
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 ئەزازيل

 نەجەفی شاهین

 

 

 

 

 

 

 جەمال سەليم :فارسییەوە لە

 من دیدی كلتووریی ڕیماڵپه له فیجهنه شاهین ڕاویپه به تتایبه

 حمانبدولڕهعه ساڤان  :ڕاوپه رشتیاریرپهسه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 له كهیهجهله به .غروورهمه و تووڕه الدێیی، مگین،غه خۆم كوه ’’زازیلئه’‘
 .كردبانگده ناوه وبه منی وهمنداڵییه له رهه كه دایكم؛ بۆنی

 

 

 شاهین نەجەفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پێشەکی

 

  بووم دوايينيان من

  دا، دڕكى كە بوو درەخت دايكيشم و چاند منى باوكم

  و دا بەفیڕۆی قورئان تەمەنم ساڵى پازده

   .گيانم پەتاى به بوو دەركەم، لێ سەرى كە ئەوەى بێ شيعريش

  بوو من بێهێزیی دەركەوتەى شيعر

  هەستيارى و بێتوانايى بەينى و سەين

  ە''ئەنزەلييەو له سيزيف''

 

 غەريبيدا، لە تێكشكاو شاعيرێكى ساڵەها

  بووم پەلكێشبوونەوە چاوەڕوانیى بەدەم

  بوو، ماڵەوە كونتێكراوى بنميچى هيوا و بوون شەو ڕۆژەكان

   .پەناگە دوا شيعريش

  شيعرمدا لە بڕى سەر خوام ساڵى، بيست له

  بێت من هيى تاوەكو

  بێت نزيكتر ملم شادەمارى له تا

  كردەوە تاقی پەيكەرگەلێكدا له ئەوم ئەوسا

  .داو كەوتمه خود، له ڕاكردن له و زووڕاكەرە و پەنهان كە ئەو

  پەيڤەكان، كردنەوەىپووچ له بوو دايك وێناى كە ژن و دەهات لێ ژنى بۆنى كە خودا

  بوو وجوود ئەمنيەتى و ئەمن وجوودى كە ژن

  بووك بە دەبوو خوشكەكانم جلوبەرگى ناو لە كە ژن

  ا''خود بە بوو پەيڤيش بوو، پەيڤ سەرەتا*''



 

 

  دەمرم ناويدا لە و دەدەم هەناسە لەگەڵى و دەزێت وشە

  وێوەتريش بگره و چركەسات دواى بە دوا و بوو هەناسه خوا

  !با لێى، تێپەڕين بەاڵم نەدەبرا، شك لێى ڕەهابوون

  دواهاتنەوە بەرەو لە داهاتوويەكە خودا

  چەفتوچڵ پيرەپياوێكى

  شان، لەسەر تفەنگێك و گورگ پێستى له عەبايەك بە

  شيعرمدا له ژنێكە جاربەجار هەنووكەيش

  دايكم چاوەكانى وەكو

 .دەوێت خۆشم كە كچێك

    دەخولێمەوە خۆمدا غەريبیى دەورى بە كە ەمداجەست له ڕەسەن ئاژەڵێكى

  .عەشق فەتواى ملكەچى بە ببن غەريزەم هەناوى بەشى بە بەش تا

  نايناسمەوە، كە بچووك وەها جاريش هەندێك

  ڕابردوو، داڕشتنەوەى بەدەم منيش و داهاتووه خاوەن خۆى

  .دەكەم وێناى ئايندەدا يادگەى له و وێڵم نيشانەكانيدا دواى بە

  ‘‘تموتوا أن قبل موتوا’’ 

 

  زامدارم، و تواوە گەرووى له شيعر

   هەستەكانم كۆڵى بەسەر و نييه ئاوەز له خەتا

   بووە جێگير بەسااڵچوو زارۆيەكى

  كردووە، گير پاشكەسەرمدا له ددانى

  پێكەنين قاقاى له شاگەشكە و دەمژێت خوێنم

  ە،دەگەڕێمەو و دەمرم شادمانى بە و دەيگرێت موچڕك



 

  بەخشيم پێ بوێریى بوو ئەو هەر

  .بكەم بەش تر يەكێكى دەگەڵ ڕەشنووسەكانم تاوەكو

 

  دەتخوێندەوە ڕوخسارەكانەوە ڕێى لە جاریش هەر

  ...و گوێگرم ڕووخسارى بەسەر پڕيشكێكه وشه كام كە

   بوەشێنێت، جووت لەگەڵيدا

  .دەديت انمژنەك و هەڵدەدايەوە پەردەم دەريا كەنار له كە ئەوەم هەر من

  دەگەن، تێربوون به كە چاوەكانى و ڕادەوەستێت بەرانبەرم له ڕووتى بە گوێگرەكەم

  ...واوەيال و پەيڤەكان نەمريى جەژنى و ئەزازيل* ئايەتەكانى

 

  و دەمڕفێنێت لێوارەكان له بايش و دەنووسم و دەنێم چنگ له چنگ

 دەمدوورێتەوە دەريا كەناراوەكانى به هەمديس

  .ئەوە ناگەىپە شيعر

  گورگ، دەبێته و دەدزێت خواردن هێشتانێكە و ديكەيانە يەكێكى كە منداڵه ئەو

  گريان؟ پڕمەى بەر بداته تۆ لەگەڵ تا نەماوە كەس هيچ خەڵوەتتدا له

  دەكەن، بزه هاروهاج پەڵەى چەپت الى ڕاستى دەستى نينۆكى له

  !هەڵنەستاوە؟ خۆى جێى لە وشكا كە نەيدەزانى، تۆ دانيشتنى شێوەى له مەگەر لەگەن

  گەروودا، ناو ئێسكى له و ماسى دەبێتە و قوڕگ ناو دەپرژێته ئەنگوستيله قامكى

  .ئاواز بە دەبێت و ڕادەكات هەناسەئاسا

 

