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  به جاي مقدمه اي بر 

  ن چاپ دوم نرمه وارا

براي  اوآخر تابستانی کُردي که داشت سکوت بود و گرماي نیمه جانِ    
آبی می  چمدانش را می بست . در وسط آبادي ما جوي فصلیِ رفتن،

به آنجا می رساند. شش و یا » چشمه پهن«گذشت که کشان کشان خود را از 
کنار  هر روز  خود را در هفت ساله بودم . با برادرم و چند همسایه ي دیگر ،

بازي مشغول می کردیم. ظهر  یکی از همان روزهاي سال جوي آب با گل
شمسی صداي داد و بیدادي بلند شد . صدا آشنا بود و ناگهان با گریه  1355

  ي تلخ دخترکی درآمیخت . 
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دستها را ناشیانه و با شتاب شستیم و دویدیم که خبري بگیریم . به حیاط بی    
تمان خبردار شد که زن میانسال  محجوب و زه شَسدر و دیوار که رسیدیم،تا

ساده ي  آبادي از دست یکی از اقوام نگران است و در اوج عصبانیت دارد 
مثل آخرین نفس هاي آتشی که به  با شنیدن صدایی ناساز،ناسزا می گوید. 

باید «ناگهان با چند لیتر بنزین هم آغوش شود، شعله ور  شد و داد زد که : 
با نشان کردن تپه اي  .نگران شدم . تکان خوردم و»یه حساب کنم با خدا تسو

با شتاب به راه افتاد . دختري با گریه دنبالش کرد و من و » دیول کوت« به نام 
من هم راستی دنبالشان کردیم .  از سر کنجکاويیکی دو بچه ي دیگر نیز 

  شتر کرد. را بی مببینم و این وسوسه ، شوق رفتنرا می خواستم خدا راستی 

فریادها با گریه همراه شد و چند زن را براي سرك کشیدن به در خانه ها    
ش کنند اما نتوانستند و او با این ا خواستند آرام» جهان«و » مروارید « کشاند.

وساطتها انگیزه اش براي رفتن بیشتر شد. به هر شکلی خودمان را به رودخانه 
حتی لحظه اي توقف رساندیم.ه داشت،که حدودا یک کیلومتر با آبادي فاصل

نکرد.از رودخانه نیز گذشتیم . خسته شده بودم. اما دیدن خدا برایم در آن 
روز، اتفاقی بی نظیر بود و هر خستگی و رنجی را فراموش می کرد. 

ي پالستیکی دنبال هیچکداممان با هم حرفی نمی زدیم و با کفش هاي پاره 
. نتوانست از ند دقیقه به لحظه ي موعود رسیدیم. با گذشت چتفاق بودیمآن ا
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بزرگی  سنگ نسبتاًتخته تمام ، رود . کمی ساکت شد . با چرخشی ناتپه باال ب
به را در میانه هاي تپه پیدا کرد و بی آنکه معطل شود، چند پاره سنگ را 

آمیخت ،  دامن ریخت و در حالیکه گریه هایش با ناله اي عجیب در می
  روي تخته سنگ رفت تا آن پاره سنگ ها را به سوي خدا پرتاب کند.

لحظات بسیار سختی بود. با ترسی عجیب تمام هم براي ما و هم براي او      
با همان ترس نشستم که تمرکز  .که خدا را بیابیم می کاویدیم آن فضا را

ب کرد. از ته دل اولین سنگش را به آسمان پرتا بیشتري داشته باشم . زن ،
به خدا نخورد. براي پرتاب سنگ دوم آماده  هیچ سنگی دعا می کردم که

شد و در حالیکه اشک هایش صورت نحیفش را پوشانده بود ، این سنگ نیز 
به آسمان رفت اما خوشبختانه توان پرتابش بسیار اندك بود و در حوالی پنج 

  یا شش متري دور از ما به گوشه اي افتاد . 

س از پیچ و تابی پاما این سنگ  .ه شدهمرا يسوم با ناله ي بیشتر سنگ
ی را در ظهر تصویر فرود سنگ ت،برگشت . چشمان چند کودك مبهواندك 

با همه ي جزئیاتش ثبت می کردند. انگار آسمان نیز برایش  تابستانی کُردي
سنگی که ایستاده بود ، جایی براي جابجا  تخته خط و نشان می کشید. روي

شدن نداشت. یا باید از روي سنگ می پرید که جرئتش را نداشت و یا باید 
به روي شانه اش فرود آمد و می ایستاد . ناگهان سنگ  تهمانجا بی حرک
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سنگ  هخود را از تختد .بیشتر و بیشتر ش زاري اش اینجا بود که گریه و 
در حالی که دهانش خشک شده  .نشست  شکنارپایین کشاند و

   ش را براي لحظاتی بست.بود،چشمان

چند دقیقه اي گذشت و پس از آنکه کمی آرام شد ، تازه چند بچه ي قد و 
اش  ماندگیدر در ونیم را دید که با نگاهی از سر حیرت به او زل زده بودند 

  ...شریک شده بودند

یکی از همان بچه هاي قد و نیم قد روستاي هم من سالها  آن اکنون پس از
هنوز پس از گذشت سالها . ستم که می خواستم خدا را ببینم ه »هوشیار چله«

صداي شیونی در درونم بلند است با کسی که دامنی از سنگ برداشته اما می 
ی که انسرپناهی بسازد براي بی سرپناهدر آرمانهایش خواهد با آن سنگ ها 

  !. همین ندآن سوي دیوارها چشم براه

  جلیل آهنگرنژاد

  90پاییز 
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  رمه واران چاپ اول نه ي مقدمه
هدفمندي  هم مسائلی است که هر موجود پویادگرگونی و تحول از ا    

براي مواجه شدن با نیازهاي روز به آن احتیاج دارد. این دگرگونی در عالم 
  ادبیات و بویژه شعر امري حیاتی و ارزنده محسوب می شود .

