گەشتێک لەگەڵ با

بۆ باخی گشتیی دڵم
بورهان بەرزنجی
(کەرکووک)

()١
دەمێکە بەناوی خۆمەوە
بانگت نەکردووم
دەمێکە بەناوی خۆمەوە
بانگت نەکردووم،
درەختەکانی ڕۆحم لە بەراوی ئەوینت بێ ئاون،
غەریبیت دەکەم ئەی گۆرانیبێژەکەی ناخ،
چۆن ئەمچڕی بمچڕە،
لەوانەیە پێم بڵێی تۆ شاعیرێکی شێتی،
داری ڕۆحت لەڕەگەوە دەردەهێنم،
لەوانەشە..
ئاوی ژیانم وشک بکەیت و
لە تینوێتی عیشقا بمکوژی،
لەوانەیە حەز بکەی..
بەدەستی خۆت کفنی شیعرەکانم بکەیت و
بێیتە سەردانی مەزاری ئەو سۆزەم،
دەستی ڕۆحم بگری و بمبەی بۆ بازاڕی دڵت،
ژوورێکم بۆ بگریت بەکرێ،
لە باخەڵتا وەک جزدانەکەی باخەڵت بمخەوێنی،
لەوانەشە..
دڵت ڕێت پێ نەدا..
قەدم بکەیت و ئوتووی بەختمان بشکێنی،
دەزانم دڵت نایە بمشاریتەوە،
دەوڵەتێک ئاشکرام دەکەیت ..دەزانم،
دڵت دەبێتە سەرکردە و
منیش ..هاوواڵتییەکی هەڵکێشراو لە ناوی تۆ
ئەمناسێنی!!..

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

7

چۆنی گەورەم

()٢

()٣
دەبێ جەژنانەت چی بێ بۆ من!

ئەم جەژنە
چۆنی گەورەم
دەبێ جەژنانەت چی بێ بۆ من!
نازانم ئێستا
تــۆ بڵێــی ڕۆحــت بکەیتــە قوماشــێک بەدڵــی خــۆت
خۆر لە تەماشاکردنت گەیشتووەتە کوێ،
بــۆم بدووریــت
تا پێت بڵێم ..
تۆ بڵێی هەناسەکانت کۆ کەیتەوە و
بەیانیت باش
بیانخەیتە گیرفانمەوە و
یان نیوەڕۆت باش ،یان ئێوارەت،
دەوڵەمەندترین بەختەوەر من بم
دەزانی تۆ باش بیت..
تۆ بڵێی
سەراپا جەستەی ئەم سۆزەم پێدەکەنێ و
ماچێکــت بکەیتــە گــوڵ و بــە یەخــەی ژیانمــی
سەراپا گۆرانیم شاد ئەبێ!
هەڵواســیت
گەورەم ..ئەم جەژنە
تۆ بڵێی پڕ چنگێ گوڵە بەڕۆژەی پێکەنینەکانت
چیم بۆ لەبەر ئەکەیت کام شیعرم؟
وەکــوو جەژنەکانــی جــاران ماچەکانتــم بــۆ ئەکەیــت بکەیتە ناو هەردوو دەستمەوە
تۆ بڵێی لە خۆر بەرزبوونەوەدا
بــە کولیچــەو بەشــم بنێریــت؟!
بۆ ئاسمانی خەیاڵەکانم بەرزم بکەیتەوە
کام پێکەنینت ئەکەی بە تۆقەی قژت؟
ئەم جەژنە
چاوەکانم پڕ بکەیت لە کلی جوانیت.
وەکوو جەژنی ڕابوردوو
گەورەم..
لــە مەجلیســی ئەویندارانــدا پــرچ درێژتریــن عیشــق بێ خۆتم مەکە
نــەوەک جــەژن بتــۆرێ و بــە جەژنانــەی تــۆ شــاد
منــم،
نەبمــەوە!!
دەفی دڵگەرمیی جوانترین مەولوودنامە منم،
زایەڵەی گریانی زیارەتکارانی دەســتی مەعشــووقان
منم ،
گەورەم ئەی گەورەترین سۆز ..
تۆ باش بیت
وەک ئــاوی زەمــزەم هەمیشــە لێــوی شیعرســتانم
تــەڕ ئەمێنــێ،
شیعر بە دەمی کانیمدا ئەچۆڕێ و
خــۆر لــە مەملەکەتــی خۆشەویســتیم چاوەکانــی تــا
ئەبــەد ناچێتــە خــەو!
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