  بووم دوايينيان من

  و بوو من بۆ زەویيەكەى نە و چاند منى كە تر ئيرادەيەكى شكستخواردووى



 

 و شار ناسراوەكانى شێته نه هەروەها يەكانى،خاكي كۆاڵنه سەرگەردانى ڕۆحى نه
 سێبەرى

 ميناى* و مەهناز و شاناز  و ديار سۆزانيیەكانى و گەڕەك ڕەهايەكانى ئەسپە
  ئيمام بوولوارى

  سووتانەكەى و دەريا قەراغ و ساز و زنجير بێ پانتۆڵى ميناى

  .تۆ دەستى له ئاى

 

  نیوەڕۆیان بڵندی فیزێکی بە دواناوەندی کچێکی وەكو عەشق کە

 چاوەڕوان ماتۆڕسوارانی بەردەم لە 

  پیسوپۆخڵەکانی گەڕەکە ناو لە خەنجەرلەخۆدان سەمای

 .کەمین نێو دەبەنگى كەلـلەپياوانى

  و ئاشکرا ماچومووچەکانی پاسی مینی عەشق

 تارانی، و ڕەشتی کچەكانی القونى و دەریا قەراغ له کارکردنی

 و گەورە بازوویەکی خاوەن و تێستۆستێرۆن* دزێكى دڵ و دەشتەكى پێکەنینی عەشق

 .شەرمن جووتڕانی

 

 کوشتن، شەوی لە كەيفخۆش کچانی و زەهرا فاتیمەی ئاشی عاشقی کە من ئاى

 ناچاري هەوێنكراوى ئارەقەى و شەو و جادەكان عاشقى

  .ڕەشماڵنشين ڕاوچيى سمبێڵێكى سەگ

 

  لێڵەکان، هەورە دەبڕییە چاوم و بووم ئاسوودە

 مانایەك دوای بە گەڕان بۆ

  .بمێنمەوە زیندوويى بە زیاتر کەمێك تا

 



 

 بەرتیلوەرگر، مشەخۆرەکانى پۆلیسە و پیرێژن و تورکیا تەقسیمی تاریکەکانی قاوەخانه

 بووم ناشوێن خەڵكى من

  بگرم باڵ تاوەکو ساختە شوناسێکی بوونم تەواوی

 بووم من داهاتوویش بوو، داهاتوو مەسەلەکە

 مار، ددانی پەرەسەندنی شەیهاوکێ قبووڵكردنى

 ئاو داهاتووتەوە دوای بە کە كەسێك بۆ شەهوەت و ئازارهێن فڕێدانى توێکڵ
 .دەپرژێنێت

 

 نەهات من پیری بەرەو کەسێك

  بێتاوان چاوی چەندين پشتتێکردنم بۆ لێ

 هەڵدەهاتم و دەترازام هۆيانەوە بە شەو هەر و دەڕوانی چاڵیان لە

  مەنجيل* ترسى هۆى بە تا چرپاکەم، ژێر لە بوو سێ ژێ* بڵێى وەك تۆقين و ترس

  .هاوڕێيەكانى كاوڵگەى ژێر لە بم برايەك بوومەلەرزەدا، ناو لە

 .دەكرد فيچقەى خوێن و هەڵدەدڕى ئێمەى هەبوايه، دەوى ئەگەر شيعر

 

   ئەمە، ئيتر نييه بيرەوەرى

  ڕابردوودا، خەراباتى له خەونەكانه و خەياڵ كرچوكۆڵەكانى دێڕه  هەراوزەناى

  نەبێت كوێر داهاتوو تاوەكو

  بمخوێنيتەوە تاكو

  بتخوێنمەوە من تا

  .بمرم ئاگاييەوە به و بخوێنم بيبات، خەو تاوەكو

 

 سەرەتاى بەشى بۆ كينايەيه ياخود ئاماژە :خودا بە بوو پەيڤيش بوو، پەيڤ سەرەتا*
 .يوحەنا ئينجيلى



 

 و شەيتان زۆر منداڵێكى ماناى بە لێرەدا مبەاڵ .(عیزازيل) ئيبليسه نازناوى :ئەزازيل*
  .دايكييەوە اليەن لە كراوە بانگ ناوە بەو منداڵييەوە لە شاعير خودى كە دێت، هاروهاج

 .ئێران له گەڕەكێكه ناوى :ئيمام بوولوارى*

  .دەجووڵێنێت نێرينەدا له سێكسى حەزى كە هۆرمۆنەيه ئەو :تێستۆستێرۆن *

  .G-3 ناوى بە نيهئەڵما چەكێكى جۆره :سێ ژێ*

  .كوردستان ڕۆژهەاڵتى له گەيالن پارێزگاى دەكەوێته كە ناوچەيەكە ناوى :مەنجيل*

 

 

 

 

 يەكەم شيعرى

 ئاژاوە گەڕەكى

 

  ئاژاوەم گەڕەكى نيشتەجێى من

  و دەدا گرێ ناوقەديانەوە به چارۆك ژنان كە لەوێ

  دەكرد، ڕاو بۆقيان و دەخەوتن قوڕدا ناو لە منداڵەكانمان

  .دەدايەوە كرێ بە خوشكەكەى لەگەڵ خانووەكەى هاوێنان كە سێنیشح

  سەوزيش، و قەبە خەمەگڕووى بڕين، سەر زۆرم مارى تابڵێى من

  دەدزى، ماڵەكان له ميوەم ئەوەنده و تێبەردەدان گڕ كە مێروولەكانیشم

  .ببێت ئيسحاڵ منداڵيمان تاوەكو

  بوو دزى بنێشتى بەختەوەرى

  بوو دزى پارەى بە لەفە

  بوو ژيان دزى



 