ه است و خالقیت با نو گرایی ، نوشدگی و شعر معموال با خالقیت همرا
ي شعر نیز به نوعی از  نوآوري ارتباط مستقیم دارد و حتی تعریف مقوله
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ي این خالقیت بی بهره نمانده و در گردش روزگار از گذشته تا امروز  بارقه
  تعاریف مختلفی از شعر ارائه شده است . 

ساده از شعر می شده اما  در گذشته بنا به نیازهاي زمانه تعاریف بعضاً    
نگاه  ،امروزه چون دنیاي ما با دنیاي گذشتگانمان تفاوتهاي عمده اي دارد 

ما نیز به شعر بی شک متفاوت خواهد بود و این نگاه جدید ضرورتی انکار 
درك ما از پدیده هاي «است . کریشنا مورتی معتقد است : ناپذیر

شناخت هاي موروثی باشد و فقط پیرامونمان باید تازه و به دور از معارف 
  »است که می توانیم درست ببینیم. در این صورت

نگاهی که حاصل این تلقی ها و دیدگاههاست ما را تا حدود زیادي می     
توند به سر منزل مقصود هادي و راهبر شود . امروزه رسالت شعر و حتی 

ا دنیایی کامال رسالت شاعر تفاوتهاي اساسی با گذشته ها دارد شاعر امروز ب
متفاوت با گذشته زندگی می کند . دنیایی که بسیار پیچیده است و هر دم 
در مسیر تکاملی خویش گام می نهد . در این گستره که افکار مدرن و 
حتی پسامدرن در حال گذر از تجربه هستند  و نگاههاي نو تمام اطرافمان 

بی و هنري خویش به را گرفته هیچگاه نمی توانیم با تکیه بر مواریث اد
سوي آینده گام برداریم . پر مسلم است که براي ارتباط با این دنیاي مدرن 

ي ما به  باید ابزار مدرن در اختیار داشت و هنر مدرن و شعر مدرن نیاز زمانه
  حساب می آید .
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) بی شک با مستقیم گویی ها یا کلهري ردي کرمانشاهیشعر ما ( شعر کُ    
و کم مایه و بهره نگرفتن از تکنیک هاي هنري و و گاه آثار ضعیف 

بسیاري مسائل دیگر راه به کوچه هاي تنگ و تاریک فراموشی نهاده است 
.  

اگر دوستدار تحول ، تازگی و دگرگونی اساسی در شعر هستیم و می     
خواهیم این فرهنگ بکر و اصیل را دستخوش گردباد نیستی نکنیم ، با 

ي اطرافمان گرفته تا تمام مقوالت هستی ، پا  و از همههمین نگاه نو و ادراکن
  اي را برداریم . در رکاب نهاده و براي حرکتی اساسی گامهاي ارزنده

و بررسی جدي قرار  ي شعر مورد مداقه از اهم مسائلی که باید در حیطه    
گیرد ، زبان است . زبان اصلی ترین مصالح شعر به حساب می اید و شعر 

هنري آن   تقابال به زبان پویایی می بخشد . بکارگیري زبان در وجهپویا نیز م
ایجاب می کند که واژه ها و جمالت ، معانی متعدد و متکثري داشته باشند 
و مانند منشوري عمل کنند که چند معنی را بازتاب دهد در این صورت از 

باره ایم و ابهت و ارزش هنري آنرا دو  وجه مستقیم گویی زبان دوري جسته
  به وي سپرده ایم .

) نیاز به ساخت یردي جنوبشعري که در مورد آن صحبت می کنیم ، (کُ    
واژه هاي جدید ، ترکیبات جدید ، مضامین تازه و در نهایت نگاه تازه دارد 
تا در بستري از فرهنگ اصیل خود که سرشار از نماد ها و سمبل ها و 

است ، شکوه شکوفایی خویش  ي باستانی خویش اساطیر و مواریث ارزنده
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را نظاره گر باشد و این مهم صورت نمی پذیرد مگر آنکه شاعران جوان و 
ي  نو اندیش این دیار همتی جانانه به خرج دهند و کاري ماندگار را در پهنه

ابراز می   ي این سطور صادقانه البته نویسنده وسیع این مرز و بوم رقم زنند (
کر شده را به نحو احسن در آثار خویش ندارد و ي مسائل ذ دارد که داعیه

ي ما شاهد  تالش وي بر آن است که روزي این شکل شکیل شعر در منطقه
  خویش باشد )رشد و برازندگی 

  به اميد آن روز فرخنده

  خورشیدی ١٣٧٩زمستان جليل آھنگرنژاد
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  ١ھار  وه

  زيزی رھاد عه ئراێ کاکه فه

  

  ئاسمان ڵدوواره حا رته گ ژاره تا نه په

  ئاسمان ڵئرام جي پا بکه له ژر با

  ن وا بکه و ھه ر ريو ئه گه د ئه◌ِ و زه يل پر له خوه وه چه

  ئاسمان ڵيل ال وه رن چه و زوان تيه دوواره ئه

  ر گه و مه رخ ناز چه وه چه» ! وم که بره« ی  کيوه ڵ که
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  ئاسمان !؟ ڵرخ مانگ و سا ميشه چه رخنی ھه ت چه

