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  وەفــــایـــــی
  )ی زایینی1902 - 1844(

  
  
  

  
 ژیانی وەفایی

  
، کوڕی وەفاییمیرزا عبدولرەحیم ، نازناوی شیعر و ئدەبییاتکی       

 ل شاری سابغی زایینی1844کوڕی مال نسو، سای  یمال غفوور
زمانی عرەبی و خوندنی سرەتایی و ل دایک بووە. (مھاباد) 

فقیایتی ل شارەکی خۆیدا تواو کردووە و ھر لوش مۆتی 
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مزگوتی و  داریپیشی مالیتی و حوجرەبم مالیتیی وەرگرتووە. 
 ی ھبژاردووە و وانی ب ی دەرس گوتنوەتنیا پیشھر وەال ناوە و 

  .گوتۆتوە مندانی شارەکی
ەکانیشی ب عری الوتیوە شیعری گوتووە و شیوەفایی ھر ل سردەم    

توە. شخ عوبیدیلالی نھری شیعری وەفایی ب دا بو بووننو خک
وتی و خۆشی ویستووە. ھر بم یدڵ بووە و ل ڕگای شیعرەوە ناس

ھکاری و ل بارەگاکی  بانگھشتی کردۆتو  بۆتوەھۆیشوە لی نزیک 
شخ وەک موراد  ،سکرتری خۆی. وەفایی وەک مورید و کردوویتخۆیدا 

. بووندا ھر پکوە ماڵ و ل سفرو ل  ھیان نکردووەب ب یکتر 
 نووسین و نامنام وە و لندۆتوەفایی شیعری بۆ گوتووە و شیعری بۆ خو

  خوندنوەشدا ھر یاریکاری شخ بووە. 
 1898ا دەچت سلمانی و سای وەفایی جارک ل گشت و سفرکید    

ل دواگشتی  .دی حفید سفری ئستمبووڵ دەکاتدەگڵ شخ سعی
بۆ جاری سیم و  1901 سای توە سلمانی ودیسان دەچ1900دا ، سای 

سید  ،شخ سعیدی حفیدلو کاروان سفرەدا،  دەچتوە حج.
ی قازی و حاجی شخ مستفای شخ عبدولسمد ،ئحمدی خانقا
ـ ی دەگڵ دەبن. تنانت ل گڕانوە برەو تۆفیقی پیرەمرد

دەگڵ دەبن. بم ئم سفری  دا ھر ئو ھاوڕیانینیشتمانیش
ت و سای تووشی نخۆشیی د مداشائاخری وەفایی دەبت و ل بیابانی 

  ی زایینی ھر لوێ کۆچی ئاخرینی دەکات. 1902
     دەستی خۆم (وەفایی)م ناشتووە".ی درپیرەم من ب " : شاعیر دە  
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١  

فت وەال بی زور ڕووت کازیبسل            
                                       سادیق ک تولوعی ب ئافتاب 

          بوون تۆ قوربانی بوو ھرچی  دڵ و دین
 عیتاب؟ و ناز ئم ئیدی کی ھتا                                      

سووتر نیلۆفو ڕۆژە نب ب                    
                                    رگی بری من مفت سوەال زو ب 

                 ل عکسی عاریزت فرمسکی چاوم
 نابوناوی م خھ ڕووت گووی                                  

                  وەرە بنون خۆت، بمکوژە قوربان
                                 ک بعاشق کوشتنی دین وابس 

                     وەرە بنواڕە بزمی عالمی دڵ
 خراب ھۆشیاریی دەورک خۆش چ                               

وقر زەوق و شھ یرچی ناگئ              
 سواب عینی گریی ئگرچی                               

                       ب ناینی دی سووتاوی عاشق
 ڕوباب و چنگ نغمیی ھر ھموو                               

             وخساری ساقیب چاو و گردەن و ڕو
 شراب و شمع و شاھید ھر ھموو                                

دڵ ب تی وەسلت بگوتم: با قیم                   
                                کیش بماچ ڕەزا خۆت زاری ل ب 

                 شکت نرمووی: دچی فوەفایی"ک"            
 دای، زەڕڕکیش حیسابسو ئوە                
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٢  

  ن دەباکگردەشی چاوت قراری ئاشقی مس
  ساحیری چاوبست ، ئارێ، دڵ دەکش دین دەبا

  قیبلکم بو زاری ھر وەک خونچ بۆی پکنی                       
  ئابووی پروین دەبا ، گوڵ ببتا بن خندەی                        

  گرتی حبش کعبی جمات! ئو دە : من گوتم
            کاروانی میشک بۆ شارێ گوڵ و نسرین دەبا

  گر ببین تاقی پیوەستی برۆت فرھادی چین                       
 ب سد ناین دەبا ب قوربانیرینی ڕۆحی شی                      

  زولفی خاو و ڕەمز و غمزەی سیحری چاوپچ و تاوی 
  ح دەکش، ئم ل الی دین دەبائو ل الی رو

                       مدا دەچسین بیبم دێ بری چاوی حشتن  
  مرھمی نازی تبیبم بۆ دی خونین دەبا                        

  من وەھا مستی گوندامم ک نازانم ئبد
  گمی ت، یا ساعیدی سیمین دەبا!ھۆشی من دو

                     ت و بچو دەرە بن ،تا "وەفایی" لکنعی مم  
  سوورمیی خاکی دەرت بۆ چاوت پ ئسرین دەبا                    
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٣  

  مت ل نو زولفی سیا داسری کو
  ئیشاڕک ل نووری شو چرا دا

  سجوودی بردە ئبرۆت ڕۆژ ل سر ڕووت                     
  شوی دین ک تۆ زولفت وەال دا                     

  ئمن چاوم ل ڕۆژ دا پ ل خون بوو
  ک ئاونی جمای خۆت جال دا

  شو و ڕۆژ ھر ل فیکری زاری تۆ دام                       
  بھیچی عومری شیرینم ب با دا                       

  ئرێ ڕۆحم ب لوی پ ل خندەت
  ئرێ ھۆشم ب چاوی سورم سا دا؟

                       ر تاقی برۆت بمرم چ نابب ل  
  بم ل بن بای ھوما داک من شا                        

  مورادی ڕۆحم بۆی " وەفایی"        
  نچی لوی ناداب دڵ ماچی ل غو       

  
  
  
  
  
  
  
  



6 
 

  
  
  
  
  
  
  
٤  

  تابی سری کومت بوو ک وا زولفی ب با دا
  نی وەال دا ؟رایا ڕۆژی ویسالت شوی ھیج

  خای دەمت یا مگسی حوققیی شککر                      
  یا خۆ حبشی زادە ل نو ئابی بقا دا ؟                      

  زارە دوو عالمخونین جگرن تالیبی ئو 
  ئو جوھرە بۆ ھیچ ب دوو عالمی نادا ؟

  حتارە ک وا مسکنی بارێ دڵ و ڕو ھر                    
  سد ڕۆحی ب با دا ک ب داو پرچمی بادا                    

ی زارم گوڵ و نافبازاڕی شکا وەک د  
  تاتای سری زولفی ک بسر عاریزی دادا 

  ئو زارە ک وا ھر ب تبسوم ھی حای                    
  پیرک دەی گا ل بقا گا ل فنا دا                   

  حیرەت زەدەیی نرگس و ئبرۆت " وەفایی "        
  کافر نیی ، وا مست ل میحابی دۆعا دا         
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٥  

  بادارت بیا ای جان من ساقی فدای ساغ
  جام ل نۆبی دەورە بم ال دا انئمان سووتام ئم

  ھوا خود ناف می ریزد، صبا مشک ختن بیزد                         
  مگر دیسان ب دەم بادا حبیبم پرچمی بادا ؟                         

  گدا و بزم شاھان؟! ما و وصل او ھیھات !
  می نادا؟ تی می بل بر وەی ئارەقی کومی ل با

  پریشان کرد چون بر چھرە دو زلف عنبیرین، گفتی :                     
  دا سونبوی تاتای ب بارێ یاسمن نا بھارک                     

  خط بر عذار و خندە در لعلش و عرق بر گردن
  دەی شککر لمڕ عنبر، ل گڵ ئارەق ل مینا دا

  ب چشم اشکبارم عکس روی و موی جانان بین !                     
  شو و ڕۆژ، ڕۆژ و شو ھر دوو ل نو عقدی سورەیا دا                    

  بھای بوسی ناکردە جان باشد ب چشم ما
  دەمت وا بن ـ چاوم ـ قت بووە گوھر ل دەریا دا ؟

  دل از غم روی تو در زلفتفغان و گریی                     
  دەی بۆ گوڵ دەنا شو، ل نو بولبول ل سحرا دا                    

  " وەفایی " تا منم گریان و سوزان در پی یارم          
  تمننام ھر ل یارە گر ب ئاو و ئاورم دادا           
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  شاد بوو ب دەوتی ڕووت ،ھرچی ل سر تۆ گڕا
بۆی فی شکستنت دا زودام دەستی ل  

  یدا کم ناگم ب ختی خاتسد رۆح ئگر ف                        
  من نائومد و محرووم ھیندوو ل گوشنت دا                        

  ھات ب تمای قتی دڵ ،زوفت لپ کوت و خت
  ئاخر ب دەستختی خۆت گرتت ب کوشتنت دا 

  رۆحم ب حای بولبول جوانی،ئی نوبھاری                        
  نوەک سرمای ھناسی ل گوڵ و یاسمنت دا                       

  تۆ بووی فیتنیی دڵ ،ئی خت ب زولفی دولبر
  دڵ ب خم و خیاڵ بوو ھاتی ب گرتنت دا

  وا تمگ عزیزنم کوشتمت و ناھومد بووم                        
  دەستم ئگر نگیی خونم ل گردنت دا                        
  ب قسم بک " وەفایی " بمرە ھتاکوو ماوی         
  وەسی بقا ب ئایات ئوا ل مردنت دا         
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  سنمکم ل جگر دا لو شارە خدەنگی 

  شۆخ ک غمی ئاونداری ب قمر دا
  خمیوە وەکوو گوڵ ب سر و برگی بھاری

  خۆی گوڵ، دەمی گوڵ، چبکنی گوناری لبر دا
  بۆ زەوقی تکللوم ک دەمی ھات تبسسوم

  خندەی ل دەمی خونچ و تعنی ل شکر دا
  خمزەوە و نازی شڕیان ل سر موکی دم

   جگر داۆیک ب جووت دن وەکوو نشتر بب
  گنجین تلسمی ھی بو چاوە ل سر ھیچ

  وەجھی چیی ئاشوفتی زولفت ل کمر دا
  تیرت ک قراری جگرم بوو وە دم کوت

  تا ڕۆژی حشر داغی خدەنگت ل جگر دا
  ماک ھموو وەقف ل شۆقی سری کومت

ر داعومرحینی سنا ل رفموو سھ ک  
دەنا حزە وەفایی وەکوو بولبول کر لھ  

  کس منعی نکا عشقی گولندامی ل سر دا
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ششاتم دا منری زولفی سس ی لشان ک  
  ئاشوفتگیی حای وەفایی ل قم دا

  دڵ کقوربان وەرە سیرکی دڵ و عالمی                    
  ھر زەوق ب دڵ، شوق ل سر، ئاھ ل دم دا                  

  ئاونیی دڵ وا ل جالدا ب تجلال
  دوانیی ڕووت کی ل ھوای شوکتی جم دا؟

  بۆ خاتری خندکی ب ڕەنگی گوڵ و باران                 
  اعاشق ئوەتا ھر کوی گریانی ل دەم د                 

  خندەی گوی زارت ک نبوو باعیسی مستیم
  بۆچی دی من دەستی ل گوزاری ئیرەم دا ؟

  ئاخر سگی خاکی دەری تۆ بووم ب جودایی                    
  مروەت نبوو تیغت ل سری سیدی حرەم دا                   

  ی قدەمت! بۆچی دەڕەنجی؟سارڕوحم ب نی
 ،من بای ب ؟ دەم داڕوحم کوەکوو دڵ ، چیی  

  وا عاشقی زار و کمری تۆی وەفایی                    
  ل نوە وجوودک ل بینی دوو عدەم دا                    
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  کاکۆی ب دەم باوە ک بادا ب بدەن دا
  بازاڕی شکا ناف ب سر چین و خوتن دا                             

  تورکان گوم پرچمی کوتۆت عوزاری
  وەک سونبوی ئاشوفت ل سر برگی سمن دا                             

  تا ھوری بھاری نبزووت، خونچ نپشکووت
  بۆی دەگرێ خندە ب سر گریی من دا                            

  گۆیا وەکوو من بو قدە سودایی زولفت
  سرگشتی وا تا بری پت چین و شکن دا                           

سیحی ،من کوشتم شیرین و دەموتۆ ب؟ئ  
  من تشن ئتۆ ئاوی حیاتت ل زەقن دا                          

  ھشتا دکم سرخۆش نایتوە سر خۆ
                           کنڕەم دوک من داساقی ب کی بجام  

  زولف و روخ و لو، عاریز و خت، زایق بخشن
  وەک زوھرە ب شو، می ل قدەح، گوڵ ل چمن دا                      

  ست برقی لوئالیو کی بستیی زەڕک دوو 
  وا دێ ب دھن دا ؟ یئو خندە مگر موعجیزە                      

شکی وەفاییبۆ ڕۆژی نیساری قدەمت ئ  
  مرواریی. پروەردە ل نو کانی یمن دا                        
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١٠  
  لوی ئات دەن عاشق ل سووتان بردەدا

  زەڕڕەیک نوورە بی ئاگر ل ئینسان بر دەدا
  ، عجب!جب ماوم عمن ل سیڕی حیکمتی چاوت 

 لبی من بنی قخو خۆشو نر دەدائموژگان ب  
  ئژدەھای زولفت تلسمک ل سیحری بابلی

  ری ئاگر شوعل دەگرێ، ماھی تابان بر دەدامیھ
  ھیندوویی خات وەنو باغی جمات کوتووە

  باغوان خانی خرا ب! بۆچ گوستان بر دەدا ؟
ر قووتی ڕەوانی عاشقگوی یاقوتت ئل  

  ب دەردا؟ پم ب وەجھی چیی ئاگر ل ئینسان
  زاری تۆ گوزارە خۆ، بۆچ ئاوی حیوانی ھی؟

  سروی تۆ ئازادە، بۆچ نارنج و ڕوممان بە دەدا؟
  چاوی کات بوون فیتنی دین و دڵ لوی ئاڵ و

  حقیتی ـ بیلال ـ وەفایی دەست ل ئیمان بر دەدا
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١١  
  " ما رأیت اللیل ان من لحظ صار الغدا

  وجھک أم فی الدجا شمس بدافی الذوایب 
  قت نھات دەست و جارێ نبووە ئارامی دم

  تا قیامت داغی زولفانت ل جرگی ئمدا
  بمکوژی، سد جار دەرم کی، ڕووی من و خاکی دەرت

  کیف یخرم سائل من بابک حاز الندی؟
  ئاگری عیشقت ل روحم بربووە سر تا قدەم

  خامۆش ب سداوەک نیستان ھر دەسووتم مات و 
  دڵ ب محزی روئیتی زولفت ب ڕوو دا کوت و مرد

  مرد و نمزانی: ن گنج خستی ن ماری پوە دا؟
ت و دەچناز د ند برخۆش چنگشۆخ و و  سست شو م  

  ئی گوی نازدار، ئیالھی، بای خزانت ل ندا
  باغ دەب ھر گوڵ فرۆش ب، یار ک دت پکنین

  دەب عمبر ب با دا، ئو ک زولفان با دەدا" با " 
  دین و دڵ، سبر و قرارم چۆت ڕگای یک نزەر

  تۆ بی ئو شۆخ وا سمست قت بت ڕەدا؟
  بۆچ برۆم ل تک دەنی، ڕووت وەردەگی چاوەکم !

  !؟کاب کج بوو؟ قیبل گۆڕا؟ ماچکم لو لوە دا 
   بر پی و دە :دەست و دامان زولفکی کوتۆت

  تۆ خنی، من ب نوا، تۆ پادشاھـ و من گدا
تی حیکمم نمووندەم ب ،و شیرینییندە بخ  
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  تدا !فایی نبووە وا خۆش ب.. خبر دەی نۆرەقت وە
  
  
  
  
  
  

١٢  
  ب خۆڕایی نیی سووتاوی ڕووت عاشقی شیدا

  ل ڕووتی دیوە جیلوەی تاتشی (سینا) ل سینی دا
  من تونگی شکرنی بوو گوتم: عقدی سورەییا ماھی            
  کچی بۆ ڕاستی ئیعجازی خۆی یارم ل خندەی دا            

  عسای فتحی مووسا کۆڵ بوو ب موعجیزەی شکافی کرد
  ک فیرعونی ختی ھات و ئیحاتی تووری کومی دا

  دەی سا دەی! درۆت فرموو حزم ب نایم، گر ڕاست          
  فڕەنگی قومی دەجال ـ ئی مسیحا ـ دەوری کعبی دا         

  ل سینمدا چ شیرین دڵ دەنان ب محزوونی
  وەرن لو شیوە گوێ بگرن ب شن و شیوەنی نی دا

             ردانی جانانرگس نعی وەفایی چونکن مکم  
            خی خانش ر دینی کس ی دالتۆب قا بردی ک  
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١٣  
  ھرک دی جننت ب ڕوودا زولفی پ تابی شکا

  تاری سونبوڵ، حورمتی گوڵ ، برگی سیرابی شکا
  ماھی شوئارام ب خندە ھات نیقابی کردەوە
  ئاسمان نزمی سوڕەییا، شوقی مھتابی شکا

  کارگا خاکی بسر، وەستا ب ڕوو و سین و برۆت !
  نرخی قاقوم، قدری خز، بازاڕی سنجابی شکا

  دەوری تووری کومی دا فیرعونی خت چارەی نھات
  ئی دەریغا! سرد کڕەت مووسا ب ب تابی شکا

  تاقی پیوەستی برۆت وا بوو ب قیبلی خاس و عام
  کعب گر بۆ خۆی بزان پشتی میحرابی شکا

  لبرمکس نیی لو نوکت حایم کا وەفایی!، دو
  خۆی دەمی ھنا، ئمن گزتم، دی بابی شکا !
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١٤  
  غمزەدەی زولفم ب غمزەی چاوی حیرانم دەکا

  بستیی داوم خدەنگی تیرەبارانم دەکا                    
  عاشقی زارم ل سر ھیچ ئو نیگارە دەمکوژێ

  گریانم دەکافی نادانم ل سر ماچ ل ت                   
نی ئاوداعی کی بک ڕوحمدینی کوفرە ن  
  حقیتی بو چاوە کان ک تانم دەکا                   

  پڕوای نیی تی عشقانیاری من ھرگیز ل ق
  چونک ڕوومت شمع بۆی حز ب سووتانم دەکا                   

 نر زولف و عوزارەت دبچاوانم ل خوارئاو ل  
  دووکی ئو مجمرە ھردەم ل گریانم دەکا                   

  من دەم: یاقووت و ڕەیحان ختتی کامیان خۆشترە؟
  ئو ب عییاری ئیشاڕەی لعلی خندانم دەکا                   

  قامتی تۆ نخلی توورە، تلعتی تۆ نووری توور
  جیلوەت مست و حیرانم دەکادەمبدەم وا وەجھی                   

  ب دڵقت فیکری زولفت عیللت، وەسفی ناکم 
  نوکت گۆیی پیشم ھودای پرشانم دەکا                   

  دەکا چاوت ب موژگانی، کچی مڕوو ل ئبرۆی تۆ
  قیبل نیشانم دەدا، کافر موسومانم دەکا !                      

  ی، گر ئسیری لومیبگری وەفای :پم دەی
  یعنی مرواریم دەوێ، چی نرخی مرجانم دەکا ؟

  



17 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

١٥  
  نسیمی بایی نورۆزی شمیمی عبھری ھنا

  بریدی عاشقان دیسان پیامی دبری ھنا
  نوید ئی عاشقانی دفگار! یار ھات سر خندە

  ھناس، ئی بولبوالن! دیسان درەختی گوڵ بری                
  مگر ڕی کوت زولف و ڕووی حبیبم بایی نورۆزی؟               

  حیاتکی ب دونیادا و بۆی گوعمبری ھنا
  ب فتحی دڵ دەی یار زولف و سین و ڕووی وەدەرناوە

  ل نسرین و گوڵ و سونبوڵ بھار ھات لشکری ھنا              
               ی چاوی مندەم دەگریدەھاری دەم بوری بھ  
  دەی ئاھی من برقی درەخشان ئاوری ھنا             

  ھوا چوو پ ب دامانی دەر و دەشتان، گوی کشا
  سبا ھات پ ب جیبی کۆھساران عنبری ھنا

  ل نو بزمی وەنوش و جۆ کناران، الل پیدا بوو             
  ب تاریکی خزر بۆ چشم شای ئسکندەری ھنا             

  ک ئیسالمی بھار فتوای جیھادی کافری دەی دا
  سنوبر نزە، گوبون گورز و سۆسن خنجری ھنا

  نیسار ئفشان ب پایندازی سوتانی بھار ھاتن            
  سمن دیبا، شقایق ئتس و گوڵ مخمری ھنا            
  دارە، گوڵ مسندنشین بوو ھات پشکووتنل شایی 

  چمن تختی زوموڕود، گوڵ ل یاقوت ئفسری ھنا
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  نسرین ب دەفعی چاوەزاری گوڵ ل بزمی نرگس و           
  وەنوش دەست دەست عوود و، الل مجمری ھنا           

  ل میخانی چمن بزم و تڕەبیان گرت قدەح نۆشان
  بادە، زەنبق شیش، نرگس ساغری ھناشقایق 

  ل چھچی ساز و نغمی عندەلیبان سووت ھموو دونیا            
  سدایی تارزەن، ئاوازی خۆشخوان، ئاوری ھنا            

  
  حیکایاتی غریبی پی بولبول جومل خۆ کردی

  چاپاری ئران ڕۆژنامی ئختری ھنا دەی
                بباغان وا چراخان و گوڵ ل وقی ڕوویی اللش  
  باغی جینان ئمساڵ بری حۆر و پری ھنا دەی             

  ل گوشندا ڕەیاحین مست و شادابی ھوای خۆشن
  دەی ڕیزوان بۆ ئھلی بھشتی کوسری ھنا

  شکۆف و گوڵ ب خندە و عیشو ئارامی دەروونیان دا             
  بھار بۆ خستکانی خۆی چ شیر و شککری ھنا؟             

  ب زەرد و سوورەوە خمیوە بۆ دامادی بولبل ھات
  وەرەق میعجر، ئرز گوگوون، شونم زیوەری ھنا

            یان دیبن وەک سوورمک دەکس چاوەڕوونی لموو کھ  
  دبری ھنامگر بادی سبا خاکی گوزاری             

  چ دبر؟ ئافتابی ماھروویان و شکر لوان !
  ب خندکی ل سحرا گوڵ ل دەریا گوھری ھنا 

               ر، بشاباشی س ب قبی وەفایی گوڵ چرا نابس  
  ک بولبول ھر زمانی ھن، وە پروانش سری ھنا             
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١٦  
  

  ب چاوت! ـ من ئوا بووم کباببۆ لبی جانان ـ 
  " دوستان ساقی کجا تا در دھد جان شراب؟"

  ی برگی گوڵروشو ب ڕۆژ ئاوە یا سونبوڵ ل دە                 
  " یا پریشان گشت بر روی تو زلف پر ز تاب؟"                 

  تا بزانن ڕۆژ و شو ھر دوو ل الیک دن دەر
  عیان کن بر فکن بند نقاب"" زلف و روی خود 

  زەوقی خندە و شوقی جیلوەی تۆی حیرانم دەکن             
  " شھد و شکر بین ک ریزد از تکلم آفتاب"             

  ماچی لوت ئو دەمی خۆش ک بی پکنین 
  " خوش بود گل بشگفد بلبل شود زو کامیاب "

  چاوی ل نکرد موجی گریانم گیشت ڕووی و            
  " سیل برگلشن زد و نرگس نمی خیزد ز خواب"            

  لو دەرە مکۆژە چونک شتی زولف و ڕووی تۆم
  " عاشقم صید حرم! سوادایی و مست و خراب "

             قتئیدی وەفایی فرس نمفتی دام ت ب  
  بانگ رباب "" گۆشی گلزار و جام بادە و             
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١٧  
  ئلئمان سر تا قدەم سووتام و جانانم نھات

  ی خاکی ڕی بووم، ڕاحتی جانم نھاتچاو ل سوورەم
  ڕەنگی شۆخی ب باکم ندی ،خاڵ و خت گوزار و

  زولف و ڕوو ھیندوو فڕەنگی شاھی خووبانم نھات
  ئی عجب گریام وەکوو ھوری بھاران و کچی

  کاکۆڵ پرشانم نھاتپکنینی ئو گوی 
  چاوی خونین غرقی پرروین بوو ل ب میری گوم

  مات و حیرانم ل سرچی ماھی تابانم نھات
  حقیی زونناری زولفی بوو ب میحرابی دۆعام

  تورکی کافرکش و یاری نامسومانم نھات
  ی خمماتتشن لب دوان بووم، سرگشتیی زو

  ی حیوانم نھاتم، ئابددبری با بن
  کعبیی ڕوحم ، حبیبی من ، عجب پیدا نبوو

  قیبلیی دینم، تبیبی دەردی پنھانم نھات
ت شینمریقبولبول ت ،ینمت نای سیفن  

  شای شکر لوان گوڵ و ئگریج لرزانم نھات
  بوو ب خون غونچی دم، نمدی ھوای خندەی گوم

  سدای برقی بھارانم نھاتسووت دەر و ژوورم، 
  چند ب چند گریام ھوای عیشقم ل سر خای نبوو

  غرقی تۆفان بووم کچی تسکینی سووتانم نھات
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  وەک وەفایی تابکی بگریم بنانم بم
  ئلئمان سرتا قدەم سووتام و جانانم نھات

  
  
  
  
  
  

١٨  
  نیگارا ئی ب غمزە ئافتی دڵ، چاوی بمارت

  ئمان سر تا قدەم سووتام ل دووری نووری دیدارت
  دەسا ڕوحم وەفادارم! ب حای داد و ھاوارم

  ک وەک بولبوول دی زارم دەنا بۆ گوی زارت
  سرم ناوێ ئگر نیخم ب حقی پرچمی خاوت                 
  رتدم ناوێ ئگر نیکم ب فیدیی چاوی عییا                 
  ئسیری زولفی خاوی تۆم، شھیدی ڕەمزی چاوی تۆم                 
  ئمن گیراوی داوی تۆم، ل سد ج دڵ بریندارت                 

  شھیدی نازی تۆم و داغداری باغوان ئی گوڵ
  ل دووری تۆ بنانم یان ل سر بدادی ئغیارت ؟

  بئمن نمدیوە ھندوو باغوانی باغی جننت 
  ب شیرینی چ دکش؟ بنازم خای ڕوخسارت ! 

