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  شن تر شعر له چه
آانی  نه  تئوریسییه آك له بی مارآسیستیی و یه ده فه ، ئه لسه  زانایانی فه  ری له به ئحسان ته

  وتوونه دا آه م دواییانه ری له به ی ته  نووسراوه آۆمه. ی ئران بوو ی حیزبی توده وه ره ده نوبه
تیی آه به چینی آركار نو  آی تایبه نی تویهنگرا ی الیه ندشه نی بیر و ئه ست آه دیمه رده به
  . روو خاته بردرێ  ده ده

م  رگرانی ئه ر شعر و شاعیر،  وه سه ی باس له وه رفراوانترآردنه قتر نیشاندان و به بۆ زه
ی آورد و  وه ته شاراوه نییه آه دوو نه.  زمانی آوردیی به پویست زانی ریم به به ی ته مه رهه به

نگی  رهه و پشبردنی ژیاریی و فه ره به ڵ بووه و له بیان تكه ده نگ و ئه رهه وه فه ونه هآ فارس له
تی  النی ئرانه و جی خۆیه شی گه ش سامانی هاوبه مه رهه م به ئه.  ش بوون تییدا هاوبه مرۆڤایه

  .  وه لی بروانرێ به وردبینییه

وته  آه خراپ ده باش یان  به  و حیزبه به  بوو، ئهی ئران ندامی حیزبی توده ری، ئه به  آه ته  وه ئه
 آورد چۆن و چ  ر به رامبه و حیزبه به وستی  سیاسیی ئه تڤانان،  هه ی سیاسیی سیاسه خنه ر ره به

و  رگرانی ئه ستی من بۆ وه به مه.  رنج نییه دا جی سه وه و لره بییه ده ی ئه  روانگه بووه، له
ر  مه نگری چینی آركاری ئیرانه له آی الیه دیب و زانایه ی ئه دانی روانگه شعره، نیشان-خشان په

ن  شمی دیمه وه بیچم و آه دارشتنه. ستڤانی آورد په له نوكاریی به ستیار و هه شعر، آه بۆ هه
یه و بۆ  ری ب ونه به آاری ته شوه . آا رسووڕمان ده ریدا مرۆف تووشی سه به یای ته له خه
چی  ی بۆی ده نده وه وادی ئه نی پر زه  خوایه توان له س ده رآه هه. زموون ن په له ئهشاعیرا

مجار آراوه به آوردیی و  له ژی له نوكارییه بۆ یه مه ته رهه و به ئه. ی خۆی ل بارآا رمانلۆغه خه
  .ری وردبینی آورد ستی خونه رده و ته به آه ده

وه سروشته آه شاعیری  وایه ئه یه و پی خۆی هه ت به یبهآی تا یه روانگه ری بۆ شعر  به ته
ونه ریزی  آه و ده آو ئه ی آه وه سانه وآه ب و ئه دایك ده شاعیر، شاعیر له. بژرێ ده قینه هه راسته

  .ن و دروستكراون سه وه الپره شاعیرانه

ج   ستڤانك به به ههرزان بۆ  ت و خاڵ و جوانیی بابه یادا بسك و خه ری له جیھانی خه به ته
ركی  وداسه بۆ سه. سی دیكه له بیر و مشكی دا نییه ی آه آه د آه جیا له خۆی و گراوییه

و  ون، تاله سۆزی به آوی دی ئه ری ئه یامبه م جیھانه په ری ئه وه موو بوونه ج د آه  هه به
  .لیان بدوێ گه  بری یار له  ئاگادار بن، له

یی  وه وتوو ، شۆرشی آر و آرگار، ببرانه سره ردوونی نه گه. دوێ یھانكی دیكه دهری له ج به  ته
ردوونان،  ی ب پایانی  گه وه  ئاوگۆر و نوێ بوونه شداریی مرۆڤ له آان ، به مان و مه زه
منیش آر و : یامی مرۆڤ به آاآشانان آه یاندنی په یالی سرك و پیتۆڵ بۆ گه رخستنی خه وه

تی خۆم له  قلی تایبه شه.  م آه نینی قوماشی ژیندا آاری گچكه خوایان ده ه تهآرگارم و ل
ی  مژینه لیی له زا بوونی قانوونگه م بۆ شاره ندشه م؛ بیرو ئه ده م ده وه رمانی آار و آرده خه
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من . ریی جیھان رازی نابم روه متر له سه منی خوازیاری زانست به آه. م  خه ده رێ سروشت وه
  . ركی سروشتم وه می وشیار و ژیری بوونه هه  ر ، بهشۆرشم 

المی  ری وژه و آه یای بلورینی هونه فری خه فیی خۆی له ده لسه موو زانستی فه ری هه به ته
ری  ربینی  خونه شمی ده  و آه المی نائاسایی و شوه رزیی آه به.  آا ش ده ئرانییدا پشكه

یاڵ  وه له جیھان روانین، ناردنی خه رییه به ی ته له روانگه. با ر ده ر بۆ هونه ند تا مای هونه بیرمه
ریی له  به ی ته وه ئه. دا و جیھانه پر شكۆیه ی آتبی ژیانی مرۆڤ، له  وه و بیره بۆ پداچونه

  .                    شن تر آانی پاییزداگوتوویه، نایابه شعرن به م له چه سرتوخورته

ی  وه ك بۆ آردنه  زمانی آوردیی ببته هۆیه مه فیكرییه به رهه م به ی ئه وه دنههیوادارم بوآر
 شعر و ناسینی شاعیرانی بییانیی و  -خشان و نوێ ، په) آالسیك(ون  ر شعری آه سه باسك له
  .رانی آورد ر شاعیران و نووسه سه آانیان  له ریی شعره آارتكه

و  آانی ئه ندییه تمه الم تایبه  م، به وڵ ناده ری من هه به فی ته لسه ی فه ندشه  بۆ ناساندنی بیر و ئه
گرم،  ری راده ر روخساری پیرۆزی خونه به ك و له مه تابۆیه آه  آورتی ده  شعره به–خشان  په

  . آا   وشه دروستی ده ری به به آرێ آه ته نگه نه نگاوره و جیھانه ره یری ئه وه به نامۆیی سه بۆئه

  )گۆران(یوب زاده  ئه. ح

  

  

  

  

  

كم بۆ ئاشكرابسوڕ  

  باشتره تی وتكم پ  پاشایه                                                         له

   دیمقراتیس                                                           

                                                            

  آانی پاییز                   ڵ سرت و خورته گه له

  )ورای پچه پچی پاییز( 



www.rojhalat.de 
3

 

  آیی پشه

می  رهه روونه، نه به ی ده وه مك به بووژانه ست، پداویستیی و وه به ستڤانه، هه به م هه بۆ ئه
  .رێچۆ ق داده ردی ره  دژواری  له به و  مۆمیایه به چونكه ئه. سروشت و ودمی شاعیرانه

