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  :چند اشاره

 ست كه  هاي اين مجموعه به گويشِ كُردي ايل ِعبدالملكي رودهزبانِ س
 ايل .هاي هورامي بشمار آورد ي گويش توان آن را از خانواده مي

ي كشور سكونت دارند كه از نقاط  عبدالملكي اكنون در چند نقطه
در حوزه شمالي  چهار قلعه عبدالملكيتوان  ميها   آنمتمركز جمعيتي

در روستاي زاغه  ،قروه كردستاندر  عبدالملكي قلعه ،مازندران بهشهر
 و چند كنگاور ،كرمانشاهي پراكنده در   و بگونهتويسركان همدان

گويند و از  ي ديگر را نام برد كه همگي به اين گويش سخن مي نقطه
شان همچنان فرزندان  بختِ بلند به همت ستودني گذشتگان فهيم

 .كنند ن باز ميشان هم به اين گويشِ ناز زبا امروزين
  ِدر برخي موارد بنا به نياز شعري از دو تلفظ رايج يك واژه در ميان

مِش (هايي همچون  گويشورانِ اين زبان بهره برده شده است كه به نمونه
توان اشاره نمود و نيز در چند   مي ...) بانَه و بوانَه و، باچه و بواچه،و مِنش

هاي كُردي بكار  فظ ديگر گويشريشه را با تل مورد برخي واژگان هم
  .ام گرفته

  اين مجموعه كمينه براي كُردهاي عبدالملكيِ ساكن در شمال كشور
ي كامالً كُردي چاپ  ست كه بگونه اي  نخستين مجموعه)مازندران(

شود و نيز نخستين بار است كه در اين منطقه نوشتار با آداب نوشتاري  مي
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ي فرزندان كُرد  ي نزديك همه ينده  باشد كه در آ،شود كُردي ارائه مي
 هاي پسين در اين منطقه با اين آداب نوشتاري آشنايي كامل يابند و نسل

 اما چون اين گام نخستين ،ما كُردي را روان بخوانند و روان بنويسند
ها يكبار با آداب نوشتاري كُردي و يكبار هم با آداب  بوده تمامي سروده

 آداب نوشتاري پارسي در زير ،نوشتاري پارسي نوشته شده است
ها قرار گرفته و در اين نوشتار براي بهتر و بيشتر خوانا  يكايك مصراع

گذاري انجام گرفته است همچنين  بودن واژگان تا جاي ممكن نشانه
در كنار آداب (/) ي  ها را نيز پس از نشانه برگردان پارسي سروده
اي   گان بتوانند تا اندازهام كه خوانند ها افزوده نوشتاري پارسي مصراع

ها داشته باشند هر چند كه در برگردان  تري با مفهوم سروده ارتباط كامل
 واژگاني انجام پذيرفته است و نيز )معني(پارسي تا جاي ممكن تنها چم 
ي صوتي اين  اي نزديك لوحِ فشرده اميدوارم و برآنم تا در آينده

م تا از اين گُذر بتوانم براي مجموعه را در اختيار خوانندگانش قرار ده
ها امكان بيشتر و  تر اين سروده در دسترس بودن و خوانش درست و دقيق

 بهنگام است كه براي دوستداران فرهنگ و زبان .بهتري فراهم سازم
 »زبان و نوشتار كُردي«كُردي به چند مرجع اينترنتي براي فراگيري

  :اشاره كنم 
 ).ريبوار(حمد سينا احمدي  نوشته سيد م»آموزش زبان كُردي« .1
 .زاده تأليف مصطفي ايلخاني» آموزش خواندن و نوشتن زبان كُردي« .2
  .با مديريت جناب ظاهر سارايي»  ايالم آسو/ئيالم ئاسو«وبالگ  .3
 گفتاري به پارسي نگاشته شده كه تا ناكُرد  بر اين مجموعه پيش

يز زبانان هم با خواندن آن از اين مجموعه ديدگاهي بيابند و ن
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 در پيِ آن »رینه  وهێ واته«گفتاري به زبان كُردي با عنوان  پيش
هاي اين  سروده .زبانانم همدلي كنم هايم با هم آمده تا براي دغدغه

اند و تنها يك  مجموعه در چارچوب كالسيك و كهن سروده شده
 پ ێور ئه«شعر نو در اين مجموعه گنجانده شده است  با نام 

ي آواز ايران و كُرد استاد   در ستايش دردانه يا  كه سروده»ن شه وه
  . است»شهرام ناظري«
 دانم كه اين مجموعه دوران خامي را در  بي هيچ ادعايي نيك مي

كند اما   سنجيده و روان كُردي عبدالملكي سپري مي،افق شعر پخته
ورزم كه با  از نگاه شعري از آن رو به چاپ آن جسارت مي

گان و خوانندگان جِدي شعر بويژه  ته برجس،رهنمودهاي بزرگان
ي نقد و تجربه پخته برآرم و  شعر كُردي اين خامي را از كوره
هاي استادان و بزرگان اين فن  اندك طبع خدادادي را به آموزه

 به هر روي هر نكته و نقدي را مشتاقانه و بجان خريدارم و .بپرورانم
د و خوانندگان ي اساتي پيشاپيش وامدار مهر و شاگردپروري همه

  .ارجمند هستم
 گان شعر و ادب كُردي                       حقِّ لطفِ آشنايي و ديدار بزرگان و برجسته

  ،»جليل آهنگرنژاد ستاۆمام« ،»امين گَرديگالني ستاۆمام«
 و نيز  »ظاهر سارايي ستاۆمام«  ،»علي اُلفتي ستاۆمام«

 آن ديار ديرين و شيرين را ام در ديگر دوستان هنرمند و هنردوست
منت دوست نازنينم  ارم و همراهي بيزگ به سر حد فهم و توان حق



                     يبدوالمالطك خت عه  كوردي حامي نيكبهيلِ شطعره                                      12

 را سپاسي دو چندان »كاك داوود بديعي«گرامي مهربان مهندس 
    .دارم

  گزافه نيست اگر بگويم شوق به فرجام رساندن اين مجموعه را
 ر رگ وخواهي را د مرهون تشويق و ترغيب خانواده كه خونِ نژاده

ي من جاري نمودند و يكايك دوستان اهل دل و  پيوند انديشه
خواه عبدالملكيِ خود بوده و هستم كه  دوست و نژاده فرهنگ

نامشان را به سربلندي در خاطر دارم و نيز سپاسگذارم از برادر 
اي نياز   كه در هر مرحلهآبادي دكتر حسين شمسهمسرم جناب  

 .زشمند خود راهگشايي نمودندهاي ار احساس شد با راهنمايي
ي  ي اين نازنينانم كه سايه آرزومند تندرستي و سرافرازي همه

 .مهرشان بر سر من برقرار بماناد
  در روي ممكن از خوانندگان خواهشمندم نقد و ديدگاه خود را

نسبت به اين مجموعه با پست الكترونيكي 
com.gmail@siachamanah.hilawپيشاپيش .  در ميان بگذارند

  .ي فراختان سپاسگزارم از حوصله

  حامي نيكبخت عبدالملكي

  1393مرداد                                                                             ا
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  پشآی
ــاتر  ــژوودا زی ژایــی مدر رچــی لگدەبــی آــوردی ئــووە و ئ ــۆآ ب ژرچپ

مودای نووســین و گشــ آردنــی پــندراوە، یــان برل دەســتآان ســنعتی 
چاپ نبووە، یان النیكم گلی آورد لی ببش بووە، ئدەبآمان ب شـوەی 
ــژە و زمــان و  ــوە و و ــژووی بی ــانی م زارەآــی و ســینگ ب ســینگ هورازەآ

ل جانتــای خۆیــدا هگرتــووە و هتــا آلتــوور و زۆربی داب و نریتآانمــانی 
ـــاوە و زمـــان و فرهنگمـــانی ل مـــردن ڕزگـــار آـــردووە،  ئم ســـردەمی هن
 دەبنـــگ و ئرهف ـــك لآن خـــاوەنی یـــوە دەتـــوانین بخۆشـــیی ـــستاش بئ
 میـشوەی هچـاو ئ تـی ناوەڕاسـتین و لنـدەآانی ڕۆژهمدار و دەوشگ

نگ و هڕەشدا بووە، تنانت گلآمان ب ڕۆح و زمانآمان ل ژر زەبروزە
جستش ئو ستم وئازار و تبعیزانی چشتووە، بم آـۆی نداوە و زمـان و 
ـــی خۆیـــدا حشـــارداوە و  ـــو دن ـــانی خـــۆی ل ـــگ و تـــۆرە و نریتآ فرهن
پاراســـتوویتی، خۆشـــی باوەشـــی چیـــا ســـرآش و خۆڕاگرەآـــانی آوردســـتانی 

مترز و هوای پاك و بگردی شاخ برزەآان وای ڕاهنـاوە آردۆت دادە و 
ـــیچ  ـــبر ه ـــت و ل هم ـــژ ب ـــ و برزەم ـــش برزەف ـــژی و همی ـــربرزان ب س
آندوآۆسپ و لیقومان و دەربدەری و چارەڕەشییآدا ورە برندات و سر بـۆ 

  .هیچ زام و زۆردارك  داننون و سربرزان بژی
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كی دەومنـــــد و فـــــرەزاراوەی و ڕازی مـــــانوە و زمـــــانی آـــــوردی زمـــــان
دای و فــــــرەزاراوەیییــــــدا زاراوەی . خۆڕاگریــــــشی ل ل نــــــو زاراوە آوردییآان

هورامــی بگومــان یآــك ل زاراوە دەومنــدەآان و دەیــان شــاعیری گورەی 
. آورد بو زاراوەی شیعریان نووسیوە و مژووی گلآمان شانازییان پوەدەآـات

زاراوەی هورامــی هموومــان دەزانــین زاراوەیآــی ڕەســن و زەنگییــن و دایكــی 
ـــــــسارانی و. زمـــــــانی آـــــــوردییوی و بولشـــــــاعیری وەك م ك آزاراوەی 

هتد ل هناوییوە سریان هداب، دنیـام ... میرزاقادری پاوەیی و سیدی و 
ورامــان نیــشانی ل درژایــی مژووشــدا ه. همیــش نمــر و زینــدوو دەمنــتوە

داوە چندە دایككی سربرز و ڕووسوورە و وەك چیا برزەآانی خۆی خـۆڕاگر 
لم چاخشــدا دەیــان شــاعیری بهســت و دەروەســت . و پــاك و خــاون و بــگردە

بــۆی ل . لو زاراوەیدا هكوتــوون و نــاهن ئو ســرچاوە زو وشــك بكــات
كدا گوتوومشیعر:  
مناڵ  باوەشی دایكیی نگانهانا دەمی ت   

ورامانه لی آورد چاوی لجاتیش گبۆ ن   
 ورامـــــی بی زاراوەی هتیینایو پـــــاآی و ڕەســـــر وەك باســـــم آـــــرد ئه
ڕادەیآ آ علكی وەك عبدولملكی دوای چند سدە دووخـرانوە ل خـاآی 
ن بــــاب و بــــاپیران، ل غریبــــی و ل دوورەوتــــی زمــــان و فرهنگــــی خۆیــــا

ــدا آ ســ ـ چــوار  ــاوچی مازەندەران ــتووە و ل دەڤركــی چكــۆی ن پاراس
گوندن، توانیویان آوردستانكی جوان و خنجـیالن سـاز بـكن و ل چوارچـوەی 
ئو خاآ سرسوزەدا ڕشی زمان و فرهنگ و ئدەبی خۆیان بڕووئاسایی 

ـــننوە ـــوارێ و بیگش ـــبن خ ـــدا ب نی دار و برد و ئو دەڤرە خنجـــیال. بزەوی
خاآآی بۆنی آوردستانی لدێ و هموو جوانی و پاآی و ڕەسندیاتییآانی 
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آــــورد و ئهــــوورا مزدای ل خۆیــــدا آــــۆ آــــردۆتوە، ئو خــــك ب ڕادەیك 
ــاو نیتوانیــوە بیانگۆڕــت و ل آــوردایتی  ســربرز و پــاك و ڕەســنن خــاك و ئ

ــشواتوە، بكــوو ئوان خــاك و ئاو ــاآی و بیان ــان پ ــدووە و وەك خۆی ــان آوردان ەآی
  .بگردییان پ بخشیووە

 رانـدا، لی بـاآووری ئیخنجـیالن و آوردستاندا، لوز و پاآرە سو دەڤل
مرز، پتختــی آوردســتان خنجــیالنآی  گونــدی خــشپیالنی زاغ» مرز زاغ«

ـــاآی مول ـــداوە، هگـــرێ ئ ری هـــك ســـ مـــران، ق ـــاآووری ئ  وی وب
ــۆن و  ــآانی ب ــیعری ئوان ل چــاوی دادەوەرێ و وش ــسك ش و فرم ــسارانیی ب

خمآـانی بـۆآووزی جرگـی سـووتاوی . لـدێ» عنبرخاتوونی«برامی 
ئو قم جــوان و بپــزە ل دەســتی شــاعیركی . مولویمــان وەبیــر دنــنوە

یركی حــامی شــاع» حــامی نیكبخــت عبــدولملكی«گنــج دای ب نــاوی 
رزی ئینسانییكی بستو خاوەنی ه سۆز و دەروەستی حـامی . دمانو خئ

ــدەچۆقنن خمــی ئینــسانی ئم ســردەمن، ئازارەآــانی خكــین ــان و . ه گری
ل شـعری  .هنیسكی مندای شنگاڵ و زرە و قیژەی ژن و منـدای آۆبـانن

 بۆمـان دەردەآوێ آ ڕیخدا ئاوڕ ل ڕەسـنایتی و ڕەگزی خـۆی دەداتوە و
 ــسان ل ــتوی ئین ــشی پ ــی و ڕی ــانی بدواوە نی ــان فوت ــك داب وە و لــابوون جی

  .ڕەگزی خۆی دانابێ
  چمانی ك مسچوو گیان و سۆخان
  مونشان ڕیخمان چووه بۆڕان

  چم دوژمن وە سواڕومان مكو سوو
  وز ئیم بۆڕوو چتو دارەیل سه

  ن پ ك ڕیخ گیان دارەن دیاره
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   ئوو ملك، وە چلل ڤگ و بارەنچ
دا دەعرەآآۆتایی ش تا ل:  

  چ وان ڕیخمان هی قس وەسن
  ك ڕیخ شوون یآتر دەس وە دەسن

  سر آووك پ چ دانگ بوو ساز فرهنگ
  وە ئی زوانش حامی بوانوو ئاهنگ

 شكی گهارپۆل دەدات و چاوەڕوانی بی حامی دا شد هیوا و ئاوات ل
  .و دەیھوێ ل باوەشی ئو بهارەدا بووآی ئارەزووەآانی ل ئامز بگرێ

  هوامان هرچی سیاوش آردەو
  آو آاریش نآردەن تووفانی نه
  ئی گەو تراك وە زەمین دڵ

  مان وەشنی مكو آی ئورەیل
ل آۆتاییـــدا هیـــوای ســـربرزی و ســـرآوتن دەخـــوازم بـــۆ آـــاك حـــامی و 

ریـن و هیوادارم بیر و هت و دنیای شـیعری بشاوە بوز و گس میشستی ه
هروەها ئومدم وای خونرانی شعری حـامی وەك مـن . پاك و ئهوورایی بت

  .چژ لو هموو جوانی و پاآی و سداقتی وش و هستآانی وەرگرن
  

  خاآی بر پی هموو آوردكی پاك و دسۆز
  ئمین گردیگالنی

   هتاوي١٣٩٣پايزي 
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   :»کی شهپ«ي  ترجمه

ادبيات كردي هر چند در طول تاريخ بيشتر مورد ستم واقـع شـده و فرصـت نوشـتن و                    
هاي گذشـته توانمنـدي صـنعت چـاپ نبـوده و يـا                پيشرفت به آن داده نشده كه يا در زمان        

ه مان به شيوه نقل قول و سينه به سـين           اند اما ادبيات    بهره بوده   كم مردمان كُرد از آن بي       دست
مان را در دل خود حفظ  فراز و نشيب تاريخ را پيموده، واژگان و زبان و فرهنگ و آداب و آيين       

مان را از مرگ نجات داده اسـت، اكنـون نيـز بـا                كرده، به اكنون انتقال داده و زبان و فرهنگ        
هـاي غنـي و پرشـكوه خاورميانـه           توان گفت كه داراي يكي از فرهنـگ و ادب           خوشحالي مي 

ا وجود اينكه هميشه زبان كردي مورد زور و ستم و تهديد بوده است و حتي ملت                 هستيم و ب  
كرد هم با روح و جان اين ستم و آزار را چشيده اما تسليم نشده و زبـان و فرهنـگ و آداب و                        

هاي سركش و مقاوم كُردسـتان   اند و آغوش كوه  آيين خود را در دل خود پنهان و حفظ كرده         
هاي بلندش او را اينگونه بـار        آاليش و كوه    هواي پاك و بي   . كرده است را سنگر و پناهگاه خود      

آورده كه سربلندانه زندگي كند و هميشه بلند پرواز باشد و در برابر  هيچ مشكل و مصيبت و                   
آوارگي و سياه بختي اعتماد به نفس خويش را از دست نداده و سرِ تسليم براي هيچ ظـالمي                   

  .كندفرود نياورد و سربلند زندگي 
هاي فراوان است و راز ماندن و مقاومتش نيز همـين             زبان كوردي زباني غني با گويش     

تـرين    هاي زبان كوردي گويش هـورامي بـدون شـك يكـي از غنـي                در ميان گويش  . است
ها شاعر بزرگ به اين گويش شعر سروده و تاريخ ملت ما به آن افتخار                 هاست كه ده    گويش

هـا و     تـرين گـويش     ترين و كهن    گويش هورامي يكي از غني    دانيم    همانطور كه مي  . كند  مي
مولـوي، بيـساراني و ميـرزا قـادر         گويشي كه شاعراني چون     . مادر زبان كوردي است   

اند كه مطمئناً هميشه زنـده و نـاميرا خواهـد             از دلِ آن سر برآورده     ... اي و سيدي و     پاوه
زه مادري سربلند و روسفيد بـوده و        در درازاي تاريخ هورامان نشان داده كه تا چه اندا         . ماند

ها شاعر پر  در اين خصوص ده. هاي بلند خود، مقاوم و استوار و پاك خواهد بود     همانند كوه 
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ي زالل آن خـشكيده   اند كه نخواهند گذاشت سرچشمه   احساس با لهجه هورامي پيدا شده     
  :ام كه همچنان كه در شعر زير سروده. شود

  سختي براي كودك پناه استآغوش مادر در زمان تنگنا و 
  ايم براي رهايي ملت كورد هم چشم به هورامان دوخته

ايست كه قومي چون  همانطور كه گفته شد اين پاكي و قدمت و تمدن هورامي به گونه
عبدالملكي پس از گذشت چند سده تبعيد از خاك آبا و اجدادي خـود در غربـت زبـان و                    

 كوچك از استان مازندران كـه بـيش از سـه            اي  فرهنگ خويش را حفظ كرده و در منطقه       
اند كوردستاني كوچك و زيبا را بسازند و در چهارچوب آن             چهار روستا هم نيستند توانسته    

خاك سرسبز ريشه زبان و فرهنگ و ادب خويش را همچون درخت قوي و مقاوم بلوط در                 
استه خـاك و كـوه و       اين منطقه كوچكِ زيبا و آر     . زمين فرو برده و آن را بر افراشته سازند        

دهد و تمام زيبايي و پـاكي و تمـدن و اصـالت كُـرد و                  دشت و دمن آن بوي كُردستان مي      
اند كه آب و خـاك آن         اهورامزدا را در خود جمع كرده و مردمان آن به قدري پاك و اصيل             

ن منطقه نتوانسته بر آنان تاثير بگذارد و از كُرد بودن پاكشان كند بلكه آنان آب و خـاك آ                  
  . اند آاليشي بودن خود را به آن بخشيده منطقه را تغيير داده و پاكي و  بي

در آن منطقه سرسـبز و پـاك، در آن كُردسـتان كوچـك و آراسـته شـمال ايـران                  
روستاي زيباي زاغمرز كه پايتخت كُردستان زيباي شـمال ايـران اسـت شـاعري سـر                 

 شـعر آنـان از چـشمانش     اسـت و اشـك  مولـوي و بيـساراني  رو    برافراشته كه دنباله  
ي مولـوي     هايش بوي دلِ سوخته     غم. مي دهد » عنبرخاتون«جاريست و كلماتش بويِ     

حـامي نيكبخـت    «اين قلم زيبا و قوي در دست شاعر جواني به نام            . آورد  را يادمان مي  
هايي   غم.  شاعري دلسوز و صاحب احساس بلند انساني است        حامي.  است »عبدالملكي