  بوو ڕاكردن ژيان

  بوو هاوگەڕەكمان دراكواليش*

  بزر كێشى كيلۆ پەنجا و سووتاو ڕوخسارێكى بە

  !نەبوونييەوە خەفەتى هۆى بە كونتێبوو دەستەكانى و هاوبەش سرنجەكانى جلى ناو لە

  دەريا قەراغ له لەوێ هەر و دەداين پێ جگەرەى كە ئەو

  .دز نەبێته تاوەكو بەردا خۆى جەستەى لە گڕى تێكشكاوەكە، هڕووسيي پاپۆڕه پاڵ لە

 

  ئاژاوەم گەڕەكى نيشتەجێى من

  شەرمەزار و تەنیا بە بوو مارێك نەوت دوورودرێژەكانى ڕيزه كە لەوێ

  و بوو مەیفرۆش كە فەرزادیش شەكر، تاڵى سەڕەكانى

  !دامەزرا لەوێ هەر كە ڕۆيشت، زيندان بۆ ئەوەنده

 

  بگرە ماسى مەيدا هل ڕاوچى ئەى

  ...دەكرد دوعاى

  ئەمشەو نەبێت سەرخۆش دەريا

  ميهرەبان و تووڕە دەرياى

  باوك دەرياى

  باوك بێ خاڤيارى* دەرياى

  ...و ئازاد پاسەوانانى و خاڤيار هۆى بە گولـلەپێكراو به بێباوكەكانى دەرياى

  !باوك؟ بێ ئەى زۆره بە خۆ، نييه زۆر بە

 

  برايەكانيشم و خوشك تەواوى بگرە و كوشت ێمەىئ له زۆرێك كە ئەو

  دەترسام لێى و دەويست خۆشم كە منيش تەنانەت



 

  دەهۆنييەوە، بۆى شيعرم كە منێك

  بكوژى؟ مەسعود تاوەكو

  دەكرد؟ گەرم دەريايەكەى ئاگر به شەويش و ئاو لە دەيدا بەرەبەيان مەسعودەى ئەو

  و شومال ناسكى لێو يژانىك السمتيى وەكو نيگاكەى كەپوورى* كە ئەوەى

  بوو؟ نۆشين و باوەش هەڵماوى ناو بۆ لووربوونەوەى

 قامكى، چەند فەريبورزەكانى و فەالفل و دەرچوو نۆته له سازەكانیشی

  .السالم علیه قائم* جادەى

 

  ساڵ دوو به بوو گيتارەكەم

  دايكم لەهجەى له ئاكۆردگەلێك* به

  دەگەڕا دوامدا بە كۆاڵنەكان له مەريەم كە دەمەیش ئەو

  بم، جۆلجۆتا* بەسەر سبەينێ پێدەچێ چونكه بوو، هيوابڕ دڵخۆشييەكەى

  .دەيچرپاند برايەكەم گوێى بە جەنگدا لە و بوو بەر لە ئايەتێكى چەند كە مەريەم

  ميهرەبانت، و پڕ سمێڵى و هەڵۆييه شێوە لووته بەو مەهدى ئاى

  !بەزۆك زاىڕە مەهدى دەكات، ڕێ دەماريدا ناو لە پريشك

  سينەلەپێش

  و قەناسن تيشكى چاوەكانى سەوزيى

  .بڕيون سەر بەعسیى چەندين دەستانە ئەم دەزانێت خودا

  مەهدى؟ بڵێ پێمان

  هاوڕێيەكەت، خوێنى فيچقەى بگرى بەرگە كە زيندوو، شەهيدى بوويته چۆن بڵێ

  بێت، خوشكيشت خوازبێنیى كە هاوڕێيەى ئەو تايبەتى بە

  بدەى؟ ەرامەتىك له مشت كە

  بگرێت، خۆيدا بە دان ئەويش و بدەيت لێ مشتیشی



 

  .بمرێت شەڕدا بەرەى لە تۆ پاڵ لە هەر تا

  پێت ژێر كەوته سەر

  بەپەرۆشانه و ڕۆشن چاوە ئەو

  ...مورادى ڕەزاى چاوەكانى

 

  ئاژاوەم گەڕەكى نيشتەجێى من

  .بكەم ڕزگار خۆم تەنها كە دەزانم مەلەوانى ئەوەندە هەر

  ئاوەكە ناو دايه فڕێ منى ئەو هەر

  عەباس مامه

  بێت مەتر دوو پێدەچوو

  قووڵ دەستى جووت و پۆاڵيين شانوملى به

  ...تێرئاو ژنەكانيشى و دەكرد زيناى ئاو لەگەڵ

  تۆقێنەر ئاژەاڵنى شەویلگەى وەكو لێوەكانیشی

  ئاسمان له هەور چون دەكێشا پێيدا وەها دەيكێشا، ئاودا به

  بوو دەريا شكستى دەرخەرى

  تارانى ژنانى تامەزرۆى عەباسى

  شتومەك له پڕ دەست هەميشه عەباسى

  دەريا دڵى غەواسى عەباسى

  عەباس بەتاڵن كەپسوولەكانت

  عەباس بوو پەلەقاژەى گەروويدا، اليەكى بە

  بوون ڕووشاو دەستى دوو ئەو بۆ هەبووە ئەگەر نەبوو، دەستێك

  عەباس

  عەباس



 

  عەباس

  .مرد تا خواردەوە ئاوى ئەوەنده و نەما بەردا بە ۆحىڕ كە

 