  ر ! ره وه ھار له فاێ وه ر ! سه ر وه ده سيم ناز خوه نه

  ئاسمان !؟ ڵما  سين وه من و بدوون عشق ت ره

  يوه ر بپاشمه تمام بان ئ زه مر ئه ه خوه

  ئاسمان ڵيا خه ڵگۆ ڵێ له د دوواره ريشه که

  نگه گيرياس م چهد  که نان نيوته ئ زه  له

  مان !ئاس ڵله ژر با  کهس جي پا ب ھه
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  ٢ھار  وه

  

   و چريوسياه زه رنگ خوه ور قه دل ب ت قه

  ێ ئاسمان ساه ب ت له  ليوله مه مته ته

  وزد ێ ھناس سه نن ليم سروه و سه تا ھووز شه 

  ساه و تاوه داوه سيون گيانه ته ◌ِ ر د ێ ھه وه

  »ھارم يا وه«رزه ھاوار  به  نگه ێ چه ر سه ھه
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  د سياه قه ره فه شوور زمسان له يل گووشه

  رم ئاگر و له شوور گه ێ پريمن ئمشه رسه ھه

  ساه ريکی رێ چنمان به ێ تيه گه الواره

  ره ديوار نا ئميدی سازن دوواره له

  ول بيوا ئساه و ئه و شه  ره ت ده سمیه م ده خه

  ی دی يل ريوته هرزی يا و له بان به زه خوه

  ر وساه ره وه ر چيو له هش ک وزه به داوان سه
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  ٣ھار وه

  

  نگه دووسم ێ چه ر سه گانا ھه ول ھساره ئه

  ردی کردن وه ھاو منووسم سه ينوو ھناسه له

  ب چراخه ماخی ئ ئ له داخ بی ده

  ێ چنگ سقان و پووسم م دامه چيو گوچان يه چه

  راوه ئ ده ی له خه ھارێ نيه نگ وه ف ره ێ ده يه

  ێ له پاێ ت بووسم ؟! ر ! تا که ێ تيول وشک ب به ھه
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  رده ھاوار واێ ھاوار ! نان سه ناو ئ زه

  جووسم ێ مه گه هو کا نی تماشاێ چه مان تيه ھه

  واردانم ت ھاوساێ شه نه ور و مه له ھووز جه

  رووم و رووسم ! ھ ئه نی کيش نه  رمه ئه  ردم نه مه
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  ۴ھار  وه

  

  رامه و مه گير و شهريک و د يو تيه ێ بان زه له

چيو ئ سه رف ته د سا تيون! ه تيوچيامه  

  يل ھيوچيون وه ێ چه ر ديم زرکه وه ره ر چگ له ھه

  ھساره کامه !؟ ڵو پووش ! ما ورار که ێ شه ھه

  ک بوارێ نوو قيل تره له  مانه ر زه تاگه

  نه جامهنا وق ديند ئ ناو زه شه نيا وه ته



 

واران/ شعر كوردی رمه نه  22

  ێ رووژار تاره ھاوساێ ئومدمان که له

  المه ب ت ب په ڵو ! د وره ھار به نيا وه ته

  ئاسمانم له  خشه  يلد په وه ێ چه گه تا نيوره

  مان ھال ھالمه ! يال ھه وه ل شه نگ وه ێ جه ره
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  ۵ھار  وه

  

  ميا ژر پاێ خه  هف ل سانه سه و به يل که هکو په

  موا م حه زخال خه  و وه نوسی ئمشهبيو بي بيوشه

  ھار بانان يفه تا وه ێ تماشاد ! حه زر يه نه بوومه

  مال کال با ێ خه و بمين قه ر شهشوون تي

  يدن که تاتگی نه ره سه  ئ ھنازه  و له شه  بيوشه

  مدوواره حا داخ ب چراخی گرته  هئاخ



 

واران/ شعر كوردی رمه نه  24

  نين و بردن يل ھووز واران ئاسمان که وتره که

  مشمار مانگ و سا  و له شون ئمشه ر مه دی ت سه

  الن ھات زه وپو که وپو قومل قومل دوواره تا که  وه

  مکا ڵيل کا ته زره م سزانن ئه ھه  بافه بافه

  وان باخ زيوخم واره باخه ێ والت پر شه له

  م !؟شی بکا ن خوه چيو مه  رد ريوته هو  ريکه ێ تيه له
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  ١ليوچگ  مه

  

  ليوچگ !؟ يل ب مه هيمه شانا شا ێ بخه تا که

  ليوچگ!؟ يل ب مه هنگ بگريم تا ر چه  يا گه

  دن ل نه مه ڵبوو با ئ ھساره  ن ساله چه

  ليوچگ يل ب مه هرز ما برم ھسار به

  ێ و ده ره م جه گه يله هوزد با سه ڵا و خه ر شه ھه

  ليوچگ !؟ يل ب مه هاێ س کوو ھسارهھايدن له 
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  نيوس !؟  داد زمسان ئ ئاسمانه ێ مه تا که

  ليوچگ !؟ يل ب مه هردن حا وار سه ێ شه تا که

  گ ئراێ ت کيشن و نخشه ئمشه» زانم  ھووز نيه«

  ليوچگ ! يل ب مه هقيولی چا  ف له که مه ڵێ د ھه

  نگ دوواره ته وراست نايدن وه  خوداێ ت گه ڵێ د ھه

  ليوچگ ! يل ب مه هفيق سيمورغ زا هبوونه ر
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  ٢ليوچگ  مه

  

  يل ب ھساره ! هال  يمه ێ بمينيه تا که

  يل ب ھساره ! هشی مان دا ن خوه ه و مه باله

  ێ م بکوشيه تا رووسه  شوور و شوومه ڵێ سا له

  ب ھساره» يل  هزا« زيوخن » غاد شه«باوگ 

  ومان و له قه نه که س نيه هنگه د ک چه چيو نيوسنه

  يل ب ھساره هليوچگ سا يل ب مه رووژه
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  تووريايه ێ ھووزه  واران له رمه و کال نه چه