  هـايي كـه بـر مـردم      دهند غم انسان اين دوران اسـت، غـم سـتم             را آزار مي   حاميكه  
  .ي كودكان شنگال و زيره و فرياد زنان و كودكان كوباني است رود، گريه و ناله مي

شـود كـه جـدا     گردد و روشن مي به اصالت و ريشه خويش باز مي » ريشه«در شعر   
ز اصل و نـژاد خـود       هاي محكم انسان ا     شدن از اصل باعث فنا و نابودي نيست  و ريشه          

  :شود  جدا نمي
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  خانۆ مسچوو گیان و س كچمانی
  ڕانۆ بهوومان چخمونشان ڕی

  مان مكو سوووچم دوژمن وە سواڕ
  ڕووۆوز ئیم ب هچتو دارەیل س
   گیان دارەنخدیارن پ ك ڕی

  گ و بارەنلك، وە چلل ڤچ ئوو م
  :گويد  تا در پايان شعر كه مي

   قس وەسنمان هیخچ وان ڕی
  دەسن ن یآتر دەس وەوو شخك ڕی

  سر آووك پ چ دانگ بوو ساز فرهنگ
   ئاهنگوووە ئی زوانش حامی بوان

زند و چـشم بـه راه بهـاري اسـت كـه در                 موج مي  حاميآرزو و اميد در دل كاك       
  .دامانِ آن عروسِ آرزوهايش را در آغوش گيرد

  رچی سیاوش آردەوههوامان 
  آو ردەن تووفانی نهآاریش نآ

  ئی گەو تراك وە زەمین دڵ
  مان وەشنی مكو آی ئورەیل

 آرزوي موفقيت و سربلندي دارم و اميـدوارم انديـشه و            كاك حامي در پايان براي    
. اش هميشه سبز و پر شَرر باشـد و دنيـاي شـعرش وسـيع و پـاك و اهـورايي           احساس

 از تمـام زيبـايي و پـاكي و صـداقت            همچنين اميدوارم خوانندگان شعرش همانند من     
  .مند شوند كالم و احساس آن بهره

  امين گرديگالني               
   خورشيدي1393پاييز 
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  گفتار پيش

اند هـم ازيـن روسـت         ي سرگذشتِ تمدن ملل     زبان و نوشتار از راويان زنده     
هاي فراموشي به لنگـر     كشتيِ پر تالطم تاريخ براي نجات خود از غرقاب گرداب         

گيـرد، پنـدارِ     ي آرام نوشـتن پهلـو مـي         شـود و در كنـاره       سنگين زبان مهار مـي    
دورانديش و پروازِ خيال و احساس آدمي در رقص واژگانِ زبان دلربايي كـرده              

  .و شعر و سخنِ آهنگين مي آفريند تا روحِ بيقرار قرار يابد
اي كامـل     ه تنهايي شناسنامه  زبان در گفتار مردم شناسي و تبارشناسي گاهي ب        

ي صافِ زبان     تواند ديده شود و يا هويت را كمينه در آينه           كم و كاست مي     و بي 
ت در آن       زنگـارتر چهـره     توان شناخت كه هر چه اين آينه بـي          بازتر مي  ي هويـ
ماننـد بـر    كم تر و در اين راستا زبانِ قومِ كُردتبار عبدالملكي شايد گواهي     نمايان

شدني زبان در ناگسستگي تاريخي و فرهنگي باشـد، زبـاني كـه بـه       نقش انكارن 
گراييِ گويشورانش در زير بار سنگينِ سـاليان درازِ          همتِ فهمِ درست از قوميت    

خلـل بـراي      ست بـي    سندي  كوچ كمر خم نكرده، همچنان راست پابرجاست و         
  . تبارشناسي و هويت يابي اين قومِ كُهن تاريخ

هـاي    گونِ نوشتارهايِ ادبي در ادبياتِ زبان به رهنمون       هاي گونا   از ميان گونه  
گـرايِ آدمـي شـعر و     دوسـت و موسـيقي      زيباشناسانه و شايد هم فطرت زيبايي     

سخنِ آهنگين جايگاهي دردانه در دل زبان داشته و دارد كه از شاعر، نويـسنده               
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ي   ترند اگر اين سـخن بـراي همـه          ي مردم بدان راغب     عامه  و خواص گرفته تا       
ها و در تمام دنيا درست نباشـد كمينـه شـعر دوسـتي و شـاعرپروري مـا                     زبان

ماننـدِ ايـران      بـي   ي دنيا بوده و هست و شـاعران برجـسته و              ايرانيان زبانزد همه  
تـار و پـود انديـشه، احـساس و          . زمين هر يك خود آفتابي هستند دليل آفتاب       

 .بندد  ي خوش نقش مي   ي ما در بافتِ زبانِ شعر       برآيندِ فكري و فرهنگيِ جامعه    
ها بويژه اشـعار فولكلـور و رايـج در فرهنـگ              نگري در اشعار و سروده      با ژرف 

تـوان    آاليش و پاك آدمي را متصور شد، مـي          توان آمال و آرزوهاي بي      بومي مي 
ها، پيوندها و دربندهاي جاري زندگي در تعامل با دنيـاي      ها و دلزدگي    دلبستگي

هـايِ طبيعـتِ نقـش بـسته در      هـا و جلـوه     اييپيراموني، توجه و تعلـق بـه زيبـ        
جغرافيايِ زادگاهي و زيستگاهيِ هر قوم و ملتـي را لمـس كـرد و حتـي تـأثير                   

  .گيري تربيت روحيِ آدمي به تصوير كشيد سختي و نرمي طبيعت را در شكل
ام   نگران و جويـا بـوده        از دير زمانِ دركِ ارزشِ فرهنگ فولكلور همواره دل        

هايِ بوميِ نژادي در زبان ما خاليست         ها و نغمه    ها، عاشقانه   كه چرا جاي سروده   
؟ چرا مردمان ما از گذشته تا كنون هـيچ ردي از خـود در موسـيقي و شـعر و                     

اند يا اگر هم بوده ما به آن دسترسي           حتي رقص فولكلور كُردي بجاي نگذاشته     
فاهي و سـينه  هاي مردم ما در فرهنگ شـ   ايم ؟ آنچه از آرزوها و عاشقانه        نداشته

هاي   هاي پارسي و ترانه     شود اشعار و سروده     به سينه بازتاب خورده و شنيده مي      
ي غير كُردنـشين سـبب        فولكلور مازني است، چرا ؟ آيا تنها سكونت در منطقه         

بوده است ؟ آيا فرهنگِ فولكلورِ غالبِ منطقـه دليـل بـوده اسـت ؟ و هـزاران                   
هـا را بيابـد و اگـر هـم             پاسـخ آن   چراي ديگر كه ذهن دير باور من نتوانـست        

رسيد چرا كه اگر جوهره و  يافت با زنده ماندن زبانِ اين قوم به دوگانگي مي    مي
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ي زايش عناصـر شـعر و نغمـه و ترانـه در دريافـت احـساس و عواطـف                      مايه
به هـر روي شـايد      . شود  ست اما بازتاب آن در زبان و موسيقي متبلور مي           آدمي

كوچ و زندگي در تبعيد و نبرد مجال به احساس و خيـال             هاي پياپيِ     هم تازيانه 
هـاي بـي پيرايـه،        عـشق   پـردازي در بيـانِ        آوري و نغمـه     داد كه بتوان زبـان      نمي

 را از مردمــانِ قــوم هميــشه در كــوچ... هــاي ســاده، طبيعــت، كــار و  زنــدگي
دانم شايدِ ديگري كـه بـر ايـن كاسـتي             عبــدالملكي چشم داشت و يا هر نمي      

  . ودگمان ر 
ي فرهنـگ     هاي نرفته   بر اين ديرين دغدغه بودم كه بايد روزگاري از گذرگاه         

فولكلورمان گذشت و چراغي حتي شده فانوسي به كورسويي بر اين رهگذرها            
هـا را مگـر بيـابيم و صـد      ي ايـن متروكـه   افروخت تا از روشنايِ آن گنجِ نهفته    

ي موسـيقي چنديـست بـا     در زمينه. گداي همچو خود را بعد از آن قارون كنيم       
هـاي كُـردي      ام و تكاپو كه سازها به نغمـه         انديشي  اهل نغمه و نواي قوم در هم      

هايِ كُرديِ عبـدالملكي بنـشينند و اينـك هـم             پرده بگردانند و آوازها بر سروده     
ام در قالـب يـك        هـاي كُـردي     پس از چند سـال بـه انتـشار بخـشي از سـروده             

م تا در پاسـداري ايـن زبـان نـاز گـامي              كُردي مشتاق شد    ي يكپارچه   مجموعه
ي خود    تر نهاده باشم كه اگر چه شايد اين زبان اندك زخمي بر تن خسته               گران

هاي ناگزير كوچ دارد اما همچنان جان  از پيمودن راه دور و دراز تبعيد و تازيانه     
سـتايم و درود      مـي . مان هم بسته به جـان اوسـت         دارد و جان هويت و فرهنگ     

مت هماره و غرورآفرين ديروزيان و امروزيانِ قومم را كه به زنـده             فرستم ه   مي
تـر و     ماندن اين زبان توجهي درخور نشان دادند و باشد كه به همتي دوچنـدان             

ي قـوم     ي دانايـان و پيـرانِ بجـا مانـده           ي حافظـه    ياريِ ذهن و غنيمتِ گنجينـه     
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اي پر گردد كـه      ي واژگاني اين زبان اندوخته      نخورده  هاي خفته و دست       سرمايه
  .تر داشت اي مطمئن هاي ادبي با اين زبان پشتوانه بتوان براي آفرينش

ي   ها به قدرِ تـوانِ بجـا مانـده          باري، درواژگانِ سفته در اين مجموعه سروده      
امروزِ اين زبان در ميان گويشوران آن است، سخن در كالبدِ شـعر كالسـيك و                

 هـاي ده هجـايي      جاي ممكن از سـروده    كُهن جان گرفته و در ساختار اشعار تا         
 :  مانـه   سياوچه«ام بويژه در      فولكلور رايج در كُردستان و كرمانشاهان بهره جسته       

هـاي هـورامي كـه از بِكرتـرين و زيبـاترين              چمانـه   از سياه » واچيا  يل نه   عاشقانه
ام و در مـواردي   ست تأثير پذيرفته    ي كُردي   هاي كهن بجا مانده     ها و نغمه    سروده

ي ابياتي را به شرطِ هماننديِ تمـام و كمـال بـا گـويشِ كُـرديِ عبـدالملكي        حت
سـازي عناصـر و    ام و يا همان مفاهيم را با اندك دگرگوني و بومي      كرده  تضمين  

كـه  ) در مازنـدران  (هـا     هاي طبيعت منطقـه سـكونت كنـوني عبـدالملكي           جلوه
دالملكي ها حس نوسـتالوژيك دارنـد بـه گـويش هـوراميِ عبـ               مردمانش به آن  

مان جلوه    ام تا هم پيوند احساسات و عواطف با مردمان سرزمينِ نياكاني            سروده
هـاي    ي گـويش    آشنايانِ زبان اين قوم پيوند خود را با خـانواده           كند و هم گوش   

آرزوي شيرين رسيدن بـه يـك زبـانِ شـعريِ           . هورامي بيش از پيش حس كنند     
 كُردي نيز با مـن اسـت تـا شـايد            آزماييِ پيروزمندانه در شعر نو      توانمند و طبع  

هـاي    بتوان زبان اين قوم دير و دور افتاده از سرزمينِ مادري را با ديگر گـويش               
  . پاي و همراه ساخت دار و پيشرو كُردي هم شيرين كُردي در ادبيات ريشه

هـاي وارد     ها به نژادگي واژگاني و پرهيز از بكارگيري واژه          در سراسر سروده  
شمار   ني به اين زبان انديشيده شده مگر در مواردي انگشت         ي پارسي و ماز     شده

نهم كه    ام زيرا زبان پاك را ارج مي         بوده  اي    گيريِ واژه   كه به دليلي ناگزير از وام     
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پس ستايش فردوسي و ارج نهادن و باليـدن بـه شـاهنامه را              ! اگر زبانِ پاك نه     
دي، گرانمـايگي و  ماننـ  بـي  باور به بزرگي فردوسي و  سبب چيست ؟ دوگانگيِ  

رازِ ناميراييِ زبـان پارسـي بـودن شـاهنامه و نابـاوري بـه زبـان پـاك چگونـه                     
چرا فردوسي و شاهنامه بدين جايگاه و پايگاهِ بلند در ادبيات           ! ؟!ست    پذيرفتني
 ي باستان است و راوي كُهن داستان ؟ بيگانه و آشنا            اند آيا تنها چون نامه      رسيده

انكار نيست كـه لطـفِ جـانِ دوبـاره و گرامـيِ فرهنـگ               را بر اين گفتار يارايِ      
ي زبـان     گرانسنگ ايران زمـين از دمِ مـسيحايي فردوسـي و دميـدن روح تـازه               

اش بوده است و افزون بر اين سخن از نگاهي ديگر واژگـان   پارسي در شاهنامه 
رود كه براي بيـان       هايِ گذشتگانش به شمار مي      زبان هر قوم و ملتي از آفرينش      

هاي فردي و اجتماعيِ هم و برقراري پيونـد و تـداوم      ات، فهمِ نيازمندي  احساس
بـر   انـد و     انـد، بـه گفتـار آورده        آفريده  ها را     زندگيِ اجتماعي و تاريخيِ خود آن     

اند كه به ديگر سخن توان گفت واژگـانِ           اندوخته و توانمندي زبان خود افزوده     
يِ تمـدنِ آن قـوم را نيـز بـه دوش     اي بخشي از بارِ پيشينگ   زبانِ هر قوم به گونه      

انگارانه و ناآگاهانه به فراموشي سپرده شـوند و           كِشند و سِزا نيست كه سهل       مي
هايِ زنده در دلِ      يِ زبان شناسي بر ريشه      ريشه و ناپخته    ي ادعاهايِ بي    يا از تيشه  

اي زنده سر     هر رويشِ تازه از ريشه      واژگانِ زبان آسيب وارد آيد، از خاطر نرود         
خـوني و     آوايـي، هـم     نمايـد واژگـاني در نهايـت خـوش          سنجيده نمـي  . زند  مي
توانند خوني تازه در رگ و پيوند امروزِ          يِ يك زبان كه مي      خواني از خانواده    هم

و بخـوانيم امـا جـايِ         هـا بيـابيم       آن زبان باشند را تنها در بايگاني فرهنـگ واژه         
پـروا    ي بيگانه جايگزين سازيم بي    ها  هايِ روزمره را با واژه      شان در گفتمان    خالي

ايم ؟ و اگر بوده آيـا         گيريِ زباني پرداخته    اند كه به وام     به اينكه آيا نيازِ زبان بوده     
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خواني اين واژگان بيگانه با ساختارِ آوايي و رسايي در گفتـارِ آن               گوني و هم    هم
ايم كه بر قامـت آن زبـان قـواره باشـند و در سـخنش خـوش                    زبانِ را بررسيده  

يِ نگرش است كـه در درازايِ زمـان و زنـدگيِ ديرپـايِ هـر                  شايسته! بيارايند؟
رسند كه از ديدگاه زيباشناسانه و        زباني واژگان با هم به يك هارمونيِ آوايي مي        

اي و يـا جـايگزين نمـودنِ          موسيقيِ كالم در بسياري موارد با كنار گذاردن واژه        
 هـاي يـك سـمفوني       ان تو گويي نُت   نسنجيده و نابجايِ واژگانِ بيگانه درآن زب      

بـه هـر روي از ايـن        . دهنـد   ريزنـد و هـارموني خـود را از دسـت مـي              بهم مي 
فِشُريم تا كه قبول افتـد و         انداز به زبان نگريسته و بر اين باور هم پاي مي            چشم

  .كه در نظر آيد
  

12/4/1392  
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  ینهروهێ  واته

کـوردی  یمـه  ک قـسه مکـهزوانـ و نیمـانهـه کـورد ک زانام ییسهو هئ چ
ک کــوردی بــی  چــی  رهــه و   کوردــستان و   و گوشــم وه نــام کــورد   من چــههــه
 ویـیمش، فیلمـژنـهوا چ گیان ئـهبژنه نگی کوردیم گه ئاههی، ئهر واز وه هتفره
 نـیچـه بزانـی تـا ریـمکـه م تمـشاشچـه دسه  بار وه دسه اشیب کوردی زوان وه
 ونوشـ وه وانـهمتـه کـیم ل      مـهو ئـهلیزوانهوها نین ؟، چهنهمه  کوردیمان زوان 

 ران ؟،کـــه قـــسهر  هتـــفـــام پـــ مـــانکرمانـــشاهی و   کوردـــستانیل یـــبـــارهتـــهوها
  .و ؟ونممه ئیمه ر وه زوان هتفره شان کرمانشاه زوان و   کوردستانل یوهوکوچو
 تـارل یـوهشـه   و چۆ دیـری، کـلیـسـاه وهکـی چ ئـی گـلمـهوئه ومقه گهئه

 کـییـهو حماسیـشان بـو ڕوح کـییه گهیلش ئهڕئامان دهبه پیرووز و تاریخ زننه
  داران وهوکـووچ چو ڕیخـه هیـزانی نۆچـ ن کهیـبی شـان زننـه تنیش هوڤییـههه
 زننه مان س زوان کوردیفهنه  ک وهیتهوڤییه، واڕدنه واڕ شانهرسه  بادی رهه
 مــانینــهروه و نــام رایمــان وهوه چیــاۆک ک یــیجــاده رهــه ش دینــی، وهخــو بیــه
 نیـههیـ بی.نیـهم نـهکـه مـان و تـاریخ نـگرهـهفه  ی ک هاشتهبه نیمانمه وڕهگه
چی وئـو اچیمـهبون متایمـه داشـته شـان نـه ئیمـهچ تاریخی ک  نیههل یومهقه
 نیــه جیــایــهوه هیــاچ دهۆ ک کــلــیومــهێ قــهگــ کــیش نــاولمــهوئــه ومقــه  ک
 مرچـهپـه چـر مـان تهوڤییـه نـهمـه زننـه ک  نیـههن تاریخ حماسیش نیاته نردهکه
مــان ئــی داشــته وه ک نهــه ری هتــدیــاری و ر هتــوڕهگــه یــلده مــان  کــوردی زوان

  .ندهربه تشسرهحه نژمهن و ددوروودش واته دووس 
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 زوان وه کـیلمـهوئـه  لیـزوانـهوهال ن وهنه مهمان ک زوان نیهوه ئیسه چش
 زوان مــان وه لیــقــسه عاشــقیه یبــه و نموانــان ؟ رانــه نمواچــانتــه و شــعر خومــان
ل یـغمـهمـان نـه مووسـیقیل یـهزمـبـه وه یبـه و ؟ ومـمـه  رانـهته نیو مازه پارسی
  و ؟ومنمه خومان وانیا  کوردی
و  یـاننـه روه و منش نیهوه ر هتالم فره  وهڕو رهه هلرسایپه ن ئیی ههلسا نچه
 و رانـهتـه و د شـعرن بایـهنهمه ک مان  ن زوانویرم هه وه  دایم،می جواو یپه

و مو دیمـا  و هی هینم مچی ک وه زهو هئ اورها. شتاواش دمان کوردی مووسیقی
  دیـاری   مان شان زوانو ک نیوکوچو رهه و نیمالگی ڕا و کرمانشاه کوردستان

 ێخـــاک خـــاوه چـــر  ک واژه چخـــت یـــهر وههـــه ممـــانیم،ڕه ن وه دیمـــاشهیـــبی
 ک ئینـسان چیـه ک نـهچ ڕمـاریبـه رمـان هتـهیـزره ل یهلسین نهزه رامووشیفه

ــاوار زننــه ــه چــر ئ ــر ب ــ هب ــا وها اچی، وســپاس مــ خــوم اوخــ و یمکــه شــادی و هی ت
 لیـسـازه کووکواچی، هاوو م نعرم واتهوه کوردی خومان ش کوردیل یشعره

مـوانی تـا  و کوردی وانـانمل یغمهنه  دانگوها و نیمژه و نانژه سازم کوردی
ــیکــهده  یمــههــه رارا وهوه کــوم وه ــهڕ« مــان لی ــان وو ــان ڕگی ــه گی ر  ســه»وو

 وه مـان لیـعاشـقیه و،وه  مـان وانیـا مان وه کـوردی لیهلئای و، الیی هی هب شان  زوان
ــان کــوردی ــه م ــهت ــه،ران ــادیه م خ ــو ش ــان وه کــوردی لی ــان م ــه م ــهن ــه و غم  مــاس

  .ومان وه کوردی ل یپرکههه مان لیژنهجه
یـل  و سـاله  چـر خـاک ئـی گـهمـان تهوڤییـهسخان  مان ڕاس بوو ک ئه ره سه

