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 رگ  هاتنی مه ر له ک به یه ئواره
ژاڵ ئیسماعیل آه

 
 زین و کی حه یه بم به هۆره ک ئه یه ئواره

  گوڵ، ک خای له یه ئینجانه
  واوو کی خه بمه کانییه ئه
  یه و ئواره ئه

  وتم نته ڕۆحی بسره رگ ئه ترسی هاتنی مه
   وه وسه ته  به) با(دار  ک پیره وه

 کات   ئهم وه گاته به ڕووت بوونه
  م پاییزدا رده به  له
 کانم  ر لوه سه  نارله یه گوه هه و ئواره ئه

  کات و کۆچ ئه
  مکی یاخی، ه بمه قه ئه

  تارن ستم ئه ژر ده کان له   نگوینییه وشه هه
  یه و ئواره ئه

  ساردی و ناسه شکم پ له هه باوه
  تن هه رزک له  وه

  وم و اکهم ن که ی بوخچه وه فریای کۆکردنه
   دوور دوور،کان گه

  ... هم فر جده بۆ ژر پ به
  

   مکه زۆر ده
  :ت هار پم ئه به
  ی ژن بۆت نییه   ئه
  یت و وارکم سازبکه یران له له سه

  دیاری بنریت کم به  داربییه ڕه تری ته بۆنی عه
  )!و ئه(بۆ 

  بۆت نییه
  یت  ما بکه ژر بارانکمدا سه له 

  ر جماویت و ته نگکی دوای ته جه له تۆ که 
  م ماوده ده
  دا ته م ڕۆژهه راباتی ئه ڵ خه گه له
  بوویت  وره گه

  یت  که نگی من خۆت ئارایشت نه ڕه چیدی به 
  !شکنیت کانی من تینوتی بیابانی دت نه له

  زانی مئه ئاخر، من نه
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  کچی گوناهم و
  ر تاوان وه سه چته باوکم پشتاوپشت ئه

  )کان میره ئه(مژه  لهدایکیشم 
  و ری شه مه و بۆ سه پرچیان بیوه
  شماڵ،  ڕه کردوویانه به

  وه من ژنکم  وکاته ئیدی له
  کان  رزه م وه ی ده مه هرو گه رقی قه غه
  

  زانم و قی خاک ئه ده من له 
  !یشتووم حمی ئاسمان گه به له 
  قی گرتی ر ده وی گه زه

  ڕگه به دۆپک ئاو نادات
   بیابان ماچ بکات وبست

  ئاسمان
  بوو ر تووڕه  گه
  کات ده تدا هه ڵ حیشمه گه له'نگ  یداخی جه ئاو به ربه  هه

  ئاخر دارستان
  کات  ختی زڕ ئه دره میشه گاته به  هه

  نت  که ر پئه وی بن سبه داریش به خه
  تن و بیعه ی ته وانیش له سوالله ئه
  !مبوغزنن میشه ئه هه
  ی خودایه ئه
  ی  ردوونه م گه فسوونی ئه ئه ه ل
  رقی کردووین به نھنی و غه

  ی  ره ده م قه تی ئه له بمروه
  کان  خته دبه نفای به بۆته مه

  ئاخر خودایه
  من چۆن بتوانم ماکی ئارام 

  و وه  کدا بدۆزمه یه نه خه رده نو زه له 
  نا ڵ چیمه گه له
  ؟!م ئاودا بکه ش به ی باوه که

  ندوومی هار ترسا من به
  پاییز ج هشتووم و

  ڕێ به،  ت چاوه فر پم ئه به
  بارم  ڕێ به وا ئه چاوه

  وه، ره کانت کۆبکه ئینجانه
  و  وه  کانت بپچه مامه نه
  ت ب که ره نجه د په الوالوی قه به 
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  تمان بھنت شایه
  ت فر ئه به

  بارم  وا ئه
  کان ب  کوکوختییه به 

  ن و که هکدا ن یه ربه چتر سه
  ش بوخنه  پووالنه و شانۆی په ئه

  سه ئیدی به
  ...ڕێ به چاوه

  و نابارت  ڕم و ئه من چاوه
  ڕوانی کردم  فر، فری چاوه به ئای له

  !باری رنه چی هه که
   

  ئاخر خودایه
  و وژه  تی قیش بوونی لوی هه حیکمه
  کان و نگه سرکی هه سرکه
  چیدایه  له) توو(رینی  وه هه
  م؟ گه من لیان نه که 

  نکم مه من ژنی زه
  کانی شار و یره کچه ردی قه ده

  ڕقی پیاوک و چاوی پ له 
  مگرنن  کان ئه زینه کۆچی بانده حه

  م  ده رئه ی شیعرکم به سته ستی خۆم ئاگر له جه ده به
  ک  ی چرایه ترپه سپرم به  جوانی خۆم ئه

