوێ  دەمرێ 

ئەسپەكەم ئەسپەكەم
ئەسپەكەم تاپۆی بوون و مانم ڕێكەوە

ئەم هەورە تووڕەیە ڕێیداوە
تاسەیێ دەروونم دەسمێ

ئاگری چیایان لە پێدەشتی دڵم بەردەدا
دڵیشت بۆ هەوای كوێستانان
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هەناسەی ئاگرین سەردەدا
ئەو ڕۆژە بەفر بوو

سواریش ئەسپیان بەستەوە
دەچووم و ئەسپی خۆم تاو دەدا

پێم دەگوت ماڵەكەم ڕێكەوە
پێم دەگوت ئەسپەكەم لە بیرتە

بەسەر پشتی تۆوە گەردەنم ماچ دەكردی
كریڤ و سامانم لە بیرتە

سەفەرمان ئەودیوی چیا بوو
زریانیش تا دەهات دایدەكرد

ئەسپەكەم زیندەگیم
كریڤ و عاشق و بنەچە و باوانم

سەری خۆم داوەتە پڕووشە و
دەزانم دوو مێوانی تەنهای زریانین

سەیر كە دڵۆپی فرمێسكی چەند وردە؟
ئەسپەكەم باوكەكەم ڕێكەوه 

ئەچینە شار ئەسپەكەم
من سەر بە بەرد دەكەم و نان و ئاو دەخۆم

لەوپەڕی شەكەتیشدا بە شاخی گا
گۆزەیێ  شەڕابی كۆنینە دەخۆمەوە 

كابرایەكی سادەم
لەژێر ئەستێرەكان دەخەوم
لە كوختەكەی ئەو بنارەو

لەو بستە ئاسمانەی سەرم زیاتر
هیچ شوێنێكی دیم نەدیوە
تا ئێستاش هەر وا دەزانم

ئەو ڕووبارە دوا سنووری دونیایەو
ئەو درەختەش بڵندترین درەختی ئاسمانەو
ڕەشماڵەكەشم جوانترین تەالری زەوییە 

هەمیشە بۆنی دووكەڵ  
دەفتەری جگەرەم لێ  دێ 

بۆنی شەڕاب و گۆشتی كەروێشك و
بۆنی پوونگی ئەو كێوانەم لێ  دێ  

ئێستاش چوزانم خۆم و ئەسپە سوورخنەكەم

ئەو ئەسپە سوورخنەی كچە قەفقاسییەكە پێی 
بەخشیم

حەوت شەو و حەوت ڕۆژ غارم دا تا ڕامم كرد
بەڕێ كەوتووین هەرچۆنێ  بێ  دەمەوێ  بگەمە شار 

ئەو شارەی بنی لە بەحرەو سەری لە هەور
وەهمێكە دیارەو دیار نییە

هەرچەند دەگەمە لێواری 
ئەو دوورتر دەبێتەوە 

دەمەوێ  بگەمە ئاهەنگێ 
چوزانم كام ڕێ  بەرەو ئەوێم دەبا

لە كام گەڕەك  و كام جێیە؟
یا كێ  سەمای تیا دەكاو 
كێ  شەرابی تیا دەخواتەوە 

گرنگ ئەوەیە خۆم  و ئەسپە كێوییەكەم بگەمە شار
كە ئێستاش نووشتە و گولیلكی

كچە قەفقاسییەكەی بە یاڵەوەیە 
ئای شار چەند دووری

دەڵێن تەالری بەرز و منارە و
قەاڵ و چەرخ و فەلەكی ئەفسوونی تیایە

كچە سفوورەكان بەسەر شەقامەكانەوە
پرچیان بەرداوەتەوە و

دەستیان لەناو دەستی كوڕان ناوە
دەڵێن شار زۆر خۆشە زۆر 

من خۆم هیچم نەبینیوە
ئەسپ  و ڕەشماڵ  و ئەم بنارە نەبێ 

ئەسپەكەم، ڕۆحەكەم، باوانەكەم
خێراكە ئەوەتا لە دوورەوە

شەوق و شەباقەی گڵۆپەكانی شار دیارن
لە خەون دەچێ 

دڵم زۆر خێرا لێ دەدا
من كابرایەكی سادەم دەمەوێ  بگەمە شار

چوزانم كێ  دەڵێ  لەو ئاهەنگە
ئەو قەفقاسییە نادۆزمەوە

بەاڵم خۆ نە دەزانم سەما بكەم 
نە دەزانم گۆرانی بڵێم
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گرنگ ئەوەیە بگەمە شار
بچمە ناو ئەو ئاهەنگەوە