ن  نـه یـش و مـه نه ی ک زوانمان مه تووتیان به چنه نه دیری و دووری و کۆچ هه
 کوردیمــان تهوڤییــهش  بیاتــه ده ی زوانــه و ئــه مــوو پــشتی هــه ــش مــه چنــه و هــه
 لیرانهته غمه ونه و شعرواهر  جهچ  ووم، مهو س بکیشوو و گیان تازه که فه نه

           لســــنــــه دوه ســــه  بینیمــــه ک مــــان ت هوڤییــــههرســــه وه مــــان تــــاجی کــــوردی
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ره ســه ئــی تاجــه وه بــان و پیــرووزی رزیربــهســه وان وهبتــه و ســووش بــهنیمــانهــه
  .بینانه
نیتان چـ وه هه  دونیا کوکوور چوهه  کوردم، وهلیزوانهوو هال یبارهتهوها
  .نیهو پیرووز بمه نیتان ئازایهوه  ش بهدهد جاو چ وه سه مرجه سهدهک جایه

  نگرههکووک، پ چ دانگ بوو ساز فه رسه
  نگو ئاههوـــــــــــوانــــبی ش حاموه ئی زوانه

  
  لکیبدولمهخت عهحامی نیکبه

  ١٣٩۴ ردين روه فه
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  هرینَی و واته

م و                   چِ اَوسه  ن چـ ه كُـردي هـه مِكَيمنيمان و زواني كه قِسيي كه زانام كُرد ه
گـي  گوشِم و نامِ كُرد و كُردستان و هر چي كه كُردي بي فِرَتر واز وي، اَگَه آهن                

كُرديم بِژنَوآ چِه گيان اَژنوئيمِش، فيلمي و زوانِ كُردي بواش صد بار و صد چم 
تِمشاش كَريم تا بِزاني كه چني زوانمان كُردي منَن ؟، چني هاوزوانَيلِ اَوملِكـيم           
مِتَوآن و شونِ هاوتَباريلِ كُردستاني و كرمانشاهي مان پِرفـام تَـر قِـسه كَـران ؟،                 

  .ردستان و كرمانشاه زوانشان فِرَتر و زوانِ ئيمه مِمنو ؟چوكوئَيلِ كُ
ه و                    اَگَه قَومِ اَوملِكي چِ ئي گِرَو سالَيلِ ديري، كوچ و شَـوئَيلِ تـارِ تـاريخ زِنـَّ
پيروز بر آمان دليلِش اَگَه يكي روحِ حماسيشان بو يكي هنيش هويتِ زِنَّه شـان               

ان و هر بادي سرَشان وار نَـوارد، هـويتي   بيئَن كه چون زانيه ريخَه چِ چوكو دار      
يي كه كوچيا ويمـان       مان زِنَّه بيه خوش ديني، و هر جاده         كه و نفسِ زوانِ كُردي    

بينيه . مان كم نَين ورا نام و ورينَه مان گَوره منيمان بي كه هاشتَه فرهنگ و تاريخ    
ه اوچـي كـه قَـومِ          شان داشتَن مِ    قَوميلي هني كه تاريخي چِنَه ئيمه      ه باچيمـ تايمـ

اَوملكيش ناوِ گِرِ قَوميلي كه كوچ دهيا وينيه جيا كَردن تَنيا تاريخِ حماسيش نَين              
مان دليلِ گَورتر و دياري تري هن كه  كه زِنَّه منَه هويتمان چِرِ پرچمِ زوان كُردي

  .نمان دوس درودش واتَن و دژمن حسرتِش برد و ئي داشتَه
زوانَيلِ اَوملِكي و زوانِ خومان شعر  ِمان منَن ولي هام ئيسه چِش وين كه زوان   

ئَيلِمـان و زوانِ پارسـي و مـازني           و ترانَه نمواچان و نموانان ؟ بي قِسه عاشـقي         
  يلِ كُردي خومان وانيا نِممو ؟ مان نَغمه ترانَه ممو ؟ بي و بزميلِ موسيقي
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    ن ئي پن سالي هيِ جـواو              چر نَيان و پن و مِنِش ويرسايلَ هر رو بِالم فِرَتر و
ن زوانِ         ويـرم هـ نَن بايـد شـعر و ترانَـه و موسـيقيِ                 مِلِري، دايـم و مـان كـه مـ 

هاورا اَوچي كه و زينِم مياَو و مِلو ديما كُردستان و كرمانشاه            . كُرديمانيش داشتَو 
ان ديـاري بيـئَن و ديمـاش رمـانيم، هـر      ِم را گيلّانيم و هر چوكو كه نيشانِ زوان   

وخت يك واژَه چِ چِرِ خاكِ خِراويِ فراموشيِ زينِ نسلَيلِ هيزِرترِمـان برمـاري              
ه بربيـاَو شـادي مِكَـي و خـوا خـوم سـپاس                       چِنَه كه يك اِنسان چِ چِرِ آوار زِنـَّ

هـاوكوكِ       مواچي، هاوتا شعرَيلِ كُردي و كُردي خومان شعرِم واتَن و مـواچي،           
يلِ كُردي وانـانِم و مـواني تـا     سازيلِ كُردي سازِم ژَنان و مِژَني و هامدانگِ نغمه    

سرِ زوانِشان بيـĤو، الاليـي   » رولَه گيان رولَه گيان« ولكوم وراورا همي ديكَيلِمان
مــان تَرانَــه، غَــم و  ئَيلِمــان و كُــردي مــان وانيــا وو، عاشــقي آيلَيلِمــان و كُــردي

  .مان وو مان نغمه و سما جژنَيلِمان هلپِركَيلِ كُردي ئَيلِمان و كُردي ديشا
سرَمان راس بو كه اَسِخانِ هويتِمان چِرِ خاكِ ئي گِرَو سالَيلِ ديـري و دوري               

ي    و كوچ هچِنَه نَتوتيان بي كه زوانِمان منَيش و منَن و هچِنَه           مو پِـشتي هـييش م
   واهرِ             زوانَ و ادبياتَش هوي مـو چِ جـه كَو، متِ كُرديمان نفس بيكيشو و گيان تاز
ه كـه و صـد نـسلِ            مان تاجـي ال هويت     يلِ كُردي   شعر و نغمه و ترانَه     مان بينيمـ

  .و بتَوآن و پيــروزي و سربرزي ئي تاج و سرَ بينانَه هنيمانيش بِرَسو
ك جـا            هاوتَباريل و هاوزوانَيلِ كُردِم، و هر چوكو دن        يـ نيتـان چـه ويا كـه ه

  .سرجم چه و صد جا بش وينيتان آزا و پيروز بمنيه
        پِر چِ دانگ بو سازِ فرهنگ ،سرِكوك

  و ئي زوانَش حامي بوانـــــو آهنگ
◊◊◊  



                     يبدوالمالطك خت عه  كوردي حامي نيكبهيلِ شطعره                                      32

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    33                                                                                 ئاورط ئارگا

 
 

  
  

  »مانه        چه سیاو«
  

  واچيا ل نهي    عاشقانه 
  

  ]»سياوچمانَه«[
   ]ناگفته هاي عاشقانه /اعاشقانَيلِ نَواچي[
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   ١»پووله«گا  ویره ر وه به  م سهقه

  ] »لَپو«سوگند به خورشيدِ هنگامِ غروبِ  / »لَپو«قَسم به ورِ ويرَگا  [
  موو  آيا مه تهدیری  عاشق چ 

  ] شود عاشق از درد دوري تكيده مي/  تَكيا ممو ديري عاشق چِ [
  ن  خراوه وام هه دیری   ورئه چ 

  ] آسمان و هوايِ من آشفته است) يار(از ابر دوريِ / چِ اَورِ ديري هوام خِراون  [

  ن   ئاوهوام پڕگه ن شهبه وينه وه
  ] هاي من پر آب است به مانند باران گريه/  به وينَه وشَن گَروآم پر آون  [

  ن ارهڕقه ب  ڵد موو مه گا  ویره
] مو دل بيقراركند  هنگام غروب مي شود و دل بيقراري مي/ ن ويرَگا م [  

  ن مبارهخه گیانم  ن نییه ئارامم 
  ] گيرم و جان من غمبار است آرام نمي/ آرامِم نيئَن گيانِم خَمبارن  [

  ریا ده و له نشته  لوا  گا  ویره
  ]ر دريا نشستن رفتن و در كنا) دلم در هواي(هنگام غروب  به / ويرَگا  لُوا نيشته لَو دريا [

    نیا ته وانایی  دیری  رد ده چ 
  ]) است(تنهايي خواندن ) يار(و از درد دوريِ / چِ دردِ ديري وانايي تََنيا  [
  ر  رد ويره وه ریا زهده وه ديم  
   ]   دريا رنگ زرد غروب خورشيدي چهرهبر /  و ديمِ دريا زردِ ويرَه ور  [

                                                            
 .زاغمرز است كه يكي از جاذبه هاي ديدني اين منطقه به شمار مي آيد   نام مرداب بزرگ در» پو لَ = وپوله« 1
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  ر  ماڕوو وهم  عاشق وه چه   ی رد نگ زه ڕه
زردرويـي عاشـق را در پـيش چـشم مجـسم            / رنگ زردي عاشق و چـم مـارو ور           [

  ] سازد مي
   عاشق ممانوو  ی ریا به وینه ده

   ]  ماند دريا به مانند عاشق مي/ ي عاشق مِمانو   دريا به وينَه[
ش بوج مشانوو  ن ک مه تاوه د  

  ]  )زند برون مي(اندازد  اب است كه موج ميت دل او بي/  تاون كه موج مِشانو      دلِش بي  [
  نیمان هه هاودل  و مکه فام  ریا ده

  ] او همدل هستيم فهمد كه من و  دريا مي/  دريا فام مِكَو هاودل هنيمان  [
  ینمان به  ◦شهاوبه ن ده ئاشووب 

  ] سهم هستيم  ما در آشوبِ دل هم/  آشوبِ دلَن هاوبش بينِمان  [
  نیشان  هوون  کی ئاو، یه وجش هم کی یه

يكي موج او از آب است و ديگري مـوجش خـون            / يكي موجِش آو يكي هِن نِشان        [
  ] نشان است

  شان  وه   ◦شان هان مه دم  و  ریا ده
  ] زنند ي هم مي دريا و دلم شانه به شانه/ دريا و دلِم مهان شان و شان  [

  ن ساساحل مه ریا ده یل وجهمه
  ] رسند  موجهاي دريا به ساحل مي/ موجيلِ دريا ساحل مِرَسان  [
  گیان  نیارانه  ک  وسه  نی ئههه 
  ] ديگر هنگاميكه جاني ندارند) اما(/   هني اَوسه كه نيارانَه گيان [
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  خاو  نیاشتش  ک  ڕار قه وج بمه
  ] نداشت) رامآ(موجِ بيقراري كه خواب و / قراركه نياشتِش خاو  موجِ بي [

  واو ته  نعومرشه وساڵ  م کدهیه وه 
  ] شود به يك دم وصال عمر او تمام مي / و يكدم وصال عمرشَن تَواو  [

  دیری  ئاشووب  ش بیه ک  وجی مه
  ] ست  آن موجي كه هستي او از آشوبِ دوري/ ش آشوبِ ديري  موجي كه بيه [

   یرینه کامی  ک  س وه چ  ن دیاره
  ] پيداست كه از لذت وصل كامي نگيرد/  ديارن چِ وصل كه كامي نَيري  [

  نممروو  ک  عشقی  چ  ریا ده
  ] ميرد دريا از عشقي كه در وجودش نمي/  دريا چِ عشقي كه نِمِمِرو  [

  میروو  گیان  ی مههه ممروو  وج مه ر هه
  ] گيرد باز هم جان مي) اما(يرد م در هر موج مي/  هر موج مِمِرو همي گيان ميرو  [

  ن کاه عشق  میوه  فراق  تاڵ  بی 
ماند   ي عشق كال و نارس مي       بدون تلخي فراق ميوه   /  بي تالِ فِراق ميوه عشق كالَن        [

 [  
  ن شیرین و تاه ژیا په عشق 

  ] عشقي پخته و كامل شيريني و تلخي دارد/ عشقِ پژيا شيرين و تالَن  [
  ن قه عاشق  کام  عشق   بوو ر چی تاڵهه

هر چه عشق تلخ باشد كام عاشق شيرين ) اما(/ هر چي تالَ بو عشق كامِ عاشق قَن  [
  ] است

  ن عشووقهمه ناز  شیرینی  ڕازش 
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  ]  و راز آن شيريني ناز معشوق است/ رازِش شيريني نازِ معشوقَن  [
  ڕ  به ڕوو وما شادی  م خه چ  ک  عشقی 

  ] آفريند عشقي كه از درونِ غم شادي مي/ رو بر و خَم شادي ماعشقي كه چِ [
  ر موو ته گیاند مه شادیش  چ  نی هه

  ]شود  ديگر از شادي آن جان تو تازه مي/ هني چِ شاديش گيانِد ممو تَر  [
  ن اسهڕ ک  ن عشقه نیا ته عاشق  ال 
  ] ست كه حقيقت داردبراي عاشق تنها عشق ا/ ال عاشق تَنيا عشقَن كه راسن  [

  ن خاسه ش دووه ر هه راق ف وساڵ و 
  ] وصال و فراق هر دو زيباست) و در راه عشق(/  وصال و فِراق هر دوءش خاسن  [

  سوچیا  سینه  عشق  چ  ی وه که  ر هه
  ] ي عشق شد هر كسي كه سينه سوخته/ هر كَه وي چِه عشق سينَه سِچيا  [

  وشکیا وه و مومه میش  ئاده خونچه 
  ] ي آدميت او شكفته خواهد شد ي بسته  غنچه/ خونچه آدميش ممو ووشكيا  [

  ن هه زننه  عاشق  ن عشقه تا  ری ئه
  ] آري تا عشق هست عاشق زنده است/  اَري تا عشقَن عاشق زِنَّه هن  [

  ن هه ننه خه ش وله عشق  م خه بوو  تا 
 نشيند  تا غم عشق باشد خنده بر لبهاي عاشق مي/ نََّه هن تا بو خَمِ عشق لَوءِش خَ [
[  

***  
  وو ڕنیا واته  دیری  و ڕ و حاڵ 
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  ] حال و روز دوري از يار گفتن ندارد/   حال و رو ديري واتَه نيارو [
  نیاڕوو  ته  ک  عریش ش بواچی  ر مه

  ] تها نداشته باشدمگر شعري براي آن بگويم كه ان/  مر بواچي شِعري كه تَه نيارو [
  ساڵ و چ  واته  و وه گه ئه ن خاسه

  ] خوب و زيباست اگر بشود از وصال گفت/  خاسن اَگَه وو واتَه چِه وصال  [
  ڵ یاخه پ   دڵ یار و  دیه  چ 

  ] از ديدن يار و دلِ پر خيال بتوان گفت /  چِ ديه يار و دلِ پِر خَيال  [
  قوو  چ  پ  ونه وه ک  » پووله» ی وینه

  ]  پر از قو شود»لپو«همانند هنگاميكه /  كه وونَه پِر چِ قو »لَپو«ي  وينَه [
  موو مه دیم  رمه چه وسه وئ ڕوم  سیاو 

  ] گردد سياه روزيِ من آنگاه سپيد روي مي/ سيĤوروم اوسه چرمه ديم ممو  [
و که م  دیما  ی ڕ ک  گه ئه دار د  
  ] اگر كه دلدار به من روي كند/ ي ديما مِ كَو دلدار اَگَه كه ر [

  و وه دیوانی  ک یه ئامام   ◦نبه عر ش

  ] ام يك ديوان خواهد شد  شعرِ بند آمده/ شِعرِ بن آمام يك ديواني وو  [
  ن  یاره  ناز چ  بواچوو  یتی به ر هه

  ] ستهر بيتي بگويد از عشق يار ا/ هر بيتي بواچو چِ نازِ يارن  [
  ن هزاره هزار  یارم  ناز  ک 

  ]  يار من هزاران هزار است  كه ناز/ كه نازِ يارِم هزار هزارن  [
  و بارکار   ینهه ڕوم  و و شه ن یهوه
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  ] شب و روز همين كار و بار من شده است / وين شَو و روم هينِه كار و بار  [
  یار  ی  دیه وق  لو شهنه م  ره سه چ 

  ]كه شوق ديدن يار از هواي سر من نرود / ي يار  سرَم نَلو شَوقِ ديهچِ  [
  چ نائوميدی  ن ره شتهوه رده  مه

  ]مردن از نا اميدي خوشتر است / مرده وشتَرَن چِ نااميدي  [
  دار خوم دی لكوم وه ئوميد د وه
  ] ا ديدمشايد با اميدواري دلدار خود ر كه/  ولكُم و اميد دلدارِ خوم دي [

  کوو وه کوو  الن ئوو گی ن نییه ریب غه
  ] او غريب نيست كه كوه به كوه افتاده است/ غريب نيئَن او گيلّان كو و كو  [

  ئوو  چ  دیر گیالیم  نیم هه ریب م غه
  ] ام غريب من هستم كه از او دور افتاده/ غريب مِ هنيم دير گيلّايم چِ او  [

  ن هارهوه عشق  ن مهچه وزی رسهسه
  ] سرسبزي چمن از عشق بهار است/ سرسوزي چمن عشقِ وهارن  [

  ن یاره عشق  چ  م  ژین  وز سه
  ] سبزِ زندگي من از عشق يار است) اما(/ سوزِ ژينِ مِ چِ عشقِ يارن  [

  ن ئفتاوه شوله  ستان تاو رمی گه
  ] ي آفتاب است تان از شعلهگرماي تابس/ گَرمي تاويستان شولَه اِفتاون  [

  ن بی تاوه عشق   ◦رمیمگه ئاور 

  ] تاب است ي من از عشق بي آتشِ گرم كننده) اما(/ آورِ گَرميم عشقِ بي تاون  [
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  ن پاییزه تا خه زان خه ردی زه نگ ڕه«
  ] رنگِ زردِ خزان گناهِ پاييز است/ رنگ زردي خَزان خَطا پاييزَن « [

   ٢»نئازیزه دیری  م  رد زه نگ ڕه

  ] رنگِ زرد من از دوري يارِ عزيز است) اما( / »رنگِ زردِ مِ ديري آزيزَن [
  ن ورهڤه ن و شهوه زمستان  ردی سه

  ] سرماي زمستان از باران و برف است/ سردي زمستان وشَن و وورن  [
  ن ورهسه مم خه وه  دایم  م  ردی سه

سرماي وجود من از صبر مداومي سـت كـه در    ) اما(/  سـورن    سردي مِ دايم و خَمِم     [
  ] غم دارم

  وینه کهپاره  یار وه  بواچه 
  ] )ديرين(بگو به يار پارسالي / بواچه و يارِ پاركَوينَه  [

  وینه نه و بکه یادم  وچنه هه
  ] همانند گذشته ياد مرا تازه كند/ هوچِنَه يادِم بِكَو نَوينَه  [

  یادش  مواڕوو  فراق  و واچو نه
  ] برد  كه فراق و دوري او را از خاطر من مينگويد/ نَواچو فِراق موارو يادِش  [

   رهادشفه ش من ن شیرینه ئوو  تا 
  ] تا او شيرين است من هم فرهادِ او خواهم ماند/ تا او شيرينَن مِنيش فرهادِش  [

  نوو بکه  ڵد ک  ئوونی  دار د چ 

                                                            
 .اين بيت برگرفته از سياه چمانه هاي هورامان است  2
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  ] آنكسي كه از دلدار دل بركَند/ وني كه دل بِكَنو چِ دلدار ا [
  نوو ممه هیله  دار بی د ش د
  ] ماند صاحب باقي مي دل او از نداشتنِ دلدار بي/ دلِش بي دلدار هيلَه مِمنو  [

  یرانهوه موو مه ش د که یانه
  ] شود ي دل او ويران مي خانه/ يانَه كَه دلِش ممو ويرانَه  [

  یانه  ونه مکه و  یه مه ووش ق ناوش 
  ] كند و جغد درون آن خانه مي/ ناوِش قوش ميو مِكَونَه يانَه  [

  کوو  ف هه شت و ده ف هه مان ینبه گیالن 
  ] بين من و او هفت دشت و هفت كوه فاصله است/ گيلّان بينِمان هف دشت و هف كو  [

  بواچوو  یغامش په ڕوو وبا  ڵماشه ر مه
  ] مگر كه باد شَمال پيام اورا بياورد و بگويد/ رو پيغامِش بواچو ومر شَمال با [

  و که ئاو  یله نگهسه و که ن شهوه بارزه 
  ] آب كند ي سنگها را  باران ببارد تا همه) آنقدر(بگذار / بارز وشَن كَو سنگَيلَه آو كَو  [

  و وه م شوون یارم  نمارزوو  دیری 
  ] گذارد يارم همراهم شود كه دوري و فراق نمي/  نِمارزو يارِم شونِم وو ديري [

  جیایی  شاناش  ناومان  ک لهفه
  ] فلك بين ما جدايي انداخته است/ فَلَك ناوِمان شاناش جيايي  [

