
1 
 

 www.gagesh.com  

 

 ھۆنراوه

 
 چاوه
 

www.gagesh.com 

 ریم دانشیارکه

 

 

 

 

http://www.gagesh.com/


2 
 

 www.gagesh.com  

 

وتووبووکی کۆست که  
   

   یانربهی بهسروه
    کی دێکاتک خه

ی تاقه تاقه  
      سانئهو ھهخه له
     ماشایان کرد دارێ ڕواوهته

    رز و وڕدارێ به
          گهو  ب خونچه

         ژگ و ھهب ھه
    کناموباره به
     ری ھناوهبه
شک سارد و س له  

 
  ******  
 

    وهلی کۆبوونه
    ک و دوو دووک یهیه

   ماخزیز و ب ده
      ترسی دوژمن دامردوو سینگی له

     ئاخ جماوجم له
    وتووخهچاوی نه
     فرمسک لوان له

   فرمسکی خاون
      د ئسکربازی بهی سهی نزهورشه ـ که 

     دائهڕی پ نه
     داون ـ بژته

     مگرتوودی خه
     رت و سوندشه پ له
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      یانربهی بهنگی سروهڵ ئاھهگهله
  خوندسروودیان ئه

 
    ******  

 
                   کپ تاپۆیهله
         مگرتووی(دێ)وهئاسۆی ته وت لههرکده

            ماندوو و پخاوس
      سرهدنیا وه له

       نای (ڕێ)وهپه مزاو لهو شه شپرزه
     کرددوو کش ئهداونی سووری له

      ژارهم و پهندی خهخسیری بهیه
      عاستی سداره م ھاتهعاسته به
وت و مرد.ویش کهئه ودا م لهبه  

            ******  
 

   و کیژهک بوو ئه
    وتووبووکی کۆست که

ریبوووهھه که  
            ی ئاواتیخونچه وهر دارهسه به
    س چووده ویش لهئه

       ییمهتارای په
       ـ داخی داخانم ـ

میراتی. وت بهکه  
 

        1961                                 
  

        ******  
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ی ئامانجلووتکه  
 

     و بووشه
      شوکی تاڵ و ڕهشه
    روونی دو و درنجک دهوه

        شنووسراوی کوردی ب بهی نهک چارهیا وه
     وکی ب ترووسکاییشه
        تاریکی که
      و ئاسۆ بووم ئاسۆ تا ئهله
      وتکهرچاو ئهبه سترهی ئهنهخههردزه نه
      بوو» کۆ«ڕکی پهھه ڕیزه نه
    وانان .وتهمگینی حهی مات و خهبزه نه

           ******  
      و بووشه
        یگووشیمی پ ھزی دا ئهنجهپه ھا لهوه

             د جارسات سه
وشارگۆڕه خواست بهئاواتم ئه  

....................... 

....................... 
      بیربوی ژینم ئهنی بهزیخه

      ساشپه ر لهھه
ماونهستی توخ پوهده به  

        سیوم ئهقی تهئاره
      نشو ورازم کردهن ھهچه
      شاخ و داخا دا ن خۆم بهچه
        ی کولووتکه مهکوو بگهبه
  وهڕامهگه وهکۆک زامه ن جار بهچه
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   وهڕامهرگ و دیسان گهرای مهشه چوومه
....................... 

    پتاکوو له
        یانی بهسرهپیشکی ئه

                                                         وی تا خوارێ دادڕیشی شهی ڕهردهپه
        چووکی زۆری پ نهتاو 

      تتاویش ھه
       زنتهللهی کهد بادهسه تر لهشئهپ نه

       وهکانی کردهناوچاوی گرژی شاخه
شکنماچکی تاسه به  

           ******  
 

     ی ئامانجم دا ری لووتکهسبه منیش له
       تاوک نووستم

     بی چاوم ھه کاتک که
       رینمسه وا تۆ بووی لهئه
   وبووکی جوانی ئاواتی شیرینمی نهئه
      ر باسکسه رمت گرتبووهسه
       ی ناسکنجۆهست و پهده به

   سی ومت ئهقی تهئاره
          

)1961( - تاران                                               
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    باگژه

 
بای دڕ با، گژهی گژههئ      

ی زستانی سارد و سھاوڕ     
        خۆشی و ئاسایشت خۆ دوژمن بهی خۆبهئه
       نیا من بۆ گشتر بۆ تهک ھهنه
        بای دڕبا، گژهی گژهئه

            زانمتناسم ، باش ئهباش ئه
       دارستانی تاریک و چ ڕووت کرده که

       زارزاران ھهھهی ھالنه
       ژارلی کزی ھهمه بچووه

       شووخنی ئه
       رنیتهدارستان ئه دایک و بابیان له

      ییزهچنگووڕی ب به به
          رنیوهئه و گه خونچه

....................... 
       بای دڕبا، گژهی گژهئه

      رگت ل کردم شجل و به
       وهسمت کوژاندهچرای ده

           پ و تۆزته به
     گرێ چاوت پ کردم له

     ھیچکامی مانهم ئهبه
 ناتوان ڕگام ل گرێ 

....................... 

....................... 
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       یناتوانی ڕگام ل ون که

یوبن کهرهتم سهی تاقهناتوانی قه  
.......................  

        بای دڕبا، گژهی گژهئه
       سم ر ڕگام الدهسه له

        تیشکی ڕزگاری سوندم به
      ی ئاواتسترهئه سوندم به
    ھاریی بهسروه سوندم به

        یناتوانی ڕگام ل ون که
یوبن کهرهتم سهی تاقهناتوانی قه  

.......................  
 