بەاڵم كەس نازانێ  وەك من بخواتەوە 
ئەوسا كە مەست دەبم

خۆم بە كەسیان ناگۆڕمەوە
هاوار دەكەم ئاهای خەڵكی شار

ئێوە نازانن گۆرانی بڵێن
لێگەڕێن من مەستترتان بكەم 

ئەوسا كچە جوانەكان 
چوار ناڵە هەڵم دەگرن

منیش بە ئەنقەست، خۆم قورستتر دەكەم
تا باشتر لە گۆشتی باسكیان ڕۆبچم

بەرەو گیتارە گەورەكەم دەبەن
ئەوسا گۆرانییەكەی خۆم دەڵێمەوە
ئەو گۆرانییەی كچە قەفقاسییەكە

لە یەكەم شەوی ژێر دەوارا فێری كردم
ئێمە كۆمەڵە خەڵكێكین جگە لە شەڕاب

كە خوا بۆ ئێمەی دەنێرێ  هیچی دیكەمان نییە
ئێمە كۆمەڵە خەڵكێكین جگە لە گۆرانی

كە خوا فێری ئێمەی كردووە هیچی دیكە نازانین
ئێمە كۆمەڵە خەڵكێكین جگە لە عەشق

هیچ كارێكی دیكە نازانین 
ئا ئەسپەكەم.. تاقە زێد و گڕاوی خۆم ڕێ كەوە
ئەوسا كچە قەفقاسییەكە كە گوێبیستی من دەبێ 

ئەوسا ڕادەكاتە سەر شانۆ لەبەر چاوی شار
دەم لەناو دەمی من دەنێ 

هەموو دەڵێن ئای ئەم گۆرانییە چەند خۆشە
لە گۆرانی ئێمە ناچێ 

دەست لەمالنێی ئەوانە چەند سادە و پاكە
لە دەست لەمالنێی ئێمە ناچێ 

بەیەكەوە غەرقی نوور و 
گوڵبارانی شار دەبین

ئا ئەسپەكەم ..باوانەكەم
غەرقی چەپڵە و زریكەی عاشقان دەبین  

كە تەواو دەبین دەستم دەگرێ  
دەمباتە هوتێلە گەورەكە

بەسەر سنگییەوە خەوێكی قووڵ دامدەگرێ 
چوزانم كێ  دەڵێ  وادەبێ  و

چوارپەلم ناگرن و فڕێم نادەنە دەرەوەی شار
من كابرایەكی سادەم

هەمیشە خەون بە شتە خۆشەكانەوە دەبینم
بایەخ بە شتەكانی پشت پەردە نادەم   

فرمیسكی ئەسپەكان
ئەسپەكان ئەسپەكان چەند جوان بوون 

كۆمەڵە ئاوازێكی خەمگینی نیشتیمان بوون 
ئەتووت لە دەریاچووی ئەرخەوانییەوە هاتوون 

وەك شەبەقی خوێن سوور ئەچوونەوە 
ئەتوت لە ڕەگەزی گێالس و شاتوون 

ناو دڵیان جەنگاوەرانی تەڕوادەی تیا نەبوو
پڕ بوون لە تاوێری چیا 

پڕ بوون لە نەخشەی زەنوێر و گیا 
بەیەكەوە بەسەر فەرشی خودا ڕایان ئەكرد 

زەوی لە تاو سمیان شەقی ئەبرد 
ئازادبوون ئازاد 

بە كوڕژنیان ئاسمانیان پڕ ئاگر ئەكرد 
نە كەمەند لەسەر ملیان بوو 
نەزینی پاشا لەسەر پشتیان 

ئاویان لە بەفراوی چیا ئەخواردەوە 
لە سێبەری كەپكە شاخ ئەخەوتن 

بەاڵم ئینسان هات ئینسان 
ئینسان خۆی و شەڕانگێزییەكانی 

خۆی و كەمەند و دڵە ئاسنینییەكانی 
چیایان چۆل كرد لە ئەسپان 

سروشت پیس بوو، ئاو شێلوو بوو 
النە و بێشەاڵن كوێربوونەوە 

پێدەشتەكان هەمووی سووتان 
ئاخ شوێنێ نەماوە بۆ ئەسپەكان 

لە دەستی چەپەڵی ئینسان

* سەرتەنگ و تروانش، دوو گوندی دەڤەری بادینانن.