  نیایی ته و شه ک یه بووئیمه  ن یفهحه
  ]  شب را بدون هم و تنها بسر بريمحيف است كه حتي يك/ حيفَن بوئيمه يك شَو تَنيايي  [

  مواچوو   که  ر هه دیری و دووسی 
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  ] گويد دوري موجب دوستي ست هر كسي كه مي/ ديري و دوسي هر كَه مواچو  [
  مواچوو  ن ردهبی ده زانوو  نمه عشق 

درديـست كـه      داند و از سرِ بي      او از عشق چيزي نمي    / عشق نِمزانو بي دردن مواچو       [
  ] ويد گ مي

***  
  هامنشینم  و وه ونه  بیه باچه 

  ]  بگو بيايد و همنشينم شود/ باچه بياَونََه وو هامنِشينِم  [
  کیشم وه نازش  وو ڕوبا ناز  چی  ر هه

  ] هر چه ناز بياورد ناز او را خريدارم/ رو نازِش وكيشِم وهر چي ناز با [
  ناو خورچه ڕیش  توریاوش  و کهنه

  ] نكند قهر كرده باشد و روي برگردانده باشد/ تورياوش ريش وِرچخيناو نَكَو  [
  ئاو   پ ن مهدیده ن اشهڕ وه  مم چه

  ] كه از چشم براهي او ديدگانِ من پرآب است/ چِ چم و راهي ديدمن پِر آو  [
  ن مانهکه بمه  سیاو و  م چه

  ]  كمان ابروست او سياه چشم و/ چمِ سيĤو و بِرمه كمانَن  [
  ن زوانه شیرین  شوو من  ڵد وه 

  ] نشيند  شيرين زبان است و به دل مي/ و دل مِنيشو شيرين زوانَن  [
  ن ئاسمانه ف هه ستاره  مش چه

  ] ي هفت آسمان است  چشم او ستاره/چمِش ستاره هف آسِمانَن  [
  ن انهگ ڕواش گه ئازیر  ڕوو گهنه
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  ] ي او بس گران است  عزيز من گريه نكند كه گريه/ گَروآش گِرانَن نَگَروو آزيز  [
  و شه چوارده  مانگ  و و  سیه و شه

     ] سياهي شب و ماهِ شب چهارده / و و مانگِ چوارده شَو شَوِ سيا [
  و مکه ڕوخسارش    زولف و  چ  قسه 

  ] كنند  ميسخن از زلف و رخسار او  / قِسه چِ زلف و رخسارِش مِكَو  [
  ئوو  باالکه  وه  رمه چه  ێوچارشه

  ] چادرِ سفيد بر بلنداي قامت او /  او  چارشَوِ چرمه و باالكَه [
  کوو  ر سه ن شتهن ن ورهوینه ڤهنه

  ] همچون برف تازه است كه بر سرِ كوه نشسته باشد/ نَوينَه وورن نِشتَن سرِ كو  [
  رمینه چه  گیجی ن مهوزهسه » شیرین«
  ]  سبزهِ روي من پيراهن سپيد است» شيرينِ«/  سوزمن گيجي چرمينَه »شيرين« [
  وینه شه شوور  ن وانامه » شیرین«
  ] خواندنِ من شورِ شبانه است » شيرين«از /  وانامن شورِ شَويينَه »شيرين« [

   ٣»میانکاله«وه  » پووله» وه م سهقه

]  م ولَپو«قَس« خورم سوگند مي» ميانكاله«و » لپو«) زيبايي(به  / »ميانكالَه« و [  
  ساله  د سه عومری  نیم هه عاشقش 

  ]عاشق او خواهم ماند  تا عمري صد ساله/ عاشقِش هنيم عمري صد سالَه [
  ن هیاخه گه ئه عاشقی  ئیسه 

                                                            
مانند  هاي طبيعي بي كه پناهگاه پرندگان مهاجر و از جاذبهباشد  ميساحل شرقي درياي خزر جنوب نام شبه جزيره واقع در : ميانكاله  3

 .ي زاغمرز است  منطقه
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  ] حال اگر عاشقي وهم و خيال باشد/ ئيسه عاشقي اَگَه خَيالَن  [
  ن وساله ڕوش  ک یه ن فراقه و ڕ د سه

صد روز آن دوري و فـراق و تنهـا يـك روش             / صد روش فِراقَن يك روش وصالَن        [
  ] وصال باشد

   باڕی ئاو  م چه چ  گه  ئه ڕوش  د سه  وه 
  ] به صد روز اگر برايش اشك بريزي/ و صد روش اَگَه چِ چم آو  باري  [

  باڕی  تاو  وق وسال میژوو  شه وه 
  ]ارزد كه طاقت بياوري  به شوق وصال مي) باز هم(/ و شوقِ وصال ميژو تاو باري  [

  ونهوه یار  یاد  منش  ی گو ر هه
  ] هر گلي كه مرا به ياد يار انداخته باشد/ هر گُلي مِنِش يادِ يار ونَو  [

  و نهکه ش هگو ئوو  سم ده ک  ن یهنه
   ] هرگز نشده است كه دست من آن گل را كَنده باشد/ ش كَنَو نَين كه دسِم او گُلَ [

   ٤»ورامان هه» بوونه یارم  یرانگا سه

  ] باشد »هورامان«گشت و گذار يار من اگر  / »هورامان«سيرانگاه يارِم بونَه  [

   ٧»نگانلهپه« و ٦»زگه«، ٥»پووشیرخان له«یا 

                                                            
نام بخش گسترده اي از كردستان و كرمانشاه است كه بكرترين جغرافيا و نژاده ترين مردمان را در خود جاي  : هورامان = ورامان هه 4

 .داده است 
 .لنگان پيوند مي دهد نام مرداب كوچكي در امتداد مرداب بزرگ لَپوست كه لپوي بزرگ را به پ: شيرخان لَپو = پوو  شيرخان له 5
 .نكاله قرار گرفته است ا خليج گرگان است كه در جنوب شبه جزيره مينام محليِ: گَز = ز گه 6
 .و به مرداب گز مي پيوندد پنام مردابي است كه در امتداد شيرخان ل: پلَنگان = نگان لهپه 7
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» پلنگـان «و  » گـز  «،»شيرخان لپو «يا اينكه در    /  »پلَنگان« و   »گَز« ،»شيرخان لَپو « يا    [
  ] باشد 
  نیناو  پاش  ئووچا  یارم  چووکوو  ر هه

  ] هر جايي كه يار من در آنجا قدم نهاده باشد / هر چوكو يارِم اوچا پاش نيناو  [

    ٩»پاو» کووێ یا  بوو   ٨»ککه ئووجایه«

  ] بوده باشد » پِرآو«و يا كوه » كّه اوجاي«حتي اگر  / »پِرآو« بو يا كوءِ »يكَّه اوجا« [
  جاز مه نیم هه م  ی که گه ئه ش قیبله

  ]ي خود قرار دهم بر من رواست  اگر من آنجا را قبله/ قيبلَه ش اَگَه كَي مِ هنيم مجاز  [
  جاز دیما ح نه  دووس   ێکوو م عبهکه

 كوي دوست هست نه به سـوي  ي من زيرا كعبه/ كَعبه م كوءِ دوس نه ديما حجـاز       [
  ]حجاز 
***  

  نو  چ  دووسیمان  ن یمهبکه تا  باو »  
  ]بيا تا دوستي هايمان را تازه كنيم / باو تا بكَيمن دوسيمان چِ نو « [

   ١٠»دار لیمو تو  نارنج  دار  من 

  ]من مانند درخت نارنج باشم و تو مانند درخت ليمو  / »مِن دارِ نارنج تو دارِ ليمو [
  ن   دڵ وه ديما ت ههباو ک ديم

                                                            
 .انكاله كه به سبب داشتن تك درخت اوجا به اين نام زبانزد شده است نام نقطه اي از شبه جزيره مي: يكَّه اوجا = ككه ئووجا يه  8
 .نام برگترين غار يخي جهان است كه در كوه بيستون قرار گرفته است : پراو  9

 .اين بيت از اشعار فولكلور كُردي ست  10
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  ]بيا كه روي دل به سوي توست / باو كه ديمِ دل و ديما تِ هن  [
  ن ا ت ههڕ م وه  م چه هاوده نیا بیته

  ] همدم چشم براهِ توست تنها و بي/ هاودم چم ورا تِ هن  تَنيا بي [
  رد هاشتد و لوايد  به د من ڵ د
  ] دل مرا بردي و مرا رها كردي و رفتي/ يد دلِ مِنِد برد هاشتِد و لوا [
  ر آوايد بهی د رد ئهده ن  يه بی تاو وه 
   ] ام اي دلبر كجايي طاقت شده از درد بي/ بي تاو وين درد اَي دلبر كوايد  [

  ی د بزولفد ک وه م  وه تار 
  ] با تارِ زلفت كه به دور گردنت داشتي/ و تارِ زلفِد كه و مِلِد بي  [

  ی  مد دیگ نده د بهر ن آه دڵ مد به
  ] دل مرا به خود بند كردي و بندگي مرا ديدي/ دلِ مِد بن كَرد بندگي مِد دي  [
  دڕک  رینم سه بی  خاک  رینم چ
بستر من از خاك و بالينِ من از خس و خـار            ) اگر(/ چِرينِم خاك بي سرينِم دِرك       [

  ] بود
   وڕک نیاشتم  م ب اد ک ڕ ر سه

جـويي   همـين كـه بـر سـر راه تـو بـودم هـيچ بهانـه        / سرِ راد كه بيم نياشتِم وِرك        [
  ] كردم نمي

  ی که مد چه وه  م چه ن هه ش مچه ک تا یه
تا به فرصت يك نگاه هم كه بـشود چـشم در        / تا يك چميش هن چم و چمِد كَي          [

  ] چشم تو اندازم
  ی به مد قدهمه وه  گیان  سا هڕ و له وه 
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  ]و با جان به لب رسيده به مقدم تو بيايم / و لَو رسا گيان و مقدمِد بي  [
  رد  ید کهتا قسه  ينه نمه واتد 

  ] آيي و سخن تلخ گفتي تو گفتي نمي) اما(/ واتِد نِمينَه قسه تاليد كَرد  [
  رد  ی خود بهڕ وقم مانگ   شهو چ شه

  ] و روشنايي ماهِ رويت را از شب شوق من بردي/ ري خود برد چِ شَوءِ شَوقِم مانگِ  [

  باماش  یغامد په باماد  دیروه 
آمـدي و پيغامـت     اگر از دور و ديرهنگام هم كـه مـي         / ديروءش باماد پيغامِد باماش      [

  ] آمد مي
  ر ناماش  ردام عومرم سه مهنه لکوم وه
  ] آمد مردم و عمرم بسر نمي يشايد نم/ ولكُم نَمردام عمرِم سر ناماش  [

  ئاما  ڕبه م دیده ایی ڕ وه  م چه چ 
  ] از چشم براهي تو ديدگانم كور شدند/ چِ چم وراييد ديدم برآما  [
  ئاما رسه عومرم  رد  که سواد  و ڕئا
  ] ي امروز و فردا دادي كه عمرم بسر آمد وعده) آنقدر(/ آرو سواد كَرد عمرِم سرآما  [

***   
   دانگم  وانبژنه باچی  بارزیه 

  ] بگذاريد تا بگويم و صدايم را بشنوند/ بارزيه باچي بژنَوان دانگِم  [
  مانگم  ناما   ڕبه ی و نه و ڕ وم شه

  ] شب انتظار من روز نشد و ماه من بر نيامد/ شَوءِم رو نَي و برناما مانگِم  [
  ا ڕ وه  ایم ڕنند دوعا  وه  سم ده
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] را د عا نِندِرايم ود دست به دعا به چشم براهي ايستادم / سِم و [  

  لوا  ئاما و  دی نه منش  یار 
  ] يار مرا نديد و آمد و رفت/ يار منِش نَدي آما و لوا  [

  ورد  نه بجا  لوا مش  ئاما و 
  ] آمد و رفت و مرا بجا نياورد/ آما و لوا مِش بجا ناوِرد  [

  ورد  رد ئهده وه  مش   بی لوتفیش  م که چ 
  ] لطفي او بود كه مرا به درد آورد از كم/ چِ كم لطفيش بي مِش و درد اَوِرد  [
  ئامان  رسه شم چ بمیو  م یانه«
  ]  چه بر سر من آمده است،ام ويران شود خانه/ يانَم بِرميو چِشِم سر آمان « [

    ١١»ئامان ڕبه دڕک  کان  یحانم ڕه

  ] ريحان كاشتم و خار روييده است) در باغ اميدم( / »م كاالن دِرك برآمانريحانِ [
  ن فتهژنهئه شش وات چ شم م چ  رمه«
  ] مگر من چه گفتم و او چه شنيده است/ مر مِ چِشِم وات چِشِش اَژنَفتَن « [

  ١٢»نتهرهفه منش  س ناکه قسه  وه 

  ] ا سخن ناكس مرا فروخته استكه ب / »و قسه ناكَس مِنِش فَرَتَن [
  فراق   بار چ  مانه  م   وحڕ
  ] روح و روان من خسته از بار فراق است/ روحِ مِ مانَه چِ بارِ فراق  [
  

                                                            
 اين بيت برگرفته از سياه چمانه هاي هوراماني است 11
 . از اشعار فولكلور كُردي ست اين بيت با اندكي تغيير برگرفته 12
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  قاق  شک و ه ن یهوه ئومیدم  باخ 
  ] اند درختان باغ اميد من همه خشك و تكيده شده/ شك و قاق باخِ اُميدم وين هِ [

  پیری  یشان ن وو ڕنیا دیم  وه 
  ] يار نشاني از پيري بر چهره ندارد) اما(/ و ديم نيارو نيشانِ پيري  [

  دیری  داخ  چ  کیشانش نه یار 
  ] زيرا كه يار از داغ دوري درد نكشيده است/ يار نَكيشانِش چِه داخِ ديري  [

  فاییش وه  ب چ  بزانام  گه ئه
  ] وفايي يار آگاه بودم ياگر از ب/ اَگَه بِزانام چِ بي وفاييش  [

  ئاشناییش  و نه نگ سه وه  هیم ده ر سه
  ] زدم كه آشنايي او در ميان نباشد سر به سنگ مي/ سر دهيم و سنگ نَو آشناييش  [

  نیاڕوو  شته ن  شک هدار سایه 
  ] ي درخت خشكيده خطاست نشستن در سايه/ شك نيشتَه نيارو سايه دارِ هِ [

  نیاڕوو  داشته   فاوه ب  یار 
  ] وفا هم خطاست و داشتن يار بي/ يارِ بي وفا داشتَه نيارو  [

  یاری  وه  ی وه ر سه عومرم  وه ڕ ن چه
  ] اين چند روزه عمر من به ياري طي شد/ چن روء عمرِم سر وي و ياري  [

  داری د و ڵ د عشق و  کار  وه 
  ] عشق و دل و دلداري گذشتو به كار / و كارِ عشق و دل و دلداري  [

  ن فادارهوه یار  ک  عشقی  کوا 
  ] كجاست عشقي كه يار وفادار باشد/ كوا عشقي كه يار وفادارن  [
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  ن زاره ش عشووقمه عاشق  وا ڕگه چ 
  ] ي عاشق معشوق هم زاري كند از گريه/ چِ گَروآ عاشق معشوقِش زارن  [

  یار  ونه که یاری  ژین  ت ینهمه وه 
  ] يار در سختي زندگي ياري كند/ و مينَتِ ژين ياري كَونَه يار  [

  کار  وه  ران که دیم  ک یه شان وه شان 
  ] ي هم به تالش رو كنند و شانه به شانه/ شان و شان يك ديم كَران و كار   [

***  
   ١٣»ژ کوومهترشی په» یاد و مانگه شه

  ] آورم را به ياد مي» ترشي پژ كومه«در شبِ مهتابي /  »هترشي پژ كوم«مانگَه شَو يادِ  [
  ڕوونه وما ویرم   کدڵیه  یلیاره

  ] آورد كه ياران يكدل را به خاطرم مي/ رونَه وياريلِ يكدِل ويرِم ما [
    یاری مان رد، قسهده مان گوتاره

  ]  از ياريگفتگوهايِ ما از درد بود و سخن ما/  قسه مان ياري ،گوتارمان درد [
  تاری  و شه وه  ن یاره مانگیش  ک 

  ] كه ماه هم در شبِ تار يار است/ كه مانگيش يارن و شَوءِ تاري  [
  ردی زه وزمان سه ونه کهنه ماچی 

  ] كه سبزِ ما به زردي نگرايد! ميگويم هشدار / ماچي نَكَونَه سوزِمان زردي  [
   ردیسه وه  لو نه مان  یاری رمی گه

  ] هايمان به سردي نگرايد و گرمي دوستي و ياري/ گرمي ياريمان نَلو و سردي  [
                                                            

 .ي از شبه جزيره ميانكاله است ا نقطه نام محليِ 13
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  یاری  ومان داشته کیتر یه  شوون
  ] با هم ياري و همدلي داشته باشيم/ شونِ يكيتِر داشتَومان ياري  [

    ١٤»ناریئه» ملک لو نه کاه  تا 

  ] باير و بي كِشت نماند »رياَنا«تا ملكِ  / »اَناري«تا كالَه نَلو مِلكِ  [

  ن هه١٦»تاه خیار«، ١٥»ینیشاحسه» تا

  ] هست »تاله خيار« و »شاحسيني«تا بركت ملكِ /  هن »تالَه خيار« ،»شاحِسيني«تا  [
ئیچا  یله داره ێ گ ن باره  پ  

  ] نشينند ي درختان در اينجا پر به بار مي همه/ گِرِ داريلَ ئيچا پِر بارن  [
  رز به  ب شت ده ک یه ه ڕوگه و وز رسهسه

  ]  يك دشت هموار است،سر سبز و بزرگ/ سرسوز و گَوره يك دشتِ بي برز  [

   ١٨»رززاغمه» باچه ن ه١٧»ختورامان تههه«
  ]  است»هورامانِ تخت« يك »زاغمرز«بگو كه  / »زاغِمرز«ن باچه »هورامان تختـَ« [

   ١٩»ڕیژاو» ئاوێ چ  ن ئاوه پ  ش »پووله«

                                                            
 . بخشي از زمينهاي كشاورزي زاغمرز است نام محليِ 14

 . بخشي از زمينهاي كشاورزي زاغمرز است نام محلي15ِ
 . بخشي از زمينهاي كشاورزي زاغمرز است نام محليِ 16
شهرستان سروآباد استان كردستان كه از بكرترين مناطق كردستان و  نام شهري ست از توابع :هورامان تخت = خت ورامان تههه 17

 .ايران به شمار مي آيد 
است ) مازندران(نام بزرگترين روستاي كُردنشين از چهار روستاي كُردنشين كوچ داده شده در شمال ايران : زاغمرز = رز زاغمه 18

 .د هستند كه با نام چهارقلعه عبدالملكي زبانز
 .به معني آبشار نام منطقه ي بسيار زيبايي در ميان رشته كوههاي داالهو است : ريجاب = ريژاو  19
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ي   ي زاغمـرز پـر آب از آب چـشمه         »لپـو «مـرداب    / »ريـژاو «ش پِر آون چِ آوِ      »لَپو« [
  ] است» ريجاب«

  ئاو   ب نوو بمه ش یخهڕ  ونمارزو
  ] آب شوند ها در اينجا بي گذارد ريشه و نمي/  آو  ش بِمنو بي نِمارزو ريخَه [

***  
  رده که بیداری  ر  شتهوه و مانگه شه

  ] خوشتر است در شبِ مهتابي بيداري كردن/ شَو وشتر بيداري كَرد   مانگَه [
  رده که دیاری  دداری  ڕاز 

]  راز دلداري را آشكار ساختن/ رازِ دلداري دياري كَرد [  
  یارم ؟  یانه  ا ڕ بلی  ال  کومین 

  ] ز كدام سو بروم ؟ي يار ا براي رفتن به خانه/ كومين ال بِلي را يانَه يارِم ؟  [
  ڕازدارم  نید هه خیل ده ڵ ماشه ی ئه

اي باد شَمال دستم به دامـن توسـت كـه تـو رازدارِ     / اَي شَمال دخيل هنيد رازدارِم    [
  ] مني

  ت مزانی و خوام مزانوو 
  ] داند داني و خدايِ من مي تو مي/ تِ مزاني و خوام مِزانو  [

  و ر الم مشانو سیر عشق هه یم ئه وه
  ] افكند اسير عشق شدم و اوست كه مرا به هر سو مي/ ويم اسيرِ عشق هر الم مِشانو  [

  رسوو بپه م حا بواچیه  یارم 
  ] يارم را بگوييد احوال مرا بپرسد/ يارِم بواچيه حالِم بپرسو  [
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  سوو هم ی که یار  ن  تاوهب گیانم 
  ] رسد تاب است كه يار كِي مي ن بيجانِ م/ گيانِم بي تاون يار كَي مِرَسو  [