  يل ب ھساره هنوو چريوسيانه ال له

  يمبکا ڵ و ھيور که ھاريگ به راێ خاتر وه

  يل ب ھساره هوار يا ی شه له ريوته

  گد دايرسنن چراخييل کا وه و چه زيه خوه

  يل ب ھساره ! هريک ما نگی تيه تهله د
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  ٣ليوچگ  مه

  

  و يدن وه ئاسمانم ئمشه و به چه ڵتا با

  و ێ وشکه سقانم ئمشه ده ڵھار گو ێ وه وينه

  و و که يل که ته زره و تا دوواره بيوشيم له ئه به

  و زانم ئمشه س مه س که رم که يل گه په پر له گه

  چووقيامه ڵرێ بکيشه ئ ما ێ سه و يه به

  و ! ودن وه ھاو زوانم ئمشه و دوواره نه تا شه
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  ديل کا وه نی نيور ! ھيور چه کيه ری نيا په ته

  و ! گيانم ئمشه  ر داسه ليوچگ وه و مه ێ مشت که يه

  فشم نه وو به رد و که وز و ھيولم زه رم و سه چه

  و شانم ئمشه شکه گانم چيو که پر له ھساره

  و پووش ! نيا تنی ت که وزم ته زوان سهزکر 

  و ! تيوچن دار و دکانم ئمشه ێ جار تر مه يه
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  ١ ڵسيف کا

  

  و تا بچيم ر به وه ب خه تهێ و و سواره له شه

  و تا بچيم ر به وه ره زان له مه س ھار که تا وه

  س ! دن ! ھه رم عاشقی ده ێ تام گه که  يوه ئ زه

  و تا بچيم ر به له سه  ر ھا ه تا گهو کا و چه عشق ئه

  ر چ توای ه س  ھه  وره ێ له ليموو به ڵسف کا

  و تا بچيم ! ر ! به مه ێ درێ سه باخ ريوت ئيره که
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  و گوله شی الێ ئه سات دلخوه  يمه ده  ئ والته

  و تا بچيم ! ر ! به سه  ر وه يوا ! سه يمن ھه له ێ که مامله

  چن ێ ھووزه شی له خوهار دو سو هيل ک يليه له

  و تا بچيم ! به، ر  ده ر وه م ده جنون تر ھه ن مه تا بکه

   ه خم تيه و ئاسمان ئه نانه ربه و ئمشه  ئره

  و تا بچيم ! ر ! به حه چ مال سه روه ده  وره له  وازه
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  ٢ ڵسيف کا

  

  مانوا و حه هو ک زان که س مه يل که يهله چوو

  مانيا وتر خه و ت بووده که ھيور که ر ک گه ئه

  ر چ عاشقه ھه ڵما ی له ش بکه ر ھساره به گه ئه

  مانوزه حا ميشه سه ئاسمان ھه ڵر باژ له

  رد ش که و ھساره به له ناو کتاو حافز چه

  مان !؟م ! دوواره فا گه گيانه  نيوسيايه ر نه گه مه
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  !»زيز  ئاسمان عه  وه سی شی ره خوهتح و د نويد فه:« 

  مان !تا به  و ت دی کوره له ئ ره نهيد که نه

  و دهوز با تر سه س ! وه عه ک ھه پريوسنه سيه

  مان !رد سا وار سه تی بکه شه ت خه خه دوواره

  و دزيم ده  و جار تر وه ميم بزان ک ئيمه ئاه

  مان !...يوه دوواره سف کا وز ئ زه خ سهبا  له
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  ١و  شه

  

  و ر بووده بارم ئمشه م سه يله ره مهئ  نيا له ته

  و ! دچارم ئمشه ڵێ گو داخ عشقد ھه  ئاخر وه

  و ک دامه له زالنه شوون چند ته  و له چيو شه

  و ئمشه » مارم رده زه« ت سووار پاێ  که ێ شه ونه

  د !؟ا دل خاپيوره ب خه ێ  گه الوه زانی که

  و !؟ الرم ئمشه تژ داخد قه تيخ  زانی وه
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  م بوود ور خه ختم خالی له ئه تا ئاسمان به

  و س بووارم ئمشه ريکی باه و تيه ب ت تيه

  گشتی  گانم داچووريانه س ! ھساره گشکه

  و ! وارم ئمشه ێ ھيول شه ھساره  و بووه د به خوه
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  ٢و  شه

  

  شانم  شان وه و ھاله و شه شکياسه پيمه م وه خه

  ێ سقانم گه و ئازايه خهسيخ زيو  و داسه ته

  وره ێ تاوسان جه کم لهت ھ ه ێ ھه وينه

  بان شانم  ی له ێ نامه و ده ه ئاژاژگی خوه

  رگم برشياه جه ختم ھه شویاه به ھه

  ورشياه گيانم ريوشياه ھيورم ھه ھه
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  ديل کا ه و وزی چه رم سهفته ھيو هتا ک

  شانم شکه و پا نانه که و که يل که ته زره م ئه ھه

  وز ھيورم يل سه هک بشک با که نوورم مه

  ئاسمانم ڵسينگ تا ما ن ره تمه زره ئه

  مئاسمان بکا  د له ێ خوه گه ھسارهر  تا گه

  پريوچقانم !... يل کول ھه و له بن ھساره زيه وهخ
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  ١وتر  که

  س  ش وه شیرکو بیکه پیشکه

  

   که ديوه

  تیوی والت ب و و که له که

   خته ر چ ئاسمان نه ھه

  ت بيو و ڵکا ڵش با به

  ھاره وزه وه ر چگه سه ھه

  مد ڵ ش بياوان ريوته به
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  بيون  ێ ئيمه يل عاشق له وينه وتره که