له شعری ( وه م  هۆندوونه''شیعر''راودا،  لكی هه نم دا، له بوارگه مه ری ته رانسه  سه ند له رچه هه
یه آه  شنه و چه م  له ری دووه فته مه ده رهه م به آه ئه) رویایی(وه تا ئاوازی هۆرمی  درژه
راست  آی به یه ش گوته وه ئه. نیوهزا نه'' شاعیر " رگیز خۆم به ش، من هه وه ڵ ئه گه له.) وه بته بوده
آو من دروست  سانی وه بن و آه دایك ده شاعیران له. یه مگرتنی درۆزنانه  آه خۆبه ی و ب غه و بده

  .بن ده

''  دا تییه بیچمه تایبه''و  ر له نیا هه رو ته آو هۆنه ر وه وێ من هه ناسان بیانه ر وته گه م ئه به
  آه  یه نه الیه مه آه آات هه نگاندنه سه هه.  منیان روانیوه وه له چوآهآی پ یه روانگه بناسن، له

وه  داخه رچاوبگیرێ، آه به به وه! ) دا آه بۆنواندن شیاوه  شه و به له( ره  و رووبه ری ئه رانسه سه 
! ێو ناآه آی پ جا چ په. خساندووه ره ی بۆ نه ته رفه م ده م آاته ئه ندوآۆسپی رۆژگار تا ئه آه

  .سارك ناآا دا خه و نوانه مرۆمان له و ئه شكۆی دون ی به چونكه وژه

ت  تی واته ماهییه رۆك، چۆنییه و ناوه) شم شكل، آه(آو زۆر تشتی دیكه، بیچم ردا، وه  هونه له
یه  وانه له.  نو دایه م آی له رگ وپیتاآه، به شعر به'' : یگوت زن ده وی مه وله مه. ن آه دروست ده

  .رگدڕ رگ، یان دوك ب به تی به حۆریی ب و زینه

پیریس،  وه بگره تا پابلۆنروادا و ژان یه عدیی شیرازیی نساریی و سه وی ئه  خواجه عه له
  شمه و  آه و ئه ره منیش به. آار هناوه ك به یه سه ره آو آه ی آشداریان وه خشانی هۆنراوه په

 بناسرێ آه،  ری وته وهه یه آه گه وه  ئه دا گرنگه و نوه ی له وه ئه. وتمیك یه ده'' ناشاعرانه'' شعره
رخستنی سروشت و چژی  سه ند ناشیانه و ناركی بۆ وه رچه آی هه یه م چ پله چییه، یان النی آه

و وشیرینی  شاپوری نیگار آیش؛ له خوسره'' شنی  چه ر له گه ئه. ناوه ی دیكه بنیات قینه راسته
 به  ی ئرانیی ئمه. رهادكی آوآۆڵ ب م فه بی، النی آه  نیگارآشكی آارامه نهنیزامییدا

دا،  رمایه دی سیستمی سه نگچن و ب ی سه  آوپاره  ف، له زن و دوور له ردی مه گه ستكی ب هه
  .وه رینهویستیی و ئازاری خۆمان ناشا ستی خۆشه دایه هه ئمه  ی له سته توند و تیژه و هه ر ئه به له

خوازیارانی  تشتكی '' ندیی  دمه ره فته م ده یه ئه وانه له'' ماسان  نوان زیخ و ئه له'' دوای  دوابه
وین  ڵ ئه گه ی خۆیدا له  شیره س له رآه م راست وایه آه هه به. ژن بھه'' شنی شعر چه له'' دیكه

و  ئا له''.روم آرم، ده  ده رده روه وه آه په سته و ده له'' .وه بكو تیی خۆیه ی مرۆڤایه آه چه به بنه
ری رۆژگار  پاوه. ت  سواه و پۆ له وه بته زموندا زر له مز جیا ده ی ئه  آوره دایه آه له آاته
  .آاردایه له

ی تی مانه قاره''  بوون، داستانی آه ه دا آه ره فته و ده ه آه له پكه ڵ  تكه موو ونه و هه ئاآامی ئه
ی خۆی  ندشه ویستیی و ئه ستی خۆشه ر دركدا باخكی له هه  پشت هه و شاعیر له'' مرۆڤه

  ط. ا. وه یه وڵ بده تا بیدۆزیی وایه هه آه. وه ته شاردووه
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ی داری  گه) دارآوت( ره آوچی دارآونكه آاندا دن و چه ورده  زیخه ر چنجوآی به زه تاوی خه شه
ری نو  له بزنه'' توس''سووری  ی ئاماڵ گریجه ژر ئه مارملكه له. رن له آه ده چۆله زمانه
آا و من فینی  وان ئاشكرا ده ی ئه ی خۆه پۆتینه آه تیشكی رۆژ پووه. بن واردا گمۆه ده لره
  .آوت ده ت باڵ و رۆژهه ره بینم آه به ك ده یه ڕه و تووشی قشقه ش آه به

وكی  یان  به خه نزاره پاقژه و چیمه ی ئه چ چوارگۆشه ده وه مساو،له هی باران ه ساچمه وری به هه
تری ژین و بۆنی  وه ، عه یه ی قورینی ت خلورآاویی به قوكه وی رومه زه. شین داپۆشیب ئاماڵ

  .هینگدا پ قی ره فره   آووزی مه آانی   له یه ریی وه خۆشی بیره

وه، به نیگای  یه وانی پای داوه به پاپشتی  آه: بورێ دهقان خۆی  له گۆی ئاماڵ سووری خۆر له زه
با ئاۆزه و رۆژی  نگی آاره ره توك ی به زرای چه پژن،مه خۆشان ، تیشكی خۆی ده آو نیگای  نه وه
ر  سه به. فن ك ده لوچه لكی آزه نوردا مه گه بازنه له. اه دایه ستنی گیانه و ئواره  له  به مه ده

آتوپر ئاسمان نوچاوانی . ن رزان ب ناآه و به ره یان به جیكی شتانه ی جیكه وه وڕنه نهلكی دارا
نگ  زلی ئاسنین ره نگه وری ته  هه سبان  له آو یای ئاۆزی ئه ی باران وه ن و گواره تكده

  .سن داوه ی خۆیان هه چۆراوگه

رده  و ئه  قورس  و مژۆیان  بۆره، بهر ، پیلووی چاویان یان سوتنه ناسه پی چكنی وزرا  آه هه
  .برێ ی دێ راده لماس بریقه آو ئه وه آه وه خلیسكه

  .نگییه قورسه ناشكن ده و ب ی مراویه آویی باتقانیش ئه ی جاروباره قریوه

مای  ری گه مھنه ڕینی خه ڵ و وه قه ی چه لوره. بژن ر جیھاندا داده سه و ئواره به مه زوخای ده
دك ڕۆنیشتووه و  ر لمه سه ك و له وتینه چرایه سۆی نه ر سۆه به رزرك له ه وه آه: ڤانه له همگ

 .آا ده وه خلیسكاندووه و راڤه ره و ده ره وه به آانیه نوان ددانه منایك، زمانی له

 