                                 )1962(  
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ی مندای خۆزگه  
   

      بووم منداڵ بووم تا دون بوو ئاسووده
      مامی کرچ و کاڵ بوومی ژین نهباخچه له

       م دونیاوهده نیم بهکهگوڵ بووم پ ئه
       تاوه ی بولبول بووم تاوهھاوچریکه

        و باخم باخ ئهسوڕام ئهبووم ئه پوولهپه
       قۆناخ کردهوبۆم ئهی شهوان گهشه
      نگی ئاسۆ بوومنگاوڕهی ڕهورشه  یانبه

نم و جۆ بووم ی گهروشکهئواران که  
....................... 
....................... 

      کۆتر ؟ خۆم م ئستا؟ ک ب لهبه
       گیانم چۆتر؟ کام گۆری داڕزیو له

      ؟تاهی بهک عومرم سکهک عومری وه
      ؟یاهزار خهڕوحی سزاکشی ھه

        واری،ھومده پاش ھنده ئستا له
        ژاری،رکزی و ھهداماوی و سه ھنده

         و،و ئیمشه وکه، شهھیوای دوورم وایه
        و!ی خهنجۆهپووی چاوم داپۆش په

 
)1963(  زستانی                                                          
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 زستان

     ب وچانس چوار ڕۆژک به
      فر باریکولوو کولوو به

    موو وتھه
      کجارییه ساماسا بوو به

    شئاسمانی ڕه
       ترووکاند چاوکی ئهنه تاوک

       فر باریفر باری، بهبه
  ک، باپیاوکژنۆیهبستک، ئه

  
           ******  

     وهکهوالی دیهم الو ئهله
      ڕووخاسا ماڵ ئهسا پهپه

     شووخاژار ئهی ھهھالنه
     نا! نا! ئیتر پی نام ماڵ:

! گۆڕی گشتیی ژن و منداڵ   
 

        ******  
          ن ڕۆژک بووچه

       باوکی نازدار
         چوو بوو بۆ شار

:نچوو بوو جلی بۆ بست     
       کراسی جاو

     ،الشهر و پشت بهی بهتهسه
           » نازداری خۆم پی داپۆش ڕووتیی الشه«

        کیهئواره
    ن تارماییچه
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   کۆڵ رمک لهته
      ھۆڵفر و سهیانشکاند بهئه

     نا بۆ ئاواییملیان ئه
      رمی ک بوو؟ته
             رمی ک بوو؟ته
       قبووی باوکی نازداررمی ڕهته
ژار !کی ھهر خهسهی قوڕ بهھه  

 
          ******  

        ماک الڕووخاو
      دک پ زووخاو

      ڕپووتژنکی په
       نازدارکی ڕووت

        میرات مابووبه
       بۆ دایکی نازدار:

      سهگری بهمهم، دهکهگری نازدارهگری مهمه
       سهمووی ب کهژار ھهکی ھهنین، خه ر ئمهھه 

      وی باشهم بخهکهگری، نازدارهگری، مهمه
الشهی بهتهو بۆی دووریوی سهی خهفریشته  

 
) 1963(  زستانی(                                                            
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    وهشه     
      گر بوورهسا پهسا پهپه
       وی کی الساشه
        وبای شهما شنهنه
      وی بووسپی زهوی بوو چهنه
      و پاسارسامی شه له

     اریکیسیحری ت به 
     ک بووبوو یهبوو، نهھه 

     ی بوونما نیشانهنه
       ی منما نیشانهنه
     وکی ب ڕۆچنروونی شهده وهشم توایهله

     گر بوورهسا پهسا پهپه 
      زای ب بنو فهرهبه

  زای ب بنو فهرهبه 
  

          ******  
     چاو و گوێ به

       ی شعووری بوونم بوواژهقلهپه 
    مپهھه رنجی چاوم بهسه 

       وی سمیشه
        موو الوهھه له

     بۆ ترووسکایی
    سوێ ز بوو گیانی بهلهبه 
     بن گوێ له خورپه دی به 
     وریایی گوێ به وه 

     ی ژیانسی جریوهکوڵ مه به
     یھات !م ھهبه
     ولوولی کردم شههم

     وگارلوولی کردم شهمه
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       زاوی ب ڕهزابی دام شهعه 
   وشارگۆڕه به 
 

          ******  
 

        وام شهدوورترین ناخی ئه چی لهکه
       ناکاو

   نگئاھه رمهنه به
   نگدرنگ درنگ ده

       رئاوی سهکوو پتهوه
    روونده پۆلی خستهشه
        قوینی کانی بووگون ھه نینی لهگوم ته له
     ئانی بوو هکوو بۆنی ھهی وهوهنینهته

         ی بالونیشنه
     یاڵ:خه دا بهی ئهدنه
         ،رای نووحهرا ھهھه
       خوقنم ئهگه
       ودوی زامی شه که
      خنکن ؟ش نهالفاوی ڕه کانی بهڤاهھه
       ئاخۆ یهیاخی کاوهبه
      یانیتحی بهمزی فهڕه به
          ق ؟چهو ئهرگی شهجه له
     داب وچان و ھه و زیزهشه له یانهلی بهمه
         دا ؟و ئهرژینی قایمی شهپه ختی لهنووکی سهده
      سکهده ور بهیا ته وه
     ودارستانی چی شه له