  ئمروو

  مان يل زه کووين زيوخه ه يل خوه چگه له  وه

  و مانه سه هسان به

  رد بيوچگگ تا دنيای زه

  حانيگ ز ئمته ێ قاقه ره ێ په له قه

  مان بنيوسده

  کی وه سوو شه

  له ديوای واران قرمز عاشقيگ

  د لپريوچقننه ھه

  رگه بنيوسی لپه يو ھه تا له ريو زه

  منيش بوومه روارگ

  يال شانه  مه خهبخورجين 

  تیت ب ور و و په چم تا ئهب

  !»شم له ليد تی  خوه«يل  رزه فش مه نه ر به و په تا ئه
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  ٢وتر  که

  

  رده يل ئاو سه دنيا گومه«

  ماسيا ول مشتگ گووشه ئه

  »ێ گليونک  له ناو شيشه

  ت مان وه گهماسی قرمز بيوچ

**  

   رم گليونکگه ێ چه فه دنيا سه« 

  ق ق ته ق ته تا وه ته
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  » يم مانا گل بخوه ور خوه ده  له ناوی وه

  ت مان وه گه ل قرمز ناو ساته ته

**  

  دنيا

  فشه نه به  وه رده که وزه قرمزه زه سه

  وتره که،ناريه قه،س  ره سه،ليوچگه مه

  »ێ داره  چيوزه،ێ ئاوه  ترنگه،ره ێ خوه پرشه

  ت و وه ھار وه نازگه وه

**  

  سر کوره،ريوت و قيوته،س سيه،رده دنيا سه

  نانه خبه يه،فره وه، س کريوه

  »ێ قالس  قرنگه،ێ قاژه قيژه، ێ گورگه لهليو

  ت برگی وه زمسان وه ھناسه

**  

  م ئيوشم :

  وزگه ێ سه دنيا پريوشه« 
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  ر بيومن تا گه

  سيم بوه ڵر د ێ قرمزگه تاگه پريوشه

  بسنيم ڵر د تاگه  وگه ێ که پريوشه

  »يم  بنه ڵر د تاگه  ريکيگه ێ تيه پريوشه

***  
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  ٣وتر  که

  

  شيويم ز په گ قاقه ره په

  م ت ئيوشی نيوسنده

  ◌ِ نگ ھيول ده

  وتر گاجارگ !؟ گاکه ڵبا

  م !؟ ت ئيوشی نيوسنده
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  ١چ  روه ده

  

  ک و کيوچه له ئه

  رين وز وه ن سهله سا

  گو کا ئراێ که تر چه

  م وه جی ھيشتمد

  م گه ه چووقياهئراێ ما

  نم چ چووينگ سه روه ده
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  ئاسمان وه نم نازهئواره 

  نيوسا» واران  رمه نه«خش  يو مه له ريو زه

  لسام سوو ھه ڵگو

  و تماشاگ يشته تا له ده

  م بکه

  گ تا ئاسمان گهديم تيول ساچ

  و چه روه و ده له

  ل کيشايه په

  خاس ک نوورسم ديم

  ێ گه يله لنگه له ژير وه

  و ڵو کا جفت چه

  برياگر زيز سه تر عهو ال که گ پر له خهد

  چيوزه دانه !
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  ٢چ  روه ده

  

  ھار و واران ! ێ خاپيور وه الوه ھزار که

  ر ! دهريکی تن تيژ سال ھزار تيه

  فت ! که س سياێ ب که چ به روه ھزار ده

  وز ! ر سه وه رهی نگ چريوسياێ له ھزار ده

  ردگ ت سهو

  تووز له  نيقه
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  تی! رپه ل و سه يل ريوته ته زره ئه

   نگ پووشه دلم له ناو دنيايگ ئ ره

  لپيچيايه ھه

  ی رو وال زنه په وه

  يال ! رزی خه ھای سووار گاجار تا به

  ريکی رز تيه ئراێ ئه

  يل  رسووه م تا باخ نيور وه سنيده ره

  و بانان !؟ ريو ئه

  ديور!!... ونز له ئيمه ر سه ل خوداێ سه وه تا ئه
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  ١رئاوای  خوه

  

  ھناێ

  واخورئا

  ێ تاتگی که ره و سه ھاره يل وه له بان کيوه

  و ھناێ شه

  يال شيه ێ خوه ول پريوشه پريوشه ئه

  ێ کی که وه و چه چه

  يل کالد وه يال چه چراخ خه

  دايرسنم !
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  ٢رئاوای  خوه
  ت لمه تیف ھه ش وه له پیشکه

  

  گ که رئاوا جامه خوه

  ێ وسا پاواو له شوون خوه

  رم وسا وهراي ھات له وه

  له ناوێ ديم

  سالت رد ب ده يل سليوک سه يل پر له رووژه وه چه

  س ێ باه خودايا تا وه که: «  -
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  و بيو فر و کريوه منو وه

  ێ سيميگ له بان تال يه

  »کی !ھا!؟  نه ێ شان جه يمه بکه

**  

  ک جامه

  و ێ ھه وه يه

  کان خوارد و ێ ته يه

  منيشان ی تر داوه فه ێ سه نوو يه له

  و کردم يلم بازه وه چه

  ک تر ديم يه

  ال سال و مانگ پر دل پر له خه

  رزی ربه ھار و سف و سه له واران و وه

د ھزاران  يل کاله رووژێ سه وه و چه زر ئه دلم بوودن وه نه« ـ : 
  ف ! ده

  زيزی ت ! ن ئاخر عه چه

  چيو زانه س مه ھار که خودايا ئ وه

  »!؟ نيوسايده خت ئيمه ريو ديوار به  له
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  وز تر پ چ ێ سه پريوشه