              یوانئاوی ح الی ل ،رستانککش الی ل  
  ئگر گوڵ ب ئگر خونچ، لب و زاری شکربارت             
             کلسمندی تبی تۆوە پوەس وەفایی دوور ل  
  گنجی جمات کوت داوی زولفی ڕەشمارت ل سر             
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١٩  
  دیسان ب ھوری نیسانی دونیا ڕەنگی ژەنگاری گرت

  گوڵ زەرد و سوور ھات دەرێ دشت و سحرا و کۆساری گرت
  دیسان ب نغمی زیر و بم، بولبول دە ب دەرد و غم

  ل تاوی غونچی گوبدەم، ساز و سمتوور و تاری گرت
  بو خاترەی گوڵ دەکوێ، ب خندە ھست ل خوێ
  ھوری بھاری ناسرەوێ، شوەی عشق و دداری گرت

  نگ سف سفیان کشاوەگوڵ ل باغاندا جۆشاوە، ڕەنگ ڕە
  الل دەی دڵ ئشاوە، کناری جۆیباری گرت

  سدای س تار لو خوارە دێ، ئاھنگی تارە دیارە دێ
  دێ! بزمیان ڕویی گوزاری گرتیا سوتی قومری و سارە 

  بولبول ھاتبوە حای مردن، برگی خونچی وەال بردن
  تا تر دەب ل ماچ کردن، خار گردەن و بازاڕی گرت

  پ خوناوە، جرگی ب چند ج سوتاوەالل سرتا
  دی ھر وەک من شواوە، داغی زولف و ڕووی یاری گرت

  کنگ بگرم ھتا نگریم ناڕوا سبرم، دامانی یار
  ل بر عومری قومری بمرم، سروی ل نو کناری گرت

  بردەن سیدی بازیکر یاران نکن بازی نزەر،
  زۆرم دی بازی ب خبر، شابازی دەوت یاری گرت

  میکدە، فرمووی دت ب ھیچ مدە ڕۆژکی پیری
پ و دداری ئکی ڕووی دکسدە، عفسم گرت ل  
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  ارێ ل ناکاو، ڕەنگی غیرکم کوت چاوغاف بووم ج
  قلبی سلیمی ناتواو، نخۆش بوو لم ئازاری گرت

  کاری دم چل ڕۆژە بوو، نک بکاری و دەرۆزە بوو
  مقسوودی من پیرۆزە بوو، ئو ڕۆیی بووتیماری گرت

  ئو نفسی ب ھوایی من، سرکش بوو ب ڕەزایی من
  بوو غوباری گرتجامی جیھان نومایی من، سرزەدە 

شانریدای زولفی پش ،ر تاقی برۆی جانانس ل  
  سوادا سر و دڵ دوان، قیبلی بردا زونناری گرت

  دۆستی خودای، ڕووحم فیدای شرت و وەفایو پیری من 
  دیسان ل بر نووری زیای، ھر دوو دونیا ئنواری گرت

رگی گوئارەقی ڕووی ب ،ڕوحی د ھبایو سل  
 ،حاس م بی بیماری گرتزانی ددەستی د  

  ل سایی ڕۆژی ھیممتی، وەفایی بوو ب جنتی
  نخی سنوبر سووڕەتی، بار بار بری گوناری گرت
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٢٠  
  گوندام ئی تنافی گردەنم زولفی پرشانت

  عالج، چارەی، ڕوحم، ئمان دەستم ب دامانت
  غریبی تۆم، نخۆشی تۆم، ب گۆشی چاوی بمارت                
  ئسیری تۆم، شھیدی تۆم، ب نووکی تیژی موژگانت                

  ، کالمت غارەتی دینمئیشاڕەت ئافتی ڕوحم
  تبسوم سیحری لوانت، تکللوم ڕەمزی چاوانت

  ؟خاو و شواوە مگر سر تا قدەم زولفت وەکوو من                
  ک سرگردان و سودای ل سر چاکی گریبانت                 

  دەی شککرفرۆشی شاری میسرە وا ب شیرینی
گۆش ی ھیندووی تۆ لندانتبنازم ! خاوی خی ل  

  ئگر دڵ بوو ئگر دین دام ب سوورمی چاوەکان، ئیدی                 
  وداسر و ڕیسوا بک تۆ و دین و ئیمانتبسم س                 

ڕەنگی ڕەیحان ،سیحری ح لیسمی بابلت  
  یا خۆ جی دن زولفی سر شانت شکنج و بندە ،

  ب ئازادی ل کن خۆی شوھرەی، من مات و حیرانم                 
  گوڵ و نارنجی بر ھناوە خو سروی خرامانت                  

  چاوت بگرییم، یان ل دەست تۆ داد و ھاوار کم ل بر
  ل بر نیەنگی مستان، یان ل سیحری ڕەنگی دەستانت؟

  دم سودازەدەی بات، خۆم ددادەیی ئبرۆت                   
  ب با دڵ بگیرت، ب ئبرۆ خۆم ب قوربانت                    
  سوتانی عیشوە و ناز! جارێ ئی سل دادی من بپر
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  ب ناھق بۆچی بمکووژێ ئیشاڕەی چاوی فتتانت؟
  وەفایی کوت حقی زولفت، ئیدی میدە بر موژگان                   

  ک من کوشتی تنافت بووم، چ الزم تیرە بارانت؟                    
  
  
  
  

٢١  
  یار ھات تبسسوم ب ھناسی منی مبھووت

  ب نسیمی سحری خونچ دەپشکووتگوڵ گوڵ 
  وا زولفی ل سر گردەنی الچوو ب ھناسم                
  شو فجری بیان بوو ک نسیمی سحر ئنگووت                

  ھاڕووتی دم ھات و ل چاھی زەنخت کوت
  سرگشت ل دووی خمزە ب دوو نرگسی جادووت

                برۆت مشائک ل ندادەدی زەلفنی د  
  وەھا خم بووە شاھن و ترازووت بۆیک               

  سف بست ھموو مونتزیری ئمر و نیگاھن
  قولالبی موژەت ، زولفی ڕەشت، گۆشیی ئبرۆت

               کر یی وەفایی ـ ن  ھتمای قت ب الی ل  
  لشکری چین، عسکری ھیندوتتابووری حبش،                
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٢٢  
  ! ئاشقی ڕوخساری خۆتبس ب جیلوەی زولف و خان

  یبی دیداری خۆتێ تالئاڵ و وای خولدی ناو
  زولفکان دنی و دەبی، ب خم ل کوشتی چاوەکان

  شو دەچ، ڕۆژ دێ، دەمکی نای سر بیماری خۆت
  لدێ پ خرۆشھر ڕەگکم دەنگ و ئاوازکی 

  ئاورت برداوەت عالم ب مۆسیقاری خۆت
  با ب جارک تکنچ کاری دڵ و دین، ڕوحکم!

  وا پرشانی مفرموو زولفی عنبرباری خۆت
کومی ڕووی خۆتم محندی زولفی تۆم ، میبپ  

  با ب داغی تۆوە نمرێ بولبولی گوزاری خۆت
رمان، لندە فتیغ، گیان ب ؟شدڵ بکری ناز بۆچی ب  

  پادشاھم ! ب ختا وران مفرموو شاری خۆت
  ممکووژە خۆ کافر نبووم ،دەستی خۆم دا زولفکت

  قیبلکم ھر تۆی ب دڵ، بمبخش بو زونناری خۆت
  دەمبدەم نای وەفایی دێ ل ھقی زولفکت

  جارکی ناب بپرسی حای شو بداری خۆت؟!
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  عیشی جیھان حاشا ل فیردەوسی برین ناموێ
  مورادی دین و دونیام، ناری خۆت ئنواری خۆت یۆت

  گاھـ ب یاری ، گاھـ ب دیدار، دڵ دەکشی و دین دەبی
  ھر دەمی نوع ڕەواجی پ دەدەی بازاڕی خۆت

  گاھی موتریب گاھی ساقی، من فیدای زولفو ڕوخت
غمن رخۆش بکدەدەی سو تاری خۆت کفر و ئیمان ل  

  زولفکان دنی و دەبی ب خم ل کوشتی چاوەکان
  شو دەچ ڕۆژ دێ دەمکی نای سر بیماری خۆت

  ھر ڕەگکم دەنگ و ئاوازکی ل دێ پ خورۆش
  ئاورت برداوەت علم ب موسیقاری خۆت

  با ب جارێ تک نچ کاری دڵ و دین، ڕووحکم!
  عمبرباری خۆتوا پرشانی مفرموو زولفی 

کوومی ڕوی خۆتم محندی زولفی تۆم، منپای  
  با ب داخی تۆوە نمرێ بولبولی گوزاری خۆت

  دڵ ب تیغ، گیان بندە فرمان، لشکری ناز بۆچیی؟
  پادشاکم! ب ختا وران مفرموو شاری خۆت

  دەستی خۆم دا زولفکت ممکوژە خۆ کافر نبووم
ر تۆی بم ھکو زونناری خۆت قیبلب خشدڵ، بم ب  

 ی وەفایی دێ لدەم ناتدەم بکی زولفقھ  
  جارکی ناب بپرسی حای شو بداری خۆت؟!
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٢٣  
  ئارەق ڕووی داگرتی لبر پکنینت

  ونم ل گوڵ باری ڕۆژی گرت پروینتش
  تۆ خودا زولفت الدە تا تر کومت ماچ بکم

  لو باغ پرژینتڕی بولبول با نگرێ 
  داخست  ڕووب یزولفت ختاکار بوو چاوت                     
  با بچین ماچ کین دەستی شای چین و ماچینت                     
                     ستلو بادەی ئل ،ستچاو بازەی چاوم  
  دەستم بگرە ھست، تۆ و دین و ئایینت                      

  کوتوم نو زولفت بۆ خۆت بگرە دەستم
  بووم ب ئیمان، تا بم سر دینتنکافر 

  شو تا سحر وەک گول دڵ پ ل خوناوم
  یاخوا شماڵ بن، بۆنی عرەق چینت

  قوربانی ئو ڕەنگم دونیای ڕەنگاند ڕەنگ ڕەنگ                     
  ڕوخسارەی ڕەنگینتبو ڕەنگی ب ڕەنگی                      
  ناک زولفت ڕووی داپۆشی، ئبرۆت عڕەق                      
  بو مانگ و پروینت ،م شوڕۆژیان ل کرد                      

  شیرین ـ خوداگیر بی حمت پمدا نھاتڕە
  ڕوحی بۆ تۆ دانا فرھادی مسکنت

  بۆچ ھر وەفایی شت بوو وەکوان کوت؟
  فرھادە بۆ لوی شیرینتسد خوسرەو و 
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٢٤  
  ل ژر زولفی سیا ڕووی خستدەر چاوی ل دونیا کرد

  شوی دی، سوبحدەم گۆیا دەری میخانیان وا کرد
  غیلمان ،ب زولف و کاکۆی ، حۆری.ب ئاو و ڕەنگ و ڕووی

  گوویان دا ب میخان، غوباریان عمبرئاسا کرد
  لب جامی می گاب ڕەنگی چاوی خۆی ساقی لبا 

 رزیبی چاکرد تنگ و نزولفی خۆی موتریب دەمادەم چ  
  ھات، ھیالکی دین و ئیمان ھات شاھانخرامان شاھی 

  ب زولف و ڕوویی تابان ھات، ک کفر و دینی یغما کرد
  ل جیلوەی قامتی برزی، ل عیشوەی زولفی سد ترزی

  درا کرد مین و ئاسمان لرزی، سجوودی ڕوویزە
  دی ھنام ھۆشیاری شکر خندەی گوی زاری

  حیا کرد؟گوقندی ل باری، کوا بماری ئمگر 
  ھزار تای زولفی وەک سازک، ب ناز بوو نغم پردازک

  دوو دنیای پ ل غوغا کرد ک ھر سازەی ب ئاوازێ
  نگکل عکسی شۆخ و شنگک، جیھان گول گوڵ ب چ

  وڕاقی ل ڕەنگک، بیانی حوسنی یکتا کردھر ئ
  وەنوش و گوڵ ل باغان بوو، ل باغان شو چراخان بوو

  ی نساغان بوو، ب ڕوو دا زولفی تاتا کرد؟مگر داڕو
  ل تاتای زولفی شوگاری، درەخشا نووری ڕوخساری

ر ھھ رپا کردلزار خورشیدی بد تاری، ھکی سق  
  وابوو، دەمی پ خندە کرد و چووی حوسنی خۆی رورغ
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  ک بۆ خۆی ڕازی خۆی فرموو، وەفایی بۆچی ڕیسوا کرد؟
  ھوا بۆنکی چینی پرچمی کرد و وەکوان کوت

  سبا عترکی خونچی زاری ھنا و ڕووی ل سحرا کرد
  نیشانکی ل ئنواری جمای خۆی ب شم بخشی

  سودا کردسرانسر گیانی پروانی پی سووتان و 
  سنی خۆی ھنا ب گوڵ داداونسیمکی ل باغی ح

  سراپا بولبولی زاری پی نا و تمننا کرد
  کمان ئبرۆیی پیوەستی، ب غمزەی چاوەکی مستی

  ک دای تیرکی سر دەستی، ل جیسم و گیانی ئاوا کرد 
  مگر موژگانی نشتر بوو، حکیمی چاوی دلبر بوو

نی  کخۆشی خۆی موداوا کرد؟خودەر بوو، ن می پد  
  گوتم ئی شۆخی چاو مستم، خراب و ئاشق و مستم

  ب ڕەحمت بگرە ھا دەستم، خوماری ئاشکارا کرد 
  دی دا دشکستی خۆی، ھستا ھات ب دەستی خۆی

  ب جامکی ئلستی خۆی، وەفایی شیت و شیدا کرد
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٢٥  
  نسیمی بھار، نرم نرم ھات خواردیسان 

  دونیای زیندوو کردەوە ب ئمری پروەردگار
  ب ئاە و گریان دیسان، ھاتوە ھوری نیسان

  جگر پ ئاو و ئاور، وەک ئاشقی بقرار
  گون، تبق تبق عتری سوو برگیل ھوا 

  سبا ل بۆی یاسمن، چمن چمن موشکبار
  بوو ب بزمی نو ڕەزانھاتوە بایی وەزان، 

  کانی ب تاو ھاتن ژان، وەنغم کوت ئابشار
  نمک فرۆشی داغان، کردیان شوچراخان

  باغان وەنوشیی جۆیبارو  سوورە گوی رەز
  سمن عتری ب با دا ل نو چمن گوڵ گوو

  عبیر عنبری ھنا، وەنوش میشکی تاتار
  ی گونفریبی دین و دن ل پردە بووک

  سبر سبر ھاتدەر ب ناز و مست و خومار
  بندیان پ ب دڵدن و دەچن وەحش و س دەست

  ناروەن و سرو و گوڵ ل شایی بووکی بھار
  ل نو بزمی گوستان، ب سر، بپ، ب دەستان

  ھاتن سمای مستان، نو مستکانی گوزار
  خودانالل و گوڵ ب سدان، شھیدی عیشقی 

  ئم بتنی پ ل خون ئو ب دی داغدار
رگی زموڕەدینب ،سک و زەرد و شینگوڵ ک  



32 
 

  نخش و نیگای چین، دەشت و دەمن کۆھسار
  ھوای گونیان بزووت، ھاتن باغی تاق و جووت

  فاخت و عندەلیب، بولبول و کبک و ھزار
مچ خھاتنغمس و نفف زەنان، خۆش نانن ک  

  قومریی و دوڕاج و سار، ب ساز و سمتوور و تار
  بایی سبا مست و چوست، ھر وەکوو شاھید پرست
  دەستی ل ڕووی گون خست، بر بووە بووس و کنار

  زولفی ڕەشی سونبون، خستیی سر ڕووی گون
  ئایتی نارد بۆ دن، حاجیبی لیل و نھار

  قی گوڵبۆ دەرسی ئربابی دڵ، پڕ پڕی ئورا
  ھر دەرسی عیشق حاس، سرمشقی ئامووزگار

  وەنوش و گوڵ خمیوە، عیبرەت چی ندیوە
  ل یاقووت و ل زیوە، فزا ب ختی غوبار
ییمانی و پم پ ،یمایخان باغ نیی  

  ھر شم و پروانی، ل بر چاوی ھووشیار
  غیری ئاوی زۆر و کم، ب زەمزەمی زیر و بم

  ونن  ب ھموو دەم، ،ەعریفتی کردگاردەخ
ردرەسوای معیشق و ھ ،سوەفایی ئیدی ب  
  بینووس ئم ھندەس، ببن خت و خای یار
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٢٦      
  بایی نورۆزی ئوا ھات، گوڵ وەشان و عتربار

  وەک شمیمی ڕووی دبر، وەک نسیمی زولفی یار
  دابوو دیسان بت باغ ،گوڵ قرارکی ب بولبول

  بھارنویدی  یھنا ،وەعدە یبای زۆر نچوو
  وەک شھیدی زولف و ڕووی دبر ل سر یک کورتوون

  تا قیامت مات و بدەنگ و خمۆشن اللزار
  بۆی وەنوش و سونبو سحرای سراسر، تۆ دەی

  بای سبا عمبر دەبارن ل دەشت و کۆھسار
  جۆیباران سروی گووخساری منمیلی کردە 

  جننتکی دیکی ئمۆ کنارەی جۆیبار
رو و گون و سشدیسی گور زیکر و حسربس  

  نغمیی گوبانگی بولبول، دەنگی قومری، سوتی سار
  بوو ب مایی سۆزی جرگ و دوودی ئاھی ئاشقان
  گوڵ ب ڕوویی ئاتشین و سونبوڵ ب زولفی تابدار

یفرۆش!باغ دەپیری موغان گوڵ ، م ،ییخانی م  
  الل سرخۆش، ئرغوان پیمانکش، نرگس خومار

  گوڵ ب ناز و عیشوە خندان، بولبولی ئاشوفت حاڵ
  نغم پرداز، مست و حیران، دڵ فیدا و جان نیسار

  وەس و گریان قورب و ھیجران تریقی ئاشقان
  ئاو دت خوارفسی گوڵ بۆی ل سر چاوان وەھا 
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  بۆنی ڕەنگ و بۆی دبر دەدا ھر گو ڕەنگکی
  ڕەنگی ب ڕەنگی تماشاکن! ب چاوی ئیعتیبار

  بۆ تنی دڵ مردووان کاری مسیحایی دەکا
  سبز و خوڕڕەم، دگوشا، جانبخش دەشت و کۆھسار

  عتری بردا خونچدەم، نرگس نیگاھی کردەوە
  ەفعی چاوەزاردوودی عوودی مجمری باغ بوو د

  ئشک و ئاھی من ھتا ب زۆرتر ئاسوودەگیم
  ڕاحتی ڕوح و د، ئاب و ھوایی سازگار

  دەمبدەم سرو و سنوبر وا ک ھر دن و دەچن
  ئاشقن سوداسرن مجزووبی گوڵ ب ئیختیار
توەفایی فرس نر دوو جیھان دەتی ھعیش  

  گۆشیی گوزار و جامی بادە و ڕوخساری یار
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٢٧  
  ئی چرای زومتکدەی دڵ، ئی جالی نووری بسر

  تۆ و جمای با کمات، ئافتابی یا قمر؟
  شو ئگر تۆ ماھتابی، ئینتیزاری تا بک؟

  ڕۆژ ئگر تۆ ئافتابی، بۆچ ل ھوران نای دەر؟
  جیلویکت پ ب عالم بۆ شھیدان عومری نوێ
  خندیکت پ ب دونیا بۆ نخۆشان گوڵ شکر

  ئاب و تابی ڕووت مایی سووتن و گریانی من
  گا غریق و گا حریقی میھری ڕووت وەک نیلوفر

  یی سووتن و گریانی منبۆت ما ئاوی چاوم
ست و حخۆش و مریرگا نبھۆش و باخ ان، گا ب  

بی من نحا ڕۆم کافر بوا فیکار و ڕەنج  
 دەربیار و دەرب شکبار و ، دور لرار و ئق  

  تیاقت ماموەشھند لبر ئاوری فیراق و ئی
  ان و جگرۆی زووخاڵ دەروونم، بوو ب خون گیب ک وبو

  دەستی من دامانی زولفت با ل ڕووت محرووم نبم
  ڕەوشن موشکیل گوشای شوزیندەداران سحر

  ڕوخسارم مبدون دەیفرموو ب ھویای وەسی 
  گردەن کچ و دەستو نزەر ،تا وەکوو زولفم نبی

  سد شوکر ھنامی بر ئبرۆ ل قیدی زولفی خۆی
  اویشتم سرپاشی عومرکی درژ بای ھومای ھ

  حۆری عین، ڕوحولقودوس، یا خۆ مالیک، یا پری
  یا ئتۆ بووی وا خرامان ھاتی ڕۆحم ھات بر؟

  وەفایی عومری خۆی ھیچ ڕابواردخۆش ب ناز فرمووی 
  یان ب قوربانی دەمم بوو یان ب سرگردی کمر
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٢٨  
  شو ل خودا من چرا بووم دڵ چرا بوو گیان چرا

  ئی لبر عیشی شوی دی گیان چرا جانان چرا
  گھـ فریشت، گھـ پری، گھـ حۆری عین، گاھ ملک

  ڕۆژ، گھی ڕەخشان چرا گھـ قمر، گھـ موشتری، گھـ
  ڕەنگ ب ڕەنگ زولفی درەوشان دەم بدەم ڕووی خۆی نواند

  چل چرا یا شو چرا بوو، یان ب سد ڕەنگان چرا؟
  ڕووی ل تاتای زولفی دەرخست ھات سر ڕووی مرحمت

  و بھار بوو، وا ک داییسان چرانوبھار بوو، ش
  پکنین ڕوو ل حلقی تاری زولفان، دەم ل فرقی

  وەک ل کن کانی حیات، شو ھزار تابان چرا
  ئاسمان و زینتی ڕوویی زەمین تڕەونقی حو

  شاھان چرا ھر وەکوو بۆ شانشین و منزی
  تابی سونبوڵ، تابشی گوڵ، نیم نیگاھی چاو خومار

  نشئ بخش، جان فزا، وەک شو ل میخانان چرا
  دەدا خانڕووی ئارایشی زولف و خت و عکسی 

  وەک ل گوشن گوڵ چرا ب، سونبوڵ و ڕەیحان چرا
  شوقی دام ڕووی دەمن کرد، دیم شوم ل بوو ب ڕۆژ

  من دەسووتام، من عجب مام. من چرا بووم یان چرا
  دڵ ل الی، تن ل الی وک نیستان ئاوری گرت

  مسجید و دەیر و کلیسا ماوە پ تابان چرا
  دەسووتا، دەر نما، ھیوان نمادار و برد وەک من 

  زاھیر و باتین چرا بوو، دەر چرا ھیوان چرا
  زولفی تۆ و ڕوخساری تۆی، یان شوم ڕۆژی ویسال؟

س یان ل ،یی تۆیوستان چرا؟رڕوویی تۆ و با  



37 
 

  ی باغی ڕووتوا مست و نزان بووم، بۆ ل داخمن ئ
  ترزی پروانان چراگوڵ وەکوو بولبول دەسووتا 

  ناگھان دولبر نھان بوو، بوو ب ڕۆژی ڕەستخز
ف زەنان مدە، گریان چرایکیکران مخوارە، و  

  شعشعی خورشید نیھان بوو، الڵ و کڕ بوو نیلفڕ
  مات و خامۆش ما وەفایی وەک سحرگاھان چرا

  
  
  

٢٩  
  پم بی گوی بھاریم ل تۆ تا بکی جودا بم؟

  ڕۆژێ سد جارت فیدا بمی جاران، تورەوە ب شر
  خای چاو و گۆشی ئبرۆ، دوو دینیان کردم ل سر تۆ

  یا بمک پیری میخان، یان موریدی خانقا بم
  سرەکم فیدات عزیزم، وەرە زیز مب ل سر دڵ

  سرە پایندازی تۆی. د مای خۆت تا بم
  سووتاندم م، ڕۆژ ل تاواتشو ب تای زولفت شواند

  و ب ڕۆژ عزابم ل تۆ ھدەگرێ ب شو چ خودا
  نفس مۆت بدە عومرم، بت بینم زولفکت بگرم

  ب کمندی تۆوە بمرم خوشترە تاوەکوو ڕەھا بم 
  ل نو منزەرەی دوو دەری، خۆش سیری موجی بحری

  وەرە سر چاوم عزیزم، چدەکی ل دی کبابم
  ی تۆ قت نانمغمزدەی نازی چاوت بم میلی ئبرو

  من ک ھات و قیبلم گۆڕی، یا خودا کافر ب جالدم 
  بووی گوباغی گوکی من، ساڕژ بوو داغی دکی من

  ڕوحمت کرد ب حام گوکی من،  بندەی بام ست شا بم
  داد ل بر حوسنی فیتن جو! دم دا زولف و ئبرۆی تو

  ب میحرابمل الی زوننار ب دۆشم، ل الی ڕوو 
  سگکی ڕبازی لیل وەرە سر دوو چاوی مجنوون

  چاوم ئورۆژە ل ڕوون خاکی برپی ئاشنابم
  م لو جیسم و جانیغرەزم چونک پنھان وەڕەز

  مرەزم مرگی دەرمان، ھر ئزم بۆ خۆم حیجابم
  م تیری نازیخونی گرتم چاوی بازی، جگری بی

  جگرە مزەی شرابمدە من مستم سرخۆشم، 
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نشکم متۆ خودا د ،ندڵ وا ب ت بکدەم  
  ج ب ج ڕوحم بستن، من کوا عاشقکی چا بم

  وەرە تووری سینای دڵ، با ب دڵ ب دیداری گوڵ
  ک دڵ و دبر بوون یک، چ ئارەزووی جوابم

  خۆش بو دەمی گوڵ پشکووت، شککر دەباری ل یاقوت
  دیگوت: تۆ گدا من شا بۆت نابم یلم الدە وەفای

  
  
  

٣٠  
  دەمک ساقی دەمت بن دەخیلی چاوەکانت بم

  ب جامک دەستی من بگرە، فیدای پیری موغانت بم
  ل دوو ال مست و حیرانم، ب قووەی جرزب نازانم                           
  ن سرگردی سرو گردەن ، ن قوربانی لبانت بم؟                          

  چ خۆش وەجھی سر و گردن، ب دینی قومریی و بولبول
  و بات ، دەمک شیتی دەھانت بم دەمک شیدای قد

  ل نیشانی پڕەی جرگم نوەستا تا نگیی دڵ                           
  خدەنگی دەست و بازووی چاوەکانت بم ب قوربانی                           

  شفای دام غمزەکی چاوت کوا خونی دی گرتم
  ب قوربانی موداوایی حکیمی حازانت بم

                            ردنت دەردم شفای نایی گئیمدادی خا بب  
  مگر بم دەست و دامانی گالوژی بیانت بم                            

  ل وەسی ڕوویی تۆ کردم حیجابی پچشی زولفت
  ھتا کی دڵ شکستی دەرد و تعنی باغوانت بم

  ی تۆ حریمی جننت جگایموقیمی خاکی دەرگ                          
  ب لوتفی تۆ چ کم ناب منیش ڕزەی سگانت بم                          

  تووم، دەسا ڕوحمدن کو ب زولفی پ ل ھاواری
  ئمان سرقافچی قوربانی زەنگی کاروانت بم

  لوێ ڕۆژێ ک ڕووت واکرد و لت پرسیم، ھتا دەمرم                         
  ب بۆی جننت دەب من ھر  لسر ڕازی نیھانت بم                         

  برۆت تکنا، دەمت وکنا، ل دەریای لوتفی تۆ دوورە
   قوربی قابقوسین و مقامی المکانت بم ب

  ئمن کورد و دڵ ئوفتادە، ئتۆ شۆخ و عرەب زادە                          
  مگر بمرم ب بختی خۆم دەمکی ھاوزمانت بم !                           
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  بیادی زولف و ڕووی تۆ وەک وەفایی ھر دەنانم
  تازیدار و ڕەوزەخوانت بمدەب تا ڕۆژی محشر 

  
  
  
  
  
  
  

٣١  
  خۆشا ڕۆژێ ل عالم دەربدەر بم
  ل نو ئوزاعی دونیا بخبر بم

  لبر ب تاقتی دوان ئاسا                                        
  ر بمل غواسانی دەریا ب خب                                         

 نا ر بی ھچۆ و و ڕۆژێ لش  
  حریفی شوڕەوی بادی سحر بم

  نزان ھیچکس ناو و نیشانم                                        
  ئگر ئاق ئگر ئاشوفتسر بم                                        

  ل ھر ال با بسووڕن غوبارم
  بمل ھر جگای پویست سوپر 
  ل نو دڵ ، جاناچرا ب ھکرێ                                        

  ل ڕووناکی دی یارم خبر بم                                         
  ل بر چاوی تڕم  سۆرانی بزێ

  گھ ب دایک و گاھ ب پدەر بم
  چۆن بسووتنم ب جارێخودا خۆم                                            

  ل دەرد و داخی ئحوام بدەر بم                                            
  شوێ ھر تاکوو ڕۆژێ ھر بنام

  ب گریان دەست و دامانی سحر بم
  چ ڕگی چارە نابینم وەفایی                                            

  مگر سر تا قدەم غرقی نزەر بم                                             
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٣٢  
  ئگر ب یادی زولف و چاوەکت یک لحزە سابیر بم

  ئسیری بندی کافر کوشتیی بدادی ساحیر بم
  ویسالی خاکی لوت حیاتی ئاشق ئمۆ

  ب حققی ساقیی کوسر ب لو بزم حازر بم
  تاراجی ھموو دەرد و غم وەک مینیگاھی گرمی 

  کوشندەی میحنت قوربانی نشئیی دەوری ساغر بم
  ب جزبی خای ڕووت بکوو ب باغی حوسنی تۆ شاد بم

  دەب من ھر ل سر ئایینی ئیباھیمی ئازەر بم
  کمندی زولفکی تۆ بمگرێ من ئاشقی ڕووتم

  کافر بم ، دوور ل تۆم نییکموارد و متبکی دی
  وەکوو پروان دەگریم و دەسووتم دوور ل زولفی تۆ

  ھتاکی من ل داخی تۆ حریقی ئاو و ئاور بم؟
نشکم و چاوانی بیماری ئکی دندخ ب  

  ل ئم گوقندە محروومم مفرموو، بکوو چاتر بم
  وەفایی!  گر ب ھویای وەسی زاری، دڵ مدە زولفی

  قی ئحاخاتر بمم من ئاشوفت ت، کمعییج  
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٣٣  
  ئی حۆققیی شھد و شکرت ئاوی حیاتم

  ب بدەن بنوە بو ئاوە، حیاتم مردم 
  ئاسک ک دەکا جیلوە چ شیرین نیگاھی !