        ڕێپهت ئه ریکهخه
     شاری ڕووناکی؟ ڕوو له

          ******  
  



13 
 

 www.gagesh.com  

       ھات ھات، ئهھات، ئهئه
     بووق ئهو شهھات و شهئه

      بوون رمی ھهشعووری گه 
       ڕاگهگیانما ئه به

       بووق ئهو لهسامی شه ج به
       ھاتھات، ئهھات، ئهئه
     بووئه ورهھات و گهئه
      بووتر ئهورهگه
      یھات !ھه
      و ک بوومسامی شه له
       نگ پ بوومسامی ده له

     تاسنی  ناسهی ھهزرمه به دم کوالوه
         بووئه ورهھات و گهئه
       بووتر ئهورهگه
        یھات !ھه
         ھانی بوورگی ناگهکوو مهقژنی تای وهشه
       ل ئانی بووالھهھری ھهکوو ژهی وهوهنینهته
        روونئاخنرای دهھه
      گر بوورهسا پهسا پهپه
      وی السارکوو شهوه
        سا پشووب بووسا پهپه
        وشارزابی گۆڕهعه
ن ، ھاوار ! ررن ، وهوه  
      گرتوومی وهرن شهرن، وهوه

        نبمگه
            ھاوار !

 
                )1964(  
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   ریبیغه
  

        ورۆزوی نهی شهریبی ئهدمانا غه له
      ھاراویرمی بهی گهی شنهریبی ئهدمانا غه له
    ی کچی الدێ ؛ریبی ئهدمانا غه له

هگونیوزهی سه      
      ش،چاوی گهبه
       ڕۆژانی،ربهی بهزیزهگه

       رتاوی،فری بهی بهتریفه
    یانی تاو وساوی .زرباری به

      ،وشهنهکی وهکت پهی خامهنجهکوله
           ڕی ئاوی.کت لیلووپهکراسی کنه

      کرووی ناسرمی گهبی کوی گهئهھه که
       ڕبوار،خورۆشی خاه

       و،کهوا قاوی دلری خاسهقبوونی شهشه له
     وی کۆسار،، کهردهوی ھهقاوی که

    چی ھشتاکه
     ویار.ی کهو ئهی کهریبی ئهدمانا غه له 

          ******  
 

         نی !وزهی سهگوه
      ھارهم بهبارێ ئهریبی ل ئهغه
      بارانیرمی وردهبارێ شینی گهریبی ل ئهغه

      ڕۆژان !ربهی بهزیزهگه 
      ژنی ئاڵ و وا جوان و شیرینی،به به
      دارینی. چاوم ، بووکه ی قوڕ بهچی ، ھهر چاوم کهبهله
     للیی ئینتیزاریجهر چاوم تهبهله

ھاریهڕوانی بارانی بچاوه که   
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            ******  
 

       خۆم مهم تۆ خهبه
      دڕهت مهکهقیانهچۆ فهمه
     ئایی یکهخسک مهشه ونهداری که له

     ڕۆبارتو په برای پینه
      دارتبرای بن کۆه 

       خسهداری شه
    ترسهمه

      پشتنی س دهده نیازی ل بخوازه 
 شین لهھه ندهتا چهبک ئاخی غهسایه ریبیی داری ب       

     ت کاشکوو ھیممهبه نیازی ل بخوازه
     ھار بن و نیاز بن وبه
     بن»* داری ساز و ڕاز«
 

)1966(  ورۆزینه  
......................................................  

داستانکی کۆنی  له» بولبولی خۆش ئاواز« ڵگهده» داری ساز و ڕاز*« 
   یخوازت.ی دهکهکچک بۆ دداره ، کهکوردی دا ئاواتکه
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م کهرشی ماهفه  
 

        مکهڕشی ماهفه 
       نگی کاهڕه 

       ختی تاهبه
        وش و خاهرقی تۆز و خهغه

    بووتنکهعه مامه
     نی تهنه ماوههقوژبن ن

      تخا پهڵ نهھه ماوهج نه
    ندبه خاتهمش ئه ندهمهمی کهسیحری فووی ده 

       تیخۆی و غیره ورهمشی گه
   ت پساندنکی الزمهپه

            ******  
      مکهڕشی ماهفه
      یهر و منارهخت و مینبهخشی تهرچی نهھه

       قاندووهسرک ڕمکی ل چهسی 
       گاریهقیژ و گارهقیژه

    زاندووهی به»سیسرو«
          ******  

       ووکهداوی جاجه م بهکهرشی ماهفه
     سۆکهسپهچنجووکی په کانی بوونهخشهنه

      لی جنۆکهیکهھه بوونه
  کاندنکی الزمهم تهکهرشی ماهفه 
            ******  

         م ؟س دهسووچی ده کھه
       تی ؟یارمه دته کیه

                    خۆ، وزی خستهنهم وهکهواهخۆ ھه 
        م ،کهواهم ھهکهواهھه

        م ـکهماه ـ قوڕ به 
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         تی ،ڕوومه وش و خاهخشی خهنه
تی ؛ ویهخهپرخی  پرخه   

     کاندنکی الزمهڕاشه
 

1966  ھاریبه - تاران                         
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   مامزرخهبه