2  

به ماآی لینچق آان،  یته ناراسته یت په جنودان به چیرۆآه هه وه به ه پكه نگاوی تكه  هه به
ژر ئاسمانی رژدی  نگیی و آپ و آیی ، له خوارنی بده ویای وه هه ، به وه ندشه ی بیر و ئه و تووڕه

  .ر خزمه ده وه ده وه، له قووكه چای خۆمه بوون، له قوویی نسی خۆمه

    .ستوێ په تم به رك و قین داده یبه هه آاالنی چاوی به م ئواره روونه دا  تۆزی باگژه له

  .چن ی جندۆآان ده وه له رژه یانه شاندنی قۆزانه ی چۆمدا به خۆراوه ی ئاو له قاپلكه ماسولكه
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ربژ،  وهه رتاپا گه ماس، سه سرین له ئه لكی سینگ له یاقوت و ئه دۆستگه: و یاران له ردام ره به
ی آه داشه  و آاته ئهنووسی ناوه؛  ی آه چاره زنه و شارگامه ر ئه سه رگرانی جوامر له

ر  ی قاووقیژآه شه ره له عاتاندا قه زن سه نگن و له مه جه لی ئاسكان ده ڵ مگه گه آان له حشییه وه
  .آوتن باده

ونی  لی آه نای روخانی جیھانگه ڕه روحی به تا و توم به آه. خوای هزو توانا: الوژم من آوڕی گه
نگكی زرنی  ری من ئاهه وداسه روحی سه. تك بمن» یحا ار« آانی  تا قه. تووڕن چكندا ده

لی  وگه  دوان ، له مانگه شه ه آینی بوه له تره.  ر چاوچنۆآان گم گرتووه له  به. آه ره گه
  .م رشان  و تووڕه رده ، په م ئه ر ئه  سه دا له لوه خاآه

آو مشكی  وه یان  وه وانی سپییه   باده  به الته سه و تاریكه ئاخ آه خوازیاری ئازادیم له
آاندنی  ر بۆ،  بۆ داته مبه وینی پژاندنی عه به ئه:  آاندا ری ئۆده وای خنكنه ر له  هه ندلده هه ڕه

  .ژی له ئش و ئازار ی ته ر ماندوویی  و ماسولكه به راو له گه ئسكی شینھه

قرجاو  آاتی لو هه ر، له شۆره سه و آهر مردوواوی خای له داخ  سه وه ، به له گه  قوویی مشه له
ی روناآایی ، بۆ  و ژینگه ره و  به رمی شه نیگای بشه وێ له مه ك، ده موو الیه  هه بۆ دۆپ باران،  له

دیاری  ی  نه ره بوون  و له  پداهنانی تلی نه ست ی خۆم ، به  ده سته ی جیھان و جه وه نوكردنه
  . رگدا وونكی دیكه له مهدایكب بۆ له: م  نسكان راآه

. ژیم ریبیدا ده ی خه چۆگه نگ، ب واز، له سته ر ئسكان رووت، ده تا سه. آانمدا وه له باووآاڵ و نه
ل وخواآاندا  ویگه وتنی زه له ویككه. م بنه هه ریای وجوددا  ده شم له ئاگری ده ره لی چاره گه وشه 

  .وه توته شدا ده وه و روحم له گكی ره بته دهك پرژ و بو  یه وه قینه تۆوی ناوم به ته

وری  پرژانی هه ردیی دادێ و هه ش له ئاسمانی الجوه ریای  ب سنوور ، ب به  بۆ رۆچوونه نو ده
ش له  بووندا  ببه ی بوون و نه ی دوانه وه نگدانه رۆك، له ره یی  ب ناوه وته ریككه ئاگرینی، له ته

  . آۆتایی پدێوین و سامان ، بوونم ئه

 آشی -رزه ی به ڵ شیره گه له.  وه ڕمه گه لی گلره  و سترۆآی قامبژ  ده ڵ پاشاگه گه م له به
دایه  رمی رووحم له ژرددانی ئوه ی زیندوو آه تانوپۆی نه  ی پستی  ئوه وه سونبوالن ، بۆ لستنه

  .رۆژكی پاك:  وه تا  له رمه گه ده. وه رمه گه ده

  .ژی له ژیری ی تهرۆژك

  .   وه ینه رزآه رمی ئاسمانان به نگیی گه لك هاوئاهه موو ته ك له هه ورای یه

آی  نیگایه. ست ده ی روناآی هومد هه ناسه  هه آوته  سینگی به دا آه له وشه وه بنه و شه له
رابكی زوی   شهی پیاه تیاح ده.  بۆ ده. خون ناوم ده ك بۆ هه یه ناسراو خزۆآه سۆزه نه
 .شتی گژ و وڕی آردووم هه به
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راسان  آا و بای  هه دا ده رهه پۆالن به فسونكاری ژیان شته شه دا آه ئه وشه نه وه ئاماڵ وه و شه له
ری زانی  یان چاوه به ره نیش، تا به خان ده ربانی  دیوه سه وه له لی باداره بار به آرگه و نا له
  . روداوكم

ناوچاوانكی  دا به ی دۆژه نجه زانراوم له مه لی بژه نه شنی گریانی مه نگم نزمه به چه دهژی 
  .وه  گرتووه ور وهه هه

نازی  روی به نه داری سه. ر دام وهه عل و گه ی له نه له قوماشی زچندام  و نه له بشكه
وه  و شه له. وه آی بارسووآه آم به نسیه ه نیا خونچه ته.  ستیم رمه شتم نه ئاوازی سه هه به
  ته گیانی گه ربوونه ی آه به موو آرمه و هه له. ژره ره ربه سه الی گۆالوكدا آه  وتووه دا و به سره نه

م به  نگی چیرۆآبژی خه مرێ ، ده وه ده نگه وره مرگی شه ی سارا و سترۆآی آه به جالجالوآه
  .نگم چۆمی گه م دراوی ده كی ال ههر آه رۆزه ده. وه ری ئاماڵ خونه وه بیره

ڕاوه و  بای گه وه بنچكه درووی گوی شینی سارا و آزه آشه وی ئاماڵ شین و مانگی یه  شه
گوی ب  ڕه ر په سه آان به آان و بزووتنه ییه ئاماڵ فیروۆزه رخانه  رچه ماخولیای  شتیی  و وه

 . نجكشی خۆراگر ی دیداری آیژۆنی رهشن ستنن، چه ی گۆڕ و به وه ، ئاواڵ دووانه رگه مه
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  .ڕدام پروی پاییزیی له لی شه و باخگه ره ر به زوه ی خه ئاماشینه یانه  به ره و به له

و به  ی شینی زیخ و چه جاده. خشن شانم ده مو و مالۆنچان له ی درژ و قوراویی داره نجه په
ئاوی باران  وی به زه. راو گه ردهه ن پخوسته و زه  چیمه.یانه وبۆه وه پرته ر خۆیانه به یی له تووڕه
  . ژی له ئازارن نگاویی و ته قووكه ژه. وه و سارده ته شۆراوه

