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هۆنراوەی یەکەم

پیتر ئۆرلۆڤسکی
له ئینگلیزیییهوه :چیا

پەلکەزێڕینەیەک دێت و دەبارێتە پەنجەرەکەم،
منیش بارگاوییم بە کارەبا.
گۆرانیییەکان لە مەمکەکانمەوە فیچقە دەکەن ،هەموو گریانەکانم دەوەستن ،هەوا تەژی
دەبێ بە لوغز.
لە ژێر تەختەخەوەکەمدا بۆ پێاڵوەکانم دەگەڕێم.
ژنێکی قەڵەوی ڕەنگاوڕەنگ دەبێتە دایکم.
چیتر هیچ ددانێکی خراپم نییە.
لەناکاو دە منداڵ لەسەر کۆشم دادەنیشن.
لەتاکە ڕۆژێکدا ڕیشم درێژ دەبێت.
بەچاوی نوقاوەوە بوتڵێک شەراب دەخۆمەوە.
لەسەر کاغەز وێنە دەکێشم و دووبارە هەست دەکەم من دووانم!
دەمەوێ هەموو کەس قسانم لەگەڵ بکات.
زبڵدانەکە لەسەر مێزەکەم خاڵیی دەکەم.
بە هەزاران بوتڵ داوەتی ژوورەکەم دەکەم ،مێشوولەکانی حوزەیرانیش بانگ دەکەم.
ئامێری چاپکارەکە وەک سەرین بەکاردێنم.
کەچکێک لەپێش چاوم دەبێتە چەنگاڵ.
بێالنەکان هەموو پارەکانیان دەدەن بە من.
ئەوەی پێویستمە بۆ ئەوەندە ژیانەی ماومە تەنیا ئاوێنەیەکە.
پێنج ساڵی یەکەمم لە کۆڵیتی مریشکان ژیام و (بەیکەن٭)ـی زۆرم دهست نەکەوت.
دایکم شەوان ڕووخسارە جادووگەریییەکەی دەردەخست و چیرۆکی ڕیش
شینەکانی٭٭ بۆ دەگێڕاینەوە.
خەونەکانم منیان لەسەر جێخەوەکەمەوە هەڵدەکێشا بۆ سەرەوە.
خەونم بینی بازمدایە نێو لوولەی تفەنگێک بۆ ئەوەی لەگەڵ فیشەکهکەی ناوی
بجەنگم.
کافکام بینی ،بۆ ئەوەی خۆی لە من بەدوور بگرێ لەسەر بااڵخانەیەک خۆی هەڵدا.
جەستەم بووە شەکر ،ڕژایە ناو چایەکەوە ،مانای ژیانم دۆزیەوە.
هەموو ئەوەی گەرەکم بوو مەرەکەب بوو ،تاکو ببمە کوڕە ڕەشپێستێک.
بە شەقامدا ڕێ دەکەم ،لەو چاوانە دەگەڕێم نەوازشی ڕووخسارم بکەن.
لەناو ئەسانسۆرەکان گۆرانییم دەچڕی بەو نیازەی دەچمە بەهەشت.
گەیشتمە نهۆمی هەشتاوشەشەیهمین ،بەناو ڕاڕەوەکە ڕۆیشتم و لە قوونی ساف و
لووس دەگەڕام.
تۆواوی سەر تەختەخەوەکەم دەبێتە دۆالرێکی زیویین.
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لە پەنجەرەکەوە سەیری دەرەوە دەکەم و کەس نابینم،
دەچمە خوارەوە و لەسەر شەقامەکەوە لە پەنجەرەکە دەڕوانم ،کەس نابینم.
لەگەڵ بۆڕی ئاگرکوژێنەوەکە قسان دەکەم و لێی دەپرسم:
فرمێسکەکانی تۆ مەزنترن یاخود هی من؟
هیچ کەس لەو دەوروبەرە نییە ،لە هەموو شوێنێک میز دەکەم.
جوبرائیلەکەم کەڕەنا لێدەدا ،جوبرائیلەکەم کەڕەنا لێدەدا:
پەردە لەسەر خۆشییی ڕەحەتبوونی هاوڕەگەزخوازییم الدەدا.

***
پهراوێزهكان:
*  :baconقاشە گۆشتی تەنك.
** ڕیش شینەکان :چیرۆکێكی نەتەوەییی فەرەنسیییە ،بەناوبانگترین چاپی ،کە مابێت
لە نووسینی چاڕلس پێڕالووتە و لەساڵی  1697چاپکراوە.
سهرچاوه:
http://boppin.com/orlovsky.html
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