        
      م !کهجوانه ی فریشتهئه

      م !کهنهناسکه پوولهی پهئه 
          م !کهواری کوردسانهمامزی ھهرخهبه

        تکهوارهھه ھاتمه
         تکهوارهر دهبه یشتهڕم گه

         تکهژن و بارهجارێ به نیم بهبواری ل ته
       تکهجاره جار به رنجهتاوی ل چنیم سه

       م !کهکاه نیشکهی کهئه
چاوی تۆ  بازهقهکۆتری ته  

        ۆڕاوی ت توند و تۆی ھاتمه ت بهڕهزۆر که
       چاو بتگرم به وت کهکهنهھه
         مچاو به بتگرم به وت کهکهنهھه
        تکهی نیگا دلرهوهودهده

        ت کهفره بزه به لوه
          تکهیچی پاچهقه زولفه
        تکهماچه جگه سووره کومه

       تکهڕینهپهزنی ھهوه
       تکهنینهوانی شعری پکهی ڕهقافیه

         خشی گیانمنگشتی نه 
      ونی ئاسمانمنمهته
       تکهرمهنه نگهنگی دهزه گومه ر لهھه
     تکهرمهگه رنجهزووی سهئاره تینه ر بهھه

        دی نجهالر و له گا به
      ژنی النکی دڵڕاده

       مامزێ النی سرکه یتهدهگا ئه 
       رنج و سر سهبه مگریتهئه
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           وهوینهتاو و تی ئه ی بنووم بهنایه
         وهونهوڕهردی خهده ی بهدهر تالوتلم ئهھه
        چت و منر ئهسهو بهشه

       وشهریری مانگهم حهکهنازی تۆی ئهپایه
       تتحاجه دنمه سرهئاسمان ھه پ به
     مکهھی ئاسمانی گیانهج نهتا به

       م !کهجوانه سرهی ھهئه 
                 
)1966(ھاوینی                                            
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    ختوی سهئاسمان دوور و زه
 

       ی چ نابینزیرهشیما نهخه تکیڕواه له
       سرکاعه له
       قاپنر مشی مانگ ئهشهدوی زای عیلمی به که
        ی چ نابینزیرهشیما نهتکی خهڕواه له
       کاتکا له
     قوڕ ناوه نیشکی لهتاکوو ئهسی ھهر دوو دهھه
        ک بۆ کارنه
       النک بۆ قوڕ شنه
         مزیڕه کوو بهبه
          شیمانیم و پهته
         شیمانیپه
             جاالنوان مهله

          و  رد و ئاسنی شالوا به
        ری خوقاندنجهخه

        سانهو کهستی ئهبۆ ده
      ر سینهسه ننهستی پ ئهده که 

       جاالنوان مهله
      دڕیرزی ھهوا عه

        ڕنچنگه به
     ماری مای ئاغاتا مشکی ھه 
       ی سوورلهخه به 

و خرپن ب گورپن ب        
       دارینه بووکه ویش ببنهکانی ئهمناه

     ی چ نابینزیرهشیما نهتکی خهڕواه له
   

       کاتکا له
       * ماوهی نهوشهکهسهر و دهنجهخه
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      ر پشتنستی بهبۆ ده
         ی چ نابینزیرهشیما نهتکی خهڕواه له 
            کاتکا له 

     بانگوسه ھاتۆته
       بانی مای ڕووخاویر گوسهسه 
     کا :ھاوار ئه 

      !رینهلی برادهگه
        ئاسمان دووره ختهوی سهزه
      ! رینهلی برادهگه

     .ئاسمان دووره ختهوی سهزه 
 

)1965( پاییزی  
........................................................................................ 

می ردههئرانی س وی و زار، لهستووری چاکسازی زهیاسا و ده له        
  ویزه شهرگرتنی بهوه ژار لهدا ، جووتیارانی ھها)ی ئرانزاشڕهمه(حه
ری کرابوون . ببه  
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وانان) وتهنانی شوانی (حه  
 

      تۆ ، ! وای ئهبه
      وشهتی مانگهک زرباری بن خوهوه
        و گرانی ورهندی شکۆدار و گهمه به
       ! نه! پکهنهم پکهبه

      رانیندهریزدای گوڵ خهتۆ په
       نینتی پکههشی زایهی گهتاوهشهزوه

        فیبری ھهپۆلی په م زربارهکوو لهوه 
      تناسهتیفی ھهی لهسروه بالونه

   ھارت مژیبچما ڕۆحی سووکی به
                ******  
     وانتوتاری ڕهندی ، مه ندهپاش چهله

        ! ی دوایی یهچ مایه
         ی دوانت!شوه شیرینه ندهچه
      یتۆکهشت ئهھهباخی به رگا لهنۆشیت و دهکراو ئهی شیر و شهئه

      ، نگهوی شۆخ و شهویتی کهشت ویتهی گهجریوه
      ھاری بلووغایفی بهکه له 
       گیانم ھاژتهئه لی ژیانهپۆوژمی شهته 

                  ******   
واری !ژی کوردهسامی کهواری بهته  
یاریتر و ته نیشکانهنازی کهجوانی دلر و به به  
      تاوێ سکهشقی خوا بهسا بهده
      کهم مهواشهشت و چه نجهولهکه به
      ڕێ !م لم گهده
      شارهورهری گهراسانکهی ھهگهپهماوی چهزویی نه مکهدهرنجم سه
          ش و ڕوونی دوو چاوی شینت،ی گهچاوه م با لهبه
      ،یانهرتاو و ساوی بهک زرباری بهروهھه که
             می دهلهمه
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       کانتستهریری سپی ده با حهبه
کوو نانی شوانی،وه  
      نجی ڕۆژانی شوانی،پاش ڕه له کانهوتی ئوارهسکهده که