  ک خواردوو و تره کان که ته

  کگ تر له ناوێ ديم يه

  و وکه رز که ێ به ێ ھساره دل پر له ھزار و يه

  ی و نه س وه چه زيز که يل عه وێ پر له ئوميده چه

  شی قرمز ێ خوه م پر له ھزار و يه ده

  و چ .... ھيوره  ت بار له چيت ئازيه ر وه ر سه ئراێ ھه

  !...»د ئاباد  گه خودايا باخ عدل و داده: «  -

***  

  رد تر پ چ ێ زه پريوشه

  مگه و ھه ريک ھات و له و واێ تيه ێ ھه يه وه

   زانه س مه ئوميد که

  کرده بان داوانم .....  مشت تيژێ شيشه
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  ٣رئاوای  خوه

  

  ر ئيواره ھناێ خوه

  يو ريو زه ێ له شوی خه کر په

  ێ درات ـ ـ تيوکن چرکن ره

  »سيريا رده زه« ردگ  له بان والت سه

  ێ دو تيه پاگ تا زرانی قومل که

   سگه و بان ده زرانی ئه له

  ێ درات ـ ـ تيوکن چرکن ره
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  و و چريوسياێ ھا بانه جفت چه

  يل تام تماشا ته زره ئه پر له 

  و له بان گشتانه

   ميگه ده

  ـ ێ درات ـ تيوکن چرکن ره

  رف تيون ئمرو رم ئل ته پر له ھاوار گه

  وز ر سه ر مال خوداێ سه وی تا ده و که ک تا که

  رزه ...! بلن و داخ و به
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  ١ک  پريوسنه سيه

  
  والت سر کوره و ھناێ

  نيا  منيش وه ته

  و گانمه له الێ ھاوشگ له کتاوه

  و مه رزی ھيول خوه ک دامه له به ته

  و باليگ که و ێ ھه يه وه

  ێ چرکن ێ سيه ليمه ھزار که

  جيول جال و  فنه که

  گان ناو کتاوه له
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  و گرن باله

  تا

  گه له ژير بال ماله

  گ ته م سيه

  رمانا بان سه بکيشنه

  ک ت پريوسنه گاجار سيه

  رگ و تيوک و جاجگا ل خه وه

  ێ چنارگا قه  يانه وسنده چه

  ر ئراێ مانگگ تا گه

  يل بسنم ه بالهھار ل وز وه بوو سه

***  

  ت ئچيونه  زيز ئيمه  ھار عه وه

  چيو ت !!!؟؟  ھار ئيوه وه
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  ٢ک  پريوسنه سيه

  

  ھناس ھساره و

  ئرمس ئاسمان و

  ماسی سفيده ر چگه بال ھه بال خه

  رده وا رچگياس ! ێ سه له

  ئره ديور ! وز له ر سه ھاێ خوداێ سه

  ک سر کوره ئراێ ئ والت نيوته

  ! ک کل که پريوسنه ل رووشن سيهبوو با
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  ٣ک  پريوسنه سيه

  

  رێ که قه کيان شه وه شه

  ک پريوسنه ێ سيه ونه

  وی و که و گرم تا که باله

  خورده نه ێ ئاسمان ئه وگ له ھاوش که

  ال و و قالوشان خه مه نه

  و خوار رم ئه تيه

  م و که شه ش به ئواره به

   ريه خه بان ئ کوومهيل  له مام ريوته مال ته له
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  تاگراێ 

  رگوو که ێ گره له ناوێ دايرسنن ھساره

  رچن  ده

  ريکی !! لتووز تيه يل نيقه ته له له ھه
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  ١ی  ھساره
  رويزی ت په ش وه قامه پیشکه

  ن ھزار سال ئازگاره چه

  ن ـ ن وميه ـ تيه

  ت ـ که له ت و وه که ـ شه

  يل بوور بوور مناالنه هتيان له و تمام خه پشته

  خورد نه و بازێ ئه يل سيه زانمه و تمام نيه ريو ئه

  وه رگا له پساێ چم

  سيه ر بياوان ب که له ناو ئ به

  ێ و که و رمله سيارگ له ديوره
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  ک و نواتره يرێ چمه قه

  ديونم

  نگ خيون برشياێ گه له ره درانه

  وز ر سه وه یره ێ له ھزار ھساره

  ک و ديوارگ له ک ب ھيوچ که

  وێ و که له که ر سايه سه

  ک ت گاجار يه

  ێ جادوو پووش و  مامه ـ ده

  يل والت ـ ريکيه و ريژ له تمام تيه ره سه

  ێ له بان و کليل ده

  قرم قرم

  ێ قورووزێ ... گه راشه فه
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  ٢ی  ھساره

  

  زمسانيو !

  يل  قيقه يل و ده سانيه

  گشت له بن رچگيايون !

   وه اسمان گاجار کهوێ ئ له

  گ گاجارێ نيا ھساره ته

  فه ێ ده ک سات يه

  وه زوان تريوسکه

  ێ نيوسا ناو ھيول خوه

  ھار  ت وه وکه رزی و شه ر به سه

  ھيورێ بيو  وه
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  زمسانيو !

  له تمام والت

  دارسان گشتی

  ل پووشايون کوته

  ميگ بيو نيا تيوه ته

  ش ريوتيگ له بن دار ره

  ک له ناو کتاو ھيورێ

  قايقگ نيوسيايود ال قرمز شه خه

  

  زمسانيو !