  نهته ی که مم چه ش دیه  وق شه چ 
  ] خوابند از شوق ديدن او چشمان من هرگز نمي/ ش چمِم كَي هِتَن ؟  چِ شوقِ ديه [

  ن گته مش   وخه تمشاش   ڵیاخه
  ] خيال ديدن روي او خواب را از من ربوده است/ خَيالِ تِمشاش خَوِ مِش گِرتَن  [

  نشیوه ه نا نه  ن هه یه لهگه نه 
  ] اي هست و نه ناله و شيوني دارم نه شِكوه/ نَه گَلَيه هن نَه نالَه شيون  [

  ن وه ننه خه چ  مش  ک  ن یاره دیری 
  ] اين فراق يار است كه شادي را از من گرفته است/ ديري يارن كه مِش چِ خَنََّه ون  [

  ڕوو وبا تاو  بتاو  ش دیهنه و چته
    ]چگونه بتوانم نديدن او را تاب بياورم / رو وش بِتاو تاو با  چِتَو نَديه[

  نیاڕوو  نی هه وا ڕگه  ێئاو م چه
  ] زيرا چشمان من آبِ اشك و گريه ندارند/ چم آوِ گَروآ هني نيارو  [
  ماڕوو  وا ڕگه قوو  » پووله» شکانه
  ] آورد  قو را به گريه مي»لپو«خشك شدن / روآ مارو  قو گَ»لَپو«شكانِ هِ [
  نیاڕوو  م خه یار  مم چه ن یهوه شک ه
انـد و يـار را غمـي          چشمان من خشك شـده    ) اما(/ حِشك وين چمِم يار خَم نيارو        [

  ] نيست
  و وه میوانم  زی  رگ مه ونه که خوا 
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  ] هر چه زودتر مهمانم شودالهي كه مرگ / خوا كَونَه مرگ زي ميوانِم وو  [
  و نه ر  یشتهڤنیم هه یار  دیری  دیه 

  ] كه ديدن فراق يار برايم بيش از اين نشود/ ديه ديري يار هنيم ويشتَر نَو  [
  مان  ئه د سه مان  مان، ئه ئه ی  هه مان  ئه

  ] اي داد و فغان و صد داد و فغان/  اَمان صد اَمان ،اَمان هي اَمان [
  رمان ده موو مه ی که هجرانش   ردده

  ]  شود ؟ درد دوري و هجران او چه هنگام درمان مي/ دردِ هِجرانِش كَي ممو درمان ؟    [
  مزانوو  شیرین، شیرین  های  شیرین 

  ] داند  شيرين مي،شيرين آي شيرين/  شيرين مِزانو ،شيرين هاي شيرين [
  موانوو  م  واته قسه واته، نه

  ] خواند  ناگفته حرف مرا مي،گفته/ م مِوانو  تَه قِسه نَوا،واتَه [
  نشهوه که  ن شهوه پم  ڵ د ور ئه

  ]  ببار،اي ابرِ دل پر من ببار/ اَورِ دل پِرِم وشَن كَه وشَن  [
  ن شهچ ال  مد خه ونه وه واجار  تا 

  ] چيست تا آشكار شود كه غم تو براي / تا واجار وونَه خَمِد ال چِشَن  [
  هاوزوانی  ب  ینه وه ر  سه عومرم 

  ] همزباني طي شد ي عمرم به بي همه/ عمرِم سر وينَه بي هاوزواني  [
  نیشانی    یار هوو چ  به کییه ی نه

  ] كسي نبود كه از يار نشاني بدهد/ نَي يكي بهو چِ يار نيشاني  [
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  جیایی  نیا ته عشق  چ  شم به ی وه
  ] سهم من از عشق تنها جدايي شد/ م چِ عشق تَنيا جيايي وي بشِ [
  فایی ب وه چ  کیان ش م د
  ]ها شكسته است  وفايي دلم از بي/ دلِم شِكيان چِ بي وفايي  [

  عشق  چ  دی  شم چ ن یهنه دیاریم 
  ] ام معلومم نشد كه از عشق چه ديده/ دياريم نَين چِشِم دي چِ عشق  [

  عشق  چ  بی  ھشت ب ئاور  ئارگا  د سه
صـد آتـشگاه آتـش از عـشق         ) تنهـا ميـدانم   (/ صد آرگا آوِر بهشت بـي چِ عـشق           [

  ] همچون بهشت بود
   چيم وه عشق دی عشق بی، گ چ   چيم گ
 چيز را با عـشق      همه ،ز عشق بود  اهمه چيزم   /  گِر چيم و عشق دي       ،گِر چيم چِ عشق بي     [

  ] ديدم
  دی نه م ا عشق م خومڕنیا وه  ته

  ]  من خود را نديدم،تنها به راه عشق/  و را عشق مِ خومِم نَدي  تَنيا[
  ن گیانه وه  ئاور  عشق  ک  مزانی 

  ] زند دانم عشق آتش به جان مي هرچند كه مي/ مِزاني كه عشق آوِر و گيانَن  [
  نمانهئه گیانم  عشق  وه  و هه ی مههه

  ] يابد اما باز هم جان من همان در پناه عشق امان مي/ انَن همي هو و عشق گيانِم اَم [
  ن رمانهخه کوپا  ڵ د  ردعشق ده چ 

  ] دانم كه عشق خرمني از درد دل در پي دارد مي/ چِ عشق دردِ دل كوپا خَرمانَن  [
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  ن رمانهده ردم  ده نهه ک  عشق  ی مههه
  ]  هم عشق كه هست درد من درمان استاما باز/ همي عشق كه هن دردِم درمانَن  [

  ن  ڕاسههوو ده م ده عشق  ر چ  ئه بوبول 
  ] بلبل اگر از عشق دم زند راست گفته است/ بلبل اَر چِ عشق دم دهو راسن  [

  ن  خاسه عشق  واتش  وارد  عشقش   زام
  ] تودس ي عشق شد و باز هم عشق را  خورده زخم/ زامِ عشق وارد واتش عشق خاسن  [

  شوون  وه موونه مه که  ر هه عشق  ا ڕهاو
  ] شود هر كسي كه با عشق همراه مي/ هاورا عشق هر كَه ممونَه وشون  [

   توونبیس نه که تا  بلو  د بایه
   ]  بايد تا كَندن بيستون هم پيش برود/بايد بِلو تا كَنَه بيسِتون  [

  میا ڕ یانه  ن هه عشق   مهاوده
  ] همدم عشق خانه خراب خواهد بود/  عشق هن يانَه رِميا هاودمِ [

  نیا ته و ڕ و ویه، شهوه ر ر به دهده
  ] آواره و شب و روز تنها خواهد بود/  شَو و رو تَنيا ،در به در ويه [
  کوشیان  عشق   ب عرم ش اخ چ
  ] عشق مرده است چراغ شعر من بي/ چراخِ شعرِم بي عشق كوشيان  [

  سوچیان  عشق  ب  ئازیزم  عومر 
  ] عشق سوخته شده است ام بي عمر گرانمايه/ عمرِ آزيزِم بي عشق سوچيان  [

 ی بکه ر سه عومر  ک  نمیژوو  عشق  ب  
  ] ارزد كه عمر را به پايان ببري عشق نمي بي/ بي عشق نِميژو كه عمر سر بِكَي  [
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  ی یه به دونیا  تا  بمری  ر  خاسته
  ] حتي بهتر آنكه بميري تا زاده شوي/ ر بِمِري تا دنيا بيي خاست [

  زارممه نگ سه  بان بینان  پا 
  ] بر سنگ مزارِ من پاي بگذارند/ پا بينان بانِ سنگِ مزارِم  [
  زارم  رده  مه وه  و  یه به شان حمهڕ
  ] و به مردنِ زارِ من رحم بياورند/ رحمِشان بيĤو و مرد زارِم  [
  زارم مه نگ سه  بان نسنان ب
  ] بنويسند بر رويِ سنگ مزار من/ بِنسِنان بانِ سنگِ مزارِم  [

   زارم باچانه  عشق  کوشیا  یم وه
  ] .ي عشق شدم و زاري مرا بمويند كشته/  ويم كوشيا عشق باچانَه زارِم [

  1392اَمرداد  /   1392داد ۆڕئه م
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  »ییدانهچوار«
  

    یا ڕیل گیس بو واته
 

 ]»چهارتايي«/»ييچواردانَه«[
  

  ]هاي گيسو بريده گفته/  واتَيلِ گيس برّيا [
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    » ناموه نام ب«
  ]»نام به نامِ بي«/»نام و نامِ بي«[
  
  
  
  ن بییه ش چنه ک یی تا باچینهنه
] تا چنان كه وجود اوست بيانش كنمشد  نمي /  ـه كه بيئَن نَيي تا باچينَش چي  [      

  ن ؟بچرووش کییهن راشهوه وه نامی
كيست با نامي شايسته و سزاوارِ او صـدايش    /  كيـئَن ؟    و نامي وراشَن بِچِروش      [

    ] كند ؟ 
  پی ؟ ریا چونه چ دهنی فام مکهچه

توانـد از دريـا فهـم         ييك قطره چقدر م   ) زيرا مگر (/ چني فام مِكَونَه چِ دريا چِپي ؟         [
       ]كند ؟ 

  ن  خوایی ک نامیش نییهوه نام
      ] شود  به نام خدايي كه نامي براي او يافت نمي) پس(/   و نامِ خوايي كه ناميش نيئَن [

  
  89ارديبهشت  / 89 ھشتئورديب
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    »عومر  شبه«
 ]»سهمِ عمر« / »بشي عمر«[
  
  
 

  نمهخوایی ک گیان و دڵ و دیده
ي مـن همـه       آن خدايي كـه جـان و دل و ديـده           / خوايي كه گيان و دل و ديدمن         [

  ] اوست 

  ن مهک دهگه یهن ئهمهیل بیهده
] ن  دليلِ بيهمك دن اگَه ياوست،دليل بودنِ من اگر يك دم هم كه باشد/ م  [  

  ن سمهی چ ژین وهی به بزانی بیه
] ي چِ ژين  بِزاني بيهن ي بسِماز زندگي مرا بس استدليل بودن را بدانم/  و  [  

  ن مهش عومر فره یا کهن بهرخهچ فه
  ] كند سهم عمر زياد يا كم باشد  چه فرق مي/ چي فَرخَن بشي عمر فِرَ يا كَمن  [

  
    

  
  91شهريور  / 91 ر هريوه شه
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   »رئاو م«
  ] »مهرآب «/»آوِ مير«[
  
  
  
   های زی که ،ژیندن عومری وه مهنه

 زينهـار شـتاب    ،عمري به زندگي تو نمانده است     /  هاي زي كَه     ،نَمن عمري و ژينِد    [
  ] كن

   های زی که ،س چ کیندکیشه دهب
    ]  زينهار شتاب كن،ات دست بكش از كينه/  هاي زي كَه ،بيكيشَه دس چِ كينِد [

  لوه تازه بکه گیان وه ئاو مـر 
    ] به آبِ مهر تازه كن برو جان را / گيان و آوءِ مير لوء تازه بِكَه  [

   های زی که ،میندر کهن ده ههڵجهئه
  ]  زينهار شتاب كن،اجل در كمين توست /  هاي زي كَه ،اَجل هن در كَمينِد [

  
  

  84ارديبهشت  / 84 ھشتئورديب
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   »سیباده و مه«
  ]»باده و مستي«/»باده و مسي«[
  
  
  

  ر  داهان چ وه◦سيـم مشهباده و م

  مرا به پيش انداخته اسـت     ،باده نوشي و مستي من     /باده و مسيم مِش داهان چِ ور         [
[  

  ر هوو سهس چ م مهیل مهرده کهنه
  ] زند مستي نكرده است از من سر مي) هيچ(آنچه كه  /نَكَرديلِ مـس چِ مِ مهو سر  [

  ن سبیمهشته تهڕی یاپهجام په
   ] رشته تسبيحم شده است) همانند(جام پياپي / جامِ پياپي رشتَـه تَسبيمن  [

  ر موو ته مهی م چ مهججادهدايم سه
  ]شود  مدام سجاده ي من از مِي تَر مي / م چِ مي ممو تَر دايم سجاده [

  
  
  
  

  85آذر  / 85 ر ئازه
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    »یسوق مه زه«
  ] »قِ مستيذو«/»زوقِ مسي«[
  
  
  
  ن  باده نییهزم ساقیمان ببه
  ]باده نيست  بزم ساقي ما هرگز بي /بزمِ ساقيمان بي باده نيئَن  [

  ن؟سی بوو ب باده کییهوق مه زه
كيست كه ذوق مستي داشته باشد و بي باده مانـده    /زوقِ مسي بو بي باده كيئَن ؟         [

  ] باشد ؟

  ی یاپهچ لوتف ساقی جام په
  ] در پي هاي پي از لطف ساقي جام / جامِ پياپي چِ لطفِ ساقي [

  ن  بـاده بییهل تا ئیسه پزهئه
   ] از هنگام ازل تا كنون پر از باده بوده است /اَزل تا ئيسـه پِر باده بيئَن  [

  
  
  
  83فروردين  / 83 ردين روه فه
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    »ییاپهپه  ی مه«
       ] »ميِ پياپي«/ »ميِ پياپي«[
  
  
  

  ی م کهڕه باده تا چ خوم بهبیھ
   ] بده باده تا مرا از خويشتن خويش بيرون كني / بيه باده تا چِ خوم برِم كَي  [

  ی  ی مهیاپهویی چ په رمان وهر دهمه
  ] از پياپي مي نوشيدن مگر اينكه درمان شوم / مر درمان وويي چِ پياپي مي [

  ن و گیانمهڵ م دیمانهساقی په
  ] پيمانه ي من دل و جان منست ،اي ساقي/ قي پيمانَم دل و گيانِمن سا [

  ی   کهم پیمانههی په کم به ره گه
  ] ام را پر كني خواهم كه بدهي و پيمانه مي/ گَرَكِم بهي پيمانَم پِر كَي  [

  
  

  
  83اسفند  / 83 ند ئيسفه 
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    »یسمه اسیڕ«
  ] »راستي مستي«/»راسيِ مسي«[
  
  
  ش ساقیم مزانوو سیم وهاومهسی

  ] داند سياه مستي مرا خوشتر است ساقيِ من مي/ سيĤومسيم وش ساقيم مِزانو  [

  هوو واردد بشانوو یی بهباده
مردافكن (به محض خوردنش ترا بيافكند  يي بدهد كه  باده /يي بهو واردِد بِشانو   باده [

  ] ) باشد

  و  یهن نهوام بهڕو گه  سیهڵچ د
كه از گناهِ دل سياه خود گريه هايم    ) چنان مست شوم  (/ چِ دلِ سياَو گَروآم بن نَيو        [

    ] تمام نشود 

  سی گیانم بسانوواسی مهڕتا 
  ] )مرا نجات دهد( تا راستي آن مستي جان مرا بخرد /تا راسي مسي گيانِم بسانو  [

  
  
  84 يد
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    »ریانه م«
  ] »خانه ي مهر«/»يانَه مِر«[
  
  
  

  ن ش وازهیرهیانه ک وه مر ده
  ] اي كه درهاي آن به مهر باز است خانه/ يانَه كه و مير دريلِش وازن  [

  ن  الش نمازهونه گش نهعبهکه
اگـر كعبـه هـم نباشـد در همـه سـوي آن قبلـه                / كَعبه ييش نَونَه گِر الش نِمـازن         [

  ] پيداست

  رد  گیش کهداده ک وه مـر دد
  ] دلي كه به مهر عاشقي و دلدادگي كرده است / دلي كه و مير دلدادگيش كَرد  [

  ن  نازهن، عشقش پدارهرا دوه
  ] سرشار از ناز است ي دلدار است و عشق او  شايسته/ ورا دلدارن عشقِش پِر نازن  [

  
  
  

  84 تير
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   »غمه کوردینه«
  ] »ي كُردي نغمه«/»نَغمه كُردي«[
  
  
  
  رد ه کوردی واتم قسه عشق و دهو
       ]سخن عشق و درد را به كُردي گفتم / و كُردي واتِم قِسه عشق و درد  [

  رد ردش چ ویر بهواچان کورد ده تا نه
  ]تا نگويند كُرد درد را از ياد برد / تا نَواچان كُرد دردِش چِ وير برد  [

  ردم  یم چ داخ و دهوه کوردی نا
  ] از داغ و دردم به كُردي ناليدم / ي نااليم چِ داخ و دردِم و كُرد [

  رد غمه کهم و شادیم کوردیم نهوه خه
  ]كُردي بيان كردم  ي  غم و شاديم را با نغمه/ و خَم و شاديم كُرديم نَغمه كَرد  [

  
  
  84شهريور  / 84 ر هريوه شه
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    »گا هویر«
  ] »غروبهنگامِ «/»ويرَگا«[
  
  
  

  ن ێ مانه ههرا زار وهگ ویره
  ]حالِ زارِ خورشيد خسته است ) ي جلوه(هنگامِ غروب / ويرَگا زارِ ورِ مانَه هن  [

کیا دشن هه ودانه ڕ ر  هه  
  ] ي هر روز است دل شكسته) غروب (/ شِكيا دلِ هر رودانَه هن  [

   مرووم ر وه ب  و ڕ ک  ن ردهزه ی ڕ
اسـت كـه روز بـي خورشـيد           ) شـرمنده (زرد روي   / مِمِـرو   ري زردن كه رو بي ور        [

  ]ميرد  مي

  ن هه یانه  ب  ر وه ونه  یه مه چوور  و شه
  ]شود  خانمان مي شود و خورشيد بي شب حاكم مي/ شَو چور مياَونَه ور بي يانَه هن  [

  
  
  
  

  86ارديبهشت  / 86 ھشتئورديب
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    »مخه  ێ رده هم«
  ] »ردنِ غمم«/»مرديِ خَم«[
  
  
  

   ووبمر م خه تا  بمری  بارزه 
  ] بگذار من بميرم تا غم بميرد/ بارز بِمِري تا خَم بِمِرو  [

  ووبچر ئووم  نه  یش ڕبگه م  نه 
  ] نه من براي او بگريم و نه او مرا صدا كند /نه مِ بِگَريش نه اوم بِچِرو  [

  نی هه م خه سوز  نوو ژهنه سازم 
  ]ديگر ساز من از سوز غم ننوازد / ژَنو سوزِ خَم هني سازِم نَ [

  لوو نه م خه وه  زیر  م و به رده په
  ] پرده هاي بم و زير به غم نگردند  / پرده بم و زير و خَم نَلِرو  [

  
  
  

  87آبان  / 87 ئابان
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    »نووه  ڵد«
  ] »دلِ خون«/»دلِ هوون«[
  
  
  
  بواچه  ن ماناه ن یهنه قیره  ی به

  ] ي ما بگو چرا فرياد نشده است ناله/ بي قيرَه نَين نالَه مان بواچه  [

  بواچه  مان هکالیان کا نه ی به
  ] كشت مانده است بگو بي چرا كشتزارهاي ما باير و/ مان بواچه  بي نَكاليان كالَه [

  ی ها ش هپیا ئیچا  خموور مه ی به
  ] چرا در اينجا مخمور جامش خاليست ؟/ ش هالي بي مخمور ئيچا پيالَ [

  بواچه  مان هال ن هوونه ش د ی به
  ]ي ما بگو  چرا دلَش خونست الله/ بي دلِش هوونَن الله مان بواچه  [

  
  
  
  
  84بهمن  / 84 ن همه وه
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    »هاروه پاییز و «
  ] »پاييز و بهار«/»پاييز و وهار«[
  
  
  
  ن دیاره ک ڕد شکیاوش ڕ ک   ڵگو
  ] شود گُل كه ريخته شده باشد خار نمايان مي/ رشكياوش درِِّك ديارن  گُل كه  [

  ن داره ڕک د هار وه پاییز 
  ] بهارِ خار درخت است ،پاييز/ پاييز وهارِ درِِّكِ دارن  [

  که  سوا ڕ پاییز  که نه رد ـه ک ڕد
  ] پاييز را رسوا كن خار را نشكن/ درِِّك هِرد نَكَه پاييز رِسوا كَه  [

  ن هارهوه وز سه ک   یلداره وه 
  ]شوند  به زيبايي درختاني كه در بهار سبز مي/ و داريـلي كه سوزِ وهارن  [

  
  
  

  85ارديبهشت  / 85 ئورديبھشت
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    »نشهوه  ب ور ئه«
  ] »باران ابرِ بي«/»اَورِ بي وشَن«[
  
  
  
  و ردهکه ش سیاو ر چی هه وامان هه

  ] هر چقدر هواي ما تيره و تار شده باشد/ هوامان هر چي سياوِش كَردو  [

  و کهنه تووفانی  ن دهڕکهنه کاریش 
  ] تا هنگامي كه توفاني نشود كاري نكرده است/ كاريش نَكَردن توفاني نَكَو  [