      سینگا بگوشم به
         سیحاستی مهده خارئاژنم بتهگیانی جه با له  به

 
)1967(  فرانباریبه - ریوانمه                                          

..........................................................................................  
و  ویستیی کاک چاوهری و یادی دداری و خۆشهوه، بیرهم شعرهئه

گرت.ھین)خانم زیندوو ڕاده(شه  
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          ھابادبۆ مه
 

ی ھاوینهچله الوژهالی گه        
        تی یار پ تینهڕوومه کوه ڕۆژه

        رسه وهوتهڕم کهشت و گهی گهلهلکهکه
      رفهسه رم نایهسه م گ و کپهبه

    ژار و ھمنھابادی ھهبۆ مه
      سۆیمن پ گیان و دی به تاسه

..............................       
        وداڵداری کزی پیری عهتاقه 

           یاڵخه ی ھنامه»ھمن«نیدیمه
       م لژاریک لهو تاک و تهکوو ئهوه

   ی چژایری سوراوی گاو نهغه 
 

                                   )1966(  
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   پم نای چی دی گرتی ؟ 
 

        مت بکهلۆمه دم نایه
       مکهرچی ئهھه
         .نایه دم
     و ر پیلکهسه ی ناتهنجهو پهئه
        نگ کردت پ بدهوایهو ھهئه

       ستاندویستیت پ وهی دی پ خۆشهخورپه
      دان جاربوو سه نجهو پهر ئهھه

      شانیی ڕقی ب بهپیلکه
      رانوسنهمکار و چهسته ر بهرانبهبه

       بوو توند گووشی
      ر دابوودان ئاگری بهسه
       مو سته رمایهئۆردووی سه له
        می توند توند گوشی بووهدان جار قهسه بوو که نجهو پهئه

       ڕێ ز خستبووهر کاغهسه ڕی لهی بیر و باوهخیتولکه
م؟ کهم؟ چۆنی نهی کهچۆن لۆمه  

                  ******  
    ندین ساڵپاش چه 

      ھاتدهس دی نهھیچکه که
       گوڵ کاترت پ ب له
       شیان لت بوایهو لۆمه خنهر تۆزقاک ڕهگه

     دڵ فراوانی و خرا به
      وهندهقه کی زۆر شیرینتر لهیهزهبه به 

    »وال...مه، بۆ لهتانه، قسهڕاسته«توت: ئه
      زار زارھه موو بهئستا ھه 

     ویستیم و دپی و خۆشهخه ڵ لهنگکی تکهده به
»بۆچی وات کرد؟« پرسن:لت ئه   

      ئیتر جوابت نییه وهداخهم بهبه
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       ی نوچاوانتکهی برینهر گوهھه
و ھیچیش نا  وهمی کردۆتهنگ دهبده  

             ******   
 

       ؟ کویه مان لهی خهئاخ! چاوگه
      نم لوی سووتاوی پوه

      ؟یهنگی کامهکوی دته
   نم ودایی پوهری سهسه

            ******  
        باری شانتهنگ تاسهتفه

       نگاوتڕی ھهڕێ و بان چاوه
       ژارانچاوی سووتاوی ھه

       ی چاوتزرۆی ترووسکهتامه
      کانوساوهی چهوهکۆبوونه

    تینووی وتاری پاراوت
      ریان بدیان ئاوپژن کات و ھانده که
    باتیان بۆ ڕزگاریخه ژیان و له له
ریان ب روا ڕێ نیشاندهھه  
            ******  

      پم ب چی دی گرتی ؟
     ژار دی گرتی ؟می ھهخه

     ی کرکار دی گرتی ؟ ئۆخهژینی ب
      وزی لیخن ؟دی کاول و حه

       ت چکنی ڕووتی ڕوومهڕۆه
       دی گرتی ؟

     ی الو ؟رگهئشی القی پشمه
       ڵ بوونیڕووته

      رما بوونی ؟سه
      برسی بوونی ؟ 
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دگیر بوونی ؟   
      دی گرتی ؟

       وویستا بم ئاخر تۆ ھهبه 
      کردبووئای سوورت ھه

        یر کهسهداران چارهردهردی دهده
       ت بسووتنیینهماکی مه

      و بگرێ و گوڵ ؟ رگیز وتمان ئاسانهی ھهکه
      کانت وت :ونهخه ند جار خۆت بهچه
       ندی شاخربهده

        سووک و ئاسان
        رم و نیاننه

      ڕ ناب ؟تپه
      ند جار وتت :چه
     کیهر کۆیلهھه« 
          یی خۆی زانیوهکۆیله به وهو ڕۆژهله

       شان و مل داڕنیوه تی لهی زنجیری کۆیلهنیوه
        ی ؟و نیوهبا بۆ ئهشهو ڕه ھهڕه بته یهئاماده
      ستا بووده ت لهھهتۆ ڕه
       مشتا بوو بات لهشهتۆ ڕه

       پم نای چی دی گرتی ؟
       وری دای؟م و مژ دهکام ته ل بهکام بوومه 
          نیت ؟ند ڕگای ل تهلبهکام ته 

      ندکلبهسک بووی ھیچ تهتۆ که
      نی بوویتهبواری ل نه

       سک بوویتۆ که 
     م دونیایهھیچ قوفکی ئه

       گرتیئه ستی نهی دهرگهبه 
       ور دراوده سترهئه تۆ مانگک بووی به

       کانر ڕی کاروانی یهسه خستهڕووناکی ئه
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      کیهسترهی چاوی ئهر تاوکیش بزهگه 
      ترووکایهنه
           وهکردهشت ئهتیشکی خۆت دیسان گه به
       ش بوویت گهمانگکی ڕوومه تۆ

       شهڕه م خاکهری ئهسبه
      رتسه وتهعات کهند سهبۆ چه 
      ون بووی ! میشهچی بۆ ھهکه 

       کردبۆ بانگکی ڕۆژت نه
      ر الدا ؟سه ت لهرهو سبهئه

      تۆ گوک بووی 
     سیس بووی ژاکای !