ی  فسونكارانه تیچزانی ئه. رێ له ی رۆژدا ده  تریفه ی نۆبوآان له ه آو هه ك وه مدانییه گوه شه
ماسان  اره آه له مردگه همان دوڕ و ئهفسونك ركی ئه زینگه. شدا روناآییه له همانی ره

ی آوكنی  سیی و قوببه ته نگ ئه ی ره ماته زیی سیقادراوی باینجان و ته گومبه.  آا چده
آی  یان مامۆستایه آه نگی باخ و بستان آه نیگارآشه  ره وشه نه  داریوه ونمی لكه ه و شه به رده زه
  .رده نی به مه ساداچووی هاوته به

بی و  رآی تكھانی لكی داره  په وه هه داریانه ی شیله آانیش به میوه روه  سه ری داره  بهو له
  .داری پووشووه پنچكه

نیشتی  رانه به الته آه ردانیی مۆزه وری گوی میناوه و پاشاگه ده نگ به رای هه هه ی به پووره
  ؟.وه  شووشه
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  .ری ژینن وهه ردوو گه وانه هه  و ئهدا میی ده آه ڕاآردندایه، روناآایی له رما له گه

  .ن خه وه خۆ رك ده رده ستی زه ر چوبه  سه پاساریی به

ته  هاریی بوونه زی به و رسه  داونیاندا گژوگیای سه له. رچینی باخدا دیوار آشراوه وری په ده به
راوی لكه شكاوی  گه ه ه ی سیس مارگرژ، گه ده) ش و سپی ره( قی به ڕی  ئه دوو مه. آای دزو رده زه

ر  سه نیوك له ژیان له. نگه قورواقك له باوشكی دزودا نووستووه ن و مز ره آه دارك آاوژ ده
له . روان ژی له نوور ده لك  له ئاسمانی ته ی مه آوته ی چاو نیشتووه و له باه القه ده

مین  آه لی یه لمه وه مه آانی آوه  برگهبه بگه. وه ردوونك ئامزی آرده وه تا رۆژاوا گه ته رۆژهه 
  .نون فر خۆی ده به

ت و  شاره وه گوێ بۆ به ری ئاسۆی روگرژی زمانه و به له. نیشم ردكی چكن رۆده به له ر ته سه له
  .ووزا وه تا زه مانه پردكه له نه! پاییز. درم هار راده بیستراوی به مزگنیی نه

آردوو، پیره آتك،  گكی آروشمه را، سه  ب پشویی و ههی شاخك، خامۆشیی تارمایی مله
نوان قامكاندا  بوون آه به ر هه تایی و هه تاهه آه له  هه یه چرآه. ستانی تاجی زرینی چناران وه
 .آا آوو ورده زیخ داخزی و  راده وه
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وو الوه ئاگربارانی  د له. زانیی م و نه سته: وتن رآه گه شكر دژی من وه ویستم ئینسان بم، دوو له
ق  دره. بوو نووآی داشانم نه ده. بوو چنگی دڕندانم نه.ئاشنا و بگانه، : رزی خۆمم آرد ته مه
ستیی  هاوده.  م شی راآه ره ر چاره مویست له به نه. ویست ده بووم، چزوی ڕآیشم خۆش نه نه

  .رم نووس بوو به وشیاریده گیی چارهن نگاوره ره. له پمدا ندی راستیی  آۆت و به. ویست ناپیاوانم نه

تۆفانی نوح له . وه  ر خاآه سه لولی خون به رده گه: ورانه هۆلكوت لده آه آاتی سوڕی ده ده
و  آانی من له وانه وێ  و باده ندبادی ده آه و سه ریایه ده. آه ره می گه یه رۆسته ڕگه و شه ئه. روحدا
  .دا بھزه باهۆزه

الم دلریی  به. م وه هاوار بكه توانم له گوشاری آردیان به سینگمه ی ده تا آهرۆشیانه  ران په دژبه
وه تا  وه له خه. یمانم داوه سراو، لبراوانه په لو به. یشتندا نگیی دایه، ژیریش له تگه له بده

آانی  رهند موو تواناوه آه ل به هه پمده) ئیلھام( ك  رۆیه سه. رییه ی چاوه ره ئازار، بداریم له
و ژور و  ره ف ، به پۆلی پر له آه ره له قوویی شه وهه گه م پاپۆره ئاخندراو له  دادێ بكشم تا ئه

  .لكش وژوورتر هه ره به

نه  كه نگه و گۆرهه م ته آه چارداخه! فره لمه هه! وه ڕ یلوپه وری له ر هه سه ی سیمرغی ئاگرین به ئه
یانكی دیكه به  به ره زانی تا به آوێ ده له! ك پداگره یه برووآه. وێ یانه پرآراویی ده به

  . دراویی نایبینی گاه
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 .م بای سیمرغ بۆ فرینه به
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تی تۆفان و  آه ره ی به ئه. وه سیرییه لی ئه گه رزایی دوڕگه ی پیریی و به به ئستا به آۆلك لۆآه
خی گوی ساراو شینایی شتی ردیی ، سوورایی تۆ تی الژوه ربه سوی ناسك، آانیاوی شعرو شه

  .فر رق و نیشتنی آۆتر و ماچی گوی به ی به القه ئاسۆ و ده

لی  گه مان چرآه لی چاویان رفاندم و زه رژینگه وت و قاوان په شكه روی ئه وته گه رۆژی زوینم آه
تن و  ق هه ۆم ره آو هه چنگی وه. وه پۆلی تاریكی خۆیه آو ماسیی زرین آشایه نو شه وه

  .  آو گوڵ سیس بوون آان وه وشه

له . یان  خشی گه راوهوریای مندان و خشه آاتكی خایی له هه آم له شۆره یه مه ورانه م ده ئه
ر و خواش مرۆڤی  مھنه بۆر و خه:  تكراوی ژیانه عنه له به'' وه دووپات بوونه'' ورگی ئاوگۆراندا 

آاریی  رانه و ورده ی زرینگه یه و له راڤه راڤه'' وه وپات بوونهدو'' م    به .ۆك دروست آرد خوازه
  .ما ت راده فه خرۆآه و ماسولكه،  ئاوگۆر، تۆزی خه

ی خۆم چرچ  ندشه ر پاراستنی بیر و ئه سه له. شمشری وشه: داره م له آه ڕگه و شمشره چمه شه ده
وه،  رگۆچانكه سه یمان به آو سوله وه. نگوون ده ڵ رم تكھه وروبه نی رارایی له ده هریمه ئه. تووم هه

  گری، به  ده رز به فرمسكی گه داری بابه. ستاوم ی مروو پواوه وه وه ر آوساندنه به آه له
و بواره  ی خۆم له آه مژم، له شادیی ون بووه ده وی هه بنی خۆشی زه. رگ  و مه فرمسكی گه

نگ  نگاوره ری ره وه م زمانی جوجانه ڕو الم به آه. رم گه ك ده یه رگه نگه دا له له ناسراوانه نه
ریان له بن لفه دایه من به  ڤتگان سه ی آه خه وآاته ئه. رستم و په شه وكی مانگه وره خه. م گه تده