   ڵد مین  زه وه  اک ڕته و هگــ ئی 
]  مينِ ئي گِرَو تَـراك واينهمه تَرَك بر زمين دل نقش بسته است/  دل ز [  

  و ؟ مکه نی شهوه مان یل ورهئه ی که
  ] خواهند باراني ببارند ؟ پس كِي ابرهامان مي /  مان وشَني مِكََو كَي اَوريلِ [

  
  
  

  85ارديبهشت  / 85 ئورديبھشت
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    »ور  سهێ وورهق«
  ] »ي صبر قوره«/»قورهِ سور«[
  
  
   

  موو وته ؟   بیچینی تا مه کی به
   ] شود گفت ؟ چرا سكوت كنم تا زماني كه مي/ بي كِر بيچيني تا ممو وِتَه ؟  [

  هی هته ؟  م بواسی خوم ده ی چه به
  ] چرا چشم ببندم و خودم را به خواب بزنم ؟/ بي چم بواسي خوم دهي هِتَه ؟  [

  رینه  لوا که گه قووره حه ور ئه سه
  ]  كرد صبر اگر قوره را حلوا مي/ گَه قوره حلوا كَرينَه سور اَ [

   ته ؟ ِر ی سه ی وه ورمان به دما سه

  ] سرانجامِ صبر ما چرا وارونه شد ؟/ دما سورِمان بي وي سرِتَه ؟  [

  
  
  

  85آذر  / 85 ر ئازه
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    » ئارگاێئاور«
  ] »آتشِ آتشگاه«/»آوِرِ آرگاه«[
  
  
  

  ن داخه نه چهه ئارگا  ئاورێ 
  ] آتشِ آتشگاه همچنان داغ است/ آوِرِ آرگاه هچِنَه داخَن  [

  ن باخه  وزیسه دیاری  م وه چه
  ]به چشم انداز سبزيِ باغ پيداست / و چم دياري سوزيِ باخَن  [

  ن مانه رمانده عشق   چ  ئیمه تا 
  ]است تا هنگاميكه عشق درمان م/ تا ئيمه چِ عشق درمانِمانَن  [

  ن اخهس المان  عشق  ردده چووکوو 
  ]نمايد  كجا درد عشق به ما روي مي/ چوكو درد عشق المان سِراخَن  [

  
  
  

  84ارديبهشت  / 84 ھشتئورديب
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    »دانگ دڵ«
   ] »صداي دل«/»دانگِ دل«[
  
  
  
  ! ن ؟چشه و شه  مخه ڕوو وبا سوو  ن هه ر وه
  ؟چيـست  غم شب ، هست كه روشنايي بياورد    خورشيد  / چِشَن  رو خَمِ شَو    وور هن سو با    [
[  

  !  ن؟چشه و نه  ◦دڵ درس گه دانـگ  ئه 

   ] اگر صداي دل راست و درست نباشد چيست ؟ / اَگَه دانگِ دل دِرِس نَو چِشَن  [

  و بیدار شه دیار ناو  و شه چ  ڕو 
  ]در ميان شب بيدار روز از شب پيداست / رو چِ شَو ديار ناوِ شَو بيدار  [

  !  ن ؟چشه و وه ر حهسه بوینه  نه بمه
  ]شود ؟  بمان و ببين كه سحر شود چه مي/ بِمنَ بِوينَه سحر وو چِشَن  [

  
  
  

  84 مهر
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    »وزسه خت ڕه«
  ] » سبزلباسِ«  /»رختِ سوز«[
  
  
  

  و وه ئاو  یله ورههڤی مکه م م وه چهچه
   ] چشم انتظارم تا برف ها آب شوند /  ووريلَه آو وو چم و چم مِكَي [

  وکه دیم  یله و، دارهکه ڕاس   ◦رسه ستان کوو

  ] كوه ها سر بلند كنند، درختان رخ بنمايند /  داريلَه ديم كَو ،كويستان سر راس كَو[
  ونه کهنه تووت  ور ڕمه ڤهچه خت ڕه وه 

  ]با پيراهن سفيد خود فريب دهد ) نتواند(برف / كَونَه و رختِ چرمه وور تـوت نَ [

  و مکه وز سه خت ڕه هار وه ک  داری 
در بهار پيراهن سـبز بـر       ) تواند  مي(درختي را كه    / داري كه وهار رختِ سوز مِكَو        [

   ]تن كند 

  
  
  

  84آبان  / 84 ئابان
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    »تاونسیا کنه«
  ] »ننوشتهكتابِ «/»نَنسيا كِتاو«[
  
  
  
  بوانان  نییه هه  ◦کتاو نسیا نه

  ] هستند كساني كه كتاب ننوشته را بخوانند/ نَنسيا كِتاو هنيه بوانان  [

  بواچان  نییه هه واچیایله  نه
  ] بگويند را ها ناگفتههستند كساني كه  / نَواچيايلَه هنيه بواچان  [

   هوینانر پ سوو  وه◦ورئه پشت  
  ] پر نور را ببينند خورشيدِدر پشت ابر   / هوينانپِر سو پِشتِ اَور ورِ  [

  هان نه ک  یهِرسه  ◦دنان ردی سه چ 

  ]و از سرما دندان بر هم نزنند / چِ سردي دِنان سرِ يك نَهان  [

  
  
  

  84 دي
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    »ییهاوساده«
  ] »همسايگي«/»هاوساديي«[
  
  
  

  ن که ئوو  ئی  مان  ییهاوساده
بين همسايگي ما از اين سو تا آن سوي جوي فاصـله       / مان ئيال ئوال كَـن        ادييهاوس [

  ]افتاده است 

  ن وه ش ئیمه دونیا  کتر یه چ  نی هه
  ]ديگر دنيا ما را از باهم بودن باز داشته است / هني چِ يكتر دنيا ئيمه ش ون  [

  ن که ر سه قیـره  مان رده که ن هه
  ] زنيم  براي صدا كردن هم فرياد مي/ ن قيرَه سرِ كَن هنِه كَردما [

  ن جواومانه فته ژنهنه ی مههه
  ]باز هم نشنيدن پاسخ ماست / همي نَژنَفتَه جواوِمانَن  [

  
  
  
  84بهمن  / 84 ن همه وه
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  ن یهییم ن شیرینی عشقش قسه تاچک » شیرین«وه 
 ه تا»شيرين«وكه جَِ شيريني عشقِش قِس ن ليم نيه  
  

    »شیرین«شوور 
  ] »شيرين« شورِ /»شيرينِ«شور[
  

  ن شیرینه  عشق م یاخه ئاوی 
  ] است» شيرين«آبيِ خيال من عشق / آوي خَيالِم عشقِ شيرينَن  [

  ن شیرینه تمشا  م ئارام ئاوی 
  ] است» شيرين«آبيِ آرامِ من نگاهِ / آوي آرامِم تِمشا شيرينَن  [

  م وینهشه عر ، شئاواز ساز و  وه 
  ] ي من در ساز و آواز و شعر شبانه/  شِعرِ شَوينَم ،و ساز و آواز [

  ن دیرینه شـوور » شیرین شیرینم«
  ]  شور ديرينه ايست»شيرين شيرينم«ي  نغمه/  شورِ ديرينَن »شيرين شيرينِم« [

  
  
  

  87ارديبهشت  / 87 ئورديبھشت
  



    81                                                                                 ئاورط ئارگا

 
 

  

  

  »هیالو« م و چراخ ژینم وه چه
 چ هيالو«م و چراخِ ژينِم و«   
  

    »هیالو«
  ] »هيالو«/»هيالو«[
  

  ن ئاور هیالوه ئارگا،  مان ژین
 »هـيالو «زندگي ما مانند آتـشگاه اسـت كـه آتـش آن             / آوِر هيالون   ،ژينِمان آرگا  [

        ]است 

  ن خراوه ئارگا  ئاور  و نه گه ئه
ود نداشـته باشـد آتـشگاه خـراب شـده      اگر اين آتش وج/ اَگَه نَو آوِر آرگا خِراون   [

  ]است 

  بواچوو  وو ڕدا ش چ غمه نه  ب  ساز
ساز بدون نغمه چـه چيـزي بـراي گفـتن خواهـد             / سازِ بي نَغمه چِش دارو بواچو        [

  ]داشت ؟ 

  ن هیالوه ش غمهنه ن سازه مان ژین
 »هـيالو «ي آن     هزندگي ما همانند ساز است و نغمـ       / ش هيالون     ژينِمان سازن نَغمه   [

   ]است 

  
  89دي 
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  »ڵیل د گوتاره«
  
  ڵ واریادیل وه  قسه 
  
  ]»هاي دل گفتمان /گوتاريلِ دل«[
  ]هاي در دل فرو خورده شده حرف /يلِ و دل واريا  قِسه[
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  ها را از جدايي گر غم است شاخـه«
  »ها را دست در دست هم است ريشه

  سايه.ا.هـ

   »یخهڕ«
  ] »ريشه«/»ريخَه«[

  
  

   و سۆخان  مانی ک مسچوو گیان چه
  ] سوزد كنم كه جان و استخوان مي گمان مي/  چماني كِ مسچو گيان و سخان [

  ان ۆڕمان چروه ب یخهڕشان  مونه
  ] ي ما را از بن ببرَّند خواهند ريشه مي/ مونَشان ريخَه مان چروء برّان   [

  و سوو  هومان مکڕن وه سوا ژمهم د چه
  ] در چشم انداز دشمن فرداي ما در نظر است/ ژمن و سوارومان مِكَو سو چمِ د  [

  وو ۆڕوز ئیمه ب یل سه و داره چته
  ] چگونه درختانِ سبز ما را ببرَّد) كه(/ چِتَو داريلِ سوزِ ئيمه برّو   [

  ن  یخه گیان دارهڕ ک ن پ دیاره
  ] پر واضح است كه ريشه جان درخت است/ رن  كِ ريخَه گيانِ دا ديارن پِر [



    85                                                                                 ئاورط ئارگا

 
 

  ن   و باره گ هڤلکه، وه چلله چ ئوو م
گيرد و به شاخه بـرگ و بـار    از او ساقه شكل مي/  و چِلَّه ولگ و بارن   ، چِ  او ميلكَه    [

  ] است
  لکه و مڕمان، ئا یخهڕهیزره 

 امروز همچون سـاقه    ،استي م   ريشه) گذشته(ديروز  /  آرو ميلكَـه     ،مان  هيزِره ريخَه   [
  ] ماست

  گ، دسوا میوه  سوامان چلله ڤه
فـرداي مـا شـاخه و بـرگ ماسـت و فـرداي دگـر                /  دِسوا ميوه    ،سوامان چِلَّه ولگ    [
  ] ميوه است) آينده(

  ان ڕومان ک مۆڕمان چ ئا هیزره
  ] ندبرَّ پيوند ديروز و امروز ما را از هم مي/ هيزِرمان چِ آرومان كِ مرّان   [

  ! وز ماچان وه ال سوامان چ چلله سه
  ] !گويند  ي سبز مي براي فرداي ما از شاخه/ و ال سوامان چِ چِلَّه سوز ماچان   [

  ن  لکه درووهن، م یخه نییهڕگه  ئه
  ] ساقه دادن دروغ است) نويد(اگر ريشه نباشد / اََگَه ريخَه نيئَن ميلكَه دِروءن   [

  ن  میوه چووکووهگ،   و ڤه نی چلله هه
  ] !ديگر شاخه و برگ و ميوه كجا خواهد بود ؟/  ميوه چوكوءن ، هني چِلَّه و ولگ[

  و  یا وهۆڕش ب یخهڕری داری ک  ئه
  ] هايش بريده شود  درختي كه ريشه،آري/ اَري داري كِ ريخَش برّيا وو   [

  و  نیا وه وزش که خت سه هڕسوازیش 
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  ] فردايِ زود هنگامش لباس سبز آن كنده شود/ نيا وو  سوازيش رختِ سوزِش كَ[

  رده  وز مه یل سه ن داره شکههێ چوو
  ] چوب خشك هستند درختانِ سبزِ مرده) همچون(/ شكَن داريلِ سوزِ مرد چوءِ هِ  [

  رده  رم که ن چوومان ک ئارگا گه خاسه
]           ن چومان كه آرگا گَرم كَردست كه بـا آن آتـشگاه را        چوبي بهتر ا  ) چنان(/ خاس

  ]گرم كردن 
  و  شک تووتمان کهن وه چوو ه و دژمه که نه
  ] مان دهد مبادا دشمن به چوب خشك فريب/  توتِمان كَو شكهِژمن و چو نَكَو د  [

  و  مان وه  تابوتێک ئوو چووه چوو
  ] كه آن چوب چوبِ تابوت ما شود/  كه او چوء چوءِ تابوتِمان وو [

  ی بلو چوور   پهموو ب  مهگه چینه مه
  ] شود ديوار بي پايه باال رود  مگر مي/مگَه چينَه ممو بي پي بِلو چور   [

  لو چوور  ن ک نه چنه چینه دیاره
  ] رود چنان ديواري پيداست كه باال نمي/ چِنَه چينَه ديارن كه نَلو چور   [

  ن  یمه م واز که  خاس چهلق ی خه یه ئه به
  ] بياييد اي مردم خوب چشم باز كنيم/ ي خَلقِ خاس چم واز كَيمن بيه اَ  [

  ن  یمه یخه ساز کهڕنگ  یه ئاهه به
  ] بياييد آهنگ ريشه را ساز كنيم/ بيه آهنگِ ريخَه ساز كَيمن   [

  ی  ت تا خراو نه یه پایه ئساله به
  ]  خراب نشدهها ي اصالت بياييد تا پايه/ بيه پايه اصالَت تا خِراو نَي   [
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  ی  حساو نه یه تا پیسسیا و ب به
  ] حساب نشده است بياييد تا پوسيده و بي/ حِساو نَي  بيه تا پيسيا و بي  [

  و  نگ و زوان وه رهه چنه قایم وه فه
  ] چنان محكم به فرهنگ و زبان شود/   چِنَه قايِم و فرهنگ و زوان وو [

  و  ن وهما ر ئه نی، گیان ده مروو تا هه نه
  ]  جان در امان شود، تا ديگر نَميرد/ گيان در اَمان وو ،نَمِرو تا هني  [

   ن گه هه م ئه يخه ڕگ هڕنی ناو  هوو
  ]اگر هست ي من  خوني در ميانِ رگِ ريشه/ م اَگَه هن  هووني ناوِ رگِ ريخَه  [

  ن  ييش مه يخهڕن ک تا ئيسه  زوانه
  ]  هم مانده است زبان است كه تا كنون ريشه/  ييش من  زوانَن كه تا ئيسه ريخَه  [

  ن ناز بینی  را هه وه ئی زوانه وه
  ]  زبان فخر بفروشياينسزاوار است كه با  /   و ئي زوانَ ورا هن ناز بيني [

  ش وه مل دینی یخه خوڕ ین ک ده
  ] ديد ن خود ميي خود را بر گرد  كه دِينِ ريشه/ كه دينِ ريخَه خوش و مِل ديني   [

  ی  یا وهمان لمان شوون زوان
  ] زبانِ ما به همراه ما گردانده شد/ زوانِمان شونِمان لِريا وي   [

  ی   و شادی وه شوونش واچیا وه م خه
  ] غم و شادي به اين زبان گفته شد/ خَم و شادي وشونِش واچيا وي   [

  ن  ن زوان هه  چووکوو ک تاریخ ههوه گ
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به هر جايي كه نشاني از تاريخ هست زبـان  /  چوكو كه تاريخ هن زوان هـن  و گِر   [
  ] هم هست

  ن  د نیشانه  و به ر تیلش چ خاس سه
  ] بر تارك زبان از خوب و بد نشان هست/ سرِ تيلِش چِ خاس و بد نيشانَن   [

  یله  ره ریيه، ئووالته هیزره، په
  ]  آنسوترها، پريروز،ديروز/  اوالتَرَيلَ ، پريه،هيزِره  [

  یله  ره و ئیالته و سواڕو  ئاڕو 
  ] سوترها امروز و فردا و اين/ آرو و سوارو و ئيالتَرَيلَ   [

  ن  ک زوان به ک وه یه  یه ی شان پهگ
  ] شان در كنار هم با يك زبان در پيوندند همه/  گِرشان پيِ يك و يك زوان بن [

  ن  یله جیا هه سله وینی ک نه نمه
هـا از هـم جـدا         تواني ببينـي ايـن نـسل        نمي) چنانكه(/ نِمويني كه نَسلَيلَ جيا هن        [

  ] هستند
  یلوو  سل ئیمه نه نه چ نه یوه ئی په

  ] اين پيوند از نسل ما نگسلد/ ئي پيونَ چِ نَسلِ ئيمه نَيلو   [

  لووو بۆه می ک ئایلمان چ دایک 
  ] كه فرزندمان از مادر و پدر جدا خواهند شد/ كه آيلِمان چِ دايك و بوءميلّو   [

  ن  مانه س وه چله ره  ههس گه ده ئه
  ] شود هامان دراز مي اگر دست به هرَس شاخه/ اَگَه دسِ هرَس و چِلَّه مانَن   [

  ن  شانه یخهڕ تا  بزانه دیری
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  ] اند دهها دور ش بدان از آنروست كه از ريشه/ بِزانَه ديريِ تا ريخَه شانَن   [

  ن  سه ی قسه وه مان هه یخهڕچ وانه 
  ] هامان همين سخن بس است از درسِ ريشه/ چِ وانَه ريخَه مان ئي قِسه وسن   [

  ن  سه س وه ده کتر ده یخه شوون یهڕک 
  ] كه ريشه با هم دست در دست است/ كه ريخَه شوني يكتِر دس و دسن   [

  نگ  رهه  چ دانگ بوو ساز فهر کووک پ سه
ر          ) الهي(/ سرِ كوك پِر چِ دانگ بو سازِ فرهنگ           [ ساز فرهنـگ همـواره كـوك و پـ

  ] صدا باشد
  نگ  ش حامی بوانوو ئاهه وه ئی زوانه

  ] و با اين زبانَش حامي آهنگ بخواند/ و ئي زوانَش حامي بوانو آهنگ   [

     
  1382وهمنِ / 1382ن  همه وه
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    »رد گوتاره ده«
  ]» دردگفتمانِ«/»گوتاره درد«[
  
  

   ئاما گیان ◦و مان، وه له ی ئه مان هه ئه

  ]  جان به لب آمد،آمان هاي آمان/  و لَو آما گيان ،  اَمان هي اَمان[

   ئامان و لوان ◦م و ڕو چ خه و  شه

  ] از غم آمده و رفته است) عمر ما(شب و روزِ /   شَو و رو چِ خَم آمان و لوان [

  ن  یه رد جواویی نه م کهن  چی ههر هه
  ] هر چه صدا زدم جوابي نبوده است/   هر چي هنِم كَرد جواويي نَين [

  ن  نه رد خراویی مه م کهن ر چی مه هه
  ] هر چه جستجو كردم خرابي مانده است/   هر چي منِم كَرد خراويي منَن [

  چنه خراویی ئووالش نادیار 
  ] آنچنان خرابي كه آنسويش ناپيداست/  ناديار   چِنَه خراويي ئوالش[

  و وار  ره میه ن سه یمه م واز بکه چه
  ] شويم چشم باز كنيم سرافكنده مي) اگر(/   چم واز بِكَيمن سرَ مياَو وار [

   داڕوو ڵم د نی لوولیمان خه هه
  ] ديگر لوليِ ما غم دل دارد/   هني لوليمان خَمِ دل دارو [
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  ڕوو وم ما  حال خهشادیمان نگ چه
  ] آورد سازِ چنگِ شادي ما حال غم مي/ رو وشاديمان حالِ خَم ما  چنگِ[

  ن  رده نیایی گوتاره ده قسه ته
]ه دقسه تَنيايي گوتار   صحبت تنهايي گفنگوي درد است/ ن  رد [  

  ن  رده  دش هوون که◦یل رده ناه هامده

]نالَه هامد   رد ي همدردان دل را خون كرده است  ناله / ن يل دلِش هوون كَرد [  

  » ن یفه ی حه ئه«ش مان گ دما قسه
 »اي حيـف «ي  ش جملـه  هامان همه  پايان صحبت  / »ي حـيفَن    اَ«مان گِرِش       دِما قسه   [

  ] است
  ن  یفه  کهش ب ویی بادهڕوه چنه 

  ] ستكِيف ا به چنين روزي باده هم بي/ يش بي كَيفَن    و چِنَه رويي باده[

   ن  را هه سی بوو باده وه وق مه زه
ذوق مستي باشد باده نوشي بجا و درخور خواهـد  ) اگر(/   ذَوقِ مسي بو باده ورا هن         [