  یعنی ب فیدای غمزەیی دوو چاوی سیاتم
  سودایی زولفی سیھت نیم ب ھوایی

 مای میھر و وەفاتمتا ڕۆژی وەفاتم بت  
  !؟بوان چلۆن عکسی عوزارت ل دی دام
  پروان ب دڵ سوختیی شوقی چراتم
  ھر چاوەنواڕم ک گوتت دم و نھاتی

  دێ! سالیکی ڕی ھات و نھاتمیارەب مدە
  دڵ جیلوەگھـ و ج قدەمی تۆ بووە دیدەم

  ب دڵ و دیدە ل التم ،ھرچندە ک دوورم
  سیڕی دەمی تۆم بم ڕووخ دایمسرگشتیی 

  گۆیا ک دەقیق شومری ڕۆژ و سعاتم
  بو ڕەنگ دم داوە ب سیحری سری زولفت

  تا دڵ ھی مومکین نیی لو داوە نجاتم
  گرتوومی قوالپی موژە بۆ خزمتی ئبرۆ
  یعنی ک وەفایی وەرە من قیبلنوماتم
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٣٤  
  

  شیرین کاری حیاتم ئی نشئی خندەی زارت
  عیشوەی زولف و عوزارەت موژدەی شوی براتم

  تۆم نمری نایم، ناژیم نییت سر جم فرمووت
  وەعدەکانت بخر ب، ھر چاوەڕی وەفاتم

  خۆزگم بوەی ل دووی تۆ، ھر دەنواڕت ڕووی تۆ
  مردم ب ئارەزووی تۆ، قوربانی ئاشناتم

  شای تورکان ب تیرک دوو نیشان، شایانی
  قوربانی دەست و بازووی ئو چاوەی سوورمساتم

  ئو تیرەی دات ل جرگم، دەرکوت ئاساری مرگم
د رمووت کھاتمیفبوو نختم نب ،ر بس ب ،  

  چی عیشقی تۆی ل ددا، دەستی ل ئاو و گ دا
  داغی شواوی ڕووتم، کوشتی ڕەقس و سماتم

  دا ب جرگم تیرت قراری دڵ بوو، ئارامی
  با دڵ دی نمن، ئوجارەکش فیداتم

  ئی ساقی خراباتی، قترک ئاوی حیاتی
  ئامان دەستی منت ب دامان، سووتاوی نو زوماتم

نقوام بستزوھد و ت ،نساقی چاوت بنو  
  قوربانی جامک می ب، ھموو سوم و سالتم 

  موتریب ھادی ڕوحانی، لدە تاری سوبحانی
  شاباشی سۆزەی نی ب، ھموو جومع و جماتم

ژ بڕیا دوور و در ب ،ژ بژ و وکی گڕیش  
  موشکیل ئو پووش وشک، بت مایی نجاتم
  دڵ پ خو و خیات، دەم ب زیکر و موناجات
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  زەحمت ب ڕۆژی تاریک ، خۆش ب وەخت و سعاتم
  دەمک دڵ بوە، بو زولف پ بداوە

  خودا ب ڕووت گوشا ب، غریبی دوور وتمیا 
  نمزانی گوڵ دەپشکووت، شیرین ب لوی یاقووت

  یا تۆ ب خندە فرمووت حۆققی شھد و نباتم
  پ ل گوو کرد یگوڵ عتری خۆی بو کرد، دونیا

  الڵ بوو زوبانی بولبول، کوشتی زات و سیفاتم
  دڵ  خۆش خوانی ماجلیسی گوڵ! بنوە جۆش ڕوح و

  ب حا زۆر وەفایی فیدای دەنگ و سداتم
٣٥  

  نیگارا ! دلبرا ! نامیھرەبان! یاری جفاکارم
  ب زاری کوشتمت! تاکی دەفرمووی من وەفادارم؟

  دەی مورغی شباھنگ ل دەوری سوبحی دیدارت                          
  دەم بدەم نای دی زارمل حقی زولفی تۆ دێ                            

  ب دەردێ موبتال بووم جاھیل و دانا ک حیرانن
  مگر چاوی نخۆشی تۆم ، ن مخموورم ن ھوشیارم ؟

  گھی سوتاوی ئبرۆتم، گھ پابندی گیسووتم                            
  ب زوننارمل الیک ڕوو ل میحرابم، ل الیک ڕوو                             

ی نامی قاتعنی:ھرنیشانەبانم زاھیرە ی  
  و زەنگی زولف و ھندوو خا ددارم فڕەنگی خت

  ب تای زولفی و چینی توڕڕە دین و دڵ دەبا چاوی                            
  ئاھوانی چین و تاتارم دەی من خانوادەی                           

  تخت و تابووتم ل عڕ عر کنوەسییت ب ک مردم 
  ھتا عالم بزانن من شھیدی قامتی یارم

                           ی شین و گریانحا یوەستتۆ پ وەفایی دوور ل  
  ل بر چاوت ب سد ج وەک نیشانی دڵ بریندارم                           
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٣٦  
  دەسووتم غرقی ئاو و ئاورمگا دەگریم گا 

  ئاخ ل بر بختی سیا! نازانم ئز بۆچ نامرم؟
  ھر ک دەت بینم دەی تۆ شم ، منیش پروانتم                          
  تا سراپا نبم کۆی زوخاڵ  قت ئارام ناگرم                          

  ھر ڕەگم تارک نای دێ ل شوقی ڕووی تۆ
  ندەلیبم، موتریبم، خوشخوان، گوی ڕاموشگرم!ع

  زولف و ڕوو، با و ئبرۆ ، خت و خاڵ و چاوی کاڵ                         
  لو تلسمی حوت خوان ، موشکیل ڕۆح دەربرم                          

  عکسی زولف و ڕووت مایی جۆششی گریانی من
  عوودی مجمرمچبکم ئاخر چاو پاوی دوودی 

  ھقم خون بگریم ل بدادی خت و جوری نیگات                          
  من ک گیرۆدەی فڕەنگ، یخسیری دەستی کافرم                            

  پکنینت جزبی کردم بۆ سری زولفی سیات
  توتیی شیرین کالم  پابندی داوی شککرم

  گا پرشانی روخ و گا دشكستی قامتم                             
  فی تۆ دەچم سرگشت و سوداسرمزول لھر                              

  گر ب ناز ھر دەمکوژی با تر ببینم چاوکت
  لم گرێ جارێ ب کووچی میفرۆشان ڕابرم

  دوور ل تۆ زۆر ب قرار بووم  تا ب لوتفی چاوی کاڵ                               
  زەحمتت دا بر تبیبان ھاتی ئمۆ چاترم                               

  حاسی سیر و سلووکم بوو ب خندەی زاری تۆ
  گا بقا، گاھی فنا، گھـ غاییب و گھـ حازرم

                            ،بڕەندی بادەخور؟ زاھید ئینسافت ھ تۆ چت ل  
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  تۆ و بھشت، تۆ و حوور و غیلمان، ئمن و چاوی دلبرم                            
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٧  
  ب گوزاری ئیرم ـ قوربان ـ دەپرسی گر ل ئحوام

  نخۆش و سخۆش و مست و خوماری چاوەکی کام
  بوم، تک شکاوم، خاو و شواومپرشانم،                                    
  فی تۆم ل دووی تۆ شت و عودامدەلی شاماری زول                                   

  ب نازی چاوەکی بازی، ک بازی دام ھتا پیر بووم
  دەترسم ھر ب بازی بمکوژێ ئو یاری مندام

  خۆم زانی، ن مایی برگی خونینمن داغی جرگی                                     
  شھیدی دەستی عیشقم، الل ڕەنگم، من کڕ و الم                                     

نر دەناھ کھۆش و گۆشم مودەت ی بد  
  خودا ڕوحم بکی بو مورغی حپسی ب پڕ و بام

  م نکا زولفت ل سر ڕووی تۆبفرموو با پڕشان                                   
  ئمان یا کاشفی زومت، دەخیل ئی شوچرای مام                                   

  بو خۆت سرمشقی زولف و دەرسی بات داوم ئز چبکم
  نیشانی دەسختی خۆتم ئگر ئلفم ئگر دام

  تۆ خۆت ب ڕەحمت دەستگیرم بوویئمن ئوفتادە بووم                                   
  پشیمانی ن شوەی تۆی ئی خورشیدی ئیقبام                                   

  ئیشاڕەی چاو و عیشوەی زولفکت بوون، مورشیدی ڕگام
  ئگر دەیری موغان قیبلم، ئگر زوننارە برمام

  قوربان تۆ، قت مو ترکی ڕووی  نب تیغی غمزە ئم                              
  ئگر قیمم بکن ھر ڕۆژ پرستم، ھر ب یک حام                              

  ئمن ھر تۆم دەوێ، من چم ل ڕۆح و چم ل دین داوە
  سر و مام انب قوربانی تماشایکی تۆ سد جار

  دوان خون دەگریم و نازانمل تاو دەدری دی                                 
  ن خستی چاوکی مستم، ن ڕەنجی پنجکی ئام                                
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  بمرگی من ب ڕەمزکی بی بو چاوە حایم کا
  ئتۆ نازادر و بیماری، ئمن بۆچ زار و ب حام؟!

  فایی دەورەیان گرتیگوتی: بۆ کوێ دەبی ڕۆحت وە                                
  نیزامی پرچم و سربازی زولف و عسکری خام                                 

  
  
  
  
  

٣٨  
  ھقم ب دەست ئگر بنام             نخۆش و مستی دوو چاوی کام

  بردیان ب غارەت خو و خیام         ب غمزەی چاوت ب خندەی زارت
  دور ل زولفی تۆ، کافر ب حام             بم ئازیزم!فرمووت چلۆنی؟ چ 

  ل ڕەھنی می دان خرق و برمام              ب یادی چاوت چووم خرابات
  ئیالھی ڕەحم شکست بام          من مورغی قودسی ل المکان بووم

  مھر ب ھومدی چرای جما               شوک تاریک، ڕیک باریک
  بۆ چاوی بازت نماوە حام                  ب تیری نازت باوە جرگم

  کس وا ناگیرێ ب داوی زام          وەک من ب چاوت یخسیری زولفم
  شکر دەباری پرسیت ل حام      خۆش بو دەمان گوڵ گوڵ دەپشکووت

  ڕوو ب خامبی ب زاری ب                   سبا دەخیلم ھتاکوو ماوم
  گل ب حام وی کایبۆ چا               دەمکی باب دەوای دەردم کا

  نما ل سر تۆ ن سر ن مام               دیت ل سر بگێ؟وەفایی چی
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٣٩  
  تا بایی خزان دای گوڵ و برگی ڕەزانم

  سد ج وەکوو بولبول ل جگر داخی خزانم
  وەک برگی گوم دی ک ب با چوو ب ئسیری                                      
  ک کوتم و شت بووم، عبسام، الڵ بوو زمانم                                      

  قومری وەرە ھر تا دەمرین پکوە بگرین
   تۆ سروی ڕەوانت چوو ئمن ڕوحی ڕەوانم

  بولبول وەرە تا ڕوحی من و تۆی بناین                                      
  تۆ باغی گونت چوو ئمن داخی دنم                                      

  ئی معدەنی شیر و شکر، ئی گوبر و دبر
  ئی تازە گوی دارە گوی باغی جینانم

  دەم و عیشقی میانی ندەزانی کس سیڕی                                       
  ئشکم بووە غممازی ھموو ڕازی نیھانم                                       

شیرین تری بۆی لیال گل ل تۆ چونک  
  مجنوونی دەر و دەشتم و فرھادی زەمانم

                                       ینموو ناشم ئیشم ھی ڕشی دئ ل  
  کارم ھموو گریان لبر دەردی گرانم                                       

  بۆ گردەنی تۆ بووم ئسیری سری زولفت
  من مورغی شو ئاوزم و ئاشق ب بیانم

  گیان بخش دەن ماچی دەمت وەختی تبسووم                                       
  تا کی بمرم موعجیزەی ئم سیڕە نزنم؟!                                        

  جزبی نیگھت ھۆشی نھشم ـ ب ڕووی تۆ !
  قیبلم چووە تا مستی میی پیری موغانم

  ک ل گڵ ھاتنم تۆ ڕوح بدە چاوم ! یفرموو                                      
  رانمسا ساقی دەسا جام ک ھر وا نیگ                                      
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  چاوت ب نیگ کردن و زارت ب تبسووم
  ھاتن ب تمای غارەتی ئق و دڵ و گیانم

  ئو دەست سوارک ئمیش تازە بھارێ                                       
  ک ، منیش کاس و نزانمئو ڕاوکری چاال                                       

  کو ھات سدا و نا ب ھاواری وەفایی
  جارکی گوم گوێ بدە نای سحری من

  
  
  
  

٤٠  
  ب جارکی تماشای تۆ، فیدات ب ھم دڵ و دینم

  ئگر سد جار قیامت ب دەمکی ھست بت بینم
  ل غمزەی چاوەکت دەتک ل جرگم خون و نازانم

  پنجیی بازم، ن بستی دەستی شاھنم!ن خستی 
  مگر زولف و روخت وەک الل حای ب  ک من بۆچی

  جگر سووتاو و سرتاپا غریقی موجی خونینم
تاو ھیجرانی تۆ بۆی رگم لج ی کون کونوەکوو ن،  

  ب سۆزی نی دەسووتم و ب نای نی دەنانم
  چ شیرینی ئتۆ سروکی ڕەنگینی، ل سر چاوان

  ل بر چاوم نڕۆی چاک حیاتم غارەتی دینم 
  گوتم دا ڕوومتت وا بن بگرم زولفکت، فرمووی

  وت، چت ل پرژینم؟وب گوڵ تک نچ  بولبول نس
  ت: ب ڕەنگ و بۆت منازە زەرد و سوور بووەوب باغم گو

  ئگر بارم ھموو سونبوڵ ب تایک زولفی ناھنم
  دایرەی حوسنی من نبوو ھیچ کس مگر سرکوشندەی 

  ل ڕۆژی حشرێ خونی خۆم ل چاوی مستی دەستنم
  وەک زولفی، تسکینم ب ھیچ نای ،ل باتی خونی خۆم

  مگر دەستی شکستی خۆم ل گردنی زەردی وەربنم
  شکر قدری نیی قوربان، ئگر شیرین نب، یعنی:

  ئگر من ڕوحکم بنمدەب تۆش لیوەکت بنی 
  ب نازی چاوی بازت وەک وەفایی کوتم نو زولفت

  شینمو مخمووری شرابی جامی دۆ ئوستاش مست
  ل داخی زولفی یار و عاریزی وەک الل سووتاوم
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بۆی ڕەنگی الل ناوم برقی خوداغدار و غ  
  پریزادەو  مست ب بادە، مالییک ڕوو چاودوو 

  ی کردووم، مالییک دەستی لداومپری دوانی
  ل سودای ختی یاقوتی لب و کاکۆی ڕحانی

واوم ،وەکوو زولفی شکستکشکاو و خاو و شت  
بی حوسنکتبازی مڕەمزی نوکت ر چاوت کب ل  

  لوحی شۆراوم ، وەکوەھا مستم ل ڕەنگی حرفی معنا
  ل نو سیلی سروشک و سۆزی دڵ حیران و مبھووتم

  ل دووری تۆ عجب ماوم ، نخنکاوم، ن سووتاوم
  عوزار و زولفی تۆ ـ ب شک ـ شو و ڕۆژ پکوەن ئمما

  لو وەجھ من حیران و داماوم !شو و ڕۆژ پکوە؟
  تلسمی بابل، سیحری ح ـ قت ڕەھا نابم

  ڕەمزی چاوە گیراوم ، یان بوەفایی یا ب داوی زولف 
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٤١  
  ک ھستا و ب زولفی ڕووی داپۆشی، ئمن بو داخوە سووتام

  ئیالھی ! ئی ڕەقیب، ل ڕۆژی قیامت دا ببی پناوم !
  قراری دا ب ڕوحم تیری نازی چوو ل قلبم دا                               
                               ند ئپرسن چو مزوخاوممن ل ل ی دڵ پەتسح  

  دەمک ھر ل توی ئاوری دەروون  و ئاوی چاوم دام
  ل دووری تۆ عجب ماوم؛ نسووتاوم،؛ نخنکاوم

  تبیبکم نیی دەردی دەروونم ب و موداوای کا                              
  ڕی ماومھتا ماوم ب ھومدی شیفا ھر چاوە                              

نم بۆ تۆ دەباردیدەک ،م بۆ تۆ دەسووتد  
ک وا بر چاومدەمس ت لو دڵ، پن ت لمان  با جئ ،  

  ئتۆ ڕوحت دەوێ ئمنیش ئبد ھر تالیبی وەسم                            
  مک منعم، ل دووری چاوکانت  پیر و خرفاوم                            

  جویایی وەس ڕەمزی چاوی، باوەڕیم نای ب ڕوح
  خیالفی وەعدە من دیتووم ترساوم ل مردووم ھند

  ل الی بارشی چاوم، ل الی سۆزشی جرگم                           
  ن پی دەمرم، ن پی دەگرم، کبابی نیوە برژاوم                           

  چبکم؟ ..چارەم چییل سۆزی گری جرگم ڕەش بووە، 
  ن سووتاوم و ن خنکاوم ، وەکوو ماسی ب نو ماوم

  بب تۆ قت نژیم، شادیم نمن، دیدە ب نوور بم!                        
  !دەمک ئارامی ڕوحم ب، حیاتم، عومرەکم، چاوم                        

  ا، ھاوار !ل دەست ئو شۆخ وا زولفان ب ناز دن و دەب
 کردووم با داومشوەفایی ڕۆژی ل و، عومری ب  

  
  



51 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٢  
  گوکم دەین ئوا دی، ھموو وەخت چاوە چاوم
  ئی خودا تۆ بی وەھا ب، بتوە ڕووناکی چاوم؟!

  سببی زولفی شواوە،  حوسنی ڕووی مدەدی پداوە
  من کوا ڕۆژم بۆت شو ک ب ڕۆژی ڕەش داماوم

  تا بزانن تۆ گوزاری، ڕوستی سر جۆیباری
  ب خندە ھاتی بخر بی، قدەمت سر ھر دوو چاوم 

  خونی من ب گردنی زولفت ب ئیشاڕەی چاوەکانت
  کاوە پشتم ، من ئگر جگر باوممن ئگر ش
  دەنگی نازت، جگری بیم چاوی بازتب سری خ

من نگینا ئکی ویم، ئدی نازھوم ماومب  
  تا ل تای زولفان ڕووی دام ، دی خۆم ئاور تبردا

  شو ھتا نگڕام ب چراوە، ، شوچرا نھات برچاوم
  ئتۆی نووری شوبداران، ئم بۆ وەک شم داییسم
  ئتۆ گوی شای گوزاران، ئمن بۆ غرقی خوناوم؟

  یسوومی، چ دەکی ل سری سوداییم؟ک دەی شیدای گ
  ی پروانی ڕوومی، چ دەکی ل دی سووتاوم؟ک دە

  !شو و ڕۆژ ک دەن دوو بانن، ھر یکن بۆ دوون یک بانن
  ، حیرانی دوو زولفی خاومدا من ل دوو الوەی برۆی تۆ

  ماڵ، ئی شفای نساغان، وەرە تۆب و خای ڕووی یارشئی 
  ب گوڵ و وەنوشی باغان، بگین دۆعا و سوم

تچاوی کا یی لگل، تموعینی زولف و خا ک  
  دی پ ل دەرد و داخم، سری پ ل تلسم و داوم

  ن ب وەسی تۆ سرورم، ن ب دووری تۆ سبوورم
  گژ و سرگردان و حیران، ھر وەکوو ماسی سر ئاوم
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  ڕووت  دڵ و دینم چوو، نازانم ئارەقیب نیگای تۆ و 
  ساقیم، ن مستی عتری گوومن خوماری شرابی 

  ھق وەکوو وەفایی شت و شیدا و سحرایی
  ملکان خۆیان نیشان دام، پرییان دەستیان لداوم

  
  
  
  
  

٤٣  
  یار ھاتوە دەست و دی خۆم گرت و ب سر چووم

  گیان قابیلی جانان نبوو  نمزانی ب سر چوم
  کسی ؟ کوتم بر پی ک وەفاییمفرمووی چ                                
  قوربان چ بوو عومرک للت  بووم و  ل الت بووم                              

  دەستی ل سری دام و دی داموە فرمووی
  خۆش ھاتی! بخر ھاتی، وەل ڕوح بھای ڕووم

   دازولفی وەال ناز ک ب  ،وا خستمی چاوی                            
  و ڕۆیی، بیان بر بوو، ئمن ھر ل خوا بوومش                            

  یارایی موژە و تابی برۆی تۆی نیی جرگم
وانو تیر و کبرزووم ،ب رز و نرامف ن  

  ماچی دەمی، خندەی دەمکی سیڕی بیان کرد                         
  جوھرە وا فردە ن موجوودە ن معدوومئو                         

  بووم  زەڕڕکی ل سیڕی دەمی تۆم برد و نزان
  حیرانی کماتی فالتوون و ئڕەستووم

  مومکین نیی بو نیرگس من بموە سر حاڵ                      
  من دەربدەری ڕووتم و سوداسری گیسووم                     

  ھت ـ نیم ڕەھاییگب غمزەی نیلو زولف ـ 
  من بستیی نو داوی پریزادەیی جادووم

  !وەفایی، فر الدە موسومان ب ل ک یفرموو                   
  !ڕووم ن مب، دەست مدە زولفم، ئوەتادوا                  
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٤٤  
  ریغا بای خزان دای بھاری شۆخ و ڕەعناکمەد

 ملم ئاراکوت ئافتابی عالل کمئیزھاری ع  
  وەرەق ڕژان، خزان کوت ڕەزان، وەزعی چمن گۆڕا

  بسر چوو فسی گوگشت و تماشای باغ و سحراکم
  خزان ھات و چمن چۆڵ بوو ل نغمی بولبول و قومری

سرەتا! بۆ گومدریغا! حکرو و باعوزاری س  
  سوور بوو شینی گراوە ل گریان ئاسمان دامانی

  مگر گیراوە یا مایل ب شام ڕۆژە ڕووناکم
  ئدیمی بختی من ڕەش بوو ترازوو وا ترازاوە

  دەب میلی ب تائیف کردب تئسیری شعراکم؟
  ل من دوور بۆتوە خورشیدی ئوجی معریفت، شاید
  ب تیغی غم سری خۆم ھگرم ھمەنگی جوزاکم

  ل ڕوخسارمالرامی ی بووە ئاھوو خول من وەحش
  مکن منعم ک ھر وەک شت و ھاران ڕوو ل سحرا کم

  ب محروومی ل گڵ بختی سیا دا ماوە فرمسکم
  ل تازیی ھیجرەتی خورشیدی علم وا سوڕەییاکم

  وەفایی پت بم دونیا و دینت بۆچی برھم بوو
  ن و دونیاکمدەن ڕۆیی ل سر دونیای قیبلی دی

  نیشات و عیشەتی دونیا ب نشئ و قووەتی چاوە
  ئمن چبکم ل دونیادا ک ڕۆیی نووری بیناکم!

  ک تۆ ڕۆیی، لبر چاوم کورەی خاکی ب ئاودا چوو
  ل پاش تۆ ئی گوی نوڕەست خاکی کوێ بسر داکم؟

  ل سینم داوا خۆشا بو ڕۆژە عکسی پرتوی حوسنت 
  ئوستاش مست و مخمووری تجلالی ڕۆژە "حربا"کم
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  ب یادی پکنینی تۆ ک دەگریم و دەبارنم
  دەبت منبعی شیر و شکر شۆراوی دەریاکم

  ک دەگریم  بۆ جمای تۆ دیارە ئشک و ئاھی من
  ل خورشیدی دەداتن دەم، ستارەی شامی یداکم

  و نای منب یادی تۆی وا دەمدەم خرۆشی ئاھـ 
  ل تاو گوشن دەنای عندەلیب شت و شیداکم

  فلک خانی خراب بزمی مستانی وەھا تک دا
  نما داری ل سر بردی بدەری سر چوو ئاواکم

ی ھوما جر باژ سری شاھان بووم لبازی شاھی ق  
  ران ، سیسار و جوغدە جگاکمدەریغا! ئست و
  بۆ دەستی یاری موتریب و مجلیس ل ناین کوتووم

  وەکوو تاری گوسست تکچووە بند بندی ئعزاکم
  دم بھۆش و خونبارە ل دووری نرگسی ساقی

  سوراحی کوتووە دەگری، دەی کوا بادە پیماکم
  یخانا پشت و دی من بۆ وەفاتی پیری مشک

ک وای کرد نلکی فرخچ م ،جامم ما بمیناک ن  
 رھات ھاتوچووت قوربان؟لسوزی دەروونی، چی بر حس  

  کوا دەم کوسر و خولد و خورام و نخلی تووباکم؟
  سدای یا حیی دەروشان، نوای یاھوویی دشان
  ل دەوری خانقا دا بوو ب جیسم و ئیسمی عونقاکم

  ھتا کی قلبی من دەرھم ب ئی ئیکسیری خاکی من؟
  موقیمی پم بی، قوربانی ئو خاکمل خاکی کوێ 

ر بتا ستا من بم ھر خاکی دەرت قوربان، ھس ل  
  ئگر تاجی سکندەر ب سرم ناوێ ل سر ناکم

  ھتا ڕۆژی ئبد قوربان، ل سر عھدی قدیمی تۆم
  بھشتم ل حرام ب گر بب ڕووی تۆی تمنناکم

  خم ڕەونم بووی ئمن شاییم ب تۆ بوو؛ چونک شاھی
 من شاییم ل مکشا ک ک دڵ ڕۆییوە، ئیدی دڵ ب  

  بووجنازەم دی سری ڕاکرد و فرمووی گوم ل نات 
  دەریغا! ج ب ج بوو، ھات ج تعبیری ڕوئیاکم

  خودا بۆ خۆی دەزان منبعی نووری خودایی بووی
  دەریغا ! نخلی ئیمن، مزھری نووری تجلالکم

ی دووبارە ئیحیا کردنن و دیزی تۆ دسیمی ف  
  دەریغا ! وەک مسیحا باعیسی ئیحیایی موتاکم
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دەلیلی تالیبان بووی، بۆ خودا، وەک ڕۆژ ھوەیدای  
  دەریغا! مورشیدی دەوران و خورشیسی ھوەیداکم

  ل سایی تۆ گل کس بوون عاریف، ڕی خودایان گرت
  ئھلی تقواکمدەریغا! عاریفی ڕگی خودا و 

  موریدانی دەری تۆم دی ب چاوی خۆم، ل ئینس و جان
  دەریغا! بۆ ئیمامی ئینس و جان ، موالیی ئوالکم

یک نووری کووژاوەببای ا، بی گک ھات و پ  
  دەریغا! شمسی عیرفان و چرای تاریک ڕگاکم

  
  ل ھقی تالیبان وا ھر دەبارێ نوور ل تشریفت

  دەریغا! بۆ سر و سرھقیی ئوالدی "تاھا"کم
  ئمن نادان و نمزانی، ئرێ بۆچ عاریف و عامی

  وەکوو پروان سووتابوون لبر شمعی شوئاراکم
  لبر چاوی نزانان ساحیر و زەندیق و کافر بووی

  دەریغا! پیری "بستام" ، قوتبی "خرقان" غوسی بغداکم
  ا، ب دەریای عیلمی ئسماوەب داوی دان بۆ گیر

  لبرچی ھاتخوار ئادەم ل سر فیردەوسی ئعالکم
  نای بۆچ بردە بر دار ئو ک دەیزانی دەب شق بپ

  ن ئاخر ساحیبی ئایات و موعجیز بوو زەکریاکم؟
  ل سیڕی نووری چاوانی عجب ب نوور و حیکمت بوو

  عیناکم؟ب بۆچ پیری کنعانی دەگریا، نووری 
  سولیمان خاتمی ون بوو ل قودرەت ماوە، نیفرموو

  ب سخرەی ب ئاو دادەم ب ئاسف ل دەریاکم
  چند ھزار معسوم ل سر وی چوون ، بۆچکلیم ئستا نبوو

  دەب جوابی چ ب ڕۆژی جزا، گوستاخ مووساکم
  لبر قومی مونافیق بوو دەب ھب ک دەیزانی

  ی خۆی وەکوو ڕۆژ ڕوون "ڕوحالال"یی عیساکممقام
  سحاب بۆچ شکا؟ بۆچی شھید بوو گوھری پاکی
  محمد باعیسی بوون، شاھی تاج و تختی لوالکم

  شھیدی دەستی کافر بوون ک ئکسر ئولیایی دین
  ئینشاکم یجوابی موددەعی چ بدەم؟ سکووتی ب حد

  تا بسووتنن ئاو موختارە بون، ن ئاور 
ر سگئ ،نبینو یخاک چی پ مد نر با کجاری ب  

  عدەم باری سبوکبارە، وجودکی حق دیارە
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  ی تواناکمبۆ خۆی فعال و موختارە. خوداوەند
اللمیعرابی رسول ق، بلیلی ھمنیھاجی خ ب  

  دەب ھر بت ج ئمر و ئیرادەی ھق تعاالکم
  ھق، ئمن مام حبس و زیندانی ئتۆ چووی بۆ جواری

  غمی بندەت ھب ئی سیید و سردار و موالکم 
  ب سووڕەت گرچی لم دووری، ب معنا برقی مستووری

  ب بر چاو و منزووری دەی تۆی نووری بناکم 
  ل کوێ بتبینموە، شاد بم ب ڕووی تۆ، بی سر چاوم

  !ن سیماکمئاومگر چاوم ل دڵ ب سینکم 
  دەمت بن دم مشکن دەستم بگرە ئو جارەش

  م دەی ساقی، ک نڕژێ جامی سھباکمب ھوشیاری
  غریب و ب کس و ئاوارە کوتووم، دوور ل ڕۆحی خۆم

  ب دەردی ب دەوا کوتووم ، ڕەفیقان کوا مسیحاکم؟
  خوداوەندا! ڕەحیما! قادرا ! ئامورزگاری خۆم

  حیی و غفار و قدیم و فردە یکتاکمکریم و 
  ب ھققی نووری وەجھی پاک و بی مانند و ب میسلت
   ب ئیسمی ئعزەمی خۆت ئی خودای ستتار و داناکم
  ب سرمستانی بادەی ساغیری عھدی ئلستت کی

  ب قترکی نجاتم دەی ل دەست خۆم ڕوو ل دەریاکم
  پابندی تلسمکوەفایی بکس و داماوە 

  مدەد یا ڕۆحی غسی ئعزەم و شاھی بوخاراکم
  ب ھققی نووری موتق، جددی ئمجر، شاھی لوالتان

  ئیمامی یسرەب و قیبلی مالیک، ماھی بتحاکم
بیووالدی نققی چار یار و ئال و ئھ ب  

  ب ئنسار و موھاجیر قائیدانی قیبل گومراکم
ڕۆحی خواج گاھی خۆمبند و قیبلقشبگانی ن  

  غریب و جانسپاری کعب قوتبی دین و دونیاکم
تان وەفایی دەست و دامانی دقووەی جازیب ب  
  چ ناب گر ل سایی ئوە قتعی ماسوەلال کم
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٤٥  
  

  ئی پڕتوی حوسنت ھموو ڕەنگی گوباغان
  دەماغاننشئی نزەرت زەوقی دڵ و شوقی 

  ئسما و سیفاتن ب تجلال ل وجوودت                                    
  و بوو ئتۆ ھاتی لمت کردە چراخانشیا                                    

  تۆ ھاتیی گوشن ب سر و زولفی بوت
  زۆر پ نچوو ڕۆیی ل چمن الل ل داخان

  زولفت ب ھناسم گی سر سینیی بازت                                   
  زستان گوستان بووە پا بستیی زاغان                                   

رە زولفد دایئارایشی س ک مو کوئ  
  گوڵ شوقی ب سو داوە چراخان ل باغان

  ب دی من دانلو ڕاستیی بازاڕە چ ن                                   
  ھر مرحمتی تۆی خریداری ئشاغان                                   

  سد نشتری غمزەت ل دم دا ، کڕەمت کرد
  قانوونی تبیبان ک بپرسن ل نساغان

  سووتاوە دەروونم ، وەرن ئی موتریب و ساقی                                   
  تۆ لدە ل تنبوور و ئتۆ پک قۆناغان                                   

  چارەی نیی دوانیی ڕووی تۆی وەفایی
  سد ساڵ ئگر بیبن سر پیر و وەجاغان
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٤٦  
  ب ئما ئیمانم ل دەخوازن                   ئو چاوانی وا خوماری نازن

  غمزەک و ڕەمزکی تورکی پش تازن          ھاتدەر وەک ڕۆژ شای شکر لوان
  چاومستی چاوبستن یان سیحربازن؟                دەستی ھنادەر پی ل سمادا
  تا ئبد سرخۆش و محرەمی ڕازن                 ئوانی عاشقن ب چاو و زارت

  نغم پردازنبولبووالن، قومرییان          بان دەم بدەم گۆیانموتریبان، موقری
  قودسییان ئینسییان چند خۆش ئاوازن؟                  دڵ دەنان ڕۆح ل شیوەندا

    بۆ بزمی خوسرەو سوتی تۆ،ی من دەنگ                        
  شھنازنو دەف، تاری  چنگ و نی، عوود                        

  تلیسم و توق و گوبرین و بازن      بۆ ڕوخ و گنجی پنھانی ئمن و تۆین
  ھمووی بۆ خاتری چاوەکی بازن            کمندی ئاسکان، ھاتوچۆی بازان

نگ و تاریکدەنم تسی بفروازن             قردوو پبازی دڵ و مورغی گیان، ھ  
  سرتاپای ئازای ماران گازن                   وەفایی ناژی ب تاوی زولفت
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٤٧ 
 

  ئرێ خندەی دەمت ئارامی دڵ، کانی حیاتی من
 لسر چی زیز دەبی، ڕۆحت دەوێ؟ ھان حیاتی من ! 
  نھاتی سر گرفتاری سری زولفت ،وتت دم وگ

  ی من!یدیارە خۆ نھات ؟ ل گڵ بختی سیا چ بکم
  ل سر تاقی برۆت! حاشا من و سودای سری زولفت

  ئھلی قیبلم، کافری دوورە ل زاتی منعزیزم 
  ب خندەی زار و عکسی زولف و ڕووت خۆش بوو دم، سد حیف!