  .كراوە لێوە باسى دراكوالدا كتێبى له كە خوێنمژ، ياخود دراكوال ئەفسانەى :دراكوال*

 مازەندەران و گەيالن ناوچەى له خواردن، بۆ شياوە كە ماسى له جۆرێكه :كەپوور*
  .دەكرێت ڕاو

 سەردەم ئيمامى به كە شيعەكانه، ازدەيەمىدو ئيمامى نازناوى :السالم علیه قائم*
  .دەيشوبهێنن

 لەوێ مەسيحيان عيساى ڕۆمييەكان كە گردەيه ئەو ناوى خاچگە، گۆلگۆتا، :جۆلجۆتا*
  .دا خاچ له

  .بەرزە نرخەكەيان كە ماسى، سەگ توخمى و گەرا كاڤيار، :خاڤيار*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دووەم شيعرى

 مردووم پۆليسێكى كوڕى من

 

  دمر پياو

  بوو دايك لە ژن

  .بوو ون

  سووتاند بەرماڵەكەى خەودا لە دايكم

  بوو هاوبەش خانووەكەمان

  هەبوو، ئەسڵيان تۆپێكى خانەخوێ منداڵەكانى حەوشەكە لەوبەرى

  ناشت چەقۆيەكم ماڵەكەمان، حەوشەى پيرەكەى هەنجيرە درەختى ژێر لە من

  بم گەورە ڕۆژێك بەڵكو تا

  مبكوژ پێ خانەخوێيەكەى

  بكوژم كارەبا فەرمانبەرى

  بكوژم پۆليسەكە

  نەكات، ئيش هێنده كە بكوژم خوشكەكەم

  .بەرنەكەوێت لێدانى برايەكەم دەستى بە چيدى تا

  !بم خۆم پايسكلەكەى ميراتگرى و بكوژم ئەمير تاوەكو

 

  مردووم كەلـلەپياوێكى زارۆى من

  ڕاوەستابووم پێيەكانيان ژێر لە كە

  ووب كون بنميچەكە

  ڕشت، بۆمان فرمێسكى خوا

  ناشت، من چەقۆيەكەى كەنار لە چارۆكەكەى و ڕۆيشت حەوشەكە بەرەو دايكم



 

  مرد گەڕەك بەقاڵى

  .بووم خۆشحاڵ چەنده منیش

  دەهات لێ بنهەنگڵيان تامى بەرەبەيانمان پەنيرى

  !قەرز تمەن، سەد تەورێز پەنيرى

  بوو موتڵەق رييەكىدادپەروە و زاڵ نەزمێكى بە قوتابخانه لەفەى

  .بيدزیایە دەبێ نەيبا كە ئەوەى

  مامۆستا كوڕى محەمەد

  كرێكارەكە كوڕى نۆژاد

  .دەربدات خوێن تا دەكات، داركاریى ئەوەندە دەيگوت

 

  !كاكە تەمەنمه ساڵ شازده تەنها و مردووم پۆليسێكى كوڕى من

  بوو ڕاوكەر بەڕێوەبەرەكەمان

  ناوە، بەم تەواو هەر

  يەزيد چەشنى له چاو دوو و پانوپۆڕ دەستى دوو بە

  .نەدەگەيشت ڕوخسارم بە دەستەكانى كە بەرز ئەوەنده

  بم گەورە تا بكە چاوەڕێ كاكە وت پێم

  پێكەنيى

  تێيسرەواند ديسان

  هەڵوەرى پێكەنينم منيش

  دەگريێم، كە وابوو پێي ئەو

  بگرێت، ئارام تا مامەوە بچووكى بە

  .بووەوە كسوو تا دا لێمی هێنده

 



 

  مردووم پۆليسێكى وەچەى من

  ببێت، گەورە زوو دەيويست كە

  و گريان پڕمەى بەر نەداته دايكم چيديكە تا

  !كوشت منى مناڵه ئەم خوايه ئەى نەقيژێنێت؛ بەسەرمدا

  چما

  چما

  چما

  گيان دايه منداڵم كە من

  چييه؟ خانەخوێ نازانم خۆ من

  دەدات مانلێ ڕۆژ هەموو بەڕێوەبەرەكە بۆچى

  قەرزە بە ڕۆن بۆچى

  قەرزە بە پەنير

  قەرزە بە برنج

  .نييه هەرگيز كە پايسكليش

  !مرۆڤ؟ ئازادیى نەك و كابانێتییە خەونت هەموو چما تۆیش

  نیيت؟ ڕووەكى تۆ چما

  پێكەنيى

  گوڵگوڵييەكەى جوانه لەچكە چەشنى بە

  دەبوورامەوە، كە پێكەنينەكانى هۆى بە

  .دەيبينێت خودا و گەورەيە گوناحێكى پێكەنين بڵێى وەك اشەرميد ناو لە

  دەگريێم من

  ئێستايش تا دەگريێم و پێدەكەنم

  بكە بڕوا



 

  .بكە بڕوا

 

  گرت، زەويیان دەستەكانى و هەڵسايەوە كۆرپەكە

   دەگەزێت مەمكەكەت

  !دنيايەكە هەردوو نەفرەتى بكاتەوە پووچەڵ تا هاتووە ئەمە

  ن،ترس هێماى چاوەكانى

  گەمە بۆ هەر هەڵدڕينێك و مژين و بەزين دروشمى

  دەكەن كوێر چاوانه ئەم

  دەخەنەوە، دوور

  !بەچكه؟ ئەى نيیت مرۆڤ زادەى تۆ مەگەر

 

  



 

 سێيەم شيعرى

 ڕەزا

 

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  بێت گۆڕەكەت كێلى كە شيعرەوە، بە

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  نيگاكەت قووڵى هەڵۆى

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  زوانت سەر زارى و زەوى هەراوزەناى