  مردن  خشم به  به شقیشم ئه ئه
  ترسم و مردن ئه ئاخر من زۆر له

  نه ببینم  و دیمه وت ئه نامه
  رن و وه وان هه رخه ک گوه ئه کانم وه ته سره ویت حه نامه

  ک  یه ک سووتوووی نامه کانم وه خۆزگه
  )!با(م  مه ده به

  ئاخر خودایه
  ی گوڵ بگرن،  هار که کانی به ماچه
  و وه یات بنمه ی الی خه ی پاییز که که کراسه
  دیاری بۆی ناردووم به ) و ئه(کانی  شاتووه
  مه خۆشاو  بیانکه

  ئیتر مردنی چی؟
  

  هاتووه  خۆ هشتا هاوین نه
  کم هشوه تریه
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  ــ له جوانی خۆی ــ
  ڕن و گه کانی سوورهه کومه

  تاو ببارانی  کم له رمیه هه
  ئاوس ببت به شیرینی؟

  
  یادمه ڕۆژک له 

  ووک، له مشت به
  یبوون،  گوه بهپک چه

  ک و ڕست مخه
  » نالی«آی  یه سیده قه

  ماکم دروست کرد بۆ ژوان 
  هات  نه) و ئه(چی  که

  وه  م گریانه ده منیش به
  مکی شت  سپاردم به چه

  وه و ڕۆژه له
  کم یه) با(کردنی  ڕوانی هه چاوه

  و  وه ی منایم بخولنته که ففۆکه
  !نھایی  هاوری ته بمكاته

  
  رشتی  هر پی کردووم له سه ن ژنکم قهم

  ز کی کاغه یه کۆالره کردوومی به
  ستا  ئاسمان ڕقی هه رکه  هه
  بم  وه ون ئه م زریانه ده به 

  ک  یه له کردوومی به جۆگه
   و گه پ پ له 

  دارستانک 
  ئاو دوور دوور له 

  ڕواوم و کدا نه یه خۆ هشتا له باخچه
  ت  نی موحیبهبۆ بووم له  هشتا پ نه

  !ئیدی مردنی چی؟
  ندشه  ئه ئای له 

  و وه که ری قومریه سه ر بنم به  ت سه نایه
  ین ش بکه رابی به ک تری شه وکا هشوویه ڵ شه گه له

  ئازاری کردووم  ڵ به تکه
  ک تابلۆین یه

  نگ  نگ و بده به
  وه و رداخکمه ت تامی ماچ بژته نو په نایه
  وتانی مۆمکا ر سو به  له
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  و وه  شق بنووسمه ری ئه ک بۆ سبه یه سیده قه
  ین ریا بکه نار ده ی بۆ که کا پیاسه ناریه ڵ که گه له

  ی  ئاخر که
  ما و رگاکه واسم به ده زار هه کی چاوه یه نووشته
  وتنتا دابنم؟ رکه م ده رده به یحانه له ک پ له ڕه یه ئینجانه

  
  شارکم من له 
  ست و ئه کانی هه قامه ا له کۆن و شهنف بۆنی مه

  ڕووخساری گوه سووره دا له  رم ئه مامکی شه ده
  ی  وه دوای دۆزینه نکه به مه زه
  تی ئازارا  تی خۆم و هاوڕیه قیقه  حه
  م که کان چ ئه چاوه
  رکه بزار بووم  هه
  م و چیرۆکی  خۆم  که ریا ده ردانکی ده سه
  کان  پۆله م شه مه ده ده ئه

  نیاتر و ریا ته ده نیا، له  منی ته
  خۆم پ ئازارتر منی پ له  ئازار،  له

  بت و ویم ئاگر شین ئه ر زه سه له 
  رناکات  دا گوزه وه بۆ ژیان بره ڕانه کاروانی گه
  رگ بۆنی مه منی پ له 

  بینم  ی ڕۆحم ئه وه رکه پۆرترتی دیوی ناوه هه
  بت م گوێ لده و گۆرانییه ئه
  و رگستان میلۆدیایان بۆ داناوه  مه ه له ک

  وه یاد م دنته و ڕۆژه ربینی ئه چیرۆکی سه
  خاچ دا و  میان له خه ر یه یبوونی سه که گوه به

  ...کانی تامی چرپه یانھشت پ بم له نه
  من،

  و وه  کرمه ئازار جودا نه که له 
    وه دۆزیبته تی مردنم نه  قیقه حه

  دایه؟ئیدی مردنی چی خو
  

  2007|1|31-30-29ندا،  هۆله
  

آاندا  ڕه  ماپه دا  و له مجار لره آه ، بۆ یه  هاتووه م ناوونیشانه ر به مدا هه آه  چاپكراوه  تازه  آتبه  له یه آه هۆنراوه م پارچه ئه: تبینی
 ژاڵ آه. وه آرته بوده

 
 