  دەقیق  ژماری خۆشی چوو شو و ڕۆژی سعاتی من
  ل الی ڕۆح دەبا عیشوەت، ل الی دڵ دەدا خندەت

  مماتی من و عیزم ھر ب دەست خۆت حیاتی من
  نای شرحی مجرای چاومل دووری تۆ ب دەفتر 

  ئگر دەریای ئعزەم ب ھموو سورخی دەواتی من
  دەسووتم ترزی پروان، دەنانم وەکوو بولبول

  سراسر بۆت میجمر، بۆت گوشم، شش جیھانی من
  زولفی ئفشان کرد ب دداریم ،چ خۆش ڕووی دادەھنا

  نئیالھی قت نکی ڕۆژ ب شوی قدر و براتی م
  ئمن کوتوم ل بر گریان، دە دەستی من و دامان
  سبا گر بووی خون دامانی یار، بگری ل باتی من

ی خودا ڕوحمزولفان، ئ زبی نیگاھت خستیم جد  
  ب بندی جادووان وا کوت غریبی دوور وتی من
ت بم یاران وەسییکوژراوی ک علووم ببم ب  

  دەستگوڵ ب پاش وەفاتی منچراغی توربتم ھر 
یخانکی ممن و گۆش ،من چی و زوھدی سۆفیانئ  



60 
 

  ب قوربانی نیگاھکت ھموو سوم و سالتی من
  ب خندە ڕووی ل زولفان خست ڕوو، فرمووی: وەرە یعنی

  ی حیاتی منوەفایی! شوچراغی پ دەوێ ئاو
  
  
  
  
  
  
  

٤٨  
  سایت ل سری من بۆتوەژەوە دوور ڕۆلو 

  سووتاوە ل تاوت ھموو گیان و جگری من
  جرگم ھموو لت لت بوو ب سوی سروشکم                             
  لعل و گوھری من چ بکم ک ب دەریا چووە                             

  دەیفرموو ل سر خاکی دەری خۆی ک منی کوشت
  خونی شھیدی نزەری منجننت بس بۆ 

  قت وا دەب خاکی بری پت تاجی سرم ب؟                           
  ئو دەوت بۆ من نیی ئی خاک بسری من!                           

  می غریبان ل ودازولفت ک وەکوو شا
  حای چیی داخوا دکی دەربدەری من؟!

  وەک بولبکی شیدا ب ھزار نغم دەنام                        
  جارکی گوم گوێ بدە نای سحری من                        

  دیم ھات عیادەت دەمی پ خندە بوو یعنی
  ڕۆح و دی بیمارە دەوای گوشکری من

                         نشکک مر یس ندە لم ھنوورە د ب  
  فنری من تڕوو وا بک شوقکی بدا                         

  زولفت سببی جزبی دم بوو ب برۆی تۆ 
  کافر بووە بۆ قیبلیی من ڕاھبری من

  خۆش بو دەم ساقی ل دەری میکدە فرمووی:                       
  ئو جام لمن بگرە وەفایی ب سری من                       
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٤٩  
  ختی ئازادی ئو ڕۆژە ب من دا دستانی من

  ک سوری قامتی تشریفی ھنا باغی گیانی من
  ئرێ ئی وەسی گوزارت حیاتی جاویدانی من                                 
  ئرێ ئی چاوی بیمارت تبیبی میھرەبانی من                                 

  اری ب عکسی زولف و چاوی کوتی حیکمتی زک سڕ
  چ زوو شوا ب جامک بادە، عقی نوکتزانی من؟ 

  دۆعای ڕەد و قبووڵ دەرھق ب زولفی کرد و گیرا بوو                           
  ئیالھی تک نچ عومری درژی باغوانی من !                           

  سبر و قراری خۆمب عیشوەی زولفکی تۆم دا ھموو 
  ب نشئی چاوەکی تۆ چوو ھموو تاب و توانی من

  سری زولفت چیی؟ عومری درژم ، توولی ئامالم                           
  قدی برزت چیی؟ سروی چمن، ڕۆحی ڕەوانی من                           

  زانیرد و نمل چرخی حوتمین ڕاب ل کن تۆ ھات
  جب مام بۆچ نگیی علمی با فوغانی منع

  ئگر مجنونی تۆ نیم لیلکی ب میلکم بۆچی:                       
  ل ھر کووچک و بازاڕکی دای داستانی من؟                       

  ل سر چاھی زەنخدان دێ و دەچی ڕوحمی نیی زولفت
  ندانوانی منفڕەنگی ڕۆژ پرەست، کافرە زی

  ل داخی خای سر لوت دم پ خون و خوناوە                      
  ک ھیندووزادە بۆت محرەمی ڕازی نیھانی من                     

  نخۆشی چاوەکت، خونی وەفایی بۆت دەرمانی
  فیدات بم، زیز مب، ھا بمکوژە دەردت ل گیانی من
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٥٠  
  ی زولف و خای یار دەدەننسبا، لنجی شماڵ، بۆجیلوەی 

  یا نوبھار دنی ببار، میشکی تتار بۆی نسترەن
  ڕەنگی وەنوشی دەشت و ڕاغ، عتری گوی سحرا و باغ
  عالمیان کردە شو چاغ، وەک زولف و ڕووی دداری من

  توورب کسک و سوور ، باغ دەر و ژوور، پ بوون ل نوور، وەک کوی 
  ر کوت حزوور، نزیک و دوور دەشت و دەمنوھول بر ز

  بورقع بسر، ئتس لبر، گوڵ ھات دەر، وەک بووکی تڕ
  کاکۆڵ ب دۆش، عبنر فرۆش، پمگوت ئتۆش؟ دیم غفتن

  ب نازی چاو، ھات ل ناکاو، ب قسدی ڕاو ،گیسوو بو
  چوون عدەنجوغد و ھوما ھۆشیان نما، کوتن سما، 

  زولفی وەشاند، ڕووی خۆی نواند، عتری وەراند، پمی نواند
  کسی نھشت، بانگی دەھشت: بۆ کی وا وەجھی حسن؟

  ئو زولف و ڕووی مانگ شوە، خۆش دەیگوت و دەیبیستوە
  وم مکوە، دەتوموە؛ ئاسک چاوم، ناسک بدەن

  ک پریئو دولبری موعنبری، ئو موشتری ھر وە
  خۆی پم نواند، دمی ستاند، ھۆشمی ڕفاند، ب مکر و فن

  ئو خاڵ و خت ھندوو فڕەنگ، وەس و ھیجران  شھد و شرەنگ
  پ شۆر و جنگ، لم ھات دەنگ، غمزەم خدەنگ، زولفم ڕەسن

  چین چین ل سر ڕووی وەک شکر، زولفی عنبر بستیان چمر
  ین، خۆش داوەرین، باغی سمنتابووری چین، ھاتن ب ق

  زولف و نووری، ڕووی بللوری، بخووری شمعی کافووری
  خای سیای، چاوی شھالی، نافی ختای، ئاھووی خوتن

  خندەی دەمی، بۆی پرچمی، چاوی بازی، نازی کمی
  ین، تاراجی تنشکر، میسک و عنبر، یغمایی دشھد و 
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  وسی ئبرۆی چاوەکانب غمزەکان، ب ڕەمزەکان، ب ق
  تیر و کمانی تورککان، سیدی دن ب چاو دەکن

  نرخ و بھای، مشکین ھودای، نافی ھر تای زولفی سیای
  بازاڕی چین، موکی سبا، ختتی ختا، شاری دەکن

  لعلی لبی، خۆش مشرەبی، زولفی شبی، گۆی غبغبی
  مرد و زەنان، ئاوی حیاتی قووتی ڕەوان، ئارامی گی

  ئبرۆ کوان، گیسوی کمند، زاری ب خند، با بند
  ھم سایبان، ھم سورەجان، ھم نارەوان دوو نارەوەن

  
  

  ڕەقس و سمای زولفی دووتای، لبر ھوای بای بی
  ھر وەک بولبول ب ڕۆح و دڵ، بۆ دارە گوڵ کوت شیوەن

  وەک تبیبان ان، دەرمان دەکنیغما دەکن وەک تورکک
  وەخت دەڕوا ئارامی گیان، وەختی ک دێ تسکینی تن
  حلقی گسوو تاتای الچوو، ل سر سین و عاریز و ڕوو

  شو چوو سحر، دیم ھات دەر، شمس و قمر، سرو سمن
  ل ھناسی ئو دبندەی، فرق خندەی ئو دەم قندەی

 نبار، گوڵ د ھار دەتگوت ببای بنبمو چخوار بۆ ن  
  ی ساز، ب چاوی باز، دەیگوت ب ناز:گیسوو دراز، وەک تل

  کنپیدا ب چاوی پاو، جرگی باو، سینی سووتاو
ی دەمک گوتۆ چ ڕەنگی ئاوری؟ دەممی کئش  

  ھاوار ک یاری دەمدەمی! فریاد ل دۆستی ڕیشکن !
  ئتۆ ن نوور ن ئادەمی! دەمک دوی دەمک پری

  ھاوار ل یاری سرسری! فریاد ل دۆستی دڵ شکن!
  ئی شو چرای زیندەدن! ئی ڕەنگ و بۆی باغی گون !

  ، دەمرم بم ھندم بس تۆم بی کنناژیم تۆ خۆش
  جارک وەرە بر پنجرە، ڕۆحم برە یا دڵ برە

  نذولیم ن، من ب نوا یایتۆ پادشای موشکل گوشا
  اری، بچارەی، میخوارەیدڵ پارەی، ئاو

  موتریب ب ساقی وەرە، جامک بدەن، تارک لدەن 
  خاکی دەری میخانتم، تشنی دوو س پیمانتم

  شوچراغی ئنجومن یجانانمی، پروانتم، تۆ
شغ گوفتگویی ب ب ،خۆش موحتسیب وەخت ب  
  لو ساغیرە وا دکش، کام ب دڵ، جام ب من



64 
 

  باشترەەمادەم خۆشترە، جامی پیاپی تاری د
  نجی کی؟ ھی می بدە، ھی نی بزەکوا جامی جم؟ کوا تا

  جرەت، دەرو و دووکانی فیترەتیئاخر زەمانی ھ
  وەخت و ئیامی غیرەت، تۆ دگوشا، من موحتجن

  خۆزگم بوەی ب نشئی می، ب دەنگی دەف، ب بانگی نی
  ن، ڕووت و ڕەبنمجنون، دڵ غرقی خووون، ھر وەک دەگرێ ھامو

  خۆزگم بوەی سودا سرە، سرتاپا زەخمی خنجرە
  ب ج و مسکن)ی فیلالب ئاور، ب خبرە، (فانئاو 

ی دەماو دەم بسۆزی سین ،م بندەی زۆر و کو خ گری  
  ی شیوەن، خۆشیی غم ب، ساغ و کوری سیڕ و علنیشاد

ی نموو جرگی ھجدەرب ب رگی کنی جخو ،ر بشت  
  ھتا حشرێ خونی ھر ب، سوداسر و خونین کفن

یری ئافاق و ئی دڵ نووسینسفحس حسی لفوسی، ب  
  سی، ڕەھرەو ب پ، خۆش خوو ب تنھی قودگا بتحایی گا

وەفایی ب ،خودایی ب ،کی ئاشنایی بخش  
  دەوەن بت سما دارب ، (توجھو فینما) 
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٥١  
  ئی دڵ وەرە وشیار ب ئاوای ڕگای ئاشقان

  محوی جمای یار ب، ئاوای ڕگای ئاشقان                        
  لم الوە گریی نای و نی، لو الوە خندەی جامی می

  ئاشقانئاگر ل علم بر بدەی، ئاوای ڕگای                       
  جارێ ل چاوان بگرە خو، بگری ب نای نیوە شو

  ئاوای ڕگای ئاشقانتا بت دەر خورشیدی نو،                     
  ، زووخاوی جرگ و موجی خوونشۆری دڵ و سۆزی دەروون

  خونی گش و فرمسکی ڕوون، ئاوای ڕگای ئاشقان                   
  بدەم، فانی نب سر تا قدەمتا دڵ نسووت دەم 

  پروان قت ناگا ب شم، ئاوای ڕگای ئاشقان                  
ب یخانخاکی دەری م ،ب ستانم ئاشق دەب  

  ساقی ل کن پیمان ب، ئاوای ڕگای ئاشقان                 
  شرحی دم بۆ گوڵ نبا گر دگوشا بایی سبا

  عومری عزیزم چوو ب با، ئاوای ڕگای ئاشقان                  
  سووتا دەروونم سربسر، خونین د گیان و جگر

  جسمک ب ئیسم و ئسر، ئاوای ڕگای ئاشقان                
  دیسان ل سر عھدی ئلست، جام ل جانان بگرە دەست

  گای ئاشقانھر تا ئبد مخموور و مست، ئاوای ڕ                
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٥٢  
  ئی ڕەفیقا وەرن یاریم زۆر زەلیلم و دشکاو

  گیان و دڵ محروقی نارم، ئاخ ل بۆ تک دراو !
  ئاخ لبۆ تک دراوان، نووری دڵ، بینایی چاوان                     
  مرھمی دڵ کۆ کراوان، مۆمیای پشتی شکاو                     

  ڕەفیقکی تواو ب، شر مرد و دەست بو ب؟کوا 
  ساحیبی چایی و پو ب ، حاتمی دەوران ب ناو

                     مدایک و باب و مام و خا ،میاو فیکر و خو ز ز  
  دولبری سد مانگ و سام، الزم و ملزووم کراو                     

وسزتیوان، غو بابی ھدیوانو قوت ر و زبی ھیچ ن  
  ئاخ ک ل منیش بۆت میوان، دین و دڵ بۆی دانراو

  ھر ک پارکی دەبینم، دت کوڵ جۆشی گرینم                    
  دادەنم ئیمان و دینم، دم ئیکالم و سو                    

  دم ئیکالم و سوان، زر و زو بینایی چاوان 
  ھناوان، گر ب "سیھا" ب تواوڕاحتی جرگ و 

  چا و زم بۆ وەدەر نن، سوند و موسحافم ل بر نن                   
  خنجر و شیرم ل سر نن، عاشقم عاشقی دراو                   

  عاشقم عاشق ب زم، ئی خودا چاوان دەگم
  پ بکی خورجن و تم، دا منیش ببم ب پیاو

  ت کست دی ترزی من ب! ساحیبی منداڵ و ژن بق                   
  دەستمایی کیر و گون ب! ڕووت و قووت و کس نماو؟                   

وا بی دوو ھستی تۆبم ،رقی دەریایی ڕیا بغ  
  عاشقی میسکن وەفا ب ئی خودا بیخی ل داو !
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٥٣  
  حاکم ل ڕووی جانان بووبۆچی ھودای زولف و دڵ 

  ئو پرشانیی ھموو تقسیری سووچی شان بوو                        
  موددەتک بوو نووری چاوم چوو بوو، ڕۆژم ببوە شو

  ڕووی درەخشانی ل بر زولفی پرشان وا نبوو                       
ڕۆژ ئاوا بب د بووم کھومم ر بزولفی الدا ھ  

  مای من وران بوو عومرم چوو، ڕۆژ ئاوا نبوو                       
  دەم ئارامی نییقترە قترە خونی چاوم یک

  ڕۆژکی بۆ کاروانی عشقان ئاوا نبوو؟                      
  وەک چرا سوتام و ڕەحمکی ب حای من نکرد

  بووی نرە ب پڕواجارکی لوتف ل الی ئو یا                     
  زولفی الدا خای ڕووی دەرکوت و ھیچ ڕووی پ ندام

  شو چوو ئسترەی بیان ھات، ڕۆژی من پیدا نبوو                     
  م لبر چاوی ب ست دڵ خوندەوەلوحی محفوز

  غیری بیماری نسیبی عاشقی شیدا نبوو                       
  زەنجیری زولفی تۆم نیگاھ! ڕەحمت !بستیی 

  ئی تبیبی میھرەبان! ئامان دم دوان بوو                        
  یا نخۆشی چاوی تۆم، یا ب قراری زولفی تۆ

  عاشقی بچارە قت ب دەرد و واوەیال نبوو                       
م نییدەردی چاو و داخی زولفی تۆ حا وا ب  

  وەک نخۆشکی پرشان چی گوتم ھیچ وا نبوو                      
  پڕپڕی ئوراقی دڵ پ خونی وەک گوڵ کردووە

  دەفترک پ ل خون ھر ئو بوو چی تدا نبوو                      
ککی مماشای ڕەند و ڕووتچاوی سوک ت ت بق  
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  نیھانی موھلیکی سد خان بووئی بسا ئاوری                      
نیمری دیداری وادی ئزھکی مر دەمھ  

  خۆ تجلالی منحسیر بۆ سینیی سینا نبوو                    
  ک ھات ئارایشی گولزاری داباغوان بۆ خۆی 
  خاری مسکن تۆ بی چ بکا گوی ڕەعنا نبوو ؟!                     

  نوور! تۆ چراغی دین و دڵ !ئی فرووغی زومت و 
  ڕەحمت، وەبزان ئم وران ھر ئاوا نبوو                    

  
  
  
  
  

  گوڵ ب با، سونبوڵ ب تاراجی خزان چوو عاقیبت
  ھر گولک الفی ل ڕەنگ و بۆت ندا ڕیسوا نبوو                      

سزمانی من ب رمووی بکی بفتۆ لوتفر ئگ  
  میلی تۆ بوو، وەرن ئادەم عالمی ئسما نبوو                     

تت زەحمیزی ڕەحمگریت، فن ئاھـ و نا تا ب  
  ب نسیمی برق و باران جۆششی دەریا نبوو                     

  ئوشۆ ھات دامن کشان شای گون سوتانی خووبان
  خورشید و زومت، گنجی نو وران بووڕۆژ و شو،                       

  بانگی نۆشانۆشی ساقی، دەنگی موتریب، دەنگی تار
  قووتی گیان، ڕۆحی ڕەوان، ئارامی دڵ قت وا نبوو                     

  دڵ ب دبر، گیان ب گیانان، شاد و خوڕڕەم کف زەنان
                    زمی گوڵ، شایی شی بولبوول، ببوووەس روانم و پ  

  خای گۆشی چاوەکی فرمووی وەفایی  پت دەم
  " تا نبووم خادیمی میخان، کارم چا نبوو! "                  
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٥٤  
  شھیدی خنجرت ئو ڕۆژە عومری جاویدانی بوو

  زیندەگانی بووم پروان خۆ سووتاوە، مرگی                               
  ب تیرێ خۆ ل علم بۆوە چاوت، ئی شھیدت بم

  ل کن خۆ ئو فڕەنگی زادە عینی ناتوانی بوو؟                              
  سر و مای ب بدادی حبش پاما، ئی سد حیف!

  وشھی حوسنت ک دایم چتری سونبوڵ سایبانی بو                             
  ل بر تئسیری خندەت من ک سووتام ئو دەم زانیم

  بیی خرمنی من ھرچی بوو برقی نیھانی بوو                            
  بخۆڕایی وەکوو پروان من سووتام و نمزانی

  ئوەی ئمی ل داو خست، ئیلتیفاتی سر زمانی بوو                           
  ەترسم بت دیوانی خودا فریاد !ب بدمستی د

  چاوەکانی نوکتزانی بوو کس وەک من شھیدی                            
  دین و دڵ گیرا ئمن ئو ڕۆژە لم معلووم بوو کعبی

  ک وەک تابوری ھیندوو لشکری ئگریج، سانی بوو                           
  ئندامی گوڵ، ڕوخساری گوڵ، بر گوڵل ب گوڵ ، زاری گوڵ ، 

  ھتا کی من بم سربست جلالدم فنی بوو ؟                          
  رکی بوو ھر وەک وەفایی کوشتمت، ئاخرحب ھر سی

  ئگر ئندازەیی نازت، ئگر نامیھرەبانی بوو                         
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٥٥  
  سری زولفت ب نیگا و خت و ڕووئی ل سایی 

  بستیی داوە، چ تاووس، چ شھبازە، چ قوو                                 
  مستی ئو نیرگس کام دەگریم بۆ لبی تو

  شووش بۆ جامی شڕابم، کوی گریم ل گروو                                 
  ماچی دەمتممدە بر ھلقیی ئو زولف ل سر 

  ل تنافم مدە ممکوژە ل سر ھیچی نبوو                                  
  تک نچوو قت سری زولفت ل ھناسی دی من

  دوکی ئو شم ھرگیز ب نفس واوە نچوو                                 
  ل دوو زولف و سری کومانی عجب ماوم ئمن!

  ڕاست ئو نوورە بم نوور نیی دوو سایی ل دوو                                
، و نیرگسردیشتم وەرە بفیدای گ ساقی ب  

  نفس بنوە گردیش ب وەفای جام و سبوو                                
  عاریز و زولفی، ب خندە ب وەفایی دەفرۆشت

  گوڵ ب تا، ناف ب خرمان، دوڕڕ و شککر ب قوتوو                               
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٥٦  
  ب قتی ئاشقی شیدا مفرموو           ب چاوان غمزە و ئیما مفرموو

  ل باغی جنتولمئوا مفرموو       ک من کوشتی جمای تۆم عزیزم،
  ل حوسنی تلعتی لیال مفرموو              ئتۆ موو سونبوڵ و ڕوو ئافتابی

  ل موجی جۆششی دەریا مفرموو        دوور ل تۆ، تۆفانی خون دوو چاوم
  ب تشریفی دەمی عیسا مفرموو          تبیبم یدەمت وا بن، قیبلم، تۆ

  مفموول دووری ماھی شو ئارا؟      من و یک لحزە شو ئارام و تاقت؟!
ستو چاوە مک بموو      بۆ خۆت بمکوژە نفڕوا مپ لالدانی بج ب  

ندامی تۆیرموو                 وەفایی ئاشقی ئفتی تووبا مھیدی قامش  
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٥٧  
  ئی ماییی سد فیتن ب دوو نیرگسی جادوو

  زولفت ڕەسنی گردەنی ئاھووئی ھقیی                           
  ئی دەست گوی باغی بھشتی ب مالحت

  ئی پست دەم و سرو قد و سلسل گیسوو                          
  خت سرشکنی زولفی ل ئازاری دن کرد

  گر تربییتی داوە فڕەنگ چین ب ختا چوو                         
 نداڕۆژ بۆوە کزەی با لیابانی گوخ  

  زولفی ب ھناسم ک ل سر عاریزی الچوو                        
  فرمووی وەڕەزم لو غرەزەی پ مرەزی ئو

  رەزی چاوی ک پرسیم ل ئڕەستووڕازی م                        
نشیفای دەردی د ندەی دەمی تۆ بۆیخ  

  گڵ گوشکرە گوھر و لؤلووپروەردە دە                       
  ئو خا چ شیرین ل نو حقیی زولفت

  نمدیوە سوھیلی یمنی بت ترازوو                      
  تۆ ڕەنج مب کوشتنی ھاسان وەفایی

  بوە غمزە ئشاڕت بک، بو چاوە بفرموو                      
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٥٨  
  شیرینم ل من بۆچی کناری تۆ؟ عزیزم، ڕۆحی

  وەرە سر ھر دوو چاوی من ک سروی جۆیباری تۆ                       
  بانت سبا شت بوو وەکوان کوتاکی گریل سر چ

  ک ڕی کوت خیابانی گوڵ و باغی ھناری تۆ                      
  نخۆشی چاوەکانت بووم و خندەی تۆ سبووری دام

  شیفای بیماری خۆت دا، گوڵ شکر باری ل زاری تۆ                     
  ل الی تارە داوی دڵ، ل الی مارە قستی سر

  چ سیرک؟ عجب ماوم ل زولفی تار و ماری تۆ                     
  ختت ھنا جمات پ نواند، کوا ڕەونقی خات؟

  مندی چوو ل شاری تۆو کعبی گرت و فڕەنگی ھات                      
  ڕەگ و ڕیشی دم ھر دەنگ و نای عیشقی تۆی لی دێ

  بی موتریب، وەرە ساقی، سراپا بووم تاری تۆ                     
  ب چاوت کوتووم، بۆ زاری تۆ ئاگر ل من بر بوو

  تۆسپندم ھر بسوتم چاک من بۆ چاوەزاری                      
  گوتم: شواوی زولفم ، چاوەکت بکوو عیالجم کا !

  ئشاڕەی دای خاڵ و یعنی وای داغداری تۆ                     
  نخۆشی چاوی تۆم بھوودەی دڵ دانوەی خات

  ب ئیفالتوون عیالجی نای بیلال دەدەداری تۆ                     
  ر دا کوتسوزت ب سختی جمات ئاھی من گرتی، 

  چمن ڕابورد و سرما ھات و تکچوو نوبھاری تۆ                      
  نیگاھی کردە من ھستاوە زولفی خست ڕووی فرمووی:
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  قیامت ھات و ڕۆژ گیرا، وەفایی ھر خۆماری تۆ؟!                      
  