نگت له  ی ده وه آاردانه! یه  دوای تۆوه سك به م آه آه ویسته ی خۆشه ئه. وه خولمه وه ده بانانه
  .م وه دواته مان به ی زه تا دوایین قه. یه روونی مندا هه ده

نداوی  زن له آه تا پاپۆری مه. وێ رآه هتی د ڕی مرۆڤایه ی چكن فێ درێ تا مه ڕمه ب جبه ده
خۆ . آردووه رچووآان ملمان درژ نه ی سه ڕی گه وه ررافه بۆ له آو زه ئمه وه. ئارام دا وچان بگرێ

  .تی وه تا مرۆڤایه تییه یمونایه می مه رده له سه: رین گه دا له تشتك ده له ردوونگه م گه ئمه له

رباز بین و  ر ده وێ له تۆری آشه مانه ونین و ده نگكی آه رهه ش فهنجك ش ،  ره ی قوله ره ئمه
وه پلیكانكه و استرالب تیدا  آشه ی آه مانگی یه  و شونه ئه. وین رآه آانیی سه و بمه ره به
داری خۆران دا زیندوو  ین و له ئاوسانی بسه آه روین توندده نجه له په په. ردانه رگه سه
  .وه بینه ده

  . وتوو، مرووی ژیر، آاروانكین آه پایانی نییه سره رانی نه تكۆشه:  مرۆڤین ئمه

  

7  
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رد به   وه، ئه وه، ئستا به رابردووه آانه  مه مان به تكگیرانی زه! وه ی بلورینی نووستن بكه وازه رده
  .ت به رۆژاواوه وه ، رۆژهه ره و به ر به مبه وه، ئه ، نس به  شكه وه زمانه ئه

ی  ره نجه یاڤانان و آاروانی آۆیله په ر لی دارچین و پاپۆری ده نگ و بازارگه ره و آۆشكی پیرۆزه ره به
  .خانی ژنان ئابنووسیی دیوه

ژار ، رۆژك زانای مل به  ڤانكی هه مان باخه روش، آات شاسواركی آارامه، زه م ده رده سه
  .خت ربواركی رێ ونكردوو وه و  وه ته په

  .تدا تیی نسبیه مانه ی ئه  ئاونهله

  .گی رابردندا مه له آتبی ب ئه

  :رۆآی آرگاری جوانان بمه به وه رۆ ده تییه ی مرۆڤایه وره به مستی گه

ته آۆشكی  زنه آارك هاتوومه وه بۆ مه قیمه لله شه خۆم و آه به! وه مانه ڕۆم هه نو مجری نه
دارك  آو بنه له سروشتی خۆمدا وه. وشم نگ بدره د ره به سه'' شر ه تاج آه'' آو گوی  بوون، تا وه

  . ل بخون وه جوانترین مه رزترین لكمه ر به سه م و به ده هه

ق  رنه وه ستاآاران، آۆشكی ئاماڵ شینی خه وه چوونه سۆراغی وه ورداس و ماه باری  ته آۆه به
سی  وه وا و هه وتن و  له هه رآه ده وهتی دروست آردن، له خۆ  موو مرۆڤایه بۆ هه) خۆرگه( 

ت رۆرژان، به  آه ره به وار زانین، ورای بارشی به آی لره یه گه  به  پوان، خۆ خیدا نه ببایه
زاران سترۆك  ل هه گه له پانتایی روناآی بداریدا له. روناآایی چاو جیھان رووناك آردن

  ی له جیھاندان راداشتن؟     وانه و ئه ره م به آو شه وشان و تلی گردار وه دره

لواوم  ی نه فسانه  و سازی ئه وه یاله وتمه نو خكی بخه ری گزیكار آه مك منی جادووگه رده سه
یر  بووم و سه منیش  فبازكی راوچی نه. یه و قۆرته زوو له پشت ئه گوتم شاری ئاره. بۆ لدان

  .آه بوو زوو له پشت پچه  یه شاری ئاره وه ئه

ی  ڕ و الی جاده ی مارگیسكی آه ئه. دا بو  بۆوه بای ئوه ر روحم له آاره لی جادووگه گه ی واژه ئه
  .ها له نو تۆشدا ر وه مان هه زه

آی  یه وزه نگاوكی قوه، قه هه: لی رابردوو داددا نوان دیوارگه له'' ئستا'' ریبم دا من غه م وته له
ی  سته وه تاله جه بیقۆزه. .یه، نیگاری رازانه''وشه '' دا ناوم  سه ره له آهی آۆنینه ناس  ئه. رزۆك له

ر  هه! وه تشتك بژه ت به شادییه ر فرمسكی باپیره  مه له. وه مشی من زیندوو بته تۆدا خۆه
رقی  ی به دڵ گیرۆده. .وه آردووه ته په لره گیانیان به.  ژیاوم ''  ظحاف''ل سرودی  گه آو من آه له وه

لی به  ی گیانگه  دته الی تۆ ، دته الی ئوه ئه له م سیخوری گیانگه یكی شعر، ئه ده و آۆتر په
  . نجی پشینیان ری داری سدردا و دوور له ره ك له ژر سبه یه شكۆ و ژیریی، جگه

 .ناسن پوه ده ریبه شه م غه ئه



www.rojhalat.de 
10

 

8  

ن  آو داری ناروه وه دی، یان وه دره لواری هه  بهند گرێ و به ردك به خزیلك و  به آو گاشه خۆم وه
یه و آانیاوێ  وه تاجمه ق به قله  رژینی دڕو؛ له یدانی پ له په  ئاوات له مه ژی له لی  ته گه  ریشه به 
قی  فره یان بوتكی مه. ی تاكی تۆزاویدا شارگه آی پچووآم له حه یه یان جاجاوآه. ر پمدا به له

  .آوران مه مشه ی شه  ؛ فگه  آی ورانه هی له نوژگه

تی، چونكه  ی مرۆڤایه  تا پله تاییدا، به تاهه ی هه وه ی ئافرانم له له دوپات بوونه رازنامه
یدای من بوو   وران شه ی هه وه و پریشكی ب ونه یه نه موو الیه  هه  نووری زی  ئاسمان به گومبه

  .رێ ما زار سال چاوه ههمان به ملیونان  بری زه سه خوای به

ل جیھانكی ب  ی ئاسمانی خۆی بفرێ؟ به و هالنه ره توان به ریوه چۆن ده ڕوپۆ وه م هوما په ئه
لقی  ستره، نه لی ئاسكم، نه هشووی ئه مگه نه. رووندایه  ده پایانم له تارمایی روح له

  .مرۆڤم:  رد قه به  دله ن، نه ره سته نه

  تا له. م رخه ك وه رایه وێ هه مه آی پچووآیشه ، ده وه آه ناوی مشكه  و آاالیه هو الوچه زوین به
 من  ئستا  نم آه یه تم رابگه یبه هه ردوون ، واته دایكی به دروودم به گه. وه ببمه نور زوخاه

