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ئارام فەتحی

مەریوان

من هەمیشە قاچێکم لە ڕۆشتنا بوو
         دەستێکم لە گەیشتن

من هەمیشە چاوێکم دانابوو کوێر بژی کوێر
دەمێکم دانابوو داخراو بژی داخراو

من هەمیشە دڵێکم دانابوو بۆ مردن لێ بدات

کە ڕەنج ڕەنگی خۆی بە پاییزا پژاند
       تامی خۆی بەژیانا

کە ڕەنج هەناسەی کردە درەخت
کە ڕەنج بارینی کردە باران

       خۆی خزاندبووە ژیان

ئەی هەوای تەسلیمی هەناسە، کە تەنگ دەژیت
ئەی دیواری داڕماوی پیاسە، کە ڕووخاو

من ئەم ماڵەم بۆ چێ ناکرێ!

نە پەنجەرە بەشی ڕوانینم دەکا و
نە قەناعەتی شووشە ڕازی

کە من شێتیی بام پێ بێ بۆ ڕۆیشتن
شێتیی تەور بۆ بڕین و

     بەرد بۆ تێگرتن
کە شتێکم حەرام وەک جوێنی سەر بەرماڵ و تڕی بەردەم ژیان، 
کە شتێکم وێڵ، وەک شەوانی گاراژەکان و قەراخەکانی شار بۆ 

مۆعتادەکان
من شتێکم سارد، وەک هەوای زستان و هەناسەی لەدەسچووەکان، 

من شتێکم حەرام، وەک شاردنەوەی سێکسی خوشکەکەم
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                 داپۆشینی ماچی یارەکەم
من شتێکم حەرام، وەک گۆرانییی و نەعرەی کاتی مەستییەکەم

من جادەیەکم بەرین
          کە مەرگ و ژیان ئاسوودە تێپەڕن

کۆاڵنێکم کۆن
          کە زەمان بتوانێ بژی

گێڕانەوەی داکەوتنی تۆپێکم بەسەر هاوڕێی جەنگاوەرێکدا
           کە بیرەوەری هەناسە بکێشێ

           کە ئاه بوونی ببێ

خۆزگە بخوازە ئەی باوک، کە من منداڵی تۆم
خۆزگە بخوازە ئەی نیشتمان کە من شەڕکەری تۆم

خۆزگە بخوازە ئەی کات، کە من بەسەرت دەبەم
           ئەی زەوی، کە خڕت دەکەمەوە لە جیهانا

           ئەی مانگ کە بەرزت دەکەمەوە لە ئاسمانا
خۆزگە بخوازە ئەی ماچ کە بتخوڵقێنم

                    دەنا مردن دەتکوژێ

کە نیشتمانیش ڕازی نەبوو ئێمە بمرین
کە باوک ڕازی بوو ئێمە ببین
کە ماچ ڕازی بوو ئێمە بیکەین
کە ژیان ڕازی بوو ئێمە بژین

         جگە مردن کە ئەویش ڕازی بوو ئێمە بمرین

من نۆرەی وشەیەکەم بێدەنگ
من نۆرەی وشەیەکم گۆرانی بە نەوتنا بڵێ

  نۆرەی هەوایەکم هەڵنەلووشیابێ
        گانێکم نەکرابێ

من نۆرەی قژێکم بۆن نەکرابێ
   حەزی ئەو کچە کە پەردەیە و الببرێ
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   ئاهەنگی ئەو بەزمە کە دایکم بخوازێ بیڵێ
من نۆرەی دەسەاڵتێکم کە دەسەاڵت نەیهێشتبێ ببێ

بگرە تڕێ بم داشاردرابێ
    تفێ بم قووت درابێ

بگرە جنێوێ بم عەیب کرابێ
               هەر کااڵیەک کە قاچاخ کرابێ

               مرۆڤێ بم کە نەژیابێ

کە زەمان بە داری وت بڕزێ
        بە دیوار

        بە مرۆڤی وت داوەشێ
کە زەمان بە کاتی وت لەدەست بچێ

من نەنکم کە قژی تابلۆیەکی بیرچوونەوەیە
       کە سیمای، ده ڵێی زەمانە و هەناسە بکێشێ

من نەنکم کە ئاخی ئاوازی مردن و 
من نەنکم کە جەنگێکە کوشتەی ژیانی دابێ

       کە گۆرانییەکە دڕکی زەمان لە قوڕگی گیرابێ
کە هاوار ده كا بەرد و ده ڵێ ڕەقم
کە هاوار ده كا زەریا و ده ڵێ تەڕم

کە هاوار ده كا نەنکم و ده ڵێ زەمانم
کە هاوار ده كا زەمان ده ڵێ بیرەوەرییم

بیرەوەریی لە خاترەی بەرد دا سکووتێکە سەرگەردان
        لە هەناسەی ئاوازا، دەنگێکە بزرنگێتەوە

بیرەوەریی لە یادی بارانا، خووسانێکە لە نێوان وشکیی و تەڕییا
ڕەنگە بیرەوەریی لە شووشەدا هەر تێکشکان بێ و 

                           لە ژیانا مردن
گۆرانیی کە دەستی کرد بە خوێندن، دەبێ ببیستی

تابلۆ کە دەستی کرد بە پیشان دان، دەبێ ببینی
ڕەنج کە دەستی کرد بە بوون، دەبێ بکێشی
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من ڕەنجم کێشاوە بە ڕێگه کانەوە کە ڕۆشتووم
             بە وشەکانەوە کە نووسیومن

من ڕەنجم کێشاوە بە لەشمەوە کە بجووڵێتەوە
             بە هەناسەمەوە کە هەناسە بکێشێ
من ڕەنجم کێشاوە بە دەستمەوە کە بنووسێ

دایکم ڕەنج لە ڤژیا دەکێشێ
       باوکم لە گەروویا

کە سپووری سەر شەقامەکە بە گسکەوە ڕەنج دەماڵێ
من دوکتوری شارەکەشم ڕەنج دەنووسێ و ده ڵێ بیخۆنەوە

                 ڕەنج دەنووسێ و ده ڵێ بیوەشێنن
یان کۆڵبەرەکان کە ڕەنج بەشانیانەوە لە کۆڵ دەنێن

ڕەنج بە لەشیانەوە کە قاچاخە و گوللە دەخوات
             کە بەرزە و لە شاخ دەیانخاتە خوارەوە

کە ڕەنج لێرە سەرینەکەی لە سەرینی من نەرمترە و
لێفەکەکەی لە لێفەکی من گەورەتر و

ڕەنج جێگه ی بەرینە بۆ ژیان
کە نیشتمانم ڕەنجێکە جوگرافیای جیهانی تێک داوە

وەها کە چۆلەکە لە زەینی درەختا مابێ
    کە خاترەی دروشم لە مێشکی دیوارا جێمابێ

کە دەنگی تەور، لە قرتان و فەوتان و لەناوچوونا دیار کەوتبێ
وەها کە قەفەس لە زەینی کۆترا مابێ

    کە خوێنی کچێنیی لە خەیاڵی کچێکا
       حەسرەتی کرێکارێک لە ماندوێتیی کارا جێمابێ

ڕەنج ئاوەها لە زەینی منا ماوە
کە قەپێکی نەگرتوو لە بەستەنییەک لە زەینی منداڵێکا بەرقەرار بێ

کە هەستی پارەیەکی نەبوو بۆ عیالجی نەخۆشییەک
  خوێنێکی ڕژاو، بۆ بەدەستهێنانی ئاواتێک
ڕەنج ئاوەها لە منا بەرقەرارە و جێمابێت\