  
 
 
 
 
 
 
 

٥٩  
  ئی جننتی عیشی ئبدم ڕگوزەری تۆ

  نووری نزەرم، تانجی سرم خاکی دەری تۆ                      
  بو قامت خاڵ و ختی ڕووی تۆ ک دەبینم

  ھر گوشنی فیردەوس ب نخلی شجری تۆ                     
  سروی سھی قوربان ئگر ئازادە ئدی بۆچ

  تۆ؟ بادام و گوڵ و سونبوڵ و نسرین بری                    
  دەدرەوش ل نو زولفی ڕەشت ئارەقی گردەن

  خۆ ھر شوە پیدا بوو ستارەی سحری تۆ؟                    
  ۆ بۆچی ب لب و قامتی شیرین؟نازانم ئت

  خونچی شجری، یان گوی نیشکری تۆ؟                  
  ئو چاوە کوا مست ب حوسنی ڕوخی زیبا

  داخۆ چ بکا فیتنی دەوری قمری تۆ ؟                  
ت دەرخکو توڕڕە تۆ خودا دەمن بزانم ل  

  تامی چیی ئو حققیی شیر و شکرەی تۆ                 
  خۆ سیدی حڕەم قتی حرام! ئدی زولفت

  کافر ک نبوو بۆچی منی کوشت ل دەری تۆ؟                 
  ب زوننارەوە من چووم خرابات ئو ڕۆژە

  زولفت منی کشا ب ئیشاڕەی نزەری تۆ                 
  بۆ من ک نب وەعدەیی دیداری جمات

  چ بکم ل بھشت و نزەری حوور و پری تۆ؟                 
  قت گوڵ ب ڕوخی تۆ نبووە، سرو ب بات

  وی سیمبری تۆسروک ڕەوانبخش گ                
  بۆ قیبلیی الی ڕووت ھموو سعیی وەفایی
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  مردن ب خودا عینی سفای ل دەری تۆ                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٠  
  ئایا گوم ئمۆ ،پنجی ل خن بستووە

  دەستی ل دی کوشتیی خۆی خستووە یا خۆ؟                  
 بتۆ زیز م قوربان!باکی دڵ و ڕووحم نیی  

  ئو ڕوح ب سرگردی سرت ب وەرەوە تۆ                 
  پیوەست غریقی ئسری ئاگر و ئاوم

  بۆ ئاوی ڕوخت سینم وەک مجمری پشکۆ                 
  تۆ بی و سری خۆت ممخرە زیندانی جودایی

  خونم نیی، ھا ! بمکوژە بم خنجری ئبرۆ               
  سیفت ھر لحزە ل دەوری گوی زارت بولبول

  ناینم ھی ڕۆ! گوکم ڕۆ ! .. دکم ڕۆ !               
  بۆچی نگریم ھر دەم بۆ حای وەفایی

  گیان خست و دڵ ئاشق و ددار لسر خۆ                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



76 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦١  
  عیشی من زستان ئیمۆبھاری          سرابوستان خرابوستان ئیمۆ

  ب خای رووت تاوسان ئیمۆ            ب زەردی پاییزی ڕەنگم دیارە
تۆ زیان م بۆ             ژیانی عومرەکئیم خارستان ستان بۆم بگو  

  سراپا وەک قومارستان ئیمۆ          تواوی زیندەگانیم ب وجوودت
موولکجۆ       نارستانی عیشقت بۆ تئیم وعی شارستانستا نوئ  

  ل بۆ من ھر وەکوو کوستان ئیمۆ     ھتاوی خاکی گرمنت بمن چی؟!
  ویالیت پاکی باغستان ئیمۆ           گوی من ب نزیرە، تۆ تماشا

  ھموو مش و چنارستان ئیمۆ      کاری ھژماری ب مقیاس تخدەنگ
  ھتیوی شاری کوردستان ئیـمرۆ       برووت ب ڕووتیوەفا مزلوومی 
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٦٢  
     ی زولفت وەالبڕووت کازیب س ل       تلوعی ئافتاب سادق ب ک  

  ھتا کی ئیدی ئو ناز و عیتاب؟    دڵ و دین ھرچی بوو قوربانی تۆ بوون   
      سووت ڕ نو ڕۆژە نیلوفب ب          ری زولفت وەال برگی من سم ب  

  گووی ڕووت ھم خوناوی ناب       ل عکسی عاریزت فرمسکی چاوم     
        وابک کوشتنی عاشق سدین خۆت بمکووژە قوربان             ب نوەرە بنو  

  رابچ خۆش دەورک ھوشیاری خ          وەرە بنواڕە بزمی عالمی دڵ      
   وقر زەوق و شھ یرچی ناگئ    وابینی سع یرچی گریگئ  

  ھموو ھر نغمیی چنگ و ڕوباب       ب ناینی دی سووتاوی ئاشق         
  ھموو ھر شاھید و شمع و شراب       ب چاو و گردەن و ڕوخساری ساقی  

 دڵ ب ت بتی وەسزاری            کوتم با قیم کیش لماچ خۆتب ڕەزاب  
کیش حیسابزەڕڕ ،ودایوە سوەفایی        ئ شکت نرمووی دچی فک  
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٦٣  
  

سترمست و سر موا ھچاوی تۆ ک وی تۆ و بل ب  
  عزیزم تا بکی ئم خستی ھر مست و سربست؟                     

  سین سووتاوە دم بو نارە پ نارەل قوببی 
                    یوەستپ ستیوەستی خستوومی منی وا خبرۆی پ  

  ب! نب ئاھـ و گرییی من پکنی، وەک برق و بارا
                   ئاھیست ناز ئاھیست ب ندان بخ ھاران پستب  

  ھتا زەنجیری زولفی تۆم ھب ھر شاد و ئازادم
                  ستو بب ستم پابو داوە، در داوە برم ھس  

  بنم ڕاست من گردەن کچم ب ڕستی دەستی وی
                  وڕەستروە نو سمی ئرچبۆ من پ دە و ڕستق  

  قد و قامت قیامت، " قد قیامت" تا بن قامت
                 بی تازە گوۆ ئستا ڕاوەستکی ھدەم ،دەست  

ندە داغی باغانخ ب گوڵ و ناف نببار  
               ستب مئ ستدەم ب ل ستدەم ب ری زولفت کس  

ی و ساقی بب چ خۆش رمگ جلیسوەفایی م  
  گێ ب دڵ لو دەست بو دەستوەکوو گودەست بت                
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٦٤  
دووت ل واوە وەکوو سایو ش شترگس  

                    ری زولفت وەکوو من عاشقی ڕووتگۆیا س  
  زەنگی و فڕەنگی سفی کشاوە ب قتم

  و موژە دن بۆ دی دوان ب جووتغمزە                  
  یاقووتی لبانت ب کڕەم بن تبسسوم

               وەین ئبۆ ت وە قووتقووت  و بۆ دڵ ئ  
  رانیی عالم ک ل سایی سری زولفتنوو

              کووتلک و میی موری تۆ سایی سسای  
  ھرچی ھی جننت ب گوڵ و ناف ننازێ!

             کی مووتن و تایتری شککسی ڕوخ و عع  
  غاف مب بۆ ڕابیتیی گردەن و چاوی

            بووتجام و س مئ ی بگرە وەفایی کم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



80 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٥  
  

تدەم سووتاوی تاوی فیرق دەم ب دڵ دەنا  
سرەتداخ و ح ل بۆ ڕوویی گوڵ دڵ پ بولبول  

  چاو پ ئاو و دڵ پ ئاور، دڵ ب دولبر چاوەڕێ               
  زەحمت ئی خودا دەردی جودایی چند گران و               

  ڕوح ل سر لو چاوەڕتم ئی تجلالی نووری توور
ەتسرگم حم ،ندڵ بنو ک خۆت بندە جارھ  

  ڕەمز و غمزەی یک نیگاھت قلبی کون کون کردووم              
              تت لرگم لج ژی تورکان، بۆیی دەسج بووم  

  محرووم نبفی بات با ل ڕووت داغداری ئل
ھلی وەحدەترچی ئت ھننی جفیلی وەسمن ک  

  زولفی لرراند کوت سر ڕوو، شادمان فوجی دن             
             تو ئۆممتین ئند نین، جبدۆزەخدا ئ ت لق  

  قت چ دەرگای وا نیی عالی، ب شرت بچموە
  ڕووی ڕەحمتبا ھزار جورم و ختا ، باز یار ل سر 

  چاوی بازی کوشتمی، خندەی ب ناز ھنامیوە             
             خۆش ببیمار و ن د کستربنینیم شکپ ،  

  با حیجابکم نمن الدە تاری زولفکان
!و کیسرەتل ی دڵ نامورادی وەحدەتکتا ب  

  جیھان !گوڵ بدەم بادی سباوە پکنی خۆش بوو             
  یا ل تئسیری ھناسم عتری برقی خندەت؟            

  چاوەکت ئرچی وەکوو خۆت ھات و ڕەحمی پم نکرد  
تر دوون ھیمھ وکیسردومی نئارێ ئارێ م  
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  من پرشانم ل بر زولفت ب ڕوودا کوتووم           
  و زومت؟ زولف و ڕووی تۆ سونبوڵ و گوڵ، یا ک نوور           

  ئو بوتی سوداسری کردووم ب زولفی ب میسال
تننوان، گوڵ وە جبرۆ کنیھال، ئ زاڵ، باچاو غ  

  ئو گوی شیدا دی کردووم ب لوی شککرین         
          تبھھـ جڕوو، م رەن بوو، اللسترین موو، ننبع  

  دەستو دۆعامبۆ ڕوخی تۆ ڕوو ب ئبرۆ وەک موژەت 
تڕۆژی ڕەحم ھلی قیبلی چرای میحرانی ئئ !  

  بۆ جمای تۆ منیش وەک زولفی سرگردانی تۆم        
  کافر وەختی مردی و مروەت ! و ئی چرای ئیسالم        

  مردم و نمزانی ئو ئاورەی منی سوتاند، چ بوو؟
ەتیر حیر و سلووکی عاشقان ھی سحاس  

  مردم و ھرگیز نگیم قیبلیی تاقی برۆت         
  ئاخر ئی قیبلی مورادان تا بکی ئم حسەت؟         

  کردووە تۆیار ئوا بیعی ویسالی ڕووی دەگڵ 
!ترد وەفایی فورسڕوح، نام تی داوە بننج  
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٦٦  
قر ھدەم ھر تا قت سکی زولفرێ ئندە و ئب  

  ندەدەم چ داوک ک ھر داوکی بندی سد خرە                  
  ک تۆ ھاتی ب گوشندا ل شرمی زولف و ڕووی تۆ بوون

  وەنوش و گوڵ سراسر غرقی خون مان و سرئفکندە                  
  خودایا ئو جماڵ و قامتی دوور کی ل چاوی بد

  درەختی گوڵ ل نارج و گوڵ و بادامی پیوەندە                 
  گوتم قوربان زەدەی چاوم! شفای دەردم چیی، بیدە!

  ک گوڵ قندە! :دەمی خۆی کردە خونچ و پکنی فرمووی                
 کی شکسبتر ڕوخسارخس ی زولفی ڕیحانی لت  

  ۆمارە شرحی زەند و پازەندەک معنای ئاگری ئم ت                
  ن:ول عیشقی تۆ ھیالکی ئو دی دوان، دوو شت بو

  وەک ئاسک چاوڕەش و وەک خونچ زاری پ شکرخندە              
  ل ژر باری غمی زولفی ختی ھات و ڕەھای کردم

  ئیالھی قت جوانمردان نکی داماو و دەرمندە!             
  ، ئاخر ھیالکی چاوەکی تۆیوەفایی ھرچی ب

  ب چاوی سووکی منواڕێ و م میخوارە و ڕەندە             
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٦٧  
  تۆ سری زولفی بوت زولفی خاوت با مدە

  دی سودایی ی، چیدی دم جزیا مدە جی                  
  من ک بت ناژیم وەرە ڕەحمت ھب نشک دم

 با بینای کعب نڕووخ، چاوکم لم المدە                
  عاشقی زولفم ب ڕوح و دڵ ئمن جۆیایی تۆم

  خری خۆت دەست ل سینی مردی خۆش سودا مدە              
  ھر دەمی من خای گۆشی لوی تعلیمی دەدام

  دەعیش و نۆش و کونجی تنھایی ب ڕووی دونیا م              
  شو قرارت دا ل سر زولفت  ب دڵ شاد بم ب تۆ

  وەعدەیی فردا مدە !! وەفات ب .. المدە زولفت               
  با قیامت ڕانب، با ڕۆژ نگیرێ چاوەکم !

  توند مب ! ھڵ مست پ، سونبوڵ ب ڕووی گودا مدە              
  و دینی خۆت ! تۆ بی وە..چت ل زەوقی دینی دبر دا

  تا بمنی دەم ل وەسی ئاتشی سینا مدە             
  مرگی من ساقی دم بگرە دەمت وا بنوە

  یا کڕەم ک جامی لبریز، یا شرابی وا مدە            
  ئی وەفایی ھندە خون مگری ل ڕووی ئارامی دڵ

  دەریا مدەگوھری تۆ وا ل کن تۆی ، خۆت ب دەم            
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٦٨  
  ڕۆژی ترەب و وەختی گوڵ و فسی بھارە

  یاران گوکم کوا ک دەمی بووس و کنارە                                 
  گوزاری ئیرەم، سوڕەتی غیلمان، قدی تووبا

  گۆشی چمن و ڕوویی گوڵ و پایی چنارە                                
  ل نو ھقیی زولفی سری کومی بنواڕە

  دوو ڕۆژی درەخشان ل نو دوو شوی تارە                               
  ھر لحزە ک دێ پدەکن ھقم ک بگریم

  پشکووتنی گوڵ ماییی بارانی بھارە                             
  بۆچی نگریم کوشتیی سد غمزە خدەنگم

  نیزامی حبشی زادە ھزارە من یکم و ،                             
فایج ردەم بمکووژە ھو زولف و موژە مب  

  جارێ ل تنافم مدە جارێ ل قنارە                             
  بو قامت حیرانی شکۆفی قد و بام

  باغی گون باغی ھنارەقد ناروەن و                              
  سووتاوم و شواوم و سودایی و مستم

  بو عاریزە، بو پرچم، بو چاوە خومارە                          
  گوڵ دەست، نیگھـ مست، دەھن پست، گوڵ ئندام

  زولفی ک ھموو داوی دی عاشقی زارە                         
  ی تۆ نۆبرەی سرونزولف و روخ برەو دوو ب

  ھر عترە ب تا ھر گوڵ و نارنج ب بارە                        
  فرمووی تبخا ل سر ئو لب،پرسیم چیی؟ 

                       ی ماچیی پارە  ..جوە نیشانوەفایی، ئ  
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٦٩  
  

  ەی و سری زولفت ب ڕوخسار داوەردلبرا تۆ ب
  ئاخر ک شو ب ڕۆژە، ڕۆژ ب سبرە ! ک دەی

  تا ب دڵ نووری جمای تۆم ندی زارم ندی                             
  زەڕڕە معلووم ک شو داب ل گۆشی پنجرە                             

  عاشقی برگی گوم، ئو مارە بگرە باغوان!
 نمت بکو عنی کم ! یکرەڕوحزولفت الب  

  ھقیی زولفی ب بارێ خست بر دەم دولبرم                            
                            و نوخترم بنبینی ععنی عرە یم بۆ غمئ  

  ھر دوو زولفی خست بر دەم شاھیدی ڕوو، تا بن
  میمی بیسمیلال ل جننت عینی شھد و شککرە

                          موژگانی دە شانی برر زولفی پتتی بخ  
  پادشای حوسنی شکا، تۆزی شکستی لشکرە                          

  تاقی ئبرۆی تۆ ب خونژی ب دوو زولفی سیاھـ
  جوشن عیشوە و ئشاڕەی جوھرەلخنجری زو

  دەشکنی بنون ویسال تۆ ک ئاونی دم                          
  با ھناسم نتگرێ ڕووت واوە بنی چاترە                          

   ەکت وا تشنیی خون ب موژگانت بچاو
  ەی مستک دەستو خنجرەدبۆ ھیالکی من 

                        گۆڕاوی وەفایی ئاشقی سادق نیی قیبل  
                        رە بر دەردیسھ عیو سم، ئفای دڵ، عومرەکس  
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٧٠  
  

م ئارا کت عالماقوربان، ج پ ستکی ھدەم  
                           ت، خار و خاشاکننخلی تووبا، باغی جبزانن ن  

  ئگر ڕەنجیدە بووی قوربان ل ورانی دی تنگم
                            وجی دەریا کماشای منزەرەی چاوم تر موەرە س  

  ب ئمری چاوی بیماری ک ھر خونخواریی کاری
  مگر تاری سری زونناری زولفت ماری زەححاک؟                          

  ل عینی ئاھـ و سۆز و گری، زولفت ھات تاراجم
  ی ھیندووی دوزدی ناپاکشوی پ برق و بارش ڕۆژ                         

  شھیدی چاوی بازی پ ل نازی شاسورکم
                        فالکوگانی زولفی داییرەی خورشیدی ئگۆی چ ک  

و زارە چارەی کب واوی چاو و زولفتم شد  
                        و درمانی تریاک یزتو بیمارە ماران گئ ک  
  ، پروای شھیدانی نبوو چاوتل ڕووی تۆ دانما
                      ! باک کی بب تورکجع ،شرێ ناترسڕۆژی ح ل  

  ب چاوم ل گریت بد بگری،  ب یادی ڕووی
                    رەبناکیخواران تم ھاران نم نمی باران بب  

  ل فھمی جوھری خندەی دەمت، عومرم چوو نمزانی
  فھم و ئیدراک سرووییک سیڕی حای ویجدانی                     

س بب ی ڕووت، بمی دڵ بۆوە خای عالتق ل  
                    و ڕۆژە ڕووناکیلی کاروان کوژ چی دەوێ بسوھ  

  دەمی ھنا، دم کردە نیساری پکنی و فرمووی
  ناب "وەفایی" چاک ھر چاکک زەڕڕکیش ب ون                       
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٧١  
  

    کستان میلی گوب مم ڕوخ و لب    کندان میی ختکی گوڵ و غونچھ  
کزیندان م ری زولفی خۆت         یۆسفی دڵ چیدی لس زیزم بگیانی ع  

  قتی منی خست ب مستان مک بۆ خۆت ن ب دوو چاوی مست     بمکوژە 
  یاریی کافر ل موسومان مک  زولفت ب تمای کوشتنم          دڵ مدە 

کریان مگ ل یفم حی دری زار و عوزاری دەوێ            تفکگوڵ ش  
  ئارەزوویی چشمیی حیوان مک  ئی(خدر)     حیف ل سار خای دەمی

 نعی لم                 ی زارتتوتیی دڵ زاری قسکرستان مکقووتی ش  
کشان مرۆزت پی ئاسونبو           چک نبا ت ی وەفایی گوحا  
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٧٢  
کی تیری موژگانم ممزەدەی خۆتم! نیشانغ  

                                    کزیزم تیرەبارانم معاشقی ڕووتم ع  
 برۆیو ئب نم بشکس دبۆ ماچی دەمتب  

                                   کگریانم م ل ر ھیچس ر تیغ و لمدە بم  
  چیم ل ئبرۆ داوە من پابندی زولفم لم گڕێ

                                  کمانم می خۆت مسوقیبل شقم، بکافری ع  
  عاشقی خندکی تۆم با بس ب ئاھـ و نا بم

                                 کسووتانم م ز بنیم و ح روانبولبوولم پ  
  دڵ ب من ناکا ل بر ئاوری دەروونم دت جۆش

                                 کنعی گریانم مدیوە مسووتانت ن تۆ ک  
مزە بتاکوو غر تابووری موژگانت ھمدە بم  

                                 کخسیری تورکانم مجارێ بمکوژە، ی ھا ب  
  ست کڕەت کوژراوی یار بم ، لم مپرس ئی ڕەقیب

                                کھوودە دەرمانم مدەردی یارم خۆشترە ب  
  عرزەچی نی تۆ ب قوربان، پادشاھی عالمی

  رس، حیف ب النم مکدادی مزلوومان بپ                               
  پم ب یاقووت و ڕەیحان ختتی کامیان خۆشترە؟

                               کندانم معلی خیارە چاوەکانی، لوا ع  
  ھقیتی بو چاوە کان ک تانم دەکا

  تفی نادانم ل سر ماچک ل گریانم دەکا                              
  پاکی ل سر خونی وەفایی بۆت گوڵ پنجکی

                             کئالودە دامانم م :شم دەدەمکوژێ و پ  
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٧٣  
  چ تلسمک؟ چ سیحرک؟ چ سودایک؟

کودایھ ت چینی بدوو س ری زولفت کس  
  نا نای دی سودازەدە لو پرچمدا

  سودایکئوە نیشانی دوانیی 
  وەرە منواڕە ب سووکی ل نیساری قدەمت
کری دەریایوھڕی من گشکی دیدەی تئ  

مییحکو مب ری تۆ چییمو کر لکی شئ  
کوداییی ھستزاری وەکوو من بھ ک  

مرچغارەتی دین، پ رگسواویی دڵ نش  
کوالیری می ست و فیتنئاف کر یھ  

  غمی، کافیی ماچکی دەمی کوشتیی تیغی
کسیحایسرە مو عرە لو دلبئ ب  

تجنوون سیفم کینی وەفایی ممانعی نا  
کیالییی لستمزەدە پا بو غئاخر ئ  
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٧٤  
د گوڵ و ڕوو گوڵ و دەرمانی گوق        رمانی گوخ ۆ گومئ ڕاست  

 تای زولفی ک ڕووتا ب واوە بش         ستانی گوستانی گوسونبو  
  ھڵ نی شو ک ل گریانی گو        ڕۆژ بدەر ناکوێ تا سوبحی عوزار

  بستیی چاو و زەنخدانی گو                 بۆ دی شیفت بۆچی بگریم؟
  ئوە چتری سری سوتان گو        زولفی تورکان ل سر عاریزی یار

  کافری تازە مسومانی گو        پرچمی خاو ۆڕوو ب میحرابی بر
  یا ھناسی دەمی خندانی گو      عتری خندەی گوی باغان ک دێ،

دە ی شۆری وەفایی کغولغول           یی بوستانی گوبولبولی گۆش  
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٧٥  
  کاکۆی گوئی سبا ! تک مدە تۆ پرچم و 

                                  د پارە دنی سسکم ی گوزولف و کاکۆ  
  ڕامی دامم نبوو ھرگیز ب فسوون دڵ بووە خون

                                  ب وەحش و سجکی عزالغ سترمس گو  
  چیی ئو نوخت کوا بۆت نیشانی دەمی تۆ؟

                                   د ئاھی دیی سچی نوکتک یی ھیچنوخت  
  دەمی خندە و قسیی، ماچی دەم ھرزان ب ڕوح

                                   ی وی نوقوقس ستانندە نوقودەم و خ  
  وەرە بوان دم ئی گو! بۆ زاری گوت

  بولبولک چ حزین، چ ل گریان ب کو؟                                  
  قت ب دڵ یاری وەفایی نبوو، حیرانم ئمن

  دڵ ک معلووم یک، بس گو بۆچی دوو د؟!                                 
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٧٦  
  اوەلمحت ب سفا نیوەیی ماھکی تم

  اممعاشق و سودایی ماھکی تدڵ                                
  ھقی سری زولفت ل دوو ال چتری عوزارن

  وەرەقی الل و گوعنبری خامدەوری                               
  بۆ قتی دم بۆت دوو سف لشکری موژگان

                             نیزام تانرماندەری سوف رگسدوو ن  
 و ڕۆژە کیئری خانبر عس دیم توڕڕە ل  

                            و دام م دانیدی دوە بۆ سزانیم ئ  
  پمگوت وەرە بۆ خۆت ب دەمت بمکوژە، فرمووی

                           ر چاوی سیامس مرە لو ئئ مومکین نیی  
  بو پنج ک ڕەنگی د ساقی ک ئتۆ بی

                          ینی شیفامیی زەھرم بدەرێ عیمانپ  
  بۆ کوشتنی من دەست مدە خنجر ب فیداتم

                         مامت ک ماچی ی وەک دەمگو و خونچل  
  من تالیب و دڵ ڕەھرەوی نو زومتی زولفت

  اوی بقاممت ئخات خدری زیندە، دە                       
   وەرە قوربانئو ماھ تمامیی قوربان

                       مامت و ماھدڵ  ئ رت بم بقوربانی س  
  پم گوت ب نسیمی سحر ئی پیکی وەفایی

                      فایور و جر جس ندە لگوڵ ھ مروەت نیی  
  گوڵ ھات شکر خندە ب دەم بایی سباوە

                       ینی وەفایفام عج رمووی وەفایی کف  
  متب نیی شیعر و غزەل و بیت و قسیدە
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                      المس ڵ کاکگ ل نزووری وەفایی کم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٧  
چ دام کسملچ ت دوو تای و زولفئ  

رە خامنبو عب یوی پوختسووتاوە ئ  
  دڵ کوت سری زولفی لبر جزبیی خای                         
                         یی دامستپا ب یبی دانبوەحشی س  

  دەستم بگری تۆ ک ب جامکی سبووحی
دامگ ،ھی شامر پادشگو چاوە، ئب  

  یشیدایی من غمزەیی ئو چاوەی یعن                         
                        یی جامشئر نب ل ستیی من جوملرمس  

  بۆ قتی دم بوون دوو سف لشکری موژگان
تانی نیزامرماندەری سوف رگسو نئ  

  لو زولف بو و سفی موژگان دەلرزم                         
  برگشت ب ساممعلووم ک شو لشکری                          

  عومرک دەنام ب دڵ ، ئو قد گو نیگوت
مای میھر و وەفامت ـ ئاخر ب و بولبولئ  

  بۆ کوشتن ئتۆ دەست مدە خنجر ل وەفایی                        
                        مامندە تک خی ی وەک دەمگو و غونچل  
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٧٨  
رامودازەدەی زولفی دم سبریندارە د  

بر و ئارامس وا بی زارم کنعی دن مکم  
  ب ناز ھات بۆ تماشای شیوەنی دڵ ، پکنی فرمووی:
ندەیی جامی، خیی مشئی سوراحی، نڵ گریگ ل  
  موفسسیر غمزەکی ڕزە و شکستی زولفی معنا کرد

  ب سر ب ئیسالمدەی: چی کوت برپم کافریش 
  ختی ھات و بسر چوو ڕەونقی زولفی دڵ ئاوزی

  دڵ گیرانی ڕۆژ مشھووری ئییام ل تازیی ئھلی
  ب مرگی من ھتا ماوم سرت وا بن بیزانم:

سرینرگی نیا ب ؟ ڕوخری خامککیا ش بل ،  
  ب محزی ڕوئیتی زولفت سرم دانا، دەب چ بکم

  ک ئوەڵ سوود و سودام ،بازاڕە ترکی سرل ئم 
نر بڕوحم وەب و دەممزەی چاو و لوتفی ئغ ب  
سیحامستت می مدەمی تۆ ڕۆحی شیرین، چاوەک  

  ل شوقی ڕووت دەنانم ل سایی گردەن و زولفت
دای بولبول نییس ستان بگو ر شامگ ر سوبحگ  
  یی و پکنی یعنی:ب تاتای زولفی ڕووی کردە وەفا

مر و گوڵ باغی بامسر ھنباز و عمر ھکش  
  
  
  
  
  



95 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٩  
سرە، بیستوومسیحای عم مئ خشگیان دەب ماچ ب  

زلووموا من عاشقی ڕووتم دەخیل دڵ زار و مئ  
برۆ، بۆچییئ رمووی ؟ئیشاڕەم کردە زولفی ڕوو بف:  

  مسومانک زەنگی زادەیی ڕووم نو ب قیبلم
  دـم تفی دەبستانی غم، وا میدە بر غمزە

عسوومم زلوومو می تیرەباران؟ ئاخر ئتاکھ  
  ل بر تاقی برۆت ، گریانی دڵ بۆ زولف برپا بوو

  ڕوو ب قیبل نا محکووم ،عجب ماوم دەن شو
  جدوەلی ڕووحل سیڕی حیکمتی زارت ک نووختی 

! عدوومم وجوودە نم ؟ نکب ماوم چ نوکتجع  
  سی ڕۆژ و نخۆشی تۆم، گوم ئاشوفت بوو یعنی

  ی دوو چاوی جادوومب داوی تووڕڕە وای چی ل دوو
  بۆ گوڵ دەنان وەفایی وا ل کوڵ دەگری، ب دڵ

وومحم باغی قبل بولبول ل د غولغول دەس ب  
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٨٠  
اڕی نیھانسندەیی گوڵ کاشفی ئتا خ  

                              زەمان ت لوێ قکسسوم نبت زارت ل  
قھ ب قھ ری پوا تا ب زولفت چیی  

  یا نا شوی ھیجران ک زیندانی دن؟                               
ب ننی یا زەوقی ددەک؟ تۆی پناسھ  

  یا عترە دەبارێ، ئسری باغی گون ؟                               
  قوالپی موژەت گرتمی ڕووی کردم ئبرۆت

                             نھلی دنمای ئوە قیبلئ عنی کی  
  تۆ ڕۆژی درەخشان و ئمن شو وەکوو زولفت

                             شترگسخان ب م خانڕدووی تۆ دەگ ل  
  گریانی دن ل سر ئو زولف ب ڕوو دا

  یا نایی مورغانی شو ئاوزی بیان؟                             
ی ڕووتھاری گوب جودایی ل باعیس ب  

                            زانوەکوو ڕەنگی خ ڕەنگیی ڕەنگم ک ب  
  دەیوە ھر ل جفا دایھشتا دی من نا

                           نیشان مت بوومموو دەرد و خبۆ تیری ھ  
  بولبول ل زمان کوت و بووە خون پڕی گوڵ، گوڵ

                           ! ریاد و فوغانچ ف پرسی ککی نجار  
  حیرانی برۆ و خای ل ڕووی تۆی وەفایی

  بۆچی حڕەم ئاتشکدەی پیری موغان؟                             
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٨١  
یخانقی پیری مھ ستان بی ساقیی مئیال ئ  

 یادی چاوی جانان ی بجامی م نردیش بگ ب  
  ئمان ئی موتریبی مجلیس ب ھقی پیری ڕوحانی                  
                   ی سازت ککغمن ب بئاوی ئاوری ھیجران  

  تریبوئتۆ ئی ڕوحکم ساقی، ئتۆ ئی عومرەکم م
یمانپ کی، دەمادەم پنگ و ندە چی لیاپپ  

                 ردەن کگ وە زولفم لنمزە بمالوتیری غ ب  
                 نیشان دڵ بۆت بووم یدانت، بم ر ھاتوومسب  

  تۆ نب من مست و حیرانمئگر شوقی جمای 
روانپ بولبول گوڵ، چرا بۆچ بۆت ر چی بۆتبل  

                ش ولستب پ زەوقی تۆی ب ،سترمس قی تۆی  
                بوتخان ر کافر لگیدا، ئعبک ر عارف لگئ  

یالیڕۆژی ڕوونی ل ی تۆیماشیرینی ج ل  
  گردان، ئگر مجنونی دوانئگر فرھادی سر

  دەمکی مست و بمارم، دەمک ب ھۆش و وشیارم               
               نو چاوە کار ئگدەردی من، م س نازانچ ک  

  سد دڵ گرفتارە دەنان دە ھر ھقکیدا
ر زەنجیری شاھانگشانت مرری زولفی پ؟س  

  ئاشقان با نتگرێ ب مروەتی تا کی ھناسی                  
                  !و بایی زریاندەن لی نازوک بی گوئ بترس  

  ئگر زولفت وەکوو من ئاشقی ڕووی تۆ نیی بۆچی
  سراپا تکچووە کوتۆت بر پت، دەست و دامان؟