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

   سەهۆڵبەنده فرمێسكەكانى لە كەسەرهێن سێبەرێكى كە

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  سەيرت و ئاشكرا و بێڕەحم زمانزبرى مەزڵوومى شەستيرى



 

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  بوويت هۆكارى و دەرخواردام ژەهرت

   كراين بانگ مەرگ بەرەو كە

  ئاخ

  اڕەز

  ڕەزا

  ڕەزا

  ماسييەكان دەوى ناو پەالماردراوانەى ئەسپه ئەو

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  تاريكييەكان دڵى ناو لە دەنگ دڵۆپەكانى

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  نەبوو؟ بوو؟ خەڵق لەپێناو تۆ ڕازيبوونى هۆكارى كە ڕەزا ئاخ

 نين پاڕانەوە گۆڕەكانى گڵكۆى ئيتر تۆ نەبوونى و بوون

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  خۆزستان له سكپڕ تفەنگێكى بە



 

  ڕەزا

  ڕەزا

  ڕەزا

  بگرێت بەر دەبێ خاك كە تۆ، له دەزێت ڕەزا

  هەستێت الفاو بە نیيه دوور ئاو، كە تۆ له

  دەوردراوى، دنيادا گيانى و ڕۆح به ئاگر وەك تۆ

  .غروور ڕەشماڵەكانى خێڵى ڕۆشنبينى پياوى ئەى به پەلكێش

 

  



 

 چوارەم شيعرى

 ەبڕ يا

 

  تب به لهبم أبي يدا تبت*

  تۆ ناوەكانى ناو لە

  بسووتێم گڕوتينتدا لە دەستپێك له هەر

  من هاوارەكانى

  من؟ كوێى له تينوتاو

  حەب و حوب* بۆ بترپێم

  !تۆ پەيامەكانى

  کسب؟ ما ...تۆيت من سەروەتى كە كەلەشم تۆ بێ

  بكەم چى من تنۆك بە تنۆك هەر

    شەو چاوەكانى ناو لە ەبمەوەد پووچ كە تنۆكێك هەر بە

  من خوداى لەگەڵ تينوتاو

  عصب دەدەم دەمارم له

   سوێر پێكەنينەكانى غەم

  لهب؟ لەناو بمرم تۆ لەپێناو دەبێ من كەى بە تا

  من العالمینى رب ئەى

  من لێوەكانى لەسەر لێوانلێو ئەى

  ...و العالمین ..لب يا

  الله اال الظلمات من له و علیه له یا

  يار يااا

  ياررر



 

  يار يااا

 

  تۆ؟ بەبێ من بڕۆم كوێ بۆ دەبێ ڕێگە بێ

    دواهاتنەوە بەرەو ...قاقاوە بە

   بڵێ؛ بۆمان پاشەڕۆژەوە له ئاوێنه ئەى

  منداڵەكان تەرمى و كپييه دەنگى تەنها

  صمد کاذب هـۆ

  البلد غاصب هـۆ

  دەبەم پێ ئيرەييت هيچەوە بەديهاتنى لەپێناو هەر ئەى تۆ، بە

 

  من جەگەرخوارى هندى* ئەى تۆ بۆ كڕنووش

  مەرگم مەيسەرى تێسرەواندن

  بڕۆ گوماناوييەكانەوە ڕێگە له گومان بەبێ و بكە گومان

  تۆم زارى ناو لە هەمزە* من

  سەرم سينە بە سينه من

  دەبەم و دەبڕم

  .ناخۆشەكان خەونه له ڕادەچڵەكێت تۆ دەگەڵ من

 له سەرقاڵە، تەكنيكەوە و فۆرم بە زياتر شيعرەدا لەم شاعير نبڵێي دەتوانين :ڕەب يا*
 ئاماژەيشه جێگەى .هێناوە كار بە قورئانى كتێبى ئايەتەكانى له هەندێك دێڕگەلێكيشدا

 .بووە سەرقاڵ قورئان خوێندنەوەى به منداڵيدا له شاعير كە

  .وتب لهب أبي يدا تبت /٣٠ جزء ،١١١ المسد سورة :تب به لهبم أبي يدا تبت*

 هاوسەرى شەمس، عەبد کوڕی ڕەبیعیە کوڕی عوتەیبە كچى هند، :جەگەرخۆر هندى*
 و دەكوژێت عەبدولموتەڵیب کوڕی حەمزە باوكيدا، تۆڵەى له .بووە ئەبوسەفيان
  .ناسرابوو جەرگخۆر هندى بە بۆيه دەردەهێنێت، جەستەدا له جەرگەكەى



 

 پێنجەم شيعرى

 پەيڤ

 

  جاده سەر كانىتەڕە كيژۆڵه

   داى كەسێ هەر بە

   بسرەوێنێت تێى پتر

  نەكردين تێرى درم كە

  !گوماناوی و هەاڵوێر دەشتەكانى سوورى گوڵى

  تەنراوانه قوز بە پەيڤه لەو ئاى

     سەراوژێرانه قوزە لەو ئاى

   شێتانە دايكە ئەو وايەكانى ى‘‘واو’’ له ئاى

  الال بحبل واعتصموا*

 ەنەڕيو دنيادا بە

   .گەمارۆدراو شپرزەو ى’معذوق’ 

 

  و مندايە جڵەوى له زمان

  تۆ، نێوان له من

  بارگەكەم و بەخت و تاج و مەمكەكان گوڵشەنى گڕى ئەى

  پريشكەكەت، و دادڕاو پێستى

  دەكەيت ڕێ شەتوخوارى بە

  جەستەمدا، له خۆت پيرۆزەكانى منارە بشكێنه تێك

   .بگرم پەنا تا ەتمزگەوتەك لە ڕووتبەرەوە بيانوو بەبێ

 