  مگ بيوم م گاجار تيوه

  گ گاجار ھساره

  تا

  يل عاشق و ره وه له ھيور مه ھار له وه

  چوود !!... و نه يل ئل ئمروه ته ديوه



 

واران/ شعر كوردی رمه نه  64

  

  

  

  

  

  

  

  ٣ی  ھساره

  

  ريکی ر والتگ تيه گه ئه

  و لتاخ زينه له پشت قه

  ھاله موکول

  ێ دل ! ھه

  ينوو له الد زين بکه خه» يمان  شووه« 

  وز ھساره نزيکه ! مال سه

  وز ھساره ! نزيکه مال سه
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  ۴ی  ھساره

  

  ھساره پا بيو

  م بوود و پووش عاله تا کلک نيشان که

  مانگ پا بيوو

  نياييمان بوود وار ته تارووژنای ھوونک شه

  ر پا بيو خوه
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  ريک زمسان ر تيخ تژ و تيه تا گه

  ێ وه و نه له ھيورمانه شی ھار دلخوه وه

  ت پا بيود

  د به عه ل تا وه زه ئه  م له ر تمام عاله تاگه

  نوو وو کلک نيشاند بکه جفت چه بوونه

  يل کال عاشقد وه له چه

  رووژنای و ئوميد و ئازادی بگرن

  ر ! و مانگ و خوه ھساره

  ر و مانگ و خوه ھساره

  يلد ! وه بوونه خر چه
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  ١ئاسمان 

  

  ر کز و ب نز ێ خوه ر سه ھه

  رخد و وه سات ئاسمان چه

  نگ قير و ب ده يو فه زه

  يا چوود وه بان کر چاره

  ێ شم نيه ول له م گووشه قه نيگه ساگه چه
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  لس يو ھه م نيشم ئه

  يو نيش لسم ئه م ھه

  ترسم  وه له

  و يل چريوسيايمه وه دزی چه ێ رووژ وه يه

  ريکگ زان تيه س مه تا که

  د وووبچ

  ن خوه يم نه ت زنه سگ خه که

  يو ريوت قيوتيگ و  له بان ھيوچ زه

  ھيوچ ديوار کز بی نزيگ !!!
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  ٢ئاسمان 

  

  ريکی ێ تيه له وينه

  يل پر له ھار مار ته له له ناو ھه

  و گرێ باله

  نی ـ نی ميه ت و تيه ل په ـ شه

  چوول بری بياوان وه جی
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  چوول بری بياوان وه جی

  تاگرای ئيواره باێ

  کردی دلمان ی نه ێ له شان ئوخه ک بخه ته

***  

  ردم ! ھاێ مه

  ژاره  ک په ور نيوته ێ ئه سه ره له وه

  ی !؟... ئاسمان دلمان تاکه
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  سف

  

  نم !؟ سف يا گه

  يا سف ؟! نم گه
  زانم نيه

  تر لوژاننه عاشقانه ێ ھه والم له

  ھيوچ والت عاشقيگ له

  ود نيهپا 

  م ! مگ بيو ئاه و ئاه جه عه
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  سیپال

  

  تانيگ  له منال شه

  گه رياه ره گيوه له ناو ده

  ێ ھاوار : کرده

  واێ ھات !... واێ ھات !...

  ريک پ چ ێ تيه پريوشه

  و ناو س کولگ ھاته سيار ده
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  و ملسگه  وه

  لپريوچقيايم مان ھه گه له جيه

  ـ : بنيشن !

  ن ! دان واز بکه گه کتاو تاريخه

  ر بيوشم ره وه ره ئمرو توام له له

  ر ! وه ره ئا ئا ! له له

  گ  له جی يه

  ر قرمزگ وگ ياگه ردگ که وزگ زه چ سه گه

  لبگرێ ھه

  ێ دراوردو گه زخال له گيرفان شووره

  نيوسا :

  ر! وه ــــــــــــــــــــــــــــره لـــــــــــــــــه

  فت چرکن ێ چل چه ش کر سيه ئکه

  لکيشا ردگا کيشاو ھه ول ھناس سه ئه

  ێ قورواک ! چمان کوچگ خسی له قيره

  رو گشت سر و کۆر تا نيمه
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  وسا  گه نگه رو زيری له زه نيمه

  يل چريوسياان و  وه و شوون چه فتنه گشت که

  رچين ده

  ک ر تره فه من و نو نه

  س کۆل س کۆل ده دريژ دريژ و ده

  س کوشياييگ  کهله ئاگر ب

  وراگ  ک پلسک گه يه

  لگرتيموو ھه

  ر مال  تا ده

  فت چرکن چرکن کيشايم ر کر چل چه ھه

  مان ر رارگ داله قه ھه

  فته ژر پاو وێ که چه

  لکيشا ردگ ھه ريک سه ھناس تيه

***  

  ێ نان له ديوای تيکه

  کۆتی په تا دالگم وه له
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  و سیپال شرگ خسه

  و ژيريه چمه

  و خه ديمه وه  و شه ئه

  س کۆل س کۆل ده ھزار سيار ده

  ورايگ ھاپيان و ک پلسک گه يه

  ديور  تا بانان له ئيمه

  نگ تا ھيوچ و پيوچ يل ب ره له بان جاده

  فت چرکن چرکن کيشن .... ێ چل چه ر کر سيه ھه
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  يوانوو ی قالکه نزوومه مه

  

  ارالم ی ب په ل ئيواره لی ڕيوته  له تيه

  وت ھناێ

  -س و کۆر -

  کن گووش ته

  ر تيوکن تيوکن يل ھزار سه زانه س مه نگ که له ده

  رگ په وانوو ئاگره ڵ که م ڕيوته ده
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  ريک ش قێ تيه له بان له

  قرنگ شگ کردو قرنگه

  ت : ڕ وت وه يل که مام گووشه ئراێ ته

  ريک و چرکنه ئی زيقاو تيه

  ئاخر دنياس

  ھاينه گووش !

