خەونی نێرگز بە شەرابی
شکۆفەوە..
لەیال ساڵحی
(بۆکان)

لە ڕۆشنایی ڕستەکاندا
خەو دەبینم بە ڕوخساری نێرگزەوە..
نە ئێوارانی پاییزم لە بیر ماوە
نە زەردەپەڕ
نە ئەو نیشتمانەی کە نییە.
تاکێک ..لە گوێن کازیوە
بەرەو تیشک ئاوا دەبێ و
پێکەوە هەتا کۆتایی سپێدارێک هاوڕێ دەبووین
من دەبوو تێپەڕم لە چرا و
لە جەستەی گۆرانییەکدا
ببم بە مانگ..
تۆش لە سوێی باخ
دەبوو سوێسنێک بخوێنی و ڕووبارێکیش.
پێکەوە تا کۆتایی سپێدارێک هاوڕێ دەبووین.
وەکوو شەپۆلێکی شەراب چۆن ڕادەسێ بەرەو پاییز
دێی بەرەو من؛ بەرەو هەرێمی هەورەکان.
بە دەستت دوو باسکم دەگری و
دەدوێی لە مانگ..
دەستی ڕەز و
دووباسکی ڕەزبەرێکی زەرد ..ئۆکتۆبری هەنار و
هەور..
باسی گەنمەجاڕێک دەکەی ڕوونتر لە خۆر
چاوانت دلێر و دەریا
چاوانم فووارەیەک فوڕات لە پێناوی بەژنی بەهار..
باسی چەمکی حەیزەرانە کە دەتڕووانم
لە هەناوما
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بە شوێنتەوەم..
بە هێڵی بەهارەکاندا
تا هەر کوێیەک کە نێودێر بێ بە گوڵەباخ
بە شوێنتەوەم..

پێشەکییەک دەنووسمەوە بۆ باخ و
دوو میسرەع باڵ
دەگێڕمەوە بۆ درەختێکی پەری پۆش..
پێکەوە هەتا کۆتایی سپێدارێک
هاوڕێ دەبووین..
چرایەک باریوەتە ئێوارەی جەستەمەوە
هەورێکی نوێ
لە دەنگمدا پەڵەی داوە و
قەسیدەی بەلەمێکی سوور بە برینمدا تێدەپەڕێ..
جۆبارێک دەمشارێتەوە و
هێڵێک باران
دەمباتە ئاقاری شەونم..
پەیکێ شەرابی شکۆفە هەڵدەدەم و چۆرێک
دەپڕژێنمە سبەی
هەوراوهەور
دەگەمە نیشتمانی تۆ..
ڕۆژهەاڵتیترین سووارۆ
ڕۆژهەاڵتیترین ئاسۆ..
ترپەی دڵم
دەسپێکی گوڵەباخە
ئەوەشیان تۆی ..تۆ ..ساتێکی پڕ
چرا  ..چرۆ..
ئەمر کە باخ!
دادێنم سپێدارانێک وەک کانیاو
ئەمر کە خۆر!
هەردووک دەستم دەپشکوێ بەناو هەتاو
ئەمر کە شەو!
داگیر دەکەم من هەرێمی هەسارەکان
ئەمر کە یاس ..ئەمر کە سوێسنترین ڕاز...
چرایەک دەکەم لە مێخەک
(نێرگزوانە ئەو جەستە قەت نەحەجماوە)..

من دەمهەوێ لە ئەرغەوانێکدا بمرم
لە تۆ بچێ
یان لە بەیانەو بارانێک
وەکوو نیشتمانی ناوت:
پاییزەمانگ..
چ خەونێک بوو وەرزی نێرگز..
هەورێک تاریکی دەپێکێ
بیر لە نیشتمانێک دەکەمەوە کە نەماوە و
لە زەردەپەڕ
بیر لە حەوزێکی گەورەی دوورە ماسی و
پەنجەرەیەکی بێ هەتاو..
بەدی ناکەم
چ سووارۆیەکی وەک بەڕوو
بەدیت ناکەم..
پاسارییەکی نیوە مەست
ئاوا دەبێ لە ناخمدا...
ون بووە بااڵت
لە هەرێمی دارستاندا
لێم گۆڕاوی لەگەڵ بەڕوو
لە گەڵ سپێدارێکی دوور..
دارستانەکانی پاییز دەکرا ناوێکی تریان با،
ناوێک وەک شکۆی خەمی تۆ ..
ئەو دەمانەی
بە بێ باران و باڵندە
بە شوێنتەوەم...
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