  .وه ته راومه گه

مك  له ما دا ده.. م هو ر تا پ ژیانه رشت و سه ستكار و سه رهه خواز، به نده زده ئاخ آه چه
  .مه وین و ئاواتم زمانی خه ئه.  وه سمه ناحه

ندری  آه. تی آاروانم واوه رتاپای هۆزم، ته من سه. ردم داسارد و زه و تابووته روانه آه له وام ل مه
و نی آایه  تایی، جیھان خوایه تاهه وه تا بزماری هه بوونه رهه ند سازآراوم به گومخی هه ڕه په له

زای مردوودا  وتی ژیان له فه س و آه ل رۆبم و هه رخۆ به تا خۆرگه سه له. نویدا پۆلووم من له
  .وه مه بو بكه

شمدا ئاگر  گی له موو ره هه دایكبوونم آشاوه به روانیی له روانیدا چاوه له مندادانی چاوه
'' !رۆین الردا نه با به'': هاوارم آرد. رارگ شی خۆم رووم وه  به ریی  له وداسه ر سه به له. رێ په تده
. آه رۆنیشتم ری داری زمانه چۆله ژر سبه له. و هاواره جیددیه سان پیان وابوو ئه م آه آه

آو  وه تا زمانت  وه ت دۆعای خۆت دووپات بكه ڕه زاران آه هه'' : ی بای دا و آوتی ققه شه آۆترك له
ت  ، مشكت ببته خۆڵ و سینه وركی مردوو قرچ هه آو هه چوی لب، چۆمان ئیشك بن، دت وه

آو قورواقكی آور به  كۆله و وه لت هه چاوگه. لت واسن وه هه ته عنه به داری له. ببته خون 
  ! وه  یتان دوور خه سمی شه له وان له ته وه و ئه دوویان آه قون وه قونه

 .وونڵ  ب گه هاوریانكی زۆرم له. منییش وام آرد
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وانه  م  ئه دار، به ی لوس و بریقه له بووآه: وه الوننه م بازرگانانه شعره لۆآی خۆ ده ئه
ریب، پرچ درژ، موو ماش و  باوزی خۆیانن، آتوپر پیاوكی غه. نگه بازارانن ستفرۆشانی ته ده

رخۆشانی  ی سه ئه: نگورر گات و ده وه ده سپكی باداره نین مرواری، به سواری ئه برنجیی، پكه
آه و  وی پووه و آه ئه. دانانیشم من له دوآانی سووتخۆریی ئوه ! س وه له خۆبایی بوون و هه

نی  خاوه.  هاتووم وه به دی دارماڵ له ئاگر و خونه!  ن بایدا ده آنن وبه تان داته ه بۆۆآه
! وه نه مگیراوان خۆ راست بكه آه موو به هه. ونخون بن ره نان سه موو الیه رم تا هه یامكی ترسنه په

. ون مانی آه ی زه وه مه جگری سیحرخوندنه آه زمونم ده رانه  و شاوی ئه من ژیریی حیسابگه
برآردنم  ری خاشه مبه یا به په. وه خۆتان بنمه ی تا   وه ی مه ی پانكراوه ر سفره مه سه به هرش ده

من . یه ندیی هه ری چكردن و هاوپوه وهه  ئۆگریی، گهوین و زانن آه له مندا سترۆآی ئه مه
  .ی مرگ و مرغوزاركی شین روازه نكی پر له دڕك له ده رده به! شۆرشم

پۆكانی  ینه تروپكان تا نزمه ته بگه! ریا تا له نابووته گۆالوی قورواقان ئاگادار بین با بچینه ده
وچكان  ی آه قه وداآانیدا تا به ته ی مه   رۆژ له بازنهینه گۆرانیی گوێ بده! ج بین پ له دڕك به

  .وه ینه دراو بكه لی  گاه ی شارگه روازه ده! بین دخۆش نه

م آابرایه شتكی  ئه:  وه نووساند و گوتیان سینگیانه چی خۆیان به ی گاته ش، مرۆله و تاقمه ئه
ب  موو ئاوگۆرخوازان ده هه.  دارنترسی لی مه رانی دادێ شتگه یامبه موو په هه: ترسیداره مه

ئاوایان آرد و پی . ب چوارمخه بكرن م گچكه بتانه ده رانی ئه موو حاشالكه هه. ژرگ بكرن
.  وێ بوو سواری پرچدرژ له. ی خستن رزه له نینك وه ری پكه رای بزهنه م هه به.  وه سانه حه
ر له  ژن، هه هه تیی تریاك ده ری آه هیمنایه ی ترسھنه وه ورنه ر له و سواره پرچدرژه هه ئه

ژنیان   نگی دھه نده ئاهه چه. خا رزین ده له ییدا وه لی شووشه گه ناقووسی زرین له مناره.  ویه
ڵ بوون،  رد و ئاسمان تكه ئه. فرن واوه ده قووی نوور به هه.  تی رك و پكن بۆ تكدانی همنایه

و  ره ڵ به آو شینه دووآه واران وه له. ن آه زاراندا یاری ده وشه نه  مندان له وه. نن آه دار پده
نگان نزیكه و  هه ژنی نه  مروارید قاپلكان داخنن، جه. ڤان  له باده ریا پره ده. خوشن ریا ده ده

  .آا رگا پرده نگه تر له بۆنی خۆشی عه

ری  ش گیای پچوك سه له خاآی ره. بینم دا ده شه ل رهآو قی  وه هۆه و ره فسانه له لكوتانی ئه من په
  .شتییه هه وه تووبای به ن، ئه زآه شاریی و نه ئاویشه وه نه قددومه و نه گه ئه: رنا ده وه

ر به جامی  ستی سوقرات هه ده. ستاوه رگام وه ر ده به رگ له  ر و مه ی شه نه كه زانم آه گۆرهه ده
. آرد ندری موو تشتكی دیكه ماچی نه جیا له آه''  اتض عین الق''ستۆی  ئه.  یشت ران گه شوآه
ڕ دا  ڕمه  گۆری مه ر له لنین هه. س ندوور بوون و به ر ئاشنای گی ته هه'' ابن مقفع '' آانی  ئسكه

رانی  موو مزگنی هنه هه. دایه ی چیچسته ریاچه ردوشت له ده ئستاش تۆوی زه. نووستووه
  .ن گه آان ده توه ركه م وه به. ن روه ه پیروز ب م ده پوقه

مانه  آدا آه زه له گوه. ی تۆ ژیاوم شادمانه) رویا( ڵ هورمی  گه من له! م بمبووره آه تیژه نه
 و -  ندشه فسونكاران ئه ر و ئه آو آیمیاگه الی ناوه و وه آان وه ركدا آه مه به له یویستوه و له آه نه
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زوو  ترسیی هاویشتنه و  ئاره مه ك خۆ له تایه ره ر سه هه. وه وته ی لبكهوه تا راستی بیرم هۆندنه
  .  خوآردن به

