
ئةرخةوان

ثاييز
سثيا هةوريَكي كةذاوةي لة

ضاوكاأل شازادةية كورة
ئالَتوني بةرط و كاأل قذ

هَيمن هَيمن...
باخضةكان دآ بؤ ديدةني

طةآل نة نة طوأل
عيشقي بةرطةي

ناطرن ثاييز شازادةي
هةلَئةوةرن يةكة يةكة

ثاييز شازادةي
هةلَوةرينا وةرزي لةنيَو

تةنيا تةنيا...
غةمطين غةمطين...

ئةكا ثياسه
هةموو سروشت

خةمي ضاوي كالَيدا لة
ئةتويَتةوة...

ئةضآ من روحي توانةوةي لة هةر
وةرزةكانا طشت شازادةي حزور لة

بةهار
سةوز كراس دةشتةكيةكي شؤخي كضة

سةري لة ئةدا سوور زةردو طوَلي
شيَتؤكةية زؤر

ئةطري كوأل ثيَئةكةنآ يا بة يا
ئةكا سةما تةرزة لةطةأل

دآ تريقةي شةثؤل لةطةأل
مةلةكانا هةموو لةطةأل

طؤرانيةكان ئةلَيَتةوة
كورتة زؤر جواني تةمةني

ئةبآ ثير زوو
ئةضآ كضان قةيرةبووني وةرزي لة هةر

بةهار ثاييزو
بةهارة الي ثاييز دلَيَكي هةر

داناوة ئةو الي دَلي بةهاريش
طةيشتنا بةيةك وةرزي لةنيَوان

بةفر لة وةرزآ
سووتان لة (9) وةرزآ ذمــارة
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وةرز ئةفسانةي دوو

نةجمةدين ثشكؤ

دهمرم. وهرزَيك دَي، 
و خؤزگه پاييز بَي

ههلَفريومهوه، رؤحي برژيَته گهآليهك خويَني
خهزاني دارَيك،

ئاميَز بگرَي، له تهرمي بيَنازم
دوانيگامهوه، زهردي تيشكي به
بيََلم... جَي ژيان پهلكهزيَرينهي

وهرزَيك دَي، دهمرم..
و بَي پاييز خؤزگه

خؤرئاوابوونَيك نازي دوابزهي
بَي.. تابووتپؤشم

سهرشَيت، و ئاشق ئهستيَره يهكي
ببيَته گؤرم!. سه رياخي، وهك خؤم

* * *
دَي وهرزَيك ئهو ناكهم.. را مردندا دوي به

بَي.. پاييز ئيَوارهي رؤژيَكي خؤشه پَيم
نهكردبَي، تهلهفونيَكي پَيشتر و بَيت

نهيپرسيبَي:
بوومه ته وه؟! تاَل قاوهيهكي فركردني له داخؤ

كَيشاوه؟! جگهرهيه كم
خويَندووهتهوه؟ «رؤمان» بؤ چيرؤكيَكم

گوتووه: «گَيالس»م به
دريَژه عومريَكي ماندوو نهبيت!... چ گيان، گولَه

ليَكدابران؟!. رؤژيَكي
و نهپرسَي؛ بَيت خؤشه بَيت... پَيم

بووهته وه؟ نووسينهوه م له شيعرَيك داخؤ
له گهَل و «كيمياگهرم» خهتم كردووه رؤماني

پهيڤيوم؟! گهردوون»دا «رؤحي
ياد»م و رهش و سپيي « ئهزموون تابلؤي چهند

ماون؟ ياد له
و چهند پؤلهپيتي داوه دهرگاي چهند قوتابخانهم له

بالَدار» »
ههلَفريون؟... زارم له

نادهم.. غار ئه ودا دوي به من
دَي وهرزَيك ئهو
دَي مانگَيك ئهو
دَي رؤژَيك ئهو

دَي.. ساتَيك ئهو

نه دابَي، لَي زهنگيَكيشي و بابَيت
و چهنده ساَلي مانگي چهندي نه يپرسيبَي

له داكهوتووم و دهوران كام له داويَني من
سهدهدا كام سالَؤني

راگرتووه! سواَلم دهستي
بابَيت..

دهرگا له گهرهك السارهكاني مندالَه وهك بابَيت و
نهدات،

بيَخشپه، دراوسَيمان نهوسنهكهي پشيله وهك
مه رگهوه، وهنهوشهيي ئاوازي بهدهم

و بَيت ژوورهكهم بؤ يهكسهر
بكات.. لَي ئيَوارهباشم

دهستي تهزيومدا، له بتويَتهوه تيشكهدهستي
بمژَيت.. ليَوم حهسرهتي تاسهي، ليَوي

دانيشَي؛ ئهوه ي پَيش خؤشه، پَيم
بچنَي و زهردهپهر له چهپكَي ئيَوارهدا له پهريَزي

ههلَيواسَي! بينينمدا پهنجهره ي به
بترازيَنَي، جانتاكهي زنجيري
و شهرابي زهردره نگ قاپَي

دابنَي.. زهرلي لهسهر ميَزهكهم پيالَهي دوو
بَي.. خؤي ساقي خؤشه، ئهو پَيم

خؤي، موبارهكي دهستي به
و بكا پيَكي خهزان سهرريَژ يهكهم

نؤش!. خؤم.. سهري بهسآلمهتيي بَلَي:
و بَيت با دَيت... هه ر

ههلَبدهين.. «فهنا» پيَكهوه دواپيالَهكاني
با بَيت و

ئهشق ژوواني به چاوه روواني دوانيگاكاني
بسپيَرين،

و بگرين مهستيي شهپؤلهكاني ده ستي
بهرهو قوآلييه «بوون» كهناره زهردهكاني

رهنگينهكاني
بهيَلَين!. جَي عهدهم

بَيت.. با
پَيي ههرساتَيك پاييزدا، ئيَوارهي كزهباي له گهَل با

خؤشه!...

مردن وهرزي