 

  جوامێره سووره ماسييه لەو ئاى

  ڕەمز خاوەن و پاكيزه و ناسك بەژن

  ئاخين، له پڕ و چەوت چاوى جووت بە

  تێربوون عانى له ميعراج داوێنپاكانەى كچه لەو ئاى

  بەگژيەكداچوو داڕماوانەى كچه لەو ئاى

  كاميان؟ هەر ناو لە

  كاميان؟ هەر لەگەڵ

  .ڕگاملەوە نێو لە من

 

 

  



 

 شەشەم شيعرى

 كۆرپه

 

 

  زل دەوى بەرەو قوڕگەوە له قين

  كۆرپەيەك، سووتاوى قاچى دانيشتووە پەنهانى بە لۆرينەوە بەدەم

  .دەكەمەوە شانەكانتدا له كون من

  بمرم ڕووتى بە ئەمشەو بوو بڕيار

   بێت تۆ بۆ ناشتنی پارەى تا

  شەپازلـلەيە نييه، الفاو تەنيايى

  دێت، لێ بێگانەيەكى وەكو تۆ وجوودى دەمەى ئەو

 .بڕێژيت فرمێسك گەرەكە

  نەڕۆيشتووە، كازيوەيش بۆنى و خەواڵوون چاوەكانم هێشتاكێ

  بنێت ڕاوم تا داوە مەاڵس خۆى و ديارە ڕێويەك شوێنپێى

  ...دەخوات جەستەم لەرز و ترس كە كاتەیش ئەو

  نازانم بارەتەوە لە هيچ من

  .تەرمێك له بێجگە

 

  



 

 حەوتەم يعرىش

 بووين جەستە دوو ئێمە

 

  بووين جەسته دوو ئێمە

  گريا ديان ئەوی و هێنا پێ كۆتايى يەكيان

  بووين جەسته دوو ئێمە

  چيمەن بۆنى ديان ئەوی و هەتاو بوغزى يەكيان

  بووين جەسته دوو ئێمە

  مانگ كۆاڵنەكانى ناو لە وەهم، چڵەكانى له

  مرد، و هەبوون ڕەشى چاوى شەرمیش

  بوو، نغرۆ شكاو چوارچێوەيەكى ناو لە كە بەلەمێك لەگەڵ

  ديوار گوێى ناو بە

  گريان هۆن هۆن،

  شار شادەمارى بەسەر بڵندە ئەستوونێكى ژن كە

  شيوەن هۆن هۆن من،

 

  دەبن پير زوو درەختەكان شاردا له

  دەمرێت كەسێك هەميشە شاردا له

  ...بووين جەسته دوو ئێمە

  چايى و گنامە* بەن سێ يەكيان

  پى دێكسترۆمێتۆرفانى* ديان ئەوی

  بێدەنگى عاشقى بوو، يەك‘‘حيلە’’ يەكيان

  دەبوو، ئاوا تێيدا هەتاو بەرەبەيانەكان كە ژێرزەمينێك ناو لە



 

  دەخوێندەوە فرووغيان* و دەويست خۆش ئێمەيان كە جنۆكانەى ئەو هەروەها

  بوو ون مەشهەد له و دەدا خوا بە جنێوى كە دايكێك

  دەهات لێ گواڵويان بۆنى كە خوشكانەى ئەو

  .دەوێت چيیان جنەكان نەيدەزانى كەسيش هيچ و دەهات دەنگ بە سەر

  وەرە، من الى بۆ

   هەبوو دەمبەپێكەنينى دەوێكى تەوێڵەكەى لەسەر و بوو درێژ دەستى

  مرد شێوەيه بەم فەرهادەكەمان

  بنميچەكە له كپ دەنگێكى بە

  ينبوو جەسته دوو ئێمە

  .گريا ديان ئەوی مردوو، يەكيان

 

  .جگەرە جۆرەكانى له جۆرێكە :مەگنا*

  .كۆكەيە و دژەپژمين دەرمانێكى :دێكسترۆمێتۆرفان*

  .ئێران ناودارى شاعيرى فەروخزاد، فرووغ :فرووغ*

 

  



 

 هەشتەم شيعرى

 !نييه شيعر ئەمه

 

  ڕۆژنامەيەك؛ سەردێڕى

   نييەكزيندا ئاسايى مەرگى بۆ بێهوده، دەنگۆى

 

  بوو؟ ڕاست يەكەيان كام

  بێڕەحمن ڕۆژنامەكان

  دەسووتێنن واقيعەكان

  .بوو دروست ‘‘ زيندانييەكە’’ وشەى تەنها

  نەچێتەوە، بير لە بێهودەييمان تا

  بسپێرن، خاك بە برێخت شيعرەكانى بە ڕەفيقەكانيان لەشى كە ڕۆژێك بەڵكو تا

  .مەرگ خوداوەندانى دەنگى بە نەك

 

  قووڵه، چاڵێكى زيندان

  ببن نغرۆ تێيدا زەمانمان ئيمامەكانى تا

  خودا، كچەكانى تا حيجلەيەكە

  بخرێنەوە دوور پاكيزە، چەتەكانى

  خەوتن، فيشەكەكانەوە هەمبێز لە كە سنگانەى ئەو

  تەشەرە و تووڕە منداڵەكانى سبەى تا

  .بكەنەوە بەرز سەر پەڕاوێزەكان له

  كەكانمانباو و دايك كوێن لە ئاخۆ كە

  !سبەى؟ خوانانى حيكايەت



 

  !قتلت؟ ذنب بأى*

 