  ] بود
   ن  داها هه پله وق چه شادی بوو شه

  ] زدن خواهد بود شادي باشد شوق كف) اگر(/  شادي بو شَوقِ چپلَه داها هن [

   وو نگ نمپله دو رده شادی چه چ مه
صداي كف زدني نخواهـد  ) ديگر(از مرگ شادي   /   چِ مرده شادي چپلَه دونگ نِمـو          [

  ] بود
  و ویی ناو تونگ نم ئیچا باده
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  ] شود يي در شيشه نمي در اينجا باده/ يي ناو تُنگ نِمو    ئيچا باده[

  ن  وه نی کی وه ره شوور هه قسه سه
]       ني كي ورَ شور هه سقِس    ديگـر چـه   ) گوينـد (اگر سخن از سر پر شـور شـود        / ن    وء

  ] شود ؟  كسي مي
  ن  وه ریا مرده کم باچی ده ره گه

]گَرَكِم باچي د   وءخواهم بگويم دريا هم همچون مردآب شده است مي/ ن  ريا مِرد [  

  ن وه دام  ڵ بهبو، بوڵبو بون ب مه چه
 بلبل به قفس اسـير شـده        ،لبل شده است  ب  چمن بي /  بن و دام      بلبل ،  چمن بي بلبل    [

  ] است
  ردم فام  الن چ بوش که گیسش گیگوڵ

گل گيـسوانش افتـاده اسـت كـه ايـن را از             /  گيسِش گيلّان چِ بوش كَردِم فام        گُل [
  ] بويش فهميدم
  ی  یا وهڕیخانه یانه  جاده مه

]يخانَه يانَه ريا ودي ريا بنا ش بر جاي ميخانه خانه/ ي    جاده م [  

  ی  یدا وه ساقی لوا و زاهد په
]يدا وساقي رفت و زاهد پيدا شد/ ي    ساقي لوا و زاهد پ[   

  ی  چچید چراخان، يانه آا دی وه مه
  ] مسجد چراغاني شد و در خانه ها كاه دود شد/  يانَه كا دي وي ، مچيد چراخان[

  ی   نی وه  ههر چی ويرم بی ديم هه
اي ديگـر     هر چه در فكر و تصور من بود به جلـوه          / ي هني وي     هر چي ويرِم بي ديم     [

  ] نمايان شد
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  رام  و حه و و مانگ شهڕئفتاو 
  ] آفتابِ روز و مهتابِ شب حرام/  اِفتاوِ رو و مانگِ  شَو حرام [
  مان بکام  ن هیچ که نی نییه ی هه وه
  ]  نيستمان بكام  ديگر هيچ كس،شد/ مان بِكام   وي هني نيئَن هيچ كَه[

  ن ؟  ش دیمهنی چ و ههڕم ئا وه چه
  ] اندازي دارد ؟ ديگر چشمِ نسلِ امروز ما چه چشم/  و چمِ آرو هني چِش ديمن ؟ [

  ن  ش دیه یله وزه ردی سه نیا زه ک ته
]يلَش ديهوزها را به چشم ديده است كه تنها زرد شدن سبزه/ ن   كه تَنيا زردي س [  

  ن  مه وه چهم  پیایی لوان نه چه
 »چـشم در چـشم    «مردانگي از بين رفته است و حيـايِ         /  پيايي لوان نه چم و چمن        [

  ] وجود ندارد
  ن  نه نیا باد پت مه چ پیا ته

  ] تنها ادعاي مردانگي مانده است /  چِ پيا تَنيا بادِ پِت منَن [

  وو ڕ م مگه گه هاوساده چ خه ئه
  ] گريد اگر همسايه از غم مي/ َگه هاوساده چِ خَم مِگَرو   اَ[

   !؟روومی نم مان به ننه  خهێو له
  ] ميرد چرا خنده از لب ما نمي / !؟مان بي نِمِمرو   لَوءِ خَنَّه[

  ی ؟  ن به رسیمه ننایمان مپه گه خه ئه
اگر كسي از ما شادي كنـد علـت شـادي او را جويـا               /  اَگَه خَنّايمان مِپرسيمن بي ؟        [

  ] شويم مي
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  ی  وا مکهڕ ی گه ن ک به اچیمهنم
گـوييم كـه چـرا        نمي) اما اگر كسي از ما گريه كند      (/  نماچيمن كه بي گَروآ مِكَي        [

  ] كند گريه مي
  م ئیمه  تان چ خه شمه شادی

  ] شاديِ شما از غمِ ماست/  شِمه شاديتان چِ خَمِ ئيمه [

  مان چ شادی شمه  م ئیمه خه
  ] غمِ ما از شاديِ شماست/ مه  ئيمه خَمِمان چِ شادي شِ[

***  
  وو ڕمد موا واتشان باده خه

  ] برد باده غم تو را از بين مي) كه(گفتند /  واتِشان باده خَمِد موارو [

  وو ڕیلد دا رده رمان ده سی ده مه
  ] مستي درمانِ دردهاي تو را در خود دارد) جادوي(/  مسي درمانِ درديلِد دارو [

  هان   مه◦ وه شان◦ شانی و هوون دڵ مه

ي هم  مِي و خونِ دل در همانندي شانه به شانه /  شان و شان مهـان        و هوونِ دل     مي [
  ] زنند مي

  نان  نگ و ڕیشان برا ممه وه ڕه
  ] مانند  شان همچون برادر مي به رنگ و روي/  بِرا مِمنان  و رنگ و ريشان[

  ن   خاسهاس ماچان باده پڕری  ئه 
  ] گويند باده بسيار خوب است آري راست مي/ ري راس ماچان باده پِر خاسن  اَ   [

  ن  شناسه رد ئیمه ساقی ئه وه ده
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  ] ساقي به درد ما آشناست/ شناسن  اَ   و دردِ ئيمه ساقي [

   يران ن حه مه ژان، دروونم پ ده
  ] ران است درونِ من پر از درد و دل من حي/  دلِمن حيران، درونِم پِر ژان[

  رمان  ونه ده آه م نه مانی باده چه
  ] كنم كه باده درمانم نكند گمان مي/ م نَكَونَه درمان    چماني باده[

  ردم  ن ده  بارهش زانوو پساقی
  ] داند كه درد من سنگين است ساقي هم مي/  ساقييش زانو پِر بارن دردِم [

  ردم  نگ زه ن چ ڕه  هوو◦ش دڵ باده

] باده هم از رنگ زرد من دل خون است/  هوون چِ رنگِ زردِم ◦دليش  ه باد [  

  وينوو  هم هوونم ساقی پڵ د
] ر خون مرا مي/ وينو دلِ پِر هوونِم ساقي مبيند ساقي وقتي دلِ پ [  

  م مشكينوو يل باده چ خه جامه
  ] .شكند هاي باده را از غم مي پيمانه/  جاميلِ باده چِ خَم مِشكينو [

  
  1383اسفند / 1383ند  ئیسفه

  

  

  

  



                     يبدوالمالطك خت عه  كوردي حامي نيكبهيلِ شطعره                                      96

  

  

  ران کوشتمی ردوون گه ردی گه پ گه چه
   نان کوشتمی ۆستی ب ره زان په نه

  ٢٠ژار ستا ههۆمام

   »نازانی رد ده«
  ]» نادانيدردِ«/»دردِ نازاني«[
  
  
  

  م وه شادی وانا  عر خهنموو ش
  ] اندشود شعر غم را با لحن شاد خو نمي/  نِمو شعر خَم و شادي وانا [

  نسنا  ن نمووش نه مانه م نامه خه
  ] شود هم كه آنرا ننوشت ي ماست نمي نامه غم/ مانَن نِموش نَنسِنا   خَم نامه[

  وییا  میا، خاکم لهڕم  یانه
  ]  خاكم لگدمال شد،ام خراب شد خانه/  خاكِم لَوئيا ، يانَم رِميا[

  ممنا   مالش ڕه◦ سوار◦تا نازان

  ] از آن زمان كه سوار نادان در اينجا اسب دواند/ ش رمنا  تا نازان سوار مالِ[

  ر  شک و تهن ه رخه رد ک فه که فامش نه
  ] فهم نكرد كه فرق است ميانِ خشك و تَر/ شك و تَر  فامِش نَكَرد كه فَرخَن هِ[

                                                            
به   آثار فراواني از او ودانشمند و پژوهشگر و شاعر بزرگ و نامدار كُرد است : » عبدالرحمن شرفكندي -ژار ستا ههۆمام« 20

  .توان نام برد  را مي» رینهۆنبانه ب هه«جا مانده كه از جمله فرهنگ واژگان كُردي 
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   گش سوچنا ◦ئاور نازان

  ]  آتش نادان همه را سوزاند/  آوِرِ نازان گِرِش سوچينا [

  ی و پایه  ن بی په رده  چیش چوور بهر هه
  ] بي بنيان و پايه است) بنا كرد(هر چه باال برد /  هر چيش چور بردن بي پي و پايه [

  منا ڕد  ریاش بایه درس که
  ] هاي نادان را بايد خراب كرد ها و درست كرده ساخته/  دِرِس كَرياش بايد رِمِنا [

  ش نماچوو  اسهڕر چی ک بواچوو  هه
  ] گويد هر چه را كه بيان كند حقيقت آنرا نمي/  هر چي كه بواچو راسش نِماچو [

  وانا  د نه  نازان بایهێو کته
  ] كتاب نادان را بايد نخواند/  كِتَو نازان بايد نَوانا [

  ن  یمه غمه که م نه و بتایمه خه چته
  ] ه سازيمچگونه بتوانيم غم را نغم/  چِتَو بِتايمه خَم نَغمه كَيمن [

  یل تارش نازان دڕنا  سیمه
]نا   سيمهاي تار را نادان از هم گسسته است سيم) در حاليكه(/ يلِ تارِش نازان دِر [  

  و رد بنا ی چ ده وارزوو نه تا نه
  ] تا نگذارد نِي از درد بنالد/  تا نَوارزو نَي چِ درد بنالو [

  نا ش سوچیل ئیچاش گ یه نه
]هاي اينجا را سوزاند ي ني همه/  گِرِش سوچينا يلِ ئيچاش  نَي [  
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  ن  دار دیمامان دیمه رد دایم زه
]ن  ردِ  دايم زدام زردي درختان به سوي ما جلوه مي/ دار ديمامان ديمكند م [  

  مش پووشنا  هار چ ئیچا چه وه
]مِش پوشِنا   وبهار از اينجا چشم پوشاند) گويي(/ هار چِ ئيچا چ [  

  ن  وزه ش سه یله وان داره خهزانا با
]ن   زانا باخَوان داروزباغبان دانا درختانش سبز هستند/ يلَش س [  

  شکنا ش ه وان باخه نازان باخه
  ] باغبانِ نادان باغ را خشكاند/ شكِنا  نازان باخَوان باخَش هِ[

  م ؟  ن که م ؟ قانی وه چه نی خه نی چه هه
غم ؟ قانع به چند كمـي و        ) تحمل(ديگر چقدر   / م ؟    هني چني خَم ؟ قاني و چن كَ        [

  ] نداري ؟
  ی گیردنا ؟  پاتیل بی ئاش تا که

  ] ديگِ بي آش را تا كي قاشق گرداندن ؟/  پاتيلِ بي آش تا كَي گيردِنا ؟ [

  رم نموو  و گهڕو ئا یه ر مه سوا وه
]  ياَو آرو گَرم نِمـو    سوا وآيد امـروزِ مـا گـرم      ميفردا خورشيد) ي اينكه با وعده(/ ر م

  ] شود نمي
  د ورچینا  ن بایه و ئارگا ههڕئا
  ] امروز آتشگاه نياز است كه بايد چيده شود/  آرو آرگا هن بايد وِرچينا [

  ن  ن، زامش ناسووره نجووره هڕخاکم 
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 زخـم او ناسـور      ،خاكِ من رنجور و دردمند اسـت      /  زامِش ناسورن    ، خاكِم رنجورن  [
  ] است

  د پاشنا  ش به زانی ئوودرد نا
  ] او از دردِ ناداني از هم پاشيده شده است/ ش بد پاشِنا   دردِ نازاني او[

  ش وار  رهون سوار، زانا با نازانه
  ]  اي دانا او را پايين بياور،نادان سوار است/ رش وار و زانا با، نازانَن سوار[

  ورمان ئاوش پیسنا  نی سه هه
  ] .ديگر از صبر و تحمل ما آب به گَند آمد/ پيسِنا  هني سورِمان آوِش [

  
  1384آبان / 1384ئابان 
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   »عرفان«
  ]»عرفان«/»عِرفان«[
  
  

  ردوشت  شوله ئاورم چ ئارگا زه
  ] ي آتش من از آتشگاه زرتشت است شعله/  شولَه آوِرِم چِ آرگا زردشت [

   ژین خزر گیان منش شوشت ئاو
آبِ زندگي خضر جـانِ مـرا شـست و شـو داده             / ضر گيانِ مِنِش شُشت      ژينِ خِ   آوءِ [

  ] است
  ورد  يیامی منش هوش ئه باده خه

  ] ي خيامي مرا به هوش آورده است باده/ باده خَيامي مِنِش هوش اَوِرد  [

  م منش کوشت  وی خه وله  مهشوور
  ] شورِ مولوي غم مرا كُشته است/  مولَوي خَمِ مِنِش كُشت شورِ [

  کی دینی   یهند حافزم گڕ
  ] ديد رندِ حافظِ من همه را يكي مي/  رندِ حافظِم گِر يكي ديني [

  ردوشت  يیام و زه وی، خه وله و مه خزر 
  ]  خيام و زرتشت،خضر و مولوي/ و زردشت   خَيام ،و مولَوي  خِضر [
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  نگی عرفانم ک دی  نگ بره هڕ
  ] رنگي عرفان را كه ديدم رنگِ بي/ نگي عِرفانِم كه دي  نگِ بير  ر[

  

  م م شوشت  نگش چ چه هڕنگی  شه قه
  ] .ها را از چشم من شست زيبايي رنگ/ نگِش چِ چمِ مِ شُشت    قشنگي ر[

  
  
  1388آذر / 1388 ر هزئا
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  »ت کوردانهسیهوه«
]»ت«/»ه كوردانَييتصوكُردانهيوصي «[  
  
  رانه م شادی کهرده  مهاچه ڕووب
  ] بگو روز مردن من شادي كنند/  مردم شادي كَرانَه اچه رووب [

  نانه ان کوردی ژهڕف باوو دهتار 
  ] تار و دف بياورند و كُردي بنوازند/  و دف باوران كُردي ژَنانَه  تار[

  قام کوردی بوانان و مهشعر 
  ] دشعر و مقامِ كُردي بخوانن/ و مقامِ كُردي بوانان  شعر [

   کوردی باچانه ◦مو فاتهدوعا 

  ] ي مرا به كُردي بگويند دعا و  فاتحه/ و فاتَم كُردي باچانه  دعا [

  وه کووک کوردی سازم خاس وانی 
خـوب  ) هميـشه (بـا كـوك كُـردي سـاز مـن      /  و كوكِ كُردي سازِم خـاس وانـي       [

  ] خواند مي
  م گیری کوردی ویانه کهشعره

  ] گرفت بهانه هاي كُردي مي) هميشه(شعر من /  ويانَه  شعرَكَم گيري كُردي[
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  رد ڕوام کهننایم، کوردی گهوه کوردی خه
  ] به كُردي خنديدم و به كُردي گريه كردم/  كُردي گَروآم كَرد ، و كُردي خَنّايم[

  ی کوردی بزانه ردیم مهوه هاوده
  ] آيي بايد كُردي بداني  ميبه همدردي من) اگر(/  و هاودرديم مي كُردي بِزانَه [

  ش ممری م کورد، کوردژین و زننه
 به كُردي ،ست زندگي و زنده بودن من به كُردي/ كُرديش مِمِـري  ،م كُرد  ژين و زِنَّه   [

  ] ميرم هم مي
  رانه ینه کوردیم بهرده وه مهڕو 

  ] ع كننددر روز مرگم مرا به آيين كُردي تشيي/ مرده وينَه كُرديم برانَه رو  [

  م بزانان ڕی وه کوردستان قبله
  ] ي مرا رو به سوي كُردستان بدانند قبله/ م بِزانان  ري و كُردستان قيبلَه[

  رانه ن کهفهخت کوردیم کههڕوه 
 ]  .با لباس كُردي مرا كفن كنند/  و رختِ كُرديم كَفَن كَرانَه [

  1388آذر / 1388 ر هزئا
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  » ن شه وه«
  ]»باران«/»وشَن«[
  

  نگ  ن دڵ ته ن هه شه  وه◦ور سیاو چ ئه

  ] باران از ابر سياه دل تنگ است/  چِ اَورِ سيĤو وشَن هن دل تَنگ [

  نگ  ریا، سه ر خاک و ده مباروو سه
  ]  سنگ،بارد بر سرِ خاك و دريا مي/  سنگ ، مِبارو سرِ خاك و دريا[

  و  وز مکه شکه سهوزه تازه و ه سه
]ه و هِ سه تازوز مِكَو وزكند كند و خُشكه را سبز مي سبزه را تازه مي/ شكَه س [  

  نگ  شه  چی بوو قهش ک گ ن مونه شه وه
  ] خواهد كه همه چيز زيبا باشد باران مي/  وشَن مونَش كه گر چي بو قشنگ [

  نوو  ن نممه  به◦وه دڵ سیاو

  ] ماند ياه بند نميبه دل س) باران(/  و دلِ سيĤو بن نِمِمنو [

  نگ  هوو چه  که ده گڵگه وه د ئه
  ] .حتي اگر به دل همه كس چنگ زند/  اَگَه و دلِ گِر كَه دهو چنگ [

  
  1393فروردين / 1393 ردین روه فه
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   »ێ پیرو کته«
  ]»كتابِ پير«/»كِتَوءِ پير«[
  
  
  

  ن  ێ پیرهو  کتهعاشقنامه  ژین
  ] ي عاشق همچون كتابِ پير است نامه زندگي/ ن نامه عاشق كِتَوءِ پيرَ  ژين[

  ن  وانیش دیره ئاڕو تا سوا نه
  ] اش دير شده است امروز تا فردا نخواني/  آرو تا سوا نَوانيش ديرَن [

   بانه تا قسه عاشقیت واناو
  ] بخوان تا داستان عاشقي را خوانده باشي/  بانَه تا قسه عاشقيت واناو [

  ن  نجیره  وه زهشقعگه  ن ئه ق نییه حه
  ] حق نيست اگر عشق به زنجير شده باشد/  حق نيئَن اَگَه عشق و زنجيرَن [

  ن   ه عشقیاڕو ئه ئازادی عاشق
  ] آزادي عاشق آورده و ارمغان عشق است / آزادي عاشق اَوريا عشقَن [

  ن  سیره  عاشق ئهعشقوه تاوان 
  ] ق عاشق اسير استبه تاوان عش) و(/  و تاوانِ عشق عاشق اَسيرَن [

  ن؟  شهروای چ ن په ئووچا ک عشقه
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توانـد   آنجا كه عشق هست پرواي چـه چيـزي مـي   /  اوچا كه عشقَن پرواي چِشَن ؟        [
  ] باشد

  

  ن  رهل ن ک عاشق ده پشتی عشقه
  ]   ي عشق است كه عاشق دلير است به پشتوانه/  پِشتي عشقَن كه عاشق دليرَن [

  ین عاشق ی عشق، عشق ژ عاشق زننه
عاشق زنـده از عـشق اسـت و عـشق زنـدگي      /  عشق ژينِ عاشق  ،ي عشق    عاشق زنَّه  [

  ] عاشق است

  ن   وه شیره◦ چو ئایل◦ن عاشق وه عشق به

 است چنانكه كودك بـه       عاشق به عشق وابسته   /  عاشق و عشق بن چو آيل و شيرَن          [
  ] .شير

  
  

  1384آبان / 1384 ئابان
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م  رچــه مــان ک نمــارزان پــه یــل شــان داشــت و وه ئایلــه ت ئیمــه ییــهڤ هورد مــان ک ده یــل رینــه و وهیــل  وره وه گــه
  مان وار بیاو ت کوردی ییهڤهو

  مان وار بياو  كُردي مان كه نِمارزان پرچمِ هوويتِ شان داشت و و آيلَيل مان كه دردِ هوويتِ ئيمه يل و گَوريل و ورينَه
  
   »ت ییهڤهو«

  ]»هويت«/»هويت«[
  

  و کوردی زننه بوو  یه تا ئیچا به
  ] تا به اينجا بيايد كه كُردي زنده باشد/  تا ئيچا بياَو كُردي زِنَّه بو [

  وو  مان کوردی باچوو بژنهئای
  ] فرزندمان كُردي بگويد و بشنود/  آيلِمان كُردي باچو بِژنَوو [

   د سوچیان ◦یل دیر چ دیره

  ] از روزگاران دور دلي سوخته است/ وچيان  چِ ديرَيلِ دير دلي س[

  میان ڕممیان، یانه  هڕسوار 
]وار ريان  سها ويران شده است  خانه،سوار تاخته است/  يانَه رِميان ،م [  