ستام،  ك س بووم، وه آو آۆته وربوار وه  شه نگ ، منی به سیی ره ته یانی ئه به ره  به گای  له باره
ردوونی  ستی گه دهلیپرژاندم و دامیه  وتم، بووم به خاك و خۆڵ، با هه وه، دانیشتم، خه مامه چه
  !ی من بیره ی نه ئه. ی تۆ بروانم وتنی مرۆڤانه رآه ی سه رمان تا له بزه هه

له گوزاری ئارامشی خۆتدا گاته . آانی بوو ره ربه ی رگام به شی من زیان و ئازار بوو و تۆشه به
  . ووب ی باوو باپیرانی تۆ به سانیی نه ربرده سه! آه قالژنكراوی من مه ژنی چه به به

 .مزانی مژ بوو ده له. مگوت مژ بوو ده له
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 دوای پشكنینی سوڕی   و رووم ب، بۆ به ره تی به رگ و آۆیله تا مه: " باتگرك گوتی خه
مستم  ری گوله رمانبه ری خۆفرۆش و فه تا نووسه'' : ك گوتی وایه رمانره فه"  وه بم؟  سترۆآانه

  ''.م آه التی نه سه لیی و جیھان ده زه وه زووی ته ب ، بۆچی ئاره هه

روا  بووه،    هه. نیا آارپویسته تا ئاوگۆر  پك بنین ته. ین سوڕكی نوێ نییه آه ئاشكرای بكه
  !بایه ر واش نه خۆزگه هه

بھووده . رین و آاركی شیاوآردن وه تپه ند دژواره، له پردی آرده چه ئاخ جوون له آۆشكی وته 
ك  یشته جیه گه! رین  آرد و گوتی ، ئافه داردراوی ماچ  ستامیی القی دزی له دی بهبوو آه زاهی نه 

  ''م داره ب آه شیاوی ئه

دا  وه ی آرده وه و له له لووله توننه دا ده وه جیھان له آوانووی آرده. ن وه موو وردیله آرده هه
گیا . ه خلۆر بۆوه تا بوو به به گیاند وه رد ئه به: ری مژوون فته آانی مشك ده بگه. چۆرنن دایده
آاری ! آار. وت  رآه ز آتوپر رۆژی ژیریی ده گه له  خزۆآه ره. نده شین بوو تا خزین فر بوو وه ئه

  . بژاردووه می بۆخۆی هه ر و سته قامچی ب هۆی رۆژگار آه زمانی شه. رگ بارانی مه! خوناوی 

  .وه م گونده دا نامنینه الم ئمه له به

  .ین وه تایین وبه شون زمانكی دیكه تاهه ه ربوارانی ههئم

  .روان خۆی ده آانیاوان له شت نین آه له رگزی له خۆبایی ده ئمه نه

  .چین و بكاتیی ب پایان ده ره ئمه تاك ئاسمانیین و به
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ۆآان نی ستر رده ئمه له به. كه داین و آا بكه مه وردیله نوورین، قونچكه زرین و له
نه مار، نه مرو، نه قورواق ، نه !! مرۆڤ:  نی  ناوونیشانكی به شكۆن ئمه  خاوه. رین په تده

  . وه نگی بلورینییه به ده! مرۆڤ... : زارپ، نه بدبده، نه هه

آدا برۆین آه  ریه  راسته ر نین و به ده ندشه له آۆخی خۆمان وه وی ئه ده سووچی به رس ماری سه
لی  گه ریی خده نه له نۆآه. یه ر ئا لره خۆشیی و ئازاری ژین هه. آوی یاقوتهو  ره به
 .وتودا پاشكه وه
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له خۆم ). نگی شوانه ته( لفره روانم، آاتی قه له ئاسمان ده. روانم، سووآه له جانتای خۆم ده
ت ل ب  سه! ندن ماوه روانم، آوی ده له ئاواتان ده. رگام ر ده روانم ، ئیتر ریبواركی به ده

  !  آابرای خورن

یای دادێ، له  وخه ه، له له خه غه آۆشیی ب ده سوآنایی دی خۆم له رومای یاران، له گرده
مانم  ی زه وه وره چونكه ره. بینم ل، له خۆپارزیی دڵ، له جوانی سرووشتدا ده چوونی گه هه

  !مارگرژی ئۆقیانووس لی ده پۆلگه و شه) گرر وه. ه بزمار یان ڕزه( پۆ  وردیله ته: پاناگیرێ

  .ناسراو آی نه یه رگه نگه وه ، له بته ریا نزیك ده م له رۆخی ده وه ، لۆتكه ژانه نگاوی گرانی هه هه به

  .رمون و آورته ف بوو ، شه)صدكقا(شنی گوی پشیله پاییزه ن چه مه ته

وچرا بوونیان  ری شه وهه ا ب درخیكردن گهیه، آه ئاو له خوناویی و تازه و گۆڕگه آنۆش بۆ ئه
  . ش به سانی نییه وه ئه.  به ئامانج و دین و نیشتمانی خویان دا

زرۆیه بروانه آه چۆن خۆی به ئازاروسوتان و  م روما تامه یه، له م آوڕیژگه شه، له له گه و چاوگه له
  .سپارد ی توند و تیژی خومپاره ئه وه قینه به ته

ی  مای به تریفه رده لكی وتی په خه) . هیدان شه(رانین ختكه لكی وتی خۆبه هل ، ئمه خ به
  .بووك و زاواین

  .تی سووتاوان و به زووخاڵ بووانین شیره له عه. باتگرانین خه) عل(؛ ئمه له حلی به

  .نین ر تابووتان داده سه نگی  خۆمان له  ره شه نه ، ئمه شعری وه به

  .ونین نه یتان داده مه ئاستی داره ری سپیكردومان له  سه، ئمه به

  .ین آه  دایكان هاوار ده شپۆشه ڵ ره گه  ، ئمه له به

  .تاین  ره مای سه ، ئمه له بنه به



www.rojhalat.de 
14

  .لكاوین)ئاینده خواز( وه  ، ئمه به آاروانی دادخوازانه به

ری  خۆف و ترسھنه بۆنی به) شت(و دینی خزێ  ك ده آو ژووژویه دا وه نه داغه و زیخه شعر له
مانك به پریشكی  نگی سرود، زه مك به ئاهه سرین، ده آات به سوریی ئه. ه خون و دووآه

یر و  مرۆڤ بوون و ئرانیی بوون و دڵ به ئاڵ وگۆڕ و سه. ''آارون'' ختك به لیخناویی  تۆپ، وه
آاركی ! یره م دان؟ رۆژگاركی سه ه  له قهسپاردن و خۆ به جارچی مژوو یی شۆرش  ره مه سه
  ! یره سه

 !خۆبایین م ئمه له  به قه یار ده نه
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ویستیمان بای  وینی خۆشه ئه. وه وینی ئمه سیس بونی لناآاته م و ئه آه بیرم دای جوانكیله  له
  اخ چ فرمسك و ئ. آی تای لداچۆراندین یه ڕانی ڕۆژگار شیله گه. گرت و ژیانی پكھنا