  دەناسى زاوايەكم من

  دەخوێندەوە شيعرى كە جار هەر

  ...دەكرا گولـلەباران قوڕگيدا له سۆز

  .مرد و نەزا منداڵەكەى كە سۆز

  به نەمر بمرى، كە بەرلەوەى

 

  نييه چاوەڕوانمان كەسێك هيچ

  نادەن پێ بەڵێنێكمان ئەوان

  برۆكلين، له بەڵێنەكانيان ئەوان

  .ڕژاندووە بنەبان، مندااڵنى ميزى بۆنى نێوان لە و جادە سەر كونەهەڵميیەكانى ناو لە

  و ميهرەبانەكانیش پۆليسه شەوانى نمايشى ئۆكالند، له

  ڕەها و فشۆڵ پانتۆڵى به كەلەپچەكراو، بێگانەكانى پياوە

  ،ڕابكات دەيەوێت هێشتا كە كۆيلەيەك، لەهجەى به

  .سوورەكان و سپى و ڕەش كۆيلە

 

 ...بمرن ناياسايى بە خۆيان خاكى لەسەر ترسناكەكان مەكسيكييه تاوەكو

  ...هەڵبێن و دەريا بهاوێژنه بۆمب عەرەبەكان تا

  خۆى، تەنيشت قوربانیى ببێته فەڵەستين

  بێت بيرمان لە هەميشه و بسووتێت سۆماڵيا

  دەمێنێتەوە؛ ڕێگە دوو تەنها

  ئەوان ەڵلەگ يان



 

  !ئەوان لەگەڵ يان

  !بكە كون كەشتييەكە دەبەم؛ پێ پەیى و دەيناسم من كە ڕێگەيەیش ئەو

 

  !دەمرن زينداندا له كاتێك دەوێت خۆش ئێوەم چەندە منیش

  لەشوالرتان

  ئاوەزتان له پيرتر ساڵەها

  گرژ دەمارەكان

 ئازار، له گەزگرتوو لێوى دوو و جگەرەيەكە هيوا

  .دەوێيت خۆشم

  دەبن؟ مشت پەنجەكانت تۆ چما و دەنووسێت مێشك

  !مرد؟ ئاسايى بە ئاخۆ كە دێڕێك ببيته تا

  ئاسايى؟ تەواو

  ئەفغانستان؟ زارۆيەكانى وەكو

  خۆڵ؟ و گۆگرد و قوڕقوشم له پڕ گوێچكەكانى بە

  دەنووسم شيعر ئەمەيه بۆ هەر

  بمرم ناوە لەم هەر تا

  بهێنم، بۆ گۆشتت كيلۆ يەك شيعرمدا ناو لە تا

  ...نۆكەوە و دوونگ و ئێسك به

 .ببم تێپەڕ جەستەتدا سنوورى له و بكەم بەر لە كوردى جلى شاراوەيیش به

  چيرۆك، ببێته برسێتى كە تێر ئەوەنده

  !تۆ بەبەهاكانى جلە و ئاگر بە

  !خنجيلەكەم بووكەبەفرينە

  !سپييەكەت پێستە بۆنى و گڕوتين بە



 

  بكە، بەر لە كورته پانتۆڵه ئەو’’

  ’’بێن بڵێ هاوڕێيەكانيشت به

 

  بكەم، تايلەندييەكەدا برنجە بەسەر ناكرێ كە گرانه چەند زەعفەران نرخى

  بكەن بێبەرى هاوواڵتيبوون مافى له گۆڵدمانيش ئێما و بمرێت بێهودە كە زيندانيیەك تا

  كووچەكان له شێتێك ماياكۆڤسكى

  .كەوتن ...ئيسپانيا گامێشەكانى

   خەروار خەروار و بكات مسۆگەر ديزنى واڵت له لێو ماچى دالى تا

  بكات، ژنان مافى له داكۆكى مرۆڤ مافى چاالكوانى

  ...بكەن دواييش كۆڵبەرەكانەوە، كۆڵى بەسەر مردوو ئەسپێكى وەكو

 

 صدری لی اشرح رب*

  أمری لی ویسر

  لسانی من عقدة واحلل

 

   پاڵنەرە، خود ئەو نيشانەيەك، هەر پشت له’’

  نهێنيئامێزه و پەنهان پرسه ئەو

  .هەڵدەكۆڵێت فرەچەشنييەك

   دەدات، ’ڕاوەسته’ فەرمانى كە كێردێكە مەسەلەيەك هەر

 دابدڕێين

 ‘‘.دابدڕێن

 

  ئومێدەوارين، ڕەشبينانه هێشتان كە شارستانيەت، بێ بەربەرەكانى ئێمەى



 

  بوونمان تا

  كارەكەمان

  رنەوەوەرگ لێ منداڵەكانمان و پياو و ژنان

 ...بكەن بزه جوانەكەمانیش شارە لەگەڵ

  بكەين، بزەيەك با ئێمەيش

  .بمرين كامەرانى بە بەڵكو
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 نۆيەم شيعرى

 بێداڵدەكان

 

  ناترسێن؟ شەو لە بۆچى بێداڵدەكان

  ڕايكێشا، مەهناز دەستى ناو لە پوورە كە خاشاكەى ئەو بۆچى

  ...بەگا و پەنجگا* ڕاستى بۆ چەپەوە له داكێشرا يەك لە

  ناترسێن؟ شەو لە ئێستا چما خۆى، لە چووە نەچوو بەگا

   ناگريێت؟ مەريەم دڕاوەكەى دڕاو ڕەحمه بۆ خودا چما

  چما؟

   چما؟

  چما؟

  ...گۆڕەدا هەموو ئەم دڵى ناو لە موبارەك پەلكێشى ئەى چما؟

  ئاوەاڵ ڕزگاركەرى چرپەى

  داڕماو مانىڕێز ماناى

  ...پارچه پارچه، پارچه، مەهنازى

  ...ڕاكردندا لە مەهنازی

  النعوظ الرب من اعوذ

 