  ترازا دوگمکی سینی ب یاریی زولفی ھات غمزە                   
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  بن  تیرە باران بیان بر بوو ل الی چین، باخبر                    
یدایت و شش روباکی سوەفایی بۆ گو  

زەلخوانوەکوو بولبوول غ نوەکوو قومری دەنا  
  
  
  
  
  
  
  

٨٢  
  ی گریانباردی پ ئشی من بۆی وەھا خون

                      ج م وەکوو نیشانموو سینی ھشی موژگانن  
  ب زاری پم گوت ئاخر سبووری تا بکی ، فرمووی

                    ردەبارانڕۆژی ب ی یاران کدەسا بیکوژن، ئ  
  خای ڕوخسارت گردانی تۆم، ئی من بقوربانب

  زی ڕەیحانخلیلی ئاگری نمروودە ختی سو                   
  تئبرووی تۆ ڕێ نادا چی ک تۆ سوتانی حوسنی بۆ

                   یخانی کردە معبی کندوو ماھ ر چاوت کبل  
  تبیبی میھرەبان بھوودە تاکی دنوازی من ؟

                  ـ بیلال ـ ڕۆژی گریان ستوەکوو بۆ خۆم دەزانم ھ  
دە  ت لیلی دیدە، سۆزی حاچس قوربان یی  

                  ی من خنکان و سووتانم چی، حادووری تۆ ب ل  
  ئمن لو شارە کوژراوی خدەنگی نازەنینکم

                  مانزاھیر مسو ،کافر د ،ترەنگی تینف  
 زیکت ببمبن رم ککی ناوقوربان ھیچ جۆر  

  پروانمع و ینی ھر ل من ڕووی داوە حای شب ع                  
  ! خزم تکبیرکئی محەمی دەردی وەفایی دەخیل

  نم ھاسانرائوا محبووب چارەی نای خۆ کوژ                 
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٨٣  
ریقی ئاوری دوریم، داغداری زولفی جانانح  

شانرم پحا یم نالی قیبل ل ر بایگئ  
  مب ڕگاتنسیمی سوبحدەم قوربانی نشئی تۆزی 

  م ، بکسم ، ڕوح و دم سووتاوی ھیجرانغریب
  ئمن وا لرەک و ڕوحم ل خاکی پاکی بتحادا

ستانو باغ و گووە ڕاببرە بنیاتم بح  
ستن ھر تۆفانی خوگئ ،ر دەریایی ئاور بگئ  

تابان و ماھی بیی زارم، بسۆز و گری ب  
  ی نشترە جرگمی چاوەکی مستت ھموو جب غمزە

 یکانپ گر جراسلبم سموژگانی سیات ق ب  
  ب تاری زولف و گوناری جمای تۆ ب ڕۆژ و شو

رمی سووتانرگم سد ،ودایستی سرم دەربس  
  دم سوداسرە و گیانم پی غوغای و نازانم
ندەردی وردە خا ن ،داخی تاری زولفان ن  

  دادێ، ن ھقی دایرەی زولفتحمی پم ن خات ڕە
ڕەنگی کافرستانی دەوری فب ماوم دەجع  

  ب شوقی ڕووت ل ھقی زولفکت دێ ئاە و نای دڵ 
ی مورغی خۆشخانودا چریکی شسوبحی کازیب ل  
  شھیدی تیغی ئبرۆتم ب جزبی خاکی چاوت

یخانی پیری مسای ل وسینقامم قابی قم  
  ھموو عالم ب دیدارکی تۆ قوربانی ئبرۆتن

  اللی جژنی قوربان؟ھی ،مگر تاقی برۆت قوربان
  عیبادەتخان برھم بوو ب نشئی قیبلکی ئبرۆت
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یخانم ش بۆتعبی کی چاوەکانت ماسای ل  
  ب ئاە و گری بۆ سیری جمای چووم و پی فرمووم 

  یی بو باو و باران؟تماشای باغ و گوشن بۆ چ
  ختی ھات زولفکی لرزی ل سر خای سیا، گۆیا
ڕیانندە شڕۆم و ھ لی دا کت ش بۆ چین لبح  
  ب ناز ڕووی کردە میحرابی برۆ، موژگانی دەیفرموو

مانراباتیش مسوقوربان، خ بتۆ لوتفت ھ ک  
  وەفایی دەردی ب دەرمان بو چاوان نازانم

  تۆی؟ یان خست جانی دەستی پریانھیالکی 
  

٨٤  
نشان چیھرە بنورری زولفی پو سرامان بخ  

                         گوڵ ڕەنلنروان جیلوە بستس سونبوڵ بۆ، ل گ و ل  
  ئازادە و ب جننت شاد ،شھیدی تاقی ئبرۆی تۆ

  ڕووت وەھا بنئتۆ قیبلی مورادانی دەمکی                        
  کافیمزەکاتی خای لوت ماچکی لو چاوە 

  بی و ساقیی کوسر دم بو جام مشکن ئتۆ                     
  ب زولف و ڕووی گوشاد جارک بپرس حای شواوم 

                    نبادە، گوڵ ببار ر بدە، سونبوڵ بککک شدەم  
  ولفت ڕەزای ل بدم ھناوە بۆ لوت ب ز

  زوو زوو بیدە بستن ب ،وەکوو قننادی خۆش سودا                   
  دا چۆام دە، بس ب ڕقزەدەی چاوم، ل لوی خۆت شیف

                   نسووتخۆشی خۆت میوانت نک ئاوی حترق ب  
نم مورادی من ڕەوا نابد ڕوح و دڵ بر سگئ  

  چ شیرین لبی لعلی ب من نادا دەزان ڕوح                    
  جارک، چرا  ل ئنفاسی سحرگاھی بترس ئی

  خون عاشقان تیرە، می پروان بھناسی                 
  دەلیلی چاک و پاکی پدەوێ وەسی ڕوخ و زولفی

              نئاو ت بننفای جی دا و سشان خودا شادی ب  
 زولفیل وتمبرۆی کر میحرابی ئمزە ،سر غب دامی  

  ح خونی بژن: مورتد ب جلالدی دەگوت             
  سری دانا ل سر ڕووی تۆ، ب شونی زولفی تۆ دا چوو

  اخری خر ب، دەمک ب سر و شونوەفایی ئ            
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٨٥  
  بنون ئی حوسنی ئزەل، دا نفسی خۆت

                              نشکی من مد یی ڕووی خۆتنئاو  
  کوتووم شکنجی سری زولفت ب تمای ڕووت

                             نزلیسماتی خت ی چووم بکن یاریم ک  
  تاعالم ھموو ڕەنگین ل بر عکسی جم

  نگ ب ڕەنگکی ھزار ڕەنگ نونھر ڕە                            
  چونک سببی دەوتی خندەی گو باران

                          نژن بی بگری، خوتا ھی دیدە ھئ  
  چونک شرەفی  قوربی بقا وا ل فنا دا

  ی، خۆت بمرنوەرە تا زیندووە ب دڵئی                          
  ئی بایی بھاری سووتاوە دەروونم وەرە

  بۆنکی ل خونچی دەمی بنزیندووم کوە                        
  ڕاببرە ب دامان و خیابانی یخیدا

                       نسرین بوەشگوڵ و سونبوڵ و ن ل ختن  
  ممکین نیی لو چاوە نجاتی دی زارم

  گرفتاری شھن ئو مورغ بریندارە                        
  عینی کرەم و مرحمت ھرچی بفرمووی

  جونم بدون لوتفت نیی جارێ ب                       
  دی خۆم نادەم چاوت بختت  کدەمگوت 

                       نشکھات تۆبی بسی فم مزانی کن  
  خۆی داوەت زولفت ل دووال گۆشیی ئبرۆت

                      نھندە دەبا سووچی شن ھد میزان ک  
  فرمووی وەفایی ب دی تۆی ویسالم

                       ! نتۆ و دڵ؟ وەرە ڕوحیش بستر ئقوربان ھ  
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٨٦  
دینزاری می گوی گوفیدات ئ ڕوحم ب  

  ودی مم، دینوتفت ھب ڕوو وا بک مقسول                          
گو جبقامت یرەف و قورب و مش بوویت  

                         بینم وەورە جورم خشبمب لوتفت بب  
  دەرمان مک ھاتووم حکیمی ھموو دەردان!

  کۆن برین یک ھموو دەرمان بک جرگم                       
  عومرک دەنام ب ھومدی گوی زارت

  جارکی بفرموو ک چ ھاروارە، چ شین ؟                     
  من و عومری خزرم بوو یفڕزەن ھموو دونیا

  ب جننتی ڕووی تۆ چ حیاتک  چ ژین؟                      
  ئیحسانی گوڵ و خاکی دەری پاکی ل چاو دا

  ک تا ھی چاوی ل زەمینبۆیک فل                     
  ڕەوشن بک چاوم ب کلی خاکی دەری خۆت

                    رینرشی بدەمت عرشی قف ززەتو عب  
  زولفت ل دوو ال شاد و گوشادن ب جمات

                   مینسحابی یموو ئھلی شیمالی ھکوا ئ  
  یگاھک بفرموو ب تڕەححومموقوفی ن

                   ییژەنگاویینئاو ئاوی نیی سین  
  ک ل دەروونمپا بندی ئیشارک دەری

                د و نیخوەت و کینسو ح خۆبینیی و بوخ  
قیھ ، تت و سوڕەتی گیسووی ھو خاڵ و خب  

                یی چیننامخانشانی سرپ مانی ک  
  نایدەم ب ھموو دەوتی دونیا و قیامت

              مینلبی ئی کب وەفایی ک جارێ ب  
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٨٧  
  ل سر چی لم زیزی، چ بووە، چ قوماوە؟

  دەمم ل ڕووی تۆ داوە کاب نڕووخاوە !
کی نوورچ شۆ کوی توورچ ک  

  دم ل تاوی ڕووی تۆ ئگر نسووتاوە؟!
  برق و باران، چ گوڵ بھارانچ                                             
  چاوم ل بر خندەت ئگر نگریاوە                                            
  ن زولفی جادووتم، ن خای ھیندووتم                                            
  اوە؟عزیزەکم بۆچی ئمنت وەالن                                           

  نگریم ل دەست ئو چاوە کا؟ ک ھرچبکم 
  شھید ب ھیچ وەختان خونی نوەستاوە!
  لبر ھناسی من ، زولفی ل ڕوو الچوو
  مگر نسیم ئنگوت، بیانی برداوە؟!

  پرسی ل من ئاخۆ، ب زاری خۆی داخوا                                              
  گوڵ بۆچ وەھا پشکووت، شککر بۆ وا تواوە؟!                                             
  ئمن وەھا شواوم ،ب تاری زولفانت                                             
  بر و قراری من ڕۆیی و نگڕاوەس                                             

  خندەت ، ئاورم وەھا کوتلبر شکر 
  بۆی نشراوە )نی(سۆز و گودازی من ، 

  سۆراغی دوانان، چرای پروانان
  شرابی میخانان، خوماری ئو چاوە

                                            نئاو ی بۆ خۆت، کردت بتۆ و گوئ  
  فرمووت بو ئاوە کووژاوە دەم وئتۆ                                             
  ئی ڕۆژی شوگردان، ڕووی تۆ ل نو پردان                                           
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  شفای ھموو دەردان ب خندەت ھناوە                                           
  تۆ و زولف و خای خۆت، ئتۆ و جمای خۆت

  ۆژە گیراوەک شو ب تاریکی لو ڕ
یژن و باو بب ،یو ئاڵ و واب  

  ک زاتی ئسمای، ک وەحدەتی ناوە
  یخسیر و بندی تۆم، ل دووی کمندی تۆم                                          
  جارێ بفرموو بوالوە تب زولفکان                                          
  فرمووت دەب بگری، سبر و قرار نگری                                          
  ل سر عومرم، حوکمت ل سر چاوە ئمرت                                          
  ب تیری ئو شۆخ چلۆن ننانم

  برینی تیراوێ ب ئش و زووخاوە
بوو نت بووم، ڕووم نمن شرزەن ئمزانیف  

  ھمیش خۆ پاشا ڕووی ب گدا داوە
  ب غمزە کوشتوومی، ب شوە گرتوومی                                       
  دەش وەفا مگری، شھید نشۆراوە                                       
  دوورمدەمک ڕەنجوورم، ل یاری خۆم                                        
  شماڵ دەخیلت بم، وەعدەی دۆعا و سوە                                       

  بۆ ب زاری من، ب ب یاری من
  دوور ب ل چاوی تۆ، ڕوحم ب نیو ماوە

  ئتۆ ک ڕزانی چۆڵ و بیابانی
  دەستی من و دامانت، وەفایی داماوە
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٨٨  
  چاوبازان خورد و خوم خوناوەل بر نازی 

  ب تیری تیر ئندازان، چبکم جرگم باوە ؟!
  شت و شیدا و سحرایی دەگریم ھر وەک وەفایی
  چبکم ل دی سودایی، پرییان دەستیان لداوە
شیلی زولفان دەمکبرۆت مر تاقی دوو ئس ل  

  خۆ وەخت من کافر بم، چبکم قیبلم گۆڕاوە
  ب شوی تۆ ھر خۆش ب، موشکیل گوشا و سر خۆعیشوەی ڕو

  بزووت بایی نورۆزی، گری زولفت کراوە
  ئی ئاونی دلبری،زار گوڵ زولت زەری

  با ھناسم نتگرێ، ڕووی خۆت بن بم الوە
  زولفت ج بقراران، ڕووی ڕۆژی شوبداران

  ئمان ئی شای گوزاران، ڕەحمک تا ڕووحم ماوە
  من ببا دە، ڕوت بن زولفی الدەبس عومری 

  دڵ بۆی نامورادە، بم شوە ڕۆژ گیراوە
ر بن وەبباغی گو ،ر بحوا سو ببا ش  
  گر تۆ میلت لسر ب، کافت ئیسالمی ناوە

  بم بیم نزانی دەستم ل تای زولفت دا
  بۆچ دەمکوژی خۆ قوربان، پردی قیامت نپساوە

  ب باخوان گوچینم لبر چاوت نمزانی،
  مست بووم ھۆشم ل نبوو، دەمم بۆ ڕوت ھناوە

  ھاتم ب بۆنی خات، تووشی داوی زولفت بووم
  تیرکی نابد بووم نمزانی دان و داوە
  ئمۆ سبای مورادان کاسی کردم نمزانی

  ن عتری نافی چین، ن بۆنی زولفی خاوە؟
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  خراباتل سایی چاوەکانت بووم ڕندی 
  ی پیری مخان خرقم ل گرەو می ناوەل ال

نبابزانم ڕوت وا ب ،نشکم متۆ خودا د  
  ڕووت یان گوڵ ھنارە، لوت یان شکری خاوە؟

  وەخت ئارەق دەڕژێ بۆ کوشتنی وەفایی
  ب گوی کومی سوند دەخۆم، گردەن شووشی گووە

  نیل دەردی ب دەرمانی کوتوم سرگردا
  نی) چبکم جرگم سووتاوەئب جوابی (لن ترە 

  قیتانی دوو لوانت بندی جرگی پساندم
  کفرە ل الم زاھیرە، ڕەحمت ل ال نماوە
  سوم کرد ل یارم، ب دکی غمگینوە

  ب لفزکی زۆر شیرین جوابی سوی داموە
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٨٩  
  نسیمم، تا ل گوشن دتوەچاوەڕیی موژدەی 

  بک فرمایش بکا گوڵ، بولبولم با بتوە                                        
  بفری زستان و فیراقم کوت دڵ وا وەعیدی

  ش بتوەی ویسالت کوی دڵ ڕەھر ب بای وەعدە                                        
 ی زولفت لچلۆنمیروەح دەوری ئاوری ڕووت ب  

  ئاگری عیشقت ب ئاوی چاوی من دەکوژتوە؟!                                        
  سووچی زولفت بوو ک پروانی دم ڕووی کردە ڕووت

  ئاگری وەسی شم و پروان شو دەکرتوە                                         
  ججتی موکی دوی حختتی میھر و زولف و خا

  نقشی ئو موھرە ب ئاوی خوڕخوڕە ناچتوە                                          
  دڵ ل ترسی چاوی بوو، ڕووی کردە میحرابی برۆی

  ئست بیستووم ل چینی زولفی جی نابتوە                                            
  و دم پی خستووە کوی ھیجرت خست سرشان

  تا نگا دەستی ب زولفت زەحمت ھستتوە                                           
  سد کڕەت خستمت گژی مھلکی بحری فیراق

  ئاخری قولالبی موژگانت دەرم دنتوە                                            
  وەسی شین نکردمزرەعی میھر و محببت توخمی 
  گوڵ ب شادی دادەچنم خاری غم دەڕوتوە                                              

  خۆت دەزانی موددەتک سیر و پامای جفام
  کی وەکوو نقشی قدەم سر نم ژری پتوە؟                                         

  و قوربانتمدڵ ئوا کوتۆت زیندانی غم 
  تایکی زولفت بنرە بک بۆم دەربتوە                                           

  ب ئشاڕەی حیکمتولعینی شفات نای شفام
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  خۆت دەزانی زامی دووری سخت خۆش نابتوە                                          
  فیکری من چونک دەقیقی عاشقی قددی ئوە

  موو ل موو گیراوە، چبکم لک جودا نابتوە                                           
  
  
  
  
  
  
  

٩٠  
  چین چین و تاتا گری زولفی حریری بکوە

                              سکن موە دین و دبیری بکمیسک و ع ری  
  چند خۆش ماچکردن ، پکوە دەست و گردن

  ئیدی ھتاکوو مردن ب شھد و شیری بکوە                               
  گر وەکوو زولفی سیای، ھق ببستن سفای

  بمرە لبر خاکی پای، ھر ب ئسیری بکوە                               
  لمژە ب حاسم، تاکی بنا دم

  جارکی بیری بکوەبولبولی خۆت گوم،                                
  دڵ ک ل تۆ زیز بووە، خون وەسری کوتووە

  تف گووی گرتووە، بو مم ژیری بکوە                                
زاری خۆت کردە پست ستڕوو گوڵ ھ ستچاو م  

  فرمووی وەفایی ھست ب زویری بکوە                                 
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٩٢  
  ممکوژە تۆ گردەنی خۆت ڕووت ل زولفان دەرخوە
  ئی سبی ساحان ئتۆ بکی ئم شوە ڕۆژ بتوە

کزولفان ون م ردنت بتم چوو ئارەقی گتاق  
  ئی ستارەی سوبحدەم ئو شۆک زووتر دەرکوە

  بووم خۆمدا پنای زولفت دەمک ئاسوودە بوومسووت
  وەسایی تۆوە ئاورم گرتن دام  و ل ڕووت نیشا

  نھان بووی و دونیات کردە تمزولفت ئفشان کرد و پ
  خۆت وەدەر نا عالمت سووتاند و ئاورت کردەوە

  مری من کۆتا نببا ب ھویای پایبۆسیت عو
  میخ پشت گوێ، مرگی من ب و زولفکانت بردەوە

  ئولفتی زولفت چیی قوربان ل گڵ ڕوخساری تۆ
  چ دینکی ناب کفر و ئیمان پکوەخۆ ب ھی

  ھات سرخندە ک من سوتانی حوسن و دلبریم
  غایتی سوورەت نومای ڕۆژی جمای من شوە

  یا ئتۆ بووی خۆت نواند بای سبا بورقع گوشا بوو،
  یا ن ڕیزوان دەرکی گوزاری بھشتی کردەوە؟
وتووم ھۆشم نییکسی نیگاھت کر عب من ل  

  تۆ ھر نخۆش یا ن سرخۆشی خوە؟ چاوەکی
  خاریقولعاداتی زولف و خاڵ و خندەی زاری تۆ

  میشک و عنبر، شھد و شککر، لعل و گوھر پکوە
  زولفی الدا تا دیار ب جاعیلی لیل و نھار
  ڕووی وەدەرنا تا بزانن خالقی ئسباح ئوە

  ڕەسیدەی نخلی بای شرحی حرفی وەحدەت نو
  نور و نکھت، نوور و زومت، نار و جننت پکوە
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چک نحیسابی ت ب ک ری زولفت دەبوەک س  
  گر ب ناز تۆ بی پای محشر ب چاوی مستوە

  چم ل ئومدی بھشت و بیمی دۆزەخ داوە من؟
  دۆزەخی من ھر فیراق، جننتم وەسی ئوە

  ارکی دیشلوەکت عومرم بوو شرتت کرد ب دڵ ج
  بمرم وەرە عومری دوبارەم پ بدەوەوەختبوو 

بکت ھبرە قوربان، ئیلتیفاتناز ڕام خۆش ب  
  دادخواه زۆر کوتوون و نخت سمندت بگرەوە

  
  خ شادم ک ھتا قوربانی بمرتاقی ئبرۆت دە

  ربان چونکی شرتی دیتنی مانگی نوەوجژنی ق
  موژگانی ب نازدخوا چبکا پاش خت و خان سفی 

  لشکری تورکان ئوا ھات و فڕەنگی پشەوە
  ئاە و نای ب قراریم عالمی خستۆت جۆش

  گوڵ بناز پروەردەی ئی دڵ دەمکی بسرەوە
ردە نرکفر خاکی دەری یاری سس امممن ل  

  نامرم ئھلی بھشتم گر ژیانم بتوە
  ندەوەتۆ ھستای و بو دەم ڕوحی وەفاییت ژیا

س نت کوە با قیامستتۆ خودا ھ کر یھ  
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٩٣  
  تا ب تا لو ڕۆژە تۆ زولفت ب ڕوو دا خستوە

  ڕۆژی ڕووناکم شوە من ل سایی زولف و ڕووی تۆ                             
  دا بزانن خت ل دەوری عاریزی ھات و گوتی

  ھرچی نیدیوە شو و ڕۆژ، نوور و زومت پکوە                              
  دڵ ل سر تاقی برۆی خۆی خست داوی زولفی خاو

  قیبلکم گۆڕاوە بۆی پم ب داوی کفرەوە                               
  ب چاوان وا ب زاری دەمکوژێ مڕوحی شیرین

  قت نی داخۆ ئوە فرھادە، یا خۆ خسرەوە                                
 ستچونکداوی زولفی ب برۆی بوو بئ دڵ عاشق ب  

  ھقی زەنجیری بکا دوانیی ماھی نوە                                 
  من وەھا زوو مستی می نابم ب نشئی چاوەکت

  قی ل گڵ ئو جام لوت بنوەمرگی من سا                                  
می سوورتتۆ وەفاییت کوشتووە ئیسباتی کو  

  ڕۆژ ک گیراب نیشانی قتی مزلموومان ئوە                                   
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٩٤  
نمرە یا تازە نیھالی چرعرەو یا عس  

  گوبونی بای گوی گوزاری منیا ئوە                                  
  عاشقی زولف و ڕوخی سرسری یاڕیکم ئمن

                                 دی ناروەنی زارە، قمارە، گوچاوی ب  
  ویاور ک میوەی دەمی قدی سروە بری ھن

                                  نوی زەقس ،وڕەسی نگو ،ناری پستان  
  ھوای باغی گونی ک دەنازێ، ھقیتی ب

                                 نگوڵ پیرەھ ،نپکگوڵ چ ،دەمی من گوگو  
  دڵ ک کوشتی ڕوخی بستیی زولف ، دەگری

                                  نمیی مورغی چی نادە وی ھیجرانش  
  دڵ دت دەرێئشکی من چونک ل سرچاوەیی 

                                 نممرواریی خاکی ی نارییڕەنگی گو  
  ب دەم بایی خزان زولفی لرزانی ب سر چاوی

                                 نزالی خوتتری غڕ، چری تنبڕ، عمیشکی ت  
  کوشتنی بولبولی مسکن چیی؟ پشکووتنی گوڵ

                                 نکم تۆ پ ،بت کوشتنی ئاشق نییتم  
ھای ماچی دەمی داوە، دەب دڵ و دینم ل  

                                  نجنوونی مگرن، ئاشق و موەفایی م ل  
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٩٥  
یدا نییم پکم قیبلنم دەگخو چاوی پ  

  نووری چاوم ڕۆییوە، یا دیدەکم بینا نیی؟                            
  وەک نیستان ئاگرێ بربۆت دەروونم بند ب بند

                           جا نیی دەم بدەمب ی دەنار وەک نھ دڵ ک  
  ئی چرا لحزک مودارا، تر ببین ڕەنگ و ڕووت

                           ڕوا نییی پریب ، گیان و دی غروانپ وەرن  
  بۆ نیساری مقدەمت عومرک دەگریم ڕۆژ و شو

                           !م دەریا نییر فشانی، چاوەکوھی گکتاب  
  چیدەکم، دەگریم، دەسووتم، ئاوری دڵ نامرتوە

  ، سینکم سینا نییچبکم ئاخر نووری دیدەم                           
  گر ھزار جار ب ب کۆی زووخاڵ ب نووری کوی توور

                           ک دیداری وەک مووسا نییجۆیایی ی ،و دئ  
  ھات و ڕووی واکرد و دونیای کردە نای ئاشقان

                           ت، ڕۆژی واوەیال نییقیام ن نایتا ن  
  ھق ھقی تاری زولفت خست سر ڕوو، نازەنین!

                          و ئارا نییگۆشی ماھی شقن ڕۆژ ھتا ن  
  پکنی ممنونی کردم، زولفکی دام ب دڵ

                          ودا نییخۆش س مر فرۆشی ئککن شتا ن  
  نی بس!شاب سر گا کوتم، قوربان پر خۆم

                      ردانییرگینی سم عوەس و زولفندی خوارد بسو  
کردەن و ڕووی خۆت موقی گش ینم لنعی نام  

                        شین و واوەیال نیی ھار ببولبولی سوبحی ب  
کحروومی مم وانو لل زولف ستب دڵ ک  
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                          ھیندوستانیی ناژی ک و توتییر ئکش ب  
  گا ب ناز، گاھ ب غمزە ممدە بر تیغی برۆت

                           کی، قوربان چا نییھیچ دین کوشتنی ئاشق ب  
  با فریوی من ندا واعیز ب گوزاری ئیرەم

  وی تۆ ب ھویای جنتولمئوا نییئاشقی رو                           
  گر ھموو عالم بن مجنون، ھتا دەمرم دەم

                           یال نییک لتی دیدای یر دوو دونیا قیمھ  
  داد ل دەست حوسنت ک زولفت ناب ب نای دن

  نیی ئارێ ئارێ دایرەی شاھان ب غوغا                            
  وەفایی ھا دەمم ی:چیت ل وەسی زولفی من ؟ فرموو

                              عومری دونیا فانیی ،د ببیشی ئتالیبی ع  
  سد ھزار دڵ پکنی وەک گوڵ بدەم بایی بھار

                               وسی سانییزاری غزای گوی جانفناسیا ھ  
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٩٦  
  

رییم بعال ر زولفی لس ل وانی دد  
                      رییی پستب و داوە کل ت ڕەھایی نییق  

  ب وەفاب ک دەشمکوژی ب مھرم وەرە سر
  سرسییو تا نن ئاشقی ب میھر و وەفا                        

  نو دیدەیی منچت ل دڵ داوە عزیزم وەرە 
                       نزەرەیی دوو دەرییموو ئاورە، چاو مدڵ ھ  

مموو دەردی دبیبم ھماری تچاوی ب  
                        رییشتیکانی موژە نپ ،مزە دەرمانییغ  

ر بب ب ،ری بی بگوڵ و ب تی تۆ کقام  
  دی سنوبر بری ب، ب برییبۆچ دەن ئی                        

  بۆی سووتاوم ئمن ئاشقی بد ناوم ئمن
                          رییمزە و نازی پمزەدەیی غم غکد  

  ئازارە موژەت؟ب چی دڵ ڕوو ب ئبرۆت ئگر
                          ! با وا ڕەوشی کافرییجع ھلی قیبلئ  

  ی ک گوزاری جماڵوەفایی سروی گوزاری     
     رییم گوڵ پھ م گوھ ،رییندەگوڵ، گوڵ بخ  
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٩٧  
ر زارییم خودا ھچبک م دی ئکار و پیش  

                              چاوم جاریی ل سکم وەکوو جۆگیلی فرمس  
  سروە یا شمشادە یاخۆ ععرە، یان ناروەن

                               دارییتی دتووبای قام یا چنارە یاک  
  نوختیی ئایاتی قورئان یا ن ھیندووی ختی تۆ

                               ر ڕوخسارییی سیا خۆ خا ،ینوادی عیا س  
  ب قس وەختی تبسسوم سد ھزارانی دەکوشت

                               زارییری، یا حوورە، یا گوغیلمان، یا پ یان  
منا ئو دەمی ھمبۆچ ئ یرانم کمات و ح  

                                وەعدەی پاریی یان ،ئسیری فوغانت یا ن  
  زەخمی ناسۆری قرارە، یا ن ئشی خنجرە

  ل جرگم کاریی یا خدەنگی چاوی بمارت                                
یی شیوەنیا خۆ س ،دەنگی قووقووی قومریی  

  ل یا نانای تارییدەنگ و نغمی بولبو                                 
  ئاویی ئشکی دوو چاوی وەفایی سوورە چاوی            
            علوی لچونکی ل، ی مروارییندەکردەن بگ  
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٩٨  
رسایت گریجئ ،کافر د ،تڕەنگی میللف  

                          ماه سیمای ،ئاھو خورام ،الیک سووڕەتم  
زەنجیر گیسووی ،مرچگوڵ پ ،ر بوتیکری پپ  

                         یرو باعیشوەسازێ، س ،و، نازەنینر لکش  
  ئاشق کوژێ، شۆخێ، سرکش، نیگارێ، توندخوو

                        ھالیر، دیدە شنبمس ،دڵ ئارام ،ندامگوڵ ئ  
  ب دوو زولفان ڕەسن بازی، ب دوو ئگریج تننازی

