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ێڕان..
وەرگ

سەرەرای هەر تشتەکی
ئەگەر پەقینەک

د ناخێن تەدا نەهێتە دەر، نە نڤێسە..
ئەگەر بێ حەمدا خوە ژ دل و مەژی و

ژ دەڤ و هناڤێن تەدا دەرنەکەڤیت، نە نڤێسە.
ئەگەر ب دەمژمێران

چاڤێن تە ل سەر شاشەیێن کۆمپیۆتەرێ بن
یان ژی ل سەر کێبۆردێ

ل دووڤ پەیڤان بگەری، نە نڤێسە.

تە دڤێت ببیە 
نڤێسەر..؟)1(

ئەگەر ژبۆ دراڤی
یان ژی ناڤودەنگییێ دنڤیسی، نە نڤێسە.

ئەگەر دێ نڤێسی
چونکی تو پێدڤی ب ژنێی، نەنڤێسە.

ئەگەر پێدڤی بوو
ل جهەکی ب روونی و

جارەکادن پێداچوونێ بۆ بکەی، نە نڤێسە.
ئەگەر ژ بۆ تە گرانە

هزرێ د نڤیسینێدا بکەی، نە نڤێسە.
ئەگەر تە بزاڤکرن

بۆ کەسەکا دن بنڤیسی،
نڤێسینی ژبیر بکە.

ئەگەر پێدڤی بوو چاڤەرێ بی
هەتاکو ب دەنگڤەدانێ ژ هناڤێن تەدا بهێتە دەر

هەدارێ بکێشە و چاڤەرێ بە.
ئەگەر چو جاران نە دەرکەڤت،

ل دووڤ کارەکێ دن بگەرە.
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هەلبەست: چارلز بۆکۆفسکی

وەرگێڕان: پۆیێتیكا
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ئەگەر پێدڤیبوو دەستپێکێ
بۆ هەڤژینا خوە یان ژی هەڤالەکێ خوە

یان دایک و باب یان ژی ب رەهایی
بۆ هەر کەسەکی بخوینی،

گروڤەیە تو هێشتا نە یێ بەرهەڤی.
وەکی گەلەک ژ نڤێسەران نەبە.

وەکی هزاران ژ خەلکی نەبە
ئەوێن خوە ناڤکرین ب نڤێسەر.

گێل و بێزارکەر و دفن بلند نەبە
رێکێ نەدە نەرجسییا تە، تە وێران بکەت

پەرتوکخانێن دنیایێ ژ بەر کەسێن وەکی تە
هەتا نڤستنێ باوەشکێ ددەن

بەرکا خوە دووری وان بکە
نە، نە نڤێسە،

ب تەنێ وی دەمی نەبیت
کو وەکی مووشەک

ژ گیانێ تە دەردکەڤیت
ب تەنێ وی دەمی نەبیت

کو راوەستیانا تە، تە بەرەف دینبوونێ
یان بەرەف خوەکوشتنێ
یان کوشتناتە ببەت.

نە.. نەنڤێسە
ب تنێ وی دەمی نەبیت

کو رۆژا ناخێن تە
هناڤین تە دسۆژیت.

نە.. نە ڤێسنە
وی دەمی، دەم یێ ل بارە
ئەگەر تو یا سەرپشک بی

نڤێسین بخوە
خوە ئیلقا بکەت و

پێنگاڤ پێنگاڤ
ژ روودانان بەردەوام بیت هەتا دمریت

یان ن ناخێن تەدا بمریت
چو رێکێن دی نینن و
چو جاران ژی نابن..

ێڕان..
وەرگ

1-SoYouWantToBeAWriterbyCharlesBukowski,https://allpoetry.com/so-you-want-to-
be-a-writer
٢-هێنریچارڵزبوکۆڤسکیHenryCharlesBukowskiهۆزانڤان،چیرۆکنڤیسوڕۆماننڤیسێئەمریکییێ

بڕەگەزئەڵمانییە.
ل١٦-٠٨-١٩٢٠لباژێرێئاندرناخلواڵتێئەڵمانیاژخێزاناهێنریکارلبوکۆڤسکیژدایکبوویە.دایکاوی،
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ئاشنابوون.بوکۆڤسکیڕژدبوولسەرهندێکوئەوزارۆکەکێنەشەرعیەلێئارسیڤستیئاندرناخویپشتڕاست

دکەتکودایکوبابێویهەیڤەکێبەریژدایکبووناویشەهیاناخوەکرینە.
بوکۆڤسکیژییێویسێساڵبووکوخێزاناویمشەختیئەمریکابوون.ئەوللۆسئەنجلسێمەزنبووو
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٣٥ساڵییێدادەستبنڤیسیناهۆزانێکر.
بوکۆڤسکیل٠٩-٠٣-١٩٩٤ل"سانپیدرۆ"یاکالیفۆرنیادژییێ٧٣ساڵییێدا,چەندهەیڤەکێپشتیتمامکرنا
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