  ونه جادەدا له شەو

  داوێنپاك ڕووتەكانى سنگ چما

  ناكەن؟ نزا

  نايخوێنێتەوە؟ نوێژ ناترسێت، شەو لە كە كەسێك بۆچى

 .گەروو ناو ى‘قاف’ خەستى بۆ مێشكەوە ڕەگى له



 

 

 .ئێران واڵتى له موزيكه ێرێكىئام :پنجگاه*

 

 

 دەيەم شيعرى

 هەستەوە

 

  .ون و لێڵ يادگەكانى لە دەريا وەكو ڕەش

  سەرەمەرگ لێبڕاوەى شەرابى خڵتەى

  ’با’ شەيتانييەكەى نەجوا

  ...دەست ناو لە دەست بێ دەستى دوو بە

   بەزیو ئیرادەی ئەی هەستەوە

 مچۆڵەکراو خاچی ئەی هەستەوە

  ڕووشاو زاری ئەی ستەوەهە

 دادەڕژێت تۆ دەوی له ’’کار’’

 هەستێتەوە، خەو لە گەڕەك ئەگەر

   !كۆترەباريكە نابێته كەفتيار خۆ بەاڵم

 جەنگ، گومڕاكانى كۆترە و نووسەر قەڵەڕەشەكانى

  !كڕيوە سەربازييان كاڵوى

  بەتانی، ناو لە هەڵپێچراو ئیرادەی ئەی هەستەوە

  .ئازايانەيه و بەرجەستە داهێنانێكى دەنگەكان، كپكردنى خودا كاڵوى ناو لە كە

 ئەمە نييه تەليسم 

  .ژوورەوەكەت لە مەحکوم ئیرادەی ئەی هەستەوە



 

 

 شکا و ڕاکێشا جامەکەی

  و حەوزەکە ناو هەڵدایە خۆی دایە

  زەریا بە بوون گەڕەك، ڕەشەکانی چاوە

  دەزانم منیش

  مردووە گەڕەک لە تر کەسێكی دیسان واتا چێشت بۆنی

  برسییه گەڕەك

  .دێرين ئيرادەى ئەى هەستەوە

 

  



 

 يازدەيەم شيعرى

 پرچەكانم لەگەڵ

 

  دەچڕێنم پرچەکانم لەگەڵ

  دەشکێنم پرچەکانم لەگەڵ

  دەگریێم پرچەکانم لەگەڵ

  دەمرم پرچەکانم لەگەڵ

 

  چییە؟ گوناح نیگاکانتان، نێرگزی هۆی بە

  شتووەدانی هەیڤ ئەگریجەکانتان، عەرشی ناو لە

  شیوەنەکان و پرچەکان لەگەڵ

 

  سەکۆ سەر چەقیوانەی چڵە ئەو ئەی

  تاڵین و شپرزە ڕۆژانی ئێمە

  دیوارین پشت سێبەرەکانی ڕەنگی ئێمە

  هەتاو دەوى ناو لە ئازادیین، تامی کە ئێوە

 

  دەتۆقێت؟ لێیان شەو کە چییە، چاوەکانتان ئەرکی

  پیرۆز چاڵی دوو خۆڕاگرانە، دوو ئەو

 

  سڵەمیوە؟ پرچەکانتان لە یەکێ

  تابان و ڕۆشن تاڵەکانی تەنراوە پرچەکانتان بە

  ...ڕەها و ڕەها



 

  .فەلسەفین گومانی کە پرچەکانتان بە

 

 دوازدەيەم شيعرى

 ئەسپ

 

  بكەوێت لێ خەويان تا ڕادەكەن ئەوەندە مەهيك ئەسپەكانى

  ئاسمان له مەڕۆ ئەستێرەدا شوێن بە

   تێغ دەبێته مانگەوە گەرووى لە يىتووڕە

  .نەبينيوە بەفرى ئەستێرەيەك هيچ

 

  



 

 سێزدەیەم شيعرى

 ساڵەكان پەنجا

 

  بينيوە تەرميان گەلێك بەزەيى، مايەى ساڵەكانى پەنجا

  دادڕاوەكان، دەوە خوێنتێبەربووەكان، لووتە تەزيو، پێيەكانى

  !بوو سەرخۆش كوێرى بە كە برايەك

  دەيانناسێتەوە باشى بە زايينەوەن، بەدەم کە نەیشدووگيانا ژنە ئەو

 

  نەزۆك، ئەندامێكى بە لەڕوالوازەكان ساڵە پەنجا

  ليچەوە چرچولۆچى ناو لە لۆچبووەوە

  تاوانبار ڕوخسارێكى بەسەر پێستێك بە

   .دەگەن ئۆرگازم بە كە ساتەى ئەو ملكەچى

  دەلەرزێت، و دەكات نوێژ لە پشت

  تۆو له پڕ دەمارەكانى

 

  :بچڕێت كۆپلەيك ‘‘شكستخواردوو’’ بۆ دەيويست

  ‘‘ڕەهاكە غەم لە خۆت دڵى هەڵسەوە*’’

 

  دەكات ون چاوەكانى ساڵە، پەنجا

  دەخوێنێتەوە شيعر كە ساڵە پەنجا

  گەيشتووم كۆتايى بە من

  هەڵناستمەوە كە چما

  .هەڵناستێت كە چما



 

 

 ،(حامدى ئيبراهيم) ئێبى رانیىگۆ له كۆپلەيەكە :ڕەهاكە غەم لە خۆت دڵى هەڵسەوە*
  .فارس گۆرانيبێژى