      نیشتووی خۆت رد لبۆ دی گه
       ناوی کانیاوی ڕوون خستهنه

   ؟ وهبیشۆیته
         ******  

       نگوان درهشه
       نگزهوهڕگای سپی ناو شه

       نازی پوت بووپایه
       شباوه گرتهنگاوتی ئهھه

       ویستیکان خۆشیان ئهشاخه
     ویستیدارستان خۆشیان ئه

       وزشتی سهرز و پدهی بهتکهلوو
        لر کهی سهردهزه
      کانحر و ماسی یهپۆلی بهشه
        ویستیموویان خۆشیان ئهھه

        کردنماواییت ل نه
     ویستیموومان خۆشمان ئهھه

     کردینماواییت ل نه
          چی ھشتاشکه
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      مت بکهلۆمه دم نایه
       مکهرچی ئهھه

..دم نایه  
 

)، 1984( 1363 مناکیدۆی شلر ـ پاییزی خه  
...................................................................................... 

ری زیندوویاد، مووسا ست دانی تکۆشهده می له،بۆ خهم شعرهئه
. شخولئیسالمی گوتراوه  
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   ر جادهنان فرۆشی سه بۆ کچه
 

      کهنان فرۆشه ی کچهئه
       نگهو درهشه
     ؟ وهڕیهی ناگهتاکهھه

       نو شار ب خاوه ختهنگ وهدره 
    ؟ وهمنیهئه یهم جادهر ئهسه ی لهتاکه 
     یتبینم سرک و ب ئۆقرهئه 

     جماوئاسکی به چووهک بوه
      ن ناببه وهج پته به

       ڕوانیوالتا ئهم ال و ئهبه 
      وهنیشیهستی، دائهڵ ئهھه

   وهژمریهت ئهکهرغوونهکانی فهنانه
        ی :گۆفی و ئهستت ئهو دهست ئهم دهبه

       م ؟چ بکه« 
     و نگهو درهشه
   » م ھشتا نانی تدا ماوهکهرغوونهفه

             ******  
   م !کهنان فرۆشه ی خوشکهئه

    ت سووتاو !ی ڕوومههباریکه  
     شار دامرکا، 
     چۆل بوو، جاده 
      واو تاریک داھات،کۆن ته 

       بینهت چاو نهکهڕی ماه
       ت؟ش و ڕووتهڕه و ماهبۆ ئه وهڕیهی ناگهتاکهھه

        ،دواته ژار دڵ لهدایکی ھه 
        ، ڕتهت چاوهکهقاچ قوڕاوییه دداره
        جیرانی ئازیزت، ـ کوڕه

       وا گشت ڕۆژک ئوارانه
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       کاری عات قوڕهسه پاش ده
        دا ؛رت ئهسه
         یکهگراوییه ڕوانینه به

       گۆنات زتهسوورایی ئه
     چاوانت  پژتهپزیسک ئه

     تناسکه و دهی ئهکهچۆله
         وێ ـکهی پ ئهفهباه 

       شونت دا، ھات بهو بۆ نهمشهنازانم ئه
     تیکهتاو شه ب لهب و نه

         شژارهو ھهئه
     وتووهساس خهخری کهک سهوه
    ******  

      پ ! ستهھه ده
      ! پش خۆت دهت وهکهرغوونهفه

        م !کهنان فرۆشه کیژۆه 
     نگهو درهشه 

      ماوهس نهکه
      ،سانهناکه و زگتهئه 

       وا بۆ دوو نان
      شونن،کانت ئهی نانهچوارجار مووچه 
      ستانهپه و چاودڕاوهئه 

      نکدار تمهڵ ھهگه وا له
      نی سووکت پ ئهدوو قسه

       ! تفیان ل که
       پاکانه ستهو دهنانی ئه

     و ناپاکانهبه فرۆشهمه
         ******         

  
       م !کهچاوسووتاوه ی خوشکهئه  

      ،وانهمزانی شهئه خۆزگه
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       ڵ دایکتگه له وکاتانهئه
      یانو بهمهتا دهی گا ھهر نهبه له 
      ن بۆ فرۆش،کهپ نان ئهپ تهته 

       ن ؟مزانی چی ئهئه خۆزگه
      نکهچۆن باسی ڕزگاربوون ئه

تان ؟ڕهب فه م ژیانهله  
 

)1988( 1367 ریوهزهـ خه غدا ـ حی الجمیلهبه               
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    رھاتسهبه 
   

     رماسهبارێ بهم ئهخوڕه بارانی پاییز به
       رمابه له ماوهوشکی نه ک بهزوویهده تاقه

