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منباخچهچیینیگهرانیم

کەریم دەشتی

كتێبینیشتمان
بۆنوبه رامه ی كێڵگه  دووره كانی نیشتمان

چه شنی شه رابی كه وناری هه زار ساڵه 
شه اڵڵی مه ستییان ئه كردم

با هه ڵیكرد، بای هه ڵه مووت و ڕه وه زان
وتم ئه ی با ، ئه ی بای سه ر به فر و ته متومان
كه ی هه ڵمئه گری و ئه مبه یته وه  بۆ نیشتمان؟

با داكشاو گه ڕایه وه 
ئاوڕیشی نه دایه وه

 ***
بۆنوبه رامه ی كێڵگه  دووره كانی نیشتمان
وه كوو مناڵ ئه یاندامه وه  ده ست گریان

كه وتمه  ناو ڕێی هات و نه هات
وتم ئه ی ڕێ، ئه ی ڕێگه وبان

كه ی ئه مگه یەنیته وه  نیشتمان؟
به اڵم هه یهوو كه ی ڕێ گوێ ئه گرێ له  ئینسان

***
بۆنوبه رامه ی كێڵگه  دووره كانی نیشتمان

پووشی غوربه تیان ئه سووتان
كه شتی ده ریا هه ڵیگرتم

وتم ده ریا، ده ریای پڕ زه نا و خرۆشان
كه ی ئه مگه یەنیته وه  نیشتمان؟

ده نگم له نێو هاژه ی شه پۆله كان خنكا
***
خۆم و دڵی شكاوم ماینه وه 

هاوارم كرد ئه ی دڵ، ئه ی دڵ
دڵی پڕ برین و گومان

ئه وه ی من ونم كردووه  پاوان نییه 
كتێبێكه ، كتێبی گه وره ی نیشتمان
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ئهمهوێبۆتبنووسم
زه نوێرێكت بۆ ئه نووسم

كارێزاوی به ناو دڵی
تاشه ی چیاكان هێنابێ

زناری وشه ی
له  گه وهه ری ئاوی خلوود هه ڵێنجابێ

ئاوێ له ناو ڕووباری شیر
شیرینی خۆی پااڵوتبێ

ڕووبارێ شه وق و دره وشانه وه ی ئه به دیی
له  زێی ئاقیق خواردبێته وه 

زێیه ك هاژه ی پڕ هه نگوین و الالنه وه ی
له  ده ریای حیكمه ت هێنابێ

داستانێكت بۆ ئه نووسم
خۆی له  باراندا شووشتبێ

بارانێ تك تك دڵۆپه ی
له  هه وری مه حاڵ هه ڵمژتبێ
هه ڵمێ له  هه وری گه وهه ردا
چاوی به  كلی گیا ڕشتبێ

سترانێكت بۆ ئه نووسم
ئاوازی جاویدانیی له  چریكه ی پاییز پژا بێ

پاییزێ له  ساڵ تۆرابێ
هیچ گه اڵیەكی نه ڕژابێ
سترانێكت بۆ ئه نووسم

ئهوهیلهتۆمشاردووەتهوه
لیره ی سپیی هه بوونته 

له  ناو ده خیله ی چاومه وه 
به شی هه موو عومرم ئه كات

ئاوی ڕوونی ئه وینته 
له  ناو گۆزیله ی دڵمه وه 

به شی هه موو شیعرم ئه كات
ئه وه ی له  تۆم شاردووەته وه 

سه دای گه رمی ئاخاوتنته 
به سه ر په ردیله ی گوێمه وه 

به شی سه د ساڵ بیستن ئه كات
ورشه ی گه رمی سه ماكانته 

له  ناو مه دای ته ماشاما
به شی شه وق و ڕامانی ئەبەدیی ئه كا

ئه وه ی هه رگیز به شم ناكات
شیری سپیی نزیكیته 

دڵۆپ دڵۆپ ئه ڕژیته  نێو هه بوونمه وه 
ژه هری كوشنده ی دووریته 

شه پۆل شه پۆل ئه پژێته  سه ر نه بوونمه وه
 

منباخچەچیىنیگەرانیم
ناو لەپم گیاى لێ شین بووە

باڵندەى با دەورەى داوم
لەبن هەر بەرد و دارێکا
کاژى ئازادیم چاندووە

کێڵگەم پڕە لە زنبەقەى بێهوودەیى
ئایدیاشم بە ئاییندە مەسخ بووە

دەستەواژەم نوقمى ئاماژەى
هەزاران ماناى سیحرى زمان بووە

بەرد بەرد تەیمانم هێناوەو هەڵچنیوە
خاکم تاعوون دایگرتووە

تۆوى ئومێدى ئازادیی تیا مردووە
من باخچەچیى نیگەرانیم.