                       سیحایوان مدوو ل دوو چاوان سیحرسازی، ب ب  
ستعیشوەی نیرگسی م ل ،یوەستبرۆی پمان ئک  

                   ر الیس ک لر یستی نران ھو شن ھمی خستس ک  
  ھیدا دای ل جرگم، خستمی قسدی سری کردم

                   رسایسیری دەستی تال من بووم، ئربھیدی کش  
  شتی دین دەستی توانایشکاندی سددی ئیمان، پ

  سیدقی موالی حیجابی ئابوو، تۆبی وەفایی                
  دەخیل ئی ھم جلیسان، ئی ڕەفیقان، خزم تا ماوم

               ن ڕایکی بۆ خۆتان دەزانن بۆم بکوعر نھ ب  
  بوو مری عزیزم سرفی دەردی ئینتیزاریھموو عو

  بسر وەختی وەفایی داخوا دێ ئم شۆخ یا نای؟                
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٩٩  
  مستان ڕابوردم ب بر دەرکی کلیسایسحر 

                          رسایت چچرامان بی گرتم خچی دەستی دک  
  ئیرەم بوو عنبرین زولفی، ئسیری چنبری زولفی

                        سیحایم ر تایھ ری زولفی بڕاماتی سک  
  دم وەستانب دوو زولفی موژەی ھستان ل سر موکی 

                         غمایی ربووننیزامی چین و تورکستان ڕژان ب  
  نیگاری دستانی من خوماری دا ب گیانی من

                         تی دامربخۆش بووم شزانی من، نبینی حات  
  ئیشاڕکی ب چاوان کرد، برۆی ھمباشی تورکان کرد

                         ر الیھ مانداران لیانم تیرەباران کرد کد  
  سبا زولفی پرشان کرد ب ڕوخساری عڕەقناکی

                             کتر مڵ یگ ل و دادێ ھـچ شیرینش روین کو پ  
  ن ڕوویی گوناریپرشان زولفی زونناری، درەخشا

                            یالیجنوونی لی مئ ر باری، ککزاری گوڵ ش ل  
!رانعموورە چ وچ م ،یخانوەرە بنواڕە م  

                            !یدایکی شر گۆشھ ل ،راید ر الیھ ل  
  ن دڵ بوو! گوشنی گوڵ بوو دەستم داوەری! دڵ بوو، ک

                            رەنفول نخلی تووبایسرین و سونبوڵ بوو، قموو نھ  
رەئنی" بن تل "دەم بلال دەمبجگایی تج ل  

                           زار وەک تووری سینایی ئاشق ھقوربانی د ب  
  سرشکم ھات خوارێ، دوور ل چاو و گردەنی ساقی

  ر حوز و فوارەی ئاشقان ئاخ جام و مینایب س                           
  جمای موتریبم کوتۆت یاد، کوا نغمکی تاری

                            !وا سووتاندمی، ئاخ بۆ کزەی بایوای خورشید ئھ  
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  موغننی کوان ئاھنگی حیجاز و بربت و چنگی؟
  وم، ئمان موتریب مودارایمداری ئاو و ئاور بو                           

  ب لھجی دەنگ و ئاوازت، ب شۆی زەخکی سازت
                            مان موتریب مودارایداری ئاو و ئاور بووم، ئم  

  ب شوقی ئاگری ڕووی تۆ، ب بادەی چاوی جادووی تۆ
  سراپایسراپا بووم کۆی ئاور، ئمان ساقی                            

  ئارامم مومکین بوو ،لبر تاوی جمای عالمی
                           بوویایری زولفی نی سر سایگز ئدەسووتام ئ  

  
  ب گریانی دی من ھات ڕەحم و پکنی فرمووی

                         گریایر مینا نگندەیی ساغر ئحاڵ بوو خم  
  خراباتی! ک بۆ دین و دڵ ئافاتیئمان شۆخی 

  بفرموو بۆچ ک تۆ ھاتی ل من دەنگ و سدا نای؟                        
نسووتئاب و تابی ڕوخسارت وەفایی وا م ب  

  ی دیدە! بۆ پروان پروایغچراخودا را ئی                       
  ل دەوری نوخت سرگردان ،وەفایی ماوە دەست بردان

                     !دەد یا شای بوخارایمان یا قوتبی ڕەبانی، مئ  
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١٠٠  
ت و نایت دو ڕۆژەی قیامتا ئھ       رایرحی ماجش دووری نام ل  

وفخ روانیی پئاه و نا م             لی شتۆ بگرێ خودا ئ کبای ب  
  دەسا بۆ حای من تدبیر و ڕای       دەمت دەرمان، تبیب تۆ، من بریندار

  من سمای ئمان ساقی ب مرگی           برینداری ھوای جیلوت شھیدە
  ئیالھی کی ئیجابت کی دۆعای؟          ھموو دەم ڕوو ل میحرابی برۆتم

  وەفایی چوو ل گۆشی خانقای              ب یادی تاقی میحرابی برۆی تۆ
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١٠١  
رێ ئبیبی دەردی جودایی یئبیبی رەوانم، تح  

  " چنین تۆو عھدشکن یار شوخ  دیدە چرایی؟                               
داوم یکد مزەیی تۆ بزولفت فیدای غ ب  

                                 رھایی"" ک کمند تۆ خوشتر عزیز من ک  
  ل تاوی دەردی فیراقت نماوە روح ل بدەندا

  " طمع بریدەام از جان مگر تو باز بیایی                               
  ھمیش بۆی دەنام ب ئاه و نایی بولبول

  "دەمی چو غنچ بخندی و ھم چو گل بدر آیی                             
  سیمی باغی گو یا عبیر و عتر دەبارێن

  "" تۆیی شکرشکنی یا زلف نافگشایی                              
  ندە زەوقی دنیب چھرە باغی گونی، ب خ

  " مگر تۆ شاخ نباتی، گل بھشت خدایی؟                                
  ب ب جیلوە ننازن غوم و حۆری بھشتی

  " خدای را چ شود گر جمال خۆد بنمایی؟                                 
غ رمووبفمزە کوشتمی چاوت عیالجی دەردی ن  

  " بیا ک صد گل دارم ز آھوان خطایی                                  
  دت شکاوە چ قوماوە خیالفی عھدی محبت

  خدا نکردە چ دیدی ز دوستی وەفایی""                                   
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١٠٢  
مزە نومابغ برگسی تۆ نازی ھتا ن  

                                     تابئاھوویی خ چینیی ندە دەبرمش  
  ئی خوسرەوی خووبان ب دوو لوی شکرینت

  تۆ ب عیتاب ،بکوژێشیرین نیی فرھاد                                     
  ختتی ڕیحانیب سبزەی دەمت داوی شکست 
                                   یاققوت کشاب ب غوباری ک کتخ  

  حیرانی دەم و سبزەیی نو خیزی لبی تۆم
  ب نوکت نیی قت ختی ئایاتی خودایی                                  

   غمی غمزەیی جانانسووتاوە دەروونم ل
                                 رابش نڕەم بک ی ، ساقی بموتریب ب  

  خونی دی ڕشتم ل ھوای دڵ نبوو خای
  عاشق ب خودا وای وەکوو من ب وەفایی                                

  ی زارتییفی قد و شیرینحوسنت ب لت
  باغی ئیرەم دارە گوک گوی ناب قت                               
  ەفایی"ت عزیزموتۆ ھر ب جفا مایلی "
                              فا بج م بوەفا و ھ م بھ دەب عشووقم  
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١٠٣  
  

  تئسیری نابشرحی دەردی ئارەزوومندی ل کس 
                           یاری خوی جودا بر لگ ی دەردم دەزانسو کئ  

  ئی برادەر خانورانی، جودایی ب وەفایی
                          رابت خی جودایی یا خودا خانوەک وەفایی ئ  

  غیری دلبر دەردی دڵ نام ب ھیچ کس تا بمنم
                          دەردم ئاشنا ب ب م چاکدەردی دڵ بۆ وەی ب  

  ئاخر ئی سوتانی خووبان تا بکی نامیھرەبانی؟
  یا خیتاب یا عیتاب ،چاک محروومم نفرمووی                         

  ڕۆژ و شو تۆ بوویت قوربان شیوەن و شینی دی من
                        کی مابتا ئاھ ینی گوڵ ناسکاری بولبول ف  

ماو جرموو با وجوودی ئفنعی سووتانم مم  
                       وقی چرا بتا ش ر سووتانھ روانیی پپیش  

جۆش و خرۆش باغی پ فرۆشکی گوسر کھ  
  دا بیا دەری گوزاری بگرێ، یا ل بولبول ب س                      

مقسوودی دت و محزی ڕەحمم ت خۆشرچی تۆ پھ  
                     ب(ودەنائ) یا خیتابی (رەئنین تل)ر عیتابیگ  

  بۆی سرتاپا گوناھم ، بۆی عاسی و ڕووسیاھم
                    دا شایانی ڕوحم و ئیلتیفاتی پادشا بتا گ  

  دوو ست سای دندوور ل ئغیار و ڕەقیبان عومری 
  ماھتاب  دەستی یار و سحنی باغ و گۆشیدەست ل                 

  ڕەنگ زەرد و لو ببار و ئشکبار و ب قرارە
                اببیاران ھ وەفایی وەک ل شانرزۆر پ  
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١٠٤  
  

  شفام ب لوەکت ناب زەردی ڕووتم، ب چاوی تۆ
  ! ساقی میی نابابووی پیری موغان ب ھققی ئ                              

  ئتۆش ئی تارزەن سا دەی سروودکی ب نغمی نی
                              ی سرووری جامی مینایم و نۆبی غو نۆب ی بت ب  

ی مجورع تۆش خۆش خۆش بی، ئی نغمن تۆش دەمدەم بیئ  
                               کی یار بابی جامشکی ڕوحانی، نکزەی بای  
  موتریب وەرە ساقی ب قوربانی سداتم ھا ب
                               ر دابس تۆڤان ل ب ،ر بۆتب یستان ئاوری تن  

  ل شوقی بادە داگیراوە ساقی ڕووی عرەقناکی
                              دابکسی لڕۆژ ع وتبر گوڵ کس م لونوەکوو ش  

  وەرە بنواڕە تاب و تابوشی زولفی دوزی
  چرای دەیر و کلیسای )عرش ئلل(ئگر نت دیوە                              

ی دەزانت کماتاو ئاوری ج سۆزان لی دحا  
  تاوەکوو زولفت نشواب ن سووتابکسکی                            

ردەم شانشینی عاشقی ڕووتناری چاوی ھک  
                          الیجرچی سوتاوی تھ وای ی وەک سوورمب  

ڕاوەست ستکی ھدەم سترمو چاوە ستۆ بئ  
  ببینم کی قیامت دێ ، بزانم بۆچ مسیحا ب؟                         

نو زولف و خاشاوە، تۆش بری کشکم لم غدە  
                         ش ڕاببالی چین و ح ل بیخوونرموو تا شبف  

  دەن یار دتوە، خۆ من ب دەردکی گران کوتووم
                         ی خودا وا بئ ، ی خودا ببیبی دەردەداران ئت  
ی چاو و خاگۆش و و خاکی کۆی یار نادەمبی ل  
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                        وڕەنگی دارا بم، ئاوی خدر، ئت جامی جر سگئ  
  ل ڕووم محرووم مب فرمووی، وەفایی ئاشقی زارم !

                        رام نابح شتی لھب کی ئیمان بزەڕڕ سک  
  بردی دەریغا سروی بای من گوک بوو ھات و با

                         دونیا ب تا دونیا بھار ناگرێ ھکی وا بگو  
  
  
  
  

١٠٥  
موتریب وەرە دەستی من و دامانی وەفات ب  

                        وات بوە دەنگی نیستی مم سووتاوم ب  
  قی وەرە مجلیس ب سر و گردەنی جامتاس

                       بیات بر ئاوی حوێ گی نامیی نغمن  
  ڕووتم ھی، من  ئاشقی تگنجی جماتۆ 

  چ ناب ک بفرمووی ب زەکات ب ماچ یک                      
  نابتوە ڕۆژ ئیدی سباحی ئملی من

                     نی زولفی دوتات بر تا شکھ ،ردنو گب  
  دەروون سۆزی دم دێگڵ ئاھی دەگریم و دە

  وەک برقی بھاری ک ل عینی زولمات دێ                     
  ! گوتم ئاخر بس بو زولف ئسیریقوربان 

                   دات بزی ، سوئاوتۆ مورغی شئ رمووی کف  
  منعم مک مستم ک ب تفسیری جمات

                     وی زات بڕتت و پسیف ب وەیئاشق ئ  
  من ڕەند و قلندەرسفت و مست و خرابم 

                   بی وات بزھر مگراباتی ئتۆ پیری خ  
  نمزانی ھتا پنکنی گوبدەنی من

                  بات بن ل پ رجانی دەبم فینجانی ل  
  گر دیھر چاوەڕوانی قدەمی تۆم و ئ

  ب ! نفسی ئاخرە ڕوحم ب فیدات ب وزو                  
  ھست وەرە لو جامی ئلستی بدە دەستم

                فات بستی سوەی مزارە ئی دەری گوستب  
قی تۆیم ھم و بسووتد جار بچم و بس  

                تات بخ روانم و پرعی شش ندە برچھ  
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وەفا ب ڕەحم و ب کی مومکووژە، ببۆ ماچ  
               نات بسدینی گوڵ و بولبول ح ندە برچھ  

  عھدک ل گڵ گوڵ ، ک بب موتریب و ساقی
              ! یات بچی ئیدئ وەفایی دە حرە نتا ئ  

  
  
  
  
  

١٠٦  
د جار کفری زاھیر بس رستی تۆیوەفایی بوتپ  

  بلبوالن سوجدە ح گوڵ ک مزھر بب دینی                            
  من بم ھمدەمت دەمک با دەست و گردەن بم، دەمک با

                        ر بکککوو شفای من شیر و شخۆشی چاوی تۆم بن  
  تۆی بو شک و بای! ھتا خندان قسم بو لوە

                     ر بوسخلی تووبا، ئاوی کر ھیچ نگت دا ئننج ل  
  ل تاوی تیرەبارانی نیگاھت بۆچ ننانم؟

                     ر بشتن ل رگی پکی جی بیماردیارە حا  
نر بناتۆ ھ م دەردەنی پیشان دام، پروخ و گ  

  بولبول بھاران وەک بیان بر بک خۆش نغمیی                       
  ل دووال زولف و خای عنبرین کتۆت ڕوخساری

                    گوشا وەر بباغی د وەکوو تابووری ھیند و چین ب  
وغایکی غر گۆشھ ستا لدەر، ھڕووی خۆی خست ک  

  محشر بجیھان پ بوو ل نای ئاشقان وەک ڕۆژی                      
  قراری دا ب ڕوح و دڵ ، بری پی ماچ بکم تا سر

                    ر بتا سبیبی من ھیمانی حھد و پئیالھی ع  
  ب ھویای خای لوت کوتم داوی زومتی زولفت

                  ر بمبیقام خزری پری ئاوی بئیالھی ڕەھب  
  ووی، سیڕی دەمیم زانیلوێ ڕۆژێ ک دەستم دا ل ڕ

                 ر بعلی دلبر وەک لگر ئوسند دەەخۆم کقوڕئان سو ب  
  دەی بگری، ببارن، ھتا بم دەست و گردەن بین

                  ر بوەھعل و گر لھ وان دەبرلکنیساری شای ش  
ی تۆ دەر جس مدڵ من ب تا ب بمرە و بسووت  

                 ر بدلب ب دڵ دەرب ک سلووکی ئاشقان وای  
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  !قوربان.. وەھا محوی تجلالی گردەن و ڕوخساری تۆم 
                 سرین و گوڵ دەر بر نھ ر کحشتا م خاکم، ڕەنگ ل  

  خۆشا بو ڕۆژە گۆشی چاوەکی دام ب ناز فرمووی
  درەنگ ھاتی؟ ئی خودا جلالدی کافر بوەفایی بۆ                 

  
  
  
  
  
  

١٠٧  
  ئی ب ھر ئاون حوسنک و تجلالیکی دی

  ئی ب ھر چاوی دی ئاشق درایکی دی                                        
  بۆ خیتابکی شو و ڕۆژ ئی دی سوتاوی من

  تالیبی دیدارە مووسایکی دی متووری ڕوح                                      
  چونک ئاونی جمای شاھی خووبان دم

  دت ئاە و نا ھردی ڕوویی زیبایکی دی                                    
  غارەتی ھۆشم دەکا ھردەم پرکی شۆخ و شنگ

  غوغایکی دیبۆی وا ھردەم ل دما شۆر و                                     
  ھیجری تۆ روحان دەکش ، وەسی تۆ ڕوحان دەدا

  ئی فیدای زولف و ڕوخت بم! تۆ مسیحایکی دی                                   
  و خونین دم توونییمن ب چاو و گردەنی تۆ 

  ئاوری من دانامرن جام و مینایکی دی                                 
  ی دی میفرۆشوغدیری وەفایی بوو شھر ل ت

  حیف بۆ تۆ ھر دەم دەیر و کلیسایکی دی                                  
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١٠٨  
  ل ھر تایکی بارێ ناف باری           ک شانی دا ل زولفی تار و ماری

  ھاوە زولفی تار و ماریل پم          ب داو ھر تارێ بۆ من بۆت مارک
  ک گوڵ پشکووت ب دەم ھوری بھاری     مگر تۆ بووی ب گریم ھاتی خندە

  کوا شیرین سروی جۆیباری            وەرە سر ھر دوو چاوم تا بزانن
  شوی گا ب ڕۆژ باغی ھناری             ب بردا زولفی برداوە ک تاتا

  گوتم ئی سروی چین، ماھی حساری    خونچی باغی جننتگوتم ئی تازە 
  فراقی کرد دم تۆقی ب زاری            لبر شوقی فیراق و ئیشتیاقت 

  خالسم ک ل دەردی ئینتیزاری               ب جارێ بمکوژە، خونم بژە
  شبنم دەباریل مانگی قوسدا            برۆی تکنا ب ڕوو دا ئارەقی ڕشت
  ل داغی تۆ ک ھر گریان کاری             وەھا شوا وەفایی دوور ل زولفت
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١٠٩  
  ئمان کوشتوومی یارم، چاوی بیماریحریفان ئل

  دەسا بن دەست ب شینم کن! ب یکجاری، ب یکجاری                         
  برینداری جوانکمگرفتاری کسکم، دڵ 

   کارییجفا جوو، تووند خوو، زەنجیر موو، خییاتی                         
  چ دکش ئیالھی سبزەیی نوڕەستیی کومی

  ل دەوری برگی گوڵ شیرین ئارێ ختتی ژەنگاری                          
  ب خندە ھات نیگاھی کردە من وا مست و شیدا بووم

  ک نمدی غیری وی، ھر خونچ بوو پشکووت و گوڵ باری                          
  ححارەیئو چاوە بیمارە چ س خودا تۆب ل دەست

  ب عینی دڵ دەکش گا ب یاری گا ب عییاری                           
  ل خندەی زار و جیلوەی تار و کاکۆی پرشانی

  شکا بازاڕی قننادی و نرخی میشکی تاتاری                           
  بھاری حوسنی خمیوە ب باری گوبونی بای

  چاوی بیماری کۆف دەمی، ڕیحان ختیی، نرگسش                           
  عجب ماوم ب چاوت وا ب بیماری دڵ ئازارە

                           یاڕەب، ل ،تھوشیاری! چ کافر میلل ستیدایم  
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١١٠  
  ھند نخۆشی دەردی دووریم وەخت گیان و دڵ دەرێ

  حای من برێ؟ئاخ نسیمی سوبحدەم کوا عرز و                              
  دەردەدارم، ب زمانم ، ب دم ، سوداسرم

                               ،بو دڵ میھرەبان رێئاخ لم سم زمانی،  ھھ  
ی سۆز و گریانی من ئاگادار نییحا س بک  

  ئاخ ل بۆ یک حازان دڵ پ ئاو و ئاورێ                              
  من ب دڵ، زولفت ب سر، کوتووین بر پی ڕەحمتت

                              تم ڕەحمحا دی موئمین و کافر بی ھومئ  
 بی ڕوخت مومکین نییندەی دەمت وەسر خکش  

  جننتم ناوێ ھتا نمشۆن ب ئاوی کوسرێ                               
تزولفت موقیمی ڕووم ن وەجھی چییم بپ  

  نادرێ! ۆ ب شرعی مستفا جننت ب کافرخ                                
  ب تبیمارەبا ئیدی بس ب جفا بو چاوە 

  یا دەوای دەردم کڕەم کا، یا دەردم ھگرێ                               
  می مجنوونی دەر و دەشتان  و فرھادی زەماندرک

  سلما ڕەنگ ، لیال دەنگ و شیرین شککرێشۆخ و                               
  کردمی ئفسانی ھموو بازاڕ و شاران عاقیبت

  ڕوو ب خاڵ، گردەن مڕاڵ، چاو کاڵ و گیسوو عنبرێ                             
  منعی ناینم مکن یاران ل دست موژگانی یار

  زۆر ب ئش و دەردە ژانی، جگ نیشی نشتری                                
  زەحمتی بھودە تاکی، ئی تبیبی میھرەبان!

  دەردی من دەردک ب دەرمان چارەی ناکرێ                                 
  سۆزی جرگی من ب گریان وا ب بای ھچووە

  گر ھزار تۆفانی نوح ب ئاوری من دانامرێ                                 
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  گوتی: بوودەست و دامان بووم، گوکی مزھری تۆم 
  عیززەتی حوسن و جمام شوکت ھناگرێ                                  

دەچ ر باھ رگم وا کدوودی ئاھم سۆزی ج  
  شو نیی ئاسمان ک نگرێ چاک ئاور ناگرێ                                   

  ڕووی وەدەر نا، تا ب تا زولفی دوزی بزووت
  قان ھات بوو ب ڕۆژی محشرێئاھـ و نای ئاش                                      

  مووی وەفایی من دەڕۆمرک دای، ف ماچی سر تاپای
  ئو دەمت ماوە ل عومرت ھست با خۆش ڕابرێ                                       

  
١١١  

  ئی غزانی ختا، ئاھووی چین  کبکی دەری
  بو ڕەم و جیلوەگریبندەیی تۆن بو نیگاھـ و                           

  نەجیلوە لو سروە چ موزوون، دەی نارەو
  ؟!یخندە بو زارە چ شیرین مگر گوڵ شکر                           

  عاشقی قامتی تۆم کوشتیی خندەی دەمی تۆ
  بری باغی ئیرەمی یا گوی نخلی شجری؟                             

  ھر لحزە دەی چاوی منیغایب و حازری 
  ڕەوشنی مردوومی، یا عینی سودای بسری                             

کلجیلوەی م ب قیبل ،رییندە پخ گوڵ ب  
  شت و دوانیی کردووم، چ ماالیک، چ پری                               

  ب تسلیمی حبشی زادەوە سرگردانم
  ئاشقی خام و دبستیی داوی کمری                              

  دەگریم ب زەلیلی ل غمی گردەنی تۆوا 
  ئاگری خست دم نایی مورغی سحری                               

  ب دی مونعیمی دوون دێ و دەگڕێ دەوری دوون ھر
                               ": لی تورکییسحیز حیزە تاپارسون، چغری م  

ب بی جۆششی بارانبندەیی گوڵ سخ  
  چونک تۆ پیدەکنی بۆی وەفایی دەگری*                                   

 ڕێ بۆیست دەگندی پمئارەزووی دەو ست بی پزەمان :تمی ئواتاک =*
  تورک دە: حیز چاوی ب حیز بکوێ، بانگی دەکا.
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١١٢  
  ب یادی زولفت ئارامی ڕوح و ڕاحتی گیانی

  عجب ئاشق وەھا جمع ل گڵ عینی پرشانی!                               
  واویاتی بمکوژێ دەمخات داوی زولفی شل ب

                                 باتی ب زیندانی ول ئازادم بکا دەمکات  
  رە یا زوننارە یا مارەیمگر زەنجب سر نیدا 

  ل نخلی قامتت ئاوە یا خۆ زولفی ڕیحانی                                
  بشیرینی ک گیان بخشی، ب محبوونی ک دڵ کشی 

  ئتۆ ھر ئاوی حیوانی، ئتۆ ھر ماھی کنعانی                                
  گیسوت ەم زوننارمان قیبلم ئبرۆت، دزەم

  ب دەردی ب دەوا ماوم ل گڵ کفر و مسومانی                               
  ی ئگر زەنجیری داوودیب دووگیسویی ڕەشمار

  ب دوو لعلی شکرباری ئگر مۆری سولیمانی                               
 ماچ ب ماوم بجئع و دەمخشین گیانبت  

  موسومانیتۆ  پرستم گر  ئاگرب ئیعجازت قسم                                
  ل سر چاکی یخی زولفی ل قوببی سین ئاوە

  ل گۆشی دوو ئوفوق نمدیوە شو دوو ماھی نورانی                              
  قسی خاکی بری پت شوھرەی بۆ چاوی نابینا

  ھتا نمدی با چاوی خۆم ب سورمی دیدە نمزانی                                
  اوی ئشكی خۆم و سۆز و تاوی ئشقی تۆل بر چۆڕ

  سراپا عاقیبت ھر وەک وەفایی بووم بریانی                               
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١١٣  
نر دجخلی شد نرزی سدی بق یارم ک  

  ھر دنپروینی شکربندی سد ڕست گۆ                                  
  دڵ بستیی یارکم کوژراوی نیگارکم

                                    نر دکش ندەی بسسومدا خبت زاری ل  
  ئم ئاھوویی تاتارە، بو نخلی شجر دارە

                                     نر دممس و قر شباری، ھ یر نار و بھ  
  گر خست و دوانم بۆو نیرگس کانم

                                     نڕ دش ب گریجنم ، ئتا ب کڕەمز  
  ناچت دم غمزەی پیوەست کچی دەمخا

                                     نر دتح و زەفر فھ شترگشکرە بو لئ  
  دسۆزی من ئشکم دایم ل کناری دام

                                     نر دو حوببی پسئ یلی پدەری نانم  
  مردوومی بینایی، ئیدی بس ڕیسوایی ئی

  ، ھر قتعی نزەر دنیگریانی بخۆڕایی                                    
  چی ڕوو ڕەشیی کاری، ھر سوبح شوی تاری

                                   نر دمک ییاری دەستی لع کی بزولف  
مدەردی وەفایی بھ ،سووتاوی جودایی ب  

                                   نزەر دھلی نر ئم دەردە ھئ ک وانب  
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١١٤  
نی گوڵ دویدی وەسورۆزی نرچی بایی نگئ  

                            تھس ناز، بولبول ب نی تا گوڵ  دێ بک عومری نامی  
  ب ھومدک جارێ بت خندەی گوڵ ، بم بولبول

                             ر بناھاری ھوری بر وەکوو ھھ .. نیببار  
  ە، نازانموھوای جیلوی گون، بولبول ئاوری گرتو

                              نوقی ڕووی وا من دەسووتیار ھات، شھار ھات یا ئب  
  بھارکی چ شۆخ، ھیچ ل فیکری بای خزان دا نت؟

                                نودەترسم ئاھی ڕەنگ زەردان وەکوو زولفت بش  
عشووقان بشایی م دیمشینی ئاشقان ڕەسمی ق  

  ب لیل نغمیی عوششاق گر مجنوون دەناینی                                 
  دەزان تاوی باران شرابی پکنینی گوڵ

                                  ند جارم بگریکی سندر خس ل ک نابدەم  
م تم داخۆگوتی ڕووم وادەکرم ببینی، چاوەڕ  

  نسترەن بن؟ بۆنیلالی قیبلم ک کی بای وەعدە                                  
  ترفتولعینی  ھزار نشتر چوو نمزانی ل جرگم

                                    ندو چاوانی ھئ ن ،شی توورکرکتیر و ت ن  
 و زولفمی ئتغڵ بادەگ ک بم یی دناھ  

  بنونب ژەنگی کیسەت ئو ئاون وەحدەت دوورە                                     
  ب ھر شوکی ب ئاشق مورادی ھر ڕەزای یارە

                                   نەنگی بنجن پنی کۆھکخو شیرین ب ب  
  کوێ، دەمرم ئتۆ خۆش بی!قزای چاوت ل ڕوحی من 

                                  !نمرو چاوە نر ئر خۆی دەبگ وەفایی بۆ چیی  
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١١٥  
  دی دوان ویسالی لبی جانانی دەوێ

  بولبولی شیفت خندەی گوی باغانی دەوێ                                 
  یری زەنخدڵ ل سر پرچمی شواوە ئس

  ئارێ ئارێ ئوە دوانی زیندانی دەوێ                                
ندەکم پگو ی من بۆیی گریکو ب  

  شکر و گوڵ دەفرۆش دووڕ و مرجانی دەوێ                                
دب بۆ زاری دەنا ،یی زولفییمستک  

  توتیی گوشنی ھندە شکرستانی دەوێ                              
و زولفی دەسووتن ل گر جس عوزار دڵ ب ب  

  سن ب شو حوکم چراخانی دەوێپادشای حو                             
و ناسکییب ت نیییی من قزەلی تورفغ  

  کردنی دانای قدرزانی دەوێبۆ لبر                             
  خستیی چاوت سوتاوە وەفایی ، ساقی!