  !    گوتراو ردی شاراوه و نه  ده

  .ن رمان پ له گۆرن و یادی شاراوه تیان دا فره پشت سه

ی   وته ریك آه لكی دور و ته دا چ سۆزگه  مبارانه نیایی خه نینی ئمه چۆن له آپیی دا و له ته آه
  .ج هشت به

  .آتردا گوشیوه هر ی سه  ئاقاندووه و ددانیشمان به آانمان تك سته ده

  !رین ل تپه گه له چ آۆلكه زرینان و له چ دۆژه

  !ری له بژنگ دران رسه و و رۆژمان چۆن به سه لی شه ها مرواریگه ر وه هه

ر دوو له سروشتی  رخۆیی و خرایی هه سه له! پچا ن تۆپی هاوریشمینی خۆی توه مه چۆن ته
. آا ده م خۆی بۆ رۆیشتن ئاماده وێ به ی ده وه مانه. آا ده له م په وێ به نگی خۆش ده دره:  مرۆڤدایه
ئاخ چ ! کی دگر ندییه تمه چ روما و چ تایبه! چن بیر نه ت له  آان و یارانی ئمه منداه
  !ر دگر و بزهنه! ل گه ریه وه بیره

  .شمان میوانخانه آه تیی بوو ، آۆخه روحمان مغناتیسی دۆستایه

رسووڕماویی   آان، سه رنجراآشه، روداوه وه، آۆشككی سه مانییه رده ه هاوسهمك ب رده ر سه هه
ڵ لدانكی ب آۆتایی و  قه دا، ته بوونی ئمه ی هه روانی له چوارچوه چاوه. روانیی چاوه

  .بوو وه ببرانه
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ژی  ۆت تهزنی خ ت به نوری مه روانییه م چاوه ی تاریكی ئه رستوومی، قوكه ی من په وه ی ئه تۆش ئه
رشان و  ریای په ی قووڵ و ده ره راخی ده نووس رزگار آردو  وكرا له قه آرد و منت له بۆشایی چاره

  .ستاوین مارگرژدا وه  ژر ئاسمانی ده له

وێ و من ئاواتمه آه  آه رده ر ده ده ی چوونه رگه نجام ده ره نگدا ، سه نگاوره ی ره ونه و دانی پر له له
: دا بمنی و جیھانه وم و به شادمانی تۆ له رآه ده س بم آه وه مین آه آه نیا و یه ه تهو رآه و ده له

  .لكی فره ساگه

  . وه مه جیھانی ب تۆ ناتوانم بیری ل بكه

 . جیھانی ب تۆم ناوێ
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  ژاوهیادگاری آوو. دا، یادگاری خۆیان نووسیوه ر و بنه   درژ و بسه م آۆنه دیواری ئه ل به مرۆڤگه
 .رن وه آانی داده رمه پاییزییه توژه گینه م بارانه نه ئه. من جماو آه زۆرن و یادگری به

  وه؟ بنه آان پاك ده آو یادگاره لیش وه مانگه زه

ه ب   گیای بابرده رده آان ون بوون و زه ژیارییه ونه  آانیان خنكاندوون و آه با، شاره مه ره
  .جیھانكه) شاری سكه وی و زاری گه زه( نگستانكدا  له هر خ ژر هه ژمارن و له ئه

ز  تۆمه. بوون و بوونی خۆیدا تاآه آان و هه مان و مه ستی زه وه مرۆڤ له جووتبه وانه مو ئه  هه به
  .آا ی پده  دا به قامك ئاماژه و حاله له''  !وه مه ئه ئه'' : ك ۆیه  یان  هه آیسه

سكی  تاییدا ، آه تاهه هه م بگره ،  له آاروانی  آه شه، نه خۆت بهك خۆت هه ی تاقانه ، نه ئه
  .ربه تكۆشه

سارا یان  له)رویایی(نگی هۆرمی  وازی زه له بانگه! تی نگی مرۆڤایه رهه ونی فه رك به بۆ ته ونگه ته
وحت به زوخای ر! سانی دیكه ك به بۆ آه آه سر یان آوستان یاركی به رمه پۆكان، گه له ته

ل و  ئاسكگه. نی آرداری بپایانی مرۆڤ آه له ته م یادگاره گریه ئه. یادگاری خۆت بنووسه
 گیا و  ی خزۆآه یموونان، نیشانه مه ردینی ونه گامشی مرۆڤی غارنشین و ج پی  به

ی  یادگار. روانه ری مژوو یادگاری مرۆڤی چاوه رانسه سه. موو یادگارن زان، هه وه لی ره گه خرۆآه
  .روانییه تكار و ب چاوه مرۆڤی خزمه

  !و یادگارێ بنووسه تۆش ئه. زای مرۆڤبوونی خۆیانن یادگاری ئادمیزادان آه شاره

  .ئارام وتوو ب سره ی وردیله ی نه وه یادگاری آرده
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  .وتوو  ب سره رۆك و نه ر و گه وان آاریی و تكۆشه آو ئه دوای تۆ وه

وتنی  رآه سه.  بی رگدا زاڵ ده ر مه سه ی و به گه رمان ده وه  به هه م ریه لره ی ربواری ئه  ئه
ل ژیانم و  گه دا منیش له ئا لره. دایه فیستۆفلس لره ر آاردزویی  مه سه وینی فاوست  به ئه

  . گوشین ست و ددانان ده جاركی دیكه ده

و آۆشكی  ره وه به ری آاتییهپ رۆین، له آه بوون ده قامی  وه بۆ شه ی ژینه ئستا له میوانخانه
 .رمان هه
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نقمی '' گل یخ " آو هاریی منت بیست؟ من وه پاییز دا هاواری به) پچ پچه(  له سرت و خورتی
: نگن نگاوره برجی بابلدا شعری زاراوه و زمانان فره ره له. وه مه آه رمادا ده بایی خۆم له سه آاره

] داری[ ر ی شعر له سه بكرێ؟ فریشته ركی پ م آا رۆآه یناوهراوهوریا بھوده و ب و هه تۆ بی ئه
  .  ی خواآان آردیانمه بلسه م بریسكه نیشت به گیانی من نه

  .وه پیه یامكم له برژانه م په به. خم بایه و ب آه   سووتاوكی هیچه آۆلكه

ری  وهه یه آه به گه سك هه آه. وه تای بیرآردنه ره وین سه وینه و ئه تای ئه ره ئازارآشان ، سه
. وه خی خۆیه بایه ستی ب ی هه رانه آه سكیش به موروه مان و آه بازاری زه وه دته جومعه وته
له شینایی : ش بروانن  شینه رانه  آه و مووروه وه له  وه چلكنه م آه نیشت ئه آرێ له ته الم ده به
  .ن هه) هۆرم( وه و رۆئیا  م ، بیرآردنه ریا، خه وانیشدا ئاسمان ، ده ئه

مباری  خه) پچ پچه(م له سرت و خورتی خه ئاماڵ شینانه بایه ره ب آه م مووروه منیس فرۆشیاری ئه
  واو  ته...   پاییزیدا

        یوب زاده ئه. ح: رگر  وه                                                         ری به ئحسان ته

 
 


