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من و زەوی

ڕەزا بەراهەنی
لە فارسییەوە: فەرامەرز ئاغابەیگی

)یەزد(

لە سنووری کۆنەسااڵنی زەوی و زێ)1( ئێستا
قاوی ناوی من ئەکەن ساغوورەکان)2(
ناوی من خۆر و چەوە، ئاو و کەناراو

بەڵەدی ناوی منن ساغوورەکان

هەمە گۆچانێ بە نازناوی ئەوین
لە لەپا دەیگوشم و هەڵدەپەڕم

لێڕەوارێ لە دڵ و دیدەکەما هەڵدەڕوێ

ڕۆژنانی)3( بەدەنم هەروەکوو بەندەر
مووی لەشم ڕۆشنە پاکی وەکوو لەنتەر؛

وەک چراخانی بەپڕشنگی لە ئەژمارە بەدەر دیاری 
لە بەندەر.

جا هەزاران بەلەمی
وەرگەڕاو جەرگەیی گەرداو
دێنە بەستێنی تەناهیم)4(

بە تێکڕایی هەزاران کەس ئەڵێ پێم:
دڵنەرمتر نەبوو بەستێنێ لە تۆ تای لە جیهاندا!

من زەویم و بەدەور خۆمەوە باوەخولێ ئەکەم
سەر لەبەر ڕووپەڕی پاناو)5(

- بە هەزاران پەڕی لیپاو)6( و سپیی ئاو 
دەگرێ باڵ و لەبان سینەوە تا شان و هەتا تۆقی 

سەرم خۆی دەکشێنێ؛
من لە ئەم هەڵکشەدا)7(، بەرزە)8( ئەبم

نوقمەساری خۆم ئەبم هێدی لەسەرخۆ کەمەکەم
لە دەمی داکشەدا)9(

منم ئەو دوڕگە)10( زواڵڵەی کە لە زێ دێمە دەرێ 
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بەرگی خۆنوێنی لەبەر دادەڕنم
خۆم وەکوو بوخچەیی ئاواڵە بەدەست خۆر دەسپێرم

ئەم کەڕەت جا بە ڕەهایی، دێمە گۆرانی چڕین:
»ئەی مەلی چەرمگی ئاوان! تۆ لە باڵتا چییە ئاوا

سەیری ڕۆح و دڵی ئەمنت
بۆ هەراوی زێ وەها کردووە کەمەندکێش؟)11(

چییە وا وەک شنەبای هاودەمی هەورانی سەماکار
ئەمنت خستووەتەسەر تاسەیی باڵ دان و فڕین؟«

من بە ڕۆژ دەبمە نزا
بە سیحر ڕامی ئەکەم هێدی هەوا

پێستی وەک مارێ فڕێ داوەتە سەر پشتی ئەمن 
کەمبەری گۆ)12(

تا قەاڵی بەرزی هەتاو دێمە پەڕان.

لە دەمی زەردەپەڕا
من وەها دەنگێ دەبیستم لە هەتاو:

»پیاوی دووردەستی لە ئاسۆی وەکوو خوێن 
سوور، وەرەسەر کۆچ!)13(

وا شەویش دەنگی ئەتۆی بیستووە ئێستا!
پیاوی دووردەستی لە ئاسۆی وەکوو خوێن سوور، 

وەرەسەر کۆچ!«

من لە ئەم هەڵکشەدا، بەرزە ئەبم
نوقمەساری خۆم ئەبم هێدی لەسەرخۆ کەمەکەم
من زەویم و بەدەور خۆمەوە باوەخولێ ئەکەم.

پەراوێزەکان:
1- زێ: زەریا.

2- ساغوورەک: گاشەبەرد، زاخ، کەفر)صخرە(. 
3- ڕۆژنان: کۆی ڕۆژنە، ڕۆچنە.

4- تەناهی:  ئاسایشت، ئاسوودەیی.

5- پاناو: زەریا )اقیانوس(.
6- لیپاو: شەپۆل.  

7- هەڵکشە: خێزاو)مد(.
8- بەرزە: ون، گوم، بزر.
9- داکشە: نیشتاو)جزر(.

10- دوڕگە: دڕگە، دوڕاجە، ئاد، گراوە)جزیرە(.
11- کەمەندکێش: هۆگر.

ــۆی  ــی گ ــرەدا مەبەســت هێڵ ــۆ: لێ ــەری گ 12- کەمب
زەوییە)خــط األســتواء(.

13- وەرەســەر کــۆچ: ئەمــر بــە کــۆچ کــردن، کــۆچ 
بکــە!

سەرچاوە:
و  نیمــروز  از  شــبی   ،)1344( رضــا  براهنــی، 
تهــران،  اول،  چ  منثــور،  زندگــی  یــک  منظومــەی 

چهــر.