  سرخۆشی بادەیی سادک غزەلخوانی دەوێ                          
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١١٦  
  دەن شای نو گون ڕۆیی ،ل باغان ئاە و ناین دێ
  کوا پیری موغان ڕۆییل میخانان سدای شین دێ                               

  دەی دەوری قمر، سیری فلک ، میزانی گۆڕاوە
  کوا گوڵ زەرد بوو، سونبوڵ تکچوو، ڕەنگی ئرخوان ڕۆیی                           

  لبر دیدەی جیھان بینم ، جیھان تاریک بوو نمزانی
  دی جیھان ڕۆیین نووری چاوەکانم چوو، ن خورشی                           

علومم و گریم بسوور بوو چاوەک دووری تۆی ل  
  شفق دێ، کوکویش ھدێ، ک میھری خاوەران ڕۆیی                          

  دەمکی ھات ب چاوی سورمسا، یعنی وەفادارم
  ک جرگی سورمیی کردم ب سیحری جادوان ڕۆیی                         

  دی بۆ توافی گوڵمستان ھات بولبول ب شاسحر 
  ک دی باغ ب گو، داغ بوو، ب سد ئاە و فوغان ڕۆیی                        

ننان بولبول مش موا گوڵ گونی چۆل کردک  
                      ئارامی د ما چ بکا؟ کن ڕۆییدڵ ئارامی ن  

  مستی وەرگا یامت بۆ دن ھستا ک چاویق
  مگر خواجای سمرقندی ل نو ساحب دن ڕۆیی                     

  چ ئافت کوت بر چاوم کوا چوو نووری بیناییم؟
  مگر شاھی بوخارایی ل قسری عارفان ڕۆیی                    

  ب نای دڵ شفام نای دەریغ بۆ مرھمی جرگم
  ل زەنگی کاروان چبکم؟ دەلیلی کاروان ڕۆیی                   

  خرابوو خانقا ب شخ و، شوقی تالیبان سد حیف
  الن چوو، باغوان ڕۆییو، نغمی بولبوچمن وران بو                  

  و قومری ، وەفایی بۆی ھر دەگریمب نای بولبول  
                   م بوو برو باکی سزان ڕۆییگوتاراجی خ  
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١١٧  
  ب بباکی دەمکی ھات و داغی کردم و ڕۆیی 

  دەب حای چ ب بولبول ، بھار زۆر پ نچوو ڕۆیی                       
  و نای من ھات دای خندە، کوت دونیا ئاھـ نیگار

  ب سوێ ڕۆییبھار ھات خونچ پشکووت، دەنگی بولبول سوێ                      
  فراقم کرد ل پاش تۆ، ھیچ حیاتم پ نما قوربان

  معلووم نامنم ک تۆ ڕۆیی؛ حیاتی من ک تۆی                    
  ل سر ماچکی زاری خۆت ک نت دا ڕەنگ نبوو زیز بی

  عزیزم ب وەفاییت کرد ل سر ھیچی نبوو ڕۆیی                    
  چوو دلبر، وەفایی ما ب ناکامیخرمانان ھات و 
  دەریغا عومری شیرینم چ زوو ھات و چ زوو ڕۆیی؟                    
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١١٨  
  ب نازکی کوشندەی سد ھزار گیان و دڵ ئوفتادەی

  ؟تۆ، فریشتی یان پریزادەی یملک یا حۆری عین                            
  خندکی بنون، بلوورین ساعیدت بنب دڵ 

                           ییزات ھدی بسیحا دەی! ،یئیعجازی م تۆ دەم ل  
  ن قند تامی ھی قوربان، ن گوڵ ڕز و ن عمبر بۆ 

  ئگر جارک ب خندە بی، سری زولفت ب دەم با دەی                          
  کافر بووم؛ گوتت ھا ڕووم و چاتر بوومگوتت ھا زولف و 

  ک من ھر بم سر ڕی تۆ، دەب تۆ بۆچ ل من الدەی؟!                          
  دەمت وا بن دەستم بگرە، با بمرم ل بر چاوت

  ب جامکی خالسم ک ل دەست ئو تورک جالدەی                          
  ، ب ناری زولفی تۆ شیدامب چاوی مستی تۆ کوتووم

  بۆچ برم نادەی؟! نخۆشی تۆم دەنانم، حیاتم                         
  ک تۆ سوتانی ، ڕەحمت ب ب زولفان بس دم بگرە

  دەب تا کنگ بیتو ب دەست کافر ب یغما دەی؟                        
  بمرم ەمتدگرم، ل بر خونچی یدەمت بن ب دڵ ب
  دەمادەم ڕوح بخشی تۆ، لبالب ساغیر و بادەی                       

  چرای قندیل، شمسی ئاسمان، ڕووی درەخشانت
  ئگر سد جار ب زوھرە و موشتری ڕوو بندی پدادەی                      

  وەکوو ماسی و سمندەر تینوەتیم ناشک ئگر سد جار
  ب ئاب و ڕەنگ و ڕووت، سنگم وەبر تیری تجلال دەی                      

  ل بر چاوی وەکوو زولفی پرشان کوتم و فرمووی
  وەفایی چت ل میخانان ک تۆ وا پیر و ئوفتادەی؟!                      
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  وەفاییپنج خشتکییکانی                                 
  

  ١پنج خشتکیی ژمارە 
  

  غمزە و نیگ و ڕوو ل خمی زولفی دو تا دا
  وەک نشئ ل می، زوھرە ل نو شامی سیا دا

  تۆی جیلوە دەکی یان مالییک ل سما دا
 تری لوا ع ندەی گوبا داخس ونم بش  

  یا خود ز شکرخندە عرق کردە لبانت؟                            
                        ***  

  ساقی ب سری نرگسی ئاھووی تتاری
  بو چاوە خومارەت بدە جامکی ب یاری

  تۆ خندە ببارن ئمن گری ب زاری
  جامی می و خندەی گوڵ و بارانی بھاری

  زین ھر س توان گشت من پیر، جوانت                           
  

                                 ***  
  ئی زولفی ڕەشت قاف ساالری تریدان

  بنواڕە سفی ئاشقی غمدیدە ل چی دان؟
  دانب جفا خنجری موژگان ل دنھندەت 

  خۆ وخت بگات کمرت خونی شھیدان
  کی باز کشی آخر از این  عزم، عنانت؟                                  

                              ***  
  بو چاوە ڕەشانت ک دەی ئاسکی چینی
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  ب حزینی؟ ئمنیش بۆچ وا دەب تۆ خۆشدڵ و 
  ڕوومت گوڵ و قد سروی ڕەوان، زوھرە جبینی

قینی ھـمی ری تۆ بمعارز وسیمین ک  
  بگذار در آغوش کشم سرو روانت                          

  
                         ***  

  
  
  

  بۆ قتی وەفایی ک بدل ئو گوی خندان
  فرمووی بۆ ، نرگسی سرمستی ب موژگان

  قوربانی نیگاھی بوو ب غمزکی دڵ  و گیان
  نمدیوە دوو نیشان ب تیرکی ل ئینسان

  قربان شوم ای ترک ب این تیر و کمانت                     
                               ***  
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  ٢ژمارە پنج خشتکیی 
  

  فرمووت ک من پادشھی حوسنی درام
  خورشید و مھن ئاونداری ڕوخی زیبام

  فیردەوسی جمام  ب نیھالی قدی تووبام
  یعینی ب دوو لو ساحبی ئیعجازی مسیحام

                                                 کافیی  بۆ کوشتیی بامماچیکی دەمم    
                             ***  

  فینجانی دەمت ساغیرە یا قووتی ڕەوان؟
شئوەک ن !یاقووتی ڕەوان یاتی دح  

ندی دەردی دبیب و بو چاوە تئ  
  عیللت چیی بۆ من ک حکیمکی نزان؟

  سووتام ،ج نشتری وی ئاگر بردا دڵ و                           
                            ***  

  ئگریج و پرچم مدەدی نرگسی کان
  فوجی حبشن، لشکری سوتانی جمان

  ڕەونقی باغی خت و خان ئارایشی ڕوو ،
  ھر یک ل الیک ب ھومدی سر و مان

  بو داوی ئوی بستی خۆم و دی شیدام                               
                               ***  

  من سایلی ئاشوفتگیی زولفی دووتا بووم
  تکچوو ک ئمن عنبری تڕ، میشکی ختا بووم

  من ھم نفس و ھمدەمی شازادە و شا بووم
  تا دیم گوی تۆ ئاشقی ئندامی ب بووم

  سرگشت ئوستاک ل دووی گوبونی بام                               
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                               ***  
  ئبرۆ و جبین و ڕوخی ب شوب و میسالن
  تکڵ ب گوڵ و یاسمن و غرقی لوئالن
  بۆ مکی جمای ک شھنشاھی جاللن

  ھیاللن یا شمس و قمر، قوس و قزەح، بدر و
  وا جومل ھتوون ل گریبانی گوندام                             

                            ***  
  
  

  خت ھاتووە دەوری لب و ڕووی داوە ل سر دا
  یا خۆ حبشی فایق داغی ل جگر دا

  گوزارە دەمی پست و باغی گوی بردا
زشاوە بشکری کر دا؟ی شیر و یا لکش  

  شڕیان ل سر کعبیی ڕووی کافر و ئیسالم                         
                        ***  

  ئی میشکی ختایی خت و خت جوھری کومت
  کومت جمریئی سونبوی تڕ دووکی سر م

  سووتاوە وەفایی ل ھوای ئاگری کومت
  ی کومتسا ئو دەم وابن ئتۆ بی و سر

  غیری ئوە ـ بیلال ـ نیی لو لوە تمننام                        
                        ***  
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  ٣ ژمارە پنج خشتکیی
  

  ئرێ ئی ب زولف و روخسار، سنمی چین ماھی تابم!
  مک و خندەک و نیگاھت ، نمک و مزەی شرابمدە

  نیگاھت بمرم، تۆ و سری غمزکی جالبممن لبر 
  بی پم گوکی بھاری، ل تۆ تا بکی جودا بم؟

  وەرەوە ب شرتی جاران، ڕۆژێ سد جارت فیدا بم                               
                               ***  

  ل ورانی دی شواوم، شیوەن و واوەیالی و ڕۆ ڕۆ
  ۆت ھناوم دت دەر ل ھناسم بۆ سۆئاورێ برب

  بووم ئفسانی وتان، شار ب شار، ماڵ ب ماڵ، کۆ ب کۆ
  خای چاوت گۆشی ئبرۆ، دوو دینیان کردم ل سر تۆ

  یا بمک پیری میخان، یا موریدی خانقات بم                                 
                                  ***  

  ، گودەم و گوبر و دلبریفریشت و پری تۆی ملک،
  الل ڕەنگ و فڕەنگی چینی، شۆخ و شنگی، ختا و بربری

  نازک و نازەنین و شیرین، ئاون ڕۆژ  ڕەنگ ئاگری
  دەری خۆش سیری موجی بحریل نو منزەرەی دوو

  وەرە سر چاوم عزیزم، چی دەکی ل دی کبابم؟                             
                               ***  

وانتای زولفانی زەنجیری کردم دب و شۆخئ  
ڕوحم گانڕوح ب ل شاوم ! ڕوح نییڕۆحی ک ،  

  جیران  ئاشکرا و دیار و مخفی، دور نیی، نزیک
نھانرەزم چونکی پو ج ،غوەڕەزم لیسم و جان  

  مرەزم مرگی دەرمان، ھر ئزم بۆ خۆم حیجابم                      
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                          ***  
ئاو، دڵ پ موو دەم، چاو پھ ب حزوون ئاو ئاشق وا دەبو م  

  پی ھوای بشک، پی نمنی غیری ھوو ل دەروون و بیروون
  چاوی پ خوون خاکی ڕی دلبر وەبزان سورمی بۆ

  سگکی ڕبازی لیل وەرە سر دوو چاوی مجنوون
  دونیام ئو ڕۆژە ل ڕوون خاکی بر پی ئاشنا بم                           
                          ***  

  
  

  ڕوحکم  ڕووی خۆت بنون، تابکی کوشتی نازت بم؟
  ڕازت بماوب تکللوم بن، تا نمردووم ھدەمکت 

  جارک ب کڕەم بمدون، من فیدای دەنگ و ئاوازت بم
م ، غت نانبرۆی تۆ قیلی ئی بازت بمممزەدەی چاوەک  

  من ک ھات و قیبلم گۆڕی، یا خوا کافر ب ب حام                        
                                    ***  

  سد شا بم.. ر ھب یا نب، بندەی باتم بزەییت گ
  بم کتۆ خودا دم مشکن، من کوا ئاشقکی چا

  سرەکم فیدات عزیزم وەرە زیز مب ل سر دڵ
  بندی تۆی، د مای خۆت  ھتا مابمسرە پای

  ب کمندی تۆوە بمرم خۆشترە نوەک ڕەھا بم                              
                              ***  

  گوتم ئی شای دنوازان مانگ و ڕۆژن موشتری ڕووت
  پ ب داوی زولفی جادووت ،بازانی دی چاکی پاک

  ل غمی ویسالی ڕووی تۆ جگر و ھناوی من سووت
  تووخۆش بوو ئودەمی گوڵ پشکووت شکر دەباری ل یاق

  دەیگوت: تۆ گدا من شا بۆت نابم الدە لم وەفایی،                        
                                    ***  
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  ٤ ژمارە پنج خشتکیی
  ئی غارەتی ھۆش و خیەدم نرگسی کات

  ڕۆشنکری ئاونیی دڵ عکسی جمات
  حاشا مک قوربان ل کوژاوی خت و خات

  ئیسباتی شھیدیم ئوەتا پنجیی ئات
  دەستم ک نگیی بس بو گردەن خونم                       

                         ***  
  گری تۆوەک زولفی ڕەش و نرگسکی فیت

  سرمستم و سوداسرم و دەربدەری تۆ
  گر دین بووە گر دڵ بووە قوربان ب سری تۆ

  ئستاک ل سایی سری زولف و نزەری تۆ
  گردەم کچی زوننارم و میخان نشینم                        

  
                              ***  

  ڕۆژ عاریزی تۆ ئاگری بردام ھناوان
  شو پرچمی تۆ دووکی ئاوتم چاوان

  بند بندی دەروونم ھموو سووتاوە ل تاوان
  نام وەکوو نی دێ ل خمی ھق و داوان

  لو شوە وەرن گوێ بدەن شیوەن و شینم                          
                          ***  

  زولفت ک لسر عاریزی تۆ خۆش حرەکاتن
  گۆیا سحری جژن و شوی قدری براتن

  دایم دەگڕن تشنیی خونی شوھداتن
  ل تڕەف ڕۆموە ھاتن ،دوو سف ل فڕەنگی

  بردیان ب ئسیری دکی زار و حزینم                      
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                     ***  
  وەک کافرێ تینوو ب ب خونی سری ئیسالم

  وەک تورک ل دین وەربگڕێ مست و می ئاشام
  چاوت ب کمان مۆرەیی ئبرۆیی سی فام
  تیرکی وەگا سختی ل مۆرەی جگری دام

  تا ڕۆژی حشر ھر دەتک خون ل برینم                             
                   ***  

  
  

  چبکم وەکوو قومری ک نی ئاه و فوغانم!
وەکوو ناف نخو زوبانم پ ستی بد  

  ھر لحزە ب نازکی دەکا غارەتی گیانم 
  ڕادەبرێ ب بای عیشوە، دەی : سروی ڕەوانم

  دەنواڕێ ب تای زولفی، دەی ئاھوویی چینم                         
                          ***  

  سینم ھموو سووتاوە ل تاو ئاوری سینا
  دیدەم ھموو پ خون ل بر چشمیی مینا

  ئو دەردە وەفایی ک ل چاوی گوی ھنا
  موشکیل ک شفای ب ب ھزار بوو علی سینا

  جارکی مگر ب ب دی خۆمی ببینم !                       
                          ***  
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  ٥ ژمارە پنج خشتکیی
  

  گوکم بوو ل دونیادا شکۆفی باغی ڕەعنایی
می شرچداخی پ و بازاڕی ڕیسواییلن وام ل  

  وەکوو بولبول ب ڕوح و دڵ شو و ڕۆژ بووم سودایی
  عومری عزیزم چوو ل ڕی خندک ب خۆڕاییھموو 

  ب جارێ مای ورانم ئمیشم چوو ئویشم چوو!                                
                                 ***  

  ئمن وەک پرچمی گیانان، ئمن وەک نرگسی یارم
  ل الی خاو و سرگردان، ل الی مست و بیمارم

  بنانم ، کوا تکچوو سر و کارمب بگریم 
  دم دانا ل ڕی دلبر، ن دلبر بوو ن ددارم

  ب جارێ مای ورانم ئمیشم چوو ئویشم چوو!                               
                                 ***  

  گویکم بوو ل باغی دلبری دا ماھی کنعانی
  شقان مجنوون ب سووتانیابوو ل ڕزەی عم دک

  دی بردم فریوی دام با ماچی لوی مرجانی
  ئسیری ئیلتیفاتی سر زمانی بووم و نمزانی

  ب جارێ مای ورانم ئمیشم چوو ئویشم چوو                        
                        ***  

  ب ئاوی چاو و خونی دڵ، ب سعیی ڕوحی شرینم
 کم لتی دڵ غارەتی دینمغازاداو خست ئاف  

  ھتا چووم چاوەکانی ماچ بکم، تاوکی بی بینم
  ل دەستم چوو وەکوو دڵ، بوو ب مایی شیوەن و یبم

  ب جارێ مای ورانم ئمیشم چوو ئویشم چوو !                      
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                       ***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاھان بووموەفایی من شھنی قۆی چاوبازانی 
  ئسیری دەستی گوڵ دەم، سرو با، ماھروویان بووم

  گھ بولبول، گھ تووتی، گھ مورغی غزەلخوان بووم
  ب ھومدی عزیزک ــ دوور ل چاوم ــ پیری کنعان بووم

  ب جارێ مای ورانم ئمیشم چوو ئویشم چوو!                                
                                ***  

  خوداوەندا ! خوداوەندا ! پشیمانم، پشیمانم
  ب کاری ئاخیرەت نایم عجب ئالوودە دامانم

  ب باری معسییت شرمندەم و چاو پ ل گریانم
  ن دینم بوو ن دونیا، گر نکشی خت ب دیوانم

  ب جارێ مای ورانم ئمیشم چوو ئویشم چوو!                        
                         ***  
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  ٦ ژمارە پنج خشتکیی
  

  ڕۆژی ترەب و کیف و دەمی جۆی و کنارە
یی جوانو دەستکوە ب نیشان ری بۆتپ  

وەتانرمی قتووە گتوند گ مدەستی ب  
م بارە گرانوێ یاڕەبی بکوکی نن  

                             ھانعوزر و ب بب جۆ دەکوت گیانی من  
                              ***  

  پروان سفت سووختیی شوقی چراغم
  وەک بولبولی شیدا ھموو سووتاوە دەماخم

  دپ ل غم و داغی جمای گو باغم
ساغمرگسی وەک نست و نری مخمووری پم  

                          ھانعوزر و ب بب جۆ دەکوت گیانی من  
                              ***  

نژری زولفان دەھندە سخ ب ر کدلب  
نر دەشکنبتی عر، قیمکبازاڕی ش  

نڕووندا دەڕژ ماندوو بووە ئارەق ب  
  ڕووشندە ب گووێ گوڵ و نسرینبرگی 

                        ھانعوزر و ب بب جۆ دەکوت گیانی من  
                          ***  

ئبکی دەری بجیلوە و ڕەوشی ک ک و شوخ  
  مانگ سورەت و گردن سحری ب، پرچی شو و 

ری بجچاوی ڕەش و زاری گوڵ و زولفی ق  
  ڕەنگی پری ب وانئو دلبرە بو ڕەنگی ج

                      ھانعوزر و ب بب جۆ دەکوت گیانی من  
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                        ***  
  ھر لحزە ل خندەی دەمی وەک  ھوققیی یاقووت

  ، گوڵ دەڕژا، خونچ دەپشکووتشکر دەوری
  سرتا ب قدەم ڕوحی وەفایی ل غمان سووت

  عالمی الھووتگییی دەنای دی زاری 
                               ھانعوزر و ب بب جۆ دەکوت گیانی من  

                                 ***  
  
  

  ٧پنج خشتکیی ژمارە 
  

  سوتانی ھموو سرو قدان ، ماھی حساری
  چاوی ک غزان، دەگرن شری شکاری

  یھتکی ریازی چمن و بایی بھار بۆ
  سر غونچیی زاری خستییزولفی ک ھوا 

  کی گوڵ و ناف دەباریدھر لحزە ل خن                       
                        ***  

  سنی بۆتی ما داوگوڵ ھات دەرێ الفی ل ح
  لرزی قدی برزی ل ڕقان زولفی ب با دا

  عترکی ل دەم پرچم و ئگریج ب با دا
  تن و ھیندی ب شاباشی سبا داچین و خو

  بووە موشکی تتاریک  یکسر ھموو علم                          
                            ***  

  کری دەقیقیزاری ک وەک ف و لعل و شکر
قیقڕگاری عزە پرکو مئ ی نییشوبھ  

وەک ڕاحی ڕەحیق بو لر ئس بزە لو سئ  
  جوھرە، جوھر خت، خت موشکی عبیقھر 

  غوبارییاقووتی گوم نخش ل گڵ ختتی                           
                            ***  

  ناکانی بدەخشبۆ ھتکی ڕیازی خوتن و 
  وەک لشکری ھیند و حبشن، گرمی تماشان

  تکڵ بوون زەڕرە و خورشیدی درەخشان
  یی ب شان ل سر شانی پرشانیا زولف

  وا دن و دەچن ھر دوو ل سر زار و عوزاری                      
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                      ***  
  پرچم حبشی زادە، فڕەنگی بوت ـ ی زیبام

  گوئندام یسرھقیی شۆخانی پریچیھر
  پم گوت چیی ئم نوخت ل نو دوو لب و یک جام

  ئوە نوکتک ب دوو لوی شکرخام یوومفر
  تا ماچی نکی ناگی سر حیکمتی باری                      

                      ***  
  
  

  نی دابایی سحری ھات و دڵ و ڕوحی م
  و خوتنی دا وعتری گوڵ و گوزاری ختا

  یان دەستی ل دوگمی وەرەقی پیرەھنی دا
  گوی جننت شکنی دایکسر ھموو عالم 

  باغی سمن و یاسمن و سو و ھناری                        
                           ***  

زەر بھلی نئ دەب وەفایی ک رموویف  
ر بحنفاسی سمدەمی ئوەتا ھئاشق ئ  

  شکی ھموو خوناوی جگر بوسوی سر
  ر ببۆ توفی ڕیازی حرەمی قیبل ل ب

  ئو سعی سفای عومرە ئگر ئاشقی یاری                      
                         ***  

مازاری جیی گوشکوفتیی ندەم خونچ  
  سی کاگئبرۆ چیی میحرابی دوعای نر

  وەنی نوڕەسی باخی خت و خاەقد نار
ر و ماراتی ستڕوانین خ رگس بن  

  یکسر ھموو عالم ک بووە میشکی تتاری                        
                         ***  

  من ئاشقی رووتم وەکوو پروان وەفایی
  ماری نیگاھم ب غزاالنی ختایییب

  تۆبی و سری خۆت ئی گوی سرپنج خناوی
  چیت دیوە ختا ممخرە زیندانی جودایی

  بنون ویسالت ک ل سر وەعدەیی پاری                         
                           ***  
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  ٨پنج خشتکیی ژمارە 
  

سشی دەڕشیرین ت  
  

 دادا مزهنووکی غه یی دڵ، بهتایکی ڕیشه
 ندی ماھی الداما برد ڕووبهستکی بۆ سهده

 با داسهم ده تری بهیان بوو، عهی گوی عهنافه
 باریک و لووس و ناسک، دوو زولفی خاوی بادا

 !ڕسشی دهال دا، شیرین ته ک شاخی گوڵ بهوه                     
 ردیش چرخک قوتبی پوە گه شی بهنووکی ته

 نوه وتهرخی کهچه داوی که ڕڕه" بوو بهجهمه"
 وهوسی زندی قهبه ستی کشا کهک "زوھره" دهوه
 پوه ماھی داگرت سابت کرا به سترهئه

  !ڕسشی ده، شیرین تهڕوهڕوو به ق بهئاره                             
 نینی زاریپکه قی ڕشت لهبانی ئارهله
 باریگوڵ بوو، گووی ل ده خونچه نده،خه به

 یاری ر دوو چاوی من بهرموو بۆ سهوتم: بفه
 لسم و سحر کاریمن ببینن، ته چاوی به

  !ڕسشی دهرووی جۆیبارێ، شیرین تهسه له                    
 تاداریی به دولبه ستی برد و ھنای بهده که
 ڕانی سافی دادا رخی خست و گای بهچهوه
 تتی ئیستیوا"دا"خه یی ڕۆژ بهنجهیان بوو پهعه
 مادانو سهب" له هننگووت"زهسوبحی سادق ئه به

  !ڕسشی ده"ماسیوا"دا، شیرین ته ت لهحیه                       
  ک کوت چرخ و بازی تشی ب ڕانی لووسی



153 
 

  دەکوت پایبووسی دوو زولفی ئابنووسی
  زەنب ل مانگ شو دا دەھات چاپلووسی

  ل سر بیازی گردەن ب ختتی خۆشی نووسی
                        سشی دەڕپایبووسی، شیرین ت ماھتاب  

  یخی کراسی الچوو پشکووت ب ھر دوو لوان
  گوڵ و شکر دەباری ل کووچی باغی سوان

  زولفی پخشان بوو کومی وەدەرکوت ل نویان
  شمس و قمر ھتن دونک نوژی شوان

  یی کوت کوان، شیرین تشی دەڕسوەفا                           
  ک کوت چرخ و گردیش تشی ب دەستی ڕەنگین

  ھودای ل لو و دەم دا خورشیدی سین نسرین
  شیرینخزەیبی  کفی  سمای ب زەوزەنب دا

  گرتی ختی مداران شفق ب عقدی پروین
                                سشی دەڕبۆ دڵ و دین، شیرین ت کسیحر  

 تایهیی خهنافه چین کرد، که دوو زولفی چین به
 ناری دگوشایه، ھه دام دەستیمکی دوو مه

 وایه شئهوق و نهشه رخی پدا کهچه ندهخه به
 ایهور ھهسه ما لهپی نشان دام، سه نوکته به

  !ڕسشی ده، شیرین تهوایه موو ئیشاڕهھه                           
 ر عیزار و زاریسه زولفی الدا، له عیشوه به

 ھاریوری بهی ترازا، بزووت ھهخهی یهدوگمه
 باری وشهنهردا، گوڵ و وهیانی بهو بهشه که
 ناریعاشقان دا، باخی گوڵ و ھه ی بهسه

  !ڕسشی دهئینتیزاری، شیرین ته دونیا به                     
  زوی داڕژاوه له قوتووی لوئالییانه

  ڵ کاوهھهھدی شه ت، لهحیکمه له بهبالهله
 واقی ت تزاوەتی ڕۆژ، ڕهزاکهر نهبه له
 درزی داوه خۆوه رزی لهرزی درزی دهته به

 !ڕسشی دهیان کراوه، شیرین تهی عهمه به                   
 چین دا تای بهموو خهر ڕوو، ھهسهوتهزولفی که که
 روی نازنین داسه ی بهرامی تاووسانهخه

 مین داباخی یاسه به یانییی بهسپده
 نین داپکه می لهقا بوو، دهیی پ بهنافه

  !ڕسشی دهین دا، شیرین تهد تی لهد ئافهسه                     
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 ڕستی بوو کهشی نهتی دڵ ، تهراحهشیفای جه
 ڕی خاوی خۆی بوو، پاوپە ب دەستیستپهشه
 ستیبه داوی حیلله ، بهبووق شهللهتیوی کهھه
 ستیگه لوی خونچه تاوی ھاتوچۆ دا، به له

  ڕسشی دهست، شیرین تهقه ڕۆح و دڵ به به                      
  
  
  

 یانهدا عهنافه له ییی چینزالهسمی غه
 یانهیی بهودا سپدهشهنیوه ی لهده
 مکی قووتی گیانهمی گوڵ، دوو مهدی گوڵ و دهقه
 یی گونهدا شکۆفهمینباخی یاسه له

  !ڕسشی ده، شیرین تهزانهھاری ب خهبه                      
 زو حوباب و ز ستا لهوا ھه شکۆفه

 روونی پ کرابشت، دهھهری بهوسهکه له
 تیف و ناسک، بلوری خودنوما بخ و له

 نیوی درزی داب رزی، لهجورمی نووکی ده به
  !ڕسشی دهن تهروی وا ب! شیریسه دیاره                         

 ق بووڕگوڵ ب خونچه سۆسن له داو و دڵ کهبه 
 ق بوورهق وهره، گوی وهماوهھاتوچۆی سه به
 ق بووشه قایق کهق بوو، شهقایقکی شهشه
 ق بووەرعرخۆشی سه قی عورووقی کهعاره به

  ڕسشی دهق بوو، شیرین تهحهی چ موستهمه به                      
  شوێ ل بیرەخو دا جمای ویم ب دڵ دی

  دوو چاوی مست و کایم وەکوو غزالی س دی
  ئگرچی نوبھارم ب ڕەنگی باغی گوڵ دی

  ھناری نوڕەسی ویم شکاو و سیس و ب دی
                        سشی دەڕدی، شیرین ت خاک و گ م بگو  

 ماوی؟ت نهخاڵ و خه مامم! بهوتم: چبوو نه
 ھار و سونبول بو و تکشکاویکوو بهوه

 !گوڵ، گووی، شکۆفهوتی: گوی سگ بووه
 ماوییی سه، ستارهماوهکرتشی سه به

 !ڕسشی دهرچوو چاو و ڕاوی، شیرین تهسهبه                        
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 خاو و دڵ بوه فایی" کهنعی "وهن مهکهمه
  ماوهبۆی نه ، دکهستی نازیمه رکهسه
 داوی زولفی داوه داو و دڵ، دی خۆی به به

 ری دراوهفتوای سه سته،ده قی بهدم حه
 !ڕسشی دهشیرین ته چاوه،زاله ک ئم غه                      

  
  
  
  