  ريک و چرکنه ش مف نا له ئ زيقاو تيه ئکه

  رد و داخگ ێ زه بچه

  و کرد . چ ئاسمان کرکره روه ده

  شگ و له ڕ شه ھه گرمه

  ر وت گرته وه

  وانوو قکه

  رگ ێ سيوه له له په وه ھه

  قيوته برده زيقاو

  ورشياگ و ھه ێ ھه وه يه

  س برياێ ت قژن قژن ده ھزار ديوه
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  پريوچقيان له ژر زيقاو ھه

  ن کيشانوو ک ئاخ دکه يه

  ر وانگ شووريگ دانه وه

  ئاسمان وسا

  مان گشتيان وسان يو و زه ڕ زه ھه بچه گرمه

  و و وت نيشته زله ێ ھه ر وه يه تاگه

  يل چرکن چرکن ڵ تن تژ قرژنگه وه واران ئه

  و رژ بيو ره سه 

  يوو  زه سينه ڕه

  ريک و چرکنه مف نانه ئ زيقاو تيه

  لی چيگ  گره ش ئا ێ ئ که ه يهل

  و بان يل قژن قژن چينه ته له سين ديوه

  مل

  چناوکه

  م ده

  ليوت
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  يل چريوسياييان وسان وه له ژر چه

  ريکگ چنگ تژ و تيه

  يلان وه خسن له ناو چه

  نين لکه يلان له بن قوڕووتگ ھه وه چه

  قاره دا يليان فه وه ی چه گ له کاسه خيون سيه

  م خشيو له عاله يل قژن په ته سی ديوه که ی ب قيژه

  ێ تر برده ردگ کيشا و له م ھناس سه عاله

  و يلان کيشانه ی قوله يل ھووز نامه که له جه

  و نوو بشاردانه چگ زيقاو له تا له

  وانوو قکه

  و بان ھاته

  چ ئاسمان روه رد و داخگ ده ێ زه ينوو بچه له

  و کرد ک که

  ێ ر و قيوته ھه و گرمه له ديواێ بچه

  وانوو قکه

  ورشياگ و ھه ھه يه  وه
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  و درات س بيای چه ت قژن قژن ده ھزار ديوه

  پريوچقيان له ژر زيقاو ھه

  نی کيشانوو ک ئاخ دکه يه

  ر وانگ شووريگ دانه وه

  ئاسمان وسا

  مان  يو و زه ر زه ھه گرمه  بالچه

  گشتان وسان

  زله و ت نيشتهو و ێ ھه ر وه يه تاگه

  يل چرکن چرکن واران ديوم تن تژ خشيه

  و ريژ بيو ره سه

  يوو  زه سينه ره

  ريک و چرکنه ئ زيقاو تيه مف نان له

  مرييگ له ش خوه ێ ئ که يه  له

  و بان يل قژن قژن چنه ته سين ديوه له

  مل

  چناوکه
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  م ده

  يليانا سين وه گووشه تا ره

  ناو و يليان قورووژاننو چينه گووشه

  قاره دا يلان فه گووشه  وزيگ له خيون سه

  يل قژن  ته سی ديوه ێ ب که قيژه

  م خشيو له عاله په

  ێ تر برده ردگ کيشا و له م ھناس سه عاله

  ی يل ھووز نامه که له جه

  و يلان کيشانه قوله 

  و نوو بشاردانه چگ زيقاو له تا له

  س م جار

  وانوو قکه

  و بان ھاته

  رد و داخگ  ێ زه بالچه نوو له

  و کرد کرهکر چ ئاسمان روه ده

  ر و ھه و گرمه له ديواێ بالچه
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  ێ ێ س جاره قيوته 

  وانوو قکه

  لورشياگ و ھه ھه يه  وه

  و درات س برياێ چه ت قژن قژن ده ھزار ديوه

  لپريوچقيان له ژر زيقاو ھه

  ن کيشانوو ک ئاخ دلکه يه

  ر وانگ شووريگ دانه وه

  ريک کرد و ی تيه يو قيژه هز

ژ کوله واران سم تن و ت يل چرکن چرکن نجييه  

  و رژيو ره سه

  ريک و چرکنه ئی زيقاو تيه يوو مف نان له زه سينه ره

  کووينيگ له ش خوه ێ ئکه يه  له

  و بان يل قژن قژن چنه ته سين ديوه له

  مل

  چناوکه

  م ده
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  و مانه ناو ده چنه

  و ه زوانانهدان  فه فت ده ھه

  قاره دا مان فه وگ له ده  خيون که

  دی والت سر و کۆر

  ی  يل ھووز نامه که له جه

  و يلان کيشانه قوله

  چگ زيقاو تا له

  و نوو بشاردانه له

***  

  و ديوا ئه وه له د ھزار سال سيه سه

  ێ ێ ده تا بالچه ئرنگه

  ێ رگ که ھه تا گرمه

  ێ قژن قژن ھزار جنازه

  يل دنيا مام ئاوه ال ته ر خه سهو  نه تيه

  و باگ ش که ێ ئ که يه له

  ر ئاوو و سه ده يهتوزگ  ر سه ماسی سفيد سه
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  قرپن وگ له ئاسمان ھه چه

  گ له ئاسمان زاێ ھساره

  گان چرێ نک ھساره نک ده ده

  وز شووريگ درارن ک بال سه يه

  و گرن و باله

  چن ! رزه نگ به و ده شوون ئه له

  ردم !!.... ھساره مه  له ئاسمان ئمرو پره  سه  يه

 

 


