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 شیعر کچک له
 
 

ر کاکی دشادی عومه  
  

ناوی  به...  شیعرکی تاکه نھا به  ته که..  سته به م مه  شاعیره و کچه ئا ئه..  مه دسۆز حه
 شیعر  هنده.. م وه ریکی شیعر خوندنه ی خه نده وه من ئه. رۆحی تارومار کردم).. رۆحم(

خت بوون  داوم، زۆرجاران ببهری گژ ش شیعری تاڵ و بتام سه نده وه نانووسم، ئه
واندا  ی ئه  خانمانه ک و مینای گوکه مخه ی پ له ر باخچه سه ر به ی راگوزه وانه ئه

 چا و  م خانمه م شیعری ئه که  یه  تاکه مه من ئه.. کشاون ڕۆح نازم نه ڕیوم و به تپه
..  ده.. ستم  ده یداته  ئه و یه وه سته ده شیعری به کی پ له یه ڕه ش په چاوگه..  یه جوانه

و  ر به وه خته منی به.. ؟ ئیدی من..  چۆن شیعرکه مه م ئه ده کانم سوندت ئه شه  گه چاوه به
م شیعری  که  یه مه م ئه  ده که..  وه مه م که که)  مه دسۆز حه(شاعیرتی  وێ له نامه..  شیعره

ڵ  گه ر له هه.. م و باس بکه ریی ئه وه خته وێ به مه من ده.. من..  وه یخونمه  ده  که یه م کیژه ئه
ئیدی .. رۆحی.. کانی ته سره  نو حه رۆچوومه)..  رۆحم ئازاره ند به ئاه چه(ی  وه خوندنه

ی پکردم  که  هۆه شیعرێ که.. ی که بارانی، شیعره  ژر گه وتمه ودا منیش که ڵ ئه گه له
ی دسۆز  که من شیعره..  وه بۆ درژ درژ کردمهینی  کانی سبه شق و رۆژه بۆنی عه له
.. ڕۆحدا  له دوانه ئیدی بووین به..  شیعر نووسینه زم له  حه وه رخۆمه به  و له وه خونمه ده

ی  رووندا پیاسه ده  له نده وه شیعرێ ئه.. خوندا خوشک له بووین به.. ددا برا له بووین به
ب بۆ  ئیدی ده..  وه رمه سه رن به مادا بکات و سه ئاسانی خۆی به روا به خۆی بکات و هه

  د و ونه  د به وه ی دسۆزه که  نو دونیای شیعره وێ بچمه من نامه.. م ککی باس بکه یه
یای  و خه ندشه رو بیرو ئه هونه ئیدی باس له.. گوزارشت و و گوزارشت به ونه به

چژی شیعری و   له وه ر خۆمه به له.. م و بم بدو ستمه به م، مه ی شاعیر بکه شاعیرانه
 ئیدی باس  ، پمخۆشه وه م و بنووسمه کانی دسۆز باس بکه  شیعرییه فریشته له
وێ  مه ده..  ستمه به ی من مه وه ک ئه وه.. ها بت ر شیعر نووسین ئاوه سه شیعرکردن و له له

کچۆن  وێ وه مه ، منیش ده و شیعره  به وه ستبوونم بگمه کانی مه نگاه  ره ونه منیش خه
ب منیش  م، ده یه  نه وه سته ده  سیحری لکردووم، منیش خۆ به  سیحریانه و ده دسۆز به

ئاه ) کات رۆحی زیندووی ده(  باس له وه سیحره ک چۆن به وه.. م تی بده زیه و ئه د ئه قه به
ڕوو  مه ستم ناخه ده.. م که دا ده گه ی له مه منیش گه. زان س نه  مردب و که نگه رۆحی من ره
ری  فه سه ن له ی هه ته وه کانی من له سته  ده نھاییه ته:  ده) دسۆز ( چونکه..  چیم پیه
  . وه  خای دنه میشه چی هه مرن که جوانیدا ده

ند  ند ئاسان و چه ند قورسن، چه و چه ند ساده  چه وه ره ی سه م دووس ده ئه: م من ده
  ..!گرانن
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جوانی ..  جوانییه سیحرو له ها پ له ئاوه..  وه رۆح نووسینه..  نگکه  چ جه  لره ماشاکه ته
 شیعریان رکی یکه  چ په ماشاکه ته.. و وه که یه  به ریان ناوه  چۆن سه ماشاکه ته..  و وشانه ئه
موو  هه.. کان کتومت پیته.. ردن نیا به ته کان به ئاخر وشه..   دروستکردووه ردی وشه به له

تر  وره جوانتر گه.. پیتکدا شتک زیاتر س ناتوان له که.. ردن  به ویه م زه رئه کانی سه پیته
ئاخر ..  وه رده ه ناو مشت ب تا دسۆز رۆحی خستۆته وه ئه..  وه رد بدۆزته به شیعرین تر له

ردبووی  به دی به.. ڕوانی رد بووی چاوه به نی دی خۆی، نا دی به رده ماشای به خۆی ته
چ شیعر  ها به ئاوه.. ئیدی دسۆز.. م ده عه.. رین خون وه.. نھایی سووتان ته.. ین سبه
  .چت کانی کچکدا ده بوونییه نی زه رده گژ به به

ر رگای  سه  له نگه ره/ و ره ده  عشقیش قه که/ ڕناهن  تناگات باوه/ت ناگرێ رۆحم عیبره
کچک چۆن خۆی .. ماشا نووسراب، ته ی چاوی جوانم نه چاره د له قه/ ب و مندا نه

ک  ی وه و رۆحانه نن ئه گمه ده.. و ناچ ئه م له  شیعری ئه ئاخر بۆیه!..  وه نووسته ده
ک  ی وه وانه من ئه که.. گیرسن ک چرا داده نووسن وه شیعر ده  که.. ئازا.. راستگۆ) روغ فه(

بای  دا به ش ئه وکی ناشرین و ره  شه رم که شه.. بوون  نه وه رمه ژر شه دسۆز به
  م کیژه  ئه م کچه  بم ئه ستمه به مه.. کات کانی ده وژر کردنی وشه  ژره و فره.. کچکدا
نافی  بۆ گوزارشت و تیشک و ته.. کان  بۆ وشه ڕشتووه ی نه قه م ئاره ی شیعر، که نیانه
شقی  عه شیعرێ له.. نووس کتومت شیعر ده..  م دسۆزه ئه.. کانی شیعر نگاه  ره وشه

شق  شیعردا عه کتومت له.. و بور دا ئازایانه)کچ(کانی  تیه ینه نو مه م له ئه.. چ کچان ده
  : و ده ئه.. کات ده

رگاکان  ده..  رینه موو سووتان و خون وه و هه دوای ئه.. ستی من عاق ناب ده
  .م ده  عه خشته ئومد نابه..  وه کاته رده هه
..  و ده ماشا ئه ، ته وه نووسته  جوانی چاوی خۆی ده  که  شاعیره م کچه ماشا بیری ئه ته
م شیعرو  که  یه وه ئیدی بمبوورن من ئه.. !  کیانه مایه  چ سه  شیعریانه و ونه ئه
  و کچه  له ککه یه)  مه دسۆز حه.. (ر شیعرک بنووسم سه  له م شوازه  به  که مجاریشه که یه

شیمان نیم  په..  یه  هه م شاعیره ی ئه ئاینده  بوام به نده وه من ئه..  نایناسم ی که شاعیرانه
 ).شیعر کچک له(نم   ناوی ده که

 