      ک نایهک پهنایهی پهھهت ڕهت خهخه 
      کمۆته رچاوی گرتووم و لم بۆتهبه که ونهک تانی تهوه

        »ی!سا دهی، دهده«:کبین ئهیه به رم بووهسواری سه 
      حاهرم دا، مهم بهشکهبه ونهو تهئه کۆشم کهرچی ئهھه
    ناکا شم جووهئازای له ک تاقهیه

      ستراوهبه و خوارمی پوهرهپشتن به ر لهی ھهئه 
     و ن دراوهپچه

        ینب به قامچی ، به ر دا، بهسهله
   کشنرم ڕائهوقی سهته له
                ******  

     یات !خه  یات!نا نا، خه
      عینهله ونهته و دارهپشتی ئه وهمباتهئه خیاته
      ھاھا بووم ڕهئیتر ڕه من تازه

؟  ونهکوا؟ کوان؟ کوا تانی ته  
    مشل، بارانی پاییزئه بارانهستهشه مهئه
   گۆی بردووم. ئاوا له که

             ******  
       کشاووز ھهحه پاسارییکم له

      رماسه بمرم له ختهوه
       ئاوا ن چوونهنهرزێ، وهلهندام و ئازام ئهئه دوا جمگه
      مکهڕگا ئه هم ناوله م تاو و بارانهبه س ڕۆژه

        دم پشکنیوه دۆڵ ، دێ به دۆڵ به
       مکهوتووم وا دهک کهیهبانده شون پۆله

      چاویان، ی دی خۆم لهخۆزگه
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          ی لو وبزه
        میان وڕاوژی ده

      .دی کردووهنگیان بهی تفهتسکه
       و گل و ژانمه بیره ر بیرهھه ربووم وئاسککم به س ڕۆژه 
      زانمبووم و ئهن نهبه وهردکهرد و بهھیچ ھه به 

      نزی دنیاییکام مه ژانی برینم له که
      وێ .سرهم ئهده
      ڕۆم گرتووهی سبهئه

      وێکۆڵ ناکه م لهرز و وڕاوهیاو و له
       بینم :می تفت و تای منایم و الویم ئههردوی سهخه پوه به

      پوولهک پهم وهـ ده
      خشینی ژین داناو مرگی نه به
          چووم، کام گوی جوان بووھاتم ، ئهئه
      نزڵمه مکردهئه
     کشامم ھهکه

     نی بووموتهسرهجوانوویکی سی سرکی نه
ناسیبووپی خۆم نهست و چهستی ڕام دهبه  

        گرام
        کشرام چوارمخه توند له وهکهونهته پشت داره به

     لکانی زینی خۆم بوو په پرچ و له ندم لهمهکه 
       لکهو پرچ و پهـ ئه  
    بوون وهئاواته لی دێ بهموو کوڕگهھه 
       جارک که 

       حاک به
          ستیان بگات ـنگوستی دهرئهسه

        ویستیممامی دڵ و خۆشهھشتا نه
     پشکووتبووگوکی نه 

    ژرخانی تاریکسان و ھشتا له
       وناته ر دارهزیندانی به له 
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      گماڕه به ڕاوهوانی گهزانی بوو خۆنی جهخۆمم نه به
        ی ئاشقانهوقی چپهشه ھشتا له

     زابووگۆنام نه سووری له 
        دڵشووی نابه و بمفرۆشن به کهکوو گورهن، وهویستیان ڕسم که

      پیرک م بهژن بۆ براکه یان دا بهوتهسرهم جار منی سرکی نهکهیه 
        ڕی دێپه یاندهم گهخرۆشام قریشکه

           مزۆرداریی ناده ن مل بها بکهتدپه ر ملیشم بهوتم گه
       م وگیرۆده ردهم دهبه دوو ساه

      کشنقژ ڕانه بوو من بهڕۆژ نه
    نی بوومر و کانییان ل تهڕگای ده ڕۆژانه 
       شوگاری ڕهشه 

         ڕ بوور ئاخوڕی بزن و مهسه ژرخان و نونم له جم له
       ون وته خم دایه وا بوو که

       ی گرێ داھیلمه ڵ ھیلمهگه می خۆم لهخه
     بوور ئاگام نهھه ژارهزۆری په له

        وا کردی من بوون جوانانه و قاییهخری ئه 
     ماسگیرفانی کام تاجری شار ئه له

          ی سواومنجهپاداشی سۆمایی چاو و په
      خخا زیاتر و له وارهدوو گوشه ! لهرام ب حه
        وت وکهپو ئه چاوم به نه
         بوو گیرپووش ئه م لهنجهپه نه
           س بووفهی ناو قهسیری بوو،گیرۆدهشی من ئهبه
      س بووفهقی ب نهونی ڕهتهس دارهفهقه

        ڕپهردهتا زهگیراند ھهمل ئه نووکم لهیانان دهبه 
     کردم ئهمورهموره وهونهر تهبه به

      یمهو خهم ئهساڕژی که شکهبه 
      ر دڵ گرێ بووسهنکم لهی بهک گوۆهوه

         زانیمئهی گیانی خۆم نهم بۆ بهبه 
      قای خم دایه ندهرچهھه که
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          وتمختی کهای سیابهچ خرابتر له
      زانیمئهنه
     تر بوایهسایانهکردم وه ندهرچهھه که