  و  یه ومان نهڕم ئا هیزره وه چه
  ] اگر ديروز به چشم امروز ما نيايد/ هيزِره و چمِ آرومان نَيو  [
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  و  یه مهر پا ومان چڕسوا ئا
  ] آيد در فردا امروز ما به زير پا مي/ پا ميو  سوا آرومان چِرِ [

  ر سوا بوو  را ڤه  ک وهخت هڕ
]رِ سوا بو   ررا وي تن فرداي ما باشد لباسي كه برازنده/ ختي كه و [  

   تار و پود با بوو◦هیزره ئاڕوش

  ] يروز و امروز ما باشدبايد تار و پودش از د/ هيزِره آروش تار و پود با بو  [

  موو  ین زانا تاری سوو مه چ زه
  ] شود از ذهنِ آگاه تاريكي روشن مي/  چِ زينِ زانا تاري سوو ممو [

   مانگيش نموو و ب و نهڕگه  و ئه شه
  ] شود مهتاب هم نمي بي) دست كم(شب اگر روز نشود /  شَو اَگَه رو نَو بي مانگيش نِمو [

  ن  واسیمه هم ن چ هیژا تاریخ چه
]م نَواسيماز ارزش تاريخ چشم نبنديم/ ن  چِ هيژا تاريخ چ [  

  ن  و بوانیمه مان کته رینه چ وه
] ن  رينَه چِ وهامان كتاب بخوانيم از گذشته/ مان كِتَو بوانيم [  

  ن نه مان مه  زوان آوردی◦شيرين

  ] انده استزبانِ شيرين كُردي ما بجاي م/ مان منَن   شيرين زوانِ كُردي[

  ن  قسه باچيمهی ن آورد وه قه
  ] با شيرينيِ زبان كُردي سخن بگوييم/  قِسه و قَنِ كُردي باچيمن [
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  ن  یمه م واز که ت ده ییهڤتا چ هو
  ] زنيم تا از هويت دم /  تا چِ هويت دم واز كَيمن [

  ن  یمه ن کوردی بکه  و مهن هه
  ] ي كُردي باشيم در جستجويِ ريشه / و منِه كُردي بِكَيمن هنِه [

  و  و دیاریمان نادیاری وه نه
  ] هاي ما ناپيدا شود مبادا كه پيدايي/  نَو دياريمان نادياري وو [

  و   کاری وهێرد مان ده یی یخهڕ ب
  ] يي بر ما كارگر شود ريشه درد بي/ مان دردِ كاري وو  يي  بي ريخه[

  انه یم و جام و په ر چی تازه وه هه
  ] هر چه جام و پيمانه تازه و نو شود/  هر چي تازه وو جام و پيمانَه [

  راب کانه  ن شه نی هه سیش هه مه
  ] مستيِ شراب كهنه چيز ديگريست) اما(/ مسيش هني هن شَرابِ كانَه  [

  سل کوردیمان  نه ئه  کاراب شه
  ] ديِ ماي اصلِ كُر شرابِ كهنه/ مان   شرابِ كانَه اصلِ كُردي[

  مان  و زه هن ئی گ نه ن مه زوانه
  ] زبان است كه پس از گذشت اين همه سال مانده است/  زوانَن منَن ئي گِرَو زمان [

  
   کوردانه  شوورزم موترب وه به

  ] اي مطرب در بزم پر شور و كُردانه/  مطرب و بزمِ شورِكُردانَه [

  رانه   ته کی بکهل عر مهش
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  ] هاي به گويش عبدالملكي را ترانه كن سروده/ ي بِكَه تَرانَه  شعرِ ملِك[

  ن  حامی تا ئووسه زوانش کورده
] ست حامي تا آن زمان كه زبانش كُردي/ ن  حامي تا اوسه زوانِش كُرد [  

  ن  رده و مه گه نه وو، ئه ژنهماچوو، م
  ] . نباشد مرده استشنود اگر چنين گويد و مي مي/  اَگَه نَو مردن ،ژنَوو مِ،ماچو [

  
  1389ارديبهشت / 1393 ھشتئوردیب
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  »یل دڵ ره سووگه«
  وشکیا   یل چ شوور وه عره ش
  :وره  ن گه  چ چهیان به
  ستا شارام نازریۆمام
  ستا کیووس گۆرانۆمام
  هناز لیل شه ستا جهۆمام
  زا لوتفی ڕد  ممه حه ستا مهۆمام

  

 ]» بخشانِ دلروشنايي«/»سوگَرَيلِ دل«[
  ] شعرهايي شكفته از شور/ شعرَيلِ چِ شور ووشكيا[ 

  :بياني از چند بزرگ 
  استاد شهرام ناظري
  استاد كيوس گوران
  استاد جليل شهناز

  استاد محمدرضا لطفي
  :» نازریراماش«ستا ۆمام :  کورد مووسیقی ر و هونه دانهردووه   
ردانَه هنر و وريظ ناشهرام«ا ماموست : رد كُموسيقيِ  د«   
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   » ن شه  وه پێور ئه«
   ]»ابر پر باران«/»وري پِر وشَن اَ«[
  
   : دن وانا مانه بییهێر ه      واکی شڵد
كـه   خـسته بـوده اسـت        يي خورشـيد   دلِ شكـسته   / :د  ن وانا ه بيي  مانَ رِو  اكي شِ دلِ [

  ]  :خواندي 

    ٢١»خوور ئاوا«
  ]  كه به معناي غروب خورشيد استرا» خورآوا«آهنگ / »واآخور « [

  یلی بی  لهم دیری خـه
  ]   غمِ دوريِ ليلي بود /يلي بي لَِ ديريمِ خَ[

  و   ٢٢ »جنوونی مه«
] »و »مجنوني«مقام  / و  »جنونيم  [  

  ٢٣د»ژارجنوون پهمه«
 ] »جنونِمتو » مجنون پژارِ«/ د»ژارِ پ [    

   . جنوون مهڵئاور داخ د
  ] . آتش داغِ دلِ مجنون / .جنون ملِ د داخِرِوِ آ[

                                                            
  .استاد شهرام ناظري است » آواز اساطير«به معناي غروب خورشيد نام آهنگي از آلبوم  21
  .خوانده شده است » آواز اساطير«نام مقامي از مقامهاي تنبور است كه در آلبوم  22
 .ه شده است خواند» آواز اساطير«نام مقامي از مقامهاي تنبور است كه در آلبوم  23
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  ت وانا  ٢٤»مـووسهڕ«چ گياند
  ] خوانديفرارا » مترس «تو از جان / ت وانا»ـمِوسر« چِ گيانِد [
  سوو بره م تاووسهڕه و
] رو به رستم  برسدتا / سوورَبِ م تاوس  [  

   دیغامو په یکپه
] يكپ پيك و پيغامت/ د يغامِو پ  [  

  سوونه ک نه

   ] كه نخوابد / هسوونَ نَهك [
  یزوونه ڕو
  ] برخيزد / هوريزونَ [
  و رکهو، به هی هب
  ]  د بِدر برَ،بيايد / وركَ ب،واَبي [

  ن  فه  پڤس دیچ ده
  ]  از دست ديو پر حيله / نفَر  پِوِ ديسِ دچِ [

   . دیرانئگیان 
  ] . جان ايران تو را / .ديرانِا گيانِ [
◊  

   ٢٦»ونوتبیس« چ ٢٥»اوپ«گه ئه ینهجیا وه
] بيستون«از » پرآو«اگر  جدا شد / »تونبيسِ« چِ» ورآپِ«ه گَ اَهينَجيا و« [  

                                                            
 .استاد شهرام ناظري است » آواز اساطير«به معناي رستم نام آهنگي از آلبوم : » روسم-م رووسه« 24
 .ترين غارهاي يخي جهان در آن قرار دارد  نام كوهي از رشته كوههاي زاگرس است كه مشرف بر بيستون است و از عميق 25
ي هركول در اين شهر  ي داريوش بزرگ و فرهادتراش و مجسمه  كه كتيبهنام شهري تاريخي و كهن در استان كرمانشاه است 26

 .قرار دارد 
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  ن  ووی هش وهد
  ] شد دل او خون) و( / نوي هوش ودلِ [

  ش اچهونی بهه
] وني بهديگر بگو او را / شاچ  [  
  ی  ر وه سهمش هخ
    ] كه غمش بسر آمد/ سر وي ش مِ خَ[
     د ناز ئاواز پهو
] اب/ د  نازِرِ پِوازِآ ور نازت آواز پ [  
   دایو هت
  ] يستتوان/  تَوايد [

   ٢٩»هوودا«و  ٢٨»شاهوو«و  27    »ر هیدوئا«
  ] »داالهو«و » شاهو«و » آبيدر« / »داالهو«و  »شاهو«و      »ريدآو« [

   ٣١»ورامان هه «ه تا و٣٠»ریوانمه«
  ]» هورامان«تا به » مريوان«  / »ورامانه« تا و» مريوان« [

   ٣٣»یژاوڕ«، ٣٢»هيالو«
  ] »ريژآو «،»هيالو« / »وآيژر« ،»هيالو« [

   » اوپ«، »نوتوبیس«نیانه ته
                                                            

 .نام كوه زيباي مشرف بر شهر سنندج است  27
 .نام كوه زيباي مشرف بر پاوه است  28
 .نام رشته كوههاي زيبا و نامور در بخش باختري كرمانشاه است  29
 .است نام شهري در استان كردستان و در باختر سنندج  30
 .اي است كه در بخشي از كردستان و كرمانشاه و كردستان عراق قرار گرفته است  نام منطقه گسترده 31
 . است از توابع بخش مركزي شهرستان پاوهدشه روستاي نام كوه و آبشاري مشرف بر  32
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  ]» پرآو«و » بيستون «نه تنها / »ورآپِ «،»تونبيسِ« نيانه تَ [
  کتر    یهونوشان شگ
  ] را با همها   آني ههم / ركتِ يشان شونِرِگِ [

  .  ینهچو برا که
  ] . همچون برادر كني / .هينَرا كَچو بِ [
◊  

   عاشقیت کیشانت ژان 
  ] اي  عاشقي كشيدهتو دردِ / قيت كيشان عاشِ تِ ژانِ[

   ٣٤» نیشانڵگو«دچنه وانا
   ] را» گل نيشان«ن خواندي يچن) كه( / »ل نيشانگُ«ده وانانَچِ [

  د  چ سوز عشق کوردانه
  ] ات از  سوز عشق كُردانه/ نَد ردا كُ عشقِ سوزِچِ [

  د٣٥»و وارانه واران«نشه وه پێورچو ئه

ـ  ورِاَچو   [ ـ  و ر پِ ـ    واران«نشَ ر بـاران اسـت          / د»ـو وارانَ واران و « آواز   همچـون ابـري پـ
  ] ي تو»وارانَه

  د ٣٦»سنجانه و سنجان«نشهفره شادی به
ـ «نشَه شادي ب  رَفِ [ ـ وسنج نجانسِ سـنجان و   « آواز   بـسيار شـادي بخـش اسـت       / د  »ـانَ

  ] ي تو»سنجانَه
   .د٣٨»و لرزانه لرزان« ٣٧نه»شچوپی ک«ر چو سه

                                                            
 .اند  نام آهنگي كُردي است كه استاد ناظري به همراه گروه بزرگ كامكارها اجرا نموده 34
 .اند  نام آهنگي كُردي است كه استاد ناظري به همراه گروه بزرگ كامكارها اجرا نموده 35
 .اند  نام آهنگي كُردي است كه استاد ناظري به همراه گروه بزرگ كامكارها اجرا نموده 36
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]  همچون   / .د»ـرزانَو لِ  رزانلِ« نيشَر چوپي ك  چو س»رزان و  ل«   است »شكِ ر چوپي س
   ]  ي تو»لرزانه

   ٣٩»ردر دهوشو«چ 
  ] »شورِ درد«آوازِ  از /  »رد دشورِ« چِ [

   ٤٠»نورهوران ش  هامسه« وشو جچ
  ] »همسران شورن«آوازِ  جوشِ از / »نران شورهامس«  جوشِ چِ[

    ٤١»سمران مهیاوه«سی  مهچ
  ] »ياوران مسِم«آوازِ  مستيِ از / »مسِران مياو«سي  م چِ[
   شوله ئاور عشقیچ
  ] ي آتشِ عشقي  شعلهاز /  عشقيرِوِآه  شولَ چِ[

  و  وسوچ پ نرشییهک به
  ] تو و) ظاهر(از پوست  كه بيرون زده / و  پوسچِ نرشيي بهك [

    دخانۆغز سمه نانشسوچ
           ] مغز استخوانت را سوزانده/ د خانِ سغزِم شنانِسوچِ [

  . درمانو ده ردن دهدیاره
] ديارردن د  پيداست درد و درمان تو چيست / .درمانِو د. [  
◊  

  شعر پی بواچيت ر  وه هه
  ]اگر تو را با هر شعر بلند و پر محتوايي بيان كنم  /  و هر شِعر پِري بواچيت [

                                                                                                                              
ي را رهبري شود و به كسي كه با دسنمال در دست به نوعي حركات گروه رقص كُرد گفته مي» چوپي«به رقص كُردي  37
 .گويند » كِش سرچوپي «دكن مي

 .اند  نام آهنگي كُردي است كه استاد ناظري به همراه گروه بزرگ كامكارها اجرا نموده 38
 .خوانده شده است » آواز اساطير«نام آهنگي كُردي است كه در آلبوم  39
 .مده است ه اجرا درآب» صداي سخن عشق «ي جاودانهنام آهنگي كُردي است كه در آلبوم  40
 .ه است خوانده شد» حيراني«ام آهنگي كُردي است كه در آلبوم ن 41
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  م ن قسه ی سينه په مه هه
  ]  اي پر دارد باز هم سخنان من در بيان تو سينه/ م   همي سينَه پِرَن قِسه[

   و ڕاس بواچی  بارزه ڕووته
  ] پيرايه بگويم  ذار روشن و بيبگ/ و راس بواچي   بارزه روتَه [

   گ بزانانهکم رهگه
  ]همه بدانند خواهم  مي /  گِر بزانانَهم كِرَگَ [
   تا گیانم هن ووقه ه ششگ
  ] شود تا  لبريز مي شوق سراسر جانِ من از/ تا م  گيانِن ووقَ شَ گِرِش[
   .م»رامـاش«وانو دانگ م
] خواند مي) استاد شهرام ناظري(م صداي شهرا / .م»رامـِاش« وانو دانگِم . [  
  1390بهمن /  1390ن  همه وه

  

   رمان  دهش ال گ ن و دیه رده ش ده  بیه ک خوش گیی که رهشاع ،٤٢»رانۆ گکیووس« ستاۆیی مام وره وه گه
گَو ر خوش گه كيي هكَ  شاعرَ ،» گورانكيوس«يي ماموستاورش   بيهد رش ال گَِ ن و ديه ردرمان د  

   »وز ر سهاعش«
  ]»شاعرِ سبز«/»رِ سوزشاع«[
  

  » گۆران«ن د ئارگا ئاوره چ شوله عشق سه
]      همچون صـد آتـشگاه آتـش از        » گوران« / »گوران«ن    چِ شولَه عشق صد آرگا آوِر

  ] ي عشق است شعله
  » گۆران«ن هش پ عرهبوو ش ر سهچ باده م

                                                            
عاشقانه  ،تواند به شمار آيد  تبري مي فولكلورفرهنگنماي از  اي تمام آيينههاي او   سرودهست، كيوس گوران شاعر بزرگ تبري 42

ك سبزِ بهار كه باغ اميدش حتي به حكم ناگزير  چا مويد، داغدار مرگ چنار و چمن است و متعهدانه سينه از فراق پرستوها مي
 .تابد  طبيعت هم جفاي خزاني را برنمي
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  ] ي مهر پر است از باده» گوران«شعر سبويِ /  »گوران«چِ باده مير سبو شعرَش پِرَن  [
  ش  عرهن ش گه گۆرانی هه مبوور ئه ن ته نییه

  ] ست اگر تنبور نيست شعر او گوراني/ نيين تَمبور اَگَه گوراني هن شِعرَش  [
  » گۆران«ن هیدایی پ چ شهڵ وه حال د

  ] ي پر استبه حالِ دل از شيداي» گوران« / »گوران« و حالِ دل چِ شَيدايي پِرَن [
  مانی ک  ش دار، چه عرهن وه ش وزه نی سه چه

 گمـان   ،در شعر او درخت چقدر سبز اسـت       /  چماني كه    ،چني سوزن و شعرِش دار     [
  ] كنم كه مي
  » گۆران«ن ش دایره هار دایم وه باخه وه
] باخَش دايِرَ و ست  هميشه بهار ا» گوران«در باغ  / »گوران«ن  هار دايم و[    
  ش   شعرهم رد خه موو زه وز مه ی سه یاپه هپ
  ] زرديِ غمِ شعر او) شود تازه مي(شود  مدام سبز مي/  شعرَش پياپي سوز ممو زردِ خَمِ [
  » گۆران«ن ی وه چره هار وه رد وه ش زهگ
آنـست كـه بهـار      » گـوران «ي زردي     همـه  / »گوران« زرد وهار وي و چِرَن       گِرِشِ [

    ]ت پايمال شده اس
  عری نموو چ ژین جیا زاناش چنه ش

  ] شود از زندگي جدا دانست  چنين شعري را نمي/ چِنَه شعري نِمو چِ ژين جيا زاناش  [
  » گۆران«ن رهعر شاعچ سینه ژین ماچوو ش

ي  ست كه از درون سينه شاعري» گوران« / »گوران«ن   چِ سينه ژين ماچو شعر شاعِرَ [
  ] .گويد زندگي شعر مي

  
  1391مھر 
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  ٤٤»زا لوتفیڕد  ممه حه مه« و ٤٣»هناز لیل شه جه«:  تار   وره وه داخ ماموستایل گه  
  »محمد رضا  لطفي «   و »جليل شهناز«  : تار و داخِ ماموستايلِ گَوره

  

  » تارداخ«
  ]»داغِ تار«/»داخِ تار«[

   تار ڵن د رده رده ده رده وه په په
  ] پرده به پرده در دل تار درد است/ ر پرده و پرده دردن دلِ تا [

  ال وار گی» لوتفی«س  ش چ ده خمه زه
  ] افتاد» محمد رضا لطفي«اش از دست  كه زخمه/  گيلّا وار »لُطفي«ش چِ دسِ  زخمه [
  ی  نیا وه ش تهلوا و تار» لوتفی«
  ] درفت و تار هم تنها ش» محمد رضا لطفي«/  لُوا و تاريش تَنيا وي »لُطفي« [

  ی  م نه ش که»هناز شه« ک داخ ێتار
  ] برايش كم نبود» جليل شهناز«تاري كه داغِ / ش كَم نَي »شهنازِ«تاري كه داخِ  [
  لوا و ناز تار لوا » هناز شه«
  ] رفت و نازِ تار هم رفت» جليل شهناز«/  لُوا و نازِ تار لُوا »شهناز« [
  کوا ؟ » لوتفی «فاداری تار ب وه
  ] وفاداري تار كجاست ؟» محمد رضا لطفي«بدونِ /  كُوا ؟ »لُطفي«ار بي وفاداري ت [

  ی ر ڵ بهتار ک د» هناز شه«وه ناز 

                                                            
 .آيد  ي تار به شمار مي ترين نوازنده استاد جليل شهناز از بزرگان موسيقي و برجسته 43
راي سبك و آيند كه هم در نوازندگي تار و هم در آهنگسازي دا استاد محمد رضا لطفي از بزرگان موسيقي به شمار مي 44

 .اند  اي يگانه بوده شيوه
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كـه دل  » جليـل شـهناز  «هاي استاد  تار به نازِ زخمه/  تار كه دل بـري     »شهناز«و نازِ    [
  ] برد مي

  ری ی آهدارش د»لوتفی«وه لوتف 
اش دلـداري  »لطفـي «هـاي اسـتاد     طف زخمه با ل / كـرد    دلداري مي  »لطفي«و لطفِ    [

  ] كرد مي
  وو ڕنیا» لوتفی«ه تاری ک ئیس

  ] را با خود ندارد» محمد رضا لطفي«اكنون تاري كه /  نيارو »لُطفي«ئيسه تاري كه  [
  ی لوتفی داڕوو  ش که وته ژنه نی ئه هه

  ] ديگر شنيدنش كِي لطفي دارد/ هني اَژنَوتَش كَي لطفي دارو  [
  ن   تار ههڵاخشان وه دگه د ئه
  ] به دلِ تار است ها   آناگر داغِ/ شان و دلِ تار هن  اَگَه داخِ  [

  ن  لوتف و نازشان وه دانگ تار مه
  ] .شان در صدايِ تار ماند لطف و ناز نواختن) ولي(/ شان و دانگِ تار من  ناز و لطفِ [
  

  1393ارديبهشت / 1393ھشت ئوردیب

  

  

  

 