         ر !سه ڕۆیشتهڵ نرخی قای ئهگه وم لهخۆ نرخی که 
     م ڕۆژگارهبه توت کهر ئهھه
    راننکهورکیت)ی تهکیت: (کهکه                            کیتی ئاسنکه به
          کانمنجهموو پهھزی ھهبه
       ند و داویریکم گری بهخه

       یی خۆمننهرامهکوۆی و ئه
       مکهوتر ئهپته
       نشووم ده ریک بوون بهمیسان خهنجام ھهرهسه
          کی خونتای خونمژتاجرـ ده به
       و دھاتهلهدا کردن ئه قای به که

          یاندمئسقان گه ک بژی کاردیان بهوه 
     مام نهئۆقره مجارهئه 

      شکاند و  مویهی تهالقهده
        نگدای تفهلووله چلۆن تیر به

    م کرد.ودا گڤهشه تاریکه ھا من بهوه 
               *****  

          با چووردی عومری بهم و دهو خه ی منایبیرهڵ بیرهگهله
      تینهمه ندهپاش چهله
        نزڵئاواتی مه یشتم بهگه

و  قیقهو دهخۆشی دم ئه ـ ئای له وهزیزانی خۆم دیتهنھنگای عه
        ! عاتهسه

»شیدڕه«شی ڕه                      وهپیرمه ھات به» شیڕه«  
       ناسی:و، باشم ئهخۆی بو

       تۆی؟ مهـ ئه
       شیدیانی سپی ژر سمی ڕه دوو ڕزه

      کوانووی برۆیا کوو گ لهدوو چاوی زیتی وه 
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      ک دابووتهوی شهی وا تهکهجامانه به
     ڕا بووگهم و چاوی سوور ھهگشت ده

     گیانم ر بۆتهبهجارێ گی چاوی  زانی بهدیم وامئه که 
     ڕاشما گهله رمایی یکی موالیم بهزوویک و گهته

              ******  
یان دامورهک و دوو کچان دهیه  

       یان بوومن ساهخوشککی چهستهچما ده
              بان بوون !نی و میھرهچ ڕوح سووک و خۆشویسته

        تکایهی حهفریشته کما وهر چاوی پ تاسهبهله
          ران بوونندهریزادی شیرینی گوخهپه
       رکیان جلکیک چاوترووکان ھهیهبه
             رنامر بۆ دهبه له  ی یاکهخورجینه له

   ر کردبهرگی وشکم لهرما بوو پاک دامنی، بهبه ی وا لهوهئه 
ر و مکی تبنیاده وتت بوومه  

       مهن ساهرچی ئازاری چهھه
          ر فم دانکسهیه و لیباسانهڵ ئهگهله
       یکهمن ڕاسته و عانهر ئهھه

       گیانی خۆم ، خۆشی ڕزگاری و
       شید)شی (ڕهڕه  یک وسرهناو ده نایه وهم پکه»شیڕه«ویستیخۆشه

       کوو خۆشترینی یادگاریوه
      م.رامۆشی ناکهرگیز فهمگرت و ھهی دم دا ھهگۆشه له
     رگمجهفسووس و داخی بهئه
       مجارکهی یهمامهو نهما ئهنه
       دخوازی خۆمبه

        بۆی وهشم گرتهباوه
       رمی ور سینگی گهسه رم نایهسه
          وهبیر برده موو ئشی پشووم لهھه

        رم بووری ھاندهرم و ھاوسهو یاری خونگه وابوو، ئهبه 
فیقی ژیانم . ڕه  
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         کانم بووریکی وتوویرهشه
       و ڕۆشناییرهگرتم بهستی ئهده

       مو ژینی تازهرهبه 
        خشی قایجی نه ئیتر بکۆشم له که
         نکی نوێخشی ژیانه نجهر پهسه به

   نووسمم بۆ ژن و پیاوی ھاوچارهدابده
             ******  

          مۆ نیمستهئیتر ژنکی کزی ده من ئستاکه
        قۆ نیمی چهلیلی بریقهزه
         سیرکی بن ماڵ و مای خرید و فرۆش نیمئه

      ندگیرام ئهھیلمه ھا بوو لهوا ساه نجهو پهمن ئه
        گیرنم ئستا ونگی ئهی تفهپیلکه له
        قنمی تهنجمژان ئهموو ڕهو ڕووی ھهرهبه

                   ماندووی گری وردی قای بوو، ئستا دووچاوم که
          ری ناو کتب ئاشنایهی چاو و دڵ ڕوونکهڕیزی وشه به

       ووممشتک مناڵ ب و کات کهمن ئه
      م زیانیرکهده زانی کهچلۆنم ئه

       دانینم و جۆی ئاوهناو گه له
            نج و کارمی ڕهرھهچۆن به زانم کهئستاش ئه

         یکهگشته
       ینھا کهخۆران ڕهچنگ مفته له

      زانمک چۆن ئهوه من ئستاکه
        ھاراوزی بهساراتی سه له

           بینی جوان ئههزێ و کارژهبزن چۆن ئه
        ستی مامانب ده ـ به
       زانمئه ھایشهوه
        ژارخۆری ئستاعینی ھهدونیای له که
       ژارانستی ھهدهبه
       مامانی شۆڕش به
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       زێجیھانکی نوی ل ئه
       ندیمهھرهلیپی دشادی و جوانی و به

      میزادمی ئادهرجهبۆ سه له
       ژن و پیاو

کسان.یه به  
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شیدی میسری). ختکردو ڕهری ھاوڕی گیانبهھاوسه  
 


